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 مدتخمص الجراسة:
جراسة الخاىشة إلى : التعخؼ عمى فعالية بخنامج لتحديغ مدتػى األمغ ىجفت ال

، وبمغ عجد السذاركيغ في نفعالي لجى شبل  جامعة السشػييةالشفدي والتشطيع اال
-55.1( شالب مغ شبل  جامعة السشػيية مسغ تتخاوح أعسارىع ما بيغ )84الجراسة )

( عاـ ، 5.3معياري قجره ) ( عاـ وانحخاؼ1.55.( سشة بستػسط عسخي قجره )5...
( شالب، ومجسػعة 8.وتع تقديسيع إلى مجسػعتيغ : مجسػعة تجخيبية مكػنة مغ )

( شالب، وقج استخجـ الباحث مكياس األمغ الشفدي )إعجاد/ 8.ضابصة مكػنة مغ )
 ,Gross)(، ومكياس التشطيع االنفعالي إعجاد جخوس ).15.،  عسخة  أبػ السجيج عبج

حث، وقج تػصمت الجراسة إلى : وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ تخجسة البا 2003
متػسصي درجات شبل  السجسػعة التجخيبية في الكياسيغ القبمى والبعجى عمى مكياس 
األمغ الشفدي وأبعاده الفخعية ومكياس التشطيع االنفعالي لرالح الكياس البعجي، كحلظ 

متػسصي درجات شبل  تػصمت الشتائج إلى وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ 
السجسػعتيغ الزابصة والتجخيبية في الكياس البعجى عمى مكياس األمغ الشفدي وأبعاده 
الفخعية ومكياس التشطيع االنفعالي لرالح السجسػعة التجخيبية، بيشسا تػصمت الشتائج 
إلى عجـ وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ متػسصي درجات شبل  السجسػعة التجخيبية 

سيغ البعجي والتتبعي عمى مكياس األمغ الشفدي وأبعاده الفخعية ومكياس في الكيا
 التشطيع االنفعالي.

 التشظيم االنفعالي(. –األمن الشفدي –الكمسات السفتاحية : )البرنامج
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Abstract: 

The recent study aimed to identify effectiveness of a program in 

developing Level of Physiological Security and emotional 

regulation among Al-menovea university students. The 

participation of  the study consisted of (48) From Al-menovea 

university students between the ages of (19.5-22.1) with an 

average age of (20.11) years and a standard deviation of (1.7) 

year, divided into two groups: Experimental group which 

consisted of (24) students and control group which consisted of 

(24) students. authors used : Physiological Security Scale 

(prepared by: Abd El maged Omera, 2012) and emotional 

regulation (prepared by: Gross, 2003) Translated by the author, 

The results of the study found that: there are statistically 

significant differences between the mean scores of the 

experimental group in pre and post-test on Physiological Security 

scale and its sub-dimensions, and on emotional regulation for 

post-test. The results also found that there are statistically 

significant differences between the mean scores of experimental 

group and control group on Physiological Security scale and its 

sub-dimensions, and on emotional regulation for experimental 

group. While the results found that there are no statistically 

significant differences between the mean scores of the 

experimental group in pre-test and follow-up test  on 

Physiological Security scale and its sub-dimensions, and on 

emotional regulation. 

Keywords : (A program – Physiological Security- Emotional 

regulation) 

 
 
 
 
 
 
 
 



555 

 مقجمة الجراسة:
يعتبخ التعميع الجامعي مغ أىع السخاحل التعميسية في جسيع السجتسعات عمى حجا 
سػاء؛ حيث أنو يسثل قسة اليـخ التعميسي والحي ييجؼ إلى إعجاد الصالب برػرة 

، شاؿ كثيخًا مغ العشاية واالىتساـمشطسة ومػجية لمحياة، ولحلظ فإف التعميع الجامعي ي
ع الحي يؤديو ىحا الشػع مغ التعميع في التشسية البذخية واالجتساعية وذلظ لمجور السي

 واالقترادية. 
كسا يعتبخ التعميع الجامعي  مغ أىع الػسائل التي يدعى مغ خبلليا السجتسع إلى 
تحقيق األمغ الشفدي واالستقخار والصسأنيشة، وذلظ ألنو يعسل عمى تدويج السجتسع 

التخررات التي يتصمبيا لمتقجـ في كل السجاالت،  بالقػى البلزمة لمعسل في جسيع
وذلظ مغ خبلؿ تدويج الصالب بالسيارات والسعارؼ العمسية، إضافة إلى تحديغ 
االتجاىات اإليجابية لئلدراؾ والسعخفة االجتساعية والتي تؤثخ في العسميات الشفدية 

ة والدمػكية الشاتجة والسعخيية البلزمة لسػاجية التحجيات الفكخية والسيجدات األخبلقي
، وتؤثخ برػرة مباشخة عمى الدمػؾ  مغ الستغيخات الستدارعة التي يذيجىا العالع اليـػ
الجسعي لصبل  الجامعة، وبالتالي يعتبخ الصالب الجامعي مغ أىع عشاصخ الشطاـ 
التعميسي الحي تتحقق بو أىع أىجاؼ الجامعة في خجمة السجتسع ، وأصبحت كل نطع 

معي الحجيثة تختكد عمى أىسية الػعى بتفعيل أبعاد األمغ الشفدي لمصبل  ، التعميع الجا
والتي تتسثل في الذعػر بالصسأنيشة والثقة واالنتساء والتػافق، وتطيخ مغ خبلؿ إشاعة 
روح السدئػلية االجتساعية واالتجاه نحػ تعديد قيع االنتساء والدبلـ االجتساعي )أماني 

 (..51، 151.فزل هللا ، 
عج الحاجة إلى األمغ مغ أىع الحاجات الشفدية، ومغ أىع دوافع الدمػؾ وت

اإلنداني شػاؿ الحياة، وىي مغ الحاجات األساسية البلزمة لمشسػ الشفدي الدػي 
والتػافق الشفدي والرحة الشفدية لمفخد، وإف االىتساـ باألمغ الشفدي لمفخد يعشي 

الشفدية ىي حالة يكػف فييا الفخد  االىتساـ بالرحة الشفدية لو، وذلظ الف الرحة
واالجتساعية مع نفدو ومع اآلخخيغ ويكػف قادرًا  ةوالذخريية متػافقا مغ الشاحية الشفد

عمى تحقيق ذاتو واستثسار قجراتو وإمكانياتو إلى أقرى حج مسكغ، وإف االىتساـ 
اممة باألمغ الشفدي لمفخد يعشي االىتساـ بالرحة الشفدية لو، وتكػف شخريتو متك

سػية ويكػف سمػكو مشزبصا بحيث يعير بدبلـ، واألمغ الشفدي مغ ضخوريات 
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الحياة التي ال يسكغ االستسخار فييا بجونو ويحتاج إليو اإلنداف كحاجاتو لمصعاـ 
والذخا  وبيحا "فاف إشباع الحاجات لجى اإلنداف شخط أساسي مغ شخوط حرػلو 

، .15.ي )ناىج الجليسي، ودمحم الياسخي، عمى التكيف الحي يحقق معو االستقخار الشفد
145.) 

وعمى الخغع مغ أىسية االنفعاالت لبقاء الفخد فإف االنفعاالت الجامحة قج تؤدي 
إلى عجـ التشطيع أو اضصخا  بعس العسميات الشفدية، وعمى الشكيس فالقجرة عمى 

لتحكع الدائج اتشطيع االنفعاالت بصخيقة فعالة يسكغ أف تؤدي إما إلى عجـ التحكع أو 
، كسا أف الرعػبات في تعجيل الخبخات االنفعالية يسكغ أف يؤدي إلى في االنفعاالت

انغساس الفخد بديػلة في تمظ السذاعخ، فالسحاوالت الستكخرة لمتحكع أو قسع وكبت 
الخبخات االنفعالية يسكغ أف يسشع السعالجة الشفدية السكتسمة، والتشطيع االنفعالي الفعاؿ 

إلى التخمز مغ االنفعاالت ولكغ يكػف الفخد عمى وعى وإدراؾ كامل لتمظ  ال ييجؼ
االنفعاالت، لحلظ فالتشطيع االنفعالي يجب أف يداعج األفخاد لمػصػؿ إلى الػعى 

 ,Mclaughlin).بأنفديع وبيئاتيع؛ حيث إف االنفعاالت تجعع وتعدز الػعى االنفعالي
2010, 2-3) 

 الشفدي والتشطيع االنفعالي األمغ عمى الزػء مطتد الحالية الجراسة فإف وعميو
 يكػف  التي العسخية السخحمة شبيعة : أىسيا العتبارات وذلظ الجامعة، شبل  لجى

غيخىع وعجـ القجرة عمى تشطيع  الشفدية مغ لبلضصخابات عخضة أكثخ فييا األشخاص
شفدي والتشطيع لتحديغ األمغ ال بخنامج تقجيع إلى الجراسة ىحه تدعى كسا انفعاالتيع،

رصيج  إلى ججيجة إضافة الجراسة ىحه تعتبخ لحلظ السخحمة، ىحه شبل  االنفعالي لجى
 الجراسات التي تبحث في مػضػع األمغ الشفدي والتشطيع االنفعالي.

 مذكمة الجراسة:أواًل: 
 الحياة نػاحي مختمف في متبلحقة تغيخات في ىحه اآلونة العالع يعير
 عمى الحياة ضغػط مغ السديج نتج عشو مسا واالجتساعية، والدياسية االقترادية
 في ضغػط أو اقترادية سياسية أوأو  اجتساعية ضغػط كانت سػاء األشخاص

 ،األشخاص ىؤالء عمى نفدية كزغػط التي تشعكذ الزغػط مغ غيخىا أو العسل
 اتوالرخاع والتسخد الشفدي والتػتخ االكتتا و  القمق شيػعا الزغػط تمظ أكثخ ومغ
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 التي اتالزغػش مغ واآلخخيغ، وغيخىا الذخز وبيغ ونفدو الذخز بيغ الجاخمية
 .األشخاص ىؤالء لجى الشفدي باألمغ اإلحداس معجؿ انخفاض عمى تجؿ

 مغ الفخد عشج تكػيشيا يبجأ والتي الذخرية جػانب أىع مغ الشفدي األمغ يعجو  
 ما كثيخاً  الياـ الستغيخ وىحا -ابي يسخ التي الصفػلة خبخات خبلؿ -األولى نذأتو بجاية

 أو نفدية لزغػط الفخد تعخض ما إذا العسخ مخاحل مغ مخحمة أي في ميجًدا يريخ
 زيشب ( الشفدي االضصخا  إلى بو يؤدي قج مسا بيا، لو شاقة ال فكخية أو اجتساعية

 الشفدية االحتياجات أىع مغ األمغ إلى الحاجة تعج كسا ،(1، 111. شقيخ،
 لمػشغ والسػاشغ، الذاممة لمتشسيةممحة  ضخورة األمغ أف كسا لمسػاشغ، يةواالجتساع

 الشفدي والتػافق الشفدية والرحة الدػي  الشفدي لمشسػ البلزمة الحاجات مغ وىػ
 .لمذخز

 ,Nelis) ولقج كذفت نتائج دراسة نيميذ وكيػبيتر وىيشديشي وميكػالجكازي 
Quoidbach, Hansenne, Mikolajczak, 2011)   أف األشخاص الغيخ قادريغ

مغ  ، كسا أنيع يعانػف خضة لبلضصخابات واألمخاض الشفديةعمى إدارة انفعاالتيع ىع ع
، فالتشطيع االنفعالي لو أىسية كبيخة في مجاالت الحياة ترجع في عبلقاتيع االجتساعية

 السختمفة. 
و والحاجة إلى بخامج لتحديغ قجرات األشخاص بات مدألة حيػية ال غشي عش

ذلظ لمتعقيج والتغيخات السدتسخة في السجتسع عسػمًا واألسخة وتشذئتيا عمى وجو 
الخرػص في تعامميا مع أبشائيا السخاىقيغ باإلضافة إلى التقشيات الستبلزمة 
والستدارعة والسراحبة ليحه الصفخة التي أحجثت نقمة شاممة في نطاـ األسخة وتشذئتيا، 

في محاولة بشاء بخنامج لسػاجية السذكبلت التي تؤرؽ وتتسثل مذكمة الجراسة الخاىشة 
لسخحمة السخاىقيغ وأسخىع، وفتخة السخاىقة فتخة عسخية حخجة يحتاج الذخز في ىحه ا

، وتتحجد مذكمة الجراسة الخاىشة في محاولة اإلجابة عغ إلى مغ يأخح بيجه ويدانجه
األمغ الشفدي والتشطيع  " ما فعالية بخنامج في تحديغ مدتػى الدؤاؿ الخئيذ التالي: 

 ويتفرع من الدؤال الرئيس السذكالت اآلتية:االنفعالي لجى شبل  جامعة السشػيية ؟" 
البخنامج في تحديغ مدتػى األمغ الشفدي لجى شبل  ما مجى فعالية  .5

 جامعة السشػيية؟
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البخنامج في تحديغ مدتػى التشطيع االنفعالي لجى شبل  ما مجى فعالية  .5
 ؟جامعة السشػيية

التعخؼ عمى فعالية بخنامج في ثانيا: هجف الجراسة:  تهجف الجراسة الحالية إلي: 
 تحديغ مدتػى األمغ الشفدي والتشطيع االنفعالي لجى شبل  جامعة السشػيية .

تتسثل أىسية الجراسة الحالية في جانبيغ أحجىسا نطخي واألخخ : ثالثًا: أهسية الجراسة
 تصبيقي وذلظ عمى الشحػ التالي:

 : تكسغ األىسية الشطخية ييسا يمي األهسية الشظرية: -ًأ 
  تتشاوؿ الجراسة الخاىشة مطاىخ واضحة وجػانب ميسة تتسثل في تحديغ مدتػى

 األمغ الشفدي والتشطيع االنفعالي لجى شبل  الجامعة. 
  تدويج مكتبة عمع الشفذ بيحه الجراسة لتكػف مخجعًا لمباحثيغ السيتسيغ بجراسات

، وشبل  فعالي لجي شبل  السخحمة الجامعيةشفدي والتشطيع االناألمغ ال
 السخاحل التعميسية السختمفة. 

  إلقاء الزػء عمى بعس الحقائق والسعمػمات عغ شبل  الجامعة، وسبل
التصػيخ والتفاعبلت التخبػية الشاجحة وكيفية وضع حمػؿ عمسية لمسػاقف التي 

ت السختمفة ومعخفة أىع الصخؽ التي تػاجييع أثشاء مخورىع بالسػاقف والسذكبل
يدتخجمػىا لخفس االضصخابات الشفدية وخاصة أنيع في ىحه السخحمة العسخية 

 يتعخضػف ألكبخ قجر مغ الزغػط الشفدية والعاشفية والتعميسية واالجتساعية.
 : تكسغ األىسية التصبيكية ييسا يمياألهسية التطبيقية:  -ب

 مغ الشفدي والتشطيع االنفعالي لجى شبل  إعجاد بخنامج لتحديغ مدتػى األ
الجامعة يسكغ أف يداعج السدئػليغ بالسؤسدات التعميسية االستفادة مغ ىحا 
البخنامج في تحديغ مدتػى األمغ الشفدي والتشطيع االنفعالي لجى الصبل  

 والصالبات بالسخاحل العسخية السختمفة.
  زيادة الفيع والػعي بتأثيخ كل قج تديع معخفة العبلقة بيغ متغيخات الجراسة في

مشيا في اآلخخ، ومغ ثع يداعج كل مغ الديكػلػجييغ والسخبييغ واآلباء 
واألميات في رفع مدتػى الرحة الشفدية لؤلبشاء وزيادة فاعميتيع وكفاءتيع 
الذخرية ونجاحيع في حياتيع بسختمف جػانبيا الذخرية واالجتساعية 

 والسيشية والجراسية.
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  التشطيع االنفعالي والتحقق مغ صجقو وثباتو.تخجسة مكياس 
 تتحجد السرصمحات اإلجخائية لمجراسة الحاليةرابعًا: السرطمحات اإلجرائية لمجراسة: 

 في البخنامج واألمغ الشفدي والتشطيع االنفعالي، تع تشاوليع ييسا يمي:
 A Program :البرنامج -1

 مخصط نو: بخنامج( البخنامج اإلرشادي بأ885، .11.) يعخؼ حامج زىخاف
 فخديا السباشخة وغيخ السباشخة اإلرشادية الخجمات لتقجيع عمسية؛ أسذ ضػء في مشطع

 الدػي  الشسػ تحقيق في مداعجتيع بيجؼ السؤسدة؛ تزسيع مغ لجسيع وجساعيا
 وخارجيا، السؤسدة داخل الشفدي التػافق ولتحقيق الستعقل؛ الػاعي باالختيار والكياـ

 السؤىميغ. السدئػليغ مغ وفخيق لجشة وتقييسو فيحهوتش بتخصيصو ويقـػ
 : Physiological Securityاألمن الشفدي -ب

 ( األمغ الشفدي بأنو : حالة الفخد..، .15.) عسخة  أبػ السجيج يعخؼ عبج 
 نفدو وأسختو مغ والتقبل والصسأنيشة والدكػف  باالرتياح بالذعػر تتدع الشفدية التي

والسادية، ويتحجد  واالجتساعية الشفدية األخصار مغ بالحساية الذعػر وكحلظ ومجتسعو،
األمغ الشفدي بالجرجة التي يحرل عمييا الصالب في السكياس السدتخجـ لحلظ في 

 الجراسة الحالية.
 Emotion regulation التشظيم االنفعالي:-ج

 التيعسميات التشطيع االنفعالي بأنو : ال (Gross,2003, 6)يعخؼ جخوس
 أو ىػ - يخبخه الحي االنفعاالت كسية أو نػع في يؤثخ اف الفخد شجما يحاوؿع تحجث
وكيفية التعبيخ عغ تمظ االنفعاالت، ويتحجد التشطيع  -حػلو  مغ اآلخخوف  يخبخه

االنفعالي بالجرجة التي يحرل عمييا الصالب في السكياس السدتخجـ لحلظ في الجراسة 
 لتحقق مغ صجقو وثباتو.الحالية، والحي قاـ الباحث بتخجستو وا

تتحجد حجود الجراسة في ضػء عجة مقػمات بحيث تختمف  خامدًا: محجدات الجراسة: 
مغ دراسة ألخخى يتختب عمييا اختبلؼ الشتائج التي تػصمت إلييا الجراسة، ويسكغ 

 إيزاح ىحه السقػمات في ضػء حجود الجراسة التالية:
راسة الحالية إتباع السشيج : فخضت شبيعة مذكمة الجالسحجدات السشهجية .5

، وىػ عبارة عغ ترسيع الكياس وقج تع استخجاـ الترسيع التجخيبيالتجخيبي 
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التتبعي، والقائع عمى استخجاـ مجسػعتيغ متكافئتيغ مغ  –البعجي  –القبمي 
 شبل  جامعة السشػيية. 

 يعتبخ السذاركيغ في الجراسة مغ أىع السحجدات والسقػمات السحجدات البذرية : ..
التي تقػـ في ضػئيا أى دراسة عمسية، وقج اعتسج الباحث في دراستيا الخاىشة 

 عمى مجسػعتيغ مغ شبل  الجامعة وتتسثل في:
( شالبًا مغ شبل  الجامعة، وذلظ 511قػاميا ) مجسهعة الجراسة االستطالعية: -

 لمتحقق مغ الكفاءة الديكػمتخرية لسقاييذ الجراسة مغ جامعة السشػيية.
( شالبًا 84وتتكػف مجسػعتا الجراسة التجخيبية مغ) الجراسة التجريبية:مجسهعتا  -

وشالبة ، وقج قدست السجسػعة إلى مجسػعتيغ ىسا : السجسػعة التجخيبية : 
( شالبًا 8.( شالبًا وشالبة ، والسجسػعة الزابصة: وتتكػف مغ )8.وتتكػف مغ )

 وشالبة مغ شبل  الجامعة.
فتخة الدمشية التي تع استغخقتيا لتصبيق أدوات الجراسة : يقرج بيا الالحجود الزمشية .1

بجًء بالجراسة االستصبلعية ومخورًا بتصبيق أدوات الجراسة الديكػمتخية وبتصبيق 
البخنامج التجريبي عمى شبل  السجسػعة التجخيبية ، والحي تع خبلؿ الفرل 

 ـ .155./ 154.الجراسي  األوؿ مغ العاـ الجراسي 
تشاوؿ الباحث في ىحا الجدء اإلشار الشطخي لكل مغ  :الشظري لمجراسةسادسًا: اإلطار 

 األمغ الشفدي والتشطيع االنفعالي؛ وييسا يمي تفريل ما ذلظ:
 األمن الشفدي:  - أ

يعج األمغ الشفدي مغ أىع السقػمات الحياتية لكل األشخاص, إذ يتصمع إليو 
الو وعخضو وديشو, فدع الذخز في كل زماف ومكاف, فإذا وجج ما ييجده في نفدو وم

إلى ممجأ آمغ يشذج ييو األمغ والدكيشة، ولقج اختمفت مفاليع األمغ الشفدي باختبلؼ 
الباحثيغ واختبلؼ زاوية نطخ كل مشيع ليحا السفيػـ الياـ, ولع يخمػا األمخ مغ بعس 
 التجاخل مع السفاليع الشفدية األخخى كالصسأنيشة االنفعالية, واألمغ الحاتي, واألمغ

 عجـ ىػ الشفدي األمغ أف) 85.،  118. (السجيج عبج االنفعالي، ويخى الديج
 والخعاية والحساية واالنتساء واالستقخار، والقبػؿ والحب، باالشسئشاف والذعػر الخػؼ
 وإشباع السفاجآت مػاجية عمى القجرة مع السػاقف مػاجية عشج والدشج، والجعع

 شعػر بأنو: الشفدي األمغ  (Al – Domi, 2012, 53 )الجومي ويعخؼ، الحاجات
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 ويخى ، والقمق الخػؼ وعجـ والرفاء الباؿ وراحة القمب الجاخمي وىجوء بالدبلـ الفخد
 الشفدي األمغ أف (Rubin, Weiss & Coll, 2013, 420 ) وكػؿ ويدذ روبيغ،

 ؼاألىجا وتحقيق بيئتو، إدارة في والكفاءة حياتو، تجاه باإليجابية الفخد شعػر يعشي
 نحػ اإليجابي واالتجاه الحياة، مغ واليجؼ بالسعشى لقجراتو، واإلحداس وفاقا الذخرية

 .وتقبميا ذاتو
 يخى  حيث لمفخد، الدميع الشسػ تحقيق في كبيخة أىسية األمغ إلى الحاجة وتسثل

 في باألمغ شعػره مجى عمى يتػقف السختمفة نسػه مخاحل خبلؿ الفخد تػافق أف ماسمػ
 مفيـػ ويكػف  ذاتو ويتقبل بيئتو إلى يشتسي يجعمو باألمغ الصفل شعػر أف ذلظ شفػلتو،

 تػافقو سػء إلى يؤدي باألمغ لمذعػر فقجانو فإف ذلظ مغ العكذ وعمى لمحات، مػجب
 االجتساعية التشذئة أساليب ضل في باألمغ الذعػر ويتحقق واالجتساعي، الشفدي
 مغ الحخماف أف حيغ في ييو، مخغػ  وبأن الصفل وإشعار والحشاف الجؼء عمى القائسة

 ىي اإلىساؿ أو الشبح أو الخفس عمى القائسة والتخبية الخعاية وأساليب األبػي  العصف
 (.31.، .15.بجر، إبخاليع( باألمغ الذعػر لفقجاف أساسية مرادر

 (أف لؤلمغ الشفدي بعجاف رئيداف ىسا: 515، 151.وتخى )فاشسة الجوسخي، 
 إمكاناتيا حيث مغ لحاتو الصالب فيع بيا ويقرج : الحات عم الرحية العبلقة -

 مغ كل يجركيا برػرة عشيا تقبمو ورضاه ثع سمبياتيا وايجابياتو حيث ومغ وقجراتيا،
 دائسا ييو يطيخ الحي اآلخخيغ، مع تعاممو أسمػ  عشيا ويكذف معو؛ ليتعام

أف  يعشي ال التقبل ىحاو  بالشفذ، الػاضحة والثقة وتقجيخىا، الحات احتخاـ في الخغبة
 بحجود يخضى أف السقرػد ولكغ لتعجيميا، محاولة دوف  عيػبو الصالب يخى 

 ومعالجة إيجابياتو وتجعيع ذاتو تصػيخ عمى ليعس ذلظ ومع وقجراتو إمكانياتو
 سمبياتو.

 جيجة عبلقات وتكػيغ لآلخخيغ، الصالب تقبل وتعشي  :اآلخخيغ مع اإليجابية العبلقة -
 وانتسائو االجتساعية بالسدئػلية وشعػره ومدانجتيع معيع، والتدامح عاوف والت معيع،

 بيشيا. يعير التي لجساعتو
( أف 5.، 118.وتتعجد معػقات األمغ الشفدي حيث يخى عادؿ العقيمي )

 العػامل خا واضص الزاغصة، االقترادية الطخوؼ تتسثل في معػقات األمغ الشفدي
 وقمق تػتخ حالة فى وتجعمو لمفخد، الكيسى الشدق فى ؤثخت وكميا والثقايية، االجتساعية
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 لؤلمغ الحاجة إلشباع سابقاً  اختياره تع الحى الدمػؾ أشكاؿ تغيخ عمى مدتسخ، ييعسل
 اجتساعياً  السقبػؿ غيخ الججيج الدمػؾ تبخيخ عمى تعسل قيساً  ويتبشى الشفدى،

 مدتػى  انخفاض فأ الشفذ، كسا عغ دفاع أنو عمى العجواف يبخر كأف وشخريًا،
 .والسجتسع لمفخد الشفدى واألمغ الصسأنيشة وتيجد تعػؽ  التى الدبل مغ الجيشى الػعى

 عذخ أربعة قاـ بػضع ( أف ماسمػ83.، 111. (الديج عبجالسجيج ويحكخ
 السؤشخات ىحه وتتمخز الشفدي، باألمغ الذخز إحداس عمى دالة اعتبخىا مؤشخًا،

 :ييسا يمي
 .وقبػليع غاآلخخي سحبةب الذعػر -
 .السجسػعة بيغ والسكانة واالنتساء كػشغ، بالعالع الذعػر -
 .والقمق التيجيج مذاعخ ونجرة األماف، مذاعخ -
 .وصجاقة بإخػة   العير الشاس يدتصيع حيث ومدخة، بجؼء والحياة العالع إدراؾ -
 .وخيخيغ ودوديغ وبرفتيع الجػىخ، حيث مغ الخيخة برفتيع البذخ إدراؾ -
 ومذاعخ العجوانية، وقمة التدامح حيث اآلخخيغ، نحػ والثقة الرجاقة مذاعخ -

 .مع اآلخخيغ السػدة
 .عاـ بذكل   بالتفاؤؿ واإلحداس الخيخ تػقع نحػ االتجاه -
 .والقشاعة لمدعادة السيل -
 .االنفعالي واالستقخار الرخاع، وانتفاء واالستخخاء والخاحة اليجوء مذاعخ -
 ومذكبلتو العالع مع التفاعل عمى ةوالقجر  الحات، خارج مغ لبلنصبلؽ السيل -

 .الحات حػؿ دوف تسخكد   بسػضػعية  
 .الذخرية االنجفاعات وتفيع معيا والتدامح الحات تقبل -
 الديصخة في الخغبة مغ بجالً  السذكبلت مػاجية في والكفاية القػة بامتبلؾ الخغبة -

 .عمى اآلخخيغ
 عمى السشطسة الفخد رةوقج الحىانية أو العرابية االضصخابات مغ الشدبي الخمػ -

 .الػاقع مػاجية
  باآلخخيغ. واالىتساـ والمصف التعاوف  روح وبخوز االجتساعية االىتسامات -
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 التشظيم االنفعالي:  -ب
يعج فيع االنفعاالت والديصخة عمييا ابخز مؤشخيغ مغ مؤشخات التشطيع  

فعالية وتػجيييا االنفعالي والحي يعبخ عغ مجى إمكانية الديصخة عمى التعبيخات االن
-Diener & Do).لمحرػؿ عمى سمػؾ مشطع عشج التعخض لسػاقف انفعالية شجيجة

young, 2004; Gilliom, Shaw, Beck, Schonberg & Lukon, 2002) ،
وتتفاعل االنفعاالت مع السعخفة عشجما تؤدي الحاالت السداجية الجيجة بالفخد إلى 

سعخفة واالنفعاؿ قج يؤدي إلى التشطيع االنفعالي، التفكيخ إيجابيًا، وىحا التفاعل بيغ ال
وتعتسج قجرة الفخد عمى التكيف ومػاجية الحياة بشجاح عمى التػضيف الستكامل لقجراتو 
العقمية واالنفعالية ، ويعتسج نجاح الفخد في عبلقاتو الذخرية عمى قجرتو عمى التفكيخ 

ستجابة بػسائل متػافقة انفعاليًا )سياد في خبخاتو االنفعالية والسعمػمات االنفعالية ، واال
 (.514، 151.السممي، 

 ,Hayes )ويؤدى تشطيع االنفعاؿ دورًا ميسا فى تحقيق الخفاىة الشفدية 
Luoma, Bond, Masuda & Lillis, 2006 1-25)   ومغ ناحية أخخى فإف

دية قرػر تشطيع االنفعاؿ يؤدى دورا جػىخيا فى تذكيل االضصخابات والسذكبلت الشف
( Walker, O’Connor & Schaefer, 2011, 463-475). 

التشطيع االنفعالي  (McCarty & Rude, 2001, 27)ويعخؼ مكارتي ورود 
بأنو جيػد األشخاص لقسع وتغييخ األنفعاؿ غيخ الدػي ووضع التعبيخ عغ السذاعخ 

 ,Miller, Gouley, Seifer) واتفق كل مغ جانبًا لكى يحقق األفخاد أىجافيع،
Dickstein & Shields, 2004 ; Izard , Trentacosta, King & Mostow, 

2004;White 2008, 52)  عمى أف التشطيع االنفعالي يعشي قجرة الذخز عمى
استعساؿ عجد مغ العسميات واالستخاتيجيات )داخمية أو خارجية ( السختبصة بالفيع 

صفيا أسمػبًا تكيفيًا لتمبية متصمبات االنفعالي وإمكانية الديصخة أو التعبيخ االنفعالي بػ 
أف  (Berkinga & Wupperman, 2012, 128)الحياة، ويخى بيخكشجا ووبخماف 

التشطيع االنفعالي يعشي العسميات الجاخمية والخارجية السدؤولة عغ رصج وتقييع وتعجيل 
تسثل ( أف التشطيع االنفعالي ي34،  152.ردود الفعل االنفعالية، وتخى حشاف محسػد )

في : جيػد الفخد لمديصخة عمى حالة االستثارة االنفعالية وإعادة تػجيييا وتحديشيا 
، وفي يف الحي يداعجه عمى تحقيق أىجافووتعجيميا حتى يتسكغ الفخد مغ األداء الستك
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سبيل ذلظ يدتخجـ مجسػعة متشػعة مغ االستخاتيجيات السعخيية عشج التعامل مع 
 السػاقف واألحجاث الزاغصة.

مغ خبلؿ عخض تعخيفات التشطيع االنفعالي يعخؼ الباحث التشطيع االنفعالي في 
الجراسة الخاىشة بأنو: قجرة الصالب عمى تشطيع مذاعخه وأحاسيدو وتػجيييا نحػ تحقيق 

، صشع القخارات والتكيف االجتساعي األمغ الشفدي، واستخجاـ االنفعاالت والسذاعخ في
 باالنفعاالت السختمفة.والتػاصل الفعاؿ مع اآلخخيغ 

أف لمتشطيع  (Phillips &Powers, 2007,22)ويحكخ  فميبذ وبػرز 
 ييسا يمي: تتسثلاالنفعالي عجة خرائز 

 كل مغ االنفعاالت الدمبية واإليجابية يسكغ تشطيسيا. -
يسكغ أف يحجث التشطيع االنفعالي تكامبًل بيغ التشطيع السػجو ذاتيًا وغيخ  -

 السػجو ذاتيًا.
، كسا أف التشطيع االنفعالي يسكغ سيء( -ج تشطيع انفعالي مصمق )جيججال يػ  -

 أف يكػف شعػريًا أو ال شعػريًا.  
مختمفتيغ  إستخاتيجيتيغ لجيو كل فخد أن (Gross,2003, 11) كروسويخى 

 :ىسا لمتأثيخ في مدتػى االستجابة االنفعالية
حالة االستعجاد  في الفخد إلييا يمجأ التي وىي: السدبق التركيز إستراتيجية -

والتي  كمي، لبلستجابة قبل أف يكػف متفاعبل مع السثيخ لمسػقف االنفعالي بذكل
، وتعجيل السػقف، ونذخ أو تػزيع االنتباه، والتغييخ تتسثل في : اختيار السػقف

 .السعخفي
الفخد لتصبيقيا عشجما  إلييا يمجأ التي االستجابة : وىي عمى التركيز إستراتيجية -

متفاعبل في حالة استجابة انفعالية ويكػف االنفعاؿ عشجىا بذكل اعتيادي، يكػف 
 والتي تتسثل في تعجيل االستجابة.

أف التشطيع االنفعالي  (Gratz & Roemer, 2004)ويحكخ جخاتخ ورميخ 
 يتزسغ أربعة أبعاد رئيدة ىى : 

دوف قيخىا  الػعى االنفعالي : يتزسغ القجرة عمى إدراؾ االنفعاؿ لتػضيح السذاعخ -
 أو إنكارىا أو تجشبيا.
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القبػؿ االنفعالي : يتزح بشقز االستجابة االنفعالية الدمبية لذعػر ما )الذعػر  -
 بالحنب تجاه الذعػر بالغزب(.

التدامح االنفعالي : يتزسغ الترخؼ بأسمػ  يقػد إلى تحقيق األىجاؼ ومشع  -
 الدمػكيات السشجفعة والتدامح في الػقت نفدو.

لتشطيسية: وتتزسغ السعالجة واستخجاـ استخاتيجيات التشطيع االنفعالي السخونة ا -
 السختمفة بصخائق مخنة.
قدع الباحث ىحا الجراسات الدابقة إلى محػريغ : السحػر  :سابعًا: الجراسات الدابقة

، والسحػر الثاني: دراسات تشاولت بخامج راسات بخامج لتحديغ األمغ الشفدياألوؿ: د
 ؛ وذلظ كسا يمي:لتشطيع االنفعاليديغ مدتػى التح

 :برامج لتحدين األمن الشفدي السحهر األول : دراسات تشاولت
في إشار الجراسات التي تشاولت بخامج لتحديغ األمغ الشفدي ، فقج أجخى يحى 

( دراسة لسعخفة أثخ فاعمية بخنامج إرشادي لتشسية األمغ الشفدي لجى .15.الشجار )
( معاقا، تع تقديسيع إلى  مجسػعة 8.عيشة الجراسة مغ ) السعػقيغ حخكيا، وتكػنت

، وتع ( معاقػا.5ػعة ضابصة تكػنت مػغ )( معاقا، ومجس.5تجخيبية تكػنت مغ )
، وتػصمت نتائج امج إرشػادي لتشسية األمغ الشفدياستخجـ مكياس األمغ الشفدي، وبخنػ

جػات السعػقيغ حخكيا الجراسة إلى: وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسػصات در 
في السجسػعة التجخيبية عمى مكياس األمغ الشفدي قبل تصبيق البخنامج اإلرشادي، 

 وبعج تصبيقو لرالح التصبيق البعجي.
( التعخؼ عمى فاعمية بخنامج إرشادي نفدي 158.وىجفت دراسة انترار دمحم )

 (51راسة مغ )مرغخ لتحقيق األمغ الشفدي لجى السخاىق و أسختو، وتكػنت عيغ الج
( أ  وأـ ومخاىق، وتع استخجاـ مكياس األمغ الشفدي وبخنامج 11أسخ متسثمة في )

إرشادي أسخي، وتػصمت نتائج الجراسة إلى فاعمية البخنامج اإلرشادي األسخي في 
 تحقيق األمغ الشفدي لجى السخاىق وأسختو.

ج إرشادي الػقػؼ عمى فعالية بخنام (151.دمحم عصا هللا ) واستيجؼ دراسة
عقبلني انفعالي سمػكي في تشسية الذعػر باألمغ الشفدي، والخضا عغ الحياة لجى 
السخاىقيغ السكفػفيغ، وتكػنت عيشة الجراسة مغ مجسػعتيغ، إحجاىسا تجخيبية، واألخخى 

( مخاىقيغ مغ الحكػر السكفػفيغ بسحافطة الجقيمية، وتع 3ضابصة، عجد كل مشيسا )
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، ومكياس الخضا ية، ومكياس الذعػر باألمغ الشفدير البلعقبلناستخجاـ: مكياس األفكا
عغ الحياة، وتػصمت نتائج الجراسة إلى: وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ متػسصات 
رتب درجات السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في الكياس البعجي عمى مقاييذ: 

ياة لرالح السجسػعة األفكار البلعقبلنية، والذعػر باألمغ الشفدي، والخضا عغ الح
 التجخيبية.

( دراسة لسعخفة فاعمية بخنامج في تشسية األمغ 152.وأجخى نادر جخادات )
( 8.الشفدي لمسكفػفيغ في السخحمة الثانػية والجامعية، وتكػنت عيشة الجراسة مغ )

شالبًا مكفػفًا وال يعانػف مغ أي إعاقات أخخى تع تقديسيع إلى مجسػعة تجخيبية تتكػف 
( شالبًا مكفػفًا، وتع استخجاـ .5( شالبًا مكفػفًا، وأخخى ضابصة تتكػف مغ ).5)مغ 

، وأضيخت الشتائج بعج تصبيق ، وبخنامج في تشسية األمغ الشفديمكياس األمغ الشفدي
 .البخنامج فاعمية البخنامج السقتخح في تشسية األمغ الشفدي لمصمبة السكفػفيغ

(  التعخؼ 153.جسػقي، ودمحم البحيخي )وىجفت دراسة فاشسة أحسج، ودمحم ال
الكتئا  في عمى فاعمية بخنامج إرشادي لتحديغ األمغ الشفدي لجى األشفاؿ مختفعي ا

وتع استخجاـ مكياس ، ( شفل11وتكػنت عيشة الجراسة مغ )، (5:.5الفئة العسخية )
ديغ ، ومكياس االكتئا ، وأسفخت الشتائج عغ فاعمية البخنامج في تحاألمغ الشفدي(

 األمغ الشفدي لجي عيشو مغ األشفاؿ مختفعي االكتئا .
 :السحهر الثاني: دراسات تشاولت برامج لتحدين مدتهى التشظيم االنفعالي

في إشار الجراسات التي تشاولت بخامج لتحديغ مدتػى التشطيع االنفعالي، فقج ىجفت 
مية بخامج قائع ( الكذف عغ فاع(Saarikallio, 2011دراسة وىجفت دراسة ساريكيمػ 

، وشارؾ في عالي والتشطيع الحاتي لجى الكبارعمى السػسيقى في تحديغ التشطيع االنف
، وتع استخجاـ مكياس ( فخد31 -5.وحت أعسارىع ما بيغ )( فخدًا تخا5.ىحه الجراسة )

التشطيع االنفعالي ومكياس التشطيع الحاتي، وتػصمت نتائج الجراسة إلى فاعمية البخامج 
 عمى السػسيقى في تحديغ التشطيع االنفعالي والتشطيع الحاتي لجى الكبار. القائع

( الكذف عغ فاعمية بخنامج تجريبي 151.سعيج عبج الحسيج )وىجفت دراسة 
لتشسية ميارات نطخية العقل لجى أشفاؿ الخوضة وأثخه في تحديغ مدتػى التشطيع 

وشفمة مغ الخوضة مسغ  ( شفبلً 12االنفعالي لجييع، وتكػنت  عيشة الجراسة مغ )
( وانحخاؼ .1.5( شيخًا، بستػسط عسخي )35-15تخاوحت أعسارىع الدمشية ما بيغ )
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(، وتع استخجاـ مكياس لسياـ نطخية العقل، ومكياس لمتشطيع 1.385معياري )
االنفعالي، وبخنامج تجريبي، وتػصمت نتائج الجراسة إلى عغ وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا 

درجات السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة عمى مكياس مياـ نطخية بيغ متػسصي رتب 
 العقل، ومكياس التشطيع االنفعالي بعج تصبيق البخنامج لرالح السجسػعة التجخيبية.

دراسة ىجفت إلى التعخؼ  Soler, et al., 2014) -(Feliuوأجخى فمػ سػليخ 
ي تحديغ مدتػى التشطيع عمى فاعمية الدمػؾ الججلي )التجريب عمى اليقطة العقمية( ف

( مخيزًا 11، وشارؾ في ىحه الجراسة )لي لجى ذوي أعخاض الذخرية الحجيةاالنفعا
: مجسػعة تجخيبية أولى مكػنة بأعخاض الذخرية الحجية، تع تقديسيع إلى مجسػعتيغ

، ومجسػعة تجخيبية لقائع عمى الزبط الديكاتخي العاـ( مخيزًا تمقت العبلج ا53مغ )
لي )التجريب عمى اليقطة ( مخيزًا تمقت العبلج الدمػكي  الجج54ت مغ )ثانية تكػن

، لي ومكياس اضصخا  الذخرية الحجية، وتع استخجاـ مكياس التشطيع االنفعاالعقمية(
وتػصمت نتائج الجراسة إلى عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ السجسػعتيغ 

ئج الجراسة إلى عجـ وجػد فخوؽ ذات التجخيبيتيغ في الكياس القبمي، كسا تػصمت نتا
 داللة إحرائية بيغ السجسػعتيغ التجخيبيتيغ في الكياس البعجي.

التعخؼ عمى فاعمية التجريب عمى اليقطة  (153.أحسج أبػزيج ) وىجفت دراسة
العقمية كسجخل سمػكي ججلي في خفس صعػبات التشطيع االنفعالي لجى الصالبات 

وأثخه عمى أعخاض ىحا االضصخا ، وتكػنت عيشة ذوات اضصخ  الذخرية الحجية 
( سشة، تع تقديسيع إلى 11 -1.( شالبة، في السجى العسخي مغ )51الجراسة مغ )

( شالبات، وتع 3( شالبات، ومجسػعة ضابصة قػاميا )4مجسػعة تجخيبية قػاميا )
مية واستبياف اليقطة العق ،استخجاـ قائسة أعخاض الذخرية الحجية الشدخة السخترخة

ومكياس صعػبات التشطيع االنفعالي, وتػصمت نتائج الجراسة إلى ، العػامل الخسدة
فاعمية بخنامج التجريب عمى اليقطة العقمية في تحديغ ميارات اليقطة العقمية وخفس 

 .صعػبات التشطيع االنفعالي وخفس أعخض الذخرية الحجية لجى عيشة الجراسة
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مغ خبلؿ العخض الدابق لمجراسات الدابقة يتزح ما التعميق عمى الجراسات الدابقة: 
 يمي:

تشاولت  -عمى حج عمع الباحث  -عجـ وجػد دراسة واحجة في البيئة العخبية -
 ، والتشطيع االنفعالي(. الجراسة الخاىشة مجتسعة )بخنامج، األمغ الشفدي متغيخات

مع ىحا التػجو؛ اتبعت الجراسات الدابقة السشيج التجخيبي، وتتفق الجراسة الخاىشة  -
حيث تدتخجـ السشيج التجخيبي لمتعخؼ عمى فعالية البخنامج في تحديغ مدتػى 

 األمغ الشفدي والتشطيع االنفعالي لجى شبل  جامعة السشػيية.
استفاد الباحث مغ الجراسات الدابقة في اختيار السذاركيغ في الجراسة، واختيار  -

، وتفديخ الشتائج في خوض الجراسةسشاسبة الختبار صحة فاألساليب اإلحرائية ال
 .ضػءىا ، ووضع فخوض الجراسة الحالية

: يعخض الباحث في ىحا الجدء وصًفا تفريمًيا لئلجخاءات التي ثامشا: إجراءات الجراسة
قامت عمييا الجراسة الخاىشة، وتذتسل عمى مشيج الجراسة وإجخائتيا التي اتبعت لمتحقق 

تي تع لمسذاركيغ في الجراسة واألدوات ال مغ فخوض الجراسة، ويتزسغ ذلظ وصف
، واإلجخاءات التي اتبعت لحلظ، ثع عخض البخنامج الحي استخجاميا، وتصبيق األدوات

قاـ بإعجاده لتحديغ األمغ الشفدي والتشطيع االنفعالي لجييع، وذلظ خبلؿ العخض 
 التالي:

يحاوؿ الباحث مغ  استخجمت الجراسة الحالية السشيج التجخيبى والحيمشهج الجراسة:  - أ
خبللو إعادة بشاء الػاقع فى مػقف تجخيبى باستخجاـ ترسيع السجسػعتيغ، بيجؼ 

 -الكذف عغ أثخ متغيخ تجخيبى )بخنامج( فى الستغيخات التابعة )األمغ الشفدي 
التشطيع االنفعالي( فى ضخوؼ يديصخ فييا الباحث عمى بعس الستغيخات األخخى 

ى الستغيخ التابع عغ شخيق ضبط ىحه الستغيخات فى التى يسكغ أف تتخؾ أثخىا عم
 السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة. 

قاـ الباحث باختيار السذاركيغ في الجراسة مغ شبل  السذاركين في الجراسة:  - ب
كمية التخبية بجامعة السشػيية، بصخيقة عخضية مقرػدة إلجخاءات الجراسة 

 اسة عمى الشحػ التالي:الخاىشة، ولقج تع اختيار السذاركيغ في الجر 
( شالب جامعي )بكمية 511السذاركيغ في الجراسة االستصبلعية وبمغ عجدىع ) – 5

اآلدا  جامعة السشػيية( مغ مجتسع الجراسة ومغ خارج السذاركيغ في الجراسة 
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( 1.55.( سشة بستػسط عسخي قجره )5...-55.1األساسية تتخاوح أعسارىع ما بيغ )
( عاـ وذلظ لمتحقق مغ الكفاءة الديكػمتخية لكل مغ 5.3جره )عاـ وانحخاؼ معياري ق

 مكياس األمغ الشفدي ومكياس التشطيع االنفعالي.
( شالب جامعي )بكمية 84السذاركيغ في الجراسة األساسية قاـ الباحث باختيار ) – .

( 5...-55.1التخبية جامعة السشػيية( مغ مجتسع الجراسة، تتخاوح أعسارىع ما بيغ )
( عاـ ، وتع 5.3( عاـ وانحخاؼ معياري قجره )1.55.بستػسط عسخي قجره ). سشة

( شالب، ومجسػعة 8.تقديسيع إلى مجسػعتيغ : مجسػعة تجخيبية مكػنة مغ )
( شالب، والسجسػعتاف التجخيبية والزابصة متكافئتاف مغ 8.ضابصة مكػنة مغ )

( ، 5لتحجي،  والججاوؿ )حيث العسخ الدمشي والتشطيع االنفعالي واضصخا  العشاد وا
 ( تػضح ذلظ:1( ، و).و)

(: داللة الفخوؽ بيغ متػسصي درجات السجسػعة التجخيبية والسجسػعة 5ججوؿ )
 الزابصة فى العسخ الدمشي

 الؼور
 (55)ى=الوجووػة الضابطة  (55)ى= الوجووػة التجرٍبَة

 قَوة ت
هستوى 

 ع م ع م الداللة

 غَر دالة 5.55 5.5 55.55 5.5 55.55 الزهنٌ

( الدابق عجـ وجػد فخوؽ دالو إحرائيًا بيغ متػسصي 5يتزح مغ ججوؿ )
درجات كل مغ السجسػعة التجخيبية، والسجسػعة الزابصة فى العسخ الدمشى مسا يذيخ 

 إلى تكافؤ شبل  السجسػعتيغ في العسخ الدمشي.
لسجسػعة (: داللة الفخوؽ بيغ متػسصى درجات السجسػعة التجخيبية وا.ججوؿ )

 األمغ الشفديالزابصة في الكياس القبمى لسكياس 
 أبؼاد األيٍ انُفسٌ

انًجًوػت انتجرٍبَت فٌ 

 (42انقَاس انقبهي )ٌ=

انًجًوػت انضابطت فٌ 

 قًَت ث (42انقَاس انقبهي )ٌ=
يستوى 

 اندالنت
 ع و ع و

 غَر دانت ,1,, 4,,2 42,22 1,,2 42,52 االَفؼانٌ انُفسٌ

 غَر دانت 22,, 2,22 2,,42 ,2,, 41,,4 رسرًاالجتًاػٌ األ

 غَر دانت ,2,, 1,52 14,22 1,24 2,,14 االقتصادً

 غَر دانت 42,, 6,,4 ,42,2 4,46 ,,,42 اندرجت انكهَت
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( الدابق عجـ وجػد فخوؽ دالو إحرائيًا بيغ متػسصات .يتزح مغ ججوؿ )
القبمى فى جسيع أبعاد درجات السجسػع التجخيبية والسجسػعة الزابصة في الكياس 

مكياس األمغ الشفدي والجرجة الكمية لمسكياس، مسا يجؿ عمى تحقق شخط تكافؤ 
 السجسػعتيغ في األمغ الشفدي.

السجسػعة التجخيبية والسجسػعة (: داللة الفخوؽ بيغ متػسصات درجات 1ججوؿ )
 الزابصة في الكياس القبمى لسكياس التشطيع االنفعالي

 التنظَن االنفؼالٌ

فٌ  الوجووػة التجرٍبَة

 (55)ى=القبلي  القَاس

فٌ الوجووػة الضابطة 

قَوة  (55)ى=القبلي  القَاس

 ت

هستوى 

 الداللة
 ع م ع م

 غَر دالة 5,55 5,55 56,55 5,55 56,55 التنظَن االنفؼالٌ

( الدابق عجـ وجػد فخوؽ دالو إحرائيًا بيغ متػسصات 8يتزح مغ ججوؿ )
ي الكياس القبمى فى التشطيع االنفعالي، مسا يجؿ عمى تحقق درجات السجسػعتيغ ف

 شخط تكافؤ السجسػعتيغ في التشطيع االنفعالي.
 كسا تم لزسان تكافؤ السجسهعتين التجريبية والزابطة أيزًا مراعاة ما يمي:

%( 1.أف يذارؾ في الجراسة الشيائية الشيائية الصبل  الحيغ يحرمػف عمى ) -5
%( مغ 1.ياس األمغ الشفدي، والحيغ يحرمػف عمى )مغ الجرجة الكمية لسك

 الجرجة الكمية لسكياس التشطيع االنفعالي.
روعى في اختيار السذاركيغ في الجراسة تػافخ عجة شخوط فييا ، ذلظ بيجؼ  -.

زيادة ضبط إحكاـ الجراسة "قجر اإلمكاف" مغ حيث عجـ تجخل أية متغيخات 
 بيغ ىحه الذخوط.أخخى غيخ متغيخات الجراسة الخاىشة، ومغ 

 أف يكػف الصالب مغ شبل  الفخقة الثانية بجامعة السشػيية. -
عجـ معاناة الصالب مغ أية إعاقات جدسية واضحة ، أو أمخاض عزػية  -

 مدمشة ، وذلظ عمى اعتبار أف اإلعاقة تذكل ضغصًا نفديًا عمى الصالب.
ستبعاد التأكج مغ عجـ رسػ  الصالب في دراستو ، ويخجع تبخيخ الباحث ال -

الصالب الحي سبق وأف رسب وأعاد العاـ الجراسي إلى أف خبخات الشجاح 
والفذل، أو اإلحداس بأي مشيا قج يؤثخ عمى نفدية الصالب مسا يجعمو قج 
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يشعدؿ عغ اآلخخيغ وال يحب أف يتفاعل معيع وجعمو أقل مدتػى في األمغ 
 الشفدي  والتشطيع االنفعالي.

ت األفخاد السذاركيغ عمى السقاييذ مػضػع الجراسة تع إعجاد قػائع تتزسغ بيانا -
بعج انتياء عسمية الترحيح، وتخزع البيانات لمسعالجة اإلحرائية السشاسبة 

 لمكياسات الدابقة التي تع إجخاؤىا خبلؿ الجراسة.
 اعتسجت الجراسة الخاىشة عمى األدوات التالية:تاسعًا: أدوات الجراسة : 

 (.15.) عسخة  أبػ السجيج عبج /إعجاد              مكياس األمغ الشفدي        -5
 .تخجسة الباحث (Gross, 2003)مكياس التشطيع االنفعالي        إعجاد جخوس  -.

 وييسا يمي عخض تفريمي ألدوات الجراسة والخرائز الديكػمتخية ليا:
 (.9109) عسرة  أبه السجيج عبج /إعجاد            الشفدي األمن مقياس -0
استيجؼ مكياس األمغ الشفدي قياس مكػنات األمغ  السقياس :الهجف من  - أ

 الشفدي االنفعالي واألسخي واالجتساعي واالقترادي لجى شبل  الجامعة.
 وصف السقياس: - ب

 )أبجاً  - أحيانا -غالًبا( درجات ثبلث مشيا ولكل   عبارة (81) مغ السكياس يتكػف 
( عبارة مغ العبارة 54تزسغ )ىى: البعج االنفعالي وي أبعاد ثبلثة السكياس ويتزسغ

(، 18-55( عبارة مغ العبارة )52( ، والبعج االجتساعي واألسخي ويتزسغ )5-54)
 (.81-11( عبارة مغ العبارة )55والبعج االقترادي ويتزسغ )

صاغ معج السكياس تعميسات االستجابة لمسكياس متزسشة: تعميسات السقياس:  -ج
راتو، وشسمت التعميسات مثااًل تػضيحيًّا لكيفية اليجؼ مشو، وكيفية االستجابة لعبا

 االستجابة لفقخاتو. 
حخص معج السكياس عمى أف تكػف االستجابة طريقة االستجابة لمسقياس:  -د 

( أماـ الفقخة في السكاف الحى ُيعبخ عغ درجة انصباؽ العبارة عمى بػضع عبلمة )
أبجًا(،  - أحيانا -ىي: )غالًباالصالبة؛ حيث يػجج بجػار كل عبارة خسدة اختيارات، 

 وعمى الصالب أف يختار واحجة مشيا، وذلظ لجسيع أبعاد السكياس. 
قاـ معج السكياس بحدا  صجؽ وثبات الخرائص الديكهمترية لمسقياس :   -هـ 

 السكياس وفقًا لسا يمي:
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اعتسج معج السكياس في حدا  صجؽ السكياس عمى االتداؽ أواًل : صجق السقياس:  
والحي تع مغ خبلؿ حدا  معامبلت االرتباط بيغ درجة كل عبارة والُبعج الحي  اخميالج

تشتسي إليو، ودرجة كل ُبعج والجرجة الكمية، وكانت جسيع مفخدات السكياس مختبصة مع 
درجات األبعاد التي تشتسي إلييا ، كسا أف جسيع أبعاد السكياس جاءت مختبصة مع 

(، مسا ُيذيخ إلى ارتباط مفخدات السكياس 1.15) الجرجة الكمية عشج مدتػى داللة
 .بأبعاده وارتباط األبعاد بالجرجة الكمية

وقاـ الباحث الحالي بالتحقق مغ صجؽ السكياس عمى السذاركيغ في الجراسة 
( عغ شخيق صجؽ السحظ؛ حيث قاـ بتصبيق مكياس األمغ 511االستصبلعية )ف=

، حًكا لسكياس األمغ الشفدي الحاليباره م(، باعت151.الشفدي إعجاد/ فػقية رضػاف )
 (.1.455وذلظ عمى السذاركيغ في الجراسة االستصبلعية، فبمغ معامل االرتباط )

 مغ بعج   لكل كخونباخ ألفا معامل قيسة قاـ معج السكياس بحدا  ،السقياس ثانيا: ثبات
النفعالي ، حيث جاءت معامبلت الثبات لمبعج االكمي السجسػع وكحلظ السكياس أبعاد

(، 1.525(، والبعج االقترادي )1.541(، والبعج االجتساعي واألسخي )1.543)
( وىحه معامبلت ثبات عالية، وىحا يجؿ عمى أف السكياس 1.551والسجسػع الكمي )

يتستع بجرجة عالية مغ الثبات، وقاـ الباحث الحالي بالتحقق مغ ثبات السكياس عمى 
ية بصخيقة التجدئة الشرفية؛ حيث قاـ بتقديع السذاركيغ في الجراسة االستصبلع

السكياس ككل إلى نرفيغ كسا قدع كل ُبعج إلى نرفيغ، وتع حدا  معامل ارتباط 
 ( التالي يػضح الشتائج:8بيخسػف بيغ كل قدسيغ، والججوؿ )

 (511( يػضح معامل االرتباط بيغ نرفى كل بعج ونرفى السكياس )ف = 8ججوؿ )
 الوقَاس ككل االقتصادً االجتواػٌ واألسرً لنفسٌ(االنفؼالٌ )ا األبؼاد

 هؼاهل االرتباط
5,555** 5,665** 5,555** 5,565** 

 1,15** دالة عشج 
، حيث اس ككل وأبعاده بذكل مدتقل مختفع( أف ثبات السكي8يتزح مغ ججوؿ )

دع ، مسا ُيذيخ إلى أف السكياس بأبعاده يتمعامبلت االرتباط مختفعة ومشاسبةأف جسيع 
 بثبات مبلئع.
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قاـ الباحث في الجراسة الحالية التحقق مغ االتداؽ الجاخمي ثالثًا : االتداق الجاخمي: 
ل مفخدة والُبعج الحي لمسكياس وذلظ عغ شخيق حدا  معامبلت االرتباط بيغ درجة ك

 ( التالي يبيغ ذلظ: 1، ودرجة كل ُبعج والجرجة الكمية ؛ وججوؿ )تشتسي إليو
 (511)ف = تداؽ الجاخمي لسكياس األمغ الشفدي لصبل  الجامعة ( : اال1ججوؿ )

 يؼايالث االرتباط انبُؼد انثانث يؼايالث االرتباط انبُؼد انثاَي يؼايالث االرتباط انبُؼد األول

1 ,,221** 16 ,,465** ,2 ,,222** 

4 ,,264** 

* 

4, ,,,62** ,4 ,,246** 

, ,,225** 41 ,,2,,** ,5 ,,,,5** 

2 ,,,42** 44 ,,2,2** ,2 ,,2,2** 

2 ,,466** 4, ,,224** ,6 ,,224** 

4 ,,,21** 42 ,,426** 2, ,,2,6** 

5 ,.24,** 42 ,.,,2** 21 ,.225** 

2 ,,222** 44 ,,462** 24 ,,464** 

6 ,,,54** 45 ,,224** 2, ,,442* 

1, ,,,24** 42 ,,242** 22 ,,,,2** 

11 ,,2,2** 46 ,,2,,** 22 ,,212** 

14 ,,261** ,, ,,462**  

1, ,,,44** ,1 ,,2,4** 

12 ,,246** ,4 ,,225** 

12 ,,221** ,, ,,,42** 

14 ,,254** ,2 ,,221** 

15 ,,221**  

12 ,,265** 

 يؼايم االرتباط انبؼد يؼايم االرتباط انبؼد يؼايم االرتباط انبؼد

 **222,, انثانث **2,2,, انثاٌَ **264,, األول

 1,15** دالة عشج  1,11*دالو عشج 
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( الدابق أف جسيع مفخدات السكياس تختبط مع درجات األبعاد 1يتبيغ مغ ججوؿ)
، مسا ُيذيخ إلى س تختبط مع الجرجة الكميةالتي تشتسي إلييا، كسا أف جسيع أبعاد السكيا

، مسا ُيذيخ إلى أف وارتباط األبعاد بالجرجة الكمية ارتباط مفخدات السكياس بأبعاده
 السكياس يتستع باتداؽ داخمي مشاسب.

 -غالباً ( ىي ثبلثة اختيارات ضػء في تقجيخ درجات  تع :السقياس تقجير درجات -و
 القرػى  الكمية الجرجة تربح ( وعميو1-.-5) التالي التجريج حدب  )أبجاً  - أحيانا

 ىي لمسدتجيب درجة وأدنى درجة511= 81× 1 ىي السكياس عمى لمسدتجيب
 .درجة81= 81×5
استخجـ الباحث مكياس التشطيع االنفعالي الحي أعجتو  مقياس التشظيم االنفعالي: -.

 لحالي.وقاـ بتخجستو بالمغة العخبية الباحث ا (Gross, 2003)جخروس 
ييجؼ السكياس إلى قياس قجرات شبل  الجامعة هجف السقياس:  - أ

 االنفعالية، 
 ترجسة السقياس: - ب

تع تخجسة السكياس في صػرتو االنجميدية إلى المغة العخبية، وعخض ىحه التخجسة 
عمى أربع مغ السحكسيغ في المغة اإلنجميدية إلبجاء رأييع برجد صحة ودقة التخجسة 

صل األجشبي، وبعج آخح آراء محكسي المغة في االعتبار وتفعيميا ومصابقة السعشى لؤل
ُعخض السكياس مخة أخخى في صػرتو العخبية عمى ثبلثة مغ السحكسيغ آخخيغ بقدع 

، المغة اإلنجميدية )تخجسة عكدية( المغة اإلنجميدية وشمب مشيع تخجسة السكياس إلى
األجشبي، وفي ضؤ ذلظ تع وذلظ لبلشسئشاف إلى مصابقة التخجسة العخبية لؤلصل 

تعجيل صياغة بعس عبارات السكياس في ضػء أراء الدادة السحكسيغ، ويتكػف 
( فقخات تكيذ مفيـػ تشطيع االنفعاؿ مغ خبلؿ 51السكياس في صػرتو الشيائية مغ )

، وكانت أوزاف البجائل تتجرج أيزا جرجة مغ ارفس بذجة إلى اتفق بذجةسبعة بجائل مت
 ى الخفس إلى أقرى االتفاؽ.( مغ أقر3-5مغ )

صاغ معج السكياس تعميسات االستجابة لمسكياس متزسشة: تعميسات السقياس:  -ج
اليجؼ مشو، وكيفية االستجابة لعباراتو، وشسمت التعميسات مثااًل تػضيحيًّا لكيفية 

 االستجابة لفقخاتو. 
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جابة حخص معج السكياس عمى أف تكػف االستطريقة االستجابة لمسقياس:  -د 
( أماـ الفقخة في السكاف الحى ُيعبخ عغ درجة انصباؽ العبارة عمى بػضع عبلمة )

 -ارفس -الصالب؛ حيث يػجج بجػار كل عبارة خسدة اختيارات، ىي: )ارفس بذجه
اتفق بذجة(، وعمى الصالب أف يختار واحجة مشيا، وذلظ لجسيع  -اتفق -أحيانا -غالباً 

 أبعاد السكياس. 
تع التحقق مغ الخرائز الديكػمتخية ديكهمترية لمسقياس : الخرائص ال -ه

 لمسكياس وذلظ عغ شخيق التحقق مغ صجقو وثباتو واتداقو الجاخمى وذلظ كالتالي:
اعتسج الباحث في حدا  صجؽ السكياس عمى الرجؽ أواًل : صجق السقياس:  

عمييا التسيدي : والحي تع حدابو عغ شخيق مقارنة متػسصات الجرجات التي حرل 
(، وىى قيسة مختفعة ودالو 8.51%(، وجاءت قيسة ت" )11%( وأقل )11أعمى )

عمى قجرة السكياس عمى التسييد بيغ الصبل   مسا يجؿ 1.15إحرائيًا عشج مدتػى 
ذوى السدتػيات السختفعة مغ التشطيع االنفعالي والصبل  ذوي السدتػيات السشخفزة 

 مغ االنفعالي.
قاـ الباحث في الجراسة الخاىشة بحدا  ثبات السكياس  :ثبات السقياس ثانًيا : 

باستخجاـ شخيقة ألفا كخونباخ ، والتي تعتسج عمى حدا  معامل ألفا لمسكياس بعج 
( التالى ُيبيغ قيع 2ححؼ درجة السفخدة ، وحدا  معامل الفا لمسكياس ككل, والججوؿ )

 معامبلت ألفا بعج ححؼ السفخدة:
 (511)ف=لسكياس التشطيع االنفعالي  ( قيع معامل ألفا2ججوؿ )

رقى 

 انًفردة

قًَت يؼايم 

 أنفا

رقى 

 انًفردة

قًَت يؼايم 

 أنفا

رقى 

 انًفردة

قًَت يؼايم 

 أنفا

رقى 

 انًفردة

قًَت يؼايم 

 أنفا

1 ,,561 2 ,,2,6 5 ,,2,, 6 ,,562 

4 ,,562 2 ,,566 2 ,,21, 1, ,,565 

, ,,2,2 4 ,,562  

 1,451لمسكياس ككل= وقج بمغت قيسة معامل ألفا
( الدابق أف قيع معامل ألفا لجسيع السفخدات ُتعبخ عغ 2يتزح مغ ججوؿ )

ثباتيا ، حيث انخفس معامل ألفا بححؼ السفخدة فى معطع السكياس، ولع يتغيخ وضل 
ثابتًا فى بعس السفخدات ولع يتخط معامل ألفا لمسكياس ككل، وىحا ُيذيخ إلى أف جسيع 



555 

ة وححفيا قج يؤثخ سمبًا عميو، مسا ُيذيخ إلى أف مفخدات السكياس مفخدات السكياس ميس
 تتدع بثبات مبلئع.

 ثالثًا : االتداق الجاخمي:
قاـ الباحث في الجراسة الحالية بالتحقق مغ االتداؽ الجاخمي لمسكياس وذلظ عغ 
شخيق حدا  معامبلت االرتباط بيغ درجة كل مفخدة والجرجة الكمية لمسكياس؛ وججوؿ 

 التالي يبيغ ذلظ:  (3)
 (511)ف = ( : االتداؽ الجاخمي لسكياس التشطيع االنفعالي لصبل  الجامعة 3ججوؿ )

 يؼايالث االرتباط انًفردة يؼايالث االرتباط انًفردة يؼايالث االرتباط انًفردة

1 ,,,62** 4 ,,2,1** , ,,,,2** 

2 ,,2,1** 

* 

2 ,,245** 4 ,,2,1** 

5 ,,,,2** 2 ,,,,4** 6 ,,22,** 

1, ,,245**  

 1,15** دالة عشج  1,11*دالو عشج 
( الدابق أف جسيع مفخدات السكياس تختبط مع درجات مع 3يتبيغ مغ ججوؿ)

الجرجة الكمية لمسكياس، والحي ُيذيخ إلى ارتباط مفخدات السكياس بالجرجة الكمية ، مسا 
 ُيذيخ إلى أف السكياس يتستع باتداؽ داخمي مشاسب.

 :السقياس ر درجاتتقجي -و
 -ارفس -ارفس بذجه(ىي ثبلثة اختيارات ضػء في السكياس تقجيخ درجات  تع
( 3 -2 – 1 – 8-1-.-5) التالي التجريج حدب) اتفق بذجة -اتفق -احياناً  -غالباً 
 درجة 31= 51× 3 ىي السكياس عمى لمسدتجيب القرػى  الكمية الجرجة تربح وعميو
 .درجات 51 =51×5 ىي لمسدتجيب درجة وأدنى

برنامج لتحدن مدتهى األمن الشفدي والتشظيم االنفعالي لجى طالب الجامعة      
 )إعجاد / الباحث(

 الشفدية السجاخل بيغ يجمج الحي االنتقائي السشيج عمى الحالي البخنامج يقـػ
 والعبلج ، الػضيفية والشطخية البشائية الشطخية بيغ الجمج خبلؿ مغ وذلظ التكاممية

 . االنفعالي نيالعقبل



555 

بأنو مجسػعة مغ اإلجخاءات السعخيية الدمػكية  ويعرف الباحث البرنامج إجرائيا  
التجريبية السشطسة والستخابصة، واألنذصة والخصػات والسيارات السعجة مغ قبل الباحث 

 لسداعجة شبل  الجامعة في تحديغ مدتػى األمغ الشفدي والتشطيع االنفعالي.
حتى يزسغ لمبخنامج الشجاح يجب أف يبشى البخنامج رنامج : ثانيًا : أهجاف الب

مػقف  بشاء محجدًا يذتسل عمى أىجاؼ محجدة، كسا يجب تحجيج عجة أشياء لكل
لػسائل التعميسية، واليجؼ العاـ، ، والسػاد التجريبية، واتجريبي ىى : السجة الحمشية

واألساس الشطخي،  ب،، وفشيات التجريوأىجاؼ الجمدة الخاصة، وإجخاءات الجمدة
شادي أىجاؼ رئيدة وأىجاؼ ، والشذاط السشدلي، ولكل بخنامج إر والسشاقذات

 ، وييسا يمي عخض ليحه األىجاؼ :إجخائية
 يسكن تقديم أهجاف البرنامج في الجراسة الحالية إلى: األهجاف الرئيدة: .0

: والحي مغ خبللو يكتدب أفخاد السجسػعة التجخيبية بعس  )أ( هجف وقائي
لفشيات التي تسكشيع مغ تحديغ مدتػى األمغ الشفدي والتشطيع االنفعالي ، وذلظ ا

مغ خبلؿ العسل عمى تبرخييع بإمكانيتيع وقجراتيع الشفدية واالنفعالية وتجريبيع 
 عمى مسارسات الفشيات االنفعالية والدمػكية.

إلى : يتسثل مغ خبلؿ إتاحة الفخصة أماـ السجسػعة التجخيبية )ب( هجف نسائي
تحديغ مدتػى األمغ الشفدي والتشطيع االنفعالي عغ شخيق تعديد قجراتيع الشفدية 

 واالنفعالية.
ييجؼ البخنامج إلى تحديغ مدتػى االمغ الشفدي والتشطيع  الهجف العام لمبرنامج : .9

 االنفعالي لجى شبل  الجامعة.
الجمدات  تتحقق األىجاؼ اإلجخائية مغ خبلؿ العسل داخلاألهجاف االجرائية :  .7

 وتصبيق الفشيات السختمفة. 
 العامة األسذ مغ مجسػعة عمى الحالي البخنامج يدتشجالبرنامج:  بشاء أواًل: أسس

 البخنامج، تجعيع شأنيا مغ التي واالجتساعية والتخبػية والشفدية الفمدفية والشطخية
 :يمي ييسا الحالي البخنامج عمييا يقـػ التي األسذ تمخيز ويسكغ
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 لمبرنامج:  العامة ألسسا -0
 والسذاعخ واالتجاىات اإلنداني الدمػؾ قابمية فياألسذ العامة لمبخنامج  تتسثل

 العامة األسذ مخاعاة البخامج ترسيع عشج ويجب والتحدغ، لمشسػ والسيارات لمتعجيل،
 :اآلتية

 .ضػئيا في البخنامج تشفيح يتع التي األىجاؼ وضػح -
 .البخنامج في السذاركيغ األفخاد جسيع جانب مغ التفاعمية السذاركة تػفخ -
 .البخنامج في السدتخجمة والفشيات واألساليب الدمشي السجى تحجيج -
 (.15،  151. الدبلـ، عبج سسيخة(  لمبخنامج السػضػعي التقييع -
 األساليب بعس البخنامج ليحا الشطخية األسذ تذسلوالفمدفية:  الشظرية األسس -9

 وتقجيع والتعميسات السحاضخة مثل لبانجورا االجتساعي خية التعمعنط مغ السدتسجة
 مثل الدمػكية السعخيية وكحلظ الشطخيات والحػار، والسشاقذة السباشخة التػجييات

 األفكار والتعديد وتعجيل الحىشي والعرف واالستبرار السباشخ الفعاؿ التعميع أساليب
 والتغحية الخاجعة والتػجييات ميساتوالتع والحػار الجساعية والسشاقذة والشسحجة
التي  والسذاركيغ الباحث  بيغ التعاونية العبلقات وإقامة الخاشئة التفديخات وترحيح

 األسذ أيزاً  الباحث راعى كسا األخصاء، ترحيح مغ أكثخ السذكبلت حل عمى تخكد
ألمغ وتحديغ ا أفزل ىػ ما إلى الدمػؾ العبلج وتغييخ تتزسغ العامة التي الفمدفية

 الشفدية الرحة تحقيق ثع لجى شبل  الجامعة ومغ الشفدي ومدتػى التشطيع االنفعالي
 .اآلخخيغ مع اجتساعية إيجابية عبلقات وإقامة السجتسع مع االجتساعي والتػافق

 لمشسػ السختمفة السطاىخ االعتبار فيالباحث   أخحوالتربهية:  الشفدية األسس -7
 سخاىقة.ال مخحمة في الفخدية والفخوؽ 

 الىتسامو وذلظ الجساعي، األسمػ  الباحث استخجـ: االجتساعية األسس -4 
 األسمػ  ويحقق فييا، يعير التي البيئة في ويؤثخ يتأثخ اجتساعي ككائغ بالذخز
 السذاركيغ وبيغ والسذاركيغ، الباحث بيغ االجتساعي التفاعل مغ السديج الجساعي
 .البعس وبعزيع

شاء البخنامج عمى عجد مغ اعتسج الباحث في بالبرنامج: ثانيًا : مرادر بشاء 
 ، والتي تتسثل في :السرادر
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اإلشبلع عمى التخاث الثقافي في بحػث ودراسات سابقة لبشاء ترػر عاـ عغ  -5
 خرائز الطاىخة مػضػع الجراسة.

اإلشبلع عمى بعس البخامج اإلرشادية واإلرشاد األسخ والتي تشاولت متغيخات ىحه  -.
تكػيغ الييكل العاـ لمبخنامج السقتخح وكحلظ االستفادة مغ األنذصة والفشيات الجراسة ل

 السدتخجمة وعجد الجمدات ، ومجة كل جمدة ومغ ىحه البخامج:
فاعمية بخنامج تجريبي لعبلج العجد في مياـ نطخية العقل والتشطيع االنفعالي   -

  (Pears & Fisher, 2005)لجى أشفاؿ الخوضة 
تجريبي قائع عمى التشطيع الحاتي في تحديغ التشطيع االنفعالي فاعمية بخنامج   -

 .(Mowat, 2010)واالجتساعي 
فاعمية بخنامج قائع عمى السػسيقى في تحديغ التشطيع االنفعالي والتشطيع   -

 (.Saarikallio, 2011الحاتي )
فاعمية بخنامج تجريبي لتشسية ميارات نطخية العقل لجى أشفاؿ الخوضة وأثخه في  -

 (.151.يغ مدتػى التشطيع االنفعالي لجييع )سعيج عبج الحسيج ، حد
فاعمية التجريب عمى اليقطة العقمية كسجخل سمػكي ججلي في خفس صعػبات  -

التشطيع االنفعالي لجى الصالبات ذوات اضصخا  الذخرية الحجية وأثخه عمى 
 (.153.)أحسج أبػ زيج،  أعخاض ىحا االضصخا 

شتق الباحث اإلشار العاـ لمبخنامج ومادتو العمسية : ااألدبيات الديكهلهجية -1
 والفشيات واالستخاتيجيات التي استخجمت في كل جمدة مغ عجة مرادر مشيا:

 (.5553إعجاد وتشفيح بخامج التجريب في عمع الشفذ والتخبية )صفاء األعدخ ،  -
 (.5555بخامج التجريب: محكات بشائيا وتقييسيا )صفاء األعدخ ،  -
 (..11.رشاد الشفدي )حامج زىخاف، التػجيو واإل -
 (.112.كيفية مػاجية السذكبلت الذخرية واألزمات)سشاء سميساف ،  -

 وصف البرنامج:  -ثالثا
بػاقع جمدتيغ أسبػعيا، تع  –( جمدة تجريبية 1.التجريبي عمى )يذتسل البخنامج 

 تػزيعيع إلى خسدة أقداـ كسا يمي:
فييا التعارؼ بيغ الباحث والسجسػعة  ( جمدة يتع5ويتكػف مغ ) القدم األول : -

 التجخيبية ، وجسع السعمػمات عغ ميػليع واىتساماتيع.
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( جمدات يتع في الجمدات مغ الجمدة الثانية وحتى 2ويتكػف مغ ) القدم الثاني : -
، وكحلظ تقجيع قجر يبية بالبخنامج وأىجافو وأساليبوالدابعة تعخيف السجسػعة التجخ 

سػ واحتياجاتيا والتخبية األسخية ودور األبػيغ فييا، معمػماتي عغ مخاحل الش
 .يةوالتفخيغ الشفدي، وميارات االتراؿ في العبلقات األسخ 

( جمدات يتع في الجمدات مغ الجمدة الثامشة عذخ 2ويتكػف مغ ) القدم الثالث : -
وحتى الثالثة عذخ األمغ الشفدي؛ بحيث يتزسغ التجريب عمى جانب واحج مغ 

 (.االقترادي – االجتساعي األسخي  – االنفعاليلشفدي)جػنب األمغ ا
( جمدات يتع في الجمدات مغ الجمدة الخابعة عذخ 2ويتكػف مغ ) القدم الرابع : -

وحتى التاسعة عذخ عمى التشطيع االنفعالي؛ بحيث يتزسغ التجريب عمى جانب 
التحكع  – قبػؿ االنفعاالت – اإلدراؾ االنفعاليواحج مغ جػنب التشطيع االنفعالي 

 (.االنفعالي
شكخ الباحث السذاركػف في ( جمدة يتع ييو 5ويتكػف مغ ) القدم الخامس: -

 .الجراسة التجخيبية عمى تعاونيع معو وحزػرىع جمدات البخنامج
ـ لمبخنامج، ، ومغ خبلؿ اليجؼ العابشاًء عمى ما سبقرابعًا: نظم تقهيم البرنامج : 

سذ الشطخية التي يدتشج إلييا البخنامج ، كاف ، وبشاًء عمى األواألىجاؼ اإلجخائية
 التقييع عمى الشحػ التالي: 

يتع تقييع األداء الدابق لمصبل  الحيغ سػؼ يصبق عمييع  التقهيم القبمي : -
 البخنامج، باستخجاـ مكياس األمغ الشفدي ومكياس التشطيع االنفعالي.

اية كل جمدة مغ يتع مغ خبلؿ تقييع أداء الصبل  في ني التقهيم البشائي : -
الجمدات ، وذلظ لكياس قجرة الصبل  عمى تشفيح األداء السصمػ  مشو الكياـ بو في 

 نياية الجمدة. 
يتع في الشياية إجخاء تقييع شامل ، وبعج ذلظ يقـػ الباحث بكتابة  التقهيم الشهائي : -

 التقخيخ الشيائي لكل شالب عغ األداء في مجسػعة الجمدات الخاصة بالبخنامج. 
 خامدًا: التجربة االستطالعية عمى البرنامج :    

ى مجاؿ عمع الشفذ والرحة تع عخض البخنامج عمى مجسػعة مغ السحكسيغ ف
( محكسيغ، وذلظ لمتأكج مغ مجى مبلئسة البخنامج ومحتػاه 51، وعجدىع )الشفدية

، وىل يحقق ىحا السحتػى اليجؼ السػضػع مغ متصبيق عمى السذاركيغ في الجراسةل
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أجمو أـ ال ؟ وقج تع تعجيل البخنامج فى ضػء آرائيع ومقتخحاتيع والتي تتمخز ييسا 
 يمى : 
 تعجيل صياغة األىجاؼ السػضحة. -
إضافة بعس التعميسات واإلرشادات التي تداعج الصالب عمى اإلجابة  -

 الرحيحة.
 إضافة بعس األنذصة التي تداعج عمى تحقيق اليجؼ. -
 صالب عقب كل جمدة تجريبية.أف يكػف ىشاؾ تقػيع مدتسخ لم -

تع تصبيق البخنامج اإلرشادي عمى بعس السذاركيغ في الجراسة االستصبلعية  
بذكل تجخيبي وذلظ بيجؼ التأكج مغ وضػح التعميسات السدتخجمة في البخنامج ، وفي 

 ضػء ما أبجوه مغ مبلحطات وآراء أعيجت صياغة بعس الجسل والتجريبات.
الباحث في ىحا الجدء: نتائج الجراسة، وتفديخ ومشاقذة ىحه  يتشاوؿنتائج الجراسة:  

الشتائج في ضػء األساس الشطخي لمجراسة والترسيع التجخيبي ليا، ونتائج الجراسات 
 الدابقة.

 الفرض األول ونتائجه: -0
يشز الفخض األوؿ عمى أنو : " تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ 

عجي لمسجسػعة التجخيبية في الجرجة الكمية متػسصات درجات الكياسيغ القبمي والب
لسكياس األمغ الشفدي وفي كل بعج مغ أبعاده لرالح الكياس البعجي "، والختبار 

( يػضح 4صحة ىحا الفخض استخجـ الباحث اختبار "ت" لمعيشات السختبصة، وججوؿ )
 نتيجة ىحا اإلجخاء :

لتجخيبية فى الكياسيغ درجات السجسػعة ا(: داللة الفخوؽ بيغ متػسصات 4ججوؿ )
 القبمي والبعجي لسكياس األمغ الشفدي

انًجًوػت انتجرٍبَت فٌ  أبؼاد األيٍ انُفسٌ

 (42انقَاس انقبهي )ٌ=

انًجًوػت انتجرٍبَت فٌ 

 (42انقَاس انبؼدً )ٌ=

حجى  قًَت ث

 األثر

يستوى 

دالنت 

حجى 

 األثر
 ع و ع و

 يرتفغ 22,, **2,,14 4,14 45,,2 1,,2 42,52 االَفؼانٌ انُفسٌ

االجتًاػٌ 

 األرسرً
 يرتفغ ,2,, **12,12 4,22 5,22, ,2,, 41,,4

 يرتفغ 22,, **12,55 ,1,6 42,62 1,24 2,,14 االقتصادً

 يرتفغ 22,, **45,,4 22,, ,1,2,4 4,46 2,,42 اندرجت انكهَت

 1,15** دالة عشج 



556 

( 1,15تػى )( الدابق وجػد فخوؽ دالو إحرائيًا عشج مد4يتزح مغ ججوؿ )
بيغ متػسصات درجات الكياسيغ القبمي والبعجي لمسجسػعة التجخيبية فى جسيع أبعاد 
مكياس األمغ الشفدي والجرجة الكمية لمسكياس لرالح الكياس البعجي. كسا يتزح مغ 
الججوؿ الدابق وجػد حجع أثخ لمبخنامج عمى األمغ الشفدي ، وذلظ األثخ مختفع ؛ 

( ، وحيث أف جسيع الكيع أكثخ مغ 1,44 – 1,41ا بيغ )حيث تخاوح حجع األثخ م
 .( فإف البخنامج السدتخجـ في تحديغ االمغ الشفدي ذو كفاءة معقػلة1.,1)

 الفرض الثاني ونتائجه : -5
يشز الفخض الثاني عمى أنو : " تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ 

ي الكياس البعجي في متػسصات درجات السجسػعة التجخيبية والسجسػعة الزابصة ف
الجرجة الكمية لسكياس األمغ الشفدي وفي كل بعج مغ أبعاده لرالح السجسػعة 
التجخيبية"، والختبار صحة ىحا الفخض استخجـ الباحث اختبار "ت" لمعيشات السدتقمة، 

 ( يػضح نتيجة ىحا اإلجخاء :5وججوؿ )
خيبية والسجسػعة داللة الفخوؽ بيغ متػسصات درجات السجسػعة التج: (5ججوؿ )

 الزابصة في الكياس البعجى لسكياس األمغ الشفدي

أبؼاد األيٍ 

 انُفسٌ

انًجًوػت انتجرٍبَت 

فٌ انقَاس انبؼدً 

=ٌ(42) 

انًجًوػت انضابطت 

فٌ انقَاس انبؼدً 

 قًَت ث (42)ٌ=
حجى 

 األثر

يستوى دالنت 

 حجى األثر

 ع و ع و

 يرتفغ 22,, **12,62 62,, 2,,44 4,14 45,,2 االَفؼانٌ انُفسٌ

االجتًاػٌ 

 األرسرً
 يتورسظ 51,, **4,12 ,2,4 42,15 4,22 5,22,

 يرتفغ 24,, **15,21 1,52 14,51 ,1,6 42,62 االقتصادً

 يرتفغ 22,, **12,12 4,12 45,64 22,, ,1,2,4 اندرجت انكهَت

 1,15** دالة عشج 
( 1,15مدتػى )( الدابق وجػد فخوؽ دالو إحرائيًا عشج 5يتزح مغ ججوؿ )

بيغ متػسصات درجات السجسػعة التجخيبية والسجسػعة الزابصة فى الكياس البعجى 
فى جسيع أبعاد مكياس األمغ الشفدي والجرجة الكمية لمسكياس لرالح السجسػعة 
التجخيبية. كسا يتزح مغ الججوؿ الدابق وجػد حجع أثخ لمبخنامج عمى األمغ الشفدي 



555 

( ، وحيث أف 1,42 – 1,35تخاوح حجع األثخ ما بيغ ) ، وذلظ األثخ مختفع ؛ حيث
( فإف البخنامج السدتخجـ في تحديغ مدتػى األمغ الشفدي 1.,1جسيع الكيع أكثخ مغ )

 ذو كفاءة معقػلة.
 الفرض الثالث ونتائجه: -7

يشز الفخض لثالث عمى أنو : " ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ 
خيبية في الكياسيغ البعجي والتتبعي في الجرجة الكمية متػسصات درجات السجسػعة التج

لسكياس األمغ الشفدي وفي كل بعج مغ أبعاده"، والختبار صحة ىحا الفخض استخجـ 
 ( يػضح نتيجة ىحا اإلجخاء :51الباحث اختبار "ت" لمعيشات السختبصة، وججوؿ )

في الكياسيغ  داللة الفخوؽ بيغ متػسصات درجات السجسػعة التجخيبية: (51ججوؿ )
 البعجي والتتبعي لسكياس األمغ الشفدي

انًجًوػت انتجرٍبَت فٌ  أبؼاد األيٍ انُفسٌ

 (42انقَاس انبؼدً )ٌ=

انًجًوػت انتجرٍبَت فٌ 

 (42انقَاس انتتبؼٌ )ٌ=

 قًَت ث

 ع و ع و

 25,, 4,12 51,,2 4,14 45,,2 االَفؼانٌ انُفسٌ

 25,, 4,24 ,5,4, 4,22 5,22, االجتًاػٌ األرسرً

 ,,,1 1,22 2,,44 ,1,6 42,62 االقتصادً

 اندرجت انكهَت
1,2,4, ,,22 1,2,,2 ,,22 1,14 

 1,15** دالة عشج 
( الدابق عجـ وجػد فخوؽ دالو إحرائيًا بيغ متػسصات 51يتزح مغ ججوؿ )

درجات السجسػعة التجخيبية فى الكياسيغ البعجى والتتبعي فى جسيع أبعاد مكياس 
 ي والجرجة الكمية لمسكياس.األمغ الشفد

 تفدير نتائج الفرض األول والثاني الثالث:
تذيخ نتائج الفخض األوؿ إلى وجػد فخوؽ دالو إحرائيًا بيغ متػسصات درجات 
الكياسيغ القبمي والبعجي لمسجسػعة التجخيبية فى جسيع أبعاد مكياس األمغ الشفدي 

سا يتزح مغ نتائج الفخض الخابع والجرجة الكمية لمسكياس لرالح الكياس البعجي، ك
وجػد حجع أثخ لمبخنامج اإلرشادي السدتخجـ في ىحه الجراسة في تحديغ مدتػى األمغ 
الشفدي، ويعدى الباحث ىحه الشتيجة إلى فعالية البخنامج السدتخجـ ونجاحو في تحديغ 

مج مدتػى األمغ الشفدي لجى شبل  الجامعة ويخجع ذلظ إلى تجريب الصبل  في البخنا
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عمى استخجاـ شخؽ فعالة لبلتراؿ وإلى قجرة البخنامج عمى بث الػعى بتأثيخ األمغ 
 والصسأنيشة بالدكيشة الذعػر الشفدي عمى سمػؾ األفخاد، والحي ساعج الصبل  عمى

 الدػي  الدمػؾ وتحقيق لو، هللا قدع بسا والثقة والقشاعة بالخضا فتستع الشفدية والخاحة
 لمذظ فخيدة يكػف  ولع واالندعاج، باالضصخا  يحذ لع كسا ،والقمق يذعخ بالخػؼ فمع

 التي يتفاعل معيا والسجتسع  الجساعة مع األمغ حقق كسا واإلفداد واالنحخاؼ، والتخدد
 والتقجيخ بالسحبة اآلخخيغ مع الشفذ السصسئغ الفخد يتعامل حيث ييو، يعير الحي

 واألمانة والرجؽ واإلخبلص والتكامل والتعاوف 
نتائج الفخض الثاني إلى وجػد فخوؽ دالو إحرائيًا بيغ متػسصات  وتذيخ

درجات السجسػعة التجخيبية والسجسػعة الزابصة فى الكياس البعجى فى فى جسيع 
أبعاد مكياس األمغ الشفدي والجرجة الكمية لمسكياس لرالح الكياس البعجي، كسا يتزح 

رشادي السدتخجـ في ىحه الجراسة مغ نتائج الفخض الثاني وجػد حجع أثخ لمبخنامج اإل
في تحديغ مدتػى األمغ الشفدي،  وىحا يجؿ عمى نجاح البخنامج فى تجريب الصبل  
عمى كيفية التعامل مع كل مخحمة مغ مخاحل الشسػ السختمفة ومغ ثع تفعيل إستخاتيجية 

 االستخخاء لتحقيق الدبلـ واألمغ الشفدي عشج شبل  الجامعة.
الثالث إلى عجـ وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ متػسصات وأشارت نتائج الفخض 

درجات الكياسيغ البعجي والتتبعي لمسجسػعة التجخيبية فى جسيع أبعاد مكياس األمغ 
أي أف البخنامج استسخا في فاعميتو، ويسكغ تفديخ ذلظ  الشفدي والجرجة الكمية لمسكياس،

، واشتسل البخنامج عمى عجد بأف الصبل  تمقػا التجريب عمى أنذصة عجيجة ومتشػعة
كاؼ مغ الجمدات وخرز الباحث مجة زمشية كايية لكل جمدة، باإلضافة إلي أنو 
تع استخجاـ فشيات متشػعة وشخؽ مختمفة أثشاء الجمدات اإلرشادية، كسا أف التقػيع 
البشائي السدتسخ شػاؿ جمدات اإلرشاد، والتقػيع الحي كاف يتع في نياية كل جمدة، 

الحي كاف يتع في نياية مجسػعة الجمدات، كاف اليجؼ مشو ىػ تحجيج مجى  والتقػيع
استفادة الصبل  مغ التجريب الخاص بالبخنامج، وتحجيج نقاط الزعف والتخكيد عمييا 
وبحؿ أقرى جيج لمتخفيف مغ حجتيا، وكحلظ تحجيج نقاط القػة لتجعيسيا، كل ما سبق 

بية أثشاء جمدات البخنامج مسا أدى إلى كاف لو أثخ كبيخ في مذاركة الصبل  اإليجا
 استسخار فاعمية البخنامج.
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وبرفة عامة تتفق نتائج الفخض األوؿ والثاني والثالث مع دراسة يحى الشجار 
( والتي تػصمت إلى: وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسػصات درجػات .15.)

الشفدي قبل تصبيق  السعػقيغ حخكيا في السجسػعة التجخيبية عمى مكياس األمغ
البخنامج اإلرشادي، وبعج تصبيقو لرالح التصبيق البعجي، ودراسة انترار دمحم 

( والتي تػصمت إلى فاعمية البخنامج اإلرشادي األسخي في تحقيق األمغ 158.)
( والتي تػصمت إلى: وجػد 151.الشفدي لجى السخاىق وأسختو، ودراسة دمحم عصا هللا )

بيغ متػسصات رتب درجات السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في فخوؽ دالة إحرائيًا 
الكياس البعجي عمى مقاييذ: األفكار البلعقبلنية، والذعػر باألمغ الشفدي، والخضا 

( والتي تػصمت 152.عغ الحياة لرالح السجسػعة التجخيبية، ودراسة نادر جخادات )
لمصمبة السكفػفيغ، ودراسة فاشسة إلى فاعمية البخنامج السقتخح في تشسية األمغ الشفدي 

(  والتي تػصمت إلى فاعمية البخنامج في 153.أحسج، ودمحم الجسػقي، ودمحم البحيخي )
 تحديغ األمغ الشفدي لجي عيشو مغ األشفاؿ مختفعي االكتئا .

 الفرض الرابع ونتائجه: -4
يشز الفخض الخابع عمى أنو : " تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات 
درجات الكياسيغ القبمي والبعجي لمسجسػعة التجخيبية في الجرجة الكمية لسكياس التشطيع 
االنفعالي "، والختبار صحة ىحا الفخض استخجـ الباحثاف اختبار "ت" لمعيشات 

 ( يػضح نتيجة ىحا اإلجخاء :55السختبصة، وججوؿ )
ية فى الكياسيغ (: داللة الفخوؽ بيغ متػسصات درجات السجسػعة التجخيب55ججوؿ )

 التشطيع االنفعاليالقبمي والبعجي لسكياس 

التنظَن 

 االنفؼالٌ

الوجووػة التجرٍبَة فٌ 

 (55القَاس القبلي )ى=

الوجووػة التجرٍبَة فٌ 

 (55القَاس البؼدً )ى=
 حجن األثر قَوة ت

هستوى 

داللة حجن 

 ع م ع م األثر

التنظَن 

 االنفؼالٌ
 هرتفغ 5,55 **5,55 5,55 55,55 5,55 56,55

 1,15** دالة عشج 
( 1,15( الدابق جػد فخوؽ دالو إحرائيًا عشج مدتػى )55يتزح مغ ججوؿ )

بيغ متػسصات درجات الكياسيغ القبمي والبعجي لمسجسػعة التجخيبية فى الجرجة الكمية 
لسكياس التشطيع االنفعالي لرالح الكياس البعجي، كسا يتزح مغ الججوؿ الدابق وجػد 
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أثخ لمبخنامج عمى التشطيع االنفعالي ، وذلظ األثخ مختفع ؛ حيث جاء حجع األثخ حجع 
( فإف البخنامج السدتخجـ في تحديغ 1.,1( ، وحيث أف جسيع الكيع أكثخ مغ )1,41)

 .مدتػى التشطيع االنفعالي ذو كفاءة معقػلة
 الفرض الخامس ونتائجه : -5

ت داللة إحرائية بيغ : " تػجج فخوؽ ذا الفخض الخامذ عمى أنويشز 
متػسصات درجات السجسػعة التجخيبية والسجسػعة الزابصة في الكياس البعجي في 

لرالح السجسػعة التجخيبية"، والختبار صحة التشطيع االنفعالي الجرجة الكمية لسكياس 
( يػضح .5ىحا الفخض استخجـ الباحثاف اختبار "ت" لمعيشات السدتقمة، وججوؿ )

 اء :نتيجة ىحا اإلجخ 
(: داللة الفخوؽ بيغ متػسصات درجات السجسػعة التجخيبية والسجسػعة .5ججوؿ )

 الزابصة في الكياس البعجى لسكياس التشطيع االنفعالي
انًجًوػت انتجرٍبَت فٌ  انتُظَى االَفؼانٌ

 (42انقَاس انبؼدً )ٌ=

انًجًوػت انضابطت فٌ 

 (42انقَاس انبؼدً )ٌ=

حجى  قًَت ث

 األثر

يستوى 

 دالنت

حجى 

 ع و ع و األثر

انتُظَى االَفؼانٌ 

 22,, **14,22 4,,5 44,22 ,2,2 ,1,,2 انغضب
 يرتفغ

 1,15** دالة عشج 
( 1,15( الدابق وجػد فخوؽ دالو إحرائيًا عشج مدتػى ).5يتزح مغ ججوؿ )

بيغ متػسصات درجات السجسػعة التجخيبية والسجسػعة الزابصة فى الكياس البعجى 
الكمية لسكياس التشطيع االنفعالي لرالح السجسػعة التجخيبية، كسا يتزح فى الجرجة 

مغ الججوؿ وجػد حجع أثخ لمبخنامج عمى التشطيع االنفعالي، وذلظ األثخ مختفع ؛ حيث 
( فإف البخنامج 1.,1( ، وحيث أف جسيع الكيع أكثخ مغ )1,55حجع األثخ )جاء 

 اءة معقػلة.السدتخجـ في تحديغ التشطيع االنفعالي ذو كف
 الفرض الدادس ونتائجه: -7

يشز الفخض الدادس عمى أنو : " ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ 
متػسصات درجات السجسػعة التجخيبية في الكياسيغ البعجي والتتبعي في الجرجة الكمية 
لسكياس التشطيع االنفعالي وفي كل بعج مغ أبعاده"، والختبار صحة ىحا الفخض 
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( يػضح نتيجة ىحا 51الباحث اختبار "ت" لمعيشات السختبصة، وججوؿ ) استخجـ
 اإلجخاء :
داللة الفخوؽ بيغ متػسصات درجات السجسػعة التجخيبية في الكياسيغ : (51ججوؿ )

 البعجي والتتبعي لسكياس التشطيع االنفعالي
الوجووػة التجرٍبَة فٌ  التنظَن االنفؼالٌ

 (55القَاس البؼدً )ى=

التجرٍبَة فٌ  الوجووػة

 (55القَاس التتبؼٌ )ى=

 قَوة ت

 ع م ع م

 التنظَن االنفؼالٌ
55,55 5,55 55,65 5,56 5,55 

( الدابق عجـ وجػد فخوؽ دالو إحرائيًا بيغ متػسصات 51يتزح مغ ججوؿ )
لسكياس  الكميةدرجات السجسػعة التجخيبية فى الكياسيغ البعجى والتتبعي فى الجرجة 

 عالي.التشطيع االنف
 : تفدير نتائج الفرض الرابع والخامس والدادس

تذيخ نتائج الفخض الخابع إلى وجػد فخوؽ دالو إحرائيًا بيغ متػسصات درجات 
الكياسيغ القبمي والبعجي لمسجسػعة التجخيبية فى التشطيع االنفعالي لرالح الكياس 

اإلرشادي  البعجي، كسا يتزح مغ نتائج الفخض الخابع وجػد حجع أثخ لمبخنامج
السدتخجـ في ىحه الجراسة في تحديغ مدتػى التشطيع االنفعالي ، ويعدى الباحث ىحه 
الشتيجة إلى فعالية البخنامج السدتخجـ ونجاحو في تحديغ مدتػى التشطيع االنفعالي 
لجى شبل  الجامعة ويخجع ذلظ إلى تجريب الصبل  في البخنامج عمى استخجاـ شخؽ 

رة البخنامج عمى بث الػعى بتأثيخ اإلدراؾ االنفعالي عمى سمػؾ فعالة لبلتراؿ وإلى قج
 األفخاد.

وتذيخ نتائج الفخض الخامذ إلى وجػد فخوؽ دالو إحرائيًا بيغ متػسصات 
درجات السجسػعة التجخيبية والسجسػعة الزابصة فى الكياس البعجى فى مكياس 

ئج الفخض الخامذ وجػد التشطيع االنفعالي لرالح الكياس البعجي، كسا يتزح مغ نتا
ي تحديغ مدتػى التشطيع حجع أثخ لمبخنامج اإلرشادي السدتخجـ في ىحه الجراسة ف

وىحا يجؿ عمى نجاح البخنامج فى تجريب الصبل  عمى كيفية التعامل مع ، نفعالياال
كل مخحمة مغ مخاحل الشسػ السختمفة ومغ ثع تفعيل إستخاتيجية الديصخة عمى انفعاالت 

  الصالب.
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وأشارت نتائج الفخض الدادس إلى عجـ وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ 
متػسصات درجات الكياسيغ البعجي والتتبعي لمسجسػعة التجخيبية فى مكياس التشطيع 

أي أف البخنامج استسخا في فاعميتو، ويسكغ تفديخ ذلظ بأف الصبل  تمقػا  االنفعالي،
البخنامج عمى عجد كاؼ مغ الجمدات  التجريب عمى أنذصة عجيجة ومتشػعة، واشتسل

وخرز الباحث مجة زمشية كايية لكل جمدة، باإلضافة إلي أنو تع استخجاـ فشيات 
متشػعة وشخؽ مختمفة أثشاء الجمدات اإلرشادية، كسا أف التقػيع البشائي السدتسخ شػاؿ 

ف يتع في جمدات اإلرشاد، والتقػيع الحي كاف يتع في نياية كل جمدة، والتقػيع الحي كا
نياية مجسػعة الجمدات، كاف اليجؼ مشو ىػ تحجيج مجى استفادة الصبل  مغ التجريب 
الخاص بالبخنامج، وتحجيج نقاط الزعف والتخكيد عمييا وبحؿ أقرى جيج لمتخفيف 
مغ حجتيا، وكحلظ تحجيج نقاط القػة لتجعيسيا، كل ما سبق كاف لو أثخ كبيخ في 

ء جمدات البخنامج مسا أدى إلى استسخار فاعمية مذاركة الصبل  اإليجابية أثشا
 البخنامج.

وبرفة عامة تتفق نتائج الفخض الخابع والخامذ والدادس مع ما تػصمت إليو 
( والتي تػصمت إلى فاعمية البخامج القائع عمى (Saarikallio, 2011دراسة ساريكيمػ 

لكبار، ودراسة سعيج عبج السػسيقى في تحديغ التشطيع االنفعالي والتشطيع الحاتي لجى ا
( والتي إلى وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ متػسصي رتب درجات 151.الحسيج )

السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة عمى مكياس مياـ نطخية العقل، ومكياس التشطيع 
االنفعالي بعج تصبيق البخنامج لرالح السجسػعة التجخيبية، ودراسة فمػ سػليخ 

(Feliu- Soler, et al , 2014)  والتي تػصمت إلى عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة
إحرائية بيغ السجسػعتيغ التجخيبيتيغ في الكياس القبمي، كسا تػصمت نتائج الجراسة 
إلى عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ السجسػعتيغ التجخيبيتيغ في الكياس 

بخنامج التجريب عمى  ( والتي تػصمت إلى فاعمية153.البعجي، ودراسة أحسج أبػزيج )
اليقطة العقمية في تحديغ ميارات اليقطة العقمية وخفس صعػبات التشطيع االنفعالي 

 .وخفس أعخض الذخرية الحجية لجى عيشة الجراسة
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 مغ خبلؿ نتائج البحث الحالي يػصى الباحث بسا يمي:تهصيات الجراسة: 
الجامعة أىسية إعصاء مػضػع األمغ الشفدي والتشطيع االنفعالي لجى شبل   -

 قرػى فى الجراسات الشفدية التي يجرسيا الباحثػف.
 الصبل  لسداعجة الجامعة مخحمة في وخاصةً  والشفدية اإلرشادية الخجمات تػفيخ -

 .لجييع اإليجابي الشفدي والتشطيع االنفعالي األمغ مدتػى  مفيػـ تصػيخ عمى
شبل   سمػؾ في ساخىوأث الشفدي والتشطيع االنفعالي األمغ أىسية عمى التأكيج -

 .ىحه السػاضيع في الجراسية والحمقات الشجوات وإقامة الجامعة
 .الشتائج لسقارنة ومتغيخاتيا الجراسة مػضػع حػؿ األبحاث مغ السديج إجخاء -

ىشاؾ جػانب لع تتصخؽ إلييا الجراسة نطخا التداع جػانبيا وتعجدىا  البحهث السقترحة:
جراسة إلى ضخورة الكياـ ببعس الجراسات السختبصة وتشػعيا، مسا أسفخت عشو نتائج ال

بستغيخاتيا، ولحلظ يقتخح الباحث إجخاء بعس الجراسات السختبصة بجراستو فى السجاالت 
 التالية:
 العػامل السديسة في التشبؤ باألمغ الشفدي لجى شبل  الجامعة. -5
مغ اإلسياـ الشدبي لبعس العػامل البيئية والثقايية في تحديغ مدتػى األ -.

 الشفدي والتشطيع االنفعالي لجى شبل  الجامعة.
فاعمية بخنامج سمػكي ججلي قائع عمى اليقطة العقمية في تحديغ مدتػى  -1

 األمغ الشفدي والتشطيع االنفعالي لجى شبل  الجامعة.
 .لجى شبل  الجامعةالتشطيع االنفعالي وعبلقتو بالقجرة عمى االبتكار واإلبجاع  -8
لجى االنفعالي وعبلقتيسا بالقجرة عمى االنجاز والتفػؽ  األمغ الشفدي والتشطيع -1

 .شبل  الجامعة
لجى التشطيع االنفعالي واألمغ الشفدي وعبلقتيسا بالقجرة عمى حل السذكبلت  -2

 .شبل  الجامعة
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 :العربيةسراجع ال
 الشظرية األسس" األحرار يشاير 95 ثهرة وشباب الشفدية الرحة( .15.بجر) إبخاليع .5

 .لمصباعة شيبة دار : الجيدة .التطبيقية والجهانب
(. فاعمية التجريب عمى اليقطة العقمية كسجخل سمػكي ججلي في 153.أحسج دمحم أبػزيج ) ..

خفس صعػبات التشطيع االنفعالي لجى الصالبات ذوات اضصخا  الذخرية الحجية وأثخه عمى 
 .24-5، 15،  شسس مجمة اإلرشاد الشفدي بجامعة عينأعخاض ىحا االضصخا . 

 العشف و االجتساعية السدئػلية و الشفدي األمغ بيغ (. العبلقة151.أماني عبجهللا فزل هللا ) .1
(، 51)..،  السركز العربي لمتعميم والتشسية -العربية التربية مدتقبلالجامعي.  لجى الصالب

515-545. 
قيق األمغ الشفدي لجى (. فاعمية بخنامج إرشادي نفدي مرغخ لتح158.انترار عمى دمحم ) .4

 السخاىق و أسختو في ضل بدط األمغ الذامل: دراسة تجخيبية بسحميتي شخؽ الشيل و بحخي.
 .جامعة اـ درماف –رسالة ماجدتير 

 وعبلقتيسا بقمق السعخيية وراء ما والسعتقجات االنفعالي التشطيع(. 152.حشاف حديغ محسػد ) .1
(، 8)8.، مرر– التربهية مجمة العمهم. جامعيةال السخحمة شالبات مغ عيشة لجى االمتحاف

25-553. 
 ( القاىخة: عالع الكتب.1. ) طالتهجيه واإلرشاد الشفدي(. .11.حامج عبج الدبلـ  زىخاف ) .2
القاىخة: مكتبة  مقياس األمن الشفدي )الطسأنيشة االنفعالية(.(. 111.زيشب محسػد شقيخ ) .3

 االنجمػ السرخية.
 ثقافية "سمدمة واألزمات. الذخرية السذكالت مهاجهة كيفية (.112.) سميساف دمحم سشاء .4

 الكتب. عالع : القاىخة . "لمجسيع سيكهلهجية
 السجارس تبلميح مغ عيشة لجى الشفدي واألمغ السعاممة إساءة (.118.)  السجيج عبج الديج .5

 .138-113(، .)58، السررية الشفديين األخرائيين رابطة -نفدية دراسات .االبتجائية
(. فاعمية بخنامج تجريبي لتشسية ميارات نطخية العقل لجى 151.سعيج كساؿ عبج الحسيج ) .51

دراسات في التربية وعمم أشفاؿ الخوضة وأثخه في تحديغ مدتػى التشطيع االنفعالي لجييع. 
 .58.-525(، .)14، رابطة التربهيين العرب -الشفس

تحريل الجراسي لجى عيشة مغ الستفػقيغ (. الحكاء االنفعالي وعبلقتو بال151.سياد السممي ) .55
والعادييغ ، دراسة ميجانية عمى شمبة الرف العاشخ مغ مجارس الستفػقيغ والعادييغ في مجيشة 

 .555-511(، 1) 2.،  مجمة جامعة دمذقدمذق . 
 قباء. دار : القاىخة .وتقييسها بشائها محكات : التجريب برامج (.5555) األعدخ يػسف صفاء ..5
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 بغ دمحم اإلماـ جامعة شمبة لجى الشفدي باألمغ وعبلقتو االغتخا  (.118.)يميعادؿ العق .51
 اإلماـ دمحم بجامعة االجتساعية العمـػ كمية ،ماجدتير رسالة الخياض. بسجيشة اإلسبلمية سعػد

 الخياض. سعػد، بغ
 كمية شالبات لجى الشفدي باألمغ وعبلقتو االجتساعي (. الحكاء151.فاشسة عمى الجوسخي ) .58

-588(، 5)522،  مجمة كمية التربية بجامعة األزهربالخياض.  األميخة نػرة جامعة التخبية
531. 

  :القاهرة والتعميسات(. األسئمة الشفدي)كراسة األمن مقياس(. 151.) رضػاف حدغ فػقية .51
 .السرخية األنجمػ

بخنامج إرشادي  فاعمية(. 153.فاشسة فخج أحسج، ودمحم إبخاليع الجسػقي، ودمحم رزؽ البحيخي ) .52
مجمة البحث العمسي في  لتحديغ األمغ الشفدي لجى عيشة مغ األشفاؿ مختفعي االكتئا .

 .533-.55(، 8)54، التربية بكمية البشات لآلداب والعمهم والتربية جامعة عين شسس
(. فعالية بخنامج إرشادي عقبلنى انفعالى سمػكى فى تشسية 151.دمحم إبخاليع عصا هللا ) .53

الشفدي،  مجمة اإلرشادباألمغ الشفدي والخضا عغ الحياة لجى السخاىقيغ السكفػفيغ.  الذعػر
528 (8 ،)51-28. 

مجمة كمية فاعمية بخنامج في تشسية األمغ الشفدي لمسكفػفيغ. (.152.نادر أحسج جخادات ) .54
 .513-515(، 5)53،  التربية بالبحرين

( األمغ الشفدي وعبلقتو باتجاىات الصالبة .15.ناىج عبج زيج الجليسي، ودمحم جاسع الياسخي ) .55
، 4.  جامعة بابل–مجمة كمية التربية األساسية الجامعية نحػ مسارسة األنذصة الخياضية. 

145-158. 
(.فاعمية بخنامج إرشادي لتشسية األمغ الشفدي لجى السعػقيغ .15.يحى محسػد الشجار ) .1.

 .413-158(، 5)1. ربهية والشفدية،مجمة الجامعة اإلسالمية بغزة لمجراسات التحخكيا. 
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