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 الحكاء اإلنفعالى وعالقتو بإدارة األزمات كسا تجركو ربة األسخة
 )دراسة مقارنة بين مرخ والدعهدية(

 0د/ حشان إبخاليم عهاد أحسج مخعى -       6د/ سساح عبج الفتاح عبج الجهاد أحسج

جامعة  -كمية التخبية الشػعية  -قدع االقتراد السشدلي  -مجرس إدارة السشدل والسؤسدات  -ٔ
 .مرخ –الدقازيق 

جامعة الحجود الذسالية  -كمية االقتراد السشدلي -قدع اإلسكان وإدارة السشدلأستاذ مداعج ب -ٕ
 .السسمكة العخبية الدعػدية -بعخعخ

 

 السمخص:

تكسغ مشابع القػة داخل كل ربة أسخة ، فقط عمييا أن تكتذفيا وتشسييا وتػضفيا التػضيف 
األمثل بصخيقة تداعجىا عمى خجمة ذاتيا وأفخاد أسختيا وتحقيق أىجافيع مع الذعػر بالدعادة 
والخضا واالستقخار األسخى، فالشجاح أو الفذل يتػقف عمى وعي ربة األسخة بإنفعاالتيا ومذاعخىا 

شخيقة إستخجاميا وحدغ إدارتيا والحي يعتبخ ىػ حجخ الداوية واألساس الحى يديل وييدخ حل و 
السذكبلت ويسكشيا مغ فيع ومػاجية تحجيات الحياة والتأقمع معيا بسشصكية والعسل تحت الزغط 
 والسبادرة وتحفيد الحات والقجرة عمى اإلستشتاج وإتخاذ القخارات  السشاسبة والتغمب عمى القمق
ومقاومة اليأس واإلحباط مع شخح السحاوالت اإلبتكارية بذكل أكثخ فاعمية، فعمى قجر إمتبلك ربة 
األسخة لسيارات الحكاء اإلنفعالى يكػن نجاحيا فى الحياة بذتى صػرىا، حيث يعج الحكاء 

ة اإلنفعالى أقػى ميارة يكتدبيا الفخد لسقاومة تعخضو الزغػط واألزمات والديصخة عمييا وكيفي
إدارتيا والتعامل معيا  بصخيقة أكثخ جػدة وفاعمية، ولحلظ كان اليجف الخئيدى لمبحث دراسة 
مدتػى الحكاء االنفعالي بأبعاده السختمفة )إدارة اإلنفعاالت، التعاشف، تشطيع االنفعاالت، السعخفة 

تو بإدارة الػججانية، التػاصل اإلجتساعى( لجى ربة األسخة لعيشتيغ مغ مرخ والدعػدية وعبلق
األزمات األسخية بسخاحميا الستعجدة )مخحمة ما قبل األزمة، وقػع األزمة، ما بعج األزمة( )كجراسة 

( سعػدية  تع ٓٓٔ( مرخية، و)ٓٓٔ( ربة أسخة مشيغ )ٕٓٓمقارنة(، وقج شبقت الجراسة عمى )
ج أسفخت اختيارىغ بصخيقة صجفية ومغ مدتػيات إجتساعية وإقترادية وتعميسية مختمفة ، وق

( بيغ متػسصات درجات ٔٓ.ٓالشتائج اآلتى عغ وجػد فخوق دالة إحرائيا عشج مدتػى داللة )
ربات األسخ عيشة البحث فى مرخ والدعػدية في مدتػى الحكاء اإلنفعالى بأبعاده السختمفة وإدارة 
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ػجج األزمات األسخية الستعجدة تبعا إلختبلف الجشدية لرالح ربات األسخ السرخيات، كسا ي
( بيغ متػسصات درجات ربات األسخ "عيشة البحث" ٔٓ.ٓتبايغ دال إحرائيا عشج مدتػى داللة )

فى مرخ والدعػدية فى مدتػى الحكاء اإلنفعالى بأبعاده السختمفة وإدارة األزمات األسخية 
بسخاحميا الستعجدة تبعا لستغيخات السدتػى االجتساعي واالقترادي )عسل ربة األسخة، حجع 

خة، الدغ، تعميع األم، تعميع األب، دخل األسخة( وكانت الشتائج لرالح ربة األسخة العاممة، األس
وكبيخة الحجع، واألكبخ سشا، ولرالح األم واألب ذوى التعميع السختفع، ولرالح أصحاب األسخ 
مختفعة الجخل عمى التػالي، كسا أسفخت الشتائج عغ وجػد عبلقة إرتباشية  دالة إحرائيا عشج 

( في مدتػى الحكاء اإلنفعالى بأبعاده السختمفة وإدارة األزمات األسخية ٔٓ.ٓمدتػى داللة )
بسخاحميا الستعجدة بيغ درجات ربات األسخ عيشتى البحث فى مرخ والدعػدية، وتػصى 
الباحثتان بأىسية بحث وسائل اإلعبلم السدسػعة والسقخوءة والسخئية والجيات السخترة قزايا 

سخة العخبية والعسل عمى  نذخ ثقافة السػضػعات الستعمقة بعمع الشفذ اإليجابى فى ومذكبلت األ
جسيع األوساط والسياديغ ومغ أىسيا "ميارات الحكاء اإلنفعالى" وتبيغ دوره الفعال مػاجية ضغػط 

  الحياة وإدارة األزمات األسخية األمخ الحى يؤدى إلى نجاح الفخد أسخيًا وأكاديسيًا وميشيًا. إلخ

 : الحكاء االنفعالى ، إدارة األزمات األسخية.الكمسات االفتتاحية  

 مقجمة ومذكمة البحث:

إن لمصاقات البذخية دورًا ىامًا فى بشاء حزارة السجتسعات ، حيث تتع تقػية السجتسع مغ 
خبلل بشاء األشخاص القادريغ عمى تحقيق الشجاح والتقجم لسجتسعيع بذكل عام ، وألنفديع 

اصة ، األمخ الحي يتصمب تقجيع الخعاية الستكاممة لمفخد فى جسيع جػانب شخريتو برػرة خ
لسداعجتو عمى الشسػ الستكامل، جدسيًا وعقميًا وإنفعاليًا وإجتساعيًا ولغػيًا، وىحا مسا الشظ فيو 

يًا يشعكذ فى قجرات الفخد إيجابيًا، بسا يسكشو بالتالي مغ التفاعل الدميع ، وتحقيق الشجاح أكاديس
 ( ٕٔٔٓوميشيًا ، وتحقيق التكيف الشفدي واالجتساعي ) دمحم الجعيج، 

وقج حطي مفيػم  الحكاء اإلنفعالى فى العقجيغ األخيخيغ مغ القخن الساضي بإىتسام الكثيخ 
مغ الباحثيغ فى عمع الشفذ  حتى بات أكثخ السػضػعات دراسة وبحثًا ، نطخًا ألىسيتو ودوره 

وصمتو الػثيقة بتفكيخه وذكائو ، ومداىساتو الػاضحة فى نجاحو وقجرتو الفعال فى حياة الفخد 
عمى التكيف فى السػاقف الحياتية التي يتفاعل فييا مع أفخاد مجتسعو ، وقج أشارت الجراسات إلى 
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أن الحكاء العام وحجه ال يزسغ نجاح الفخد وتفػقو، وإنسا يحتاج إلى الحكاء االنفعالى الحي يعج 
 (.Vincent, 2003فى السجاالت العمسية والعسمية ) مفتاح الشجاح

ولحلظ نجج عمساء الشفذ إىتسػا إىتسامًا بالغًا بالحكاء اإلنفعالى لسا لو مغ دور كبيخ فى 
صحة اإلندان الشفدية والجدجية، وتخجع أصػل الحكاء اإلنفعالى إلى القخن الثامغ عذخ ، حيث 

 شة .قدع العمساء العقل إلى ثبلثة أقدام متباي

  القدم األول :

السعخفة ويذسل العجيج مغ الػضائف مثل الحاكخة والتفكيخ وإتخاذ القخار ومختمف العسميات 
 السعخفية وما يشبثق مشيا.

  القدم الثاني :

العاشفة، ويذسل االنفعاالت والشػاحي السداجية والتقػيع ومختمف السذاعخ مثل الفخح والدخور 
قمق والتبخم وعجم التحسل، والحكاء اإلنفعالى مختبط بكل مغ القدع والغزب واإلحباط والخػف وال

األول والثاني بصخيقة أو أخخى، أى أنو متغيخ مدتعخض بيغ السعخفة والعاشفة )االنفعال( 
 ويحجث تكامل بيشيسا. 

 القدم الثالث:

الجافعية ويذتسل عمى الجوافع البيػلػجية أو السكتدبة أو األىجاف التي يدعى الفخد لتحكيقيا، 
 Mayer andومغ السفاليع السقتخحة فى ىحا السجال "الحكاء اإلنفعالى" وذلظ مغ وجيو نطخ ) 

Geher, 1996 فى تقديسيسا لمحكاء ثبلثة أنػاع ىى ذكاء معخفي ، وذكاء انفعالى، وذكاء )
عي، وىحه األنػاع الثبلثة مختبصة مع بعزيا البعس بجرجة ما ، حيث تتفاعل الجوافع مع داف

االنفعاالت عشجما تؤدى الحاجات السحبصة إلى زيادة الغزب والعجوان، كسا تتفاعل االنفعاالت 
غ مع السعخفة عشجما تؤدى الحاالت السداجية الجيجة بالفخد إلى التفكيخ إيجابيًا، وىحا التفاعل بي

( وبحلظ يعج الحكاء ٕٓٔٓالسعخفة واالنفعال قج يؤدى إلى الحكاء االنفعالى )سياد السممى، 
اإلنفعالى التصػر األخيخ فى فيع العبلقة بيغ العقل واإلنفعال، ونقصة تحػل فى الرخاع الصػيل 

ب ، بيغ السفاليع العقمية لمحكاء ، وتمظ السجاخل التقميجية فى مجال االنفعاالت )فتػن خخنػ 
(، و يعج بحلظ أيزًا أكثخ أىسية لشجاح الفخد فى الحياة قياسًا بالحكاء السعخفي، إذ إنو ٖٕٓٓ
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يمعب دورًا ىامًا فى الشجاح فى العسل والجراسة والحياة االجتساعية ، وقج أثبتت كثيخ مغ األحجاث 
رة عمى إداراتيا أن مغ لجييع مدتػى متسيد مغ الحكاء االنفعالى يعخفػن مذاعخىع ، ولجييع القج

والتعامل مع مذاعخ اآلخخيغ بكفاءة ، ىع أنفديع الحيغ نخاىع متسيديغ فى كل مجاالت الحياة ، 
وىع األكثخ إحداسًا بالخضا عغ أنفديع والتسيد بالكفاءة فى حياتيع واألقجر عمى الديصخة عمى 

ن إلى ميارات الحكاء االنفعالى بيئتيع العقمية ، مسا يجفع إنتاجيع قجمًا إلى األمام ، أما مغ يفتقجو 
فعادة ما يجخمػن فى صخاعات نفدية داخمية تجمخ قجرتيع عمى التخكيد فى مجاالت عسميع 

( ٕٓٓٓوتسشعيع مغ التستع بفكخ واضح وتسشعيع أيزا مغ التكيف الدميع )دانيال جػلسان، 
لحياة ، بيشسا الحكاء % مغ الشجاح فى آٛوبحلظ يخى جػلسان أن الحكاء اإلنفعالى يديع بحػالي 

 (.Harrod and Scheer, 2005% )ٕٓالسعخفي ال يديع بأكثخ مغ 

وقج وضعت العجيج مغ التعخيفات لمحكاء االنفعالى إتفقت جسيعيا فى مجسػعة مغ الشقاط 
يسكغ تمخيريا فى اآلتى )إدراك الفخد لسذاعخه ووعيو بيا وفيسو ليا. إدراك الفخد لسذاعخ 

وتقجيخىا وتفيسيا. تشطيع اإلنفعاالت والسذاعخ وضبصيا والتحكع فييا  اآلخخيغ ووعيو بيا
وتػجيييا لجى الفخد واآلخخيغ. تػضيف اإلنفعاالت وإستخجام السعخفة اإلنفعالية لديادة الجافعية 
ولتحديغ السيارات وتصػيخ الدمػكيات اإليجابية. التفاعل اإلجتساعى والتػاصل مع اآلخخيغ 

 (. ٕٔٔٓع( )دمحم الجعيج، والتعاشف مع مذاعخى

( عمى أن ىشاك خسدة أبعاد ٕٗٓٓ( وفاروق عثسان )ٖٕٓٓويؤكج  رزق عبج الدسيع ) 
 أساسية تتكامل وتتحجد فيسا بيشيا مكػنة الحكاء اإلنفعالى ىي 

أواًل: السعخفة اإلنفعالية وىى الخكيدة والسحػر األساسي لمحكاء اإلنفعالى ، والتي تتسثل فى القجرة 
اإلنتباه واإلدراك الجيج لئلنفعاالت والسذاعخ الحاتية والتسييد بيشيا ، والػعى بالعبلقة عمى 

 بيغ األفكار والسذاعخ واألحجاث التى يغذيا الفخد فى مػاقف الحياة السختمفة.  

تشطيع اإلنفعاالت ويذيخ إلى القجرة عمى تشطيع اإلنفعاالت والسذاعخ وتػجيييا إلى تحقيق  ثانيًا:
 از والتفػق وإستخجام اإلنفعاالت فى صشع قخارا ت أفزل. اإلنج

إدارة اإلنفعاالت وتذيخ إلى القجرة عمى التحكع فى االنفعاالت الدمبية وتحػيميا الى  ثالثًا: 
 إنفعاالت إيجابية، ومسارسة الفخد حياتو بفاعمية. 
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ػحج معيع إنفعاليًا، وفيع ويذيخ إلى القجرة  عمى إدراك إنفعاالت اآلخخيغ، والت التعاطف رابعًا:
 مذاعخىع وإنفعاالتيع والتػافق معيع. 

ويذيخ إلى القجرة عمى التأثيخ اإليجابى فى اآلخخيغ عغ شخيق  اإلجتساعى التهاصل خامدًا:
 إنفعاالتيع ومذاعخىع ، ومعخفة متى يتحجث ومتى يدتسع لآلخخيغ ويدانجىع .

(، وإبخاليع الدسادونى ٕٚٓٓحبيب ) وقج أشارت العجيج مغ الجراسات مشيا دراسة أمل
( إلى أن مغ أىع خرائز ذوى الحكاء االنفعالى أن يكػن عمى ٕٗٔٓ( ، بمقاسع دمحم )ٕٚٓٓ)

وعى بإنفعاالتو، ويصػر نسػذجًا دقيقًا لحاتو، ويعسل بإستقبللية، ويعير وفق نطام قيسى أخبلقى، 
ل الشفذ وخرائريا والسعتقجات ويتجبخ البحث عغ خبخاتو الجاخمية، ويقػم بإستبرارات حػ 

والطخوف اإلندانية، ومرجر شاقة وحيػية لآلخخيغ، و يشاضل مغ أجل تحقيق الحات ، وأكثخ 
قجرة عمى قخاءة مذاعخ اآلخخيغ وإنفعاالتيع مع اإلستجابة السشاسبة ليحه السذاعخ، ولجيو القجرة 

، وقادر عمى التعبيخ عغ مختمف عمى تحجيج ما يفكخ فيو وما يذعخ بو بجقة، وأكثخ ثقة فى نفدو
مذاعخه، ومتعاشف فى السػاقف االجتساعية،و أكثخ تعاونًا مع اآلخخيغ، وراض عغ عبلقاتو مع 
اآلخخيغ، ولجيو القجرة وإستيعاب وجيات الشطخ السختمفة، ويتستع بجرجة عالية مغ الخضا 

د فى التغيخات اإلنفعالية والدعادة، و يتجشب اإلنفعاالت الدمبية ، ولجيو القجرة عمى التسيي
الحكيكية والدائفة، ولجيو قجرة عالية عمى التكيف، ويتستع بجرجة مشخفزة مغ اإلكتئاب والقمق، 
ويكيع عبلقات شيبة مع اآلخخيغ، ولجيو القجرة عمى إعادة تخميد التغيخات الػجيية لآلخخيغ، 

خخيغ، ومتحسل السدئػلية وصخيح وممتدم، ومتفائل، ومتعاون، ولجيو القجرة عمى التأثيخ عمى اآل
( أنو يتكيف مع الزغػط الشفدية، وتمقائي والحياة عشجه ٕٓٔٓومخح. ويزيف يػسف العشدى )

ليا معشى، ويدتستع بحياتو، ويػاصل العسل لداعات شػيمة دون إنقصاع، ويطيخ إحداسًا 
جيج ما يشبغي أن يفعل، ( أيزا أنو لجيو القجرة عمى تحٕٓٔٓباإلستقبللية. ويخى سميسان إبخاليع )

وأكثخ ذكاًء ونجاحًا أكاديسيًا ، ويستمظ ميارات إجتساعية عالية، ويتستع بذخرية متكاممة، ولجيو 
ىـ( ٖٓٗٔالقجرة عمى الكيادة والذيخة وواقعي ويتكيف مع الحكيقة والػاقع. ويؤكج سعج العبجلى )

ربح قػة لسغ يستمكيا لرقل وتيحيب إلى أنو إذا إجتسعت تمظ السيارات أو القجرات معًا فإنيا ت
العبلقات بيغ األفخاد، وىى مكػنات ضخورية لمجاذبية والشجاح االجتساعى، وأن مغ يستمكيا ىػ 
شخز قادر عمى إضيار عػاشفو والتفاعل مع ردود الفعل لجى اآلخخيغ ولجيو القجرة عمى 
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( إلى أن الحياة األسخية ىى ٕٓٓٓمػاصمة التشاغع مع أدائيع االجتساعى. يذيخ دانيال جػلسان )
أول مجرسة لتعميع السذاعخ ، ففييا نتعمع كيف تكػن مذاعخنا تجاه أنفدشا وتجاه اآلخخيغ ، 
وكيف نشطخ إلى مذاعخنا ، وكيف تكػن ردود أفعالشا ، وكيف نعبخ عغ آمالشا ومخاوفشا ومثل 

بشائيع أو مغ خبلل سمػكيع ىحا التعمع ال يحجث فقط مغ خبلل األشياء التى يحكخىا الػالجيغ أل
الفعمي ولكغ أيزًا شخيقة تعبيخ األزواج عغ مذاعخىع وتعامميع مع بعزيع البعس، وبعس 
الػالجيغ يشجح فى دور معمع السذاعخ ألبشائو بيشسا يفذل بعزيع اآلخخ ، فصبيعة العبلقة بيغ 

جاني واالجتساعي. وتزيف الصفل وأبػيو فى بجء حياتو تؤثخ تأثيخًا بالغًا فى نذاشو العقمي الػج
( أن تشسية الحكاء االنفعالى وتخبيتو تبجأ مغ السشدل ، حيث يتعمع األشفال ٕٓٔٓسياد السممى )

ميارات التعامل مع مذكبلت الحياة مغ خبلل تفاعميع مع الػالجيغ ، حيث يداعجانو عمى تحجيج 
التفاعل اإلجتساعى ، وىحه تعج وعشػنو إنفعاالتو وإحتخام وتقجيخ مذاعخه ، والبجء فى اإلترال و 

 السعخفة األساسية لمفخد. 

لحلظ أثبتت العجيج مغ الجراسات أن الحكاء اإلنفعالى عامل رئيدي لمشجاح  فى السجرسة 
والبيت والعسل و متشبىء جيج لمشجاح فى السدتقبل ، فعمى مدتػى األسخة فإن األفخاد ذوى الحكاء 

ياتيع وخاصة إذا كانت ربة األسخة بإعتبارىا السدئػلة األولى اإلنفعالى يكػنػن أكثخ فعالية فى ح
عغ أسختيا ويقع عمى عاتقيا العبء األكبخ مغ األدوار والسدئػليات والػاجبات، فالحياة األسخية 
مميئة بالعجيج مغ الزغػط والسذكبلت واألزمات والحكاء اإلنفعالى أحج العػامل السيسة لمسداعجة 

جابخ عبج هللا  لزغػط واألزمات تخصييا بدبلم وأمان ، حيث يؤكج عمى مػاجية مثل تمظ ا
عمى أن األشخاص األذكياء وججانيًا يتعاممػن مع مػاجية الزغػط واألزمات بشجاح ( 0221)

أكثخ مغ غيخىع ، وذلظ نطخًا ألنيع يجركػن بجقة ويكيسػن حاالتيع االنفعالية ويعخفػن متى وكيف 
 ون حالتيع السداجية بفاعمية.يعبخون عغ إنفعاالتيع ويجيخ 

فقج أصبحت األزمات جدء مغ نديج الحياة مسا دفع البعس إلى وصف ىحا العرخ بأنو 
"عرخ األزمات"، فإدارة األزمات ىي نػع ججيج مغ مياديغ اإلدارة وتعسل عمى إستخجام السيارات 
اإلدارية والعمسية السختمفة لمتغمب عمى األزمة ، فيي تقػم عمى التشبؤ باألزمة الستػقعة ، والعسل 

ى الػقاية مغ حجوثيا إن أمكغ، وتييئة السشاخ السشاسب لمتعامل معيا لتجشب سمبياتيا عم
(. وإدارة األزمات األسخية تعشى األزمات التى ٕٓٓٓواالستفادة مغ إيجابياتيا )زيشب حقى، 
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تتعخض ليا األسخة سػاء كانت إقترادية أو إجتساعية أو صحية أو نفدية ... الخ وذلظ بإداركيا 
( أن األزمة ىي نػع مغ الزغط الذجيج ٕٕٓٓعجاد ليا والػقاية مشيا. وتخى عبل إصبلح )واالست

الحي يؤثخ تأثيخًا سمبيًا عمى قجرة الفخد عمى التفكيخ والتخصيط والتعامل بفاعميو مع ىحا السػقف، 
كسا أن األزمة ىى حالة مغ عجم اإلستقخار تشبئ بحجوث تغيخ حاسع وشيظ قج تكػن نتائجو غيخ 
مخغػبة بجرجة عالية أو عمى العكذ مغ ذلظ قج تكػن نتائجو مخغػبة وإيجابية لمغاية وتكػن 
فخصة تحقيق أحج اإلحتساليغ متداوية وبحلظ فإنو بإمكان الذخز أن يؤثخ فى مجخيات األمػر 

 ويجعميا تديخ فى صالحو .

قج تتفاقع حجتيا  ولسا كانت األسخة جدء مغ كيان السجتسع فيى تتأثخ بسا يريبو مغ مذكبلت
لتربح أزمات مجتسعية يستج تأثخىا إلى الكيان األسخى باإلضافة إلى األزمات األسخية التى 
تختمف فى نػعيتيا وشجتيا مغ مجتسع إلى أخخ بل ومغ أسخة إلى أخخى حيث تتعخض األسخة 

عامل مع لمعجيج مغ األزمات اإلقترادية الشاتجة عغ عجم كفاية الجخل أو سػء إدارتو فى الت
السػاقف الرعبة مثل اإلستجانو او اإلصابة بسخض مدمغ يتصمب تكاليف باىطة أو البصالة 
السفاجئة ألحج أفخاد األسخة، باإلضافة لؤلزمات اإلجتساعية التى تؤدى إلى سػء التكيف وضعف 
 الخوابط بيغ أفخاد األسخة نتيجة التعخض لسػقف صعب مثل حاالت الصبلق أو الخمع أو حاالت
الدواج العخفى أو الدجغ أو اإلدمان وغيخىا الكثيخ مغ األزمات التى تيجد الكيان األسخى 

( أن األزمة ٕٔٔٓ(. ويػضح عمى الخويشى )ٕٗٔٓوالعبلقات بيغ أفخاد األسخة )زيشب يػسف، 
تشذأ بفعل أسباب ومدببات شبيعية أو بذخية أو بدببيسا معًا ، ولكغ تأثيخ األزمة ىػ متعمق 

ان نفدو ولحلظ ال يسكغ وصف األزمة بانيا أزمة اإل عشجما تؤثخ برػرة مباشخة أو غيخ باألند
( أن لكل أزمة مقجمات ٕٙٓٓمباشخة عمى اإلندان فخدًا أو مجتسعًا أو دولة. ويؤكج أحسج ماىخ )

تجل عمييا وشػاىج تذيخ إلى حجوثيا، ومطاىخ أولية ، ووسصى، ونيائية تعدزىا ، وتداىع 
سباب األزمة فى تحقيق استجابة صحيحة تتجمى فى إتخاذ قخار فاعل وسخيع، ولكل السعخفة بأ

أزمة أسباب مغ أىسيا سػء الفيع، وسػء التقجيخ، واألخصاء البذخية، والذائعات، واليأس، والخغبة 
فى اإلبتداز ، وانعجام الثقة فى اآلخخيغ نتيجة الخػف واالستبجاد ، واألزمات الستعجدة التى قج 

( أيزًا سػء اإلدراك ،وسػء ٖٕٓٓل لمتسػيو عمى أزمات أكبخ، ويزيف محدغ الخزيخى )تفتع
 التقييع ،واإلدارة العذػائية ،واستعخاض القػة ،واألزمات السخصصة ، وتعارض األىجاف والسرالح 
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( إلى أن األزمات األسخية تختبط باألحجاث اليػمية ، وتتعخض ٕٔٔٓوتذيخ حشان الحمبى )
يػميًا مغ مرادر مختمفة ، فالزغػط الخارجية تبلحقيا فى البيت والذارع والعسل  الدوجات ليا

والجراسة والتعامبلت السالية وتدبب ليا فى بعس االحيان أزمات ، مسا يزصخىا لمبحث عغ 
سبيل لحميا وربسا تتعقج ىحه األزمات، فتقف أماميا عاجدة عغ إيجاد الحمػل ،وتتخاوح األزمات 

دوجة بيغ البداشة والتعقيج ، فقج تكػن مجخد خبلف بديط يحل بتفيع الدوجة لػجيو التى تػاجو ال
نطخ الصخف اآلخخ، فالحياة الدوجية ال تعشى إنعجام األزمات وإنسا تعشى القجرة عمى مػاجية 
األزمات والتعامل معيا بأساليب إيجابية، ومغ ثع فإن الدوجة الدعيجة تػاجو بعزًا مغ األزمات 

تختمف عسا تػاجيو الدوجة غيخ الدعيجة مغ أزمات وإنيا واقع حتسي وسط التغييخات التى ال 
البيئية والستدارعة التي تيجد كيان األسخة، وقيسيا وسبلمة أفخادىا ومستمكاتيا، وبالتالي يجب أن 
 تفيع الدوجة أن الحياة مميئة باألزمات ولكغ ىحا األمخ ال يعج السذكمة وإنسا السذكمة فى أسمػب
التعامل مع األزمة ، وكمسا إزداد وعى الدوجة وخبخاتيا كانت قادرة عمى تجاوز األزمة واختيار 
أساليب عمسية فى التعامل معيا والقجرة عمى إحتػائيا واالستفادة مشيا كفخص لتعمع األزواج 

( أنو عمى الخغع مغ تعجد وتبايغ ٕٚٓٓوالدوجات فى إدارتيا ، ويؤكج  نادية عبج القادر )
األزمات التي تتعخض ليا األسخة ، ولكل أزمة مغ األزمات الخرائز السسيدة ليا التى تتصمب 
أسمػبًا معيشًا إلداراتيا يتػافق مع شبيعتيا، إال أن كل األزمات تخزع لعسميات مشيجية عمسية 

 مذتخكة فى إدارتيا لتجشب وقػعيا ، أو التخفيف مغ نتائجيا الدمبية . 

( إلى أن األزمة تؤثخ عمى جػانب متعجدة مغ حياة الفخد ٜٜ٘ٔيذيخ شمعت مشرػر )
واألسخة فى وقت واحج ومشيا السذاعخ واألفكار والدمػك االجتساعي والتػضيف الجدسي. وتخى 

( أن إنتذار األزمات األسخية وزيادة حجتيا بالسجتسع  يشعكذ أثخىا عمى ٕٓٓٓنعسو رقبان )
( عمى أن بقاء ٕٕٓٓدراسة زيشب حقي ونادية أبػ سكيشة )إستقخار األسخة وتػازنيا. كسا أشارت 

األزمات التي تعتخض األسخة دون إمكانية تجشبيا أو حميا تجعل الحياة األسخية يدػدىا التػتخ 
والعشف مع وجػد عبلقة إرتباشيو مػجبة دالة إحرائيًا بيغ إدارة األزمات األسخية وتػافق الفخد 

، نادية أبػ سكيشة ٖٕٓٓفق الشفدي اإلجتساعى )إيسان رزق ، سػاء التػافق الجراسي او التػا
( باإلضافة إلى ٕٛٓٓ( أو التػافق الدواجى )نادية أبػ سكيشة ووفاء الرفتى ، ٕ٘ٓٓوآخخون، 
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التغيخات اإلنفعالية وخمل السذاعخ واألفكار واإلضصخابات الجدسية والدمػكية ومغ أىسيا الذعػر 
 (. ٕٕٔٓبان ، بعجم الكفاية والخضا )نعسو رق

( أن األزمات األسخية مرجرًا رئيدًا لسعاناة الدوجيغ والسخأة  ٕ٘ٔٓوتؤكج شيساء الخويشى ) 
عمى وجو الخرػص، مسا يشعكذ عمى جسيع أفخاد أسختيا ومسا الشظ فيو ان دراسة ىحه 

مغ جػدة  األزمات والقجرة عمى معخفة أسبابيا وعػاقبيا وكيفية الػقاية مشيا وتجشبيا يحقق قجراً 
 الحياة .

وقج وججت الباحثتان أن نتائج العجيج مغ الجراسات أكجت عمى إرتباط الحكاء االنفعالي 
والقجرة عمى مػاجية الزغػط  (Natilo & Palo, 2002إرتباشًا إيجابيًا بالرحة الجيجة )

 ( فالقجرة عمى فيع (Grewal & Salovey, 2005واألزمات وخمق مشاخ إيجابى أثشاء العسل
اإلنفعاالت وإدارتيا والتحكع فييا تعج مغ أىع إستخاتيجيات التػافق الشفدى، وتداعج عمى التغمب 
عمى السذكبلت بذكل يحقق التػافق الفعال وااليجابي مع الحات ومع اآلخخيغ. كسا أشارت 

إلى أن الحكاء االنفعالى يداعج الفخد عمى مػاجيو   Reivich & Schutte (2002)دراسة
الحياة حيث أكجت نتائجيا عمى ان تعمع ميارات الحكاء االنفعالى يؤدى الى تحدغ صعػبات 

وتشسية قجرات االفخاد عمى التػاصل وإتخاذ القخار ومػاجية أزمات وصعػبات الحياة وبالتالي 
عمى أىسية  Ingoldsby et al. (2005التػافق الشفدي واالجتساعى الجيج. وتؤكج دراسة )

الشدبة لمتػافق الدواجى وأىسية االنفعاالت االيجابية ومحاولة تشسيتيا وضخورة الحكاء االنفعالى ب
( إلى أنو كمسا ارتفعت معجالت ٕ٘ٓٓتزاؤل االنفعاالت الدمبية ولخرت دراسة رشا الجيجى )

الحكاء اإلنفعالى إنخفزت معجالت إضصخاب الذخرية وبالتالي القجرة عمى التػافق االجتساعى 
( ودراسة مشرػر عبج السجيج ٖٕٓٓصة. وتزيف دراسة ثخايا أحسج )عامة والدواجى خا

( أيزًا أن ىشاك ارتباط إيجابى بيغ الحكاء اإلنفعالى والخضا عغ الحياة ومػاجيو ٕٚٓٓ)
عمى ارتباط الحكاء اإلنفعالى  Mattheuis et al. (2006الزغػط، وىحا ما أكجتو دراسة )

خًا لسا يديع بو فى تسكيغ األفخاد مغ التكيف والتػافق بالقجرة عمى مػاجية الزغػط واألزمات نط
والبيئات الزاغصة والتحكع بشجاح فى إدارة االنفعاالت والسعارف الدمبية وتبيغ أنو كمسا إرتفع 
الحكاء اإلنفعالى يشخفس مدتػى القمق والزيق واإلندعاج ، وىحا ما أكجتو نتائج بعس الجراسات 

يقة بالدعادة حيث وجج أن الفخد الحي يتستع بالقجرة عمى تشطيع أن لمحكاء اإلنفعالى عبلقة وث
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إنفعاالتو وإدارتيا بذكل جيج يكػن فى حالة مداجية سارة ، ذلظ ألنو عشجما يتجو لزبط انفعاالتو 
 ,Carusa and Saloveyيقتخب مغ الذعػر بالدعادة ، والتي قج يشتقل أثخىا إلى اآلخخيغ )

2004 .) 

مجى أىسية إمتبلك الفخد لسيارات الحكاء االنفعالى حيث تعج االنفعاالت  ومسا سبق يتأكج لشا
جدءًا أساسيًا مغ الخبخة اإلندانية وتداعج عمى مػاجيو صعػبات ومذكبلت وأزمات الحياة 
والتػافق معيا ، حيث يعج الحكاء االنفعالى مطمة تغصى مجى واسعًا مغ السيارات واإلستعجادات 

( عمى أن ميارات الحكاء ٕٙٓٓجرات الحكاء التقميجية لحلظ يؤكج دمحم شو )التي تقع خارج نصاق ق
 االنفعالى تمعب دورًا ىامًا فى نجاح الفخد أو فذمو فى الحياة .

ومغ ىشا تبخز مذكمة الجراسة الحالية  حيث تخى الباحثتان أن دور السخأة تغيخ جحريًا خبلل 
العخبية ، فقج أصبحت السخأة تذارك فى تحسل  الخبع األخيخ مغ القخن العذخيغ فى مجتسعاتشا

السدئػلية وأعباء الحياة والزغػط واألزمات التي أصبحت واقع حتسي ييجد كيان األسخة ويشعكذ 
عمى كل أفخادىا بذكل عام وعمى ربة األسخة  بذكل خاص لتعجد أدوراىا داخل السشدل وخارجو ، 

الدعػدي تسخ بالعجيج مغ األزمات األسخية فالكثيخ مغ األسخ سػاء فى السجتسع السرخي أو 
والتي تتعامل معيا ربات األسخفى إشار مغ العذػائية واإلرتجالية أو سياسية الفعل ورد الفعل أو 
اليخوب غيخ السباشخ كالشػم الكثيخ أو تشاول األشعسة بذخاىة أو تشاول الكحػليات أو اإلصابة 

تقال بعيجًا عغ مجتسع األزمة أو اإلسقاط حيث الحكيكية ببعس األعخاض الرحية كل ذلظ لئلن
تعسل ربة األسخة عمى تغصية قرػرىا فى مػاجية األزمة بتخكيد األضػاء عمى عيػب اآلخخيغ 
والقرػر فى أدائيع  أو تػجيو المػم لمستدببيغ فى حجوثيا ، أو القفد فػق األزمة حيث 

عغ شخيق التعامل مع الجػانب تتطاىخربة األسخة بأنيا إستصاعت أن تديصخ عمى األزمة 
السألػفة التي لجييا خبخة فى التعامل معيا وتشاسى العػامل الججيجة كسا لػ كانت غيخ مػجػدة 
أصبل ، فأسمػب تعامميا مع األزمة يعج مذكمة رئيدية ، باإلضافة إلى أن بعس الدوجات يبجأن 

نو ليذ لجييغ الخبخة الكافية حياتيغ الدوجية دون التفكيخ بكيفية الخخوج مغ األزمات حيث إ
لسػاجيتيا ، فالعجيج مغ الخبلفات مغ السسكغ أن تتحػل بديػلة إلى أزمات وتتكخر ىحه األزمات 
فى معطع حياة الدوجيغ مسا يؤدى إلى تدايج حاالت الصبلق، ألن السجتسع ال يييئ الفخد بذكل 

ذكل عام أو حياتو الخاصة ، إذ مدبق لؤلزمات التي مغ السسكغ أن ترادفو فى حياتو العسمية ب
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ال يػجج مخاكد تجريب لسػاجيو تمظ األزمات أو إستخجام األسمػب السشاسب لمتعامل معيا أو 
الترجي ليا ، كسا أن السشاىج  فى كل مخاحل الجراسة فييا إغفال لؤلزمات وكيفية إدارتيا 

كثيخة مغ الفذل الجراسي  والتعامل معيا بأقل الخدائخ واألضخار ، مسا يؤدى إلى وجػد حاالت
 والسيشي الدواجى السشتذخ عمى نحػ واسع. 

ولحلظ تخى الباحثتان أنو فى ضل ماسبق ومع تدايج التقجم الحزاري والتكشػلػجي وغياب 
بخامج التػعية وتخفيف الزغػط واألزمات واإلرشاد األسخى ىحا األمخ يدتػجب عمى ربة األسخة 

اراتيا وخاصة ميارات الحكاء اإلنفعالى الحى يداعجىا عمى إدراك أن تدعى إلى تشسية قجراتيا ومي
األزمات و فيع اإلشارات التي تشحر بػجػدىا واالستعجاد الجائع لسػاجيتيا لتػفيخ مقػمات كفاءة 
إدارة األزمة إدارة عمسية رشيجة تبشى عمى العمع والسعخفة وتػافخ اإلمكانات البذخية والسادية لؤلسخة 

تػافق األسخى ، فإتباعيا لؤلسمػب اإلداري لمتعامل مع األزمات لع يعج السحظ الخئيدي والتستع بال
لتجشب حجوث األزمات وإمكانية مػاجيتيا والترجي ليا ، ولكغ أصبحت الكفاءة والفاعمية 
والجػدة فى األسمػب اإلدارى الستبع مع األزمات ىػ معيار الشجاح فى مػاجيتيا وتجشب سمبياتيا 

ب حجوثيا مغ األساس حتى يتثشى ليا إدارتيا مع العسل عمى حساية ووقاية األسخة بل ونتجش
 واالرتقاء بسدتػاىا والسحافطة عمى سبلمة أبشائيا. 

فخبة األسخة التى تتستع بقجر عال مغ ميارات الحكاء االنفعالي يكػن لجييا اإلستعجاد الشفدي 
واألزمات وذلظ عغ شخيق فيع الحات وفيع والفكخي لسػاجية األحجاث والسػاقف غيخ السشاسبة 

اآلخخيغ والتعاشف معيع ومدانجتيع، والقجرة عمى استخجام وتػضيف ىحا الفيع الحي يسكشيا مغ 
الديصخة عمى مذاعخىا وانفعاالتيا والتحكع فييا وبالتالي تدبب ليا تفاعل أفزل العالع السحيط 

تكيف والدعادة وبشاء التػازن اإليجابى وتحقيق مع شعػرىا بالثقة بالشفذ واإلحتػاء والتكامل وال
اإلستقخار األسخى الحي يعتبخ أىع ما يسيد ربة األسخة الػاعية والقادرة عمى مػاجية تحجيات الحياة 

( بأن العمساء ٕٚٓٓوالتعامل معيا والتكيف مع خبخاتيا الججيجة. وتؤكج عمى ذلظ آمال جػده )
ػا الى مجى أىسية امتبلك الفخد لسيارات الحكاء االنفعالى فى العذخيغ سشة األخيخة الساضية فصش

( أن ىحا الػعي ٕٓٓٓوفيع اإلندان لحاتو وفيسو لآلخخيغ. ويخى بام روبشذ، جاك سكػت )
باالنفعاالت والسذاعخ ىػ الكفاءة الػججانية التي يبشى عمييا غيخىا مغ الكفاءات الذخرية مثل 

ت تمعب دورا أساسيا فى تديخ الحياة وما يراحبيا مغ ضبط الشفذ. إذ أن السذاعخ واالنفعاال
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القخارات الذخرية. وبقجر ما تجفعشا مذاعخ والحساسة واالستستاع بسا نقػم بو مغ عسل وكحلظ 
مذاعخ القمق الستدن اإليجابى فإنشا نحقق العجيج مغ اإلنجازات فى حياتشا وىحا ما نعشيو حيغ 

بذجة وعسق عمى كل القجرات إيجابيا او سمبا تيديخا أو  نقػل إن الحكاء اإلنفعالى شاقة تؤثخ
إعاقة، فاألفخاد الحيغ يترفػن بالحكاء اإلنفعالى السختفع أكثخ إترافا بالخرائز اإلبتكارية 

 (.ٖٕٓٓ)رشاد مػسى وسيام الخصاب، 

أكثخ كسا يعسل الحكاء اإلنفعالى عمى خمق تػازن الفخد مع العالع وزيادة فاعميتو وإدارتو لحاتو 
مغ العسل كخد فعل لستغيخات البيئة ، ويداعج الفخد فى مجابية متصمبات البيئة ويسكشو مغ 
استخجام أساليب السػاجية والجفاع التكيفية مسا يقمل مغ التػتخ )إليام  خميل، أميشة الذشاوي، 

، وعبلوة ( ويعتبخ مشبئًا قػيا لمتػافق الشفدي لجى الفخد ويداعجه عمى التكيف االجتساعي ٕ٘ٓٓ
 Schutte etعمى ما سبق فان لمحكاء االنفعالى دورا مؤثخا وإيجابيا فى مداج الفخد وتقجيخه لحاتو

al., 2002)  وبالتالي يحقق لمفخد الخفالية  )Spence et al. (2004)  والدعادة والخضا عغ
 الحياة

 De Lazzari (2001) . 

الحكاء االنفعالى لجى ربة األسخة ومغ خبلل ماسبق تتزح أىسية العبلقة بيغ مدتػى 
وعبلقتو بإدارة األزمات األسخية ، حيث أن فيع االنفعاالت الحاتية وتػجيييا وتشطيع الحالة 
السداجية يداعج ربة األسخة عمى التحكع فى تفكيخىا ، ويؤدى إلى إتخاذ القخارات السشاسبة وفقا 

كار إبجاعية إلدارة األزمات والسذكبلت ألحكام مشصكية ، بل مغ السسكغ أن يؤدى إلى تقجيع أف
 األسخية التي تػاجييا .

ومغ ىشا تتبمػر مذكمة البحث الحالي في التخكيد عمى دراسة مقارنة لسدتػى الحكاء 
 اإلنفعالى لجى ربة األسخة فى مرخ والدعػدية  وعبلقتو بإدارة األزمات األسخية .

 أىجاف البحث :

تػى الحكاء اإلنفعالى لجى ربة األسخة عيشتى الجراسة ىجف البحث برفو رئيدية دراسة مد
 فى مرخ والدعػدية  وعبلقتو بإدارة األزمات األسخية وذلظ مغ خبلل األتي:

 تحجيج مدتػى الحكاء االنفعالي لجى ربة األسخة عيشتى الجراسة  فى مرخ والدعػدية. -ٔ
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 مرخ والدعػدية تحجيج وعى ربة األسخة بإدارة األزمات األسخية عيشتى الجراسة فى -ٕ

دراسة الفخوق بيغ مدتػى الحكاء االنفعالي لجى ربة األسخة عيشتى الجراسة فى مرخ  -ٖ
والدعػدية وبيغ إدارة األزمات األسخية تبعا لبعس متغيخات السدتػى االجتساعي االقترادي 

ل )الجشدية ، عسل ربة األسخة ، حجع األسخة ، الدغ ، السدتػى التعميسي لؤلم واألب ، الجخ
 الذيخي لؤلسخة(

دراسة العبلقة بيغ مدتػى الحكاء االنفعالي لجى ربة األسخة عيشتى الجراسة فى مرخ  -ٗ
 والدعػدية وبيغ إدارة األزمات األسخية .

 أىسية البحث:

 تتسثل أىسية البحث الحالي فيسا يمي :      

شسية قجرات األفخاد إلقاء الزػء عمى أىسية الحكاء اإلنفعالى كعامل أساسي ومجخبًل ججيجًا لت -ٔ
 وتييئتيع لمحياة برػرة أفزل 

الكذف عغ الفخوق فى مدتػى الحكاء اإلنفعالى بيغ عيشتى الجراسة السرخية والدعػدية  -ٕ
 وعبلقتو بإدارة األزمات األسخية . 

يسكغ االستفادة مغ نتائج البحث الحالي فى وضع بخامج ودورات تجريبية لتشسية ميارات  -ٖ
كيفية إدارة األزمات األسخية لجى ربة  األسخة ، فالسدتػيات العميا مغ الحكاء االنفعالى و 

الحكاء األنفعالى ليا أثخ إيجابى عمى شعػر الفخد بالدعادة الذخرية والػججانية بل ويستج 
أثخه ليذسل الحالة الرحية والرحة الشفدية لمفخد وقجرتو عمى مػاجية الزغػط وتخصى 

 ػدة الحياة  .األزمات بشجاح و مجى شعػره بج

أن ىحه الجراسة تعج تجعيسًا لئلتجاه السعاصخ فى عمع الشفذ االيجابى  وفقًا لسا قخره  -ٗ
Salovey & Mayer (2002)  

 فخوض البحث:
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تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ درجات ربات األسخ لعيشتى الجراسة  فى )مرخ  -ٔ
السختمفة وإدارة األزمات األسخية الستعجدة  والدعػدية ( في مدتػى الحكاء اإلنفعالى بأبعاده 

 تبعا إلختبلف الجشدية

يػجج تبايغ دال إحرائيا بيغ متػسصات درجات ربات األسخ لعيشتى الجراسة  فى )مرخ  -ٕ
والدعػدية(  فى مدتػى الحكاء اإلنفعالى بأبعاده السختمفة وإدارة األزمات األسخية بسخاحميا 

سدتػى االجتساعي واالقترادي )عسل ربة األسخة، حجع الستعجدة تبعًا لبعس متغيخات ال
 األسخة، الدغ، تعميع األم، تعميع األب، دخل األسخة(. 

تػجج عبلقة إرتباشية بيغ مدتػى الحكاء اإلنفعالى لجى ربات أسخ عيشتى الجراسة وإدارة  -ٖ
 األزمات األسخية فى )مرخ والدعػدية(.

 األسمهب البحثى:

 ث:السفاليم اإلجخائية لمبح

  الحكاء اإلنفعالى يقرج بو  إجخائيًا أنو

"مشطػمة مغ القجرات والسيارات والكفاءات غيخ السعخفية فى الجػانب االنفعالية والذخرية 
واالجتساعية والتى تؤثخ عمى قجرة ربة األسخة عمى التكيف مع الرعػبات والزغػط السحيصة 

امل ميع لتحجيج قجرة ربة األسخة عمى واألزمات وحدغ إدارتيا والتعامل معيا بشجاح ، فيػع
 الشجاح فى الحياة".

 إدارة األزمات األسخية  يقرج بيا إجخائيًا ىى 

" األسمػب العمسي واإلداري السصبق لمتعامل مع األزمات األسخية والتغمب عمييا مغ خبلل 
جابى وسخيع التشبؤ بيا والعسل عمى الػقاية مشيا قبل حجوثيا والترجي ليا ومػاجيتيا بذكل إي

وبأقل قجر مغ الخدائخ والحج مغ آثارىا االجتساعية واإلقترادية والرحية والشفدية أثشاء حجوثيا 
 ومحاولة تجشب سمبياتيا واالستفادة مغ إيجابياتيا بعج حجوثيا".
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  حجود البحث

 ٓٓٔربة أسخة مرخية ،و ٓٓٔ( مشيع ٕٓٓاشتسمت عيشتى الجراسة عمى ) الحجود البذخية : -ٔ
ربة أسخة سعػدية تع اختيارىغ بصخيقة عذػائية ومغ مدتػيات اجتساعية واقترادية وتعميسية 

 مختمفة. 

تع تصبيق أدوات البحث عمى عيشة عذػائية مغ جسيػرية مرخ العخبية  الحجود السكانية : -ٕ
مغ محافطة الذخقية )مخكد الدقازيق، وفاقػس، وأبػكبيخ(، ومغ السسمكة العخبية الدعػدية 

 مغ عخعخ )القخيات، وشخبف، ورفحاء(.

تع تصبيق أدوات البحث وتجسيعيا في الفتخة الدمشية )يشايخ، فبخايخ، مارس(  الحجود الدمشية:-9
 .ٕٙٔٓلعام 

 يتبع ىحا البحث السشيج الػصفي التحميميمشيج البحث: 

 الستغيخات البحثية: 

 الستغيخ السدتقل : مدتػى الحكاء اإلنفعالى لجى ربة األسخة .  -

 الستغيخ التابع :  إدارة األزمات األسخية . -

 ) إعجاد الباحثتان (   -اشتسمت أدوات البحث الحالي عمى ما يمي: -إعجاد وبشاء أدوات البحث:

  استسارة البيانات األولية لؤلسخة. -ٔ

 نفعالى بأبعاده السختمفة.               استبيان. مدتػى الحكاء اال -ٕ

 استبيان إدارة األزمات األسخية بسخاحميا الستعجدة. -4

  أسمهب جسع البيانات:

تع استيفاء البيانات البحثية مغ خبلل ثبلث استبيانات عغ شخيق السقابمة الذخرية مع 
ي ضػء األىجاف البحثية األسخ )عيشتى الجراسة(، ومغ أجل ىحا تع ترسيع ىحه االستبيانات فربات 

 وتتزسغ:
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االستبيان األول: يتزسغ  البيانات األولية عغ األسخة وتذتسل عمى )الجشدية، عسل ربة األسخة،  -ٔ
األسخة ، سغ ربة األسخة ، دخل األسخة ، مدتػى تعميع رب وربة األسخة  وفق ثبلث  حجع

اصل عمى اإلعجادية( مدتػيات تبجأ مغ )أمي، يقخأ ويكتب، حاصل عمى االبتجائية، ح
)شيادة جامعية، شيادة  )شيادة متػسصة أو ثانػية عامة( مدتػى متػسط، مدتػى مشخفس،

( ، كسا تع ٖ-ٔ) فػق الجامعية( مدتػى مختفع وتتجرج السدتػيات التعميسية بتقييع يبجأ مغ
)مدتػى مشخفس(، ومغ  ٓٓٓٔتقديع فئات الجخل ثبلث مدتػيات بجءًا مغ أقل مغ 

فأكثخ )مدتػى مختفع( بالشدبة  ٕٓٓ٘)مدتػى متػسط(، ومغ  ٕٓٓ٘قل مغ أ -ٓٓٓٔ
آالف ريال  ٓٓٓٚلمعيشة السرخية ، وتع تقديسو أيزا إلى ثبلث مدتػيات بجءًا مغ أقل مغ 

ريال )مدتػى متػسط(، ومغ ٓٓٓ٘ٔأقل مغ آالف  -ٓٓٓٚ)مدتػى مشخفس(، ومغ 
 الف فأكثخ لمعيشة الدعػدية ٓٓٓ٘ٔ

لثاني: أعجت الباحثتان إستبيان عغ الحكاء اإلنفعالى ويزع بيانات بيجف التعخف االستبيان ا -ٕ
عمى مدتػى الحكاء االنفعالى لجى ربة االسخة فى مرخ والدعػدية مغ خبلل  خسذ 

( عبارة تعبخ عغ إستجابة ربة األسخة عمى مدتػى الحكاء األنفعالى بأبعاده ٔٚمحاورتتزسغ )
ػعة مغ األسئمة، فالسحػر الخاص بإدارة اإلنفعاالت تتزسغ السختمفة حيث إشتسل عمى مجس

عبارات "، السعخفة الػججانية ٔٔعبارات"، تشطيع اإلنفعاالت " ٓٔالتعاشف " عبارة"،ٚٔ"
وذلظ لمتعخف عمى مدتػى الحكاء اإلنفعالى  عبارة"، ٘ٔعبارة"، التػاصل االجتساعى "ٛٔ"

بأبعاده السختمفة عشج ربة األسخة  مغ خبلل إذا كانت تدتصيع التحكع فى مذاعخىا وترخفاتيا 
لكي يكػن عسميا كسا تخيج، وقجرتيا عمى التحػل مغ السذاعخ الدمبية إلى اإليجابية بديػلة، 

عتيا عمى التغمب عمى األزمات ومجى تسدكيا باليجوء تحت اى ضغط تتعخض لو، وإستصا
والسذكبلت الحياتية ميسا كانت، ومجى حخصيا عمى أن تكػن مذاعخىا مشاسبة لمدمان 
والسكان، ومجى إجادتيا لئلستساع لسذاكل اآلخخيغ وفيع مذاعخىع بديػلو وقجرتيا عمى 

التي تتعمق التسييدييغ الحدن الحكيقي والسرصشع ، ومجى إدراكيا ودرايتيا بالشػاحي الشفدية 
بيا أو بأفخاد أسختيا أوباآلخخيغ، ومجى إنتباىيا ألدق السؤشخات التي تجل عمى مذاعخ 
األخخ، وكحلظ مجى قجرة ربة األسخة عمى التحكع فى انفعاالتيا وتغييخىا حدب السػقف، 
ومجى إنجازىا لئلعسال السصمػبة مشيا بشذاط وتخكيد مع تخك عػاشفيا جانبا، و قجرتيا عمى 
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جية اى مذاعخ سمبية عشج إتخاذ اى قخار، ومجى شعػرىا بالرخاعات داخميا ومجى مػا
رغبتيا فى أن تكػن إندانو أخخى، وكحلظ التعخف عمى مجى شعػر ربة األسخة بالسدئػلية 
عغ إنفعاالتيا ومذاعخىا وقجرتيا عمى التعبيخ عشيا بديػلو، كحلظ مجى قجرتيا عمى إقامة 

ع اآلخخيغ والتأثيخ فييع والتعامل معيع وإذا كانت تدتصيع عبلقات إجتساعية وشيبة م
مجاممتيع إذا لدم األمخ وىل ىي مػضع ثقة مشيع أم تجج راحتيا فى الػحجة والعدلة وقجرتيا 
عمى فيع وتسييد إنفعاالتيع السختمفة والتعامل معيا بالذكل السشاسب ومجى  تأثخىا بخدود 

 لتحجث مع الغخباء أو تكػيغ صجاقات. أفعاليع وإذا كانت تذعخ برعػبة فى ا

وتجيب ربة األسخة عمى الخسذ محاور بسا يشاسبيا وتحجد استجابتيا وفق ثبلث اختيارات 
( لمعبارات السػجبة، ٔ،  ٕ،  ٖ)دائسا، أحيانا، نادرًا( وتع الترحيح وفقًا لسكياس ثبلثى مترل )

وعى ربات  األسخ عيشتى الجراسة بأبعاد ( لمعبارات الدالبة، وقج تع تقديع  مدتػى ٖ،  ٕ،  ٔ)
الحكاء اإلنفعالى إلى )مشخفس، متػسط، مختفع( مغ خبلل حداب السجى وأبعاده تبعًا لمبيانات 

 السذاىجة نتيجة تصبيق االستبيان مغ السعادالت اآلتية :

 أقل درجة مذاىجة (  –السجى =  ) أكبخ درجة مذاىجة 

 ٔ( + ٖشػل الفئة = ) السجى / 

ربات األسخ عيشتى البحث بأبعاد يو تع تقديع اإلستجابات إلى ثبلث مدتػيات لػعى وعم
 : الحكاء اإلنفعالى كالتالى 

 مدتػى وعى مشخفس : مغ أقل درجة مذاىجة إلى > )أقل درجة مذاىجة + شػل الفئة( 

 ( ٕمدتػى وعى متػسط :  مغ أقل درجة مذاىجة إلى > )أقل درجة مذاىجة + شػل الفئة * 

 (ٕمدتػى وعى مختفع :   مغ أقل درجة مذاىجة إلى > )أقل درجة مذاىجة + شػل الفئة *  

االستبيان الثالث : أعجت الباحثتان إستبيان عغ إدارة األزمات األسخية ويزع بيانات  -ٖ
بيجف التعخف عمى مجى وعى ربة األسخة بإدارة األزمات األسخية فى مرخ والدعػدية مغ 

( عبارة تعبخ عغ إستجابة ربة األسخة عمى إدارة األزمات ٘ٗتتزسغ ) خبلل  ثبلث محاور
األسخية بسخاحميا الستعجدة حيث إشتسل عمى مجسػعة مغ األسئمة ، فالسحػر الخاص مخحمة " 

عبارات"،  ٘ٔعبارة"، ومخحمة "وقػع األزمة ومعالجتيا "٘ٔما قبل حجوث األزمة "تتزسغ " 
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"، وذلظ لمتعخف عمى مجى قجرة ربة األسخة عمى وقاية عبارات٘ٔمخحمة "ما بعج األزمة "
أسختيا مغ حجوث األزمات ، ومجى شعػرىا بسؤشخات األزمة قبل حجوثيا ، ومجى حخصيا 
عمى تييئة أفخاد أسختيا نفديًا لتقبل األزمة التي ستػاجييع ومجى مذاركة أفخاد أسختيا فى 

رتيا عمى وضع خصط لسػاجية األزمات مجى قجو وضع البجائل والحمػل لمتعامل مع األزمة ،
واإلستفادة مغ األساليب الستبعة فى مػاجية األزمات السساثمة ومجى شعػرىا بالرعػبة فى 
تقييع حجع السخاشخ والتيجيجات التي تتعخض ليا ، وكحلظ مجى قجرتيا عمى شخح حمػل 

خة لسػاجية مبتكخة لسػاجية األزمات األسخية وىل تدتعيغ بأشخاص مػثػق بيع وذو خب
األزمات، وكحلظ التعخف عمى مجى اىتساميا بتذخيز األزمة وإمكانية الديصخة عمييا 
والتعامل معيا فػر حجوثيا ام تزيع وقت كبيخ فى التفكيخ فى كيف حجثت ، ومجى قجرتيا 
عمى تحجيج ما تتصمبو األزمة مغ مػارد بذخية ومادية برجق وواقعية ، وما ىػ مجى ثقتيا 

اآلخخيغ أثشاء األزمة وكحلظ مجى حخصيا عمى أال تتدبب األزمة فى تػقف حياتيا بشفديا وب
وأنذصة أسختيا اليػمية ومجى قجرتيا عمى تبديط خصػات التعامل مع األزمة ، وكحلظ التعخف 
عمى مجى إستفادة ربة األسخة مغ األزمات الدابقة والحخص عمى عجم وقػعيا مخة أخخى وىل 

وصبلبة ، ومجى حخصيا عمى تشسية ميارتيا الخاصة بإدراك اإلنحارات األزمات تديجىا قػة 
واإلشارات األولية لؤلزمة والتعامل معيا وكيفية إدارتيا ، ومجى سعييا إلحجاث تغيخات مشاسبة 
لتحديغ وضع األسخة بعج األزمة ومجى حخصيا عمى وضع خصط لمتغمب عمى األزمات 

 السدتقبمية .

لثبلث محاور بسا يشاسبيا وتحجد استجابتيا وفق ثبلث اختيارات وتجيب ربة األسخة عمى ا
( لمعبارات السػجبة، ٔ، ٕ، ٖ)دائسا، أحيانا، نادرًا( وتع الترحيح وفقًا لسكياس ثبلثى مترل )

( لمعبارات الدالبة. وقج تع تقديع وعى ربات األسخ عيشتى الجراسة بسخاحل إدارة ٖ، ٕ، ٔ)
ػسط ، مختفع ( مغ خبلل حداب السجى وأبعاده تبعًا لمبيانات األزمات األسخية )مشخفس ، مت

 اآلتية : السذاىجة نتيجة تصبيق االستبيان مغ السعادالت

 أقل درجة مذاىجة (  –السجى =  ) أكبخ درجة مذاىجة 

 ٔ( + ٖشػل الفئة = ) السجى / 
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ث بسخاحل لػعى ربات األسخ عيشتى البحوعميو تع تقديع اإلستجابات إلى ثبلث مدتػيات 
 كالتالى :  إدارة األزمات األسخية

 مدتػى مشخفس :   مغ أقل درجة مذاىجة إلى > ) أقل درجة مذاىجة + شػل الفئة ( 

 ( ٕمدتػى متػسط :   مغ أقل درجة مذاىجة إلى > ) أقل درجة مذاىجة + شػل الفئة * 

 (  ٕالفئة *  مدتػى مختفع :  مغ أقل درجة مذاىجة إلى > ) أقل درجة مذاىجة + شػل

 يقرج بو حداب صجق وثبات السقاييذ: تقشين األدوات : 

 أواًل: حداب صجق السقاييذ:

 عمي شخيقتيغ: validityاعتسج البحث الحالي في التحقق مغ صجق السقاييذ 

  (validity content) صجق السحتهي:  -)أ(

لمتأكج مغ صجق السحتػي تع عخض مكياسي )الحكاء االنفعالي، إدارة األزمات األسخية(   
في صػرتيسا السبجئية عمي مجسػعة مغ السحكسيغ مغ الخبخاء واألساتحة في مجال التخرز 
)إدارة السشدل والسؤسدات( في الجامعات السرخية ، وذلظ لمتعخف عمي آرائيع في السكياس ،مغ 

اغة المغػية لسفخدات السكياس، وسبلمة السزسػن، وإنتساء العبارات الستزسشة في حيث دقة الري
كل بعج ، وكفاية العبارات الػاردة في كل بعج لتحقيق اليجف الحي وضع مغ أجمو، ومشاسبة 
التقجيخ الحي وضع لكل عبارة، ومبلئسة السحاور، وسبلمة السزسػن ودقة الرياغة والعخض 

لتقجيخ الحي وضع لكل عبارة، وقج قامتا الباحثتان بإجخاء التعجيبلت السذار لكل عبارة، ومشاسبة ا
 إلييا عمي صياغة بعس العبارات، وبحلظ يكػن قج خزع لرجق السحتػي.

 )ب( صجق االتداق الجاخمي: 

لحداب صجق االتداق الجاخمي لسكياسي )الحكاء االنفعالي،إدارة األزمات األسخية( تع 
( وبعج رصج الشتائج تست معالجتيا إحرائيا ٓ٘ستصبلعية  بمغ عجدىع )تصبيقيسا عمي عيشة ا

والجرجة الكمية( لمسكياسيغ وكانت جسيعيا دالة  –وحداب معامل االرتباط بيخسػن بيغ )السحاور 
مسا يجل عمي  االتداق الجاخمي لعبارات السكياسيغ ويدسح لمباحثتان  ٔٓ.ٓعشج مدتػي 

 ( يػضح ذلظ.ٔ، وججول )باستخجاميسا في بحثيسا الحالي
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 (92(: معامالت االرتباط ألدوات الجراسة ن = )6ججول )

 أبعاد الحكاء االنفعالي
معامل 
 االرتباط

مدتهي 
 الجاللة

 مخاحل إدارة األزمات األسخية
معامل 
 االرتباط

مدتهي 
 الجاللة

 2426 24989 ماقبل حجوث األزمة 2426 24449 إدارة اإلنفعاالت

 2426 24999 وقػع األزمة ومعالجتيا 2426 24929 التعاشف

 2426 24999 ما بعج األزمة 2426 24960 تشطيع اإلنفعاالت

    2426 24960 السعخفة الػججانية

    2426 24480 التػاصل اإلجتساعي

 (Reliabilityثانيًا: حداب ثبات السقاييذ: )

 Alphaقامت الباحثتان  بحداب معامبلت الثبات لمسكياسيغ باستخجام شخيقة الفا كخونباخ 
cronbach   ،والتجدئة الشرفيةSplit- Half  ( يػضح ذلظ.ٕوججول ) 

 (92(: معامالت الثبات لسحاور أدوات الجراسة ن = )0ججول )

 أبعاد الحكاء االنفعالي
عجد 
 العبارات

 معامل ألفا
 فيةالتجدئة الشر

 معامل جتسان معامل سبيخمان

 ٖٙٛ.ٓ ٚ٘ٛ.ٓ ٕٕٛ.ٓ ٚٔ إدارة اإلنفعاالت

 ٙٗٛ.ٓ ٗ٘ٛ.ٓ ٖ٘ٛ.ٓ ٓٔ التعاشف

 ٕٖٛ.ٓ ٗٗٛ.ٓ ٕٗٛ.ٓ ٔٔ تشطيع اإلنفعاالت

 ٙ٘ٛ.ٓ ٖٗٛ.ٓ ٘٘ٛ.ٓ ٛٔ السعخفة الػججانية

    ٘ٔ التػاصل اإلجتساعي

 التجدئة الشرفية ألفامعامل عجد  مخاحل إدارة األزمات األسخية
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 معامل جتسان معامل سبيخمان العبارات

 ٓ٘ٛ.ٓ ٕٕٛ.ٓ ٕٔٛ.ٓ ٘ٔ ماقبل حجوث األزمة

 ٜٗٛ.ٓ ٖٗٛ.ٓ ٖٖٛ.ٓ ٘ٔ وقػع األزمة ومعالجتيا

 ٜٕٛ.ٓ ٘ٔٛ.ٓ ٖٓٛ.ٓ ٘ٔ ما بعج األزمة
 

التجدئة الشرفية التي تذسل معامل  –( أن قيع معامبلت ثبات )ألفا ٕيتزح مغ ججول )
سبيخمان، ومعامل جتسان( لؤلبعاد والسكياس ككل مختفعة مسا يؤكج ثبات السكياسيغ وصبلحيتيسا 

 لمتصبيق في البحث الحالي.

 السعالجات اإلحرائية:

بعج جسع البيانات وتفخيغيا تست السعالجة اإلحرائية باستخجام بخنامج الحدم اإلحرائية  
وحداب العجد والشدب السئػية، والػزن  (0264)حدن الجشجى،  Spss21لمعمػم االجتساعية 

الشدبي، والستػسصات الحدابية واألنحخافات السعيارية ومعامل ارتباط بيخسػن وألفا كخونباخ 
لحداب الفخوق بيغ الستػسصات  t testوالتجدئة الشرفية لحداب الرجق والثبات، واختبار "ت" 

 LSDواختبار  One Way Anovaبالشدبة لستغيخات الجراسة، وتحميل التبايغ االحادي االتجاه 
 لمسقارنات الستعجدة لتحجيج اتجاه الجاللة.

 الشتائج ومشاقذتيا:

 أواًل: نتائج وصف عيشتى الجارسة : 

 ة واالقترادية(: تهزيع عيشة البحث وفقا لمستغيخات االجتساعي9ججول )

 الفئة البيان
 ككل سعهدية مرخية

 % العجد % العجد % العجد

عسل ربة 
 األسخة

 ٗٗ ٛٛ ٜٖ ٜٖ ٜٗ ٜٗ تعسل
 ٙ٘ ٕٔٔ ٔٙ ٔٙ ٔ٘ ٔ٘ ال تعسل
 ٓٓٔ ٕٓٓ ٓٓٔ ٓٓٔ ٓٓٔ ٓٓٔ السجسهع
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حجم 
 األسخة

 ٖٚ ٗٚ ٕٔ ٕٔ ٖ٘ ٖ٘ ( أفخاد4-0صغيخ )من 
 ٘.ٓٗ ٔٛ ٕ٘ ٕ٘ ٜٕ ٜٕ ( أفخاد1-9متهسط )من 

 ٘.ٕٕ ٘ٗ ٕٚ ٕٚ ٛٔ ٛٔ ( أفخاد فأكثخ 4كبيخ )
 ٓٓٔ ٕٓٓ ٓٓٔ ٓٓٔ ٓٓٔ ٓٓٔ السجسهع

 الدن

 ٚٗ ٜٗ ٛ٘ ٛ٘ ٖٙ ٖٙ سشة 99-02من 
 ٖٓ ٓٙ ٖٙ ٖٙ ٕٗ ٕٗ سشة 92-01من 

 ٖٕ ٙٗ ٙ ٙ ٓٗ ٓٗ سشة فأكثخ 96
 ٓٓٔ ٕٓٓ ٓٓٔ ٓٓٔ ٓٓٔ ٓٓٔ السجسهع

السدتهي 
التعميسي 

 لألب

 ٘.ٖٔ ٖٙ ٖ٘ ٖ٘ ٕٛ ٕٛ مشخفض
 ٘.ٕٖ ٘ٙ ٓٗ ٓٗ ٕ٘ ٕ٘ متهسط
 ٖٙ ٕٚ ٕ٘ ٕ٘ ٚٗ ٚٗ مختفع

 ٓٓٔ ٕٓٓ ٓٓٔ ٓٓٔ ٓٓٔ ٓٓٔ السجسهع

السدتهي 
التعميسي 

 لألم

 ٕٙ ٕ٘ ٖٕ ٖٕ ٜٕ ٜٕ مشخفض
 ٘.ٖٓ ٔٙ ٖٚ ٖٚ ٕٗ ٕٗ متهسط
 ٘.ٖٗ ٚٛ ٓٗ ٓٗ ٚٗ ٚٗ مختفع

 ٓٓٔ ٕٓٓ ٓٓٔ ٓٓٔ ٓٓٔ ٓٓٔ السجسهع

الجخل 
 الذيخي 

 ٘.ٕٗ ٜٗ ٚٔ ٚٔ ٕٖ ٕٖ مشخفض

 ٘.ٕٚ ٘٘ ٕٙ ٕٙ ٜٕ ٜٕ متهسط

 ٛٗ ٜٙ ٚ٘ ٚ٘ ٜٖ ٜٖ مختفع

 ٓٓٔ ٕٓٓ ٓٓٔ ٓٓٔ ٓٓٔ ٓٓٔ السجسهع

 (:ٖتتبيغ مغ ججول )

%( مشيع كانت مغ ٜٗ%( بيشسا كانت )ٔ٘أكثخ مغ نرف العيشة السرخية ال تعسل بشدبة ) -
%( بيشسا كانت ٔٙنرفيع ال تعسل بشدبة )العامبلت وكحلظ العيشة الدعػدية أكثخ مغ 

 %( مشيع كانت مغ العامبلت.ٜٖ)
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 ٗ -ٕ) أكثخ مغ نرف أفخاد العيشة السرخية يشتسػن ألسخ صغيخة الحجع والتي تزع مغ  -
%(  بيشسا حػالي أقل مغ ثمث العيشة يشتسػن إلى اسخ متػسصة الحجع ٖ٘فخاد( بشدبة حػالي )أ
%( مغ أفخاد العيشة يشتسػن إلى أسخكبيخة الحجع ٛٔ%( يمييا )ٜٕفخاد(  بشدبة حػالي )أ ٙ-٘)
أفخاد فأكثخ( بيشسا كان أكثخ مغ نرف العيشة الدعػدية يشتسػن إلى اسخ متػسصة الحجع  ٚ)
%( وما يقخب مغ ثمت العيشة يشتسػن ألسخ كبيخة الحجع والتي ٕ٘فخاد( بشدبة حػالي )أ ٙ-٘)

%( مغ أفخاد العيشة يشتسػن إلى ٕٔ%( يمييا )ٕٚأفخاد فأكثخ( بشدبة حػالي ) ٚتزع )
 فخاد(.أ ٗ -ٕأسخصغيخة الحجع )

%( ٖٙسشة فأكثخ يمييع ) ٔ٘%( بمغت أعسارىع ٓٗما يقخب مغ نرف العيشة السرخية ) -
%( فكانت لؤلفخاد العيشة التي يبمغ ٕٗعام ثع األقل ندبة ) ٖ٘-ٕٓمشيع تتخاوح أعسارىع  مغ 

-ٕٓ%( بمغت أعسارىع ٛ٘شسا أكثخ مغ نرف العيشة الدعػدية )سشة، بي ٓ٘-ٖٙعسخىع مغ 
%( فكانت لؤلفخاد ٙسشة ثع األقل ندبة ) ٓ٘-ٖٙ%( مشيع تتخاوح أعسارىع ٖٙعام يمييع ) ٖ٘

 عام فأكثخ. ٔ٘العيشة التي يبمغ عسخىع 

% ( بيشسا ٚٗما يقخب مغ نرف العيشة السرخية كان السدتػى التعميسي لؤلب مختفع بشدبة ) -
%(، بيشسا كان ما يقخب نرف العيشة ٕ٘كانت أقل ندبة لمسدتػى التعميسي الستػسط بشدبة )

%( بيشسا أقل ندبة مشو كان ٓٗالدعػدية مغ ااألباء كان مدتػاىع التعميسي متػسط بشدبة )
 %(.ٕ٘مدتػاىع التعميسي مختفع )

%( ٚٗمختفع بشدبة ) وكحلظ ما يقخب مغ نرف العيشة السرخية كان السدتػى التعميسي لؤلم -
%(، بيشسا كان ما يقخب نرف ٕٗبيشسا كانت أقل ندبة لمسدتػى التعميسي الستػسط بشدبة )

%( بيشسا أقل ندبة ٓٗالعيشة الدعػدية مغ األميات كان مدتػاىع التعميسي مختفع بشدبة )
 %(.ٖٕمشيسغ كان مدتػاىغ التعميسي مشخفس )

غ أصحاب الجخػل السختفعة يمييا فى التختيب %( مٜٖأكثخ مغ ثمث العيشة السرخية ) -
%( بيشسا اقل ندبة كانت لفئة مدتػى الجخل الستػسصة ٕٖأصحاب الجخػل السشخفزة بشدبة )

%( مغ أصحاب الجخػل ٚ٘%(، بيشسا وجج أكثخ مغ نرف العيشة الدعػدية )ٜٕبشدبة )
شسا اقل ندبة كانت لفئة %( بيٕٙالسختفعة يمييا فى التختيب أصحاب الجخػل الستػسصة بشدبة )

 %(.ٚٔمدتػى الجخل السشخفس بشدبة )
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 ثانيًا: نتائج وصف العيشة في ضهء االستجابات عمي أدوات البحث : 

( اختبلف ندب مدتػي الحكاء االنفعالي لجى بات األسخ ٗأوضحت الكيع الػرادة بججول )
كاء السختفع حيث قجرت الدعػديات عغ ربات األسخ السرخيات ، فقج كانت األولية لحوي الح

% وكانت مغ ٖٔ% وتمتيا ندبة ٕ٘%، تمتيا ندبة ذوي الحكاء السشخفس بـ ٕٙندبتيع بـ 
نريب ذوي الحكاء االنفعالي الستػسط بالشدبة لخبات األسخ الدعػديات أما ربات األسخ 

يا ندبة %، تمتٔٛالسرخية، فقج كانت األولية لحوي مدتػى الحكاء السختفع مشيغ قجرت بشدبة بـ 
% وكانت مغ نريب ذوي الحكاء االنفعالي ٖ% وتمتيا ندبة ٙٔذوي الحكاء السشخفس بـ 

 .الستػسط

وتخى الباحثتان ذلظ راجع إلى أن الحكاء اإلنفعالى يؤثخ سمبًا أو إيجابًا عمى حياة الفخد تبعًا 
بل ويختمف مغ إلختبلف مدتػاه، فسغ الصبيعى أن يختمف األفخاد فى مدتػى الحكاء اإلنفعالى و 

ولحلظ إتزح مغ الشتائج أن مدتػى الحكاء اإلنفعالى لجى ربات األسخ  مجتسع إلى آخخ،
وذلظ راجع لعجة عػامل  السرخية أعمى مغ مدتػى الحكاء اإلنفعالى لجى ربات األسخالدعػدية،

والجراسة مختبصة بإختبلف السجتسعيغ تجعل ربة األسخة السرخية أكثخ إحتكاكًا بسياديغ العسل 
والحياة وأكثخ قجرة مدايخة التقجم التكشػلػجى مسا يديج مغ قجرتيا وميارتيا ويشسى لجييا الحكاء 

 اإلنفعالى بذكل أكبخ عغ ربة األسخة الدعػدية .

(: تهزيع عيشتى الجراسة وفقًا لسدتهي الحكاء االنفعالي  والهزن الشدبي ) ن= 4ججول )
022) 

 مرخ  الدعهدية  

الحكاء 
 االنفعالي

 الهزن  % العجد مدتهي الحكاء التختيب الهزن  % العجد مدتهي الحكاء
التختي
 ب

إدارة 
 االنفعاالت

مشخفس 
(ٕ٘>ٖٗ) 

09 09 9242
2 

 الثاني

مشخفس 
(ٔٚ>ٕٚ) 

ٕٗ ٕٗ 
ٚ٘.ٙٚ 

الخام
 س

 ٕ٘ ٕ٘متػسط  62 62متػسط 
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(ٖٗ>ٖٗ) (ٕٚ>ٖٚ) 

 ٖٗمختفع )
 فأكثخ(

19 19 
 ٖٚمختفع )

 فأكثخ(
٘ٔ ٘ٔ 

 ٓٓٔ السجسػع 622 622 السجسػع
ٔٓ
ٓ 

 التعاشف

مشخفس 
(ٔٗ>ٜٔ) 

09 09 

9641
4 

 األول

مشخفس 
(ٔٓ>ٔٙ) 

ٔٙ ٔٙ 

 الثاني ٖٖ.ٔٛ

متػسط 
(ٜٔ>ٕٗ) 

9 9 
متػسط 

(ٔٙ>ٕٕ) 
ٕٗ ٕٗ 

 ٕٗمختفع )
 فأكثخ(

42 42 
 ٕٕمختفع )

 فأكثخ(
ٙٓ ٙٓ 

 ٓٓٔ السجسػع 622 622 السجسػع
ٔٓ
ٓ 

تشطيع 
 االنفعاالت

مشخفس 
(ٖٔ>ٕٓ) 

09 09 

4949
9 

 الثالث

مشخفس 
(ٔٔ>ٔٚ) 

ٔٙ ٔٙ 

 األول ٚٙ.ٗٛ
متػسط 

(ٕٓ>ٕٚ) 
8 8 

متػسط 
(ٔٚ>ٕٖ) 

ٔٗ ٔٗ 

 ٕٚمختفع )
 فأكثخ(

19 19 
 ٖٕمختفع )

 فأكثخ(
ٚٓ ٚٓ 

 ٓٓٔ ٓٓٔ السجسػع 622 622 السجسػع

السعخفة 
 الػججانية

 04 04 (ٖ٘<ٕ٘مشخفس )
 الخامذ 49422

مشخفس 
(ٔٛ>ٕٛ) 

ٔٙ ٔٙ 
 الخابع ٓٓ.ٙٚ

 ٓٗ ٓٗمتػسط  60 60متػسط 
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(ٖ٘>ٗ٘) (ٕٛ>ٖٛ) 

 ٘ٗمختفع )
 فأكثخ(

16 16 
 ٖٛمختفع )

 فأكثخ(
ٗٗ ٗٗ 

 ٓٓٔ السجسػع 622 622 السجسػع
ٔٓ
ٓ 

التػاصل 
اإلجتساع

 ي

مشخفس 
(ٜٔ>ٕٛ) 

02 02 

4841
4 

 الخابع

مشخفس 
(ٔ٘>ٕٖ) 

ٔٙ ٔٙ 

 الثالث ٓٓ.ٔٛ

متػسط 
(ٕٛ>ٖٚ) 

06 06 
متػسط 

(ٕٖ>ٖٔ) 
ٕ٘ ٕ٘ 

 ٖٚمختفع )
 فأكثخ(

98 98 
 ٖٔمختفع )

 فأكثخ(
ٜ٘ ٜ٘ 

 ٓٓٔ السجسػع 622 622 السجسػع
ٔٓ
ٓ 

 ككل

مشخفس 
(ٜٚ>ٖٔٙ) 

09 09 

4842
2 

 

مشخفس 
(ٚٔ>ٔٓٚ) 

ٔٙ ٔٙ 

ٛٛ.ٖٖ  

متػسط 
(ٖٔٙ>ٔٚ٘) 

69 69 
متػسط 

(ٔٓٚ>ٕٔٗ) 
ٖ ٖ 

 ٘ٚٔمختفع )
 فأكثخ(

10 10 
 ٕٗٔمختفع )

 فأكثخ(
ٛٔ ٛٔ 

 ٓٓٔ السجسػع 622 622 السجسػع
ٔٓ
ٓ 
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تهزيع عيشتى الجراسة وفقًا لسدتهي وعى ربات األسخ بإدارة األزمات األسخية والهزن  (:9ججول )
 (022الشدبي لكل محهر) ن= 

 مرخ  الدعهدية  

 الهزن  % العجد االزمات التختيب الهزن  % العجد مدتهي الحكاء األزمات
التختي
 ب

ما قبل 
حجوث 
 األزمة

 

مشخفس 
(ٜٔ>ٕٛ) 

14 14 

9141
4 

 األول

مشخفس 
(ٔ٘>ٕٗ) 

ٔٙ ٔٙ 

9842
2 

 االول
 ٔ ٔ (ٖٖ<ٕٗمتػسط ) 0 0 (ٖٚ<ٕٛمتػسط )

 ٖٛ ٖٛ فأكثخ( ٖٖمختفع ) 94 94 فأكثخ( ٖٚمختفع )

 622 السجسػع 622 622 السجسػع
62
2 

وقػع 
األزمة 
ومعالج
 تيا

 

مشخفس 
(ٜٔ>ٕٛ) 

19 19 

9942
2 

 الثاني

مشخفس 
(ٔ٘>ٕٗ) 

ٔٙ ٔٙ 

9949
9 

 الثاني
 ٖ ٖ (ٖٖ<ٕٗمتػسط ) 9 9 (ٖٚ<ٕٛمتػسط )

 ٔٛ ٔٛ فأكثخ( ٖٖمختفع ) 92 92 فأكثخ( ٖٚمختفع )

 622 السجسػع 622 622 السجسػع
62
2 

ما بعج 
 األزمة

مشخفس 
(ٔٛ>ٕٚ) 

11 11 
9441

4 
 الثالث

مشخفس 
(ٔ٘>ٕٖ) 

ٔٙ ٔٙ 
9842

2 
 االول

 ٔ ٔ (ٖٔ<ٖٕمتػسط ) 4 4 (ٖٙ<ٕٚمتػسط )

 ٖٛ ٖٛ فأكثخ( ٖٔمختفع ) 92 92 فأكثخ( ٖٙمختفع )
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 622 السجسػع 622 622 السجسػع
62
2 

إدارة 
األزمات 
االسخية 

 ككل

مشخفس 
(٘ٙ>ٕٛ) 

19 19 

9942
2 

 

مشخفس 
(ٗ٘>ٚٓ) 

ٔٙ ٔٙ 

9849
9 

 

متػسط 
(ٕٛ>ٔٓٛ) 

 ٓ ٓ (ٜ٘<ٓٚمتػسط ) 9 9

 ٛٓٔمختفع )
 فأكثخ(

 ٗٛ ٗٛ فأكثخ( ٜ٘مختفع ) 92 92

 622 السجسػع 622 622 السجسػع
62
2 

 

( اختبلف ندب إدارة األزمات األسخية بيغ ربات األسخ ٘أوضحت الكيع الػرادة بججول )
لحوي السدتػى السشخفس حيث قجرت الدعػديات وربات األسخ السرخيات ، فقج كانت األولية 

% وكانت مغ نريب ٘% وتمتيا ندبة ٖٓ%، تمتيا ندبة ذوي السدتػى السختفع بـ ٘ٙندبتيغ بـ 
ذوي السدتػى الستػسط بالشدبة لمدعػدية أما بالشدبة لسرخ ، فقج كانت األولية لحوي السدتػى 

%، وبحلظ ٙٔشخفس بـ %، تمتيا ندبة ذوي السدتػى السٗٛالسختفع حيث قجرت ندبتيغ بـ 
يتزح مغ الشتائج أن مدتػى وعى ربات األسخ السرخية بإدارة األزمات األسخية أعمى مغ 
مدتػى وعى ربات األسخ الدعػدية، حيث تفدخ الباحثتان ذلظ بأنو فى ضل معصيات الػاقع 
وأحجاث وضغػط الحياة إن ىشاك إختبلف بيغ السجتسعيغ السرخى والدعػدى فى السدتػى 

قترادى واإلجتساعى والثقافى...الخ مسا يجعل ربة األسخة السرخية أكثخ عخضو لمعجيج مغ اإل
األزمات األسخية عغ ربة األسخة الدعػدية مسا يديج مغ خبخاتيا وميارتيا ووعييا بكيفية الترجى 

 لؤلزمات والقجرة عمى إدارتيا بصخيقة أكثخ فاعمية أكثخ مغ ربة األسخة الدعػدية .
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 الشتائج في ضهء فخوض البحث:رابعًا: 

 الفخض األول: 

تػجج فخوق دالة إحرائيا بيغ درجات ربات االسخ عيشتى الجراسة فى مرخ والدعػدية في 
مدتػى الحكاء اإلنفعالى بأبعاده السختمفة وإدارة األزمات األسخية الستعجدة  تبعا إلختبلف 

 الجشدية.

لمػقػف عمي داللة  "t test"ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض استخجمت الباحثتان  اختبار 
 ( يػضح ذلظ.ٙالفخوق، ججول )

 أواًل: تبعا لمجشدية:

داللة الفخوق بين متهسظات درجات ربات االسخ عيشتى الجراسة فى مرخ  (:1ججول )
رة األزمات األسخية والدعهدية في مدتهى الحكاء اإلنفعالى بأبعاده السختمفة  وإدا

 بسخاحميا الستعجدة تبعا إلختالف الجشدية )مرخية ، سعهدية(

الستهسط  الجشدية البعج السكياس
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

درجة 
 الحخية

 قيسة
 )ت(

مدتهي 
 الجاللة

الحكاء 
االنفعال

 ي

 إدارة االنفعاالت
 ٚٚ.ٜ ٛٚ.ٕٗ مرخية

ٜٔٛ ٘.ٕٕ (ٓ.ٓٔ)  
 ٕ٘.ٜ ٙٚ.ٖ٘ سعػدية

 التعاطف
 ٚٛ.٘ ٕٖ.ٕ٘ مرخية

ٜٔٛ ٘.ٗٓ (ٓ.ٓٔ) 
 ٜٕ.٘ ٘ٓ.ٕٔ سعػدية

تشظيم 
 االنفعاالت

 ٖٚ.ٚ ٜٔ.ٕٙ مرخية
ٜٔٛ ٗ.ٚٔ (ٓ.ٓٔ) 

 ٛٙ.٘ ٜٖ.ٕٕ سعػدية
السعخفة 
 الهججانية

 ٜٔ.ٔٔ ٜ٘.ٗٗ مرخية
ٜٔٛ ٘.٘ٛ (ٓ.ٓٔ) 

 ٖٕ.ٜ ٜٗ.ٖٙ سعػدية
 التهاصل

 اإلجتساعي
 ٙٙ.ٜ ٜٚ.ٖٙ مرخية

ٜٔٛ ٙ.ٜٓ (ٓ.ٓٔ) 
 ٚٓ.ٚ ٓ٘.ٜٕ سعػدية

 (ٔٓ.ٓ) ٖٚ.٘ ٜٛٔ ٚٔ.ٖٗ ٜٖ.ٙٚٔ مرخيةالحكاء 
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االنفعالي 
 )ككل(

 ٓٔ.ٖٖ ٜٔ.٘ٗٔ سعػدية

إدارة 
 األزمات

ماقبل حجوث 
 األزمة

 ٖٙ.ٓٔ ٖٖ.ٖٙ مرخية
ٜٔٛ ٕ.ٖٖ (ٓ.ٓٔ) 

 ٛٔ.ٛ ٕٔ.ٖٖ سعػدية

وقهع األزمة 
 ومعالجتيا

 ٚٚ.ٓٔ ٗ٘.ٖٙ مرخية
ٜٔٛ ٕ.ٓٚ (ٓ.ٓٔ) 

 ٔ٘.ٛ ٓٚ.ٖٖ سعػدية

 ما بعج األزمة
 ٜٛ.ٓٔ ٓٓ.ٖٚ مرخية

ٜٔٛ ٕ.ٖٙ (ٓ.ٓٔ) 
 ٕٚ.ٛ ٜٖ.ٖٖ سعػدية

إدارة األزمات 
 ككل

 ٕٛ.ٕٖ ٚٛ.ٜٓٔ مرخية
 ٕ.ٖٙ (ٓ.ٓٔ) 

 ٜٗ.ٕٗ ٖٓ.ٓٓٔ سعػدية

( وجػد فخوق دالة إحرائيًا بيغ متػسصات درجات ربات األسخ عيشتى ٙيتزح مغ ججول ) -
الجراسة فى مرخ والدعػدية في مدتػى الحكاء اإلنفعالى بأبعاده السختمفة تبعا إلختبلف 

( األعمى بستػسط حدابي ٖٚ.٘الجشدية )مرخية وسعػدية( حيث كانت قيسة ت )
ة وىى قيسة دالة إحرائيا، وذلظ ألن اإلنفعاالت ( لرالح ربات األسخ السرخيٜٖ.ٙٚٔ)

تعتبخ جانبًا ىامًا مغ جػانب الدمػك اإلندانى، وىى وثيقة الرمة بحياة اإلندان وشخريتو 
وتختمف اإلنفعاالت مغ شخز آلخخ بل ومغ مجتسع إلى اآلخخ ، فمكل مجتسع عاداتو 

صبعيع بصابع خاص يسيدىع عغ وتقاليجه وقيسو والتي تؤثخ عمى سمػك أفخاد ذلظ السجتسع وت
األفخاد اآلخخيغ الحيغ يشتسػن لسجتسعات أخخى ، فصبيعة الحكاء األنفعالى مختبصة بعػامل كثيخة 
تعسل عمى تشسيتو وحدغ إستغبللو ولحلظ نجج إختبلف فى مدتػى الحكاء اإلنفعالى بيغ ربات 

السجتسع الدعػدي األسخ فى مرخ والدعػدية لرالح السرخيات ، فعمى الخغع مغ تعخض 
إلى تغيخات ثقافية وإجتساعية فى مياديغ العسل والجراسة والحياة إنعكدت عمى السجتسع عامة 

 وربة األسخة خاصة لكشيا بذكل محجود وليذ كاف لتشسية مدتػى الحكاء اإلنفعالى لجييغ .  

خ وجػد فخوق دالة إحرائيًا بيغ متػسصات درجات ربات األسخ عيشتى الجراسة فى مر -
)مرخية  والدعػدية في إدارة األزمات األسخية بسخاحميا الستعجدة تبعا إلختبلف الجشدية
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( وىى  قيسة دالة ٚٛ.ٜٓٔ( األعمى بستػسط حدابى )ٖٙ.ٕوسعػدية( حيث كانت قيسة ت )
خبلل السقاببلت الفخدية التى أجختيا   لرالح ربات األسخ السرخية وقج إتزح مغ إحرائيا،

خاد العيشة حيث وججا أن العيشة السرخية أكثخ تعخضًا وإدراكًا ألحجاث الحياة الباحثتان مع أف
الزاغصة لؤلزمات األسخية أو األقترادية أواألجتساعية أو تمظ التى تتعمق بالسدتقبل السيشى 
أو األكاديسى مسا يديج مغ خبخاتيا وإكتدابيا السيارة عمى إدارة تمظ األزمات ومػاجيتيا 

أقرى مشفعة مسكشة وبأقل خدارة، بيشسا الحياة فى السجتسع الدعػدي أقل إثارة والخخوج مشيا ب
وإحجاثًا لؤلزمات والزغػط مقارنة بالحياة فى السجتسع السرخي وما تثيخه األزمات واألحجاث 

عمى انو ربسا ( 0266سهزان بديهنى ، فاروق جبخيل )الزاغصة فى مختمف األبعاد وتخى 
ايغ الحياة فى كل مغ السجتسعيغ وما يتػفخ بيسا مغ إمكانيات واألمغ تخجع تمظ الفخوق إلى تب

 الستعمق بالسدتقبل السيشي واألكاديسي .

 وفى ضهء ماسبق يتزح قبهل الفخض األول كميًا 4

 الفخض الثاني:

يػجج تبايغ دال إحرائيا بيغ متػسصات درجات ربات األسخ "عيشتى الجراسة" فى مرخ 
والدعػدية فى مدتػى الحكاء اإلنفعالى بأبعادة السختمفة وإدارة األزمات األسخية بسخاحميا الستعجدة 
تبعا لبعس متغيخات السدتػى االجتساعي واالقترادي )عسل ربة األسخة، حجع األسخة، الدغ، 

 األم، تعميع األب، دخل األسخة(.  تعميع

 One"ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض استخجمت الباحثتان أسمػب تحميل التبايغ االحادي  -
Way ANOVA"  لمػقػف عمى داللة الفخوق، وتصبيق اختبارLSD  لبيان اللة اتجاه الفخوق

 ( يػضح ذلظ. ٕٗ( إلى )ٚإن وججت، والججاول مغ )
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 سخةأواًل: تبعا لعسل ربة األ

عيشتى الجراسة فى مرخ  الستهسظات واالنحخافات السعيارية لجرجات ربات االسخ (:4ججول )
والدعهدية في مدتهى الحكاء اإلنفعالى بأبعاده السختمفة وإدارةاألزمات األسخية 

 بسخاحميا الستعجدة تبعا عسل ربة األسخة )تعسل، ال تعسل(4

 الجشدية األختبار السكهن  السكياس

 الدعهدية السرخية

 عسل ربة األسخة عسل ربة األسخة

 ال تعسل تعسل ال تعسل تعسل

 أبعاد
 الحكاء
اإلنفعال

 ى

إدارة 
 اإلنفعاالت

 ٔٙ ٜٖ ٔ٘ ٜٗ العجد

 ٘ٙ.٘ ٖٙ.ٜٖ ٔٗ.ٖٚ ٖٚ.ٛٗ الستهسط

 ٖ٘.ٓٔ ٙٗ.ٖٖ ٛ٘.ٜ ٖٕ.ٙ اإلنحخاف السعيارى 

 التعاطف

 ٔٙ ٜٖ ٔ٘ ٜٗ العجد

 ٕٚ.ٜٔ ٖٔ.ٖٕ ٕٚ.ٕٕ ٜٗ.ٕٛ الستهسط

 ٜٔ.ٙ ٕٚ.ٕ ٚٛ.٘ ٛٛ.ٖ اإلنحخاف السعيارى 

تشظيم 
 اإلنفعاالت

 ٔٙ ٜٖ ٔ٘ ٜٗ العجد

 ٖٓ.ٕٔ ٔ٘.ٕٗ ٙٛ.ٕٕ ٕٔ.ٖٔ الستهسط

 ٔٙ.ٙ ٘ٚ.ٕ ٜٗ.ٚ ٛٙ.ٗ اإلنحخاف السعيارى 

 السعخفة
 الهججانية

 ٔٙ ٜٖ ٔ٘ ٜٗ العجد

 ٕٛ.ٖٗ ٜ٘.ٜٖ ٖٔ.ٖٛ ٕٔ.ٔ٘ الستهسط

 ٙٙ.ٓٔ ٖٚ.ٗ ٕٛ.ٓٔ ٗٔ.ٚ اإلنحخاف السعيارى 

التهاصل 
 اإلجتساعى

 ٔٙ ٜٖ ٔ٘ ٜٗ العجد

 ٓٚ.ٕٚ ٖٔ.ٕٖ ٕٜ.ٖٓ ٜٓ.ٕٗ الستهسط
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 ٕٕ.ٛ ٕٔ.ٖ ٕٚ.ٜ ٕٖ.٘ اإلنحخاف السعيارى 

الحكاء 
 اإلنفعالى
 )ككل (

 ٔٙ ٜٖ ٔ٘ ٜٗ العجد

 ٕٓ.ٖٙٔ ٕٙ.ٜ٘ٔ ٛٚ.ٔ٘ ٓٓ.ٕٕٓ الستهسط

 ٕٓ.ٜٖ ٛٛ.ٓٔ ٙ٘.ٔٗ ٔٙٓ.ٕٚ اإلنحخاف السعيارى 

 مخاحل
 إدارة

 األزمات
 األسخية

 مخحمة
ما قبل 
 حجوث
 األزمة

 ٔٙ ٜٖ ٔ٘ ٜٗ العجد

 ٜٛ.ٖٓ ٘ٛ.ٖٙ ٖٚ.ٖٓ ٖ٘.ٕٗ الستهسط

 ٚٙ.ٜ ٛٓ.ٕ ٖ٘.ٓٔ ٖٙ.ٙ اإلنحخاف السعيارى 

 مخحمة
 زمةوقهع األ 

 ومعالجتيا

 ٔٙ ٜٖ ٔ٘ ٜٗ العجد

 ٛٗ.ٖٔ ٛٔ.ٖٚ ٘٘.ٖٓ ٛٚ.ٕٗ الستهسط

 ٛٔ.ٓٔ ٜٔ.ٕ ٙٛ.ٓٔ ٜٔ.ٙ اإلنحخاف السعيارى 

 مخحمة
 مابعج األزمة

 ٖٛ.ٖٚ ٜٖ ٔ٘ ٜٗ العجد

 ٙٗ.ٔ ٔٙ ٕٚ.ٖٔ ٜٙ.ٕٗ الستهسط

 ٕٚ.ٜ ٗٛ.ٖٓ ٚ٘.ٔٔ ٙٔ.ٙ اإلنحخاف السعيارى 

 إدارة األزمات
 األسخية
 ) ككل(

 ٔٙ ٜٖ ٔ٘ ٜٗ العجد

 ٕٓ.ٖٜ ٔٗ.ٔٔٔ ٕٓ.ٕٜ ٕٚ.ٕٛٔ الستهسط

 ٘ٔ.ٜٕ ٛ٘.ٖ ٚٛ.ٕٖ ٔٙ.ٛٔ اإلنحخاف السعيارى 

تحميل التباين األحادي االتجاه لمفخوق بين متهسظات درجات ربات األسخ عيشتى  (:9ججول )
الجراسة فى مرخ والدعهدية في مدتهى الحكاء اإلنفعالى بأبعاده السختمفة وإدارة 

 )تعسل، ال تعسل(4األزمات األسخية بسخاحميا الستعجدة تبعا عسل ربة األسخة 

السكيا
 س

 مرجر التباين البعج
مجسهع 
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متهسط 
 السخبعات

قيسة 
 )ف(

مدتهي 
 الجاللة



 

- 609 - 
  0261 يهليه –(4مدمدل العجد ) –نىالثاالعجد  –نىالثاالسجمج 

 مجمة دراسات وبحهث التخبية الشهعية

الحكاء 
االنفعال

 ي

إدارة 
االنفعاال

 ت

 ٜٔ.ٜٕٚٓ ٖ ٙ٘.ٜٕٔٙ بين السجسهعات
ٕٜ.ٔ

ٚ 
(ٓ.ٓٔ

) 
 ٜٔ.ٔٚ ٜٙٔ ٙٛ.ٖٜٓٗٔ داخل السجسهعات

  ٜٜٔ ٕٗ.ٖٕ٘ٛٓ الكمي

 التعاطف
 ٔٚ.ٚٔٚ ٖ ٖٔ.ٖٕ٘ٔ بين السجسهعات

ٕٛ.ٗ
ٚ 

(ٓ.ٓٔ
) 

 ٕٔ.ٕ٘ ٜٙٔ ٕٓ.ٜٔٗٗ داخل السجسهعات
  ٜٜٔ ٙٔ.ٜٗٓٚ الكمي

تشظيم 
االنفعاال

 ت

 ٗٛ.ٗٓٓٔ ٖ ٕ٘.ٖٗٔٓ بين السجسهعات
ٕٚ.ٚ

ٓ 
(ٓ.ٓٔ

) 
 ٕٛ.ٖٙ ٜٙٔ ٜٛ.ٓٔٔٚ داخل السجسهعات

  ٜٜٔ ٓ٘.ٕ٘ٔٓٔ الكمي
السعخفة 
الهججاني

 ة

 ٜٓ.ٕ٘ٔٚ ٖ ٕٚ.٘ٗٔٛ بين السجسهعات
ٖٖ.ٖ

ٕ 
(ٓ.ٓٔ

) 
 ٜٗ.ٔٛ ٜٙٔ ٔٗ.ٕٜٚ٘ٔ داخل السجسهعات

  ٜٜٔ ٛٙ.ٕٚٔٔٗ الكمي
 

التهاصل 
االجتساع

 ي

 ٗ٘.ٕٕٛٗ ٖ ٕٙ.٘ٗٚٙ بين السجسهعات
ٖٗ.ٙ

ٖ 
(ٓ.ٓٔ

) 
 ٗ٘.ٔ٘ ٜٙٔ ٚٔ.ٔٓٔٓٔ داخل السجسهعات

  ٜٜٔ ٓٛ.ٙٗٛٙٔ الكمي

الحكاء 
االنفعالي 

 )ككل(

 ٖٛ.٘ٗٗٔٗ ٖ ٛٗ.ٖٖٕٚٗٔ بين السجسهعات
ٖٚ.ٖ

ٛ 
(ٓ.ٓٔ

) 
 ٜٛ.ٛٓٔٔ ٜٙٔ ٓٚ.ٖٕٔٗٚٔ داخل السجسهعات

  ٜٜٔ ٛٔ.ٜٖٚٙٔٗ الكمي

إدارة 
األزمات 
 األسخية

ما قبل 
حجوث 
 األزمة

 ٖٗ.٘ٚٙٔ ٖ ٕٓ.ٕٙٓ٘ بين السجسهعات
ٕٗ.ٚ

ٙ 
(ٓ.ٓٔ

) 
 ٚٙ.ٚٙ ٜٙٔ ٓٗ.ٖٕٖٙٔ داخل السجسهعات

  ٜٜٔ ٕٗ.ٜٕٛٛٔ الكمي

وقهع 
األزمة 

ٚ.ٕٕ ٚٙ.ٖٚٙٔ ٖ ٔٓ.ٖٜٔٗ بين السجسهعات
ٓ 

(ٓ.ٓٔ
 ٗٔ.ٕٚ ٜٙٔ ٔٔ.ٓٗٔٗٔ داخل السجسهعات (
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ومعالجت
 ىا

  ٜٜٔ ٕٔ.ٖٜ٘ٓٔ الكمي

ما بعج 
 األزمة

 ٛ٘.ٜٗٙٔ ٖ ٖٚ.ٖٛٓ٘ بين السجسهعات
ٕٖ.ٕ

ٛ 
(ٓ.ٓٔ

) 
 ٛٚ.ٕٚ ٜٙٔ ٚٙ.ٕ٘ٙٗٔ داخل السجسهعات

  ٜٜٔ ٓٗ.ٜٖٜٗٔ الكمي

إدارة 
األزمات 
 )ككل(

 ٖٓ.ٜٜٗٗٔ ٖ ٜٛ.ٕٜٛٗٗ بين السجسهعات
ٕٗ.ٓ

ٚ 
(ٓ.ٓٔ

) 
 ٖٓ.ٖٕٙ ٜٙٔ ٚٙ.ٕٕٗٔٔٔ داخل السجسهعات

  ٜٜٔ ٙ٘.ٜٚٓٚٙٔ الكمي
 

( وجػد تبايغ دال إحرائيا بيغ متػسصات لجرجات ربات األسخ عيشتى ٛيتزح مغ ججول )
الجراسة فى مرخ والدعػدية في مدتػى الحكاء اإلنفعالى بأبعاده السختمفة تبعا لعسل ربة األسخة 

( األعمى لرالح ربة األسخة العاممة وىى قيسة دالة إحرائيا، وذلظ ٖٛ.ٖٚحيث كانت قيسة ف )
ربة األسخة يجعميا أكثخ إترااًل وإحتكاكًا بالسجتسع وأقخب إلى السذاركة السجتسعية  ألن عسل

ويديج مغ دائخة العبلقات االجتساعية والتفاعمية مع اآلخخيغ مغ الدمبلء والسحيصيغ بيا وتكػيغ 
عبلقات إجتساعية معيع متسثمة فى حدغ التعامل والترخف مغ خبلل التحكع فى اإلنفعاالت 

الدمػكيات السخغػبة مسا يتيح ليا الفخصة لتفيع شبيعة األفخاد الحيغ تتعامل معيع مسا ومعخفة 
يجعميا أكثخ إدراكًا ووعيًا بإنفعاالتيا وانفعاالت اآلخخيغ وأكثخ تػضيفا لتمظ االنفعاالت فى الحياة 

االنفعالى مسا يجلل عمى ان لجييا قجر كاف مغ االستقبللية التى تجعميا مسارسة لسيارات الحكاء 
فى الحياة اليػمية والعسمية ، لحلظ يعج إمتبلك ربة األسخة العاممة لسيارات الحكاء األنفعالى ىػ 

 مفتاح الشجاح فى الحياة السيشية. 

والتى ) ٕٔٓٓوقج أكجت نتائج ىحه الجراسة الشتائج الػاردة فى دراسة الديج الدسادونى )
لحكاء االنفعالى وااللتدام السيشى، كسا أكج عمى أوضحت وجػد عبلقة ذات داللة احرائية بيغ ا

أن العػاشف واإلنفعاالت تمعب دورًا ميسًا فى بشاء الثقة لجى األفخاد فى مجال العسل والػالء 
وتحقيق العجيج مغ السكاسب اإلنتاجية واإلبتكارية واإلنجازات العمسية. وتزيف فتػن خخبػب 



 

- 609 - 
  0261 يهليه –(4مدمدل العجد ) –نىالثاالعجد  –نىالثاالسجمج 

 مجمة دراسات وبحهث التخبية الشهعية

فى العسل ىػ إحجاث التصػر السيشى حيث يمعب  ( إلى ماسبق أن مغ أبخز استخجاماتوٖٕٓٓ)
دورا بارزا فى مجاالت عجيجة فى حياتشا، وكحلظ تصػيخ األدارة مغ خبلل مداعجة الفخد عمى 
التفكيخ بذكل مبجع مغ خبلل رؤية السذكبلت بخؤى عجيجة وامتبلك العجيج مغ األفكار السبجعة 

ل الثقة بيع والتعاشف معيع، كسا أسفخت والججيجة، كسا يداعج عمى العسل مع األخخيغ مغ خبل
 والزغػط اإلنفعالى الحكاء بيغ إحرائياً  ودالة سالبة عبلقة وجػد Bulik (2005نتائج دراسة )

 عمى التعخف عمى القجرة ليع الحكاءاإلنفعالى مختفعي بأن األفخاد العسل، وبخىشت في السجركة
 مكان في عمسياً  التعامل عمى العيشة لجى أفخاد قجرة عمييا ،ووجػد العػاشف، وإدراكيا والديصخة

السيشية ويؤكج سميسان عبج  الزغػط إدارة غمى وقجرتيع والسعمػمات العاشفية العػاشف مع العسل
( بأنيع يتدسػن أيزا بالسخونة الكافية ألن يزعػن الرعاب جانبًا ويػجيػن ٕٓٔٓالػاحج )

 إنتباىع لحل الرخاعات.

بيغ متػسصات لجرجات ربات األسخ عيشتى الجراسة فى مرخ  وجػد تبايغ دال إحرائيا
 والدعػدية في إدارة األزمات األسخية بسخاحميا الستعجدة تبعا لعسل ربة األسخة حيث كانت قيسة ف

( األعمى لرالح ربة األسخة العاممة وىى قيسة دالة إحرائيا، ويخجع ذلظ إلى ان ربات ٖٛ.ٖٚ)
مغ الخبخات فى محيط العسل التى تخفع درجة الػعي لجييغ األسخ العامبلت يتعخضغ لمعجيج 

بجػدة األسمػب اإلدارى والعمسي األمثل التى تػاجو بو األزمات وىحا ما أكتو دراسة ميجة مدمع 
( أن عسل ربة األسخة لو دور كبيخ فى مػاجية األزمات األسخية ،وىحا ما أشارت إليو ٖٕٓٓ)

تػى اإلجتساعى واألقترادى يختفع الػعى التخصيصي ( بأن إرتفاع السدٕٓٓٓنعسو رقبان )
اإلجتساعى واإلقترادى ويدػد مشاخ أسخى إيجابى وتشخفس شجة األزمات التى تتعخض ليا 

( ٕٛٓٓاألسخة وقج اتفقت نتائج الجراسة أيزا مع دراسة كبل مغ  نجبلء حديغ وعبيخ الجويظ )
(، ٕٓٔٓنادية عبج السشعع وآخخون )(. فى حيغ إختمفت مع نتائج دراسة ٕٗٔٓوزيشب يػسف )

( المتان أشارتا لعجم وجػد عبلقة بيغ عسل ربة األسخة وإدارة األزمات ٜٕٓٓوسحخ الخصيب )
 األسخية .

 ( .ٜكسا ىػ مػضح بالججول ) LSDلمػقػف عمى اتجاه  الفخوق تع تصبيق اختبار 
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درجات ربات األسخ  لسعخفة داللة الفخوق بين متهسظات متهسظات LSDاختبار  (:8ججول )
عيشتى الجراسة فى مرخ والدعهدية في مدتهى الحكاء اإلنفعالى بأبعاده السختمفة 

 وإدارةاألزمات األسخية بسخاحميا الستعجدة تبعا عسل ربة األسخة 4

 الجشدية السكهن 
عسل ربة 

 األسخة
 الدعهديات السرخيات

 ال تعسل تعسل ال تعسل تعسل

إدارة 
 االنفعاالت

 

 السرخيات
 *ٜٓ.ٗٔ *ٓٓ.ٜ *ٜ٘.ٓٔ  تعسل

 *ٜ٘.ٖ ٜ٘.ٔ   ال تعسل

 الدعهديات
 *ٜٛ.٘    تعسل

     ال تعسل

 التعاطف
 السرخيات

 *ٙٚ.ٛ *ٖٙ.٘ *ٕٔ.ٙ  تعسل
 *٘٘.ٕ ٘ٛ.ٓ-   ال تعسل

 الدعهديات
 *ٓٗ.ٖ    تعسل

     ال تعسل

تشظيم 
 االنفعاالت

 السرخيات
 *ٛٓ.ٓٔ *ٓٙ.ٙ *ٕ٘.ٛ  تعسل

 ٖٛ.ٔ ٘ٙ.ٔ-   ال تعسل

 الدعهديات
 *ٛٗ.ٖ    تعسل

     ال تعسل

السعخفة 
 الهججانية

 السرخيات
 *ٗٛ.ٙٔ *ٚٔ.ٔٔ *ٓٛ.ٕٔ  تعسل

 *ٖ٘ٓ.ٗ ٖٙ.ٔ-   ال تعسل

 الدعهديات
 *ٓٚٙ.٘    تعسل

     ال تعسل

التهاصل 
 االجتساعي

 السرخيات
 *ٜٔ.٘ٔ *ٜ٘.ٓٔ *ٜٚ.ٔٔ  تعسل

 *ٕٔ.ٖ ٜٖ.ٔ-   تعسلال 
 *ٓٙ.ٗ    تعسل الدعهديات
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     ال تعسل

الحكاء 
االنفعالي 

 )ككل(

 السرخيات
 *ٓٛ.٘ٙ *ٗٚ.ٕٗ *ٕٔ.ٓ٘  تعسل

 *ٛ٘.٘ٔ ٚٗ.ٚ-   ال تعسل

 الدعهديات
 *٘ٓ.ٖٕ    تعسل

     ال تعسل

ما قبل 
 حجوث األزمة

 السرخيات
 *ٗٙ.ٔٔ *ٛٙ.٘ *٘ٔ.ٕٔ  تعسل

 ٔ٘.ٓ *ٚٗ.ٙ   ال تعسل

 الدعهديات
 *ٜٙ.٘    تعسل

     ال تعسل

وقهع األزمة 
 ومعالجتيا

 السرخيات
 *ٖٓ.ٔٔ *ٜ٘.٘ *ٕٕ.ٕٔ  تعسل

 ٖٜ.ٓ *ٖٓٙ.ٙ   ال تعسل

 الدعهديات
 *ٓٚ.٘    تعسل

     ال تعسل

ما بعج 
 األزمة

 السرخيات
 *ٕٔ.ٕٔ *ٚ٘.٘ *ٛٙ.ٔٔ  تعسل

 ٗٗ.ٓ *ٔٔ.ٙ   ال تعسل

 الدعهديات
 *ٗ٘.ٙ    تعسل

     ال تعسل

إدارة األزمات 
 )ككل(

 السرخيات
 *ٙٓ.ٖ٘ *٘ٛ.ٙٔ *ٙٓ.ٖٙ  تعسل

 ٓٓ.ٔ *ٕٔ.ٜٔ   ال تعسل

 الدعهديات
 *ٕٔ.ٛٔ    تعسل

     ال تعسل

 ٘ٓ.ٓ*دالة عشج مدتػي 

 ثانيًا: تبعا لحجم ربة األسخة
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متهسظات درجات ربات األسخ عيشتى الجراسة  الستهسظات واالنحخافات السعيارية (:62ججول )
فى مرخ والدعهدية في مدتهى الحكاء اإلنفعالى بأبعاده السختمفة وإدارةاألزمات 

 األسخية بسخاحميا الستعجدة تبعا لحجم األسخة4

السكيا
 س

 الجشدية األختبار  السكهن 

 الدعهدية السرخية

 حجم األسخة حجم األسخة

 صغيخ
(0-4) 

 أفخاد

 متهسط
(9-1) 

 أفخاد

 كبيخ
(4) 

أفخاد 
 فأكثخ

 صغيخ
(0-4) 

 أفخاد

 متهسط
(9-1) 

 أفخاد

 كبيخ
(4) 

أفخاد 
 فأكثخ

 أبعاد
 الحكاء 
اإلنفعال

 ى

إدارة 
اإلنفعاال

 ت

 ٕٚ ٕ٘ ٕٔ ٛٔ ٜٕ ٖ٘ العجد

 ٚ٘.ٖٕ ٓٓ.ٔ٘ ٛٗ.ٚٗ ٕٗ.ٖٚ الستهسط
ٖٛ.ٚ

ٔ 
ٖٜ.٘ٙ 

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٜ.ٗٙ ٚ.ٕٔ ٓ.ٓٓ ٜ.ٕٗ ٙ.ٔٔ ٘.ٖٙ 

 التعاطف

 ٕٚ ٕ٘ ٕٔ ٛٔ ٜٕ ٖ٘ العجد

 ٜ٘.ٕٔ ٓٓ.ٖٓ ٜٚ.ٕٚ ٕٛ.ٕٕ الستهسط
ٕٖ.ٖ

ٖ 
ٕٕ.ٜٙ 

اإلنحخاف 
 السعيارى 

٘.ٛ٘ ٗ.ٗٓ ٓ.ٓٓ ٘.ٖ٘ ٕ.ٖ٘ ٕ.ٕٛ 

تشظيم 
اإلنفعاال

 ت

 ٕٚ ٕ٘ ٕٔ ٛٔ ٜٕ ٖ٘ العجد

 ٕٙ.ٖٔ ٓٓ.ٖٖ ٔٗ.ٖٓ ٕٜ.ٕٕ الستهسط
ٕٗ.ٛ

٘ 
ٕٗ.ٗٛ 
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اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٚ.ٛ٘ ٘.ٜٗ ٓ.ٓٓ ٗ.ٜٚ ٕ.ٛٚ ٕ.ٜٜ 

 السعخفة
 الهججانية

 ٕٚ ٕ٘ ٕٔ ٛٔ ٜٕ ٖ٘ العجد

 ٕٗ.ٖٕ ٓٓ.ٗ٘ ٓٓ.ٓ٘ ٖٗ.ٖٛ الستهسط
ٗٓ.ٓ

ٕ 
ٗٓ.ٓٓ 

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٔٓ.ٜٚ ٛ.ٕٖ ٓ.ٓٓ ٜ.ٜٓ ٗ.ٛٚ ٗ.ٚٚ 

التهاصل 
اإلجتساع

 ى

 ٕٚ ٕ٘ ٕٔ ٛٔ ٜٕ ٖ٘ العجد

 ٔٛ.ٛٔ ٓٓ.٘ٗ ٖٓ.ٕٗ ٖٔ.ٖٔ الستهسط
ٖٕ.ٗ

ٗ 
ٖٕ.ٔ٘ 

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٜ.ٕٚ ٙ.ٔٙ ٓ.ٓٓ ٚ.ٕٚ ٖ.ٕٚ ٖ.ٗٗ 

الحكاء 
 اإلنفعالى 
 )ككل (

 ٕٚ ٕ٘ ٕٔ ٛٔ ٜٕ ٖ٘ العجد

 الستهسط
ٕٔ٘.ٔ

ٜ 
ٜٔٚ.ٜ

ٓ 
ٕٖٔ.ٓ

ٓ 
ٜٕ.ٜٔ 

ٜٔ٘.
ٖ٘ 

ٜٔ٘.ٔ
٘ 

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٗٔ.ٖٓ ٖٔ.ٜٔ ٓ.ٓٓ ٖٙ.ٕٓ ٛ.ٚ٘ ٕٔ.ٖٖ 

 مخاحل 
 إدارة

 األزمات
 األسخية

 مخحمة 
ما قبل 
 حجوث
 األزمة

 ٕٚ ٕ٘ ٕٔ ٛٔ ٜٕ ٖ٘ العجد

 ٜٔ.ٕٓ ٓٓ.٘ٗ ٕٚ.ٔٗ ٖٗ.ٖٓ الستهسط
ٖٙ.ٚ

ٔ 
ٖٙ.ٜ٘ 

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٔٓ.ٗٛ ٚ.ٔ٘ ٓ.ٓٓ ٜ.ٜ٘ ٔ.ٖٛ ٕ.ٓٓ 

 ٕٚ ٕ٘ ٕٔ ٛٔ ٜٕ ٖ٘ العجد مخحمة 
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وقهع 
 زمةاأل 

ومعالجتي
 ا

 ٜٔ.ٕٓ ٓٓ.٘ٗ ٓٔ.ٕٗ ٕٙ.ٖٓ الستهسط
ٖٚ.ٖ

ٖ 
ٖٚ.ٕٕ 

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٔٓ.ٕٛ ٙ.ٜٖ ٓ.ٓٓ ٜ.ٜ٘ ٕ.ٚٙ ٔ.ٜٔ 

 مخحمة
مابعج 
 األزمة

 ٕٚ ٕ٘ ٕٔ ٛٔ ٜٕ ٖ٘ العجد

 ٜٔ.ٕٓ ٓٓ.٘ٗ ٖٛ.ٕٗ ٖٗ.ٖٔ الستهسط
ٖٙ.ٚ

ٜ 
ٖٚ.ٔٔ 

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٔٔ.ٙٓ ٙ.ٙٛ ٓ.ٓٓ ٜ.٘ٗ ٕ.ٖٗ ٔ.ٔ٘ 

إدارة 
 األزمات
 األسخية 
 ) ككل(

 ٕٚ ٕ٘ ٕٔ ٛٔ ٜٕ ٖ٘ العجد

 ٓٗ.ٕٜ الستهسط
ٕٔٙ.ٕ

ٔ 
ٖٔ٘.ٓ

ٓ 
ٙٓ.٘ٚ 

ٔٔٓ.
ٖٛ 

ٔٔٓ.ٜ
ٖ 

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٖٕ.ٛٓ ٕٓ.ٙ٘ ٓ.ٓٓ ٕٛ.ٖٙ ٖ.ٚٚ ٖ.ٕ٘ 

 

تحميل التباين االحادي االتجاه لمفخوق بين متهسظات درجات ربات االسخ عيشتى  (:66ججول )
الجراسة فى مرخ والدعهدية في مدتهى الحكاء اإلنفعالى بأبعاده السختمفة 

 األسخية بسخاحميا الستعجدة تبعا لحجم األسخة4 وإدارةاألزمات

 مرجر التباين البعج السكياس
مجسهع 
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متهسط 
 السخبعات

قيسة 
 )ف(

مدته 
ي 

 الجاللة
 

الحكاء 
 االنفعالي

إدارة 
 االنفعاالت

 

بين 
 السجسهعات

ٜٛٓٛ.ٖٛ ٘ ٜٔٙٔ.ٚٚ 
ٖ٘.ٜٛ 

(
ٓ.ٓٔ

 ٕ٘.ٗ٘ ٜٗٔ ٙ.ٙٚ٘ٓٔداخل  (
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 السجسهعات
  ٜٜٔ ٗ.ٖٕ٘ٛٓ الكمي

 التعاطف

بين 
 السجسهعات

ٖٖٚٗ.ٓٛ ٘ ٚٗٛ.ٕٙ 

ٖٗ.ٖٗ 
(

ٓ.ٓٔ
) 

داخل 
 السجسهعات

ٖٖ٘ٔ.ٓٛ ٜٔٗ ٔٚ.ٕٚ 

  ٜٜٔ ٙٔ.ٜٗٓٚ الكمي

 
تشظيم 

 االنفعاالت

بين 
 السجسهعات

ٜٖٗٗ.ٖٔ ٘ ٜٛٙ.ٛٙ 

ٖٙ.ٛٛ 
(

ٓ.ٓٔ
) 

داخل 
 السجسهعات

ٜ٘ٔٔ.ٜٔ ٜٔٗ ٕٙ.ٚٙ 

  ٜٜٔ ٘.ٕ٘ٔٓٔ الكمي

السعخفة 
 الهججانية

بين 
 السجسهعات

ٕٖٜٜٔ.ٜ ٘ ٕٜٗٚ.ٜٚ 

ٗٔ.ٓٙ 
(

ٓ.ٓٔ
) 

داخل 
 السجسهعات

ٔٔٚٔٚ.ٛٔ ٜٔٗ ٙٓ.ٗٓ 

  ٜٜٔ ٛٙ.ٕٚٔٔٗ الكمي

 
التهاصل 
 االجتساعي

بين 
 السجسهعات

ٜٗٓٗ.ٕٛ ٘ ٔٛٛٓ.ٛٙ 

ٜٗ.ٖٓ 
(

ٓ.ٓٔ
) 

داخل 
 السجسهعات

ٕٚٗٗ.٘ٔ ٜٔٗ ٖٛ.ٖٙ 

  ٜٜٔ ٓٛ.ٙٗٛٙٔ الكمي
 

الحكاء 
االنفعالي 

بين 
 السجسهعات

ٜٜٕٔٔٔ.ٜ
ٙ 

٘ 
ٖٖٛٛٗ.ٖ

ٜ ٜٗ.ٕٚ 
(

ٓ.ٓٔ
 ٜٗ.ٔٚٚ ٜٕٗٔ.ٜٚ٘ٚٗٔداخل  (
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 ٕ السجسهعات )ككل(

 الكمي
ٖٜٗٔٙٚ.ٔ

ٛ 
ٜٜٔ  

إدارة 
األزمات 
 األسخية

ما قبل 
 حجوث األزمة

بين 
 السجسهعات

ٜٖٕٓ.ٔٛ ٘ ٔٛٓٙ.ٗٗ 

ٖٚ.ٛٙ 
(

ٓ.ٓٔ
) 

داخل 
 السجسهعات

ٜٕ٘ٚ.ٕٗ ٜٔٗ ٗٚ.ٕٚ 

  ٜٜٔ ٕٗ.ٜٕٛٛٔ الكمي

 
وقهع األزمة 
 ومعالجتيا

بين 
 السجسهعات

ٜٕٜٙ.ٖٙ ٘ ٜٔٛ٘.ٖٖ 

ٖٙ.ٜٚ 
(

ٓ.ٓٔ
) 

داخل 
 السجسهعات

ٜٚ٘ٙ.ٜٗ ٜٔٗ ٘ٓ.ٕٜ 

  ٜٜٔ ٕٔ.ٖٜ٘ٓٔ الكمي

 
ما بعج 
 األزمة

بين 
 السجسهعات

ٜٛٚٗ.ٔٓ ٘ ٜٔٚٗ.ٕٛ 
ٖٖ.٘ٙ 

(
ٓ.ٓٔ

) 
 ٛٗ.ٖ٘ ٜٗٔ ٜٕ.ٖ٘ٚٓٔ داخل السجسهعات

  ٜٜٔ ٓٗ.ٜٖٜٗٔ الكمي

إدارة األزمات 
 )ككل(

 ٗٔ.ٖ٘ٙٙٔ ٘ ٛٙ.ٕ٘ٛٔٛ بين السجسهعات

ٖٚ.ٕٖ 
(

ٓ.ٓٔ
) 

داخل 
 السجسهعات

ٕٛ٘ٚٔ.ٛٚ ٜٔٗ ٖٜٗ.٘٘ 

 الكمي
ٜٔٙٚٓٚ.٘

ٙ 
ٜٜٔ  
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درجات ربات األسخ ( وجػد تبايغ دال إحرائيا بيغ متػسصات ٔٔيتزح مغ ججول )
عيشتى الجراسة فى مرخ والدعػدية في مدتػى الحكاء اإلنفعالى بأبعاده السختمفة تبعا لحجع 

 ( األعمى لرالح األسخة كبيخة الحجع  وىى قيسة دالةٕٚ.ٜٗاألسخة  ، حيث كانت قيسة ف )
 .إحرائيا

زادت قػة العبلقات  وتخى الباحثتان إن ذلظ راجع إلى انو كمسا زاد عجد أفخاد األسخة كمسا
األسخية مغ خبلل تػزيع األدوار وتحسل السدئػلية والتعاون وساد بيشيع األحداس بالجفء والػد 

والتى إىتست  Morand (1999والتخابط والسذاركة الػججانية ،وقج أختمفت نتائج الجراسة مع )
ان األسخ ذات الحجع  بجراسة حجع األسخة والتيحيب ودورىسا فى الحكاء اإلنفعالى والتى أثبتت

الكبيخ كان أداؤىع مشخفزًا عمى مكياس الحكاء األنفعالى، بيشسا إتفقت نتائج الجراسة مع دراسة 
( والتى أكجت عمى أن لػجػد األبشاء قيسة تشبؤية دالة بالجرجة الكمية ٕ٘ٔٓعبج المصيف خميفة )

أعمى مغ التػاصل األجتساعى  لمحكاء اإلنفعالى ، حيث تبيغ أن مغ لجييع أبشاء يتستعػن بجرجة
 والخضا عغ العبلقات ، بيشسا تسيد مغ ليذ لجييع أبشاء بالجافعية الذخرية وبالتعاشف.

وجػد تبايغ دال إحرائيا بيغ متػسصات درجات ربات االسخ عيشتى الجراسة فى مرخ 
والدعػدية في إدارة األزمات األسخية بسخاحميا الستعجدة تبعا لحجع األسخة حيث كانت قيسة ف 

 ( األعمى لرالح األسخة كبيخة الحجع ، وىى قيسة دالة إحرائيا، ٖٕ.ٖٚ)

فخاد األسخة تتػلج مرادر األزمات تعجد السدئػليات وتػزيع وتخى الباحثتان أنو بديادة عجد أ
األدوار وتسخ ربة األسخة بالعجيج مغ التجارب التى تديج مغ خبخاتيا عمى إدارة األزمات السدتقبمية 
مغ خبلل اإلستفادة مغ األزمات الدابقة فى تػفيخ الػقت والجيج والسال والقجرة عمى التشبؤ 

عمى الػقاية مغ حجوثيا فتربح ربة األسخة ذو إستجابة سخيعة وفعالة  باألزمة الستػقعة والعسل
لطخوف متغيخات األزمة والتحكع فى إتخاذ القخارت الحاسسة لسػاجيتيا وتقميز أضخارىا وتػفيخ 
الجعع الزخورى إلعادة التػزان إلى حياتيا األسخة  فى حالتو الصبيعية، وقج اختمفت نتائج الجراسة 

( ، وشيساء الخويشى ٕٗٔٓ( وزيشب يػسف )ٕ٘ٓٓنادية أبػسكيشة وآخخون ) مع نتائج دراسة
( والتى أشارت إلى أنو كمسا زاد حجع األسخة قمت القجرة عمى التشطيع والتشفيح وإدارة األزمة ٕ٘ٔٓ)

 برفة عامة

 ( 604كسا ىه مهضح بالججول )  LSDلمهقهف عمى اتجاه  الفخوق تم تظبيق اختبار 
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 ن ربة األسخة:ثالثًا: تبعا لد

( وجػد تبايغ دال إحرائيا بيغ متػسصات درجات ربات األسخ عيشتى ٗٔيتزح مغ ججول )
 الجراسة فى مرخ والدعػدية في مدتػى الحكاء اإلنفعالى بأبعاده السختمفة تبعا لدغ ربة األسخة حيث

أختمفت إحرائيا، وقج  وىى قيسة دالة ( األعمى لرالح األكبخ سشًا، ٓٛ.ٕٛكانت قيسة ف )
 .Mayer et al(، واتفقت مع دراسة كبل مغ ٕٗٔٓالجراسة مع دراسة عبج هللا الدىخانى )نتائج 

(1999) ،Alumran and Punamaki (2008)  والتى أكجت عمى أن متغيخ العسخ لو تأثيخ
 عمى كفاءة الحكاء اإلنفعالى إذ تبيغ أن األكبخ عسخًا أفزل مغ األصغخ سشًا.

 معخفة عمى الفخد لحكاء اإلنفعالى ىػ قجرة عمى أن  (ٕٓٔٓالخػلى )وقج أكج محسػد 
 وفيع التعاشف ضػء فى التشطيسية أىجافو وتحقيق أداءه تحديغ فى تػضيفيا وكيفية مذاعخه

 اليتع السعخفة إكتداب عغ عخف كسا معيع ناجحة عبلقات إقامة عشو يشتج مسا مذاعخ اآلخخيغ
 فى تقجم كمسا االندان أن العسخ، أى فتخة مغ خبلل يحجث وىحا والتقادم، التعمع خبلل إالمغ
 ذو العسخ فييا التي الخبخة تطيخحيث ( ٕٙٓٓاألنفعالى أمل حدػنو ) ذكاءه نزج كمسا الدغ

 وذلظ العسخ تقجم مع يأتى شائع ىػ اإلنفعالى كسا الشزج أن كسا. (ٜٕٓٓ أثخ )حباب عثسان،
 فى الشبػة او السحسجية الخسالة ارسال مغ ىحه الحكسة كانت وربسا والتجارب، الخبخات إلكتداب
َحتَّى ِإَذا َبَمَغ  الكخيع بدع هللا الخحسغ الخحيع  القخان فى تعالى هللا يقػل وكسا العسخ، مغ االربعيغ

ُه َوَبَمَغ َأْرَبِعيَغ َسَشًة َقاَل َربِّ َأْوِزْعِشي َأْن َأْشُكَخ ِنْعَسَتَظ الَِّتي َأْنعَ  ( )األحقاف، َأُشجَّ  (.ْ٘ٔسَت َعَميَّ

لسعخفة داللة الفخوق بين متهسظات درجات ربات األسخ عيشتى  LSDاختبار  (:60ججول )
الجراسة فى مرخ والدعهدية في  مدتهى الحكاء اإلنفعالى بأبعاده السختمفة 

 وإدارة األزمات األسخية بسخاحميا الستعجدة تبعا لحجم األسخة4

 ربة األسخةحجم  الجشدية السكهن 
 الدعهديات السرخيات

صغي
 رة

متهسظ
 ة

 كبيخة متهسظة صغيخة كبيخة

إدارة 
 االنفعاالت

السرخيا
 ت

 4-0صغيخة )
 أفخاد(

 
ٔٓ.ٓٙ

* 
ٖٔ.٘ٛ

* 
ٖٔ.ٛٗ* ٔ.ٖٓ ٕ.ٔٗ 
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 1-9متهسظة ) 
 أفخاد(

  ٖ.ٕ٘ 
ٕٖ.ٜٖٔٔ

ٖ* 
ٛ.ٚٚ* 

ٚ.ٜٕ
* 

أفخاد  4كبيخة )
 فأكثخ(

   ٕٚ.ٕٗ* 
ٕٔ.ٕٛ

* 
ٔٔ.ٗ

ٗ* 

الدعهديا
 ت

 4-0صغيخة )
 أفخاد(

    
ٔ٘.ٔٗ

* 
ٔ٘.ٜ

ٛ* 
 1-9متهسظة )
 أفخاد(

     ٓ.ٛٗ 

أفخاد  4كبيخة )
 فأكثخ(

      

 التعاطف

السرخيا
 ت

 4-0صغيخة )
 أفخاد(

 ٘.ٙٛ* ٚ.ٚٔ* ٜ.ٖٖ* ٔ.ٓٗ ٓ.ٙٛ 

 1-9متهسظة )
 أفخاد(

  ٕ.ٖٓ ٔ٘.ٓٔ* ٗ.ٖٙ* 
٘.ٓٓ

* 
أفخاد  4كبيخة )

 فأكثخ(
   ٔٚ.ٓٗ* ٙ.ٙٚ* 

ٚ.ٖٓ
* 

الدعهديا
 ت

 4-0صغيخة )
 أفخاد(

    
ٔٓ.ٖٚ

* 
ٔٓ.ٓ

ٔ* 
 1-9متهسظة )
 أفخاد(

     ٓ.ٖٙ 

أفخاد  4كبيخة )
 فأكثخ(

      

تشظيم 
 االنفعاالت

السرخيا
 ت

 4-0صغيخة )
 أفخاد(

 ٚ.ٗٛ* 
ٔٓ.ٓٚ

* 
ٜ.ٖٓ* ٔ.ٜٕ ٔ.٘ٙ 

ٖٜ.٘ *ٙ٘.٘ *ٜٚ.ٙٔ ٜ٘.ٕ   1-9متهسظة )
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 * أفخاد(
أفخاد  4)كبيخة 

 فأكثخ(
   ٜٔ.ٖٛ* ٛ.ٔ٘* 

ٛ.٘ٔ
* 

الدعهديا
 ت

 4-0صغيخة )
 أفخاد(

    ٔٔ.ٕ* 
ٔٓ.ٛ

ٙ* 
 1-9متهسظة )
 أفخاد(

     ٓ.ٖٙ 

أفخاد  4كبيخة )
 فأكثخ(

      

السعخفة 
 الهججانية

السرخيا
 ت

 4-0صغيخة )
 أفخاد(

 
ٔٔ.٘ٙ

* 
ٔ٘.٘ٙ

* 
ٔ٘.ٜٔ* ٔ.ٜ٘ ٔ.٘ٚ 

 1-9متهسظة )
 أفخاد(

  ٗ.ٓٓ ٕٙ.ٚٙ* ٜ.ٜٛ* 
ٔٓ.ٓ

ٓ* 
أفخاد  4كبيخة )

 فأكثخ(
   ٖٓ.ٚٙ* 

ٖٔ.ٜٛ
* 

ٔٗ.ٓ
ٓ* 

الدعهديا
 ت

 4-0صغيخة )
 أفخاد(

    
ٔٙ.ٚٛ

* 
ٔٙ.ٚ

ٙ* 
 1-9متهسظة )
 أفخاد(

     ٓ.ٕٓ 

أفخاد  4كبيخة )
 فأكثخ(

      

التهاصل 
 االجتساعي

السرخيا
 ت

 4-0صغيخة )
 أفخاد(

 
ٔٓ.ٜٓ

* 
ٖٔ.ٛٙ

* 
ٕٔ.ٖٕ* ٔ.ٖٔ ٔ.ٕٓ 

 1-9متهسظة )
 أفخاد(

  ٕ.ٜٚ ٕٖ.ٕٕ* ٜ.ٜ٘* 
ٜ.ٛٛ

* 
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أفخاد  4كبيخة )
 فأكثخ(

   ٕٙ.ٜٔ* 
ٕٔ.٘٘

* 
ٕٔ.ٛ

٘* 

الدعهديا
 ت

 4-0صغيخة )
 أفخاد(

    
ٖٔ.ٖٙ

* 
ٖٔ.ٖ

ٖ* 
 1-9متهسظة )
 أفخاد(

     ٓ.ٕٜ 

أفخاد  4كبيخة )
 فأكثخ(

      

الحكاء 
االنفعالي 

 )ككل(

السرخيا
 ت

 4-0صغيخة )
 أفخاد(

 
ٗ٘.ٚٓ

* 
ٙٓ.ٛٔ

* 
ٜ٘.ٜٜ* ٚ.ٔٙ ٙ.ٜٙ 

 1-9متهسظة )
 أفخاد(

  ٔ٘.ٔٓ ٔٓ٘.ٚٓ* 
ٖٛ.٘٘

* 
ٖٛ.ٚ

ٗ* 
أفخاد  4كبيخة )

 فأكثخ(
   ٕٔٓ.ٛٓ* 

ٖ٘.ٙ٘
* 

ٖ٘.ٛ
٘* 

الدعهديا
 ت

 4-0صغيخة )
 أفخاد(

    
ٙٚ.ٔ٘

* 
ٙٙ.ٜ

٘* 
 1-9متهسظة )
 أفخاد(

     ٚ.ٔٙ 

أفخاد  4كبيخة )
 فأكثخ(

      

قبل  ما
حجوث 
 األزمة

السرخيا
 ت

 4-0صغيخة )
 أفخاد(

 
ٔٔ.ٕٜ

* 
ٔٗ.٘ٙ

* 
ٔٓ.ٕٗ* ٙ.ٕٚ* 

ٙ.ٔ٘
* 

 1-9متهسظة )
 أفخاد(

  ٖ.ٕٛ ٕٔ.ٖ٘* 
٘.ٕٓٔ

* 
٘.ٖٔ

* 
 *ٗ.ٛ *ٕٛ.ٛ *ٓٛ.ٕٗ   أفخاد  4كبيخة )
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 فأكثخ(

الدعهديا
 ت

 4-0صغيخة )
 أفخاد(

    
ٔٙ.ٕ٘

* 
ٔٙ.ٗ

ٓ* 
 1-9متهسظة )
 أفخاد(

     ٓ.ٕٔ 

أفخاد  4كبيخة )
 فأكثخ(

      

وقهع 
األزمة 
 ومعالجتيا

السرخيا
 ت

 4-0صغيخة )
 أفخاد(

 
ٔٔ.ٗٛ

* 
ٔٗ.ٖٚ

* 
ٔٓ.ٖٗ* ٙ.ٚٓ* 

ٙ.ٜ٘
* 

 1-9متهسظة )
 أفخاد(

  ٕ.ٜٓ ٕٔ.ٜٔ* ٗ.ٚٚ* 
ٗ.ٛٛ

* 
أفخاد  4كبيخة )

 فأكثخ(
   ٕٗ.ٛٓ* ٚ.ٙٚ* 

ٚ.ٚٚ
* 

الدعهديا
 ت

 4-0صغيخة )
 أفخاد(

    
ٔٚ.ٖٔ

* 
ٔٚ.ٓ

ٖ* 
 1-9متهسظة )
 أفخاد(

     ٓ.ٔٓ 

أفخاد  4كبيخة )
 فأكثخ(

      

ما بعج 
 األزمة

السرخيا
 ت

 4-0صغيخة )
 أفخاد(

 
ٔٔ.ٖٓ

ٜ* 
ٖٔ.ٙٙ

* 
ٔٔ.ٔٗ* ٘.ٗٗ* 

٘.ٚٚ
* 

 1-9متهسظة )
 أفخاد(

  ٕ.ٕٙ ٕٕ.ٔٛ* ٘.ٜ٘* 
٘.ٕٙ

* 
أفخاد  4كبيخة )

 فأكثخ(
   ٕٗ.ٛٓ* ٛ.ٕٔ* 

ٚ.ٛٛ
ٜ* 
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الدعهديا
 ت

 4-0)صغيخة 
 أفخاد(

    
ٔٙ.ٜ٘

* 
ٔٙ.ٜ

ٕ* 
 1-9متهسظة )
 أفخاد(

     ٓ.ٖٕ 

أفخاد  4كبيخة )
 فأكثخ(

      

إدارة 
األزمات 
 )ككل(

السرخيا
 ت

 4-0صغيخة )
 أفخاد(

 
ٖٖ.ٛٔ

* 
ٕٗ.ٙٓ

ٖ* 
ٖٔ.ٕٛ* 

ٔٛ.ٖٗ
* 

ٔٛ.٘
ٕ* 

 1-9متهسظة )
 أفخاد(

  ٛ.ٜٚ ٙ٘.ٖٙ* 
ٔ٘.ٖٚ

* 
ٔ٘.ٕ

ٛ* 

أفخاد  4كبيخة )
 فأكثخ(

   ٚٗ.ٕٗ* 
ٕٗ.ٔٚ

* 
ٕٗ.ٓ

ٚ* 

الدعهديا
 ت

 4-0صغيخة )
 أفخاد(

    
٘ٓ.ٕ٘

* 
٘ٓ.ٖ

٘* 

 1-9متهسظة )
 أفخاد(

     ٓ.ٔٓ 

أفخاد  4كبيخة )
 فأكثخ(

      

 ٘ٓ.ٓ*دالة عشج مدتػي 

الستهسظات واالنحخافات السعيارية درجات ربات األسخ عيشتى الجراسة فى مرخ  (:69ججول )
الحكاء اإلنفعالى بأبعاده السختمفة وإدارةاألزمات األسخية والدعهدية في مدتهى 

 بسخاحميا الستعجدة تبعا لدن ربة األسخة 4

 الجشدية األختبار  السكهن السكيا
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 الدعهدية السرخية س

 سن ربة األسخة سن ربة األسخة

 صغيخ
(02-

99) 
 عام

 متهسط
(91-

92) 
 عام

 كبيخ
(96) 

 فأكثخ

 صغيخ
(02-

99) 
 عام

 متهسط
(91-

92) 
 عام

 كبيخ
(96) 

 فأكثخ

 أبعاد
 الحكاء 
اإلنفعا
 لى

إدارة 
 اإلنفعاالت

 ٙ ٖٙ ٛ٘ ٓٗ ٕٗ ٖٙ العجد

 ٜٙ.ٖٚ ٕ٘.ٖٚ الستهسط
٘ٓ.ٙ

٘ 
ٖٖ.ٖٓ ٖٜ.ٖٛ 

ٖٚ.ٙ
ٚ 

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٜ.ٚٗ ٛ.ٛٙ ٕ.ٕٔ ٔٓ.ٗٓ ٘.ٖٕ ٚ.ٔٚ 

 التعاطف

 ٙ ٖٙ ٛ٘ ٓٗ ٕٗ ٖٙ العجد

 ٛٛ.ٕٕ ٙٓ.ٕٕ الستهسط
ٕٜ.ٚ

ٖ 
ٜٔ.ٗٔ ٕٖ.ٖٜ 

ٕٕ.ٛ
ٖ 

اإلنحخاف 
 السعيارى 

٘.ٕٛ ٘.ٜٔ ٔ.ٚٗ ٙ.ٔٛ ٕ.ٖٛ ٕ.ٔٗ 

تشظيم 
 اإلنفعاالت

 ٙ ٖٙ ٛ٘ ٓٗ ٕٗ ٖٙ العجد

 ٕٜ.ٕٕ ٙٓ.ٖٕ الستهسط
ٖٕ.ٚ

ٛ 
ٕٓ.ٛٛ ٕٗ.ٚ٘ 

ٕٕ.ٛ
ٖ 

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٛ.ٖٔ ٙ.ٜٛ ٔ.ٕٗ ٙ.ٜٙ ٕ.ٜٙ ٖ.ٖٔ 

 السعخفة
 الهججانية

 ٙ ٖٙ ٛ٘ ٓٗ ٕٗ ٖٙ العجد

ٓ.ٓٗ ٛٚ.ٜٖ ٜٓ.ٖٗٙ.ٖ٘ ٗٓ.ٖٛ ٕٜ.ٖٛ الستهسط



 

- 646 - 
  0261 يهليه –(4مدمدل العجد ) –نىالثاالعجد  –نىالثاالسجمج 

 مجمة دراسات وبحهث التخبية الشهعية

ٖ ٓ 

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٔٔ.ٔٚ ٔٓ.ٔٗ ٕ.ٖٚ ٔٓ.ٛٚ ٗ.ٕ٘ ٙ.ٔٓ 

التهاصل 
 اإلجتساعى

 ٙ ٖٙ ٛ٘ ٓٗ ٕٗ ٖٙ العجد

 ٘ٚ.ٖٓ ٖٓ.ٕٖ الستهسط
ٗٗ.ٚ

ٓ 
ٕٚ.ٗٛ ٖٕ.ٖ٘ 

ٖٓ.ٛ
ٖ 

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٜ.ٖٔ ٜ.ٕٜ ٔ.ٜٓ ٛ.ٖٖ ٖ.ٜٓ ٗ.ٕٔ 

الحكاء 
 اإلنفعالى 
 )ككل (

 ٙ ٖٙ ٛ٘ ٓٗ ٕٗ ٖٙ العجد

 الستهسط
ٖٔ٘.ٖ

ٔ 
ٕٔ٘.٘

ٗ 
ٕٔٔ.
ٗٛ 

ٖٔٗ.ٜٓ 
ٔٙٓ.ٕ

ٛ 
ٔ٘ٗ.
ٔٚ 

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٖٗ.ٔٔ ٖٛ.ٖٖ ٜ.ٙٗ ٖٜ.٘٘ ٔٓ.ٔٔ 
ٖٔ.ٙ

ٜ 

 مخاحل 
 إدارة
األزما
 ت

األسخي
 ة

 مخحمة 
ما قبل 
 حجوث
 األزمة

 ٙ ٖٙ ٛ٘ ٓٗ ٕٗ ٖٙ العجد

 ٚٔ.ٖٓ ٜٛ.ٖٓ الستهسط
ٗٗ.ٜ

ٖ 
ٖٓ.ٙٓ ٖٙ.ٜٗ 

ٖٙ.ٓ
ٓ 

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٔٓ.٘ٗ ٔٓ.ٔٔ ٓ.ٗٚ ٜ.ٕٛ ٕ.ٔٗ ٕ.ٕٛ 

 مخحمة 
 زمةوقهع األ 

 ومعالجتيا

 ٙ ٖٙ ٛ٘ ٓٗ ٕٗ ٖٙ العجد

 ٕٜ.ٖٓ ٕٜ.ٖٓ الستهسط
ٗٗ.ٜ

ٛ 
ٖٔ.ٕٛ ٖٙ.ٜٕ 

ٖٚ.ٛ
ٖ 

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٔٓ.ٛٛ ٔٓ.ٙٔ ٓ.ٔٙ ٔٓ.ٖٜ ٕ.ٖٜ ٔ.ٔٚ 
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 مخحمة
 مابعج األزمة

 ٙ ٖٙ ٛ٘ ٓٗ ٕٗ ٖٙ العجد

 ٛ٘.ٖٔ ٘ٚ.ٖٔ الستهسط
ٗٗ.ٜ

ٛ 
ٖٓ.ٜ٘ ٖٚ.ٖٙ 

ٖٙ.ٙ
ٚ 

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٔٔ.ٗ٘ ٔٔ.ٕٙ ٓ.ٔٙ ٜ.ٛٚ ٔ.ٛٔ ٔ.ٕٔ 

إدارة 
 األزمات
 األسخية 
 ) ككل(

 ٙ ٖٙ ٛ٘ ٓٗ ٕٗ ٖٙ العجد

 ٚٙ.ٕٜ ٙ٘.ٖٜ الستهسط
ٖٔٗ.
ٛٛ 

ٜٕ.ٗٚ 
ٔٔٔ.ٕ

ٕ 
ٔٔٓ.
٘ٓ 

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٖٕ.ٚٚ ٖٕ.ٕٔ ٓ.ٜٚ ٕٜ.ٙٛ ٗ.ٔٔ ٖ.ٜٗ 

 

تحميل التباين االحادي االتجاه لمفخوق بين متهسظات درجات ربات األسخ عيشتى  (:64ججول )
الجراسة فى مرخ والدعهدية في مدتهى الحكاء اإلنفعالى بأبعاده السختمفة 

 وإدارةاألزمات األسخية بسخاحميا الستعجدة تبعا لدن ربة األسخة4

 مرجر التباين البعج السكياس
مجسهع 
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متهسط 
 السخبعات

قيسة 
 )ف(

مدتهي 
 الجاللة

 

الحكاء 
 االنفعالي

إدارة 
 االنفعاالت

 

بين 
 السجسهعات

ٚٙ٘ٓ.ٖ٘ ٘ ٖٔ٘ٓ.ٓٚ 

ٕٖ.ٖٔ
  

(ٓ.ٓٔ
) 

داخل 
 السجسهعات

ٕٖٔٚ٘.ٓٚ ٜٔٗ ٙ٘.ٙٗ 

   ٜٜٔ ٕٗ.ٖٕ٘ٛٓ الكمي

 التعاطف
بين 

 السجسهعات
ٕ٘ٛٙ.ٕٔ ٘ ٘ٔٚ.ٕٗ ٕٕ.ٕٙ 

(ٓ.ٓٔ
) 
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داخل 
 السجسهعات

ٗ٘ٓٚ.ٜ٘ ٜٔٗ ٕٖ.ٕٗ 

   ٜٜٔ ٙٔ.ٜٗٓٚ الكمي

 

تشظيم 
 االنفعاالت

بين 
 السجسهعات

ٖٜٙٗ.ٓٙ ٘ ٕٜٚ.ٛٔ 

ٕٔ.ٛٙ
  

(ٓ.ٓٔ
)  

داخل 
 السجسهعات

ٙٗٚٙ.ٗٗ ٜٔٗ ٖٖ.ٖٛ 

   ٜٜٔ ٓ٘.ٕ٘ٔٓٔ الكمي

السعخفة 
 الهججانية

بين 
 السجسهعات

ٜٖ٘ٔ.ٛٔ ٘ ٜٔٓٙ.ٖٙ 

ٕ٘.ٖٙ
  

(ٓ.ٓٔ
) 

داخل 
 السجسهعات

ٔٗ٘ٛ٘.ٛٚ ٜٔٗ ٚ٘.ٔٛ 

   ٜٜٔ ٛٙ.ٕٚٔٔٗ الكمي

 

التهاصل 
 االجتساعي

بين 
 السجسهعات

ٕٚٗٛ.ٖٙ ٘ ٔٗٛ٘.ٖٚ 

ٖٓ.ٙٓ
  

 (
ٓ.ٓٔ) 

داخل 
 السجسهعات

ٜٗٔٛ.ٔٙ ٜٔٗ ٗٛ.٘٘ 

   ٜٜٔ ٓٛ.ٙٗٛٙٔ الكمي

 

الحكاء 
االنفعالي 

 )ككل(

بين 
 السجسهعات

ٔٗ٘٘ٙٛ.ٔ
ٚ 

٘ 
ٕٜٖٔٔ.ٙ

ٖ 
ٕٛ.ٛٓ

  
(ٓ.ٓٔ

) 
داخل 

 السجسهعات
ٜٔٙٔٔٔ.ٓ

ٔ 
ٜٔٗ ٔٓٔٓ.ٛٛ 

   ٜٜٔٔ.ٜٖٚٙٔٗ الكمي
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ٛ 

إدارة 
األزمات 
 األسخية

ما قبل حجوث 
 األزمة

بين 
 السجسهعات

ٖٙٙٔ.ٜٜ ٘ ٕٕٔٚ.ٗٓ 
ٕٓ.ٚٓ 

  

  

(ٓ.ٓٔ
)  

  
داخل 

 السجسهعات
ٜٕٔٔٚ.ٖٗ ٜٔٗ ٙٔ.ٗٛ 

   ٜٜٔ ٕٗ.ٜٕٛٛٔ الكمي

 

وقهع األزمة 
 ومعالجتيا

بين 
 السجسهعات

ٜٕ٘ٙ.ٖٜ ٘ ٜٕٔٔ.ٗٛ 

ٔٚ.ٙٚ
  

(ٓ.ٓٔ
) 

داخل 
 السجسهعات

ٖٜٔٓٓ.ٖٚ ٜٔٗ ٙٚ.ٗٛ 

   ٜٜٔ ٕٔ.ٖٜ٘ٓٔ الكمي

 

 ما بعج األزمة

بين 
 السجسهعات

ٜ٘ٛٓ.ٖٔ ٘ ٜٔٔٙ.ٖٓ 

ٔٚ.ٖٙ
  

(ٓ.ٓٔ
) 

داخل 
 السجسهعات

ٖٖٜٔٙ.ٕٚ ٜٔٗ ٙٛ.ٜٔ 

   ٜٜٔ ٓٗ.ٜٖٜٗٔ الكمي

إدارة األزمات 
 )ككل(

 ٙ٘.ٜٓ٘ٓٔ ٘ ٓٛ.ٕ٘ٚٗ٘ بين السجسهعات

ٔٛ.ٜٔ 
(ٓ.ٓٔ

) 

داخل 
 السجسهعات

ٕٖٔٔٗٗ.ٚ٘ ٜٔٗ ٜ٘ٚ.ٔٓ 

 الكمي
ٜٔٙٚٓٚ.٘

ٙ 
ٜٜٔ   
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وجػد تبايغ دال إحرائيا بيغ متػسصات درجات ربات األسخ عيشتى الجراسة فى مرخ 
( األعمى ٜٔ.ٛٔوالدعػدية في إدارة األزمات األسخية تبعا لدغ ربة األسخة حيث كانت قيسة ف )

 . ، وىى قيسة دالة إحرائيالرالح األكبخ سشاً 

( وزيشب يػسف ٕ٘ٓٓخخون )دراسة نادية أبػسكيشة وآواختمفت نتائج الجراسة مع نتائج 
(ٕٓٔٗ .) 

التى  التجارب مغ ( والتي أكجت عمى أنٖٕٓٓمأمػن مبيس ) وقج إتفقت مع نتائج دراسة
 إلى لئلستجابة قابمية أكثخ الذباب مع ومقارنة عام وججت أنيع بذكل الدغ كبار أجخيت عمى

 وإدارة األزمات ويتدسػن والطخوف  الزغػط تحسل عمى قجرةً  وأكثخ والسحيط، البيئة متصمبات
 ومذاعخىع اآلخخيغ لعػاشف إدراكاً  أكثخ أنيع كسا وأعساليع، ومػاقفيع فى تفكيخىع باإلستقبللية

 التكيف . عمى قجرة وأكثخ اإلجتساعية تلمسدئػليا تحسبلً  وأفزل

 (4 69كسا ىه مهضح بالججول ) LSDولمهقهف عمي اتجاه  الفخوق تم تظبيق اختبار 

 لمسدتهي التعميسي لألب:رابعا: تبعا 

( وجػد تبايغ دال إحرائيا بيغ متػسصات درجات ربات األسخ ٚٔيتزح مغ ججول )
عيشتى الجراسة فى مرخ والدعػدية في مدتػى الحكاء اإلنفعالى بأبعاده السختمفة تبعًا لستغيخ 

 ( وىى قيسة دالة إحرائيا ٖٗ.ٕٖالسدتػي التعميسي لؤلب حيث كانت قيسة )ف(األعمى )
 لرالح السدتػى التعميسى السختفع. 

( و دراسة ٕٗٓٓواتفقت نتائج الجراسة مع دراسة محسػد عبج الحى ، مرصفى حديب ) 
( والتى تبيغ مشيا أن لسدتػى التعميع دور تشبؤى جػىخى بسعطع ٕ٘ٔٓعبج المصيف خميفة )

يع مغ األزواج السكػنات الفخعية لمحكاء اإلنفعالى، حيث أوضحت الشتائج أن مختفعى التعم
 والدوجات يتستعػن بجرجات أعمى مغ الحكاء اإلنفعالى. 

( ودراسة أنذ ٕٛٓٓ( ودراسة  خالج أبػ زيج ) ٕٚٓٓوأختمفت مع دراسة حباب عثسان )
( والتى تػصمت إلى انو ال تػجج فخوق فى الحكاء اإلنفعالى بدبب الجرجة العمسية ٕٔٔٓالخابح )

 يا دورفى زيادة أو نقران الحكاء اإلنفعالى .بسعشى أن الجرجة العمسية ليذ ل
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وجػد تبايغ دال إحرائيا بيغ متػسصات درجات ربات االسخ عيشتى الجراسة فى مرخ 
والدعػدية في إدارة األزمات األسخية الستعجدة تبعًا لستغيخ السدتػي التعميسي لؤلب  حيث كانت 

فع وىى قيسة دالة إحرائيا. ويتفق ( األعمى لرالح السدتػى التعميسي السخت ٕٗ.ٖٕقيسة ف )
( ودراسة زيشب يػسف ٕ٘ٓٓ( ونادية أبػسكيشة ) ٖٕٓٓذلظ مع نتائج دراسة ميجة مدمع )

( والتى أشارت إلى أنو بإرتفاع السدتػى التعميسي لؤلب يدداد مدتػى الػعي بأنػاع ٕٗٔٓ)
ة األزمات والترجي ليا األزمات األسخية ودرجة خصػرتيا وكحلظ األسمػب العمسي الفعال فى إدار 

 ومػاجيتيا.

 (4 69كسا ىه مهضح بالججول ) ISDولمهقهف عمي اتجاه  الفخوق تم تظبيق اختبار 

 خامدًا: تبعا لمسدتهي التعميسي لألم :

( وجػد تبايغ دال إحرائيا بيغ متػسصات درجات عيشتى الجراسة فى ٕٓيتزح مغ ججول )
لى بأبعاده السختمفة تبعا تبعا لستغيخ السدتػي التعميسي مرخ والدعػدية في مدتػى الحكاء اإلنفعا

 ( لرالح السدتػى التعميسى السختفع وىى قيسة دالة إحرائيا. ٕٚ.ٗٗلؤلم كانت قيسة ف )

ىـ( أن لكل ٜٕٗٔويؤكج عسخ مغخبى )، Schutte (2001ويتفق ذلظ مع نتائج دراسة )
وتعايذو مع مغ حػلو ،وبمػغو اليجف الحي مغ العقل والقمب دور فى تيديخ حياة اإلندان وتكيفو 

يدعى إليو وذلظ أن عسخ اإلندان يقاس بعقمو ووججانو ال بدشيغ حياتو ، وانو عمى مقجار حظ 
 الػججان مغ مخىفات الحذ تكػن الحياة اإلندانية "عخضًا وعسقًا وغشى "  العقل مغ العمع ونريب

لسعخفة داللة الفخوق بين متهسظات درجات ربات األسخ عيشة  LSDاختبار  (:69ججول )
البحث فى مرخ والدعهدية في مدتهى الحكاء اإلنفعالى بأبعاده السختمفة وإدارة 

 األزمات األسخية بسخاحميا الستعجدة تبعا لدن ربة األسخة 4

 األسخة سن ربة  الجشدية السكهن 
 الدعهديات السرخيات

 كبيخ متهسط صغيخ كبيخ متهسط صغيخ
إدارة 
االنفعاال

 ت
 السرخيات

 99-02صغيخ )
 سشة(

 ٓ.ٚٔ 
ٖٔ.ٗٓ

* 
ٗ.ٕٔ* ٕ.٘ٛ ٓ.ٕٗ 

 ٜٕ.ٓ ٛٛ.ٔ *ٕٜ.ٜٗٙ.ٕٔ   92-01متهسط )
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 * سشة( 
سشة  96كبيخ )

 فأكثخ(
   ٔٚ.ٙٔ* ٔٓ.ٛٔ* 

ٕٔ.ٜٛ
* 

 الدعهديات

 99-02صغيخ )
 سشة(

    ٙ.ٜٚ* ٗ.ٖٙ 

 92-01متهسط )
 سشة(

     ٕ.ٔٚ 

سشة  96كبيخ )
 فأكثخ(

      

 التعاطف

 السرخيات

 99-02صغيخ )
 سشة(

 ٓ.ٕٛ ٚ.ٙٙ* ٕ.ٙٗ* ٔ.ٖٖ ٓ.ٚٛ 

 92-01متهسط )
 سشة(

  ٙ.ٛ٘* ٖ.ٗٙ* ٓ.٘ٔ ٓ.ٓٗ 

سشة  96كبيخ )
 فأكثخ(

   ٔٓ.ٖٔ* ٙ.ٖٖ* ٙ.ٜٛ* 

 الدعهديات

 99-02صغيخ )
 سشة(

    ٖ.ٜٚ* ٖ.ٕٗ 

 92-01متهسط )
 سشة(

     ٓ.٘ٙ 

سشة  96كبيخ )
 فأكثخ(

      

تشظيم 
االنفعاال

 ت
 السرخيات

 99-02صغيخ )
 سشة(

 ٓ.ٔٗ ٜ.ٚٔ* ٕ.ٔٛ ٔ.ٜٙ ٓ.ٕٕ 

 92-01متهسط )
 سشة(

  ٜ.ٛ٘* ٕ.ٓٗ ٔ.ٖٛ ٓ.ٓٛ 
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سشة  96كبيخ )
 فأكثخ(

   ٔٔ.ٜٛ* ٛ.ٕٓ٘* ٜ.ٜٗ* 

 الدعهديات

 99-02صغيخ )
 سشة(

    
ٖ.ٛٚٓٙ

ٜ* 
ٔ.ٜ٘ 

 92-01)متهسط 
 سشة(

     ٔ.ٜٕ 

سشة  96كبيخ )
 فأكثخ(

      

السعخفة 
 الهججانية

 السرخيات

 99-02صغيخ )
 سشة(

 ٓ.ٛٛ 
ٔٗ.ٚٓ

* 
ٗ.ٖٛ* ٓ.ٛٙ ٔ.ٓٛ 

 92-01متهسط )
 سشة(

  
ٔ٘.٘ٛ

* 
ٖ.ٜٙ ٔ.ٚٗ ٔ.ٜٙ 

سشة  96كبيخ )
 فأكثخ(

   ٜٔ.ٖ٘* ٖٔ.ٛٗ* 
ٖٔ.ٕٙ

* 

 الدعهديات

 99-02صغيخ )
 سشة(

    ٘.ٜٙ* ٘.ٜٔ 

 92-01متهسط )
 سشة(

     ٓ.ٕٕ 

سشة  96كبيخ )
 فأكثخ(

      

التهاصل 
االجتساع

 ي
 السرخيات

 99-02صغيخ )
 سشة(

 ٔ.ٕٛ 
ٕٔ.ٙٚ

* 
ٗ.٘ٗ* ٓ.٘ٓ ٔ.ٜٔ 

 92-01متهسط )
 سشة(

  
ٖٔ.ٜ٘

* 
ٖ.ٕٚ ٔ.ٚٛ ٓ.ٓٛ 

ٙٛ.ٖٔ *ٚٔ.ٕٔ *ٕٔ.ٚٔ   سشة  96كبيخ )
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 * فأكثخ(

 الدعهديات

 99-02صغيخ )
 سشة(

    ٘.ٓٗ٘* ٖ.ٖ٘ 

 92-01متهسط )
 سشة(

     ٔ.ٜٙ 

سشة  96كبيخ )
 فأكثخ(

      

الحكاء 
االنفعالي 

 )ككل(

 السرخيات

 99-02صغيخ )
 سشة(

 ٓ.ٚٙ 
٘ٛ.ٔٙ

* 
ٔٛ.ٗٓ* ٙ.ٜٚ ٓ.ٛٙ 

 92-01متهسط )
 سشة(

  
٘ٛ.ٜٖ

* 
ٔٚ.ٙٗ* ٚ.ٚٗ ٔ.ٖٙ 

سشة  96كبيخ )
 فأكثخ(

   ٚٙ.٘ٚ* ٘ٔ.ٜٔ* 
٘ٚ.ٖٓ

* 

 الدعهديات

 99-02صغيخ )
 سشة(

    ٕ٘.ٖٛ* ٜٔ.ٕٚ 

 92-01متهسط )
 سشة(

     ٙ.ٔٔ 

سشة  96كبيخ )
 فأكثخ(

      

ما قبل 
حجوث 
 األزمة

 السرخيات

 99-02صغيخ )
 سشة(

 ٓ.ٕٚ 
ٔٗ.ٖٓ

* 
ٓ.ٕٜ ٙ.ٓ٘٘* ٘.ٔٔ 

 92-01متهسط )
 سشة(

  
ٔٗ.ٚ٘

* 
ٓ.ٗٗ ٙ.ٚٚ* ٘.ٖٛ 

سشة  96كبيخ )
 فأكثخ(

   ٔٗ.ٖٕ* ٚ.ٜٛ* ٛ.ٜٕ* 
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 الدعهديات

 99-02صغيخ )
 سشة(

    ٙ.ٖٗ* ٘.ٗٓ 

 92-01متهسط )
 سشة(

     ٓ.ٜٗ 

سشة  96كبيخ )
 فأكثخ(

      

وقهع 
األزمة 
ومعالجتي

 ا

 السرخيات

 99-02صغيخ )
 سشة(

 ٓ.ٓٓ 
ٔٗ.ٓ٘

ٛ* 
ٓ.ٖٙ ٙ.ٓٓ* ٙ.ٜٕ 

 92-01متهسط )
 سشة(

  
ٔٗ.ٓ٘

* 
ٓ.ٖٙ ٙ.ٓٓ* ٙ.ٜٕ 

سشة  96)كبيخ 
 فأكثخ(

   ٖٔ.ٜٙ* ٛ.ٓ٘ٛ* ٚ.ٔٗ* 

 الدعهديات

 99-02صغيخ )
 سشة(

    ٘.ٙٗ* ٙ.٘ٙ 

 92-01متهسط )
 سشة(

     ٓ.ٜٕ 

سشة  96كبيخ )
 فأكثخ(

      

ما بعج 
 األزمة

 السرخيات

 99-02صغيخ )
 سشة(

 ٓ.ٔٚ 
ٖٔ.ٕٕ

* 
ٔ.ٔٙ ٘.ٙٔ* ٗ.ٜٕ 

 92-01متهسط )
 سشة(

  
ٖٔ.ٖٜ

* 
ٔ.ٓٓ ٘.ٚٚ* ٘.ٓٛ 

سشة  96كبيخ )
 فأكثخ(

   ٔٗ.ٖٛ* ٚ.ٙٔ* ٛ.ٖٓ* 

 ٛٓ.ٙ *ٚٚ.ٙ     99-02صغيخ ) الدعهديات
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 سشة(
 92-01متهسط )

 سشة(
     ٓ.ٜٙ 

سشة  96كبيخ )
 فأكثخ(

      

إدارة 
األزمات 
 )ككل(

 السرخيات

 99-02صغيخ )
 سشة(

 ٓ.ٜٛ 
ٗٔ.ٖٔ

* 
ٔ.ٜٓ ٔٚ.ٙٙ* ٔٙ.ٜٗ 

 92-01متهسط )
 سشة(

  
ٕٗ.ٕٓ

* 
ٓ.ٕٓ ٔٛ.٘٘* ٔٚ.ٖٛ 

سشة  96كبيخ )
 فأكثخ(

   ٕٗ.ٗٓ* ٕٖ.ٙ٘* 
ٕٗ.ٖٚ

* 

 الدعهديات

 99-02صغيخ )
 سشة(

    ٔٛ.ٚ٘* ٔٛ.ٖٓ 

 92-01متهسط )
 سشة(

     ٓ.ٕٚ 

سشة  96كبيخ )
 فأكثخ(

      

مرخ  الستهسظات واالنحخافات السعيارية لجرجات ربات األسخ عيشتى الجراسة فى (:61ججول )
والدعهدية في مدتهى الحكاء اإلنفعالى بأبعاده السختمفة وإدارة األزمات األسخية 

 بسخاحميا الستعجدة تبعا لمسدتهى التعميسى لألب 4

 
 
  

 
 

 السكهن 

  
 

 األختبار

 الجشدية

 الدعهدية السرخية

 السدتهى التعميسي لألب السدتهى التعميسي لألب
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 مختفع متهسط مشخفض مختفع متهسط مشخفض السكياس

 أبعاد
 الحكاء 
 اإلنفعالى

إدارة 
 اإلنفعاالت

 ٕ٘ ٓٗ ٖ٘ ٚٗ ٕ٘ ٕٛ العجد

 ٖٙ.ٜٖ ٖٛ.ٜٖ ٙٓ.ٜٕ ٖٛ.ٛٗ ٛٙ.ٖٙ ٚٓ.ٖٛ الستهسط

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٜ.ٛٙ ٜ.ٖٔ ٘.ٕٛ ٔٓ.ٛٛ ٘.٘ٙ ٘.ٕٛ 

 التعاطف

 ٕ٘ ٓٗ ٖ٘ ٚٗ ٕ٘ ٕٛ العجد

 ٛٓ.ٖٕ ٕٓ.ٖٕ ٗٔ.ٚٔ ٗٚ.ٕٛ ٗٙ.ٕٔ ٙٛ.ٕٕ الستهسط

اإلنحخاف 
 السعيارى 

٘.ٜٙ ٙ.ٓٛ ٖ.٘ٛ ٙ.ٛ٘ ٕ.ٕٗ ٕ.ٕٜ 

تشظيم 
 اإلنفعاالت

 ٕ٘ ٓٗ ٖ٘ ٚٗ ٕ٘ ٕٛ العجد

 ٙٚ.ٕٗ ٘ٚ.ٕٗ ٓٓ.ٛٔ ٓٗ.ٖٔ ٛٗ.ٕٔ ٕٔ.ٕٗ الستهسط

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٛ.ٗٓ ٚ.ٓٙ ٗ.ٗٚ ٙ.ٜٕ ٕ.ٜٗ ٕ.ٛٓ 

 السعخفة
 الهججانية

 ٕ٘ ٓٗ ٖ٘ ٚٗ ٕ٘ ٕٛ العجد

 ٛٛ.ٜٖ ٘ٓ.ٓٗ ٓٓ.ٖٓ ٖ٘.ٔ٘ ٕ٘.ٖٙ ٗٔ.ٓٗ الستهسط

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٔٔ.ٗٗ ٜ.ٜٓ ٙ.ٕٚ ٔٔ.ٛٓ ٗ.ٚٙ ٗ.ٚٚ 

التهاصل 
 اإلجتساعى

 ٕ٘ ٓٗ ٖ٘ ٚٗ ٕ٘ ٕٛ العجد

 ٕٗ.ٕٖ ٖٓ.ٕٖ ٖٗ.ٕٗ ٚٔ.ٖٗ ٗٗ.ٕٛ ٗ٘.ٖٖ الستهسط

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٛ.ٜٗ ٜ.ٓٙ ٘.ٕٓ ٜ.ٔ٘ ٖ.ٓٛ ٖ.٘٘ 

 ٕ٘ ٓٗ ٖ٘ ٚٗ ٕ٘ ٕٛ العجدالحكاء 
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 اإلنفعالى 
 )ككل (

 الستهسط
ٔ٘ٛ.ٛ

ٕ 
ٔٗٗ.ٚ

ٙ 
ٕٖٓ.ٙ

ٛ 
ٔٔٛ.٘

ٗ 
ٜٔ٘.ٙ

ٛ 
ٜٔ٘.ٖ

ٕ 

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٖٗ.ٙٗ ٖٛ.ٓٔ ٕ٘.ٗٗ ٖٗ.ٖٖ ٛ.ٔٗ ٕٔ.ٙٔ 

 مخاحل 
 إدارة

 األزمات
 األسخية

 مخحمة 
ما قبل 
 حجوث
 األزمة

 ٕ٘ ٓٗ ٖ٘ ٚٗ ٕ٘ ٕٛ العجد

 ٕ٘.ٖٙ ٖٛ.ٖٙ ٔٚ.ٕٙ ٜٛ.ٕٗ ٜٙ.ٕٚ ٗٙ.ٕٖ الستهسط

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٔٓ.٘ٛ ٔٓ.ٓٓ ٘.ٛٓ ٔٔ.ٓٔ ٔ.ٚ٘ ٕ.ٓٙ 

 مخحمة 
 زمةوقهع األ 

 ومعالجتيا

 ٕ٘ ٓٗ ٖ٘ ٚٗ ٕ٘ ٕٛ العجد

 ٕٔ.ٖٚ ٘ٔ.ٖٚ ٖٔ.ٕٚ ٕٔ.ٖٗ ٙ٘.ٕٛ ٙٗ.ٕٖ الستهسط

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٔٔ.ٔٚ ٔٓ.ٕٗ ٘.ٜ٘ ٔٔ.ٖٙ ٕ.ٚٗ ٔ.ٜٓ 

 مخحمة
مابعج 
 األزمة

 ٕ٘ ٓٗ ٖ٘ ٚٗ ٕ٘ ٕٛ العجد

 ٙٔ.ٖٚ ٕ٘.ٖٚ ٜٕ.ٕٙ ٖٛ.ٖٗ ٓٛ.ٕٛ ٔٙ.ٖٖ الستهسط

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٔٔ.٘ٚ ٔٔ.ٖٔ ٘.ٖٚ ٔٓ.ٙٗ ٕ.ٓٙ ٔ.ٔٛ 

إدارة 
 األزمات
 األسخية 
 ) ككل(

 ٕ٘ ٓٗ ٖ٘ ٚٗ ٕ٘ ٕٛ العجد

 ٕٖ.٘ٛ ٔٚ.ٜٛ الستهسط
ٕٜٔ.٘

ٚ 
ٛٓ.ٖٔ 

ٔٔٔ.ٕ
ٖ 

ٔٔٓ.ٛ
ٓ 

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٖٖ.ٕ٘ ٖٔ.ٗٗ ٔٙ.ٙٛ ٖٕ.ٜٙ ٗ.ٓٚ ٖ.ٖٕ 
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تحميل التباين االحادي االتجاه لمفخوق بين متهسظات درجات ربات األسخ عيشتى  (:64ججول )
الجراسة فى مرخ والدعهدية في مدتهى الحكاء اإلنفعالى بأبعاده السختمفة وإدارة 

 األزمات األسخية بسخاحميا الستعجدة تبعا لمسدتهى التعميسي لألب4

 مرجر التباين البعج السكياس
مجسهع 

 خبعاتالس
درجات 
 الحخية

متهسط 
 السخبعات

قيسة 
 )ف(

مدتهي 
 الجاللة

 
الحكاء 
 االنفعالي

إدارة 
 االنفعاالت

 

بين 
 السجسهعات

ٛٔ٘ٗ.ٗٙ ٘ ٖٔٙٓ.ٜٛ 

داخل  (ٔٓ.ٓ)  ٚٛ.ٕ٘
 السجسهعات

ٕٕٖٔٓ.ٜٙ ٜٔٗ ٖٙ.ٓ٘ 

   ٜٜٔ ٕٗ.ٖٕ٘ٛٓ الكمي

 التعاطف

بين 
 السجسهعات

ٕٜٖٚ.٘ٓ ٘ ٘٘ٛ.ٚٓ 

داخل  (ٔٓ.ٓ)  ٕٓ.ٕ٘
 السجسهعات

ٖٗٓٓ.ٙ٘ ٜٔٗ ٕٕ.ٔٚ 

   ٜٜٔ ٙٔ.ٜٗٓٚ الكمي

تشظيم 
 االنفعاالت

بين 
 السجسهعات

ٖٜٜٗ.ٔٚ ٘ ٜٚٛ.ٖٛ 

داخل  (ٔٓ.ٓ)  ٔٛ.ٕٗ
 السجسهعات

ٙٔٚٙ.ٖٖ ٜٔٗ ٖٔ.ٛٗ 

   ٜٜٔ ٓ٘.ٕ٘ٔٓٔ الكمي

السعخفة 
 الهججانية

بين 
 السجسهعات

ٜٜٜ٘.ٚٚ ٘ ٜٜٜٔ.ٔ٘ 

داخل  (ٔٓ.ٓ)  ٙٗ.ٕٚ
 السجسهعات

ٕٔٗٔٔ.ٜٔ ٜٔٗ ٕٚ.ٜٚ 

   ٜٜٔ ٛٙ.ٕٚٔٔٗ الكمي
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التهاصل 
 االجتساعي

بين 
 السجسهعات

ٕٛٓٗ.ٜٔ ٘ ٔٙٓٛ.ٗٗ 

داخل  (ٔٓ.ٓ)  ٗٗ.ٖ٘
 السجسهعات

ٛٛٓٗ.ٙٔ ٜٔٗ ٗ٘.ٖٛ 

   ٜٜٔ ٓٛ.ٙٗٛٙٔ الكمي

الحكاء 
االنفعالي 

 )ككل(

بين 
 السجسهعات

ٔ٘٘٘ٙٚ.ٗٓ ٘ ٖٖٔٔٔ.ٗٛ 

داخل  (ٔٓ.ٓ)  ٖٗ.ٕٖ
 السجسهعات

ٔٛٙٔٔٔ.ٚٛ ٜٔٗ ٜٜ٘.ٖٗ 

   ٜٜٔ ٛٔ.ٜٖٚٙٔٗ الكمي

إدارة 
األزمات 
 األسخية

ما قبل 
حجوث 
 األزمة

بين 
 السجسهعات

ٜٜٙٙ.ٜٛ ٘ ٖٜٖٔ.ٜٛ 
ٕٖ.ٜٛ 

  
  

(ٓ.ٓٔ)  
  

داخل 
 السجسهعات

ٖٜٔٔٔ.ٖ٘ ٜٔٗ ٘ٛ.ٖ٘ 

   ٜٜٔ ٕٗ.ٜٕٛٛٔ الكمي

 وقهع
األزمة 
 ومعالجتيا

بين 
 السجسهعات

ٙٚٗٛ.ٛٗ ٘ ٖٜٔٗ.ٚٚ 

داخل  (ٔٓ.ٓ)   ٕٛ.ٕٔ
 السجسهعات

ٕٖٔٓٗ.ٕٛ ٜٔٗ ٖٙ.ٕٗ 

   ٜٜٔ ٕٔ.ٖٜ٘ٓٔ الكمي

 
ما بعج 
 األزمة

بين 
 السجسهعات

ٕٚٛٚ.ٙٔ ٘ ٔٗ٘ٚ.ٕ٘ 
ٕٖ.ٗٗ   (ٓ.ٓٔ) 

داخل 
 السجسهعات

ٕٔٓٙٔ.ٜٚ ٜٔٗ ٕٙ.ٔٚ 
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   ٜٜٔ ٓٗ.ٜٖٜٗٔ الكمي

إدارة 
األزمات 
 )ككل(

بين 
 السجسهعات

ٕٜٙٛٓ.ٖٜ ٘ ٕٔ٘ٚٛ.ٓٛ 

داخل  (ٔٓ.ٓ)  ٕٗ.ٖٕ
 السجسهعات

ٕٔٓٗٓٚ.ٔٙ ٜٔٗ ٖ٘ٚ.ٔ٘ 

   ٜٜٔ ٙ٘.ٜٚٓٚٙٔ الكمي
 

لسعخفة داللة الفخوق بين متهسظات لجرجات ربات األسخ فى  LSDاختبار  (:69ججول )
مرخ والدعهدية في مدتهى الحكاء اإلنفعالى بأبعاده السختمفة وإدارة األزمات 

 األسخية بسخاحميا الستعجدة تبعا لمسدتهى التعميسى لألب 4

 الجشدية السكهن 
السدتهي 
التعميسي 

 لألب

 الدعهديات السرخيات

مشخف
 ض

 مختفع متهسط مشخفض مختفع متهسط

إدارة 
االنفعاال

 ت

السرخيا
 ت

 ٜٖ.ٔ  مشخفض
ٔٓ.ٚ٘

* 
ٜ.ٓٔ* ٔ.ٖٓ ٔ.ٕٜ 

   متهسط
ٕٔ.ٔٗ

* 
ٚ.ٕٙ* ٕ.ٚٓ ٕ.ٙٛ 

 *ٙٗ.ٜ *٘ٗ.ٜ *ٚٚ.ٜٔ    مختفع

الدعهد
 يات

 *ٖٓ.ٓٔ *ٖٔ.ٓٔ     مشخفض
 ٕٓ.ٓ      متهسط
       مختفع

 التعاطف
السرخيا

 ت

 ٕٕ.ٓ ٖٗ.ٓ *ٔٚ.٘ *ٛٛ.٘ ٕٕ.ٔ  مشخفض
 ٗٗ.ٔ ٙ٘.ٔ *ٜٗ.ٗ *ٓٔ.ٚ   متهسط
 *ٙٙ.٘ *ٗ٘.٘ *ٓٙ.ٔٔ    مختفع



 

- 694 - 
  0261 يهليه –(4مدمدل العجد ) –نىالثاالعجد  –نىالثاالسجمج 

 مجمة دراسات وبحهث التخبية الشهعية

الدعهد
 يات

 *ٖٜ.٘ *ٚ٘ٓ.ٙ     مشخفض
 ٕٔ.ٓ      متهسط
       مختفع

تشظيم 
االنفعاال

 ت

السرخيا
 ت

 ٘٘.ٓ ٗ٘.ٓ *ٕٔ.ٙ *ٛٔ.ٚ ٖٚ.ٕ  مشخفض
 *ٕٛ.ٖ *ٕٚ.ٖ *ٛٗ.ٖ *ٕٜ.ٜ   متهسط
 *ٗٙ.ٙ *٘ٙ.ٙ *ٓٗ.ٖٔ    مختفع

الدعهد
 يات

 *ٙٚ.ٙ *٘ٚ.ٙ     مشخفض
 ٔٓ.ٓ      متهسط
       مختفع

السعخفة 
 الهججانية

السرخيا
 ت

 ٕٙ.ٖ  مشخفض
ٔٔ.ٖٛ

* 
ٔٓ.ٔٗ* ٓ.ٜٓ ٓ.ٕٙ 

   متهسط
ٔ٘.ٓٔ

* 
ٙ.ٕ٘* ٖ.ٖ٘ ٖ.ٖٙ 

 *٘ٙ.ٔٔ *ٛٗ.ٔٔ *ٖ٘.ٕٔ    مختفع

الدعهد
 يات

 *ٛٛ.ٜ *٘ٓ.ٓٔ     مشخفض
 ٚٔ.ٓ      متهسط
       مختفع

التهاصل 
االجتساع

 ي

السرخيا
 ت

 ٖٓ.ٔ ٕٗ.ٔ *ٜٔ.ٜ *ٖٙ.ٜ *ٜٓ.٘  مشخفض

   متهسط
ٔٗ.ٖٚ

* 
ٗ.ٜٓ* ٖ.ٛٙ* ٖ.ٛٓ* 

 *ٖٜ.ٓٔ *ٚٛ.ٓٔ *ٕٛ.ٛٔ    مختفع

الدعهد
 يات

 *ٜٛ.ٚ *ٜ٘.ٚ     مشخفض
 ٙٓ.ٓ      متهسط
       مختفع

 ٓ٘.ٓ ٘ٛ.ٓ *ٕٚ.ٓٗ٘ٛ.ٗٗ ٙٓ.ٗٔ  مشخفضالسرخياالحكاء 
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االنفعالي 
 )ككل(

 * ت

   متهسط
٘ٛ.ٜٕ

* 
ٕٙ.ٕٔ* ٔٗ.ٜٕ ٔٗ.٘ٙ 

 *ٖٙ.ٗٗ *ٓٓ.ٗٗ *ٖٔ.٘ٛ    مختفع

الدعهد
 يات

 *ٚٚ.ٓٗ *ٖٔ.ٔٗ     مشخفض
 ٖٙ.ٓ      متهسط
       مختفع

ما قبل 
حجوث 
 األزمة

السرخيا
 ت

 *ٛٙ.ٗ  مشخفض
ٔٓ.ٖٖ

* 
٘.ٜٕ* ٗ.ٔٛ* ٖ.ٛٛ 

   متهسط
ٔ٘.ٓٔ

* 
ٔ.ٕ٘ ٛ.ٛٙ* ٛ.٘ٙ* 

 *٘ٗ.ٙ *٘ٔ.ٙ *ٕٙ.ٙٔ    مختفع

الدعهد
 يات

 *ٓٛ.ٜ *ٔٔ.ٓٔ     مشخفض
 ٖٔ.ٓ      متهسط
       مختفع

وقهع 
األزمة 
ومعالجتي

 ا

السرخيا
 ت

 ٜٓ.ٖ  مشخفض
ٔٓ.ٚٗ

* 
٘.ٔ٘* ٗ.ٙٛ* ٗ.ٙ٘* 

   متهسط
ٔٗ.ٙ٘

* 
ٔ.ٕ٘ ٛ.ٜ٘* ٛ.٘ٙ* 

 *ٜٓ.ٙ *ٕٙٓ.ٙ *ٜٛ.٘ٔ    مختفع

الدعهد
 يات

 *ٓٛ.ٜ *ٖٛ.ٜ     مشخفض
 ٖٓ.ٓ      متهسط
       مختفع

ما بعج 
 األزمة

السرخيا
 ت

 ٘٘.ٖ ٗٙ.ٖ *ٕٖ.ٚ *ٚٚ.ٜ *ٓٛ.ٗ  مشخفض
 *ٖٙ.ٛ *٘ٗ.ٛ ٔ٘.ٕٛ٘.ٗٔ   متهسط
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* 

    مختفع
ٔٚ.ٜٓٚ

* 
ٙ.ٖٔ* ٙ.ٕٕ* 

الدعهد
 يات

 *ٚٛ.ٓٔ *ٜٙ.ٓٔ     مشخفض
 ٜٓ.ٓ      متهسط
       مختفع

إدارة 
األزمات 
 )ككل(

السرخيا
 ت

 *ٜٖ.ٖٔ  مشخفض
ٖٓ.ٛٙ

* 
ٔٛ.ٗٓ* ٕٔ.٘ٔ* ٕٔ.ٜٓ 

   متهسط
ٗٗ.ٕ٘

* 
٘.ٓٔ ٕ٘.ٜٓ* ٕ٘.ٗٛ* 

    مختفع
ٜٗ.ٕٙٓ

* 
ٔٛ.ٖٗ* ٔٛ.ٚٚ* 

الدعهد
 يات

 *ٛٗ.ٖٓ *ٜٔ.ٖٓ     مشخفض

 ٕٗ.ٓ      متهسط

       مختفع
 

واالنحخافات السعيارية لجرجات ربات األسخ عيشتى الجراسة فى مرخ الستهسظات  (:68ججول )
في مدتهى الحكاء اإلنفعالى بأبعاده السختمفة وإدارة األزمات األسخية  والدعهدية

 بسخاحميا الستعجدة تبعا لمسدتهى التعميسي لألم 4

 الجشدية األختبار السكهن  السكياس

 الدعهدية السرخية

 السدتهى التعميسي لألم التعميسي لألمالسدتهى 

 مختفع متهسط مشخفض مختفع متهسط مشخفض
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 أبعاد
 الحكاء

 اإلنفعالى

إدارة 
 اإلنفعاالت

 ٓٗ ٖٚ ٖٕ ٚٗ ٕٗ ٜٕ العجد

 ٖٓ.ٜٖ ٖٛ.ٖٛ ٜٖ.ٕ٘ ٖٛ.ٛٗ ٜٕ.ٖٙ ٖٗ.ٖٛ الستهسط

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٜ.ٛٓ ٜ.ٕٔ ٘.ٕٛ ٔٓ.ٖٛ ٙ.ٖٕ ٘.ٜ٘ 

 التعاطف

 ٓٗ ٖٚ ٖٕ ٚٗ ٕٗ ٜٕ العجد

 ٕ٘.ٖٕ ٗٔ.ٖٕ ٚٛ.ٖٔ ٗٚ.ٕٛ ٕٗ.ٕٔ ٓٓ.ٖٕ الستهسط

اإلنحخاف 
 السعيارى 

٘.ٙٗ ٙ.ٔٓ ٖ.٘ٛ ٙ.ٜٓ ٕ.ٖ٘ ٕ.ٖٚ 

تشظيم 
 اإلنفعاالت

 ٓٗ ٖٚ ٖٕ ٚٗ ٕٗ ٜٕ العجد

 ٖٗ.ٕٗ ٔٔ.ٕ٘ ٛٗ.ٗٔ ٓٗ.ٖٔ ٖٖ.ٕٔ ٕٗ.ٕٗ الستهسط

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٛ.ٕ٘ ٚ.ٔٚ ٗ.ٗٚ ٘.ٖٙ ٕ.ٜٚ ٕ.ٚٚ 

 السعخفة
 الهججانية

 ٓٗ ٖٚ ٖٕ ٚٗ ٕٗ ٜٕ العجد

 ٘ٛ.ٜٖ ٔٔ.ٓٗ ٖٛ.ٕٗ ٖ٘.ٔ٘ ٚٙ.ٖٙ ٜٓ.ٜٖ الستهسط

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٔٔ.ٖٔ ٔٓ.ٓٛ ٙ.ٕٚ ٔٓ.ٜٜ ٗ.ٛ٘ ٗ.ٕٚ 

التهاصل 
 اإلجتساعى

 ٓٗ ٖٚ ٖٕ ٚٗ ٕٗ ٜٕ العجد

 ٕٓ.ٕٖ ٖٗ.ٕٖ ٜٓ.ٕٓ ٚٔ.ٖٗ ٚٙ.ٕٛ ٚٔ.ٖٖ الستهسط

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٜ.ٓٓ ٜ.ٔٛ ٘.ٕٓ ٛ.ٖٔ ٖ.ٗٛ ٖ.ٕٗ 

الحكاء 
 اإلنفعالى

 ٓٗ ٖٚ ٖٕ ٚٗ ٕٗ ٜٕ العجد

ٓ.ٜ٘ٔٔ.ٜ٘ٔ ٘ٙ.ٜٛٙ.ٖٕٖٓ.ٗٗٔٙ.ٛ٘ٔ الستهسط
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 ٖ ٙ ٛ ٛ ٙ )ككل (

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٕٗ.ٛٙ ٖٛ.ٚٛ ٕ٘.ٗٗ ٗٓ.ٗٚ ٜ.ٖٜ ٔٓ.ٛٗ 

 مخاحل
 إدارة

 األزمات
 األسخية

 مخحمة
ما قبل 
 حجوث
 األزمة

 ٓٗ ٖٚ ٖٕ ٚٗ ٕٗ ٜٕ العجد

 ٘ٚ.ٖٙ ٔ٘.ٖٙ ٗٚ.ٕٔ ٜٛ.ٕٗ ٖٖ.ٕٛ ٚٔ.ٕٖ الستهسط

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٔٓ.ٜٙ ٔٓ.ٓٗ ٘.ٛٓ ٔٓ.ٜٗ ٔ.٘ٚ ٕ.ٔ٘ 

 مخحمة
 زمةوقهع األ 

 ومعالجتيا

 ٓٗ ٖٚ ٖٕ ٚٗ ٕٗ ٜٕ العجد

 ٓٔ.ٖٚ ٜ٘.ٖٚ ٕ٘.ٕٔ ٕٔ.ٖٗ ٜٙ.ٕٛ ٓٓ.ٕٖ الستهسط

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٔٔ.ٕ٘ ٔٓ.ٕٙ ٘.ٜ٘ ٔٓ.ٔٚ ٕ.ٚٙ ٕ.ٕٕ 

 مخحمة
مابعج 
 األزمة

 ٓٗ ٖٚ ٖٕ ٚٗ ٕٗ ٜٕ العجد

 ٖٕ.ٖٚ ٗ٘.ٖٙ ٘ٙ.ٕٔ ٖٛ.ٖٗ ٕ٘.ٜٕ ٚٓ.ٖٖ الستهسط

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٔٔ.ٖٚ ٔٔ.ٖٕ ٘.ٖٚ ٔٓ.ٖٔ ٕ.ٕٚ ٔ.ٚٙ 

إدارة 
 األزمات
 األسخية
 ) ككل(

 ٓٗ ٖٚ ٖٕ ٚٗ ٕٗ ٜٕ العجد

 ٗ٘.ٙٛ ٕٗ.ٜٚ الستهسط
ٕٜٔ.٘

ٚ 
ٙٗ.ٜٔ 

ٔٔٓ.ٙ
٘ 

ٔٔٔ.ٓ
ٛ 

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٖٖ.ٙٓ ٖٔ.٘ٔ ٔٙ.ٙٛ ٖٓ.ٛٙ ٖ.ٖٓ ٗ.ٕٔ 
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تحميل التباين االحادي االتجاه لمفخوق بين متهسظات لجرجات ربات االسخ  (:02ججول )
عيشتى الجراسة فى مرخ والدعهدية في مدتهى الحكاء اإلنفعالى بأبعاده 

 الستعجدة تبعا لمسدتهى التعميسي لألم 4السختمفة وإدارة األزمات األسخية بسخاحميا 

 مرجر التباين البعج السكياس
مجسهع 
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متهسط 
 السخبعات

قيسة 
 )ف(

مدتهي 
 الجاللة

 
الحكاء 
 االنفعالي

إدارة 
 االنفعاالت

 

بين 
 السجسهعات

ٜٜٕٛ.ٜٙ ٘ ٜٔٚٛ.٘ٗ 

ٖٓ.ٖٙ 
  

(ٓ.ٓٔ
)  

داخل 
 السجسهعات

ٖٜٕٔٔ.ٖٚ ٜٔٗ ٘ٛ.ٖٚ 

   ٜٜٔ ٕٗ.ٖٕ٘ٛٓ الكمي

 التعاطف

بين 
 السجسهعات

ٖٕ٘ٗ.ٜ٘ ٘ ٚٓٗ.ٜٜ 

ٖٛ.ٖٕ
  

(ٓ.ٓٔ
)  
  

داخل 
 السجسهعات

ٖٜ٘ٙ.ٕٓ ٜٔٗ ٔٛ.ٗٓ 

   ٜٜٔ ٙٔ.ٜٗٓٚ الكمي

 
تشظيم 

 االنفعاالت

بين 
 السجسهعات

ٕٗٛٓ.ٗٙ ٘ ٜٙٓ.ٜٗ 

ٖ٘.ٓٔ 
(ٓ.ٓٔ

)  
  

داخل 
 السجسهعات

ٖٕٖ٘.ٓٗ ٜٔٗ ٕٚ.ٗٗ 

   ٜٜٔ ٓ٘.ٕ٘ٔٓٔ الكمي

السعخفة 
 الهججانية

بين 
 السجسهعات

ٔٔٚ٘٘.ٜٛ ٘ ٕٖ٘ٔ.ٕٓ 
ٖٙ.ٜٓ 

(ٓ.ٓٔ
)  
  

داخل 
 السجسهعات

ٕٖٔٙٔ.ٚٓ ٜٔٗ ٖٙ.ٕٚ 
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   ٜٜٔ ٛٙ.ٕٚٔٔٗ الكمي

 
التهاصل 
 االجتساعي

بين 
 السجسهعات

ٜٔٛٔ.ٖٛ ٘ ٖٔٛٙ.ٕٛ 

ٗٙ.ٗٚ 
(ٓ.ٓٔ

)  
  

داخل 
 السجسهعات

ٚٙٙ٘.ٕٗ ٜٔٗ ٖٜ.٘ٔ 

   ٜٜٔ ٓٛ.ٙٗٛٙٔ الكمي

 
الحكاء 

االنفعالي 
 )ككل(

بين 
 السجسهعات

ٕٜٔٛٓٛ.٘
ٚ 

٘ 
ٖٙٗٔٚ.ٜ

ٔ 

ٗٗ.ٕٚ
  

(ٓ.ٓٔ
)  
  

داخل 
 السجسهعات

ٜٜٔ٘٘ٛ.ٙ
ٔ 

ٜٔٗ ٕٕٛ.ٖٙ 

 الكمي
ٖٜٗٔٙٚ.ٔ

ٛ 
ٜٜٔ   

إدارة 
األزمات 
 األسخية

ما قبل حجوث 
 األزمة

بين 
 السجسهعات

ٖٛ٘ٔ.ٜٚ ٘ ٔٚٓٙ.ٖٙ 

ٖٖ.ٜٖ 
(ٓ.ٓٔ

)  
  

داخل 
 السجسهعات

ٜٚ٘ٚ.ٖٙ ٜٔٗ ٘ٓ.ٖٓ 

   ٜٜٔ ٕٗ.ٜٕٛٛٔ الكمي

 
وقهع األزمة 
 ومعالجتيا

بين 
 السجسهعات

ٜٛٓٛ.ٖٓ ٘ ٔٚٛٔ.ٙٔ 

ٖٗ.ٓٚ 
(ٓ.ٓٔ

)  
  

داخل 
 السجسهعات

ٔٓٔٗ٘.ٜٓ ٜٔٗ ٕ٘.ٕٜ 

   ٜٜٔ ٕٔ.ٖٜ٘ٓٔ الكمي

ٔٓ.ٓ) ٕٜ.ٖٓ ٔٔ.ٙٔٚٔ ٘ ٗ٘.ٓٛ٘ٛبين  
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  ( السجسهعات ما بعج األزمة
داخل   

 السجسهعات
ٔٓٚٙٛ.ٛ٘ ٜٔٗ ٘٘.٘ٔ 

   ٜٜٔ ٓٗ.ٜٖٜٗٔ الكمي

إدارة األزمات 
 )ككل(

بين 
 السجسهعات

ٜٕٚٚٔ.ٚٙ ٘ 
ٔ٘٘ٛٗ.ٖ

٘ 

ٖٖ.ٜٓ 
(ٓ.ٓٔ

)  
داخل 

 السجسهعات
ٜٛٔٚ٘.ٜٚ ٜٔٗ ٜٗ٘.ٙٚ 

 الكمي
ٜٔٙٚٓٚ.٘

ٙ 
ٜٜٔ   

ولحلظ تخى الباحثتان أن التعميع يداعج الفخد مغ خبلل اإلشبلع والقخاءة وإتاحة الفخص 
التعميسية والتجارب التصبيكية واألنذصة الجساعية عمى السثابخة وتشسية أساليب التفكيخ بصخيقة 
عقبلنية ومشصكية وتشسى قجرتو عمى إقامة عبلقات إجتساعية والتػاصل والقجرة عمى تفيع 

ات األخخيغ والتحمي بالسخونة والربخ واألصخار عمى الشجاح. وكمسا إرتفع مدتػى تعميع احتياج
ربة األسخة يختفع وعييا وإدراكيا وتختقي بسدتػاىا الفكخي واإلجتساعى والثقافي الرحي  

 والػججاني وتربح قجرتيا عمى التفاعل بإيجابية مع األخخيغ. 

( والتي أكجت عمى قجرتيا عمى خمق بيئة ٕٔٔٓالعمػان )حسج أوقج إتفقت الشتائج مع دراسة 
 اجتساعية يدػدىا التعاشف والحػار والتػاصل االجتساعى وفيع السحيصيغ بيا.

وجػد تبايغ دال إحرائيا بيغ متػسصات متػسصات درجات عيشتى الجراسة فى مرخ 
 لستغيخ السدتػي التعميسي لؤلم ،والدعػدية في مدتػى الحكاء اإلنفعالى بأبعاده السختمفة تبعا تبعًا 

( األعمى لرالح السدتػى التعميسى السختفع وىى قيسة دالة ٜٓ.ٖٖحيث كانت قيسة ف )
( وحشان عبج العاشى ٕٛٓٓويتفق ذلظ مع نتائج دراسة نادية أبػ سكيشة ووفاء الرفتى )إحرائيا، 

(ٕٜٓٓ.) 
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عالي لخبة األسخة يجعميا تتصمع وتخى الباحثتان بأن ذلظ نتيجة مشصكية فسدتػى التعميع ال 
عمى الكتب والسجبلت وكل ما ىػ ججيج وحجيث مغ تصػر عمسي وتكشػلػجي وىحا يشعكذ عمييا 
برػرة إيجابية مسا يؤدى إلى زيادة خبخاتيا وبحلظ تكتدب قجرة وميارة فى حل السذكبلت وشخح 

دارة األزمات األسخية ىى إدارة العجيج مغ الحمػل والبجائل ومػاجية األزمات بكل ثقة وكفاءة ، فإ
لمحاضخ والسدتقبل وتبشى عمى العمع والسعخفة، إلدراتيا إدارة عمسية رشيجة وبأساليب أكثخ فاعمية 
مغ خبلل إدراك ربة األسخة ذات السؤىل العمسي األعمى لكافة اإلجخاءات والخصػات التي تسكشيا 

ادة مغ األزمات الدابقة والعسل عمى حساية مغ إتخاذ القخارات الدميسة والحكيسة وكيفية األستف
حشان الحمبى أسختيا واإلرتقاء بسدتػاىا والسحافطة عمى سبلمة أفخادىا، وىحا ما أكجت دراسة 

أنو كمسا زاد وعى ربة األسخة وخبختيا كانت قادرة عمى تجاوز األزمة واختيار أساليب  (0266)
 عمسية وايجابية فى التعامل معيا.

 (064كسا ىه مهضح بالججول ) LSDتجاه  الفخوق تم تظبيق اختبار لمهقهف عمي ا

 سادسًا: تبعا لمجخل الذيخي:

( وجػد تبايغ دال إحرائيا بيغ متػسصات درجات عيشتى الجراسة فى ٖٕيتزح مغ ججول )
مرخ والدعػدية في مدتػى الحكاء اإلنفعالى بأبعاده السختمفة تبعًا لستغيخ مدتػي الجخل الذيخى 

مدتػى الجخل  السختفع وىى قيسة دالة  ( األعمى لرالح ٖٛ.ٚٚة حيث كانت قيسة ف )لؤلسخ 
 إحرائيا. 

بػجػد عبلقة ايجابية  والتى أضيخت Sjoberg  (2001وقج اتفقت نتائج الجراسة مع دراسة )
بيغ الحكاء االنفعالى والجخل الذيخى األعمى، وتػصمت الباحثتان مغ خبلل السقاببلت الفخدية 
التي أجختيا مع أفخاد العيشة إلى أن ارتفاع مدتػى الجخل الذيخي لؤلسخة يختفع السدتػى السعيذي 

باتيع مسا يشعكذ شكل إيجابى مسا يداعجىا عمى تحقيق أىجاف أفخاد أسختيا الستعجدة وإشباع رغ
عمييع وعمى إنفعاالتيع وتستعيع بالرحة الشفدية والجدسانية وشعػرىع بالخضا والدعادة والثقة 

 بالشفذ.
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وجػد تبايغ دال إحرائيا بيغ متػسصات درجات ربات األسخ عيشتى الجراسة فى مرخ -
ستغيخ مدتػى الجخل الذيخي لؤلسخة والدعػدية في إدارة األزمات األسخية بسخاحميا الستعجدة تبعًا ل

 ( األعمى لرالح مدتػى الجخل السختفع وىى قيسة دالة إحرائيا،  ٘ٛ.ٚ٘،حيث كانت قيسة ف )

وتفدخ الباحثتان ذلظ بأن زيادة مدتػى الجخل يسكغ األسخة مغ رصج السديج مغ السػارد التي 
يتفق ذلظ مع دراسة زيشب تداعج عمى مػاجيو األزمات بأسمػب إدارى أكثخ فاعمية وجػدة و 

والتي أشارت إلى أن    Crossman (1992)( ودراسةٕٛٓٓ( ، ومشى حدغ )ٕٗٔٓيػسف ) 
إدراك األزمة ومجى معالجتيا يتػقف إلى حج كبيخ عمى مقجار السػارد الستاحة لؤلسخة، واختمفت 

والتي  (ٕٔٔٓ(، ودراسة سسيخة قشجيل وآخخون )ٜٕٓٓمع دراسة كبل مغ حشان عبج العاشى )
 أشارت إلى عجم وجػد عبلقة بيغ الجخل وإدارة األزمات األسخية .

لسعخفة داللة الفخوق بين متهسظات درجات لجرجات ربات األسخ  LSDاختبار  (:06ججول )
عيشتى الجراسة فى مرخ والدعهدية  في مدتهى الحكاء اإلنفعالى بأبعاده 

 عجدة تبعا لمسدتهى التعميسى لألم 4السختمفة وإدارة األزمات األسخية بسخاحميا الست

 الجشدية السكهن 

السدتهي 
التعميسي 

 لألم

 الدعهديات السرخيات

مشخف
 ض

 مختفع متهسط مشخفض مختفع متهسط

إدارة 
االنفعاال

 ت
 

 السرخيات

 ٘ٓ.ٕ  مشخفض
ٔٓ.ٗٛ

* 
ٕٔ.ٜ٘

* 
ٓ.ٖٓ ٓ.ٜٙ 

   متهسط
ٕٔ.ٖ٘

* 
ٔٓ.ٜٓ

* 
ٕ.ٜٓ ٖ.ٓٔ 

    مختفع
ٕٖ.ٖٗ

* 
ٔٓ.ٗ٘* ٜ.ٕ٘* 

 الدعهديات
 *ٜٛ.ٕٔ     مشخفض

ٖٔ.ٜٓ
* 

 ٕٜ.ٓ      متهسط
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       مختفع

 التعاطف

 السرخيات

 ٕ٘.ٓ ٗٔ.ٓ *ٖٔ.ٜ *ٗٚ.٘ ٛ٘.ٔ  مشخفض
 ٖٛ.ٔ ٕٚ.ٔ *ٗ٘.ٚ *ٕٖ.ٚ   متهسط

    مختفع
ٔٗ.ٛٚ

* 
٘.ٙٓ* ٘.ٜٗ* 

 الدعهديات

 *ٖٛ.ٜ *ٕ.ٜ     مشخفض
 ٔٔ.ٓ      متهسط
       مختفع

تشظيم 
االنفعاال

 ت

 السرخيات

 ٛٔ.ٓ ٚٛ.ٓ *ٙٚ.ٜ *ٙٔ.ٚ *ٜٓ.ٕ  مشخفض

   متهسط
ٔٓ.ٓٚ

* 
ٙ.ٛ٘* ٖ.ٚٚ* ٖ.ٜٓ* 

    مختفع
ٔٙ.ٜٕ

* 
ٙ.ٕٜ* ٙ.ٜٚ* 

 الدعهديات

 *ٜٗ.ٜ *ٕٙ.ٓٔ     مشخفض
 ٛٙ.ٓ      متهسط
       مختفع

السعخفة 
الهججاني

 ة

 السرخيات

 ٖٕ.ٖ  مشخفض
ٔٔ.ٖٙ

* 
ٔ٘.ٓٚ

* 
ٓ.ٕٔ ٓ.ٓ٘ 

   متهسط
ٔٗ.ٛٙ

* 
ٔٔ.ٛٗ

* 
ٖ.ٗٗ ٖ.ٔٛ 

    مختفع
ٕٙ.ٚٓ

* 
ٔٔ.ٕٗ* 

ٔٔ.ٙٛ
* 

 الدعهديات
 *ٕٛ.٘ٔ     مشخفض

ٔ٘.ٕٓ
ٖ* 

 ٕٙ.ٓ      متهسط
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       مختفع

التهاصل 
االجتساع

 ي

 السرخيات

 *ٜٜ.ٜ *ٓ٘.ٗ  مشخفض
ٖٔ.ٓٛ

٘* 
ٓ.ٚٗ ٓ.ٜٚ 

   متهسط
ٔٗ.٘ٓ

* 
ٛ.٘ٚ* ٖ.ٚٙ* ٖ.ٖ٘* 

    مختفع
ٕٖ.ٓٛ

* 
ٔٓ.ٖٚ* 

ٔٓ.ٜٚ
* 

 الدعهديات

 *ٖٗ.ٕٔ     مشخفض
ٕٔ.ٔٔ

* 
 ٖٕ.ٓ      متهسط
       مختفع

الحكاء 
االنفعالي 

 )ككل(

 السرخيات

 ٕٛ.ٗٔ  مشخفض
ٗ٘.ٕٓ

* 
ٙٓ.ٓٓ

* 
ٓ.٘ٔ ٓ.ٖٚ 

   متهسط
ٜ٘.ٖٓ

* 
ٗ٘.ٕٚ

* 
ٔٗ.ٜٚ 

ٔٗ.ٙ٘
* 

    مختفع
ٔٓ٘.ٓ

ٕ* 
ٗٗ.٘ٔ* 

ٗٗ.ٙ٘
* 

 الدعهديات

 *ٓ٘.ٓٙ     مشخفض
ٙٓ.ٖٚ

* 
 ٗٔ.ٓ      متهسط
       مختفع

ما قبل 
حجوث 
 األزمة

 السرخيات

 ٗٛ.ٖ  مشخفض
ٔٓ.ٛٓ

* 
ٔٓ.ٖٗ

* 
ٗ.ٖٗ* ٗ.٘ٚ* 

   متهسط
ٔٗ.ٙٗ

* 
ٙ.ٜ٘* ٛ.ٔٛ* ٛ.ٗٔ* 
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    مختفع
ٕٔ.ٕٖ

* 
ٙ.ٗٙ* ٙ.ٕٕ* 

 الدعهديات

 *ٚٚ.ٗٔ     مشخفض
ٔ٘.ٓٔ

* 
 ٕٗ.ٓ      متهسط
       مختفع

وقهع 
األزمة 
ومعالج
 تيا

 السرخيات

 ٗٓ.ٖ  مشخفض
ٔٔ.ٕٔ

* 
ٔٓ.ٗٚ

* 
٘.ٜ٘* ٘.ٔٓ* 

   متهسط
ٔٗ.ٕ٘

* 
ٚ.ٖٗ* ٛ.ٖٙ* ٛ.ٔٗ* 

    مختفع
ٕٔ.ٜٙ

* 
٘.ٙٔ* ٙ.ٔٔ* 

 الدعهديات

     مشخفض
ٔٙ.ٕٓٚ

* 
ٔ٘.٘ٚ

* 
 ٜٗ.ٓ      متهسط
       مختفع

ما بعج 
 األزمة

 السرخيات

 ٕٛ.ٖ  مشخفض
ٔٓ.ٖٔ

* 
ٔٔ.ٗٔ

* 
ٖ.ٗٚ ٗ.ٔ٘* 

   متهسط
ٔٗ.ٖٔ

* 
ٚ.ٜ٘* ٚ.ٕٜ* ٚ.ٜٚ* 

    مختفع
ٕٔ.ٖٚ

* 
ٙ.ٛٗ* ٙ.ٔ٘* 

 الدعهديات
 *ٛٛ.ٗٔ     مشخفض

ٔ٘.٘ٚ
* 

 ٛٙ.ٓ      متهسط
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       مختفع

إدارة 
األزمات 
 )ككل(

 السرخيات

 ٓٚ.ٓٔ  مشخفض
ٖٕ.ٖٖ

* 
ٖٕ.ٖٕ

* 
ٖٔ.ٗٓ* 

ٖٔ.ٖٛ
* 

   متهسط
ٖٗ.ٖٓ

* 
ٕٔ.ٕٙ

* 
ٕٗ.ٔٓ* 

ٕٗ.ٖ٘
* 

    مختفع
ٙٗ.ٙٙ

* 
ٔٛ.ٜٕ* 

ٔٛ.ٜٗ
* 

 الدعهديات

 *ٖٚ.٘ٗ     مشخفض
ٗٙ.ٔٙ

* 

 ٖٗ.ٓ      متهسط

       مختفع

 

الستهسظات واالنحخافات السعيارية لجرجات ربات األسخ عيشتى الجراسة فى مرخ  (:00ججول )
في مدتهى الحكاء اإلنفعالى بأبعاده السختمفة وإدارة األزمات األسخية  والدعهدية

 بسخاحميا الستعجدة تبعا لمسدتهى الجخل الذيخى4

السكيا
 س

 الجشدية األختبار  السكهن 

 الدعهدية السرخية

 الجخل الذيخى لألسخة الجخل الذيخى لألسخة

 مختفع متهسط مشخفض مختفع متهسط مشخفض

 أبعاد
 الحكاء 
اإلنفعا

إدارة 
 اإلنفعاالت

 ٚ٘ ٕٙ ٚٔ ٜٖ ٜٕ ٕٖ العجد

 ٜٔ.ٜٖ ٛٛ.ٖٛ ٚٗ.ٜٔ ٓٓ.ٔ٘ ٘ٗ.ٖٚ ٜ٘.ٖٚ الستهسط

 ٚٚ.٘ ٕٔ.ٙ ٗ٘.ٖ ٓٓ.ٓ ٖٜ.ٛ ٛٙ.ٜاإلنحخاف 
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 السعيارى  لى

 التعاطف

 ٚ٘ ٕٙ ٚٔ ٜٖ ٜٕ ٕٖ العجد

 ٜٔ.ٖٕ ٓٓ.ٖٕ ٛٛ.ٓٔ ٓٓ.ٖٓ ٕٛ.ٕٕ ٖٛ.ٕٕ الستهسط

اإلنحخاف 
 السعيارى 

٘.ٕٚ ٘.ٜٙ ٓ.ٓٓ ٖ.ٙٗ ٕ.ٖٕ ٕ.ٖ٘ 

تشظيم 
 اإلنفعاالت

 ٚ٘ ٕٙ ٚٔ ٜٖ ٜٕ ٕٖ العجد

 ٕٚ.ٕٗ ٖٛ.ٕٗ ٖ٘.ٔٔ ٓٓ.ٖٖ ٛٗ.ٕٕ ٓ٘.ٖٕ الستهسط

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٛ.ٕٕ ٚ.ٔٗ ٓ.ٓٓ ٕ.ٔٛ ٖ.ٖٔ ٕ.ٛ٘ 

 السعخفة
 الهججانية

 ٚ٘ ٕٙ ٚٔ ٜٖ ٜٕ ٕٖ العجد

 ٜٔ.ٜٖ ٕٔ.ٓٗ ٚٗ.ٜٔ ٓٓ.ٗ٘ ٜٙ.ٖٚ ٖٛ.ٜٖ الستهسط

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٔٔ.ٓٚ ٔٓ.ٔٛ ٓ.ٓٓ ٙ.ٓٙ ٘.ٔ٘ ٗ.ٕٚ 

التهاصل 
 اإلجتساعى

 ٚ٘ ٕٙ ٚٔ ٜٖ ٜٕ ٕٖ العجد

 ٖ٘.ٕٖ ٘ٛ.ٖٔ ٖ٘.ٙٔ ٓٓ.٘ٗ ٜ٘.ٖٓ ٔٗ.ٕٖ الستهسط

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٛ.ٜٛ ٜ.ٕٕ ٓ.ٓٓ ٘.٘ٛ ٖ.ٚٙ ٖ.ٔٗ 

الحكاء 
 اإلنفعالى 
 )ككل (

 ٚ٘ ٕٙ ٚٔ ٜٖ ٜٕ ٕٖ العجد

 الستهسط
ٔ٘٘.ٕ

٘ 
ٔ٘ٓ.ٗ

ٛ 
ٕٖٔ.ٓ

ٓ 
ٚٚ.ٚٔ 

ٔ٘ٛ.ٕ
ٖ 

ٜٔ٘.ٖ
ٚ 

 ٘ٛ.ٜ ٖٗ.ٓٔ ٜٙ.ٕٓ ٓٓ.ٓ ٜٙ.ٖٛ ٓ٘.ٕٗاإلنحخاف 
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 السعيارى 

 مخاحل 
 إدارة
األزما
 ت

األسخ 
 ية

 مخحمة 
ما قبل 
 حجوث
 األزمة

 ٚ٘ ٕٙ ٚٔ ٜٖ ٜٕ ٕٖ العجد

 ٚٙ.ٖٙ ٘ٛ.ٖٙ ٙٓ.ٙٔ ٓٓ.٘ٗ ٕٛ.ٖٓ ٕ٘.ٖٔ الستهسط

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٔٓ.ٙٓ ٔٓ.ٔٗ ٓ.ٓٓ ٗ.ٖٚ ٔ.ٛ٘ ٔ.ٜٔ 

 مخحمة 
وقهع 

 زمةاأل 
 ومعالجتيا

 ٚ٘ ٕٙ ٚٔ ٜٖ ٜٕ ٕٖ العجد

 ٜٔ.ٖٚ ٛ٘.ٖٚ ٙٓ.ٙٔ ٙٓ.ٙٔ ٜٚ.ٖٓ ٕٛ.ٖٔ الستهسط

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٔٔ.ٓٓ ٔٓ.ٙٓ ٗ.ٖٚ ٗ.ٖٚ ٕ.٘٘ ٕ.ٖٗ 

 مخحمة
مابعج 
 األزمة

 ٚ٘ ٕٙ ٚٔ ٘ٛ.ٔ ٘ٛ.ٖٙ ٕٖ العجد

 ٕٔ.ٖٚ ٘ٔ.ٖٙ ٖ٘.ٙٔ ٓٓ.٘ٗ ٕٚ.ٖٔ ٖٓ.ٕٖ الستهسط

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٔٔ.ٙ٘ ٔٔ.ٖٛ ٓ.ٓٓ ٘.٘ٛ ٕ.٘ٚ ٔ.٘ٛ 

إدارة 
 األزمات
 األسخية 
 ) ككل(

 ٚ٘ ٕٙ ٚٔ ٜٖ ٜٕ ٕٖ العجد

 ٜٚ.ٕٜ ٙ٘.ٜٗ الستهسط
ٖٔ٘.ٓ

ٓ 
ٗٛ.ٗٚ 

ٔٔٓ.٘
ٛ 

ٔٔٔ.ٓ
ٚ 

اإلنحخاف 
 السعيارى 

ٖٖ.ٔ٘ ٖٕ.ٓٔ ٓ.ٓٓ ٔٗ.ٖٔ ٖ.ٔٙ ٖ.ٚٛ 
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تحميل التباين االحادي االتجاه لمفخوق بين متهسظات لجرجات ربات األسخ عيشتى  (:09ججول )
الجراسة فى مرخ والدعهدية في مدتهى الحكاء اإلنفعالى بأبعاده السختمفة وإدارةا 

 ألزمات األسخية بسخاحميا الستعجدة تبعا لمسدتهى الجخل الذيخي 4

السكيا
 س

 البعج
مرجر 
 التباين

مجسهع 
 السخبعات

درجا
ت 
الحخي
 ة

متهسط 
 السخبعات

قيسة 
 )ف(

مدتهي 
 الجاللة

 

الحكاء 
 االنفعالي

إدارة 
 االنفعاالت

 

بين 
السجسهعا

 ت
ٕٕٕٔٓ.ٚٙ ٘ ٕٗٗٗ.ٔ٘ 

٘ٛ.ٓٛ
  

 (ٓ.ٓٔ
) 

داخل 
السجسهعا

 ت
ٛٔٙٗ.ٙٙ ٜٔٗ ٕٗ.ٜٓ 

   ٜٜٔ ٕٗ.ٖٕ٘ٛٓ الكمي

 التعاطف

بين 
السجسهعا

 ت
ٖٗٗٓ.ٕٕ ٘ ٛٛٙ.ٓٗ 

ٙٗ.ٖ٘
  

داخل  (ٔٓ.ٓ)
السجسهعا

 ت
ٕٖٙٙ.ٜٗ ٜٔٗ ٖٔ.ٖٚ 

   ٜٜٔ ٙٔ.ٜٗٓٚ الكمي

 

تشظيم 
 االنفعاالت

بين 
السجسهعا

 ت
ٕ٘ٛٙ.ٖٙ ٘ ٔٔٙ٘.ٕٚ 

ٕ٘.٘ٛ
  

(ٓ.ٓٔ)
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داخل 
السجسهعا

 ت
ٕٜٜٗ.ٔٗ ٜٔٗ ٕٕ.ٔٙ 

   ٜٜٔ ٓ٘.ٕ٘ٔٓٔ الكمي

السعخفة 
 الهججانية

بين 
السجسهعا

 ت
ٜٔٗٔٛ.ٕ٘ ٘ ٕٜٖٛ.ٚٓ 

ٕٙ.ٜٕ
  

(ٓ.ٓٔ)
  

داخل 
السجسهعا

 ت
ٜٜٜٔ.ٔٙ ٜٔٗ ٗٚ.ٕٗ 

   ٜٜٔ ٛٙ.ٕٚٔٔٗ الكمي

 

التهاصل 
االجتساع

 ي

بين 
السجسهعا

 ت
ٔٓ٘ٙٔ.ٜٚ ٘ ٕٕٔٔ.ٖٙ 

ٙ٘.ٕٓ
  

(ٓ.ٓٔ)
  

داخل 
السجسهعا

 ت
ٕٙٛ٘.ٓٓ ٜٔٗ ٖٕ.ٗٓ 

   ٜٜٔ ٓٛ.ٙٗٛٙٔ الكمي

 

الحكاء 
االنفعالي 

 )ككل(

بين 
السجسهعا

 ت

ٕٕٛٓٓٛ.٘
ٖ 

٘ 
ٗ٘ٙٓٔ.ٚ

ٔ 
ٚٚ.ٖٛ

  
(ٓ.ٓٔ)

داخل   
السجسهعا

 ت

ٖٔٔٙٚٓ.ٙ
٘ 

ٜٔٗ ٘ٛ٘.ٜٖ 
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 الكمي
ٖٜٗٔٙٚ.ٔ

ٛ 
ٜٜٔ   

إدارة 
األزمات 
 األسخية

ما قبل 
حجوث 
 األزمة

بين 
السجسهعا

 ت
ٖٖٕٔٔ.ٖٙ ٘ ٕٕٙٙ.ٖ٘ 

ٖٙ.ٕٔ 

  

  

(ٓ.ٓٔ)
  

  
داخل 

السجسهعا
 ت

ٜٙ٘ٙ.ٜٚ ٜٔٗ ٖ٘.ٛٙ 

   ٜٜٔ ٕٗ.ٜٕٛٛٔ الكمي

 

وقهع 
األزمة 
ومعالجتي

 ا

بين 
السجسهعا

 ت
ٖٔٔ٘ٚ.ٕ٘ ٘ ٕٕٚٔ.٘ٓ 

داخل  (ٔٓ.ٓ) ٕٙ.ٚ٘
السجسهعا

 ت
ٜٚٙ٘.ٙٓ ٜٔٗ ٖٜ.ٙٚ 

   ٜٜٔ ٕٔ.ٖٜ٘ٓٔ الكمي

 

ما بعج 
 األزمة

بين 
السجسهعا

 ت
ٜٔٓٚٓ.ٜٛ ٘ ٕٔٗٔ.ٜٛ 

ٗٛ.ٔٓ
  

داخل  (ٔٓ.ٓ)
السجسهعا

 ت
ٖٜٛٙ.٘ٓ ٜٔٗ ٗٗ.ٖ٘ 

   ٜٜٔ ٓٗ.ٜٖٜٗٔ الكمي
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إدارة 
األزمات 
 )ككل(

بين 
السجسهعا

 ت

ٔٓٓٓٔٛ.ٗ
ٔ 

٘ 
ٕٖٓٓٓ.ٙ

ٛ 

٘ٚ.ٛ٘
  

(ٓ.ٓٔ) 
داخل 

السجسهعا
 ت

ٜٙٚٓٚ.ٔٗ ٜٔٗ ٖٗ٘.ٚٚ 

 الكمي
ٜٔٙٚٓٚ.٘

ٙ 
ٜٜٔ   

 

 ( 044كسا ىه مهضح بالججول ) lSDلمهقهف عمي اتجاه  الفخوق تم تظبيق اختبار  -

لسعخفة داللة الفخوق بين متهسظات لجرجات ربات األسخ عيشتى  LSDاختبار  (:04ججول )
الجراسة فى مرخ والدعهدية في مدتهى الحكاء اإلنفعالى بأبعاده السختمفة وإدارة 

 األزمات األسخية بسخاحميا الستعجدة تبعا لمسدتهى الجخل الذيخي 4

 الجشدية السكهن 
السدتهي 

 التعميسي لألم

 دياتالدعه  السرخيات

 مشخفض
متهس
 ط

 مختفع متهسط مشخفض مختفع

إدارة 
 االنفعاالت

 

 السرخيات
 ٓٙ.ٔ ٜٕ.ٔ *ٕٔ.ٛٔ *ٓٗ.ٖٔ ٘ٔ.ٓ  مشخفض
 ٗٚ.ٔ ٗٗ.ٔ *ٜٚ.ٚٔ *٘٘.ٖٔ   متهسط
 *ٓٛ.ٔٔ *ٔٔ.ٕٔ *ٕ٘.ٖٔ    مختفع

الدعهديا
 ت

 *ٕٚ.ٜٔ *ٔٗ.ٜٔ     مشخفض
 ٖٔ.ٓ      متهسط
       مختفع

 السرخيات التعاطف
 ٕٛ.ٓ ٖٙ.ٓ *ٜٗ.ٔٔ *ٕٙ.ٚ ٓٔ.ٓ  مشخفض
 ٕٜ.ٓ ٕٚ.ٓ *ٜٖ.ٔٔ *ٕٚ.ٚ   متهسط
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 *ٓٛ.ٙ *ٓٓ.ٚ *ٔٔ.ٜٔ    مختفع

 الدعهديات

 *ٖٔ.ٕٔ *ٔٔ.ٕٔ     مشخفض
 ٜٔ.ٓ      متهسط
       مختفع

تشظيم 
 االنفعاالت

 السرخيات

 ٕٕ.ٔ ٛٛ.ٓ *ٜٚ.ٔٔ *ٓ٘.ٜ ٕٓ.ٔ  مشخفض
 *ٖٕ.ٕ ٜٓ.ٔ *ٜ٘.ٓٔ *ٔ٘.ٓٔ   متهسط
 *ٕٛ.ٛ *ٔٙ.ٛ *ٚٗ.ٕٔ    مختفع

 الدعهديات

 *ٛٔ.ٖٔ *٘ٛ.ٕٔ     مشخفض
 ٖٖ.ٓ      متهسط
       مختفع

السعخفة 
 الهججانية

 السرخيات
 ٗ٘.ٓ ٗٚ.ٓ *ٜٓ.ٜٔ *ٕٙ.ٗٔ ٜٙ.ٔ  مشخفض
 ٕٕ.ٕ ٖٗ.ٕ *ٕٔ.ٛٔ *ٖٔ.ٙٔ   متهسط
 *ٛٓ.ٗٔ *ٛٛ.ٖٔ *ٕ٘.ٖٗ    مختفع

 الدعهديات

 *ٗٗ.ٕٓ *ٗٙ.ٕٓ     مشخفض
 ٕٓ.ٓ      متهسط
       مختفع

التهاصل 
 االجتساعي

 السرخيات

 *ٜ٘.ٕٔ ٕٛ.ٔ  مشخفض
ٔٙ.ٖٓ٘

* 
ٓ.٘ٙ ٓ.ٓٙ 

 ٙٚ.ٔ ٕٙ.ٔ *ٖٕ.ٗٔ *ٔٗ.ٗٔ   متهسط
 *ٗٙ.ٕٔ *٘ٔ.ٖٔ *ٗٙ.ٕٛ    مختفع

 الدعهديات

 *ٜٜ.٘ٔ *ٜٗ.٘ٔ     مشخفض
 ٓ٘.ٓ      متهسط
       مختفع

الحكاء 
االنفعالي 

 السرخيات
 ٕٔ.ٗ ٜٛ.ٕ *ٗ٘.ٚٚ *٘ٚ.ٚ٘ ٚٚ.ٗ  مشخفض
 ٜٛ.ٛ ٘ٚ.ٚ *ٚٚ.ٕٚ *ٔ٘.ٕٙ   متهسط
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 )ككل(
    مختفع

ٖٔ٘.ٕٜ
* 

٘ٗ.ٚٙ* ٖ٘.ٖٙ* 

 الدعهديات
 *ٙٙ.ٔٛ *ٕ٘.ٓٛ     مشخفض
 ٗٔ.ٔ      متهسط
       مختفع

ما قبل 
حجوث 
 األزمة

 السرخيات
 *ٔٗ.٘ *ٜ٘.٘ *ٜٔ.٘ٔ *٘ٚ.ٖٔ ٜٚ.ٓ  مشخفض
 *ٜٖ.ٙ *ٚ٘.ٙ *ٕٔ.ٗٔ *ٕٚ.ٗٔ   متهسط
 *ٖٖ.ٛ *٘ٔ.ٛ *ٜٗ.ٕٛ    مختفع

 الدعهديات

 *ٓٙ.ٕٓ *ٛٚ.ٕٓ     مشخفض
 ٛٔ.ٓ      متهسط
       مختفع

وقهع 
األزمة 
 ومعالجتيا

 السرخيات

 *ٜٔ.٘ *ٜٕ.ٙ *ٕٕ.٘ٔ *ٔٚ.ٖٔ ٕٖ.ٓ  مشخفض
 *ٕٕ.ٙ *ٔٙ.ٙ *ٜٓ.ٗٔ *ٖٓ.ٗٔ   متهسط
 *ٓٛ.ٚ *ٕٗ.ٚ *ٜٗ.ٕٛ    مختفع

 الدعهديات

 *ٖٔ.ٕٔ *ٔ٘.ٕٔ     مشخفض
 ٖٛ.ٓ      متهسط
       مختفع

ما بعج 
 األزمة

 السرخيات

 *ٚٔ.٘ *ٕٔ.ٗ *ٚٙ.٘ٔ *ٜٙ.ٕٔ ٖٔ.ٓ  مشخفض
 *ٛٗ.٘ *ٕٗ.ٗ *ٖٚ.٘ٔ *ٕٚ.ٖٔ   متهسط
 *ٛٚ.ٚ *ٗٛ.ٛ *ٗٙ.ٕٛ    مختفع

 الدعهديات

 *٘ٛ.ٕٓ *ٓٛ.ٜٔ     مشخفض
 ٙٓ.ٔ      متهسط
       مختفع

 *ٓ٘.ٙٔ *ٔٓ.ٙٔ *ٜٓ.ٙٗ *ٖٗ.ٓٗ ٓٙ.ٔ  مشخفض السرخياتإدارة 
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األزمات 
 )ككل(

 *ٓٔ.ٛٔ *ٔٙ.ٚٔ *ٜٗ.ٗٗ *ٖٓ.ٕٗ   متهسط

 *ٕٜ.ٖٕ *ٕٗ.ٕٗ *ٕ٘.ٙٛ    مختفع

 الدعهديات

 *ٜ٘.ٕٙ *ٓٔ.ٕٙ     مشخفض

 ٜٗ.ٓ      متهسط

       مختفع

 4 وفى ضػء ماسبق يتزح قبػل الفخض الثانى كمياً 

 الفخض الثالث: 

تػجج عبلقة ارتباشية دالة إحرائيا بيغ درجات ربات األسخ عيشتى الجراسة فى مرخ 
 بسخاحميا الستعجدة.والدعػدية في مدتػى الحكاء اإلنفعالى بأبعاده السختمفة وإدارة األزمات األسخية 

لمتحقق مغ صحة ىحا الفخض استخجمت الباحثتان معامل ارتباط بيخسػن مغ الجرجات الخام 
Pearson Correlation Coefficient   ( يػضح ذلظ.ٕ٘بيغ الستغيخات وججول ) 

مرفهفة معامالت االرتباط بين محاور مدتهى الحكاءاإلنفعالى بأبعاده السختمفة  (:09ججول )
ربات األسخ عيشتى الجراسة وإدارة األزمات األسخية بسخاحميا الستعجدة فى لجى 

 مرخ والدعهدية 4

 
إدارة 
االنفعا
 الت

التعاط
 ف

تشظيم 
االنفعاال

 ت

السعخفة 
الهججان

 ية

التهاصل 
االجتسا
 عي

الحكاء 
االنفعال
ي 
 )ككل(

ما قبل 
حجوث 
 األزمة

وقهع 
األزمة 
ومعالج
 تيا

ما بعج 
 األزمة

إدارةاالزمات 
األسخية 
 )ككل(

إدارةاالنفعا
 الت

6 
2498

0** 
2499

2** 
2494

4** 
2494

4** 
2484

4** 
2499

2** 
2496

1** 
2448

9** 
24969** 

 6  التعاطف
2486

9** 
2494

4** 
2498

4** 
2489

6** 
2499

9** 
2499

8** 
2490

1** 
24944** 
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تشظيم 
 االنفعاالت

  6 
2499

9* 
2482

0** 
2489

4** 
2499

9** 
2490

6** 
2448

4** 
24906** 

السعخفة 
 الهججانية

   6 
2480

2** 
2481

0** 
2494

4** 
2494

6** 
2490

8** 
24999** 

التهاصل 
 االجتساعي

    6 
2489

4** 
2499

4** 
2499

8** 
2491

2** 
24949** 

الحكاء 
االنفعالي 

 )ككل(
     6 

2499
4** 

2491
6** 

2494
4** 

24918** 

ماقبل 
حجوث 
 األزمة

      6 
2484

0** 
2489

2** 
24889** 

وقهع 
األزمة 
 ومعالجتيا

       6 
2481

8** 
24898** 

مابعجاألزم
 ة

        6 24880** 

إدارةاالزما
ت األسخية 

 )ككل(
         6 

 ٔٓ.ٓ**دالة عشج مدتػي ٘ٓ.ٓ*دالة عشج مدتػي 

 



 

- 696 - 
  0261 يهليه –(4مدمدل العجد ) –نىالثاالعجد  –نىالثاالسجمج 

 مجمة دراسات وبحهث التخبية الشهعية

( وجػد ارتباط دال إحرائيا بيغ درجات ربات األسخ عيشتى الجراسة ٕ٘يتزح مغ ججول )
والدعػدية في مدتػى الحكاء اإلنفعالى بأبعاده السختمفة وإدارة األزمات األسخية فى مرخ 

 بسخاحميا الستعجدة،

وتفدخ الباحثتان ذلظ بأن الحياة األسخية مميئة بالعجيج مغ الزغػط واألزمات ويعتبخ الحكاء 
فاءة وفاعمية األنفعالى أحج العػامل األساسية والسيسة والتى تداعج عمى إدارة تمظ األزمات بك

والترجى ليا والتعامل معيا بشجاح ، فاألشخاص األذكياء إنفعاليًا يجركػن بجقة ويكيسػن حاالتيع 
األنفعالية ويعخفػن متى وكيف يعبخون عغ إنفعاالتيع ويجرون حالتيع السداجية بفاعمية، لحلظ يخى  

واالتدان والػاقعية كمسا زادت ( أنو كمسا إتدع السدخح الػججاني لمعقل بالجقة ٕٚٓٓخالج الشجار )
( بأنو ٕٙٓٓمعو إسياماتو فى إعصاء الفخصة فى إختيار البجائل فى حياتو ولحلظ أكج دمحم شو )

يتزسغ قجرة الفخد مغ التعخف عمى مذاعخه وإنفعاالتو والتسييد بيشيا والتعامل مع السذاعخ 
سكشو مغ استخجام وتػضيف تمظ الدمبية كالذعػر باإلحباط وتخاكع ضغػط الحياة فيحه القجرة ت

السذاعخ واإلنفعاالت لمػصػل إلى قخارات صائبة تسكشو مغ إدارة األزمات التي تػاجيو بجػدة 
  Reivich & Schutte (2002)وكفاءة وقج أتفقت نتائج الجراسة مع دراسة كبل مغ دراسة 

،Grewal & Salovey (2005)  ( والتٖٕٔٓ( وأنغام )ٕٓٔٓومرصفى األسصل ) ي إىتست
بجراسة تأثيخ الحكاء اإلنفعالى عمى قجرة الفخد عمى مػاجية أزمات وصعػبات الحياة وأسفخت 
نتائج ىحه الجراسة عمى أن إمتبلك أو تعمع ميارات الحكاء اإلنفعالى يؤدى إلى تحدغ وتشسية 

 قجرات األفخاد عمى التػاصل وإتخاذ القخار ومػاجية أزمات وصعػبات الحياة . 

 ماسبق يتزح قبهل الفخض الثالث كميًا 4 وفى ضهء

 التهصيات:

 بشاء عمى نتائج الجراسة تهصى الباحثتان بسا يمى :

مـــــغ خـــــبلل الجيـــــات السعشيـــــة  عقدددددج دورات تجربيبدددددة وندددددجوات تثقفيدددددو قبدددددل وبعدددددج الددددددواج -1
ـــــب اإلرشـــــاد واالستذـــــارات األســـــخية  تتزـــــسغ  ـــــػمي لمســـــخأة أو مـــــغ خـــــبلل مكات ـــــالسجمذ الق ب

 اآلتي :
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ميارات الحكاء االنفعالى وتعديد أىسيتو فى شتى جػانب الحياة عامة واألسخية خاصة تشسية  - أ
وىػ ما يصمق عميو جػلسان "بالتشسية الػججانية " حيث يخى أن الشجاح فى الحياة الجراسية 

 والسيشية والدواجية يتصمب ىحا الشػع مغ الحكاء االنفعالى إضافة إلى الحكاء العقمي .

تجريب عمى إستخجام ميارات الحكاء االنفعالى فى إدارة األزمات األسخية العسل عمى ال -ب
السختمفة وذلظ مغ خبلل خمق أزمات أسخية معيشة والتجريب عمى التعامل معيا بسخاحميا 
السختمفة أسمػب عمسي يتشاسب مع السدتػى االقترادى االجتساعى لجييا حتى تشعع بحيمة 

األزمات وضغػط الحياة فى ىحا العرخ الحى نعيذو أسخية ىادئة خالية مغ السذكبلت و 
 بتغيخاتو الدخيعة.

مــجى أىسيــة  تهجيددو واضددعى السشدداىج فددى وزارتددى التخبيددة والتعمدديم ووزارة التعمدديم العددالي إلددى -2
ــحكاء االنفعــالى وجــػدة إدارة األزمــات عامــة واألســخية خاصــة والحــث عمــى إدخــاليع   ميــارات ال

عسمية كجدء مغ السشاىج التـي تـجرس لمجشدـيغ فـي السـجارس  كسػاد وأنذصة جساعية وتصبيقات
والجامعــات إلكدــابيع ميــارات حياتيــة وإجتساعيــة ججيــجة تسكــشيع مــغ مػاجيــة كافــة السذــكبلت 

 واألزمات فى السدتقبل وتحقيق الدعادة والشجاح فى الحياة عامة والحياة األسخية خاصة .

الخبخاء والستخررين فى السجال  إنذاء خط ساخن لخبات األسخ لالستعانة ببعض-9
لسداعجتيا ولتقجيع الشرح والسذػرة لسػاجية األزمات األسخية والترجي ليا وكيفية إدارتيا 

 والتعامل معيا بأسمػب عمسي بقجرة وكفاءة عالية .

عمى االىتسام بقزايا  حث وسائل اإلعالم السدسهعة والسقخوءة والسخئية والجيات السخترة-4
خة العخبية والعسل عمى  نذخ ثقافة السػضػعات الستعمقة بعمع الشفذ اإليجابي ومذكبلت األس

فى جسيع األوساط والسياديغ ومغ أىسيا " ميارات الحكاء االنفعالى" وتبيغ دوره الفعال فى 
مػاجية ضغػط الحياة وإدارة األزمات األسخية مسا يؤدى إلى نجاح الفخد أسخيًا وأكاديسيًا 

 خ وميشيًا ......ال
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 السخاجدددع:

 السخاجع العخبية:

 القخآن الكخيم  

الحكاء االنفعالي وعبلقتو بالسيارات االجتساعية وانساط التعمق لجى  (:0266احسج العمهان ) .ٔ
شمبة الجامعة في ضػء متغيخي التخرز والشػع االجتساعي لمصالب ،السجمة االردنية في 

 .ٕ،عجد ٚالعمػم التخبػية، مجمج 
 ٔإدارة األزمات ، اإلسكشجرية ، الجار الجامعية ، ط ( :0221 أحسج ماىخ ) .ٕ

أون لشدبة  -اإلسيام الشدبى لسكػنات قائسة بار (:0229إليام خميل ، أمشية الذشاوى ) .ٖ
الحكاء الػججانى فى التشبؤ بأساليب السجابية لجى شمبة الجامعة ، مجمة دراسات نفدية ، 

 ( ، القاىخة ٔ) ٘ٔ

لحكاء اإلنفعالى وعبلقتو بالدعادة والثقة بالشفذ لجى شمبة جامعة ا (:0224آمال جهدة ) .ٗ
( ، كمية التخبية ٖ)ٕٔاألقرى ، مجمة جامعة الشجاح لؤلبحاث )العمػم اإلندانية ( ، السجمج 

 ، جامعة األقرى ، غدة ، فمدصيغ.

 الحكاء بكل مغ وعبلقتو الذخري الحكاء (:0228 ( حبيب عمي دمحم السشعم عبج أمل .٘
 كمية بشيا، جامعة مشذػرة، رسالة ماجدتيخغيخ الجامعة ، شبلب لجي الحات وتقجيخ الػججاني

 .ببشيا التخبية

 .االولى الصبعة .والتػزيع لمشذخ العالسية الجار .الػججانى الحكاء (:0221حدهنو ) دمحم أمل .ٙ

الية الحكاء الػججان لمعامميغ ببعس الجامعات فى و  (:0266أنذ الظيب الحدين رابح ) .ٚ
 ( .ٖالخخشػم الدػدانية ، السجمة العخبية لتصػيخ التفػق ، العجد )

الحكاء اإلنفعالى وعبلقتو بأساليب التعامل مع الزغػط  (:0269أنغام ىادى حدن ) .ٛ
 الشفدية، عسان، دار صفاء لمشذخ والتػزيع .

إدارة األزمات األسخية وعبلقتيا بأبعاد التػافق لجى  (: 0229إيسان صالح إبخاليم رزق )  .ٜ
 األشفال، رسالة ماجدتيخ ، كمية اإلقتراد السشدلى ، جامعة السشػفية .
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الحكاء الػججانى )تخجسة صفاء األعدخ، وعبلء  ( :0222بام روبشذ ، جاك سكهت ) .ٓٔ
 الجيغ كفافى(، القاىخة ، دار قباء لمشذخ والتػزيع .

الحكاء االنفعالى وعبلقتو باإلنجاز الجراسي لجى تبلميح التعميع الثانػى  (:0264بمقاسم دمحم ) .ٔٔ
 ، رسالة ماجدتيخ ، كمية العمػم االجتساعية ، جامعة وىخان ، الجدائخ .

الحكاء الػججاني وعبلقتو بالكفاءة الحاتية وإستخاتيجيات مػاجية  (:0221جابخ دمحم عبج هللا ) .ٕٔ
، العجد  ٘الزغػط لجى معمسى السخحمة االبتجائية ، دراسات عخبية فى عمع الشفذ ، مجمج 

ٖ . 

 ببعس وعبلقتو وقياسو مفيػمو الحكاء الػججاني (:0224عثسان ) الحي عبج حباب .ٖٔ
 جامعة مشذػرة، غيخ دكتػراه  الخخشػم ،رسالة اليةبػ  دراسة مدحية .الجيسػغخافيو الستغيخات
 .الخخشػم

 مفاليع الفعال واالنفعالي العاشفي الػججاني الحكاء (:0228عثسان ) الحي عبج حباب .ٗٔ
  .والتػزيع ديبػنػ لمشذخ ، دار وتصبيقات ، عسان

 IBM SPSSاإلحراء والحاسب اآللي: تصبيقات (:0264حدن عهض حدن الجشجي) .٘ٔ
Statistics V21 .مكتبة األنجمػ السرخية، القاىخة، الصبعة األولي ، 

األزمات السيشية واألسخية وأساليب الدوجات فى التعامل معيا ،  (:0266حشان الحمبى ) .ٙٔ
دراسة ميجانية عمى عيشة مغ الدوجات فى محافطة دمذق ، مجمة جامعة دمذق ، السجمج 

 ، العجد الثالث + الخابع . ٕٚ

السذاركة الفعالة لمسخاىق فى إدارة األزمات  (:0228عبج العاطى )حشان سامي دمحم دمحم  .ٚٔ
األسخية وانعكاسيا عمى بعس الدسات الذخرية ، مجمة بحػث األقتراد السشدلى ، كمية 

 .ٖ( ، العجد ٜٔاألقتراد السشدلى ، جامعة السشػفية ، السجمج ) 

السخحمة الثانػية بسحمية  الحكاء الػججاني لجى شمبة(: 0228خالج حدن جاد هللا أبه زيج ) .ٛٔ
ششجى وعبلقتيع بتحريميع فى مادة الخياضيات وإتجاىاتيع نحػ معمسييا ، رسالة 

 ماجدتيخغيخ مشذػرة ، جامعة الخخشػم ، الدػدان .
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الحكاء الػججانى لجى األشفال قياسو وتسايد أبعاده ،  (:0224خالج عبج الخازق الشجار ) .ٜٔ
 .ٕٗ، ع ٚٔدراسات نفدية ، مج 

الحكاء العاشفى، ) تخجسة ليمى الجبالى(، سمدمة عالع السعخفة ،  (:0222ال جهلسان ) داني .ٕٓ
 ، يرجرىا السجمذ الػششى لمثقافة والفشػن واآلداب ، الكػيت . ٕٕٙعجد 

مجى فاعمية بخنامج التشػيخ االنفعالى فى تشسية الحكاء  (:0229رزق دمحم عبج الدسيع ) .ٕٔ
ة التخبية بالصائف ، مجمة جامعة أم القخى لمعمػم التخبػية االنفعالى لمصبلب والصالبات بكمي
 ( .ٕ( ، العجد )٘ٔواالجتساعية واالندانية ، مجمج )

الحكاء االنفعالى وعبلقتو باضصخاب الذخرية لجى  ب(: 0229رشا عبج الفتاح الجيجى )  .ٕٕ
 . ٕٔ، عجد ٔعيشة مغ دارس عمع الشفذ ، مجمة عمع الشفذ العخبى السعاصخ ، مجمة 

الفخوق فى بعس الستغيخات الشفدية فى ضػء  (:0229رشاد مهسى ، سيام الخظاب ) .ٖٕ
متغيخي الحكاء الػججانى والجشذ لجى السخاىق األزىخى ، مجمة كمية التخبية ، جامعة عيغ 

 ( .ٕ، )جٕٚشسذ ، 

جػدة إدارة األزمات األسخية وعبلقتيا بجػدة الحياة (: 0264زيشب صالح محسهد يهسف ) .ٕٗ
، العجد  ٕٗألقتراد السشدلى ، مجمة االقتراد السشدلى ، جامعة السشػفية ، مجمج ،كمية ا
 االول .

إدارة األزمات فى عالع متغيخ، مكتبة عيغ شسذ،  (:0222زيشب دمحم حدين حقى ) .ٕ٘
 القاىخة.

العبلقات األسخية بيغ الشطخية  (:0220زيشب دمحم حدين حقى، نادية حدن أبه سكيشة ) .ٕٙ
 ، القاىخة . ٔعيغ شسذ ، طوالتصبيق، مكتبة 

فاعمية بخنامج إرشادى إلدارة األزمات السالية لخبة األسخة ، رسالة  (:0228سحخ الخظيب ) .ٕٚ
 ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، كمية األقتراد السشدلى ، جامعة أم القخى .
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الحكاء االنفعالى وعبلقتو بكل مغ فاعمية الحات  ىد(:6492سعج بن حامج آل يحى العبجلى ) .ٕٛ
والتػافق الدواجى لجى عيشة مغ السعمسيغ الستدوجيغ بسجيشة مكة السكخمة ،رسالة ماجدتيخ ، 

 كمية التخبية ، جامعة أم القخى بسكة السكخمة ، السسمكة العخبية الدعػدية .

دة نافحة عمى السػلبة والتفػق الحكاءات الستعج (:0262سميسان عبج الهاحج يهسف إبخاليم ) .ٜٕ
 واالبجاع ، السكتبة السرخية .

عبلقة اإلدخار  (:0266سسيخة قشجيل ، الحديشى رجب ريحان، نيى جالل دمحم سعج ) .ٖٓ
واستثسار جدء مغ دخل األسخة فى حل األزمات األسخية الصارئة ، مجمة بحػث التخبية 

 ثانى ، أكتػبخ.( ، الجدء الٖٕالشػعية ، جامعة السشرػرة ، العجد )

الحكاء االنفعالى وعبلقتو بالتحريل الجارسى لجى عيشة مغ  (:0262سياد السممى ) .ٖٔ
الستفػقيغ والعادييغ )ميجانية عمى شمبة الرف العاشخ مغ مجارس الستفػقيغ والعادييغ فى 

د ، العج ٕٙمجيشة دمذق( ، كمية التخبية ، مجمة دمذق لمعمػم االندانية والتخبػية  ، السجمج 
ٖ. 

أحجاث الحياة الزاغصة وأساليب  (:0266سهزان بديهنى ، فاروق الدعيج جبخيل ) .ٕٖ
مػاجيتيا والقمق واألكئتاب لجى شالبات الجامعة ، دراسة مقارنو بيغ مرخ والدعػدية ، 

 إبخيل. ٖٔ-ٗٔالجولي الثالث فى الفتخة  -السؤتسخ الدشػي العخبي الدادس

لحكاء الػججاني أسدو، تصبيقاتو ، تشسيتو ، دار الفكخ ا (:0224الديج إبخاليم الدسادونى ) .ٖٖ
 ، عسان.

 عالع مجمة لمسعمع ، السيشي والتػافق الػججاني الحكاء :(ٕٔٓٓالدسادوني) إبخاليع الديج .ٖٗ
 الحجيثة. ربصة التخبية ا " التخبية عالع القاىخة، ، الثالث العجد التخبية،

إدارة األزمات األسخية وعبلقتيا بجػدة  (:0269شيساء إسساعيل عبج السشعم الخويشى ) .ٖ٘
 الحياة، رسالة دكتػراه ، كمية التخبية الشػعية ، جامعة السشرػرة .

دراسة اآلثار الشفدية واإلجتساعية لمغدو العخاقى لجولة الكػيت،  (:6889طمعت مشرهر ) .ٖٙ
 لقاىخة .الجاعيات( نجوى بحثية ، عالع السعخفة ، ا -ردود الفعل  –الػقائع  -)السقجمات 
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 ببعس وعبلقتو الػججاني الحكاء :)0224حديب ) دمحم محسهد، مرظفى عبجالحي .ٖٚ
 .الشفدية لمجراسات السرخية والبلمعخفية لمذخرية ، السجمة السعخفية الستغيخات

الحكاء العاشفي والدعادة الدوجية ، دار غخيب لمصباعة  (:0269عبج المظيف دمحم خميفة ) .ٖٛ
 والشذخ، القاىخة.

الحكاء الػججاني وعبلقتو بالزغػط الحياتية لجى شمبة  (:0264 أحسج الدىخانى )عبج هللا .ٜٖ
جامعة السمظ سعػد، جامعة السمظ سعػد، السسمكة العخبية الدعػدية، دراسات، العمػم 

 .ٖ، العجد ٔٗاإلندانية واإلجتساعية ، السجمج 

ت مخكد الخبخات إدارة األزمات التخصيط لسا يحجث، إصجارا (:0220عال أحسج إصالح ) .ٓٗ
 السيشية )بسيظ(، القاىخة .

إدارة األزمات اإلستخاتيجية الخياض، جامعة نايف العخبية  (:0266عمى ىميهل الخويمى ) .ٔٗ
 لمعمػم األمشية ، الدعػدية .

الحكاء اإلنفعالى وعبلقتو بالكفاءة السيشية  ىد(:6408عسخ بن عبج هللا مرظفى مغخبى ) .ٕٗ
لثانػية فى مجيشة مكة السكخمة، رسالة ماجدتيخ، جامعة أم لجى عيشة مغ معمسى السخحمة ا

 القخى، مكة السكخمة، السسمكة العخبية الدعػدية .

العبلقة بيغ الكيادة الخجمية والحكاء العاشفى، جامعة نايف  (:0224فاروق الديج عثسان ) .ٖٗ
 لمعمػم األمشية ، السسمكة العخبية الدعػدية .

بعس األساليب السعخفية والدسات الذخرية الفارقة بيغ ذوى  (:0229فتهن خخنهب ) .ٗٗ
الحكاء اإلنفعالى السختفع ، والحكاء االنفعالى السشخفس لجى شمبة السخحمة الثانػية ، رسالة 

 ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، جامعة القاىخة، معيج الجراسات والبحػث التخبػية .

 شفدية ، السكتب االسبلمى ، بيخوت .الحكاء االنفعالى والرحة ال (:0229مبيض مأمهن ) .٘ٗ

إدارة األزمات: مشيج إقترادى إدارى لحل األزمات عمى  (:0229محدن أحسج الحزيخى ) .ٙٗ
 .ٖمدتػى األقتراد القػمى والػحجة االقترادية ، القاىخة ، مكتبة مجبػلى ، ط
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ي لجى الحكاء االنفعالى وعبلقتو بالتكيف الشفدي واالجتساع (:0266دمحم ساعج الجعيج ) .ٚٗ
شمبة جامعة تبػك فى السسمكة العخبية الدعػدية، رسالة ماجدتيخ، جامعة مؤتة ، السسمكة 

 العخبية الدعػدية.

الحكاء االندانى، الكػيت، السجمذ الػششى لمثقافة والفشػن واآلداب،  (:0221دمحم طو ) .ٛٗ
 . ٖٖٓسمدمة عالع السعخفة ، عجد 

 دار والتصبيق، مشذأة الشذأة مابيغ الػججاني الحكاء (:0262) سعيج الخهلي محسهد .ٜٗ
 السعارف، اإلسكشجرية.

الحكاء العاشفي وعبلقتو بسيارات مػاجية الزغػط لجى  (:0262مرظفى رشاد األسظل ) .ٓ٘
شمبة كميات التخبية بجامعات غدة ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، كمية التخبية ، الجامعة 

 اإلسبلمية، غدة، فمدصيغ .

الحكاء الػججانى وعبلقتو  بالعػامل الخسدة الكبخى  (:0224السجيج )مشرهر عبج  .ٔ٘
 لمذخرية، رسالة ماجدتيخ ، كمية اآلداب ، جامعة القاىخة .

أساليب مػاجيو األزمات األسخية ، دراسة ميجانية (: 0229مشى محسهد عبج هللا حدن ) .ٕ٘
 لعيشة مغ أسخ مجيشة القاىخة ، جامعة عيغ شسذ ، القاىخة .

إدارة األزمات األسخية وعبلقتيا بالتػافق الجراسي لجى  (:0229 إسساعيل مدمم )ميجة دمحم .ٖ٘
شالبات كمية التخبية إلعجاد السعمسات بججه ، مجمة بحػث األقتراد السشدلي ، جامعة 

 ( ، العجد األول .ٖٔالسشػفية ، مجمج )

 (:0229نادية حدن أبه سكيشة، عبيخ محسهد الجويك، إيسان صالح إبخاليم رزق ) .ٗ٘
العبلقة بيغ إدارة األزمات األسخية والتػافق لجى أشفال السخحمة اإلبتجائية ، مجمة بحػث 

 (.ٔ،ٕ( ، العجد )٘ٔاالقتراد السشدلى، جامعة السشػفية ، مجمج )

السدانجة االجتساعية كسا تجركيا  (:0229نادية حدن أبه سكيشة ، وفاء صالح الرفتى ) .٘٘
ا بالتػافق الدواجى واالتجاه نحػ إدارة األزمات األسخية، مجمة السخأة حجيثة الدواج وعبلقتي

 ( . ٔ( ، العجد )ٛٔبحػث االقتراد السشدلى ، جامعة السشػفية ، مجمج )
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دورة تجريبية لمسعمسات )إدارة األزمات وحل السذكبلت(، وزارة  (:0224نادية عبج القادر ) .ٙ٘
 التخبية والتعميع ، الكػيت. 

سيخة أحسج قشجيل، أحسج البيى الديج، الحديشي رجب ريحان نادية عبج السشعم، س .ٚ٘
بخنامج إرشادى إلدارة األزمات األسخية وعبلقتو بالتػافق الدواجى ، ممخز  (:0262)

 ( ، سبتسبخ. ٛٔرسالة دكتػراه ، مجمة بحػث التخبية الشػعية ، جامعة السشرػرة ، العجد )

اعمية بخنامج إرشادى لتشسية وعى ف (:0229نجالء سيج حدين، عبيخ محسهد الجويك ) .ٛ٘
السخأة السعيمة بإدارة األزمات األسخية ، مجمة بحػث األقتراد السشدلي ، كمية االقتراد 

 .ٜٜ، ٔٙ( ، ص ٔ( ، العجد )ٛٔالسشدلي ، جامعة السشػفية ، مجمج )

فاعمية مكاتب التػجية واالستذارات األسخية نحػ إدارة  (:0222نعسة مرظفى رقبان ) .ٜ٘
األسخة وأثخ ذلظ عمى السشاخ األسخى، السؤتسخ الدشػى الخامذ إلدارة األزمات  أزمات

 والكػاراث ، كمية التجارة ، جامعة عيغ شسذ .

، دار  ٕدليمظ إلى اإلدارة العمسية لمذئػن السشدلية ، ط (:0260نعسة  مرظفى رقبان ) .ٓٙ
 الدساحة لمصبع والشذخ الجولى ، اإلسكشجرية. 

الحكاء االنفعالى والدسات الذخرية لجى السكتدبيغ (: 0262ى )يهسف بن سالم العشد  .ٔٙ
عمى السخجرات، رسالة دكتػراه ، جامعة نايف العخبية لمعمػم اإلندانية ، السسمكة العخبية 

 الدعػدية .
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Abstract: 

The source of the power lies within each housewife, she just have to 

discover, develop and employed it in the optimum employment in a way 

that help her to serve herself and her family and achieve their goals with 

feeling of happiness and contentment and stability prisoners, as success 

or failure depends on the awareness of housewife with her emotions and 

feelings, its way of use and good management, which is considered the 

cornerstone and the foundation that facilitate problem solving and 

understanding and facing the challenges of life and cope with it logically 

and work under pressure, initiative and motivate herself and the ability to 

conclusion and take appropriate decisions and overcome anxiety and 

resist despair and frustration with attempts innovative solutions more 

effectively, as much as a family housewife having skills of emotional 

intelligence, she will be successful in life in various forms, where 

emotional intelligence is the strongest skill acquired by the individual to 

resist pressure and crisis and control, manage and deal with more quality 

and efficient manner. Therefore, the main objective of the study was to 

study the level of emotional intelligence with its various dimensions 

(emotions management, sympathy, emotions arrangement, feeling 

knowledge, social communication) among housewives of two samples 

from Egypt and Saudi Arabia and it relationship to the management of 

family crises with its various stages (pre-crises stage, crises and its 

treatment, post-crises) (Comparative Study). The study was applied on 

(200) families; (100) of them were Egyptian households and (100) Rob 

Saudi families were selected randomly from different social, economic 
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and educational levels. The results showed that there is a statistically 

significant difference at the level of significance (0.01) between the mean 

scores of households of the research sample in Egypt and Saudi Arabia in 

the level of emotional intelligence in its various dimensions and 

management of multi-family crisis depending on the nationality 

difference in favor of Egyptian households. There is also a statistically 

significant difference at the level of significance (0.05) between the mean 

scores of households of the research sample in Egypt and Saudi Arabia in 

the level of emotional intelligence in its various dimensions and 

management of multi-family crisis according to the variables of social 

and economic level (head of the family business, household size, age, 

Mother’ education, father's education, family income), the results were in 

favor of the working households, and in favor of a large family size, and 

in favor of the of older households, and in favor of mothers and fathers 

with higher education, and in favor of the owners of high-income 

households respectively. Also, the results showed a statistically 

significant correlation at the level of significance (0.01) between the 

mean scores of households of the research sample in Egypt and Saudi 

Arabia in the level of emotional intelligence of different dimensions and 

management of family crises with multiple stages. The researchers 

recommended to urged the audio-visual and video media and the 

competent authorities to give attention to issues and problems of the Arab 

families and working to spread the culture of topics related to the positive 

psychology in all circles and squares, specially emotional intelligence 

skills and its effective role in facing the pressures of life and management 

of family crises, which leads to the success of the individual familiarly, 

academically and professionally... etc. 

Key words: Emotional intelligence, family crisis management. 

 


