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 شكر وتقدير 

 

الخلق والمرسلين سيدنا محد    أشرفالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على  
اس المقام  هذا  في  وسلم/  عليه  هللا  هللاصلى  هذا  ال  من  ينفعنا  ان  العظيم  العلي   

العمل المتواضع، وان يكون في ميزان كل من ساهم في إتمامه، واخص بالشكر  
 الكبير كل من: 

الدكتور: كامل كتلو على جهوده الكبيرة في إتمام هذا العمل المتواضع لكي يخرج 
 على النور.

وإ الخليل  جامعة  الغراء  الدراسات  جامعتي  كلية  قسمالعليلى  النفسي    ا  اإلرشاد 
 والتربوي ممثلة بعميدها وطاقم التدريس الكرام وجميع العاملين فيها.

الشكر   كل  مني  فلهم  الدراسة  هذه  مناقشة  بقبول  تفضلهم  على  المناقشة  لجنة 
 والتقدير. 

 وختامًا الشكر لكل من ساهم وساعد في إتمام هذه الدراسة.

 .فضلإال ذوو الإذ ال يعرف الفضل ألهل الفضل 

 فجزى هللا الجميع عني خير الجزاء 

 "هللا   يشكر  الالناس   يشكر  المن  "
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 ملخص الدراسة

 سية لدى طلبة يطا والمسافر تراتيجيات مواجهة الضغوط النفالذكاء االنفعالي وعالقته باس
 إعداد الباحث: 

 حمزة جهاد العدرة 
 إشراف

 الدكتور كامل كتلو 
العالقة   على  التعرف  إلى  الدراسة  الضغوط هدفت  مواجهة  واستراتيجيات  االنفعالي  الذكاء  بين 

ر  افالمدارس في مدينة يطا، ومس  مجتمع الدراسة من جميع طلبة   تكون    ،طا والمسافرالنفسية لدى طلبة ي
وكما تم استخدام    ،  يالمنهج الوصفي االرتباط   استخدامتم  و   بًا وطالبة،  ( طال26566يطا البالغ عددهم )

وتم  للدراسة،  :أدوات  النفسية  الضغوط  مواجهة  استراتيجيات  ومقياس  االنفعالي،  الذكاء  مقياس  من  كل 
، تم  هامدينة يطا ومسافر   مدارسوطالبة يدرسون    اً ب( طال500من )على عينة مكونة    أداة الدراسةتطبيق  

أظهرت الدراسة أنه توجد عالقة    النتائج التالية:تم التوصل إلى أهم    الطبقية،  اختيارهم بالطريقة العشوائية
ط النفسية لدى طلبة يطا  طردية ذات داللة إحصائية بين الذكاء االنفعالي واستراتيجيات مواجهة الضغو 

المدارس في مسافر  و   ،والمسافر الذكاء االنفعالي لدى طلبة  الدراسة أن مستوى  بدرجة  أظهرت  يطا كان 
  بعد )المعرفة، و عد )التعاطف( في المرتبة الثانيةبو إدارة االنفعاالت بالمرتبة األولى ب عد    حيث جاء ،  مرتفعة

الثالثة المرتبة  الرا  بعد )تنظيم، و االنفعالية( في  المرتبة  )التواصل االجتما ، و بعةاالنفعاالت( في  عي(  بعد 
يجيات مواجهة الضغوط النفسية  أن مستوى استخدام استرات   النتائجأظهرت  ، و في المرتبة األخيرة والخامسة 

طلب مرتفعةلدى  بدرجة  كان  والمسافر  يطا  األولىة  بالمرتبة  الدينية(  )االستراتيجية  جاءت  حيث   ،  ،
، و)استراتيجية  دعم والمساندة( بالمرتبة الثالثة، و)استراتيجية الة حل المشكالت( بالمرتبة الثانيةو)استراتيجي

الرابعةالض بالمرتبة  االنفعالي(  واالستسالم(    ،بط  القبول  الخامسةو)استراتيجية  و)استراتيجية  ،  بالمرتبة 
السادسةالمواجه بالمرتبة  فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات    النتائج وجود أظهرت  ، و ة االنفعالية( 

الذكاء االنفعالإج الدراسة حول  وكانت   ات )الجنسمتغير  إلى  تبعاً ي لدى طلبة يطا والمسافر  ابات عينة 
،  شيكل  2000وكانت الفروق لصالح أصحاب الدخل أقل من    مستوى دخل األسرة،  ق لصالح االناث الفرو 

فروق ذات    وجود م  عد أظهرت الدراسة  ، و (وكانت النتائج لصالح أفراد التحصيل الممتاز  التحصيل الدراسي
  تبعاً داللة إحصائية في متوسطات إجابات عينة الدراسة حول الذكاء االنفعالي لدى طلبة يطا والمسافر  

فروق ذات داللة إحصائية في    وجود أظهرت الدراسة  ، و ، عدد أفراد االسرة(المرحلة الدراسية ات )متغير  إلى
  تبعاً وط النفسية لدى طلبة يطا والمسافر  ة الضغمتوسطات إجابات عينة الدراسة حول استراتيجيات مواجه

وكانت الفروق لصالح طلبة المرحلة   ، المرحلة الدراسةوكانت الفروق لصالح االناث   الجنسرات )متغي إلى



  س

  2000أقل من  ومن    شيكل  2000أقل من  وكانت الفرق لصالح كل من    ، مستوى دخل األسرةاألساسية
،  الطلبة من ذوي التحصيل المتوسط والممتازصالح كل من  وق لالفر وكانت    التحصيل الدراسي،    شيكل

 (أفراد. 5وكانت الفروق لصالح الذين عدد أفراد اسرهم أقل من  عدد أفراد األسرة
 الذكاء االنفعالي، الضغوط النفسية، استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية. الكلمات المفتاحية:



  ش

 

Abstract: 
Emotional Intelligence and its Relation to Strategies of Confronting 

Psychological Stress of Yatta and Al-Musafir Students 
Prepared by: 

Hamza Jihad Al-Adra 

Supervisor by: 

Dr. Kamel Katlo 

The study aimed to identify the relationship between emotional 

intelligence and strategies for coping with psychological stress among the 

students of Yatta and the traveler. The study population consisted of all school 

students in the city of Yatta and the traveler of Yatta, who numbered (26566) 

male and female students. The emotional intelligence scale, and the 

psychological stress coping strategies scale: tools for the study. The study tool 

was applied to a sample of (500) male and female students studying the schools 

of Yatta and its travellers. They were chosen by stratified random method. The 

following most important results were reached: The study showed that there is a 

relationship The study showed that the level of emotional intelligence among 

school students in Masafer Yatta was at a high degree, where the dimension of 

managing emotions came in the first place and after (sympathy) in the second 

place, and after (knowledge). emotionality) ranked third, and after (regulation of 

emotions) in the fourth, and after (social communication) in the last and fifth 

rank, and the results showed that the level of S The use of strategies for coping 

with psychological stress among the students of Yatta and the Traveler was at a 

high degree, as (religious strategy) ranked first, (problem solving strategy) 

ranked second, (support and support strategy) ranked third, and (emotional 

control strategy) ranked fourth, and (Acceptance and surrender strategy) ranked 

fifth, and (Emotional confrontation strategy) ranked sixth. The results showed 

that there were statistically significant differences in the average responses of 

the study sample about emotional intelligence among Yatta students and the 

traveler according to the variables (sex and the differences were in favor of 



  ص 

females, the level of family income and were The differences are in favor of 

those with an income of less than 2000 shekels, academic achievement and the 

results were in favor of individuals with excellent achievement), and the study 

showed that there were no statistically significant differences in the average 

responses of the study sample about emotional intelligence among Yatta 

students and the traveler according to the variables (school stage, number of 

family members) The study showed that there were statistically significant 

differences in the average responses of the study sample about strategies for 

coping with psychological stress among Yatta students and the traveler, 

according to the variables (the The differences were in favor of females, the 

stage of study, and the differences were in favor of students of the basic stage, 

the level of family income, and the difference was in favor of both less than 

2000 shekels and less than 2000 shekels, academic achievement and the 

differences were in favor of students with average and excellent achievement, 

the number of family members The differences were in favor of those whose 

family members numbered less than 5 . 

Keywords: emotional intelligence, psychological stress, strategies for coping 

with psychological stress
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 اإلطار العام للدراسة

 المقدمة: 

لكل   فالتفكير  وانفعاالته،  وعواطفه  اآلخرين  مع  الشخص  عالقات  عن  االنفعالي  الذكاء  يعبر 

أدى إلى    شخص فهو مزيج بين الشعور والفكر أو بين العقل والقلب وإذا سيطرت العاطفة على التفكير

وفقدان اتزانهم  الضغوط  ت غير صائبة، فاألشخاص الذين يعانون من  راوالوصول إلى قراتفكير غير سليم  

من   عاٍل  مستوى  على  كانوا  ولو  حتى  فيها  والتحكم  عواطفهم  على  السيطرة  يستطيعون  ال  فهم  العاطفي 

مية  ه، من هنا تأتي أهالشخص على تصرفات  سيطرةفي الشخصية وعدم    مشاكللى  إالذكاء وهذا سيؤدي  

 دراسة الذكاء االنفعالي وعالقاته المختلفة.

ء التي ظهرت  من أحدث أنواع الذكا   ، وبالرغم من كونهمفهوم واسع وعميقيعتبر  الذكاء االنفعالي  

الـنفس بالمعلومات والتقنيات في القرن الواحد والعشرينتطور  الفي ضوء  و ،  في مجال علـم  أدى   ،الهائل 

ما الذي يحتاجه الفرد لحل مشاكله والتأثير على  و ،  رؤية غير تقليدية لمفهوم الذكاء  ايجاد رة  ذلك إلى ضرو 

الثامن   الذكاء العاطفي إلى القرن  العقلية والعاطفية لآلخرين. يمكن إرجاع أصل  عندما   عشر،المهارات 

 . (2010لي، )المل ، الدافعية()المعرفة، العاطفة قسم العلماء الفكر إلى ثالثة أجزاء مختلفة

  ومراقبة يتضمن قدرة المرء على معرفة    ، والذيمن الذكاء االجتماعي  نوعيعتبر الذكاء االنفعالي  

الشخصية ومشاعره  اآلخرين،    ،انفعاالته  ومشاعر  علو وانفعاالت  االنفعاالت   ىالقدرة  هذه  بين  التمييز 

  وجيه تصرفاته مات الخاصة بها لتلى استخدام المعلو أو لآلخرين، والقدرة ع  ،والمشاعر سواء كانت للذات

 .( 2015)عبد الملك،  وتفكيره
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االنفعالي    يعبر الجيد   عن الذكاء  اإلدراك  طريقة  في  األفراد  بين  نسبيًا  الثابتة  الفردية  الفروق 

الذاتية فيها  ،وتنظيمها  ،وفهمها  ،لالنفعاالت  اآلخرين  عبروذلك    ،والتحكم  مشاعر  ،  وانفعاالتهم  ،مراقبة 

ت ل معهم بما يؤدي إلى اكتساب المزيد من المهارات االنفعالية واالجتماعية والعالقاتواصوال  ،والتعاطف

 . (2007)خليفة، سعد،  اإلنسانية

البسيط    هاالنفعالي ليس قدرة منفردة، ولكنوكما أن الذكاء   القدرات التي تتدرج من  مجموعة من 

فعاالت على   مثل )فهم األسباب ونتائج تأثير االناالنفعالي( إلى األكثر تعقيدًا وتداخالً   التوجيهنسبيًا مثل )

 (. 2007)السمدوني،  تداخلها مع الدافعية( المواقف االجتماعية اليومية وكيفية

وتوجيههـا والتحكم في    االنفعاالت هو المسئول عن إدارة وتنظيم    االنفعالييرى الباحث أن الذكاء  و 

النمو    الفرد،انفعاالت   لديه  يعزز  وبذلك  ياالنفعالمما  الذكي    يصبح ،  فرد   انفعالياً الفرد  بأنه  واجتماعيًا 

 .اآلخـرين بصورة ناجحة وسليمة  انفعاالت و  انفعاالتهـى أفضل من غيره في التعرف عل

أحداث   الضغوط   وتعد  وتمثل  حياتنا،  بها  تتصف  التي  الرئيسة  المظاهر  أحد  الضاغطة  الحياة 

سريعة التي تطرأ على حياة الفرد او تزعزع استقراره  الحادة والوالتغيرات    األحداث النفسية رد فعل على هذه  

وراء   الرئيس  السبب  الضغوط  فهذه  الطبيعية،  حياته   واإلحساس العضوية    باألمراض   اإلصابةومجرى 

 ( 2007د. )مريم، التي تصيب الفر  واالجتماعيةالنفسية  المشكالت الكثير من ب

يتعرض له تفوق كثيرًا قدراته على  الموقف الذي  أن متطلبات    الفرد و يحدث الضغط عندما يشعر  

يعتبر   هل  يتطلبه  وما  أمامه  الذي  الموقف  الفرد  يرى  كيف  أخرى  وبعبارة  معها،  التعامل  او  مواجهتها، 

 (Lazarus, 1966مخيفًا، أم تحديًا يمكنه التعامل معه؟ )

التواز  من  حالة  خلق  على  قدرته  عدم  يدرك  عندما  بي فالفرد  المن  متطلبات  علن  وقدرته  ى وقف 

االستجابة لهذا الموقف فإنه يشعر بهيمنة الضغوط عليه، ولكنه إذا استطاع أن يكون مقبواًل ومفيدًا تحت 
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ت جديدة ستخدام استراتيجياال   األفراد منها استثارة    للضغوط، والهدفالضغوط يعد هذا الجانب اإليجابي  

 ( 2003سنين، التي تواجههم. )ح لمقاومة المشكالت، المواقف الضاغطة

الفرد الستخدام    في حالة تأثير الضغوط النسية على الفرد بشكل سلبي، يؤدي ذلك إلى توجيههو 

ومواجهتها، وتعتبر هذه االستراتيجيات  تعامل مع الضغوط لالعديد من المهارات واألساليب واالستراتيجيات ل

األحداث الضاغطة  النفسي في مواجهة  الحتفاظ بالتوافق  لصحة النفسية التي تعين الفرد على اامن عوامل  

التخلص من الضغوط النفسية والتعامل    علىهذه األساليب من شأنه أن يساعد الفرد    فاستخدامفي حياته،  

 . (2018ذوادي، ) أثارهااليومي معها والتقليل من 

( حيث  2017دراسة حومل ) منها    جوانب مختلفةالدراسات الذكاء االنفعالي من  وتناولت بعض  

المأظه لجوء  في  تباين  وجود  المشرت  حل  على  المرتكزة  المواجهة  أساليب  إلى  لمستوى    تبعاً كل  اديرين 

ل أساليب المواجهة المرتكزة على االنفعا  استخدامفي    ؛الفروق دالة احصائياً   تظهر لم  ، و االنفعاليكاء  الذ 

االنفعالي  تبعاً  الذكاء  )،  لمستوى  اليوسف  دراسة   أظهرت  حين  وجود  2010في   دالة  طردية عالقة  ( 

االنفعالي    ؛اً إحصائي الذكاء  مستوى  الضغوط  و بين  مواجهة  من  استراتيجيات  كل  عدى  ما  استراتيجية  ، 

الذكاء   بين  طردية( وجود عالقة  2019القبول واالستسالم واستراتيجية العدوان، وأظهرت دراسة الدرابكة )

هذه الدراسة استكمااًل لما بدأه    وتأتيالمتفوقين.  االنفعالي والتحصيل الدراسي لدى الطلبة المتفوقين وغير  

سية  النف  الضغوطاء االنفعالي واستراتيجيات مواجهة  الباحثين من قبل حيث جاءت لمعرفة العالقة بين الذك

ما العالقة بين الذكاء    يطا ومسافرها وتجيب عن السؤال الرئيسي اآلتي:  لدى عينة من طلبة المدارس في

واستراتي ااالنفعالي  )استراتيجية  النفسية  الضغوط  مواجهة  الضبط  جيات  استراتيجية  واالستسالم،  لقبول 

استراتيجية والمساندة،   االنفعالي،  الدعم  استراتيجية  المشكالت،  حل  استراتيجية  االنفعالية،  المواجهة 

 طلبة يطا والمسافر؟ الدينية( لدىاالستراتيجية 



5 

 : وأسئلتها  دراسةمشكلة ال

م في  الطالب  ومسافرهايعاني  يطا  إجراءات    دينة  من  الناشئة  النفسية  الضغوط  من  العديد  من 

اج الطلبة من المدارس وهدمها أمام للمدارس حيث تقوم سلطات االحتالل بإخر هدم    سلطات االحتالل من

أعينهم، وباإلضافة إلى صعوبة الوصول إلى المدارس في بعض المناطق لعدم وجود بنية تحتية مناسبة، 

من أجل تهجيرهم    مضايقات من قطعان المستوطنين  إلىمما يعرض الطالب  مناطق السكن    وبعدها عن

دى كل هذا إلى زيادة الضغوط النفسية لدى الطلبة، من هنا نبعت مشكلة الدراسة من أجل  أرضهم، أ  عن

خرى  ومن ناحية أ  .النفسية لدى الطالب   طالمحاولة إلى فهم دور الذكاء االنفعالي في تخفيف حدة الضغو 

 كلة الدراسة من خالل اإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس التالي: ترتكز مش

 ؟ طلبة يطا والمسافرلدى مواجهة الضغوط النفسية لذكاء االنفعالي واستراتيجيات ما العالقة بين ا

 : اآلتيةاألسئلة الفرعية  تفرع من سؤال الدراسة الرئيسيو 

واستراتيج .1 االنفعالي  الذكاء  بين  العالقة  القما  )استراتيجية  النفسية  الضغوط  مواجهة  بول  يات 

حل   استراتيجية  االنفعالية،  المواجهة  استراتيجية  االنفعالي،  الضبط  استراتيجية  واالستسالم، 

 المشكالت، استراتيجية الدعم والمساندة، االستراتيجية الدينية( لدى طلبة يطا والمسافر؟ 

 س في يطا والمسافر؟ما مستوى الذكاء االنفعالي لدى طلبة المدار  .2

 ما مستوى استخدام استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية لدى طلبة يطا والمسافر؟ .3

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات إجابات عينة الدراسة حول الذكاء االنفعالي   .4

، التحصيل  الجنس، المرحلة الدراسية، مستوى دخل األسرةلدى طلبة يطا والمسافر تبعًا لمتغيرات )

 الدراسي، عدد افراد األسرة(؟ 
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استراتيجيات  .5 حول  الدراسة  عينة  إجابات  استجابات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

الدراسية،   المرحلة  )الجنس،  لمتغيرات  تبعًا  والمسافر  يطا  طلبة  لدى  النفسية  الضغوط  مواجهة 

 سرة، التحصيل الدراسي، عدد افراد األسرة(؟مستوى دخل األ

 أهداف الدراسة: 

االنفعالي الذكاء  بين  العالقة  على  التعرف  إلى  الدراسة  المختلفة   تهدف  واستراتيجيات    بأبعاده 

مستوى الذكاء    التعرف علىو ،  مسافريطا والمواجهة الضغوط النفسية لدى عينة من طلبة المدارس في  

، المعرفة االنفعالية، التعاطف( لدى  تماعي، تنظيم االنفعاالت، إدارة االنفعاالت االنفعالي )التواصل االج

ا يطاطلبة  مسافر  في  إلى  لمدارس  وتهدف  وكما  على،  مواجهة    التعرف  استراتيجيات  استخدام  مستوى 

المواجهة   استراتيجية  االنفعالي،  الضبط  استراتيجية  واالستسالم،  القبول  )استراتيجية  النفسية  الضغوط 

استرا المشكالت،  استراتيجية حل  الدين االنفعالية،  االستراتيجية  والمساندة،  الدعم  يطا  تيجية  لدى طلبة  ية( 

لدى طلبة يطا    الذكاء االنفعاليإجابات عينة الدراسة حول    استجابات التعرف على الفروق في  ، و والمسافر

الدراسية، مستوى دخل األ  تبعاً والمسافر   المرحلة  افراد  سرة،  لمتغيرات )الجنس،  الدراسي، عدد  التحصيل 

إجابات عينة الدراسة حول استراتيجيات مواجهة الضغوط    استجابات التعرف على الفروق في  و   ،األسرة(

  ة، مستوى دخل األسرة، التحصيل لمتغيرات )الجنس، المرحلة الدراسي  تبعاً النفسية لدى طلبة يطا والمسافر  

 ، عدد افراد األسرة(.الدراسي

 فرضيات الدراسة: 

عالقة   .1 توجد  ع ال  إحصائية  داللة  المستوى ذات  االنفعالي    ند  الذكاء  بين 

 .واستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية لدى طلبة يطا والمسافر
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( في متوسطات إجابات عينة  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2

ية،  ، المرحلة الدراسلمتغيرات )الجنس  تبعاً الي لدى طلبة يطا والمسافر  الدراسة حول الذكاء االنفع

 ، عدد افراد األسرة(التحصيل الدراسيمستوى دخل األسرة، 

( في متوسطات إجابات عينة  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .3

طلبة   لدى  النفسية  الضغوط  مواجهة  استراتيجيات  حول  والمسافر  الدراسة  لمتغيرات    تبعاً يطا 

 ، عدد افراد األسرة(.التحصيل الدراسيراسية، مستوى دخل األسرة، )الجنس، المرحلة الد 

 أهمية الدراسة: 

   األهمية النظرية:

في  ضعف  من  تعاني  إذ  فلسطين،  في  المهمشة  المناطق  من  يطا  ومسافر  يطا  منطقة  تعتبر 

يأتي   كله  هذا  منها،  العديد  ونقص  ال  ضمنالخدمات  اتجاه  اإلسرائيلي  االحتالل  من    مواطنينممارسات 

له ، هذا كمدينة يطا ومسافرهاأراضيهم، وقيامهم بهدم العديد من المدارس في    انهم من الوصول الىحرم

من الضغوط النفسية لدى طالب المدارس في كل من مدينة يطا والمسافر، مما جعل الباحث   يد ولد العد 

ط النفسية لدى طلبة المدارس يتوجه للبحث في العالقة بين الذكاء االنفعالي واستراتيجيات مواجهة الضغو 

 النقاط التالية: في يطا والمسافر، ومن ناحية أخرى تنبع أهمية الدراسة النظرية من خالل 

 تسلط الدراسة الضوء على أهمية الذكاء االنفعالي لما له من عالقة وثيقة بنجاح الفرد.  .1

 األدوات المعدة لقياسه. توجه االهتمام لدراسة الذكاء االنفعالي بشكل خاص والتعرف بمكوناته و  .2

على حد    القدر المناسب من الدراسة في البيئة الفلسطينية  الدراسة موضوعًا جديدًا لم ينال  تتناول .3

 .علم الباحث 
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لظاهرة .4 تطرقها  في  الدراسة  أهمية  التي  تنبع  مواجهتها  وطرق  النفسية  اهتمام    الضغوط  شغلت 

تعام وطرق  مهارات  في  البحث  ضرورة  ومازالت  الضاغطةالباحثين  المواقف  مع  األفراد  قيد   ل 

 .البحث والتطوير

أهمية .5 جميع    وتكمن  في  حقها  تنال  لم  الفلسطيني  المجتمع  من  فئة  تستهدف  انها  في  الدراسة 

  متطلبات الحياة من الخدمات والتعليم والبحث العلمي، واألمن.

 لية: من خالل النقاط التا التطبيقيةأهمية الدراسة   تأتي :التطبيقيةاألهمية 

مدينة يطا على العالقة بين الذكاء االنفعالي  في مديرية التربية والتعليم في  تعريف أصحاب القرار   .1

باس  النفسيةوعالقته  الضغوط  مواجهة  المناسبة  تراتيجيات  االستراتيجيات  وضع  أجل  من  وذلك   ،

االستراتي  اختيار  على  قدرتهم  زيادة  أجل  من  الطلبة،  لدى  االنفعالي  الذكاء  المناسبة  لتنمية  جية 

 للموقف الضاغط الذي يواجههم.

، وذلك من خالل البحث مزيد من الدراسات في ذات الموضوعلباحثين من إجراء التفتح اآلفاق ل .2

مواجهة   واستراتيجيات  االنفعالي  الذكاء  بين  العالقة  أبعاد    الضغوطفي  باستخدام  ولكن  النفسية 

 أخرى لم تتطرق لها الدراسة. 

على   .3 الدراسة  على  لفت  تعلم  والتعليم  التربية  وزارة  في  القرار  أصحاب  من  انتباه  مهمشة  فئة 

الفلسطيني   وخصوصًا مسافرها(  المجتمع  يطا،  الخدمات  )المواطنين في مدينة  تنل حقها من  لم 

المطلوب  في    بالشكل  شديد  نقص  يوجد  حيث  وأمنية  واجتماعية،  وصحية  تعليمية  خدمات  من 

 .والمستوطنات  القرى القريبة من الخط األخضر الخدمات في المدينة وخصوصًا في

 اسة: محددات الدر 

 الذكاء االنفعالي وعالقته باستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية.: الموضوعية الحدود
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 مسافر. يطا وال مدارس المكانية: الحدود

خالل  :  الزمانية  الحدود الحالية  الدراسة  الدراسياعدت  العام  من  الثاني  الدراسي  -2020)  الفصل 

2021). 

 مسافر.يطا والطلبة المدارس في  البشرية: الحدود

 مصطلحات الدراسة: 

القدرة   الذكاء االنفعالي: الفرد  تمنح  القـدرات االنفعاليـة والشخـصية واالجتماعية،  عبارة عن منظومة مـن 

 . (Bar-On, 2001) طـة والـضاغطةعلى التكيف مع الـصعوبات المحي

الفـرد علـى مراقبة انفعاالته وانفعاالت اآلخرين، والتمييز  Goleman, 2000)  غولمانويعرفه   بأنه قـدرة   )

إدراكهـا  وكيفية  لذاته،  فهمه  والسلوك،  التفكير  في  للفرد  كدليل  االنفعاليـة  المعلومـات  واستخدام  بينها، 

 لمـساعدته فـي حـل المشكالت من أجل حياة ناجحة وفعالة. 

الدراسة عبر اإلجابة عن مقياس  ين  المفحوصيحصل عليها    التيت  الدرجا  متوسط:  ويعرف إجرائيًا بأنه

االنفعالي بالذكاء  ذكالخاص  الطالب  ويكون  مرتفعة  ي،  درجة  على  حصوله  حالة  في  وذلك  انفعالي   ،

   %( فأعلى.68.2بحصوله على وزن نسبي ) 

النفسية: حالة    الضغوط  شكل  على  يظهر  والبيئة،  الفرد  بين  التفاعل  محصلة  التو هو  العاطفي  من  تر 

والنفسي تؤثر في األفراد صحيًا ومعنويًا، ويحدث بفعل عوامل متعددة تتضمن متغيرات فردية واجتماعية 

 .(2018)ذوادي، وتنظيمية وبيئية مترابطة كالمشكالت الشخصية واالجتماعية. 

النفسية:  الضغوط  مواجهة  الجهود  استراتيجيات  والمعرفية    مجموعة  باسالمتغي السلوكية  والتي رة  تمرار، 

يتخذها الفرد في إدارة مطالب الموقف، والتي تم تقديرها من جانب الفرد على أنها مرهقة وشاقة وتتجاوز  

 . (2018، ذواديإمكاناته. )
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بأنها:   إجرائيًا  مع  وتعرف  التوافق  إحداث  أجل  من  الفرد  يتبناها  التي  واآلليات  السلوكيات  من  مجموعة 

اسه بمجموع الدرجات التي يحصل عليها الفرد من خالل اإلجابة عن مقياس  م قيويت  ،ةالمثيرات الخارجي

حدوث التمييز في  الى  ، الذي يؤدي  ية المستخدم في الدراسة الحاليةاستراتيجيات مواجهة الضغوط النفس

المقياس درجة مرتفعة في  الطالب لالستراتيجيات عند حصوله على  وزن    استخدام  على  بحصوله  وذلك 

 . فأعلى%( 68.2سبي ) ن

وتعد   ،مدينة الخليل  كم جنوب   12 الخليل وتبعد عن مدينة فلسطين إحدى مدن الضفة الغربية في  يطا:

%( من مساحة  25ثاني أكبر مدن محافظة الخليل من حيث عدد السكان والمساحة، إذ تشكل حوالي )

 ( 2020، )منشورات بلدية يطا المحافظة.

ة وتصل حدودها الشرقية إلى البحر الميت، ومن  ب الضفة الغربيمدينة يطا جنو   غرب تقع    مسافر يطا:

و  الفلسطيني،  النقب  في  عراد  مدينة  بعض  الجنوب  يتخللها  الجبلية،  األراضي  من  شاسعة  مساحة  هي 

الخدمات الضرور السهول المشاكل في  العديد من  يواجه سكانها  للحياة من خدمات صحية وتعلمية،  ي،  ة 

تحتي نتيجة  وبنية  وذلك  سكانها   التعسفيةللممارسات  ة،  اتجاه  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  قبل    من 

 ( 2015)عبيدات، 



 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري 

 و

 الدراسات السابقة
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 اإلطار النظري 

 مهيد:ت
عرضًا   الفصل  هذا  الدراسة    مفصالً يتضمن  قيم  واستراتيجيات الذكاء  عن  مواجهة   االنفعالي، 

 سات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة.رالد وا الضغوط النفسية،

 : الذكاء االنفعالي:أوالً 
 الذكاء:  .1.1

القدماء بموضوع الذكاء وظهر ذلك من خالل كتاباتهم األولى المتعلقة    الفالسفةاهتم العديد من  

ون  أن األفراد يختلف: "(Aristotle)  بتفسير طبيعة المعرفة والتعلم لدى الكائنات البشرية. ويقول أرسطو

:  (Plato)  ، وأشار أفالطون "مختلفة من بينها الذكاء باختالف البيئات التي يعيشون فيهافي خصائصهم ال

موضوع الذكاء من  و . " أن الذكاء قدرة األفراد على التعلم واكتساب الخبرات والتكيف مع األوضاع المختلفة"

التي   النفس بسبب    أهتمالموضوعات  الحيب  ارتباطه بها علماء  منها األكاديمية والمهنية    كافة،  اةمجاالت 

الموض  االتفاق، رغم  واالجتماعيةوالفنية   النفس على أهمية  أنه ما زال  بين علماء    هناك اختالف وع إال 

أن الذكاء هو  : "(Ferryي )فير   منها تعريف بينهم حول طبيعة الذكاء وتعريفه. فهناك عدة تعاريف للذكاء  

واالس محدد  اتجاه  اتخاذ  على  الذاتيالقدرة  والنقد  المالئمة  على  والقدرة  فيه  ايبنجهاوس"تمرار  وعرفه   . 

(Ebbinghaus) يعمل عل:  نهأ فعال  معنىنشاط  له  موحد  شكل  في  المختلفة  العناصر  وفهم  التكافل    ى 

 ..( 2002، الهنداوي )الزغلول، 

تـارة   عرف كولفين، في أخرى  تتباين تعاريف الذكاء بين ارتباطها بالتفكير تارة، وبـالتعلم والتكيـف 

(Colvin( أنه: "القدرة على تعلم التكيف مع البيئـة"، ويعرفه وودرو )Woodrow)    أنه:" القدرة على كسب
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( بأنه:"  Binet( بأنه:" القدرة على التفكير المجرد"، وعند بينيت )Termanالخبرات"، بينما يعرفه تيرمان )

 ( 2000)السيد،  لوك والنقد الذاتي"القـدرة على الفهم واالبتكار والتوجيه الهادف للس

ر هذا المفهوم بمنـاهج العلـوم التي تناولته؛  ويشير الباحث إلى أن التباين في تعريف الذكاء يرجع إلى تأث

ممثالً  القديمة  الفلسفة  إطار  في  أوال  الذكاء  ظهر  اهتمت    فقد  ثم  العقلي،  النشاط  مـن  االدراكـي  الجانب 

ي  والفيزيولوجية مقدمة إياه في إطـار تكيفي، واستقر أخيرًا في إطاره السيكولوجبدراستـه العلوم البيولوجية  

ونتج عنه اختالف في وجهات نظر علماء النفس في وضع مفهوم   ،مظاهر السلوككمظهر عقلي من  

 الذكاء، ومن وجهة نظر الباحث فإن الذكاء يعد القدرة على التعلم والفهم واالبتكار للتوجيه الهادف للسلوك

 اإلنساني. 

 االنفعاالت:  .1.2

ظـل ، لكن ا بشكل كبيرس الذكاء وتطورهي مقايمع تعدد التعاريف الموضحة للذكاء نتج عنها تعدد 

االنفعـال موضوعــًا للجدل عبر التاريـخ في ميادين علميـة مختلفـة، فلسفيـة ودينيـة ونفسية وأخالقيـة وغيرها،  

صل بحياة الفرد اتـصااًل مباشـرًا ويعبر عنها من الناحيـة النفسية،  وعليـه فقد حظي باهتمـام الباحثين كونه يت

والفيزيولوجي لطبيعتـه،  االجتماعية،  نظرًا  الموضـوع،  لهذا  تناولـه  فـي  كثيرة  إشكــاالت  العلم  وجد  لقد  ة. 

الدراسـات   لقد ركزت أغلب  التحقق مـن صـدق مالحظاتـه.  الجانولصعوبـة  تناولت االنفعـال على  ب التي 

 .سمحت بظهور مفهوم الذكاء االنفعالي حديثًا؛ميكانيزماته والتوجه إلى دراسة المرضـي منه، 

دمـا  ( االنفعاالت بأنها: "ما يساور الفرد من حالة وجدانية عامة تنظم كيانه عن1994ويعرف الجسماني )

 . (1994)الجسماني،  يلغـي نفسـه في مـوقف معين"

المزاجـي والحساسيـة للضغـوط والتوترات البيئيـة والنزعـة للشعـور  دى التقلب  بأنها:" م  (د.ت )  وعرفها ماهر 

ضغط، ومدى تقديـر واحترام الذات، والشعور بالتعب الجسمي أو النفسي ومدى تحمـل هـذا بالـذنب أو الـ

 )ماهر، د.ت(  الشعور(
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واحـساسات وردود افعال ( بأنها: "حالة داخلية تتصف بجوانب معرفية خاصة،  2000)  دافيدوف  وعرفته 

 (2000، دافيدوف) معين"  وسلوك تعبيري فيزيولوجية، 

مظهر فيزيولوجي، سلوكي،    بأنها:" استجابة عقليـة منظمة لحدث ما، لها  (Mayer, 2001)وعرفها ماير  

 (.Mayer, 2001) ومعرفي"

 الذكاء االنفعالي:  .1.3

يعرف بالذكاء االنفعالي، وبأنه القدرة تعريفات الذكاء االنفعالي، إلى قسمين: القسم األول    تنقسم

فعـاالت الذاتية، والتحكم فيها، وتنظيمها وفق فهم انفعاالت اآلخرين، والتعامل فـي المواقـف  على فهـم االن 

تناوله ماير وسـالوف   القسم ما  القـدرة    بأنـه   (Salove and mayer, 2002)الحياتية، ويندرج في هذا 

المـشاعر   معنـى  إدراك  لواالعلـى  والعمل على استخدامها  االنفعاالت في    التفكير   ةمساعد نفعاالت،  وفهم 

عالقـات الفرد مع اآلخرين. وامتالك المعرفة االنفعالية لتعكس انفعاالت ووجـدانيات منظمـة تشير إلى نمو  

  .الجوانب العقلية واالنفعالية

بـه النظام االنفعالي  الكبير الـذي يلع  م لينبه إلى الدورستخد يوذج القدرة للذكاء االنفعالي  أي أن نم

ولتحدي المداخل التقليديـة فـي مجال االنفعاالت، والتي تشير إلـى   ،المعرفيةفي النظام المعرفي للقدرات  

االنفعـاالت   اأن  مجاتعيق  والذكاء  االنفعاالت  وأن  المعرفـي،  م لنـشاط   .Salovey et al)   نفصالنالن 

االنا  نظر   وقد   .(2001 أن  بوصفإلى  غير  فعاالت  أنها  من  أكثر  التفكير  في  كامن  بشكل  مساهمة  ها 

  .عقالنية

فنموذج القدرة للذكاء االنفعالي هو مجموعة من القدرات العقلية. والذي ينـشأ نتيجـة تكامل النظام  

النظام  ز  المعرفي والنظام االنفعالي. إذ يقوم النظام المعرفي باالسـتدالل المجـرد حول االنفعاالت بينما يعز 

 . (2003)خرنوب،  االنفعالي القدرة المعرفي
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القسم   االنفعالية  في  الثاني:أما  والكفايـات  المهـارات  مـن  مجموعـة  بأنه  االنفعالي  الذكاء  عرف 

واالجتماعية التي يتمتع بها الفرد، الالزمة للنجاح المهني في الحياة. حيـث يندرج في هذا القسم تعريف 

اآلخرين،    للذكاء االنفعالي بأنه قـدرة الفـرد علـى مراقبة انفعاالته وانفعاالت (  Goleman, 2000)  غولمان

وكيفية   لذاته،  فهمه  والسلوك،  التفكير  في  للفرد  كدليل  االنفعاليـة  المعلومـات  واستخدام  بينها،  والتمييز 

 . (Goleman, 2000) شكالت من أجل حياة ناجحة وفعالةإدراكهـا لمـساعدته فـي حـل الم

، الدافعية،  ضبط الذات ) :يليالمكونات والعناصر التي تشكل الذكاء االنفعالي كما    غولمانوحدد  

 ( الوعي الذاتي، و لمهارة االجتماعيةا، و التعاطفو 

ويوصف الذكاء االنفعالي باعتباره أحد االستطالعات، أو الكفاءات، أو المهارات التـي تؤثر في  

م التوافق  في  النجاح  على  الفرد  و قدرة  مطالـب  هو  ـع  االنفعالي  فالذكاء  وضغوطها.  العامـة  الحيـاة  مهـام 

الحياة، ويعكس قدرة الفرد على التعامل   مناحيمهارات ولباقات التعامل في الشارع، وفي العمـل، وفي كل  

تلك  ضغوط  مع  بنجاح  والتعامل  االجتماعية،  وبيئاتهم  مشاعرهم  اختالف  علـى  اآلخـرين  مـع  بنجاح 

لهالعالقات،   يكون  ه   وأن  ويكونوا  عليهم،  اإليجابي  التأثير  في  الجيدة  بتلـك القدرة  سعداء  عام  بوجه  م 

 .(Bar-on, 2001) العالقات 

 لذكاء االنفعالي: والنظريات المفسرة لنماذج ال .1.4

حول ثالث قـدرات هي: القدرة على إدراك االنفعـاالت تتمحور أبعاد الذكاء االنفعالي بشكل عام  

، حيث يوجد القدرة على التحكم في االنفعـاالت، والقدرة على توظيف االنفعاالت في التفكير، والتعبـير عنها

 العديد من النماذج المفسرة للذكاء االنفعالي مبينة ابعاده ومنها اآلتي: 

ماير وسالوفي    ل  القدرات  من  :(Mayer, Salovey, 1990)نموذج  كل  هم  االتجاه  هذا  ماير    رائد 

( من خالل  1990كمجموعة من القدرات في عام )  للذكاء االنفعاليريفات المبكرة  تعظهرت ال  ،وسالوفي

جزئيين  استخدموقد    ،ابحاثهم مكون من  مدخاًل  التعريفات  هذه  العامة    ،في  المعالجة  األول  الجزء  تناول 
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االنفعالية، تحديد   للمعلومات  المعالجة    وتم  في  المتضمنة  الجزءالمهارات  جا .الثاني  في  هللا،  )حسين،  د 

2002) 

وانفعاالته   ،أنه القدرة على رصد الفرد لمشاعرهبلة  حالذكاء االنفعالي في هذه المر وقاما بتعريف  

وانفعاالت اآلخرين، وان يميز بينمهما وأن يستخدم هذه المعلومات في توجيه سلوكه    ،ومشاعر  ،الخاصة

 . (Mayer, Salovey, 1990) وانفعاالته

الت الدراسة  بهابعد  قام  وسا  ي  جعل  ماير  وكيفية  واالنفعاالت  التفكير  بين  التفاعل  حول  لوفي 

( قدما مفهوم أوسع للذكاء يتفق مع مقتضيات النجاح فـي 1990-1989انفعاالتنا أكثر ذكـاء بين عامي )

 نظام الذي ( كنظام تفاعل بين المزاج والتفكير، هذا ال1990الحيـاة. واقترحا مفهـوم الذكـاء االنفعـالي سنة )

 .ل المشاكـل بتوجيه االنتبـاه والتمييز بين المشاعريتدخل لح

الـذكاء   مـن  نـوع  االنفعـالي  الذكـاء  أن  وماير  سالوفي  مكونات   المحض يعتبر  أحد  يشكل  الذي 

الذكاء العام، أي أنه عبارة عن قدرة عقلية، ولهذا يسمى نموذجهما بنموذج القدرة. واعتبراه يشكل الجانب  

رفـاه بأنـه )قدرة الفرد على ضبط انفعاالته وانفعـاالت اآلخـرين، والتمييز بينهم، لذكاء، وعماعي من ااالجت

 . (Mayer, Salovey, 1999 pp433-442)  ي توجيه سلوكه وانفعاالت واستخدام هـذه المعلومات ف

على قد   وبناًء  في  األفراد  يتفـاوت  هامـة  معلـومـات  للفـرد  االنفعــال  يمنح  القدرة  على  نمـوذج  رتهم 

ر ذلك إلى أن الذكاء االنفعالي يتـضمن  توليدها والـوعي بهـا وتفسيرها واالستفادة منها واالستجابة لها، ويشي

بين يجمع  فهو  منه؛  أوسع  يعتبر  لكنه  االجتماعي  الذكاء  مفهوم  منه  جانب  في   فـي  الذاتيـة  االنفعاالت 

 .(15، 2002لتفاعل مع اآلخرين )الخضر، إطارها الخاص الفردي، وفي سياقها االجتماعي من خالل ا

أن االنفعاالت يمكنها أن تجعل التفكير أكثر ذكاء، وأنه يمكن لألفراد التفكـير بشكل ذكي نحـو  و 

االنفعاليــة،   اعتمـاداً على    وتعتمد حـاالتهم  الذكاء  نظريتهمـا  بمفهومي  تتعلق  أساسية  مفاهيم  عدة 

الذكاء   مفهـوم  أن  منهـا  فتعطي  واالنفعاالت.  االنفعاالت  أما  التجريدي،  التفكـير  على  القـدرة  على  يرتكز 
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للعالقات  وأن    معنى  البشر،  جمـيع  لدى  الموحـدة  األساسيـة  االنفعـاالت  من  عدد  يوجد  وأنه  األفراد،  بين 

قدرتهم في  يختلفون  في    الناس  يختلفون  كما  االنفعالية،  الطبيعة  ذات  المعلومات  ومعالجة  إدراك  على 

الباحثان أن االختالف    على الربط بين معالجتـهم للمعلومات االنفعاليــة وبـين تفكيـرهم العام، ويعتقد قدرتهم  

 في هذه القدرات يظهر في بعض السلوكات التكيفية. 

 عياستكمن في اعتباره شكاًل مـن أشـكال الذكاء، فهما قد  إن نظرة ماير وسالوفي للذكاء االنفعالي  

صفات العادية لتعريف نوع جديد للذكاء، وحسب نظريتهما  فعالي في الحدود والمواإلى تعريف الذكاء االن

فإن الذكـاء االنفعالي يتضمن مجموعة من المهارات والقدرات النفسية تتدرج من القدرات البسيطة األساسية  

القدرا تنـدمج فيها االنفعاالت مع العمليات العقليةالى  ن وسالوفي إ  اعتبر كل من ماير  .ت المعقدة التي 

الشخصي الذكاء  مفهوم  من  فرعية  فئة  االنفعالي  جاردنر    ،الذكاء  قدمه    ، (Gardner, 1983)الذي 

ذكاء ال  ذلك يتضمنوبناًء على    ،ويتكون من عاملين هما الذكاء داخل الشخص، والذكاء بين األشخاص 

وأن هذا التقييم يتضمن كاًل من    ،الخاص به أو باآلخرين  درة الفرد على التقييم الدقيق لالنفعالاالنفعالي ق

 . (2006آخرون، و )أبو رياش،   من خاللها التعبير عن االنفعاالت االتصال اللفظي كوسائط أساسية يتم 

من قبل ماير وسالوفي أدى ذلك إلى  ( إدخال تعديالت على نموذج القدرات  1997في عام ) وتم  

زة  ى أنه مكون من عدد من القدرات االنفعالية المتماي تعريف الذكاء االنفعالي وفقًا للنموذج الجديد عل  إعادة

 (. 2002)حسين، جاد هللا،  

كونات المعرفية للذكاء االنفعالي وقد تكون وقد تم التأكيد في النموذج المعدل بصورة أكبر على الم

 وهي: )أبعاد(النموذج من أربع مكونات 

التعرف على ال  :اإلدراك االنفعالي الفرد على  للمالمح والسلوكيات ويعني قدرة  ، ويشمل محتوى االنفعـالي 

قة بها، وقدرته على  ذلك إدراك وتقييم االنفعاالت والتعبير عنهـا، أي وعي الفرد بانفعاالته وبأفكاره المتعل 

 .التمييز بينهـا والتعبير عنها بشكل مناسب 
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  وذلك بإفساح بهدف تحسينـه،    بمعنى توظيف االنفعـاالت في عمليـة التفكيـر  التيسير االنفعالي للتفكير: 

المجال أمام االنفعاالت لكي توجه انتباهنا؛ فتوظيف االنفعـاالت في خدمـة هدف معين ضروري لالنتبـاه  

  .تقائي ولدافعية الذات االن

االنفعالي بين    :الفهم  والتمييز  معين،  انفعال  وراء  تقـف  التي  الصوابية  أو  الصدق  مدى  إدراك  ويعني 

 .شابهة والمتزامنةاالنفعاالت المت

  ويعني هذا البعد، القـدرة على تهدئة الذات والتخفيـف من حدة االنفعال لدى اآلخرين   :اإلدارة االنفعالية 

 . (2007)البحيري،   جهة شحنات قوية من االنفعاالت مواب عد 

   (:Goleman's Theoryولمان )غنظرية 

الذكاء االنفعالي وتطبيقاتـه فـي  مفهوم    انتشار  بسبب الموجهة لعموم الناس   ولمان غكتابات  ظهرت  

االجتماعيـةمخت الحيـاة  مجـاالت  العالم. و ،  لـف  عبر  والمهنية  العامة،  األوساط  في  واسعة  مبيعات  القت 

 .(1998و  1995) نجزئيي ومنها كتابه المشهور الذكاء االنفعالي في 

االكلينيكيـة نظريات والحاالت  وذلك بتدعيمه بال،  لذكاء االنفعـاليعام بسيط لغولمان مفهوم    وضع

نظر  المختلفـة.   وجهة  االنفعـالي  فإنغولمان  وبحسب  في  الذكـاء  بالثقة    يؤثر  والشعور  النفسي،  التوازن 

والمهني.   واالجتماعي،  الشخصي،  المستوى  على  أفضل  ويضمن حياة  القرارات،  اتخاذ  ويسهل  بالنفس، 

يوضح   المفهوم  لهـذا  وصفـه  ذكـاءوفي  أنه  باال  الكاتب  يتعلق  الذكاء خاص،  عن  ويختلف  نفعاالت 

 .المعرفي

فإن  و  ذوي حسب غولمان  االنفعـالي  األشخاص  المهـارات    المرتفع  الذكـاء  يتميزون بمجموعـة من 

الحمـاسـة، المثابرة،  االنفعاالت،  في  التحكم  بالذات،  كالوعي  واالجتماعيـة،  الذاتـي،   النفسيـة  التحفـيز 

 . (2007 الجتماعية )معمريه،اطفي، واللياقة اطف أو التقمص العالتعـا
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الفـرد يؤثر في مستوى   بأنه ذكاء شامل ومتجذر فـي شخـصية  ويصف غولمان الذكاء االنفعالي 

ثابتة نسبيًا   للـتحكم في االنفعـاالت، وسمـة شخصيـة  الـوقت نظام  الذكـاءات األخـرى، فهو في نفس  بقيـة 

بمستبر غولمان أن األلدى األفراد، ويعت الذي يحدد شخاص يولدون  الذكاء االنفعالي هو  وى معين من 

مـدى قدرتهم على اكتسـاب المهـارات االنفعاليـة، حيث تظهر هذه المهارات وتنمو متكاملـة مع  ب عد    فيمـا

 .(Goleman, 1997, p283)بعضها، وتعتمد إحداها على األخرى وتدعم بعضها البعض 

   وهي:اء االنفعالي من خمسة مجاالت أساسية ذكاليتكون   غولماننظر حسب وجهة 

الفرد  :  أوالً  ورصد   :النفعاالتهمعرفة  حدوثه  وقت  الشعور  على  والتعرف  بالذات  الوعي  في  وتتمثل 

 المشاعر واالنفعاالت وفهمها.

الئم ع االنفعاالت وإدارتها بشكل م: تشتمل على القدرة على التعامل متنظيم وإدارة الفرد االنفعالية:  ثانياً 

 القلق والمشاعر السلبية.   وتهدئة النفس والتخلص من

الدافعية الشخصية  ثالثًا: الذات،  لتحقيق أهداف   :القدرة على حفز  وذلك من خالل توجيه االنفعاالت 

 خاصة بالفرد، ويكون مصدر الدافعية ذاتي.

 طف مع اآلخرين، ومعرفةمثل القدرة على التعا  :آلخرينرابعًا: القدرة على التعرف على االنفعاالت في ا

انفعاالتهم والقدرة على التقاط اإلشارات االنفعالية لآلخرين، وتعتبر مهارة إنسانية ضرورية في األعمال  

 القيادية. 

العالقاتخا إدارة  على  القدرة  والمهارات    :مسًا:  االجتماعية  الكفاية  القدرة  هذه  إلدارة    التأثيرية تتطلب 

 . (2015سعيد، ) دات العليا تبر هذا البعد متطلبًا هامًا في القياانفعاالت اآلخرين وضبطها، ويع

 :  (Bar – on's Theory. 1997أون ) -نظرية بار 



20 

( من األوائل الذين ساهموا في تصميم أدوات  Reuven Bar- On, 1996يعد روفن بار أون )

الذكاء االنفعالي، وذلك من خالل   بقياس  الذكاء اقتراحه لمصطلح نسبة االنفعال، وحسب  ار اون يمثل 

   .(Bar- On, 1996) غير المعرفـي مـن الـذكاء العاماالنفعالي الجانب  

يرتـكز نموذج بار أون للذكـاء االنفعـالي علـى القـدرات الكامنـة للفـرد، وليس علـى قدراتـه السلوكيـة، 

مكن أن تؤدي به إلى النجاح االنفعاليـة واالجتماعية للفرد التي يفهو يتمحور حول مجموعـة من القـدرات  

فق النفسي واالجتماعي، ومن بينها القـدرة على الوعي بالذات أي أن يتمكن الفرد من فهم نفسـه  وإلى التوا

مواجهـة   علـى  والقدرة  معهم،  عالقات  وبناء  فهمهم  أي  باآلخرين  الوعي  على  والقدرة  عنها،  والتعبير 

القوية،  االنف ى حل المشاكل ذات الطبيعة االجتماعية  ف مع التغيير، وعلالقدرة على التكي  لكوكذ عاالت 

 .والشخصية

يعتقد بار أون بأن األفـراد الذين يمتلكون نسبـة مرتفعة من الذكـاء االنفعـالي ينجحون عمومـًا أكثر  

االنفعالي يمكن أن يعيق النجاح، ويتسبب  من غيرهم في مواجهـة ضغوط الموقف. وأن انخفاض الذكـاء  

تظهر خصوصًا لدى األفـراد الـذين يبدون  مشاكل انفعالية. وإن مشاكل التكيف مع الوضعيات  في خلق  

 . (Bar- On, 1996) قدرات منخفضة في تحمل الضغوط والتحكم في النزوات 

تكاملين من الذكاء العام للفرد،  ويعتقد أيضًا أن الذكاء االنفعالي والذكاء المعرفي يمثالن جانبين م 

وذج بار أون للذكاء االنفعالي من خمسة  يه تعبر عن امكانية نجاحه في الحياة. ويتكون نمكقدرة كامنة لد 

 أبعاد رئيسية هي: 

الشخص: داخل  االنفعالي  تساعد   الذكاء  التي  الكفاءات  من  مجموعة  مع    تتضمن  التعامل  على  الفرد 

 وهي )الوعي بالذات، وتوكيدها، وتقدير الذات، واالستقاللية(.  نفسه بنجاح

عبارة عن مجموعة من الكفاءات التي تساعد الفرد على إقامة عالقات  :اء االنفعالي بين األشخاصذكال

 قات الشخصية(. على اآلخرين، وتشمل على )التعاطف، الكفاءة االجتماعية، العال  تأثيرناجحة ذات 



21 

على التكيف   تتكون القدرة على التكيف من مجموعة من الكفايات لمساعدة الفرد  القدرة على التكيف:

 . اختبار الواقع، المرونة، حل المشكالت()وهي مع واقع الحياة ومتطلبات البيئة المحيطة، 

ال  إدارة الضغوط: الكفايات  القدرة على إدارة الضغوط من مجموعة من  خاصة التي تساعد الفرد تتكون 

ضغط النفسي، وضبط  وهي )تحمل التوتر وال  الذات،على إدارة ضغوط الحياة ومقاومة االندفاع وضبط  

 . دفاع(االن

المزاج العام من مجموعة من القدرات الخاصة التي تساعد الفرد على إدراك ب عد    يتكون   : العام  جالمزا

 .(Bar – on's. 2005) عادة(حالته المزاجية وتغييرها، وهي )التفاؤل، الس

 : (2006) سامية القطان نموذج

  تفاعل   بينهمتنتظم في شكل هرمي،  االنفعالي  ذكاء  ( إلى أن أبعاد ال2006تشير سامية القطان ) 

وتأثر(  مستمرة  متبادلة  وإحالة هي و   )تأثير  األبعاد    والتأثير   الوجداني،  والتواصل  الوجداني،  النضج:  هذه 

 .الوجداني

  النضج  ويتضح  الوجداني،  الذكاء  مكونات   عليه  تقوم  الذي  األساس  بمثابة  وهو  :الوجداني  النضج  أوال:

 باالقتصاديات  يعرف  ما أو   ،األنا  تصرف  تحت   المتاحة  االنفعالية  الطاقة   كم  خالل  من   الفرد   لدى  الوجداني

  والصراعات،  واإلحباطات   الضغوط  مع  التعايش  على   ً قادرا  الفرد   تجعل  التي  هي  الطاقة  وهذه  النفسية،

  مجاالت   في  قتهاط  تركزت   أو  وقدراته  لذاته  الفرد   استثمار   انخفض   كلما  االنفعالية  الطاقة  انخفضت   وكلما

  والمرونة،   الذات،  وتقدير  الذات،  وتوجيه  بالذات،  الوعي )  :في  الوجداني  النضج   ويتمثل.  محدودة

 (. والدافعية

  يكون  وحتى الوجداني، والتأثير  الوجداني، النضج بين الوسطى الحلقة يمثل وهو :الوجداني التواصل ثانيا:

 المشكالت   مواجهة  على    ً قادرا  يكون   أن  بد   فال  الوجداني،  التواصل  من  عالية  درجة  على  الفرد 
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  اآلخرين   وجدان  يتفهم  أن  البد   وكذلك  عنها،  والدفاع  نظره  وجهة  عن  التعبير  على  وقادراً   والصعوبات،

  ذلك   ويظهر  بمساعدتهم،  واالهتمام   نظرهم  وجهة  وتقدير  غيره بمشاعر اإلحساس  يعني  وهذا  رؤيتهم،  ويقدر

  بإنجازاتهم،   واالعتراف  بمعاونتهم   والمبادرة  تجاههم،  المرتفعة   ة ساسيوالح  اآلخرين،  بمشاعر   العناية  في

 والمشاركة  التعاطف   وكذلك 

  اإليجابية،   والنظرة   التوكيدية،: )في  الوجداني  التواصل  ويتمثل  لآلخرين،  االستجابة   في  والكياسة   الوجدانية

 (. اآلخرين اختالف وتقبل المواجهة، وشجاعة

  إال   الوجداني  التأثير  إلى  الفرد   يصل  فلن  الوجداني،  للذكاء  الصرح  قمة  يمثل  ووه :  الوجداني  التأثير  ثالثا:

  الوجداني أعلى   التأثير  قدرات وتمثل    .الوجداني  والتواصل  الوجداني،  النضج   قدرات   من   مناسباً   قدراً   بتملكه 

، بما لديه من  تجعل الفرد قادرا على التأثير الجيد في اآلخرين  القدرات   هذه  ألن  الوجداني،  الذكاء  درجات 

، ومساعدتهم في تغيير بعض الجوانب من أنفسهم وبيئتهم؛ لتحقيق  مهارة عالية لكسب اآلخرين في صفه

  والتفاوض   والتعاون،  التغيير،   في  والمبادرة  والقيادة،  اإلقناع،:  في  الوجداني  التأثير  ويتمثل،  أهدافهم

   (.2009)القطان، 

 مهارات الذكاء االنفعالي  .1.5

 هي:  ت خمسة مجاالعلى يمكن جمل مهارات الذكاء االنفعالي   أون  -بار   جنموذ على بناًء  

  مهارة الكفاءة الشخصية: .1

الذات   .أ مشاعره  الشخص   مقدرة  وهي   االنفعالية:فهم  فهم  بينهـا،   ،وانفعاالتـه  ،على  والتمييـز 

 .معرفة أسبابها وخلفياتهاو 

الشخص   التوكيدية:  .ب  مقدرة  مشاعره  وهي  عن  التعبير  عـن  و   ، تهومعتقدا  ،على  والدفاع  أفكاره 

 .بّناء حقوقه بأسلوب 
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الذات .ت  وقبوله  :  تقدير  الفرد  احترام  التي    لذاته،التعبير عن  والسلبية  اإليجابية  الجوانب  وتقبل 

  .تتعلق باألمن الداخلي وتحسين الذات والثقة فيه

الذات: .ث  عن  تحقيق  الكامنة،    على   الشخص   مقدرة  عبارة  إمكاناته   مر المست  واإلنجاز تحقيق 

تحسين  من أجل  بالمثابرة    ذلكومواهبه، ويرتبط    ياتهتنمية إمكانمن أجل    بأقصى جهد ممكن

 .إلنجـازنحو اوالنشاط والدافعية  ،األداء

االستقاللية: .ج الشخص هي    مهارات  وتحكم    مقدرة  ذاتيًا،  التوجه    ،بتصرفاته  الشخص على 

 .(Bar-On, 1999)رارات لتخطيط أو اتخاذ القواالبتعاد عن االعتمادية في ا ،وتفكيره

  االجتماعية: مهارة الكفاءات  .2

واالندفاع   وتقـديرها ،ومراعـاتهم ،فهم مشاعر اآلخـرين  على  هي مقدرة االنسان  مهارة التعاطف: .أ

 .واالهتمام بهم ،لمساعدتهم

االجتماعية: .ب  العالقات  عن    مهارة  الشخص عبارة  عالقات    على  مقدرة  ، مرضـيةإقامة 

 .مضافًا إليها مشاعر الطمأنينة والراحة ،آلخرينعليها مع اوالحفـاظ   تفاعلية،و 

االجتماعية: .ت  المسؤولية  التعاون   مهارة  على  الفرد  مقدرة  عن  يكون  ،  والمشاركة،  تعبر  وأن 

، مـسؤول بأسلوب التصرف الوعي االجتماعي و تتضمن هذه المهارة و  .المجتمعفي  عضوًا بناءً 

 . (Bar- On, 1999) هتمام باآلخريناالو 

 :ارة إدارة الضغوطهم .3

الضغوط .أ مقدرة:  تحمل  عن  تراجع، تحمل  على    الشخص   تعبر  دون  الـضاغطة    المواقف 

 .غير المالئمة، والتعامل معها بإيجابية وفاعلية دون االستغراق فيهااألحداث و 
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 الحافز مقاومة  ، و التـصرف االندفاعي  على  الشخص قدرة  تعبر عن م  مهارة ضبط االندفاع: .ب 

للـسل و وكاالنفعالي  والهد   منيتميز  ،  العدوانيـة،  لالنـدفاعات  بتقبلـه  المهارة  هذه  وء  يملك 

 .غير المرغوب والسيطرة على السلوك 

 مهارة التكيفية:  .4

التطابق بين خبراته االنفعالية مع ما    مقدارتقدير    على   الشخص قدرة  تعبر عن م  إدراك الواقع: .أ

موضوعيًا،   موجود  عن  و هـو  في  االبتعاد  و   الت التخيالمغاالة  المهارة  ترتبط  واألوهام.  هذه 

 .ي التعامل مع المواقـف وتقـديرهابدرجة الوضوح اإلدراكي ف

 .المواقف والـشروط المتغيرة و انفعاالته وسلوكه تهيئة  على الشخص قدرة وتعبر عن م المرونة: .ب 

المشكالت: .ت  م  حل  الفعالة  على  الشخص   قدرةوتعني  الحلول  و توليد  و ،  المشكلة،  تنفيـذ لتحديد 

علىالمهارة   منهجيـاً   يجب  منضبطًا  يكون  أن   على الرغبة    وعندهلتفكيـر،  ل  اً ومـنظم  ،الفرد 

 .( Bar- On, 1999) جهة المـشكالت بـداًل مـن تجنبهاموا

 مهارة كفاءة المزاج العام:  .5

التفاؤل .أ الحياة. واأل   الحسنلجانب  ا  رؤيةتعني مقدرة الشخص على  :  مهارة  باالتجاه  في  خذ 

 . مناسبةة الظروف غير د مواجهحتى عن ،نحوه

. وترتبط  حياتهواالستمتاع بمجريات    ذاتهعن    وتعني رضا الشخص   مهارة ممارسة السعادة: .ب 

 .(Bar- On, 1999, 19بالرضا العام عن الـذات )

النهاية  الموضوع من  ب عد    في  هذا  يعد  االنفعالي  الذكاء  لموضوع  الحديثة في  التطرق  المواضيع 

والتنبؤ بانفعاالت اآلخرين، وتوجيهها بما    على مقدرة الفرد على التحكم بانفعاالته،  علم النفس الذي يركز

الحياة،    ت يخدم الهدف الخاص به، وتبرز مكانة الذكاء االنفعالي من خالل تطبيقاته المتعددة في مجاال
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من   محدد  جانب  دراسة  يتم  سوف  الدراسة  هذه  الضغوفي  مواجهة  استراتيجيات  وهو  الجوانب  وط  هذه 

 : الذي يشمل على كل من غولمانالعتماد على نموذج  االنفسية، وذلك من خالل 

االجتماعي: .1 اتباعهم    التواصل  يفضل  متـى  معرفـة  مع  اآلخرين  في  القوي  االيجـابي  التـأثير  وهو 

 .ومساندتهم 

م   التعاطف: .2 إدراك  الفرد  قدرة  ويعني  انفعالياً على  والتوحد معهم  اعرهم  وفهم مش  ،انفعاالت اآلخرين، 

 .نفعاالتهم والتناغم معهاوا

االنفعاالت: .3 واستعمال    تنظيم  والتفوق  االنجاز  تحقيق  نحـو  والمـشاعر  االنفعـاالت  توجيـه  القـدرة على 

 .االنفعاالت والمشاعر في صنع أفـضل القرارات 

االنفعاالت:   .4 مإدارة  في    الفرد   قدرةوتعني  التحكم  ذلك    ،السلبية  انفعاالتهعلى  فـي  على   رتهمقد بمـا 

االجتماعية   الحياة  مهارات  وممارسة  إيجابية،  انفعاالت  الى  وتحويلها  فيها،  للتحكم  الوقت  كسب 

 .والمهنية بفاعلية

االنفعالية:   .5 والتميالمعرفة  الذاتية  والمشاعر  لالنفعاالت  الجيد  واالدراك  االنتباه  على  القـدرة  يز وهي 

 .ذاتية واألحداث الخارجيةبينها والوعي بالعالقة بين االفكار والمـشاعر ال

 . قياس الذكاء االنفعالي:1.6

التي   فالدراسات  حثيثا،  األولى  خطواته  يبدأ  أن  يحاول  مهده  في  االنفعالي  الذكاء  قياس  يزال  ال 

المفهوم نسبيا، رغم أنه أصبح تحت أجريت في هذا المجال تكاد تكون نادرة، وربما يرجع ذلك إلى حداثة  

 .( Mayer, Salovey, Crauso, 2000)  لممارسين والباحثين والمتخصصينالتركيز بين العامة وا

وسالوفي  )ماير  وكان  شخصية،  وكسمة  عقلية،  كقدرة  االنفعالي،  الذكاء  لقياس  مدخالن  وهناك 

بقياسه، فقد اتخذوا مهاما أو مواقف محددة؛ ليتم فيها مطالبة األفراد بالحكم على    بدئواوكاروسو( أول من  

االن االمحتوى  والذكاء  أخرى،  أشياء  ضمن  موسيقي  أو  فني  عمل  عنه  يعبر  الذي  كسمة  فعالي  النفعالي 
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شخصية يقاس بواسطة مفردات اختبار للشخصية من النوع التقليدي تقريبا على النمط الذي وضعه بارون  

(Bar- on, 2000والثبات التحقق من الصدق  يتم  ي بحثا جيدا، ولم  لم  المدخالن   (، وحتى اآلن هذان 

كون نموذج القدرة العقلية هو النموذج  بأنواعها المختلفة في القياسات التي أجريت حتى اآلن، ويحتمل أن ي

، يتعلق بمعاني  األوحد الذي يمكن تسميته بالذكاء االنفعالي، في حين أن النموذج اآلخر عام بدرجة كبيرة

 .(2007سليمان،  ) الذكاء، والوجدان

نفعالي، تباينت وفقا للنماذج النظرية  قدمت عدت مقاييس للذكاء اال  وفي السنوات القليلة الماضية

(، ومقياس  Golman, 1995ولمان )غالممثلة لها، منها ما يقوم على أسلوب التقرير الذاتي مثل مقياس  

)  -بار )Bar- on, 1997أون  كوبر  ومقياس   ،)Cooper, 1997( سكوت  ومقياس   ،)Schutte, 

 . (Dulewicz & Higgs, 1996يجز )(، ومقياس ديولويتيز وه1998

للنموذج النظري المقدمة من خالله،    ًً تباينت مقاييس الذكاء االنفعالي وفقاوفي البيئة العربية فقد  

(، ومنها مقاييس بنيت  2003أون مثل: مقياس عادل هريدي )  -فهناك مقاييس تأسست وفق نظام بار 

نموذج   أساس  السمادوني  غعلى  السيد  مقياس  مثل  أس2001)ولمان  على  بنيت  مقاييس  ومنها  اس  (، 

(، وهناك مقاييس دون توجهات نظرية محددة 2001مثل مقياس فوقية رضوان )  نموذج ماير وسالوفي

 (2011)ناصر، ( 2001مثل: مقياس فاروق السيد عثمان، ومحمد عبدالسميع رزق )
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 : استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية:ثانياً 
 لضغوط النفسية: ا .2.1

النفسيموضوع  يعتبر   التي شغلت   الضغط  الهامة    اهتمامونتائجه على األفراد من الموضوعات 

العلوم   ومختلف  والتربية  النفس  وعلم  العامة  الصحة  مجاالت  في  والباحثين  لما   اإلنسانية،العلماء  وذلك 

وجماعات،   أفرادًا  الناس  حياة  على  ومدمرة  خطيرة  ونتائج  آثار  من  موضوعتتركه  ال  ويعد  نفسي  الضغط 

العصر  مأبرز  د من  واح بشكل   الحديث شكالت  الضغوط  العديد من مسببات  تنتهي مع ظهور  التي ال 

وعلم    ،مستمر والتربية  النفس  وعلم  الطب  علماء  من  كثير  ركز  فقد  النفسية  الضغوط  موضوع  وألهمية 

 .(2009)الغرير، عبد اللطيف،  االجتماع والعلوم األخرى على وضع عدة تعريفات للضغط النفسي

أن الباحث  الحياة    يرى  طبيعة  من  جزء  النفسي  الضغوط الحديثة  الضغط  بزيادة  ارتبطت  التي 

  المعيقات يواجه الكثير من    الشخص ، مما يجعل  مجاالت الحياة في كل    والمتالحقنتيجة التغير السريع  

من  لى عاتق الطالب  للكم الهائل من الضغوط الملقاة عنظرًا  و وتلبية احتياجاته،    هدافاألفي سبيل تحقيق  

لديا ما  أفضل  تقديم  على  دائم  بشكل  الطالب  تحث  التي  و هألسرة  المواقف ،  تجاه  وصراعاته  معاناته 

التي   لها  الضاغطة  المدرسي، يتعرض  الوسط  الضغوط    في  مصادر  دراسة  المناسب  من  العوامل  و كان 

 ، من أجل معرفة الطرق واالستراتيجيات األنسب للحد منها.المؤثرة بها

 : هوم الضغوط النفسية فم .2.2

أمام بأنه  يشعر  عندما  النفسي  الضغط  تحت  الفرد  مواجهته  يكون  وعليه  يغمره،  جديد  ،  حدث 

ويظهر الضغط النفسي عندما ال توافق المتطلبات التي تفرضها الوضعية الجديدة كما يدركها الفرد، مع  

لها( يستجيب  )التي  كاستجابة  أنها  يعتقد  التي  الممكنة  اإلحسانتيجوال  ،الفكرة  هي  التحكم ة  بفقدان    س 

 .(2005)بوادران، 
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مختلفة  باتجاهات  النفسي  الضغط  العلماء  عرف  عرفهلقد  حيث  )   ا،   ,Lazarausالزوراس 

 . (Lazaraus, 1976)  قابلية الفرد على مواجهتها توضح  (: بأنها األحداث البيئية التي1976

( تايلر  ال(Taylor, 1986وعرفه  األحداث  تقييم  عملية  والمثيرة  :  والمهددة  بتحديد  مؤلمة 

هذه    الحداث لتلك    األساسية  االمتحانات  تجاه    االستجابات وتشمل  الفرد  بها  يقوم  والتي  المحددة  غير 

 . (Taylor, 1986) المثيرات التي تفقده

( ميلر  عرفها  حيث  تنشأ    (Miller, 1987في  والتعب  الضيق  من  حالة  الفرد بانه:  الستجابة 

 . (Miller, 1987)من الداخل والخارج  رض لهاات يتعلمطالب وضغوط

إلى أن الضغط قد يكون نتيجة لتفاعل الفرد مع بيئته، بحيث يمكن   (Tricotte)  تريكوت   يشيرو 

إيجابياً  مصدره  يكون  معينة)  أن  سلبيا  (كتوفر فرصة  أو  إلى   (،والضيق..  )كاإلجهاد ،  بالفرد  يؤدي  مما 

 .(Hellemans, 2009) هذه الوضعيةتحدي 

تالي؛ فإن الضغط يشير إلى "وجود عوامل خارجية ضاغطة على الفرد سواء بكليته أو على  الوب

بالتوتر أو تشويها في تكامل شخصيته، وحينما تزداد شدة الضغوط   جزء منه لدرجة توجد لديه إحساسا 

نمط   ويغير  التوازن  على  قدرته  الفرد  يفقد  قد  ذلك  جديد فإن  نمط  إلى  هو  عما  األ سلوكه  نور، )شند، 

2006) 

مناهجه  ، وإمكاناته في استيعاب  تهاشعور الطالب بالفشل وقصور قدر   في تمثل  والضغوط النفسية: 

لطلبة بالنسبة  خاصة  الوالدية  التوقعات  أمام  بالنقص  وشعوره  واستذكارها  )الثانوية  الدراسية  العداوي، . 

 ( 2018، وأخرون 

والسلوكية  ،والنفسية ،لفعل الداخلية الجسميةحالة نفسية تنعكس في ردود ا :ني بأنهويعرفه السمادو 

  الضاغطة في البيئة المحيطة   األحداث الناشئة عن التهديد الذي يدركه الفرد، عندما يتعرض للمواقف أو  

 ( 2009)األحمد، مريم، 
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العاسمي   ا(  2011) ويرى  تنتاب  نفسية  النفسي عبارة عن حالة  لتعرضه  أن الضغط  نتيجة  لفرد 

تهدد توازنه النفسي والشخصي، وما ينجم عن ذلك من آثار سلبية    (أو خارجية  ليةداخ)لمواقف ضاغطة  

 .والجسمي التي تعيق توافقه السليم في مواقف الحياة المختلفة واالجتماعي االنفعاليعلى المستوى 

رسي جراء تعرضه لموقف مثير  في وسطه المد   الطالب ويعرفه الباحث بأنه حالة توتر تحدث عند  

( فيشعر أنه يهدد توازنه فيستجيب باضطراب، وجداني، فيزيولوجي سلوكي بهدف  تربوي دي،  )بشري، ما

الضغوط    يعرفهو   التكيف. لمقياس  استجابته  عند  الطالب  عليها  يحصل  التي  الكلية  الدرجة  بأنها  اجرائيًا 

 النفسية لدى طلبة المدارس.

 أنواع الضغوط النفسية:  .2.3

يكون متشـائم،    من ذلك  ـانيلـى تقبـل الواقـع، والفـرد الـذي يعتوجد حاالت تعاني مـن عـدم قـدرتها ع

وجود نوعين    علىعلـى الحيـاة بكـل مـا فيهـا مـن أفـراح وهذا ما يدل    وفـي المقابـل قـد نجـد فـردا آخـر مقـبالً 

 : من الضغوط هما

اإليجابي:   .1 الحالضغط  خالل  من  وذلك  إيجابي،  أثر  يصاحبه  الذي  الضغط  ادة  يز على    ث هو 

والكفـاح علـى قـدم فز حاجات االنسان لتحقيق ذاته،   تح   ـوفر اإلثـارة التـي  ويواإلدراك،    الحرص 

أو بنجـاح حيـال الحـاالت المتحـدة، فـالتوتر والتنبـه ضـروريان للتمتـع بكثيـر مـن مظـاهر    ،المسـاواة 

دما نواجه  نحتـاج إليـه في الحيـاة عنـاإللحاحيـة والتـيقظ الـذي    نالحيـاة، والضـغط يـوفر أيضـًا حـس

دة مثل اجتياز طريق مزدحم أو قيادة السـيارة فـي أحـوال صعبة، فالمراقبـة المسترخية  حاالت مهد 

 .(14، 2003على النحو مفرط في مثل هذه الحاالت تكون مهلكة )شيخاني،  

السلبي: .2 حيث   الضغط  سلبي،  أثر  يصاحبه  الذي  الضغط  ) قسم    هو  أنواع   (2008حمادات 

  :إلىالضغوط حسب مسمياتها 

 .(األسري، االنفصال، وفاة، فقر ... )التنافر : وهيالضغوط األسرية .أ
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 )نقص الممتلكات، نقص األصدقاء(. : وهيضغوط النقص  .ب

  )سوء المعاملة من العائلة، سوء المعاملة من األقران واألصدقاء( : وهيضغوط العدوان .ت

 .(قاب القاسي)التأنيب، الع : وهيضغوط السيطرة .ث

 .(اء والعرض)اإلغر  : وهيضغوط الجنس . ج 

 .(2008، حمادات ) .البدني أو العقلي أو االجتماعي )القصور  : وهيالضغوط البدنية . ح 

القول والممتـد   ونستطيع  المفـرط  الضـغط  أثر  والروحية،    أن  والجسـدية  العقليـة،  الصـحة  فـي  مـؤذ 

الغضب  مشاعر  والخوف  ،وتستطيع  اواالك  ،واإلحباط  مـن  تئاب  تشـكيلة  تطلـق  أن  الضـغط  مـن  لمتولـدة 

، لصحة السقيمة في المجتمع الحديث األعـراض إذا ما تركت من دون حل، ويعد الضـغط السـبب األعـم ل

واالضــطرابات  الصــداع  مثــل  نســبيًا  ثانويــة  حــاالت  إحــداث  علـى  المسـاعد  العامـل  الضغط  ويعتبر 

الجلديـة، واألرق والقـروح، ولكنـه يمثـل دورًا هامـًا فـي األسـباب الرئيسـية للمـوت رابات  ضـــطالهضــمية، واال

الحـوادث،   بسـبب  واإلصـابات  التـنفس  واضـطرابات  الشـريانية،  القلبيـة  واألمـراض  كالسـرطان  العـالم  فـي 

   . وتشمع الكبد واالنتحار

مصادر  .2.4

 الضغوط النفسية: 

النفسية  تنشأ    عديدة  الضغوط  مصادر  التكيف من  الفرد  من  تتطلب  ألنها  اليومية،  الحياة  في 

الحياة   في  الحاصلة  والمخاصمات  المشاجرات  إلى  باإلضافة  النفسي.  الضغط  ينتج  مما  معها،  والتأقلم 

 . (2005)المجدالوي،  ى تولد المزيد من الضغوط النفسيةاليومية كل ذلك يؤدي عل

من األحداث الضاغطة المولدة للضغوط النفسية    مجموعة ( إلى  Holmes, 1967وأشار هولمز )

بناء على   قائمة  األحداث   أثرهاورتبها في  ينتج عنها    ومن  األحداث  أالتي  أما  الطالق والوفاة،  ثر كبير 

   .(Charls, et al, 1990) وغيرها من األنشطة االجتماعية المدرسة،األقل أثرًا وهي تغير العمل، أو 
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ك بسبب األزمات التي يمر بها، أو تكون من البيئة  داخل الشخص، وذل تنشأ الضغوط من  وقد  

انفعاالت   نتيجة  داخلية  الضغوط  كانت  العموم سواء  العمل، االضطرابات األسرية، وعلى  مثل  المحيطة 

 . الشخص، أو حالته النفسية، أو خارجية بسبب الظروف المعيشية، فإنها تعد استجابات لتغيرات بيئية

االنسا بشكل  ويتعرض  اليومية،  ن  الحياة  في  للضغوط  ومستمر  توازنه  كبير  يعيد  أن  ويستطيع 

بشكل سريع حال انتهاء الموقف الضاغط، أو قدرته على المواجهة والتحمل، فللشخصية خصائص تميزها 

معينة من الشخصيات    أنواععلى    تؤثر بشكل كبير، فبعض العامل الضاغطة  الشخصيات عن غيرها من  

ايضًا    التحمل وقوة أجهزة الفرد البدنية  مقدرة الشخص علىتدخل المكونات البيولوجية في  دون األخرى، وت 

 .(2009)أبو أسعد،  تساعده على تحمل الضغوط 

 (، ومصادر الضغوط النفسية إلى ثالث مصادر هي: 1993في حين قسم طاهر )

المصادر  .1

يت  البيئية: يومية  أحداث  إلى  تعد  جنبًا  وتسير  الناس  كل  لها  وتعتبر  عرض  الحياة،  مع  جنب 

 مرة طوال حياة الفرد، وهي: متجددة ومست

ضغوط  .أ

مثل: الطالق، أو وفاة أحد أفـراد العائلـة، أو السجن، أو التقاعد عن العمل، وعامة    الحياة:

 .أحداث الحياة الضاغطة

الظروف  .ب 

السيئة: السـي  االقتصادية  االقتصادية  الفالظروف  عندما  نفسية،  ضغوطا  عنها  ينجم    ئة 

 .يستطيع الفرد تلبية متطلباته
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الضغوط  .ت 

مثل: الكوارث الطبيعية، وارتفاع درجة الحـرارة أو انخفاضـها، والتلـوث، واألصوات   الفيزيقية:

 . (1993)الطاهر،   .جة، وكل المظاهر الفيزيقية األخرالمزع

المصادر  .2

وصـالحيات الموظفين    داري الئحة تنفيذية تحكم سير العملإن لكل نظام إ  :التنظيمية واإلدارية

وبال أكثر من  ومهامهم،  تكون ضاغطة  عن اآلخر ربما  تختلف  فرد  لكل  هناك مهام  يكون  تالي 

التنظيميـة   المصـادر  وتنقسم  أخرى،  مهن  من  ضغطًا  أكثر  تكون  المهن  بعض  أن  كما  غيرها، 

 :والمهنية الى أربعة أقسام، هي

االختالف   .أ

ومسؤولياته  المهني: المهنة  متطلبات  وكثرة  وهي  للمهنة  المطالب  فتعدد  المسـؤوليات ا، 

ولو كان على مستوى عاٍل من   المهنة  هذه  نفسيًا على شاغل  يسبب ضغطًا  قد  وامتدادها، 

 اإلتقان. 

الدور:  .ب    صراع 

يؤدي الفرد عدة أدوار قد يتعارض فيها دور مع آخر، مثل: عمل الفرد لساعات طويلة، وهو  

 .رب أسرة

المسؤولية   .ت 

لدراسات أن المشرف على األفراد أكثر عرضـة للضـغط مـن المشرف على  تت اأثب   عن األفراد:

القيام بالمهام اآلالت، حيث إن التعامل مع االفراد قد يجعل األفراد ال يطيعون األوامر وعدم  

 .بالشكل المطلوب 
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الظروف  .ث 

للعمل: وال  المادية  الضـيق  تسـبب  التـي  المزعجـة  األصـوات  أو  الشديدة  الحرارة  توتر مثل 

 .(2002)الرويشدي،  والضغط النفسي للفرد 

 المصادر .3

يجعـل صفات  تختلف    :الشخصية وهـذا  ونوعها،  تركيبها  بحسب  آخر  إلى  فرد  من  الشخصية 

النفسي، ومختلفين بدرجة تعرضـهم للضـغوط،  األفراد مختلف  فمنهم من  ين في استجابتهم للضغط 

والتسر   بـ:  يتصف والعدوانية،  الشديدة،  والحساسيةالمنافسة  التهيج،  التوتر، وسرعة  و  الزائدة،    ع، 

وعدم الصبر، والقيام بعدة أعمال في وقت واحد، مما يخلق عند صاحب هذه الشخصية مصادر  

أكثر   اآلخر  الللضغوط  في بعض  والبطء  والصبر،  الهدوء،  بـ:  النمط  هـذا  صـاحب  يتميز  الذي 

  بالقسم األول مـن السهل إثارة غضبهم مقارنة    إنجاز أعمالهم، وهم أقل تنافسًا مع اآلخرين، ولـيس

 . (2003)شريف، 

 

أساليب   .2.5

  مواجهة الضغوط النفسية: 

التـي استخدمت مصطلح التعامل مع أولى    ( منMurphy, 1962مورفي )دراسة  تعد   الدراسات 

رة  بهدف السيط  الضاغطةالضغوط، لإلشارة إلى األساليب التي يستخدمها الفرد في تعامله مع المواقف  

 .(Lazarus, 1984)  عليها

يرى   حين  عـن:  (  Wolman, 1972, 79)  ولمان  في  عبارة  الضغوط  مواجهة  أساليب  أن 

ومواقفها الضاغطة بغرض تحقيق هدف   ،ر التكيف مع البيئةيتيس خدم لتست  التي  األساليب "مجموعـة مـن  

 . األهداف أو بعض 
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بعـض الطـرق    "تعني أن نتعلم ونتقن  يرى أن مواجهة الضغوط  (203،  1994)  براهيموبالنسبة إل 

   ."التي تساعدنا على التعامل مع هذه الضغوط والتقليل من أثارهـا السلبية بقدر اإلمكانواألساليب 

 ناك العديد من التصنيفات الستراتيجيات مواجهة الضغوط، ومن تلك التصنيفات اآلتي: ه

 :عدة أنواع وهي إلىة الضغوط ( استراتيجيات مواجهCohn, 1994) كوهن صنف تصنيف كوهن:

التي   نمط   وهو  :العقالنيالتفكير   .أ بحثاً   التفكير  الضاغط  الموقف  حيال  الفرد  به  مصادره    يقوم  عن 

 .وأسبابه

الفرد    التخيل: .ب يقوم  التخيل  خالل  واجهته   بتخيلمن  التي  الضاغطة  و المواقف   ، األفكارتخيل  ، 

 .مواجهة مثل هذه المواقف الضاغطة السلوكيات التي يمكن القيام بها في المستقبل عند و 

ويتجاهل  شعورية    الدفاعية،    استراتيجيةهي  و   اإلنكار: .ت المواقفالفرد  ينكر  خاللها  الضاغطة    من 

 .تحدث   وكأنها لم

 .والحلول الجديدة المبتكرة لمواجهة الضغوط األفكار  استنباط خاللهامن الفرد يحاول  :المشكالتحل  .ث

أو   . ج  الف  المزح:الدعابة  خالليتعامل  من  المرح  االستراتيجية    هذه   رد  بروح  الضاغطة  الخبرات  مع 

 ة.والدعاب

إلى   . ح  خالل  الدين:الرجوع  الدين  استراتيجية  من  إلى  الضغوط   الرجوع  أوقات  من    ،في    خاللوذلك 

الصلوات   اإلكثار والمداومة  ،من  الروحي،  والعبادات  للدعم  كمصدر  ،  واالنفعالي   واألخالقي  ،عليها 

 . (2006، عبد المعطي للمواقف الضاغطة ) جهة موا من أجلوذلك 

 إلى عدة أنواع كما يلي:  :(Galowic, 1984االستراتيجيات حسب جلويك )تصنف 

 .أساليب المواجهة المتمركزة حول المشكلة .أ

 .االستقاللأساليب المواجهة المرتبطة بالتقييم التقبل، التفاؤل، الدعابة،  .ب

 .عيةاالجتما والتدخين، المساندة   األكلالبكاء،  ائم،الشت سلوكيات مواجهة يصعب تصنيفها مثل: .ت
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)  حسب وبيلينغ  موس  في   :(Moss & Billings, 1981تصنيف  تكمن  المواجهة  استراتيجيات  فإن 

 اآلتي: 

الظاهرة   .أ السلوكية  والمجهودات  المحاوالت  مختلف  عن  عبارة  الفعالة:  السلوكية  االستراتيجيات 

 .للتعامل مباشرة مع المشكل

 .المعرفية لتقدير الحدث بأنه ضاغطمعرفية الفعالة: هي المجهودات يجيات الاالسترات .ب

المبذولة لتجنب وتفادي مواجهة المشكل أو    والمحاوالت   المجهودات   هي التجنبية:    االستراتيجيات  .ت

 . (17،  2006محاولة مواجهة المشكل بصفة غير مباشرة )حمودة، 

يمكن تصنيف االستراتيجيات   :(Fergusion & Coxen, 1996وحسب تصنيف كوكس وفيرجيسون )

 إلى اآلتي: 

التي    األساسيةالمواجهة    استراتيجيات من أجل التعرف على    :الفردساليب مواجهة تنشأ داخل  أ .أ

الفروق  و دخل الفرد،  يتم تحليل ومعرفة )يستخدمها الفرد في أنواع معينة من المواقف الضاغطة  

وذلك عن طريق تحديد   (،عملية المواجهة)الفرد  المواجهة داخل    استراتيجيات وتصف    ،(الفردي

الفرد   واالستجابات   األفكار لدى  المخ  السلوكية  الضاغطة  المواقف  غير و   ،تلفةعبر  المواقف 

الخبرات في مواجهة    ،الضاغطة ذخيرة من  أو  لديه حصيلة  الفرد  أن  مفادها  وتستند على فكرة 

 .مطالب الموقفاته و يختار منها اعتمادًا على حاجوأنه  ،المواقف الضاغطة

في    واالتساق  االختالففهم مسألة    في  األساليب تبحث هذه    :األفرادساليب مواجهة تنشأ بين  أ .ب

عبر أنواع مختلفة من   األفراد حاصل جمع درجات المواجهة لنفس    خاللمن    يات المواجهةعمل

أجل  الضاغطة،المواقف   على    من  يستخدمها    األساليب التعرف  التي  وتحديد   ،اد األفر الرئيسية 

عبر  المؤلفةالمواجهة    استراتيجيات  الضاغط  لديهم  المواقف  من  مختلفة  ،  2006)طه،    أنواع 

96) . 
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 خالصة اإلطار النظري: 

في هذا الجزء من الدراسة تم التطرق إلى موضوعين مهمين هما الذكاء االنفعالي واستراتيجيات  

الب تم عرضه يرى  النفسية، ومن خالل ما  للذكاء االنفعالي يرتبط  مواجهة الضغوط  الفرد احث أن  بقدرة 

التوتر مع  التعامل  إلى    على  سعيهم  من  أهتالناتج  وتلبية  واحتياجاتهم حديد  والسعي  دافهم    تحقيقإلى  ، 

إجراء عملية مواءمة مستمرة بين  من خالل  ، وتطوير التفاعل مع البيئة.  االنسجام الشخصي واالجتماعي

والظروف  للفرد  الشخصية  يتم    الخصائص  علىالخارجية.  إمكانات   الحفاظ  تنشيط  من خالل  النوع  هذا 

اإلجهاد  مواجهة  استراتيجيات  الستخدام  ظروفه    الفرد  وبين  بينه  توازن  خلق  إلى  خاللها  من  يسعى  التي 

الخارجية. يقوم بذلك عن طريق تعديل العوامل الخارجية مثل تعبئة الطاقات وتعديل األهداف والتطلعات 

الباحث أن من أهم مصادر الضغوط لدى افراد  . وبالنسبة للدراسة الحالية  البيئة نفسهاوالتغيير في   يرى 

تعت الدراسة  من  عينة  تهجيرهم  عن  الهادفة  االحتالل  سلطات  ممارسات  عن  ناتجة  خارجية  مصادر  بر 

عدم   من  الناتجة  المعيشة  وسوء  يطا،  مسافر  في  لهمأراضيهم  مناسبة  تحتية  بنى  دو توفر  ولمعرفة  ر ، 

اال استالذكاء  جراء  الضغوط  من  الخفض  في  للموقنفعالي  المناسبة  االستراتيجية  تبعًا  خدام  الضاغط  ف 

 . الذي تم التطرق إليه مسبقًا في الجزء األول من اإلطار النظري  غولمان لنموذج

 



37 

 : مسافر يطا: ثالثاً 

، وتقع إلى الشرق  سافر يطا، هي إحدى المناطق الريفية التي تحتل الغالف الشرقي لمحيط يطام

والجنوب الخط األخضر  كم. يحدها من الشرق    24من مدينة الخليل. تبعد مسافر يطا عن مدينة الخليل  

(، ومن الشمال بدو يطا، ومن الغرب بلدة يطا وبلدة السموع ويفصلهما عنها الخط 1948)أراضي عام  

 . (2009االلتفافي )وحدة المعلومات الجغرافية أريج، 

ن التجمعات، ومنها: عرب الكعابنة )أم الدرج، زويدين(، أم الشقحان،  طا العديد متضم مسافر ي

وال الثعلة، الرفاعية  سدة  الخير،  أم  شبان،  وأبو  لصفا  ام  الكرم،  خشم  )الهذالين(،   الدرج  خشم  ديرات، 

شعب  المقعورة،  والتحتا،  الفوقا  الصفي  المفقرة،   ، االصفير  الركيز،  النجادة،  سوسية،  البطم،    التوانة، 

كز، المجاز، الحالوة،  قواويص، ادقيقة، مغاير العبيد، الفخيت، بير العد، هريبة النبي، امنيزل، جنبا، المر 

 . (2018)االحصاء المركزي الفلسطيني،  التبان

قرابة    10124يعيش نحو   يطا جنوب    30فلسطيني في  واقعة في مسافر  وخربة،  بدويًا  تجمعًا 

أن صّعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي من إجراءاتها هناك،  ب عد    ة صعبة،الضفة الغربية المحتلة، حيا 

الرحيل. على  مباشر  إلجبارهم  بشكل  االحتالل  نيران  خط  على  هناك  الفلسطينيين  )االحصاء    جعل 

 .(2018المركزي الفلسطيني، 

ضمنها   ومن  المنطقة،  أراضي  معظم  الثمانينات  منذ  اإلسرائيلية  السلطات  خصصت    14حيث 

لك نتيجة لذ معًا سكاني كمناطق عسكرية مغلقة ألغراض التدريب أو ما ي سمى مناطق” إطالق النار" و تج

أصبحت المجتمعات التي تعيش فيها عرضة لسلسلة من السياسات والممارسات التي قوضت أمن السكان  

نية. إضافة  وزادت من تردي ظروف معيشتهم وارتفعت مستويات الفقر واالعتماد على المساعدات اإلنسا 

 .(ocha, 2013) جتمعات عرضة لخطر التهجير القسري إلى ذلك أصبحت هذه الم
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يستوعب   الزراعة، حيث  قطاع  أهمها  قطاعات،  على عدة  يطا  مسافر  قرية  في  االقتصاد  يعتمد 

العاملة، وعلى سوق العمل اإلسرائيلي، والذي يستوعب حوالي  90حوالي   %من القوى    9%/ من القوى 

 العاملة. 

فر يطا،  أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة حسب النشاط االقتصادي في مسا  د ق

  :ما يلي

 %من األيدي العاملة.  90قطاع الزراعة، ويشكل  .1

 .%من األيدي العاملة 9سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  .2

ويشكل   .3 الموظفين  العاملة  1قطاع  األيدي  التطبيقية  %من  األبحاث  َأريج، الق-)معهد  دس 

2009). 
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 الدراسات السابقة
و ي العربية  الدراسات  من  مجموعة  الباحث  الذكاء تناول  الحالية  الدراسة  بموضوع  تتعلق  التي  األجنبية 

يطا   مدينة  في  المدارس  طلبة  من  عينة  لدى  النفسية  الضغوط  مواجهة  باستراتيجيات  وعالقته  االنفعالي 
 لى االقدم كما يلي:  ث تكون مرتبة من األحدث إومساهر يطا، حي

الذكاء    أواًل: بمتغير  العالقة  ذات  السابقة  و الدراسات  مواجهة  االنفعالي  استراتيجيات 

 ط:الضغو 

وفتيحة   عوواودة،  الذكاء   ( Fteiha, 2020  &Awwad) دراسة  بين  العالقة  على  للتعرف  جاءت 

ي االرتباطي للتحقيق اهداف االنفعالي وأسلوب التعامل مع الضغوط النفسية، وتم استخدام المنهج الوصف

( على  الدراسة  مجتمع  وشمل  طالباً 4965الدراسة،   )( من  الدراسة  عينة  تكونت  جامعيًا،    طالباً   (265 

من    ،وطالبة كل  استخدام  تم  للذكاء  مقياس    حيث  مع غولمان  التعامل  أسلوب  ومقياس  االنفعالي، 

للدراسة كأدوات  متو و .  الضغوط  قيمة  أعلى  إلى  النتائج  والتعأشارت  للتحفيز  العاطفي  للذكاء  اطف.  سط 

وسلو  نشطة  مشكلة  األغلبية  طالب  ومع  أظهر  العاطفي.  التأقلم  قوية    ذلك،ك  عالقة  على  العثور  تم 

وإيجابية بين الذكاء العاطفي وأسلوب التعامل مع اإلجهاد للمجاالت المرتبطة العاطفي النشط والتعامل مع  

الط المشكلة   أن  وكشفت  با.  يتمتعون  مع  الب  التعامل  استراتيجيات  استخدام  في  لكفاءة 

 وأوصى األساتذة بتقديم التوجيه للطالب فيما يتعلق بالذكاء العاطفي وأنماط التعامل مع اإلجهاد.التوتر 

دراسة   بين    (Nogaj, 2020)  نوجاجوهدفت  العالقة  التعرف على  واستراتيجيات  إلى  العاطفي  الذكاء 

شملت  و  ،العام  صرية وطالب التعليمر بين طالب مدرسة الموسيقى في سياق الفنون البالتعامل مع التوت

.  اً عام(  19و  16)  تتراوح أعمارهم بين  العام،من مدارس الموسيقى والفنون والتعليم    اً طالب  (354)الدراسة  

من المدارس كانت فرضية البحث أن تنوع المواقف التي يمر بها الطالب الذين يدرسون في أنواع مختلفة  

مع التركيز على ميزات مثل الذكاء العاطفي   والعاطفي،يمكن أن يولد اختالفات في أدائهم االجتماعي  
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  والفهم، واستراتيجيات المواجهة. كانت المتغيرات المرتبطة بالذكاء العاطفي هي القبول والتعاطف والسيطرة  

إلى  وتوصلت الدراسة  مة والعاطفة والتجنب.  وكانت المتغيرات المرتبطة باستراتيجيات المواجهة هي المه

ون بشكل كبير عن طالب الفنون في مستوى ذكائهم العاطفي في النتائج العامة  أن طالب الموسيقى يختلف

ويعبرو  بها،  يشعرون  التي  والسلبية  اإليجابية  بالمشاعر  وعيًا  أكثر  إنهم  القبول.  مقياس  عن  وعلى  ن 

أكبر بسهولة  استخمشاعرهم  ويمكنهم  بش،  عالوة على  دام معرفتهم  بها.  يمرون  التي  بالمشاعر  فعال  كل 

العصيبة  ذلك، المواقف  بشكل  في  المهام  نحو  موجهة  مواجهة  استراتيجيات  الموسيقى  طالب  ي ظهر   ،

 لالنخراط في إجراءات بديلة عن طالب الفنون.  ملحوظ في كثير من األحيان ويكونون أقل احتماالً 

الدور الذي يلعبه الذكاء االنفعالي في تحديد أساليب مواجهة   بيانإلى    (2017)حومل،  وهدفت دراسة  

وتم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي كمنهجية  الضغوط المهنية لدى مديري المؤسسات التعليمية،  

و  مقياس للدراسة،  الباحث  االنفعالياستعمل  الذكاء  لقياس  األول  المواجهة ،  ين  أساليب  لتقصي  والثاني 

ومديرة. وخلصت الدراسة إلى   مديراً   (55)تكونت عينة الدراسة من  حيث  طرف المديرين،  خدمة من  المست

المشكل   حل  على  المرتكزة  المواجهة  أساليب  إلى  المديرين  لجوء  في  تباين  الذكاء   تبعاً وجود  لمستوى 

المواجهة  أساليب    في لجوئهم إلى  االنفعالي )مرتفع، متوسط ومنخفض( بينما لم تكن الفروق دالة احصائياً 

تبعاً  االنفعال  على  الدراسة   المرتكزة  توصلت  ومنخفض(، كما  االنفعالي )مرتفع، متوسط  الذكاء  لمستوى 

 لمتغير الجنس  تبعاً في لجوء المديرين إلى أساليب المواجهة  لعدم وجود فروق دالة احصائياً 

 ( واقع    (،2014وهدفت دراسة حنصالي  التعرف على  الإلى  بين  الو العالقة  بأبعاده ودرجته  ذكاء  جداني 

تفسير العالقة ، و الكلية وبين إدارة الضغوط النفسية وسمتي الشخصية المناعية الصالبة النفسية والتوكيدية

المناعية   الشخصية  سمتي  وبين  الكلية  ودرجتها  بأبعادها  النفسية  الضغوط  إدارة  النفسية  )بين  الصالبة 

تكونت عينة الدراسة من األساتذة الجامعيين  االرتباطي، و   ج الوصفي(، وتم االعتماد على المنهوالتوكيدية

حيث تم اختيارهم بطريقة    (140) والبالغ عددهم  – بسكرة   -الممارسين لمهام إدارية بجامعة محمد خيضر  
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بياناتها على مقياس الذكاء االنفعالي لعبد المنعم الدردير )، و قصدية وقائمة  (،  2002اعتمدت في جمع 

 ,Carver)  من إعداد كارفر و شايير Strategies Coping Assessing : غوطاجهة الضأساليب مو 

Scheier, 1989  ،) الخصائص من  التأكد  تم  وبعدها  التوكيدية،  مقياس  و  النفسية  الصالبة  ومقياس 

السيكومترية للمقاييس من خالل حساب معامالت الصدق والثبات والتأكد من داللتهم قبل تطبيق الدراسة 

ثماأل االجتماعية  ساسية  للعلوم  اإلحصائية  الحزمة  باستخدام  البيانات  النهايةعولجت  وفي  توصلت    ، 

إلى ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى  :  الدراسة  بين كل من    ()وجود عالقة 

ة الجامعيين الممارسين  إدارة الضغوط النفسية، والصالبة النفسية، والتوكيدية بالذكاء االنفعالي لدى األساتذ 

بين كافة أبعاد   وجود عالقة ارتباطية موجبة و دالة إحصائيا عند مستوى  ،  لمهام إدارية

إد  الكلية ألساليب  والدرجة  االنفعالي  الذكاء  الدراسةمقياس  أفراد عينة  لدى  النفسية  الضغوط  وجود    . ارة 

مست عند  إحصائيا  دالة  و  موجبة  ارتباطية  الذكاء       وى عالقة  مقياس  أبعاد  كافة  بين 

األساتذة  لدى  والتحدي(  التحكم  )االلتزام،  بأبعادها  و  النفسية  الصالبة  لمقياس  الكلية  بالدرجة  االنفعالي 

ن لمهام إدارية فيما عدا ب عد المهارات االجتماعية ببعد التحكم والذي جاء ارتباطه غير  الجامعيين الممارسي 

و .  دال فعدم  االختالف جود  فيها  يعزى  االنفعالي  الذكاء  في  العينة  أفراد  بين  إحصائية  داللة  ذات  روق 

 ( لمتغيري )الجنس والتخصص: علمي/أدبي

 : لذكاء االنفعالي السابقة ذات العالقة بمتغير االدراسات ثانيًا: 

ن الطلبة  مستوى الذكاء االنفعالي لدى عينة م إلى التعرف على  (،  2019)الدرابكة  هدفت دراسة  

بالتحصيل الدراسي، ولتحقيق هذا   المتفوقين وغير المتفوقين  في مدارس محافظة الكرك/االردن، وعالقته 

( للذكاء االنفعالي، وتم ايجاد دالالت الصدق والثبات  Bar- ONأون )  -الهدف تم استخدام مقياس بار

بالطريقة  ( طالب50( طالب، منهم )100لهذا المقياس، وتكونت عينة الدراسة من ) ًا متفوقًا تم اختيارهم 
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لطريقة العشوائية  ( طالب غير متفوق تم اختيارهم با50المتيسرة من مدرسة الملك عبدهللا الثاني للتميز، و)

م الدراسي  العنقودية  العام  خالل  جميعهم  والمسجلين  الثانوية  حسن  األمير  مدرسة  ،  2017/2018ن 

الوصف المنهج  استخدام  تم  الدراسة  الباحث  وألغراض  لدى  المتجمعة  البيانات  تحليل  وبعد  االرتباطي،  ي 

الكلي االنفعالي  الذكاء  مستوى  بأن  تفيد  نتائج  الى  الدراسة  المتفوقي  توصلت  الطلبة  لدى  وغير وأبعاده  ن 

نتائج   المتفوقين، كما أشارت  باستثناء بعد المزاج العام جاء متوسطًا للطلبة غير  المتفوقين جاء مرتفعًا، 

الطلبة  الدراسة   لدى  الدراسي  والتحصيل  االنفعالي  الذكاء  مستوى  في  ارتباطية  عالقة  وجود  عدم  الى 

 . متفوقين وغير المتفوقينال

( عليان  دراسة  التع  (،2016وهدفت  على  إلى  حل  عرف  على  بالقدرة  االنفعالي  الذكاء  القة 

المدارس الحكومية في مدينة خانيون الثانوية في  المرحلة  التعرف    ،سالمشكلة لدى طلبة  إلى  كما هدفت 

وقد تكونت عينة الدراسة   ،على مستوى الذكاء االنفعالي ومستوى القدرة على حل المشكلة لدى أفراد العينة

بة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية في مدينة خانيونس، واعتمدت الدراسة ( من طل296الفعلية من )

أدوات الدراسة فاستخدمت الباحثة مقياس الذكاء االنفعالي من  على المنهج الوصفي التحليلي المقارن. أما  

البا إعداد  من  المشكلة  حل  القدرة على  ومقياس  الباحثة،  اإعداد  الباحثة  استخدمت  أيضًا.  من  حثة  لعديد 

األساليب اإلحصائية لإلجابة عن تساؤالت الدراسة والتحقق من فروضها ومن أهمها: إحصاءات وصفية 

الم )النسبة  الحسابي(منها  والمتوسط  النسبي(  ،ئوية  )الوزن  النسبي  الحسابي  ألفا    ،المتوسط  معامل 

  ،ختبار )ت( لعينتين مستقلتينا  ،معامل ارتباط بيرسون   ،ئة النصفيةمعامل الثبات بطريقة التجز   ،كرونباخ

التباين األحادي ) للنتائج اآلتية:،  (One-Way ANOVAتحليل  بلغ    اختبار شيفيه. وقد توصلت الدراسة 

الم لدى طلبة  االنفعالي  للذكاء  النسبي  الحكومية في محافظة خانيونس  الوزن  المدارس  الثانوية في  رحلة 

النسبي للقدرة على حل المشكلة لدى طلبة المرحلة في حين بلغ الوزن    ،%( أي بمستوى متوسط64.  1)

المدارس الحكومية في محافظة خانيونس ) الدراسة   ،%( بمستوى متوسط 61.2الثانوية في  كما أظهرت 
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المشكلة لدى طلبة   القدرة على حل  الذكاء االنفعالي وبين  وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين 

خانيونس محافظة  في  الحكومية  المدارس  في  الثانوية  فروق   ،المرحلة  وجود  عدم  الدراسة  وأظهرت  كما 

ط لدى  االنفعالي  الذكاء  مستوى  في  إحصائية  داللة  ذات  المدارس  جوهرية  في  الثانوية  المرحلة  لبة 

الدراسي المستوى  الجنس،  )نوع  التالية  المتغيرات  إلى  تعزى  خانيونس  محافظة  في  الترتيب   ،الحكومية 

هذا وأظهرت الدراسة عدم    ،الميالدي، حجم األسرة، المؤهل العلمي لآلباء، الحالة االجتماعية لألمهات(

في   إحصائية  داللة  ذات  جوهرية  فروق  في  وجود  الثانوية  المرحلة  طلبة  لدى  المشكلة  حل  على  القدرة 

الدراسي المستوى  الجنس،  )نوع  التالية  المتغيرات  إلى  تعزى  خانيونس  محافظة  في  الحكومية   ، المدارس 

االجتماعية لألمهات( الحالة  لآلباء،  العلمي  المؤهل  الميالدي، حجم األسرة،  في حين أظهرت   ،الترتيب 

رية ذات داللة إحصائية في الذكاء االنفعالي وفي القدرة على حل المشكلة لدى النتائج وجود فروق جوه

ثانوي  تعليم  على  حاصالت  أمهاتهم  الذين  الطلبة  لصالح  لألمهات  العلمي  للمؤهل  تعزى  العينة  أفراد 

كما وتوجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في الذكاء االنفعالي وفي القدرة على حل   ،وجامعي فما فوق 

وقد  معهم.  آبائهم  يسكن  الذين  الطلبة  لصالح  لآلباء  االجتماعية  للحالة  تعزى  العينة  أفراد  لدى  المشكلة 

خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات: على العاملين والمختصين في المدارس والمؤسسات التعليمية،  

ن ومرشدات، العمل  من واضعي المناهج وأصحاب القرار، ومشرفين، ومدراء، ومدرسين ومدرسات ومرشدي

على تنمية مهارات الذكاء االنفعالي والقدرة على حل المشكلة لدى طلبة المدارس بكافة المستويات، وذلك 

 من خالل بناء برامج عديدة ومتنوعة لتنمية مهارات الذكاء االنفعالي والقدرة على حل المشكلة.

الذكاء الوجداني بين  عالقة  ة الطبيع  إلى التعرف على(  2013وهدفت دراسة علوان و النواجحة )

طالبًا وطالبة،  (  247االيجابية لدى طلبـة جامعـة األقصى بمحافظات غزة، وقد تكونت عينة الدراسة من)و 

عثمان، فاروق  إعداد:  الوجداني،  الذكاء  مقياس  السميع   واستخدم  عبد  ومقياس  (،  1998)  ومحمد 

راسة إلى وجود ارتفاع فـي درجات الذكاء الوجداني حيث  اإليجابية، إعـداد البـاحثين، وقد توصلت نتائج الد 
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النسبة   بلغت   %(،71.86)  بلغت  حيث  االيجابية  درجات  في  ارتفاع  إلى  الدراسة  توصلت   كما 

وجود و الدراسة وجود عالقة ارتباط دالة إحصائيًا بين الذكاء الوجداني واإليجابية،    %(، وأظهرت 72.83)

وجود فروق دالة  و واإلناث في الذكاء الوجداني واإليجابية، لصالح اإلناث،  فروق دالة إحصائيًا بين الذكور  

طلبـة   لـصالح  ولإليجابية  الوجداني  الذكاء  في  واألدبية  العلمية  التخصصات  طلبة  بين  إحصائيا 

إلـى   يعزى  البعض  لدى  االيجابية  مستوى  تدني  الحالة  دراسة  نتائج  أظهرت  كما  العلمية،  التخصـصات 

 .شئة الوالدية غير السوية، وانخفاض المستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي لألسرةأسـاليب التن

( العلوان  دراسة  على    (2011وهدفت  التعرف  االجتماعية  واقع  إلى  بالمهارات  االنفعالي  الذكاء  عالقة 

الجامعة.   طلبة  لدى  التعلق  طبيوأنماط  مع  لتناسبه  االرتباطي  الوصفي  المهج  على  االعتماد  عة  وتم 

جامعة الحسين بن طالل بمدينة معان في  يدرسون في    ؛ وطالبةطالباً (  475عينة من )الوتكونت  الدراسة،  

مقاو   ،األردن ثالثة  استخدام  االنفعاليتم  الذكاء  مقياس  وهي:  االجتماعية،  ييس  المهارات    ، ومقياس 

صائية في الذكاء االنفعالي قد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إح  .أنماط التعلقومقياس  

ح اإلناث، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء بين الذكور واإلناث لصال

ضافة  االنفعالي بين طلبة التخصصات العلمية واإلنسانية لصالح الطلبة ذوي التخصصات اإلنسانية، باإل

 .التعلقوكل من المهارات االجتماعية وأنماط  إلى وجود عالقة ارتباطية بين الذكاء االنفعالي

العالقة بين التحصيل الدراسي والذكاء االنفعالي  طبيعة  إلى التعرف على    (2010)  الملليوهدفت دراسة  

ق ذلك تم االعتماد على  للطلبة الموهوبين والطلبة العاديين لدى كل من الذكور واإلناث، من أجل تحقي

الوصفي  تموكم  االرتباطي   المنهج  بار   ا  مقياس  من  كل  االنفعالي-استخدام  للذكاء  والتحصيل    ،أون 

العاديين   مدارس  في  العاديين  والطلبة  المتفوقين  مـدارس  فـي  الموهوبين  الطلبة  عينة  أفراد  لدى  الدراسي 

، ( طالبًا لحساب الصدق والثبات 47) بواقعبة ( طالبًا وطال293وتكونت العينة من ) .حسب متغير الجنس

لل(  246و) )طالبًا  ومنهم  الميدانية،  الدراسة  فـي  األساسـية  )85عينة  المتفـوقين  من  وطالبة  طالبًا   )59  
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دمـشق، و)  26ذكـور و المتفوقين في مدينـة  الثانوي في مدارس  (  161إنـاث( اختيروا من الصف األول 

ة العشوائية من الصف  إناث( من الطلبة العـاديين اختيـروا بالطريقـ  60ر وذكو   101طالبًا وطالبة منهم )

مدينـة الثانوي في مدارس  مقيـاس    األول  واسـتخدم  الدراسة و   ،للشباب   المطور   On-Barدمـشق.   توصلت 

الطلبة    :أنه  إلى لدى  الدراسي  والتحصيل  االنفعالي  الذكاء  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  ال 

دال،  نالعاديي عالقة  الداللة  توجد  مستوى  عند  إحصائيًا  والتحـب عد    بين  ة  صيل  التكيف 

المتفوقي الطلبة  عند  والتحصيل  ،  نالدراسي  االنفعالي  الذكاء  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  ال 

الذكاء االنفعالي والتحصيل  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  ،  الدراسي لدى الطلبة الذكور العاديين

   توجد عالقة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللةت،  العادياسي لـدى الطالبات اإلناث  الدرا

المتفوقينب عد    بين الذكور  الطلبة  الدراسي عند  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية  ،  التكيف والتحـصيل 

 .المتفوقات لدى الطالبات اإلناث بين الذكاء االنفعالي والتحصيل الدراسي 

( هدفت إلى  Aminudddin, Tajularipin, Rohaizan, 2009ين، وروهايزن )ودراسة أموندين، وتاجوالرب 

التعرف على مستوى الذكاء االنفعالي لدى الطالب في المناطق النائية في أمريكا، وعالقته بمستوى القلق  

الدراس عينة  وتكونت  لهم،  الدراسي  )والتحصيل  من  الذكاء 233ة  استبانة  عليهم  طبق  وطالبة  طالبًا   )

االاالنفع عند  االنفعالي  الذكاء  مستوى  أن  الدراسة  أظهرت  حيث  كما الي،  الذكور،  عند  منه  أعلى  ناث 

أظهرت النتائج وجود فروق دالة احصائيًا بين مستوى الذكاء االنفعالي والقلق، وأشارت النتائج إلى وجود  

إيج ارتباطية  وبي عالقة  االنفعالي  الذكاء  ارتفاع مستوى  بين  دالة احصائيًا  التحصيل  ابية  ن زيادة مستوى 

 لصالح االناث. عند الطلبة مع وجود نسبة من الفروق 
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 : السابقة ذات العالقة بمتغير استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية ثانيًا: الدراسات 

العاتي  دراسة   أساليب    (،2019)خميس،  طبيعة  على  التعرف  إلى  الضغوط مهدفت  واجهة 

ب تربية  أولى  سنة  طلبة  لدى  مرباحالنفسية  قاصدي  بجامعة  على،  -ورقلة   – دنية  االعتماد  المنهج    تم 

)  الوصفي، اختيار عينة تكونت من  أساليب تم  وقد    طالب وطالبة.(  210وتم  مواجهة    استخدام مقياس 

كارفر"،   "تشارلز  ل  الحياة  عليها  ضغوط  المتحصل  النتائج  داللة ت  :كالتاليوكانت  ذات  فروق  وجد 

 /ى الى متغير الجنس )ذكرب مواجهة الضغوط النفسية لدى طلبة العينة تعز احصائية في استخدام أسالي 

توجد فروق ذات داللة احصائية في استخدام أساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى طلبة العينة  (، و أنثى

 (. خارجي/مط االقامة )داخلي تعزى الى متغير ن

دراسة  و  الخالقو   عليهدفت  الض  (2018)  عبد  على  التعرف  الطإلى  لدى  النفسية  الب  غوط 

الطالب.  منها  يعاني  التي  القلق  اضطراب  مستوى  عن  الكشف  ليبيا.  في  الحرب  مصابي  الجامعيين 

والتعرف على استراتيجيات مواجهة الضغوط. والكشف عن حجم العالقة االرتباطية، ومستوى داللة هذه  

لوصفي التحليلي.  خدم الباحث المنهج ااضطراب)القلق(. است  العالقة بين البرنامج التدريبي وخفض مستوى 

وعددهم   الليبيين  الجامعيين  الطالب  من  الحرب  مصابي  من  مجموعة  على  الميدانية  الدراسة  وأجريت 

(، في مركز تأهيل المحاربين نفسا بمدينة طرابلس. واستخدم الباحث األدوات اآلتية لجمع البيانات: 16)

االضطراب إدراك  إعداد مقياس  من  )القلق(  كذ   ات  واستخدم  تدريبي  الباحث.  جمعي  إرشادي  برنامج  لك 

  . وفي النهاية يحتوي على العديد من األساليب والفنيات للمساعدة على التعافي من االضطرابات النفسية

إلى الدراسة  تو   :توصلت  ال  ذات  جأنه  فروق  الداللة    اً إحصائيدالة  د  مستوى  بين    عند 

، ذا يدل على تكافؤ المجموعتين قبل تطبيق البرنامجلتجريبية والضابطة وهطات درجات المجموعة امتوس

على مجال اضطراب   عند مستوى الداللة    اً إحصائي  دالةفروق    وتوجد وأظهرت الدراسة  

لد  الحسابي    ىالقلق  المتوسط  بلغ  فقد  التجريبية  المجموعة  لصالح  والضابطة،  التجريبية  المجموعة  عينة 
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)لدرجات   التجريبية  المجموعة  المجموعة 4.50طلبة  طلبة  لدرجات  الحسابي  المتوسط  أن  حين  في   ،)

جيات  ( وهذا االنخفاض في درجات المجموعة التجريبية يعزى إلى تدريبهم على استراتي12.50الضابطة )

 مواجهة الضغوط.

دراسة   على  2015)عليلي  وهدفت  التعرف  إلى  النفا(،  الضغوط  مواجهة  سية  ستراتيجيات 

  ، -دراسة ميدانية بجامعة المسيلة  -ة السنة الثانية ماستر توجيه وإرشاد تربوي  وعالقتها بالتوافق لدى طلب

تخدام كل من مقياس  استراتيجيات  تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي كمنهجية للدراسة، وتم اس

الرحي )عبد  للباحث  الدراسة   التوافق  ومقياس  بولهان،  ل  ) المواجهة  شعبان  مجتمع  2002م  وتكون   ،)

م تطبيق أداة الدراسة على عينة مكونة  الدراسة من جميع طلبة السنة الثانية ماستر توجيه وإرشاد تربوي، وت

( ال 77من  تم  النهاية  وفي  وطالبة،  طالب  التالية:(  النتائج  أهم  إلى  داللة    توصل  ذات  عالقة  توجد  ال 

المتمركزة حول حل المشكلة والتوافق الدراسي. وتوجد   النفسية   بين استراتيجيات مواجهة الضغوط  إحصائية

 عالقة ذات داللة إحصائية بين استراتيجيات مواجهة الضغوط المتمركزة حول االنفعال والتوافق الدراسي. 

الكريم  دراسة  هدفت  و  عبد  التعرف    (2014)الحموري،  الضغوط إلى  مواجهة  أساليب  على 

الثاني للتميز    هللاأكاديميا، تكون مجتمع الدراسة من طلبة مدرسة الملك عبد   النفسية لدى الطلبة المتفوقين

الزرقاء   لمنطقة  والتعليم  التربية  لمديرية  مناألولىالتابعة  الدراسة  عينة  تكونت  طلبة  من  (  131)  ، 

الباحثان  األساسيةالمرحلتين   استخدم  البسيطة،  العشوائية  بالطريقة  اختيارهم  تم  والثانوية،  مقياس    العليا 

إعداد  من  أكاديميا  المتفوقين  الطلبة  لدى  النفسية  الضغوط  مواجهة  وويترواب   /أساليب  وسيشير  كارفر 

: وتوصلت الدراسة للنتائج التالية  (،2010)  الذي قامت بتطويره على البيئة العربية أبو حبيب    (1989(

محور التعامل الفعال  رتبة الثانية  ، تاله في الماألولىحصول محور التكيف الديني الروحاني على المرتبة  

  .األخيرةالسلوكي في المرتبة    االنسحاب النشط، تاله في المرتبة الثالثة محور التخطيط، بينما جاء محور  

إحصائيةع دالة  فروق  وجود  باستثناء  ألثرتعزى    ()   دم  المحاور  جميع  في  محور    الجنس 
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ومحور   الروحاني،  الديني  وجاءت   ب االنسحاالتكيف  بالتفكير.  الذهن  إشغال  ومحور  الفروق    السلوكي، 

محوري    اإلناث لصالح   في  الذكور  ولصالح  الروحاني  الديني  التكيف  محور   السلوكي،االنسحاب  في 

لمرحلة الدراسية في جميع  ألثر  تعزى  (  )  ود فروق دالة إحصائيةوج   وإشغال الذهن بالتفكير.

ا باستثناء شغال  بالتفكير محوري  المحاور  بالتفكيرلذهن  الذهن  الفروق لصالح  اإلنكار وإشغال  . وجاءت 

 .السلوكي االنسحاب أساسي عليا في جميع المحاور ولصالح ثانوي في 

بتوعية  أو و  الباحثان  المتفوقين    واألمهات   اآلباءصي  الطلبة  على  ضغوطا  تشكل  التي  بالمواقف 

النفسية الصحة  لتحقيق  منها  الحد  على  الطلبة    والعمل  لتعريف  تثقيفية  برامج  وضع  على  والعمل  لهم، 

 .المتفوقين بالضغوط النفسية ومصادرها

على الضغوط النفسّية، واستراتيجّيات مواجهتها، إلى التعرف    (2010)   حبيبأبو  وهدفت دراسة  

الثانوية في محافظات   المرحلة  الشهداء في  أبناء  لدى  الدراسي  بالتحصيل  اع   غّزة،وعالقتها  تمدت حيث 

التال الوصفي  المنهج  على  الدراسة  هذه  في  الدارسة، باحثة  تساؤالت  على  لإلجابة  واستخدمت  حليلي، 

الباحثة.   إعداد  النفسّية  الضغوط  مقياس  وهي:  الباحثة  إعداد  من  مواجهة و مقياسين  أساليب  مقياس 

الحكومّية في محافظات  الضغوط إعداد الباحثة. وطّبق المقياسان على عّينة من طلبة المدارس الثانوّية  

النهائيّ  العّينة  ( طالبة، وتّم    319طالبًا، و )    (313) طالبًا، وطالبة منهم    (632)ة مكّونة  غّزة، وكانت 

اإلحصائّية   الرزم  برنامج  باستخدام  البيانات  معالجة  وتّمت  العنقودّية،  العشوائّية  بالطريقة  العّينة  اختيار 

جود عالقة موجبة  بّينت النتائج و تائج الدارسة على النحو التالي:  ت نوقد جاء  spss ) للعلوم االجتماعّية

واالنفعالّية،   واالقتصادّية،  واالجتماعّية،  األسرّية،  والضغوط  الدراسّية،  الضغوط  بين  إحصائّيًا  داّلة 

التالّية ) الشرود  الكلّية للضغوط في كّل من أبعاد أساليب المواجهة السلبّية  العقلي،    والسياسّية، والدرجة 

والسخرّية واإلنكار،  واالنفعال،  والتدعيم  والتركيز،  العاطفي،  الدعم  وطلب  السلوكي،  واالنسحاب   ،

االجتماعي (، وأبعاد أساليب المواجهة اإليجابّية التالية ) إعادة التقييم اإليجابي، والتعامل الفّعال النشط، 
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الذهن   وإشغال  والترّوي،  الروحاني،  والتكّيف  من والتقّبل،  الكلّية  العّينة  أفراد  لدى   ) والتخطيط   بالتفكير، 

واألسرّية،  الدراسّية،  الضغوط  في  إحصائّية  دالّلة  ذات  فروق  وجود  النتائج  بّينت  الثانوّية.  طلبة 

التالّية   السلبّية  المواجهة  أساليب  أبعاد  من  ككّل  في  والضغوط  واالنفعالّية،  واالقتصادّية،  واالجتماعّية، 

الشرود العقلي،   ،المواجهة اإليجابّية )التكّيف الروحاني(، وبعد من أبعاد أساليب  ري، واإلنكا)الشرود العقل

العّينة. في واإلنكار، والتكّيف الروحاني تبعًا لمتغّير وفاة/ حضور األب من أفراد  (، والتحصيل الدراسي 

أيت النتائج أّن الطلبة حاضري األب هم أكثر تحصياًل من الطلبة     ام األب، وأبناء الشهداء. حين أشارت 

بّينت النتائج  وحاضري األب.  أّن الطلبة من أبناء الشهداء هم أكثر ضغوطًا من الطلبة أيتام    كما بّينت 

وجود فروق داّلة إحصائّيًا في التحصيل الدراسي، وفي الضغوط االنفعالّية، والسياسّية، وفي بعض أبعاد 

التكّيف الروحاني، والتقب ل ( تبعًا  التالّية )إعادة التقييم اإليجابي، و استراتيجّيات مواجهة الضغوط اإليجابّية  

  الختالف جنس أفراد العّينة، وكانت الفروق لصالح الطالبات.
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 التعقيب على الدراسات السابقة: ثالثًا: 

الباحث على إعداد دراسة حول   باستراتيجيات مواجهة الضغوط  عمل  الذكاء االنفعالي وعالقته 

والمسافرالنفس يطا  طلبة  لدى  تية  أجل  ومن  ذات ،  السابقة  الدراسات  ببعض  االستعانة  تم  ذلك  حقيق 

و  استعراالعالقة،  خالل  العالقةمن  ذات  السابقة  الدراسات  هذه    ض  على  التعقيب  استخالص  يمكن 

 الدراسات كاآلتي:   

وهي دراسة  ط:  الضغو   ات مواجهةاستراتيجيالدراسات السابقة ذات العالقة بمتغير الذكاء االنفعالي و أواًل:  

،  (2017دراسة حومل، )، و (Nogaj, 2020نوجاج )، و (  Fteiha, 2020 &Awwadعوواودة، وفتيحة )

 (،2014دراسة حنصالي ) و 

األهداف:   حيث  وفتيحة  هدفت  من  عوواودة،  إلى    ،(  Fteiha, 2020     &Awwad) دراسة  هدفت 

وأسلو  االنفعالي  الذكاء  بين  العالقة  التعامل مع  التعرف على  النفسيةب  نوجاج  ،  الضغوط  دراسة  وهدفت 

(Nogaj, 2020  )  بين التوتر  مع  التعامل  واستراتيجيات  العاطفي  الذكاء  بين  العالقة  على  التعرف  إلى 

(  2017وهدفت دراسة حومل، )،  طالب مدرسة الموسيقى في سياق الفنون البصرية وطالب التعليم العام

يلع الذي  الدور  على  التعرف  االإلى  الذكاء  لدى  به  المهنية  الضغوط  مواجهة  أساليب  تحديد  في  نفعالي 

العالقة بين الذكاء إلى التعرف على واقع    (،2014وهدفت دراسة حنصالي )  ،مديري المؤسسات التعليمية

الوجداني بأبعاده ودرجته الكلية وبين إدارة الضغوط النفسية وسمتي الشخصية المناعية الصالبة النفسية  

و يديةوالتوك الشخصية  ،  سمتي  وبين  الكلية  ودرجتها  بأبعادها  النفسية  الضغوط  إدارة  بين  العالقة  تفسير 

 (. الصالبة النفسية والتوكيدية)المناعية 

أما الدراسة الحالية فتبحث في التعرف على العالقة بين الذكاء االنفعالي واستراتيجيات مواجهة الضغوط 

 والمسافر، وهذا ما لم تتطرق إليه أي من الدراسات السابقة.  في يطامدارس النفسية لدى عينة من طلبة ال
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العينة حيث  وطبيعتها  من  المستهدفة  الفئة  حيث  من  السابقة  الدراسات  في  المستخدمة  العينات  تنوعت   :

وأساتذة  وحجمها، وقد تضمن العينات في الدراسات السابقة فئات مثل: الطلبة المتفوقين وغير المتفوقين،  

 ، والطلبة الموهوبين والطلبة العاديين.  نجامعيي 

مع   الحالية  الدراسة  تشابهت  األداة:  حيث  )من  وفتيحة  عوواودة،  دراسة  من    Fteiha, 2020كل 
&Awwad ) 

من حيث تبني  (،  2014، ودراسة حنصالي )(2017) دراسة حومل،  (، و Nogaj, 2020)  نوجاج ودراسة  
 . المقاييس كأدوات للدراسة

الدراساتثانياً  تناو   :  متغير  التي  االنفعالي لت  )  وهي  :الذكاء  الدرابكة  عليان  و (،  2019دراسة  دراسة 

(2016،)  ( النواجحة  و  علوان  و (2013دراسة   ،( العلوان  و (2011دراسة   ،( المللي  و (2010دراسة   ،  

 .(Aminudddin, Tajularipin, Rohaizan, 2009ودراسة أموندين، وتاجوالربين، وروهايزن )

األهد )،  :  افمن حيث  الدرابكة  دراسة  لدى  2019هدفت  االنفعالي  الذكاء  على مستوى  التعرف  إلى   ،)

بالتحصيل   وعالقته  الكرك/االردن،  محافظة  مدارس  في  المتفوقين  وغير  المتفوقين  الطلبة  من  عينة 

)،  الدراسي عليان  دراسة  الذكاء  2016وهدفت  عالقة  على  التعرف  إلى  حل  (،  على  بالقدرة  االنفعالي 

فالمشك الثانوية  المرحلة  المدارس الحكومية في مدينة خانيونسلة لدى طلبة  وهدفت دراسة علوان و  ،  ي 

( جامعـة  2013النواجحة  طلبـة  لدى  وااليجابية  الوجداني  الذكاء  بين  العالقة  طبيعة  على  التعرف  إلى   )

ذكاء االنفعالي  ( إلى التعرف على واقع عالقة ال2011وهدفت دراسة العلوان )،  األقصى بمحافظات غزة

( إلى التعرف على  2010وهدفت دراسة المللي )،  ماعية وأنماط التعلق لدى طلبة الجامعةبالمهارات االجت

العاديين لدى كل من  الموهوبين والطلبة  للطلبة  الدراسي والذكاء االنفعالي  التحصيل  بين  العالقة  طبيعة 

 ,Aminudddin, Tajularipin, Rohaizanزن )ة أموندين، وتاجوالربين، وروهايودراس، الذكور واإلناث 

 . ( هدفت إلى التعرف على مستوى الذكاء االنفعالي لدى الطالب في المناطق النائية في أمريكا2009
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العينة حيث  وطبيعتها  من  المستهدفة  الفئة  حيث  من  السابقة  الدراسات  في  المستخدمة  العينات  تنوعت   :

   طلبة الجامعات والمدارس. السابقة فئات مثل: ، وقد تضمن العينات في الدراسات وحجمها

األداة:   كأدوات من حيث  المقاييس  تبني  السابقة من حيث  الدراسات  الحالية مع معظم  الدراسة  تشابهت 
 للدراسة، واختلفت من حيث بعض متغيرات الدراسة واألسلوب الذي سيتبع الستخالص النتائج. 

دراسة خميس، العاتي  : وهي  يات مواجهة الضغوط النفسيةاتيجاستر : الدراسات التي تناولت متغير  ثالثاً 

(2019،)  ( الخالق  وعبد  علي  و (2018دراسة   ، ( عليلي  الكريم  و (،  2015دراسة  عبد  الحموري،  دراسة 

 . (2010دراسة أبو حبيب )، و (2014)

األهداف حيث  العاتي  :  من  خميس،  مواجهة  2019)دراسة  أساليب  طبيعة  على  التعرف  إلى  هدفت   ،)

وهدفت دراسة علي  ،  -ورقلة    –ة قاصدي مرباح  لضغوط النفسية لدى طلبة سنة أولى تربية بدنية بجامع ا

( الخالق  في 2018وعبد  الحرب  مصابي  الجامعيين  الطالب  لدى  النفسية  الضغوط  على  التعرف  إلى   )

ت مواجهة  لق التي يعاني منها الطالب. والتعرف على استراتيجياليبيا. الكشف عن مستوى اضطراب الق

) ،  الضغوط عليلي  دراسة  النفسية  2015وهدفت  الضغوط  مواجهة  استراتيجيات  على  التعرف  إلى   ،)

،  -دراسة ميدانية بجامعة المسيلة  -وعالقتها بالتوافق لدى طلبة السنة الثانية ماستر توجيه وإرشاد تربوي  

الحم دراسة  )وهدفت  الكريم  عبد  مواج2014وري،  أساليب  على  التعرف  إلى  لدى  (  النفسية  الضغوط  هة 

أكاديميا،   المتفوقين  التابعة  الطلبة  للتميز  الثاني  عبدهللا  الملك  مدرسة  طلبة  من  الدراسة  مجتمع  تكون 

األولى الزرقاء  لمنطقة  والتعليم  التربية  )،  لمديرية  حبيب  أبو  دراسة  عل2010وهدفت  التعرف  إلى  ى  ( 

وعالقت مواجهتها،  واستراتيجّيات  النفسّية،  المرحلة الضغوط  في  الشهداء  أبناء  لدى  الدراسي  بالتحصيل  ها 

 الثانوية في محافظات غّزة 

العينة المدراس،  :  من حيث  الحرب، طالب  الجامعيين، مصابي  والطالب  المصابين في حوادث مرور، 

 مريضات سرطان الثدي. 
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الدراسمن حيث األداة تشابهت  ال:  تبني  السابقة من حيث  الدراسات  الحالية مع معظم  مقاييس كأدوات ة 

 الدراسة واألسلوب الذي سيتبع الستخالص النتائج.  للدراسة، واختلفت من حيث بعض متغيرات 

الدراسة، وذلك من خالل  الدقيق لمشكلة  التحديد  السابقة في  الحالية من الدراسات  الدراسة  استفادة 

الدراسة الحالية على بيان  انب جديدة لم تتطرق لها الدراسات السابقة حيث ركزت  تركيز الدراسة على جو 

االنف الذكاء  بين  الدراسات العالقة  من  االستفادة  تم  وكما  النفسية،  الضغوط  مواجهة  واستراتيجيات  عالي 

 السابقة في وضع اإلطار العام للدراسة، تصميم مقياس الدراسة.

الذكاء  ة بين  العالقا كونها األولى من نوعها التي بحثت في موضوع  تتميز هذه الدراسة عن سابقاتهو 

المدارس في يطا والمسافر النفسية لدى عينة من طلبة  ، وكما االنفعالي واستراتيجيات مواجهة الضغوط 

تضيفها الدراسة الحالية لصناع القرار من حيث بيان العالقة    التي سوفتتميز من حيث اإلضافة العلمية  

الذك النفسية،  بين  الهادفة اء االنفعالي واستراتيجيات مواجهة الضغوط  المستقبلية  الخطط  من اجل وضع 

النفسية  إلى زيادة مست الضغوط  على مواجهة  مقدرتهم  اجل زيادة  الطالب من  لدى  االنفعالي  الذكاء  وى 

 لديهم.

 



 الثالثالفصل  
 الطريقة واإلجراءات
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 الطريقة واإلجراءات
 :  مقدمة

بها الباحث لتنفيذ هذه   التي قام   طريقة وإجراءات الدراسةلهذا الفصل وصفًا كاماًل ومفصاًل    يجتوي 

على  الدراسة اشتمل  حيث  األداة،  ،  صدق  الدراسة،  أداة  الدراسة،  وعينة  الدراسة،  مجتمع  الدراسة،  منهج 

 . والمعالجات اإلحصائية، وعرض النتائج ثبات األداة، إجراءات الدراسة، 

 : منهج الدراسة 

الباحث  الدراسة  استخدم  هذه  االرتبا  في  الوصفي  بين  يط المنهج  العالقة  لقياس  وذلك  الذكاء ، 

واست االنفعال النفسيةراتيجيا،  الضغوط  مواجهة  اتجاه  ت  وبين  متغيرين  بين  العالقة  قياس  في  ويستخدم   ،

 م سالبة. والعالقة موجبة أ

 : مجتمع الدراسة 

المدارس   طلبة  جميع  من  الدراسة  مجتمع  و الحكومية  تكون  يطا،  مدينة  عددهم الفي  البالغ  مسافر 

( طالبة، حسب احصائيات مديرية التربية  13636( طالب، و ) 12930وطالبة، بواقع )  اً ( طالب 26566)

 (م.2021-2020والتعليم في مدينة يطا، خالل الفصل الدراس الثاني من العام الدراسي )

 : عينة الدراسة

يطا،   وطالبة يدرسون في المدارس في كل من مدينة يطا ومسافر  اً ( طالب500تكونت العينة من )

ا بالطريقة  تم  الطبقيةختيارهم  )العشوائية  استرجاع  وتم  االستبانات  توزيع  تم  حيث  فقط  494،  استبانة   )

 ( يبين خصائص العينة الديموغرافية: 1%(، والجدول )98.8وذلك بنسبة )
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 : خصائص العينة الديموغرافية 1جدول 

 

 تبعًا للجنس جاء كما يلي:  يتضح من الجدول السابق أن توزيع عينة الدراسة
نسبتهم )  الذكور  الطالب إن نسبة   الترتيب األول حيث بلغت  ( مفردة من  333%( بواقع )67.4احتلت 

(  161%( بواقع )32.6هم )مجتمع الدراسة، في حين جاءت االناث في الترتيب الثاني، حيث بلغت نسبت
 ( يبين توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعا لمتغير الجنس.1من مجتمع الدراسة، والشكل )

 % سبةالن العدد  مستويات المتغير المتغير

 الجنس 
 67.4 333 ذكر 
 32.6 161 أنثى

 100.0 494 النسبة الكلية

 المرحلة الدراسية  
 32.4 160 أساسية  
 67.6 334 ثانوية 

 100.0 494 النسبة الكلية

 مستوى دخل األسرة
 22.1 109 شيكل 2000أقل من 

 41.1 203 شيكل 3500أقل من  -2000من 
 36.8 182 شيكل فأكثر  3500

 100.0 494 نسبة الكليةلا

التحصيل الدراسي في العام 
 المنصرم

 9.1 45 مقبول
 17.2 85 متوسط
 23.5 116 جيد 

 30.0 148 جيد جداً 
 20.2 100 ممتاز

 100.0 494 النسبة الكلية

 عدد أفراد األسرة 
 11.1 55 أفراد  5أقل من 

 65.0 321 أفراد 10أقل من  -5من 
811 فأكثر افراد  10  23.9 

 100.0 494 النسبة الكلية
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 توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعا لمتغير الجنس : 1شكل  

 كما يلي: تبعًا للمرحلة الدراسية جاءت  وكما يتضح من الجدول السابق أن توزيع عينة الدراسة
(  334%( من مجتمع الدراسة، بواقع )67.6في المرحلة الثانوية في المرتبة األولى بنسبة )  الطالب   احتل

الثانية بنسبة )الطالب  ، في حين احتل  فرد  المرتبة  المرحلة األساسية  الدراسة  32.4في  %( من مجتمع 
 الدراسية.  تبعا لمتغير المرحلة ( يبين توزيع أفراد مجتمع الدراسة2، والشكل رقم )فرد ( 160بواقع )

 
 لمتغير المرحلة الدراسية : توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعاُ 2  شكل

 تبعًا لمستوى دخل األسرة جاءت كما يلي: وكما يتضح من الجدول السابق أن توزيع عينة الدراسة
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)الطالب  احتل   أسرهم  دخل  مستوى  من    -2000الذين  بنسبة    3500أقل  األولى  المرتبة  شيكل( 
  3500الذين دخل اسرهم من )الطالب  ، في حين احتل  فرد (  203( من مجتمع الدراسة، بواقع ) 41.1%)

الذين  الطالب  ، واحتل  فرد (  182%( من مجتمع الدراسة بواقع ) 36.8شيكل فأكثر( المرتبة الثانية بنسبة ) 
، فرد (  109)%( من مجتمع الدراسة بواقع  22.1بنسبة )شيكل المرتبة الثالثة    2000رهم أقل من  دخل أس

 ( يبين توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعا لمتغير مستوى دخل األسرة. 3والشكل رقم )

 
 مستوى دخل األسرةلمتغير  : توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعاً 3  شكل

تبعًا للتحصيل الدراسي في العام المنصرم جاءت    دراسةتضح من الجدول السابق أن توزيع عينة الوكما ي
 كما يلي: 

)الطالب  احتل   بنسبة  األولى  المرتبة  جدًا(  )جيد  المستوى  بواقع  30.0ذوي  الدراسة،  مجتمع  من   )%
احتل  فرد (  148) حين  في  ) الطالب  ،  بنسبة  الثانية  المرتبة  )جيد(  المستوى  ذوي  من  23.5الذين   )%

%(  20.2ذوي المستوى )ممتاز( المرتبة الثالثة بنسبة )الطالب  ، واحتل  فرد (  116مجتمع الدراسة بواقع )
( بواقع  الدراسة  مجتمع  واحتل  فرد (  100من  بنسبة  الطالب  ،  الرابعة  المرتبة  )متوسط(  المستوى  ذوي 

ذوي المستوى )مقبول( المرتبة الخامسة  الطالب  ، واحتل  فرد (  85الدراسة بواقع )   %( من مجتمع17.2)
يبين توزيع أفراد مجتمع الدراسة 4والشكل رقم )  فرد،(  45%( من مجتمع الدراسة بواقع )9.1)  بنسبة  )

 تبعا لمتغير التحصيل الدراسي في العام المنصرم.
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 التحصيل الدراسي في العام المنصرم  لمتغير أفراد مجتمع الدراسة تبعاً : توزيع 4  شكل

 تبعًا لعدد أفراد األسرة جاءت كما يلي:  عينة الدراسةل السابق أن توزيع وكما يتضح من الجدو 
%( من  65.0أفراد( المرتبة األولى بنسبة )  10اقل من    -5الذين عدد أفراد أسرهم )من  الطالب  احتل  

افراد فأكثر(    10الذين عدد أفراد اسرهم من )الطالب  ( مفردة، في حين احتل  321مجتمع الدراسة، بواقع ) 
ن عدد أفراد الذيالطالب  ( مفردة، واحتل  118بواقع )  %( من مجتمع الدراسة23.9مرتبة الثانية بنسبة )ال

( مفردة، والشكل 55%( من مجتمع الدراسة بواقع )11.1افراد( المرتبة الثالثة بنسبة )   5أسرهم )اقل من  
 .( يبين توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعًا لمتغير عدد أفراد األسرة3رقم )

 
 د األسرة عدد أفرا : توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعا لمتغير5  شكل
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 أدوات الدراسة: 
 :لذكاء االنفعاليامقياس أواًل: 

مستوى الذكاء االنفعالي لدى طلبة المدارس في مدينة يطا والمسافر، على  للتعرف    وصف المقياس: .1

نموذج   على  االعتماد  )ذكالل  غولمانتم  وهي  أبعاد  خمس  من  يتكون  الذي  االنفعالي  التواصل ء 

فقرت 5)   االجتماعي فقرت  5)والتعاطف  ،  (  و (  االنفعاالت ،  فقرت 5) تنظيم  و (  االنفعاالت ،  (  5)إدارة 

و فقرت  االنفعالية،  فقرت 5) المعرفة  تكون  ((  حيث  األولية  المقياس،  موزعة  25)  من  بصورته  فقرة،   )

خمسة   ا،  أبعاد على  إخضاع  للتحكوبعد  قبل  لمقياس  من  مختصينيم  التعديالت   محكمين  أجراء  تم 

( من  مكون  بمقياس  الباحث  خرج  حيث  الدراسة،  ألغراض  فقراته  ومالئمة  المقياس  فقرة.  25على   )

 (:2محاور كما هو واضح في الجدول )موزعة على خمسة 

 .فقراته على مقياس الذكاء االنفعاليتوزيع محاور : 2جدول 
 عدد الفقرات المحور الرقم
 5 التواصل االجتماعي  1
 5 تنظيم االنفعاالت  2
 5 إدارة االنفعاالت 3
 5 المعرفة االنفعالية  4
 5 التعاطف 5

 5 عالمجمو 
 

 الخصائص السيكومترية للمقياس: .2

ي صدق قام الباحث باستخدام نوعين من الصدق، تمثل األول ف  االنفعالي:صدق مقياس الذكاء   •

وذلك )  المحكمين  على  المقياس  المحكمين (  10بعرض  مجال    من  في  االختصاص  ذوي  من 

، بهدف التأكد من مناسبة المقياس لما أعد من أجله وسالمة صياغة الفقرات.  التربية وعلم النفس
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ة المقياس ومقروئيته، ومناسبته للبيئة الفلسطينية. مع إجراء وكان هناك اتفاق بينهم على صالحي

 عض التعديالت الالزمة.ب

ومن ناحية أخرى تم التحقق من الصدق بحساب مصفوفة ارتباط فقرات األداة مع الدرجة الكلية، وذلك كما  

( الجدول  في  واضح  ال4هو  الدرجة  للفقرات مع  االرتباط  قيم معامالت  جميع  أن  بين  والذي  لكل  (  كلية 

الذكاء عا في قياس  لي لفقرات األداة وأنها تشترك ممما يشير إلى قوة االتساق الداخمحور دالة إحصائيًا،  

 .االنفعالي لدى طلبة المدارس في مدينة يطا والمسافر

ارتباط فقرات أداة الدراسة مع الدرجة الكلية ( لمصفوفة Person correlation: نتائج معامل االرتباط بيرسون )3جدول 
 نفعالي( لكل مجال )لمقياس الذكاء اال 

معامل   الفقرة 
 االرتباط

الداللة  
 اإلحصائية

معامل   الفقرة 
 االرتباط

الداللة  
 اإلحصائية

معامل   الفقرة 
 االرتباط

الداللة  
 اإلحصائية

 التعاطف إدارة االنفعاالت  التواصل االجتماعي 

1 0.571 ** 0.000 11 0.605 ** 0.000 21 0.605 ** 0.000 
2 **0.635 0.000 12 0.579 ** 0.000 22 0.759 ** 0.000 
3 0.544 ** 0.000 13 0.587 ** 0.000 23 0.655 ** 0.000 
4 0.537 ** 0.000 14 0.548 ** 0.000 24 0.745 ** 0.000 
5 0.607 ** 0.000 15 0.573 ** 0.000 25 0.587 ** 0.000 

    المعرفة االنفعالية االنفعاالت تنظيم 

6 0.662 ** 0.000 16 0.609 ** 0.000    
7 0.537 ** 0.000 17 0.642 ** 0.000    
8 0.615 ** 0.000 18 0.548 ** 0.000    
9 0.514 ** 0.000 19 0.526 ** 0.000    

10 0.512 ** 0.000 20 0.602 ** 0.000    

 (.α) ≤0.01مستوى * دالة إحصائيا بدرجة عالية عند *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

  محور أن جميع قيم ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية لكل    إلى  ل السابقو تشير المعطيات الواردة في الجد 

الذكاء االنفعالي لدى وأنها تشترك معًا في قياس    ا يشير إلى تمتع األداة بصدق عالٍ دالة إحصائيًا، مم

 طلبة المدارس في مدينة يطا والمسافر. 
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يقة االتساق الداخلي بطر قام الباحث باحتساب ثبات األداة  األداة  للتحقق من ثبات    س:ثبات المقيا •

الثبات   ألفا( )  وبحساب معادلة  للثبات، وذلك موضح Cronbach Alpha)كرونباخ  ( كدليل 

 ( 5) في الجدول

 نتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات أداة الدراسة : 4جدول 
 كرونباخ ألفا  عدد الفقرات  حورالم الرقم

 0.635 5 التواصل االجتماعي  1

 0.752 5 تنظيم االنفعاالت  2

 0.638 5 إدارة االنفعاالت  3

 0.705 5 المعرفة االنفعالية 4

 0.747 5 التعاطف 5
 0.865 25 الدرجة الكلية للمحاور 

المقيــاس بلغــت  لمحــاور فــاقيمــة معامــل الثبــات بطريقــة كرونبــاخ أل ن( أ14.3يتضــح مــن الجــدول )

( لبعـد إدارة 0.638، وبلغـت )لبعد تنظـيم االنفعـاالت (  0.752و)  ،التواصل االجتماعيب عد    على(  0.635)

، فـي حـين لبعد التعـاطف( 0.747، كذلك بلغت )لبعد المعرفة االنفعالية(  0.705، كما وبلغت )االنفعاالت 

 مرتفعـةمتـع بدرجـة ت( وهـذا يشـير إلـى أن األداة ت0.864) للمجـاالت بلغت قيمة معامل الثبات على الدرجـة 

 من الثبات.

حسب سلم خماسي وأعطيت األوزان للفقرات كما هو آت:)  فقرات المقياس  بنيت    تصحيح المقياس:   .3

بدرجة  : ثالث درجات،  بدرجة متوسطة: أربع درجات،  بدرجة عاليةجدا: خمس درجات،    عاليةبدرجة  

بدرجة  منخفضة درجتين،  هذاجداً   منخفضة:  طبق  وقد  واحدة(.  درجة  جميع    :  على  الخماسي  السلم 

 الفقرات.

تم حساب ، وفق قيمة المتوسط الحسابي (الذكاء االنفعاليوللتعرف إلى تقديرات أفراد العينة وتحديد درجة )

وبعـد  ،(0.80=  4/5( للحصـول علـى طـول الخليـة الصـحيح )4ثم تم تقسـيمه علـى )  ،(4=  1-5المدى )
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الواحــد الصــحيح( وذلــك  يإلــى أقــل قيمــة فــي االســتبانة )أو بدايــة االســتبانة وهــافة هــذه القيمــة ذلــك تــم إضــ

 -وهكذا أصبح طول الخاليا كما يلى:  ،لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية

 مفاتيح التصحيح : 5جدول 
 الدرجة المتوسط الحسابي

 منخفضة جداً  1.80 – 1.00
 منخفضة   2.60 – 1.81
 متوسطة  3.40 – 2.61

 مرتفعة 4.20 – 3.41 
 مرتفعة جداً  5.00 – 4.21

 : مقياس استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية ثانيًا:

مواجهة الضغوط النفسية لدى طلبة المدارس في مدينة    ت على استراتيجيا  للتعرف  المقياس:وصف   .1

بها، خاص  مقياس  بتصميم  الباحث  قام  والمسافر،  من   يطا  األولية  بصورته  المقياس  تكون    حيث 

على  30) موزعة  فقرة،  قبل  محاور،    ستة(  من  للتحكيم  المقياس  إخضاع  ذوي  وبعد  المتحكمين 

مة فقراته ألغراض الدراسة، حيث خرج الباحث  تم أجراء التعديالت على المقياس ومالئ  االختصاص 

 (:6)اضح في الجدول محاور كما هو و  ستة( فقرة. موزعة على 30بمقياس مكون من ) 

 على فقراته. استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسيةتوزيع محاور مقياس : 6جدول 
 عدد الفقرات المحور الرقم
 5 استراتيجية القبول واالستسالم 1
 5 استراتيجية الضبط االنفعالي  2
 5 استراتيجية المواجهة االنفعالية  3
 5 ل المشكالت استراتيجية ح 4
 5 استراتيجية الدعم والمساندة  5
 5 االستراتيجية الدينية  6

 30 عالمجمو 
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 الخصائص السيكومترية للمقياس: .2

قام الباحث باستخدام نوعين من الصدق، تمثل األول في صدق   االنفعالي:صدق مقياس الذكاء   •

وذلك )  المحكمين  على  المقياس  المحكمين (  10بعرض  االخت   من  ذوي  مجال  من  في  صاص 

، بهدف التأكد من مناسبة المقياس لما أعد من أجله وسالمة صياغة الفقرات.  لتربية وعلم النفسا

ة المقياس ومقروئيته، ومناسبته للبيئة الفلسطينية. مع إجراء وكان هناك اتفاق بينهم على صالحي

 بعض التعديالت الالزمة.

فة ارتباط فقرات األداة مع الدرجة الكلية، ومن ناحية أخرى تم التحقق من الصدق بحساب مصفو 

)وذل الجدول  في  واضح  هو  كما  مع  8ك  للفقرات  االرتباط  معامالت  قيم  أن جميع  بين  والذي   )

الداخلي لفقرات األداة وأنها الدرجة ال كلية لكل محور دالة إحصائيًا، مما يشير إلى قوة االتساق 

النفسيةفي قياس    تشترك معاً  المدارس في مدينة يطا    استراتيجيات مواجهة الضغوط  لدى طلبة 

 والمسافر. 

( لمصفوفة ارتباط فقرات أداة الدراسة مع الدرجة الكلية Person correlation: نتائج معامل االرتباط بيرسون )7جدول 
 (استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسيةلكل مجال )لمقياس 

معامل   الفقرة 
 االرتباط 

الداللة  
 اإلحصائية 

معامل   الفقرة 
 االرتباط 

الداللة  
 اإلحصائية 

معامل   الفقرة 
 االرتباط 

الداللة  
 اإلحصائية 

   

1 0.629 ** 0.000 11 0.732 ** 0.000 21 0.688 ** 0.000 
2 0.724 ** 0.000 12 0.721 ** 0.000 22 0.633 ** 0.000 
3 0.685 ** 0.000 13 0.725 ** 0.000 23 0.673 ** 0.000 
4 0.663 ** 0.000 14 0.746 ** 0.000 24 0.596 ** 0.000 
5 0.528 ** 0.000 15 0.578 ** 0.000 25 0.545 ** 0.000 

   

6 0.598 ** 0.000 16 0.579 ** 0.000 26 0.694 ** 0.000 
7 0.697 ** 0.000 17 0.654 ** 0.000 27 0.715 ** 0.000 
8 0.696 ** 0.000 18 0.642* * 0.000 28 0.689 ** 0.000 
9 0.673 ** 0.000 19 0.625 ** 0.000 29 0.704 ** 0.000 

10 0.724 ** 0.000 20 0.543 ** 0.000 30 0.648 ** 0.000 
 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 
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  محور أن جميع قيم ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية لكل    إلى  ل السابقو تشير المعطيات الواردة في الجد 

تمتع األداة بصدق عالٍ دالة إحصائيًا، مم إلى  يشير  استراتيجيات مواجهة  وأنها تشترك معًا في قياس    ا 

 لدى طلبة المدارس في مدينة يطا والمسافر. الضغوط النفسية

للتحقق من ثبات الدراس قام الباحث باحتساب ثبات األداة بطريقة االتساق الداخلي   مقياس:ثبات ال •

معادلة   )وبحساب  )الثبات  ألفا(  في  Cronbach Alphaكرونباخ  موضح  للثبات، وذلك  كدليل   )

 (  9الجدول )

 نتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات أداة الدراسة : 8جدول 
 كرونباخ ألفا  عدد الفقرات  المحور الرقم

 0.732 5 استراتيجية القبول واالستسالم 1
 0.704 5 استراتيجية الضبط االنفعالي  2
 0.743 5 استراتيجية المواجهة االنفعالية  3
 0.643 5 استراتيجية حل المشكالت  4
 0.706 5 استراتيجية الدعم والمساندة  5
 0.754 5 االستراتيجية الدينية  6

 0.869 30 الدرجة الكلية للمحاور 
المقيــاس بلغــت  لمحــاور قيمــة معامــل الثبــات بطريقــة كرونبــاخ ألفــا ن( أ14.3يتضــح مــن الجــدول )

، وبلغـت  اسـتراتيجية الضـبط االنفعـاليلمحـور ( 0.704و) ، استراتيجية القبول واالستسـالمعلى  (  0.732)

، استراتيجية حل المشكالت لمحور ( 0.643ما وبلغت )، كاالنفعاليةاستراتيجية المواجهة لمحور (  0.743)

، االسـتراتيجية الدينيـة ( لمحـور0.754، وبلغـت )اسـتراتيجية الـدعم والمسـاندةلمحـور  (  0.706كذلك بلغت )

متع بدرجـة ت( وهذا يشير إلى أن األداة ت0.869) للمجاالت في حين بلغت قيمة معامل الثبات على الدرجة 

 ن الثبات.م مرتفعة

للفقرات كما هو  فقرات المقياس  بنيت    يح المقياس:  تصح .3 حسب سلم خماسي وأعطيت األوزان 

بدرجة   درجات،    عاليةآت:)  خمس  عاليةجدا:  درجات،  بدرجة  أربع  متوسطة:  ثالث  بدرجة   :
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منخفضةدرجات،   بدرجة  بدرجة  درجتين،  السلم  جداً   منخفضة:  هذا  طبق  وقد  واحدة(.  درجة   :

 .الخماسي على جميع الفقرات 

، وفــق (اســتراتيجيات مواجهــة الضــغوط النفســيةوللتعــرف إلــى تقــديرات أفــراد العينــة وتحديــد درجــة )

( للحصول على طول الخليـة 4ثم تم تقسيمه على ) ،(4= 1-5تم حساب المدى )قيمة المتوسط الحسابي  

بدايـة االسـتبانة ل قيمة في االسـتبانة )أو وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أق ،(0.80=    4/5الصحيح )

 -وهكذا أصبح طول الخاليا كما يلى:  ،الواحد الصحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية يوه

 مفاتيح التصحيح : 9جدول 
 الدرجة المتوسط الحسابي

 منخفضة جداً  1.80 – 1.00
 منخفضة   2.60 – 1.81
 متوسطة  3.40 – 2.61

 رتفعةم 4.20 – 3.41 
 مرتفعة جداً  5.00 – 4.21

 

 : إجراءات الدراسة 
 تم إتباع اإلجراءات التالية من أجل تنفيذ الدراسة:

والــذي تمثــل فــي الــذكاء االنفعــالي وعالقتــه باســتراتيجيات مواجهــة الضــغوط  اختيــار عنــوان الدراســة .1

 .والمسافرالنفسية لدى طلبة يطا 

المــرتبط بمتغيــرات الدراســة الــذي ســاعد الباحــث علــى تــم االعتمــاد علــى األدب التربــوي والنفســي،  .2

لعربية واألجنبية تكوين خلفية علمية لموضوع الدراسة كما تم الرجوع إلى بعض الدراسات السابقة ا

 ذات العالقة.

 بناء المقاييس المستخدمة في الدراسة. .3
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 أداة ثبـات لتأكـد مـن صـدق و ل( طالـب وطالبـة 100على عينة مكونة مـن )عمل دراسة استطالعية   .4

 الدراسة.

، والســـماح مخاطبـــة مديريـــة التربيـــة والتعلـــيم فـــي مدينـــة يطـــا مـــن أجـــل الحصـــول علـــى المعلومـــات  .5

 .على الطلبةللباحث بتوزيع المقاييس 

( طالـب وطالبـة، وبعـد تـدقيقها تـم 500بتطبيق مقياس الدراسة على عينة مكونـة مـن )قام الباحث   .6

 . ( مفردة وصالحة للمعالجة االحصائية494بقى )( لعدم اكتمال اإلجابات ليت6استبعاد )

 .تم تبويب البيانات وترميزها وإدخالها في الحاسوب  .7

 عولجت البيانات إحصائيا. .8

 : متغيرات الدراسة
 : الذكاء االنفعالي.المتغيرات المستقلة ❖

 : استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية. المتغير التابع ❖

)الوسيطة( ❖ الديمجرافية  االمتغيرات  األسرة،  :  دخل  مستوى  الدراسية،  المرحلة  التحصيل  لجنس، 

 ، عدد أفراد األسرة.الدراسي

 : المعالجة اإلحصائية
( SPSSمن أجـل معالجـة البيانـات اسـتخدم الباحـث برنـامج الـرزم اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـة )

 وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية التالية:

باستخ .1 الوصفي  اإلحصاء  استخدام  الحسابية،  تم  والمتوسطات  المئوية،  والنسب  األعداد،  راج 

 . فراد العينة واستجاباتهم على األدوات واالنحرافات المعيارية لدى أ

 One way analysis)  األحادياختبار تحليل التباين  فحصت فرضيات الدراسة عن طريق    .2

of variance)( واختبار ت ،T test). 
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ألف .3 كرونباخ  الثبات  معامل  االرتباط  واستخدم  معامل  واستخدم  األداة،  ثبات  لحساب  ا 

الدراسةPearson Correlationبيرسون) متغيرات  بين  العالقة  طبيعة  من  للتأكد  وكذلك    ( 

البناء صدق  من  )للتأكد  والجدول  معامل  10،  قيمة  مقابل  العالقة  بقوة  التدرج  مقدرا  يبين   )

 االرتباط: 

 
 تباط بين المتغيرات قوة االر : 10جدول 

 قوة االرتباط  معامل االرتباط
r=0  يوجد ارتباط ال 

 جداً   ارتباط طردي ضعيف 

 ارتباط طردي ضعيف  

 ارتباط طردي متوسط 

 ارتباط طردي قوي  

 ارتباط طردي قوي جداً  
r=1  ارتباط طردي تام 
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 الفصل الرابع 
 نتائج الدراسة  عرض
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 سة نتائج الدرا عرض
، هذا الفصل عرضًا كـاماًل ومفصـاًل لنتـائج الدراسـة، وذلـك لإلجابـة عـن تسـاؤالت الدراسـة  يتناول

 .والحكم على فرضيتها

 : الرئيس  الدراسةسؤال أواًل: اإلجابة عن 
التساؤل الرئيسي: ما العالقة بين الذكاء االنفعالي واستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية )استراتيجية  

واال االقبول  حل  ستسالم،  استراتيجية  االنفعالية،  المواجهة  استراتيجية  االنفعالي،  الضبط  ستراتيجية 

طلبة يطا والمسافر؟ وانبثق عن هذا   الدينية( لدىالمشكالت، استراتيجية الدعم والمساندة، االستراتيجية 

 السؤال الفرضية الصفرية األولى التي نصت على:

بين الذكاء االنفعالي واستراتيجيات   ى ند المستو ذات داللة إحصائية عال توجد عالقة  

النفسية   الضغوط  استراتيجية  مواجهة  االنفعالي،  الضبط  استراتيجية  واالستسالم،  القبول  )استراتيجية 

لدى   المواجهة االنفعالية، استراتيجية حل المشكالت، استراتيجية الدعم والمساندة، االستراتيجية الدينية(

 والمسافر. ا طلبة يط

( Pearson Correlationللتحقق من صحة الفرضية األولى استخدم الباحث معامل االرتباط بيرسون )

النفسية   الضغوط  مواجهة  واستراتيجيات  االنفعالي  الذكاء  بين  واالستسالم، للعالقة  القبول  )استراتيجية 

اتيجية حل المشكالت، استراتيجية الدعم  تر استراتيجية الضبط االنفعالي، استراتيجية المواجهة االنفعالية، اس 

 (.11)وذلك كما هو واضح في الجدول  والمساندة، االستراتيجية الدينية(

 نتائج معامل االرتباط بيرسون لفحص العالقة بين الذكاء االنفعالي واستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية.: 11جدول 

 المتغيرات 
استراتيجية  

القبول  
 واالستسالم

استراتيجية  
الضبط  
 االنفعالي

استراتيجية  
المواجهة  
 االنفعالية

استراتيجية  
حل 

 المشكالت

استراتيجية  
الدعم 

 والمساندة 

االستراتيجية  
 الدينية

الدرجة الكلية 
الستراتيجيات 

مواجهة  
الضغوط 
 النفسية

 ** 0.563 ** 0.358 ** 0.439 ** 0.439 ** 0.463 ** 0.468 ** 0.381 االرتباطالتواصل 
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مستوى  االجتماعي
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 الداللة 

تنظيم  
 االنفعاالت 

 ** 0.528 ** 0.309 ** 0.391 ** 0.479 ** 0.130 ** 0.522 ** 0.369 االرتباط
مستوى 
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 الداللة 

إدارة 
 االنفعاالت 

 ** 0.493 ** 0.347 ** 0.288 0.521** ** 0.156 ** 0.440 * * 0.494 االرتباط
مستوى 
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 الداللة 

المعرفة  
 االنفعالية

 ** 0.387 ** 0.266 ** 0.252 ** 0.439 * 0.095 ** 0.330 ** 0.246 االرتباط
مستوى 
 الداللة 

0.000 0.000 0.035 0.000 0.000 0.000 0.000 

 طف التعا
 ** 0.445 ** 0.291 ** 0.260 ** 0.474 ** 0.174 ** 0.390 ** 0.270 االرتباط
مستوى 
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 الداللة 

الدرجة 
الكلية 
للذكاء 
 االنفعالي

معامل  
 ** 0.641 ** 0.415 ** 0.432 ** 0.630 ** 0.206 ** 0.571 ** 0.419 االرتباط

مستوى 
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 الداللة 

للدرجة    قوة االرتباط
 الكلية

 قوي  متوسط  متوسط  قوي  ضعيف  متوسط  متوسط 

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

خ ومن  السابق  الجدول  من  داللة  نالحظ  ذات  عالقة  وجود  الجدول  في  الواردة  المعطيات  الل 

الداللة    مستوى  عند  ال   إحصائية  مواجهة  واستراتيجيات  االنفعالي  الذكاء  ضغوط بين 

النفسية لدى طلبة يطا والمسافر، وتمثل قيمة االرتباط عن عالقة طردية قوية ذات داللة إحصائية، لذلك  

 ية األولى.تم رفض الفرضية الصفر 

وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة    إلىالجدول السابق  تائج في نوكما اشارت ال

(α ≤0.05بين )    وجود عالقة ذات ، و التواصل االجتماعي واستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسيةب عد

( الداللة   مستوى  عند  إحصائية  بينα ≤0.05داللة  االنفعاال ب عد    (  مواجهة تنظيم  واستراتيجيات  ت 

النفسيةال ذ ، و ضغوط  الداللة  )وجود عالقة  داللة إحصائية عند مستوى  بين α ≤0.05ات  إدارة  ب عد    ( 
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وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ، و تراتيجيات مواجهة الضغوط النفسيةاالنفعاالت واس

(α ≤0.05بين )    وجود عالقة ذات داللة ، و ت مواجهة الضغوط النفسيةراتيجياالمعرفة االنفعالية واستب عد

 . راتيجيات مواجهة الضغوط النفسيةالتعاطف واستب عد   ( بينα ≤0.05ئية عند مستوى الداللة  )إحصا

 وقد تفرع عن التساؤل الرئيس األسئلة الفرعية التالية: 

 يطا والمسافر؟ ما مستوى الذكاء االنفعالي لدى طلبة المدارس في السؤال الفرعي األول: 

تم   السابق  السؤال  عن  الذكاء لإلجابة  لمستوى  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات  استخراج 

 (.12االنفعالي لدى طلبة المدارس في مسافر يطا، وذلك كما هو موضح في الجدول )

لدى طلبة المدارس في    سب المؤية مستوى الذكاء االنفعالي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والن :12جدول 
 مسافر يطا 

المتوسط  الفقرة  الترتيب
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

النسبة 
 الدرجة المئوية )%( 

أعتبر نفسي موضع ثقة من قبل  زمالئي في   .1
 المدرسة وخارجها. 

 مرتفعة  78.6 0.953 3.93

 مرتفعة  74.6 1.053 3.73 ن.أنظم أفكاري أثناء التواصل مع اآلخري  .2
 مرتفعة  74.2 1.134 3.71 أجد صعوبة في التواصل مع الغرباء. ال   .3

عندي القدرة على التأثير على زمالئي في    .4
 مرتفعة  73.0 1.037 3.65 تغيير آرائهم االجتماعية.

 مرتفعة  70.0 1.269 3.50 أتجنب الغضب إذا ضايقني أحد زمالئي   .5
 مرتفعة  74.06 0.671 3.703 تواصل االجتماعيالدرجة الكلية لبعد ال

 مرتفعة  76.00 1.058 3.80 أتصف بالهدوء عند إنجاز أي عمل أقوم به.   .1
 مرتفعة  75.00 1.040 3.75 أستجيب ألي موقف بانفعاالت مناسبة  .2
 مرتفعة  73.80 1.089 3.69 أحقق النجاح حتى تحت الضغوطات.  .3

جاز أنحي عواطفي جانبًا عندما أقوم بإن  .4
 واجباتي.

 مرتفعة  73.40 1.123 3.67

أنجز األعمال الموكلة لي بمعزل عن التوتر   .5
 والقلق. 

 مرتفعة  73.20 1.091 3.66

 مرتفعة  74.26 0.704 3.713 الدرجة الكلية لبعد تنظيم االنفعاالت
 مرتفعة  80.60 0.984 4.03مشاعري الصادقة تساعدني على النجاح في    .1
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 مواجهة الضغوط.

اتخاذ قرارات هامة في  عدني مشاعري في تسا  .2
 مرتفعة  78.40 1.034 3.92 حياتي.

أستطيع استخدام االنفعاالت اإليجابية كالمرح    .3
 والفكاهة بيسر

 مرتفعة  77.60 1.063 3.88

 مرتفعة  75.00 1.037 3.75 أستطيع التحكم في مشاعري وتصرفاتي.  .4

أنفذ المهمات الصعبة بالوقت والشكل   .5
 المطلوب.

 مرتفعة  74.40 0.998 3.72

 مرتفعة  77.18 0.654 3.859 الدرجة الكلية لبعد إدارة االنفعاالت
 مرتفعة  81.20 1.016 4.06 أعتبر نفسي مسؤواًل عن مشاعري وانفعاالتي.   .1

أستطيع إدراك أن مشاعري صادقة أغلب    .2
 األوقات.

 مرتفعة  78.00 1.004 3.90

 مرتفعة  76.60 1.032 3.83 حياتي ادة أسـتخدم انفعاالتي اإليجابية في قي  .3

تفكير  ب عد  أستطيع التعبير عن مشاعري   .4
 عميق.

 مرتفعة  75.00 1.004 3.75

أسـتطيع مواجهـة مشـاعري السـلبية عنـد اتخـاذ    .5
 قرار يتعلق بي وباآلخرين.

3.63 1.129  
 مرتفعة  72.60

 مرتفعة  76.66 0.634 3.833 الدرجة الكلية لبعد المعرفة االنفعالية 
 مرتفعة  81.60 1.026 4.08 عندي استعداد لسماع مشاكل زمالئي الطلبة   .1

أحس باحتياجات زمالئي واساعدهم على    .2
 اشباعها.

 مرتفعة  77.60 1.038 3.88

أجيد فهم مشاعر زمالئي واتعامل معهم بناء   .3
 مرتفعة  76.80 0.986 3.84 عليها

 مرتفعة  75.20 1.102 3.76 أجيد التعامل مع انفعاالت زمالئي.  .4

أشعر باالنفعاالت والمشاعر التي ال يضطر   .5
 زمالئي لإلفصاح عنها.

 مرتفعة  74.00 1.076 3.70

 مرتفعة  77.02 0.737 3.851 الدرجة الكلية لبعد التعاطف 

 مرتفعة  75.84 0.514 3.792 الدجة الكلية للذكاء االنفعالي 

 
واردة في الجدول أن مستوى الذكاء االنفعالي  نالحظ من الجدول السابق ومن خالل المعطيات ال

( مع انحراف  3.792لدى طلبة المدارس في مسافر يطا كان بدرجة مرتفعة حيث بلغ المتوسط الحسابي ) 

 (، وكان ترتيب األبعاد كما يلي: 0.514معياري )
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معياري  3.859ولى بمتوسط حسابي )إدارة االنفعاالت بالمرتبة األب عد  جاء انحراف  مع   )

(0.654 ( مئوية  وبنسبة  الفقرة  77.18(  األولى  المرتبة  في  كانت  والتي  البعد  هذا  الفقرات  أهم  وكان   ،)

( مع انحراف  4.03)مشاعري الصادقة تساعدني على النجاح في مواجهة الضغوط.( بمتوسط حسابي )

( الثانية  0.984معياري  المرتبة  وفي  هامة(،  قرارات  اتخاذ  في  مشاعري  )تساعدني  حياتي.(   الفقرة  في 

 (.1.034( مع انحراف معياري )3.92بمتوسط حسابي ) 

( مع انحراف معياري  3.851)التعاطف( في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )ب عد    في حين جاء

(0.737 ( مئوية  وبنسبة  ا77.02(  في  كانت  والتي  البعد  هذا  الفقرات  أهم  وكان  الفقرة  (،  األولى  لمرتبة 

(، 1.026( مع انحراف معياري )4.08اكل زمالئي الطلبة.( بمتوسط حسابي ))عندي استعداد لسماع مش

(  3.88وفي المرتبة الثانية الفقرة )أحس باحتياجات زمالئي واساعدهم على اشباعها.( بمتوسط حسابي )

 (.1.038مع انحراف معياري )

مع انحراف معياري  (  3.833ة( في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ) وجاء البعد )المعرفة االنفعالي 

(0.634 ( مئوية  وبنسبة  الفقرة  76.66(  األولى  المرتبة  في  كانت  والتي  البعد  هذا  الفقرات  أهم  وكان   ،)

(، 1.016( مع انحراف معياري )4.06)أعتبر نفسي مسؤواًل عن مشاعري وانفعاالتي.( بمتوسط حسابي )

(  3.90أغلب األوقات.( بمتوسط حسابي )ثانية الفقرة )أستطيع إدراك أن مشاعري صادقة  وفي المرتبة ال

 (.1.004مع انحراف معياري )

 ( حسابي  بمتوسط  الرابعة  المرتبة  في  االنفعاالت(  )تنظيم  معياري  3.713والبعد  انحراف  مع   )

(0.704 ( مئوية  وبنسبة  ف 74.26(  كانت  والتي  البعد  هذا  الفقرات  أهم  وكان  الفقرة  (،  األولى  المرتبة  ي 

(، 1.058( مع انحراف معياري )3.80نجاز أي عمل أقوم به( بمتوسط حسابي ))أتصف بالهدوء عند إ

( مع انحراف  3.75وفي المرتبة الثانية الفقرة )أستجيب ألي موقف بانفعاالت مناسبة( بمتوسط حسابي )

 (. 1.040معياري )
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المرتبة   في  االجتماعي(  )التواصل  )والبعد  حسابي  بمتوسط  والخامسة  مع  3.703األخيرة   )

(. وكان أهم الفقرات هذا البعد والتي كانت في المرتبة  74.06( وبنسبة مئوية )0.671حراف معياري ) ان

(  3.93األولى الفقرة )أعتبر نفسي موضع ثقة من قبل زمالئي في المدرسة وخارجها.( بمتوسط حسابي ) 

( معياري  انحراف  ال0.953مع  وفي  الت(،  أثناء  أفكاري  )أنظم  الفقرة  الثانية  اآلخرين.( مرتبة  مع  واصل 

 (.1.053( مع انحراف معياري )3.73بمتوسط حسابي ) 

يطا   طلبة  لدى  النفسية  الضغوط  مواجهة  استراتيجيات  استخدام  مستوى  ما  الثاني:  الفرعي  السؤال 

 والمسافر؟ 

المعيارية   واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات  استخراج  تم  السابق  السؤال  عن  استخدام  لإلجابة  لمستوى 

 (. 13وذلك كما هو موضح في الجدول )اتيجيات مواجهة الضغوط النفسية لدى طلبة يطا والمسافر، استر 

النسب المئوية لمستوى استخدام استراتيجيات مواجهة الضغوط  : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و 13جدول 
 مسافر يطا واللدى طلبة  النفسية

المتوسط  قرة الف الترتيب
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

النسبة 
 الدرجة المئوية )%( 

أتقبل توصيات وإرشادات معلمي ألن ذلك اعتراف    .1
 بنقص قدراتي.

 مرتفعة  75.20 1.149 3.76

 مرتفعة  75.00 1.268 3.75 يضايقني زمالئي ابتعد عنهم لتهدئة نفسي.عندما   .2

خطأ  أتجاهل الموقف الضاغط و أحاول تصحيح ال  .3
 مرتفعة  72.00 1.143 3.60 الحقا 

4.  
أتجنب المشاركة في النشاطات الفكرية 

والرياضية)مسرح، إحياء ذكرى مناسبات األعياد 
 العالمية(الوطنية والدينية، األيام 

 متوسطة  66.60 1.286 3.33

ال أشارك زمالئي في مناقشة المشكالت كي ال    .5
 أستمع لنقدهم.

 متوسطة  65.20 1.327 3.26

 مرتفعة  70.84 0.767 3.542 ستراتيجية القبول واالستسالم ا

أمنع نفسي من عمل أي شيء بشكل متسرع تحت    .1
 الضغوط النفسية. 

 مرتفعة  75.40 1.124 3.77

أتحلى بالصبر حتى يأتي الوقت المناسب لحل    .2
 المشكل التي أعاني منها.

 مرتفعة  75.20 1.114 3.76
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3.  
 أجعلها تتحكم أسيطر على انفعاالتي ومشاعري وال

 في قراراتي.
 مرتفعة  72.80 1.121 3.64

أمنع نفسي من الغضب عند سماعي لخبر    .4
 يزعجني. 

 مرتفعة  70.00 1.256 3.50

 متوسطة  67.20 1.234 3.36 مشاكلي الخاصة بدون توتر أو قلق. أتحدث عن   .5
 مرتفعة  72.14 0.792 3.607 استراتيجية الضبط االنفعالي 

 مرتفعة  72.00 1.166 3.60 ر عند مواجهتي مشكلة ماأصبح شديد التوت  .1
 مرتفعة  70.00 1.148 3.50 تشعرني المواقف الضاغطة بقدر كبير من المعاناة   .2
 مرتفعة  67.80 1.349 3.39 بسهولة عند مواجهة الموقف الضاغط أحبط   .3

4.  
أتفاعل بطريقة غير مناسبة عند تعرضي لموقف  

 ضاغط. 
 متوسطة  67.40 1.252 3.37

 متوسطة  66.60 1.294 3.33 أواجه بعنف من يكون أمامي في الموقف الضاغط   .5
 مرتفعة  68.78 0.873 3.439 استراتيجية المواجهة االنفعالية 

 مرتفعة  79.60 1.088 3.98 أقوم بوضع خطة لحل مشكلة تواجهني وأتبعها   .1
 مرتفعة  78.60 0.925 3.92 أقوم بالمثابرة لتحقيق ما أريد.  .2
 مرتفعة  75.40 1.028 3.77 ضل البدائل لحل المشكلة التي تواجهني.اختار أف  .3

اتناول واجباتي واحدة تلو األخرى حتى ال أقع    .4
 الضغوط.تحت 

 مرتفعة  75.20 1.056 3.76

اتفاوض للحصول على شيء إيجابي من الموقف    .5
 الذي امر به. 

 مرتفعة  73.60 1.164 3.68

 مرتفعة  76.44 0.677 3.822 استراتيجية حل المشكالت 
 مرتفعة  75.20 1.198 3.76 أطلب المساعدة والمساندة من ذوي الخبرة   .1

بالغ عندما  أطلب مساعدة استاذي او أي شخص   .2
 أشعر بتوتر شديد. 

 مرتفعة  74.40 1.268 3.72

أشارك أفراد أسرتي المناسبات االجتماعية لتخفيف    .3
 من ضغوطي النفسية

 مرتفعة  73.20 1.175 3.66

 مرتفعة  72.20 1.182 3.61 أناس لديهم خبرة في المشاكل التي تواجهني.اسال   .4

أتحدث إلى أفراد أسرتي لتخفيف ضغوطي   .5
 النفسية.

 مرتفعة  72.20 1.226 3.61

 مرتفعة  73.44 0.820 3.672 استراتيجية الدعم والمساندة

أثق باهلل دومًا بأنه سوف يخرجني من المشكلة    .1
 التي تواجهني

مرتفعة   86.00 1.063 4.30
 جداً 

مرتفعة   85.40 1.029 4.27 أتوكل على هللا في المواقف الصعبة.  .2
 جداً 



77 

3.  
العمل الصعبة مهما كانت شدتها أتحمل ظروف 

 اقتداء بسيرة الرسول الكريم
 مرتفعة  83.20 1.130 4.16

أنجز واجباتي المدرسية بالصبر واإلخالص   .4
 إلرضاء الضمير.

 مرتفعة  80.4 1.039 4.02

أذكـر نفسي وزمالئي بأن الحفاظ على نظافة    .5
 الصف من القيم اإلسالمية. 

 مرتفعة  80.20 1.153 4.01

 مرتفعة  83.00 0.770 4.15 االستراتيجية الدينية

 مرتفعة  74.10 0.534 3.705 الدرجة الكلية لمقياس استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية

المعط  خالل  ومن  السابق  الجدول  من  استخدام  نالحظ  مستوى  أن  الجدول  في  الواردة  يات 

يطا   طلبة  لدى  النفسية  الضغوط  مواجهة  المتوسط  استراتيجيات  بلغ  حيث  مرتفعة  بدرجة  كان  والمسافر 

 (، وكان ترتيب األبعاد كما يلي: 0.534( مع انحراف معياري ) 3.705الحسابي )

حساب عد    جاء بمتوسط  األولى  بالمرتبة  الدينية(  ))االستراتيجية  معياري  4.15بي  انحراف  مع   )

(0.440 ( مئوية  وبنسبة  وا83.00(  البعد  هذا  الفقرات  أهم  وكان  الفقرة  (،  األولى  المرتبة  في  كانت  لتي 

( حسابي  بمتوسط  تواجهني(  التي  المشكلة  من  يخرجني  سوف  بأنه  دومًا  باهلل  انحراف  4.30)أثق  مع   )

( )أتوك1.063معياري  الفقرة  الثانية  المرتبة  وفي  حسابي  (،  بمتوسط  الصعبة.(  المواقف  في  هللا  على  ل 

 (. 1.029( مع انحراف معياري )4.27)

)ب عد    جاء حسابي  بمتوسط  الثانية  بالمرتبة  المشكالت(  حل  انحراف 3.822)استراتيجية  مع   )

(، وكان أهم الفقرات هذا البعد والتي كانت في المرتبة األولى 76.44( وبنسبة مئوية )0.677معياري )

)الفق حسابي  بمتوسط  وأتبعها(  تواجهني  مشكلة  لحل  خطة  بوضع  )أقوم  معياري  3.98رة  انحراف  مع   )

( مع انحراف  3.92(، وفي المرتبة الثانية الفقرة )أقوم بالمثابرة لتحقيق ما أريد( بمتوسط حسابي )1.088)

 (. 0.925معياري )

بمتوسب عد    جاء الثالثة  بالمرتبة  والمساندة(  الدعم  ) )استراتيجية  حسابي  معياري  3.672ط  انحراف  مع   )

(0.820 ( مئوية  وبنسبة  ال73.44(  هذا  الفقرات  أهم  وكان  الفقرة  (،  األولى  المرتبة  في  كانت  والتي  بعد 
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( بمتوسط حسابي  الخبرة(  ذوي  من  والمساندة  المساعدة  انحراف معياري )3.76)أطلب  (، 1.198( مع 

ذي او أي شخص بالغ عندما أشعر بتوتر شديد.( بمتوسط  وفي المرتبة الثانية الفقرة )أطلب مساعدة استا

 . (1.268( مع انحراف معياري ) 3.72حسابي ) 

بالمرتبة الرابعة بمتوسط حسابي )ب عد    جاء ( مع انحراف  3.607)استراتيجية الضبط االنفعالي( 

تبة األولى (، وكان أهم الفقرات هذا البعد والتي كانت في المر 72.14( وبنسبة مئوية )0.792معياري )

(  3.77ي )الفقرة )أمنع نفسي من عمل أي شيء بشكل متسرع تحت الضغوط النفسية.( بمتوسط حساب

(، وفي المرتبة الثانية الفقرة )أتحلى بالصبر حتى يأتي الوقت المناسب لحل 1.124مع انحراف معياري ) 

 (. 1.114( مع انحراف معياري ) 3.76المشكل التي أعاني منها.( بمتوسط حسابي )

نحراف ( مع ا3.542)استراتيجية القبول واالستسالم( بالمرتبة الخامسة بمتوسط حسابي ) ب عد    جاء

(، وكان أهم الفقرات هذا البعد والتي كانت في المرتبة األولى 70.84( وبنسبة مئوية )0.767معياري )

( مع  3.76حسابي )   الفقرة )أتقبل توصيات وإرشادات معلمي ألن ذلك اعتراف بنقص قدراتي.( بمتوسط 

ئي ابتعد عنهم لتهدئة نفسي.(  (، وفي المرتبة الثانية الفقرة )عندما يضايقني زمال1.149انحراف معياري )

 (.1.268( مع انحراف معياري )3.75بمتوسط حسابي ) 

)ب عد    جاء حسابي  بمتوسط  السادسة  بالمرتبة  االنفعالية(  المواجهة  مع  3.439)استراتيجية   )

(، وكان أهم الفقرات هذا البعد والتي كانت في المرتبة  68.78( وبنسبة مئوية )0.873)   انحراف معياري 

( مع انحراف معياري  3.60األولى الفقرة )أصبح شديد التوتر عند مواجهتي مشكلة ما( بمتوسط حسابي )

بم 1.166) المعاناة(  من  كبير  بقدر  الضاغطة  المواقف  )تشعرني  الفقرة  الثانية  المرتبة  وفي  توسط  (، 

 (. 1.148( مع انحراف معياري ) 3.50حسابي ) 
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات إجابات عينة الدراسة   :الثالثسؤال الدراسة الفرعي  

حول الذكاء االنفعالي لدى طلبة يطا والمسافر تبعًا لمتغيرات )الجنس، المرحلة الدراسية، مستوى دخل  

  ات التالية:عن هذا السؤال الفرضي  وانبثقد افراد األسرة(؟ األسرة، التحصيل الدراسي، عد

( في متوسطات  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  الفرضية األولى:

 متغير )الجنس(.ل تبعاً إجابات عينة الدراسة حول الذكاء االنفعالي لدى طلبة يطا والمسافر 

دام اختبار )ت( للفروق في متوسطات إجابات عينة الدراسة للتحقق من صحة الفرضية تم استخ

الجنس، وقد حصل الباحث على النتائج كما   متغيرل  تبعاً ي لدى طلبة يطا والمسافر  حول الذكاء االنفعال

 (.14هي موضحة في جدول )
حول الذكاء االنفعالي لدى طلبة يطا والمسافر    للفروق في متوسطات إجابات عينة الدراسة  (ت): نتائج اختبار 14جدول 

 متغير الجنس ل تبعاً 

 العدد  الجنس  المحور
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت  
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة 

التواصل  
 االجتماعي

 6610. 3.64 333 ذكر

492 

-3.027  0.003 
 6750. 3.83 161 أنثى

الضبط  
 االنفعالي 

 6790. 3.69 333 ذكر
-1.002  0.317 

 7540. 3.76 161 أنثى

 إدارة االنفعاالت 
 6740. 3.79 333 ذكر

-3.656  0.000 
 5840. 4.01 161 أنثى

المعرفة  
 االنفعالية 

 6730. 3.80 333 ذكر
-1.615  0.107 

 5420. 3.90 161 أنثى

 التعاطف
 7880. 3.77 333 ذكر

-3.708  0.000 
 5820. 4.03 161 أنثى

 الدرجة الكلية 
 0.526 3.74 333 ذكر

-3.466  0.001 
 4690. 3.91 161 أنثى
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المستوى   عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  أنه  السابق  الجدول  في  الواردة  المعطيات  تشير 

( ≤0.05في متوسطات إجابات عينة الدراسة حول الذكاء االنفعالي لدى طلبة يطا )    إلى  تبعاً والمسافر 

في الدرجة الكلية للمقياس، وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية المتعلقة بهذا المتغير بلغت و الجنس،   متغير

ألفا )0.001) االناث، وبذلك ترفض   (، وكانت الفروق لصالح0.05( أي أن هذه القيمة أقل من قيمة 

 الفرضية الصفرية. 

)التعاطف، إدارة ب عد    ابق على أنه توجد فروق في كل منوكما أشارت المعطيات في الجدول الس

االجتم التواصل  االناث االنفعاالت،  لصالح  الفروق  وكانت  و اعي(.  في،  فروق  توجد  )الضبط  ب عد    ال 

 االنفعالي، المعرفة االنفعالية(.

ات ( في متوسطات إجاب≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )  الالفرضية الثانية:  

 المرحلة الدراسية  متغير إلى تبعاً عينة الدراسة حول الذكاء االنفعالي لدى طلبة يطا والمسافر 

للتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخدام اختبار )ت( للفروق في متوسطات إجابات عينة  

 (15جدول )والة،  المرحلة الدراسي متغير إلى  تبعاً الدراسة حول الذكاء االنفعالي لدى طلبة يطا والمسافر  

 يبين ذلك:

للفروق في متوسطات إجابات عينة الدراسة حول الذكاء االنفعالي لدى طلبة يطا   (ت) : نتائج اختبار15جدول 
 إلى متغير المرحلة الدراسية  تبعاً والمسافر  

 العدد  المرحلة الدراسية  المحور
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

جات در 
 الحرية

قيمة ت  
 المحسوبة

الدالة 
 اإلحصائية

التواصل  
 االجتماعي

 7240. 3.69 160 أساسية

492 

-0.303 0.762 
 6440. 3.71 334 الثانوي 

الضبط  
 االنفعالي 

 6800. 3.84 160 أساسية
2.673 0.008 

 7090. 3.66 334 الثانوي 

 إدارة االنفعاالت 
 6750. 3.85 160 أساسية

-0.135 0.892 
 6450. 3.86 334 الثانوي 
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المعرفة  
 االنفعالية 

 6360. 3.84 160 أساسية
-0.104 0.917 

 6340. 3.83 334 الثانوي 

 التعاطف
 7270. 3.85 160 أساسية

-0.003 0.997 
 7430. 3.85 334 الثانوي 

 الدرجة الكلية 
 5230. 3.81 160 أساسية

.639 0.523 
 5100. 3.78 334 الثانوي 

 
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى   تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق أنه ال  

( ≤0.05  في متوسطات إجابات عينة الدراسة حول الذكاء االنفعالي لدى طلبة يطا والمسافر ) ًإلى  تبعا 

الدراسية،   متغير ألن و المرحلة  وذلك  للمقياس،  الكلية  الدرجة  بهذا قيمة    في  المتعلقة  اإلحصائية  الدالة 

 (، وبذلك تقبل الفرضية الصفرية. 0.05( أي أن هذه القيمة أكبر من قيمة ألفا )0.523المتغير بلغت )

)  و المستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  عينة  ≤0.05توجد  إجابات  متوسطات  في   )

 مرحلة االساسية. لبة الالضبط االنفعالي، وكانت الفروق لصالح طب عد  في سةالدرا

في متوسطات إجابات (  α)  ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  الفرضية الثالثة:  

 . مستوى دخل األسرة متغير إلى تبعاً عينة الدراسة حول الذكاء االنفعالي لدى طلبة يطا والمسافر 

األ التباين  تحليل  اختبار  استخدام  تم  الفرضية  صحة  من  للفروق  للتحقق  متوسطات  حادي  في 

،  إلى متغير مستوى دخل األسرة  تبعاً إجابات عينة الدراسة حول الذكاء االنفعالي لدى طلبة يطا والمسافر  

 يبين ذلك: (16)لجدول وا

كاء االنفعالي لدى متوسطات إجابات عينة الدراسة حول الذنتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في  :16جدول 
 مستوى دخل األسرة متغير إلى تبعاً طلبة يطا والمسافر 

 مصدر التباين  المحاور 
مجموع  
 المربعات 

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات 

قيمة ف  
 المحسوبة

الداللة  
 اإلحصائية

التواصل 
 االجتماعي

 3.691 2 7.383 بين المجموعات 
8.455 .0000 

 0.437 491 214.352 داخل المجموعات 
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 493 221.735 المجموع

 الضبط االنفعالي 
 3.257 2 6.514 بين المجموعات 

 491 238.018 داخل المجموعات  0010. 6.719
0.485 

 493 244.532 المجموع

 االنفعاالت إدارة 
 1.050 2 2.100 بين المجموعات 

 491 208.990 داخل المجموعات  0860. 2.467
0.426 

 493 211.090 المجموع

المعرفة  
 االنفعالية

 141. 2 282. بين المجموعات 
 491 198.054 داخل المجموعات  7050. 349.

0.403 
 493 198.336 المجموع

 التعاطف 
 1.795 2 3.591 المجموعات بين 

 491 264.343 داخل المجموعات  0360. 3.335
0.538 

 493 267.934 المجموع

 ليةالدرجة الك
 1.236 2 2.472 بين المجموعات 

 491 127.630 داخل المجموعات  0090. 4.755
0.260 

 493 130.102 المجموع

 
في   الواردة  المعطيات  المستوى  تشير  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  أنه  السابق  الجدول 

( ≤0.05  )طلب االنفعالي  الذكاء  حول  الدراسة  عينة  إجابات  متوسطات  والمسافر  في  يطا  إلى   تبعاً ة 

( أي 0.009، وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية المتعلقة بهذا المتغير بلغت )متغير مستوى دخل األسرة

  في كل من وعدم وجود فروق    (، وبذلك ترفض الفرضية الصفرية.0.05ل من قيمة ألفا )أن هذه القيمة أق

 )إدارة االنفعاالت والمعرفة االنفعالية( ب عد 

متوسطات إجابات  توكي للمقارنات البعدية في  عرفة مصدر الفروق تم استخراج نتائج اختبار  ولم

 يوضح تلك الفروق:  (17عينة الدراسة، وذلك كما هو موضح في الجدول )
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 إلى تبعاً النفعالي متوسطات إجابات عينة الدراسة حول الذكاء ا: نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية في 17جدول 
 مستوى دخل األسرة متغير

 
الذكاء  الفروق في متوسطات إجابات عينة الدراسة حول    أنالسابق  تشير المعطيات الواردة في الجدول  

بين افراد عينة الدراسة من  ، في الدرجة الكلية للمقياس كانت االنفعالي تبعًا إلى متغير مستوى دخل األسرة

أسرهم دخل  من    مستوى  و  2000)أقل  الفروق   3500شيكل،  وكانت  فأكثر(  أصحاب   شيكل  لصالح 

 شيكل.  2000الدخل أقل من 

( جدول  خالل  من  ذلك  واالنحرافات 18ويتضح  الحسابية  والمتوسطات  األعداد  يوضح  والذي   )

 المعيارية: 

ارية للفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة الذكاء األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعي :18جدول 
 مستوى دخل األسرة إلى متغير تبعاً االنفعالي طلبة يطا والمسافر 

أقل من   مستوى دخل األسرة المحور
 شيكل 2000

  3500أقل من -2000من 
 شيكل 

شيكل   3500
 فأكثر

التواصل  
 االجتماعي

 * 0.31552 0.12673  شيكل  2000أقل من  
 * 0.18878   شيكل 3500أقل من -2000من 

    شيكل فأكثر 3500

الضبط  
 االنفعالي 

 * 0.27700 0.06965  شيكل  2000ل من  أق
 * 0.20735   شيكل 3500أقل من -2000من 

    شيكل فأكثر 3500

 التعاطف
 0.17657 * 0.22113  شيكل  2000أقل من  

 0.04456-   شيكل 3500أقل من -2000من 
    شيكل فأكثر 3500

الدرجة  
 الكلية 

 * 0.19024 0.12539  شيكل  2000أقل من  
 0.06486   شيكل 3500قل من أ-2000من 

    شيكل فأكثر 3500

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد  مستوى دخل األسرة المحور

 التواصل االجتماعي
 6950. 3.87 109 شيكل  2000أقل من  

 5640. 3.74 203 شيكل 3500أقل من -2000من 
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تجابات أفراد عينة الدراسة الذكاء االنفعالي طلبة  اسيتضح من الجدول السابق وجود تفاوت في متوسطات  

 . بعًا إلى متغير مستوى دخل األسرةيطا والمسافر ت

في متوسطات إجابات (  α)  ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  الفرضية الرابعة:  

  التحصيل الدراسي متغير إلى تبعاً عينة الدراسة حول الذكاء االنفعالي لدى طلبة يطا والمسافر 

تحليل   اختبار  استخدام  تم  الفرضية  صحة  من  للفروق  للتحقق  األحادي  متوسطات  التباين  في 

، التحصيل الدراسيإلى متغير    تبعاً إجابات عينة الدراسة حول الذكاء االنفعالي لدى طلبة يطا والمسافر  

 :يوضح ذلك (19)الجدول و 

ة حول الذكاء االنفعالي لدى متوسطات إجابات عينة الدراسنتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في  :19جدول 
  التحصيل الدراسي متغير إلى تبعاً طلبة يطا والمسافر 

مجموع   مصدر التباين  المحاور 
 المربعات 

متوسط  درجات الحرية
 المربعات 

قيمة ف  
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة 

 021. 2.908 1.288 4 5.152 بين المجموعات التواصل 

 7360. 3.56 182 شيكل فأكثر 3500

 الضبط االنفعالي 
 7390. 3.84 109 شيكل  2000أقل من  

 5900. 3.77 203 شيكل 3500أقل من -2000من 
 7750. 3.57 182 شيكل فأكثر 3500

 إدارة االنفعاالت 
 6520. 3.98 109 شيكل  2000أقل من  

 5890. 3.83 203 شيكل 3500أقل من -2000من 
 7170. 3.82 182 شيكل فأكثر 3500

 المعرفة االنفعالية
 6100. 3.86 109 شيكل  2000أقل من  

 5900. 3.81 203 شيكل 3500أقل من -2000من 
 6960. 3.85 182 شيكل فأكثر 3500

 التعاطف 
 6780. 4.01 109 شيكل  2000أقل من  

 6810. 3.79 203 شيكل 3500أقل من -2000من 
 8180. 3.83 182 يكل فأكثرش 3500

 الدرجة الكلية
 5170. 3.91 109 شيكل  2000أقل من  

 4440. 3.79 203 شيكل 3500أقل من -2000من 
 5710. 3.72 182 شيكل فأكثر 3500
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 489 216.583 داخل المجموعات  االجتماعي
0.443 

 493 221.735 المجموع

 الضبط االنفعالي 
 1.739 4 6.954 بين المجموعات 

 489 237.577 داخل المجموعات  007. 3.579
0.486 

 493 244.532 المجموع

 إدارة االنفعاالت 
 1.184 4 4.735 بين المجموعات 

 489 206.355 المجموعات داخل  025. 2.805
0.422 

 493 211.090 عالمجمو 

المعرفة  
 االنفعالية

 1.998 4 7.991 بين المجموعات 
 489 190.344 داخل المجموعات  000. 5.132

0.389 
 493 198.336 المجموع

 التعاطف 
 1.002 4 4.010 بين المجموعات 

 489 263.924 داخل المجموعات  1170. 1.857
0.540 

 493 267.934 المجموع

 الكلية الدرجة
 1.201 4 4.804 بين المجموعات 

 489 125.298 داخل المجموعات  0010. 4.687
0.256 

 493 130.102 المجموع

 
(  ≤0.05تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ) 

التحصيل  إلى متغير    تبعاً طلبة يطا والمسافر    في متوسطات إجابات عينة الدراسة حول الذكاء االنفعالي

( أي أن هذه القيمة أقل  0.001، وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية المتعلقة بهذا المتغير بلغت )الدراسي

 (، وبذلك ترفض الفرضية الصفرية. 0.05من قيمة ألفا )

النتا وجود  وتظهر  داللة  ئج  ذات  الد   فيإحصائية  فروق  عينة  إجابات  فيمتوسطات  من  راسة  ب عد    كل 

االنفعالية(،   المعرفة  االنفعاالت،  إدارة  االنفعالي،  الضبط  االجتماعي،  فروق  و وج  وتبين عدم)التواصل  د 

 التعاطف ب عد  فيمتوسطات إجابات عينة الدراسة  فيإحصائية ذات داللة 

، التحصيل الدراسي  وفق متغيرتوكي للمقارنات البعدية  ولمعرفة مصدر الفروق تم استخراج نتائج اختبار  

 يوضح ذلك: (20الجدول )و 
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متوسطات إجابات عينة الدراسة حول الذكاء االنفعالي لدى طلبة : نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية في 20جدول 
 التحصيل الدراسي متغير إلى تبعاً يطا والمسافر 

 ممتاز د جداً جي جيد  متوسط مقبول التحصيل الدراسي المحور

التواصل  
 االجتماعي

-0.25046  مقبول
* 0.05015- 0.16763- -*0.29822 

 -0.04776 0.08283 0.20030   متوسط
 * -0.24807 0.11747-    جيد 

 0.13059-     جيد جداً 
      ممتاز

الضبط  
 االنفعالي 

-0.30201 -0.06375 -0.16444  مقبول
* 

0.31644-0 

 -0.15200 -0.13757 0.10069   متوسط

    جيد 
0.23826-

* 0.25269- * 

 -0.01443     جيد جداً 
      ممتاز

إدارة 
 االنفعاالت 

-0.27003 -0.12008 -0.20993  مقبول
* 

0.32311- * 

 -0.11318 -0.06010 0.08986   متوسط
 -0.20303 -0.14995    جيد 

 -0.05308     جيد جداً 
      ممتاز

  المعرفة
 االنفعالية 

  مقبول
0.25752-

* 
0.24498-

* 
0.31898-

* 0.48422- * 

 -0.22671 -0.06146 0.01254   متوسط

 -0.07400    جيد 
0.023924-

* 
 -0.162524     جيد جداً 
      ممتاز

الدرجة  
 الكلية 

 * 0.32831- 0.22208- 0.09359- 0.21088-  مقبول
 0.11744- 0.01121- 0.11728   متوسط
 * 0.23472- 0.12849-    جيد 

 0.10623-     جيد جداً 
      ممتاز
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في متوسطات استجابات عينة الدراسة حول الذكاء تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق أن الفروق  

ذوي    كانت بين افراد عينة الدراسة مناالنفعالي تبعًا لمتغير التحصيل الدراسي في الدرجة الكلية للمقياس  

التحصيل المقبول وأصحاب التحصيل الممتاز وكانت النتائج لصالح أفراد التحصيل الممتاز، وكانت بين  

أفراد  لصالح  النتائج  وكانت  الممتاز  التحصيل  وأصحاب  الجيد  التحصيل  ذوي  من  الدراسة  عينة  افراد 

 :يبين ذلك( 21جدول )وال. الممتازالتحصيل 

األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة الذكاء  :21جدول 
 (التحصيل الدراسيإلى متغير ) تبعاً االنفعالي طلبة يطا والمسافر 

 المعياري االنحراف  المتوسط الحسابي العدد  التحصيل الدراسي المحور

 التواصل االجتماعي

 8580. 3.54 45 مقبول
 6590. 3.79 85 متوسط
 6020. 3.59 116 جيد 

 6610. 3.71 148 جيد جداً 
 6500. 3.84 100 ممتاز

 الضبط االنفعالي 

 8660. 3.52 45 مقبول
 6200. 3.68 85 متوسط
 7340. 3.58 116 جيد 

 6660. 3.82 148 جيد جداً 
 6760. 3.83 100 ممتاز

 إدارة االنفعاالت 

 8580. 3.65 45 مقبول
 7000. 3.86 85 متوسط
 5510. 3.77 116 جيد 

 5830. 3.92 148 جيد جداً 
 6960. 3.97 100 ممتاز

 المعرفة االنفعالية

 8530. 3.54 45 مقبول
 6090. 3.80 85 متوسط
 5520. 3.78 116 جيد 

 5940. 3.87 148 جيد جداً 
 6380. 4.02 100 ممتاز
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( 494)ن=  

تجابات أفراد عينة الدراسة الذكاء االنفعالي طلبة  اسوجود تفاوت في متوسطات  يتضح من الجدول السابق  

التواصل االجتماعي،    في كل من الدرجة الكلية ، وبعد   التحصيل الدراسييطا والمسافر تبعًا إلى متغير  

 . االنفعاالت، المعرفة االنفعاليةالضبط االنفعالي، إدارة 

الخامسة:   د الفرضية  ذات  فروق  توجد  المستوى  ال  عند  إحصائية  متوسطات  (  α)  ≤0.05اللة  في 

 (  عدد أفراد األسرة) متغير إلى تبعاً إجابات عينة الدراسة حول الذكاء االنفعالي لدى طلبة يطا والمسافر 

للفروق   األحادي  التباين  تحليل  اختبار  استخدام  تم  الفرضية  صحة  من  متوسطات  للتحقق  في 

الدراسة حول الذكاء   أفراد األسرةإلى متغير    تبعاً االنفعالي لدى طلبة يطا والمسافر  إجابات عينة  ،  عدد 

 يبين ذلك: (22الجدول )و 

متوسطات إجابات عينة الدراسة حول الذكاء االنفعالي لدى نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في  :22جدول 
   ةأفراد األسر  عدد متغير إلى تبعاً طلبة يطا والمسافر 

مجموع   مصدر التباين  المحاور 
 المربعات 

متوسط  درجات الحرية
 المربعات 

قيمة ف  
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة 

التواصل 
 االجتماعي

 1.102 2 2.205 بين المجموعات 
 491 219.530 داخل المجموعات  0860. 2.466

0.447 
 493 221.735 المجموع

 3220. 1.136 5630. 2 1.126 وعات بين المجم الضبط االنفعالي 

 التعاطف 

 8540. 3.76 45 مقبول
 6480. 3.94 85 متوسط
 6840. 3.75 116 جيد 

 7650. 3.82 148 جيد جداً 
 7560. 3.98 100 ممتاز

 الدرجة الكلية

 7190. 3.60 45 مقبول
 5000. 3.81 85 متوسط
 4370. 3.69 116 جيد 

 4580. 3.82 148 جيد جداً 
 5390. 3.93 100 ممتاز
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 491 243.405 داخل المجموعات 
0.496 

 493 244.532 المجموع

 االنفعاالت إدارة 
 2600. 2 521. بين المجموعات 

 491 210.570 داخل المجموعات  5450. 607.
0.429 

 493 211.090 المجموع

المعرفة  
 االنفعالية

 4550. 2 910. بين المجموعات 
 491 197.426 داخل المجموعات  3230. 1.131

0.402 
 493 198.336 المجموع

 التعاطف 
 2820. 2 564. المجموعات بين 

 491 267.370 داخل المجموعات  5960. 518.
0.545 

 493 267.934 المجموع

 الدرجة الكلية
 2360. 2 472. بين المجموعات 

 491 129.631 داخل المجموعات  4100. 893.
0.264 

 493 130.102 المجموع

 

الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  تشير المعطيات الواردة في  

( ≤0.05  )  والمسافر يطا  طلبة  االنفعالي  الذكاء  حول  الدراسة  عينة  إجابات  متوسطات  إلى   تبعاً في 

( أي أن 0.410قيمة الدالة اإلحصائية المتعلقة بهذا المتغير بلغت )  ، وذلك ألنمتغير )عدد أفراد األسرة(

 (، وبذلك تقبل الفرضية الصفرية.0.05القيمة أكبر من قيمة ألفا )هذه 

أفراد األسرةإلى متغير    تبعاً أنه ال توجد فروق    النتائجأشارت  و  )التواصل  ب عد    في كل من  عدد 

االنف إدارة  االنفعالي،  الضبط  االنفعالية(.االجتماعي،  اإلدارة  االنفعالية،  المعرفة  )وال  عاالت،  (  23جدول 

 ك:يوضح ذل

األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة الذكاء  :23جدول 
 سرة إلى متغير عدد أفراد األ تبعاً االنفعالي طلبة يطا والمسافر 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد  عدد أفراد األسرة  المحور

 التواصل االجتماعي
 6480. 3.89 55 افراد  5أقل من 

 6760. 3.69 321 افراد 10أقل من  -5من 
 6570. 3.65 118 افراد فأكثر  10
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( 494ن=)  

تجابات أفراد عينة الدراسة الذكاء االنفعالي طلبة  اسفي متوسطات    تقارب يتضح من الجدول السابق وجود  

 وجميع أبعاد المقياس.  ،عدد أفراد األسرة في كل من الدرجة الكليةيطا والمسافر تبعًا إلى متغير 

إجابات عينة الدراسة تجابات  اس: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في  الرابع سؤال الدراسة الفرعي  

لمتغيرات )الجنس، المرحلة   تبعاً غوط النفسية لدى طلبة يطا والمسافر  حول استراتيجيات مواجهة الض

ضيات (؟ وانبثق عن هذا السؤال الفر ، عدد افراد األسرةالتحصيل الدراسيالدراسية، مستوى دخل األسرة،  

 : التالية

( في متوسطات  α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال توجد فروق ذات  :  الثامنةالفرضية  

متغير  ل  تبعاً إجابات عينة الدراسة حول استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية لدى طلبة يطا والمسافر  

 الجنس. 

 الضبط االنفعالي 
 6580. 3.83 55 افراد  5أقل من 

 7190. 3.71 321 افراد 10أقل من  -5من 
 6840. 3.66 118 افراد فأكثر  10

 إدارة االنفعاالت 
 6860. 3.88 55 افراد  5أقل من 

 6410. 3.88 321 افراد 10أقل من  -5من 
 6770. 3.80 118 افراد فأكثر  10

 المعرفة االنفعالية
 6340. 3.95 55 افراد  5أقل من 

 6240. 3.83 321 افراد 10أقل من  -5من 
 6600. 3.80 118 افراد فأكثر  10

 التعاطف 
 7710. 3.76 55 افراد  5أقل من 

 7360. 3.87 321 افراد 10أقل من  -5من 
 7280. 3.85 118 افراد فأكثر  10

 الدرجة الكلية
 5920. 3.86 55 افراد  5أقل من 

 5040. 3.80 321 افراد 10أقل من  -5من 
 5000. 3.79 118 افراد فأكثر  10
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للتحقق من صحة الفرضية تم استخدام اختبار )ت( للفروق في متوسطات إجابات عينة الدراسة 

مواجهة استراتيجيات  والمسافر    حول  يطا  طلبة  لدى  النفسية  جدول  والالجنس،   متغير إلى  بعاً تالضغوط 

 :يبين ذلك (24)

: نتائج اختبار ت للفروق في متوسطات إجابات عينة الدراسة حول استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية 24جدول 
 إلى متغير الجنس تبعاً لدى طلبة يطا والمسافر  

 العدد  الجنس  ورالمح
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت  
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة 

استراتيجية  
القبول  

 واالستسالم

 7920. 3.48 333 ذكر

492 

2.505-  0.013 
 7010. 3.67 161 أنثى

استراتيجية  
الضبط  
 االنفعالي

 8060. 3.57 333 ذكر
1.345-  0.179 

 7610. 3.68 161 أنثى

استراتيجية  
المواجهة  
 االنفعالية

 8410. 3.40 333 ذكر
1.387-  0.166 

 9350. 3.52 161 أنثى

استراتيجية حل  
 المشكالت

 7020. 3.78 333 ذكر
2.108-  0.036 

 6140. 3.91 161 أنثى
استراتيجية  

الدعم 
 والمساندة 

 8250. 3.68 333 ذكر
0.468 0.640 

 8120. 3.65 161 أنثى

االستراتيجية  
 الدينية

 8090. 4.07 333 ذكر
3.277-  0.001 

 6540. 4.31 161 أنثى

 الدرجة الكلية 
 5490. 3.67  ذكر

2.420- 0.016 
 4950. 3.79  أنثى

 

المعطي أنهتشير  السابق  الجدول  في  الواردة  المستوى   ات  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

( ≤0.05  )  في متوسطات إجابات عينة الدراسة حول استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية لدى طلبة



92 

والمسافر   اإلحصائية   متغير إلى  تبعاً يطا  الدالة  قيمة  ألن  وذلك  للمقياس،  الكلية  الدرجة  في  الجنس، 

( بلغت  المتغير  بهذا  )0.016المتعلقة  ألفا  قيمة  من  أقل  القيمة  هذه  أن  أي  وك0.05(  ال(،  فروق انت 

 لصالح االناث، وبذلك ترفض الفرضية الصفرية. 

وجود شارت  وأ إلى  من  متغير إلى   تبعاً فروق    النتائج  كل  في  القبول ب عد    الجنس،  )استراتيجية 

الدين المشكالت، واالستراتيجية  الفروق لصالح االناث واالستسالم، واستراتيجية حل  أشارت و ،  ية(. وكانت 

)استراتيجية الضبط االنفعالي، استراتيجية المواجهة  ب عد    الجنس، في  تغيرم إلى  تبعاً فروق    إلى عدم وجود 

 االنفعالية، استراتيجية الدعم والمساندة(. 

( في متوسطات إجابات ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ) :  السابعةالفرضية  

طلبة لدى  النفسية  الضغوط  مواجهة  استراتيجيات  الدراسة حول  والمسافر    عينة   متغير إلى  تبعاً يطا 

 المرحلة الدراسية

للتحقق من صحة الفرضية تم استخدام اختبار )ت( للفروق في متوسطات إجابات عينة الدراسة 

لدى طل النفسية  الضغوط  استراتيجيات مواجهة  والمسافر  حول  يطا  الدراسية،   متغير إلى  تبعاً بة  المرحلة 

 يبين ذلك: (25)جدول وال

: نتائج اختبار ت للفروق في متوسطات إجابات عينة الدراسة حول استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية 25جدول 
 إلى متغير المرحلة الدراسية  تبعاً لدى طلبة يطا والمسافر  

 العدد  المرحلة الدراسية  المحور
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت  
 حسوبةالم

مستوى 
 الداللة 

استراتيجية  
القبول  

 واالستسالم

 7090. 3.69 160 أساسية

492 

2.911 0.004 
 7860. 3.47 334 الثانوي 

استراتيجية  
الضبط  
 االنفعالي

 7540. 3.69 160 أساسية
1.690 0.092 

 8080. 3.57 334 الثانوي 

 0.027 2.216 8560. 3.56 160 أساسيةاستراتيجية  
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المواجهة  
 االنفعالية

 8760. 3.38 334 الثانوي 

استراتيجية حل  
 المشكالت

 6640. 3.87 160 أساسية
1.199 0.231 

 6830. 3.80 334 الثانوي 
استراتيجية  

الدعم 
 والمساندة 

 7740. 3.90 160 أساسية
4.351 0.000 

 8210. 3.56 334 الثانوي 

االستراتيجية  
 الدينية

 6960. 4.30 160 أساسية
2.968 0.003 

 7940. 4.08 334 الثانوي 

 الدرجة الكلية 
 5140. 3.84 160 أساسية

3.814 0.000 
 5330. 3.64 334 الثانوي 

 

أنه   السابق  الجدول  الواردة في  المعطيات  المستوى   تشير  داللة إحصائية عند  ذات  فروق  وجد 

( ≤0.05في متوسطات إجابات عينة الدراسة )    حول استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية لدى طلبة

والمسافر   الدالة  متغير إلى  تبعاً يطا  قيمة  ألن  وذلك  للمقياس،  الكلية  الدرجة  في  الدراسية  المرحلة 

(، وكانت 0.05)( أي أن هذه القيمة أقل من قيمة ألفا  0.000اإلحصائية المتعلقة بهذا المتغير بلغت )

 حلة األساسية، وبذلك ترفض الفرضية الصفرية. الفروق لصالح طلبة المر 

أنه فروق    وبينت  من متغير إلى  تبعاً توجد  كل  في  الدراسية،  القبول  ب عد    المرحلة  )استراتيجية 

الديني االستراتيجية  والمساندة،  الدعم  استراتيجية  االنفعالية،  المواجهة  استراتيجية  وكانت  واالستسالم،  ة(، 

المرحلة  الفر  طلبة  لصالح  وأنهاألساسيةوق  توجد   ،  في متغير إلى  تبعاً فروق    ال  الدراسية،  ب عد    المرحلة 

 )استراتيجية الضبط االنفعالي، استراتيجية حل المشكالت(. 

في متوسطات إجابات  (  α)  ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  الفرضية الثامنة:  

ا الضغوط  مواجهة  استراتيجيات  حول  الدراسة  والمسافر  عينة  يطا  طلبة  لدى    متغير  إلى  تبعاً لنفسية 

 . مستوى دخل األسرة
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للفروق   األحادي  التباين  تحليل  اختبار  استخدام  تم  الفرضية  صحة  من  متوسطاللتحقق  ت  في 

إلى متغير    تبعاً إجابات عينة الدراسة حول استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية لدى طلبة يطا والمسافر  

 يوضح ذلك: (26)والجدول  ،مستوى دخل األسرة

متوسطات إجابات عينة الدراسة حول استراتيجيات مواجهة  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في  :26جدول 
   مستوى دخل األسرة متغير إلى تبعاً الضغوط النفسية لدى طلبة يطا والمسافر 

 مصدر التباين  المحاور 
مجموع  

 ات المربع
 درجات الحرية

متوسط 
 المربعات 

قيمة ف  
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة 

استراتيجية  
القبول  

 واالستسالم

 7.013 2 14.026 بين المجموعات 
 491 276.358 داخل المجموعات  0000. 12.460

0.563 
 493 290.384 المجموع

استراتيجية  
 الضبط االنفعالي 

 1.876 2 3.752 بين المجموعات 
 491 305.784 داخل المجموعات  0510. 3.012

0.623 
 493 309.537 المجموع

استراتيجية  
المواجهة  
 االنفعالية

 5.460 2 10.921 بين المجموعات 
 491 365.108 داخل المجموعات  0010. 7.343

0.744 
 493 376.029 المجموع

استراتيجية حل  
 المشكالت

 3730. 2 745. بين المجموعات 
 491 225.210 داخل المجموعات  4440. 8130.

0.459 
 493 225.955 المجموع

استراتيجية  
 الدعم والمساندة 

 5.831 2 11.662 بين المجموعات 
 491 320.092 داخل المجموعات  0000. 8.944

0.652 
 493 331.754 المجموع

االستراتيجية  
 الدينية

 1.600 2 3.200 بين المجموعات 
 491 288.735 داخل المجموعات  0670. 2.721

0.588 
 493 291.935 المجموع

 الدرجة الكلية
 2.967 2 5.935 بين المجموعات 

 491 134.879 داخل المجموعات  0000. 10.802
0.275 

 493 140.814 المجموع
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داللة   ذات  فروق  توجد  أنه  السابق  الجدول  في  الواردة  المعطيات  المستوى  تشير  عند  إحصائية 

( ≤0.05  )  في متوسطات إجابات عينة الدراسة حول استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية طلبة يطا

متغير    تبعاً والمسافر   األسرةإلى  دخل  المتغير مستوى  بهذا  المتعلقة  اإلحصائية  الدالة  قيمة  ألن  وذلك   ،

 الفرضية الصفرية. ، وبذلك ترفض (0.05( أي أن هذه القيمة أقل من قيمة ألفا )0.000بلغت )

إلىأشارت  و  فروق    النتائج  توجد  متغير    تبعاً أنه  األسرةإلى  دخل  من  مستوى  كل  ب عد   في 

ال توجد ، وأنه  المساندة()استراتيجية القبول واالستسالم، استراتيجية المواجهة االنفعالية، استراتيجية الدعم و 

)استراتيجية الضبط االنفعالي، استراتيجية حل  ب عد    كل منفي    مستوى دخل األسرةإلى متغير    تبعاً فروق  

 المشكالت، االستراتيجية الدينية( 

مستوى    متغير إلى  تبعاً توكي للمقارنات البعدية  ولمعرفة مصدر الفروق تم استخراج نتائج اختبار  

 يوضح ذلك: (27الجدول )و ، سرةدخل األ

 

متوسطات إجابات عينة الدراسة حول استراتيجيات مواجهة توكي للمقارنات البعدية في : نتائج اختبار 27جدول 
 )مستوى دخل األسرة( متغير إلى تبعاً الضغوط النفسية لدى طلبة يطا والمسافر 

  2000أقل من   مستوى دخل األسرة المحور
 شيكل 

أقل من  -2000من 
 شيكل 3500

شيكل   3500
 فأكثر

استراتيجية القبول  
 سالمواالست

 * 0.36793 0.02981  شيكل  2000أقل من  
  3500أقل من -2000من 

 * 0.33812   شيكل 

    شيكل فأكثر 3500

استراتيجية 
 المواجهة االنفعالية

 * 0.29733 -0.01635  شيكل  2000أقل من  
  3500أقل من -2000من 

 * 0.31368   شيكل 

    شيكل فأكثر 3500
استراتيجية الدعم  

 والمساندة
 * 0.34949 0.05157  شيكل  2000ل من  أق
 * 0.29792    3500أقل من -2000من 
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الفروق تشير   أن  السابق  الجدول  في  الواردة  الدراسة  في    المعطيات  عينة  استجابات  متوسطات 

في    استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية طلبة يطا والمسافر تبعًا إلى متغير مستوى دخل األسرة  حول  

شيكل،    2000مستوى دخل أسرهم )أقل من    الذينكانت بين افراد عينة الدراسة  الدرجة الكلية للمقياس،  

شيكل، وكما كانت الفروق    2000ب الدخل أقل من  شيكل فأكثر( وكانت الفروق لصالح أصحا  3500و

دخل اسرهم )من   الذين  الدراسة  افراد عينة  فأكثر(   3500شيكل، و   3500أقل من  -2000بين  شيكل 

 شيكل. 3500أقل من -2000وكانت الفروق لصالح الذين دخل أسرهم من 

 :يوضح ذلك( 28جدول )وال

وسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة استراتيجيات األعداد، المت :28جدول 
 إلى متغير مستوى دخل األسرة تبعاً مواجهة الضغوط النفسية طلبة يطا والمسافر 

 شيكل 
    شيكل فأكثر 3500

 الدرجة الكلية 

 * 0.23822 0.01755  شيكل  2000أقل من  
  3500أقل من -2000من 

 * 0.22067   شيكل 

    شيكل فأكثر 3500

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد  مستوى دخل األسرة المحور

استراتيجية القبول 
 واالستسالم

 7390. 3.69 109 شيكل  2000قل من  أ
 6910. 3.66 203 شيكل 3500أقل من -2000من 

 8170. 3.32 182 شيكل فأكثر 3500

استراتيجية الضبط  
 االنفعالي

 8370. 3.71 109 شيكل  2000أقل من  
 7030. 3.65 203 شيكل 3500أقل من -2000من 

 8480. 3.50 182 فأكثرشيكل  3500

واجهة  استراتيجية الم
 االنفعالية

 8020. 3.54 109 شيكل  2000أقل من  
 7470. 3.56 203 شيكل 3500أقل من -2000من 

 1.005 3.24 182 شيكل فأكثر 3500

 6870. 3.89 109 شيكل  2000أقل من  استراتيجية حل  
 6210. 3.82 203 شيكل 3500أقل من -2000من 
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السابق   الجدول  من  و يتضح  متوسطات    تقارب جود  عدم  الدراسة  اسفي  عينة  أفراد  الدرجة  تجابات  حول 

استراتيجية  مستوى الدخل، وكل من  تبعًا إلى متغير  وط النفسية  الكلية لمقياس استراتيجيات مواجهة الضغ

 . استراتيجية الدعم ، و استراتيجية المواجهة االنفعالية، و القبول واالستسالم

 

التاسعة:   المستوى  الفرضية  ذات داللة إحصائية عند  فروق  توجد  متوسطات   ال  في 

 إلى  تبعاً هة الضغوط النفسية لدى طلبة يطا والمسافر  إجابات عينة الدراسة حول استراتيجيات مواج

   التحصيل الدراسي متغير

للفروق   األحادي  التباين  تحليل  اختبار  استخدام  تم  الفرضية  صحة  من  متوسطات  للتحقق  في 

إلى متغير    تبعاً إجابات عينة الدراسة حول استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية لدى طلبة يطا والمسافر  

 ( 29)والجدول ، الدراسي التحصيل

متوسطات إجابات عينة الدراسة حول استراتيجيات مواجهة  التباين األحادي للفروق في   نتائج اختبار تحليل :29جدول 
   التحصيل الدراسي متغير إلى تبعاً الضغوط النفسية لدى طلبة يطا والمسافر 

 مصدر التباين  المحاور 
مجموع  
 المربعات 

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات 

قيمة ف  
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة 

استراتيجية  
القبول  

 1.246 4 4.982 بين المجموعات 
2.134 .0750 

 0.584 489 285.402 داخل المجموعات 

 7290. 3.78 182 شيكل فأكثر 3500 المشكالت

استراتيجية الدعم  
 والمساندة 

 9020. 3.82 109 شيكل  2000أقل من  
 6960. 3.77 203 شيكل 3500أقل من -2000من 

 8620. 3.47 182 شيكل فأكثر 3500

 االستراتيجية الدينية
 84600. 4.15 109 شيكل  2000أقل من  

 67000. 4.24 203 شيكل 3500أقل من -2000من 
 8170. 4.05 182 شيكل فأكثر 3500

 الدرجة الكلية
 5760. 3.80 109 شيكل  2000أقل من  

 4700. 3.78 203 شيكل 3500أقل من -2000من 
 5490. 3.56 182 شيكل فأكثر 3500
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 493 290.384 المجموع واالستسالم

استراتيجية  
 الضبط االنفعالي 

 1.534 4 6.135 بين المجموعات 
 489 303.401 داخل المجموعات  044. 2.472

0.620 
 493 309.537 المجموع

استراتيجية  
المواجهة  
 االنفعالية

 8450. 4 3.379 بين المجموعات 
 489 372.651 داخل المجموعات  3520. 1.108

0.762 
 493 376.029 المجموع

استراتيجية حل  
 المشكالت

 2.481 4 9.923 بين المجموعات 
 0.442 489 216.032 داخل المجموعات  0000. 5.615

 493 225.955 المجموع 

استراتيجية الدعم  
 والمساندة 

 1.881 4 7.524 بين المجموعات 
 489 324.230 داخل المجموعات  0240. 2.837

0.663 
 493 331.754 المجموع

االستراتيجية  
 الدينية

 2.772 4 11.087 بين المجموعات 
 489 280.848 داخل المجموعات  0010. 4.826

0.574 
 493 291.935 المجموع

 الدرجة الكلية
 9750. 4 3.900 بين المجموعات 

 489 136.913 داخل المجموعات  0080. 3.483
0.280 

 493 140.814 المجموع

 

(  ≤0.05ية عند المستوى ) تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائ

  تبعاً في متوسطات إجابات عينة الدراسة حول استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية طلبة يطا والمسافر  

(  0.008، وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية المتعلقة بهذا المتغير بلغت )التحصيل الدراسيإلى متغير  

 ك ترفض الفرضية الصفرية. (، وبذل0.05أي أن هذه القيمة أقل من قيمة ألفا )

في كل    التحصيل الدراسي إلى متغير    تبعاً في متوسطات إجابات عينة الدراسة  أنه توجد فروق    وأظهرت 

و ب عد    من الدعم  استراتيجية  المشكالت،  حل  استراتيجية  االنفعالي،  الضبط  المساندة،  )استراتيجية 
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  تبعاً في متوسطات إجابات عينة الدراسة  صائية  ال توجد فروق ذات داللة إح، وأنه  االستراتيجية الدينية(

متغير   الدراسيإلى  من  التحصيل  كل  المواجهة ب عد    في  استراتيجية  واالستسالم،  القبول  )استراتيجية 

 االنفعالية( 

 :ذلكيوضح   (30الجدول )و ولمعرفة مصدر الفروق تم استخراج نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية 

متوسطات إجابات عينة الدراسة حول استراتيجيات مواجهة : نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية في 30جدول 
 التحصيل الدراسي  متغير إلى تبعاً الضغوط النفسية لدى طلبة يطا والمسافر 

 ممتاز جيد جداً  جيد  متوسط مقبول التحصيل الدراسي المحور

استراتيجية الضبط  
 االنفعالي

-0.36288  ولمقب
* 0.17594- 0.20138- 0.36511- * 

 -0.00224 0.16149 0.18694   متوسط
 -0.18917 -0.02544    جيد 

 -0.16373     جيد جداً 
      ممتاز

استراتيجية حل  
 المشكالت

  مقبول
0.40340-

* 
0.34222-

* 
0.34087-

* 
0.55622- * 

 -0.15282 0.06253 0.06188   متوسط
 -0.21400 0.00135    جيد 

 -0.21535     جيد جداً 
      ممتاز

استراتيجية الدعم  
 والمساندة 

 -0.24111 -0.07760 0.12096 0.11346-  مقبول
 -0.12765 0.03587 0.23442   متوسط
 * -0.36207 -0.19856    جيد 

 -0.16351     جيد جداً 
      ممتاز

 االستراتيجية الدينية

  مقبول
0.42719-

* 
0.29019-

* 
0.37183-

* 
0.56778- * 

 -0.14059 0.05536 13700.   متوسط
 * -0.27759 -0.08164    جيد 

 -0.19595     جيد جداً 
      ممتاز

 * -0.27233 -0.10905 -0.09351-  مقبول الدرجة الكلية 
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الفروق   أن  السابق  الجدول  في  الواردة  المعطيات  حول تشير  الدراسة  عينة  إجابات  متوسطات  في 

إلى   تبعًا  والمسافر  يطا  طلبة  لدى  النفسية  الضغوط  مواجهة  الدراسياستراتيجيات  التحصيل  في    متغير 

والمتوسط( وكانت الفروق    مقبول،نة الدراسة من ذوي التحصيل )كانت بين افراد عيالدرجة الكلية للمقياس  

 بين )المقبول، والممتاز( وكانت لصالح درجة الممتاز.  المتوسط، كانت لصالح أصحاب درجة 

 ( يوضح ذلك:31والجدول )

ستجابات أفراد عينة الدراسة استراتيجيات األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق في ا :31جدول 
 التحصيل الدراسيتغير إلى م تبعاً مواجهة الضغوط النفسية طلبة يطا والمسافر 

0.24549 * 
 0.02684 0.13644 0.15198   متوسط
 -0.017883 -0.01555    جيد 

 -0.16328     جيد جداً 
      ممتاز

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد  التحصيل الدراسي المحور

استراتيجية القبول 
 واالستسالم

 7770. 3.58 45 مقبول
 6570. 3.74 85 متوسط
 7210. 3.50 116 جيد 

 7800. 3.45 148 جيد جداً 
 8610. 3.55 100 ممتاز

استراتيجية الضبط  
 االنفعالي

 8500. 3.37 45 مقبول
 7540. 3.73 85 متوسط
 7380. 3.54 116 جيد 

 7960. 3.57 148 جيد جداً 
 8290. 3.73 100 ممتاز

استراتيجية المواجهة  
 االنفعالية

 7760. 3.52 45 مقبول
 8420. 3.53 85 وسطمت

 7780. 3.48 116 جيد 
 9090. 3.32 148 جيد جداً 
 9820. 3.46 100 ممتاز
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السابق   الجدول  من  و يتضح  متوسطات    تقارب جود  عدم  الدراسة  اسفي  عينة  أفراد  الدرجة  تجابات  حول 

النفسية   الضغوط  مواجهة  استراتيجيات  لمقياس  إلالكلية  متغير  تبعًا  من  ى  وكل  الدراسي،  التحصيل 

االنفعالي الضبط  و استراتيجية  المشكالت ،  حل  و استراتيجية  والمساندة،  الدعم  و استراتيجية  االستراتيجية  ، 

 . الدينية

في متوسطات إجابات (  α)  ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  الفرضية العاشرة:  

عدد    متغير إلى  تبعاً اجهة الضغوط النفسية لدى طلبة يطا والمسافر  عينة الدراسة حول استراتيجيات مو 

 . أفراد األسرة

استراتيجية حل  
 المشكالت

 8280. 3.46 45 مقبول
 6130. 3.86 85 متوسط
 5940. 3.80 116 جيد 

 6730. 3.80 148 جيد جداً 
 6910. 4.01 100 ممتاز

استراتيجية الدعم  
 والمساندة 

 7300. 3.61 45 لمقبو
 7330. 72. 85 متوسط
 8420. 3.49 116 جيد 

 8190. 3.69 148 جيد جداً 
 8740. 3.85 100 ممتاز

 االستراتيجية الدينية

 9870. 3.78 45 مقبول
 7400. 4.21 85 متوسط
 7160. 4.07 116 جيد 

 7960. 4.15 148 جيد جداً 
 6340. 4.35 100 ممتاز

 الدرجة الكلية

 5880. 3.55 45 مقبول
 4920. 3.80 85 متوسط
 4800. 3.65 116 جيد 

 5380. 3.66 148 جيد جداً 
 5710. 3.83 100 ممتاز
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األحادي التباين  تحليل  اختبار  استخدام  تم  الفرضية  صحة  من  متوسطات  للفروق    للتحقق  في 

إلى متغير    تبعاً إجابات عينة الدراسة حول استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية لدى طلبة يطا والمسافر  

 .يوضح ذلك  (32) والجدول ، أفراد األسرةعدد 

متوسطات إجابات عينة الدراسة حول استراتيجيات مواجهة  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في  :32جدول 
   عدد أفراد األسرة متغير إلى تبعاً الضغوط النفسية لدى طلبة يطا والمسافر 

 مصدر التباين  المحاور 
مجموع  
 المربعات 

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات 

قيمة ف  
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة 

استراتيجية  
القبول  

 واالستسالم

 3.202 2 6.403 بين المجموعات 
 491 283.981 داخل المجموعات  0040. 5.535

0.578 
 493 290.384 المجموع

استراتيجية  
 الضبط االنفعالي 

 1.182 2 2.364 بين المجموعات 
 491 307.172 داخل المجموعات  1520. 1.890

0.626 
 493 309.537 المجموع

استراتيجية  
المواجهة  
 االنفعالية

 1.545 2 3.090 بين المجموعات 
 491 372.939 داخل المجموعات  1320. 2.034

0.760 
 493 376.029 المجموع

استراتيجية حل  
 المشكالت

 0950. 2 191. بين المجموعات 
 491 225.764 داخل المجموعات  8130. 208.

0.460 
 493 225.955 المجموع

استراتيجية  
 الدعم والمساندة 

 2.274 2 4.549 بين المجموعات 
 491 327.206 داخل المجموعات  0340. 3.413

0.666 
 493 331.754 المجموع

االستراتيجية  
 الدينية

 0000. 2 000. بين المجموعات 
 491 291.935 داخل المجموعات  1.000 0000.

0.595 
 493 291.935 المجموع

 الدرجة الكلية
 9580. 2 1.917 بين المجموعات 

 491 138.897 داخل المجموعات  0350. 3.387
0.283 

 493 140.814 المجموع
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ذات   فروق  توجد  أنه  السابق  الجدول  في  الواردة  المعطيات  المستوى  تشير  عند  إحصائية  داللة 

( ≤0.05  )  في متوسطات إجابات عينة الدراسة حول استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية طلبة يطا

، وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية المتعلقة بهذا المتغير بلغت إلى متغير عدد أفراد األسرة  تبعاً والمسافر  

 صفرية. (، وبذلك ترفض الفرضية ال0.05)( أي أن هذه القيمة أقل من قيمة ألفا 0.035)

ب عد    في كل من  عدد أفراد األسرةإلى متغير    تبعاً فروق ذات داللة إحصائية    أنه توجد   إلى  النتائج وأشارت  

إلى    تبعاً ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  ، و ()استراتيجية القبول واالستسالم، استراتيجية الدعم والمساندة

األس أفراد  من  رة متغير عدد  كل  االنفعالية،  ب عد    في  المواجهة  استراتيجية  االنفعالي،  الضبط  )استراتيجية 

 استراتيجية حل المشكالت، االستراتيجية الدينية(. 

 ذلك: يبين  (33الجدول )و توكي للمقارنات البعدية ولمعرفة مصدر الفروق تم استخراج نتائج اختبار 

متوسطات إجابات عينة الدراسة حول استراتيجيات مواجهة بار توكي للمقارنات البعدية في : نتائج اخت33جدول 
 عدد أفراد األسرة  متغير إلى تبعاً الضغوط النفسية لدى طلبة يطا والمسافر 

 

الفروق   السابق أن  الجدول  الواردة في  المعطيات  استراتيجيات في  تشير  الدراسة حول  إجابات عينة  متوسطات 

  كانت في الدرجة الكلية للمقياس    عدد أفراد األسرة  متغير إلى  تبعاً مواجهة الضغوط النفسية لدى طلبة يطا والمسافر  

 أفراد فأكثر  10 أفراد  10أقل من   -5من  أفراد  5أقل من   عدد أفراد األسرة  المحور

استراتيجية القبول  
 واالستسالم

 * 0.41239 * 0.29566  أفراد  5أقل من  
 0.11673   أفراد  10أقل من   -5من 

    أفراد فأكثر  10

استراتيجية الدعم  
 والمساندة

 * 0.34567 * 0.26008  أفراد  5أقل من  
 0.08559   أفراد  10أقل من   -5من 

    أفراد فأكثر  10

 الدرجة الكلية 
 * 0.22602 0.15308  أفراد  5أقل من  

 0.07294   أفراد  10أقل من   -5ن م
    أفراد فأكثر  10
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، وكانت الفروق لصالح أفراد فأكثر(  10،  أفراد   5عدد أفراد أسرهم )أقل من  الذينبين افراد عينة الدراسة  

 . فراد أ 5الذين عدد أفراد اسرهم أقل من 

 ( يوضح ذلك:34والجدول )

ابات أفراد عينة الدراسة استراتيجيات : األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق في استج34جدول 
 عدد أفراد األسرة إلى متغير تبعاً مواجهة الضغوط النفسية طلبة يطا والمسافر 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد  عدد أفراد األسرة  المحور

استراتيجية القبول 
 واالستسالم

 7510. 3.83 55 افراد  5أقل من 
 7390. 3.54 321 افراد 10أقل من  -5من 

 8210. 3.42 118 افراد فأكثر  10

استراتيجية الضبط  
 االنفعالي

 7080. 3.76 55 افراد  5أقل من 
 7930. 3.62 321 افراد 10أقل من  -5من 

 8220. 3.51 118 افراد فأكثر  10

استراتيجية المواجهة  
 االنفعالية

 7740. 3.63 55 افراد  5أقل من 
 9000. 3.44 321 راداف  10أقل من  -5من 

 8350. 3.35 118 افراد فأكثر  10

استراتيجية حل  
 المشكالت

 6950. 3.86 55 افراد  5أقل من 
 6560. 3.83 321 افراد 10أقل من  -5من 

 7280. 3.79 118 افراد فأكثر  10

استراتيجية الدعم  
 والمساندة 

 7440. 3.92 55 افراد  5أقل من 
 8150. 3.66 321 افراد 10أقل من  -5من 

 8500. 3.58 118 افراد فأكثر  10

 االستراتيجية الدينية
 7920. 4.15 55 افراد  5أقل من 

 7490. 4.15 321 افراد 10أقل من  -5من 
 8190. 4.15 118 افراد فأكثر  10

 الدرجة الكلية
 6050. 3.86 55 افراد  5أقل من 

 5190. 3.71 321 افراد 10أقل من  -5من 
 5310. 3.63 118 افراد فأكثر  10
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السابق   الجدول  من  و يتضح  متوسطات    تقارب جود  عدم  الدراسة  اسفي  عينة  أفراد  الدرجة  تجابات  حول 

استراتيجية  عدد أفرا األسرة، وكل من  تبعًا إلى متغير  الكلية لمقياس استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية  

 .اندةالقبول واالستسالم، استراتيجية الدعم والمس

 
 



 
 
 
 

 الفصل الخامس  

 مناقشة النتائج 
 
 



 مناقشة النتائج 
بعض  وكذلك  لها  الباحث  وتفسير  ومناقشتها  الدراسة  لنتائج  ملخصًا  عرضًا  الفصل  هذه  يتناول 

 التوصيات ولمقترحات التي أتت إليها الدراسة 
 : مناقشة النتائجأواًل: 

واستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية )استراتيجية  ما العالقة بين الذكاء االنفعالي  التساؤل الرئيس:  

حل   استراتيجية  االنفعالية،  المواجهة  استراتيجية  االنفعالي،  الضبط  استراتيجية  واالستسالم،  القبول 

 طلبة يطا والمسافر؟  الدينية( لدىالمشكالت، استراتيجية الدعم والمساندة، االستراتيجية 

الدراسة  أ توجد أظهرت  قوية  طرديعالقة    نه  االنفعالي  ة  الذكاء  بين  إحصائية  داللة  ذات 

 طردية عالقة وكما أظهرت الدراسة وجود النفسية لدى طلبة يطا والمسافر.  واستراتيجيات مواجهة الضغوط

احصائيًا   النفسية  ب عد    بيندالة  الضغوط  مواجهة  واستراتيجيات  االجتماعي  القبول التواصل  )استراتيجية 

استراتيجي  المشكالت، واالستسالم،  حل  استراتيجية  االنفعالية،  المواجهة  استراتيجية  االنفعالي،  الضبط  ة 

، وتمثل قيمة االرتباط  استراتيجية الدعم والمساندة، االستراتيجية الدينية( لدى طلبة المدارس في مسافر يطا

م االنفعاالت  تنظيب عد    بين    اً إحصائيطردية دالة    عالقةوجود  و عن عالقة طردية ذات داللة إحصائية،  

االنفعالي،  الضبط  استراتيجية  واالستسالم،  القبول  )استراتيجية  النفسية  الضغوط  مواجهة  واستراتيجيات 

االستراتيجية   والمساندة،  الدعم  استراتيجية  المشكالت،  حل  استراتيجية  االنفعالية،  المواجهة  استراتيجية 

االنفعاالت    إدارةب عد    بين     اً إحصائيطردية دالة    وجود عالقةو   ،طلبة المدارس في مسافر يطا  الدينية( لدى 

االنفعالي،  الضبط  استراتيجية  واالستسالم،  القبول  )استراتيجية  النفسية  الضغوط  مواجهة  واستراتيجيات 

وا الدعم  استراتيجية  المشكالت،  حل  استراتيجية  االنفعالية،  المواجهة  االستراتيجية  استراتيجية  لمساندة، 

المعرفة االنفعالية  ب عد    بين  اً إحصائيطردية دالة    وجود عالقةو ،  المدارس في مسافر يطاالدينية( لدى طلبة  

االنفعالي،  الضبط  استراتيجية  واالستسالم،  القبول  )استراتيجية  النفسية  الضغوط  مواجهة  واستراتيجيات 
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استراتيج االنفعالية،  المواجهة  والمساناستراتيجية  الدعم  استراتيجية  المشكالت،  حل  االستراتيجية  ية  دة، 

يطا مسافر  في  المدارس  طلبة  لدى  عالقةو ،  الدينية(  دالة    وجود    التعاطف ب عد    بين    اً إحصائيطردية 

االنفعالي،  الضبط  استراتيجية  واالستسالم،  القبول  )استراتيجية  النفسية  الضغوط  مواجهة  واستراتيجيات 

المشكالت، حل  استراتيجية  االنفعالية،  المواجهة  االستراتيجية    استراتيجية  والمساندة،  الدعم  استراتيجية 

تع الطالب بدرجة ذكاء انفعالية  وهذا يدل على أنه كلما تم،  الدينية( لدى طلبة المدارس في مسافر يطا

مرتفعة سوف يكون قادرًا على استخدام العديد من استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية من أجل تخفيف  

 لة ويسر. الضغوط عن نفسه بشكل أكثر سهو 

لهم تقدير االستجابات االنفعالية    الذكاء االنفعالي لدى الطالب تتيحيعزو الباحث هذه النتيجة أن  

ا العالقات لدى  نجاح  يضمن  اجتماعي  تفاعل  لتحقيق  المناسبة  السلوكيات  اختيار  ثم  ومن  آلخرين، 

 ( ماير  دراسة  اشارت  حيث  االنفعالي،  الذكاء  مكونات  أحد  بوصفها  "Mayer, 2001االجتماعية  أن  ( 

ف اآلخرين  وانفعاالت  انفعاالتهم  معرفة  على  قدرة  أكثر  الوجداني  الذكاء  االجتممرتفعي  المواقف  اعية  ي 

  "أكثر قدرة على تحمل الضغوطالمختلفة و 

وهذا يعني أن الطالب األذكياء انفعاليًا لديهم القدرة على التعامل مع األحداث الضاغطة بحيث  

بحا  معرفتهم  إيجابية،  تساعدهم  بطرق  االحداث  تلك  تقييم  في  الوجدانية  المعرفي  التهم  مهم  والتقييم  جزء 

ما إذا كان تحديا يستنفر قواه أو   ةتقدير الموقف الضاغطالفرد من  يمكن  جوهري في نظرية المواجهة  و 

نوي يعتمد الموقف عملية أولية يتبعها تقييم ثاوتقدير  ألما يتطلب تحمله أو تهديدا يستدعي التعامل معه،  

الضاغط   الموقف  خصائص  شدة   ومركزاً على  من  التخفيف  على  القادرة  الداخلية  الفرد  مصادر  على 

جود عالقة ارتباطية بين    لى، التي توصلت إ(2011)العلوان،  دراسة    ت هذه النتيجة مع قواتف  الضغوط.

 Fteiha, 2020ة، وفتيحة )دراسة عوواود   ،الذكاء االنفعالي وكل من المهارات االجتماعية وأنماط التعلق

&Awwad  )  توص وجود  التي  إلى  مع  لت  التعامل  وأسلوب  العاطفي  الذكاء  بين  وإيجابية  قوية  عالقة 
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ال المرتبطة  للمجاالت  المشكلةاإلجهاد  مع  والتعامل  النشط  و عاطفي   ،( حومل،  دراسة  ،و (  2017دراسة 

 ≥ α)الة إحصائيا عند مستوى )وجود عالقة ارتباطية موجبة ود التي نصت على    (،  2014حنصالي ) 

من إدارة الضغوط النفسية، والصالبة النفسية، والتوكيدية بالذكاء االنفعالي لدى األساتذة   ( بين كل(0.01

 ≥ αالجامعيين الممارسين لمهام إدارية، وجود عالقة ارتباطية موجبة و دالة إحصائيا عند مستوى ) 

عالي والدرجة الكلية ألساليب إدارة الضغوط النفسية لدى أفراد  أبعاد مقياس الذكاء االنف  افة( بين ك0.05

 . عينة الدراسة

 ؟لدى طلبة المدارس في مسافر يطاما مستوى الذكاء االنفعالي السؤال الفرعي األول:  

الدراسة   المدار أظهرت  طلبة  لدى  االنفعالي  الذكاء  مستوى  كان  أن  يطا  مسافر  في  بدرجة س 

بمرتفعة وذلك  الحس،  )و (  3.792)  قدره  ابيمتوسط  معياري  حيث  0.514انحراف  دارة إب عد    جاء(، 

وجاء البعد )المعرفة االنفعالية( في    ،)التعاطف( في المرتبة الثانيةب عد    جاء، و االنفعاالت بالمرتبة األولى

االن و   الثالثة،المرتبة   )تنظيم  الرابعةبعد  المرتبة  في  و فعاالت(  المر ب،  في  االجتماعي(  )التواصل  تبة  عد 

 .األخيرة والخامسة

ية، إذ سسبب ارتفاع مستو الذكاء االنفعالي لدى التالميذ بصفة عامة إلى طبيعة البيئة المدر يعزو الباحث  

والحوار   التعاطف  يسودها  بيئة  قدرة   لوالتواصأنها  التالميذ  يمنح  مما  األطراف  مختلف  بين  االجتماعي 

 ع غيرهم. على التعبير عن مشاعرهم وأحاسيسهم والتواصل م

من  نابع  التي  طبيعة    وذلك  الطالب  بها  يعيش  التي  المحيطة  انفعاالتهم  البيئة  تنظيم  يـسود 

االنفعالية ش وقدرتهم على معرفتهم  االجتماعي  وتواصلهم  وإدارتهم  فيه عن    ناجحاً   كالً وتعاطفهم  يعبرون 

ال يعطون االنفعاالت السلبية    مشاعرهم وانفعاالتهم والسيطرة على تصرفاتهم بشكل جيد وسليم وبـذلك فإنهم 

على  وهذا يدل على أنهم يعيشوا في جو مملـوء بالهـدوء والطمأنينة واألمان والنجاح الذي يساعدهم   اهتماماً 

( التي نصت  2019فقت النتيجة السابقة مع كل من دراسة الدرابكة )وات  .ممارسة حياتهم اليومية بنجاح
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 .بعاده لدى الطلبة المتفوقين وغير المتفوقين جاء مرتفعاً مستوى الذكاء االنفعالي الكلي وأعلى 

الثاني:   الفرعي  يطا  السؤال  طلبة  لدى  النفسية  الضغوط  مواجهة  استراتيجيات  استخدام  مستوى  ما 

 والمسافر؟ 

الدر  طلباسة  أظهرت  لدى  النفسية  الضغوط  مواجهة  استراتيجيات  استخدام  مستوى  يطا  أن  ة 

مرتفعة بدرجة  كان  ب،  والمسافر  )وذلك  الحسابي  )و (  3.705متوسط  معياري  حيث (،  0.534انحراف 

)استراتيجية  و،  ة حل المشكالت( بالمرتبة الثانية)استراتيجيو،  اتيجية الدينية( بالمرتبة األولى)االستر   جاءت 

الثالثةال بالمرتبة  والمساندة(  الو،  دعم  الرابعة )استراتيجية  بالمرتبة  االنفعالي(  الو،  ضبط  قبول  )استراتيجية 

 .هة االنفعالية( بالمرتبة السادسة)استراتيجية المواجو، االستسالم( بالمرتبة الخامسةو 

ر يطا يستخدمون استراتيجيات  تشير النتيجة السابقة إلى أن طلبة المدارس في كل من يطا ومساف

ه توجد ولكن بتفاوت حسب مستواهم التعليمي إذ أظهرت الدراسة أن  مواجهة الضغوط النفسية بشكل جيد 

لمتغير   تبعًا  النفسية  الضغوط  مواجهة  استراتيجيات  حول  الدراسة  عينة  إجابات  متوسطات  في  فروق 

األساسية المرحلة  طلبة  لصالح  ذلك  وكان  الدراسة  يستخدمون  المرحلة  الطالب  أن  على  يدل  وهذا   ،

بتفاوت   النفسية  الضغوط  مواجهة  مع  استراتيجيات  يتناسب  الضغهدفهم  بما  خفض حدة  النفسية  في  وط 

على    وقدرتهم على تحديد المتطلبات الالزمة الستخدام تلك االستراتيجيات. وهذا يساعدهم   التي تواجههم،

تواج التي  المواقف  جميع  في  المسؤولية  التتحمل  القرارات  باتخاذ  وذلك  الحياة  في  تساعدهم على    يههم 

نفسهم وذلك لتكون لديهم القدرة على  مواجهة مشكالتهم بالشكل الجيد، وحلها بطرق تساعدهم على ضبط أ

ويمكن تفسير أن الطالب لديهم مستوى مرتفع من    خرين. مواجهة الضغوط التي تمارس عليهم من قبل اآل

هذا يعمل على تهيئة مواقفهم الضاغطة بشكل صحيح مما يجعلهم  غوط النفسية  استراتيجيات مواجهة الض

دراسة علي  واتفقت هذه النتيجة مع     رق إيجابية وناجحة.قادرون على مواجهة المواقف والتغلب عليها بط
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 Fteiha, 2020)  عوواودة، وفتيحة، ودراسة  (Nogaj, 2020)  نوجاجدراسة    ، و(2018وعبد الخالق )

&Awwad ). ( 2015دراسة عليلي،)  ( 2014دراسة الحموري، عبد الكريم) . 

ائية في استجابات إجابات عينة الدراسة هل توجد فروق ذات داللة إحصسؤال الدراسة الفرعي الثالث:  

حول الذكاء االنفعالي لدى طلبة يطا والمسافر تبعًا لمتغيرات )الجنس، المرحلة الدراسية، مستوى دخل  

 وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات التالي:التحصيل الدراسي، عدد افراد األسرة(؟  األسرة،

ال   األولى:  إحصاالفرضية  داللة  ذات  فروق  المستوى  توجد  عند  متوسطات   ئية  في 

 إجابات عينة الدراسة حول الذكاء االنفعالي لدى طلبة يطا والمسافر تبعًا إلى متغير الجنس.

أنه   الدراسة  ) أظهرت  المستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  متوسطات  ≤0.05توجد  في   )

 . لجنسا متغير إلى تبعاً طا والمسافر إجابات عينة الدراسة حول الذكاء االنفعالي لدى طلبة ي

على  ي نصت  التي  السابقة  النتيجة  الباحث  توجد عزو  عينة    أنه  إجابات  متوسطات  في  فروق 

، حيث كانت الفروق لصالح  الجنس متغير الدراسة حول الذكاء االنفعالي لدى طلبة يطا والمسافر تبعًا إلى

ه أفراد عينة الدراسة حيث نجد أن نسبة اهتمام  يعيش ب  المجتمع الذيناث، يرجع ذلك بسبب طبيعة  اإل

، وكما أن طبيعة االناث عاطفيات بشكل أكبر وأعلى من الذكور  الطالبات بالتعليم أكبر وأعلى من الذكور

حيث اتفقت هذه   .وانفعاالتهم العاطفيةمما يجعل لديهن قدرة أعلى في التعبير عن عواطفهن ومشاعرهن  

، (2017)حومل،  ، واختلفت مع دراسة  (2010)المللي،  (،  2011  لعلوان،ا)راسة  النتيجة مع كل من د 

) ودراسة   )،  ( 2014حنصالي  عليان  )2016دراسة  النواجحة  و  علوان  و (  2013(،دراسة  ودراسة  ، 

 (Aminudddin, Tajularipin, Rohaizan, 2009أموندين، وتاجوالربين، وروهايزن )

( في متوسطات إجابات ≤0.05إحصائية عند المستوى )داللة    توجد فروق ذاتالفرضية الثانية: ال  

 .المرحلة الدراسية متغير عينة الدراسة حول الذكاء االنفعالي لدى طلبة يطا والمسافر تبعًا إلى
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( في متوسطات   ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ) أظهرت الدراسة أنه  

االنفعا الذكاء  الدراسة حول  والمسافر  إجابات عينة  لدى طلبة يطا  الدراسية متغير إلى  تبعاً لي  ، المرحلة 

نفس   لديهم  المدارس  يدل على أن طالب  المرحلة    المستوى وهذا  النظر عن  الذكاء االنفعالي بغض  من 

انفعا ويتمتعون    الدراسية إدارة  على  تساعدهم  عالية  البعض بقدرات  بعضهم  مع  على   ،التهم  وتشجعهم 

والتع  والتعاون  لديهم  النجاح  يزيد  بشكل  والمودة  بالحب  مملـوء  تواصـل  لـديهم  يكون  لكي  الحياة  في  امل 

ايجابي وسليم بشكل  الحياة  االستمرار في  يساعدهم على  بشكل  مـشاعرهم ومعرفتهـا  واتفقت  . التحكم في 

 ( 2014)النتيجة مع  دراسة حنصالي 

( في متوسطات إجابات ≤0.05ى )توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستو ال  الفرضية الثالثة:  

 .عينة الدراسة حول الذكاء االنفعالي طلبة يطا والمسافر تبعًا إلى متغير مستوى دخل األسرة

) أنه    النتائجأظهرت   المستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  متوسطا ≤0.05توجد  في  ت  ( 

الدراسة حول الذكاء االنفعالي طلبة يطا والمسافر   ، إلى متغير )مستوى دخل األسرة(  تبعاً إجابات عينة 

الفروق   )أقل من  وكانت  االنفعالي  للذكاء  الكلية  للدرجة  أسرهم  دخل  الدراسة من مستوى  عينة  افراد  بين 

 . شيكل 2000أقل من ح أصحاب الدخل شيكل فأكثر( وكانت الفروق لصال 3500شيكل، و  2000

د عينة الدراسة حول الذكاء االنفعالي  تشير النتيجة السابقة على وجود اختالف في توجهات افرا 

الذين    حيث وهذا نتيجة إلى اختالف البيئة التي يعيش فيها الفرد حيث أن البيئة التي يعيش بها الطلبة

بة للعيش مما يدفع الطالب إلى تحفيز دخل أسرهم منخفض تكون بيئة سيئة مليئة بالمشاكل، غير مناس 

تلك البيئة على عكس الطلبة الذين دخل اسرهم مرتفع إذ يكون  قدرتهم على التعلم من أجل الخروج من  

طابع الدالل طاغي عليهم مما يجعلهم اكثر اتكالية على اآلخرين في مشاكلهم وهذا ال يحفزهم على تنمية  

 ذكائهم االنفعالي.
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( في متوسطات إجابات  ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )  ال  الفرضية الرابعة:

 عينة الدراسة حول الذكاء االنفعالي طلبة يطا والمسافر تبعًا إلى متغير )التحصيل الدراسي(.

) أنه    النتائجأظهرت   المستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  متوسطات   ≤0.05توجد  في   )

والمسافر   يطا  طلبة  االنفعالي  الذكاء  حول  الدراسة  عينة  م   تبعاً إجابات  )إلى  الدراسيتغير    (.التحصيل 

الفروق   وكانت  وكانت  الممتاز  التحصيل  وأصحاب  المقبول  التحصيل  ذوي  من  الدراسة  عينة  افراد  بين 

الدراسة من ذوي التحصيل الجيد وأصحاب   افراد عينة  وكانت بينالنتائج لصالح أفراد التحصيل الممتاز،  

 التحصيل الممتاز وكانت النتائج لصالح أفراد التحصيل الممتاز.  

في تحسين مستواهم على جميع    دائماً هذه النتيجة إلى أن الطالب المتفوقين يرغبون    يعزو الباحث 

عهم بشكل أساسي  األصعدة في تحصيلهم، وفي قدرتهم على تحمل الصعاب، وغيرها من األمور مم يدف

على تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم في سبيل تحقيق ذلك ومن اجل تحقيق طموحهم وأحالمهم، ومن هنا  

 م يهتمون بشكل كبير في تنمية مستوى ذكائهم االنفعالي.نجده

الخامسة:   )الفرضية  المستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  متوسطات  ≤0.05ال  في   )

 الدراسة حول الذكاء االنفعالي طلبة يطا والمسافر تبعًا إلى متغير )عدد أفراد األسرة(. إجابات عينة 

( في متوسطات  ≤0.05ق ذات داللة إحصائية عند المستوى ) ال توجد فرو أنه    النتائجأظهرت  

 (.إلى متغير )عدد أفراد األسرة تبعاً إجابات عينة الدراسة حول الذكاء االنفعالي طلبة يطا والمسافر 

ويمكن تفسير نتيجة عدم وجود فروق في مستويات الذكاء االنفعالي بغض النظر عن عدد أفراد 

مجتمع الخاص بمدينة تسعى إلى توفير فرص متساوية لجميع أبناءها، وذلك  في الاألسرة، على أن األسر  

لتنمية قدراتهم العقلية  لحرصهن على رؤية جميع أبنائهم في أفضل المراكز، مما يجعلها توفر لهم الفرصة  

 بالطريقة والكم الذي تستطيع.
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طات إجابات عينة الدراسة : هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسالرابع سؤال الدراسة الفرعي  

لمتغيرات )الجنس، المرحلة   تبعاً حول استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية لدى طلبة يطا والمسافر  

وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات   ، عدد افراد األسرة(؟التحصيل الدراسيالدراسية، مستوى دخل األسرة،  

 التالي: 

ال   السادسة:  داللة الفرضية  ذات  فروق  )  توجد  المستوى  عند  متوسطات   ≤0.05إحصائية  في   )

 ط النفسية لدى طلبة يطا والمسافر تبعًا إلىإجابات عينة الدراسة حول استراتيجيات مواجهة الضغو 

 .الجنس متغير

المستوى )  أنه    النتائجأظهرت   ( في متوسطات  ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

 متغير إلى  تبعاً ات مواجهة الضغوط النفسية لدى طلبة يطا والمسافر  إجابات عينة الدراسة حول استراتيجي

 .لصالح االناث وكانت الفروق  .الجنس

درجات  وهذا   لديهم  والطالبـات  الطـالب  أن  على  ذلك  مواجهة في    متفاوتةيدل  استراتيجيات 

في   األكبر  المستوى  لديها  اإلناث  وان  النفسية،  متحمـل  الضغوط  استراتيجيات  الضغاط استخدام  واجهة 

حياته  النفسية  في  تواجههم  التي  والصعوبات  الضاغطة  المواقف  طبيعة  ،  اليومية  نفـي  من  ناتج  وذلك 

المجتمع الذي يقوم على التميز بين الذكور واالناث، حيث أن طبيعة المجتمع يفضل الذكور على االناث،  

الر  ليدهن  يولد  النفسية وهذا  للضغوط  أكثر عرضة  االناث  يجعل  الضغوط من  مما  تلك  غبة في مواجهة 

النفسي  الضغوط  مواجهة  استراتيجيات  من  العديد  استخدام  يـساعده   ة،خالل  قراراتهم    نبشكل  اتخـاذ  علـى 

القدرة   نالبعض بـشكل يزيد لديه  نعلى التعامل مع اآلخرين والتعاون مع بعضه   نبطرق صحيحة تشجعه

تمام الكبير من طرف االناث حول تنمية قدراتهن المعرفية  . وهذا نتيجة االه على التوافق والنجاح في الحياة

طريقة لحل المشكالت    أفضل حياتهن اليومية، من أجل الحصول على    ومهاراتهن المختلفة وتسخيرها في

حومل، ، واختلفت هذه النتيجة مع دراسة  (2011دراسة العلوان )واتفقت هذه النتيجة مع    التي تواجههن.
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)،  (2014)  حنصالي   ودراسة  ،(2017) العاتي  خميس،  الكريم    (،2019دراسة  عبد  الحموري،  دراسة 

(2014) . 

( في متوسطات إجابات ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )الفرضية السابعة: ال  

إلى تبعًا  والمسافر  يطا  طلبة  لدى  النفسية  الضغوط  مواجهة  استراتيجيات  حول  الدراسة   متغير عينة 

 . دراسيةالمرحلة ال

) أنه    النتائجأظهرت   المستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  متوسطات  ≤0.05توجد  في   )

 متغير إلى  تبعاً إجابات عينة الدراسة حول استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية لدى طلبة يطا والمسافر  

الدراسية الفر   .المرحلة  األساسيةوكانت  المرحلة  طلبة  لصالح  هذ   .وق  الطالب  تنص  يعزو  التي  النتيجة  ه 

ع  األكبر  القدرة  لديهم  األساسية  المرحلة  طلبة  أن  في  على  الستخدامها  المناسبة  االستراتيجية  اختيار  لى 

مواجهة الضغوط النفسية، حيث أن الطلبة في هذه المرحلة يكونوا حذرين ويرجعوا على الذين أكبر منهم  

ار األسلوب األفضل، في حين ان طلبة الثانوية العامة  وأكثر خبرة في تحديد ما يلزم لهم مما يؤهلهم الختي

نابعة من  ميواًل    أكثريكونوا   وتصرفاتهم  قراراتهم  اغلب  تكون  ذلك  اجل  المسؤولية من  مما    أنفسهملتحمل 

حنصالي  تراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية، واختلفت النتيجة مع دراسة يجعلهم أكثر حذرًا في استخدام اس

(2014 ) 

متوسطات إجابات ( في  ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ): ال  الثامنةالفرضية  

إلى تبعًا  والمسافر  يطا  طلبة  لدى  النفسية  الضغوط  مواجهة  استراتيجيات  حول  الدراسة    متغير  عينة 

 . مستوى الدخل

) أنه    النتائجأظهرت   المستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  متوسط≤0.05توجد  في  ات  ( 

طلب النفسية  الضغوط  مواجهة  استراتيجيات  حول  الدراسة  عينة  والمسافر  إجابات  يطا  متغير    تبعاً ة  إلى 

دخ األسرة(.)مستوى  الدراسةالفروق  كانت  و   ل  عينة  افراد  اسرهم  بين  دخل  مستوى  الذين  من    بين  )أقل 
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، وكما  شيكل  2000لح أصحاب الدخل أقل من  شيكل فأكثر( وكانت الفروق لصا  3500شيكل، و   2000

دخل   الذين  الدراسة  عينة  افراد  بين  الفروق  )من  كانت  من  -2000اسرهم  و   3500أقل    3500شيكل، 

 شيكل.  3500أقل من  -2000شيكل فأكثر( وكانت الفروق لصالح الذين دخل أسرهم من 

إلى السابقة  النتيجة  الباحث  الدخل لألسرة  أ  يعزو  انخفاض مستوى  المؤدية نه مع  العوامل  تزداد 

مما يجعل الطالب   لالعوامتنوع في تلك    على الضغوط النفسية لدى الطلبة، مع زيادة العوامل ينتج عنها

بحث على استراتيجيات تتناسب مع تلك العوامل لمساعدته على مواجهتا، في حين أن الطلبة الذين دخل 

لهم   توفر  مرتفع  إلى  األسرةاسرهم  يؤدي  مما  المنزل  في  الراحة  مستلزمات  العوامل   جميع  من  الخفض 

 تقل نسبة استخدامهم الستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية.   المؤدية إلى حدوث الضغوط النفسية، وبتالي

( في متوسطات إجابات ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ): ال  التاسعةالفرضية  

ط لدى  النفسية  الضغوط  مواجهة  استراتيجيات  حول  الدراسة  إلىعينة  تبعًا  والمسافر  يطا    متغير  لبة 

 .التحصيل الدراسي

المستوى  أنه    النتائجأظهرت   عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  في    توجد 

إلى    تبعاً متوسطات إجابات عينة الدراسة حول استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية طلبة يطا والمسافر  

والمتوسط(    مقبول،التحصيل )ين افراد عينة الدراسة من ذوي  الفروق بوكانت    .التحصيل الدراسيتغير  م

درجة   أصحاب  لصالح  الفروق  كانت وكانت  درجة    المتوسط،  لصالح  وكانت  والممتاز(  )المقبول،  بين 

 الممتاز. 

الدراسة   عينة  افراد  استجابات  في  فروق  وجود  على  تنص  التي  السابقة  النتيجة  الباحث  يعزو 

وط النفسية تبعًا لمتغير التحصيل الدراسي، وكانت النتيجة لصالح الطلبة ذوي الستراتيجيات مواجهة الضغ

المرتفع،   نفسية  التحصيل  يواجهون ضغوطًا  المرتفع  التحصيل  الطلبة ذوي  أولئك  و   أكبرإلى أن  أكثر من 

 الطلبة ذوي التحصيل المنخفض مما يجعلهن أكثر استخدامًا الستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية.
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( في متوسطات إجابات ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ): ال  العاشرةرضية  الف

وا يطا  طلبة  لدى  النفسية  الضغوط  مواجهة  استراتيجيات  حول  الدراسة  إلىعينة  تبعًا   متغير لمسافر 

 . المرحلة الدراسية

أنه   الدراسة  ) أظهرت  المستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  متوسطات  ≤0.05توجد  في   )

إلى متغير )عدد    تبعاً إجابات عينة الدراسة حول استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية طلبة يطا والمسافر  

األسرة( الستراتيجيات  وكانت    .أفراد  الكلية  للدرجة  أسرهم  أفراد  عدد  من  الدراسة  عينة  افراد  بين  الفروق 

 أفراد  5حيث كانت الفروق لصالح أقل من   أكثر(.اد فأفر  10أفراد،  5أقل من مواجهة الضغوط النفسية )

حول  الدراسة  عينة  استجابات  في  فورق  وجود  على  نصت  التي  السابقة  النتيجة  الباحث  يعزو 

النفسية الضغوط  مواجهة  األسرة(  تبعاً   استراتيجيات  أفراد  متغير )عدد  الذي  إلى  الطلبة  لصالح  وكانت   ،

اقل من   افراد اسرهم  قليل يمكن األهل من توفير    أفراد، حيث أن  5عدد  أفراد اسرهم  الذين عدد  الطلبة 

يولد  ليتخذوها،  مما  أمامهم  الخيارات  المزيد من  التعليمي، ووضع  لهم من أجل تحسين مستواهم  الدعم 

لديهم المزيد من الضغوط النفسية الناتجة عن العبء الملقى عليهم من قبل األهل لرغبتهم في حصولهم  

الدراجات على   اكثر استخدامًا الستراتيجيات مواجهة الضغوط    اعلى  التعليمية، مما يجعلهم  في مسيرتهم 

 النفسية. 
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 : ثانيًا: التوصيات
 يوصي الباحث بما يلي: في ضوء نتائج الدراسة 

نظرًا لوجود عالقة بين الذكاء االنفعالي واستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية، أوصي بضرورة   .1

ع وور العمل  ندوات  عمل  االنفعاللى  الذكاء  أهمية  لبيان  المدارس  في  عمل  وحث    ي ش  للطلبة 

 األهل على االستمرار في تنمية قدرات أبنائهم. 

ونظرًا للعالقة بين الذكاء االنفعالي واستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية، اوصي بضرورة العمل   .2

قدرة    لزيادة  النفعالية،زيادة قدرات الطالب اعلى وضع برامج تدريبية للمعلمين حول آلية وطرق  

 فعالية. أكثرالطالب على مواجهة الضغوط النفسية بشكل 

النخفاض   .3 نظرًا  الذكور  على  والتركيز  المدارس  طلبة  لدى  االنفعالي  الذكاء  تعزيز  على  العمل 

 مستواهم في الذكاء االنفعالي.

لبة بجميع مراحل العملية  الذكاء االنفعالي لدى الطالعمل على توفير البيئة المناسبة لزيادة مستوى   .4

 التعليمية )األساسي والثانوي( لما له من دور في مساعدة الطلبة على مواجهة الضغوط النفسية.

نظرًا لقلة الدراسات على مجتمع الدراسة الخاص بالدراسة الحالية وهم طلبة )يطا والمسافر( اقترح   .5

 شكل أكثر توسع كما يلي:فعالي لدى طلبة المدارس بالقيام بدراسات حول الذكاء االن

 البحث في العالقة بين الذكاء االنفعالي والتسرب المدرسي. .أ

 البحث في العالقة بين الذكاء االنفعالي والتحصيل الدراسي. .ب 

 البحث في أثر مستوى دخل األسرة على مستوى الذكاء االنفعالي لدى األبناء.  .ت 
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 حق أ: االستبيان قبل التحكيم: المل

 
 جامعة الخليل

 كلية الدراسات العليا 
 اإلرشاد النفسي والتربوي 

 المحترم /ة: ةالطالب/
ــو  ــة حـــ ــإجراء دراســـ ــوم الباحـــــث بـــ ــة ل: " يقـــ ــتراتيجيات مواجهـــ ــه باســـ ــالي وعالقتـــ ــذكاء االنفعـــ الـــ

ــا. ــية لـــدى عينـــة مـــن طلبـــة المـــدارس فـــي مســـافر يطـ اســـتكمااًل لمتطلبـــات نيـــل " وذلـــك الضـــغوط النفسـ
ــة  ــن جامعــــ ــا مــــ ــات العليــــ ــة الدراســــ ــن كليــــ ــوي مــــ ــي والتربــــ ــاد النفســــ ــامج اإلرشــــ ــي برنــــ ــتير فــــ ــة الماجســــ درجــــ

ــل  ــات الالزمــــة، آمــ ــع المعلومــ ــل، وبغــــرض جمــ ــرات الخليــ ــئلة وفقــ ــن أســ ــة عــ ــرتكم باإلجابــ ــن حضــ ــرم مــ التكــ
 االستبانة علمًا بأن البيانات ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.

 لكم حسن تعاونكم  شاكراً 
 الباحث                                                                       

 حمزة جهاد محمد عدرة 
 القسم األول: معلومات أولية  

 اء وضع دائرة حول اإلجابة التي تناسبك:الرج
 أنثى  □ذكر                 □:        الجنس

 الثانوي  □  االعدادي  □  المرحلة التعليمية:
الدخل: شيكل     3501  □شيكل      3500أقل من  -2001من    □شيكل    2000أقل من    □  مستوى 

 فأكثر 
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 القسم الثاني )الذكاء االنفعالي(: 

 ( أمام الخيار الذي يمثل وجهة نظرك.Xى البنود التالية بوضع إشارة )الرجاء اإلجابة عل

 الفقرة  الرقم
عالية 

 جداً 
 منخفضة متوسطة  عالية 

منخفضة 
 جداً 

 التواصل االجتماعي
      ال أجد صعوبة في التكلم مع الغرباء.  1
      عندي القدرة على التأثير على زمالئي 2
      زمالئي  أعتبر نفسي موضع ثقة من قبل  3
      استطيع االستجابة لرغبات وانفعاالت زمالئي  4
      ضايقني زمالئي.نادرًا ما اغضب إذا  5

 تنظيم االنفعاالت
      استطيع انجاز األعمال الموكلة لي بكل قوتي. 1
      اتصف بالهدوء عند إنجاز أي عمل أقوم به.  2
      مطلوبة مني. أستطيع تركيز انتباهي في األعمال ال 3
      .أستطيع إنجاز المهام بنشاط وبتركيز عال 4
      مبتكرًا مع تحديات الحياة.أحاول أن أكون  5

 إدارة االنفعاالت 
      مشاعري الصادقة تساعدني على النجاح 1
      .أستطيع التحكم في مشاعري وتصرفاتي 2

3 
ام التـي تتصـف أفقـد اإلحساس بـالزمن عنـد تنفيـذ المهـ

 بالتحدي 
     

      .أستطيع التحكم في تفكيري السلبي 4

5 
أستطيع اسـتدعاء االنفعاالت اإليجابية كالمرح والفكاهة  

 بيسر 
     

 المعرفة االنفعالية
      أعتبر نفسي مسؤواًل عن مشاعري  1
      أستطيع التعبير عن مشاعري  2
      أغلب الوقت أستطيع إد ارك مشاعري الصادقة  3
      حياتيأسـتخدم انفعاالتي اإليجابية والسلبية في قيادة  4

5 
أسـتطيع مواجهـة مشـاعري السـلبية عنـد اتخـاذ قرار  

 يتعلق بي 
     

 التعاطف 
      أنا فعال في االستماع لمشاكل زمالئي الطلبة  1
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      أحسن باحتياجات زمالئي.  2
      ي.أجيد فهم مشاعر زمالئ 3

أشعر باالنفعاالت المشاعر التي ال يضطر زمالئي  4
 لإلفصاح عنها. 

     

      أنا متناغم مع أحاسيس زمالئي.  5
 القسم الثالث )استراتيجيات مواجهة الضغوط(: 

 ( أمام الخيار الذي يمثل وجهة نظرك.Xالرجاء اإلجابة على البنود التالية بوضع إشارة )

 الفقرة  الرقم
 عالية
 جداً 

 منخفضة متوسطة  عالية 
منخفضة 

 جداً 

 استراتيجية القبول واالستسالم 
      عندما يضايقني زمالئي ابتعد عنهم لتهدئة نفسي. 1

2 
حرص على المشاركة في النشاطات الفكرية 

والرياضية)مسرح، إحياء ذكرى مناسبات األعياد 
 )الوطنية والدينية ، األيام العالمية

     

3 
موقف الضاغط و أحاول تصحيح الخطأ  تجاهل ال

 . الحقا
     

4 
ال أشارك زمالئي في مناقشة المشاكل كي ال أستمع 

 .لنقدهم
     

5 
ال أتقبل توصيات وإرشادات معلمي ألن ذلك اعتراف 

      .بنقص قدراتي

 استراتيجية السلوكية غير المالئمة 

1 
  أكون عدوانيًا ومهاجمًا من أجل التغلب على مصدر

 االزعاج.
     

      تصل له يدي ألفرغ عن نفسي. أتلف كل ما  2
      أتحدث إلى نفسي كثيرًا عند سماعي خبر مزعج.  3

4 
أقوم بأي رد فعل غير متوقع عند فشلي في التغلب  

 على مصدر االزعاج.
     

 استراتيجية االسترخاء
      عندما أتعرض لموقف ضاغط أغمض عيني 1

2 
إرخائها عندما أسلوب شد العضالت ثم ألجأ إلى 

 أشعر بالضغط
     

      عطي نفسي وقتا لالسترخاء عندما اشعر بالضغط 3
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4 
أتخيل منظرا جميال ليساعدني على االسترخاء عندما 

 أشعر بالضغط
     

      عندما أتعرض لموقف ضاغط أتنفس تنفسًا عميقاً  5
 استراتيجية حل المشكالت 

      خطة واتبعها.أقوم بوضع  1
      أقوم بالمكافحة لتحقيق ما أريد. 2
      اتناول األمور واحد تلو اآلخر.  3
      أعير األمور حتى ينتهي كل شيء بسالم. 4

5 
اتفاوض للحصول على شيء إيجابي من الموقف  

 الذي امر به. 
     

 استراتيجية الدعم والمساندة

1 
بتوتر  عندما أشعر طلب مساعدة المشرف التربوي 

 شديد
     

      اسال أناس لديهم خبرة في المشاكل التي تواجهني. 2
      أتحدث إلى أفراد أسرتي لتخفيف ضغوطي النفسية. 3

4 
أشارك أفراد أسرتي المناسبات االجتماعية لتخفيف  

 من ضغوطي النفسية.
     

      أطلب المساعدة والمساندة من ذوي الخبرة  5
 تراتيجية الدينيةاالس

1 
أتحمل ظروف العمل الصعبة مهما كانت شدتها 

 اقتداء بسيرة معلمي الحسنة
     

2 
أنجز واجباتي المدرسية بالصبر واإلخالص إلرضاء 

      .الضمير

3 
أواجه دراسة المواد المتعددة بسعة البال والثقة في  

      .النفس

4 
فة الصف  الحفاظ على نظاأذكـر نفسي وزمالئي بأن 

 من التربية الصحية 
     

5 
أثق باهلل دومًا بأنه سوف يخرجني من المشكلة التي  

 تواجهني.
     

 مع فائق االحتراٍم والتقدير
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 التحكيم: ُبعد  الملحق ب: االستبيان
 

 
 جامعة الخليل

 كلية الدراسات العليا 
 اإلرشاد النفسي والتربوي 

 المحترم /ة:الطالب/ة 
ــة راء دراســـــــة حـــــــول: " يقـــــــوم الباحـــــــث بـــــــإج ــتراتيجيات مواجهـــــ ــه باســـــ ــالي وعالقتـــــ ــذكاء االنفعـــــ الـــــ

" وذلــــك اســــتكمااًل لمتطلبــــات نيــــل درجــــة الماجســــتير الضــــغوط النفســــية لــــدى طلبــــة يطــــا والمســــافر.
ــل، وبغـــــرض  ــة الخليـــ ــا مـــــن جامعـــ ــات العليـــ ــة الدراســـ ــن كليـــ ــوي مـــ ــاد النفســـــي والتربـــ ــامج اإلرشـــ فـــــي برنـــ

ــجمــــــع  ــة، آمــــــل التكــــ ــتبانة المعلومــــــات الالزمــــ ــئلة وفقــــــرات االســــ ــة عــــــن أســــ رم مــــــن حضــــــرتكم باإلجابــــ
 علمًا بأن البيانات ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.

 شاكرًا لكم حسن تعاونكم 
 حمزة جهاد محمد عدرة : الباحث                                                                      

الدكتور كامل كتلو :بإشراف   
 ول: معلومات أولية  القسم األ 

 عند اإلجابة التي تناسبك:  Xالرجاء وضع إشارة 
 أنثى  □ذكر                 □:        الجنس

 الثانوي  □  أساسية □  المرحلة الدراسية:
شيكل    3500  □شيكل      3500أقل من  -2000من    □شيكل    2000أقل من    □  مستوى دخل األسرة:

 فأكثر 
 ممتاز  □جيد جدًا   □جيد  □توسط  م □مقبول □ :التحصيل الدراسي
 أفراد فأكثر 10  □أفراد  10أقل من  -5من   □أفراد  5أقل من  □: عدد أفراد األسرة
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 القسم الثاني )الذكاء االنفعالي(: 

 .( أمام الخيار الذي يمثل وجهة نظركXإشارة )الرجاء اإلجابة على البنود التالية بوضع 

 الفقرة  الرقم
بدرجة 
عالية 

 جداً 

جة بدر 
 عالية 

بدرجة 
 متوسطة 

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
منخفضة 

 جداً 
 التواصل االجتماعي

      ال أجد صعوبة في التواصل مع الغرباء.  1

2 
عندي القدرة على التأثير على زمالئي في تغيير آرائهم 

 االجتماعية. 
     

أعتبر نفسي موضع ثقة من قبل  زمالئي في المدرسة   3
 وخارجها. 

     

      م أفكاري أثناء التواصل مع اآلخرين.أنظ 4
      أتجنب الغضب إذا ضايقني أحد زمالئي  5

 تنظيم االنفعاالت
      أنجز األعمال الموكلة لي بمعزل عن التوتر والقلق.  1
      بالهدوء عند إنجاز أي عمل أقوم به. أتصف  2
      أنحي عواطفي جانبًا عندما أقوم بإنجاز واجباتي. 3
      أحقق النجاح حتى تحت الضغوطات. 4
      أستجيب ألي موقف بانفعاالت مناسبة  5

 إدارة االنفعاالت 

1 
مشاعري الصادقة تساعدني على النجاح في مواجهة  

 الضغوط.
     

      .أستطيع التحكم في مشاعري وتصرفاتي 2
      أنفذ المهمات الصعبة بالوقت والشكل المطلوب. 3

4 
ستطيع استخدام االنفعاالت اإليجابية كالمرح والفكاهة  أ

      بيسر 

      تساعدني مشاعري في اتخاذ قرارات هامة في حياتي. 5
 المعرفة االنفعالية

      مسؤواًل عن مشاعري وانفعاالتي. أعتبر نفسي  1
      تفكير عميق. ب عد  أستطيع التعبير عن مشاعري  2
      عري صادقة أغلب األوقات.أستطيع إدراك أن مشا 3
      أسـتخدم انفعاالتي اإليجابية في قيادة حياتي  4
     أسـتطيع مواجهـة مشـاعري السـلبية عنـد اتخـاذ قرار يتعلق  5
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 وباآلخرين. بي 
 التعاطف 

      عندي استعداد لسماع مشاكل زمالئي الطلبة   1
      عها. أحس باحتياجات زمالئي واساعدهم على اشبا 2
      أجيد فهم مشاعر زمالئي واتعامل معهم بناء عليها 3

4 
أشعر باالنفعاالت والمشاعر التي ال يضطر زمالئي 

 لإلفصاح عنها. 
     

      أجيد التعامل مع انفعاالت زمالئي. 5
 القسم الثالث )استراتيجيات مواجهة الضغوط(: 

 ( أمام الخيار الذي يمثل وجهة نظرك.Xإشارة )الرجاء اإلجابة على البنود التالية بوضع 

 الفقرة  الرقم
بدرجة 
عالية 

 جداً 

بدرجة 
 عالية 

بدرجة 
 متوسطة 

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
منخفضة 

 جداً 
 استراتيجية القبول واالستسالم 

1 
عندما يضايقني زمالئي ابتعد عنهم لتهدئة 

 نفسي.
     

2 
أتجنب المشاركة في النشاطات الفكرية 

ضية)مسرح، إحياء ذكرى مناسبات األعياد والريا
 )الوطنية والدينية ، األيام العالمية

     

3 
أتجاهل الموقف الضاغط و أحاول تصحيح  

 . الحقاالخطأ 
     

4 
ال أشارك زمالئي في مناقشة المشكالت كي ال  

      .أستمع لنقدهم

5 
أتقبل توصيات وإرشادات معلمي ألن ذلك  

      .اعتراف بنقص قدراتي

 استراتيجية الضبط االنفعالي 

1 
أمنع نفسي من عمل أي شيء بشكل متسرع 

 تحت الضغوط النفسية.
     

2 
يأتي الوقت المناسب لحل  أتحلى بالصبر حتى 

 المشكل التي أعاني منها.
     

3 
أسيطر على انفعاالتي ومشاعري وال أجعلها 

 تتحكم في قراراتي.
     

     عند سماعي لخبر  أمنع نفسي من الغضب  4
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 يزعجني. 
      أتحدث عن مشاكلي الخاصة بدون توتر أو قلق.  5

 االنفعالية استراتيجية المواجهة 
      أحبط بسهولة عند مواجهة الموقف الضاغط  1

2 
تشعرني المواقف الضاغطة بقدر كبير من 

 المعاناة 
     

      أصبح شديد التوتر عند مواجهتي مشكلة ما 3

4 
أتفاعل بطريقة غير مناسبة عند تعرضي لموقف  

 ضاغط. 
     

5 
أواجه بعنف من يكون أمامي في الموقف  

 الضاغط 
     

 استراتيجية حل المشكالت 
      أقوم بوضع خطة لحل مشكلة تواجهني وأتبعها  1
      أقوم بالمثابرة لتحقيق ما أريد. 2

3 
قع  اتناول واجباتي واحدة تلو األخرى حتى ال أ

 تحت الضغوط.
     

      اختار أفضل البدائل لحل المشكلة التي تواجهني. 4

5 
للحصول على شيء إيجابي من الموقف  اتفاوض 

 الذي امر به. 
     

 استراتيجية الدعم والمساندة

1 
أطلب مساعدة استاذي او أي شخص بالغ عندما  

 أشعر بتوتر شديد. 
     

2 
شاكل التي  اسال أناس لديهم خبرة في الم

 تواجهني.
     

أتحدث إلى أفراد أسرتي لتخفيف ضغوطي  3
 النفسية.

     

4 
أشارك أفراد أسرتي المناسبات االجتماعية 

 لتخفيف من ضغوطي النفسية.
     

      أطلب المساعدة والمساندة من ذوي الخبرة  5
 االستراتيجية الدينية

1 
ها أتحمل ظروف العمل الصعبة مهما كانت شدت 

 اقتداء بسيرة الرسول الكريم
     

2 
واإلخالص أنجز واجباتي المدرسية بالصبر 

      .إلرضاء الضمير
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      أتوكل على هللا في المواقف الصعبة. 3

4 
أذكـر نفسي وزمالئي بأن الحفاظ على نظافة  

 الصف من القيم اإلسالمية. 
     

5 
  أثق باهلل دومًا بأنه سوف يخرجني من المشكلة

 التي تواجهني.
     

 مع فائق االحتراٍم والتقدير 
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 الملحق ث: كتاب تسهيل المهمة: 
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 : احتياجات مسافر يطا: جالملحق 
 أواًل: احتياجات البنية التحتية:

يومي في   بشكل  كبيرًأ  يبذلون جهدًا  الطرق حيث  غياب  السكان من  وصولهم الراضيهم  يعانون 

إلى   أبناءهم  ولوصول  التجمعات الزراعية  لوصل  االحتياج  جاء  األهمية  درجة  بنفس  ايضًا  المدارس، 

( أن  حيث  كامل  بشكل  الشمسية  االنارة  87بالخاليا  بهدف  بالكهرباء  التزود  أن  اعتبروا  السكان  من   )%

 تسهيل حياتهم اليومية.  الليلية واستخدام بعض األدوات الكهربائية احتياج أساسي بساهم في

االحتياج للتزود بالمياه من حيث توفر وحدات تخزين ماء جديد وحفر آبار  بالدرجة الثانية يأتي  

%( من السكان يجدون هذا االحتياج هام جدًا بسبب نقص المياه خصوصًا في فصل 75جديدة حيث أن )

 التي تعتبر المصدر الرئيسي للدخل.الصيف واضطرارهم إلى شراء صهاريج ماء ألغراض تربية الماشية و 

%( من السكان يعتبرون المساكن  62بالدرجة الثالثة يأتي االحتياج لتأهيل المساكن، حيث ان )

نفس   في  ينامون  األسرة  افراد  فكل  الخصوصية  تراعي  ال  المساكن  غالبية  أن  حيث  جدًا  مهم  احتياج 

خ والحمامات  المطبخ  من  العامة  المرافق  أن  كما  تقي  المكان،  ال  الخيام  نوعية  أيضًا  برودة ارجية،  من 

 ( 12، 2016،   الشتاء وال حرارة الصيف. )الدليل التحليلي للتجمعات السكنية

 ثانيًا: االحتياجات الصحية:

تعتبر الخدمات الصحية المقدمة لساكن المسافر ضعيفة جدًا حيث يعتمدون على مركز صحي  

%( من  87جدًا حيث ان )إلقامة مركز صحي في المنطقة مهم  كم، يأتي االحتياج    11يطا البعيد حوالي  

 ( الثانية  بالدرجة  ملحًا.  احتياجًا  يعتبرونه  في  755السكان  الدوام  لزيادة  االحتياج  يعتبرون  السكان  من   )

المراكز الصحية القريبة مهم جدًا حيث أن الخدمات تقدم ليوم واحد في االسبوع لمدة خمس ساعات فقط،  

%( من السكان يجدون أن المسافر  50ية للسكان. وأن )ت الطبية ال تقدم خدمات طبية كاف كما أن المعدا
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تحتاج لسيارة اسعاف، حيث أن السكان يعانون من عدم القدرة إليصال الحاالت الطارئة للمشفى وفي حال  

،   السكنية   الوصول فإنها تصل متأخرة جدًا مما يؤثر سلبًا عل صحة المريض. )الدليل التحليلي للتجمعات 

2016 ،13) 

 تياجات التعليم: ثالثًا: اح

 ( للعام  يطا  لدى سكان مسافر  األمية  نسبة  نسبة  23.7( حوالي )2007بلغت  وقد شكلت   ،)%

%( وهذه تعتبر نسبة عالية مقارنة بنسبة الذكور. ومن مجموع السكان المتعلمين، كان هناك 67اإلناث )

(32.2 ( والكتابة،  القراءة  يستطيعون  االبتدائية،  %25.6(  دراستهم  نهوا  دراستهم  12.4)%(،  أنهوا   )%

 ( 6، 2009القدس )أريج(،  -%( انهوا دراستهم الثانوية. ) معهد األبحاث التطبيقية5.5اإلعدادية، )

%( من سكان المسافر يعتبرون أن تسرب البنات من الدراسة مشكلة هامة وايجاد  56حيث ان )

تسهيل طرق وصول الطالب    %( من السكان أن50المنطقة يجد )  حل لها يعتبر احتياج هام، في نفس

%( من السكان يعتبرون تأهيل المدراس 62على المدراس احتياج هام جدًا يجب تلبيته، بالدرجة الثالثة )

تتركز   السكان  ليست كبيرة حيث أن غالب  التعليمية  المالحظ أن قوة االحتياجات  تلبيته، من  مهم يجب 

 (13، 2016،   التحليلي للتجمعات السكنيةاعات أخرى غير التعليم. )الدليل احتياجاتهم على قط

 القطاع االقتصادي: احتياجاترابعًا: 

يعتمد االقتصاد في مسافر يطا على عدة قطاعات، أهمها قطاع الزراعة، حيث يستوعب حوالي 

(90( حوالي  يستوعب  والذي  اإلسرائيلي،  العمل  سوق  وعلى  العاملة،  القوى  من  القوى  %9(  من   )%

 العاملة.

أظهرت  مسافر    وقد  في  االقتصادي  النشاط  حسب  العاملة  األيدي  لتوزيع  الميداني  المسح  نتائج 

 :يطا، ما يلي

 %( من األيدي العاملة.90قطاع الزراعة، ويشكل ) .1



143 

 %( من األيدي العاملة.9سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل ) .2

3. ( الموظفين ويشكل  العامل1قطاع  األيدي  التطبيقية   .ة%( من  األبحاث  )أريج(، الق  -)معهد  دس 

2009 ،7 ) 

%( من سكان المسافر يعتبرون توفير فرص العمل االحتياج االقتصادي األهم لديهم، غالبية  68)

السكان يعملون في تربية المواشي والزراعة، تعمل النساء جنبًا إلى جنب مع الرجال في هذا القطاع حيث  

( ساعات يوميًا في النشاطات 3عدل ) ًا في صناعة منتجات األلبان، وبم( ساعات يومي5تقضي بمعدل )

مسافر   في  األسر  دخل  لزيادة  تعتبر فرصة  التجمعات  في  للذكور  إضافية  عمل  إيجاد فرصة  الزراعية، 

 يطا. 

%( من السكان االحتياجات التالية هامة جدًا وتلبيتها مهم وهي  56بالدرجة الثانية وبالتساوي يعتبر ) 

الخدمات  )إيجا تقديم  لألعالف،  بدائل  ببذور  د  تزويدهم  اآلبار،  إنشاء  األراضي،  استصالح  البيطرية، 

 الفالحة(.

بالدرجة الثالثة يأتي االحتياج إلى تفعيل دور التعاونيات بشكل أكبر كاحتياج هام جدًا طالب فيه  

لثروة الحيوانية والتي تم  %( من السكان، على الرغم من وجود جمعية مسافر يطا التعاونية إلنماء ا50)

السكنية انشاؤه للتجمعات  التحليلي  )الدليل  المسافر.  لسكان  الزراعية  الخدمات  تقديم  بهدف  ،  2016،    ا 

14 ) 

 


