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عات لتنمية مهارات الذكاء برنامج التدخل المهني من منظور طريقة العمل مع الجما
 العاطفي في إدارة العالقات الزوجية

  ملخص الدراسة: :أولا 
فعالية برنامج التدخل المهني من منظور طريقة العمل معع ختبار إ إلىلدراسة تهدف ا

الجماعععات لتنميععة مهعععارات الععطفا  الععععاطاي فععي إلارة العمهعععات الى جيععة  مهعععارة الععوعى العععطاتى 
 لمعععج العععطات معععع اخخعععرق  إسعععتخدم  م يعععاس  – التععععاط   – الدافعيعععة  –ت  إلارة اإلناععععاا

 سع  الدراسة من خمله إلختبار فر ض  ،مهارات الطفا  العاطاى فى إلارة العمهات الى جية
الدراسعععة علعععى اال ار المتعععرللتن علعععى موتعععت التوجيعععه   اإلستمعععارات ااسعععرية  هعععد تعععم إختيعععار 

 جععا ت  ،خععرت تجريةيععة موونععة فععل مجموعععة مععن خمعع   ل ارمجمععوعت ن إاععداضما ةععاب ة  اا
النتائج لتؤفد صحة فر ض الدراسة فى  نه  توجد فر ق لالة إاصعائيا  بع ن متوسع ات لرجعات 
معععدات التيععاتر بعع ن ال ياسعع ن القةلععى  البعععدت للمجمععوعت ن التجريةيععة  ال ععاب ة علععى م يععاس 

  جية لصالح تياتر المجموعة التجريةيةق.مهارات الطفا  العاطاى فى إلارة العمهات الى 
 جية.، اإللارة، العمهات الى  الطفا  العاطاي، مهاراتال ،التدخل المهني الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The objective of the study was to test the effectiveness of the 

occupational intervention programme in terms of a way of working 

with groups to develop emotional intelligence skills in managing 

marital relationships. The skill of self- awareness, emotion 

management,motivation,empathy and self-integration was used. The 

measure of emotional intelligence skills in managing marital 

relationships was used to test study assignments on  undecided couples 

on Marriage guidance and Consulting office. One control and one 

experimental group were selected. Each group consisted of five  pairs 

There are statistically significant difference between the mean scores of 

the rates of heterogeneity between the pre-and post –measures of the 

experimental groups and the control on the measure of marital 

intelligence skills in favor of heterogeneity of the experimental group. 

Key words: Professional intervention, skills, emotional intelligence, 

management, Marital relations.   
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 أولا: مشكلة الدراسة:
 الممومت المعقدة في ظل عصر   صبح  ااسرة المعاصرة تعاني العدتد من التحديات،    

التحديات  مختل  ميالتن الحياة،  لعل اامن ااسري ال وم من  عقد بال يوطات في تىخر
ها ااسرة ةر رة إجتماعية ماسة تت لة التي تنبيي التصدي لها ان العمل على سممة

نة التنموية على مختل  ااصعدة،  إن بنا  ااسرة السليمة  ليمومتها اخم ااجات المجتمع
 جول شريو ن متمئم ن،  متاهم ن لمعاني المراكة  مدرف ن لما ت راه الحياة  تت لت

المعاصرة من متي رات  تحوات مؤثرة مما ي من قيام  سرة ضانئة،  متماسوة  ساسها 
،  الت حية، في سة ل تحق ق ااضداف الممترفة،  في ظل ضطه االمات التعا ن،  التكامل

ليه بات التوافق في الحياة الى جية من ال مواات التي يسعى إل ها فل فرل متى ر    مقةل ع
 .في المجتمع

على   الى ار  رهى آليه  رثها الخالق عى  جل لإلنسان لتكوين  ضم خلية في إعمار المجتمع، 
  فيمنظمة تةرر شرعية العمهة ب ن الرجل  المر ة،  فق السنة التي  رالضا هللا س  مقةولة   

غ ر خلقه  ف رته التي ف ر الناس عل ها، فم يمون  ن تستمر الحياة إا بالى ار الدائم،   
المتوه  في ج ل من ااجيال    لمن من االمان  فق معات ر إلهية  رالضا هللا سبحانه 

ْن  َ   تعالى،  ب نها لنا ُوُنوا ِإَلْ َها َ اجا  لِ َتسْ ُوْم َ لْ نُاسِ في القر ن الكريم " َ ِمْن آَياِتِه َ ْن َخَلَق َلُكم مِ 
ة  َ َرْاَمة من ضنا    ق،21يةر م:آ"   سورة ال إن فى ذلك خيات لقوم تتاكر ن  َ َجَعَل َبْ َنُكم مََّولَّ

على  رة،  يمومن ه ت الرجي لديمومتهاالمولة  الرامة يعدان عمال التوافق الى اجي في ااس
، ص ص 2003سري، . )نحو آمن، فالى ار المتوافق ضو الى ار الطي تسوله المولة  الرامة

 ق. 35-36
 ضو   الى ار ضو الرف ىة ااساسية التي تقوم عليه ااسرة في  ي مجتمع من المجتمعات،     

 يعد الى ار عمهة ذات هدسية خاصة،   يمثل ةر رة ب ولوجية  اجتماعية في اياة اإلنسان
حظات فهو عمهة طويلة اامد تستمر  مدت الحياة، ف تمارك ف ها طرفا العمهة  الى جانق الل
، لى جةالسع دة  الارح، النجاح،  اإلنجالاتق،  يوفر لهماعمهة شراكة اميمة ما ب ن الى ر  ا

 موميةت اافرال للمراكة  المولة  لي ينظر لهطه العمهة على  نها  ف ل  س لة إلشباِع ااجا
  (.46،ص 2013)بنات،الحياة الى جية، 

 يحمل الى ار قيمة عالية ا يمون اإلستينا عنها  المر ر بد نها في ضطه الحياة،  ذلك     
انه توفر لإلنسان العدتد من ااشيا  التي ا يمون له  ن يحصل عل ها من ل ن الى ار 
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ا ث توفر العمهة الى جية للعائلة الدف ،  اامان،  الحماية من  (تكوين عائلة   ا: منه
العالم الخارجي، لطا فهي شي  مهم في اياة اإلنسان،  الحصول على  طاال يقوم فم الوالدتن 
بترب تهما ضو من  كثر ااشيا  إةاا  للسعالة على الحياة،  من ضطا المن لق فإن  إختبار 

في الحياة من  جمل  الشراكة()جدترا  بالتجربة،   ي ا  تعتةر  الحياة الى جية سيوون ش ئا  
ااشيا  التي هد يحصل عل ها اإلنسان، خاصة إذا ما فان المريك مومم  لآلخر، فهو توفر له 
الحت  العاطاة،  المساندة، فما  نه يخا  عنه ضموم الدنيا، فالحياة بد ن المراكة ستةد  مملة 

  (Reasons,2020 ). ايان  خرت  في بعض ااايان،  صعبة في
الة فى  هد  ظهرت بيانات تقدترية صالرة عن الجهال المرفىت للتعةئة العامة  اإلاصا ، لي   

 ل  االة  20.7نحو  2021عدل ااات ال مق ا ث بلغ عدل الحاات بنهاية ليسمةر عام 
 1.6لة بلي  ، بىيا2020 ل  االة طمق فى شهر ليسمةر عام  19.1طمق ب نما فان  

 . ل  االة طمق
بمأن ماتتعلق بحاات  2022فما فم  تقرير للجهال المرفىت الصالر فى مارس    

 ل   255بلغ  2021ال مق الرسمية لتؤفد  ن إجمالى معدات ال مق فى مصر فى عام 
االة طمق "  كثر من ربع مل ون االة طمق رسمى "، من خمل إشهالات ال مق الرسمية، 

 2021االة طمق لكل  ل  من سوان مصر الطتن بلغ عدلضم اتى نهاية  2.5معدل ب
ى مل ون إا هل م ،  إت ح  ن معدات ال مق الرسمية فى محافظة الدههلية ات 102اوالى 
 ضطا مؤشر لإلضتمام بتوعية اال ار على  2.4بمعدل  16741بلغ عدلضا  2021نهاية 

  .ة  التيلت على الصراعات  المماكل ب نهماكيفية اإلضتمام بالحياة الى جي
 ل  االة  222فما  كد الجهال المرفىت  التعةئة  اإلاصا   ن بلي  بيانات ال مق    

،  فقا  لةيانات 2021 ل  االة خمل  245لتةلغ  %13، ثم إرتاع  بنسبة 2020خمل 
طمق  مام فل   ل  االة 24تحدث االة طمق فل لقيقت ن،    ةح  ن مصر تمهد  2020

، مم را  إلى  نه من المتوهع إرتااع نست ال مق خمل 2020االة ل ار،  فقا  لةيانات  100
من ااات ال مق  %12المقرر إصدارضا فى ضطا العام، فما   ةح  ن  2020بيانات 

 %6.5خمل العام الثانى،    %9،  2020ادث  خمل العام اا ل من الى ار  فقا  لةيانات 
من ااات ال مق  هع  فى السنوات الثمث  %28ل العام الثالث،  ت فى المجمل خم

اا لى مؤفدا   ضمية التخ يط الج د هةل الى ار  تدخل  جهىة الد لة المعنية  من ب نها  لارة 
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  الجهالالمرفىت للتعةئة  .الت امن اإلجتماعى لتنا ط مبالرات للتوعية للحد من ااات ال مق
 ق 2022إلاصا ، مارس، العامة  ا

 ضطا مؤشر على  نه يجت اإلضتمام بتوعية ااسرة المصرية اول  ضمية بطل الجهد من     
ا،  جل الحااظ على إستقرار الحياة الى جية   مجابهة الممومت ااسرية التى تعترض  مانه

ى اى ففا  العاط من ضنا  هع إختيار البااثة إلجرا  برنامج للتدخل المهنى لتنمية مهارات الط
 إلارة العمهات الى جية تجنبا  لوهوع ال مق  ضدم ااسرة المصرية.

فما تتأثر العمهة الى جية بمخصية فل من الى ر  الى جة سوا  فى تدعيم التوافق     
فهما الى اجى    فى خلق نوع من الصراع  التوتر الطي تهدل العمهة، فما تتأثر بدرجة اختم

 ابليةام المواه   اااداث التي تمر عل هما،  بدرجة اإلاساس بالقلق  عدم القااناعال ن  م
 (.54،ص2004)مؤمن،للتكيف مع المت لبات الجدتدة للحياة الى جية 

جية من فإلارة العمهات الى جية من اامور الهامة ب ن الى ج ن ا ث اتخلوا  ت اياة ل      
ات بمول طةيعى،  يمون  ن تستمر  تؤثر على المماكل  الخمفات،  هد تمر ضطه الخمف

ة لى جيالعمهة ب ن ال رف ن، لطلك ابد من إمتمك القدرة على التعامل الصحيح مع الخمفات ا
تد است  ضم تها، فهناك بعض اال ار ايست يعون إلارة العمهات الى جية ب نهما مما تتىا

   .الخمفات بمول مستمر من هةل  ادضما    فل هما
 تىاتدتفما إن التوتر في العمهات الى جية بات  مر  فأنه ا تنتهي،  اجم ممولة ال مق     

ن مسوا  الاعلي الظاضر    الر اي المستتر،  ش وع مظاضر إنعدام توافق اال ار اول فث ر 
ر ا نتامجاات الحياة، سوا  اإلجتماعية    اإلهتصالية،    العاطفية،    الاكرية  غ ره،  ضط

ل ع  المهارات اإلجتماعية في الحياة الى اجية،    نتار التباتن  التباعد في الخواص 
اهم و  ال المتي رات المم ىة لكل هما،  لعدم هدرة  طراف العمهة على اإلختيار المناست،    لس

 ةالمسةق عن الى ار،  تعارض التوهعات عند فل هما تجاه اخخر  ايال ه ايا اياتية مختلا
 (.26، ص2004من، )مؤ 

ة ا ث ترت البااثة  ن ةع  مهارات الطفا  العاطاى تؤلت إلى عدم هدرة طرفى العمه      
من فهم اااتهم الداخلية،  ةبط مماعرضم،  التحوم فى ل افعهم،  عدم فهم اخخرين 
 اإلاساس بهم،  هلة فهم التواصل مع اخخر، مما تؤلت لعدم هدرتهم على تكوين عمهات 

 .ماعية إيجابية مع بع هما البعض مما يسةت صراعات ناسية   سرية  مجتمعيةإجت
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فما تت ح  ن ةع  مهارات الطفا  العاطاى فى إلارة العمهات الى جية يوون عائق       
رهي دم الفى اإلنتباه  اإللراك لإلناعاات  المماعر الطاتية مما تؤلت إلى عمهات إناعالية ته

 .بل  تسةت الكث ر من تىاتد ااات ال مقالعقلي  اإلناعالي 
الزوجين  رئيسية هامة إلدارة العالقة بينأبعاد ( Kelly,2000الصدد حدد كيلي) وبهذا    

 كما يلي: 
 ةالحااظ على الحت  ثنا  التااعل ال ومي،  ارص الى ج ن على سممة العمهة الى جي 
 الى ج ن من خمل الاهم،  القدرة على ت وير سةل اإلتصال  التواصل الاعال ب ن

ة  الحوار  النقاش،  إختيار الوه  المناست،  تجنت إستخدام االااظ المث رة لعصةي
 .ااخر

 ت وير  ضداف  خةرات  نماطات  مماريع ممترفة ب ن ال رف ن. 
 تكيف فل منهم لآلخر من خمل فهم شخصية اخخر،  طباعه،  رغباته. 

ل ار لاخله مجموعة من العمهات المتساندة  المتكاملة اإجتماعي تنتظم   ااسرة فنسق     
 اجتماعية فإذا متتحقق من تااعلها  لا  ااسرة لمجموعة من الوظائ  اإل جتماعية مع نةإ

مر ممولة من المماكل، فقد يوون من المتوهع إختمل  تاكك ضطا الةنا  اا ادث لاخل النسق
 .(143، ص2002)جبريل، الطي هد تؤلي إلى تاكك العمهات ااسرية

  يت ح  ن تنمية مهارات الطفا  العاطاى لدت اال ار م لت طةيعي  ةر رت إلستمرار    
ن اثة  الحياة ان إنعدامها تؤلت إلى عدم اإلستقرار  فثرة المماكل ب نهما، لطلك تحا ل البا

 .سري تسعى لتنمية تلك المهارات ب نهما اتى نحافظ على التوالن  اإلستقرار اا
م فما  ن نجاح اافرال في اياتهم اإلجتماعية    الوظيفية، ا يعتمد فقط على ذفائه    

ك إلرا المعرفي  هدراتهم العقليةق، بل يعتمد  ي ا  على امتمكهم للمهارات التي تساعدضم على
 مل فهم  تقويم  إلارة عواطاهم  عواط  اخخرين، مما تىيد من فرص نجاح اافرال في التعا

 (. 481، ص 2018)أحمد،  على المستوت المخصي  اإلجتماعي
مما تت لت تنمية المهارات الملمة للوصول إلى طرق مناسبة لتحق ق  ضدافنا  ااجاتنا     

المتنوعة، من خمل تهدئة إناعااتنا الخاصة  صوا  إلى إرتياانا الداخلي  بعد ذلك نحتار 
الداخلية مثل  ال اهة الداخلية، الجهد، اإلن باط، إلى تنميط  ناسنا  تحريك فل هدراتنا 

المثابرة، المر نة ق، ثم التوجه نحو المصالر الخارجية المتوفرة اولنا  منها  بنا  شبوة 
عمهات إجتماعية فعالة من خمل التااضم  الحوار الناجح مع اخخر،  تاهم ااجاته،  القدرة 
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، 2001)غنيم،د الحد ل المناسبة ب ن الطات  اخخرعلى التعاط  معه  هرا ة إناعااته،  تحدت
 (.532ص 
تحوم  ترت البااثة  ن الطفا  العاطاى ضو المسؤل عن إلارة  تنظيم العواط   توج هها  ال   

م فى إناعاات إادت الى ج ن    فل هما،  يمون من خمله إلارة العمهة ب نهما بمول سلي
 يلت على ال يوطات  الصراعات التى تواجه اياتهما بصورة ناجحة، مما تىيد لهما فرص الت

  .معا  
  اامر الطت تت لت إستخدام برنامج للتدخل المهنى ب ن اال ار لتنمية مهارات الطفا   

العاطاى فى إلارة العمهات الى جية ان ةعاها تؤلت إلى  جول الكث ر من الممومت 
  .ااسرية بل  من المتوهع اد ث ال مق ب نهما

يعد  عاطاي للعاطاة  ااناعاات ل را  ضاما  في توجيه الاكر  السلوك اإلنساني،  الطفا  ال    
عامم  ساسيا  لتجا ل الكث ر من ال يوطات  الصراعات إلعتماله على مهارات عدة، تظهر 
في هدرة السي رة على التوتر  اإلناعاات السلةية التي تصاات ضطه الممومت  الوعي 

لقلق ات،  المماعر،  التحوم بها  إلارتها على  كمل  جه،  منها التحوم بالي ت  اباإلناعا
  غ ر ذلك،  هرا ة مماعر اخخرين  التعاط  معها، مما تؤلي إلى تحق ق التوافق  التيلت

 (، 138، ص 2010)المللي، على الع بات 
ا  خمل  نه يساضم فى بن من  ذلك  يعد الطفا  العاطاي مدخم  عمجيا للعمل مع اال ار    

  ق.Silva,2006,p174   شخصية الارل مما يجعلها  كثر نجااا  فى اياته 
هعع   يموععن للععطفا  العععاطاى  ن تلعععت ل را  فة ععرا  فععي مسععاعدة اافععرال علععى التعامععل مععع الموا   

اهعع  اإلجتماعيعة،  يت عمن ضعطا النعوع معن الكاعا ة القععدرة علعى اإلسعتجابة بمعول ممئعم لكعل المو 
 . (Goleman,1997,p.102)اإلجتماعية ال ارئة، فهو عامل رئيسى للنجاح في الحياة 

مععن   فعاافرال ذ ي القعدرة علععى تنظعيم إناععااتهم  هععل إاتمعاا  للتععرض لإلةعع رابات الناسعية    
 (.80، ص 2005)القطان، ثم  كثر توافقا  

ضم فعى لراسعة الوسعائل  الةعرامج  فى ةو  ماسعةق يموعن لمهنعة الخدمعة اإلجتماعيعة  ن تسعا    
 التععى تسععاعد طرفععى العمهععة الى جيععة فععى تنميععة مهععارات الععطفا  العععاطاى لععدتهم إللارة العمهععات

الى جيعععة فمعععدخل للحعععد معععن الخمفعععات  الممعععومت التعععى بسعععةةها تتعععرللن علعععى  موتعععت التوجيعععه 
  .ةرار فى الحياة ااسري اإلستمارات ااسرية  محا لة تقوية الرباط الى اجى  التمسك باإلستق
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تي العوامل ال  فى ةو  ما سةق تت ح لنا  ضمية تنمية مهارات الطفا  العاطاي فونه  اد    
ق  بالتالي تؤلي إلى تحق ق التواف ت من لنا النجاح  اإلستقرار في عمهاتنا مع اخخرين

 ارل في تعتمد هدرة الالناسي الطي يوون نتيجته التمؤم الاكري،  العاطاي مع المريك اخخر، 
في  لنجاحالتكيف  مواجهة الحياة بنجاح على التوظيف المتكامل لقدراته العقلية  اإلناعالية،  ا

ية، العمهات المخصية يعتمد على تاك ر الارل في خةراته اإلناعالية،  المعلومات اإلناعال
ل  ن تؤض   العاطاي من شأنه ن إرتااع مستوت الطفا  اإلستجابة بوسائل متوافقة إناعاليا ، فما

جح النا اال ار إللارة الماا ةات العاطفية ااكثر اساسية بمول  كثر فعالية،  الى ار السع د
  .(Fitness,2006,P278)ضو ل ار ذفي عاطفيا  

 سلوفه بنا ا  على ذلك تت ح  ضمية الجماعات  تأثرضا تأث را  فة را  على شخصية الارل       
نظور عة اإلنتباه  التعلم  مدت إلراكه لآلخرين، فما  ن التدخل المهنى من مفهى تؤثر فى سر 

ت خدمة الجماعة يمون  ن يوون ذا  ثر فى تنمية مهارات الطفا  العاطاى فى إلارة العمها
  .الى جية لألل ار المترللتن على المؤسسات المهنية برعاتتهم  تقديم الخدمات إل هم

طريقة خدمة الجماعة في فونها تستخدم فوس لة لمساعدة   مما سةق تت ح  ضمية     
ابية  ع ائها علي النمو  تحق ق  ضدافهم،  ال ممومتهم،  تنمية إتجاضاتهم  مهاراتهم اإليج

ار من خمل الممارفة الجماعية الاعالة،  ذلك من خمل إستخدام النماذر  المهارات  اال  
،ص 2013)خليل،  ائية  العمجية  اإلنمائية لل ريقةالمهنية لتحق ق ااضداف الوه  ااسال ت

140).  
رات  لعل ضطا ما لفع البااثة إلختبار الةرنامج ب ريقة العمل مع الجماعات لتنمية مها    

 الطفا  العاطاي في إلارة العمهات الى جية لدت ع نة من اال ار، ا ث تعد طريقة خدمة
لة لتي تعتمد في تحق ق  ضدافها على الةرنامج فوس الجماعة إادت طرق الخدمة اإلجتماعية ا

و للتااعل  محور لتحق ق تلك ااضداف،  الطي تت من في محتواه العدتد من اانم ة التي ل
فى  إست اع  ال ريقة تح يقها فإنها بطلك تحقق  ضدافا  إستراتيجية هومية م لوبة  مستهدفة

      .ضى لت  جوضر تحق ق ااضداف القوميةتحق ق التوالن  اإلستقرار ااسرت ان ااسرة 
ا ث تهدف طريقة العمل مع الجماعات إلى نمو الارل  الجماعة  المجتمع،  ذلك من     

خمل ما توفره اع ا  الجماعة من فرص للنمو اإلجتماعي السليم  الطي يوتسةون من 
جهة،  من  اهع  خملها خصائص تجعلهم  كثر هدرة على التعامل مع الطات  إلراكها من

 (.5، ص2014) منقريوس،  المجتمع من جهة  خرت 
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هنى الم وهناك العديد من الدراسات التي تناولت كالا من الذكاء العاطفى والتدخل
 فى طريقة العمل مع الجماعات فى المجال األسرى: 

 المحور األول: الدراسات التى تناولت الذكاء العاطفي:
 ث ضدف  إلى التعرف على العمهة ب ن الطفا  العاطايا (Lopes,2003) كدراسة لوبس 

ضمة  سمات المخصية  ضى  العصةية، اإلنبساطية، اإلناتااية،التواف ية، يقظة ال م ر ق  مسا
 ابية كم  منها في إستيعاب الارل لنوعية العمهات اإلجتماعية،  توصل  إلى  جول عمهة إيج

 هات اإلجتماعية. ب ن الطفا  العاطاي  رةا الارل عن العم
لقائد   إلى  ن فان   بعال الطفا  العاطاي ل (Victoria,2004) فكتوريا كما إختبرت دراسة

نةؤ إلراك العواط   تقويمها، فهم العواط ، إستخدام العواط ، تنظيم العواط ق تمون من الت
ت مية،   شار بىيالة ثقة المرؤ س ن به،  إستعدالضم للممارفة فى سلوفيات المواطنة التنظي

ر ري نتائج الدراسة  ن هدرة القائد على إلراك العواط   التعة ر عنها تمثل عامل إيجابي  ة
 .فى ت وير ثقة المرؤ س ن به

إلى التحقق من العمهة ب ن Polychronio,2009) دراسة بولشرونيو)بينما هدفت 
  ،  توصل ال يالة التحويلية اإلجتماعية  التحا ى  التعاط   كأبعال الطفا  العاطايق المهارات

ابيا  ن موونات الطفا  العاطاي مثل المهارات اإلجتماعية  التحا ى  التعاط  ترتبط إيج إلى 
 بال يالة التحويلية فى ليالة فاعلية الاريق  العمل الجماعيق. 

إلى الكم  عن مستوت الطفا  العاطاي عند طلبة الجامعة  (2014كما هدفت دراسة غيث )
ا ، مية،  توصل  إلى  ن مستوت الطفا  العاطاي لدت طلبة الجامعة الهاشمية فان مرتاعالهاش

 لم تظهر فر ق ذات لالة إاصائية ب ن متوس ات مستوت الطفا  العاطاي للطفور  اإلناث 
على الم ياس،  ب نما فان ضناك فر ق لالة إاصائيا  ب ن متوس ات الطفور  اإلناث على 

 ماعي  المهارات اإلجتماعيةق لصالح اإلناث.بعدي   الوعي اإلجت
إلى التعرف على مستوت الطفا  العاطاي للقالة في  (2016وأشارت دراسة صالح الدين)

المنظمات  المؤسسات في الق اع الخاص في مصر  عمهتها بمستوت  لائهم الوظياي، 
الية ناعالي  لرجة فع توصل  إلى  جول عمهة إرتباطية لالة إاصائيا  ب ن مستوت الطفا  اإل

 القائد.
إلى  ن اافرال ذ ي الدرجات المرتاعة في  (Ogutu.2017)ة أوجيتي بينما أكدت دراس

الطفا  العاطاي تتم ى ن بالقدرة على إلراك إناعاات الطات  اخخرين بصورة لقيقة،  القدرة 
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ت الوجهية لآلخرين على التعة ر عن ل ر مماعرضم  إناعااتهم،  القدرة على ترم ى التعة را
 إلراكها  اإلستجابة لها بمول مناست،  ي ا القدرة على إستخدام ضطه اإلناعاات لتيس ر 
تاك رضم، بما يسهم في تعدل  جهات نظرضم نحو ااشيا   ال الممومت،  فطلك يست يعون 

 فهم إناعااتهم  إلارتها بمول مناست.
لى التعرف على مستوت الطفا  العاطاي لدت إ (2018وهدفت دراسة أبو الخير، وأبو شعيرة)

المدترين  عمهته في تحس ن مستوت  لائهم من  جهة نظر الممرف ن بمدارس المرالة 
ااساسية الدنيا بمن قة غرب غىة التعليمية التابعة لوفالة اليوث،  توصل  إلى  جول عمهة 

  . تحس ن مستوت االا  لدتهمإرتباطية لالة إاصائيا  ب ن مستوت الطفا  العاطاي للمدترين 
رات الطفا  هاق ب ر رة توظيف م(Claire, etal 2020وأوصت دراسة كيلر وآخرون 

ية العاطاي في المؤسسات التعليمية ليرس ر ح التعا ن،  تاهم مماعر الكوالر،  ليالة فعال
 العملية التعليمية.
 التوافق المهنى لدت العمهة ب ن الطفا  العاطاي  إلى (2021(شحاته وأشارت دراسة

ااخصائي ااجتماعي فممارس عام في مجال رعاية المباب الجامعي،  توصل  الدراسة في 
 ن  ھم نتائجها إلى صحة الارض الرئيسي  الطي مؤلاه " توجد عمهة طرلية لالة إاصائيا  ب
اية الطفا  العاطاي  التوافق المهنى لدت ااخصائي اإلجتماعي فممارس عام في مجال رع

المباب الجامعي"،  توصل  إلى توصيات مقتراة من منظور الممارسة العامة في الخدمة 
اعي اإلجتماعية لىيالة  فعالية الطفا  العاطاي في تحق ق التوافق المهنى لألخصائي اإلجتم

 .كممارس عام بمجال رعاية المباب
 هته بإتخاذ القرارإلى تحدتد مستويات الطفا  العاطاي  عم (2021وهدفت دراسة راشد)

العمجي مع الحاات الارلية بالمجال المدرسي،  توصل  إلى  ن مستوت  بعال الطفا  
لية العاطاي بالمؤسسات التعليمية التي يعمل بها ااخصائ ون اإلجتماع ون مع الحاات الار 

 كول فما يحدلضا ااخصائ ون اإلجتماع ون "متوسط "،   خ را   سارت نتائجها عن  جول
إرتباط طرلي ب ن المتي رين،  التوصل لمؤشرات التدخل المهني لتحس ن فم  من الطفا  

 رلية.العاطاي  إتخاذ القرار العمجي لدت ااخصائ  ن اإلجتماع  ن في العمل مع الحاات الا
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ى فعات المحور الثانى: الدراسات التى تناولت التدخل المهني في طريقة العمل مع الجما
 األسرى:المجال 

الطت  كدت على  ن ممارسة الةرامج الجماعية تساعد  Corey,2012)كدراسة كوري )     
ئها في التخفيف من ادة الممومت اإلجتماعية لدت المر ة العاملة،  تساعدضا على ليالة  لا

اإلجتماعي اتى تست يع مواجهة ممومتها بنجاح في ظل المتي رات الحدتثة، ا ث  كدت 
 يم الةرامج الجماعية يسهم في التخفيف من ادة الممومت التي تواجهها فمر ة على  ن تصم

 .عاملة
فاعلية الةرنامج اإلرشالي المستخدم في تنمية  ( 2019بينما أوضحت دراسة الزبيدي )   

الطفا  الوجداني لدت تمم ط المرالة اإلبتدائية  إستمرار فاعل ته بعد فترة المتابعة   ثةت  لالته 
  .اصائية فى إستمرار فعال ته بعد فترة المتابعة لتمم ط المرالة اإلبتدائيةاإل
ا ث توصل  الدراسة إلي  ن برنامج التدخل  (2021وهذا ما أكدته أيضا دراسة محمد)   

المهني للخدمة اإلجتماعية تؤلي إلى التخفيف من الصم  الى اجي الناتج عن شبوات 
الته اإلاصائية فى الد ر المهنى لمواجهة الصم  التواصل اإلجتماعي   ثةت  صحة ل

 .الى اجى الناتج عن شبوات التواصل اإلجتماعى
إلى  ن برنامج التدخل المهني بإستخدام  (2021وأشارت أيضا دراسة عبد المولى)   

الممارسة العامة للخدمة اإلجتماعية تؤلي إلى التخفيف من ممومت العمهات الى جية 
 .لمرةى الةهاق

 ** وفي ضوء ما سبق يتضح موقف الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
 جول تباتن  إختمف في تنا ل الطفا  العاطاي بأبعاله المختلاة متةنيه نماذر مختلاة  -1

  ج تي  لراسة (Polychronio,2009) لتاس ره  منها لراسة بولمر ن 
(Ogutu.2017)لراسة جراف ى  ،(Graves,2010) لر  آخر ن ،  لراسة فClaire, et 

al 2020)  ق، ب نما تةن  الدراسة الحالية نموذر جولمان في تاس ره لمهارات الطفا
 العاطاي.

 تنا ل  العدتد من الدراسات عن الحياة الى جية  التي  كدت على إستخدام مهارات    -2
رات مهانماذر    برامج لحل الخمفات الى جية، ب نما تهدف الدراسة الحالية إلى تنمية 

 الطفا  العاطاي في إلارة العمهات الى جية من خمل تصميم برنامج من منظور طريقة
  .العمل مع الجماعات  ضو فى اد ل علم البااثة لم تت رق إليه لراسات سابقة من هةل
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من  إختلا  الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تنا لها لمهارات الطفا  العاطاي -3
ت ث رفىت الدراسة الحالية علي المجال ااسري، ب نما تنا ل  الدراساا ث المجال، ا 

 .المجال المدرسي    ال مب في المرالة الجامعيةأو ااخرت المجال العمالي 
يةية  تاق  الدراسة الحالية مع الدارسات السابقة التي  كدت على فاعلية الةرامج التدر  -4

ق لتوافااالا  الوظياي   التوافق المهني     لدراسة العمهة ب ن الطفا  العاطاي  تحس ن
 الى اجي    التخفيف من ادة الممومت اإلجتماعية لدت المر ة العاملة.

تدخل مج اللم تت رق إادت تلك الدراسات إلى برنا وإنطالقاا من نتائج الدراسات السابقة    
العاطاى فى إلارة المهنى من منظور طريقة العمل مع الجماعات لتنمية مهارات الطفا  

 .العمهات الى جية
انت ية وكمما دفع الباحثة بإجراء دراسة إستطالعية فى مكتب التوجيه واإلستشارات األسر  

 تهدف إلى: 
 .التعرف على الموتت الطت س تم ت ة ق الدراسة فيه -
تن  خط موافقة المؤسسة على إجرا   ت ة ق برنامج التدخل المهنى على ع نة من المترلل -

 .ى الموتت بسةت فثرة الممومت الى جية ب نهماعل
  .التعرف على جهول الموتت فى مواجهة الممومت الى جية للمترللتن -
 .التعرف على الموارل  اإلموانيات المتااة بالموتت  التى يمون اإلستاالة منها -
ر معرفة طةيعة الةرامج الجماعية التى تمارس بالموتت مع جماعات ااسر  ضل لها تأث  -

 .فى تنمية مهارات الطفا  العاطاى فى إلارة العمهات الى جية ب ن اال ار  م ا
 ارة ى إدوأشارت نتائج الدراسة اإلستطالعية على وجود ضعف فى مهارات الذكاء العاطفى ف

 العالقات الزوجية بينهما والمتمثلة فى: 
  اسة الحاليةكثرة الممومت ب ن الى ر  الى جة مما لفع البااثة إلجرا  الدر.  
 .ةع  تاك ر اال ار عند إتخاذ القرارات التى تتعلق بعمهة ال رف ن بع هما لبعض  
 .هلة فهم رغبات ال رف اخخر 
 عدم القدرة على المحافظة على الهد   فى اا ةاع الم  ربة. 
 ةع  القدرة على التعة ر عن المماعر بمول إيجابي إلتخاذ القرارات. 
  هما.بتحق ق  ضدافهما فى الحياة الى جية بسةت العوائق المحي ة بهلة إلتىام ال رف ن 
 ةع  إستيمل الارص إليجال الول سريعة لممومتهم. 
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 هلة التعاط  مع  اىان ال رف اخخر.  
 عدم التنالل عن  جهة النظر  مام ال رف اخخر.  
 ةع  إلراك تصرفات  سلوفيات ال رف اخخر. 
  ف اخخر فى إلارة العمهة الى جيةهلة اإلستعدال لمنح الثقة لل ر. 

 فى ةو  ذلك هام  البااثة بإجرا  بعض المقابمت شبه المقننة مع الخةرا     
 المتخصص ن  اإلخصائ  ن اإلجتماع  ن العامل  ن فى المجال ااسرت اول  ضم المهارات 

     .التى يمون تنم تها لدت اال ار لمواجهة الممومت الى جية ب نهما
 ر لماعلى  ساس ما تة ن فإنه تةد  الحاجة الماسة لتنمية مهارات الطفا  العاطاي لألل ا     

ة، له من ل را  فة را  في مساعدتهم على تحق ق النجاح  التقدم  مواجهة الممومت المختلا
  يمون القول إن العمهة الى جية تت لت تحق ق التوافق  اإلنسجام ب ن الى ج ن  فهم فم  

 رف اخخر  التعاط  معه ا ث تىيد ذلك من اماسه  إصراره، فطلك يمده بالقدرة منهما ال
ية على تحا ى ذاته بإستمرار ل ن ملل    تعت لطلك هد إختارت البااثة طرفى العمهة الى ج
نا   ضم  الى ر  الى جةق لما لهم من  ل ار متعدلة تؤثر ن بها بمول لائم  مستمر على ااب

ج بأكملها بل  المجتمع فول  إستمرار اياتهما الى جية،  من خمل نتائ العائلة  ااسرة 
لتى عية االدراسات السابقة باإلةافة إلى مماظات البااثة الم دانية،  نتائج الدراسة اإلست م

ت تحدل هام  بها فان له  ثرا  ضاما  فى توج هها نحو إختيار موةوع الدراسة الحالية،  من ضنا
ل ة العمفعالية برنامج التدخل المهني من منظور طريق " إختبارلحالية في ممولة الدراسة ا

ءاا عليه تم "، وبنا مع الجماعات لتنمية مهارات الذكاء العاطفي في إدارة العالقات الزوجية
 تحديد بعض التساؤلت للدراسة الحالية:

اتى رة الوعى الطما ل ر برنامج التدخل المهنى فى طريقة العمل مع الجماعات لتنمية مها -
 فى إلارة العمهات الى جية ؟

ما ل ر برنامج التدخل المهنى فى طريقة العمل مع الجماعات لتنمية مهارة إلارة  -
 اإلناعاات فى إلارة العمهات الى جية ؟

فى  ما ل ر برنامج التدخل المهنى فى طريقة العمل مع الجماعات لتنمية مهارة الدافعية -
 جية ؟إلارة العمهات الى  

ى فما ل ر برنامج التدخل المهنى فى طريقة العمل مع الجماعات لتنمية مهارة التعاط   -
 إلارة العمهات الى جية ؟
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ت ما ل ر برنامج التدخل المهنى فى طريقة العمل مع الجماعات لتنمية مهارة لمج الطا -
 مع اخخر فى إلارة العمهات الى جية ؟

  ثانياا: أهمية الدراسة:
 من اإلضتمام العالمي نحو تحق ق إستقرار الحياة اإلنسانية بصاة عامة، إن مها   -1

 ااسرية بصاة خاصة في مختل  النوااي اإلجتماعية  التعليمية  اإلهتصالية 
 السياسية، فااسرة ضي  ساس المجتمع،  ضي المسئولة عن إعدال الج ل القالر على 

 الع ا   التنمية  الرهي بالمجتمع.
ر ت طي رات المتسارعة للمجتمع المصري في السنوات ااخ رة  التحوات التي نظرا  للمت -2

ت على بنا ه اإلجتماعي  الثقافي  صبح من ااضمية تنا ل موةوع ضام  ضوتنمية مهارا
مع الطفا  العاطاى فى إلارة العمهات الى جية  ضو  اد  ضم الق ايا التي تهم المجت

ع ي مواجهة الممومت ااسرية التي إجتاا  المجتم ااسرة،  نظرا  اضم ته  ل ره ف
المصري  المجتمعات العربية،  ٕانعوس  على تي ر شول الكيان ااسرت  ليالة نست 

 . غ رضا ال مق  الخلع  الهجر  التاكك ااسرت 
الخدمة اإلجتماعية فمهنة تهدف إلى تنمية المجتمعات المختلاة،  من  ضم  ضدافها  -3

ال يام بوظائاها  تحق ق  ضدافها التي تمول جى   ساسي من  مساعدة ااسرة علي
  ضداف المجتمع.

ت عمهاتعد الدارسة الحالية خ وه نحو معرفة فعالية مهارات الطفا  العاطاي في إلارة ال -4
الى جية من خمل برنامج التدخل المهنى، اامر الطت يساضم في تحق ق التوافق في 

ل جابية تساعد الى ج ن على إلارة العمهات  التواصالحياة الى جية  جعلها ب ئة إي
 بصورة  كثر فاعلية بهدف الوصول إلى عمهات ل جية  سرية صحية  مستقرة.

ث ره تختةر الدراسة فعالية برنامج التدخل المهني ب ريقة العمل مع الجماعات ل ياس تأ -5
ثم التوصل إلى فى تنمية مهارات الطفا  العاطاي في إلارة العمهات الى جية  من 

 نتائج يمون اإلستاالة بها في المؤسسات المختلاة العاملة في المجال ااسري.
 : يتحدد الهدف الرئيسى للدراسة في:ثالثاا: أهداف الدراسة

" إختبااار فعاليااة برنااامج التاادخل المهنااي ماان منظااور طريقااة العماال مااع الجماعااات 
 ت الزوجية ":لتنمية مهارات الذكاء العاطفي في إدارة العالقا
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 وينبثق من هذا الهدف الرئيسى األهداف الفرعية التالية:
اختبععار فعاليعععة برنعععامج التعععدخل المهنعععي فعععي طريقعععة العمعععل معععع الجماععععات لتنميعععة مهعععارة  .1

 الوعي الطاتي في إلارة العمهات الى جية.
ة إلار  اختبار فعالية برنامج التدخل المهني في طريقة العمل مع الجماعات لتنميعة مهعارة .2

 ااناعاات في إلارة العمهات الى جية.
اختبععار فعاليعععة برنعععامج التعععدخل المهنعععي فعععي طريقعععة العمعععل معععع الجماععععات لتنميعععة مهعععارة  .3

 الدافعية في إلارة العمهات الى جية.
اختبععار فعاليعععة برنعععامج التعععدخل المهنعععي فعععي طريقعععة العمعععل معععع الجماععععات لتنميعععة مهعععارة  .4

 الى جية. التعاط  في إلارة العمهات
 اختبار فعالية برنامج التدخل المهني في طريقة العمل مع الجماعات لتنمية مهعارة لمعج .5

 الطات مع اخخر في إلارة العمهات الى جية.
 رابعاا: فروض الدراسة:

" ا توجععد فععر ق لالععة إاصععائيا  بعع ن متوسعع ات لرجععات ال يععاس القةلععي  الفاارض األول: (1)
تجريةية على م ياس مهارات الطفا  العاطاي في إلارة لحاات المجموعت ن ال اب ة  ال

 العمهات الى جية ".
" توجععد فععر ق لالععة إاصععائيا  بعع ن متوسعع ات لرجععات ال يععاس البعععدي  الفاارض الثاااني: (2)

لحاات المجموعت ن ال اب ة  التجريةية على م ياس مهارات الطفا  العاطاي في إلارة 
 يةية ".العمهات الى جية لصالح المجموعة التجر 

" ا توجد فر ق لالعة إاصعائيا  بع ن متوسع ات لرجعات ال ياسع ن القةلعي  الفرض الثالث: (3)
 البعععدي لحععاات المجموعععة ال ععاب ة علععى م يععاس مهععارات الععطفا  العععاطاي فععي إلارة 

 العمهات الى جية".
توجععد فععر ق لالععة إاصععائيا  بعع ن متوسعع ات لرجععات ال ياسعع ن القةلععي  الفاارض الرابااع: " (4)

دي لحععاات المجموعععة التجريةيععة علععى م يععاس مهععارات الععطفا  العععاطاي فععي إلارة  البععع
 العمهات الى جية لصالح ال ياس البعدي ".

" توجد فر ق لالعة إاصعائيا  بع ن متوسع ات لرجعات مععدات التيعاتر  الفرض الخامس: (5)
ت بعع ن ال ياسعع ن القةلععي  البعععدي للمجمععوعت ن التجريةيععة  ال ععاب ة علععى م يععاس مهععارا

 الطفا  العاطاي في إلارة العمهات الى جية لصالح تياتر المجموعة التجريةية ".
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 خامساا: مفاهيم الدراسة:
 مفهوم برنامج التدخل المهني في طريقة العمل مع الجماعات: -1
 مفهوم البرنامج: (أ

ط يمثل الةرنامج  نه المى  المدرك    الاكرة المجرلة التى تحتوت على   جه النما   
لة مختلاة  العمهات  التااعمت  الخةرات التى توةع  تناط بمساعدة ااخصائي لمقابال

ااجات اافرال  اشباع رغباتهم،   ن عملية التااعل ضي العامل ااساسي لنمو 
  (.245، ص 1982)أحمد،ااع ا 

 يةفما يعد الةرنامج في الخدمة اإلجتماعية ضو بمثابة مجموعة من الخدمات اإلجتماع   
   اانم ة التى تعتمد على بع ها البعض  الموجهة لتحق ق غرض    مجموعة من 

ت ااغراض المرتب ة بالممارسة المهنية، فنتيجة استجابة منظمة للممومت  اإلاتياجا
 (.186، ص2000)السكري،اإلجتماعية 

 مفهوم البرنامج في طريقة العمل مع الجماعات: (ب
ي يقوم بها ااخصائي اإلجتماعي، إذ عن طريقه يمون الممارسة الت هو ركن من أركان  

تعدتل سلوك ااع ا   بث المثل العليا ف هم، بل ضو الوس لة الهامة في تكوين المواطن 
 (.325، ص 2002) عطية، الصالح

هامة  ن الةرنامج في طريقة العمل مع الجماعات من اال ات ال ويشير مرعي وآخرون إلى   
صائي ااجتماعي في مساعدة ااع ا  على النمو سوا  من النااية التي يستخدمها ااخ

   لموا الجسمية    ااجتماعية    الناسية    العقلية، ا ث إن الةرنامج تتيح لألع ا   ن تتع
لتي يمارسوا اال ار ااجتماعية التي تترابط  تتكامل فيما ب نها من  جل تحق ق ااضداف ا

  (.94،ص1993عي وآخرون،)مر تسعى الجماعة لتح يقها 
اة بأنه فل اافعال  السلوك  العمهات التي يمارسها ااع ا   توفرضا الحي كما يعرف   

الجماعية في ةو  تقدتر إاتياجات ااع ا   يصممه ااع ا   ااخصائي بما يحقق نمو 
 (.138،ص2005)منقريوس، عمران،الارل  الجماعة  يساضم في تي  ر المجتمع 

 التدخل المهني: ج( مفهوم
ضو مجموعة من اانم ة المهنية في الخدمة اإلجتماعية على مختل  المستويات ت ةق     

خمل فترة لمنية محدلة  تستخدم لوص  العمل سوا  مع الارل    الجماعة    المجتمع 
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كجهول   نم ة مخ  ة  موجهة من هةل ااخصائي اإلجتماعي بهدف إاداث تي  رات 
  .(195،ص2014)علي،ة في اإلنسان    الة ئةمقصولة  مرغوب

"  نه العمل الصالر من ااخصائي ويقصد بالتدخل المهني في الخدمة اإلجتماعية   
 اإلجتماعي  الموجه إلى  نساق الممارسة في الخدمة اإلجتماعية نسق العم ل  نسق الهدف،

ق تؤلي إلى تحق ق  نسق الاعلق بيرض إاداث تأث رات  تي  رات مرغوبة في ضطه اانسا
 ضداف التدخل المهني،  ضطا التدخل يوون مةنيا  على  س  الخدمة اإلجتماعية المعرفية 

  جمع  المهارية  ال يمية فما يعتمد التدخل المهني على الخ وات اختية فاإلرتباط  التقدتر
المستوت المعلومات   ةع الخ ة  مراجعة  متابعة التنا ط على مختل  مستويات الممارسة  

ت ااصير،  المستوت المتوسط  المستوت ااكةرق بما تؤلي في النهاية إلى إاداث التي  را
  (.172،ص2009حبيب،الم لوبة 

ة الحالي راسةمفهوم برنامج التدخل المهني بطريقة العمل مع الجماعات إجرائياا وفقاا للد -د
بصورة ضالفة لتحق ق  ضداف  مجموعة من اانم ة المهنية المخ  ة التى تم  ةعهابأنه "

م متنوعة بنا   علي م ياس تنمية مهارات الطفا  العاطاي في إلارة العمهات الى جية  يت
 توظيف مختل  موارل  إموانيات المؤسسة  موتت التوجيه  اإلستمارات ااسرية ق،  الة ئة

  .المحي ة،  المجتمع فول
 (Managing Emotion Skills):مفهوم مهارات الذكاء العاطفي -2 
بأنها هدرة إنجاليه خاصة متوارثة  موتسبة تم ى الارل عن  تعرف: مفهوم المهارة ق 

 (.50، ص1991)الوجيز،اخخرين
ة ال المعدعلى  نها "القدرة على ال يام بااعم وينظر إليها في قاموس اللغة اإلنجليزية   

  .ق75، ص2004البعلبوي،بسهولة  لهة مع القدرة علي تك يف االا  للظر ف المتي رة 
ن م ورت بأنها تنظيم للسلوك الا ىيقي    اللاظي الت بينما يعرفها قاموس علم اإلجتماع   

 (. 120، ص2002)غيث،خمل عملية التعلم
لعقل سرعة فى الاهم  الةدتهة،  نماط فكرت  معرفى يقوم به ا الذكاء هو: مفهوم الذكاء قب

فيمار إليه بأن مصدره  الطفاق  ت الجمرة   لي  شرطا   ن يوون فى التحص ل فقط،
ات الممتعلة بمعنى إشتدال الحرارة فلهت النار، فما ُعرف بأنه القدرة على إكتساب خةر 

  تعلم فل ماضو جدتد   تعلم مهارات من  جل مواجهة الممومت التى تعترض اإلنسان فى
   .ق10، ص2018اياته  المامى، 
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هالف تاك ر المجرل،  ضو القدرة الكلية للارل على العمل البه القدرة على ال كما يقصد    
 د  التاك ر المن قي،  التااعل الناجح مع الة ئة،  ضو نماط عقلي تتم ى بالصعوبة  التعق

 لنماط التجريد  اإلهتصال  التكيف الهالف  ال يمة ااجتماعية  اابتكار  الحااظ على ضطا ا
 .في ظر ف تستلىم ترف ى ال اهة

 إستعدال  جداني مرفت  تنظيم موتست لبعض ااناعاات تعرف بأنها مفهوم العاطفة:ج( 
نحو موه  مع ن، تدفع  صحابها لل يام بسلوك خاص، بمعنى  نه إذا تجمع  عدة اناعاات 
اول موةوع  ااد فإنه تنتج عن ذلك عاطاة مع نة تدفع صااةها لل يام بسلوك خاص تجاه 

 ضطا الموةوع 
ن هدرة الارل على إلارة مماعره  مماعر اخخري يعرف بأنه ذكاء العاطفي:د( مفهوم ال

 التصرف بإيجابية عند مواجهة الممومت  عند تعامله مع اخخرين لتحق ق  كةر هدر من 
 ن للطفا  العاطاي "القدرة على رصد المر   آخر ن   يرت  التك يف مع ناسه  مع اخخرين

ومات   التي يمتلكونها للتم  ى ب نهم  إستخدام ضطه المعل اخخرين من ا ث المماعر  العواط
 (Mayer, etal 2005,pp30-36)لتوجيه المر  التاك ر فى اإلجرا ات

 فقد هدم تعرياا  للطفا  العاطاي بأنه "عبارة عن (Baron,2000,p.100)أما بارون   
ع ببعض،  التكيف مالقدرات المرتب ة باهم فل من الطات  اخخرين  إرتباط اافرال بع هم 

 إاتياجات الة ئة،  الارة ااناعاات"
 ه( مفهوم مهارات الذكاء العاطفي إجرائيا وفقاا للدراسة الحالية كما يلي:

  ضى هدرة المخص على تحدتد  إلارة عواطاه  مماعره  مماعر اخخرين  هدرته فى
ت  الوعى توظيف ضطه المماعر  إسقاطها على مهام مختلاة فالتاك ر  ال المموم

  .الطاتى  إلارة اإلناعاات،  التعاط ،  الدافعية،  لمج الطات مع اخخر
 ه هدرت،   ة ضى  ي ا  "اإللارة الطاتية التي تساعد الارل للوصول إلى  هصى لرجة من السعال

قدرة على التم ى ب ن المعور الس ئ،  التحول من الحىن  الكأبة إلى السعالة  المرح،  ال
لطات إلنجال المهام   لائها على نحو خمق،   ي ا  القدرة على معرفة على تحا ى ا

المماعر التي نمعر بها  التعامل مع ال رف اخخر ل ن  ن نعرض  ناسنا للخ ر 
باإلةافة إلي معرفة فيف يمعر اخخرين،  فطلك القدرة على إلمار الطات مع اخخر 

 . التعامل معه بااعلية
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 لزوجية:مفهوم إدارة العالقات ا -3
ؤ لة بأنها  ظياة تحق ق ااضداف عن طريق اخخرين،  ضى العملية المسمفهوم اإلدارة:  (أ

ف عن توف ر نوع من التعا ن  التنس ق ب ن الجهول البمرية المختلاة من  جل تحق ق ضد
مع ن  ضى عبارة عن تنظيم  توجيه الموارل البمرية  المالية لتحق ق  ضداف مرغوبة 

    .ق8، ص1997اليار،  الجوضرت،   بو 
ضو عبارة عن تجربة اياتية ت م الى ج ن الطتن يعيمان  مفهوم العالقات الزوجية (ب

كمريو ن في فل شي ، فهو اتحال رجل  امر ة في إطار من الحقوق  الواجبات تت من 
ئة تمابههما في  شيا   اختمفهما فطلك في  شيا   خرت تتي ر بحست تي ر الظر ف  الة 

اية م الحم لطلك فإن لكل منهما ش ئا  مختلاا  يقدمه لآلخر، فالى ر غالبا  ما يقد غ رضما، 
ار  يوفر ما تحتاجه العمهة الى جية من ماليات، ب نما توفر الى جة اامان  ااستقر 

 .((Definition of 'married life,2020للة    للى ر 
م فيقوم  طوال الحياة،  تعني  ن عمهة فريدة تستمر نهاكما يقصد بالعالقة الزوجية أ   

ح ال رف ن الطتن تريدان ه ا  ب ية اياتهما مع بع هما بترت ت  مورضما معا  بح ث يصب
 ارفان سلوبهما في الحياة الطي اعتالا عليه  سلوبا  موادا  يجمعهما تح  مظلة  اادة تتم

مهة  التناغم في العفي فل  مر من  مور الحياة،  تعني فطلك  ن تد م فل منهما التااضم 
 (.(Meaning and Purpose,2020بح ث يعيما في سمم  رااة مع بع هما

 ج( مفهوم إدارة العالقات الزوجية إجرائياا وفقا للدراسة الحالية بأنها  
 يعيمان سويا  في إطار من الحقوق  الوجبات تنصها االيان  ضي العمهة ب ن طرف ن

ا إلي التكيف  التعايش مع ال رف اخخر،  ت ر  السما ية، ا ث يسعي فل طرف ف ه
ي عل هما تي رات  تحوات مختلاة، مما تت لت التناغم  التااضم  البعد عن الصراع ات
ن متتحقق السعالة الى جية لكم  منهما، فالعمهة عبارة عن ممر ع يحتار إلى ت حيات 

الى جية مع ال رف  ال رف ن إلنجااه،  اتى نحصل على التوالن فى إلارة عمهتنا
 اخخر  التيلت على الصراعات التى تحدث يجت مراعاة القواعد اختية: 

 .عدم المقارنة مع  ل ار  ل جاتق اخخرين ق1 
  .هةول المريك فما ضو ا فما  ريد ق2 
 .إلراك الصراعات التى تحدث ب نهما  ثنا  الخمفات الى جية ق3 
 .جيةاتياجاتنا لنجاح العمهة الى  محا لة تحق ق المساندة مع ال رف اخخر لتلةية إ ق4 
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 لتحق ق إلارة العمهة الى جية الناجحة ابد من بطل الجهد لتحق ق التوافق ب ن ق5 
 .اال ار  المعور بالرةا  رااة البال إلهامة اياة ل جية سع دة

 .إختيار اا هات المناسبة للحوار تجنبا  للصراعات ب ن الى ج ن ق6 
 .ن من هةل  سرة الى ج نإستمارة  صحاب الر ت  المحاتدت ق7 
 عدم إنتقال الممومت إلى  سرت هما. ق8 
 .اإلستعدال لتقديم التنالات ب نهما ق9 
 .قإاترام الخصوصية  إاترام اقوق ال رف اخخر مهما بلغ اامر من صراعات10 

لزوجية في في إدارة العالقات ا سادساا: اإلطار النظري للدراسة: )مهارات الذكاء العاطفي
 ل مع الجماعات( طريقة العم

 أهمية الذكاء العاطفي فى طريقة العمل مع الجماعات: -أ
 ية تكمن  ضمية الطفا  العاطاي في  نه هدرة  جدانية إيجابية ترفع من الكاا ة المخص

ياة للارل  يساعده على بنا  تااعمت بنا ة تمونه من التواصل بمول ج د مع  اداث الح
 الارل في إهامة عمهات إيجابية،  مثمرة مع فما يساعد الطفا  العاطاي  .ال ومية

اخخرين،  يت لت ذلك ن ج مهارت ن  جدان ت ن  ضما إلارة الطات  التعاط  مع   
اخخرين    الاهمق  يؤلت القصور في ضطه المهارات إلى تعرض الارل لممومت، اتى 

 (.58،ص2009) محمد،لو فان على لرجة عالية من الطفا 
 سمون بارتااع لرجاتهم في الطفا  العاطاي  كثر هدرة على الوعي فااشخاص الطتن تت

بمماعرضم  مماعر اخخرين،   كثر هدرة على معرفة اناعاات اخخرين  فهمها 
 ترجمتها،  ضم  كثر تنظيما  إلناعااتهم  إناعاات اخخرين مقارنة باافرال الطتن ياتقد ن 

 ,Granier  ات  القدرات الوجدانيةضطه الموونات ا ث تنخاض لدتهم معظم المهار 
D.,2018,pp90-91.ق 

 :وتكمن أهميته في اآلتي 
ثر يمون من خمل الطفا  العاطاى التنةؤ بنجاح الارل في  نماط الحياة بمول عام  ك -

 من الطفا  العام، ب نما يوون الطفا  العام، متنةئا ج دا  في النجاح في الحياة
ي جاح فن ذ ي الطفا  ااناعالي يوونون  كثر هربا للنااكاليمية للارل،   ن اافرال م
  ي هرار تتخط نه في اياتهم.
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يسهم الطفا  العاطاي في بنا  شخصية الارل بجعلها  كثر متعة  نجااا في  يام   -
 .اياته

يعد الطفا  العاطاى في مواه  العمل  كثر  ضمية من الطفا  العام، ا ث للطفا   -
ق اافرال نحو الوصول إلى الهدف،  ااخط ب ده لتحق  العاطاي ل را  ضاما  في لفع

 ق.565،ص2004النجاح  نوفل،
  أهمية مهارات الذكاء العاطفي في إدارة العالقات الزوجية لدى األزواج: –ب 

   ى  ن عل العمهة الى جية  مستقةلها مرضون بالخلفية العاطفية للى ر  الى جة، تأكد ف هاإن
ناعالية للرجل تختل  عن إستعدالات المر ة  إناعااتها بحوم اإلستعدالات  الصاات اا

نت الجا الخلفيات الطضنية  العاطفية لكل منهما،  من ضنا تكمن  ضمية الطفا  اإلناعالي في ضطا
ن الجوضري في الحياة اإلجتماعية للى ج ن، ا ث تكمن في معرفة الخصائص ااناعالية لكل م

ارة    إلال على ضطه المعرفة القائمة  ساسا  على مهارتي التعاططرفي العمهة الى جية،  ااعتم
 لمعورافالنااية التعة رية تؤفد .العمهات في توجيه العمهة ب ن الى ج ن في ااتجاه الصحيح

بالحت لل رف اخخر،  ذلك ان التااعل الى اجي يقوم علي  ساس من الممارفة الوجدانية 
منهما اول اخخر بحت  تعا ن  ت حية من  جل   التعاط  بن الى ج ن  تمرفى فل

 .(Yelesmsm,2003,p61)ااخر
     كا ن يمتلا ث يقع على طرفى العمهة الى جية عاتقا  فة را  فى إلارة اياتها الى جية فمبد

هما  انهدرا  من التاك ر العقمنى  خلق التوالن فى اياتهما   ن تتمتعا بالعقل  العاطاة معا  
 فى تناغم له ق ب يالتهما، ان العاطاة لدتهم تيطت  تى ل عمليات العقل يقومان معا  

اك ر بالمعلومات ب نما يعمل العقل على تنمية مدخمت العاطاة، فالمماعر مهمة للتاك ر  الت
مهم للمماعر اتى اتتجا ل المماعر ذر ة التوالن  عندما يسول الموه  العاطاة، فنحن 

ل المهنى من منظور طريقة العمل مع الجماعات لتنمية مهارات بصدل إجرا  برنامج التدخ
ة لى جيالطفا  العاطاى فى إلارة العمهات الى جية اتى ُيسهم فى تحق ق التوالن فى اياتهما ا

 .مما يعول ذلك على نجاح  إستمرار عمهتهم الى جية
  ها بااعلية، ا ث تساعد مهارات الطفا  العاطاى على فهم عواط  ال رف اخخر  إلارت

 التوصل لحلول ما دة  ثنا  النىاع، بل  تحدتد عواط  فل طرف على اده  التحوم بها، ا ث 
يختل  اافرال في طريقة تعة رضم عن إناعااتهم فالتعة ر العاطاي جى  ا تتجى  من العاطاة، 

من   يقوم الارل بإظهاره بمول لاظي   غ ر لاظي، فالارل بمول عام يعةر عن ما بداخله
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مماعر بإستخدام الكلمات  يتعلم فيفية التعة ر العاطاي من خمل المواه  التي يمر بها، 
 عندما تت ور العمهات لاخل ن اق ااسرة تصبح عملية التعة ر الصريح عن العواط   كثر 
تحدتدا ،  يستند فل شريك علي إستجابة متوهعه من اخخر فدل ل موجه للتعة ر، فبعض اافرال 

عون بقدر من التواصل  الاهم  يتجنةون م ايقة شريوهم  يقومون بتعة رات عاطفية تسر تتمت
شريوه،  ضطا ما يسمي بالكاا ة العاطفية ا ث  ن نجاح الارل    فمله يعتمد بمول فة ر علي 
هدرته علي التعامل بمول فعال  ناجح مع المعلومات العاطفية،  مع  ي مماعر يمتلكها 

عنها للوصول إلى الرةا الم لوب عن الحياة الممترفة   يرغت في التعة ر
 (.89، ص2006)العبيدلي،

 النماذج المفسرة لمهارات الذكاء العاطفي والتى إعتمدت الدراسة عليه: -جا  
 :(Daniel Goleman Model, 1995) وهو نموذج دانيال جولمان -1

 جولمان:  وقدإعتمدت الدراسة على مكوناته أو أبعاده األساسية كما ذكرها
 ( مهارة الوعي الذاتى / فهم الذاتSelf- Awareness :)ارل  يم ر إلى  عي ال

ي، ناعاللحالته الداخلية  تااعمته،  معارفه اإللراكية،  ذلك تتحقق من خمل  الوعي اإل
تها، ع  لد معرفته إلناعااته  تأث راتها، التق يم الده ق للطات،  معرفة نقاط القوة  ال 

 لنا   اإلاساس بقدرضاق.الثقة با
 مهارة إدارة اإلنفعالت / ضبط الذات Managing Emotion):) تم ر إلى هةول  

، لطاتيالارل على إلارة االته الداخلية  توجيه ل افعها،  ذلك تتحقق من خمل  التحوم ا
 السي رة على اإلناعاات  الد افع الي ر موجهة، النىاضة،  الحااظ على مستويات 

ع مة، ال م ر،  تحمل مسئولية االا  المخصي، التكيف،   المر نة في التعامل اامان
 .الي ر، اابتكار،  استحداث  فكار  طرائق  معلومات ادتثة

  /الذات حفيزتمهارة الدافعية ( (Motivation:  لتي ا تم ر إلى الم ول اإلناعالية
افع لإلنجال،  الدافع تسهل على الارل تحق ق ااضداف،  ذلك تتحقق من خمل  الد

لتحق ق مستوت عال  من التاوق، االتىام،  الم ل نحو  ضداف المجموعة، المبالرة 
ت التااؤل،  اإلصرار على متابعة ااضداف رغم المعوها،  ااستعدال استيمل الارص

 . العراه ل
 مهارة التعاطف/ فهم الذات Empathy)): لمماعر اخخرين  ي الارل تم ر إلى  ع

ااجاتهم  اضتماماتهم،  ذلك تتحقق من خمل  فهم اخخرين،  اإلاساس لمماعرضم   
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 آرائهم  ااضتمام بهم  ت وير اخخرين،  اإلاساس لحاجاتهم  ت وير هدراتهم، ال يام 
بخدمة اخخرين،  توهع ااجاتهم  محا لة تلة تها  تحدي اانحيال  لعم التنوع،  تمجيع 

، 2004) الخوالدة،  هرا ة الم ول اإلناعالية للجماعات فرص ااختمف ب ن اافرال،
 .(285ص

 المهارات الجتماعية :Social Skills) )تم ر   : ومنها مهارة دمج الذات مع اآلخر
ن وين عمهات إجتماعية إيجابية مع المحي  ن بهم،  التعا  كإلى هدرة اافرال على ت

اصل، القدرة على إهناع اخخرين، التو التأث ر،   (معهم لتنم تها،  ذلك تتحقق من خمل 
ىاع،  اإلصيا  لآلخرين،  اإلندمار معهم، إلارة الصراعات،  التاا ض لحل  الخمف  الن

ه، بنا  إلارتال يالة،  تحا ى اافرال  الجماعات  قيالتهم، تسه ل التعة ر،  المبالرة إليه   
ن مخرين التعا ن، العمل مع اخ العمهات ااجتماعية،  تقوية اا اصر  الر ابط المثمرة،

 ق.D.Goleman,1995,p.120  جل تحق ق ااضداف الممترفة  العمل بر ح الاريق 
  فن إدارة العالقات الزوجية وتحديد نوعيتها: -د
 ط بة ا شك  ن العمهة ب ن الى ج ن تلعت ل را   ساسيا  في ااسرة فكلما فان  العمهة 

 مناخ ناسي إجتماعي سليم ُيساعد علي تنمئة اابنا  ب نهما فلما ساعد ذلك على خلق
كن بصورة ط بة،  ليالة  هدرة ااسرة علي مواجهة ممومتها  الصعاب التي تواجهها،  ل

إذا فان  العمهة متوترة يموبها الصراع فإن ذلك يخلق جو من التوتر  الصراعات، 
 على جو ااسرة بصاة   ينعو  ذلك على ااسرة،  يظهر تأث ره الس ئ علي اابنا 

توافق ال –المساندة  العمقق –عامة،  تتماتى العمهات الى جية ما ب ن  الصراع  النديةق 
   (.381-385، ص ص 1992)فضلي، وحامد،ق 

  يعتةر الى ار  اادا  من المراال ااساسية اإلنتقالية في اياة اإلنسان، ا ث تمتلئ 
التحوات التي ت ر  على ضطه العمهة  ذلك طبقا  الحياة الى جية بالعدتد من التي رات   

ل ةيعة المرالة التي تمر بها  تبعا لمستوت ضطه العمهة  ي ا  فتارة تجدضا ضالئة مستقرة 
 ,Williams) تارة ثائرة متي رة،  يتي ر تبعا لطلك نمط التااعل الطت يحوم ضطه العمهة

J, 2003,p20.) 
 استخدام مااهيم مع نة مثل التوافق الى اجي  النجاح حدل نوع العمهة الى اجية بكما ي

 اإلرةا   الثبات  السعالة  التماسك  التكيف  التكامل.. الخ،  تم ر ضطه المااهيم إلي 
نا  المي ،    معني مختل ، فما  نها هد تستخدم بمعني سيوولوجي لتم ر إلي الحالة 
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ناسي لتم ر إلى " موه  – الناسية ااد الى ج ن    فل هما.    بمعني اجتماعي
العمهة"    بمعني سوس ولوجي لتم ر إلي موه  الجماعة    النسق،   تستخدم لإلشارة 
إلي تحق ق الهدف، فما  ن الى ار م لت  ساسي من م الت النمو إذا تحقق اشباعه 
بنجاح  لت الى المعور بالسعالة، ب نما تؤلي الامل في اشباعه الى نوع من 

  .(85، ص 2011ع، والشريف،الطالالمقا  
  نجد  نه فلما فان اال ار  اسن إلراكا ،  لق تعرفا    كثر تنظيما ،   اسن تعة را  فيما 

تتعلق باإلناعاات  العواط ، فلما فان  عمهتهم الى جية  سعد،  فلما فان لدتهم القدرة 
 ات المريكق،  على التعة ر ب ريقة لاظية  غ ر لاظية المرتب ة بعاطاة إيجابية مثل

فإن ذلك ترتبط بمستوت مرتاع من الرةا الى اجي بالنسبة لمريوي العمهة الى جية، 
 ينبيي اإلشارة  ي ا إلى  ن ااناعاات  العواط  يجت  ن يعةر عنها  توظ  في 
التواصل بمول  اةح،مما يوون له ل را  ا ويا  لإلتصال في الحياة الى جية السع دة 

الراةون عن عمهاتهم الى جية يستخدمون اتصاا  بأهل لرجة من  فاال ار السعدا 
اإلناعاات السلةية،كما  نه تؤفد على  ن القوت العاطفية    اإلناعالية ب ن الى ر  الى جة 
ضي  كثر  ضمية  محورية من  ية عوامل  خرت في التأث ر على  ةعية العمهة الى جية 

 جية من المرجح  ن تت ور  كثر ا نما يعاني  اد ب نهما، إن التصدعات في العمهة الى 
 .طرفي العمهة الى جية من هصور في فهم ال رف اخخر

(Goleman,2002,p105) 
 وتتحدد نوعية العالقات الزوجية فيما يلي (Austin et al, 2005,pp554-558) 

 على شخص آخر،  يعتمد الى ر :  تتمثل في  ن يعتمد الارل علىالمساندة بين األزواج -1
ن مالى جة  الى جة على الى ر من  جل المساعدة في مختل  المواه  الحياتية، إعتبارا  

 الى ر    الى جة تجاه بع هما البعض. 
 ضو شعور ال رف ن باإلنسجام  اإلنتما   المولة المتباللة    شعور طرفي العمهةاا 

يعتةر طريق  مسلك  ببع هما البعض، فالمعور بالرةا  السعالة  اإلتااق في اياتهم
 للتعامل في معالجة ممومت الحياة الى جية ب نهما.  

 التي تتعلق اامر ف ها بإن طرفي العمهة  التوافق بين الزوجين(:عمق أو شدة العالقة)  -2
 الى ر   الى جةق هد إنخرطا في عمهة     نهما إلتىما ف ها  ي يمانها إيجابيا، فعمق    شدة 

لر ابط ب ن طرف ها،    فلنقل  ن اامر تتعلق بإلراك الارل للعمهة بأنها العمهة تعو  هوة ا
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 التوافق ب نهما يعني هدرتهما علي التك يف مع الحياة الى جية  إيجابية  ضامة،  آمنة،
 التواؤم مع النا   مع الة ئة اإلجتماعية  ي اد ث التوافق الناسي مع التوافق اإلجتماعي 

 توالن ب ن الى ر  الى جة  ب ئتهم التي يعيمون ف ها.   تأث ره في إستمرار ال
هة طرف العم :  التي تعو  المستوت الطي تكون فيه التجارب الارلية فيإدراك الصراعات -3

مع اخخر فبصمات للعواط    للي ت،  للتناهض الوجداني   ال يط الناسي بالمول 
  تخلواندة   عمهة توافق فإنها ااتى  ان  لرف  العمهة الى جية ب نهما فعمهة مس الطي

كلما ارتاع مستوت الصراع على اساب المساندة  التوافق فان ذلك  من الصراع،  لكن
 مؤشرا  على خلل في العمهة الى جية.

عع فالصراع تصالم إرالات  هوت خصم ن     كثر ا ث يوون لكل طرف من ااطراف رغبة 
بد بح ث تتحوم إرالته في إرالة الخصم، لطلك افي تح يم ال رف اخخر فليا     جىئيا  

  ن نم ر إلى تحدتد نوع الصراع لدت إادت طرفي العمهة    فل هما   التعامل معه 
م    بالكيفية التي تناض من خملها فل  نواع الصراعات ب ن الى ج ن الناتج عن سو  الاه

 تمفات ب نهما عموما .  صراع ال يم    الخمف المخصي    العام    الناتج عن اإلخ
  سابعاا: الموجهات النظرية للدراسة:

  Function Structure Theoryنظرية البناء الوظيفي:   -1
 نه  على  للمجتمع  التي تنظر تنطلق هذه الدراسة بإستنادها على نظرية البناء الوظيفي

لتها بنا  فلي، تتكون من مجموعة من ااجىا  المتراب ة،  فل جى  له  ظياة تؤ 
للمحافظة على إستمرارية المجتمع،  جميع ضطه ااجىا  تتعا ن فيما ب نها للوفا  

 .باإلاتياجات ااساسية،  من خمل ذلك يم ل المجتمع إلى التوالن  اإلستقرار
 عات للمجتمع من المعات ر  اال ار  النظم  ال يم  الجما وتتألف الوحدات البنائية

جميع ضطه الوادات بوظائاها في مواجهة ااجات   المؤسسات اإلجتماعية،  تقوم
ظم المجتمع ل تحقق التوالن،  يتمول الاعل اإلجتماعي في ةو  المعات ر  اال ار  الن

 بح ث تةد  لهطا الاعل بنا  له طابع اإلستقرار النسةي.
    :مستويات البناء اإلجتماعي 

ن م يتمثل الةنا  في مجموعة الطي يقوم به فرل مع ن في إطار نظام إجتماعي الدور:  – 
  .ويهطي يحالظواضر السلوفية المتكررة  المتراب ة التي يقوم بها الارل  تترك  ثر في النسق ال

  .الطي تتأل  من مجموعة من اال ار المتراب ة _ النظام:
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 الطي تتأل  من مجموعة من النظم المتراب ة  المتساندة  ظيفيا . المجتمع: -
 بنائية الوظيفية: فرضيات النظرية ال 

 . ترتبط بأثر السلوك اإلجتماعي على النسق اإلجتماعيالوظيفة:  -
ة لسلوفيترتبط الةنا  بالنمط السلوفي المتكرر،  ضو تنظيم لمجموعة من اانماط ا البناء: -

  .المتكررة
 التوازن:  -

  .ع نة يم ر إلى هدر ممئم من اإلستجابة لتحق ق م الت إجتماعية م التوازن اإلستقراري  - 
 .والنهت يم ر إلى إستجابة تمئم التي ر الطي طر  علي النسق إلعالة  التوازن الدينامي -ب

 ن لكل نسق فرعي ممومته اإلجتماعية ااساسية بح ث  ويرى أنصار تلك اإلتجاه   
يصعت تاس ر الممومت التي تحدث في مستوي النسق فول في ةو  الممومت التي 

ق نسق فرعي لاخل نسق  كةر  ضو األسرة، على سة ل المثال  تحدث في  نساهه الارعية
رة المجتمع،  بالتالي فإن لراسة ممومت ااسرة ابد  ن يوون تاس رضا في ةو  نسق ااس

  .ق153-151، ص ص 2020كالتاكك ااسري  الس د، 
  تي:ي اآلومن هذا المنطلق يتضح أهمية إستفادة الدراسة من نظرية البناء الوظيفى ف  
فل  بنا  فلي تتكون من مجموعة من ااجىا  المتراب ة نجد أن نظرية البناء الوظيفي -

ث جى  له  ظياة تؤلتها للحااظ على إستمرارية العمهة ااسرية ب ن اال ار، بل  تح
حقق على مواجهة الممومت ااسرية التي تعترض إلارة العمهة الى جية  فن إلارتها ل ت

 .ااسري التوالن  اإلستقرار 
في إطار نظام إجتماعي تتمثل في مجموعة الظواضر  كما أنها توجه مشكلة البحث -

يه، السلوفية المتكررة  المتراب ة التي يقوم بها الارل  تترك  ثر في النسق الطي يحو 
ياة الوظ  كاام التي لها ل ر في ااسرة متمثم  في اإلنجاب  رعاية اابنا   الممارفة في

 فل ضطا له  ثر علي المجتمع من خمل ممارستها لوظائاها ق. اإلهتصالية   
 اإلجراءات المنهجية للدراسة: ثامناا:

 نوع الدراسة: (1)
 تنتمعي بعد رضا إلعى التعي المهنعي التعدخل تقعدتر عائعد بحعوث إلعى الدراسعة ضعطه تنتمعي     

ضااااابطة )الالدراسععععات شععععبة التجريةيععععة  التععععي تقععععوم علععععي التصععععميم التجريةععععي ذ  المجمععععوعت ن 
 )المتغيااار التجريباااي(،  ذلعععك لتقعععدتر اجعععم التي  عععر العععطي يحدثعععه المتي عععر المسعععتقل والتجريبياااة(
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 )المتغير التاابع( المتمثل في: " برنامج التدخل المهني في طريقة العمل مع الجماعات " على 
 المتمثل في: " تنمية مهارات الطفا  العاطاي في إلارة العمهات الى جية ". 

 مستخدم:المنهج ال (2)
إعتمعععدت الدراسعععة علعععى المعععنهج شعععبه التجريةعععي، ا عععث  نعععه يععععد  نسعععت  نعععواع المنعععاضج 
ممئمععة لهععطه الدراسععة  ذلععك مععن خععمل تصععميم ال يععاس القةلععي  البعععدي للمجمععوعت ن ال ععاب ة 

 ق مارلة،  يعتم التعدخل المهنعي معع الجماععة20 التجريةية من اال ار مجتمع الدراسة  عدلضم  
" ستخدام المتي ر المستقل " برنامج التعدخل المهنعي فعي طريقعة العمعل معع الجماععاتالتجريةية بإ

هعات ل ياس  ثر ضطا المتي ر على المتي ر التابع " تنمية مهعارات العطفا  الععاطاي فعي إلارة العم
 .الى جية

 مجالت الدراسة: (3)
 المجال البشري: (أ)

المتعععرللتن علعععى موتعععت التوجيعععه تتمثعععل المجعععال البمعععري للدراسعععة فعععي ع نعععة معععن اال ار       
هليعة  اإلستمارات ااسرية التابع إللارة شئون المر ة بمدتريعة الت عامن اإلجتمعاعي بمحافظعة الده

ق ماعععرلة، 10ق ماعععرلة،  تعععم تقسعععيمهم إلعععى مجمععوعت ن إاعععداضما ةعععاب ة  ععععدلضم  20 عععدلضم  
 وتتسم عينة الدراسة في اآلتي:ق مارلة، 10 ااخرت تجريةية  عدلضم  

 .من  كثر اال ار  المترللتن على موتت التوجيه  اإلستمارات ااسرية بصورة متكررة -
  نهععم مععن اال ار المتععرللتن التععى تععم إسعععت بالهم بالموتععت نتيجععة الممععومت ااسععرية ب نهمعععا -

 .بسةت إاداضما    بسةت ال رف اخخر
 . مق ب نهما لم يقع ال ،ضم من اال ار المترللتن على الموتت،  تم فض النىاع -
   .تم إختيار اال ار ما ب ن ادتثى الى ار   من مر عليه  كثر من ثمث سنوات ل ار -

 )ب( المجال المكاني: 
تمثععل المجععال الموععاني فععي موتععت التوجيععه  اإلستمععارات ااسععرية التععابع إللارة شععئون المععر ة     

 سباب اختية:بمدترية الت امن اإلجتماعي بمحافظة الدههلية،  تم إختياره لأل
 .توفر ع نة الدراسة به  له ل ر ملحوظ في مواجهة الممومت ب ن الى ج ن -
 فما توجد ترا ت من إلارة الموتت إلجرا  التجربة  اإلستاالة من نتائجها. -

 )ج( المجال الزمني:
 م.30/3/2022م إلى 1/12/2021تتمثل في فترة إجرا  التجربة في الاترة من       
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 تمثلت أدوات جمع البيانات في:راسة: أدوات الد (4)
  ق.1تحل ل محتوي التقارير الد رية إلجتماعات الجماعة  ملحق رهم 
 المقابمت الارلية  الجماعية  الممترفة خمل تنا ط الةرنامج. 
 .م ياس مهارات الطفا  العاطاي في إلارة العمهات الى جية 

 وتم تصميم المقياس وفقاا للخطوات التالية:
البااثعععة بتصعععميم م يعععاس مهعععارات العععطفا  الععععاطاي فعععي إلارة العمهعععات الى جيعععة هامععع   .1

إعتمعععالا  علعععى اإلطعععار النظعععري الموجعععه للدراسعععة،  الرجعععوع إلعععى الدراسعععات السعععابقة المرتب عععة 
 بق ية الدراسة. 

 هام  البااثة بتحدتد اابعال التي يمتمل عل هعا الم يعاس  التعي تمثلع  فعي خمسعة  بععال .2
د  بعععمهععارة الدافعيععة،  بعععد مهععارة إلارة ااناعععاات،   بعععدارة الععوعي الععطاتي، بعععد مهعع ضععى: 

 مهارة لمج الطات مع اخخر.  بعد مهارة التعاط ، 
ق 50ثم هام  البااثة بتحدتد  صياغة العبارات الخاصة بوعل بععد،  العطي بلعغ ععدلضا   .3

 وتوزيعها كما يلي:ق عبارات لكل بعد. 10عبارة، مقسمة بالتسا ي  
 يةت الزوج( يوضح توزيع عبارات مقياس مهارات الذكاء العاطفي في إدارة العالقا1جدول )    

 أرقام العبارات عدد العبارات األبعاد م

 10 – 1 10 بعد مهارة الوعي الذاتي 1

 20 – 11 10 بعد مهارة إدارة االنفعاالت 2

 30 – 21 10 بعد مهارة الدافعية 3

 40 – 31 10 بعد مهارة التعاطف 4

 50 – 41 10 بعد مهارة دمج الذات مع األخر 5

، علعى التعدرر الثمثعي م ياس مهارات الطفا  العاطاي في إلارة العمهات الى جيعةإعتمد  .4
سععتجابة مععن ضععطه بح ععث تكععون ااسععتجابة لكععل عبععارة  نعععم، إلععى اععد مععا، اق   ع  عع  لكععل ا

  :يليوذلك   لرجة  اادةقا  لرجت نق، ا إلى حد ملرجاتق،  ة ثمث نعم: ااستجابات  لنا  
 مهارات الذكاء العاطفي في إدارة العالقات الزوجيةيوضح درجات مقياس  (2جدول )

 ال إلى حد ما نعم االستجابات

 1 2 3 الدرجة

 : مقياس مهارات الذكاء العاطفي في إدارة العالقات الزوجيةطريقة تصحيح  .5
 تقسيمه إلى فئات اتى  العاطاي في إلارة العمهات الى جيةمهارات الطفا  م ياس تم بنا      

ا عث تعم ترم عى  إلخعال الةيانعات  الحسعابيباستخدام المتوسعط يمون التوصل إلى نتائج الدراسة 
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الم يععاس الثمثععي  الحععد ل الععدنيا  العليععاق، تععم اسععاب  خميععا إلععى الحاسععت اخلععي،  لتحدتععد طععول
على عدل خميا الم يعاس للحصعول  هق، تم تقسيم2=  1–3 هل قيمة    –المدت =  كةر قيمة 

ق  بعد ذلك تم إةافة ضطه ال يمة إلى  هل قيمة في 0.67=  2/3  على طول الخلية المصحح
وهكاذا  ذلك لتحدتد الحد ااعلى لهعطه الخليعة،    بداية الم ياس  ضى الوااد الصحيح  الم ياس

 :أصبح طول الخاليا كما يلي
 وجيةمهارات الذكاء العاطفي في إدارة العالقات الز مقياس مستويات أبعاد يوضح ( 3جدول )  

 المستوى القيم

 مستوى منخفض 1.67إلى  1إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد من 

 مستوى متوسط 2.34إلى  1.68إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد من 

 مستوى مرتفع 3إلى  2.35البعد من  إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو

 صدق األداة: .6
مهععارات العطفا  الععاطاي فععي م يعاس  تععم ععرض :" صاادق المحكماين"الصادق الظااهري  (أ)

بولية الخدمة من  ع ا  ض ئة التدري  محوم ن ق 5على عدل  إلارة العمهات الى جية 
ة تخصعععص اإلجتماعيعععة جامععععة العععوان  المعهعععد الععععالي للخدمعععة ااجتماعيعععة بالمنصعععور 

إلبدا  الر ي في صماية االاة من ا ث السممة الليوية للعبارات معن خدمة الجماعة 
 لقععد إسععتاالت البااثععة بالمماظععات الدراسععة مععن ناايععة  خععرت،  بأبعععالرتباطهععا إناايععة   

العلميعععة التعععى  بعععداضا ااسعععاتطة المحومعععون علعععى الم يعععاس ممعععا نعععتج عنعععه إععععالة صعععياغة 
نسععبة ال  خمسععة عمععر عبععارةق  التععى لععم تحصععل علععى موافقععة  ب عمععر عبععاراتق  إسععتبع

فعععي  االاة  بنعععا  علعععى ذلعععك تعععم صعععياغة  معععن إجمعععالى  ع عععا  ض ئعععة التحوعععيم، ق80% 
 صورتها النهائية.

م يعععاس لللتحقعععق معععن ضعععطا النعععوع معععن الصعععدق  :" الصااادق المنطقاااي صااادق المحتاااوي " (ب)
علعععي  بعععاإلطمع  البااثعععة هامعععمهعععارات العععطفا  الععععاطاي فعععي إلارة العمهعععات الى جيعععة 

ة الدراسعة بصعاة عامع  بععالالنظرية،  الدراسعات  البحعوث السعابقة التعي تنا لع   االبيات
 البحععوث  الدراسععات  ذلععك  االبيععاتتحل ععل ضععطه ثععم تععم    بعععال الم يععاس بصععاة خاصععة.

 لتحدتد مهارات الطفا  العاطاي في إلارة العمهات الى جية.
م يعاس ل ااتسعاق العداخليالبااثعة فعي اسعاب صعدق  تتمدعإ  :اإلتساق الداخليصدق  (ج)

فععي فععل بعععد علععى معامععل ارتبععاط مهععارات الععطفا  العععاطاي فععي إلارة العمهععات الى جيععة 
 اال ارماعرلات معن ق 10 ذلعك لع نعة هوامهعا   في الت ة ق اا ل، االاة بالدرجة الكلية
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 نهعا   تةع نق، الدراسة ع نة ختيارإ لكن تتوافر ف هم نا  شر ط  خارر مجتمع الدراسة 
كماا يتضاح عند مستويات الدالة المتعارف عل ها،   ن معامعل الصعدق مقةعول،  معنوية

 من الجدول التالي:
ارة أبعاد مقياس مهارات الذكاء العاطفي في إد بينتساق الداخلي اإل يوضح ( 4جدول )

 (10=ن)  العالقات الزوجية ودرجة المقياس ككل
 األبعاد م

معامل 

 االرتباط
 الداللة

 ** 0.869 بعد مهارة الوعي الذاتي 1

 ** 0.845 بعد مهارة إدارة االنفعاالت 2

 ** 0.832 بعد مهارة الدافعية 3

 ** 0.949 بعد مهارة التعاطف 4

 ** 0.849 بعد مهارة دمج الذات مع األخر 5

 (0.05عند )* معنوي                                    (0.01** معنوي عند )
ى جية م ياس مهارات الطفا  العاطاي في إلارة العمهات ال بعال  يوضح الجدول السابق أن:

 . هاوت الثقة في االاة  ااعتمال علق ،  من ثم تحقق مست0.01لالة عند مستوت معنوية  
 ثبات األداة: .7

 الى جيعة باسعتخدام ثبات م ياس مهارات الطفا  العاطاي في إلارة العمهعات اسابتم          
ق ماعرلات معن 10،  ذلعك لع نعة هوامهعا  (Test. R. Test)طريقعة ااختبعار  إععالة ااختبعار 

اال ار مجتمععع الدراسععة  خععارر مجتمععع الدراسععة  لكععن تتععوافر فعع هم ناعع  شععر ط اختيععار ع نععة 
مععن  ق تععوم15الدراسعةق، ثععم  ع ععد الت ة ععق مععرة  خععرت علععى ناعع  الع نععة بعععد فاصععل لمنععي هععدره  

تعاريخ الت ة ععق اا ل،  بعععد ذلعك تععم اسععاب معامعل اإلرتبععاط بإسععتخدام معامعل إرتبععاط ب رسععون، 
 وقد جاءت النتائج كما يلي:

( يوضاااح نتاااائج ثباااات مقيااااس مهااارات الاااذكاء العااااطفي فاااي إدارة العالقاااات الزوجياااة 5جاادول )
 (10=)ن         Test. R. Testبإستخدام طريقة اإلختبار وإعادة اإلختبار 

 الداللة  معامل االرتباط األبعاد م

 ** 0.740 بعد مهارة الوعي الذاتي 1

 ** 0.798 بعد مهارة إدارة االنفعاالت 2

 ** 0.787 بعد مهارة الدافعية 3

 ** 0.809 بعد مهارة التعاطف 4

 ** 0.832 بعد مهارة دمج الذات مع األخر 5

 ** 0.849 أبعاد مقياس مهارات الذكاء العاطفي ككل

 (0.05* معنوي عند )                      (0.01** معنوي عند )
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 يوضح الجدول السابق أن:
ق بعع ن الت ة ععق اا ل 0.01توجععد عمهععة طرليععة لالععة إاصععائيا  عنععد مسععتوت معنويععة  

ول  الت ة ق الثاني لم ياس مهارات الطفا  العاطاي في إلارة العمهات الى جية. بمعنى عدم  ج
 بعع ن الت ةيقعع ن اا ل  الثععاني  تمتععع معععاممت الثبععات لألبعععال بدرجععة عاليععة مععن الثبععات،فععر ق 

  بطلك يمون اإلعتمال على نتائجها   صبح  االاة في صورتها النهائية.
 أساليب التحليل اإلحصائي: (5)

ق SPSS.V. 24.0تم معالجة الةيانات من خمل الحاست اخلعي باسعتخدام برنعامج  
ة للعلععععوم اإلجتماعيععععة،  هععععد طبقعععع  ااسععععال ت اإلاصععععائية التاليععععة: التكععععرارات الحععععىم اإلاصععععائي

،  النست المئوية،  المتوسط الحسابي،  اانحراف المعياري،  المدت،  مجموع اا لان المرجحة
  معامععل الثبععات باسععتخدام طريقععة ااختبععار  إعععالة ااختبععار،  معامععل إرتبععاط ب رسععون،  اختبععار

Levene's لتباتن،  إختبار  تق لع نت ن مستقلت ن،  إختبار  تق لع نت ن مرتب ت ن.لتجان  ا 
 تاسعاا: برنامج التدخل المهني: 

 هام  البااثة بإعدال برنامج التدخل المهني من منظور طريقة العمل مع الجماعات لتنمية 
دت تي لالطا مهارات الطفا  العاطاي في إلارة العمهات الى جية في اختي:  تنمية مهارة الوعي

ع طات ماال ار،  مهارة إلارة اإلناعاات،  مهارة الدافعية،  مهارة التعاط ،  مهارة لمج ال
 –إستراتيجيات  –مبالت   –اخخرق مستخدمة ااس  المهنية ل ريقة خدمة الجماعة   سال ت 

  .ع الصرا   ل ارق،  إعتمدت البااثة فيه على ااس  العلمية لنظريتي الةنا  الوظياي  نظرية
  -األسس التي يقوم عليها برنامج التدخل المهني: -أ

ت عمهاالهدف الرئيسي الطي تسعى الدراسة إليه  ضو تنمية مهارات الطفا  العاطاي في إلارة ال -
 .الى جية

  .نتائج الدراسات السابقة التى  جري  فى موةوعات مرتب ة  ماتوصل  إليه -
  .عات من  س   هواعد علميةاإلطار النظرت ل ريقة العمل مع الجما -
  .الموجهات النظرية للدراسة  التى تعتمد البااثة على  سسها العلمية -

  -أهداف برنامج التدخل المهنى:  -ب
تتمثل الهدف الرئيسى لةرنامج التدخل المهنى فى طريقة العمل مع الجماعات على تنمية  -

ااضداف الارعية التالية  إختبار مهارات الطفا  العاطاى فى إلارة العمهات الى جية فى ةو  
فعالية برنامج التدخل المهنى فى طريقة العمل مع الجماعات لتنمية مهارة الوعى الطاتى، 
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 تنمية مهارة إلارة اإلناعاات،  تنمية مهارة الدافعية،  تنمية مهارة التعاط ،  تنمية مهارة 
لتوجيه  اإلستمارات ااسرية، مما لمج الطات مع اخخرق لدت  اال ار المترللتن على موتت ا

هد يساعدضم فى مواجهة الممومت التى تعترض تنمية مهارات الطفا  العاطاى فى إلارة 
العمهات الى جية لدتهم  اثهم على التااعل اإليجابى مع المريك  هدرتهم على  لا   ظائاهم 

 ااسرية بنجاح  إستقرار. 
 فى برنامج التدخل المهنى: جا _ اإلعتبارات التى ينبغى مراعاتها 

  .مراعاة إاتياجات  رغبات المترللتن على موتت التوجيه  اإلستمارات ااسرية  -
 .مراعاة إستقملية فل فرل فى اصوله على الخدمات المقدمة له من الموتت  -
 .مراعاة  ةوح  ضداف   نم ة الةرنامج اتى تتم م مع  عى  ثقافة المترللتن  -
ا رلية ب ن ظر ف فل فرل عن اخخر نتيجة للظر ف ااسرية التى تمر بهمراعاة الار ق الا  -

 .كل  سرة
 .مراعاة  ن تتيح الةرنامج فرص للتعة ر عن مماعر الارل تجاه ناسه  تجاه اخخرين  -

 د_ إستراتيجيات التدخل المهنى فى الدراسة: 
 ةيحق إستراتيجية التو 3ق إستراتيجية التدعيم   2إستراتيجية الممارفة    (1)
وجه ب ن ق إستراتيجية التااعل الجماعى الم6ق إستراتيجية الدمج   5ق إستراتيجية اإلهناع    4 

 .قإستراتيجية التوجيه  الممورة8ق إستراتيجية التعا ن  7 ع ا  الجماعة           
 ه_ مراحل التدخل المهنى فى الدراسة: 

 المرحلة التمهيدية وإشتملت على اآلتى:  ق1 
ن إلارة موتت التوجيه  اإلستمارات ااسرية بالمنصورة  العامل ن بمئو التعرف على  -

دخل ج التالمر ة بمدترية الت امن اإلجتماعى بالدههلية،  الطت يمون اإلستعانة بهم فى برنام
 .المهنى

الحصول على موافقة  ف ل  لارة الت امن اإلجتماعى  تحويل الموافقة على موتت  -
 .ية  بالمنصورة محافظة الدههليةالتوجيه  اإلستمارات ااسر 

 .تحدتد  ضداف برنامج التدخل المهنى  توةيحه  -
 تحدتد الوسائل  اإلموانيات  الموارل المستخدمة فى برنامج التدخل المهنى.  -
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 مرحلة البدايات:   ق2 
تن مترللالمقابمت الارلية مع إلارة شئون المر ة،  مع ااخصائ  ن اإلجتماع  ن،  مع ال -

 .التوجيه  اإلستمارات ااسريةموتت  على
المقابمت الجماعية مع المترللتن على الموتت لتوةيح  ضداف   نم ة برنامج  -

  .التدخل المهنى
 ة ال اب  تنظيم الجماعة  إتمام عملية التعاهد  إجرا  ال ياس القةلى للجماعة التجريةية  -

  . جيةبإستخدام م ياس مهارات الطفا  العاطاى فى إلارة العمهات الى 
إكساب الجماعة التجريةية بعض النوااى المعرفية الخاصة بةرنامج التدخل المهنى  -

ار اول تنمية مهارات الطفا  العاطاى فى إلارة العمهات الى جية  ضنا تم تنظيم اال  
  . المسئوليات المختلاة  ثنا  ممارسة الةرامج الجماعية

 مرحلة التجاوب: ق3 
ث عل بمول لتناميوى ب ن  ع ا  الجماعة التجريةية ا  ضطه المرالة تتم ف ها التاا -

 هام  البااثة بتوجيه التااعمت ب ن المترللتن من اال ار  اثهم على تنمية مهارات
الطفا  العاطاى فى إلارة العمهات الى جية،  مساعدتهم على الممارفة فى الةرامج 

    الجماعة التجريةية الاالجماعية التى تمارس، فما  ن البااثة تقوم بمتابعة  ع ا
ا   ل ارضم التى يقومون بها  محا لة التيلت على بعض  السلوفيات السلةية إن ظهرت  ثن

  .التااعل لتحق ق الهدف المرال من إشتراك ااع ا  فى الةرنامج
ة مساعدة  ع ا  الجماعة التجريةية على اإلستاالة من الموارل  اإلموانيات المتاا -

  .بالمؤسسة
حا ى المستمر اع ا  الجماعة التجريةية فى إيجال فرص للحوار الةنا   العمل الت -

الجماعى الطت يساعدضم فى تنمية مهارات الطفا  العاطاى فمهارة الوعى الطاتى  معرفة 
اد ل الطات لدت فل فرل،  تنمية مهارة التعاط  لاهم مماعر ال رف اخخر  اإلاساس 

جاتهم،  تنمية مهارة الدافعية فى تحا ى ذات المخص بمماعرضم  آرائهم  اإلاساس بحا
لإلنجال  تحق ق مستوت عال من التقدم  اإللتىام  اإلستقرار مع شريوه ال رف اخخر، 
 تنمية مهارة لمج الطات مع اخخر فى ممارسة الةرامج التى تساعدضم فى التأث ر  القدرة 

 إلارة العمهة الى جية،  تنمية  على إهناع اخخرين  التواصل مع ال رف اخخر إلنجاح
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مهارة إلارة اإلناعاات فى توجيه الد افع الداخلية للارل  التحوم الطاتى بها  السي رة على 
  .اإلناعاات التى تعور صاو طرفى العمهة الى جية بل  الحااظ على اإلستقرار ااسرت 

 مرحلة اإلنهاء والتقييم:  ق4 
مع  ثة بالةد  فى اإلنتها  من برنامج التدخل المهنى ضى المرالة التى تقوم ف ها الباا

 تحل لالجماعة التجريةية  يتم ف ها ماتلي  تق يم نتائج برنامج التدخل المهنى،  تاس ر   
هاية نالنتائج المرتب ة بةرنامج التدخل المهنىق،  ت ة ق ال ياس البعدت للجماعت  ن بعد 

هات مهارات الطفا  العاطاى فى إلارة العم فترة التدخل المهنى لتحدتد التي ر فى تنمية
 الى جية  توةيح لالة الار ق ب ن متوس ات لرجات ال ياس البعدت لحاات المجموعت ن

 .التجريةية  ال اب ة على الم ياس الم ةق
 التكنيكات المستخدمة ببرنامج التدخل المهنى:   ق 
 التمجيع  ق تكنيك 2ق تكنيك اإلهتدا   النمطجة              1 
 ق تكنيك التوةيح  اإلستبصار        4ق تكنيك اإلرشال                       3 
    ق تكنيك التااعل اإليجابي            6ق تكنيك المناهمة الجماعية             5 
 ق تكنيك المساندة  8ق تكنيك التوجيه الجماعى              7 
 ق تكنيك ال يالة  التبعية10         ق تكنيك الممارفة            9 
 ق تكنيك التعة ر الحر عن المماعر12ق تكنيك التواصل مع اخخرين         11 
 األدوات التى تم اإلستعانة بها فى برنامج التدخل المهنى:   سق
 ق المحاةرات     3ق المقابمت بأنواعها المتعدلة  2ق اإلجتماعات الد رية  1 
 ق الد رات التدريةية6ق الند ات بأنواعها        5الجماعية    ق المناهمات 4 

 مهنى: أدوار أخصائى خدمة الجماعة والتى تم اإلعتماد عليها فى برنامج التدخل ال صق 
 ق ل ر المخ ط4ق ل ر المنسق    3ق ل ر الموجه  2ق ل ر جامع للةيانات  1   
 ق ل ر المقوم8الممرف     ق ل ر7ق ل ر الموةح   6ق ل ره التربوت     5   

 مهارات أخصائى خدمة الجماعة والتى تم اإلعتماد عليها:  عق 
 ق مهارة اإلتصال الاعال 2ق مهارة المماظة        1 
 ق مهارة إتخاذ القرارات الجماعية4ق مهارة اإلهناع           3   

 رة الوه ق مهارة فيفية إلا6ق مهارة الحوار الةنا  مع  ع ا  الجماعة  5 
 ق المهارة فى تكوين العمهة المهنية  7 
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 ق مهارة الممورة الجماعية اع ا  الجماعة8 
 ق المهارة فى إعدال  تنظيم  تنا ط الند ات  المناهمات الجماعية 9 

 البرامج الجماعية المستخدمة فى برنامج التدخل المهنى:   لق
ات مهارات الطفا  العاطاى، اإلجتماع  المناهمات الجماعية عن:البرامج اإلجتماعية( 1)

 مهاتالدائمة، الند ات المختلاة، اللقا ات الجماعية عن الممورة ااسرية  فيفية إلارة الع
الى جية  مجابهة الصراعات لدت اال ار، إجتماعات ل رية إشتمل  على غرس مهارة الوعى 

ة ستاال لمج الطات مع اخخرق لإل الطاتى  إلارة اإلناعاات  تنمية مهارة الدافعية  التعاط 
ار منها فى إلارة العمهات الى جية  مجابهة الخمفات  المماكل ااسرية بصاة خاصة لألل  

  .المترللتن  بصاة عامة على ااسرة جميعها
فق  ن تجعل ااشخاص  ذفيا  عاطفيا  يسعون إلى التوا كما يمكن للبرامج اإلجتماعية   

ظ  يوونون  كثر تعاطاا   رامة من غ رضم، مما يساعد ذلك فى الحاا بمول  ف ل مع اخخرين
على إلارة عمهتهم الى جية من خمل  تاهمهم مماعر اخخرين  تحومهم بمماعرضم، فما 

ة اسرييمون  ن تساعد فى التأهلم السريع مع الظر ف  المتي رات الة ئية إللارة إناعااتهم ا
ضطا  تحديات التى تعترض إستقرار اياتهم، فما يمون  ن تتمتع التحا ى المستمر فى مواجهة ال

المخص بمراعاة مماعر اخخرين اتى  إن فان  غ ر  اةحة انهم تتم ى ن بالتعاط  
ر  اإلستماع لآلخرين فى إلارة العمهات معهم، فما يمون تنمية مهارة لمج الطات مع اخخ

الثقة ب نهما اتى نحا ل فض النىاعات   ذلك من خمل مساندة المريك للمريك اخخر  منح
  .ب نهما

لطتن ا تم ذلك من خمل نماذر لإلهتدا   النمطجة من خةرات اال ار : البرامج التثقيفية (2)
هم  لة فترلل ا على الموتت من هةل  إستدعائهم به للتعليم  التعلم من خةراتهم السابقة  محا

طاى اال ار فى تنمية مهارات الطفا  العاطةيعة الحياة ااسرية  الترف ى على فهم   عى 
دة ت عدتلدتهم فى إلارة عمهاتهم الى جية مثل الند ات الثقافية  الدتنية التى تعالج مموم

 لية.  تعمل على تنمية مهارات الطفا  العاطاى، بل  تنمية هدرات اال ار على تحمل المسئو 
ية المترللتن على الموتت فى مواجهة ا ث رفىت تلك الةرامج على توع البرامج التأهيلية: (3)

الممومت التى تعترض مهارات الطفا  العاطاى فى إلارة العمهات الى جية،  فيفية معرفة 
الممورة ااسرية ب ن الى ج ن    إاداضما فى الخمفات التى تعترض إستمرار اياتهما 
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عات التى تعترض إلارة ااسرية،  فيفية إتخاذ هرار جماعى ب نهما،  تأض لهما فى ال الصرا 
  .عمهاتهما الى جية

ارة ا ث رفىت على تنمية المهارات ااساسية للطفا  العاطاى فى إل البرامج التدريبية: (4)
لقوة العمهات الى جية من ا ث تنمية الوعى الطاتى للمترللتن من خمل  عى الارل لنقاط ا

اة فل شخص ااسرية بيض  ال ع  فى تااعله مع ال رف اخخر،  القناعة  الرةا لحي
النظر عن اياة اخخرين،  برامج ساضم  فى تدريةهم على التاك ر اإليجابى لفاعا  عن 

  نهماعمهته بال رف اخخر، فما تم تدريةهم على إلارة إناعااتهم فى اا ةاع الم  ربة ب
سريعة  بمول إيجابي يحافظ على عمهتهم الى جية،  محا لة إستيمل الارص إليجال الول

اثة ترةى ال رف ن  إستعدالضما فى التعا ن مع المريك إلستمرار عمهتهم، فما اا ل  البا
إستثمار هدرات  ع ا  الجماعة فى فهم مماعر ال رف اخخر فى  ه  عصة ته  مواجهة 
المواه  الحساسة ل ن تحدت    إنحيال مهما فل  ضطا ال رف من جهد  عنا ، فما 

نة تدريت  ع ا  الجماعة التجريةية على محا لة تقدتر المريك بموااا ل  البااثة  ي ا  
شريوه فى اياته  اسن المعاملة معه، بل  منح الثقة لل رف اخخر رغم اإلختمف فى 

  .عضفر ههم الارلية بدرجة معقولة  فافية إلستمرار اياتهما الى جية  مساندة بع هما الب
 طبيق برنامج التدخل المهنى: )م( المعوقات التى واجهت الباحثة فى ت

اساسية  تخوف بعض المترللتن على الموتت فى بداية تنا ط برنامج التدخل المهنى  ق1 
 . عدم تعا نهم معها نظرا  إلفما   سرارضم المخصية  المتعلقة بحياتهم ااسرية

 ه.مقا مة البعض من  ع ا  الجماعة التجريةية فى بداية الةرنامج لعدم  ع هم بأضم ت ق2 
 ( سبل التغلب على المعوقات: )ن
  محا لة تقةل البااثة لألع ا  الطتن لدتهم مقا مة فى التعامل معها تخوفا  إلفما ق1 

 . سرارضم المخصية  ااسرية
 اث الجماعة التجريةية على تكوين عمهة مهنية تتسم بالتقةل  اإلاترام  اق تقرير ق2 

 .المص ر لكل ع و من  ع ا  الجماعة
 الجماعة لإلستاالة من موارل  إموانيات المؤسسة  تنا ط برنامج محا لة جطب  ع ا  ق3 

     .التدخل المهنى  اإلستاالة من برامجه الجماعية المختلاة
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 ية()عرض ومناقشة وتفسير نتائج الدراسة الحال  :عاشراا: نتائج الدراسة الميدانية
 مجتمع الدراسة: المحور األول: وصف المبحوثين

 مجتمع الدراسة يوضح وصف المبحوثين( 6جدول )         

 النوع م

 الجماعة الضابطة

 (10)ن=

 الجماعة التجريبية

اختبار  (10)ن= 

Levene's  
 الداللة

 % ك % ك

   50 5 50 5 زوج 1

 50 5 50 5 زوج 2

 100 10 100 10 المجمـــوع غيردالة 0.000

 % ك % ك السن م
اختبار 

Levene's  
 الداللة

 30 3 30 3 سن  25سن  إلى أقم     20    1

 غير دال 0.066

 20 2 30 3 سن  30سن  إلى أقم     25    2

 40 4 20 2 سن  35سن  إلى أقم     30    3

 10 1 20 2 سنة فأكثر  35من  4

 100 10 100 10 المجمـــوع

 29 29 المتوسط الحسابي

 5 6 االنحراف المعياري

 % ك % ك األسرة عدد أفراد م
اختبار 

Levene's  
 الداللة

 70 7 60 6 أفراد 5أفراد إلى أقل من  3من  1

 غير دال 0.750

 30 3 40 4 أفراد 7أفراد إلى أقل من  5من  2

 100 10 100 10 المجمـــوع

 5 5 المتوسط الحسابي

 1 1 االنحراف المعياري

 المؤهل العلمي م

 الجماعة الضابطة

 (10)ن=

 الجماعة التجريبية

اختبار  (10)ن= 

Levene's  
 الداللة

 % ك % ك

 40 4 50 5 مؤهل متوسط 1

 غير دال 1.159
 30 3 10 1 مؤهل فوق متوسط 2

 30 3 40 4 مؤهل جامعي 3

 100 10 100 10 المجمـــوع

 الوظيفة م

 الجماعة الضابطة

 (10)ن=

 الجماعة التجريبية

اختبار  (10)ن= 

Levene's  
 الداللة

 % ك % ك

 20 2 20 2 قطاع حكومي 1

 غير دال 0.007

 30 3 40 4 قطاع خاص 2

 30 3 20 2 أعمال حرة 3

 20 2 20 2 ال يعمل 4

 100 10 100 10 المجمـــوع
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 محل اإلقامة م

 الجماعة الضابطة

 (10)ن=

 الجماعة التجريبية

اختبار  (10)ن= 

Levene's  
 ةالدالل

 % ك % ك

 60 6 60 6 ريف 1

 40 4 40 4 حضر 2 غير دال 0.000

 100 10 100 10 المجمـــوع

 (0.05)(                                        * معنوية عند 0.01** معنوية عند )
 يوضح الجدول السابق أن:

فور  اإلنعاث بنسعبة بالجماععة ال عاب ة  الجماععة التجريةيعة العط المبحعوث نتسا ي نست  -
ق.  فطلك ا توجد فر ق لالة إاصائيا  ب ن المبحوث ن بالجماعة ال اب ة  الجماععة 50% 

 التجريةية است النوع، مما يم ر إلى تجان  الع نة است النوع.
سعنة إلعى  هعل  20 كةر نسبة من المبحوث ن بالجماعة ال اب ة فعي الائعة العمريعة  معن  -

ق لكععل %30سععنةق بنسععبة   30سععنة إلععى  هععل مععن  25يععة  مععن سععنةق،  الائععة العمر  25مععن 
سعنة  35سنةق،  الائة العمريعة  معن  35سنة إلى  هل من  30منهما، ثم الائة العمرية  من 

ق سنة، 29ق لكل منهما،  متوسط سن المبحوث ن بالجماعة ال اب ة  %20فأكثرق بنسبة  
بحعععوث ن بالجماعععة التجريةيعععة فعععي ق سععنوات. ب نمعععا  كةعععر نسععبة معععن الم6 بععانحراف معيعععاري  

ق، تل ها الائة العمريعة  معن %40سنةق بنسبة   35سنة إلى  هل من  30الائة العمرية  من 
سععنة إلععى  هععل  25ق، ثععم الائععة العمريععة  مععن %30سععنةق بنسععبة   25سععنة إلععى  هععل مععن  20

ق، %10سعنة فعأكثرق بنسععبة   35ق،   خ عرا  الائعة العمريعة  معن %20سعنةق بنسعبة   30معن 
ق سععنوات. 5ق سععنة،  بععانحراف معيععاري  29 متوسععط سععن المبحععوث ن بالجماعععة التجريةيععة  

ية  فطلك ا توجد فر ق لالة إاصائيا  ب ن المبحوث ن  بالجماعة ال اب ة  الجماعة التجرية
 است السن، مما يم ر إلى تجان  الع نة است السن.

 فعرال  3 فعرال  سعرضم فعي الائعة  معن  كةر نسبة معن المبحعوث ن بالجماععة ال عاب ة ععدل  -
 فعرالق بنسعبة  7 فعرال إلعى  هعل معن  5ق، تل ها الائة  من %60 فرالق بنسبة   5إلى  هل من 

ق سععنوات،  بععانحراف 5ق،  متوسععط عععدل  فععرال  سععرة المبحععوث ن بالجماعععة ال ععاب ة  40% 
التجريةيععة عععدل  فععرال معيععاري سععنة  ااععدة تقريبععا . ب نمععا  كةععر نسععبة مععن المبحععوث ن بالجماعععة 

 فعرال  5ق، تل ها الائة  معن %70 فرالق بنسبة   5 فرال إلى  هل من  3 سرضم في الائة  من 
ق،  متوسععععط عععععدل  فععععرال  سععععرة المبحععععوث ن بالجماعععععة %30 فععععرالق بنسععععبة   7إلععععى  هععععل مععععن 

ة ق سععنوات،  بععانحراف معيعععاري سععنة  ااععدة تقريبععا .  فعععطلك ا توجععد فععر ق لالععع5التجريةيععة  
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إاصععائيا  بعع ن المبحععوث ن بالجماعععة ال ععاب ة  الجماعععة التجريةيععة اسععت عععدل  فععرال ااسععرة، 
 مما يم ر إلى تجان  الع نة است عدل  فرال ااسرة. 

 كةعععر نسعععبة معععن المبحعععوث ن بالجماععععة ال عععاب ة ااصعععل ن علعععي مؤضعععل متوسعععط بنسعععبة  -
 الحاصعععل ن علعععي ق،   خ عععرا  %40ق، تل هعععا الحاصعععل ن علعععي مؤضعععل جعععامعي بنسعععبة  50% 

ق. ب نمععا  كةععر نسععبة مععن المبحععوث ن بالجماعععة التجريةيععة %10مؤضععل فععوق المتوسععط بنسععبة  
ق، تل هعا الحاصععل ن علعي مؤضععل فعوق المتوسععط، %40ااصعل ن علعي مؤضععل متوسعط بنسععبة  

ق لكعععل منهمعععا.  فعععطلك ا توجعععد فعععر ق لالعععة %30 الحاصعععل ن علعععي مؤضعععل جعععامعي بنسعععبة  
 ث ن بالجماعة ال اب ة  الجماعة التجريةية است المؤضل العلمي، ممعاإاصائيا  ب ن المبحو 

 يم ر إلى تجان  الع نة است المؤضل العلمي.
ق، %40 كةر نسبة من المبحعوث ن بالجماععة ال عاب ة ععامل ن بالق عاع خعاص بنسعبة   -

ق لكعل مععنهم. ب نمعا  كةعر نسععبة %20تل هعا الق عاع اوععومي،  عمعال اعرة، ا يعمععل بنسعبة  
ق، %30المبحععوث ن بالجماعععة التجريةيععة عععامل ن بالق ععاع خععاص،  عمععال اععرة بنسععبة  مععن 

ق،  فعععطلك ا توجعععد فعععر ق لالعععة %20تل هعععا الععععامل ن بالق عععاع اوعععومي، ا يعمعععل بنسعععبة  
إاصعععائيا  بععع ن المبحعععوث ن بالجماععععة ال عععاب ة  الجماععععة التجريةيعععة اسعععت الوظياعععة، ممعععا 

 .يم ر إلى تجان  الع نة است الوظياة
  كةر نسبة من المبحوث ن بالجماعة ال اب ة  الجماعة التجريةية م يم ن بالريف بنسبة -

ق.  فععطلك ا توجععد فععر ق لالععة إاصععائيا  %40ق، تل هععا الم يمعع ن بالح ععر بنسععبة  60% 
بعع ن المبحععوث ن بالجماعععة ال ععاب ة  الجماعععة التجريةيععة اسععت محععل اإلهامععة، ممععا يمعع ر 

اإلهامععة،  ضععطا تععدل علععى  ن الجمععاعت ن متجانسععت ن مععن  إلععى تجععان  الع نععة اسععت محععل
ا ععث النععوع   كععدت النتععائج علععى تجععان  الجمععاعت ن مععن ا ععث المؤضععل العلمععى ا ععث تقععع 

، %40 الجماععععة التجريةيعععة بنسعععبة  %50الجماععععة ال عععاب ة فعععى مؤضعععل متوسعععط بنسعععبة 
ة ممعا تؤفعد للجماععة التجريةيع %30للجماعة ال عاب ة    %40 المؤضل الجامعى بنسبة 

  .على  نه توجد تجان  فى الع نة
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 المحور الثاني: مهارات الذكاء العاطفي في إدارة العالقات الزوجية:
 بعد مهارة الوعي الذاتي في إدارة العالقات الزوجية: (1)

 لضابطةامهارة الوعي الذاتي في إدارة العالقات الزوجية للجماعة يوضح ( 7جدول )      

 العبارات م

 (10القياس البعدي )ن= (10اس القبلي )ن=القي

المجموع 

 المرجح

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

المجموع 

 المرجح

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

1 
أعددي ن ددال ال ددوة واليددع  لددد  

 عند ا أتفاعم  ع الطرف اآللر
20 2 0 1 19 1.9 0.74 2 

2 
بددداف وفمدددي م ي دددي ع دددي لددددن انخ

 ضبط  شاعر 
14 1.4 0.7 8 19 1.9 0.74 2 

3 

أفكددر تفكيددر ع يددا عنددد ات ددا   

قدددددرا ات تخع دددددا بعالقخدددددي  دددددع 

 الطرف اآللر

17 1.7 0.48 6 18 1.8 0.63 4 

4 

أنخبددإ إلددى ا  ددو  الخددي تزعجنددي 

وتددددزعا عالقخددددي  ددددع الطددددرف 

 اآللر

17 1.7 0.48 6 16 1.6 0.52 5 

5 
جمددد  نةدددر  فدددي أ خ دددل الث ددد  بو

 إ ا تي لحياتي الزوجي 
18 1.8 0.79 5 16 1.6 0.52 5 

6 

أت خع بالخفكير اإليجابي مول كدم 

شدددديء  دددد  مددددولي   فاعددددا  عدددد  

 عالقخي بالشريل

18 1.8 0.63 4 18 1.8 0.63 4 

7 
أتفمددددي   بددددات الطددددرف اآللددددر 

 مخى لو تعا ضت  ع   باتي
19 1.9 0.74 2 19 1.9 0.32 1 

8 
يا نفوي و   مولي لد  فمي ل فا

 بشكم أفيم
18 1.8 0.42 3 18 1.8 0.63 4 

9 

لدددددد  قناعددددد  و ضدددددا بحيددددداتي 

الزوجيدددددددد  وح أنةددددددددر لحيدددددددداة 

 اآللري 

16 1.6 0.52 7 19 1.9 0.74 2 

10 

اعخرافددددي ب ددددد اتي وإ كانيدددداتي 

يومي فدي إ ا ة عالقخدى الزوجيد  

 بصو ة ناجح 

18 1.8 0.42 3 18 1.8 0.42 3 

 0.26 1.75 175 البعد ككل
مستوى 

 متوسط
180 1.8 0.22 

مستوى 

 متوسط

 يوضح الجدول السابق أن:



 

 130 م.2022يوليو   .الثاني: العدد                                اشر.           : العالمجلد

 بال يعععاس القةلعععي للجماععععةمهاااارة الاااوعي الاااذاتي فاااي إدارة العالقاااات الزوجياااة مسعععتوت  -
ق،  مؤشععععرات ذلععععك  فقععععا  لترت ععععت 1.75ال ععععاب ة متوسععععط ا ععععث بلععععغ المتوسععععط الحسععععابي  

قوة  ال ع  لعدي عنعدما  تااععل معع ال عرف المتوسط الحسابي: الترت ت اا ل  عي نقاط ال
ق، ثعععم الترت عععت الثعععاني  تاهعععم رغبعععات ال عععرف اخخعععر اتعععى لعععو 2اخخعععر بمتوسعععط اسعععابي  

ق،   خ ععرا  لعدت انتبعاه  فهعم ا يقعي علعى ةععبط 1.9تعارةع  معع رغبعاتي بمتوسعط اسعابي  
 ق.1.4مماعري بمتوسط اسابي  

 بال يععاس البعععدي للجماععععةلزوجياااة مهااارة الااوعي الاااذاتي فااي إدارة العالقااات امسععتوت  -
ق،  مؤشرات ذلك  فقا  لترت عت المتوسعط 1.8ال اب ة متوسط ا ث بلغ المتوسط الحسابي  

الحسععععابي: الترت ععععت اا ل  تاهععععم رغبععععات ال ععععرف اخخععععر اتععععى لععععو تعارةعععع  مععععع رغبععععاتي 
ق، ثعععم الترت ععت الثععاني  عععي نقععاط القعععوة 0.32ق،  بععانحراف معيععاري  1.9بمتوسععط اسععابي  

 ال عععع  لعععدي عنعععدما  تااععععل معععع ال عععرف اخخعععر،  لعععدت انتبعععاه  فهعععم ا يقعععي علعععي ةعععبط 
ممععاعري،  لععدي هناعععة  رةععا بحيععاتي الى جيععة  ا  نظععر لحيععاة اخخععرين بمتوسععط اسععابي 

ق،   خ را   نتبه إلى اامعور التعي تىعجنعي  تعىعج عمهتعي 0.74ق،  بانحراف معياري  1.9 
بوجهة نظعري فعي إلارتعي لحيعاتي الى جيعة بمتوسعط اسعابي مع ال رف اخخر،   متلك الثقة 

ق،  ضععطا تؤفععد علععى  ن مسععتوت بعععد مهععارة الععوعى الععطاتى فععى إلارة العمهععات الى جيععة 1.6 
 ضععطه لالععة علععى  نععه اتوجععد فععر ق لالععة  .لل ياسعع ن القةلععى  البعععدت بمسععتوت متوسععط لهمععا

لحعاات المجموععة ال عاب ة، ممعا إاصائيا  ب ن متوسع ات لرجعات ال يعاس القةلعي  البععدي 
ة تؤفد على  ضمية إجرا  برنامج للتدخل المهنى ل يعاس  ثعر المتي عر المسعتقل فعى تنميعة مهعار 

 .الوعى الطاتى لدت اال ار
 يبيةمهارة الوعي الذاتي في إدارة العالقات الزوجية للجماعة التجر يوضح ( 8جدول ) 

 العبارات م

 (10لبعدي )ن=القياس ا (10القياس القبلي )ن=

المجموع 

 المرجح

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

المجموع 

 المرجح

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

1 
أعدددي ن دددال ال دددوة واليدددع  لدددد  

 عند ا أتفاعم  ع الطرف اآللر
20 2 0 2 27 2.7 0.48 1 

2 
لدن انخباف وفمي م ي ي ع دي ضدبط 

 اعر  ش
13 1.3 0.67 10 24 2.4 0.52 4 

3 

أفكدددر تفكيدددر ع يدددا عندددد ات دددا   

قددددددرا ات تخع ددددددا بعالقخددددددي  ددددددع 

 الطرف اآللر

20 2 0.47 3 26 2.6 0.7 2 



 

 131 م.2022يوليو   .الثاني: العدد                                اشر.           : العالمجلد

 العبارات م

 (10لبعدي )ن=القياس ا (10القياس القبلي )ن=

المجموع 

 المرجح

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

المجموع 

 المرجح

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

4 
أنخبددإ إلدددي ا  ددو  الخدددي تزعجندددي 

 وتزعا عالقخي  ع الطرف اآللر
17 1.7 0.82 7 26 2.6 0.7 2 

5 
أ خ دددل الث ددد  بوجمددد  نةدددر  فدددي 

 لزوجي إ ا تي لحياتي ا
18 1.8 0.63 6 21 2.1 0.74 6 

6 

أت خددع بددالخفكير اإليجددابي مددول كددم 

شدددديء  دددد  مددددولي   فاعددددا  عدددد  

 عالقخي بالشريل

19 1.9 0.57 4 24 2.4 0.52 4 

7 
أتفمي   بات الطدرف اآللدر مخدى 

 لو تعا ضت  ع   باتي
16 1.6 0.52 8 25 2.5 0.53 3 

8 
لد  فمي ل فايدا نفودي و د  مدولي 

 بشكم أفيم
15 1.5 0.71 9 24 2.4 0.7 5 

9 
لد  قناع  و ضا بحياتي الزوجي  

 وح أنةر لحياة اآللري 
18 1.8 0.42 5 27 2.7 0.48 1 

10 

اعخرافي ب د اتي وإ كانياتي يومي 

في إ ا ة عالقخى الزوجي  بصو ة 

 ناجح 

23 2.3 0.48 1 27 2.7 0.48 1 

 0.17 1.79 179 البعد ككل
مستوى 

 متوسط
251 2.51 0.24 

مستوى 

 مرتفع

 يوضح الجدول السابق أن:
 بال يعععاس القةلعععي للجماععععةمهاااارة الاااوعي الاااذاتي فاااي إدارة العالقاااات الزوجياااة مسعععتوت  -

ق،  مؤشععععرات ذلععععك  فقععععا  لترت ععععت 1.79التجريةيععععة متوسععععط ا ععععث بلععععغ المتوسععععط الحسععععابي  
لارة عمهتععععى المتوسععععط الحسععععابي: الترت ععععت اا ل اعترافععععي بقععععدراتي  إموانيععععاتي يسععععهم فععععي إ

ق، ثم الترت ت الثاني  عي نقاط القوة  ال ع  2.3الى جية بصورة ناجحة بمتوسط اسابي  
ق،   خ عرا  لعدت انتبعاه  فهعم ا يقعي 2لدي عندما  تااعل مع ال رف اخخر بمتوسط اسابي  

 ق.1.3علي ةبط مماعري بمتوسط اسابي  
بال يععاس البعععدي للجماععععة ة مهااارة الااوعي الاااذاتي فااي إدارة العالقااات الزوجيااامسععتوت  -

ق،  مؤشرات ذلك  فقا  لترت عت المتوسعط 2.51التجريةية مرتاع ا ث بلغ المتوسط الحسابي  
الحسابي: الترت عت اا ل  ععي نقعاط القعوة  ال عع  لعدي عنعدما  تااععل معع ال عرف اخخعر، 

دي هناعععة  اعترافععي بقععدراتي  إموانيععاتي يسععهم فععي إلارة عمهتععى الى جيععة بصععورة ناجحععة،  لعع
ق، ثعم الترت عت الثعاني 2.7 رةا بحياتي الى جية  ا  نظر لحيعاة اخخعرين بمتوسعط اسعابي  
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 فكر تاك ر عم ق عند اتخاذي هرارات تتعلق بعمهتي مع ال رف اخخر،   نتبه إلي اامعور 
ق،   خ را   متلك الثقة 2.6التي تىعجني  تىعج عمهتي مع ال رف اخخر بمتوسط اسابي  

ق،   ضععطا يعنععى  نععه فلمععا 2.1ة نظععري فععي إلارتععي لحيععاتي الى جيععة بمتوسععط اسععابي  بوجهعع
لالت ممارسعععة الةعععرامج الجماعيعععة المختلاعععة  لت ذلعععك إلعععى تنميعععة مهعععارة العععوعى العععطاتى لكعععم 
ال ععرف ن فععى إلارة عمهععتهم الى جيععة،   ثةعع  النتععائج لل يععاس البعععدت علععى  ع ععا  الجماعععة 

ق عند مستوت مرتاع، فى  ععى 0.24ق  إنحراف معياري  2.51التجريةية بمتوسط اسابى  
ال رف ن بنقاط القعوة  ال عع  لعدتهما  إمعتمك الثقعة فعى إلارة اياتهمعا  فهعم رغبعات ال عرف 
اخخععر   ن فععل منهمععا لديععه هناعععة  رةععا بحياتععه الى جيععة مععع عععدم مقارنتععه لحيععاة اخخععرين، 

لععدت الععى ج ن لكععى نواجععه الممععومت التععى ممععا يسععاضم ذلععك فععى تنميععة مهععارة الععوعى الععطاتى 
تعتععرض إسععتقرارضما ااسععرت لصععالح الجماعععة التجريةيععة،  ذلععك مععن خععمل مواجهععة التاك ععر 
السلةى لدت إاداضما تجاه ال رف اخخر    عدم اإلنتباه إلى اامور التى تىعج العمهعة معع 

ضععطا مععا  شععارت إليععه ال ععرف اخخععر،    لعععدم فهععم   عععى الععطات  الممععاعر لل ععرف اخخععر،   
ق  العععطت  كعععدت علعععى  ضميعععة العمهعععة بععع ن العععطفا  الععععاطاى  سعععمات Lopes,2003لراسعععة  

 .المخصية  مساضمة فم  منها فى إستيعاب الارل لتوعية العمهات اإلجتماعية
 بعد مهارة إدارة النفعالت في إدارة العالقات الزوجية: (2)
 في إدارة العالقات الزوجية للجماعة الضابطة مهارة إدارة النفعالتيوضح ( 9جدول )    

 العبارات م

 (10القياس البعدي )ن= (10القياس القبلي )ن=

المجموع 

 المرجح

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

المجموع 

 المرجح

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

1 
بيد  أتحكي ب شاعر  الود بي  واحيجا

 في تعا  ي  ع الطرف اآللر 
18 1.8 0.42 2 17 1.7 0.48 3 

2 
يخوقدد  انفعددالي ع ددى مالدد  الطددرف 

 اآللر النفوي  في ا بيننا 
17 1.7 0.48 3 18 1.8 0.42 1 

3 
أ  ك تنةيي انفعداحتي فدي الخوا دم 

  ع الطرف اآللر
16 1.6 0.52 4 17 1.7 0.48 3 

4 
فمدي  خفدائال  وأسدعى إلدى  أكون  ائ ا  

  شاعر    مولي
15 1.5 0.53 5 17 1.7 0.48 3 

5 

أمددافع ع ددي يدددوئي فددي ا وضدداع 

ال يددددددددطرب  وأمندددددددداء ا   ددددددددات 

  الزوجي 

19 1.9 0.57 1 18 1.8 0.42 1 

6 
لدددددد  ال دددددد ة ع دددددي الخعبيدددددر عددددد  

 شدددداعر  بشددددكم إيجددددابي حت ددددا  
14 1.4 0.52 6 16 1.6 0.52 5 
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 العبارات م

 (10القياس البعدي )ن= (10القياس القبلي )ن=

المجموع 

 المرجح

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

المجموع 

 المرجح

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

 قرا اتي 

7 
اآللر أتحكي في س وكي  ع الطرف 

 ليبط انفعاحتنا
18 1.8 0.42 2 15 1.5 0.53 7 

8 
أمخددرم  شدداعر الطددرف اآللددر فددي 

 إ ا تإ ل حياة الزوجي 
14 1.4 0.52 6 16 1.6 0.7 6 

9 

أبا   بالثناء ع ي الطرف اآللر فدي 

  خ دد  ال واقدد  اإليجابيدد  بالحيدداة 

 الزوجي 

17 1.7 0.48 3 18 1.8 0.63 2 

10 
اعر أتجنددددددر الودددددد ري   دددددد   شدددددد

 الطرف اآللر 
17 1.7 0.48 3 17 1.7 0.67 4 

 0.22 1.65 165 البعد ككل
مستوى 

 منخفض
169 1.69 0.31 

مستوى 

 متوسط

 يوضح الجدول السابق أن:
ماعععة بال يععاس القةلععي للجمهااارة إدارة اإلنفعااالت فااي إدارة العالقااات الزوجيااة مسععتوت  -

 مؤشعععرات ذلعععك  فقعععا  لترت عععت ق، 1.65ال عععاب ة معععنخاض ا عععث بلعععغ المتوسعععط الحسعععابي  
المتوسعععط الحسعععابي: الترت عععت اا ل  اعععافظ علعععي ضعععد ئي فعععي اا ةعععاع الم ععع ربة   ثنعععا  

ق، ثععععم الترت عععت الثعععاني  تحوععععم بممعععاعري السععععلةية 1.9االمعععات الى جيعععة بمتوسععععط اسعععابي  
 اايجابيععة فععي تعععاملي مععع ال ععرف اخخععر،   تحوععم فععي سععلوفي مععع ال ععرف اخخععر ل ععبط 

ق،   خ عععرا  لعععدي القعععدرة علعععي التعة عععر ععععن ممعععاعري بمعععول 1.8نعععا بمتوسعععط اسعععابي  اناعاات
إيجععابي اتخععاذ هراراتععي،   اتععرم ممععاعر ال ععرف اخخععر فععي إلارتععه للحيععاة الى جيععة بمتوسععط 

 ق.1.4اسابي  
بال يععاس البعععدي للجماعععة مهااارة إدارة اإلنفعااالت فااي إدارة العالقااات الزوجيااة مسععتوت  -

ق،  مؤشععععرات ذلععععك  فقععععا  لترت ععععت 1.69ث بلععععغ المتوسععععط الحسععععابي  ال ععععاب ة متوسععععط ا عععع
المتوسععط الحسععابي: الترت ععت اا ل تتوهعع  اناعععالي علععى االععة ال ععرف اخخععر الناسععية فيمععا 
ب ننعععا،   اعععافظ علعععي ضعععد ئي فعععي اا ةعععاع الم ععع ربة   ثنعععا  االمعععات الى جيعععة بمتوسعععط 

الثععاني  بععالر بالثنععا  علععي ال ععرف ق، ثععم الترت ععت 0.42ق،  بععانحراف معيععاري  1.8اسععابي  
ق،  بععإنحراف 1.8اخخععر فععي مختلعع  المواهعع  اإليجابيععة بالحيععاة الى جيععة بمتوسععط اسععابي  

ق،   خ ععرا   تحوععم فععي سععلوفي مععع ال ععرف اخخععر ل ععبط إناعااتنععا بمتوسععط 0.63معيععاري  
عة ال اب ة ق،  هد ترجع ذلك إلى  ن تنمية مهارة إلارة اإلناعاات لدت الجما1.5اسابي  
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ق عنعععععد مسعععععتوت 0.22ق  إنحعععععراف معيعععععاري  1.65فعععععى ال يعععععاس القةلعععععى بمتوسعععععط اسعععععابي  
ق عنععد 0.31ق  إنحععراف معيعاري  1.69معنخاض  مععا فعى ال يععاس البععدت بمتوسععط اسعابي  

مسععتوت متوسععط  ضععطه لالععة علععى  نععه اتوجععد فععر ق لالععة إاصععائيا  بعع ن متوسعع ات لرجععات 
المجموعععة ال ععاب ة، ممععا تؤفععد علععى  ضميععة إجععرا  التجربععة  ال يععاس القةلععي  البعععدي لحععاات

 . قياس  ثرضا فى تنمية مهارة إلارة اإلناعاات  اإلستاالة منها
ة مهاااارة إدارة النفعاااالت فاااي إدارة العالقاااات الزوجياااة للجماعااا يوضاااح( 10جااادول )    

 التجريبية

 العبارات م

 (10القياس البعدي )ن= (10القياس القبلي )ن=

لمجموع ا

 المرجح

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

المجموع 

 المرجح

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

1 
أتحكي ب شاعر  الو بي  واحيجابيد  

 في تعا  ي  ع الطرف اآللر 
15 1.5 0.53 8 27 2.7 0.48 2 

2 
يخوقدد  انفعددالي ع ددى مالدد  الطددرف 

 وي  في ا بيننا اآللر النف
15 1.5 0.53 8 25 2.5 0.53  

3 
أ  ك تنةيي انفعاحتي في الخوا دم 

  ع الطرف اآللر
17 1.7 0.48 6 26 2.6 0.52 3 

4 
 خفائال  وأسعى إلدى فمدي  أكون  ائ ا  

  شاعر    مولي
15 1.5 0.71 9 25 2.5 0.53 4 

5 

أمددافع ع ددي يدددوئي فددي ا وضدداع 

ال يدددددددطرب  وأمندددددددداء ا   ددددددددات 

  لزوجي ا

18 1.8 0.42 4 26 2.6 0.52 3 

6 

لددددد  ال ددددد ة ع ددددي الخعبيددددر عدددد  

 شدددداعر  بشددددكم إيجددددابي حت ددددا  

 قرا اتي 

19 1.9 0.57 3 24 2.4 0.7 6 

7 
أتحكددددي فددددي سدددد وكي  ددددع الطددددرف 

 اآللر ليبط انفعاحتنا
16 1.6 0.52 7 24 2.4 0.52 5 

8 
أمخددرم  شدداعر الطددرف اآللددر فددي 

 إ ا تإ ل حياة الزوجي 
20 2 0.47 1 25 2.5 0.53 4 

9 

أبددا   بالثندداء ع ددي الطددرف اآللددر 

فددددي   خ دددد  ال واقدددد  اإليجابيدددد  

 بالحياة الزوجي 

18 1.8 0.63 5 26 2.6 0.52 3 

10 
أتجندددددر الوددددد ري   ددددد   شددددداعر 

 الطرف اآللر 
19 1.9 0.32 2 29 2.9 0.32 1 

 0.18 1.72 172 البعد ككل
مستوى 

 متوسط
257 2.57 0.13 

مستوى 

 رتفعم

 يوضح الجدول السابق أن:
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ماعععة بال يععاس القةلععي للجمهااارة إدارة النفعااالت فااي إدارة العالقااات الزوجيااة مسععتوت  -
ق،  مؤشععععرات ذلععععك  فقععععا  لترت ععععت 1.72التجريةيععععة متوسععععط ا ععععث بلععععغ المتوسععععط الحسععععابي  

جيععة المتوسعط الحسععابي: الترت ععت اا ل  اتعرم ممععاعر ال ععرف اخخععر فعي إلارتععه للحيععاة الى  
ق، ثععععم الترت ععععت الثععععاني  تجنععععت السععععخرية مععععن ممععععاعر ال ععععرف اخخععععر 2بمتوسععععط اسععععابي  
 ق،   خ را  تتوه  اناعالي على االعة ال عرف اخخعر الناسعية فيمعا ب ننعا1.9بمتوسط اسابي  
 ق.1.5بمتوسط اسابي  

ماعععة بال يععاس البعععدي للجمهااارة إدارة النفعااالت فااي إدارة العالقااات الزوجيااة مسععتوت  -
ق،  مؤشرات ذلك  فقا  لترت عت المتوسعط 2.57لتجريةية مرتاع ا ث بلغ المتوسط الحسابي  ا

الحسعععابي: الترت عععت اا ل  تجنععععت السعععخرية مععععن ممعععاعر ال عععرف اخخععععر بمتوسعععط اسععععابي 
ر ق، ثم الترت ت الثاني  تحوم بمماعري السلةية  اايجابية في تعاملي مع ال رف اخخع2.9 

خ را  لدي القدرة علي التعة ر عن مماعري بمول إيجعابي اتخعاذ ق،   2.7بمتوسط اسابي  
ق،  ضععطا تؤفععد علعععى فعاليععة ممارسععة الةععرامج الجماعيععة التعععى 2.4هراراتععي بمتوسععط اسععابي  

فععى  يسععوا اال ار معن خملهععا إلعى تنميععة مهعارة إلارة اإلناععاات   ثةتعع  نتعائج التجربععة ذلعك
ق مسعتوت مرتاعع 0.13ق  إنحعراف معيعاري  2.57مسعتوت ال يعاس البععدت بمتوسعط اسعابي  

لععدتهم،   كعععدت فععى ذلعععك  ضميععة هعععدرة ال ععرف ن علعععى الععتحوم فعععى سععلوفه معععع ال ععرف اخخعععر 
 ةبط إناعالعه   تجنعت السعخرية معن ممعاعر ال عرف اخخعر  فهمهعا بمعول إيجعابي إلتخعاذ 

ت لارة اإلناععععااالقعععرارات المتعلقعععة بإسعععتقرار اياتهمعععا،    ثةتععع   ي عععا  هعععدرة ال عععرف ن علعععى إ
ر السلةية  اإليجابية مع ال رف اخخر  ثنا  اا ةاع  المواهع  المختلاعة، معع إاتعرام ممعاع

ال ععرف اخخعععر،  ضععطه لالعععة علعععى  نععه توجعععد فععر ق لالعععة إاصعععائيا  بعع ن متوسععع ات لرجعععات 
ت ال ياس القةلي  البعدي لحاات المجموعة التجريةية لصالح ال ياس البعدي،  ضطا ما  شعار 

ق إلعععى  ن اافعععرال ذ ت العععدرجات المرتاععععة فعععى العععطفا  الععععاطاى ogutu,2017إليعععه لراسعععة  
  .تتم ى ن بالقدرة على إلراك إناعاات الطات  اخخرين بصورة لقيقة
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 بعد مهارة الدافعية في إدارة العالقات الزوجية: (3)
 ماعة الضابطةمهارة الدافعية في إدارة العالقات الزوجية للجيوضح ( 11جدول )   

 العبارات م

 (10القياس البعدي )ن= (10القياس القبلي )ن=

المجموع 

 المرجح

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

المجموع 

 المرجح

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

1 
لدددد   افدددع  اتدددي قدددو   ددد  أجدددم 

 اسخ را  عالقخنا الزوجي 
21 2.1 0.32 1 19 1.9 0.57 2 

2 

لد  إلخزام نحو تح يدا أيددافي فدي 

الحيدددداة الزوجيدددد    ددددي العوائدددددا 

 ال حيط  بي 

19 1.9 0.88 4 19 1.9 0.57 2 

3 

لددددد  اسددددخعدا  فددددي الخعدددداون  ددددع 

شددددددددريكي حسددددددددخ را  عالقخنددددددددا 

 الزوجي 

21 2.1 0.57 2 18 1.8 0.63 5 

4 
الدال يددد   اقخنددداع ب دددد اتي لدددد 

 أ ض الواقع وأسعى لخح ي ما ع ى
17 1.7 0.67 8 17 1.7 0.48 6 

5 
لدددد   افدددع فدددي اسدددخ را  عالقخندددا 

 تحت أ  ضغول 
20 2 0.67 3 17 1.7 0.82 7 

6 
أسدددددخغم الفدددددرو إليجدددددا  م دددددول 

 سريع  ل شكالتي
15 1.5 0.53 9 16 1.6 0.52 8 

7 
أسخطيع إنجدا  أع دالي في دا يخع دا 

 بحياتي الزوجي  بنشال  وتركيز 
18 1.8 0.63 6 21 2.1 0.74 1 

8 
أسدددديطر ع ددددى  يددددبي عددددا ة وح 

 أمو  في وجإ الطرف اآللر 
17 1.7 0.48 7 19 1.9 0.57 2 

9 
أعخددرف بطلطددائي ل طددرف اآللددر 

 ولد  ال د ة ع ى احعخذا  عنما
18 1.8 0.42 5 19 1.9 0.74 3 

10 
أ  دددل الوددديطرة ع دددى نفودددي عندددد 

 ت  ي أ ر  زعا
17 1.7 0.48 7 18 1.8 0.42 4 

 0.16 1.83 183 البعد ككل
مستوى 

 متوسط
183 1.83 0.41 

مستوى 

 متوسط

 يوضح الجدول السابق أن:
ب ة بال يعاس القةلعي للجماععة ال عامهارة الدافعياة فاي إدارة العالقاات الزوجياة مسعتوت  -

ق،  مؤشععععرات ذلععععك  فقععععا  لترت ععععت المتوسععععط 1.83متوسععععط ا ععععث بلععععغ المتوسععععط الحسععععابي  
ل لععدي لافععع ذاتععي هععوي مععن  جععل اسععتمرار عمهتنععا الى جيععة بمتوسععط الحسععابي: الترت ععت اا  

ق، ثععم الترت ععت الثععاني لععدي اسععتعدال فععي التعععا ن 0.32ق،  بععانحراف معيععاري  2.1اسععابي  
ق، 0.57ق،  بانحراف معياري  2.1مع شريوي استمرار عمهتنا الى جية بمتوسط اسابي  

 ق.1.5متي بمتوسط اسابي    خ را   ستيل الارص إليجال الول سريعة لممو
بال يعاس البععدي للجماععة ال عاب ة مهارة الدافعية في إدارة العالقاات الزوجياة مستوت  -

ق،  مؤشععععرات ذلععععك  فقععععا  لترت ععععت المتوسععععط 1.83متوسععععط ا ععععث بلععععغ المتوسععععط الحسععععابي  
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 الحسابي: الترت ت اا ل  ست يع إنجال  عمالي فيما تتعلق بحياتي الى جيعة بنمعاط   ترف عى
ق، ثعم الترت عت الثعاني لعدي لافعع ذاتعي هعوي معن  جعل اسعتمرار عمهتنعا 2.1بمتوسط اسابي  

الى جيععة،  لععدي إلتععىام نحععو تحق ععق  ضععدافي فععي الحيععاة الى جيععة رغععم العوائععق المحي ععة بععي، 
ق، 1.9  سعععي ر علعععى غ عععةي ععععالة  ا  ثعععور فعععي  جعععه ال عععرف اخخعععر بمتوسعععط اسعععابي  

ق، ممععا  شععار 1.6الععول سععريعة لممععومتي بمتوسععط اسععابي    خ ععرا   سععتيل الاععرص إليجععال 
إلى  ن مهارة الدافعية فول تقع عند مستوت متوسط فى ال ياس القةلى  البعدت،  ضعطه لالعة 
علعععى  نعععه ا توجعععد فعععر ق لالعععة إاصعععائيا  بععع ن متوسععع ات لرجعععات ال يعععاس القةلعععي  البععععدي 

  .ى إلارة العمهات الى جيةللجماعة ال اب ة على م ياس مهارات الطفا  العاطاى ف
 بيةمهارة الدافعية في إدارة العالقات الزوجية للجماعة التجرييوضح ( 12جدول )   

 العبارات م

 (10القياس البعدي )ن= (10القياس القبلي )ن=

المجموع 

 المرجح

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

المجموع 

 المرجح

المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الترتيب

1 
لددد   افددع  اتددي قددو   دد  أجددم 

 اسخ را  عالقخنا الزوجي 
19 1.9 0.32 3 29 2.9 0.32 1 

2 

لددد  إلخددزام نحددو تح يددا أيدددافي 

في الحياة الزوجي    دي العوائدا 

 ال حيط  بي 

13 1.3 0.48 10 25 2.5 0.53 6 

3 

لدددد  اسدددخعدا  فدددي الخعددداون  دددع 

القخندددددددا شدددددددريكي حسدددددددخ را  ع

 الزوجي 

20 2 0.47 2 27 2.7 0.48 3 

4 

الدال يدد   اقخندداع ب ددد اتي لددد 

وأسدددددعى لخح ي مدددددا ع دددددى أ ض 

 الواقع

15 1.5 0.53 8 26 2.6 0.52 4 

5 
لددد   افددع فددي اسددخ را  عالقخنددا 

 تحت أ  ضغول 
19 1.9 0.57 4 28 2.8 0.42 2 

6 
أسددددخغم الفددددرو إليجددددا  م ددددول 

 سريع  ل شكالتي
17 1.7 0.67 5 26 2.6 0.52 4 

7 
أسخطيع إنجا  أع الي في ا يخع ا 

 بحياتي الزوجي  بنشال  وتركيز 
21 2.1 0.57 1 26 2.6 0.7 5 

8 
أسددديطر ع دددى  يدددبي عدددا ة وح 

 أمو  في وجإ الطرف اآللر 
16 1.6 0.7 7 21 2.1 0.57 9 

9 
أعخرف بطلطائي ل طدرف اآللدر 

 ولد  ال د ة ع ى احعخذا  عنما
14 1.4 0.52 9 23 2.3 0.82 7 

10 
أ  ددل الودديطرة ع ددى نفوددي عنددد 

 ت  ي أ ر  زعا
16 1.6 0.52 6 22 2.2 0.79 8 

 0.14 1.7 170 البعد ككل
مستوى 

 متوسط
253 2.53 0.16 

مستوى 

 مرتفع

 يوضح الجدول السابق أن:
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ريةيععة بال يعاس القةلعي للجماععة التجمهاارة الدافعياة فاي إدارة العالقاات الزوجياة مسعتوت  -
ق،  مؤشرات ذلك  فقا  لترت ت المتوسط الحسابي: 1.7توسط ا ث بلغ المتوسط الحسابي  م

الترت ت اا ل  سعت يع إنجعال  عمعالي فيمعا تتعلعق بحيعاتي الى جيعة بنمعاط   ترف عى بمتوسعط 
ق، ثععم الترت ععت الثعاني لععدي اسععتعدال فعي التعععا ن مععع شعريوي اسععتمرار عمهتنععا 2.1اسعابي  

غم ق،   خ را  لدي إلتىام نحو تحق ق  ضدافي في الحياة الى جية ر 2ابي  الى جية بمتوسط اس
 ق.1.3العوائق المحي ة بي بمتوسط اسابي  

ريةيعة بال يعاس البععدي للجماععة التجمهارة الدافعية في إدارة العالقاات الزوجياة مسعتوت  -
 ق،  مؤشعععععرات ذلعععععك  فقعععععا  لترت عععععت المتوسعععععط2.53مرتاعععععع ا عععععث بلعععععغ المتوسعععععط الحسعععععابي  

الحسععابي: الترت ععت اا ل لععدي لافععع ذاتععي هععوي مععن  جععل اسععتمرار عمهتنععا الى جيععة بمتوسععط 
ق، ثم الترت ت الثاني لدي لافع في استمرار عمهتنا تح   ي ةعيوط بمتوسعط 2.9اسابي  
ق،   خ را   سي ر على غ ةي عالة  ا  ثور في  جه ال عرف اخخعر بمتوسعط 2.8اسابي  
 ى فعالية الةرامج الجماعية  هدرتها فى التأث ر على الى ج ن فىق، مما لل عل2.1اسابي  

تنميعععة مهعععارة الدافعيعععة  تحا عععى العععطات اتعععى يسعععتيل العععى ج ن الاعععرص إليجعععال العععول سعععريعة 
 لممومتهم، فما  جعد  ن لعدتهم اإللتعىام نحعو تحق عق ااضعداف ااساسعية فعى ايعاتهم الى جيعة

 الةععرامج الجماعيععة المختلاععة،    كععدت  نععه توجععد رغععم العوائععق المحي ععة بهمععا،  ثنععا  ممارسععة
فعععر ق لالعععة إاصعععائيا  بععع ن متوسععع ات لرجعععات ال يعععاس القةلعععي  البععععدي لحعععاات المجموععععة 

ق 2018التجريةية لصالح ال ياس البعدي،  ضطا ما  شارت إليه لراسة   بو الخ ر، بو شع رة،
العععاطاى للمععدترين  تحسعع ن إلععى  جععول عمهععة إرتباطيععة لالععة إاصععائية بعع ن مسععتوت الععطفا  

 مستوت االا  لدتهم من  جهة نظر الممرف ن بمدارس المرالة ااساسية الدنيا. 
 بعد مهارة التعاطف في إدارة العالقات الزوجية: (4)

 مهارة التعاطف في إدارة العالقات الزوجية للجماعة الضابطةيوضح ( 13جدول )   

 العبارات م

 (10لبعدي )ن=القياس ا (10القياس القبلي )ن=

المجموع 

 المرجح

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

المجموع 

 المرجح

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

1 
أتعددال   ددع الطددرف اآللددر ب طدد  

 و عاي  عند ا نعاني في أموالنا
18 1.8 0.42 1 19 1.9 0.32 2 

2 
ئ ددا  أتوا ددم  ددع الطددرف اآللددر  ا

 إلقا   عالقات إيجابي  بيننا
16 1.6 0.52 4 15 1.5 0.53 6 

3 
أقد   ا ي در بدإ الطدرف اآللدر  د  

 وقت عصير
16 1.6 0.52 4 14 1.4 0.52 7 

 5 0.52 1.6 16 4 0.52 1.6 16أسددددخطيع  قددددراءة  شدددداعر الطددددرف  4
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 العبارات م

 (10لبعدي )ن=القياس ا (10القياس القبلي )ن=

المجموع 

 المرجح

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

المجموع 

 المرجح

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

 اآللر     وتإ أو تعبيرات وجمإ

5 
أواجدددإ ال واقددد  الحواسددد  بطري ددد  

    ون تحد  أو انحيا  إيجابي
15 1.5 0.53 5 20 2 0.47 1 

6 
أتندددا ل عددد  وجمددد  نةدددر  أمياندددا  

 إل ضاء الطرف اآللر
17 1.7 0.48 2 16 1.6 0.52 5 

7 

أقدددوم بخمياددد  الطدددرف اآللدددر عندددد 

شددددددعو ف بددددددال  ا نحددددددو ال واقدددددد  

 الزوجي  ال  خ ف 

17 1.7 0.48 2 17 1.7 0.48 4 

8 
ر أتعال   دع أمدزان الطدرف اآللد

 بشكم فعال 
15 1.5 0.53 5 17 1.7 0.48 4 

9 

أبددددا   إلددددى إجددددراء  حا مددددات  ددددع 

الطددرف اآللددر في ددا ي دد  مياتنددا 

 الزوجي 

17 1.7 0.48 2 16 1.6 0.52 5 

10 
أفعم  ا يخوقعإ الطدرف اآللدر  ندي 

  م ا ك فني  لل    جمد
18 1.8 0.42 1 18 1.8 0.63 3 

 0.16 1.65 165 البعد ككل
مستوى 

 منخفض
168 1.68 0.18 

مستوى 

 متوسط

 يوضح الجدول السابق أن:
 ة بال يعاس القةلعي للجماععة ال عابمهارة التعاطف فاي إدارة العالقاات الزوجياة مستوت  -

ق،  مؤشععععرات ذلععععك  فقععععا  لترت ععععت المتوسععععط 1.65مععععنخاض ا ععععث بلععععغ المتوسععععط الحسععععابي  
عنعععدما نعععععاني فععععي الحسعععابي: الترت ععععت اا ل  تععععاط  مععععع ال عععرف اخخععععر بل ععع   رعايععععة 

 اوالنععا،   فعععل مععا تتوهعععه ال ععرف اخخععر منععي مهمععا فلانععي ذلععك مععن جهععد بمتوسععط اسععابي 
ق، ثععم الترت ععت الثععاني  تنععالل عععن  جهععة نظععري  ايانععا  إلرةععا  ال ععرف اخخععر،   هععوم 1.8 

  بته ئة ال رف اخخر عند شععوره بعالقلق نحعو المواهع  الى جيعة المختلاعة،   بعالر إلعى إجعرا
ق،   خ ععرا  1.7لثععات مععع ال ععرف اخخععر فيمععا يخععص اياتنععا الى جيععة بمتوسععط اسععابي  محا

  اجه المواه  الحساسة ب ريقة إيجابية ل ن تحدي    انحيال،   تعاط  مع  اىان ال رف 
 ق.1.5اخخر بمول فعال بمتوسط اسابي  

ال عاب ة  بال يعاس البععدي للجماععةمهارة التعاطف في إدارة العالقات الزوجية مستوت  -
ق،  مؤشععععرات ذلععععك  فقععععا  لترت ععععت المتوسععععط 1.68متوسععععط ا ععععث بلععععغ المتوسععععط الحسععععابي  

الحسعععابي: الترت عععت اا ل   اجعععه المواهععع  الحساسعععة ب ريقعععة إيجابيعععة ل ن تحعععدي    انحيعععال 
ق، ثعم الترت عت الثعاني  تععاط  معع ال عرف اخخعر بل ع   رعايعة عنعدما 2بمتوسط اسعابي  

ق،   خ را   هعدر معا يمعر بعه ال عرف اخخعر معن  هع  1.9سط اسابي  نعاني في  اوالنا بمتو 
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ق،   كعععععدت النتعععععائج  ن مسعععععتوت ال يعععععاس القةلعععععى للجماععععععة 1.4عصععععع ت بمتوسعععععط اسعععععابي  
ق عنععد مسععتوت مععنخاض 0.16ق  إنحععراف معيععاري  1.65ال ععاب ة عنععد متوسععط اسععابي  

ق عنععد مسععتوت 0.18ق  إنحععراف معيععاري  1.68 فععى ال يععاس البعععدت عنععد متوسععط اسععابي  
متوسععط  ضععطه لالععة علععى  نععه ا توجععد فععر ق لالععة إاصععائيا  بعع ن متوسعع ات ال يععاس القةلععي 

 . البعدي لهطا المتي ر
 مهارة التعاطف في إدارة العالقات الزوجية للجماعة التجريبيةيوضح ( 14جدول )   

 العبارات م

 (10القياس البعدي )ن= (10القياس القبلي )ن=

المجموع 

 مرجحال

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

المجموع 

 المرجح

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

1 
أتعال   ع الطرف اآللدر ب طد  

 و عاي  عند ا نعاني في أموالنا
19 1.9 0.32 3 26 2.6 0.7 4 

2 
أتوا ددم  ددع الطددرف اآللددر  ائ ددا  

 بينناإلقا   عالقات إيجابي  
17 1.7 0.67 6 24 2.4 0.52 5 

3 
أقد   ا ي ر بإ الطرف اآللدر  د  

 وقت عصير
14 1.4 0.52 8 22 2.2 0.79 7 

4 

أسدددخطيع  قدددراءة  شددداعر الطدددرف 

اآللددددر  دددد   ددددوتإ أو تعبيددددرات 

 وجمإ

15 1.5 0.53 7 26 2.6 0.52 3 

5 
أواجددإ ال واقدد  الحواسدد  بطري دد  

 إيجابي   ون تحد  أو انحيا  
19 1.9 0.57 4 26 2.6 0.52 3 

6 
أتنددا ل عدد  وجمدد  نةددر  أميانددا  

 إل ضاء الطرف اآللر
19 1.9 0.57 4 24 2.4 0.7 6 

7 

أقدددوم بخمياددد  الطدددرف اآللدددر عندددد 

شدددددعو ف بدددددال  ا نحدددددو ال واقددددد  

 الزوجي  ال  خ ف 

20 2 0.47 1 26 2.6 0.52 3 

8 
أتعال   ع أمزان الطرف اآللدر 

 بشكم فعال 
20 2 0.67 2 27 2.7 0.67 2 

9 

أبدددا   إلدددى إجدددراء  حا مدددات  دددع 

الطددرف اآللددر في ددا ي دد  مياتنددا 

 الزوجي 

17 1.7 0.67 6 26 2.6 0.52 3 

10 
أفعدددم  دددا يخوقعدددإ الطدددرف اآللدددر 

  ني  م ا ك فني  لل    جمد
18 1.8 0.42 5 28 2.8 0.42 1 

 0.15 1.78 178 البعد ككل
مستوى 

 متوسط
255 2.55 0.22 

مستوى 

 مرتفع

 ضح الجدول السابق أن:يو 
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يةيعة بال يعاس القةلعي للجماععة التجر مهارة التعااطف فاي إدارة العالقاات الزوجياة مستوت  -
ق،  مؤشععععرات ذلععععك  فقععععا  لترت ععععت المتوسععععط 1.78متوسععععط ا ععععث بلععععغ المتوسععععط الحسععععابي  

ية الحسابي: الترت ت اا ل  هوم بته ئة ال رف اخخر عند شعوره بالقلق نحو المواه  الى ج
ق، ثم الترت ت الثعاني  تععاط  معع 0.47ق،  بانحراف معياري  2لمختلاة بمتوسط اسابي  ا

ق،   خ را  0.67ق،  بانحراف معياري  2 اىان ال رف اخخر بمول فعال بمتوسط اسابي  
 ق.1.4 هدر ما يمر به ال رف اخخر من  ه  عص ت بمتوسط اسابي  

يةيعة بال يعاس البععدي للجماععة التجر وجياة مهارة التعاطف في إدارة العالقات الز مستوت  -
ق،  مؤشعععععرات ذلعععععك  فقعععععا  لترت عععععت المتوسعععععط 2.55مرتاعععععع ا عععععث بلعععععغ المتوسعععععط الحسعععععابي  

الحسععابي: الترت ععت اا ل  فعععل مععا تتوهعععه ال ععرف اخخععر منععي مهمععا فلانععي ذلععك مععن جهععد 
فععال ق، ثعم الترت عت الثعاني  تععاط  معع  اعىان ال عرف اخخعر بمعول 2.8بمتوسط اسابي  
ق،   خ را   هدر معا يمعر بعه ال عرف اخخعر معن  هع  عصع ت بمتوسعط 2.7بمتوسط اسابي  

ق،  ضععطه لالععة علععى  ثععر فعاليععة برنععامج التععدخل المهنععى لل يععاس البعععدي علععى 2.2اسععابي  
ق  مسععتوت مرتاععع فععى مواجهععة 0.22الجماعععة التجريةيععة   لصععالحها عنععد إنحععراف معيععاري  

عترض فهم  هرا ة مماعرضم فعى  ت  هع  يمعر ن بعه فعى اياتهمعا ال رف ن للممومت التى ت
الى جية،  هدرتهم على التنالل عن  جهات النظر إلرةا  ال رف اخخر، فما لعدتهم القعدرة 
على مواجهة المواه  الحساسة ب ريقعة إيجابيعة ل ن تحعدت    إنحيعال،  ضعطه إشعارة إلعى  ن 

 ععرف اخخععر مهمععا فلاععه ذلععك مععن جهععد  عنععا ، اال ار لععدتهم القععدرة علععى فعععل مععا تتوهعععه ال
ق إلى التحقعق معن العمهعة بع ن المهعارات polychronio,2009 ضطا ما  شارت إليه لراسة  

اى اإلجتماعية  التحا ى  التعاط   ال يالة التحويلية  توصل  إلى  ن موونات الطفا  العاط
 .ليالة فاعلية الاريقلتحويلية فى مثل التعاط   غ ره ترتبط إيجابيا  بال يالة ا

 بعد مهارة دمج الذات مع األخر في إدارة العالقات الزوجية: (5)
ماعة مهارة دمج الذات مع األخر في إدارة العالقات الزوجية للجيوضح ( 15جدول )    

 الضابطة

 العبارات م

 (10القياس البعدي )ن= (10القياس القبلي )ن=

المجموع 

 المرجح

المتوسط 

 الحسابي

اف االنحر

 المعياري
 الترتيب

المجموع 

 المرجح

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

1 
أسددددخطيع احنوددددجام  ددددع الطددددرف 

 اآللر ت ديرا  ل كانخإ في مياتي
18 1.8 0.42 2 18 1.8 0.79 3 

 2 0.63 1.8 18 3 0.67 1.7 17أماول مم النزاعات مخى أمصم  2
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 العبارات م

 (10القياس البعدي )ن= (10القياس القبلي )ن=

المجموع 

 المرجح

المتوسط 

 الحسابي

اف االنحر

 المعياري
 الترتيب

المجموع 

 المرجح

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

 ع ي قبول الطرف اآللر 

3 
أ اعي الخالفدي  دع الشدريل  ون 

  فض أو انخ ا  
18 1.8 0.42 2 18 1.8 0.79 3 

4 
أت بدددم أ  تغييدددر يدددتمر فدددي  اتدددي 

 و ات الطرف اآللر
20 2 0.47 1 19 1.9 0.74 1 

5 
أمودد   عددا  خي  ددع الشددريل  ون 

  اي  أو  ص ح 
15 1.5 0.71 6 18 1.8 0.92 4 

6 

لددد  اسددخعدا  ل ددنة الث دد  ل طددرف 

فددددددي إ ا اتددددددإ لعالقخنددددددا  اآللددددددر

 الزوجي 

20 2 0.47 1 16 1.6 0.7 6 

7 
أسددداند شدددريكي وقدددت الحاجددد  وح 

 أت  ي عنإ
16 1.6 0.52 4 18 1.8 0.79 3 

8 
أت بدددددم  شددددداعر اآللدددددر بد جددددد  

  ع ول  وكافي 
18 1.8 0.42 2 19 1.9 0.74 1 

9 
ح أ ع احنفعدددداحت تودددديطر ع ددددي 

 ع  ي واتزاني
18 1.8 0.42 2 17 1.7 0.67 5 

10 
أ  ك تصددددددددددرفات وسدددددددددد وكيات 

 الطرف اآللر
15 1.5 0.53 5 18 1.8 0.63 2 

 0.21 1.75 175 البعد ككل
مستوى 

 متوسط
179 1.79 0.49 

مستوى 

 متوسط

 يوضح الجدول السابق أن:
بال يعععاس القةلعععي مهاااارة دماااج الاااذات ماااع األخااار فاااي إدارة العالقاااات الزوجياااة مسعععتوت  -

ق،  مؤشعععرات ذلعععك  فقعععا  1.75بلعععغ المتوسعععط الحسعععابي   للجماععععة ال عععاب ة متوسعععط ا عععث
لترت عععت المتوسعععط الحسعععابي: الترت عععت اا ل  تقةعععل  ي تي  عععر تعععؤثر فعععي ذاتعععي  ذات ال عععرف 

ق، ثعم الترت عت 2اخخر،   راعي اختمفي مع المريك ل ن رفض    انتقعال بمتوسعط اسعابي  
 فعي ايعاتي،   راععي اختمفعي معع الثاني  ست يع اانسجام معع ال عرف اخخعر تقعدترا  لموانتعه

المعععععريك ل ن رفعععععض    انتقعععععال،   تقةعععععل ممعععععاعر اخخعععععر بدرجعععععة معقولعععععة  فافيعععععة،  ا  لع 
ق،   خ عرا   اسعن مععاملتي معع 1.8ااناعاات تسي ر علي عقلعي  اتىانعي بمتوسعط اسعابي  

 ق.1.5المريك ل ن غاية    مصلحة بمتوسط اسابي  
بال يعععاس البععععدي فاااي إدارة العالقااات الزوجياااة  مهاااارة دماااج الاااذات ماااع األخااارمسععتوت  -

ق،  مؤشعععرات ذلعععك  فقعععا  1.79للجماععععة ال عععاب ة متوسعععط ا عععث بلعععغ المتوسعععط الحسعععابي  
لترت عععت المتوسعععط الحسعععابي: الترت عععت اا ل  تقةعععل  ي تي  عععر تعععؤثر فعععي ذاتعععي  ذات ال عععرف 

ثععم الترت ععت  ق،1.9اخخععر،   تقةععل ممععاعر اخخععر بدرجععة معقولععة  فافيععة بمتوسععط اسععابي  
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الثعععاني  اععععا ل اععععل النىاعععععات اتععععى  اصععععل علععععي هةععععول ال ععععرف اخخععععر،   لرك تصععععرفات 
ق،   خ عرا  لعدي إسعتعدال لمعنح الثقعة لل عرف 1.8 سلوفيات ال رف اخخعر بمتوسعط اسعابي  

ق،  ضععطه لالععة علععى  نععه اتوجععد 1.6اخخععر فععي إلاراتععه لعمهتنععا الى جيععة بمتوسععط اسععابي  
 ب ن متوس ات لرجات ال ياس القةلي  البعدي للجماععة ال عاب ة علعى فر ق لالة إاصائيا  

 .م ياس مهارات الطفا  العاطاى فى إلارة العمهات الى جية  مستوت متوسط لل ياس ن
مهاااارة دماااج الاااذات ماااع األخااار فاااي إدارة العالقاااات الزوجياااة للجماعاااة يوضاااح ( 16جااادول )
 التجريبية

 العبارات م

 (10لقياس البعدي )ن=ا (10القياس القبلي )ن=

المجموع 

 المرجح

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

المجموع 

 المرجح

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

1 
أسدددخطيع احنودددجام  دددع الطدددرف 

 اآللر ت ديرا  ل كانخإ في مياتي
19 1.9 0.32 4 28 2.8 0.42 2 

2 
مخدددددى أمددددداول مدددددم النزاعدددددات 

 أمصم ع ي قبول الطرف اآللر 
16 1.6 0.52 7 25 2.5 0.53 4 

3 
أ اعي الخالفي  ع الشريل  ون 

  فض أو انخ ا  
15 1.5 0.53 9 28 2.8 0.42 2 

4 
أت بددم أ  تغييددر يددتمر فددي  اتددي 

 و ات الطرف اآللر
19 1.9 0.57 5 25 2.5 0.71 5 

5 
أمو   عا  خي  دع الشدريل  ون 

  اي  أو  ص ح 
18 1.8 0.63 6 25 2.5 0.53 4 

6 

لدد  اسددخعدا  ل دنة الث دد  ل طددرف 

اآللدددددر فدددددي إ ا اتدددددإ لعالقخندددددا 

 الزوجي 

20 2 0.67 3 29 2.9 0.32 1 

7 
أسدداند شددريكي وقددت الحاجدد  وح 

 أت  ي عنإ
16 1.6 0.7 8 23 2.3 0.48 6 

8 
أت بددددم  شدددداعر اآللددددر بد جدددد  

  ع ول  وكافي 
20 2 0.47 2 28 2.8 0.42 2 

9 
أ ع احنفعددداحت توددديطر ع دددي  ح

 ع  ي واتزاني
21 2.1 0.32 1 25 2.5 0.53 4 

10 
أ  ك تصددددددددرفات وسدددددددد وكيات 

 الطرف اآللر
20 2 0.47 2 26 2.6 0.52 3 

 0.17 1.84 184 البعد ككل
مستوى 

 متوسط
262 2.62 0.11 

مستوى 

 مرتفع

 يوضح الجدول السابق أن:
بال يعععاس القةلعععي خااار فاااي إدارة العالقاااات الزوجياااة مهاااارة دماااج الاااذات ماااع األمسعععتوت  -

ق،  مؤشعععرات ذلعععك  فقعععا  1.84للجماععععة التجريةيعععة متوسعععط ا عععث بلعععغ المتوسعععط الحسعععابي  
لترت عععت المتوسعععط الحسعععابي: الترت عععت اا ل ا  لع ااناععععاات تسعععي ر علعععي عقلعععي  اتىانعععي 
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رجعععة معقولعععة  فافيعععة، ق، ثعععم الترت عععت الثعععاني  تقةعععل ممعععاعر اخخعععر بد2.1بمتوسعععط اسعععابي  
 .ق2ت ال رف اخخر بمتوسط اسابي    لرك تصرفات  سلوفيا

بال يعععاس البععععدي مهاااارة دماااج الاااذات ماااع األخااار فاااي إدارة العالقااات الزوجياااة مسععتوت  -
ق،  مؤشرات ذلعك  فقعا  لترت عت 2.62للجماعة التجريةية مرتاع ا ث بلغ المتوسط الحسابي  

دي اسععععتعدال لمعععنح الثقععععة لل ععععرف اخخعععر فععععي إلاراتععععه المتوسعععط الحسععععابي: الترت عععت اا ل لعععع
ق، ثعم الترت عت الثعاني  سعت يع اانسعجام معع ال عرف 2.9لعمهتنعا الى جيعة بمتوسعط اسعابي  

ل اخخر تقدترا  لموانته فعي ايعاتي،   راععي اختمفعي معع المعريك ل ن رفعض    انتقعال،   تقةع
ق،   خ ععرا   سععاند شععريوي  هعع  2.8ممععاعر اخخععر بدرجععة معقولععة  فافيععة بمتوسععط اسععابي  

ق،  ضععطه لالعععة علععى فعاليعععة برنععامج التعععدخل 2.3الحاجععة  ا  تخلععي عنعععه بمتوسععط اسعععابي  
المهنى   ثره فى تقةعل العى ر  الى جعة تصعرفات  سعلوفيات ال عرف اخخعر،  تقةعل  ت تي  عر 
تععععؤثر فععععى ذات ال ععععرف اخخععععر بععععل  اسععععن المعاملععععة مععععع المععععريك ل ن غايععععة    مصععععلحة 

ر تعدال ال رف اخخر لمساندته تقدترا  لموانته فى اياته، بل  تقةل مماعر ال رف اخخع إس
اتععى ا تععدع لإلناعععاات مجععاا  فععى اياتهمععا،  ظهععر ذلععك  ثنععا  ممارسععة الةععرامج الجماعيععة 
ب نهما، مما  كعد علعى  نعه توجعد فعر ق لالعة إاصعائيا  بع ن متوسع ات لرجعات ال يعاس القةلعي 

التجريةيععة علععى م يععاس مهععارات الععطفا  العععاطاى لصععالح ال يععاس البعععدي  البعععدي للجماعععة 
ق إلععععى  ن ضنععععاك فر هععععا  لالععععة 2014لهععععطا المتي ععععر،  ضععععطا مععععا  شععععارت إليععععه لراسععععة  غ ععععث، 

إاصععععائية بعععع ن متوسعععع ات الععععطفور  اإلنععععاث علععععى بعععععدت  الععععوعى اإلجتمععععاعى، المهععععارات 
 اإلجتماعيةق لصالح اإلناث. 

 لعاطفي في إدارة العالقات الزوجية ككل:مستوى مهارات الذكاء ا 
مساااتوى مهاااارات الاااذكاء العااااطفي فاااي إدارة العالقاااات الزوجياااة ككااال يوضاااح ( 17جااادول )

 للجماعة الضابطة

 األبعاد م

 (10القياس البعدي )ن= (10القياس القبلي )ن=

المجموع 

 المرجح

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

المجموع 

 المرجح

متوسط ال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

 2 0.22 1.8 180 3 0.26 1.75 175 بعد  ما ة الوعي الذاتي 1

 4 0.31 1.69 169 5 0.22 1.65 165 بعد  ما ة إ ا ة احنفعاحت 2

 1 0.41 1.83 183 1 0.16 1.83 183 بعد  ما ة الدافعي  3

 5 0.18 1.68 168 4 0.16 1.65 165 بعد  ما ة الخعال  4

 3 0.49 1.79 179 2 0.21 1.75 175 بعد  ما ة   ا الذات  ع ا لر 5

 0.07 1.73 863 مهارات الذكاء العاطفي ككل
مستوى 

 متوسط
879 1.76 0.12 

مستوى 

 متوسط
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 يوضح الجدول السابق أن: 
لقةلعععي بال يعععاس امهاااارات الاااذكاء العااااطفي فاااي إدارة العالقاااات الزوجياااة ككااال مسعععتوت  -

ق،  مؤشعععرات ذلعععك  فقعععا  1.73للجماععععة ال عععاب ة متوسعععط ا عععث بلعععغ المتوسعععط الحسعععابي  
ق، ثعم 1.83لترت ت المتوسط الحسابي: الترت ت اا ل بععد مهعارة الدافعيعة بمتوسعط اسعابي  

ة ق،   خ را  بععد مهعار 1.75الترت ت الثاني بعد مهارة لمج الطات مع ااخر بمتوسط اسابي  
 ق.1.65ت بمتوسط اسابي  إلارة ااناعاا

 بال يعععاس البععععديمهاااارات الاااذكاء العااااطفي فاااي إدارة العالقاااات الزوجياااة ككااال مسعععتوت  -
ق،  مؤشعععرات ذلعععك  فقعععا  1.76للجماععععة ال عععاب ة متوسعععط ا عععث بلعععغ المتوسعععط الحسعععابي  

ق، ثعم 1.83لترت ت المتوسط الحسابي: الترت ت اا ل بععد مهعارة الدافعيعة بمتوسعط اسعابي  
ط  ق،   خ عرا  بععد مهعارة التععا1.8ت الثاني بعد مهارة الوعي الطاتي بمتوسط اسابي  الترت 

ق،  ضطه لالة على  نه ا توجد فر ق لالة إاصائيا  ب ن متوسع ات 1.68بمتوسط اسابي  
لرجععات ال يععاس القةلععي  البعععدي لحععاات المجموعععة ال ععاب ة علععى م يععاس مهععارات الععطفا  

  .ات الى جيةالعاطاى فى إلارة العمه
مستوى مهارات الذكاء العاطفي في إدارة العالقات الزوجية ككل يوضح ( 18جدول )

 للجماعة التجريبية

 األبعاد م

 (10القياس البعدي )ن= (10القياس القبلي )ن=

المجموع 

 المرجح

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

المجموع 

 المرجح

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

 5 0.24 2.51 251 2 0.17 1.79 179 بعد  ما ة الوعي الذاتي 1

 2 0.13 2.57 257 4 0.18 1.72 172 بعد  ما ة إ ا ة احنفعاحت 2

 4 0.16 2.53 253 5 0.14 1.7 170 بعد  ما ة الدافعي  3

 3 0.22 2.55 255 3 0.15 1.78 178 بعد  ما ة الخعال  4

 1 0.11 2.62 262 1 0.17 1.84 184 بعد  ما ة   ا الذات  ع ا لر 5

 0.07 1.77 883 مهارات الذكاء العاطفي ككل
مستوى 

 متوسط
1278 2.56 0.11 

مستوى 

 مرتفع

 يوضح الجدول السابق أن: 
بال يعععاس القةلعععي  مهاااارات الاااذكاء العااااطفي فاااي إدارة العالقاااات الزوجياااة ككااالمسعععتوت  -

ق،  مؤشعععرات ذلعععك  فقعععا  1.77ة متوسعععط ا عععث بلعععغ المتوسعععط الحسعععابي  للجماععععة التجريةيععع
لترت ت المتوسط الحسابي: الترت ت اا ل بعد مهارة لمج الطات مع ااخعر بمتوسعط اسعابي 

 ق،   خ عرا  بععد1.79ق، ثم الترت ت الثاني بععد مهعارة العوعي العطاتي بمتوسعط اسعابي  1.84 
 ق.1.7مهارة الدافعية بمتوسط اسابي  
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بال يعععاس البععععدي  مهاااارات الاااذكاء العااااطفي فاااي إدارة العالقاااات الزوجياااة ككااالسعععتوت م -
ق،  مؤشرات ذلعك  فقعا  لترت عت 2.56للجماعة التجريةية مرتاع ا ث بلغ المتوسط الحسابي  

المتوسععععط الحسععععابي: الترت ععععت اا ل بعععععد مهععععارة لمععععج الععععطات مععععع ااخععععر بمتوسععععط اسععععابي 
 ق،   خ ععرا  2.57مهععارة إلارة ااناعععاات بمتوسععط اسععابي  ق، ثععم الترت ععت الثععاني بعععد 2.62 

ق،  ضععطه لالععة علععى  نععه توجععد فععر ق لالععة 2.51بعععد مهععارة الععوعي الععطاتي بمتوسععط اسععابي  
إاصائيا  ب ن متوس ات لرجات ال ياس ن القةلي  البعدي لحاات المجموععة التجريةيعة علعى 

 .الى جية لصالح ال ياس البعدت م ياس مهارات الطفا  العاطاى فى إلارة العمهات
 المحور الثالث: اختبار فروض الدراسة وتفسير نتائجها:

ا توجعد فعر ق لالعة إاصعائيا  بع ن متوسع ات لرجعات إختبار الفارض األول للدراساة: "  (1)
ال يععاس القةلععي لحععاات المجمععوعت ن ال ععاب ة  التجريةيععة علععى م يععاس مهععارات الععطفا  

 الى جية ": العاطاي في إلارة العمهات
متوسطات درجات القياس القبلي لحالت دللة الفروق بين يوضح ( 19جدول )  

قات لعالاالمجموعتين الضابطة   والتجريبية على مقياس مهارات الذكاء العاطفي في إدارة 
 لعينتين مستقلتين T. Testوذلك باستخدام اختبار  الزوجية

 األبعاد م
 الجماعات

العدد

 )ن(

المتوسط 

 سابيالح

االنحراف 

 المعياري

درجات 

الحرية 

(df) 

 الداللة Tقيمة 

 بعد  ما ة الوعي الذاتي 1
 0.26 1.75 10 اليابط 

  ير  ال 0.406- 18
 0.17 1.79 10 الخجريبي 

 بعد  ما ة إ ا ة احنفعاحت 2
 0.22 1.65 10 اليابط 

  ير  ال 0.782- 18
 0.18 1.72 10 الخجريبي 

 ما ة الدافعي بعد   3
 0.16 1.83 10 اليابط 

  ير  ال 1.901 18
 0.14 1.7 10 الخجريبي 

 بعد  ما ة الخعال  4
 0.16 1.65 10 اليابط 

  ير  ال 1.816- 18
 0.15 1.78 10 الخجريبي 

5 
بعد  ما ة   ا الذات  ع 

 ا لر

 0.21 1.75 10 اليابط 
  ير   ال 1.060- 18

 0.17 1.84 10 الخجريبي 

 مهارات الذكاء العاطفي ككل
 0.07 1.73 10 الضابطة

 غير  دال 1.290- 18
 0.07 1.77 10 التجريبية

 (0.05(                                    * معنوية عند )0.01** معنوية عند )
 يوضح الجدول السابق أن:

 يعععععاس القةلعععععي لحعععععاات ا توجعععععد فعععععر ق لالعععععة إاصعععععائيا  بععععع ن متوسععععع ات لرجعععععات ال
المجمعععوعت ن ال عععاب ة  التجريةيعععة علعععى م يعععاس مهعععارات العععطفا  الععععاطاي فعععي إلارة العمهعععات 
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" ل توجااد فااروق دالااة  ممااا يجعلنااا نقباال الفاارض األول للدراسااة والااذي مااؤداهالى جيععة فوععل. 
ة إحصااائياا بااين متوسااطات درجااات القياااس القبلااي لحااالت المجمااوعتين الضااابطة والتجريبياا

 .على مقياس مهارات الذكاء العاطفي في إدارة العالقات الزوجية "
 توجد فر ق لالة إاصائيا  ب ن متوس ات لرجاتاختبار الفرض الثاني للدراسة: "  (2)

ال ياس البعدي لحاات المجموعت ن ال اب ة  التجريةية على م ياس مهارات الطفا  
 وعة التجريةية ":العاطاي في إلارة العمهات الى جية لصالح المجم

تين متوسطات درجات القياس البعدي لحالت المجموعدللة الفروق بين يوضح ( 20جدول )
ذلك و  جيةالضابطة والتجريبية على مقياس مهارات الذكاء العاطفي في إدارة العالقات الزو 

 لعينتين مستقلتين T. Testباستخدام اختبار 
 األبعاد م

 الجماعات
العدد

 )ن(

المتوسط 

 حسابيال

االنحراف 

 المعياري

درجات 

الحرية 

(df) 

 الداللة Tقيمة 

1 
بعد  ما ة الوعي   

 الذاتي

 0.22 1.8 10 اليابط 
18 -6.988 ** 

 0.24 2.51 10 الخجريبي 

2 
بعد  ما ة إ ا ة 

 احنفعاحت

 0.31 1.69 10 اليابط 
18 -8.390 ** 

 0.13 2.57 10 الخجريبي 

 افعي بعد  ما ة الد 3
 0.41 1.83 10 اليابط 

18 -5.003 ** 
 0.16 2.53 10 الخجريبي 

 بعد  ما ة الخعال  4
 0.18 1.68 10 اليابط 

18 -9.720 ** 
 0.22 2.55 10 الخجريبي 

5 
بعد  ما ة   ا الذات  ع 

 ا لر

 0.49 1.79 10 اليابط 
18 -5.209 ** 

 0.11 2.62 10 الخجريبي 

 الذكاء العاطفي ككلمهارات 
 0.12 1.76 10 الضابطة

18 -15.932 ** 
 0.11 2.56 10 التجريبية

 (0.05(                                  * معنوية عند )0.01** معنوية عند )
 يوضح الجدول السابق أن:

ق بععع ن متوسععع ات لرجععععات 0.01توجعععد فعععر ق لالعععة إاصععععائيا  عنعععد مسعععتوت معنويععععة  
عدي لحاات المجموعت ن ال اب ة  التجريةيعة علعى م يعاس مهعارات العطفا  الععاطاي ال ياس الب

فعاليععة برنععامج فععي إلارة العمهععات الى جيععة فوععل لصععالح المجموعععة التجريةيععة، ممععا يمعع ر إلععى 
التعععدخل المهنعععي فعععي طريقعععة العمعععل معععع الجماععععات لتنميعععة مهعععارات العععطفا  الععععاطاي فعععي إلارة 

يجعلنا نقبل الفارض الثااني للدراساة والاذي ماؤداه " توجاد فاروق دالاة  مما. العمهات الى جية
إحصااائياا بااين متوسااطات درجااات القياااس البعاادي لحااالت المجمااوعتين الضااابطة والتجريبيااة 
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لزوجيااااة لصااااالح المجموعااااة علاااى مقياااااس مهااااارات الااااذكاء العاااااطفي فاااي إدارة العالقااااات ا
 .التجريبية

ا توجععد فععر ق لالععة إاصععائيا  بعع ن متوسعع ات لرجععات اختبااار الفاارض الثالااث للدراسااة: "  (3)
ال ياسععع ن القةلعععي  البععععدي لحعععاات المجموععععة ال عععاب ة علعععى م يعععاس مهعععارات العععطفا  

 العاطاي في إلارة العمهات الى جية ":
ت متوسطات درجات القياسين القبلي والبعدي لحالدللة الفروق بين يوضح ( 21جدول )

لك وذ ةس مهارات الذكاء العاطفي في إدارة العالقات الزوجيالمجموعة الضابطة على مقيا
 لعينتين مرتبطتين T. Testباستخدام اختبار 

 األبعاد م
 القياسات

العدد

 )ن(

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

الحرية 

(df) 

 الداللة Tقيمة 

1 
بعد  ما ة الوعي   

 الذاتي

 0.26 1.75 10 ال ب ي
  ال ير      0.460- 9

 0.22 1.8 10 البعد 

2 
بعد  ما ة إ ا ة 

 احنفعاحت

 0.22 1.65 10 ال ب ي
  ير      ال 0.272- 9

 0.31 1.69 10 البعد 

 بعد  ما ة الدافعي  3
 0.16 1.83 10 ال ب ي

  ير      ال 0.000 9
 0.41 1.83 10 البعد 

 بعد  ما ة الخعال  4
 0.16 1.65 10 ال ب ي

  ير      ال 0.361- 9
 0.18 1.68 10 البعد 

5 
بعد  ما ة   ا الذات  ع 

 ا لر

 0.21 1.75 10 ال ب ي
  ير      ال 0.254- 9

 0.49 1.79 10 البعد 

 مهارات الذكاء العاطفي ككل
 0.07 1.73 10 القبلي

 غير     دال 0.598- 9
 0.12 1.76 10 البعدي

 (0.05(                           * معنوية عند )0.01** معنوية عند )
 يوضح الجدول السابق أن:

فر ق لالة إاصائيا  ب ن متوس ات لرجات ال ياس ن القةلي  البععدي لحعاات  توجدا 
المجموعععة ال ععاب ة علععى م يععاس مهععارات الععطفا  العععاطاي فععي إلارة العمهععات الى جيععة فوععل. 

 بااين ث للدراسااة والااذي مااؤداه " ل توجااد فااروق دالااة إحصااائياا ممااا يجعلنااا نقباال الفاارض الثالاا
متوساااطات درجاااات القياساااين القبلاااي والبعااادي لحاااالت المجموعاااة الضاااابطة علاااى مقيااااس 

 مهارات الذكاء العاطفي في إدارة العالقات الزوجية ".
توجعععد فعععر ق لالعععة إاصعععائيا  بععع ن متوسععع ات لرجعععات اختباااار الفااارض الراباااع للدراساااة: "  (4)

سععع ن القةلعععي  البععععدي لحعععاات المجموععععة التجريةيعععة علعععى م يعععاس مهعععارات العععطفا  ال يا
 العاطاي في إلارة العمهات الى جية لصالح ال ياس البعدي ":
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ت متوسطات درجات القياسين القبلي والبعدي لحالدللة الفروق بين يوضح ( 22جدول )
ذلك و  جيةإدارة العالقات الزو  المجموعة التجريبية على مقياس مهارات الذكاء العاطفي في

 لعينتين مرتبطتين T. Testباستخدام اختبار 
 األبعاد م

 القياسات
العدد

 )ن(

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

الحرية 

(df) 

 الداللة Tقيمة 

1 
بعد  ما ة الوعي   

 الذاتي

 0.17 1.79 10 ال ب ي
9 -7.656 ** 

 0.24 2.51 10 البعد 

2 
د  ما ة إ ا ة بع

 احنفعاحت

 0.18 1.72 10 ال ب ي
9 -13.347 ** 

 0.13 2.57 10 البعد 

 بعد  ما ة الدافعي  3
 0.14 1.7 10 ال ب ي

9 -11.124 ** 
 0.16 2.53 10 البعد 

 بعد  ما ة الخعال  4
 0.15 1.78 10 ال ب ي

9 -6.962 ** 
 0.22 2.55 10 البعد 

5 
  ا الذات  ع بعد  ما ة 

 ا لر

 0.17 1.84 10 ال ب ي
9 -12.402 ** 

 0.11 2.62 10 البعد 

 مهارات الذكاء العاطفي ككل
 0.07 1.77 10 القبلي

9 -18.188 ** 
 0.11 2.56 10 البعدي

 (0.05(                          * معنوية عند )0.01** معنوية عند )
 يوضح الجدول السابق أن:

ق بععع ن متوسععع ات لرجععععات 0.01لالعععة إاصععععائيا  عنعععد مسعععتوت معنويععععة   فعععر ق د توجععع
 ال ياس ن القةلي  البعدي لحاات المجموعة التجريةية على م يعاس مهعارات العطفا  الععاطاي فعي

فعاليعععة برنعععامج التعععدخل إلارة العمهعععات الى جيعععة فوعععل لصعععالح ال يعععاس البععععدي، ممعععا يمععع ر إلعععى 
لجماععععات لتنميعععة مهعععارات العععطفا  الععععاطاي فعععي إلارة العمهعععات المهنعععي فعععي طريقعععة العمعععل معععع ا

صاائياا مما يجعلناا نقبال الفارض الراباع للدراساة والاذي ماؤداه " توجاد فاروق دالاة إح. الى جية
س بين متوسطات درجات القياساين القبلاي والبعادي لحاالت المجموعاة التجريبياة علاى مقياا

 الزوجية لصالح القياس البعدي ". مهارات الذكاء العاطفي في إدارة العالقات
توجععد فععر ق لالععة إاصععائيا  بعع ن متوسعع ات لرجععات اختبااار الفاارض الخااامس للدراسااة: "  (5)

معععدات التيععاتر بعع ن ال ياسعع ن القةلععي  البعععدي للمجمععوعت ن التجريةيععة  ال ععاب ة علععى 
 م يععاس مهععارات الععطفا  العععاطاي فععي إلارة العمهععات الى جيععة لصععالح تيععاتر المجموعععة

 التجريةية ":
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لقبلي امتوسطات درجات معدلت التغاير بين القياسين دللة الفروق بين يوضح ( 23جدول )
 دارةإوالبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس مهارات الذكاء العاطفي في 

 لعينتين مستقلتين T. Testوذلك باستخدام اختبار  العالقات الزوجية
 األبعاد م

 الجماعات
العدد

 )ن(

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

الحرية 

(df) 

 الداللة Tقيمة 

1 
بعد  ما ة الوعي   

 الذاتي

 0.34 0.05 10 اليابط 
18 -4.659 ** 

 0.3 0.72 10 الخجريبي 

2 
بعد  ما ة إ ا ة 

 احنفعاحت

 0.46 0.04 10 اليابط 
18 -5.057 ** 

 0.2 0.85 10 الخجريبي 

 بعد  ما ة الدافعي  3
 0.46 0- 10 اليابط 

18 -5.103 ** 
 0.24 0.83 10 الخجريبي 

 بعد  ما ة الخعال  4
 0.26 0.03 10 اليابط 

18 -5.350 ** 
 0.35 0.77 10 الخجريبي 

5 
بعد  ما ة   ا الذات  ع 

 ا لر

 0.5 0.04 10 اليابط 
18 -4.371 ** 

 0.2 0.78 10 الخجريبي 

 مهارات الذكاء العاطفي ككل
 0.17 0.03 10 الضابطة

18 -10.997 ** 
 0.14 0.79 10 التجريبية

 (0.05(                          * معنوية عند )0.01** معنوية عند )
 يوضح الجدول السابق أن:

معدات ق ب ن متوس ات لرجات 0.01توجد فر ق لالة إاصائيا  عند مستوت معنوية      
ات التياتر ب ن ال ياس ن القةلي  البعدي للمجموعت ن التجريةية  ال اب ة على م ياس مهار 

 يم ر الطفا  العاطاي في إلارة العمهات الى جية فول لصالح تياتر المجموعة التجريةية، مما
فعالية برنامج التدخل المهني في طريقة العمل مع الجماعات لتنمية مهارات الطفا  إلى 

ه " ي مؤدامما يجعلنا نقبل الفرض الخامس للدراسة والذ. العاطاي في إلارة العمهات الى جية
بلي توجد فروق دالة إحصائياا بين متوسطات درجات معدلت التغاير بين القياسين الق
 دارةإوالبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس مهارات الذكاء العاطفي في 

 .ية لصالح تغاير المجموعة التجريبيةالعالقات الزوج
 المحور الرابع: النتائج العامة للدراسة:

  ا توجد فر ق لالة إاصائيا  ب ن  إتضح من نتائج إختبار الفرض األول للدراسة بأنه 
متوس ات لرجات ال ياس القةلي لحاات المجموعت ن ال اب ة  التجريةية على م ياس 

رة العمهات الى جية فول. مما يجعلنا نقةل الارض اا ل مهارات الطفا  العاطاي في إلا
للدراسة  الطي مؤلاه " ا توجد فر ق لالة إاصائيا  ب ن متوس ات لرجات ال ياس القةلي 
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لحاات المجموعت ن ال اب ة  التجريةية على م ياس مهارات الطفا  العاطاي في إلارة 
 ق.1.290 -ت   قيمة 18العمهات الى جية "عند لرجات الحرية 

  عند   توجد فر ق لالة إاصائيا   إتضح من نتائج إختبار الفرض الثانى للدراسة بأنه
ق ب ن متوس ات لرجات ال ياس البعدي لحاات المجموعت ن 0.01مستوت معنوية  

ول فال اب ة  التجريةية على م ياس مهارات الطفا  العاطاي في إلارة العمهات الى جية 
لعمل لتجريةية، مما يم ر إلى فعالية برنامج التدخل المهني في طريقة الصالح المجموعة ا

ل ا نقةمع الجماعات لتنمية مهارات الطفا  العاطاي في إلارة العمهات الى جية. مما يجعلن
الارض الثاني للدراسة  الطي مؤلاه " توجد فر ق لالة إاصائيا  ب ن متوس ات لرجات 

 ن ال اب ة  التجريةية على م ياس مهارات الطفا  ال ياس البعدي لحاات المجموعت
 18 العاطاي في إلارة العمهات الى جية لصالح المجموعة التجريةية " عند لرجات الحرية

 ق.15.932 –  قيمة ت 
  ن ا  ب  ا توجد فر ق لالة إاصائيإتضح من نتائج إختبار الفرض الثالث للدراسة بأنه

 البعدي لحاات المجموعة ال اب ة على م ياس متوس ات لرجات ال ياس ن القةلي 
ثالث مهارات الطفا  العاطاي في إلارة العمهات الى جية فول. مما يجعلنا نقةل الارض ال
 لقةليللدراسة  الطي مؤلاه " ا توجد فر ق لالة إاصائيا  ب ن متوس ات لرجات ال ياس ن ا

الطفا  العاطاي في إلارة  البعدي لحاات المجموعة ال اب ة على م ياس مهارات 
 ق.0.598-  قيمة ت  9العمهات الى جية " عند لرجات الحرية 

  عند   توجد فر ق لالة إاصائيا   إتضح من نتائج إختبار الفرض الرابع للدراسة بأنه
 ق ب ن متوس ات لرجات ال ياس ن القةلي  البعدي لحاات المجموعة0.01مستوت معنوية  

 هارات الطفا  العاطاي في إلارة العمهات الى جية فول لصالحالتجريةية على م ياس م
ال ياس البعدي، مما يم ر إلى فعالية برنامج التدخل المهني في طريقة العمل مع 

قةل الجماعات لتنمية مهارات الطفا  العاطاي في إلارة العمهات الى جية. مما يجعلنا ن
لالة إاصائيا  ب ن متوس ات لرجات  الارض الرابع للدراسة  الطي مؤلاه " توجد فر ق 

اطاي ال ياس ن القةلي  البعدي لحاات المجموعة التجريةية على م ياس مهارات الطفا  الع
- قيمة ت  9في إلارة العمهات الى جية لصالح ال ياس البعدي "عند لرجات الحرية 

 ق.18.188
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  عند  ق لالة إاصائيا   توجد فر   إتضح من نتائج إختبار الفرض الخامس للدراسة بأنه
ق ب ن متوس ات لرجات معدات التياتر ب ن ال ياس ن القةلي 0.01مستوت معنوية  

ة  البعدي للمجموعت ن التجريةية  ال اب ة على م ياس مهارات الطفا  العاطاي في إلار 
مج العمهات الى جية فول لصالح تياتر المجموعة التجريةية، مما يم ر إلى فعالية برنا

ة خل المهني في طريقة العمل مع الجماعات لتنمية مهارات الطفا  العاطاي في إلار التد
ة ق لالالعمهات الى جية. مما يجعلنا نقةل الارض الخام  للدراسة  الطي مؤلاه " توجد فر  

ت ن إاصائيا  ب ن متوس ات لرجات معدات التياتر ب ن ال ياس ن القةلي  البعدي للمجموع
 ة على م ياس مهارات الطفا  العاطاي في إلارة العمهات الى جية التجريةية  ال اب

 ق.10.977 – قيمة ت 18لصالح تياتر المجموعة التجريةية، عند لرجات الحرية 
 بعض التوصيات المقترحة من نتائج برنامج التدخل المهنى فى طريقة العمل مع 

 الزوجية:  الجماعات لتنمية مهارات الذكاء العاطفى فى إدارة العالقات
ة تمجيع ااسرة  الى ر  الى جةق على ممارسة اال ار المختلاة فى تحمل المسئولي -1

 .اإلجتماعية تجاه  سرتهم بول ت حية  عدم  إنحيال ات مصالح فرلية
توصى الدراسة بتنا ط مجموعة من الدراسات المستقةلية التى تت من إستخدام  -2

 .لحياةمهارات الطفا  العاطاى فى إختيار شريك ا
ارة إتااة الارصة لكل من الى ر  الى جة فى إتخاذ القرارات الجماعية ب نهما فى إل -3

 .العمهة الى جية بول إستقملية  اإلتااق عل ها
ج التدريت المستمر بالمؤسسات المهنية المرتب ة بالمجال ااسرت على إعدال برام  -4

 .ها ن اال ار  التيلت عل  ت ةيقات لكيفية التعامل مع صعوبات التعة ر العاطاى ب
فى  ةر رة اإللتىام بإاترام ال رف اخخر  تقدتره فى المواه   الممومت  المساعدة -5

 ةع الحلول لها من خمل ت ة ق برامج تدريةية مختلاة بالمؤسسات المهنية 
 المعنية.

اث  تمجيع ااسرة  الى ر  الى جةق فى إلارتهم للعواط  ب نهما بصورة إيجابية  -6
 ها العواط  اإليجابية  العوط  السلةية  تتمثل فى:  من

  ملية اإلستق –اامان  –اإلاترام  –التااؤل  –التمجيع  –العواط  اإليجابية  القةول
 -الاهم  –اإلضتمام  –التواصل  –اإلثارة  –الاخر  –اإلنصاف  –اإلندفاع  –

  .اإلسترخا ق
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  الخوف  –عدم اإلاترام  –التماؤم  –اإلاباط  –العواط  السلةية   الرفض– 
 –اإلكتئاب  –المعور بالظلم  –اإلعتمال على اخخرين  –الظلم  –الملل  –التوتر

 سو  الاهمق. –التجاضل  –الوادة 
تمجيع ااسرة على إستخدام الطفا  الليوت،  الطفا  غ ر اللاظى   الجسدتق فى   -7

  .ة ب نهماإلارة المواه  الحياتية بمول سليم  إيجابي لصالح العمه
توعية فم  من الى ر  الى جة ب ر رة تحل ل المماكل ل تمونا من  ةع الول  -8

مناسبة لها ل ن التأث ر السلةى عل هم  على   الضم  على ااضل  المجتمع 
 .الخارجى

تعا ن مؤسسات اإلعمم المختلاة فى نمر الوعى عن خ ورة تىاتد ااات ال مق  -9
 .لى ر  الى جة  اا ال  ثرضا السلةى على فم  من ا

الحرص على المتابعة المستمرة من هةل المؤسسات التى تهتم بااسرة المصرية  -10
 . الحااظ على فيانها  إستقرارضا اااظا  على اامن القومى بالةمل

 أولا: المراجع العربية:
هته مستوت الطفا  العاطاي  عم .ق2018،  امد غنيم،   بو شع رة، نور عالل  أبو الخير

غرب  بتحس ن  لا  مدتري المدارس فى المرالة ااساسية الدنيا التابعة لوفالة اليوث بمن قة
 ق.2ق، العدل  3غىة التعليمية، المجلة الد لية للدراسات التربوية  الناسية، المجلد  

اسة ق:  ثر الطفا  العاطاي في سلوك المواطنة التنظيمية، لر 2018، سعدية راغت راشد  أحمد
وث مجلة إتحال الجامعات العربية للبحي ية على الموظا ن اإللاري ن في جامعة ال ائ ، ت ة

  .، عمان، المملكة اارلنية الهاشميةفي التعليم العالي
ق: العمل مع الجماعات في محيط الخدمة ااجتماعية، 1982، محمد شم  الدتن  أحمد

  .القاضرة، م بعة توم المستمفيات
ق: معجم مص لحات علم ااجتماع تأليف ج ل ف ريول، ترجمة 2011د  ،  نسام محماألسعد

  تقديم:  نسام محمد ااسعد، مراجعة  إشراف: بسام برفة، لار  موتبة الهمل، ب ر ت.
لار العلم للممت ن،  38عربي، ط  -ق: المورل، هاموس انجل ىي 2004، من ر البعلبكي
  ب ر ت.
 .ق: النمرة السنوية، تقرير شهر مارس2022إلاصا   المرفىت للتعةئة العامة  االجهاز 
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 ق: إلارة المؤسسات اإلجتماعية  مدخل1997  بو اليار، عةد الهالت، إبراهيم   الجوهرى 
   .سوس ولوجياق، لار المعرفة الجامعية، اإلسوندرية

ليع، و ق: الطفا  العاطاي  الطفا  ااناعالي، لار المر ق للنمر  الت2004، محمول  الخوالدة
  .عمان

ق: برنامج إرشالي لتنمية الطفا  الوجداني لدت تمم ط 2019، ع ية محمد على  الزبيدي
ية، لتربو المرالة اابتدائية بمحافظة القناطة، ماجست ر فى التوجيه  اإلرشال الناسى، المجلة ا

  كلية التربية، العدل الثالث  الستون.
، جتماعية  الخدمات اإلجتماعية، اإلسوندريةق: هاموس الخدمة اإل2000، امد شا ق السكرى 

  .، االاري ة، اإلسوندريةلار المعرفة الجامعية
ق: الخدمة اإلجتماعية  التي ر اإلجتماعى، مؤسسة شباب 2020، ضانى محمول  السيد

 .الجامعة، اإلسوندرية
نوفمةر،  8ق: تعريف الطفا  فى علم النا ، 2018، ممك  الشامى

https://mawdoo3.com. 
ق:الرةا الى اجي لدت المتى جات 2011، عةد الرؤف  امد،  المريف، محمد توس  الطالع

 للمرة الثانية  عمهته ببعض المتي رات في محافظات غىة،مجلة الجامعة اإلسممية سلسلة
 الدراسات اإلسمميةقالمجلد التاسع عمر،العدل اا ل.

تعة ر العاطاي  الرةا الى اجي عند ق: صعوبات ال2006، نورية محمد ط ت  العبيدلي
ية، اإلناث في ةو  بعض المتي رات بد لة اإلمارات، رسالة ماجست ر غ ر منمورة، فلية الترب

  جامعة ال رموك، اارلن.
 .موتبة اانجلو المصرية، القاضرة .ق: الطفا  الوجداني 2005، سامية   القطان
وه ن ته بالتحص ل الدراسي لدت ع نة من المتاق: الطفا  ااناعالي  عمه2010سها   ،المللي

 ق.39 0،العدل26 العالت ن، مجلة جامعة لممق، المجلد 
 .ق: معجم اللية العربية، اله ئة العامة لمئون الم ابع اام رية، القاضرة1991 الوجيز
ق: نظريات العمر ااسري  ت ةيقاته  اإلرشال ااسريق، منمورات 2013، سه لة  بنات

 الوطني لمؤ ن ااسرة، عمان. المجل 
عية ق: الممارسة العامة المتقدمة للخدمة ااجتما 2002، ثريا عةد الرؤ ف  آخر ن   جبريل

 في مجال ااسرة  ال اولة،القاضرة،مرفى نمر  توليع الكتاب الجامعي،جامعة الوان. 
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عية،الموتت ق: الممارسة العامة منظور ادتث في الخدمة ااجتما2009، جمال شحاته حبيب
 .الجامعي الحدتث،ال بعة اا لى، اإلسوندرية

ق: نماذر  نظريات في ممارسة خدمة الجماعة،القاضرة، لار نور  2013،هيام شاكر   خليل
 .اإليمان للنمر  ال باعة

ي فق: الطفا  العاطاي  عمهته باتخاذ القرار العمجي 2021، سولان عالل محمد  امد راشد
 ق. 1  ع.ق، 70لارلية بالمجال المدرسى، مجلة الخدمة ااجتماعية، العدل العمل مع الحاات ا

،عالم الكتت القاضرة، 1ق: اامراض الناسية ااجتماعية، ط 2003إجمل محمد    سري،
 مصر. 
ق: العمهة ب ن الطفا  العاطاي  التوافق المهني لدي 2021، صاا  ف ل ضاشم شحاته

في مجال رعاية المباب الجامعى، بحث منمور في ااخصائي ااجتماعي فممارس عام 
 ، الوان.55مجلة لراسات في الخدمة ااجتماعية، الجى  اا ل، العدل

ق: ل ر الطفا  العاطاي في التحص ل العلمي  االا  2016، صاا  محمد صالح الدين
 ق.3 ع.ق، 17الوظياي. مجلة فلية ااهتصال  العلوم السياسية. جامعة القاضرة. مصر. المجلد  

لعامة اق: فعالية برنامج التدخل المهني بإستخدام الممارسة 2021، إبتسام محمول عبد المولى
للخدمة ااجتماعية تؤلي إلي التخفيف من ممومت العمهات الى جية لمرةى الةهاق، بحث 
منمور في مجلة فلية الخدمة ااجتماعية للدراسات  البحوث ااجتماعية، جامعة الا وم، 

 ق.23 .ع
ق: لتناميوية الجماعات،  ساسيات نظرية  عمليات، 2002، الس د عةد الحم د عطية

 اإلسوندرية، الموتت الجامعي الحدتث.
ق: ااتجاضات الحدتثة في الممارسة العامة في الخدمة 2014، ماضر  بو المعاطي  على

 عي الحدتث،ال بعةنماذر ت ةي ية ". اإلسوندرية،الموتت الجام–ااجتماعية "  س  نظرية 
 اا لى.
ات ق: الطفا  الوجداني  المهارات ااجتماعية  تقدتر الط2001محمد  امد إبراهيم   غنيم،

 ق. 48ق، العدل 12 توهع الكاا ة الطاتية، مجلة فلية التربية،جامعة الىهاليق، مجلد 
اشمية ق: مستوت الطفا  العاطاي لدت طلبة الجامعة اله2014، سعال منصور محمول غيث

في ةو  متي رات التخصص العلمي  النوع ااجتماعي  التحص ل ااكاليمي، مجلة جامعة 
 القدس الماتواة لألبحاث  الدارسات التربوية  الناسية، فلس  ن.
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 ق: هاموس علم ااجتماع،، لار المعرفة الجامعية.  اإلسوندرية. 2002، محمد عاط   غيث
ة ق: م ياس العمهة الى جية، مجلة الخدم1992لعال  ،  فا  محمد،  اامد، سع د عةدافضلي

 .34,35، ع 11اإلجتماعية، الجمعية المصرية لألخصائ  ن اإلجتماع  ن، مج 
ف ق: فعالية برنامج التدخل المهني للخدمة اإلجتماعية للتخفي2021، صاا  رجت يس ن محمد

ور في مجلة فلية من الصم  الى اجي الناتج عن شبوات التواصل ااجتماعي، بحث منم
 ق.22الخدمة ااجتماعية للدراسات  البحوث ااجتماعية، جامعة الا وم،،المجلد 

بعة ق: الطفا  الوجداني  التاك ر اابتكاري عند ااطاال، ال 2009عةد الرامن  ، عممحمد
  .اا لى، لار الاكر مولعون  ناشر ن، عمان

الجماععععععات  ت ةيقاتعععععه فعععععي الخدمعععععة ق: العمعععععل معععععع 1993، إبعععععراهيم ب عععععومي  آخعععععر ن مرعاااااى
  .ااجتماعية، الباضر، الموتت العربي لأل فس 

ق: لتناميات العمل مع 2005، نصيف فهمى،  عمران، نجوت الحصافي منقريوس
 .الجماعات، لار ال باعة الحرة، القاضرة

ق: لتناميات العمل مع الجماعات، موتبة لضرا  المرق. 2014، نصيف فهمي منقريوس
 ة.القاضر 
 .ق: ااسرة  العمر ااسري، لار السحاب للنمر  التوليع، القاضرة2004، لاليا مؤمن
 ق: علم النا  التربوي، لار الميسرة للنمر  التوليع، عمان.2004،  عوال  نوفل
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   الجماعة التجريبية( يوضح نموذج من التقارير الدورية إلجتماعات أعضاء 1ملحق )
  :أولا الجزء اإلحصائي

     ال ععععععععوم: اااععععععععد                     توه عععععععع  اإلجتمععععععععاع: السععععععععاعة الحاليععععععععة عمععععععععر صععععععععبااا           
 عدل اليائة ن: اتوجد عدل الحاةرين:عمره مارلة 

 هاعة اإلجتماع: بموتت التوجيه   مدة اإلجتماع: ساعت ن
  :(ول األعمالثانياا أهداف اإلجتماع  )جد

الععطات بعع ن الععى ج ن  ةععبطتنا ععط مناهمععة جماعيععة بال ريقععة العامععة لارت اععول  ضميععة مهععارة -1
  ة  الوعى الطاتىق.فى اياتهما ااسري

  اإلتااق على موعد  محتوت اإلجتماع التالى إلجتماعات الجماعة التجريةية-2
محتوى اإلجتماع   :ثالثا ا

فععى تمععام السععاعة الحاليععة عمععر صععبااا  هععد ا ععرت  9/1/2022إنععه فععى تععوم اااععد الموافععق 
 ن بععالعطات   ضم تهععا  ةععبطالبااثعة إلجععرا   تنا عط مناهمععة جماعيعة بال ريقععة العامععة فعى تنميععة مهعارة 

رة الى ج ن فى اياتهمعا ااسعرية  تمحعورت المناهمعة الجماعيعة فعى إبعدا  آرائهمعا المختلاعة اعول مهعا
التعى  ى  ضمية  ن يععي الاعرل مدرفاتعه الداخليعة  تااعمتعه الطاتيعةالطات،  هد  شارت البااثة إل ةبط

مععن خملهععا يحسععن التعامععل مععع ال ععرف اخخععر شععريوه فععى الحيععاة،  هععد اثعع  المناهمععة علععى  ضميععة 
الععوعي اإلناعععالى  تععأث ره علععى اخخععرين  ذلععك مععن خععمل توجيععه اإلناعععاات اإليجابيععة فععى مسععارضا 

المسعععت اع علعععى اإلناععععاات السعععلةية بععع ن العععى ج ن اتعععى تواجهعععوا الصعععحيح  محا لعععة السعععي رة هعععدر 
 :الصراعات المستمرة فى الحياة ااسرية من خمل اختى

العععتحوم العععطاتى لحمايعععة  ناسعععهم  السعععي رة علعععى اإلناععععاات  العععد افع الي عععر موجهعععة لمواجهعععة  -
 .الصراعات ب نهما

 .هتهم الى جية اااظا  عل هاالحااظ على مستويات اامانة  ال م ر ب نهما فى عم -
 .اإلبتكار فى مواجهة فافة الصعوبات التى تواجههم من ةيوط الحياة ب نهما -
 -.المر نة فى التعامل مع ال رف اخخر  هةوله  توجيه ل افعه نحو المسار الصحيح 

http://www.allprodad.com./
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محا لعععة غعععرس الثقعععة بعععالنا   اإلاسعععاس بقعععدرضا ممعععا يا عععد ذلعععك فعععى إلارة عمهعععتهم الى جيعععة  -
 . ريقة مستقرة  آمنةب

 هععد تااعععل  ع عععا  الجماعععة التجريةيععة فعععى المناهمععة الجماعيعععة التععى تمعع  اعععول مهععارة ةعععبط 
الطات  توجيه تااععل العى ج ن معع بع عهما العبعض فعى عمهعتهم الى جيعة اااظعا  علعى إسعتقرار 

ةت عععدم ايعاتهم ااسععرية،  محا لععة فععض النىاعععات التععى تولعد جععرا  المواهعع  المختلاععة ب نهمععا بسعع
فهععم بع ععهما الععبعض    عععدم  ع همععا بأضميععة ةععبط الععطات تجععاه اععل الممععومت ااسععرية بععل 
 توج ههععا نحععو فععض تلععك النىاعععات ممععا يوععون لععه ااثععر فععى تنميععة مهععارة ةععبط الععطات فععى إلارة 
عمهتهم الى جية، ا ث  نه من ال ر رت  ن يحافظا طرفعى العمهعة علعى التكيعف  التوافعق معع 

معا عض فى ال يم  المبالت   العالات  التقال عد،  محا لعة تقةعل   فهعم طبعاع فعم  منهبع هما الب
رت لتحق ق اخمان  اإلستقرار الناسي  ااسري ب نهما،  هد إهترح  إادت اال ار  نه معن ال عر  

إلهامععة  ت عمهععة ل جيععة ناجحععة  جععول تاععاضم  إاتععرام  ثقععة متباللععة بعع ن ال ععرف ن  هععدرتهم علععى 
لعطاتى  ةعبط ممعاعرضم للسعي رة علعى الممعومت التعى تقع  اائعل ب نهمعا،   فعى نهايعة التحوم ا

اإلجتمععاع تقععدم  البااثععة بالمععور  اإلمتنععان لجميععع  ع ععا  الجماعععة التجريةيععة  لحسععن تاععاعلهم 
 .معها،  إتاق  البااثة معهم على موعد   محتوت اإلجتماع التالى لهم

 ى اإلجتماع: رابعاا األساليب المهنية المستخدمة ف
 . سلوب المناهمة الجماعية بال ريقة العامة بهدف تنمية مهارة ةبط الطات -1
 . سلوب التوجيه نحو  بعال مهارة ةبط الطات -2
 . سلوب التوةيح اول تاس ر  ضمية مهارة ةبط الطات فى إلارة العمهات الى جية -3
 .فى إلارة عمهتهم الى جية  سلوب اإلهناع فى ةبط مماعر  إناعاات طرفى العمهة -4

 خامساا أدوار األخصائى اإلجتماعى فى اإلجتماع: 
هامعع  بععد ر الموةععح لتوةععيح  ضميععة تنميععة مهععارة ةععبط الععطات لععدت اال ار فععى اياتهمععا  -1

  .ااسرية ةمانا  إلستمرارضا
بط هامع  بععد ر الماسعر لتاسعع ر  جهعات النظععر المختلاعة لععدتهم اعول  ضميععة تنميعة مهععارة ةعع -2

  .الطات  تااعلها مع ال رف اخخر بإيجابية
 :سادساا عائد التدخل المهنى
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 ةع المؤشرات التى سع  البااثة لتح يقها اتى تؤثر برنامج التعدخل المهنعى فعى طريقعة  -1
العمل مع الجماععات علعى تنميعة مهعارة ةعبط العطات ةعمن  بععال مهعارات العطفا  الععاطاى فعى 

 .إلارة العمهات الى جية
تااعل  ع ا  الجماعة التجريةية ب ريقة منظمة  ضالفة لإلسعتاالة معن  بععال اإلجتمعاع فعى  -2

 .المناهمة الجماعية التى لارت اول  ضمية تنمية مهارة ةبط الطات
 إستعدال  ع عا  الجماععة لتنظعيم الحعوار الةنعا  ب نهمعا  التواصعل معع اخخعرين  اسعن التعة عر -3

 لت إلععى تنميععة مهععارة ةععبط الععطات  هععدرتهم علععى توج ههععا فععى  الحععر عععن الممععاعر ب نهمععا ممععا
   الى جةق  إلارة إناعااتهم ب ريقة بنا ة  صحية  مستقرة. -التعامل مع ال رف اخخر  الى ر 


