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 ممخص الخسالة 

تقجيخ الحات وعالقتو باالتدان االنفعالي لجى عيشة من السخاىقين في 

 مجارس مجيشة رىط 

 إعجاد الظالب: إبخاليم األعدم

 الجكتهر: إبخاليم السرخي إشخاف 

 السمخص

تقجيخ الحات كعالقتو باالتداف االنفعالي لجػ عيشة مغ معخفة درجة  الجراسة الحالية إلىهدفت

االرتباشي، الػصفي السشيج  الباحث استخجـ، حيث الصمبة السخاىقيغ في مجارس مجيشة رىط

 :الجراسة إلى ما يأتيج اشارت نتائج مخاىقا ، كق (121عمى عيشة قػاميا ) كتكػنت

الجرجة الكمية لتقجيخ الحات كبيغ الجرجة الكمية  كجػد عالقة ايجابية ذات داللة إحرائية بيغ

كجػد فخكؽ كتبيغ  ،جاءت بجرجة مختفعةتقجيخ الحات الجرجة الكمية ل أف ، كسالالتداف االنفعالي

ذات داللة إحرائية في متػسصات تقجيخ الحات لجػ السخاىقيغ في مجارس مجيشة رىط تعدػ 

الجراسي لرالح التحريل السختفع، كلستغيخ  التحريل كلستغيخ، االناثلرالح  الجشذلستغيخ 

 .الحادؼ عذخ، كالثاني عذخالرف لرالح 

كجػد فخكؽ ، جاءت بجرجة متػسصةاالنفعالي  الجرجة الكمية لالتداف أفاشارت الشتائج إلى  اكس

ذات داللة إحرائية في متػسصات االتداف االنفعالي لجػ السخاىقيغ في مجارس مجيشة رىط تعدػ 



 ي
 

ال تػجج  بيشسا ،الثاني عذخشمبة الرف  لرالحكلستغيخ الرف  ،االناثلرالح  الجشذلستغيخ 

 لستغيخ التحريل العمسي. فخكؽ 

ضخكرة العسل عمى عقج نجكات ثقافية كتعميسية لمصمبة حػؿ كخخجت الجراسة بتػصيات مغ أىسيا 

 أساليب التعامل مع االنفعاالت كالسػاقف.

 مخحمة السخاىقة. -االنفعالي االتدان -تقجيخ الحات  الكمسات السفتاحية:
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Abstract 

 

DEGREE OF SELF-ESTEEM AND ITS RELATIONSHIP TO 

EMOTIONAL BALANCE AMONG A SAMPLE OF 

ADOLESCENT STUDENTS IN THE SCHOOLS OF RAHAT CITY 

BY 

                                              Ibrahim Al-A'sam 

Supervisor  

Dr. Ibrahim Al Masri 

ABSTRACT 

The present study is an attempt to identify the degree of self-esteem and its 

relationship to emotional balance among a sample of adolescent students in the 

schools of Rahat City. The researcher used the correlative method, and the sample 

of the study consisted of (323) teenagers. The results of the study showed the 

following: 

 

There is a positive relationship with statistical significance between the total degree 

of self-esteem and the overall degree of emotional balance, and the total degree of 

self-esteem was high; and there are statistically significant differences in the average 

estimates of self-esteem among adolescents in the schools of Rahat City , that can be  

attributed to gender variable in favor of females, and to the academic achievement 

variable in favor of higher achievement, and to the grade variable in favor of 11th 

and 12th grades.   

The results also indicated that the overall degree of emotional balance was medium, 

and there were statistically significant differences in the averages of emotional 

balance among adolescents in the schools of Rahat City, that can be attributed to the 

gender variable in favor of females, and for grade variable in favor of 12th Grade, 

whereas there are no differences pertaining to educational attainment variable.  

The study recommended the need to hold cultural and educational seminars for 

students about methods of dealing with emotions and situations. 

 

Keywords: self-esteem - emotional balance – Adolescence teenagers. 

https://context.reverso.net/translation/english-arabic/like+a+couple+of+teenagers
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 الفصل األول

 العبم للدزاظة اإلطبز

 :السقجمة1.1

يشتقل فييا الفخد مغ مخحمة الصفػلة الى مخحمة  اىقة بأنيا مخحمة انتقالية،لصالسا اعتبخت مخحمة السخ 

ىحه السخحمة بالعجيج مغ التغيخات الشفدية الدمػكية التي تؤثخ بذكل مباشخ عمى  الخشج، كتترف

كمغ ىشا يأتي التبايغ في ردكد األفعاؿ  ،لى نفدو اما إيجابيا أك سمبياإبحيث يشطخ  تو،شخري

كالدمػكيات لجػ السخاىقيغ في ضػء ما تختدنو نفذ الصالب السخاىق مغ تجارب إيجابية أك سمبية 

 حل الدابقة ليا.عغ السخا

عغ نفدو أك عغ األخخيغ إما أف  يعتقجهالسخاىق حػؿ نفدو أك ما  كمغ السعخكؼ أف ما يفكخ بو

يشعكذ سمبا أك يشعكذ إيجابا مغ خالؿ ترخفو كتفاعمو مع مغ يحيصػف بو، كيسكغ أف يمعب السعمع 

تع تبشي أفكار حػؿ ألنو عمى األغمب ي ،أك الصالب دكرا بارزا في كيفية تقجيخ السخاىق لحاتو

األمخ الحؼ قج يتخؾ تأثيخ سمبي  ،الذخرية في ىحه السخحمة بالحات مغ خالؿ كجيات نطخ االخخيغ

بحثفٌهمعأخذانثقررالباحألهمٌةالموضوع، كنطخاأالنفعاليعمى ردكد أفعالو كعمى ثباتو 

العواملوالمسبباتوطرقالوقاٌةمنهذاالموضوعأوهذهالقضٌة.

كيحطى مػضػع تقجيخ الحات بأىسية كبيخة باعتباره تعبيخا عغ قيسة الحات أك الثقة بالحات أك حب 

باعتباره ركيدة أساسية لذخرية التمسيح عمى مدتػػ كيانو الػجػدؼ أك مخدكنو السعخفي أك  ،الحات

عمػؼ، ) السجرسيلشفدية لمصفل كعمى أدائو كمغ ىشا يطيخ تأثيخه عمى الرحة ا ،نذاشو الدمػكي

2017.) 
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إذ أف كضيفة تقجيخ الحات ىػ مغ  ،كيعتبخ تقجيخ الحات ىػ الجعامة األساسية في بشاء شخرية الفخد

حتى يدتصيع الفخد أف يتكيف مع البيئة التي ي ير فييا  ،كتكامل الذخرية التداؽأجل الدعي 

دعى الى كحجة كتخابط كىػ بحلظ ي ،كالتي تجعمو يذعخ بأنو يستمظ ىػية متسيدة تسيده عغ االخخيغ

تججيج  عسل عمىت اكتبخز أىسية تقجيخ الحات بأني ،الذخرية كالتي تسيد الفخد عغ غيخه مغ االفخاد

ؤثخ في االخخيغ كي يدمكػا سمػكا يتساشى مع صفاتو كخرائرو التي تالدمػؾ اإلنداني كسا أنو 

مع االخخيغ كفي نفذ الػقت  السدار األكؿ تعامل الفخد ،غمتػازيي كىػ يعسل عمى مداريغ ،تسيده

يػثخ في أسمػب تعامل االخخيغ معو كلحلظ يمعب تقجيخ الحات دكر ميع ججا في الرحة الشفدية 

 (.2016كالتػافق ) أبػ شسالة . 

إما في االتجاه  كقج يكػف ىحا الحكع الحكع الحؼ يرجره الذخز عمى نفدويعخؼ تقجيخ الحات بأنو 

في مجاؿ  نحػ نفدو كقج تع ترسيسو مغ أجل قياس اتجاىات الفخد ،الدمبي جاهاالتاإليجابي أك 

كيسكغ اعتباره نتاجا لمتقجيخات التي استشتجيا  ،الخبخات الذخرية كاالسخية كاألكاديسية كاالجتساعية

كالحيغ يحطػف بأىسية كبيخة بالشدبة لو كسا يعج أيزا نتيجة تقجيخات الفخد  ،الفخد مغ األشخاص

بيشسا تسثل الػضيفة الثانية اإلحداس  ،كتسثل الػضيفة األكلى االستحداف االجتساعي ،بالقجرة كالكفاءة

كيسكغ القػؿ بػأف تقجيخ الحات يسثل حمقة الػصل بيغ تقجيخ الحات كالػاقع االجتساعي ،بالقػة كالكفاءة 

ظ بأف كيسكغ إجساؿ ذل ،الحؼ يشذأ فيو كاالحجاث الدمبية أك اإليجابية التي تعتخض مدار حياتو

فخاد الحيغ لجييع تقجيخ كاأل ،فخاد الحيغ لجييع تقجيخ ذات مختفع ىع عمى قجرة في التفاعل االجتساعياأل

 ( .2017) الشسمة ،  جتساعيةاالقادريغ عمى التػافق مع الطخكؼ ذات متجني غيخ 
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الحات متجحرا بعسق في الذخرية مع أسباب تخجع إلى الصفػلة  حتخاـاكيسكغ أف يكػف تجني 

مثل االنعداؿ عغ الػالجيغ لفتخات شػيمة أك اإلىساؿ أك االيحاء سػاء كاف جدجؼ أك عاشفي  ،السؤلسة

صحية كنتيجة احجاث شجيجة  ألسبابيسكغ تعػيس احتخاـ الحات ك  ،أك جشدي في الحياة الالحقة

ف الػضيفة كالذعػر العاـ بعجـ الديصخة أك اإلحباط كاألشخاص الحيغ كسمبية مثل الصالؽ أك فقجا

كيسكغ القػؿ  ،لجييع شعػر بشقز الديصخة يسكغ مالحطتيع مثل ضحايا االعتجاء أك ضحايا التسييد

احتخاـ  قيسة أف العالقة بيغ تجني احتخاـ الحات يؤدؼ الى االضصخابات العقمية كالتي بجكرىا قج تقخع

أسباب االت يعتبخ تجني احتخاـ الحاتعس الحفي بف ،تالحا الضصخاب العقمي ا من

(Burton,2012).

كاالعتقاد  ،كسا أف الفخد عميو أف يؤمغ بشفدو ىحه الخسالة متػاججة بكثخة في الكتب كاألفالـ كالبخامج

ال يسكغ لمفخد أف يحقق أؼ ،بأنو يسكغ تحقيق أؼ شيء إذا تػفخ لمفخد االيساف بشفدو غيخ صحيح 

كبالخغع مغ ذلظ فالفخد يعمع أف االيساف بشفدو كقبػؿ نفدو عامل ،شيء ببداشة مغ خالؿ االيساف 

كاف تقجيخ الحات يمعب دكر ميع مغ أجل ال ير في حياة  ،ميع في الشجاح كالعالقات كالدعادة

مغ خالؿ إجخاء العجيج مغ الجراسات ك  ،مددىخة كمتصػرة يجعل الفخد يؤمغ بقجراتو كيدعى الى تشفيحىا

 (. Ackerman ,2018بخفالية الفخد  بذكل عاـ )  مباشخة   تبيغ أف احتخاـ الحات لو عالقة

مقجرة الفخد عمى مػاجية ضخكؼ كأحجاث الحياة الزاغصة  بأنو يتسثل في االنفعالي االتدافيعخؼ 

كيدتصيع أف يتعامل معيا كيعالجيا دكف أف يتعخض مغ الشاحية الجدسية أك الشفدية الى  ،كالسيجدة

حكاـ عمى ذاتو كالتفاعل مع السحيط صجار األإالحؼ مغ خالؿ قجرة الفخد في  ،أك مخض اضصخاب

كيستاز بأنو متحخر مغ الذعػر بالحنب كالقمق كاحالـ اليقطة كالػحجة كبعس  ،الحؼ يحيط بو
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كسا أنو يعصي اإلجابة السالئسة في الػقت السالئع كتكػف لجيو القجرة في تحسل السدؤكلية  ،السذاعخ

كالتحكع بيا كالشطخ الى األمػر مغ  انفعاالتوكيدتصيع أف يديصخ عمى  ،كىػ يستمظ قػة تحكع داخمي

مغ  ،كالقجرة عمى مػاجية السػاقف الحياتية سػاء كانت سعيجة أك حديشة أك مفاجئة ،زاكية الربخ

خالؿ ىجكء االعراب كالترخؼ الجيج كذلظ مغ أجل تحقيق التػافق الشفدي كاالجتساعي بيشو كبيغ 

 (.2010،  )سبعاكؼ .االخخيغ 

فال تطيخ شجيجة متيػرة  ،السختمفة نفعاالتواكيعتبخ االتداف االنفعالي ىػ قجرة االنداف في التحكع في 

يذيخ االتداف  ،اة كىػ أحج الجػانب السيسة في حياتشابل تتدع باليجكء كالثبات في مختمف مػاقف الحي

االنفعالي الى الفخد اليادغ الحؼ يتدع بالثبات االنفعالي كالحؼ لجيو القجرة في تحسل قجر معقػؿ مغ 

كسا  ،بالتخصيط بعيج السجػ كلجيو القجرة عمى مخاجعة التػقعات في جسيع الطخكؼ اإلحباط، كيؤمغ

 كمشزبصاتطيخ لجيو عالمات قميمة التييج أزاء أؼ نػع مغ السعارضة كالغزب كيكػف كاق يا كمثابخا 

 (.2018أبػ حسيج ، )

كيعج االتداف االنفعالي كاحج مغ الجػانب السيسة في حياة الفخد كسا أنو يحجد الشسط كالذكل الحؼ 

تداف االنفعالي لجيو قجرة محجدة مغ أف الفخد الحؼ يترف باال اإلندانية، كساتتألف مشو الذخرية 

يتحسل قجر مشصقي مغ الفذل كاإلحباط كسا أنو  السيجدة، كأفالتحسل أف يربخ عمى الطخكؼ 

كأف يقجر الطخكؼ كيخسغ التػقعات بشاء عمى االحجاث  ،يدتصيع أف يزع خصط بعيجة السجػ

 (.Tarannum and khatoon,2009كالطخكؼ التي أمامو )
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بل إنو مغ السحاكر  ،كثيخ مغ العمساء أف االتداف االنفعالي سسة مغ سسات الذخرية اتفقكقج 

األساسية لمذخرية كتشتطع فيو جسيع العسميات االنفعالية كالػججانية مغ حيث تكيفيا أك تػافقيا أك 

تطع كىػ يتبمػر في التشطيع االنفعالي كىػ اشار سمػكي تش،مغ حيث إخالليا بيحا االتداف كالتػافق 

فيو فخضيا التجسعات الدمػكية السدؤكلة عغ دكافع الفخد كاتدانو الشفدي كتكامل انفعاالتو السشطسة 

في اشار التكػيغ الشفدي العاـ فزال عغ تشطيساتو العاشفية كسساتو  ،اإلحباطك لجكافعو العجكانية 

ؼ يصمق عميو الثبات كيتزسغ ذلظ دراسة التشطيسات الدمػكية كمغ بيشيا ىحا التشطيع الح،الذخرية 

كيكاد يدػدىا بغس الشطخ  ،االنفعالي كىػ تشطيع سمػكي يشطع سمػؾ الفخد في مػاقفو االجتساعية 

عسا بيشيسا مغ مفارقات كاالنفعاؿ يذػه االدراؾ كيعصل التفكيخ السشطع كالقجرة عمى حل السذكالت 

 ( .2017فيؤدؼ بالذخز الى الدمػؾ الغيخ سػؼ ) أحسج ، 

مشع الفخد لشفدو أف يجخب مذاعخه في مخحمة التصػر مغ ىػ عجـ التػازف العاشفي ب كمغ أسبا

كتفحريا بذكل دقيق كعشجما تكػف مذاعخ الفخد  ،خالؿ التجشب أك القسع بجال مغ التػقف عشجىا

عشجما يدسح الفخد لشفدو بأف يذعخ بكل ما يحجث ،مدتيمكة يحجث التػازف العاشفي أك االنفعالي 

كمغ السفارقات أف جيج الفخد السبحكؿ  ،ك ضغط كتقبل السذاعخ كاالحاسيذ دكف حكع دكف خشق أ

لمحفاظ عمى األفكار كالسذاعخ السؤلسة قج يعسل بذكل مؤقت كلكغ بعج فتخة خرػصا إذا كانت ىحه 

حيث أف السعاناة تتسثل كيف يشطخ االفخاد لمسذكمة ككيف ،الفتخة شػيمة قج يصيل التجخبة كالسعاناة 

كىشالظ عالقة مباشخة مقجار الجيج السبحكؿ لتفادؼ األلع ،عاممػف معيا كالسعتقجات التي يتبشػىا يت

 (.Frost ,2014كدرجة السعاناة ) 
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فاألشخاص  ،كيسكغ القػؿ بأف العالقة ما بيغ تقجيخ الحات كاالتداف االنفعالي ىي عالقة ارتباشية

الحيغ يتدسػف بتقجيخ ذات مختفع أك لجييع الثقة في الشفذ غالبا ما يكػف سمػكيع االنفعالي يتسيد 

أك ىي عالقة متغيخ مدتقل بستغيخ تابع أؼ أف الشطخة أك رؤية الفخد لشفدو كذاتو ال  الثبات،ك باليجكء 

 ي.اتدانو االنفعالشظ أف تتخؾ أثخ في سمػكو ك 

 :مذكمة الجراسة2.1

الحاؿ فإف تقجيخ الحات  ذكاتيع، كبصبيعةالكثيخ مغ الصالب السخاىقيغ لجييع مذكمة في كيفية تقجيخ 

لو انعكاس عمى االتداف االنفعالي لجػ الصالب السخاىق أك الفخد خرػصا في مخحمة مخكر الصالب 

صا إذا خرػ  ،بالسخاىقة ككيف يشعكذ سمبا ىحا التقجيخ عمى شخريتو كعمى تفاعمو مع األخخيغ

كاف تقجيخ الحات مشخفس كالصالب السخاىق عادة يخػ نفدو مغ خالؿ ما سسعو مغ االخخيغ فيكػف 

 كخرػصا أف مخحمة السخاىقة ال يكػف قج اكتسل مغ ناحية الشزج كالخبخة. ،فكخة سمبية عغ نفدو

باإلضافة كمغ خالؿ عسل الباحث في السيجاف التخبػؼ كالعسل في مجاؿ االرشاد الشفدي كالتخبػؼ 

الى مخاكد االرشاد كجج قجر ال بأس بو مغ الصالب لجييع تقجيخ مشخفس لحكاتيع رغع كجػد إمكانات 

ىائمة لجييع باإلضافة اف ىحا التقجيخ الستجني كالسشخفس لحكاتيع انعكذ سمبا مغ خالؿ ترخفاتيع 

 كردكد أفعاليع كفي تفاعميع مع مغ يحيصػف بيع.

ختيار شالب في مخحمة السخاىقة كػف إ ما، تعقجيع شيء ججيج نػعا كمغ خالؿ رغبة الباحث في ت

نداف مغ حيث نسػه الجدسي كالشفدي كالعقمي خاىقة مغ أىع السخاحل في حياة اإلمخحمة الس
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لسعخفة قػة العالقة كاالرتباط بيغ تقجيخ الحات كاالتداف االنفعالي لجؼ شخيحة مغ  كاالجتساعي، كذلظ

 جارس مجيشة رىط.الصالب السخاىقيغ في م

التالي: ىل تػجج عالقة ارتباشية بيغ  ة الجراسة مغ خالؿ الدؤاؿ الخئيذنو يسكغ تحجيج مذكمأكسا 

 مجارس مجيشة رىط. فيالسخاىقيغ صمبة عيشة مغ التقجيخ الحات كاالتداف االنفعالي لجػ 

  :أسئمة الجراسة3.1

  رىط؟السخاىقيغ في مجارس مجيشة الصمبة ما درجة تقجيخ الحات لجػ عيشة مغ  .1

السخاىقيغ في مجارس مجيشة  عيشة مغ الصمبة ىل تػجج فخكؽ في متػسصات تقجيخ الحات لجػ .2

  رىط تعدػ لستغيخات )الجشذ، كالتحريل الجراسي، كالرف(؟

 السخاىقيغ في مجارس مجيشة رىط؟ الصمبة عيشة مغ االنفعالي لجػ تدافاالما درجة  .3

السخاىقيغ في مجارس عيشة مغ الصمبة االنفعالي لجػ  تدافاالىل تػجج فخكؽ في متػسصات  .4

 مجيشة رىط تعدػ لستغيخات )الجشذ، كالتحريل الجراسي، كالرف(؟

 :فخضيات الجراسة 4.1  

( بيغ α ≤0.05) الجاللةال تػجج عالقة ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ الفخضية األكلى: 

السخاىقيغ في مجارس  عيشة مغ الصمبة االنفعالي لجػ تدافاالصات تقجيخ الحات كبيغ متػسصات متػس

 مجيشة رىط.

( في متػسصات α ≤0.05)ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ الجاللة الفخضية الثانية: 

 .الجشذالسخاىقيغ في مجارس مجيشة رىط تعدػ لستغيخ عيشة مغ الصمبة تقجيخ الحات لجػ 
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( في متػسصات α ≤0.05ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ الجاللة )الفخضية الثالثة: 

 .تحريل العمسية رىط تعدػ لستغيخ الالسخاىقيغ في مجارس مجيشالصمبة تقجيخ الحات لجػ عيشة مغ 

( في متػسصات α ≤0.05ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ الجاللة )الفخضية الخابعة: 

 .الرف ارس مجيشة رىط تعدػ لستغيخالسخاىقيغ في مجالصمبة تقجيخ الحات لجػ عيشة مغ 

في  (α ≤0.05) الجاللةال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ : خامدةالفخضية ال

االنفعالي لجػ عيشة مغ الصمبة السخاىقيغ في مجارس مجيشة رىط تعدػ لستغيخ  تدافاالمتػسصات 

 الجشذ.

( في α ≤0.05)ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ الجاللة : دسةالفخضية الدا

االنفعالي لجػ عيشة مغ الصمبة السخاىقيغ في مجارس مجيشة رىط تعدػ لستغيخ  تدافاالمتػسصات 

 التحريل العمسي.

( في α ≤0.05ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ الجاللة ): دابعةالفخضية ال

لستغيخ رىط تعدػ  االنفعالي لجػ عيشة مغ الصمبة السخاىقيغ في مجارس مجيشة تدافاالمتػسصات 

 .الرف
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 الجراسة:أىجاف 5.1

الصمبة االنفعالي لجػ عيشة مغ  تدافكاالاالرتباشية بيغ تقجيخ الحات  التعخؼ الى العالقة  .1

 السخاىقيغ في مجارس مجيشة رىط.

 السخاىقيغ في مجارس مجيشة رىط.الصمبة التعخؼ الى مدتػػ تقجيخ الحات لجػ عيشة مغ   .2

السخاىقيغ في مجارس  الصمبة التعخؼ الى الفخكؽ في مدتػػ تقجيخ الحات لجػ عيشة مغ  .3

 (.الرفمجيشة رىط تبعا لستغيخات )الجشذ، التحريل العمسي، 

 السخاىقيغ في مجارس مجيشة رىط.الصمبة االنفعالي لجػ عيشة مغ  تدافاالالتعخؼ الى   .4

السخاىقيغ في مجارس  الصمبة ي لجػ عيشة مغاالنفعال تدافاالالتعخؼ الى الفخكؽ في مدتػػ   .5

 مجيشة رىط تبعا لستغيخات )الجشذ، التحريل العمسي، التختيب السيالدؼ(.

 :أىسية الجراسة 6.1

 أوال_ األىسية الشظخية:

يفدح ىحا السجاؿ  االنفعالي، كقج تدافباالعخفة مجػ ارتباط تقجيخ الحات متكسغ أىسية البحث في 

بالعسل عمى بشاء اجػاء مغ الثقة كالتفاعل الستبادؿ بيغ  لمباحثيغ في ميجاف االرشاد الشفدي كالتخبػؼ 

إلى مدتػػ مغ االتداف االنفعالي السشزبط، كسا  عاٍؿ، كالػصػؿالسخاىقيغ لمحفاظ عمى تقجيخ ذات 

يخكد ىحا البحث عمى شبقة ميسة ك  ، كسادراسات إضافية حػؿ متغيخات البحثبإجخاء  يداىع البحث

 في السجتسع كىي شبقة السخاىقيغ التي تعتبخ مغ أكثخ السخاحل خصػرة كحداسية في حياة الفخد.
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 األىسية التظبيكية:  –ثانيا 

  .حا السػضػع بإجخاء دراسات إضافيةيحاكؿ ىحا البحث أف تفدح السجاؿ أماـ الباحثيغ السيتسيغ بي

كيخكد ىحا البحث عمى الفئة التي ستصبق عمييا الجراسة كمجػ أىسية مػضػع تقجيخ الحات كاالتداف 

تػفيخ أدكات لكياس تقجيخ  يداعج البحثاالنفعالي لجػ الصمبة خرػصا في مخحمة السخاىقة كسا 

تػجيو يتع ، كسا كجدء داعع لجراسات مدتقبمية في نفذ االتجاه الحات كقياس االتداف االنفعالي

مغ خالؿ لى التخكيد عمى قزية تقجيخ الحات إاألشخاص السذخفيغ عمى عسمية التخبية كالتعميع 

الؽ دراسات أخخػ تكػف إشار مخجعي لمباحثيغ كفي نفذ الػقت مقجمة النص، ك اجخاء ىحه الجراسة

 ه الفكخة.حػؿ ىح

 :الجراسةمحجدات  7.1

 تقترخ ىحه الجراسة عمى الحجكد االتية: 

 في مجارس مجيشة رىط. الثانػيةشمبة السخحمة عمى الجراسة البذخية: اقترخت السحجدات 

 مجيشة رىط في بئخ الدبع. مجارسعمى السكانية: اقترخت الجراسة السحجدات 

 .2020الدمانية: تع إجخاء الجراسة في الفرل األكؿ لعاـ السحجدات 

العالقة االرتباشية بيغ تقجيخ الحات كاالتداف السػضػعية: اقترخت الجراسة عمى معخفة السحجدات 

 مجيشة رىط.في سجارس ال بةشم عيشة مغ االنفعالي لجػ
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 تدافاالالحات كمكياس الجراسة المتاف استخجمتا كىسا: مكياس تقجيخ  كاتاإلجخائية: أدالسحجدات 

 االنفعالي.

 

 الجراسة:مرظمحات  8.1

لإلنداف كقج أشار إليو العجيج مغ السشطخيغ في عمع الشفذ : نابع مغ الحاجات األساسية تقجيخ الحات

عشجما صسع سمع الحاجات كتقع الحاجة لتحقيق الحات في أعمى الدمع  ،بػجو عاـ مثل " ما سمػ "

فإف فكخة الفخد عغ نفدو  شخريتشا، لحلظكسا أف الصخيقة التي نجرؾ بيا ذكاتشا ىي التي تحجد نػع 

 (.06: 2000ـػ عميو شخريتو )دمحم الفحل ، ىي الشػاة الخئيدية التي تق

كيعخؼ بانو عسمية تقييع يقػـ بيا الفخد تجاه ذاتو كيعبخ فييا عغ مجػ قبػلو لشفدو مذيخا الى درجة 

 (.Murk,1999الشجاح التي حققيا )

 السعج ليحا الغخض. تقجيخ الحاتبالجرجة التي تحرل عمييا عيشة البحث عمى مكياس اجخائيا : يعخؼ

(: بأف االتداف االنفعالي ىػ قجرة الفخد عمى فيع انفعاالتو 2005: كيخػ الجسيمي )االتدان االنفعالي

بحيػية الحياة  كتعقل، كمػاجيةكقجرتو عمى تشاكؿ األمػر بربخ  ،كمذاعخه كدكافعو كالتحكع بيا

و لمسدتقبل عمى نفدو كاثفا بيا كمتفائال كمصسئشا في نطخت عتسادها كنذاط كحدغ ترخؼ مغ خالؿ 

 كمتػافق مع االخخيغ.
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االنفعالي بأنو أحج سسات الذخرية الستػافقة التي تترف بالذجاعة في مػاجية  االتدافكيعخؼ 

في اتخاذ القخارات السيسة كالقجرة عمى الديصخة كالزبط في تعبيخه عغ انفعاالتو  التحجيات، كالحدع

عمى الحب كالتفاعل الحؼ ال يذصب خرػصيتو كتفخده مع  االخخيغ، قائساكامتالكو كجػدا مع 

 (.2002السدعهدي،االخخيغ بل يعسل عمى دمجو مع مغ يحيصػف بو كبالتالي يحقق ذاتو)

السعج ليحا  تداف االنفعالياإلبالجرجة التي تحرل عمييا عيشة البحث عمى مكياس كيعخؼ اجخائيا : 

 الغخض.

( سشة كىي مخحمة اكتساؿ 18_  14يا الذخز ما بيغ )ىي السخحمة التي يكػف في السخاىقة:

التغيخات البيػلػجية كيسكغ الخصخ في ىحه السخحمة التي يشتقل بيا االنداف مغ مخحمة الصفػلة الى 

 (.2012الخشج )الجليسي ،

تقع في أقرى شساؿ أرض  بجكية فمدصيشية باإلنجميدية(: ىي مجيشة عخبية (Rahat مجيشة رىط:

الشقب تفرل صحخاء الشقب عغ سائخ البالد كتزع سكاف عخب بجك مغ مختمف أماكغ صحخاء 

كع( عمى ارتفاع  11الشقب باإلضافة إلى أقمية مغ الغدازكة كتقع شساؿ غخبي أراضي الدبع )نحػ 

 ألف ندسة. 80متخ عمى سصح البحخ كيبمغ عجد سكانيا حػالي  222قجره 
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 الفرل الثاني

 اإلطار الشظخي والجراسات الدابقة

 أواًل: اإلطار الشظخي 

 ثانيًا: الجراسات الدابقة
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 أوال: اإلطار الشظخي 

 ثانيا: الجراسات الدابقة

 

 :اواًل: تقجيخ الحات

 مصمع سبعيشيات القخف الساضي كتصخؽ إليو الباحثػف الى  سفيـػ تقجيخ الحات تعػد جحكر االىتساـ ب

بل تجاكز األمخ ذلظ حيث أف  ،كحاكلػا إيجاد عالقة تخابصية بيشو كبيغ الدسات الشفدية األخخػ 

كمفيػـ تقجيخ الحات يحتػؼ  ،بعس الباحثيغ كالعمساء كضعػا قػانيغ كفخكض ترل إلى رتبة الشطخية

اء عمى أكثخ مغ بعج كأكثخ مغ معشى كمػجػد لجػ األفخاد بشدب متفاكتة كىػ جدء ميع مغ أجد 

كيبخز مغ خاللو مجػ إحداس الفخد بكيستو كججارتو فاألفخاد الحيغ لجييع أفكار إيجابية نحػ ،الحات 

بيشسا األفخاد الحيغ لجييع أفكار كمعتقجات سمبية نحػ أنفديع  ،أنفديع نجج أف لجييع تقجيخ ذات مختفع

يقـػ الفخد مغ خاللو كيسكغ إجساؿ ما مزى أف تقجيخ الحات  ،نجج أف تقجيخ الحات لجييع مشخفس

 (.2012بتقييع شامل لحالتو بالزبط كسا يجركيا ىػ عغ نفدو ) الجليسي كأخخكف ، 

فالفخد الستكامل  ،أك عرب شخرية الفخد لمذخرية كيعخؼ تقجيخ الحات بأنو العسػد الفقخؼ 

كالحات  ،كالستػازف كالسخف يدتصيع االحتفاظ بشسط شخرية تجعمو يختمف عغ االفخاد السحيصيغ بو

 ،تػلج مع مجيء الفخد الى العالع كتصػرىا مقخكف بتصػره مغ الشاحية البيػلػجية كالشفدية كاالجتساعية 

كأيزا مغ خالؿ تفاعمو االجتساعي كتقجيخ الحات ىػ حجخ األساس الحؼ يجب أف يقػـ عميو البشاء 
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كمة ليا أسباب متشػعة كال بج مغ اإلقخار بأف نقز أك ضعف تقجيخ الحات ىي مذ ،الشفدي لمذخرية

 (.2015كيسكغ أف تمعب الطخكؼ االجتساعية كاالقترادية دكر في تجني تقجيخ الحات ) سسػر ، 

ي ير فييا  االجتساعية، التيالحات الفخد يذكل حمقة كصل ما بيغ ذات الفخد كالبيئة  أف تقجيخكسا 

كلحلظ فإف التغييخ الحؼ  ،كىػ يعسل مغ أجل السحافطة عمى الحات مغ خالؿ االحجاث التي يػاجييا

ستحجث  التغيخات التييصخأ في بيئة الفخد االجتساعية فأف الحات ىي السكياس الحؼ يفحز نػعية 

 .(Ziller, 1996) في تقييع الفخد لحاتو تبعا لحلظ

 :تعخيف مفيهم تقجيخ الحات

كأستصاع مفيػـ تقجيخ ،يعػد االىتساـ بسفيػـ تقجيخ الحات الى أخخ القخف الخامذ مغ القخف الساضي 

مغ خالؿ أبحاثو   (carl rogers ) كقج تشاكلو كارؿ ركجخز ،الحات أف يمفت انتباه عمساء الشفذ

كبعج ذلظ أخح مفيـػ تقجيخ الحات يبخز برػرة أكبخ بيغ السفاليع الشفدية كتعتبخ  ،عمى نطخية الحات 

( أكثخ ما قجـ مغ حيث التشطيع كاالكتساؿ كىػ 1951كتابات كارؿ ركجخز في مجاؿ الحات عاـ )

كقج بخز ذلظ مغ األسمػب  ،مغ كضع اإلشار العاـ لشطخية الحات مغ كافة جػانبيا الشطخؼ كالتصبيقي

ػرؼ في نطخيتو  حكتعتبخ الحات مفيػـ مخكدؼ كم ،عتسجه في العالج الستسخكد حػؿ العسيلالحؼ ا 

كقج عخفيا بأنيا " تشطيع عسمي معخفي مشطع مغ السفاليع كالسجركات كالكيع الذعػرية التي تتعمق 

 (.2000بالدسات كالرفات السسيدة لمفخد كعالقاتو الستعجدة) رمزاف ، 
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ت مغ السفاليع اليامة التي ال يسكغ تجاىميا في فيع الذخرية كالدمػؾ كيعتبخ مفيـػ تقجيخ الحا

اإلنداني فذعػر الفخد بالتقجيخ كاالعتبار الحؼ يشبع مغ اتجاه الفخد نحػ نفدو غالبا ما يمعب دكر 

 .األىجاؼميع في تحقيق الشجاح كيرػب نذاشو نحػ تحقيق 

كيذكل تقجيخ الحات  ،يػـ أكسع كأشسل ىػ الحاتىحا كيعج تقجيخ الحات جدءا مغ األجداء الخئيدة لسف

كلحا مغ أجل فيع معشى تقجيخ الحات ال بج  ،جانب كبيخ مغ الحات كيختبط معيا في كثيخ مغ الشقاط

ذلظ يسكغ  كمرصمحات كبعجمغ إلقاء نطخة كلػ بديصة عمى مفيػـ الحات كما يختبط بيا مغ معاني 

 (.2012،  )صارة التصخؽ الى مػضػع تقجيخ الحات بذخح مػسع

تقجيخ  كمفيػـ ،ذكاتشامغ خالليا كندتػعب كيعخؼ تقجيخ الحات بأنو الفكخة أك الصخيقة التي نفيع 

نتعامل مع األشخاص كالسػاقف السختمفة كالرػرة  شخريتشا، ككيفخسع مالمح الحات ىػ الحؼ ي

كىي بسثابة الشػاة التي  ،التي يجرؾ بيا الفخد نفدو ىي التي تحجد قيسة كمعشى تقجيخ الحات بالشدبة لو

فأف سػء التػافق الحؼ يحجث لجػ الفخد عشجما  ،تقػـ عمييا شخرية الفخد كبشاء  عمى نطخية ركجخز

  (.2005عغ ذاتو الػاق ية كصػرتو عغ ذاتو السثالية )الجلػ ،  تتدع الفجػة بيغ صػرة الذخز

  يقـػ العقمي، عشجماكيتكػف تقجيخ الحات مغ خالؿ ثالثة مجاالت السجاؿ األكؿ يتسثل في الجانب 

 اماـالذخز بتقجيخ قجراتو العامة كمغ خالؿ االعساؿ التي تػجو لو كفي األفكار التي يصخحيا 

 لو، كفيساأما السجاؿ االجتساعي فيشعكذ مغ خالؿ تقجيخ الفخد لحاتو كتقجيخ االخخيغ  ،االخخيغ

السجاؿ االنفعالي ىػ تقبل الذخز لشفدو كميمو نحػ ذاتو كالثقة التي يعصييا لشفدو  يخز

 .(Malhi&Reasons,2005) كاالحداس بالكيسة
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يخكف أنفديع أقل مغ  فة، فالبعسمختمكيعخؼ تقجيخ الحات بأف كل فخد يشطخ الى نفدو مغ زاكية 

كبالتالي قج تشعكذ ىحه الشطخة أك الفكخة مغ خالؿ ما يرجر عشو مغ أفعاؿ حيث ال نجج  ،األخخيغ

كالبعس االخخ يعصي لشفدو التقجيخ السشاسب كبالتالي  ،صفة الحساس كاالقباؿ نحػ غيخىع مغ االفخاد

 تساعي فيسغ يحيصػف بيع كيستاز ترخفيع بأنونمسذ ىحا االعتقاد اإليجابي مغ خالؿ تفاعميع االج

 (.2015أفزل مغ ترخؼ غيخىع )سسػر ، 

 ،أف تقجيخ الحات يداىع في شعػر الفخد بالفعالية كيسشحو االعتقاد بأنو سيتسكغ مغ إنجاز أعسالو

 الى حج كبيخ في تصػر ىػية أعسالو، كيداىعكيمعب تقجيخ الحات دكر كبيخ في انتياء الفخد مغ 

كالرفات  كسا يزع في إشاره األدكار كالذخرية كالعالقات ،كاراء االفخاد الستبايشة حػؿ أنفديع الحات

 ..(Kay,2003)الجدسية

 ،كيسكغ تعخيف مفيػـ تقجيخ الحات بأنو مجخل يسخ مغ خاللو الفخد مغ أجل تحقيق ىجؼ معيغ

ىا ػ األىجاؼ التي كضعبمػغ  ػافاألشخاص الحيغ لجييع تقجيخ ذات مشخفس عمى األغمب لغ يدتصيع

كلحلظ يسكغ القػؿ ،ألف فكختو عغ نفدو بأنو ض يف كغيخ قادر عمى تحقيق األىجاؼ السخجػة   ،

أف تقجيخ الحات مكتدب كليذ كراثي  يتكػف مغ خالؿ خبخات االنداف التي يكتدبيا مغ خالؿ 

نابع مغ كثخة كضعف تقجيخ الحات ،تجاربو الحياتية كمغ خالؿ الس يقات التي تعتخض شخيقو 

لحلظ كانت السخحمة األكلى مغ السخاحل أف ،اليخكب مغ السذكالت التي تعتخض حياة الفخد كتجشبيا 

 (.2013يعتخؼ الفخد بأخصائو كسمبياتو كأف يعسل عمى معالجتيا ) زقػت ، 
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 كتقجيخ الحات يعصي الفخد فخصة أف يعسل كأف يقػـ بسبادرة كأف يتقبل ذاتو بسا تحػيو مغ أشياء

بجكف مثالية كفي حالة فقجاف أحج ىحه األجداء السيسة أك العػامل الخئيدة ال  ،إيجابية أك أشياء سمبية

 .(Dhenin al 2004) يسكغ أف يتصػر كيشسػ لجيو تقجيخ الحات

كيعتبخ تقجيخ الحات مغ األشياء السيسة التي يحتاجيا الفخد ليكػف فخد مداىع في البيئة االجتساعية 

 ،بل إف تقجيخ الحات ىي بسثابة ميارة يحتاجيا كافة أفخاد السجتسع بكل شبقاتيع  ،ياالتي ي ير ب

كىي ميارة مغ خالليا يسكغ أف نمسذ ما يقجمو الفخد مغ إنجازات سػاء في الػقت الخاىغ اك الػقت 

كيصمق عمى مرصمح تقجيخ الحات ميارة  كذلظ ألف تقجيخ الحات ىي الصخيقة التي يتعامل  ،السقبل

كاف كانت مختفعة احدغ الطغ بشفدو  ،لفخد مع نفدو مغ خالليا فاذا كانت متجنية حط مغ قجر نفدوا

كما يجب أف يجركو الفخد أف احتخامو لحاتو يجب أف يكػف مرجره مغ الشفذ كليذ  ،كرفع مغ قجرىا 

ا الفخد أم ،كعشجما يطيخ الذخز قيسة لشفدو أجبخ مغ حػلو عمى احتخامو كتقجيخه،مسغ يحيصػف بو 

فأنو قج يأتي كقت يشقصع فيو الجعع كذلظ بدبب  ،الحيغ يكػف تقجيخه لحاتو مرجره مغ االفخاد االخخيغ

 (.2012،  عدعدؼ خ لو الجعع لتقجيخ ذاتو ) الاختفاء السرادر الخارجية التي كانت تػف

كأف الرػرة التي  ،كسا أف عامل الشجاح في الحياة يحتاج الى تقجيخ كل فخد لحاتو كإعصاء قيسة لشفدو

أؼ تذػيو ليحه الرػرة يجعمشا نأخح  اإلنجازات، ألفنخسسيا لحكاتشا ىي القاعجة التي تشصمق مشيا 

الحؼ سيشعكذ سمبا عمى إمكانياتشا كقجراتشا نحػ تحقيق  لحكاتشا، األمخالسشحى الدمبي في تقجريشا 

 .(Branden,2000) األفزل
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انجاز  الستكخرة، فيكسا أف تقجيخ الحات السشخفس لجػ األفخاد يكػف نابع مغ محاكالت الفذل 

تقجيخ الحات عشجما يشجح  االخخيغ، كيختفعاالعساؿ كانياء السيسات كحاالت التجشب كالخفس مع 

 .(Leary&Banmeister,2000)الفخد في إتساـ االعساؿ السػكمة إليو مغ قبل األخخيغ

جيج مغ الجراسات الستعمقة بتقجيخ الحات أف الفخد الحؼ نجح في تحقيق ذاتو يشطخ الى كأضيخت الع

بقجر عالي مغ التػافق الشفدي  تػافق مع ذاتو كيستاز كمػضػعية، لجيومغ زاكية إيجابية ذاتو 

 كاالجتساعي كتبيغ مغ خالؿ دراسات أنو تػجج عالقة بيغ تقجيخ الحات كتذكيل اليػية

(Taylor,1987). 

كيسكغ تعخيف تقجيخ الحات برػرة كمية عمى أنو تقييع الفخد الذامل لشفدو  أما في االتجاه اإليجابي 

يذيخ االتجاه اإليجابي الى مجػ محبة الفخد لشفدو كقجرتو كأحقيتو  في تجخبة  ،اك االتجاه الدمبي

أما التقجيخ السشخفس فيػ الدبب ،التقجيخ العالي لمحات ىػ أساس الشجاحات في حياة الفخد  ،الحياة 

كالذخز الحؼ يعتقج أف لجيو حع سيء  ،في الفذل كفي التعثخ كفي عجـ تحقيق أؼ مغ األىجاؼ 

كالرػرة الحىشية  ،كال يسكغ تحقيق أؼ ىجؼ ال يكػف باألساس حطو الديء كانسا تجني تقجيخه لحاتو

كىػ أشبو بأداة الدحخ التي يسكغ أف  التي يكػنيا الفخد حػؿ نفدو تكػف محفػضة في العقل الباشغ

حيث يقػـ الفخد بأرساؿ صػرة الى ،تقػد الفخد نحػ الشجاح اك نحػ الفذل بصخيقة ال يسكغ تخيميا 

تجاه نفدو يزاؼ الييا سمػكيات كمذاعخ كبعج ذلظ تتػفخ االحجاث  ،يعتقجعقمو الباششي عسا 

 (.2017جاح  أك الفذل )الخياشي ، كالسػاقف كاالفخاد التي تجعع ىحه الرػرة  اما  بالش
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 االتجاىات التي تشاولت تقجيخ الحات:

كيسكغ أف  ،كقج كصف بأنو شعػر الفخد بإحداس إيجابي تجاه نفدو اتجاىا:فو تقجيخ الحات بػص

 .نفدويخكد عمى جػانب القػة في الذخرية مغ أجل دعع كاستسخار ىحا الذعػر تجاه 

يحتاج الفخد نحػ التقجيخ مغ قبل االخخيغ كذلظ مغ أجل تحقيق الكفاءة  حاجة:تقجيخ الحات بػصفو 

 .كاالنجاز

ىحا التعخيف نطخة الفخد  الحات شسللتقجيخ  اقجمت كخستيغ كاخخكف تعخيف حالة:تقجيخ الحات بػصفو 

أف التقجيخ يحػؼ التقييع في  التقييع، حيثبأف التقجيخ أعع كأشسل مغ  معخكؼمنلشفدو، كالذاممة 

حالة صارت ىحه التقييسات في  الحات، كفيخالؿ التقييع يسكغ إصجار أحكاـ عمى  إشاره كمغ

ارت في االتجاه الدمبي انتيى السصاؼ ص الشفدية، كإذااالتجاه اإليجابي يشتيي السصاؼ نحػ الرحة 

 .كالشقزبالذعػر باالكتئاب 

مغ يخػ أف ردكد  جسػعات، فسشيعمىحا االتجاه الى عجة  أنراريشقدع  تػقعا:تقجيخ الحات بػصفو 

بيشسا يخػ البعس  ،الفعل بغس الشطخ سػاء كانت إيجابية اك سمبية ليا دكر مخكدؼ في تقجيخ الحات

القت ىحه الفكخة  بالفذل، كقجأف ىشالظ عالقة بيغ تقجيخ الحات كبيغ اإلحداس  إدلخاالخخ مشيع 

 .كالقػةألنو اعتسج السثابخة  ألبختمعارضة مغ 

تبخز  الحات، فقجيتسثل مغ خالؿ إصجار االحكاـ عمى مفاليع كمعشى  تقييسا:تقجيخ الحات بػصفو 

الحجيث ىػية الحات كنصاؽ الحات كالحات الجدسية مغ خالؿ سمػكيات الفخد التي ترجر عشو اثشاء 

 .(2013ىػيذل ،  )أبػ
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  :مكهنات تقجيخ الحات

  :كىي يديةمكػنات رئيتكػف مفيػـ تقجيخ الحات مغ ثالث 

كىػ أف يشتسي الفخد الى مجسػعة معيشة كالذخط األساسي أف يتػفخ عشرخ القبػؿ  باالنتساء:الذعػر 

تػفخ ىحا العشرخ كػف لجػ الفخد الذعػر باالنتساء نحػ الجساعة أك  السجسػعة، فإذامغ قبل 

  .فيوالسجتسع الحؼ ي ير 

 ،ىحا السكػف مختبط بسجػ تحقيق األىجاؼ التي كضعيا الفخد مغ أجل تحكيقيا بالكفاءة:الذعػر 

 .مدتسخفالسثابخة عمى تحقيق األىجاؼ تجعل الذعػر بالكفاءة 

ألنو في حاؿ عجـ تمقي ،كالسقرػد ىشا الذعػر بالكيسة التي يتمقاىا مغ قبل االخخيغ  بالكيسة:الذعػر 

  (.2006،  جخادات)لحاتو دعع كتقجيخ مغ قبل االخخيغ يتػلج لجيو محفد داخمي يخفع مغ تقجيخه 

  :أىسية تقجيخ الحات

اتجاىاتو نحػ االخخيغ  أىجاؼ ككحلظأىسية تقجيخ الحات تشبع مغ خالؿ ما يزعو الفخد لشفدو مغ 

كاستجابتو ليع، األمخ الحؼ دفع العجيج مغ الباحثيغ في مجاؿ الرحة الشفدية يؤكجكف عمى أىسية 

تقجيخ الحات في حياة االفخاد كنجج أف كثيخ مغ الباحثيغ ربصػا بيغ تقجيخ الفخد لحاتو كمذاعخه 

ىػ شكل مغ أشكاؿ العراب                         كاعتبخكا أف تقجيخ الحات السشخفس األخخيغ، بلكاتجاىاتو نحػ 

 (.2017) نايل ، 
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الحات السقرػد بو ىػ تقجيخ  الحياة، كتقجيخكع أف تقجيخ الحات تدداد كتشسػ بشسػ الفخد كتصػره في 

 الحات مغ قبل األخخيغ مغ العائمة كمغ جساعة الخفاؽ في السجرسة كمغ السعمسيغ كمغ خالؿ ذلظ 

كيشصبق ىحا  ،الحؼ يجفع االخخيغ بالثشاء عميو كمجحو مجاالت األمخيعسل الفخد كيشذط في عجة 

 سػاء ،بيااألمخ عمى االفخاد البالغيغ أيزا حيث أنيع يخغبػف في الثػاب عمى االعساؿ التي يقػمػف 

خالؿ حياتو أف خبخات الفذل أك الشجاح التي يسخ بيا الفخد  معشػؼ، كساكاف ىحا الثػاب مادؼ أك 

 (2014، )السرخؼ ىي التي تحجد أك تديج أك تزعف تقجيخ ىحا الفخد لحاتو 

كسا أف الحاجة لتقجيخ الحات كالذعػر بالكيسة الحاتية مػجػدة أساسا في كل ترخؼ بذخؼ كالكثيخ 

نترخؼ كأفخاد  لشفدو، فعشجمامغ الدمػكيات التي يقـػ بيا الفخد تكػف نابعة مغ نطخة ىحا الفخد 

أف الفخد الحؼ يجرؾ ذاتو  ذكاتشا، كسارخؼ معيغ نأخح باألساس كيف سيشعكذ ىحا الترخؼ عمى بت

بحق يعمع أنيا تدتحق التقجيخ كاالحتخاـ فتتكػف عشجه عػامل االىتساـ أكثخ بالسقارنة مع شخز لجيو 

 (.2013،  ميداب)كالجكنية مذاعخ الشقز 

مكػنات الدعي لمحفاظ عمى  أف كضيفتياكىكحا يكػف تقجيخ الحات حجخ الداكية في الذخرية حيث 

، ليكػف الفخد متكيفا  مع بيئتو التي ي ير فييا، كجعمو بيػية تسيده عغ اآلخخيغ، كتتجمى الذخرية

ى مع أىسيتو في كػنو يججد الدمػؾ اإلنداني، إذ أنو يؤثخ في اآلخخيغ ليدمكػا سمػكا  يتساش

خرائرو، فيػ يحجد مغ جية أسمػب تعامل الفخد مع اآلخخيغ، كسا يؤثخ، في ذات الػقت، في 

تحجيج أسمػب تعامل اآلخخيغ معو، فيػ يمعب دكرا  كبيخا  في الرحة الشفدية كالتػافق )أبػ شسالو، 

2016.) 
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 :أقدام تقجيخ الحات

ية الحات كأشار أف ىشالظ عجة بشطخ  تتعمقكالتي كضع العالع فيختػف مجسػعة مغ الترػرات 

مدتػيات مختمفة لمحات كأف كل فخد يجرؾ ذاتو بصخيقة مختمفة كىي تختمف عغ الحات االجتساعية 

  :كىيالتي يجركيا االخخكف عشو 

كىي الحات التي يعخفيا أك يكذف الفخد عشيا لمسعارؼ كاألصجقاء  العامة:الحات أالجتساعية أك 

 .الشفدييغكحتى الغخباء كاالخرائييغ 

يجركيا الفخد كيعبخ عشيا مغ خالؿ المفع ال يكذفيا إال ألصجقائو السقخبيغ  الخاصة:الحات الذعػرية 

 .فقط

ال يتأكج مشيا الفخد إال عشجما يػضع في مػقف فحز عاـ أك شامل مثل جمدات  البريخة:الحات 

 .الشفدياالرشاد أك العالج 

سدتػػ الستقجـ مغ الحات إال عغ شخيق التحميل الشفدي ال يرل الفخد الى ىحا ال العسيقة:الحات 

  (. 2002،  الجقيق. )زىخاف

  :العهامل السؤثخة في تقجيخ الحات

 :مشيا تخفسىشالظ عجة أسباب كعػامل كالتي مغ شأنيا أف تخفع تقجيخ الفخد لحاتو اك 

االىتساـ األسخؼ: فالصفل بحاجة خالؿ مخاحل الشسػ إلى العشاية األسخية كإلى جػ أسخؼ  .1

 .لحاتوىادغ كخالي مغ الشداعات كالذجار كالتي يسكغ أف تداىع في تجني تقجيخ الفخد 
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السدانجة تػلج لجيو شعػر  الجعع أكأف الطخكؼ التي تجعل الفخد أك السخاىق يفقج  السدانجة: .2

 .لحاتوبالحدف كالخػؼ كاإلحباط مسا يشعكذ سمبا عمى تقجيخه كاحتخامو 

كسا  ،أف البيئة السجرسية تمعب دكرا  كبيخا  في تقجيخ الصفل أك السخاىق لحاتو السجرسية:البيئة  .3

سيح كمغ خالؿ البخنامج الحؼ يعصى لمتم ،أف السجرسة تعصي لمصالب ترػر مبجئي عغ ذاتو

يتكػف لجيو مفيػـ عغ تقجيخ الحات بالرػرة التي يتفاعل بيا مع  ،كالعالقة بيشو كبيغ السعمع

 (.2008ذاتو كاالخخيغ)شفقة،

ككمسا كاف الذخز  ،االخخيغ لو دكر ميع في تقجيخ الفخد لحاتو األخخيغ: رأؼكجيات نطخ  .4

كذلظ لسجػ قػة العالقة  ،الحؼ يعصي كجية نطخه أقخب لمفخد كمسا كاف تأثيخ رأيو عميو أكبخ

 بشفدو، خرػصاأنو كمسا كاف تقجيخ االخخيغ لمفخد أكبخ كمسا ازدادت ثقتو  بيشيسا، حيث

 (.2018شاعة،  أبػ)الفخد األشخاص الحيغ يحطػف بأىسية بالغة في حياة 

الفخد الحؼ يزع ىجؼ معيغ أك خصة معيشة كيشجح في تحقيق ذلظ  الفخد:مجاؿ تصمعات  .5

كضعو بسجػ صعػبة اليجؼ الحؼ  لجيو، كيتعمقيسكغ أف يكػف انصالقة لشسػ تقجيخ الحات 

 .لحاتوذلظ يداىع إلى حج كبيخ في نسػ ارتفاع تقجيخ  ألف

تعميع كالجرجات مغ خالؿ إحخاز تقجـ في عسمية ال :كاألكاديسياإلنجاز في السجاؿ الجراسي  .6

يتصػر لجيو تقجيخ الحات في السجاؿ اإليجابي تحجيجا  ،كالسعجؿ الحؼ يحرل عميو الصالب

  (.2011،  مادؼ)السجرسة في السخحمة االبتجائية مغ 
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 :الشظخيات السفدخة لتقجيخ الحات

 علم النفس االيجابي(: Cooper smith) :" أواًل: نظخية " كهبخ سسيث

أف تقجيخ الحات تعتبخ ضاىخة ص بة ججا كذلظ ألنيا تحتػؼ عمى عجة عػامل مشيا أشار كػبخ سسيث 

 ،كسا أف تقجيخ الحات يذسل اتجاىات تقييع الفخد لحاتو ،تقييع الحات كردة الفعل كاالستجابة الجفاعية

كيسكغ القػؿ أف اعتقاد سسيث عغ تقجيخ الحات ىػ السخآه التي  ،ىحه االتجاىات تتسيد ببعج عاشفي

سسيث  دقيقا، كأشارباإلضافة الى االتجاىات التي تعصيو كصفا  ،مغ خالليا يشطخ الفخد الى نفدو

أما  يكيسيا؟كيف يخػ الفخد نفدو ككيف  أمخيغ، األكؿأف تقجيخ الحات يسكغ أف يتجدج مغ خالؿ 

الدمػؾ يسكغ االشالع عميو مغ  ىحا ،لحاتوالثاني فأنو الدمػؾ الحؼ مغ خاللو يشعكذ تقجيخ الفخد 

 األكؿ، االىتساـسسيث أف تقجيخ الفخد لحاتو يشبع مغ عامميغ أساسيغ  كأشار ،خارجيةخالؿ مرادر 

الذخط  حياتو، أماكاالحتخاـ الحؼ يمقاه مغ االفخاد السحيصيغ بو شخط أف يكػف ليع دكر محػرؼ في 

 (. 2008،  )شفقةحياتو  الثاني فيػ خبخات الشجاح كالفذل الحؼ مخ فييا خالؿ

 (:Rosenbergثانيا: نظخية روزنبخج )

القػانيغ ليا دكر  مجتسعو، ىحهفكخة ركزنبخغ الخئيدية اف تقييع الفخد لحاتو مرجرة القػانيغ الدائجة في 

بالتقييع الحؼ يعصيو السخاىق لشفدو كأشار أف الفخد الحؼ  اىتع ركزنبخغ فقج ،لحاتوكبيخ في تقييع الفخد 

بيشسا الفخد الحؼ يعصي ذاتو تقجيخ  ،يعشي أنو يقجر ذاتو كيحتخميا مختفع ىحايعصي نفدو تقجيخ ذات 

اشار إلى دكر االسخة في تصػيخ تقجيخ الحات  ذاتو، حيثمشخفس يعشي بالزخكرة أنو ال يحتـخ 
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،  زقػت)الحات يغ الدمػؾ االجتساعي كدكر االسخة مغ حيث تقجيخ كتقييع الفخد لحاتو كربط ب

2013.) 

 نظخية تقجيخ الحات  (Ziller):زيمخثالثًا: نظخية 

تعتقج نطخية زيمخ أف الػاقع االجتساعي الحؼ ي ير فيو الفخد يمعب دكرا بارزا في تقجيخ الفخد لحاتو 

كأف تقجيخ الحات يشسػ كيتصػر كفق ىحه القػانيغ ،بسعشى أف كل مجتسع لجيو إشار كقػانيغ كمعاييخ ،

كيجـد اف تقجيخ الحات ال يسكغ أف ،كمغ الججيخ بالحكخ أف زيمخ نطخ الى الحات مغ زاكية السجاؿ ،

كاعتقج زيمخ أف تقجيخ الحات  ،يتع دكف الخجػع الى قػانيغ الػاقع االجتساعي الحؼ يشذأ فيو الفخد 

كعشج   ،غ العالع الػاقعي أك الػاقع االجتساعي الحؼ ي ير فيو الفخديذكل حمقة الػصل بيغ الحات كبي

فأف تقجيخ الحات ىػ السدؤكؿ عغ أية تغيخات في تقييع كأحكاـ  ،حجكث أؼ تغييخ في الػاقع الخارجي

كسا أف زيمخ ركد كثيخا عمى أف تقجيخ الحات ىػ التكامل بيغ أجداء الذخرية كبيغ  ،الفخد عمى ذاتو 

 (.2003ثيخات الستشػعة )الحسيجؼ ، التعخض لمس

 نظرية الذات (Carl rogers) :روجركارل  رابعًا: نظخية

اعتقج ركجخز أف الحات ىي لب أك عرب الذخرية كأف مفيـػ الحات ىػ السشطع لكافة أشكاؿ 

كسا  ،كسا أف الخبخات التي يسخ بيا الفخد تؤثخ تأثيخا كبيخا في مفيـػ الفخد لحاتو ،الدمػؾ اإلنداني

أشار أف فكخة الفخد عغ نفدو مكتدبة  تتسيد باالرتقاء تشذأ مشح السيالد كتتسايد بالتجريج مغ خالؿ 

الكيع التي يحسميا مغ ،كصػرة الفخد عغ ذاتو تتكػف مغ ثالث مرادر ،مخحمتي الصفػلة كالسخاىقة 
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ػخة مغ الرػرة السثالية كالرػرة السشد،كخبخاتو كتجاربو ،قبل االخخيغ تجاه السجتسع الحؼ ي ير فيو 

  : التي يحب أف يكػف عمييا أما مفيػـ الحات فمجيو كضائف عجيجة

 .األىجاؼكىي التي تجفع الفخد أف يدمظ سمػكا معيشا مغ أجل تحقيق  الجاف ية: .1

كالسقرػد ىشا ىػ تكامل الدمػؾ الفخدؼ في السػاقف السختمفة التي يتعخض ليا  التكامل: .2

فيع الفخد أف يترخؼ خالؿ تعخضو لمسػاقف السختمفة في االشار الحؼ يخػ نفدو  الفخد، كاذا

عميو أك عمى نفذ الرػرة التي يخاىا الفخد عغ نفدو فبالتأكيج سيذعخ بالكفاية كالخاحة 

أما في الحالة التي يترخؼ خارج االشار الحؼ يحسمو عغ صػرتو الجاخمية  ،كالصسأنيشة

القمق كال يسكشو في ىحه الحالة أف يحقق ذاتو أك يبمغ أىجافو     سيتػلج لجيو شعػر بالخػؼ ك 

 (.2008) الجاىخؼ ، 
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 :ثانيًا: االتدان االنفعالي

كتعتبخ ىحه االنفعاالت بسثابة السحخؾ ،تعتبخ االنفعاالت مغ الخكائد الثابتة كاألساسية في حياة الفخد 

فالفخد بصبيعتو ال يسكغ اف ،يا االختالؼ كالتشػع كيعصي ،الحؼ يجفع كيحخؾ مػاقف الحياة كأحجاثيا

كترخفاتيع ،ي ير بعيجا عغ االخخيغ كاالنفعاالت قج تختمف تبعا الختالؼ شخريات االفخاد 

كاالتداف االنفعالي مغ الجػانب الشفدية التي  ،كشبيعة الدمػؾ الحؼ يدمكػنو تجاه االحجاث كالسػاقف

كمغ السعخكؼ أف االنفعاالت تمعب دكر بارز في حياة الفخد  ،ليا أىسية كبيخة كال يسكغ تجاىمو

ة الشفدية كعمى جدع كمغ السسكغ أف تؤثخ عمى الرح،خرػصا أف ليحه االنفعاالت أىسية كبيخة 

 (.2017، )عاشػرااالنداف أيز

كقج استصاع مفيػـ االتداف االنفعالي أف يػجو اىتساـ الباحثيغ كالعامميغ في ميجاف عمع الشفذ نحػه 

مثل عمـػ  ،كسا أف العمػـ اإلندانية األخخػ تصخقت الى مفيػـ االتداف االنفعالي ،مغ كل الفخكع 

الشفذ كضعت  كالذخز الستابع لشطخيات عمع الشفذ يالحع أف نطخيات عمع ،الفمدفة كعمػـ االدب

كسا أف االتداف االنفعالي لو أثخ بالغ في استسخار كدكاـ  ،مفيػـ االتداف االنفعالي مغ ضسغ أىجافيا

كال تداؿ األبحاث اك االىتسامات باالتداف االنفعالي جارية ،الحياة كالتصػر مغ األفزل الى األفزل 

كما ىػ ،التي قجد تؤثخ فيو كالخرائز التي تسيده كالعػامل  ،عمى قجـ كساؽ لسعخفة مفيػمو

 (.2008،  )مبارؾ ؟؟انعكاسو عمى الفخد أك عمى شخرية الفخد

( آٌزنك االنفعالٌة1991وٌرى استجابته تكون االنفعالً باالتزان ٌتصف الذي الشخص بأن )

،قصٌرة لالستثارة تعرضه بعد العاديسرٌعا الىوضعه ٌرجع أنه كما وهو شخصاالنفعالٌة،



30 
 

كتئابوالالتظهرعلٌهمالمحاإلانفعاالتهٌتصفبالهدوءولدٌهالقدرةعلىالتحكموالسٌطرةعلى

ٌغضبإالفًحاالتنادرةجدا.

 تعخض االنفعالي، إذاالى الفخد الحؼ يترف باليجكء كأيزا يترف بالثبات  نفعالياالكيذيخ االتداف 

حاؿ أبجػ معارضة أك احتجاج  االنفعالي، فيلسػقف مدعج تطيخ عميو عالمات قميمة مغ التييج 

 (.1996كاقعي الى حج بعيج يغمب عميو شابع االنزباط)سػيف، بالسثابخة، كىػالذخز يترف  ىحا

 عمى األغمب ال يصػركف  ،لظ كآخخكف أف األشخاص الحيغ لجييع اتداف انفعالي متجنيذكيخػ فاف 

 كسا أنيع يسيمػف الى اختيار األشخاص لجييع نفذ الخرائز كنفذ ،صجاقة مع أشخاص كثخ

 .(Van et al,2011) الدسات

 عمى الصخؼ األكؿ لمػسط تػجج،مترل كيعتبخ االتداف االنفعالي كسط فاصل ىحا الػسط غيخ 

لفخد كىشا يكسغ دكر ا،بيشسا تػجج عمى الصخؼ الثاني أك الصخؼ السقابل لمتخددية االنجفاعية ،التخددية 

في التحكع عمى االنفعاالت بسعشى أف الفخد يجب أف يكػف في السشصقة الػسصى مغ الخط الفاصل 

 كأف يدمظ الدمػؾ ،كاالتداف االنفعالي يجعل الفخد دائسا متػاجج في مشصقة ما بيغ التخدد كاالنجفاع ،

االجتساعي كسا أف  شاركأف يكيع عالقات تكػف داخل اإل يةجتساعاالالحؼ يكػف مقبػال مغ الشاحية 

 (.2002انفعاالت الفخد يجب أف تتدع بالثبػت الشدبي كالسدتقخ)أحسج، 

مغ خاللو أف يدتجؿ  الذخرية، كيسكغاالنفعالي مغ السحجدات التي تؤثخ في أنساط  تدافاالكسا أف 

في الجعامة األساسية التي مغ خالليا تشتطع جسيع جػانب الشذاط  لمفخد، كىػعمى الرحة الشفدية 

تداف االنفعالي يسكغ أف يشعكذ عمى أشكاؿ يرجر عغ اإل الفخد، كماالجانب الديكػلػجي لجػ 
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تداف االنفعالي كاحجا مغ الجػانب السيسة في حياة االنداف كجػىخ التػافق في لحا يعتبخ اإل ،التػافق

 .(Nasir,2014)شخرية الفخد

  :مفيهم وتعخيف االتدان االنفعالي

كالحؼ ،عخؼ سػيف االتداف االنفعالي بأنو السشطع الخئيدي الحؼ يشطع جسيع عسميات الشذاط الشفدي 

كجعل الفخد يذعخ باالستقخار الشفدي ،يعخؼ بسدسى االنفعاالت أك تقمبات الػججاف مغ حيث تحكيقيا 

ي مذاعخه أك كالخضا عغ نفدو أك أف يختل ىحا الخضا كال يدتصيع التحكع ف ،أك اختالؿ االستقخار

 (.2012فقجاف زماـ الديصخة مغ ججيج )جبخ كأليو، 

االفخاد  كالتداىل، بعكذكسا أف األشخاص ذكؼ االتداف السختفع يترفػف باليجكء كالثبات كالربخ 

 .(Chrystal,2012)ذكؼ االتداف االنفعالي السشخفس حيث يكػنػف غيػريغ كحدػديغ كمتذائسيغ

اف االنفعالي يسكغ أف يكػف تخجسة لحالة االستقخار في الجانب الشفدي كيخػ الخالجؼ بأف مفيػـ االتد 

حيث يخكف أف الفخد لجيو  ،يدسيو أصحاب نطخية التحميل الشفدي بالثبات االنفعالي الفخد، ككسالجػ 

القػة كالقجرة في التعامل مع السثيخات مغ حػلو كىحه القجرة تزفي معشى لمحياة أك بسعشى أنيا سسة 

مسا يؤدؼ الى  ،نتيجة تعخضو لسثيخ معيغ يذعخ بشػع مغ الزيق كالتػتخ الحياة، فالفخدمغ سسات 

الحؼ يجعمو يقػـ بشذاط معيغ مسا يؤدؼ إلى رجػعو الى  االنفعالي، االمخخخكجو مغ حالة االتداف 

 (.2002كضع االتداف االنفعالي )الخالجؼ، 

 كىػ يثق بشفدو كثيخا،كيعخؼ الذخز الستدف انفعاليا بأنو تتػفخ لجيو صفات الشزػج العاشفي 

 كسا أنو مدتقخ مغ الشاحية االنفعالية تتسيد نطختو بالجخأة  ،باالستقخارتتسيد الخصط التي يزعيا 
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 جاد لغةإف االتداف االنفعالي يداعج عمى إي ،يترف بالسداج الثابت،كالججية لمػقائع كالحاالت 

 كثبت أف حالة الفخد السداجية يسكغ أف ،بيغ الػضائف العقمية كبيغ القجرات العقمية لجػ الفخد مذتخكة

 في حيغ أف الصالب ال تتػفخ،الرف  تؤثخ سػاء بالذكل الدمبي أك اإليجابي عمى تعمع الفخد داخل

 ة التي تتصمب مخكنة حتساكتحجيجا في السػاقف التعميسي،لجيو القجرة في الديصخة عمى انفعاالتو 

االمخ الحؼ يؤدؼ الى شل عسميات ،سيؤدؼ ذلظ الى اصابتو بالقمق كالذعػر بالشقز كالجكنية 

مسا يشعكذ عمى سمػكو كأدائو لحلظ يجب إيجاد حالة مغ التػازف بيغ العقل كبيغ  ،لجيو التفكيخ

 .(pavlenko,cherny&goubking,2009) االنفعاالت

االنفعالي ىػ الحالة التي يدتصيع الفخد أف يخبط بيغ األجداء التي يتكػف مشيا السػقف كاالتداف  

حه التجارب يحجد كيختار نػع   كإنسا يػضف تجاربو الدابقة كفي ضػء ى ،كليذ ربط ىحه األجداء فقط

يا بذكل يداىع في نذاشات البيئة، كأفالسشاسبة لمسػقف يشتيي السصاؼ بالفخد بالتػافق مع  ستجابةاال

 (.2010إيجابي )الدعبي، 

 يذسل ذلظ العػامل الػراثية ،كسا تمعب العػامل البيػلػجية دكر ىاـ في التأثيخ عمى االتداف االنفعالي

 ،التي قج تختمف باختالؼ الذخز ،كالجيشات كالعػامل العربية كىخمػنات جياز االفخاز الجاخمي

 كيسكغ القػؿ أف العػامل التي ،ى االتداف االنفعاليكتمعب العػامل البيئية دكر ميع في التأثيخ عم

لحلظ نجج أف ،عمى االتداف االنفعالي ىي نتاج تفاعل العجيج مغ السؤثخات السختمفة في الحجة  تؤثخ

 االنفعاالت تتبايغ لجػ الفخد كذلظ حدب شبيعة التخابط كالتفاعل الحؼ يحجث بيغ العػامل بغس ىحه

 (.2007أك نفدية أك بيئية )بشي يػنذ،الشطخ كانت عػامل بيػلػجية 
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يتعخض  كيعخؼ االتداف االنفعالي بأنو حالة يشتج عشيا إثارة سارة أك غيخ سارة نتيجة مػاقف كأحجاث

مغ الشاحية  كيسكغ تعخيف االتداف االنفعالي ،خاالحجاث تتبايغ مغ حيث الرخاع كالتػت الفخد، ىحهليا 

االنفعالي الحؼ  يا الصالب مغ خالؿ اجابتو عمى مكياس االتدافالجرجة التي كصل إلي اإلجخائية، بأنو

 (.2007أعج ليحه الجراسة )الدغمػؿ كاليحاكؼ،

كيعخؼ االتداف االنفعالي بأنو قجرة العامميغ في مجاؿ اإلدارة لعمع الشفذ في الديصخة عمى انفعاالتيع 

ثيخ كالسػقف كاالنفعاؿ نقصة التقاء الس يججعشجما  كيحجث االتداف االنفعالي ،أماـ السػاقف السختمفة

عمى الجرجة أك الشدبة مغ مكياس االتداف االنفعالي الحؼ يجيب عميو السفحػص  بيشيع، كيدتجؿفيسا 

 (.2010السعج خريرا لكياس درجات االتداف االنفعالي لجػ الفخد )فخحات، 

خالليا الفخد بالدعادة نتيجة حالة يذعخ  العرابية، كىػكيعخؼ االتداف االنفعالي بأنو يتػاجج أماـ 

االمخ الحؼ يجفعو في  ،مغ الشاحية الشفدية كبيغ تػافقو مع العالع السحيط بو ،كجػد تػافق بيغ تكاممو

 (.2004أف يتعامل مع السػاقف الزاغصة كالسيجدة بربخ كأناة )ضحيظ، 

 كسا أنيا تعتبخ،داف الػججاني لإلنكتسثل االنفعاالت جانب ميسا كمخكدؼ مغ ليكل البشاء الشفدي ك 

 كسا،في مخاحل متقجمة مغ عسخه ،السؤشخ الحؼ مغ خاللو تتزح الرفات كالدسات الذخرية لمفخد 

 أف مشطػمة االنداف الػججانية عمى درجة عالية مغ التعقيج كال يسكغ تغييخىا بديػلة

(Bahgat,simbak&Hague,2015). 

كىػ بعج أساسي  ،بعج مغ أبعاد شخرية الفخد(: بأف االتداف االنفعالي ىػ 2005كأشارت يػنذ )

القصب الثاني  االنفعالي، امااألكؿ الغزب السػجب الحؼ يسثمو االتداف  بقصبيغ، القصبكىػ مترل 
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الذخز يسكغ أف في أؼ مكاف مغ ىحا السترل كيسكغ أف يأخح الفخد تقييع تبعا ك  ،فيػ العرابية

قع محتسمو كيسثل االتداف االنفعالي الذخز اليادغ كسا اف جسيع السػا ،لسكاف تػاججه عمى السترل

 .كالخزيغ كالسشزبط

كتعج االنفعاالت سػاء كانت في الجانب االجتساعي أك الجانب الدمبي أحج أجداء عسمية الشسػ 

التخكيبة الػججانية كالدبب أنيا مختبصة بجسيع جػانب  لإلنداف، أؼتذسل بحلظ بشاء الشفدي  ،كالتصػر

أف االنفعاالت تختبط بسكػنات فديػلػجية كمعخفية كمع سمػكيات تطيخ مغ  لمفخد، كساة الحياة اليػمي

خالؿ التعبيخ عشج تفاعل ىحه السكػنات مع بعزيا البعس كضيػرىا بذكل مفاجئ عشجىا يرعب 

 .(Gifford,2002) التحكع كالديصخة عمييا

مغ خالليا تشقل السعمػمات  رجية، التيالخاكتعتبخ االنفعاالت بسثابة استجابات لألحجاث الجاخمية أك 

تخافق ىحه االستجابات  معو، كقجلمفخد كاألشخاص السحيصيغ بو حػؿ السػضػع الحؼ يتعامل 

فيع  األمج، كيسكغكتعبيخات مختمفة في الحخكة تكػف قريخة  ،اضصخابات في الجانب الفديػلػجي

 .(Li,2005) انفعاالت الفخد مغ خالؿ حجيثو عغ ذاتو كعغ مذاعخه

فيػ  ،أحج الجػانب السيسة مغ حياة الفخد األىسية، ألنوكيعتبخ االتداف االنفعالي عمى درجة عالية مغ 

يدتصيع التكيف مع أحجاث الحياة التي ي يذيا الفخد  ،يختبط مع أحجاث الحياة التي ي يذيا الفخد

لحلظ ال بج أف تتػافخ  ،أك أكاديسية أك ميشية اجتساعيةسػاء كانت مػاقف  ،ككحلظ السػاقف السختمفة

كمذاعخة كإمكانية التعبيخ عشيا بذكل  انفعاالتوالسقجرة لجػ الفخد في أف يديصخ عمى 

 .(Bhagat,simback&Hague,2015)مالئع
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كعجـ السبالغة في التعبيخ  ،كيداعج االتداف االنفعالي الفخد في مجابية الزغػط بذكل ثابت تقخيبا

إف الفخد الحؼ يػصف بالستدف انفعاليا لجييع القجرة في تأجيل إشباع الحاجات  ه، كسامذاعخ عغ 

تكػف خارج قجرتو عمى التحسل يدتصيع كضع خصط لسجػ  اإلحباط، الكتحسل كسية معيشة مغ 

 كيدتصيع أف يخاجع تػقعاتو بشاء عمى االحجاث كالسػاقف السػجػدة أمامو ،شػيل

 (Albright Terranova Hont Geode& Lachapell,2008) 

إذا كاف يدتصيع تحاشي االنفعاؿ  ،كيعتبخ االتداف االنفعالي ميع ألنو مغ خاللو تتحجد قجرة الفخد

يداعج  كاإلحباط، كساكالى أؼ مجػ يختبخ االنفعاالت الدمبية مثل القمق كاالكتئاب  ،كاالبتعاد عشو

الفخد  الدابق، كيجعلفي تخصي الخػؼ الحؼ يديصخ عمى الفخد نتيجة أحجاث كأخصاء قج ارتكبيا في 

 .(Judge&Bono,2008)يدعى نحػ تحقيق السثل العميا كتقجيع السداعجة لمغيخ

 كيعخؼ االتداف االنفعالي بأنو يحػؼ في مجالو فكخة تزع كل مغ الػحجة كاالستقخار كالتكامل كالتػافق

أيزا األساس الشفدي عرب بشاء الذخرية أك حجخ  الستشػعة، كيذسلمع الشدب كالجرجات 

كيعخؼ االتداف االنفعالي باف تكػف لجػ الفخد القجرة عمى التحكع  ،األساس الحؼ تقػـ عميو الذخرية

 حجاث الحياة اليػمية تترف ردكد فعمو االنفعاليةأيكػف مخف مع السػاقف ك  االنفعاالت، كأففي 

  (.2010بالسشاسبة مع السػاقف التي يػاجييا )حسجاف ،
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 :تعقيب عمى االتدان االنفعالي

أعمى  االنفعالي، كمغالقخاف الكخيع مػضػع الصسأنيشة التي ىي باألساس نفذ مفيػـ االتداف كرد بلقج 

باألساس عمى االيساف باهلل تعالى  كاالخخة، يعتسجدرجات الدعادة كاالشسئشاف كاالستقخار في الجنيا 

 (.28لقػلو تعالى " الحيغ آمشػا كتصسئغ قمػبيع بحكخ هللا أال بحكخ هللا تصسئغ القمػب" )الخعج: 

كتدتأنذ بقخب هللا فال يريبيا قمق أك  ،ككاف لتمظ القمػب أف تدعج كتصسئغ مغ خالؿ صمتيا بخبيا

ريغة السزارع كذلظ لمتأكيج عمى دكاـ كاستسخار كالعقاب كجاء الفعل ب ،اضصخاب مغ سػء الخاتسة

كنجج آيات كثيخة في القخاف تحجثت عغ االشسئشاف لقػلو تعالى " يا أيتيا الشفذ السصسئشة  ،االشسئشاف

 (.28-27إلى ربظ راضية مخضية " )الفجخ:  ارجعي

مثل كطع الغيع كالذفقة  ،كسا أف اإلسالـ دعا الى ضبط االنفعاالت كتحبيب االنفعاالت اإليجابية

دعا الى معالجة  السكخكىة، كساكالخحسة كالحب كالػد كاالبتعاد قجر اإلمكاف عغ االنفعاالت الدمبية 

االنفعالي، مخ الحؼ يؤدؼ تحقيق االتداف األ ،أسباب االنفعاؿ بذكل جحرؼ كأؼ شيء يؤدؼ إليو

ف في الدخاء كالزخاء كالكاضسيغ الغيع أف ندتجؿ عميو مغ خالؿ اآلية الكخيسة " الحيغ يشفقػ  كيسكغ

 (.134كالعافيغ عغ الشاس وهللا يحب السحدشيغ" )اؿ: عسخاف: 

نجج أنو ىشالظ بعس مغ نرائح الجيغ اإلسالمي التي تجعػ الى البعج عغ االنفعاالت الدمبية 

أجل تحقيق  االنفعالي، كمغلكي يتحقق لجػ الفخد السدمع االتداف  ،كالتسدظ باالنفعاالت اإليجابية

ألف هللا سبحانو كتعالى ىػ الحؼ خمقشا كىػ أعمع بالحؼ يحقق  ،الرحة الشفدية كالذعػر بالصسأنيشة

 (.2010لشا التػافق الشفدي كاالتداف االنفعالي كالدعادة في الجنيا كاالخخة )حسجاف، 
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كسا يسكغ اعتبار أف  ،أكثخ ما يسيد مفيػـ االتداف االنفعالي أنو يخكد عمى الػسصية بيغ األمػر

ترل في نياية السصاؼ الى الدعادة  ،االتداف االنفعالي مفيػـ مبشي باألساس عمى التخاكيب الشفدية

تتسثل في القصب السػجب لمفخد ،كسا أنو مغ أىع السفاليع التي ليا أثخ كبيخ في بشاء شخرية الفخد 

خمو التحكع الحاتي الحؼ يحجد لمفخد درجة كالحؼ يحػؼ في دا ،الحؼ يتسيد بالسدؤكلية كالربخ كالتأني

فخاد الحيغ ال يترفػف باالتداف في حيغ أف األ،السالئسة بيغ االستجابة كنػعية السثيخات التي تدتثيخىا 

فيع نسػذج لالنفعالية كالتخدد مسا يداعج في تقجيع استجابات ال تتشاسب مع السػاقف كبقجر ،االنفعالي 

بقجر ما يسكغ أف يػصف بأنو شخز  ،ذاتو خالؿ السػاقف السختمفةما يعصي الفخد مدؤكلية عغ 

 (.2017متدف انفعاليا ) عاشػر، 

 :الذخريةدور االتدان االنفعالي في 

كلكغ  ،كل شخز لو ىجؼ نيائي يتسثل في الػصػؿ الى الذخرية الدػية كحالة االستقخار الشفدي

ال يطيخ قدع مغ الذخرية عمى بحيث ،ال بج أف تكػف شخرية االنداف نذأت بذكل صحيح 

كسا أنشا ال ،كال ييسل فييا جانب معيغ كالحىاب الى االىتساـ بجػانب أخخػ  ،حداب القدع االخخ

حيث أف االفخاد يختمفػف كيتبايشػف فيسا بيشيع ،يسكغ أف نتجاىل مبجأ الفخكؽ الفخدية بيغ الشاس 

لحلظ مغ الخصأ أف يشتقل ،كيسكغ أحيانا أف تعثخ عمى فخديغ بشفذ الدسات ،بجرجات مختمفة 

عشجما يتعمق االمخ ببشاء الذخرية بل يجب أف يجج لشفدو شخيق  ،الذخز مغ جانب الى جانب 

 (2006يحقق اتدانو االنفعالي  )رياف،أف لديػلة حتى يتسكغ مغ االستقخار ك معيغ يتدع با
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اعتبخ أف االتداف االنفعالي ىػ  الشفدية، بلاف االنفعالي كبيغ الرحة بيغ االتد  (1989) كفافيربط 

فاالتداف االنفعالي يسذي في مدار بالتػازؼ مع  ،شخط ال يسكغ بجكنو أف تحقق الرحة الشفدية

 .يكػف ذلظ نابع مغ الذعػر باالتداف االنفعالي ،الرحة الشفدية كعشجما يذعخ الفخد بالرحة الشفدية

يتكػف لجيو شعػر بالججارة كأنو بسقجكره أف يزبط انفعاالتو كيديصخ عمييا خالؿ السػاقف الفخد الحؼ 

السختمفة كسا أف انفعاالتو ال تقػده بل ىػ الحؼ يقػدىا يعتبخ مغ أفزل الشساذج في الرحة الشفدية 

اصة خ كتمعب العػاشف دكر ميع في تحقيق االتداف االنفعالي ،مغ أجل تحقيق االتداف االنفعالي

كعجـ تػفخ عامل العاشفة تربح الحياة راكجة كمشعدلة  ،السالئعالػقت   يدتخجميا الفخد في عشجما 

كقج تتصػر لتربح متصخفة مسا يشتيي بيا في نياية السصاؼ أف تربح  ،كيغمب عمييا شابع الفتػر

 (.2014)السرخؼ،حالة مخضية كسا ىػ الحاؿ في حاالت الغزب كالتييج كاالكتئاب

تشعكذ ىحه العالمات  ،الشفدية بعس مغ السؤشخات كالعالمات التي مغ خالليا ندتجؿ عمييا لمرحة

تجؿ ىحه السطاىخ مغ الدمػؾ اف ذلظ الفخد عمى قجر كبيخ مغ ،مغ خالؿ بعس الدمػكيات السحجدة 

ىحه السؤشخات يسكغ أف تكػف داخمية يذعخ بيا الفخد فقط كيسكغ أف تكػف خارجية ،الرحة الشفدية 

كاالتداف االنفعالي ىػ مغ العالمات الخارجية التي يسكغ  ،يسكغ مالحطتيا مغ قبل االخخيغ

الفخد الحؼ يدتصيع أف يجج التساثل بيغ نػع السشبو كنػع ،ك االستجالؿ عمى الرحة الشفدية مغ خالليا 

مق ىػ شخز متدف انفعاليا اذا قابمو شيء سار فخح كاذا قابمو شيء ضار شعخ بالق،االنفعاؿ 

 (.2013كالزيق )القحصاني، 
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 :سسات االتدان االنفعالي لجى الفخد

  يعيخ التغيخات البجائية أؼ اىتساـ الخ عغ انفعاالتو بأسمػب متػازف كأف يقـػ الفخد بالتعبيأ .1

 ،النفعالي يشعكذ في قجرة الفخد أف يمجع انفعاالتو في السػاقف التي تدتثيخ االنفعاؿف ااالتدا .2

كال يقجـ استجابة فػرية خالؿ السػاقف بل يتأنى ليختار االستجابة األندب لمسػقف الحؼ 

 .ايػاجيي

تكػف الحياة االنفعالية ثابتة ندبيا  السداجي، كافالفخد الستدف انفعاليا لجيو القجرة عمى الثبات  .3

كانت أسباب تتأرجح بيغ الفخح كالدخكر أك أسباب  األسباب، سػاءال تتغيخ مغ أجل أتفو 

  (.2012 كآخخكف،تتعمق بالسخح كاالكتئاب )أبػ غدالة 

 :دور االرشاد في تحقيق االتدان االنفعالي

تعتبخ العسمية االرشادية ىي الشقصة الخئيدية التي يدتصيع الفخد مغ خالليا أف يفيع  نفدو بذكل 

فأىجاؼ االرشاد الشفدي تتخصى حجكد ،كأف يخػ مذاكمو بشفدو ككيفية التعامل مع مذاكمو ،متعسق 

بل تقجيع صػرة أفزل لمفخد مغ أجل أف يفيع نفدو كيفيع االفخاد السحيصيغ ،حل السذكمة االنفعالية 

ب قيع حتى يكتد،كأف يصمق جسيع الصاقات كالقجرات التي تكسغ داخل الفخد أثشاء عسمية االرشاد ،بو 

كالػصػؿ إلى أعمى درجة مسكشة مغ التشاسق لجسيع مكػنات  ،كاراء أفزل حػؿ نفدو كحػؿ االخخيغ

يسشح الفخد القجرة في التغمب عمى مذكالتو االنفعالية كتجاكز جسيع ،الذخرية االرشاد الشفدي 

االرشاد كتحػيل سمػكو مغ غيخ الدػؼ إلى سمػكو الدػؼ  ،العكبات التي تداىع في قمقو كحيختو

الشفدي يداىع إلى حج كبيخ في تساسظ الفخد مغ الشاحية الشفدية كيسشع االضصخاب االنفعالي 

األكؿ ىػ السخشج  شخريغ، الذخزكسا أف االرشاد الشفدي بسثابة عالقة متبادلة تتع بيغ .لجيو
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ي التعبيخ عغ الصخؼ السقابل السشتفع يداعجه ف عسمو، كفيالشفدي كالحؼ يسمظ الخبخة كالسيارة بحكع 

كالػسيمة التي تتحقق مغ خالليا عسمية االرشادية ىي  ،اراءه كعغ سمػكو حػؿ نفدو كاالخخيغ

 (.2005السقابمة )حػاشيغ، كحػاشيغ 

 :طخيق تحقيق االتدان االنفعالي والتحكم فيو

 :ىشالظ مجسػعة مغ الخصػات التي تداىع في خفس كتيخة االنفعاؿ كالقجرة عمى التحكع فيو مشيا

شظ أف االنفعاؿ يخمف شاقة في الجدع لحلظ عمى الفخد  االنفعالية، التحػيل كفخغ الصاقة  .1

 .أف يحػؿ ىحه الصاقة نحػ نذاط معيغ االمخ الحؼ يداىع في ىجكءه كراحتو االنفعالية

محاكلة إيجاد استجابات تكػف مزادة لمخػؼ فاألفخاد الحيغ يذعخكف بالخػؼ كيخغبػف في  .2

نججىع يدمكػف نذاشات مزادة بالخػؼ مسا يداىع في التخمز مغ الذعػر التخمز مشو 

 .بالخػؼ بصخيقة متجرجة

عشج شعػر الفخد بالتييج كاالنفعاؿ مسكغ أف يجرب نفدو عمى االستخخاء االمخ الحؼ  • .3

 .يخفس الذعػر باالنفعاؿ كيخفع الذعػر بالخاحة   كاليجكء الشفدي

بشى نطخة سيمة تدع بالسخح نحػ العالع السحيط بو مسا يسكغ أف يجرب الفخد نفدو في أف يت .4

 .يجعمو أقل عخضة لالنفعاؿ إزاء السػاقف السختمفة

محاكلة تجشب إصجار القخارات اليامة أثشاء الذعػر باالنفعاؿ ألنيا عمى االغمب ال تكػف  .5

 .سجيجة

 (.2000 يحاكؿ الفخد أف يتجشب السػاقف التي يعخؼ مدبقا أنيا تثيخ انفعالو. )أحسج، .6
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 أبعاد االتدان االنفعالي:

( أف الجراسات التحميمية كالتي تتعمق باالتداف االنفعالي بيشت أنو يتكػف مغ أبعاد 1992أشار قاعػد )

البعج األكؿ كىػ الستسثل في الزبط ،د يتكػف مشيا االتداف االنفعالي كحجدت ثالثة أبعا ،نفدية عجيجة

االنفعالي يتجمى الزبط االنفعالي مغ خالؿ مقجرة الفخد في أف يديصخ عمى انفعاالتو بجرجة كبيخة 

أما البعج الثاني فيػ ما يعخؼ بالسػاجية االنفعالية كىحا البعج ،كىػ ما يعخؼ بثبات الفخد االنفعالي 

الطخكؼ السيجدة كالخارجية التي تكػف خارج الديصخة كأف يعتسج باألساس في قجرة الفخد عمى تحسل 

أما البعج الثالث مغ أبعاد االتداف االنفعالي ،يتعامل معيا برػرة مالئسة دكف خػؼ أك قمق مبالغ فيو 

فيػ السخكنة االنفعالية تشعكذ مغ خالؿ مقجرة الفخد أف يالئع كيشاسب استجابتو االنفعالية كشبيعة 

 (.2015لو .) دمحم،  السثيخ الحؼ يتعخض

قػة األنا كاالتداف االنفعالي: تسثل قػة االنا قػة الذخز عمى مجابية أحجاث الػاقع كتحجؼ الرعاب 

باإلضافة الى  ،كالقجرة عمى استخجاـ االستخاتيجيات السشاسبة كالسيارات الكامشة ،التي تعتخض شخيقو

دتخجميا الفخد مغ أجل مجابية أحجاث في مجاؿ الحياة التي قج ي االنفعاؿالدمػكيات في مجاؿ 

قػة االنا بأنيا إمكانيات كقجرات الفخد مغ السشطػر العاـ لسػاجية ضخكؼ الحياة  الحياة، كتعخؼ

 كالشفدي، كالػصػؿبجكف أف يؤدؼ ذلظ الى حجكث اضصخابات في الجانب العقمي  ،السيجدة كالر بة

 (.2010الى حالة جيجة مغ االستقخار االنفعالي )بيشاـ،
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  ي:تدان االنفعالي والشزج االنفعالاال 

االحجاث  كالستقمبة، ىحهمغ السعخكؼ أف الحياة التي ي يذيا الفخد مددحسة بأحجاث الحياة الستغايخة  

بل إنيا تحتػؼ عمى كثيخ مغ الخبخات كالتجارب سػاء كانت خبخات سارة  ،ال تسذي كفق نسط معيغ

األمخ بحج ذاتو يعصشي معشى لمحياة كيجعل مشيا حياة ذات داللة كمعشى كال يجعميا  ضارة، ىحاأك 

 .مسمة

ي يذيا الفخد بذكل  الحياة، التيكتعج االنفعاالت جانب ميع في حياة الفخد كتجخل في كل تفاصيل 

مى تشسية تعسل ع نفعاالتالفخد، فااليػمي كاالنفعاالت ليا أثخ بارز في عسمية الشسػ كتكامل كتشاسق 

 .كمغ ثع تػجيييا نحػ مدار الشسػ الرحيح كالسشاسب ،الذخرية بالذكل الدميع

كبيخ بالعسميات العقمية كالسعخفية  حج إلى ارتبط كلحلظ نجج أف مػضػع االنفعاالت في عمع الشفذ

عمع الشفذ الى العالقة القػية بيغ االنفعاالت كبيغ االمخاض  كالسداج، كتصخؽ كالرحة الشفدية 

 ."ماتية " الشفذ جدسيةسػ االنفعاالت كبيغ االمخاض الديكػ  كبيغ ،لجدجيةا

ىحا االضصخاب يؤثخ عمى سمػؾ  ،كيعخؼ االنفعاؿ بأنو شعػر يتخممو االضصخاب كعجـ االستقخار

كمشيا ما ىػ بيئي كمشيا ما ىػ  ،كسا أف مدببات االنفعاؿ كثيخة مشيا ما ىػ جدسي ،الفخد كمذاعخه

 (.2019اجتساعي)الحصاب،
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 :الجراسات الدابقة

 :الجراسات العخبية الستعمقة بتقجيخ الحات

( دراسة ىجفت الى التعخؼ عمى العالقة بيغ تقجيخ الحات كعالقتو 2017أجخت باكيشي كرمزاني )

عيشة الجراسة بصخيقة قرجية تكػنت مغ  اختيختبالتػافق لجػ السخاىق السػىػب )الستفػؽ دراسيا( 

( تمسيح كتمسيحة كلتحقيق أىجاؼ الجراسة قاـ الباحث باتباع السشيج الػصفي االرتباشي ذلظ 30)

لسالئستو لصبيعة مػضػع الجراسة كعمى ضػء أىجاؼ البحث كفخضيات الجراسة تع تصبيق أدكات 

عيشة مغ السخاىقيغ الحيغ يجرسػف في  الكياس لكل مغ متغيخ تقجيخ الحات كالتػافق الشفدي عمى

 يأتي:السخحمة الثانػية بالػادؼ كقج أسفخت نتائج إلى ما 

ال تػجج عالقة ارتباشية ذات داللة إحرائية بيغ تقجيخ الحات كالتػافق الشفدي لجػ السخاىق  -

 السػىػب.

تعدػ ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية في تقجيخ الحات لجػ الصالب السخاىق السػىػب  -

 لستغيخ الجشذ.

 ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية في التػافق الشفدي لجػ التمسيح السخاىق السػىػب. -
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( دراسة ىجفت الى التعخؼ الى مدتػػ مفيػـ الحات كاالتداف االنفعالي لجػ 2016أجخػ الخبزي )

مفيػـ الحات كاالتداف  شمبة مجرسة السمظ عبج هللا الثاني لمتسيد باإلضافة الى معخفة العالقة بيغ

ككحلظ التعخؼ عمى القجرة التشبؤية لسفيػـ الحات في االتداف االنفعالي كتكػنت عيشة البحث االنفعالي 

( شالب كشالبة مغ مجرسة السمظ عبج هللا الثاني لمتسيد في محافطة عجمػف كاستخجـ 50مغ )

الحات الحؼ أعجه بيخس ىاريذ الباحث مكياسيغ مغ أجل تحقيق أىجاؼ البحث كىسا مكياس مفيػـ 

( كأشارت الشتائج الى امتالؾ الصمبة 1995( كمكياس االتداف االنفعالي الحؼ أعجه العجؿ )1984)

لسفيػـ الحات كاالتداف االنفعالي بجرجة متػسصة ككحلظ عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية في 

يػـ الحات أف يتشبأ باالتداف االنفعالي لجػ مدتػػ مفيـػ الحات كاالتداف االنفعالي كأف ىشالظ قجرة لسف

 .الصمبة 

( دراسة ىجفت الى الكذف عغ تقجيخ الحات كعالقتو بالسدتػػ االجتساعي 2014أجخت العصا)ك 

االقترادؼ كالتحريل الجراسي لجػ شالب السخحمة الثانػية بسجارس محمية جبل أكلياء استخجـ 

الباحث السشيج الػصفي االرتباشي كتكػف مجتسع الجراسة عمى شالب كشالبات بسجارس محمية جبل 

( 88شالب كعجد االناث )( 92( شالب كشالبة حيث بمغ عجد الحكػر )180بمغ عجد العيشة )أكلياء 

سسيث كمكياس السدتػػ االجتساعي ة فكانت مكياس تقجيخ الحات لكػبخ شالبة أما أداة الجراس

( 2015-2014االقترادؼ )عبج الدالـ كقذقػش( كنتيجة امتحانات نرف العاـ لمعاـ الجراسي )

 اسة الى الشتائج التالية :كتػصمت  الجر 

 يتدع تقجيخ الحات لجػ شالب الرف الحادؼ عذخ باالرتفاع. .1

 تػجج عالقة بيغ تقجيخ الحات كالسدتػػ االجتساعي االقترادؼ. .2
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 ال تػجج عالقة ارتباشية بيغ تقجيخ الحات كالتحريل الجراسي. .3

 الجشذ.تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية في درجات تقجيخ الحات تعدػ لستغيخ  .4

دراسة ىجفت الى التعخؼ الى العالقة بيغ تقجيخ الحات كالجاف ية لإلنجاز  (2102)ىصارةأجخك 

لجػ شالب الثانػية كىجفت أيزا الى دراسة الفخكؽ بيغ الجشديغ لكل مغ متغيخؼ تقجيخ الحات 

( فخد 377كالجاف ية لإلنجاز كاشتسمت عيشة الجراسة عمى مجسػعة مغ التالميح لثانػيتيغ بمغ عجدىع )

يقجر سشة بانحخاؼ م يارؼ   18.14حيث كاف متػسط العسخ لجييع  أنثى 200كخ كذ 177بػاقع 

سشة استخجـ الباحث السشيج الػصفي االرتباشي  أما أدكات الجراسة فيسا مكياس تقجيخ  1.05ب 

الحات لكػبخ سسيث كمكياس الجافع لإلنجاز ؿ ىارمشد كتبيغ مغ خالؿ نتائج الجراسة كتبيغ مغ 

سة أف ىشالظ عالقة ارتباشية دالة احرائيا بيغ تقجيخ الحات كالجاف ية لإلنجاز لجػ خالؿ نتائج الجرا

كػر كاإلناث في تقجيخ الحات الى العيشة الكمية كسا أشارت نتائج الجراسة الى كجػد فخكؽ بيغ الح

 صالح الحكػر إضافة الى كجػد فخكؽ بيغ الجشديغ في الجاف ية لإلنجاز لرالح الحكػر أيزا. 
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 :الجراسات األجشبية لتقجيخ الحات

بعشػاف مخكد التحكع كتقجيخ الحات لجػ (  (sassaroli &et al,2008دراسة ساسا ركلي كآخخكف، 

االفخاد السرابيغ بالشحافة كالذخة السخضي. كىجفت الجراسة إلى الكذف عغ العالقة بيغ مخكد التحكع 

 األكلىكتقجيخ الحات لجػ االفخاد السرابيغ بالشحافة كالذخة السخضي أجخيت الجراسة عمى مجسػعتيغ 

كاستخجمت الجراسة استبياف التحكع كمكياس تقجيخ الحات ( فخد مغ االفخاد االصحاء 55مكػنة مغ )

كمكياس الفخضية الثالثة لعجـ انتطاـ االكل كتػصمت الشتائج إلى أف السجسػعة األكلى التي يعاني 

أفخادىا مغ اضصخابات االكل كجج أنيع يتدسػف بسخكد تحكع خارجي كتقجيخ ذات متجني ككحلظ 

 .جدادىعيبالغػف باالىتساـ كغيخ مقتشعيغ بأ

بعشػاف: تقجيخ الحات كالتفكيخ التحميمي كاالبجاعي لجػ األشفاؿ في  (uszynka,2007) دراسة يدناؾ

ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى العالقة بيغ تقجيخ الحات   األكلى بالسجرسة االبتجائية، حيثالرفػؼ 

( 717كأجخيت الجراسة عمى )بتجائية، كالتفكيخ التحميمي لجػ أشفاؿ الرفػؼ األكلى بالسجرسة اال

شالب كاستخجمت الباحثة مكياس تقجيخ الحات لألشفاؿ كاختبار التفكيخ اإلبجاعي كالتحميمي كالتقييع 

الذامل لمتمسيح ككانت الشتائج أنو تػجج عالقة دالة كإيجابية بيغ مدتػػ تقجيخ الحات السختفع كالتفكيخ 

 .اإلبجاعي كالتحميمي لجػ التمسيح

دراسة ىجفت الى فحز أسمػب حل السذكمة االجتساعية   ,Hamarta )2009ارتا )كأجخػ ىا م

( 405كقج تكػنت عيشة الجراسة مغ ) ،لجػ شالب الجامعة لمتشبؤ بتقجيخ الحات كالخضا عغ الحياة

كبعج تحميل بيانات الجراسة إحرائيا أشارت نتائج الجراسة إلى إرتباط كل مغ تقجيخ  ،شالب جامعي

ا عغ الحياة إيجابيا بالتػجو اإليجابي نحػ السذكمة كحل السذكمة بالصخيقة العقمية كسمبيا الحات كالخض
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بأسمػب التجشب كالبعج عغ االخخيغ ككحلظ ارتباط الخضا عغ الحياة إيجابيا بتقجيخ الحات السختفع 

 .لجػ شالب الجامعة مغ الجشديغ الحكػر كاإلناث

السدانجة  إلىىجفت التعخؼ (  , 2008snopek and Hublovaكقاـ كل مغ سشػبيظ كىػبمػفا ) 

االجتساعية السجركة مغ السخاىقيغ كعالقتيا بالذعػر بالخضا عغ الحياة كتقجيخ الحات في ضػء 

كقج تكػنت عيشة الجراسة مغ شالب كشالبات الرف الثالث ،( ىذكخ، أنثالفخكؽ بيغ الجشديغ )

كبعج تحميل بيانات الجراسة احرائيا ،عاما  15الستػسط كقج بمغ متػسط أعسار العيشة مغ الجشديغ 

السدانجة االجتساعية السجركة لمسخاىقيغ مغ الجشديغ إيجابيا بكل مغ تقجيخ الحات كالخضا  ارتباطتبيغ 

السدانجة االجتساعية السجركة إيجابيا بتقجيخ الحات لجػ السخاىقيغ الحكػر  رتباطاكقج تبيغ ،عغ الحياة 

أكثخ مغ السخاىقات االناث كسا ارتبط الخضا عغ الحياة إيجابيا بتقجيخ الحات لجػ السخاىقيغ مغ 

 .الجشديغ الحكػر كاالناث عمى حج سػاء

سة ىجفت الى التعخؼ الى دراسة درا( , Martinez et al  2007كأجخػ كل مغ مارتيشيد كآخخكف)

كقج ىجفت الجراسة إلى ،الخضا لمسخاىق عغ الحياة كعالقتو بتقجيخ السخاىق لحاتو كالتػافق السجرسي 

تحميل العالقات بيغ متغيخات الجراسة )التػافق السجرسي مغ خالؿ السجرس كالبيئة الفرمية( كعػامل 

كالخضا عغ الحياة( كقج تكػنت عيشة الجراسة مغ مختمفة لمتػافق الشفدي لمسخاىق )تقجيخ الحات 

( كبعج تحميل بيانات الجراسة 18-11( مخاىق مغ كال الجشديغ الحيغ تتخاكح أعسارىع ما بيغ )319)

إحرائيا تػصل الباحثػف إلى كجػد عالقة ارتباشية إيجابية بيغ متغيخات مجرسية)التػافق السجرسي 

كسا تبيغ بذكل  ،الحات السختفع لجػ السخاىقيغ مغ الجشديغ مع السعمع كالبيئة السجرسية( كتقجيخ

 .كاضح ارتباط الخضا عغ الحياة إيجابيا بتقجيخ الحات السختفع لجػ السخاىقيغ مغ الجشديغ
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  الجراسات التي تشاولت االتدان االنفعالي

 :الجراسات العخبية

الشفدي كاالتداف االنفعالي ( دراسة ىجفت إلى التعخؼ عمى درجة الرسػد 2017كأجخػ عاشػر )

لجػ مسخضي العشاية الفائقة في السدتذفيات الحكػمية في قصاع غدة كأيزا مغ أجل الكذف عغ 

( مسخض كمسخضة 147كتكػنت عيشة الجراسة مغ ) ،العالقة بيغ الرسػد الشفدي كاالتداف االنفعالي

راسة فكانتا أداة الرسػد الشفدي كأداة أما أداة الج،كلجأ الباحث إلى استخجاـ السشيج الػصفي التحميمي 

االتداف االنفعالي  ككال االداتيغ مغ إعجاد الباحث ككانت نتائج الجراسة أف ندبة الرسػد الشفدي 

بيشسا الػزف الشدبي لالتداف االنفعالي لجػ مسخضي العشاية الفائقة  ،%76لجػ مسخضي العشاية الفائقة 

ائقة عمى درجة كبيخة مغ الرسػد الشفدي كاالتداف االنفعالي % كىحا يعشي أف مسخضي العشاية الف56

كتبيغ أيزا عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية في درجة الرسػد الشفدي تبعا لستغيخات ) الجشذ، 

كسا تبيغ عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية في درجة الرسػد تبعا لستغيخات  ،مكاف العسل(

كتبيغ عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية في درجة االتداف ،( )السؤىل العمسي، سشػات الخبخة 

 (.االنفعالي تبعا لستغيخات ) الجشذ، السؤىل العمسي، سشػات الخبخة، مكاف العسل

( دراسة ىجفت إلى التعخؼ عغ مدتػيات السعاممة الػالجية كاالتداف االنفعالي 2014كأجخػ الغحائي )

افطة مدقط كالتعخؼ عمى مجػ العالقة بيغ األساليب الػالجية لجػ األشفاؿ السزصخبيغ كالميا  بسح

( شفل لجييع اضصخاب 47كتكػنت عيشة الجراسة مغ )،كسا يجركيا األبشاء كعالقتيا باالتداف االنفعالي 

شفل  19شفل بيشسا االناث  28( شفل حيث كاف عجد األشفاؿ الحكػر 55كالمي مغ أصل مجتسع )

غ األكؿ مكياس السعاممة الػالجية كالثاني مكياس االتداف االنفعالي  كقاـ الباحث بتصبيق مكياسي



49 
 

كأستخجـ الباحث السشيج الػصفي االرتباشي كاضيخت نتائج الجراسة أف الجرجة الكمية لسكياس أساليب 

% بيشسا حرل مكياس االتداف االنفعالي لجػ 51.75السعاممة الػالجية حرل عمى كزف ندبي كقجره 

% كتبيغ أيزا كجػد عالقة ارتباشية سمبية 71بيغ كالميا عمى كزف ندبي قجره األشفاؿ السزصخ 

 .ض يفة ذات داللة إحرائية بيغ أساليب السعاممة الػالجية كسا يجركيا األبشاء كبيغ االتداف االنفعالي

( دراسة ىجفت إلى التعخؼ عغ العالقة بيغ االتداف االنفعالي كبيغ 2016كأجخػ الخبيع كعصية )

شالب كشالبة تع اختيار  749تكػنت عيشة الجراسة مغ ، الحات لجػ شمبة جامعة اليخمػؾ ضبط 

العيشة بالصخيقة العذػائية كاستخجـ الباحث مكياسيغ األكؿ مكياس االتداف االنفعالي كالثاني مكياس 

حقق  كقج أضيخت نتائج الجراسة أف مدتػػ االتداف االنفعالي لجػ شمبة جامعة اليخمػؾ،ضبط الحات 

كسا تبيغ أنو تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية في مدتػػ االتداف االنفعالي مغ خالؿ  ،درجة متػسصة

الجرة الكمية كفي مجاؿ السخكنة في التعامل مع االحجاث تبعا لستغيخؼ السدتػػ الجراسي كالتخرز 

كسا أضيخت نتائج الجراسة أف مدتػػ ضبط الحات لجػ شمبة جامعة اليخمػؾ جاء بجرجة متػسصة 

جػد عالقة ارتباشية ذات داللة إحرائية بيغ مدتػػ ضبط الحات كبيغ مدتػػ االتداف كتبيغ ك 

 .االنفعالي

( دراسة ىجفت الى الكذف عغ العالقة بيغ الزغػط الشفدية كاالتداف 2015كأجخػ أبػ مرصفى )

شة كتكػنت عي،االنفعالي كالقجرة عمى اتخاذ القخار لجػ مسخضي الصػارغ في السدتذفيات الحكػمية 

كاعتسج الباحث عمى السشيج الػصفي االرتباشي  ،( فخد مغ مسخضي الصػارغ 220الجراسة مغ )

كقج  ،كاستخجـ الباحث مكياس الزغػط الشفدية كمكياس االتداف االنفعالي كمكياس اتخاذ القخار

أضيخت نتائج الجراسة أنو تػجج ضغػط نفدية لجػ مسخضي الصػارغ في السدتذفيات الحكػمية 
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 كيػجج اتداف انفعالي لجػ مسخضي الصػارغ في السدتذفيات الحكػمية بجرجة متػسصة ،مختفعة  بجرجة

كتبيغ كجػد عالقة ارتباشية سالبة بيغ كل ، كيػجج اتخاذ قخار لجػ مسخضي الصػارغ بجرجة مختفعة 

صػارغ تخاذ القخار لجػ مسخضي الإمغ الزغػط الشفدية كاالتداف االنفعالي كبيغ الزغػط الشفدية ك 

كسا أنو ال تػجج ذات داللو إحرائية في الزغػط الشفدية ،في السدتذفيات الحكػمية بقصاع غدة 

كسا أنو ال تػجج فخكؽ في الزغػط الشفدية تبعا ، لجػ مسخضي الصػارغ في السدتذفيات الحكػمية 

مسخضي  كسا أنو ال تػجج فخكؽ في اتخاذ القخار لجػ، لستغيخ ) مكاف العسل، الجخل الذيخؼ( 

الصػارغ في السدتذفيات الحكػمية في قصاع غدة تبعا لستغيخ )الجشذ، مجة الخجمة، السؤىل العمسي 

، مكاف العسل ، الجخل الذيخؼ ( كتبيغ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية في اتخاذ القخار لجػ 

ـ كجػد مسخضي الصػارغ في السدتذفيات الحكػمية تعدػ لستغيخ الجشذ لرالح االناث كتبيغ عج

في اتخاذ القخار لجػ مسخضي الصػارغ في السدتذفيات الحكػمية تعدػ لستغيخ ) مجة الخجمة، 

 (.السؤىل العمسي ، مكاف العسل ، الجخل الذيخؼ 

( دراسة ىجفت الى التعخؼ عمى االبعاد الخسدة لسشطػر الدمغ كعالقتيا باالتداف 2015كأجخػ بجر)

( فخد اختيخكا بالصخيقة العذػائية البديصة ،  100نت العيشة مغ )كتكػ  ،االنفعالي لجػ أساتحة الجامعة

كأضيخت نتائج الجراسة أف أساتحة الجامعة لجييع اتجاه نحػ السدتقبل كسا تبيغ كجػد فخكؽ ذات داللة 

إحرائية عمى االبعاد الخسدة لسشطػر الدمغ كفق متغيخ الشػع ككحلظ بيشت الجراسة أف أساتحة 

كال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عمى مكياس ، بيخ مغ االتداف االنفعالي الجامعة عمى قجر ك

االتداف االنفعالي تبعا لستغيخ الشػع كتبيغ أنو تػجج عالقة ارتباشية سالبة بيغ مشطػر الساضي الدمبي 

 .كبيغ مشطػر الحاضخ الدمبي مع االتداف االنفعالي لجػ أساتحة الجامعة
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ىجفت الى معخفة العالقة بيغ االتداف االنفعالي كبيغ مفيػـ الحات  ( دراسة2008كأجخػ سميساف )

( شالب كشالبة مغ الصالب مغ 200كشسمت عيشة البحث) ، لجػ الصمبة الستسيديغ كأقخانيع العادييغ

كاستخجـ الباحث مكياس االتداف االنفعالي كمكياس مفيـػ ، الصالب الستسيديغ كمغ الصالب العادييغ 

أف درجة االتداف االنفعالي كدرجة مفيػـ الحات جاءت :أشارت إليو نتائج البحث الحات كأىع ما 

مختفعة كسا أف ىشالظ عالقة ارتباشية مػجبة بيغ مفيػـ االتداف االنفعالي كبيغ مفيػـ الحات لجػ 

كتبيغ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية في مفيػـ الحات تبعا  ، الصمبة الستسيديغ كالصمبة العادييغ

 .غيخ الجشذلست

( دراسة ىجفت الى الكذف بيغ مدتػيات  االتداف االنفعالي كعالقتو 2005كأجخػ بشي يػنذ)

( شالب 134تكػنت عيشة الجراسة مغ ) ،بسدتػيات تأكيج الحات عشج عيشة مغ شمبة الجامعة األردنية

كاستخجـ الباحث السشيج الػصفي االرتباشي باإلضافة الى مكياس االتداف  ،كشالبة مغ شمبة الجامعة

كتبيغ كجػد ارتباط داؿ  ،االنفعالي باإلضافة الى مكياس كلبي لمكذف عغ مدتػيات تأكيج الحات

احرائي بيغ االتداف االنفعالي كبيغ مفيػـ تأكيج الحات كسا تبيغ مغ خالؿ الشتائج أف الجرجة الكمية 

تداف االنفعالي كتأكيج الحات جاءت بجرجة متػسصة كتبيغ كجػد فخكؽ دالة احرائيا في لكل مغ اال

مدتػيات االتداف االنفعالي تعدػ الى متغيخ الجشذ ككحلظ كجػد فخكؽ دالة احرائيا في مدتػيات 

 مفيػـ تأكيج الحات تعدػ الى متغيخ الجشذ

 :الجراسات األجشبية التي تشاولت االتدان االنفعالي

ىجفت ىحه الجراسة الى التعخؼ عمى العالقة بيغ االجياد (Kaur&Kaur,2016)اسة كػر ككػردر 

كقج تكػنت عيشة الجراسة مغ ، االكاديسي كاالتداف االنفعالي لجػ الصمبة السخاىقيغ شساؿ غخبي اليشج 
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ج تع كق،( شالب كشالبة كاستخجـ الباحث مكياس الزغػط كمكياس االتداف االنفعالي لألشفاؿ 200)

لسعخفة العالقة بيغ الستغيخيغ كاضيخت نتائج الجراسة عجـ كجػد عالقة دالة  (t) استخجاـ اختبار

كال تػجج عالقة بيغ االجياد االكاديسي لجػ ،احرائيا في االجياد االكاديسي تعدػ لستغيخ الجشذ 

الصمبة مغ سكاف الصمبة السخاىقيغ يعدػ لستغيخ الدكغ كتبيغ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية لجػ 

كتبيغ عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة ،الخيف بأنيع اكثخ استقخار بالسقارنة مع الصالب مغ مشاشق ثانية 

 .إحرائية بيغ االبعاد األربعة لإلجياد االكاديسي كاالتداف االنفعالي

دراسة في اليشج ىجفت إلى الكذف عغ مدتػػ االتداف االنفعالي   (Kumar,2013)كأجخػ كػمار

القتو بالسدتػػ االجتساعي كاالقترادؼ لجػ الصمبة الحيغ يجرسػف في السجارس الثانػية الحكػمية كع

كأضيخت ،( شالب كشالبة تع اختيارىع بالصخيقة العذػائية 100تكػنت عيشة الجراسة مغ ) ،كالخاصة

صالب الحيغ نتائج الجراسة عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية في مدتػػ االتداف االنفعالي لجػ ال

يجرسػف في السجارس الحكػمية كالخاصة ، ككجػد فخكؽ في السعجؿ العاـ لمػضع االجتساعي 

ف مدتػػ االتداف أاالنفعالي الحؼ يستازكف بو كبيشت الشتائج  لالتدافكاالقترادؼ لمصمبة تبعا 

 .االنفعالي لجػ أفخاد عيشة الجراسة جاء بجرجة متػسصة

أجخيت ىحه الجراسة في ركمانيا   :(Nicoleta and Vitalia,2013)كفيتاليا أما دراسة نيكػليتا

كىجفت ىحه الجراسة الى الكذف عغ تأثيخ بخنامج تجريبي لتشسية سسات الذخرية في االتداف 

كسا كىجفت أيزا الى الكذف عغ شخؽ تشسية سسات الذخرية التي يسكغ أف يكػف ليا ،االنفعالي 

( شالب مغ شمبة 10تكػنت عيشة الجراسة مغ ) ،االنفعالي لجػ الصمبة الجكر في تعديد االتداف

( سشة الحيغ شاركػا في بخنامج 21-20الجامعة مغ تخرز عمع الشفذ أعسارىع تتخاكح ما بيغ )
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كأضيخت نتائج الجراسة أثخ إيجابي داؿ إحرائيا لبخنامج تشسية سسات  ،تشسية سسات الذخرية

ق جػ مغ االندجاـ كالتفاعل كالتكامل سػاء كاف عمى مدتػػ الذخرية عمى الصالب بذكل يخم

 .االفخاد فيسا بيشيع مسا يؤدؼ إلى رفع مدتػػ االتداف االنفعالي لجييع

دراسة بعشػاف االتداف االنفعالي كأثخه عمى األداء  (W Hallim.f,2011) كأجخػ ىاليع كأخخكف 

مكذف عغ درجات االتداف االنفعالي الػضيفي كعالقتو ببعس الستغيخات كىجفت ىحه الجراسة ل

( فخد مغ 450كاستخجامو كسؤشخ نحػ االجياد في األداء الػضيفي، حيث تكػنت عيشة الجراسة مغ )

مػضفي الخجمة السجنية كقج استخجـ الباحث مكياس االتداف االنفعالي  كمكياس العػامل الذخرية كال 

ائج الجراسة أف االتداف االنفعالي كالدسات السكياسيغ مغ إعجاد الباحث كأىع ما أشارت إليو نت

الذخرية يسكغ أف تشبئ عغ مجػ مالئسة الستقجميغ لمػضائف عغ أصحاب القخار، كأف األفخاد ذكؼ 

 .االتداف االنفعالي العالي أكثخ تساسكا  في األداء الػضيفي

 عمى االتدافبجراسة في الػاليات الستحجة ىجفت إلى تجريب الصمبة  (Henly,2010) كقاـ ىشمي

 ( شالب37االنفعالي مغ خالؿ أسمػب ضبط الحات كاكتداب مياراتو، تكػنت عيشة الجراسة مغ )

 امتالكيع ميارة ضبط الحات يربحػف كشالبة كتبيغ مغ خالؿ نتائج الجراسة أف داف ية الصالب عشج 

التخاجع كتبيغ أف  أكثخ قجرة عمى التعامل مع األخخيغ كسا أف السذكالت السترمة بالدمػؾ في مخحمة

 .الصمبة شعخكا بالثقة في الشفذ بعج امتالكيع ىحه السيارات

  التعقيب عمى الجراسات الدابقة العخبية واألجشبية

 يخػ الباحث اف ىشاؾ نقز في عجد الجراسات التي تشاكلت مػضػع تقجيخ الحات أك مػضػع تقجيخ
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  الى دراسة تتصابق مغ حيث السزسػف معيرل الباحث  االنفعالي، كلعالحات كعالقتو باالتداف  

  محتػػ الجراسة الحالية أغمب الجراسات الدابقة تشاكلت مػضػع تقجيخ الحات كبحث العالقة بيشو

  أف الجراسات الدابقة تشاكلت االنفعالي، حيث لالتدافاالمخ بالشدبة  أخخػ، ككحلظكبيغ متغيخات 

 :خالؿ إشالع الباحث عمى الجراسات الدابقة تػصل الى ما يمي أخخػ، كمغعالقة االتداف بستغيخات 

 ىشالظ نقز في عجد الجراسات التي تشاكلت مػضػع تقجيخ الحات كعالقتو باالتداف االنفعالي حيث-

  لع يتع العثػر )في حجكد السجيػد الحؼ بحلو الباحث( عمى دراسة تصخقت بالتفريل الى العالقة 

 .الحات كاالتداف االنفعاليالسباشخة بيغ تقجيخ 

 غيخ اف ىشالظ بعس الجراسات التي تصابقت الى حج ما مع متغيخات الجراسة مثل دراسة -

 ( كدراسة2008( كدراسة )سميساف ،2016( كدراسة )الخبيع كعصية ،2018مػنذ،(

 عالقتوتصابقت ىحه الجراسات مع الجراسة الحالية أنيا تشاكلت مفيـػ الحات ك  (Hinely,2010)ىشمي

 .كلع تتصخؽ الى مػضػع تقجيخ الحات عمى كجو الخرػص ، باالتداف االنفعالي

 نقصة أخخػ مغ نقاط االلتقاء بيغ ىحه الجراسة كالجراسات الدابقة أف ىشالظ جيػد كدراسات - 

 مغ أجل تحديغ كمعالجة ضاىخة،مدتسخة حػؿ أىسية دراسة تقجيخ الحات كعالقتو باالتداف االنفعالي 

 .تقجيخ الحات كأيزا معالجة االتداف االنفعالي كالقجرة عمى التحكع فيو تجني

 العجيج مغ الجراسات الدابقة تشاكلت مػضػع تقجيخ الحات كعالقتو بسفاليع قخيبة ججا مغ مفيـػ - 

بيغ  ( كالتي ىجفت الى التعخؼ عمى العالقة2017)فخحات كحسػدة ،  :مثل دراسة ،االتداف االنفعالي
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 التعخؼ ( كالتي ىجفت الى2015ر،حات كالتػافق الشفدي لجػ شالب الجامعة كدراسة )سسػ تقجيخ ال

 عمى العالقة بيغ تقجيخ الحات كعالقتو بالزغػط الشفدية كالسدانجة االجتساعية لجػ الفتيات

 ( كالتي تشاكلت تقجيخ الحات كعالقتو2015الستأخخات في الدكاج في محافطات غدة كدراسة )قسخ،

  ( كالتي تشاكلت االتداف االنفعالي كعالقتو بالزغػط2015العجكاني كدراسة )أبػ مرصفى، بالدمػؾ

 .الشفدية

 تختمف الجراسة الحالية مع الجراسات الدابقة مغ حيث شبيعة العيشة إذ نجج أف أكثخ الجراسات -

 الجراسة كالتيبيشسا كانت عيشة ،غ الدابقة كانت العيشة مغ شالب الجامعات أك معمسيغ أك مسخضي

 ( مسا يؤكج قػة الشتائج3896مغ ) ( شالب كشالبة مغ مجتسع الجراسة كالحؼ يتألف300تتألف مغ )

 التي تػصمت إلييا الجراسة.
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 الفرل الثالث
 

 الظخيقة واإلجخاءات
 ايتزسغ ىحا الفرػل كصػفا  لسػشيج الجراسػة، كمجتسعيػا كعيشتيػا. كسػا يعصػي كصػفا  مفرػال  أَلداتػ

الجراسػػػػة كصػػػػجقيسا كثباتيسػػػػا، ككػػػػحلظ ِإجػػػػخاَءات الجراسػػػػة كالسعالجػػػػة اإلحرػػػػائية التػػػػي اسػػػػتخجميا 

 .كتحميمياالباحث في استخالص نتائج الجراسة 

 الجراسة  مشيج 3.1

 آراء الصمبػةتػع استقرػاء سشاسػبتو لصبيعػة ىػحه الجراسػة. حيػث االرتبػاشي لاستخجـ الباحث السشيج 

السخاىقيغ في مجارس مجيشة رىط حػؿ العالقة بيغ تقجيخ الحات كبيغ االتداف االنفعػالي مػغ كجيػة 

 نطخىع.

 مجتسع الجراسة  3.1

فػػي كالبػػالغ عػػجدىع جسيػػع الصمبػػة السػػخاىقيغ فػػي مػػجارس مجيشػػة رىػػط، تكػػػف مجتسػػع الجراسػػة مػػغ 

ادرة عػػغ بمجيػػة ، كذلػػظ حدػػب إحرػػائيات رسػػسية صػػ(6550) برػػػرة عامػػة مػػجارس مجيشػػة رىػػط

 ( أنثى.4465( ذكخ، ك)4262رىط، مشيع تقخيبا  )

 عيشة الجراسة  1.1

( انثػػػى، مػػػغ الصمبػػػة 448( ذكػػػخ، ك)428مبحػػػػث/ة، مػػػشيع )( 656تكػنػػػت عيشػػػة الجراسػػػة مػػػغ )

كتسثػل العيشػة مػا الصبكيػة العذػػائية، بصخيقػة العيشػة  عتػع اختيػارىالسخاىقيغ في مجارس مجيشػة رىػط 

، كبعج إتساـ عسميػة جسػع البيانػات كصػمت حرػيمة الجسػع الػى مغ مجتسع الجراسة %(46) ندبتو
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الجػػػشذ، كالتحرػػػيل ( تػزيػػػع أفػػػخاد عيشػػة الجراسػػػة حدػػػب 4.6جػػػجكؿ )ال كيبػػػيغ( مبحػػػث/ة، 323)

 الجراسي، كالرف.

 .كالرف كالتحريل الجراسي، تػزيع أفخاد عيشة الجراسة حدب الجشذ، .4.6 ججكؿ
 النعبة العدد الوتغٍس

 الوئوٌة

 الوجووع

 131 37.8 122 ذكس الجنط

 62.2 201 انثى
 131 42.4 137 هوتبش التحصٍل الدزاظً

 43.0 139 جٍد جدا  

 14.6 47 جٍد فوب دوى

 131 18.6 60 العبشس الصف

 44.3 143 الحبدي عشس

 37.2 120 الثبنً عشس
 

 :الجراسة واتأد 3.1

 مكيػػاس االتػػداف االنفعػػالي،ك  درجػػة تقػػجيخ الػػحات، مكيػػاسكىسػػا  ،فػػي ىػػحه الجراسػػة أداتػػيغتػػع اسػػتخجاـ 

 السقاييذ:مغ ىحه  مكياسكفيسا يمي كصف لكل 

  وصف السكياس(.الحات: )مكياس درجة تقجيخ  3.3.1

مخاجعة األدب خاص بعج  مكياس بتصػيخ الباحث قاـلجػ أفخاد العيشة درجة تقجيخ الحات  إلى لمتعخؼ

عثخ الباحث عمى يبسػضػع الجراسة كأىجافيا كفخكضيا، حيث لع  ةكالجراسات الدابقة الستعمق التخبػؼ 

كقج  كالسقاييذ،مكياس مشاسب لصبيعة الجراسة، فقاـ بترسيع مكياس بعج الخجػع لعجد مغ الجراسات 

 .-( 4ممحق رقع )-( فقخة، كذلظ كسا ىػ كاضح في 45تكػف السكياس في صػرتو الشيائية مغ )
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 ترحيح السكياس: 3.3.3.1

تػػع ترػػسيع مكيػػاس تقػػجيخ الػػحات عمػػى أسػػاس مكيػػاس )ليكػػخت الخساسػػي(، كقػػج بشيػػت الفقػػخات باإلتجػػاه 

االيجابي كالدمبي، كأعصيت األكزاف لمفقخات كسا ىػ آت:)دائسا : خسػذ درجػات، غالبػا : أربػع درجػات، 

حيػػث شبػػق ىػػحا السكيػػاس عمػػى الفقػػخات  احيانػػا : ثػػالث درجػػات. نػػادرا : درجتػػيغ. ابػػجا : درجػػة كاحػػجة(.

( فقػج تػع ترػحيحيا بصخيقػة عكدػية 45، 42، 44، 46، 44، 44، 5، 6، 4االيجابية، امػا الفقػخات )

 باعتبارىا فقخات سمبية.

الخساسػػي الػػحؼ يحػػجد درجػػة اسػػتجابة  كقػػج اسػػتشج الباحػػث فػػي تفدػػيخه لشتػػائج األداة ألسػػمػب ليكػػختىػػحا 

السبحػث عمى السكياس فػي ضػػء درجػة مػافقتػو أك عػجـ مػافقتػو عمػى بشػػد السكيػاس، كتتحػجد الجرجػة 

بإعصاء أكزاف مختمفة لالستجابة، بحيث يدتجيب السبحػث عمى ميداف أك مترل رتبي متجرج يذتسل 

 عمى خسدة رتب. 

تػػػع (، كفػػق قيسػػػة الستػسػػػط الحدػػػابي تقػػػجيخ الػػػحاتجيػػػج درجػػػة )كلمتعػػخؼ إلػػػى تقػػػجيخات أفػػػخاد العيشػػة كتح

=  6/8( لمحرػػػؿ عمػػى شػػػؿ الخميػػة الرػػحيح )6(، ثػػع تػػع تقدػػيسو عمػػى )6= 4-8حدػػاب السػػجػ )

(، كبعج ذلظ تع إضػافة ىػحه الجرجػة إلػى أقػل قيسػة فػي السكيػاس )أك بجايػة السكيػاس كىػى الػاحػج 6.56

 الخمية، كىكحا أصبح شػؿ الخاليا كسا يمى: الرحيح( كذلظ لتحجيج الحج األعمى ليحه 

 (: يػضح شػؿ الخاليا.4.6ججكؿ )

 الجرجة الجرجة الخقم

 مشخفزة ججا 4.25 - 4إذا تخاكحت قيسة الستػسط لم بارة أك البعج  بيغ  4

 مشخفزة 4.85  - 4.56إذا تخاكحت قيسة الستػسط لم بارة أك البعج  بيغ أكثخ مغ  4

 متػسصة 6.65  - 4.06الستػسط لم بارة أك البعج  بيغ أكثخ مغ إذا تخاكحت قيسة  6

 مختفعة 6.45  - 6.66إذا تخاكحت قيسة الستػسط لم بارة أك البعج  بيغ أكثخ مغ  6
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 مختفعة ججا 8  - 6.46إذا تخاكحت قيسة الستػسط لم بارة أك البعج  بيغ أكثخ مغ  8
 :السكياسصجق  3.3.3.1

 لمتأكج مغ صجؽ مكياس تقجيخ الحات استخجـ الباحث شخيقتيغ: 

 :صجق األداة -أوالً 

( مغ السحكسيغ 5) عمى وفي الجراسة الحالية بعخضالسكياس برػرتو األكلية تع التحقق مغ صجؽ 

قائسة  في اإلرشاد الشفدي، كالرحة الشفدية كأيزا  السيتسيغ بالبحث العمسي )مخفق السختريغ

مجػ ، ٔمالءمة فقخات السكياس لسا كضعت لولمتأكج مغ  -(4ممحق رقع )-بأسساء السحكسيغ( 

كمالءمة صياغة كل فقخة لغػيا  ككضػحيا بالشدبة ، في قياس ما كضعت لكياسو الفقخاتصالحية 

أك  ،أك تعجيميا ،إضافة ال باراتك  السبحػث،كمالءمة كل فقخة مغ فقخات السكياس لسدتػػ  لمسبحػث،

كإبجاء أية مالحطات  ،شأنيا أف تجعل السكياس أكثخ صجقا   مغ التيىي إذا احتاج األمخ، ك  ،ححفيا

 السكياسكاف ىشاؾ اتفاؽ بيشيع عمى صالحية جسع آراء السحكسيغ،  ، كبعجأخخػ بذكل عاـ

 .اتيعمالحط، باستثشاء بعس الفقخات التي تع تعجيميا، أك ححفيا بشاء عمى كمقخكئيتو

 صجق البشاء:  -ثانياً 

فقخات األداة مع الجرجة الكمية  ارتباطمغ ناحية أخخػ فقج تع التحقق مغ الرجؽ بحداب مرفػفة 

( كالحؼ بيغ أف جسيع قيع 6.6لكل بعج عمى عيشة الجراسة، كذلظ كسا ىػ كاضح في الججكؿ )

معامالت االرتباط لمفقخات مع الجرجة الكمية دالة إحرائيا ، ما يذيخ إلى تستع األداة برجؽ البشاء، 

 .قياس تقجيخ الحات لجػ السخاىقيغكأنيا تذتخؾ معا  في 
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ات رتبػػاط فقػػخ اسرػػفػفة ( لPearson Correlationنتػػائج معامػػل االرتبػػاط بيخسػػػف ) 6.6جػػجكؿ 

 .مع الجرجة الكمية درجة تقجيخ الحات

 تقدٌس الرات
الداللة  قٍوة ز السقن

 اإلحصبئٍة

الداللة  قٍوة ز السقن

 اإلحصبئٍة

الداللة  قٍوة ز السقن

 اإلحصبئٍة

3 ..458
**

 ..... 33 ..458
**

 ..... 33 ..177
**

 ....3 

3 ..505
**

 ..... 33 ..514
**

 ..... 33 ..464
**

 ..... 

1 ..614
**

 ..... 31 ..331
**

 ..... 31 ..247
**

 ..... 

3 ..421
**

 ..... 33 ..163
**

 ....1 33 ..690
**

 ..... 

3 ..533
**

 ..... 33 ..505
**

 ..... 33 ..446
**

 ..... 

4 ..584
**

 ..... 34 ..527
**

 ..... 34 ..625
**

 ..... 

5 ..646
**

 ..... 35 ..316
**

 ..... 35 ..310
**

 ..... 

6 ..276
**

 ..... 36 ..462
**

 ..... 36 ..449
**

 ..... 

7 ..561
**

 ..... 37 ..414
**

 .....    

3. ..367
**

 ..... 3. ..214
**

 .....    

( أف جسيع قيع ارتباط الفقخات مع الجرجة دالة إحرائيا ، 6.6السعصيات الػاردة في الججكؿ ) تذيخ

درجة تقجيخ الحات مغ كجية نطخ مسا يذيخ إلى تستع األداة برجؽ عاٍؿ كأنيا تذتخؾ معا  في قياس 

 .السخاىقيغ في مجارس مجيشة رىط

 : السكياسبات ث 1.3.3.1

 استخجـ الباحث شخيقتيغ: درجة تقجيخ الحات  لمتأكج مغ ثبات مكياس

  العيشة االستظالعية(:)طخيقة إعادة االختبار   -اوالً 

(، Test- Retestتػع التأكػج مػغ ثبػات األداة فػي الجراسػة الحاليػة مػغ خػالؿ شخيقػة إعػادة االختبػار )

مبحػث مػشيع ( 45األداة عمى عيشة مغ خارج عيشة الجراسة، تكػنت مغ ) قحيث قاـ الباحث بتصبي

كمػغ ثػع أعػاد الباحػث تصبيػق األداة عمػى نفػذ العيشػة،  مػغ مجرسػة )الػخازؼ(انػاث  (5، ك)( ذكػر5)

كذلػػظ بعػػج مػػخكر أسػػبػعيغ، كبمػػغ معامػػل االرتبػػاط بػػيغ نتػػائج الجراسػػة االسػػتصالعية األكلػػى كنتػػائج 

 . (6.666( عشج مدتػػ داللة )6.665**الجراسة االستصالعية الثانية )
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لسكيػػاس درجػػة تقػػجيخ الػػحات عمػػى الجرجػػة  ثبػػاتالبحدػػاب  قػػاـ الباحػػث ثانيةةًا: طخيقةةة كخونبةةاخ ألفةةا:

، Cronbach Alpha)الكمية، إذ تع حداب الثبات ألداة الجراسة بحداب معادلة الثبات كخكنباخ ألفا )

%( 84بمغػػت درجػػة الثبػػػات ) اذكاضيػػخت الشتػػائج أف أداة الجراسػػة تتستػػػع بجرجػػة عاليػػة مػػغ الثبػػػات، 

  عمى الجرجة الكمية تقجيخ الحات.

 . هقٍبض االتصاى االنفعبل3.3.18ً

بعػػػج إشػػػالع الباحػػػث عمػػػى عػػػجد مػػػغ الجراسػػػات الدػػػابقة كاألدكات السدػػػتخجمة كعمػػػى األدب التخبػػػػؼ 

الستعمػػػق بسػضػػػػع الجراسػػػة كأىػػػجافيا كفخكضػػػيا قػػػاـ ببشػػػاء أداة خاصػػػة مػػػغ أجػػػل التّعػػػخؼ إلػػػى درجػػػة 

لػجػ عيشػة الجراسػة، مػغ خػالؿ الخجػػع لعػجد مػغ الجراسػات كالسقػاييذ، كقػج تكػػف  الرزضاٌ االَعازبنٙا

كتػػع التعػػجيل عمػػى غالبيػػة  اسػػتبعجت فقػػخة كاحػػجة فقػط ،( فقػػخة، 66مػغ )السكيػاس فػػي صػػػرتو األكليػػة 

الفقػػػخات السػجػػػػدة لتتشاسػػػب مػػػع الجراسػػػة الحاليػػػة، كذلػػػظ بعػػػج عػػػخض السكيػػػاس عمػػػى مجسػعػػػة مػػػغ 

السحكسػػيغ كالسخترػػيغ، كبػػحلظ أصػػبح عػػجد الفقػػخات التػػي يتػػألف مشيػػا السكيػػاس فػػي شػػكمو الشيػػائي 

 ( فقخة.64)

 ترحيح السكياس: 3.3.3.1

شفدو بصخيقة ذاتية، أؼ كسا يخػ نفدو، كقج بشيت الفقخات، يتزسغ ىحا السكياس في تقجيخ الذخز ل 

حدب سمع خساسي كأعصيت األكزاف لمفقخات كسا ىػ آت:)دائسا : خسذ درجات، غالبا : أربع درجػات، 

احيانا : ثالث درجات. نادرا : درجتيغ. ابجا : درجة كاحجة(. كقج شبق ىػحا السكيػاس عمػى جسيػع الفقػخات 

، 44، 46، 45، 45، 42، 40، 46، 46، 44، 2، 8، 6، 4، 4ت الدػػػػػمبية )االيجابيػػػػػة، امػػػػػا الفقػػػػػخا

اسػػتشج كقػج ( فقػج تػع ترػحيحيا بصخيقػة عكدػية باعتبارىػا فقػخات سػمبية، 64، 66، 45، 45، 42، 40

الباحث في تفديخه لشتائج األداة ألسمػب )ليكخت( الحؼ يحجد درجة السبحػث عمػى السكيػاس فػي ضػػء 
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درجػة مػافقتػػو أك عػجـ مػافقتػػو عمػى بشػػػد السكيػػاس، كتتحػجد الجرجػػة بإعصػاء أكزاف مختمفػػة لالسػػتجابة، 

 بحيث يدتجيب السبحػث عمى ميداف أك مترل رتبي متجرج يذتسل عمى خسدة رتب. 

تػع (، كفػق قيسػة الستػسػط الحدػابي االتػداف االنفعػاليكلمتعخؼ إلى تقجيخات أفخاد العيشة كتحجيج درجػة )

=  6/8( لمحرػػػؿ عمػػى شػػػؿ الخميػػة الرػػحيح )6(، ثػػع تػػع تقدػػيسو عمػػى )6= 4-8دػػاب السػػجػ )ح

(، كبعػػج ذلػػظ تػػع إضػػافة ىػػحه االسػػتخاتيجية إلػػى أقػػل قيسػػة فػػي السكيػػاس )أك بجايػػة السكيػػاس كىػػى 6.56

  -الػاحج الرحيح( كذلظ لتحجيج الحج األعمى ليحه الخمية، كىكحا أصبح شػؿ الخاليا كسا يمى :

 (: يػضح شػؿ الخاليا.6.6) ججكؿ

 الجرجة الجرجة الخقم

 مشخفزة ججا 4.25 - 4إذا تخاكحت قيسة الستػسط لم بارة أك البعج  بيغ  4

 مشخفزة 4.85  - 4.56إذا تخاكحت قيسة الستػسط لم بارة أك البعج  بيغ أكثخ مغ  4

 متػسصة 6.65  - 4.06إذا تخاكحت قيسة الستػسط لم بارة أك البعج  بيغ أكثخ مغ  6

 مختفعة 6.45  - 6.66إذا تخاكحت قيسة الستػسط لم بارة أك البعج  بيغ أكثخ مغ  6
 مختفعة ججا 8  - 6.46إذا تخاكحت قيسة الستػسط لم بارة أك البعج  بيغ أكثخ مغ  8
 

 :السكياسصجق  3.3.3.1

 استخجـ الباحث شخيقتيغ:  االتداف االنفعاليلمتأكج مغ صجؽ مكياس 

 :صجق األداة -اوالً 

( مغ السحكسيغ 5) عمى وفي الجراسة الحالية بعخضالسكياس برػرتو األكلية تع التأكج مغ صجؽ 

في اإلرشاد الشفدي كالرحة الشفدية كأيزا  السيتسيغ بالبحث العمسي )مخفق قائسة بأسساء  السختريغ

مجػ ، ٔالسكياس لصبيعة الجراسةمالءمة كل فقخة مغ فقخات لمتأكج مغ  -(3ممحق رقع )-السحكسيغ( 

كمالءمة صياغة كل فقخة لغػيا  ككضػحيا بالشدبة ، في قياس ما كضعت لكياسو الفقخاتصالحية 
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أك  ،أك تعجيميا ،إضافة ال باراتك  السبحػث،كمالءمة كل فقخة مغ فقخات السكياس لسدتػػ  لمسبحػث،

كإبجاء أية مالحطات  ،السكياس أكثخ صجقا  التي شأنيا أف تجعل ىي إذا احتاج األمخ، ك  ،ححفيا

 السكياسكاف ىشاؾ اتفاؽ بيشيع عمى صالحية جسع آراء السحكسيغ،  ، كبعجأخخػ بذكل عاـ

 .مالحطاتيع، باستثشاء بعس الفقخات التي تع تعجيميا، أك ححفيا بشاء عمى كمقخكئيتو

 صجق البشاء: -ثانياً 

رفػفة ارتباط فقخات األداة مع الجرجة الكمية عمى مغ ناحية أخخػ تع التحقق مغ الرجؽ بحداب م

( كالحؼ بيغ أف جسيع قيع معامالت االرتباط 8.6عيشة الجراسة، كذلظ كسا ىػ كاضح في الججكؿ )

لمفقخات مع الجرجة الكمية دالة احرائيا ، ما يذيخ إلى تستع األداة بالرجؽ، كأنيا تذتخؾ معا  في 

 .االتداف االنفعاليقياس 

ات رتباط فقخ اسرفػفة ( لPearson correlationنتائج معامل االرتباط بيخسػف ) 8.6ججكؿ 

 .االتداف االنفعالي مع الجرجة الكمية

 االرضاٌ االَعابنٙ
الداللة  قٍوة ز الفقسات

 اإلحصبئٍة

الداللة  قٍوة ز الفقسات

 اإلحصبئٍة

الداللة  قٍوة ز الفقسات

 اإلحصبئٍة

3 0.557
**

 ..... 33 ..402
**

 ..... 31 ..184
**

 ....3 

3 0.392
**

 ..... 31 ..464
**

 ..... 33 ..376
**

 ..... 

1 0.605
**

 ..... 33 ..424
**

 ..... 33 ..255
**

 ..... 

3 0.123
*
 ...35 33 ..190

**
 ....3 34 ..630

**
 ..... 

3 ..287
**

 ..... 34 ..312
**

 ..... 35 ..393
**

 ..... 

4 ..188
**

 ....3 35 ..305
**

 ..... 36 ..492
**

 ..... 

5 ..310
**

 ..... 36 ..444
**

 ..... 37 ..395
**

 ..... 

6 ..149
**

 ....5 37 ..530
**

 ..... 1. ..298
**

 ..... 

7 0.336
**

 ..... 3. ..511
**

 ..... 13 ..284
**

 ..... 

3. ..160
**

 ....3 33 ..472
**

 ..... 13 ..124
*
 ...33 

33 0.362
**

 ..... 33 ..133
**

 .....    



66 
 

( أف جسيع قيع ارتباط الفقخات مع الجرجة الكمية دالة 8.6تذيخ السعصيات الػاردة في الججكؿ )

مغ االتداف االنفعالي إحرائيا ، مسا يذيخ إلى تستع األداة برجؽ عاٍؿ كأنيا تذتخؾ معا  في قياس 

 .كجية نطخ السخاىقيغ في مجارس مجيشة رىط

 : السكياسبات ث 1.3.3.1

 استخجـ الباحث شخيقتيغ:  االتداف االنفعالي مغ ثبات مكياس لمتأكج

تع التأكج مغ ثبات األداة في الجراسة الحالية مغ  العيشة االستظالعية(:)طخيقة إعادة االختبار  -اوالً 

(، حيث قاـ الباحث بتصبيق األداة عمى عيشة مغ خارج Test- Retestخالؿ شخيقة إعادة االختبار )

، كمغ ثع )الخازؼ(( اناث مغ مجرسة اناث 5( ك)5( مبحػث مشيع )45تكػنت مغ )عيشة الجراسة، 

أعاد الباحث تصبيق األداة عمى نفذ العيشة، كذلظ بعج مخكر أسبػعيغ، كبمغ معامل االرتباط بيغ 

( عشج مدتػػ 6.606نتائج الجراسة االستصالعية األكلى كنتائج الجراسة االستصالعية الثانية )**

 (. 6.666داللة )

لسكياس االتداف االنفعالي  بحداب ثبات االتداؽ الجاخمي قاـ الباحث طخيقة كخونباخ ألفا: -ثانياً 

عمى الجرجة الكمية، إذ تع حداب الثبات ألداة الجراسة بحداب معادلة الثبات كخكنباخ ألفا 

((Cronbach Alphaبجرجة جيجة مغ الثبات، اذ بمغت درجة  ، كبيشت الشتائج أف أداة الجراسة تتستع

  %(.26الثبات )
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 الخظهات التي تم إتباعيا من أجل تحقيق أىجاف الجراسة. سة:تظبيق الجرا خاءاتإج

 إتباع اإلجخاءات التالية مغ أجل تشفيح الجراسة: تع 

 الكياـ بحرخ مجتسع الجراسة كالستسثل في الصمبة السخاىقيغ بسجارس مجيشة رىط. -

 بشاء أداتا الجراسة بعج إشالع الباحث عمى مجسػعة مغ األدكات السدتخجمة في مثل ىحه الجراسة. -

الكياـ باإلجخاءات الفشيػة كالتػي تدػسح بتصبيػق أداتػا الجراسػة كذلػظ مػغ خػالؿ الحرػػؿ عمػى مػافقػة  -

 إدارة بمجية رىط لمحرػؿ عمى إحرائيات أعجاد السخاىقيغ كتػزيع أداتا الجراسة.

 عيشة الجراسة مغ مجتسع الجراسة بصخيقة شبكية عذػائية تبعا لصبقة الجشذ. تياراخ -

 السحكسيغ مغ ذكؼ االختراص.الجراسة مغ خالؿ عخضيا  اتاتع التأكج مغ صجؽ أد -

باليج ـ( 4646 – 4645في الفرل االكؿ لمعاـ الجراسي )الجراسة عمى العيشة،  اأدات تػزيع -

مدكد بالتعميسات كاإلرشادات  كل مكياسككاف  ،بػجػد الباحث األدكاتعمى السبحػثيغ و كأجاب

 عمى كيفية اإلجابة عغ الفقخات. ع الكافية لتداعجى

مغ  ػاقج تسكش السبحػثيغإال أف معطع  السكياسيغلإلجابة عغ  محجدا   حجد الباحث زمشا  يلع  -

 دقيقة. (68 – 48اإلجابة عمى فقخات السقاييذ في زمغ قجره )

 السقاييذ الرالحة َأرقاما  متدمدمة كإعجادىا إِلدخاليا لمحاسػب.تع ِإعصاء  -

 ترحيح السقاييذ كتفخيغ البيانات كتعبئتيا في نساذج خاصة.تع  -

 حميل البيانات كاستخخاج الشتائج.تل SPSSالبخنامج اإلحرائي  استخجـ -
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 متغيخات الجراسة  6.3

 :)الجيسغخافية( السدتقمة الستغيخات 1.6.3

 (.كالتحريل الجراسي، كالرفالجشذ، )

 :السدتقل الستغيخ 3.41

 الحات(درجة تقجيخ )

 الستغيخ التابع: 1.41

 )االتداف االنفعالي(

 اإلحرائية  السعالجة 7.3

 ،األعػجاد باسػتخخاجكتػع اسػتخجاـ اإلحرػاء الػصػفي  ،تست السعالجة اإلحرائية الالزمة لمبيانػات

كاالنحخافات الس يارية لجػ أفخاد العيشة كاستجاباتيع عمى  ،الستػسصات الحدابيةك كالشدب السئػية، 

االتػػػداف االنفعػػػالي(، كقػػػج فحرػػػت فخضػػػيات الجراسػػػة عػػػغ شخيػػػق درجػػػة تقػػػجيخ الػػػحات، ك ) مقػػػاييذ

حميػل التبػايغ األحػادؼ تاختبار ، ك (T, testاختبار )ت( ) :التالية التحميمية االختبارات اإلحرائية

(one – way anova )،  اختبػػار تػػك( ػكيTukey)  معامػػل االرتبػػاط بيخسػػػف ك (Pearson 

Correlation)كذلػػظ باسػػتخجاـ لحدػػاب ثبػػات األداة  معامػػل الثبػػات كخكنبػػاخ ألفػػا . كسػػا اسػػتخجاـ ،

 (.SPSSالحاسػب باستخجاـ بخنامج الخـز اإلحرائية لمعمػـ االجتساعية )
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 الفرل الخابع:

 نتائج الجراسة

 الجراسة نتائج 3.3
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 ابعالخ الفرل 

 نتائج الجراسة 

يتزػػسغ ىػػحا الفرػػل عخضػػا  كػػامال  كمفرػػال  لشتػػائج الجراسػػة، كذلػػظ لإلجابػػة عػػغ تدػػاؤالت الجراسػػة 

 .لتحقق مغ صحة فخضياتيااك 

 نتائج الجراسة  4.6

 الدؤال االول: 3.3.3

متهسظات درجة تقجيخ بين ( α) ≤0.05تهجج عالقة ذات داللة إحرائية عشج مدتهى الجاللةىل 

 الحات وبين متهسظات االتدان االنفعالي لجى السخاىقين في مجارس مجيشة رىط؟

 الفخضية الرفخية االكلى: الخامذكانبثق عغ ىحا الدؤاؿ 

 نتائج الفخضية االولى: 3.3.3.3

متهسةظات تقةجيخ الةحات  بين( α) ≤0.05ال تهجج عالقة ذات داللة إحرائية عشج مدتهى الجاللة

 وبين متهسظات االتدان االنفعالي لجى عيشة من السخاىقين في مجارس مجيشة رىط.

 Pearsonاسػػػػػػتخجـ الباحػػػػػػث معامػػػػػػل االرتبػػػػػػاط بيخسػػػػػػػف) االكلػػػػػػىالفخضػػػػػػية لمتحقػػػػػػق مػػػػػػغ صػػػػػػحة 
Correlation كذلػظ كسػػا ىػػ كاضػح فػػي درجػة تقػػجيخ الػحات كبػيغ االتػػداف االنفعػالي( لمعالقػة بػيغ ،

 (.1.4الججكؿ)
درجػة تقػجيخ ( لمعالقػة بػيغ Pearson Correlation: نتػائج معامػل االرتبػاط بيخسػػف )1.4ججكؿ 

 .الحات كبيغ االتداف االنفعالي لجػ السخاىقيغ في مجارس مجيشة رىط
 تقدٌس الرات  & االتصاى االنفعبلً   الستغيخات

االتصاى &   تقدٌس الرات

   االنفعبلً

هعبهل 

 االزتببط
3 

..459
**

 

الداللة 

 االحصبئٍة
 

..000 
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 (.α) ≤0.01* دالة إحرائيا بجرجة عالية عشج مدتهى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحرائيا عشج مدتهى 

الجرجة الكمية لتقجيخ الحات  كجػد عالقة ايجابية ذات داللة إحرائية بيغ (4.6)يتزح مغ الججكؿ 

تقػجيخ الػػحات كبػيغ الجرجػة الكميػة لالتػداف االنفعػػالي، كتبعػا لػجػػد عالقػة ايجابيػة دالػػة إحرػائيا  بػيغ 

فقػػػج تػػػع رفػػػس الفخضػػػية الرػػػفخية  كبػػػيغ االتػػػداف االنفعػػػالي لػػػجػ السػػػخاىقيغ فػػػي مػػػجارس مجيشػػػة رىػػػط

 االكلى.

 . نتائج الدؤال الثاني:3.3.3

 السخاىقين في مجارس مجيشة رىط؟ حات لجىالما درجة تقجيخ 

لإلجابػػة عػػغ سػػؤاؿ الجراسػػة الثػػاني تػػع اسػػتخخاج الستػسػػصات الحدػػابية كاالنحخافػػات الس ياريػػة لسدػػتػػ 

 (.4.6تقجيخ الحات لجػ السخاىقيغ في مجارس مجيشة رىط، كذلظ كسا ىػ كاضح في الججكؿ )

 الس يارية لجرجة تقجيخ الحات .الستػسصات الحدابية كاالنحخافات  4.6ججكؿ 

الوتوظط  العدد البعد السقن

 الحعببً

 االنحساف 

 الوعٍبزي

النعبة 

 الوئوٌة

 الدزجة

 هستفعة جدا   91.21 1.03 4.56 323 أعزجش َعغٙ يصذس فخش نٕانذ٘.  3

 هستفعة 69.54 1.44 3.48 323 ال رٓزى األعشح ثبؽزٛبعبرٙ انخبصخ.  3

 هستفعة 81.24 1.12 4.06 323 يُٙ عبنٛخ.رٕقابد انًاهًٍٛ   1

 هستفعة 70.03 1.37 3.50 323 أشاش أَُٙ طبنت غٛش فاّبل فٙ انًذسعخ.  3

 هستفعة 78.27 1.22 3.91 323 أَب فخٕس نًغزٕٖ رؾصٛهٙ اناهًٙ.  3

 هستفعة 79.81 1.17 3.99 323 أَب عٛذ فٙ إَغبص انًٓبو.  4

 انًاهًٌٕ عاذاء يٍ يغزٕٖ انٕاعجبد انزٙ   5

 1.13 3.99 323 أقٕو ثأدائٓب.
 هستفعة 79.88

 هتوظطة 63.72 1.37 3.17 323 ياظى انًذسعٍٛ ال ٚقذسَُٔٙ ثصٕسح عٛذح.  6

 هستفعة 82.17 1.17 4.13 323 أعذ فٙ َعغٙ طبنت يزعٓى.  7

 هستفعة 72.01 1.43 3.60 323 نذ٘ أصذقبء كضٛشٌٔ فٙ انًذسعخ.  .3

نغذ يؾجٕثب يضم األخشٍٚ انزٍٚ ْى فٙ َعظ   33

 1.42 3.53 323 عًش٘.
 هستفعة 70.96

أؽظ ثأَُٙ شخص غٛش يشغٕة فّٛ فٙ   33

 1.56 3.52 323 انًُضل.
 هستفعة 70.46
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نٛغذ نذ٘ أَشطخ كضٛشح يضم األخشٍٚ انزٍٚ ْى   31

 1.44 3.30 323 فٙ َعظ عًش٘.
 هتوظطة 66.07

 هتوظطة 67.37 1.31 3.35 323 أٔاعّ يٕاقف انعشم ثئصشاس عهٗ انُغبػ.  33

نغذ يخزهعب عُٓى أٔ  األخشٍٚأشاش ثأَٙ يضم   33

 1.37 3.75 323 أقم يُٓى.
 هستفعة 75.36

نذ٘ يعٕٓو راد ٔاضؼ ٚغاهُٙ أرصشف   34

 1.25 3.86 323 ثُغبػ.
 هستفعة 77.28

أيبو  أشاش ثبنزَت عُذيب ال أنزضو ثكاليٙ  35

 1.31 3.56 323 اٜخشٍٚ.
 هستفعة 71.58

 هستفعة 73.25 1.33 3.66 323 أشاش ثأٌ نٕعٕد٘ قًٛخ كجٛشح فٙ انًغزًع.  36

 هستفعة 69.54 1.38 3.46 323 أرقجم انُقذ دٌٔ أٌ ٚؤصش رنك فٙ رقذٚش٘ نزارٙ.  37

يذػ األخشٍٚ ال ًُٚٓٙ ؽٕل األشٛبء انزٙ أقٕو   .3

 .1.3 3.34 323 ثٓب.
 هتوظطة 67.12

رشأدَٙ أفكبس غشٚجخ رغبِ رارٙ ٔرغبِ   33

 1.41 2.89 323 االخشٍٚ.
 هتوظطة 57.83

 هستفعة 77.77 1.24 3.87 323 أؽت أٌ أرخذ قشاسارٙ ثُعغٙ.  33

 هستفعة 71.15 1.43 3.54 323 ال أؽت انًٕاقف انزٙ رقهم يٍ صقزٙ فٙ رارٙ.  31

 هستفعة 77.59 1.24 3.86 323 نذ٘ رقذٚش راد عبنٙ.  33

 هستفعة 74.24 1.23 3.71 323 أشاش أٌ األخشٍٚ ٚؾجَُٕٙ.  33

 هستفعة 78.58 1.31 3.91 323 ٔانذا٘ فخٕساٌ ثٙ.  34

 هتوظطة 61.11 1.31 3.04 323 أعذ صإثخ ثبنغخ فٙ انزابيم يع انغُظ اٜخش.  35

 هستفعة 73.25 1.34 3.66 323 ال أعزطٛع أٌ أؽزعظ ثبألصذقبء.  36

 هستفعة 73.16 57.. 3.64 323 انذسعخ انكهٛخ نزقذٚش انزاد 

جاءت بجرجة مختفعة، حيث بمغ الستػسط تقجيخ الحات الجرجة الكمية ل ( أف4.6يتزح مغ الججكؿ )

(. كسا تع تبيغ 2..7مع انحخاؼ م يارؼ قجره )( %26.7كبشدبة مئػية مقجراىا )( 6.33الحدابي )

لجػ السخاىقيغ في مجارس مجيشة رىط جاءت في التختيب  مغ فقخات تقجيخ الحات( 1اف الفقخة رقع )

( كبشدبة 3..6( بستػسط حدابي قجره )أعتبخ نفدي مرجر فخخ لػالجؼاالكؿ كالتي تشز عمى )

( كالتي 5%( معبخة عغ درجة مختفعة ججا ، كجاء في السختبة الثانية الفقخة رقع )54.4مئػية مقجراىا )

كبشدبة مئػية مقجراىا ( 6.44( بستػسط حدابي قجره )ج في نفدي شالب متفيعأجتشز عمى )

تػقعات ( كالتي تشز عمى )6كجاء في السختبة الثالثة الفقخة رقع ) .معبخة عغ درجة مختفعة( 54.4)
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معبخة عغ درجة ( 54.4كبشدبة مئػية مقجراىا )( 6.60( بستػسط حدابي قجره )السعمسيغ مشي عالية

تخاكدني أفكار كالتي تشز عمى )( 71. في حيغ جاء في السختبة االخيخة الفقخة رقع )مختفعة ايزا  

معبخة ( 82.5كبشدبة مئػية مقجراىا )( 4.55( بستػسط حدابي قجره )غخيبة تجاه ذاتي كتجاه االخخيغ

 .عغ درجة متػسصة
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 الدؤال الثالث: نتائج 1.3.3

تقةةجيخ فةةي متهسةةظات  (α) ≤0.05تهجةةج فةةخوق ذات داللةةة إحرةةائية عشةةج مدةةتهى الجاللةةة ىةةل 

الجةةشذ، والتحرةةيل الجراسةةي، ) اتتعةةدى لستغيةةخ لةةجى السةةخاىقين فةةي مةةجارس مجيشةةة رىةةط الةةحات 

 (؟والرف

 ( كفيسا يمي نتائج فحريا:6-4كانبثق عغ ىحا الدؤاؿ الثاني الفخضيات الرفخية )

 الثانية: نتائج الفخضية. 4.6.4.6

تقةجيخ الةحات في متهسظات  (α) ≤0.05تهجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتهى الجاللة  ال

 .الجشذتعدى لستغيخ لجى السخاىقين في مجارس مجيشة رىط 

كسػػػا ىػػػػ  لعيشػػػة مدػػػتقمة، (t-test) ت اختبػػػارالباحػػػث اسػػػتخجـ  الثانيػػػةمػػػغ صػػػحة الفخضػػػية لمتحقػػػق 

  .(6.6كاضح في الججكؿ )

تقجيخ الحات لػجػ الكمية لالستػسصات الحدابية  لمفخكؽ في (t-test) ت نتائج اختبار: (6.6ججكؿ )

 الجشذ.لستغيخ  تبعاالسخاىقيغ في مجارس مجيشة رىط 

 الستغيخ

 

الستهسط  العجد الجشذ
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

قيسة ت 
 السحدهبة

درجات 
 الحخية

الجاللة 
 اإلحرائية

 53.. 3.53 122 ذكس تقدٌس الرات
-3.824 321 ..000** 

 57.. 3.75 201 انثى

 (.α) ≤0.01* دالة إحرائيًا بجرجة عالية عشج مدتهى *                                             (.α) ≤0.05دالة إحرائيًا عشج مدتهى   

كجػػػػد فػػػخكؽ ذات داللػػػة إحرػػػائية فػػػي متػسػػػصات تقػػػجيخ الػػػحات لػػػجػ  (3.4)يتبػػػيغ مػػػغ الجػػػجكؿ 

إذ بمػػػػغ الستػسػػػػط )االنػػػػاث(، لرػػػػالح  الجػػػػشذالسػػػػخاىقيغ فػػػػي مػػػػجارس مجيشػػػػة رىػػػػط تعػػػػدػ لستغيػػػػخ 

(، بيشسػا بمػغ الستػسػط الحدػابي 3.51(، )الػحكػر) لػجػالحدابي عمى الجرجة الكمية لتقجيخ الحات 

( عشػػػج مدػػػتػػ الجاللػػػة -3.824سػػػة )ت( السحدػػػػبة )(، كسػػػا تبػػػيغ أف قي3.75( )االنػػػاثلػػػجػ )
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(، كذلػػظ كسػػا ىػػػ كاضػػح فػػي الجػػجكؿ الدػػابق. كبشػػاء عميػػو، رفزػػت الفخضػػية الرػػفخية 0.000)

 .الثانية

 نتائج الفخضية الثالثة:. 4.6.4.6

درجةة تقةجيخ في متهسةظات  (α) ≤0.05ال تهجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتهى الجاللة 

 .التحريل العمسي لستغيخ تعدى الحات لجى السخاىقين في مجارس مجيشة رىط 

الستػسصات الحدابية كاالنحخافات الس ياريػة لسدػتػػ  تع استخخاج الثالثة مغ صحة الفخضيةلمتحقق 

 (.6.6كذلظ كسا ىػ كاضح في الججكؿ ) ،التحريل العمسيلستغيخ تبعا  تقجيخ الحات 

لستغيػخ  تبعػا  درجػة تقػجيخ الػحات كاالنحخافػات الس ياريػة لسدػتػػ  ،الستػسػصات الحدػابية: 6.6ججكؿ 

 التحريل العمسي.

الستهسط  العجد التحريل العمسي الستغيخ
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 تقدٌس الرات

 

 54.. 3.74 137 هوتبش

 53.. 3.64 139 جٍد جدا  
 62.. 3.36 47 جٍد فوب دوى

( كجػد اختالؼ في متػسصات درجات درجة تقجيخ الحات لجػ السخاىقيغ فػي 6.6الججكؿ )يتزح مغ 

مػػجارس مجيشػػة رىػػط عمػػى اخػػتالؼ مدػػتػػ تحرػػيميع العمسػػي. كلفحػػز الفخضػػية تػػع اسػػتخخاج نتػػائج 

.(8.6الججكؿ )تحميل التبايغ األحادؼ كسا ىػ كارد في 












76 
 

( لمفػخكؽ One Way Analysis of Variance) : نتائج اختبار تحميل التبػايغ األحػادؼ8.6جكؿ ج

 تحريل العمسي.لمكفقا  تقجيخ الحات في درجات 

 األبعاد
 

درجات  مجسهع السخبعات مرجر التباين
 الحخية

متهسط 
 السخبعات

قيسة ف 
 السحدهبة

الجاللة 
 اإلحرائية

 تقدٌس الرات

 
 2.749 2 5.499 بين السجسهعات

8.874 

 

..000** 

 
 .310. 320 99.145 داخل السجسهعات

  322 104.644 السجسهع

 (.α) ≤0.01* دالة إحرائيا بجرجة عالية عشج مدتهى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحرائيا عشج مدتهى 

فػػػي  (α) ≤0.05( كجػػػػد فػػػخكؽ ذات داللػػة إحرػػػائية عشػػػج مدػػػتػػ الجاللػػػة 8.6يتزػػح مػػػغ الجػػػجكؿ )

، فقػج بمغػت قيسػة التحرػيلمتػسصات تقجيخ الحات لجػ السخاىقيغ في مجارس مجيشة رىط تبعػا  لستغيػخ 

كلسعخفػة مرػجر الفػخكؽ  (،6.666( عشج مدتػػ الجاللة )5.526)ؼ( السحدػبة عمى الجرجة الكمية )

( Tukey)تػػكي  اختبػارباسػتخجاـ  احػثقػاـ الب لتقػجيخ الػحاتكاختبار اتجاه الجاللة عمى الجرجة الكمية 

 (.6.4ككانت نتائج ىحا االختبار كسا ىي في الججكؿ )

 .تبعا  لستغيخ التحريل العمسي ( لسعخفة اتجاه الجاللةTukey: نتائج اختبار)0.6ججكؿ 

 جٍد فوب دوى جٍد جدا   هوتبش التحريل العمسي الستغيخ

39640.. 10085..  هوتبش تقجيخ الحات
*
 

29555..   جٍد جدا  
*
 

    جٍد فوب دوى

حيػػث تذػػيخ  ( أف الفػػخكؽ كانػػت دالػػة لرػػالح الستػسػػصات الحدػػابية األعمػػى،6.0) يتزػػح مػػغ الجػػجكؿ

تبعػا  لستغيػخ التحرػيل العمسػي أف الفػخكؽ ، لتقػجيخ الػحاتالجرجة الكمية  السقارنات البعجية لمفخكؽ عمى

)جيػج تحرػيميع العمسػي حيغ السػخاىقيغ  الػبػيغ السػخاىقيغ الػحيغ تحرػيميع العمسػي )مستػاز( كبػيغ كانت 
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)مستاز(، كىحا يجعػ إلى رفس الفخضية الرػفخية السخاىقيغ الحيغ تحريميع العمسي فسا دكف( لرالج 

 الثالثة.

 نتائج الفخضية الخابعة:. 1.1.3.3

 تقةجيخ الةحاتفةي متهسةظات  (α) ≤0.05ال تهجج فخوق ذات داللة إحرةائية عشةج مدةتهى الجاللةة 

 .الرف لستغيخ تعدى لجى السخاىقين في مجارس مجيشة رىط 

الستػسػصات الحدػابية كاالنحخافػات الس ياريػة لسدػتػػ  لمتحقق مغ صػحة الفخضػية الخابعػة تػع اسػتخخاج

 (.7.4تقجيخ الحات تبعا  لستغيخ الرف ، كذلظ كسا ىػ كاضح في الججكؿ )

 الس يارية لسدتػػ تقجيخ الحات تبعا  لستغيخ الرف.: الستػسصات الحدابية، كاالنحخافات 7.4ججكؿ 

الستهسط  العجد الرف الستغيخ
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 تقدٌس الرات

 

 43.. .3.1 60 العبشس

 59.. 3.74 143 الحبدي عشس
 51.. 3.73 120 الثبنً عشس

( كجػػػػد اخػػػتالؼ فػػػي متػسػػػصات درجػػػات تقػػػجيخ الػػػحات لػػػجػ السػػػخاىقيغ فػػػي 2.6يتزػػػح مػػػغ الجػػػجكؿ )

مػػػجارس مجيشػػػة رىػػػط عمػػػى اخػػػتالؼ صػػػفػفيع. كلفحػػػز الفخضػػػية تػػػع اسػػػتخخاج نتػػػائج تحميػػػل التبػػػايغ 

.(5.6الججكؿ )األحادؼ كسا ىػ كارد في 
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( لمفػخكؽ One Way Analysis of Variance: نتائج اختبار تحميل التبايغ األحادؼ )8.4ججكؿ 

 مرف.لفي درجات تقجيخ الحات كفقا  

 األبعاد
 

درجات  مجسهع السخبعات مرجر التباين
 الحخية

متهسط 
 السخبعات

قيسة ف 
 السحدهبة

الجاللة 
 اإلحرائية

 تقدٌس الرات

 
 4.854 2 9.708 بين السجسهعات

16.362 

 

..000** 

 
 .297. 320 94.935 داخل السجسهعات

  322 104.644 السجسهع

 (.α) ≤0.01* دالة إحرائيا بجرجة عالية عشج مدتهى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحرائيا عشج مدتهى 

فػػي  (α) ≤0.05فػػخكؽ ذات داللػػة إحرػػائية عشػػج مدػػتػػ الجاللػػة  كجػػػد( 8.4يتزػػح مػػغ الجػػجكؿ )

في مجارس مجيشة رىط تبعا  لستغيخ الرف، فقج بمغت قيسة متػسصات إشباع الحاجات لجػ السخاىقيغ 

(، كلسعخفة 0.000( عشج مدتػػ الجاللة )16.362)تقجيخ الحات )ؼ( السحدػبة عمى الجرجة الكمية ل

 ، قػاـ الباحػث باسػتخجاـ اختبػارلتقػجيخ الػحاتمرجر الفخكؽ كاختبار اتجاه الجاللػة عمػى الجرجػة الكميػة 

 (.9.4ج ىحا االختبار كسا ىي في الججكؿ )( ككانت نتائTukey)تػكي 

 .تبعا  لستغيخ الرف لسعخفة اتجاه الجاللة ( Tukey)تػكي  اختبار : نتائج5.6ججكؿ 

 الثبنً عشس الحبدي عشس العبشس الرف الستغيخ

46247..-  العبشس تقجيخ الحات
*
 -..41994

*
 

 04253..   الحبدي عشس

    الثبنً عشس

حيػػث تذػػيخ  ( أف الفػػخكؽ كانػػت دالػػة لرػػالح الستػسػػصات الحدػػابية األعمػػى،6.5) يتزػػح مػػغ الجػػجكؿ

بػيغ تبعا  لستغيػخ الرػف أف الفػخكؽ كانػت الجرجة الكمية لتقجيخ الحات،  السقارنات البعجية لمفخكؽ عمى

شمبػػة الرػػػفيغ شمبػػة الرػػف )العاشػػخ( كبػػيغ شمبػػػة الرػػفيغ )الحػػادؼ عذػػخ، كالثػػػاني عذػػخ( لرػػالج 
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، كتبعػػا  لػجػػػد فػػخكؽ ذات داللػػة احرػػائية فػػاف ىػػحا يػػجعػ إلػػى رفػػس ثػػاني عذػػخ()الحػػادؼ عذػػخ، كال

  .الخابعةالفخضية الرفخية 

 . نتائج الدؤال الخابع:3.3.3

 عيشة من السخاىقين في مجارس مجيشة رىط؟ االنفعالي لجىما درجة االتدان 

كاالنحخافػػات الس ياريػػة لسدػػتػػ لإلجابػػة عػػغ سػػؤاؿ الجراسػػة الخابػػع تػػع اسػػتخخاج الستػسػػصات الحدػػابية 

 (.46.6االتداف االنفعالي لجػ السخاىقيغ في مجارس مجيشة رىط، كذلظ كسا ىػ كاضح في الججكؿ )

 االنفعالي.الستػسصات الحدابية كاالنحخافات الس يارية لجرجة االتداف  46.6ججكؿ 

الوتوظط  العدد البعد السقن

 الحعببً

 االنحساف 

 الوعٍبزي

النعبة 

 الوئوٌة

 الدزجة

 هتوظطة 64.64 1.75 3.23 323 أَب غٛش يغؤٔل عًب ٚؾذس نٙ. 3

 أَب ؽغبط عذا يٍ رٓكى األخشٍٚ ٔعخشٚزٓى 3

 .يُٙ
323 3.02 1.42 

 هتوظطة 60.43

 هتوظطة 65.08 1.35 3.25 323 أشاش كضٛشا ثبنًابَبح فٙ ؽٛبرٙ. 1

أعزطٛع أٌ أعٛطش عهٗ اَعابالرٙ أيبو  3

 األخشٍٚ.
323 3.23 1.31 

 هتوظطة 64.64

ٔفق  أشاش أٌ اْزًبيبرٙ رزغٛش ثغشعخ 3

 .انًٕاقف
323 2.62 1.28 

 هتوظطة 52.45

 هتوظطة 67.68 1.31 3.38 323 أشاش ثبنٓذٔء ٔاالطًئُبٌ فٙ ياظى انٕقذ. 4

 هتوظطة 52.69 1.38 2.63 323 .ألعجبة ثغٛطخأصٕس  5

يٍ قٛبيٙ  أشاش كضٛشا ثزأَٛت انضًٛش 6

 .ثزصشفبد غٛش يغؤٔنخ
323 3.29 1.27 

 هتوظطة 65.76

ًٚكُُٙ أٌ أرغبضٗ ثغشعخ عٍ أخطبء  7

 االخشٍٚ.
323 1.34 1.26 

 هتوظطة 65.51

 هستفعة 72.88 1.38 3.64 323 عًم. ثأ٘ انقٛبوأفكش كضٛشا قجم  .3

 هتوظطة 66.50 1.29 1.11 323 اإلخجبس انًؤنًخ.يٍ ال أَضعظ كضٛشا  33

أشاش كضٛشا ثبنخٕف ٔانشْجخ خصٕصب يٍ  33

 انًٕاقف انغذٚذح.
323 2.74 1.25 

 هتوظطة 54.86

 هتوظطة 64.52 1.46 1.31 323 عذد أصذقبئٙ يؾذٔد يًب ٚغجت انزٕرش نٙ. 31

ٚغت عهٗ االَغبٌ أال ُٚغٗ اإلعبءح يًٓب  33

 طبل انضيٍ
323 3.63 1.44 

 هتوظطة 56.97

 هتوظطة 65.45 1.33 3.27 323ال رٕعذ ؽشٚخ دٌٔ قٕاٍَٛ ٔضٕاثظ  33
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  رؾكًٓب.

 هتوظطة 54.98 1.30 3.53 323 .ٔأؽضآَى أرأصش كضٛشا ثًصبئت اٜخشٍٚ 34

يؾذدِ  أفضم انؾٛبح اناشٕائٛخ دٌٔ قٕٛد 35

 .نغهٕكٙ
323 2.75 1.30 

 هتوظطة 55.05

اناليجبالح رغبِ أيٕس رُزبثُٙ كضٛشا ؽبالد  36

 .ٔقضبٚب يًٓخ
323 2.83 1.33 

 هتوظطة 56.59

يشبكم أشاش أٌ كم ٕٚو عذٚذ ٚؾًم نٙ  37

 .عذٚذح
323 3.14 1.40 

 هتوظطة 62.72

 هستفعة 70.34 1.43 3.52 323 أعبَٙ كضٛشا يٍ ٔعكبد صؾٛخ. .3

 هتوظطة 67.43 1.47 3.37 323 أعبَٙ كضٛشا يٍ األسق. 33

أعهٕثٙ فٙ انؾٕاس ْٙ نغخ انؾٕاس ٔانًُبقشخ  33

 .يع اٜخشٍٚ
323 3.37 1.30 

 هتوظطة 67.49

ٔنكٍ ؽبفظذ  خبصًُٙ كضٛشا يٍ األصذقبء 31

 .عهٗ ْذٔئٙ
323 3.06 1.32 

 هتوظطة 61.18

 هتوظطة 58.45 1.36 2.92 323 أَب أثذأ غبنجب ثًصبنؾخ يٍ خبصًُٙ. 33

ٚغزطٛع اإلَغبٌ أٌ ٚزغهت عهٗ انًصبعت    33

 يًٓب كبَذ.
323 3.61 1.34 

 هستفعة 72.14

ناذو قذسرٙ عهٗ يٕاعٓخ فٙ االَزؾبس  أفكش 34

 .يصبعت انؾٛبح
323 3.34 1.45 

 هتوظطة 66.81

انؾٛبح عجبسح عٍ كى ْبئم يٍ  35

 ٔانزؾذٚبد. انًزبعت
323 2.85 1.34 

 هتوظطة 56.90

 هتوظطة 55.60 1.40 2.78 323 .انًضاط أَب شخص عصجٙ 36

 هتوظطة 54.12 1.37 2.71 323 يٍ ٔقٍذ ٜخش.أرقهت فٙ انًضاط  37

 هتوظطة 54.74 1.17 2.74 323 .انًٓبو انزٙ أفشم فٙ رؾقٛقٓبأرأصش ثشذح فٙ  .1

ثأكضش يًب عُذيب أٔاعّ يٕقف يؾضٌ أؽضٌ  13

 .ْٕ يزٕقع
323 2.73 1.35 

 هتوظطة 54.61

يؾذدح يًب ٚجاش عهٗ  دائًب أعٛش ٔفق خطخ 13

 .انشاؽخ انُعغٛخ نٙ
323 3.32 1.34 

 هتوظطة 66.44

 هتوظطة 61.74 0.38 3.09 323 انذسعخ انكهٛخ نالرضاٌ االَعابنٙ 

جاءت بجرجة متػسصة، حيث بمغ االنفعالي  الجرجة الكمية لالتداف ( أف46.6يتزح مغ الججكؿ )

كسا (. 7.60مع انحخاؼ م يارؼ قجره )( %31.2كبشدبة مئػية مقجراىا )( 6.73الستػسط الحدابي )

لجػ السخاىقيغ في مجارس مجيشة رىط جاءت  ( مغ فقخات االتداف االنفعالي17تع تبيغ اف الفقخة رقع )

( 6.36( بستػسط حدابي قجره )أفكخ كثيخا قبل الكياـ بأؼ عسلفي التختيب االكؿ كالتي تشز عمى )

( 48ية الفقخة رقع )%( معبخة عغ درجة مختفعة، كجاء في السختبة الثان24.5كبشدبة مئػية مقجراىا )
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( بستػسط حدابي قجره يدتصيع اإلنداف أف يتغمب عمى السراعب ميسا كانت.كالتي تشز عمى )

كجاء في السختبة الثالثة الفقخة رقع  .معبخة عغ درجة مختفعة( 24.4كبشدبة مئػية مقجراىا )( 6.04)

كبشدبة ( 6.84) ( بستػسط حدابي قجرهأعاني كثيخا مغ كعكات صحية( كالتي تشز عمى )46)

. في حيغ جاء في السختبة االخيخة الفقخة رقع معبخة عغ درجة مختفعة ايزا  ( 26.6مئػية مقجراىا )

( بستػسط حدابي قجره أشعخ أف اىتساماتي تتغيخ بدخعة كفق السػاقف.كالتي تشز عمى )( .)

 .معبخة عغ درجة متػسصة( 84.8كبشدبة مئػية مقجراىا )( 4.04)
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 الدؤال الخامذ: نتائج 3.3.3

االتةةدان فةةي متهسةةظات  (α) ≤0.05تهجةةج فةةخوق ذات داللةةة إحرةةائية عشةةج مدةةتهى الجاللةةة ىةةل 

الجةشذ، والتحرةيل ) اتتعةدى لستغيةخ لجى عيشة من السةخاىقين فةي مةجارس مجيشةة رىةط االنفعالي 

 (؟الجراسي، والرف

 كفيسا يمي نتائج فحريا:( 6-4كانبثق عغ ىحا الدؤاؿ الخامذ الفخضيات الرفخية )

 نتائج الفخضية الخامدة:. 4.8.4.6

االتةةدان فةةي متهسةةظات  (α) ≤0.05تهجةةج فةةخوق ذات داللةةة إحرةةائية عشةةج مدةةتهى الجاللةةة  ال

 .الجشذتعدى لستغيخ االنفعالي لجى عيشة من الظمبة السخاىقين في مجارس مجيشة رىط 

كسػػا ىػػػ  لعيشػػة مدػػتقمة، (t-test) ت اختبػػارالباحػػث اسػػتخجـ  الخامدػػةمػػغ صػػحة الفخضػػية لمتحقػػق 

  .(44.6كاضح في الججكؿ )

 الكميػػػػػة لالتػػػػػدافالستػسػػػػػصات الحدػػػػػابية  لمفػػػػػخكؽ فػػػػػي (t-test) ت نتػػػػػائج اختبػػػػػار: (44.6جػػػػػجكؿ )

 الجشذ.لستغيخ  تبعااالنفعالي لجػ السخاىقيغ في مجارس مجيشة رىط 

 الستغيخ

 

الستهسط  العجد الجشذ
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

قيسة ت 
 السحدهبة

درجات 
 الحخية

الجاللة 
 اإلحرائية

 .34. 3.02 122 ذكس االتصاى االنفعبلً
-2.429 321 .016.** 

 .40. 1.31 201 انثى

 (.α) ≤0.01* دالة إحرائيًا بجرجة عالية عشج مدتهى *                                             (.α) ≤0.05دالة إحرائيًا عشج مدتهى   

كجػػػد فػػخكؽ ذات داللػػة إحرػػائية فػػي متػسػػصات االتػػداف االنفعػػالي  (11.4)يتبػػيغ مػػغ الجػػجكؿ 

إذ بمػػغ الستػسػػط )االنػػاث(، لرػػالح  الجػػشذلػػجػ السػػخاىقيغ فػػي مػػجارس مجيشػػة رىػػط تعػػدػ لستغيػػخ 

(، بيشسػػػا بمػػػغ الستػسػػػط 3.02(، )الػػػحكػر) لػػػجػالحدػػػابي عمػػػى الجرجػػػة الكميػػػة لالتػػػداف االنفعػػػالي 

( عشػػج مدػػتػػ -2.429(، كسػػا تبػػيغ أف قيسػػة )ت( السحدػػػبة )3.13( )االنػػاثالحدػػابي لػػجػ )
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(، كذلػػػظ كسػػػا ىػػػػ كاضػػػح فػػػي الجػػػجكؿ الدػػػابق. كبشػػػاء عميػػػو، رفزػػػت الفخضػػػية 0.016الجاللػػػة )

 .الخامدةالرفخية 

 نتائج الفخضية الدادسة:. 4.8.4.6

االتةةدان فةةي متهسةةظات  (α) ≤0.05ال تهجةةج فةةخوق ذات داللةةة إحرةةائية عشةةج مدةةتهى الجاللةةة 

 .التحريل العمسي لستغيخ تعدى االنفعالي لجى عيشة من الظمبة السخاىقين في مجارس مجيشة رىط 

الستػسػػػصات الحدػػػابية كاالنحخافػػػات الس ياريػػػة  الدادسػػػة تػػػع اسػػػتخخاج مػػػغ صػػػحة الفخضػػػيةلمتحقػػػق 

 (.44.6كذلظ كسا ىػ كاضح في الججكؿ ) ،التحريل العمسيلستغيخ تبعا  االتداف االنفعالي لسدتػػ 

 تبعػػا  درجػػة االتػػداف االنفعػػالي كاالنحخافػػات الس ياريػػة لسدػػتػػ  ،: الستػسػػصات الحدػػابية44.6جػػجكؿ 

 التحريل العمسي.لستغيخ 

الستهسط  العجد التحريل العمسي الستغيخ
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 االتصاى االنفعبلً

 

 .42. 3.11 137 هوتبش

 .38. 3.08 139 جٍد جدا  
 .26. 3.06 47 جٍد فوب دوى

في متػسصات درجات درجة االتداف االنفعالي لجػ السخاىقيغ  تقارب( كجػد 44.6يتزح مغ الججكؿ )

في مجارس مجيشة رىط عمى اختالؼ مدتػػ تحريميع العمسػي. كلفحػز الفخضػية تػع اسػتخخاج نتػائج 

.(46.6الججكؿ )تحميل التبايغ األحادؼ كسا ىػ كارد في 

( One Way Analysis of Variance) : نتػػائج اختبػػار تحميػػل التبػػايغ األحػػادؼ46.6جكؿ جػػ

 تحريل العمسي.لمكفقا  االتداف االنفعالي لمفخكؽ في درجات 

 األبعاد
 

درجات  مجسهع السخبعات مرجر التباين
 الحخية

متهسط 
 السخبعات

قيسة ف 
 السحدهبة

الجاللة 
 اإلحرائية

 .744. .296. .044. 2 .087. بين السجسهعات االتصاى االنفعبلً
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   .147. 320 47.181 داخل السجسهعات 

  322 47.268 السجسهع

 (.α) ≤0.01* دالة إحرائيا بجرجة عالية عشج مدتهى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحرائيا عشج مدتهى 

 (α) ≤0.05( انو ال تػجج فخكؽ ذات داللػة إحرػائية عشػج مدػتػػ الجاللػة 46.6يتزح مغ الججكؿ )

، فقػػج التحرػػيلفػػي متػسػػصات االتػػداف االنفعػػالي لػػجػ السػػخاىقيغ فػػي مػػجارس مجيشػػة رىػػط تبعػػا  لستغيػػخ 

ىػحا يػجعػ ك  (،6.266( عشػج مدػتػػ الجاللػة )6.450بمغت قيسة )ؼ( السحدػػبة عمػى الجرجػة الكميػة )

 .ةدادسالإلى قبػؿ الفخضية الرفخية 

 نتائج الفخضية الدابعة:. 1.3.3.3

االتةةةدان فةةةي متهسةةةظات  (α) ≤0.05ال تهجةةةج فةةةخوق ذات داللةةةة إحرةةةائية عشةةةج مدةةةتهى الجاللةةةة 

 .الرف لستغيخ تعدى لجى عيشة من الظمبة السخاىقين في مجارس مجيشة رىط  االنفعالي

الستػسػصات الحدػابية كاالنحخافػات الس ياريػة لسدػتػػ  ة تع استخخاجبعلمتحقق مغ صحة الفخضية الدا

 (.14.4االتداف االنفعالي تبعا  لستغيخ الرف، كذلظ كسا ىػ كاضح في الججكؿ )

: الستػسػػصات الحدػػابية، كاالنحخافػػات الس ياريػػة لسدػػتػػ االتػػداف االنفعػػالي تبعػػا  لستغيػػخ 14.4جػػجكؿ 

 الرف.

الستهسط  العجد الرف الستغيخ
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 االتصاى االنفعبلً

 

 35.. 2.94 60 العبشس

 .3.. 3.05 143 الحبدي عشس
 33.. 3.19 120 الثبنً عشس

( كجػد اختالؼ في متػسصات درجات االتداف االنفعالي لجػ السخاىقيغ في 46.6يتزح مغ الججكؿ )

مػػػجارس مجيشػػػة رىػػػط عمػػػى اخػػػتالؼ صػػػفػفيع. كلفحػػػز الفخضػػػية تػػػع اسػػػتخخاج نتػػػائج تحميػػػل التبػػػايغ 

.(48.6الججكؿ )األحادؼ كسا ىػ كارد في 
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( One Way Analysis of Variance: نتػػائج اختبػػار تحميػػل التبػػايغ األحػػادؼ )15.4جػػجكؿ 

 مرف.للمفخكؽ في درجات االتداف االنفعالي كفقا  

 األبعاد
 

درجات  مجسهع السخبعات مرجر التباين
 الحخية

متهسط 
 السخبعات

قيسة ف 
 السحدهبة

الجاللة 
 اإلحرائية

االتصاى 

 االنفعبلً

 

 1.287 2 2.575 بين السجسهعات
9.218 

 

..000** 

 
 .140. 320 44.693 داخل السجسهعات

  322 47.268 السجسهع

 (.α) ≤0.01* دالة إحرائيا بجرجة عالية عشج مدتهى *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحرائيا عشج مدتهى 

فػػي  (α) ≤0.05فػخكؽ ذات داللػػة إحرػائية عشػػج مدػتػػ الجاللػػة  كجػػػد( 15.4يتزػح مػػغ الجػجكؿ )

الحاجات لجػ السخاىقيغ في مجارس مجيشة رىط تبعا  لستغيخ الرف، فقج بمغت قيسة متػسصات إشباع 

(، 0.000( عشػػػػج مدػػػػتػػ الجاللػػػػة )9.218)االنفعػػػػالي  )ؼ( السحدػػػػبة عمػػػػى الجرجػػػػة الكميػػػػة لالتػػػداف

، قػػػاـ الباحػػػث لالتػػػداف االنفعػػػاليكلسعخفػػػة مرػػػجر الفػػػخكؽ كاختبػػػار اتجػػػاه الجاللػػػة عمػػػى الجرجػػػة الكميػػػة 

 (.16.4( ككانت نتائج ىحا االختبار كسا ىي في الججكؿ )Tukey)تػكي  اختبار باستخجاـ

 .تبعا  لستغيخ الرف لسعخفة اتجاه الجاللة ( Tukey)تػكي  اختبار : نتائج40.6ججكؿ 

 الثبنً عشس الحبدي عشس العبشس الرف الستغيخ

23776..- 09576..-  العبشس االتدان االنفعالي
*
 

14200..-   الحبدي عشس
*
 

    الثبنً عشس

حيػث تذػيخ  ( أف الفخكؽ كانت دالة لرػالح الستػسػصات الحدػابية األعمػى،6.40) يتزح مغ الججكؿ

تبعػا  لستغيػخ الرػف أف الفػخكؽ كانػت الجرجة الكمية لالتداف االنفعػالي،  السقارنات البعجية لمفخكؽ عمى

شمبػة الرػف بيغ شمبة الرفيغ )العاشخ، كالحػادؼ عذػخ( كبػيغ شمبػة الرػف )الثػاني عذػخ( لرػالج 
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، كتبعا  لػجػد فػخكؽ ذات داللػة احرػائية فػاف ىػحا يػجعػ إلػى رفػس الفخضػية الرػفخية )الثاني عذخ(

  .ةبعالدا
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 خامذالفرل ال

 مشاقذة نتائج الجراسة

كربصيا مع الجراسات الدابقة، ، كمشاقذتيا يتزسغ ىحا الفرل عخضا  كامال  كمفرال  لشتائج الجراسة

 ككضع مجسػعة مغ التػصيات ذات العالقة بشتائج الجراسة.

 نتائج الجراسة مشاقذة  4.6

 الدؤال االول:مشاقذة  3.3.3

متهسظات درجة تقجيخ بين ( α) ≤0.05تهجج عالقة ذات داللة إحرائية عشج مدتهى الجاللةىل 

 الحات وبين متهسظات االتدان االنفعالي لجى السخاىقين في مجارس مجيشة رىط؟

 الفخضية الرفخية االكلى: الخامذكانبثق عغ ىحا الدؤاؿ 

 نتائج الفخضية االولى: 3.3.3.3

متهسةظات تقةجيخ الةحات  بين( α) ≤0.05عالقة ذات داللة إحرائية عشج مدتهى الجاللة ال تهجج

 وبين متهسظات االتدان االنفعالي لجى عيشة من السخاىقين في مجارس مجيشة رىط.

الجرجػػة الكميػػة لتقػػجيخ الػػحات كبػػيغ  اضيػػخت الجراسػػة كجػػػد عالقػػة ايجابيػػة ذات داللػػة إحرػػائية بػػيغ

تقػجيخ الػحات كبػػيغ الجرجػة الكميػة لالتػداف االنفعػالي، كتبعػػا لػجػػد عالقػة ايجابيػة دالػة إحرػػائيا  بػيغ 

 فقج تع رفس الفخضية الرفخية االكلى. االتداف االنفعالي لجػ السخاىقيغ في مجارس مجيشة رىط

( كالتػػي 4645كىػػي دراسػػة مػػؤنذ)،تتفػػق ىػػحه الشتيجػػة مػػع دراسػػة قخيبػػة جػػجا مػػغ حيػػث الستغيػػخات 

أشارت الى كجػد عالقة إيجابية ذات داللة إحرائية بيغ تقجيخ الحات كبيغ االبتكار االنفعالي لجػ 

 كاتفقػػػت نتػػػائج ىػػػحه الجراسػػػة مػػػع دراسػػػة الخبيػػػع كعصيػػػة ،معمسػػػي السخحمػػػة األساسػػػية فػػػي مجيشػػػة غػػػدة 
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كالتػػي أشػػارت الػػى كجػػػد عالقػػة ارتباشيػػة دالػػة إحرػػائيا بػػيغ مدػػتػػ ضػػبط الػػحات كبػػيغ  (4640)

كاتفقػت ىػػحه ،اد االتػداف االنفعػػالي لجيػو ز كأنػو كمسػػا زاد الفػخد مػغ ضػػبط ذاتػو كمسػا ،االتػداف االنفعػالي 

ـ االتداف ( كالتي اشارت الى كجػد عالقة ارتباشية مػجبة بيغ مفيػ 4665الجراسة مع دراسة مبارؾ)

كاتفقػت نتػائج ىػحه الجراسػة مػع ،االنفعالي كبيغ مفيػـ الحات لجػ الصمبة الستسيديغ كالصمبة العادييغ 

( كالتػػي أشػػارت الػػى كجػػػد عالقػػة ارتباشيػػة دالػػة إحرػػائيا بػػيغ مدػػتػيات 4668دراسػػة بشػػي يػػػنذ)

غ العالقػة بػيغ مفيػـػ غيخ أف الباحث لع يجج دراسػة تتحػجث عػ ،تأكيج الحات كبيغ االتداف االنفعالي

 تقجيخ الحات كاالتداف االنفعالي بالتحجيج كىحا ما يسيد الجراسة الحالية.

كيخػ الباحث أف الشتائج التي تػصػل إلييػا مػغ خػالؿ الجراسػة كالتػي اتفقػت مػع دراسػات سػابقة فييػا 

أف تقػػجيخ  تػػجؿ عمػػى،متغيػػخات قخيبػػة جػػجا مػػغ متغيػػخات الجراسػػة )تقػػجيخ الػػحات كاالتػػداف االنفعػػالي( 

فسػغ خػالؿ   ، السػجارس الحات يمعب دكر محػرؼ في مدتػيات االتداف االنفعالي لجػ السخاىقيغ في

الرػرة التي يكػنيا الصالب السخاىق عغ نفدػو سػػاء كانػت ىػحه الرػػرة إيجابيػة أك سػمبية ال بػج أف 

ال بػػج أف يكػػػف  تتػػخجع مػػغ خػػالؿ سػػمػكو الطػػاىخؼ كالصالػػب أك الفػػخد الػػحؼ لجيػػو تقػػجيخ ذات مختفػػع

متػػدف مػػغ حيػػث االنفعػػاؿ كمػػغ الرػػعب جػػجا أف نجػػج شػػخز لجيػػو تقػػجيخ ذات عػػاؿ بيشسػػا نجػػج أف 

 سمػكو ال يتػافق مع معاييخ السجتسع.

 . مشاقذة نتائج الدؤال الثاني:3.3.3 

 ما درجة تقجيخ الحات لجى السخاىقين في مجارس مجيشة رىط؟

كبشدبة ( 6.33جاءت بجرجة مختفعة، حيث بمغ الستػسط الحدابي )تقجيخ الحات الجرجة الكمية ل أف

( مغ 1(. كسا تع تبيغ اف الفقخة رقع )2..7مع انحخاؼ م يارؼ قجره )( %26.7مئػية مقجراىا )
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لجػ السخاىقيغ في مجارس مجيشة رىط جاءت في التختيب االكؿ كالتي تشز عمى  فقخات تقجيخ الحات

%( 54.4( كبشدبة مئػية مقجراىا )3..6( بستػسط حدابي قجره )أعتبخ نفدي مرجر فخخ لػالجؼ)

أجج في نفدي ( كالتي تشز عمى )5معبخة عغ درجة مختفعة ججا ، كجاء في السختبة الثانية الفقخة رقع )

 .معبخة عغ درجة مختفعة( 54.4كبشدبة مئػية مقجراىا )( 6.44( بستػسط حدابي قجره )شالب متفيع

( بستػسط تػقعات السعمسيغ مشي عالية( كالتي تشز عمى )6كجاء في السختبة الثالثة الفقخة رقع )

. في حيغ جاء في معبخة عغ درجة مختفعة ايزا  ( 54.4كبشدبة مئػية مقجراىا )( 6.60حدابي قجره )

( جاه االخخيغتخاكدني أفكار غخيبة تجاه ذاتي كتكالتي تشز عمى )( 71السختبة االخيخة الفقخة رقع )

 .معبخة عغ درجة متػسصة( 82.5كبشدبة مئػية مقجراىا )( 4.55بستػسط حدابي قجره )

( كالتي أشارت أف تقجيخ الحات لجػ القاصخيغ 7710)اتفقت نتائج ىحه الجراسة مع دراسة أبػ شاعة 

تي ( كال.771)مع نتائج دراسة سسػر  %(، كاتفقت26.76بالحبذ السشدلي جاء بجرجة مختفعة )

 ،%(27أشارت أف مدتػػ تقجيخ الحات الكمي لجػ الفتيات الستأخخات في الدكاج جاء بجرجة )

( كالتي أشارت الى تقجيخ ذات مختفع لجػ شمبة Hamarta,2009كاتفقت مع دراسة ىا مارتا )

بجرجة الجامعة كاتفقت مع دراسة أبػ شسالة أف الجرجة الكمية لتقجيخ الحات لجػ زكجات الذيجاء جاء 

 مختفعة.

كيعدك الباحث ىحه الشتيجة أف الجرجة الكمية لتقجيخ الحات لجػ الصالب السخاىقيغ في مجارس الثانػية 

ألف الصالب السخاىق في فتخة الثانػية تكػف لجيو عجة عػامل متجاخمو  ،بسجيشة رىط جاءت مختفعة 

قجراتو العقمية باإلضافة الى شعػره  كعمى مجػ، مشيا التقييع العاـ كاالحكاـ التي يرجرىا عمى نفدو 

كسا أف مخحمة الثانػية مغ خالليا يتحجد  ،باضصخاب اليػية كال يػجج مدار محجد يسكغ أف يدمظ فيو
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مدتقبل حياة الصالب لحلظ نجج أف الصالب السخاىقيغ عمى قجر عالي مغ تقجيخ الحات في مخحمة 

 رسع مالمح حياة الصالب السدتقبمية .الثانػية لسا ليا مغ أىسية )مخحمة الثانػية( في 

 

 الدؤال الثالث: مشاقذة نتائج 1.3.3

تقةةجيخ فةةي متهسةةظات  (α) ≤0.05تهجةةج فةةخوق ذات داللةةة إحرةةائية عشةةج مدةةتهى الجاللةةة ىةةل 

الجةةشذ، والتحرةةيل الجراسةةي، ) اتتعةةدى لستغيةةخ لةةجى السةةخاىقين فةةي مةةجارس مجيشةةة رىةةط الةةحات 

 (؟والرف

 ( كفيسا يمي نتائج فحريا:6-4الثاني الفخضيات الرفخية )كانبثق عغ ىحا الدؤاؿ 

 الثانية: . مشاقذة نتائج الفخضية4.6.4.6

تقةجيخ الةحات في متهسظات  (α) ≤0.05تهجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتهى الجاللة  ال

 .الجشذتعدى لستغيخ لجى السخاىقين في مجارس مجيشة رىط 

كجػػػػد فػػػخكؽ ذات داللػػػة إحرػػػائية فػػػي متػسػػػصات تقػػػجيخ الػػػحات لػػػجػ تذػػػيخ نتػػػائج الجراسػػػة إلػػػى 

إذ بمػػػػغ الستػسػػػػط )االنػػػػاث(، لرػػػػالح  الجػػػػشذالسػػػػخاىقيغ فػػػػي مػػػػجارس مجيشػػػػة رىػػػػط تعػػػػدػ لستغيػػػػخ 

(، بيشسػا بمػغ الستػسػط الحدػابي 3.51(، )الػحكػر) لػجػالحدابي عمى الجرجة الكمية لتقجيخ الحات 

( عشػػػج مدػػػتػػ الجاللػػػة -3.824قيسػػػة )ت( السحدػػػػبة )(، كسػػػا تبػػػيغ أف 3.75( )االنػػػاثلػػػجػ )

(، كذلػػظ كسػػا ىػػػ كاضػػح فػػي الجػػجكؿ الدػػابق. كبشػػاء عميػػو، رفزػػت الفخضػػية الرػػفخية 0.000)

 .الثانية

( كالتػي أشػارت إلػى عػجـ كجػػد فػخكؽ 2018لع تتفق ىحه الجراسة مع دراسة التي أجخاىػا )مػػنذ،

جػ السعمسػػػيغ فػػػي محافطػػػات غػػػدة تعػػػدػ الػػػى ذات داللػػػة إحرػػػائية فػػػي مدػػػتػيات تقػػػجيخ الػػػحات لػػػ
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( كالتػي أشػارت الػى 2017كال تتفق نتائج ىحه الجراسة مع دراسة فخحػات كحسػػدة) ،متغيخ الجشذ

عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية في متػسصات تقجيخ الحات لجػ شالب الجامعة تعدػ الػى 

ت الػػى عػػجـ كجػػػد فػػخكؽ ذات ( كالتػػي أشػػار 2015كىػػحا ال يتفػػق مػػع دراسػػة قسػػخ) ،متغيػػخ الجػػشذ

كاتفقػت ،في مدتػيات تقجيخ الحات تعدػ الى متغيخ الجشذ لػجػ شػالب الجامعػة  إحرائيةداللة 

( التػػػي أشػػػارت الػػػى كجػػػػد فػػػخكؽ ذات داللػػػة 2007ىػػػحه الجراسػػػة مػػػع دراسػػػة مػػػارتيشيد كآخػػػخكف)

.إحرائية تعدػ الى متغيخ الجشذ لجػ السخاىقيغ في السجارس 

كيعػػدك الباحػػث ىػػحه الشتيجػػة كىػػي كجػػػد فػػخكؽ ذات داللػػة إحرػػائية فػػي متػسػػصات تقػػجيخ الػػحات 

تعػػدػ الػػى متغيػػخ الجػػشذ لرػػالح االنػػاث بدػػبب ثقافػػة كقػػيع السجتسػػع الػػحؼ يسػػشح الػػحكػر فػػخص 

تقػجيخا بالسقارنػة  يكػنػػا أقػلاالمخ الػحؼ يػجفع الصالبػات السخاىقػات الػى أف ،كحقػؽ أكثخ مغ السخأة 

باإلضػافة الػى أسػمػب التشذػئة  ،في ضل معػاييخ مجتسػع ال تدػاىع فػي الشسػػ كالتصػػر ،حكػرمع ال

االجتساعيػػة التػػي تتمقاىػػا الصالبػػة السخاىقػػة داخػػل األسػػخة كمػػجػ تػػػفيخ األسػػخة احتياجػػات الصالبػػة 

ات أما فيسا يتعمق بالحكػر فقج كانت ندػبة تقػجيخ الػحات لػجييع اكبػخ بالسقارنػة مػع الصالبػ،السخاىقة 

كىحا نابع أيزا مغ معػاييخ كقػيع السجتسػع التػي تػػفخ لمػحكػر حقػػؽ أكثػخ مػغ االنػاث ،السخاىقات 

 خرػصا السجتسعات العخبية.

 مشاقذة نتائج الفخضية الثالثة:. 4.6.4.6

درجةة تقةجيخ في متهسةظات  (α) ≤0.05ال تهجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتهى الجاللة 

 .التحريل العمسي لستغيخ تعدى الحات لجى السخاىقين في مجارس مجيشة رىط 
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فػػػي  (α) ≤0.05تذػػػيخ نتػػػائج الجراسػػػة إلػػػى كجػػػػد فػػػخكؽ ذات داللػػػة إحرػػػائية عشػػػج مدػػػتػػ الجاللػػػة 

، فقػج بمغػت قيسػة التحرػيلمتػسصات تقجيخ الحات لجػ السخاىقيغ في مجارس مجيشة رىط تبعػا  لستغيػخ 

كلسعخفػة مرػجر الفػخكؽ  (،6.666( عشج مدتػػ الجاللة )5.526السحدػبة عمى الجرجة الكمية ))ؼ( 

( Tukey)تػػكي  باسػتخجاـ اختبػار احػثقػاـ الب لتقػجيخ الػحاتكاختبار اتجاه الجاللة عمى الجرجة الكمية 

 عمػػى،أف الفػػخكؽ كانػػت دالػػة لرػػالح الستػسػػصات الحدػػابية األتذػػيخ إلػػى  ككانػػت نتػػائج ىػػحا االختبػػار

تبعػا  لستغيػخ التحرػيل العمسػي ، لتقجيخ الحاتالجرجة الكمية  حيث تذيخ السقارنات البعجية لمفخكؽ عمى

تحرػػيميع حيغ السػػخاىقيغ  الػػبػػيغ السػػخاىقيغ الػػحيغ تحرػػيميع العمسػػي )مستػػاز( كبػػيغ أف الفػػخكؽ كانػػت 

كىػػحا يػػجعػ إلػػى رفػػس )مستػػاز(، السػػخاىقيغ الػػحيغ تحرػػيميع العمسػػي )جيػػج فسػػا دكف( لرػػالج العمسػػي 

 الفخضية الرفخية الثالثة.

( كالتػػػي أشػػػارت الػػػى كجػػػػد عالقػػػة دالػػػة 4648)اتفقػػػت نتػػػائج الجراسػػػة الحاليػػػة مػػػع نتػػػائج دراسػػػة قسػػػخ 

 احرائيا بيغ مدتػػ تقجيخ الحات كالتقجيخ الجامعي لجػ الصمبة.

تقػػجيخ الػػحات لػػجػ كيعػػدك الباحػػث ىػػحه الشتيجػػة الػػى كجػػػد فػػخكؽ ذات داللػػة إحرػػائية فػػي متػسػػصات 

بأف تقجيخ الصالب لحاتػو يجفعػو عمػى  ،السخاىقيغ في مجارس مجيشة رىط تعدػ لستغيخ التحريل العمسي

( الػى مرػصمح الذػعػر بالكفػاءة كىػػ أحػج 4660)ككسػا أشػار جػخادات  ،نحػ كبيخ نحػ تحقيق أىجافو

يا الفخد مغ أجل تحكيقيا تحقيق األىجاؼ التي كضع ،كىحا السكػف مختبط بسجػمكػنات تقجيخ الحات 

كىحا مػا تبػيغ مػغ خػالؿ نتػائج الجراسػة  ،فالسثابخة عمى تحقيق األىجاؼ تجعل الذعػر بالكفاءة مدتسخ

كالدبب ،فالصالب الحؼ لجيو تحريل عمسي بجرجة امتياز مغ الصبيعي أف نجج لجيو تقجيخ ذات مختفع 

يشسا الصالب الحؼ لجيو تحريل جيج فسػا أنو يزع األىجاؼ كمغ خالؿ خصػات معيشة يقـػ بتحكيقيا ب



94 
 

خرػصا حيغ يزع األىجاؼ كال يتسكغ مغ تحكيقيػا أك  ، دكف ال يسكغ أف يتشامى لجيو تقجيخ الحات

االمخ الحؼ يزعف الخعبة لجيو مسا يؤدؼ الى تخاجػع فػي ،يحقق تقجـ في السػاد كارتفاع في الجرجات 

الجراسة أف ىشالظ فخؽ كاضػح بػيغ تقػجيخ الػحات لػجػ  كلسدشا مغ خالؿ نتائج ،درجة تقجيخ الحات لجيو

الصالب السخاىقيغ مغ ذكؼ التحريل السختفع )مستاز( كبيغ الصالب مغ ذكؼ التحريل السشخفس أك 

 الستػسط ) جيج فسا دكف(.

 نتائج الفخضية الخابعة:. مشاقذة 1.1.3.3

 تقةجيخ الةحاتفةي متهسةظات  (α) ≤0.05ال تهجج فخوق ذات داللة إحرةائية عشةج مدةتهى الجاللةة 

 .الرف لستغيخ تعدى لجى السخاىقين في مجارس مجيشة رىط 

فػػي متػسػػصات إشػػباع الحاجػػات  (α) ≤0.05فػػخكؽ ذات داللػػة إحرػػائية عشػػج مدػػتػػ الجاللػػة  كجػػػد

لػػجػ السػػخاىقيغ فػػي مػػجارس مجيشػػة رىػػط تبعػػا  لستغيػػخ الرػػف، فقػػج بمغػػت قيسػػة )ؼ( السحدػػػبة عمػػػى 

(، كلسعخفػػػة مرػػػجر الفػػػخكؽ 0.000( عشػػػج مدػػػتػػ الجاللػػػة )16.362)تقػػػجيخ الػػػحات الجرجػػػة الكميػػػة ل

( Tukey)تػػكي  ، قاـ الباحث باستخجاـ اختبارلتقجيخ الحاتكاختبار اتجاه الجاللة عمى الجرجة الكمية 

 أف الفػػخكؽ كانػػت دالػػة لرػػالح الستػسػػصات الحدػػابية األعمػػى،تذػػيخ إلػػى ككانػػت نتػػائج ىػػحا االختبػػار 

تبعا  لستغيخ الرف أف الفخكؽ الجرجة الكمية لتقجيخ الحات،  حيث تذيخ السقارنات البعجية لمفخكؽ عمى

شمبػػة بػػيغ شمبػػة الرػػف )العاشػػخ( كبػػيغ شمبػػة الرػػفيغ )الحػػادؼ عذػػخ، كالثػػاني عذػػخ( لرػػالح كانػػت 

جعػ إلػى ، كتبعػا  لػجػػد فػخكؽ ذات داللػة احرػائية فػاف ىػحا يػالرفيغ )الحادؼ عذخ، كالثاني عذػخ(

  .الخابعةرفس الفخضية الرفخية 
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لػة عشػج مدػتػػ لع تتفػق نتػائج ىػحه الفخضػية كىػي كجػػد فػخكؽ ذات داللػة إحرػائية عشػج مدػتػػ الجال

الجاللة في متػسصات إشباع الحاجات لجػ السخاىقيغ في مجارس مجيشة رىط تعدػ الى متغيػخ الرػف 

 ،فخكؽ دالة احرائيا تعدػ الى متغيخ السجرسة( التي أشارت الى عجـ كجػد 2018مع دراسة مػنذ)

( التي أشارت الى عجـ كجػد فػخكؽ ذات داللػة إحرػائية 2017كلع تتفق مع دراسة فخحات كحسػدة )

 في تقجيخ الصمبة لحكاتيع تعدػ الى متغيخ السدتػػ الجراسي.

كالتي أكجت أنو كيخػ الباحث أف تقجيخ الحات حدب متغيخ الرف كسا تبيغ مغ خالؿ نتائج الجراسة 

حيػػث كػػاف الصػػالب مػػغ الرػػف الحػػادؼ ،تػجػػج فػػخكؽ فػػي مدػػتػػ تقػػجيخ الػػحات تبعػػا لسدػػتػػ الرػػف 

ىػػحا نػػابع باألسػػاس مػػغ تػػجاخل ،عذػػخ كالثػػاني عذػػخ أكثػػخ تقػػجيخا لمػػحات مػػغ شػػالب الرػػف العاشػػخ 

عجاديػة كػف الصالب قػادـ مػغ السخحمػة اإل ،األمػر فيسا بيشيا كعجـ الػضػح خالؿ عاـ الرف العاشخ

مسػا يجعمػو يذػعخ ،كمخحمة الثانػيػة بيئػة ججيػجة بالشدػبة لػو مػغ حيػث السػػاد كالسشػاىج كشػخؽ التػجريذ 

ىشالظ عامل أخػخ أيزػا كىػػ العسػخ فػالفخد ،بعجـ االستقخار االمخ الحؼ يشعكذ سمبا عمى تقجيخه لحاتو 

خاص األكبػػخ مشػػو سػػشا عػػاـ بػػالصبع ال يشطػخ الػػى العػػالع السحػيط بػػو مثػػل األشػ 16الػحؼ ىػػػ فػػي جيػل 

كىػحا مػا انعكػذ خػالؿ اجػخاء  ،كمغ السعخكؼ أنو كمسا تقجـ الفخد في العسخ كمسا رفع مػغ تقػجيخه لحاتػو

بدػبب تخصػييع ،الجراسة عشجما تبيغ اف شالب الرف الحػادؼ عذػخ كالثػاني عذػخ كػانػا أكثػخ تقػجيخا 

 بيا مغ أىع أقل مشيع عسخا. كعجـ الػضػح كمخحمة اضصخاب اليػية التي يذعخ  االستقخارمخحمة 

 نتائج الدؤال الخابع: ة. مشاقذ3.3.3

 عيشة من السخاىقين في مجارس مجيشة رىط؟ االنفعالي لجىما درجة االتدان 
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لإلجابػػة عػػغ سػػؤاؿ الجراسػػة الخابػػع تػػع اسػػتخخاج الستػسػػصات الحدػػابية كاالنحخافػػات الس ياريػػة لسدػػتػػ 

 .مجارس مجيشة رىطاالتداف االنفعالي لجػ السخاىقيغ في 

( 6.73جػػاءت بجرجػػة متػسػػصة، حيػػث بمػػغ الستػسػػط الحدػػابي )االنفعػػالي  الجرجػػة الكميػػة لالتػػداف أف

( 17(. كسا تع تبيغ اف الفقخة رقع )7.60مع انحخاؼ م يارؼ قجره )( %31.2كبشدبة مئػية مقجراىا )

لػػجػ السػػخاىقيغ فػػي مػػجارس مجيشػػة رىػػط جػػاءت فػػي التختيػػب االكؿ كالتػػي  مػػغ فقػػخات االتػػداف االنفعػػالي

( كبشدػػبة مئػيػػة مقػػجراىا 6.36( بستػسػػط حدػػابي قػػجره )أفكػػخ كثيػػخا قبػػل الكيػػاـ بػػأؼ عسػػلتػػشز عمػػى )

( كالتػػػي تػػػشز عمػػػى 48%( معبػػػخة عػػػغ درجػػػة مختفعػػػة، كجػػػاء فػػػي السختبػػػة الثانيػػػة الفقػػػخة رقػػػع )24.5)

كبشدػػبة ( 6.04( بستػسػػط حدػػابي قػػجره )عمػػى السرػػاعب ميسػػا كانػػت. يدػػتصيع اإلندػػاف أف يتغمػػب)

( كالتػي تػشز 46كجاء في السختبة الثالثة الفقػخة رقػع ) .معبخة عغ درجة مختفعة( 24.4مئػية مقجراىا )

( 26.6كبشدػبة مئػيػة مقػجراىا )( 6.84( بستػسػط حدػابي قػجره )أعاني كثيخا مغ كعكات صحيةعمى )

كالتػػي تػػشز عمػػى ( .. فػػي حػػيغ جػػاء فػػي السختبػػة االخيػػخة الفقػػخة رقػػع )ايزػػا  معبػػخة عػػغ درجػػة مختفعػػة 

كبشدػػػبة مئػيػػػة ( 4.04( بستػسػػػط حدػػػابي قػػػجره )أشػػػعخ أف اىتسامػػػاتي تتغيػػػخ بدػػػخعة كفػػػق السػاقػػػف.)

 .معبخة عغ درجة متػسصة( 84.8مقجراىا )

الػػػػزف الشدػػبي لػػػجػ ( كالتػػي أشػػارت أف 4642)كاتفقػػت نتػػائج ىػػػحه الجراسػػة مػػع نتػػػائج دراسػػة عاشػػػػر 

كسا اتفقت نتائج ىحه الجراسػة مػع دراسػة الخبيػع  ،%(80مسخضي العشاية الفائقة جاء بجرجة متػسصة )

( كالتػػي أشػػارت أف مدػػتػػ االتػػداف االنفعػػالي لػػجػ شمبػػة جامعػػة اليخمػػػؾ جػػاء بجرجػػة 4640)كعصيػػة 

أشػػػػارت أف االتػػػػداف ( كالتػػػي 4648كاتفقػػػػت نتػػػػائج ىػػػحه الجراسػػػػة مػػػػع دراسػػػة أبػػػػػ مرػػػػصفى)،متػسػػػصة 

االنفعالي لجػ مسخضي الصػارغ فػي السدتذػفيات الحكػميػة جػاء بجرجػة متػسػصة  كاتفقػت نتػائج ىػحه 
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( كالتي أشارت أف درجة االتداف االنفعالي لجػ األشفاؿ السزصخبيغ 4646الجراسة مع دراسة الغحائي)

( 4668اسػػة بشػػي يػػػنذ )%( كاتفقػػت نتػػائج ىػػحه الجراسػػة مػػع در 24كالميػػا  جػػاءت بجرجػػة متػسػػصة )

كالتػػي أشػػارت أف الجرجػػة الكميػػة لالتػػداف االنفعػػالي لػػجػ شمبػػة الجامعػػة جػػاءت بجرجػػة متػسػػصة كاتفقػػت 

( التػػػي أشػػػارت أف درجػػػة االتػػػداف االنفعػػػالي لػػػجػ الصمبػػػة الػػػحيغ يجرسػػػػف 4646) Kumarمػػػع دراسػػػة 

 بالسجارس الثانػية الحكػمية جاءت بجرجة متػسصة .

ه الشتيجة في أف الجرجة الكمية لالتداف االنفعالي جاءت بجرجة متػسصة بدبب أف كيخػ الباحث اف ىح

كتحجيػػػجا فػػػي كقػػػت ،الصػػػالب فػػػي مخحمػػػة الثانػيػػػة يتعخضػػػػف الػػػى كػػػع ىائػػػل مػػػغ الستاعػػػب كالرػػػعاب 

االمتحانات باإلضػافة الػى مدػتػػ كشبيعػة القػجرات السػجػػدة لكػل شالػب فػي كيفيػة الػتحكع بانفعاالتػو 

كالت كالتػي تحػجث خػارج اشػار السجرسػة يسكػغ أف تدػاىع فػي مشػع ارتفػاع ندػبة االتػداف كسا أف السذػ،

كسػا أف عػجـ كجػػد تػجيػو كارشػاد الـز سػػاء مػغ االسػخة أك مػغ البيػت  ،االنفعالي لجػ شػالب الثانػيػة

كعػػػجـ قػػػجرة الفػػػخد فػػػي الدػػػيصخة عمػػػى ،أك مػػغ السجرسػػػة يدػػػاىع فػػػي انخفػػػاض كتػػػجني االتػػػداف االنفعػػالي 

 التو.انفعا

 الدؤال الخامذ: نتائج 3.3.3

االتةةدان فةةي متهسةةظات  (α) ≤0.05تهجةةج فةةخوق ذات داللةةة إحرةةائية عشةةج مدةةتهى الجاللةةة ىةةل 

الجةشذ، والتحرةيل ) اتتعةدى لستغيةخ لجى عيشة من السةخاىقين فةي مةجارس مجيشةة رىةط االنفعالي 

 (؟الجراسي، والرف

 ( كفيسا يمي نتائج فحريا:6-4)كانبثق عغ ىحا الدؤاؿ الخامذ الفخضيات الرفخية 

 نتائج الفخضية الخامدة:. 4.8.4.6
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االتةةدان فةةي متهسةةظات  (α) ≤0.05تهجةةج فةةخوق ذات داللةةة إحرةةائية عشةةج مدةةتهى الجاللةةة  ال

 .الجشذتعدى لستغيخ االنفعالي لجى عيشة من الظمبة السخاىقين في مجارس مجيشة رىط 

كجػػػد فػػػخكؽ ذات داللػػػة إحرػػػائية فػػػي متػسػػػصات االتػػػداف االنفعػػػالي لػػػجػ السػػػخاىقيغ فػػػي مػػػجارس 

إذ بمػغ الستػسػط الحدػابي عمػى الجرجػة الكميػة )االنػاث(، لرػالح  الجشذمجيشة رىط تعدػ لستغيخ 

(، 3.13( )االنػاث(، بيشسا بمغ الستػسػط الحدػابي لػجػ )3.02(، )الحكػر) لجػلالتداف االنفعالي 

(، كذلػػظ كسػػا ىػػػ 0.016( عشػػج مدػػتػػ الجاللػػة )-2.429تبػػيغ أف قيسػػة )ت( السحدػػػبة )كسػػا 

 .الخامدةكاضح في الججكؿ الدابق. كبشاء عميو، رفزت الفخضية الرفخية 

( التػػي أشػػارت الػػى كجػػػد فػػخكؽ دالػػة 2008اتفقػػت نتػػائج ىػػحه الجراسػػة مػػع نتػػائج دراسػػة سػػميساف )

لي تبعا لستغيخ الجشذ لجػ عيشة مغ شمبة الجامعػة كاتفقػت إحرائيا في مدتػيات االتداف االنفعا

ات كجػػد فػخكؽ دالػة احرػائيا فػي مدػتػي ( كالتي أشارت الػى2005)مع نتائج دراسة بشي يػنذ 

 االتداف االنفعالي تبعا لستغيخ الجشذ.

( كالتػػػي أشػػػارت الػػػى عػػػجـ كجػػػػد فػػػخكؽ دالػػػة 2017لػػػع تتفػػػق ىػػػحه الجراسػػػة مػػػع دراسػػػة عاشػػػػر )

 في درجة االتداف االنفعالي تبعا لستغيخ الجشذ لجػ مسخضي العشاية الفائقة.احرائيا 

يػػخػ الباحػػػث أنػػػو مػػػغ خػػػالؿ كجػػػػد اخػػػتالؼ فػػي درجػػػات االتػػػداف االنفعػػػالي تبعػػػا لستغيػػػخ الجػػػشذ 

كالدػػػبب التخكيبػػػة الفدػػػيػلػجية التػػػي جبمػػػت عمييػػػا االنثػػػى كسػػػا أف االنػػػاث اكثػػػخ ،لرػػػالح االنػػػاث 

باإلضافة الى العػامل البيػلػجية كل ىحه االمخ ليا انعكاس كاضح  ،ػرحداسية كعاشفة مغ الحك

كسػػا اف الفػػخد الػػحؼ يتعػػخض لمخبػػخات السدػػتسخة مػػغ خالليػػا ،عمػػى االتػػداف االنفعػػالي لػػجػ االنػػاث 

كلػػػ اردنػػا أف نقػػارف حجػػع الخبػػخات  ،يسكػػغ أف يػػتعمع كيػػف يػػتحكع بدػػمػكو أزاء السثيػػخات السختمفػػة
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لػجػػجنا أنيػػا أكثػػخ بكثيػػخ بدػػبب شبيعػػة كمعػػاييخ  ،ر بالسقارنػػة مػػع االنػػاثالتػػي يتعػػخض ليػػا الػػحكػ 

ىػػػػحا االمػػػخ يجعػػػػل أنػػػو مػػػػغ السشصقػػػي أف يكػػػػػف ىشالػػػظ اخػػػػتالؼ فػػػي درجػػػػات االتػػػػداف ،السجتسػػػع 

كمػغ السعػخكؼ أيزػا أف قػجرة الػحكػر عمػى تحسػل الطػخكؼ الزػاغصة  ،االنفعالي لرػالح االنػاث

 أكثخ بالسقارنة مع االناث االمخ الحؼ يشعكذ سمبا عمى اتدانيع االنفعالي.

 نتائج الفخضية الدادسة:. 4.8.4.6

االتةةدان فةةي متهسةةظات  (α) ≤0.05ال تهجةةج فةةخوق ذات داللةةة إحرةةائية عشةةج مدةةتهى الجاللةةة 

 .التحريل العمسي لستغيخ تعدى االنفعالي لجى عيشة من الظمبة السخاىقين في مجارس مجيشة رىط 

في متػسػصات االتػداف االنفعػالي  (α) ≤0.05ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ الجاللة 

السحدػػػبة عمػػى ، فقػػج بمغػػت قيسػػة )ؼ( التحرػػيللػػجػ السػػخاىقيغ فػػي مػػجارس مجيشػػة رىػػط تبعػػا  لستغيػػخ 

ىػػػحا يػػػجعػ إلػػػى قبػػػػؿ الفخضػػػية الرػػػفخية ك  (،6.266( عشػػػج مدػػػتػػ الجاللػػػة )6.450الجرجػػػة الكميػػػة )

 .ةدادسال

 لع تتفق نتائج ىحه الجراسة مع أؼ مغ نتائج الجراسات الدابقة.

كردكد أفعالػػو تجػػاه االخػػخيغ  صالػػبكيػػخػ الباحػػث أف مفيػػػـ االتػػداف االنفعػػالي يتخكػػد فػػي سػػمػكيات ال

كىشالػػظ الكثيػػخ مػػغ الصػػالب مػػغ ذكؼ التحرػػيل العمسػػي السختفػػع  ،بسعػػدؿ عػػغ قػػجرات الصالػػب العقميػػة

كيسكػػغ أف يكػػػف الػػحكاء أك التفػػػؽ فػػي بعػػس الحػػاالت نػػابع مػػغ ،لػجييع سػػمػكيات سػػمبية فػػي السجرسػػة 

شالب متفػؽ كلكغ سمػكو غيػخ سػػؼ  لحلظ نجج أحيانا ،صفات كراثية أك بيئية التي أتى مشيا الصالب

بيشسا نجج في الجانب األخخ شالب لجيو تحريل دراسي متػسط أك متجني كلكشػو  ،كغيخ متدف انفعاليا

كسػػا أف األسػػخ التػػي تخكػػد عمػػى التفػػػػؽ  ، عمػػى قػػجر كبيػػخ مػػغ االتػػداف االنفعػػالي كالدػػػمػؾ اإليجػػابي
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قجمػا تػجيو في مجاؿ التعامل كضبط الدمػؾ  العمسي كعمى إحخاز ابشاءىع تقجـ ليذ شخشا أف يكػنػا

 مع االخخيغ.

 نتائج الفخضية الدابعة:. 1.3.3.3

االتةةةدان فةةةي متهسةةةظات  (α) ≤0.05ال تهجةةةج فةةةخوق ذات داللةةةة إحرةةةائية عشةةةج مدةةةتهى الجاللةةةة 

 .الرف لستغيخ تعدى لجى عيشة من الظمبة السخاىقين في مجارس مجيشة رىط  االنفعالي

االتػػداف االنفعػػالي فػػي متػسػػصات  (α) ≤0.05فػػخكؽ ذات داللػػة إحرػػائية عشػػج مدػػتػػ الجاللػػة  كجػػػد

لػػجػ السػػخاىقيغ فػػي مػػجارس مجيشػػة رىػػط تبعػػا  لستغيػػخ الرػػف، فقػػج بمغػػت قيسػػة )ؼ( السحدػػػبة عمػػػى 

أف الفػػػخكؽ كانػػػت دالػػػة ك (، 0.000( عشػػػج مدػػػتػػ الجاللػػػة )9.218)االنفعػػػالي  الجرجػػة الكميػػػة لالتػػػداف

الجرجػػػة الكميػػػة  حيػػػث تذػػػيخ السقارنػػػات البعجيػػػة لمفػػػخكؽ عمػػػى لرػػػالح الستػسػػػصات الحدػػػابية األعمػػػى،

بػيغ شمبػة الرػفيغ )العاشػخ، كالحػادؼ عذػخ( تبعا  لستغيخ الرف أف الفخكؽ كانت لالتداف االنفعالي، 

، كتبعػا  لػجػػد فػخكؽ ذات داللػة شمبة الرف )الثاني عذخ(كبيغ شمبة الرف )الثاني عذخ( لرالج 

 .ةبعالدااحرائية فاف ىحا يجعػ إلى رفس الفخضية الرفخية 

( كالتػػػي أشػػػارت الػػػى كجػػػػد فػػػخكؽ فػػػي 2016ت نتػػػائج ىػػػحه الجراسػػػة مػػػع دراسػػػة الخبيػػػع كعصيػػػة )قػػػاتف

 متػسصات االتداف االنفعالي تبعا لستغيخ السدتػػ الجراسي لجػ شمبة جامعة اليخمػؾ.

كيعدك الباحث االختالؼ في متػسصات االتداف االنفعالي لجػ عيشة مغ مخاىقي السجارس الثانػيػة فػي 

رىػػط تبعػػا لستغيػػخ الرػػف بدػػبب االخػػتالؼ بػػيغ اعسػػار شػػالب السػػجارس الثانػيػػة كسػػا تبػػيغ مػػغ خػػالؿ 

 الجراسة.نتائج 
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ا لستغيػخ الرػف بدػػبب كيعػدك الباحػث ىػحا االخػتالؼ فػػي درجػات االتػداف االنفعػالي بػيغ الصػػالب تبعػ

كأيزػا بدػبب شبيعػة ككاقػع البيئػة السجرسػية خرػصػا أف العيشػة ،شبيعة كنػعيػة السػػاد التػي يأخػحكىا 

كتمعػب السشػاىج  ،أخحت مغ مجارس مختمفة كبيئة التعميع في كل مجرسة تختمف عغ السجارس األخػخػ 

مسيػة صػ بة بيشسػا فػي التعميسية كالتخرز دكر في ذلظ حيػث نجػج أف بعػس الرػفػؼ تأخػح مػػاد ع

االمخ الحؼ يؤثخ عمى نفدية الصالب الثػانػؼ كبالتػالي يػشعكذ ،السقابل صفػؼ تأخح مػاد أدبية سيمة 

كسػػا أف البيئػػة الرػػفية ليػػا أثػػخ بػػالغ ترػػخفات كسػػمػكيات ،سػػمبا عمػػى انفعاالتػػو كتعاممػػو مػػع االخػػخيغ 

االمخ الحؼ يؤدؼ حتسا الى ، الصالب كىحه البيئة تختمف مغ صف الى صف كمغ مجرسة الى مجرسة

 كجػد فخكؽ في متػسصات االتداف االنفعالي كفقا لستغيخ الرف أك السدتػػ الجراسي.
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 التهصيات:

 التخصيط لبخامج تجريبية كعالجية لتشسية تقجيخ الحات لجػ شالب السجارس.ضخكرة العسل عمى .1

كذلظ لمسداىسة في الحج مغ  تقجيخ الحات لجػ األبشاءتػعية األسخة حػؿ كيفية تشسية بشاء بخامج ل.2

 .نطخ األسخ لمسخاىقة بشطخة دكنية مسا تشعكذ عمى بشاء شخرية السخاىق

 عسل نجكات ثقافية كتعميسية لمصمبة حػؿ أساليب التعامل مع االنفعاالت كالسػاقف.ضخكرة  .3

د عمى أىسية تشسية تقجيخ الحات لجػ تػعية السعمسيغ في السجارس مغ خالؿ التخكييجاد اساليب لإ .4

 الصالب.

 جخاء السديج مغ البحػث كالجراسات حػؿ تقجيخ الحات كاالتداف االنفعالي مع متغيخات أخخػ..إ5

 

 

 مقتخحات بحثية:

كلى مغ فتخة فاعمية بخنامج عالجي لتحديغ تقجيخ الحات لجػ السخاىقيغ في السخاحل األ .1

 السخاىقة.

 السخاىقيغ في السخاحل العسخية األكلى مغ الحياة.دكر األسخة في رعاية  .2

 دراسة مقارنة بيغ السخاىقيغ في الجاخل الفمدصيشي مع اقخانيع في الزفة الغخبية. .3
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 السرادر والسخاجع:

القخان الكخيم    

  السخاجع العخبية: أوال

 12/11/2018، نذخ بتاريخ : االتدان االنفعالي(. 2018أبػ حسيج، أحسج. ) -
http://www.idereact.org/. . 

جهدة الحياة وعالقتيا بتقجيخ الحات والسيارات الحياتية لجى (. 2016أبػ شسالة، رجاء. ) -
رسالة ماجدتيخ )غيخ مشذػرة(، الجامعة اإلسالمية، غدة،  زوجات الذيجاء في قظاع غدة،

 فمدصيغ. 
األثار الشفدية واالجتساعية وعالقتيا بتقجيخ الحات لجى (. 2018أبػ شاعة، رنا. ) -

رسالة ماجدتيخ )غيخ مشذػرة(، جامعة الخميل، القاصخين السعتقمين بالحبذ السشدلي، 
 فمدصيغ.

بخنامج لتشسية بعض ميارات الحكاء الهججاني  (.2012أبػ غدالة سالسة، كآخخكف. ) -
، 13: اآلدابمجمة البحث العمسي في ، ىقينوعالقتو باالتدان االنفعالي لجى عيشة من السخا

 (، مرخ.597-577)ص،  3
الزغهط الشفدية وعالقتيا باالتدان االنفعالي والقجرة عمى (. 2015أبػ مرصفى، دمحم. ) -

، رسالة ماجدتيخ )غيخ إتخاذ القخار لجى مسخضي الظهارئ في السدتذفيات الحكهمية
 مشذػرة(، الجامعة اإلسالمية، غدة، فمدصيغ. 

الذخرية الديكهباتية وعالقتيا بالهحجة الشفدية وتقجيخ (. 2013أبػ ىػيذل، أحسج. ) -
اإلسالمية،  ماجدتيخ، الجامعةرسالة ، الحات لجى الدجشاء السهدعين بدجن غدة السخكدي 

 غدة، فمدصيغ. 
االتدان االنفعالي لجى ندالء الدجهن السحكهم عمييم بالدجن (. 2018أحسج، إسخاء. ) -

الدػداف نذخ بتاريخ :  –كالية  الجديخة  -راسة حالة الشدالء بسجيشة كدمشجس)د السؤبج
09/10/2018  topic-http://psychoforums.net/t2663 . 

http://www.idereact/
http://www.idereact/
http://psychoforums.net/t2663-topic
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، مخكد اإلسكشجرية لمكتاب، األزا التهجيو واإلرشاد الشفدي(. 2000أحسج، سييخ كامل. ) -
 ة، مرخ. ريص

أساليب السعاممة الهالجية كسا يجركيا األبشاء من الجشدين (. 2002أحسج، ىالة فاركؽ. ) -
رسالة دكتػراه، جامعة عيغ  (،17-14وعالقتيا باالتدان االنفعالي في السخحمة العسخية )

 شسذ، مرخ. 
التفكيخ االتدان االنفعالي وعالقتو بكل من الدخعة االدراكية و (. 2006إسساعيل، رياف. ) -

، رسالة ماجدتيخ )غيخ مشذػرة(، جامعة أـ القخػ، االبتكاري لجى طمبة الرف الحادي عذخ
 السسمكة العخبية الدعػدية.

، مجمة الظفهلة العخبية(. تقجيخ الحات كالرحة الشفدية السجرسية، 2017إسساعيل، عمػؼ. ) -
 .89-81(، ص 7(، ع )18فاس، السغخب، ـ )

مجمة العمهم (. تقجيخ الحات كعالقتو بسدتػػ التحريل العمسي، 2014األلػسي، كفاء. ) -
 (. العخاؽ.485-456)ص. التخبهية والشفدية

لمذخرية دليل تعميسات الريغة العخبية لألطفال  ختبار آيدنك(. ا1991)آيدنظ، آيدنظ.  -
 ، تعخيب أحسج عبج الخالق، اإلسكشجرية، دار السعخفة الجام ية.والخاشجين

(. األبعاد الخسدة لسشطػر الدمغ كعالقتيا باالتداف االنفعالي لجػ أساتحة 2015بجر، دمحم. ) -
(، كمية اآلداب، جامعة 472-429، ص )مجمة القادسية لمعمهم اإلندانيةجامعة القادسية، 
 السػصل، العخاؽ. 

(. عالقة االتداف االنفعالي بسدتػػ تأكيج الحات عشج عيشة مغ شمبة 2005بشي يػنذ، دمحم. ) -
 .926-925، ص  3(، العجد 19، مجمج )مجمة جامعة الشجاح لألبحاثالجامعة األردنية، 

ت تأكيج الحات عشج عيشة مغ (. عالقة االتداف االنفعالي بسدتػيا2005بشي يػنذ، دمحم. ) -
، 3،ع 19، العمػـ اإلندانية، ـ مجمة جامعة الشجاح لألبحاثشمبة الجامعة األردنية، 

 الجامعة األردنية، عساف، األردف.
، دار السديخة لمشذخ كالتػزيع، سيكهلهجية الجافعية واالنفعاالت(. 2007بشي يػنذ، دمحم. ) -

 عساف، األردف. 
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، مغ أصحاب الػشع في مجيشة السػصل قياس قػة األنا عمى عيشة(. 2010بيشاـ، شػقي. ) -
 . 203-180، ص جامعة السػصل، العخاؽ ،األساسيةمجمة أبحاث كمية التخبية 

(. أساليب التعامل مع أحجاث الحياة الزاغصة كعالقتيا 2012جبخ، عجناف، كإبخاليع أليو. ) -
 ص (،10)، 3،  جامعة كخبالء العمسيةمجمة باالتداف االنفعالي لجػ السخشجيغ التخبػييغ، 

71-99. 
(. العالقة بيغ تقجيخ الحات كاالتجاىات الالعقالنية لجػ الصمبة 2006جخادات، عبج الكخيع. ) -

 .145-143ص (،1(، ع )3، ـ )السجمة األردنية في العمهم التخبهيةالجامعييغ، 
االجتساعية في رفع مدتهى أثخ العالج الهاقعي والسيارات (. 2005الجسيمي، عمي. ) -

، رسالة دكتػراه )غيخ مشذػرة(، الجامعة االتدان االنفعالي لجى طمبة السخحمة اإلعجادية
 السدتشرخية، العخاؽ. 

، نذخ  االتدان االنفعالي إحجى سسات الذخرية الذجاعة(. 2019الحصاب، أميشة. ) -
 . tp://alrai.comht  17/03/2019بتاريخ : 

االتدان االنفعالي والقجرة عمى اتخاذ القخار لجى ضباط الذخطة (. 2010حسجاف، دمحم. ) -
 )غيخ مشذػرة(، الجامعة اإلسالمية، غدة، فمدصيغ. الفمدظيشية، رسالة ماجدتيخ

عالقة تقجيخ الحات بالجافعية لإلنجاز لجى تالمحة الثانهية، كمية (. 2012حسخؼ، صارة. ) -
 ، رسالة ماجدتيخ )غيخ مشذػرة(، جامعة كىخاف، الجدائخ.م االجتساعيةالعمه 

تقجيخ الحات وعالقتو بالدمهك العجواني لجى طمبة السخحمة (. 2003الحسيجؼ، دمحم. ) -
 رسالة ماجدتيخ )غيخ مشذػرة(، الجامعة اإلسالمية، غدة، فمدصيغ.  الستهسظة،

، دار الفكخ، 2، طاد الظفل وتهجييوإرش(. 2005حػاشيغ، مفيج، كحػاشيغ، زيجاف. ) -
 عساف. 

، الجار العخبية لمشذخ  2، طالسخجع في الرحة الشفدية(. 2002الخالجؼ، أديب. ) -
 كالتػزيع، السكتبة الجام ية، غخياف، ليبيا. 

؟ كىل لجيظ تقجيخ ذات عاؿ أـ ال؟ نذخ ما ىه تقجيخ الحات(. 2019الخياشي، سعج. ) -
 .http://elmahtta.com:   06/08/2017بتاريخ : 

 ، دار الرفاء لمشذخ كالتػزيع، عساف، األردف.عمم الشفذ(. 2008الجاىخؼ، صالح. ) -

http://alrai.com/
http://elmahtta.com/
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، الجار العخبية، كمية التخبية أساسيات لمعمهم في عمم الشفذ(. 2005الجلػ، جشاف. ) -
 الجامعة السدتشرخية، بغجاد، العخاؽ. 

(. تقجيخ الحات 2012جة كحدغ، إيساف كعد الجيغ، إيساف كعباس، أية. )الجليسي، ناى -
مجمة جامعة بابل )العمهم  (20)العجد  4مجمج بابل،كعالقتو بجػدة الحياة لصالبات جامعة 

 ، العخاؽ.218-174ص ،اإلندانية(
االتدان االنفعالي وعالقتو بزبط الحات لجى طمبة (. 2016الخبيع، فيرل، كعصية رمدؼ. ) -

 (، جامعة اليخمػؾ، األردف. 3(، ممحق )43ـ )جامعة اليخمهك، دراسات العمهم التخبهية، 
(. اتجاىات شالب كميات السعمسيغ نحػ ميشة التجريذ كعالقتيا 2010الدعبي، أحسج. ) -

، ص 11 جمج، مبهية والشفديةمجمة العمهم التخ باالتداف االنفعالي كتحريميع الجراسي، 
(126-150.) 

، دار الذخكؽ لمشذخ مجخل الى عمم الشفذ(. 2007جاكؼ، عمي. )شالدغمػؿ، عساد، كالي -
 كالتػزيع، عساف، األردف.

تقجيخ الحات وعالقتو باألفكار العقالنية والالعقالنية والسيارات (. 2013زقػت، إياد. ) -
سالة ماجدتيخ )غيخ مشذػرة(، جامعة األزىخ، ، ر الحياتية لجى الجعاة في محافظات غدة

 غدة، فمدصيغ. 
 ، القاىخة، مرخ. 3، عالع الكتب، طالتهجيو واإلرشاد الشفدي(. 2002زىخاف، حامج. ) -
(. قياس االتداف االنفعالي لجػ شمبة معاىج إعجاد السعمسيغ 2008)الدبعاكؼ، فزيمة.  -

كالسعمسات الحيغ تعخضت أسخىع لحاالت الجىع كالتفتير كاالعتقاؿ مغ قبل قػات االحتالؿ 
، العجد 15مجمج ، مجمة التخبية والعمم ،األمخيكي كأقخانيع الحيغ لع يتعخضػا ليا دراسة مقارنة

 .293-267(، ص30)
تقجيخ الحات وعالقتو بالزغهط الشفدية والسدانجة االجتساعية (. 2015سسػر، أماني. ) -

، رسالة ماجدتيخ )غيخ مشذػرة(، الجامعة لجى الفتيات الستأخخات في الدواج بسحافظات غدة
 اإلسالمية، غدة، فمدصيغ. 

، بيمجمة العخ (. االتداف االنفعالي محػر مغ محاكر الذخرية، 1996سػيف، مرصفى. ) -
 . الكػيت. 116-92ص( ، 9ع )
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تقجيخ الحات وعالقتو بالسذاركة الدياسية لجى طمبة جامعة القجس (. 2008شفقة، عصا. ) -
 ، رسالة ماجدتيخ )غيخ مشذػرة(، الجامعة اإلسالمية، غدة، فمدصيغ. السفتهحة بغدة

رس الكيم الستزسشة في سمهكيات قادة الشذاط الكذفي في مجا(. 2004ضحيظ، دمحم. ) -
، رسالة ماجدتيخ )غيخ مشذػرة(، الجامعة محافظات غدة وعالقتيا باالتدان االنفعالي

 اإلسالمية، غدة، فمدصيغ.
الرسهد الشفدي وعالقتو باالتدان االنفعالي لجى مسخضي العشاية (. 2017عاشػر، باسل. ) -

، رسالة ماجدتيخ )غيخ مشذػرة(، الجامعة الفائقة في السدتذفيات الحكهمية بقظاع غدة
 اإلسالمية، غدة، فمدصيغ. 

، األفكار الالعقالنية وعالقتو بتقجيخ الحات لجى طمبة الجامعة(. 2017)عائذة، نايل.  -
 رسالة ماجدتيخ، جامعة زياف عاشػر، الجمفة، الجدائخ.

، دار الكتب آفاق معاصخة في الرحة الشفدية لألبشاء(. 2000عبج الخؤكؼ، رمزاف. ) -
 العمسية لمشذخ كالتػزيع، القاىخة، مرخ. 

  11/02/2012، نذخ بتاريخ :  ميارات تقجيخ الحات(. 2012العدعدؼ، عبج المصيف. ) -
http://www.alittihad.ae/article/14517/2102. 

وعالقتو بتقجيخ الحات ومدتهى الظسهح لجى السعاقين، الخجل (. 2010عمي، ش باف. ) -
 )غيخ مشذػرة(، الجامعة اإلسالمية، غدة، فمدصيغ.  رسالة ماجدتيخ

أساليب السعاممة الهالجية كسا يجركيا األبشاء وعالقتيا باالتدان (. 2014الغحائي، ناصخ. ) -
، رسالة ماجدتيخ )غيخ مشذػرة(، االنفعالي لجى األطفال السزظخبين كالميا بسحافظة مدقط

 جامعة ندكػ، سمصشة عساف.  
(. تقجيخ الحات كداف ية اإلنجاز لجػ شالب السخحمة الثانػية في كل 2000الفحل، نبيل. ) -

(، القاىخة، 264(، ص )54، العجد )مجمة عمم الشفذمغ مرخ كالدعػدية، دراسة ثقافية، 
 مرخ. 

عالقة تقجيخ الحات بالتهافق الشفدي لجى الظالب (. 2017فخحات، آمشة، كحسػدة، كفاء. ) -
 الػادؼ، الجدائخ.  -)غيخ مشذػرة(، جامعة الذييج حسة لخزخ الجامعي، رسالة ماجدتيخ

http://www.alittihad.ae/article/14517/2102
http://www.alittihad.ae/article/14517/2102
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االتدان االنفعالي ودوره في اتخاذ القخار لجى العاممين في (. 2010فخحات، صبحي. ) -
، جامعة األقرى، غدة، ، رسالة ماجدتيخ )غيخ مشذػرة(اإلدارة العامة لمرحة الشفدية

 فمدصيغ. 
االتدان االنفعالي وعالقتو بالدسات الخسذ الكبخى لمذخرية (. 2013القحصاني، عمي. ) -

، رسالة لجى عيشة من متعاطي السخجرات بالسشظقة الغخبية من السسمكة العخبية الدعهدية
 ماجدتيخ )غيخ مشذػرة(، جامعة أـ القخػ، السسمكة العخبية الدعػدية.

تقجيخ الحات وعالقتو بالدمهك العجواني وقمق السدتقبل وبعض  (.2015مجحكب. ) قسخ، -
 رسالة ماجدتيخ )غيخ مشذػرة(، جامعة دنقال، الدػداف.  الستغيخات الجيسهغخافية،

، دار السعخفة الجام ية، اإلسكشجرية، الرحة الشفدية والتهافق(. 1990كامل، أحسج. ) -
 مرخ. 

خ الحات لجػ السخأة السدتأصمة الخحع، رسالة ماجدتيخ )غيخ (. تقجي2011مادؼ، صػنيو. ) -
 مشذػرة(، جامعة البػيخة، الجدائخ. 

(. االتداف االنفعالي كعالقتو بسفيـػ الحات لجػ الصمبة الستسيديغ 2008مبارؾ، سميساف. ) -
(، جامعة 97-65) ص ، مجمة أبحاث كمية التخبية األساسية2، ع 7كأقخانيع العادييغ، ـ 

 السػصل، العخاؽ.
، قياس االتدان االنفعالي لجى طمبة الجامعة بشاء وتظبيق(. 2002السدعػدؼ، عبج عػف. ) -

 رسالة ماجدتيخ )غيخ مشذػرة(، كمية التخبية، جامعة بغجاد.
(. تقجيخ الحات كعالقتو بالرحة الشفدية لجػ شمبة الخجمة 2014السرخؼ، إبخاليع. ) -

 جامعة القجس السفتػحة، دراسات نفدية كتخبػية، جامعة القجس، فمدصيغ. االجتساعية في
تقجيخ الحات وعالقتو باالبتكار االنفعالي لجى معمسي السخحمة (. 2018مػنذ، خالج. ) -

، رسالة ماجدتيخ )غيخ مشذػرة(، جامعة القجس السفتػحة، األساسية األولى في قظاع غدة
 غدة، فمدصيغ.

، دار كائل إشكالية مفيهم الحات عبخ مقاربات نفدية مختمفة (.2013ميداب، ناصخ. ) -
 لمشذخ، عساف، األردف. 
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، الدعػدية : نذخ بتاريخ  مجمة فكخ الثقافية(. تقجيخ الحات ، 2017الشسمة، عبج الخحسغ. ) -
 :11/05/2017  detaik.php-/articlehttp://www.fikrmag.com?. 
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 ( االستبانة قبل التعجيل1ممحق رقم ) .1

معمػمات عامة  القدم األول:  
 :((Xيخجى اإلجابة عغ األسئمة التي تتزسغ معمػمات عامة بػضع اإلشارة 

 الجشذ:  .1
                  -ب. أنثى                               ذكخ         . أ

 
 التختيب السيالدي: . ب
 الخابع             -د             الثالث  -ج            الثاني-ب         -األكؿ  أ.
 

 ج. التحريل الجراسي: 
 
 جيج ججا             -ب                        -ازمست         أ

      
 د. الرف: 
 

 الرف الثاني عذخ -ج  الرف الحادؼ عذخ        –ب  الرف العاشخ           -أ 
                    

 ه. السدتهى التعميسي لألب:  
 جامعي كأكثخ          -أقل مغ ثانػؼ                         ب -أ                  

 
  و. السدتهى التعميسي لألم: 

 جامعي كأكثخ -أقل مغ ثانػؼ                          ب-أ                 
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 عسادة الجراسات العميا 

 الخميلجامعة     

 :تحية شيبة كبعج

تقجيخ الحات وعالقتو باالتدان االنفعالي لجلى عيشة من  بعشػاف:"قػـ الباحث بإجخاء دراسة ي

الساجدتيخ في اإلرشاد الشفدي لستصمبات نيل درجة  كذلظ استكساال  ، " السخاىقين في مجارس مجيشة رىط

شالع في اعخؼ عشكع مغ معخفة كاسعة ك تتستعػف بو مغ خبخة عمسية كما كنطخا  لسا في جامعة الخميل. 

في  تيامشاسبك ، تافالجراسة السخفق تيكالسشيجية البحثية، فأرجػا التفزل بتحكيع فقخات أدامجاؿ البحث 

مغ حيث: الرياغة المغػية لمفقخات، مشاسبة الفقخات لألبعاد التي تكيديا، كأّؼ  قياس ما كضعت لكياسو،

ثخ الفاعل في إخخاج تعجيالت أك مقتخحات تخكنيا مشاسبة. كسيكػف آلرائكع الكيسة كمالحطاتكع الدجيجة األ

 ىاتيغ األداتيغ بالرػرة السصمػبة لتحقيق أغخاض الجراسة الحالية.

 مع بالغ شكخؼ كتقجيخؼ،

 إبخاليع األعدع :باحثال
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 بيانات السحكم:
 

 التخرص الختبة العمسية الجامعة اسم السحكم
    
 

 تقجيخ الحات: -أوالً 
كيعخؼ تقجيخ الحات بأنو تقييع الفخد لحاتو كمعخفتو لحجكد إمكاناتو كرضاه عشيا، كثقتو بشفدو تقجيخ الحات: 

 كفي قجرتو عمى تحسل السدؤكلية، كمػاجية السػاقف السختمفة مع االخخيغ كشعػره بإىتساـ االخخيغ لو.
 
( درجات، 6درجات، غالبا  )( 8فقخة، ُترحح كاآلتي: دائسا  ) (66كقج شسل السكياس في صػرتو األكلية ) 

( درجة، كأبجا  )درجة كاحجة(، كسيكػف لمزغػط الشفدية ثالثة مدتػيات، ىي: 4( درجات، أحيانا  )6محايج )
 مختفع، متػسط، مشخفس.

  

التعجيل السقتخح إن 
 وجج

 الخقم الفقخة مالءمة الفقخة  صياغة الفقخة
غيخ 
 مشاسبة

غيخ  مشاسبة
 مالئسة

 مالئسة

 األول: تقجيخ الحات السجال

 4 ٔانذا٘ فخٕساٌ ثٙ.     

 4 أعذ إًْبل يٍ األعشح فٙ انًُضل.     

 6 انًاهًٌٕ ٚزٕقإٌ يُٙ انكضٛش.     

 6 أشاش أَُٙ عذٚى انعبئذح فٙ انًذسعخ .     

 8 أَب فخٕس ثذسعبرٙ .     

 0 أَب عٛذ فٙ فام األشٛبء يضهٙ يضم االخشٍٚ.     

عبدح يب ٚكَٕٕا عاذاء يٍ انٕاعجبد انزٙ   انًاهًٌٕ     

 أقٕو ثأدائٓب.

2 

 5 ياظى انًذسعٍٛ ال ٚعًَُٕٓٙ.     

 46 أَب شخص يٓى فٙ انصف.     
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 44 نذ٘ أصذقبء كضٛشٌٔ فٙ َعظ عًش٘.     

نغذ يؾجٕثب يضم األخشٍٚ انزٍٚ ْى فٙ َعظ      

 عًش٘.

44 

 46 ياظى انًذسعٍٛ ال ٚعًَُٕٓٙ .     

 46 أؽظ ثأَُٙ شخص غٛش يشغٕة فّٛ فٙ انًُضل.     

نٛغذ نذ٘ عالقبد كضٛشح يضم األخشٍٚ انزٍٚ ْى      

 فٙ َعظ عًش٘.

48 

 40 أٔاعّ يٕاقف انعشم ثئعشاس عهٗ انُغبػ.     

أشاش ثأَٙ يضم انُبط نغذ يخزهعب عُٓى أٔ أقم      

 يُٓى .

42 

 45 ثُغبػ.نذ٘ يعٕٓو راد ٔاضؼ ٚغاهُٙ أرصشف      

 45 أشاش ثبنزَت عُذيب ال أنزضو ثٕعٕد٘.     

 46 أشاش ثأٌ نٕعٕد٘ قًٛخ كجٛشح فٙ انًغزًع.     

 44 أرقجم انُقذ دٌٔ أٌ ٚؤصش رنك فٙ رقذٚش٘ نزارٙ.     

 44 يذػ األخشٍٚ ال ًُٚٓٙ ؽٕل األشٛبء انزٙ أقٕو ثٓب.     

 46 االخشٍٚ.رشأدَٙ أفكبس غشٚجخ رغبِ رارٙ ٔرغبِ      

 46 أؽت أٌ أرخذ قشاسارٙ ثُعغٙ.     

 48 ال أؽت انًٕاقف انزٙ رقهم يٍ صقزٙ فٙ رارٙ.     

 40 نذ٘ رقذٚش راد عبنٙ.     

 42 أشاش أٌ األخشٍٚ ٚؾجَُٕٙ.     

 45 ٔانذا٘ فخٕساٌ ثٙ.     

 29 أجج صعػبة بالغة في التعامل مع الجشذ األخخ .     

 30 أستصيع أف أحتفع باألصجقاء.ال      
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 :مكياس االتدان االنفعالي -ثانياً 
: ىػ حالة التخكؼ كالسخكنة الػججانية حياؿ السػاقف االنفعالية السختمفة التي تجعل االفخاد االتدان االنفعالي

االفخاد الحيغ ال  اكتفاءال، كثباتا لمسداج، كثقة في الشفذ. أم االحيغ يسيمػف الى ىحه الحالة أكثخ سعادة، كىجكء
يسيمػف الى ىحه الحالة فمجييع مذاعخ الجكنية، كتديل إثارتيع، كيذعخكف باالنكباض، كالكآبة، كالتذاؤـ، 

 كتقمب السداج.
كبشاء  عمى   .االتداف االنفعالي( فقخة تكيذ في مجسميا مدتػػ 33كتكػف السكياس في صػرتو األكلية مغ )

ُترحح بحدب درجة السػافقة، ككاآلتي: مختفعة ججا  ذلظ تست صياغة فقخات السكياس برػرتو األكلية. ك 
( درجة، كمشخفزة ججا  )درجة 4( درجات، مشخفزة )6( درجات، متػسصة )6( درجات، مختفعة )8)

 كاحجة(، كيكػف لالنتساء الػششي ثالثة مدتػيات، ىي: مختفع، متػسط، مشخفس. 
التعجيل السقتخح 

 إن وجج
 الخقم الفقخة مالءمة الفقخة  صياغة الفقخة

غيخ 
 مشاسبة

غيخ  مشاسبة
 مالئسة

 مالئسة

 4 أَب غٛش يغؤٔل عًب ٚؾذس نٙ .     

 4 يٍ رٓكى األخشٍٚ ٔعخشٚزٓى . أَب ؽغبط عذا     

 6 أشاش كضٛشا ثبنًابَبح فٙ ؽٛبرٙ .     

 6 أعزطٛع أٌ أعٛطش عهٗ اَعابالرٙ أيبو األخشٍٚ.     

 8 أشاش أٌ إْزًبيبرٙ رزغٛش ثغشعخ .     

 0 أشاش ثبنٓذٔء ٔاالطًئُبٌ فٙ ياظى انٕقذ .     

 2 أصٕس يٍ أرعّ األعجبة .     

 5 كضٛشا ثزأَٛت انضًٛش .أشاش      

 5 ًٚكُُٙ أٌ أرغبضٗ ثغشعخ عٍ أخطبء االخشٍٚ .     

 46 أفكش كضٛشا قجم انقذٔو عهٗ عًم يب .     

 44 ال أَضعظ كضٛشا ثبإلخجبس انًؤنًخ.     

أشاش كضٛشا ثبنخٕف ٔانشْجخ خصٕصب يٍ انًٕاقف      

 انغذٚذح.

44 
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 46 أصذقبئٙ عذدْى نٛظ كجٛش .     

 46 ٚغت عهٗ االَغبٌ أال ُٚغٗ اإلعبءح يًٓب طبل انضيٍ     

 48 ال رٕعذ ؽشٚخ دٌٔ قٕاٍَٛ ٔضٕاثظ رؾكًٓب.      

 40 أرأصش كضٛشا ثًصبئت األخشٍٚ .     

 42 أفضم انؾٛبح اناشٕائٛخ دٌٔ قٕٛد .     

 45 رُزبثُٙ كضٛشا ؽبالد ال يجبالح.     

 45 نٙ يصبئت .أشاش أٌ كم ٕٚو عذٚذ ٚؾًم      

 46 أعبَٙ كضٛشا يٍ ٔعكبد صؾٛخ .     

 44 أعبَٙ كضٛشا يٍ األسق .     

 44 أَبو عذد كجٛش عذا يٍ انغبعبد.     

 46 نغخ انؾٕاس ٔانًُبقشخ يضٛاخ نهٕقذ .     

 46 خبصًُٙ كضٛشا يٍ األصذقبء .     

 48 أَب أثذأ غبنجب ثًصبنؾخ يٍ خبصًُٙ .     

 40 ٚغزطٛع اإلَغبٌ أٌ ٚزغهت عهٗ انًصبعت يًٓب كبَذ.       

 42 أفكش  فٙ االَزؾبس نكُّ ؽشاو .     

 45 انؾٛبح عجبسح عٍ كى ْبئم يٍ انًزبعت      

 45 أَب شخص عصجٙ.     

 66 أَب عصجٙ عذا فٙ انًٕاقف انزٙ رغزؾق رنك .     

 64 أرأصش ثشذح فٙ انًٕاقف انزٙ رغزؾق رنك .     

 64 عُذيب أٔاعّ يٕقف يؾضٌ أؽضٌ ثشذح.     

 66 دائًب أعٛش ٔفق خطخ .             

 

 مع بالغ شكخي وتقجيخي 
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 ( االستبانة بعج التعجيل2ممحق رقم )

 جامعة الخميل

 كمية الّجراسات العميا

 بخنامج اإلرشاد الّشفدي والّتخبهي 
 تحية طيبة وبعج:

تقجيخ الحات وعالقتو باالتدان االنفعالي لجى عيشة من السخاىقين يقػـ الباحث بإجخاء دراسة بعشػاف:" 
لحا أرجػ تعاكنكع باإلجابة عمى كل سؤاؿ بكل أمانة كدقة كمػضػعية، لسا "، في مجارس مجيشة رىط

ػؿ عمى درجة ألجػبتكع مغ أىسية بالغة في نتائج ىحه الجراسة كالتي ىي جدء مغ متصمبات الحر
الساجدتيخ في اإلرشاد الشفدي كالتخبػؼ، عمسا  أف إجاباتكع ستحاط بالدخية التامة، كلغ تدتخجـ إال 

 ألغخاض البحث العمسي فقط، فال يػجج داٍع لحكخ أسسائكع.

 

 مع بالغ شكخي وتقجيخي،

 الباحث: إبخاليم األعدم

 إشخاف: د. إبخاليم السرخي 
 

    
  معمػمات عامة القدم األول:

 :(X)يخجى اإلجابة عغ األسئمة التي تتزسغ معمػمات عامة بػضع اإلشارة 

                 أنثى -ب                        ذكخ -أ الجشذ: .1

  جيج فسا دكف  -ج          جيج ججا -ب            مستاز -أ التحريل الجراسي: .4
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        الرف الثاني عذخ -ج   الرف الحادؼ عذخ –ب   الرف العاشخ -أ :السدتهى الجراسي .6
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 تقجيخ الحات: -أوالً 

كيعخؼ تقجيخ الحات بأنو تقييع الفخد لحاتو كمعخفتو لحجكد إمكاناتو كرضاه عشيا، كثقتو بشفدو كفي تقجيخ الحات: 
(.1993شوكت,)االخخيغ لو باىتساـقجرتو عمى تحسل السدؤكلية، كمػاجية السػاقف السختمفة مع االخخيغ كشعػره 

 

 السقن فقسات تقدٌس الرات دائوب   غبلبب   أحٍبنب   نبدزا   أبدا  

  .4 أعزجش َعغٙ يصذس فخش نٕانذ٘.     

  .4 ال رٓزى األعشح ثبؽزٛبعبرٙ انخبصخ.     

  .6 رٕقابد انًاهًٍٛ يُٙ عبنٛخ.     

  .6 أشاش أَُٙ طبنت غٛش فاّبل فٙ انًذسعخ.     

  .8 نًغزٕٖ رؾصٛهٙ اناهًٙ.أَب فخٕس      

  .0 أَب عٛذ فٙ إَغبص انًٓبو.     

  .2 انًاهًٌٕ عاذاء يٍ يغزٕٖ انٕاعجبد انزٙ أقٕو ثأدائٓب.     

  .5 ياظى انًذسعٍٛ ال ٚقذسَُٔٙ ثصٕسح عٛذح.     

  .5 أعذ فٙ َعغٙ طبنت يزعٓى.     

  .46 نذ٘ أصذقبء كضٛشٌٔ فٙ انًذسعخ.     

  .44 انزٍٚ ْى فٙ َعظ عًش٘.نغذ يؾجٕثب يضم األخشٍٚ      

  .44 أؽظ ثأَُٙ شخص غٛش يشغٕة فّٛ فٙ انًُضل.     

  .46 نٛغذ نذ٘ أَشطخ كضٛشح يضم األخشٍٚ انزٍٚ ْى فٙ َعظ عًش٘.     

  .46 أٔاعّ يٕاقف انعشم ثئصشاس عهٗ انُغبػ.     

  .48 نغذ يخزهعب عُٓى أٔ أقم يُٓى. األخشٍٚأشاش ثأَٙ يضم      

  .40 ٔاضؼ ٚغاهُٙ أرصشف ثُغبػ.نذ٘ يعٕٓو راد      

  .42 أشاش ثبنزَت عُذيب ال أنزضو ثكاليٙ أيبو اٜخشٍٚ.     

  .45 أشاش ثأٌ نٕعٕد٘ قًٛخ كجٛشح فٙ انًغزًع.     

  .45 أرقجم انُقذ دٌٔ أٌ ٚؤصش رنك فٙ رقذٚش٘ نزارٙ.     

  .46 يذػ األخشٍٚ ال ًُٚٓٙ ؽٕل األشٛبء انزٙ أقٕو ثٓب.     

  .44 غشٚجخ رغبِ رارٙ ٔرغبِ االخشٍٚ.رشأدَٙ أفكبس      

  .44 أؽت أٌ أرخذ قشاسارٙ ثُعغٙ.     

  .46 ال أؽت انًٕاقف انزٙ رقهم يٍ صقزٙ فٙ رارٙ.     

  .46 نذ٘ رقذٚش راد عبنٙ.     

  .48 أشاش أٌ األخشٍٚ ٚؾجَُٕٙ.     

  .40 ٔانذا٘ فخٕساٌ ثٙ.     

  .42 أعذ صإثخ ثبنغخ فٙ انزابيم يع انغُظ اٜخش.     

  .45 ال أعزطٛع أٌ أؽزعظ ثبألصذقبء.     
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 مكياس االتدان االنفعالي: -ثانياً 

: ىػ حالة التخكؼ كالسخكنة الػججانية حياؿ السػاقف االنفعالية السختمفة التي تجعل االفخاد الحيغ االتدان االنفعالي
كتفاءال، كثباتا لمسداج، كثقة في الشفذ. أما االفخاد الحيغ ال يسيمػف الى  يسيمػف الى ىحه الحالة أكثخ سعادة، كىجكءا

)ريان، ج ىحه الحالة فمجييع مذاعخ الجكنية، كتديل إثارتيع، كيذعخكف باالنكباض، كالكآبة، كالتذاؤـ، كتقمب السدا
2006.) 

 

 السقن فقسات االتصاى االنفعبلً دائوب   غبلبب   أحٍبنب   نبدزا   أبدا  ال

  .4 أَب غٛش يغؤٔل عًب ٚؾذس نٙ.     

  .4 .يُٙ أَب ؽغبط عذا يٍ رٓكى األخشٍٚ ٔعخشٚزٓى     

  .6 أشاش كضٛشا ثبنًابَبح فٙ ؽٛبرٙ.     

  .6 أعزطٛع أٌ أعٛطش عهٗ اَعابالرٙ أيبو األخشٍٚ.     

  .8 .ٔفق انًٕاقف أشاش أٌ اْزًبيبرٙ رزغٛش ثغشعخ     

  .0 ياظى انٕقذ.أشاش ثبنٓذٔء ٔاالطًئُبٌ فٙ      

  .2 .ألعجبة ثغٛطخأصٕس      

  .5 .يٍ قٛبيٙ ثزصشفبد غٛش يغؤٔنخ أشاش كضٛشا ثزأَٛت انضًٛش     

  .5 ًٚكُُٙ أٌ أرغبضٗ ثغشعخ عٍ أخطبء االخشٍٚ.     

  .46 عًم. ثأ٘ انقٛبوأفكش كضٛشا قجم      

  .44 اإلخجبس انًؤنًخ.يٍ ال أَضعظ كضٛشا      

  .44 ٔانشْجخ خصٕصب يٍ انًٕاقف انغذٚذح.أشاش كضٛشا ثبنخٕف      

  .46 عذد أصذقبئٙ يؾذٔد يًب ٚغجت انزٕرش نٙ.     

  .46 ٚغت عهٗ االَغبٌ أال ُٚغٗ اإلعبءح يًٓب طبل انضيٍ     

  .48  ال رٕعذ ؽشٚخ دٌٔ قٕاٍَٛ ٔضٕاثظ رؾكًٓب.     

  .40 .ٔأؽضآَى أرأصش كضٛشا ثًصبئت اٜخشٍٚ     

  .42 .يؾذدِ نغهٕكٙ دٌٔ قٕٛدأفضم انؾٛبح اناشٕائٛخ      

  .45 .اناليجبالح رغبِ أيٕس ٔقضبٚب يًٓخرُزبثُٙ كضٛشا ؽبالد      

  .45 .يشبكم عذٚذحأشاش أٌ كم ٕٚو عذٚذ ٚؾًم نٙ      

  .46 أعبَٙ كضٛشا يٍ ٔعكبد صؾٛخ.     

  .44 أعبَٙ كضٛشا يٍ األسق.     

  .44 .ْٙ أعهٕثٙ فٙ انؾٕاس يع اٜخشٍٚنغخ انؾٕاس ٔانًُبقشخ      

  .46 .ٔنكٍ ؽبفظذ عهٗ ْذٔئٙ خبصًُٙ كضٛشا يٍ األصذقبء     

  .46 أَب أثذأ غبنجب ثًصبنؾخ يٍ خبصًُٙ.     

  .48 ٚغزطٛع اإلَغبٌ أٌ ٚزغهت عهٗ انًصبعت يًٓب كبَذ.       

  .40 .ناذو قذسرٙ عهٗ يٕاعٓخ يصبعت انؾٛبحفٙ االَزؾبس  أفكش     

  .42 ٔانزؾذٚبد. انؾٛبح عجبسح عٍ كى ْبئم يٍ انًزبعت     

  .45 .انًضاط أَب شخص عصجٙ     

  .45 أرقهت فٙ انًضاط يٍ ٔقٍذ ٜخش.     
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 السقن فقسات االتصاى االنفعبلً دائوب   غبلبب   أحٍبنب   نبدزا   أبدا  ال

  .66 .انًٓبو انزٙ أفشم فٙ رؾقٛقٓبأرأصش ثشذح فٙ      

  .64 .ثأكضش يًب ْٕ يزٕقععُذيب أٔاعّ يٕقف يؾضٌ أؽضٌ      

  .64 .يؾذدح يًب ٚجاش عهٗ انشاؽخ انُعغٛخ نٙ دائًب أعٛش ٔفق خطخ     

 شكخي وتقجيخي مع بالغ 















































































129 
 

 :( لجشة التحكيم3ممحق رقم ) .4
 الجامعة الختبة العمسية التخرص االسم

 الخميل أستاذ مداعج عمع نفذ تخبػؼ  دمحم عجػة
 الخميل أستاذ مداعج إرشاد نفدي إبخاليع السرخؼ 
 الخميل أستاذ مداعج التخبية الخاصة حاتع عابجيغ

 القجس السفتػحة أستاذ مداعج الخجمة االجتساعية أبػ بكخ أياد
 القجس السفتػحة أستاذ مذارؾ إرشاد نفدي كساؿ سالمة
 القجس السفتػحة أستاذ إرشاد نفدي كتخبػؼ  دمحم شاىيغ

 القجس أستاذ مذارؾ عمع نفذ معخفي عسخ الخيساكؼ 
 الخميل أستاذ مداعج إرشاد نفدي عايج الحسػز 



 



 



 



 



































 



 


