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  ممخز الجراسة

االرتباسية بيع التشسح السثرسي والجكاء العاسفي الغجـثاني العبلقة إلى ىثفة ىجه الثراسة التعحف 

ــا فــي مــثارس مثيحيــة شــسال الخميــل، وتكغنــة عيشــة  لــثى عيشــة مــع سمبــة السححمــة األساســية العمي

( سالبــًا وسالبــة ، تــظ اختيارىــا بشحيقــة العيشــة العذــغائية الشبقيــة، وتــظ اســتخثام 471الثراســة مــع )

 .السشيج الغصفي االرتباسي 

 :أصيحت نتائج الثراسةو 

بـيع التشسـح السثرسـي  (0.417)وجغد عبلقة ارتباسيـة سـمبية ودالـة إحرـائيًا بسعامـل ارتبـاط بمـ   

والجكاء العاسفي الغجثاني، كسا أصيـحت الشتـائج وجـغد مدـتغى مـشخفز جـثًا مـع التشسـح السثرسـي 

 . (30%)ة مقثارىا وبشدبة مئغي (0.53)وانححاف معياري  (1.50)لثى الشمبة بستغسط حدابي 

في متغسشات التشسح السثرسي لثى الشمبة تعخى  إحرائيةوكذفة الشتائج وجغد فحوق ذات داللة 

، كســا كذــفة الشتــائج عــثم وجــغد فــحوق ذات داللــة إحرــائية فــي لستغيــح الجــشد ولرــالو الــجكغر

فحوق دالة تغيح الرف، وبالشدبة لستغيح التحريل الثراسي فقث صيحت سمتغسشات التشسح تعخى ل

إحرـــائية فـــي متغســـشات التشســـح ولرـــالو الشمبـــة ذوي التحرـــيل الثراســـي الستـــثني، أمـــا بالشدـــبة  

  .دالة إحرائية ذات  لظ تضيح فحوق و األم  لستغيح مدتغى تعميظ األب

 جـــاء بثرجـــة محتفعـــة و مدـــتغى الـــجكاء العـــاسفي الغجـــثاني لـــثى الشمبـــةأن أصيـــحت الشتـــائج كســـا 

، وأصيحت  (80.6%)وبشدبة مئغية مقثارىا  (0.72)وانححاف معياري  (4.03)بستغسط حدابي 

تعــخى لستغيــح الجــشد  فــي متغســشات الــجكاء العــاسفي الغجــثاني إحرــائيةوجـغد فــحوق ذات داللــة 

فـــي متغســـشات الـــجكاء العـــاسفي  إحرـــائية، بيشســـا لـــظ تضيـــح فـــحوق ذات داللـــة  ولرـــالو اإلنـــاث

فـي متغسـشات  إحرـائيةلشتائج وجغد فـحوق ذات داللـة الغجثاني تعخى لستغيح الرف، وأصيحت ا



 

 ل
 

الجكاء العاسفي الغجثاني تعخى لستغيح التحريل الثراسي ولرالو الشمبة ذوي التحريل الثراسـي 

تعــخى لستغيــح مدــتغى تعمــيظ األب ولرــالو  إحرــائيةالسحتفــع، وأصيــحت وجــغد فــحوق ذات داللــة 

، كســـا أصيـــحت وجـــغد فـــحوق تعـــخى لستغيـــح  )مدـــتغى تعمـــيظ  بـــائيظ )جـــامعي فـــأعمىالشمبـــة الـــجيع 

 مدتغى تعميظ األم ولرالو الشمبة الجيع مدتغى تعميظ أمياتيظ )جامعي فأعمى( .

 وفي ضغء الشتائج التي تغصمة إلييا الثراسة، فإنيا تقثم عثد مع التغصيات أىسيا:

الســثارس الــجكغر، التخشــيط لبــحامج تثريبيــة وعبلجيــة لتشسيــة الــجكاء العــاسفي الغجــثاني لــثى سمبــة 

بيــــثف زيــــادة مدــــتغى الــــجكاء العــــاسفي الغجــــثاني لــــثييظ الن ارتفــــا  الــــجكاء العــــاسفي يقمــــل مــــع 

ني ضــسع السشــاىج امدــتغيات التشســح السثرســي، وضــحورة تزــسيع ميــارات الــجكاء العــاسفي الغجــث

 .الثراسية لمشمبة

سمبـــة السححمـــة األساســـية  _ الـــجكاء العـــاسفي الغجـــثاني_  : التشســـح السثرســـي الكمساااات السفتاحياااة

 العميا.
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Abstract 

This study aimed to identify the relationship between school bullying and 

emotional and affective intelligence among a sample consisted of (471) male 

and female  , from upper primary students in northern Hebron Governorate 

using cluster random sample. The analytical descriptive methodology was 

used.                                                 

The results showed: 

 a negative correlation that  its statistical significant between school bullying 

and emotional and affective intelligence (correlation coefficient  0.417). The 

results showed there is a low level of school bullying among students with 

average (1.50) and standard deviation (SD of 0.53) and a percentage of 

(30%).                                                

The study revealed that there were statistical significant differences in the 

averages of school bullying among students due to gender, the mean for 

males was  higher than females. Also , revealed that there were no statistical 

significant differences due to grade. While for the variable of academic 

achievement it showed that there were statistical  significant differences , the 

average of bullying was high among students with low academic achievement. 

As for the variable of level of education of  father and mother  there were no  

statistical significant differences.                                   
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Also  the results showed that the level of emotional and affective intelligence 

among students was high with an average of (4.03) and (SD 0.72) and a 

percentage of  80.6% . Also it showed there were no statistical significant 

differences due to the gender, the average of  emotional and affective 

intelligence was higher for females than males. Whereas it showed that there 

were statistical significant differences due to the  variable of grade. Also 

showed that there were statistical significant differences due to the variable of 

 academic achievement , the average was high for the students with high 

academic achievement . However , for the variable of fathers' and mothers' 

level of education results showed there were no statistical significant 

differences .                                                                                                

In light of these findings , the most important recommendations were made, 

first, there is a need to plan and implement training and diagnosis programs 

for developing    emotional and affective intelligence among male students at 

schools in order to increase level of  emotional and affective intelligence, as 

high levels of  emotional and affective intelligence reduce average of school 

bullying. And the need to include  emotional and  affective intelligence skills in 

schools curricula .                                                                             

 key words: School Bullying- Emotional and Affective Intelligence- upper 

primary students.                                                                              
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السقجمة 1.1  

غايـة فـي األىسيـة ألن  ثارىـا الدـمبية تـشعكد  (School Bullying)تعـث صـاىحة التشسـح السثرسـي 

ويعـاني مـع  ،عمى الشبلب وبالتالي عمى السجتسع ،حيت بات العالظ كمو يذتكي مـع ىـجه الضـاىحة

ولؤلســف الذــثيث تحــثث فــي السثرســة التــي  ، ثارىــا وتكســع السذــكمة األساســية فــي أن ىــجه الضــاىحة

و الشالــب باألمــان ويقزــي نرــف يغمــو و ىــي البيــة ال,ــاني، والسكــان الــجي يفتــحض أن يذــعح فيــ

 أىــظ ســشغات حياتــو فيــو. و تمقــى ىــجه الضــاىحة اىتسامــا كبيــحا مــع السيتســيع بقزــايا التحبيــة والتعمــيظ

ع فـــي تع,ـــح الك,يـــح مـــ ومـــاثحاً  ىامـــاً  فـــي جسيـــع أنحـــاء العـــالظ، حيـــت يعـــث التشســـح ســـبباً  ومذـــكبلتيا

مــع  الشفغلــة . وبســا أن مححمــةوتحكيــا نيائيــاً  ،إلــى كــحه الثراســة الشــبلب دراســيا، وقــث تــثفع بعزــيظ

 فـإن مـا يغاجيـو، ي األساس التي تبشي عميو شخريتووى ،أىظ السحاحل العسحية التي يسح بيا الفحد

حد تيثيـث تتحك أثحا عسيقا عميو مدتقببل، ولـظ يعـث التشسـح مجـ، الشفل في ىجه السححمة مع مذكبلت

ن البـــث مـــع االىتســـام بيـــجا لـــجا كـــا ،السجتســـع بأكسمـــولمعسميـــة التعميسيـــة فحدـــب، بـــل أصـــبو ييـــثد 

 . اومعحفة سبل معالجتو والغقاية مشي ،والبحت في أسبابو وأعحاضو ،السغضغ 

ورقـة بحـت مــع  5000نـو قـث تـظ نذــح أك,ـح مـع أ إلـى ( (Alexandra,2017اوأشـارت ألكدـانثر 

عسـل األبحـاث عـع عع مغضـغ  التشسـح السثرسـي. وجـاء االىتسـام ب م2017إلى عام  2000عام 

 ، بحيــت تتــحك  ثــارا ســمبية لــيدسفــالتبــح مذــكمة خشيــحة وشــائعة بــيع األكغنيــا تع ،صــاىحة التشســح

،  والتعميسية ،يذسل الحياة األسحية ،خشيحة عمى نشاق واسع فحدب، وإنسا ليا  ثار   عمى الستشسحيع

  . (Copeland,Wolk,Angold,and Costello,2013)والعسالة والرحة  ،والتحبغية
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 أشكال مع شكبلً  يعتبح التشسح أن مع الحغظ فعمى العثواني، والدمغك التشسح بيع رفيع خط وىشاك

 أو تشسـحاً  يعتبـح عـثوان كـل فميد العثوان؛ مع أبثاً  ى يتداو  أن يشبغي ال إنو إال الدمغك العثواني،

 ( Farrington& Ttofi, 2010) . عثوان عمى يششغي  تشسح كل ولكع ،يو عم يششغي 

وفي ىـجه الحالـة يرـبو  ،صغح مشو قميبلأجية مع سفل آلخح في م,ل عسحه أو والتشسح صاىحة مغ 

حيــت يعــاني  ثــح بــال  ،أاألسفــال الزــحايا والستشســحيع ذات والشتــائج الحاليــة عمــى ، الخشــح اكبــح

الزــحايا مــع االنعــخال االجتســاعي واالندــحاب والــحفز واالضــشياد والسزــايقة وانخفــاض األداء 

حيت يتحغل بعز الزحايا إلى متشسحيع. وأما  ،يسي.وكجلط الشتائج السدتقبمية خشحىا كبيحاألكاد

الستشســــحيع فيشــــغرون أنساســــًا مــــع الدــــمغك االجتســــاعي واإلجحامــــي وتعــــاسي الكحــــغل والسخــــثرات 

 (2013واستخثام الدبلح. )الربحييع،القزاة،

جـل تحثيـث أبعـاد ىـجه ألـو مـع  لغضـع تعحيـ  ،الك,يح مع االىتسامعمى لقث حضي مغضغ  التشسح 

لــجي يعتبــح األب ا (Dan Olweus) - الضـاىحة الخشيــحة، حيــت عحفـو دان ألــغيد الشحويجــي

 ،بأنو أفعال سمبية متعسثة مـع جانـب تمسيـج أو أك,ـح:"الساسد لؤلبحاث حغل التشسح في السثارس 

ىـجه األفعـال الدـمبية برغرة متكحرة عمـى مـح الـخمع، ويسكـع أن تكـغن  إللحاق األذى بتمسيج  خح،

 .(Olweus,1993) "بالكمسات أو الزحب أو اإلشارات غيح البلئقة أو إسبلق األلقاب

لتذـكل  ،( أن صـاىحة التشسـح بـثأت عشـث األسفـال فـي االتدـا 2012كسا أشار )الرغفي والسـالكي،

بيعــة نــو ذو سأوأصــبو يــاثح فــي حيــاة األسفــال ال ســيسا الزــحايا  . ويبــثو  ،صــاىحة فــي الســثارس

بدــبب ،ن حــاالت التشســح التــي تحــثث فــي معضــظ الســثارس يرــعب اكتذــافيا وإدراكيــا إخفيــة، إذ 

الدحية التي تحيط  بيا، فسعضظ ضحاياه في السـثارس) ذكـغرا وإناثـًا( ال يخبـحون أحـثًا عسـا يحـثث 

 (.2017ليظ )عسارة،
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أك,ــح عحضــة فيــظ ب،  عشــث الشــبلب والشالبــات، إال انــو أك,ــح انتذــارا عشــث الشــبل التشســح يشتذــحو

أك,ح عحضة لمتحغل إلى متشسحيع وضحايا ، وذلط يعغد العتثاءات الجدسية مع اإلناث، و لمقيام با

لمغقــغ  كزــحايا  ،إلــى البشيــة الجدــثية الزــعيفة لئلنــاث ، مســا يجعميــع أك,ــح عحضــة مــع غيــحىع

واإلنـاث،  لمجكغر بالشدبة شيغًعا التشسح أشكال أك,ح المفضية السزايقة وتعث لدمغكات الستشسحيع ، 

فقـط   اإلنـاث عمـى اإلنـاث تتشسـح حـيع فـي واإلنـاث، الـجكغر مـع كل عمى التشسح يسارسغن  والجكغر

 (.2013)محقة ،

 :  زسع ثبلثة جغانب أساسيةالتشسح يت إلى أن  (Jaradat,2017)وأشار جحادات

 األول: أن التشسح يششغي عمى سمغك عثواني متكحر

 وال,اني :أن ىجا الدمغك سمبي ومقرغد 

 وال,الت :أن ىجا الدمغك العثواني مغجو مع شخر تجاه شخر  خح أقل مشو قغة. 

 ،وىــي الجدــثي، والمفضــي ،أنــو ىشــاك ثبلثــة أنــغا  مــع التشســحإلــى  Jaradat,20170) أشــاركســا 

أو الزــحب أو  التشســح الجدــثي يذــيح إلــى إيــجاء الزــحية جدــثيا عــع سحيــق الــثفعو واالجتســاعي. 

عشـثما يدـتخثم الستشســح الكمسـات إلذالل شــخر فالتشسـح المفضــي أمـا  ،تـثميح السستمكـات الذخرــية

بيشســا التشســح االجتســاعي ، خــح أو إليــجاء مذــاعحه مــع خــبلل االســتيخاء والدــخحية وإســبلق األلقــاب

مبلحضتو أن ىجه  . ومع السيظاجتساعياً  الستبعاده حتى يربو معخوالً  ،يتعمق بالتأثيح عمى اآلخح

 األنغا  ال,بلثة لمتشسح قث تكغن بشحيقة مباشحة أو غيح مباشحة. 

، ىـــــي تختمـــــف بـــــاختبلف الشـــــبلب، و ثة ومتثاخمـــــةويـــــحى الباحـــــت أن أســـــباب ىـــــجه الضـــــاىحة عثيـــــ

، والسثرســـية ،واالجتساعيـــة،واالقترـــادية  ،وبـــاختبلف البيئـــة التـــي يعيذـــغن فييـــا، فسشيـــا الدياســـية



 

5 
 

والفدــيغلغجية ،وتمعــب التشذــئة األســحية غيــح الدــغية واســتخثام  ،وكــجلط الشفدــية ،ووســائل اإلعــبلم

مسـا يجعمـو أك,ــح عحضـة لبلعتــثاء ،أسـمغب العقـاب دورا فــي حـثوث اضـشحابات فــي سـمغك الشفــل 

عمى غيحه. ونضحا لمغضع الحاىع الجي نعيذو تحة وسأة االحتبلل،فـان لمسسارسـات التـي يقـغم بيـا 

قال وضحب لمسغاسشيع برغرة وحذية،وتثميح لمسشازل،والسثاىسات الميميـة ، جيذ االحتبلل مع اعت

وصغر استذياد األسفال والذباب، كل ذلط وغيحىا مع مذاىث العثوان يتحك  ثارا سمبيا في نفدية 

 الشالب .

التـي  الـجكاءات أنـغا  أحـثث مـع كـان نإو ، راسـخةتاريخيـة  جـجور لو مفيغًما العاسفي الجكاء يعثو 

سـحأ عمـى العرـح الـجي  الـجي نضـحا لمتشـغر التدـعيشيات؛ بثايـة مـع الـشفد عمـظ مجـال يفـ صيـحت

لحــل السذــكبلت التــي تغاجيــو  ،نعــيذ فيــو، ومــا يتشمبــو الفــحد مــع قــثرات عقميــة وميــارات انفعاليــة

 (.2016)العمغان،

وكبـة االنفعـال  ،مـع التعبيـح الخائـث عـع االنفعـال مع خبلل التحاث البح,ي أن كبلً  أصبو واضحاً و 

يادي في الشياية إلى اإلصابة بأضحار جديسة ونفدية سيئة. وأفزل الشحق لحل ىـجه األزمـة ىـغ 

واالبتعاد عع كل مع الشذاط السفعظ باالست,ارة والكبة  ،االعتثال في التعبيح عع السذاعح الدمبية

 (.2013وفتق السذاعح)مختار،

، ن الــجكاء العــام ال يــتظ تعمســو أو تثريدــوسفي، حيــت إكاء العــام والــجكاء العــاوىشـاك فــحوق بــيع الــج

 فـيسكع تعمسـو وتثريدـوولو ندب لمجكاء، أما الـجكاء العـاسفي  ،نو لو جانب وراثي و خح بيئيكسا أ

لمــجكاء، باإلضــافة إلــى أن الــجكاء العــام يخــتر بإضــافة حمــغل لمسذــكبلت  يد لــو ندــب  كســا أن لــ

 وتغضـــيحيا مذـــاعحنا ومذـــاعح اآلخـــحيعالعـــاسفي يعســـل عمـــى تشضـــيظ  بيشســـا الـــجكاء ،التـــي تقابمشـــا

 (.2009واستعساليا في حل تمط السذكبلت )جغخب،
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ــــى فيــــظ االنفعــــاالت  (Goleman,1995)يعــــحف جغلســــان  ــــثرة عم ــــجكاء الغجــــثاني باعتبــــاره الق ال

 يجابية.إوالتعامل معيا ب ،ومعحفتيا والتسييخ بيشيسا والقثرة عمى ضبشيا

مـع  الحالي بثراسة العبلقة بيع التشسح السثرسي والجكاء العاسفي الغجثاني ، وبالحغظ وييتظ البحت

القميـل مـع األبحـاث اىتسـة بثراسـة العبلقـة بـيع التشسـح  أنات التي أجحيـة حـغل التشسـح إال الثراس

 والجكاء العاسفي الغجثاني عشث الشبلب.

 مذكمة الجراسة 1.1

بـيع الشمبـة فـي جسيـع السشتذـحة مـع الضـغاىح  School Bullying))تعـث مذـكمة التشسـح السثرسـي 

وذلـط لسـا يتحتـب عمييـا مـع  ثـار ، الخشـحة السحاحل التعميسية، حيت تعـث ىـجه الضـاىحة مـع الضـغاىح

والتـي تقـف عائقــا  ،وعمـى مختمـف عشاصـح العسميــة التعميسيـة عمـى حـث سـغاء،سـمبية عمـى الشـبلب 

حمـة السحاىقـة أىسيـة ىـجه السححمـة العسحيـة التـي تقابـل مح أمام تحقيق األىثاف السحجغة. إضافة إلـى 

كسـا يـحى عمسـاء الـشفد والبيغلغجيـا  _وتتسيـخ ىـجه السححمـة  ،أىسيـة خاصـة اتالتـي ىـي ذ ،السبكـحة

مســا يشــتج عشــو ،بخرــائر عامــة مشيــا الدــحعة فــي مضــاىح الشســغ جدــسيا وححكيــا وعقميــا وانفعاليــا 

 مع مذكبلت لثى الشبلب تتشمب معالجتيا. 

والتشـغ  فـي تقـثيظ الخـثمات واالستذـارات الشفدــية  ،ومـع خـبلل عسـل الباحـت فـي السيـثان التحبــغي 

 مــع الدــمغكيات اً ولــغحب بــأن بعزــ ،الحــب بــأن ىشــاك حالــة مــع العــثوان السســارس بذــكل واضــو 

يا التشسـح، لـجلط يدـعى الباحـت مـع خــبلل وىـظ ضـحا ،عـع حالـة تشسـح مـع سـحف عمـى  خــح تعبـح

 دراستو التعحف إلى ىجه الضاىحة عشث سمبة السثارس.

الحغظ مـــع أن صـــاىحة التشســـح قـــث تـــظ بح,يـــا ودراســـتيا مـــع قبـــل العثيـــث مـــع البـــاح,يع والثارســـيع وبـــ 

 ودحـث في_نو حتى ىجه المحضةإالتابعة، إال  رابشيع التشسح كستغيح مدتقل مع عثد مع الستغيحات
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لـــظ يــتظ ربــط التشســـح كستغيــح مدــتقل مـــع الــجكاء العــاسفي الغجـــثاني كستغيــح تـــابع.  _عمــظ الباحــت

مع ححص الباحت عمى تقثيظ ما ىـغ جثيـث ،تـظ اختيـار سـبلب السححمـة األساسـية العميـا،  وانشبلقاً 

مـة مححمـة انتقاليـة حيت تعث ىجه السححمة ميسة وأساسية في حيـاة الشالـب، حيـت تذـكل ىـجه السحح

تشــغر والتغييــح الالتــي تكســع أىسيتيــا فــي ســحعة  ،لكغنيــا تقابــل مححمــة السحاىقــة السبكــحة تــو؛حيا فــي

ة واجتســـاعي .ومـــع خـــبلل ذلـــط تتحـــثد مذـــكم ،ونفدـــي،تغيـــح جدـــسي  :التـــي يســـح بـــو الشالـــب مـــع

والاحكاء  السجرساي بين التشساخ ةارتباشي قةىل يهجج عال اآلتـي: الثراسة مع خبلل الداال الحئيد

 العاشفي الهججاني لجى شمبة السخحمة األساسية العميا في مجارس مجيخية شسال الخميل؟

 أسئمة الجراسة 1.1

 سعت الجراسة إلى اإلجابة عن األسئمة اآلتية:

 مثارس شسال الخميل؟في ما مدتغى التشسح السثرسي لثى سمبة السححمة األساسية العميا  .1

لثى سمبة السححمة التشسح السثرسي ىل تغجث فحوق ذات داللة إحرائية في متغسشات  .2

الجشد، والرف، والتحريل األساسية العميا بسثارس شسال الخميل تعخى لستغيحات )

 (؟الثراسي، والسدتغى التعميسي لؤلب، والسدتغى التعميسي لؤلم

مثارس شسال في ألساسية العميا ى سمبة السححمة اما مدتغى الجكاء العاسفي الغجثاني لث .3

 الخميل؟

ى سمبة لثالجكاء العاسفي الغجثاني ىل تغجث فحوق ذات داللة إحرائية في متغسشات  .4

الجشد، والرف، مثارس شسال الخميل تعخى لستغيحات )في السححمة األساسية العميا 

 (؟والتحريل الثراسي، والسدتغى التعميسي لؤلب، والسدتغى التعميسي لؤلم
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 فخضيات الجراسة: 1.1

اندجامًا مع أىثاف الثراسة: فقث تظ صياغة مجسغعة مع الفحضيات التي تداعث في بيـان العبلقـة 

 بيع مختمف متغيحات الثراسة، وتتس,ل ىجه الفحضيات فيسا يأتي:

ـــة الفخضاااية األولاااى: ـــث مدـــتغى الثالل ـــيع ( α) ≤0.05ال تغجـــث عبلقـــة ذات داللـــة إحرـــائية عش ب

ــــة  ــــة السححم ــــثى سمب ــــجكاء العــــاسفي الغجــــثاني ل ــــيع متغســــشات ال متغســــشات التشســــح السثرســــي وب

 مثارس شسال الخميل.في األساسية العميا 

ـــة  ال الفخضاااية الثانياااة: ـــث مدـــتغى الثالل فـــي  (α) ≤0.05تغجـــث فـــحوق ذات داللـــة إحرـــائية عش

مــثارس شــسال الخميــل تعــخى فــي متغســشات التشســح السثرســي لــثى سمبــة السححمــة األساســية العميــا 

 لستغيح الجشد.

ـــة  الفخضاااية الثالثاااة: ـــث مدـــتغى الثالل ـــة إحرـــائية عش فـــي ( α) ≤0.05ال تغجـــث فـــحوق ذات دالل

مــثارس شــسال الخميــل تعــخى فــي متغســشات التشســح السثرســي لــثى سمبــة السححمــة األساســية العميــا 

 .الرفلستغيح 

ـــة  الفخضاااية الخابعاااة: ـــث مدـــتغى الثالل فـــي ( α) ≤0.05ال تغجـــث فـــحوق ذات داللـــة إحرـــائية عش

متغســشات التشســح السثرســي لــثى سمبــة السححمــة األساســية العميــا  فــي مــثارس شــسال الخميــل تعــخى 

 .التحريل الثراسيلستغيح 

فــي  (α) ≤0.05تغجــث فــحوق ذات داللــة إحرــائية عشــث مدــتغى الثاللــة  ال الفخضااية الخامدااة:

مــثارس شــسال الخميــل تعــخى فــي التشســح السثرســي لــثى سمبــة السححمــة األساســية العميــا متغســشات 

 لستغيح مدتغى تعميظ األب.
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فــي  (α) ≤0.05تغجــث فــحوق ذات داللــة إحرــائية عشــث مدــتغى الثاللــة  ال الفخضااية الدادسااة:

تعــخى مــثارس شــسال الخميــل فــي متغســشات التشســح السثرســي لــثى سمبــة السححمــة األساســية العميــا 

 لستغيح مدتغى تعميظ األم.

فـــي  (α) ≤0.05تغجـــث فـــحوق ذات داللـــة إحرـــائية عشـــث مدـــتغى الثاللـــة  ال الفخضاااية الداااابعة:

مـثارس شـسال الخميـل فـي متغسشات الجكاء العاسفي الغجثاني لثى سمبة السححمة األساسـية العميـا 

 تعخى لستغيح الجشد.

فـــي ( α) ≤0.05ال تغجـــث فـــحوق ذات داللـــة إحرـــائية عشـــث مدـــتغى الثاللـــة  الفخضاااية الثامشاااة:

مـثارس شـسال الخميـل فـي متغسشات الجكاء العاسفي الغجثاني لثى سمبة السححمة األساسـية العميـا 

 .الرفتعخى لستغيح 

فـــي ( α) ≤0.05ال تغجـــث فـــحوق ذات داللـــة إحرـــائية عشـــث مدـــتغى الثاللـــة  الفخضاااية التاساااعة:

متغسشات الجكاء العاسفي الغجثاني لثى سمبة السححمة األساسية العميا  في مثارس شسال الخميـل 

 .التحريل الثراسيتعخى لستغيح 

فـــي ( α) ≤0.05ال تغجـــث فـــحوق ذات داللـــة إحرـــائية عشـــث مدـــتغى الثاللـــة  الفخضاااية العاشاااخة:

العميـا فـي مـثارس شـسال الخميـل متغسشات الجكاء العاسفي الغجثاني لثى سمبة السححمة األساسـية 

 .السدتغى التعميسي لؤلبتعخى لستغيح 

في ( α) ≤0.05ال تغجث فحوق ذات داللة إحرائية عشث مدتغى الثاللة  الفخضية الحادية عذخ:

متغسشات الجكاء العاسفي الغجثاني لثى سمبة السححمة األساسـية العميـا فـي مـثارس شـسال الخميـل 

 .التعميسي لؤلمالسدتغى تعخى لستغيح 
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 أىجاف الجراسة 1.1

 تحنغ الثراسة إلى:

الـجكاء العـاسفي الغجـثاني  يـة بـيع مدـتغى التشسـح السثرسـي والتعحف إلى العبلقة االرتباس .1

 لثى سمبة السححمة األساسية العميا في مثارس شسال الخميل.

مـــثارس  التعــحف إلــى مدـــتغى التشســح السثرســي لـــثى تبلميــج السححمــة األساســـية العميــا فــي .2

 شسال الخميل.

التعـحف إلــى الفــحوق فـي مدــتغى التشســح السثرسـي لــثى سمبــة السححمـة األساســية العميــا فــي  .3

التحرــيل و الرــف السثرســي ، و  : )الجــشد ،تيــةل الخميــل تبعــًا لمستغيــحات اآلمــثارس شــسا

 .مدتغى تعميظ األب واألم ( و الثراسي ،

مدــتغى الــجكاء العــاسفي الغجــثاني لــثى سمبــة السححمــة األساســية العميــا فــي  إلــىالتعــحف  .4

 مثارس شسال الخميل.

التعــحف إلــى الفــحوق فــي مدــتغى الــجكاء العــاسفي الغجــثاني لــثى سمبــة السححمــة األساســية  .5

الرــف السثرســي ، و  : )الجــشد ،تيــةاآل العميــا فــي مــثارس شــسال الخميــل تبعــًا لمستغيــحات

 مدتغى تعميظ األب واألم(و ،  التحريل الثراسيو 

 أىسية الجراسة 6.1

وعبلقتو بالـجكاء العـاسفي الغجـثاني لـثى  ؛دعى لثراسة صاىحة التشسحيمع كغنو  بحتتشبع أىسية ال

عمــى أىسيــة وانشــغاء مغضــغعيا سمبــة السححمــة األساســية العميــا فــي مــثارس مثيحيــة شــسال الخميــل، 

 تي:لآل وفقاً  ،والتشبيقية ،الشضحية :كبيحة مع الشاحيتيع
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 األىسية الشمخية: -أوال  

 وحثاثتو، ويسكع إجسال أىسيتيا فيسا يأتي: سع أىسية ىجا البحت بأىسية مغضغعوتك

معحفة مثى ارتباط التشسح بالجكاء العاسفي الغجثاني ولفـة نضـح البـاح,يع فـي مجـال عمـظ  .1

 الشفد إلى إجحاء دراسات أخحى حغل متغيحات البحت.

التـي تعـث ،ي شـحيحة مححمـة السحاىقـة السبكـحة وىـ ،البحت بذـحيحة ميسـة فـي السجتسـعييتظ  .2

 وفييا تبشى شخريتو. ،مع أىظ السحاحل في حياة الفحد

 :ىســـا،عمـــى تـــغفيح إســـار نضـــحي ودراســـات ســـابقة وثيقـــة الرـــمة بستغيـــحي البحـــت  العســـل .3

 والجكاء العاسفي الغجثاني. ،التشسح

البحت قث يديظ فـي زيـادة الفيـظ والـغعي بتـأثيح كـل مشيسـا  إن معحفة العبلقة بيع متغيحات .4

 في اآلخح.

إن قمــة البحــغث التــي تشاولــة العبلقــة بــيع التشســح والــجكاء العــاسفي الغجــثاني جعمــة ليــجا  .5

 البحت أىسية خاصة.

 األىسية التصبيقية: -ثانيا  

إلـى تغعيـة أصـحاب القـحار فـي وزارة التحبيـة والتعمـيظ إلـى االىتســام  بحـتدـعى ىـجه الي .1

 بسغضغ  التشسح السثرسي الستخايث في مثارسشا.

السخيــث مــع أن تقــثم السدــاعثة لفــتو السجــال أمــام البــاح,يع إلجــحاء  بحــتال احــاول ىــجي .2

 .حغل ىجا السغضغ الثراسات 
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ـــاس التشســـح  .3 ـــاح,يع لقي ـــغفح أدوات لمب ـــجكاء العـــاسفي  ،السثرســـيتحـــاول أن ت ـــاس ال وقي

 الغجثاني.

ع ىــجيع التــي بح,ــة العبلقــة بــي ،مــع نــثرة الثراســات العحبيــة بحــتال اتضيــح أىسيــة ىــج .4

لــجا جــاءت ىــجه الثراســة لدــث الــشقر الحاصــل  ،وقمتيــا الستغيــحيع مــع بعزــيسا بعزــا

 في ىجا السغضغ .

دـــتقبل، كســـا يسكـــع أن يسكـــع أن تذـــكل ىـــجه الثراســـة إســـارًا محجعيـــًا لمبـــاح,يع فـــي الس .5

 تكغن مقثمة إلجحاء دراسات أخحى، يتظ إجحاؤىا عمى محاحل دراسية أخحى.

 حجود الجراسة 1.1

 :اآلتية الحثودتقترح ىجه الثراسة عمى 

مـثارس مثيحيـة شـسال  السححمـة األساسـية العميـا فـي سمبة الثراسة عمى اقترحت  الحجود البذخية:

 الخميل

 شسال الخميل تحبية مثيحيةالثراسة عمى  اقترحت  الحجود السكانية:

 (.2018/2019)الثراسة في الفرل الثراسي ال,اني لعام  تظ إجحاء  الحجود الدمانية :

باسيــة بــيع التشســح السثرســي و اقترــحت الثراســة عمــى معحفــة العبلقــة االرت الحااجود السهضااهعية:

 في مثارس شسال الخميل.الجكاء العاسفي الغجثاني لثى سبلب السححمة األساسية العميا 

: مقيــاس التشســح السثرســي، ومقيــاس الــجكاء أداتــا الثراســة المتــان اســتخثمتا وىســا الحااجود اإلجخائيااة:

 العاسفي الغجثاني.
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 مرصمحات الجراسة 1.1

 Bullying)) :التشسخ

 وسقرـغد،الو  ستعسـثال العـثوان أشـكال مـع بأنـو شـكل " :اصـشبلحاً    (Olweus,1993)عحفـو

 األذى إيقـا  إلـى ييـثف البيئـة، مـع وىـغ مكتدـب بـثنياً  أم ماديـاً  أم كـان الفـحد لفضيـاً  يرـثره

 ."أنفديظ عع الثفا  ال يدتشيعغن  الجيع ،باآلخحيع

تدــبقو نيــة مبيتــة وقرــث متعســث إليقــا  األذى والزــحر ،بأنــو فعــل أو ســمغك ":التشســح وتعــحف خــغج

يـشجظ عشيـا أضـحار ،في إسـار عبلقـة غيـح متكافئـة ،بيثف إخزاعو قدحا أو جبحا ،بآخح )ضحية(

ـــة() وجدـــسية ،نفدـــية ـــة أو غيـــح لفضي بشحيقـــة متعســـثة فـــي مغاقـــف تقتزـــي القـــغة  ،وجشدـــية ،لفضي

 .(193 :2011)خغج، "والديشحة عمى ىجا اآلخح )الزحية(

 وتحـثث السباشـحة، غيـح العثوانيـة الدـمغكيات  بأنـو : " االجتساعيـة الشاحيـة مـع التشسـح عـحف كسا

 ىـجه لسحتكبـي تدـسو التـي ،لؤلفـحاد االجتساعيـة والعبلقـات لؤلفحاد، الشفدية الحالة في نتيجة الخمل

 Hines, 2011). (" سحية بشحيقة لمعثالة تدميسيظ قرث،اليغية مجيغلي يبقغا أن الدمغكيات

التي يحرل عمييا أفحاد العيشـة عمـى مقيـاس  ،متغسط الثرجةبأنو : إجحائيا ويعحف الباحت التشسح 

 التشسح السعث ليجه الثراسة.

 :العميا األساسية السخحمة

 عذح، وتذسل الحابع سع حتى عذح ال,اني سع مع تستث التي السححمة :باعتبارىا الباحت يعحفيا

 (. وال,امع ،والدابع ،الدادس) :تيةاآل  الرفغف
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 (Emotional and Affective Intelligence): الحكاء العاشفي الهججاني

 :عمـى عحفـو اآلخـح وبعزـيظ قـثرات، أنـو عمـى عحفـو فبعزـيظ ،الغجثاني الجكاء تعحيفات تعثدت

 .شخرية أنو سسات: عمى عحفو اآلخح وبعزيظ ميارات، أنو

ة، معيش مذاعح إلىوتحجستيا الغجثان ليذيح ،   (Emotional)مفيغم   جغلسان ويدتخثم

 الغجثاني الجكاء أن ويحى  متفاوتة، واستعثادات وبيغلغجية، نفدية، حالة، محثدة أفكار تراحبيا

 إدارة وعمى ذواتشا، تحفيخ وعمى اآلخحيع، ومذاعح مذاعحناإلى  التعحف عمى قثرتشا إلى يذيح

 (Goleman,1995) .فاعل بذكل اآلخحيع مع ،وعبلقاتشا انفعاالتشا

عمى مقياس الجكاء  ،الثرجات التي يحرل عمييا أفحاد العيشةبأنو متغسط :  ًا إجحائي تعحفو 

 .العاسفي الغجثاني السدتخثم في ىجه الثراسة
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 الفرل الثاني

 اإلشار الشمخي والجراسات الدابقة

 اإلشار الشمخي  1.1

 الجراسات الدابقة 1.1
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 :الفرل الثاني

 اإلشار الشمخي والجراسات الدابقة

 اإلشار الشمخي  1.1

تعحيفــــو ، و يدــــتعحض ىــــجا الفرــــل مفيــــغميع يسكــــع أن يســــ,بل ركــــائخه ، األول التشســــح السثرســــي، 

أنساسو، والسذاركيع فيـو، والشضحيـات السفدـحة لـو ، كسـا يتشـاول مفيـغم الـجكاء العـاسفي الغجـثاني، و 

سيـة نساذجو ، والخرائر العامة لجوي الجكاء العاسفي السحتفع، وأىو أبعاده ومكغناتو، و تعحيفو ، و 

 ختظ ىجا الفرل بالثراسات الدابقة.يالجكاء العاسفي وتشبيقاتو، و 

 (School Bullying)التشسخ السجرسي  1.1.1

 :مفيهم التشسخ السجرسي 1.1.1.1

ســــــتقغاء ، ف ضــــــث األقــــــحان، واالستئدــــــاد ، واال، والبمشجــــــة ، والتدــــــمط، والعشــــــالتشســــــح السثرســــــي 

(Bullying)  وىـــي محتبشـــة فـــي األســـاس  ،بـــثأت تغـــخو مثارســـشا  ،، كميـــا أســـساء لضـــاىحة ســـمبية

وتــأثيح اإلعــبلم  ،، واخــتبلل العبلقــات األســحية فــي السجتســعكميــا أنغاعــوببضيــغر العشــف والتسييــخ 

 عمى السحاىقيع.

الساضـي فـي بعـز  إلـى عقـث الدـبعيشيات فـي القـحن  (Bullying)يعغد البحت فـي صـاىحة التشسـح و 

افية التــي قامــة الدــمشات التعميسيــة فييــا بثراســات استكذــافية ســكشثنخاصــة اإل، الــثول األوروبيــة 

بدـبب اضـشيادىظ  ،ثح قيـام ثبلثـة مـحاىقيع باالنتحـارأغل صاىحة التشسح في السثارس عمى ك,يحة ح

ات اسـتحغذ التشسـح فـي السـثارس عمـى قـثر يـوتحويعيظ مع بعز رفقاء الثراسة ، وفـي فتـحة ال,سانيش

يـــت أصيـــحت نتـــائج العثيـــث مـــع الثراســـات التـــي أجحيـــة حـــغل ىـــجه كبيـــح االىتســـام فـــي اليابـــان ، ح
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أن ثمــت تبلميـج الســثارس الستغسـشة كــانغا ضـحية ليــجا الشـغ  مــع العشـف ، وبحمــغل العــام  ،الضـاىحة

نجمتحا وغيحىـا مـع إكـ ،احتمة ىجه الضاىحة درجة عالية مع االىتسام لثى الك,يح مـع الـثول 2000

ونيغزلشثا ، وصاحب ذلط إجحاء العثيـث مـع ، ستحاليا أوكجلط أمحيكا الذسالية و  ،دول أوروبا الغحبية

 حة والقزـــاء عمييـــاالبحـــغث والثراســـات التـــي أوصـــة بـــإجحاء بـــحامج لمتـــثخل لمحـــث مـــع ىـــجه الضـــاى

 .( 2016)الثسغقي ،

والتشســــح ســــمغك مــــتعمظ مــــع البيئــــة التــــي يتعامــــل معيــــا الشفــــل ، وىــــغ يذــــكل خشــــحا عمــــى األفــــحاد 

ثي والجشدـي مـع قبـل الشـحف القـغي ، إذ يسـارس بـو األذى الشفدـي والجدـ جسـيعيظ اركيع فيوالسذ

 (.2009)أبغ غخال، وعقمياً  تجاه الشحف األضعف مشو جدسياً 

حتى أن  ،( أن سمغك االستقغاء يبثأ في عسح مبكح مع الشفغلة2013ويحى الربحييع والقزاة )

ويبثأ تثريجيا  ،شفل بتذكيل مفيغم أولي لبلستقغاءال بعزيظ يحاه يبثأ في عسح الدشتيع، حيت يبثأ

الدـادس( ، و  الخـامد،و  )الحابـع، :ويدتسح حتى يرل إلى الجروة في السححمـة األساسـية الستغسـشة

ثــظ يدــتسح فــي السححمــة األساســية العميــا ، ثــظ يبــثأ بــاليبغط فــي السححمــة ال,انغيــة ، وقمســا يكــغن فــي 

 السححمة الجامعية .

، وتتشـــغ  أشــكال ىــجه الضـــاىحة فــي الغقـــة جسيعيــا ة قثيســـة مغجــغدة فــي السجتسعـــاتوالتشســح صــاىح 

ورســـــائل البحيـــــث  ،نتحنـــــةاإل :م,ـــــل ،الحاضـــــح بتشـــــغ  الغســـــائل الحثي,ـــــة فـــــي االترـــــال والتغاصـــــل

 .(Naeif.A,2017)و نذح الذائعات عبح مغاقع التغاصل االجتساعي  ،لكتحوني، و الياتفاإل
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 :السجرسيتعخيف التشسخ  1.1.1.1   

بأنـو أفعـال سـمبية متعسـثة مـع جانـب تمسيـج  :التشسـح السثرسـي  (Olweus,1993)ويعحف أولغيد

ســـغال الغقـــة ، ويسكـــع أن تكـــغن ىـــجه بتمسيـــج  خـــح، وتـــتظ برـــغرة متكـــحرة  أو أك,ـــح إللحـــاق األذى

والذــتائظ ، كســا يسكــع أن تكــغن  ،والتــغبي, ، واإلغاصــة ،التيثيــث :م,ــل ،األفعــال الدــمبية بالكمســات

أو التعـحض ، والحكل ، أو حتى بثون استخثام الكمسات ، والثفع ، كالزحب  :باالحتكاك الجدثي

أو اإلشارات غيح البلئقة ، بقرث عخلو مع السجسغعة أو رفز ،التكذيح بالغجو  :م,ل، الجدثي 

 .بعسث االستجابة لحغبتو

التشسح بأنو إيقا  األذى عمى فحد أو  (Solberg & Olweus,2003)ويعحف أولغيد وسغلبيحج 

أك,ـــح بـــثنيا أو نفدـــيا أو عاسفيـــا أو لفضيـــا ، ويتزـــسع كـــجلط التيثيـــث بـــاألذى البـــثني أو الجدـــسي 

بالدـــــبلح واالبتـــــخاز ، أو مخالفـــــة الحقـــــغق السثنيـــــة ، أو االعتـــــثاء والزـــــحب ، أو العســـــل ضـــــسع 

 عرابات ، ومحاوالت القتل أو التيثيث  .

يحرـل  الـجيىـغ ذلـط الدـمغك  :أن التشسـح (Juvonen et al., 2003)جغفانع و خحون  ويحى 

يدـــسى  :واآلخـــح، (Bully) الستشســـح  األول يدـــسى السدـــتقغي أو ،مـــع عـــثم التـــغازن بـــيع فـــحديع

وىغ يتزسع اإليجاء الجدسي واإليـجاء المفضـي ، واإلذالل بذـكل عـام ، ومـع ، (Victim)الزحية 

ال يحبـو ، أو لقـب ،أو العسـل عمـى نذـح اإلشـاعات عشـو ،أو إسـبلق الشـار  ذلط دعغة الشفل باسـظ

 أو رفزو مع قبل اآلخحيع. ،عميو

ويعث سمغك التشسح سمغكا مكتدبا مع البيئة التي يعيذ فييا الفحد، وىغ سمغك يـأتي بشتـائج وخيسـة 

فدــــي ، حيــــت يســــارس ســــحف قــــغي )الستشســــح( األذى الش جســــيعيظ عمــــى األســــحاف السذــــاركيع فيــــو
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ضـعف مشـو فـي القـثرات الجدـسية )الزـحية أو الستشسـح أجتساعي تجـاه فـحد والجدسي والمفضي واال

 (.2016عميو( )الثسغقي،

أن التشســح السثرســي يــاثح عمــى البشــاء الشفدــي  (Heath et al.,2013) ويــحى ىيــاث و خــحون 

وغيـح محغـغب  ،واالجتساعي لمسجتسـع السثرسـي، حيـت يذـعح التمسيـج ضـحية التشسـح بأنـو محفـغض

نو يذعح بالخغف والقمـق وعـثم االرتيـاح واالندـحاب مـع األنذـشة السثرسـية أو اليـحوب أكسا ،فيو 

ن رد فعميـظ الذـائع ىـغ البكـاء إح، وعشـثما ييـاجسيظ أسفـال  خـحون فـمع السثرسـة خغفـا مـع الستشسـ

 اً عتبارىـا مكانـبا ،واالندحاب فيظ نادرا ما يثافعغن عع أنفديظ ويخـافغن مـع الـجىاب إلـى السثرسـة

غيح  مع، ويزاف إلى ذلط أن الستشسـح يعـحض نفدـو لمشـحد مـع السثرسـة ، وقـث يشخـحط مدـتقببل 

 في أعسال إجحامية خشيحة.

بأنيه نشياط  :( سيلون التنمير2113المذكور فيً دراسية مرلية   (Coloroso) ٌعرف كولورسوو

 من خالل التهدٌد واالعتداء.  ,ٌمصد به اإلٌذاء أو التسبب بالخوف والرعب, ومتعمد  إرادي واع  

 وال بد من توافر العناصر اآلتٌة فً السلون العدوانً حتى ٌعد تنمراً , وهً:

 .عدم التوازن فً الموة , حٌث ٌكون المتنمر بوضع أفضل من وضع الضحٌة 

 وأ ,  ن هذا الهجوم لٌس باألخٌر.التهدٌد المستمر , بوجود عدوان تال 

  .النٌة باإلٌذاء , فالمتنمر ٌتسبب باأللم النفسً والجسدي للضحٌة , وٌجد المتعة فً ذلن 

ٌميوم بيه فيرد أو مجموعية  ,التنمر بأنه : " عنيف طوٌيل األميد (Mellor,1997) وٌعرف مٌلور

 من األفراد ضد فرد غٌر لادر على الدفاع عن نفسه , ولد ٌكون جسدٌا أو نفسٌا " .

ن الناحٌة االجتماعٌة بأنه : "  السلوكٌات العدوانٌة غٌير المباشيرة , وتحيدث كما عرف التنمر م

التً تسيم  لمرتكبيً هيذه ,نتٌجة الخلل فً الحالة النفسٌة لألفراد, والعاللات االجتماعٌة لألفراد 

 .(Hines,2011) "لصد تسلٌمهم للعدالة بطرٌمة سرٌة, السلوكٌات أن ٌبموا مجهولً الهوٌة 
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غيح نية : ىغ عسل أو سمدمة  مع األعسال العثوا (Bullying)أن التشسح يحى الباحت ومسا سبق 

لفتحة سغيمة ضث شخر  خح أو أك,ح بذكل متكحر، جتساعية ، التي يقغم بيا شخر أو أك,ح اال

التيثيث الجدـثي  :واإلزعاج لمزحية ، ويتزسع ،مع الغقة ، ويقرث بيجا الدمغك تحقيق الزحر

والحكـــل ، والذـــتظ ، ، والتحـــحش الجشدـــي واإلذالل بذـــكل عــام ، ويتزـــسع الدـــب  والتيثيــث المفضـــي

وإبعاد الزحية عع السجسغعة ، أو سحقة مالـو أو   ،ونذح الذائعات ،وإسبلق األلقاب، والزحب 

 اً بحيـت  يكـغن مغجيـ، سعامو . ويششغي عمـى عـثم التـغازن فـي القـغة الجدـثية والسدـتغى العسـحي 

تكــغن بس,ابــة نقــاط ضــعف لمزــحية ، وال يضيــح  ،تتــغافح بيــظ صــفات معيشــةنحــغ أفــحاد محــثديع ، 

  .وال يحثث بالرثفة ًا،وليد عحضي، وىغ سمغك ىادف  ،الزحية أي مقاومة تجاه الستشسح

 : (the Forms of Bullying)التشسخ  أنساط  2.0.0.9

م,ل : الزحب  ،إلى تشسح مباشح بعزيظويرشفو  ،متشغعة وأفعاال سحقا يتزسع التشسح سمغك نإ

وكتابـة رسـائل  ،م,ـل : الـحفز ، والعـخل ،والذتظ ، والسثاعبة السبال  فييا ، أو تشسح غيح مباشح، 

 (.2011لكتحوني )خغج،وإرساليا عع سحيق البحيث اإل ،تيثيث ماذية

 :اآلتية األنساط يذتسل التشسح فإن عام وبذكل

 :  (Physical bullying)التشسخ الجدجي  .1

 ،والحمــي أرضــا ، والدــحب ،والمكــظ، والعــز  ،والحكــل ، والزــحب، الــثفع  :ويذــتسل عمــى

 (.2013والقحص )الربحييع والقزاة، ، والرفع  ،ومدط الذعح

 :  (Verbal bullying)التشسخ المفمي  .1
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ــــى والسكالســــات ، والدــــخحية  ، اســــتخثام المغــــة السدــــيئة ، والشعــــة باأللفــــا  :ويذــــتسل عم

)أبغ غـخال، التمفغنية السديئة ، والتعميقات القاسية ، ونذح الذائعات السخيفة عع الزحية 

2009.) 

 : (Emotional Bullying)التشسخ االنفعالي  .1

 ؛واالزدراء،والعبـــغس ، عـــع األقـــحان  وإبعادىـــا وعـــخل الزـــحية ،التجاىـــل :ويذـــتسل عمـــى

 (.2015وإضعاف إحداسيا بجاتيا )الزبلعيع، ،وذلط بيثف التقميل مع شأن الزحية

 : (Technical Bullying)لكتخوني التشسخ اإل  .1

عـــع سحيـــق إرســـال الحســـائل ،وىــغ اســـتخثام وســـائل االترـــال الستقثمـــة لئلســـاءة لآلخـــحيع 

واألجيــخة ،نتحنــة شــبكة اإل :وتذــسل ىــجه الغســائل ،السدــيئة إلــييظ ، ونذــح الذــائعة عبحىــا

 ( .2014)ششيبي، الشقالة

 : (Sexual Bullying)التشسخ الجشدي  .1

اســــتخثام العبــــارات الجشدــــية ، واســــتخثام أســــساء جشدــــية ، أو مسارســــة                       :ويذــــتسل عمــــى 

 (.2017)عبث الححيظ،أو التيثيث بالسسارسة ، أو المسد لمسشاسق الجشدية  ،الجشد

 : (Racial Bullying)التشسخ العشرخي  .6

واإلسـاءة لسعتقـثاتيظ الثيشيـة ، أو اإلســاءة  وشـتسيظ،  الستشسـح بدـب اآلخــحيعويتس,ـل بقيـام 

ــــــــغن أو العــــــــحق ا ــــــــة ، أو الدــــــــخحية مــــــــع الم ــــــــجيللسكــــــــانتيظ االجتساعي ــــــــو  عم يشتســــــــغن إلي

 (.2011)خغج،

 :السذاركهن في سمهك التشسخ 1.1.1.1

 يسكن تقديم األفخاد السذتخكين في سمهك التشسخ إلى ثالث فئات :

 . (Bullies) ون الستشسح  .1



 

22 
 

 . (Victims)الزحايا  .2

 . (Bystanders)الستفحجغن  .3

 ون:أو السدتقه  ون الستشسخ  .1

بـــأنيظ مييسشـــغن عمـــى  يع:إلـــى خرـــائر الشمبـــة السدـــتقغ  (Olweus,1993)أشـــار أولـــغيد 

ولكـشيظ ودودون مـع أصـثقائيظ ، ويـحى البـاح,غن أن الحغبـة  ،ويحبـغن الذـعغر بـالقغة،اآلخحيع 

وىجه الحغبة تعخزت مع خـبلل األفكـار والذـائعات ، في القغة ىي الدبب في عسمية االستقغاء 

التــي ترــغر قــثرات البشــل ومياراتــو  ،دوار الساسدــات اإلعبلميــة واألفــبلمأو  ،حــغل االســتقغاء

والقـغة ىـي الدـسة األبـحز لـثى  ،يظ أفكـار ال عقبلنيـةولـثي، العالية. ومع سساتيظ كـجلط القدـغة 

 والديشحة والحغبة في القغة والضيغر بيا مع صفاتيظ. ،األسفال السدتقغيع 

( إلــى أن الشفــل السدــتقغي ىــغ الــجي يزــايق ، ويخيــف، 2013وأشــار )الرــبحييع والقزــاة، 

لتــي يتستــع بيــا ، وىــغ ا نفدــيا، ثرجــة القــغةبالــجيع ال يتستعــغن ، وييــثد ، أو يــاذي اآلخــحيع 

غيــحه مــع األسفــال فــي السثرســة ، ويجبــحىظ عمــى فعــل مــا يحيــث بشبحتــو الرــغتية العاليــة  يخيــف

واستخثام التيثيث. وعادة ما يدتغل معضظ األسفال السدتقغيع خغف الزـحية. وىـظ يدـيشحون 

رسـة عمى الزحية مع خبلل حالة الخغف التـي يزـعغنو فييـا . ويقـع االعتـثاء عـادة فـي السث

م,ـل : سـاحة السثرسـة، وفـي  ،،أو في الرـف ، أو فـي مكـان يمتقـي فيـو الشـبلب كسجسغعـات

السســـحات السشعخلـــة. ويسكـــع أن يقـــع  أو، أمـــاكع البيـــع والذـــحاء ، أو بـــالقحب مـــع دورات السيـــاه 

أو السغاصــــبلت  ،االســــتقغاء خــــارج السثرســــة فــــي سحيــــق عــــغدة الشفــــل لمسشــــخل ، أو السبلعــــب

 العامة.
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ويعـانغن مـع مذـكبلت ، ويحى الباحت أن الستشسحيع لثييظ ضعف فـي التعـاسف مـع اآلخـحيع 

ويترحفغن دون  ،انثفا  قيحي بعزيظ ويذاىثون استقغاء مع قبل أفحاد األسحة، ولثى  ،عائمية

 تفكيح. 

( إلى مجسغعة مع الرـفات لمشمبـة الستشسـحيع فـي البيئـة السثرسـية 2017ويذيح عبث الححيظ )

 يسكع إجساليا بالشقاط اآلتية: و ، 

 وقغة جدثية. ،وانثفاعية ،نذاط زائث 

 .يديل است,ارتيظ، ويشججبغن نحغ السغاقف ذات السحتغى العثواني 

  عــثم الذــعغر والتعــاسف مــع ضــحاياىظ ، فيــظ ال يذــعحون بالشــثم عمــى ســمغك التشســح

 تجاه ضحاياىظ.

 .عثم القثرة عمى الديشحة عمى انفعاالتيظ 

 فكار اآلخحيع.عثم تقبل أ 

 .القيام بالتححش باآلخحيع، بالشحق الجدثية والعقمية 

 زعفاءاستيثاف الشمبة ال. 

 .عثوانية تجاه األفحاد والسعمسيع 

 :الزحايا  .1

 ويتسيـخون  ،ىظ األفـحاد الـجيع يقـع عمـييظ االعتـثاء :بأن الزحايا (2009أشار أبغ غخال )

لبلعتثاء وسمب السستمكات، كسا يعـانغن ، وىظ عحضة أنفديظبعثم القثرة عمى الثفا  عع 

ـــغ مـــع صـــعغبة فـــي ضـــبط انفعـــاال ضـــحايا لمتشســـح فـــي  ن تيظ والدـــيشحة عمييـــا ، وقـــث يكغن

ـــثييظ ححكـــة زائـــثة وضـــعف فـــي  ـــًا ، ول ـــًا انفعالي ـــح قمقـــًا وتقمب السشـــخل، ويغصـــفغن بـــأنيظ أك,
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حــل االنتبــاه، ولــثييظ مدــتغيات مشخفزــة فــي تقــثيح الــجات، كســا يغاجيــغن صــعغبات فــي 

 السذكبلت.

عـــع سحيـــق عـــثم الـــثفا  عـــع  ،وىـــظ األسفـــال الـــجيع يكـــافئغن الستشســـحيع ماديـــا أو عاسفيـــا

وال  ،أنفديظ ، ويجعشغن لشمبات الستشسحيع بديغلة ، ومياراتيظ االجتساعيـة قميمـة وضـعيفة

 (.2015)الزبلعيع، يدتخثمغن السحح ، وال يشزسغن إلى جساعات صفية أو اجتساعية

ويدـتيثفيظ  لمتشسـح، يتعحضـغن  الـجيع الشـبلب يظنأبـ:  (Elliot,1993) ويعـحفيظ إليـغت

العبلقـات  خـبلل مـع أو جدـثية، أو لفضيـة كانـةأ سـغاء العثوانيـة، بالدـمغكيات الستشسـحيع

 وضـعفاء، ويفتقـحون  مـجعشغن  بـأنيظ األشـخاص ىـاالء ويترـف األقـحان، بيع االجتساعية

 ولـثييظ ضـعف ،شـعبية لـثييظ ولـيد مـشخفز، لـجاتيظ وتقـثيحىظ بـالشفد، ال,قـة إلـى

 بيظ كزحايا. اإليقا  الديل ومع عالية، حداسية ويستمكغن  االجتساعية، بالسيارات

 :ىسا صشفيع، ( إلى2007صشفتيظ )سغليفان وكبلري وسغليفان، وقث

إرضـاء  يحـاول ،سـيل ىـثف وىـغ قميمـة، دفاعـات لثيـو ويكـغن  :الدـمبية الزـحية (1

ويكغنـغن  صـثاقات، لـثييظ ولـيد،  مشـيع وغيـح قمقـغن  بـأنيظ يترـفغن و  ، حالستشسـ

 .الزعيفة الجدثية البشية أصحاب مع عادةً 

ناضـجة  وغيـح مخعجـة، بشـحق  يترـحفغن  الـجيع الزـحايا وىـظ :السدـتفخة الزـحية (2

إلـييظ  اىتسـام اآلخـحيع جمـب بيـثف بـجلط ويقغمـغن  اآلخـحيع، اسـتفخاز إلـى تـادي

عمـى  االىتسـام عـثم مـع أفزـل يكـغن  ربسـا الدـمبي االىتسـام أن العتقـادىظ

إال أن ســـمغكيظ االســـتفخازي يجعـــل أقـــحانيظ يترـــحفغن بعكـــد حـــيميظ،  ،اإلســـبلق

 فيعتبحونيظ مسميع وأغبياء .
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( إلى مجسغعة مع الرفات لمشمبة ضحايا التشسـح فـي البيئـة السثرسـية، 2010ويذيح) أبغ الفتغح،

 يسكع إجساليا بالشقاط اآلتية:

 شبعيظ.ىظ تبلميج ىادئغن ب .1

 محتاسغن وحجرون بثرجة كبيحة. .2

 تتسيخ مذاعحىظ بأنيا محىفة حداسة ألبدط األمغر. .3

 ال ي,قغن في ترحفاتيظ، وال تتغفح لثييظ القثرة عمى السبادرة. .4

 تقثيحىظ لجاتيظ مشخفز جثا. .5

 االفتقار إلى السيارات االجتساعية. .6

 :الستفخجهن  .1

ىـظ الـجيع يذـاىثون وال يذــتحكغن، ولـثييظ شـعغر بالــجنب بدـبب فذـميظ فــي التـثخل، ولـثييظ خــغف 

ال يعحفـــغن و  غمـــب األحيـــان ،أ يبـــثون مذغشـــيع فـــي و قـــل قـــغة ، أيشـــغرون مذـــاعح بـــأنيظ و شـــثيث ، 

ن بــأنيظ ، ويذــعحو ,قــة فــي الــشفد ، واحتــحام ذات متــثن  مــع الخشــأ ، ولــثييظ ضــعف فــي ال غابالرــ

  يعمسغا شيئًا. الّ ك,ح أمشا ألكي يكغنغا أ

 (Keith,Sulivan,Cleary,Sulivan,2004)ســغليفان وكــبلري وســغليفان  وقــث صــشفيظ كيــت و

 :بو يقغمغن  الجي الثور سبيعة حدب وذلط ،أنغا  أربعة إلى

 يتـويقغمـغن بحساو  ،ىـظ الـجيع يتقحبـغن مـع الستشسـح: و  (Henchman)الشمبة األصـثقاء  .1

 يداعثونيظ بو أيزا.لة وقث ءعشث السدا

وىــظ يــثعسغن الستشســح  :(Supporter or Passive Bullies)الشمبــة السعــخزون  .2

 ولكشيظ ال يذتحكغن معيظ مشمقا. ،بالدكغت والحضا عسا يحرل
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وىظ الشمبة الـجيع يكغنـغن بثرجـة كبيـحة  :(Bystanders Avoidant)الشمبة السحايثون  .3

أو  ،وال يفعمـغن شـيئا لـثعظ الزـحية، الزـحيةمع الحياد،فبل يكغنغن مـع الستشسـح وال مـع 

 التشسح. إيقاف

وىظ الجيع يقغمغن بالثفا  عع الزحية ،رغـظ قـثرتيظ  :(Guardians)الشمبة السثافعغن  .4

 السحثودة في السغاجية، وىظ قميمغن جثًا.

بعث تثريبيظ  ،يجابية في مشع التشسح السثرسيإيع يسكشيظ أن يداىسغا بومسا ال شط فيو أن الستفحج

 وتحديع مياراتيظ االجتساعية والذخرية.

 :أسباب سمهك التسخ 1.1.1.1

  العهامل السجرسية(School Factors):  

كـــل مـــا يحـــيط : ( 2013ويقرـــث بيـــجه العغامـــل كســـا ذكـــح كـــل مـــع الرـــبحييع والقزـــاة )

 ،الدياســة التحبغيــة :بالشالــب داخــل السثرســة، مــع مكغنــات ماديــة أو غيــح ماديــة، وتذــسل

والسثرسية، والسحيط السادي، والتـأثيح الدـمبي لمحفـاق فـي السثرسـة، ودور السعمـظ  ،وال,قافية

فعــال، ال غيــحة الثراســية، وأســمغب التــثريد وشخرــيتو ومدــتغاه األكــاديسي، وإلسامــو بالســاد

غيــح والسثرســة، والسشــاخ التحبــغي  والسدــتغى األكــاديسي لــثى الشمبــة، والعبلقــة بــيع األىــل

سشاســب، الغيــح نضســة السثرســية، ومبشــى السثرســة الــجي يتس,ــل بعــثم وضــغح األ، سدــتقح ال

والرفغف السكتضة بالشبلب، حيت تادي ىجه العغامل إلى اإلحبـاط لـثى الشمبـة ، والـجي 

 يضيح بعزيا عمى شكل سمغك تشسح. ،يادي بثوره إلى صيغر مذكبلت سمغكية
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 مل الفخدية العها(Individual Factors) : 

يختمـــف األسفـــال فـــي مسارســـتيظ فـــي ســـمغك التشســـح وفقـــًا لمدـــبب الـــثافع إلـــى ذلـــط، حيـــت 

العتقادىظ أن ىجا الدمغك شيء عادي، دون إدراكيظ ، فبعز األسفال يقغمغن بسسارستو 

أو ألنيـظ  مثى األذى الـجي يدـببغنو لآلخـحيع، أو أنيـظ يقغمـغن بـو بـثافع السمـل والزـجح،

حق مــا حــثث ليــا. وقــث يقــغم األسفــال بدــمغك التشســح بــثافع رفــع يعتقــثون أن الزــحية تدــت

أو لئلحدـــاس بمـــجة التعـــجيب، والحغبـــة باالنتقـــام ، السعشغيـــات ، وتحقيـــق إعجـــاب اآلخـــحيع 

 (.2015يع،)الزبلع

  العهامل األسخية(Family Factors):  

وضعف الحقابة الغالثية في السشـخل دورًا كبيـحًا فـي كـغن الشالـب  تمعب الشساذج العثوانيةإذ 

متشسحًا في السثرسة، فالسشخل الجي يتفذـى فيـو العقـاب البـثني واإلسـاءة فـي السعاممـة بغجـو 

عمــى أقــحانيظ فــي  ون متشســحيع عمــى أقــحانيظ، فــالستشسح  عـام، يشــتج أسفــااًل عــثوانييع بشــبعيظ

ال تقـــغم دعائسيـــا عمـــى أســـد السحبـــة ، أســـحية  السثرســـة ، ىـــغ نتـــاج ومخحجـــات ألنضســـة

 (.2010عشغانيا الرحا  األسحي )أبغ الفتغح،و والتفاىظ، 

  العهامل الستعمقة باإلعالم(Media Factors)  : 

خاصـــة البـــحامج التمفخيغنيـــة ، ومـــا تعحضـــو مـــع مذـــاىث  تعتبـــح وســـائل اإلعـــبلم السختمفـــةو 

غيو، وأنـــغا  العشـــف السختمفـــة نســـاذج عشيفـــة، تحتـــغي عمـــى القتـــل والزـــحب والعـــجاب والتذـــ

بخاصــة الســحاىقيع مــشيظ، حيــت ، يح ســمبي مباشــح فــي  ســمغك األسفــال تمفخيغنيــة ذات تــأث

وتـثفعيظ إلـى تقسـر الذخرـيات العثوانيـة التـي يذـاىثونيا، مسـا يـادي  ، تدت,يح خيـاليظ

 ,Bandura)إلــى تكـــغن نخعـــة لمتشســـح لـــثى األسفـــال لبلنـــثماج والسذـــاركة فـــي العشـــف 

1973) . 
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 العهامل الستعمقة باألقخان: 

اجتساعيًا ونفديًا ، وذلـط مـع خـبلل إكدـابو أنساسـًا وتشذئتو السحاىق  ياثح األقحان في نسغ

ــ  ى إقامــة عبلقــات ناجحــة مــع األقــحانســمغكية، وميــارات تفاعميــة جيــثة، إذ تعــث القــثرة عم

عبلمـــة عمـــى الرـــحة الشفدـــية لمسحاىـــق، ومـــع خـــبلل األقـــحان يدـــتشيع السحاىـــق فيـــظ ذاتـــو 

أعســق لجاتــو، ويشســي لثيــو القــثرة عمــى الــتحكظ فــي  اً وانفعاالتــو وســمغكو ، مســا يتــيو لــو فيســ

 ع قبــل أقــحانيظ، يكــغن لــثييظ ســمغك  مقبــغليع مــ غن ، وعشــثما يكــغن األسفــال والسحاىقــســمغكو

أك,ـح قـثرة عمـى التفاعـل االجتسـاعي، والسدـانثة والتعـاسف مـع  ن كغنغ اجتساعيًا، وي مقبغل  

قــث يــثفع السشبــغذ إلــى الدــمغك  اً ســمبي حاً ن لشبــج األقــحان تــأثيإحيــة أخــحى فــاآلخــحيع، ومــع نا

تدــيظ فــي تذــكيل الدــمغك العــثواني  ، إذوالعبلقــات الدــمبية مــع جساعــة األقــحان ،العــثواني

ومـع ثـظ يذـعح ،عـشيظ  اً ل مـشخفز، بغصـفو مختمفـوتجعمـو يـثرك ذاتـو بذـك،لثى السحاىـق 

بالغزب واالستياء، ويعبح عع ىجه السذاعح عع سحيق العشـف ضـث األقـحان، ومـع جيـة 

أخحى فـإن شـعغر الستشسـح بـالغيحة الذـثيثة مـع بعـز الشـبلب فـي السثرسـة بدـبب تفـغقيظ 

بيع الشمبة األكاديسي أو الحياضي أو حدع السضيح والسمبد  يعث مرثرا لحثوث التشسح 

 (.2011)الحواشثة،

 متشسخاآلثار الستختبة ل 6.1.1.1

، فاألسفــال ضــحايا اآلثــار الدــمبية عمــى الرــحة العامــة لؤلسفــالمــع   جسمــةً يتــحك التشســح 

ومذــاكل الشــغم ،لغجــغد  الم فــي السعــثة ، التشســح أك,ــح عحضــة مــع أقــحانيظ غيــح الزــحايا 

وفقـثان الذـيية، باإلضـافة إلـى زيـادة فـحص  ،والتعب ،راديوالتبغل الئل ،والتغتح ،والرثا 

التحرــــيل  إلــــى جانــــب انخفــــاض ،وارتفــــا  معــــثالت الغيــــاب ،تجشــــبيظ الــــجىاب لمسثرســــة

لـــثييظ احتساليـــة عاليـــة لبلنخـــحاط فـــي أعســـال  ون فـــالستشسح  ،ســـمبية الثراســـي. ولمتشســـح  ثـــار  



 

29 
 

واحتساليــة التدــحب مــع السثرســة ،  ،إجحاميــة، وضــحايا التشســح غالبــا مــا يعــانغن مــع القمــق

 (.2017وانخفاض الثافعية األكاديسية )عسارة،

كسا أشارت الثراسات إلى أن ضحايا التشسح يعانغن مع صـعغبات فـي الـتعمظ، وصـعغبات 

بدــبب ســمغك التشســح والخــغف الســحتبط بــو، كســا أن ، فــي التحكيــخ واالنتبــاه داخــل الرــف 

بـــل يـــادي إلـــى  ،خفـــاض األداء األكـــاديسي فحدـــبالتشســـح بـــيع الشـــبلب ال يـــادي إلـــى ان

 . (Jan.A & Hussain.sh ,2015)مذاكل في الرحة الشفدية والجدثية لمزحية 

( اآلثـار الستحتبـة عمـى التشسـح 2014السـجكغر فـي )شـشيبي، (Parsons)ويقدظ بارسغنخ 

 إلى نغعيع:

  ،تـــــأخح فـــــي الشذـــــاسات و االكتئـــــاب، و الغزـــــب، و عمـــــى الســـــثى القرـــــيح: القمـــــق

 حتى االنتحار.بل  ،احتسال اإلقثام عمى إيجاء الجاتو السثرسية، 

  عمـــــى الســـــثى الشغيـــــل: الخزـــــغ  ألحاســـــيد ومذـــــاعح البلأمـــــع ، انعـــــثام ال,قـــــة

 باآلخحيع، اإلحداس واليقضة السفحسيع، الذعغر بالحاجة إلى االنتقام.

 :الشمخيات السفدخة لدمهك التشسخ 1.1.1.1

 الشمخية الدمهكية: .1

ىجه الشضحية أن الدمغك التشسحي نـغ  مـع االسـتجابات السشتجـة والدـائثة فـي يحى أصحاب 

شخرية بعز األفحاد ، فمثى الستشسحيع عثوانية صاىحة وانثفاعية تجاه األقحان، ويكغنغن 

والحغبـــة فـــي  ،أيزـــا عـــثوانييع تجـــاه الحاشـــثيع ، وىـــظ غالبـــا يتدـــسغن باالنثفاعيـــة الضـــاىحة

 (.2016فدية والييسشة عمى اآلخحيع )حدغن،استعحاض القغة الجدسية أو الش
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وتـــحى الشضحيـــة الدـــمغكية أن التشســـح قابـــل لمتكـــحار إذا ارتـــبط بـــالتعخيخ ، فـــإذا ضـــحب الغلـــث 

ن إكــي يحقــق ىثفــو. ومــع ثــظ فــ ،ســغف يكــحره مــحة أخــحى و شــقيقو وحرــل عمــى مــا يحيــث ، 

عسـة ، ىجه االستجابات التي تبقى لتربو جخءا مع سمغك الفحد ىـي االسـتجاب ات التـي دع

ويسيــل  ،ثــح سيــب وســار ، فاالســتجابات التــي يعقبيــا تــثعيظ وإثابــة ت,بــةأأي التــي أعقبيــا 

 ،الفحد إلى تكحارىا، بيشسا االسـتجابات التـي ال يعقبيـا تـثعيظ تسيـل إلـى االنشفـاء والتبلشـي

ي أن وال يسيل الفحد إلى تكحارىـا، بسعشـى أن الدـمغك يقـغى أو يزـعف بشـاءًا عمـى أثـحه ، أ

إلــى تكــحاره ،  ويــادي إلــى الذــعغر بالحاحــة والحضــا يسيــل الفــحد ،الدــمغك الــجي يمقــى تعخيــخا

التـي يتمقاىـا الستشسـح  ،ن سـمغك التشسـح يحـثث نتيجـة لعسميـة التعخيـخإوعمى ىجا األساس فـ

 (.2016مع أقحانو عمى م,ل ىجا الدمغك )العباسي،

 الشمخية التحميمية: .1

لمتشـــاقز بـــيع دافـــع الحيـــاة والســـغت ،  اً ســـمغك الستشســـح نتاجـــتعـــث مثرســـة التحميـــل الشفدـــي 

وعقابيظ والترـثي ليـظ كـي ال يشجحـغا، وياكـث ، وتحقيق المجة عع سحيق تعجيب اآلخحيع 

؛ مالسـة أوالتحميميغن القثامى أن الشفل في أثشاء الحضاعة يكغن قث اكتدب خبحات سـارة 

الخبـــحات فـــي ذاكحتـــو ، وتضـــل ىــــجه  تـــحتبط بـــاأللظ والسغازنـــة والتسييـــخ، ويخـــخن م,ــــل ىـــجه

الخبــحات تمــو وتدــعى لمضيــغر فــي أيــة مشاســبة ، وأحيانــًا تفذــل السقاومــات الذخرــية فــي 

وعــثا بقــثوم األيــام والزــعف الجدــسي ،  إخفــاء ىــجه الخبــحات بدــبب القرــغر البيغلــغجي

 إلصيــــار ىــــجه االنفجــــارات االنفعاليــــة عمــــى صــــغرة ىجــــغم أو اعتــــثاء أو تشســــح ،السشاســــبة

 .( 2016حدغن،)
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أن ىشــاك قــغة  ((Adlerأمــا عــع وجيــة نضــح السحممــيع الشفدــييع الجــثد لمتشســح فيــحى أدلــح 

تغجث في البلشعغر وتغجو الدمغك، ويحثث ذلط إذا مـا تغاجـث  ،دافعة مدتقمة ليجا الدمغك

 (.)السرثر الدابق فحدان أو أك,ح في مغقف عثائي أو استفخازي 

 الشمخية السعخفية: .1

فيــة، فــالستشسحون يــثركغن الستشســحون عــع الزــحايا فــي الجغانــب والعسميــات السعح يختمــف 

ــ ن لــثييظ القــثرة عمــى الــتحكظ فــي البيئــة التــي يعيذــغن فييــا ، فيــظ يــثركغن مــع أأنفدــيظ ب

خـــبلل التسحكـــخ حـــغل الـــجات ، وغالبـــا مـــا يبـــحرون ســـمغك التشســـح الـــجي يقغمـــغن بـــو ضـــث 

ا التشســح والعقــاب ، ىــجالزــحايا يدــتحقغن حيــت يخعســغن أن ، الزــحية مــع وجيــة نضــحىظ

يتس,ل في أن أسمغب تفكيحىظ يتدظ  ،وىشاك جانب مع أنساط التفكيح الخشأ لثى الستشسحيع

اه نحغ اآلخحيع، ولثييظ بعثم الشزج السعحفي، فيظ دائسا يسيمغن إلى التفكيح أحادي االتج

لستشسـح فـي الفيـظ ، وتـثني يجابية نحغ العشف، وقث يحد سمغك التشسح إلى فذل اإاتجاىات 

 (.2016القثرة عمى الشجاح في عسميات السعالجة الجىشية )العباسي،

وتحجــع ىــجه الشضحيــة ســمغك التشســح إلــى عــثم قــثرة الستشســح عمــى إجــحاء عسميــات التشضـــيظ 

الجىشي، وتثني القثرة لثيو عمى الشجـاح فـي عسميـات السعالجـة الجىشيـة ، وعـثم اسـتشاعتو 

لــتعمظ وفذــمو فــي االنيســاك فــي السيســة، وعــثم امتبلكــو ميــارات الســجاكحة اســتخثام قــثرات ا

 (.2009األساسية لمتحريل الثراسي )قشامي والرحايحة،

 نمخية اإلحباط والعجوان: .1

ت التــي فدــح السشضــحون الحئيدــغن ليــجه الشضحيــة،  (Dollard & Miller)الرد وميممــح و يعــث د

نـو يحــثث عشـثما يتعـحض الفـحد إلــى مغاقـف محبشـة بذــكل أسـمغك التشسـح لـثى الشمبــة ، عمـى 

واالعتــثاء عمــى مستمكــاتيظ، وتــحى أن ، متكــحر، بحيــت يكــغن اإلحبــاط دافعــا إليــجاء اآلخــحيع 
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ــظ  ن وجــغد أيدــتشع مــع خبللــو تحقيــق مــا يحيــث، و ســمغك التشســح يدــبقو مغقــف محــبط لمفــحد، ل

حتسيـة لئلحبـاط )الرـغفي والسـالكي، العشـف، أي أن العشـف اسـتجابة  البـًا إلـىاإلحبـاط يقـغد غ

2012.) 

 نمخية معالجة السعمهمات االجتساعية: .1

إذ يختمــــف البــــاح,غن حــــغل السيــــارات االجتساعيــــة لؤلسفــــال الــــجيع يسارســــغن ســــمغك التشســــح،   

نيظ ال يعالجغن السعمغمات االجتساعية إإذ ،فالستشسحيع يعانغن نقرا في السيارات االجتساعية 

حكـام واقعيـة عمـى نغايـا اآلخـحيع، ولـيد لـثييظ أغيـح قـادريع عمـى إسـبلق  سميظ، وىظبأسمغب 

عمــى ذلــط تقــثم نضحيــة معالجــة السعمغمــات  يــة حــغل ترــغر اآلخــحيع ليــظ. وبشــاءً السعحفــة الكاف

 (.2016)العباسي، االجتساعية تفديحا لمعجخ في السيارات االجتساعية لؤلسفال الستشسحيع

أن األفــحاد الستشســحيع يعــالجغن السعمغمــات   (Dodge & Crick)كسـا يقتــحح دودج وكحيــط  

االجتساعية معالجة مذغىة. أما فيسا يتعمق بالشمبة الجيع يقعـغن ضـحية لدـمغك التشسـح فغالبـا 

ويسـحون  ،ما يفتقحون إلى ميارات التعاون وميارات االترال مـع اآلخـحيع لمـثفا  عـع أنفدـيظ

عمــــييظ مــــع االنتحــــار، ويفتقــــحون لمسيــــارات ويعخذــــى ، بحــــاالت مــــع الــــحفز والشبــــج والعخلــــة 

ويعــانغن الغحــثة فــي أوقــات المعــب  ، وليــظ أصــثقاء قميمــغن  ، االجتساعيــة والــثعظ االجتســاعي

وىــجا كمــو يــادي إلــى خمــل فــي معالجــة ضــحايا التشســح لمسعمغمــات  ،واالســتحاحة فــي السثرســة

 (.2016االجتساعية )العباسي،

 الشمخية اإلندانية: .6

وىـــثفيا الـــحئيد الغصـــغل بـــالفحد إلـــى ، لشضحيـــة عمـــى احتـــحام مذـــاعح الفـــحد حيـــت تحكـــخ ىـــجه ا

ويسكـع أن  تفدـح أسـباب التشسـح مـع خـبلل عـثم  (باسمغ وروجـحز)تحقيق ذاتو ، ومع روادىا 

وحاجـات أساسـية أخـحى، ، ومذحب  ،مأكل:إشبا  الشفل أو السحاىق لمحاجات البيغلغجية مع 
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، وعثم الذعغر باألمع يادي إلى ضعف االنتسـاء إلـى ذعغر باألمعالقث يشجظ عع ذلط عثم و 

في تقثيح الـجات، والـجي قـث يـادي إلـى التعبيـح  سا قث يادي إلى تثن  مجساعة األقحان والحفاق، 

 (.2013اة،م,ل سمغك التشسح )الربحييع والقز عع ذلط بأساليب عثوانية

 الشمخية التصهرية: .1

محاحــل تشــغرىظ بتغصيــف وســائل أك,ــح ميــغال إلــى أن األسفــال يبــثؤون فــي  (Hawley)يذــيح 

اجتساعيــا لمدــيشحة عمــى اآلخــحيع، فترــبو األشــكال المفضيــة وغيــح السباشــحة مــع التشســح أك,ــح 

حف بــالتشسح أك,ــح عــع مــحور الغقــة يرــبو الدــمغك الــجي يشــيغعا مــع األشــكال الجدــثية، ومــ

قل أا يعحف بالتسح يربو ن مإتأخحة، و شيغعا في محاحل الشفغلة السبكحة مشيا في السحاحل الس

 (.2016تقثم األسفال في الدع )حدغن، وضغحا تثريجيا مع

 (Emotional Intelligence)الحكاء العاشفي الهججاني  1.1.1

 مفيهم الحكاء العاشفي الهججاني : 1.1.1.1

ىجا  يعثو (Emotional Intelligence)  سفيغم الجكاء العاسفي ل مع خبلل محاجعتي  

حثث أنغا  أوان كان مع  ،مع أك,ح السفاىيظ التي حضية باىتسام عمساء الشفد السفيغم

الجكاءات التي صيحت في مجال عمظ الشفد مع بثاية التدعيشيات، ويعث دانيال جغلسان 

(Denial Goleman)  األمحيكي ىغ السشضح لمجكاء العاسفي، حيت استغحى الفكحة

 (إدوارد ثغرنثايط)لجي يعث الدبق األول فيو إلى واستسثىا مع مفيغم الجكاء االجتساعي، وا

 .1920عام 

 

 اصــةخ،أن أىسيــة الــجكاء الغجــثاني تبــثو بــارزة بكــل وضــغح إلــى ( 2018وتذــيح الحشســاني )

ونحــع نعــيذ اليـــغم حيــاة تدـــغدىا السذــكبلت والرـــحاعات السحميــة واإلقميسيـــة والثوليــة، حيـــت 
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يغاجــو السجتســع العثيــث مــع السذــكبلت الدياســية واالجتساعيــة وال,قافيــة واالقترــادية ، وال شــط 

ـــظ والذـــقاء والبـــاس والزـــيق والقمـــق  فـــي أن الحمـــغل لسعضـــظ ىـــجه السذـــكبلت التـــي تدـــبب األل

ىـغ أن يستمـط ،مغكي والتفكط االجتساعي واالنحبلل األخبلقي والقيسي لمسجتسع واالنححاف الد

ن يستمكــغا ميــارات اجتساعيــة أفكحيــة السشــغرة بشحيقــة جيــثة، بــل و األفــحاد لــيد فقــط لمقــثرات ال

 تتكامل مع السيارات الفكحية، ومع ىشا تتزو ضحورة االىتسام الجكاء الغجثاني. ،ووجثانية

أن الـجكاء السجـحد ال يكفـي لمشجـاح   مـع(Huitt & Dawson,2011) وأكـث ىيـغت وداوسـع 

ىجا ما ياكث الحاجة إلـى دراسـة الـجكاء االنفعـالي ىـغ وجـغد أم,مـة حيـة لشمبـة و في كل السيع، 

 ؛وأشـــخاص يتستعــغن بقـــثرات عقميـــة متغســـشة ،متفــغقيع أو أذكيـــاء فذـــمغا فــي حيـــاتيظ السيشيـــة

 العسمية.لكشيظ حققغا نجاحًا باىحا في الحياة 

أن الــجكاء العــاسفي الغجــثاني أك,ــح أىسيــة لشجــاح الفــحد  (Goleman,1995)ويــحى جغلســان 

العسـل والثراسـة والحيـاة و في الحياة قياسًا بالجكاء السعحفي، إذ انو يمعـب دورا ىامـًا فـي الشجـاح 

نــو يضيــح شخرــية إإذ ،االجتساعيــة، ويــحى بأنــو يمعــب دورا حاســسا فــي إبــحاز شخرــية الفــحد 

ــــو حــــل السذــــكبلت، وتحســــل الزــــغغط ا لفــــحد بذــــكل أك,ــــح قــــغة واســــتقحارًا، ويــــتسكع مــــع خبلل

 واالضشحابات التي تغاجيو، ويداعث الفحد عمى فيظ اآلخحيع بذكل أفزل.

 

الـجكاء العـام ال يـتظ تعمسـو أو  إنبيع الجكاء العام والجكاء العاسفي، حيـت  اً ىشاك فحوق كسا أن  

يسكع تعمسو فلمجكاء، أما الجكاء العاسفي  اً ولو ندب ًا،و خح بيئي اً وراثي اً لو جانب نأكسا  ،تثريدو

لمـجكاء، باإلضـافة إلـى أن الـجكاء العـام يخـتر بإضـافة حمـغل  كسا أن ليد لـو ندـب   ،ويثرس

لمسذـكبلت التــي تقابمشــا بيشسـا الــجكاء العــاسفي يعسـل عمــى تشضــيظ وتغضـيو لسذــاعحنا ومذــاعح 

 (.2009حل تمط السذكبلت )جغخب،يا في واستعسال، اآلخحيع 
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لقــث حضــي الــجكاء العــاسفي فــي اآلونــة األخيــحة باىتســام البــاح,يع ، واختمفــة  راء البــاح,يع فــي 

و اسـظ الـجكاء العـاسفي، وفحيـق التدسيات التي أسمقة عمى ىجا السفيغم، فسشيظ مـع أسمـق عميـ

ظ الـجكاء االنفعـالي، وفحيـق أسمق عميو اسظ الجكاء الغجثاني ، وفحيق ثالت أسمق عميـو اسـ ثان  

قـــحب معشـــى إلـــى السرـــشمو  أاء السذـــاعح، وكانـــة ىـــجه التدـــسيات رابـــع أسمـــق عميـــو اســـظ ذكـــ

، حيـت يذـيح الـجكاء االنفعـالي إلـى الجغانـب غيـح  (Emotional Intelligence)نجميـخي اإل

كــالحخن والخــغف والغزــب، ويذــيح الــجكاء العــاسفي إلــى  ،الدــارة أو الدــمبية فــي االنفعــاالت

نـــو أك,ـــح أجـــاب، والـــجكاء الغجـــثاني يذـــيح إلـــى واإلع، والحـــب  ،كالدـــحور ،االنفعـــاالت الدـــارة

حيـت يزـظ االنفعـاالت الدـارة وغيـح الدـارة، وذكـاء السذـاعح يذـيح إلـى ، مداولية و شسغلية 

بــع عســارة،  أو الحاحــة )ســسايمي ، ،لــثفءلذــعغر باكا ، الجانــب الحدــي مــع الخبــحة االنفعاليــة

2018.) 

وسـيتظ فـي مـا  ، ن الباحت يعتسث في دراستو مرشمو الجكاء العـاسفي الغجـثانيإونضحًا لجلط ف

 عحض بعز التعحيفات ليجا السرشمو. أتيي

 :تعخيف الحكاء العاشفي الهججاني 1.1.1.1

عمـظ الـشفد، ومـا زال قيـث الثراسـة  إن مفيغم الجكاء العاسفي ال يخال مفيغما حـثي,ا فـي ميـاديع

سكــع اســتعحاض ولــظ يعــحف تعحيفــا محــثدا يتفــق عميــو معضــظ عمســاء الــشفد، ولكــع ي ، والبحــت

 .وبح,غا لسع كتبغا في ىجا السغضغ  سذيغرةبعز التعحيفات ال

الجتساعيـة بأنـو مجسغعـة مـع السيـارات االنفعاليـة وا  (Goleman,1995)فقث عحفو جغلسان 

 .حياتيلمشجاح السيشي وال البلزمةالتي يتستع بيا الفحد 
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بأنو قثرة الفحد عمى إدراك انفعاالتو  (Mayer & Salovey,1997) (مايح وسالغفي)فيسا يعحفو 

بحيت  ومعحفتيا، تعسيظ ذلط االنفعال ليداعثه عمى التفكيح وفيظ انفعاالت اآلخحيع إلىلمغصغل 

 .وتشغيحه الجىشي الستعمق بتمط االنفعاالتتادي إلى تشضيظ الشسغ 

بأنو مشضغمة مع القثرات االنفعالية  :تعحيفا لمجكاء الغجثاني (Bar-On  (أون  -بار)كسا قثم 

والذخرية واالجتساعية، تسشو الفحد القثرة عمى التكيف مع الرعغبات السحيشة والزاغشة 

 (. 2016)خالث،

ــجات " بأنــو: ويعحفــو الحشســاني وارتبــاط ، واآلخــحيع عبــارة عــع القــثرات السحتبشــة بفيــظ كــل مــع ال

 (.2017)الحشساني،" ، والتكيف مع احتياجات البيئة وإدارة االنفعاالت اً بعزاألفحاد بعزيظ 

    " قثرة الذخر عمى معحفة  :( فقث حرح مفيغم الجكاء الغجثاني في2007أما الدسادوني )

وقثرتو عمى ضبط  ،ومعحفتو بسذاعح اآلخحيع،كسا تحثث بالزبط  ،مذاعحه وانفعاالتو الخاصة

 وتحفيخ ذاتو لرشع قثرات ذكية".،واإلحداس بيظ  ،مذاعحه وتعاسفو مع اآلخحيع

ومـــع خـــبلل اســـتعحاض مـــا ســـبق مـــع تعحيفـــات لمـــجكاء العـــاسفي الغجـــثاني، يجـــث الباحـــت أن ىـــجه 

إال أنيــا ال تختمــف ك,يــحا فــي السحتــغى، بــالحغظ مــع االخــتبلف الضــاىحي بيشيــا جسيعيــا التعحيفــات 

عمـى تشضـيظ انفعاالتـو  الفـحد قـثرة بأنـو :وبشـاء عمـى ذلـط يعـحف الباحـت الـجكاء العـاسفي الغجـثاني

والقـثرة عمـى ضـبط الـشفد ومقاومـة االنـثفا ،  ،وفيسيا، ومعحفة مذاعح اآلخـحيع، واإلحدـاس بيـظ

 والقثرة عمى تكغيع عبلقات إندانية ناجحة.
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 لقهل : فإن تعخيفات الحكاء العاشفي الهججاني جاءت مشقدسة إلى قدسين, ىسا:ومجسل ا

 يعحف الـجكاء العـاسفي الغجـثاني : بأنـو القـثرة عمـى فيـظ االنفعـاالت الجاتيـة،  القدم األول

والـــتحكظ فييـــا، وتشضيسيـــا وفـــق فيـــظ انفعـــاالت اآلخـــحيع، والتعامـــل فـــي السغاقـــف الحياتيـــة. 

 . (Mayer & Salovey) ويشثرج تحة ىجا القدظ تعحي  مايح وسالغفي

 نــو مجسغعــة مــع السيــارات والكفايــات يعــحف الــجكاء العــاسفي الغجــثاني: بأ القداام الثاااني

التي يتستع بيـا الفـحد، البلزمـة لمشجـاح السيشـي فـي الحيـاة، ويشـثرج  ،االنفعالية واالجتساعية

 .(Goleman) تحة ىجا القدظ تعحي  جغلسان

نـو بـالحغظ مـع االخـتبلف الضـاىحي فـي  التعحيفـات الدـابقة لمـجكاء العــاسفي أومسـا سـبق يتبـيع 

تختمف ك,يحا في السزسغن، وبشاء عمى ذلط يعحف الباحت الـجكاء العـاسفي  الغجثاني إال أنيا

بأنـو عبـارة عـع مجسغعـة مـع الدـسات الذخرـية والسيـارات االجتساعيـة والغجثانيـة  :الغجثاني

لكي يكغن أك,ح قثرة عمى تحشيث حياتو  ،التي تسكع الفحد مع تفيظ مذاعحه وانفعاالت اآلخحيع

 الشفدية واالجتساعية. 

 مكهنات الحكاء العاشفي الهججاني وأبعاده: 1.1.1.1

تبعــًا لتعــثد وجيــات نضــح العمســاء والبــاح,يع ،  ،لقــث تعــثدت مكغنــات الــجكاء العــاسفي الغجــثاني

فيشاك مع يحى أن الجكاء العاسفي الغجثاني مجسغعة مع القثرات التـي يستمكيـا الفـحد، وىشـاك 

واالجتساعية، وفيسـا يمـي عـحض ألىـظ وجيـات نو مجسغعة مع السيارات الذخرية أ :مع يحى 

 الشضح:

 :(Goleman) (جهلسان)مكهنات الحكاء العاشفي الهججاني وفق  (1

 :أتيلعاسفي الغجثاني، نغردىا فيسا يمكغنات الجكاء ا ((Golemanلقث لخر جغلسان 
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معحفة الفحد لعغاسفو، والتعحف ويقرث بيا :  (Self-Awareness)الهعي بالحات  .1

ــــــى والتسييــــــخ  ،الذــــــعغر وقــــــة حثوثــــــو، ورصــــــث السذــــــاعح واالنفعــــــاالت وفيسيــــــا  إل

 أن الغعي بالجات ىغ البعث األساسي لمجات.  (جغلسان)بيشيا،ويعتقث 

وتذسل القثرة  عمى :  (Emotional Management)إدارة االنفعاالت     .1

والتخمر مع القمق  ،التعامل مع االنفعاالت، وإدارتيا بذكل مبلئظ، وتيثئة الشفد

 والسذاعح الدمبية.

فعاالت لتحقيق أي تغجيو االن:  (Self motivation)تحفيد الحات )الجافعية(  .1

 ن يكغن الفحد مرثر الثافعية لجاتو.أىثف معيع لمفحد، و 

ويذــسل القــثرة عمــى  : (Empathy))التعاااشخ( وفيسيااا معخفااة عهاشااخ اآلخااخين  .1

ومعحفــة انفعــاالتيظ، والقــثرة عمــى التقــاط اإلشــارات االنفعاليــة  ،التعــاسف مــع اآلخــحيع

ولــيد  ،مـع خـبلل أصـغاتيظ وتعبيـحات وجـغىيظ ،لآلخـحيع، أي قـحاءة مذـاعح اآلخـحيع

 مع خبلل ما يششقغنو فحدب.

والتفاعل  ،وتعشي إدارة انفعاالت اآلخحيع:  (Social Skills)السيارات االجتساعية  .1

والقــــــثرة عمــــــى إدارة السفاوضــــــات ،كبلت والخبلفــــــات يجــــــابي معيــــــظ ، وحــــــل السذــــــاإل

 (.2018)بشحان،

  ,Mayer & Salovey) مكهنات الحكاء العاشفي الهججاني وفقا  لسايخ وسالهفي (1

 1997): 

 القاجرة عماى الاهعي باالنفعااالت والتعبياخ عشياا (Perception and expression 

of    emotion):  لـى إبيـح عـع انفعاالتـو بثقـة، والتعـحف وتذـسل قـثرة الفـحد عمـى التع

 سبيعة مذاعحه.
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 القجرة عمى استخجام االنفعاالت لتدييل عسمية التفكيخ(Using of emotions to  

facilitate thinking): لتحديع التفكيح في  ،وتذسل استخثام االنفعاالت السيسة

وتحديع القثرة عمى التجكح واتخاذ القحارات، والقثرة عمى الحبط بيع االنفعاالت  ،السغاقف

 واألحاسيد.

 القجرة عمى فيم وتحميل االنفعاالت(Understanding and analyzing 

emotions)  وتذسل قثرة الفحد عمى تحميل االنفعاالت، والقثرة عمى فيظ السذاعح :

 الستثاخمة والسعقثة.

 ارة االنفعاااالتالقااجرة عمااى إد(Managing emotions):  ويذــسل القــثرة عمــى ضــبط

 والتحكظ في الحالة السخاجية، وفيظ السذاعح. ،السذاعح

 نساذج الحكاء العاشفي الهججاني: 1.1.1.1

لقث رافق اىتسام العمساء والباح,يع بسفيغم الجكاء العاسفي الغجثاني صيغر عثد مع الشضحيات التي 

واختمفــة بــاختبلف نضــحة كــل عــالظ وباحــت ، حــثيت، وتعــثدت ىــجه الشضحيـات تفدـح ىــجا السفيــغم ال

 ىسا: ،صشفيع إلىليجا السفيغم، وقث صشفة الشساذج السفدحة لمجكاء العاسفي الغجثاني 

 نساذج القثرة العقمية. 

 الشساذج السختمشة. 

 وفيسا يمي عحض لمفحوق بيع نساذج القثرة العقمية والشساذج السختمشة:

)القاضــي، ( يهضااا الفااخوق بااين نساااذج القااجرة العقميااة والشساااذج السختمصااة 1:1)جااجول رقاام 

2011): 
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الاااااخ

 قم

 الشساذج السختمصة نساذج القجرة العقمية

بحيـــت يكـــغن ىشـــاك إجابـــة واحـــثة  ،مقاييدـــيا مرـــسسة 1

 .وتشاسب السدألة السعحوضة ،صحيحة

بحيـــت ،مقاييدـــيا مرـــسسة بشحيقـــة التقحيـــح الـــجاتي 

ال  ،شخرـــــية أو ميـــــغال فحديـــــةتعكـــــد تفرـــــيبلت 

 .تخزع لمرحة أو الخشأ السشمق

 .يدتخثم لقياسو اختبارات األداء السسيخ .يدتخثم لقياسو اختبارات األداء األقرى 1

تحكيباتيــــــا و ىشــــــاك عــــــثد قميــــــل مــــــع أدوات القيــــــاس ،  1

 .ة قميمة العثدالحئيد

ىشــاك عــثد كبيــح مــع أدوات القيــاس، بحدــب تعــثد 

 .جمضاىح ىجه الشساذ

 .تتعمق بالذخرية .ال تتعمق بالذخرية 1

 .ال تتعمق بالجكاء العقمي أو السعحفي .تتعمق بالجكاء العقمي أو السعحفي 1

 .ثبات عال في ال,قة .ثبات ال,قة يتحاوح بيع مشخفز إلى محتفع 6

 

A. :نساذج القجرة )الشساذج السعخفية( السفدخة لمحكاء العاشفي الهججاني 

والتفكيح  وتشضيسيا، االنفعاالت والعغاسف عمى قثرة الفحد عمى إدراك  الشساذجتحكخ ىجه و 

 .Mayer & Salovey)) (مايح وسالغفي)فييا، ومع أىظ رواد ىجه الشساذج 

 :  Mayer & Saloveyنسهذج مايخ وسالهفي  .1

، أن الجكاء االنفعالي ال يحتبط بالجكاء العـام مـع حيـت مياراتـو ومقثراتـو  ويحى مايح وسالغفي

ن اسـتخثام السيـارات الغجثانيـة يتشمـب السخيـث أع الـتحكظ فـي السذـاعح والغجـثان، و التي تتزس

ســمغك، وقــث خمــر  إلــىمــع السيــارات المغغيــة فــي التعبيــحات الذــعغرية، وفــي تحغيــل السذــاعح 
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جكاء العاسفي الغجثاني يس,ل مشتجا مشب,قًا مـع اتحـاد يزـظ السعحفـة إلى أن ال (مايح وسالغفي)

 (.2009والغجثان )ع,سان،

ويتسيــخ ىــجا الشســغذج بتحكيــخه عمــى القــثرة السعحفيــة عــع الجغانــب الغجثانيــة والذخرــية، ويتزــسع 

، نفدــو الغقــة فــي بعزــاً متثاخمــة ومتفاعمــة مــع بعزــيا  مجسغعــة مــع القــثرات السشفرــمة، ولكشيــا

ىا ومـشخفز القـثرة فـي أخـحى، ويحتـب ىـجا الشسـغذج ا حثإالفحد قث يكغن عالي القثرة في  أنى بسعش

مــع األدنــى محتبــة )العسميــات الشفدــية األساســية( إلــى األعمــى وقثراتــو مدــتغيات الــجكاء الغجــثاني 

وكـــجلط محتغياتيـــا، فالتحتيـــب يعكـــد الشســـغ الغجـــثاني لمفـــحد  ،محتبـــة )العسميـــات التكامميـــة السعقـــثة(

 (.2011)القاضي،

كســا ، ة لمــجكاء العــاسفي الغجــثاني أربــع قــثرات رئيدــ (Mayer & Salovey,1997)وقـث حــثد 

وىــــي : القــــثرة عمــــى الــــغعي باالنفعــــاالت والتعبيــــح عشيــــا، والقــــثرة عمــــى اســــتخثام ، ذكحنــــا ســــابقًا 

لتفكيــــح، والقــــثرة عمــــى فيــــظ وتحميــــل االنفعــــاالت، والقــــثرة عمــــى إدارة االنفعــــاالت لتدــــييل عسميــــة ا

 االنفعاالت. 

B.  الشساذج السختمصة(Mixed Models) : السفدخة لمحكاء العاشفي الهججاني 

مع خبلل الشذاط االجتساعي ، وتجسع ىجه الشساذج بيع سسات الذخرية واالنفعاالت 

-Bar) (  أون -بار)و  ((Goleman (جغلسان)والتفاعل مع اآلخحيع، ومع أىظ روادىا 

On) . 
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 أون -نسهذج بارBar-On: 

التي تسشو الفـحد القـثرة عمـى التكيـف ، وىغ مشضغمة مع القثرات االنفعالية الذخرية واالجتساعية 

 ،مـــع الرـــعغبات السحيشــــة والزـــاغشة وتحــــثد مـــثى فعاليتـــو فــــي الفيـــظ والتغاصــــل مـــع اآلخــــحيع

 (.2018بع عسارة،  الحياتية )سسايمي ،غاجية السذاكل لس

 :تياء العاسفي الغجثاني، وىي كاآلمكغنات لمجك ةخسد (Bar-On,2006) (أون -بار)ووضع 

وىــي القــثرة عمــى معحفــة أحاسيدــشا  : (Eq-Personal)السكهنااات الحاتيااة لمذااخز .1

الغعي بالجات، والتغكيثية، وتقثيح  :، والتعبيح عشيا بشحيقة سميسة. وتذسلوفيسيا  الجاتية

 الجات، وتحقيق الجات، واالستقبللية.

وتعشــي القـــثرة عمـــى  : (Interpersonal)مكهنااات ضاااخورية لمعالقاااة باااين األشاااخا   .2

بشــاءة ومتبادلــة والسحافضـــة  ، وفــي إقامــة عبلقــات تعــاون وفيسيــا معحفــة مذــاعح اآلخــحيع

 ية، والعبلقات بيع األشخاص.التعاسف، والسداولية االجتساع :وتذسل ،عمييا

وىي القـثرة عمـى إدارة السذـكبلت الذخرـية مـع  : (Adaptability)السكهنات التكيفية  .3

عحنا تبعـــا لمسغاقـــف التـــي ، إلـــى جانـــب القـــثرة عمـــى تغييـــح مذـــاوتحغيميـــا وحميـــا اآلخـــحيع

 حل السذكبلت، وإدراك الغاقع والسحونة. :وتذسل، تغاجيشا

 :(Stress Management)إدارة الزغهط والتحكم فييا مكهنات ضخورية لمقجرة عمى .4

تحسـل الزـغغط،  :وتذـسل ،ومحاقبـة انفعاالتشـا ،وتعشي القـثرة عمـى إدارة القمـق والـتحكظ فيـو

 وضبط االنفعال.

والتعبيـح بانفعـاالت وعغاسـف  ،: وىي القثرة عمى التحفيخ واإلحداسمكهنات السداج العام .5

 الدعادة، والتفاؤل. :وتذسل ،يجابيةإلتغليث مذاعح ؛ بشاءة 
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  (جهلسان)نسهذج Goleman):) 

بأنـو  : "الجكاء العاسفي الغجـثاني  ((Goleman,1995جغلسان  كسا ذكحنا سابقًا فقث عحف 

البلزمـة لمشجـاح السيشـي التي يتستـع بيـا الفـحد و ، مجسغعة مع السيارات االنفعالية واالجتساعية 

 Emotional). كســا قـــثم جغلســان نسغذجــو لمــجكاء العـــاسفي فــي كتابــو تي"والشجــاح الحيــا

Intelligence)  وحــثد خسدــة أبعــاد لمــجكاء العــاسفي الغجــثاني 1995الــجي نذــحه فــي عــام ،

 Emotional)، وإدارة االنفعـــــــاالت (Self-Awareness) الـــــــغعي بالــــــــجاتوىـــــــي: 

Management)  )وتحفيــخ الــجات )الثافعيــة ، (Self Motivation) ومعحفــة عغاســف ،

 . (Social Skills)، والسيارات االجتساعية (Empathy))التعاسف(وفيسيا اآلخحيع 

 

الااااحكاء العاااااشفي الهجااااجاني:  هيااااا مختفعاااابائز التااااي يتداااام بعااااس الخراااا 1.1.1.1

 (2011)القاضي،

 لثييظ قثرة عالية عمى التكيف وإدارة الزغغط. 

 اآلخحيع لثييظ إحداس كبيح بالسداولية تجاه. 

 لثييظ القثرة عمى التحكظ بالجات والتعبيح السشاسب عع السذاعح. 

 لثييظ القثرة عمى التفاؤل والغعي بالجات. 

 لثييظ قثرة عمى تأكيث الجات. 

 لثييظ القثرة عمى حل السذكبلت بذكل فحدي وىادئ. 

 لثييظ القثرة عمى تغقع الشتائج الستحتبة عمى الدمغك. 

 والس,ابحة في أداء األعسال ،وتحثيث األىثاف، شيط لثييظ القثرة عمى التخ. 
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 لثييظ القثرة عمى بشاء روابط ال,قة مع اآلخحيع. 

 لثييظ تغازن عاسفي في حياتيظ. 

 وكبو جساح الغزب ،لثييظ القثرة عمى الديشحة عمى االنفعاالت. 

 لثييظ قثرة عمى إصيار التعاسف مع اآلخحيع وتحميل انفعاالتيظ. 

 الحكاء العاشفي الهججاني:أىسية  6.1.1.1

يمعــب الـــجكاء العـــاسفي الغجـــثاني دورا ىامـــا فـــي تغافــق الشفـــل مـــع والثيـــو وإخغانـــو وأقحانـــو وبيئتـــو، 

 نـــو يـــادي إلـــى تحدـــيع كفـــاءة التحرـــيل الثراســـيأحيـــاة، كســـا بحيـــت يشســـغ ســـغيًا ومشدـــجسا مـــع ال

ي يعتبـح وراء الشجـاح فـو خوجيـة، ، ويعتبح الجكاء العاسفي عامبًل ميسًا في اسـتقحار الحيـاة الورفعيا

وقـادرون عمـى التغاصـل ، الجكاء العاسفي محبغبغن وم,ابحون  غالعسل والحياة، فاألشخاص محتفع

ــــادة ــــحاد عمــــى االبتكــــار، والحــــب،  ،والقي ومرــــحون عمــــى الشجــــاح، ويدــــاعث الــــجكاء العــــاسفي األف

 (.2017ارك وباديد، وتكغيع العبلقات االجتساعية )مب ،والسداولية، واالىتسام باآلخحيع

مـع خــبلل  ،وتتزـو أىسيـة الــجكاء العـاسفي مـع أىسيتــو فـي تحقيـق التغاصــل والتغافـق مـع اآلخــحيع

% مـع 20إلى أن الشجـاح فـي الحيـاة يتشمـب  (جغلسان)فيظ مذاعحىظ والتعاسف معيظ، فقث أشار 

بــيع الــجكاء  % مــع الــجكاء العــاسفي، كســا تذــيح الثراســات إلــى وجــغد عبلقــة80و ، الــجكاء العــام 

 (.2018العاسفي والتغجو نحغ تحقيق األىثاف والحضا عع الحياة )الحشساني،

 تصبيقات الحكاء العاشفي الهججاني: 1.1.1.1

 جكح مشيا:، ي لعاسفي الغجثاني في مجاالت شتىلقث تعثدت تشبيقات الجكاء ا
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 سفي : أشــارت الثراســات إلــى أن الــجكاء العــاالااحكاء العاااشفي الهجااجاني والداامهك

الغجثاني يحتبط بعثد مع الدمغكيات السقبغلة والستغافقة، وأشارت إلـى دور الـجكاء 

ن الشبلب أوالعشف بيع الشمبة، و  ،العاسفي في التخفيف مع السذكبلت الدمغكية

قــل تــثخيشا لمدــجائح أو تشــاوال لمكحــغل، كســا أي الــجكاء العــاسفي السحتفــع كــانغا ذو 

، وأك,ــح قبــغال اجتساعيــا مــع قبــل مثرســييظ ، قــل عثوانيــة مــع أقــحانيظ أأنيــظ كــانغا 

مقارنــة بالشمبــة ذوي الـــجكاء العــاسفي الســـشخفز، وأشــارت أيزـــا إلــى أن الشمبـــة 

وتفــاعبل معيــظ وأك,ــح رضــا  ،ذوي الــجكاء السحتفــع كــانغا أك,ــح تعاسفــا مــع اآلخــحيع

 (.2011أبغ عفذ،عع حياتيظ مقارنة بالشمبة ذوي الجكاء العاسفي السشخفز )

  السجال التخبهي : 

ياكـث البـاح,غن فــي مجـال الـجكاء العــاسفي الغجـثاني عمـى أىسيــة تغمغـل ميــارات و 

، التي تداعث الشمبة عمى تشغيح مياراتيظ ء العاسفي في السشاىج الثراسية، الجكا

الـجكاء العـاسفي لتحقيق الشجاح في األداء األكاديسي والحيـاة بذـكل عـام، ويمعـب 

داخــــل نشــــاق السثرســــة، حيــــت يذــــتسل عمــــى مجسغعــــة مــــع  ىامــــاً ني دورا الغجــــثا

التــي يسكـع تحدــيشيا مـع خــبلل الـتعمظ ويشضــح إلـى الســثارس عمـى أنيــا  ،السيـارات

ــــجكاء العــــاسفي الغجــــثاني، وعم ــــى لتحدــــيع ال ــــو فــــأمــــاكع أول ــــظ السيــــاراتإي  ن تعم

وذلـــــط مــــع خــــبلل معالجـــــة السيــــارات االنفعاليـــــة  ،االنفعاليــــة يبــــثأ مـــــع السثرســــة

لؤلسفــال، والت,قيــف االنفعــالي مــع خــبلل مشــاىج معــثة ليــجا الغــحض وخمــق مشــاخ 

واســـتخثاميا فـــي مجـــاالت عـــثة  ،مثرســـي يعســـل عمـــى تشسيـــة السيـــارات االنفعاليـــة

 (.2007)الدسادوني،
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 :السجال السيشي 

يرــشع التشــغ  فــي العســل ،  أشــارت الثراســات إلــى أن الــجكاء العــاسفي الغجــثانيو 

ن الـــجكاء العــــاسفي أالفيـــظ الجيـــث لمعســــل والعـــامميع، و  ويحدـــع بيئـــة العســـل عبــــح

والقـثرة عمـى ، الغجثاني في العسل يداعث عمى خمق سـحق جثيـثة لتشـغيح العسـل 

التغاصــل مــع اآلخــحيع، وتقبــل األفكــار الجثيــثة، وتحدــيع مدــتغى األداء السيشــي 

 (.2011)رابو،

 خي:السجال األس 

يعتبح الجكاء العاسفي عامبًل ميسًا في استقحار الحياة األسحية،  وتعتبح األسحة إذ 

ــــــى أن الشســــــغ العــــــاسفي  ــــــت أشــــــارت الثراســــــات إل ــــــتعمظ، حي ــــــى لم السثرســــــة األول

واالجتســاعي لمشفــل خــبلل الدــشغات األولــى  يتــأثح إلــى حــث كبيــح بــالجغ األســحي 

جيــــا، كســـا يتــــأثح بذخرــــية وخار  وبالعبلقــــات االجتساعيـــة داخــــل األســـحة، العـــام 

وخمفيـــة الغالـــثيع االجتساعيـــة ، خاصـــة األم ومدـــتغاىا التعميســـي وعسحىـــا الغالـــثيع 

 (.2007)الدسادوني،
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ةالجراسات الدابق 1.1  

ىشــــــاك العثيــــــث مــــــع الثراســــــات العحبيــــــة واألجشبيــــــة التــــــي اســــــتيثفة دراســــــة مغضــــــغ  التشســــــح 

وقـــــــث تسكـــــــع الباحـــــــت مـــــــع اإلســـــــبل  عمـــــــى السثرســـــــي وعبلقتـــــــو بالعثيـــــــث مـــــــع الستغيـــــــحات، 

ــــائج التــــي تغصــــمة إلييــــا، العثيــــث مــــع ىــــجه الثراســــات ، لتكــــغيع فكــــحة واضــــحة عــــع أىــــظ الشت

بيـــــــثف االســـــــتفادة مشيـــــــا فـــــــي دراســـــــتو، واالســـــــتشاد إلييـــــــا كغنيـــــــا تذـــــــكل الخمفيـــــــة الشضحيـــــــة 

 لسغضغ  الثراسة.

يذــــــسل الثراســــــات  :وقــــــام الباحــــــت بتقدــــــيظ الثراســــــات الدــــــابقة إلــــــى قدــــــسيع، القدــــــظ األول

ــــة التشســــح ــــي تشاول ــــحات، والقدــــظ ال,ــــاني ،الت ــــبعز الستغي ــــاول الثراســــات التــــي  :وعبلقتــــو ب تش

 وعبلقتو ببعز الستغيحات. ،تشاولة الجكاء العاسفي الغجثاني

 الجراسات التي تشاولت التشسخ وعالقتو ببعس الستغيخات 1.1.1

 الجراسات العخبية:أوال : 

 السححمـة تبلميـج لـثى التشسـح مدـتغى  معحفـةإلـى  ىـثفة( 1111)العباساي افاي دراساة قاام بياا 

 عـع والكذـف ،الـغالدي والتحتيـب، الجـشد: حاتمتغيـ حدـبالستغسـشة  السححمـة وسمبـة االبتثائيـة

  الـغالدي والتحتيـب ) إنـاث ,، ذكـغر( :الجشد حاتمع متغي كل فئات بيع التشسح في الفحوق  داللة

 التشسح عبلقة عع الكذف ثظ ومع ،  )،والدادس والخامد ، حابعوال ، وال,الت ، وال,اني ، األول(

 اختـارت األىـثاف ىـجه ولتحقيـق  .مدـتغى التشسـح فـي مشيـا كـل إسـيام ومـثى، حاتالستغيـ بيـجه

،  االبتـثائي حابـعال تبلمـجة الرـف مـع فـحداً ( 80)بغاقـع ،فـحداً ( 480) مـع مكغنـة عيشـة الباح,ـة

 تبلمـجة الدـادس مـع ،فـحد( 100)و  ،االبتـثائي الخـامد الرـف تبلمـجة مـع فـحد ( 100)و

 يتكغن  التشسح الجي مقياس ببشاء الباح,ة وقامة، األول الرف سمبة مع فحد( 200)و،  ياالبتثائ



 

48 
 

 وفـي البحـت عيشـة لـثى لمتشسـح الكسيـة الـثرجات متغسـط وأصيـحت الشتـائج أن، فقـحة( 24)مـع 

 اً ن ىشـاك فحوقـأو  ،قـل مـع الستغسـط الفحضـي لمسقيـاس أ كانـة الـغالدي والتحتيـب ،الجـشد متغيـحي 

وان ىشــاك فــحوق ذو ، لرــالو الــجكغرســمغك التشســح بــيع الــجكغر واإلنــاث داللــة إحرــائية فــي  اتذ

، والحابــع، وال,الــت، وال,ــاني، األول) :داللــة إحرــائية فــي ســمغك التشســح بــيع فئــات التحتيــب الــغالدي

 .يع التشسح وكل مع الجشد والتحتيب الغالدي ن ىشاك عبلقة بأو ( ، والدادس، والخامد

 التشسـح وومشخفزي محتفعي بيع الفحوق  إلى متعحفل ىثفة (2011)  خهج وفي دراسة قامة بيا

 يسكـع التـي االجتساعيـة السيـارات إلـى التعـحف إلـى باإلضـافة االجتساعية، السيارات في السثرسي

 وتمسيجة تمسيًجا (243) عمى اشتسمة التي ،الثراسة عيشة لثى السثرسي بالتشسح التشبا في تديظ أن

 أدوات واشـتسمة الدـعغدية، العحبيـة السسمكـةفي  االبتثائية السححمةفي  الدادس الرف تبلميج مع

 ،(بيحسـغن ) ارتبـاط معامـل وباسـتخثام ،االجتساعيـة السيـارات ومقيـاس ، التشسـح مقيـاس الثراسـة

 التثريجي، الستعثد االنحثار وتحميل ،السحتبشة حالستغسشات غي بيع الفحوق  لثاللة  "ت " واختبار

 كسـا االجتساعيـة، السيـارات وبـيع التشسـح السثرسـي بـيع وسـالبة دالـة عبلقة وجغد الشتائج وأصيحت

 السثرسـي التشسح محتفعي بيع متغسشي درجات  إحرائية داللة ذات فحوق  وجغد الشتائج أصيحت

 كسـا السثرسـي، التشسـح مشخفزـي لرـالو االجتساعيـة السيـارات فـي السثرسـي التشسـح ومشخفزـي

 عمـى كانـة السثرسـي بـالتشسح التشبـا فـي تدـيظ التي االجتساعية السيارات عغامل أن الشتائج بيشة

 .االجتساعية الحداسية ثظ االنفعالي، الزبط ثظ االجتساعي، الزبط عامل :التحتيب

سمبـة  لـثى السثرسـي السشـاخ وواقـع السثرسـي التشسـح مدـتغى  بـيع العبلقـة  (1111مخقة ) ودرست

 التشسـح مدـتغى  فـي الفـحوق  إلـى والتعـحف الخميـل، مثيشـة مـثارس فـي العميـا األساسـية السححمـة

 والتحرـيل الجـشد،) :لستغيـحات تبًعـا السثرسـي السشـاخ وواقـع ، الشمبـة ىـاالء السثرسـي لـثى
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 الثراسـة أىـثاف ولتحقيـق ،(االقترـادي والسدـتغى  األسـحة، فـي والتحتيـب ونـغ  السثرسـة، الثراسـي،

 البيانـات لجسـع اسـتبانة كـأداة  بترسيظ قامة حيت االرتباسي، الغصفي السشيج الباح,ة استخثمة

 البـال  الثراسة مس,مة لسجتسع عشقغدية عيشة باختيار قامة ثظ الثراسة، عيشة أفحاد مع والسعمغمات

 ىـجه بمـ  إجسـالي وقـث،  السجتسـع ىـجا إجسـالي مـع%(10) بشدـبة وذلـط وسالبـة، سالب  ( 8226)

 السححمة سمبة لثى السثرسي التشسح مدتغى  أن إلى الثراسة وسالبة، وخمرة سالًبا( 800) العيشة

 فـحوق  وجـغد الثراسـة نتـائج أصيـحت كسـا مشخفزـة، بثرجـة كـان مثيشـة الخميـل في العميا األساسية

 العميـا األساسية السححمة سمبة لثى عام بذكل السثرسي التشسح في مدتغيات إحرائية داللة ذات

 فـحوق  وجـغد الشتـائج أصيـحت كسـا الثراسـي، والتحرـيل الجـشد، تعـخى لستغيـحي  الخميـل مثيشـة في

 االقترـادي والسدـتغى  ,السثرسـة نـغ  لستغيـح تبًعـا،  الجدـثي فـي التشسـح إحرـائية داللـة ذات

 التشسـح مدـتغى  فـي إحرـائية داللـة ذات فـحوق  وجـغد عـثم الثراسـة نتـائج خمرـة كسـا .لؤلسـحة

 :لستغيحات الخميل تعخى  مثيشة مثارس في العميا األساسية السححمة سمبة لثى عام بذكل السثرسي

 وجغد عثم أصيحت الشتائج كسا ,لؤلسحة االقترادي والسدتغى  األسحة، في والتحتيب السثرسة، نغ  

 ونـغ  السثرسـة، ، الجـشد  :لستغيـح تبًعـا والمفضـي ،الشفدـي التشسـح فـي إحرـائية داللة ذات فحوق 

 .لؤلسحة االقترادي والسدتغى 

 السححمـة تبلميـج لـثى اإلنجـاز بثافعيـة وعبلقتـو التشسـح (1111) حدان وبيشدااوي  ودرس

 اإلعثاديـة السححمـة تبلميـج مـع وتمسيـجة تمسيـجا( 243مـع ) الثراسـة عيشـة وتكغنـة اإلعثاديـة،

 ، التشسـح السثرسـي ومقيـاس ، اإلنجـاز دافعيـة مقيـاس الثراسـة سغي ،واسـتخثمة بشـي بسحافضـة

 الشتائج تغصمة كسا ، اإلعثادية تبلميج السححمة بيع التشسح أشكال اختبلف إلى الثراسة وتغصمة

 إلـى تغصـمة كسـا نجـاز،اإل ودافعيـة السثرسـي التشسـح بـيع وسـالبة إحرـائيا دالة عبلقة وجغد إلى
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 تغصـمة،و  السثرسـي التشسـح فـي اإلنجـاز دافعيـة محتفعـي بـيع إحرـائية داللـة ذات فـحوق  وجـغد

 .اإلنجاز دافعية خبلل مع السثرسي بالتشسح التشبا يسكع أنو إلى كجلط

ـــــــى مدـــــــتغى التشســـــــح إعـــــــحف ىـــــــثفة الثراســـــــة الت( 1116) ن حداااااااه أجخاىاااااااادراساااااااة وفاااااااي  ل

 ،الجـــــشد) :لكتحونـــــي تبعـــــا لستغيـــــحي إيجـــــاد داللـــــة الفـــــحوق فـــــي التشســـــح اإلوكـــــجلط ، لكتحونـــــي اإل

 (100)وقـــــث تكغنـــــة مـــــع ، سالـــــب وسالبـــــة (300)وشـــــسمة عيشـــــة البحـــــت(، والسححمـــــة الثراســـــية

سالــــــب وسالبــــــة  مــــــع السححمــــــة  (100)و، كميـــــة التحبيــــــة / سالـــــب وسالبــــــة مــــــع جامعــــــة بغــــــثاد 

ة أدوات الثراســـــــــة واشـــــــــتسم. سالـــــــــب وسالبـــــــــة مـــــــــع السححمـــــــــة الستغســـــــــشة( 100)و، اإلعثاديـــــــــة

ـــــــيمقيـــــــاس التشســـــــح اإل ـــــــة  مـــــــع وىـــــــغ ،لكتحون ـــــــي ، إعـــــــثاد الباح, ـــــــاس ال,بلث وتـــــــظ اســـــــتخثام السقي

ـــــاس ـــــحات السقي ـــــى فق ـــــة عم ـــــحاد العيش ـــــاس اســـــتجابات أف ـــــثرج لقي ـــــائج وجـــــغد . الست وقـــــث أصيـــــحت الشت

كســـــا أصيـــــحت الشتـــــائج أن ، لرـــــالو الـــــجكغرلـــــة إحرـــــائية بـــــيع الـــــجكغر واإلنـــــاث فـــــحوق ذات دال

ـــــــــة إحرـــــــــائية تبعـــــــــا لمسحاحـــــــــل الثراســـــــــ اً ىشـــــــــاك فحوقـــــــــ  ،واإلعثاديـــــــــة ،الستغســـــــــشة) :يةذات دالل

 . ثظ الجامعية، ثظ يمييا السححمة اإلعثادية  ،ولرالو السححمة الستغسشة( والجامعية

 في الجكاء األخبلقي، ومشخفزيوالفحوق بيع محتفعي التشسح السثرسي  (1111)حسج أ ودرس

التي ،في التشبا بالتشسح السثرسي لثى عيشة الثراسة   التي يسكع أن تديظ،السيارات االجتساعية و 

وسالبة مع سبلب السححمة اإلعثادية، وشسمة أدوات الثراسة مقياس  اً ( سالب252اشتسمة عمى )

، واختبار "ت" (بيحسغن )باستخثام معامل ارتباط سثرسي، ومقياس الجكاء األخبلقي، التشسح ال

أصيحت و شة، وتحميل االنحثار الستعثد التثريجي، لثاللة الفحوق بيع الستغسشات غيح السحتب

الشتائج وجغد عبلقة دالة وسالبة بيع التشسح السثرسي والجكاء األخبلقي، كسا أصيحت الشتائج وجغد 

فحوق ذات داللة إحرائية بيع متغسشي درجات محتفعي التشسح السثرسي ومشخفزي التشسح 
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شسح السثرسي، كسا بيشة نتائج الثراسة أن السثرسي في الجكاء األخبلقي لرالو مشخفزي الت

أبعاد الجكاء األخبلقي التي  تديظ في التشبا بالتشسح السثرسي كانة عمى التحتيب : ضبط الجات، 

 ثظ العشف، ثظ االحتحام، ثظ التدامو.

 بالقمق وعبلقتو اإللكتحوني التشسح دراسةإلى  ىثفة( 1111) مقخاني أجختيا دراسةوفي 

ورقمة،  بسثيشة االجتساعي التغاصل مغاقع مثمشي مع ,انغي ال ال,اني تبلميج لثى االجتساعي

 لتشاسبو التحميمي الغصفي السشيج واستخثم تمسيج، (106) مع تكغنة عيشة عمى الثراسة وسبقة

وأصيحت  ومقياس القمق االجتساعي،( 2014)شسمة أدوات الثراسة مقياس و الثراسة،  سبيعة مع

 مغاقع مثمشي مع ,انغي ال ال,اني تبلميج لثى مشخفز اإللكتحوني التشسح الشتائج أن مدتغى 

 والقمق اإللكتحوني التشسح بيع إحرائيا دالة عبلقة ال تغجث نوأو  ؛ االجتساعي التغاصل

 ال نوأاالجتساعي، وأصيحت  التغاصل مغاقع مثمشي ,انغي ال ال,انية الدشة تبلميج لثى االجتساعي

 مغاقع مثمشيمع  ,انغي ال ال,اني تبلميج لثى اإللكتحوني التشسح في إحرائيا دالة فحوق  تغجث

 القمق في إحرائيا دالة فحوق  تغجث الو  التعميسي؛ السدتغى  و الجشد باختبلف االجتساعي

 و الجشد باختبلف االجتساعي التغاصل مغاقع مثمشي ,انغي ال ال,اني تبلميج لثى االجتساعي

 .لمغالثيع التعميسي السدتغى 

 الجراسات األجشبية:ثانيا : 

 استكذاف إلىىثفة   (Thornberg & Knutsen,2011)  دراسة ثهرنبخج و كشهتدنأجخى 

 الدمغكيات، ىجه عمى الجشد تأثيح وتفديح السثارس، في السحاىقيع لثى التشسح سمغكيات أسباب

 واستخثمة ، الدغيثية السثارس في التاسع الرف في سالًبا( 176) عمى الثراسة ىجه وسبقة

انة ضسة  استب الثراسة استخثمة وقث البيانات، لتحميل (والكسية ،الشغعية الشحق )، مختمفة أساليب
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 أسباب أىظ أن إلى الشتائج التشسح،وأشارت ألسباب فحعية فقحة( 26)و ،رئيدة أسباب خسدة

 كان التي األولى، السحتبة في الذخرية األسباب نتيجة بالشبلب يتعمق فيسا السثرسة في التشسح

 السحتبة وفي األقحان، مجسغعة جاءت ال,انية السحتبة وفي ،(الزحية وأذية الستشسح استئداد) أىسيا

 الخامدة السحتبة فيجاء و  الستشسح، الذخر سبيعة الحابعة السحتبة وفي السثرسة، وضع ال,ال,ة

 عحضة أك,ح كانة الشالبات أن الشتائج بيشة كسا الستشسح، عمى السجتسع بتأثيح الستعمقة األسباب

 ،(الستشسحيع) السارة قبل ومع الشبلب، قبل مع التخغي  خاصة  )ضحية)  والفتغة التشسح ألسباب

 .اإلناث مع تشسًحا أك,ح الشبلب كان بالسقابل

 

العبلقة بيع التشسح  ىثفة إلى التعحف إلى دراسة  (Hinse,2011)ىشذ كسا أجخى 

لكتحوني والتشسح التقميثي ومفيغم الجات لثى سمبة السححمة الستغسشة في السثارس، وسبقة اإل

جشغب والية  (روكيشجيام)( سالبا في الرف الدادس في مقاسعة 116ىجه الثراسة عمى )

لكتحوني، ومقياس مفيغم شسح التقميثي واإللقياس سمغك الت انةعمييظ استب ة، وقث سبق( كاروليشا)

ث أشارت ىجه الثراسة إلى أن ىشاك عبلقة عكدية بيع التشسح التقميثي ومفيغم الجات، الجات، وق

كسا بيشة نتائج ىجه الثراسة إلى أن ىاالء الشبلب الجيع ذكحوا أنيظ ضحية البمشجة )التشسح( 

قل مع غيحىظ مع أمفيغم الجات  في ثييظ تثن  ل نتحنة،ث سغاء التقميثية والتدمط عبح اإلعمى ح

 السذاركيع.   الشمبة

العبلقة بيع التعاسف والسخاج وضبط   (M.Gagnon,2012)شهن غاغشانتال  ستدر و 

( سالبا مع سبلب السححمة 226تكغنة عيشة الثراسة مع )و السذاعح وبيع التشسح السثرسي، 

، واشتسمة أدوات الثراسة مقياس التعاسف ومقياس ضبط (فمغريثا األمحيكية)الستغسشة في والية 

وضحايا التشسح يفتقحون  ،السذاعح. وأصيحت الشتائج أن الستشسحيع يفتقحون لمتعاسف العاسفي
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، وأصيحت أن أبعاد التعاسف كالقمق العاسفي وضبط السذاعح يسكشيا وإدراكو  لفيظ التعاسف

 التشبا بالتشسح.

 ثراسـةال ىـثفة  دراسـة (Kowalski, & Limber,2013 )كهالداكي وليسباخ وأجاخى كال مان 

 وتكغنـة اإلنجـاز؟ ودافعيـة راسـي الث التحرـيل عمـي يـاثح ىـل ؛السثرسـة فـي التشسـح التعحف إلـى

 اإلنجاز ودافعية راسيالث التحريل تأثح إلي راسةالث وتغصمة ، اً (  سالب931مع ) الثراسة عيشة

 وبالتـالي ،اإلنجاز دافعية انخفزة التشسح زادت درجة كمسا أي ،عكدية برغرة السثرسي بالتشسح

 .وبالعكد _ عيشة  الثراسة _التبلميج لثي الثراسي التحريل

 ،لى الفحوق بيع الجشديع في التشسحالتعحف إ دراسة ىثفة (Jaradat,2017)جخادات  وأجخى 

: سالبًا  330تكغنة العيشة مع و والعثوان لثى السحاىقيع في مححمة السحاىقة السبكحة في األردن، 

ختيار ىجه العيشة تظ او ناث( مع سبلب الرف الدابع وال,امع، اإل مع168ذكغر( و ) مع162)

مثارس حكغمية، واستخثم الباحت مقياس التشسح ومقياس العثوان ، وكل مقياس  عذغائيًا مع سة

أصيحت الشتائج أن الجكغر كانة لثييظ درجات أعمى و فقحات.  10مع ىجه السقاييد مكغن مع 

السقياسيع، كسا أصيحت أن الجكغر كانغا أك,ح تغرسًا في التشسح بك,يح مع اإلناث عمى كل مع 

مع اإلناث، كسا أصيحت الشتائج اختبلفًا مع حيت مغاقع حثوث التشسح، فبالشدبة لمجكغر يحثث 

التشسح في سحيق العغدة مع السثرسة لمسشخل، بيشسا بالشدبة لئلناث غالبًا ما يحثث التشسح داخل 

 غن شيغعًا والتي يدتخثميا السحاىق الشتائج إلى أن أك,ح أشكال التشسح الرفغف السثرسية، وأشارت

 ،إسبلق ألقاب بجيئة :أو دفع الشبلب اآلخحيع، بيشسا بالشدبة لئلناث فكان، الزحب  :الجكغر ىي

 ىغ أك,ح أشكال التشسح شيغعًا.، و أو سيئة 
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 تغيخاتالجراسات التي تشاولت الحكاء العاشفي الهججاني وعالقتو ببعس الس 1.1.1

 الجراسات العخبية:أوال : 

 لثى سمبة الزغغط مغاجية وميارات العاسفي الجكاء بيع العبلقة (1111األسصل )ودرس 

 لشبيعة لسشاسبتو التحميمي الغصفي السشيج الباحت استخثم ولقث،  غخة بجامعات التحبية كميات

 وقث. غخة بجامعات التحبية كميات سمبة مع(403)  مع الثراسة تألفة عيشة وقث ، الثراسة ىجه

الزغغط، وتبيع مع الشتائج أن  مغاجية ميارات ومقياس ،العاسفي الجكاء مقياس الباحت استخثم

وىي ندبة محتفعة  ،%( 69.03 (غخة بجامعات التحبية كميات سمبة لثى العاسفي الجكاء مدتغى 

 وجغد الزغغط، وعثم مغاجية ميارات مدتغى  زادت العاسفي الجكاء مدتغى  زاد كمسا ندبيا ، و

 العاسفي أبعاد الجكاء إناث( في -)ذكغر الجشد لستغيح تعخي  إحرائية داللة ذات فحوق 

 .جسيعيا

 الغجــثاني الــجكاء عبلقـة لـىإ التعــحفدراســة ىـثفة  (1111)عمااهان والشهاجحااة كساا أجااخى 

 سالباً ( 247) مع الثراسة عيشة تكغنة وقث غخة، بسحافضات جامعة األقرى سمبة لثى بااليجابية

 إلـى الثراسـة نتـائج تغصـمة يجابيـة ، وقـثالـجكاء الغجـثاني، ومقيـاس اإل مقيـاس واسـتخثم وسالبة،

 نتـائج تغصـمة كسـا ، %71,86 الشدـبة بمغـة حيـت ،الغجـثاني الـجكاء فـي درجـات ارتفـا  وجـغد

 وجـغد الثراسـة نتـائج وبيشـة ،%72,83بمغـة  حيـت يجابيـةاإل فـي درجـات ارتفـا  إلـى الثراسـة

 فـحوق  وجـغد الشتـائج أوضـحة كسـا واإليجابيـة، الغجـثاني بـيع الـجكاء إحرـائياً  دالـة ارتباط عبلقة

 تغصـمة كسـا اإلنـاث، لرـالو واإليجابيـة  الغجـثاني في الجكاء واإلناث الجكغر بيع إحرائياً  دالة

 الغجثاني الجكاء في واألدبية العمسية التخررات بيع سمبة إحرائيا دالة فحوق  وجغد إلى الشتائج

 مدـتغى  تـثني الحالـة دراسـة نتـائج أصيـحت كسـا التخررـات العمسيـة، سمبـة لرـالو إليجابيـةاو 
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 السدـتغى  انخفـاض و الدـغية، غيـح الغالثيـة أسـاليب التشذـئة إلـى يعـخى  يظبعزـ لـثى يجابيـةاإل

 .لؤلسحة وال,قافي واالجتساعي االقترادي

التعحف إلى مدتغى الجكاء االنفعالي لثى  ىثفة( 1111) الربحيين أجخاىا دراسةوفي 

لى الفحوق في مدتغى الجكاء االنفعالي لثى إبييع في مثيشة الحياض، والتعحف السحشثيع الشبل

والحالة االجتساعية، وتكغنة عيشة  ،والساىل العمسي ،والخبحة ،السحشثيع تبعا لستغيح: الجشد

اسة مقياس الجكاء االنفعالي، كسا أشارت ( محشثا ومحشثة، وكانة أداة الثر 126الثراسة مع )

الشتائج أن مدتغى الجكاء االنفعالي كان محتفعا عشث السحشثيع، ولظ تغجث فحوق ذات داللة 

في مدتغى الجكاء االنفعالي حدب متغيحات الثراسة: الجشد،والساىل العمسي،  إحرائية

 والحالة االجتساعية. ، والخبحة، والتخرر 

والتكيف  االنفعالي، الجكاء مدتغى  إلى التعحف ةىثف (1111) الزالعين وفي دراسة أجخاىا

 تكغنةو  ، الكحك محافضة في األساسي التعميظ مثارس في الستشسحيع، الشبلب لثى السثرسي

في مثيحية تحبية  )  العاشحو  الرفيع )التاسع في جسيعيظ الستشسحيع الشمبة مع الثراسة عيشة

 أىثاف ولتحقيق.(سالبة86( سالب و )172( سالبا، مشيظ )258وبم  عثدىظ)  ،قربة الكحك

 اتشبيقي تظ التي السثرسي، والتكيف االنفعالي الجكاء و التشسح مقاييد الباحت استخثم الثراسة

 االنفعالي الجكاء مدتغى  أن الشتائج وأصيحت.صثقيا وثباتيا مع التحقق بعث الثراسة عيشة عمى

 السشخفز، السدتغى  ضسع كان التكيف مدتغى  أن تبيع كسا.السشخفز السدتغى  ضسع كان

 ومتغيح الجكغر، لرالو االجتساعي الشغ  لستغيح تعخى  التشسح، في ىشاك فحوقا أن أيزا وتبيع

 لستغيح الشغ  تعخى  االنفعالي، الجكاء في فحوقا ىشاك أن وأصيحت التاسع، الرف الرف لرالو

 ىشاك أن أشارت إلى كسا العاشح، الرف لرالو الرف ومتغيح الجكغر، لرالو االجتساعي
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 ذات فحوق  وجغد وإلى عثم اإلناث، لرالو االجتساعي الشغ  لستغيح تعخى  التكيف، في فحوقا

 .التكيف في الرفيع بيع إحرائية داللة

ىثفة الثراسة إلى محاولة الكذف عع سبيعة  دراسة (1111) الجاللعة وصهالحة وأجخى كل من

العبلقة بيع الجكاء االنفعالي ومدتغى الشسغح لثى سمبة جامعة اليحمغك.وتكغنة عيشة الثراسة 

اختيحوا بالشحيقة الشبقية، وىظ مع الشمبة وقث  ،( سالبا وسالبة مع جامعة اليحمغك1198مع )

تس,مة في أداتيع  ،استخثمة ىجه الثراسة أدوات قياسو السدجميع في مداقات متشمبات الجامعة. 

بحز الشتائج التي تغصمة إلييا أومدتغى الشسغح. وكان مع  ،ىسا: مقياس الجكاء االنفعالي

الثراسة وجغد فحوق في مدتغى الجكاء االنفعالي ومدتغى الشسغح، تعخى إلى متغيح الجشد، 

ى وكان لرالو الجكغر. كسا أصيحت الشتائج وجغد فحوق في مدتغى الجكاء العاسفي ومدتغ 

الشسغح تعخى إلى متغيح الكمية، وكان لرالو الكميات العمسية. وأصيحت الشتائج كجلط عثم وجغد 

فحق في مدتغى الجكاء االنفعالي ومدتغى الشسغح تعخى إلى متغيح السدتغى الثراسي. وكجلط 

 أصيحت الشتائج وجغد عبلقة ارتباسية بيع الجكاء االنفعالي ومدتغى الشسغح.

 العامميع في وجغدة القحارات اإلدارية لثى  العاسفي الجكاء العبلقة بيع (1116) حسجودرس 

ت الباح,ة السشيج الغصفي التحميمي، ثعتسوا ,  قشا  غخة محافضات في الفمدشيشية الجامعات

. مع العسال( 405بم  حجظ مجتسع الثراسة )واستخثمة االستبانة أداة أولية في جسع البيانات، و 

الثراسة وجغد عبلقة سحدية بيع أبعاد الجكاء العاسفي وجغدة القحارات اإلدارية في وأصيحت نتائج 

مع الجكاء العاسفي لثى  وأصيحت وجغد مدتغى عال   الجامعات الفمدشيشية في قشا  غخة.

 السثيحيع العامميع في الجامعات الفمدشيشية في قشا  غخة.

 :األجشبيةالجراسات ثانيا : 
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ىثفة إلى دراسة العبلقة بيع  دراسة( (Lomas & Stough,2011لهماس وسته  أجخى 

محاىقا في  (68تكغنة مع )و  ،الجكاء العاسفي والتشسح وعشف األقحان لثى عيشة مع السحاىقيع

اشتسمة أدوات الثراسة عمى مقياس لمتشسح ومقياس لمجكاء و ستحاليا. أالسححمة ال,انغية في 

يسكشيا  وفيسيا الجكاء العاسفي في ضبط  السذاعح الجاتيةالعاسفي، وأصيحت الشتائج أن أبعاد 

التشبا باحتسالية تعحض السحاىقيع لعشف األقحان والتشسح، وأصيحت أن أبعاد الجكاء العاسفي في 

فيظ مذاعح اآلخحيع تحتبط سمبا بدمغك التشسح ،وأوصة الثراسة بزحورة تحديع بحامج مكافحة 

الجيع يتشسحون عمى  ،جخ في الجكاء العاسفي لثى السحاىقيعمع خبلل معالجة حاالت الع ،التشسح

 .قحاناألأولئط الجيع ىظ عحضة لخشح عشف و  ،غيحىظ

تــأثيح تــثخل إلــى التعــحف  (Castillo.R.& et al,2013)دراسااة كاسااتيمه واخااخون وىااجفت 

وباســتخثام نســغذج القــثرة لمــجكاء العــاسفي عمــى العــثوان والتعــاسف  ،الــجكاء العــاسفي لســثة عــاميع

وتــظ تقدــيظ  ،جكغرمــع الــ% مــشيظ 46، ًا محاىقــ 590تكغنــة عيشــة الثراســة مــع و لــثى الســحاىقيع، 

أشــارت نتــائج الثراســة إلــى و الســحاىقيع عذــغائيا عمــى السجسغعــة التجحيبيــة والسجسغعــة الزــابشة، 

 ، والجدــثي والغزــب لــثى الســحاىقيع فــي السجسغعــة التجحيبيــة انخفــاض مدــتغيات العــثوان المفضــي

مقارنة بشبلب السجسغعة الزابشة، كسا أشارت إلى أن بحنامج الـجكاء العـاسفي كـان أك,ـح فعاليـة 

فــي قــثرات الــجكغر عمــى التعــاسف، وتاكــث ىــجه الشتــائج عمــى أىسيــة التعمــيظ العــاسفي واالجتســاعي 

 في السشاىج الثراسية.وفاعميتيسا 

العبلقة بيع الجكاء العاسفي والتشسح لثى الستشسحيع   (Alexandra,2017)ألكدانجرا  ودرست

التشسح،ودراسة العبلقة بيع الجكاء العاسفي وأنغا  التشسح وسمغكيات ضحايا التشسح تبعا ،و ضحايا 

لستغيح الجشد والعسح ،وسبقة ىجه الثراسة عمى عيشة مع السحاىقيع في كشثا، واستخثمة 
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ىشاك  أنأشارت نتائج ىجه الثراسة إلى  اح,ة مقياس الجكاء العاسفي ومقياس التشسح. وقثالب

عمى التعامل مع الزغغط  عبلقة عكدية  بيع التشسح والجكاء العاسفي، كسا أشارت إلى أن القثرة

والسيارات الذخرية )وىي مع األبعاد السيسة لمجكاء العاسفي( ميسة في التشبا بالتشسح ، كسا 

 شة الشتائج أن العسح لظ يديظ ك,يحا في التشبا بالتشسح لثى إي مع الجشديع.بي

إلى التعحف  ةىثف  (Peache. A. & et al , 2017)بيتذي وآخخون وفي دراسة قام بيا 

مثى انتذار سمغكيات التشسح في السثارس االبتثائية، ومقارنة تجارب الزحايا مع تجارب 

تكغنة عيشة و وتحثيث متى ولسع يكغن الجكاء العاسفي ماشحا عمى التشسح والعثوان،  ،الستشسحيع

مع سبلب الرف ال,الت والحابع والخامد، واستخثم الباحت مقياس  اً سالب 253البحت مع 

 %3.0أصيحت الشتائج أن انتذار التشسح كان بشدبة و التشسح ومقياس الجكاء العاسفي لؤلسفال، 

العاسفي يحتبط سمبا ، كسا أصيحت الشتائج أن الجكاء  %48.5نتذار العثوان فقط، بيشسا ندبة ا

والعكد صحيو، كسا ارتبط  ،نو كمسا قل مدتغى الجكاء العاسفي زادت ندبة التشسحأبالتشسح، أي 

 ولكع ليد لثى اإلناث. ،الجكاء العاسفي سمبا بالعثوان لثى الجكغر

لتثريب عمى الجكاء إلى تحثيث تأثيح ادراسة ىثفة  (Lang.J,2018) جي النجوأجخى 

دارة وعمى الغيح لعغاسف واالنفعاالت الدمبية أو أسابيع عمى تشضيظ ا خسدةالعاسفي لسثة 

 20تظ تقديسيظ عذغائيا إلى و  ،سالباً  40التعاسف لثى الشبلب الستشسحيع، تكغنة العيشة مع 

في السجسغعة الزابشة، وتمقى الشبلب في السجسغعة  اً سالب 20و ،في السجسغعة التجحيبية اً سالب

التجحيبية بحنامجًا تثريبيًا لمجكاء العاسفي، وأصيحت الشتائج أن تشضيظ العغاسف واالنفعاالت غيح 

 الدارة والتعاسف لثى العيشة التجحيبية والعيشة الزابشة قث تحدع.
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 التعقيب عمى الجراسات الدابقة 1.1

مع خبلل االسبل  عمى الثراسات الدابقة ذات العبلقة بستغيحات الثراسة الحالية وىي التشسح 

والجكاء العاسفي الغجثاني، يجث الباحت أن دراسات عثة تشاولة التشسح والجكاء العاسفي الغجثاني 

 وربشتيا بعثة متغيحات مختمفة.، 

تبايشــة واختمفــة، فسشيــا مــع ىــثفة إلــى  الباحــت أن الثراســات التــي تشاولــة التشســح قــث ولقــث الحــب

و  (2011والتحتيــب الــغالدي كثراســة )العباســـي، ،كــالجشد :معحفــة العبلقــة بــيع التشســح ومتغيـــحات

(Jaradat,2017)إلى معحفة العبلقة بيع التشسح والسيارات االجتساعية كثراسـة ، ومشيا ما ىثف 

نجـاز (، أو عبلقتـو بثافعيـة اإل2013حقة،،أو عبلقتو بالسشاخ السثرسي كثراسة )م (2012) خغج،

، أو عبلقتـو بالـجكاء  (Kowalski, & Limber,2013 ) و (2015،بيشدـاوي وحدـع)كثراسـة 

 ، أو( 2018،مقحانـي)، أو عبلقتـو بـالقمق االجتسـاعي كثراسـة  (2017،أحسـث )األخبلقي كثراسة 

، أو عبلقتو   (M.Gagnon,2012)لة السخاجية وضبط السذاعح كثراسةعبلقتو بالتعاسف والحا

 . (Hinse,2011)بسفيغم الجات كثراسة 

فقـث اختمفـة الثراسـات وتبايشـة بحدـب اليــثف  أمـا فيسـا يخـر دراسـات الـجكاء العـاسفي الغجـثاني

إلــى معحفــة مدــتغى الــجكاء العــاسفي الغجــثاني والتكيــف  ستغيــحات لكــل دراســة، فسشيــا مــا ىــثفوال

لـى عبلقتـو بسدـتغى إ، أو التعـحف  (2015عيع،الزـبل)سـة السثرسي لثى الشبلب الستشسـحيع كثرا

ــــة كثراســــة  (2015،الثاللعــــة وصــــغالحة  )الشســــغح كثراســــة ــــحارات اإلداري ــــو بجــــغدة الق ، أو عبلقت

إلـــى معحفـــة العبلقـــة بـــيع الـــجكاء العـــاسفي الغجـــثاني وميـــارات  ، ومشيـــا مـــا ىـــثف (2016)حســـث،

ـــــــــغان 2010مغاجيـــــــــة الزـــــــــغغط كثراســـــــــة )األســـــــــشل، (، أو عبلقتـــــــــو بااليجابيـــــــــة كثراســـــــــة )عم

( (Lomas & Stough,2011(، أو عبلقتــــو بـــالتشسح والعشــــف كثراســــة 2013والشغاجحـــة،
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(Peache. A. & et al , 2017)   كثراسة ، أو عبلقتو بالعثوان والتعاسف(Castillo.R.& 

et al,2013) أو عبلقتـــو بزـــحايا التشســـح والعـــثوان تبعـــًا لستغيـــحات الجـــشد والعســـح كثراســـة ،

(Alexandra,2017)  دــارة والتعــاسف لــثى الغيــح لعغاســف ، أو دراســة تــأثيحه عمــى تشضــيظ ا

 .(Lang.J,2018)الستشسحيع كثراسة 

ن اتفقـة مـع الثراسـة الحاليـة فـي السغضـغ  إىجه الثراسـات الدـابقة و  ويدتخمر الباحت أن بعز

إال أنيــا اختمفــة معيــا فــي مجتســع الثراســة وسبيعــة العبلقــة، فسجتســع البحــت الحــالي ىــغ ســبلب 

 Peache. A. & et al)السححمة األساسية العميا )الرف الدادس والدابع وال,ـامع( ، كثراسـة  

ي ماشـحًا عمـى التشسـح وشـسمة العيشـة التي ىثفة إلى تحثيـث متـى يكـغن الـجكاء العـاسف  (2017 ,

( التـي ىــثفة (Lomas & Stough,2011سـبلب الرـف ال,الـت والحابـع والخــامد، وكثراسـة 

إلــى دراســة العبلقــة بــيع الــجكاء العــاسفي والتشســح لــثى عيشــة مــع الســحاىقيع فــي السححمــة ال,انغيــة، 

كاء العـــاسفي وأنـــغا  لـــى العبلقـــة بـــيع الـــجإالتعـــحف التـــي ىـــثفة  (Alexandra,2017)وكثراســـة 

 التشسح.

 من حيث الشتائج:

أصيــحت نتــائج الثراســات الدــابقة التــي درســة العبلقــة بــيع التشســح والــجكاء العــاسفي وجــغد عبلقــة و 

 , Peache. A. & et al) (Alexandra,2017)سـمبية بـيع الـجكاء العـاسفي والتشسـح كثراسـة 

حيـت بيشـة نتائجيـا أن أبعـاد الـجكاء العـاسفي  ،((Lomas & Stough,2011و      (2017

ن أبعـاد الـجكاء العـاسفي فـي ضـبط وفيـظ أو ، في فيـظ مذـاعح اآلخـحيع تـحتبط سـمبا بدـمغك التشسـح 

 باحتسالية تعحض السحاىقيع لمتشسحالسذاعح الجاتية يسكشيا التشبا 
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 الفرل الثالث
 الصخيقة واإلجخاءات

 ا. كسا يعشي وصفًا مفربًل أَلداتييتزسع ىجا الفرل وصفًا لسشيج الثراسة، ومجتسعيا وعيشتي

وكــجلط إرجــحاَءات الثراســة والسعالجــة اإلحرــائية التــي اســتخثميا وثباتيســا، ، وصــثقيسا  ،الثراســة

 الباحت في استخبلص نتائج الثراسة وتحميميا.

 مشيج الجراسة   1.1

اسـتخثم الباحــت الســشيج الغصــفي االرتبــاسي لسشاســبتو لشبيعـة ىــجه الثراســة. حيــت تــظ استقرــاء 

حــغل عبلقــة التشســح السثرســي ، مــثارس شــسال الخميــل يــا فــي  راء سمبــة السححمــة األساســية العم

 بالجكاء العاسفي الغجثاني مع وجية نضحىظ.

 مجتسع الجراسة  1.1

فـي مـثارس شـسال الخميـل، إذ يبمـ  عـثد  تكغن مجتسع الثراسة مع سمبة السححمة األساسية العميـا

لبـة ( سالبـًا وسا9405سمبة السححمة األساسية العميا في السثارس التابعة لسثيحية شسال الخميل )

ىـــــي )الدـــــادس، والدـــــابع، وال,ـــــامع(، وذلـــــط حدـــــب ، مـــــغزعيع عمـــــى ثبلثـــــة صـــــفغف دراســـــية 

( يغضـو 1.3م(. والجـثول )2019شـسال الخميـل ) تحبية  إحرائيات رسسية صادرة عع مثيحية

 سبيعة مجتسع الثراسة.

 مجتسع الثراسة. أفحادتغزيع  .1.3جثول 
 السجسغ  الجشد الرف

 إناث ذكغر
 3257 1445 1812 الدادس
 3044 1329 1715 الدابع
 3104 1418 1686 ال,امع
 9405 4192 5213 السجسغ 
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 عيشة الجراسة  1.1

( سالبـًا وسالبــة مـع سمبــة السححمـة األساســية العميـا فــي 471تكغنـة عيشــة الثراسـة مــع )حيـت 

تبعـا ، تـظ اختيـارىظ بشحيقـة العيشـة الشبقيـة العذـغائية و السثارس التابعة لسثيحية شسال الخميـل، 

%( مـــع مجتســـع الثراســـة، 5والرـــف، وتذـــكل العيشـــة مـــا ندـــبتو ) ،جـــشد الشالـــب :لشبقتـــي

 ( يغضو تغزيع أفحاد عيشة الثراسة.2.3والجثول )

. تغزيـــــع أفـــــحاد عيشـــــة الثراســـــة حدـــــب الجـــــشد، والرـــــف، والتحرـــــيل الثراســـــي، 2.3جــــثول 

 لؤلب، والسدتغى التعميسي لؤلم. والسدتغى التعميسي

الشدبة  العجد الستغيخ
 السئهية

 السجسهع

 471 55.4 261 ذكخ  الجشذ
 44.6 210 أنثى

 471 34.6 163 الدادس الرخ
 32.5 153 الدابع
 32.9 155 الثامن

 471 55.0 259 مستاز التحريل الجراسي
 35.9 169 جيج ججا  
 6.4 30 جيج
 2.8 13 مقبهل

 471 56.7 267 قلأثانهي ف السدتهى التعميسي لألب 
 43.3 204 جامعي فأعمى

 471 45.0 212 قلفأثانهي  السدتهى التعميسي لألم
 55.0 259 جامعي فأعمى

 
 الجراسة: واتأد 1.1

اسفي مقيـاس التشسـح السثرسـي، ومقيـاس الـجكاء العـ :تظ استخثام أداتـيع فـي ىـجه الثراسـة، وىسـاو 

 وصف لكل مقياس مع ىجه السقاييد: أتيالغجثاني، وفيسا ي
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 مقياس التشسخ السجرسي   1.1.1

 وصخ السقياس:

قام الباحت بتشغيح مقياس التشسح السثرسي  ،لمتعحف إلى درجة التشسح السثرسي لثى أفحاد العيشة

و  (2017، بغسغرةفي دراسة )دابقة والتي وردت الثراسات الوذلط بعث االسبل  عمى أدوات ؛ 

،  (1)أ: -ممحق رقظ –( فقحة 53ة مع )(، وقث تكغن السقياس في صغرتو األولي2013)محقة، 

 ( فقحة.37في صغرتو الشيائية مع ) السقياس تكغن عثد مع السحكسيع وبعث عحض السقياس عمى 

 :صجق السقياس وثباتو 

 ترحيا السقياس: 1.1.1.1

تــظ ترــسيظ مقيــاس التشســح السثرســي عمــى أســاس مقيــاس )ليكــحت الخساســي(، وقــث بشيــة الفقــحات 

أربـــع و غالبـــًا: و الدـــمبي، وأعشيـــة األوزان لمفقـــحات كســـا ىـــغ  ت:)دائســـًا: خســـد درجـــات،  باالتجـــاه

مشمقــًا: درجــة واحــثة(، وقــث اســتشث الباحــت فــي و نــادرًا: درجتــيع. و أحيانــًا: ثــبلث درجــات. و درجــات، 

الجي يحثد درجة استجابة السبحغث عمى السقياس في ضـغء  (ليكحت)تفديحه لشتائج األداة ألسمغب 

درجـــــة مغافقتـــــو أو عـــــثم مغافقتـــــو عمـــــى بشـــــغد السقيـــــاس، وتتحـــــثد الثرجـــــة بإعشـــــاء أوزان مختمفـــــة 

 رتب.  رتبي متثرج يذتسل عمى خسدو مترل لبلستجابة، بحيت يدتجيب السبحغث عمى ميخان أ

، وفـق قيسـة الستغسـط الحدـابي رسـي(ولمتعحف إلى تقثيحات أفحاد العيشـة وتحثيـث درجـة )التشسـح السث

الرـحيو فئـة لمحرـغل عمـى سـغل ال؛ ( 4(، ثظ تظ تقديسو عمى )4= 1-5تظ حداب السثى ) فقث

السقيـاس )أو بثايـة السقيـاس  (، وبعث ذلط تظ إضافة ىجه الثرجة إلـى أقـل قيسـة فـي0.80=  4/5)

كســا  فئــاتســغل ال ، وىكــجا أصــبوفئــةط لتحثيــث الحــث األعمــى ليــجه الوذلــ؛ وىــى الغاحــث الرــحيو( 

  : أتيي

 :(: يغضو سغل الخبليا3.3جثول )
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 الجرجة الجرجة الخقم
 مشخفزة جثا 1.79 - 1إذا تحاوحة قيسة الستغسط لمعبارة أو البعث  بيع  1
 مشخفزة 2.59  - 1.80الستغسط لمعبارة أو البعث  بيع أك,ح مع إذا تحاوحة قيسة  2
 متغسشة 3.39  - 2.60إذا تحاوحة قيسة الستغسط لمعبارة أو البعث  بيع أك,ح مع  3
 محتفعة 4.19  - 3.40إذا تحاوحة قيسة الستغسط لمعبارة أو البعث  بيع أك,ح مع  4
 محتفعة جثا 5  - 4.20بيع أك,ح مع  إذا تحاوحة قيسة الستغسط لمعبارة أو البعث  5

 صجق السقياس: 1.1.1.1

 لمتأكث مع صثق مقياس التشسح السثرسي استخثم الباحت سحيقتيع: 

 صجق السحكسين: -أوال  

مــــع  تدــــعةفــــي الثراســــة الحاليـــة بعحضــــو عمــــى السقيـــاس برــــغرتو األوليــــة تـــظ التأكــــث مــــع صــــثق 

السيتســيع بالبحــت العمســي )محفــق  كــجلطالــشفد، و إلرشــاد الشفدــي وعمــظ السحكســيع السخترــيع فــي ا

كــل فقــحة مــع فقــحات السقيــاس،  مــةءمبللمتأكــث مــع ؛  -ممحــق رقــظ )ج(-قائســة بأســساء السحكســيع( 

ووضـغحيا  ،صياغة كل فقحة لغغيـاً  ومبلئسة، ومثى صبلحية الفقحات في قياس ما وضعة لقياسو

العبـارات، أو  إضـافةو  لسدـتغى السبحـغث، كل فقحة مع فقحات السقيـاس مةءومبل بالشدبة لمسبحغث،

وإبـثاء ، شـأنيا أن تجعـل السقيـاس أك,ـح صـثقاً  مـع إذا احتاج األمح، وىـي التـي تعثيميا، أو حجفيا

، وبعث جسع  راء السحكسيع، كان ىشاك اتفاق بيشيظ عمى صبلحية أية مبلحضات أخحى بذكل عام

تعــثيميا، أو حــجفيا بشــاء عمــى مبلحضــاتيظ، السقيــاس ومقحوئيتــو، باســت,شاء بعــز الفقــحات التــي تــظ 

 الجي يتزسع مقياس الثراسة بعث التحكيظ. ( 2)أ: -ممحق رقظ  -في  إليووذلط كسا ىغ مذار 

 صجق البشاء:  -ثانيا  

فقحات األداة مع الثرجة  ارتباطفقث تظ التحقق مع الرثق بحداب مرفغفة  ،مع ناحية أخحى و 

الجي بيع أن قيظ معامبلت ، (4.3)الكمية عمى عيشة الثراسة، وذلط كسا ىغ واضو في الجثول 

ما يذيح إلى تستع األداة وىغ لكل بعث دالة إحرائيًا،  مع الثرجة الكمية جسيعيا االرتباط لمفقحات
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في سمبة السححمة األساسية العميا ى قياس التشسح السثرسي لثبرثق البشاء، وأنيا تذتحك معًا في 

 .مثارس شسال الخميل

( لسرـفغفة ارتبـاط فقـحات Pearson correlationارتبـاط بيحسـغن )نتـائج معامـل  4.3جـثول 

 :التشسح السثرسي مع الثرجة الكمية

الجاللة  قيسة ر الخقم
 اإلحرائية

الجاللة  قيسة ر الخقم
 اإلحرائية

الجاللة  قيسة ر الخقم
 اإلحرائية

1 0.478** 0.000 13 0.568** 0.000 25 0.689** 0.000 
2 0.555** 0.000 14 0.502** 0.000 26 0.597** 0.000 
3 0.554** 0.000 15 0.655** 0.000 27 0.566** 0.000 
4 0.635** 0.000 16 0.500** 0.000 28 0.614** 0.000 
5 0.564** 0.000 17 0.519** 0.000 29 0.666** 0.000 
6 0.556** 0.000 18 0.559** 0.000 30 0.592** 0.000 
7 0.643** 0.000 19 0.636** 0.000 31 0.564** 0.000 
8 0.575** 0.000 20 0.665** 0.000 32 0.594** 0.000 
9 0.520** 0.000 21 0.654** 0.000 33 0.537** 0.000 
10 0.592** 0.000 22 0.493** 0.000 34 0.584** 0.000 
11 0.577** 0.000 23 0.608** 0.000 35 0.647** 0.000 
12 0.532** 0.000 24 0.541** 0.000 36 0.525** 0.000 
( أن جسيع قيظ ارتباط الفقحات مع الثرجة الكمية لكل 4.3تذيح السعشيات الغاردة في الجثول )و 

التشسح وأنيا تذتحك معًا في قياس  ،عال   بعث دالة إحرائيًا، مسا يذيح إلى تستع األداة برثق  

 .مثارس شسال الخميلفي السثرسي مع وجية نضح سمبة السححمة األساسية العميا  

 ثبات السقياس:  1.1.1.1

 التشسح السثرسي استخثم الباحت سحيقتيع:  لمتأكث مع ثبات مقياسو 

  شخيقة إعادة االختبار )العيشة االستصالعية(:  -أوال

 -Testثبــات األداة فــي الثراســة الحاليــة مــع خــبلل سحيقــة إعــادة االختبــار )تــظ التأكــث مــع إذ 

Retest ،تكغنــة مــع و (، حيــت قــام الباحــت بتشبيــق األداة عمــى عيشــة مــع خــارج عيشــة الثراســة
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مـثارس فـي مـع سمبـة السححمـة األساسـية العميـا  إنـاث( 10( ذكـغر، و)10، مـشيظ )اً ( مبحغث20)

، وذلط بعث محور أسبغعيع، نفديا احت تشبيق األداة عمى العيشةشسال الخميل، ومع ثظ أعاد الب

وبم  معامل االرتباط بيع نتائج الثراسة االستشبلعية األولى ونتائج الثراسة االستشبلعية ال,انية 

 . (0.000عشث مدتغى داللة )،( 0.562**)

سمبــة السححمــة  لــثىالتشســح السثرســي  لمتأكــث مــع ثبــات مقيــاسو: (كخونباااأ ألفااا)ثانيااا : شخيقااة 

كحونبــاخ )مــثارس شـسال الخميــل تـظ حدــاب ال,بـات بحدــاب معادلـة ال,بــات فـي األساسـية العميــا  

عمـــى الثرجـــة الكميـــة لمتشســـح السثرســـي  (ألفـــا)بمغـــة قيســـة  إذ، ( (Cronbach Alpha (ألفـــا

  %( معبحة عع درجة عالية جثًا مع ال,بات.94)

 الهججاني:. مقياس الحكاء العاشفي 1.1.1

سبل  الباحت عمى عثد مع الثراسات الدابقة واألدوات السدـتخثمة وعمـى األدب التحبـغي ابعث و 

الستعمق بسغضغ  الثراسة وأىثافيا وفحوضيا استعان الباحت بسقياس الجكاء العاسفي والغجثاني 

(، وقــــث تكــــغن السقيــــاس فــــي صــــغرتو 2009( و الذــــيحي )2018الــــغارد فــــي دراســــة )البشــــحان، 

( فقحة، وتظ التعثيل عمى غالبية الفقحات السغجغدة لتتشاسب مـع الثراسـة الحاليـة، 48مع ) األولية

عـــثد فقـــحات  أصـــبووكـــجلط تـــظ حـــجف الفقـــحات التـــي ال تتشاســـب مـــع سبيعـــة الثراســـة، وبالتـــالي 

( فقـــحة، وذلـــط بعـــث عـــحض السقيـــاس عمـــى مجسغعـــة مـــع السحكســـيع والسخترـــيع، 39السقيـــاس )

(، أمـــا بـــاقي 17رقـــظ )يجابيـــة باســـت,شاء الفقـــحة إمـــع مجسغعـــة فقـــحات غالبيتيـــا  سقيـــاسويتكـــغن ال

( يغضــو أرقــام 5.3والجــثول )يجابيــة. كســا ويتكــغن السقيــاس مــع خسدــة أبعــاد، إالفقــحات فيــي 

 الفقحات الخاصة بكل بعث مع أبعاد السقياس.

 :لعاسفي الغجثانيد مقياس الجكاء ايغضو أرقام الفقحات الخاصة بكل بعث مع أبعا 5.3جثول 

 عجد الفقخات فقخات البعج الفاعمية الحقظ
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 9 9 -1 االنفعاالت إدارة البعج األول
 1 11 - 11 التعاشخ الهججاني البعج الثاني
 1 11 - 11 الجافعية الحاتية البعج الثالث
 1 11 -11 السعخفة االنفعالية )الهعي بالحات( البعج الخابع

 1 19 - 11 االجتساعيالتهاصل  البعج الخامذ
 19 19 - 1 الجرجة الكمية لمتشسخ السجرسي

 ترحيا السقياس: 1.1.1.1

كســا يــحى نفدــو، وقــث بشيــة  أي تقــثيح الذــخر لشفدــو بشحيقــة ذاتيــة يتزــسع ىــجا السقيــاس فــيو  

غالبـًا: و حدب سمظ خساسي وأعشية األوزان لمفقـحات كسـا ىـغ  ت:)دائسـًا: خسـد درجـات،  الفقحات

مشمقـًا: درجـة واحـثة(. وقـث اسـتشث الباحـت و نـادرًا: درجتـيع.  و: ثبلث درجات.أحياناو أربع درجات، 

فــي تفدــيحه لشتــائج األداة ألســمغب )ليكــحت( الــجي يحــثد درجــة السبحــغث عمــى السقيــاس فــي ضــغء 

ة درجـــــة مغافقتـــــو أو عـــــثم مغافقتـــــو عمـــــى بشـــــغد السقيـــــاس، وتتحـــــثد الثرجـــــة بإعشـــــاء أوزان مختمفـــــ

 رتب.  و مترل رتبي متثرج يذتسل عمى خسدلبلستجابة، بحيت يدتجيب السبحغث عمى ميخان أ

وفــق قيســة الستغســط  درجـة )الــجكاء العــاسفي الغجـثاني( ولمتعـحف إلــى تقــثيحات أفـحاد العيشــة وتحثيــث

 فئـــة( لمحرـــغل عمـــى ســـغل ال4سو عمـــى )(، ثـــظ تـــظ تقدـــي4= 1-5تـــظ حدـــاب الســـثى )الحدـــابي 

(، وبعث ذلط تظ إضافة ىجه الثرجة إلى أقـل قيسـة فـي السقيـاس )أو بثايـة 0.80=  4/5الرحيو )

فئـات ، وىكـجا أصـبو سـغل الفئـةط لتحثيث الحث األعمى ليجه الوذل ؛السقياس وىى الغاحث الرحيو(

 : أتيكسا ي

 :(: يغضو سغل الخبليا6.3جثول )

 الجرجة الجرجة الخقم
 مشخفزة جثا 1.79 - 1الستغسط لمعبارة أو البعث  بيع إذا تحاوحة قيسة  1
 مشخفزة 2.59  - 1.80إذا تحاوحة قيسة الستغسط لمعبارة أو البعث  بيع أك,ح مع  2
 متغسشة 3.39  - 2.60إذا تحاوحة قيسة الستغسط لمعبارة أو البعث  بيع أك,ح مع  3
 محتفعة 4.19  - 3.40أك,ح مع إذا تحاوحة قيسة الستغسط لمعبارة أو البعث  بيع  4
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 محتفعة جثا 5  - 4.20إذا تحاوحة قيسة الستغسط لمعبارة أو البعث  بيع أك,ح مع  5
 

 صجق السقياس: 1.1.1.1

 لمتأكث مع صثق مقياس الجكاء العاسفي الغجثاني استخثم الباحت سحيقتيع: و 

 صجق السحكسين: -أوال  

مع  تدعةفي الثراسة الحالية بعحضو عمى السقياس برغرتو األولية تظ التأكث مع صثق 

السيتسيع بالبحت العمسي  كجلط شاد الشفدي والرحة الشفدية و السحكسيع السختريع في اإلر 

كل فقحة مع فقحات السقياس  مةءمبللمتأكث مع  -ممحق رقظ )ج(-)محفق قائسة بأسساء السحكسيع( 

صياغة  مةءومبل، لمبعث الجي وضعة فيو، ومثى صبلحية الفقحات في قياس ما وضعة لقياسو

كل فقحة مع فقحات السقياس لسدتغى  ومبلئسة كل فقحة لغغيًا ووضغحيا بالشدبة لمسبحغث،

شأنيا أن مع ي إذا احتاج األمح، وىي الت العبارات، أو تعثيميا، أو حجفيا إضافةو  السبحغث،

، وبعث جسع  راء السحكسيع، وإبثاء أية مبلحضات أخحى بذكل عام، تجعل السقياس أك,ح صثقاً 

كان ىشاك اتفاق بيشيظ عمى صبلحية السقياس ومقحوئيتو، باست,شاء بعز الفقحات التي تظ حجفيا 

الجي  - (2ممحق رقظ )ب:  -في  إليواو تعثيميا بشاء عمى مبلحضاتيظ، وذلط كسا ىغ مذار 

 يتزسع مقياس الثراسة بعث التحكيظ.

 صجق البشاء: -ثانيا  

مع ناحية أخحى تظ التحقق مع الرثق بحداب مرفغفة ارتباط فقحات األداة مع الثرجة الكمية و 

والجي بيع أن قيظ  ،(7.3لكل بعث عمى عيشة الثراسة، وذلط كسا ىغ واضو في الجثول )

ما يذيح إلى تستع و لكل بعث دالة إحرائيًا،  مع الثرجة الكمية جسيعيا معامبلت االرتباط لمفقحات

 .الجكاء العاسفي الغجثانيبرثق البشاء، وأنيا تذتحك معًا في قياس  األداة 
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( لسرــفغفة ارتبــاط Pearson correlation) (بيحســغن )نتــائج معامــل االرتبــاط  7.3جــثول 

 :بعث مع أبعاد السقياسالكمية لكل فقحات الجكاء العاسفي الغجثاني مع الثرجة 

 الجافعية الحاتية التعاشخ الهججاني االنفعاالت إدارة
الجاللة  قيسة ر الفقخات

 اإلحرائية
الجاللة  قيسة ر الفقخات

 اإلحرائية
الجاللة  قيسة ر الفقخات

 اإلحرائية
1 0.693** 0.000 1 0.728** 0.000 1 0.692** 0.000 
2 0.711** 0.000 2 0.693** 0.000 2 0.664** 0.000 
3 0.697** 0.000 3 0.719** 0.000 3 0.722** 0.000 
4 0.643** 0.000 4 0.742** 0.000 4 0.730** 0.000 
5 0.643** 0.000 5 0.683** 0.000 5 0.700** 0.000 
6 0.703** 0.000 6 0.509** 0.000 6 0.766** 0.000 
7 0.663** 0.000 7 0.690** 0.000 7 0.693** 0.000 
8 0.682** 0.000  0.149** 0.000    
9 0.643** 0.000       

    التهاصل االجتساعي السعخفة االنفعالية )الهعي بالحات(
الجاللة  قيسة ر الفقخات

 اإلحرائية
الجاللة  قيسة ر الفقخات

 اإلحرائية
   

1 0.726** 0.000 1 0.645** 0.000    
2 0.579** 0.000 2 0.696** 0.000    
3 0.779** 0.000 3 0.707** 0.000    
4 0.732** 0.000 4 0.753** 0.000    
5 0.767** 0.000 5 0.717** 0.000    
6 0.722** 0.000 6 0.743** 0.000    
7 0.732** 0.000 7 0.745** 0.000    
   8 0.686** 0.000    

مع الثرجة الكمية  جسيعيا أن قيظ ارتباط الفقحاتإلى ( 7.3تذيح السعشيات الغاردة في الجثول )و 

الجكاء وأنيا تذتحك معًا في قياس  ،لكل بعث دالة إحرائيًا، مسا يذيح إلى تستع األداة برثق عال  

 .العاسفي الغجثاني مع وجية نضح سمبة السححمة األساسية العميا  في مثارس شسال الخميل

 ثبات السقياس:  1.1.1.1

 الجكاء العاسفي والغجثاني استخثم الباحت سحيقتيع:  مقياس لمتأكث مع ثباتو 
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 :االختبارشخيقة   -أوال  

 -Testتظ التأكث مع ثبات األداة في الثراسة الحالية مع خبلل سحيقة إعادة االختبار )و 

Retest ،تكغنة مع و (، حيت قام الباحت بتشبيق األداة عمى عيشة مع خارج عيشة الثراسة

مثارس في ع سمبة السححمة األساسية العميا م إناث( 10( ذكغر، و)10مشيظ ) ،اً ( مبحغث20)

، وذلط بعث محور أسبغعيع، نفديا شسال الخميل، ومع ثظ أعاد الباحت تشبيق األداة عمى العيشة

وبم  معامل االرتباط بيع نتائج الثراسة االستشبلعية األولى ونتائج الثراسة االستشبلعية ال,انية 

 . (0.000عشث مدتغى داللة )( 0.612**)

 :(كخونباأ ألفا)شخيقة  -ثانيا  

قام الباحت بحداب ال,بات لسقياس الجكاء  ،الجكاء العاسفي الغجثاني لمتأكث مع ثبات مقياسو 

، جسيعيا األبعاد السكغنة لسقياس الجكاء العاسفي الغجثانيو العاسفي الغجثاني عمى الثرجة الكمية 

( كحونباخ ألفا )إذ تظ حداب ال,بات ألداة الثراسة بأبعادىا السختمفة بحداب معادلة ال,بات 

((Cronbach Alpha( 8.3، وقث جاءت الشتائج كسا ىي واضحة في الجثول .) 

ألداة الثراسة بأبعادىا  Cronbach Alpha)) (كحونباخ ألفا)( نتائج معامل ثبات 8.3جثول )

 :السختمفة

 Alphaقيسة  عجد الفقخات الفاعمية الحقظ
 0.848 9 االنفعاالت إدارة البعج األول
 0.727 8 التعاشخ الهججاني البعج الثاني
 0.831 7 الجافعية الحاتية البعج الثالث
 0.840 7 السعخفة االنفعالية )الهعي بالحات( البعج الخابع

 0.858 8 التهاصل االجتساعي 
 0.950 39 العاشفي الهججانيالجرجة الكمية لمحكاء 

تذــيح السعشيــات الــغاردة فــي الجــثول الدــابق إلــى أن أداة الثراســة بأبعادىــا السختمفــة تتستــع بثرجــة 

%(، بيشســا بمغــة قيســة 86%( وبــيع )73عاليــة مــع ال,بــات، حيــت تحاوحــة درجــات ال,بــات بــيع )
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%( معبـــحة عـــع درجـــة عاليـــة جـــثًا مـــع 95عمـــى الثرجـــة الكميـــة لمـــجكاء العـــاسفي الغجـــثاني ) (ألفـــا)

  ال,بات.

 إجخاءات تصبيق الجراسة:  1.1

 مع أجل تشفيج الثراسة: تيةتظ إتبا  اإلجحاءات اآل

ــ - مــثارس فــي ي سمبــة السححمــة األساســية العميــا القيــام بحرــح مجتســع الثراســة الستس,ــل ف

 شسال الخميل.

الثراســة بعــث اســبل  الباحــت عمــى مجسغعــة مــع األدوات السدــتخثمة فــي  يأداتــتشــغيح  -

 م,ل ىجه الثراسة.

الثراسة، وذلط مع خبلل الحرـغل  يالتي تدسو بتشبيق َأدات، الفشية  القيام باإلجحاءات -

عمى مغافقة مثيحية التحبية والتعميظ في مششقة شسال الخميل، لمحرغل عمى إحرائيات 

 .الثراسة يأعثاد سمبة السححمة األساسية العميا، وتغزيع أدات

 عذغائية سبقية. اختيار عيشة الثراسة مع مجتسع الثراسة بشحيقة -

   الثراسة مع خبلل عحضيا عمى تدعة محكسيع. يتظ التأكث مع صثق أدات -

م(، وكـــان كـــل 2019الثراســـة عمـــى العيشــة، فـــي الفرـــل ال,ـــاني لمعــام الثراســـي ) يتغزيــع أداتـــ -

 لتداعثىظ عمى كيفية اإلجابة عع الفقحات.  ،بالتعميسات واإلرشادات الكافية اً مقياس مخود

دخاليا لمحاسغب.وإعثاد ،تظ إرعشاء السقاييد الرالحة َأرقامًا متدمدمة -  ىا إلر

 تظ ترحيو السقاييد وتفحي  البيانات وتعبئتيا في نساذج خاصة. -

 لتحميل البيانات واستخحاج الشتائج. (SPSS)استخثم البحنامج اإلحرائي  -
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 متغيخات الجراسة  6.3

 الستغيخات السدتقمة )الجيسغخافية(: 1.6.3

 التعميسي لؤلب، والسدتغى التعميسي لؤلم(.)الجشد، والرف، والتحريل الثراسي، والسدتغى 

 الستغيخ السدتقل: 1.6.1

 )التشسح السثرسي(

 التابع: الستغيخ 1.6.1

 )الجكاء العاسفي الغجثاني( 

 السعالجة اإلحرائية   7.3

السعالجة اإلحرائية البلزمة لمبيانات، وتظ استخثام اإلحراء الغصفي  حيت أجحى الباحت

باستخحاج األعثاد، والشدب السئغية، والستغسشات الحدابية، واالنححافات السعيارية لثى أفحاد 

العيشة واستجاباتيظ عمى مقاييد )التشسح السثرسي، والجكاء العاسفي الغجثاني(، وقث فحرة 

 ,Tق االختبارات اإلحرائية التحميمية التالية: اختبار )ت( )فحضيات الثراسة عع سحي

test) و ،( اختبار تحميل التبايع األحاديone – way anova  واختبار ،)(تغكي) 

(Tukey ومعامل االرتباط ،)( بيحسغن) (Pearson Correlation) كسا استخثام معامل .

باستخثام بحنامج الحزم ، الحاسغب  تغصيفلحداب ثبات األداة، وذلط ب (كحونباخ ألفا)ال,بات 

 (.SPSSاإلحرائية لمعمغم االجتساعية )
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 الفرل الخابع

 نتائج الجراسة

 
 نتائج الجراسة  1.1
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 الفرل الخابع

 

 نتائج الجراسة

تدــــاؤالت  مــــىلشتــــائج الثراســــة، وذلــــط لئلجابــــة ع يتزـــسع ىــــجا الفرــــل عحضــــًا كــــامبًل ومفرــــبلً 

 والتحقق مع صحة فحضياتيا. ، وأىثافيا،الثراسة

 نتائج الجراسة  1.4

 :نتائج الدؤال الخئيذ 1.1.1

بين متهساصات التشساخ ( α) ≤0.05ىل تهجج عالقة ذات داللة إحرائية عشج مدتهى الجاللة

فاي شمباة السخحماة األساساية العمياا   السجرسي وبين متهسصات الحكاء العاشفي الهججاني لجى

 مجارس شسال الخميل؟

 :األولىوانب,ق عع ىجا الداال الفحضية الرفحية 

 :األولىنتائج الفخضية  1.1.1.1

باين متهساصات التشساخ ( α) ≤0.05ال تهجج عالقة ذات داللة إحرائية عشاج مداتهى الجاللاة
فاي ى شمباة السخحماة األساساية العمياا السجرسي وبين متهسصات الحكاء العااشفي الهجاجاني لاج

 مجارس شسال الخميل.
 Pearsonاســتخثم الباحــت معامــل االرتبــاط بيحســغن) األولــىالفحضــية لمتحقــق مــع صــحة و 

Correlation وذلــط كســا ىــغ التشســح السثرســي وبــيع الــجكاء العــاسفي الغجــثاني( لمعبلقــة بــيع ،
 (.1.4واضو في الجثول)

( لمعبلقـــة بـــيع Pearson Correlation: نتـــائج معامـــل االرتبـــاط بيحســـغن )( 1.4) جـــثول 
ــا بســثارس  ــجكاء العــاسفي الغجــثاني لــثى سمبــة السححمــة األساســية العمي التشســح السثرســي وبــيع ال

 :شسال الخميل
 م. ت )معامل االرتباط(                                                    م. د )مدتهى الجاللة(
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الجرجة الكمية لمتشسخ 
 السجرسي

-  معامل االرتباط
0.313** -0.410** -0.356** -0.365** -0.383** -0.417** 

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  مدتهى الجاللة
 **0.855 **0.632 **0.667 **0.694 **0.756   معامل االرتباط االنفعاالت إدارة

 0.000 0.000    0.000  0.000 0.000   مدتهى الجاللة
 **0.861 **0.650 **0.699 **0.681    معامل االرتباط التعاشخ الهججاني

 0.000 0.000   0.000 0.000    مدتهى الجاللة
 **0.887 **0.691 **0.803     معامل االرتباط الجافعية الحاتية

 0.000 0.000 0.000     مدتهى الجاللة
السعخفة االنفعالية 
 )الهعي بالحات(

 **0.905 **0.769      معامل االرتباط
 0.000 0.000      مدتهى الجاللة

 **0.860       معامل االرتباط التهاصل االجتساعي
 0.000       مدتهى الجاللة

الجرجة الكمية لمحكاء 
 العاشفي الهججاني

        معامل االرتباط
        مدتهى الجاللة

 (.α) ≤0.01* دالة إحرائيا بجرجة عالية عشج مدتهى *                                       (.α) ≤0.05*   دالة إحرائيا عشج مدتهى 

ذات داللـة إحرـائية بـيع الثرجـة الكميـة لمتشسـح  البةوجـغد عبلقـة سـ (1.4)يتزو مـع الجـثول و 

،  جسيعيا الجكاء العاسفي الغجثاني أبعادو السثرسي وبيع الثرجة الكمية لمجكاء العاسفي الغجثاني 

يجابيــة ذات داللــة إحرــائية بــيع الثرجــة الكميــة لمــجكاء العــاسفي إتضيــح الشتــائج وجــغد عبلقــة و 

. وتبعــا لغجــغد عبلقــة دالــة إحرــائيًا بــيع جسيعيــا انيالــجكاء العــاسفي الغجــث الغجــثاني و أبعــاد

الثرجـــة الكميـــة لمتشســـح السثرســـي وبـــيع الثرجـــة الكميـــة لمـــجكاء العـــاسفي الغجـــثاني فقـــث تـــظ رفـــز 

 .األولىالفحضية الرفحية 

 . نتائج الدؤال الفخعي األول:1.1.1

 شسال الخميل؟مجارس في ما مدتهى التشسخ السجرسي لجى شمبة السخحمة األساسية العميا 
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ـــاني تـــظ اســـتخحاج الستغســـشات الحدـــابية واالنححافـــات السعياريـــة و  ـــة عـــع ســـاال الثراســـة ال, لئلجاب

مــثارس شــسال فــي ى سمبــة السححمــة األساســية العميــا بفقحاتــو السختمفــة لــث لسدــتغى التشســح السثرســي

 (.2.4الخميل، وذلط كسا ىغ واضو في الجثول )

ت التشسـح السثرسـي واالنححافـات السعياريـة لستغسـشات فقـحا:الستغسـشات الحدـابية ( 2.4)جثول 

 :والثرجة الكمية

الستهسط  العجد الفقخة الخقم
 الحدابي

 االنحخاف 
 السعياري 

الشدبة 
 السئهية

 الجرجة

 مشخفزة ججا   30.79 0.94 1.54 471 ىا لكي يكخىيم اآلخخون.تيم بعس الصمبة بأعسال لم يختكبه أ 1
 مشخفزة ججا   32.70 1.02 1.63 471 مع أحج الصمبة األقل قهة مشي وقست بزخبو. فتعل سببا  لمتذاجخأ 2
 مشخفزة ججا   24.20 0.62 1.21 471 عسجا  بتخخيب أشياء تخز بعس الصمبة. أقهم 3
 مشخفزة ججا   33.25 1.00 1.66 471 .أنمخ إلى بعس الصمبة عسجا  نمخات سخخية واستيداء 4
 مشخفزة ججا   34.56 1.03 1.73 471 نمخات غاضبة كإشارة لتيجيجىم.أنمخ إلى بعس الصمبة  5
 مشخفزة ججا   30.11 0.88 1.51 471 عمى بعس الصمبة بألفاظ بحيئة أتمفع 6
 مشخفزة ججا   32.91 1.12 1.65 471 أستعخض قهتي الجدجية أمام الصمبة لتخهيفيم مشي. 7
 مشخفزة ججا   34.86 1.06 1.74 471 خارج السجرسة. ا  عجواني ا  أمارس سمهك 8
 مشخفزة ججا   22.80 0.55 1.14 471 اسخق أشياء خاصة بأحج الصمبة عسجا . 9
 مشخفزة ججا   29.00 0.93 1.45 471 .أشعل الفتن بين الصمبة بتذجيعيم عمى السذاجخات 10
 مشخفزة ججا   30.19 0.88 1.51 471 .لصخد أحج الصمبة من السجسهعة الستهاجج معيا أسعى 11
 مشخفزة ججا   31.46 0.98 1.57 471 .سشا   مشي أقهُم بإزعاج التالميح األصغخ 12
 مشخفزة ججا   35.16 0.99 1.76 471 أثشاء حجيثيم. ا  فيعادة ما أقاشع الصمبة عسج 13
 مشخفزة ججا   23.61 0.68 1.18 471 ستخجم القهة ضج أحج الصمبة ألخح نقهده.أ 14
 مشخفزة ججا   26.96 0.82 1.35 471 أمامي. نو ضعيخ  أ أرى لجأ لرفع أحج الصمبة بيجي كهني أ 15
 مشخفزة ججا   25.31 0.723 1.27 471 بيا. ون صة بأحج الصمبة لكي يتيسو اآلخخ أخفي عسجا  أشياء خا 16
 مشخفزة ججا   26.88 0.85 1.34 471 .أرفس إرجاع بعس األشياء التي استمفتيا من بعس الصمبة 17
 مشخفزة ججا   34.56 1.10 1.73 471 أثشاء حجيثو استيتارا  بحجيثو. في إلى أحج الصمبة يال ُأصغ 18
 مشخفزة ججا   25.94 0.74 1.30 471 اكذخ عسجا  األسخار الذخرية ألحج الصمبة أمام الدمالء. 19
 مشخفزة ججا   34.65 1.11 1.73 471 فخض رأيي عمى بعس الصمبة بالقهة.أ 20
 مشخفزة ججا   27.69 0.87 1.38 471 اتجاىاتي نحه الصمبة اآلخخين ىه الشبح والتيسير. 21
 مشخفزة ججا   32.10 1.09 1.61 471 .وأحاسيديم ال أراعي مذاعخ زمالئي الصمبة 22
 مشخفزة ججا   25.44 0.72 1.27 471 بسعايخة بعس الصمبة بعيهبيم الجدسية أقهم 23
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 مشخفزة ججا   24.80 0.74 1.24 471 عبارات مديئة عن الصالب عمى الججران. أكتبُ  24
 مشخفزة ججا   26.58 0.84 1.33 471 بعث رسائل تخهيف واحتقار ألحج الصمبة.أ 25
دعي أن شالبا  آخخ ىه من أو , بعسل مقالب في أحج الصمبة  أقهم 26

 33.21 1.09 1.66 471 فعميا.
 

 مشخفزة ججا  

 مشخفزة ججا   32.70 1.04 1.63 471 عسجا  رغبة بعس الصمبة مرادقتي.رفزُت  27
 مشخفزة ججا   24.50 0.63 1.23 471 أنذُخ الذائعات عن بعس  زمالئي. 28
أقهم بإجبار أحج زمالئي في السجرسة عمى فعل شيء ال يخغب  29

 مشخفزة ججا   26.50 0.76 1.32 471 بو.

 مشخفزة ججا   27.81 0.90 1.39 471 في الرخ باألنذصة الرفية.أتعسج تعصيل  مذاركة الصمبة  30
 مشخفزة ججا   30.28 0.98 1.51 471 أتجاىل أحج زمالئي في الرخ إمعانا  في احتقاره. 31
 مشخفزة ججا   31.42 0.97 1.57 471 أشمق الشكات االستيدائية عمى بعس زمالئي. 32
 مشخفزة ججا   32.65 1.03 1.63 471 أصخأ برهٍت عاٍل إلفداع التالميح. 33
 مشخفزة ججا   28.45 0.92 1.42 471 أفتعُل السبخرات لمتذاجخ مع التالميح. 34
 مشخفزة ججا   27.86 0.92 1.39 471 أشعُخ بالستعة عشج إلحاق األذى بالتالميح. 35
 مشخفزة  48.41 1.51 2.42 471 أميل إلى االنتقام من الصمبة الحين ُيؤذوَنشي. 36
 مشخفزة ججا   30.01 0.53 1.50 471 لمتشسخ السجرسي الجرجة الكمية 

الثرجة الكمية لمتشسح السثرسي جاءت بثرجة مشخفزة جثًا، حيت  ( أن2.4يتزو مع الجثول )و 

مع انححاف معياري قثره ، %( 30وبشدبة مئغية مقثراىا )، ( 1.50بم  الستغسط الحدابي )

في ى سمبة السححمة األساسية العميا التشسح السثرسي انتذارًا لثك,ح فقحات (. كسا تبيع أن أ0.53)

)أميل إلى االنتقام مع الشمبة :التي تشر عمى  ،(36مثارس شسال الخميل تس,مة في الفقحة رقظ )

معبحة عع ، %( 48.4وبشدبة مئغية مقثراىا )، ( 2.42بستغسط حدابي قثره ) (الجيع يعاذوَنشي

)عادة ما أقاسع  :التي تشر عمى، ( 13تبة ال,انية الفقحة رقظ )درجة مشخفزة، وجاء في السح 

 ،%(35.2وبشدبة مئغية مقثراىا ) ،(1.76أثشاء حثي,يظ( بستغسط حدابي قثره ) ًا فيالشمبة عسث

 :التي تشر عمى، ( 8معبحة عع درجة مشخفزة جثًا، وجاء في السحتبة ال,ال,ة الفقحة رقظ )

وبشدبة مئغية مقثراىا  ،(1.74لسثرسة( بستغسط حدابي قثره )خارج ا اً عثواني اً )أمارس سمغك

، 5معبحة عع درجة مشخفزة جثًا كجلط، وجاء في السحتبة الحابعة الفقحات رقظ )، %( 34.9)
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 إلى أحث الشمبة يوال أعصغفحض رأيي عمى بعز الشمبة بالقغة، أ) :التي تشر عمى ،(20، 18

ح إلى بعز الشمبة نضحات غاضبة كإشارة لتيثيثىظ( أثشاء حثي,و استيتارًا بحثي,و، وأنض في

معبحة عع درجة مشخفزة ، %( 34.7وبشدبة مئغية مقثراىا )، ( 1.73بستغسط حدابي قثره )

)أنضح إلى بعز  :التي تشر عمى، ( 4السحتبة الخامدة الفقحة رقظ )جثًا لكل مشيسا، وجاء في 

وبشدبة مئغية مقثراىا ، ( 1.66الشمبة عسثًا نضحات سخحية واستيخاء( بستغسط حدابي قثره )

الفقحة رقظ  األخيحةمعبحة عع درجة مشخفزة جثًا كجلط، في حيع جاء في السحتبة ، %( 32.3)

( 1.14)اسحق أشياء خاصة بأحث الشمبة عسثًا( بستغسط حدابي قثره ) :التي تشر عمى، ( 9)

 .%( معبحة عع درجة مشخفزة جثًا كجلط22.8وبشدبة مئغية مقثراىا )

 الدؤال الفخعي الثاني: نتائج 1.1.1

التشساخ في متهساصات  (α) ≤0.05ىل تهجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتهى الجاللة 

 :مااجارس شااسال الخمياال تعاادى لستغيااخاتفااي ى شمبااة السخحمااة األساسااية العميااا لااجالسجرسااي 

 (؟الجشذ, والرخ, والتحريل الجراسي, والسدتهى التعميسي لألب, والسدتهى التعميسي لألم)

 نتائج فحريا: أتي( وفيسا ي5-1الفحضيات الرفحية )وانب,ق عع الداال ال,الت 

 نتائج الفخضية الثانية:. 1.3.1.4

فاي متهساصات التشساخ  (α) ≤0.05تهجج فخوق ذات داللة إحرائية عشاج مداتهى الجاللاة  ال

 مجارس شسال الخميل تعدى لستغيخ الجشذ.في مبة السخحمة األساسية العميا السجرسي لجى ش

( لعيشــة مدــتقمة، كســا t-testاســتخثم الباحــت اختبــار ت ) ،لمتحقــق مــع صــحة الفحضــية ال,انيــةو 

  (.3.4ىغ واضو في الجثول )

الستغســــشات الحدــــابية الكميــــة لمتشســــح ( لمفــــحوق فــــي t-testنتــــائج اختبــــار ت )(: 3.4جــــثول )

 :س شسال الخميل تبعا لستغيح الجشدمثار في ى سمبة السححمة األساسية العميا السثرسي لث
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 الستغيخ
 

الستهسط  العجد الجشذ
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

قيسة ت 
 السحدهبة

درجات 
 الحخية

الجاللة 
 اإلحرائية

الجرجة الكمية 
 لمتشسخ السجرسي

 5.50 1.62 261 ذكهر
5.679 469 0.000** 

 7.40 1.35 210 إناث

 (.α) ≤0.01* دالة إحرائيا  بجرجة عالية عشج مدتهى *                                       (α) ≤0.05دالة إحرائيا  عشج مدتهى   

وجــغد فــحوق ذات داللــة إحرــائية فــي متغســشات التشســح السثرســي  (3.4)يتبــيع مــع الجــثول و 

مـــثارس شـــسال الخميـــل تعـــخى لستغيـــح الجـــشد لرـــالو فـــي ى سمبـــة السححمـــة األساســـية العميـــا لـــث

)الـجكغر(، إذ بمـ  الستغســط الحدـابي عمــى الثرجـة الكميـة لمتشســح السثرسـي لــثى الشمبـة )الــجكغر( 

(، كســـــا تبـــــيع أن قيســـــة )ت( 1.35( )اإلنـــــاث(، بيشســـــا بمـــــ  الستغســـــط الحدـــــابي لـــــثى )1.62)

رفزـــة الفحضـــية الرـــفحية  وبشـــاء عميـــو ،(0.000شـــث مدـــتغى الثاللـــة )( ع5.679السحدـــغبة )

 ال,انية.

 نتائج الفخضية الثالثة:. 2.3.1.4

فاي متهساصات التشساخ ( α) ≤0.05ال تهجج فخوق ذات داللة إحراائية عشاج مداتهى الجاللاة 

 .الرخمجارس شسال الخميل تعدى لستغيخ في ى شمبة السخحمة األساسية العميا السجرسي لج

الستغســـشات الحدـــابية واالنححافـــات السعياريـــة  تـــظ اســـتخحاج ،لمتحقـــق مـــع صـــحة الفحضـــية ال,ال,ـــةو 

 (.4.4لسدتغى التشسح السثرسي تبعًا لستغيح الرف، وذلط كسا ىغ واضو في الجثول )

لتشســــح السثرســــي تبعــــًا واالنححافــــات السعياريــــة لسدــــتغى ا : الستغســــشات الحدــــابية( 4.4) جــــثول 

 :لستغيح الرف

الستهسط  العجد الرخ الستغيخ
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 1      57. 1.56 163 الدادس الجرجة الكمية لمتشسخ السجرسي

 1     46. 1.48 153 الدابع
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 541. 1.46 155 الثامن

ى فــي متغســشات درجــات التشســح السثرســي لــث فــحوق صاىحيــة( وجــغد 4.4يتزــو مــع الجــثول )و 

مــثارس شــسال الخميــل عمــى اخــتبلف عــثد صــفغفيظ. ولفحــر فــي سمبــة السححمــة األساســية العميــا 

 .(5.4كسا ىغ وارد في الجثول ) ،الفحضية تظ استخحاج نتائج تحميل التبايع األحادي

( One Way Analysis of Variance: نتائج اختبـار تحميـل التبـايع األحـادي )(5.4 ) جثول

 :التشسح السثرسي وفقًا لمرفدرجات لمفحوق في 

 األبعاد
 

درجات  مجسهع السخبعات مرجر التباين
 الحخية

متهسط 
 السخبعات

قيسة ف 
 السحدهبة

الجاللة 
 اإلحرائية

الجرجة الكمية 
 لمتشسخ السجرسي

 0.455 2 0.910 بين السجسهعات
1.617 

 

0.200 

 
 0.281 468 131.636 داخل السجسهعات

  470 132.545 السجسهع
 (.α) ≤0.01* دالة إحرائيا بجرجة عالية عشج مدتهى *                                    (.α) ≤0.05*   دالة إحرائيا عشج مدتهى 

ـــة 5.4يتزـــو مـــع الجـــثول )و  ـــث مدـــتغى الثالل ـــة إحرـــائية عش ـــو ال تغجـــث فـــحوق ذات دالل  (α( ان

مــثارس شــسال فــي ى سمبــة السححمــة األساســية العميــا فــي متغســشات التشســح السثرســي لــث (0.05≥

الخميـل تبعـًا لستغيـح الرـف، فقـث بمغـة قيسـة )ف( السحدـغبة عمـى الثرجـة الكميـة لمتشسـح السثرسـي 

 (، وىجا يثعغ إلى قبغل الفحضية الرفحية ال,ال,ة.0.200( عشث مدتغى الثاللة )1.617)

 نتائج الفخضية الخابعة:. 1.1.1.1

فااي متهسااصات التشسااخ ( α) ≤0.05ال تهجااج فااخوق ذات داللااة إحرااائية عشااج مدااتهى الجاللااة 

التحرايل السجرسي لجى شمبة السخحمة األساسية العميا  في مجارس شسال الخميال تعادى لستغياخ 

 .الجراسي
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الستغســشات الحدــابية واالنححافــات السعياريــة  تــظ اســتخحاج، لمتحقــق مــع صــحة الفحضــية الحابعــة و 

لسدـــتغى التشســـح السثرســـي تبعـــًا لستغيـــح التحرـــيل الثراســـي، وذلـــط كســـا ىـــغ واضـــو فـــي الجـــثول 

(6.4.) 

سي تبعـًا لستغيـح : الستغسشات الحدابية، واالنححافات السعيارية لسدتغى التشسح السثر (6.4)جثول 

 :التحريل الثراسي

الستهسط  العجد الجراسيالتحريل  الستغيخ
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 0.45 1.42 259 مستاز الجرجة الكمية لمتشسخ السجرسي

 0.51 1.56 169 جيج ججا  

 0.89 1.71 30 جيج

 0.81 1.92 13 مقبهل

ى فــي متغســشات درجــات التشســح السثرســي لــث فــحوق صاىحيــة( وجــغد 6.4يتزــو مــع الجــثول )و 

اخــــتبلف مدــــتغيات تحرــــيميظ مــــثارس شــــسال الخميــــل عمــــى فــــي سمبــــة السححمــــة األساســــية العميــــا 

ولفحـر الفحضـية تـظ اسـتخحاج نتـائج تحميـل التبـايع األحـادي كسـا ىـغ وارد فـي الجـثول ، السثرسي

(7.4). 

( One Way Analysis of Variance: نتـائج اختبـار تحميـل التبـايع األحـادي )7.4جـثول 

 :ح السثرسي وفقًا لمتحريل الثراسيدرجات التشسلمفحوق في 

 األبعاد
 

درجات  مجسهع السخبعات مرجر التباين
 الحخية

متهسط 
 السخبعات

قيسة ف 
 السحدهبة

الجاللة 
 اإلحرائية

الجرجة الكمية 
 لمتشسخ السجرسي

 7.358 1.994 3 5.982 بين السجسهعات

 

0.000** 

 0.271 467 126.563 داخل السجسهعات 
  470 132.545 السجسهع

 (.α) ≤0.01* دالة إحرائيا بجرجة عالية عشج مدتهى *                                  (.α) ≤0.05*   دالة إحرائيا عشج مدتهى 



 

83 
 

 (α) ≤0.05( وجــغد فــحوق ذات داللــة إحرــائية عشــث مدــتغى الثاللــة 7.4يتزــو مــع الجــثول )و 

مـثارس شـسال الخميـل تبعـًا فـي ى سمبـة السححمـة األساسـية العميـا في متغسشات التشسح السثرسي لث

لستغيــح التحرــيل الثراســي، فقــث بمغــة قيســة )ف( السحدــغبة عمــى الثرجــة الكميــة لمتشســح السثرســي 

قـــام  (، ولسعحفـــة مرـــثر الفـــحوق واختبـــار اتجـــاه الثاللـــة0.510( عشـــث مدـــتغى الثاللـــة )0.677)

وكانـــة نتـــائج ىـــجا االختبـــار كســـا ىـــي فـــي الجـــثول  (Tukey) (تـــغكي)الباحـــت باســـتخثام اختبـــار 

(8.4.) 

 :لة تبعا لستغيح التحريل الثراسيلسعحفة اتجاه الثال (Tukey): نتائج اختبار تغكي (8.4)جثول 

 مقبهل جيج جيج ججا   مستاز التحريل الجراسي الستغيخ

الجرجة الكمية 
 لمتشسخ السجرسي

 -*0.50609 *0.28949- -*0.14218  مستاز

 0.36391- 0.14731-   جيج ججا  

 0.21660-    جيج

     مقبهل

( أن الفــحوق كانــة دالــة لرــالو الستغســشات الحدــابية األعمــى، حيــت 8.4يتزــو مــع الجــثول )و 

تذــيح السقارنــات البعثيــة لمفــحوق فــي درجــات التشســح السثرســي تبعــا لستغيــح التحرــيل الثراســي أن 

الفـــحوق كانـــة بـــيع السبحـــغثيع الـــجيع مدـــتغى تحرـــيميظ الثراســـي )مستـــاز(، وبـــيع الـــجيع مدـــتغى 

ســي )جيــث جــثًا، جيــث، مقبــغل( لرــالو السبحــغثيع الــجيع مدــتغى تحرــيميظ الثراســي تحرــيميظ الثرا

 رفـــز)جيــث جـــثًا، جيـــث، مقبـــغل(، وتبعـــا لغجـــغد فـــحوق ذات داللـــة إحرـــائية فـــان ىـــجا يـــثعغ إلـــى 

 الفحضية الرفحية الحابعة.

 
 نتائج الفخضية الخامدة:. 4.3.1.4
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فاي متهساصات التشساخ  (α) ≤0.05تهجج فخوق ذات داللة إحرائية عشاج مداتهى الجاللاة  ال

مجارس شاسال الخميال تعادى لستغياخ مداتهى في ى شمبة السخحمة األساسية العميا السجرسي لج

 .األبتعميم 

( لعيشــة مدــتقمة، كســا t-testلمتحقــق مــع صــحة الفحضــية الخامدــة اســتخثم الباحــت اختبــار ت )

  (.9.4في الجثول )ىغ واضو 

( لمفــــحوق فــــي الستغســــشات الحدــــابية الكميــــة لمتشســــح t-testنتــــائج اختبــــار ت )(: 9.4جــــثول )

السثرســي لــثى سمبــة السححمــة األساســية العميــا بســثارس شــسال الخميــل تبعــا لستغيــح مدــتغى تعمــيظ 

 :األب

 الستغيخ
 

مدتهى تعميم 
 األب

الستهسط  العجد
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

قيسة ت 
 السحدهبة

درجات 
 الحخية

الجاللة 
 اإلحرائية

الجرجة الكمية 
 لمتشسخ السجرسي

 0.53 1.51 267 ثانهي فاقل
0.496 469 0.620 

 541. 1.49 204 جامعي فأعمى

 (.α) ≤0.01* دالة إحرائيا  بجرجة عالية عشج مدتهى *                                      (.α) ≤0.05دالة إحرائيا  عشج مدتهى   

انــــو ال تغجــــث فــــحوق ذات داللــــة إحرــــائية فــــي متغســــشات التشســــح  (9.4)يتبــــيع مــــع الجــــثول 

السثرسي لثى سمبة السححمـة األساسـية العميـا بسـثارس شـسال الخميـل تعـخى لستغيـح مدـتغى تعمـيظ 

، إذ بم  الستغسط الحدـابي عمـى الثرجـة الكميـة لمتشسـح السثرسـي لـثى الشمبـة الـجيع مدـتغى األب

الشمبة الجيع مدتغى تعميظ  (، بيشسا بم  الستغسط الحدابي لثى1.51قل( )أ)ثانغي ف  بائيظتعميظ 

 ( عشــث مدـــتغى 0.496(، كســا تبــيع أن قيســة )ت( السحدــغبة )1.49)جــامعي فــأعمى( )  بــائيظ

 وبشاء عميو قبمة الفحضية الرفحية الخامدة. ،(0.620الثاللة )

 نتائج الفخضية الدادسة:. 5.3.1.4
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فاي متهساصات التشساخ  (α) ≤0.05تهجج فخوق ذات داللة إحرائية عشاج مداتهى الجاللاة  ال

مجارس شاسال الخميال تعادى لستغياخ مداتهى في ى شمبة السخحمة األساسية العميا السجرسي لج

 .األمتعميم 

( لعيشـة مدـتقمة، كسـا t-testلمتحقق مع صحة الفحضية الدادسـة اسـتخثم الباحـت اختبـار ت )و 

  (.10.4ىغ واضو في الجثول )

( لمفـــحوق فـــي الستغســـشات الحدـــابية الكميـــة لمتشســـح t-testنتـــائج اختبـــار ت )(: 10.4جـــثول )

تغيـح مدـتغى تعمـيظ مثارس شسال الخميل تبعا لسفي ى سمبة السححمة األساسية العميا السثرسي لث

 :األم

 الستغيخ
 

مدتهى تعميم 
 األم

الستهسط  العجد
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

قيسة ت 
 السحدهبة

درجات 
 الحخية

الجاللة 
 اإلحرائية

الجرجة الكمية 
 لمتشسخ السجرسي

 0.57 1.54 212 قلأثانهي ف
1.386 469 0.166 

 0.50 1.47 259 جامعي فأعمى

 (α* دالاة إحراائيا  بجرجاة عالياة عشاج مداتهى *                                             (.α) ≤0.05دالاة إحراائيا  عشاج مداتهى   

≤0.01.) 

نــو ال تغجــث فــحوق ذات داللــة إحرــائية فــي متغســشات التشســح أ (10.4)يتبــيع مــع الجــثول و 

مـثارس شـسال الخميـل تعـخى لستغيـح مدـتغى فـي ى سمبـة السححمـة األساسـية العميـا السثرسي لـث

يع تعمــيظ األم، إذ بمــ  الستغســط الحدــابي عمــى الثرجــة الكميــة لمتشســح السثرســي لــثى الشمبــة الــج

الشمبـة الـجيع  (، بيشسـا بمـ  الستغسـط الحدـابي لـثى1.54قـل( )أمدتغى تعميظ أمياتيظ )ثانغي ف

أن قيســـــة )ت( السحدــــــغبة (، كســـــا تبـــــيع 1.47مدـــــتغى تعمـــــيظ أميـــــاتيظ )جـــــامعي فــــــأعمى( )

 وبشاء عميو قبمة الفحضية الرفحية الدادسة. ،(0.166( عشث مدتغى الثاللة )0.469)

 . نتائج الدؤال الفخعي الثالث:1.1.1
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مااجارس شااسال فااي ى شمبااة السخحمااة األساسااية العميااا مااا مدااتهى الااحكاء العاااشفي الهجااجاني لااج

 الخميل؟

اســــتخحاج الستغســــشات الحدــــابية واالنححافــــات السعياريــــة لئلجابــــة عــــع ســــاال الثراســــة الحابــــع تــــظ و 

مثارس في سمبة السححمة األساسية العميا   بأبعاده السختمفة لثى لسدتغى الجكاء العاسفي الغجثاني

 (.11.4شسال الخميل، وذلط كسا ىغ واضو في الجثول )

د الجكاء العـاسفي ت أبعا: الستغسشات الحدابية واالنححافات السعيارية لستغسشا(11.4 ) جثول

 :الغجثاني

الستهسط  العجد البعج البعج
 الحدابي

 االنحخاف 
 السعياري 

الشدبة 
 السئهية

 الجرجة التختيب

 مختفعة الثالث 80.55 821. 4.03 471 إدارة االنفعاالت البعج األول

 مختفعة الخابع 77.73 0.77 1.19 471 التعاشخ الهججاني البعج الثاني

 مختفعة األول 82.63 831. 1.11 471 الجافعية الحاتية البعج الثالث

السعخفة االنفعالية )الهعي  البعج الخابع
 بالحات(

الثالث  80.63 0.87 1.11 471
 مكخر

 مختفعة 

 مختفعة الثاني 81.40 0.85 1.11 471 التهاصل االجتساعي البعج الخامذ

 مختفعة 80.59 721. 1.11 471 لمحكاء العاشفي الهججاني الجرجة الكمية

الثرجة الكمية لمجكاء العاسفي الغجثاني جاءت بثرجة محتفعة،  ( أن11.4يتزو مع الجثول )و 

مع انححاف معياري ، %( 80.6وبشدبة مئغية مقثراىا ) ،(4.03حيت بم  الستغسط الحدابي )

ى سمبة السححمة األساسية ىظ أبعاد الجكاء العاسفي الغجثاني لث(. كسا تظ تبيع أن أ 0.72قثره )

، ( 4.13مثارس شسال الخميل تس,مة في بعث )الثافعية الجاتية( بستغسط حدابي قثره )في العميا 

%( معبحة عع درجة محتفعة، وجاء في السحتبة ال,انية بعث )التغاصل 82.6وبشدبة مئغية مقثراىا )

%( معبحة عع درجة 81.4)( وبشدبة مئغية مقثراىا 4.07االجتساعي( بستغسط حدابي قثره )
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)إدارة االنفعاالت، والسعحفة االنفعالية )الغعي بالجات((  :محتفعة، وجاء في السحتبة ال,ال,ة البعثيع

معبحة عع درجة محتفعة كجلط،  ،%(80.6وبشدبة مئغية مقثراىا ) ،(4.03بستغسط حدابي قثره )

( 3.89جثاني( بستغسط حدابي قثره )في حيع جاء في السحتبة الحابعة واألخيحة بعث )التعاسف الغ 

 .معبحة عع درجة محتفعة كجلط، %( 77.7وبشدبة مئغية مقثراىا )، 

 الدؤال الفخعي الخابع: نتائج 1.1.1

الاحكاء في متهساصات  (α) ≤0.05ىل تهجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتهى الجاللة 

ماااجارس شااسال الخميااال تعااادى فااي ى شمباااة السخحمااة األساساااية العمياااا لااجالعاااشفي الهجاااجاني 

الجااشذ, والراااخ, والتحراايل الجراساااي, والسدااتهى التعميساااي لااألب, والسداااتهى ) :لستغيااخات

 (؟التعميسي لألم

 نتائج فحريا: أتي( وفيسا ي11-7لفحضيات الرفحية )وانب,ق عع الداال الخامد ا

 نتائج الفخضية الدابعة:. 1.5.1.4

فاي متهساصات الاحكاء  (α) ≤0.05تهجج فخوق ذات داللة إحرائية عشاج مداتهى الجاللاة  ال

مجارس شسال الخميال تعادى لستغياخ في ى شمبة السخحمة األساسية العميا العاشفي الهججاني لج

 الجشذ.

( لعيشـة مدـتقمة، كســا t-testلمتحقـق مـع صـحة الفحضـية الدـابعة اسـتخثم الباحـت اختبـار ت )و 

  (.12.4الجثول ) ىغ واضو في

( لمفـــحوق فـــي الستغســـشات الحدـــابية الكميـــة لمـــجكاء t-testنتـــائج اختبـــار ت )(: 12.4جـــثول )

العــاسفي الغجــثاني لــثى سمبــة السححمــة األساســية العميــا  فــي مــثارس شــسال الخميــل تبعــا لستغيــح 

 الجشد.

الجاللة درجات قيسة ت االنحخاف الستهسط  العجد الجشذ الستغيخ
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 اإلحرائية الحخية السحدهبة السعياري  الحدابي 
 إدارة االنفعاالت

 
 0.79 3.93 261 ذكهر

-2.865 469 0.000** 
 851. 4.15 210 إناث

 751. 3.70 261 ذكهر التعاشخ الهججاني
-5.999 469 0.000** 

 0.73 4.11 210 إناث

 0.83 3.98 261 ذكهر الجافعية الحاتية
-4.541 469 0.000** 

 801. 4.32 210 إناث

السعخفة االنفعالية )الهعي 
 بالحات(

 891. 3.91 261 ذكهر
-3.534 469 0.000** 

 0.82 4.19 210 إناث

 871. 3.94 261 ذكهر التهاصل االجتساعي
-3.724 469 0.000** 

 0.80 4.23 210 إناث

الجرجة الكمية لمحكاء 
 العاشفي الهججاني

 721. 3.89 261 ذكهر
-4.698 469 0.000** 

 691. 4.20 210 إناث

 (.α) ≤0.01* دالة إحرائيا  بجرجة عالية عشج مدتهى *                                         (.α) ≤0.05دالة إحرائيا  عشج مدتهى   

وجــغد فــحوق ذات داللــة إحرــائية فــي متغســشات الــجكاء العــاسفي  (12.4)يتبــيع مــع الجــثول و 

الغجــثاني لــثى سمبــة السححمــة األساســية العميــا  فــي مــثارس شــسال الخميــل تعــخى لستغيــح الجــشد 

عمــى الثرجــة الكميــة لمــجكاء العــاسفي الغجــثاني وبــاقي األبعــاد األخــحى لرــالو )اإلنــاث(، إذ بمــ  

لمــــجكاء العــــاسفي الغجــــثاني لــــثى الشمبــــة )الـــــجكغر(،  الستغســــط الحدــــابي عمــــى الثرجــــة الكميــــة

(، كســـــا تبـــــيع أن قيســـــة )ت( 4.20(، بيشســـــا بمـــــ  الستغســـــط الحدـــــابي لـــــثى )اإلنـــــاث( )3.89)

وبشــاء عميــو رفزــة الفحضــية الرــفحية  ،(0.000( عشــث مدــتغى الثاللــة )-4.698السحدــغبة )

 ألبعاد األخحى.الدابعة عمى الثرجة الكمية لمجكاء العاسفي الغجثاني وباقي ا
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 نتائج الفخضية الثامشة:. 1.1.1.1

فااي متهسااصات الااحكاء ( α)≤0.05ال تهجااج فااخوق ذات داللااة إحرااائية عشااج مدااتهى الجاللااة

مجارس شسال الخميال تعادى لستغياخ في ى شمبة السخحمة األساسية العميا العاشفي الهججاني لج

 :الرخ

ـــظ اســـتخحاج ـــة  لمتحقـــق مـــع صـــحة الفحضـــية ال,امشـــة ت الستغســـشات الحدـــابية واالنححافـــات السعياري

لسدــــتغى الــــجكاء العــــاسفي الغجــــثاني تبعــــًا لستغيــــح الرــــف، وذلــــط كســــا ىــــغ واضــــو فــــي الجــــثول 

(13.4.) 

اسفي الغجـثاني الستغسشات الحدـابية، واالنححافـات السعياريـة لسدـتغى الـجكاء العـ (13.4 ) جثول

 :تبعًا لستغيح الرف

الستهسط  العجد الرخ الستغيخ
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

     0.93  3.99 163 الدادس إدارة االنفعاالت 

 821. 4.09 153 الدابع

 0.70 4.01 155 الثامن

      0.82 3.83 163 الدادس التعاشخ الهججاني

 721. 3.90 153 الدابع

      0.76 3.94 155 الثامن

 الجافعية الحاتية
 

 0.88 4.19 163 الدادس

 0.80 4.09 153 الدابع

 801. 4.11 155 الثامن

 941. 4.04 163 الدادس السعخفة االنفعالية )الهعي بالحات(

      0.84 3.99 153 الدابع
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 0.83 4.07 155 الثامن

 851. 4.14 163 الدادس التهاصل االجتساعي

      0.83     4.03 153 الدابع

 861. 4.04 155 الثامن

الجرجة الكمية لمحكاء العاشفي 
 الهججاني

 0.77 4.04 163 الدادس

 0.72 4.02 153 الدابع

 0.69 4.03 155 الثامن

فــــي متغســــشات درجــــات الــــجكاء العــــاسفي  فــــحوق صاىحيــــة( وجــــغد 13.4يتزــــو مــــع الجــــثول )و 

صــفغفيظ. مــثارس شــسال الخميــل عمــى اخــتبلف فــي ى سمبــة السححمــة األساســية العميــا الغجــثاني لــث

 .(14.4ولفحر الفحضية تظ استخحاج نتائج تحميل التبايع األحادي كسا ىغ وارد في الجثول )

( One Way Analysis of Variance: نتائج اختبار تحميل التبايع األحـادي )(14.4)جثول 

 :كاء العاسفي الغجثاني وفقًا لمرفلمفحوق في درجات الج

 األبعاد
 

درجات  السخبعاتمجسهع  مرجر التباين
 الحخية

متهسط 
 السخبعات

قيسة ف 
 السحدهبة

الجاللة 
 اإلحرائية

 0.609 0.413 2 0.827 بين السجسهعات إدارة االنفعاالت 

 

0.544 

 0.679 468 317.709 داخل السجسهعات 
  470 318.536 السجسهع

 
 التعاشخ الهججاني

 0.870 0.513 2 1.026 بين السجسهعات

 

0.420 

 0.590 468 275.910 داخل السجسهعات 
  470 276.936 السجسهع

 
 الجافعية الحاتية

 

 0.687 0.478 2 0.955 بين السجسهعات

 

0.503 

 0.695 468 325.349 داخل السجسهعات 
  470 326.305 السجسهع

السعخفة االنفعالية 
 )الهعي بالحات(

 0.265 2 0.530 بين السجسهعات
0.348 0.706 

 0.761 468 356.063 داخل السجسهعات
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    470 356.593 السجسهع

التهاصل 
 االجتساعي

 0.916 0.661 2 1.322 بين السجسهعات

 

0.401 

 0.722 468 337.678 داخل السجسهعات 
  470 339.000 السجسهع

الجرجة الكمية 
لمحكاء العاشفي 

 الهججاني

 0.018 2 0.037 بين السجسهعات

 468 246.699 داخل السجسهعات 0.966 0.035
0.527 

 470 246.736 السجسهع

 (.α) ≤0.01* دالة إحرائيا بجرجة عالية عشج مدتهى *                                   (.α) ≤0.05*   دالة إحرائيا عشج مدتهى 

 (إحرــــائية عشــــث مدــــتغى الثاللــــة( انــــو ال تغجــــث فــــحوق ذات داللــــة 14.4يتزــــو مــــع الجــــثول )و 

α≤0.05) ـــجكاء العـــاسفي الغجـــثاني لـــث ـــة السححمـــة األساســـية العميـــا فـــي متغســـشات ال فـــي ى سمب

تبعــًا لستغيــح الرــف عمــى الثرجــة الكميــة لمــجكاء العــاسفي الغجــثاني وبــاقي  ،مــثارس شــسال الخميــل

األبعــاد األخــحى، فقــث بمغــة قيســة )ف( السحدــغبة عمــى الثرجــة الكميــة لمــجكاء العــاسفي الغجــثاني 

(، وىــجا يــثعغ إلــى قبــغل الفحضــية الرــفحية ال,امشــة عمــى 0.966( عشــث مدــتغى الثاللــة )0.035)

 لعاسفي الغجثاني وباقي األبعاد األخحى.الثرجة الكمية لمجكاء ا

 نتائج الفخضية التاسعة:. 1.1.1.1

فااي متهسااصات الااحكاء ( α)≤0.05ال تهجااج فااخوق ذات داللااة إحرااائية عشااج مدااتهى الجاللااة 

العاشفي الهججاني لجى شمبة السخحمة األساسية العميا  فاي ماجارس شاسال الخميال تعادى لستغياخ 

 .التحريل الجراسي

الستغســشات الحدــابية واالنححافــات السعياريــة  مــع صــحة الفحضــية التاســعة تــظ اســتخحاجلمتحقــق و 

لسدـــتغى الـــجكاء العـــاسفي الغجـــثاني تبعـــًا لستغيـــح التحرـــيل الثراســـي، وذلـــط كســـا ىـــغ واضـــو فـــي 

 (.15.4الجثول )
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 : الستغسشات الحدـابية، واالنححافـات السعياريـة لسدـتغى الـجكاء العـاسفي الغجـثاني(15.4)جثول 

 تبعًا لستغيح التحريل الثراسي.

الستهسط  العجد التحريل الجراسي الستغيخ
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 771. 4.18 259 مستاز إدارة االنفعاالت 

 0.79 3.93 169 جيج ججا  

 1.02 3.47 30 جيج

 0.94 3.47 13 مقبهل

 0.71 4.04 259 مستاز التعاشخ الهججاني

 10.7 3.77 169 جيج ججا  

 0.97774 3.41 30 جيج

 0.96 3.38 13 مقبهل

 الجافعية الحاتية
 

 0.75 4.33 259 مستاز

 0.78 3.98 169 جيج ججا  

 1.11 3.60 30 جيج

 0.92 3.26 13 مقبهل

 0.74 4.24 259 مستاز السعخفة االنفعالية )الهعي بالحات(

 0.88 3.88 169 جيج ججا  

 1.15 3.40 30 جيج

 1.02 3.34 13 مقبهل

 0.73 4.27 259 مستاز التهاصل االجتساعي

 0.85 3.93 169 جيج ججا  

 1.15 3.41 30 جيج



 

93 
 

 0.98 3.50 13 مقبهل

الجرجة الكمية لمحكاء العاشفي 
 الهججاني

 0.64 4.21 259 مستاز

 0.69 3.90 169 جيج ججا  

 911. 3.46 30 جيج

 0.88 3.39 13 مقبهل

في متغسشات درجات الجكاء العاسفي  فحوق صاىحية( وجغد 15.4الجثول ) يتزو معو 

اختبلف مدتغيات مثارس شسال الخميل عمى  في ى سمبة السححمة األساسية العمياالغجثاني لث

كسا ىغ وارد ، ولفحر الفحضية تظ استخحاج نتائج تحميل التبايع األحادي  ،تحريميظ الثراسية

 .(16.4في الجثول )

( One Way Analysis of Variance: نتائج اختبار تحميل التبايع األحـادي )(16.4)جثول 

 :الغجثاني وفقًا لمتحريل الثراسي لمفحوق في درجات الجكاء العاسفي

 األبعاد
 

درجات  مجسهع السخبعات مرجر التباين
 الحخية

متهسط 
 السخبعات

قيسة ف 
 السحدهبة

الجاللة 
 اإلحرائية

 11.151 7.098 3 21.293 بين السجسهعات االنفعاالت  إدارة

 

0.000** 

 0.636 467 297.243 داخل السجسهعات 
  470 318.536 السجسهع

 
 التعاشخ الهججاني

 11.436 6.318 3 18.953 بين السجسهعات

 

0.000** 

 0.552 467 257.983 داخل السجسهعات 
  470 276.936 السجسهع

 
 الجافعية الحاتية

 

 17.289 10.873 3 32.618 بين السجسهعات

 

0.000** 

 0.629 467 293.687 داخل السجسهعات 
  470 326.305 السجسهع

السعخفة االنفعالية 
 )الهعي بالحات(

 15.922 11.030 3 33.090 بين السجسهعات

 

0.000** 

 0.693 467 323.503 داخل السجسهعات 
  470 356.593 السجسهع
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التهاصل 
 االجتساعي

 15.328 10.130 3 30.389 بين السجسهعات

 

0.000** 

 0.661 467 308.612 داخل السجسهعات 
  470 339.000 السجسهع

الجرجة الكمية 
لمحكاء العاشفي 

 الهججاني

 18.909 8.908 3 26.725 بين السجسهعات

 

0.000** 

 0.471 467 220.010 داخل السجسهعات 
  470 246.736 السجسهع

 (.α) ≤0.01* دالة إحرائيا بجرجة عالية عشج مدتهى *                                       (α) ≤0.05*   دالة إحرائيا عشج مدتهى 

 (α) ≤0.05( وجغد فـحوق ذات داللـة إحرـائية عشـث مدـتغى الثاللـة 16.4يتزو مع الجثول )و 

فــي متغســشات الــجكاء العــاسفي الغجــثاني لــثى سمبــة السححمــة األساســية العميــا  فــي مــثارس شــسال 

عمـــى الثرجـــة الكميـــة لمـــجكاء العـــاسفي الغجـــثاني وبـــاقي  تبعـــًا لستغيـــح التحرـــيل الثراســـي، الخميـــل 

األبعــاد األخــحى، فقــث بمغــة قيســة )ف( السحدــغبة عمــى الثرجــة الكميــة لمــجكاء العــاسفي الغجــثاني 

قــام  (، ولسعحفــة مرــثر الفــحوق واختبــار اتجــاه الثاللــة0.000عشــث مدــتغى الثاللــة ) ،(18.909)

وكانـــة نتـــائج ىـــجا االختبـــار كســـا ىـــي فـــي الجـــثول  ،(Tukey) (تـــغكي )الباحـــت باســـتخثام اختبـــار

(17.4.) 

 الثراسي جاه الثاللة تبعا لستغيح التحريللسعحفة ات (Tukey)نتائج اختبار تغكي  (17.4)جثول 
: 

 مقبهل جيج جيج ججا   مستاز التحريل الجراسي الستغيخ

 إدارة
 االنفعاالت 

 
 

 *0.71438 *0.71040 *0.25679  مستاز

 *0.45759 *0.45361   جيج ججا  

 0.00399    جيج

     مقبهل
التعاشخ 
 الهججاني

 

 *0.66940 *0.63190 *0.27591  مستاز

 0.39349 *0.35599   جيج ججا  
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 0.03750    جيج 

     مقبهل

 
الجافعية 
 الحاتية

 

 *1.06996 *0.73370 *0.35145  مستاز

 *0.71851 *0.38225   جيج ججا  

 0.33626    جيج

     مقبهل
السعخفة 
االنفعالية 
)الهعي 
 بالحات(

 *0.89817 *0.83407 *0.36056  مستاز

 *0.53762 *0.47351   جيج ججا  

 0.06410    جيج

     مقبهل
التهاصل 
 االجتساعي

 

 *0.76496 *0.85663 *0.33227  مستاز

 *0.43269 *0.52436   جيج ججا  

-    جيج
0.09167 

     مقبهل
الجرجة 

الكمية لمحكاء 
العاشفي 
 الهججاني

 *0.82338 *0.75334 *0.31540  مستاز

 *0.50798 *0.43794   جيج ججا  

 0.07004    جيج

     مقبهل

( أن الفحوق كانـة دالـة لرـالو الستغسـشات الحدـابية األعمـى، حيـت 17.4يتزو مع الجثول )و 

تذـــيح السقارنـــات البعثيـــة لمفـــحوق فـــي درجـــات الـــجكاء العـــاسفي الغجـــثاني تبعـــا لستغيـــح التحرـــيل 

الثراسـي أن الفـحوق كانـة بـيع السبحـغثيع الـجيع مدـتغى تحرـيميظ الثراسـي )مستـاز(، وبـيع الـجيع 

يميظ الثراســي )جيــث جــثًا، جيــث، مقبــغل( لرــالو السبحــغثيع الــجيع مدــتغى تحرــيميظ مدــتغى تحرــ

الثراسـي )مستــاز(، كسـا كانــة بـيع السبحــغثيع الـجيع مدــتغى تحرـيميظ الثراســي )جيـث جــثًا(، وبــيع 
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الــــجيع مدــــتغى تحرــــيميظ الثراســــي )جيــــث، مقبــــغل( لرــــالو السبحــــغثيع الــــجيع مدــــتغى تحرــــيميظ 

الفحضـية  رفـزبعـا لغجـغد فـحوق ذات داللـة إحرـائية فـان ىـجا يـثعغ إلـى الثراسي )جيث جثًا(، وت

 الرفحية التاسعة.

 نتائج الفخضية العاشخة:. 1.1.1.1

فاي متهساصات الاحكاء ( α) ≤0.05ال تهجج فخوق ذات داللة إحراائية عشاج مداتهى الجاللاة 

مجارس شسال الخميال تعادى لستغياخ في ى شمبة السخحمة األساسية العميا العاشفي الهججاني لج

 .السدتهى التعميسي لألب

( لعيشة مدتقمة، كسا ىغ t-testلمتحقق مع صحة الفحضية العاشحة استخثم الباحت اختبار ت )

  (.18.4واضو في الجثول )

( لمفـــحوق فـــي الستغســـشات الحدـــابية الكميـــة لمـــجكاء t-testنتـــائج اختبـــار ت )(: 18.4جـــثول )

لثى سمبة السححمة األساسية العميا بسثارس شسال الخميل تبعا لستغيح مدتغى  العاسفي الغجثاني

 تعميظ األب.

 الستغيخ
 

مدتهى تعميم 
 األب

الستهسط  العجد
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

قيسة ت 
 السحدهبة

درجات 
 الحخية

الجاللة 
 اإلحرائية

 0.87 3.94 267 قلأثانهي ف إدارة االنفعاالت
-2.688 469 0.007** 

 0.74 4.14 204 جامعي فأعمى

التعاشخ 
 الهججاني

 0.82 3.83 267 قلأثانهي ف
-1.683 469 0.093 

 0.69 3.95 204 جامعي فأعمى

 0.91 4.04 267 قلأثانهي ف الجافعية الحاتية
-2.834 469 0.005** 

 0.70 4.25 204 جامعي فأعمى

 **0.012 469 2.530- 0.95 3.94 267 قلأثانهي فالسعخفة 
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االنفعالية 
 )الهعي بالحات(

 0.74 4.15 204 جامعي فأعمى

التهاصل 
 االجتساعي

 0.90 4.00 267 قلأفثانهي 
-1.986 469 0.048* 

 0.76 4.16 204 جامعي فأعمى

الجرجة الكمية 
لمحكاء العاشفي 

 الهججاني

 0.79 3.95 267 قلأثانهي ف
-2.697 469 0.007** 

 0.62 4.13 204 جامعي فأعمى

 (.α) ≤0.01* دالة إحرائيا  بجرجة عالية عشج مدتهى *                                      (.α) ≤0.05دالة إحرائيا  عشج مدتهى   

وجــغد فــحوق ذات داللــة إحرــائية فــي متغســشات الــجكاء العــاسفي  (18.4)يتبــيع مــع الجــثول و 

باســت,شاء بعــث  ،والغجــثاني لرــالو )جــامعي فــأعمى( عمــى الثرجــة الكميــة وبــاقي األبعــاد األخــحى 

مثارس شـسال الخميـل تعـخى لستغيـح في ى سمبة السححمة األساسية العميا )التعاسف الغجثاني( لث

الحدابي عمى الثرجة الكمية لمجكاء العاسفي الغجثاني لـثى مدتغى تعميظ األب، إذ بم  الستغسط 

 (، بيشســـا بمــ  الستغســـط الحدــابي لـــثى3.95قــل( )أبــائيظ )ثـــانغي ف جيع مدــتغى تعمـــيظ الشمبــة الـــ

(، كسـا تبـيع أن قيسـة )ت( السحدـغبة 4.13بائيظ )جامعي فأعمى( ) الشمبة الجيع مدتغى تعميظ 

 وبشاء عميو رفزة الفحضية الرفحية العاشحة. ، (0.007( عشث مدتغى الثاللة )-2.697)

 :ةنتائج الفخضية الحادية عذخ  .1.1.1.1

فاي متهساصات الاحكاء ( α) ≤0.05ال تهجج فخوق ذات داللة إحراائية عشاج مداتهى الجاللاة 

مجارس شسال الخميال تعادى لستغياخ في ى شمبة السخحمة األساسية العميا العاشفي الهججاني لج

 .التعميسي لألمالسدتهى 

( لعيشـة مدـتقمة، t-testاسـتخثم الباحـت اختبـار ت ) ةلمتحقق مع صـحة الفحضـية الحاديـة عذـح 

  (.19.4كسا ىغ واضو في الجثول )
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( لمفـــحوق فـــي الستغســـشات الحدـــابية الكميـــة لمـــجكاء t-testنتـــائج اختبـــار ت )(: 19.4جـــثول )

مــثارس شــسال الخميــل تبعــا لستغيــح فــي ى سمبــة السححمــة األساســية العميــا العــاسفي الغجــثاني لــث

 مدتغى تعميظ األم.

 الستغيخ
 

مدتهى تعميم 
 األم

الستهسط  العجد
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

قيسة ت 
 السحدهبة

درجات 
 الحخية

الجاللة 
 اإلحرائية

 0.82 3.98 212 قلأثانهي ف االنفعاالت إدارة
-1.216 469 0.225 

 0.82 4.07 259 جامعي فأعمى

التعاشخ 
 الهججاني

 0.80 3.85 212 قلفأثانهي 
-0.887 469 0.376 

 0.74 3.92 259 جامعي فأعمى

 0.91 4.04 212 قلفأثانهي  الجافعية الحاتية
-2.182 469 0.030* 

 0.76 4.21 259 جامعي فأعمى

السعخفة 
االنفعالية 

 )الهعي بالحات(

 0.93 3.93 212 قلأثانهي ف
-2.363 469 0.019* 

 0.82 4.12 259 جامعي فأعمى

التهاصل 
 االجتساعي

 0.92 3.97 212 قلأثانهي ف
-2.367 469 0.018* 

 0.78 4.15 259 جامعي فأعمى

الجرجة الكمية 
لمحكاء العاشفي 

 الهججاني

 0.77 3.95 212 قلأثانهي ف
-2.089 469 0.037* 

 0.68 4.09 259 جامعي فأعمى

 (.α) ≤0.01* دالة إحرائيا  بجرجة عالية عشج مدتهى *                                      (.α) ≤0.05دالة إحرائيا  عشج مدتهى   

وجــغد فــحوق ذات داللــة إحرــائية فــي متغســشات الــجكاء العــاسفي  (19.4)يتبــيع مــع الجــثول و 

باسـت,شاء بعـثي ، والغجثاني لرالو )جامعي فأعمى( عمى الثرجـة الكميـة وبـاقي األبعـاد األخـحى 

مــثارس شــسال فــي ة السححمــة األساســية العميــا )إدارة االنفعــاالت، والتعــاسف الغجــثاني( لــثى سمبــ

األم، إذ بمــ  الستغســط الحدــابي عمــى الثرجــة الكميــة لمــجكاء الخميــل تعــخى لستغيــح مدــتغى تعمــيظ 

(، بيشســا بمــ  3.95قــل( )أيع مدــتغى تعمــيظ أميــاتيظ )ثــانغي فالعــاسفي الغجــثاني لــثى الشمبــة الــج



 

99 
 

(، كسـا تبـيع 4.09الشمبة الـجيع مدـتغى تعمـيظ أمياتيظ)جـامعي فـأعمى( ) الستغسط الحدابي لثى

وبشـــــاء عميــــو رفزـــــة  ،(0.037مدــــتغى الثاللــــة )( عشـــــث -2.089أن قيســــة )ت( السحدــــغبة )

 .ةالفحضية الرفحية الحادية عذح 
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 الفرل الخامذ

 نتائج الجراسة والتهصيات مشاقذة

 

 مشاقذة نتائج الجراسة 1.1

 التهصيات 1.1
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 الفرل الخامذ

 نتائج الجراسة  مشاقذة 1.1

 ، التشسـح السثرســي وعبلقتـو بالـجكاء العـاسفي الغجــثانيىـثفة ىـجه الثراسـة إلـى معحفــة العبلقـة بـيع 

لمشتـائج  ح  تفدي أتيفي مثارس شسال الخميل، وفيسا ي لثى عيشة مع سبلب السححمة األساسية العميا

 التي تغصمة إلييا الثراسة في الفرل الدابق.

سجرسااي عالقااة ارتباشيااة ذات داللااة إحرااائية بااين التشسااخ ال : ىاال يهجااجسااؤال الجراسااة الااخئيذ

 وبين الحكاء العاشفي الهججاني لجى شمبة السخحمة األساسية العميا في مجارس شسال الخميل؟

 الفخضية الرفخية األولى: وانبثق عن الدؤال الخئيذ

 تفديخ نتائج الفخضية األولى: 

باين متهساصات التشساخ ( α) ≤0.05ال تهجج عالقة ذات داللة إحرائية عشاج مداتهى الجاللاة

وبين متهسصات الحكاء العااشفي الهجاجاني لاجى شمباة السخحماة األساساية العمياا فاي السجرسي 

 مجارس شسال الخميل.

تبيع مع نتائج الداال األول وجغد عبلقة ارتباسية سمبية ذات داللة إحرائية بيع الثرجـة الكميـة  و 

حيــت بمــ  معامــل كافــة لمتشســح السثرســي وبــيع الثرجــة الكميــة لمــجكاء العــاسفي الغجــثاني و أبعــاده 

، وىــي عبلقــة ذات داللــة (-0,417)   االرتبــاط بــيع التشســح السثرســي والــجكاء العــاسفي الغجــثاني

أبعــاد الـــجكاء العـــاسفي  والرتبـــاط بـــيع التشســح السثرســـي عاليـــة، كســا أن قـــيظ معــامبلت ا إحرــائية

ء العـاسفي الغجـثاني دالة إحرائيًا ، مسا يعخز العبلقة بـيع التشسـح السثرسـي والـجكا كافة الغجثاني

بسعشــى أن انخفـــاض مدــتغى التشســح السثرســـي  ،بذــكل عــام، فالعبلقـــة ىشــا عبلقــة ارتباسيـــة ســمبية

يقابمو ارتفا  في مدتغى الجكاء العاسفي الغجثاني لثى سمبة السححمـة األساسـية العميـا فـي مـثارس 
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سـح السثرسـي وبـيع الثرجـة شسال الخميل. وتبعا لغجغد عبلقة دالـة إحرـائيا بـيع الثرجـة الكميـة لمتش

 الكمية لمجكاء العاسفي الغجثاني فقث تظ رفز الفحضية الرفحية األولى.

 Alexandra)، و  (Peache. A. & et al , 2017)وتتفق ىجه الشتائج  مع نتائج دراسة  

حيت ، ىشاك عبلقة دالة بيع درجات الجكاء العاسفي والتشسح السثرسي التي أشارت بأن (2017,

وبالعكد وأشارت إلى أن القثرة عمى  ،مسا زاد مدتغى الجكاء العاسفي قل مدتغى التشسحانو ك

التعامل مع الزغغط والسيارات الذخرية )وىي مع األبعاد السيسة لمجكاء العاسفي( ميسة في 

حيت بيشة نتائجيا أن أبعاد الجكاء ، ( (Lomas & Stough,2011التشبا بالتشسح،  ودراسة و 

 أبعاد الجكاء العاسفي في ضبط وان  ،فيظ مذاعح اآلخحيع تحتبط سمبا بدمغك التشسحالعاسفي في 

يسكشيا التشبا باحتسالية تعحض السحاىقيع لمتشسح،  كسا تتفق مع نتائج  وفيسيا السذاعح الجاتية

التي أشارت نتائجيا إلى انخفاض مدتغى الجكاء العاسفي لثى ، ( 2015دراسة )الزبلعيع،

ثى ن الشقر في الجكاء العاسفي لأو  مقارنة مع غيح الستشسحيع ،يسارسغن التشسح الشبلب الجيع

تتفق مع نتائج دراسة ي تذكيل سمغك التشسح لثييظ، كسا ف بارز   ىجه الفئة )الستشسحيع( لو دور  

(M.Gagnon,2012)  عححيت بيشة نتائجيا أن الستشسحيع يفتقحون لمتعاسف وضبط السذا، 

حيت أشارت إلى أن الشبلب  (Lang.J,2018)ودراسة  ،ء العاسفي وىي مع أبعاد الجكا

الستشسحيع  في السجسغعة التجحيبية تمقغا بحنامجًا تثريبيًا لمجكاء العاسفي، وأصيحت الشتائج أن 

تشضيظ العغاسف واالنفعاالت غيح الدارة والتعاسف )وىي مع أبعاد الجكاء العاسفي السيسة( لثى 

 يشة الزابشة قث تحدع.العيشة التجحيبية والع

ن الـجكاء العـاسفي الغجـثاني يمعـب دورًا ميسـًا فـي مدـتغيات التشسـح السثرسـي أويسكع تفديح ذلط بـ

ن الشمبة األك,ـح ذكـاًء إمثارس شسال الخميل، وبذكل عام ف لثى سمبة السححمة األساسية العميا في
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وىـجا مـا أشـار    ،مشخفزًا جـثاً في الجانب العاسفي الغجثاني كان مدتغى التشسح السثرسي عشثىظ 

يجابيا في الحـث مـع التشسـح إكاء العاسفي الغجثاني يمعب دورا ن الجإ، وعميو ف(2015)الزبلعيع،

مـــع التغاصـــل  نـــو يسكـــع الشالـــب مـــع فيـــظ ذاتـــو وفيـــظ زمبلئـــو ومعمسيـــو ويسكشـــوإحيـــت ، السثرســـي 

ىشـاك إشـارات  ن  أساعي مـع ث التشسح بذكل جمسا يقمل ندبة حثو ، يجابي إوالتفاعل معيظ بذكل 

 ولكع الستغسشات العامة غيح دالة. ،ن بعز الحاالت تعاني مع تشسحأب

الدااؤال الفخعااي األول: مااا مدااتهى التشسااخ السجرسااي لااجى شمبااة السخحمااة األساسااية العميااا فااي 

 مجارس شسال الخميل؟

بمــ  الستغســط  الثرجــة الكميــة لمتشســح السثرســي جــاءت بثرجــة مشخفزــة جــثًا، حيــتتبــيع أن حيــت 

، كسـا تبـيع (0,53)مـع انحـحاف معيـاري قـثره ، %(30)وبشدبة مئغية مقـثراىا  ،(1,50)الحدابي 

مـــثارس شـــسال فـــي أن أك,ـــح فقـــحات التشســـح السثرســـي انتذـــارًا لـــثى سمبـــة السححمـــة األساســـية العميـــا 

)أميـــل إلـــى االنتقـــام مـــع الشمبـــة الـــجيع :التـــي تـــشر عمـــى ، ( 36لخميـــل تس,مـــة فـــي الفقـــحة رقـــظ )ا

معبــحة عــع درجــة ، %( 48,4)وبشدــبة مئغيــة مقــثراىا ،  (2,42)يعــاذوَنشي( بستغســط حدــابي قــثره 

)اســـحق أشـــياء  :التـــي تـــشر عمـــى ،(9مشخفزـــة، فـــي حـــيع جـــاء فـــي السحتبـــة األخيـــحة الفقـــحة رقـــظ )

،  %(22,8)وبشدــبة مئغيــة مقــثراىا ،  (1,14)خاصــة بأحــث الشمبــة عســثًا( بستغســط حدــابي قــثره

 معبحة عع درجة مشخفزة جثًا كجلط.

التــــي أشــــارت إلــــى أن مدــــتغى التشســــح ، ( 2018وتتفــــق ىــــجه الشتــــائج مــــع نتــــائج دراســــة )مقحانــــي،

حيـت أصيـحت الشتـائج أن ، ( (Peache. A. & et al , 2017مـشخفز وغيـح دال، ودراسـة  

ي ندبة مشخفزة، وبجلط يكغن التشسح السثرسي ليد وى ،  % فقط3.0انتذار التشسح كان بشدبة 

ولكــع مغجـغدة بذــكل فــحدي عشـث بعــز الشمبــة  ، صـاىحة اجتساعيــة مسارسـة بالفعــل بذــكل جسـاعي
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ـــحه مـــع األشـــكال  ـــح مـــع غي ـــى االعتـــثاء الجدـــثي أك, السعشفـــيع، وربســـا تقترـــح أشـــكال التشســـح عم

 خاصة عشث الجكغر. ، األخحى 

غفيح لتـ، ويسكع تفديح ذلط مع وجيـة نضـح الباحـت بالـثور السيـظ والفعـال الـجي تقـغم بـو السثرسـة 

لتحقيــق أىــثاف العسميــة التعميسيــة وتعخيــخ األداء األكــاديسي  ؛ يجــابي لمشمبــةإمشــاخ مثرســي  مــع و 

واحتـــحام  ،كـــاألدب : لمشمبـــة ، وذلـــط مـــع خـــبلل تعمـــيظ الشمبـــة بعـــز األســـد والسبـــادئ األساســـية

ليتسدـكغا بيـا، باإلضـافة إلـى دور السثرسـة فـي محاقبـة سـمغكيات الشمبـة داخـل السثرسـة ؛ خحيع اآل

. كسا يسكع تفديح ذلط بالثور السيظ الـجي تقـغم بـو يظيجابية التي ترثر عشخيخ الدمغكيات اإلوتع

واحتــحام  ىظغيــح تقــغم عمــى الحــب وعــثم إيــجاء  ،األســحة فــي تشذــئة الشفــل مشــج صــغحه تشذــئة ســغية

 آلخحيع.ا

 (α) ≤0.05ىل تهجج فخوق ذات داللة إحرائية عشاج مداتهى الجاللاة : الدؤال الفخعي الثاني

ماجارس شاسال الخميال فاي ى شمباة السخحماة األساساية العمياا لاجالتشسخ السجرساي في متهسصات 

الجشذ, والراخ, والتحرايل الجراساي, والسداتهى التعميساي لاألب, والسداتهى ) :تعدى لستغيخات

 (؟التعميسي لألم

 :(6-1وانبثق عن الدؤال الثالث الفخضيات الرفخية )

 تفديخ نتائج الفخضية الثانية:

فااي متهسااصات التشسااخ  (α) ≤0.05تهجااج فااخوق ذات داللااة إحرااائية عشااج مدااتهى الجاللااة  ال

 مجارس شسال الخميل تعدى لستغيخ الجشذ.في ى شمبة السخحمة األساسية العميا السجرسي لج
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يتبــيع مــع الشتــائج وجــغد فــحوق ذات داللــة إحرــائية فــي متغســشات التشســح السثرســي لــثى سمبــة و 

السححمة األساسية العميا في مثارس شسال الخميل تعخى لستغيـح الجـشد لرـالو  )الـجكغر(، إذ بمـ  

، بيشسـا بمـ  (1,62) الستغسط الحدـابي عمـى الثرجـة الكميـة لمتشسـح السثرسـي لـثى الشمبـة )الـجكغر(

 وبشاء عميو رفزة الفحضية الرفحية ال,انية.، ( 1,35)الستغسط الحدابي لثى) اإلناث( 

 ( و2013(  و )محقة، 2016( و )حدغن، 2011ج دراسة )العباسي، وتتفق ىجه الشتائج مع نتائ

(Jaradat,2017)  ، حيت أصيحت نتائجيا وجغد فحوق ذات داللة إحرائية في سمغك التشسح

في التشسح مع اإلناث، كسا لجكغر واإلناث لرالو الجكغر، وأشارت أن الجكغر أك,ح تغرسا بيع ا

التي بيشة نتائجيا أن الشبلب   (Thornberg & Knutsen  ,2011)ع نتائج دراسة ماتفقة 

 الجكغر أك,ح تشسحا مع اإلناث .

التـي أشـارت إلـى عـثم  وجـغد اخـتبلف  ، (2018وال تتفق ىجه الشتائج مـع نتـائج دراسـة )مقحانـي، 

 في مدتغيات التشسح تبعا لمجشد.

ن سبيعـة الجدـظ القغيـة والتشذـئة االجتساعيـة التـي تذـجع الفتـى عمـى أويسكع تفدـيح ىـجه الشتـائج بـ

بعيــثة عــع ، بعكــد الفتــاة التــي يشمــب مشيــا أن تكــغن أك,ــح أدبــا وساعــة، الضيـغر بــالقغة والدــيشحة 

الـــجي  ،الدـــمغكية، كســـا ويحجـــع إلـــى القبـــغل االجتســـاعي والتدـــامو مـــع الـــجكغرالعشـــف والسذـــكبلت 

 ؛يعشييظ الححية في التعبيح عع مذاعحىظ بعشف، ولكع ىجا ال يعشي أن اإلناث ال يسارسع التشسح

والتحقيح باأللفـا ،  ،ونذح الذائعات ،واإلقراء،السقاسعة  :م,ل ،فيع يسارسشو بذكل غيح مباشح

 بيشسا التشسح المفضي أعمى بيع اإلناث. ،عمى انتذارا بيع الجكغرفالتشسح الجدثي أ 
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 تفديخ نتائج الفخضية الثالثة: 

فااي متهسااصات التشسااخ ( α) ≤0.05ال تهجااج فااخوق ذات داللااة إحرااائية عشااج مدااتهى الجاللااة 

 .الرخمجارس شسال الخميل تعدى لستغيخ في ى شمبة السخحمة األساسية العميا السجرسي لج

فــي  (α) ≤0.05نــو ال تغجــث فــحوق ذات داللــة إحرــائية عشــث مدــتغى الثاللــة أتبــيع مــع الشتــائج و 

مــثارس شـــسال الخميــل تبعـــًا فــي ى سمبــة السححمـــة األساســية العميـــا متغســشات التشســح السثرســـي لــث

 (1,617)لستغيــح الرــف، فقــث بمغــة قيســة )ف( السحدــغبة عمــى الثرجــة الكميــة لمتشســح السثرســي 

 ، وىجا يثعغ إلى قبغل الفحضية الرفحية ال,ال,ة.( 0,200)عشث مدتغى الثاللة 

حيت أشارت نتائجيا إلى وجغد فحوق ، ( 2015واتفقة ىجه الشتيجة مع نتائج دراسة )الزبلعيع،

 ولرالو الرف التاسع.، في مدتغيات التشسح السثرسي تعخى لستغيح الرف 

ال,ـامع( ليـظ و الدـابع، و )الدـادس،  :لسححمـة األساسـية العميـاويسكع تفديح ىجه الشتـائج بـأن سـبلب ا

ويذـتحكغن بـشفد الدـسات  ، تيـتظ بـشفد الستشمبـات،   سـشة( 15-12خرائر عسحية تجسعيـظ )

ـــة  ـــشفد السححم ـــة ، و جســـيعيظ يســـحون ب ـــة السحاىقـــة و  ،والخرـــائر الشفدـــية واالجتساعي ىـــي مححم

ال الشســـغ، لـــجلط ال يغجـــث فـــحوق فـــي متغســـشات التـــي تس,ـــل الرـــحا  بـــيع الشفغلـــة واكتســـ، السبكـــحة 

 التشسح السثرسي لثييظ.

 تفديخ نتائج الفخضية الخابعة:

فااي متهسااصات التشسااخ ( α) ≤0.05ال تهجااج فااخوق ذات داللااة إحرااائية عشااج مدااتهى الجاللااة 

التحرايل السجرسي لجى شمبة السخحمة األساسية العميا  في مجارس شسال الخميال تعادى لستغياخ 

 .الجراسي
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فـي متغسـشات  (α) ≤0.05وجـغد فـحوق ذات داللـة إحرـائية عشـث مدـتغى الثاللـة وتبـيع الشتـائج 

مــــثارس شــــسال الخميــــل تبعــــًا لستغيــــح فــــي ى سمبــــة السححمــــة األساســــية العميــــا التشســــح السثرســــي لــــث

 (0,677)التحريل الثراسي، فقث بمغة قيسة )ف( السحدغبة عمى الثرجة الكمية لمتشسـح السثرسـي 

 .(0,510) عشث مدتغى الثاللة، 

التــي أشــارت إلــى وجــغد فــحوق ذات داللــة  ، (2013وتتفــق ىــجه الشتيجــة مــع نتــائج دراســة )محقــة،

لرــالو الشمبــة ذوي تعــخى لستغيــح التحرــيل الثراســي ، بــيع مدــتغيات التشســح السثرســي  إحرــائية

 التشسـح أشـكال مسارسـة فـي فحوًقـا ىشـاك أنّ ي السـشخفز ، حيـت بيشـة الشتـائج التحرـيل الثراسـ

 زادت الشالـب لثى الثراسي التحريل مدتغى  قل فكمسا السشخفز، التحريل ذوي  لرالو الشمبة

 ،  (Kowalski, & Limber,2013 )التشسح، كسا تتفق مـع نتـائج دراسـة  ألشكال درجة مسارستو

دت درجـة مسـا زاكفتحرـيل الثراسـي لمتبلميـج، التي بيشة وجغد تأثيح كبيح لمتشسـح السثرسـي عمـى ال

 وبالعكد.، وبالتالي التحريل الثراسي لثى التبلميج ،نجازالتشسح انخفزة دافعية اإل

يسكع تفديح ارتفـا  مدـتغيات التشسـح السثرسـي لـثى الشمبـة مشخفزـي التحرـيل الثراسـي مقارنـة و 

التحرــيل الثراســي السحتفــع يستمــط القــثرة  ان الشالــب ذأبالشمبــة ذوي التحرــيل الثراســي السحتفــع بــ

جـل اسـت,سار الغقـة أقثرة عمى تشضيظ الجات وضـبشيا مـع عمى ضبط الجات ، ولثيو ثقة بالشفد و 

 ،التحرـيل السحتفـع مغسـغم بـاألخبلق واألدب ان الشالـب ذإمـع السشضـغر االجتسـاعي فـو لمثراسة ، 

ام بأيــة ســمغكيات عثوانيــة أو تشسحيــة لــجلط فيــغ ال يجــحؤ عمــى القيــ ،يحدــب عغاقــب األمــغر جيــثاو 

مثيــو تدــاىل فألنــو ســيغاجو المــغم مــع قبــل معمسيــو ، أمــا الشالــب ذو التحرــيل الثراســي الســشخفز 

، نـو يتدـظ بالعثوانيـة والدـمبية أنجـاز كسـا تقـح لم,قـة بـالشفد والقـثرة عمـى اإلويف، في معضظ األمغر 



 

118 
 

ويذــــعح بــــالغيحة مــــع الشمبــــة ، ئــــو ويكبــــة مذــــاعحه حتــــى ال يضيــــح بسضيــــح الزــــعيف أمــــام زمبل

 مسا يجعمو يفحغ ىجا القيح عع سحيق سمغكيات تشسحية تجاه أقحانو. ،الستفغقيع

 تفديخ نتائج الفخضية الخامدة:

فااي متهسااصات التشسااخ  (α) ≤0.05تهجااج فااخوق ذات داللااة إحرااائية عشااج مدااتهى الجاللااة  ال

ماجارس شاسال الخميال تعادى لستغياخ مداتهى فاي خحماة األساساية العمياا السجرسي لجى شمباة الس

 تعميم األب.

ى نــو ال تغجــث فــحوق ذات داللــة إحرــائية فــي متغســشات التشســح السثرســي لــثأتبــيع مــع الشتــائج و 

تعخى لستغيـح مدـتغى تعمـيظ األب، إذ بمـ   ،مثارس شسال الخميلفي سمبة السححمة األساسية العميا 

جيع مدــتغى تعمــيظ  بــائيظ الستغســط الحدــابي عمــى الثرجــة الكميــة لمتشســح السثرســي لــثى الشمبــة الــ

، بيشســـا بمـــ  الستغســـط الحدـــابي لـــثى الشمبـــة الـــجيع مدـــتغى تعمـــيظ  بـــائيظ ( 1,51)قـــل( أ)ثـــانغي ف

ـــــــأعمى(  ـــــــيع أن قيســـــــة )ت( السحدـــــــ( 1,49))جـــــــامعي ف ـــــــث مدـــــــتغى  (0,496)غبة ، كســـــــا تب عش

 وبشاء عميو قبمة الفحضية الرفحية الخامدة. ،(0,620)الثاللة

ن ىجا الستغيح لظ تتشاولـو دراسـات سـابقة، وتعـث ىـجه الثراسـة األولـى التـي إوعمى حث عمظ الباحت ف

فــــي  إحرــــائيةأشــــارت إلــــى عــــثم وجــــغد فــــحوق ذات داللــــة و  ، تشاولــــة ىــــجا الستغيــــح مــــع الشتــــائج

 تشسح السثرسي تعخى لستغيح مدتغى تعميظ األب. متغسشات ال

قل أى واآلباء ذوي التعميظ ال,انغي فن اآلباء ذوي التعميظ الجامعي فأعمألشتائج بويسكع تفديح ىجه ا

وعـثم اإليـجاء، ويقغمـغن بستابعـة  ، يظواحتـحام غيـحىظ جسيعيظ يس,مغن قثوة حدشة ألبشائيظ فـي حـب

ـــابعغنيظ تحبغيـــا يـــالساد يظبتمبيـــة احتياجـــات وال يقغمـــغن فقـــط، ســـمغكيات أبشـــائيظ ويقغمـــغن ، ة بـــل يت
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تـأثيح اآلبـاء تحبية سميسة بعيثة عع العشف والعـثوان، ولـثييظ وعـي ب تيظوييتسغن بتحبي، سمغكياتيظ 

لـــجلط ال يغجـــث فـــحوق فـــي متغســـشات  ،عمـــى رد العشـــف بـــالعشف يظوال يذـــجعغن  يظ،عمـــى ســـمغكيات

 التشسح السثرسي تعخى لسدتغى تعميظ األب.

 تفديخ نتائج الفخضية الدادسة:

فااي متهسااصات التشسااخ  (α) ≤0.05تهجااج فااخوق ذات داللااة إحرااائية عشااج مدااتهى الجاللااة  ال

الخميال تعادى لستغياخ مداتهى ماجارس شاسال فاي ى شمباة السخحماة األساساية العمياا السجرسي لج

 .ألماتعميم 

نــو ال تغجــث فــحوق ذات داللــة إحرــائية فــي متغســشات التشســح السثرســي لــثى أتبــيع مــع الشتــائج و 

تعـخى لستغيـح مدـتغى تعمـيظ األم، إذ بمـ  ، مثارس شسال الخميل في سية العميا سمبة السححمة األسا

يع مدــتغى تعمــيظ أميــاتيظ لــثى الشمبــة الــج الستغســط الحدــابي عمــى الثرجــة الكميــة لمتشســح السثرســي

، بيشســـا بمـــ  الستغســـط الحدـــابي لـــثى الشمبـــة الـــجيع مدـــتغى تعمـــيظ أميـــاتيظ (1,54)قـــل( أ)ثـــانغي ف

 عشـــث مدـــتغى الثاللـــة ،(0,496)(، كســـا تبـــيع أن قيســـة )ت( السحدـــغبة 1.47)جـــامعي فـــأعمى( )

 . وبشاء عميو قبمة الفحضية الرفحية الدادسة.(0,166)

ن ىجا الستغيح لظ تتشاولـو دراسـات سـابقة، وتعـث ىـجه الثراسـة األولـى التـي إحث عمظ الباحت فوعمى 

فــــي  إحرــــائيةأشــــارت إلــــى عــــثم وجــــغد فــــحوق ذات داللــــة و  ، تشاولــــة ىــــجا الستغيــــح مــــع الشتــــائج

 متغسشات التشسح السثرسي تعخى لستغيح مدتغى تعميظ األم. 

ي فـأك,ح وذوات السدـتغى ال,ـانغي التعميسـي الجـامع ن األميات ذوات السدتغى أويسكع تفديح ذلط ب

فـي البيـة وفـي السثرسـة وفـي كـل  ومتـابعتيظ األبشـاءببزحورة االىتسـام قل جسيعيع لثييع وعي أف
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السثرسـة لسعحفـة  التجسعات، ومحاقبة سمغكيات األبشاء وتعثيميا وتقغيسيـا ، والستابعـة والتغاصـل مـع

، كســا أن الــغعي لـثى األميــات واآلبــاء والسعاممــة الحدـشة داخــل األســحة وعــثم وجــغد يظ سـيح ســمغك

وحب ، كحاىية الضمظ : م,ل، وتحبية األبشاء عمى معان سامية  ،مضاىح لمعشف والقدغة بيع األىل 

 ثح في انخفاض الدمغكيات العثوانية لثى األبشاء.أكل ذلط لو  واحتحاميظ ، اآلخحيع

 الدؤال الخابع:تفديخ نتائج 

مااجارس شااسال فااي ى شمبااة السخحمااة األساسااية العميااا مااا مدااتهى الااحكاء العاااشفي الهجااجاني لااج

 الخميل؟

تبــيع مــع الشتــائج أن الثرجــة الكميــة لمــجكاء العــاسفي الغجــثاني جــاءت بثرجــة محتفعــة، حيــت بمــ  و 

ـــــــثراىا ،  (4,03)الستغســـــــط الحدـــــــابي  ـــــــة مق ـــــــاري مـــــــع انحـــــــحاف ،  %(80,6)وبشدـــــــبة مئغي معي

، كسا تبيع أن أىظ أبعاد الجكاء العاسفي الغجثاني لـثى سمبـة السححمـة األساسـية العميـا (0,72)قثره

وبشدـبة ، ( 4,13)بستغسط حدـابي قـثره ، بسثارس شسال الخميل تس,مة في بعث )الثافعية الجاتية( 

ابعــة واألخيــحة فــي حــيع جــاء فــي السحتبــة الح  معبــحة عــع درجــة محتفعــة،،  %(82,6)مئغيــة مقــثراىا 

معبحة ،  %(7,77)وبشدبة مئغية مقثراىا  (3,89)بعث )التعاسف الغجثاني( بستغسط حدابي قثره 

 عع درجة محتفعة كجلط.

إلــى  اأشــارت عتــيمال ( 2014)الرــبحييع، و (2016اتفقــة ىــجه الشتيجــة مــع نتيجــة دراســة )حســث،و 

( التي أشارت 2010راسة )األسشل،مع الجكاء العاسفي لثى عيشة الثراسة، ود وجغد مدتغى عال  

%(، ودراســــة )عمــــغان 69.03إلــــى ارتفــــا  مدــــتغى الــــجكاء العــــاسفي لــــثى أفــــحاد العيشــــة وبشدــــبة )

 ، %(71.86( التــي أشــارت إلــى ارتفـــا  فــي درجــات الــجكاء العــاسفي بشدـــبة )2013والشغاجحــة، 

 ن أفحاد العيشة يستعغن بقثرات عالية مع الجكاء العاسفي.أو 
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التـي أشـارت إلـى مدـتغى مـشخفز ، ( 2015واختمفة ىجه الشتيجة مـع نتيجـة دراسـة )الزـبلعيع،

 مع الجكاء العاسفي لثى عيشة الثراسة. 

يجابية إفي مثارس شسال الخميل ىي بيئة   ن سبيعة  البيئة السثرسيةأويسكع تفديح ىجه الشتيجة ب

مسـا يسـشو الشمبـة القـثرة  ،تمـف األسـحافيدغدىا التعاسف والحغار والتغاصل االجتساعي بـيع مخ، 

بذــــكل مـــشضظ عمــــى ن السثرســــة تعســـل أو  ،والتغاصـــل مــــع اآلخـــحيع ،عمـــى التعبيــــح عـــع مذــــاعحىظ

ن الــجكاء العــاسفي الغجــثاني ذو أاراتيظ العاسفيــة واالجتساعيــة ، و مدــاعثة الشمبــة عمــى تشــغيح ميــ

ويتعمـق بـالتشضيظ   ،ذـكل خـاصوفـي السثرسـة ب ،صمة بشبيعة تعامـل الشمبـة فـي الحيـاة بذـكل عـام

الجاتي وقثرة الشمبة عمى إدراك انفعـاالتيظ وإدراك مذـاعح اآلخـحيع، وإدارة االترـاالت التـي تسكـع 

 الشمبة مع الشجاح .

ن الشمبــة األذكيــاء عاسفيــا ووجــثانيا ىــظ أك,ــح قــثرة عمــى إدراك انفعــاالتيظ وضــبشيا إوفقــا لــجلط فــو 

قــثرة عمــى التغاصــل اللــثييظ أن ومذــاعحىظ وردود أفعــاليظ، و  وتشضيسيــا، وإدراك انفعــاالت اآلخــحيع

نجازىـا ن إلقثرة عمى تكغيع الرـثاقات، ولـثييظ أىـثافيظ الخاصـة التـي يدـعغ الومشاقذة مذاعحىظ و 

والشجـاح فـي السثرسـة  ، نجـاز فـي السجـال األكـاديسيلجلط فيـظ أك,ـح قـثرة عمـى اإل، بأفزل الشحق 

 وفي الحياة بذكل عام.

، والغزــــب  ،كــــالخغف :انخفـــاض مدــــتغى الـــجكاء العــــاسفي يجمــــب لمشمبـــة الذــــعغر الدـــمبيأّن و  

والعثوانيــــة وىــــجا يــــادي إلــــى اســــتيبلك ساقــــة األفــــحاد وانخفــــاض الــــحوح السعشغيــــة، ويجعميــــظ غيــــح 

 متعاونيع مع اآلخحيع، وكبة االنفعاالت يادي إلى عثم الديشحة والعثوانية.
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ساسية العميا في مثارس شسال الخميل يستمكغن ميارات الجكاء ويذيح ىجا إلى أن سمبة السححمة األ

، والثافعيـــة الجاتيـــة  ، والتعـــاسف الغجـــثاني ، فـــي إدارة االنفعـــاالت : العـــاسفي الغجـــثاني الستس,مـــة

 وميارات التغاصل االجتساعي. ، والغعي بالجات 

 تفديخ نتائج الدؤال الخامذ:

الاحكاء فاي متهساصات  (α) ≤0.05هى الجاللاة ىل تهجج فخوق ذات داللة إحراائية عشاج مدات

 :مجارس شسال الخميل تعدى لستغيخاتفي ى شمبة السخحمة األساسية العميا لجالعاشفي الهججاني 

 (؟الجشذ, والرخ, والتحريل الجراسي, والسدتهى التعميسي لألب, والسدتهى التعميسي لألم)

 تفديخ نتائجيا: أتيوفيسا ي (11-1وانبثق عن الدؤال الخامذ الفخضيات الرفخية )

 تفديخ نتائج الفخضية الدابعة:

فااي متهسااصات الااحكاء  (α) ≤0.05تهجااج فااخوق ذات داللااة إحرااائية عشااج مدااتهى الجاللااة  ال

ماجارس شاسال الخميال تعادى لستغياخ فاي لسخحماة األساساية العمياا العاشفي الهججاني لجى شمبة ا

 الجشذ.

داللة إحرائية فـي متغسـشات الـجكاء العـاسفي الغجـثاني لـثى وجغد فحوق ذات وتبيع مع الشتائج 

تعخى لستغيح الجشد عمى الثرجـة الكميـة  ،سمبة السححمة األساسية العميا  في مثارس شسال الخميل

لمجكاء العاسفي الغجثاني وباقي األبعاد األخحى لرالو )اإلناث(، إذ بمـ  الستغسـط الحدـابي عمـى 

، بيشســــا بمــــ  الستغســــط (3,89) ي الغجــــثاني لــــثى الشمبــــة )الــــجكغر(فالثرجــــة الكميــــة لمــــجكاء العــــاس

عشــث مدــتغى  (-4,698) ، كســا تبــيع أن قيســة )ت( السحدــغبة (4,20)الحدــابي لــثى )اإلنــاث( 
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رفزــــة الفحضــــية الرــــفحية الدــــابعة عمــــى الثرجــــة الكميــــة لمــــجكاء  وبشــــاء عميــــو ،(0,000)الثاللــــة

 العاسفي الغجثاني وباقي األبعاد األخحى.

ن الـجكغر كـانغا أك,ـح درجـة إحيت ، وتتفق ىجه الشتيجة مع نتيجة مدتغى التشسح وعبلقتو بالجشد 

 عاسفيا مع الجكغر. أك,ح ذكاءً واإلناث  ،في التشسح مع اإلناث

التي أشارت إلى وجغد فحوق في ، ( 2013اتفقة ىجه الشتيجة مع نتائج دراسة )عمغان والشغاجحة،

لرالو اإلناث، حيت تحى أن اإلنـاث يسـتمكع قـثرات لستغيح الجشد  جكاء العاسفي تعخى درجات ال

 تسكشيع مع الديشحة عمى انفعاالتيع وضبشيا.، عالية مع الجكاء العاسفي أك,ح مع الجكغر

( 2015( و )الثاللعـــة وصـــغالحة،2015،اختمفـــة ىـــجه الشتيجـــة مـــع  نتيجـــة دراســـة )الزـــبلعيعو 

حيــت أشــارت إلــى وجــغد فــحوق فــي مدــتغى الــجكاء العــاسفي تعــخى لستغيــح ، ( 2010)األســشل،و

نـو ال يغجـث فـحوق فــي أالتـي أشـارت إلــى ،  (2014)الرـبحييع،الجـشد لرـالو الـجكغر، ودراســة  

مدتغى الجكاء العاسفي تعـخى لستغيـح الجـشد، ويسكـع تفدـيح ىـجه االختبلفـات فـي ضـغء اخـتبلف 

 ات الثراسة.واختبلف مجتسع، السقاييد السدتخثمة 

أن اإلنـاث ذوات الـجكاء العـاسفي الغجـثاني مـع ( 2000وتتفق ىجه الشتيجة مع مـا ذكـحه )جغلسـان،

أنيـــع السحتفـــع يترـــفع بالحدـــظ والتعبيـــح عـــع مذـــاعحىع برـــغرة مباشـــحة، ويـــ,قع فـــي مذـــاعحىع، و 

يع ومع الديل لـثي ،اجتساعيات، ويدتشعع التكيف مع الزغغط الشفدية، ولثييع تغازن اجتساعي

 تكغيع عبلقات جثيثة.
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ولثييع قثرة عمى مغاجية السذكبلت والزغغط  ،ويحى الباحت أن الشالبات أك,ح وعيا مع الجكغر

نتيجـة تسـتعيع بسحونـة  ،الشفدية والتعامل معيا، والرسغد والقثرة عمى تشضـيظ انفعـاالتيع وضـبشيا

 عقمية تجعل ترحفاتيع مقبغلة اجتساعيا.

 الثامشة:تفديخ نتائج الفخضية 

فااي متهسااصات الااحكاء ( α) ≤0.05ال تهجااج فااخوق ذات داللااة إحرااائية عشااج مدااتهى الجاللااة 

ماجارس شاسال الخميال تعادى لستغياخ فاي ى شمبة السخحماة األساساية العمياا العاشفي الهججاني لج

 .الرخ

فــي  (α) ≤0.05نــو ال تغجــث فــحوق ذات داللــة إحرــائية عشــث مدــتغى الثاللــة أتبــيع مــع الشتــائج و 

مـثارس شـسال الخميـل فـي ى سمبة السححمة األساسـية العميـا متغسشات الجكاء العاسفي الغجثاني لث

تبعــًا لستغيــح الرــف عمــى الثرجــة الكميــة لمــجكاء العــاسفي الغجــثاني وبــاقي األبعــاد األخــحى، فقــث ، 

دـتغى عشـث م،  (0,35)بمغة قيسة )ف( السحدغبة عمـى الثرجـة الكميـة لمـجكاء العـاسفي الغجـثاني 

، وىــجا يــثعغ إلــى قبــغل الفحضــية الرــفحية ال,امشــة عمــى الثرجــة الكميــة لمــجكاء  (0,966)الثاللــة 

 العاسفي الغجثاني وباقي األبعاد األخحى.

حيـت أشـارت إلـى وجـغد فـحوق فـي ، ( 2015اختمفة ىجه الشتيجـة مـع نتـائج دراسـة )الزـبلعيع،و 

 لرالو الرف العاشح.أفحاد العيشة تعخى لستغيح الرف  مدتغى الجكاء العاسفي لثي

 

ويعخو الباحت ىجه الشتيجة إلى أن الجكاء العاسفي الغجثاني لثى سـبلب السححمـة األساسـية العميـا 

وىــي مححمــة السحاىقــة  ، ال,ــامع( مــحتبط بالسححمــة العسحيــة التــي يســحون بيــاو الدــابع، و )الدــادس، :
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فدـــيغلغجية والشفدـــية التـــي تشـــحأ عمـــييظ، فيـــجه السححمـــة تس,ـــل انتقـــال وال ســـيسا التغيـــحات ال ،السبكـــحة

ــجات ، فــالشبلب فــي ىــجه  ــة إثبــات ال ــة إلــى مححمــة الشزــج، فيــي مححم الشالــب مــع مححمــة الشفغل

ويتسيخون بالشسغ العقمي واإلدراك الغاعي  ،السححمة يتكغن لثييظ الغعي بالجات وبالقثرات والسيارات

ذاتيـة بحيـت يدـعغن إلـى تحقيـق أىـثافيظ والغصـغل لمشجـاح، لـجلط ال يغجـث  ولثييظ دافعيـة ،اتيظو لج

فـــحوق فـــي متغســـشات الـــجكاء العـــاسفي الغجـــثاني لـــثييظ تعـــخى لستغيـــح الرـــف ، وعميـــو تـــظ قبـــغل 

 الفحضية ال,امشة.

 تفديخ نتائج الفخضية التاسعة:

فااي متهسااصات الااحكاء ( α) ≤0.05ال تهجااج فااخوق ذات داللااة إحرااائية عشااج مدااتهى الجاللااة 

العاشفي الهججاني لجى شمبة السخحمة األساسية العميا  فاي ماجارس شاسال الخميال تعادى لستغياخ 

 .التحريل الجراسي

ــــو  ــــة يتب ــــة إحرــــائية عشــــث مدــــتغى الثالل ــــحوق ذات دالل ــــائج وجــــغد ف ــــي  (α) ≤0.05ع مــــع الشت ف

ـــة األساســـية  ـــة السححم ـــجكاء العـــاسفي الغجـــثاني لـــثى سمب ـــا  فـــي مـــثارس شـــسال متغســـشات ال العمي

تبعًا لستغيح التحريل الثراسي عمى الثرجة الكمية لمجكاء العاسفي الغجثاني وباقي األبعاد ، الخميل

 (18,909)األخحى، فقث بمغة قيسة )ف( السحدغبة عمى الثرجة الكمية لمجكاء العاسفي الغجثاني 

ثراسـي السحتفـع، وبشـاء عمـى ذلـط لرـالو الشمبـة ذوي التحرـيل ال (0,000)عشث مدتغى الثاللة ، 

 تظ رفز الفحضية الرفحية التاسعة.

وتعـث ىـجه الثراسـة األولـى التـي  ،ن ىجا الستغيح لظ تتشاولـو دراسـات سـابقةإوعمى حث عمظ الباحت ف

تعـخى لستغيـح  إحرـائيةمع أن الشتيجـة أشـارت إلـى  وجـغد فـحوق ذات داللـة  ،تشاولة ىجا الستغيح

 التحريل الثراسي.
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التحرـيل الثراسـي السحتفـع يـثركغن أىسيـة الـجكاء وأثـحه  ي أن الشمبـة ذو بكع تفديح ىجه الشتيجة ويس

نو ال بث أن يكغن ىشاك أي يحسسغنيا لتحقيق أىثافيظ، كسا وذلط مع خبلل الخشط الت ،في حياتيظ

يــثل تكامــل بــيع ميــارات الــجكاء العــاسفي وميــارات الــجكاء السعحفــي لــثعظ التفــغق فــي األداء، وىــجا 

والسثرســة ، عمــى أىسيــة الــجكاء العــاسفي إلــى جانــب الــجكاء العقمــي لمشجــاح فــي الحيــاة بذــكل عــام 

 بذكل خاص، حيت أن الجكاء العقمي ال يكفي وحثه ليتسكع الشالب مع الشجاح.

كسـا يسكــع تفدـيح اخــتبلف مدـتغيات التحرــيل الثراســي لـثى الشمبــة بـاختبلف السيــارات والقــثرات 

يستمكغنيـا،  فالشمبــة ذو التحرـيل الثراســي السحتفـع يتسيــخون بزـبط الــشفد، والقــثرة السعحفيـة التــي 

 ، عمــــى فيـــــظ وإدراك انفعـــــاالتيظ وانفعـــــاالت اآلخـــــحيع، ويستمكــــغن ميـــــارات التغاصـــــل مـــــع اآلخـــــحيع

ــــا، أمــــا الشمبــــة ذو التحرــــيل الثراســــي  ــــح عــــع مذــــاعحىظ، فيــــظ مدــــتقحون عاسفي ويسكــــشيظ التعبي

القـثرة عمـى  ة عمـى ضـبط الـشفد واالنفعـاالت، فيـظ متدـحعغن، وتشقرـيظيشقرـيظ القـثر فالسشخفز 

 يجابي والقثرة عمى التعبيح عع انفعاالتيظ ومذاعحىظ.التغاصل والتفاعل اإل

 تفديخ نتائج الفخضية العاشخة:

فااي متهسااصات الااحكاء ( α) ≤0.05ال تهجااج فااخوق ذات داللااة إحرااائية عشااج مدااتهى الجاللااة 

ماجارس شاسال الخميال تعادى لستغياخ فاي العاشفي الهججاني لجى شمبة السخحماة األساساية العمياا 

 .السدتهى التعميسي لألب

تبــيع مــع الشتـــائج وجــغد فــحوق ذات داللـــة إحرــائية فــي متغســـشات الــجكاء العــاسفي والغجـــثاني  و 

باســـت,شاء بعـــث )التعـــاسف ، د األخـــحى لرـــالو )جـــامعي فـــأعمى( عمـــى الثرجـــة الكميـــة وبـــاقي األبعـــا
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تعــخى لستغيــح مدــتغى  ،مــثارس شــسال الخميــلفــي العميــا الغجــثاني( لــثى سمبــة السححمــة األساســية 

تعمــيظ األب، إذ بمــ  الستغســط الحدــابي عمــى الثرجــة الكميــة لمــجكاء العــاسفي الغجــثاني لــثى الشمبــة 

، بيشسـا بمـ  الستغسـط الحدـابي لـثى الشمبـة الـجيع (3,95)قـل( أجيع مدتغى تعميظ  بائيظ )ثانغي فال

ــيظ  بــائيظ )جــامعي فــأعمى(   (-2,697)، كســا تبــيع أن قيســة )ت( السحدــغبة (4,13)مدــتغى تعم

 وبشاء عميو رفزة الفحضية الرفحية العاشحة. ،(0,007)عشث مدتغى الثاللة

ث ىـجه الثراسـة األولـى التـي وتع، ن ىجا الستغيح لظ تتشاولو دراسات سابقة إوعمى حث عمظ الباحت ف

تعــخى لستغيــح  إحرـائيةتشاولـة ىــجا الستغيـح مــع أن الشتيجــة أشـارت إلــى  وجـغد فــحوق ذات داللــة 

 مدتغى تعميظ األب.

ويعخو الباحت ىجه الشتيجة إلى أن الجكاء العاسفي لثى الشمبة الجيع مدتغى تعميظ  بـائيظ جـامعي 

ذلـط بأنـو مـع الشبيعـي أن ازديــاد  ،قــلأ بـائيظ ثـانغي فلــجيع مدـتغى تعمـيظ فـأك,ح أعمـى مـع الشمبـة ا

ومــع  ،تتــحاكظ فــي مجــاليظ السعحفــي، ســشغات التعمــيظ يــاثح عمــى تعمــظ اآلبــاء ألمــغر معحفيــة عثيــثة 

وبأىسيتــو لمشجــاح فــي الحيــاة، فيعســل اآلبــاء عمــى إكدــاب ، الــغعي بعغامــل الــجكاء العــاسفي  :بيشيــا

والتخمـي عـع االنفعاليــة ، ويذـجعغنيظ عمـى ضـبط الـشفد  ،فيـةأبشـائيظ السيـارات االجتساعيـة والسعح 

 الدمبية.

كسا يعخو ذلط إلـى دور األب فـي تس,يـل قـثوة ألبشائـو فـي ترـحفاتو وتجشـب االنفعـاالت، ومدـاعثة 

األبشــاء فــي مغاجيــة الزــغغط والسذــكبلت التــي تعتحضــيظ، لــجلط يمعــب السدــتغى التعميســي لآلبــاء 

 ايجـابي، لـجوالتـأثيح اإل، وأساليب التغاصـل  ،ميارات الجكاء العاسفي دورا ميسا في إكداب أبشائيظ

 نحى أن ىجه الشتيجة واقعية ومقبغلة.
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 :ةتفديخ نتائج الفخضية الحادية عذخ 

فااي متهسااصات الااحكاء ( α) ≤0.05ال تهجااج فااخوق ذات داللااة إحرااائية عشااج مدااتهى الجاللااة 

تعادى لستغياخ , ماجارس شاسال الخميالفاي ى شمبة السخحمة األساسية العميا العاشفي الهججاني لج

 .السدتهى التعميسي لألم

تبــيع مــع الشتـــائج وجــغد فــحوق ذات داللـــة إحرــائية فــي متغســـشات الــجكاء العــاسفي والغجـــثاني و 

ـــاقي األبعـــاد األخـــحى  )إدارة : باســـت,شاء بعـــثي  ،لرـــالو )جـــامعي فـــأعمى( عمـــى الثرجـــة الكميـــة وب

االنفعاالت، والتعاسف الغجثاني( لثى سمبة السححمة األساسية العميـا بسـثارس شـسال الخميـل تعـخى 

لستغيح مدتغى تعميظ األم، إذ بم  الستغسط الحدابي عمى الثرجة الكميـة لمـجكاء العـاسفي الغجـثاني 

حدـابي لـثى ، بيشسـا بمـ  الستغسـط ال(3,95)قل( أيع مدتغى تعميظ أمياتيظ )ثانغي فلثى الشمبة الج

، كسـا تبـيع أن قيسـة )ت( السحدـغبة (4,09)الشمبة الجيع مدتغى تعميظ أميـاتيظ )جـامعي فـأعمى( 

 .ةوبشـاء عميـو رفزـة الفحضـية الرـفحية الحاديـة عذـح  ،(0,037)عشث مدتغى الثاللـة (-2,089)

وتعـث ىـجه الثراسـة األولـى التـي  ،ن ىجا الستغيح لظ تتشاولـو دراسـات سـابقةإوعمى حث عمظ الباحت ف

تعـخى لستغيـح  إحرـائيةمع أن الشتيجـة أشـارت إلـى  وجـغد فـحوق ذات داللـة  ،تشاولة ىجا الستغيح

 مدتغى تعميظ األم.

تستـع يحى الباحت أن الدـبب فـي ارتفـا  مدـتغيات الـجكاء العـاسفي الغجـثاني لـثى الشمبـة الـجيع تو 

م بشبيعتيــا وفشحتيــا تستمــط القــثرة عمــى تفيــظ اآلخــحيع إلــى أن األ أميــاتيظ  بسدــتغى تعميســي عــال  

،  وإدراكيـــظ ومعحفــة احتياجـــاتيظ، فــإذا ارتفـــع مدـــتغاىا التعميســي ازدادت قـــثرتيا عمـــى فيــظ اآلخـــحيع

تقـــثميا فـــي العســـح يخيـــث مـــع قـــثراتيا العاسفيـــة وذكائيـــا  بالتـــاليم و عميســـي لـــؤلفارتفـــا  السدـــتغى الت

مجكاء العاسفي يخداد مع تقثم العسح، كسا أن األم الستعمسة تتسيـخ ن السجسغ  الشيائي لأل ،العاسفي
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والقـثرة عمـى  ،والتفكيـح السششقـي ،بالقثرة عمى فيظ مذاعح اآلخحيع، وضبط السذـاعح واالنفعـاالت

وبالتــالي فيـــي تشقـــل ىـــجه الخبــحات والقـــثرات وتكدـــبيا ألبشائيـــا،  ،واتخـــاذ القـــحارات ،حــل السذـــكبلت

تغى التعميســي ميــظ فــي تشسيــة الــجكاء العــاسفي لــثى األبشــاء، فــاألم ذات السدــ ولمتشذــئة األســحية دور

يجابية وتذجعيظ عمى ضبط الجات،وال,قة بالشفد،والتغاصل والتعاسف مع إىا بءالسحتفع تعامل أبشا

 اآلخحيع.
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 الجراسة تهصيات 1.1

 يأتي: في ضغء الشتائج التي تغصمة إلييا الثراسة،  فإن الباحت يغصي بسا

التخشيط لبحامج تثريبية وعبلجية لتشسية الجكاء العاسفي الغجثاني لثى سمبة السثارس  .1

الجكغر، بيثف زيادة مدتغى الجكاء العاسفي الغجثاني لثييظ، الن ارتفا  الجكاء العاسفي 

 .يقمل مع مدتغيات التشسح السثرسي

السشاىج الثراسية ضحورة تزسيع ميارات الجكاء العاسفي الغجثاني وتثريديا ضسع  .2

 لمشمبة

تغعية األسحة الفمدشيشية عع سحيق اإلعبلم واجتساعات مجالد أولياء األمغر والسعمسيع  .3

 باألساليب التحبغية الرحيحة لتشذئة الشفل تشذئة سغية بعيثة عع العشف والعثوان.

التشسح التأكيث عمى دور وزارة التحبية والتعميظ في وضع بحامج وقائية لسشع انتذار سمغك  .4

 في السثارس.

 عسل نثوات ومحاضحات ت,قيفية لمشمبة تثور حغل مفيغم الجكاء العاسفي الغجثاني .5

إجحاء السخيث مع الثراسات والبحغث في التشسح وفي الجكاء العاسفي الغجثاني في ضغء  .6

 متغيحات أخحى 
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(0ملحك )أ:  

 المدرسً لبل التحكٌمممٌاس التنمر 

 

 جامعة الخلٌل/ كلٌة التربٌة

 برنامج ماجستٌر اإلرشاد النفسً والتربوي

 

  وبعج: شيبة تحية

 العاااشفي بالااحكاء لسجرساايا التشسااخ عالقااة إلااى  التعااخف تيااجف دراسااة  بااإجخاء الباحااث يقااهم

 الجراساة ىاحه وتعاج ,  الخميال شاسال ماجارس فاي العمياا األساسية السخحمة شمبة لجى الهججاني

 كمياة مان والتخباهي  الشفداي اإلرشااد فاي الساجداتيخ درجاة عماى الحراهل لستصمباات استكساال

 الخميل. جامعة في التخبية

 دقيقاة اإلجاباات تكاهن  نوأ العسماي, الهاقاع حداب فقاخة كل عن اإلجابة تكماحزخ  من أرجه لحا

 فااي الااهاردة سعمهماااتال بااأن مساااع الجراسااة, نتااائج عمااى أىسيااة ماان ليااا لسااا , ومهضااهعية

 التامة. بالدخية وستحاط فقط, العمسي البحث ألغخاض ستدتخجم ستبانةاال

 

   استجابتكم.... وحدن لتعاونكم شكخا
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 العسمة عخفات الصالب: إعجاد                                                                                    

 السرخي  إبخاىيم الجكتهر: إشخاف                                                                                        

 

  العامة معمهمات : األول القدم

 : (X  ) إشارة بهضع عامة معمهمات تتزسن التي األسئمة نع اإلجابة يخجى

 : الجشذ .1
 

      أنثى -ب                                          ذكخ - أ
 

 :  رخال .1
  

  الثامن الرخ -ج                  دابعالرخ ال  -ب                         دسالدا الرخ -أ 
 

 :الجراسي تحريلال .1
 

  جيج ججا   -ب                                           مستاز - أ
 

 

  مقبهل     -د                                              جيج -ج

  : لألب التعميسي السدتهى  -1
 

                             جامعي فأكثخ -ب                           أقل من ثانهي  - أ
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 : مالسدتهى التعميسي لأل 

 

                             جامعي فأكثخ -ب                           أقل من ثانهي  - أ
 

 القدم الثاني: مقياس التشسخ السجرسي

 :تحت الجرجة التي تشاسبك لكل فقخة مقابمة (×)الخجاء وضع إشارة 

بتلمٌذ آخر,  إللحاق األذى , هو أفعال سلبٌة متعمدة من جانب تلمٌذ أو أكثر التنمر المدرسً:

 :تكون هذه األفعال السلبٌة بالكلمات مثلطوال الولت , وٌمكن أن وتتم بصورة متكررة 

, كالضرب  :والشتائم , كما ٌمكن أن تكون باالحتكان الجسدي, والتوبٌخ , واإلغاظة  ,التهدٌد

التكشٌر : مثل , أو التعرض الجسدي , والركل , أو حتى بدون استخدام الكلمات , والدفع 

ن المجموعة أو رفض االستجابة ع غٌر الالئمة , بمصد وتعمد عزله أو اإلشارات, بالوجه 

 .  (Olweus,1993)لرغبته 

 مصمقا نادرا أحيانا غالبا دائسا الفقخة                            الخقم

      .حث الشمبة بأعسال لظ يحتكبيا وجعمة اآلخحيع يكحىغنواتيسة أ 1

      .لمتذاجح مع احث الشمبة األقل قغة مشي وضحبتوسببا افتعمة  1

      .حث الشمبةتخحيب أشياء تخر أبقسة عسثا  1

      .حث الشمبة عسثا نضحات سخحية واستيخاءنضحت إلى أ 1

      .حث الشمبة نضحات غاضبة لتيثيثهنضحت إلى أ 1

      .حث الشمبة بألفا  بجيئةسببة أل 6

      .حث الشمبةعع عبلمات أأصثرت تعميقات مخعجة  1

1 

دسات الجدسية والسضيح العام لثى مخعجة عع الأصثرت تعميقات 
      .حث الشمبةأ
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      .سحقة أشياء خاصة بأحث الشمبة عسثا 9
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      .أشعمة الفتع بيع الشمبة بتذجيعيظ عمى السذاجحات 11

      .حث الشمبة مع السجسغعة التي أكغن متغاجثا معياسحدت أ 11

11 

في مكان ضيق كخاوية الرف أو حذحتو ، حث الشمبة لغية ذرا  أ
      .م,بل أو تحة السقعث

      .أثشاء حثي,و في قاسعة أحث الشمبة عسثا 11

      .حادةىاجسة أحث الشمبة وضحبتو بأدوات  11

      .نذحت اإلشاعات واألكاذيب بيع بعز الشمبة 11

      .حث الشمبة ألخج نقغدهاستخثمة القغة ضث أ 16

      .وضحبتو بيثي كغنو ضعيفا أمامي، صفعة أحث الشمبة  11

      .جعمة أحث الشمبة أضحغكة أمام اآلخحيع 11

      .ححضة بعز الشمبة عمى سبلب  خحيع 19

      .أخفية عسثا أشياء خاصة بأحث الشمبة 11

      .أسمقة عمى أحث الشمبة ألقاب بجيئة 11

      .مكانو عسثادفعة أحث الشمبة وجمدة في  11

      .احتمة عمى أحث الشمبة وأخجت نقغده 11

      .ضحبة أحث الشمبة بقثمي عشثما مح أمامي 11

      .رفزة إرجا  بعز األشياء التي استمفتيا مع أحث الشمبة 11

      .وأخجت دوره بالقغة ،وقفة أمام أحث الشمبة 16
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      .فغقوألقية أحث الشمبة عمى األرض وجمدة  11

      .أثشاء حثي,وفي لظ أص  إلى أحث الشمبة  11

      .كذفة عسثا األسحار الذخرية ألحث الشمبة 19

      .قسة بسعايحة أحث الشمبة بشحيقة كبلمو 11

      .ححضة بعز الشمبة عمى كحاىية أحثىظ 11

      .فحضة رأيي عمى أحث الشمبة بالقغة 11

      .وأصثقائي أحث الشمبةرفزة أنا  11

      .كذحت في وجو أحث الشمبة )قسة بالتعبيد والتكذيح( 11

      .قسة بسعايحة أحث الشمبة بعيغبو الجدسية 11

      .قسة بإغاصة أحث الشمبة بسختمف الشحق  16

      .بع,ة رسائل تخغي  واحتقار ألحث الشمبة 11

11 

وادعية أن سالبا  خح ىغ مع  ،قسة بعسل مقالب في أحث الشمبة
      .فعميا

      .رفزة عسثا رغبة أحث الشبلب بسرادقتي 19

      .أنذح الذائعات عع بعز  زمبلئي 11

      .وي السثرسة عمى فعل شيء ال يحغب بأقغم بإجبار أحث زمبلئي ف 11

      .أتعسث عثم مذاركة أحث الشمبة في الرف باألنذشة الرفية 11

      .وال أتحثث معو،أتجاىل أحث زمبلئي في الرف 11

      عمى بعز أحث زمبلئي االستيخائيةأسمق الشكات  11
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      .صحخ برغت عال إلفخا  التبلميجأ 11

      .افتعل األسباب لمتذاجح مع التبلميج 16

      .أشعح بالدحور عشث إلحاق األذى بالتبلميج 11

      .اآلخحيعأشعح بالحقث مع نجاح  11

      .أحب أن أنتقظ مع الخمبلء الجيع ياذونشي 19

      .أكتب أسساء التبلميج عمى الجثران 11

      .أقغم بإزعاج التبلميج األصغح سشا مشي 11

      .أقغم بالغشاية الكاذبة ليعاقب التبلميج 11

      .أقمل مع شأن زمبلئي اآلخحيع 11
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 (9ملحك )أ:

 التنمر المدرسً بعد التحكٌمممٌاس 

 جامعة الخلٌل/ كلٌة التربٌة

 برنامج ماجستٌر اإلرشاد النفسً والتربوي

 

  وبعج: شيبة تحية

 لجى الهججاني العاشفي بالحكاء وعالقتو لسجرسيا التشسخ   بعشهان دراسة  بإجخاء الباحث يقهم

 اسااتكساال الجراسااة ىااحه وتعااج  ,  الخمياال شااسال مااجارس فااي العميااا األساسااية السخحمااة شمبااة

 فاي التخبياة كمياة مان والتخباهي  الشفداي اإلرشاد في الساجدتيخ درجة عمى الحرهل لستصمبات

 الخميل. جامعة

 بكاال بااو تذااعخ مااا حدااب ييذالسقااا فقااخات ماان فقااخة كاال عاان اإلجابااة اتكمحزااخ  ماان أرجااه لااحا

 عمساا الجراساة, نتاائج عماى أىسياة مان لياا لساا ,ومهضهعية دقيقة اإلجابات تكهن  نوأ أمانة,

 وساااتحاط فقاااط, العمساااي البحاااث ألغاااخاض ستداااتخجم ساااتبانةاال فاااي ردةالاااها السعمهماااات نباااأ

 التامة. بالدخية

   استجابتكم.... وحدن لتعاونكم شكخا

 

 العسمة عخفات الباحث:                                                                            

 السرخي  إبخاىيم الجكتهر: إشخاف                                                                                      
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  العامة معمهمات : األول القدم

 : (X  ) إشارة بهضع عامة معمهمات تتزسن التي األسئمة نع اإلجابة يخجى

 : الجشذ .1
 

      أنثى -ب                                          ذكخ - ب
 

 :  رخال .1
  

  الثامن الرخ -ج                  دابعالرخ ال  -ب                         دسالدا الرخ -أ 
 

 :الجراسي تحريلال .1
 

  جيج ججا   -ب                                           مستاز - ب
 

 

  مقبهل     -د                                              جيج -ج

  : لألب التعميسي السدتهى .1
 

                             جامعي فأكثخ -ب                           أقل من ثانهي  - ب

 

 : مالسدتهى التعميسي لأل 

 

                             جامعي فأكثخ -ب                           أقل من ثانهي  - ب
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 القدم الثاني: مقياس التشسخ السجرسي

 :تحت الجرجة التي تشاسبك لكل فقخة مقابمة (×)الخجاء وضع إشارة 

إللحاق األذى بتلمٌذ آخر, , هو أفعال سلبٌة متعمدة من جانب تلمٌذ أو أكثر  التنمر المدرسً:

ت مثل وتتم بصورة متكررة وطوال الولت , وٌمكن أن تكون هذه األفعال السلبٌة بالكلما

, كالضرب  :والتوبٌخ , واإلغاظة والشتائم , كما ٌمكن أن تكون باالحتكان الجسدي ,التهدٌد

التكشٌر بالوجه : مثل  ,أو التعرض الجسدي,والركل , أو حتى بدون استخدام الكلمات ,والدفع 

 أو رفض االستجابة لرغبته, ن المجموعة غٌر الالئمة , بمصد وتعمد عزله ع أو اإلشارات, 

(Olweus,1993)  . 

 مصمقا   نادرا   أحيانا   غالبا   دائسا   الفقخة                            الخقم

      غىا لكي يكحىو اآلخحون.الشمبة بأعسال لظ يحتكب اتيسة بعز 1

      وقسة بزحبو.حث الشمبة األقل قغة مشي مع أ لمتذاجحسببًا افتعمة  1

      .الشمبة بعزبتخحيب أشياء تخر  قسة عسثاً  1

      .نضحات سخحية واستيخاء الشمبة عسثاً  أنضح إلى بعز 1

      ظ.لتيثيثى كإشارة الشمبة نضحات غاضبة أنضح إلى بعز 1

      .الشمبة بألفا  بجيئة تمفضة عمى بعز 6

      أستعحض قغتي الجدثية أمام الشمبة لتخغيفيظ مشي. 1

      السثرسة.أمارس سمغك التشسح خارج  1

      .أشياء خاصة بأحث الشمبة عسثاً  سحقةع  9

      .الفتع بيع الشمبة بتذجيعيظ عمى السذاجحات أشعمةع  11

      .معيا متغاجثاً كشةع حث الشمبة مع السجسغعة التي أ سحدتع  11



 

141 
 

 

      .مشي بإزعاج التبلميج األصغح سشاً  أقغمع  11

      ظ.أثشاء حثي,ي ًا في الشمبة عسث عادة ما أقاسع 11

      .حث الشمبة ألخج نقغدهالقغة أو االحتيال ضث أ استخثمةع  11

      .أمامي وضحبتو بيثي كغنو ضعيفاً  ،أحث الشمبة فعةع َص  11

      .أضحغكة أمام اآلخحيع ألجعميظ الشمبة استيخأ ببعز 16

      لكي يتيظ اآلخحيع بيا. أشياء خاصة بأحث الشمبة عسثاً  أخفيةع  11

      الشمبة بعز األشياء التي استمفتيا مع بعزإرجا   أرفز 11

      استيتارًا بحثي,و. أثشاء حثي,وفي إلى أحث الشمبة  ص ر لظ أع  19

      أمام الخمبلء. األسحار الذخرية ألحث الشمبة عسثاً  كذفةع  11

      .الشمبة بالقغة رأيي عمى بعز فحضةع  11

      اتجاىاتي نحغ الشمبة اآلخحيع ىغ الشبج والتيسيذ. 11

      ال أراعي مذاعح وأحاسيد زمبلئي الشمبة. 11

      .الشمبة بعيغبو الجدسية بسعايحة بعز قسةع  11

      .عمى الجثران عبارات مديئة عع الشبلب أكتبع  11

      .رسائل تخغي  واحتقار ألحث الشمبة بع,ةع  16

11 

 خح ىغ مع  وادعية أن سالباً ، بعسل مقالب في أحث الشمبة  قسةع 
      .فعميا
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      .بسرادقتي رغبة بعز الشمبة عسثاً  رفزةع  11

      .الذائعات عع بعز  زمبلئي أنذحع  19

      .أقغم بإجبار أحث زمبلئي في السثرسة عمى فعل شيء ال يحغب فيو 11

      .الشمبة في الرف باألنذشة الرفية أتعسث تعشيل  مذاركة 11

      إمعانًا في احتقاره.أتجاىل أحث زمبلئي في الرف  11

      .أسمق الشكات االستيخائية عمى بعز زمبلئي 11

      .إلفخا  التبلميج عال   صحخ برغت  أ 11

      .لمتذاجح مع التبلميج السبحرات فتعلع أ 11

      .عشث إلحاق األذى بالتبلميج بالستعة أشعحع  16

      .شياذونَ الجيع يع  أميل إلى االنتقام مع الشمبة 11



 

142 
 

 

 

 (0ملحك )ب: 

 ممٌاس الذكاء العاطفً الوجدانً لبل التحكٌم

 جامعة الخلٌل/ كلٌة التربٌة

 برنامج ماجستٌر اإلرشاد النفسً والتربوي

 

  وبعج: شيبة تحية

 لجى الهججاني العاشفي بالحكاء وعالقتو لسجرسيا التشسخ   بعشهان دراسة  بإجخاء الباحث يقهم

 اسااتكساال الجراسااة ىااحه وتعااج ,  الخمياال شااسال مااجارس فااي العميااا األساسااية السخحمااة شمبااة

 فاي التخبياة كمياة مان والتخباهي  الشفداي اإلرشاد في الساجدتيخ درجة عمى الحرهل لستصمبات

 الخميل. جامعة

 بكاال بااو تذااعخ مااا حدااب ييذالسقااا فقااخات ماان فقااخة كاال عاان اإلجابااة اتكمحزااخ  ماان أرجااه لااحا

 عمساا الجراساة, نتاائج عماى ياةأىس مان لياا لساا ومهضاهعية دقيقاة اإلجاباات تكهن  نوأ أمانة,

 وساااتحاط فقاااط, العمساااي البحاااث ألغاااخاض ستداااتخجم ساااتبانةاال فاااي الاااهاردة السعمهماااات باااأن

 التامة. بالدخية

   استجابتكم.... وحدن لتعاونكم شكخا

 

 العسمة عخفات الباحث:                                                                            

 السرخي  إبخاىيم الجكتهر: إشخاف                                                                                      
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  العامة معمهمات : األول القدم

 : (X  ) إشارة بهضع عامة معمهمات تتزسن التي األسئمة نع اإلجابة يخجى

 : الجشذ .1
 

      أنثى -ب                                          ذكخ - ت
 

 :  رخال .1
  

  الثامن الرخ -ج                  دابعالرخ ال  -ب                         دسالدا الرخ -أ 
 

 :الجراسي تحريلال .1
 

  جيج ججا   -ب                                           مستاز - ت
 

 

  مقبهل     -د                                              جيج -ج

  : لألب التعميسي السدتهى .1
 

                             جامعي فأكثخ -ب                           أقل من ثانهي  - ت

 

 : مالسدتهى التعميسي لأل 

 

                             جامعي فأكثخ -ب                           أقل من ثانهي  - ت
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 المسم الثالث: ممٌاس الذكاء العاطفً الوجدانً

( بأنه مجموعة من المهارات االنفعالٌة 0221) Golemanعرفه جولمان  الذكاء العاطفً:

 التً ٌتمتع بها الفرد والالزمة للنجاح المهنً والنجاح فً الحٌاة., واالجتماعٌة 

 وٌتكون هذا الممٌاس من خمسة أبعاد:

بعد إدارة االنفعاالت: لدرة الفرد على إدارة انفعاالته وأفعاله ومشاعره بطرٌمة  .0

 (.9113ٌئات مختلفة )السمادونً,متوافمة ومرنة عبر موالف وب

 مصمقا   نادرا   أحيانا   غالبا   دائسا   مؤشخات إدارة االنفعاالت الخقم

      تجاه اآلخحيع في حياتي.تاثح مذاعحي اإليجابية  1

      تداعثني مذاعحي الرادقة اتجاه زمبلئي عمى الشجاح في دروسي. 1

1 

في مغاقف ك,يحة مع جابي إلى إيستشيع تحغيل تفكيحي الدمبي أ
      زمبلئي.

1 

أستشيع الديشحة عمى انفعاالتي في أثشاء أي مغقف مخعج في 
      السثرسة.

1 

أثشاء السغاقف الزاغشة في حتفب بثرجة عالية مع االتخان االنفعالي أ
      في السثرسة.

      أتحكظ في مدتغى انفعاالتي سبقًا لشبيعة السغقف في الرف. 6

      يجابية نحغ زمبلئي في السثرسة.اتجاىات إلثي  1

1 

أثشاء وجغدي في  في والتفاؤل،كالسحح : صيح انفعاالت ايجابية أ
      السثرسة.

      شعح بعثم االتخان االنفعالي بعث رسغبي في أي امتحان.أ 9
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بعد التعاطف الوجدانً:  المدرة على إدران مشاعر  وانفعاالت اآلخرٌن من أصواتهم  .9
وانفعاالتهم أو تعبٌرات وجوههم والتوحد معهم انفعالٌا وفهم مشاعرهم 

 (.9102)خالد,
 

 

 

 

      ستشيع إدارة السغاقف الشارئة في السثرسة بفاعمية ونجاح.أ 11

      تقبل انفعاالت زمبلئي في الرف ميسا كان مدتغاىا.ستشيع أ 11

      ستفيث مع تجارب زمبلئي الشبلب في إدارة انفعاالتيظ في السثرسة.أ 11

 مصمقا   نادرا   أحيانا   غالبا   دائسا   مؤشخات التعاشخ الهججاني الخقم

      لجي إحداس باحتياجات زمالئي ومذاعخىم. 1

      .بكل تفيظأتقبل شكاوي زمبلئي  1

      لثي القثرة عمى فيظ مذاعح زمبلئي وانفعاالتيظ. 1

      زمبلئي.أميل إلى التعاسف مع  1

      أتعاسف مع زمبلئي عشثما يسحون بسغاقف محخنة. 1

6 

أححص عمى عثم إصيار أي مذاعح أو انفعاالت سمبية اتجاه 
      زمبلئي في السثرسة.

      .يدتشيع زمبلئي است,ارة غزبي بديغلة 1

      .أشعح بالدعادة لشجاح زمبلئي اآلخحيع وأقثم ليظ التياني 1

      .أثشاء حثي,ي معيظفي أتدبب في جحح مذاعح زمبلئي  9
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بعد الدافعٌة الذاتٌة: لدرة الفرد على ضبط انفعاالته والتحكم فٌها وضبط انفعاالت  .2

 (.9102اآلخرٌن, وتوظٌف انفعاالته وانفعاالت اآلخرٌن نحو تحمٌك األهداف )حمد,
 

 

 

 

 المعرفة االنفعالٌة )الوعً بالذات(: معرفة الفرد لذاته وإدراكه النفعاالته حال حدوثها,  .4
 (.9111)جولمان,وهو أساس الثمة بالنفس 

 مصمقا   نادرا   أحيانا   غالبا   دائسا   مؤشخات بعج الجافعية الحاتية الخقم

      .يخداد تقثيحي لجاتي بعث نجاحي في أي امتحان في السثرسة 1

1 

لثي القثرة عمى الس,ابحة في إنجاز السيام السثرسية حتى وإن فذمة 
      السيام. ىحثفي أداء إ

1 

روتيع الثوام السثرسي ال ياثح عمى مدتغى دافعيتي ألداء السيام 
      .السثرسية

1 

نجاحي في السغاد الثراسية يثفعشي نحغ تحديع مدتغى أدائي 
      .الثراسي

      .نجاز السيام السثرسية عمى أكسل وجوأستشيع إ 1

      أجث نفدي مدتستعًا داخل الرف بالحغظ مع الزغغط السحيشة 6

      .تجاه زمبلئي داخل السثرسة ةلثي القثرة عمى تحسل السداولي 1

      .مدتغى تقثيحي لجاتي عامل ميظ في نجاحي في السثرسة 1

9 

 

تبقى دافعيتي في السثرسة عالية بالحغظ مع عثم استقحار حالتي 
      .الشفدية واالنفعالية.
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التواصل االجتماعً : إدران انفعاالت اآلخرٌن والتفاعل معها , وحل المشكالت  .1

 (.9102والنزاعات والمدرة على التفاوض )خالد,

 

 مصمقا   نادرا   أحيانا   غالبا   دائسا   مؤشخات السعخفة االنفعالية )الهعي بالحات(      الخقم

      .السعحفة بإدارة االنفعاالت عامل ميظ في الشجاح في السثرسة 1

1 

تادي انفعاالتي الدمبية إلى إجحاء تعثيل في نسط تفكيحي في 
      الثراسة.

1 

االستجابة انفعاليًا وفق متشمبات السغقف في أثشاء وجغدي أستشيع 
      في السثرسة.

      أدرك صثق مذاعحي تجاه زمبلئي في السثرسة في أغمب األحيان. 1

      استشيع التعبيح عع مذاعحي تجاه زمبلئي بكل وضغح. 1

      نسط شخريتي التفاؤلي يداعثني عمى تقبل زمبلئي لي. 6

      بانفعاالتي قبل القيام بأي ميسة في السثرسة.أتحكظ  1

1 

أستشيع تقييظ انفعاالت زمبلئي، لكي أنجو في التعامل معيظ داخل 
      السثرسة.

 مصمقا   نادرا   أحيانا   غالبا   دائسا   التهاصل االجتساعي مع اآلخخينمؤشخات  الخقم

      .ال تتأثح عبلقتي بخمبلئي بحدود أفعاليظ 1

      .يجابية مع زمبلئي في السثرسةأميل إلى أن تكغن عبلقتي إ 1

      .ال أجث صعغبة في التغاصل مع زمبلئي وفيظ مذاعحىظ 1

     تجاه زمبلئي تغييح اتجاىات زمبلئي ومذاعحىظ  لثي القثرة عمى 1
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 انتيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اآلخحيع

      .شعح أنشي مغضع ثقة مع زمبلئي في الرفأ 1

      .ستشيع التأثيح في نسط تفكيح زمبلئي لتحقيق األىثاف التعميسيةأ 6

      .أتفاعل مع زمبلئي عشثما يعبحون عع مذاعحىظ 1

      .السثرسةأحب أن أتغاصل مع زمبلئي بعث  1

      .أحاول أن تكغن عبلقتي بخمبلئي عبلقة ود واحتحام 9

      متمط القثرة عمى التغاصل بشجاح مع مختمف الفئات العسحيةأ 11
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 (9ملحك )ب:

 ممٌاس الذكاء العاطفً الوجدانً بعد التحكٌم

 جامعة الخلٌل/ كلٌة التربٌة

 اإلرشاد النفسً والتربويبرنامج ماجستٌر 

 

  وبعج: شيبة تحية

 لجى الهججاني العاشفي بالحكاء وعالقتو لسجرسيا التشسخ   بعشهان دراسة  بإجخاء الباحث يقهم

 اسااتكساال الجراسااة ىااحه وتعااج ,  الخمياال شااسال مااجارس فااي العميااا األساسااية السخحمااة شمبااة

 فاي التخبياة كمياة مان والتخباهي  الشفداي اإلرشاد في الساجدتيخ درجة عمى الحرهل لستصمبات

 الخميل. جامعة

 بكاال بااو تذااعخ مااا حدااب ييذالسقااا فقااخات ماان فقااخة كاال عاان اإلجابااة اتكمحزااخ  ماان أرجااه لااحا

 عمساا الجراساة, نتاائج عماى أىسياة مان لياا لساا ,ومهضهعية دقيقة اإلجابات تكهن  نوأ أمانة,

 وساااتحاط فقاااط, العمساااي البحاااث ألغاااخاض ستداااتخجم ساااتبانةاال فاااي الاااهاردة السعمهماااات باااأن

 التامة. بالدخية

   استجابتكم.... وحدن لتعاونكم شكخا

 

 العسمة عخفات الباحث:                                                                            

 السرخي  إبخاىيم الجكتهر: إشخاف                                                                                      
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  العامة معمهمات : األول القدم

 : (X  ) إشارة بهضع عامة معمهمات تتزسن التي األسئمة عمى اإلجابة يخجى

 : الجشذ .1
 

      أنثى -ب                                          ذكخ - ث
 

 :  رخال .1
  

  الثامن الرخ -ج                  دابعالرخ ال  -ب                         دسالدا الرخ -أ 
 

 :الجراسي تحريلال .1
 

  جيج ججا   -ب                                           مستاز - ث
 

 

  مقبهل     -د                                              جيج -ج

  : لألب التعميسي السدتهى .1
 

                             جامعي فأكثخ -ب                           أقل من ثانهي  - ث

 

 : مالسدتهى التعميسي لأل 
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                             جامعي فأكثخ -ب                           أقل من ثانهي  - ث
 

 ثالثاً: ممٌاس الذكاء العاطفً الوجدانً

( بأنه مجموعة من المهارات االنفعالٌة 0221) Golemanعرفه جولمان  الذكاء العاطفً:

 واالجتماعٌة التً ٌتمتع بها الفرد والالزمة للنجاح المهنً والنجاح فً الحٌاة.

 مصمقا   نادرا   أحيانا   غالبا   دائسا   الفقخة                            الخقم

      زمالئي الصمبة تجاهتاثح مذاعحي اإليجابية  1

      .تجاه زمبلئي الشمبة في تقبميظ ليمذاعحي الرادقة تداعثني  1

1 

ايجابي في مغاقف ك,يحة مع  ،استشيع تحغيل تفكيحي الدمبي إلى
      زمبلئي.

1 

أثشاء أي مغقف مخعج في  في انفعاالتيأستشيع الديشحة عمى 
      السثرسة.

      .عادة ما أوازن بيع مدتغى انفعاالتي وسبيعة السغقف في الرف 1

      لثي اتجاىات ايجابية نحغ زمبلئي في السثرسة. 6

1 

أثشاء تفاعمي مع  في والتفاؤل ،يجابية كالسححأصيح انفعاالت إ
      .زمبلئي

      السغاقف االجتساعية في السثرسة بفاعمية ونجاح.ستشيع إدارة أ 1

      أتقبل انفعاالت زمبلئي في الرف ميسا كان مدتغاىا.  9

      لجي إحداس باحتياجات زمالئي ومذاعخىم. 11

      .أتقبل شكاوي زمبلئي وتجمحىظ بكل تفيظ 11
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      .لثي القثرة عمى فيظ مذاعح وعغاسف زمبلئي  11

      أتعاسف مع زمبلئي عشثما يسحون بسغاقف محخنة. 11

11 

تجاه زمبلئي إصيار أي مذاعح أو عغاسف سمبية  أححص عمى عثم
      في السثرسة.

      .يدتشيع زمبلئي است,ارة مذاعحي وعغاسفي بديغلة 11

      .وأقثم ليظ التياني ،أشعح بالدعادة لشجاح زمبلئي اآلخحيع 16

      .مذاعح وأحاسيد زمبلئي أثشاء حثي,ي معيظال أراعي  11

11 

معالجة مذكمة مع زمبلئي يخداد تقثيحي لجاتي بعث نجاحي في 
      .الشمبة

19 

 القثرة عمى الس,ابحة في إنجاز السيام السثرسية حتى وإن أثارتلثي 
      .انفعاالتي

      .عمى أكسل وجوأستشيع إنجاز السيام السثرسية  11

      .أجث نفدي جيثًا داخل الرف بالحغظ مع الزغغط السحيشة بي 11

11 

تجاه زمبلئي داخل االجتساعية  ةلثي القثرة عمى تحسل السداولي
      .السثرسة

      .مدتغى تقثيحي لجاتي عامل ميظ في نجاحي في السثرسة 11

11 

تبقى دافعيتي في السثرسة عالية بالحغظ مع عثم استقحار حالتي 
      الشفدية واالنفعالية.

     في التعامل مع السعحفة بإدارة االنفعاالت عامل ميظ في الشجاح  11
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 .اآلخحيع

16 

تادي انفعاالتي الدمبية إلى إجحاء تعثيل في نسط تفكيحي في السغاقف 
      .االجتساعية

      .تجاه زمبلئي في السثرسةأدرك صثق مذاعحي  11

      .بكل وضغحأستشيع التعبيح عع مذاعحي تجاه زمبلئي  11

      .نسط شخريتي التفاؤلي يداعثني عمى تقبل زمبلئي لي 19

      .أتحكظ بانفعاالتي قبل القيام بأي ميسة فييا تحثي في السثرسة 11

11 

نجو في التعامل معيظ داخل ، لكي أأستشيع تقييظ انفعاالت زمبلئي 
      .السثرسة

      تجاىيالعاسفية والغجثانية  ال تتأثح عبلقتي بخمبلئي بحدود أفعاليظ 11

11 

يجابية مع زمبلئي في عالية إأميل إلى أن تكغن عبلقاتي االنف
      .السثرسة

      ال أجث صعغبة في التغاصل مع زمبلئي وفيظ مذاعحىظ وأحاسيديظ 11

16 

تجاه الخمبلء تغييح اتجاىات زمبلئي ومذاعحىظ  لثي القثرة عمى
      .اآلخحيع

      .شعح أنشي مغضع ثقة واحتحام مع زمبلئي في الرفأ 11

      .ستشيع التأثيح في نسط تفكيح زمبلئي لتحقيق األىثاف التعميسيةأ 11

19 

أتفاعل مع زمبلئي وأتفيسيظ عشثما يعبحون عع مذاعحىظ وعغاسفيظ 
      .لي

      .أمتمط القثرة عمى التغاصل بشجاح مع مختمف الفئات العسحية 11
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 انتهت

 

 ملحك )ج(

 لائمة أسماء المحكمٌن

 
 االسم

 
 التخصص

 
 مكان العمل

 
 الدكتور كامل كتلو

 
 صحة نفسٌة

 
 جامعة الخلٌل

 
 الدكتور عادل رٌان

 
مناهج وطرق تدرٌس/فلسفة 

 التربٌة

 
 الخلٌل / جامعة المدس المفتوحة

 
 األستاذ الدكتور دمحم شاهٌن

 
 مناهج وطرق تدرٌس

 
 الخلٌل / جامعة المدس المفتوحة

 
 الدكتور خالد كتلو

 
 المٌاس والتموٌم

 
 الخلٌل / جامعة المدس المفتوحة

 
 الدكتور دمحم عجوة

 
 تربويعلم نفس 

 
 جامعة الخلٌل

 
 الدكتور عاٌد الحموز

 
 إرشاد نفسً وتربوي

 
 االستمالل/ أرٌحاجامعة 

 
 الدكتور إٌاد أبو بكر

 
 خدمة اجتماعٌة

 
 جنٌن / جامعة المدس المفتوحة

 
 الدكتور كمال سالمة

 
 إرشاد نفسً وتربوي

 
 رام هللا / جامعة المدس المفتوحة

 
 الدكتور دمحم أحمد شاهٌن

 
 إرشاد نفسً وتربوي

 
 المدس المفتوحة / رام هللاجامعة 
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 ملحك )د(

 كتاب تسهٌل مهمة
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 ملحك )هـ(

 معامالت االرتباط بٌن كل فمرة مع الدرجة الكلٌة لممٌاس التنمر المدرسً

 

الجاللة  قيسة ر الخقم
 اإلحرائية

الجاللة  قيسة ر الخقم
 اإلحرائية

الجاللة  قيسة ر الخقم
 اإلحرائية

1 0.478** 0.000 13 0.568** 0.000 25 0.689** 0.000 
2 0.555** 0.000 14 0.502** 0.000 26 0.597** 0.000 
3 0.554** 0.000 15 0.655** 0.000 27 0.566** 0.000 
4 0.635** 0.000 16 0.500** 0.000 28 0.614** 0.000 
5 0.564** 0.000 17 0.519** 0.000 29 0.666** 0.000 
6 0.556** 0.000 18 0.559** 0.000 30 0.592** 0.000 
7 0.643** 0.000 19 0.636** 0.000 31 0.564** 0.000 
8 0.575** 0.000 20 0.665** 0.000 32 0.594** 0.000 
9 0.520** 0.000 21 0.654** 0.000 33 0.537** 0.000 
10 0.592** 0.000 22 0.493** 0.000 34 0.584** 0.000 
11 0.577** 0.000 23 0.608** 0.000 35 0.647** 0.000 
12 0.532** 0.000 24 0.541** 0.000 36 0.525** 0.000 
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 ملحك )و(

 معامالت االرتباط بٌن كل فمرة مع الدرجة الكلٌة لممٌاس الذكاء العاطفً الوجدانً

 الجافعية الحاتية التعاشخ الهججاني االنفعاالت إدارة
الجاللة  قيسة ر الفقخات

 اإلحرائية
الجاللة  قيسة ر الفقخات

 اإلحرائية
الجاللة  قيسة ر الفقخات

 اإلحرائية
1 0.693** 0.000 1 0.728** 0.000 1 0.692** 0.000 
2 0.711** 0.000 2 0.693** 0.000 2 0.664** 0.000 
3 0.697** 0.000 3 0.719** 0.000 3 0.722** 0.000 
4 0.643** 0.000 4 0.742** 0.000 4 0.730** 0.000 
5 0.643** 0.000 5 0.683** 0.000 5 0.700** 0.000 
6 0.703** 0.000 6 0.509** 0.000 6 0.766** 0.000 
7 0.663** 0.000 7 0.690** 0.000 7 0.693** 0.000 
8 0.682** 0.000  0.149** 0.000    
9 0.643** 0.000       

    التهاصل االجتساعي السعخفة االنفعالية )الهعي بالحات(
الجاللة  قيسة ر الفقخات

 اإلحرائية
الجاللة  قيسة ر الفقخات

 اإلحرائية
   

1 0.726** 0.000 1 0.645** 0.000    
2 0.579** 0.000 2 0.696** 0.000    
3 0.779** 0.000 3 0.707** 0.000    
4 0.732** 0.000 4 0.753** 0.000    
5 0.767** 0.000 5 0.717** 0.000    
6 0.722** 0.000 6 0.743** 0.000    
7 0.732** 0.000 7 0.745** 0.000    
   8 0.686** 0.000    

 

 

 


