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 العاللة بٌن الذكاء االنفعالً والسٌطرة الدماغٌة لدى ضباط الشرطة الفلسطٌنٌة

 عبدالناصر عبدالرحٌم دمحم لدومً
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 الملخص

 العبللة بٌن الذكاء االنفعالً والسٌطرة الدماؼٌة لدى ضباط الشرطة الفلسطٌنٌة

  لدومًأ.د. عبدالناصر عبدالرحٌم دمحم

هدفت هذه الدراسة التعرؾ إلى مستوى الذكاء االنفعالً والسٌطرة الدماؼٌة لدى ضباط 
الشرطة فً فلسطٌن، إضافة إلى تحدٌد العبللة بٌن الذكاء االنفعالً والسٌطرة الدماؼٌة، 

( ضابط من الشرطة الفلسطٌنٌة، وطبك 205ولتحمٌك ذلن أجرٌت الدراسة على عٌنة لوامها ) 
 ممٌاسٌن ، االول لمٌاس الذكاء االنفعالً واالخر لمٌاس السٌطرة الدماؼٌة .  علٌها

وتوصلت الدراسة إلى أن المستوى الكلً للذكاء االنفعالً لدى ضباط الشرطة كان عالٌا 
،وشٌوع النمط التكاملً للسٌطرة الدماؼٌة ،ووجود عبللة اٌجابٌة دالة إحصائٌا بٌن الذكاء 

 لدماؼٌة  لدى ضباط الشرطة .االنفعالً والسٌطرة ا

وفً ضوء نتائج الدراسة، أوصى الباحث بضرورة اعتماد معٌار لمٌاس الذكاء 
 االنفعالً والسٌطرة الدماؼٌة فً الدورات التدرٌبٌة التخصصٌة للضباط.

 الذكاء االنفعالً، السٌطرة الدماؼٌة، ضباط الشرطة، فلسطٌن.الكلمات الدالة: 

 Abstract  

The Relationship between Emotional Intelligence and   Brain Dominance 

amongst Police Officers in Palestinian  

Prof . Abdelnaser Qadumi 

 

The purpose of this study was to determine the level of  emotional intelligence 

and brain dominance among  police officers in Palestine, as well as to determine the 

relationship between emotional intelligence and  brain dominance. To achieve that  

the study was conducted on a sample of (205) police officers in Palestinian, and two 

scales applied to measure  emotional intelligence and brain dominance. 

The study indicated that the total level of  emotional intelligence, was high, 

and the prevalence of integrated brain dominance. Also, the results revealed a 

significant positive correlation between emotional intelligence and  brain dominance.  

  Based on the findings of the study, the researcher recommended to more 

attention should be given to keep in mined the criteria of applying emotional 

intelligence and brain dominance in selecting officers before conducting specific 

training courses. 
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 العاللة بٌن الذكاء االنفعالً والسٌطرة الدماغٌة لدى ضباط الشرطة الفلسطٌنٌة

 ممدمة الدراسة وخلفٌتها النظرٌة

جاح ال بد من توفرها لدى تعد مهنة العمل الشرطً كبالً المهن، لها متطلبات للن
الضباط العاملٌن فٌها، وذلن من اجل المدرة على مواجهة مختلؾ المتؽٌرات التً ٌتعرض لها 
الضابط، ومن هذه المتطلبات الجانب العملً والمعرفً للضابط إضافة إلى الجانب االنفعالً، 

ة الدماؼٌة لدى ضباط لذلن تهتم الدراسة الحالٌة بدراسة كل من الذكاء االنفعالً ، والسٌطر
 الشرطة.

فانه ٌعكس ارتباط  Emotional Intelligence بالذكاء االنفعالًفٌما ٌتعلك 
االنفعاالت لدى األفراد, ومن مسمٌاته األخرى فً األدب التربوي الذكاء العاطفً, أو الذكاء 

لفروق الوجدانً وذكاء المشاعر.وٌختلؾ الذكاء االنفعالً من فرد إلى آخر،وذلن بحسب ا
( على Botterill, & Brown, 2002الفردٌة بٌن األفراد،ولد اتفك كل من بوٌترل وبراون )

أن الذكاء االنفعالً هو كٌفٌة إدران االنفعاالت والتعبٌر عنها بشكل مناسب وترتٌبها بشكل فعال 
الؾ ، فمثبل الشخص الذي لٌس لدٌة المدرة على ضبط انفعاالته وإدارتها بشكل فعال أثناء مو

مختلفة ٌمكن أن تموده إلى العدوان والؽضب والذي ٌمكن أن ٌعالب علٌه أو ٌسبب له 
( الذكاء االنفعالً على انه مجموعه من Golman, 1995المشكبلت. ولد عرؾ جولمان ) 

المهارات االنفعالٌة التً ٌتمتع بها الفرد فً ظل وجود األزمة للنجاح فً التفاعبلت المهنٌة وفً 
ٌاة المختلفة. ولد بدأ االهتمام حدٌثا بمفهوم الذكاء االنفعالً كمتؽٌر نفسً ٌمكن من موالؾ الح

 &Jackson)خبلله فهم الكثٌر من جوانب السلون اإلنسانً. وعرفه جاكسون والكس 
Alex,2015) .بؤنه المدرة على فهم وإدارة العبللة بٌن العاطفة واإلدران والسلون 

( أن الشخص الذي ٌتمتع بذكاء انفعالً واجتماعً، Bar- on, 2006وٌشٌر بار أون )   
لدٌه المدرة على فهم ذاته وٌعبر عنها بفاعلٌة، وفهم اآلخرٌن، ولدٌه المدرة على مواجهة تحدٌات 
الحٌاة والضؽوط الٌومٌة، وهذا ٌعتمد لبل كل شًء على لدرة الفرد الشخصٌة الداخلٌة، بحٌث 

حً لصوره وضعفه، وٌعبر عن أفكاره وانفعاالته بشكل ٌكون على وعً بذاته ولدراته، ونوا
 صحٌح.

وتجمع ؼالبٌة الدراسات على أن للذكاء االنفعالً أثرا فً سلون الفرد وسماته الشخصٌة 
واالجتماعٌة بدرجة تفوق التؤثٌر األكادٌمً،وأن ارتباط العمل باالنفعاالت أمر ال ٌمكن إنكاره أو 

لمعتمد فً الفترات المبكرة لدى علماء النفس أن النشاط العملً التملٌل من شؤنه , فمد كان من ا
ٌتماٌز أو ٌنفصل عن االنفعاالت اإلنسانٌة, أما اآلن فٌتضح أن العملٌات االنفعالٌة تلتمً وتتماطع 
مع أنشطة التفكٌر العملٌة،ولهذا أصبح هنان التناع لدى علماء النفس بؤن دراسة االنفعاالت من 

 ,Mayer & Salovyفً فهم السلون التوافمً لئلنسان بصفه عامه )الممكن أن تساعد 
% من 20إلى أن النجاح فً الحٌاة ٌتطلب  (Golman,2000)(، وأشار جولمان 1995

% من الذكاء االنفعالً، وفً ظل الموالؾ الضاؼطة ومن مختلؾ 80الذكاء العام، و 
رجة عالٌة من االتزان االنفعالً المستوٌات التً ٌتعرض لها ضابط الشرطة، فان ذلن ٌتطلب د

لدٌه، ومستوى عالٌا من الذكاء االنفعالً، حٌث اتفمت دراسات كل من: المشوح والوهطة 
( أن األشخاص من ذوي الذكاء االنفعالً 2014(، وحنصالً )2015( ، ومزٌانً )2015)

بدرجة  العالً ٌكون لدٌهم المدرة على التكٌؾ ومواجهة الموالؾ الضاؼطة وحسن التصرؾ
كبٌرة،كما تظهر أهمٌة الذكاء االنفعالً لضابط الشرطة فً التروي وفاعلٌة اتخاذ المرار والمٌادة 

(، وأبو عبلم 2014الناجحة وفاعلٌة المائد، وأكدت على ذلن دراسات كل من: العمرات )
(. أضؾ إلى ذلن ونظرا الن طبٌعة العمل الشرطً تتطلب مهارات التواصل 2014وآخرٌن )
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اآلخرٌن تظهر أهمٌة الذكاء االنفعالً لضابط الشرطة وذلن لوجود عبللة اٌجابٌة بٌن مع 
 التواصل االجتماعً والشخصً والذكاء االنفعالً. 

فان الفكرة الرئٌسة لها  Brain Dominance  بالسٌطرة الدماغٌةوفٌما ٌتعلك 
، وبالتالً ٌطلك علٌه " تتمحور حول استخدام احد نصفً الدماغ )أٌسر ، أٌمن( أكثر من اآلخر

النصؾ المسٌطر" أو " النصؾ المائد"  وذلن ألنه ٌوجه سلون األفراد أو استخدام كلٌهما 
وٌكون النمط التكاملً هو السائد، و تعود الجذور التارٌخٌة الستخدام هذا المصطلح ألول مرة 

فً الدماغ  بفكرته عن الجانب المائد (John Jackson)إلى عالم األعصاب جون جاكسون 
(The Leading Hemispheres)   حٌث لال جاكسون: " إن نصفً الدماغ  1886عام

ال ٌكونان مجرد تكرار لبعضهما بعضا، وان التلؾ الذي ٌحدث ألحد نصفً الدماغ ٌفمد الفرد 
المدرة على الكبلم،وهً الوظٌفة األرلى فً اإلنسان، فبل بد أن ٌكون احد نصفً الدماغ هو الذي 

 & Springer)أرلى هذه الوظائؾ، وبالتالً ٌكون هذا النصؾ هو النصؾ المائد"  ٌتولى
Deutsch,2003) . 

وتنبع أهمٌة السٌطرة الدماؼٌة من خبلل ارتباطها بالتفكٌر والتعلٌم والتدرٌب لمختلؾ 
إلى انه زاد  (Jensen,2000)المهن واألعمار ، أما فٌما ٌتعلك بالتعلٌم  فمد أشار جنسن 

ام بدراسة أسالٌب التعلم والتفكٌر ، والتفضٌبلت الدماؼٌة ، من خبلل إعبلن عمد االهتم
التسعٌنات عمدا للدماغ ، وذلن نتٌجة االكتشافات الهائلة فً بنائه ووظائفه خبلل هذا العمد، 

والتً تفوق كثٌرا ما عرؾ عنه فً تارٌخ البشرٌة.وفٌما ٌتعلك بالتفكٌر فٌرى سبرنجر ودوٌتش  
(Springer & Deutsch,2003 )   وجود نمطٌن من أنماط التفكٌر لدى األفراد بناء على

السٌطرة الدماؼٌة، وهما: نمط التفكٌر المنطمً والذي هو من وظائؾ النصؾ األٌسر ، ونمط 
 ,Miller,etal)التفكٌر اإلبداعً والذي هو من وظائؾ النصؾ األٌمن،وأشار ملر وآخرون 

أجرٌت على الدماغ بؤنه ٌتكون من نصفٌن أٌسر وأٌمن، وٌعمل إلى أن التجارب التً  (2002
النصؾ األٌسر على تحوٌل المعلومات الداخلة للدماغ إلى رموز، وٌعمل النصؾ األٌمن على 
استرجاع المعلومات ولت الحاجة إلٌها، وبذلن تم تمسٌم الدماغ إلى نصفٌن مستملٌن فً الوظٌفة 

دت هذه األهمٌة من خبلل اهتمام التربوٌٌن والباحثٌن على ، ومتحدٌن فً البنٌة والتركٌب، وزا
والذي ٌموم على أساس  Brain Based Learning  (BBL)التعلم المستند على الدماغ

المعرفة بالمواعد التً ٌعمل فٌها الدماغ البشري، وبالتالً توفٌر البٌئة الصفٌة واستراتٌجٌات 
( . إضافة إلى 2015فً العملٌة التعلٌمٌة )الزعبً، التدرٌس المناسبة لبلستخدام األمثل للدماغ

إن هنان دراسات أكدت على ضرورة تدرٌب المادة فً ضوء السٌطرة الدماؼٌة السائدة لدٌهم 
 . (Kean,etal,1993)والتركٌز على النمط التكاملً 

( إلى أن نصفً الدماغ ٌرتبطان ببعضهما بوساطة الجسم 2001وأشار الحارثً )
ملٌون خٌط عصبً، وأشار إلى أن  250الذي ٌحتوي على  Corpus Callasum الجاسً 

النصؾ األٌمن ٌتعامل مع األشٌاء الكلٌة والمهارات الحركٌة، بٌنما النصؾ األٌسر ٌتعامل مع 
فً إشارتهما أن   (Bert &John,2008)اللؽة والرموز. وأكد على ذلن بٌرت وجون 

وفً هذا الصدد أشار شمعون  . وز إلى حركاتالنصؾ األٌمن هو المسئول عن ترجمة الرم
( انه ٌطلك على النصؾ األٌسر بالمحلل، حٌث ٌستخدم فً تعلم المهارات الجدٌدة 2001)

وتصحٌح األخطاء والتزوٌد بالمعلومات، بٌنما النصؾ األٌمن المكمل حٌث ٌتحكم بطرٌمة األداء 
 من النصؾ األٌسر. للمهارة وٌنفذها خطوة خطوة بناء على المعلومات الواردة

وٌعد الدماغ اكبر أجزاء الجهاز العصبً المركزي، وٌصل وزن الدماغ لدى الشخص البالػ     
% تمرٌبا 2% عن الوزن لدى الذكور، وٌشكل الدماغ 6( كؽم ، وتمل اإلناث بنسبة 1.4إلى ) 
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تشرٌحٌا إلى ( إلى أن الدماغ ٌمسم 2002(. وٌشٌر البٌاتً )2001من وزن الجسم )شمعون،
ثبلثة أجزاء رئٌسٌة هً: المسم األول مإخرة الدماغ وٌشمل على المخ الذي ٌموم بتنسٌك النشاط 
الحركً وتنظٌم حركات الجسم والحفاظ على الموام والتوازن، والمسم الثانً وسط الدماغ وهو 

ء الدماغ المسئول عن حركة العٌنٌن والبإبإ، والمسم الثالث ممدمة الدماغ وهو اكبر أجزا
 وٌحتوى على األجزاء المسئولة عن التعلم والذاكرة واإلدران.

وحول استخدام أحد نصفً الدماغ فمد أجرٌت ؼالبٌة الدراسات سواء فً البٌئة العربٌة أم     
األجنبٌة وسواء أكان ذلن فً الجامعات أم فً المدارس،وكانت نتائج هذه الدراسات متباٌنة ، 

ات استخدام النمط التكاملً مثل دراسات كل من: ) االعرجً، حٌث أظهرت بعض الدراس
( ، 2012( ، ) السلٌمانً، 2012( ، ) عزرائٌل ، 2013( ، ) )المرعان والحموري، 2014

ودراسات أخرى بٌنت أن النمط األٌسر هو األكثر استخداما مثل دراسات كل من : )أبو العبل 
أخرى بٌنت أن النمط األٌمن هو األكثر  (، ودراسات2009( ، و)طبلفحة والزؼول،2011،

(، وإذا نظرنا للعمل 2006( ، و ) العتوم ،2013استخداما مثل دراسات كل من : )جوده،
الشرطً ومتطلباته وكثرة المتؽٌرات والمفاجآت فً العمل التً ٌتعرض لها ضابط الشرطة ، 

المرار السلٌم تعد من المتطلبات  فان النمط التكاملً واالستخدام األمثل للدماغ والسرعة فً اتخاذ
الرئٌسة للنجاح فً عمله المٌدانً ، وهذا بدوره ٌإكد على أهمٌة دراسة السٌطرة الدماؼٌة 
لضابط الشرطة، لتحدٌد البرامج والدورات التدرٌبٌة البلزمة أثناء الخدمة للنمو المهنً لدٌهم فً 

 ضوء السٌطرة الدماؼٌة.

ابمٌن ٌتبٌن لنا أهمٌتهما لضباط الشرطة حٌث إن ومن خبلل النظر للموضوعٌن الس
المدرة على االنتباه واإلدران الجٌد لبلنفعاالت والمشاعر الذاتٌة وفهمها الذكاء االنفعالً ٌعكس 

وصٌاؼتها بوضوح، وتنظٌمها وفما لمرالبة وإدران دلٌك النفعاالت اآلخرٌن ومشاعرهم 
جابٌة تساعد الفرد على الرلً العملً واالنفعالً للدخول معهم فً عبللات انفعالٌة اجتماعٌة اٌ

والسٌطرة الدماؼٌة تإكد على استخدام  والمهنً، وتعلم المزٌد من المهارات االٌجابٌة للحٌاة،
الضابط األمثل لدماؼه، ، ونظرا لنمص الدراسات فً المجال الشرطً فً مثل هذه المواضٌع 

 تظهر أهمٌة إجراء الدراسة الحالٌة.

 -السابمة: الدراسات

من خبلل إطبلع الباحث على الدراسات السابمة للمواضٌع لٌد الدراسة لم ٌتوصل إلى 
أٌة دراسة تناولت الموضوعٌن فً المجال الشرطً،ومثل هذا ٌإكد على أصالة وحداثة 
الموضوع فً المجال الشرطً، لذلن سوؾ ٌتم االعتماد على عرض أحدث الدراسات ذات 

وتم التوصل إلٌها فً األدب التربوي حول الذكاء االنفعالً والسٌطرة العبللة والتً أجرٌت 
 الدماؼٌة، وذلن على النحو اآلتً:

 -:أوال: الدراسات التً اهتمت بدراسة الذكاء االنفعالً

بدراسة هدفت الى تحدٌد الفروق فً الذكاء الوجدانً تبعا لبعض  (6102الخالدي )لام 
الدراسات العلٌا فً جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم االمنٌة،  المتؽٌرات الدٌموؼرافٌة لدى طلبة

( طالب، و 210( طالبا وطالبة ، منهم )242ولتحمٌك ذلن اجرٌت الدراسة على عٌنة لوامها ) 
( طالبة. وتوصلت الدراسة الى ان مستوى الذكاء الوجدانً لدى الطلبة كان مرتفعا، اضافة 32)

صائٌة فً مستوى الذكاء االنفعالً نبعا الى متؽٌرات الى انه ال توجد فروق ذات داللة اح
الجنس، والحالة االجتماعٌة، وطبٌعة العمل، وبرنامج الدراسة، والتخصص، بٌنما كانت الفروق 

 دالة احصائٌا تبعا الى متؽٌرات الخبرة العملٌة، والمستوى الدراسً، والعمر.
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 سلون على العاطفً الذكاء أثر بٌان إلى بدراسة هدفت (6102البطاٌنة وعتوم ) ولام
 إللٌم الخاصة فً الجامعات فً التدرٌسٌة الهٌئة أعضاء نظر وجهة من التنظٌمٌة المواطنة
ن الشمال،  الشمال إللٌم /الخاصة الجامعات فً التدرٌسٌة الهٌئة أعضاء من الدراسة مجتمع وتكوَّ

 داللة ذو أثر وجود الباحثان هإلٌ توصل ما أبرز وكان عضواً، (143) العٌنة الكلٌة بلؽت حٌث
 اإلنسانٌة وادران العبللات االخرٌن، عواطؾ وفهم وادران بالذات، الوعً من لكل إحصائٌة

 وعدم الشمال، إللٌم /الخاصة الجامعات فً التدرٌسٌة الهٌئة ألعضاء التنظٌمٌة المواطنة على
 التدرٌسٌة الهٌئة ألعضاء التنظٌمٌة المواطنة على الذات وتحفٌز الذات، إدارة من أثر لكل وجود

 أعضاء لدرة بزٌادة الباحثان ذلن اوصى على الشمال، واعتماداً  إللٌم /الخاصة الجامعات فً
 عواطؾ تحفٌز وتحرٌن على المدرة وزٌادة اآلخرٌن، عواطؾ لٌادة على التدرٌسٌة الهٌئة

 .اآلخرٌن

 

 للذكاء تدرٌبً برنامج فعالٌة فحص إلى بدراسة هدفت (6102الزٌادات وجبرٌل )ولام 
 من وتكونت عٌنة الدراسة  استخدام العمالٌر، مسٌئً لدى الحٌاة عن الرضا تحسٌن فً االنفعالً

 ( 30 )  ً على  المنخفضة الدرجات على الحاصلٌن من العمالٌر استخدام مسٌئً من شخصا
ً   تم الحٌاة،و عن الرضا ممٌاس  حٌث وضابطة(، مجموعتٌن)تجرٌبٌة إلى توزٌعها عشوائٌا

 ثبلثة مدار على جلسة ( 17 ) من المكون التدرٌبً البرنامج إلى المجموعة التجرٌبٌة خضعت
 تم الدراسة، هدؾ ولتحمٌك.إرشادي ألي برنامج الضابطة المجموعة تخضع لم بٌنما شهور،

لبلً،  كممٌاس تطبٌمه تم الذي الحٌاة عن الرضا وممٌاس االنفعالً، للذكاء تدرٌبً برنامج بناء
،وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائٌا بٌن أفراد المجموعتٌن  ومتابعة وبعدي،

 التدرٌبً البرنامج أن النتٌجة وتظهر .التجرٌبٌة والضابطة ولصالح أفراد المجموعة التجرٌبٌة
 .العمالٌر سٌئً استخدامم لدى الحٌاة عن الرضا مستوى تحسٌن فً فعاالً  كان االنفعالً للذكاء

بدراسة هدفت إلى تحدٌد  (Jackson& Alex,2015) جاكسون والكس ولام 
الذكاء االنفعالً والنجاح األكادٌمً لدى الطلبة من أصحاب الدخل المنخفض ، ولتحمٌك ذلن 

  Texas( طالبا من طلبة البكالورٌوس فً جامعة353أجرٌت الدراسة على عٌنة لوامها )
A&M University)  ( وأظهرت النتائج تؤثٌرات كبٌرة مباشرة وؼٌر مباشرة لمستوى .

 الدخل فً الذكاء االنفعالً والنجاح األكادٌمً لدى الطلبة.

بدراسة هدفت التعرؾ إلى العبللة بٌن الذكاء  (6102المشوح والوهطة )ولام 
بالمرحلة الثانوٌة بمدٌنة  الوجدانً واستراتٌجٌات مواجهة الضؽوط لدى المرشدٌن الطبلبٌٌن

الرٌاض ، إضافة إلى تحدٌد الفروق فً الذكاء الوجدانً واستراتٌجٌات مواجهة الضؽوط تبعا 
إلى متؽٌرات التخصص والعمر وسنوات الخبرة، ولتحمٌك ذلن أجرٌت الدراسة على عٌنة 

ظهرت نتائج (مرشدا طبلبٌا من المدارس الثانوٌة الحكومٌة بمدٌنة الرٌاض، وأ237لوامها )
( 3.5الدراسة أن مستوى الذكاء االنفعالً لدى عٌنة الدراسة كان عالٌا وبمتوسط حسابً )

%(، وان أكثر االستراتٌجٌات استخداما فً 70( درجات وبوزن نسبً )5درجة من أصل )
ا مواجهة الضؽوط كانت اإلستراتٌجٌة الدٌنٌة، واللها استخداما إستراتٌجٌة التفرٌػ االنفعالً ،كم

أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق فً الذكاء الوجدانً واستراتٌجٌات مواجهة الضؽوط 
 تبعا إلى متؽٌرات التخصص والعمر وسنوات الخبرة.

بدراسة هدفت إلى تحدٌد مستوى فهم طبٌعة علم الفٌزٌاء  (6102أبو جحجوح ) ولام
م االنفعالً والعبللة بٌنهما، لدى معلمً المرحلة الثانوٌة فً ؼزة بفلسطٌن، ومستوى ذكائه

( معلما ومعلمة، وتوصلت الدراسة إلى أن 58ولتحمٌك ذلن أجرٌت الدراسة على عٌنة لوامها )
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%( ، ومستوى الذكاء االنفعالً لدٌهم كان عالٌا 73مستوى فهم المعلمٌن للفٌزٌاء وصل إلى )
النفعالً تعزى إلى %(، وعدم وجود فروق فً فهم الفٌزٌاء والذكاء ا77.3وبوزن نسبً )

متؽٌري الجنس والخبرة فً التدرٌس، إضافة إلى عدم وجود عبللة دالة إحصائٌا بٌن فهم 
 الفٌزٌاء والذكاء االنفعالً.

بدراسة حول أنماط التعلك وعبللتها بكل من الذكاء الوجدانً ( 6102أبو راسٌن ) ولام
لتحمٌك ذلن أجرٌت الدراسة على عٌنة واإلبداع الوجدانً لدى عٌنة من طلبة الثانوٌة العامة، و

( طالبا وطالبة، وتوصلت الدراسة إلى انه ال توجد فروق دالة إحصائٌا بٌن 315لوامها )
الذكور واإلناث فً الذكاء الوجدانً، بٌنما كانت الفروق دالة إحصائٌا بٌنهما فً اإلبداع 

كاء الوجدانً واإلبداع الوجدانً ولصالح اإلناث، إضافة إلى وجود عبللة موجبة بٌن الذ
 الوجدانً.

بدراسة هدفت إلى تحدٌد مستوى الذكاء االنفعالً لدى طلبة  (6102م الموسوي )ولا
( طالبا وطالبة من جامعة 334الجامعة، ولتحمٌك ذلن أجرٌت الدراسة على عٌنة لوامها )

المتوسط أي  الكوفة، وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى الذكاء االنفعالً لدى الطلبة جاء فوق
كان عالٌا، إضافة إلى انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً الذكاء االنفعالً بٌن الذكور 

 واإلناث.

بإجراء دراسة حول اثر الذكاء  ,Danna ,etal)6102دانا وآخرون) ولامت 
اسة االنفعالً على التدرٌب على إستراتٌجٌة فهم المعانً لدى الطلبة، ولتحمٌك ذلن أجرٌت الدر

( طالبا وطالبة، و توصلت الدراسة إلى أن الطلبة أصحاب المستوى 59على عٌنة لوامها )
العالً من الذكاء االنفعالً لدٌهم لدرة على التنظٌم الذاتً لبلنفعاالت بدرجة كبٌرة ، أضؾ إلى 

 ذلن أن للذكاء االنفعالً أثرا اٌجابٌا على النشاط المعرفً لدى الطلبة وعلى فهم المعنى.

بدراسة هدفت إلجراء ممارنة etal,2015)  (Farhana ,فرحانا وآخرونولامت 
فً الذكاء االنفعالً والسعادة والرضا عن الحٌاة لدى الطبلب فً الدوام الجزئً والدوام الكلً، 

( طالبا ، وتوصلت الدراسة إلى انه ال 67ولتحمٌك ذلن أجرٌت الدراسة على عٌنة لوامها )
المجموعتٌن ، إضافة إلى وجود عبللة اٌجابٌة بٌن الذكاء االنفعالً  توجد فروق دالة بٌن

 والسعادة والرضا عن الحٌاة.

بإجراء دراسة حول مساهمة الذكاء  (Mohamad, etal,2015)دمحم وآخرون ولام 
االنفعالً فً االلتزام المإسسً لدى موظفً الحاسوب فً مالٌزٌا، ولتحمٌك ذلن أجرٌت 

( موظفا من تخصص نظم المعلومات اإلدارٌة، وبٌنت نتائج 115وامها )الدراسة على عٌنة ل
الدراسة وجود عبللة اٌجابٌة بٌن الذكاء االنفعالً وااللتزام المإسسً، وان األشخاص الذٌن 

 لدٌهم ذكاء انفعالً عال أكثر التزاما فً العمل.

 وعبللته لًاالنفعا الذكاء إلى مستوى التعرؾ بدراسة هدفت( 6102العمرات ) ولام
 ولتحمٌك هدؾ األردن، فً السٌر وادي وتربٌة البترا تربٌة مدارس مدٌري لدى بفاعلٌة المائد

 درجة لمٌاس ،والثانٌة االنفعالً الذكاء مستوى لمٌاس األولى استبانتٌن الباحث الدراسة استخدم
 مدٌر ( 102 ) من الدراسة وتكونت عٌنة وثباتهما، صدلهما من التحمك تم ولد فاعلٌة المائد،
بدرجة  جاء لد المدارس مدٌري لدى الذكاء االنفعالً مستوى أن إلى النتائج أشارت ومدٌرة، ولد

وجود  إلى النتائج أشارت كما متوسطة، بدرجة جاءت فاعلٌة المائد درجة وكذلن متوسطة،
 والمإهل الجنس متؽٌرات إلى تفاعل  تعزى االنفعالً الذكاء مستوى داللة فً ذات فروق
 األساسٌة المدارس فً الماجستٌر حملة من ولصالح الذكور والخبرة المدرسة و مستوى العلمً



 جامــعة بنـــغازي                 
 المرج –مجلة العلوم والدراسات اإلنسانٌة 

 مجلة علمٌة الكترونٌة محكمة          
  

ISSN : 2312 – 4962                                       4102/   482رقم اإليداع بدار الكتب الوطنية  

 

 

 م 2002يوليو/ 0 2–الثالثون و س سادالالعدد 

 2013المجلد األول لسنة  –العدد األول 

6 

 فً العلمً تعزى للمإهل إحصائٌة داللة ذات فروق وعدم وجود المثالً، مجال التؤثٌر فً
 الذكاء مستوى بٌن عبللة ارتباطٌه وجود إلى النتائج أشارت كما المائد، تمدٌر فاعلٌة درجة

 المائد. ودرجة فاعلٌة االنفعالً

بدراسة هدفت إلى الكشؾ عن مستوى الذكاء العاطفً لدى  (6102غٌث والحلح )ولام 
طلبة الجامعة الهاشمٌة، وتحدٌد الفروق فً مستوى الذكاء العاطفً تبعا إلى متؽٌرات التخصص 

( 500نة لوامها )والنوع االجتماعً والتحصٌل الدراسً. ولتحمٌك ذلن أجرٌت الدراسة على عٌ
طالب وطالبة، وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى الذكاء االنفعالً لدى الطلبة كان مرتفعا، كما 
أظهرت النتائج انه ال توجد فرق فً المستوى الكلً للذكاء العاطفً تبعا إلى متؽٌر التخصص 

األكادٌمً لصالح  والنوع االجتماعً، بٌنما كانت الفروق دالة إحصائٌا تبعا إلى متؽٌر التحصٌل
 الطلبة ذوي تمدٌر االمتٌاز موازنة مع الطلبة ذوي تمدٌر ممبول.

بدراسة هدفت إلى  ((Noorazzilam & Rmleem,2014نورزٌال ورملً ولام 
تحدٌد العبللة بٌن الذكاء االنفعالً واألداء المهنً لدى مراكز الطوارئ فً كوااللمبور فً 

( شخصا من العاملٌن فً هذه 118اسة على عٌنة لوامها )مالٌزٌا، ولتحمٌك ذلن أجرٌت الدر
المراكز ، وتوصلت الدراسة إلى وجود عبللة اٌجابٌة دالة إحصائٌا بٌن الذكاء االنفعالً واألداء 

 المهنً.

 جهة من السعادة بٌن العبللة عن الكشؾ إلى بدراسة هدفت (6102سماوي )ولام 
 /عمان فً العالمٌة العلوم اإلسبلمٌة جامعة طلبة لدى أخرى جهة من والتدٌن االنفعالً والذكاء
ً  ( 650 ) من الدراسة عٌنة وتكونت .األردن  وتم اختٌارهم 2011 الجامعً للعام وطالبة طالبا

 وأشارت.والتدٌن االنفعالً، والذكاء السعادة، مماٌٌس الدراسة فً واستخدم .العشوائٌة بالطرٌمة
 عبللة ووجود السعادة، فً والمتوسط االنفعالً، والذكاء التدٌن، فً المرتفع المستوى إلى النتائج

 والذكاء السعادة فً اختبلؾ وجود وعدم والتدٌن، االنفعالً من الذكاء وكل السعادة بٌن
 بٌن الفمهٌة لصالح التخصصات فً التخصصات واختبلفها الجنس، باختبلؾ والتدٌن االنفعالً
 .والتدٌن السعادة

بإجراء دراسة حول العبللة بٌن   ( (Karene,2011كارٌن  الشرطً لامتوفً المجال 
الذكاء االنفعالً والدافعٌة للعمل لدى ضباط الشرطة، ولتحمٌك ذلن أجرٌت الدراسة على عٌنة 

( ضابطا من الشرطة الكندٌة ، وتوصلت الدراسة أن مستوى الذكاء االنفعالً 512لوامها )
اط ، إضافة إلى وجود عبللة اٌجابٌة بٌن الذكاء االنفعالً والدافعٌة والدافعٌة كان عالٌا لدى الضب

للعمل، بمعنى انه كلما كان مستوى الذكاء االنفعالً عالٌا، كانت الدافعٌة للعمل عالٌة لدى 
 الضباط.

ومن خبلل االطبلع على الدراسات السابمة فً مجال الذكاء االنفعالً  تبٌن أهمٌة دراسته فً 
ت، إضافة إلى وجود نمص فً الدراسات التً اهتمت بدراسته فً المجال مختلؾ المجاال

الشرطً، وهذا بدوره ٌعد مساهمة جٌدة للبحث فً هذا المجال، وتناول الموضوع فً المجال 
 الشرطً. 

 -: ثانٌا: الدراسات التً اهتمت بدراسة السٌطرة الدماغٌة

العربٌة واألجنبٌة تم التوصل إلى العدٌد خبلل اطبلع الباحث على الدراسات السابمة من 
من الدراسات والتً كانت فً ؼالبٌتها فً المجال التربوي ، وفٌما ٌلً عرض لبعض 

 الدراسات الحدٌثة فً هذا المجال:
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بدراسة كان هدفها التعرؾ إلى العبللة بٌن أنماط السٌطرة  (6102حموده )لامت 
لتفكٌر ما وراء المعرفً، ولتحمٌك ذلن أجرٌت الدماؼٌة لدى طلبة جامعة األزهر ومستوى ا

( طالبا وطالبة من الكلٌات العلمٌة واألدبٌة، وتوصلت الدراسة 549الدراسة على عٌنة لوامها )
إلى أن نمط السٌطرة الدماؼٌة السائد هو النمط األٌمن، ومستوى التفكٌر ما وراء المعرفً كان 

ط السٌطرة الدماؼٌة تبعا إلى متؽٌري الجنس عالٌا، وعدم وجود فروق دالة إحصائٌا فً نم
والتخصص، ووجود فروق فً التفكٌر ما وراء المعرفً ولصالح اإلناث، إضافة إلى وجود 
عبللة اٌجابٌة دالة إحصائٌا بٌن السٌطرة الدماؼٌة والتفكٌر ما وراء المعرفً ، حٌث وصلت 

 (. 0.37ألٌمن إلى )لٌمة معامل االرتباط بٌرسون بٌن معالجة المعرفً والنمط ا

بدراسة هدفت إلى تحدٌد اثر التعلم المستند إلى الدماغ فً تنمٌة  (6102الزعبً )ولام 
مهارات التفكٌر التؤملً لدى التبلمٌذ الموهوبٌن فً الصؾ الثامن، ولتحمٌك ذلن أجرٌت الدراسة 

ٌز بالزرلاء، ( طبلب وطالبات من مدارس الملن عبدهللا الثانً للتم106على عٌنة لوامها )
ولسمت إلى مجموعتٌن تجرٌبٌة وضابطة، حٌث تم إعداد برنامج للتعلم مستند على الدماغ، 
وطبك على المجموعة التجرٌبٌة ، والضابطة بالطرٌمة االعتٌادٌة، وتوصلت الدراسة إلى وجود 

طة فروق ذات داللة إحصائٌة فً التفكٌر التؤملً بٌن أفراد المجموعتٌن التجرٌبٌة والضاب
 ولصالح أفراد المجموعة التجرٌبٌة.

بدراسة هدفت إلى تحدٌد العبللة بٌن التفكٌر الحاذق والسٌادة  (6102االعرجً )ولام 
المخٌة واألداء المهاري لدى ناشئً الكرة الطائرة، ولتحمٌك ذلن أجرٌت الدراسة على عٌنة 

لٌهم ممٌاس التفكٌر الحاذق، ( العبا من أندٌة الدرجة الممتازة فً العراق، طبك ع36لوامها )
وممٌاس تورانس للسٌادة المخٌة، واالختبارات المهارٌة الهجومٌة فً الكرة الطائرة، وتوصلت 
الدراسة إلى أن مستوى التفكٌر الحاذق كان جٌدا، ووجود فروق فً التفكٌر الحاذق واألداء 

 ط األٌسر، وأخٌرا النمط األٌمن.المهاري تبعا للسٌادة المخٌة ولصالح النمط التكاملً ، ٌلٌه النم

بدراسة ممارنة لمهارات اإلدران البصري فً ضوء نمط السٌطرة ( 6102جودة )ولام 
المخٌة والجنس والتخصص لدى عٌنة من طبلب الجامعة، ولتحمٌك ذلن أجرٌت الدراسة على 

وجود  ( طبلب وطالبات من جامعة حائل بالسعودٌة، وتوصلت الدراسة إلى108عٌنة لوامها )
فروق ذات داللة إحصائٌة فً خصائص اإلدران البصري لصالح طبلب الكلٌات العلمٌة 
لمختلؾ أنماط السٌطرة المخٌة ممارنة بطلبة الكلٌات األدبٌة، إضافة إلى انه ال توجد فرق ذات 
داللة إحصائٌة فً مهارات اإلدران البصري بٌن الذكور واإلناث بؽض النظر عن سٌطرتهم 

 المخٌة.

بدراسة هدفت التعرؾ إلى أنماط السٌطرة الدماؼٌة  (6102المرعان والحموري )لام و
السائدة لدى الطلبة المتفولٌن تحصٌلٌا والعادٌٌن فً السنة التحضٌرٌة فً جامعة المسٌم فً 

( طالبا ،وأظهرت نتائج 199السعودٌة، ولتحمٌك ذلن أجرٌت الدراسة على عٌنة لوامها )
تكاملً هو السائد لدى الطلبة، ووجود فروق فً النمط األٌسر بٌن الطلبة الدراسة أن النمط ال

المتفولٌن تحصٌلٌا والعادٌٌن ولصالح المتفولٌن، إضافة إلى وجود فروق فً النمط األٌمن 
 ولصالح العادٌٌن، والنمط التكاملً ولصالح المتفولٌن. 

ن السٌطرة الدماؼٌة بدراسة هدفت التعرؾ إلى العبللة بٌ (6106عزرائٌل ) ولامت 
ومستوى االٌجابٌة لدى العبً الكرة الطائرة فً فلسطٌن، ونسبة شٌوع أنماط السٌطرة الدماؼٌة 
) أٌسر، أٌمن، تكاملً(، إضافة إلى تحدٌد الفروق فً السٌطرة الدماؼٌة ومستوى االٌجابٌة لدى 

لعب، والخبرة فً العبً كرة المدم فً فلسطٌن تبعا إلى متؽٌرات درجة النادي، ومركز ال
اللعب، والمإهل العلمً، والمشاركات الدولٌة لدى البلعبٌن. ولتحمٌك تلن األهداؾ، تم إجراء 
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( العبا من مختلؾ أندٌة الدرجتٌن الممتازة واألولى فً 113الدراسة على عٌنة لوامها )
طائرة فً فلسطٌن. وتوصلت الدراسة إلى إن نمط السٌطرة الدماؼٌة السائد لدى العبً كرة ال

%(، وأخٌرا 17.7%(، ٌلٌه النمط األٌسر )67.3فلسطٌن هو النمط التكاملً وبنسبة مئوٌة )
%(. وأظهرت نتائج الدراسة وجود عبللة ارتباطٌة موجبة بٌن السٌطرة 15النمط األٌمن )

الدماؼٌة ومستوى االٌجابٌة لدى العبً الكرة الطائرة فً فلسطٌن، حٌث وصل معامل االرتباط 
 (. 0.73) إلى

بدراسة هدفت التعرؾ إلى أنماط معالجة المعلومات  (6106السلٌمانً )ولامت 
للنصفٌن الكروٌٌن وأسالٌب التعلم السائدة لدى عٌنة من طالبات الصؾ الثالث الثانوي بمكة 

( طالبة، وتوصلت الدراسة إلى أن النمط التكاملً هو السائد 249المكرمة، والبالػ عددها )
تخداما فً معالجة المعلومات لدى الطالبات، والى وجود عبللة ارتباطٌه اٌجابٌة دالة واألكثر اس

إحصائٌا بٌن النمط األٌسر والمفاهٌم المجردة، وكانت العبللة سلبٌة بٌن النمط األٌمن والمفاهٌم 
 إضافة إلى عدم وجود فروق فً أنماط معالجة المعلومات بٌن الفرعٌن العلمً واألدبً.المجردة.

بدراسة هدفت التعرؾ إلى الفروق الوظٌفٌة بٌن النصفٌن  ( 6100أبو العال ) ولام
الكروٌٌن للمخ فً تفضٌل أسالٌب التفكٌر لدى طبلب المرحلة الثانوٌة فً مصر وسلطنة عمان، 

( طالبا من 240( طالبا، وذلن بوالع ) 450ولتحمٌك ذلن أجرٌت الدراسة على عٌنة لوامها ) )
صلت الدراسة لدى العٌنة ككل هو النمط ( طالبا من سلطنة عمان،وتو210مصر، و )

 األٌسر،ووجود فروق فً تفضٌل أسالٌب التفكٌر تبعا للسٌطرة الدماؼٌة.

بإجراء دراسة هدفت التعرؾ إلى نمط السٌطرة الدماؼٌة  ( 6101المدومً  )  ولام
أٌمن  السائدة لدى العبً كرة المدم فً فلسطٌن ، ونسبة شٌوع أنماط السٌطرة الدماؼٌة ) أٌسر ،

، تكاملً ( إضافة إلى تحدٌد الفروق فً السٌطرة الدماؼٌة لدى العبً كرة المدم فً فلسطٌن 
تبعا ً إلى متؽٌرات درجة النادي ، ومركز اللعب ، والمدم األكثر استخداما ً فً اللعب ، والخبرة 

نة لوامها ، والمإهل العلمً لدى البلعبٌن . ولتحمٌك تلن األهداؾ تم إجراء الدراسة على عٌ
( العبا ًمن مختلؾ أندٌة الدرجتٌن الممتازة واألولى فً فلسطٌن ، ولؽاٌة لٌاس السٌطرة 214)

( 21للسٌطرة الدماؼٌة ، المكون من ) ( Diane. 2005 ) الدماؼٌة استخدم ممٌاس دٌان
سإاال ً،وتوصلت الدراسة إلى أّن نمط السٌطرة الدماؼٌة السائد لدى العبً كرة المدم فً 

%( ، وأخٌرا ً 7.9%( ، ٌلٌه النمط األٌسر )84.6لسطٌن هو النمط التكاملً وبنسبة مئوٌة )ف
 α) %(،كما تبٌن أنه توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة7.5النمط األٌمن )

فً السٌطرة الدماؼٌة لدى العبً كرة المدم فً فلسطٌن تعزى إلى متؽٌرات الدرجة  (0.05≤
سنوات  10رجة الممتازة ، ومركز اللعب ولصالح خط الوسط ، والخبرة ولصالح ولصالح الد

فؤعلى ،فً حٌن لم تكن الفروق دالة إحصائٌا ً تبعا ً لمتؽٌر المإهل العلمً، والمدم األكثر 
 . استخداما ًفً اللعب

بدراسة هدفت إلى تحدٌد نمط السٌطرة الدماؼٌة  (6112الطٌراوي وآخرون)ولام 
ستراتٌجٌة المدرة على حل المشكبلت ، والعبللة بٌنهما لدى طبلب الدبلوم األمنً السائد، وإ

التخصصً فً األكادٌمٌة الفلسطٌنٌة للعلوم األمنٌة، ولتحمٌك ذلن أجرٌت الدراسة على جمٌع 
( طالبا .وأظهرت نتائج الدراسة إن نمط السٌطرة السائد لدى 135الطبلب والبالػ عددهم )

منً فً األكادٌمٌة الفلسطٌنٌة للعلوم األمنٌة كان النمط التكاملً وفك معاٌٌر طبلب الدبلوم األ
%(، ٌلٌه النمط األٌمن 80.1ممٌاس دٌان للسٌطرة الدماؼٌة، حٌث وصلت النسبة المئوٌة إلى )

%(. كما أظهرت النتائج إن الدرجة الكلٌة إلستراتٌجٌة 5.6%( ، وأخٌرا النمط األٌسر )14.3)
المشكبلت لدى طبلب الدبلوم األمنً فً األكادٌمٌة الفلسطٌنٌة للعلوم األمنٌة  المدرة على حل
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%( .إضافة إلى ذلن فمد 82.2كانت كبٌرة جدا  ،حٌث وصلت النسبة المئوٌة لبلستجابة إلى )
( بٌن 0.05أظهرت النتائج وجود عبللة ارتباطٌة اٌجابٌة دالة إحصائٌا عند مستوى الداللة )

وإستراتٌجٌة المدرة على حل المشكبلت لدى طبلب الدبلوم األمنً فً  السٌطرة الدماؼٌة
حٌث كانت لٌمة معامل االرتباط عالٌة، ووصلت إلى ، األكادٌمٌة الفلسطٌنٌة للعلوم األمنٌة 

(0.86.) 

بدراسة هدفت إلى تحدٌد أنماط التعلم السائدة لدى  (6112طالفحة والزغول ) ولام
طلبة جامعة مإتة، إضافة إلى تحدٌد الفروق فً أنماط التعلم تبعا إلى متؽٌرات الجنس 

( طالبا وطالبة. 490والتخصص األكادٌمً. ولتحمٌك ذلن أجرٌت الدراسة على عٌنة لوامها )
بة، وعدم وجود فروق تبعا إلى متؽٌر وأظهرت نتائج الدراسة سٌطرة النمط األٌسر لدى الطل

الجنس، بٌنما كانت الفروق دالة إحصائٌا تبعا إلى متؽٌر التخصص ولصالح التخصصات 
 األدبٌة.

بدراسة هدفت إلى تحدٌد أنماط التعلم والتفكٌر لدى طلبة جامعة  (6112الشهري )ولام 
( طالبا من 1291لوامها ) طٌبة فً المدٌنة المنورة، ولتحمٌك ذلن أجرٌت الدراسة على عٌنة

مختلؾ المستوٌات الدراسٌة ومن كلٌات العلوم والتربٌة والدعوة. وأظهرت نتائج الدراسة إلى 
وجود فروق فً النصؾ الكروي األٌسر لصالح كلٌة التربٌة ممابل كلٌة العلوم، ولصالح 

ن طلبة كلٌتً الطالبات ممابل الطبلب، ووجود فروق فً نمط السٌطرة الدماؼٌة التكاملً بٌ
التربٌة والعلوم ولصالح طلبة العلوم، ووجود فروق فً النمط األٌسر بٌن الذكور واإلناث 

 ولصالح الذكور.

بإجراء دراسة كان هدفها التعرؾ إلى الفروق فً نمط السٌطرة  (6112م العتوم )ولا
كنه لدى الدماؼٌة تبعا إلى متؽٌرات تخصص الطالب، والوضع االلتصادي ألسرته، ومكان س

( طالب، 301طلبة جامعة العلوم والتكنولوجٌا فً األردن، وتكونت عٌنة الدراسة من )
وتوصلت الدراسة إلى أن نمط السٌطرة الدماؼٌة السائد لدى الطلبة كان النمط األٌمن 

%(، إضافة إلى 10.3%(، وأخبرا النمط التكاملً ) 41.5%(،ٌلٌه النمط األٌسر )48.1)
اط السٌطرة الدماؼٌة تبعا لمتؽٌري الوضع االلتصادي لصالح الوضع وجود فروق فً أنم

 األسري الممتاز، والتخصص لصالح التمرٌض، ولم تكن الفروق دالة تبعا لمكان السكن.

 

ومن خبلل االطبلع على الدراسات السابمة فً مجال السٌطرة الدماؼٌة  تبٌن انه ال ٌوجد أي 
الشرطة، كما هو الحال فً الدراسة الحالٌة.وفً ضوء ما دراسة اهتمت بدراستها لدى ضباط 

سبك ونمص الدراسات فً المجال الشرطً تبٌن أصالة الموضوع وتظهر أهمٌة إجراء الدراسة 
 الحالٌة.

 أهمٌة الدراسة:

تؤتً أهمٌة هذه الدراسة من خبلل  أهمٌة الموضوعان لٌد الدراسة، والمتمثلة فً الذكاء 
الدماؼٌة ،ودورهما فً نجاح الضباط العاملٌن فً المجال الشرطً، االنفعالً، والسٌطرة 

،إضافة إلى أهمٌة الفئة المستهدفة وهم ضباط الشرطة ،والذٌن ٌعدون بمثابة أنموذج ألفراد 
الشرطة، وللة الدراسات التً تناولت المواضٌع لٌد الدراسة على ضباط الشرطة، وٌمكن إٌجاز 

 تً:أهمٌة الدراسة الحالٌة فً اآل
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تسهم الدراسة من الناحٌة النظرٌة فً إٌجاد إطار نظري، وفتح أفاق جدٌدة للبحث فً  -1
مجال العلوم الشرطٌة ، وبالتحدٌد فً الذكاء االنفعالً والسٌطرة الدماؼٌة ،والتً  نحن 

 فً أمس الحاجة إلجراء مثل هذه الدراسات لتوظٌفها فً العمل لدى الضباط.

حدٌد مستوى الذكاء االنفعالً والسٌطرة الدماؼٌة لدى ضباط تسهم الدراسة الحالٌة فً ت -2
الشرطة الفلسطٌنٌة ، وبالتالً مساعدة المسإولٌن وصناع المرار فً المجال الشرطً 
فً تحدٌد الجوانب االٌجابٌة وتعزٌزها، والجوانب السلبٌة والعمل على عبلجها، 

اد البرامج التعلٌمٌة والتدرٌبٌة فً واالستفادة منها فً التؤهٌل المهنً أثناء الخدمة، وإعد
 ضوئها.

تسهم الدراسة الحالٌة فً تؤكٌد التكامل بٌن العلوم وتوظٌفها لخدمة علم محدد، حٌث  -3
 تمت االستفادة فً الدراسة الحالٌة من علم النفس وتوظٌفه لخدمة العلوم الشرطٌة.

الضباط، فً إعادة تسهم الدراسة الحالٌة فً مساعدة المهتمٌن فً عمد دورات إعداد  -4
النظر فً مراعاة لٌاس الذكاء االنفعالً والسٌطرة الدماؼٌة للضباط، وما ٌترتب على 
ذلن من اختٌار المادة التدرٌبٌة، وإعداد المدربٌن، وطرق التدرٌب المناسبة، ومبادئ 

 التدرٌب.

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

ما زال هنان حاجة تبٌن انه  من خبلل االطبلع على الدراسات فً المجال الشرطً ،
لدراسة بعض المواضٌع وتوظٌفها من مختلؾ العلوم فً مجال العلوم الشرطٌة ، ومن هذه 
المواضٌع الذكاء االنفعالً، والسٌطرة الدماؼٌة، فٌما ٌتعلك بالذكاء االنفعالً، فانه ٌعكس حسن 

لمرارات السلٌمة بهدوء التحكم فً االنفعاالت فً مختلؾ الظروؾ لدى ضابط الشرطة واتخاذ ا
( وجود عبللة إٌجابٌة بٌن الذكاء االنفعالً 2014حٌث أشارت دراسة أبو عبلم وآخرٌن )

واتخاذ المرار لدى المٌادات التربوٌة ، ووجود عبللة بٌن الذكاء االنفعالً والنمط المٌادي. وفٌما 
من لبل الضابط وحسن  ٌتعلك بالسٌطرة الدماؼٌة فإنها تإكد على االستخدام األمثل للدماغ

التفكٌر ،واالستفادة منها فً التعلٌم، والتدرٌب، وحل المشكبلت لضباط الشرطة وذلن انسجاما 
وفً ضوء أهمٌة الموضوعان لٌد (،  2015فٌما ٌعرؾ بالتعلم المستند إلى الدماغ )الزعبً،

شرطً، ظهرت الدراسة للنجاح فً العمل الشرطً ونمص الدراسات ذات العبللة فً المجال ال
مشكلة الدراسة لدى الباحث لمعالجة مثل هذا النمص وفتح آفاق جدٌدة أمام المهتمٌن والباحثٌن 
فً مجال العلوم الشرطٌة، وبناء علٌه ٌمكن إٌجاز مشكلة الدراسة فً اإلجابة عن التساإلٌن 

 اآلتٌٌن: 

 لفلسطٌنٌة ؟ ما مستوى الذكاء االنفعالً والسٌطرة الدماؼٌة لدى ضباط الشرطة ا -1

 ما العبللة بٌن الذكاء االنفعالً والسٌطرة الدماؼٌة لدى ضباط الشرطة الفلسطٌنٌة ؟  -2

 أهداف الدراسة:

 هدفت الدراسة إلى تحمٌك اآلتً:

التعرؾ إلى مستوى الذكاء االنفعالً والسٌطرة الدماؼٌة لدى ضباط الشرطة  -1
 الفلسطٌنٌة. 

االنفعالً والسٌطرة الدماؼٌة لدى ضباط الشرطة التعرؾ إلى العبللة بٌن الذكاء  -2
 الفلسطٌنٌة.
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 حدود الدراسة:

 تتكون حدود الدراسة من اآلتً:

 ضباط الشرطة الفلسطٌنٌة من رتبة مبلزم وحتى رتبة ممدم. الحد البشري: -1

ممرات الشرطة الفلسطٌنٌة فً محافظات جنٌن ونابلس ورام هللا والخلٌل  الحد المكانً: -2
 ٌسً لمٌادة الشرطة.والممر الرئ

 9/3/2016أجرٌت هذه الدراسة فً الفترة الزمنٌة الوالعة بٌن تارٌخ  الحد الزمانً: -3
 .15/6/2016ولؽاٌة 

 

 مصطلحات الدراسة:

هو المدرة على االنتباه واإلدران الجٌد : Emotional Intelligence الذكاء االنفعالً
بوضوح، وتنظٌمها وفما لمرالبة وإدران دلٌك لبلنفعاالت والمشاعر الذاتٌة وفهمها وصٌاؼتها 

النفعاالت اآلخرٌن ومشاعرهم للدخول معهم فً عبللات انفعالٌة اجتماعٌة اٌجابٌة تساعد الفرد 
على الرلً العملً واالنفعالً والمهنً، وتعلم المزٌد من المهارات االٌجابٌة للحٌاة )عثمان 

 (.2002,وعبد السمٌع,

: استخدام احد نصفً الدماغ )أٌسر ،   Hemispheric Dominanceالسٌطرة الدماغٌة
 The)أٌمن( أكثر من اآلخر، وبالتالً ٌطلك علٌه " النصؾ المسٌطر" أو " النصؾ المائد" 

Leading Hemispheres)  وذلن ألنه ٌوجه سلون األفراد(Springer & 
Deutsch,2003). 

ظائؾ النصؾ األٌسر من وٌمصد به و Left Hemisphere :النصف الكروي األٌسر 
الدماغ ، حٌث إن الشخص ٌكون محدودا وٌفضل األعمال المنظمة المخططة والتً ٌمكنه 
فٌهما االكتشاؾ المنظم المتدرج عن طرٌك تذكر المعلومات بطرٌمة لفظٌة لكً ٌجد الحمائك 
 المعنٌة، وٌرتب األفكار فً صورة خطة تمكنه من التوصل إلى استنتاجات لحل المشكبلت

 (.1988بطرٌمة معٌنة ومن ثم ٌستطٌع التحسٌن فً ذلن )مراد،

: وٌمصد به وظائؾ النصؾ األٌمن من Right Hemisphere النصف الكروي األٌمن 
الدماغ ، حٌث أن الشخص ٌكون ؼٌر محدود ٌفضل األعمال ؼٌر المنتهٌة والتً ٌستطٌع من 

كً ٌحدد األفكار العامة التً توضح خبللها اإلبداع عن طرٌك استرجاع المعلومات المكانٌة ل
العبللات فً صورة موجزة تساعد فً إنتاج أفكار لحل المشكبلت بطرٌمة حدسٌة ومن ثم 

 (.1988ٌستطٌع ابتكار شًء ما )مراد،

: وٌمصد به استخدام Integrated Hemisphere نصفا الدماغ المتكامل )التكاملً(
 (.1988لى حساب اآلخر)مراد،نصفً الدماغ من لبل الشخص دون تفضٌل نصؾ ع

 الطرٌمة واإلجراءات

 منهج الدراسة:   

ًٌل ، ًف جمٌع إجراءاته وذلن نظرا لمبلءمته لتحمٌك أهداؾ       لام الباحث بإتباع المنهج الوصًف التحل
 الدراسة الحالٌة.

 مجتمع الدراسة وعٌنتها: 
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تكون مجتمع الدراسة من جمٌع ضباط الشرطة الفلسطٌنٌة من رتبة مبلزم أول وحتى رتبة     
( ضابطا، موزعٌن 2397والبالػ عددهم ) 2015ممدم وفك سجبلت الشرطة الفلسطٌنٌة للعام 

( ممدما،  361( رائدا، و )   538( نمٌب، و )    700( مبلزم أول، و )798تبعا للرتبة )  
( ضابطا من مختلؾ الرتب، وتمثل ما  230عشوائٌة بوالع )-سة على عٌنة طبمٌةوأجرٌت الدرا

( ممٌاسا، 217%( تمرٌبا من مجتمع الدراسة ،ووصل عدد المماٌٌس المسترجعة )10نسبته ) 
(، وتم إجراء التحلٌل اإلحصائً 12والمستبعدة نظرا لعدم استكمال شروط االستجابة )

( ٌبٌن 1( ، والجدول رلم )205االستجابة لد بلػ عددها )لبلستجابات التً استكملت شروط 
 وصؾ عٌنة الدراسة. 

 ( 205( وصؾ توزٌع أفراد عٌنة الدراسة )ن=1الجدول رلم )

 النسبة المئوٌة % التكرار مستوٌات المتغٌر المتغٌرات

 42.9 88 مبلزم أول الرتبة

 26.3 54 نمٌب

 18.5 38 رائد

 12.2 25 ممدم

 21.0 43 دبلوم سنتان العلمًالمإهل 

 9.3 19 بكالورٌوس

 58.0 119 ماجستٌر

 11.7 24 دكتوراه

 29.3 60 إداري نوع العمل

 70.7 145 إداري مٌدانً

 

 أداتا الدراسة:

لتحمٌك أهداؾ الدراسة واإلجابة عن تساإالتها استخدم ممٌاسان االول  لمٌاس الذكاء االنفعالً 
 لمٌاس السٌطرة الدماؼٌة ، وفٌما ٌلً بٌان لهذه األدوات:والممٌاس االخر 

   

 ممٌاس الذكاء االنفعالً: -0

   ,schutte)لام الباحث باستخدام  ممٌاس الذكاء االنفعالً لسوتى وآخرٌن )
etal,1998   لمٌاس الذكاء االنفعالً، وذلن بعد ترجمته من لبل الباحث وإعداده بصورته

( 33اللؽة االنجلٌزٌة ومختص باللؽة العربٌة ، وتكّون الممٌاس من )العربٌة بمساعدة مختص ب
 فمرة تم توزٌعها على المجاالت  اآلتٌة:

، 23، 20، 17، 16، 14، 10، 7، 4، 3، 2فمرة وهً: ) 14ـ مجال التفاإل: وٌشتمل على 
24 ،27 ،28 ،31.) 
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، 29، 25، 18، 15، 5، 1فمرات وهً: )  8ـ مجال المهارات االجتماعٌة: وٌشتمل على  
32 ،33.) 

 (.22، 21، 19، 12، 9، 8فمرات وهً: )  6ـ مجال التثمٌن: وٌشتمل على 

 (.30، 26، 13، 11، 6فمرات وهً: ) 5ـ مجال االنتفاع: وٌشتمل على 

وكانت االستجابة  على فمرات الممٌاس وفك تدرٌج لٌكرت الخماسً )موافك بشدة، موافك، 
( فمرات ذات صٌاؼة سلبٌة 3بشدة(، كما احتوى الممٌاس على )محاٌد، معارض، معارض 

، وتم عكس الفمرات (، أما بالً الفمرات فمد كانت صٌاؼتها إٌجابٌة33، 28، 5وهً الفمرات )
 السلبٌة لبل إجراء التحلٌل اإلحصائً.

 صدق الممٌاس:

بلل للتؤكٌد على صدق الممٌاس ، تم استخراج صدق االتساق الداخلً، وذلن من خ 
ارتباط األسئلة مع مجاالتها والدرجة الكلٌة للممٌاس، وذلن من خبلل تطبٌمه على عٌنة 

ضابطا ولم ٌتم تضمٌنهم فً عٌنة الدراسة االصلٌة، وتراوحت  40استطبلعٌة مكونة من 
(، وتعبر عن 0.05( وجمٌعها دالة إحصائٌا عند مستوى )0.88-0.43معامبلت االرتباط بٌن )

 وبهذا ٌكون الممٌاس صادلا فً لٌاس ما وضع لمٌاسه. ارتباط اٌجابً،

 ثبات الممٌاس:

ضابطا ، ووصل  40للتحمٌك من ثبات الممٌاس تم تطبٌمه على عٌنة الصدق والمكونة من 
( وهو جٌد إلؼراض 0.93معامل الثبات للممٌاس ككل باستخدام معادلة كرونباخ ألفا إلى )

 الدراسة.

 ممٌاس السٌطرة الدماغٌة. -6

للسٌطرة  (Diane,2005)لمٌاس السٌطرة الدماؼٌة لام الباحث باستخدام ممٌاس دٌان
( سإاال ، 21(، حٌث ٌشتمل الممٌاس على )2010الدماؼٌة ،ولد تم وصفه فً دراسة المدومً )

تتم اإلجابة عنها باختٌار احد البدٌلٌن ) أ  أو ب( ، ولكل سإال درجة واحدة ، والدرجة المصوى 
( درجة، وفٌما ٌتعلك بتوزٌع الدرجات على أسئلة الممٌاس فٌكون على النحو 21للممٌاس )

 -اآلتً:

، 4،  3، 2، 1إذا كانت إجابة المفحوص باختٌار البدٌل )أ( عن األسئلة ذات األرلام )-
( ٌحصل على درجة، أما إذا اختار البدٌل )ب( 21،  20،  19،  15،  14، 13، 9، 8،  7

 فٌحصل على صفر.

 10،  6،  5كانت إجابة المفحوص باختٌار البدٌل )ب( عن األسئلة ذات األرلام )إذا -
( فٌحصل على درجة، أما إذا اختار البدٌل )أ( فٌحصل على 18،  17،  16،  12،  11، 

 صفر.

 وٌتم تصنٌؾ المفحوصٌن تبعا للدرجة الكلٌة للممٌاس على النحو اآلتً:

 ( درجات سٌطرة النصؾ األٌسر.0-8) -

 ( درجة سٌطرة النمط التكاملً.9-13) -

 ( درجة سٌطرة النصؾ األٌمن.14-21) -

 ( ٌبٌن الممٌاس.1والملحك رلم)
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 صدق الممٌاس:

للتؤكٌد على صدق الممٌاس ، تم استخراج صدق االتساق الداخلً وذلن من خبلل  
 40 ارتباط األسئلة مع الدرجة الكلٌة، وذلن من خبلل تطبٌمه على عٌنة استطبلعٌة مكونة من

( وجمٌعها دالة إحصائٌا عند مستوى 0.92-0.65ضابطا ، وتراوحت معامبلت االرتباط بٌن )
 (، وتعبر عن ارتباط اٌجابً، وبهذا ٌكون الممٌاس صادلا فً لٌاس ما وضع لمٌاسه.0.05)

 ثبات الممٌاس:

ق للتحمك من ثبات الممٌاس استخدمت طرٌمة تطبٌك وإعادة تطبٌك االختبار على عٌنة الصد
ضابطا، وبفارق زمنً مدته أسبوعان بٌن التطبٌمٌن، ثم استخرج معامل  40والمكونة من 

 ( وهو جٌد إلؼراض الدراسة.0.92االرتباط بٌرسون، حٌث وصل معامل الثبات إلى )

 إجراءات الدراسة:

 أجرٌت الدراسة وفك الخطوات اآلتٌة:

تحمك الباحث من الثبات للمماٌٌس المستخدمة فً الدراسة، وذلن من خبلل إجراء دراسة  -1
( ضباط لكل رتبة ) مبلزم أول، ونمٌب، ورائد، 10( ضابطا بوالع )40استطبلعٌة لوامها )

 وممدم( ولم ٌتم تضمٌنهم فً عٌنة الدراسة األصلٌة. 

اون مع مدٌر إدارة التخطٌط فً لٌادة الشرطة تحدٌد أفراد مجتمع الدراسة وعٌنها، وذلن بالتع-2
العمٌد الدكتور محمود صبلح الدٌن ، وذلن بتكلٌؾ من سٌادة مدٌر جهاز الشرطة الفلسطٌنٌة 

 اللواء حازم عطا هللا.

 توزٌع المماٌٌس على المحافظات لٌد الدراسة ولٌادة الشرطة .-3

ً باستخدام البرنامج اإلحصائً جمع البٌانات وإدخالها فً الحاسوب، ومعالجتها إحصا-4 ئٌا
(، وتحلٌل النتائج، ومنالشتها، والتوصل إلى االستنتاجات، SPSSللعلوم االجتماعٌة )

 والممترحات والتوصٌات.

لم ٌتم وضع مبلحك لممٌاس الذكاء االنفعالً  نظرا ألنه مشار له فً تحلٌل نتائج التساإل  -5
 الدماؼٌة. األول، وتم وضع ملحك فمط لممٌاس السٌطرة

 المعالجات اإلحصائٌة: 

بعد جمع البٌانات وترمٌزها عولجت بالطرق اإلحصائٌة المناسبة،  وذلن باستخدام 
 ، وذلن باستخدام المعالجات اإلحصائٌة اآلتٌة: SPSSبرنامج الرزم اإلحصائٌة 

طرة المتوسطات الحسابٌة واألوزان النسبٌة لها  لتحدٌد مستوى الذكاء االنفعالً، والسٌ -1
 الدماؼٌة .

 التكرارات والنسب المئوٌة لتحدٌد نمط السٌطرة الدماؼٌة السائد. -2

لتحدٌد العبللة   Pearson Correlation Coefficientمعامل االرتباط بٌرسون  -3
 بٌن الذكاء االنفعالً، والسٌطرة الدماؼٌة .

 من أجل تفسٌر النتائج اعتمد ما ٌلً: -4

 ً:النتائج المتعلمة بالذكاء االنفعال . أ
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نظرا الن سلم االستجابة كان وفك سلم لٌكرت الخماسً ،ومن اجل تفسٌر النتائج ، 
(، 136، ص 2013استخدمت األوزان النسبٌة للمتوسطات وفك ما أشار إلٌه )العتٌبً ،

( والمسمة على ألصى 1( وأدنى درجة )5وذلن من خبلل تحدٌد المدى بٌن ألصى درجة )
 4.20=0.80-5،  0.80=4/5،  4=1-5درجة على النحو اآلتً:

 وبذلن ٌكون التدرج للتفسٌر على النحو اآلتً:

 %( مستوى عال جدا.100-%84درجات ) 4.20-5-

 %( مستوى عال.84ألل من -%68درجة ) 4.20ألل من  -3.40-

 %( مستوى متوسط.68ألل من  -%52درجة ) 3.40ألل من  -2.60-

 مستوى منخفض.%( 52ألل من -%36درجة )  2.60ألل من -1.80 -

 %( مستوى منخفض جدا.36) 1.80ألل من -

 النتائج المتعلمة بالسٌطرة الدماغٌة: -ب

ٌتم تصنٌؾ المفحوصٌن تبعا للدرجة الكلٌة للممٌاس وذلن على النحو األتً: 
 (2010)المدومً،

 ( درجات سٌطرة النصؾ األٌسر.0-8) -

 ( درجة سٌطرة النمط التكامل9-13ً) -

 النصؾ األٌمن.( درجة سٌطرة 14-21) -

 نتائج الدراسة 

 أوالً: النتائج المتعلمة بالتساؤل األول والذي نصه: 

 ما مستوى الذكاء االنفعالً والسٌطرة الدماؼٌة لدى ضباط الشرطة الفلسطٌنٌة ؟ 

لئلجابة عن التساإل استخدم الباحث المتوسطات الحسابٌة واألوزان النسبٌة للمتوسطات 
 لنتائج التساإل:الحسابٌة وفٌما ٌلً عرض 

 

 النتائج المتعلمة بمستوى الذكاء االنفعالً:  -0

 أ. مجال التفاؤل:

المتوسطات الحسابٌة واألوزان النسبٌة لمستوى الذكاء االنفعالً لدى ضباط  (2)الجدول رلم
 (205الشرطة الفلسطٌنٌة لمجال التفاإل )ن=

 الفمرات الرلم 

الرلم 
فً 

الممٌا
 س

المتوسط 
 الحسابً

 الوزن
النسبً 

% 

مستوى 
الذكاء 

 االنفعالً

1.  
عندما أواجه العمبات أتذكر العمبات السابمة التً تشبهها 

 وأحاول حلها
2 

4.26    
85.20 

 عال جدا
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 الفمرات الرلم 

الرلم 
فً 

الممٌا
 س

المتوسط 
 الحسابً

 الوزن
النسبً 

% 

مستوى 
الذكاء 

 االنفعالً

2.  
 أتولع أن أتجاوز المشكبلت التً ستواجهنً بسهولة

3 
3.79    

75.80 
 عال

3.  
 اآلخرون ٌثمون بً بسهولة

4 
3.90    

78.00 
 عال

4.  
أثرت بعض األحداث الكبرى التً حدثت لً على إعادة 

 تمٌٌمً لؤلمور ؼٌر المهمة 
7 

3.60    
72.00 

 عال

5.  
 أتولع أشٌاء جٌدة ستحصل لً

10 
3.90    

78.00 
 عال

 14 أسعى إلى ممارسة النشاطات التً تجعلنً سعٌداً   .6
4.11    

82.20 
 عال

7.  
 ً جٌداً لدى أحرص على تمدٌم نفسً بطرٌمة تترن انطباعا

 اآلخرٌن
16 

4.21    
84.20 

 عال جدا

8.  
عندما ٌكون مزاجً إٌجابٌا فإن حل المشكبلت أمر سهل 

 بالنسبة لً
17 

4.04    
80.80 

 عال

9.  
 عندما ٌكون مزاجً إٌجابٌا أستطٌع إنتاج أفكار جدٌدة

20 
4.11    

82.20 
 عال

10.  
 أشجع نفسً عن طرٌك تخٌل أشٌاء إٌجابٌة ستحصل لً

23 
3.94    

78.80 
 عال

11.  
 أجامل اآلخرٌن عندما ٌنجزون شٌئاً جٌداً 

24 
4.17    

83.40 
 عال

12.  
عندما أشعر بتؽٌٌر فً عواطفً أمٌل للخروج بؤفكار 

 جدٌدة
27 

3.72    
74.40 

 عال

13.  
 عندما أواجه تحدٌا ما أشعر بؤننً سؤفشل فً حله

28 
4.03    

80.60 
 عال

14.  
 لعمبات فً حٌاتًاستخدم مزاجاً جٌداً عند تعرضً 

31 
3.61    

72.20 
 عال

 عال  77.80 3.89 المستوى الكلً لمجال التفاؤل

 ( درجات5ألصى درجة لبلستجابة )

( أن مستوى الذكاء االنفعالً لدى ضباط الشرطة الفلسطٌنٌة لفمرات مجال 3ٌتضح من الجدول رلم )  
(، حٌث كان الوزن النسبً لبلستجابة علٌهما على التوالً 7، 1التفاإل كان عالٌا جدا على الفمرتٌن )



 جامــعة بنـــغازي                 
 المرج –مجلة العلوم والدراسات اإلنسانٌة 

 مجلة علمٌة الكترونٌة محكمة          
  

ISSN : 2312 – 4962                                       4102/   482رقم اإليداع بدار الكتب الوطنية  

 

 

 م 2002يوليو/ 0 2–الثالثون و س سادالالعدد 

 2013المجلد األول لسنة  –العدد األول 

17 

، 10، 9، 8، 6، 5، 4، 3، 2% (، وكان عالٌا على الفمرات األخرى المتبمٌة )%84.20، 85.20)
%( ،وفٌما 83.40 -%72(، حٌث تراوح الوزن النسبً لبلستجابة علٌها بٌن )14،  13، 12، 11

ٌتعلك بالمستوى الكلً للذكاء االنفعالً لمجال التفاإل فمد كان عالٌا، حٌث وصل الوزن النسبً 
 %(.77.80لبلستجابة إلى ) 

 مجال المهارات االجتماعٌة: -ب

ت الحسابٌة واألوزان النسبٌة لمستوى الذكاء االنفعالً لدى ضباط (المتوسطا4الجدول رلم )
 (205الشرطة الفلسطٌنٌة لمجال المهارات االجتماعٌة )ن=

 الفمرات الرلم
الرلم فً 
 الممٌاس

المتوسط 
 الحسابً

الوزن 
النسبً 

% 

مستوى 
الذكاء 

 االنفعالً

1.  
ً متى أتحدث عن مشكبلتً الخاصة  أعرؾ تماما

 لآلخرٌن
1 

4.33    
86.60 

 عال جدا

2.  
أجد صعوبة فً فهم الرسائل ؼٌر اللفظٌة من 

 اآلخرٌن
5 

2.89    
57.80 

 متوسط

3.  
ً الرسائل ؼٌر اللفظٌة التً أرسلها  أعً تماما

 لآلخرٌن
15 

4.02    
80.40 

 عال

4.  
أستطٌع إدران مشاعر ومعاناة اآلخرٌن من خبلل 

 النظر إلى تعابٌر وجوههم
18 

4.07    
81.40 

 عال

5.  
ً الرسائل ؼٌر اللفظٌة التً ٌرسلها  أعً تماما

 اآلخرون لً
25 

3.96    
79.20 

 عال

6.  
 أعرؾ مشاعر اآلخرٌن من خبلل النظر إلٌهم فمط

29 
3.59    

71.80 
 عال

7.  
أستطٌع إدران مشاعر اآلخرٌن من خبلل نبرة 

 صوتهم
32 

3.83    
76.60 

 عال

8.  
أجد صعوبة فً فهم كٌؾ ٌشعر اآلخرون 

 وٌمارسون شعورهم بسهولة 
33 

2.84    
56.80 

 متوسط

 عال 73.80 3.69 المستوى الكلً  لمجال المهارات االجتماعٌة

 ( درجات5ألصى درجة لبلستجابة )

( أن مستوى الذكاء االنفعالً لدى ضباط الشرطة الفلسطٌنٌة لفمرات 4ٌتضح من الجدول رلم )
(، حٌث كان الوزن النسبً لبلستجابة 1المهارات االجتماعٌة كان عالٌا جدا على الفمرة ) مجال

(، حٌث تراوح الوزن 7، 6، 5، 4، 3%(، وكان المستوى عالٌا على الفمرات )86.60علٌها )
%(، وكان المستوى متوسطا على الفمرتٌن 81.40-%71.80النسبً لبلستجابة علٌها بٌن )

 %(.56.80%، و 57.80لوزن النسبً لبلستجابة علٌهما على التوالً: )(، حٌث كان ا8، 2)

وفٌما ٌتعلك بالمستوى الكلً للذكاء االنفعالً لمجال المهارات االجتماعٌة فمد كان عالٌا، حٌث 
 %(.73.80وصل الوزن النسبً لبلستجابة إلى ) 
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 مجال التثمٌن:  -ت

لنسبٌة لمستوى الذكاء االنفعالً لدى ضباط (المتوسطات الحسابٌة واألوزان ا 5الجدول رلم )
 ( 612)ن= الشرطة الفلسطٌنٌة لمجال التثمٌن

 الفمرات الرلم
الرلم فً 
 الممٌاس

المتوسط 
 الحسابً

الوزن 
النسبً 

% 

مستوى 
الذكاء 

 االنفعالً

1.  
عندما ٌتؽٌر مزاجً اٌجابٌا أرى أن لدي إمكانات 

 جٌدة
8 

3.81    
76.20 

 عال

2.  
من األشٌاء التً تجعل لحٌاتً  العواطؾ هً واحدة

 معنى
9 

3.85    
77.00 

 عال

3.  
عندما أجرب مشاعري اإلٌجابٌة أعرؾ كٌؾ 

 أجعلها تستمر
12 

4.00    
80.00 

 عال

4.  
 أعرؾ لماذا ٌتؽٌر مزاجً

19 
4.08    

81.60 
 عال

5.  
 أستطٌع ضبط انفعاالتً بسهولة

21 
3.72    

74.40 
 عال

6.  
 جربتهاأستطٌع إدران انفعاالتً كما لو 

22 
3.81    

76.20 
 عال

 عال  77.60 3.88 المستوى الكلً لمجال التثمٌن

 ( درجات5ألصى درجة لبلستجابة )

( أن مستوى الذكاء االنفعالً لدى ضباط الشرطة الفلسطٌنٌة لفمرات 5ٌتضح من الجدول رلم )
لبلستجابة علٌها بٌن مجال التثمٌن كان عالٌا على جمٌع الفمرات، وتراوح الوزن النسبً 

%(.وفٌما ٌتعلك بالمستوى الكلً للذكاء االنفعالً لمجال التثمٌن فمد كان 81.60-74.40%)
 %(.77.60عالٌا، حٌث وصلت النسبة المئوٌة لبلستجابة إلى ) 

 مجال االنتفاع: -ث

باط (المتوسطات الحسابٌة واألوزان النسبٌة لمستوى الذكاء االنفعالً لدى ض 6الجدول رلم )
 ( 612)ن= الشرطة الفلسطٌنٌة لمجال االنتفاع

 الفمرات الرلم
الرلم فً 
 الممٌاس

المتوسط 
 الحسابً

الوزن 
النسبً 

% 

مستوى 
الذكاء 

 االنفعالً

1.  
أثرت بعض األحداث الكبرى التً حدثت لً على 

 إعادة تمٌٌمً لؤلمور المهمة.
6 

3.85    
77.00 

 عال

2.  
 أحب أن أتبادل المشاعر مع اآلخرٌن

11 
3.98    

79.60 
 عال
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 الفمرات الرلم
الرلم فً 
 الممٌاس

المتوسط 
 الحسابً

الوزن 
النسبً 

% 

مستوى 
الذكاء 

 االنفعالً

3.  
لادر على ترتٌب وتمٌٌم األحداث التً ٌتمتع بها 

 اآلخرٌن
13 

3.87    
77.40 

 عال

4.  
عندما ٌخبرنً شخص ما عن حدث مهم حصل معه 

 أكاد أشعر بؤننً شهدت الحدث بنفسً
26 

3.74    
74.80 

 عال

5.  
أساعد على تحسٌن مشاعر اآلخرٌن عندما ٌمعون 

 فً مشكلة ما
30 

4.03    
80.60 

 عال

 عال  77.80 3.89 المستوى الكلً لمجال االنتفاع

 ( درجات5ألصى درجة لبلستجابة )

( أن مستوى الذكاء االنفعالً لدى ضباط الشرطة الفلسطٌنٌة لفمرات  6ٌتضح من الجدول رلم )
بٌن مجال االنتفاع كان عالٌا على جمٌع الفمرات، وتراوح الوزن النسبً لبلستجابة علٌها 

(74.80%-80.60.)% 

وفٌما ٌتعلك بالمستوى الكلً للذكاء االنفعالً لمجال االنتفاع كان عالٌا، حٌث وصلت النسبة 
 %(.77.80المئوٌة لبلستجابة إلى ) 

 خالصة النتائج المتعلمة بالتساؤل االول: -ج

االنفعالً والمستوى  (المتوسطات الحسابٌة واألوزان النسبٌة والترتٌب لمجاالت الذكاء7الجدول رلم ) 
 ( 205)ن= الكلً لدى ضباط الشرطة الفلسطٌنٌة

 المجاالت
المتوسط 
 الحسابً

الوزن النسبً 
% 

مستوى الذكاء 
 االنفعالً

 الترتٌب

 1 عال 77.80 3.89 التفاإل

 3 عال 73.80 3.69 المهارات االجتماعٌة

 2 عال 77.60 3.88 التثمٌن

 1 عال 77.80 3.89 االنتفاع

المستوى الكلً للذكاء 
 االنفعالً

3.84 76.80 
 عال

 

( أن المستوى الكلً للذكاء االنفعالً لدى ضباط الشرطة الفلسطٌنٌة 7ٌتضح من الجدول رلم )
%(، وكان أفضل المجاالت، 76.80كان عالٌا، حٌث وصل الوزن النسبً لبلستجابة إلى )

%(، وٌلٌهم مجال التثمٌن بوزن نسبً 77.80مجالً لتفاإل واالنتفاع بالتساوي بوزن نسبً )
 %(.73.80%(، و فً المرتبة األخٌرة مجال المهارات االجتماعٌة بوزن نسبً )77.60)

 (. 1وتظهر هذه النتٌجة بوضوح فً الشكل البٌانً رلم )
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 ( المتوسطات الحسابٌة لمجاالت الذكاء االنفعالً 0الشكل رلم )

 الدماغٌة:النتائج المتعلمة بمستوى السٌطرة  - 6

(المتوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري لنمط السٌطرة الدماؼٌة السائد لدى 8الجدول رلم )
 ( 205ضباط الشرطة الفلسطٌنٌة )ن=

 االنحراف المعٌاري المتوسط الحسابً

10.16 2.29 

( أن نمط السٌطرة الدماؼٌة السائد لدى ضباط الشرطة فً فلسطٌن 8ٌتضح من الجدول رلم )
هو النمط التكاملً وفك معاٌٌر ممٌاس دٌان للسٌطرة الدماؼٌة، حٌت وصل المتوسط الحسابً 

 ( درجة.  10.16إلى )

رارات والنسب وفٌما ٌتعلك بتوزٌع أنماط السٌطرة الدماؼٌة وتحدٌد النمط السائد استخدمت التك
 ( تبٌن ذلن.9المئوٌة ، ونتائج الجدول رلم )

 

(التكرارات والنسب المئوٌة لشٌوع أنماط السٌطرة الدماؼٌة ) أٌسر ،تكاملً، 9الجدول رلم )
 ( 205أٌمن ( لدى ضباط الشرطة الفلسطٌنٌة )ن=

 النسبة المئوٌة)%( التكرار نمط السٌطرة الدماغٌة

 22.4 24 أٌسر

 71.2 146 التكاملً

 6.3 13 أٌمن

 %100 205 المجموع

( أن النمط التكاملً للسٌطرة الدماؼٌة لدى ضباط الشرطة فً 9ٌتضح من الجدول رلم )
%( ، ٌلٌه النمط األٌسر 71.2فلسطٌن ، كان األكثر شٌوعا ، حٌث وصلت النسبة المئوٌة إلى )

ة بوضوح بالشكل البٌانً رلم %(. وتظهر هذه النتٌج6.3%( ، وأخٌرا النمط األٌمن )22.4)
(2.) 
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 ( النسب المئوٌة ألنماط السٌطرة الدماغٌة عند ضباط الشرطة الفلسطٌنٌة  6الشكل رلم )

  

 ثانٌا: النتائج المتعلمة بالتساؤل الثانً والذي نصه:

 ما العبللة بٌن الذكاء االنفعالً والسٌطرة الدماؼٌة لدى ضباط الشرطة الفلسطٌنٌة ؟ 

 ( تبٌن ذلن.11لئلجابة عن التساإل استخدم معامل االرتباط بٌرسون، ونتائج الجدول )

( معامل االرتباط بٌرسون للعبللة بٌن الذكاء االنفعالً والسٌطرة  11الجدول رلم )
 (205الدماؼٌة لدى ضباط الشرطة الفلسطٌنٌة )ن= 

 السٌطرة الدماغٌة الذكاء االنفعالً المتغٌرات

 *0.35  االنفعالًالذكاء 

   السٌطرة الدماغٌة

(، بدرجات 0.14( لٌمة )ر( الجدولٌة )    =0.01)*دال إحصائٌا عند مستوى الداللة 
 (.203حرٌة )

عند مستوى ( وجود عبللة ارتباطٌه اٌجابٌة دالة إحصائٌا 11ٌتضح من الجدول رلم )

، حٌث وصلت لٌمة معامل  الذكاء االنفعالً والسٌطرة الدماؼٌة ( بٌن    =0.01)الداللة 
 (.0.35االرتباط بٌرسون الى )
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 منالشة النتائج:

هدفت هذه الدراسة التعرؾ مستوى الذكاء االنفعالً والسٌطرة الدماؼٌة لدى ضباط 
اس السٌطرة الشرطة الفلسطٌنٌة ،و العبللة بٌنهما ،  وطبك علٌها ممٌاس الذكاء االنفعالً وممٌ

الدماؼٌة  ، وبعد جمع البٌانات عولجت إحصائٌا باستخدام برنامج الرزم اإلحصائٌة للعلوم 
 .(SPSS)االجتماعٌة 

تبٌن أن مستوى الذكاء االنفعالً لدى ضباط الشرطة  فٌما ٌتعلك بالتساؤل األول
هذه   مثلو %(،76.80الفلسطٌنٌة  جاء عالٌا ، حٌث كان الوزن النسبً لبلستجابة الى )

النتٌجة تعبر عن االستمرار االنفعالً، وضبط المشاعر وحسن التصرؾ واالتزان االنفعالً لدى 
 &Jackson)ضباط الشرطة الفلسطٌنٌة، وٌظهر ذلن من خبلل تعرٌؾ جاكسون والكس 

Alex,2015)  للذكاء االنفعالً  بؤنه المدرة على فهم وإدارة العبللة بٌن العاطفة واإلدران
ن. إضافة إلى لدرة ضباط الشرطة الفلسطٌنٌة على مواجهة الضؽوط وحسن التعامل والسلو

( فً إشارته أن الشخص Bar- on, 2006بار أون ) والتكٌؾ مع اآلخرٌن ، وٌإكد على ذلن
الذي ٌتمتع بذكاء انفعالً واجتماعً، تكون لدٌه المدرة على فهم ذاته وٌعبر عنها بفاعلٌة، 

دٌه المدرة على مواجهة تحدٌات الحٌاة والضؽوط الٌومٌة.وأكدت على وكذلن فهم اآلخرٌن، ول
(، إن األشخاص من 2015( ، ومزٌانً )2015دراسات كل من: المشوح والوهطة ) ذلن 

ذوي الذكاء االنفعالً العالً ٌكون لدٌهم المدرة على التكٌؾ ومواجهة الموالؾ الضاؼطة وحسن 
رة. وعند النظر إلى مجاالت الذكاء االنفعالً تبٌن أن التصرؾ واالتزان االنفعالً بدرجة كبٌ

مجال التفاإل كان فً المرتبة األولى، وٌعد هذا من المإشرات االٌجابٌة بالنظر للحٌاة 
والمستمبل نظرة استبشار، والرضا عن الحٌاة من لبل ضباط الشرطة الفلسطٌنٌة  ، وجاءت 

(  والتً بٌنت أن  (Karene,2011كارٌن نتائج الدراسة الحالٌة متفمة مع نتائج دراسة  
مستوى الذكاء االنفعالً والدافعٌة كان عالٌا لدى ضباط الشرطة ، إضافة إلى وجود عبللة 

 اٌجابٌة بٌن الذكاء االنفعالً والدافعٌة للعمل.

: فمد أظهرت النتائج أن النمط السائد لدى ضباط وفٌما ٌتعلك بالسٌطرة الدماغٌة
و النمط التكاملً وفك معاٌٌر ممٌاس دٌان للسٌطرة الدماؼٌة، حٌت وصل الشرطة فً فلسطٌن ه

%( ، ٌلٌه النمط 71.2( درجة ،ووصلت النسبة المئوٌة له إلى )10.16المتوسط الحسابً إلى )
%(. ومثل هذه النتٌجة تإكد على االستخدام 6.3%( ، وأخٌرا النمط األٌمن )22.4األٌسر )

لشرطة الفلسطٌنٌة،واالستفادة من النمطٌن األٌسر واألٌمن وذلن األمثل للدماغ من لبل ضباط ا
ألن طبٌعة العمل الشرطً ٌتطلب التكامل بٌن الجانبٌن النظري والعملً التطبٌمً والتوظٌؾ 
األمثل للدماغ ككل، وعدم االلتصار على جانب على حساب الجانب اآلخر، وذلن نظرا لكثرة 

ة، وٌرى الباحث أن السبب فً ذلن ٌعود إلى أن طبٌعة الموالؾ التً ٌتعرض لها ضابط الشرط
العمل الشرطً تتطلب التكامل فً عمل النصفٌن فً الدماغ بكفاءة ،حٌث ٌموم النصؾ األٌسر 
بترمٌز المعلومات وتخزٌنها، بٌنما ٌموم النصؾ األٌمن بترجمتها إلى مهارات ، وٌإكد على 

لى النصؾ األٌسر من الدماغ بالمحلل، حٌث (  باإلشارة إلى انه ٌطلك ع2001ذلن  شمعون )
ٌستخدم فً تعلم المهارات الجدٌدة وتصحٌح األخطاء والتزوٌد بالمعلومات، فً حٌن ٌموم 
النصؾ األٌمن من الدماغ والذي ٌوصؾ بالمكمل بالتحكم بطرٌمة األداء وٌنفذها خطوة بخطوة 

 بناء على المعلومات الواردة من النصؾ األٌسر.

ة نتائج الدراسة الحالٌة مع نتائج الدراسات السابمة نبلحظ أنها جاءت متفمة وعند ممارن
( ، ) 2013( ، ) )المرعان والحموري، 2014مع نتائج دراسات كل من: ) االعرجً، 

( ، ) الطٌراوي وآخرٌن ، 2010( ، ) المدومً، 2012( ،  ) السلٌمانً، 2012عزرائٌل ، 
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  Torrance & Sato,1979  ،(Willman,1981))( ،تورنس وساتو) 2009
،(Soliman& Torrance,1986)  ، ً( ، وسلٌمان 1994، )كامل والصاف 

(Soliaman,1989)  ًوالتً أظهرت نتائجها شٌوع النمط التكاملً للسٌطرة الدماؼٌة . ف ،
( ، )أبو العبل، 2015حٌن اختلفت نتائج الدراسة الحالٌة مع نتائج دراسات كل من: )جودة، 

( ، 2003( ، )مزٌان والزلاي،2006( ، ) العتوم ، 2009( ،) طبلفحة والزؼول ، 2011
(  والتً 1994(، )السلٌمانً، 1999كاظم وٌاسر ،( ، )1988( ، )عبادة،1986)عكاشة ،

أظهرت نتائجها شٌوع استخدام احد نصفً الدماغ األٌمن أو األٌسر بدرجة اكبر من النصؾ 
 اآلخر وبالتحدٌد النمط األٌسر فً ؼالبٌتها.

وٌرى الباحث أن السبب فً اختبلؾ نتائج الدراسة الحالٌة عن نتائج  بعض الدراسات السابمة   
 لمجال التربوي لد ٌعود إلى عدة عوامل من أهمها:فً ا

الفروق الفردٌة بٌن األفراد والجماعات، وبالتالً التباٌن فً أنماط السٌطرة الدماؼٌة السائد  -
لدٌهم، حٌث إن جزءا من هذه الفروق ٌعود إلى الجانب الوراثً المتعلك بالدماغ، والجزء األخر 

 بجمٌع أبعادها التربوٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة.ٌعود إلى العوامل البٌئٌة المحٌطة 

اختبلؾ أسالٌب التعلٌم فً المدارس والجامعات بالتالً التؤثٌر فً نمط السٌطرة الدماؼٌة،  -
 (.2015وذلن اتفالا مع ما ٌعرؾ بالتعلٌم المستند على الدماغ )الزعبً، 

 باآلخرٌن.اختبلؾ طبٌعة المهام المطلوبة من ضباط الشرطة ممارنة -

اختبلؾ طرٌمة المٌاس للسٌطرة الدماؼٌة ، حٌث إن ؼالبٌة الدراسات استخدمت ممٌاس تورنس -
، بٌنما فً الدراسة الحالٌة تم استخدام ممٌاس  1978ألنماط التعلم والتفكٌر والذي طور عام 

 للسٌطرة الدماؼٌة. (Diane,2005)دٌان

ن الدراسة الحالٌة أجرٌت على الوالع الفلسطٌنً اختبلؾ العوامل الثمافٌة االجتماعٌة، حٌث إ-
والذي ٌعٌش فٌه ضباط الشرطة بحكم التؽٌرات السٌاسٌة والعا اجتماعٌا وثمافٌا ٌختلؾ عن 

ٌعد من   Socio –Culturalاالجتماعً –الدول العربٌة واألجنبٌة ، والوالع الثمافً 
 (Torrance & Sato,1979) ٌةالعوامل الرئٌسة فً تحدٌد نمط التفكٌر والسٌطرة الدماؼ

 ،(Soliman& Torrance,1986) . 

والمتعلك فً العبللة بٌن الذكاء االنفعالً والسٌطرة  وفٌما ٌتعلك فً التساؤل الثانً
وجود عبللة ارتباطٌة اٌجابٌة دالة  الدماؼٌة  لدى ضباط الشرطة، فمد أظهرت نتائج الدراسة

بٌنهما ، حٌث وصلت لٌمة معامل االرتباط  (   =0.01)عند مستوى الداللة إحصائٌا 
ولعل السبب الرئٌس ٌعود إلى أن جمٌع المتؽٌرات الذي ٌجمعها هو )علم  (.0.35بٌرسون الى )

(  لعلم النفس االٌجابً بؤنه: 2014النفس االٌجابً ( وٌظهر ذلن من خبلل تعرٌؾ أبو حبلوة )
 من والمجتمعات األفراد والمإسسات تمكن التً الموة وللفضائل لمكامن العلمٌة الدراسة

 إنسانٌة حٌاة ٌحٌوا أن فً ٌرؼبون البشر إن :مإداه اعتماد على هذا المجال وأسس االزدهار،
 للوصول إلى اإلنسانٌة لدراتهم فٌها وٌوظفون طموحاتهم فٌها ٌحممون والمعنى، ملٌئة بالمٌمة

 ذات اإلنسانٌة كافة المجاالت فً العامة اإلنسانٌة خبراتهم وتحسٌن الحمٌمٌة، والسعادة الرضا
اللعب ،وٌعد التفاإل والرضا عن الحٌاة  وحتى العمل، االجتماعٌة،و العبللات :مثل المٌمة،

بمثابة نماط تماطع بٌن المتؽٌرات لٌد الدراسة، حٌث أكدت الدراسات السابمة االرتباط االٌجابً 
اة واالستمرار مثل: دراسات كل من عبدالخالك بٌن التفاإل والجوانب االٌجابٌة للنجاح فً الحٌ

( التً بٌنت نتائجها وجود ارتباط اٌجابً بٌن التفاإل وكل من الصحة النفسٌة والجسمٌة 1998)
( التً أشارت نتائجها إلى وجود ارتباط 1998والشعور بالسعادة ، و دراسة األنصاري )
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ٌل الدراسً، وضبط النفس، وتمدٌر اٌجابً بٌن التفاإل والمدرة على حل المشكبلت، والتحص
( والتً وصل معامل االرتباط فٌها بٌن 2014الذات ، والتوافك، ودراسة عبدالكرٌم والدوري )

والتً  (Katherine,2014)( ،ودراسة كاثرٌن 0.80التفاإل والتوجه نحو الحٌاة إلى )
كانت هنان عبللات  أظهرت نتائجها وجود عبللة اٌجابٌة بٌن التفاإل والسعادة،عوضا عن ذلن

اٌجابٌة بٌن التفاإل وجودة الحٌاة والسعادة ومتؽٌرات أخرى ذات عبللة، مثل دراسة رومالداس 
والتً أظهرت نتائجها وجود عبللة اٌجابٌة بٌن   ) (Romualdas, etal,2014وآخرٌن

( والتً أظهرت نتائجها 2013الرضا عن الحٌاة والمهارات االجتماعٌة، ودراسة عٌسى )
( والتً 2013وجود عبللة اٌجابٌة بٌن الرضا عن الحٌاة واالتزان االنفعالً، ودراسة سماوي )

كاء االنفعالً، ودراسة الٌزابث أظهرت نتائجها وجود عبللة اٌجابٌة بٌن السعادة والذ
Elizabeth,2013)  ،والتً أظهرت نتائجها وجود عبللة اٌجابٌة بٌن السعادة والتحصٌل )

ومن خبلل النظر إلى جمٌع العبللات السابمة ٌتبٌن أن جمٌعها تهتم بدراسة الجانب االٌجابً 
إلٌجابً، وجمٌع الجوانب المشرق من الشخصٌة اإلنسانٌة، والذي ٌعد محور اهتمام علم النفس ا

 السابمة محور اهتمام لٌادة الشرطة الفلسطٌنٌة. 

 االستنتاجات:

 فً ضوء نتائج الدراسة ومنالشتها ٌستنتج الباحث اآلتً:

إن مستوى الذكاء االنفعالً لدى الضباط كان عالٌا، ووصل الوزن النسبً لبلستجابة إلى  -1
 %(  .77.80لى بوزن نسبً )%(، وكان بعد التفاإل فً المرتبة األو76.80)

إن النمط السائد للسٌطرة الدماؼٌة  لدى ضباط الشرطة فً فلسطٌن هو النمط التكاملً وفك  -2
( درجة 10.16معاٌٌر ممٌاس دٌان للسٌطرة الدماؼٌة، حٌت وصل المتوسط الحسابً إلى )

 %(.22.4%( ، ٌلٌه النمط األٌسر )71.2،ووصلت النسبة المئوٌة له إلى )

، بٌن الذكاء االنفعالً والسٌطرة الدماؼٌة بللة ارتباطٌه اٌجابٌة دالة إحصائٌا وجود ع -3
 (.0.35ووصلت لٌمة معامل االرتباط الى )

 الممترحات والتوصٌات:

فً ضوء أهداؾ الدراسة ونتائجها وتبعا للموضوعٌن لٌد الدراسة ٌمترح 
 الباحث وٌوصً باالتً ذكره:

 اوال:  مجال الذكاء االنفعالً:

ضرورة اهتمام المائمٌن والمشرفٌن على التدرٌب بالشرطة فً عمد دورات تدرٌبٌة لتنمٌة  -1
الذكاء االنفعالً لدى الضباط فً مجاالت المعرفة االنفعالٌة ، وتنظٌم االنفعاالت وإدارتها، 
واالتزان االنفعالً، والضبط الذاتً، لما لذلن من اثر اٌجابً على ممارساتهم فً التعامل مع 

 فراد المجتمع.أ

إعداد نشرات حول الذكاء االنفعالً تمثل موالؾ شرطٌة أثناء العمل، وبٌان توظٌؾ الذكاء  -2
االنفعالً بصورة صحٌحة ، وتوزٌع هذه النشرات على ضباط الشرطة لبلستفادة منها فً أداء 

 عملهم الشرطً.

فً مراكز الشرطة،  ضرورة وجود لسم لئلرشاد النفسً وتوفٌر متخصصٌن فً هذا المجال -3
وذلن بهدؾ مساعدة الضباط وإكسابهم مهارات إدارة االنفعاالت وحسن التصرؾ فً مختلؾ 

 الموالؾ.
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إعداد برامج لتنمٌة المدرات االنفعالٌة للضباط، وذلن بهدؾ مساعدتهم فً الضبط والتحكم  -4
الٌجابٌة، وتوفٌر بٌئة بالذات واالنفعاالت، والمدرة على التواصل مع اآلخرٌن، ودعم المشاعر ا

 عمل مشجعة للضباط.

إجراء دراسة حول العبللة بٌن الذكاء االنفعالً والمدرة على اتخاذ المرار فً الموالؾ  -5
 الضاؼطة واألزمات عند ضباط الشرطة.

عمد مإتمر علمً حول الصحة النفسٌة للضباط ،والتركٌز على دراسة الذكاء االنفعالً  -6
 فسٌة.وعبللته بالصحة الن

 ثانٌا: مجال السٌطرة الدماغٌة:

اعتماد معٌار تصنٌؾ الضباط فً ضوء نمط السٌطرة الدماؼٌة )أٌمن، أٌسر، تكاملً(  -1
كمتطلب رئٌسً لبل االشتران فً أٌة دورة تدرٌبٌة، وذلن للتؽلب على الفروق الفردٌة بٌن 

للضباط المشاركٌن فً  الضباط لدر اإلمكان، وحتى ٌكون هنان تجانس فً السٌطرة الدماؼٌة
 نفس الدورة، لكً ٌكون هنان نجاح لمثل هذه الدورة.

اعتماد اختٌار المادة التدرٌبٌة فً ضوء السٌطرة الدماؼٌة السائدة لدى الضباط المشاركٌن فً -2
الدورات، والتركٌز فً إعدادها على النمط التكاملً ، وذلن بهدؾ االستخدام األمثل للدماغ ، 

 على جانب على حساب الجانب األخر. وعدم التركٌز

، وذلن على ؼرار التعلم  Training Based Brainاعتماد التدرٌب المستند على الدماغ -3
، لكً ٌكون التدرٌب ذا فاعلٌة اكبر،  Brain Based Learning المستند على الدماغ 

 وإدخال منحى جدٌد للتدرٌب فً المجال الشرطً.

تدرٌبٌة لتنمٌة  -جهات متخصصة حول كٌفٌة إعداد برامج تعلٌمٌةتدرٌب المدربٌن من لبل -4
السٌطرة الدماؼٌة التكاملٌة للضباط وعدم االلتصار على جانب دون اآلخر، وبالتالً ٌإثر ذلن 

 اٌجابٌا فً االستخدام األمثل للدماغ فً العمل الشرطً.

تخدام األمثل للدماغ وتنوٌع إلامة ورشة تدرٌبٌة للمدربٌن الشرطٌٌن بهدؾ تدرٌبهم حول االس-5
 األنشطة والتدرٌبات الشرطٌة المٌدانٌة التً ٌمكن استخدامها لتحمٌك ذلن.

إجراء دراسة طولٌة لتحدٌد منحنى التؽٌر فً السٌطرة الدماؼٌة لدى الضباط ،لما لذلن من -6
 ل المدربٌن.دور فً تمٌٌم البرامج التدرٌبٌة، وأسالٌب التعلٌم وطرق التدرٌب المستخدمة من لب

تشجٌع فً إجراء أبحاث علمٌة مشتركة فً المجال الشرطً بٌن الباحثٌن والمتخصصٌن فً -7
علم الدماغ وعلم النفس والفسٌولوجً والعلوم الشرطٌة وباستخدام أجهزة مخبرٌه ومماٌٌس 

 للوصول إلى أدق النتائج فً المجال.

ال الشرطً وذلن بما ٌتفك مع محاولة تطوٌر ممٌاس للسٌطرة الدماؼٌة خاص فً المج-8
الموالؾ التً ٌتعرض لها ضابط الشرطة ،و األبحاث العلمٌة الحدٌثة فً مجاالت علم الدماغ، 

 وعلم النفس، والفسٌولوجً.

ضرورة تنظٌم وزارات الداخلٌة فً الوطن العربً مإتمرا خاصا للسٌطرة الدماؼٌة فً -9
فً المجال الشرطً، وذلن بهدؾ الوصول إلى المجال الشرطً نظرا لملة الدراسات العربٌة 

أفضل النتائج فً هذا المجال، وإعادة النظر فً الدورات التدرٌبٌة ، وتطوٌر أدوات لٌاس 
خاصة للسٌطرة الدماؼٌة فً المجال الشرطً ، والتوصل إلى نتائج عملٌة تطبٌمٌة مفٌدة 

 للمدربٌن.
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لشرطة تتناول األنماط المٌادٌة وأنماط إجراء دراسة على المٌادات والرتب العلٌا فً ا-10
 السٌطرة الدماؼٌة، وذلن بهدؾ الوصول إلى أنموذج كمعٌار عند اختٌار المٌادات الشرطٌة.

 المراجع

 -أوال: المراجع العربٌة:

(. دراسة الفروق الوظٌفٌة بٌن النصفٌن الكروٌٌن للمخ فً 2011أبو العبل، مسعد ربٌع.)-1
ى طبلب المرحلة الثانوٌة فً كل من: مصر وسلطنة عمان تفضٌل أسالٌب التفكٌر لد

 .78-11(،4)17، مصر، دراسات تربوٌة واجتماعٌة)دراسة عبر الثمافة(. 

(.مستوى فهم طبٌعة علم الفٌزٌاء وعبللته بالذكاء االنفعالً 2015أبو جحجوح، ٌحٌى دمحم.)-2
، ة التربٌة وعلم النفسمجلة رسال لدى معلمً الفٌزٌاء فً المرحلة الثانوٌة بفلسطٌن.

 .252-48،223الرٌاض، العدد 

(. علم النفس االٌجابً: ماهٌته ومنطلماته النظرٌة 2014أبو حبلوة، دمحم سعٌد عبدالجواد.)-3
 .17(، ص 34، العدد )مؤسسة العلوم النفسٌة العربٌة وآفاله المستمبلٌة.

عبللتها بكل من الذكاء الوجدانً (. أنماط التعلك فً 2015أبو راسٌن، دمحم بن حسن.)-4
، مركز مجلة اإلرشاد النفسً واإلبداع الوجدانً لدى عٌنة من طلبة الثانوٌة العامة.

 .221-133(، 41اإلرشاد النفسً، العدد )

(. اتخاذ المرار 2014أبو عبلم، رجاء محمود، الٌمانً فاطمة السٌد، وإبراهٌم أمانً سٌد.)-5
لدى المٌادات التربوٌة فً ضوء بعض المتؽٌرات الدٌموؼرافٌة. وعبللته بالذكاء الوجدانً 

 .566-534(، 3، العدد )العلوم التربوٌة

(. التفكٌر الحاذق وفما لتفضٌل السٌادة المخٌة وعبللته 2014األعرجً، عمٌل ٌحٌى هاشم.)-6
مجلة ة. بدلة أداء المهارات الهجومٌة لبلعبً دوري الدرجة الممتازة للناشئٌن بالكرة الطائر

 .144-113، 15، جامعة الكوفة، العدد كلٌة التربٌة للبنات للعلوم اإلنسانٌة

. الكوٌت: التفاؤل والتشاؤم: المفهوم والمٌاس والمنطلمات (. 1998األنصاري، بدر.)-7
 مجلس النشر العلمً بجامعة الكوٌت، لجنة التؤلٌؾ والتعرٌب والنشر.

 سلون على العاطفً الذكاء (. أثر2016سوزان دمحم. )البطاٌنة، دمحم تركً، وعتوم ، -8
 إللٌم فً الخاصة الجامعات فً الهٌئة التدرٌسٌة أعضاء نظر وجهة من التنظٌمٌة المواطنة
 ، الجامعة االردنٌة.5635 – 83، 43، اإلدارٌة العلوم مجلة دراساتالشمال. 

وائل للنشر والتوزٌع ،  . عمان : دارعلم النفس الفسٌولوجً(. 2002البٌاتً، خلٌل.)-9
 األردن.

. الرٌاض: التفكٌر والتعلم والذاكرة فً ضوء أبحاث الدماغ(. 2001الحارثً ، ابراهٌم.)-10
 مكتبة الشرلً، السعودٌة.

(.الفروق فً الذكاء الوجدانً تبعا لبعض المتؽٌرات 2016الخالدي، هانً سلٌمان احمد.)-11
مجلة العلٌا فً جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم االمنٌة. الدٌموؼرافٌة لدى طلبة كلٌة الدراسات 

 .122-89(،3)17، )كلٌة التربٌة( جامعة البحرٌن،  العلوم التربوٌة والنفسٌة
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(. اثر التعلم المستند إلى الدماغ فً تنمٌة مهارات التفكٌر 2015الزعبً، احمد دمحم.)-12
، )كلٌة  العلوم التربوٌة والنفسٌةمجلة التؤملً لدى التبلمٌذ الموهوبٌن فً الصؾ الثامن. 

 .75-43(،1)16التربٌة( جامعة البحرٌن، 

(. فاعلٌة برنامج تدرٌبً للذكاء 2015الزٌادات، مرٌم عواد، وجبرٌل موسى عبدالخالك.)-13
دراسات، العلوم االنفعالً فً تحسٌن الرضا عن الحٌاة لدى سٌئً استخدام العمالٌر. 

 .547-533(، 2)42 ، الجامعة األردنٌة،التربوٌة

دراسة نفسٌة لٌاسٌة لدى عٌنة من  -(. أنماط التعلم والتفكٌر1994السلٌمانً، دمحم حمزة.)-14
مجلة مركز البحوث طبلب وطالبات المرحلة الثانوٌة فً مدٌنتً مكة المكرمة وجدة، 

 .209-171( ، 6، العدد )التربوٌة بجامعة لطر

أنماط معالجة المعلومات للنصفٌن الكروٌٌن للمخ (. 2012السلٌمانً، مٌرفت بنت دمحم.)-15
. رسالة وأسالٌب التعلم لدى عٌنة من طالبات الصف الثالث ثانوي بمدٌنة مكة المكرمة

 ماجستٌر ؼٌر منشورة، كلٌة التربٌة، جامعة أم المرى ، السعودٌة.

ط التعلم والتفكٌر لدى طبلب وطالبات جامعة طٌبة. (.أنما2009الشهري، حاسن بن رافع.)-16
 .400-353(،2)1، السعودٌة، مجلة جامعة أم المرى للعلوم التربوٌة والنفسٌة

(. العبللة بٌن السٌطرة 2009الطٌراوي، توفٌك، المدومً عبدالناصر، وسبلمة كمال.)-17
األمنً التخصصً فً  الدماؼٌة واستراتٌجٌة المدرة على حل المشكبلت لدى طبلب الدبلوم

، كلٌة البنات، جامعة مجلة البحث العلمً فً التربٌةاألكادٌمٌة الفلسطٌنٌة للعلوم األمنٌة. 
 .355-329، الجزء الرابع، 10عٌن شمس، العدد 

(.عبللة السٌطرة الدماؼٌة بالمستوى الدراسً والوضع 2006العتوم، ٌاسر عٌسى.)-18
لتخصص لدى طلبة جامعة العلوم والتكنولوجٌا االلتصادي لؤلسرة وبمكان السكن وبا

-718، 33، الجامعة األردنٌة، مجلد دراسات، العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌةاألردنٌة. 
731. 

العوامل االجتماعٌة والنفسٌة وعاللتها باالنتماء (. 2013العتٌبً، ذعار بن فٌصل.)-19
. رسالة امعات فً الرٌاضالوطنً لدى طلبة الجامعات: دراسة مٌدانٌة عل طلبة الج

 دكتوراه ؼٌر منشورة، جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة، السعودٌة.

 مدٌري المائد لدى بفاعلٌة وعبللته االنفعالً الذكاء (. مستوى2014العمرات، دمحم سالم.)-20
-177(،2)10 ،التربوٌة العلوم فً األردنٌة المجلة . األردن فً ومدٌراتها المدارس

190. 

(. دراسة ممارنة لمهارات اإلدران البصري فً 2013جودة، ٌسرب دمحم أبو العٌنٌن.)-21
مجلة كلٌة ضوء نمط السٌطرة المخٌة والجنس والتخصص لدى عٌنة من طبلب الجامعة. 

 .44-14(، 1)152، جامعة األزهر، التربٌة 

لتفكٌر ما وراء أنماط السٌطرة الدماغٌة وعاللتها با(.2015حمودة، أالء زٌاد دمحم.)-22
رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة، كلٌة الدراسات العلٌا،  المعرفً لدى طلبة جامعة األزهر.

 جامعة األزهر، ؼزة، فلسطٌن.

إدارة الضغوط النفسٌة وعاللتها بسمتً الشخصٌة المناعٌة) (.2014حنصالً، مرٌامة.)-23
الصالبة النفسٌة والتوكٌدٌة( فً ضوء الذكاء االنفعالً: دراسة مٌدانٌة على األساتذة 
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.رسالة دكتوراه ؼٌر منشورة، كلٌة  الممارسٌن لمهام إدارٌة جامعة دمحم خٌضر بسكرة
 بسكرة، الجزائر. العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة، جامعة دمحم خٌضر

(. السٌطرة الدماؼٌة لدى العبً كرة المدم فً فلسطٌن. 2010المدومً، عبدالناصر. )-24
(، 4(،العدد )11)كلٌة التربٌة(،جامعة البحرٌن المجلد )مجلة العلوم التربوٌة والنفسٌة

257-276. 

الدماؼٌة الشائع (. أنماط السٌطرة 2013المرعان، جهاد سلٌمان، والحموري، خالد عبدهللا.)-25
مؤتة لدى الطلبة المتفولٌن تحصٌلٌا والعادٌٌن فً السنة التحضٌرٌة فً جامعة المسٌم. 

 .32-11(، 2)28، للبحوث والدراسات، العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة

 طلبة لدى والتدٌن االنفعالً بالذكاء وعبللتها (. السعادة2013سماوي، فادي سعود.)-26
، الجامعة األردنٌة، المجلد  دراسات)العلوم التربوٌة(العالمٌة.  مٌةاإلسبل العلوم جامعة

(40 ،)729-749. 

. الماهرة: دار الفكر التدرٌب العملً فً المجال الرٌاضً(. 2001شمعون ، دمحم العربً.)-27
 العربً ، مصر.

طلبة  (. أنماط التعلم المفضلة لدى2009طبلفحة، فإاد طه، والزؼول ، عماد عبدالرحٌم.)-28
 .297-269(، 1،2)25، مجلة جامعة دمشكجامعة مإتة وعبللتها بالجنس والتخصص. 

(. وظائؾ النصفٌن الكروٌٌن للمخ فً عبللتها بالجنس 1988عبادة، احمد عبداللطٌؾ.)-29
مجلة والتخصص والمٌول المهنٌة والبلمهنٌة لدى طبلب الصؾ الثالث الثانوي العام، 

 .206-167(، 1( ، العدد )2المجلد ) نفس )جامعة المنٌا(،البحث فً التربٌة وعلم ال

دراسات  (. التفاإل والتشاإم وللك الموت: دراسة عاملٌه.1998عبدالخالك، احمد. )-30
 .374-361(، 4-3)8نفسٌة، 

 الحٌاة نحو بالتوجه وعبللته (. التفاإل2014عبدالكرٌم، إٌمان صادق ، وربا الدوري.)-31
 السادس ، العددانمجلة البحوث التربوٌة والنفسٌةالتربٌة للبنات.  كلٌة طالبات لدى

 .265-239والعشرون، والسابع والعشرون

ممٌاس الذكاء االنفعالً مفهومه   (.2002عثمان، فاروق السٌد، عبد السمٌع دمحم. )32-
، الكتاب الخامس لٌاسه، المٌاس واالختبارات النفسٌة سلسلة التربٌة وعلم النفس

 ون، المٌاس واالختبارات النفسٌة أسس وأدوات، الماهرة: دار الفكر العربً، مصر.والعشر

العاللة بٌن السٌطرة الدماغٌة مستوى االٌجابٌة (. 2012عزرائٌل، رٌم مصطفى دمحم.)-33
. رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة، كلٌة الدراسات لدى العبً الكرة الطائرة فً فلسطٌن

 ٌة ، نابلس، فلسطٌن.العلٌا، جامعة النجاح الوطن

(. وظائؾ النصفٌن الكروٌٌن وعبللتهما باألداء على 1986عكاشة ، محمود فتحً .)-34
( ، 7)جامعة المنصورة(، العدد ) مجلة كلٌة التربٌةبعض اختبارات الذكاء والتفكٌر، 

 .243-179( ، 4الجزء )

تزان االنفعالً والرضا الذكاء االجتماعً وعاللته باال(. 2013عٌسى، حسٌن عبدالمجٌد.)-35
. رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة، كلٌة عن الحٌاة لدى افرد شرطة المرور بمحافظة غزة
 الدراسات العلٌا، الجامعة اإلسبلمٌة، ؼزة، فلسطٌن.
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(.مستوى الذكاء العاطفً لدى طلبة 2014ؼٌث، سعاد منصور، والحلح لمى دمحم علً.)-36
لتخصص العلمً والنوع االجتماعً والتحصٌل الجامعة الهاشمٌة فً ضوء متؽٌرات ا

(، 7) 2. مجلة جامعة المدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوٌة والنفسٌةاألكادٌمً. 
273-306. 

(. أنماط السٌطرة المخٌة لدى طلبة كلٌة 1999كاظم ، علً مهدي وٌاسر ، عامر حسن.)-37
( 49المصرٌة العامة للكتاب(، العدد ))الهٌئة مجلة علم النفس التربٌة فً جامعة لارٌونس.

 ،6-17. 

(. تؤثٌر التفاعل بٌن أسلوب التعلم والتفكٌر 1995كامل مصطفى دمحم ، والصافً عبدهللا.)-38
مجلة جامعة الملن وحالة الملك على التحصٌل الدراسً لدى عٌنة من طبلب الجامعة، 

 .311-274( ،2( ، العدد )7، المجلد ) سعود )العلوم التربوٌة والدراسات اإلسالمٌة(

(. أنماط التعلم والتفكٌر لطبلب الثانوي األزهري والثانوي العام 1988مراد، صبلح دمحم.)-39
بحوث ولراءات فً علم وعبللتهما بالمٌل العصابً، فً صبلح مراد ودمحم عبدالؽفار، 

 ، الماهرة : دار النهضة العربٌة  ، مصر.النفس

(. مساهمة البٌئة التعلٌمٌة فً تعزٌز السٌادة المخٌة: 2003والزلاي نادٌة.) مزٌان دمحم،-40
)كلٌة مجلة العلوم التربوٌة والنفسٌة دراسة مٌدانٌة فً بعض الجامعات الجزائرٌة.

 .42-7(،4( ، العدد)4التربٌة( جامعة البحرٌن، المجلد )

التعامل مع الضؽوط النفسٌة  (.الذكاء الوجدانً وعبللته بؤسالٌب2015المزٌانً، احمد.)-41
مركز جٌل البحث عند األحداث الجانحٌن نزالء مإسسات إعادة التربٌة: دراسة مٌدانٌة. 

 .84-65(، 6، العدد )العلمً

(. الذكاء الوجدانً 2015المشوح، سعد بن عبدهللا، والوهطة، دمحم بن ٌوسؾ. )-42
بالمرحلة الثانوٌة بمدٌنة واستراتٌجٌات مواجهة الضؽوط لدى المرشدٌن الطبلبٌٌن 

 .131-47(، 41، مركز اإلرشاد النفسً، العدد )مجلة اإلرشاد النفسً الرٌاض.

مجلة (. لٌاس مستوى الذكاء االنفعالً لدى طلبة الجامعة. 2015الموسوي، عباس نوح.)-43
 .168-127، 147 كلٌة التربٌة للبنات للعلوم اإلنمائٌة،

 

 -ثانٌا: المراجع االجنبٌة:

-44 Bar- On, R. (2006). The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI). 

Journal of  Psicothema, 18, 13- 25. 

45-Bert, S& John.V. (2008). A tensional processes of high-skilled soccer players with 

congenital hemiparesis: differences related to side of the hemispheric lesion. 

Motor Control, 12 (1).55-66. 

46-Botterill ,C .,& Brown ,M.(2002). Emotion and perspective sport. International 

Journal of Sport Psychology, (33),38-60. 

47-Danna. N, Aliya. T, Aksaul. K, Bibigul. A, Saya.B, & Nazira.S.(2015).Impact of 

emotional intelligence on formation of  meaning existential strategy among 

students. Procida- Social and Behavioral Sciences,171, 390-395. 
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48-Elizabeth L. Langevin.(2013).Undergraduate student happiness and academic 

performance: A correlation study. Unpublished doctoral dissertation, University 

of Phoenix. 

49-Farhana,W, Sharefah, M, Norsidah.N& Melissa,M.(2015).Comparative study of 

part-time and full-time students emotional intelligence, psychological well-being 

and life satisfaction in the Era of new technology. Procida- Social and 

Behavioral Sciences,170,234-242. 

50-Goldman, D. (1995). Emotional intelligence, why It can matter more than IQ. 

Bantam Books, new York . 

 51-Goleman, D. (2000). Emotional intelligence. In Sadock, B. and Sadock, V. 

(Eds.), Comprehensive textbook of psychiatry, seventh edition. Lippincott 

Williams & Wilkins: Philadelphia. 

52-Jackson C.,  Alex D.(2015). Emotional intelligence and academic success among 

low income college students . International Journal of Education and Social 

Science ,2(3),35-42. 

53-Jensen,E.(2001). Brain-Based learning. Store San Diego, USA. 

54-Karene , Saad,(2011), Emotionally smart makes you more motivated: 

Associations between emotional intelligence, motivation, and work outcomes 

in police source handlers. unpublished doctoral dissertation , University of 

Ottawa , Canada. 

55-Katherine E. Lower.(2014). Understanding resilience and happiness among 

college students. Unpublished doctoral dissertation, Middle Tennessee State 

University. 

56-Kean, B., Leary, P., & Toth, P. (1993). School principals, left-brain, right-brain 

leadership. National Forum of Applied Educational Research Journal, 5(2), 

69-73. 

57-Mayer J.D. & salovey, P. (1995). Emotional intelligence and the construction and 

regulation of feelings. Applied & preventive psychology, (4), 197-208. 

58-Miller. M, Alan. K, & Michael. S.G.(2002). Hemispheric encoding asymmetry is 

more apparent than real. Journal of Cognitive Neuroscience 14(5),  702-708. 

59-Mohamad. N, Mohd.A, Zaharuddim. I,& Ahmad.N.(2015).Malaysian computer 

professional: Assessment of emotional intelligence and organizational 

commitment. Procida- Social and Behavioral Sciences,172, 238-245. 

60-Noorazzila.SM & Ramlee. A.(2014).The relationship between emotional 

intelligence and job performance of call center agents. Procida- Social and 

Behavioral Sciences, 129,75-81. 

61-Romualdas M, Audrone D, & Dallia L. (2014). Social  skills and life satisfaction 

of  Lithuanian first-and senior year university students. Social Behavior and 

Personality, 42(2), 285-294. 
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62-Schutte, N.S., Malouff, J.M., Hall, L.E., Haggerty, D.J., Cooper, J.T., Golden, 

C.J., & Dornheim, L. (1998). Development and validation of a measure of 

emotional intelligence. Personality and Individual Differences,25,167-177. 

63-Soliaman ,A, &Torrance, E.(1986). Styles of learning and thinking of college 

students in the Japanese , United States, and Kuwait cultures, The Creative Child 

and Adult Quarterly, 11,196-204. 

64-Soliaman ,A.(1989),Sex differences in the styles of thinking of college students in 

Kuwait ,The Journal of Creative Behavior, 23,38-45. 

65-Springer , S & Deutsch, G. (2003). Left brain, right brain :perspectives from 

cognitive neurosciences, Freeman Company, New York. 

66-Torrance ,E, & Sato.S.(1979). Difference  in Japanese and United States styles of 

thinking, The Creative Child and Adult Quarterly,4,145-151. 

67-Willman, T.(1981).Cerebral hemispheric specialization of academically gifted and 

non-gifted male and female adolescents, The Journal of Creative Behavior,(15), 

(4),276-277. 

 ( :ممٌاس دٌان للسٌطرة الدماغٌة0الملحك رلم )

( سإاال ، والمطلوب وضع دائرة حول )أ( أو )ب( بما ٌنطبك علٌن 21ٌشتمل الممٌاس على )
 وال ٌجوز وضع دائرة حول البدٌلٌن.

 ال اشعر بالمرح مع المؽامرات-تع بالمؽامرات واشعر بالتسلٌة               باستم-أ -1

 ال أؼٌر طرٌمة أدائً إذا كانت جدٌدة-ابحث عن طرٌك جدٌد للمٌام باألعمال المدٌمة     ب-أ -2

 للعمل األخرانهً العمل الذي ألوم به ثم انتمل -أبدا بؤعمال كثٌرة ال تنتهً                       ب-أ -3

 استعمل خٌالً فً كل شًء ألوم به      -لست خٌالٌا فً عملً                            ب-أ -4

 استطٌع أن اشعر بما سوؾ ٌحدث -استطٌع تخٌل ما سوؾ ٌحدث                    ب-أ -5

 طرٌمة لحل مشكلة معٌنة    أحاول إٌجاد أكثر من-أحاول إٌجاد الطرٌمة المثلى لحل مشكلة معٌنة    ب-أ -6

 تفكٌري مثل كلمات تدور فً عملً -تفكٌري مثل صور تدور فً عملً.             ب -أ -7

 أتساءل عن األفكار الجدٌدة أكثر من اآلخرٌن        -أوافك على األفكار الجدٌدة لبل اآلخرٌن         ب -أ -8

 ٌعتمد اآلخرون أنً منظم جٌدا -ب        ال ٌفهم اآلخرون طرٌمة ترتٌبً لؤلشٌاء  -أ -9

 أتصرؾ عادة حسب شعوري-لدي انضباط جٌد                               ب-أ -10

 ال أفكر بالولت حٌن اعمل -انظم الولت للمٌام بعملً                        ب-أ -11

 اشعر بؤنه صحٌحاختار ما  -اختار ما هو صحٌح بصعوبة                  ب-أ -12

 ألوم باألشٌاء المهمة أوال والسلة الحما -ألوم باألشٌاء السهلة أوال والمهمة الحما        ب-أ -13

 أحٌانا ال ٌكون لدي أفكار فً المولؾ الجدٌد -لدي الكثٌر من األفكار فً المولؾ الجدٌد      ب-أ -14

 علً أن اخطط وانظم حٌاتً-ب  علً تؽٌٌر الكثٌر فً حٌاتً                 -أ -05

اعلم أننً على صواب حتى فً حالة عدم توفر  -اعلم أننً على صواب الن لدي أسباب جٌدة   ب-أ -16
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 أسباب جٌدة    

 أفضل المٌام بعملً فً اللحظات األخٌرة -انظم عملً حسب الولت المتوفر لدي          ب-أ -17

 احتفاظً باألشٌاء ٌعتمد على ما افعل-خاص        بأحافظ على كل شًء فً مكانه ال-أ -18

 استطٌع إتباع الخطط الخاصة باآلخرٌن -علً إعداد خططً الخاصة                  ب -أ -19

 أنا شخص ثابت وصعب التؽٌٌر -انؤ شخص مرن جدا                           ب-أ -20

 احتاج لمن ٌرشدنً للمٌام بالمهام الجدٌدة -الجدٌدة  بألرر طرٌمة عملً بنفسً للمٌام بالمهام  -أ -21
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