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 شكر وتقدير

ي من إخراج هذا العمـل المتواعـو وي ـر لـي كـل ه بأن مكن  نعمته ومن  بداية أحمد هللا عز وجل على 
 تمممه على أكمل وجه إلال بل 

اُُ رَبَِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الََّتِي أَنْعَمْتََ عَلَتيََّ وَعَلَتَ وَالِتََّوََّ وَأَنْ أَعْمَت َ  تَ وعماًل بقوله تعملي )) الِحًا تَرْضتَ

 [41]النمل: ((وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصََّالِحِنيَ

أتقدم بملشكر الجزيل لمنمرة العلم والتقدم في فل طين الجممعة اإل المية، لمم تمثله من صـر  علمـي 
 أ هم بشكل كبير في تنمية المجتمو وتطوره 

عزيــز الــدكتور جميــل الطهــراو ، لقبولــه اإلشــرا  علــى كمــم أتقــدم بأطيــت كلمــمأل الشــكر   ــتمذ  ال
ر ملتي، ومم بذله من جهـد وعطـمو وتوجيـه لـي، فـي  ـبيل إخـراج هـذه الر ـملة بهـذه الصـورة، وات ـو 

 ولم يبخل على  يومًم بعلم أو نصح  صدره لت مؤالتي ومنمقشمتي في أ  وقأل،

د الجري ــي والــدكتورة  ختــمم ال ــحمر كمــم أتقــدم بخــملر الشــكر لا ــتمذين العزيــزين الــدكتور   محمــ
 والذين تفعال بمنمقشة هذه الر ملة، إلكممل جوانت القصور فيهم والخروج بأفعل صورة ممكنة لهم 

المقمم أن أشـكر بكـل الحـت والعرفـمن عـمالتي الكريمـة    وعلـى رأ ـهم أمـي العزيـزة  وال أن ى في هذا
الرخير في  بيل إتممم هذا الدرا ة، وكمنأل أول التي مم بخلأل علي بجهد أو ممل، وبذلأل الغملي و 

إخـواني جميعـًم وأخـر مـنهم الـدكتور طلعـأل لمـم قدمـه لـي أشـكر و من شجعني على إكممل درا ـتي، 
 من م معدة وتشجيو 

كمم أشكر أععمو الهياة التدري ية بق م علم النفس، والذين شملوني برعميتهم و هلوا لي كل المهـمم 
 أو مشورة أو وقأل ولم يبخلوا على  بعلم 

وفــي النهميــة أشــكر كــل مــن  ــمعدني ومــد يــد العــون لــي ولــو بكلمــة أو نصــح فــي  ــبيل إتمــمم هــذه 
خراجهم بملشكل ال ليم   الدرا ة وا 

  وأ أل هللا الكريم أن يجعل هذا العمل في ميزان ح نمتي وح نمتهم يوم ال ينفو ممل وال بنون
 ح ين عي ى
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 ملخص الدراسة
عي وعالقته باالتزان االنفعالي والرضا عن الحياة لدى أفراد شرطة المرور الذكاء االجتما"

 "بمحافظة غزة

هدفأل هذه الدرا ة إلى معرفة العالقة بين الذكمو االجتممعي وكل من االتزان االنفعملي والرعم عن 
عي ، ومعرفة الوزن الن بي لكل من الذكمو االجتممالحيمة لدى أفراد شرطة المرور بمحمفظة غزة

واالتزان االنفعملي والرعم عن الحيمة لدى أفراد العينة، وكذلك معرفة الفروق ذاأل الداللة للمتغيراأل 
العمر، عدد  نواأل الم توى التعليمي، الثالثة كٌل على حدة مو بعض المتغيراأل الديموغرافية )

راير من عمم االجتممعية(، وقد أجريأل هذه الدرا ة في شهر فبالخبرة، م توى الدخل، الحملة 
، وتكونأل العينة من جميو أفراد ق م الدوريمأل بداارة المرور في محمفظة غزة وعددهم 3144

( فرد موزعين على كمفة مراكز محمفظة غزة، وقد ا تخدم البمحث ثالثة مقمييس وهي مقيمس 451)
ة أبعمد وهي: الذكمو االجتممعي وهو من اعداد البمحث، ومقيمس االتزان االنفعملي ويتكون من أربع

وهو من إعداد البمحث،  ، التوجه نحو الحيمةاالنفعمليمأل ال يطرة والتحكم، المرونة االجتممعية، الثب
ومقيمس الرعم عن الحيمة من اعداد البمحث، وقد ا تخدم البمحث عددًا من ا  مليت اإلحصماية 

كرونبمخ، ومعمدلة  ملفمثل معممل ارتبمط بير ون، ومعممل ارتبمط  بيرممن، ومعممل ارتبمط أ
  T-Testجتممن، وتحليل التبمين ا حمد ، واختبمر 

 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

من االتزان االنفعملي والرعم  توجد عالقة ذاأل داللة إحصماية بين الذكمو االجتممعي وكالً  (4
  عن الحيمة لدى أفراد شرطة المرور بمحمفظة غزة

 ( %61 08)بلغ  ةكمو االجتممعي لدى أفراد العينالوزن الن بي لم توى الذ (3

بعد  ، ويتعح أن (%1 06عند أفراد العينة بلغ ) االنفعمليالوزن الن بي لم توى االتزان  (4
و  %44 64التوجه نحو الحيمة وال يطرة والتحكم قد نمال الوزن الن بي ا على بواقو )

( ثم المرونة %04 05ن بي )( على التوالي، ثم بعد الثبمأل االنفعملي بوزن 44% 64
 (%81 01االجتممعية بواقو )

 ( %14 01)بلغ  ةلدى أفراد العين الرعم عن الحيمةالوزن الن بي لم توى  (1
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ال توجد فروق ذاأل داللة إحصماية في م توى الذكمو االجتممعي لدى أفراد شرطة المرور  (5
واأل الخبرة، وم توى ، والعمر، وعدد  نلم توى التعليميلمتغيراأل ابمحمفظة غزة تعزى 

 الدخل، والحملة االجتممعية 

ال توجد فروق ذاأل داللة إحصماية في م توى االتزان االنفعملي لدى أفراد شرطة المرور  (8
، والعمر، وم توى الدخل، وعدد  نواأل الم توى التعليمي لمتغيراأل بمحمفظة غزة تعزى

نأل الفروق لصملح أصحمت الخبرة في جميو ا بعمد عدا بعد ال يطرة والتحكم حيث كم
  نواأل  8الخبرة ا كثر من 

توجد فروق ذاأل داللة إحصماية في م توى االتزان االنفعملي لدى أفراد شرطة المرور  (0
للحملة االجتممعية في جميو ا بعمد، عدا بعد الثبمأل االنفعملي حيث  بمحمفظة غزة تعزى

 يتعح عدم وجود فروق في هذا البعد 

داللة إحصماية في م توى الرعم عن الحيمة لدى أفراد شرطة المرور ال توجد فروق ذاأل  (6
، والعمر، وعدد  نواأل الخبرة، وم توى لم توى التعليميلمتغيراأل ابمحمفظة غزة تعزى 

 الدخل 

توجد فروق ذاأل داللة إحصماية في م توى الرعم عن الحيمة لدى أفراد شرطة المرور  (1
 للحملة االجتممعية  بمحمفظة غزة تعزى

 كما خرج الباحث بعدة توصيات من أهمها:

ــــوزارة الداخليــــة كونهــــم الجهــــة  -4 ــــة التوجيــــه ال يم ــــي والمعنــــو  ب زيــــمدة االهتمــــمم والــــدعم لهيا
 الم اولية عن تصميم وتنفيذ أية برامج دعم نف ي ومعنو   فراد الشرطة 

ت أو اعتمــمد تخصــير بــرامج تعزيــز  فــراد شــرطة المــرور  ــواو بوجــود عــالواأل علــى الراتــ -3
برامج دوام مريحة للشرطي كون العمل ق م المرور يعد من أكثر ا عممل مشـقة  ـواو نف ـيًم أو 

 ج ديًم 

يوصـــي الجممعـــمأل بتخصـــير م ـــمق للمعرفـــة المجتمعـــة يتعـــمن بشـــكل أ م ـــي القـــوانين  -4
 واالرشمداأل المرورية التي يلزم كل مواطن أن يكون على اطالع بهم  
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ABSTRACT 
The  relation  between  social intelligence, Emotional balance and 

Life satisfaction to the traffic police personnel in Gaza city 

The current study aimed to find  the  relation  between  social intelligence, 
Emotional balance and Life satisfaction to the traffic police personnel in 
Gaza city, and find The  relative  weight  of  social intelligence, Emotional 
balance and Life satisfaction among the sample of the study as well as 
identifying the fundamental differences in the level of students activities  
among students depending on many variables such as (Educational Level, 
age, Years of Experience, Income level, and Marital Status(, the study 
sample consisted of 150 from traffic police in Gaza city, To  collect  the  
needed  data  the  researcher  used  three Scales,  first  the  social  
intelligence Scale, second  the Emotional balance Scale, third the Life 
satisfaction Scale, all scales prepared by the researcher, and The  data 
was  analyzed  by  Pearson Correlation Coefficient (T)  test , Alfa 
kronbach test , mathematical medial's  comparative weighings  and others 
, and the results were as the following: 
 

1) There  is  significant  relation  between  social  intelligence  and  
Emotional balance and Life satisfaction. 

2) The  relative  weight  of  social  intelligence  level  was  (76.8%). 

3) The  relative  weight  of  Emotional balance level  was  (78.9%) 
which clarified that the field of Orientation towards life  had a 
relative weight (81.33%) which considered the highest relative 
weights and Command and control field that had a relative weight  
(81.11.6%) which occupied  the  second  rank. 
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4) The  relative  weight  of  Life satisfaction level  was  (79.91%). 

5) There were no statistically significant differences  in  the  social  
intelligence  scale depending on (Educational Level, age, Years of 
Experience, Income level, Marital Status(. 

6) There were no statistically significant differences in  the  Emotional 
balance scale depending on (Educational Level, age, income level 
(and Years of Experience in all dimensions except Command and 
control dimension  Where the differences were in favor of 
Experience more than 6 years. 

7) There were statistically significant differences in the Emotional 
balance depending on Marital Status in all dimensions except 
Emotional stability dimension  Where there no differences. 

8) There were no statistically significant differences  in  the  Life 
satisfaction  scale depending on (Educational Level, age, Years of 
Experience, Income level(. 

9) There were statistically significant differences in the Life satisfaction 
scale depending on Marital Status. 

Recommendations  
1-  Increased interest and support for the political and moral guidance 

being the Interior Ministry is responsible for the design and 
implementation of any programs psychological and moral support 
for police. 

2-  Recommends Universities allocating a course of combined 
knowledge includes mainly traffic laws and guidance that every 
citizen is required to be on the lookout for them 
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 ب م هللا الرحمن الرحيم
 المقدمة

وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطََّيَِّبَاتِ الْبَرَِّفِيوَحَمَلْنَاهُمْ  وَلَقََّْ كَرََّمْنَا بَنِي آدَمَ))يقول هللا تعملي في محكم التنزيل 

 (01 ،((   )اإل راووَفَضََّلْنَاهُمْ عَلََ كَثِريٍ مِمََّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

ولعل من أبرز مظمهر هذا التكريم هو إنعمم هللا عز وجل علينم بنعمة العقل ومم أعظمهم من نعمة، 
تنزيه لنم عن بمقي المخلوقمأل، وقد أعطمنم هللا عز وجل هذا العقل لن تخدمه في اعممر فهو تكريم و 

ا رض وكل مم فيه خير لهم وللبشرية، فهي دعوة للتفكير وا عممل العقل، وممم يتصل ويرتبط 
بملتفكير ارتبمطم وثيقًم موعوع الذكمو بكمفة جوانبه وفروعه وأنواعه، ولعل مم ا ُتكش  من خبميم 

موض موعوع الذكمو ال يمثل إال جزوًا ب يطًم من هذا البحر الوا و، فنكتفي هنم في هذه وغ
الدرا ة بدرا ة وا تطالع أحد أنواعه المهمة للفرد والمجتمو على حد  واو، أال وهو الذكمو 

 االجتممعي 

ين، ( الذكمو االجتممعي بأنه القدرة على فهم مشمعر وأفكمر اآلخر 10: 4114ويعر  )الغول، 
والتعممل مو البياة بنجم ، واال تجمبة بطريقة ذكية للمواق  االجتممعية وتقدير الشخر لخصمار 

 الموق  تقديرًا صحيحًم واال تجمبة له بطريقة مالامة بنمًو على وعيه االجتممعي 

وممم ال شك فيه أن ثقمفة كل مجتمو وعمداته وتقمليده ومهمراته تنبو من وععه الخمر الذ  
، وظروفه التي يمر بهم في كل فترة من الزمن، والشعت الفل طيني كغيره من الشعوت يعيش يعيشه

ظروفًم خمصًة به تفرض عليه أحيمنًم أن يتحلى ب ممأل ومهمراأل خمصة تنم ت مم يمر به يوميًم 
من ظرو  احتالل وقتل وتدمير وحروت فرعأل عليه، ولعل منهم أحد أنواع الذكمو وهو الذكمو 

 ي بمم يتعمنه من مهمراأل اتصمل وتواصل وتكي  وغيرهم االجتممع

فإن كمن هذا حمل المواطن العمد ، فإن رجل ا من وعلى ا خر رجل الشرطة حر  به أن  
يت لح بهذا النوع من الذكمو، فهو ركن أ م ي في أ  مجتمو، وهو العممن  منه، وقد آثرأل أن 

هم أكثر من يحتك بملنمس، ويتعمملون مو كمفة شرااح اختمر عينة الدرا ة من أفراد شرطة المرور، ف
المجتمو، من صغير وكبير، ورجل وامرأة، ومذنت وبرئ، ولعله بعد هذا ال رد لمدى أهمية شرطة 
المرور بملن بة    مجتمو كمن لزامًم على أفرادهم أن يتحلوا بمالتزان النف ي واالنفعملي، خمصة في 
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صفوا بملحلم والهدوو وعدم الت رع وعدم الغعت، حتى يكونوا مثماًل تعممالأل النمس اليومية، وأن يت
 جيدًا للشرطة بأكملهم 

ويعد االتزان االنفعملي عمماًل مهمًم في  بيل تحقيق الفرد لصحته النف ية، ويعر  )الشعراو ، 
ة، ( االتزان النف ي بأنه يمثل و طًم فمصاًل على متصل ينتهي من نمحية عند االندفمعي1: 3114

ومن نمحية أخرى عند الترددية، وصميم االتزان االنفعملي ينحصر في المرونة التي تمكن صمحبهم 
 من مواجهة المألو  من المواق  والجديد منهم 

ولقد أشمر اإل الم إلى االتزان االنفعملي من خالل القرآن الكريم وال نة النبوية، ولعل أهم  بت من 
الَّذِينَ آَمَنُوا نف ي هو ذكر هللا عز وجل، يقول في محكم التنزيل "أ بمت االطمانمن االنفعملي وال

 (36"  )الرعد، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

ومن هنم نبعأل أهمية هذه الدرا ة، فرجل الشرطة إن لم يكن لديه الحد الكمفي من الذكمو 
 معي واالتزان االنفعملي الالزم له في عمله، كمن النقر والخلل والقصور في العمل االجتم

ن هذا الموعوع يكت ت أهمية خمصة في ظل وعو جهمز الشرطة الحملي في قطمع غزة بشكل  وا 
حداثة عهدهم، وقلة تجربتهم، وشح إمكمنمتهم، فقد عمم وشرطة المرور بشكل خمر، من حيث 

ة بكمفة أق ممه بشكل مفمجئ نتيجة لالنق مم الذ  أصمت شطر  الوطن، من تكون جهمز الشرط
أفراد غملبيتهم ليس لديهم أ  خبرة في العمل الشرطي، اللهم إال الحمية والحمم ة والرغبة في العمل 

 الصمدق 

ولعل أهمية هذه الدرا ة تنبو أيعًم من قلة الدرا مأل التي تنمولأل جهمز الشرطة الجديد في غزة 
شكل عمم، فهي تشكل أول درا ة تطبق على شرطة المرور بشكل خمر من هذه الزاوية المحددة ب

وبين هذين المتغيرين بشكل خمر، من هنم نبو إح مس البمحث بملمشكلة، وبعرورة بحثهم، 
 والحمجة الملحة ال تكشم  جوانبهم 

إعمفة متغير الرعم عن الحيمة، ومن بمت إثراو البحث، وتعزيز نتماجه، وزيمدة قيمته العلمية،  يتم 
لمحمولة ا تكشم  أحد الجوانت المؤثرة في شخصية رجل المرور، ومعرفة مدى تأثيرهم على بمقي 
الجوانت، و نتنمول في هذا المتغير أكثر من بعد من أبعمد الرعم عن الحيمة، مثل اال تقرار 

 خرى النف ي، والتقدير االجتممعي، وال عمدة وغيرهم من ا بعمد ا 
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( الرعم عن الحيمة بأنه حملة داخلية في الفرد تظهر في  لوكيمته 3111ويعر  )المدهون، 
 وا تجمبمته وتتمثل في الطمأنينة واال تقرار االجتممعي والتقدير االجتممعي وال عمدة والقنمعة 

وبح ت إطالع البمحث وفي حدود علمه كمن هنمك بعض الدرا مأل التي حمولأل أن تدرس 
(، وأيعًم 3141(، ودرا ة )الطنمني، 3141مو الشرطي بشكل عمم، فكمنأل درا ة )حمدان، المجت

 ( 3110درا ة )دحالن، 

( ودرا ة )ع قول، 3141ومن عمن الدرا مأل التي اهتمأل بملذكمو االجتممعي درا ة )المنمبر  ، 
 ( 3110(، ودرا ة )القدرة، 3111

( ودرا ة حمدان 3118والعمطفي درا ة ريمن ) ومن الدرا مأل التي اهتمأل بمالتزان االنفعملي
 ( 4118( ودرا ة المطوع )3114( ودرا ة المزيني )3141)

( ودرا ة )صملح، 3144أمم من الدرا مأل التي تنمولأل الرعم عن الحيمة كمنأل درا ة )الهنداو ، 
 ( 3114( ، وكذلك درا ة )همشم، 3111( ودرا ة )عبد الغني، 3141

وتفصيل العديد من الدرا مأل ا خرى التي تتصل بموعوع الدرا ة في بند  وبإذن هللا  يتم ذكر
 الدرا مأل ال مبقة و يتم تو يو المجمل لتشمل الدرا مأل ا جنبية 

ممم  بق ومن خالل عمل البمحث في جهمز الشرطة الفل طينية، وفي إدارة المكتت اإلعالمي 
خبمر والمشمكل المتعلقة بإدارة شرطة بملتحديد، ممم جعله على اطالع بمعظم اإلحصمواأل وا 

المرور، ارتأى الربط بين هذين العنصرين الهممين، الذكمو االجتممعي لدى أفراد شرطة المرور 
 وعالقته بمالتزان االنفعملي والرعم عن الحيمة 

-إن هذه الدرا ة لو قدر لهم الخروج بملشكل العلمي الصحيح يمكن أن تمثل قمعدة انطالق حقيقية 
نحو عملية إصال  وتطوير أداو رجل شرطة المرور ليؤد  عمله على أكمل وجه  -و ُاخذ بهم ل

ن ي تفيد أويكون الواجهة الح نة والجميلة لرجل الشرطي المميز، ومن هنم فإن درا تي هذه يمكن 
دارة المرور على وجه الخصور  وغيرهم  فيمنهم المختصون  وزارة الداخلية، ثم جهمز الشرطة وا 

 ذو  االهتممم  من
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 مشكلة الدراسة

يحمول البمحث في هذه الدرا ة توعيح العالقة بين الذكمو االجتممعي وكل من   
 االتزان االنفعملي والرعم عن الحيمة لدى أفراد شرطة المرور بمحمفظة غزة 

 وبنمًو على مم  بق قد تبلورأل مشكلة الدرا ة في ذهن البمحث في صورة الت مؤالأل التملية:
مم م توى كل من )الذكمو االجتممعي، االتزان االنفعملي، الرعم عن الحيمة( لدى أفراد شرطة   4

 المرور بمحمفظة غزة؟
والرعم من االتزان االنفعملي  هل توجد عالقة ذاأل داللة إحصماية بين الذكمو االجتممعي وكل  3

 ؟عن الحيمة لدى أفراد شرطة المرور بمحمفظة غزة ؟
لة إحصماية في م توى الذكمو االجتممعي لدى أفراد شرطة المرور هل توجد فروق ذاأل دال  4

بمحمفظة غزة تعزى لمتغيراأل )الم توى التعليمي، العمر، عدد  نواأل الخبرة، م توى الدخل، 
 الحملة االجتممعية(؟

هل توجد فروق ذاأل داللة إحصماية في م توى االتزان االنفعملي لدى أفراد شرطة المرور   1
عزى لمتغيراأل )الم توى التعليمي، العمر، عدد  نواأل الخبرة، م توى الدخل، بمحمفظة غزة ت

 الحملة االجتممعية(؟
هل توجد فروق ذاأل داللة إحصماية في م توى الرعم عن الحيمة لدى أفراد شرطة المرور   5

بمحمفظة غزة تعزى لمتغيراأل )الم توى التعليمي، العمر، عدد  نواأل الخبرة، م توى الدخل، 
 ة االجتممعية(؟الحمل

 

 أهداف الدراسة: تهدف الدراسة الحالية لتحقيق ما يلي:

  معرفة الوزن الن بي لكل من الذكمو االجتممعي واالتزان االنفعملي والرعم عـن الحيـمة لـدى أفـراد 4
 شرطة المرور بمحمفظة غزة 

الحيــمة لـدى أفــراد    معرفـة العالقــة بـين الــذكمو االجتمـمعي وكــل مـن االتــزان االنفعـملي والرعــم عـن3
 شرطة المرور بمحمفظة غزة 

  معرفــــة الفــــروق ذاأل الداللــــة اإلحصــــماية فــــي الــــذكمو االجتمــــمعي وبعــــض المتغيــــراأل )الم ــــتوى 4
 التعليمي، العمر، عدد  نواأل الخبرة، م توى الدخل، الحملة االجتممعية( 
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ــــة اإلحصــــماية فــــي االتــــزان االنفعــــملي وبعــــض1 المتغيــــراأل )الم ــــتوى    معرفــــة الفــــروق ذاأل الدالل
 التعليمي، العمر، عدد  نواأل الخبرة، م توى الدخل، الحملة االجتممعية( 

  معرفــــة الفــــروق ذاأل الداللــــة اإلحصــــماية فــــي الرعــــم عــــن الحيــــمة وبعــــض المتغيــــراأل )الم ــــتوى 5
 التعليمي، العمر، عدد  نواأل الخبرة، م توى الدخل، الحملة االجتممعية( 

 أهمية الدراسة الحالية من: أهمية الدراسة: تنبع
   الموعوع الذ  تتعرض له حيث أن الذكمو االجتممعي له أهمية كبيرة في بنمو شخصية الفرد 4

  فاـة الدرا ـة الم ـتهدفة حيـث أن رجـل شـرطة المـرور هـو أ ـمس وعمـود ا مـن والنظـمم فـي البلــد 3
 وال بد من توافر المهمراأل الالزمة لديه 

ي المجـمل ا منـي والشـرطي بمعلومـمأل عـن مـدى جمهزيـة أفـراد شـرطة المـرور   قد تمد العمملين فـ4
 وقدرتهم على التعممل مو المواطنين 

   تعطى مؤشراأل عن مدى توافر االتزان االنفعملي لدى أفراد العينة 1

  قــد تمــد أصــحمت االختصــمر بمؤشــراأل عــن م ــتوى الرعــم عــن الحيــمة بكــل مــم يتصــل بــه مــن 5
 لعينة جوانت لدى أفراد ا

  ربمــم تكــون إعــمفة ولــو قليلــة للبحــث التربــو  فــي المجــمل الشــرطي، فهــذه الدرا ــة تكمــل مــم بــدأه 8
البـــمحثون مـــن قبـــل فـــي محمولـــة ال تكشـــم  المزيــــد مـــن العالقـــة بـــين موعـــوع الدرا ـــة وعـــدد مــــن 

 المتغيراأل 

 حدود الدراسة:
ـــل فيمـــم   ـــملمتغيراأل موعـــو االهتمـــمم، والتـــي تتمث ـــه مـــن تحـــددأل الدرا ـــة ب  ـــبق اإلشـــمرة إلي

ت ـــمؤالأل  وذلـــك بجمنـــت االختبـــمراأل والمقـــمييس وا دواأل اإلحصـــماية التـــي ا ـــتخدمأل فـــي الدرا ـــة  
 وذلك على النحو التالي:

 . الحد الزمني:4
  3144جرأل الدرا ة خالل شهر فبراير  

 . الحد المكاني:2
 جرأل الدرا ة في أق مم شرطة المرور بمحمفظة غزة  
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 وعي:. الحد الموض3
درا ة الـذكمو االجتمـمعي وعالقتـه بكـل مـن االتـزان االنفعـملي والرعـم عـن الحيـمة لـدى أفـراد 

 العينة 

 مصطلحات البحث

 الذكاء االجتماعي:
اختل  علممو النفس في تعريفمتهم للذكمو بشكل عمم، وفي معمجم علم النفس والتحليل النف ي يعتبر 

وهو مقدرة عقلية عممة تتـدخل فـي كمفـة ا نشـطة العقليـة أو الذكمو الوظيفة ا  م ية للذهن والعقل، 
 (44:  3114الذهنية بدرجمأل متفموتة )المغمز ، 

( بأنــه "قــدرة الفــرد علــى فهــم ال ــلوك 416: 3114أمــم الــذكمو االجتمــمعي فيعرفــه )عثمــمن وح ــن، 
ير فـي اآلخـرين اللفظي وغير اللفظي لآلخرين، والوعي بملعالقمأل بين ا شخمر، وقدرته علـى التـأث

 حمل التفمعل معهم ممم يؤد  إلى التوافق االجتممعي ويحقق للفرد أهدافه القصيرة والبعيدة" 

ويعرفه زهران بأنه "قدرة الفـرد علـى إدراك العالقـمأل االجتممعيـة، وفهـم النـمس والتعممـل معهـم وح ـن 
م  الفـــرد فـــي حيمتـــه التصـــر  فـــي المواقـــ  االجتممعيـــة، ممـــم يـــؤد  إلـــى التوافـــق االجتمـــمعي، ونجـــ

 ( 46:  3111االجتممعية"   )ع قول، 

وُيعــر  أيعــًم بأنــه "قــدرة تتعــمن عمليــمأل معرفيــة ي ــتطيو المــرو بمقتعــمهم معرفــة مــدركمأل وأفكــمر 
ومشمعر واتجمهمأل و ممأل اآلخرين، وهي قدرة لهم أهمية قصوى  ولاك الذين يتعمملون مبمشرة مو 

 (41:  3115اآلخرين" )أبو حالوة، 

أمم البمحث فيرى بأن الذكمو االجتممعي ا تغالل الفرد لقدراته للتفمعل النمجح مـو اآلخـرين ومحمولـة 
دراك حمجمتهم ومشمعرهم، وح ن التصر  في المواقـ  االجتممعيـة وبملتـملي الوصـول إلـى  فهمهم وا 

 التوافق الذاتي واالجتممعي ال ليم 

الدرجـة الكليـة التـي يحصـل عليهـم الفـرد علـى مقيـمس  ويعر  البمحث الذكمو االجتممعي إجراايـًم بأنـه
 الذكمو االجتممعي 
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 االتزان االنفعالي:
 إن مفهوم االتزان بشكل عمم هو ميل الج م ونزعته الداخلية للمحمفظة على محيط داخلي ثمبأل 

هـم مـن أمم مفهوم االتزان النف ـي فهـو نقـيض لحملـة الال ـواو النف ـي التـي يمثلهـم القلـق والتـوتر وغير 
 ا عراض الال وية التي تخل بمتزان اإلن من النف ي والعمطفي 

( مصطلح االتزان االنفعملي بأنـه "الطريقـة التـي ت ـمعد الفـرد علـى 316:  4118ويعر  )المطوع، 
شــبمع الحــمفز والعــودة إلــى الحملــة التــي تتــوازن فيهــم مشــمعره مــو المنبهــمأل الخمرجيــة  خفــض التــوتر وا 

تفكيــره وشــعوره و ــلوكه غملبــًم مت ــقًم، وفــي ان ــجمم مــو مفهومــه لذاتــه ودافعيتــه  التــي يــدركهم ويكــون
 إلنجمزه وبعض المهممأل ا خرى واتجمهه نحو المواق  الصعبة التي يقوم بهم 

ويـــرى البمحـــث االتـــزان االنفعـــملي بأنـــه حملـــة نف ـــية عممـــة يصـــل فيهـــم الفـــرد للـــتخلر مـــن المشـــمعر 
بمر معين في الحيمة والوصول إلى إشبمع نف ي لحمجمته وصواًل إلى ال لبية لديه تجمه موق  أو اخت

 حملة من التوافق النف ي 

كمم يعر  البمحث االتزان االنفعملي إجراايًم بأنه الدرجة الكلية التي يحصل عليهم الفرد على مقيـمس 
جتممعيـة، الثبـمأل االتزان االنفعملي والذ  يتكون مـن أربعـة أبعـمد وهـي ال ـيطرة والـتحكم، المرونـة اال

 االنفعملي، والتوجه نحو الحيمة 
 

 الرضا عن الحياة:
يرى هيرلوك بأن هنمك ثالثة أشيمو راي ية لتحقيق ال ـعمدة لكـي يتمتـو الفـرد بصـحة نف ـية وج ـمية 
 ــليمة وهــي )التقبــل والحــت واإلنجــمزاأل(، وبــملتي فــإن الرعــم عــن الحيــمة يشــتمل علــى ثالثــة جوانــت 

 ( 44:  3114واإلنجمزاأل، وتقبل الذاأل واآلخرين ) ليممن، وهي تقبل الحيمة، 

وُيعر  مصطلح الرعم عن الحيمة بأنه "تقييم الفـرد لنوعيـة الحيـمة التـي يعيشـهم طبقـًم لن ـقه القيمـي، 
ويعتمــد هــذا المفهــوم علــى مقمرنــة الفــرد لظروفــه الحيمتيــة بملم ــتوى ا مثــل الــذ  يعتقــد أنــه منم ــت 

 ( 41:  3111لحيمته" )عبد الغني، 

ويشير مفهوم الرعم عن الحيمة إلى كيفية تقييم ا فراد لحيمتهم بأبعمدهم المختلفة، وقد اهتم البمحثون 
بدرا ة الرعم من خالل الصفمأل وال ممأل الشخصية والفروق الفردية، وتأثير العوامل الديموغرافيـة، 

 ( Diener, suh & oishi, 1997واختال  الظرو  البياية والعوامل الثقمفية  )
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ويعـر  رعـوان وهريـد  الرعـم عـن الحيـمة بأنـه درجـة تقبـل الفـرد لذاتـه، بمـم حقـق مـن انجـمزاأل فـي 
حيمته الممعية والحمعرة، ويفصح هذا التقبل عن نف ه في توافق الفرد مو ذاته واآلخرين، وجوانـت 

 ( 44:  3114الحيمة المختلفة، ونظرته المتفمالة عن الم تقبل ) ليممن، 

مم البمحث فيرى أن الرعـم عـن الحيـمة مفهـوم شـممل يلـم بكـل مـم يحـيط بـملفرد مـن متغيـراأل متنوعـة أ
كمم يدركهم هو، ويشمل مدى إشبمع الفـرد لهـذه الحمجـمأل والمتغيـراأل المحيطـة بـه، والتـي تـؤد  إلـى 

 توافقه مو ذاته ومو المجتمو 

 يهم الفرد على مقيمس الرعم عن الحيمة ويعرفه البمحث إجراايًم بأنه الدرجة الكلية التي يحصل عل

 شرطة المرور:
وهـــي اإلدارة الشـــرطية المختصـــة بعمليـــمأل مراقبـــة وتنظـــيم ال ـــير فـــي الشـــوارع والمفترقـــمأل ومخملفـــة 
المتجــموزين، وهــي إدارة فرعيــة تتبــو لجهــمز الشــرطة الفل ــطينية، وتنق ــم شــرطة المــرور إلــى ق ــمين 

ون اإلداريـة والتنظيميـة البحتـة لشـرطة المـرور والثـمني هـو الق ـم ا ول اإلدار  وهو الذ  يهتم بملشـا
الميـــداني  فـــراد المـــرور العـــمملين فـــي الشـــوارع والمفترقـــمأل وهـــم مـــن  ـــيكون موعـــو الدرا ـــة نظـــرًا 

 الحتكمكهم ا كبر بجميو فامأل الشعت 

 المستوى التعليمي:
 ثمنو ، ثمنو ، جممعي( ويعر  بأنه آخر حد تعليمي وصل له الفرد وينق م إلى )أقل من 

 العمر:
 (45، أكثر من 45 - 35، 35وينق م في الدرا ة إلى ثالث م تويمأل وهي )أقل من 

 سنوات الخبرة:
 4وتمثـــل  ـــنواأل الخبـــرة التـــي قعـــمهم الفـــرد فـــي عملـــه الشـــرطي حتـــى اآلن وتنق ـــم إلـــى )أقـــل مـــن 

  نواأل فأكثر(  8، 8 - 4 نواأل، 

 مستوى الدخل:
أكثــــر مــــن  – 3511إلــــى  4611 –4611مر بــــملفرد ويق ــــم إلــــى )أقــــل مــــن الراتــــت الشــــهر  الخــــ

3511 ) 

 أعزت(  –وتنق م إلى )متزوج الحالة االجتماعية: 
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 الذكاء االجتماعياألول: المبحث 

 تمهيد
لقد منح هللا  بحمنه وتعملى اإلن من العقل، وميزه عن  مار المخلوقمأل به، ليحكم ويعمر ا رض، 
ودعمه إلى إعممل عقله لهذه الغمية، وأرشد البشر إلى كيفية ذلك من خالل القرآن الكريم وال نة 

إعممل العقل للوصول إلى أفعل  النبوية، وتعتبر كل هذه التوجيهمأل مدخاًل للذكمو، فهو ح ن
النتماج، والذكمو من المفمهيم المعقدة والتي تتداخل كثير من العوامل في تكوينهم  و  نتبين كثيراً  

 منهم من خالل تنمول أهم مم وععه البمحثون والعلممو من تعريفمأل للذكمو 

وال لوك الهمد  ذ  التأثير الذكمو بأنه القدرة الكلية على التفكير العمقل  Wexlerيعر  ويك لر 
 (43: 3141الفعمل في البياة  )غبمر  وأبو شعيرة، 

أن الذكمو هو شكل من أشكمل التكي  المتقدم لكنه ال يتطور  Piagetفي حين يرى بيمجيه 
بوا طة عملية اال تيعمت والتواؤم، وال يظهر فجأة، بل هو عملية توازن م تمرة، وجهد حثيث 

يجمد بنيمأل جديدة أكثر مر البنيمأل العقلية الموجودة  مبقًم، مو ال عي إلإلدخمل الجديد في إط
 (1: 4110)الديد ، تكمماًل  

فقد ذكر بأن الذكمو هو قدرة فطرية عممة، أو عممل عمم يؤثر في جميو  Spearmanأمم  بيرممن 
 (43: 3141أنواع النشمط العقلي مهمم اختل  موعوع هذا النشمط وشكله  )غبمر  وأبو شعيرة، 

ولعل من أكثر قعميم الذكمو جداًل بين الدار ين هي أ بمت الذكمو، وتتجلي مظمهر االتفمق في أن 
الذكمو هو نتيجة اندممج كل من محدداأل الوراثة ومثيراأل البياة، وتبرز معملم االختال  في تحديد 

 ن بة أ  من العمملين له التأثير ا كبر 

 أنواع الذكاء:
لذكمو وتنوعأل ونكتفي هنم بذكر أحد التصنيفمأل الواردة في موقو المو وعة تعددأل تصنيفمأل ا

 الحرة ويكيبيديم 
 الذكمو اللغو    4
 الريمعي -الذكمو المنطقي  3
 الذكمو المو يقي   4
 الحركي -الذكمو الج د   1
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 الذكمو الفراغي  5
 الذكمو العمطفي أو االجتممعي  8
 الذكمو الشخصي   0

 الذكاء االجتماعي
أول من قدم مفهوم الذكمو االجتممعي حيث ق م الذكمو إلى ثالثة أوجه  Thorndikeيعد ثورندايك 

 وهي:
 الذكمو المجرد: إدارة وفهم ا فكمر   4
 الذكمو الميكمنيكي: إدارة وفهم ا شيمو الممدية   3
 الذكمو االجتممعي: إدارة وفهم اآلخرين   4

وكيمته ودوافعه الذاتية وقد عر   الذكمو االجتممعي بأنه: قدرة المرو على إدراك وتقييم  ل
و لوكيمأل ودوافو اآلخرين واال تفمدة اإليجمبية من هذه المعلوممأل في المواق  االجتممعية  )أبو 

 (1: 3115حالوة، 

دارة ومالحظة مشمعر اآلخرين وحمالتهم  ويعكس هذا النوع من الذكمو قدرة الفرد على فهم وا 
مهمراأل تعممل الفرد مو اآلخرين  )غبمر  وأبو المزاجية، واحتيمجمتهم، وتنعكس هذه القدرة في 

 (311: 3141شعيرة، 

ويعتمد الذكمو االجتممعي على مالحظة التمميزاأل والفروق بين ا فراد والتنمقض في أمزجتهم 
وطبمعهم ودوافعهم وهو من المهمراأل العرورية ا  م ية لل يم يين والمعملجين والمعلمين  

(Gardner ،4115 :613) 

( بأنَّه" القدرة على التعممل مو النمس كمم تظهر في القدرة على 46: 3111)ع قول،  ويعرفه
إصدار ا حكمم في المواق  االجتممعية والقدرة على تذكر ا  ممو والوجوه، والقدرة على التعر  

 " على حملة المتكلم النف ية، والقدرة على مالحظة ال لوك اإلن مني وأخيرًا رو  المر  والمداعبة 

أمم د وقي فيعر  الذكمو االجتممعي بأنه "قدرة عقلية لدى الفرد تتعلق بعالقته بمآلخرين وتظهر في 
فهمه للمشمعر واإلح م مأل الداخلية أو الحمالأل الوجدانية والعقلية لهم، وح ن تعممله معهم، 

تصر  في المواق  والتأثير فيهم والتأثر بهم، وبنمو عالقمأل نمجحة معهم، ومعرفة اآلدات العممة لل
 (44: 3141والمشكالأل االجتممعية  )المنمبر ، 
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وُيعر  الذكمو االجتممعي أيعًم على أنه "القدرة على إدراك الحمالأل المزاجية لآلخرين والتمييز 
دراك نوايمهم ودوافعهم ومشمعرهم، ويتعمن ذلك الح م ية لتعبيراأل الوجه والصوأل  بينهم وا 

تمييز بين المؤثراأل المختلفة التي تعتبر همديمأل للعالقمأل االجتممعية، واإليممواأل والقدرة على ال
كمم يتعمن هذا الذكمو القدرة على اال تجمبة المنم بة لهذه الهمديمأل االجتممعية بصورة عملية 

 (31: 3141بحيث تؤثر في توجيه اآلخرين  )على، 

ة على فهم مشمعر وأفكمر ( الذكمو االجتممعي بأنه القدر 10: 4114في حين يعر  )الغول، 
اآلخرين، والتعممل مو البياة بنجم ، واال تجمبة بطريقة ذكية للمواق  االجتممعية وتقدير الشخر 

 لخصمار الموق  تقديرًا صحيحًم واال تجمبة له بطريقة مالامة بنمًو على وعيه االجتممعي 

فرد على تذكر وتجهيز ( فيعر  الذكمو االجتممعي بأنه قدرة ال141: 4114أمم )أبو حطت، 
المعلوممأل )التفكير( عن ا شخمر اآلخرين فيمم يتصل بمدركمتهم وأفكمرهم ومشمعرهم و ممتهم 
الشخصية، ويتعمن اإلدراك االجتممعي، إدراك ا شخمر وكل المواد التي ت تخدم اجتممعيًم والتي 

 يتم التفمعل معهم بطريقة الفحر المتبمدل أو الفحر بملمشمركة  

قمموس العلوم االجتممعية يعر  الذكمو االجتممعي بأنه قدرة الفرد على التعممل في المواق   وفي
 (41: 3110الجديدة التي تنطو  على عالقمأل متبمدلة مو أععمو الجممعة  )القدرة، 

 النمس وفهم االجتممعية، العالقمأل إدراك على الفرد بأنه قدرة (364: 3114زهران،  (ويعرفه
 ونجم  االجتممعي، التوافق إلى يؤد  ممم االجتممعية، المواق  في التصر  هم وح نمع والتفمعل

   في حيمته الفرد

والذكمو االجتممعي يقو على الحدود مم بين الذكمو والتوافق االجتممعي النف ي وهو في واقو ا مر 
خصية أكثر ممم يعد أقرت إلى التوافق االجتممعي والنف ي منه إلى الذكمو العمم، فهو يعتبر  مة ش

مكمنمته في التعممل المريح والنمجح مو  قدرة عقلية، ويشير الذكمو االجتممعي إلى ا تعداد الفرد وا 
غيره من النمس في إقممة عالقمأل اجتممعية طيبة وموفقة بحيث يؤد  إلى النجم  في تحقيق 

 (464: 3111يعه، رغبمته ممم يجعل اآلخرين م تمتعين في عالقمتهم به وتعمملهم معه  )رج

وقد أوعح ثورندايك أن الذكمو االجتممعي يتغير تبعًم لل ن والجنس والمكمنة االجتممعية، فبعض 
النمس يتعمملون بكفموة مو الراشدين، بينمم ال ي تطيعون التعممل مو ا طفمل، كمم أن بعض ا فراد 



12 

 

واالرتيم  في أن يترك القيمدة يجيدون القيمم بدور القيمدة في الجممعمأل، بين يجد غيرهم الرعم 
 (51: 3116لغيره  )الشيخ، 

 أن الذكمو االجتممعي يتعمن عددًا من القدراأل أهمهم: Gardnerوقد ذكر جمردنر 
 أ( القدرة على ا تشفم  المشمعر اإلن منية، والدوافو، والحملة المزاجية والنف ية لآلخرين 

 رين، وعلى العمل كععو فمعل في فريق ت( القدرة على بنمو العالقمأل النمجحة مو اآلخ
 (41: 3110ج( القدرة على إبداو التعمط  تجمه اآلخرين  )القدرة، 

وبعد ا تعراض التعريفمأل ال مبقة يرى البمحث أن هنمك خطوط عممة تتفق عليهم معظم التعريفمأل 
 التي تنمولأل الذكمو االجتممعي ومنهم:

 فية التصر  مو اآلخرين الذكمو االجتممعي هو قدرة عممة تتعمن كي  4
 هذه القدرة تتعمن إدراك الحملة النف ية لآلخرين بشكل عمم   3
 الذكمو االجتممعي يهد  إلى بنمو عالقمأل اجتممعية  ليمة مو اآلخرين   4

وقد كمنأل هنمك بعض الفروق في النظرة للذكمو االجتممعي من بعض التعريفمأل ففي حين ركز 
لوجوه مثل تعري  ع قول وأبو حطت، تنمول آخرون قدرة بععهم على قدراأل تذكر ا  ممو وا

 التواصل الغير لفظي مثل تعري  د وقي وعلى 

وبعد هذا اال تعراض فإن البمحث يتبني تعري  الغول للذكمو االجتممعي وهو" القدرة على فهم 
مشمعر وأفكمر اآلخرين، والتعممل مو البياة بنجم ، واال تجمبة بطريقة ذكية للمواق  

جتممعية وتقدير الشخر لخصمار الموق  تقديرًا صحيحًم واال تجمبة له بطريقة مالامة اال
 بنمًو على وعيه االجتممعي" وذلك لا بمت التملية:

   ،التعري  يركز على قدرة الفرد على اال تجمبة بذكمو في المواق  االجتممعية المختلفة
 وهو مم يتنم ت مو موعوع البحث 

 مقيمس الم تخدم في الدرا ة، حيث أن البمحث بني مقيم ه انطالقًم من ارتبمط التعري  بمل
 مقيمس الغول للذكمو االجتممعي 

  يشمل لمعظم الجوانت المؤثرة والتي اتفقأل عليهم معظم التعريفمأل وهي فهم اآلخرين
 واال تجمبة للمواق  المختلفة والتعممل بنجم  مو البياة 

 لتحديد والقيمس يتميز بملوعو  والدقة والقمبلية ل 
  يركز على الجوانت العملية والتي يمكن قيم هم في  لوك اإلن من 
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 أهم العمليات التي تسهم في الذكاء االجتماعي : Fordقد حدد فورد 

 القدرة على التخطيط االجتماعي  4
وأشمر فورد أن عمليمأل التخطيط من المحتمل أن تكون المالمح ا  م ية للذكمو  

 االجتممعي 
 

دراكات الكفاءةإدرا  3  كات الضبط وا 
وقد أظهرأل موعو العبط والفعملية الذاتية والكفموة المدر ة أن ا فراد الذين يدركون أنف هم 
على أنهم أكفمو ويعبطون العمل أكثر من غيرهم يكونوا من ذو  العبط الداخلي وينزعون 

تقاللية وأقل قمبلية للتأثير إلى بدل جهد كبير للتحكم في بيامتهم ويكونوا أكثر فمعلية وأكثر ا 
 االجتممعي 

 

 التعاطف  4
ويقصد به درجة المشمركة الوجدانية لآلخرين عند رؤيتهم في وعو غير  مر أو في مشكلة 
وانفعمالأل التعمط  تدعم الكثير من الدوافو وراو ال لوك االجتممعي اإليجمبي وهو مكون مهم 

 من مكونمأل الذكمو االجتممعي 
 

 توجيه األهداف .1
تشير إلى نزعة الفرد لتهياة ا هدا  والوعي بهم ومحمولة الوصول إلى تحقيقهم ويرى أن و 

ا بحمث أثبتأل أن الذين يعطون أولوية لاهدا  االجتممعية وتوجيههم يكونوا أكثر كفموة 
 اجتممعية وذكمو اجتممعيًم من الذين يعطون أولوية لاهدا  غير االجتممعية  
 (416: 3144)ح ين، 

  تة عوامل  لوكية للذكمو االجتممعي تتمثل فيمم يلي: Sullivanد حددأل  وليفمن ولق

: وتعكس القدرة على فهم وحداأل التعبير غير اللفظي، مثل  معرفة الوحدات السلوكية (4
 تعبيراأل الوجه 

: وتعكس القدرة على أن يدرك الشخر أن طرق التعبير المختلفة،  معرفة الفئات السلوكية (3
 األ وحملة الج م وتعبيراأل الوجه يمكن أن يكون لهم معنى مقصود مثل اإليممو

 : وتعكس القدرة على معرفة العالقمأل في المواق  االجتممعية  معرفة العالقات السلوكية (4
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 : وتعكس القدرة على فهم ال يمق االجتممعي الحركي معرفة المنظومات السلوكية (1
 تف ير اإليممواأل والتعبير الوجهي  : وتعكس القدرة علىمعرفة الدالالت االجتماعية (5
: وتعكس القدرة على التنبؤ بمم  يحدث فيمم بعد نتيجة لموق   معرفة الدالالت السلوكية (8

 (51: 3144)ا غم،  اجتممعي معه  

 مظاهر الذكاء االجتماعي:
 عدة شروط أو مظمهر لكي يكون الفرد ذكيًم اجتممعيًم وهي: هنمك

أن يتميز الفرد بقدر عمل من الم اولية االجتممعية، أن يكون : أ  المسئولية االجتماعية  4
 اجتممعيًم ح م ًم لمشمعر اآلخرين ومهتمًم بهم ويحترمهم ويحترم حقوقهم وآرااهم 

: أن يتميز الشخر بمهمراأل االتصمل، ومهمرة انجمز ا عممل المهارات االجتماعية  3
 لتحقيق ا هدا  

د بم نشطة االجتممعية واالندممج فيهم وأن يكون متكيفًم : أن يتميز الفر الكفاءة االجتماعية  4
اجتممعيًم، ويرى فورد أن الكفموة االجتممعية مرادفة للذكمو االجتممعي لمم تعنيه من 
ال هولة االجتممعية، في عالقمأل الفرد بمآلخر، فهي القدرة على إحراز ا هدا  

ًم و مال منم بة تؤد  إلى مخرجمأل االجتممعية المتعلقة بملفرد في  يمق اجتممعي م تخدم
 إيجمبية متطورة  

: أن يتميز الشخر بخصمار مثل مفهوم الذاأل الموجبة، والنظرة قوة التأثير النفسي  1
 (413: 3144الجيدة للحيمة  )ح ين، 

 ( أن الذكمو االجتممعي يتعمن ثالثة مكونمأل وهي:301: 3114في حين ترى )عبد الفتم ، 
 مر وانفعمالأل الغير بمالتصمل غير اللفظي القدرة على إدراك أفك  4
 القدرة على التصر  وحل المشكالأل االجتممعية   3
 القدرة على تذكر ا  ممو والوجوه   4

( فيرى أن ال لوك الذ  يدل على الذكمو االجتممعي  لوك مركت 338: 4161زهران، أمم )
ره العممة ومظمهره ويتعمن عدة قدراأل تعبر كل منهم عن أحد مظمهره، وقد ميز بين مظمه

 الخمصة، والتي يبدو فيهم الذكمو االجتممعي وهي:

: وتشمل التوافق االجتممعي، والكفموة االجتممعية، مظاهر السلوك االجتماعي العامة  4
 والنهج االجتممعي، والم ميرة االجتممعية، الليمقة االجتممعية أو اإلتيكيأل 
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تصر  في المواق  االجتممعية، : وتشمل ح ن المظاهر الذكاء االجتماعي الخاصة  3
التعر  على الحملة النف ية لآلخرين، والقدرة على تذكر ا  ممو والوجوه، و المة الحكم 

 على ال لوك اإلن مني 

 ( أن هنمك مهمراأل للذكمو االجتممعي تتمثل في:465: 3144في حين ترى )القط، 
أل االنفعملية والقدرة على التعبير : وهي المهمرة في إر مل التعبيرامهارة التعبير االنفعالي (4

 الدقيق لمم يشعر به من تغيير في حملته االنفعملية 
: وهي المهمرة في ا تقبمل االتصمالأل غير اللفظية من اآلخرين مهارة الحساسية االنفعالية (3

 وتف يرهم 
: وهي القدرة على التحكم االنفعملي وتوصيل االنفعمالأل من خالل مهارة الضبط االنفعالي (4

 ا دوار التي يقوم بهم الفرد 
: وهي القدرة على التحكم االنفعملي وتوصيل االنفعمالأل من خالل مهارة التعبير االنفعالي (1

 ا دوار التي يقوم بهم الفرد 
: وهي القدرة على التفمعل مو اآلخرين وااللتزام بمل لوك مهارة الحساسية االجتماعية (5

 االجتممعي وفهم المعميير االجتممعية 
: وهي القدرة على تحقيق االن جمم مو أ  نوع من من المواق  مهارة الضبط االجتماعي (8

 االجتممعية 

ويرى البمحث أن الذكمو االجتممعي هو نتمج مجموعة من العوامل والمهمراأل الحيمتية الواقعية التي 
المجتمو،  يطورهم الفرد من المواق  واالختبمراأل التي يخوعهم في تعممالته اليومية مو أفراد

فملذكمو االجتممعي يعبر غملبًم عن المهمراأل االجتممعية وي تدل به عن طريقهم، وهو ح ن 
 التصر  في المواق  االجتممعية المختلفة للخروج بأفعل النتماج 

 أبعاد الذكاء االجتماعي:
 الوعي الموقفي: (4

ق  وفقًم  هدافهم المحتملة يعني القدرة على قراوة المواق  وتف ير  لوكيمأل اآلخرين في تلك الموا
 وحملتهم العمطفية وميلهم  

 الحضور أو التأثير: (2
الحعور: هو الطريقة التي تؤثر بهم في أفراد أو جممعمأل من البشر من خالل مظهرك الج د  و 

 مزاجك و لوكك و لغة ج دك و الطريقة التي تشغل بهم مكمنك في الغرفة 
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 األصالة: .3
خالصك مو  ا صملة هي أحد عنمصر نموذج الذكمو االجتممعي، وهذا البعد يكش  مدى صدقك وا 

نف ك واآلخرين في أ  موق ، هل أنأل تصمدق النمس لمصلحة معينة، حتى لو كمنأل في 
 الم تقبل البعيد 

 الوضوح: .1
في حمالأل كثيرة، ال يكون الحوار أو شر  الرأ  ووجهمأل النظر  وى تدفق للكلممأل كمم ترد على 

نمدر أن تجد شخصم يجيد ا تخدام اللغة كو يلة تواصل إ تراتيجية وعندمم تجد الخمطر، بل من ال
شخصم كهذا فإنه عمدة مم يكون صمحت فعملية كبيرة في التواصل، إن مجرد التح ين من 

 حصيلتك اللغوية قمدر على م معدتك على أن تصيغ أفكمرك ومقمصدك في تعبيراأل أن ت 

 التعاطف  .5
قيق النظر في مدى وعينم ومراعمتنم لمشمعر اآلخرين، وأنأل ت تطيو بنمو يدعونم هذا البعد إلى تد

 –صلة تعمط  قوية مو اآلخرين من خالل التركيز على ثالثة أنممط  لوكية محددة هي: االنتبمه 
 (46: 3116التوكيد   )ألبرخأل،  –التقدير 

 عوامل هي: تصورًا  بعمد لذكمو االجتممعي يتكون من خم ة Marloweكمم قدم ممرلو 
 والذ  يشير إلى م توى ميل الفرد واهتمممه بمآلخرين وفعمليته الذاتية االتجاه االجتماعي : 
 والتي تشير إلى الدرجة التي عندهم ي تثمر الفرد انفعمليًم عندمم يرى مهارات التعاطف :

اآلخرين في وعو غير  مر أو في مشكلة وهي بذلك ت معد الفرد على فهم مشمعر 
 اآلخرين وأفكمر 

 والتي تشير إلى ا فعمل ال لوكية المالحظة والتي تنشئ التفمعل المهارات االجتماعية :
 االجتممعي 

 وتشير إلى التعبير االنفعملي والح م ية العملية النفعمالأل اآلخرين االنفعالية : 
 يمثل هذا العممل في عع  الثقة بملنفس وعدم االرتيم  في حعور القلق االجتماعي :

 (45: 3116خرين  )الددا، اآل
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 النظريات المفسرة للذكاء االجتماعي:

المتتبو لتمريخ الذكمو االجتممعي يالحظ تنوع النظريمأل التي حمولأل تف ير الذكمو االجتممعي، 
وتحقيق التواصل الفعمل بين المرو وذاته، وبينه وبين اآلخرين، وقد حمولأل كل نظرية التأكيد على 

يرهم وأهمية مم تصبوا إليه، ممم حدا بكمرل ألبريخأل للقول في كتمبه الذكمو أهميتهم وصوات تف 
قد يكون  -إن شاأل الدقة-االجتممعي: "إن أمر التواصل مو اآلخر لم يعد فنم أو شيام هممشيم، إنه 

 المحمولة ا خيرة لمنو انقراض الجنس البشر !" 

 وفيمم يلي نعرض  هم هذه النظريمأل: 
 

 :Thorndikeورندايك أواًل: نظرية ث
يتكون الذكمو ح ت نظرية ثورندايك من مجموعة من العوامل أو القدراأل المتعددة، وللقيمم 
بعملية الذكمو ال بد من وجود عدد من القدراأل تعمل مشتركة، وهي نتمج لعمل الجهمز 
العصبي المعقد الذ  يؤد  وظيفة على نحو كلي ومتنوع بحيث يصعت وصفه على أنه 

 (54: 3144نوعية  )ا غم،   وعوامل عمم عممل من معينة تقمرير  تخراجامجرد 
 

كمم أوعحنم  مبقًم فقد كمن ثورندايك أول من تحدث عن مفهوم الذكمو االجتممعي حيث 
 ق م الذكمو إلى ثالثة أنواع وهي:

 الذكمو الميكمنيكي  أ
 الذكمو المجرد  ت
 ( 415: 4108الذكمو االجتممعي )ال يد،   أل

 

 : Guilfordية جيلفورد ثانيًا: نظر 
حيث أوعح من خالل نموذج بنمو العقل الذ  تبنمه أن الذكمو االجتممعي نوع م تقل عن 

 (38: 3111التحصيل ا كمديمي، والذكمو العمم، وعن الجوانت المعرفية ا خرى  )ع قول، 
 

األ، الذ  يقوم لقد أعمد جيلفورد صيمغة نموذجه للتكوين العقلي الثالثي ا بعمد المتعدد القدر 
على أن الذكمو هو معملجة للمعلوممأل وأن المعلوممأل هي أ  شيو يمكن أن يميز اإلن من ، 
ويقو في مجمله اإلدراكي ، وأن الذكمو طمقة نوعية تعكس مدى كفمية الوظما  العقلية لدى 

 (51: 3144)ا غم،  الفرد، وأن النشمط العقلي متعدد ا بعمد  
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 :Gardnerنر ثالثًا: نظرية جارد
وقد اعتبر جمردنر أن الذكمو مكون من قدراأل متعددة ويظهر في مجمالأل متعددة كذلك 
 واو في حل المشكالأل أو في القدرة على تعديل أو تغيير المنتجمأل المعتمدة في نمط 

 ثقمفي أو أنممط ثقمفية معينة  وتلك ا نممط هي :
 عممل اليدوية بمهمرة والقدرة على ال يطرة : ومن أمثلته القدرة على أداو ا الذكاء البدني

 على الحركمأل وتن يقهم 
 وي مى ذكمو التعممل مو اآلخرين ويتكون من القدرة على العمل االجتماعي الذكاء :

التعموني والقدرة على االتصمل الشفو  وغير الشفو  مو اآلخرين ويتعمن ا تعممل 
م لكي يتفمعل معهم بطريقة مرعية فهم الشخر  هدا  اآلخرين ودوافعهم ورغبمته

 كمم يفعل ال يم ي والبماو 
 وهو قدرة الشخر على فهم ذاته من جوانبهم المختلفة من المشمعر الذكاء الذاتي :

والعواط  وردود الفعل والتأمل الذاتي ومن أمثلة ا شخمر الذين لديهم ن بة عملية 
 لممو النفس من هذا النوع من الذكمو هم الرواايين والفال فة وع

 وهو القدرة على التفكير المنطقي والمحمكمة العقلية الذكاء المنطقي أو الرياضي :
نشمو أنممط عددية والتعر  على ا نممط المجردة كمم يفعل  والتعممل مو ا رقمم وا 

 المحققون والمبمحث والعلممو والفلكيون 
 واأل والنغممأل (: وهو القدرة على تمييز ا صالذكاء اإليقاعي ) الموسيقي 
 (: وهو القدرة على توليد اللغة والتراكيت اللغوية الذكاء اللغوي أو الشفوي ) اللفظي

 التي تتعمن الشعر وكتمبة القصر وا تعممل المجمز 
 وهو القدرة على إبداع الصور العقلية والتخيل والفنون  الذكاء الفضائي أو البصري :

 البصرية  والتصميم المعممر   
 وهو القدرة على تمييز النبمتمأل والحيوانمأل ومكونمأل البياة وا حداث لطبيعيالذكاء ا : 

 (38: 3111الطبيعية ا خرى مثل الغيوم والتربة والمعمدن  )ع قول، 
 

بمم تتعمنه من تعري  للذكمو االجتممعي هي  Gardnerويرى البمحث أن نظرية جمردنر 
الذكمو االجتممعي، وهو ذكمو التعممل مو  ا قرت لمقمصد هذه الدرا ة وأهدافهم في قيمس

اآلخرين كمم أوعحأل النظرية، واالتصمل الشفو  والغير شفو  مو أفراد المجتمو، فمن 
خالل هذا التعري  نجد أن النظرية قدمأل لنم تصورًا أشمل ممم تنمولته النظريمأل ا خرى، 

 خمصة في تحديد مقوممأل الذكمو االجتممعي 



21 

 

 

 :Sternbergبرج رابعًا: نظرية سترن
ا ــتنمدًا لنظريــة  ــتيرنبرج فــإن الــذكمو النــمجح يتــأل  مــن ثالثــة مكونــمأل أو يتعــمن ثالثــة أنــواع مــن 

 الذكمو، هي: 
  صدار ا حكمم والنقد والمقمرنة والتقييم  الذكمو التحليلي هو القدرة على التحليل وا 
  عو االفتراعمأل الذكمو اإلبداعي هو القدرة على االبتكمر واالكتشم  والتخيل وو 
  الذكمو العملي هو القدرة على حل المشكالأل الحيمتية غير المحددة جيدًا خـمرج المدر ـة التـي

 يمكن أن يكون لهم عدة حلول وعدة طرق للوصول لهذه الحلول  
 )المو وعة الحرة ويكيبيديم(

تعكس وتقوم نظرية  ترنبرج عن الذكمو االجتممعي عن طرق التحليل العمملي ال تجمبمأل 
 مفمهيم النمس عن الذكمو االجتممعي في عالقته بثالثة عوامل هي:

   العملم الداخلي للفرد: أ  القدرة على حل المشكالأل العملية 
   "خبرة الفرد: أ  القدرة اللفظية والتي وصفهم "بملتأثير في اآلخرين 
   ، (44: 3141العملم الخمرجي: أ  التفمعل بمرتيم  في  يمقه االجتممعي  )المنمبر 

 

 :Albrecht خامسًا: نظرية ألبريخت
أعمد ألبريخأل ترتيت الذكمواأل التي تقدم بهم جمردنر بشكل أ هل ومفيد في العمل وا ممكن 
العممة المب طة، وكمم يرى ألبريخأل يعتبر الذكمو اإلن مني له  تة أبعمد أ م ية هي: 

والذكمو الجمملي، والذكمو العملي،  الذكمو التجريد  والذكمو االجتممعي، والذكمو العمطفي،
 (44: 3141والذكمو الج مي  )المنمبر ، 

 

 :Thurston سادسًا: نظرية ثيرستون
يرى ثير تون أن الذكمو يتكون من عدد من القدراأل العقلية ا ولية ، وهذه القدراأل م تقلة 

وجد بينهم عممل عن بععهم البعض ا تقالاًل ن بيًم ال مطلقًم وأن بعض العمليمأل المعقدة ي
رايس مشترك يدخل في عدد من العمليمأل وال يدخل في البعض اآلخر، فمثاًل حتى نفهم 
الهند ة أو الجبر ال بد من تعمفر القدرة العددية والقدرة على التصور البصر  والقدرة 
على اال تدالل ، وفهمنم لقصيدة شعرية ال بد من تعمفر القدرة على فهم المعمني ، 

اللفظية والقدرة على التذكر، وتوصل ثير تون إلى تحديد عدد من العوامل  والطالقة
 الطمافية أطلق عليهم القدراأل العقلية ا ولية وهي كملتملي:
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  الطالقة اللفظية 
  القدرة اللغوية 
  القدرة العددية 
  القدرة المكمنية 
  قدرة ال رعة اإلدراكية 
  القدرة التذكرية 
  القدرة اال تقرااية 
  (451: 3116ة اال تنبمطية  )الشيخ، القدر 
 

 تعقيب عام على النظريات:
يـرى البمحـث أن النظريـمأل التـي تنمولـأل الـذكمو االجتمـمعي تكمملـأل فيمـم بينهـم لتقـديم صـورة 
أو ـــو وأشـــمل لهـــذا النـــوع مـــن الـــذكمو، ولكـــن مـــو حقيقـــة أن ثورنـــدايك كـــمن أول مـــن صـــن  

ـــذك ـــذكمو االجتمـــمعي كنـــوع م ـــتقل مـــن أنـــواع ال مو إال أنـــه لـــم يتو ـــو فيـــه بملقـــدر الكـــمفي ال
الكتشم  أ راره بشكل أكبر، وكمنأل كل نظرية تأتي إمم لتنظم وترتت مفـمهيم النظريـة التـي 
 بقتهم بشكل أشمل وأو و، أو لتقدم لنم منظـور جديـد يمكـن مـن خاللـه تقـديم مبـمدئ أ ـهل 

أق ـمم، فـي حـين  6عمم إلى لفهم الذكمو االجتممعي، فنرى أن جمردنر قد ق م الذكمو بشكل 
أن ألبريخــأل قــدم نظريتــه لتعيــد ترتيــت هــذه الــذكمواأل بشــكل أ ــهل، فــي حــين أن ثير ــتون 
أوعح الذكمو االجتممعي هو جزو من كـل وال يمكـن فصـله عـن بـمقي ا نـواع، ولكـي نفهمـه 
البــــد أن نــــدرس الــــذكمو بشــــكل عــــمم،  أمــــم  ــــترنبرج فقــــد قــــدم لنــــم مفهــــوم التحليــــل العــــمملي 

 تجمبمأل تعكس مفمهيم ا فراد عن الذكمو االجتممعي، وقـدم لنـم جيلفـورد نموذجـه الشـهير ال
للبنــمو العقلــي، والــذ  تحــدث فيــه عــن الــذكمو كعممــل عــمم وتحــدث عــن بعــض مــن فرعيمتــه 

 ا خرى 
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 صفات الشخص الذكي اجتماعيًا:
 تممعيًم وهي كملتملي:حدد فورد أربو خطوط راي ية ي تدل من خاللهم على الشخر الذكي اج

أن يكون ح م ًم لمشمعر اآلخرين، وأن يحترم حقوقهم ووجهة نظرهم، وأن يكون مخلصًم   4
لهم ومهتمًم بهم، وأن يكون شخصًم يعتمد عليه، وأن يتميز بقدر عمٍل من الم اولية 

 االجتممعية 
 

يمتلك أن تكون لديه مهمراأل و يلية جيدة، أ  يعر  كي  يتم إنجمز ا عممل، وأن   3
 مهمراأل اتصمل إن مني عملية الكفموة، وي تطيو أن يحدد أهدافه ولديه قدراأل قيمدية 

 

أن تتوفر لديه الكفموة االجتممعية، وتعني ال هولة االجتممعية، التي تشمل عدة خصمار،   4
يدخل فيه ا: تمتو الفرد بملمشمركة في ا نشطة االجتممعية، واالندممج فيهم، وأن يكون 

 جتممعيًم منفتحًم على النمس وأن يكون  هاًل معهم متكيفًم ا
 

 لديهقوة التأثير النف ي، التي تشير إلى خصمار، مثل: مفهوم الذاأل اإليجمبي وأن يكون   1
   (Ford,1983: 7-8)  للحيمة الواقعية والنظرية بذاته جيد ا تبصمر
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 :اإلسالم في الذكاء االجتماعي
لوقمأل، وأنعم عليه بنعمة العقل والتفكير، وحثه على ا تعممل لقد ميز هللا اإلن من عن بقية المخ

 عقله والتدبر في الكون ومظمهره، يقول هللا عز وجل في محكم التنزيل:

َهمأفال يَتَََّبََّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلََ قُلُوبٍ أَقْفَال ُُ 
َقََْ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَل 

ومن خالل هذه اآليمأل الكريمة وغيرهم يتبين لنم مدى حرر اإل الم على تنمية عقل اإلن من، فإن 
دعوة القرآن الكريم للتفكير والتدبر وا تخدام العقـل والفكر لمعرفة هللا حق المعرفة، بمعرفة قدرته 

ة الكون الذ  نعيش فيه حق المعرفة لهي أكبر دليل على اهتممم اإل الم بملعقل العظيمة، ومعرف
 وتقوية إمكمنمته  

هي صقل الذكمو، فبدونه ال يتحقق التدبر  -لعقل اإلن من–ولعل من أبرز مظمهر هذه التنمية 
 والتفكر في الكون ومم حوله 

حديثة العهد، إال أن اإل الم أشمر إليه  وبملرغم من أن مفهوم الذكمو االجتممعي يعتبر من المفمهيم
ووجه أنظمر الم لمين تجمهه، بل ووعو لهم تعريفًم متكمماًل له، من خالل  ل لة من اآليمأل في 
كتمت هللا، ومن القصر في  نة نبيه، وفي  ير الخلفمو والصملحين، فكمن له ال بق في الحث ِّ 

نَّفس واحترام الغير وا تشفم  مشمعرهم على الم مواة وا ممنة والصدق والت ممح وعبط ال
واحترامهم، كمم نهي عن مظمهر تنمقض الذكمو االجتممعي مثل النفمق والتعصت والت لُّط والغرور 

 والكبريمو وا نمنية 

إن الر ول المعلم ا ول للبشرية جمعمو في فن التعممل مو اآلخرين على اختال  طبماعهم، فقد 
ًم تربويًم مميزاً ، شمل و مال تعليمية، وو مال لإليعم ، وكمن يكرر اتبو الر ول الكريم أ لوب

  (80: 3144)ا غم،  كالمه، وي تغل المنم بمأل للوعظ واإلرشمد  

 

 

 



25 

 

 

 مظاهر الذكاء االجتماعي في اإلسالم:

 :حسن الخلق 
 ٍوَإِنَّكَ لَعَلَ خُلُقٍ عَظِيم   :(1)القلم 
 

 :مخالطة الناس والصبر على أذاهم 
: "المؤمن الذ  يخملط النمس ويصبر على أنه قمل: قمل ر ول هللا  ابن عمر عن 

 رواه الترمذ   أذاهم خير من الذ  ال يخملط النمس وال يصبر على أذاهم" 
 

 :كظم الغيظ والعفو عن الناس 
وَالْكَاظِمِنيَ الْغَيْظَ وَالْعَافنِيَ عَنِ النََّاسِ وَاللَّهُ يُحِبَُّ الْمُحْسِننِي  (:441آل عمران) 
 

 :السعي بالصلح بين المسلمين 
ََا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَ ْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتََّقُوا اللََّهَ لَعَلََّكُمْ تُرْحَمُونَ إِّنَّم :(41)الحجراأل 
 

 :تجنب قول الزور 
كِرَامًا وَالََّذِينَ لَا يَشْهََُّونَ الزَُّورَ وَإِذَا مَرَُّوا بِاللََّغْوِ مَرَُّوا :(03)الفرقمن 
 

 :تجنب سوء الظن 
 َب بَّعْضُكُم بَعْضًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثرِيًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْت

 وُُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ أَيُحِبُّ أَحََُّكُمْ أَن يَأْكُ َ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ
 (43)الحجراأل:

 

 :عدم السخرية من اآلخرين 
 َسََ أَن يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسََ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَال نِسَاء مِّن نِّسَاء ع

واَل تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَال تَنَابَزُوا بِاألَلْقَابِ بِئْسَ االِسْمُ الْفُسُوقُ بَعََّْ اإلِميَانِ وَمَن  يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ

 (44)الحجراأل: لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 
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 :إدخال السرور على القلوب 

سلِمَ بِما يُحِبل لِيَسُرََُُّ بِذلك   من لَقيَ أخاُُ املُ: "أنه قمل: قمل ر ول هللا  عن أنس بن مملك 

 رواه الطبراني  "سَرلُُ اللَّهُ عزل وجَ َّ يومَ القِيامةِ
 

 :إفشاء السالم 
ُنوا َحتَّى : "ال َتْدُخُلوا اْلَجنََّة َحتَّى ُتْؤمُِّنوا، وَ عن أبو هريرة  أنه قمل: قمل ر ول هللا  ال ُتْؤمِّ

الَم َبْيَنُكْم" َذا َفَعْلُتُموُه َتَحمَبْبُتمْ ْيٍو إِّ ، َأَوال َأُدلُُّكْم َعَلى شَ َتَحمبُّوا  رواه م لم ؟ َأْفُشوا ال َّ
 

 :الفطنة والتريث 
: "المؤمن فطن حذر وقم ، متثبأل ال يعجل، عن أبو هريرة أنس أنه قمل: قمل ر ول هللا 

يبملي عملم ورع، والمنمفق همزة لمزة حطمة ال يق  عند شبهة وال عند محرم كحمطت ليل ال 
 رواه البخمر    من أين ك ت وال فيمم أنفق"

 
 :اللين في التعامل 

َةٌ كَأَنََّهُ وَلِيٌَّ وَلَا تَسْتَوِو الْحَسَنَةُ وَلَا السََّيَِّئَةُ ادْفَعْ بِالََّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الََّذِو بَيْنَتتتكَ وَبَيْنَهُ عَََّاو

 (45: 3111( )ع قول، 41)فصلأل: حَمِيمٌ 
 

ل كل مم  بق ذكره من آيمأل كريمة وشواهد من ال نة النبوية العطرة، نرى أن اإل الم من خال
بشموليته حرر وأكد على أهمية العالقمأل بين البشر، وأهمية أن تكون هذه العالقمأل مبنية 
يجمبية، لذلك اهتم اإل الم بتنمية مهمراأل الذكمو االجتممعي لدى  على أ س وقواعد  ليمة وا 

الم لم  م حتى تتحقق معمدلة الصحة النف ية، فملمؤمن ال ذ  ذاق حالوة اإليممن هوالفرد الم ل
ذاته ومو اآلخرين  الذ  يتمتو بذكمو اجتممعي مرتفو بحيث يتمك ن من التعممل اإليجمبي مو

   ليحقق لنف ه ولمن حوله أكبر قدر من  عمدة الدنيم واآلخرة
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الثاني: االتزان االنفعاليالمبحث   

االنفعاالتأوال:   
حيمة اإلن من في تقلت م تمر، فال يمكنك أن تجد فردًا تمعي حيمته على وتيرة واحدة، فالبد 
لإلن من أن يعيش الشيو وعده، الحت والكراهية، الغعت والحلم، الخو  وا من، كلهم انفعمالأل 

مم يقمل أن العقماد يعميشهم المرو، ولهم قيمة كبيرة في حيمتنم، خمصة في تفمعالتنم االجتممعية، فك
والثقمفمأل تفرق النمس، فإن المشمعر واالنفعمالأل توحدهم، وهي ت معد اآلخرين على فهمنم، كمم 

دراك حمجمتهم وبملتملي التعممل ال ليم معهم في المواق  المختلفة  .ت معدنم على فهم اآلخرين وا 

يمنًم تعمينم االنفعمالأل الشديدة وكمم أن لالنفعمل وجه ايجمبي، فله كذلك الوجه اآلخر ال لبي، فأح
عن الحكم ال ليم على ا مور، وتؤثر في قدرتنم على التفكير بل وتعوقنم بشكل كممل عنه، كمم أن 

 االنفعمالأل الزاادة تعد أحد أ بمت ا مراض الف يولوجية 

 : جمو انفعمل، واالنفعمل: مأخوذ من الفعل انفعل بمعنى تأ ثر واالنفعاالت في اللغة

 د عر  مجمو اللغة العربية انفعل ومنفعل : ت "تأثر به انب مًطم وانقبمعًم" فق

فيعرفه زهران أنه حملة شعورية مركبة يصحبهم نشمط ج مي وف يولوجي مميز،  أما اصطالحاً 
 وال لوك االنفعملي  لوك مركت يعبر عن ال واو االنفعملي أو يعبر عن االعطرات االنفعملي  

 (44: 3141)حمدان، 

 واالنفعمل هو حملة من التوتر تصيت الفرد تصحبهم تغييراأل ف يولوجية ومظمهر ج ممنية مختلفة 

واالنفعمل هو حملة وجدانية عنيفة تصمحبهم اعطرابمأل ف يولوجية وحشوية وتعبيراأل حركية 
 مختلفة، تبدو للفرد بصورة مفمجاة، وتتخذ صورة أزمة عمبرة طمراة ال تدوم وقتًم طوياًل   

 (46: 3118من، )ري

ويعر  االنفعمل بأنه حملة معقدة من الشعور يصمحبهم بعض ا فعمل الحركية والغدية أو أنه ذلك 
 (41: 3111ال لوك المعقد الذ  ت ود فيه المنمشط الحشوية أو الداخلية  )عحيك، 
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ة أمم الهمشمي فيرى أن االنفعمل حملة ج مية نف ية يصمحبهم توتر شديد مو اعطرابمأل ععوي
تغشى أجهزة اإلن من الدموية والتنف ية والععلية والغدية والهعمية مو كيمنه العصبي عمومًم 

 فمالنفعمل أزمة نف ية طمراة ومفمجاة لم ي تطو صمحبهم التكي  ال ريو معهم  
 (46: 3118)ريمن، 

صة ( االنفعمالأل بأنهم حمالأل داخلية تتص  بجوانت معرفية خم6: 4111ويعر  )شعبمن وتيم، 
ح م مأل وردود أفعمل ف يولوجية، و لوك تعبير  معين، وهي تنزع للظهور فجأة ويصعت التحكم  وا 

 فيهم 

فيرى االنفعمل بأنه: عبمرة عن أ  خبرة ذاأل شعور قو  وغملبًم  George Millerأمم جورج ميلر 
فر  از العرق، وفي مم يصمحت هذه الخبرة االنفعملية تعبيراأل ج مية مثل الدورة الدموية والتنفس وا 

الغملت مم تصمحت أيعًم بأفعمل قهرية عنيفة أو كثيفة أو شديدة أو حمدة، ويعتبر االنفعمل مقمبل 
 (14: 4110الهدوو واال ترخمو  )العي و ، 

ويختل  علممو النفس في تعري  االنفعمالأل، ولكنهم يتفقوا بأنهم حملة معقدة لدى الكمان الحي 
ل يتعمن ا تجمبمأل وأفعمل ظمهرية وأخر  داخلية بمطنية ويمكن أن ولي أل حملة ب يطة، فمالنفعم

 (41: 3111يعرقل أو ي هل هذا االنفعمل ا تجمبمأل الفرد  )عحيك، 

ويشير االنفعمل إلى مم يتعرض له الكمان الحي من تهيج أو ا تثمرة تتجلى فيمم يطرأ عليه من 
ية ومن رغبة في القيمم ب لوك يتخف  به تغيراأل ف يولوجية ومم ينتمبه من مشمعر وأحم يس وجدان

من هذه اال تثمرة، و واو كمن مصدر اال تثمرة االنفعملية داخليم أو خمرجيم فهو وثيق الصلة 
 (3111بحمجمأل الكمان  )عبده، 

 المظمهر الف يولوجية التي تصمحت االنفعمل وهي: Albert Xوقد أوعح عملم النفس ألبرأل اكس 
 ت والتنفس زيمدة معدل عربمأل القل 
  زيمدة عغط الدم وجفم  الدم 
  زيمدة إفراز العرق 
  زيمدة توتر الععالأل 
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  زيمدة درجة حرارة الوجه واليدين 

وهذه التغييراأل الف يولوجية تعمل على تنشيط الفرد وتجعله في حملة من التهيؤ والتحفز والتوتر 
 الداام 

 مكونات االنفعال:
 ية هي اإلدراك، والشعور )متمثلة بملتغيراأل الف يولوجية يتكون االنفعمل من ثالثة عنمصر راي

والبدنية(، وال لوك الذ  يلجأ إليه الشخر للتعممل مو المثير لالنفعمل، وعلى الرغم من إجممع 
المختصين على هذه المكونمأل إال أن لهم مذاهت شتى في كيفية دور كل منهم في تركيبة االنفعمل، 

ختصون في تحديد دور اإلدراك في نشوو االنفعمل وذهت بععهم إلى فعلى  بيل المثمل اختل  الم
تصني  االنفعمالأل إلى انفعمالأل راي ية وثمنوية بنمًو على مدى مشمركة اإلدراك في تكوين 
االنفعمل، فمالنفعمالأل التي يقل فيهم اإلدراك أعدوهم انفعمالأل أ م ية وتلك التي يكون لإلدراك دور 

ثمنوية، فمن االنفعمل أ م ي عندهم عندمم يكون غريزيًم غير مكت ت يحدث  فيهم أعدوهم انفعمالأل
مبمشرة نتيجة موق  محدد، فملخو  مثاًل انفعمل أ م ي طملمم يواجه الشخر تهديدًا ي تهد  
حيمته، ويحدث مبمشرة ب بت التهديد الذ  أوجده، وتقل فيه ن بة التفكير إلى درجة كبيرة، ويزداد 

غريز  غير اإلراد  وكأن اإلن من يتصر  من دون تفكير وبشكل ال إراد ، وتظهر فيه رد الفعل ال
عليه عالممأل االنفعمل دون أية قدرة للشخر في ال يطرة عليهم، فيكفي أن ي تلم الدممغ إشمراأل 
الخطر في مح بشكل تلقماي وغير إراد  برد فعل لمواجهة الخطر المحدق، أمم إذا كمن االنفعمل 

 (3116االنفعمل ا  م ي، ومكت بًم، حيناذ يوص  االنفعمل بملثمنو   )الشمر ، مترتبم على 

 مستويات االنفعال
ويرى توممس يونغ أنه يمكن تصور االنفعمالأل كأحد العمليمأل الوجدانية في عوو عدة 

 م تويمأل تختل  من حيث طول الفترة الزمنية:
 ال لبية ( وتشمل على -اإليجمبية : حيث تواجد المشمعر الح ية الب يطة )المستوى األول

 نوعين وهي حمالأل ال رور أو الكدر 
 المشمعر التي تت م بمال تمرار أو الدوام عن الم توى ال مبق المستوى الثاني : 
 االنفعمالأل( وتشير إلى العمليمأل الوجدانية المعطربة التي تنشأ عن المستوى الثالث( :

منهم الغعت الشديد والخجل والحزن مصدر نف ي، ويصحبهم عدة تغيراأل ج مية، و 
 والفر  
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 الحملة المزاجية( ويشير إلى الحملة االنفعملية ا قل اعطرابم من االنفعمل المستوى الرابع( :
وأقل شدة منه وأنهم أكثر ا تمرارا أو بقمًو من االنفعمل، فيمكن أن ي تمر لعدة  معمأل أو 

نمط عن انفعمالته في  لوكه العمم )مثل أيمم أو أ مبيو، فملشخر متغير المزاج يعبر عن 
المر ( فمالنفعمالأل إذن حملة حمدة من االعطرات، أمم المزاج فهو  –القلق  –االكتامت 

 حملة مزمنة 
 الوجدان( وي تخدم هذا المفهوم في كل من الطت النف ي وعلم النفس المستوى الخامس( :

 الشعور بملنشوة  –الهوس  –القلق  –اإلكلينيكي ومنه حمالأل االكتامت الشديدة 
 العواط ( وهي عبمرة عن مشمعر تقوم على أ مس الخبراأل المستوى السادس( :

شبمع الرغبمأل أو  والمعمر  الممعية، ويتعمن هذا الم توى تحقيق درجة من الرعم وا 
 الخ ( …عدمهم وذلك عند العمل في مجمل معين ) كملمو يقى أو الفن أو الشعر 

 هتممم والمنفراأل( ويشتمل هذا الم توى على االهتممممأل وا نشطة : )االالمستوى السابع
التي يحبهم الفرد وي تغرق في مممر تهم وقتم طوياًل، وكمم يشتمل على المنفراأل وهي 

 ا نشطة التي ال يحبهم الفرد ويحمول تحمشيهم واالبتعمد عنهم كلمم أمكن ذلك 
 عن هذا الم توى نقصد به أن هنمك  : )االنفعمل ك مة( وعندمم نتحدثالمستوى الثامن

نمطم انفعمليم مزمنم أو  مة من  ممأل الشخصية تت م بقدر كبير من اال تقرار والثبمأل 
 (3111وتظهر في العديد من تصرفمأل الفرد و لوكيمته  )الح ين، 

 أنواع االنفعاالت:
قمامة ال متنمهية،  قمامة المشمعر واال تجمبمأل التي ندرجهم تحأل مصطلح االنفعمل تكمد أن تكون

ولعل مم يرد إلى الذهن ب رعة هو الخو ، الغعت، الفزع، الرعت، ا لم، القلق، الغيرة، الخجل، 
الحرج، التقزز، الحزن، العيق والرفض، على أن هذه تميل إلى أن تكون انفعمالأل  لبيةـ ولكننم 

اال تمتمع، الحبور، مو ذلك يمكن أن نعي  بعض االنفعمالأل اإليجمبية مثل الحت، الفر ، 
 (448: 4166النشوة، اللذة، ال عمدة وغيرهم  )مورا ، 

ونظرًا لتعدد وتفرع االنفعمالأل وأنواعهم وتصنيفمتهم  يتحدث البمحث عن االنفعمالأل ال مادة لدى 
 اإلن من وهي انفعمالأل الغعت والخو  والقلق والحت 
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 الغضب: .أ
ملية والتي تقيس مدى العبط واالتزان االنفعملي يكت ت الغعت أهمية خمصة بملن بة للدرا ة الح

 خمصة في حمالأل الغعت عند أفراد العينة 

ويعد الغعت من االنفعمالأل الهممة والمؤثرة والتي يعمني منهم ن بة من النمس خصوًصم بعد 
تعرعهم لظرو  من اإلحبمط، والغعت حملة انفعملية، يرافقهم ثوران الج م، و لوك عدواني 

فظي، ويحدث نتيجة اعتقمد الشخر بأنه تعرض للظلم، أو اإلهمنة، أو أن ا مور ج د  أو ل
ت ير بطريقة ال يتقبلهم الشخر، كأن تكون عكس التوقعمأل، أو عكس المعميير الشخصية وهو رد 
فعل طبيعي إزاو بعض المواق  الم تعصية، غير أن التعبير عنه بملطريقة الخطأ قد يجعل 

صعوبة وأ وأ تأثيرًا، وهو حملة عممة من التهيج واالعطرات تصيت الفرد المواق  الصعبة أكثر 
 عقليًم 

ويعر  الغعت أنه "انفعمل يتميز بدرجة عملية من النشمط في الجهمز العصبي ال مبتمو ، 
 ( 34: 3118وبشعور قو  من عدم الرعم  ببه وهمي أو حقيقي" )ريمن، 

كحملة بأنه حملة عمطفية تتركت من أحم يس فقد عر  الغعت  Spielbergerأمم  بيلبيرجر 
ذاتية تتعمن التوتر واإلزعمج، واإلثمرة، والغيظ، أمم الغعت ك مة فتعر  بعدد المراأل التي يشعر 
فيهم المفحور بحملة الغعت في وقأل محدد، والشخر مرتفو  مة الغعت يميل لال تجمبة لكل 

  ( 44: 3116المواق  أو غملبيتهم بملغعت  )ال قم ، 

ويرتبط بملغعت  لوك العدوان في غملت ا حيمن،  واو كمن هذا ال لوك ممد  كمالعتداو أو 
 معنو  كمل بمت 

ويرى البمحث أن انفعمل الغعت من أهم االنفعمالأل التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على االتزان 
ثيرة في تعممالتهم مو االنفعملي خمصة لدى أفراد عينة الدرا ة، لمم يواجهونه من مواق  انفعملية م

مختل  شرااح المجتمو، ممم يؤد  بهم بملتأكد إلى احتكمكمأل قد تولد لديهم الغعت، ومن هنم 
 تكون أهمية درا ة الغعت للتقليل من آثمره وعدم ربطه بملعدوان، وتفريغه بشكل انفعملي  ليم 
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 الخوف: .ب

بعض المواق ، ويعتبر من االنفعمالأل الخو  هو حملة انفعملية داخلية طبيعية تعتر  اإلن من في 
الهممة في حيمة اإلن من  نه ي معده على اتقمو ا خطمر التي تواجهه، ويطلق البعض على 

 الخو  بأنه نظمم إنذار مبكر حقيقي في مواجهة هذه ا خطمر 
 

 : نوعين إلى الخوف تقسيم ويمكن

 من النمر كملخو  حقيقية أخطمرب اإلن من تهدد مواق  عن ينشأ الذ  وهو  موضوعي: خوف  ١
 . مفترس حيوان من الخو  أو مثال

من  كملخو  حقيقية بأخطمر اإلن من تهدد ال أشيمو من الخو  وهو موضوعي: غير خوف  3
 ا م الخو  الخو  من النوع هذا على ويطلق كملقطط، ا ليفة الحيوانمأل من الخو  أو الظالم

 واجههم مؤلمة إلى خبراأل ترجو المخمو  هذه أن لنف يا التحليل مدر ة أصحمت ويرى المرعي،
 (30: 3141الالشعور  )حمدان،  في مكبوتة وبقيأل ا ولى حيمته في اإلن من

وليس الخو   وى االنفعمل الذ  ينتمبنم في حملة الخطر أو التهديد أو حملة التعرض لمحنة مم، 
تتنم ت والموق  المخي  لي معده على ويعمل االنفعمل على تحفيز الج م ليتفمعل بصورة مالامة 

 (33: 3118البقمو  )ريمن، 

ويؤد  انفعمل الخو  وظيفة بيولوجية هممة، فهو يدفو الفرد إلى الهرت من الخطر والحذر منه 
فيعينه على حفظ حيمته، غير أن كثيرا مم يتجموز الخو  هذه الوظيفة المفيدة فيصبح  ببم إللحمق 

 العرر بحيمة الفرد 

الخو  انفعمل مكت ت فقد دلأل التجمرت التي قمم بهم واط ون على أن الطفل الصغير يولد  ويعد
وليس لديه مخمو  م بقة، فهو ال يخم  الظالم أو النمر أو الثعمبين أو القطط أو الكالت أو غير 

شيمو ذلك من ا شيمو التي قد يخم  منهم الكبمر في البداية، ثم يتعلم الطفل فيمم بعد الخو  من أ
 كثيرة لم يكن يخمفهم من قبل 

ويصمحت انفعمل الخو  بعض التغيراأل الف يولوجية مثل  رعة خفقمن القلت واإلح مس بملهبوط 
 في المعدة والرعشة وتصي ت العرق والقيو وغيره 
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 القلق: .ج

يعتبر القلق من آفمأل هذا العصر، فهو أكثر االعطرابمأل النف ية انتشمرًا بين البشر، ورغم أن 
القلق غملبًم مم يكون عرعم جمنبيًم لبعض االعطرابمأل النف ية إال حملة القلق أحيمنًم مم تطغى 

 فتصبح هي نف هم اعطرابم نف يًم أ م يًم، وهو مم يعر  "بعصمت القلق" 

يشمل القلق حملة من الشعور بعدم االرتيم  واالعطرات، ويتعمن القلق شعورًا بملعيق وترقت 
 (410: 4111  حيمل ألم أو مشكلة متوقعة أو وشيكة الوقوع  )شعبمن وتيم، الشر وعدم االرتيم

( القلق بأنه حملة توتر شممل وم تمر نتيجة توقو تهديد خطر فعلى 161: 3115ويعر  )زهران، 
 أو رمز  قد يحدث ويصمحبهم خو  غممض وأعراض نف ية ج مية 

ال أنهم اتفقوا على أن القلق هو نقطة وعلى الرغم من اختال  علممو النفس حول تعري  القلق إ
بداية بملن بة لامراض النف ية والعقلية، فملقلق هو عدم ارتيم  نف ي وج مي، ويتميز بخو  
منتشر، وبشعور من انعدام ا من، وتوقو حدوث كمرثة، ويمكن أن يتصمعد القلق إلى حد الذعر، 

 نف ج مية  كمم يصمحت هذا الشعور في بعض ا حيمن بعض ا عراض ال
 (45: 3111)أبو جمموس، 

ويختل  القلق عن الخو ، الذ  يحدث في وجود تهديد ملحوظ، وبمإلعمفة إلى ذلك يتصل 
الخو  ب لوكيمأل محددة من الهرت والتجنت، في حين أن القلق هو نتيجة لتهديداأل ال يمكن 

 ال يطرة عليهم أو ال يمكن تجنبهم  

ية فقط، فهنمك العديد من ا عراض النف ية التي يتشكل منهم ال يتشكل القلق من ا عراض البدن
أيعم، مثل مشمعر الخو  أو الفزع، وصعوبة التركيز، والشعور بملتوتر أو العصبية، وتوقو 

 ا  وأ، والتهيج، وا رق، والشعور بفراغ  )المو وعة الحرة ويكيبيديم(

 ويكون القلق أحد نوعين وهما:
 توى معتدل من انفعمل الخو  ي تعين به الفرد على التفمعل : ويمتمز بمالقلق العادي  أ

الصحيح مو المشمكل، وله وظما  حيوية هممة يمكن لإلن من ا تغاللهم أو اال تفمدة منهم 
 مثل زيمدة دافعية الفرد لإلنجمز والعمل واإلبداع، وتوجيهه نحو إدراك التهديداأل  

 

لحد المعقول ويؤد  إلى شخصية غير متزنة : ويكون القلق شديد وزااد عن االقلق المرضي  ت
 عقليًم، وغير متكيفة انفعمليًم واجتممعيًم 



02 

 

ويصمحت انفعمل القلق تغييراأل ف يولوجية مختلفة تتشمبه مو تلك المصمحبة النفعمل الغعت من 
 التعت، الغثيمن، ألم في الصدر، عيق في التنفس وغيرهم و خفقمن القلت

 

 الحب: .د
ُ هو شعور بمال وتركيز كل االهتممم والرعمية  نجذات واإلعجمت نحو شخر مم، أو شيو مم،الُحت 

يثمر  نحو هذا الشخر، وقيل قديمم عند العرت عن الحت أنه المْيل الداام بملقلت الهمام، وا 
يثمر مم يريده المحبوت على مم  المحبوت على جميو المصحوت، وموافقة الحبيت حعورًا وغيمبًم، وا 

 لكمملة، والذكر الداام وعدم ال لوان عداه، والطواعية ا

 ويعتبر الحب أحد االنفعاالت التي تتطور عند الفرد منذ مولده، حسب ثالث مراحل وهي:
: وفيهم تتركز مشمعر الحت بداية نحو المصدر بمم تمثله من مصدر أممن الطفولة المبكرة  أ

العمطفةـ ويتوزع وحنمن ومصدر للطعمم، ثم بعد  ن الثملثة يدخل يشمرك ا ت في هذه 
 الحت مم بين ا م وا ت 

: وفيهم تت و داارة الحت لدى الطفل لتت و مدر يه ورفقماه في المدر ة، الطفولة المتأخرة  ت
وفيهم نهمية هذه المرحلة تتركز انفعمالأل الفرد نحو أبنمو جن ه، فملبنأل تميل نحو بنأل 

 أخرى، والعكس 
مه انفعمل الحت نحو الجنس اآلخر بداًل من نفس : ويتمثل التغيير ا برز في اتجالمراهقة  أل

الجنس، وهو ال يعني تخلي المراهق عن حت أمه وأبيه ولكنه يكون أقل ممم كمن عليه في 
 (81: 4111الطفولة  )شعبمن وتيم، 

وتتعدد أنواع الحت خمصة الموجهة نحو البشر، مم بين الحت للذاأل، وحت الغير، "وي ير حت 
ًم إلى جنت في معظم ا وقمأل ولكن بدرجمأل متفموتة، ففي بعض ا حيمن الغير وحت الذاأل جنب

نشمهد حت الغير قد اشتد إلى درجة كبيرة جدًا، فيعحي ا فراد بأنف هم وبأعز مم يملكون في 
 بيل الغير والمصلحة العممة، كمم أننم قد نشمهد العكس من ذلك فنجد بعض ا فراد ا نمنيين الذين 

 (41: 3141 نف هم فقط"  )حمدان،  يريدون كل الخير

ويقوم الحت بدور كبير وخطير في حيمة اإلن من، فملطفل بحمجة داامة إلى الحت والعط  والرعمية 
من والديه ومن المحيطين به، وهو أيعًم يبمدلهم الحت والمودة، وفي هذا الجو المشبو بملحت تنمو 

حرم من هذا الحت وشعر بملخو  والقلق، فإن ذلك شخصية الفرد نموًا طبيعيًم  ويًم، وأمم إذا مم 
 (34: 3118امراض النف ية  )ريمن، ليؤثر على نمو شخصيته تأثيرَا  ياًم ويجعلهم أكثر عرعة 
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 تصنيف االنفعاالت:
صن  البعض االنفعمالأل إلى نوعين وهمم انفعمالأل راي ية أو انفعمالأل ثمنوية بنمَو على مدى 

االنفعمل، فمالنفعمالأل التي يقل فيهم اإلدراك أعدوهم انفعمالأل أ م ية  مشمركة اإلدراك في تكوين
 وتلك التي يكون لإلدراك دور فيهم أعدوهم انفعمالأل ثمنوية 

: هو الذ  يكون غريزيًم غير مكت ت يحدث مبمشرة نتيجة موق  محدد، االنفعال األساسي  4
تهد  حيمته، ويحدث مبمشرة فملخو  مثاًل انفعمل أ م ي طملمم يواجه الشخر تهديدًا ي 

ب بت التهديد الذ  أوجده، وتقل فيه ن بة التفكير إلى درجة كبيرة، ويزداد فيه رد الفعل 
الغريز  غير اإلراد  وكأن اإلن من يتصر  من دون تفكير وبشكل ال إراد ، وتظهر 

لدممغ عليه عالممأل االنفعمل دون أية قدرة للشخر في ال يطرة عليهم، فيكفي أن ي تلم ا
 إشمراأل الخطر في مح بشكل تلقماي وغير إراد  برد فعل لمواجهة الخطر المحدق

 
 : وهو االنفعمل الذ  يكون مكت بم ومترتبم على االنفعمل ا  م ي االنفعال الثانوي  3

وصن  البعض ا خر االنفعمالأل ا تنمدًا إلى مدى ظهورهم منفردة أو مركبة مو بععهم، فأعدوا 
تظهر لوحدهم انفعمالأل أولية مثل الحزن والغعت والخو  والمتعة والشعور  االنفعمالأل التي

الجن ي، وصنفوا االنفعمالأل المركبة عمن االنفعمالأل الثمنوية مثل انفعمل الخجل فهو مركت من 
الخو  والحزن، وانفعمل الغيرة فهو مركت من الحزن والغعت، والشعور بملذنت وهو مركت من 

 (3116ر ، الخو  والغعت  )الشم

وقد وردأل تصنيفمأل أخرى لالنفعمل تعتمد على المشمعر المصمحبة لالنفعمل، إمم مشمعر  مرة أو 
غير  مرة، وصن  آخرون االنفعمالأل بنمًو على ا ثر النمجم عنهم إمم أن يكون منشط كملفر  
والغعت أو مثبط كملحزن، كمم صنفهم آخرون اعتممًد على درجة الوعو ، حيث نجد بعض 
االنفعمالأل بمرزة، ذاأل تقم يم ومعملم واعحة كملعحك والتقزز، بينمم نجد انفعمالأل أخرى تعمليمهم 

 غير واعحة مطمو ة 

( االنفعمالأل من زاوية العوامل المعرفية، حيث أن 41: 4111في حين صن  )شعبمن وتيم، 
ثير مم بين نوعين من االنفعمالأل تؤثر في العمليمأل العقلية من إدراك و لوك، ويتفموأل هذا التأ

 االنفعمالأل همم:
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 االنفعال المعتدل: .4
هو الخط الهمدئ الذ  ي معد على تأدية الوظما  العقلية بنظمم وتن يق، لذا هو مصدر 
للمعرفة  نه يمهد لتقلت العقل والترو  على النزواأل واالندفمعمأل والتهور، وفي الجو النف ي 

معمني ب رعة وي ر، ويزداد الخيمل خصوبة كمم يزيد من الهمدئ ينشط العقل فتتدفق ا فكمر وال
الميل إلى مواصلة العمل وي معد على حصر االنتبمه ودقة اإلدراك، فمنفعمل القلق الب يط يزيد 

 عند الطملت فهم المواد ودرا تهم قبل االمتحمن فيتذكر مم در ه ويكتبه أثنمو تأدية االمتحمن 
 

 االنفعال الحاد: .2
الذ  ينشط فيه الجهمز العصبي بطريقة عنيفة وتع فية فتخرج الشخر عن  هو الخط الثمار

حدود النشمط المعتدل المنظم ال و ، ويظهر ا ثر ال يئ لهذا االنفعمل الحمد على الوظما  
العقلية، فمنفعمل القلق الحمد يجعل الطملت ين ى مم تعلمه ويصمت بمالعطرات أثنمو تأديته 

 لالمتحمن  

 نفعال كيف يتكون اال 
 ولمعرفة كي  يتكون االنفعمل ال بد من ا تعراض تحليلي لجوانت )االنفعمل( نف ه كمم يلي:

أو وجو في –الذ  ي بت االنفعمل  واو أكمن داخليم في اإلن من كألم في المعدة  جانب المثير -أ
قمدم نحو  ا عراس أو تذكر حمدثة تؤلمه وقد يكون المثير خمرجيًم كرؤية وحش كم ر مفترس هماج

 اإلن من، أو إحمطة نمر بملفرد 

ذاتي في تكوين اإلن من نف يم فهو يشعر بمعطرات انفعملي ويكون  جانب شعوري شخصي -ت
هذا االعطرات شعوريًم يح ه الفرد أول ا مر ويمكن أن يدركه عن طريق التأمل البمطني إذا كمن 

 رد الوعي الكمفي أو التوازن اإلدراكي الشعور معتداًل، أمم إذا تطر  االنفعمل فقد يفقد الف

شمراأل وتعبيراأل  جانب تعبيري ظاهري خارجي -ج ممم يصدر عن المنفعل من كلممأل وحركمأل وا 
في ق ممأل الوجه ومم إليه وهذا الجمنت ي معدنم علي معرفة االنفعمل عند اآلخرين من النمس قيم ًم 

 علي أنف نم 

المنفعل من تغيراأل هممة في نشمط القلت والدم في أحشمو اإلن من  جانب عضوي داخلي -د
 والتنفس والعغط والغدد وهذا جمنت يمكن مالحظته بأجهزة علمية متخصصة  

 (48: 3111)عحيك، 
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 النظريات المفسرة لالنفعال:

 James & Lang نظرية جيمس والنج  4
رل النج إلى وصل كل من عملم النفس ا مريكي وليمم جيمس والعملم الف يولوجي الدانمركي كم

 نظرية واحدة بصدد االنفعمل رغم عدم اتصملهمم ببعض 

ومؤدى هذه النظرية أن المثيراأل الخمرجية تؤثر في الج م، فتنشط ا ععمو ف يولوجيم لتعطى 
إح م م معينم يتحول إلى انفعمل، وح ت نظريتهمم يخم  الشخر  ن قلبه يزداد نشمطم ويزيد 

ه، والواقو أن معمون هذه النظرية أن االنفعمل نتيجة للتغيراأل إفراز العرق لديه ويعطرت تنف 
الف يولوجية وهو مم يغلت الرأ  الشماو بمن الخو  مثال هو الذ  يؤدى إلى التغيراأل 

 (3111الف يولوجية )عبده، 

وقد نقد العلممو هده النظرية واعتبروهم شبيه بوعو العربة أممم الحصمن،  نه من الصعت الجزم 
 (45: 3141تغيراأل الج دية هي العلة الوحيدة لالنفعمل  )حمدان، بأن ال

 Cannon & Bardنظرية كانون وبارد  .2
لقد حمول علممو الف يولوجيم أن يتأكدوا من نظرية جيمس والنج فقمموا ببعض التجمرت والمالحظمأل 

ت على التي انتهأل بهم إلى رفض هذه النظرية، فقد قمم كمنون وبمرد وشرنجتون أيعم بتجمر 
 الحيوانمأل تتلخر في قطو التوصيالأل العصبية الخمصة بإثمرة ا جهزة الف يولوجية  

وكمنأل نتيجة هذه التجمرت تشير إلى أن تلك الحيوانمأل ظلأل تبدى االنفعمل رغم عدم حدوث 
تغيراأل ف يولوجية لديهم، ففي تجربة على كلت كمن يبدى غعبم من رؤية شخر معين قطعأل 

بية التي تؤدى إلى زيمدة عغط الدم و رعة عربمأل القلت وزيمدة إفراز اللعمت التوصيالأل العص
 )وهى إح م مأل ف يولوجية تصمحت غعت الكلت( 

وح ت نظرية جيمس والنج ال مبقة فإن حرممن الكلت من هذه االح م مأل  يؤدى إلى اختفمو 
ؤية هذا الشخر، ومن انفعمل الغعت لديه ولكن التجربة أثبتأل أن الكلت ظل يبدى غعبه عند ر 

ن االنفعمل  ذلك وصل كمنون وبمرد إلى أن االنفعمل ا تجمبة م تقلة عن المشمعر الف يولوجية وا 
 (3111هو الذ  يثير التغيراأل الف يولوجية  )عبده، 

ويالحظ أن هذه النظرية تفترض أن التيمراأل العصبية التي يثيرهم مصدر االنفعمل في حزم عصبية 
 : تنق م إلى ق مين
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تنبيه ح ي إلحداث التغير الوجداني وت تمر بعد ذلك إلى اللحمو اإلحداث الشعور بمالنفعمل وفي 
نفس الوقأل المهمد والمهمد التحتمني تحأل تأثير متبمدل مو اللحمو إذ تتجه حزمة عصبية من اللحمو 

 لهم أو منعهم  مو همتين النقطتين تحمل تنبيهم حركيم إراديم يؤد  إلى خفض آثمر االنفعمل وتعدي

ويؤخذ على هذه النظرية أنهم مجرد افتراعمأل وال يوجد برهمن علمي أو إثبمأل يبين أن الشعور 
 بمالنفعمل يصدر من المهمد و أن المهمد ال يخدم إال الشعور بملح م ية ا ولية  

 (45: 3141)حمدان، 
 

 Gagneنظرية جانيه  .3
العصبي وعع  اتصمالته تؤد  إلى انفصمل تقوم هذه النظرية علي افتراض أن تحلل الجهمز 

النشمطمأل الوجدانية، ممم يؤد  ا تبعمد بععهم عن الحيمة الشعورية فتخرج علي شكل انفعمل 
 (43: 3111معطرت بعد تراكم الوجدان كطمقة  )عحيك، 

ومن عيوت هده النظرية أنهم مجرد افتراض لتحلل الجهمز العصبي يفتقر إلى الثبمأل، فمإلن من 
ة لالنفعمل في ظرو  خمصة يبدو فيهم أن تحلل الجهمز العصبي أبعد عن أن يف ر لنم عرع

ظمهرة، كذلك قد يكون هنمك مم يدل على اختالل في الجهمز العصبي دون أن يترتت على ذلك 
 (48: 3141اعطرات انفعملي ذ  شأن كبير )حمدان، 

  H.Wallonنظرية فالون  .1
نقطة البدو في نظرية فملون، لقد أرجو هنر  فملون انفعمل النقر الواعح في نظرية جمنيه يعد 

 اإلن من إلى مم ي مى بملداارة العصبية البدااية 

ففي رأيه أن اإلن من ي تجيت في بداية حيمته وفق داارة عصبية بدااية تتم من خاللهم الم تويمأل 
دة وهى أشبه بملفعل الدنيم من الجهمز العصبي تلك التي تكون قمدرة على اال تجمبة منذ الوال

 المنعكس 

ولكن بنمو الم تويمأل العليم من الجهمز العصبي و يطرته على النشمطمأل ا دنى يدخل اإلن من 
في دورة عصبية أرقى تشر  على نشمطمته اإلرادية واالبتكمرية وعلى هذا ا  مس ارجو فملون 

رة ثمنية يمكن أن نصوغ نظرية فملون في انفعمل اإلن من إلى الردة إلى الدورة العصبية البدااية وبعبم
 االتصمل على النحو التملي:
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أن الدورة العصبية البدااية والتي تكون عند الوليد منذ والدته هي الم اولة عن ا تجمبمته المتميزة 
يتغلت االنفعمل عليهم، ولكن بعد نمو الم تويمأل العليم من الجهمز العصبي تخعو تلك 

ة أرقى، وتحأل ظرو  معينة قد ينعكس م توى اال تجمبة إلى الدورة اال تجمبمأل لدورة عصبي
 العصبية البدااية فتصبح ا تجمبة انفعملية 

ولكن رغم وجمهة تصور فملون للمشكلة فمنه لم يتبين لنم كي  ولممذا تحدث الردة الم ببة لالنفعمل  
 (3111)عبده، 

 نظرية التحليل النفسي .5
جمنت همم من مشكلة االنفعمل ا مر الذ  أغفلته أ  من أ هم التحليل النف ي في توعيح 

 .النظريمأل ال مبقة أال وهو مصدر االنفعمل وطمقمته

وقد أوعح فرويد أن "الطمقة الجن ية )اللبيدو( عندمم تعمق عن بلوغ هدفهم، تتحول إلى شحنة 
يبدو علي الج م انفعملية تبغي التصري  وتتحين الفرر لالنطالق، وفي مرحلة الطفولة تتركز الل

وهي مم أطلق عليهم فرويد )الليبدو النرج ي( ونتيجة احتكمك الطفل بملعملم الخمرجي وتزايد وعيه 
 فيتحول إلى الليبدو الموعوعي 

ونتيجة لكبأل الليبدو الموعوعي يصبح انطالق االنفعمل تعبيرا عن الليبدو النرج ي بطريقة مخفمة 
شبمعم له بأ لوت تخيلي وتصويرًا   لحملة الحرممن القديمة بشكل مفمجئ غممض"  وا 

 (44: 3111)عحيك، 
 skatcherنظرية سكاتشر  .6

فلقد أوعح  تمنلي  كمتشر أن العنصر الراي ي في شعورنم بمالنفعمل هو تف يرنم للموق  المثير 
 لالنفعمل ولال تجمبمأل الحشوية والععلية التي تحدث في بدننم 

فراز للعرق في موق  التدريت الريمعي ال فحدوث مم نحس به من دقمأل للقلت و   رعة للتنفس وا 
يثير فينم انفعماًل، بينمم نفس اال تجمبمأل إذا حدثأل في موق  يهدد حيمتنم ، فإننم  و  نف رهم 

 (31: 3118على أنهم خو   )ريمن، 

 وقد جرأل درا مأل متعددة حول نظرية  كمكتر انتهى الكثير منهم إلى القول بأنه ليس صحيحم مم
ح به  كمكتر من أن اال تثمرة الفيزيولوجية هي نف هم في مختل  المواق  االنفعملية ولكنهم يمكن 
أن تنتقل إلى موق  آخر فتعخم من الحملة االنفعملية التي ت تثيرهم، وقد جرأل درا مأل أخرى 

لى ذلك لمعرفة مم إذا كمن يجت أن ت بق الخبرة االنفعملية بتصني  معرفي للدافو ويجيت زانيس ع
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بملنفي حيث يرى بأن ردود فعلنم االنفعملية تكون أحيمنم أ رع من تف يرنم للموق ، بمعنى أننم ننفعل 
بملموق  قبل أن نفكر فيه، ويؤيد البحث في العمليمأل العصبية فكرة إمكمن االنفعمل قبل المعرفة 

 (40: 3141والتف ير  )حمدان، 

 نظرية الجشتالط .9
االنفعمل بكشفهم عن الربط القمام بين اإلن من المنفعل و بت االنفعمل،  تتميز نظرية الجشطملأل في

 واهم من ذلك كشفهم عن الدور الشخصي الذ  يلعبه اإلن من المنفعل في انفعمالته 

ولتوعيح ذلك ن وق مثال انفعمل الفر  الذ   تثيره برقية حين يظهر على الفرد عندمم ينقل غليه  
 خبرا  مرًا 

ل رور والفر  بعد قراوة البرقية  يظهر في شكل هيمج حركي وصوتي، وميل من إن انفعمل ا 
الشخر إل بمغ فرحة على كل مم يحيط به من نمس أو أشيمو وقد يصل ا مر إلى تقبيل البرقية 

 وتقبيل القريبين من الشخر وفى مثل هذا ال لوك يتعح أن:

 أن تغيرا قد طرأ على الشخر فأصبح في غير مم كمن عليه  
  أن تغيرا قد حدث للعملم أيعم فأصبح ليس مجرد مم كمن عليه 
  أن تغيرا يريد الشخر يفرعه على العملم حتى ال يظل على مم كمن عليه 
  أن تغيرا قد أحدثه العملم في الشخر فلم يعد كمم كمن عليه وبذلك ندخل في داارة

 (46: 3141االنفعمل  )حمدان، 

م اجتزاو الفرعيمأل من ال يمق الكلي للحدث، "فإن حمالأل ويؤكد الجشتملطيون على أهمية عد
االنفعمل، كملفر  والحزن والغعت و واهم، بملن بة لهم، لي أل حمصل جمو التغيراأل المحددة التي 
تطرأ على العينين والشفتين وععالأل الوجه وا  نمن والجلد ومم إليهم، بل هي جميو هذه التغيراأل 

درا ة خمطاة،   -في رأيهم –جزايمتهم بشكل منفصل كخطوة أولى هي مجتمعة  وأية درا ة تتنمول 
إذ كي  يمكن تصور الفر ، مثاًل، على أنه ترابط بين حركمأل منفصلة تقوم بهم ا ععمو)العينمن، 
الفم، ععالأل الوجه   الخ(؟  وعلى هذا الت مؤل يجيت الجشتملطيون بأنه من غير الممكن تعري  

حليلية  ويرون أن ذلك ال يتم إال إذا نظرنم إلى جميو هذه الحركمأل نظرة الفر  بهذه الطريقة الت
 (3116إجمملية  )الح ين، 
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ويرى البمحث أن هذه النظرية أقرت مم تكون للواقو ، إذ أن االنفعمل  لوك معقد ومتشمبك ال يمكن 
مأل التي ال اجتزااه في موق  معين أو ا تجمبة  لوكية واحدة، بل هو مجموع لعدد من اال تجمب

 يمكن فصلهم عن بععهم البعض، او تف ير أحدهم بمعزل عن البمقي 

 تعقيب عام على النظريات
مـــن خـــالل مـــم تـــم ا تعراعـــه مـــن نظريـــمأل حمولـــأل تف ـــير اإلنفعـــمل البشـــر  نـــرى أن هنـــمك تمـــميز 
واخــتال  بينهــم فــي تنــمول اإلنفعــمل، ففــي حــين نــرى أن نظريــة جمــيس والنــج ركــزأل علــى المثيــراأل 

لخمرجية ومدى تأثيرهم ف يولوجيم على الفرد ممم يؤد  لتكون االنفعمل، نرى أن نظرية كمنون وبمرد ا
جــموأل لتعــع  مــن النظريــة ال ــمبقة ولتنفــى كــون االنفعــمل نــمتج التغيــراأل الج ــمية، وقــدم لنــم جنيــه 

هـــمز منظـــورًا جديـــدًا لإلنفعـــمل قـــمام علـــى افتراعـــمأل عـــن تكـــون االنفعـــمل نتيجـــة عـــع  وتحلـــل الج
العصــبي، وركــز فــملون علــى دور الــدورة العصــبية فــي تكــون االنفعــمل ونشــأته، أمــم نظريــة التحليــل 
النف ـــية فف ـــرأل تكـــون اإلنفعـــمل نتيجـــة الكبـــأل الـــذ  يحـــدث عنـــد إعمقـــة الطمقـــة الجن ـــية عـــن بلـــوغ 

نف ـــه أهــدافهم، وقـــدم لنــم  كمتشـــر عنصـــرًا معرفيــًم جديـــدة فـــي تكــوين اإلنفعـــمل أال وهـــو تف ــير الفـــرد 
للموقــ  المثيــر الــذ  يتعــرض لهــم ممــم يــؤثر علــى ا ــتجمبمته االنفعمليــة والحشــوية والععــلية، وأخيــرا 
ركزن نظرية الجتشملط على أهمية ترابط أجزاو المشهد بكمملـه لفهـم االنفعـمل، وأنـه مـن الخطـأ تنـمول 

 جزاية معينة واقتطمعهم من المشهد العمم 
 

 ثانيًا: االتزان االنفعالي

هوم االتزان يعني الو طية في ا مور واالتزان هو الو ط الذ  يمثل العدل بين ا شيمو إن مف
(، 44: 3118جميعًم، بحيث أن هذه الو طية هي الطريق إلى ال عمدة في الدنيم واآلخرة )ريمن، 

واالتزان االنفعملي هو نقيض االعطرات االنفعملي بحيث يكون االنفعمل على قدر الموق  بغير 
 ة أو نقصمن أو إفراط وال تفريط زيمد

وقد تعددأل التعريفمأل التي تنمولأل مصطلح االتزان االنفعملي بمختال  وجهمأل نظر البمحثين الذين 
 خمعوا غممر هذا المجمل وحمولوا البحث فيه، و نحمول ذكر أهم هذه التعريفمأل 

على متصل ينتهي من  ( االتزان االنفعملي بأنه يمثل و طًم فمصالً 1: 3114يعر  )الشعراو ، 
نمحية عند االندفمعية، ومن نمحية أخرى عند الترددية، وصميم االتزان االنفعملي ينحصر في 

 المرونة التي تمكن صمحبهم من مواجهة المألو  من المواق  والجديد منهم 
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هو شخر  هل اال تشمرة وتت م جميو انفعمالته بملتطر ،  Catelوالشخر االنفعملي عند كمتل 
هو غير نمعج وغير مبمل وال يعتمد عليه، هذا بعكس الشخر الهمدئ الذ  يت م بملثبمأل و 

االنفعملي ويظهر عالممأل قليلة من التهيج االنفعملي إزاو أ  نوع من الغعت، كمم يكون واقعيًم في 
 (80: 3114الحيمة يتميز بمالنعبمط الذاتي والمثمبرة  )المزيني، 

أنه الحملة التي ي تطيو فيهم الشخر إدراك الجوانت المختلفة للمواق  ويُعر  االتزان االنفعملي ب
التي تواجهه، ثم الربط بين هذه الجوانت ومم لديه من دوافو وخبراأل وتجمرت  مبقة من النجم  
والفشل ت معده على تعيين وتحديد نوع اال تجمبة وطبيعتهم بحيث تتفق ومقتعيمأل الموق  الراهن، 

مبته تكييفًم مالامًم ينتهي بملفرد إلى التوافق مو البياة والم مهمة اإليجمبية في وت مح بتكيي  ا تج
 نشمطهم، وفي نفس الوقأل ينتهي بملفرد إلى حملة من الشعور بملرخمو وال عمدة  

 (48: 3118)ريمن، 

ويرى مظلوم أن هنمك خمصيتين ال غنى عنهمم في االتزان االنفعملي وهمم، الترو  وهو نقيض 
 ( 144: 3115دفمع والتردد، والمرونة وهي نقيض الجمود  )يونس، االن

أمم عبد ال الم عبد الغفمر فيرى أن االتزان االنفعملي مراد  لمعنى الو طية وأن مرونة الشخصية 
من مظمهر هذه الو طية، ويقصد بملو طية االعتدال في مجمل االنفعمالأل واالعتدال في إشبمع 

ف ية، واالعتدال في تحقيق قيمته أو تحقيق ذلك الجمنت من الشخصية الحمجمأل البيولوجية والن
 (41: 3114الذ  أهمله اآلخرون وهو الجمنت الروحي من الشخصية  )الشعراو ، 

ويعرفه جمبر وكفمفي في المعجم أنه القدرة على االحتفمظ بملتوازن في حيمة الفرد االنفعملية بمممر ة 
 عبير عنهم بملشكل الذ  يتنم ت مو الموق   عبط معقول على االنفعمالأل والت

 (86: 3114)المزيني، 

وورد في مو وعة علم النفس تعري  الثبمأل أو االتزان االنفعملي بأنه درجة من العبط الذاتي 
االنفعملي والتنم ت بين اال تجمبة ونوعية المثيراأل في عوو المتوقو اجتممعيًم، مو وعو  

ي والبعد عن التقلبمأل الحمدة والشديدة وعدم ظهور أ  أثمر  لبية ب بت اال تقرار واالت مق االنفعمل
االنفعمل علي المظمهر الف يولوجية التي يتحكم فيهم الجهمز العصبي الم تقل مثل التغيراأل 

 الحشوية في الجهمز الهعمي أو الجهمز الدور  أو الجهمز النف ي أو في ال لوك  

 (16: 3111)عحيك، 



20 

 

إلى أن االتزان االنفعملي ي تخدم لوص  حملة الشخر النمعج انفعمليًم  reepairويشير ريبير 
 ولديه مرونة، بحيث تكون ا تجمبته االنفعملية منم بة للموق  ومتنمغمة معه من حيث الظرو   

 (41: 3114)الشعراو ، 

مالأل ( فيرى أن االتزان االنفعملي هو التحكم وال يطرة على االنفع81: 3114أمم )المزيني، 
والتعممل بمرونة مو المواق  وا حداث الجمرية منهم والجديدة ممم يزيد من قدرته على قيمدة 

 المواق  واآلخرين 

نمم محور من المحمور ا  م ية الكبرى للشخصية، وهو  واالتزان االنفعملي ليس  مة فرعية، وا 
 (144: 3115نس، تنظيم  لوكي ينظم  لوك الفرد في مواقفه االجتممعية المختلفة  )يو 

( فيرى أن االتزان االنفعملي هو أن يكون لدى الفرد القدرة على التحكم 40: 3141أمم )حمدان، 
وال يطرة على انفعمالته المختلفة ولديه مرونة في التعممل مو المواق  وا حداث الجمرية بحيث 

  تكون ا تجمبته االنفعملية منم بة للمواق  التي ت تدعي هذه االنفعمالأل

ولكن هذا ال يعني أن االتزان االنفعملي يعتبر بمثمبة انخفمض للتوتر حتى يكمد يبلغ حدود االنعدام، 
ولكنه يعنى تلك الخلفية العريعة التي تتيح للفرد المرونة في أو و معمنيهم بعيدًا عن الطرفية 

حمل أن نتحدث عن بجمودهم  واو كمنأل طرفية االندفمع أو طرفية اإلحجمم، كمم أننم ال ن تطيو ب
االتزان االنفعملي بمعزل عن التوافق، فصميم التوافق هو قيمدة الصيرورة وتوجيههم في حدود 

 (86: 3114المرونة المتمحة إلى الم تقبل  )المزيني، 

وبنمًو على مم  بق ذكره من تعريفمأل اتعح للبمحث أن هنمك محدداأل متفق عليهم بين جميو 
 م االتزان االنفعملي وتتعمن المظمهر التملية:البمحثين الذ  عرفوا مفهو 

   القدرة على عبط النفس في المواق  المثيرة لالنفعمل 
  القدرة على تأجيل الحمجمأل والرغبمأل ح ت طبيعة الموق  االنفعملي 
  التعممل بحكمة ومرونة في المواق  المختلفة 
 يعه بمم يتنم ت مو االتزان االنفعملي ال يعني كبأل االنفعمل بشكل كممل ولكن تخف

 الموق  حتى ال يؤثر على العقل والتفكير 

وعليه يعر  البمحث االتزان االنفعملي بأنه إدارة االنفعمالأل وتنظيمهم بحيث يكون االنفعمل 
 مكمفاًم للمواق  الجمر  بال تطر  أو تردد، والتعممل بمرونة وحكمة ت مح بمتخمذ القرار ال ليم 
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 كحالة نقيضة لالتزان االنفعالي(االضطرابات االنفعالية )
يعر  زهران االعطرابمأل االنفعملية بأنهم حملة تكون فيهم ردود الفعل االنفعملية غير منم بة لمثيرهم 

 بملزيمدة أو النقصمن  

أمم قطممي فتعرفهم بأنهم عبمرة عن زيمدة أو نقصمن في المجمالأل المعرفية واالنفعملية وال لوكية، 
 (44: 3111ر أو الزيمدة بم توى مقبول أصال  )أبو جمموس، ومقمرنة هذا النق

االعطرابمأل االنفعملية بأنهم ذلك ال لوك  Hallhan & Kauffmanويعر  هلهمن وكوفممن 
 (3110االنفعملي المتطر  والمزمن الذ  يبتعد عن توقعمأل المجتمو وثقمفمته ومعمييره  )الجزا ، 

 أسباب االضطرابات االنفعالية:

 :باب البيولوجيةاألس* 
وتشمل العوامل الوراثية والجينية التي من الممكن أن تكون  ببًم لتشوش واعطرات االنفعمل، ومو 
أنه يمكن اعتبمرهم أحد أ بمت االعطرات االنفعملي إال لي أل نتيجة حتمية فملكثير من ا فراد 

 المعطربين انفعمليًم يتمتعون بصحة جيدة 
 

 * األسباب النفسية:
من أهم ا  بمت التي تؤد  إلى االعطرات االنفعملي، فملعغوطمأل النف ية واالجتممعية وتعد 

واإلحبمطمأل التي يواجههم الفرد في حيمته اليومية، والصراعمأل الداخلية والخمرجية التي ت يطر عليه 
 دون أن ينجح في ح مهم، والصدممأل والخبراأل ا ليمة التي يعميشهم، كلهم أ بمت مهياة لتولد

 االعطرابمأل االنفعملية بشكل كبير 

 * األسباب االجتماعية:
 وهي تشمل البيامأل ا كثر تأثيرًا في حيمة الفرد منذ مولده وهي:

 طبيعة العالقة القمامة في ا  رة تحدد طريقة اإلشبمع العمطفي واالنفعملي البيئة األسرية :
المعطربة التي يتخللهم الشجمر فيهم  واو كمن بطريقة  ليمة أو خمطاة، والبياة ا  رية 

واالنفعمل أو غيمت أحد الوالدين، وأ مليت التربية الخمطاة تؤد  كلهم إلى إنشمو فرد 
 معطرت انفعمليًم 
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 وهي تشمل عالقة الفرد بزمالاه وعالقته بمدر يه، فإذا كمنأل هذه العالقة البيئة المدرسية :
مملة وعدم اإلهممل، كمن الفرد متزن قمامة على المنمف ة الشريفة والرعمية وح ن المع

 انفعمليًم خملي من االعطرابمأل 
 وأنظمة متبعة تحدد مدى وكيفية اإلشبمع : بمم تحتويه من عمداأل وتقمليد البيئة االجتماعية

 االنفعملي  فرادهم 

 النضج االنفعالي )كحالة مرادفة لالتزان االنفعالي(:
التزان االنفعملي من زاوية أخرى وهي النعج االنفعملي، ( موعوع ا04: 3114تنمول )المزيني، 

ويعتبر النعج االنفعملي شرط للتوافق االجتممعي والصحة النف ية، فملشخر غير النمعج انفعمليًم 
كأن يكون مبملغ في  لوكه االنفعملي متهور ال ي تطيو عقد صالأل اجتممعية قوية، بينمم القدرة 

لنجم  وخمصة في الميدان االجتممعي، ونورد هنم أهم خصمار على عبط النفس من أهم عوامل ا
 الشخر النمعج اجتممعيًم كمم يرى المليجي:

القدرة على التحكم في انفعمالته، فال يندفو وال يتهور وال يثور، بل يرفض مم ال يرد ويفرض  (4
 مم يشمو 

لذات ه العمجلة القدرة على كبح جمم  شهواته، وال يطرة على نزواته، فهو قمدر على تأجل  (3
أو اإلرعمو ال ريو لدوافعه من أجل أهدافه اآلجلة، إنه يتحمل الحرممن وال ي تدر العط  
من الغير حتى يشبو حمجمته ومطملبه الملحة، بينمم الشخر غير النمعج مثله كملطفل 
الذ  يندفو إلشبمع حمجمته في الحمل بصر  النظر عن النتماج التي تترتت على ذلك 

 تعر بمصملحه  والتي قد
تنم ت االنفعمالأل مو مثيراتهم، فال يشطط في غعبه   بمت تمفهة في ت ويشتم ويعتد   (4

 ويتجنى، وال يبملغ في خوفه أو غيظه 
يتخلى عن أ مليت ال لوك الطفلية كم نمنية والغيرة وحت التملك، فملشخر النمعج  (1

 كمم يحت لنف ه  انفعمليًم غير أنمني يؤثر الغيرية على ا ثرة، يحت لغيره
همدئ ومتزن انفعمليًم، انفعمالته ثمبتة، بينمم الشخر غير النمعج متقلت انفعمليًم، أو  (5

 مذبذت في انفعمالته، ال ت تطيو التنبؤ ب لوكه االنفعملي 
 االعتممد على النفس والقدرة على تحمل الم اولية  (8
 شل  القدرة على االحتممل، تحمل ا زممأل والنقد واإلحبمط أو الف (0
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 االتزان االنفعالي في اإلسالم

إن مم يزخر به القرآن الكريم وال نة النبوية من مظمهر االتزان والعبط االنفعملي يمثل نظرية 
متكمملة، ومنهج  ليم، وقواعد واعحة ومحددة في تف ير االنفعمل البشر ، وكيفية نموه وعبطه 

ال يكون ذلك وهللا الخملق العليم، أعلم بملنفس  لتحقيق ا من والتوافق النف ي للمجتمو بأكمله، كي 
 البشرية من صمحبهم، وأعلم بطرق اتزانهم أو اعطرابهم 

ولعل أهم  بت من أ بمت االطمانمن االنفعملي والنف ي هو ذكر هللا عز وجل، يقول في محكم  
 (36"  )الرعد، ا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ"الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَالتنزيل 

ومن هنم فإن منهج تربية االنفعمالأل في اإل الم "يعر  طريقه إلى النفس البشرية منذ اللم ة 
ا ولى، ويعر  دروبهم ومنحنيمتهم فيت لل إليهم بعط ، ويعر  مداخلهم ومخمرجهم، ويعر  قواهم 

، ويعر  أشواقهم وحمجمتهم فيلبيهم تمممًم، ويعر  طمقمتهم ا صلية ومقدرتهم فال يتجموزهم أبداً 
فيطلقهم للعمل والبنمو، ويت م بملرفعة وال مو وهو نظمم وجداني يأخذ في اعتبمره فطرة هذا اإلن من 

 (3143بكل مقوممتهم، وخصمار تكوينه وتركيبه بكل مقتعيمته"  )الشمر ، 

والتي تمثل مظمهر االتزان االنفعملي في  اهد من القرآن وال نةلذلك  نورد بععًم من الدالال والشو  
 اإل الم:

 :التحكم في الغضب 
قمل عليه الصالة وال الم: ال تغعت ال تغعت، وقمل أيعًم: إذا غعت أحدكم فليتوعأ  رواه 
أبو داود، وفى حديث آخر عن الر ول ا مين عليه الصالة وال الم: "ليس الشديد بملصرعة 

نمم ا  رواه البخمر   لشديد من تملك نف ه  معة الغعت"وا 

 :كظم الغيظ 
 (441)آل عمران،  "وَالْكَاظِمنِيَ الْغَيْظَ وَالْعَافنِيَ عَنِ النََّاسِ وَاللَّهُ يُحِبَُّ الْمُحْسِننِي"

من كظم غيظًم وهو ي تطيو أن ينفذه دعمه هللا يوم القيممة : "قمل ر ول هللا صلى هللا عليه و لم
 رواه أبو داود والترمذ  ووس الخالاق حتى يخي ره في أ  الحور شمو" على ر 
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 :العفو والتسامح 
 (33)النور "وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبَُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللََّهُ لَكُمْ وَاللََّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ" 

 (411بقرة )ال فَاعْفُوا وَا ْفَحُوا حَتَََّ يَأْتِيَ اللََّهُ بِأَمْرُِِ""
 "وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلََ الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا" 

 (84)الفرقمن 

 :الحزن 
مَا كل شيو بقعمو هللا وقدره، وال يقو شيو في الكون إال بعلم هللا وبإذنه وتقديره، قمل تعملى: "

صِيبَةٍ فِي األَرْضِ وَال فِي أَنفُسِكُمْ إِالََّ فِي كِتَابٍ مَِّن قَبْ ِ أَن نََّبْرَأَهَا إِنََّ ذَلِكَ عَلََ اللََّهِ "أَ َابَ مِن مَُّ 

 (33"  )الحديد: يَسِريٌ

 :الصبر على المحن والشدائد 
 (311)آل عمران،  لََّكُمْ تُفْلِحُونَ""يَا أَيَُّهَا الََّذِينَ آمَنُوا ا ْبِرُوا وَ َابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتََّقُوا اللََّهَ لَعَ

 (13، )الزمر ""إِنََّمَا يُوَفَََّ الصََّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

 :الغيرة الشديدة 
 ( 6 " )يو  ،إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوُُ أَحَبُّ إِلََ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَالَلٍ مُّبنِيٍ"

  :انفعال الحسد 
 (5)الفلق،  "وَمِن شَرِّ حَاسٍَِّ إِذَا حَسَََّ"

يْنَاهُم "أَمْ يَحسَُُّونَ النَّاسَ عَلََ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقََّْ آتينا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَ

 (51، )الن مومُّلْكًا عَظِيمًا" 

ير يتعح لنم العديد من مظمهر التربية االنفعملية اإل المية، والتي ت معد ممم  بق أعاله وغيره الكث
 على بنمو الفرد المتزن والمطمان نف يًم، بحيث يكون بعيدًا عن التطر  االنفعملي ومخمطره 

( أن االتزان االنفعملي يعتبر من المفمهيم النف ية التي تحدث 81: 3114وقد أوعح )المزيني، 
ريم، ولكنه تنمولهم بلفظ "الطمأنينة" و مى من يتص  بهم بأنه صمحت "نفس عنهم القرآن الك
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مطمانة"، وفي هذا يقول عن االتزان االنفعملي أنه االطمانمن واال تقرار للفرد من خالل تنمية 
  الشخصية ال وية

 ولقد وردأل العديد من اآليمأل والتي ذكرأل االطمانمن في صور شتى منهم:

 (36-30" )الفجر فْسُ الْمُطْمَئِنََّةُ ارْجِعِي إِلََ رَبَِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيََّةً"يَا أَيََّتُهَا النََّ   4
 (36" )الرعد، الََّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنَُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللََّهِ أَال بِذِكْرِ اللََّهِ تَطْمَئِنَُّ الْقُلُوبُ"  3
 (418" )النحل، مَنْ أُكْرَُِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌَّ بِالْإِميَانِ مَنْ كَفَرَ بِاللََّهِ مِنْ بَعَِّْ إِميَانِهِ إِلََّا"  4
 (438" )آل عمران، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إاِلََّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنََّ قُلُوبُكُم بِهِ"  1
 (44 " )الحج،مِنَ النََّاسِ مَن يَعْبَُُّ اللََّهَ عَلََ حَرْفٍ فَإِنْ أَ َابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنََّ بِهِ"  5

ممم  بق يتعح لنم أن التربية اإل المية جعلأل من شخصية الم لم محورهم الرايس، حيث عملأل 
على صيمغتهم صيمغة متوازنة في ا بعمد العقلية واالنفعملية واالجتممعية واإليممنية والج دية، 

معر وا تنبطأل من النصور الشرعية الطريقة التي تنمول بهم الوحي موعوع االنفعمالأل والمش
 والعواط  اإلن منية من حت، وخو ، وغعت، وح د، وكبر، وتواعو، إلى غير ذلك 
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الثالث: الرضا عن الحياة المبحث  

لــم يعــد االهتمــمم بــملفرد مقصــورًا علــى تــوفير المقومــمأل الممديــة الالزمــة لحيمتــه فقــط، بــل امتــد ذلــك 
وم ـمعدته علـى تحقيـق التوافـق  ليشمل كل مم يدخل في إطمر زيمدة جودة الحيمة لديه ورعـمه عنهـم،

عــمدة التــوازن أمــمم العــغوطمأل النف ــية المتصــمعدة فــي حيمتــه، خمصــة فــي ظــل عصــر  النف ــي، وا 
العـــغوط وا زمـــمأل النف ـــية الـــذ  نعـــيش فيـــه حمليـــًم، فجـــودة الحيـــمة لـــدى الفـــرد هـــي إحـــدى دالالأل 

مـم، ومـن هـذا المنطلـق زاد الصحة النف ـية لديـه، كمـم أن انخفمعـهم يعنـي بملعـرورة أن هنـمك خلـاًل 
 االهتممم مؤخرًا بهذا المجمل 

ومثل أ  مصطلح في العلوم اإلن منية فقد تعددأل التعريفمأل التي تنمولأل مصطلح الرعم عن 
الحيمة أو جودة الحيمة، كل منهم ينظر لجمنت من جوانبه، في محمولة لتف يره، و نحمول أن نجمل 

 أهم التعريفمأل التي وردأل 

اطالع البمحث على الجهود ال مبقة في هذا المجمل، وجد أن الدرا مأل تنمولأل هذا ومن خالل 
الموعوع من خالل زاويتين متقمربتين، الـأولى من خالل مصطلح الرعم عن الحيمة، والثمنية من 
خالل مصطلح جودة الحيمةـ، وقد تنمول بعض البمحثين المصطلحين بنفس المعنى، فيذكر 

"أن الرعم عن الحيمة يعد واحدًا من أهم مصمدر ال عمدة، والمكون  (14: 3144)المملكي، 
ا  م ي لهم، وقد ا ُتخدم هذا المصطلح مترادفًم مو مكونمأل علم النفس اإليجمبي ا خرى مثل: 
الهنمو، والهنمو النف ي، وجودة الحيمة، وال عمدة، واالنفعمالأل اإليجمبية وال لبية"، في حين يوعح 

جودة الحيمة تعبر عن التوافق النف ي كمم تعبر عن ال عمدة والرعم ( أن 6: 3110)أبو حالوة، 
عن الحيمة كنمتج لظرو  المعيشة الحيمتية لافراد وعن اإلدراك الذاتي للحيمة، حيث ترتبط جودة 
الحيمة بمإلدراك الذاتي للحيمة لكون هذا اإلدراك يؤثر على تقييم الفرد للجوانت الموعوعية للحيمة 

لتعليم والعمل وم توى المعيشة والعالقمأل االجتممعية من نمحية، وأهمية هذه الموعوعمأل كم
، وتأثيرهم على رعمه عن نف ه كنتيجة بملن بة للفرد في وقأل معين وظرو  معينة من نمحية أخرى

 إجمملية لهذه العوامل المختلفة 

 مفهوم الرضا عن الحياة:
حيمة بأنه حملة داخلية في الفرد تظهر في  لوكيمته ( الرعم عن ال1: 3111يعر  )المدهون، 

 وا تجمبمته وتتمثل في الطمأنينة واال تقرار االجتممعي والتقدير االجتممعي وال عمدة والقنمعة 
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وتعر  منظمة الصحة العملمية جودة الحيمة بأنهم انطبمع الفرد تجمه حيمته عمن الن ق والمعميير 
القة بين تحقيق أهدافه وتوقعمته وفق مفمهيم معيمرية محددة لديه، الثقمفية في مجتمعه وم توى الع

ومن وجهة نظر أخر  هي عملية الدمج والتكممل بين جوانت صحة الفرد الف يولوجية والنف ية 
وم توى عدم االعتممدية والعالقمأل االجتممعية، وعالقة ذلك بمم يبرز في الم تقبل من أحداث 

 (13: 3141بياية  )الهمر، 

مم رعوان وهريد  فيعرفمن الرعم عن الحيمة بأنه درجة تقبل الفرد لذاته، بمم حقق من انجمزاأل أ
في حيمته الممعية والحمعرة، ويفصح هذا التقبل عن نف ه في توافق الفرد مو ذاته واآلخرين، 

 (44:  3114وجوانت الحيمة المختلفة، ونظرته المتفمالة عن الم تقبل ) ليممن، 

( أن الرعم عن الحيمة هو تقدير عمم لنوعية shin & Johnson 1978ون ون )ويرى شين وج
 (05: 3114حيمة الشخر ح ت المعميير التي انتقمهم لنف ه  )عبد العزيز، 

جودة الحيمة بأنهم حملة  Stuart Brownوفي جمنت آخر من جوانت الرعم يعر   تيوراأل براون 
مدى وا و من المشمعر منهم: الحيوية واإلقبمل على  كلية ذاتية توجد عندمم يتوازن داخل الشخر

الحيمة، الثقة في الذاأل، الصراحة وا ممنة مو الذاأل ومو اآلخرين، البهجة والمر ، ال عمدة، 
 (461: 3111الهدوو، واالهتممم بمآلخرين  )رجيعة، 

العمم عن  ( أن الرعم عن الحيمة ينق م إلى بعدين ا ول وهو الرعم13: 3111ويذكر )منصور، 
الحيمة، والثمني الرعم عن مجمالأل حيمتية نوعية مثل: العمل، الزواج، التعليم، ال كن، الدين 

 وغيره  

فيوعح بأن هنمك عالقة مم بين اإلبداع والرعم عن  (Fredrickson, 2001)أمم فريدريك ون 
بح أفكمره مرنة ممم يتيح الحيمة بقوله: "والرعم عن الحيمة يتيح للفرد الفرض المالامة لإلبداع، فتص

 له القدرة على حل المشكالأل الصعبة التي يقمبلهم" 

ويشير ملكوش أن من الجوانت الهممة للشعور بملرعم عن الحيمة جوانت الحيمة الصحية، والراحة 
الممدية، والعالقمأل الحميمة، وا طفمل، وا  رة، والصداقة، والمجتمو، والدرا ة، وتنمية وفهم 

 (44:  3114لعمل، وو مال اإلعالم، واال تجممم، والدين  ) ليممن، الذاأل، وا

( أـن الحكم على م توى الرعم عن الحيمة يعتمد Denier. et al, 2003ويرى دينر وآخرون )
على مقمرنة الفرد لظروفه بملم توى المثملي الذ  يفترعه لحيمته، وهذا يعني أن الحكم على مدى 
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ة يعتمد على مقمرنته بم توى مثملي يععه الفرد نصت عينيه، وهذا رعم الفرد عن شاونه الحملي
 الم توى المثملي ليس إجبمريًم، وهو عالمة مميزة للصحة النف ية 

وتعتبــر منظمــة اليون ــكو أن جــودة الحيــمة يعــد مفهومــًم شــمماًل يعــم كــل جوانــت الحيــمة كمــم يــدركهم 
مأل ا  م ـية، واإلشـبمع المعنـو  الـذ  يحقـق الفرد، وهو مفهوم يت و ليشـمل اإلشـبمع المـمد  للحمجـ

التوافــق النف ــي للفــرد عبــر تحقيقــه لذاتــه، وعلــى ذلــك فــإن جــودة الحيــمة مــن هــذه الرؤيــة لهــم ظــرو  
 (564: 3111موعوعية ومكونمأل ذاتية  )عزت، 

لى وُيعر  الرعم عن الحيمة بأنه ذلك البنمو الكل ِّي الذ  يتكون من مجموعة المتغيراأل التي تهد  إ
راأل ذاتية تقيس مقدار  راأل موعوعية تقيس اإلمكمنمأل المتدفقة على الفرد، ومؤش ِّ إشبمع الفرد، بمؤش ِّ

 (454: 3143اإلشبمع الذ  تحقق  )نعي ة، 

أمم الد وقي فيعر  الرعم عن الحيمة بأنه: "تقييم الفرد لنوعية الحيمة التي يعيشهم طبًقم لن قه 
مقمرنة الفرد لظروفه الحيمتية بملم توى ا مثل الذ  يعتقد أنه القيمي، ويعتمد هذا التقييم على 

 (44: 3111منم ت لحيمته" )عبد الغني، 

أن جودة الحيمة كجمنت من جوانت الرعم هي "نتماج لتفمعالأل فريدة بين الفرد  Goodeويرى جود 
ة في حيمته، أو والمواق  الحيمتية الخمصة، وعرفهم بأنهم درجة ا تمتمع الفرد بإمكمنيمته الهمم

بصورة أخرى إلى أ  حد يرى الفرد حيمته جيدة، ويعي  أن البعض يرى أن جودة الحيمة مفهوم 
يعكس مواق  الحيمة المرغوبة لدى الفرد في ثالثة مجمالأل راي ية للحيمة هي: الحيمة ا  رية 

للفردـ، ومواق   والمجتمعية، المهنة أو العمل، والصحة، ويعتمد هذا الحكم على اإلدراك الذاتي
دراك اآلخرين المهمين للفرد"  )همشم،   (431: 3114الحيمة العمغطة، وا 

جودة المعيشة بأنهم تقييم الفرد اإليجمبي لظرو  حيمته،  Wendy et alوتعر  ويند  وآخرون 
ذلك التقييم الذ  ينعكس في الرعم العمم عن الحيمة، والشعور بمل عمدة، والرعم الشخصي عن 

 الحيمة الشخصية، كملصداقة والحيمة ا  رية والحيمة التعليمية   يمقمأل 
 (441: 3141)أبو النيل، 

أنه يمكن فهم ال عمدة بوصفهم انعكم ًم لدرجة الرعم عن الحيمة، أو  Abagelويعتبر أبمجيل 
 بوصفهم انعكم ًم لمعدالأل تكرار حدوث االنفعمالأل ال مرة وشدة تكرار هذه االنفعمالأل  

 (43:  3114، ) ليممن
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( فترى أن الرعم عن الحيمة يتعمن صفمأل متنوعة: كملتفمؤل، توقو 100: 3116أمم )علوان، 
الخير، اال تبشمر، الرعم عن الواقو، تقبل النفس واحترامهم، واال تقالل المعرفي والوجداني، فإذا 

خر، خمصة وأن تحققأل هذه الصفمأل لدى اإلن من فإنه عنداذ يشعر بمل عمدة أكثر من أ  وقأل آ
 ال عمدة ترتبط ارتبمطم وثيقم بملرعم عن الحيمة 

نموذج ُبني على الوجهة التكمملية لاطر النظرية، ويتعمن هذا النموذج  Evansوقد اقتر  ايفمنس 
 ممأل الشخصية )تقدير الذاأل، التفمؤل، العصمبية، االنب مطية( وهي  ممأل نمبعة من داخل الفرد، 

لمعرفية واالنفعملية في الشخصية، وتتعمن االنفعمل اإليجمبي أو ال لبي وتشتمل على ا بعمد ا
ويكون داخلي المصدر وهو مكون انفعملي، والرعم عن الحيمة ويكون داخلي المصدر وهو مكون 

 (51: 3144معرفي  )المملكي، 

ى الفرد ( أن الفعملية االنفعملية تعد أحد متطلبمأل جودة الحيمة لد484: 3111ويذكر )الخليفي، 
ورعمه عنهم، وتتحقق هذه الفعملية بمل يطرة على االنفعمالأل وتوجيههم وجهًة بنموة، كمم أن هنمك 
من ينظر إلى جودة الحيمة بمعتبمرهم داللة التغير النف ي االجتممعي االيجمبي الذ  يحدث في 

لخدممأل عندمم ا تجمبمأل ا فراد والجممعمأل تجمه البرامج والخدممأل المقدمة، بمعنى أن هذه ا
تحدث أثرًا ايجمبيًم يعبر عن الفمعلية اإلشبمعية لل لوك في االتجمه الصحيح، فإن ذلك هو معيمر 

 م مهمتهم في تحقيق جودة الحيمة 

بــأن هنــمك ثالثــة أشــيمو راي ــية لتحقيــق ال ــعمدة لكــي يتمتــو الفــرد بصــحة  Hurlockويــرى هيرلــوك 
اإلنجمزاأل(، وبـملتي فـإن الرعـم عـن الحيـمة يشـتمل علـى نف ية وج مية  ليمة وهي )التقبل والحت و 

 ثالثة جوانت وهي تقبل الحيمة، واإلنجمزاأل، وتقبل الذاأل واآلخرين  
 (44:  3114) ليممن، 

وتعر  الجوهر  جودة الحيمة بأنهم ذلك البنمو الكلي الشممل الذ  يتكون من مجموعة من 
جمأل ا  م ية لافراد الذين يعيشون في نطمق هذه المتغيراأل المتنوعة التي تهد  إلى إشبمع الحم

الحيمة، بحيث يمكن قيمس هذا اإلشبمع بمؤشراأل موعوعية تقيس القيم المتدفقة، وبمؤشراأل ذاتية 
 (14: 3115تقيس قدر اإلشبمع الذ  تحقق  )عبد القمدر، 

ى االتجــمه غيــر أن ثمــة مــن ينظــر لمفهــوم الرعــم عــن الحيــمة مــن خــالل ثالثــة اتجمهــمأل راي ــة وهــ
 االجتممعي واالتجمه الطبي واالتجمه النف ي 
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حيث يعر  أصحمت االتجمه االجتممعي الرعم عن الحيمة من منظور يركز على ا  رة والمجتمو، 
وعالقـــمأل ا فـــراد والمتطلبـــمأل الحعـــمرية وال ـــكمن والـــدخل والعمـــل، وعـــغوط الوظيفـــة والمتغيـــراأل 

 االجتممعية ا خرى 

فقــد اعتمـد علــى تحديــد مؤشــراأل رعـم الفــرد عــن حيمتــه بمعيـمر الجــودة ولــم يحــدد  أمـم االتجــمه الطبــي
تعريفًم واعحًم لهذا المفهوم، وقد زاد اهتممم ا طبمو والمتخصصين في الشاون االجتممعية والبمحثين 
فـــي العلـــوم االجتممعيـــة بتعزيـــز ورفـــو جـــودة الحيـــمة لـــدى المرعـــى مـــن خـــالل تـــوفير الـــدعم النف ـــي 

 ي لهم واالجتممع

ـــمهيم  بينمـــم يركـــز االتجـــمه النف ـــي علـــى إدراك الفـــرد كمحـــدد أ م ـــي للمفهـــوم وعالقـــة المفهـــوم بملمف
شــبمعهم، وتحقيــق الــذاأل وم ــتوى الطمــو  لــدى  النف ــية ا خــرى، وأهمهــم القــيم والحمجــمأل النف ــية وا 

 (3141ا فراد  )أحمد، 

ومم يأمل في تحقيقه ومم حققه اآلخرون، والرعم عن الحيمة يعد دالة للمقمرنة بين مم حققه الفرد 
والدرا مأل المبكرة في هذا المجمل تنمولأل الشعور بمل عمدة كبديل للرعم عن الحيمة ولكن الدرا مأل 
الحديثة تركز على مصطلح الرعم عن الحيمة نظرًا  نه يتعمن المكون المعرفي بجمنت المكون 

عض إلى المفهومين على أنهمم مترادفين وهو مم الوجداني الذ  يتعمنه مفهوم ال عمدة وينظر الب
 أدى إلى تداخل في تف ير كثير من النتماج التي توصلأل إليهم الدرا مأل والبحوث ال مبقة 

 (51: 3118)عي ى ورشوان،  

وهنم أيعًم "ال ينبغي الخلط بين مفهوم جودة الحيمة وبين مفهوم م توى المعيشة والذ  ي تند أ م ًم 
اًل من ذلك ال تشمل مؤشراأل قيمس جودة الحيمة فقط الثروة وفرر العمل ولكن على الدخل، بد

أيعًم البياة العمرانية والصحة البدنية والعقلية والتعليم والترفيه وقعمو وقأل الفراغ واالنتممو 
 االجتممعي"  )المو وعة الحرة ويكيبيديم(

الشعور بح ن الحمل، وهذا يختل   وقد ميزأل الدرا مأل الحديثة بعدًا عممًم تعمن حملة عممة من
إلى حد مم عن ال عمدة كحملة انفعملية ايجمبية، والعنمو كحملة  لبية، ويمكن تعريفه على أنه تقدير 
عقلي لنوعية الحيمة التي يعيشهم الفرد ككل، أو حكم بملرعم عن الحيمة، ويمثل هذا البعد خلفية 

 عم عن العمل، أو الزواج، أو الصحة  عممة للعديد من المقمييس النوعية للرعم، كملر 
 (45: 4114)أرجميل، 
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وبعد هذا اال تعراض  هم مم تنموله البمحثون من تعري  لمصطلح الرعم عن الحيمة بكمفة جوانبه، 
جممع، يعر  البمحث الرعم عن الحيمة بأنه مفهوم شممل  وخمصة الجوانت التي كمن عليهم اتفمق وا 

متغيراأل وحمجمأل متنوعة كمم يدركهم هو، ويشمل مدى إشبمع الفرد يلم بكل مم يحيط بملفرد من 
 لهذه الحمجمأل والمتغيراأل المحيطة به، والتي تؤد  إلى توافقه مو ذاته ومو المجتمو 

 مصادر الرضا عن الحياة :
( أربعة مصمدر يجد اإلن من Crumbangh & mohalish,1969حدد كرومبمخ وموليش )
 ن جودة حيمته، وهي:فيهم مم يحقق له الرعم ع

 القنمعة في الحيمة   4
 القدرة على وعو أهدا  محددة وانجمزهم   3
 أن يكون الفرد لديه قدرة ال يطرة على حيمته   4
 اال تثمرة والحممس والجد في الحيمة   1

 " فحدد مصمدر الرعم عن الحيمة بملتملي: Preger 1998أمم بريجر " 
 أكثر وتطوير اإلمكمنمأل العقلية النمو الشخصي كمم يتجلى في تحقيق معمر   -4
 يظهر في خدمة أو م معدة اآلخرين  -3
 العالقمأل المتبمدلة مو اآلخرين  -4
 العيش طبقًم لمعتقداأل محدودة  -1
 التعبير واإلبداع من خالل الفن، الجممل، المو يقى، الشعر، التألي   -5
 ية النواحي الممدية من خالل حيمزة الممتلكمأل وأ بمت الرفمه -8
 (3141التوجه الوجود  القمام على اللذة والمتعة  )ح ن،  -0

 أبعاد الرضا عن الحياة:
 من خالل التعريفمأل المتعددة لهذا المفهوم يمكن تمييز ثالثة أبعمد له وهي:

: وتشمل هذه الفاة الجوانت االجتممعية لحيمة ا فراد والتي يوفرهم المجتمو من الموضوعية (4
 م تلزممأل ممدية 

 : ويقصد بهم مدى الرعم الشخصي بملحيمة، وشعور الفرد بجودة الحيمة ذاتيةال (3
: وتم ثل الحد المثملي إلشبمع حمجمأل الفرد، وا تطمعته العيش بتوافق روحي الوجودية (4

 (454: 3143ونف ي مو ذاته ومو مجتمعه  )نعي ة، 
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ذو أبعمد عديدة أوعحهم  أمم في مو وعة علم النفس فيتم تعري  الرعم عن الحيمة على أنه مفهوم
 محمور وهي كمآلتي: 0في  Peterman and Silasبيترممن و يال 

 التوازن االنفعملي ويتمثل في عبط االنفعمالأل االيجمبية واالنفعمالأل ال لبية  (4
 الحملة الصحية العممة للج م  (3
 اال تقرار المهني حيث يمثل الرعم عن العمل بعدًا هممًم في جودة الحيمة  (4
 رار ا  ر  وتواصل العالقمأل داخل البنمو العمالي اال تق (1
 ا تمرارية وتواصل العالقمأل االجتممعية خمرج نطمق العمالة  (5
 اال تقرار االقتصمد  وهو مم يرتبط بدخل الفرد الذ  يعينه على مواجهة الحيمة   (8
   التواؤم الجن ي ويرتبط بذلك مم يتعلق بصورة الج م والرعم عن المظهر والشكل العمم (0

 (564: 3111)عزت، 

 فترى أن الرعم عن الحيمة يتعمن ا بعمد التملية: Raifأمم راي  
: ويشير إلى القدرة على أقصى مدى ت مح به القدراأل واإلمكمنمأل، والنعج تقبل الذات  4

 الشخصي، واالتجمه االيجمبي نحو الذاأل 
قمأل ايجمبية مو اآلخرين : وتشير إلى القدرة على إقممة عالالعالقات اإليجابية مع اآلخرين  3

قمامة على الثقة والتواد، القدرة على التوحد مو اآلخرين، والقدرة على ا خذ والعطمو مو 
 اآلخرين 

: وتشير إلى القدرة على تقرير مصير الذاأل، واالعتممد على الذاأل، والقدرة االستقاللية  4
 على عبط وتنظيم ال لوك الشخصي 

وتشير إلى القدرة على اختيمر وتخيل البيامأل  البيئة(:الكفاءة البيئية )السيطرة على   1
 المنم بة، والمرونة الشخصية أثنمو التواجد في ال يمقمأل البياية 

: وتشير إلى أن يكون للفرد هد  في الحيمة ورؤية توجه تصرفمته وأفعمله هدفية الحياة  5
 نحو تحقيق هذا الهد  مو المثمبرة واإلصرار 

مكمنيمته الشخصية إلثراو : وتشير إلالنمو الشخصي  8 ى قدرة الفرد على تنمية قدراته وا 
 (461: 3111حيمته  )رجيعة، 
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 مبادئ الرضا عن الحياة:
أن جودة الحيمة والرعم عنهم تعتمد على مجموعة من المبمدئ  Good 1990أوعحأل جود  

 منهم:
دى قدرته على أن جودة الحيمة مرتبطة بمجموعة من االحتيمجمأل الراي ية لإلن من، وبم  4

 تحقيق أهدافه في الحيمة 
أن معمني جودة الحيمة تختل  بمختال  وجهمأل النظر اإلن منية، بمعنى أنهم تختل  من   3

شخر آلخر، ومن عمالة إلى أخرى، ومن برنممج تأهيلي إلى آخر، ومن شخر مهني 
 إلى آخر 

فيهم هذا اإلن من أو أن مفهوم جودة الحيمة له عالقة وطيدة ومبمشرة بملبياة التي يعيش   4
 ذاك 

 أن مفهوم جودة الحيمة يعكس التراث الثقمفي لإلن من وا شخمر المحيطين به    1
(48: 3144)الهنداو ،   

 النظريات المفسرة للرضا عن الحياة:

 نظرية المقارنة االجتماعية:  (4
خرين عمن الثقمفة الواحدة، يرى أصحمت هذا االتجمه أن ا فراد يقمرنون أنف هم مو اآل

ويكونون أكثر  عمدة إذا كمنأل ظروفهم أفعل ممن يحيطون بهم، فملمقمرنة تخلق درجمأل 
مختلفة من الرعم عمن المجتمو والثقمفة الواحدة، فملرعم عن الحيمة يعتمد على المقمرنة بين 

أو الممدية من نمحية، ومم المعميير الموعوعية أو المتوقعة، الفردية أو الثقمفية أو االجتممعية 
تم تحقيقه على أرض الواقو من نمحية أخرى، وقد تكون المقمرنة بين ا فراد أو الجممعمأل 
المحيطة أو بين الدول والمجتمعمأل، وبملتملي تختل  درجمأل الرعم عن الحيمة بمختال  

 (48-45:  3114المعميير الذاتية واالجتممعية واالقتصمدية   ) ليممن، 

 التكيف أو التعود: نظرية (2
يتصر  ا فراد بشكل مختل  تجمه ا حداث الجديدة في الحيمة، وذلك اعتممدًا على نمط 
شخصيمتهم، وردود أفعملهم، وأهدافهم بملحيمة، ولكن نتيجة التعود والتأقلم مو ا حداث وبمرور 

نتماج الدرا مأل الوقأل فإنهم يعودون إلى النقطة ا  م ية التي كمنوا عليهم قبل ا حداث، ف
تشير إلى أن ا فراد من مختل  ا عممر وبغض النظر عن الجنس ال يختلفون في الشعور 
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بمل عمدة أو الرعم عن الحيمة ويرجعون ال بت إلى مدى التكي  والتأقلم مو ا وعمع الجديدة، 
داو ثم فقد وجد أن ا فراد الذين أصيبوا بإعمقمأل نتيجة الحوادث كمنوا في البداية غير  ع

 أصبحوا أكثر  عمدة فيمم بعد نتيجة التكي  مو ا وعمع الجديدة 

 نظرية التقييم: (3
وترى هذه النظرية أن الشعور بملرعم يمكن قيم ه من خالل عدة معميير، وأحد هذه المعميير 
يعتمد على الفرد ومزاجه والثقمفة والقيم ال مادة، وذلك أن الظرو  المحيطة تؤثر على الشعور 

عم، فم فراد ال يفكرون عمدة بقدراتهم الحركية إال إذا تواجدوا مو أحد الذين يعمنون من بملر 
 (48-45:  3114إعمقة حركية  ) ليممن، 

وقد أشمرأل الدرا مأل إلى وجود فروق في درجمأل الرعم بين ا فراد في الثقمفمأل الفردية التي 
مأل الفردية، والعدالة والثقة بملنفس، يعتبر فيهم ا فراد وحدة م تقلة والتي تركز على الحري

وتتوفر فيهم أ بمت الحيمة الكريمة، حيث يقيم ا فراد حيمتهم فيهم بنمًو على مشمعرهم أو 
احتيمجمتهم الفردية، بخال  الثقمفمأل الجمعية حيث يعتمد أفراد هذه المجتمعمأل على الدعم 

 (18: 3144المملكي، االجتممعي في تحقيق أهدافهم، أو تحقيقهم عمن الجممعة  )

 نظرية القيم واألهداف والمعاني )نظرية الظروف الموضوعية(: (1
تقوم هذه النظرية على فرعية مفمدهم، أن الفرد يرعى عن حيمته عندمم يعيش في ظرو  
طيبة، ويشعر بم من والنجم  في تحقيق مم يريد من أهدا ، فيجد الصحبة الطيبة ويتزوج 

ون أ رة متمم كة، والحصول على العمل الجيد والمعمفمة في البدن، المرأة الصملحة وي عى ليك
 (15: 3144وبذلك يتمتو بملصحة النف ية  )المملكي، 

وقد أشمرأل أغلت الدرا مأل إلى أن ا فراد الذين يدركون حقيقة أهدافهم وطموحمتهم وينجحون 
الذين ال يدركون حقيقة في تحقيقهم يتمتعون بدرجة أعلى من الرعم عن الحيمة مقمرنة بأولاك 

 (40:  3114أهدافهم، أو الذين تتعمرض أهدافهم ممم يؤد  إلى الفشل في تحقيقهم  ) ليممن، 

 نظرية الخبرات السارة: (5
يرى أصحمت هذه النظرية أن الفرد يمكن أن يحقق الرعم عن الحيمة عندمم تكون خبراته فيهم 

أل هذه الظرو  هي نف هم مصدر الرعم بل  مرة وممتعة، بمم تولده من مشمعر ايجمبية، ولي 
يتوق  على مدى إدراك الفرد الخبرة ال مرة في هذه الظرو ، ويعتبر هذا اإلدراك م ألة ن بية 
تختل  من شخر آلخر وفق مم يدركه كل فرد من خبراأل ممتعة أو غير ممتعة في هذا 
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من تعبيرهم عن  الموق ، فقد تبين أن مجرد وعو ا شخمر في حملة مزاجية ح نة يزيد
الشعور بملرعم عن الحيمة ككل، وتبين أيعًم من بعض التجمرت أن الحمالأل المزاجية العمبرة 
لهم تأثير كبير على أحكمم الشعور بملرعم، وأن التفكير المتصل والمدعم بصورة عينية يزيد 

 (10: 3144من الشعور بملرعم  )المملكي، 

 نظرية الفجوة بين الطموح واإلنجاز: (6
شير هذه النظرية أن الفرد يرعى عن حيمته عندمم يحقق طموحمته، أو عندمم تكون انجمزاته ت

قريبة من طموحمته، وغملبًم مم تقوم الطموحمأل على المقمرنة مو اآلخرين ومو خبرة الفرد 
مكمنيمته فإنه ال ي تطيو  الممعية، ولكن عندمم يعو الفرد طموحمأل وأهدا  أعلى من قدراته وا 

 إلى أهدافه، وبملتملي يجد نف ه غير راعي عن حيمته الوصول 

وبذلك يؤد  الطمو  الزااد مو عع  اإلمكمنمأل إلى اإلحبمط والقلق الم تمر على الم تقبل، 
مكمنمته حتى ي تطو تحقيق أهدافه والشعور بملنجم   لذلك يجت الموازنة بين طمو  الفرد وا 

بين الطمو  واإلنجمز هي التي تحقق الرعم أم  والتوفيق، ومو ذلك فليس من المؤكد أن الفجوة
 (10: 3144العكس  )المملكي، 

 : Fordyceنظرية فورديس  (9
إن جودة الحيمة تتحقق عندمم تشبو حمجمأل الفرد وأن جودة الحيمة ال تعني حملة مؤقتة بل هي 

تج عنهم إح مس طويل المدى، وتعني القنمعة بملحيمة، واال تقرار االنفعملي حتى تصبح خبرة ين
التفمعل بين عوامل كثيرة ومتنوعة وقد يكون مصطلح جودة الحيمة مممثل لمصطلحمأل أخرى 
كثيرة منهم الرعم عن الحيمة والمتعة في الحيمة واالنجمز والقنمعة والشعور بملراحة وال عمدة في 

 (3141الحيمة  )ح ن، 

 تعقيب عام على النظريات:
قة التي اهتمأل بمفهوم الرعم عن الحيمة من تنوع نرى من خالل ا تعراض النظريمأل ال مب

الزوايم التي نظر من خاللهم كل أصحمت نظرية، فنظرية المقمرنة االجتممعية نظرأل للمشهد 
بشكل عمم من خالل وجود الفرد داخل مجتمعه وكيفية مقمرنته لنف ه بمآلخرين، وتشمبهأل معهم 

الفرد من خالل عدة معميير يقيم من خاللهم  أيعًم نظرية التقييم التي ف رأل مفهوم الرعم لدى
الفرد مفهومه للرعم عن حيمته، أمم نظرية القيم وا هدا  فف رأل مفهوم الرعم من خالل 
تحقيق الفرد  هدافه وطموحمته، في حين أن نظرية الخبراأل ال مرة ف رأل لنم الرعم من خالل 
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ببة للنفس تولد عنهم مشمعر إيجمبية الذكريمأل ال مبقة للفرد، فمتى كمنأل الذكريمأل  مرة ومح
تولد شعورًا عممًم بملرعم، وف رأل نظرية الفجوة بين الطمو  واإلنجمز تف يرًا مشمبهًم لنظرية 

 ا هدا  والمعمني حيث أن الرعم يعتمد على تحقيق ا هدا  المرجوة وانجمزهم 

نه يمكن إيجمد بعض جوانت وقد تمثل النظريمأل ال مبقة تف يراأل جزاية للرعم عن الحيمة، إال أ
 التوافق والتكممل فيهم بينهم، فهي تشير إلى:

 أن يعيش الفرد في ظرو  طيبة تشعره بم من والطمأنينة  (4
 أن يدرك الخبراأل ال مرة التي تمتعه وت ره  (3
 أن يحقق أهدافه في الحيمة، ويتغلت على الصعوبمأل التي تواجهه  (4
مكم (1  نمته، حتى ال يتعرض لمواق  اإلحبمط أن تكون طموحمته في م توى قدراته وا 
 أن يحقق النجم  في درا ته أو عمله، حتى يشعر بملكفموة والجدارة وتقدير الذاأل  (5

 مظاهر جودة الحياة )الرضا عن الحياة(:

 العوامل المادية والتعبير عن حسن الحال: .4
فراده، العوامل الممدية الموعوعية: وتشمل الخدممأل الممدية التي يوفرهم المجتمو    أ

 إلى جمنت الفرد وحملته االجتممعية والزواجية والصحية والتعليمية 
ح ن الحمل: ويعتبر بمثمبة مقيمس عمم لجودة الحيمة، كمم يعتبر مظهرًا  طحيًم   ت

 (13: 3144للتعبير عن جودة الحيمة  )الهنداو ، 
 

 إشباع الحاجات والرضا عن الحياة: .2
شراأل الموعوعية لجودة الحيمة، فعندمم إشبمع وتحقيق الحمجمأل: وهو أحد المؤ   أ

 يتمكن الفرد من إشبمع حمجمته فإن جودة حيمته تزداد وترتفو ويزداد رعمه عنهم 
الرعم عن الحيمة: "وهو درجة تقبل الفرد لذاته، بمم حقق من انجمزاأل في حيمته   ت

الممعية والحمعرة، ويفصح هذا التقبل عن نف ه في توافق الفرد مو ذاته 
 ن، وجوانت الحيمة المختلفة، ونظرته المتفمالة عن الم تقبل" واآلخري

 ( 44:  3114) ليممن، 
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حساسه بمعنى الحياة: .3  إدراك الفرد للقوى والمتضمنات الحياتية وا 
القوى والمتعمنمأل الحيمتية: فملبشر كي يعيشوا حيمة جيدة ال بد لهم من ا تخدام   أ

 ممنة داخلهم القدراأل والطمقمأل وا نشطة االبتكمرية الك
معنى الحيمة: فكلمم شعر الفرد بقيمته وأهميته للمجتمو واآلخرين، وشعر بإنجمزاته   ت

 (13: 3144ومواهبه، كل ذلك يؤد  إلى إح م ه بجودة حيمته  )الهنداو ، 
 

حساس الفرد بالسعادة: .1  الصحة والبناء البيولوجي وا 
تزيد من ن بة رعم  الصحة والبنمو البيولوجي: تمتو الفرد بصحة ج مية  ليمة  أ

 الفرد عن حيمته ونظرته التفمؤلية للم تقبل 
ال عمدة: "وهي حملة من التوازن الداخلي ي ودهم عدد من المشمعر اإليجمبية   ت

كملرعم واالبتهمج وال رور، والتي ترتبط بملجوانت ا  م ية للحيمة مثل ا  رة 
 (11: 3114والعمل والعالقمأل االجتممعية"  )القم م، 

 
 دة الحياة الوجودية:جو  .5

"إن جوهر اإلن من يتمثل في عمق الفطرة وثرااهم وفيه إمكمنيمأل اإلن من الكممنة، وطمقته 
المتأصلة، تلك التي تج د الطبيعة اإلن منية وتعطي لإلن من معنًى لوجوده وهدفًم لحيمته، 

 (345: 4111فيه تحقيق إلن منيته وا عالو لنف ه فوق ممديمتهم"  )الفرممو ، 

 مقومات الرضا عن الحياة
 تتم ثل مقوممأل الرعم عن الحيمة في حملة المعمفمة الكمملة بدنيًم وعقليًم ونف يًم واجتممعيًم 

 ووفق تعري  منظمة الصحة العملمية فإن للصحة عنمصر عدة هي:
 ة : القدرة على القيمم بوظما  الج م الدينمميكية وحملة مثلى من الليمقة البدنيالصحة الجسدية (4
: القدرة على التعر  على المشمعر والتعبير عنهم، وشعور الفرد بمل عمدة الصحة النفسية (3

 والراحة النف ية دون اعطرات أو تردد 
: وهي صحة تتعلق بملمعتقداأل والمممر مأل الدينية للحصول على  الم مو الصحة الروحية (4

 النفس 
عو  وتنم ق والشعور بملم ؤولية، : وهي صحة تتعلق بملقدرة على التفكير بو الصحة العقلية (1

 وقدرة على ح م الخيمراأل واتخمذ القراراأل وصنعهم 
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: وهي القدرة على إقممة العالقمأل مو اآلخرين واال تمرار بهم واالتصمل الصحة االجتماعية (5
 والتواصل مو اآلخرين واحترامهم 

رد من ممدة وأشخمر : وهي القدرة على إقممة العالقة مو كل مم يحيط بملفالصحة المجتمعية (8
 (418: 3143وقوانين وأنظمة  )نعي ة، 

( فيرى أن الرعم عن الحيمة تعري  ن بى يختل  من شخر آلخر 15: 3141أمم )الهمر، 
 ح ت مم يراه من معميير تقيم حيمته، وتوجد عوامل كثيرة تتحكم فيه:

 القدرة على التفكير وأخذ القراراأل  (4
 القدرة على التحكم  (3
 نية والعقلية الصحة الج مم (4
 ا حوال المعيشية والعالقمأل االجتممعية  (1
 القيم الثقمفية والحعمرية  -المعتقداأل الدينية  (5
ا وعمع المملية واالقتصمدية والتي عليهم يحدد كل شخر مم هو الشيو ا هم بملن بة له  (8

 والذ  يحقق  عمدته في الحيمة التي يحيمهم 

ذا تحدثنم عن مقوممأل جودة الحيمة ك جمنت أشمل ونعنى هنم النمحية الصحية نجدهم تتمثل في وا 
أربو نوا  أ م ية والتي تؤثر بشكل أو بآخر على صحة اإلن من بل وعلى نموه كمم أنهم تتفمعل 

 مو بععهم البعض:
 ( النمحية الج ممنية4
 ( النمحية الشعورية3
 ( النمحية العقلية4
 ( النمحية النف ية1

في االحتيمجمأل ا  م ية ا خرى العرورية لحيمة اإلن من التي ال  وتتمثل هذه النواحي ا ربو
ي تطيو العيش بدونهم والتي يمكن أن نطلق عليهم االحتيمجمأل ا ولية، وهذه االحتيمجمأل تق  جنبًم 
إلى جنت مو مقوممأل جودة الحيمة بل تعتبر جزوًا مكماًل لهم واإلخالل بأ  عنصر فيهم يؤدى إلى 

ن هذا ال يمنو من وجود عوامل أخرى خمرجة عن إرادة اإلن من تؤثر على خلق الصراع، ولك
 مقوممأل حيمته والتي تتصل بملنمحية الصحية وتتمثل في:

 ا مل -اإلحبمط -الموأل  -الحروت  -عغط العمل  -الخو  -ا لم -التقدم في العمر  -العجز
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ين مم هو طبيعي وبين مم يحدث نتيجة الليمقة الج ممنية بل والراحة أيعًم، لكنه البد أن نفرق ب -
 مرض  أو خمطئ حيمة أ لوت إتبمع

 كيفية الوصول للرضا عن الحياة:
 تحقيق الفرد لذاته وتقديرها: (4

إن ال عي وراو تحقيق الذاأل هو بمثمبة الهد  ا  مى والنهماي للطمو  اإلن مني، وبتحقيق 
 دة حيمته الفرد لذاته يزداد إقبمله على الحيمة ويرتفو م توى جو 

 إشباع الحاجات: (2
إن إشبمع حمجمأل الفرد بشكل  ليم ومتوازن يؤد  لزيمدة رعمه عن الحيمة، وأ  إعمقة تمثل 

 (16-11: 3144 ببًم مهمم من أ بمت انخفمض ن بة الرعم  )الهنداو ، 
 الوقوف على معنًى إيجابيًا للحياة:  (3

يجمبي ويرفو من قيمتهم، واإليممن إن تحمل المشقة والصبر وعدم الجزع يعطي للحيمة معنى إ
 بهد  الحيمة يجعل الفرد أكثر قدرة على العطمو واإلنتمج 

 وجود عالقات اجتماعية ودعم اجتماعي: (1
حدى  العالقمأل االجتممعية من الركماز ا  م ية للصحة النف ية ال ليمة والتوافق النف ي، وا 

 العوامل المهمة في تحقيق الرعم عن الحيمة 
 البة النفسية:توافر الص (5

وهي مجموعة من ال ممأل تتمثل في اعتقمد أو اتجمه عمم لدى الفرد في فمعليته وقدرته على 
ا تغالل كل المصمدر النف ية والبياية المتمحة كي يدرك بفمعلية أحداث الحيمة العمغطة 

على الشمقة إدراكم غير محر  أو مشوه، ويف رهم بواقعية وموعوعية ومنطقية، ويتعميش معهم 
 (8: 3143نحو إيجمبي، وتتعمن ثالثة أبعمد وهي االلتزام، والتحكم، والتحد    ) يد، 

 التدين: (6
إن التدين يعطي لحيمة الفرد معنى ايجمبي، ويجعله أكثر قدرة على تحمل العغوط والصدممأل 
 والصبر بدون جزع، ويقيه من ا مراض النف ية المختلفة، ويجعله أكثر توافقًم مو نف ه ومو

 المجتمو 
 التوجه نحو المستقبل: (9

إن اطمانمن الفرد نحو م تقبله يمثل عمماًل مهمم من عوامل تحقيق الرعم عن حيمته، والخو  
من الم تقبل يمثل أحد أ وأ أنواع القلق وهو القلق من المجهول، ممم ي بت حملة من التشمؤم 

 واالكتامت وانخفمض درجة الرعم عن الحيمة  
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 ة في اإلسالم:الرضا عن الحيا

الرعم هو اإليممن بملقعمو والقدر، واالطمانمن إلى اختيمر هللا عز وجل، فهو المدبر لكل أمر خيرًا 
كمن أم شر، وترك التدبير هلل من عالممأل الرعم عن الحيمة، فملراعي موقن أن تدبير هللا له خير 

 من تدبيره لنف ه 

من عر  لط  هللا تعملى رعي بفعله على كل  ويوعح اإلممم الغزالي في بيمن حقيقة الرعم أن
حمل، وأن الرعم بمم يخمل  الهوى ليس م تحياًل بل هو مقمم عظيم من مقمممأل أهل الدين، وأن 
الحت هلل تعملى يورث الرعم بأفعمل الحبيت ويكون ذلك من وجهين، ا ول أن يبطل اإلح مس 

ن كمن كمرهًم له بطبعه  بم لم، والثمني هو أن يدرك ا لم ولكن يكون راعيم   عنه بعقله وا 
 (386: 3110)حجمز ، 

ومن ثمراأل التوكل على هللا "الرعم" الذ  ينشر  به الصدر، وينف ح له القلت  قمل بععهم: "متى 
 رعيأل بمهلل وكياًل، وجدأل إلى كل خير  بياًل" 

رفوعًم: "إن هللا عز ومن لوازم الرعم وتوابعه: الفر  والرو ، وهو مم روى في حديث ابن م عود م
 وجل بق طه وعدله جعل الفر  والرو  في الرعم واليقين، وجعل الغم والحزن في ال خط والشك"  

 (3141)القرعمو ، 

والرعم ال يعني اال ت الم لوقماو ا مور، وال الخعوع واالتكملية، ولكنه نوع من اإلدراك الواقعي 
 يطرة عليهم للحيمة، وأن هنمك أمور ال يملك اإلن من ال 

ََضِيَ اللََّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا رومن ثمرة رعي العبد أن يرعى هللا  بحمنه وتعملى عنه يقول عز وجل 

   وَمَسَاكِنَ طَيَِّبَةً فِي جَنََّاتِ عََّْنٍ وَرِضْوَانٌ مَِّنَ اللَّهِ أَكْبَر(، ويقول جل شأنه 6)البينة، عَنْهُ 
ق جنمأل عدن فرعوان رت الجنة أعلى من الجنة، بل هو (، فقد رفو هللا الرعم فو 03)التوبة، 

غمية ومطلت أهل الجنة، وقمل ر ول هللا "إذا أحت هللا عبدًا ابتاله، فإن صبر اجتبمه فإن رعي 
 (381: 3110اصطفمه"  )حجمز ، 
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 عناصر جودة الحياة والرضا عنها في القرآن الكريم:
 ه ومصمدره، من القرآن الكريم وال نة النبوية، ليجد إن المتتبو والدارس للمنهج اإل المي بكل أ 

أن أول من دعم وأكد على عرورة تمتو اإلن من بحيمة جيدة، يكون فيهم الفرد متوافقًم مو نف ه ومو 
 بياته، ولم يق  عند التأكيد أهمية ذلك فقط بل وفر وهيئ ال بل المؤدية لهذه الحيمة الطيبة 

وم جودة الحيمة من خالل اإلشمرة للعنمصر والمقوممأل المؤدية له، ولقد أشمر القرآن الكريم لمفه
 وأشمر لهم بمفهوم الحيمة الطيبة بكل مم فيهم من عنمصر فرعية، ومن هذه العنمصر:

جْزِيَنَّهُمْ مَنْ عَمِ َ  َالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثََ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيَِّبَةً وَلَنَ الحيمة الطيبة:  (1

 (10)النحل،  أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
 (61)النحل،  وَاللَّهُ جَعَ َ لَكُم مَِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًاال كن الطيت واآلمن:  (2
رِ وَرَزَقْنَاهُم وَلَقََّْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي البَرَِّ وَالْبَحْالتكريم والتفعيل والرزق الطيت:  (0

 (01)اإل راو،  مَِّنَ الطَّيَِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلََ كَثرِيٍ مَِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيالً 
 (403)البقرة،  يَا أَيَُّهَا الََّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيَِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُما كل الطيت:  (2
  اتِ أُوْلَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَالنكم  الطيت:  (5

 (38)النور، 
 (46)آل عمران:  هَبْ لِي مِن لَََُّّنْكَ ذُرَِّيََّةً طَيَِّبَةً إِنََّكَ سَمِيعُ الََُّّعَاءَرتِّ الذرية الطيبة:  (6
 ا عَلََ أَنْفُسِكُمْ تَحِيََّة ً مِنْ عِنَِّْ اللََّهِ مُبَارَكَةً طَيَِّبَةً دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلَِّمُوَفإَِّذا ال الم الطيت:  (7

 ( 84)النور، 
 (31)الحج،  وَهَُُّوا إِلََ الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهَُُّوا إِلََ  ِرَاطِ الْحَمِيَِّالقول الطيت:  (2
 (56)ا عرا ،  بِّهِ وَالْبَلََُّ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَ البلد الطيت:  (1
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 جودة الحياة في فطرة اإلنسان

جوهر اإلن من بمكونمته وخصماصه فيه أ بمت جودة الحيمة وبهجتهم، إن جوهر اإلن من يتمثل في 
عمق الفطرة وثرااهم وفيه إمكمنيمأل اإلن من الكممنة، وطمقته المتأصلة، تلك التي تج د الطبيعة 

لوجوده وهدفًم لحيمته، فيه تحقيق إلن منيته وا عالو لنف ه فوق اإلن منية وتعطي لإلن من معنًى 
 ممديمتهم 

ولجوهر اإلن من خصمار مهمة تكش  الكثير من مكنونمته وتوجهمأل هذه المكنونمأل وعالقتهم 
 البينية، تلك التي تشكل بنية اإلن من النف ية، ومن هذه الخصمار:

 التكامل الوظيفي بين قوى الذات:  (4)
يز ثالث قوى في بنية اإلن من النف ية وهي: قوة الرو ، وقوة العقل، وقمبليمأل حيث يمكن تمي

 الفطرة، هذه القوى الثالث تشكل الجوهر وتعطي الدافو الطمبو العمم للفطرة 
فقد  مم اإلن من بملرو  فوق م توى الخصمار الحيوانية، وتوجهأل الرو  بمإلن من إلى القيم 

معرفة هللا  بحمنه وتعملي، والرو  تعطي اإلن من القوة التي والمعمر ، تلك التي من أهمهم 
 يواجه بهم صعوبمأل الحيمة وتحقق ر ملته وتصل به إلى هد  الوجود 

 

 االزدواجية السوية في سلوك اإلنسان:  (2)
 لوك اإلن من ال يمكن أن يكون ممديًم خملصًم أو روحيًم خملصًم، فهذا عد مبدأ التكممل 

ذاأل، ومتنمقعًم أيعًم مو مبدأ التوازن واالعتدال، فمل لوك اإلن مني الوظيفي لعمل قوى ال
شبمع  يتص  بمزدواجية التوجه، بمعنى أن ال لوك الواحد يجمو بين إشبمع الحمجمأل الممدية وا 
الحمجمأل الروحية، وبقدر مم يكون ال لوك طبيعيم بقدر مم يحقق لإلن من ارتبمطه بم رض التي 

 ي نفس الوقأل تطلعه إلي ال ممو مدفوعم بإشعمعمأل الرو  فيه هو منهم كمم يحقق له ف
 

 النزعة للتدين والنزعة لإلثابة:  (3)
في تكممل النزعة لإلثمبة مو النزعة للتدين وارتبمطهمم بملخملق  بحمنه وتعملي تشكيل مهم 
لعمير اإلن من، وقمعدة مهمة لعبط ال لوك، فتعلي من شأن جوهر اإلن من وتزيده نقمًو 

 ًا وطهر 
ويكون ال بيل لجودة الحيمة في ثالثة أمور مهمة هي: مجمهدة النفس، تم ك اإلن من بملكينونة 

 (334-345: 4111وتعميق الوجود، ا تشرا  أفق الحرية ا رحت  )الفرممو ، 
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 الفصـل الثالـث
 الدراسـات السابقـة والفروض

 
  
 مقدمة 

 دراسات متعلقة بالذكاء االجتماعي 

 باالتزان االنفعالي دراسات متعلقة 

 دراسات متعلقة بالرضا عن الحياة 

 التعقيب على الدراســـــــات السابقة 

 فــــــــــــــــــــروض الدراســـــــــــــــــــــــــــــة 
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 مقدمة

من المتعمر  عليه في الدرا مأل العلمية تخصير فصل كممل للدرا مأل ال مبقة التي 
و  على مم توصل إليه ال مبقون، ليكون نقطة انطالق للبمحث، تنمولأل موعوع الدرا ة، للوق

 ويكمل مم وقفوا عليه، وي تفيد من التجمرت ال مبقة 
 

لقد تعددأل وتنوعأل الدرا مأل التي تنمولأل متغيراأل هذه الدرا ة من مختل  وجهمأل النظر 
 وعالقتهم بملمتغيراأل المحيطة 

وجدهم بين يديه قد تخصصأل لدرا ة متغير أو  وقد الحظ البمحث أن الكثير من الدرا مأل التي
أكثر من المتغيراأل التي ا تهدفتهم هذه الدرا ة ولكن بشكل منفرد أو مو مجمالأل أخرى مختلفة 
عن هذه الدرا ة، فبعض الدرا مأل قد تنمولأل متغير الذكمو االجتممعي، وبععهم تنمول االتزان 

ن الحيمة أو جودة الحيمة، ولكن ح ت مم اطلو االنفعملي، وتنمولأل درا مأل أخرى متغير الرعم ع
عليه البمحث لم يجد درا ة حمولأل الربط بين متغيراأل االتزان االنفعملي والذكمو االجتممعي والرعم 
عن الحيمة معًم، ممم أعطى للبمحث م محة جيدة في تنمول هذه المتغيراأل، وقدم له إفمدة كبيرة في 

 اإلطمر النظر  الشممل من كمفة النواحي لهم التعرض لهم ومحمولة تف يرهم ووعو 

لقد حمولأل بقدر الم تطمع اإللممم بأكبر قدر ممكن من الدرا مأل العربية وا جنبية التي ا تطعأل 
ن كمن مم قرأته وا تجمعته حول موعوعي  الحصول عليهم واال تفمدة منهم في درا تي الحملية، وا 

ر الموجود أصال، فمعرفة اإلن من تبقى نمقصة مهمم من درا مأل وأبحمث ال يرقي إلى الكم الكبي
 ظن أنهم اكتملأل 

وفيمم يلي ن تعرض بععم منهم ح ت مم قرأ البمحث ومم أمكن الحصول عليه منهم وان كمنأل على 
  بيل الذكر ال الحصر 
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 أواًل: الدراسات المتعلقة بالذكاء االجتماعي:

 :Jain  &Saxena 2143. دراسة 4
إلى الكش  عن الذكمو االجتممعي لدى طالت المرحلة الجممعية من مختل   وهدفأل الدرا ة

( نصفهم من 431الكليمأل، وعالقته بعدد من المتغيراأل ا خرى، وقد تكونأل عينة الدرا ة من )
 Chaddaالذكور واآلخر من اإلنمث، وا تخدم البمحث مقيمس الذكمو االجتممعي من إعداد 

and Ganesan 2009أل نتماج الدرا ة أن اإلنمث كمنوا أكثر اجتممعية من الذكور، ، ولقد بي ن
 كمم أظهرأل تفوق طلبة كلية الفنون على بمقي الكليمأل في مقيمس الذكمو االجتممعي 

 :2144. دراسة الزعبي 2
وهدفأل الدرا ة إلى الكش  عن العالقة بين الذكمو االجتممعي وال لوك العدواني بأشكمله ا ربعة 

للفظي، والغعت، والعدااي( لدى الطلبة العمديين والمتفوقين، وقد تكونأل عينة الدرا ة )الج د ، وا
( من الطلبة المتفوقين من الص  العمشر، وا تخدم 485( من الطلبة العمديين و)486من )

البمحث مقيمس الذكمو االجتممعي من اعداد البمحث، ولقد أظهرأل نتماج الدرا ة أن الطلبة 
أكثر ذكمو اجتممعيم من الطلبة العمديين، في حين كمن الطلبة العمديون أكثر  لوكم  المتفوقين كمنوا

عدوانيم وعدوانم ج ديًم ولفظيًم من المتفوقين، وأظهرأل كذلك وجود عالقمأل ارتبمطية  ملبة دالة 
إحصمايم بين الذكمو االجتممعي وال لوك العدواني ككل، وشكلي العدوان الج د ، واللفظي عند 

 بة العمديين الطل

 :2141. دراسة على 3
وهدفأل الدرا ة إلى الكش  عن طبيعة العالقة بين الذكمو الشخصي )الذاتي واالجتممعي( وكل من 
المهمراأل االجتممعية والميول المهنية، ومعرفة الفروق بملن بة بعض المتغيراأل الديموغرافية، تكونأل 

مرحلة الثمنوية، وقد ا تخدم البمحث مقيمس ( طملت وطملبة من طلبة ال851عينة الدرا ة من )
الذكمواأل المتعددة )ميداس( من تعريت مريم اللحيمني، وأظهرأل نتماج الدرا ة وجود عالقة ارتبمطية 
موجبة بين الذكمو الشخصي )الذاتي واالجتممعي( والمهمراأل االجتممعية، كمم أظهرأل أيعًم وجود 

 االجتممعي والميل إلى التواصل مو النمس  عالقة ارتبمطية موجبة بين الذكمو الشخصي

 :2141. دراسة عريان 1
تحديد أهم مهمراأل الذكمو االجتممعي المطلوبة لمعلم الفل فة ومدى تأثير عمداأل هدفأل الدرا ة إلى 

( من معلمي الفل فة، وا تخدم البمحث مقيمس 75، وقد تكونأل عينة الدرا ة من )العقل عليهم
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اعداده، وأظهرأل نتماج الدرا ة أن المهمراأل التي نملأل أعلى الدرجمأل في الذكمو االجتممعي من 
المقيمس مرتبة كملتملي، ر م االبت ممة على الوجه بم تمرار ثم إدارة ا زممأل بحكمة ثم ح ن 

 التصر  في المواق  االجتممعية، وكمنأل أقلهم النجم  االجتممعي 

 : 2141. دراسة المنابري 5
إلــى التعــر  علــى نــوع العالقــة بــين الــذكمو االجتمــمعي والم ــاولية االجتممعيــة  هــدفأل هــذه الدرا ــة 

والتحصــيل الدرا ــي لــدى طملبــمأل اإلعــداد التربــو  بجممعــة أم القــرى، وتكونــأل تكونــأل عينــة الدرا ــة 
( طملبة من طملبمأل اإلعداد التربو  بجممعة أم القـرى، وا ـتخدمأل البمحثـة مقيـمس الـذكمو 831من )

مــن اعــدادهم ومقيــمس الم ــاولية االجتممعيــة مــن اعــداد الحــمرثي، وأظهــرأل النتــماج وجــود االجتمــمعي 
عالقة ذاأل داللة إحصماية بين الـذكمو االجتمـمعي والم ـاولية االجتممعيـة، وعـدم وجـود عالقـة ذاأل 
داللة بين الذكمو االجتممعي والتحصيل الدرا ي، ووجود عالقـة ذاأل داللـة احصـماية بـين الم ـاولية 

جتممعيـــة والتحصـــيل الدرا ـــي، كمـــم أظهـــرأل أيعـــًم عـــدم وجـــود فـــروق ذاأل داللـــة إحصـــماية بـــين اال
ـــة  ـــة علـــى كـــاًل مـــن مقيـــمس الـــذكمو االجتمـــمعي ومقيـــمس الم ـــاولية االجتممعي ا ـــتجمبمأل أفـــراد العين

 ودرجمأل التحصيل الدرا ي وفقًم لمتغير التخصر 

 : 2114. دراسة عسقول 6
العالقــــة بــــين الــــذكمو االجتمــــمعي والتفكيــــر النمقــــد وعالقتــــه بــــبعض هــــدفأل هــــذه الدرا ــــة إلــــى بحــــث 

( مـــن طلبـــة الجممعـــة )ذكـــور 464المتغيـــراأل لـــدى طلبـــة الجممعـــة، وقـــد تكونـــأل عينـــة الدرا ـــة مـــن )
نمث(، وا تخدم البمحث مقيمس الذكمو االجتممعي من إعداد الغول  ، وأظهرأل النتماج وجود 4114وا 

وم ــتوى فــوق المتو ــط مــن التفكيــر النمقــد   %16 41حيــث بلــغ م ــتوى متــدني للــذكمو االجتمــمعي 
عن طلبة الجممعة وأيعًم وجود عالقـة ذاأل داللـة إحصـماية بـين الـذكمو االجتمـمعي والتفكيـر النمقـد، 
وأيعــًم عــدم وجــود فــروق ذاأل داللــة إحصــماية علــى كــاًل مــن مقيــمس التفكيــر النمقــد ومقيــمس الــذكمو 

 جممعة، التخصر( االجتممعي تعز  لمتغيراأل )ال

 :2114. دراسة رجيعة 9
بحث الفروق بين الطلبة مرتفعي ومنخفعي الذكمو االجتممعي في ادراك جودة هدفأل الدرا ة إلى 

( من طلبة كلية التربية 154، وقد تكونأل عينة الدرا ة من )الحيمة النف ية والتحصيل ا كمديمي
، 3111الذكمو االجتممعي من اعداد المغمز   بجممعة ال ويس، وا تخدم البمحث في درا ته مقيمس

وقد أظهرأل النتماج عدم وجود فروق ذاأل داللة إحصماية بين الطالت ذو  الذكمو المرتفو 
 والمنخفض في التحصيل ا كمديمي و إدراك جودة الحيمة النف ية 
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 :2118. دراسة محمود وغولي 8
عي لدى طالت المرحلة اإلعدادية وكش  لتعر  على م توى الذكمو االجتممهدفأل الدرا ة إلى ا

( طملت 245، وقد تكونأل عينة الدرا ة من )العالقة االرتبمطية بين النقد المتكرر والذكمو االجتممعي
، 4111من المرحلة اإلعدادية، وا تخدم البمحث مقيمس الذكمو االجتممعي من اعداد حبيت 

 ين النقد المتكرر والذكمو االجتممعي وأظهرأل النتماج وجود عالقة ارتبمطية موجبة ودالة ب

 :2118وآخرون  Dong. دراسة 4
وهدفأل الدرا ة إلى الكش  عن العالقة بين  الذكمو االجتممعي وح م ية التواصل بين الثقمفمأل 
وركزأل على عممل احترام الذاأل، وهدفأل أيعًم إلى الكش  عن م توى كل من المتغيرين لدى 

( طملت جممعي في جممعتين في غرت الواليمأل 141نة الدرا ة من )أفراد العينة، وقد تكونأل عي
المتحدة، وا تخدم البمحث مقيمس الذكمو االجتممعي من إعداده، ولقد أظهرأل نتماج الدرا ة وجود 

دالة بين الذكمو االجتممعي وح م ية التواصل بين الثقمفمأل، خمصة أبعمد احترام  ارتبمطيةعالقة 
 الذاأل وفعملية الذاأل 

 :2119. دراسة فودة 41
هدفأل الدرا ة إلى قيمس أثر ا تخدام بعض نممذج التعلم البنماي على تنمية مهمراأل التفكير 
والذكمو االجتممعي في أداو مهمراأل البيو والتوزيو لدى طالت فرع اإلدارة والخدممأل، وقد تكونأل 

تخدم البمحث مقيمس الذكمو ، وا ( طملبة من طالت الص  الثملث الثمنو  التجمر 03العينة من )
طالت المجموعة التجريبية الذين در وا بوا طة نموذج التعلم االجتممعي، وأظهرأل النتماج أن 

البنماي تفوقوا على طالت المجموعة العمبطة الذين در وا بملطريقة العمدية في أدااهم الختبمر 
الذين در وا بوا طة نموذج التعلم  طالت المجموعة التجريبية، كمم أظهرأل أيعًم أن مهمراأل التفكير

البنماي تفوقوا على طالت المجموعة العمبطة الذين در وا بملطريقة العمدية في أدااهم على مقيمس 
  الذكمو االجتممعي 

 : 2119. دراسة القدرة 44
هـــدفأل هـــذه الدرا ـــة إلـــى معرفـــة م ـــتوى الـــذكمو االجتمـــمعي وعالقتـــه بملتـــدين لـــدى طلبـــة الجممعـــة 

مية، كمم هدفأل إلى التعر  على العالقة بين م توى الذكمو االجتممعي وعـدد مـن المتغيـراأل اإل ال
نـمث(، وا ـتخدم 536ا خرى، وتكونـأل عينـة الدرا ـة مـن ) ( مـن طلبـة الجممعـة اإل ـالمية )ذكـور وا 

، وأظهــرأل النتــماج وجــود م ــتوى مرتفــو 4114البمحــث مقيــمس الــذكمو االجتمــمعي مــن اعــداد الغــول 
االجتممعي لدى طلبة الجممعة اإل المية كمم أظهرأل أيعم وجود فروق ذاأل داللة إحصماية  للذكمو
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بين درجمأل الطلبة على مقيمس الذكمو االجتممعي ودرجمتهم على مقيمس التدين، وعدم وجـود فـروق 
 ذاأل داللة إحصماية بين متو طي درجمأل الطالت والطملبمأل على مقيمس الذكمو االجتممعي 

 :Cavins 2115ة . دراس42
وهدفأل الدرا ة إلى ا تكشم  العالقة بين الذكمو االجتممعي والمممر مأل القيمدية بين القيمداأل 

( 64الطالبية الجممعية، وعالقته بعدد من المتغيراأل ا خرى، وقد تكونأل عينة الدرا ة من )
، Chadda and Ganesan 2009طملت، وا تخدم البمحث مقيمس الذكمو االجتممعي من إعداد 

بين الذكمو االجتممعي بأبعمد الفرعية )تحقيق  ارتبمطيةولقد أظهرأل نتماج الدرا ة وجود عالقة 
الذاأل، والم ؤولية االجتممعية، والتعمط ، واإلجهمد والت ممح، والقدرة على التكي ( وبين 

 المممر مأل القيمدية 

 :2112. دراسة الدسوقي 43
نمأل الذكمو االجتممعي وقيم ه لدى عينة من مشرفي االنشطة تحديد أهم مكو هدفأل الدرا ة إلى 

( من مشرفي ا نشطة االجتممعية، وا تخدم 100، وقد تكونأل عينة الدرا ة من )االجتممعية
البمحث مقيمس الذكمو االجتممعي من اعداد، وأظهرأل النتماج وجود فروق ذاأل داللة احصماية في 

ور واالنمث لصملح االنمث، وعدم وجود فروق ذاأل داللة احصماية في الذكمو االجتممعي بين الذك
الذكمو االجتممعي بين االخصمايين االجتممعيين والمدر ين، وأظهرأل أيعًم عدم وجود فروق ذاأل 

 داللة احصماية في الذكمو االجتممعي بين الريفيين والحعريين 

 :4449. دراسة الداهري وسفيان 41
، وقد التوافق النف ي واالجتممعي وعالقته بملذكمو االجتممعي والقيم االجتممعية بحثهفأل الدرا ة إلى 

( من طلبة علم النفس بجممعة تعز، وا تخدم البمحث مقيمس الذكمو 327تكونأل عينة الدرا ة من )
االجتممعي من اعداده، وأظهرأل النتماج جود م توى مرتفو من الذكمو االجتممعي لدى أفراد العينة، 

د عالقة ذاأل داللة إحصماية بين الذكمو االجتممعي والتوافق االجتممعي والنف ي، وعدم وجود ووجو 
فروق ذاأل داللة احصماية في الذكمو االجتممعي تبًعم لمتغير الجنس، ولكن توجد فروق ذاأل داللة 

 إحصماية تبًعم لمتغير الم توى الدرا ي لصملح طلبة المرحلة الرابعة 
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المتعلقة باالتزان االنفعالي ثانيًا: الدراسات  

 : 2142. دراسة غالب 4
هدفأل هذه الدرا ة إلى الكش  عن العالقة بين نمو ا حكمم ا خالقية واالتزان االنفعملي والنعج 

( طملت وطملبة من طلبة 3111االجتممعي لدى أفراد عينة الدار ة، وقد تكونأل عينة الدرا ة من )
اليمن، وا تخدم البمحث مقيمس  – ورية، وتعز  –ي دمشق الص  الرابو وال مدس من محمفظت

االتزان االنفعملي من اعداده، وأظهرأل النتماج وجود عالقة ارتبمطية دالة إحصمايًم بين نمو ا حكمم 
ا خالقية واالتزان االنفعملي لدى أفراد عينة الدرا ة ووجود عالقة ارتبمطية دالة إحصمايًم بين 

لنعج االجتممعي لدى أفراد عينة الدرا ة، وأظهرأل أيعم عدم وجود فروق ذاأل االتزان االنفعملي وا
دالة إحصمايًم بين متو ط درجمأل االتزان االنفعملي لدى أفراد عينة الدرا ة تبعًم لمتغير القطر، 

 والجنس 

 :Richa 2142. دراسة 2
الكش  عن العالقة وهدفأل الدرا ة إلى معرفة م توى الطالت على مقيمس االتزان االنفعملي و 

بين الدوافو الذاتية واالتزان االنفعملي، وكذلك بيمن عالقته بعدد من المتغيراأل ا خرى، تكونأل 
( من طالت المدارس العليم، وقد ا تخدم البمحث مقيمس تصنيفي لقيمس 451عينة الدرا ة من )

دالة بين االتزان االنفعملي  ارتبمطيةاالتزان االنفعملي من إعداده، وقد أظهرأل النتماج وجود عالقة 
 والدوافو الذاتية للشخر 

 :2144وآخرون  F. W. Halim. دراسة 3
وهدفأل الدرا ة إلى الكش  عن م توى االتزان االنفعملي، وا تخدامه كمنبئ نحو االجتهمد في 

( 151ا داو الوظيفي، وكذلك بيمن عالقته بعدد من المتغيراأل ا خرى، تكونأل عينة الدرا ة من )
من موظفي الخدمة المدنية، وقد ا تخدم البمحث مقيمس االتزان االنفعملي ومقيمس تحديد العوامل 
الشخصية من إعداده، كمم تم اال تعمنة تقمرير تقييم ا داو ال نوية، وقد أظهرأل النتماج أن االتزان 

عند صنمع االنفعملي وال ممأل الشخصية يمكن أن تنبئ عن مدى مالامة المتقدمين للوظما  
 القرار 

 :2141. دراسة حمدان 1
هدفأل الدرا ة إلى التعر  على االتزان االنفعملي والقدرة على اتخمذ القرار لدى عبمط الشرطة في 

داراأل ١٣١محمفظة خمن يونس، وقد تكونأل عينة الدرا ة من ) ( عمبطًم من العمملين في مراكز وا 
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س، وا تخدم البمحث مقيمس االتزان االنفعملي من الشرطة وأق ممهم المختلفة في محمفظة خمن يون
اعداد، وأظهرأل النتماج أن م توى االتزان االنفعملي عند عبمط الشرطة من خالل ا تجمبتهم على 

، وأظهرأل عدم وجود فروق ذاأل داللة إحصماية في االتزان االنفعملي %١١،١١المقيمس كمن 
جود فروق ذاأل داللة إحصماية في االتزان تعزى لمتغير مكمن العمل وعدد  نواأل الخبرة، وو 

االنفعملي تعزى لمتغير التخصر العلمي وكمنأل الفروق لصملح التخصصمأل ا دبية، وعدم وجود 
 فروق في الم توى تعزى للم توى التعليمي 

 :2114. دراسة خليفة 5
تحمل تحمل وعدم  –هدفأل الدرا ة إلى التعر  على طبيعة العالقة بين ا  لوت المعرفي 

واالتزان االنفعملي وعالقتهمم ببعض المتغيراأل الديموغرافية، وقد تكونأل عينة الدرا ة  -الغموض
جممعة عين شمس، وا تخدمأل البمحثة مقيمس االتزان  -( طملبة من طملبمأل كلية البنمأل416من )

الغموض االنفعملي من اعدادهم، وأظهرأل النتماج وجود عالقة ارتبمطية موجبة ودالة بين تحمل 
 واالتزان االنفعملي، وعدم تأثر االتزان االنفعملي بملتخصر الدرا ي 

 : 2119. دراسة العامري 6
هدفأل هذه الدرا ة إلى التعر  على العالقة بين ا عراض ال يكو وممتية واالتزان االنفعملي لدى 

الثمنوية من منطقة ( طلبة المرحلتين اإلعدادية و 431المراهقين، وقد تكونأل العينة من عدد من )
القنفصة بملمملكة ال عودية، وا تخدم البمحث مقيمس االتزان االنفعملي من اعداد أحمد عبمدة، 
وأظهرأل نتماج الدرا ة وجود عالقة ارتبمطية ذاأل داللة إحصماية بين عدم االتزان االنفعملي 

 الجهمز العصبي و  وا عراض ال يكو وممتية الخمصة بملجهمز الهعمي

 : 2116راسة ريان . د9
ت عى الدرا ة الحملية إلى الكش  عن العالقة بين االتزان االنفعملي وكل من ال رعة اإلدراكية 
والتفكير االبتكمر  لدى طلبة الص  الحمد  عشر بمحمفظمأل غزة، وتكونأل عينة الدرا ة من 

لمي ( طملت وطملبة من طلبة الص  الحمد  عشر بمحمفظمأل غزة من التخصصين الع٠٣١)
وا دبي، وا تخدم البمحث مقيمس االتزان االنفعملي من اعداده، وأظهرأل النتماج عدم وجود عالقة 
ارتبمطية دالة إحصمايًم بين االتزان االنفعملي وال رعة اإلدراكية لدى أفراد العينة، وعدم وجود عالقة 

البتكمر  لدى أفراد العينة، وأيعًم ارتبمطية دالة إحصمايًم بين االتزان االنفعملي والقدرة على التفكير ا
( بين متو طي درجمأل ١،١٠عدم وجود فروق ذاأل داللة إحصماية عند م توى دالة أقل من )

 منخفعي ومرتفعي االتزان االنفعملي على اختبمر ال رعة اإلدراكية لدى أفراد العينة 
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 : 2115. دراسة يونس 8
االتزان االنفعملي وم تويمأل تأكيد الذاأل،  هدفأل هذه الدرا ة إلى الكش  عن كل من م تويمأل

يجمد العالقة بينهمم، وقد تكونأل عينة الدرا ة من ) ( طملت وطملبة من طلبة الجممعة 441وا 
ا ردنية، وا تخدم البمحث مقيمس االتزان االنفعملي من اعداد العبيد ، وأظهرأل النتماج وجود 

م تويمأل االتزان االنفعملي، ووجود فروق دالة ارتبمط دال احصمايًم بين م تويمأل تأكيد الذاأل و 
 إحصمايم في م توى االتزان االنفعملي يعزى إلى متغير الجنس وذلك لصملح الذكور 

 : 2111. دراسة ضحيك 4
هدفأل هذه الدرا ة إلى التعر  على القيم ا كثر شيوعًم والمتعمنة في  لوكيمأل قمدة النشمط 

( قماد 345القيم بمالتزان االنفعملي، وقد تكونأل العينة من )الكشفي في قطمع غزة، وعالقة هذه 
وقمادة من مدراس محمفظمأل غزة، وا تخدم البمحث مقيمس االتزان االنفعملي من اعداد عمدل العدل، 
وأظهرأل النتماج وجود عالقة ارتبمطية دالة احصمايًم بين كل من القيم العلمية واالجتممعية 

ة ال تبمنه القيم وبين االتزان االنفعملي، وعدم وجود عالقة ارتبمطية ذاأل واالقتصمدية والدرجة الكلي
 داللة إحصماية بين كل من القيم)الدينية وال يم ية والجمملية( وبين االتزان االنفعملي 

 : 2113. دراسة الشعراوي 41
ل لوكي في هدفأل هذه الدرا ة إلى التحقق من فمعلية برنممج في االرشمد العقالني االنفعملي ا

تح ين م توى االتزان االنفعملي لدى عينة من الشبمت الجممعي، وقد تكونأل عينة الدرا ة من 
( طملت وطملبة من طلبة كلية التربية ببنهم، وا تخدم البمحث مقيمس االتزان االنفعملي من 11)

ل لوك  ممية القطمن، وأظهرأل النتماج وجود فروق ذاأل داللة احصماية في متو طمأل درجمأل ا
فروق  ووجود، االندفمعي بين المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنممج لصملح التطبيق البعد 

ذاأل داللة احصماية في متو طمأل درجمأل ال لوك االندفمعي بين المجموعة التجريبية والمجموعة 
 العمبطة بعد تطبيق البرنممج االرشمد  لصملح المجموعة التجريبية بعد التطبيق

 : 2113. دراسة مختار 44
هدفأل هذه الدرا ة إلى كش  م توى االتزان االنفعملي لدى المراهقين والمراهقمأل بملري   

( طملت وطملبة من طلبة المرحلة الثمنوية، وا تخدم 481والحعر، وتكونأل عينة الدرا ة من )
روق ذاأل دالله البمحث مقيمس االتزان االنفعملي من اعداده، وأظهرأل نتماج الدرا ة وجود ف

إحصماية في متو ط درجمأل الترو  بين مجموعة االنمث في الحعر وبين مجموعة الذكور في 
الري  وذلك لصملح مجموعة االنمث في الحعر، ووجود فروق ذاأل دالله إحصماية في متو ط 
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درجمأل المرونة بين مجموعة االنمث في الحعر وبين مجموعة الذكور في الري  وذلك لصملح 
 عة االنمث في الحعر مجمو 

 : 2112. دراسة المسعودي 42
هدفأل هذه الدرا ة إلى التعر  على م توى االتزان االنفعملي لدى طلبة جممعة بغداد وعالقته 

( طملت وطملبة من طلبة جممعة بغداد، 131ببعض المتغيراأل ا خرى، وتكونأل عينة الدرا ة من )
وأظهرأل نتماج الدرا ة أن طلبة الجممعة يعمنون من وقد مقيمس االتزان االنفعملي من اعداده، 

( وبمنحرا  معيمر  بلغ 11 411عع  في اتزانهم االنفعملي حيث بلغ متو ط درجمتهم )
( درجة، وعدم وجود فروق وفق متغير   341( مقمرنة بملمتو ط النظر  الذ  بلغ )16 48)

 )الجنس، االختصمر( 

 : 2114. دراسة المطوع 43
لدرا ة إلى التعر  على المهمراأل االجتممعية وم توى الثبمأل االنفعملي لدى التالميذ هدفأل هذه ا

طفاًل(  81أبنمو ا مهمأل المكتابمأل في دولة اإلممراأل العربية المتحدة، وقد تكونأل العينة من )
نصفهم  مهمأل مكتابمأل واآلخرين  مهمأل عمديمأل ، وا تخدم البمحث اختبمر المهمراأل االجتممعية 
لاطفمل ومقيمس آيزنك للشخصية، وأظهرأل النتماج عدم وجود فروق ذاأل داللة احصماية في بين 
أبنمو ا مهمأل المكتابمأل وأبنمو ا مهمأل العمديمأل في متغير العبط االجتممعي االنفعملي، وعدم 

في وجود فروق ذاأل داللة احصماية في بين أبنمو ا مهمأل المكتابمأل وأبنمو ا مهمأل العمديمأل 
 متغير العصمبية 

 : 2114. دراسة المزيني 41
هدفأل هذه الدرا ة إلى الكش  عن مدى تم ك طلبة الجممعة اإل المية بغزة بملقيم الدينية ومدى 
تحليهم بمالتزان االنفعملي، والكش  عن العالقة بين القيم الدينية واالتزان االنفعملي لديهم، وتكونأل 

طملبة من طلبة الم توى الرابو بملجممعة اإل المية، وا تخدم ( طملت و 355عينة الدرا ة من )
البمحث مقيمس االتزان االنفعملي من اعداد العدل، وأظهرأل نتماج الدرا ة وجود درجة عملية من 
االتزان االنفعملي لدى أفراد العينة، ووجود فروق ذاأل داللة احصماية في م توى االتزان االنفعملي 

ممعة اإل المية لصملح الطملبمأل، ووجود عالقة دالة وموجبة بين بين بين طالت وطملبمأل الج
 متو ط درجمأل الطلبة في اختبمر القيم الدينية وم توى االتزان االنفعملي 
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 : 4446. دراسة المطوع 45
هدفأل هذه الدرا ة إلى التعر  على طبيعة العالقة بين التوازن النف ي وبعض المظمهر مثل 

واالتجمه نحو االختبمراأل وتقدير الطالت لذواتهم في عوو بعض المتغيراأل  الدافعية لإلنجمز
من  51( طالت من المرحلتين اإلعدادية والثمنوية )410الديموغرافية ، وتكونأل عينة الدرا ة من )

من اإلنمث(، وا تخدم البمحث مقيمس التوازن النف ي )إعداد ج ل  آرنو(، وأظهرأل  50الذكور و
عدم وجود فروق ذاأل داللة إحصماية بين الجن ين في كل من متغير التوازن النف ي نتماج الدرا ة 

والدافو إلى اإلنجمز وتقدير الذاأل واالتجمه نحو االختبمراأل، وعدم وجود فروق ذاأل داللة إحصماية 
ير بين مرحلتي التعليم اإلعداد  والثمنو  في كل من متغير التوازن النف ي والدافو إلى اإلنجمز وتقد

الذاأل واالتجمه نحو االختبمراأل، ووجود فروق ذاأل داللة إحصماية بين العمر الزمني في كل من 
 متغير التوازن النف ي فقط ومتغير الدافو إلى اإلنجمز 
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 ثالثًا: الدراسات المتعلقة بالرضا عن الحياة:  

 : 2142. دراسة نعيسة 4
لحيمة لدى طلبة جممعتي دمشق وتشرين ح ت هدفأل هذه الدرا ة إلى التعر  على م توى جودة ا
( 461( طملبًم من طلبة جممعة دمشق، و)461متغيراأل مختلفة، وقد تكونأل عينة الدرا ة من )

طملت من طلبة جممعة تشرين، وا تخدم البمحث مقيمس جودة الحيمة من اعداد من ي وكمظم 
عية لدى طلبة كل من جممعتي ، وأظهرأل النتماج وجود م توى متدن من جودة الحيمة الجمم3118

 دمشق وتشرين، وعدم وجود عالقة دالة إحصمايم بين دخل ا  رة وأبعمد جودة الحيمة 

 : 2142. دراسة المجدالوي 2
هدفأل هذه الدرا ة إلى التعر  على التفمؤل والتشمؤم وعالقته بملرعم عن الحيمة وا عراض 

تركوا مواقو عملهم ب بت الخالفمأل ال يم ية في النف ج مية لدى موظفي ا جهزة ا منية الدين 
( من موظفي ا جهزة ا منية الذين تركوا عملهم بعد 315قطمع غزة، و تكونأل عينة الدرا ة من )

الخالفمأل ال يم ية وا تخدم البمحث مقيم ي الرعم عن الحيمة والتفمؤل والتشمؤم من اعداده، 
غير راعين عن حيمتهم ، و  % 55تشمامون ، و من العينة م % 53وأظهرأل نتماج الدرا ة أن 

يعمنون من أعراض نف ج مية، وأظهرأل أيعًم وجود عالقة  ملبة بين التشمؤم والرعم عن  % 33
الحيمة ، وأنه ال توجد عالقة كبيرة بين التفمؤل والتشمؤم والرعم عن الحيمة وبين ا عراض 

ؤل والتشمؤم والرعم عن الحيمة تبعم للمتغيراأل النف ج مية، وعدم وجود فروق كبيرة في مقيمس التفم
 الديموغرافية، كمم أظهرأل أيعًم عدم وجود فروق في الرعم عن الحيمة تعزى للعمر 

 : 2144. دراسة بسيوني 3
هدفأل هذه الدرا ة إلى التعر  على م توى التفمؤل والتشمؤم وعالقتهمم بمإلنجمز ا كمديمي والرعم 

( طملبة 414الطملبمأل الجممعيمأل بمكة المكرمة، وتكونأل العينة من )عن الحيمة لدى عينة من 
، وا تخدم البمحث مقيمس الرعم عن الحيمة ومقيمس التفمؤل والتشمؤم، 35-34تتراو  أعممرهن بين 

وأظهرأل نتماج الدرا ة وجود عالقة ارتبمطية دالة موجبة بين درجمأل الطملبمأل الجممعيمأل على 
ن على مقيمس الرعم عن الحيمة، واإلنجمز ا كمديمي، ووجود فروق دالة مقيمس التفمؤل ودرجمته

بين متو طمأل درجمأل مرتفعي ومنخفعي التفمؤل على مقيمس الرعم عن الحيمة واإلنجمز 
 ا كمديمي لصملح مرتفعي التفمؤل 
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 : 2144. دراسة غنيمة 1
نين وعالقته بمالكتامت هدفأل هذه الدرا ة إلى التعر  على العن  اال ر  الموجه عد الم 

والرعم عن الحيمة وم توى كل من هذه المتغيراأل لدى أفراد العينة، وتكونأل عينة الدرا ة من 
( من الم نين الذكور واإلنمث، وا تخدم البمحث مقيمس الرعم عن الحيمة من اعداد 314)

العينة على مقيمس  الد وقي، وأظهرأل النتماج وجود عالقة ارتبمطية دالة  ملبة بين درجمأل أفراد
العن  ا  ر  ومقيمس الرعم عن الحيمة، ووجود فروق دالة بين متو طمأل درجمأل الم نين 
مرتفعي ومنخفعي العن  ا  ر  الموجه عدهم وذلك في متغير  االكتامت والرعم عن الحيمة 

عرعة بكل أبعمده، في اتجمه الم نين ا كثر عرعة للعن  ا  ر  في حملة االكتامت وا قل 
 للعن  في حملة الرعم عن الحيمة 

 : 2141. دراسة أبو النيل 5
هدفأل هذه الدرا ة إلى التعر  على م توى االنتممو االجتممعي والرعم عن الحيمة وقيمة 

( من طالت كليمأل 443اإلصال  كمتغيراأل منباة بملمشمركة ال يم ية، وتكونأل عينة الدرا ة من )
علوم، وا تخدم البمحث مقيمس الرعم عن الحيمة من إعداده، وأظهرأل اآلدات والتجمرة والفنون وال

النتماج وجود عالقة دالة بين المشمركة ال يم ية والرعم عن الحيمة ال يم ية، وعدم وجود عالقة 
بين الرعم عن الحيمة والمشمركة ال يم ية، وأظهرأل أيعًم عدم وجود فروق كبيرة في مقيمس 

 عن الحيمة تبعم للمتغيراأل الديموغرافية التفمؤل والتشمؤم والرعم 

 :Parlow 2141. دراسة 6
وهدفأل الدرا ة إلى معرفة العالقة بين الوظيفة والرعم عن الحيمة، وكذلك بيمن عالقته بعدد من 

( فردا اختيروا بطريقة عشوااية، وقد ا تخدم 01المتغيراأل ا خرى، تكونأل عينة الدرا ة من )
دالة بين  ارتبمطيةالحيمة من إعداده، وقد أظهرأل النتماج وجود عالقة  البمحث مقيمس الرعم عن

 الرعم عن الحيمة والدوافو نحو الوظيفة واالنجمز 

 :2114وآخرون  Jusoff, Hj. دراسة 9
وهدفأل الدرا ة إلى معرفة م توى الرعم عن الحيمة لدى أفراد العينة، وكذلك بيمن عالقته بعدد 

( من ا كمديميين وعير ا كمديميين في 411كونأل عينة الدرا ة من )من المتغيراأل ا خرى، ت
ممليزيم اختيروا بطريقة عشوااية، وقد ا تخدم البمحث مقيمس الرعم عن الحيمة من إعداده، وقد 
أظهرأل النتماج وجود فروق ذاأل داللة إحصماية بين الرعم عن الحيمة تعزى للعمر و نواأل 

 فروق تعز  للجنس الخدمة للموظفين، وعدم وجود 
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 : 2114. دراسة منصور 8
هدفأل هذه الدرا ة إلى التعر  على م توى العفو والرعم عن الحيمة والعوامل الخم ة الكبرى 

( من طلبة جممعة الطما  441للشخصية والغعت وعالقتهمم ببعض، وقد تكونأل العينة من )
اد الد وقي، وأظهرأل نتماج الدرا ة بمل عودية، وا تخدم البمحث مقيمس الرعم عن الحيمة من اعد

وجود عالقة ارتبمطية دالة بين الدرجة الكلية للعفو والرعم عن الحيمة، وبين أبعمد العصمبية 
 والمقبولية 

 (: 2114. دراسة طه ولطفي )4
هدفأل هذه الدرا ة إلى التعر  على اتجمهمأل ومممر مأل طالت الجممعة نحو وقأل الفراغ وعالقته 

( طملت 411عن الحيمة وم توى كل منهمم لدى أفراد العينة، وتكونأل عينة الدرا ة من )بملرعم 
وا تخدم البمحث مقيمس الرعم عن الحيمة من اعداد ، وطملبة من جممعتي المنوفية وا زهر

الد وقي، وأظهرأل النتماج وجود عالقة ارتبمطية دالة موجبة كل من اتجمهمأل الطالت نحو وقأل 
 متهم خالل وقأل الفراغ، والرعم عن الحيمة الفراغ ومممر 

 : 2114. دراسة الثنيان 41
هدفأل هذه الدرا ة إلى التعر  على م توى جودة الحيمة وقلق الم تقبل لدى طالت المرحلة 

( طملت وطملبة من أربو جممعمأل 511الجممعية والعالقة بينهمم، وقد تكونأل عينة الدرا ة من )
قيمس جودة الحيمة من اعداده، وأظهرأل النتماج وجود عالقة ارتبمطية مختلفة، وا تخدم البمحث م

دالة  ملبة بين جودة الحيمة وأبعمدهم المختلفة، وقلق الم تقبل وأبعمده المختلفة، وأنه يمكن التنبؤ 
 بجودة الحيمة من خالل أبعمد قلق الم تقبل للعينة ككل، وفي عوو بعض المتغيراأل الديموغرافية 

 : 2114تفاحة  . دراسة44
م توى الصالبة النف ية والرعم عن الحيمة لدى عينة من  هدفأل هذه الدرا ة إلى التعر  على

( م نًم تزيد أعممرهم عن 431وكذلك التعر  على العالقة بينهمم، وتكونأل العينة من ) الم نين
أظهرأل النتماج عممًم من الجن ين، وا تخدم البمحث مقيمس الرعم عن الحيمة من اعداده، وقد  85

وجود توجد فروق دالة احصمايًم بين الم نين المقيمين مو أ رهم والمقيمين بدور الرعمية على كل 
من الصالبة النف ية والرعم عن الحيمة، ووجود فروق دالة احصمايًم بين الجن ين من الم نين 

 الرعم عن الحيمة، المقيمين مو أ رهم والمقيمين بدور الرعمية على كل من الصالبة النف ية و 
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 : 2114. دراسة عبد الغني 42
هدفأل هذه الدرا ة إلى التعر  على أنممط التعلق وعالقتهم بملرعم عن الحيمة وأ مليت التعممل مو 
العغوط النف ية لدى عينة من الزوجمأل في منتص  العمر بمدينتي مكة المكرمة وجدة، وتكونأل 

وقد ا تخدم البمحث مقيمس الد وقي ، ينتي مكة وجدة( من الزوجمأل بمد831عينة الدرا ة من )
للرعم عن الحيمة، وأظهرأل النتماج وجود عالقة  لبية ذاأل داللة إحصماية بين درجمأل  4111

أفراد العينة على أبعمد التعلق القلق والتجنبي وبين درجمتهم في متغير الرعم عن الحيمة، ووجود 
جمأل أفراد العينة من أنممط تعلق مختلفة في الدرجة فروق ذاأل داللة إحصماية بين متو طمأل در 

 الكلية للرعم عن الحيمة 

 : 2118. دراسة السبيعي 43
هدفأل هذه الدرا ة إلى التعر  على الشعور بمل عمدة وعالقته بكل من الرعم عن الحيمة والتفمؤل 

افية، وقد ووجهة العبط لدى المتزوجمأل وغير المتزوجمأل في عوو بعض المتغيراأل الديموغر 
، وا تخدم البمحث مقيمس دينر 81-35( ممن تتراو  أعممرهن بين 311تكونأل عينة الدرا ة من )

وأظهرأل النتماج وجود عالقة دالة وموجبة بين ، تقنين العنز  -و آخرون للرعم عن الحيمة 
طية دالة بين الشعور بمل عمدة، وكل من الرعم عن الحيمة، والتفمؤل، بينمم لم يكن هنمك عالقة ارتبم

الشعور بمل عمدة ووجهة العبط، وعدم وجود فروق في درجة الشعور بمل عمدة، والرعم عن الحيمة 
والتفمؤل بين متزوجمأل وغير متزوجمأل من أفراد عينة الدرا ة، وبينأل أيعًم أن هنمك فروق بين 

 تعزى للعمر أفراد عينة الدرا ة في درجة الشعور بمل عمدة، والرعم عن الحيمة، والتفمؤل 

 : 2118. دراسة عبد الحميد 41
هدفأل هذه الدرا ة إلى التعر  على العالقة المتبمدلة بين العغوط وعمليمأل التحمل والرعم عن 

( 416الحيمة وعالقتهم ببعض المتغيراأل ا خرى لدى أفراد العينة، وقد تكونأل عينة الدرا ة من )
 تخدم البمحث مقيمس الرعم عن الحيمة من اعداده، من معموني أععمو هياة التدريس بملجممعة، وا

وأظهرأل نتماج الدرا ة وجود عالقة ارتبمطية  ملبة ودالة إحصمايًم بين درجمأل العينة على مقيمس 
العغوط ا بعمد الفرعية والدرجة الكلية ومقيمس الرعم عن الحيمة الدرجة الكلية وا بعمد الفرعية، 

ط وعمليمأل تحمل العغوط على درجمأل مقيمس الرعم عن الحيمة ووجود تأثير دال لكل من العغو 
 بأبعمده الفرعية لدى أفراد العينة 
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 : 2118. دراسة علوان 45
هدفأل هذه الدرا ة إلى بحث عالقة أنممط التعلق بكل من الرعم عن الحيمة، وأ مليت التعممل مو 

أل الشهداو في محمفظمأل غزة، ( من زوجم344العغوط النف ية، وقد تكونأل عينة الدرا ة من )
وا تخدمأل البمحثة مقيمس الرعم عن الحيمة من اعدادهم، وأظهرأل النتماج وجود عالقة  ملبة دالة 
بين كل من: متو طمأل درجمأل مقيمس الرعم عن الحيمة، والوحدة النف ية، وعدم وجود فروق 

 تصمد  جوهرية في مجملي: ال عمدة، والطمأنينة؛ تبعم لمتغير الم توى االق

 (: 2116. دراسة عيسى ورشوان )46
هدفأل هذه الدرا ة إلى التعر  على م توى الذكمو الوجداني وتأثيره على التوافق والرعم عن 

( تلميذ وتلميذة، 411الحيمة واإلنجمز ا كمديمي لدى ا طفمل، وقد تكونأل عينة الدرا ة من )
البمحثين، وأظهرأل النتماج عدم وجود فروق  وا ُتخدم مقيمس الرعم عن الحيمة المتعدد من تقنين

دالة إحصمايًم بين متو طي درجمأل الذكور واإلنمث في الرعم عن الحيمة )الدرجة الكلية( أو أ  
من أبعمده الفرعية، ووجود فروق بين متو طي درجمأل المرتفعين والمنخفعين في الذكمو الوجداني 

حيمة وأبعمده الفرعية في صملح مجموعة مرتفعي الذكمو في التوافق وأبعمده الفرعية وفي الرعم عن ال
 الوجداني 

 : 2113. دراسة سليمان 49
هدفأل هذه الدرا ة إلى بحث م توى الرعم عن الحيمة وم توى تقدير الذاأل وعالقتهمم ببععهمم 

( مديرة ومديرة للمدارس الحكومية بمحمفظمأل 413لدى أفراد العينة، وتكونأل عينة الدرا ة من )
ل طين الشمملية، وقد ا تخدم البمحث مقيمس الرعم عن الحيمة من اعداده، وأظهرأل نتماج مقيمس ف

الرعم عن الحيمة أن الرعم عن الحيمة الدينية في المرتبة ا ولى، ثم تاله مجمل الرعم عن الحيمة 
عن الحيمة  العمالية، وكمن مجمل ال المة العممة أدنمهم، وأظهرأل أيعًم عدم وجود بين درجة الرعم

ووجود فروق دالة احصماية في بعض مجمالأل الرعم عن الحيمة ، وتقدير الذاأل لدى أفراد العينة
أفراد، كمم أظهرأل وجود فروق في الرعم عن الحيمة تعزى للم توى  4لصملح ا  ر أقل من 

 التعليمي، وعدد  نواأل الخبرة، وم توى الدخل، والحملة االجتممعية 
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 الدراسات السابقةتعقيب عام على 
من خالل العرض الذ  تنمولنم  مبقًم للدرا مأل ال مبقة، يتبين لنم أهمية هذه المتغيراأل موعوع 
الدرا ة، ومدى تأثيرهم في حيمة الفرد والمجتمو، ومو ات مع البحوث والدرا مأل التي تنمولتهم إال 

لدرا مأل في كثير من الزوايم، أنهم لم تكش  اال عن قليل من جوانبهم، وقد اتفقأل واختلفأل هذه ا
 و يحمول البمحث أن يعقت على هذه الدرا مأل من خالل مقمرنتهم ببععهم البعض كملتملي:

 أواًل: الدراسات التي تناولت الذكاء االجتماعي:

 من حيث الهدف:
فدرا ــــة لقــــد اختلــــ  الدرا ــــمأل ال ــــمبقة فــــي تنــــمول الــــذكمو االجتمــــمعي وعالقتــــه بمتغيــــراأل أخــــرى، 

((Saxena 2013  الكشـ  عـن الـذكمو االجتمـمعي لـدى طـالت المرحلـة الجممعيـة مـن هـدفأل إلـى
( هـــدفأل إلـــى 3144)الزعبـــي  أمـــم درا ـــة مختلـــ  الكليـــمأل، وعالقتـــه بعـــدد مـــن المتغيـــراأل ا خـــرى،

كش  العالقة مم بـين الـذكمو االجتمـمعي وال ـلوك العـدواني بأشـكمله ا ربعـة وهـي الج ـد  واللفظـي 
( إلـى تبيـمن طبيعـة العالقـة مـم بـين الـذكمو 3141ي، فـي حـين هـدفأل درا ـة )علـى والغعت والعـداا

الشخصي )الذاتي واالجتممعي( وكل مـن المهـمراأل االجتممعيـة والميـول المهنيـة، أمـم درا ـة )عربـمن 
( فقد هـدفأل إلـى تحديـد أهـم مهـمراأل الـذكمو االجتممعيـة المطلوبـة لمعلـم الفل ـفة ومـدى تـأثير 3141

( إلــى التعــر  علــى نــوع العالقــة بــين الــذكمو 3141ل عليهــم، وهــدفأل درا ــة )المنــمبر  عــمداأل العقــ
االجتمــــمعي والم ــــاولية االجتممعيــــة والتحصــــيل الدرا ــــي لــــدى طملبــــمأل االعــــداد التربــــو ، ودرا ــــة 

( هــدفأل إلــى بحــث العالقــة بــين الــذكمو االجتمــمعي والتفكيــر النمقــد وعالقتــه بــبعض 3111)ع ــقول 
( إلـــى بحـــث الفـــروق بـــين 3111طـــالت الجممعـــة، فـــي حـــين هـــدفأل درا ـــة )رجيعـــة  المتغيــراأل لـــدى

الطلبة مرتفعي ومنخفعي الذكمو االجتممعي فـي إدراك جـودة الحيـمة النف ـية والتحصـيل ا كـمديمي، 
( فقد هـدفأل للتعـر  علـى م ـتوى الـذكمو االجتمـمعي لـدى طـالت 3116أمم درا ة )محمود وغولي 
هــدفأل إلــى الكشــ   (3116وآخــرون  dongقتــه بملنقــد المتكــرر، ودرا ــة )المرحلــة اإلعداديــة وعال

عــن العالقــة بــين  الــذكمو االجتمــمعي وح م ــية التواصــل بــين الثقمفــمأل وركــزأل علــى عممــل احتــرام 
( هدفأل إلى قيمس أثـر ا ـتخدام بعـض نمـمذج الـتعلم البنـماي علـى تنميـة 3110ودرا ة )فودة  الذاأل

جتمــمعي فــي أداو مهــمراأل البيــو والتوزيــو لــدى طــالت االدارة والخــدممأل، مهــمراأل التفكيــر والــذكمو اال
( فقــد هــدفأل إلــى معرفــة م ــتوى الــذكمو االجتمــمعي وعالقتــه بملتــدين لــدى 3110أمــم درا ــة )القــدرة 

ـــى( Cavins 2115طلبـــة الجممعـــة، ودرا ـــة ) ـــذكمو االجتمـــمعي  هـــدفأل إل ـــين ال ـــة ب ا تكشـــم  العالق
القيمداأل الطالبية الجممعية، وعالقته بعدد من المتغيراأل ا خرى، في حين والمممر مأل القيمدية بين 
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( إلــى تحديـد أهــم مكونـمأل الــذكمو االجتمـمعي وقيم ــه لـدى عينــة مــن 3113هـدفأل درا ــة )الد ـوقي 
( هــدفأل إلــى بحــث التوافــق النف ــي 4110مشــرفي ا نشــطة االجتممعيــة، ودرا ــة )الــداهر  و ــفيمن 

 لذكمو االجتممعي والقيم االجتممعية واالجتممعي وعالقته بم

 من حيث العينة:
تنوعـــأل وتعـــددأل البياـــمأل التـــي ا ـــتهدفتهم درا ـــمأل الـــذكمو االجتمـــمعي، ففـــي حـــين ا ـــتهدفأل بعـــض 

( عينة من طلبـة المرحلـة الثمنويـة ، ا ـتهدفأل 3141( و)على 3144الدرا مأل مثل درا ة )الزعبي 
( 3141مــن معلمــي الفل ــفة، ودرا ــة )المنــمبر  ( عينــة 3141درا ــمأل اخــرى مثــل درا ــة )عريــمن 

( 3111ا ـــتهدفأل عينـــة مـــن طملبـــمأل اإلعـــداد التربـــو  بجممعـــة أم القـــرى، وأيعـــًم درا ـــة )ع ـــقول 
 dongو ) Saxena 2013)( و)4110( )الــداهر  و ــفيمن 3110( و)القــدرة 3111و)رجيعــة 
ـــة الجممعـــة، أمـــم دراCavins 3115( و )3116وآخـــرون   ـــة )محمـــود وغـــولي ( ركـــزأل علـــى طلب
( ا ــتهدفأل طــالت االدارة 3110( فقــد ا ــتهدفأل طــالت المرحلــة اإلعداديــة، ودرا ــة )فــودة 3116

( عينـــة مـــن مشـــرفي ا نشـــطة االجتممعيـــة 3113والخـــدممأل، فـــي حـــين اختـــمرأل درا ـــة )الد ـــوقي 
 بملمدارس 

 من حيث النتائج:
قـأل علـى أهميـة متغيـر الـذكمو االجتمـمعي تنوعأل الدرا ـمأل ال ـمبقة فـي أهـدافهم وعينمتهـم، ولكنهـم اتف

ومـــدى تـــأثيره علـــى كثيـــر مـــن المتغيـــراأل والجوانـــت ا خـــرى، ومـــن أهـــم النتـــماج التـــي توصـــلأل إليهـــم 
 الدرا مأل ال مبقة في هذا المجمل:

اإلنـمث كـمنوا أكثـر اجتممعيـة مـن الـذكور، كمـم أظهـرأل  أظهـرأل أن Saxena 2013))درا ـة  -
  مقي الكليمأل في مقيمس الذكمو االجتممعيتفوق طلبة كلية الفنون على ب

( أظهرأل أن الطـالت المتفـوقين كـمنوا أكثـر ذكـمًو اجتممعيـًم، فـي حـين أن 3144درا ة )الزعبي  -
 الطالت العمديين كمنوا أكثر عدوانًم 

موجبــة بــين الــذكمو  ارتبمطيــة( وجــود عالقــة 3141وأظهــرأل درا ــمأل أخــرى مثــل درا ــة )علــى  -
 تممعي( والمهمراأل االجتممعية، والميل إلى التواصل مو النمس الشخصي )الذاتي واالج

( فقد أظهرأل أن أهم مهمراأل الذكمو االجتممعي كمنـأل مرتبـة كملتـملي: 3141أمم درا ة )عريمن  -
مهــمراأل ر ــم االبت ــممة علــى الوجــه، ثــم مهــمرة إدارة ا زمــمأل بحكمــة، ثــم مهــمرة ح ــن التصــر  

 همرة النجم  االجتممعي في المواق  االجتممعية، وأخيرًا م
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( بي نــأل وجــود عالقــة دالــة احصــماية بــين الــذكمو االجتمــمعي والم ــاولية 3141درا ــة )المنــمبر   -
االجتممعية، وعدم وجود عالقة بين الذكمو االجتممعي والتحصيل الدرا ي، وقـد اتفقـأل فـي ذلـك 

صـــماية بـــين ( التـــي أظهـــرأل أيعـــًم عـــدم وجـــود فـــروق ذاأل داللـــة اح3111مـــو درا ـــة )رجيعـــة 
 الطالت ذو  الذكمو المنخفض في التحصيل ا كمديمي 

( وجـود عالقـة ذاأل داللـة احصـماية بـين التفكيـر النمقـد والـذكمو 3111وأظهرأل درا ـة )ع ـقول  -
 .االجتممعي

( أيعًم وجـود فـروق فـي ادراك جـودة الحيـمة النف ـية بـين 3111في حين أظهرأل درا ة )رجيعة  -
 كمو االجتممعي الطال مرتفعي ومنخفعي الذ

( فقــد أظهــرأل وجــود عالقــة ارتبمطيــة دالــة بــين النقــد المتكــرر 3116أمــم درا ــة )محمــود وغــولي  -
 والذكمو االجتممعي 

دالــة بــين الــذكمو االجتمــمعي  ارتبمطيــةعالقــة  ( أظهــرأل وجــود3116وآخــرون  dong)ودرا ــة  -
  الذاألوح م ية التواصل بين الثقمفمأل، خمصة أبعمد احترام الذاأل وفعملية 

( كشــفأل عــن أثــر طريقــة التــدريس علــى بنــمو مهــمراأل الــذكمو االجتمــمعي، 3110ودرا ــة )فــودة  -
فملطالت الذين در ـوا بوا ـطة نمـوذج الـتعلم البنـماي تفوقـوا علـى الطـالت الـذين در ـوا بملطريقـة 

 العمدية في أدااهم على مقيمس الذكمو االجتممعي 

م ــتوى مرتفــو للــذكمو االجتمــمعي لــدى طــالت  ( وجــود3110فــي حــين أظهــرأل درا ــة )القــدرة  -
الجممعة، ووجود فروق ذاأل داللة احصماية بين درجمأل الطلت علـى مقيـمس الـذكمو االجتمـمعي 

 ودرجمتهم على مقيمس التدين 

بــين الــذكمو االجتمــمعي أبعــمد  ارتبمطيــةوجــود عالقــة ( فقــد أظهــرأل Cavins 3115)أمــم درا ــة  -
ية الفـــــروع الجمنبيـــــة، والم ـــــؤولية االجتممعيـــــة، والتعـــــمط ، الفرعيـــــة )تحقيـــــق الـــــذاأل، والشخصـــــ

 واإلجهمد والت ممح، والقدرة على التكي ( وبين المممر مأل القيمدية 
( أظهـــرأل وجـــود فـــروق فـــي الـــذكمو االجتمـــمعي بـــين الـــذكور واإلنـــمث 3113ودرا ـــة )الد ـــوقي  -

 لصملح االنمث 
القـة ذاأل جاللـة احصـماية بـين الـذكمو ( فقد أظهرأل وجود ع4110أمم درا ة )الداهر  و فيمن  -

 االجتممعي والتوافق االجتممعي والنف ي 
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 ثانيًا: الدراسات التي تناولت االتزان االنفعالي:

 من حيث الهدف:
( هدفأل إلى الكش  عن العالقة بين نمو ا حكمم ا خالقية واالتـزان 3143درا ة )الزعبي 

( 3114ينـة، وقـد تشـمبهأل فـي ذلـك مـو درا ـة )المزينـي االنفعملي والنعج االجتممعي لدى أفـراد الع
والتي هدفأل إلى قيمس م تويمأل االتزان االنفعملي وعالقتهم بـملقيم الدينيـة لـدى طـالت الجممعـة، أمـم 

( فقــد هــدفأل إلــى التعــر  علــى العالقــة بــين االتــزان االنفعــملي والقــدرة علــى 3141درا ــة )حمــدان 
( إلـى التعـر  علـى طبيعـة 3111حـين هـدفأل درا ـة )خليفـة  اتخمذ القرار لدى عـبمط الشـرطة، فـي

واالتـــزان االنفعـــملي، أمـــم درا ــــة  -تحمـــل وعـــدم تحمـــل الغمــــوض–العالقـــة بـــين ا  ـــلوت المعرفــــي 
ـــزان 3110)العـــممر   ـــين ا عـــراض ال يكو ـــوممتية واالت ـــى العالقـــة ب ـــى التعـــر  عل ـــد هـــدفأل إل ( فق

( هــــدفأل إلـــى الكشــــ  عــــن العالقـــة بــــين االتــــزان 3118االنفعـــملي لــــدى المــــراهقين، ودرا ـــة )ريــــمن 
االنفعملي وكل من ال رعة اإلدراكية والتفكير اإلبتكمر  لدى طالت الص  الحمد  عشـر، فـي حـين 

( إلى الكش  عن كل من م ـتويمأل االتـزان االنفعـملي وم ـتويمأل تأكيـد 3115هدفأل درا ة )يونس 
يجــمد العالقــة بينهمــم لــدى طلبــة الجممعــة اال ( فقــد هــدفأل 3111ردنيــة، أمــم درا ــة )عــحيك الــذاأل وا 

إلى معرفة العالقة بين االتزان االنفعملي والقـيم ا كثـر شـيوعًم والمتعـمنة فـي  ـلوكيمأل قـمدة النشـمط 
( فقد هدفأل إلى التحقق من فمعلية برنممج فـي االرشـمد العقالنـي 3114الكشفي، ودرا ة )الشعراو  

ان االنفعــملي لــدى عينــة مــن الشــبمت الجــممعي، أمــم درا ــة االنفعــملي ال ــلوكي تح ــين م ــتوى االتــز 
( فقــد هــدفأل إلــى الكشــ  عــن م ــتوى االتــزان االنفعــملي لــدى المــراهقين والمرهقــمأل 3114)مختــمر 

( إلــى التعــر  علــى م ــتوى االتــزان 3113بــملري  والحعــر، فــي حــين هــدفأل درا ــة )الم ــعود  
ـــد هـــدفأل إلـــى التعـــر  علـــى 3114لمطـــوع االنفعـــملي لـــدى طلبـــة جممعـــة بغـــداد، أمـــم درا ـــة )ا ( فق

المهــمراأل االجتممعيـــة وم ــتوى الثبـــمأل االنفعــملي لـــدى التالميـــذ أبنــمو ا مهـــمأل المكتابــمأل فـــي دولـــة 
( والتي هدفأل إلى التعر  على طبيعـة العالقـة بـين التـوازن 4118اإلممراأل، وأخيرًا درا ة )المطوع 

 واالتجمه نحو االختبمراأل في عوو بعض المتغيراأل النف ي وبعض المظمهر مثل الدافعية لإلنجمز 

 من حيث العينة:
( طالت وطملت من الصـ  الرابـو حتـى ال ـمدس ا  م ـي، أمـم 3143ا تهدفأل درا ة )غملت 

( ا ـتهدفأل 3111( فقد ا تهدفأل عبمط الشـرطة الفل ـطينية، ودرا ـة )خليفـة 3141درا ة )حمدن 
( والتــــي 3115قـــأل فـــي ذلـــك مـــو درا ـــة )يـــونس عينـــة مـــن طملبـــمأل جممعـــة عـــين شـــمس، وقـــد اتف

( والتــي ا ــتهدفأل 3114ا ــتهدفأل عينــة مــن طلبــة الجممعــة ا ردنيــة، وأيعــًم مــو درا ــة )الشــعراو  
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( والتـــي 3113عينـــة مـــن طلبـــة كليـــة التربيـــة بجممعـــة بنهـــم، واتفقـــأل أيعـــًم مـــو درا ـــة )الم ـــعود  
حيث ا تهدفأل عينـة مـن طلبـة الجممعـة  ا تهدفأل عينة من طلبة جممعة بغداد، ومو درا ة المزيني

( طـــالت المـــرحلتين اإلعداديـــة والثمنويـــة، 3110اإل ـــالمية، فـــي حـــين ا ـــتهدفأل درا ـــة )العـــممر  
( والتي ا تهدفأل أيعًم عينـة مـن طلبـة المرحلـة الثمنويـة، 3118وتشمبهأل في ذلك مو درا ة )ريمن 

شــمط الكشــفي بمــدارس قطــمع غــزة، ( والتــي ا ــتهدفأل عينــة مــن قــمدة الن3111ومــو درا ــة )عــحيك 
( والتــي ا ــتهدفأل عينــة مــن طلبــة المــرحلتين االعداديــة والثمنويــة، أمــم 4118ومــو درا ــة )المطــوع 

( فقــــد اختــــمرأل عينــــة جديــــدة وهــــي فاــــة مــــن المــــراهقين والمرهقــــمأل بــــملري  3114درا ــــة ت)مختــــمر 
 والحعر 

 من حيث النتائج
بــمالتزان االنفعــملي تنوعــًم قيمــًم فــي النتــماج، ففــي حــين  أفــرزأل نتــماج الدرا ــمأل ال ــمبقة والمتعلقــة 

عالقـة ارتبمطيـة دالـة إحصـمايًم بـين كـل مـن نمـو ا حكـمم ( إلـى وجـود 3143توصلأل درا ة )غملت 
( أن م توى 3141ا خالقية والنعج االجتممعي واالتزان االنفعملي، وأظهرأل نتماج درا ة )حمدان 

، أمـــم %١١،١١طة مـــن خـــالل ا ـــتجمبتهم علـــى المقيـــمس كـــمن االتـــزان االنفعـــملي عنـــد عـــبمط الشـــر 
أظهرأل نتماجهم وجود عالقة ارتبمطيـة موجبـة ودالـة بـين تحمـل الغمـوض  ( فقد3111خليفة درا ة )

وتوصـلأل درا ـمأل أخـر  مثـل واالتزان االنفعملي، وعدم تأثر االتزان االنفعملي بملتخصر الدرا ـي، 
ة ارتبمطية ذاأل داللة إحصـماية بـين عـدم االتـزان االنفعـملي إلى وجود عالق( 3110درا ة )العممر  

وا عــراض ال يكو ـــوممتية الخمصــة بملجهـــمز الهعـــمي والجهــمز العصـــبي، وتوصــلأل درا ـــة )ريـــمن 
( إلــى وجــود عالقــة ارتبمطيــة دالــة إحصــمايًم بــين االتــزان االنفعــملي وال ــرعة اإلدراكيــة، وعــدم 3118

ًم بـين االتـزان االنفعـملي والقـدرة علـى التفكيـر االبتكـمر  لـدى أفـراد وجود عالقة ارتبمطية دالة إحصماي
ـــة ـــين ( كشـــفأل عـــن وجـــود 3115، فـــي حـــين أن درا ـــة )يـــونس العين ـــمط دال احصـــمايًم ب وجـــود ارتب

( أظهرأل نتماجهم وجود 3111م تويمأل تأكيد الذاأل وم تويمأل االتزان االنفعملي، ودرا ة )عحيك 
بــين كــل مــن القــيم العلميــة واالجتممعيــة واالقتصــمدية والدرجــة الكليــة  عالقــة ارتبمطيــة دالــة احصــمايمً 

ال تبمنه القيم وبين االتزان االنفعملي، وعدم وجود عالقة ارتبمطية ذاأل داللة إحصـماية بـين كـل مـن 
( فقد أظهـرأل 3114القيم)الدينية وال يم ية والجمملية( وبين االتزان االنفعملي، أمم درا ة )الشعراو  

فروق ذاأل داللة احصماية في متو طمأل درجمأل ال لوك االنـدفمعي بـين المجموعـة التجريبيـة  وجود
فروق ذاأل داللة احصماية في متو طمأل  ووجود، قبل وبعد تطبيق البرنممج لصملح التطبيق البعد 

ـــين المجموعـــة التجريبيـــة والمجموعـــة العـــمبطة بعـــد تطبيـــق البرنـــممج  درجـــمأل ال ـــلوك االنـــدفمعي ب
( عــن 3114د  لصــملح المجموعــة التجريبيــة بعــد التطبيــق، وأظهــرأل نتــماج درا ــة )مختــمر االرشــم
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وجود فروق ذاأل دالله إحصماية في متو ط درجمأل الترو  بين مجموعة االنـمث فـي الحعـر وبـين 
مجموعــة الــذكور فــي الريــ  وذلــك لصــملح مجموعــة االنــمث فــي الحعــر، ووجــود فــروق ذاأل داللــه 

جـمأل المرونـة بـين مجموعـة االنـمث فـي الحعـر وبـين مجموعـة الـذكور فـي إحصماية فـي متو ـط در 
( فقـد أظهــرأل أن 3113الريـ  وذلـك لصــملح مجموعـة االنـمث فــي الحعـر، أمـم درا ــة )الم ـعود  

( 3114طلبة الجممعة يعمنون من عع  في اتزانهم االنفعـملي، وقـد أظهـرأل نتـماج درا ـة )المطـوع 
ة في بين أبنمو ا مهمأل المكتابمأل وأبنمو ا مهمأل العمديمأل في عدم وجود فروق ذاأل داللة احصماي

متغير العبط االجتممعي االنفعملي، وعدم وجود فروق ذاأل داللة احصماية فـي بـين أبنـمو ا مهـمأل 
( 3114فـــي حـــين أن درا ـــة )المزينـــي المكتابـــمأل وأبنـــمو ا مهـــمأل العمديـــمأل فـــي متغيـــر العصـــمبية، 

موجبـة بـين متو ـط درجـمأل الطلبـة فـي اختبـمر القـيم الدينيـة وم ـتوى وجود عالقة دالـة و كشفأل عن 
عــــدم وجــــود فــــروق ذاأل داللــــة ( والتــــي أظهــــرأل 4118، وأخيــــرًا درا ــــة )المطــــوع االتــــزان االنفعــــملي

إحصماية بين الجن ين في كل من متغير التوازن النف ي والدافو إلى اإلنجمز وتقدير الذاأل واالتجمه 
وجود فروق ذاأل داللة إحصماية بين مرحلتي التعلـيم اإلعـداد  والثـمنو  فـي نحو االختبمراأل، وعدم 

 كل من متغير التوازن النف ي والدافو إلى اإلنجمز وتقدير الذاأل واالتجمه نحو االختبمراأل 
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 ثالثًا: الدراسات التي تناولت الرضا عن الحياة:

 من حيث الهدف:
ة شـمملة ومتنوعـة مـن حيـث ا هـدا  والمواعـيو كمنأل الدرا ـمأل التـي تنمولـأل الرعـم عـن الحيـم

التعـــر  علــى م ـــتوى جــودة الحيـــمة لــدى طلبـــة ( هـــدفأل إلــى 3143التــي تنمولتهــم، فدرا ـــة )نعي ــة 
( فقــد هــدفأل إلــى 3143جــممعتي دمشــق وتشــرين ح ــت متغيــراأل مختلفــة، أمــم درا ــة )المجــدالو  

ا عــراض النف ج ـــمية لـــدى مـــوظفي التعــر  علـــى التفـــمؤل والتشـــمؤم وعالقتــه بملرعـــم عـــن الحيـــمة و 
ا جهزة ا منية الدين تركوا مواقو عملهم ب بت الخالفمأل ال يم ية في قطـمع غـزة، فـي حـين هـدفأل 

( إلى قيـمس م ـتوى التفـمؤل والتشـمؤم وعالقتهمـم بمإلنجـمز ا كـمديمي والرعـم 3144درا ة )ب يوني 
( هــدفأل إلــى التعــر  علــى 3144نيمــة عـن الحيــمة لــدى عينــة مــن الطملبــمأل الجممعيــمأل، ودرا ــة )غ

العنــ  اال ــر  الموجــه عــد الم ــنين وعالقتــه بمالكتاــمت والرعــم عــن الحيــمة وم ــتوى كــل مــن هــذه 
( قد هـدفأل إلـى التعـر  علـى م ـتوى 3141المتغيراأل لدى أفراد العينة، ونرى أن درا ة )أبو النيل 

يــراأل منباــة بملمشــمركة ال يم ــية، فــي االنتمــمو االجتمــمعي والرعــم عــن الحيــمة وقيمــة اإلصــال  كمتغ
( قـــد هـــدفأل إلـــى التعـــر  علـــى م ـــتوى العفـــو والرعـــم عـــن الحيـــمة 3111حـــين أن درا ـــة )منصـــور

( 3111والعوامــل الخم ــة الكبــرى للشخصــية والغعــت وعالقتهمــم بــبعض، أمــم درا ــة )طــه ولطفــي 
راغ وعالقتـه بملرعـم فقط هدفأل إلى التعر  على اتجمهمأل ومممر مأل طالت الجممعة نحـو وقـأل الفـ

( هـدفأل إلـى التعـر  علـى 3111عن الحيمة وم توى كل منهمـم لـدى أفـراد العينـة، ودرا ـة )الثنيـمن 
م توى جودة الحيمة وقلق الم تقبل لدى طالت المرحلة الجممعية والعالقة بينهمم، أمم درا ة )تفمحـة  

عــن الحيــمة لــدى عينــة مــن  م ــتوى الصــالبة النف ــية والرعــم ( فقــد هــدفأل إلــى التعــر  علــى3111
( قــد هــدفأل إلــى 3111وكــذلك التعــر  علــى العالقــة بينهمــم، ونــرى أن درا ــة )عبــد الغنــي  الم ــنين

التعر  على أنممط التعلق وعالقتهم بملرعم عن الحيـمة وأ ـمليت التعممـل مـو العـغوط النف ـية لـدى 
( 3116درا ــة )ال ــبيعي عينـة مــن الزوجــمأل فــي منتصــ  العمــر بمـدينتي مكــة المكرمــة وجــدة، أمــم 

فقد هدفأل إلى التعر  على الشعور بمل عمدة وعالقتـه بكـل مـن الرعـم عـن الحيـمة والتفـمؤل  ووجهـة 
العــبط لــدى المتزوجــمأل وغيــر المتزوجــمأل فــي عــوو بعــض المتغيــراأل الديموغرافيــة، ودرا ــة )عبــد 

يــمأل التحمــل والرعــم ( هــدفأل إلــى التعــر  علــى العالقــة المتبمدلــة بــين العــغوط وعمل3116الحميــد 
عــن الحيــمة وعالقــتهم بــبعض المتغيــراأل ا خــرى لــدى أفــراد العينــة، فــي حــين هــدفأل درا ــة )علــوان 

( إلى بحث عالقة أنممط التعلق بكـل مـن الرعـم عـن الحيـمة، وأ ـمليت التعممـل مـو العـغوط 3116
كمو الوجـداني ( فقـد هـدفأل إلـى التعـر  علـى م ـتوى الـذ3118النف ية، أمم درا ـة )عي ـى ورشـوان 
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وتـأثيره علــى التوافــق والرعـم عــن الحيــمة واإلنجـمز ا كــمديمي لــدى ا طفـمل،  وأخيــرًا درا ــة ) ــليممن 
( والتي هدفأل إلى بحث م توى الرعم عن الحيمة وم توى تقدير الذاأل وعالقتهمم ببععهمم 3114

 لدى أفراد العينة 

 من حيث العينة
نمولـأل الرعـم عـن الحيـمة وجـود تشـمبه واتفـمق فـي بعـض نرى من خالل الدرا مأل ال مبقة التـي ت

( ا ـتهد  البمحـث عينـة 3143الدرا مأل من نمحية ا تهدافهم لـبعض العينـمأل، ففـي درا ـة )نعي ـة 
( والتـي ا ـتهدفأل مرحلـة الجممعـة 3144من طلبة جممعة تشرين، وهو مم اتفق مو درا ـة )ب ـيوني 

مـــة، وهــو أيعــًم مــم اتفــق مــو درا ــة )أبــو النيـــل حيــث كمنــأل العينــة مــن طملبــمأل جممعــة مكــة المكر 
( والتــي ا ــتهدفأل عينــة مــن طــالت كليــمأل التجــمرة واآلدات والفنــون، وأيعــًم درا ــة )منصــور 3141
( والتـــي ا ـــتهدفأل عينـــة مـــن طلبـــة جممعـــة الطـــما  بمل ـــعودية، وأيعـــًم درا ـــة )طـــه ولطفـــي 3111
( 3111ا زهـر، وكـذلك درا ـة )الثنيـمن ( والتي ا تهدفأل عينة مـن طلبـة جـممعتي المنوفيـة و 3111

( قـد اختـمرأل 3143والتي ا تهدفأل طالت المرحلة الجممعية، فـي حـين نـرى أن درا ـة )المجـدالو  
عينة جديـدة وهـي مـوظفي ا جهـزة ا منيـة الـذين تركـوا عملهـم ب ـبت الخالفـمأل ال يم ـية فـي قطـمع 

نـة جديـدة وهـي الم ـنين، واتفقـأل بـذلك ( قـد ا ـتهدفأل عي3144غزة، ونرى أيعًم أن درا ة )غنيمـة 
عممــًم،  85( والتــي ا ــتهدفأل عينــة مــن الم ــنين ممــن تزيــد أعمــمرهم عــن 3111مــو درا ــة )تفمحــة 

( قد ا تهدفأل عينـة مـن الزوجـمأل فـي منتصـ  3111ومن نمحية أخرى نجد أن درا ة )عبد الغني 
( والتـي ا ـتهدفأل 3116 ـبيعي العمر بمدينتي مكة المكرمة وجدة، وتشمبهأل في ذلك مو درا ـة )ال

( قد ا تهدفأل عينة 3116أيعًم عينة من المتزوجمأل وغير المتزوجمأل، في حين أن درا ة )علوان 
( قـد ا ـتهدفأل عينــة 3116مـن زوجـمأل الشـهداو فـي محمفظـمأل غـزة، ونــرى أن درا ـة )عبـد الحميـد 

والتـي ا ـتهدفأل عينـة مـن ( 3116من معموني أععمو الهياة التدري ية بملجممعة، ودرا ة ) ـليممن 
مــدير  ومــديراأل المــدارس الحكوميــة بمحمفظــمأل فل ــطين الشــمملية، وأخيــرًا درا ــة )عي ــى ورشــوان 

 ( والتي اختمرأل عينة من طالت المرحلة ا  م ية 3118

 من حيث النتائج
تعـــددأل النتــــماج التـــي توصــــلأل اليهـــم الدرا ــــمأل المتعلقــــة بملرعـــم عــــن الحيـــمة، فدرا ــــة )نعي ــــة 

( أظهرأل وجود م توى متدن مـن جـودة الحيـمة الجممعيـة لـدى طلبـة كـل مـن جـممعتي دمشـق 3143
وتشرين، وعدم وجود عالقة دالة إحصمايم بـين دخـل ا  ـرة وأبعـمد جـودة الحيـمة، كمـم أظهـرأل نتـماج 

غير راعين عن حيمتهم ،  % 55من العينة متشمامون ، و  % 53( أن 3143درا ة )المجدالو  
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ن مـن أعـراض نف ج ـمية، وأظهـرأل أيعـًم وجـود عالقـة  ـملبة بـين التشـمؤم والرعـم يعمنو  % 33و 
عــن الحيــمة ، وأنــه ال توجــد عالقــة كبيــرة بــين التفــمؤل والتشــمؤم والرعــم عــن الحيــمة وبــين ا عــراض 

( أثبتــأل وجــود عالقــة ارتبمطيــة دالــة موجبــة بــين 3144النف ج ــمية، فــي حــين أن درا ــة )ب ــيوني 
الجممعيــــمأل علــــى مقيــــمس التفــــمؤل ودرجــــمتهن علــــى مقيــــمس الرعــــم عــــن الحيــــمة، درجـــمأل الطملبــــمأل 

واإلنجــمز ا كــمديمي، ووجــود فــروق دالــة بــين متو ــطمأل درجــمأل مرتفعــي ومنخفعــي التفــمؤل علــى 
مقيــمس الرعــم عــن الحيــمة واإلنجــمز ا كــمديمي لصــملح مرتفعــي التفــمؤل، ومــن جهــة أخــرى أظهــرأل 

عالقة ارتبمطية دالة  ملبة بين درجمأل أفـراد العينـة علـى مقيـمس  ( وجود3144نتماج درا ة )غنيمة 
العنـــ  ا  ـــر  ومقيـــمس الرعـــم عـــن الحيـــمة، ووجـــود فـــروق دالـــة بـــين متو ـــطمأل درجـــمأل الم ـــنين 
مرتفعــي ومنخفعــي العنــ  ا  ــر  الموجــه عــدهم وذلــك فــي متغيــر  االكتاــمت والرعــم عــن الحيــمة 

عرعــة للعنــ  ا  ــر  فــي حملــة االكتاــمت وا قــل عرعــة بكــل أبعــمده، فــي اتجــمه الم ــنين ا كثــر 
( فأظهرأل نتماجهم وجود عالقة دالة 3141للعن  في حملة الرعم عن الحيمة، أمم درا ة )أبو النيل 

بــين المشــمركة ال يم ــية والرعــم عــن الحيــمة ال يم ــية، وعــدم وجــود عالقــة بــين الرعــم عــن الحيــمة 
( وجود عالقة ارتبمطية دالة بين الدرجة الكلية 3111نصور والمشمركة ال يم ية، وأظهرأل درا ة )م

( 3111للعفو والرعم عن الحيمة، وبين أبعمد العصمبية والمقبولية، في حين أن درا ة )طـه ولطفـي 
أظهـــرأل نتماجهـــم وجـــود عالقـــة ارتبمطيـــة دالـــة موجبـــة كـــل مـــن اتجمهـــمأل الطـــالت نحـــو وقـــأل الفـــراغ 

( أظهـرأل وجـود عالقـة 3111م عـن الحيـمة، ودرا ـة )الثنيـمن ومممر ـمتهم خـالل وقـأل الفـراغ، والرعـ
ارتبمطية دالة  ملبة بين جودة الحيمة وأبعمدهم المختلفة، وقلق الم تقبل وأبعمده المختلفـة، وأنـه يمكـن 

( فـأظهرأل 3111التنبؤ بجودة الحيمة من خالل أبعمد قلق الم ـتقبل للعينـة ككـل، أمـم درا ـة )تفمحـة 
مايًم بــين الم ــنين المقيمــين مــو أ ــرهم والمقيمــين بــدور الرعميــة علــى كــل مــن وجــود فــروق دالــة احصــ

( أظهــرأل النتــماج وجــود عالقــة 3111الصــالبة النف ــية والرعــم عــن الحيــمة، و درا ــة )عبــد الغنــي 
 لبية ذاأل داللة إحصماية بين درجمأل أفراد العينة على أبعـمد التعلـق القلـق والتجنبـي وبـين درجـمتهم 

رعم عن الحيمة، ووجود فروق ذاأل داللة إحصماية بـين متو ـطمأل درجـمأل أفـراد العينـة في متغير ال
( 3116من أنممط تعلق مختلفة في الدرجة الكلية للرعم عـن الحيـمة، فـي حـين أن درا ـة )ال ـبيعي 

أظهرأل وجود عالقة دالة وموجبة بين الشعور بمل عمدة، وكل من الرعم عن الحيمة، والتفمؤل، بينمم 
ن هنــمك عالقــة ارتبمطيــة دالــة بــين الشــعور بمل ــعمدة ووجهــة العــبط، أمــم درا ــة )عبــد الحميــد لــم يكــ
( فـــأظهرأل نتماجهـــم وجـــود عالقـــة ارتبمطيـــة  ـــملبة ودالـــة إحصـــمايًم بـــين درجـــمأل العينـــة علـــى 3116

مقيــمس العــغوط ا بعــمد الفرعيــة والدرجــة الكليــة ومقيــمس الرعــم عــن الحيــمة الدرجــة الكليــة وا بعــمد 
لفرعية، ووجود تأثير دال لكـل مـن العـغوط وعمليـمأل تحمـل العـغوط علـى درجـمأل مقيـمس الرعـم ا
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( وجود عالقة  ملبة دالة 3116عن الحيمة بأبعمده الفرعية لدى أفراد العينة، وأظهرأل درا ة )علوان 
 بين كل من: متو طمأل درجمأل مقيمس الرعم عن الحيمة، والوحدة النف ية، ودرا ة )عي ى ورشوان

( التي بي نأل عدم وجود فروق دالة إحصمايًم بين متو طي درجمأل الذكور واإلنمث في الرعم 3118
عن الحيمة )الدرجة الكلية( أو أ  من أبعمده الفرعية، ووجود فروق بين متو ـطي درجـمأل المـرتفعين 

عـمده الفرعيـة والمنخفعين في الذكمو الوجداني في التوافق وأبعمده الفرعية وفي الرعـم عـن الحيـمة وأب
( وأظهرأل نتماج مقيـمس 3114في صملح مجموعة مرتفعي الذكمو الوجداني، وأخيرًا درا ة ) ليممن 

الرعم عن الحيمة أن الرعم عن الحيمة الدينية في المرتبة ا ولى، ثـم تـاله مجـمل الرعـم عـن الحيـمة 
ين درجة الرعـم عـن الحيـمة العمالية، وكمن مجمل ال المة العممة أدنمهم، وأظهرأل أيعًم عدم وجود ب

 وتقدير الذاأل لدى أفراد العينة 
 

 أوجه االتفاق ما بين هذه الدراسة والدراسات السابقة:
لقد ا تفمد البمحث بشكل كبير ممم اطلو عليه من ا دت التربو  والدرا مأل ال مبقة، في بنمو 

التي تنمولتهم، فملذكمو  هذه الدرا ة، وقد اتفقأل هذه الدرا ة مو  مبقمتهم من حيث المتغيراأل
االجتممعي واالتزان االنفعملي والرعم عن الحيمة تنمولهم العديد من البمحثين وأ هبأل فيهم الدرا مأل 
ولكن كَل على حدة، كمم اتفقأل هذه الدرا ة أيعًم مو بعض الدرا مأل ال مبقة من حيث تنمولهم 

على عينة من عبمط الشرطة ( طبقأل 3141للعينة وهي فاة رجمل الشرطة، فدرا ة )حمدان 
 الفل طينية 

 ما تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

لقد تميزأل هذه الدرا ة عن  مبقمتهم من حيث تنمولهم للمتغيراأل الثالثة وهي الذكمو 
االجتممعي واالتزان االنفعملي والرعم عن الحيمة معًم، فعلى حد علم البمحث لم ي بق أن جمعأل 

هذه المتغيراأل معًم وحمولأل بيمن العالقة فيمم بينهم، كمم تتميز الدرا ة بملعينة التي ت تهدفهم درا ة 
وهي رجمل الشرطة في قطمع غزة، وهي عينة في معظمهم جديدة على العمل الشرطي، نتيجة لمم 
مرأل به المنطقة من أحداث داخلية كمنأل أم خمرجية من حصمر وا غالق وتعييق على المجتمو 

ل طيني في قطمع غزة، كل هذه ا  بمت وغيرهم كمنأل وال بد وأن يكون لهم تأثير ولو محدود الف
على م توى رعم ال كمن عن حيمتهم، وعلى اتزانهم االنفعملي والعمطفي، فمن هنم كمن تميز هذه 

 الدرا ة عن غيرهم في تنمولهم لهذه المتغيراأل معًم على هذه العينة 
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 :الدراسة وضفر

قة ذاأل داللة إحصماية بين الذكمو االجتممعي وكل من االتزان االنفعملي والرعم توجد عال .4
 عن الحيمة لدى أفراد شرطة المرور بمحمفظة غزة  

 

بمحمفظة  توجد فروق ذاأل داللة إحصماية في الذكمو االجتممعي لدى أفراد شرطة المرور ال .3
الخبرة، م توى الدخل، الحملة )الم توى التعليمي، العمر، عدد  نواأل لمتغيراأل تعزى  غزة

 االجتممعية( 
 

بمحمفظة  لدى أفراد شرطة المرور االنفعمليتوجد فروق ذاأل داللة إحصماية في االتزان  ال .4
)الم توى التعليمي، العمر، عدد  نواأل الخبرة، م توى الدخل، الحملة لمتغيراأل تعزى  غزة

 االجتممعية( 
 

بمحمفظة  لدى أفراد شرطة المرور رعم عن الحيمةالتوجد فروق ذاأل داللة إحصماية في  ال .1
)الم توى التعليمي، العمر، عدد  نواأل الخبرة، م توى الدخل، الحملة لمتغيراأل تعزى  غزة

 االجتممعية( 
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 الفصـل الرابــع

 الطريقة واإلجراءات
 
 

 منهج الدراسة 

 مجتمع الدراسة 

 عينة الدراسة 

 أدوات الدراسة 

 صدق المقياس 

 ثبات المقياس 

 المعالجات اإلحصائية 
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 مقدمة

يتنــمول هــذا الفصــل وصــفًم مفصــاًل لإلجــراواأل التــي اتبعهــم البمحــث فــي تنفيــذ الدرا ــة، ومــن 
عـــداد أداة الدرا ـــة  ذلـــك تعريـــ  مـــنهج الدرا ـــة، ووصـــ  مجتمـــو الدرا ـــة، وتحديـــد عينـــة الدرا ـــة، وا 

ا  ــــمليت اإلحصــــماية التــــي )المقيــــمس(، والتأكــــد مــــن صــــدقهم وثبمتهــــم، وبيــــمن إجــــراواأل الدرا ــــة، و 
  ا تخدمأل في معملجة النتماج، وفيمم يلي وص  لهذه اإلجراواأل 

 منهج الدراسة:
من أجل تحقيـق أهـدا  الدرا ـة قـمم البمحـث بم ـتخدام المـنهج الوصـفي التحليلـي، وهـو أحـد 

طريق  أشكمل التحليل والتف ير العلمي المنظم لوص  ظمهرة أو مشكلة محددة، وتصويرهم كميًم عن
خعــمعهم للدرا ــمأل  جمــو بيمنــمأل ومعلومــمأل مقننــة عــن الظــمهرة أو المشــكلة، وتصــنيفهم وتحليلهــم وا 

  الدقيقة

وهـي العالقـة المحتملـة مـم بـين الـذكمو فقد حمول من خالله وص  الظمهرة موعوع الدرا ة 
ي لكـل منهـم، ب ـنلومعرفـة الـوزن اوتحليـل بيمنمتهـم  والرعم عن الحيمة، االنفعملياالجتممعي واالتزان 

   وعالقة عدد من المتغيراأل الديموغرافية بهم

 مجتمع الدراسة:
  3144غزة  للعمم  ةر في محمفظيتكون مجتمو الدرا ة من جميو أفراد شرطة المرو 

 ( شرطيًم 381والبملغ عددهم )
 المرور وعدد أفراد كل ق م  إدارةوالجدول التملي يوعح أق مم 

 (4جدول )
 األقساممع الدراسة حسب مجت توزيعيوضح 

 العدد القسم م
 31 الق م اإلدار   4
 11 ق م اإلمداد والتجهيز  2
 41 ق م اإل نمد  3
 45  ا منق م  1
 451  ق م الدوريمأل 5

 381 المجموع
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يتعــح مــن الجــدول أعــاله أن ق ــم الــدوريمأل يمثــل الن ــبة ا كبــر مــن إدارة المــرور، حيــث أن أفــراد 
ـــ ـــة الـــدوريمأل يمثل ـــة فـــي كمف ـــين بتنظـــيم الحركـــة المروري ـــراد المكلف ون عمـــمد اإلدارة بأكملهـــم، وهـــم ا ف

الشوارع والمفترقمأل، ومراقبة المخملفين للقوانين المرورية  واو من ال ماقين أو المواطنين، وهي الفاة 
ين أن التي ي تهدفهم البمحث في الدرا ة نظرًا لتعمملهم بشـكل مبمشـر مـو جمهـور المـواطنين، فـي حـ

أفــراد بــمقي ا ق ــمم مثــل ق ــم اإلمــداد أو ق ــم ا مــن أو ق ــم اإلدارة تكــون أعمــملهم إداريــة بحتــة وال 
 يحتكون بشكل مبمشر بملمواطنين 

 (2جدول )
 مجتمع الدراسة حسب الرتب توزيعيوضح 

 العدد الرتبة م
 2 عدد العبمط برتبة رااد 1
 6 عدد العبمط برتبة نقيت 2
 17 رتبة مالزم أولعدد العبمط ب 3
 19 عدد العبمط برتبة مالزم 4
 10 برتبة م معد أول ا فرادعدد  5
 28 برتبة م معد ا فرادعدد  6
 58 برتبة رقيت أول ا فرادعدد  9
 85 برتبة رقيت ا فرادعدد  8
 30 برتبة عري  ا فرادعدد  4
 5 برتبة شرطي ا فرادعدد  41

 261 المجموع
 

الجدول ال مبق أن ن بة الرتت المتدنية من أفراد المرور كمنأل الغملبة، حيث الرتت من ويالحظ من 
 رقيت أول إلى شرطي أكثر من رتت العبمط وص  العبمط 
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 عينة الدراسة: 

 العينة االستطالعية للدراسة:  -4
تـم اختيـمرهم   3143( شرطيًم من شرطة المرور في محمفظمأل غزة للعـمم 11وتكونأل من )

 طريقة العشوااية ليتم تقنين أدواأل الدرا ة عليهم من خالل الصدق والثبمأل بملطرق المنم بة  بمل

 العينة األصلية للدراسة:  -2
( شــرطيًم مــن شــرطة المــرور، وهــم كممــل أفــراد ق ــم 451تكونــأل عينــة الدرا ــة ا صــلية مــن )

  3144فظة غزة للعمم الدوريمأل والمكلفين بمالنتشمر على المفترقمأل والطرق العممة في محم
 

 (3جدول )
 عينة الدراسة حسب المستوى التعليميتوزيع يوضح 
 النسبة المئوية العدد المستوى العلمي
 20.00 30 أقل من ثمنو 

 51.33 77 ثمنو 
 28.67 43 جممعي 
 100 150 المجموع

 قريبمً ويالحظ أن حملة الشهمدة الثمنوية هم الفاة ا كبر حيث يمثلون نص  العينة ت

 (1جدول )
 يوضح عينة الدراسة حسب العمر

 النسبة المئوية العدد العمر
 23.33 35 35أقل من 

35-45 88 58.67 
 18.00 27 45أكثر من 
 100 150 المجموع

 
 هي الن بة الغملبة وهذا يدل على وجود ن بة كبيرة من الشبمت عمن أفراد العينة 45-35الفاة من 
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 (5جدول )
 الدراسة حسب سنوات الخبرة يوضح عينة

 النسبة المئوية العدد سنوات الخبرة
 11.33 17  نواأل 4أقل من 
4-8 67 44.67 

 44.00 66 8أكثر من 
 100 150 المجموع

 %66حيث تمثل هذه الفاة مجتمعة حوالي  نواأل فأكثر  4ة ة أفراد العينة يتمتعون بخبر يغملب ويالحظ أن

 (6جدول )
 ة حسب مستوى الدخليوضح عينة الدراس

 النسبة المئوية العدد الراتب
 36.67 55 شيكل 4611أقل من 
4611- 3511 65 43.33 

 20.00 30 3511أكثر من 
 100 150 المجموع

 

 (9جدول )
 يوضح عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية

 النسبة المئوية العدد الحالة
 84.67 127 متزوج
 15.33 23 أعزت
 100 150 المجموع

%61ثر من ن حيث يمثلون أكالن بة الغملبة ح ت مم يتعح من الجدول هي ن بة المتزوجي
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 أدوات الدراسة :
 قمم البمحث بم تخدام ثالثة أدواأل وهمم:

 مقيمس الذكمو االجتممعي -4
 مقيمس االتزان االنفعملي -3
 مقيمس الرعم عن الحيمة -4

 
 : مقياس الذكاء االجتماعي.أوالً 

 قياس ضمن الخطوات التالية:ولقد تم بناء الم
بملــذكمو االجتمــمعي، وتحليــل المتعلقــة بعــد االطــالع علــى ا دت التربــو  والدرا ــمأل ال ــمبقة 

 مقيــمس وخمصــةتعريفمتــه وأبعــمده، والوقــو  علــى المقــمييس ال ــمبقة التــي صــممأل مــن أجــل قيم ــه، 
بالأل الشخصــية وا ــتطالع رأ  عينــة مــن المتخصصــين عــن طريــق المقــم، (4114الغــول )درا ــة 

 ذاأل الطمبو غير الر مي قمم البمحث ببنمو المقيمس وفق الخطواأل اآلتية:

 ( فقرة 31إعداد المقيمس في صورته ا ولية والتي شملأل ) -

 عرض المقيمس علي المشر  من أجل اختيمر مدى مالامته لجمو البيمنمأل  -

 تعديل المقيمس بشكل أولي ح ت مم يراه المشر   -

( مـن المحكمـين التربـويين بععـهم أععـمو هياـة تـدريس فـي الجممعـة 8) عرض المقيـمس علـى -
( يبين أععـمو لجنـة 4اإل المية، ، وجممعة ا قصى، وجممعة القدس المفتوحة، والملحق رقم )

 التحكيم 

( فقــراأل مــن فقــراأل المقيــمس، 1بعــد إجــراو التعــديالأل التــي أوصــى بهــم المحكمــون تــم حــذ  ) -
( 31الفقـراأل وقـد بلـغ عـدد فقـراأل المقيـمس بعـد صـيمغتهم النهمايـة ) وكذلك تم تعديل وصـيمغة بعـض

فقرة ، حيث أعطى لكل فقرة وزن مدرج وفق  ـلم متـدرج ثالثـي )داامـًم، أحيمنـًم، أبـدًا( أعطيـأل ا وزان 
( درجــة والملحــق 81، 31( بــذلك تنحصــر درجــمأل أفــراد عينــة الدرا ــة مــم بــين )4،  3،  4التمليــة ) 

 . النهماية قيمس في صورته( يبين الم8رقم )
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 صدق المقياس:
 قمم البمحث بتقنين فقراأل المقيمس وذلك للتأكد من صدقهم كملتملي:

 أواًل: صدق المحكمين:

ا ولية على مجموعة من أ متذة جممعيين من المتخصصين  تم عرض المقيمس في صورته 
ا بإبــداو آرااهــم ومالحظــمتهم ممــن يعملــون فــي الجممعــمأل الفل ــطينية فــي محمفظــمأل غــزة، حيــث قــممو 

حول منم بة فقراأل المقيمس، ومدى انتممو الفقراأل إلى المقيمس، وكذلك وعـو  صـيمغمتهم اللغويـة، 
خـر ليصـبح عـدد فقـراأل المقيـمس وفي عوو تلك اآلراو تم ا تبعمد بعض الفقراأل وتعـديل بععـهم اآل

(31)  
 

 ثانيًا: صدق االتساق الداخلي:

االت مق الـداخلي للمقيـمس بتطبيـق المقيـمس علـى عينـة ا ـتطالعية جرى التحقق من صدق   
( شرطيًم مـن خـمرج أفـراد عينـة الدرا ـة، وتـم ح ـمت معممـل ارتبـمط بير ـون بـين كـل 11مكونة من )

فقرة من فقراأل المقيمس والدرجة الكلية للمقيمس الذ  تنتمي إليه وذلك بم تخدام البرنممج اإلحصماي 
(SPSS  ) 

 (8الجدول )
 الدرجة الكلية للمقياس مقياس الذكاء االجتماعي معمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م
 14 1دالة عند  0.752 أ تطيو أن أغير مجرى الحديث ب هولة   4
 14 1دالة عند  0.694 أحت المشمركة في الحديث أكثر من اال تممع   3
 14 1دالة عند  0.734 ية ملياة بمم يثير اهتممميأشعر أنم حيمتي اليوم   4
 14 1دالة عند  0.479 أ تطيو أن أبعث جوًا من المر  في موق  ممل   1
 14 1دالة عند  0.883 أ تطيو تكوين صداقمأل جديدة ب هولة    5
 15 1دالة عند  0.379 لد  القدرة على الحديث بطالقة مو اآلخرين   8
 14 1دالة عند  0.496 لحديث مو شخر ال أعرفهمن ال هل على أن أجد مجماًل    0
 14 1دالة عند  0.426 أعتقد أنني شخصية مرحة ومحبوبة   6
 14 1دالة عند  0.514 يتفق  لوكي مو ثقمفة المجتمو الذ  أعيش فيه   1
 14 1دالة عند  0.523 أشمرك النمس أفراحهم وأحزانهم   41
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 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م
 15 1دالة عند  0.344 أ تطيو جذت انتبمه اآلخرين عندمم أتحدث إليهم   44
 14 1دالة عند  0.757 من العرور  متمبعة ا حداث التي تجر  في مجتمعنم   43
 15 1دالة عند  0.354 أشعر بملحرج إن وجدأل نف ي بين أنمس ال أعرفهم جيداً    44
 14 1دالة عند  0.798 أجد نف ي أكثر راحة في البعد عن النمس   41
 14 1دالة عند  0.783 أفعل قعمو وقأل طويل مو ا صدقمو   45
 14 1دالة عند  0.408 أفعل أن أكون في المؤخرة في الحفالأل االجتممعية   48
 14 1دالة عند  0.490 أفعل أن أكون وحيدًا في معظم أوقمتي   40
 14 1دالة عند  0.600 أشعر بملتردد عند مقمبلة إحدى الشخصيمأل الهممة   46
 14 1الة عند د 0.827 أ تمتو بملقيمم بكثير من ا عممل بمفرد    41
 14 1دالة عند  0.541 أرتبك كثيرا عند طر  فكرة جديدة أممم مجموعة من النمس   31

 1.343( = 1.14( وعند مستوى داللة )38ر الجدولية عند درجة حرية )
   1.311( = 1.15( وعند مستوى داللة )38ر الجدولية عند درجة حرية )

 إليـهط بملدرجة الكلية للمقيمس الـذ  تنتمـي يتعح من الجدول ال مبق أن جميو الفقراأل ترتب
( وهـذا يؤكـد أن المقيـمس يتمتـو بدرجـة 15 1، 14 1ارتبمطًم ذو داللة إحصماية عند م توى داللة )

 عملية من االت مق الداخلي 

 ثبات المقياس: 

تم تقـدير ثبـمأل المقيـمس علـى أفـراد العينـة اال ـتطالعية وذلـك بم ـتخدام طريقتـي معممـل ألفـم 
 نبمخ والتجزاة النصفية  كرو 

 طريقة التجزئة النصفية: -4
تــم ا ــتخدام درجــمأل العينــة اال ــتطالعية لح ــمت ثبــمأل المقيــمس بطريقــة التجزاــة النصــفية 
حيث احت بأل درجة النص  ا ول للمقيمس وكذلك درجة النص  الثمني من الدرجمأل وذلك بح مت 

بم ــــتخدام معمدلـــة  ـــبيرممن بـــراون فكمنــــأل معممـــل االرتبـــمط بـــين النصـــفين ثــــم جـــرى تعـــديل الطـــول 
( وكـــــمن بعـــــد التعـــــديل فـــــوق  641 1معـــــممالأل الثبـــــمأل بطريقـــــة التجزاـــــة النصـــــفية  قبـــــل التعـــــديل )

( وهــذا يــدل علــى أن المقيــمس يتمتــو بدرجــة عمليــة مــن الثبــمأل تطمــان البمحــث إلــى تطبيقهــم 110 1)
 على عينة الدرا ة 
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 طريقة ألفا كرونباخ: -2
ث طريقـة أخـرى مـن طـرق ح ـمت الثبـمأل، وذلـك إليجـمد معممـل ثبـمأل المقيـمس، حيـث ا تخدم البمحـ

( وهذا يدل على أن المقيمس تتمتو بدرجة عملية من 118 1حصل على قيمة معممل ألفم كرونبمخ )
 الثبمأل تطمان البمحث إلى تطبيقهم على عينة الدرا ة 

 
 : : مقياس االتزان االنفعاليثانياً 

 كملتملي: موزعة على أربعة أبعمد وهي فقرة 31ويتكون من 

  : هي القدرة على التحكم االنفعملي في المواق  المثيرة انفعمليمً السيطرة والتحكم( 4

: قدرة الفرد على التصر  بشكل متزن انفعمليًم في المواق  المرونة والتوازن االجتماعي( 3
 وال تفريط  إفراطاالجتممعية المختلفة بغير 

  المتشمبهة المواق  في االنفعملية اال تجمبة ثبمأل: نفعاليالثبات اال ( 4

 : النظرة اإليجمبية، واإلقبمل على الحيمة، والنظر للجمنت الجيد من ا شيمو التوجه نحو الحياة( 1

 ولقد تم بناء المقياس ضمن الخطوات التالية:
االنفعــملي، وتحليــل  بــمالتزانالمتعلقــة بعــد االطــالع علــى ا دت التربــو  والدرا ــمأل ال ــمبقة 

تعريفمته وأبعمده، والوقو  على المقمييس ال مبقة التي صممأل من أجل قيم ه، مثـل درا ـة )حمـدان 
ا ــتطالع رأ  كــذلك بعــد و ( وغيرهــم مــن الدرا ــمأل، 3114( و)المزينــي 3111( و)عــحيك 3141

بمحـث ببنـمو عينة من المتخصصين عن طريق المقمبالأل الشخصية ذاأل الطمبو غير الر مي قمم ال
 المقيمس وفق الخطواأل اآلتية:

 تحديد المجمالأل الراي ية التي شملهم المقيمس  -

 صيمغة الفقراأل التي تقو تحأل كل مجمل  -

 ( فقرة 11إعداد المقيمس في صورته ا ولية والتي شملأل ) -

 عرض المقيمس علي المشر  من أجل اختيمر مدى مالامته لجمو البيمنمأل  -

 ولي ح ت مم يراه المشر  تعديل المقيمس بشكل أ -
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( مـن المحكمـين التربـويين بععـهم أععـمو هياـة تـدريس فـي الجممعـة 8عرض المقيـمس علـى ) -
( يبـين أععـمو لجنــة 4اإل ـالمية، وجممعـة ا قصـى، وجممعــة القـدس المفتوحـة، والملحـق رقــم )

 التحكيم 

راأل المقيــمس، ( فقــراأل مــن فقــ45بعــد إجــراو التعــديالأل التــي أوصــى بهــم المحكمــون تــم حــذ  ) -
وكذلك تـم تعـديل وصـيمغة بعـض الفقـراأل وقـد بلـغ عـدد فقـراأل المقيـمس بعـد صـيمغتهم النهمايـة 

( فقرة موزعة على أربعـة أبعـمد، حيـث أعطـى لكـل فقـرة وزن مـدرج وفـق  ـلم متـدرج ثالثـي 31)
نـــة ( بـــذلك تنحصـــر درجـــمأل أفـــراد عي4 ،3 ،4))داامـــًم، أحيمنـــًم، أبـــدًا( أعطيـــأل ا وزان التمليـــة 

 ( يبين المقيمس في صورته النهماية 5( درجة والملحق رقم )60، 31الدرا ة مم بين )

 صدق المقياس:

 قمم البمحث بتقنين فقراأل المقيمس وذلك للتأكد من صدقه كملتملي:

 أواًل: صدق المحكمين:

تم عرض المقيمس على مجموعة مـن أ ـمتذة جـممعيين مـن المتخصصـين ممـن يعملـون فـي  
الفل ــطينية حيــث قــمموا بإبــداو آرااهــم ومالحظــمتهم حــول منم ــبة فقــراأل المقيــمس، ومــدى الجممعــمأل 

 انتممو الفقراأل إلى كل بعد من أبعمد المقيمس، وكذلك وعو  صيمغمته اللغوية  

 ثانيًا: صدق االتساق الداخلي:

 جرى التحقق من صدق االت مق الـداخلي للمقيـمس بتطبيـق المقيـمس علـى عينـة ا ـتطالعية  
( شـــرطيًم مـــن خـــمرج أفـــراد عينـــة الدرا ـــة، وتـــم ح ـــمت معممـــل ارتبـــمط بير ـــون بـــين 11مكونـــة مـــن )

درجمأل كل بعد من أبعمد المقيمس والدرجة الكلية للمقيـمس وكـذلك تـم ح ـمت معممـل ارتبـمط بير ـون 
مج بــين كــل فقــرة مــن فقــراأل المقيــمس والدرجــة الكليــة للبعــد الــذ  تنتمــي إليــه وذلــك بم ــتخدام البرنــم

 (  SPSSاإلحصماي )
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 (9الجدول )

 لمقياس االتزان االنفعالي مع الدرجة الكلية للبعد "السيطرة والتحكم"معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد األول 
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م
 15 1دالة عند  0.354 أ تطيو أن أ يطر على انفعمالتي أممم اآلخرين 4
 14 1دالة عند  0.413 ني حم م في اتخمذ القراراألأعتقد أن 3
 14 1دالة عند  0.455 عندمم أنفعل وأثور أعمني من التأتأة والتلعثم 4
 14 1دالة عند  0.639 أ تطيو التكي  مو المشكالأل الحيمتية 1
 15 1دالة عند  0.314 أفقد الثقة ب هولة في أ  شخر 5
 14 1دالة عند  0.624 كمنألأ تطيو التغلت على المصمعت مهمم  8
 14 1دالة عند  0.582 أفكر جيدًا قبل القيمم بأ  عمل 0

 1.343( = 1.14( وعند مستوى داللة )38ر الجدولية عند درجة حرية )
   1.311( = 1.15( وعند مستوى داللة )38ر الجدولية عند درجة حرية )

 (41الجدول )
 لمقياس االتزان االنفعالي مع الدرجة الكلية للبعد "المرونة االجتماعية"اني معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الث

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م
 14 1دالة عند  0.858 أتصر  بشكل طبيعي مو الغربمو 4
 14 1دالة عند  0.414 أتعميق من المنمقشة والجدال 3
 14 1دالة عند  0.513 أجد صعوبة في التعر  على أصدقمو جدد 4
 14 1دالة عند  0.855 من ال هل على تقديم وتعري  أشخمر آلخرين 1
 14 1دالة عند  0.612 يمكنني التحدث في حشد من النمس ب هولة 5
 14 1دالة عند  0.832 أنم ح مس جدًا من  خرية وتهكم اآلخرين 8
 15 1دالة عند  0.351 أ تطيو العمل بنشمط في المواق  العمغطة 0
 14 1دالة عند  0.817 يصعت على تغيير آرااي ومعتقداتي 6

 1.343( = 1.14( وعند مستوى داللة )38ر الجدولية عند درجة حرية )
   1.311( = 1.15( وعند مستوى داللة )38ر الجدولية عند درجة حرية )
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 (44الجدول )
 لمقياس االتزان االنفعالي مع الدرجة الكلية للبعد "معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الثالث" الثبات االنفعالي

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م
 14 1دالة عند  0.529 أعتقد أنني متقلت المزاج   4
 15 1دالة عند  0.327 من الصعت أن تؤثر انفعمالتي على قراراتي    3
 14 1دالة عند  0.383 أتمم ك في المواق  االنفعملية الصعبة   4
 15 1دالة عند  0.386 دى القدرة على إخفمو انفعمالتي أممم اآلخرينل   1
 14 1دالة عند  0.656 أثور ب هولة  تفه ا  بمت   5
 14 1دالة عند  0.419 أشعر أن بداخلي كثير من الصراعمأل   8
 14 1دالة عند  0.420 يراني اآلخرون شخصية همداة   0

 1.343( = 1.14اللة )( وعند مستوى د38ر الجدولية عند درجة حرية )
   1.311( = 1.15( وعند مستوى داللة )38ر الجدولية عند درجة حرية )

 (42الجدول )
 لمقياس االتزان االنفعالي مع الدرجة الكلية للبعد "معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الرابع "التوجه نحو الحياة

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م
 14 1دالة عند  0.718 ير من ا فعمل التي أقوم بهمأشك في كث   4
 14 1دالة عند  0.533 أنظر للم تقبل بتفمؤل   3
 14 1دالة عند  0.618 أنم راٍض عن حيمتي ونف ي   4
 14 1دالة عند  0.548 أنظر عمد للجمنت المشرق من ا مور   1
 14 1دالة عند  0.475 أشعر بملهدوو واالطمانمن الداخلي   5
 14 1دالة عند  0.590 حمالأل من النفور والالمبمالةتنتمبني    8
 14 1دالة عند  0.503 أشعر بمالكتامت عند ا تيقمظي في الصبم    0

 1.343( = 1.14( وعند مستوى داللة )38ر الجدولية عند درجة حرية )
  1.311( = 1.15( وعند مستوى داللة )38ر الجدولية عند درجة حرية )

 إليـهة أن جميو الفقراأل ترتبط بملدرجة الكلية للمجمل الـذ  تنتمـي يتعح من الجداول ال مبق
( وهـذا يؤكـد أن المقيـمس تتمتـو بدرجـة 15 1، 14 1ارتبمطًم ذو داللة إحصماية عند م توى داللة )

 عملية من االت مق الداخلي 
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ــداخلي لابعــمد قــمم البمحــث بح ــمت معــممالأل االرتبــمط بــين  للتحقــق مــن صــدق االت ــمق ال
كل بعـد مـن أبعـمد المقيـمس وا بعـمد ا خـرى وكـذلك كـل بعـد بملدرجـة الكليـة للمقيـمس والجـدول  درجة

 ( يوعح ذلك 12)

 (43الجدول )
 مصفوفة معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد المقياس واألبعاد األخرى للمقياس وكذلك مع الدرجة الكلية

السيطرة  المجموع البعد
 والتحكم

المرونة 
 االجتماعية

ثبات ال
 االنفعالي

التوجه 
 نحو الحياة

    1 0.611 السيطرة والتحكم
   1 0.426 0.678 المرونة االجتماعية
  1 0.699 0.362 0.700 الثبات االنفعالي
 1 0.640 0.248 0.353 0.789 التوجه نحو الحياة

 1.343( = 1.14( وعند مستوى داللة )38ر الجدولية عند درجة حرية )
   1.311( = 1.15( وعند مستوى داللة )38ند درجة حرية )ر الجدولية ع

يتعح من الجدول ال مبق أن جميو ا بعمد ترتبط بملدرجة الكلية للمقيمس ارتبمطـًم ذو داللـة 
( وهـذا يؤكـد أن المقيـمس يتمتـو بدرجـة عمليـة مـن الثبـمأل 14 15،1 1إحصماية عند م توى داللـة )

 واالت مق الداخلي 

 : Reliabilityثبات المقياس 

ـــة  ـــراد العين ـــى أف ـــك بعـــد تطبيقهـــم عل ـــمس وذل ـــمأل المقي أجـــرى البمحـــث خطـــواأل التأكـــد مـــن ثب
 اال تطالعية بطريقتين وهمم التجزاة النصفية ومعممل ألفم كرونبمخ  

 : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -4
قــة التجزاــة النصــفية تــم ا ــتخدام درجــمأل العينــة اال ــتطالعية لح ــمت ثبــمأل المقيــمس بطري

حيــث احت ــبأل درجــة النصــ  ا ول لكــل بعــد مــن أبعــمد المقيــمس وكــذلك درجــة النصــ  الثــمني مــن 
الـــدرجمأل وذلـــك بح ـــمت معممـــل االرتبـــمط بـــين النصـــفين ثـــم جـــرى تعـــديل الطـــول بم ـــتخدام معمدلـــة 

 ( يوعح ذلك:44والجدول )  (Spearman-Brown Coefficient) بيرممن براون
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 (41الجدول )
 يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل بعد من أبعاد المقياس وكذلك المقياس ككل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل

االرتباط قبل  عدد الفقرات األبعاد
 التعديل

معامل الثبات بعد 
 التعديل

 0.822 0.759 7* السيطرة والتحكم
 0.820 0.696 8 المرونة االجتماعية

 0.502 0.488 7* نفعاليالثبات اال 
 0.572 0.504 7* التوجه نحو الحياة

31* المجموع  0.737 0.764 
 *تم استخدام معادلة جتمان الن النصفين غير متساويين

( وهــذا يــدل علــى أن المقيــمس 081 1ال ــمبق أن معممــل الثبــمأل الكلــي )يتعــح مــن الجــدول 
 طبيقهم على عينة الدرا ة يتمتو بدرجة عملية من الثبمأل تطمان البمحث إلى ت

 طريقة ألفا كرونباخ: -2
ا ــتخدم البمحــث طريقــة أخــرى مــن طــرق ح ــمت الثبــمأل وهــي طريقــة ألفــم كرونبــمخ، وذلــك  

إليجــمد معممــل ثبــمأل المقيــمس، حيــث حصــل علــى قيمــة معممــل ألفــم لكــل بعــد مــن أبعــمد المقيــمس 
 ( يوعح ذلك:41وكذلك للمقيمس ككل والجدول )

 ( 45الجدول )
 ح معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد المقياس وكذلك للمقياس ككل يوض

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات البعد
 0.824 7 السيطرة والتحكم
 0.754 8 المرونة االجتماعية
 0.734 7 الثبات االنفعالي
 0.743 7 التوجه نحو الحياة

 0.884 31 المجموع

( وهـــذا يـــدل علـــى أن المقيـــمس 661 1ممـــل الثبـــمأل الكلـــي )يتعـــح مـــن الجـــدول ال ـــمبق أن مع
 يتمتو بدرجة عملية من الثبمأل تطمان البمحث إلى تطبيقهم على عينة الدرا ة 
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 ثالثًا: مقياس الرضا عن الحياة.

 ولقد تم بناء المقياس ضمن الخطوات التالية:
خمصـة درا ـة  ة الدرا ـةبعد االطالع على ا دت التربو  والدرا مأل ال مبقة المتعلقة بمشـكل

عينــة مــن المتخصصــين عــن طريــق المقــمبالأل الشخصــية ا ــتطالع رأ  وبعــد  ،(1111)الد ــوقي 
 ذاأل الطمبو غير الر مي قمم البمحث ببنمو المقيمس وفق الخطواأل اآلتية:

 ( فقرة 30إعداد المقيمس في صورته ا ولية والتي شملأل ) -

 دى مالامته لجمو البيمنمأل عرض المقيمس علي المشر  من أجل اختيمر م -

 تعديل المقيمس بشكل أولي ح ت مم يراه المشر   -

( مـن المحكمـين التربـويين بععـهم أععـمو هياـة تـدريس فـي الجممعـة 8عرض المقيـمس علـى ) -
( يبين أععـمو لجنـة 4والملحق رقم ) وحة توجممعة القدس المف اإل المية، ، وجممعة ا قصى،

 التحكيم 

( فقــــراأل مــــن فقــــراأل 5أل التــــي أوصــــى بهــــم المحكمــــون تــــم حــــذ  )بعــــد إجــــراو التعــــديال -
المقيمس، وكذلك تم تعديل وصيمغة بعـض الفقـراأل وقـد بلـغ عـدد فقـراأل المقيـمس بعـد صـيمغتهم 

( فقــرة ، حيـث أعطــى لكــل فقـرة وزن مــدرج وفـق  ــلم متــدرج ثالثـي )داامــًم، أحيمنــًم، 33النهمايـة )
( بــذلك تنحصــر درجــمأل أفــراد عينــة الدرا ــة مــم بــين 4 ، 3،  4أبــدًا( أعطيــأل ا وزان التمليــة ) 

 . النهماية ( يبين المقيمس في صورته0( درجة والملحق رقم )88، 33)

 صدق المقياس:
 قمم البمحث بتقنين فقراأل المقيمس وذلك للتأكد من صدقهم كملتملي:

 أواًل: صدق المحكمين:

تذة جممعيين من المتخصصين ا ولية على مجموعة من أ م تم عرض المقيمس في صورته 
ممــن يعملــون فــي الجممعــمأل الفل ــطينية فــي محمفظــمأل غــزة، حيــث قــمموا بإبــداو آرااهــم ومالحظــمتهم 
حول منم بة فقراأل المقيمس، ومدى انتممو الفقراأل إلى المقيمس، وكذلك وعـو  صـيمغمتهم اللغويـة، 

خـر ليصـبح عـدد فقـراأل المقيـمس وفي عوو تلك اآلراو تم ا تبعمد بعض الفقراأل وتعـديل بععـهم اآل
(33)  
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 ثانيًا: صدق االتساق الداخلي:

جرى التحقق من صدق االت مق الـداخلي للمقيـمس بتطبيـق المقيـمس علـى عينـة ا ـتطالعية   
( شرطيًم مـن خـمرج أفـراد عينـة الدرا ـة، وتـم ح ـمت معممـل ارتبـمط بير ـون بـين كـل 11مكونة من )

لكلية للمقيمس الذ  تنتمي إليه وذلك بم تخدام البرنممج اإلحصماي فقرة من فقراأل المقيمس والدرجة ا
(SPSS  ) 

 (46الجدول )
 الدرجة الكلية للمقياسمع معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس 

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م
 14 1دالة عند  0.422 أعتبر نف ي أ عد حمال من اآلخرين   4
 15 1دالة عند  0.377 بشكل عممأنم راض عن نف ي    3
 14 1دالة عند  0.432 تقترت حيمتي في معظم ا حوال من المثملية   4
 14 1دالة عند  0.537 أنم راض عن كل شيو في حيمتي   1
 14 1دالة عند  0.484 أشعر بملثقة تجمه  لوكي االجتممعي   5
 14 1دالة عند  0.714 أشعر بم من والطمأنينة   8
 14 1دالة عند  0.774 اآلن أفعل من أ  وقأل معىأشعر أن حيمتي    0
 14 1دالة عند  0.619 حصلأل حتى اآلن على ا شيمو المهمة في حيمتي   6
 14 1دالة عند  0.631 أشعر بملبهجة الممزوجة بملتفمؤل تجمه الم تقبل   1
 14 1دالة عند  0.650 أنم راض بمم وصلأل إليه   41
 14 1دالة عند  0.706 أميل إلى العحك وتبمدل الدعمبة   44
 14 1دالة عند  0.449 أتقبل اآلخرين وأتعميش معهم كمم هم   43
 14 1دالة عند  0.473 أعيش في م توى حيمة معيشة أفعل ممم كنأل أتمنمه   44
 14 1دالة عند  0.518 أشعر بمل عمدة لوجود عالقمأل طيبة تربطني بمآلخرين   41
 14 1ند دالة ع 0.693 أشعر أن حيمتي مشرقة وملياة بم مل   45
 14 1دالة عند  0.544 يثق اآلخرون في قدراتي   48
 14 1دالة عند  0.456 يت م  لوكي مو اآلخرين بملت ممح والمر    40
 14 1دالة عند  0.690 عمدة مم يكون نومًم همداًم وم ترخيمَ    46
 15 1دالة عند  0.374 ال أعمني مشمعر اليأس أو خيبة ا مل   41
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 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م
 14 1دالة عند  0.558 وتحمل نتماجه لد  القدرة على اتخمذ القرار   31
 14 1دالة عند  0.464 عالقمتي االجتممعية بمآلخرين نمجحة   34
 14 1دالة عند  0.743 لو قدر لي أن أعيش من جديد لن أغير شيام من حيمتي   33

 1.343( = 1.14( وعند مستوى داللة )38ر الجدولية عند درجة حرية )
   1.311( = 1.15د مستوى داللة )( وعن38ر الجدولية عند درجة حرية )

 إليـهيتعح من الجدول ال مبق أن جميو الفقراأل ترتبط بملدرجة الكلية للمقيمس الـذ  تنتمـي 
( وهـذا يؤكـد أن المقيـمس يتمتـو بدرجـة 15 1، 14 1ارتبمطًم ذو داللة إحصماية عند م توى داللة )

 عملية من االت مق الداخلي 

 ثبات المقياس: 

المقيـمس علـى أفـراد العينـة اال ـتطالعية وذلـك بم ـتخدام طريقتـي معممـل ألفـم  تم تقـدير ثبـمأل
 كرونبمخ والتجزاة النصفية  

 طريقة التجزئة النصفية: -4
تــم ا ــتخدام درجــمأل العينــة اال ــتطالعية لح ــمت ثبــمأل المقيــمس بطريقــة التجزاــة النصــفية 

ثمني من الدرجمأل وذلك بح مت حيث احت بأل درجة النص  ا ول للمقيمس وكذلك درجة النص  ال
معممـــل االرتبـــمط بـــين النصـــفين ثــــم جـــرى تعـــديل الطـــول بم ــــتخدام معمدلـــة  ـــبيرممن بـــراون فكمنــــأل 

( وكـــــمن بعـــــد التعـــــديل فـــــوق  044 1معـــــممالأل الثبـــــمأل بطريقـــــة التجزاـــــة النصـــــفية  قبـــــل التعـــــديل )
البمحــث إلــى تطبيقهــم ( وهــذا يــدل علــى أن المقيــمس يتمتــو بدرجــة عمليــة مــن الثبــمأل تطمــان 644 1)

 على عينة الدرا ة 

 طريقة ألفا كرونباخ: -2
ا تخدم البمحث طريقة أخرى من طرق ح مت الثبمأل، وذلك إليجمد معممل ثبـمأل المقيـمس،   

( وهــذا يــدل علــى أن المقيــمس تتمتــو بدرجــة 611 1حيــث حصــل علــى قيمــة معممــل ألفــم كرونبــمخ )
 قهم على عينة الدرا ة عملية من الثبمأل تطمان البمحث إلى تطبي
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 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

 Statistical Package for   Social (SPSS)تـم ا ــتخدام البرنـممج اإلحصــماي   -4
Science   لتحليل البيمنمأل ومعملجتهم ، 

 تم ا تخدام المعملجمأل اإلحصماية التملية للتأكد من صدق وثبمأل أداة الدرا ة: -3

 التأكـد مـن صـدق االت ـمق الـداخلي للمقيـمس وذلـك بإيجـمد امـل ارتبـاط بيرسـون: مع
 معممل "ارتبمط بير ون" بين كل بعد والدرجة الكلية للمقيمس 

  معامــل ارتبــاط ســبيرمان بــروان للتجزئـــة النصــفية المتســاوية، ومعادلــة جتمـــان
أكـد مـن ثبـمأل للت للتجزئة النصفية غير المتساوية، ومعامـل ارتبـاط ألفـا كرونبـاخ:

 أداة الدرا ة 

 تم ا تخدام المعملجمأل اإلحصماية التملية لتحليل نتماج الدرا ة الميدانية: -3 

 معممل ارتبمط بير ون 

  اختبمرT.test independent sample  لمعملجة الفروق بين مجموعتين 

  تحليل التبمين ا حمد : لبيمن داللة الفروق بين متو طمأل ثالث عينمأل فأكثر 

 ختبمر شيفيه لمعرفة اتجمه الفروق ا 

  قيمة المتو ط الح مبي واالنحرا  المعيمر  والوزن الن بي 
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 نتائج الدراسة

 مقدمة

 يقوم البمحث في هذا الفصل بعرض تفصيلي للنتماج التي تم التوصل إليهم من خالل 
بمإلعمفة  مأل والمعلوممأل التي جمعهم ومعملجتهم إحصمايم،وتفريغهم البيمن تطبيق أدواأل الدرا ة،

، وأخيرًا إلى تف ير ومنمقشة مم تم التوصل إليه من نتماج من خالل اإلجمبة على ت مؤالأل الدرا ة
 ا تخالر أهم التوصيمأل والمقترحمأل ذاأل العالقة 

وواقعية  ويؤكد البمحث أن التف يراأل التي يقدمهم هي مجرد اجتهمداأل على أ س علمية
قمامة على مم تم ا تعراعه في اإلطمر النظر ، وهي ال تمثل الحقيقة المطلقة، خمصة وأن الدرا ة 
تقو عمن مجمل البحوث اإلن منية حيث ال م لممأل أو قوانين ثمبتة مثل المنمهج العلمية، لذلك 

وات أو وجت التنبيه على أن مم  يأتي من تف ير هو من اجتهمداأل البمحث التي تحمل الص
 الخطأ 

 

 من أسئلة الدراسة: األولاإلجابة عن السؤال 

ما مستوى كل من )الذكاء االجتماعي، االتزان  :التملي من أ الة الدرا ة على ا ولينر ال ؤال 
 ، الرضا عن الحياة( لدى أفراد شرطة المرور بمحافظة غزة االنفعالي
 

 المرور بمحافظة غزة  أواًل/ ما مستوى الذكاء االجتماعي لدى أفراد شرطة
 (49جدول )

 يوضح الوزن النسبي للذكاء االجتماعي لدى أفراد العينة

مجموع  
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 76.80 4.565 46.080 6912 مقياس الذكاء االجتماعي

قد بلغ  ةأفراد العين الوزن الن بي لم توى الذكمو االجتممعي لدى إنويتبين من الجدول ال مبق 
( والتي 3111وبملمقمرنة مو درا ة )ع قول  ،بملن بة للمعميير اإلحصماية وهي ن بة جيدة 61 08

ويرجو ذلك  %16 41توصلأل إلى أن ن بة الذكمو االجتممعي لدى أفراد العينة متدنية حيث بلغأل 
( ودرا ة 3110)القدرة الختال  العينة، كمم أن النتيجة تشمبهأل مو درا مأل أخرى مثل درا ة 
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( والتي بي نأل نتماجهم وجود م توى مرتفو من الذكمو االجتممعي لدى أفراد 4110)الداهر  و فيمن 
 العينة 

 لزيمدتهم،  ن الذكمو االجتممعي لكنهم تحتمج إلى مزيد من العملولكن ومو ارتفمع ن بة الذكمو  
طبيعة عمله عليه ي حدهم ا دنى، لمم تفرعه ولو ف الشرطة قدرة يجت أن يمتلكهم كل فرد من أفراد

صعوبمأل ومواق  مختلفة كل يوم، فشرطي المرور خمصة يتعممل مو أكبر شريحة ممكنة من 
وأكثرهم تنوعًم، من مواطن و ماق ومجرم ومتهم، لذلك كمن لزامًم عليه أن يتحلى بهذه القدرة حتى 

 به حتى يصل في النهمية للقرار الصمات ي تطيو أن يفهم كل فرد على حقيقته ويعممله بمم ينم
الذ  يجت أن يختمره، خمصة أن الذكمو االجتممعي وكمم  بق شرحه يتعمن عددًا من القدراأل 
الهممة لرجل الشرطة، منهم قدرة التعر  على الحملة النف ية لآلخرين، والقدرة على الحكم على 

 م  شرطي المرور في عمله  لوك اآلخرين، فكل هذه القدراأل تعتبر عوامل مهمة لنج

 
 ثانيًا/ ما مستوى االتزان االنفعالي لدى أفراد شرطة المرور بمحافظة غزة 

 (48جدول )
 االنفعالي لدى أفراد العينة لالتزانيوضح الوزن النسبي 

 البعد
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 2 81.11 1.988 17.033 2555 السيطرة والتحكم
 4 74.69 2.256 17.927 2689 المرونة االجتماعية
 3 75.71 2.255 15.900 2385 الثبات االنفعالي
 1 81.33 2.613 17.080 2562 التوجه نحو الحياة

  78.09 7.313 67.940 10191 المجموع

راد العينة قد بلغ عند أف االنفعملييتبين من الجدول ال مبق أن الوزن الن بي لم توى االتزان 
( 3141مقمرنة ببعض الدرا مأل ال مبقة مثل درا ة )حمدان  ( وهو م توى عمل نوعًم مم1 06)

وتتفق هذه النتيجة مو درا ة  ،%64 83حيث بلغأل ن بة االتزان االنفعملي عند أفراد العينة 
االتزان  ( والتي أظهرأل نتماجهم وجود درجة عملية من3144( ودرا ة ) مور 3114)المزيني 

ويعزو البمحث هذه الن بة إلى طبيعة عمل أفراد شرطة المرور والتي  االنفعملي لدى أفراد العينة،
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والتعممل مو مختل  شرااح المواطنين، ممم أك ت  االحتكمكيغلت عليهم في معظم ا وقمأل 
 إيجمدمولة وال تفريط، ومح إفراطشرطي المرور المهمرة الالزمة لعبط انفعمالته وتوزيعهم بغير 

الحد المتزن فيهم، بحيث ال يغلت عليهم الشدة وال تتوق  عند حد البالدة، ولكن تنمول ا مور 
 بأنمة وصبر وثبمأل 

كمم أن الن بة تعتبر جيدة لمم  فراد العينة من خصوصية من حيث الظرو  التي أحمطأل 
عمل الشرطي أو ا مني، بملتحمقهم في وظمافهم، حيث كمنوا مواطنين عمديين ال خبرة لهم بمل

وبعد حدوث االنق مم كمن البد من توفير قواأل شرطية لتنظيم ا من والمرور في القطمع، ممم 
 ا تدعي توظي  أيًم من كمن يتطوع حينهم بدون أ  متطلبمأل أو شروط وظيفية أو خبرة  مبقة  

وزن الن بي ا على بواقو ويالحظ أيعًم أن بعد  التوجه نحو الحيمة وال يطرة والتحكم قد نمال ال
( ثم المرونة 04 05( على التوالي، ثم بعد الثبمأل االنفعملي بوزن ن بي )44 64و  44 64)

 ( 81 01االجتممعية بواقو )

ويرى البمحث أن ارتفمع ن بة بعد التوجه نحو الحيمة يدل على وجود معدل مرتفو للتفمؤل لدى 
م تقبل، وهذه تعتبر من العوامل المهمة في تحقيق أفراد العينة، ووجود نظرة إيجمبية نحو ال

االتزان االنفعملي لدى الفرد، فمتى اطمان الفرد نحو حيمته وم تقبله، أصبح أكثر ثقة بنف ه 
 وأكثر اتزانًم وأقل اعطرابًم 

 
 ثالثًا/ ما مستوى الرضا عن الحياة لدى أفراد شرطة المرور بمحافظة غزة 

 (44جدول )
 ي للرضا عن الحياة لدى أفراد العينةيوضح الوزن النسب

مجموع  
االنحراف  المتوسط االستجابات

 المعياري
الوزن 
 النسبي

 79.91 7.179 52.740 7911 مقياس الرضا عن الحياة

( لدى أفراد العينة جيدة %14 01) وتعتبر هذه الن بة التي نملهم الرعم عن الحيمة وهي 
( والتي أظهرأل أن ن بة الرعم عن الحيمة 3143جدالو  مقمرنة بدرا مأل  مبقة مثل درا ة )الم

( والتي أظهرأل أن ن بة 3143، ومتقمربة من درا ة )شقورة %15لدى أفراد العينة ال تتجموز 
  %81 04الرعم عن الحيمة بلغأل 
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مقمرنة بملوعو العمم الذ  ي ود في قطمع غزة، من ويرى البمحث أن هذه النتيجة جيدة 
ق على كل شيو وا غالق المعمبر والمنمفذ الحدودية ا خرى، كمم أنهم جيدة حصمر وتعييق الخنم

مقمرنة بملوعو الخمر الذ  يعيشه أفراد العينة أنف هم من طبيعة العمل الشمق الذ  يممر ونه 
يفرض عليهم متطلبمأل خمصة أحيمنًم، حيث أن العمل الع كر  له طبيعة خمصة وجممدة وشمقة و 

وال مو والطمعة للقيمدة، وهذا ال يالام كثيرًا من الشخصيمأل اإلن منية التي تفرض االلتزام التمم 
 وترفض اإلمالو من اآلخرين  متفعل الحرية في اتخمذ قراراته

كمم يف ر البمحث هذه الن بة من الرعم عن الحيمة مو وجود عوامل التعييق واإلغالق  
 يعني عدم مواجهة المشمكل والعغوط، بل وطبيعة العمل الع كر  التي ذكرهم  مبقًم بأن الرعم ال

هو كيفية التغلت عليهم ومواجهتهم بملشكل ا ن ت، والخروج بأقل ا عرار منهم، لذلك فمن 
المحتمل أن هذه الصعوبمأل قد كونأل جمنبًم ايجمبيًم لدى أفراد العينة تمثل في ح ن التكي  مو 

تهم، وح ن إدارة الموارد االقتصمدية بملشكل الظرو ، وتنمية مهمراأل التعممل مو المشكالأل ومواجه
ا مثل لتلبية متطلبمأل الحيمة الصعبة، كمم أن مؤشر الرعم عن الحيمة عبمرة عن تعمفر مجموعة 
من العوامل التي تكون الشعور بمل عمدة والرعم، وهي ال تقتصر على العوامل االقتصمدية فقط بل 

 حة والعمالة وا صدقمو، وغيرهم من العوامل ا خرى تمتد لتشمل مقوممأل عديدة منهم الممل والص



116 

 

 من أسئلة الدراسة: الثانياإلجابة عن السؤال 

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية  :التملي من أ الة الدرا ة على الثمنيينر ال ؤال 
 بين الذكاء االجتماعي وكل من االتزان االنفعالي والرضا عن الحياة لدى أفراد شرطة المرور

 بمحافظة غزة  

"توجــــد عالقــــة ذات داللــــة  ولإلجمبــــة عــــن ال ــــؤال قــــمم البمحــــث بصــــيمغة الفــــرض التــــملي:
إحصائية بين الذكاء االجتماعي وكل مـن االتـزان االنفعـالي والرضـا عـن الحيـاة لـدى أفـراد شـرطة 

 ."المرور بمحافظة غزة

االجتمـمعي وكـل مـن ولإلجمبة عن الفرض قمم البمحث بح مت معممل االرتبـمط بـين الـذكمو 
( يوعـح 31االتزان االنفعملي والرعم عن الحيمة لـدى أفـراد شـرطة المـرور بمحمفظـة غـزة والجـدول )

 ذلك:

 (21جدول )
 معامل االرتباط بين الذكاء االجتماعي وكل من االتزان االنفعالي والرضا عن الحياة لدى أفراد شرطة المرور بمحافظة غزة

 البعد
س الدرجة الكلية لمقيا
 الذكاء االجتماعي

الدرجة الكلية للرضا 
 عن الحياة

 0.396** 0.349** السيطرة والتحكم
 0.304** 0.536** المرونة االجتماعية
 0.408** 0.331** الثبات االنفعالي
 0.457** 0.408** التوجه نحو الحياة

 0.491** 0.508** الدرجة الكلية لالتزان االنفعالي
 1.218( = 1.14( وعند مستوى داللة )418حرية ) ر الجدولية عند درجة

   1.454( = 1.15( وعند مستوى داللة )418ر الجدولية عند درجة حرية )

موجبــة بــين الــذكمو االجتمــمعي واالتــزان  ةلجــدول ال ــمبق وجــود عالقــة ارتبمطيــيتعــح مــن ا
عــن الحيــمة واالتــزان موجبــة بــين الرعــم  ارتبمطيــة، كمــم يتعــح وجــود عالقــة بجميــو أبعــمده االنفعــملي
 االنفعملي 

ملمتغيراأل النتيجــة منطقيــة إلــى حــٍد مــم فـــ أن هــذه وهــذا يثبــأل صــحة الفــرض ا ول، ويــرى البمحــث 
بععـــهم الـــبعض ارتبمطـــًم وثيقـــًم وطرديـــًم، فملـــذكمو االجتمـــمعي هـــو قـــدرة الفـــرد علـــى بمرتبطـــة  ةالثالثـــ
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كمة هي مم يقصد بهم االتزان االنفعملي ختلفة، وهذه الحاالجتممعية المالتصر  بحكمة في المواق  
فــي ردود ا فعــمل بحيــث تكــون مالامــة للموقــ ، بــدون شــدة أو لــين، فملشــرطي الــذكي اجتممعيــًم هــو 
الــذ  يعــر  كيــ  يوظــ  مهمراتــه االجتممعيــة النمبعــة مــن ذكماــه فــي التعممــل مــو المــواطنين بثبــمأل 

ل الخ ــمار، وأفعــل النتــماج هــي تطبيــق واتــزان انفعــملي، بحيــث يصــل أفعــل النتــماج فــي عملــه بأقــ
القمنون على الجميو بحزم ولكن بطريقة متزنة وحكيمة ال تكون فيهم الشدة المفرطـة فتنفـر النـمس وال 
يكــون فيهــم اللــين الزااــد فيطمــو النــمس ويتجــرووا علــى القــمنون، ولكنــه االتــزان الو ــطي بــين متطلبــمأل 

 العمل وأخالق التعممل 
 

علـى م ـتوى  االنفعـمليل مبق أيعًم تأثير كـاًل مـن الـذكمو االجتمـمعي واالتـزان ويتعح من الجدول ا
الرعــم عــن الحيــمة، ويــرى البمحــث أن هــذه نتيجــة منطقيــة ، فمإلن ــمن النــمجح اجتممعيــًم والــذ  يقــيم 

المتبــمدل،  ــيتوفر لديــه م ــتوى عــمل مــن  االحتــرامعالقــة  ــوية مــو بــمقي أفــراد المجتمــو تقــوم علــى 
فيهـم، وال يمكـن النظـر إليـه بمعـزل  ويـؤثرلحيمة، فمإلن من يعيش و ط جممعـة تـأثر فيـه الرعم عن ا

قممــة عالقــة  ــوية مــو  عــن المجتمــو الــذ  يتواجــد فيــه، لــذا فــإن نجمحــه فــي االنــدممج مــو مجتمعــه وا 
 .أفراده،  يأشر على م توى عمل من الرعم عن الحيمة لديه

 
ــذكمو االجتمــمعي ويــرى البمحــث أن المتغيــراأل الثالثــة تعتبــر  مــن أهــم مؤشــراأل الصــحة النف ــية، فمل

يمنحنــــم القــــدرة علــــى تشــــكيل عالقــــمأل اجتممعيــــة نمجحــــة مــــو اآلخــــرين واالنــــدممج اإليجــــمبي داخــــل 
المجتمو، ممم يعطينم بملتملي الفرصة للتفريغ االنفعملي ال ليم لالنفعـمالأل المتمثلـة فـي الفـر  والحـزن 

مالأل، والبعد عن الكبـأل الـذ  يـؤد  إلـى تكـون مشـمعر  ـلبية والغعت وغيرهم من المشمعر واالنفع
لـدى الفــرد، وهنـم يتحقــق االتـزان االنفعــملي والــذ  يـؤد  بملفعــل إلـى اال ــتقرار والهـدوو الــداخلي، ممــم 
يمكنــه مــن اتخــمذ قــراراأل حكيمــة بعيــدة عــن التهــور والعجلــة، وقمامــة علــى ح ــمبمأل منطقيــة ال تــؤثر 

 بق ذكره يصل بملفرد أخيرًا إلى تحقيـق ال ـعمدة، والرعـم عـن حيمتـه، فمـم فيهم االنفعمالأل، وهل مم 
 بني على أ س  ليمة هو بنمٌو متين، ومم هي  عمدتنم إال مجموع قراراتنم المصيرية التي اتخذنمهم 

 

( والتـــي أظهـــرأل أن هنـــمك عالقـــة ارتبمطيـــة 3144وتتفـــق هـــذه النتيجـــة جزايـــًم مـــن درا ـــة )الزعبـــي، 
كمو االجتمـــمعي وال ــلوك العـــدواني ككـــل، ومـــن المعــرو  أن ال ـــلوك العـــدواني ينـــتج  ــملبة بـــين الـــذ

 عندمم يفقد الفرد اتزانه االنفعملي وال ي يطر على انفعمالته بشكل  ليم 
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 من أسئلة الدراسة: الثالثاإلجابة عن السؤال 
إحصائية هل توجد فروق ذات داللة : التملي من أ الة الدرا ة على الثملثؤال ينر ال 

في مستوى الذكاء االجتماعي لدى أفراد شرطة المرور بمحافظة غزة تعزى لمتغيرات )المستوى 
 التعليمي، العمر، عدد سنوات الخبرة، مستوى الدخل، الحالة االجتماعية( 

 
 ولإلجابة عن السؤال قام الباحث بصياغة خمسة فرضيات:

 دراسة:من فروض ال الثالثالفرض األول من السؤال  مناقشة
"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى  :الثملثينر الفرض ا ول من ال ؤال 

 لمستوى التعليمي".لالذكاء االجتماعي لدى أفراد شرطة المرور بمحافظة غزة تعزى 

ولإلجمبــــــة عــــــن هــــــذا الفــــــرض قــــــمم البمحــــــث بم ــــــتخدام أ ــــــلوت تحليــــــل التبــــــمين ا حــــــمد         
One Way ANOVA   

 (24جدول )
 لمقياس الذكاء االجتماعي  مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة

 تعزى لمتغير المستوى التعليمي

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 الدرجة الكلية
 0.981 20.441 2 40.883 لمجموعمألبين ا

  
  

0.378 
  
  

غير دالة 
 20.845 147 3064.157 داخل المجموعمأل إحصمايمً 

   149 3105.040 المجموع
 1.94( =  1.14( وعند مستوى داللة )2،419ف الجدولية عند درجة حرية )
  3.11( = 1.15( وعند مستوى داللة )2،419ف الجدولية عند درجة حرية )

يتعح من الجدول ال مبق أن قيمة " " المح وبة أقل من قيمة " " الجدولية عنـد م ـتوى 
ية تعـزى لمتغيـر ( في الدرجة الكلية للمقيمس، أ  أنه ال توجد فروق ذاأل داللة إحصـما15 1داللة )

 ، ممم يعني قبول الفرض الصفر  الم توى التعليمي

البياـة والوراثــة علـى الـذكمو ككـل، وعلـى الــرغم مــدى تـأثير كـل مـن ويعـزو البمحـث ذلـك إلـى 
من أهمية التقدم الم تمر بملتعليم كعممل بياي، إال انه يجـت أن يكـون مبنيـًم علـى أ ـمس وراثـي، إذا 
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جهــين ال يمكــن اال ــتغنمو عــن أحــدهم، ويــرى البمحــث أن الــذكمو االجتمــمعي قــدرة فهــي عملــة ذاأل و 
العممـل الـوراثي، فـملفرد ينمـو علـى مـم تربـي عليـه، فملتربيـة يدخل فيهم العممل البياي بشكل أكبـر مـن 

فــي الصــغر علــى عــرورة التواصــل مــو اآلخــرين وم ــمندتهم فــي أحــزانهم وأفــراحهم وأهميــة أن يكــون 
الفرد عنصرًا ايجمبيًم في مجتمعه، كل هذه عنمصر إذا مم تشربهم الفرد في طفولتـه مـن خـالل أ ـرته 

من التعليم في الكبر، في تشكيل درجة الذكمو االجتممعي الكلية لـدى ومجتمعه، كمن لهم تأثير أكبر 
 الفرد 

لــذكمو االجتمــمعي يتطــور بشــكل أكبــر نتيجــة التفمعــل البياــي بــين الفــرد ومجتمعــه، وهــو نتيجــة إذًا فم 
 تراكم خبرة الفرد في حيمته في التعممل مو اآلخرين 

( ودرا ة 3114(، ودرا ة )عثممن وح ن، 3110وتختل  هذه الدرا ة مو درا ة )الداهر  و فيمن 
( والتي أثبتأل وجود عالقة دالة بين الذكمو االجتمـمعي والتحصـيل الدرا ـي بشـكل 3113)المغمز ، 

 عمم، وربمم يرجو اختال  نتماج الدرا ة عن بعض الدرا مأل ال مبقة إلى اختال  عينة الدرا ة 

 لدراسة:من فروض ا الثالثالفرض الثاني من السؤال  مناقشة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى " :الثملثينر الفرض الثمني من ال ؤال 
 ."لعمرلالذكاء االجتماعي لدى أفراد شرطة المرور بمحافظة غزة تعزى 

ولإلجمبــــــة عــــــن هــــــذا الفــــــرض قــــــمم البمحــــــث بم ــــــتخدام أ ــــــلوت تحليــــــل التبــــــمين ا حــــــمد         
One Way ANOVA   

 (22جدول )
 التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير العمرمصدر 

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 الدرجة الكلية
 0.408 8.581 2 17.161 بين المجموعمأل

  
  

0.665 
  
  

ير دالة غ
 إحصمايمً 

 21.006 147 3087.879 داخل المجموعمأل
   149 3105.040 المجموع
 1.94( =  1.14( وعند مستوى داللة )2،419ف الجدولية عند درجة حرية )
  3.11( = 1.15( وعند مستوى داللة )2،419ف الجدولية عند درجة حرية )
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بة أقل من قيمة " " الجدولية عنـد م ـتوى يتعح من الجدول ال مبق أن قيمة " " المح و 
لمتغيـر  ( في الدرجة الكلية للمقيمس، أ  أنه ال توجد فروق ذاأل داللة إحصـماية تعـزى15 1داللة )
 ، ممم يعني قبول الفرض الصفر  العمر

 

ويرى البمحث أن العمر ال يشكل عممل مؤثر فـي الـذكمو بقـدر مـم تشـكل الخبـرة التـي اكت ـبهم الفـرد، 
النظر عن عمره، والخبرة تقمس بمدى مم عميشه الفرد من مواق  الحيمة المختلفة، وليس بعدد بغض 

، فهنـم يـرى البمحـث أن العممـل المـؤثر لـيس العمـر الزمنـي ولكـن تراكمـمأل الخبـرة ال نين التي عمشـهم
 م االجتممعية التي تشربهم الفرد خالل مواجهته لمواق  وأزممأل الحيمة التي عميشهم وخرج منه

 

وهنم يكرر البمحث مم ذكره  مبقًم من أن الذكمو بشكل عمم يتداخل فيه عمملين راي يين وهمم الوراثـة 
وتفمعالأل البياة، وقد أظهرأل الدرا مأل أن الـذكمو المـوروث ينمـو إلـى مـم يقـمرت  ـن العشـرين ، ثـم 

داأل وتقمليـد ومهـمراأل ، بمقدار مم اكت به الفرد من معتقـداأل وعـميصبح ا مر نتيجة لتفمعالأل البياة
 اجتممعية في صغره 

ويـــرى البمحـــث أن قـــيم ومهـــمراأل الـــذكمو االجتمـــمعي يتشـــربهم الفـــرد يشـــكل أكبـــر وأو ـــو فـــي مرحلـــة 
الطفولـــة ح ـــت البياـــة المصـــغرة التـــي يعـــيش فيهـــم فـــإن كمنـــأل مشـــجعة علـــى تنميـــة وتطـــوير أ ـــس 

االجتممعي ككل، وأمم إن كمن العكـس التواصل اإلن مني كمن هذا عمماًل م معدًا على تنمية الذكمو 
 فهنم ربمم تتشكل إعمقة تمنو تنمية الذكمو االجتممعي 

 
 من فروض الدراسة: الثالثالفرض الثالث من السؤال  مناقشة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى " :الثملثينر الفرض الثملث من ال ؤال 
 ."عدد سنوات الخبرةلحافظة غزة تعزى الذكاء االجتماعي لدى أفراد شرطة المرور بم

ولإلجمبــــــة عــــــن هــــــذا الفــــــرض قــــــمم البمحــــــث بم ــــــتخدام أ ــــــلوت تحليــــــل التبــــــمين ا حــــــمد         
One Way ANOVA   
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 (23جدول )
 مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة

مجموع  در التباينمص 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 الدرجة الكلية
 0.099 2.090 2 4.180 بين المجموعمأل

  
  

0.906 
  
  

غير دالة 
 إحصمايمً 

 21.094 147 3100.860 داخل المجموعمأل
   149 3105.040 المجموع

 1.94( =  1.14( وعند مستوى داللة )2،419رجة حرية )ف الجدولية عند د
  3.11( = 1.15( وعند مستوى داللة )2،419ف الجدولية عند درجة حرية )

يتعح من الجدول ال مبق أن قيمة " " المح وبة أقل من قيمة " " الجدولية عنـد م ـتوى 
لمتغيـر  اللة إحصـماية تعـزى( في الدرجة الكلية للمقيمس، أ  أنه ال توجد فروق ذاأل د15 1داللة )

 ، ممم يعني قبول الفرض الصفر  عدد  نواأل الخبرة

يرى البمحث أن ن بة الذكمو االجتممعية تزيد بزيمدة احتكمك الفرد بمآلخرين ومدى اندممجـه مـو أفـراد 
فــي حيمتــه ويخــرج منهــم أقــوى  التــي يتعــرض لهــم والمواجهــمأل مجتمعـه، وكميــة المواقــ  والعــغوطمأل

ليس بعدد  نين العمـل، والمقصـود بـملخبرة فـي هـذا ال ـؤال هـو عـدد ال ـنين التـي قعـمهم ، و من قبل
هـو خبـرة الفـرد فـي الحيـمة ككـل ولـيس فـي ًم الفرد في عمله، فملفيصل في هذا ا مر كمم ذكرأل م بق

 العمل فقط 

 كمــم أن ظــرو  تشــكيل أفــراد العينــة فــي وظــمافهم لهــم خصوصــية أخــرى ربمــم تــؤثر فــي تف ــير هــذه
عنــدمم  3110النتيجــة حيــث أن الغملبيــة العظمــي مــن أفــراد المــرور قــد تــم دمجهــم فــي وظــمافهم عــمم 

حــدثأل المشــمكل الداخليــة والتــي أدأل إلــى تغييــر أفــراد الشــرطة بشــكل شــبه كلــي، فهنــم نــرى أن عــدد 
 ــنين وهــي مــدة ال تعتبــر طويلــة فــي مجــمل  0 ـنواأل الخبــرة كحــد أقصــى  فــراد العينــة ال تزيــد عــن 

 العمل الشرطي والع كر  
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 من فروض الدراسة: الثالثالفرض الرابع من السؤال  مناقشة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء ": الثملثينر الفرض الرابو من ال ؤال 
 ."مستوى الدخللاالجتماعي لدى أفراد شرطة المرور بمحافظة غزة تعزى 

محــــــث بم ــــــتخدام أ ــــــلوت تحليــــــل التبــــــمين ا حــــــمد         ولإلجمبــــــة عــــــن هــــــذا الفــــــرض قــــــمم الب
One Way ANOVA   

 (21جدول )
 مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير مستوى الدخل

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 داللةال

مستوى 
 الداللة

 الدرجة الكلية
 0.585 12.261 2 24.522 بين المجموعمأل

  
  

0.558 
  
  

غير دالة 
 20.956 147 3080.518 داخل المجموعمأل إحصمايمً 

   149 3105.040 المجموع
 1.94( =  1.14( وعند مستوى داللة )2،419ف الجدولية عند درجة حرية )

  3.11( = 1.15( وعند مستوى داللة )2،419حرية ) ف الجدولية عند درجة

يتعح من الجدول ال مبق أن قيمة " " المح وبة أقل من قيمة " " الجدولية عنـد م ـتوى 
لمتغيـر  ( في الدرجة الكلية للمقيمس، أ  أنه ال توجد فروق ذاأل داللة إحصـماية تعـزى15 1داللة )

 ممم يعني قبول الفرض الصفر   ،م توى الدخل

رى البمحــث أن هــذه نتيجــة منطقيــة إلــى حــد مــم، حيــث أن الــذكمو االجتمــمعي تتــداخل فيــه عوامــل ويــ
، وال تــؤثر فيــه عوامــل المكت ــبة أقــرت مــم تكــون عوامــل ذاتيــة وداخليــة للفــرد مثــل القــدراأل والمهــمراأل

 خمرجية مثل م توى الدخل أو غيره 

وخمصـــة المنتشـــرين علـــى المفترقـــمأل كمـــم يـــرى البمحـــث أن الرتـــت الع ـــكرية  فـــراد شـــرطة المـــرور 
والطرق العممة وهـم الفاـة الم ـتهدفة بملدرا ـة، هـذه الرتـت متقمربـة نوعـًم مـم، ممـم يعنـي أن م ـتويمأل 
الدخل  فراد العينة ال يوجد بينهم تمميز كبير، لذلك يعتقد البمحث أن هذا ال ـبت ربمـم يكـون لـه أثـره 

كبيــر بــين م ــتويمأل الــدخل الختلفــأل النتيجــة وظهــرأل  فــي هــذه النتيجــة، وربمــم لــو كــمن هنــمك تمــميز
 فروق ذاأل داللة إحصماية تعزى لم توى الدخل   
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 من فروض الدراسة: الثالثالفرض الخامس من السؤال مناقشة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ": الثملثينر الفرض الخممس من ال ؤال 
 ."لحالة االجتماعيةلرور بمحافظة غزة تعزى الذكاء االجتماعي لدى أفراد شرطة الم

 ( يوعح ذلك:35"  والجدول )T. testعن الفرض قمم البمحث بم تخدام اختبمر " ولإلجمبة

 (25جدول )
 المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" للمقياس تعزى لمتغير الحالة االجتماعية

االنحراف  المتوسط العدد الحالة االجتماعية 
مستوى  قيمة الداللة قيمة "ت" ياريالمع

 الداللة
 الدرجة الكلية 

 
 1.639 4.381 46.339 127 متزوج

 
0.103 

 
غير دالة 
 5.356 44.652 23 أعزت إحصمايمً 

 4.46( = 1.15( وعند مستوى داللة )418قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
 2.58( = 1.14ى داللة )( وعند مستو 418قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

يتعح من الجـدول ال ـمبق أن قيمـة "أل" المح ـوبة اقـل مـن قيمـة "أل" الجدوليـة فـي الدرجـة 
الكليــــة للمقيــــمس، وهــــذا يــــدل علــــى عــــدم وجــــود فــــروق ذاأل داللــــة إحصــــماية تعــــزى لمتغيــــر الحملــــة 

  ممم يعني قبول الفرض الصفر  االجتممعية

راحـــة و ـــكينة وا ـــتقرار، تشـــكل جميعـــًم تربـــَة خصـــبة  ويـــرى البمحـــث أن الـــزواج يعـــفي علـــى الفـــرد 
الزدهمر الـذكمو وتطـوره، لكـن لتشـكل تلـك التربـة الخصـبة يتوقـ  ا مـر أيعـًم علـى شـريك الزوجيـة، 

التفمهم والت ممح  مة العالقة فيمم بينهم كمن المنمخ مالامًم لال تقرار، وأمم إن كمن مخملفًم كمن فإن 
 أل، ممم يؤثر بملتأكيد على تطور أو نمو أ  قدرة أو مهمرة لديه لذلك،  مد التوتر والخالفم
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 من أسئلة الدراسة: الرابعاإلجابة عن السؤال 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في من أ الة الدرا ة على:  الرابوينر ال ؤال 

وى مستوى االتزان االنفعالي لدى أفراد شرطة المرور بمحافظة غزة تعزى لمتغيرات )المست
 التعليمي، العمر، عدد سنوات الخبرة، مستوى الدخل، الحالة االجتماعية( 

 ولإلجمبة عن ال ؤال قمم البمحث بصيمغة خم ة فرعيمأل:

 من فروض الدراسة:الرابع الفرض األول من السؤال  مناقشة

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االتزان": الرابوينر الفرض ا ول من ال ؤال 
  "االنفعالي لدى أفراد شرطة المرور بمحافظة غزة تعزى المستوى التعليمي

ولإلجمبــــــة عــــــن هــــــذا الفــــــرض قــــــمم البمحــــــث بم ــــــتخدام أ ــــــلوت تحليــــــل التبــــــمين ا حــــــمد         
One Way ANOVA   

 (26جدول )
 تعزى لمتغير المستوى التعليميمصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة 

مجموع  مصدر التباين البعد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

السيطرة 
 والتحكم

 0.322 2 0.644 بين المجموعمأل
0.080 

 
0.923 

 
غير دالة 
 إحصمايمً 

 4.001 147 588.190 داخل المجموعمأل
  149 588.833 المجموع

المرونة 
 االجتماعية

 7.151 2 14.301 بين المجموعمأل
1.413 

 
0.247 

 
غير دالة 
 5.060 147 743.892 داخل المجموعمأل إحصمايمً 

  149 758.193 المجموع

الثبات 
 االنفعالي

 3.722 2 7.443 بين المجموعمأل
0.729 

 
0.484 

 
غير دالة 
 5.102 147 750.057 داخل المجموعمأل إحصمايمً 

  149 757.500 المجموع

التوجه نحو 
 الحياة

 3.383 2 6.765 بين المجموعمأل
0.492 

 
0.612 

 
غير دالة 
 6.873 147 1010.275 داخل المجموعمأل إحصمايمً 

  149 1017.040 المجموع
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مجموع  مصدر التباين البعد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 الدرجة الكلية
 31.248 2 62.495 بين المجموعمأل

0.581 
 

0.561 
 

 غير دالة
 إحصمايمً 

 53.782 147 7905.965 داخل المجموعمأل
  149 7968.460 المجموع
 1.94( =  1.14( وعند مستوى داللة )2،419ف الجدولية عند درجة حرية )
  3.11( = 1.15( وعند مستوى داللة )2،419ف الجدولية عند درجة حرية )

ن قيمة " " الجدولية عنـد م ـتوى يتعح من الجدول ال مبق أن قيمة " " المح وبة أقل م
( فــــي جميــــو ا بعــــمد والدرجــــة الكليــــة للمقيــــمس ، أ  أنــــه ال توجــــد فــــروق ذاأل داللــــة 15 1داللــــة )

 ، ممم يعني قبول الفرض الصفر  عليميإحصماية تعزى لمتغير الم توى الت

بــئ بهــم، ولكــن ويعــزو البمحــث هــذه النتيجــة إلــى أن الم ــتوى الدرا ــي ُيعــزى إلــى القــدرة العقليــة وين
االتزان االنفعملي يتحقق بتوفر عدد من القدراأل ربمـم كـمن مـن عـمنهم القـدرة العقليـة، لكنهـم ال تمثـل 
كــل مقومــمأل االتــزان، فهنــمك الخبــرة والتــرو  والحكمــة وغيرهــم مــن الخصــمل التــي تــؤد  بــملفرد إلــى 

 تحقيق االتزان االنفعملي 

( والتـي أظهـرأل نتماجهـم وجـود فـروق ذاأل داللـة 3141وقد اختلفأل هذه النتيجة مو درا ـة )حمـدان 
 إحصماية في االتزان االنفعملي تعزى للم توى التعليمي وكمنأل الفروق لصملح م توى البكملوريوس 

 
 من فروض الدراسة:الرابع الفرض الثاني من السؤال  مناقشة

في مستوى  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية": الرابوينر الفرض الثمني من ال ؤال 
 ."لعمرلاالتزان االنفعالي لدى أفراد شرطة المرور بمحافظة غزة تعزى 

ولإلجمبــــــة عــــــن هــــــذا الفــــــرض قــــــمم البمحــــــث بم ــــــتخدام أ ــــــلوت تحليــــــل التبــــــمين ا حــــــمد         
One Way ANOVA  
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 (29جدول )
 الداللة تعزى لمتغير العمرمصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى 

مجموع  مصدر التباين البعد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

السيطرة 
 والتحكم

 1.358 2 2.716 بين المجموعمأل
0.341 

 
0.712 

 
غير دالة 
 إحصمايمً 

 3.987 147 586.117 داخل المجموعمأل
  149 588.833 المجموع

المرونة 
 االجتماعية

 1.068 2 2.137 بين المجموعمأل
0.208 

 
0.813 

 
غير دالة 
 إحصمايمً 

 5.143 147 756.057 داخل المجموعمأل
  149 758.193 المجموع

الثبات 
 االنفعالي

 1.958 2 3.917 بين المجموعمأل
0.382 

 
0.683 

 
غير دالة 
 5.126 147 753.583 داخل المجموعمأل إحصمايمً 

  149 757.500 المجموع

التوجه نحو 
 الحياة

 3.712 2 7.424 بين المجموعمأل
0.540 

 
0.584 

 
غير دالة 
 6.868 147 1009.616 داخل المجموعمأل إحصمايمً 

  149 1017.040 المجموع

 الدرجة الكلية
 7.605 2 15.209 بين المجموعمأل

0.141 
 

0.869 
 

غير دالة 
 54.104 147 7953.251 داخل المجموعمأل ايمً إحصم

  149 7968.460 المجموع
 1.94( =  1.14( وعند مستوى داللة )2،419ف الجدولية عند درجة حرية )
  3.11( = 1.15( وعند مستوى داللة )2،419ف الجدولية عند درجة حرية )

ة " " الجدولية عنـد م ـتوى يتعح من الجدول ال مبق أن قيمة " " المح وبة أقل من قيم
ــــة ) ــــة 15 1دالل ــــروق ذاأل دالل ــــه ال توجــــد ف ــــمس، أ  أن ــــة للمقي ــــو ا بعــــمد والدرجــــة الكلي ــــي جمي ( ف

 ، ممم يعني قبول الفرض الصفر  إحصماية تعزى لمتغير العمر

ــده وحتــى  ويعــزو البمحــث هــذه النتيجــة إلــى أن االنفعــمل بشــكل عــمم يــالزم اإلن ــمن مــن مول
دورًا فــي  يلعــت العمــرقــد أظهـرأل الدرا ــمأل أن و خــتال  يكــون فـي طريقــة االنفعــمل، وفمتـه، ولكــن اال

، لذلك فإن العمر قد ال يمثل متغيرًا راي ـيًم فـي تحقيـق االتـزان االنفعـملي شكل اال تجمبمأل االنفعملية
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مـــن عدمـــه، ولكـــن ا هـــم هـــو مقـــدار مـــم اكت ـــبه الفـــرد خـــالل عمـــره مـــن خبـــراأل ت ـــمعده علـــى فهـــم 
وعبطهم وتحقيق التـوازن فيهـم، وا مـر ال يتوقـ  عـل العمـر الزمنـي فكثيـرًا مـم نـرى بعـض  التهانفعم

كبــمر ال ــن يتصــرفون بطــرق انفعمليــة طفوليــة وبأ ــلوت غيــر متــزن انفعمليــًم، لــذلك فــمإلتزان النفعــملي 
 عبمرة عن تعمفر عدد من القدراأل مقرونة بنعج انفعملي وليس نعج عمر  

كمـم أظهـر  45-35قعون في متو ط عمـر  متشـمبه غملبيتـه مـن الفاـة مـم بـين كمم أن أفراد العينة ي
 وص  العينة بملن بة للعمر في الفصل ال مبق، وهذا ربمم يكون له أثره في ظهور هذه النتيجة 

 من فروض الدراسة:الرابع الفرض الثالث من السؤال  مناقشة

داللة إحصائية في مستوى االتزان  ال توجد فروق ذات :الرابوينر الفرض الثملث من ال ؤال 
 عدد سنوات الخبرة.لاالنفعالي لدى أفراد شرطة المرور بمحافظة غزة تعزى 

ولإلجمبــــــة عــــــن هــــــذا الفــــــرض قــــــمم البمحــــــث بم ــــــتخدام أ ــــــلوت تحليــــــل التبــــــمين ا حــــــمد         
One Way ANOVA   

 

 (28جدول )
 مربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرةمصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط ال

مجموع  مصدر التباين البعد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

السيطرة 
 والتحكم

 12.385 2 24.769 بين المجموعمأل
3.228 

 
0.042 

 
دالة عند 
1 15 

 3.837 147 564.064 داخل المجموعمأل
  149 588.833 المجموع

المرونة 
 االجتماعية

 9.312 2 18.624 بين المجموعمأل
1.851 

 
0.161 

 
غير دالة 
 إحصمايمً 

 5.031 147 739.569 داخل المجموعمأل
  149 758.193 المجموع

الثبات 
 االنفعالي

 9.646 2 19.293 بين المجموعمأل
1.921 

 
0.150 

 
ة غير دال
 5.022 147 738.207 داخل المجموعمأل إحصمايمً 

  149 757.500 المجموع
غير دالة  0.240 1.440 9.771 2 19.541 بين المجموعمألالتوجه نحو 
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مجموع  مصدر التباين البعد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 إحصمايمً    6.786 147 997.499 داخل المجموعمأل الحياة
  149 1017.040 المجموع

 الدرجة الكلية
 158.727 2 317.454 بين المجموعمأل

3.000 
 

0.051 
 

غير دالة 
 52.048 147 7651.006 داخل المجموعمأل إحصمايمً 

  149 7968.460 المجموع
 1.94( =  1.14( وعند مستوى داللة )2،419ف الجدولية عند درجة حرية )
  3.11( = 1.15( وعند مستوى داللة )2،419ف الجدولية عند درجة حرية )

ال مبق أن قيمة " " المح وبة أقل من قيمة " " الجدولية عنـد م ـتوى يتعح من الجدول 
( فــي جميــو ا بعــمد والدرجــة الكليــة للمقيــمس، عــدا ال ــيطرة والــتحكم، أ  أنــه ال توجــد 15 1داللــة )

 فروق ذاأل داللة إحصماية تعزى لمتغير عدد  نواأل الخبرة 

من قيمـة " " الجدوليـة عنـد  كبرأأن قيمة " " المح وبة  وفي بعد ال يطرة والتحكم يتعح
(، أ  أنــه توجــد فــروق ذاأل داللــة إحصــماية تعــزى لمتغيــر عــدد  ــنواأل الخبــرة 14 1م ــتوى داللــة )

 ولمعرفة اتجمه الفروق قمم البمحث بم تخدام اختبمر شيفيه البعد  والجداول التملية توعح ذلك:

 (24جدول )
 لمتغير سنوات الخبرة يوضح اختبار شيفيه في بعد السيطرة والتحكم تعزى

 سنوات الخبرة
 3أقل من 
 6أكثر من  سنوات 6-3 سنوات

17.471 16.582 17.379 
 سنوات 3أقل من 

17.471 -   

 سنوات 3-6
16.582 0.889 -  

 6أكثر من 
17.379 0.092 *0.797 - 

 1.14*دالة عند 
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 نواأل  8ثر من  نواأل وا ك 8-4من  الخبرةيتعح من الجدول ال مبق وجود فروق بين 
  نواأل، ولم يتعح فروق في عدد  نواأل الخبرة ا خرى  8لصملح ا كثر من 

ويرى البمحث أن المممر ة الفعليـة للعمـل الميـداني ومواجهـة عـغوط العمـل والمواقـ  المختلفـة التـي 
ل، نتيجـة يتعرض لهم أفراد العينة في تعمملهم مو النمس تول د لديهم قدرة لل ـيطرة والـتحكم فـي االنفعـم

تراكم الخبراأل، لذلك فكلمم زادأل  نواأل الخبرة كلمـم ا ـتطمع الفـرد الـتحكم بشـكل أكبـر فـي انفعمالتـه 
وال ــيطرة عليهــم حتــى يــنجح فــي تقــدير الموقــ  بهــدوو وبــدون ا ــتثمرة انفعمليــة يمكــن أن تــؤثر علــى 

ور بحكمـــة ومنطقيـــة، قراراتـــه، فمإلن ـــمن حـــين يتملكـــه االنفعـــمل الشـــديد ال ي ـــتطيو الحكـــم علـــى ا مـــ
لدى الفرد متى توافرأل  الشخصية وتكون رؤيته مهتزة  ومبنية على أ س غير  ليمة، وتتوفر الخبرة
 ككل  القدرة علي االرتبمط واالنفتم  اإليجمبي علي خبراأل الحيمة المختلقة

لـة ( حيث أظهـرأل نتماجـه وجـود فـروق ذاأل دال3141وبذلك اتفقأل هذه النتيجة عن درا ة )حمدان 
 إحصماية في االتزان االنفعملي تعزى لعدد  نواأل الخبرة 

 من فروض الدراسة:الرابع الفرض الرابع من السؤال  مناقشة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االتزان " :الرابوينر الفرض الرابو من ال ؤال 
 ."مستوى الدخللاالنفعالي لدى أفراد شرطة المرور بمحافظة غزة تعزى 

ولإلجمبــــــة عــــــن هــــــذا الفــــــرض قــــــمم البمحــــــث بم ــــــتخدام أ ــــــلوت تحليــــــل التبــــــمين ا حــــــمد         
One Way ANOVA   

 

 (31جدول )
 مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير مستوى الدخل

مجموع  مصدر التباين البعد
 المربعات

درجات 
 لحريةا

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

السيطرة 
 والتحكم

 1.241 2 2.483 بين المجموعمأل
0.311 

 
0.733 

 
غير دالة 
 إحصمايمً 

 3.989 147 586.351 داخل المجموعمأل
  149 588.833 المجموع

المرونة 
 االجتماعية

 0.092 2 0.184 بين المجموعمأل
0.018 

 
0.982 

 
غير دالة 
 5.157 147 8.009`75 داخل المجموعمأل إحصمايمً 

  149 758.193 المجموع
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مجموع  مصدر التباين البعد
 المربعات

درجات 
 لحريةا

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

الثبات 
 االنفعالي

 2.643 2 5.286 بين المجموعمأل
0.516 

 
0.598 

 
غير دالة 
 إحصمايمً 

 5.117 147 752.214 داخل المجموعمأل
  149 757.500 المجموع

التوجه نحو 
 الحياة

 7.837 2 15.674 موعمألبين المج
1.150 

 
0.319 

 
غير دالة 
 إحصمايمً 

 6.812 147 1001.366 داخل المجموعمأل
  149 1017.040 المجموع

 الدرجة الكلية
 21.508 2 43.017 بين المجموعمأل

0.399 
 

0.672 
 

غير دالة 
 إحصمايمً 

 53.915 147 7925.443 داخل المجموعمأل
  149 7968.460 المجموع
 1.94( =  1.14( وعند مستوى داللة )2،419ف الجدولية عند درجة حرية )
  3.11( = 1.15( وعند مستوى داللة )2،419ف الجدولية عند درجة حرية )

يتعح من الجدول ال مبق أن قيمة " " المح وبة أقل من قيمة " " الجدولية عنـد م ـتوى 
ــــة ) ــــو ا بعــــمد والدرجــــة الك15 1دالل ــــي جمي ــــة ( ف ــــروق ذاأل دالل ــــه ال توجــــد ف ــــمس، أ  أن ــــة للمقي لي

 ، ممم يعني قبول الفرض الصفر  إحصماية تعزى لمتغير م توى الدخل

يــــرى البمحــــث أن م ــــتوى دخــــل الفــــرد يمثــــل عــــمماًل مهمــــًم فــــي تحقيــــق اال ــــتقرار النف ــــي  
ية بشـــكل واالنفعـــملي، فزيـــمدة م ـــتوى الـــدخل ت ـــمعد الفـــرد علـــى مواجهـــة متطلبـــمأل الحيـــمة االقتصـــمد

ن كـمن يمثـل عـمماًل هممـًم  أ م ي ممـم يحقـق لـه جمنـت مـن اال ـتقرار، لكـن ا مـر ال يتوقـ  عنـده وا 
لــه، فتحقيــق االتــزان يتطلــت بجمنــت وجــود م ــتوى دخــل جيــد عــددًا مــن المقومــمأل منهــم تحقيــق الفــرد 

 لتوافقه مو نف ه ومو اآلخرين وقدرته على تفريغ انفعمالته بشكل صحي ومنعبط 

( والتـي در ـأل متغيـر الرتبـة الع ـكرية، 3141تختلـ  هـذه النتيجـة مـو درا ـة )حمـدان وقد 
حيث يمكن أن تنبؤ بم توى الدخل، حيث أظهرأل نتيجة الدرا ة وجـود فـروق فـي االتـزان االنفعـملي 

 تعزى لمتغير الرتبة الع كرية، لصملح الرتبة ا على وهي مم تمثل الدخل ا على 
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 من فروض الدراسة:الرابع من السؤال الفرض الخامس  مناقشة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ": الرابوينر الفرض الخممس من ال ؤال 
 ."لحالة االجتماعيةلاالتزان االنفعالي لدى أفراد شرطة المرور بمحافظة غزة تعزى 

 يوعح ذلك:( 44"  والجدول )T. testعن الفرض قمم البمحث بم تخدام اختبمر " ولإلجمبة

 (34جدول )
 المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" للمقياس تعزى لمتغير الحالة االجتماعية

االنحراف  المتوسط العدد  
مستوى  قيمة الداللة قيمة "ت" المعياري

 الداللة

 2.647 1.950 17.213 127 متزوج السيطرة والتحكم
 

0.009 
 

دالة عند 
 1.942 16.043 23 أعزت 14 1

المرونة 
 االجتماعية

 2.484 2.184 18.118 127 متزوج
 

0.014 
 

دالة عند 
 2.399 16.870 23 أعزت 15 1

 1.586 2.273 16.024 127 متزوج الثبات االنفعالي
 

0.115 
 

غير دالة 
 2.066 15.217 23 أعزت إحصمايمً 

التوجه نحو 
 الحياة

 3.014 2.568 17.346 127 متزوج
 

0.003 
 

دالة عند 
 2.407 15.609 23 أعزت 14 1

 3.078 7.155 68.701 127 متزوج الدرجة الكلية
 

0.002 
 

دالة عند 
 6.870 63.739 23 أعزت 14 1

 4.46( = 1.15( وعند مستوى داللة )418قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
 2.58( = 1.14اللة )( وعند مستوى د418قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

يتعـح مـن الجـدول ال ـمبق أن قيمـة "أل" المح ـوبة اقـل مـن قيمـة "أل" الجدوليـة فـي الثبـمأل 
، ة االجتممعيـةاالنفعملي، وهـذا يـدل علـى عـدم وجـود فـروق ذاأل داللـة إحصـماية تعـزى لمتغيـر الحملـ

 ممم يعني قبول الفرض الصفر  

" الجدوليــة فــي جميــو ا بعــمد والدرجــة مــن قيمــة "أل أكبــرأن قيمــة "أل" المح ــوبة  فــي حــين 
الكليـــة للمقيـــمس، عـــدا الثبـــمأل االنفعـــملي، وهـــذا يـــدل علـــى وجـــود فـــروق ذاأل داللـــة إحصـــماية تعـــزى 

 لمتغير الحملة االجتممعية )متزوج، أعزت( ولقد كمنأل الفروق لصملح المتزوجين 



102 

 

التــي فطــر هللا بهــم  ةلفطــر وتعتبــر هــذه النتيجــة منطقيــة إلــى حــد مــم، فــملزواج هــو  ــنة الحيــمة، هــو ا
الــزواج بمفهومــه الصــحيح و والتشــريو اإل ــالمي ال يــأتي إال بمــم فيــه الخيــر للفــرد والمجتمــو عبــمده، 

ؤكــــد البــــمحثون أن ، ومــــن نمحيــــة علميــــة أيعــــًم يوالفطــــر  يجــــت أن يكــــون مصــــدر  ــــعمدة للطــــرفين
طـورة التعـرض  زمـة قلبيـة، العالقمأل الزوجية اإليجمبيـة ترفـو ن ـبة المنمعـة فـي الج ـم وتقلـل مـن خ

، لذلك فمـن الطبيعـي أن الـزواج وذلك عن طريق بقمو هرمون العغط العصبي في م توى منخفض
 والرعم عن حيمته  االنفعملي والعمطفي يحقق للفرد اال تقرار

وال شك أيعًم أن الزواج عبمرة عن رابطة بين شخصين، واندممج بين شخصيتين مختلفتين، لـذا مـن 
أن نجــد بعــض االختالفــمأل بيــنهم، مــم ي ــبت أحيمنــم بعــض التــوتر ويــؤثر علــى االنفعــمالأل الطبيعــي 

 لدى الفرد، وهذا ربمم يف ر عدم وجود فروق في بعد الثبمأل االنفعملي 
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 من أسئلة الدراسة: الخامساإلجابة عن السؤال 
في  هل توجد فروق ذات داللة إحصائيةمن أ الة الدرا ة على: الخممس ينر ال ؤال 

مستوى الرضا عن الحياة لدى أفراد شرطة المرور بمحافظة غزة تعزى لمتغيرات )المستوى 
 التعليمي، العمر، عدد سنوات الخبرة، مستوى الدخل، الحالة االجتماعية( 

 
 ولإلجابة عن السؤال قام الباحث بصياغة خمسة فرضيات:

 من فروض الدراسة: الخامسالفرض األول من السؤال  مناقشة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى  :الخممسنر الفرض ا ول من ال ؤال ي
 لمستوى التعليمي.لالرضا عن الحياة لدى أفراد شرطة المرور بمحافظة غزة تعزى 

ولإلجمبــــــة عــــــن هــــــذا الفــــــرض قــــــمم البمحــــــث بم ــــــتخدام أ ــــــلوت تحليــــــل التبــــــمين ا حــــــمد         
One Way ANOVA   

 (32جدول )
 تباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير المستوى التعليميمصدر ال

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 الدرجة الكلية
 1.382 70.872 2 141.744 بين المجموعمأل

  
  

0.254 
  
  

غير دالة 
 إحصمايمً 

 51.273 147 7537.116 داخل المجموعمأل
   149 7678.860 المجموع
 1.94( =  1.14( وعند مستوى داللة )2،419ف الجدولية عند درجة حرية )
  3.11( = 1.15( وعند مستوى داللة )2،419ف الجدولية عند درجة حرية )

" " المح وبة أقل من قيمة " " الجدولية عنـد م ـتوى  يتعح من الجدول ال مبق أن قيمة
لمتغيـر  ( في الدرجة الكلية للمقيمس، أ  أنه ال توجد فروق ذاأل داللة إحصـماية تعـزى15 1داللة )

 الم توى التعليمي 

( التي أظهرأل فروقًم فـي الرعـم عـن الحيـمة 3114وتختل  هذه النتيجة مو درا ة ) ليممن 
  تعزى للم توى التعليمي
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ويعزو البمحث عدم وجود عالقة بين م توى التعليم والرعم عن الحيمة لدى أفراد العينة إلى 
تشمبه الظرو  الحيمتية ا خرى التي يعيشونهم معًم مثل الوعـو االجتمـمعي واالقتصـمد  وال يم ـي 

ينــة عــن ل معــًم عــمماًل مشــتركًم يقلــل مــن أثــر الم ــتوى التعليمــي علــى رعــم أفــراد العثــوالثقــمفي، فتم
 حيمتهم 

ويرى البمحث أن م توى الثقمفة هو مم يزيد مـن م ـتوى الرعـم، فهنـمك فـرق مـم بـين الثقمفـة 
ككـــل هـــو مـــن يخـــر ج  بكـــل عنمصـــره ومؤ  ـــمته والتعلـــيم، فملمدر ـــة تخـــرج المـــتعلم، ولكـــن المجتمـــو

 .جودة الثقافة تصنع جودة الحياةالمثق ، و

 ن فروض الدراسة:م الخامسالفرض الثاني من السؤال  ةمناقش

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى " :الخممسينر الفرض الثمني من ال ؤال 
 ."لعمرلالرضا عن الحياة لدى أفراد شرطة المرور بمحافظة غزة تعزى 

ولإلجمبــــــة عــــــن هــــــذا الفــــــرض قــــــمم البمحــــــث بم ــــــتخدام أ ــــــلوت تحليــــــل التبــــــمين ا حــــــمد         
One Way ANOVA   

 (33جدول )
 مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير العمر

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 الدرجة الكلية
 2.557 129.098 2 258.195 بين المجموعمأل

  
  

0.081 
  
  

غير دالة 
 إحصمايمً 

 50.481 147 7420.665 داخل المجموعمأل
   149 7678.860 المجموع
 1.94( =  1.14( وعند مستوى داللة )2،419ف الجدولية عند درجة حرية )
  3.11( = 1.15( وعند مستوى داللة )2،419ف الجدولية عند درجة حرية )

" " المح وبة أقل من قيمة " " الجدولية عنـد م ـتوى يتعح من الجدول ال مبق أن قيمة 
لمتغيـر  ( في الدرجة الكلية للمقيمس، أ  أنه ال توجد فروق ذاأل داللة إحصـماية تعـزى15 1داللة )
  العمر 

ويــرى البمحــث أن هــذه النتيجــة تعتبــر منطقيــة حيــث انــه ال رابــط بــين ال ــعمة والرعــم وبــين 
فقـط حـين تكتمـل مقوممتـه وتتـوفر الحيـمة الكريمـة ويحقـق الفـرد  العمر، لكن الرعم عن الحيمة يتحقق
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التوافق مو نف ه ومو مجتمعه، حين يتوفر كل ذلك يتحقق الرعم عن الحيمة وتتوفر ال عمدة بغـض 
 النظر عن عمر اإلن من  واو كمن طفاًل أم شمبًم أم كهاًل 

م وجـود فـروق فـي الرعـم ( والتي بي نأل عـد3143وتتفق هذه النتيجة مو درا ة )المجدالو  
(  3116( ودرا ــة )ال ــبيعي Jusoff, Hj 3111عــن الحيــمة تعــزى للعمــر، وتختلــ  مــو درا ــة )

 والتي أظهرأل وجود فروق في الرعم عن الحيمة تعزى لمتغير العمر 

 
 من فروض الدراسة: الخامسالفرض الثالث من السؤال  مناقشة

جد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ال تو " :الخممسينر الفرض الثملث من ال ؤال 
 ."عدد سنوات الخبرةلالرضا عن الحياة لدى أفراد شرطة المرور بمحافظة غزة تعزى 

ولإلجمبــــــة عــــــن هــــــذا الفــــــرض قــــــمم البمحــــــث بم ــــــتخدام أ ــــــلوت تحليــــــل التبــــــمين ا حــــــمد         
One Way ANOVA   

 (31جدول )
 ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرةمصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية 

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 الدرجة الكلية
 0.135 7.051 2 14.103 بين المجموعمأل

  
  

0.874 
  
  

غير دالة 
 إحصمايمً 

 52.141 147 7664.757 جموعمألداخل الم
   149 7678.860 المجموع
 1.94( =  1.14( وعند مستوى داللة )2،419ف الجدولية عند درجة حرية )
  3.11( = 1.15( وعند مستوى داللة )2،419ف الجدولية عند درجة حرية )

عنـد م ـتوى  يتعح من الجدول ال مبق أن قيمة " " المح وبة أقل من قيمة " " الجدولية
لمتغيـر  ( في الدرجة الكلية للمقيمس، أ  أنه ال توجد فروق ذاأل داللة إحصـماية تعـزى15 1داللة )

 عدد  نواأل الخبرة 
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( والتي بي نأل عـدم وجـود فـروق فـي الرعـم 3143وتتفق هذه النتيجة مو درا ة )المجدالو  
( ودرا ــة Jusoff, Hj 3111عــن الحيــمة تعــزى لعــدد  ــنواأل الخبــرة، كمــم أنهــم تختلــ  مــو درا ــة )

 ( والتي أظهرأل أن هنمك فروق في الرعم عن الحيمة تعزى لعدد  نواأل الخبرة 3114) ليممن 

ويـــرى البمحـــث انـــه مـــو ازديـــمد  ـــنواأل الخدمـــة يتولـــد نـــوع مـــن الـــروتين فـــي العمـــل، بمإلعـــمفة إلـــى 
طي المــرور لهــم عــغوطمأل العمــل الميــداني نف ــه، والتــي قــد ال تنم ــت الجميــو، وطبيعــة عمــل شــر 

طمبو خمر من حيث التعممـل مـو المـواطنين وخمصـة فـي قعـية المخملفـمأل التـي قـد يفرعـهم علـى 
ال ــماقين ومــم ينــتج عنهــم مــن مشــمكل واحتكمكــمأل ومشــمداأل، كــل هــذه ا  ــبمت قــد تشــكل نوعــم مــن 

هميـة العغط الشديد على شرطي المرور، وتفرض عليه نمط روتيني من العمل، ممم قد يؤثر في الن
علــى م ــتوى رعــمه عــن عملــه، لــذلك كلمــم ازدادأل المــدة التــي يقعــيهم فــي نفــس العمــل والتــي تمثــل 

  نواأل الخبرة لديه تزداد ا  بمت التي قد تؤد  إلى تدني م توى العمل 

وهنـــــم تقـــــو علـــــى م ـــــاولية صـــــنمع القـــــرار فـــــي هـــــذا المجـــــمل مهمـــــة تحريـــــر مرؤو ـــــيهم مـــــن القيـــــود 
هـم، وزيـمدة المـنح والحـوافز التـي ترغ ـت الفـرد فـي مواصـلة مهـمم عملـه والعغوطمأل التي يتعرعـون ل

 بنفس الكفموة والهمة واإلرادة التي بدأ بهم 
 

 من فروض الدراسة: الخامسالفرض الرابع من السؤال  مناقشة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ": الخممسينر الفرض الرابو من ال ؤال 

 ."مستوى الدخللأفراد شرطة المرور بمحافظة غزة تعزى  الرضا عن الحياة لدى

ولإلجمبــــــة عــــــن هــــــذا الفــــــرض قــــــمم البمحــــــث بم ــــــتخدام أ ــــــلوت تحليــــــل التبــــــمين ا حــــــمد         
One Way ANOVA   

 (35جدول )
 الدخلمصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير مستوى 

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 الدرجة الكلية
 98.036 2 196.071 بين المجموعمأل

1.926 
 

0.149 
 

غير دالة 
 50.903 147 7482.789 داخل المجموعمأل إحصمايمً 

  149 7678.860 المجموع
 1.94( =  1.14( وعند مستوى داللة )2،419عند درجة حرية ) ف الجدولية

  3.11( = 1.15( وعند مستوى داللة )2،419ف الجدولية عند درجة حرية )
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يتعح من الجدول ال مبق أن قيمة " " المح وبة أقل من قيمة " " الجدولية عنـد م ـتوى 
لمتغيـر  ذاأل داللة إحصـماية تعـزى ( في الدرجة الكلية للمقيمس، أ  أنه ال توجد فروق15 1داللة )

 م توى الدخل 

( والتي بي نأل عـدم وجـود فـروق فـي الرعـم 3143وتتفق هذه النتيجة مو درا ة )المجدالو  
( 3114( و) ـليممن 3143عن الحيمة تعزى لم توى الدخل، في حـين اختلفـأل مـو درا ـتي )شـقورة 

رعــم وقنمعــة مــن ا  ــر ذاأل الــدخل  والتــي أظهــرأل نتماجهمــم أن ا  ــر ذاأل الــدخل المرتفــو أكثــر
 المنخفض 

ويــرى البمحــث أن مصــدر الــدخل يمثــل جمنــت مــن جوانــت الرعــم عــن الحيــمة، ويخفــ  مــن 
أعبمو الحيمة االقتصمدية، ولكنه ال يعد المقوم الراي ي للشعور بمل عمدة والرعم، فمل عمدة والرعم ال 

فر، فكثيــرًا مــم نجــد أغنيــمو ولكــنهم تع ــمو، يمكــن شــراؤهم بملمــمل، وهنــمك عوامــل أخــرى ال بــد أن تتــو 
وفـي المقمبـل هنـمك وفقـراو ولكـنهم أكثـر شـعورًا بملرعـم وال ـعمدة مـن غيـرهم، لـذلك فملشـعور بـملتوافق 

 والرعم النف ي والقنمعة بمم ق م هللا لنم هو أشد أهمية من الممل في تحقيق الرعم عن الحيمة 

فتراأل غير متكمفاة من حيمتهم وهـم يقعون معظم ا شخمر وقد توصلأل درا مأل إلى أن 
يعلمون مـن أجـل المـمل ويعـحون بحيـمتهم العماليـة وصـحتهم الشخصـية، ولـذا فـإن إعـمدة تخصـير 

 ورعمه عن حيمته  الوقأل لصملح الحيمة العمالية والصحة يمكن أن يزيد من  عمدة الفرد

 
 من فروض الدراسة: الخامسالفرض الخامس من السؤال  مناقشة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ": الخممسالفرض الخممس من ال ؤال  ينر
 ."لحالة االجتماعيةلالرضا عن الحياة لدى أفراد شرطة المرور بمحافظة غزة تعزى 

 ( يوعح ذلك:48"  والجدول )T. testعن الفرض قمم البمحث بم تخدام اختبمر " ولإلجمبة
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 (36جدول )
 فات المعيارية وقيمة "ت" للمقياس تعزى لمتغير الحالة االجتماعيةالمتوسطات واالنحرا

االنحراف  المتوسط العدد  
مستوى  قيمة الداللة قيمة "ت" المعياري

 الداللة
 الدرجة الكلية 

 
 2.640 6.844 53.386 127 متزوج

 
0.009 

 
دالة عند 
 8.066 49.174 23 أعزت 14 1

 4.46( = 1.15( وعند مستوى داللة )418ية )قيمة "ت" الجدولية عند درجة حر 
 2.58( = 1.14( وعند مستوى داللة )418قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

يتعح من الجدول ال مبق أن قيمة "أل" المح وبة أكبر مـن قيمـة "أل" الجدوليـة فـي الدرجـة 
الحملــة االجتممعيــة  الكليــة للمقيــمس، وهــذا يــدل علــى وجــود فــروق ذاأل داللــة إحصــماية تعــزى لمتغيــر

( التـي بي نـأل 3114، وتختل  هذه النتيجة مـو درا ـة ) ـليممن لقد كمنأل الفروق لصملح المتزوجينو 
 وجود فروق تعزى للحملة االجتممعية 

 إلهيةويعزو البمحث هذه النتيجة المنطقية لمم للزواج من فوااد نف ية وج مية عظيمة، فملزواج  نة 
ر من الفوااـد للصـحة النف ـية لكـل مـن الرجـل والمـرأة، يقـول تبـمرك وتعـملى: ورابط الزوجية يوفر الكثي

ةً إِنَّ فِتي ذَلِتكَ وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَ َ بَيْتنَكُمْ مَتوَدَّةً وَرَحْمَت)

االنفعــملي [  فهــذه المــودة والرحمــة والهــدوو واال ــتقرار واالتــزان 34: ( ]الــروملَآَيَتتاتٍ لِقَتتوْمٍ يَتَفَكَّتترُونَ
 تؤد  بطبيعة الحمل إلى زيمدة رعم الفرد عن حيمته  والنف ي

أن المتـزوجين فـي صـحة أفعـل مـن تلـك التـي يتمتـو  CNNوقد جمو في درا ة حديثة ح ت موقو 
إيجمبيــمأل أكثــر بمفهــوم المصــمدر بهــم العــمزبون، وتــرى درا ــمأل أخــرى أن المتــزوجين قــد يتمتعــون ب

 االقتصمدية والدعم االجتممعي والنف ي والتشجيو العتممد أ لوت حيمة صحي 

إذا فملعالقــة وثيقــة مــم بــين الــزواج والرعــم عــن الحيــمة فكــل هــذه االمتيــمزاأل التــي يوفرهــم الــزواج مــن 
فر جـوًا منم ـبًم لرعـم الفـرد مقوممأل الحيمة الكريمة والـدعم االجتمـمعي واال ـتقرار والهـدوو النف ـي تـو 

 عن حيمته 
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 التوصيات 

لعل أبرز مشكلة يواجههم أفـراد الشـرطة فـي تعـمملهم مـو المـواطنين يمكـن أن تعـزى إلـى غيـمت الثقـة 
المتبــمدل، لمــم تمثلــه المؤ  ــة الشــرطية مــن رهبــة وقلــق لــدى الــبعض، ومــم تمثلــه مــن غمــوض لــدى 

د البشــر  أصــبح مطلــت راي ــي لكــل المجتمعــمأل النمميــة الــبعض اآلخــر، لــذلك فــإن االهتمــمم بملكــم
 والتي تنشد النهعة في كل المجمالأل 

ـــم وفـــي ـــذكمو  مـــن هن ـــين ال ـــة إيجمبيـــة ب ـــى وجـــود عالق ـــة والتـــي أشـــمرأل إل ـــماج الدرا ـــة الحملي عـــوو نت
االجتمـــمعي وكـــال مـــن االتـــزان االنفعـــملي والرعـــم عـــن الحيـــمة، ووجـــود فـــروق فـــي بعـــض المتغيـــراأل 

 ن البمحث يوصي بمم يلي:ا خرى، فإ

ــــوزارة الداخليــــة كونهــــم الجهــــة  (4 ــــه ال يم ــــي والمعنــــو  ب ــــة التوجي ــــدعم لهيا ــــمدة االهتمــــمم وال زي
 الم اولية عن تصميم وتنفيذ أية برامج دعم نف ي ومعنو   فراد الشرطة 

ر بــرامج تعزيــز  فــراد شــرطة المــرور  ــواو بوجــود عــالواأل علــى الراتــت أو اعتمــمد يتخصــ (3
م مريحــة للشــرطي كــون العمــل ق ــم المــرور يعــد مــن أكثــر ا عمــمل مشــقة  ــواو بــرامج دوا

 نف يًم أو ج ديًم 

الجممعـــمأل بتخصـــير م ـــمق للمعرفـــة المجتمعـــة يتعـــمن بشـــكل أ م ـــي القـــوانين يوصـــي  (4
 واالرشمداأل المرورية التي يلزم كل مواطن أن يكون على اطالع بهم  

ة وزيـــمدة قــدراأل الـــذكمو االجتمـــمعي، وتنميـــة تصــميم وتنفيـــذ البـــرامج التـــي ت ــمعد علـــى تنميـــ (1
 المهمراأل االجتممعية لدى أفراد الشرطة بشكل عمم وأفراد شرطة المرور بشكل خمر 

تصميم برامج إرشمدية لخفض م توى التوتر االنفعملي، وتدريت ا فراد والعبمط على كيفية  (5
إرشـمدية لزيـمدة م ـتوى مواجهة المواق  االنفعملية الصعبة بدون قلق، وكذلك عمـل جل ـمأل 

 االتزان النف ي واالنفعملي لديهم 

اعتمــمد بــرامج تأهيليــة شــمملة أخالقيــًم ونف ــيًم ومعنويــًم جنبــًم إلــى جنــت مــو الــدوراأل الع ــكرية  (8
 التي يتلقمهم أفراد الشرطة 
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العمــل علــى زيــمدة م ــتوى رعــم أفــراد الشــرطة عــن حيــمتهم مــن خــالل اعتمــمد بــرامج تعزيــز  (0
وية بحيث يثمت المجتهد فـي عملـه، ويعمقـت المقصـر، وال يقتصـر ا مـر علـى ممدية أو معن

 وجود الراتت فقط 
 

 المقترحات
 :مم يلي في عوو النتماج يقتر  البمحث

مزيد من البحث بشكل شممل في الذكمو االجتممعي وعالقته ببعض المتغيراأل ا خرى مثل  (4
  ممأل الشخصية 

االنفعمالأل ومحمولة فهم ا  بمت المهيأة لهم بشكل  إجراواأل درا مأل تجريبية وميدانية عن (3
 أكبر، وكذلك درا ة عالقتهم بمتغيراأل أخرى 

تطبيق مزيد من البحوث في مجمل الرعم عن الحيمة وجودتهم لدى عينمأل أخرى من  (4
 المجتمو الفل طيني 
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 املصادر واملراجع
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 المصادر والمراجـع

 أوال: المصادر
 القرآن الكريم 
 ة النبويةالسن 

 
 : المراجع العربيةثانيا

ــــة هللا محمــــود )  4 ــــل، هب ــــو الني ــــمة وقيمــــة 3141أب (  االنتمــــمو االجتمــــمعي والرعــــم عــــن الحي
(، 4)4، دراســات عربيــة فــي علــم الــنفساإلصــال  كمتغيــراأل منباــة بملمشــمركة ال يم ــية  

  485-445ر ر 

ومهـارات حـل المشـكالت االضـطرابات االنفعاليـة  ( 2331أبو جمموس، أ ممة عبد الغنى )  2
 غزة الجممعة اإل المية، ، ر ملة ممج تير غير منشورة، لدى المراهقين

، القـــمهرة: مكتبـــة ا نجلـــو 2  طالقـــدرات العقليـــة(  1110أبـــو حطـــت، فـــؤاد عبـــد اللطيـــ  )  0
 المصرية 

وضــــعية الــــذكاء االجتمــــاعي فــــي إطــــار منظومــــة (  2335أبــــو حــــالوة، محمــــد ال ــــعيد )  2
   عمن فعمليمأل أنشطة إدارة الخدمة اإلجتممعية المدر ية، مصر ةالشخصية اإلنساني

  ورقـــة عمــل مقدمـــة جـــودة الحيـــاة المفهــوم واألبعـــاد(  3110أبــو حــالوة، محمـــد ال ــعيد )  5
 عمن فعمليمأل المؤتمر العلمي ال نوى لكلية التربية، جممعة كفر الشيخ 

ــاة جــودة(  2313أحمــد،  ــليممن رجــت )  6 ــتعلم صــعوبات ذوى حي ــاة جــودةو  ال   أســرهم حي
 http://alami.ae/125.htmlمجلة عملمي، متم  من 

  )ترجمــــة فيصــــل عبــــد القــــمدر يو ــــ (، ســــيكولوجية الســــعادة(  4114أرجميــــل، مميكــــل )  0
 الكويأل: عملم المعرفة 

 بعض ضوء في ألراملا للنساء االجتماعي بالسلوك التنبؤ ( 2311) ريهمم  المة، ا غم .8
 غزة الجممعة اإل المية، ، ر ملة ممج تير غير منشورة، النفسية المتغيرات

http://alami.ae/125.html
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  ترجمــة مكتبــة جريــر، الــذكاء اإلجتمــاعي ، علــم النجــاح الجديــد(  2332ألبرخــأل، كــمرل )  1
 ، الريمض 1ط

(  الصالبة النف ية والرعم عن الحيمة لدى عينـة مـن الم ـنين  2331تفمحة، جممل ال يد )  13
 ( 11)0، جامعة اإلسكندرية –مجلة كلية التربية 

ــة (  3111الثنيــمن، أحمــد بــن عبــدهللا )  44 ــدى طــالب المرحل ــق المســتقبل ل ــاة وقل جــودة الحي
   ر ملة دكتوراه غير منشورة، جممعة أم القرى، مكة المكرمة الجامعية

داون، متـم    الجمعية البحرينيـة لمتالزمـة اإلضطرابات االنفعالية(  2337الجزا ، حصة )  12
 " dss.org/Down/main/Workshop/?id=211-http://www.bمن "

(  الرعـــم عـــن الحيـــمة وعالقتـــه بـــم داو االجتمـــمعي 3110حجـــمز ،  و ـــن عبـــد الـــونيس )  44
(، ر 4)33، لعلوم اإلنسانيةدراسات في الخدمة االجتماعية وا  ر ا طفمل التوحديين  

  431-384ر 

  مجلة الحوار المتمدن، جودة الحياة لدى طلبة الجامعات(  2313ح ن، نمدية جودأل )  12
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=231771متم  من 

ـــذكاء (  2311د  )ح ـــين، فمديـــة أحمـــ  15 ـــذكاء الوجـــداني وال ـــه بال ـــذكاء الشخصـــي وعالقت ال
   درا ة عمملية اإلجتماعي

  ، الجزاارجممعة ق نطينة  المدرسة الجشتالطية(  3116الح ين، فمرس بن الشيخ )  48

  مدونـــة علـــم الـــنفس العيـــمد ، متـــم  مـــن اإلنفعـــاالت(  2331الح ـــين، فـــمرس بـــن الشـــيخ )  17
http://farespsycho.arabblogs.com/archive/2009/5/873006.html 

االتــزان االنفعــالي والقــدرة علــى اتخــاذ القــرار لــدى ضــباط (  2313) محمــد كمــمل، حمــدان  12
  غزة، الجممعة اإل المية  ر ملة ممج تير غير منشورة، الشرطة الفلسطينية

العالقة بين تحمل الغموض واالتزان اإلنفعملي لدى طملبـمأل (  "3111)  همم محمد، خليفة  41
-102عـين شـمس، ر ر ، جممعـة (2)13، البحـث العلمـي فـي التربيـة مجلة" الجممعة

157  

http://www.b-dss.org/Down/main/Workshop/?id=211
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=231771
http://farespsycho.arabblogs.com/archive/2009/5/873006.html
http://farespsycho.arabblogs.com/archive/2009/5/873006.html
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(  "اإلرشمد النف ي كمدخل لتحقيـق جـودة الحيـمة مـن منظـور 2333الخليفي، ابراهيم محمد )  31
  110 -152ر ر (، 11) 41، بجامعة بنها جلة كلية التربيةمالتعممل مو الذاأل"  

ــــل صــــملح )  34 ــــداهر ، صــــملح ح ــــن وو ــــفيمن، نبي ــــذكاء (  4110ال ــــاعي ال ــــيم االجتم  والق
 جامعــة فــي الــنفس علـم طلبــة لــدى واالجتمــاعي النفسـي بــالتوافق وعالقتهمــا االجتماعيـة

 بغداد    ر ملة دكتوراة منشورة، مجلة البحوث النف ية والتربوية،تعز

فعاليـة برنـامج مقتـرح لزيـادة الكفـاءة االجتماعيـة للطـالب (  2332الددا، مروان  ليممن )  22
  ر ملة ممج ـتير غيـر منشـورة، الجممعـة اإل ـالمية، الخجولين في مرحلة التعليم األساسي

 غزة 

ــذكاء عنــد األطفــال.(  1117الديــد ، عبــد الغنــي  )  20 : دار بيــروأل ،1ط قيــاس وتحســين ال
 لبنمني الفكر ال

دراك ا كــــمديمي التحصــــيل(  "3111رجيعــــة، عبــــد الحميــــد )  31  لــــدى النف ــــية الحيــــمة جــــودة وا 
كلية التربيـة  مجلةبمل ويس"  التربية كلية طالت من االجتممعي الذكمو ومنخفعي مرتفعي

  227-170، ر ر ، جممعة اإل كندرية(1)11، 

ه بكــل مــن الســرعة اإلدراكيــة اإلتــزان اإلنفعــالي وعالقتــ(  2336ريــمن، محمــود ا ــممعيل )  25
  ر ـملة ممج ـتير غيـر والتفكير اإلبتكاري لدى طلبة الصف الحادي عشـر بمحافظـات غـزة

 منشورة، جممعة ا زهر، غزة 

 الطلبة لدى العدواني وال لوك االجتممعي الذكمو بين العالقةا(  "3144) أحمد، الزعبي  26

 ، القمهرة: عملم الكتت 5  طاعيعلم النفس االجتم(  1122زهران، حممد عبد ال الم )  27

 ، القمهرة: عملم الكتت 6  طعلم النفس االجتماعي(  2330زهران، حممد عبد ال الم )  22

، القـمهرة: عـملم 2  طالصـحة النفسـية والعـالج النفسـي(  2335زهران، حممد عبد ال الم )  21
 الكتت 

 و الحياة عن الرضا من بكل عالقته و بالسعادة الشعور ( 3118) منمل ال بيعي،  41
 المتغيرات بعض ضوء في المتزوجات وغير المتزوجات لدى الضبط وجهة و التفاؤل
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 بجممعة االجتممعية العلوم بكلية النفس علم ق م منشورة، غير دكتوراه ر ملة  الديموغرافية
  الريمض اإل المية،  عود بن محمد اإلممم

لــدى عينـــة مـــن طـــالب  الثقـــة بــالنفس وانفعـــال الغضـــب(  2332) منــمل محمـــد ال ــقم ،  01
  ر ـملة ممج ـتير وطالبات جامعة الملك عبد العزيز بجدة وجامعة أم القرى بمكة المكرمـة

 غير منشورة، جممعة أم القرى، مكة المكرمة 

 المـدارس مـديري لـدى الـذات بتقـدير وعالقته الحياة عن "الرضا(  3114 ليممن، عمدل )  43
ــة غيــر  ممج ــتيرر ــملة ، ســطين الشــمالية"ومــديراتها فــي مــديريات محافظــات فل الحكومي

  اإلدارة التربوية بجممعة النجم ، نمبلسمنشورة، ق م 

الصالبة النفسية والمساندة اإلجتماعية واإلكتئـاب لـدى (  3143 يد، الح ن بن ح ين )  44
عينــة مــن طــالب المرحلــة الثانويــة المتضــررين وغيــر المتضــريين مــن الســيول بمحافظــة 

 ير منشورة، جممعة أم القرى، مكة المكرمة   ر ملة ممج تير غجدة

 القمهرة: دار الفكر العربي    الطبعة الرابعة،الذكاء(  1176ال يد، فؤاد البهي )  02

   متـــــم  مـــــن "االنفعــــاالت تربيـــــة فـــــي اإلســـــالم مـــــنهج(  2312الشــــمر ، عبـــــد هللا )  05

www.charef.net االنفعمالأل-تربية-في-اإل الم-منهج" 

ــة الفــرخ وتــيم، عبــد الجــمبر    06 ــد الطفــلشــعبمن، كممل ، عمــمن: دار 1  طالنمــو اإلنفعــالي عن
 صفمو للنشر والتوزيو 

انفعـــملي  ـــلوكي فـــي  –(  فعمليـــة برنـــممج ارشـــمد  عقالنـــي 2330الشـــعراو ، صـــملح فـــؤاد )  07
، مجلـة اإلرشـاد النفسـيى عينة مـن الشـبمت الجـممعي  تح ين م توى االتزان االنفعملي لد

 ( 16، ع )00-1مركز اإلرشمد النف ي، جممعة عين شمس، ر 

ـــــــــاالت االنســـــــــانية(  2332الشـــــــــمر ، جمـــــــــمل )  02 ـــــــــة االنفع ـــــــــم  مـــــــــن "طبيع    مت

w.art.asp?aid=133490http://www.ahewar.org/debat/sho" 

 ، عممن: دار الم يرة 1  طالفروق الفردية في الذكاء(  2332الشيخ،  ليممن الخعر  )  01

http://www.charef.net/منهج-الإسلام-في-تربية-الانفعالات
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=133490
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 فـي الكشـفي النشـاط قادة سلوكيات في المتضمنة القيم (  2332عحيك، محمد  ـلممن )  23
  ر ملة ممج تير غير منشورة، الجممعـة االنفعالي باالتزان وعالقتها غزة محافظات مدارس

 اإل المية، غزة 

تجمهـمأل ومممر ـمأل طـالت الجممعـة (  ا3111طه،  ـلوى محمـد ولطفـي، فـمتن مصـطفي )  14
المـؤتمر السـنوي الـدولي األول بكليـة التربيـة   نحو وقأل الفراغ وعالقته بملرعم عن الحيمة

بالمنصــورة )اإلعتمــاد األكــاديمي لمؤسســات وبــرامج التعلــيم العــالي النــوعي فــي النوعيــة 
  4183-4114ر ر  لم العربي "الواقع والمأمول"(،مصر والعا

الجممعــة ا ردنيــة، ر ، (2)7،  المجلــة األردنيــة فــي العلــوم التربويــة" والمتفــوقين العـمديين  13
  201-211ر 

عن  بالرضا وعالقتهما تحملها وعمليات الضغوط (  2332عبد الحميد، هبة جمبر )  20
  ر ملة ممج تير غير بالجامعة التدريس هيئة أعضاء معاوني من عينة لدى الحياة

 منشورة، كلية التربية، جممعة  وهمج 

(  التفــمؤل والتشــمؤم وعالقتهــم بمإلنجــمز ا كــمديمي 3144عبــد العزيــز،  ــوزان بنــأل صــدقة )  11
ـــة اإلرشـــاد والرعـــم عـــن الحيـــمة لـــدى عينـــة مـــن الطملبـــمأل الجممعيـــمأل بمكـــة المكرمـــة   مجل

  441-86، ر ر 36، النفسي

 التعامـل وأسـاليب الحياة عن بالرضا وعالقتها التعلق أنماط " (2331مت  )عبد الغني، ربـ  15
 المكرمـة مكـة بمـدينتي العمـر منتصـف فـي الزوجـات مـن عينة لدى النفسية الضغوط مع

  جممعة أم القرى، مكة المكرمةغير منشورة،  ممج تير، ر ملة "وجدة

  مقـدم للحـد مـن اإلعاقـة تحسـين جـودة الحيـاة كمنبـ (  2335عبد القمدر، أشر  أحمد )  26
 ، جممعة الزقمزيق مصر 122-21، ر ر تطوير ا داو في مجمل اإلعمقةلندوة 

(  جــودة الحيــمة لــدى عينــة مــن الراشــدين فــي عــوو بعــض 3116عبــد هللا، هشــمم ابــراهيم )  10
ــةالمتغيــراأل الديموغرافيــة   ــة واجتماعي ــة دراســات تربوي (، ر 1)41، جممعــة حلــوان، مجل

  455-441ر 
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( عــمداأل العقــل ومهــمراأل الــذكمو االجتمــمعي المطلوبــة لمعلــم 2313من،  ــميرة عطيــة )عريــ  22
مجلـة الجمعيـة المصـرية للمنـاهج وطـرق الفل فة واالجتممع فـي القـرن الحـمد  والعشـرين  

 ( 155جممعة عين شمس، ) – التدريس

(  برنـــممج ارشــمد  لخفـــض االكتامبيــة وتح ـــين جـــودة 3111عــزت، ح ـــمم الــدين محمـــود )  11
التعليم  -لمؤتمر السنوى الثانى عشر لبحث مقدم الحيمة لدى عينة من معلمي الم ـتقبل  

 ، مصر 635 - 575ر ر  ،للجميع

ـــذكاء (  2331  )خليـــل محمـــد، ع ـــقول  53 ـــد وبعـــض ال ـــالتفكير الناق ـــه ب االجتمـــاعي وعالقت
  غزة، الجممعة اإل المية  ر ملة ممج تير غير منشورة، المتغيرات لدى طلبة الجامعة

درا ـــة  –(  "الرعـــم عـــن الحيـــمة وعالقتـــه بملوحـــدة النف ـــية 2332علـــوان، نعمـــمأل شـــعبمن )  54
)سلســلة  مجلــة الجامعــة اإلســالميةميدانيـة علــى عينـة مــن زوجـمأل الشــهداو الفل ــطينيين"  

  502 -275ر ر (، 3) 48، الدراسات اإلنسانية

ـــذاتي (  2313علـــى، خيريـــة )  52 ـــذكاء الشخصـــي )ال ـــاعي( وعال –ال ـــارات اإلجتم ـــه بالمه قت
اإلجتماعيــة والميــول المهنيــة لــدى عينــة مــن طالبــات المرحلــة الثانويــة بقســميها العلمــي 

ـــي بمدينـــة مكـــة المكرمـــة   ر ـــملة ممج ـــتير غيـــر منشـــورة، جممعـــة أم القـــرى، مكـــة واألدب
 المكرمة 

  بيـــــروأل: دار الراتـــــت ســـــيكولوجية الجســـــم والـــــنفس(  1117العي ـــــو ، عبـــــد الـــــرحمن )  50
 الجممعة 

(  الــذكمو الوجــداني وتــأثيره علــى التوافــق 3118 ــى، جــمبر محمــد ورشــوان، ربيــو عبــده )عي  51
مجلــة دراســات تربويــة واجتماعيــة والرعــم عــن الحيــمة واإلنجــمز ا كــمديمي لــدى ا طفــمل  

  441 – 15(، ر ر 1)43، بجامعة حلوان

 نفعالي والنضجاال  باالتزان وعالقته األخالقية األحكام نمو .( 2312غملت، فؤاد عبده )  55
   ر ملة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية بجممعة دمشق االجتماعي

 ،1ط القـــدرات العقليـــة بـــين الـــذكاء واإلبـــداع.(  2313غبــمر ، ثـــمار وأبــو شـــعيرة، ثــمار  )  56
 : مكتبة المجمو العربي عممن
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 بــبعض وعالقتهمـا االجتمــاعي والـذكاء الذاتيـة الكفــاءة (1110)المـنعم  عبـد ،أحمـد الغـول  57
  األكــاديمي طالبهــم وانجــاز التربــويين وغيــر التربــويين المعلمــين لــدى الوجدانيــة العوامــل
  أ يوط التربية، جممعة في فل فة دكتوراه ر ملة

المــــؤتمر الــــدولي (  جــــودة الحيــــمة فــــي جــــوهر اإلن ــــمن  4111الفرمــــمو ، حمــــد  علــــى )  56
ــ -345، ر ر اة"الســادس لمركــز اإلرشــاد النفســي بجامعــة عــين شــمس "جــودة الحي

330  

(  أثـــر ا ـــتخدام بعـــض نمـــمذج الـــتعلم البنـــماي علـــى تنميـــة 2337فـــودة، فـــمتن عبـــد المجيـــد )  51
مهـــمراأل التفكيـــر والـــذكمو اإلجتمـــمعي فـــي أداو مهـــمراأل البيـــو والتوزيـــو لـــدى طـــالت مـــدارس 

ـــدريساإلدارة والخـــدممأل   ـــاهج وطـــرق الت ـــة المصـــرية للمن جممعـــة عـــين شـــمس،  ،الجمعي
(127 ) 

الـذكاء الوجـداني وعالقتـه بكـل مـن السـعادة واألمـل (  3144م، موعى بنأل محمد )القم   81
  ر ـملة ممج ـتير غيـر منشـورة، جممعـة أم القـرى، لدى عينـة مـن طالبـات جامعـة أم القـرى

 مكة المكرمة 

االجتماعي لدى طلبة الجامعة اإلسالمية وعالقتـه الذكاء (  2337) مو ى صبحي، القدرة  61
  غزة، الجممعة اإل المية  ر ملة ممج تير غير منشورة، غيراتبالتدين وبعض المت

  موقـــــــــــو هـــــــــــدى اإل ـــــــــــالمي، متـــــــــــم  مـــــــــــن الرضـــــــــــا(   2313القرعـــــــــــمو ، يو ـــــــــــ  )  62
les%2Farticlehttp://www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg=artic

&id=7726 

 المتفـــــوقين بـــــين االجتمـــــمعي للـــــذكمو مقمرنـــــة درا ـــــة(  2311القــــط، جيهـــــمن  ـــــيد بيـــــومي )  60
  الفــرد خدمــة فــي ال ــلوكي المعرفــي العــالج منظــور مــن مقتــر  برنــممج:  درا ــيم والمتفوقــمأل

 – 123 ر ر،  (1) 03، االن ـــــمنية والعلـــــوم االجتممعيـــــة الخدمـــــة فـــــي درا ـــــمأل مجلـــــة
  مصر، 213

 بملــــذكمو وعالقتــــه المتكــــرر النقــــد (  2332محمــــود، محمــــود كــــمظم وغــــولي، ح ــــن أحمــــد )  62
 (، بغداد 5، )مجلة كلية التربية  العمم الرابو الص  طالت لدى االجتممعي

http://www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg=articles%2Farticle&id=7726
http://www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg=articles%2Farticle&id=7726


121 

 

 المراهقين لدي االنفعالي االتزان لمستوي مقارنه دراسة (  1110مختمر، وحيد مصطفي )  65
 مج تير غير منشورة، كلية التربية بجممعة بنهم   ر ملة موالحضر بالريف والمراهقات

فاعلية برنامج ارشادي لخفض الضغوط النفسية وتحسين (  2331المدهون، عبد الكريم )  66
   جممعة فل طين، غزة مستوى الرضا عن الحياة لدى طلبة جامعة فلسطين بغزة

ــيم (  ١١١١) أ ــممة المزينــي،  67 ــة الق ــا الديني ــاالتزان وعالقته ــالي ب ــدى ومســتوياته االنفع  ل
  غزة ،اإل المية الجممعة منشورة، غير ممج تير ر ملة  اإلسالمية طلبة الجامعة

ـــاء (  2332الم ـــعودى، عبـــد عـــون )  86 ـــة الجامعـــة، بن ـــدى طلب ـــزان االنفعـــالي ل ـــاس االت قي
 ر ملة ممج تير غير منشورة، كلية التربية بجممعة بغداد   وتطبيق

االجتماعية والثبات االنفعالي لـدى التالميـذ أبنـاء المهارات (  3114المطوع، آمنة  عيد )  81
   درا ة ممج تير غير منشورة، جممعة القمهرة األمهات المكتئبات

 والثمنويــة اإلعداديــة المــرحلتين وطملبــمأل لطــالت النف ــي التــوازن(  "4118المطــوع، محمــد )  01
 العلوم مجلةالبحرين"  بدولة الذاأل وتقدير االختبمراأل نحو واالتجمه لإلنجمز بملدافو وعالقته
 الثممن، جممعة الملك  عود  ، المجلداإلسالمية والدراسات التربوية

 الدرا ـي والتحصـيل بم صـملة وعالقته االجتممعي الذكمو(  3113المغمز ، إبراهيم محمد )  04
(، ر ر 4)43، جممعــــة طنطــــم -مجلــــة كليــــة التربيــــة   الثمنويــــة المرحلــــة طملبــــمأل لــــدى
448-463  

الــــذكاء اإلجتمــــاعي والمســــئولية اإلجتماعيــــة (  2313  )فمطمــــة عبــــد العزيــــز، المنــــمبر   72
  والتحصيل الدراسي لدى عينة من طالبـات كليـة التربيـة بجامعـة أم القـرى بمكـة المكرمـة

 غير منشورة، جممعة أم القرى، مكة المكرمة  دكتوراهر ملة 

لحيمة والعوامل الخم ة (  العفو وعالقته بكل من الرعم عن ا3111منصور، ال يد كممل )  04
ــنفسالكبــرى للشخصــية والغعــت   ــم ال ــة وعل ــي التربي ــة ف (، ر ر 3)4، دراســات عربي

31-414  

، 1  )ترجمــة أحمــد  ــالمة ومحمــد نجــمتي(، طالدافعيــة واإلنفعــال(  1122مــورا ، ادوارد )  72
 القمهرة: دار الشروق 
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ــة وتشــرين   (  جــودة الحيــمة لــدى طلبتــي جــممعتي دمشــق3143نعي ــة، رغــداو علــى )  05 مجل
  464-415(، ر ر 4)36، جامعة دمشق

(  جــــودة الحيــــمة لــــدى المعــــوقين ج ــــميًم والم ــــنين وطــــالت 3114همشــــم،  ــــممي محمــــد )  08
  461-435، ر ر 44، مجلة اإلرشاد النفسي جامعة عين شمسالجممعة  

 لقطــاع الجنوبيــة المحافظــات فــي األمهــات لــدى الــوالدة قلــق " (2313الهمــر، صــملح  )  00
  الجممعة اإل المية، غزةغير منشورة،  ممج تير"، ر ملة الحياة بجودة وعالقته غزة

الدعم اإلجتماعي وعالقته بمستوى الرضا عن جودة (  3144الهنداو ، محمد حممد )  06
  ر ملة ممج تير غير منشورة، جممعة ا زهر، الحياة لدى المعاقين حركيًا بمحافظات غزة

 غزة 

 طلبـة لـدى الحيـاة عـن بالرضـا وعالقتهـا النفسـية المرونـة (  3143يحيى عمر، شقورة )  01
   درا ة ممج تير غير منشورة، جممعة ا زهر، غزة الجامعات

(  عالقة االتزان االنفعملي بم تويمأل تأكيد الذاأل عند عينة من 2335يونس، محمد بني )  23
  (0) 11، 152-125، ، ر جامعة النجاح لألبحاثمجلة طلبة الجممعة ا ردنية  
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 (1ملحق رقم )
 أسماء المحكمين لمقاييس الدراسة

 

 الجامعة االسم م

 الجامعة اإلسالمية د. عاطف األغا 1

 الجامعة اإلسالمية د. ختام السحار 2

 جامعة القدس المفتوحة د. أحمد أبو زايد 3

 جامعة األقصى د. عون محيسن 4

 جامعة األقصى د. محمد الشريف 5
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(2ملحق رقم )  
 مقياس الذكاء االجتماعي في صورته النهائية

 

 أبدا   أحياناً  دائماً  الفقرة م
    أ تطيو أن أغير مجرى الحديث ب هولة   4

    أحت المشمركة في الحديث أكثر من اال تممع   3

    أشعر أنم حيمتي اليومية ملياة بمم يثير اهتمممي   4

     تطيو أن أبعث جوًا من المر  في موق  مملأ   1

    أ تطيو تكوين صداقمأل جديدة ب هولة    5

    لد  القدرة على الحديث بطالقة مو اآلخرين   8

    من ال هل على أن أجد مجماًل لحديث مو شخر ال أعرفه   0

    أعتقد أنني شخصية مرحة ومحبوبة   6

    فيهيتفق  لوكي مو ثقمفة المجتمو الذ  أعيش    1

    أشمرك النمس أفراحهم وأحزانهم   41

    أ تطيو جذت انتبمه اآلخرين عندمم أتحدث إليهم   44

    من العرور  متمبعة ا حداث التي تجر  في مجتمعنم   43

    أشعر بملحرج إن وجدأل نف ي بين أنمس ال أعرفهم جيداً    44

    أجد نف ي أكثر راحة في البعد عن النمس   41

    ويل مو ا صدقموأفعل قعمو وقأل ط   45

    أفعل أن أكون في المؤخرة في الحفالأل االجتممعية   48

    أفعل أن أكون وحيدًا في معظم أوقمتي   40

    أشعر بملتردد عند مقمبلة إحدى الشخصيمأل الهممة   46

    أ تمتو بملقيمم بكثير من ا عممل بمفرد    41

    سأرتبك كثيرا عند طر  فكرة جديدة أممم مجموعة من النم   31
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(3ملحق رقم )  
 مقياس االتزان االنفعالي في صورته النهائية

 

 البعد األول/ السيطرة والتحكم

 أبداً  أحياناً  دائماً  العبارة م

    أ تطيو أن أ يطر على انفعمالتي أممم اآلخرين 1

    أعتقد أنني حم م في اتخمذ القراراأل 2

    تلعثمعندمم أنفعل وأثور أعمني من التأتأة وال 0

    أ تطيو التكي  مو المشكالأل الحيمتية 2

    أفقد الثقة ب هولة في أ  شخر 5

    أ تطيو التغلت على المصمعت مهمم كمنأل 6

    أفكر جيدًا قبل القيمم بأ  عمل 7

 البعد الثاني / المرونة االجتماعية

    أتصر  بشكل طبيعي مو الغربمو 1

    جدالأتعميق من المنمقشة وال 2

    أجد صعوبة في التعر  على أصدقمو جدد 0

    من ال هل على تقديم وتعري  أشخمر آلخرين 2

    يمكنني التحدث في حشد من النمس ب هولة 5

    أنم ح مس جدًا من  خرية وتهكم اآلخرين 6

    أ تطيو العمل بنشمط في المواق  العمغطة 7

    ييصعت على تغيير آرااي ومعتقدات 2

 البعد الثالث/ الثبات االنفعالي

    أعتقد أنني متقلت المزاج 1

    من الصعت أن تؤثر انفعمالتي على قراراتي  2

    أتمم ك في المواق  االنفعملية الصعبة 0

    لدى القدرة على إخفمو انفعمالتي أممم اآلخرين 2

    أثور ب هولة  تفه ا  بمت 5

    ثير من الصراعمألأشعر أن بداخلي ك 6

    يراني اآلخرون شخصية همداة 7
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 البعد الرابع/ التوجه نحو الحياة

 أبداً  أحياناً  دائماً  العبارة م

    أشك في كثير من ا فعمل التي أقوم بهم 1

    أنظر للم تقبل بتفمؤل 2

    أنم راٍض عن حيمتي ونف ي 0

    أنظر عمد للجمنت المشرق من ا مور 2

    أشعر بملهدوو واالطمانمن الداخلي 5

    تنتمبني حمالأل من النفور والالمبمالة 6

    أشعر بمالكتامت عند ا تيقمظي في الصبم  7
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(4ملحق رقم )  
 مقياس الرضا عن الحياة في صورته النهائية

 أبدا   أحياناً  دائماً  الفقرة م
    أعتبر نف ي أ عد حمال من اآلخرين   4

    عن نف ي بشكل عممأنم راض    3

    تقترت حيمتي في معظم ا حوال من المثملية   4

    أنم راض عن كل شيو في حيمتي   1

    أشعر بملثقة تجمه  لوكي االجتممعي   5

    أشعر بم من والطمأنينة   8

    أشعر أن حيمتي اآلن أفعل من أ  وقأل معى   0

    حصلأل حتى اآلن على ا شيمو المهمة في حيمتي   6

    شعر بملبهجة الممزوجة بملتفمؤل تجمه الم تقبلأ   1

    أنم راض بمم وصلأل إليه   41

    أميل إلى العحك وتبمدل الدعمبة   44

    أتقبل اآلخرين وأتعميش معهم كمم هم   43

    أعيش في م توى حيمة معيشة أفعل ممم كنأل أتمنمه   44

    أشعر بمل عمدة لوجود عالقمأل طيبة تربطني بمآلخرين   41

    ر أن حيمتي مشرقة وملياة بم ملأشع   45

    يثق اآلخرون في قدراتي   48

    يت م  لوكي مو اآلخرين بملت ممح والمر    40

    عمدة مم يكون نومًم همداًم وم ترخيمَ    46

    ال أعمني مشمعر اليأس أو خيبة ا مل   41

    لد  القدرة على اتخمذ القرار وتحمل نتماجه   31

    خرين نمجحةعالقمتي االجتممعية بمآل   34

    لو قدر لي أن أعيش من جديد لن أغير شيام من حيمتي   33
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 (5ملحق رقم )
 تسهيل مهمة من الجامعة اإلسالمية
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(6ملحق رقم )  

 تسهيل مهمة من مدير عام الشرطة
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 (7ملحق رقم )
 تسهيل مهمة من مدير المرور 
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 (8ملحق رقم )
 نموذج الخطاب الموجه ألفراد العينة

 
 غزة – اإلسالمية لجامعةا

 العليا الدراسات عمادة
 التربية كلية
 التربوي والتوجيه النفسي اإلرشاد قسم

 أخي الفاضل شرطي المرور ..
 ال الم عليكم ورحمة هللا وبركمته

 ،،،، وبعد طيبة تحية
 هذوه كل مقيمس، موعوع حول تدور التي العبمراأل من مجموعةمقمييس تحتو   4 يديك بين

( أممم الخمنة التي تنطبق قد تنطبق أو ال تنطبق عليك، لذلك أرجو منك وعو عالمة ) األالعبمر 
 لإلجمبة محدد وقأل هنمك ليسمو العلم بأنه  ،( أبداً  -أحيمنمً  – دااممً ) عليك من بين البداال التملية

  ذهنك إلى تتبمدر ا تجمبة وبأول يمكن مم بأ رع اإلجمبةيرجى  ولكن

 هي الصحيحة واإلجمبة خمطاة، أو صحيحة إجمبة توجد ال إجمبة، بدون عبمرة أ  ترك عدم نرجو
  فقط العلمية للدرا ة إال ي تخدم وال  رية موعو تذكره مم كل أن واثقمً  كن، و الخمر رأيك

 بداية نرجو منك تحديد ما يناسبك من البدائل التالية:
 جممعي      ثمنو           أقل من ثمنو     الم توى التعليمي: 

 45أكثر من       45-35         35أقل من                 :العمر

  8أكثر من        8-4         نواأل 4أقل من       :  نواأل الخبرة

 3511أكثر من        3511-4611       4611أقل من       :م توى الدخل

 أعزت     متزوج     :  الحملة االجتممعية
 

 ودمت...... جزيل الشكر وفائق التحية والتقدير ولمك

 الباحث
 حسين عبد الحميد عيسى


