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 مستخمص: 
كبلت التعميسية والدمػكية لمتبلميح ُيعج األخرائي الشفدي ىػ محػر االرتكاز لحل السذ     

داخل السجرسة. ويعتبخ تشطيسو النفعاالتو عامل ميع ججا في قجرتو عمى أداء أدواره السختمفة 
سػاء مع أسختو أو في السجرسة. وقج ىجفت الجراسة الحالية إلى تحجيج الشسػذج البشائي 

فعالي والسفيـػ السجرؾ لمذخيظ لمعبلقات الدببية السباشخة وغيخ السباشخة بيغ التشطيع االن
( فخدا 64والخضا السيشي لجػ األخرائييغ الشفدييغ مغ عيشة الجراسة، والتي تكػنت مغ )

( فخدا مغ اإلناث. وكحلظ ىجفت إلى الكذف عغ الفخوؽ في التشطيع 64مغ الحكػر، و)
، إضافة إلى االنفعالي وفقا لستغيخات الشػع وسشػات الدواج وسشػات الخبخة والتفاعل بيشيع

تعخؼ ندبة إسياـ التشطيع االنفعالي في السفيـػ السجرؾ لمذخيظ والخضا السيشي لجػ الحكػر 
واإلناث مغ عيشة الجراسة. وقج أعجت الباحثة واستخجمت األدوات التالية: مقياس التشطيع 

قياس االنفعالي، ومقياس السفيـػ السجرؾ لمذخيظ )صػرة )أ( لمدوج، وصػرة )ب( لمدوجة(، وم
الخضا السيشي. وقج َخُمرت نتائج الجراسة إلى وجػد فخوؽ دالة إحرائيا في التشطيع 
االنفعالي بالشدبة لمشػع فقط، وكانت الفخوؽ لرالح الحكػر، في حيغ لع تػجج فخوؽ دالة 
إحرائيا في باقي الستغيخات السجروسة. وقج أسيع التشطيع االنفعالي في السفيـػ السجرؾ 

( لجػ اإلناث، كسا أسيع التشطيع 9.69( لجػ الحكػر، وبشدبة )9..9) لمذخيظ بشدبة
( لجػ اإلناث. كسا 4..9( لجػ الحكػر، وبشدبة )9.00االنفعالي في الخضا السيشي بشدبة )

تصابق الشسػذج البشائي السقتخح لمعبلقات الدببية السباشخة وغيخ السباشخة بيغ متغيخات الجراسة 
تباط البديط لمعبلقات بيغ الستغيخات، ودعست نتائج صحة مع مرفػفة معامبلت االر 

الشسػذج نتائج فخوض الجراسة األخخػ. وقج نػقذت بعس التػصيات في صػرة ترػر 
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مقتخح لبخامج إعجاد وتجريب األخرائي الشفدي وتفعيل أدواره داخل السجرسة، كسا ُقجمت 
 نتائج.بعس البحػث السقتخحة عمى ضػء ما تػصمت إليو الجراسة مغ 

: التشطيع االنفعالي، السفيـػ السجرؾ لمذخيظ )زوج/ زوجة(، الخضا الكلمات المفتاحية
 السيشي، األخرائي الشفدي
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 أواًل: مكدمة: 

يعتبخ األخرائي الشفدي محػر االرتكاز داخل البيئة التعميسية؛ إذ أف دوره في معالجة 
الرعػبات والسذكبلت لجػ التبلميح، وتعجيل البيئة الجراسية، وتييئة التبلميح لبلستعجاد 

متكيف مع متصمبات نسػىع؛ لو أبمغ األثخ في تػافق التبلميح لسػاجية ضغػشيع، وتسييجىع ل
مع البيئة السجرسية واستعجادىع لمتعمع. ويػاجو األخرائي الشفدي في السجرسة وخارجيا 
ضغػشًا متعجدة تزاؼ إلي ميامو الستعجدة أيزًا؛ ما يدتػجب عميو ضخورة التحمي 

ة، والقياـ بجوره السيشي عمى أكسل وجو بسيارات وأساليب مختمفة لسػاجية ىحه الزغػط بكفاء
 مسكغ.

وقج سعت وزارة التخبية والتعميع إلى إدخاؿ ميشة األخرائي الشفدي في السجارس 
السرخية ليديع بجوره الفعاؿ في تشسية اإلمكانات البذخية وتيديخ ورعاية َتَفُتح القجرات 

يح، وليدعى لتحقيق التػافق والسػاىب، وليكػف حائط صج قػؼ ضج الدمػكيات الدمبية لمتبلم
(. إال أف أدوار األخرائي 0،  2990اإليجابي واالنزباط الدمػكي لمتبلميح )مديحو، 

الشفدي في السجرسة تتجاخل مع أدوار أخخػ كاألخرائي االجتساعي أو كالسعمع داخل بعس 
شتو السجارس. وىحا التجاخل في األدوار أضعف مغ دور األخرائي الشفدي في القياـ بسي

أف أدوار  .299(. وقج ذكخ الجريشي، 000، 2906)الرافي، عبج الخحيع، عبج المصيف، 
األخرائي الشفدي تتسثل في االسياـ في تحقيق السجرسة الفعالة باستخجاـ السػارد الستاحة 
وبأفزل صػرة مسكشة، والتكيف مع الشطاـ البيئي في السجرسة، كسا يتسثل دوره في تحميل 

ية لمسجرسة، والتخصيط السدتسخ، وتصبيق مبادغ العمـػ الدمػكية واستخجاميا في الجراسة الحات
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وقاية وتشسية التبلميح. كسا يقـػ بتقجيع مجاالت متشػعة مغ االستذارات، ويجخؼ الجراسات 
 والبحػث العمسية داخل إشار السجرسة. 

في ولكغ واقع العسل في السجارس يفخض مذكبلت في تجاخل األدوار ومعػقات 
أداء الجور، وأدوار متدايجة يجب عمى األخرائي الشفدي القياـ بيا. فػاقع السيشة مغ حيث 
العبلقات بالدمبلء والخؤساء والتبلميح، وكثخة السياـ، ومذكبلت الخاتب والحػافد السادية؛ كميا 
عػامل تعكذ احباشات وضغػشات مختمفة لمسيشة ما يدتػجب ضخورة البحث في رضا 

لشفدي عغ ميشتو، وفي كيفية تشطيسو النفعاالتو فحلظ يقمل مغ االنفعاالت األخرائي ا
الدمبية السػجية نحػ اآلخخيغ. وبجراسة واقع رضا األخرائي الشفدي عغ ميشتو؛ فتججر 
اإلشارة إلي التداؤؿ حػؿ ما إذا كانت مذكبلت السيشة ومجػ رضا األخرائي الشفدي عغ 

ذات عبلقة بتشطيع األخرائي الشفدي النفعاالتو؛ ومغ ىشا شخيكة في الحياة )الدوج/ الدوجة( 
 بخزت مذكمة الجراسة.

 : مصكمة الدراسة:ثانيًا
يسثل الخضا الػضيفي مجسػعة الطخوؼ الشفدية والفديػلػجية والبيئية التي تحكع 
عبلقة السػضف بدمبلئو ورؤسائو وتتػافق مع شخريتو، وتجعمو سعيج بعسمو. وكمسا كانت 

بيغ السػضف وبيغ بيئة عسمو فعالة كمسا ارتفعت روح االنتساء لمعسل ويدداد الخضا العبلقات 
(. وقج لسدت الباحثة مذكبلت متعجدة لجػ األخرائييغ الشفدييغ 6الػضيفي )خػاـ، د.ت،

بالسجارس السختمفة؛ إذ أنيع ُمَيسذػف داخل السجرسة بالشدبة لجورىع الحقيقي، إذ أف 
مكاف خاص بو ليقـػ فيو بالتذخيز ودراسة الحاالت، وىػ معمع األخرائي الشفدي ليذ لو 

االحتياط متى كاف ىشاؾ عجد في إحجػ الحرز أو السػاد الجراسية، إضافة إلى األدوار 
األخخػ خارج نصاؽ عسمو كاإلشخاؼ داخل السجرسة، ودؽ الجخس بيغ الحرز، ومشفح 

وفي أحياف أخخػ مدئػؿ التغحية البيع داخل السجرسة، وكذػؼ الغياب والحزػر اليػمية، 
بالسجرسة، وذلظ في نفذ الػقت الحؼ يعي فيو األخرائي الشفدي باألعجاد الستدايجة لمتبلميح 
ذوؼ صعػبات التعميع، وذوؼ السذكبلت الدمػكية داخل السجرسة؛ ما يدتػجب ضخورة 

"بزعة تجخمو، ومع عمسو بأف السيدانية السخصػدة لجراسة وتذخيز وعبلج الحالة ىي 
قخوش". ويبجأ العاـ الجراسي ليحتاج فيو األخرائي الشفدي إلى االختبارات والسقاييذ 
التذخيرية التي تكػف في األغمب غيخ متػفخة، وإذا حاوؿ األخرائي الشفدي استعارتيا مغ 
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السكتبة أو مػاقع االنتخنت أو مغ السعالجيغ الشفدييغ فإنو ال يجج وقتا كافيًا إلجخائيا، 
كيد في اليـػ الجراسي عمى الحرز والسشيج والسقخر الجراسي، وغيخ متاح لؤلخرائي فالتخ 

الشفدي العسل إال في إشار الفدحة أو الحرز االحتياشي؛ مسا يؤثخ عمى قيامو بعسمو 
ومسارسة أدواره. لحا رأت الباحثة ضخورة دراسة الخضا السيشي لجػ األخرائييغ الشفدييغ 

 .ول من مذكلة الجراسةالجانب ال  بالسجارس وىػ
كسا تذيخ الباحثة إلى أنو بحجيثيا مع بعس األخرائييغ الشفدييغ كانػا فخػريغ 
بسيشتيع وتفخدىع فييا وأنيا ذات أىسية كبيخة في السجرسة، مع نطخة تفاؤلية إلى إمكانية القياـ 

يزبصػف بالجور السيشي رغع السعػقات، ُمذيخيغ إلى أنيع يشطخوف إلى األمػر بتفاؤؿ، و 
عمى حج قػليع  –انفعاالتيع إزاء السذكبلت الستشامية يػميًا داخل السجرسة وفي السشدؿ وكأنو 

قج ُعِيج إلييع بكافة السذكبلت والزغػط داخل السجرسة وكحلظ في السشدؿ مع شخكائيع.  –
لي وىػ دراسة أساليب وميارات التشطيع االنفعا الجانب الثاني من مذكلة الجراسةوىشا يتزح 

لجػ األخرائييغ الشفدييغ بالسجارس. ومغ خبلؿ مشاقذات مع األخرائييغ الشفدييغ محػرىا 
" كيف تخػ شخريتظ مغ واقع عسمظ كأخرائي نفدي"؛ فقج ذكخ األخرايػف الشفديػف أف؛ 
شبيعة التخرز في عمع الشفذ تؤثخ عمى شخرية صاحبيا، الحؼ يحاوؿ ضبط انفعاالتو 

السجرسة والسشدؿ ليعير داخل كل مشيسا وكأف اآلخخ غيخ مػجػد.  وتشطيسيا " ليفرل " بيغ
إذ يحاوؿ األخرائي الشفدي أف يعتبخ أف لكل عزػية )في السشدؿ أو في السجرسة أو في 
الشادؼ( دورىا وضغػشيا ويحاوؿ أف يتكيف معيا؛ لحا رأت الباحثة أف تجرس السفيـػ السجرؾ 

الجانب الثالث من مذكلة ات الشفديات وىحا ىػ لمذخيظ لجػ األخرائي الشفدي واألخرائي
 وتتسثل مذكمة الجراسة في اإلجابة عغ األسئمة التالية. الجراسة
ىل تػجج فخوؽ في التشطيع االنفعالي تخجع إلى اختبلؼ الشػع )ذكػر، إناث(،  .1

 سشػات الخبخة )قريخة، شػيمة(، سشػات الدواج )قريخة ، شػيمة( أو التفاعل بيشيا؟
التشطيع االنفعالي في التشبؤ بالخضا السيشي لجػ األخرائييغ الشفدييغ  ىل يديع .2

 ذكػرًا وإناثًا؟
ىل يديع التشطيع االنفعالي في التشبؤ بالسفيـػ السجرؾ لمذخيظ لجػ أفخاد العيشة  .3

 ذكػرًا وإناثًا؟ 
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ما ىػ شكل الشسػذج البشائي الحؼ يفدخ العبلقات االرتباشية الدببية بيغ التشطيع  .4
 فعالي والخضا السيشي والسفيػـ السجرؾ لمذخيظ لجػ األخرائييغ الشفدييغ؟االن

 ثالجًا: أهداف الدراسة:
تتسثل أىجاؼ الجراسة في ىجفيا العاـ وىػ " التحقق مغ شكل الشسػذج البشائي الحؼ      

يفدخ العبلقات الدببية السباشخة وغيخ السباشخة بيغ التشطيع االنفعالي وكل مغ السفيػـ 
سجرؾ لمذخيظ والخضا السيشي لجػ األخرائييغ الشفدييغ واألخرائيات الشفديات". وقبل ال

اختبار الشسػذج البشائي تع التحقق مغ الذخوط الدابقة الختبار الشسػذج، والختبار ما يسكغ 
 أف تدفخ عشو مغ نتائج حيث تيجؼ الجراسة إلى: 

إلى اختبلؼ الشػع )ذكػر،  دراسة إمكانية وجػد فخوؽ في التشطيع االنفعالي تخجع .1
إناث(، سشػات الخبخة )قريخة، شػيمة(، سشػات الدواج )قريخة ، شػيمة( أو 

 التفاعل بيشيا.
ندبة إسياـ التشطيع االنفعالي في التشبؤ بالخضا السيشي لجػ عيشة الجراسة ذكػرًا  .2

 وإناثًا.
لجػ أفخاد العيشة ندبة إسياـ التشطيع االنفعالي في التشبؤ بالسفيـػ السجرؾ لمذخيظ  .3

 ذكػرًا وإناثًا. 
 :: أهمية الدراسةرابعا

 يمكن تهضيح أىمية الجراسة الحالية من خالل أىميتيا النظرية والتطبيقية.    
 الىمية النظرية: -أ

تتزح أىسية الجراسة في استخجاميا لمشسػذج البشائي لتعخؼ السعادلة البشائية  .1
ات الدببية السباشخة وغيخ السباشخة بيغ الشسػذجية كأسمػب احرائي يػضح العبلق

الستغيخات السدتقمة والستغيخات التابعة، حيث تتسيد السعادلة البشائية بقجرتيا عمى 
اختبار عبلقة الستغيخات ببعزيا وسببيتيا في كيفية تدبب الطاىخة في حجوث 

 ضػاىخ أخخػ. 
عمى مػاجيتو تػضيح أىسية التشطيع االنفعالي لؤلخرائي الشفدي؛ حيث يداعج  .2

لزغػط عسمو الستدايجة، وقجرتو عمى تقجيع وتفيع االنفعاالت السشاسبة لحاتو، 
 ولتبلميحه حتى يدتصيع الػصػؿ إلي الحل األمثل واألسخع لسػاجيتيا. 
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تػضح الجراسة جػانب معاناة األخرائي الشفدي في ميشتو وكيف يسكغ تصػيخ ىحا  .3
ئي الشفدي عغ ميشتو؛ فخضاه عغ ميشتو الػاقع، ودراسة أىسية الخضا لجػ األخرا

 يديع بذكل مباشخ في قجرتو عمى أداء أدواره الػضيفية والسيشية.
تػضح الجراسة أىسية إدراؾ األخرائي الشفدي لآلخخيغ وتشطيسو النفعاالتو في  .4

إشار ىحه الرػرة، وتػضح  الجراسة مثااًل لحلظ مغ خبلؿ السفيـػ السجرؾ لمذخيظ 
تفخض ىحه العبلقة حقػؽ كسا أف ليا واجبات وأدوار، وتحاوؿ )زوج/زوجة(؛ حيث 

الجراسة تػضيح عبلقة تشطيع األخرائي الشفدي النفعاالتو بالسفيـػ السجرؾ 
 لمذخيظ. 

 الىمية التطبيقية: -ب
تقجـ الجراسة نسػذجًا بشائيًا لمعبلقات الدببية السباشخة وغيخ السباشخة بيغ التشطيع  .1

لسجرؾ لمذخيظ والخضا السيشي لجػ األخرائييغ الشفدييغ ذكػرًا االنفعالي والسفيـػ ا
وإناثًا ُبغية تفيع ىحه العبلقات الدببية وتأثخىا ببعزيا؛ ليدتفيج األخرائي الشفدي 
مشيا في محاولة تشطيع انفعاالتو، وتعجيل مفاىيسو عغ ميشتو، ورضاه عشيا، 

 وترػره عغ اآلخخيغ. 
ُبَت صحتيا في رصج واقع ميشة األخرائي الشفدي في تفيج نتائج الجراسة فيسا إف ثَ  .2

السجارس والترػر السأمػؿ لتفعيل دوره داخل السجرسة، بعج تدايج أعجاد الفئات 
 الخاصة داخل السجرسة وخاصة ذوؼ الرعػبات التعميسية والسذكبلت الدمػكية.

جامعات، تتسثل األىسية التصبيقية لمجراسة في إفادة أعزاء البيئة التعميسية مغ  .3
وكميات التخبية، ومعاىج إعجاد السعمع، واألكاديسية السيشية لمسعمسيغ، ومجيخيغ 
السجارس، وأولياء األمػر، والسعمسيغ، بترػر مقتخح لبخامج إعجاد وتجريب 
األخرائييغ الشفدييغ وتفعيل األدوار والسياـ التي يسكغ لؤلخرائي الشفدي 

اع التعميسية داخل السجرسة مغ خبلؿ السداعجة فييا، وكيف يسكغ تحديغ األوض
 كيفية تفعيل دور األخرائي الشفدي داخل السجرسة.
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 خامسًا: مصطمخات الدراسة: 
: وتعخفو الباحثة في ىحه الجراسة بأنو " مجسػعة العسميات التنظيم االنفعالي .أ 

اه واالستخاتيجيات التي يدتخجميا الفخد كاستجابو النفعاالتو ىػ أو كخدود أفعاؿ تج
اآلخخيغ، والتي تتسثل في التحكع السعخفي واإلبجاؿ الدمػكي، والديصخة الػججانية؛ 
ويعبخ التحكع السعخفي عغ قجرة الفخد عمى تغييخ وتعجيل األفكار السعخفية عغ 
استجابتو االنفعالية واالحتفاظ بيا في مدتػػ ُيَسكشو مغ الديصخة عمييا، ويعبخ 

تجابة االنفعالية إلى استجابة أخخػ يتسكغ الفخد اإلبجاؿ الدمػكي عغ تغييخ االس
مغ تشطيسيا، وتعبخ الديصخة الػججانية عغ إدارة االستجابات االنفعالية سػاء 
الدمبية أو اإليجابية". ويعبخ عشو إجخائيا مغ خبلؿ " الجرجة التي يحرل عمييا 

 اسة".األخرائي الشفدي عمى مقياس التشطيع االنفعالي السدتخجـ في ىحه الجر 
: وتعخفو الباحثة بأنو " مجسػعة الترػرات التي يتبشاىا المفيهم المجرك للذريك .ب 

أحج شخفي العبلقة الدوجية عغ اآلخخ، والحؼ يذتسل عمى مجسػعة مغ العسميات 
ىي: التػقعات مغ الحياة الدوجية ومغ الذخيظ ، واألدوار الدواجية، وعسميات 

ج السجرؾ لدوجتو مجسػعة عسميات القبػؿ التػاصل بيشيسا؛ حيث يسثل مفيـػ الدو 
والتػاصل وتكامل األدوار، ويسثل مفيـػ الدوجة السجرؾ لمدوج مجسػعة عسميات 
تقجيخ الجور والقبػؿ والتػاصل" . وُيعبخ عشو إجخائيا مغ خبلؿ الجرجة التي يحرل 
عمييا األخرائي الشفدي عمى الرػرة )أ( لمسفيـػ الُسجرؾ لمذخيظ ، أو الجرجة 
 التي تحرل عمييا األخرائية الشفدية عمى الرػرة )ب( لمسفيـػ السجرؾ لمذخيظ".

: وتعخفو الباحثة في ىحه الجراسة بأنو " حالة القبػؿ بأدوار السيشة الرضا الميني .ج 
وأىسيتيا وتفاعل األخرائي الشفدي مع عسمو ومع بيئة ىحا العسل، والقشاعة بأف 

تو وشسػحاتو السيشية، ما يؤدؼ إلى شعػر ىحا العسل يحقق إشباع حاجاتو ورغبا
األخرائي الشفدي بالثقة في العسل والػالء واالنتساء لو، وما يتختب عمى ذلظ مغ 
زيادة فاعمية أدائو وإنتاجيتو لتحقيق أىجاؼ العسل". وُيعخؼ إجخائيا بأنو " الجرجة 

لُسدتخجـ التي يحرل عمييا األخرائي الشفدي عمى مقياس الخضا السيشي الُسعج وا
في ىحه الجراسة والحؼ يذتسل عمى؛ تصػيخ الخبخات وااللتداـ باألدوار والخضا عغ 

 عػائج العسل كأبعاد ُيقاس مغ خبلليا الخضا السيشي".
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 سادسًا: اإلطار الهظري والدراسات السابكة:
 التنظيم االنفعالي:  -أ

انفعاالت الفخد ردود  تسثل االنفعاالت جدء ميع مغ البشاء الشفدي لمفخد، وتسثل أغمب
أفعاؿ لآلخخيغ؛ إذ تسارس ردود األفعاؿ ىحه دورًا في صياغة السفاىيع السجركة عغ اآلخخيغ، 
والتي تسثل جدء كبيخ مغ السجاؿ االنفعالي لمذخرية. ولكل فخد ميارات انفعالية ومعخفية 

ل الفخد مع البيئة وسمػكية، تشطع وتديصخ عمى الخبخات والسػاقف والتعبيخات الشاتجة عغ تفاع
مغ حػلو. والتشطيع االنفعالي يتزسغ ميارات ميسة تداعج الفخد عمى الديصخة عمى 
صخاعاتو، وتشطيع عشاصخ اترالو بالبيئة مغ حػلو، والتعبيخ عغ انفعاالتو في صػرة سمػؾ 

 ومعارؼ ومعاف وججانية، وإدارة انفعاالتو خاصة الدمبية مشيا. 
بية أو اإليجابية عسميات متعجدة: كالتقييع، واإلحداس، وتتزسغ االنفعاالت الدم  

والقرجية تجاه شئ ما ، والذعػر، والدمػؾ الحخكي، وفي كثيخ مغ الحاالت تعتبخ مكػف 
ما إذا كانت  -التي تدبب حجة االنفعاالت-بيغ شخري. وتحجد كيفية مػاجية السذكبلت 

ػاجية ىحه السذكبلت. فعجـ تشطيع حياة الفخد الزاغصة تحتاج إلى شخؽ أكثخ فعالية في م
االنفعاالت في ىحه الحالة قج يؤدؼ إلى الذكػػ، والعبث، واليجـػ و/أو االندحاب عغ 
اآلخخيغ و/أو كبت ىحه االنفعاالت. وقج يشتج تشطيع االنفعاؿ في ىيئة استجابة انفعالية 

سمبي ما يطيخ بػصفو متقمرة أو متدايجة الحجة أو السجة. ألف نقز السجة أو الحجة النفعاؿ 
اىتساـ خاص لجػ األفخاد. فيع يختمفػف في تشطيسيع النفعاالتيع السختبصة بدمدمة مغ العػائج 

 (Leach; Tirch & Napolitano, 2011, 1-3السيسة في حياتيع. )
وباعتبار أف األفخاد مشتجيغ النفعاالتيع وليدػا ُمشقاديغ ليا؛ فإف عمساء الشفذ أصبحػا 

. وترف  Gross, 2007محاوالت األفخاد لتشطيع استجاباتيع االنفعالية  ميتسيغ بصخؽ 
؛ إقباؿ الفخد عمى استخجاـ استخاتيجيات التأثيخ في Grossنطخية تشطيع االنفعاؿ لػ "جخوس" 

مدتػيات االستجابة االنفعالية. وتبحث نساذج التشطيع االنفعالي في ميكاندمات قائسة عمى 
ة الخاجعة، والستسثمة في كيفية تغييخ الفخد لسفاىيسو عغ الدمػؾ، حمقات متجاخمة مغ التغحي

ووضيفة ىحه السفاىيع في تغييخ الدمػؾ. ويذيخ مفيـػ التشطيع االنفعالي إلى اتجاىيغ؛ أوليسا 
(. وقج 6.9، 2900تأثخ الفخد بانفعاالتو، واآلخخ كيفية تأثخه بانفعاالت اآلخخيغ )يعقػب، 

طيع االنفعالي بأنو "تمظ العسميات الشاتجة عغ محاولة الفخد التش   Grossعَّخؼ جخوس 
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التأثيخ عمى نػع وكسية االنفعاالت التي يختبخىا ىػ أو يختبخىا اآلخخوف مغ حػلو، وكيفية 
 Gross, 2007(. حيث أوضح جخوس Gross, 1999, 2التعبيخ عغ ىحه االنفعاالت" )

د التمقائية أو السقرػدة لمتأثيخ عمى انفعاالتيع أف التشطيع االنفعالي ُيعبخ عغ محاوالت األفخا
عشجما يشفعمػف، وكيف يختبخونيا أو ُيعبخوف عشيا؛ حيث يذسل ىحا التشطيع واحج أو أكثخ 
مغ جػانب االنفعاؿ مثل: االستثارة واالنتباه والتقييع والخبخة الحاتية والدمػؾ أو االستجابة 

 .Gross, 2007, 4)الفديػلػجية )
التشطيع االنفعالي إلي قجرة الفخد عمى استخجاـ أساليب تكيفية لتمبية متصمبات كسا يذيخ 

الحياة، تتسثل في عجد مغ العسميات واالستخاتيجيات الجاخمية والخارجية السختبصة بالفيع 
(. وىػ العسمية التي يقـػ بيا White,2008, 56االنفعالي والديصخة عمى التعبيخ االنفعالي )

أو تغييخ انفعاالتيع برػرة شعػرية وال شعػرية في استجابتيع لمسصالب البيئية.  األفخاد لتعجيل
إف نجاح األفخاد في تشطيع انفعاالتيع يختبط بجػدة الرحة الجدسية والشفدية واألداء 
األكاديسي، والشجاح في العسل، أما الرعػبات في تشطيع االنفعاؿ فتختبط باالضصخابات 

صخاب الذخرية الحجية، واالكتئاب، والقمق العاـ، والقمق االجتساعي الشفدية كالبارانػيا واض
(. ويتزسغ تشطيع االنفعاالت تغيخات في Aldo, 2010, 218واضصخاب التغحية واإلدماف )

ديشاميات االنفعاؿ، والتي تشزػؼ عمى ضيػر االستجابات وزيادة كسيتيا أو مجتيا سػاء 
تعتسج عمى الخبخة. كسا يتزسغ تغيخات في تخابط  أكانت استجابة سمػكية أو فديػلػجية أو

 ,Grossاالستجابات عشج ضيػر االنفعاؿ مثل ما يحجث في حالة االستجابات الفديػلػجية )
(. وىػ يذيخ إلى إدارة االستجابات االنفعالية اإليجابية والدمبية معا، والخاصة 282 ,2002

 (.Gross, 2008, 500بالفخد أو الخاصة باآلخخيغ أيزًا )
نسػذج عسميات تشطيع االنفعاؿ بأنو كل االستخاتيجيات  ,Grossويرف جخوس 

الذعػرية والبلشعػرية التي تدتخجـ في الديادة أو السحافطة عمى أو خفس واحجة أو أكثخ 
مغ مكػنات االستجابة االنفعالية. فديادة مكػنات االستجابة االنفعالية يجعى بالتشطيع 

نخفاض ىحه السكػنات يجعى بالتشطيع االنفعالي السشخفس ويتكػف االنفعالي السختفع، وا
مغ مكػف الخبخة؛ وىػ يسثل السذاعخ الحاتية  Grossالتشطيع االنفعالي شبقًا لشسػذج جخوس 

النفعاؿ الفخد وفقًا لخبختو الحياتية، والسكػف الدمػكي؛ ويسثل االستجابات الدمػكية، والسكػف 
ات الفديػلػجية مثل ضخبات القمب وضغط الجـ. فاألفخاد الفديػلػجي؛ ويسثل االستجاب
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يدتخجمػف استخاتيجيات معيشة لمتأثيخ في مدتػػ استجابتيع االنفعالية لكي يبجو نسصا معيشا 
 (..6، 2900مغ االنفعاؿ. )يعقػب، 

لعسميات التشطيع االنفعالي فإف الفخد قج يختار  Gross, 1998وفي نسػذج جخوس 
فعل معو دوف باقي السػاقف األخخػ السشافدة، أو قج يدتخجـ الفخد استخاتيجية مػقفا معيشًا ليش

تعجيل السػقف. فالفخد يعاني أكثخ مغ نػع مختمف مغ االنفعاالت في نفذ السػقف؛ فيحاوؿ 
الفخد تغييخ السػقف بيجؼ تغييخ تأثيخه االنفعالي. وقج يشطع الفخد انفعالو مغ خبلؿ تػزيع أو 

، ثع -والحؼ يكػف أقل انفعاالً  -خكيد االنتباه عمى جانب أخخ مغ السػقف صخؼ االنتباه وت
يدتعيج الفخد أفكاره عغ السػقف ومذاعخه. وقج يدتخجـ الفخد استخاتيجية التغييخ السعخفي 
لتشطيع انفعاالتو؛ وتتزسغ ىحه االستخاتيجية تجشب التقييع السعخفي لمسػقف في البجاية، 

تقييع قجرة الفخد عمى تشطيع ىحا السػقف، ثع استخجاـ أساليب الجفاع واستبجاؿ تقييع السػقف ب
أو اإلنكار لمسػقف أو االنفعاؿ، ومحاولة تقجيع تفديخ إيجابي لمسػقف، وفي نياية األمخ 

 (Gross, 2003, 11)يحاوؿ الفخد إعادة التقييع السعخفي لمسػقف لتعجيل التأثيخ االنفعالي. 
الستجابة؛ أف يزبط الفخد استجاباتو الفديػلػجية، وتتزسغ استخاتيجية تعجيل ا

وخبختو االنفعالية، واستجاباتو الدمػكية، ويدتخجـ معيا تساريغ وتجريبات جدجية كاالستخخاء 
والتساريغ الخياضية. وقج تتزسغ ىحه االستخاتيجية أيزًا أساليب إيجابية مثل تشطيع التعبيخ 

نفعاؿ أو أساليب سمبية مثل المجػء إلى سمػؾ تعاشي االنفعالي بديادة أو تقميل الخبخة باال
السػاد السخجرة أو المجػء إلى إيحاء الحات لخفس السطاىخ الفديػلػجية. وقج ذكخ جخوس 

Gross, 2001  أف استخاتيجية إعادة التقييع السعخفيReappraisal Strategy  تذسل
تيجية القسع أو الكبت جسيع االستخاتيجيات الفخعية الدابقة وذلظ في مقابل استخا

Suppression  والتي تتزسغ إبعاد التأثيخات الخارجية لبلنفعاؿ، وتقمل مغ التعبيخ الدمػكي
لبلنفعاؿ، وتديج الخبخة باالنفعاؿ؛ مسا يكػف لو تأثيخ سمبي عمى الحاكخة. ونتيجة لعسميات 

د وعمى السحيصيغ كبت االنفعاؿ ىحه؛ تطيخ االستجابات الفديػلػجية، والتي تؤثخ عمى الفخ 
( . ورغع أف عسمية كبت االنفعاالت تعتبخ استجابة غيخ تكيفية، Gross, 2001, 215بو )

وتعػؽ السعالجة االنفعالية، وتسثل جدءا مغ عسميات السػاجية التجشبية؛ إال أنو في حالة 
بسثابة  -لسػاجية السػقف -األحجاث الكارثية يكػف قسع الخػؼ عمى السجػ القريخ 

 (.(Mauss; Bunge & Gross, 2007, 3)ابة تكيفية استج
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أف لكل فخد استخاتيجيتيغ مختمفتيغ لمتعامل مع  Gross, 2003ويخػ جخوس 
 – Antecedentاالستجابات االنفعالية. األولى ىي؛ استخاتيجية التخكيد السدبق 

Focused Strategy قبل أف ، وىي استخاتيجية يمجأ ليا الفخد عشج االستعجاد لبلستجابة
يتفاعل بذكل كمي مع مثيخات السػقف االنفعالي. والثانية ىي استخاتيجية التخكيد عمى 

 Response، وتتزسغ تعجيل االستجابة Response Focused Strategyاالستجابة 
Modulation  ويمجأ ليا الفخد عشجما يتفاعل مع مثيخات السػقف االنفعالي مغ خبلؿ

وتتزسغ استخاتيجية التخكيد السدبق لبلستجابة عمى أربعة أنػاع استجابات انفعالية متعجدة. 
، وتعجيل السػقف  Situation Selectionمختمفة لمتشطيع االنفعالي ىي؛ اختيار السػقف 

Situation Modification  ونذخ أو تػزيع االنتباهAttention Deployment  والتغييخ
. وتسثل االستخاتيجيات غيخ Cognitive Change (Gross, 2003, 11). السعخفي

التكيفية عشج التعامل مع االنفعاالت مثل الكبت االنفعالي والتجشب االنفعالي والتأمل؛ 
مجسػعة استخاتيجيات قرػر التشطيع االنفعالي. ويعبخ الكبت االنفعالي عغ السشع السجرؾ 

ت والسذاعخ والحكخيات لئلثارة االنفعالية. أما التجشب فيػ يذيخ إلى تجشب األفكار واالنفعاال
والسثيخات ذات الرمة بالسػقف، وىػ يقػد إلى حالة مداجية مزصخبة وإلى زيادة األفكار 
الدمبية، ويذيخ التأمل إلى مسارسة األفخاد لعسمية التفكيخ بصخيقة متكخرة بالتخكيد عمى 

 (.Moore, 2013, 21الخبخات االنفعالية وأسبابيا وعػاقبيا )
ح مزسػف االنفعاؿ وتشطيسو نسػذجًا متكامبًل، ويػضح كيفية تحػؿ ويعتبخ نسػذج شخ 

االنفعاؿ الدالب إلى آخخ مػجب في إشار بيئي، ويزع الفخد في إشار التأثيخ االجتساعي 
والثقافي والتاريخي، ويدود القارغ بسبادغ إرشادية لتفيع االنفعاؿ وتشطيسو أثشاء عسمية الشسػ 

ارة إلي أف التشطيع االنفعالي يختبط بأداء الػضائف الشفدية (. وتججر اإلش2900)الخفاعي، 
اإليجابية والرحة الشفدية، كسا يختبط التشطيع االنفعالي غيخ الفعاؿ بانخفاض الرحة 

(. وتختبط قجرات التشطيع االنفعالي بعسميات Bullemor-Daym 2015الشفدية والعقمية )
خكيد عمى السعمػمات التي يحسميا السػقف والتي االنتباه واإلدراؾ، وىسا عسميتاف ميستاف لمت

تػفخ االنفعاؿ، وتحجيج األسمػب الحؼ يقيع بو الفخد، والسػاقف التي تثيخىا االنفعاالت، 
واالستخاتيجيات السختبصة بدياؽ التشطيع االنفعالي. ويكػف االدراؾ ضخوريًا لعسل تػقعات عغ 

ـ، والسخونة في االستجابة لمسػقف. وىحه السػقف، واختيار تػقعات بجيمة، وإصجار األحكا
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العسميات ىي التي تدسح لمفخد بالذعػر باالنفعاالت واالستسخار في أداء الػضائف بصخيقة 
 ,Mclaughlinناجحة لمػصػؿ ألىجافو، واإلدارة الشاجحة لسرادر االنتباه واإلدراؾ )

لي والتي تتزح في مجػ العػامل السؤثخة في التشطيع االنفعا Aldo, 2010( . ويحمل 2010
اقتخاب الفخد مغ قبػؿ وتحسل انفعاالتو، والتػصل الستخاتيجيات مبلئسة لتشطيسيا لتبلئع 
السػقف وتحقق أىجاؼ الفخد، ومتابعة ىحه االنفعاالت وفيسيا وتقييسيا والتسيد بيغ الحاالت 

 االنفعالية السختمفة.
 السفيـػ السجرؾ لمذخيظ -ب

ندانية ذات تفاعل ثشائي لبلتراؿ الستكخر بيغ زوجيغ، وىػ نطاـ الدواج ىػ عبلقة إ     
بالغ التأثيخ في بشاء السجتسع. وىحه العبلقة الخصيشة تحتاج مغ الدوجيغ تزحيات، 
ومدئػليات، وجيج مخمز لمػصػؿ إلى مدتػػ معقػؿ وجيج مغ العبلقة اإليجابية لكل 

يشيسا. فيحه الخبلفات ىي حاالت لمرخاع مشيسا، وليكػنا قادريغ عمى تجاوز الخبلفات فيسا ب
بيغ الدوجيغ، وشكل مخضي مغ أشكاؿ األداء االجتساعي الحؼ يعػؽ عسميات التػافق بيغ 
الدوجيغ. ويختبط ذلظ الرخاع بيغ الدوجيغ بعجد مغ العػامل مشيا: التػقعات السأمػلة مغ 

لرػرة السجركة لكل مشيسا الذخيظ؛ والتي تسثل األدوار التي يفتخضيا أحجىسا مغ اآلخخ، وا
عغ اآلخخ، وحجوث السذكبلت بيغ الدوجيغ نتيجة افتقاد أحجىسا أو كبلىسا ميارة أو أكثخ 

 مغ ميارات الدواج أو نتيجة لمقرػر في اإلعجاد لمحياة الدوجية لجػ أحجىسا أو كبلىسا.
ات األساسية فالتفاعل الثشائي اإليجابي بيغ الدوجيغ، والقائع عمى السػدة وإشباع الحاج

والثانػية؛ يعتبخ أمخًا ضخوريًا لتػفيخ االتداف الشفدي واالستقخار االجتساعي، وكحلظ الستسخار 
العبلقة الدوجية بجرجة عالية مغ التػافق، في حيغ يعسل غياب التػافق عمى تباعج الدوجيغ 

البشاء حيث يربح البلتػاصل ىػ الشسط الدائج عمى حياة األسخة مسا يشعكذ سمبًا عمى 
األسخؼ. فاألسخة ىي نػاة السجتسع؛ فبقجر وجػد التػافق الدواجي في ُأسخ السجتسع بقجر قػة 

(. ويقـػ الدواج عمى رابصتيغ قػيتيغ .0، 2902ىحا السجتسع وصبلبتو وزيادة انتاجو )ديبو،
حياة زوجية ىسا الخابصة القانػنية والخابصة الخوحية. فالخابصة القانػنية وإجخاء العقج ليا تزسغ 

مدتقخة، وأما الحب الحؼ يتػلج عغ االنجحاب واالندجاـ بيغ الجشديغ؛ فيحقق رابصة روحية 
ذات أساس قػؼ الستسخار الحياة بيشيسا. إف أىع العػامل اإليجابية لمتػافق الدواجي ىي؛ 

فدية التفاعل، وأنساط التػاصل، والثقة بالشفذ، وتحسل السدئػلية، واالستقبللية، والرحة الش



 

 

 

) 06) 
 8112 أغسطس ، 1ج، 55جممة اإلرشاد الهفسي، العدد 

 الهموذج البهائي لمعالقات السببية بني التهظيم االنفعالي واملفووم املدرك

والجدسية، والشزج االنفعالي، ومفيـػ الحات، وأساليب السعاممة الدواجية، وجػدة الحياة 
(. كسا أف الخراؿ والسيارات الذخرية ليا تأثيخ كبيخ في عجد مغ 22، .290)قاسع، 

( إلى أف حالة الخضا الدواجي 94-.9، 2998جػانب الحياة الدواجية فقج أشارت مخسي )
وجيغ عمى التػاصل الجيج، والتػافق مع التغيخات التي ُيحجثيا الذخيظ تتجمى في قجرة الد 

اآلخخ، والتي يشتج عشيا أفكار حدشة نحػ الدواج. فإدراؾ أؼ مغ الدوجيغ لذخيكو سيتختب 
عميو استجابة وفقا ليحا اإلدراؾ، وبالتالي كمسا كاف اإلدراؾ إيجابيا ومقبػال فإنيع يدتخدوف 

 جييع االختبلالت الدواجية.تػافقيع الدواجي وتقل ل
وتعشي الرحة الشفدية الدواجية أف كل مغ الدوجيغ قادر عمى تكييف نفدو ليحه الحياة 
مغ خبلؿ تقييع سمػكو وتغييخه، وتكػيغ عبلقات ُمخضية مع شخيظ الحياة. ويحجث التػافق 

ا، والخضا الدواجي عشجما يتػفخ الحج األدنى مغ القبػؿ بيغ الدوجيغ عغ سمػكيات كل مشيس
( . وذكخت 60، 2997عغ أداء الجور، وإشباع الحاجات الخاصة والسذتخكة )أحسج،

( أف التججيج واألفعاؿ اإليجابية األخخػ تعسل عمى إضفاء جػ مغ 0.4، 2906الرغيخ )
الدعادة والخضا عمى شخفي الدواج. ويحقق االتراؿ داخل العبلقة الدواجية عجدا مغ 

ي وغيخ المفطي وحل السذاكل السذتخكة وتعخؼ اآلخخ وإرضائو، الػضائف كالتبادؿ المفط
والعسل عمى تصػر الدوجيغ. وقج كانت أكثخ الطػاىخ االجتساعية انتذارًا بيغ األزواج ىي 

 عجـ تحسل السدئػلية.
( أف الدمػؾ االجتساعي اإليجابي يخفع مغ قجرة الفخد 06-7، .290كسا ذكخ تػفيق )

آلخخيغ؛ حيث ُوججت عبلقة ارتباشية دالة إحرائيًا بيغ الدمػؾ عمى التػاصل الفعاؿ مع ا
االجتساعي اإليجابي وبيغ التػافق الدواجي؛ والحؼ اعتسج عمى ترسيع كل مغ الدوجيغ عمى 
مػاجية السذكبلت وتحقيق االندجاـ بيشيسا. وبجا السؤشخ األىع في التػافق الدواجي ىػ 

باع. وتزسغ التػاصل بيغ الدوجيغ جػانب التكامل، وليذ التساثل في الخرائز والص
التػاصل الػججاني المفطي وغيخ المفطي، ومذاركة االىتسامات، والتجانذ الفكخؼ والقيسي 
والخمقي، وقزاء الػقت مع الذخيظ، والتػاصل في العبلقة الخاصة بيغ الدوجيغ، والكفاءة 

 في القياـ باألدوار الدوجية كسا يجركيا الذخيظ.
أف ىشاؾ أثخ داؿ لذخرية الذخيظ  Spotls et al., 2004تمد وآخخوف وقج وجج سبػ 

أو القخيغ عمى التػافق الدواجي لمذخيظ اآلخخ، وكيفية تفاعل الذخيظ اآلخخ مع الذخيظ 
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األوؿ كخد فعل شبيعي لدمػؾ اآلخخ. وكاف التفاؤؿ أكثخ الستغيخات ارتباشًا بالخضا الدواجي 
ء في العبلقة، وتذابو القيع األخبلقية، والتكافؤ في لجػ الدوجيغ كسا تشبأت سسة الجؼ

إلى أف أىع السذكبلت السؤدية  2998االستقبللية بالخضا الدواجي. كسا تػصل أبػ غدالو 
لدػء التػافق الدواجي ىي: صخاع األدوار بيغ الدوجيغ، والدمصة الدوجية ألحج الدوجيغ دوف 

كالحب واالنتساء والسذكبلت السالية، وسػء اآلخخ، وعجـ إشباع الحاجات األساسية لمذخيظ 
أؼ اعتساد أحجىسا عمى اآلخخ دوف  -التػاصل والخبلؼ حػؿ تخبية األوالد، والتبادؿ الدمبي

ذلظ العقاب السعتسج عمى الخدارة  -العصاء، أو العقاب السدتسخ ألحج الصخفيغ لمصخؼ اآلخخ
 الشفدية. 

مغ الدوجيغ لقجرتيسا عمى التأثيخ  ( أف إدراؾ كبلً 080-079، .290ويحكخ قاسع )
الدمبي أو اإليجابي في حياتيسا يكػف مختبصًا بشطختيسا لدمػكيات كل مشيسا ونتائج ىحه 
الشطخة، مسا يؤثخ عمى أسمػب تفكيخىسا. وتشتج ىحه الترػرات والسفاىيع لجػ كل مشيسا عغ 

ر مغ التفكيخ ومغ اآلخخ عغ شخيق الخبخات السختمفة لكل مشيسا، فتبادؿ الخبخات يصػ 
الدمػؾ. كسا إف العقبلنية واألفكار اإليجابية تداعج الدوجيغ عمى تحقيق أىجافيع وغاياتيع، 
وتكامل أدوارىع؛ بسا يحسمػنو مغ معتقجات مشصقية صحيحة ومعدزة لبلستسخار في الحياة 

السختمفة. وقج الدوجية، وبأسمػبيسا السخف لمتعامل مع واقع الحياة، وإيجاد الجعع مغ الخبخات 
 كاف االستساع إلي آراء الذخيظ ىػ السؤشخ األعمى لمتػافق الدواجي.

إف الشزج االنفعالي مغ أكثخ العػامل أىسية في نجاح أؼ زواج؛ ألنو يعج مؤشخًا 
لسدتػػ التصػر في قجرة الفخد عمى إدراؾ ذاتو وإدراؾ اآلخخيغ بسػضػعية، وليربح قادر 

ة والخجاع ويتفاعل بشاءًا عمى ما يجركو مغ حقائق. إف السذكبلت عمى التسييد ما بيغ الحقيق
بيغ الدوجيغ تدداد كمسا قل الشزج العاشفي لكمييسا أو ألؼ مشيسا أو تػقف عشج مدتػػ 

 (2907( ، )بػالقسح وبػالسيجؼ،  0998معيغ. )عبج الخحسغ، 
ات ويعتسج ترػر كل مغ الدوجيغ لذخيكو عمى ما يحسمو كل مشيسا مغ اتجاى

ومعتقجات حػؿ مفيـػ العبلقة بيشيسا. وىحا الترػر السجرؾ لمذخيظ يتختب عميو سمػكيات 
واستجابات لجػ كل مشيسا وفقًا ليحا اإلدراؾ. فاإلدراؾ السػجب لمذخيظ ىػ أحج مؤشخات 
التػاصل والتفاعل والتخابط الجيج فيػ ُيديع بذكل كبيخ في تحجيج شكل العبلقة بيغ الدوجيغ 

عػامل التػافق الدواجي. لحا فإف االفتخاضات الخاشئة لجػ كل مغ الدوجيغ عغ وىػ أىع 
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شخيكة ىي الدبب الخئيدي وراء السذكبلت الدواجية. وتعسل عسمية اإلدراؾ لآلخخيغ أو ما 
يسكغ تدسيتو باإلدراؾ االجتساعي عمى تػجيو سمػؾ الفخد وتعجيمو بسا يبلئع إدراؾ الذخز 

نفدية وججانية، ومعخفية، وتتأثخ بخبخات الفخد؛ حيث يزع اآلخخ في لآلخخ. فاإلدراؾ عسمية 
ترػر معيغ يقبل فيو اآلخخ أو يخفزو. والدواج في حج ذاتو يتصمب القياـ بأدوار ججيجة. 
وتذسل العبلقة الدوجية عمى اتجاىات ججيجة لجػ شخفي ىحه العبلقة، وخاصة مػقف كل 

 (.22، 2998تصمبات )فبلتو، مشيسا تجاه اآلخخ مغ حيث التػقعات والس
أف أكثخ  White, Pearce, & Khramtsova, 2011وقج أوضحت نتائج دراسة 

الرفات التي يفزميا األتخاؾ في شخيظ الحياة ىي؛ االستقبلؿ، والحب، والتعاوف، واألصالة، 
وإضفاء البيجة والدعادة، ولع يطيخ التجيغ كعامل أساسي في تفزيخت اختيار الذخيظ في 

سئمة السقالية السفتػحة؛ إذ يبجو أف السفحػصيغ يفتخضػف أف التذابو في الجيغ سسة األ
أساسية في الذخيظ. وقج فَزل الخجاؿ سسات االستقبلؿ، واالستقخار العاشفي، وإضفاء 

، والجاذبية الستبادلة، والرحة الجيجة، والخغبة في السشدؿ Pleasing dispositionالبيجة 
الشداء في اختيار شخيظ يتستع بالصسػح، والكفاح، والتعميع، والحكاء، واألوالد. وقج فزمت 
 والجخل السادؼ الجيج.

(، اختبلفًا 049-048، 2906كسا أوضحت نتائج السقاببلت في دراسة الرغيخ )
واضحًا الحتياجات وتػقعات ومجركات كل زوج عغ شخيكو. فقج احتاجت الدوجة إلي تفيع 

الدوجة زوجيا بأنو معانج ومؤذ وفاتخ اليسة إذا لع يبِج اىتسامًا أفكارىا ومذاعخىا، وأدركت 
بيحه االحتياجات. في حيغ تبجو صػرة الدوجة لجػ زوجيا بأنيا فاتخة اليسة وال تيتع 
باإلرضاء الجشدي، وتتجاىل حاجة زوجيا لمحب والقبػؿ. وبجت العبلقة الجشدية وكأنيا أمخ 

قػية العبلقة الدوجية. وقج اشتكت الدوجات مغ محػرؼ وأساسي لجػ األزواج؛ وخاصة لت
الحاجة إلي الثقة والتقجيخ، واشتكى األزواج مغ عجـ احتخاـ زوجاتيع. ونتيجة ليحه الحاجات 
والسذكبلت فقج يشدحب أحج شخفي العبلقة الدوجية أو كبلىسا، ويعتبخ ىحا االندحاب أخصخ 

ا إشباع الحاجات العاشفية الفعمية درجات التيجيج لمعبلقة الدوجية، حيث يتجاىل شخفاى
 لمذخيظ.

إف التػقعات مغ الحياة الدوجية ومغ الذخيظ ثع ذكخىا كعامل أساسي في التػافق 
 ,White, Pearce, & Khramtsova, 2011, Bylund)الدواجي في عجد مغ الجراسات 
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Baxter, James& Wolf, 2010, Carney, Buttell& Dutton, 2007) ؛ إذ تعسل
؛ وعبج الخحسغ .290التػقعات عمى تكػيغ صػرة مػجبو عغ شخيظ الحياة )قاسع، ىحه 

. فالتػقعات العالية البعيجة عغ السشصقية Spotls et al., 2004)؛ و 2909وعبج اليادؼ، 
تجاه الذخيظ وعجـ الػعي باحتياجاتو والتيخب مغ السدئػليات مغ أىع العػامل السؤثخة في 

ظ الحياة. إال أف التذابيات في القيع واالتجاىات، وتحديغ تكػيغ صػرة مػجبة عغ شخي
شخؽ االتراؿ بيغ الدوجيغ تداعج عمى االقتخاب واالرتباط بيغ الدوجيغ، واالستسخار في 

( أف األشكاؿ 6.، .290(. وأشار وتج وحسيجة ) 07، 2999العبلقة الدوجية ) العشدؼ،
لية مغ الذخيظ والحياة الدوجية بحيث تفػؽ السختمفة مغ الدمػؾ قج تخمق تػقعات تتدع بالسثا

الػاقع. وتشذأ الخبلفات الدواجية مغ تعارض تػقعات الجور ألحج الدوجيغ أو كمييسا، وأف 
تغييخ ىحه التػقعات لتقابل الصخؼ اآلخخ يحقق االندجاـ والتػافق بيغ الدوجيغ. ويطيخ 

اىا األفخاد مشاسبة )عبج الخحسغ تشاقس الجور حيشسا ال يتصابق الدمػؾ مع السعاييخ التي يخ 
(. وتعتبخ أساليب التفكيخ، واإلدراؾ اإليجابي لمذخيظ والتػقعات 2909وعبج اليادؼ، 

، 2999والتعاوف والتعاشف والتساسظ والسػدة ليا دور كبيخ في التػافق الدواجي )العشدؼ،
ض الجور (. إف شعػر أحج الدوجيغ أو كبلىسا بزغػط نفدية وتػتخات ناتج عغ غسػ 69

السصمػب مشو وعجـ تيقشو بسا ىػ متػقع مشو، أو يكػف بدبب كثخة مصالب الجور وعجده عغ 
تحجيج األىع فالسيع؛ فيقع عشجئح في صخاع الجور الحؼ يعػقو عغ القياـ بيحا الجور وغيخه مغ 

 .(Carney, Buttell, & Dutton, 2007)األدوار السصمػبة 
رتباط سمبي داؿ بيغ الخبلفات الدواجية وكل ( أف ىشاؾ ا2996وقج وججت مخسى )

مغ التعاشف بيغ الدوجيغ، واإلدراؾ اإليجابي لآلخخ كذخيظ حياة. كسا تػصمت مخسي 
كأحج مكػنات التػافق -( إلى أف الرػرة اإليجابية لمصخؼ اآلخخ 460، .299والسغخبي )

جية ووجػد أبشاء لجػ تختبط بعجد سشػات الدواج لجػ األزواج، وتختبط بعسخ الدو  -الدواجي
الدوجات. وقج حممت الباحثتاف مفاىيع التػقعات واألدوار في ضل مفيـػ العجالة؛ حيث إف 
أحج شخفي العبلقة الدوجية قج ال يخضى عغ ىحه العبلقة نتيجة تػلج دافع لتحقيق التكافؤ أو 

مى ىحه العبلقة العجالة أو السداواة. حيث يذعخ أحج الدوجيغ أنو يبحؿ جيجًا أكثخ لمحفاظ ع
 أو أنو يقجـ ليا أكثخ مسا يتمقى مشيا. 
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مسا سبق يتزح أف السفيـػ الحؼ يكػنو كل مغ شخفي العبلقة الدواجية عغ شخيكو، 
والحؼ ُيعبخ عشو في ىحه الجراسة بالسفيـػ الُسجرؾ لمذخيظ؛ يتػسط عجد مغ السفاىيع ىي 

عة الترػرات التي يكػنيا أحج الصخفيغ التػقعات، واألدوار، والتػاصل. وتسثل التػقعات مجسػ 
عغ شخيكو وبشاء عمى ىحه الترػرات فإنو يتييأ لخدود أفعاؿ معيشة دوف غيخىا. وتذيخ 
األدوار إلى الػضائف التي يقـػ بيا كل مغ شخفي العبلقة الدوجية تجاه نفدو، وتجاه شخيكو، 

مجسػعة االستجابات التي وتجاه األسخة، ومغ أجل استسخار ىحه العبلقة. ويسثل التػاصل 
يحاوؿ بيا كل مغ شخفي العبلقة الدوجية أف يتخجع تػقعاتو وقيامو بأدواره مغ خبلؿ 
سمػكيات وأفعاؿ واضحة مػجية لمذخيظ، وتشتطخ بجورىا مجسػعة استجابات كخدود أفعاؿ 
حتى تدتسخ دائخة التػاصل. وفي أؼ مخحمة مغ مخاحل الدواج قج تحجث مذكبلت خاصة 

لدوجيغ؛ نتيجة الفتقاد عشاصخ التفاعل، واالتراؿ اإليجابي بيغ شخفي العبلقة مسا قج بيغ ا
يعخض ىحه العبلقة لبلنييار. فكل سمػؾ يحسل ندق مغ الترػرات التي يتبشاىا الفخد عغ 
حياتو ومذكبلتو. وتذيخ التػقعات مغ الدواج أو تػقعات كل شخيظ مغ اآلخخ إلى مجػ 

 ية، واالسياـ فييا، وبالجػدة التي يتػقعيا.القياـ باألدوار الدواج
 الرضا الميني:  -ج

تتسثل أىسية الخضا السيشي في تحديغ األداء واإلنتاجية، ورفع الخوح السعشػية لمفخد، 
، 2909كسا يختبط الخضا السيشي عكديًا باإلنياؾ الجدجؼ والعقمي في العسل )الجوسخؼ، 

لعػامل كشػع السيشة، والجشذ، والعسخ، ومدتػػ (. ويتػقف الخضا السيشي عمى عجد مغ ا60
التعميع، والحالة االجتساعية، وقجرات الفخد الحىشية والبجنية والذخرية، وما يعتشقو الفخد مغ 
قيع واتجاىات ودافعية، وأىسية ىحا العسل لمفخد. كسا يتػقف الخضا السيشي عمى عػامل أخخػ 

والحػافد السادية وعجالة تػزيع العػائج،  تخجع إلى السؤسدة ومشيا؛ األجػر والسختبات
والتجريب، وفخص التخقية، والسدايا والخجمات، وعجد ساعات العسل، ومحتػػ العسل، وضخوؼ 

(. 246، .299بيئة العسل السادية، والدياسات السخنة السختبصة بالعسل )عبجه والديج، 
ل ومشيا؛ نسط اإلشخاؼ، وىشاؾ عػامل يتػقف عمييا الخضا السيشي تخجع إلي جساعة العس

وجساعة العسل، وضخوؼ العسل، وما يذسل ذلظ مغ أثخ البيئة، وعجد العساؿ، وتقجيخ 
 (.62، 2997اآلخخيغ )حخز هللا، 
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ويسكغ تفديخ الخضا السيشي مغ خبلؿ ىـخ ماسمػ لمحاجات اإلندانية حيث تسثل 
تو؛ فإنو يحتاج إلى معخفة السيشة وسيمة لتحقيق الحات. وحتى يحقق الفخد ذاتو مغ خبلؿ ميش

ذاتو وقجراتو وإمكاناتو، وأف يثق في عبلقاتو مع اآلخخيغ وأف ُتذَبع الحاجات الفديػلػجية 
( رؤية فخـو لشطخية 2.، 2999(. كسا قجمت نػاوؼ )26، 2902األخخػ لمفخد )كافي، 

أف ىحا التػقع، حيث إف الفخد يتػقع أف الجيج السبحوؿ سيؤدؼ إلي اإلنجاز السصمػب، و 
اإلنجاز سيحقق السكافأة السخغػبة مغ قبل الفخد، والتي بجورىا تذبع حاجتو وتحقق الخضا. 
فإصجار األفخاد أحكاميع عمى ميشتيع يكػف بشاءًا عمى تجاربيع وإدراكيع لؤلمػر السحيصو 

 بيع.
بسبادغ اإلدارة العمسية حيث  Fayolوفايػؿ Feber وفيبخ Taylor وقج اىتع تايمػر 

أىسية  Harzbergد الخضا الػضيفي بديادة الحػافد السادية. كسا وضع ىخزبخج يددا
مجسػعتاف مغ العػامل؛ األولى وىي إحداس الفخد باإلنجاز، وتحسل السدئػلية، وتػفخ فخص 
التخقية لمػضائف األعمى، والسذاركة في اتخاذ القخارات الستعمقة بالعسل. والسجسػعة الثانية 

و القيادة أو اإلدارة أو اإلشخاؼ، والعبلقات داخل بيئة العسل )خػاـ، ىي عػامل الخئاسة أ
(. ولع يقتخف الخضا السيشي لجػ أعزاء ىيئة التجريذ بالدػداف بالعػامل السادية 09د.ت، 

والخواتب واألجػر والحػافد، ولع يختبط أيزا بالعػامل الشفدية داخل بيئة العسل. كسا وصف 
يشي بأنو ليذ كافيًا مسا أدػ إلى عجـ ثبات العزػ في ميشتو )عمي، أفخاد العيشة التجريب الس

(. ويعتبخ الخضا الػضيفي لمعامميغ في أؼ مؤسدة مغ مكػنات بيئة العسل الخئيدية؛ 2902
( أف الخضا الػضيفي يتبع األداء الػضيفي متسثبًل في اإلنتاجية، وأف 09فقج ذكخ خػاـ )د.ت، 

غ الستغيخيغ، كسا أف الخضا الػضيفي َعِسَل كسحخؾ لجافعية السشاخ التشطيسي عامل وسيط بي
 األداء.

مسا سبق يتزح أف الخضا السيشي يتأثخ بعػامل ذاتية خاصة بالذخز نفدو، وعػامل 
ميشية تخجع إلى شبيعة العسل وأدواره وعػامل تتعمق بصبيعة بيئة العسل. وبالشطخ إلى ميشة 

اىتسامات الصفل، وتفاعمو مع السحيصيغ مغ األخرائي الشفدي بالسجرسة فإنو يختز ب
زمبلئو ومعمسيغ، والسذكبلت التي يػاجييا التمسيح سػاء أكانت مذكبلت تعميسية أو سمػكية 
أو انفعالية. وييجؼ عسمو إلي تقجيع رؤية سيكػلػجية حػؿ الصفل في البيئة السجرسية، ويستج 

تي تذتسل عسميات الفحز والتقييع دوره إلي التقييع، والتذخيز، وتقجيع رؤػ عبلجية وال
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والػقاية، والتػصية بالتجخبلت، وعسميات البحث اإلجخائية، وعسميات تشسية الصفل. كسا يجخل 
في اختراصات األخرائي الشفدي عبلقاتو التبادلية مع إدارة السجرسة والدمبلء وأولياء 

  األمػر والسعالج الشفدي والصبيب لمتعاوف في حل مذكبلت التمسيح.
( أنو مغ أدوار األخرائي الشفدي؛ االلتداـ 8-.، 2904وقج ذكخ عبج الشاصخ )

بالسيثاؽ األخبلقي لؤلخرائي الشفدي، وااللتداـ بآليات اإلرشاد الشفدي، واإللساـ بأساليب 
التعمع الشذط والسبتكخ والتعاوني، ودراسة الحاالت الفخدية والحاالت الدخيعة، واالشتخاؾ في 

ل لمتعاوف في الخصط العبلجية والتقػيسية وعسل بخامج تشسػية لخعاية ذوؼ مجسػعات العس
االحتياجات الخاصة، ونذخ التػعية والتبادؿ الثقافي داخل السجرسة بيغ السجارس مغ خبلؿ 

(، 607، .299اإلعبلنات وأنذصة اإلذاعة والرحافة والشجوات. واتفق كل مغ زىخاف )
األخرائي الشفدي تشسية السػاىب والقجرات، وإشباع ( أنو مغ مياـ .6، 2909وسميساف )

احتياجات الصبلب لتجشب حجوث السذكبلت ومداعجتيع عمى القياـ بأدوارىع االجتساعية 
بصخيقة شبيعية وسميسة. كسا يتعامل األخرائي الشفدي مع مذكبلت ضعف التحريل 

ت عجـ التكيف الجراسي، وصعػبات التعمع، والسذكبلت الدمػكية واألخبلقية، ومذكبل
 والسذكبلت الرحية واألسخية، ومذكبلت التخبية الجشدية.

( األخرائي الشفدي بأنو "ذلظ الذخز 00، .299وقج عخؼ إبخاىيع وعدكخ )
الحاصل عمى درجة الساجدتيخ في عمع الشفذ اإلكميشيكي، وبعج حرػلو عمى بكالػريػس في 

ف القياس والعبلج الشفدي؛ حيث يتع عمع الشفذ مع خبخة ال تقل عغ ثبلث سشػات في ميجا
إعجاده السعخفي والسيارػ التصبيقي في أقداـ عمع الشفذ بالجامعة لتجريبو عمى مسارسة 
االرشاد الشفدي". ويػاجو األخرائي الشفدي كثيخ مغ التحجيات في ميشتو، فقج تػصل 

ضعف في الباحثػف إلى أف التجخل السيشي يسارس بػاسصو غيخ متخرريغ؛ ما أدػ إلى 
أداء السسارسيغ لسيشة األخرائي الشفدي في السجاؿ السجرسي، كسا إف ازدواجية العسل 
كسعمع وأخرائي نفدي أضعف مغ األداء، ومغ السذكبلت التي يػاجييا األخرائي الشفدي 
في قيامو بسيشتو، إضافة إلى عجـ االعتخاؼ بأىسية دورة في إدارة السجرسة، وعجـ وجػد 

(. وكحلظ قرخ اليـػ 006، 2906والكافي أثشاء الخجمة )الرافي وآخخوف،  التجريب البلـز
الجراسي وضعف تشطيسو، والديادة العجدية لمحاالت الفخدية، والقيػد اإلدارية )اليػارؼ، 
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(، وضعف األسذ العمسية، والسيارات السيشية البلزمة لتقجيع السداعجة لمتبلميح، 2998
 (..290سة )عبج القادر، والخمط بيغ األدوار داخل السجر 

( إلى تستع األخرائييغ الشفدييغ بالحكاء الػججاني .290وقج تػصمت دراسة شالب )
مغ خبلؿ ارتفاع ندب التعاشف لجييع، وقجرتيع عمى تشطيع انفعاالتيع، وتػاصميع 
االجتساعي، وقجرتيع عمى إدارة انفعاالتيع، وزيادة معخفتيع االنفعالية. وقج ساعج الحكاء 

عمى تفيع  –عيشة الجراسة -ػججاني بسكػناتو الدابقة فئة األخرائييغ الشفدييغ العيادييغ ال
مذكبلت األخخيغ، وتقجيع السداعجة السبلئسة ليع في الػقت السشاسب. فقج كاف الحكاء 

 الػججاني ىػ أفزل أدوات األخرائي الشفدي جشبا إلى جشب مع تكػيشو العمسي والسيجاني. 
لباحثػف في دراستيع عغ األخراييغ الشفدييغ بعجد مغ التػصيات لحا فقج أوصى ا

مشيا، تفعيل دور األخرائي الشفدي واالجتساعي، والفرل بيغ أدوارىسا، وتحجيج مياـ كل 
(، وعجـ التجخل في شبيعة عسميع مغ قبل إدارة 2909مشيسا داخل السجرسة )حدشيغ، 

تدع أغمبيا بالدخية، واالكتفاء بحوؼ السجرسة؛ حيث إف مياـ العسل لؤلخرائي الشفدي ي
التخرز فقط لمقياـ بيحه السيشة، وتجريب الصبلب في الدشػات الشيائية بالجامعة عمى مياـ 
األخرائي الشفدي في الدشػات السختمفة ، ورفع كفاءتيع السيشية مغ خبلؿ الجورات السختمفة 

دعع الخجمات الشفدية ( بزخورة 2904(. كسا أوصى عبج الشاصخ ).290)عبج القادر، 
 السقجمة سػاء أكاف الجعع فشيًا أو ماديًا. 

فسع تدايج الحاجة إلى اإلرشاد الشفدي في مجارس السشيا في مختمف السخاحل، فقج تع 
االستعانة بغيخ ذوؼ التخرز لسسارسة السيشة مثل خخيجي كمية الحقػؽ، والخجمة 

التخخج كذخط لمتعييغ في وضيفة االجتساعية مع الحرػؿ عمى الجبمـػ التخبػؼ بعج 
األخرائي الشفدي. وقج اعتبخت عجد مغ السجارس أنو في حاالت العجد فميذ مغ الحخج أف 
تكػف ميشتا األخرائي الشفدي واألخرائي االجتساعي يذغميا نفذ الذخز العتبارىا ميشة 

ذ أو الجبمـػ ذات رفاىية. وججيخ بالحكخ أف الصبلب في كمية التخبية سػاء مخحمة الميدان
العاـ التخبػؼ يتجربػف ببخنامج التخبية العسمية بالسجارس عمى تجريذ مادتي عمع الشفذ أو 
الفمدفة والسشصق في السخحمة الثانػية، والجراسات االجتساعية في السخحمة اإلعجادية 

ـ األخرائي واالبتجائية، وال يتع إتاحة الفخصة ليع ببخنامج التخبية العسمية لسسارسة أدوار وميا
الشفدي، والتجريب عمييا. لحا ُيعخؼ الخضا السيشي لؤلخرائي الشفدي في ىحه الجراسة بأنو 
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حالة القبػؿ بأدوار السيشة والذعػر بأىسيتيا حيث يتفاعل األخرائي الشفدي مع عسمو وبيئة 
كل ىحا العسل ويجج القشاعة في أف ىحا العسل يحقق إشباع الحاجات والخغبات والصسػحات ل

مغ األخرائي الشفدي والسدتفيجيغ مغ أدواره السيشية، مسا يؤدؼ إلى الذعػر بالثقة في ىحا 
العسل والػالء واالنتساء لو، وزيادة فاعمية أداء األخرائي الشفدي واالىتساـ بإنتاجيتو لتحقيق 

 أىجاؼ العسل.
 سابعًا: فروض الدراسة:

وسشػات الخبخة )قريخة، شػيمة(،  ال يػجج تأثيخ داؿ لستغيخ الشػع )ذكػر، إناث(، .1
وسشػات الدواج )قريخة، شػيمة( أو التفاعل بيشيا عمى التشطيع االنفعالي لجػ عيشة 

 الجراسة.
يديع التشطيع االنفعالي إسيامًا دااًل إحرائيًا في التشبؤ بالسفيـػ السجرؾ لمذخيظ  .2

 لجػ عيشة الجراسة ذكػرًا وإناثًا.
مًا دااًل إحرائيًا في التشبؤ بالخضا السيشي لجػ عيشة يديع التشطيع االنفعالي إسيا .3

 الجراسة ذكػرًا وإناثًا.
تذكل متغيخات الجراسة نسػذجًا بشائيًا يفدخ العبلقات الدببية بيغ متغيخات الجراسة؛  .4

التشطيع االنفعالي، السفيـػ السجرؾ لمذخيظ، الخضا السيشي لجػ عيشة الجراسة مغ 
 الشػعيغ.
 مهوج الدراسة: 

تبعت الباحثة في الجراسة الحالية السشيج الػصفي؛ ألنو يرمح لجراسة العبلقات ا
 االرتباشية بيغ متغيخات الجراسة والتشبؤ بحجوث متغيخات مغ متغيخات أخخػ. 

 عينة الجراسة:
اقترخت عيشة الجراسة عمى األخرائييغ الشفدييغ بسجارس محافطة السشيا؛ وكحلظ 

تددوج مياميع بيغ األخرائي الشفدي واالجتساعي، وتع استبعاد األخرائييغ الشفدييغ الحيغ 
األخرائييغ الشفدييغ الحيغ يعسمػف باإلدارات التعميسية بالسحافطة وانقدست عيشة الجراسة 

 إلى: 
: واستخجمت ىحه العيشة لتقشيغ أدوات الجراسة والتأكج عينة الجراسة االستطالعية -أ 

سة، وتػفخ الذخوط الديكػمتخية بيا، مغ صبلحيتيا الختبار صحة فخوض الجرا
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( فخدًا مغ األخرائييغ الشفدييغ بستػسط .09وقج اشتسمت في مجسميا عمى )
، وبستػسط سشػات زواج قجره 4.40±، وانحخاؼ معيارؼ قجره 8..64عسخؼ قجره 

، 9..29، وبستػسط سشػات خبخه قجره 4.67±، وانحخاؼ معيارؼ قجره 07.96
( فخدًا مغ األخرائيات 098. كسا اشتسمت عمى )4.78±وانحخاؼ معيارؼ قجره 

، وبستػسط .4.6±، وانحخاؼ معيارؼ قجره 64.09الشفديات بستػسط عسخؼ قجره 
، وبستػسط سشػات خبخه .4.9±، وانحخاؼ معيارؼ قجره 08.67سشػات زواج قجره 

 .99..±، وانحخاؼ معيارؼ قجره 29.09قجره 
( فخدًا مغ 64( فخدًا بػاقع )92) : واشتسمت عمىعينة الجراسة الساسية -ب 

، وانحخاؼ معيارؼ قجره 9..66األخرائييغ الشفدييغ بستػسط عسخؼ قجره 
، 8..4±، وانحخاؼ معيارؼ قجره .07.4، وبستػسط سشػات زواج قجره ±8.24

( 64، وأيزا )7.89±، وانحخاؼ معيارؼ قجره 29.40وبستػسط سشػات خبخه قجره 
، وانحخاؼ معيارؼ 66.04ت بستػسط عسخؼ قجره فخدا مغ األخرائيات الشفديا

، وانحخاؼ معيارؼ قجره 08.40، وبستػسط سشػات زواج قجره 4.99±قجره 
، .4.7±، وانحخاؼ معيارؼ قجره 09.98، وبستػسط سشػات خبخه قجره 99..±

 وذلظ الختبار صحة فخوض الجراسة.
 أدوات الجراسة: 

 (8104مقياس التنظيم االنفعالي: )إعجاد الباحثة  .أ
( مفخدة، ليتع االستجابة عمييا في ىيئة 20قامت الباحثة بإعجاد السقياس وصاغتو في )

سبعة بجائل ىي؛ اتفق بذجة، اتفق، اتفق أحيانا، محايج، أرفس أحيانا، أرفس، أرفس بذجة، 
( شبقًا لتجرج ليكخت، وُتعكذ الجرجات بالشدبة لمسفخدات الدمبية، 0: 7وتأخح الجرجات مغ )

(.  وقج قامت الباحثة بإعجاد السقياس بعج أف 29، 04، .0، 00، 4لسفخدات أرقاـ )وىي ا
والتي  –التي استصاعت التػصل ليا  -اشمعت عمى األشخ الشطخية والجراسات الدابقة 

تشاولت التشطيع االنفعالي، وراجعت عجدا مغ السقاييذ التي ىجفت لقياس التشطيع االنفعالي 
 Emotion Regulation Questionnaireمقياس جخوس  لجػ فئات مختمفة ومشيا

(ERQ); Gross, J., 2003( ؛ 2900(، ومقياس يعقػب )2900، ومقياس الخفاعي)
لمتشطيع االنفعالي. وقامت بتجسيع االستجابات وتحميل الشتائج لسجسػعة األفكار والسذاعخ 
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تمفة، وذلظ لدؤاؿ والدمػكيات في الساضي، واالنفعاالت في الحاضخ حػؿ األحجاث السخ
مقالي مفتػح تع عخضو عمى مجسػعة مغ األخرائييغ الشفدييغ واالجتساعييغ أثشاء دورة 
التأىيل التخبػؼ بكمية التخبية ، جامعة السشيا والتي دعستيا األكاديسية السيشية لمسعمسيغ، وقج 

 كاف الدؤاؿ كالتالي: 
ُمفخح ومشيا ما ىػ غيخ ُمفخح،  " لجػ كل فخد مشا ذكخيات متعجدة ومؤثخة؛ مشيا ما ىػ

وحيث تختمف استجابة كل مشا تجاه األحجاث السؤثخة؛ فسغ فزمظ تحكخ حجثيغ أحجىسا مفخح 
واآلخخ غيخ مفخح، واشخح استجابتظ عمى كل مشيا مغ حيث أفكارؾ عغ ذلظ الحجث 
 ومذاعخؾ وسمػكظ تجاه الحجث في الساضي واالنفعاالت التي تشتابظ بتحكخ ذلظ الحجث

 اآلف"  
 الذروط الديكهمترية للمقياس: 

( مغ أساتحة الرحة 0: قامت الباحثة بعخض السقياس عمى )صجق المحكمين.0
الشفدية وعمع الشفذ بكمية التخبية؛ جامعة السشيا، قبل البجء في تصبيق السقياس عمى العيشة 

ة ومجػ الدبلمة االستصبلعية؛ ألخح آرائيع عمى مقياس التشطيع االنفعالي مغ حيث الرياغ
المغػية لمسفخدات ومشاسبتيا لمفئة السدتيجفة؛ كسعيار لرجؽ السحكسيغ. وعمى ضػء 
التعجيبلت التي أوصى بيا الدادة السحكسػف تع إعجاد الرػرة األولية لمسقياس باإلبقاء عمى 

%(، مع تعجيل صياغة بعزيا حتى 099جسيع السفخدات؛ حيث بمغت ندبة االتفاؽ عمييا )
 واضحة وصادقة لسا وضعت لقياسو.  تكػف 
: أجخت الباحثة التحميل العاممي االستكذافي بالتجويخ الرجق العاملي االستكذافي. 2

لسفخدات السقياس لمتأكج مغ صجقو وتذبع مفخداتو عمى   Varimax Rotationالستعامج 
ي االستكذافي عػامل مغ الجرجة الثانية )أبعاد(. كسا وضعت الباحثة محكات لمتحميل العامم

لسقياس التشطيع االنفعالي في ىحه الجراسة وىي؛ استخخاج العػامل بصخيقة السكػنات األساسية 
Principal Component  ومحظ كايدر مايخ ،Kaiser – Mayer Olkin (KMO) 

( 9.09لتحجيج مجػ صبلحية البيانات واستخخاج العػامل، واعتبخ محظ جيمفػرد لمتذبع )
اء تذبع السفخدات عمى عػامميا، واإلبقاء عمى العامل الحؼ تتذبع عميو فأكثخ لزساف نق

ثبلث مفخدات فأكثخ.  وقج أوضحت نتائج التحميل العاممي االستكذافي أف القيسة السصمقة 
 Measures(، وبمغ مقياس كفاية العيشة 9.99990لسحجد مرفػفة االرتباشات أكبخ مغ )
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of Sampling Adequacy (MSA)   (؛ ما يجؿ عمى أف اختبار كايدر كاف 9.80)قيسة
داال إحرائيا عشج مدتػػ  Bartlet's test of Sphericityجيجا، وكاف اختبار بختميت 

(. كسا أسفخت الشتائج عغ تذبع السكػنات الفخعية لمسقياس عمى ثبلث عػامل 9.90)
لتبايغ السفدخ ( مغ التبايغ الكمي لمعيشة الكمية؛ حيث كانت ندب ا0.80.يفدخوف ندبة )

(، وبمغت الجحور الكامشة 4.77(، )00.82(، )00.26لكل عامل ىي عمى التػالي: )
( التالي نتائج 0(. ويػضح ججوؿ ).0.0(، ).2.0(، )00..لمعػامل الثبلثة عمى التػالي: )

 تذبعات مفخدات السقياس عمى العػامل السدتخخجة.
 ( 0ججوؿ )

 (022الي بالعػامل وندب شيػعيا )ف= تذبعات مفخدات مقياس التشطيع االنفع
 العامل الثالث العامل الثاني العامل األوؿ

ندب  التذبعات ـ
 الذيػع

ندب  التذبعات ـ
 الذيػع

ندب  التذبعات ـ
 الذيػع

0 9.48 9.69 0 9.68 9.04 4 9.42 9..4 
7 9.67 9.60 09 9.46 9..0 00 9.40 9.49 
8 9.67 9.09 00 9.80 9.70 0. 9.48 9..2 

02 9.67 9.0. 06 9.67 9.07 04 9.77 9.42 
07 9.79 9.47 08 9.49 9..8 29 9.72 9..6 
09 9.79 9.40       
20 9.70 9..7       

( أف مفخدات السقياس قج تذبعت عمى ثبلث عػامل مغ 0ُيبلحع مغ خبلؿ ججوؿ )
ت عمى ( مفخدا.( مفخدات عمى العامل األوؿ، و)7الجرجة الثانية. حيث تذبعت )

( مفخدات عمى العامل الثالث؛ والحؼ اشتسل عمى جسيع السفخدات .العامل الثاني، و)
مل الثالث بػ )الديصخة الػججانية( ليعبخ الدمبية لمسقياس، لحا اقتخحت الباحثة تدسية العا

عغ السكػف الػججاني إلدارة االستجابات االنفعالية الدمبية مشيا أو اإليجابية، وتدسية 
العامل الثاني بػ )اإلبجاؿ الدمػكي( ليعبخ عغ السكػف الدمػكي بإمكانية تغييخ االستجابة 

عامل األوؿ بػ )التحكع السعخفي( االنفعالية إلى استجابة أخخػ يسكغ تشطيسيا، وتدسية ال
لعبخ عغ مكػف معخفي لقجرة الفخد عمى تغييخ وتعجيل أفكاره السعخفية عغ استجابتو 
االنفعالية لبلحتفاظ بيا في مدتػػ يسكشو مغ الديصخة عمييا. كسا ُيبلحع مغ خبلؿ 
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ل ( عمى أؼ مغ العػام9، .، 6، 2( عجـ تذبع السفخدات )0الشتائج السػضحة بججوؿ )
 (.9.09فمع يتعَج معامل ارتباشيا )

: قامت الباحثة بحداب معامبلت االرتباط بيغ مقياس التشطيع االنفعالي في صجق المحك.0
 ,.Gross, Jصػرتو الشيائية في الجراسة الحالية ، ومقياس التشطيع االنفعالي لػ جخوس 

( فخدا مغ 9.مغ ). وقج تع إجخاء التصبيق عمى عيشة 2900تعخيب وتقشيغ يعقػب،  2003
( 9.92األخرائييغ الشفدييغ ، وبحداب معامل االرتباط بيغ الجرجة الكمية لمسقياسيغ بمغ )

 ( ما يجؿ عمى صجؽ السقياس.9.90وكاف داال عشج مدتػػ )
 -: الختبار ثبات السقياس؛ قامت الباحثة باستخجاـ شخيقتي معادلة ألفا ثبات المقياس. 6

( مفخدة(. 07ة لكل مغ السقياس وأبعاده في صػرتو الشيائية ))كخونباخ، والتجدئة الشرفي
 ( التالي قيع الثبات لمسقياس بياتيغ الصخيقتيغ. 09ويػضح ججوؿ )

 ( 2ججوؿ )
 (022معامبلت ألفا كخونباخ والتجدئة الشرفية لسقياس التشطيع االنفعالي )الجرجة الكمية( وأبعاده )ف=

 الجرجة الكمية الديصخة الػججانية دمػكياإلبجاؿ ال التحكع السعخفي الثبات
 9.70 9.76 .9.7 9.80 كخونباخ -معامل ألفا 

 9.74 9.78 9.76 9.79 تجدئة نرفية
( ارتفاع قيع معامل ألفا كخونباخ والتجدئة الشرفية لمسقياس وأبعاده. 09ويػضح ججوؿ )    

عالي وأبعاده مغ صجؽ ومغ خبلؿ التحقق مغ الذخوط الديكػمتخية لسقياس التشطيع االنف
وثبات؛ يتزح أف السقياس يتستع بقجر كبيخ مغ الرجؽ والثبات ما يؤىمو لبلستخجاـ في 

 الجراسة الحالية.
 (8104مقياس المفيهم المجرك للذريك : )إعجاد الباحثة  .ب

بعج االشبلع عمى األشخ الشطخية والجراسات الدابقة التي تشاولت التػافق الدواجي والعبلقات 
؛ العشدؼ، 2996اجية والتػقعات والترػرات واإلدراكات الستبادلة بيغ الدوجيغ )مخسي، الدو 

(؛ قامت الباحثة برياغة مرصمح .290؛ قاسع، 2906؛ الرغيخ، 2902؛ ديبو، 2999
السفيـػ السجرؾ لمذخيظ وصياغة مفخدات مقياس السفيـػ السجرؾ لمذخيظ عمى ضػء ىحا 

خدة. ويتع االستجابة عمى ىحه السفخدات في ىيئة خسدة ( مف0.السرصمح؛ والحؼ تكػف مغ )
( شبقًا لتجرج ليكخت، وُتعكذ 0: .بجائل تتخاوح بيغ )دائسا: أبجا( وتأخح الجرجات مغ )

 الجرجات بالشدبة لمسفخدات الدمبية. 
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 * الذروط الديكهمترية للمقياس: 
الرحة الشفدية  ( مغ أساتحة0: قامت الباحثة بعخض السقياس عمى )صجق المحكمين.0

وعمع الشفذ بكمية التخبية؛ جامعة السشيا، ألخح آرائيع عمى مقياس السفيـػ السجرؾ لمذخيظ مغ 
حيث السرصمح والسفخدات وصياغتيا وسبلمتيا المغػية ومشاسبتيا لمفئة السدتيجفة. وقج 

ر أوصى الدادة السحكسػف بعسل صػرتيغ لمسقياس تراغ في إحجاىسا مفخدات تشاسب الحكػ 
لمتعبيخ عغ السفيـػ السجرؾ لمدوجة )الرػرة أ(، والرػرة األخخة تراغ فييا السفخدات 
لتشاسب اإلناث لتعبخ عغ السفيـػ السجرؾ لمدوج )الرػرة ب(. وعمى ضػء التعجيبلت التي 
أوصى بيا الدادة السحكسػف تع إعجاد الرػرة األولية لمسقياس برياغتو في صػرتيغ 

%( عمى مفخدات 099خػ لئلناث، وبأخح ندبة االتفاؽ بيغ السحكسيغ )إحجاىسا لمحكػر واألخ
( مفخدة، يصبق عمييا نفذ معاييخ 06السقياس؛ بمغت عجد مفخدات السقياس في صػرتيو )

الترحيح التي سبق سخدىا مع عكذ الجرجات بالشدبة لمسفخدات التي تعبخ عغ السفيػـ 
، 22، 20، 04، .0، 00، 02، 00، 7، 0، 2، 0الدالب لمذخيظ وىي السفخدات أرقاـ ) 

20 ،27 ،29 ،02 ،06   .) 
: أجخت الباحثة التحميل العاممي االستكذافي بالتجويخ الرجق العاملي االستكذافي. 2

الستعامج لسفخدات السقياس لمتأكج مغ صجقو وتذبع مفخداتو عمى عػامل مغ الجرجة الثانية. 
السكػنات األساسية الستخخاج العػامل، ومحظ وكانت محكات استخخاج العػامل ىي؛ شخيقة 

( فأكثخ، واإلبقاء عمى العامل الحؼ تتذبع عميو 9.09كايدر مايخ، ومحظ جيمفػرد لمتذبع )
ثبلث مفخدات فأكثخ.  وقج تع إجخاء التحميل العاممي االستكذافي لكل مغ الرػرة )أ( لمدوج، 

( مغ .09وذلظ عمى عيشة مغ ) والرػرة )ب( لمدوجة لسقياس السفيـػ السجرؾ لمذخيظ،
 ( مغ األخرائيات الشفديات. 098األخرائييغ الشفدييغ ، و )

وقج أوضحت نتائج التحميل العاممي االستكذافي لمرػرة )أ( لسقياس السفيـػ السجرؾ 
(، وكاف مقياس 9.99990لمدوجة أف القيسة السصمقة لسحجد مرفػفة االرتباشات أكبخ مغ )

(؛ ما يجؿ عمى أف اختبار كايدر كاف جيجا، وكاف 9.79قيستو )  (MSA)كفاية العيشة 
(. كسا أسفخت الشتائج عغ تذبع السكػنات 9.90اختبار بختميت داال إحرائيا عشج مدتػػ )

( مغ التبايغ الكمي لمعيشة الكمية؛ 67.02الفخعية لمسقياس عمى ثبلث عػامل يفدخوف ندبة )
(، 29..0(، )08.24ىي عمى التػالي: ) حيث كانت ندب التبايغ السفدخ لكل عامل
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(، 0.04(، )6.92(، وبمغت الجحور الكامشة لمعػامل الثبلثة عمى التػالي: )00.77)
( التالي نتائج تذبعات مفخدات السقياس ) الرػرة أ( عمى 0(. ويػضح ججوؿ )0.90)

 العػامل السدتخخجة.
 ( 0ججوؿ )
 (.09الرػرة أ( بالعػامل وندب شيػعيا )ف=تذبعات مفخدات مقياس السفيـػ السجرؾ لمذخيظ )

 العامل الثالث العامل الثاني العامل األوؿ
ندب  التذبعات ـ

 الذيػع
ندب  التذبعات ـ

 الذيػع
ندب  التذبعات ـ

 الذيػع
. 9.08 9.2. 0 9.0. 9.22 6 9.04 9.2. 
07 9.42 9.67 2 9.48 9.42 8 9.47 9.68 
29 9.70 9..0 7 9.47 9.70 9 9..6 9.00 
24 9.72 9..4 00 9.48 9.09 09 9.46 9..6 
28 9.87 9.49 02 9.72 9.0. 06 9.49 9.62 
00 9.49 9..7 0. 9..9 9.28 08 9..6 9.24 
00 9.70 9.64 20 9.49 9.40 26 9.6. 9.07 
      2. 9.42 9.04 

( أف مفخدات السقياس قج تذبعت عمى ثبلث عػامل مغ 0ُيبلحع مغ خبلؿ ججوؿ )
( مفخدات عمى 7( مفخدات عمى العامل األوؿ، و)7جرجة الثانية. حيث تذبعت )ال

( مفخدة عمى أؼ مغ 02( مفخدات عمى العامل الثالث، ولع تتذبع )8العامل الثاني، و)
، 00، 4، 0(؛ وىي السفخدات أرقاـ )9.09العػامل الثبلثة إذ لع يتعج معامل ارتباشيا )

(. وقج اقتخحت الباحثة تدسية العامل 06، 02، 09، 29، 27، 20، 22،  09، 04
" وىػ ُيعبخ عغ تقبل الدوج لمعبلقة الدواجية وتقبل زوجتو، ويذعخ أف القبهلاألوؿ بػ "

" وفيو يذعخ الدوج التهاصلىشاؾ فيسا متبادال بيشيسا، ويسكغ تدسية العامل الثاني بػ "
ائل مختمفة لتػضيح الخسائل بإمكانية تفيع العػامل وراء سمػؾ زوجتو وإمكانية وجػد وس

" التكاملالستبادلة بيشيسا فيسا يخز قخاراتيع أو مذاعخىع. ويكسغ العامل الثالث وراء " 
بيغ الدوجيغ حيث يدتذعخ الدوج أف العبلقة الدواجية تكسميا زوجتو مغ حيث األدوار 

 .أو السياـ السصمػبة وأف ىحا التكامل ىػ ما يحفع استسخار العبلقة الدواجية
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أما عغ نتائج نتائج التحميل العاممي االستكذافي لمرػرة )ب( لسقياس السفيػـ 
السجرؾ لمدوج فقج كانت القيسة السصمقة لسحجد مرفػفة االرتباشات أكبخ مغ 

(؛ ما يجؿ عمى أف 9.49قيستو )  (MSA)(، وكاف مقياس كفاية العيشة 9.99990)
(. كسا 9.90اال إحرائيا عشج مدتػػ )اختبار كايدر كاف جيجا، وكاف اختبار بختميت د

أسفخت الشتائج عغ تذبع السكػنات الفخعية لمسقياس عمى ثبلث عػامل يفدخوف ندبة 
( مغ التبايغ الكمي لمعيشة الكمية؛ حيث كانت ندب التبايغ السفدخ لكل عامل 67.92)

 (، وبمغت الجحور الكامشة لمعػامل00.07(، )04.04(، )09.29ىي عمى التػالي: )
( التالي تذبعات 6(. ويػضح ججوؿ )6.92(، )4...(، )4..4الثبلثة عمى التػالي: )

 مفخدات مقياس السفيـػ السجرؾ لمذخيظ )الرػرة ب(.
 ( 6ججوؿ )

 (098تذبعات مفخدات مقياس السفيـػ السجرؾ لمذخيظ )الرػرة ب( بالعػامل وندب شيػعيا )ف=
 العامل الثالث العامل الثاني العامل األوؿ

ندب  التذبعات ـ
 الذيػع

ندب  التذبعات ـ
 الذيػع

ندب  التذبعات ـ
 الذيػع

29 9.77 9.42 6 9.77 9.49 0 9.67 9.09 
24 9.74 9.40 . 9.60 9.06 0 9.09 9.29 
28 9.89 9.70 4 9.69 9.06 7 9.72 9... 
29 9.78 9.69 8 9.60 9.69 00 9..9 9.60 
00 9.89 9..8 9 9.64 9.04 02 9.76 9... 
00 9.77 9.49 09 9.47 9..2 0. 9..7 9.69 
   06 9.64 9... 20 9.79 9.44 
   07 9.67 9.49 2. 9.0. 9.29 
   08 9.08 9.20 09 9.09 9.28 
   09 9.68 9..2    
   26 9.64 9.04    

( ُيبلحع أف مفخدات السقياس قج تذبعت عمى ثبلث عػامل مغ 6مغ خبلؿ ججوؿ )
( مفخدة عمى العامل 00( مفخدات عمى العامل األوؿ، و)9. حيث تذبعت )الجرجة الثانية

( مفخدات عمى أؼ مغ العػامل 8( مفخدات عمى العامل الثالث، ولع تتذبع )4الثاني، و)
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، 04، 00، 2( ولع تكغ دالة؛ وىي السفخدات أرقاـ )9.09الثبلثة فمع يتعج معامل ارتباشيا )
" حيث ُتقِجر التقجيرت الباحثة تدسية العامل األوؿ بػ "(. وقج اقتخح06، 02، 27، 20، 22

الدوجة جيػد الدوج في محاولة إيجاد وسائل لمتػاصل بيشيسا، وفي محاوالتو السدتسخة ألداء 
أدواره الدواجية، وفي إنجاح زواجيسا، وفي التدامو بالقيع. كسا تذابو العامميغ الثاني والثالث 

والثاني لمرػرة )أ(؛ حيث يسكغ تدسية العامل الثاني لمرػرة )ب( مع العامميغ األوؿ 
" ، وإف اختمفت شخؽ التعبيخ عغ كل التهاصل"، والعامل الثالث بػ "القبهللمرػرة )ب( بػ "

مشيسا لجػ كل مغ الدوج والدوجة. فالدوجة تتقبل الدوج مغ خبلؿ الذعػر بأنو سشج وداعع 
عمى تحسل السدئػليات، ووجػد تكامل فكخؼ  في السػاقف الرعبة، واالرتياح لمصباع، وقجرتو

بيشيسا. بيشسا عبخ العامل الثالث لمرػرة )ب( "التػاصل" عغ وجػد شخؽ لمتفاىع فيسا يخز 
 إيجاد حمػؿ لمسذكبلت، وحػؿ تخبية األوالد وسمكيات الدوج، واإلفراح عغ السذاعخ.

السفيـػ السجرؾ لمذخيظ ومغ خبلؿ الشتائج الدابقة لمتحميل العاممي االستكذافي لسقياس 
برػرتيو )أ، ب(؛ يسكغ مبلحطة اختبلؼ تػزيع السفخدات بيغ العػامل وكحلظ تذبعاتيا بيغ 
الرػرتيغ رغع تقارب ندب التبايغ السفدخ لمعػامل بيغ الرػرتيغ. وإف ىحه الشتائج تتشاسب 

اختبلؼ مع ما أوصى بو الدادة السحكسػف، وكحلظ ما أشارت بو الجراسات الدابقة حػؿ 
 التػقعات واإلدراكات الستبادلة بيغ الدوجيغ ذكػرا وإناثا.

: قامت الباحثة بحداب معامبلت االرتباط بيغ مقياس السفيـػ السجرؾ صجق المحك.0
لمذخيظ برػرتيو الشيائيتيغ في الجراسة الحالية، وبيغ مقياس التػافق الدواجي إعجاد قاسع، 

( فخدا مغ األخرائييغ الشفدييغ، ُوزعت 89شة مغ ). وقج تع إجخاء التصبيق عمى عي .290
( مغ اإلناث. وبحداب معامل االرتباط بيغ الجرجة الكمية 08( مغ الحكػر و)62بيغ )

لسقياس التػافق الدواجي وبيغ كل مغ الرػرة )أ( لسقياس السفيـػ السجرؾ لمذخيظ والرػرة 
( عمى التختيب، وقج كانت 9.74( و)9.82)ب( لسقياس السفيـػ السجرؾ لمذخيظ فقج بمغ )

 ( ما يجؿ عمى صجؽ السقياس.9.90قيستا معامل االرتباط دالتيغ إحرائيا عشج مدتػػ )
: تع حداب ثبات مقياس السفيـػ السجرؾ لمذخيظ برػرتيو )أ، ب( ثبات المقياس. 6

 كخونباخ، والتجدئة الشرفية لكل مغ السقياس وأبعاده في صػرتيو -بصخيقتي معادلة ألفا 
 ( التالي قيع الثبات لمسقياس بياتيغ الصخيقتيغ. 09الشيائيتيغ، ويػضح ججوؿ )
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 ( .ججوؿ )
 معامبلت ألفا كخونباخ والتجدئة الشرفية لسقياس السفيػـ السجرؾ لمذخيظ )أ، ب( وأبعاده 

المفيهم المجرك 
 للذريك

الجرجة  التػاصل القبػؿ التقجيخ البعاد
 الكلية

 الرهرة أ
 (011)ن= 

 9.89 .9.7 9.78 9.86 كرونباخ -امل ألفامع
 9.72 .9.7 9.78 9.87 تجزئة نرفية

 الرهرة ب
 (014)ن= 

 9.77 9.44 .9.8 9.70 كرونباخ -معامل ألفا
 .9.7 9.49 .9.8 .9.7 تجزئة نرفية

( أف معامبلت الثبات لمرػرة )أ( لسقياس السفيـػ السجرؾ لمذخيظ .ويػضح ججوؿ )       
(، في حيغ تخاوحت معامبلت الثبات لمرػرة )ب( 9.87:  9.72اوحت بيغ )وأبعاده تخ 

(. وىي معامبلت ثبات جيجة بالشدبة لرػرتي السقياس لجػ .9.8:  9.44لمسقياس بيغ )
الشػعيغ ذكػرا وإناثا. ومغ خبلؿ ما تقجـ يتزح تػافخ الذخوط الديكػمتخية مغ صجؽ وثبات 

ستخجاـ في الجراسة الحالية الختبار صحة فخوض لمسقياس برػرتيو )أ، ب( ما يؤىمو لبل
 الجراسة.

 (8104مقياس الرضا الميني : )إعجاد الباحثة )ج. 
مغ خبلؿ ما اشمعت عميو الباحثة مغ أشخ نطخية ودراسات سابقة تشاولت التػافق السيشي 

؛ الرافي، وعبج الخحيع، وعبج 2909؛ الجوسخؼ، 2997والخضا الػضيفي )حخز هللا، 
(، وكحلظ ما ورد في البحػث الشفدية عغ األخرائييغ الشفدييغ؛ تع صياغة 2906ف، المصي

( مفخدة ، وتكػف االستجابة عمييا في 28مفخدات مقياس الخضا السيشي والحؼ تكػف مغ )
( شبقًا لتجرج ليكخت، 0: .ىيئة خسدة بجائل تتخاوح بيغ )دائسا : أبجا(، وتأخح الجرجات مغ )

، 20، 22، 20، 29شدبة لمسفخدات الدمبية، وىي السفخدات أرقاـ )وُتعكذ الجرجات بال
2. .) 

 * الذروط الديكهمترية للمقياس: 
( مغ أساتحة الرحة الشفدية 0: قامت الباحثة بعخض السقياس عمى )صجق المحكمين.0

وعمع الشفذ بكمية التخبية؛ جامعة السشيا، قبل البجء في تصبيق السقياس عمى العيشة 
عية ألخح آرائيع عمى مقياس الخضا السيشي؛ حتى تكػف السفخدات واضحة وصادقة االستصبل

وتقيذ ما وضعت لقياسو. ومغ خبلؿ تػصيات الدادة السحكسيغ تع إعجاد الرػرة األولية 
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%(؛ حيث لع 099لمسقياس وباعتبار ندبة االتفاؽ بيغ السحكسيغ عمى مفخدات السقياس )
 صياغة بعزيا.  تححؼ أية مفخدات ولكغ تع تعجيل 

: اتبعت الباحثة إجخاءات التحميل العاممي االستكذافي الرجق العاملي االستكذافي. 2
لسقياس الخضا السيشي بشفذ محكاتو وإجخاءاتو الستبعة في السقياسيغ الدابقيغ والمحيغ 
أعجتيسا الباحثة أيزا. وقج أوضحت نتائج التحميل العاممي االستكذافي أف القيسة السصمقة 

  (MSA)(، وبمغ مقياس كفاية العيشة 9.99990لسحجد مرفػفة االرتباشات أكبخ مغ )
(؛ ما يجؿ عمى أف اختبار كايدر كاف جيجا، وكاف اختبار بختميت داال إحرائيا 9.80قيسة )

(. كسا أسفخت الشتائج عغ تذبع السكػنات الفخعية لمسقياس عمى ثبلث 9.90عشج مدتػػ )
( مغ التبايغ الكمي لمعيشة الكمية؛ حيث كانت ندب التبايغ 60.90عػامل يفدخوف ندبة )

(، وبمغت الجحور الكامشة 4.84(، )8.90(، )27.20السفدخ لكل عامل ىي عمى التػالي: )
( التالي نتائج 4(. ويػضح ججوؿ )0.78(، )9..0(، )4.78لمعػامل الثبلثة عمى التػالي: )

 خجة.تذبعات مفخدات السقياس عمى العػامل السدتخ
 (4ججوؿ )

 (022تذبعات مفخدات مقياس الخضا السيشي بالعػامل وندب شيػعيا )ف=  
 العامل الثالث العامل الثاني العامل األوؿ

ندب  التذبعات ـ
 الذيػع

ندب  التذبعات ـ
 الذيػع

ندب  التذبعات ـ
 الذيػع

0 9.80 9.66 4 9..9 9.68 2 9.09 9..9 
0 9.4. 9..7 8 9.00 9.20 . 9.09 9.29 
6 9.82 9.60 00 9..4 9.40 09 9.08 9.62 
7 9.74 9.66 02 9.70 9.40 06 9.62 9..4 
9 9.48 9..7 00 9..6 9..2 08 9.64 9.09 
0. 9.42 9.4. 09 9.09 9.2. 24 9.40 9.48 
04 9.78 9..0 29 9.69 9.0. 27 9.79 9.47 
07 9.80 9.20    28 9.0. 9.40 
26 9.80 9.02       

( مفخدات 7( مفخدات عمى العامل األوؿ، و)9( تذبع )4حع مغ خبلؿ ججوؿ )ُيبل
، 22، 20( مفخدات عمى العامل الثالث، ولع تتذبع السفخدات )8عمى العامل الثاني، و)
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(. وقج اقتخحت الباحثة 9.09( عمى أؼ مغ العػامل فمع يتعَج معامل ارتباشيا ).2، 20
" حيث يحاوؿ األخرائي الشفدي أف يكػف ممسا اتتطهير الخبر تدسية العامل األوؿ بػ "

بسجاؿ ميشتو، ويصمع عمى كل ما ىػ ججيج، ويحفد نفدو عمى التعمع الحاتي، وتصبيق 
ما ىػ مفيج في مجاؿ العسل، والخغبة في تحديغ جػدة األداء. كسا يسكغ تدسية العامل 

ة عسمو بكفاءة في ضل " حيث يحاوؿ األخرائي الشفدي تأديااللتزام بالدوارالثاني بػ "
تعجد السدئػليات، وبتبشي ميسة تخبية التبلميح، ومحاواًل التعاوف بيغ أعزاء بيئة العسل 

" الرضا عن العهائج العملإلنجاح أدواره. كسا اقتخحت الباحثة تدسية العامل الثالث بػ "
عسمو، والحؼ يعبخ عغ شعػر األخرائي باإليجابية في تأدية أدواره، ومػاجية مذكبلت 

وشخيقة أداء العسل، وامتيانو ليحا العسل، وشعػره بأف ميشتو تداعجه في أداء أدواره 
االجتساعية األخخػ، وأنو راٍض عغ راتبو مغ العسل وحػافده السادية، وتػفخ الخعاية 

 الرحية، والتأميشات؛ كعػائج مختمفة لمعسل.
باخ، والتجدئة الشرفية لكل مغ كخون -: تع استخجاـ شخيقتي معادلة ألفاثبات المقياس. 0

السقياس وأبعاده لحداب معامبلت ثبات مقياس الخضا السيشي في صػرتو الشيائية، ويػضح 
 ( التالي قيع الثبات لمسقياس بياتيغ الصخيقتيغ. 7ججوؿ )

 ( 7ججوؿ )
 (022=معامبلت ألفا كخونباخ والتجدئة الشرفية لسقياس الخضا السيشي )الجرجة الكمية( وأبعاده )ف

 الجرجة الكلية الرضا عن العهائج االلتزام بالدوار تطهير الخبرات الثبات
 1.30 1.30 1.31 1.40 كرونباخ -معامل ألفا 

 1.32 1.34 1.30 1.35 تجزئة نرفية
( ارتفاع قيع معامل ألفا كخونباخ والتجدئة الشرفية لمسقياس 7ويػضح ججوؿ ) 

(. ومغ خبلؿ 9.89: 9.44لثبات لكبل الصخيقتيغ بيغ )وأبعاده؛ حيث تخاوحت قيع معامبلت ا
التحقق مغ الذخوط الديكػمتخية لمسقياس وأبعاده مغ صجؽ وثبات؛ يتزح أف السقياس 

 يرمح لبلستخجاـ في الجراسة الحالية في اختبار صحة فخوض الجراسة.
 إجراءات تطبيل الدراسة:

ات الدابقة؛ قامت الباحثة بعج االشبلع عمى األشخ الشطخية واألدبيات والجراس 
بترسيع وإعجاد أدوات الجراسة ، وعخضيا عمى الدادة السحكسيغ لتعجيميا وفقا آلرائيع. ثع تع 
تصبيق أدوات الجراسة عمى العيشة االستصبلعية لمتحقق مغ الذخوط الديكػمتخية ألدوات 
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لباحثة بإجخاء الجراسة مغ صجؽ وثبات وبعج إعجاد األدوات في الرػرة الشيائية؛ قامت ا
تصبيق ىحه األدوات عمى العيشة األساسية. وباستخجاـ األساليب اإلحرائية السشاسبة لمتحقق 
مغ صحة فخوض الجراسة؛ تع مشاقذة الشتائج، وتفديخىا، وتقجيع بعس التػصيات في شكل 
ترػر مقتخح لجور األخرائي الشفدي، وبخامج تجريبو واإلشارة إلى بعس البحػث السقتخحة. 
وتججر اإلشارة إلى أنو تع استبعاد الحاالت غيخ الرالحة غيخ مكتسمة البيانات مغ التحميل 

 اإلحرائي. 
 املعاجلات اإلحصائية:

تست السعالجات اإلحرائية باالستعانة ببخنامجي الحدمة اإلحرائية لمعمـػ 
بايغ لعسل التحميل اإلحرائي باستخجاـ أساليب تحميل الت AMOS، و  SPSSاالجتساعية 

 األحادؼ، وتحميل االنحجار البديط، وتحميل السدار؛ الختبار صحة فخوض الجراسة.
 نتائج الدراسة ومهاقصتوا:

" ال يػجج تأثيخ داؿ لستغيخ الشػع  نتائج التحقق من صحة الفرض الول ونرو . أ
)ذكػر، إناث(، وسشػات الخبخة )قريخة، شػيمة(، وسشػات الدواج )قريخة ، شػيمة( أو 

عل بيشيا عمى التشطيع االنفعالي لجػ عيشة الجراسة". ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض؛ التفا
استخجمت الباحثة أسمػب تحميل التبايغ األحادؼ، باالعتساد عمى الجرجة الكمية لمسقياس، 

 ( التالي يػضح نتائج ىحا الفخض.8وججوؿ )
 ( 8ججوؿ )

 (92تشطيع االنفعالي )ف= الفخوؽ في الشػع وسشػات الدواج وسشػات الخبخة في ال
مجسػع  السرجر

 السخبعات
درجات 
 الحخية

متػسط 
 السخبعات

 مدتػػ الجاللة قيسة ؼ

 9.90دالة عشج  02.09 .844.2 0 .844.2 الشػع
 غيخ دالة .9.0 09.89 0 09.89 سشػات الدواج
 غيخ دالة 9.07 24.60 0 24.60 سشػات الخبخة

 غيخ دالة 9.00 22.94 6 88.20 الشػع* الدواج* الخبخة
   70.94 86 948.46. الخصأ
    90 8269.94 الكمي

( أنو لع تػجج فخوؽ في التشطيع االنفعالي تخجع إلى سشػات 8يتزح مغ خبلؿ ججوؿ )
الدواج أو سشػات الخبخة أو التفاعل بيغ الشػع وسشػات الدواج وسشػات الخبخة؛ إال أنو ُوججت 
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شػع فقط. وبالشطخ إلى متػسصات درجات الحكػر واإلناث فخوؽ دالة إحرائيا تخجع إلى ال
(، بيشسا ...98عمى مقياس التشطيع االنفعالي فإف متػسصات درجات الحكػر كانت )

(؛ ما يػضح أف الفخوؽ لرالح الحكػر. وبحلظ 88.77متػسصات درجات اإلناث كانت )
تشطيع االنفعالي تتحقق صحة الفخض األوؿ جدئيا حيث وججت فخوؽ دالة إحرائيا في ال

تخجع إلى الشػع وذلظ لرالح الحكػر، ولع تػجج فخوؽ في التشطيع االنفعالي تخجع إلى سشػات 
الدواج أو سشػات الخبخة أو التفاعل بيغ الشػع وسشػات الدواج وسشػات الخبخة لجػ عيشة 

 الجراسة.
 :نتائج التحقق من صحة الفرض الثاني

إسيامًا دااًل إحرائيًا في التشبؤ بالسفيـػ السجرؾ لمذخيظ  "يديع التشطيع االنفعالي ونرو    
لجػ عيشة الجراسة ذكػرًا وإناثًا". ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض تع استخجاـ أسمػب تحميل 
االنحجار البديط في نسػذجيغ يتزسغ كل مشيسا التشطيع االنفعالي كستغيخ مدتقل تشبؤؼ 

لظ لكبل الرػرتيغ ) "أ" لؤلزواج، "ب" لمدوجات(؛ والسفيـػ السجرؾ لمذخيظ كستغيخ تابع، وذ
( التالي يػضح نتائج اسياـ التشطيع االنفعالي في السفيـػ السجرؾ لمذخيظ )الجرجة 9وججوؿ )
 الكمية(.

 ( 9ججوؿ )
 تحميل االنحجار البديط إلسياـ التشطيع االنفعالي في السفيـػ السجرؾ لمذخيظ

معامل  المتغير التنبؤي 
االرتباط 

R 

لتباين ا
المذترك

R2 

( Fقيمة )
 لإلسيام

قيمة ندبة 
 اإلسيام

وزن 
االنحجار 
 Bالمعياري 

معامل االنحجار 
 Betaالمعياري 

المقجار 
 الثابت

 قيمة )ت(

المفيهم المجرك 
للذريك صهرة )أ( 

 (02)ن=

1.15 1..1 8..82** .1% 1.10 1.15 84.40 0.48** 

المفيهم المجرك 
للذريك صهرة 

 (02)ب( )ن=

1.05 1.80 00.8.** 80% 0.11 1.05 0.23 ..33** 

 (.1.10( دالة عنج مدتهى )**)
( عغ تحقق صحة الفخض الثاني؛ 9كذفت نتائج تحميل االنحجار البديط في ججوؿ )

حيث تذيخ الشتائج إلى أف درجات التشطيع االنفعالي )الستغيخ السدتقل( تديع في تبايغ 
( لجػ كبل الشػعيغ. فقج بمغ معامل االرتباط بيغ السفيـػ السجرؾ لمذخيظ )الستغيخ التابع
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(، ولجػ 9..9التشطيع االنفعالي والسفيـػ السجرؾ لمذخيظ لجػ األخرائييغ الشفدييغ القيسة )
( مغ تبايغ .9.0(. ومثل التشطيع االنفعالي تبايشا قجره )9.69األخرائيات الشفديات )

( مغ تبايغ 9.26بيشسا مثل تبايشا قجره ) السفيـػ السجرؾ لمذخيظ لجػ األخرائييغ الشفدييغ،
السفيـػ السجرؾ لمذخيظ لجػ األخرائيات الشفديات؛ وكانت العبلقات االرتباشية دالة بيغ 
التشطيع االنفعالي والسفيـػ السجرؾ لمذخيظ لجػ كبل الشػعيغ، وبالتالي تكػف السعادلة 

 االنحجارية الجالة عمى التشبؤ كالتالي:
 :الستغيخ السدتقل× قيسة الثابت + معامل االنحجار الستغيخ التابع= 

 السفيـػ السجرؾ لمدوجة× 9..9+28.68التشطيع االنفعالي لجػ األخرائييغ الشفدييغ = 
 السفيـػ السجرؾ لمدوج× 9.69+0.47التشطيع االنفعالي لجػ األخرائيات الشفديات = 

عالي تؤدؼ إلى ارتفاع درجات وتجؿ الشتيجة الدابقة عمى أف ارتفاع درجات التشطيع االنف
السفيـػ السجرؾ لمذخيظ لجػ الشػعيغ مغ عيشة الجراسة؛ إذ يديع التشطيع االنفعالي بشدبة 

% مغ تبايغ 26% مغ تبايغ السفيـػ السجرؾ لمدوجة لجػ األخرائييغ الشفدييغ، وبشدبة .0
سعيارية التي تعشي السفيـػ السجرؾ لمدوج لجػ األخرائيات الشفديات. وباستخجاـ الجرجات ال

التشبؤ مغ خبلؿ القيع السعيارية لمتشطيع االنفعالي بالقيع السعيارية لمسفيـػ السجرؾ لمذخيظ فإف 
 السعادلة تكػف كسا يمي:

القيسة السعيارية لمسفيـػ السجرؾ × القيسة السعيارية لمتشطيع االنفعالي= معامل االنحجار 
 لمذخيظ

 :الثنتائج التحقق من صحة الفرض الث ج
"يديع التشطيع االنفعالي إسيامًا دااًل إحرائيًا في التشبؤ بالخضا السيشي لجػ  ونرو      

عيشة الجراسة ذكػرًا وإناثًا". ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض تع استخجاـ أسمػب تحميل 
االنحجار البديط في نسػذجيغ يتزسغ كل مشيسا التشطيع االنفعالي كستغيخ مدتقل تشبؤؼ 

( 64لسيشي كستغيخ تابع، وذلظ لكبل الشػعيغ ذكػرا وإناثا؛ حيث تكػنت العيشة مغ )والخضا ا
( التالي يػضح 09( مغ األخرائيات الشفديات؛ وججوؿ )64مغ األخرائييغ الشفدييغ، و)

 نتائج اسياـ التشطيع االنفعالي في الخضا السيشي )الجرجة الكمية(.
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 (09ججوؿ )
 التشطيع االنفعالي في الخضا السيشي تحميل االنحجار البديط إلسياـ 

معامل  المتغير التنبؤي 
االرتباط 

R 

التباين 
المذترك

R2 

( Fقيمة )
 لإلسيام

قيمة ندبة 
 اإلسيام

وزن 
االنحجار 

 Bالمعياري 

معامل االنحجار 
 Betaالمعياري 

المقجار 
 الثابت

 قيمة )ت(

 الرضا الميني
 (02ذكهر )ن=

1... 1.00 1..0* 00% 1.08 1... 01.30 8..0* 

 الرضا الميني
 (02إناث )ن=

1.12 1..0 81.00** .0% 1.23 1.12 .3..8 0.05** 

 (.1.11( دالة عنج مدتهى )*)   (.1.10( دالة عنج مدتهى )**)     
( عغ تحقق صحة الفخض 09أوضحت نتائج تحميل االنحجار البديط في ججوؿ )

نفعالي )الستغيخ السدتقل( تديع في الثالث؛ حيث تذيخ الشتائج إلى أف درجات التشطيع اال
تبايغ الخضا السيشي )الستغيخ التابع ( لجػ كبل الشػعيغ. فقج بمغ معامل االرتباط بيغ التشطيع 

(، ولجػ األخرائيات 9.00االنفعالي والخضا السيشي لجػ األخرائييغ الشفدييغ القيسة )
( مغ تبايغ الخضا السيشي لجػ 9.00(. ومثل التشطيع االنفعالي تبايشا قجره )4..9الشفديات )

( مغ تبايغ الخضا السيشي لجػ 9.00األخرائييغ الشفدييغ بيشسا مثل تبايشا قجره )
األخرائيات الشفديات؛ وكانت العبلقات االرتباشية دالة بيغ التشطيع االنفعالي والخضا 

 السيشي، وبالتالي تكػف السعادلة االنحجارية الجالة عمى التشبؤ كالتالي:
 الستغيخ السدتقل× الستغيخ التابع= قيسة الثابت + معامل االنحجار 

 الخضا السيشي لجػ األخرائييغ الشفدييغ× 9.00+67..6التشطيع االنفعالي = 
 الخضا السيشي لجػ األخرائيات الشفديات× 4..9+07.02التشطيع االنفعالي = 

الي تؤدؼ إلى ارتفاع درجات وتجؿ الشتيجة الدابقة عمى أف ارتفاع درجات التشطيع االنفع
% مغ 00الخضا السيشي لجػ الشػعيغ مغ عيشة الجراسة؛ إذ يديع التشطيع االنفعالي بشدبة 

% مغ تبايغ الخضا السيشي لجػ 00تبايغ الخضا السيشي لجػ األخرائييغ الشفدييغ، وبشدبة 
خبلؿ القيع  األخرائيات الشفديات. وباستخجاـ الجرجات السعيارية التي تعشي التشبؤ مغ

 السعيارية لمتشطيع االنفعالي بالقيع السعيارية لمخضا السيشي فإف السعادلة تكػف كسا يمي:
 القيسة السعيارية لمخضا السيشي.× القيسة السعيارية لمتشطيع االنفعالي= معامل االنحجار 
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ئيًا " تذكل متغيخات الجراسة نسػذجًا بشا نتائج التحقق من صحة الفرض الرابع ونرو د.
يفدخ العبلقات الدببية بيغ متغيخات الجراسة؛ التشطيع االنفعالي، السفيـػ السجرؾ لمذخيظ، 
الخضا السيشي لجػ عيشة الجراسة مغ الشػعيغ". ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض استخجمت 

لمتحقق مغ الشسػذج البشائي  AMOSالباحثة أسمػب تحميل السدار باستخجاـ بخنامج آمػس 
( التالي نتائج التحقق مغ صحة ىحا الفخض 00غ الستغيخات، ويػضح ججوؿ )لمعبلقات بي

 بالشدبة لعيشة الحكػر.
 ( 00ججوؿ )

 (64مؤشخات حدغ السصابقة لمشسػذج السقتخح لعيشة األخرائييغ الشفدييغ )ف= 
 X2/df GFI AGFI RMSEA CFI NFI RFI TLI IFI السؤشخات
 9.98 0.99 9.97 9.99 9.99 صفخ 9.98 9.99 9.20 القيسة

( أف نسػذج تحميل السدار السقتخح لجػ األخرائييغ 00يتزح مغ خبلؿ ججوؿ )
الشفدييغ قج انصبقت عميو مؤشخات حدغ السصابقة الجيجة؛ فقج جاءت في السجؼ السقبػؿ 
لحدغ السصابقة بعج االستغشاء عغ قيسة مخبع كاؼ، وكانت ندبة مخبع كا عمى درجة الحخية 

(X2 / dfغيخ )  دالة إحرائيا. كسا بيشت نتائج تحميل مدار العبلقات بيغ الستغيخات أف كبل
، ومؤشخ  AGFI، مؤشخ حدغ السصابقة السرحح  GFIمغ قيع: مؤشخ حدغ السصابقة 

،  RFI، ومؤشخ السصابقة الشدبي IFI، ومؤشخ السصابقة التدايجؼ NFIالسصابقة السعيارؼ 
(. وبمغت قيسة جحر متػسط 0)مغ صفخ إلي ؛ جاءت جسيعيا في السجػ السقبػؿ TLIو

( القيسة )صفخ( مسا يؤدؼ إلي قبػؿ نسػذج تحميل السدار RMSEAمخبعات خصأ االقتخاب )
السقتخح بالشدبة لمحكػر.  أما بالشدبة لشتائج التحقق مغ صحة الفخض الثاني بالشدبة لعيشة 

 ( التالي.02اإلناث فيي مػضحة بججوؿ )
 ( 02ججوؿ )

 (64غ السصابقة لمشسػذج السقتخح لعيشة األخرائيات الشفديات )ف= مؤشخات حد
 X2/df GFI AGFI RMSEA CFI NFI RFI TLI IFI السؤشخات
 0..9 9.64 9.60 2..9 0..9 9.97 9.09 9.77 0.06 القيسة

( أف نسػذج تحميل السدار السقتخح لجػ األخرائيات 02يتزح مغ خبلؿ ججوؿ )
مؤشخات حدغ السصابقة الجيجة؛ فقج جاءت في السجؼ السقبػؿ  الشفديات قج انصبقت عميو

( غيخ دالة إحرائيا. كسا X2 / dfلحدغ السصابقة فكانت ندبة مخبع كا عمى درجة الحخية )
 ,GFI, AGFI, NFI, IFIبيشت نتائج تحميل مدار العبلقات بيغ الستغيخات أف كبل مغ قيع )
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RFI, TLI(. وبمغت قيسة جحر 0)مغ صفخ إلي  (؛ جاءت جسيعيا في السجػ السقبػؿ
( مسا يؤدؼ إلي 9.98( ولع تبمغ )9.97( القيسة )RMSEAمتػسط مخبعات خصأ االقتخاب )

قبػؿ نسػذج تحميل السدار السقتخح لجػ لئلناث. أما عغ التأثيخات السباشخة وغيخ السباشخة 
( 06ر، وبججوؿ )( بالشدبة لعيشة الحكػ 00لمعبلقات بيغ الستغيخات فيي مػضحة بججوؿ )

 بالشدبة لعيشة اإلناث.  
 ( 00ججوؿ )

 (64التأثيخات وقيسة )ؼ( والخصأ السعيارؼ لمشسػذج السقتخح لؤلخرائييغ الشفدييغ )ف= 
التنظيم 
 االنفعالي

 الرضا الميني المفيهم المجرك للذريك
الخطأ 
 المعياري 

قيمة ف 
لتذبعات 
 المدار

معامل 
االرتباط 
 البديط

التأثير 
 اشرالمب

التأثير 
غير 
 المباشر

الخطأ 
 المعياري 

قيمة ف 
لتذبعات 
 المدار

معامل 
االرتباط 
 البديط

التأثير 
 المباشر

التأثير 
غير 
 المباشر

1.00 0.44** 1.00 1.15 1..0 1.04 8..0* 1..1 1... 1.02 

ت ( أنو بالشدبة إلى الشسػذج السقتخح لمعبلقة بيغ متغيخا00وكسا تذيخ نتائج ججوؿ )     
الجراسة لجػ الحكػر؛ فإف الشسػذج البشائي قج تصابق مع مرفػفة االرتباط البديط؛ إذ وجج 
تأثيخ سببي مباشخ لمسدار السػجب بيغ التشطيع االنفعالي وكل مغ السفيـػ السجرؾ لمدوجة 
والخضا السيشي، وكاف ىحا التأثيخ داؿ إحرائيا. ويسكغ تحجيج السعادلة البشائية لمعبلقة بيغ 

 ستغيخات الثبلثة عمى الشحػ التالي:ال
 الخضا السيشي×  9.00السفيـػ السجرؾ لمذخيظ + × 9..9التشطيع االنفعالي = 

(، وىحا 9.67( حيث حممت السدار ذو القيسة )9.00وقج كاف الخصأ السعيارؼ لمتبايغ قيستو )
ة؛ وىي ندبة ( مغ تبايغ الستغيخات التابع9.67يذيخ إلى أف الستغيخ السدتقل يفدخ نحػ )

( التالي السدار التخصيصي لمعبلقات بيغ متغيخات 0كبيخة إلى حج ما. ويػضح شكل )
 الجراسة لجػ الحكػر.
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 (0شكل )
 نسػذج تحميل السدار السقتخح لمعبلقات بيغ التشطيع االنفعالي والسفيـػ السجرؾ لمذخيظ والخضا السيشي لجػ الحكػر 

 
 
 

                                            
 
 
 

( أف ىشاؾ تأثيخ سببي مػجب مباشخ 0( وشكل )00وُيبلحع مغ كل مغ ججوؿ )    
لمتشطيع االنفعالي عمى السفيـػ السجرؾ لمذخيظ وقيسة معامل السدار ليحا التأثيخ السباشخ 

( 9.00(، كسا وجج تأثيخ مػجب مباشخ قيستو )9.90( وىي دالة عشج مدتػػ )9..9بمغت )
 عمى الخضا السيشي. 

كسا كانت التأثيخات التي تزسشيا الشسػذج السقتخح بالشدبة لئلناث وقيسة )ت( والخصأ      
( التالي السدار التخصيصي 2(، كسا يػضح شكل )06السعيارؼ كسا ىي مبيشة بججوؿ )

 لمعبلقات بيغ متغيخات الجراسة لجػ اإلناث:
 (06ججوؿ )

 (64صأ السعيارؼ لمشسػذج السقتخح لؤلخرائيات الشفديات )ف= التأثيخات وقيسة )ؼ( والخ
التنظيم 
 االنفعالي

 الرضا الميني المفيهم المجرك للذريك
الخطأ 
 المعياري 

قيمة ف 
لتذبعات 
 المدار

معامل 
االرتباط 
 البديط

التأثير 
 المباشر

التأثير 
غير 
 المباشر

الخطأ 
 المعياري 

قيمة ف 
لتذبعات 
 المدار

معامل 
ط االرتبا

 البديط

التأثير 
 المباشر

التأثير 
غير 
 المباشر

1.82 ..40** 1.80 1.05 1..0 1.01 0.10** 1..0 1.12 1..0 

( إلى أنو بالشدبة إلى الشسػذج السقتخح لمعبلقة بيغ 06وكسا أشارت الشتائج في ججوؿ )    
رتباط البديط؛ متغيخات الجراسة لجػ اإلناث؛ فإف الشسػذج البشائي قج تصابق مع مرفػفة اال

إذ وجج تأثيخ سببي مباشخ لمسدار السػجب بيغ التشطيع االنفعالي وكل مغ السفيـػ السجرؾ 
لمدوج والخضا السيشي، وكاف ىحا التأثيخ داؿ إحرائيا. ويسكغ تحجيج السعادلة البشائية لمعبلقة 

 بيغ الستغيخات الثبلثة لجػ اإلناث عمى الشحػ التالي:

0.57 

0.75 
 المفهوم المدرك للشريك

 التنظين االنفعالي 0.60

0.55 
 الرضا المهني

0.00 
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 الخضا السيشي×  4..9السفيـػ السجرؾ لمذخيظ + × 9.69التشطيع االنفعالي = 
(، 4..9( حيث حممت السدار ذو القيسة )9.24وقج كاف الخصأ السعيارؼ لمتبايغ قيستو )     

( مغ تبايغ الستغيخات التابعة؛ وىي 4..9وىحا يذيخ إلى أف الستغيخ السدتقل يفدخ نحػ )
 ندبة كبيخة. 

 (2شكل )
 لسقتخح لمعبلقات بيغ التشطيع االنفعالي والسفيـػ السجرؾ لمذخيظ والخضا السيشي لجػ اإلناثنسػذج تحميل السدار ا 

 
 
 

                                            
 
 
 

( أف ىشاؾ تأثيخ سببي مػجب مباشخ 2( وشكل )06وكسا ُيبلحع مغ كل مغ ججوؿ )     
جرؾ لمذخيظ وقيسة معامل السدار ليحا التأثيخ السباشخ لمتشطيع االنفعالي عمى السفيـػ الس

( 9.69(، كسا وجج تأثيخ مػجب مباشخ قيستو )9.90( وىي دالة عشج مدتػػ )4..9بمغت )
 عمى الخضا السيشي.

 :مهاقصة الهتائج
لقج أوضحت نتائج الفخض األوؿ أف ىشاؾ فخوؽ في التشطيع االنفعالي تخجع إلى الشػع،      

الحكػر، في حيغ أنو لع تػجج فخوؽ في التشطيع االنفعالي تخجع إلى باقي وذلظ لرالح 
الستغيخات السدتقمة األخخػ. وقج ميجت ىحه الشتائج إلى أف نسػذج تحميل السدار لمعبلقة بيغ 
متغيخات الجراسة سػؼ يختمف بيغ الشػعيغ؛ ما يػضح ضخورة الفرل بيغ العيشتيغ ذكػرا 

مع تػصيات الدادة السحكسيغ مغ ضخورة صياغة صػرتيغ  وإناثا. وذلظ يتفق ويتشاسب
مختمفتيغ لمسفيـػ السجرؾ لمذخيظ  لجػ كل مغ الشػعيغ؛ وىحا ما تدبب في فرل العيشتيغ 
ودراسة العبلقة بيغ الستغيخات لجػ كل مشيسا عمى حجه. فسغ شخوط تحميل السدار ضبط 

0.50 

0.65 
 المفهوم المدرك للشريك

 التنظين االنفعالي 0.78

0.78 
 الرضا المهني

0.46 
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صية وغيخ جسعية أؼ ليذ بيشيسا الستغيخات السجروسة، وأف تكػف العبلقة بيشيا عبلقة خ
 (.62، 2900تفاعل. )تيغدة، 

كسا أسفخت نتائج الفخض الثاني عغ اختبلؼ إسياـ التشطيع االنفعالي في السفيـػ      
السجرؾ لمذخيظ لجػ كل مغ الشػعيغ، وىػ ما دعع نتائج الفخض األوؿ لػجػد فخوؽ بيغ 

وغيخ السباشخة بيغ التشطيع االنفعالي وبيغ  الشػعيغ، وميج لتفيع العبلقات الدببية السباشخة
%( مغ تبايغ السفيـػ السجرؾ .0السفيـػ السجرؾ لمذخيظ. فقج أسيع التشطيع االنفعالي بشدبة )

%( مغ تبايغ السفيـػ السجرؾ لمدوج 26لمدوجة لجػ األخرائييغ الشفدييغ بيشسا أسيع بشدبة )
ض الثالث نتائج الفخض األوؿ في وجػد لجػ األخرائيات الشفديات. كسا دعست نتائج الفخ 

فخوؽ بيغ الشػعيغ في التشطيع االنفعالي، وميجت الختبلؼ العبلقات الدببية السباشخة بيغ 
التشطيع االنفعالي والخضا السيشي لجػ كل مغ الشػعيغ. فقج أسيع التشطيع االنفعالي بشدبة 

%( مغ 00شسا أسيع بشدبة )%( مغ تبايغ الخضا السيشي لجػ األخرائييغ الشفدييغ بي00)
 تبايغ الخضا السيشي لجػ األخرائيات الشفديات. 

؛ حيث إف تشطيع Leach et al., 2011وتتفق نتائج الجراسة الحالية مع نتائج دراسة      
االنفعاالت ىػ مجسػعة عسميات إيجابية لمسذاعخ واألفكار والدمػؾ. ويتفق ذلظ مع ما 

؛ حيث وججت فخوؽ في مشبئات التػافق .299بي، تػصمت إليو دراسة مخسي والسغخ 
؛ حيث إف .290الدواجي بيغ الشػعيغ، كسا يتشاسب مع ما تػصمت إليو دراسة قاسع، 

األفكار اإليجابية ذات عبلقة إيجابية دالة إحرائيا بالتػافق الدواجي. كسا يتفق مع ما 
إذ كاف الشزج  2907ؼ، ، وبػالقسح وبػالسيج0998تػصمت إليو نتائج دراسة عبج الخحسغ، 

االنفعالي عامل ميع في نجاح الدواج. كسا تتفق نتائج الفخض الثاني مع ما ذكختو مخسي، 
؛ فاالستعجاد لمتفاىع بسػضػعية حػؿ الخبلفات، واالىتساـ، واالعتخاؼ بكفاءة 2998

ػلو الذخيظ، والثقة فيو، وتذجيعو عمى التعبيخ عغ نفدو، ومذاعخه وأفكاره ومذكبلتو، وقب
ومجاىجة الشفذ عمى التدامح والربخ والتعاوف والتػدد والتقخب لمذخيظ كميا عػامل تداعج 
في تػفخ ترػر مػجب عغ شخيظ الحياة وحل الخبلفات بيغ الدوجيغ. ويتفق إسياـ التشطيع 

؛ فاألخرائييغ .290االنفعالي في الخضا السيشي مع ما تػصمت إليو دراسة شالب، 
كانت لجييع قجرة عمى تشطيع انفعاالتيع، وإدارتيا وزيادة معخفتيع االنفعالية،  الشفدييغ العيادييغ

 ما ساعجىع عمى تمبية متصمبات ميشتيع.
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ومغ خبلؿ نتائج الفخض الخابع لمتأكج مغ صحة الشسػذج البشائي لمعبلقات الدببية      
أف الشسػذج يتفق مع السباشخة وغيخ السباشخة بيغ متغيخات الجراسة لجػ كبل الشػعيغ؛ يتزح 

ما أسفخت عشو نتائج الفخوض الثبلثة الدابقة. وتفدخ الباحثة نتائج الفخض الخابع في أف 
التشطيع االنفعالي ىػ مجسػعة عسميات إيجابية لبلستثارة لؤلشياء والسػاقف واألشخاص، 

ياتو وشسػحاتو. واالنتباه ليا، وإعادة تقييسيا، وإنتاج استجابة مبلئسة تتشاسب أىجاؼ الفخد وغا
قج مكشتو  –اكتدبيا مغ واقع تخررو -فاألخرائي الشفدي بسا لجيو مغ معمػمات وميارات 

مغ الديصخة عمى انفعاالتو وإدارتيا، وذلظ يذسل داخل إشار ميشتو أو مع اآلخخيغ متسثبل 
 في عبلقتو بذخيكو. فاألخرائي الشفدي يحاوؿ أف يدتخجـ استخاتيجيات التشطيع االنفعالي

لجيو في االستجابة ألدوار ميشتو وقبػليا ومحاولة أدائيا عمى الػجو األكسل قجر اإلمكاف؛ 
ورغع السعػقات. كسا تداعجه ىحه االستخاتيجيات عمى تػفخ تػفعات إيجابية وأساليب تػاصل 

 جيجه مع شخيكو والقياـ بأدواره الدواجية. 
العاـ لمجراسة، وأكجت عمى تصابق لقج أسفخت نتائج الفخض الخابع عغ تحقق اليجؼ      

الشسػذج البشائي السقتخح لمعبلقات الدببية السباشخة وغيخ السباشخة بيغ التشطيع االنفعالي، وبيغ 
كل مغ السفيـػ السجرؾ لمذخيظ والخضا السيشي مع معامبلت االرتباط البديط بيغ التشطيع 

كسا أوضحتو نتائج الفخضيغ  االنفعالي وكل مغ السفيـػ السجرؾ لمذخيظ والخضا السيشي
الثاني والثالث. كسا دعست نتائج الفخض الخابع لمتأثيخات السباشخة بيغ التشطيع االنفعالي وكل 
مغ السفيـػ السجرؾ لمذخيظ والخضا السيشي في الفخض الخابع نتائج الفخضيغ الثاني والثالث 

بتبايغ كل مغ السفيـػ السجرؾ  لتحميل االنحجار البديط إلسياـ التشطيع االنفعالي في التشبؤ
لمذخيظ والخضا السيشي كسا أضافت نتائج الفخض الخابع إيزاحا لمتأثيخات غيخ السباشخة بيغ 

 متغيخات الجراسة.
 توصيات الدراسة: 

عمى ضػء ما تػصمت إليو الجراسة الحالية مغ نتائج؛ فإنو يسكغ التػصية بزخورة     
قبل الخجمة وأثشاء الخجمة. وتجريب األخرائي الشفدي االىتساـ بإعجاد اإلخرائي الشفدي 

عمى السياـ السصمػبة مشو في إشار عسمو. واكدابو ميارات واستخاتيجيات التشطيع االنفعالي؛ 
إذ أنيا تداعجه عمى التكيف مع ضغػط العسل والسيشة، واالستعجاد لسػاجية السػاقف 

ة. واالىتساـ باألخرائي الشفدي أيزا مغ الحخجة، ومبلئسة السذكبلت الستدايجة داخل السجرس
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حيث تػافقو الذخري واالجتساعي، ومغ حيث تػافقو الدواجي وعبلقتو بذخيظ حياتو 
الدواجية مغ خبلؿ الحخص عمى إشبلعو عمى السدتججات في مجاؿ التشطيع االنفعالي، 

 والتػافق االجتساعي والدواجي.
الخرائي النفدي وكيفية قيامو  بترهر مقترح لجهانب إعجادكسا أوصت الباحثة 

 كسا يمي: بأدواره
 : وىحه البخامج تشقدع إلى مخحمتيغ:برامج اإلعجاد والتجريب . أ

 : وتتزسغ السقتخحات التالية:برامج إعجاد ما قبل الخجمة .1
ضخورة قياـ شبلب أقداـ عمع الشفذ بالتجريب العسمي ببخامج التخبية العسمية عمى  (أ )

 ئي الشفدي بالسجارس، وليذ كسعمع فقط داخل السجرسة.القياـ بسياـ أعساؿ األخرا
إعجاد دبمـػ الجراسات العميا لتخخيج األخرائي الشفدي، وتتزسغ بخامج عسمية  (ب )

 لمقياس والتقػيع والتذخيز والسجاخل العبلجية.
أف تذسل بخامج إعجاد األخرائي الشفدي جسيع مخاحل التعميع األساسي والتخبية   (ج )

ت التأىيل والسدتذفيات؛ حتى يكتدب األخرائي الشفدي الخاصة، وكحلظ مؤسدا
 ما قبل الخجمة السيارات البلزمة ألدائو ألدواره.

 : وتتزسغ السقتخحات التالية:برامج أثناء الخجمة .2
أف ُيقَبل العسل كأخرائي نفدي بعج اجتياز دبمـػ دراسات عميا تخرري في  (أ )

 تذخيز.مجاؿ إعجاد األخرائي الشفدي والقياس والتقػيع وال
أف يتع تػفيخ مكاف مخرز لؤلخرائي الشفدي يكُفل لو أداء عسمو وفقا لؤلماكغ  (ب )

الستاحة حاليا بالسجارس، والتي تكػف غيخ مذغػلة أغمب الػقت مثل )ركغ خاص 
 بسدخح السجرسة، أو بغخفة السرادر، أو بالسكتبة(.

أساليب أف يتع تجريب األخرائي الشفدي أثشاء الخجمة عمى السدتحجثات مغ   (ج )
التقييع واالختبارات التذخيرية، وبالسذكبلت والطػاىخ الستشامية داخل السجتسع 

 السجرسي. 
: وىي تذسل مجسػعة أساليب التػاصل، وتػزيع األدوار، وشمب برامج التجخل . ب

 السداعجة مغ أشخاؼ العسمية التعميسية، وىي تتزسغ ما يمي:
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السجرسة، وىػية الصالب، وكيفية تػفخ قاعجة بيانات لمبخيج اإللكتخوني، ومػقع  .1
التػاصل إلكتخونيا مع أولياء األمػر. حيث يكػف لكل شالب تقخيخ أسبػعي متاح 
عمى مػقع السجرسة وبخقع سخؼ يدتصيع بو ولي األمخ االشبلع عميو، ومتابعة 
تقاريخ األخرائي الشفدي، والتعاوف معو في الػاجبات السشدلية السكسمة لجمدات 

 شاد.التجخل واإلر 
تفعيل أدوار السعالجيغ الشفدييغ حيث يدتصيع األخرائي الشفدي تحػيل الحاالت  .2

 الحخجة التي تتصمب العبلج والتجخل الدخيع.
األخح بشتائج تقاريخ األخرائي الشفدي في تعجيل تػزيع السشيج أو شخؽ التجريذ  .3

السيع ألىسية أو االمتحانات وأساليب التقييع وضيػر الشتيجة؛ فحلظ ُيعدز مغ الجور 
معالجة مذكبلت الصبلب التعميسية، كسا ُيفعل دور األخرائي الشفدي داخل 

 السجرسة.
 :حبوث مكرتحة

 تقتخح الباحثة إجخاء مديج مغ البحػث حػؿ عجد مغ السػضػعات التالية:     
أثخ السفيـػ السجرؾ لمذخيظ عمى كفاءة أداء األدوار السيشية لجػ األخرائييغ  .1

 الشفدييغ.
 ديصخة الػججانية كسشبئ بالتػافق الدواجي لمسعمسيغ.ال .2
التشطيع االنفعالي لجػ األخرائي الشفدي وعبلقتو بأساليب مػاجية الزغػط  .3

 السيشية.
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 املراجع العربية واألجهبية:
عمع الشفذ اإلكميشيكي في ميجاف الصب (. .299إبخاىيع، عبج الدتار، وعدكخ، عبجهللا. )

 األنجمػ السرخية. . القاىخة: مكتبةالشفدي
(. عػامل التػافق الدواجي مغ سيخة الشبي 2907بػ القسح، نديية، وبػالسيجؼ، فتيحة. )

 .207-208: 8، مجمة الحكسة لمجراسات اإلسبلمية)ص( الدوجية. 
(. بعس خرائز الدمػؾ االجتساعي اإليجابي .290تػفيق، تػفيق عبج السشعع. )

بسخكد اإلرشاد مجمة اإلرشاد الشفدي شديغ. وعبلقتيا بالتػافق الدواجي لجػ الج
 ..0-0: 62الشفدي، جامعة عيغ شسذ،  

 . عساف، دار السديخة.التحميل العاممي االستكذافي والتػكيجؼ(. 2902تيغدة، أدمحم )
(. مجػ مذاركة معمسي السجارس الثانػية في اتخاذ القخار 2997حخز هللا، أشخؼ. )

، كمية التخبية، الجامعة اإلسبلمية ماجدتيخرسالة وعبلقتو بخضاىع الػضيفي. 
 بغدة.

خػاـ، حبيب سسيح. )د. ت.(. الخضا الػضيفي لجػ العامميغ وأثاره عمى األداء الػضيفي. 
 . األكاديسية العخبية البخيصانية لمتعميع العالي.ماجدتيخ إدارة األعساؿ
لتعميع الفشي " (. األخرائي الشفدي السجرسي با.299الجريشي، حديغ عبج العديد. )
السؤتسخ العمسي العاشخ " التعميع الفشي والتجريب.. الػاقع الزخورة واألدوار"، 

 .08. -28."، كمية التخبية، جامعة ششصا، مرخ، والسدتقبل
(. ضغػط العسل وعبلقتيا بالخضا الػضيفي لؤلفخاد العامميغ 2909الجوسخؼ، مبارؾ فاتح. )

، كمية الجراسات رسالة ماجدتيخشة السشػرة، في مخاكد حخس الحجود بسشصقة السجي
 العميا، جامعة السمظ نايف لمعمـػ األمشية بالدعػدية.

(. اإلدراكات الستبادلة بيغ الدوجيغ نحػ أبعاد الحياة 2902ديبو، فاتشة حساد سعيج. )
، كمية التخبية، جامعة رسالة ماجدتيخاألسخية وعبلقتيا بالتػافق الدواجي. 

 األزىخ بغدة.
(. فاعمية بخنامج معخفي سمػكي قائع عمى انعكاس 2900لخفاعي، نعيسة جساؿ شسذ. )ا

الحات في تشطيع االنفعاالت وخفس سمػؾ إيحاء الحات لجػ عيشة مغ شالبات 
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السؤتسخ الدشػؼ الدادس عذخ لئلرشاد الشفدي بجامعة عيغ شسذ " الجامعة. 
 . السجمج األوؿ."يشايخ .2اإلرشاد الشفدي وإرادة التغييخ.. مرخ بعج 

 . القاىخة: عالع الكتب.التػجيو واإلرشاد الشفدي(. .299زىخاف، حامج. )
. القاىخة: الجسعية السرخية عمع الشفذ اإلرشادؼ والعبلج الشفدي(. 2909سميساف، عمي. )

 .0لمتشسية، ج
ىسية (. أ 2906الرافي، دمحم البجوؼ، وعبج الخحيع، نججة دمحم، وعبج المصيف، عمع اليجػ. )

األخرائي االجتساعي السجرسي في التشذئة االجتساعية في مخحمة األساسي. 
: 6، معيج دراسات األسخة بجامعة أـ درماف بالدػداف، مجمة دراسات األسخة

99- 002. 
(. تسثبلت التػافق الدواجي وعبلقتو بأساليب السعاممة 2906الرغيخ، كاوجة دمحم. )

اسة ميجانية مقارنة بيغ الشداء العامبلت وغيخ الدواجية والخبلفات الدوجية " در 
، مجمة العمـػ اإلندانية واالجتساعيةالعامبلت بالسجاؿ العسخاني لػالية األغػاط". 

 .070 -.06: 04جامعة قاصجؼ مخباح بالجدائخ، 
(. الحكاء الػججاني لجػ األخرائييغ الشفدانييغ العيادييغ .290شالب، حشاف. )

. جامعة قاصجؼ مخباح ـػ اإلندانية واالجتساعيةمجمة العمالسسارسيغ. 
 .027 -000: 20بالجدائخ، 

(. العبلقة بيغ 2909عبج الخحسغ، مرصفى حدغ، وعبج اليادؼ، سػسغ إسساعيل. )
مجمة البحث العمسي في بعس مكػنات الحكاء الػججاني والتػافق الدواجي. 

 .249-200(: 2)00، كمية البشات، جامعة عيغ شسذ، اآلداب
(. بعس السذكبلت التي تػاجو األخرائي الشفدي .290عبج القادر، أبػ بكخ ساسي. )

السؤتسخ العمسي األوؿ " واالجتساعي في السجارس الثانػية بسجيشة تخىػنة. 
، جامعة الديتػنة بميبيا،  الجامعة في خجمة السجتسع" ، كمية اآلداب والعمـػ

227- 269. 
ائي الشفدي في السجارس ضخورة تخبػية " األقداـ (. األخر2904عبج الشاصخ، سشاني. )

، مرخ، السجمة العخبية لمعمـػ االجتساعية" . Prescolaireالتحزيخية نسػذجا 
9(2 :)009- 069. 
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الدمػؾ التشطيسي في إدارة السؤسدات (. .299عبجه، فاروؽ، والديج، عبج السجيج. )
 . عساف: دار السديخة لمشذخ والتػزيع.التعميسية

(. الخضا الػضيفي بيغ أعزاء ىيئة التجريذ في 2902الصاىخ أحسج دمحم. ) عمى،
، جامعة مجمة العمـػ والثقافةالجامعات الحكػمية الدػدانية " دراسة ميجانية ". 

 .90-79(: 2)02الدػداف لمعمـػ والتكشػلػجيا، 
ر الذخيظ (. دور أساليب التفكيخ ومعاييخ اختيا2999العشدؼ، فخحاف بغ سالع بغ ربيع. )

وبعس الستغيخات الجيسػغخافية في تحقيق مدتػػ التػافق الدواجي لجػ عيشة 
 ، كمية التخبية، جامعة أـ القخػ بالدعػدية.رسالة دكتػراه مغ السجتسع الدعػدؼ. 

(. التػافق الدواجي بيغ الػالجيغ وعبلقتو بسفيـػ الحات لجػ 2998فبلتة، محسػد قسخ. )
، كمية التخبية والعمـػ اإلندانية، رسالة دكتػراه شة السشػرة. األبشاء السخاىقيغ بالسجي

 جامعة شيبة بالسجيشة السشػرة.
رسالة (. الشزج االنفعالي وعبلقتو بالتػافق الدواجي، 0998عبج الخحسغ، دمحم الديج )

 ، كمية التخبية، جامعة الدقازيق.ماجدتيخ
الرحة الشفدية لمستدويجغ في (. التػافق الدواجي وعبلقتو ب2997أحسج، سميساف عمي )

 . ، مجمة دراسات نفديةضػء بعس الستغيخات لمعامميغ بجامعة الخخشـػ
 .096 -.4: .الدػداف، 

(. األفكار اإليجابية لخبخات الدوجيغ وعبلقتيا بالتػافق .290قاسع، أماني دمحم رفعت. )
، الجسعية السرخية لؤلخرائييغ مجمة الخجمة االجتساعيةالدواجي. 

 .209 -.07: 0.تساعييغ بسرخ، االج
(. األمغ الشفدي وعبلقتو بتػقعات الشجاح والفذل لجػ عيشة مغ 2902كافي، حداـ دمحم. )

 ، جامعة أـ القخػ بالدعػدية.رسالة ماجدتيخاأليتاـ في مكة السكخمة. 
(. بعس الستغيخات الشفدية االجتساعية السختبصة 2996مخسي، صفاء إسساعيل. )

 ، كمية اآلداب، جامعة القاىخة.رسالة دكتػراه لدواجية. باالختبلالت ا
االختبلالت الدواجية "األسباب والعػاقب ، الػقاية (. 2998مخسي، صفاء إسساعيل. )

 ". القاىخة: إيتخاؾ لمصباعة والشذخ والتػزيع.والعبلج
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(. مشبئات التػافق الدواجي 2996مخسي، صفاء إسساعيل، والسغخبي، الصاىخة محسػد. )
، مجمة دراسات نفدية بسرخجػ عيشة مغ األزواج والدوجات السرخييغ. ل

0.(6 :)400-448. 
(. دور وزارة التخبية والتعميع متسثبل في ميشة األخرائي 2990مديحة، جانيت إبخاىيع. )

، جامعة األزىخ، مرخ، مؤتسخ السخجرات مذكمة اقتراديةالشفدي بالسجارس. 
0-8. 

. تأثيخ نسط اإلدارة السجرسية العميا في معشػيات السجيخيغ (2999نػاوؼ، إيشاس فؤاد. )
 . الجامعة األردنية بعساف.رسالة ماجدتيخورضاىع الػضيفي. 

(. الزغػط السيشية التي تػاجو األخرائي االجتساعي 2998اليػارؼ، عادؿ رضػاف. )
 .294-.20( 0)008، جامعة األزىخ، مرخ، مجمة التخبيةالسجرسي. 

(. التشطيع االنفعالي لمصمبة الستسيديغ في محافطة ديالي. 2900دىخ. )يعقػب، حيجر م
. السجمذ العخبي السؤتسخ العمسي العخبي الثامغ لخعاية السػىػبيغ والستفػقيغ

 لمسػىػبيغ والستفػقيغ باألردف، الجدء الثاني.
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Abstract: 

      The present study aimed to a) determine the constructive model of 

the relations of emotional regulation to each of partner perceived 

concept and job satisfaction for both male and female of school 

psychiatrists, b) reveal the difference in emotional regulation degrees 

according to the next variables; gender (male/female), marriage years 

(short/long), job experience years (short/long), and the interaction 

among them, and c) determine the emotional regulation contribution in 

each of partner perceived concept and job satisfaction for both genders. 

Study sample included (92) school psychiatrists; (46) males and (46) 

females. The researcher prepared and used the study tools as followed; 

emotional regulation questionnaire, partner perceived concept 

questionnaires ( A model for the husband, and B model for the wife), 

and job satisfaction questionnaire. Study results indicated as the 

following ; a) There were differences in emotional regulation degrees 

in favor of males while the differences in emotional regulation degrees 

were not statistically significant in marriage years, job experience 

years or interaction between the three of them, b) Results highlighted 

the possibility of predicting the partner perceived concept and job 

satisfaction through the emotional regulation for both genders. c) The 

proposed constructive model corresponded with the series of the 

sample correlation, and indicated the direct and indirect positive causal 

effect of the emotional regulation on partner perceived concept and job 

satisfaction for both genders. Finally; some conclusions, 

recommendations were discussed as a proposal program for preparing 

and developing school psychiatrists and further researches were 

recommended.  
  

Keywords; Emotional Regulation, Partner perceived concept, Job 

satisfaction, school psychiatrists. 


