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 التف اعل االجتماعي وعالقته باإلتزان النفسي واألداء المهني  
 لدي العاملين في مجال تدريب الطيران

 
 (2)محمد رزق البحيري -(1)عائشة محمد عبد الحفيظ السيد صقر

 ( 4)عادل السيد إبراهيم الفقي-(3)الشيماء بدر عامر جاد
    جامعة عين شمس ،لةالعليا للطفو كلية الدراسات ( 2 األكاديمية المصرية لعلوم الطيران( 1
 خبير علوم الطيران النظرية( 4 جامعة عين شمس، معهد الدراسات والبحوث البيئية( 3

 وعميد كلية المراقبة الجوية )سابقًا(.
 

 المستخلص
بصفة عامة إلي التعرف علي أهمية التفاعل اإلجتماعي ومدي تأثيره  هدفت الدراسة 

داخل  يران وانعكاسه علي آدائهم المهنيلعاملين بمجال تدريب الطعلي االتزان النفسي لدي ا
التي تخدم كافة االنشطة في ك اآلثر علي نجاح صناعة الطيران بيئة العمل  وانعكاس ذل

 50( مقسمة الي  150من ن =) جميع بيئات الحياة المختلفة وقد تكونت عينة الدراسة
ملين بمجال الطيران وقد تم أختيار العينة من االداريين العا 50‘ مراقب جوي  50 ،طيار

ر للطيران وقد بطريقة قصدية  من االكاديمية المصرية لعلوم الطيران والشركة القابضة لمص
، لباحثة )مقياس التقاعل االجتماعي، مقياس االتزان النفسيمن اعداد امقاييس  3استخدمت 

 سعفان تماعي الثقافي للدكتورمحمدمقياس االداء المهني ( ومقياس المستوي االقتصادي االج
لتحليل البيانات ومعالجتها وتم SPSS وقد استخدمت الباحثة البرنامج اإلحصائي 2016

استخدام معامل بيرسون للتأكد من صدق االتساق الداخلي لالستبانة وكذلك ايجاد معامل 
ون للتجزئة النصفية  ومعامل سبيرمان برال بعد والدرجة الكلية لالستبانة ارتباط بيرسون بين ك

 ومعامل ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات أداة الدراسة 
وقد أسفرت  نتائج الدراسة عن وجود عالقة ذات داللة احصائية في التفاعل 
االجتماعي بين الطيارين والمراقبين الجويين في اتجاه الطيارين وكذلك وجود عالقة ذات 

طيارين مقارنة بالمراقبين الجويين في اتجاه الطيارين داللة احصائية في االتزان النفسي بين ال
كما توجد عالقة ذات داللة احصائية في االداء المهني بين الطيارين والمراقبين الجويين في 

توجد عالقة ذات داللة احصائية علي المتغيرات الثالثة بين المراقبين  –اتجاه الطيارين 
لمراقبين الجويين .وتضمنت توصيات الدراسة الجويين والموظفين اإلداريين في اتجاه ا
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االهتمام بابراز دور المراقب الجوي وأهميته واالهتمام بتدريب صف ثاني لزيادة أعداد 
المراقبين الجويين لتخفيف حدة الضغط المهني مما يؤدي إلي زيادة التفاعل االجتماعي لديهم 

 نفسي والصحة النفسيةوكذا االتزان النفسي الذي يعد أهم محاور االستقرار ال
 االداء المهني  –االتزان النفسي  –التفاعل االجتماعي  :الكلمات المفتاحية

 

 مقدمة
لذا جاء االهتمام باألفراد من  ؛يمثل العنصر البشري عامل رئيس في نجاح المؤسسات

ناجحة ترقي بالمؤسسات إلى تحقيق  إنسانيةخالل توفير السبل المناسبة إلقامة عالقات 
يتفاعل مع البيئة  حتىتحديات على الفرد أن يواجهها ويتغلب عليها  ومن ثم فهناك، افهاأهد

النفسي للفرد الذي يعد  االتزانينعكس  بدوره على  اً جيد المحيطة به تفاعالً  االجتماعية
 .بمثابة نقطة تحول ومرآة عاكسة للنجاح المهني 

ت الرئيسة التي ينبغي ألي منظمة التحديا إحدىمؤسسة  أليبيئة العمل الداخلية  وتعد
المستقبلية واألهداف الكلية للمنظمة بغض النظر  االستراتيجياتمواجهتها في إطار تحديد 

أو نطاق عملها الذي ينعكس بدوره على معنويات العاملين مع الظروف  أنشطتهاعن 
من  ونشلظروف التي يعيلطبقا  مسلوكه تكييف ونيستطيع عادة مالذا فهم  مالمحيطة به

 )عبد العزيز خاللها فاإلنسان العامل داخل المنظمات يتأثر بالبيئة التي يعمل فيها سابقا
 .(2002القوصي: 

وكان االعتقاد السائد لدى المنظمات أن النجاح المؤسسي ورفع أداء العاملين يأتي عن 
أي أن  ؛طريق تطوير المنتج واستخدام أحدث التقنيات باإلضافة إلى مهارات العاملين 

الجانب اإلنساني المتمثل في األفراد شيء ثانوي أما في الوقت الحالي فيمثل العنصر 
فاألفراد ، في تحديد هوية المنظمة الحديثة ورسم معالم مستقبلها  البشري أعظم القوي المؤثرة

 الزاوية والدعامة الرئيسة لنجاح المنظمات وتحقيقها ألهدافها )منال عبد الحميد، هم حجر
2011.) 
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ومن هذا المنطلق ولما كان مجال الطيران من أهم المجاالت التي تخدم جميع األنشطة 
االتزان  والن... إلخ(  زراعيةو صناعية، و اجتماعية، و  تجارية،و ألي دولة )سواء اقتصادية، 

 هخلل في وأينجاحهم وتحقيق أهداف عملهم  سرهو النفسي لدى العاملين في هذا المجال 
مهندس فرد األمن/ الموظف اإلداري/ /مة أو كارثة بداية من العامل البسيط أز  إلىيؤدي 

ضابط  / اإلرشاد والحركة االرضية ضابط/المرحل الجوي /المراقب الجوي /الصيانة 
الطيار( والتي تشرف األكاديمية المصرية لعلوم الطيران بتدريب وتخريج تلك  /العمليات 

  ليمي.واإلقالمحلي  ىالكوادر على المستو 
التدريب  بها بأنها الجهة الوحيدة المنوطالمصرية لعلوم الطيران األكاديمية  تتميزو 

 مجال الطيرانفي الشرق األوسط في هذا المجال وحيث أن العمل في  واألوليداخل مصر 
والمهارة التي تقوم على التفاعل االجتماعي الناجح داخل بيئة العمل  األداءيتطلب الدقة في 

واالداء  االتزان النفسيب وعالقتهاالهتمام بدراسة التفاعل االجتماعي  الدافع إلى كانمما 
 .لدى العاملين بهذا المجال وصوال إلى تحسين أدائهم المهني  المهني
 

 مشكلة البحث
من أهم وأبرز أهداف المنظمات في أدوار حياتها، فهو الذي يكفل  مهنياألداء الإن 

ها الميزة التنافسية ويمكنها من مواجهة تحديات البيئة الخارجية لها البقاء والنمو ويحقق ل
لذا تنشأ المؤسسات وتنمو لغرض  سواء كانت منظمة خاصة أو عامة )خدمية أو إنتاجية (

، وذلك األداء هو الوجه اآلخر هو الوسيلة والهدف في الوقت ذاتهأساسي حيوي يكون 
المنظمة ومن خالله تحدد طريقها للتوسع والتميز  لإلنتاجية الفردية التنظيمية فباآلداء تحيا

واالستمرار وبسببه قد تخفق وتفشل لذلك تسعي المنظمة الي تدعيم مركزها بين المنظمات 
إقتصادية  المماثلة أوالمنافسة بوضع األداء نصب عينها كهدف يقود إلي أهداف أخري

جتماعية من اجل االستمرار واالرتقاء المتواصل  (2000رم ، )سالم أك.وا 
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إن اهتمام المنظمات اليوم بجميع العوامل التي تؤثر في السلوك اإلنساني هو في 
الحقيقة إهتمام بمكانتها مستقباًل باعتبار أن العنصر البشري في المنظمة إحدي أكبر ركائز 
إستمرارها لذلك كان جديرًا باإلهتمام وبكل مايتأثر به ويؤثر فيه قصد الوصول به إلي درجة 

 ( 2008حقق لديه الرضا عن وظيفته ) الهاشمي لوكيا: ت
كما أن نمو الشخصية وتطورها تتأثر بإشباع الحاجات ، إذ يؤدي إشباع الحاجات إلي 
أن يصبح الشخص أكثر اتزانا وأكثر إنتاجا ويشعر باالستقرار النفسي والرضا وأن هذا 

نما اإلشباع المتز  ن المقبول الذي يشعر الفرد باإلكتفاء اإلشباع اليعني حتما اإلشباع التام وا 
ويشهد العالم اليوم سباقًا ملحوظًا في مختلف ميادين الحياة مما انعكس  واليشعره باإلحباط 

مكانيات يعمل  ذلك علي األفراد حيث أصبح كل منهم يعمل علي إظهار ما لديه من قدرات وا 
لمتسارعة التي تحبط به ويعتبر جاهدًا علي تطويرها بما يتماشي مع المتطلبات والتطورات ا

إشباع حاجات الفرد بشكل عام والحاجات النفسية بشكل خاص من العوامل الهامة والرئيسة 
التي من شأنها مساعدة الفرد في تكوين مفهومه عن ذاته بما يتناسب وينسجم مع قدراته 

مكانياته والتي تجعله قادرًا علي ضع مستويات من الطموح الواقعية ) عال ء القطناني وا 
:2011 ) 

في وقتنا الراهن وعلى مختلف أشكاله عصب حياة اإلنسان  التفاعل اإلجتماعييعتبر و 
الذي ال يكف عنها رغبة في التواصل مع اآلخرين كي  يشبع رغباته وأحيانا فضوله في 
التعرف عليهم وعلى ما يدور في أذهانهم وما يحملونه من توجهات وأراء ، وفي نفس الوقت 

يتم   عمليةقل إليهم ما لديه من أفكار ومعتقدات ، وطبقا لهذا فإن االتصال الشخصي يمثل ين
بموجبها نقل وتبادل األفكار والمعلومات وتأثير ذلك على سلوك البشر واتجاهاتهم ، 

مهما كان نشاطها تشعر بأهمية االتصاالت اإلدارية في تعزيز كفاءتها  اإلداريةوالمنظمات 
 ( 2017)صندوق محمد :لمنافسة . وقدرتها على ا

البيئة األسرية أو االجتماعية أو المهنية ال بفإن الفرد الذي يشعر بتهديد بيئي سواء 
يتمتع  باالستقرار النفسي ويشعر بالخوف من المجهول ويترقب وقوع الخطأ ويشعرباألرتياب 
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كه باالنسحاب عند مقابلة اآلخرين ويظهر الحذر والتحفظ الشديد ويتصف سلو  والتوتر
 تطيع أن يخططوالعدوان والتمرد ويصبح أكثر انشغاال بنفسه ومشكالته الخاصة فال يس

للمستقبل وأن ينشيء أسرة سليمة ومن هنا يتضح لنا أهمية االستقرار النفسي والتفاعل 
االجتماعي في بيئة العمل التي تمثل في تلك الدراسة عينة بحثية وهي صناعة الطيران 

ذي يقوم به األفراد في تلك الصناعة دور هام جدًا وأدق تفاصيله تؤثرعلي صناعة ال فالدور
تمثل نتيجة اتخاذ قرارات خاطئة بالسلب  هالنشاط إما بالسلب أو باإليجاب وفي حالة تأثير 

البشرية والبيئية والتجارية والصناعية ...إلخ ويمثل  العناصرمن خطرا وخسائر فادحة 
كل أفراد فوات تلك الصناعة بداية من العامل البسيط حتي الطيار العنصر البشري أهم ثر 

هذا الصرح وتلك الصناعة العظيمة مسئولون السالمة واألمان الستمرار ذلك الكيان 
لديهم  ويتعرض كثيرًا من األفراد للعديد من ضغوط العمل التي قد تؤثر علي األمن النفسي

م توزيعه علي عينة من المراقبين الجويين ،ومن هذا المنطلق ومن خالل استطالع رأي ت
والطيارين واالداريين فإن مشكلة الدراسة تتلخص في معرفة إلي أي مدي يؤثر التفاعل 
لي أي مدي يؤثر االتزان النفسي علي اآلداء المهني داخل  اإلجتماعي علي االداء المهني وا 

 بيئة العمل في مجال تدريب الطيران
التي تناولت العالقة بين التفاعل االجتماعي واالتزان النفسي  ولندرة الدراسات السابقة

في  –واالداء المهني  لدي العاملين في مجال تدريب الطيران وخاصة في البيئة العربية 
حدود ما اطلعت عليه الباحثة والدراسات التي تناولت التفاعل االجتماعي لدي العاملين في 

وانعكاسه علي االداء المهني للعاملين مما مثل الدافع  مجال تدريب الطيران واالتزان النفسي
للقيام بهذه الدراسة لتحديد طبيعة العالقة بين التفاعل االجتماعي واالتزان النفسي واالداء 

 المهني لدي العاملين في مجال تدريب الطيران
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 أسئلة البحث
لدي عينة من  االتزان النفسي واالداءالمهني بكل منالتفاعل االجتماعي  عالقةما  .1

 الطيارين والمراقبين الجويين واالداريين من العاملين في مجال تدريب الطيران ؟
لدي عنه و المراقبين الجويين لدي التفاعل االجتماعي لدي الطيارين عنه  ما مدي اختالف .2

 الموظفين؟
 تباين االتزان النفسي لدي الطيارين والمراقبين الجويين والموظفين ؟ما مدي  .3
 االداء المهني لدي الطيارين عن المراقبين الجويين عن الموظفين ؟ تباين ما مدي .4

 

 أهداف البحث
االتزان النفسي واألداء المهني كل من  العالقة بين التفاعل االجتماعي و الكشف عن .1

 جال تدريب الطيران.في ملدي العاملين 
 تفاعل االجتماعي .دراسة الفروق بين الطيارين والمراقبين الجويين واالداريين في ال .2
الطيران )طيارين ومراقبين جويين واداريين ( في التفاعل  مجالفي المقارنة بين العاملين  .3

 ي.االجتماعي واالتزان النفسي واالداء المهن
 

 فروض البحث
يوجد ارتباط دال إحصائيًا بين درجات عينة الدراسة من العاملين في مجال الطيران علي  .1

 اعي واالتزان النفسي واالداء المهني.مقاييس التفاعل االجتم
توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات العاملين في مجال الطيران ) الطيارين  .2

 والمراقبين الجويين والموظفين اإلداريين ( علي مقيايس التفاعل االجتماعي 
يارين توجد فروق دالة احصائيا بين متوسطات درجات العاملين في مجال الطيران ) الط .3

 لنفسي والمراقبين الجويين والموظفين ااإلداريين ( علي مقياس االتزان ا
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توجد فروق دالة احصائيًا بين متوسطات درجات العاملين في مجال الطيران ) الطيارين  .4
 .والمراقبين الجويين والموظفين ( علي مقياس األداء المهني

 

 حدود البحث
( من العاملين بمجال  150ة علي ) ن = اشتملت عينة الدراس: المحددات البشرية .1

موظف اداري بمجال الطيران ، وتم  50، مراقب جوي 50‘ طيار  50الطيران )تدريب 
 10.861وانحراف معياري  43.700اختيارهم بطريقة قصدية بمتوسط عمري للطيارين 

ومتوسط عمري  7.194وانحراف معياري  46.600ومتوسط عمري للمراقبين الجويين
 .10.097وانحراف معياري  46.605يين لإلدار 

قد اختيرت هذه العينة في صورتها : : جمهورية مصر العربيةالمحددات المكانية .2
النهائية من العاملين باالكاديمية المصرية لعلوم الطيران ومركز تدريب شركة مصر 

 للطيران التابعين لوزارة الطيران المدني المصري 
وحتي نهاية شهر  2020اسة في بداية شهر ينايرأجريت الدر : المحددات الزمنية .3

 .2020فبراير 
 

 منهج البحث
وذلك حيث الكشف عن العالقة بين التفاعل  المنهج الوصفي االرتباطي المقارن:-

االجتماعي واالتزان النفسي واالداء المهني لدي عينة الدراسة من العاملين بمجال تدريب 
راقبين الجويين واالداريين في التفاعل االجتماعي واالتزان الطيران والمقارنة بين الطيارين والم

 النفسي واالداء المهني .
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 البحث أهمية

 تطبيقية في التالي: ىأمكن تقسيم أهمية الدراسة إلى أهمية نظرية وأخر 
  النظرية: األهمية: أوالا 
 تماعي تناولها ألحد الموضوعات البحثية في مجال العلوم اإلنسانية وهو التفاعل االج

في حياة األفراد وهما االتزان النفسي واألداء  ىأهمية قصو  يوعالقته بمتغيرين ذو 
 .المهني

  دراسة متغير التفاعل االجتماعي الذي يمثل أهمية كبيرة الرتباطه بكل األنشطة اليومية
 التي يقوم بها الفرد في بيئة العمل والبيئة االجتماعية.

 طراد االهتمام بالعوامل المرتبطة به توجد ندرة في ا  عي و رغم تعاظم أهمية التفاعل االجتما
 واألداءالدراسات العربية التي تناولت التفاعل االجتماعي وعالقته باالتزان النفسي 

 المهني.
  مجال تدريب في إثراء اإلطار النظري عن متغير التفاعل االجتماعي لدى العاملين

 الطيران.
 إليهة العمل والبحث في الوصول معرفة دور االتزان النفسي داخل بيئ. 
 التفاعل االجتماعي في تحسين بيئة العمل معرفة دور. 
  عالقة المسئوليات والواجبات باالتزان النفسي بالتطبيق على المدربين لتحقيق الهدف من

 األداء.التدريب وتحسين 
عل االجتماعي قد تفيد نتائج هذه الدراسة في ضرورة تنمية التفا األهمية التطبيقية: اثانيا 

 واألداءعلى االتزان النفسي  ايجابيةلدى العاملين بمجال تدريب الطيران لما له من نتائج 
 المهني.
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قد تفيد نتائج هذه الدراسة إلى لفت انتباه القائمين على العمل في مجال التدريب على 
دى العاملين ل األداءضرورة تحسين التفاعل االجتماعي واالهتمام باالتزان النفسي لتحسين 

 .بمجال تدريب الطيران
هذه الدراسة في تحقيق أهدافها على إعداد ثالثة مقاييس للتفاعل االجتماعي  اعتمدت

المهني والتي نأمل أن تكون بمثابة إضافة لفتح مجاالت بحثية بهدف  النفسي واألداءواالتزان 
 أدائهمتالي تحسين الحفاظ على االتزان النفسي لدى العاملين في كافة المؤسسات وبال

 .الوظيفي والتغلب على ضغوط العمل
 

 مصطلحات البحث
  Social Interaction التفاعل اإلجتماعي -أوالا 

هو قدرة الفرد علي التكيف واالنخراط في البيئة التي يعيش فيها  :التعريف اإلجرائي للباحث
ش معهم بآراء وأفعال سواء بيئة األسرة أو العمل أو المجتمع بشكل عام بما يجعله يتعاي

تتناسب مع سلوكه المجتمعي نحو الفرد اآلخر وهي دافع لدخول الفرد في عالقات إجتماعية 
مع الغير عن طريق االتصال الجيد ويظهر أثره في العالقات التي تتكون نتيجة مشاركة 

تجابات األفراد فيما بينهما في مواقف وأنشطة الحياة اليومية ويعبر عنه إجرائًيا في االس
اللفظية لعينة الدراسة من الطيارين والمراقبين الجويين واإلداريين علي مقياس التفاعل 

 (.وناالجتماعي )إعداد الباحث
 Psychological Stability االتزان النفسي  -ثانياا

علي أنه نقطة التعادل النفسي لتقبل الفرد لذاته وتواصله اجتماعًيا  التعريف اإلجرائي للباحث:
اعلية والتي يستطيع عندها الفرد التكيف والتوافق مع كل ما يحيط به ويمتلك عندها بف

شباع حاجاته النفسية وموازنة  مقومات تحمل المسئولية االجتماعية والقدرة علي اتخاذ القرار وا 
األمور وتقديره للمواقف دون الوقوع في أزمات نفسية ويعبر عنه إجرائًيا في االستجابات 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 وآخرون رضوي معوض العريني
 

 2021( يناير3جزء )، ولاأل العدد، لخمسونا المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

126 

عينة الدراسة من الطيارين والمراقبين الجويين واإلداريين علي مقياس االتزان النفسي اللفظية ل
 ون()إعداد الباحث

 Professional performanceاألداء المهني  -ثالثاا
هو قدرة الفرد علي القيام بدوره المؤسسي مستخدًما قدراته  التعريف اإلجرائي للباحث:

متطلباته المهنية بما يتناسب مع أهداف المؤسسة وهو نتاج المهارية وقيمه األخالقية لتلبية 
مجموعة األنشطة والمهام التي يقوم بها الفرد داخل المؤسسة ويعبر عنه إجرائًيا في 
االستجابات اللفظية لعينة الدراسة من الطيارين والمراقبين الجويين واإلداريين علي مقياس 

 (.وناألداء المهني )إعداد الباحث
 

 ات السابقةالدراس
 :لدراسات السابقة في محاور ثالثةأمكن تقسيم ا

  دراسات تناولت التفاعل اإلجتماعي :أوال
عن تأثيرات سوء المعاملة علي كال من التوافق ( Moran, 2008)دراسة موران  -

االجتماعي االكاديمي لدي طالب المدارس الثانوية ، هدفت الدراسة إلي فحص إلي أي 
وافق اإلجتماعي األكاديمي يتأثران بالمعاملة السيئة واألسباب التي مدي أن كال من الت

تؤدي إلي ذلك لدي مجموعة من طالب المدارس الثانوية الذين يتعرضون بالفعل 
للمعاملة السيئة . وهدفت الدراسة أيضًا إلي إثبات أن المعاملة الجيدة تؤدي بالطالب في 

مي كما إنها تؤدي إلي التوافق االجتماعي وقد هذه المرحلة إلي اإلنجازوالتحصيل األكادي
من تلك الفئة التي  24:14( طالبًا تتراوح أعمارهم مابين 174تألفت عينة الدراسة من )

تتعرض لإلساءة والمعاملة السيئة وقد تم المالحظة لمدة عام دراسي كامل . وقد 
مادة الرياضيات استخدمت الباحثة مجموعة من األدوات مثل نتيجة هؤالء الطالب في 

واللغة االنجليزية . تحليل التحصيل الدراسي وتعليقات هؤالء أنفسهم إلي جانب تحركاتهم 
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السكنية وقد توصلت الدراسة أيضًا أن مجموعة الطالب الذين يتعرضون للمعاملة السيئة 
تكون لديهم تعليقات كثيرة وهم أكثر في تحركاتهم السكنية أكثر من المجموعة الضابطة 

Control group   تلك التي ال تتعرض للمعاملة السيئة كما أن الطالب الذين
يتعرضون لإلساءة والمعاملة السيئة يكون لديهم تحصيل أكاديمي دراسي أقل من هؤالء 

 الذين يتعرضون للمعاملة الحسنة وكذلك يكون لديهم توافق اجتماعي أقل .
راسة الكشف عن مستوي كاًل من استهدفت تلك الد 2010دراسة المنصوري والبدران  -

التفاعل االجتماعي والمساندة االجتماعية لدي طلبة قسم االرشاد النفسي ومعرفة داللة 
الفروق في مستوي كاًل منهما وفقًا لمتغيري الجنس ، والمرحلة الدراسية ( وكذلك معرفة 

ينة الدراسة العالقة بين التفاعل االجتماعي والمساندة االجتماعية ان وجدت  وتأفت ع
( طالبًا من طلبة قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي / كلية التربية بجامعة 801من )

البصرة من كال الجنسين وقداختيرت العينة عشوائيًا من السنوات االولي والثانية والثالثة 
واعتمدت الباحثتان علي مقياس التفاعل  2010-2009والرابعة للعام الدراسي 

( ومقياس المساندة االجتماعية )السرسي وعبد المقصود  1993)التميمي  االجتماعي
 واظهرت النتائج ارتفاع مستوي التفاعل االجتماعي لدي طلبة االرشاد النفسي . 2001،

 :دراسات تناولت االتزان النفسي: ثانياا 
هدفت الدراسة إلي التعرف علي  2003والكر وتري ويوماتي وتوثمان ونيف  دراسة -

امل التي تؤثر في التوازن النفسي  وقد تكونت عينة الدراسة من مجموعة من العو 
 الطالب ومن خالل تطبيق بعض المقاييس النفسية توصل الباحثين إلي مايلي

 ظهر أن هناك أثر للسلوك اللفظي والغير اللفظي علي التوازن العاطفي لدي الطالب -1
التعامل مع الناس وااليماءات يختلف االتزان العاطفي باختالف الشخصيات وطرق   -2

كما . ، طرق التعبير التي يستخدمونها للتعبير عن أنفسهم وعن حالتهم االجتماعية
أظهرت نتائج الدراسة أن تقييم عينة الدراسة ألنفسهم يؤثر علي التوازن النفسي لديهم 

يجابًا .  (( Walker,Tree, Toothman&Bowmani,2003سلبًا وا 
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هدفت الدراسة ألي التعرف علي مستوي المرونة النفسية   2017دراسة هالة سناري  -
ومستوي اليقظة العقلية لدي  طالب كلية التربية وكذلك التعرف علي العالقة بين المرونة 
النفسية واليقظة العقلية والكشف عن إمكانية التنبؤ باليقظة العقلية من خالل المرونة 

قياس المرونة اإليجابية الدي الشباب ) إعداد النفسية لديهم وتكونت أداتا الدراسة من م
: ل الخمسة لليقظة العقلية ) إعداد، مقياس العوام 2010محمد سعيد حامد عثمان ، 

Bear,et al.,2006 ترجمة عبد الرقيب البحيري وفتحي الضبع ، واحمد طلب وعائدة )
طالبًا وطالبة ( 223( حيث تم تطبيق أداتا الدراسة علي عينة قوامها )2014 العوامل،

بالفرقة الثالثة عام بكلية التربية بقنا جامعة جنوب الوادي ، تراوحت أعمارهم الزمنية ما 
( سنة وتوصلت الدراسة إلي النتائج 22،3( سنة بمتوسط زمني قدره ) 23-21بين )

التالية : وجود مستويات منخفضة من المرونة النفسية  لدي أفراد العينة ووجود مستويات 
توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا عند  ،من اليقظة العقلية لدي أفراد العينة أعلي

بين المرونة النفسية واليقظة العقلية كما أن اليقظة العقلية اسهمت  0.01مستوي داللة 
 في التنبؤ بالمرونة النفسية لدي طالب كلية التربية .

 :دراسات تناولت األداء المهني: ثالثاا 
وان هدفت دراسة انجيرد جارا بعن  2001Ingrid Janina Garra نجيرد جاراراسة اد -

داء المهني االحصائي االجتماعي الي تحديد المتطلبات تحديد المتطلبات األساسية لأل
( 58األساسية لتحسين األداء المهني للعاملين وهي دراسة تجريبية طبقت علي عينة )

اعية وتوصلت الدراسة إلي وجود عالقة هامة من العاملين في مؤسسات الرعاية االجتم
بين ردود أفعال العاملين تتحدد حسب المسؤليات المسندة لهم وأماكن العمل الخاصة بهم 
مما كان له أثر سيء علي األداء المهني للعاملين و أوصت بضرورة تحسين األداء 

رعاية االجتماعية المهني عن طريق توفير أماكن العمل المناسبة للعاملين في مؤسسات ال
 والضبط في العمل وتحديد المسئوليات لكل عامل
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هدفت هذه الدراسة إلي توفر بعض المعلومات العلمية  2002دراسة سعيد محمد المهنا  -
عن التوافق المهني والدافعية لالنجاز لدي موظفي جمرك مطار الملك خالد الدولي 

قة بين التوافق المهني والدافعية بالرياض وهدفت من جهة أخري الي التعرف علي العال
لالنجاز لدي أفراد عينة الدراسة وذلك تبعًا لمتغيرات السن والخبرة والراتب . وقد تكونت 

موظف بمطار الملك خالد الدولي بالرياض ، وقد توصلت  225عينة الدراسة من 
واألعمال الدراسة إلي أن غالبية أفراد عينة الدراسة يشعرون بالرضا عن انجاز المهام 

التي تسند إليهم وأن غالبيتهم يشعرون بأن عملهم يوفر لهم خبرة جيدة . ويتضح من هذه 
النتيجة شعور الموظفين بالرضا عن العمل الذي يدل علي توافقهم الوظيفي وأنه كلما 
ازدادت خبرتهم الوظيفية ازداد توافقهم في العمل كما اتضح عدم رضا أفراد عينة البحث 

 فيما يتعلق بالحوافز المادية والمكافآت عن وظائفهم
 إن استقراء نتائج الدراسات السابقة يشير إلي ما يلي:

يمكن للتفاعل االجتماعي أن يكون له تأثير ليس في األفراد فقط ولكن في القائمين علي  .1
 العمل بحيث يؤدي ذلك إلي تعديل سلوكهم تبعًا لالستجابات التي يستجيب لها األفراد.

تزايد الحركة الجوية يعتبر عاماًل هامًا لمصادر ضغوط العمل خصوصًا خالل  اتضح ان .2
ساعات الذروة ونقص اعداد المراقبين الجويين يمثل مصدر هام من مصادر الضغوط 

 ويعتبر المراقبين الجويين عدم اعتراف اآلخرين بجهودهم سببًا من أسباب االحباط .
 تزان االنفعاليوجود عالقة موجبة بين تقدير الذات واال .3
اتضح أن شعور الموظفين بالرضا عن العمل يدل علي توافقهم الوظيفي وأنه كلما زادت  .4

 خبرتهم في الوظيفة ازداد توافقهم في العمل 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 وآخرون رضوي معوض العريني
 

 2021( يناير3جزء )، ولاأل العدد، لخمسونا المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

130 

 اإلطار النظري للبحث
 لقد أوضح كال من ريك بريتكمان وريك كيرتشير ان يحتل انجاز : االتزان النفسي

تقان العمل واالنسجام  ن العمل وا  مع الناس والحصول علي إعجابهم مكانها في أنفسنا وا 
إقامة التوازن بينها غالبًا ما يسبب قلياًل من الضغط ويزيد من النجاح ويجب الحرص 

تنفيذها باتقان من خالل تجنب التعقيدات وذلك بالتأكد من انسجام كل واحد مع علي 
السير بجهود الفريق  اآلخر ويفترض أن يشعر كل طرف بالتقدير واإلعجاب من أجل

 (40ص 1998علي درب النجاح .)ريك بريتكمان ،ريك كيرتشير:
إن االتزان النفسي من المصطلحات النفسية التي تشمل تحتها عشرات المتغيرات التي 
البد ان تتحقق للوصول الي المفهوم الحقيقي لهذا المصطلح، ويعني ذلك أن الفرد يحتاج 

هذا الهدف النفسي المهم والذي ال يستطيع االنسان  بدونه  إلى الكثير كي يصل إلى تحقيق
الوصول الي االستقرار النفسي وينخرط الفرد في أشكال من الصراعات واالضطرابات، بل 
واألمراض النفسية، وليت الضرر يكون مقتصرا على الفرد نفسه فحسب، بل سنجد أن 

لم يحقق ذلك النوع من االتزان المحيطين يعانون معاناة كبيرة عندما يكون بينهم شخص 
الذي ال يمكن أن يصنعه المحيط بصورة مفاجأة، بل ينشأ بالتدريج مع شخصية اإلنسان منذ 
الطفولة، وبذلك فإنه سيحمل اتزانا نفسيا جيدا عندما يحظى بأسرة قليلة الصراعات ولها قائد 

 (2013يحمل المهارة العالية في اتخاذ القرارات، )نجالء القحطاني : 
 التوازن النفسي بأنه هو المستوى عرف عبد الفتاح المهدي  :تعريف االتزان النفسي

والرضى النفسي  بعد السعادة وهي غلبة المشاعر اإليجابية، الثالث في الصحة النفسية
وهو حالة دينامية تكاد تتساوى فيه كفتان تحمل كل منهما  وهو القناعة بما هو موجود
هذا التوازن بحالة من االستقرار النفسي. والتوازن الدينامي شيئا يناقض بحيث يسمح 

وأحيانا اضطراب أو  يعني أن اإلنسان والبيئة المحيطة به في حالة تغير مستمر
وبالتالي تكون ثمة احتماالت لتغيرات واضطرابات مؤقتة في حالة التوازن ولكنها  (زلزلة
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ان بحيث نبقي على سرعان ما تختفي باإلضافة أو الحذف في كفتي الميز 
 .(2،ص 2018الفتاح المهدي:   )عبد.حالةاالستقرار

وهناك بعض الكلمات المرادفة أو المشابهة للتوازن النفسي نذكر منها: الثبات 
، الصمود النفسي وغيرها. والصالبة النفسية والثبات االنفعالي، والتوافق النفسي، النفسي،

ونفرق بين  ونفرق بين الصالبة والتصلب، والجمود،وفي المقابل علينا أن نفرق بين الثبات 
 .الثبات الحقيقي والثبات الظاهري

 هوعملية التوافق الجيد والمواجهة اإليجابية للشدائد والصدمات النفسي الصمود :
والنكبات أو الضغوط النفسية التي يواجهها البشر مثل المشكالت األسرية ،مشكالت 

 .الصحية الخطيرة وضغوط العمل والمشكالت المالية العالقات مع اآلخرين، المشكالت
(APA،2002) 

تعرفه ايمان فريد بأنه عملية دينامية حيث يظهر األفراد تكيفًا إيجابيًا رغم خبرات المحنة 
إظهار  أو األزمة أو الصدمة فهو مفهوم ذو بعدين يتضمن التعرض للمحنة أو األزمة أو

 (12،ص2010يد : ) ايمان فر  .نتائج للتكيف اإليجابي 
 هو تلك العالقة التي يحقق بها الفرد حالة من االجتماعي:  –النفسي  التوافق

االتزان مع نفسه كما يحقق بها أيضًا حالة من االتزان مع المحيط الخارجي ويظهر هذا 
عبدالحميد ) .االتزان من خالل تقبله لآلخرين من أفراد أسرته ومدرسته بوجه عام

 (17،ص 2001: الشاذلي
 هو تلك الحالة الشعورية السوية التي يبدي فيها الفرد استجابة  :الثبات االنفعالي

انفعالية لطبيعة الموقف أو المثير الذي يستدعي هذه االنفعاالت سواء من حيث نوعية 
االستجابة ومالءمتها وشدة االستجابة ) كميتها ( ومدي ثباتها واستقرارها بالنسبة للمواقف 

 ( 68،ص 2001) فاطمة عودة :   يرات المتشابهةالواحدة والمث
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 وهو أن يكون لدي الفرد القدرة علي التحكم والسيطرة علي انفعاالته : االتزان االنفعالي
المختلفة ولديه مرونة في التعامل مع المواقف واألحداث الجارية بحيث تكون استجابته 

 (37: 2010) محمد حمدان ، .تاالنفعاالاالنفعالية مناسبة للمواقف التي تستدعي هذه 
  :هو الرغبة القوية عند األفراد لتخفيف حاالت االلم والوصول إلي االستقرار النفسي

الراحة النفسية والجسدية واإلجتماعية والتخلص من حاالت االضيق والخوف والقلق فضاًل 
 .اتعن حاالت الشعور بعدم األمن النفسي باالعتماد علي االشخاص والمؤسسات والهيئ

 (329،ص  2005حاسم الشمري )
  :قدرة الفرد عليالتوفيق بين متطلبات الذات والبيئة بما يحقق له التوازن التوافق النفسي

 (21،ص2003باإلطمئنان ) كفاح الدبعي ،النفسي والشعور 
 االتزان النفسي هي نقطة التعادل النفسي لتقبل الفرد : التعريف النظري لالتزان النفسي

صله اجتماعيًا بفاعلية والتي يستطيع عندها الفرد التكيف والتوافق مع كل لذاته وتوا
مايحيط به ويمتلك عندها مقومات تحمل المسئولية االجتماعية والقدرة علي اتخاذ القرار 

أزمات نفسية وهو  ر وتقديره للمواقف دون الوقوع فيواشباع حاجاته النفسية وموازنة األمو 
 .لمبحوث في مقياس االتزان النفسيعليها ا الدرجة الكلية التي يحصل

 هو الدرجة الكلية التي يحصل عليها المبحوث عند التعريف اإلجرائي لالتزان النفسي :
 .الذي اعدته الباحثة لهذا الغرض اجابته علي مقياس االتزان النفسي

 يمكن التوازن ضروري لبقاء األشياء وعالقتها فيما بينها، وال : النفسي همية االتزانأ
لإلنسان أن يعيش في أحسن حال دون أن يحترم قانون التعادل في كل شيء، كما أن 
طبيعة جسده وحالته النفسية ال تسمح له بالتأقلم في الحاالت القصوى، ولكي نتجنب 
المشاكل ونجنب أنفسنا األمراض النفسية والجسدية، يجب أن نبحث عن التوازن في 

خصائي الصحة النفسية الفرنسي لصحيفة "ليبراسيون"، إن ، اآالن رينويقول  األشياء كله
التوازن أو التعادل مطلوب، بل وضروري في كل شيء، فاإلنسان بطبيعته ال يتحمل 
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الحاالت القصوى، ومن وجد في نفسه خلال من أي شيء، فعليه أن يبحث عن نقطة 
ى موازنتها، فالتوازن التوازن التى سترجع األمور إلى نظامها الطبيعي إذا لمسها وقام عل

يجب أن يكون في كل شيء لكي تسير حياة اإلنسان بشكل طبيعي بل ومثالي، فالتوازن 
في الطعام مثال، ضروري لإلنسان، بحيث يتجنب اإلفراط فيه ليضمن سالمة جهازه 
الهضمي وصحته العامة، واإلقالل منه وخاصة من األطعمة الضرورية الغنية بالعناصر 

 ( 2017مريم بومديان: ( .أيضاي إلى الضعف والهزال واألمراض الغذائية يؤد
إن الميزان هو األساس إلعطاء كل شيء  :علي أهمية االتزان النفسي تعقيب الباحث -

النفسي في كيان  قدره واالتزان النفسي هو نتاج بيئة نفسية صحية ووجود االتزان
صي والذاتي للفرد هو محور محور ابداعه واي خلل في االتزان الشخ وشخصية الفرد هو

عدم التكيف البيئي للفرد وعدم قدرته علي مواجهة االزمات نتيجة شعوره بالخوف وعدم 
االمان فالتنشئة االجتماعية شمس تنبعث منها أشعة االتزان النفسي فالتنشئة االجتماعية 

فإن  الصحية الخالية من التعقيدات والمشاكل تعد أهم مدخل لالتزان النفسي للفرد 
معالجة البذور أسهل من معالجة الجذور وعندما تتفرع أغصان الخوف تثمر عدم 
االستقرار وضعف التكيف النفسي للفرد. وينعكس ذلك الضعف بدوره علي كل الوظائف 

 البيولوجية والنفسية التي يقوم بها الفرد الشباع حاجاته .
مان لالتزان النفسي مستقالن حدد مجاالت الصحة النفسية مفهو  :مفهوم االتزان النفسي

ومتداخالن لهما عالقة بقدرة الفرد علي مواجهة أحداث الحياة الضاغطة والتكيف معها 
ومواصلة شق طريقه في الحياة بشكل إيجابي وهذان المفهومان ) الصمود النفسي والصالبة 

تقاد أو الصالبة بأنها مجموعة من السمات تتمثل في اع  Kobasaالنفسية وتعرف كوباسا 
اتجاه عام لدي الفرد في فاعليته وقدرته علي استغالل جميع المصادر النفسية والبيئية 
المتاحة كي يدرك بفاعلية أحداث الحياة الضاغطة إدراكًا غير محرف أو مشوه ويفسرها  

تتضمن ثالثة أبعاد هي: بواقعية وموضوعية ومنطقية ويتعايش معها علي نحو إيجابي و 
 ( 21،ص 2008 ،زينب راضي)والتحدي حكم ، التااللتزام
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 :أهداف االتزان النفسي
الباحث أن من أهم أهداف االتزان النفسي التدريب علي مواجهة الضغوط البيئية  ريي .1

 .وكيفية التغلب عليها بالصمود النفسي مع الحفاظ علي الصحة النفسية للفرد
لتعايش والتكيف مع جميع يخلق االتزان النفسي بيئة صحية للفرد تجعله قادر علي ا .2

  .مجاالت الحياة بشكل طبيعي
يحمي الفرد من الوقوع في أزمات نفسية ويحقق التواصل الفعال مع األنساق البيئية  .3

 .المختلفة كما يرسخ الثبات االنفعالي واالستقرار النفسي لدي الفرد
قادرة علي  يهدف إلي تنشئة الفرد تنشئة اجتماعية صحية لبناء أنساق مستقبلية صحية .4

صنع القرارو يقود االتزان النفسي الفرد إلي النجاح المهني والتميز حيث ينمي عند الفرد 
الشجاعة في مواجهة األزمات والتفكير في كافة جوانب األزمة وكيفية اتخاذ القرار مما 

  .يبعث الفرد علي أهمية تقدير الذات
فقدان األمل والشجاعة إلي نقص  حياة بدون توتر تعني بيئة مهيئة لالبداع فقد يؤدي .5

 .مناعة الجسم ويمكن ان يؤدي بالفرد إلي العصاب النفسي واإلعياء الشديد
يبني االتزان النفسي الثقة وتحمل المسئولية لدي األفراد الذين نشئوا في بيئة إجتماعية  .6

  .تقدر أهمية الصحة النفسية والحفاظ عليها
 :الفرد سس والضوابط الالزم توفرها فيمن األ

منذ الصغر والتي تتمثل في دور األسرة وما يجب غرسه في الطفل منذ  :إلعداد المبكرا .1
الصغر تعينه علي تكيفه اجتماعيا ونفسيا وصحيا مع البيئة المحيطة وعد تعرضه للعزلة 

  النفسية واالنطواء .
توازن الذاتي هو لب التوازن النفسي والمقصود بال :التوازن الذاتي توفر التوازن الذاتي: .2

التوازن في شخصية الفرد بحيث يكون مكتمل النضج العقلي والنفسي وشخصيته مبنية 
علي دعائم قوية وسليمة بحيث يجابه أعباء حياته بإرادة قوية وعزيمة ثابتة تمكنه من 
حسن التكيف والتفاعل واالستجابة واتخاذ المواقف واالتجاهات الصحيحة حيال كل 
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والعراقيل فال يفقد اتزانه العقلي واليختل توازنه النفسي والتنهار  المشاكل والمعوقات
شخصيته أمام أبسط العقبات والمصاعب  ومما يدل علي التوازن في شخصية الفرد 
كذلك تحمل مسؤولياته في الحياة بقوة وصالبة وتكوين مناعة ذاتية ضد العنف والخور 

 .اآلخرين والتأثر بسلوكهم وأفعالهم وصون النفس من التقليد واالنسياق األعمي وراء
النظرة الجزئية للحياة والتركيز عليها يؤدي إلي آفات عقلية أقلها  النظرة الشاملة للحياة: .3

العجز واالنحسار كما يؤدي إلي تضخيم دور بعض الفروع والجزئيات األمر الذي يقتل 
م صاحبه من اإلفادة من اإلبداع ويصيب قدرة العطاء عند اإلنسان ويوقع في التقليد ويحر 

 جهود اآلخرين.
عادة تصنيف المشكالت  معرفة األولويات: .4 معرفة األولويات وتسلسلها في األهمية وا 

)محمد بن حسن  .سان من التشتت ويسلم من اإلحباطالخاصة بحيث يحمي اإلن
 ( 94-88، ص 2000:

السنوات األخيرة  :قوة االرادة والتفاؤل وسعة االفق والقدرة علي التسامح وحسن الخلق .5
 أو "الصالبة المرنة" وهو يعني ، Resiliance كانت هناك أبحاث كثيرة على مفهوم الـ

وهو قدرة اإلنسان على استعادة حالته الطبيعية بعد مواجهة أحداث صعبة  ،"االستردادية 
وقد وجد الباحثون إحدى عشر عامال يفسران ارتفاع مستوى الصمود  أو مؤلمة،

االعتقاد في -التفاؤل  :عند بعض الناس وهي باختصار شديد (سترداديةاال) المرن
الدعم  الدين والروحانية، التوجه األخالقي، مواجهة الخوف، ،(مستقبل أفضل

االقتداء بنماذج للصالبة من التاريخ القديم والحديث ومن الحياة  االجتماعي،
تحدي العقل ) للياقة المخيةا ،(الصحة والغذاء والرياضة) اللياقة البدنية اليومية،
المعنى والغاية  المرونة المعرفية والوجدانية، ،(واإلبداع تدريبات حل المشكالت، والقلب،
 (3.ص2003) محمد المهدي : .كثيرةوأخيرا ممارسة الصمود المرن في مواقف  والنمو،
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ي نتاج انشطته النفسي علي الفرد ف تزاناإليؤثر : النفسيتزان تعقيب الباحث علي أهمية اإل 
اليومية سواء في تفاعله اجتماعيًا بين أفراد عائلته أو مع أفراد بيئة العمل ويزيد فرصته في 
تحقيق ذاته واهتمامه بصورته الذاتية التي تنعكس في ردود أفعاله للمنبهات البيئية 

ضب واالجتماعية من حوله وقد حثنا االسالم الحنيف علي كظم الغيظ كما أن الشعور بالغ
يؤدي بالفرد للخروج عن التكيف النفسي ويلحق به أضرار جسيمة والتسرع في الحكم علي 
األموراتخاذ قرارات خاطئة وعدم التأني والتريث في ابداء الرأي وقد نهانا النبي صلي اهلل 
عليه وسلم  عن الغضب في الحديث الشريف " المسلم اليغضب " وقد أوضح علماء الطاقة 

طاقة اإليجابية للفرد تقل في حاالت الغضب والحزن وتؤثر علي الصحة النفسية أن ال
 .النفسية للفرد وربما تصيبه بالمرض

 

 إجراءات البحث
 :أدوات الدراسة -1
بغرض توفير أداة سيكومترية لقياس التفاعل  ونالباحث ه، أعدس التفاعل االجتماعي يامق -أ

 –المراقبين الجويين  –)الطيارين االجتماعي لدى العاملين بمجال تدريب الطيران 
( نظًرا لعدم توافر مقياس يتناسب مع عينة الدراسة وخصائصها وكذلك المرحلة اإلداريين

  .العمرية لها
صيغت البنود صياغة سهلة لتتناسب مع عينة الدراسة وقد تنوعت البنود في الصياغة 

( بنًدا ثم تم 48رته األولية )بين اإليجاب والسلب بلغ من خاللها عدد بنود المقياس في صو 
بناء على رأي السادة الخبراء والمحكمين ليصبح في صورته  ابندً  (16)تعديله وحذف 

ح فرصة للعينة لحرية االختيار يتياعتمد الباحث على البديل الثالثي ل.وقد ( بنًدا32النهائية )
الضغوط التي  في ذلك عمر العينة والوظيفة وسنوات الخبرة وخصائصها وظروفا مراعي

على البدائل درجات  االستجابةأوافق(، بحيث تعطي  يعانون منها وهي )أوافق، أحياًنا، ال
( وذلك حسب اتجاه صياغة البند من حيث 1، ال أوافق =2، أحيًنا =3أوافق =  :كالتالي
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اإليجاب والسلب وانعكاس البنود في قياس التفاعل اإلجتماعي فإذا كانت البنود سلبية 
( وتشير الدرجة 3 ، ال أوافق=2 ، أحياًنا=1 )أوافق= :بطريقة عكسية كاآلتي تصحح

 ،والمراقبين الجويين ،ة التفاعل اإلجتماعي لدى الطيارينـالمرتفعة على المقياس الرتفاع درج
( 30حسب الباحث ثبات المقياس لعينة من العاملين في مجال الطيران )ن=واإلداريين. وقد 

نتائج الأشارت وقد ريقة التجزئة النصفية وطريقة معامل ألفا كرونباخ( بأكثر من طريقة )ط
( عند مستوي الداللة  0.772معامل الثبات بحساب التجزئة النصفية لسبيرمان ) إلى أن

عند ( 0.941ية لمعامل ألفا كرونباخ )( ومعامل الثبات بحساب التجزئة النصف0.01)
قتي حسابهما إال أنهما دالين ومرتفعين. مما وبرغم اختالف طري( 0.01مستوي الداللة )

وجود فروق لذي يشير أيضًا إلي ا، و(1طبقًا للجدول ) يشير إلى تمتع المقياس بثبات مقبول
دالة إحصائيا بين متوسطات درجات عينتي العاملين في مجال الطيران وغير العاملين على 

ة االجتماعية، وتحمل المسؤولية )االهتمام باآلخرين، والمرون مقياس التفاعل االجتماعي
االجتماعية، وضبط االندفاع االجتماعي، والدرجة الكلية( وذلك في اتجاه العاملين في مجال 

ويوضح جدول الطيران؛ مما يؤكد على قدرة المقياس على التمييز بين المجموعات المتباينة.
 ( ثبات المقياس.1)



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 وآخرون رضوي معوض العريني
 

 2021( يناير3جزء )، ولاأل العدد، لخمسونا المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

138 

العاملين في  عينتي وقيم )ت( وداللتها بين المتوسطات واالنحرافات المعيارية :(1جدول )
 مجال الطيران وغير العاملين على مقياس التفاعل االجتماعي

 المجموعة
 والقيم

 
 المكون

العاملون في مجال 
 (30الطيران )ن= 

غير العاملين   )ن= 
مستوى  قيمة  "ت" (30

 الداللة
انحراف  متوسط 

انحراف  متوسط معياري
 معياري

االهتمام 
 0.01 5.947 0.994 17.667 2.445 20.533 آلخرينبا

المرونة 
 0.01 6.153 0.761 18.200 2.279 20.900 اإلجتماعية
تحمل 

المسؤولية 
 اإلجتماعية

21.067 2.377 16.833 1.053 8.918 0.01 

ضبط 
االندفاع 
 اإلجتماعي

21.366 2.204 17.633 1.066 8.350 0.01 

الدرجة 
 الكلية
للتفاعل 
 عياإلجتما

83.866 6.398 70.333 1.748 11.174 0.01 

 
 االتزانبغرض توفير أداة سيكومترية لقياس ون الباحثه أعد: النفسي االتزانمقياس  -ب

( اإلداريين –المراقبين الجويين  –النفسي لدى العاملين بمجال تدريب الطيران )الطيارين 
صها وكذلك المرحلة العمرية نظًرا لعدم توافر مقياس يتناسب مع عينة الدراسة وخصائ

صيغت البنود صياغة سهلة لتتناسب مع عينة الدراسة وقد تنوعت البنود في وقد .لها
الصياغة بين اإليجاب والسلب بلغ من خاللها عدد بنود المقياس في صورته األولية 

بناء على رأي السادة الخبراء والمحكمين  ابندً  (16)( بنًدا ثم تم تعديله وحذف 48)
الباحث على البديل الثالثي لتتيح فرصة  عتمد، وا( بنًدا32صبح في صورته النهائية )لي
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في ذلك عمر العينة والوظيفة وسنوات الخبرة وخصائصها  اللعينة لحرية االختيار مراعي
وظروف الضغوط التي يعانون منها وهي )أوافق، أحياًنا، ال أوافق(، بحيث تعطي 

( وذلك 1، ال أوافق =2ًنا =ا، أحي3)أوافق = : كالتالي على البدائل درجات االستجابة
االتزان حسب اتجاه صياغة البند من حيث اإليجاب والسلب وانعكاس البنود في قياس 

، ال 2، أحياًنا =1فإذا كانت البنود سلبية تصحح بطريقة عكسية كاآلتي )أوافق = النفسي
فاع درجة التوازن النفسي لدى ( وتشير الدرجة المرتفعة على المقياس الرت3أوافق =

وقد تم الخروج بنتائج مفادها أن تكون بدائل واإلداريين. الطيارين والمراقبين الجويين 
وكانت عبارات المقياس وتعليماته وكذلك طول ، أوافق( االستجابة )أوافق/ أحياًنا/ ال

جال الطيران حسبت الباحث ثبات المقياس لعينة من العاملين في مكما المقياس مناسبين.
، وقد وطريقة معامل ألفا كرونباخ(و ( بأكثر من طريقة )طريقة التجزئة النصفية 30)ن=

( عند  0.763معامل الثبات بحساب التجزئة النصفية لسبيرمان ) نتائج إلى أنالأشارت 
( ومعامل الثبات بحساب التجزئة النصفية لمعامل ألفا كرونباخ 0.01مستوي الداللة )

وبرغم اختالف طريقتي حسابهما إال أنهما دالين ( 0.01مستوي الداللة ) ( عند0.943)
(  ويشير جدول 2طبقًا للجدول ) ومرتفعين. مما يشير إلى تمتع المقياس بثبات مقبول

ا بين متوسطات درجات عينتي العاملين في وجود فروق دالة إحصائيً  ( أيضا إلي2)
)تقبل الذات، والتواصل  تزان النفسيمجال الطيران وغير العاملين على مقياس اال

االجتماعي، وضبط االنفعال، والتوافق األسري، والدرجة الكلية( وذلك في اتجاه العاملين 
في مجال الطيران؛ مما يؤكد على قدرة المقياس على التمييز بين المجموعات 

 ( ثبات المقياس.2ويوضح جدول )المتباينة.
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افات المعيارية وقيم )ت( وداللتها بين عينتي العاملين المتوسطات واالنحر  :(2جدول رقم )
 في مجال الطيران وغير العاملين على مقياس االتزان النفسي

 المجموعة
                          

 والقيم
 المكون

العاملون في مجال 
 (30يران)ن= طال

 غير العاملين
 (30)ن=  

مستوى  قيمة "ت"
 الداللة

انحراف  متوسط
 معياري

انحراف  توسطم
 معياري

 0،01 8.426 1.072 15.567 2.930 20.367 تقبل الذات
التواصل 
 االجتماعي

19.366 2.722 17.233 1.165 3.946 0،01 

 0،01 4.475 0.698 16.833 2.388 18.866 ضبط االنفعال
 0،01 7.715 0.723 17.400 2.128 20.567 التوافق األسري
الدرجة الكلية 

 فسيلالتزان الن
79.166 6.853 67.033 1.607 9.440 0،01 

 :مقياس اآلداء المهني -ج
بغرض توفير أداة سيكومترية لقياس األداء المهني لدى العاملين بمجال  ثونالباح هأعد

( نظًرا لعدم توافر مقياس يتناسب اإلداريين –المراقبين الجويين  –تدريب الطيران )الطيارين 
صيغت البنود صياغة سهلة ، وقد وكذلك المرحلة العمرية لها مع عينة الدراسة وخصائصها

لتتناسب مع عينة الدراسة وقد تنوعت البنود في الصياغة بين اإليجاب والسلب بلغ من 
بناء  ابندً  (16)( بنًدا ثم تم تعديله وحذف 48خاللها عدد بنود المقياس في صورته األولية )

 اعتمد الباحثو  ( بنًدا32ح في صورته النهائية )على رأي السادة الخبراء والمحكمين ليصب
في ذلك عمر العينة والوظيفة  اعلى البديل الثالثي لتتيح فرصة للعينة لحرية االختيار مراعي

وسنوات الخبرة وخصائصها وظروف الضغوط التي يعانون منها وهي )أوافق، أحياًنا، ال 
، ال 2، أحيًنا =3أوافق = ) :لتاليعلى البدائل درجات كا االستجابةأوافق(، بحيث تعطي 

( وذلك حسب اتجاه صياغة البند من حيث اإليجاب والسلب وانعكاس البنود في 1أوافق =
، 1فإذا كانت البنود سلبية تصحح بطريقة عكسية كاآلتي )أوافق =االداء المهني قياس 
رجة األداء المهني ( وتشير الدرجة المرتفعة على المقياس الرتفاع د3، ال أوافق =2أحياًنا =

ثبات المقياس لعينة من العاملين  الباحث حسبواإلداريين.و لدى الطيارين والمراقبين الجويين 
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( بأكثر من طريقة )طريقة التجزئة النصفية وطريقة معامل ألفا 30في مجال الطيران )ن=
رمان معامل الثبات بحساب التجزئة النصفية لسبي نتائج إلى أنالأشارت وقد كرونباخ( 

( ومعامل الثبات بحساب التجزئة النصفية لمعامل ألفا 0.01( عند مستوي الداللة ) 0.787)
وبرغم اختالف طريقتي حسابهما إال أنهما ( 0.01( عند مستوي الداللة )0.958كرونباخ )

(  ويشير جدول 3طبقًا للجدول ) دالين ومرتفعين. مما يشير إلى تمتع المقياس بثبات مقبول
ا بين متوسطات درجات عينتي العاملين في مجال وجود فروق دالة إحصائيً  ا إلي( أيض3)

)المرونة المهنية، وتحمل المسئولية  الطيران وغير العاملين على مقياس األداء المهني
المهنية، وأداء العمل بإتقان، وااللتزام بلوائح وقوانين العمل، والدرجة الكلية( وذلك في اتجاه 

ال الطيران؛ مما يؤكد على قدرة المقياس على التمييز بين المجموعات العاملين في مج
 ( ثبات المقياس.3ويوضح جدول ). ( ثبات المقياس.1ويوضح جدول ). . المتباينة
عينتي العاملين في  المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم )ت( وداللتها بين: (3جدول )

 ألداء المهنيمجال الطيران وغير العاملين على مقياس ا
 المجموعة        
 والقيم            
 
 المكون 

العاملون في مجال 
 (30)ن=  الطيران

)ن=      غير العاملين
30) 

مستوى  "ت" قيمة 
 الداللة

انحراف  متوسط
 معياري

انحراف  متوسط
 معياري

 0.01 6.763 1.322 17.100 2.069 21.167 المرونة المهنية
تحمــــــــــــــل المســــــــــــــئولية 

 مهنيةال
19.266 2.651 15.400 0.894 4.535 0.01 

 0.01 7.569 1.072 17.233 2.386 19.400 أداء العمل بإتقان
االلتــزام بلــوائح وقــوانين 

 العمل
20.333 2.783 16.800 0.664 9.071 0.01 

 الدرجة الكلية
 لالداء المهني

80.166 7.110 66.533 2.145 10.054 0.01 
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أعداه محمد سعفان ودعاء خطاب قتصادي اإلجتماعي الثقافي مقياس المسوي اال -د
اإلجتماعي الثقافي  االقتصادي( بند لتقدير المستوى 26( وهو يتكون من )2016)

واستخدم في هذه الدراسة الستبعاد األشخاص الذين يقل مستواهم االقتصادي 
راقبين الجويين واإلجتماعي والثقافي عن المتوسط ولحساب التكافؤ بين الطيارين والم

واإلداريين على المستوى االقتصادي واإلجتماعي والثقافي؛ وقد حسبا محمد سعفان 
( 0.85/ 0.61ودعاء خطاب الثبات بطريقتي ألفا لكرونباخ وتراوحت المعامالت مابين )

وتراوحت معامالت ثبات التجزئة النصفية بعد تصحيح طول المقياس بمعادلة سبيرمان 
(، أما الصدق فقد حسبا االتساق الداخلي وتراوحت معامالته 0.86/ 0.63براون مابين )

 (.0.41/0.82ما بين )

 
 

 نتائج الدراسة  
( إلى تحقق صـدق الفـرض األول حيـث وجـد ارتبـاط موجـب دال 4أشارت نتائج جدول )

إحصــائًيا بــين درجــات عينــة الدراســة مــن العــاملين فــي مجــال الطيــران علــى مقيــاس التفاعــل 
ي )االهتمام باآلخرين، والمرونة االجتماعية، وتحمل المسـؤولية االجتماعيـة، وضـبط االجتماع

ــــذات، والتواصــــل  ــــل ال ــــاس االتــــزان النفســــي )تقب االنــــدفاع االجتمــــاعي، والدرجــــة الكليــــة( ومقي
االجتمـــاعي، وضـــبط االنفعـــال، والتوافـــق األســـري، والدرجـــة الكليـــة( وذلـــك عنـــد مســـتوى داللـــة 

(0.01). 
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 مجال الطيران يم معامالت االرتباط بين درجات عينة الدراسة من العاملين فيق :(4جدول )
 ( على مقاييس التفاعل االجتماعي واالتزان النفسي150)ن=

 المكون             
 

 المكون 

االهتمام 
 باآلخرين

المرونة 
 االجتماعية

تحمل 
المسؤولية 
 االجتماعية

ضبط 
االندفاع 
 االجتماعي

الدرجة 
 الكلية

 **0.798 **0.873 **0.753 **0.764 **0.763 بل الذاتتق
 **0.748 **0.866 **0.786 **0.774 **0.729 التواصل االجتماعي

 **0.768 **0.879 **0.763 **0.834 **0.749 ضبط االنفعال
 **0.927 **0.797 **0.745 **0.874 **0.821 التوافق األسري
 **0.863 **0.855 **0.784 **0.853 **0.758 الدرجة الكلية

 (0.01** دال عند مستوى )
ـــائج جـــدول ـــاني حيـــث ( 5) أشـــارت نت فـــروق دالـــة  دوجـــ إلـــي تحقـــق صـــدق الفـــرض الث

إحصائًيا بـين متوسـطات درجـات مجموعـات الطيـارين وكـل مـن المـراقبين الجـويين والمـوظفين 
ونـة االجتماعيـة، )االهتمـام بـاآلخرين، والمر  اإلداريين على مقياس مقياس التفاعـل االجتمـاعي

وتحمل المسؤولية االجتماعية، وضـبط االنـدفاع االجتمـاعي، والدرجـة الكليـة( وذلـك فـي اتجـاه 
 .عينة الطيارين، وبين المراقبين الجويين والموظفين اإلداريين في اتجاه المراقبين الجويين
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لى مقياس متوسطات المجموعات الثالث ع قيم اختبار توكي لداللة الفروق بين(: 5جدول )
 التفاعل اإلجتماعي

المراقبون  الطيارون المجموعة المكون
 الموظفون الجويون

 17.620 20.100 22.060 المتوسط  
االهتمام 
 باآلخرين

 - - **1.960 20.100 المراقبون الجويون
 - **2.480 **4.440 17.620 الموظفون

المرونة 
 االجتماعية

 16.280 18.960 22.020 المتوسط 
 - - **3.060 18.960 لمراقبون الجويونا

 - **2.680 **5.740 16.280 الموظفون
تحمل 

المسؤولية 
 االجتماعية

 16.640 18.880 22.360 المتوسط 
 - - **3.480 18.880 المراقبون الجويون

 - **2.240 **5.720 16.640 الموظفون
ضبط 
االندفاع 
 االجتماعي

 17.420 18.580 21.460 المتوسط 
 - - **2.880 18.580 المراقبون الجويون

 - **1.160 **4.040 17.420 الموظفون
الدرجة 
 الكلية

 67.960 76.520 87.900 المتوسط 
 - - **11.380 76.520 المراقبون الجويون

 - **8.560 **19.940 67.960 الموظفون
فـــروق دالـــة  وجـــد تحقـــق صـــدق الفـــرض الثالـــث حيـــث  ( إلـــى6 ) أشـــارت نتـــائج جـــدول

إحصائًيا بـين متوسـطات درجـات مجموعـات الطيـارين وكـل مـن المـراقبين الجـويين والمـوظفين 
)تقبـل الـذات، والتواصـل االجتمـاعي، وضـبط االنفعـال،  اإلداريين على مقياس االتزان النفسـي

ن والتوافــق األســري، والدرجــة الكليــة( وذلــك فــي اتجــاه عينــة الطيــارين، وبــين المــراقبين الجــويي
 .والموظفين اإلداريين في اتجاه المراقبين الجويين
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 متوسطات المجموعات الثالث على مقياس االتزان النفسي(: 6جدول )
المراقبون  الطيارون المجموعة المكون

 الموظفون الجويون
 17.260 18.920 21.940 المتوسط  

 - - **3.020 18.920 المراقبون الجويون تقبل الذات
 - **1.660 **4.680 17.260 الموظفون

التواصل 
 االجتماعي

 17.820 20.280 23.080 المتوسط 
 - - **2.800 20.280 المراقبون الجويون

 - **2.460 **5.260 17.820 الموظفون
ضبط 
 االنفعال

 16.520 20.820 22.860 المتوسط 
 - - **2.040 20.820 المراقبون الجويون

 - **4.300 **6.140 16.520 الموظفون
التوافق 
 األسري

 18.440 20.860 21.680 المتوسط 
 - - **0.820 20.860 المراقبون الجويون

 - **2.420 **3.240 18.440 الموظفون
الدرجة 
 الكلية

 70.040 80.880 89.560 المتوسط 
 - - **8.680 80.880 المراقبون الجويون

 - **10.840 **19.520 70.040 الموظفون
وجـــود فـــروق دالـــة تحقـــق صـــدق الفـــرض الرابـــع حيـــث ( إلـــى 7) شـــارت نتـــائج جـــدولأ

إحصائًيا بـين متوسـطات درجـات مجموعـات الطيـارين وكـل مـن المـراقبين الجـويين والمـوظفين 
اإلداريين على مقياس األداء المهني)المرونة المهنية، وتحمل المسـئولية المهنيـة، وأداء العمـل 

وقوانين العمل، والدرجـة الكليـة( وذلـك فـي اتجـاه عينـة الطيـارين، وبـين  بإتقان، وااللتزام بلوائح
 .المراقبين الجويين والموظفين اإلداريين في اتجاه المراقبين الجويين
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 متوسطات المجموعات الثالث على مقياس األداء المهني :(7جدول )

المراقبون  الطيارون المجموعة المكون
 الموظفون الجويون

 17.100 18.920 21.620 المتوسط  
المرونة 
 المهنية

المراقبون 
 الجويون

18.920 2.700** - - 
 - **1.820 **4.520 17.100 الموظفون

تحمل 
المسئولية 
 المهنية

 16.080 18.780 22.100 المتوسط 
المراقبون 
 الجويون

18.780 3.320** - - 
 - **2.700 **6.020 16.080 الموظفون

أداء 
العمل 
 نبإتقا

 16.560 18.560 21.240 المتوسط 
المراقبون 
 الجويون

18.560 2.680** - - 
 - **2.000 **4.680 16.560 الموظفون

االلتزام 
بلوائح 
وقوانين 
 العمل

 18.060 19.820 23.220 المتوسط 
المراقبون 
 الجويون

19.820 3.400** - - 
 - **1.760 **5.160 18.060 الموظفون

الدرجة 
 ةالكلي

 67.800 76.080 88.180 المتوسط 
المراقبون 
 الجويون

76.080 12.100** - - 
 - **8.280 **20.380 67.800 الموظفون

وجد أنها تتفق مع نتائج دراسة موران  ةبمقارنة تلك النتائج بنتائج الدراسات السابق
(Moran, 2008 والذي اشارت نتائجها إلي وجود عالقة موجبة بين التوافق ) االجتماعي

والمعاملة الحسنة التي تتفق مع التواصل االجتماعي أحد مكونات االتزان النفسي كما اتفقت 
و دراسة راندا رزق اهلل  2010نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة المنصوري والبدران 

والتي تحقق صدق  علي وجود ارتباط بين التفاعل اإلجتماعي واالتزان النفسي 2008
 األول والثاني الفرض
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والتي أشارت نتائجها  (2017 ،هالة سناري)كما اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة 
إلي وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائية بين المرونة النفسية واليقظة العقلية وتعني 

ذلك وجود  اليقظة العقلية االهتمام واالنتباه وترجع إلي زيادة التفاعل اإلجتماعي ويتضح من
وقد  والتي تحقق صدق الفرض الثالث. عالقة موجبة بين التفاعل االجتماعي واالتزان النفسي

أشارت نتائج الدراسة أيضا إلي وجود فروق دالة إحصائية ببن المراقبين الجويين والموظفين 
حرية اإلداريين في اتجاه المراقبين الجويين وقد يرجع ذلك إلي ارتباط االتزان النفسي بال

في أصعب الظروف وقد يتمتع  حتىالنفسية أو الروحية وقدرته على تحمل الضغط النفسي 
المراقبين الجويين بالقدرة على ضبط االنفعال أو التواصل االجتماعي أو التوافق األسري أو 

اإلداريين على العمل في ظروف  تقبل الذات مقارنة باإلداريين ويرجع ذلك إلي عدم تدريب
الجويين  بالمراقبينلك شعورهم بأن دورهم في العمل ليس ذات قيمة عالية مقارنة صعبة وكذ

ومدي إدراكهم ألهمية عملهم وكذلك التنشئة اإلجتماعية لها دور فعال في التواصل 
اإلجتماعي الذي البد وأن يبني بناء جيد منذ الصغر مما يجعل الفرد يتمتع بالتوافق األسري 

 الجيد.
والتي أشارت  (2002 ،سعيد محمد المهنا)راسة الحالية مع دراسة اتفقت نتائج الد

نتائجها إلي أن كلما ازدادت الخبرة الوظيفية ازداد التوافق المهني.وتعد الخبرة المهنية داعم 
 رئيس للمرونة المهنية.

مع نتائج  (Ingrid Janina Garra, 2001)كما اتفقت نتائج دراسة انجيرد جارا 
والتي أشارت إلي وجود عالقة هامة بين ردود أفعال العاملين تتحدد حسب  الدراسة الحالية

المسؤليات المسندة لهم وأماكن العمل الخاصة بهم مما كان له أثر سيء على األداء المهني 
أي أنه كلما زاد التوافق المهني زادت المرونة المهنية مما ينعكس ذلك على تحسين 

 رابع .والتي تحقق صدق الفرض الاألداء.
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 التوصيات
تفعيــل الــدورات التدريبيــة التــي تحســن الصــورة الذاتيــة للفــرد وتبــرز قدراتــه الذاتيــة وتــؤثر  .1

 .مؤسسة أليباستقبال العمالء مصدر الدخل الرئيس  اهتمامهعلى 

ثقـــة بـــالنفس والتخـــوف مـــن تحمـــل المســـئولية المهنيـــة  نقـــصاحتــواء العـــاملين الـــذين لـــديهم  .2
ـــاءتهم وعـــدم تعـــاملهم مباشـــر مـــع العمـــالء الجـــدد ووضـــعهم فـــي إدارات تبـــرز  بعـــد  إالكف

 .تدريبهم على ذلك

يضـــع الموظـــف يـــده علـــى الخلـــل  حتـــىتطبيـــق نظـــام التـــدريب بالمحاكـــاة والســـيناريوهات  .3
الذي يعـاني منـه وينمـي قدرتـه للتغلـب عليـه ويسـتطيع الفصـل بـين المشـاكل االجتماعيـة 

 .المهني وأداءه

هميــة صــناعة الطيـران بالنســبة لإلداريــين العــاملين وكــذلك ورش عمـل تعريفيــة لتوضــيح أ .4
 .للعاملين الجدد بالمجال مقترح برنامج توعية

 

 البحوث المقترحة
دارة أزمات الطيران وتأثيرها على االتزان االنفعالي في ظل  .1 دور التفاعل اإلجتماعي وا 

 جائحة كورونا. 
براز مهاراته وقدراته تحسين الصورة الذاتية للفرد وتقبلفي فاعلية برنامج  .2 في ه لذاته وا 

 تحسين األداء بمجال تدريب الطيران
الحرية النفسية وعالقاتها بالصحة النفسية للعاملين في مجال الطيران في ظل جائحة  .3

 .كورونا
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 المراجع  
، مكتبة األسرة، 5(. الرضا النفسي الباب الملكي للصحة والسعادة. ط2008أحمد عكاشة )

 91ص
االداء ومدلوالته في المنظمة المعاصرة مقال  مجلة الحوار   2008سن الجنابي أكرم سالم ح

 العراق – 2304المتمدن العدد
"الضغوط المهنية لدي العاملين بنظام التعاقد وعالقته بالرضا  2008الهاشمي لوكيا :

الوظيفي " رسالة ماجيستير ، كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية قسم علم 
 لم التربوية واألطغونيا ، الجزائرالنفس والع

(. الصمود النفسي والعوامل الكبرى للشخصية 2016إيمان فريد سليمان مصطفي )
وعالقتهما بإدارة األزمات واتخاذ القرار )دراسة وصفية تحليلية( رسالة 

 –قسم العلوم اإلنسانية البيئية –ماجستير، معهد الدراسات والبحوث البيئية 
 جامعة عين الشمس

 (. اإلنسان وعلم النفس في ضوء القرآن الكريم. دمشق.2005حاسم فساض الشمري )
(. الصالبة النفسية لدي أمهات شهداء انتفاضة األقصى وعالقتها 2008زينب راضي )

ببعض المتغيرات. رسالة ماجستير )غير منشورة(، كلية التربية، قسم علم 
 النفس، الجامعة اإلسالمية، غزة

" العالقة بين التوافق المهني والدافعية لالنجازات لدي موظفي  2002هنا سعيد محمد الم
 25جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض "، مجلة االدارة العامة العدد 

 36-23ص ص 
"االتصال الشخصي في المؤسسات ودوره في تحسين اآلداء "رسالة 2017صندوق محمد 

جامعة ‘ ماعية ، قسم علوم إجتماعية ماجيستير ،كلية العلوم اإلنسانية واإلجت
 زيان عاشور بالجلفة ، الجزائر

، 2(. الصحة النفسية والسيكولوجية الشخصية. "ط2001عبد الحميد محمد الشاذلي )
 اإلسكندرية، مكتبة الجامعة.

 178(. الصحة النفسية. القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية. ص1987عالء الدين كفافي )
في العالج بالمعني  مقدمةاإلنسان يبحث عن المعني  (.1982)ي عبد العزيز القوص

 105-68ص. التسامي بالنفس
) الحاجات النفسية ومفهوم الذات وعالقتهما بمستوي الطموح 2011عالء سمير القطناني 

لدي طلبة جامعة األزهر بغزة في ضوء نظرية محددات الذات ( رسالة 
 غزة   –فس جامعة األزهر قسم علم الن –كلية التربية –ماجيستير 
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(. المناخ النفسي اإلجتماعي وعالقته بالطمأنينة االنفعالية وقوة 2001فاطمة يوسف عودة )
األنا لدي طالبات الجامعة اإلسالمية بغزة. رسالة ماجستير )غير منشورة(، 

 الجامعة اإلسالمية، غزة.
ار النفسي وعالقاتهما (. الهوية االجتماعية واالستقر 2003كفاح سعيد غانم الدبعي )

بالتصنيف االجتماعي لدي الموظفين والموظفات بدوائر الدولة الحكومية 
بأمانة العاصمة صنعاء"، أطروحة دكتوراه )غير منشورة(، كلية اآلداب، 

 جامعة بغداد.
(. التنشئة اإلجتماعية للطفل. المجلة التربوية، عمان: دار الصفاء، 2001محمد الشناوي )

16(64 ،)68-69. 
المملكة العربية  –(. التنازع والتوازن في حياة المسلم. جدة 2000محمد بن حسن )

 .99-87، ص13السعودية: مؤسسة الصداقة للطباعة والنشر، ص
(. مقياس المستوى االقتصادي اإلجتماعي الثقافي. 2016محمد سعفان؛ ودعاء خطاب )

 القاهرة: دار الكتب الحديث.
، القاهرة: 1مدخل إلي علم النفس اإلجتماعي. ط –وك اإلنساني (. السل1990محمد شفيق )

 الشركة المتحدة للطباعة والنشر والتوزيع.
 .https://www(. التوازن النفسي مقالة 2018الفتاح المهدي ) محمد عبد

sasapost.com/opinion/psychological-balance-in-the-face-

of-life-pressures/  
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=136922&r

=0 
ي والقدرة علي اتخاذ القرار لدى ضباط (. االتزان االنفعال2010محمد كمال محمد حمدان )

كلية  –غزة  –الشرطة الفلسطينية. رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية 
 قسم علم نفس / إرشاد نفسي–التربية 

 13(. التوازن النفسي .. ضروري لحياة مثالية وصحية. مقالة اونالين 2017مريم بومديان )
 .2017ابريل 

 األداء(. "العالقات اإلنسانية وتأثيرها في تحسين 2011) منال عبد الحميد عبد المجيد
 –الكلية التقنية واالدارية  –ماجستير، هيئة التعليم التقني رسالة . المنظمي
 العراق –البصرة 

https://www.sasapost.com/opinion/psychological-balance-in-the-face-of-life-pressures/
https://www.sasapost.com/opinion/psychological-balance-in-the-face-of-life-pressures/
https://www.sasapost.com/opinion/psychological-balance-in-the-face-of-life-pressures/
https://www.sasapost.com/opinion/psychological-balance-in-the-face-of-life-pressures/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=136922&r=0
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=136922&r=0
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مجلة أبحاث البصرة ) العلوم  2004المنصوري أمل عبدالرازق  & هناء صادق البدران ، 
) مستوي  132ص 2010السنة : ( 2، العدد ) 35المجلد : –االنسانية( 

 التفاعل االجتماعي لدي طلبة قسم االرشاد النفسي ( رسالة ماجيستير
(. أثر برنامج للكفاءة اإلجتماعية في خفض سلوك 2013نجالء سعد حسن القحطاني )
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ABSTRACT 

The study aimed in general to identify the importance of social 

interaction and its impact on the psychological balance of workers in 

the field of aviation training and its reflection on their professional 

performance within the work environment and its reflection on the 

success of the aviation industry that serves all activities in all different 

life environments. This study relied on the descriptive and 

comparative approach, as it revealed the relationship between social 

interaction, psychological balance and professional performance of the 

study sample of workers in the field of aviation training, and a 

comparison between pilots, air traffic controllers and administrators. 

The study sample consisted of n = (150) divided into 50 pilots, 50 air 

traffic controllers, '50 administrators working in the field of aviation, 

and the sample was intentionally chosen by the Egyptian Academy of 

Aviation Sciences and Egypt Air, and 3 measures were used from the 

researcher's preparation (social interaction scale, psychological 

balance scale, performance scale Professional)  . In addition to the 
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socio-economic level scale of Dr. Muhammad Saafan 2016, the 

researcher used the SPSS statistical program to analyze and process 

the data, and the Pearson coefficient was used to ensure the validity of 

the internal consistency of the questionnaire, as well as to find the 

Pearson correlation coefficient between each dimension and the total 

degree of the questionnaire, the Spearman Brown factor for half 

segmentation and the Alpha Cronbach coefficient to ensure the 

stability Study tool .The results of the study resulted in a statistically 

significant relationship in the social interaction between pilots and air 

traffic controllers in the direction of pilots, as well as the existence of 

a statistically significant relationship in the psychological balance 

between pilots compared to air traffic controllers towards pilots, and 

there is also a statistically significant relationship in the professional 

performance between pilots and air traffic controllers. In the direction 

of pilots - there is a statistically significant relationship on the three 

variables between air traffic controllers and administrative staff 

towards air traffic controllers. The recommendations of the study 

included attention to highlighting the role of the air traffic controller 

and its importance and attention to training a second row to increase 

the number of air traffic controllers to reduce the intensity of 

professional pressure, which leads to increased social interaction with 

them As well as psychological balance, which is the most important 

axes of psychological stability and mental health . 

Key words: social interaction - psychological balance - professional 

performance 

 

 


