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القدرة التنبؤية لليقظة العقلية بالتنظيم االنفعالي 
  ) كلينيكية –لدى طالب الجامعة( دراسة سيكومترية 

 نسرين السيد حسن عبدا) سويدد/

  مدرس الصحة النفسية 

  الزقازيق  جامعة –كلية التربية 

  مستخلص البحث: 
ال�رجة ال�ل
ة) في ال"!�     –ه�ف ال��� إلى ال��ف ع� اسهامات ال
ق�ة العقل
ة (األ�عاد  

�ال"!�
9 االنفعالي ل�5 4الب ال1امعة، �اإلضافة إلى ال��ف ع� دی!ام
ات ال�,+
ة ال**
(ة  
ع
!ة   على   ���ال أج:5  اله�ف  له>ا  وت�ق
قا  العقل
ة  ال
ق�ة  وم!,ف?ي  م:تفعي  م�  ل�ٍل 

ب
� ( ) ٢١٩4قBامها( ت":اوح أع*اره9 ما   FGال(قاز )  ٢٢-١٩ال�ًا و4ال�ًة م� 4الب جامعة 
)  J:*ع  KسB"*� (٥٩,٢٠عاما   Jار
مع وLن�:اف  لل
ق�ة  ٠٧٧,١)  مق
اس   F
�Nت  �وOع  .(

 Emotion" ومق
اس ال"!�
9 االنفعالي     "Philadelphia Mindfulness Scale" العقل
ة
Regulation Scale" ل"�*لة ال1*ل.واس"*ارة ال*قابلة ال Qار ساك�
ة، وLخ"T
!
أسف�ت    �ل

أن أ�عاد  ال
ق�ة العقل
ة م1"*عة  ( ال"+:ف الBاعي �الل��ة ال�ال
ة     -ع�:  أه� ال�
ائج

في ال�اخلي،  أما ع�  "ال"+:ف XB9 االنفعالي ال
+الق�Bل ) ساه*Z في ال"!�  بُ�ع� ال"!�

ال"!�  �بُ�ع   �ال"! 
في ال,ارجي فى ح
� ل9  الBاعي" فق� ساه9 م!ف:دا  في XB9 االنفعالي ال

`_ه9 ُ�ع� الق�Bل ب>ل^ ، ه>ا �االضافة الى  إخ"الف ال�ی!ام
ات ال�,+
ة  ل*!,ف?ي ال
ق�ة  

  العقل
ة ع� م:تفعي ال
ق�ة العقل
ة م� 4الب ال1امعة. 
��� االنفعالي، �الب ال�امعة �
  ال"ل!ات ال!ف
اح�ة: ال�ق�ة العقل�ة، ال
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  ١٤٢  

The predictive ability of Mindfulness in determining 
The Emotion Regulation of university students 

 
The research aimed to reveal the contributions of Mindfulness 
(dimensions - total score) in predicting Emotional Regulation among 
university students, in addition to revealing the distinct personality 
dynamics of both high and low Mindfulness. To achieve this goal, the 
research was conducted on a sample of (219) male and female students in 
Zagazig University aged between (19-22) years old, with an average age 
of (20.59) and a standard deviation of (1.077). The research applied the 
Philadelphia Mindfulness Scale, Emotion Regulation Scale, clinical 
interview form and the Sachs test to complete sentences. The most 
important results were that the combined dimensions of Mindfulness (The 
assessment of the present moment awareness + acceptance) contributed to 
predicting the dimensions of the internal functional emotional regulation, 
while the present moment awareness contributed solely in predicting the 
dimension of the external functional emotional regulation, whereas 
acceptance was not indicative. The research also revealed that the personal 
dynamics of university students with low Mindfulness differed from those 
of high Mindfulness. 
 
Keywords: Mindfulness, Eomtion Regulation, University students 
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  ١٤٣  

  مقدمة         
ُتع� االنفعاالت ر�d هام في ع*ل
ة ال!*B، ح
� تع*ل على ت��ی� وتBج
ه ال*_ار ال!*ائي   

  �G:ال*ف� �اه"*ام  االنفعاالت   Z
ح�  �وق وأف�ار،  عBا4ف  م�  `�*له  �*ا  الف:د  ل�,+
ة 
والفالسفة م� جهة، وعل*اء ال!فQ م� جهة ُأخ:5 وأخ� dل م!ه9 `+فها وGُف_:ها م� م!�Bر  


عة االنفعاالت إلى  ال,لف
ة ال!�:Gة  �4 :
ال"ي ی"�!اها ، ورO*ا `ع(5 مfل ه>ا االه"*ام ب"ف_
أه*
"ها ال�الغة، �اع"�ارها أح� ال*BTنات األساس
ة لل_لBك ال�لي أو ال*:gd ع!� اإلن_ان، فهي  
ت*fل ه*(ة الBصل ما ب
� ال*BTن ال*ع:في وال*BTن ال_لdBي، ف?ًال ع� الXBائف ال�
GBة  

فعاالت XBdائف ال"�
ف، وال"Bاصل، وتBج
ه ال_لBك م� ح
� ض�Nه وت!�
*ه،  ال"ي ت دیها االن
 Zرج ت��
ة ال��یfة ، وال"ي ت!f��1
ات ال"!�
9 االنفعالي م� أح� ال"Bجهات ال
وُتع� اس":ات
ال1
ل الfال� م� ال�راسات ال��یfة في م1ال عل9 ال!فQ العالجي، ح
� یلعg ت!�
9 االنفعال  

ت�ق  في  
:ًا �d ی:5  دورًا   �
االج"*اعي واالنفعالي، ح  B*!ال  :_
Gو للف:د  ال!ف_
ة  ال+�ة   F

) أن ال"!�
9 االنفعالي ی"?*� الG:Nقة ال*ع:ف
ة ال"ي ی"عامل بها الف:د Gross,2001ج:وس(

مع االس"fارة االنفعال
ة، وGقBم ال"!�
9 االنفعالي على ف�:ة أن األش,اص `ف?لBن االنفعاالت 
)، Gross & Thompson,2007غ
: ال_ارة وB*�!Gنها وفقًا ل>ل^ (  ال_ارة على االنفعاالت 


ة dBوال_ل ال*ع:ف
ة  ال�عBرGة   :
وغ ال�عBرGة  الع*ل
ات  م�  واسعة  سل_لة  `�"*ل على   Bوه
  :
�ال"ع وم�ة  نBع وش�ة  ل
ع�لBا  األف:اد  �مها ,"_` ال"ي  الع*ل
ة  إلى  �اإلضافة  والف_
BلBج
ة، 

ال"!�
Butt , Sanam & Yahya,2013  9االنفعالي( ت ث: صعOBات  ذل^  إلى  )، أضف 
تأث
:ات م"�ای!ة وم"ع�دة على   ذات  االنفعال
ة  فال*�Tالت  الف:د،  االنفعالي على م1*ل ح
اة 
جBانg ش,+
ة الف:د م� ح
� تBافقه ال!ف_ي واالج"*اعي، فالق+Bر في ت!�
9 االنفعاالت  

ال"ي `*: بها الف:د داخل م1"*عه    ُ̀ع:ض الف:د للBقBع ت�Z تأث
: ال�:وف االنفعال
ة القاس
ة
)Rosenstein, et al.,2018  ة
ال
Bم واألح�اث  ال*Bاقف  م�   �الع�ی األف:اد  وBGاجه   ،(

م!ه9   `_"ل(م   J<ال األم:   ، االنفعاالت  م�  م,"لفة  أن*ا4ًا   gلN"ت ال"ي  اإلن_ان
ة  وال,�:ات 
1
ات ص� 
اس":ات واس",�ام  االنفعاالت  تل^   K�وت!�
9 وض معها،  `_عى م�  ال"+:ف  
�ة 

�:ها، وال"أث
: على االس"1ا�ات ,ُ̀ خاللها الف:د إلعادة تBج
ه وض�K ت�فF االنفعاالت ال"ي 
واألف�ار  الف_
BلBج
ة  وال"غ
:ات  ال_لBك  ت�*ل  ال"ي  ومBTناتها  االنفعال
ة 

  ). Koole,2009وال*�اع:(
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  ١٤٤  

     ) Z!*
 Lauria , Preissmann & Clementوق� الحd vٍل م� لBرGا، وG:O_*ان وdل
) أن �عw 4الب ال1امعة ی:d(وا ان"�اهه9 على ال,�:ات ال�اض:ة أكf: م� ان�غاله9  2016,

�ون Oاقع، وBا هي في ال*d اث �ال�امل��ال,�:ات ال*اض
ة أو األح�اث ال*_"ق�ل
ة، ومBاجهة األح

ة عل
ها، وGُ_اع� ه>ا على ال"قل
ل م� ح�ة االضN:ا�ا*

ت ال!ف_
ة أث!اء ال"ف�
:  إص�ار أحTام تق

في أداء أJ مه*ة ، ��
� ال `J:1 ال"ف�
: خارج إ4ار تل^ ال*ه*ة ، وه>ه مهارات ی"+ف بها  
األف:اد ال
ق�Bن عقل
ًا، فه9 ال `�+:ون أنف_ه9 في نNاق رؤGة واح�ة أو G:4قة واح�ة ع!� ال"عامل  

ال�راسات   م�   �الع�ی أشارت   �وق ال?اغNة،  واألح�اث  ال*Bاقف  ه
ل          مع  �راسة d
(Hill & Updegraff, 2012واب�`1:اف(  Jد)GارTواش  Jساجاد ودراسة   ،  (Saijadi, 

Askarizadeh,2016 ) و دراسة سلفاراني وآخ:ون ،(Salvarani, et al.,2019 ور�) إلى ال

ة ال>J تلع�ه ال
ق�ة العقل
ة في ت!�
9 وض�K االنفعاالت ل�5 األف:اد ، ح
� ت_اع� ال
ق�ة العقل


ًال للBاقع، f*ت Z_
الف:د على ال",ل| م� م:G)dة األف�ار، وفه*ها على أنها أح�اث م ق"ة ول
)، ل>ل^ ف*� ال?:ورJ أن ی"*"ع  Howell & Buro , 2011وه>ا ی دJ إلى اس"�+اره �ال*Bقف (

ت، 4الب ال1امعة �ال
ق�ة العقل
ة وال"ي ت*T!ه9 م� خفw ال�عBر �ع�م الق�رة على ت!�
9 االنفعاال
ع�   
:ه9 �تع وأسلBب  واس"1ا�اته9  رغ�اته9   �
ب الفB1ة  وتقل
ل  
ة �ال_ل ال*(اج
ة  ال�الة   �
وت�_

���  انفعاالته9،  �
#ال إسهاما    االك&�  العقل�ة  ال�ق�ة  أ#عاد  لل
ع�ف ع(  ال,الي  ال.,-  و1أتي 
لل<الب االنفعالي ل<الب ال�امعة ،إضافة  إلى ال"7ف ع( إخ
الف  دی�ام�ات ال�567ة ال!!�4ة  

  #إخ
الف درجة ال�ق�ة العقل�ة لA@ ال,االت ال!
<�فة. 
  مشكلة البحث  

ُتع� ال*:حلة ال1امع
ة م:حلة ن*B ح:جة ل�5 �عw الNالب، فهي ُتقابل م:حلة ال*:اهقة  

ل جBانg ش,+
اته9 ال*,"لفة م� خالل ما `��ث Tفي ت� :
�d لT�� 9ال*"أخ:ة، وال"ي ُت_ه

م� تغ
:ات ق� ت دJ إما إلى ش,+
ة سGBة م"�املة ت"*"ع �ال"BافF ف
ها م� مBاقف وما `ع":Gها  
  وOال+�ة ال!ف_
ة أو إلى ش,+
ة م?O:Nة ق� تل1أ إلى أسال
g ت�
ف
ة غ
: سGBة.

وXه:ت م�Tلة ال��� ال�الي ع!�ما الح�Z ال�احfة أث!اء تعاملها مع 4الب ال1امعة 

ات ال"ي dانZ ت"*fل في ع�م ق�رة �عdBال_ل wد �عBة  وج
w الNالب على إدارة ال,�:ة ال>ات

وع�م  االج"*اع
ة  ال*Bاقف  في  االنفعال
ة  االس"1ا�ات  في   9T�"ال وع�م   ، ل�یه9  لالنفعاالت 
�اتها، أج:ت �ق�رته9 على ال"BافF مع اآلخ:�G ومع أنف_ه9 ، وللBقBف على ح91 ال*�Tلة وم_
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عة وO_ اله9 ع� األس�اب ال"ي ) 4ال�ا �ال1ام٥٠ال�احfة دراسة اس"Nالع
ة على ع
!ة قBامها(
  F
�Nت بها، وذل^ م� خالل  `*:ون  ال"ي  وال,�:ات  ال*Bاقف  في  انفعاالته9   9
ت!� تعBق   �ق

( ع!�ما ت�Bن م!فعًال؟  d:"ة في الOBصع ^`�اس"*ارة مBTنة م� ع�ة ع�ارات مfل: هل `BTن ل

�ما ت�ع: �ال?
F  ع!�ما ی!"ا�^ انفعال ش�ی�، هل ت+�ح غ
: قادر على ت�*ل م_ ول
ات^؟ ع!

ع مع:فة ال_�g؟ هل تلقي اللBم دائ*ًا على اآلخ:�G في إثارة انفعاالت^؟، N"_أو ال�(ن هل ت

) أن  االس"Nالع
ة  ال�راسة  ت!�
9  ٪٣٠وأXه:ت  في  صعOBات  م�  ُ̀عانBن  الNالب  م�   (

عBن ت!�
9 انفعاالته9 ع!�ما  انفعاالته9، وق� أشار �عw ه الء الNالب إلىN"_ ت�Bن    أنه9 ال̀ 

م"Nل�ات ال*Bقف أعلى م� ق�راته9 على إدارة وت!�
9 انفعاالته9، �اإلضافة إلى ع1(ه9 ع�  
إدراك وق�Bل انفعاالته9 ، ه>ا ف?ال ع� ما  تBصلZ ن"ائج �عw ال�راسات ذات ال+لة واأل4: 

مfل   انفعاالته9   9
ت!� في  صعOBات  م�  ال1امعة  4الب  معاناة  ع�  ه
ل  ال!�:Gة  دراسة 
ك*ا أشارت  ،  )Bullemor, 2015دراسة ب
ل*Bر () و Hill & Updegraff, 2012(واب�`1:اف  

وأخ:ون(  �!
ل الBعي Lynch, etal.,2011دراسة   g!1ت إلى  
لBن *` الNالب  أن  إلى   (
الق�رة على   ال�ال
ة وع�م  ال,�:ات   Z�d إلى 
لBن *` �ال*Bاقف واألحاس
Q واالنفعاالت، d*ا 
ال�9T على ال,�:ة ال"ي `*:ون بها ووجBد فB1ة واسعة ب
� أه�اف الف:د واس"1ا�اته وأسلBب  


: ع� انفعاالته، d*ا أشار روزن_"ای� وآخ:ون (�) إلى أن  Rosenstein, et al.,2018ال"ع
أو   االنفعاالت  ش�ة  في  ال*ف:�  
ف f�"ال إلى  ی:جع  انفعاالته9   9
ت!� على  األف:اد  ق�رة  ع�م 
  B*!ال `عBق  أن  شأنه  م�   J<وال ال*اض
ة  ال,�:ات  على   )
d:"ال مع  لها،  ال*ف:�  
ل Nال"ع

  االنفعالي ال*"Bازن ل�یه9. 
األف:اد أص�اب الف�: ال
قv ال `�+:ون   ) أنLani, et al.,2018وت:5 الني وآخ:ون (

أنف_ه9 في نNاق رؤGة واح�ة أو G:4قة واح�ة ع!� حل م�Tالته9 أو ض�K وت!�
9 انفعاالته9.  
ع�   االنف+ال  على  الف:د   �ُت_اع م"�املة  ع!اص:  م�  مB*1عة  إلى   :
ُت� العقل
ة  فال
ق�ة 

ا أو االن�ماج ف
ها واج":ارها،  األف�ار وال*�اع: وال>G:dات ال* ل*ة، وت_اع�ه على ع�م تأمله
االنفعال
ة   الفعل  ردود  على  دال  ��Tل  ت ث:  وأنها  ومBضBع
ة  ب�_ا4ة  مالح�"ها  بل 

)Orzech,2009 ; Creswell, et al.,2007.(  
  F�سعG ال.اح&ة لل"7ف ع( القAرة ال
�.1Fة لل�ق�ة العقل�ة واأل#عاد   –وO!اء على ما س

     ام في ت���� االنفعاالت لA@ �الب ال�امعة.وال!
غ��ات ال
ي لها دور ودرجة إسه
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  أهداف البحث
ل�J 4الب -١ االنفعاالت   9
ب"!� إرت�ا4ًا واسهامًا   :fاألك العقل
ة  ال
ق�ة  أ�عاد  ال��ف ع� 

 ال1امعة. 
٢ -    5�ل االنفعالي   9
�ال"!�   �ال"! العقل
ة في  لل
ق�ة  ال"!� Gة  الق
*ة  ال"ع:ف على اسهامات 

  4الب ال1امعة.
ف ع� تأث
: الف:وق في dٍل م� ال!Bع، وال",+| ال�راسي، وال*_"5B ال�راسي فى   ال��-٣

  ال
ق�ة العقل
ة وال"!�
9 االنفعالي ل�5 4الب ال1امعة. 
ل�5 ال�االت    ال��ف ع� اخ"الف دی!ام
ات ال�,+
ة �اخ"الف درجة  ال
ق�ة العقل
ة  -٤

  ال*"N:فة .
  أهمية البحث

 األه!�ة ال���1ة  - ١
مقاومة   -١  م+ادر   5�إح  �ُتع فهى  العقل
ة،  ال
ق�ة  ح
GBة  م�   ���ال أه*
ة  ت�ه: 


ات ل�J 4الب  dBات ال"عل9 وال_ل
ال?غ�B وت!عT��  QTل إ`1ابي على dافة األن�Nة وع*ل
  ال1امعة، م*ا ی دJ إلي زGادة مع�الت تBافقه9 ال!ف_ي واالج"*اعي وال�راسي. 


ة هامة ، وه9 4الب ال*:حلة ت�*� األه*
ة في Bdن ال��� ُ̀ع  -٢ *
!ي �ف�ة ع*:Gة وتعل
الB1انg   -ال1امع
ة   ج*
ع  م�  الف:د  ت�:ز ش,+
ة  ألنها  الف:د  ح
اة  م:احل  أه9  م�  فهى 


ة وال�ی!
ة. dBة وال_ل
  االنفعال
ة واالج"*اع
ة وال*ع:ف
� م� ال*عارف ال!�:Gة ع� م"غ
:ات ح�یfة   - ٣G)*� ة
O:ة الع�"T*ال*_اه*ة في إث:اء ال  


ًا في م1ال عل9 ال!فQ اإل`1ابي ( ال"!�
9 االنفعالى  �ال
ق�ة العقل
ة ) ، ح
� مازالZ   -ن_
  ال�راسات ال"ي ت!اول"ها م��ودة ال!Nاق وقل
لة فى ح�ود عل9 ال�احfة . 

 األه!�ة ال
<.�ق�ة  - ٢
وال"ي ت9 ت:ج*"ها وتق!
!ها في م1ال dٍل   االس"فادة م� ال*قای
Q ذات ال�فاءة ال_
BTم":Gة  -١

  م� ال
ق�ة العقل
ة وال"!�
9 االنفعالي وذل^ في أ��اث ُأخ:5 م*اثلة.
� في األ��اث ال*_"ق�ل
ة.  -٢

ف ما `_ف: ع!ه ال��� م� ن"ائج تفXBة االس"فادة وت
  إمTان
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� ن"ائج ه>ا ال��� في وضع تBص
ات م:ت�Nة �*1ال اإلرشاد ال  -٣
!ف_ي لألف:اد  `*�T أن تف
  ال>ی� ی"ع:ضBن ل+عOBات في ت!�
9 انفعاالته9 ق� ت ث: على أدائه9 ال1امعي. 

  مصطلحات البحث ا?جرائية
 :"Mindfulness" ال�ق�ة العقل�ة  ) ١(

بها     وال,ارج
ة    ال*ق+Bد  ال�اخل
ة  اآلن
ة  
:ات f*وال واألح�اث  وال*�اع:  �ال_لBك  الBعي 
إلى تق�ل الف:د ال,�:ة أو ال"O:1ة دون إص�ار ح9T عل
ها   ال*�
Nة وال*:ت�Nة �الف:د، �اإلضافة

�ة أو س
�ة"،  
�+ل عل
ها الNالب على مق
اس  بBصفها ج وُتع:فه ال�احfة إج:ائ
ًا �ال�رجة ال"ي̀ 
: �GBس �G:_ان ، نBة رض
  ).  ٢٠١٩ال
ق�ة العقل
ة( فBق

��� االنفعالي" ) ٢(�
 :  "Emotion Regulationال

ف
ة ت�
ف
ة داخل
ة وخارج
ة ی"9 م� خاللها  "  ال�احfة على أنه ُتع:فه       Xات و
1
هB اس":ات

  9
�+ل عل
ها الNالب في مق
اس ال"!� ت!�
9 وLدارة االنفعاالت"، وGُع:ف إج:ائ
ًا �ال�رجة ال"ي̀ 
  .)Phillips & Power,2007االنفعالي لف
ل�Q وOاور(

  محددات البحث :
  -ت"*fل م��دات ال��� في:


Tي ل"�ق
F اله�ف  ل!,Aدات ال!�ه��ةا)  ١(!
: ت9 اس",�ام ال*!هج  ال_
BTم":5، وال*!هج اإلكل
  م� ال��� ال�الي . 

) 4ال�ًا و4ال�ًة م� 4الب جامعة ال(قازFG،   ٢١٩: ت�BنZ الع
!ة م� (  ال!,Aدات ال.1�7ة)  ٢(
)  �
ب أع*اره9   Z٢٢–١٩ت:اوح  )  J:*ع  KسB"*Oو عامًا،   (٢٠.٥٩  )  Jار
مع وLن�:اف   (

١.٠٧٧  . (  

F األدوات في الف+ل ال�راسي األول م� العام ال1امعي  ال!,Aدات ال4م��ة)  ٣(    �Nت9 ت :

٢٠٢٠- ٢٠١٩ .  
ال!Kان�ة:)  ٤(     األدو   ال!,Aدات   Zق�4  gNال dل
ة   )  FGال(قاز جامعة  �Tل
ات  كل
ة  –ات 


ة  O:"ة).–ال

ة ال:GاضO:"ة ال
  كل
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 سابقة إطار نظري ودراسات

  Mindfulnessأوالً: اليقظة العقلية 
  مفهLم ال�ق�ة العقل�ة:  -١


ًا، وOاس"ق:اء أصBل ال
ق�ة العقل
ة،     �ُتع� ال
ق�ة العقل
ة م� ال*فاه
9 ال!ف_
ة ال��یfة ن_

� أن  �
9  ت

ات قام ال�احBfن ب"ق!
لل
ق�ة العقل
ة تارG,ًا دی!
ًا وفل_ف
ًا GB4ًال، ففي ب�ا`ة ال_�ع

والBعي  وال*�اع:   )
d:"ال تأمالت  ب�راسة  وأه"*Bا  وال1_9  العقل  م�  dل  ال"أمل على   :
تأث

:J وآخ:ون، ��
:ات ب�ون إص�ار أحTام عل
ها أو تف_
:ها (الf*إضافة �٢٠١٤األف�ار وال ،(

�ث في   إلى�` J<ًا �ال
أن ال
ق�ة العقل
ة ُت�
: إلى ال�الة ال"ي `BTن ف
ها الف:د م!"�هُا وواع
 ,Brown & RyanالBقZ ال�اض: مع االه"*ام والBعي لل"O:1ة ال1ارGة أو الBاقع ال�اِل (

2003 , 822 .(  
     �K بBجهة ن�:  d*ا ُتع:ف ال
ق�ة العقل
ة �أنها ق�رة عقل
ة م:نه `BTن ف
ها العقل غ
: م:ت

خاصة ، م*ا `_*ح ب:ؤGة ج�ی�ة وم!ف"�ة على خ�:ات ال�,| ال�_
ة والعقل
ة dلها دون 
  ). Segal, Willams & Teasdale, 2002,12 إص�ار أحTام(

الBعي وال"!�
9    وُتع:ف �أنها ق�رة إن_ان
ة مBروثة ت�ه: في نBع م� ال�عBر ی"?*�      
الل��
ة مع الفBرGة  الف:د �ال,�:ة  تBجه خاص ن�B خ�:ته في   ال>اتي لالن"�اه ��
� ی"*_^ 

  ).Bishop, et al., 2004,232الل��ة ال�ال
ة ال"ي ت"_9 �الق�Bل واالنف"اح والف?Bل (

: ال
ق�ة العقل
ة إلى حالة م� ال*الح�ة ال
ق�ة ال"ي ت_"ل(م وع
ًا واض�ًا م_"ق:ًا  d*ا ُت�      

دون إص�ار أحTام على ال,�:ة ال*"�فقة ل��ة بل��ة والBعي �األف�ار دون ال"Bح� معها أو  
  ). Orzech, et al.,2009,212االن�ماج ف
ها (


قات ذات ال+لة �وُتع:ف      �N"عة واسعة م� الB*1ة، �أنها م
ال"علd 9"ع(G( ال+�ة العقل
األداء   )G)وتع �ن
ة �ال ال+�ة   �
ت�_ العا4في،  وال"BNر  ال"Bاصل   �
ت�_ ال"عا4ف، 

)Hassed,2016,53  .(  
    �Gا�ات زd ا ع:فها*d" Kabat-Zinn في �" �أنها الBعي ال!ا�ع م� خالل االن"�اه ال*"ع*

  . )Kabat-Zinn,2009,1عل
ها (الل��ة األن
ة دون أن نق
*ها أو ن+�ر حT*ًا  
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      �G:ف وت
Neff & Tirch"    g!1ُ̀ "  وأشار لها ن  J<ازن الB"*عي الBة واض�ة �أنها حالة م� الGاع رؤ�
� م� ال"Bح� ال�امل �الهGBة ال>ات
ة وع�م االرت�ا� �ال,�:ة، وات?
الف:د ال!ق
األ االنف"اح على  ال!ف_
ة واالنفعال
ة d*ا هي مع  ال�اه:ة  وال*�اع: واألحاس
Q  لق�Bل  ف�ار 

 & Neff(ال* ل*ة وال,�:ات غ
: ال_ارة ل�5 الف:د، ومعا`�ة ال,�:ة في ل��"ها ��Tل م"Bازن  
Tirch , 2013,313.(  

      ) �ال:ح*� �ع  �م�*  5:Gاث ٢٠١٤و��األح الBعي  م�  حالة  هي  العقل
ة  ال
ق�ة  أن   (

9 ال*_"*: دون االس"1ا�ة لها  
مع م�اولة ال_
N:ة على ه>ه األح�اث ال�اخل
ة م+�OBة �ال"ق

1
ات مع
!ه dات,اذ ق:ار �ع�م القلF اس"1ا�ة  
�"ها أو االس"1ا�ة لها، و�Gه: ذل^ في اس":اتd أو

ة وال_*اح له>ه األف�ار أن ت�"ل مTانها في العقل دون الق
ام �أJ ع*ل أخ: أو  �ألف�ار ال_ل


:ات لل*�رdات وال*عارف س5B أنها ت�ق 
ى م1:د أح�اث مBجBدة في العقل ( م�*�  تق�`9 أJ تغ
�ال:ح*� : �  ).  ٢٦٦،     ٢٠١٤ع


( على الل��ة ال�ال
ة واالن"�اه    d:"أن  ال �
�م� خالل ال*فاه
9 ال_ا�قة لل
ق�ة العقل
ة  ت
والBعي بها هB م�Bر اه"*ام الف:د ، واالن"�اه في س
اق ال
ق�ة العقل
ة ال `ع!ي تBسK �قاء  


ه الف:د لع*ل
ات ال,�:ة ال�اخل
ة وال,ارج
ة ل��ة بل��ة ال>ه� في صفاء تام  �،  ل�!ه ی"?*� ت!
�G:تع ال�احfة  ت"�!ى  (    وسBف  )   dCardaciotto,  et al. , 2008ارداش
BتB وأخ:ون 


:ات اآلن
ة ال�اخل
ة وال,ارج
ة  f*اث وال�لل
ق�ة العقل
ة �أنها " الBعي �ال_لBك وال*�اع: واألح
�ة أو  ال*�
Nة وال*:ت�Nة �ال 
ف:د وتق�ل ال,�:ة أو ال"O:1ة دون إص�ار ح9T عل
ها بBصفها ج

  س
�ة". 
  :ال�ق�ة العقل�ة ومLKناتها   -٢

ب!اًء على ات1اهاته9   ال>ی� ت!اولBها  العقل
ة واخ"لفZ مBTناتها �اخ"الف  ال
ق�ة  أ�عاد  تع�دت 

عة تBجهاته9 وأه�افه9 ، فق� أشارت dًال م� الن1: ومBل�ورG!ا (� & Langerال!�:Gة و4

Moldoreana , 2000 ( �إلى أرOعة مBTنات م":ا�Nة لل
ق�ة العقل
ة وهى ال��� ع� ال1�ی
Novelty seeking"   ا��" وه*ا ُ̀�
:ان إلى تBجه الف:د ن�B ب
�"ه،   "Engagement"، واالرت   �
ف
ة    "Flexibility"وال*:ونة    "Novelty producing"ب
!*ا `�
: dًال م� تق�`9 ج�یd إلى

  . )Langer & Moldoreana , 2000امل الف:د مع ب
�"ه ( تع
        �Gا�ات زd د�  س�ع أ�عاد لل
ق�ة العقل
ة وهى :  "Kabat-Zinn"وح
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( االن"�اه    :  "openness"االنف
اح   - ١d:أنه ی:اها ألول م:ة مع ت Bا ل*d اء
وهى رؤGة الف:د لألش
 على ج*
ع االح"*االت في الل��ة ال�اض:ة. 

٢ -   �KالالحNo judging" : "    9 أوGBة على الل��ة ال�اض:ة دون تق�وت�*ل ال*الح�ة ال*_"!
 ت+!
ف. 

 وتع!ي ثقة الف:د ب!ف_ه و1O*اع"ه وانفعاالته . : "Trust"ال&قة  - ٣

:ات �ال�هBر للع
ان في وق"ها ول��"ها ال�اض:ة.   :  "Patience".�  ال5 - ٤f*ها الف:د لل
 وG_*ح ف
 ت�
: إلى فه9 ال�اض: وتق�له .": "Acceptenceلق.Lل ا - ٥
 : ح
� ی"+ف الف:د �أنه م��ًا وم"_ام�ًا مع اآلخ:. " "Gentlenessالل<ف  - ٦
 ل��ة ال�اض:ة. فه9 ال*�اع: وتفه9 مBاقف اآلخ:�G في ال :"Empathy"ال
عا�ف  - ٧

    )Kabat-Zinn , 1990,21-29                                                                (  
وهى  ) م� ح
� الع�د فق� ح�د خ*_ة أ�عاد لل
ق�ة العقل
ة  Baer, 2004وق� اخ"لف �ای:(

وهB وصف ال,�:ات   الLصفوتع!ي االن"�اه لل*عارف وال,�:ات ال�اخل
ة وال,ارج
ة ،    ال!الح�ة

: ع!ها ،  �
( االن"�اه في ال!�ا� ال>J `قBم   ال
�5ف الLاعيال�اخل
ة للف:د وال"عd:إلى ت :
�Gو

الف:د،   األحKام�ه  وال,ارج
ة،    عAم إصAار  ال�اخل
ة  وال*�اع:  ال,�:ات  
ة على *

وعAم ال"ق

( ان"�اه الف:د أث!اء م*ارسة ال!�ا�. لال
فاعd:على ت Q
  وهB ع�م تأث
: ال*�اع: واألحاس

):Tهاس :dا ذ*!

� لل
ق�ة العقل
ة ه*ا    )Hasker,2010ب
��� الPاتي مBTن
� أساس�
  ال
لل"1ارب في الل��ة ال�ال
ة، وح�د    واالس
عAاد #الLعي لالن"�اه d*ا هB في الل��ة ال�ال
ة،  

d*ا هي في الل��ة   حالة الLعي) مBTن
� أ`?ًا لل
ق�ة العقل
ة وه*ا  Browen,2011(ب:اون  
  ال!عال�ة ال!ع�ف�ة ال�ال
ة مع ال�عBر ال*:d( والهادف والBعي، ب
!*ا `�
: ال�ع� الfاني إلى  


ة على*


:ات. لل
ق�ة العقل
ة دون إص�ار أحTام تقf*ال  
) ومال
!BوسTي   JرBم هاسMoore & Malinowski, 2009 :Tوت�ا�ه  مع   (

)Hasker,2010ق�ة ا
ه  الن
.ا لعقل
ة ، ح
� ح�دها في مBTن
� ه*ا ا) في ت��ی� مBTنات ال
ذات�ًا    ��بل��ة، وات1اه  ال!� الف:د ، d*ا ذd: شاب
:و    الق.Lل واالنف
احل��ة  على خ�:ات 

ت���� الPات ، ال!�ونة  ) أرOعة مBTنات لل
ق�ة العقل
ة وهى  Shapiro et al. ,2006وأخ:ون (
  ، والَ
ع�ض.االنفعال�ة، وال!ع�ف�ة، والUل�TLة ، تLض�ح الق�� 
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  :تعقيب
�ون  Oوفي الل��ة ال�اض:ة و �
� أن الBعي واالن"�اه �G:Nقة خاصة ع� ع*�م*ا س�F ، ت
�ة 
إص�ار أحTام وت:ك ال,�:ات ال�اخل
ة وال,ارج
ة ت��ث ومالح�"ها d*�اه� م�ای� ُ̀ع� العق

العقل
ة صفة االنف"اح أو  ال**
(ة لل
ق�ة العقل
ة ، d*ا ی"?*� الBعى ال>J ته�ف إل
ه ال
ق�ة  
) �
) أن  Allen, et al.,2006االس"ق�ال والف?Bل وات1اه ع�م إص�ار األحTام ، وأك�ت ال

الBعي وق�Bل ال,�:ة وع�م اص�ار أحTام م� أه9 األسQ ال"ي تقBم عل
ها ال
ق�ة العقل
ة وهى  

: م�"5B ال,�:ة أو الف�:ة و 

: G:4قة ال!�: ال_*ة ال"ي ت"*
( بها ألنها ت_"ل(م ع�م تغ
Lن*ا تغ

)  Cardaciotto, et al. , 2008ولPل] ت
.�ى ال.اح&ة أ#عاد Tارداش�LتL وأخ�ون(  إل
ها  
  :  وال
ي ُتع�ف #أ#عاد فالدیلف�ا لل�ق�ة العقل�ة وهى


: Present-moment awarenessالBعى( ال"+:ف الBاعي �الل��ة ال�ال
ة)"-١�Gو :

:ات اآلن
ة ال�اخل
ة وال,ارج
ة ال*�
Nة وال*:ت�Nة الBعي �ال_لBك وال*�اع: واألحإلى  f*اث وال�

 �الف:د .
" : وهB تق�ل ال,�:ة أو ال"O:1ة دون إص�ار ح9T عل
ها بBصفها  Acceptanceالق�Bل "-٢

�ة أو س
�ة
  . ج
  النماذج  والنظريات المفسرة لليقظة العقلية: -٣

 - ) ذج شاب��و وآخ�ونL!نShapiro, et al. (ة العقل�ة آلل�ات�  ال�ق
ال"ع:ف على ال_*ات األساس
ة   ) Shapiro, et al.,2006حاول شاب
:و وآخ:ون (    

ل*�اولة  العقل
ة  ال
ق�ة  مفهBم  ب"�ل
ل  قامBا   �
ح العقل
ة  ال
ق�ة  �*فهBم  ال,اصة  واآلل
ات 
الBصBل إلى ت+Bر أو ب!اء ُم�_K `_اع� على اس"
عاب ه>ا ال*فهBم واع"*�وا على مفهBم  

" في ب!اء ن*Bذجه9 وال>J أ4لقBا عل
ه ن*Bذج ال*_ل*ات الfالثة  Kabat-Zinnات ز�G"  كا�
) العقل
ة  الع*ل �G:Nقة م��دة IAAلل
ق�ة  االن"�اه،  ال!
ة ، تBج
ه  أو   �الق+ ) وال>J `�*ل 

) J�) واالنف"اح على  A) مع االن"�اه الُ*Bجه(I(ال!(وع) . وق� اف":ض ال!*Bذج أن االن"�اه الق+
) ت دJ إلى تغ
:ات ذات داللة في اإلدراك، وال"ي ی!�Ff ع!ها ع*ل
ة  Aوع�م ال�9T (  ال,�:ة

إعادة اإلدراك/إعادة االس"ق�ال وال"ي ت*fل آل
ة ما وراء العقل وال"ي ت"Nلg إضافة م
Tان(مات  

ة ال_ا�قة م*ا ُ̀ع(ز م� فعال
ة ال
ق�ة العقل
ة وG دJ إلى إح�اث  _
ُأخ:J لأل�عاد الfالثة ال:ئ
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فة dل م� ال!
ة واالن"�اه هB تع(G( ال"غ>`ة  تXو إلى أن و:

:ات ون"ائج إ`1اب
ة ، وأشار شاب
غ
  J<د إلى االت+ال ، األم: الBي `ق*Tال� :
ال:اجعة وت�ق
F ال+�ة ، فاالن"�اه ال*ق+Bد غ
قامBا    J<ال العقل
ة  لل
ق�ة   �ال1�ی ن*Bذجه9  إلى  أضافBا  ث9  وم�  ال>اتي،   9
ال"!� إلى   Jی د

إع�اده أرOعة مBTنات إضاف
ة وهى ت!�
9 ال>ات ، وتBض
ح الق
9، ال*:ونة ال*ع:ف
ة واالنفعال
ة  �

ة، ال"ع:ض(ال��ف) dBوال_ل)Shapiro, et al.,2006,374-375 .(  

 aذL.ال ال�فUي    - :  'The Buddhist psychological model"ال�!Lذج 
ال
ق�ة    �
ب العالقة  ال!*Bذج لBصف  ال"ي ت��ث في ُ̀_",�م ه>ا  العقل
ة وال"غ
:ات 


1ة ل**ارسة ال
ق�ة العقل
ة ، وf*"Gل جBه: ال!*Bذج "!d ة
الع*ل
ات ال*ع:ف
ة واإلدراك
�اعات ال�عBرGة واألح�اث Nاالن �
ال�BذJ في ثالثة دعائ9 أساس
ة ت1*ع ب ال!ف_ي 

  ال>ه!
ة وهى:
�اعات ال�عBرGة عاب:ة �*ع!ى أن  -أNة واالن
 ها ت�ه: ث9 ت!"هي وت(ول س:Gعًا. أن األح�اث العقل

�اع    -  بNى على االن!�االس"1ا�ات الفG:Nة مألBفة ومع"اد عل
ها مfل ال"علF وال!فBر فهي ُت
 ال�عBرJ أو ال��ث ال>ه!ي وت دJ الغفلة أو ع�م الBعي به>ه الع*ل
ة إلى ال�عBر �ال*عاناة. 


ا -جd Jل أTة ال ت"?*� أو ُت�
�اعات ال�عBرGة ال>ه!Nه  االن
ن م_"قل `*�T أن نNلF عل
  ال>ات. 


: ه>ا ال!*Bذج إلى العBامل ال"ي ت ث: على ال
ق�ة العقل
ة وأه*ها : ت!�
9 االن"�اه          �Gو

: إلي االن"�اه ال*_"�ام على مBضBع مع
� `*!ع الBعي ع� االن�غال �أش
اء ُأخ:5  �` J<وال

 Bم م�,"_`  �
وال**ارسات، ح والق�Bل  الل��ة،  تل^  �ال:قة في  اإلح_اس   gل1ل الق�Bل  قف 

( فإن  d:"ة إعادة ال

( االن"�اه على ال*BضBع ال*,"ار ، وم� خالل ع*لd:ف) ل"�:ار تN(الل

ة مfل ان"�ار عقل
ة ال�9T ال>اتي وما ی":تg على ذل^ م�  �مBقف الق�Bل `*!ع األف�ار ال_ل

    ). Grabovac ,Lau & Willett, 2011,154-156االن"�ار العقلي (
 " aاس!&اوTذج جاروL!نJarukasemthawee model:" 
ق_9 ه>ا ال!*Bذج ال
ق�ة إلى أرOعة مBTنات أساس
ة ، أولها هB ال
ق�ة العقل
ة ال*ع:ف
ة      


: إلى  �
وال"ي ت��ث ع!�ما ی"�:ر العقل م� ال:غ�ة وال�:اه
ة وال"1اهل، أما ال*BTن الfاني فُ
العقل
ة االنفعال
ة وته�ف إلى 
ة،   ال
ق�ة �فه9 أف?ل لالنفعاالت سBاء أكانZ إ`1اب
ة أو سل


ف
ة  dو �ال1_9  والBعي  ال"أمل  ت"?*�  وال"ي  ال1_�`ة  العقل
ة  ال
ق�ة  الfال�  ال*BTن  وf*Gل 
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( �*ا ُ̀_ه9 في ال"�9T �ال!فG:N� Qقة غ
: م�اش:ة، ح
� ُ̀ع� االس":خاء  d:"ة ال

فه في ت!*XBة  ت

ع
ة وال"ي ت"?*� إدراك الف:د ل1*
ع ال�Bاه: على أنها ت��ث �G:Nقة ثاب"ة م*ا  ال1_*
ة، وأخ
:ًا ُ̀�
: ال*BTن ال:ا�ع إلى ال
ق�ة العقل
ة  م�ه: أساسي ل**ارسة ال
ق�ة العقل�Nاه: الBلل�
ال!ف_ي    B*!ال ف:ص  م�   �G)Gو ال!ف_
ة  ال*عاناة  م�   ��`

)9
  . )Jarukasemthawee,2015,57-58ال_ل
 1ة��  : Langer Theory of Mindfulness الن�� ن
) ب"GBN: ن�:Gة ال
ق�ة القائ*ة على دراسة ال_لBك ال��:Langer,1992  J(قامZ الن1:     

ح
� تBصلZ إلى أن ال_لBك ال
قv ل
Q سلBك ت�>ی:J فقK بل هB أكf: م� ذل^، فهG:4 Bقة  
ل_لBك ال"ي تقBد وق� اس",�مZ الن1: م+Nلح ال
ق�ة لBصف أسال
g ال*Bاجهة ال�
اة dاملة.


*ة. Tاألف:اد إلى الق:ارات ال�  
وت:5 الن1: أن ال
ق�ة العقل
ة ل
_Z مفهBمًا `*�T ت��ی�ه �_هBلة ول�� `*�T فه*ها على      

� م� ق�رة الف:د  G)م*ا ی )

ال!�B األف?ل على أنها ع*ل
ة اس"��اث 4:قًا ج�ی�ة لإلدراك وال"*
  ). Langer & Moldoveanu, 2000,1على ال"ف�
: وال�عBر وال"+:ف(

) أن ال
ق�ة العقل
ة ت*fل حالة م� الBعي ال
قv وال>Langer, 2000  Jواف":ضZ الن1:(    
ت_اع�ه على   ج�ی�ة  ف�ات  اب"�ار  م�  ت*T!ه  ال"ي  ال*:ونة  م�  ��الة  الف:د  ی"_9 م� خالله 
اال4الع على dل ما هB ج�ی� واس"ق�ال ال*علBمات ال1�ی�ة واالنف"اح على وجهات ن�: م,"لفة  

� على الع*ل
ة 
  ب�ًال م� ال!"
1ة وال_
N:ة على ال_
اق وال"أك
 )1ا#ات زT 1ة��      : Kabat-Zinn Theory of Mindfulness ن
        �Gز dا�ات   :
�`"Kabat-Zinn  قةG:N� االن"�اه  تBج
ه  العقل
ة هي  ال
ق�ة  أن  إلي   "


9 ال��ث ذه!
ًا . وتقBم ال!�:Gة على ال",ف
ف م�    م��دة وLراد`ة
إلي الل��ة ال�ال
ة دون تق
�یل للعالجات ال*_",�مة في ال�االت ال"ي `+عg ال"Bت: �االع"*ا�d ة
د على ال
ق�ة العقل

معال1"ها ، وذل^ م� خالل زراعة الBعي �الل��ة األن
ة وتGBN: ه>ا الBعي م� خالل ال"أمل 
ال:اه�  ZقBال في  غ
:ه   دون  �ع
!ه  ما  ه�ف  على  االن"�اه   )
d:وت -Kabat(ال>ه!ي 

Zinn,2003,144(.  
) بBضع ن*Bذج لل
ق�ة العقل
ة م_"!�ًا على ثالثة  d  �)Kabat-Zinn,1990ا�ات زGقام  و      

أساس
ة وهى    Fحقائ A5الق  "Intention  اه�واالن"  ، ال>اتي   9
ال"!� على  الف:د   �ت_اع  Bوه "
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"Attention  ات:�" ال>J ی"?*� مالح�ة الع*ل
ات ال"ي ت��ث للف:د م� ل��ة ُألخ:5 وفي ال,

: إلى تBج
ه ال,�:ة لل"ق�ل  Attitudeة إلى االت1اه "ال�اخل
ة وال,ارج
ة ، �اإلضاف�` J<ال "

  .�  والف?Bل، وه>ه الع*ل
ات ل
_Z م!ف+لة وLن*ا م"�اخلة في ع*ل
ة واح�ة ت��ث في وقZ واح

ة        �
( وع�م إ4الق أحTام سلd:"اه وال�وG"9 ال!�: إلى ال
ق�ة العقل
ة على أنها ت!*
ة االن"

على األف�ار وال*�اع: وال"عامل معها �*BضBع
ة م� ج*
ع جBان�ها ال*"ع�دة ب�ًال م� ال!�:  

ة وم  �ل*ة ، إل
ها م� زاوGة أو رؤGة واح�ة واالع":اف به>ه ال*�اع: واألف�ار مه*ا dانZ سل

ح
� ُی!�: لل
ق�ة العقل
ة �أنها ت_اع� الف:د على الBصBل إلي ال+�ة ال!ف_
ة م� خالل ثالث 
 )Fم ال"عل�-Kabatآل
ات م�"*لة هي تع(G( ال"!�
9 االنفعالي، ال�� م� االج":ار ، وغ:س ع

Zinn,2003,146(.  
  1ة الع5.�ة / ال!ع�ف�ة��   -:ال�

ف"ه ، وO"أمل ال�ل
ل    یه"9 عل9 األع+اب ال*ع:في �*الح�ة     Xه وو�
d:"ب Fا ی"عل*
ال�ماغ ف


ة وال"1ارب �الع+�ي وال!ف_ي الع+�ي ن1� أن ه!اك حقائF ع�ی�ة ت��فها ال*الح�ات الع+

ة dع*ل
ات الBعي ال"ي `*�T أن ت�Bن م:ت�Nة �ع*ل م!اF4 وأجه(ة دماغ
ة  �ال!ف_
ة الع+

J<ال الع+�ي  ال�!اء  ال�اب الك"�اف  ل"ف"ح   ، (    خاصة  
ة �
Bع+�ال  :
وت�  ، الBعي  ی�ع9 

ة ) في ال
ق�ة العقل
ة  �
BلBج
ا الع+�" إلى أن س*ة  Neurobiology of Mindfulness"ال


ف"ه  Xة ال*خ وو
ال
ق�ة العقل
ة ت ث: على ال*خ �G:Nقة ُم�اش:ة ع� FG:4 تأث
:ها ال*�اش: على ب!

� ت دJ م*ارسة ال
ق�ة العقل
ة إلى زGادة ، ح
� ت:ت�K ال
ق�ة العقل
ة ارت�ا4ُا م�اش:ًا �ال*خ ح

ال*خ   F4م!ا في   (J)d:*ال الع+�ي  ال1هاز  في  األساسي  الع!+:   �ُتع  ) ال:ماد`ة  ال*ادة 
  ) االنفعالي   9
وال"!� وال>اك:ة  ال"عل9  ع*ل
ات  في   ,.Guendelman, et alال*�ارdة 

2017,9-11 .(  
و       ت�امل  ع*ل
ة  إح�اث  على  العقل
ة  ال
ق�ة   �دمج وُت_اع على   �`_اع ما  لل*خ  
في X

الق�:ة    Zقة ت�N!هي ، وم�ال1 الف|  للع*ل معًا وخاصًة ق�:ة  ال*خ  م_"GBات م,"لفة م� 

ًا لفه9  _
الB�ُف
ة ، وم!Nقة ج>ع ال*خ وGُ!�: إلى ه>ا ال"�امل في ال*خ �اع"�اره `*fل دورًا رئ

ال ه>ه   K�ت:ت  �
ح ال>اتي   9
وال"!� ال*ع:ف
ة  الع*ل
ات  م�   ��ال"!�
9  الع�ی  F4ا!*
  ). Holzel, et al., 2011,76االنفعالي(
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 -" ال
أملي  الPاتي  الLعى   Self-awareness Contemplative ن��1ة 
Theory :" 


� ل�االته9 ال�اخل
ة وسلdBه9 م� أجل مBاصلة      
ت:5 ه>ه ال!�:Gة أن األف:اد `BTنBن `ق�
تBجه ال!�9 ن�B تO:1ة عقل
ة وانفعال
ة    ت�ق
F أه�افه9، وأك�ت ه>ه ال!�:Gة أن ال
ق�ة العقل
ة 

ُ̀ع� أم: أساس
ًا في تGBN: ال*ع:فة ال>ات
ة ، وأن الف:ق ب
� االن"�اه ال
قv و    J<ة وال

�  وج_*T*"ه*ا ال �
"

عة االن"�اه ، وf*Gل الBعي ق�رت
� أساس�االن"�اه ال"أملي ی"علF ب!Bع
ة و4
"Capaity " ة:N
� ه>ه اControl" وال_d ة  " ، وت
ل!�:Gة على ال�ور ال:ئ
_ي لل_
N:ة الBاع

ل�ي  ُی:اق�ها وفقًا اله"*اماته وأه�افه  ال"ي  
:ات f*ال  �
ع ت��یN"_` اعيBال الف:د  لل"O:1ة وأن 
ی دd Jل م� الBعي واالن"�اه دوره في اخ"
ار   اله�ف وم"ا�عة ت�ق
قه، وفي إدراك ال>ات  

:
ن�:Gة الBعي ال>اتي ال"أملي إلى أه*
ة االن"�اه    ال"أملي یه"9 ال"!�
9 ال>اتي �ال_
N:ة وُت�

:ات ال�اخل
ة وال,ارج
ة بBصفها قاع�ة ل:دود األفعال ال*"�Tلة ح�یfًا (f*للBrown & Ryan, 

2003,882-884.(  
  على النظريات والنماذج المفسرة لليقظة العقلية: تعقيب

  ت?*!"ها ه>ه ال!�:Gات ف
*ا یلي: �*:اجعة ال!�:Gات ال_ا�قة، `*�T ح+: الع!اص: ال"ي       
ت!اول ال!*Bذج ال!ف_ي ال�BذJ ال
ق�ة العقل
ة d**ارسة ته�ف إلى الBصBل إلى ال"�:ر م�  -

 ال*عاناه، فهى ت_اع� الف:د على أن `�ع:، وG"أمل ، وBTGن قادر على ت�ق
F وLن1از أه�افه.
� م� ق�رةLangerوأشارت الن1:" -G)ة ت
الف:د على ال"ف�
: وال�عBر  " لل
ق�ة العقل
ة �أنها ع*ل

 وال"+:ف الBاعي، وتع(ز الق�رة على حل ال*�Tالت.
- " �Gا�ات زd د�" رdائ( ال
ق�ة العقل
ة وهي الق+� واالن"�اه واالنف"اح على  Kabat-Zinو ح

ال,�:ة وع�م ال�9T وهي ع*ل
ات م"�اخلة ل
_Z م!ف+لة تع*ل في وقZ واح� ل"_اع� الف:د 
ال!ف_
ة م� خالل ثالث آل
ات م�"*لة هي تع(G( ال"!�
9 االنفعالي،  على الBصBل إلي ال+�ة  

.Fم ال"عل�  ال�� م� االج":ار، وغ:س ع
" على مفهBم ال
ق�ة العقل
ة ل�ا�ات  Shapiro& et al.,2006وOُ!ي ن*Bذج شاب
: وأخ:ون " -

ق+� أو  ) وال>J `�*ل الIAAز�G وال>J أ4لقBا عل
ه ن*Bذج ال*_ل*ات الfالثة لل
ق�ة العقل
ة (
ال!
ة ، تBج
ه االن"�اه، الع*ل �G:Nقة م��دة (ال!(وع)وأضافBا إلى ه>ا ال!*Bذج أرOعة مBTنات 
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 ، 
ة dBوال_ل واالنفعال
ة  ال*ع:ف
ة  وال*:ونة   ،9
الق وتBض
ح   ، ال>اتي   9
ال"!� وهى  إضاف
ة 
 وال"ع:ض(ال��ف). 

-   K�
ة / ال*ع:ف
ة على ع*ل
ات الBعي ال"ي ت:ت��ع*ل م!اF4 م��دة في ورd(ت ال!�:Gة الع+
ال*خ ،وأشارت إلى أن ال
ق�ة العقل
ة d_*ة ت ث: على ال*خ �G:Nقة م�اش:ة ح
� تع*ل على  
  9

في في م!اF4 ال*خ ال*�ارdة في ع*ل
ات ال"عل9 وال>اك:ة ، وال"!�Xة ت�امل و
إح�اث ع*ل

 االنفعالي .
لل_
N:ة - ال:ئ
_ي  ال�ور  إلى  ال"أملي  ال>اتي  الBعي  الف:د    وأشارت ن�:Gة  لل"O:1ة وأن  الBاع
ة 


:ات ال"ي ُی:اق�ها وفقًا اله"*اماته وأه�افه، أك�ت على أه*
ة االن"�اه  f*ال �
ع ت��یN"_` اعيBال

:ات ال�اخل
ة وال,ارج
ة بBصفها قاع�ة ل:دود األفعال ال*"�Tلة ح�یfًا. f*لل 

ق�ة العقل
ة وفقًا لل"Bجه  ت:5 ال�احfة أن dل ن�:Gة م� ال!�:Gات ال_ا�قة ت!اولZ ال
هPا و     
ال!�:J ال>J ت"�!اه، ف�عw ال!�:Gات ُت�
: إل
ها d**ارسة مfل ال!*Bذج ال!ف_ي ال�BذJ ون�:Gة  

ة / ال*ع:ف
ة هي س*ة ُت ث: على ال*خ  �الBعي ال"أملي، ب
!*ا ن1� أن م� وجهة ال!�:Gة الع+

  ت في:�G:Nقة م�اش:ة، و�T*G ت,ل
| م�5 االس"فادة م� ع:ض ه>ه ال!�:Gا
١-  )�Gا�ات زd �) إلى أن ال
ق�ة العقل
ة هي تBج
ه االن"�اه �G:Nقة  Kabat-Zinn,2003أك


9 ال��ث ذه!
ًا وال"عامل معه �*BضBع
ة ، م*ا  
م��دة وLدارGة إلى الل��ة ال�ال
ة دون تق
  `_اع� الف:د في ع�م اج":ار األف�ار وت�"
Z االن"�اه. 

٢-    :

ة   )  Shapiro, et al,2006شاب
:و وآخ:ون (`�dBة وال_ل
إلى أن ال*:ونة االنفعال
هي إح�5 مBTنات ال
ق�ة العقل
ة وال"ي ُت_اع� على فه9 االنفعاالت سBاء dانZ إ`1اب
ة أو  


ة وم� ث9 تق�لها ب�ًال م� ق*عها.�  سل
 ٣-  AائLة ف�  :العقل�ة ال�ق
یBجه     : فع!�ما  Self Observation Extinction "االنNفاء ال!اتج ع� مالح�ة ال>ات" -أ

*�T ان `,فف    ̀، �الف:د ان"�اهه �+Bرة م�اش:ة الى اح_اسات االل9 وم"ا�عة ات1اه االل9 ب�ون نق

ة وش�ی�ة ، �م� ح�ة ه>ا االل9 . وان ال,Bف ال�ائ9 م� أن ی"ع:ض الف:د ل�االت م(اج
ة سل

T**في ی ث: في تفاؤل الف:د االج"*اعي ، وأنه م� ال
� ع!� ق� ی دJ الى سلBك ت1!�ي ال ت�
مالح�ة الف:د ألف�اره وانفعاالته ب�ون م�اولة ت1!�ها ، ی دJ �ه الى انNفاء اس"1ا�ة ال,Bف 

  ).  Richhart & Perkins,2000وال_لBك ال"1!�ي (
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ال>ات  -ب  الف:د على -Management  Selfتفع
ل ع*ل
ات ادارة  العقل
ة  ال
ق�ة   �: ت_اع
م"!Bعة    Strategies Emotional Copingاك"_اب الق�رة على ال"ف�
: في اس",�ام ب�ائل  

1
ات ت�*ل ال?غ�B االنفعال
ة وانه `BTن واع ت*اما �انفعاالته وع*ل
اته ال*ع:ف
ة 
م� اس":ات
*�T للف:د اس",�امها في إدارة وت!�
9 انفعاالته (  ,Davies & Hayesوما وارء ال*ع:فة ال"ي̀ 

2011(  .   

: ال*ع:في اال`1ابي -ج
ف**ارسة ال
ق�ة العقل
ة      Positive Cognitive Change :ال"غ


: في أسال
g ال"ف�
: ال"ي `*ارسها 
1
ة ت دJ �الف:د الى تغ
  ، وت_اع�ه على بBصفها اس":ات

ة الالعقالن
ة ال"ي ت"(ام�  مع ال*(اج  �ض�K وت!�
9 انفعاالته ، ��
� ی�رك ان األف�ار ال_ل


ا لل*Bقف ، وان ه>ا ال*Bقف ال ی"Nلg م� ال_يء ال ت*fل س5B أف�ار ول
_Z انعTاسا حق
ق
    ).Ritschel, et al.,2015الف:د س5B إدارة ذاته �+Bرة واع
ة (

ح"ى وان dان  :اه�  ال
ق�ة العقل
ة ت1عل الف:د م"ق�ال لBضعه ال Acceptance: ال"ق�ل  -د 
ی"ع:ض لل?غK االنفعالي واألل9 ال!ف_ي، فهB یBاجه ال*Bقف ب�ال م� ت1!�ه ، وه>ا ال"ق�ل  

 Excessive Anxious`_اع� الف:د على ح*ا`ة نف_ه م� ح�وث `ق�ه القلF ال*ف:4ة "  
vigilance لالنفعاالت ال*+اح�ة  الف_
BلBج
ة  ال�االت  ت1اه   "  )Cardaciotto, et al., 

2008.(   
أن  " Mace"  ماس وأشار  –  ه  اع"*ادها ی"9 العقل
ة ال
ق�ة على القائ*ة ال"�خالت  إلى 


فها XBقات  وت
�Nة  في ت� ال>ات  وم�Tالت  وال"عا4ف  االت1اهات  و وال?غK القلF  م!ها ع�ی
 أع:اض ال?غ�B ت,ف
w  في العقل
ة ال
ق�ة ت_ه9 إذ  )ال>ات  وd:اه
ة  �ال>ات، الBعي( مfل

  ُت_اع� في: العقل
ة ال
ق�ة أن ،و *(اج
ةال ال�الة ال�
اة وتع�یل جBدة وت�_
� ال!ف_
ة
 ا�G)م� م!ح م ،)
d:"ال  �
( فع!d:اه ت�ج*
ع  في والfقة وال_
N:ة القBة الف:د  `g_"T  االن"

 gانBاة ج
 .وم1االته ال�
 )G)ر تعBرة الف:د  شع�
�ة إدارة على �الق�االس"1ا�ات  تع(G( خالل م� ال*�
Nة ال

  .ال?غ�B ل*Bاجهة ال�
ف
ة
 �
على  `_هل رO*ا بل��ة ل��ة الBعي ألن �ال"*اس^ الف:د  شعBر َت�_ االنف"اح 

  .بها واإلح_اس ال,�:ات 
 )G)ر تعBاة �*ع!ى الف:د  شع
 .ال�
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 ة األ�عاد  ت1اه ال>ات  انف"اح
 ی:NOه  داخل
ة ووعي ��:Gة ال*"(ای�  الف:د  ف�عBر ، ال:وح
 م�اش:ة الخ"�ار  الFG:N وتف"ح األش,اص  ت"1اوز  ال"ي �الغا`ة  �ال�عBر أكT��  :fل
-Mace, 2008,10(  ال:وح ال�ع�  ن�B ال>ات  وف"ح ،ال*ادJ �ع�ها م� �أ�ع�  ال�
اة

15 .( 
  Emotion RegulationثانيM: التنظيم االنفعالي 

 :االنفعالي ����
  ال!فهLم ال�فUي لل
ال*_ار   ُت*fل      وتBج
ه   �ت��ی تع*ل على  فهي  ال
Bم
ة،  ح
ات!ا  في  ر�d هام  االنفعاالت 

)  Purnamaningsih ,2017,53(ال!*ائي ل�,+
ة الف:د �*ا ت�*له م� عBا4ف وأف�ار  

ًا تع"*� على ن*K إدراك ال�,| لل* ث:ات ال�اخل
ة أو ال,ارج
ة  �وهى حالة دورGة ق+
:ة ن_

  ). Gross & John ,2003,348ع
ة وف_
BلBج
ة مع!
ة (  وت��ث dاس"1ا�ة ل"��`ات اج"*ا 
) فإن االنفعاالت ت!"ج أث!اء تعامل الف:د Gross,1999ووفقًا ل!*Bذج ج:وس لالنفعال (     


1ة الس"1ا�ة م"ع�دة ال!�9 وم"!اسقة وذات م:ونة على ال"عامل مع ال*Bقف. "!d قفB*مع ال  
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��� االنفعالي ) ١الK7ل (�
  ع!ل�ات ال
(Gross,2014) ):The process model of Emotion Regulation (  

  :
�Gج:وس (وGross,2001 قفB*� أ��) في ن*Bذجه ال�Tلي لالنفعال أن االس"1ا�ات ت

�ة ال*�
Nة �الف:د، وG"9 االن"�اه م� ق�ل الف:د لل"عامل مع ه>ا  �خارجي أو مادJ له عالقة �ال

9 االس"1ا�ة االنفعال
ة  

*ه وت�عًا أله�افه وG!"ج ع� ه>ا ال"ق
ال*Bقف �N:ق م"ع�دة ح_g تق


ة وال,�:ة    لل*Bقف وال"ي ت"?*� ال"غ
:ات dBة وال_ل
في ن�9 االس"1ا�ة ال*"ع�دة ( الف_
BلBج
  ال>ات
ة ) وق� تغ
: االس"1ا�ة ال*Bقف ال>J أثار االس"1ا�ة.


ة فهي ت�
: إلى مB*1عة     T
� ض*� ح�ود أو تع:Gفات dالس
وت"ع�د االنفعاالت وال ت"ق
Bع في االنفعاالت قاد الُ*!�:�G  هائلة م� االس"1ا�ات واألح�اث ال"ي ی"ع:ض لها الف:د، وه>ا ال"!


ة ت"*
( بها االنفعاالت  _
إلى م�اولة تف_
: االنفعاالت وت��ی� ثالث مالمح أو ع!اص: رئ
  وهى:

أو  - ١ اله�ف   :
ب"غ ال(م�   :�االنفعاالت ع  :
ت"غ  �
االنفعال، ح ن�Bء  إلى  `قBد   J<ال  :
f*ال
 ال*ع!ى ال>J `�*له ال*Bقف لألف:اد. 

اخ
�ار ال!ghL       تعAیل ال!ghL       تLز1ع االن
.اه          ال
غ��� ال!ع�في              
  تعAیل االس
�ا#ة 

                 Response        cognitive          Attentional       
situation           situation  Modulation         change           

Deployment      Modification      Selection         
 
  

  مghL           ان
.اه              تق���            اس
�ا#ة                  
 Attention          situation                                   Appriasal                

Response     
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عال، فاالنفعاالت ُتع� BXاه: م"1_�ة وم"ع�دة ال!Bاحي وت:ت�K �ال"غ
:ات الع!اص: ال*BTنة لالنف - ٢
). Mauss, et al., 2007,147في م1االت ال,�:ة ال>ات
ة وال_لBك وال"غ
:ات الف_
BلBج
ة (


ة مع
!ة نات1ة ع� ال"غ
:ات  dBام �إس"1ا�ات سل
فع!� إثارة ال*�اع: ال>ات
ة ت�فع!ا االنفعاالت للق
وال االنفعال
ةال1_*ان
ة  اس"1ا�ات  إلى  ال!ها`ة  في   Jت د وال"ي  
ة � & Lang(ع+

Bradley,2010,437 .( 
م:ونة وB4اع
ة االنفعاالت، فاالنفعاالت م
Bل اس"1اب
ة `*�T تع�یلها ، وه>ا الع!+: الfال�  - ٣

عNي لالنفعال إمTان
ة ت!�
*ه وتع�یله    ̀B9 االنفعالي فه
لالنفعاالت ُ̀ع"�: هامًا في م1ال ال"!�
)Gross,2001,215.( 

) إلى ال"!�
9 االنفعالي  Gratz & Roemer ,2004وأشار dًال م� روم: وd:ات( (       
على   ال_
N:ة  االنفعاالت،  ق�Bل  وفه*ها،  �االنفعاالت  dالBعي  الق�رات  م�  مB*1عة  �أنه 

ة�
ات غ
: ال*:غOBة وال"+:ف وفقًا لأله�اف ال*:جBة ع!� ال"ع:ض لالنفعاالت ال_لdBال_ل  ،

االنفعالي  9
ال"!� 1
ات 
الس":ات وال*:ن  ال*Bقفي   Gratz & Roemer(  االس",�ام 
,2004,42.(  

" �أنه الع*ل
ات ال"ي ن ث: بها في انفعاالت!ا ع!�ما ن*: بها وال�
ف
ة  Grossوَع:فه ج:وس "     
 wم ل,ف�1
ات ال"ي ُت_",
أو    ال"ي ن,�: بها ه>ه االنفعاالت ونع�: ع!ها، و�G*ل dل االس":ات

  االح"فا� أو زGارة االنفعال.

: االنفعالي(ك*ا ُ̀ع:ف ال"!�
9 االنفعالي �أنه سل_لة واسعة م� الع*ل
ات ال�عBرGة والالشعBرGة ال*ع:ف
ة �
ة والف_
BلBج
ة ال"ي `_",�مها األف:اد ل
ع�لBا نBع وش�ة وم�ة ال"عdBوال_لButt 

, Sanam & Yahya,2013,771 .(  
  مLاالنفعالي: ال!فه ����
  الUلTLي لل
"إلى االنفعاالت �أنها مB*1عة م� االس"1ا�ات    .Mauss et alأشار ماوس وأخ:ون"     

ال1_�`ة ال"ي تع*ل على ت!_
F ال"غ
:ات في ال*1ال ال>اتي وال_لdBي والف_
BلBجي وال,�:ة 
أه�اف  �وت��ی  9

تق  gلN"ی  :
fم ل*Bقف  الف:د  ی"ع:ض  ع!�ما  اس"fارتها   9"Gه>ا و ت1اه  ه 

):
f*الMauss, et al.,2007,2.(  
  ).Forgas,  Baumeister & Tice, 2009,217الف:د ل
+ل إلى أه�افه (d*ا ُ̀ع:ف �أنه مB*1عة م� ال"غ
:ات ال>ات
ة في ال�عBر والف�: وال_لBك في م�اولة م�       
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: ال"!�
9 االنفعالي إلى الع*ل
ات ال"ي ت ث: في ب�ء جانg أو أكf: م� االس"1ا�ة       �Gُو
  ). ٢٣٦،  ٢٠١٧االنفعال
ة، وت�Bلها ونBع
"ها واس"*:ارها وش�تها (ماك:J وأوش!( وج:وس ، 

نه d*ا ُ̀ع:ف �أنه االس"1ا�ة ل*"Nل�ات ال,�:ة االنفعال
ة �G:Nقة م"_ام�ة اج"*اع
ًا     وم:      
ت_*ح ب:دود أفعال تلقائ
ة وت_اع� على تأج
ل أو تأخ
: ه>ه ال:دود ح_g        ال�اجة  

)Pamela, et al. , 2013,203 .(  

9 وتع�یل     

ة ال�اخل
ة وال,ارج
ة ال*_�Bلة ع� ال*:اق�ة وال"قT
وGُع:ف �أنه الع*ل
ات ال�ی!ام

�اف الف:د(االس"1ا�ات االنفعال
ة ال�ادة وال* ق"ة �غ:ض ت�ق
F أهThompson,2011,53 .(  
     i.ء ما سLات ال"ي  وفي ض
، ت:5 ال�احfة أن ال"!�
9 االنفعالي هB مB*1عة م� الع*ل

وتع�یل`_عى األف:اد م� خاللها إلى إعادة تBج
ه م�اع:ه9 وانفعاالته9، فال"!�
9 االنفعالي ُ̀ع� ع*ل
ات    9

وتق م:اق�ة  ع�  م_�Bلة  وخارج
ة  داخل
ة  
ة T
ال�ادة   دی!ام االنفعال
ة  االس"1ا�ات 
  وال* ق"ة �غ:ض ت�ق
F أه�اف الف:د. 

  نماذج  ونظريات مفسرة للتنظيم االنفعالي واستراتيجياته:  
  اوال : ال�!اذج  ال!ف�Uة

 "االنفعالي  ����
لل ال!ع�في   Cognitive model of Emotionال�!Lذج 
Regulation:"  

�Bت وأخ:ون(     
ف
ل dًال م�  االنفعالي  Philippot, et al.,2004ق�م   9
لل"!� ن*Bذج    (

ل ال*fال ق� ی دJ ادراك ُ̀�
: إلى أن ت!�
9 االنفعال ال ُ̀ع� Xاه:ة �_
Nة ول�!ه ع*ل
ة ت"?*� ع�ة أن�*ة م":ا�Nة  �وهى االن"�اه ، اإلدراك ، ال>اك:ة ، وات,اذ الق:ار والBعي، فعلى س

� تع:ض الف:د ل*B*1عة م"!Bعة م� ال*علBمات ال,_ارة إلى اس"1ا�ات انفعال
ة ، على ال:غ9 م 
م� م+ادر م,"لفة ل�� ه!اك ما ی�فع الف:د إلى االن"�اه ل1(ء مع
� م� ال*علBمات ، إضافة 
ل>ل^ فإن ذG:dات الف:د وخ�:اته ال*اض
ة هي م,NNات مع:ف
ة ت ث: ب�ورها على سلBك الف:د  

ع*ل
ة ات,اذ الق:ار واخ"
ار اإلج:اءات   االنفعالي، d*ا أن لها تأث
: على ص!ع الق:ار، ح
� أن

ة ال*,"لفة  �ال*!اس�ة له م� ال**�T أن تع*ل أ`?ًا على ت!�
9 االنفعال وتقلل م� األثار ال_ل

  ال*�"*ل ح�وثها ن"
1ة ل"ل^ األح�اث.
 " ذج ج�وسL!نGross model of Emotion Regulation"  
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ال!*اذج ال*ف_:ة لل"!�
9 االنفعالي وأكf:ها ان"�ارًا  " م� أشه:  Grossُ̀ع� ن*Bذج ج:وس"     
  :
�وق� درس ج:وس �ع!ا`ة ال�
ف
ة ال"ي م� خاللها ی ث: الف:د على انفعاالته و9T�"G في ال"ع
1
ات الBاع
ة وغ
: الBاع
ة 
ع!ها، وق� اق":ح ج:وس أن ت!�
9 االنفعال ی"?*� ج*
ع االس":ات

  vادة أو حفG)مها الف:د ل�أو خفw واح�ة أو أكf: م� مBTنات ن(عات االس"1ا�ة  ال"ي `_",
ال_لdBي  ال*BTن  �االنفعال"،  ال>اتي  "ال�عBر  �ي G:1"ال ال*BTن  في  ال*"*fلة  االنفعال
ة 
 gالقل الف_
BلBجي " االس"1ا�ات ال1_*
ة d*ع�ل ض:Oات  
ة"، وال*BTن dBاالس"1ا�ات ال_ل"

) "Qوال"!فGross,1999,552-553.(  
) إلى أن ت!�
9 االنفعال `�*ل تغ
:ات في دی!ام
ات Gross,2002,282وأشار ج:وس(     

االنفعال م� ح
� إخفائه أو زGادة وقZ أو ح91 أو م�ة االنفعال أو إزاحة االس"1ا�ات في ه>ه  

ة والف_
BلBج
ة، d*ا ی"?*� أ`?ًا ال"غ
:ات في ت:ا�K ت�GB!ات �G:1"ة وال
dBال*1االت ال_ل

س"1ا�ة، d*ا هB ال�ال ع!�ما ی:تفع ال*BTن الف_
BلBجي في االنفعال  االس"1ا�ة ال"ي ُت�ه: اال
  في حال ع�م إXهار ال*BTن الف_
BلBجي.

 " نLU.مLذج ثL!نThompson:"  
) أن ال"!�
9 االنفعالي ی"?*� تع(G( االس"fارة  Thompson,2011,54ی:5 ثBم�_Bن (    

ات ال"ي `_",�مها الف:د ل"!�
9 انفعاالته  االنفعال
ة �اإلضافة إلى م!عها أو إضعافها، وأن ال*هار 

:ًا في م:اق�ة  �d ًا�ت!*B م� خالل ت�خالت اآلخ:�G في م:حلة الNفBلة ح
� ی�>ل اآل�اء جه
وتف_
: وتع�یل ال�االت االنفعال
ة ألب!ائه9 به�ف ت!�
*ها ، ومع ن?ج األب!اء `_",�م اآل�اء  

ا�ة لل�فا� على ال+�ة االنفعال
ة لألب!اء ت�خالت م�اش:ة وغ
: م�اش:ة B"dج
ه ب�ائل االس"1
�ال*�اع:   ال*"علقة  واالج"*اع
ة  الfقاف
ة  ال"Bقعات  مع   FافB"ی �*ا  االنفعاالت   gته>ی وd>ل^ 
  9

: ع!ها، عالوة على ذل^ ت ث: العالقات ب
� الBال�ی� واألب!اء مع م� حBله9 على ال"!��وال"ع

1
ات ال"�9T في اال
�ها األ4فال في ا4ار العالقات  االنفعالي وdفاءة اس":ات_"T` ارة ال"يf"س
  االج"*اع
ة. 


ة هي:  Thompson"وB�"Gن ن*Bذج ثBم�_Bن"_
  لل"!�
9 االنفعالي م� س�ع ع*ل
ات رئ
وت�*ل مBTنات ال1هاز الع+�ي ال*_ ول ع� ت!�
9 االس"fارة    العLامل الع5.�ة الع1Lmة:-١

 .K
�f"وال K
  م� خالل ع*ل
ات ال"!�
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:ة انفعال
ًا م� خالل ص:ف االن"�اه أو إعادة  ن
.اهع!ل�ات اال -٢f*مات الB9 ال*عل
:وتع!ي ت!�

( االن"�اه.  d:ت  

: وهى تف_
: ال*علBمات االنفعال
ة م� أجل ت,ف
w تأث
: ال�الة تف��U األحAاث ال!&��ة- ٣

ة. �  الBج�ان
ة ال_ل

الAاخل�ة- ٤ االنفعال�ة  اإلشارات   ���وت:ج*   ت�  :
تف_ إعادة  ال�اخل
ة وت�*ل  ال* ش:ات  ة 
  لالس"fارة االنفعال
ة.

  : وتع!ي اس",�ام الف:د ل*+ادر ال*Bاجهة.اس
A6ام م5ادر ال!Lاجهة-٥
ال!7ابهة- ٦  ghاL!لل االنفعال�ة  ال!
<ل.ات   ���االنفعال
ة  ت� �ال*"Nل�ات    �ال"! وت"?*�   :

  لل*Bاقف ال*ألBفة وض�Nها.

: ع� االنفعال �إسلBب ی"فF مع أه�اف وت"?*� ا  اخ
�ار بAائل االس
�ا#ة ال
"�ف�ة:-٧�ل"ع

 ). Putnam & Silk, 2005,901الف:د ال�,+
ة ال*:ت�Nة �ال*Bقف(
 "ذج الزاروسL!نLazarus model "  
1
ات ال"!�
9 االنفعالي �أنها  Besharat & Shahidi,2014أشار ب
�ارت(     
) إلى اس":ات

1
ات مBاجهة وق� وصفها الزاروس"

ة ی�>لها الف:د Lazarusاس":اتdBة وسل
" �أنها جهBد مع:ف

� ه*ا:"
_

� رئ"
1
  ل*Bاجهة األح�اث ال?اغNة ال"ي `*: بها، وت"9 م� خالل اس":ات

1
ة `_",�مها الف:د لل_
N:ة على ال*�Tلة �*ع:فة    : وهى ال
�4�T على ال!K7لة -
اس":ات
 م+ادرها وات,اذ إج:اءات ن�Nة وحلBل حاس*ة لل"غلg عل
ها. 

االنفعال - على   4�T�
لل*�Tلة ال  gال*+اح االنفعال  على  ت:ت�(  1
ة 
اس":ات وهى   :
+اح�ها م� خالل االب"عاد   ̀J<اب ال:Nت: واالضB"ف ال
  وم�اولة تقل
ل ال*عاناه وت,ف

 Lazarusوتg!1 ال"ف�
: ف
ها واإلن�ار واللB1ء إلى �عw ال*ه�ئات واالس":خاء(
,1999 .( 

  " .Garnefski,  et alن!Lذج جارنفKUي وآخ�ون " -
)أن ال"!�
9 االنفعالي ُ̀ع� ع*ل
ات Garnefski, et al.,2002ی:5 جارنف_Tي وآخ:ون (         ال*علBما اس"fارة  مع  لل"عامل  لألف:اد  واع
ة  ال,�:ات  عقل
ة  ع�  
:ات �ال"ع وتع�یل  االنفعال
ة  ت 

ال*,"لفة ، و�G"*ل   ال
Bم
ة  ال�
اة  
ة �*ا ی"!اسg مع مBاقف �ال_ل أو  االنفعال
ة سBاء اإل`1اب
ة 
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1
ات ال*ع:ف
ة ح�دها جارنف_Tي وآخ:ون"  
  Garnefskiال"!�
9 االنفعالي على ع�د م� االس":ت
et al.,2001ات مق_*ة على

� وه*ا:  " في ت_ع اس":ات1
_
  �ع�ی� رئ

 اس
�ات���ات إ�pاب�ة / تLافق�ة وت7!ل:  - ١
 "ل� ": وت�
: إلى األف�ار ال"ي ت1عل الف:د `_"_ل9 ل*ا ح�ث أو �*ا `��ث. Acceptanceال"ق
 "اإل`1ابي )
d:"إعادة الPositive Refocusing ات:�
( على الB1انg اإل`1اب
ة وال,d:"ال :"

 ال_ارة. 
 "K
N,"ال على   )
d:"ال Refocusing on planning اجهةB*ل الع*ل
ة  ال,BNات  ات,اذ   :"

 وال",ف
ف م� أثار ال��ث ال_ل�ي. 
 "اإل`1ابي  9

ال"ق معاني  Positive Reappraisalإعادة  إ`1اد  به�ف  ال*Bقف   9

تق ":إعادة 

 إ`1اب
ة ف
ه.
 ":ر أخB�!قف م� مB*ة الGرؤPutting into Perspective.ة� "وع�م ال"��� بBجهة ن�: واح

  اس
�ات���ات سل.�ة غ�� ت"�ف�ة وت7!ل:-٢
 "م ال>اتBلself-Blame  اث�*: �ه م� X:وف وأح ":وهى اع"قاد الف:د في م_ ل
"ه ال"امة ع*ا̀ 


ة.  � سل
 "اإلج":ارRumination . ة
�
( ال�ائ9 على االنفعاالت ال_لd:"إلى ال :
�Gو : " 
 " ال�ارثي :
األف�ار ال+:�Gة ال"ي ُت?,9 م� ال*Bقف وال*�الغة   ": وهىCatstrophizingال"ف�

 في خBNرته وت+GB:ه على أنه dارثي ال `*�T ت�*له.  
"�G:اآلخ سارة على  Other-BlameلBم   :
وأح�اث غ `�� م� خ�:ات  ل*ا  اللBم  ": وضع 


� �الف:د(N

�ة وال*�� ). Garnefski  et al.,2001,1311-1313ال
 " اورrو s.ذج ف�لL!نPhillips & Power "  

" أن ال"!�
9 االنفعالي `�*ل أJ أسلBب مBاجهة    Phillips & Powerی:5 ف
ل�Q وOاور "     

:ات 
�مه الف:د في مBاجهة ش�ة االنفعاالت غ
: ال*:غOBة ، وأنه ال"غ,"_ ( ت�
في أو غ
: ت�
في )̀ 

إلى أن ال�ور   ال*:ت�Nة �انفعاالت الف:د وال"ي ت!�أ م� ق�ل �عw األح�اث وال*Bاقف ، وأشار
ال:ئ
_ي ال>J ی د`ه ال"!�
9 االنفعالي ی"*fل في ت!�
9 ن�ا� الف:د م� ح
� ال(Gادة أو ال!ق+ان  

: إلى ال*Bاقف ال"ي ُی!�9 ف
ها الف:د انفعاالته ال�اخل
ة ، �Gُ9 انفعالي داخلي) و
ت1اه ذاته ( ت!�

9 الف:د م�اع: اآلخ:d ،�G>ل^ أو ات1اه اآلخ:�G ( ت!�
9 انفعالي خارجي ) و�Gَه: ع!�ما ُی!� 
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أرOعة  إلى  االنفعالي   9
ال"!� 1
ات 
اس":ات وق_9   ، االنفعال
ة  االس"1ا�ة  م�ة  أو  ح91   9
ت!�

في ال�اخلي (ت�
ف داخلي)XB9 ال
1
ات هي  ال"!�
، وال"!�
functional internal"   9 "اس":ات


في ال,ارجي (ت�
ف خارجي)XBال" functional external"!"اخلي (  ، وال�
في الXBال :

9 غ�

في ال,ارجي  (غ
: ت�
ف     "dysfunctional internal"غ
: ت�
ف داخلي)XBال :
، وال"!�
9 غ

ال"!�
dysfunctional external"     9"خارجي) لق
اس  ال!*Bذج  ه>ا  ال�احfة  ت"�!ى  وسBف   ،
  ). Phillips & Power,2007, 145-146االنفعالي(

  سرة للتنظيم ا?نفعالى:ثانيا  النظريات المف    

 "يUف�ل�ل ال,
  ": The Psychoanalytic Traditionت��1ة ال
ُتع� ن�:Gة ال"�ل
ل ال!ف_ي إح�5 ال*�ادرات ال"ي ت!اولZ مBضBع ت!�
9 ال*�اع: وخاصة        

" Fم�اع: القلAnxiety Regulation  ة
�� أن القلF `�*ل االنفعاالت ال_لGف:و :�" ح
� اع"
خ�:ة   أنه  على   Fللقل  �Gف:و ن�:   �
ح �و، �
الل دوافع  ع�   :
�ال"ع ت1اهل   �ع! وGُ!َ"ج 

� Larsen,2000,129اس"f!ائ
ة(Gم ف:وBأن مفه �ال�!ائي لل�,+
ة ن1 ال!*Bذج  )، ومع تBNر 
  Fوأن القل ، Fة القل:�� خ
� أن األنا وح�ها القادرة على تBلGأخ"لف ، فأوضح ف:و �ع� القلF ق
الBاقعي الع+ابي وال*ع!JB ی!"ج ع� ارت�ا� األنا �الBاقع والهB واألنا األعلى على ال"Bالي،    وG!"ج  

F الBاقعي ع!�ما تقع األنا ض�
ة ل*"Nل�ات ال*Bقف وg+!G ت!�
9 القلF في ه>ه ال�الة على  القل
لل_لBك  ال�اد          ال��ح  ذل^  ت?*�   Bل ح"ى  ال*_"ق�ل  في  ال*Bاقف  ه>ه  مfل   g!1ت

)Erdelyi,2006,500 .(  
ألف:اد في       d*ا أشارت ه>ه ال!�:Gة أن ت!�
9 القلF یلعg دورًا م�BرGًا م� خالل م_اع�ة ا     

  9
ال_
N:ة على شعBره9 �القلF وذل^ ع�: اس",�ام آل
ات ال�فاع ال!ف_ي، وتق":ح أن ع*ل
ات   ال"!�

ة  �ال_ل االنفعال
ة  خ�:اته9  إصالح  في  ل*_اع�ته9  األف:اد  ِق�ل  م�  
فها XBت  �T*` واع
ة   :
الغ

)Gross, 1999,551-552 .(  
 "ل!انL1ة ج��  ": Goleman Theoryت
     
" إلى أه*
ة العالقة ب
� االنفعال وال"ف�
: وال"فاعل في ال*Bاقف  Goleman: جBل*ان "ُ̀�

ُ̀�
: إلى ق�رة الف:د على ال"ع:ف على م�اع:ه   J<اني وال�وم�اع: اآلخ:�G ل:فع ذاته وLدارة االنفعاالت ��Tل فعال داخل أنف_!ا وفي عالق"!ا مع اآلخ:�G، ال*,"لفة وذل^ م� خالل ال>dاء الBج
" أن إدارة االنفعاالت تأتي ض*� مBTنات ال>dاء الBج�اني وGُق+�  Golemanأك� جBل*ان "و 
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  ١٦٦  

�ه م_"5B س
N:ة الف:د على م�اع:ة وانفعاالته �*ا ی"الئ9 مع مهاراته وات1اهاته ال"ي ُتع(ز  
  ).In: Jostmann, et al., 2005ق�رته على ال"�9T في ال*Bاقف وت!�
*ها(

) جBل*ان   5:GوGoleman,1998  ة
ال�,+ االنفعال
ة  لل*هارات  الف:د  ام"الك  إن   (
ت�ف
(    –إدارة االنفعاالت    –واالج"*اع
ة ال*"*fلة في ال>dاء الBج�اني �*BTناته ( الBعي �ال>ات  

  Qال"عا4ف    –ال!ف–    :
ال*هارات االج"*اع
ة) ت_اع�ه على تغ
: حاالته ال*(اج
ة ح
!*ا تغ
� م� ق�رته على ال"�
ف  ال�:وف واألح�اث وت_اه9 في ت!�
9 انفعG)ة وت�� أف�ار ج�ی
االته وتBل

  مع األح�اث ال1ارGة. 
  :ج�ة/ الع5.�ةLلL�.1ة ال��  ال�

�*fا�ة ع*ل
ة       ال"BNر، وهي  لع*ل
ة  ب
BلBجي  ن"اج  االنفعاالت هي  أن  ال!�:Gة  ت:J ه>ه 

�ة ل�5 الف:د،  ت�
ف
ة، ووفقًا له>ه ال!�:Gة، ی دX JهBر ال�اجات إلى XهBر االنفعاالت ال_ل

ال"ي ی!�Ff ع!ها ح�� الNاقة الالزمة الخ"
ار األسال
g ال*الئ*ة إلش�اع ه>ه ال�اجات �_:عة.  
وع!�ما ت+�ح ال�اجات م��عة ل�5 الف:د ت�ه: ل�`ه االنفعاالت اإل`1اب
ة، ال"ي ُتع� �*fا�ة  

ه�اف الف:د وتBقعاته  عBامل مع(زة إ`1اب
ة. وع!�ما ت�Bن ال!"
1ة ال*"Bقعة لل_لBك ال ت"BافF مع أ 

BلBج
ة، �ت�ه: حالة م� ع�م االت(ان االنفعالي. وتقBم ه>ه ال!�:Gة على مفهBم ال�اجات ال

ة واإل`1اب
ة (  �وال_
BTلBج
ة، واالج"*اع
ة �اع"�ارها ح1: األساس في XهBر االنفعاالت ال_ل

 ، QنBی �  ).  ٣١٥- ٣١٤،   ٢٠١٣م�*
      BلB
ف_ م1ال  في  ال�احBfن   :
�Gُأن  و إلى  واالنفعاالت   J)d:*ال الع+�ى  ال1هاز  ج
ا 


ة الBاقعة ت�Z ق�:ة ال*خ ، وان ه!اك دور  �االس"1ا�ات االنفعال
ة ت!�+: في ال*:اك( الع+
 " الل*�ي  لل*خ  "Limbic Brainهام  اللBزة  وOاألخ|   "Amygdala االس"1ا�ات  9
ت!� "في 

ع� ال"عل9 االنفعالي وت,(�G ال>G:dات  االنفعال
ة، فهي d"لة صغ
:ة في ال�ماغ األوسK م_�Bلة  
�ة لالنفعاالت ، d*ا أنها ت دJ إلى ت!�
K ع?الت  �
:ات ال*_f*9 ال

االنفعال
ة وتع*ل على تق
ال�_اس
ة   فق�ان   g�_` اللBزة  إتالف  وLن  ال�اخلي،  اإلف:از  وجهاز  ال>اتي  الع+�ي  ال1هاز 

  .  (Guendelman, Medeiros  & Rampes ,2017,9-10) االنفعال
ة
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  ١٦٧  

  " اجهةL!1ة اإلجهاد وال��   "The stress and coping traditionن
الزارس(       J:تLazarus,1991  أمام اس"1ا�اته   9
ل"!� واع
ة  4:قًا  �م ,"_` الف:د  أن   (


�ة ال?اغNة، وأك�ت على   ال"��`ات ال"ي یBاجهها�في ال*Bاقف ال*1ه�ة وذل^ ت�Z تأث
: ال
  .أه*
ة الع*ل
ات ال*ع:ف
ة الالزمة لل"عامل مع ه>ه ال*Bاقف


�ة ال*�
Nة      �
ة إلدارة وت!�
9 عالق"ه ال*?O:Nة مع الdBة وسل
�>ل الف:د جهBدًا مع:فGو
1
ات ال"عامل  
1
ة ال"عامل ال*"*:d( وذل^ م� خالل اس",�امه ل!Bع
� م� اس":ات
وه*ا: اس":ات

1
ة ال"عامل 
على ال*�Tلة وال"ي ت_عى لل��� ع� ال*علBمات ال,اصة �ال*�Tلة وحلها، واس":ات

ة وال"ي ُتع� ال*!�أ واألساس ل�راسة �مع االنفعال وال"ي ته�ف ل,فw ال,�:ة االنفعال
ة ال_ل

   .)Gross,1999,553ال"!�
9 االنفعالي(
  ريات المفسرة للتنظيم االنفعالي:تعقيب على النظ

ال"�ل
ل
ة        فال*�رسة  ؛  االنفعالي    9
ال"!�  :
وتف_ ت!اول  في  واخ"الفها  ال!�:Gات  تع�د 
 ،Bواله العل
ا  األنا  األنا وعالق"ه مع  القلF ع�: ع*ل
ات  ت!�
9 م�اع:  إمTان
ة  إلى  أشارت 

 B*� قًا
ضBع ال"!�
9 االنفعالي وذل^ م� خالل ون�:Gة اإلجهاد وال"BافF ال"ي ت:ت�K ارت�ا4ًا وث

ة،  �1
ات ال"عامل ال*"*:d( على االنفعال وال"ي ته�ف إلى تقل
ل ال,�:ات االنفعال
ة ال_ل
اس":ات
  K�وأك�ت ن�:Gة جBل*ان على ق�رة الف:د على ال"ع:ف على م�اع:ه وم�اع: اآلخ:�G وض

االنفعال
ة ال*هارات  م�  مB*1عة  م� خالل  انفعاالته  في    وLدارة   9T�"لل االزمة  واالج"*اع
ة 
1
اته واآلل
ات 
ال*Bاقف وت!�
*ها ، d*ا تN:قZ ن�:Gة ج:وس ل"ف_
: لل"!�
9 االنفعالي واس":ات
ال*_",�مة لل"أث
: في مBTنات االس"1ا�ة لالنفعاالت ال*"*fلة في ال,�:ة ال>ات
ة واالس"1ا�ات 


ة وال:دود الف_
BلBج
ة، وأشارت أن ن*اذج ال"!dBات قائ*ة ال_ل

9 االنفعالي ت��� في دی!ام�

: ال_لBك أو ال,�:ات ال*ع:ف
ة 

ف
ة تغd لة فيf*"*اخلة م� ال"غ>`ة ال:اجعة وال�على حلقات م"

    به�ف ال�+Bل على أعلى م_"5B م� ال:ضا في االس"1ا�ة االنفعال
ة.
ُتع� ال*:حلة ال1امع
ة م:حلة ن*B ح:جة ل�5 �عw الNالب، فهي ُتقابل م:حلة ال*:اهقة  

ة ال!ات1ة ع�  dBة وال_ل
ال*"أخ: وال"ي م� شأنها أن تBل� ل�یه9 �عw االضN:ا�ات االنفعال
ع�م ق�رته9 على إدارة ال,�:ة ال>ات
ة لالنفعاالت ل�یه9 ، وع�م ال"�9T في ال"عاب
: االنفعال
ة  

مع  في   ال"�
ف  على  ق�رته9  على  ت ث:  أن  شأنها  م�  وال"ي   ، االج"*اع
ة  ال*Bاقف   wع�
  �G:اآلخ  
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  ١٦٨  

  االنفعالي ����
  ال�ق�ة العقل�ة وعالق
ها #ال
ال�لي        5��ال* والBعي  ال>ات  �*الح�ة  الBعى  م� خالل  العقل
ة  ال
ق�ة  مفهBم  ی"1لى 

في ل��"ها، وال>J `_اع� الف:د    لل,�:ات وتق�ل ج*
ع األف�ار وال*�اع: واألح�اث d*ا هي

�ة ال*�
Nة وتع(G( االس"1ا�ات ال�
ف
ة  �على تع(G( ال�عBر �*ع!ى ال�
اة والق�رة على إدارة ال
الق�Bل   )G)وتع ال*(اج  تع�یل  على  العقل
ة  ال
ق�ة  تع*ل  d*ا  واألح�اث،  األف�ار  ل*Bاجهة 

):

رة الف:د على إدارة االنفعاالت  ). وُت�_� ال
ق�ة العقل
ة ق� Hooker & Fodor, 2008وال"غ

ة بل  �، وال تق"+: م*ارسة ال
ق�ة العقل
ة على خفw االضN:ا�ات ال!ف_
ة وال*�Tالت ال_ل
تع*ل على تع(G( ق�رات الف:د، فهى تقي الف:د م� ال?غK العا4في ال!اج9 ع� ال,الفات في 


: ع� �نف_ه في ال*Bاقف االج"*اع
ة    العالقات ب
� األف:اد وت:ت�K �إ`1اب
ة �ق�رة الف:د على ال"ع
  ).Davis & Hayes, 2011ال*,"لفة (

وح
� أن الف:د `�اول ت!�
9 انفعاالته بBاسNة ال"!�
9 ال*!,فw لالنفعاالت م� خالل تقل
ل  
  )
d:"وذل^ �ال ، Fوال�(ن والقل g?ال�ال في حالة الغ Bا ه*d ة لها
ال��ة أو ال*�ة ال(م!


ة وا�G:1"احي الB!ال wة (  على خف
�
ة لالنفعاالت ال_لdBل_لGross, et al., 2006 �)، فق

:ات  
ُت_اع�ه ال
ق�ة العقل
ة على ض�K وت!�
9 انفعاالته ح
� أXه:ت م*ارسة ال
ق�ة العقل
ة تغ
  �G:اآلخ مع  ال"Bاصل  وفاعل
ة  االنفعالي   9
ال"!� خلل  ال*ع:ف
ة،  ال"�
(ات  مfل   gانBج في 

)Butt, et al.,2013; Curtiss, et al.,2017  :GBNت العقل
ة على  ال
ق�ة  )، وساع�ت 
لل,�:ات  ال*_"*:ة  ال*:اق�ة  على  الف:د   �ت_اع فهى  الف:د،   5�ل واالمTان
ات  الق�رات  وت!*
ة 

( ال�اض:ة أكf: م� االن�غال �ال,�:ات ال*اض
ة أو األح�اث ال*_"ق�ل
ة وتق�ل ال,�:ات d:"وال


ة عل
ها وال"_امح معها ومBاجهة األح�اث �ال�امل d*ا  *
�ون إص�ار أحTام تقOاقع وBهي في ال
)Holzel, et al.,2011.(  
�راسة      d 9 االنفعالي
  وتBصلZ مع�9 األدب
ات وال�راسات ال"ي ت!اولZ ال
ق�ة العقل
ة وال"!�

ودراسة     )Bullemor, 2015دراسة ب
ل*Bر () و Hill & Updegraff, 2012ه
ل و اب�`1:اف (
) إلى أن م*ارسة ال
ق�ة العقل
ة ت دJ إلي ت�_� في  Lani, et al., 2018  الني وآخ:ون (

م_"5B ال"!�
9 االنفعالي، ح
� أن تع�یل االس"1ا�ات االنفعال
ة `BTن م� خالل ال"غلg على  
) Jد)GارTواش Jه:ت دراسة ساجادXا أ*d ،1(ء م� م*ارسة ال"أملd F
 Saijadiال�(ن وال?

& Askarizadeh,2015(   ذو األف:اد  م:وا أن  ع!�ما  العقل
ة  ال
ق�ة  م�  ال*:تفع   5B"_*ال  J
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  ١٦٩  


ات dBي واج":ار األف�ار وال_ل��:ات انفعال
ة غ
: سارة  أXه:وا ان,فاض في حاالت ال*(اج ال_ل,�
� �أن الB1انg الف_
BلBج
ة م� ال*�اع:  

ة وال�� م� ال"Bت: والقلF ، وOال"الي مع�9 ال!"ائج تف�ال_ل

في ال*عال1ة االنفعال
ة وهB مفهBم شامل ل*B*1عة واسعة م� االس":ات1
ات  اإل`1اب
ة ت ث: إ`1اب
ًا  

: االس"1ا�ات العا4ف
ة. 
  ل"غ

     ) )
داف
( وهای  �d GوDavis & Hayes,2011  (  رات األف:اد�العقل
ة ت�Bل ق ال
ق�ة  أن 
1
ات ال"!�
9 االنفعالي، ��
� ت*T!ه9 م� اخ"�ار انفعاالتهT�� 9ل ان 

ف اس":اتXB"قائي أف?ل، ل"

االنفعالي ل�5 4الب    9
�ال"!� العقل
ة وعالق"ها  ال
ق�ة  ال"ع:ف على  إلى  ال�احfة  ول>ل^ ت_عى 
  ال1امعة.

االنفعالي         9
وال"!� العقل
ة  ال
ق�ة   �
ب العالقة   Zت!اول ال"ي  ال_ا�قة  ال�راسات  دراسة وم� 

��ا ه�ل و جLن اب��pAاف(U1ك�Hill & Updegraff, 2012(    :لل"ع:ف على أث Zال"ي سع

) م� 4الب جامعة  ١٠٣م*ارسات ال
ق�ة العقل
ة في ال"!�
9 االنفعالي .ت�BنZ ع
!ة ال�راسة م� (
ل�ای: ومق
اس صعOBات   األ�عاد  العقل
ة خ*اسي  ال
ق�ة  مق
اس  ال�راسة   Zم�. واس", �س":ن 
م


: في  ال"!�
9 االنفعالي ل1:ات( وروم
:. وأسف:ت ال!"ائج ع� أن ال
قv عق�d )ا ب"*ایNً�ل
ًا م:ت
  Z*عي العا4في تBة وال
ال*�اع: وصعOBات انفعال
ة أقل، وأشارت أن العالقة ب
� ال
ق�ة العقل
م� خالل ت*ای( ال*�اع:، وأن ت!�
9 االنفعال تBسK العالقة ب
� ال
ق�ة العقل
ة وdًال م� الق�رة  


ة وت*ای( ال*�اع: اإل`1اب
ة�  . على ت�*ل ال*�اع: ال_ل
ل*ع:فة االرت�ا4ات ب
� ال
ق�ة    ))Lani, et al., 2018  ُأج�G1 دراسة الني وآخ�ون(و 


F مق
اس �ای
:  �٢١١ (العقل
ة وال"!�
9 االنفعالي. ت�BنZ ع
!ة ال�راسة م�Nًا وت9 ت�) 4ال
ال!"ائج ع�    Zف�d .االنفعالي  9
ال"!� 1
ات 
اس":ات  9

ل"ق های�ل�:غ  
ان �واس" العقل
ة،  لل
ق�ة 


9 والق�Bل، ب
!*ا ارت�ZN وجBد ار 
ت�ا� ب
� مB*1عة ت!�
9 ال*�اع: الBاع
ة إ`1اب
ًا  �إعادة ال"ق

ًا �االج":ار و ال"أمل ، وأشارت ال!"ائج إلى م_ارات  �ال*:اق�ة ال>ات
ة (ال*الح�ة وع�م ال�9T) سل

  م�"*لة `*�T م� خاللها ال
ق�ة العقل
ة ق� ت�_� م_"5B ال"!�
9 االنفعالي. 
  Gسع وpu!�سLن(ك!ا  م�ل�ج،  س
�ف�LUن،   & Stevenson, Millingsدراسة 

Emerson, 2019(    االنفعالي وال"ع:ف على  9
العقل
ة وال"!� ال
ق�ة   �
ب العالقة  ل�راسة 
�  م�J ق�رة أ�عاد dل م!ه*ا �ال"!�  �اله!اء ال!ف_ي والق�رة على ال"BافF. ت�BنZ ع
!ة ال�راسة م 

)١٧٤
�Nة، ) م� 4الب ال1امعة ، وت9 ت
F ال*قای
Q إل�":ون
ًا وش*لZ مقای
Q ال
ق�ة العقل
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  ١٧٠  


ات ال"أقل9 ،واله!اء ال!ف_ي . �dفZ ت�ل
الت الBسا4ة أن ال"�
ف   وال"!�
9 االنفعالي،dBوسل
مع االنه(ام
ة dان عامًال مه*ًا في العالقة ب
� dٍل م� األداء العقلي ال*:ن واألداء االنفعالي  

1
ات  غ
: ال*!�9 وأ�عاد اله!اء ال!
ف_ي ، وتBصلZ ال!"ائج وجBد تأث
: لل
ق�ة العقل
ة واس":ات
  ال"�
ف في ت�_
� ق�رة الNالب على ال"!�
9 االنفعالي. 

  العوامل المؤثرة في كلٍ من اليقظة العقلية والتنظيم االنفعالي
  wع�العBامل وال*"غ
:ات تع�د ال�راسات ال"ي ت!اولZ ال
ق�ة العقل
ة وال"!�
9 االنفعالي وعالق"ه*ا ب

  ال!ف_
ة، وم!ها: 
  ع
امل م�اج�ة :   -أ


ًا    -١    �أشارت �عw ال�راسات إلى ارت�ا� dٍل م� ال
ق�ة العقل
ة وال"!�
9 االنفعالي سل
  ) Omran,2011كAراسة ع!�ان ( �القلF العام، وقلF االخ"�ار، واالك"�اب ال!ف_ي والع�وان،

�
1
ات ال"!�
9 االنفعالياس"  ال"ي سعZ لل"ع:ف على العالقة ب
وdًال م� القلF واالك"�اب   :ات
) م� 4الب ال1امعة. وأشارت ال!"ائج إلى وجBد عالقة ارت�ا4
ة  ٤٨٤ل�5 ع
!ة مBTنه م� ( 


� القلF واإلك"�اب، Oر وBر ال�ارثي لألمB+"م ال>ات واالج":ار والBات ل
1
مBج�ة ب
� اس":ات
"�اب، ووجBد عالقة ارت�ا4
ة سال�ة دالة إح+ائ
ًا ب
�  ك*ا ُت!�ئ إ`1اب
ًا �أع:اض القلF واالك


� القلd F*ا  Oة و
�
K وال"قل
ل م� أه*
ة األح�اث ال_لN,"اإل`1ابي وال )
d:"ات ال
1
اس":ات
  .Fًا �أع:اض القل�  ت!�ئ سال

ال"ي سعZ ل�راسة العالقة ب
� ال"!�
9 االنفعالي ومع"ق�ات ما   )٢٠١٦ودراسة ح�ان م,!Lد (
) م� 4ال�ات جامعة الق+
9. اس",�مZ ١٥٠*ع:فة �قلF االم"�ان ل�5 ع
!ه مBTنه م� (وراء ال

1
ات ت!�
9 االنفعال ال*ع:ف
ة ل1:اناف_Tي وآخ:ون، ومق
اس ل*ع"ق�ات 
ال�راسة مق
اس الس":ات
  5B"_*ال ذوات  الNال�ات  أن  ال!"ائج ع�  وأسف:ت  االم"�ان.   Fلقل ومق
اس  ال*ع:فة  وراء  ما 

1
ات ( الق�Bلال*:تفع م� قل

( ال"ف�
:/ االج":ار    -F االم"�ان `*ل� إلى اس",�ام اس":اتd:ت
لBم اآلخ:�G )، ب
!*ا الNال�ات ذوات ال*_"5B ال*!,فw م� قلF االم"�ان    –ال"ف�
: ال�ارثي    –

1
ات ( لBم ال>ات  

( اإل`1ابي  –`*ل� إلى اس",�ام اس":اتd:"9 اإل`1ابي  -إعادة ال

إعادة ال"ق
  م!�Bر/ ت+Bر).ووضع –

)  aار41دKواش  aدراسة ساجاد Gك!ا سعSaijadi & Askarizadeh,2016(   إلى
  Fًال م!ه*ا �االك"�اب والقلd ور�مع:فة العالقة ب
� ال
ق�ة العقل
ة وال"!�
9 االنفعالي وال"!�  ب
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 ) م�  الع
!ة   ZنBت� �إی:ان.  �اهBنار   �شاه �1امعة   gNال dل
ة  ،  ٣٧٥ل�5 4الب  4ال�ًا   (
 �االنفعالي  واس",  9
ال"!� 1
ات 
اس":ات ومق
اس  األ�عاد  خ*اسي  العقل
ة  ال
ق�ة  
ان �اس"  Zم

  �
ب  :
�d ارت�ا�  ال!"ائج ع� وجBد  أسف:ت   .  Fوالقل اإلك"�اب  ل�ًال م�  ، ومق
اسًا  ال*ع:ف
ة 
  K�ارت   �
ح  ، واإلك"�اب   Fالقل و  العقل
ة  وال
ق�ة  االنفعالي   9
لل"!� ال*ع:ف
ة  1
ات 
اس":ات

1
ات    اإلك"�اب 

ة ، ب
!*ا ارت�ZN ال
ق�ة العقل
ة �االس":ات�1
ات ال*ع:ف
ة ال_ل
والقلF �االس":ات
ت!��ًا    :fاألك هي  
ة �ال_ل ال*ع:ف
ة  1
ات 
االس":ات وأن  االنفعالي،   9
لل"!� اإل`1اب
ة  ال*ع:ف
ة 

  �أع:اض االضN:ا�ات ال!ف_
ة ل�5 الNالب م� ال
ق�ة العقل
ة.  
ال"ي سعZ لل"!�  ب�ور  )Rocha, et al.,2018وأخ�ون( روشا #اإلضافة إلى دراسة 

كًال م� ال"!�
9 االنفعالي وال
ق�ة العقل
ة في خفw القلF ل�J 4الب ال1امعة. ت�BنZ ع
!ة  
) 4الg جامعى م� ال*!Nقة ال�*ال
ة �ال�:تغال . اس",�مZ ال�راسة مق
اس  ١٨٠ال�راسة م�(

الق  9

تق ومق
اس   ، العقل
ة  لل
ق�ة  لألخ:�G  فالد`ف
ا  العا4فة   9
ل"!� ومق
اس   ،  Fل
ال*fاب:  PHLMSوال>ات(  :
وال"ف�  9

ال"ق  �
ب ع�ی�ة  ارت�ا4ات  وجBد  ال!"ائج   Zوأوض�  .  (

وال
ق�ة العقل
ة مع القلd ، F*ا ُی!�ئ ال"ف�
: ال_ل�ي ال*"�:ر والق�Bل وال_عي ال*"فاق9 �أ�عاد 
.Fالقل  

) وآخ�ون   Lجاروفال دراسة   GوسعGarofalo, et al., 2019(    9
ال"!� ل�راسة 
اللف�ي   الع�وان  الع�وان(  وأ�عاد  العقل
ة  ال
ق�ة   �
ب  K
وس  :
d*"غ  - ال1_�J   –االنفعالي 


F مقای
Q ال
ق�ة العقل
ة، �٣٢٤ (الغ?g والع�اء). ت�BنZ ع
!ة ال�راسة م�Nش,+ًا، وت9 ت (
ضعف   أن  ال!"ائج   Zف�d  . والع�وان  االنفعالي،   9
اوال"!�  5B"_9  م
وال"!� العقل
ة  ل
ق�ة 

االنفعالي ارت�K مع م_"GBات م:تفعة م� الع�وان، و�dفZ ت�ل
الت ال"أث
:ات غ
: ال*�اش:ة أن  
عامل ع�م ت!�
9 العا4فة ال�ام!ة dان م_ وًال ع� العالقات (أJ ال"BسK) ب
� جBانg ال
ق�ة  

و  ال
ق�ة   9
ت!� أن  إلى  ال!"ائج  أشارت  d*ا  الع�وان.،  ارت�ا4
ة  وأ�عاد  له*ا عالقات  العا4فة 
  .  إ`1اب
ة مع م_"GBات أقل م� الع�وان
ة

اشارت �عw ال�راسات إلى ارت�ا� dٍل م� ال
ق�ة العقل
ة وال"!�
9 االنفعالي إ`1اب
ًا    -٢
ال�
اة   ع�  وال:ضا  ال!ف_ي،  واله!اء   ، وال_عادة   ، ال:فاه
ة  مfل  ال*"غ
:ات   wع�كAراسة  ب


Lف� وج�ل.�ت (U1ك�Christopher & Gilbert,2010(   ناتBTرة م�ال"ي سعZ ل*ع:فة ق
ال1امعة.   ل�5 ع
!ة م� 4الب  ال�
اة  �ال:ضا ع�    �ال"! في  العقل
ة  ع
!ة  ال
ق�ة   ZنBوت�
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) 4الg و4ال�ة �إح�5 جامعات أم:TGا، واس",�مZ ال�راسة مق
اس d!"اكي  ٣٦٥ال�راسة م�(
واإلك"�اب. وأXه:ت ال!"ائج أن ج*
ع مBTنات    لل
ق�ة العقل
ة ومق
اسًا ل�ًال م� ال:ضا ع� ال�
اة


ًا �اإلدراكات �ال
ق�ة العقل
ة ت:ت�K ارت�ا4ًا إ`1اب
ًا ب"ق�ی: ال>ات، وال:ضا ع� ال�
اة، وت:ت�K سل

ة وأع:اض اإلك"�اب ال!ف_ي. �  ال_ل

دراسة ه�فZ لل��ف ع� ال*ع"ق�ات  ) Castella, et al.,2013وأج�@ Tاس
�ال وآخ�ون (
حBل االنفعال وارت�ا4ها �ال"!�
9 االنفعالي وال:فاه وال?
F ال!ف_ي. ت�BنZ ع
!ة ال�راسة م� 

) 4ال�ًا في عل9 ال!فQ في ال*:حلة ال1امع
ة في جامعة س"انفBرد. واس",�مZ ال�راسة  ٢١٦(

ان لل*ع"ق�ات ال?*!
ة حBل االنفعاالت ومق
اس لل?
F ال�!ف_ي، ومق
اس ال:فاه ال!ف_ي،  اس"

ومق
اس لل"!�
9 االنفعالي. وأشارت ن"ائج ال�راسة إلى أن مع"ق�ات األش,اص حBل ق�رته9 
حBل  مع"ق�اته9  م�  ال!ف_ي   F
وال? �ال:فاه
ة  م!�ئ  م ش:  عBا4فه9 هي  في   9T�"ال على 

1
ات ت!�
9  العBا4ف ��Tل عام، ح
� تقBم ال*ع"ق�ات ال?*!
ة حBل االنفعال ب"Bج
ه اس":ات

  االنفعال ، وال"ي ب�ورها لها تأث
:ات مه*ة على ال:فاه
ة وال+�ة ال!ف_
ة. 

ب�L�pAن و�Tي(      ب
�    )Pidgeon & Keye, 2014وسعG دراسة   العالقة  ل�راسة 
) م�  ١٤١ال*:ونة وال
ق�ة العقل
ة وال:فاه
ة ال!ف_
ة ل�5 4الب ال1امعة. ت�BنZ الع
!ة م� (

واش" ال1امعة،  وال:فاه
ة 4الب  العقل
ة  وال
ق�ة  لل*:ونة  
انات �اس" ال�راسة على  أدوات   Zل*
ال!ف_
ة. أسف:ت ال!"ائج ع� وجBد ارت�ا� مBجg ب
� ال
ق�ة العقل
ة وال*:ونة ال!ف_
ة ، d*ا  
  . أك�ت على إمTان
ة ال"!�  �ال:فاه
ة ال!ف_
ة لNالب ال1امعة م� خالل ال*:ونة وال
ق�ة العقل
ة

إلى دراسة العالقة ب
� ال
ق�ة العقل
ة وال_عادة    )٢٠١٧دراسة على الLل�aA (هAفT    G!ا     
ال!ف_
ة ل�5 4الب جامعة ال*ل^ خال�، وd>ل^ م�5 إمTان
ة ال"!�  �ال_عادة ال!ف_
ة م� خالل  

) 4ال�ا و4ال�ة ، واس",�مZ ال�راسة مق
اس  ٢٧٥ال
ق�ة العقل
ة، وت�BنZ ع
!ة ال��� م� (
 ، ومق
اس ال_عادة ال!ف_
ة "Erisman & Roemerع�اد إی:س*ان وروم
:"م� إ  ال
ق�ة العقل
ة

  5�تع:gG أبB هاش9 . وخل+Z ن"ائج ال�راسة إلى وجBد م_"5B م"BسK م� ال
ق�ة العقل
ة ل
4الب ال1امعة، وd>ل^ وجBد عالقة ارت�ا4
ة دالة إح+ائ
ًا ب
� ال
ق�ة العقل
ة وال_عادة ال!ف_
ة  

د ال
ق�ة العقل
ة وهB االس"قالل ال>اتي ، في ح
� ل9 ت�� العالقة  في �ع� واح� فقK م� أ�عا
  �
دالة إح+ائ
ًا في ال�رجة ال�ل
ة وOق
ة األ�عاد، d*ا وج�ت ف:وق دالة إح+ائ
ًا ب
� ال1!_
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في ال
ق�ة العقل
ة ل+الح الNال�ات ، d*ا خل+Z ال!"ائج إلى إمTان
ة ال"!�  �ال_عادة ال!ف_
ة  

ة وذل^ ل�5 الNال�ات فقKم� خالل ال
ق�ة العقل.  

دراسة         GفAه عفانه(   ك!ا   A!,االنفعالي    )٢٠١٨م  9
ال"!�  �
ب العالقة  دراسة  إلى 
وال:ضا ع� ال�
اة وال"ع:ف على م_"d JBًال م!ها ع!� 4الب ال1امعة. ت�BنZ ع
!ة ال�راسة  

) لل�,+
 ٣٣٩م�  ال,*_ة  العBامل  مق
اس  ال�راسة   Zم�اس", ال1امعة.  4الب  م�  ة  ) 
ل:م?اني ومق
اس ال:ضا ع� ال�
اة ال*"ع�د األ�عاد إع�اد ن
OB!: وآخ:ون. وأXه:ت ال!"ائج  
وجBد درجة م"BسNة م� ال"!�
9 االنفعالي وال:ضا ع� ال�
اة ل�J ع
!ة ال�راسة، ووجBد عالقة 


( اإل`1ابي d:"9 االنفعالي ( ال

( على ال,KN    –ال"ق�ل    -إ`1اب
ة ب
� أ�عاد ال"!�d:"عادة  إ   –ال

ة ب
� أ�عاد ال"!�
9 االنفعالي ( لBم  �
9 اإل`1ابي) مع ال:ضا ع� ال�
اة ووجBد عالقة سل
ال"ق

  االج":ار) وال:ضا ع� ال�
اة .  -لBم اآلخ:�G   -ال>ات 
    Gدراسة ب�ان    ك!ا سع(Baran, et al.,2019)    ة
إلى ف�| العالقة ب
� ال*:ونة ال!ف_

اه
ة ال!ف_ي خالل مBاقف ال�
اة ال*,"لفة. ت�BنZ ع
!ة ال�راسة وdًال م� ال"!�
9 االنفعالي وال:ف
) 4الب ال1امعة، وت9 اس",�ام مق
اس ل�ل م� ال*:ونة ال!ف_
ة وال"!�
9 االنفعالي  ٤٧١م� (

  – وال:فاه
ة ال!ف_
ة. أسف:ت ال!"ائج ع� إمTان
ة ال"!�  �ال:فاه
ة ال!ف_
ة �أ�عادها (اإل`1اب
ة  

ة  ��ی: ال>ات ) م� خالل ال*:ونة ال!ف_
ة، وأن ال*:ونة ال!ف_
ة ت"BسK  تق  – ال*(اج
ة    –ال_ل

  العالقة ب
� ال:فاه
ة ال!ف_
ة وال"!�
9 االنفعالي.  
به�ف ال"ع:ف )  Walsh, Saab & Farb,2019وجاءت دراسة والw، وساب، وفارب (

 B5 4الب ال1امعة. ت��نZ ع
!ة  على أث: م*ارسة ال
ق�ة العقل
ة على م_"JB اله!اء ال!ف_ي ل
�ا. وdانZ م� أب:ز ال!"ائج ارتفاع ٤٥ال�راسة م�(!T� B"ة م� 4الب جامعة ت:ون�) 4الg و4ال

  5B"_م ان,فاض  مع  ال�راسة  لع
!ة  ال!ف_
ة  ال�الة  في  وت�_�  االن"�اه   في   9T�"ال  5B"_م
  ال?غ�B ل�یه9.

 ع
امل ش��ة:  –ب 
�عw العBامل ال�,+
ة d"ق�ی: ال>ات،  ارت�d Kٍل م� ال
ق�ة العقل
ة وال"!�
9 االنفعالي ب     

  :
ال�فاءة ال>ات
ة، وعBامل ال�,+
ة ال��:5، �اإلضافة إلى الق�رة على حل ال*�Tالت ، وال"ف�
ال*ع:في،    
ل f*"ال وdفاءة  االب"�ارGة  واالنفعال
ة   ، جانج اإل`1ابي  دراسة  أشارت   Aفق

إلى م_"5B ال
ق�ة العقل
ة وم_"5B تق�ی: ال>ات وم_"Jang & Jeon,2015 (    5BوجLن(
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ال+�ة ال!ف_
ة ل�5 4الب ال1امعة، ح
� سعZ ل�راسة العالقة ب
� ال
ق�ة العقل
ة وdًال م� 
) 4الg و4ال�ة م� 4الب إح�5 ٤٥٨تق�ی: ال>ات وال+�ة ال!ف_
ة. ت�BنZ ع
!ة ال�راسة م�( 


ة. واس",�مZ ال�راسة مOB!1ا الGرBd اس لي"جامعات
"  Leeق
اس ف
الدف
ا لل
ق�ة العقل
ة ومق
ل"ق�ی: ال>ات ومق
اس ال+�ة ال!ف_
ة. وdانZ م� أب:ز ال!"ائج هB ان,فاض م_"5B ال
ق�ة  
العقل
ة وارتفاع م_"d 5Bًال م� تق�ی: ال>ات وال+�ة ال!ف_
ة ل�J الNالب مع وجBد عالقة  

  ال>ات مع م_"5B ال
ق�ة العقل
ة. مBج�ة ذات داللة إح+ائ
ة ب
� ال+�ة ال!ف_
ة واح":ام 
1
ات ال"!�
9 االنفعالي وعالق"ها ��ل )  ٢٠١٥سعG دراسة ه�اء سلLم (     
ل�راسة اس":ات

ال*�Tالت ل�5 4الب ال*:حلة الfانGBة و4الب جامعة دم�F "دراسة مقارنة". ت�BنZ ع
!ة  
معة دم�F.  ) م� 4الب جا٧٣٢) م� 4الب ال+ف العاش: الfانJB ، و(٥٥٠ال�راسة م� (

ومق
اس  ، االنفعالي   9
ال"!� اس"�انة   Zم��!: اس",
" وO":س
� ه  & Heppnerعام 
Petersen   �
ال*:حل" 4الب  ت*"ع  ع�  ال!"ائج  وأXه:ت  ال*�Tالت.  حل  1
ات 
الس":ات  "

�*_"5B م"BسK في ج*
ع أ�عاد dًال م� ت!�
9 االنفعال وحل ال*�Tالت، ووجBد عالقة دالة  
ال�رجة  �
ب 4الب   اح+ائ
ا   5�ل ال*�Tالت  ل�ل  ال�ل
ة  وال�رجة  االنفعال   9
ل"!� ال�ل
ة 

  9
ت!� 1
ات 
اس":ات في  إح+ائ
ًا  داله  ف:وق  إلى ع�م وجBد  ال!"ائج  أشارت  d*ا   ،�
ال*:حل"

9 واالج":ار وذل^ ل+الح 4الب ال1امعة، مع وجBد 
1
"ي إعادة ال"ق
االنفعال �اس"f!اء اس":ات

ال*�Tلة  �G:تع  J��ع في  ع
!ة    ف:وق  ل+الح  ال�راس
ة  ال*:حلة   :
ل*"غ ت�عًا  الق:ار  وات,اذ 
  .�

  ال1امع

ل�راسة العالقة ب
� عBامل   )Purnamaningsih,2017وهAفG دراسة  بLرنام��4ا(     
ال1امعة.   4الب   5�ل االنفعالي   9
ال"!� 1
ات 
واس":ات م�  ال�,+
ة  ال�راسة  ع
!ة   ZنBت�

)٣٣٩ �ال  Zم�اس", ال1امعة.  4الب  م�  لل�,+
ة  )  ال,*_ة  العBامل  مق
اس  راسة 
. وأك�ت  "John & Gross" ومق
اس ال"!�
9 االنفعالي لB1ن وج:وس"Ramdhaniل:م?اني"

ن"ائج ال�راسة على إمTان
ة ال"!�  �ال"!�
9 االنفعالي لNالب ال1امعة م� خالل العBامل ال,*_ة 
  لل�,+
ة. 

راسة الق�رة ال"!� Gة للعBامل ال"ي سعZ ل�  )٢٠١٧ودراسة م,!A صالحات ورافع ال4غLل(
)  ٧٦٠ال��:5 لل�,+
ة �ال
ق�ة العقل
ة ل�J 4الب جامعة ال
:مBك . ت�BنZ ع
!ة ال�راسة م�(

" لل
ق�ة العقل
ة ، ومق
اس  Baerم� 4ل�ة م:حلة ال�TالBرBGس ، واس",�مZ ال�راسة مق
اس �ای:"
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"J:س"ا وماكBd اس
مق B4ُر م�   J<ال لل�,+
ة   5:�ال� .  Costa & McCraeالعBامل   "
وأXه:ت ن"ائج ال�راسة أن م_"5B ال
ق�ة العقل
ة dان م"BسNًا �اس"f!اء �ع� ال*:اق�ة dان م:تفعًا  
، d*ا �dفZ ال!"ائج ع� وجBد ف:وق ذات داللة إح+ائ
ة ُ̀ع(5 ل*"غ
: الQ!1 في �ع� ال*:اق�ة  

ف ال�ل
ة   :
ل*"غ ُتع(5  إح+ائ
ة  داللة  ذات  ف:وق  ، ووجBد  اإلناث  األ�عاد ل+الح  ي ج*
ع 
ال�9T على   �الBعي وع�م  الع*ل   J��ع في  اإلن_ان
ة  ال�ل
ات  الBصف ل+الح   ��ع �اس"f!اء 
ال,�:ة ال�اخل
ة ، ول+الح ال�ل
ات العل*
ة في ُ�ع�J ال*:اق�ة وع�م ال"فاعل مع ال,�:ة ال�اخل
ة 

) :
لعقل
ة وهى  %) م� ال
ق�ة ا  ٤,٢٥وأشارت ال!"ائج إلى وجBد أرOعة عBامل ساه*Z في تف_
  الُع+اب
ة وGق�ة ال?*
: واالع"�ال واالن�_ا4
ة. 

Gقام ال7لaL   دراسة  وT!ا  وال�فاءة   (2018)  علي  العقل
ة  ال
ق�ة   �
ب العالقة  ب�راسة 

ة ، واش"*لZ ال�راسة على ع
!ة قBامها (O:"ة ال
) 4الg، ١٥٤ال>ات
ة ل�5 ع
!ة م� 4الب dل

لل�فاءة ال>ات
ة. واXه:ت ن"ائج ال�راسة وجBد عالقة   و4�F عل
ه9 مق
اس لل
ق�ة العقل
ة، مق
اس
  ارت�ا4
ة ذات داللة إح+ائ
ة ب
� ال
ق�ة العقل
ة وال�فاءة ال>ات
ة.

ل*ع:فة عالقة dًال م� االب"�ارGة االنفعال
ة  )  ٢٠١٨وسعG دراسة �ارق ع.Aال�ح�� وأمل فLاز(

ل ال*ع:في لل*علBمات ل�J 4الب f*"فاءة الT� ة

ة جامعة    وال
ق�ة العقلO:"ة ال
الف:قة الfالfة �Tل

 ) ال�راسة م�  ال"�+
ل  ٣٦٠سBهاج. ت�BنZ ع
!ة  ) 4الg و4ال�ة م� م:تفعي وم!,ف?ي 
ال�راسي، واس",�مZ ال�راسة مق
اس االب"�ارGة االنفعال
ة الف:Gل ومق
اس �ای: لل
ق�ة العقل
ة 

ارت�ا4  عالقة  وجBد  ع�  ال!"ائج  وأسف:ت  ال*ع:في.  
ل f*"لل االب"�ارGة  ومق
اس  أ�عاد   �
ب 
ة 

ل ال*ع:في لل*علBمات ، وأشارت ال!"ائج ع� وجBد ف:وق  f*"فاءة الdة و
االنفعال
ة وال
ق�ة العقل
االنفعال
ة   االب"�ارGة  أ�عاد  م�  dل  في  ال�راسي  ال"�+
ل  وم!,ف?ي  م:تفعي  الNالب   �
ب

 �
ل ال*ع:في ل+الح م:تفعي ال"�+
ل الf*"فاءة الdة و
راسي وأن ال
ق�ة العقل
ة  وال
ق�ة العقل

ل ال*ع:في لل*علBمات �أ�عادها ال*,"لفة ل�5 الNالب م:تفعي  f*"فاءة الd دورًا هامًا في gتلع

 Z!
ت دJ     العقل
ة وال
ق�ة االنفعال
ة االب"�ارGة كًال م�  أن ال!"ائج  ال"�+
ل ال�راسي، d*ا ب

ل  �Tفاءة ال"!�  في دوراً f*"مات. ال*ع:في  الBلل*عل  

G!
اه فا�!ة    ك!ا  ال"ف�
:   )2019(   م<ل]دراسة  في  العقل
ة  ال
ق�ة   :
تأث ب�راسة 
) 4ال�ًا و4ال�ة مBزع
� �ال"_اوJ  ٤٠٠اإل`1ابي ل�5 4الب ال1امعة. ت�BنZ ع
!ة ال�راسة م�( 

 
�Nت �F  ح_g ال!Bع . وقامZ ال�احfة ب�!اء اخ"�ار لل
ق�ة العقل
ة وأخ: لل"ف�
: اإل`1ابي ، وOع
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  ١٧٦  

  :
العقل
ة وال"ف� �ال
ق�ة  ت"*"ع  ال�راسة  ال�راسة أن ع
!ة  ن"ائج  ال_
BTم":Gة أXه:ت  األدوات 
 ) :
  ) ٨٢١,٠اإل`1ابي وأن ه!اك تأث
: لل
ق�ة العقل
ة في ال"ف�
: اإل`1ابي ح
� بلغ م_"5B ال"أث

"Q
d مع
ار   g_ح عاٍل   5B"_م  BوهKiess أو لل!Bع(ذBdر/إناث)   :
تأث وجBد  ع�م   ،  "
    |(عل*ي ،ان_اني) في dل م� ال
ق�ة العقل
ة أو ال"ف�
: اإل`1ابي.ال",+
  ع
امل د��غ�اف�ة:  -ج

سعZ �عw ال�راسات ل*ع:فة الف:وق في dًل م� ال
ق�ة العقل
ة وال"!�
9 االنفعالي وال"ي ُتع(5  
ال"ي سعZ لل"ع:ف )  ٢٠١٩كAراسة سام� ع.Aالهادa (لع*:، وال",+| ال�راسي ، وال!Bع  

على م_"5B ت!�
9 االنفعال ل�5 4ل�ة م:حلة ال�TالBرBGس في جامعة الفالح ب�بي، والف:وق 
  9
ال"!� ال�راسة م�  في  ال�راس
ة. ت�BنZ ع
!ة  ال!Bع وال_!ة  ل�ٍل م�  االنفعالي وال"ي ت:جع 

)٢٣٠  Q
وd:وت  :
"!
وdاب هBف*ان  مق
اس  اس",�ام  وت9  ال1امعة،  4الب   (
"Hofmann,Carpenter & Curtiss ال!"ائج أن 4الب ال1امعة Zف�d9 االنفعالي . و
" لل"!�

الف:ع
ة  `*"ل�Bن درجة م"BسNة م� ت!�
9 االنفعال ب 
� األش,اص، وعلى ج*
ع ال*1االت 
لل*ق
اس �اس"f!اء م1ال ت!*
ة ال*�اع: اإل`1اب
ة ال>J أشارت ال!"ائج إلى أن م"BسK درجات 
درجات  في  إح+ائ
ة  دالة  ف:وق  وجBد  ع�م  إلى  ال!"ائج  وأXه:ت  م:تفعة،   Zانd الNالب 

وال!*>جة االج"*اع
ة)  -ال"ه�ئة    -ال*1االت (األخ> في ال�_�ان مBجهة ن�: الN:ف اآلخ:
تع(5 لل!Bع وال",+| وال_!ة ال�راس
ة �اس"f!اء �ع� ( ت!*
ة ال*�اع: اإل`1اب
ة) تع(5 لل!Bع  

  ل+الح اإلناث . 
ال"ي �dفZ ع� عالقة ال
ق�ة العقل
ة   )Atefeh, et al.,2014ودراسة أت�فا وأخ�ون(

ال*"غ
:ات(ال_�  wع�وال�ا  -ال!Bع-ب  J:واألس ال"عل
*ي   5B"_*4الب ال  5�ل ال+�
ة)  لة 

ان لل,لف
ة  �
ان الBعي واالن"�اه لل
ق�ة العقل
ة واس"�ال1امعة ، وت�BنZ أدوات ال�راسة م� اس"
ل�5 4الب  العقل
ة  ال
ق�ة   5B"_م أن  ال!"ائج  أXه:ت  ال+�
ة.  وال�الة  واُألس:Gة  
ة *
ال"عل

لعقل
ة وdل م� الع*: ) ، وع�م وجBد ب
� ال
ق�ة ا٧٧,٣ال1امعة في ال*_"5B ال*"BسK �ق
*ة( 

ة واُألس:Gة للNالب، ب
!*ا یBج� ارت�ا� مBجg ب
� ال
ق�ة العقل
ة وال�الة *
وال!Bع وال,لف
ة ال"عل

  ال+�
ة للNالب.
  
  



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥< << <<<<<<E<�‚ÃÖ]OMND<Et<çéÖçèO<DNLNL  
 

  ١٧٧  

  تعقيب  
ارت�ZN ال
ق�ة العقل
ة ارت�ا4ًا ا`1اب
ًا ب"ق�ی: ال>ات وال:ضا ع� ال�
اة وال+�ة ال!ف_
ة  -١

اإل`1ابي،    :
�اله!اء  وال"ف�   �ال"!  �T*` وأنه  االك"�اب،  وأع:اض  
ة �ال_ل �اإلدراكات  
ًا �وسل
  ال!ف_ي م� خالل ال
ق�ة العقل
ة. 

٢-  KسB"ا ت*d ،التT�*ات حل ال
1
ال"!�
9 االنفعالي ی:ت�K ا`1اب
ًا �ال:فاه
ة ال!ف_
ة واس":ات
ال!ف_
ة، وو  وال:فاه
ة  االنفعالي   9
ال"!�  �
ب العالقة  ال!ف_
ة  ب
�  ال*:ونة  إ`1اب
ة  جBد عالقة 


( اإل`1ابيd:"ال ال"!�
9 االنفعالي (  
( على ال,KN    – ال"ق�ل    -أ�عاد d:"9    –ال

ال"ق إعادة 

ة ب
� أ�عاد ال"!�
9 االنفعالي ( لBم ال>ات � - اإل`1ابي) مع ال:ضا ع� ال�
اة ووجBد عالقة سل

 �G:م اآلخBاة . -ل
  االج":ار) وال:ضا ع� ال�
لعقل
ة في ال�� م� األع:اض االنفعال
ة وتع(G( ال"!�
9 ال>اتي لالنفعاالت ُت_اع� ال
ق�ة ا- ٣

  ل�J 4الب ال1امعة. 
فإن ه>ا ال��� `_عى ل��� الق�رة ال"!� Gة لل
ق�ة    وان<الًقا م( ما س.i وفي ضLء ما تقAم     

ال"ي    –في ح�ود عل9 ال�احfة    -العقل
ة �ال"!�
9 االنفعالي ل�5 4الب ال1امعة، وال"ي ُتع� األولي  
ال��ف ع� دی!ام
ات ال�,+
ة ال**
(ة  ت!اولZ العالقة ب
� ال
ق�ة العقل
ة وال"!�
9 االنفعالي، و 

وق� اس"فادت ال�احfة م� ال�راسات ال_ا�قة  !,ف?ي ال
ق�ة العقل
ة،  ل*:تفعي ال
ق�ة العقل
ة ع� م
 �في اخ"
ار الع
!ة ح
� جاء مع�*ها م� ع
!ة 4الب ال1امعة ، d*ا ت1لZ أوجه االس"فادة ع!
ع*ا   
ة، ف?ًال +
ال"�, األدوات  وLع�اد  وان"قاء  الف:وض  و4:ح  اإلج:ائ
ة   9
ال*فاه اس",الص 

  "ائج ع!� م!اق�"ها الحًقا.`*�T اس",الصه م� تف_
:ات لل!
  : ف�وض ال.,-

 ُت!�ئ �عw أ�عاد ال
ق�ة العقل
ة دون غ
:ها �ال"!�
9 االنفعالي ل�J 4الب ال1امعة.   -١
تBج� ف:وق دالة إح+ائ
ًا ب
� م"BسNي درجات: الNالب، والNال�ات في dٍل م� ال
ق�ة    -٢

  .ال�رجة ال�ل
ة) –األ�عاد  ال�رجة ال�ل
ة) ، وال"!�
9 االنفعالي(  –العقل
ة( األ�عاد 
ال�رجة   –(األ�عاد    تBج� ف:وق دالة إح+ائ
ًا ب
� م"BسNي درجات dٍل م� ال
ق�ة العقل
ة- ٣

االنفعالى   9
وال"!� لل",+|   –(األ�عاد    ال�ل
ة)  تع(و  ال1امعة  ل�5 4الب  ال�ل
ة)  ال�رجة 
  أدبي).  –(عل*ي 

  تBج� ف:وق دالة إح+ائ
ًا ب
� م"BسNى درجات 4الب الف:قة الfان
ة وال:ا�عة في dٍل م�    -٤
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  ال�رجة ال�ل
ة) . –ال�رجة ال�ل
ة) وال"!�
9 االنفعالى (األ�عاد  – ( األ�عاد   ال
ق�ة العقل
ة   
  "لف ال�ی!ام
ات ال�,+
ة �اخ"الف درجة ال
ق�ة العقل
ة ل�5 4الب ال1امعة.ت,  -٥   

  الطريقة واالجراءات :
  اس���ام  ال��هج ال�صفي االرت�ا�ي وال��هج ال�ل����ي :  ت� منهج البحث-أ

    : عينة البحث-ب

  قامZ ال�احfة �إج:اء ال��� على ع
!ة م� 4الب ال1امعة وت�BنZ ع
!ة ال��� م*ا یلي: 
قامZ ال�احfة �إج:اء دراسة اس"Nالع
ة    ل!�!Lعة األولي "ع��ة الAراسة االس
<الع�ة":ا  -١

  ) 4الg و4ال�ة م� 4الب ال1امعة .٥٠لل"�قF م� م�Tلة ال�راسة على ع
!ة قBامها (
ت�BنZ م�    :  ال!�!Lعة ال&ان�ة لل
,قi م( ال56ائy الLK�Uم
�1ة ل!قای�s ال.,-  -٢

ة،  ٦٠(O:"ة ال
) 4ال�ًا و4ال�ة م� 4الب ال1امعة �ع�د م� ال�ل
ات ت*fلZ في (كل
ة الd ، gNل


ة ال:Gاض
ة).O:"ة ال
  كل
) م� 4الب ال1امعة م� dل
ات  ٢١٩ت�BنZ م� (  ال!�!Lعة ال&ال&ة" الع��ة الLK�Uم
�1ة":-٣

  gNال 
ة     –: O:"أع*اره9    -ال  Zت:اوح ال:Gاض
ة،  
ة O:"وال) �*"BسK  ٢٢- ١٩م�  عامًا،   (
)J:*٢٠.٥٩ع)Jار
  )، وال1�ول ال"الي یBضح تBزGع الع
!ة:٠٧٧. ١) وLن�:اف مع

  ) ت�ز)ع ع��ة ال%$# وفقًا ل��غ��ات ال��ع، وال���� والف�قة ل�الب ال�امعة١ج�ول (
  الع�د   كل�ة ال��/�ة ال�)اض�ة  كل�ة ال��/�ة  كل�ة ال�,  الع��ة

  ال���ر   ال�Lع
  اإلناث 

٢١  
٤٨  

٣٧  
٧٨  

١٦  
١٩  

٧٤  
١٤٥  

y56
  علي  ال
  أدبي

٦٩  
  

٣٥  
٨٠  

-  
٣٥  

١٠٤  
١١٥  

  ال�ان�ة  الف�قة الAراس�ة 
  ال�ا�عة

٤٣  
٢٦  

١٣  
١٠٢  

١٨  
١٧  

٧٤  
١٤٥  

  ٢١٩  ٣٥  ١١٥  ٦٩    اإلج!الي

  



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥< << <<<<<<E<�‚ÃÖ]OMND<Et<çéÖçèO<DNLNL  
 

  ١٧٩  

  أدوات البحث: -ج
 )  ة العقل�ة� ) .  ٢٠١٩تق��( وت�ج!ة فLق�ة رضLان  وال.اح&ة  :  مق�اس ال�ق
   ( وت�ج!ة  ال.اح&ة )��االنفعالى ( تق ����
 مق�اس ال
  : م5<فى )Uاد حAة ( إع�K��ارة ال!قابلة ال"ل�!
 )  ١٩٩٨اس
 سالمة A!اد وت�ج!ة أحAلة ال�!ل ( إع!"
  )١٩٧٠:  اخ
.ار ساكs ل
    "Mindfulness Scale ) مقياس اليقظة العقلية ( أوالً

 :  وصف ال�ق�اس

) ع�ارة مBزعة على �ع�ی� `BTنان في مB*1عها ال
ق�ة العقل
ة،  ٢٠ی"�Bن ال*ق
اس م� ( "     
  وه*ا:  ) ع�ارات ل�ل �ع� ١٠وBOاقع (


:    "present – moment awareness" الBعي (ال"+:ف الBاعي �الل��ة ال�ال
ة)  -١�Gُو :

:ات اآلن
ة ال�اخل
ة وال,ارج
ة ال*�
Nة وال*:ت�Nة  f*اث وال�إلى الBعي �ال_لBك وال*�اع: واألح

  �الف:د.
وهB تق�ل ال,�:ة أو ال"O:1ة دون إص�ار ح9T عل
ها بBصفها     "acceptance" :ال"ق�ل-٢ 

�ة أو س
�ة.     
  ج
�إع�اده  وُعِ:َف �*ق
اس     (Cardaciotto et al., 2008) وق�  قام dارداش
BتB وأخ:ون  

  Philadelphia Mindfulness S" فالدل
ف
ا لل
ق�ة العقل
ة

ل
� وأخ:ون (      d ل دراسةfة  م
� Kleinه>ا وق� ت9 اس",�امه في الع�ی� م� ال�راسات األج!

et al.,2015  )  Jود`*ار وG!ج  ودراسة   (Weng & Demarree,2019  رنBب ودراسة   ،(
)Bourne,2017ق�ة  ) وا
�ات وال+�ق في ق
اس الfة م� ال
ل"ي أشارت إلى ت*"عه ب�رجة عال

  العقل
ة.
  خ<Lات ت�ج!ة ال!ق�اس :-٢
 Philadelphia" ت9 اال4الع على ال!_,ة اإلن1ل
(Gة األصل
ة ل*ق
اس فالدلف
ا لل
ق�ة العقل
ة  -١ 

Mindfulness Scale" .  
ل*",++
� في اللغة اإلن1ل
(Gة ألخ�  ) م� ا  ٣ت9 ت:ج*ة ال*ق
اس، وع:ض ال":ج*ة على (    -٢ 

  آرائه9 ، وال"أك� م� مNا�قة الفق:ات ال*":ج*ة �أصBلها اإلن1ل
(Gة . 
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  ١٨٠  

ولل
أكA م( دقة ال
�ج!ة ت!G إعادة ت�ج!
ه م( الع��rة إلى اإلن�ل�14ة لل
أكA م( سالمة    -٣ 
  ص�اغة الع.ارات. 

  ال56ائy الLK�Uم
�1ة لل!ق�اس:  -٣ 

F ال*ق
اس علي ع
!ة  قBامها (�Nل�_اب    ٦٠ت9 ت ,FGًة ) م� 4الب جامعة ال(قاز�4ال�ًا و4ال

  ال,+ائ| ال_
BTم":Gة d*ا یلي  
  أوًال: صAق ال!ق�اس  

 :  ق ال!ف�داتAص  
ت9 ح_اب ص�ق ال*ف:دات ��_اب معامالت االرت�ا� ب
� درجات ال*ف:دات ودرجات األ�عاد ال"ي  

  ت!"*ي لها ( م�>وفًا م!ها درجة الع�ارة ) ، وال!"ائج مBض�ة d*ا یلي:  
  

)  داللة معامالت االرت%ا: ب�8 درجات الع%ارات ودرجات األ6عاد ال�ي ت���ي لها (م$4وفًا م�ها درجة  ٢ج�ول (
  <ال%ًا و<ال%ًة )   ٦٠ارة)  على مق�اس ال�ق@ة العقل�ة ل�? <الب ال�امعة (  ن=  الع%

          JB"_م �    ٠.٠١** دال ع!� م_"JB         ٠.٠٥* دال ع!
ی"?ح م� ال1�ول أن ج*
ع معامالت االرت�ا� ب
� درجات الع�ارات ودرجات األ�عاد ال"ي      

  )  5B"_م �و ), وه>ا `ع!ي ٠١  -و٠٥ت!"*ي لها ( م�>وفًا م!ها درجة ال*ف:دة) دالة إح+ائ
ًا  ع!
  ص�ق ج*
ع مف:دات ال*ق
اس.

 6ع� ال���ف ال�اعي 6ع�  الق%�ل 
معامل  

االرت%ا: 6ال%ع� 
ح4ف   مع 

  درجة ال�ف�دة

رقG ا  
  ال�ف�دة

معامل  
االرت%ا: 6ال%ع� 

مع ح4ف  
  درجة ال�ف�دة

 Gرق
  ال�ف�دة

معامل  
االرت%ا: 6ال%ع� 

مع ح4ف  
  ال�ف�دةدرجة 

 Gرق
  ال�ف�دة

معامل  
االرت%ا: 6ال%ع� 

مع ح4ف  
  درجة ال�ف�دة

 Gرق
  ال�ف�دة

١ * ٠.٢٨٨  ١١ * ٠.٢٩٨  ٢ * ٠.٣١٣ ١٢ * ٠.٣٤٢  
٣ ** ٠.٣٤٤  ١٣ ** ٠.٤٣١  ٤ * ٠.٢٧٧  ١٤ ** ٠.٤١١  
٥ * ٠.٢٧٧  ١٥ ** ٠.٤٩٩  ٦ ** ٠.٤٧٦  ١٦ ** ٠.٤٤٤  
٧ ** ٠.٤٠٨  ١٧ ** ٠.٤٧٦  ٨ ** ٠.٣٨٣  ١٨ * ٠.٢٧٨  
٩  ** ٠.٥١٩  ١٩  ** ٠.٥٤٢  ١٠  * ٠.٢٩٥  ٢٠ ** ٠.٥٨٥  
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  ١٨١  

   ثان�ًا: االتUاق الAاخلي
 �
درجات ال*ف:دات ودرجات األ�عاد ال"ي ت!"*ي لها، وال!"ائج d*ا  ت9 ح_اب معامالت االرت�ا� ب

 یلي: 
 ) معامالت االرت%ا: ب�8 درجات ال�ف�دات ودرجات األ6عاد ال�ي ت���ي لها ٣ج�ول (

 <ال%ًا و<ال%ًة )   ٦٠في مق�اس ال�ق@ة العقل�ة ل�? <الب ال�امعة ( ن= 
  الLاعي) ) ال.عA األول (ال
�5ف١( ) ال.عA ال&اني (الق.Lل)٢(

معامل  
  االرت%ا:

 Gرق
  ال�ف�دة

معامل  
 االرت%ا:

 Gرق
  ال�ف�دة

معامل  
  االرت%ا:

 Gرق
  ال�ف�دة

معامل  
  االرت%ا:

 Gرق
  ال�ف�دة

١ ** ٠.٣٩١  ١١ ** ٠.٤٤٦  ٢ ** ٠.٤٤٩  ١٢ ** ٠.٥٢٣  
٣ ** ٠.٤٩٤  ١٣ ** ٠.٥٧٨  ٤ * ٠.٣٢٨  ١٤ ** ٠.٥٦٦  
٥ ** ٠.٤١٦  ١٥ ** ٠.٦٠٦  ٦ ** ٠.٦٢٧  ١٦ ** ٠.٦٠٠  
٧ ** ٠.٥٧٢  ١٧ ** ٠.٦٢٥  ٨ ** ٠.٤٨٣  ١٨ ** ٠.٤٠٥  
٩  ** ٠.٦٤٠  ١٩  ** ٠.٦٥٦  ١٠  ** ٠.٣٩٢  ٢٠  ** ٠.٧١٠  

        JB"_م � ٠.٠١** دال ع!� م_"JB        ٠.٠٥* دال ع!
ع!ي: االت_اق ال�اخلي ل1*
ع   ی"?ح م� ال1�ول أن ج*
ع معامالت االرت�ا� دالة إح+ائ
ًا، وه>ا̀ 

    ال*ف:دات مع األ�عاد.
  :االتUاق الAاخلي لأل#عاد مع الAرجة ال"ل�ة لل!ق�اسثال&ًا: 

ال*ق
اس Tdل، ��_اب معامالت االرت�ا� ب
� درجات   ال�اخلي لأل�عاد مع  ت9 ح_اب االت_اق 
  األ�عاد وال�رجات ال�ل
ة لل*ق
اس، �اس",�ام معامل االرت�ا� " ب
:سBن "، ال!"ائج d*ا یلي:

  االرت%ا: ب�8 درجات األ6عاد وال�رجات الHل�ة) معامالت ٤ج�ول (
 <ال%ًا و<ال%ة )   ٦٠ل�ق�اس ال�ق@ة العقل�ة ل�? <الب ال�امعة (  ن= 

 ال�ق@ة العقل�ة   معامالت االرت%ا: مع ال�رجة الHل�ة لل�ق�اس 
  ) ال���ف ال�اعي ١(  ** ٠.٨٠٣
 ) الق��ل ٢( ** ٠.٧٢٦

             JB"_م � ٠.٠١** دال ع!� م_"JB        ٠.٠٥* دال ع!
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ی"?ح م� ال1�ول أن ج*
ع معامالت االرت�ا� ب
� درجات األ�عاد وال�رجات ال�ل
ة لل*ق
اس دالة 
  JB"_م �لل*ق
اس,  ٠.٠١إح+ائ
ًا ( ع! ال�ل
ة  ال�رجة  ) , وه>ا `ع!ي ات_اق ج*
ع األ�عاد مع 

  وG"�قF ث�ات األ�عاد.
 ل!ق�اسرا#عًا: ث.ات ا

 (ون.اخ�T ) ال&.ات #!عامل ألفا:  
  ،اخ لأل�عاد�ت9 ح_اب معامالت ألفا )مع  ح>ف dل مف:دة( ث9 ح_اب معامالت ألفا d:ون

  وال!"ائج  d*ا یلي:
 �ال�ًا و�ال�ًة)   ٦٠)  داللة معامالت ألفا  �ون�اخ أل�عاد مق�اس ال�ق�ة العقل�ة ل�� �الب الامعة ( ن=  ٥ج�ول (

ح>ف الع�ارة) أقل م� أو ت_اوJ معامل ألفا لل�ع�   ی"?ح م� ال1�ول أن ج*
ع معامالت ألفا ( مع
  ال>J  ت!"*ي له الع�ارة، وه>ا `ع!ي ث�ات ج*
ع ع�ارات ال*ق
اس.  

 �ة: ال&.ات #ال
�4ئة ال�5ف  

:مان/ ب:اون، وج"*ان)،  ��ات �ال"1(ئة ال!+ف
ة لأل�عاد وال�رجات ال�ل
ة (�G:Nق"ي: سfت9 ح_اب ال

  وال!"ائج d*ا یلي:
 

  ) معامالت الO%ات 6ال��Nئة ال��ف�ة ( ��6)ق�ي: س%��مان/ب�اون , وج��ان)٦ج�ول (

 Aل #عL.اعي   القL�5ف ال
  #عA ال
معامل ألفا 
مع ح4ف  

  ال�ف�دة

 Gرق
  ال�ف�دة

معامل ألفا 
مع ح4ف  

  ال�ف�دة

 Gرق
  ال�ف�دة

معامل ألفا 
مع ح4ف  

  ال�ف�دة

 Gرق
  ال�ف�دة

معامل ألفا 
مع ح4ف  

  ال�ف�دة

 Gرق
  ال�ف�دة

١  ٠.٧١١  ١١  ٠.٧١٠  ٢  ٠.٦٥٦  ١٢  ٠.٦٤٦  
٣  ٠.٦٩٤  ١٣  ٠.٦٨٠  ٤  ٠.٦٥٤  ١٤  ٠.٦٣٢  
٥ ٠.٧١٠  ١٥ ٠.٦٧٤  ٦ ٠.٦١٨  ١٦ ٠.٦٢٥  
٧ ٠.٦٨٤  ١٧ ٠.٦٧٢  ٨ ٠.٦٥٣  ١٨  ٠.٦٦٣  
٩  ٠.٦٨٧  ١٩  ٠.٦٦٤  ١٠  ٠.٦٧٠  ٢٠  ٠.٥٩٥  

  ٠.٧١٢معامل ألفا لل.عA األول =    ٠.٦٧١معامل ألفا لل.عA ال&اني =  
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  <ال%ًا و<ال%ًة )  ٦٠ل�ق�اس ال�ق@ة العقل�ة ل�? <الب ال�امعة ( ن= 
  ال�ق�ة العقل�ة  ال&.ات #<�1قة: س.��مان/  ب�اون  ال&.ات #<�1قة: ج
!ان

  ) ال"+:ف الBاعي١( ٠.٦٦٣ ٠.٦٥٩
 ) الق�Bل ٢(  ٠.٧٥١  ٠.٧٤٣
 ال�رجة ال�ل
ة لل
ق�ة العقل
ة  ٠.٦١١ ٠.٦٠٧


:مان/ ب:اون، ��ات �ال"1(ئة ال!+ف
ة ( �G:Nق"ي: سf9 معامالت ال
ی"?ح م� ال1�ول أن ج*
ع ق

ًا, وت�ل علي ث�ات ج*
ع األ�عاد وث�ات ال*ق
اس Tdل. وج"*ان�    ) ، ق
9 م:تفعة ن_

م� إج*الي اإلج:اءات ال_ا�قة ی"?ح ث�ات وص�ق مق
اس ال
ق�ة العقل
ة ( ال*ف:دات       واأل�عاد 
)  ١ع�ارة) مل�F (  ٢٠وال*ق
اس Tdل)، `*�T األخ> بها ال+Bرة ال!هائ
ة لل*ق
اس ( ال*BTنة م�  


F علي الع
!ة األساس
ة.صال�ة لل"�N  
  ع.ارات ال!ق�اس و��1قة ت5,�,ة    

)  ١٠) ع�ارة مBزعة على �ع�ی� dل �ع� مBTن م� (٢٠ی"�Bن ال*ق
اس فى صBرتة ال!هائ
ة م� (
   ع�ارات 

  ) ١٩- ١٧- ١٥- ١٣-١١-٩- ٧-٥- ٣- ١ع�ارت ال�ع� األول : ال"+:ف الBاعى (
)                                   ٢٠- ١٨- ١٦- ١٤- ١٢-١٠-٨- ٦- ٤- ٢الق�Bل      ( ع�ارات ال�ع� الfانى :

    �
  وأمام dل ع�ارة ثالثة خ
ارات `1
g عل
ها ال*ف�Bص  بBضع عالمة صح أمام ما ی!اس�ة  ��
�F ت*ام )    =    N!٣(ت    
�F الى ح� ما ) =    N!٢(ت  
      =       (F
N!١( ال ت          
  درجة   �٦٠ل
ة لل*ق
اس =  وال�رجة ال 
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   "Emotion Regulation Scale" : (ثانيا ) مقياس التنظيم االنفعالي

 وصف ال�ق�اس  : 


في  ١٩وB�"Gن ال*ق
اس م� (       XB9 االنفعالي ال

�: ال"!�_
) ع�ارة، مBزعة على �ع�ی� رئ

في (داخلي وخارجي) وdل ُ�ع� رئ
_ي ی!ق_9 إلى  XBال :
( داخلي وخارجي) وال"!�
9 االنفعالي غ

1
ات ال"!�
9 االنفعالي على ال!�B ال 

� لل"!�
9 االنفعالي ، وُتع:ف اس":ات"
1
  "الي: اس":ات

في ال�اخلي (تBافF داخلي)  -١ XB9 االنفعالي ال

: إلى      "functional internal "ال"!��Gُو


فها  XBة وت

K م� أجل ت�ق
F األه�اف أو ال!�ا� �اإلضافة إلى ت�ف
( ال,�:ات االنفعالN,"ال
  ) ع�ارات  ٥في ال*:ات القادمة.  و�G"*ل على ( 


في ال - ٢ XB9 االنفعالي ال

: إلى     "functional external ",ارجي )تBافF خارجي( ال"!��Gُو
ما   ��يء  الف:د  `�ع:  ع!�ما   �G:اآلخ م�  ال!+
�ة  أو   Jال:أ� ال*�ارdة  أو  ال*_ان�ة   g4ل

  ) ع�ارات  ٤`�غله.و�G"*ل على (  
داخلي)-٣   FافBت ع�م  ال�اخلي(  
في XBال  :
غ  9
ال"!�  9
    "dysfunctional internal"ال"!�


: إل�Gُةو
1
ات تع
F وت*!ع ال,�:ة االنفعال
  ) ع�ارات    ٥ال�اخل
ة للف:د. و�G"*ل على (   ى اس":ات

في ال,ارجي  (ع�م تBافF خارجي)-٤XBال :
    "dysfunctional external"ال"!�
9 االنفعالي غ


: �_لBك انفعالي غ
: مق�Bل ت1اه اآلخ:�G أو األش
اء م� حBل الف:د و�G"!ل  �
: إلى ال"ع�Gُو
  ) ع�ارات   ٥على ( 
�Q وOاور      
ف
ل ال*ق
اس   ب"أل
ف  ه>ا  قام   �ت(Phillips & Power, 2007)      9وق و 

�راسة م�ادو وOاردال (d ة
� Machado & Pardalاس",�امه في الع�ی� م� ال�راسات األج!
 Deplus et)، ودراسة دی�لQ وآخ:ون ( Mills et al,2015) ودراسة م
ل( وآخ:ون (  2013,

al,2016  9
ال"!� �ات وال+�ق في ق
اس fال ال*ق
اس ب�رجة عال
ة م�  ) وق� أشارت إلى ت*"ع 
  االنفعالي.

  خ<Lات ت�ج!ة ال!ق�اس : -
االنفعالي  -١   9
ال"!� ل*ق
اس  األصل
ة  اإلن1ل
(Gة  ال!_,ة  على  اال4الع   Emotion" ت9 

Regulation Scale" .  
) م� ال*",++
� في اللغة اإلن1ل
(Gة ألخ�    ٣ت9 ت:ج*ة ال*ق
اس، وع:ض ال":ج*ة على (    -٢ 

  آرائه9 ، وال"أك� م� مNا�قة الفق:ات ال*":ج*ة �أصBلها اإلن1ل
(Gة . 
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ولل
أكA م( دقة ال
�ج!ة ت!G إعادة ت�ج!
ه م( الع��rة إلى اإلن�ل�14ة لل
أكA م( سالمة    -٣ 
  ص�اغة الع.ارات. 

  :  ال56ائy الLK�Uم
�1ة لل!ق�اس 

F ال*ق
اس علي ع
!ة قBامها (�Nوذل^ ل�_اب    ٦٠ت9 ت FGًة) م� 4الب جامعة ال(قاز�4ال�ًا و4ال
  ال,+ائ| ال_
BTم":Gة d*ا یلي : 

  أوال: صAق ال!ق�اس   
  :ق ال!ف�داتAص  

ت9 ح_اب ص�ق ال*ف:دات ��_اب معامالت االرت�ا� ب
� درجات ال*ف:دات ودرجات األ�عاد ال"ي  
                   !ها درجة الع�ارة) ، وال!"ائج مBض�ة d*ا یلي: ت!"*ي لها ( م�>وفًا م

ب�8 درجات ال�ف�دات ودرجات األ6عاد ال�ي ت���ي لها (6ع� خ4ف الع%ارة)    )  داللة  معامالت اإلرت%ا:٧ج�ول (
  <ال, و<ال%ة )  ٦٠في مق�اس ال��@�G اإلنفعالي ل�? <الب ال�امعة ( ن= 

) ت*��( انفعالي غ�� ٤(
و�0في خارجي( ع�م 

 ت3اف1 خارجي)

) ت*��( انفعالي غ�� ٣(
و�0في داخلي(ع�م ت3اف1  

 داخلي) 

و�0في  ) ت*��( انفعالي ٢(
 خارجي ( ت3اف1 خارجي)

) ت*��( انفعالي و�0في  ١(
  داخلي( ت3اف1 داخلي ) 

معامل االرت�ا4  
�ال�ع� مع ح7ف  
 درجة ال;ف�دة 

رق( 
  ال;ف�دة 

معامل االرت�ا4  
�ال�ع� مع ح7ف  
  درجة ال;ف�دة 

رق( 
  ال;ف�دة 

معامل االرت�ا4  
�ال�ع� مع ح7ف  
  درجة ال;ف�دة 

رق( 
  ال;ف�دة 

معامل االرت�ا4  
مع ح7ف   �ال�ع�

  درجة ال;ف�دة 

رق( 
  ال;ف�دة 

١ * ٠.٣٢٣  ٢ ** ٠.٣٩٨  ٣ ** ٠.٤١٢  ٤ ** ٠.٣٩٤  
٥ ** ٠.٤١٢  ٦ ** ٠.٥٧٤  ٧ * ٠.٢٨٨  ٨ ** ٠.٣٩٥  
٩ ** ٠.٤١٧  ١٠ ** ٠.٤٧٢  ١١ ** ٠.٣٨٩  ١٢ ** ٠.٤٠١  
١٣ ** ٠.٣٩٧  ١٤ ** ٠.٣٩٣  ١٥ ** ٠.٣٨٦  ١٦ ** ٠.٤٢٨  
١٧  ** ٠.٥٩٩      ١٨  ** ٠.٤٠٥  ١٩  ** ٠.٥٢٧  

        JB"_م � ٠.٠١** دال ع!� م_"JB         ٠.٠٥* دال ع!
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ی"?ح م� ال1�ول أن ج*
ع معامالت االرت�ا� ب
� درجات ال*ف:دات ودرجات األ�عاد ال"ي ت!"*ي  
  ) 5B"_م �و  ) ، وه>ا `ع!ي  ٠١  -و   ٠٥لها ( �ع� ح>ف ال*ف:دة )  ذات داللة اح+ائ
ةع!

  ص�ق ج*
ع مف:دات ال*ق
اس.
   ثان�ًا: االتUاق الAاخلي

ت9 ح_اب معامالت االرت�ا� ب
� درجات ال*ف:دات ودرجات األ�عاد ال"ي ت!"*ي لها، وال!"ائج d*ا  
  یلي: 

 ) معامالت االرت%ا: ب�8 درجات الع%ارات ودرجات األ6عاد ال�ي ت���ي لها٨ج�ول (
 <ال%ًة )<ال%ًا و     ٦٠في مق�اس ال��@�G االنفعالي ل�? <الب ال�امعة ( ن = 

�في ٤(Tو  ��غ  G�ت�@  (
�ف  Hت (ع�م  خارجي 

 خارجي)

�في ٣(Tو  ��غ  G�ت�@  (
�ف داخلي) Hداخلي (ع�م ت 

�في  ٢(Tو  G�ت�@  (
  خارجي 

�ف خارجي)Hت) 

�في  ١(Tو  G�ت�@  (
  داخلي

�ف داخلي)Hت)  
معامل  
  االرت%ا:

 Gرق
  ال�ف�دة

معامل  
  االرت%ا:

 Gرق
  ال�ف�دة

معامل  
  االرت%ا:

 Gرق
 ال�ف�دة

معامل  
  االرت%ا:

 Gرق
  ال�ف�دة

١ ** ٠.٥٦٩  ٢ ** ٠.٥٢١  ٣ ** ٠.٧٣٧ ٤ ** ٠.٦٣٩  
٥ ** ٠.٦٥١  ٦ ** ٠.٦٩٥  ٧ ** ٠.٣٩٨  ٨ ** ٠.٦١٥  
٩ ** ٠.٦٦٧  ١٠ ** ٠.٥٩٤  ١١ ** ٠.٥٥٨  ١٢ ** ٠.٥٢٨  
١٣ ** ٠.٥١٤  ١٤ ** ٠.٥٢٩  ١٥ ** ٠.٥٥٣ ١٦ ** ٠.٥٧٥  
١٧  ** ٠.٧٧٨      ١٨  ** ٠.٥٨٧  ١٩  ** ٠.٧٧٦  

        JB"_م � ٠.٠١** دال ع!� م_"JB        ٠.٠٥* دال ع!
ع!ي: االت_اق ال�اخلي ل1*
ع   ی"?ح م� ال1�ول أن ج*
ع معامالت االرت�ا� دالة إح+ائ
ًا، وه>ا̀ 

  الع�ارات مع األ�عاد. 
  ثال&اً: االتUاق الAاخلي لأل#عاد الف�ع�ة مع األ#عاد ال�ئ�Uة 


� لل*ق
اس: ( ال"!�
9 االنفعالي  _
ت9 ح_اب االت_اق ال�اخلي لأل�عاد الف:ع
ة مع  ال�ع�ی� ال:ئ

في), ��_اب معامالت االرت�ا� ب
� درجات األ�عاد الف:ع
ة  XBال :

في, وال"!�
9 االنفعالي غXBال

ال  �:ئ
Q األول (  ( األول " ت!�
9 انفعالي داخلي "والfاني " ت!�
9 انفعالي خارجي") مع  ال�ع

في داخلي" وال:ا�ع"  Xو :

في) , ودرجات األ�عاد الف:ع
ة ( الfال�" ت!�
9 غXB9 االنفعالي ال
ال"!�
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في)  �اس",�ام  XBال :

في خارجي") , مع ال�ع� ال:ئ
Q الfاني ( ال"!�
9 االنفعالي غXو :
ت!�
9 غ
  معامل االرت�ا� " ب
:سBن " , ال!"ائج مBض�ة d*ا یلي: 

  ) معامالت االرت%ا: ب�8 درجات األ6عاد الف�ع�ة ودرجات األ6عاد ال�ئ�Xة ٩ج�ول (
 <ال, و<ال%ة )  ٦٠ل�ق�اس  ت�@�G االنفعاالت ل�? <الب ال�امعة (  ن= 

8�X� األ6عاد الف�ع�ة ل�ق�اس ت�@�G االنفعاالت   معامالت االرت%ا: مع درجات ال%ع�ی8 ال�ئ
  ) ت*(�) و&�في داخلي ( ت"�ف داخلي) ١(  ** ٠.٨٧٢
  ) ت*(�) و&�في خارجي ( ت"�ف خارجي)٢(  ** ٠.٧٨٤
  ) ت*(�) غ�� و&�في داخلي ( ع-م ت"�ف داخلي) ٣(  ** ٠.٧٥٥
  ) ت*(�) غ�� و&�في خارجي ( ع-م  ت"�ف داخلي) ٤(  ** ٠.٨٣٤

       JB"_م � ٠.٠١** دال ع!� م_"JB         ٠٥. ٠* دال ع!
ی"?ح م� ال1�ول أن ج*
ع معامالت االرت�ا� ب
� درجات األ�عاد الف:ع
ة وال�رجات ال�ل
ة لأل�عاد 

  JB"_م �) , وه>ا `ع!ي ات_اق ج*
ع أ�عاد ال*ق
اس، ٠١. ٠ال:ئ
_ة لل*ق
اس دالة إح+ائ
ًا ( ع!
  وG"�قF ث�ات األ�عاد.
  را#عًا: ث.ات ال!ق�اس

  : ال&.ات #!عامل ألفا ( �Tون.اخ)) ١(
ح_اب معامالت ألفا (مع  ح>ف dل مف:دة) ث9 ح_اب معامالت ألفا d:ون�اخ لأل�عاد ، وال!"ائج   ت9  

  ك*ا یلي: 
<ال,   ٦٠) معامالت  ألفا  ]�ون%اخ أل6عاد مق�اس ت�@�G االنفعاالت ل�? <الب ال�امعة ( ن= ١٠ج�ول (

  و<ال%ة ) 
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ح>ف ال*ف:دة) أقل م� أو ت_اوJ معامل ألفا   ی"?ح م� ال1�ول أن ج*
ع معامالت ألفا ( مع  
  لل�ع� ال>J  ت!"*ي له ال*ف:دة، وه>ا `ع!ي ث�ات ج*
ع مف:دات ال*ق
اس.   

  �ة: ال&.ات #ال
�4ئة ال�5ف ) ٢( 

:مان/ ب:اون , وج"*ان)، ��ات �ال"1(ئة ال!+ف
ة لأل�عاد وال�رجات ال�ل
ة (�G:Nق"ي: سfت9 ح_اب ال

  وال!"ائج d*ا یلي:
) معامالت الO%ات 6ال��Nئة ال��ف�ة ( ��6)ق�ي: س%��مان/ب�اون , وج��ان) ل�ق�اس ال��@�G االنفعالي ١١ج�ول(

  <ال, و<ال%ة )  ٦٠ل�? <الب ال�امعة (  ن= 

) ت*��( انفعالي غ�� ٤(
ت3اف1   و�0في خارجي( ع�م

 خارجي)

) ت*��( انفعالي غ�� ٣(
و�0في داخلي ( ع�م ت3اف1 

 داخلي) 

) ت*��( انفعالي  ٢(
و�0في خارجي ( ت3اف1  

 خارجي)

) ت*��( انفعالي  ١(
و�0في داخلي( ت3اف1  

  داخلي ) 
معامل ألفا مع  
  ح7ف ال;ف�دة 

رق( 
  ال;ف�دة 

معامل ألفا مع  
  ح7ف ال;ف�دة 

رق( 
  ال;ف�دة 

معامل ألفا  
مع ح7ف  
  ال;ف�دة 

رق( 
  ال;ف�دة 

معامل ألفا  
مع ح7ف  
  ال;ف�دة 

رق( 
  ال;ف�دة 

١  ٠.٦١٣  ٢  ٠.٥٨٨  ٣  ٠.٦١٢  ٤  ٠.٥٦٢  
٥  ٠.٥٦١  ٦  ٠.٥٩١  ٧  ٠.٦٢٢  ٨  ٠.٥٨٧  
٩ ٠.٥٥٧  ١٠ ٠.٦٠١  ١١ ٠.٦٠٧  ١٢ ٠.٦٠٥  
١٣ ٠.٦٠٧  ١٤ ٠.٥٨٧  ١٥ ٠.٦٢٣  ١٦ ٠.٥٩٣  
١٨  ٠.٦٠٠  ١٩  ٠.٤٧٩    

معامل ألفا لل�ع� ال=اني =  
٠.٦٠٧  

١٧  ٠.٤٦٢  
معامل ألفا لل�ع� ال�ا�ع =  

٠.٦٢٢  
معامل ألفا لل�ع� ال=ال< = 

٠.٦٢٥  
معامل ألفا لل�ع� األول =  

٠.٦٢٩  

ال=�ات �A�@قة :  
 جB;ان 

ال=�ات �A�@قة: س���مان/   
  ب�اون 

 الB*��( االنفعالي 

  (ت�اف� داخلي)) ت���� انفعالي و	�في داخلي ١( ٠.٦١٣ ٠.٦٠٥
  ) ت���� انفعالي و	�في خارجي ت�اف� خارجي) ٢(  ٠.٦٠٢  ٠.٦٠٢
) ت���� انفعالي غ�� و	�في داخلي ( ع�م ت�اف� ٣( ٠.٥٦٦ ٠.٥٤٩

  داخلي)
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  ١٨٩  


:مان/       ��ات �ال"1(ئة ال!+ف
ة ( �G:Nق"ي: سf9 معامالت ال
ی"?ح م� ال1�ول أن ج*
ع ق

ًا، وت�ل علي ث�ات ج*
ع األ�عاد وث�ات ال*ق
اس Tdل. ب:اون،  وج"*ان�  ) ، ق
9 م:تفعة ن_

م� إج*الي اإلج:اءات ال_ا�قة ی"?ح ث�ات وص�ق ال*ق
اس (ال*ف:دات واأل�عاد وال*ق
اس Tdل)،  
ال*BTنة م�    وأن لل*ق
اس (  ال!هائ
ة  الع
!ة األساس
ة    ١٩ال+Bرة  
F علي �N"لل ع�ارة) صال�ة 

)F٢مل�.(  
  وصف الL5رة ال�هائ�ة لل!ق�اس و��1قة ت5,�,ة   

  ) ع�ارة  مBزعة على األ�عاد ال"ال
ة :   ١٩ی"�Bن ال*ق
اس م� (  

في  داخلى ع�اراته      (   -١X9 انفعالى و
  )  ١٧-١٣- ٩-٥- ١ت!�

فى خارجى ع�اراته        (   -٢X9 انفعالى  و
  )  ١٤-١٠- ٦-٢ت!�

فى داخلى ع�اراته (   -٣Xو :
  )   ١٨-١٥- ١١- ٧- ٣ت!�
9 انفعالى غ

فى خارجى ع�اراته (    - ٤Xو :
  )  ١٩- ١٦-١٢-٨- ٤ت!�
9 انفعالى غ

 �
  وأمام dل ع�ارة ثالثة خ
ارات `1
g عل
ها ال*ف�Bص بBضع عالمة صح أمام ما ی!اس�ة ��
      ٣( أفعل ذل^ دائ*ا )   =      
  ٢( أفعل ذل^ اح
انا)   =      

    ١( ال أفعل ذل^ إ4القا) =     
     ٥٧وال�رجة ال�ل
ة لل*ق
اس=      

  ثال'ا: أدوات ال$راسة ال!ل�����ة 
  ) ١٩٩٨اس
!ارة ال!قابلة ال"ل����Kة (إعAاد: حU( ع.Aال!ع<ي،  -١

مقابلة ت"1ه ل�راسة ال"ارGخ االج"*اعي لل�الة وال ت:d( على ت�,
| األع:اض، بل ت"1ه    وهى
وال�راسة  �األس:ة  األس:Gة وعالق"ه  الف:د وX:وفه  ح
اة  
ة ع� _
رئ معلBمات  لل�+Bل على 

  وزمالئه. 
  

) ت���� انفعالي غ�� و	�في خارجي ( ع�م  ت �ف  ٤( ٠.٦٧٧ ٠.٦٦٨
  داخلي)

  االنفعالي ال�	�في لالنفعاالت)  ال&ع� ال�ئ�$ األول ( ال!����  ٠.٦٥١  ٠.٦٤٠
ال�	�في   ٠.٦٢٤ ٠.٦١٩  �غ� االنفعالي  ال!����   ) ال*اني  ال�ئ�$  ال&ع� 

  لالنفعاالت)
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  ١٩٠  

  :ال!الح�ة ال"ل����Kة غ�� ال!.اش�ة -٢
�G:Nقة لل�راسة  ال,اضع  الف:د  سلBك  إلى مالح�ة  مT*لة   ته�ف  وس
لة  م�اش:ة، وهى   :
غ


ع ال�احfة ال"ع:ف على أن*ا� ال_لBك ال�اه: لألف:اد، واألع:اض  N"_ت �
الس"*ارة ال*قابلة، ح

ة وال!ف_
ة له9.dBال_ل  

  اخ
.ار ساكs ل
"!لة ال�!ل (إعAاد: جLزg1 م ، ساكs ، ت�ج!ة: أح!A سالمة)  - ٣
ت م� م1االت ال"BافF وهى : اُألس:ة ،  وGه�ف اخ"�ار ساكQ إلى دراسة أرOعة م1اال     

� ت�*لة تل^ ال1*ل في  
والQ!1، والعالقات اإلن_ان
ة ال*"�ادلة ، وف�: ال*:ء ع� نف_ه، وتف
ال��ف ع� ال�االت ال*:ض
ة وتعNي أدلة هامة على م�"5B ات1اهات ال*:wG وB�"Gن م�  

األب ، وح�ة األس:ة ، ال*:أة،  ) ات1اهًا ( االت1اه ن�B : األم ، ١٥) ع�ارة ناق+ة ُتغNي ( ٦٠(
  ، �
ال*:ؤوس  ، الع*ل وال*�رسة  الغ
:Gة ، األص�قاء وال*عارف ، رؤساء  ال1!_
ة  العالقات 
زمالء الع*ل وال*�رسة ، ال,Bف ، م�اع: ال>نg ، الق�رات ال>ات
ة ، ال*اضي ، ال*_"ق�ل ،  

  واأله�اف)
  نتائج البحث ومناقشتها:

 ن
ائج الف�ض األول:  
ُت!�ئ �عw أ�عاد ال
ق�ة العقل
ة دون غ
:ها �ال"!�
9 االنفعالي ل�5      ی!| الف:ض علي أنه :     

  4الب ال1امعة 
     -والخ"�ار  ص�ة ه>ا الف:ض اس",�مZ ال�احfة ت�ل
ل اإلن��ار ال*"ع�د  على ال!�B ال"الى :

 
��� االنفعالي ال��Lفي( الAاخلي) م( درجا�
  ت ال�ق�ة العقل�ة:  أوًال : ال
�.F بAرجات ال

  )  ١٤، ١٣،  ١٢وت9 ع:ض ن"ائج ه>ا ال1(ء م� الف:ض األول في ال1�اول ( 
  

�في (ال�اخلي)١٢ج�ول (Tاالنفعالي ال� G� ) ن�ائج ت$ل�ل معامل االرت%ا: للعالقة ب�8 ال�رجة الHل�ة لل��@
  و<ال%ة)<ال,  ٢١٩وأ6عاد مق�اس ال�ق@ة العقل�ة ل�? <الب ال�امعة (ن= 

 F.�
  معامل ال
,AیA   معامل ال
,AیA ال!5,ح   ال6<أ ال!ع�ارa في ال
R2 

  االرت.ا� ال!
عAد 
R 

٠.٤٥٨  ٠.٢٣٥ ٠.٢٢٨  ١.٦١٣  
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  ١٩١  

�في ( ال�اخلي)١٣ج�ول (Tاالنفعالي ال� G� ) ن�ائج ت$ل�ل ال�%ای8 لالن$�ار ال��ع�د ع�� ال��%[ ب�رجة ال��@
 <ال, و<ال%ة ) ٢١٩م8 درجات أ6عاد مق�اس ال�ق@ة العقل�ة ل�? <الب ال�امعة (ن= 

  JB"_م
  ال�اللة

ق
*ة  
  (ف)

  KسB"م
  ال*:Oعات 

درجات 
 ال�:Gة

مB*1ع  
  ال*:Oعات 

  ال"�ای� م+�ر 

االن��ار( ال*"!�أ    ١٧٢.٦٩٠  ٢ ٣٤٥. ٨٦  ١٨٨. ٣٣  ٠.٠١
  �ه) 

خNأ   ٥٦١.٩٦٧  ٢١٦  ٢.٦٠٢  ) ال�Bاقي 
 ( �  ال"!

  
�في ( ال�اخلي)١٤ج�ول (Tاالنفعالي ال� G� ) معامالت االن$�ار ال��ع�د لل��%[ ب�رجة ال��@

 <ال, و<ال%ة ) ٢١٩م8 درجات أ6عاد مق�اس ال�ق@ة العقل�ة ل�? <الب ال�امعة (ن= 
 ?��Xم

  ال�اللة 
  ق��ة
  (ت)

ال�عامالت  
  ال�ع�ار)ة

ال��غ��ات    ال�عامالت غ�� ال�ع�ار)ة 
  ال��Xقلة

(أ6عاد ال�ق@ة  
  العقل�ة) 

  معامل ب��ا
(Beta) 

ال��أ ال�ع�ار? لل�عامل 
  ال%ائي 

ال�عامل  
  ال%ائي 
(B) 

٠.٠١ 
٠.٠١ 
٠.٠١ 

٥.٧٢٥  
٦.٦٥٥  
٣.٢٠٠  

  
٠.٤٠٥  
٠.١٩٥ 

٠.٩٢٥  
٠.٠٣٢  
٠.٠٣٤  

٥.٢٩٦  
٠.٢١٥ 
٠.١٠٩ 

  ال�اب/ 
) ال���ف  ١(

  ال�اعي 
 ) الق��ل ٢(

 ) اآلتي:   ١٤،  ١٣،  ١٢ی
mح م( ال�Aاول ( 
ال*"غ
:ات   ،  ٤٥٨. ٠) معامل االرت�ا� =  ١(  �
ب ارت�ا4
ة مBج�ة م"BسNة  وت�ل علي عالقة 

ال*_"قلة أو ال*"!�أ م!ها ( أ�عاد ال
ق�ة العقل
ة ), وال*"غ
: ال"ا�ع أو ال*"!�أ �ه ( ال"!�
9 االنفعالي  

في ال�اخلي).XBال 

)٢  = � ، وت�ل علي أن ال*"غ
:ات ال*_"قلة (أ�عاد ال
ق�ة العقل
ة) ٠.٢٣٥) ق
*ة معامل ال"��ی

في ال�اخلي).  ٥. ٢٣تف_:  XB9 االنفعالي ال
 % م� ال"�ای� في درجات ال*"غ
: ال"ا�ع ( ال"!�
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  ١٩٢  

)٣  5B"_م �،  ٠.٠١) ناتج ت�ل
ل ال"�ای� لالن��ار ال*"ع�د، أJ ق
*ة ( ف) دالة إح+ائ
ًا ع!

في ال�اخلي ) م�XB9 االنفعالي ال
درجات   وه>ا `ع!ي إمTان
ة ال"!�  �ال*"غ
: ال"ا�ع ( درجة ال"!�

ال*"غ
:ات ال*_"قلة ( أ�عاد مق
اس ال
ق�ة العقل
ة )، وأن ه!اك اسهامات جBه:Gة أل�عاد ال
ق�ة  

في ال�اخلي. XB9 االنفعالي ال
  العقل
ة (ال"+:ف الBاعي ، والق�Bل) في ال"!�  ب�ع� ال"!�

وال�ع� الfاني      (   ) ق
9 "ت" دالة إح+ائ
ًا ل�ل م�: الfابZ، وال�ع� األول (ال"+:ف الBاعي) ،٤(
  وK!1( ص�اغة معادلة ال
�.F علي ال�,L ال
الي: الق�Bل)، وم� ذل^ 

الAاخلي=  ال��Lفي  االنفعالي   ����
ال +  ٠.٢١٥+    ٥.٢٩٦درجة  الLاعي)  ال
�5ف  (درجة 
  ( درجة الق.Lل). ٠.١٠٩

الUا#قة:   ال!عادلة  �ال"!�
9وًت��7    �ال"! في  ُ̀_ه9  الBاعي"  ال"+:ف   "  ��ع أن  االنفعالي    إلى 

في (ت�
ف داخلي) ل�5 4الب ال1امعة ب�رجة أك�: م� ُ�ع� " الق�Bل" .  XBال  

��� االنفعالي ال��Lفي ( ال6ارجي) م( درجات ال�ق�ة العقل�ة:    �
  ثان�ًا : ن
ائج ال
�.F بAرجات ال
  )  ١٧،  ١٦،  ١٥وت9 ع:ض ن"ائج ه>ا ال1(ء م� الف:ض األول في ال1�اول ( 

  

�في (ال�ارجي)١٥ج�ول (Tال� G�وأ6عاد    ) ن�ائج ت$ل�ل معامل االرت%ا:  للعالقة ب�8 ال�رجة الHل�ة لل��@
 <ال, و<ال%ة )  ٢١٩مق�اس ال�ق@ة العقل�ة  ل�? <الب ال�امعة  (ن=  

 F.�
 معامل ال
,AیA   عامل ال
,AیA ال!5,ح م  ال6<أ ال!ع�ارa  في ال
R2 

  االرت.ا� ال!
عAد 
R 

٠.٣٥٩ ٠.١٢٩ ٠.١٢١  ١.٦١٧  
�في (ال�ارجي)١٦ج�ول (Tال� G� ) ن�ائج ت$ل�ل ال�%ای8 لالن$�ار ال��ع�د ع�� ال��%[ ب�رجة ال��@

 <ال, و<ال%ة ) ٢١٩م8 درجات أ6عاد مق�اس ال�ق@ة العقل�ة ل�? <الب ال�امعة (ن= 
  aL
Uم
  الAاللة

ق�!ة  
  (ف)

م
Lس� 
  ال!�rعات 

درجات  
 ال,�1ة

م�!Lع  
  ال!�rعات

  مA5ر ال
.ای( 

  االن��ار( ال*"!�أ �ه)  ٥٦٤. ٨٣  ٢ ٧٨٢. ٤١  ٩٨٢. ١٥  ٠.٠٠١
خNأ   ٥٦٤.٦٨٣  ٢١٦  ٢.٦١٤  )   ال�Bاقي 

 ( �  ال"!
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  ١٩٣  

�في ( ال�ارجي) م8 درجات أ6عاد  ١٧ج�ول (Tاالنفعالي ال� G�) معامالت االن$�ار ال��ع�د لل��%[ ب�رجة ال��@
 <ال, و<ال%ة )  ٢١٩مق�اس ال�ق@ة العقل�ة ل�? <الب ال�امعة (ن= 

 
 ) اآلتي:   ١٧،  ١٦،  ١٥ی
mح م( ال�Aاول ( 

االرت�ا� =  ١(  ال*"غ
:ات ٠.٣٥٩) معامل   �
ب ارت�ا4
ة مBج�ة م"BسNة  ، وت�ل علي عالقة 

في  XB9 ال
ال*_"قلة أو ال*"!�أ م!ها ( أ�عاد ال
ق�ة العقل
ة ), وال*"غ
: ال"ا�ع أو ال*"!�أ �ه ( ال"!�

  ال,ارجي).
)٢  = �ال"��ی العقل
ة)    ٠.١٢٩) ق
*ة معامل  ال
ق�ة  ال*_"قلة (أ�عاد  ال*"غ
:ات  وت�ل علي أن 


في ال,ارجي)    ١٢.٩تف_:  XB9 االنفعالي ال
 ،% م� ال"�ای� في درجات ال*"غ
: ال"ا�ع ( ال"!�
.  
) ناتج ت�ل
ل ال"�ای� لالن��ار ال*"ع�د، أJ ق
*ة ( ف) دالة إح+ائ
ًا، وه>ا `ع!ي إمTان
ة  ٣( 


في ال,ارجي ) م� درجات ال*"غ
:ات ال*_"قلة ال"!�  �ال*"غ
: ال"ا�XB9 االنفعالي ال
ع ( درجة ال"!�
  ( أ�عاد مق
اس ال
ق�ة العقل
ة ). 

)٤ �) ق
9 "ت" دالة إح+ائ
ًا ل�ل م�: الfابZ، وال�ع� األول (ال"+:ف الBاعي) فقK، ب
!*ا لل�ع
  علي ال�,L ال
الي: K!p( ص�اغة معادلة ال
�.Fالfاني ( الق�Bل) غ
: دالة ، وم� ذل^،  

��� االنفعالي ال��Lفي ال6ارجي =  �
 (درجة ال
�5ف الLاعي) . ٠٬١٧٠+   ٣٬٩٠٥درجة ال

في ال,ارجي( ت�
فوُت��7 ال!عادلة الUا#قة،  XB9 االنفعالي ال
خارجي)    أنه `*�T ال"!�  �ال"!�

  م� خالل �ع� " ال"+:ف الBاعي" لل
ق�ة العقل
ة فقK، ح
� جاء ال�ع� الfاني " الق�Bل" غ
: دال.

 ?��Xم
  ال�اللة 

  ق��ة
  (ت)

ال�عامالت  
  ال�ع�ار)ة

  ال��Xقلةال��غ��ات   ال�عامالت غ�� ال�ع�ار)ة 
  (أ6عاد ال�ق@ة العقل�ة)

  معامل ب��ا 
(Beta) 

ال45أ الع�ار2 
  للعامل ال�ائي

  العامل ال�ائي
(B) 

٠.٠١ 
  

٠.٠١ 
غ�� 
 دالة 

٤.٢١٢  
  

٥.٢٢٨  
١.٠٠٨  

  
  

٠.٣٤٠  
٠.٠٦٥ 

٠.٩٢٧  
  

٠.٠٣٢  
٠.٠٣٤  

٣.٩٠٥  
  

٠.١٧٠  
٠.٠٣٥ 

  ال�اب/ 
  ) ال���ف ال�اعي ١(

 ) الق��ل ٢(
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  ١٩٤  

 
��� االنفعالي غ�� ال��Lفي( الAاخلي) م( درجات ال�ق�ة العقل�ة: �
  ثال&ًا: ن
ائج ال
�.F بAرجات ال

  )  ٢٠،  ١٩،  ١٨وت9 ع:ض ن"ائج ه>ا ال1(ء م� الف:ض األول في ال1�اول ( 
  

�في (ال�اخلي) ١٨ج�ول(Tال� ��) ن�ائج ت$ل�ل معامل االرت%ا: للعالقة ب�8 ال�رجة الHل�ة لل��@�G االنفعالي غ
  <ال, و<ال%ة ) ٢١٩وأ6عاد مق�اس ال�ق@ة العقل�ة ل�? <الب ال�امعة (ن= 

  

�في(ال�اخلي) ١٩ج�ول (Tال� ��) ن�ائج ت$ل�ل ال�%ای8 لالن$�ار ال��ع�د ع�� ال��%[ ب�رجة ال��@�G االنفعالي غ
  <ال, و<ال%ة ) ٢١٩م8 درجات أ6عاد مق�اس ال�ق@ة العقل�ة ل�? <الب ال�امعة(ن= 

 

  
  
  
  
  
  
  

 F.�
 معامل ال
,AیA   معامل ال
,AیA ال!5,ح   ال6<أ ال!ع�ارa  في ال
R2 

  ال!
عAد االرت.ا� 
R 

٠.٣٥٧  ٠.١٢٧ ٠.١١٩  ١.٧٣٥  

  aL
Uم
  الAاللة

م
Lس�   ق�!ة (ف) 
  ال!�rعات 

درجات  
 ال,�1ة

م�!Lع  
  ال!�rعات

  ال
.ای( مA5ر 

ال*"!�أ    ٠١٧. ٩٥  ٢ ٥٠٩. ٤٧  ٧٧٩. ١٥  ٠.٠٠١ االن��ار( 
  �ه) 

خNأ   ٦٥٠.٣٣٤  ٢١٦  ٣.٠١١  ) ال�Bاقي 
 ( �  ال"!
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  ١٩٥  

�في ( ال�اخلي)م8 درجات أ6عاد مق�اس  ٢٠ج�ول(Tال� ��) معامالت االن$�ار ال��ع�د لل��%[ ب�رجة ال��@�G غ
  و<ال%ة )<ال,  ٢١٩ال�ق@ة العقل�ة ل�? <الب ال�امعة (ن= 

 
 ) اآلتي:   ٢٠،  ١٩،  ١٨ی
mح م( ال�Aاول ( 

، وت�ل علي عالقة ارت�ا4
ة م"BسNة ب
� ال*"غ
:ات ال*_"قلة أو ٣٥٧. ٠) معامل االرت�ا� =  ١( 

في  XBال :
ال*"!�أ م!ها ( أ�عاد ال
ق�ة العقل
ة )، وال*"غ
: ال"ا�ع أو ال*"!�أ �ه ( ال"!�
9 االنفعالي غ

 ال�اخلي). 
)٢  = �
ة)  ، وت�ل علي أن ال*"غ
:ات ال*_"قلة (أ�عاد ال
ق�ة العقل  ٠.١٢٧) ق
*ة معامل ال"��ی


في ال�اخلي).  ٧. ١٢تف_:  XBال :
  % م� ال"�ای� في درجات ال*"غ
: ال"ا�ع ( ال"!�
9 االنفعالي غ
)٣   �) ناتج ت�ل
ل ال"�ای� لالن��ار ال*"ع�د، أJ ق
*ة ( ف) دالة إح+ائ
ًا، وه>ا `ع!ي إمTان
ة ال"!


في ال�اخلي ) م� درجXBال :
ات ال*"غ
:ات ال*_"قلة    �ال*"غ
: ال"ا�ع ( درجة ال"!�
9 االنفعالي غ
 ( أ�عاد مق
اس ال
ق�ة العقل
ة ). 

) ق
9 "ت" دالة إح+ائ
ًا ل�ل م�: الfابZ، وال�ع� الfاني ( الق�Bل)، ب
!*ا لل�ع� األول (ال"+:ف ٤(
 K!p( ص�اغة معادلة ال
�.F علي ال�,L ال
الي: الBاعي)  غ
: دالة ، وم� ذل^
��� االنفعالي غ�� �
  ) درجة الق.Lل( ٠.٢٠١  - ١٤.٣٥٧ال��Lفي الAاخلي =درجة ال

  aL
Uم
  الAاللة

  ق�!ة 
  (ت)

ال!عامالت 
  ال!ع�ار1ة 

ال!
غ��ات   ال!عامالت غ�� ال!ع�ار1ة 

قلة U!ال  

(أ#عاد ال�ق�ة 
 العقل�ة)

  معامل ب�
ا 
(Beta) 

  aال6<أ ال!ع�ار
  لل!عامل ال.ائي 

ال!عامل 
  ال.ائي
(B) 

٠.٠١ 
 

 غ
: دالة 
٠.٠١ 

٤٢٧. ١٤  
  

٠.١٦١ - 
٥.٤٣٢ - 

  
  

٠.٠١٠ - 
٠.٣٥٥  - 

٠.٩٩٥  
  

٠.٠٣٥  
٠.٠٣٧  

٣٥٧. ١٤  
  

-  ٠.٠٠٦  
٠.٢٠١ 

 Zابfال  
)ال"+:ف ١(

  الBاعي
 ) الق�Bل ٢(
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  ١٩٦  


في ال�اخلي( غ
: ت�
في    وم( ال!عادلة الUا#قةXBال :
، فإنه `*�T ال"!�  �ال"!�
9 االنفعالي غ
 Z?ل ان,فB�داخلي) م� خالل ُ�ع� " الق�Bل " ول�� جاء ال"!�  عT_ي ، ف�ل*ا زادت درجة الق


في XBال :
  ال�اخلي( غ
: ت�
في داخلي). درجات ال"!�
9 االنفعالي غ
ال�ق�ة    درجات  م(  ال6ارجي)  ال��Lفي(  غ��  االنفعالي   ����
ال بAرجات   F.�
ال ن
ائج   : را#عًا 

  العقل�ة:
  )  ٢٣،  ٢٢،  ٢١وت9 ع:ض ن"ائج ه>ا ال1(ء م� الف:ض األول في ال1�اول (  

�في ( ) ن�ائج ت$ل�ل معامل االرت%ا:  للعالقة ب�8 ال�رجة الHل�ة لل٢١ج�ول (Tال� ���G االنفعالي غ@��
  <ال, و<ال%ة ) ٢١٩ال�ارجي) وأ6عاد  مق�اس ال�ق@ة العقل�ة  ل�? <الب ال�امعة  (ن=  

 F.�
 معامل ال
,AیA   معامل ال
,AیA ال!5,ح   ال6<أ ال!ع�ارa  في ال
R2 

  االرت.ا� ال!
عAد 
R 

٠.٢٢٥  ٠.٠٥١ ٠.٠٤٢  ١.٦٢٥  
  

�في ٢٢ج�ول (Tال� ��) ن�ائج ت$ل�ل ال�%ای8 لالن$�ار ال��ع�د ع�� ال��%[ ب�رجة ال��@�G االنفعالي غ
 �ال� و�ال.ة)  )٢١٩(ال�ارجي) م8 درجات أ6عاد مق�اس ال�ق@ة العقل�ة ل�? <الب ال�امعة(ن= 

  
  
  
  
  

  aL
Uم
  الAاللة

ق�!ة  
  (ف)

م
Lس� 
  ال!�rعات

درجات  
 ال,�1ة

م�!Lع  
  ال!�rعات

  مA5ر ال
.ای( 

ال*"!�أ    ٤٢٦. ٣٢  ٢ ٢١٣. ١٦  ٥.٧٧٩  ٠.٠٠١ االن��ار( 
  �ه) 

خNأ   ٦٠٥.٩٩٤ ٢١٦  ٢.٨٠٦  ) ال�Bاقي 
 ( �  ال"!
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  ١٩٧  

�في ( ال�ارجي) ) معامالت االن$�ار ال��ع�د لل��%[ ب�رجة ال��@�G االنفعالي غ�� ال� ٢٣ج�ول (T 
 <ال, و<ال%ة ) ٢١٩م8 درجات أ6عاد مق�اس ال�ق@ة العقل�ة ل�? <الب ال�امعة (ن= 

  aL
Uم
  الAاللة

  ق�!ة 
  (ت)

ال!عامالت 
  ال!ع�ار1ة 

ال!
غ��ات   ال!عامالت غ�� ال!ع�ار1ة 

قلة U!ال  

ال�ق�ة  (أ#عاد 
  العقل�ة)

  معامل ب�
ا 
(Beta) 

  aال!ع�ار ال6<أ 
  لل!عامل ال.ائي 

ال!عامل 
  ال.ائي
(B) 

٠.٠١  
 

 غ�� دالة 
٠.٠١ 

١٥.٨٧٥  
 
-  
١.٣١٤ 
٢.٧٩١  

  
  
- ٠٨٩. ٠ 
-٠.١٨٩ 

٠.٩٦١  
  
٠.٠٣٤  
٠.٠٣٥  

١٥.٢٤٩  
  
- ٠٤٤. ٠  
- ٠٩٩. ٠ 

  ال�اب/ 
ال���ف  ١(  (

  ال�اعي 
 ) الق��ل ٢(

  
 ) اآلتي:   ٢٣،  ٢٢،  ٢١ی
mح م( ال�Aاول ( 

وت�ل علي عالقة ارت�ا4
ة ب
� ال*"غ
:ات ال*_"قلة أو ال*"!�أ    ،  ٢٢٥. ٠) معامل االرت�ا� = ١( 

في  XBال :
ال"!�
9 االنفعالي غ ال*"!�أ �ه (  ال"ا�ع أو   :
العقل
ة )، وال*"غ ال
ق�ة  أ�عاد  م!ها ( 

  ال,ارجي).
)٢  = �، وت�ل علي أن ال*"غ
:ات ال*_"قلة (أ�عاد ال
ق�ة العقل
ة) ٠.٠٥١) ق
*ة معامل ال"��ی


في ال,ارجي).   ٥.١تف_:  XBال :
 % م� ال"�ای� في درجات ال*"غ
: ال"ا�ع ( ال"!�
9 االنفعالي غ
)٣   �) ناتج ت�ل
ل ال"�ای� لالن��ار ال*"ع�د، أJ ق
*ة ( ف) دالة إح+ائ
ًا، وه>ا `ع!ي إمTان
ة ال"!


في ال,ارجي ) م� درجات ال*"غ
:ات XBال :
ال*_"قلة     �ال*"غ
: ال"ا�ع ( درجة ال"!�
9 االنفعالي غ
  ( أ�عاد مق
اس ال
ق�ة العقل
ة ). 

) ق
9 "ت" دالة إح+ائ
ًا ل�ل م�: الfابZ، وال�ع� الfاني( الق�Bل)، ب
!*ا لل�ع� األول(ال"+:ف ٤(
  K!p( ص�اغة معادلة ال
�.F علي ال�,L ال
الي:الBاعي ) غ
: دالة،  وم� ذل^ 

��� االنفعالي غ�� ال��Lفي ال6ارجي =�
  ) درجة الق.Lل( ٠.٠٩٩  - ١٥.٢٤٩درجة ال
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  ١٩٨  


في ال,ارجي( غ
: ت�
في    وم( ال!عادلة الUا#قة،XBال :
فإنه `*�T ال"!�  �ال"!�
9 االنفعالي غ
  Z?ل ان,فB�خارجي) م� خالل ُ�ع� " الق�Bل " ول�� جاء ال"!�  عT_ي ، ف�ل*ا زادت درجة الق


في( غ
: ت�
في خارجي).XBال :
  درجات ال"!�
9 االنفعالي غ
 

��� االنفعالي ال��Lفي ( الAاخلي وال6ارجي ) م( درجات خام�
Uًا : ن
ائج ال
�.F بAرجات ال
  ال�ق�ة العقل�ة:

  )  ٢٦،  ٢٥،  ٢٤وت9 ع:ض ن"ائج ه>ا ال1(ء م� الف:ض األول في ال1�اول (  
  

) ال�اخلي  ٢٤ج�ول   ) �في Tال� االنفعالي   G�لل��@ الHل�ة  ال�رجة   8�ب للعالقة  االرت%ا:  معامل  ت$ل�ل  ن�ائج   (
  <ال, و<ال%ة) ٢١٩وال�ارجي ) وأ6عاد  مق�اس ال�ق@ة العقل�ة  ل�? <الب ال�امعة  (ن=  

 F.�
 معامل ال
,AیA   معامل ال
,AیA ال!5,ح   ال6<أ ال!ع�ارa  في ال
R2 

  االرت.ا� ال!
عAد 
R 

٠.٥٠٧  ٠.٢٥٧ ٠.٢٥٠  ٢.٥٦٢  
  

ال�اخلي٢٥ج�ول ( �في ( Tال� ال��@�G االنفعالي  ال��%[ ب�رجة  ال��ع�د ع��  ال�%ای8 لالن$�ار  ن�ائج ت$ل�ل   ( 
 <ال, و<ال%ة ) ٢١٩وال�ارجي) م8 درجات أ6عاد مق�اس ال�ق@ة العقل�ة ل�? <الب ال�امعة(ن= 

  aL
Uم
  الAاللة

ق�!ة  
  (ف)

  مA5ر ال
.ای(   م�!Lع ال!�rعات  درجات ال,�1ة   م
Lس� ال!�rعات

�أ   ٤٩٠.٤٨٧  ٢ ٢٤٥.٢٤٠  ٣٧. ٣٧  ٠.٠١*�االن7-ار( ال
  �ه)

  ال��اقي ( خ4أ  ١٤١٧.٤٨٦  ٢١٦  ٦.٥٦٢
 (;�  ال�*
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  ١٩٩  

�في ( ال�اخلي وال�ارجي)٢٦ج�ول (Tاالنفعالي ال� G�  ) معامالت االن$�ار ال��ع�د لل��%[ ب�رجة ال��@
  <ال, و<ال%ة ) ٢١٩م8 درجات أ6عاد مق�اس ال�ق@ة العقل�ة ل�? <الب ال�امعة (ن= 

 ) اآلتي:   ٢٦،  ٢٥،  ٢٤ی
mح م( ال�Aاول ( 
ال*"غ
:ات   ٥٠٧. ٠) معامل االرت�ا� =  ١(  �
ب ارت�ا4
ة مBج�ة م"BسNة  ، وت�ل علي عالقة 

ال*_"قلة أو ال*"!�أ م!ها ( أ�عاد ال
ق�ة العقل
ة ), وال*"غ
: ال"ا�ع أو ال*"!�أ �ه ( ال"!�
9 االنفعالي  

في ال�اخلي وال,ارجي ).XBال 

)٢
، وت�ل علي أن ال*"غ
:ات ال*_"قلة(أ�عاد ال
ق�ة العقل
ة)   ٠.٢٥٧*ة معامل ال"��ی� =  ) ق
ال�اخلي   ٢٥.٧تف_:   
في XBال االنفعالي   9
ال"!�  ) ال"ا�ع   :
ال*"غ درجات  في  ال"�ای�  م�   %

  وال,ارجي ).
Tان
ة ال"!�   ) ناتج ت�ل
ل ال"�ای� لالن��ار ال*"ع�د، أJ ق
*ة ( ف) دالة إح+ائ
ًا، وه>ا `ع!ي إم٣(


في ال�اخلي ) م� درجات ال*"غ
:ات ال*_"قلة ( XB9 االنفعالي ال
�ال*"غ
: ال"ا�ع ( درجة ال"!�
  أ�عاد مق
اس ال
ق�ة العقل
ة ). 

) ق
9 "ت" دالة إح+ائ
ًا ل�ل م�: الfابZ, وال�ع�  األول(ال"+:ف الBاعي) ، وال�ع� الfاني     ( ٤(
  عادلة ال
�.F علي ال�,L ال
الي: وK!1( ص�اغة مالق�Bل)، وم� ذل^ 

  aL
Uم
  الAاللة

  ق�!ة 
  (ت)

ال!عامالت 
  ال!ع�ار1ة 

ال��غ��ات   ال!ع�ار1ة ال!عامالت غ�� 
  ال��Xقلة

ال�ق@ة  (أ6عاد 
  معامل ب�
ا   العقل�ة) 

(Beta) 
  aال!ع�ار ال6<أ 

  لل!عامل ال.ائي 
ال!عامل 
  ال.ائي
(B) 

٠.٠١  
 
٠.٠١ 
٠.٠١ 

٦.٢٦٣  
 
٧.٤٩٠ 
٢.٦٥٢  

  
  
٠.٤٩٩ 
٠.١٥٩ 

١.٤٦٩  
  
٠.٠٥١  
٠.٠٥٤  

٩.٢٠١  
  
٠.٣٨٥ 
٠.١٤٤ 

 Zابfال  
ال"+:ف ١(  (

  الBاعي
 ) الق�Bل ٢(
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  ٢٠٠  

��� االنفعالي ال��Lفي( الAاخلي وال6ارجي) =�
(درجة ال
�5ف    ٠.٣٨٥+    ٩.٢٠١درجة ال
  ( درجة الق.Lل) ٠.١٤٤الLاعي)+ 

والق�Bل) �ال"!�     –الBاعي    ُت_ه9 أ�عاد ال
ق�ة العقل
ة ب�ع�یها ( ال"+:فم( ال!عادلة الUا#قة،  

في ال�اخلي ( ت�
ف داخلي) ، وأن �ع� " ال"+:ف الBاعي" ُ̀_ه9 في درجة  XB9 االنفعالي ال
�ال"!�


في ال�اخلي ب�رجة أك�: م� �ع� " الق�Bل" . XB9 االنفعالي ال
  ال"!�  �ال"!�
 

��� االنفعالي غ�� ال��Lفي( الAاخل�
ي وال6ارجي) م( درجات سادسًا : ن
ائج ال
�.F بAرجات ال
  ال�ق�ة العقل�ة:

  )  ٢٩،  ٢٨،  ٢٧وت9 ع:ض ن"ائج ه>ا ال1(ء م� الف:ض األول في ال1�اول ( 
  

�في (ال�اخلي ٢٧ج�ول (Tال� ��) ن�ائج ت$ل�ل معامل االرت%ا:  للعالقة ب�8 ال�رجة الHل�ة لل��@�G االنفعالي غ
 <ال, و<ال%ة ) ٢١٩ال�امعة (ن=  وال�ارجي) وأ6عاد  مق�اس ال�ق@ة العقل�ة  ل�? <الب

 F.�
 معامل ال
,AیA   معامل ال
,AیA ال!5,ح   ال6<أ ال!ع�ارa  في ال
R2 

  االرت.ا� ال!
عAد 
R 

٠.٣٧٠  ٠.١٣٧ ٠.١٢٩  ٢.٥٩٤  
  

�في ( ٢٨ج�ول (Tال� ��) ن�ائج ت$ل�ل ال�%ای8 لالن$�ار ال��ع�د ع�� ال��%[ ب�رجة ال��@�G االنفعالي غ
 <ال, و<ال%ة ) ٢١٩ال�اخلي وال�ارجي) م8 درجات أ6عاد مق�اس ال�ق@ة العقل�ة ل�? <الب ال�امعة (ن= 

  aL
Uم
  الAاللة

م
Lس�  ق�!ة (ف) 
  ال!�rعات

درجات  
 ال,�1ة

م�!Lع  
  ال!�rعات

  A5ر ال
.ای( م

ال*"!�أ    ٢٣١.٠٢٣  ٢ ١١٥٬٥١٢  ١٦٥. ١٧  ٠.٠٠١ االن��ار( 
  �ه) 

خNأ    ١٤٥٣.٦٠٧  ٢١٦  ٦٬٧٣٠  ) ال�Bاقي 
 ( �  ال"!
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  ٢٠١  

�في(ال�اخلي وال�ارجي)٢٩ج�ول (Tال� �� ) معامالت االن$�ار ال��ع�د لل��%[ ب�رجة ال��@�G االنفعالي غ
  <ال, و<ال%ة ) ٢١٩م8 درجات أ6عاد مق�اس ال�ق@ة العقل�ة ل�? <الب ال�امعة (ن= 

  aL
Uم
  الAاللة

  ق�!ة 
  (ت)

ال!عامالت 
  ال!ع�ار1ة 

ال!
غ��ات   ال!عامالت غ�� ال!ع�ار1ة 

قلة U!ال  

ال�ق�ة  (أ#عاد 
  العقل�ة)

  معامل ب�
ا 
(Beta) 

  aال!ع�ار ال6<أ 
  لل!عامل ال.ائي 

ال!عامل 
  ال.ائي
(B) 

٠.٠١ 
 غ
: دالة 

٠.٠١ 

٩٠٠. ١٩ 
-  
٠.٩٥٥ 
٥.٤٥٢  

  
- ٠٦٢. ٠ 
-٣٥٢. ٠ 

١.٤٨٨  
٠.٠٥٢  
٠.٠٥٥  

٦٠٦. ٢٩  
- ٠٥٠. ٠ 
- ٣٠٠. ٠ 

 Zابfال  
ال"+:ف  ١(  (

  الBاعي
 ) الق�Bل ٢(

 ) اآلتي:   ٢٩،  ٢٨،  ٢٧ی
mح م( ال�Aاول ( 
وت�ل علي عالقة ارت�ا4
ة م"BسNة ب
� ال*"غ
:ات ال*_"قلة   ،  ٣٧٠. ٠) معامل االرت�ا� =  ١( 

  :
أو ال*"!�أ م!ها ( أ�عاد ال
ق�ة العقل
ة ), وال*"غ
: ال"ا�ع أو ال*"!�أ �ه ( ال"!�
9 االنفعالي غ

في ال�اخلي وال,ارجي).XBال  

)٢  = �لعقل
ة) ، وت�ل علي أن ال*"غ
:ات ال*_"قلة(أ�عاد ال
ق�ة ا  ٠.١٣٧) ق
*ة معامل ال"��ی

في ال�اخلي   ١٣.٧تف_: XBال :
% م� ال"�ای� في درجات ال*"غ
: ال"ا�ع ( ال"!�
9 االنفعالي غ

 وال,ارجي).
)٣   �) ناتج ت�ل
ل ال"�ای� لالن��ار ال*"ع�د, أJ ق
*ة ( ف) دالة إح+ائ
ًا، وه>ا `ع!ي إمTان
ة ال"!

 �
في الXBال :
اخلي وال,ارجي ) م� درجات ال*"غ
:ات  �ال*"غ
: ال"ا�ع ( درجة ال"!�
9 االنفعالي غ
  ال*_"قلة ( أ�عاد مق
اس ال
ق�ة العقل
ة ).  

)٤   �لل�ع dان  ب
!*ا  الق�Bل)،   الfاني(   �وال�ع  ،Zابfال م�:  ل�ل  إح+ائ
ًا  دالة  "ت"   9
ق  (
  K!p( ص�اغة معادلة ال
�.F علي ال�,L ال
الي: وم( ذل]األول(ال"+:ف الBاعي) غ
: دالة، 

= ( وال6ارجي  الAاخلي  ال��Lفي(  االنفعالي غ��   ����
ال درجة  ٠٬٣٠٠  -  ٢٩٬٦٠٦درجة   )
  الق.Lل). 
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  ٢٠٢  


في ال�اخلي وال,ارجي     (   وم( ال!عادلة الUا#قة،XBال :
فإنه `*�T ال"!�  �ال"!�
9 االنفعالي غ
زادت درجة   غ
: ت�
في داخلي وخارجي) م� خالل ُ�ع� " الق�Bل " ول�� جاء ال"!�  عT_ي ، ف�ل*ا 


في ال�اخلي وال,ارجي( غ
: ت�
في داخلي  XBال :
الق�Bل ان,ف?Z درجات ال"!�
9 االنفعالي غ
  وخارجي)، في ح
� جاء �ع� " ال"+:ف الBاعي" غ
: دال .

  

م� م1*ل ال!"ائج ال_ا�قة ی"?ح ت�قF الف:ض، فق� أشارت ال!"ائج إلى أن ه!اك أ�عاد لل
ق�ة       
  " �العقل
ة ت!�ئ دون غ
:ها �أ�عاد ال"!�
9 االنفعالي ل�5 4الب ال*:حلة ال1امع
ة، فق� ساه9 �ع

 ��ع ل9 `_ه9   �
ال,ارجي، في ح 
في XBال االنفعالي   9
�ال"!�   ��ال"! الBاعي"  "الق�Bل"   ال"+:ف 
ال"!�  ب>ل^ ، وق� ی:جع ذل^ إلى أن ال"+:ف الBاعي في الل��ة ال�اض:ة ی"
ح للف:د إخ:اج dل  

ة على ال,�:ات أو االنفعاالت ال"ي `*: بها  *

ما هB شعBرJ إلى ال�عBر دون اص�ار أحTام تق


�اس":ات   �ال"!  �T*` أنه  إلى  ال!"ائج  أشارت  d*ا   ،�G:األخ مع  عالق"ه  في  ال"!�
9  الف:د  1
ات 
ب�ع�یها(ال"+:ف   العقل
ة  لل
ق�ة  ال�ل
ة  ال�رجة  خالل  م�  وخارجي)  
في(داخلي XBال االنفعالي 

ال���    –الBاعي   بBجBد عالقة والق�Bل) ، و�T*G تف_
: ذل^ م� خالل ما أسف:ت ع!ه ن"ائج 
معة ، وت"فF  ارت�ا4
ة مBج�ة دالة اح+ائ
ًا ب
� ال
ق�ة العقل
ة وال"!�
9 االنفعالي ل�5 4الب جا

  Zراسات ال_ا�قة ال"ي ت!اول�ه>ه ال!"
1ة مع ما ورد في اإل4ار ال!�:J له>ا ال���، وأی�ته ن"ائج ال
) ه
ل  
!ا "_G:d �راسة  d االنفعالي،   9
وال"!� العقل
ة  ال
ق�ة   �
ب  & Hillالعالقة 

Updegraff,2012)  Jدا �ا 
فل ودراسة   (Bullemor, 2015(   وآخ:ون الني  لdBا                ودراسة 
)  Lani, et al., 2018  ،9 االنفعالي
) إلى أن ال
ق�ة العقل
ة ت دJ إلي ت�_
� الق�رة على ال"!�

ال"غلg على ال�(ن وال?
1d F(ء م�   ح
� أن تع�یل االس"1ا�ات االنفعال
ة `BTن م� خالل 
) Jد)GارTواش Jه:ت دراسة ساجادXا أ*d ،م*ارسة ال"أملSaijadi & Askarizadeh,2016 ( 

أن األف:اد ذوJ ال*_"5B ال*:تفع م� ال
ق�ة العقل
ة ع!�ما `*:وا �,�:ات انفعال
ة غ
: سارة  ُ̀�ه:وا 
 ،Fت: والقلB"م� ال �
ة وال��
ات ال_لdBي واج":ار األف�ار وال_ل�ان,فاض في حاالت ال*(اج ال_ل


ة ُت_ه9 في  ) إلى أن ال
ق�ة العقلWilliams, et al., 2001وأشارت دراسة ول
*( وآخ:ون (
زGادة ال"ق�ل ال>اتي وت�_
� الBعي ال�,+ي ع� FG:4 ال�� م� ال"فاعل ب
� االنفعاالت ، األم:  
1
ات ال"!�
9 االنفعالي ، ح
� ت_اع� ال
ق�ة العقل
ة على  
ال>J م� شأنه ت�_
� اس",�ام اس":ات

د  أك�ت  d*ا  ق*عها،  أو  اج":ارها   g!1وت وتق�لها  
ة �ال_ل االنفعاالت  وأرJ مالح�ة  م!�ال  راسة 
  ) J�
( االن"�اه ع�  Mandal, Ary & Pandey, 2012وOانd:ة تع*ل على ت
) أن ال
ق�ة العقل
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ق+� في الل��ة ال�ال
ة على ال,�:ات أو االنفعاالت أو األف�ار وLدراكها على أنها أح�اث عقل
ة  

ًال للBاقع م*ا `_اع� الف:د على تق�لها وال"_امح معها و f*ت Z_
مBاجه"ها d*ا هي في  م ق"ة ول

الBاقع، d*ا أن م*ارسة ال
ق�ة العقل
ة ت دJ إلى إح�اث حالة م� اإلدراك ال
قv لالنفعاالت ال*,"لفة  

ة وتق�لها d*ا هي وع�م إص�ار أحTام على  �ة العقل
ة ُتع� ال�!اء ال*ع:في للف:د  تل^ االنفعاالت، �*ا ی ث: على ال+�ة ال!ف_
ة للف:د ، فال
ق�م*ا ُ̀_اع� الف:د على ال"�:ر م� االنفعاالت ال_ل

الBعي واالدراك( ل*ا ی"?*!ه م� ع*ل
ات  انفعاالته   9
ت!� قادر على   & Hayesال>J `1عله 
Feldman, 2004 .(  

)�Gا�ات زd ما أشار �ه �d "1ة الف:ض ل
) في ن�:G"ه ع�  Kabat- Zinn,2003وجاءت ن"

9 ال��ث  ال
ق�ة العقل
ة ، �أنها تBج
ه االن"�اه �G:Nقة م�
�دة وLدارGة إلى الل��ة ال�ال
ة دون تق

االنفعالي وال�� م� اج":ار    9
ال"!�  )G)ذل^ على تع  �ف
_اع ذه!
ًا، وال"عامل معها �*BضBع
ة 
) وأخ:ون   :
شاب ن*Bذج  ی:5  d*ا  ال*ع:ف
ة Shapiro, et al., 2006األف�ار،  ال*:ونة  أن   (


ة هي اح�5 مBTنات ال
ق�ة dBة وال_ل
العقل
ة ال"ي ت_اع� على فه9 االنفعاالت سBاء   واالنفعال

ة وم� ث9 تق�لها ب�ًال م� ق*عها. �  كانZ إ`1اب
ة أو سل


في ال�اخلي XBال :
ك*ا أشارت ن"ائج الف:ض األول إلى أنه `*�T ال"!�  �ال"!�
9 االنفعالي غ
�ة العقل
ة ،  وال,ارجي(ع�م ت�
ف داخلي وخارجي) م� خالل �ع� " الق�Bل" وال�رجة ال�ل
ة لل
ق


في (داخلي وخارجي) م� خالل  XBال :
وأXه:ت معادلة ال"!�  إلى أن ال"!�  �ال"!�
9 االنفعالي غ
  :
أ�عاد ال
ق�ة العقل
ة جاء ت!�  عT_ي أJ أنه dل*ا ان,ف?Z درجة ال
ق�ة العقل
ة زاد ال"!�
9 غ

صعOBا ل�یه9  `BTن  أنه   Jأ ال1امعة،  4الب   J�ل وخارجي)  (داخلي  
في XB9  ال
ال"!� في  ت 
االنفعالي، وق� ی:جع ذل^ إلى أن ان,فاض س*ة ال
ق�ة العقل
ة ی دJ �الف:د إلى ال_*اح �اج":ار  

ة م*ا ی دJ إلى ت�"Z ان"�اه الف:د وتفق�ه �األف�ار وال*�اع: واالنفعاالت سBاء اإل`1اب
ة أو ال_ل

دراسة أك�ته  ما  وت!�
9 النفعاالته وه>ا  ال�اض:ة  الل��ة  في  
(ه d:ت  )Lani, et al.,2018 ،(
إلى أن  Mandel, Ary & Pandey, 2012) ودراسة (Roemer, et al.,2015ودراسة(  (

ال
ق�ة العقل
ة ت_*ح �*Bاجهة األف�ار واالنفعاالت ال"ي ت�ع� على ال�آ�ة وق�Bلها، وتقلل االنفعال  
 
ق�ة العقل
ة ارتفعZ  ال_ل�ي وت�_� ال*(اج ال!ف_ي العام للف:د ، وه>ا یBضح أنه dل*ا ان,ف?Z ال


ف
ة وغ
: ت�
ف
ة ل"!�
9 االنفعال  Xو :
1
ات غ
صعOBات ال"!�
9 االنفعالي واس",�ام الف:د الس":ات
) أن ال
ق�ة العقل
ة ت*fل الBعي ال
قv ال>Langer,1999 �T*` Jل�`ه، ووفF ل*ا ذd:ته الن1:(
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"1ارب االنفعال
ة ال*,"لفة ال"ي  الف:د م� اب"�ار ف�ات ت+!
ف
ة ج�ی�ة ت_اع�ه على ال"*ای( ب
� ال
� اسهام ال
ق�ة العقل
ة في  d ًا فعاًال النفعاالته ، فإن ه>ا ی*
`*: بها الف:د �G:Nقة تعQT ت!�

  ت!�
9 االنفعاالت ل�J األف:اد.
  : ن
ائج الف�ض ال&اني

درجات ال>Bdر واالناث م� 4الب   ی!| الف:ض علي أنه: " تBج� ف:وق دالة إح+ائ
ًا م"BسNى
ال�رجة   -ال�رجة ال�ل
ة) وال"!�
9 االنفعالى(األ�عاد   -ال1امعة فى dٍل م� ال
ق�ة العقل
ة (األ�عاد 

  ال�ل
ة).
ولل"�قF م� ص�ة ه>ا الف:ض ت9 اس",�م اخ"�ار "ت"  ل*B*1عات ال*_"قلة،  وال1�ول ال"الى  

  یBضح ذل^   
  

 �س�ي درجات ال4]�ر واالناث م8 <الب ال�امعة ) داللة الف�وق ب�8 م�٣٠ج�ول (
ال�رجة الHل�ة)               -ال�رجة الHل�ة) وال��@�G االنفعالي ( األ6عاد –في ]ٍل م8 ال�ق@ة العقل�ة( األ6عاد 

 )١٤٥، ن لإل ناث=  ٧٤(ن لل4]�ر= 
االن,�اف   " ت " الAاللة

 aال!ع�ار 
   أ#عاد ال!ق�اس ال!�!Lعة  ال!
Lس� 

  :
غ
 دالة

٠.٦١٦ 
 

٣.٦٤٤ 
٣.٣٥٨ 

٦٢٢. ٢٢ 
٣١٧. ٢٢ 

 اذBdر
 إناث 

)١ : األول   �ال�ع  (
ال
ق�ة العقل
ة(األ�عاد    ال"+:ف الBاعي

–
ال�رجة 

ال�ل
ة)
  

٣.١٧٦ ٠٬٠١ 
 

٤.٠٤٥ 
٢.٦٧٦ 

٥٥٤. ٢٠ 
٠٠٧. ٢٢ 

 ذBdر
 اإناث 

)٢   : الfاني   �ال�ع  (
 الق�Bل

  :
غ
 ١.٥٤٣ دالة

 
٦.١٩٠ 
٤.٦٣٧ 

١٧٦. ٤٣ 
٣٢٤. ٤٣ 

  ذBdر
 إناث 

 ال�رجة ال�ل
ة لل*ق
اس  

  :
غ
 دالة

٠.٣٤٨ 
 

١.٩٨٠ 
١.٧٦٤ 

٤١٩. ١٢ 
٥١٠. ١٢ 

 ذBdر 
 إناث 

انفعالي   ١(  9
ت!�  (

في داخلي Xو 

ال���
� االنفعالي ( 
اال�عاد  

–  
ال�رجة ال�ل
ة)

  

  :
غ
  ١.٤٥٠ دالة

 
١.٨٩٦ 
١.٦٢٣ 

٨.٢١٢ 
٨.٢٧٢ 

 الNالب 
 الNال�ات 

انفعالي  ٢(  9
ت!�  (

في خارجي Xو  
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االن,�اف   " ت " الAاللة
 aال!ع�ار 

   أ#عاد ال!ق�اس ال!�!Lعة  ال!
Lس� 
  :
غ
 دالة

٠.٥٠٨  
 

٢.٠٣٠ 
١.٧٥٥ 

٩.٨٢٤ 
٩.٩٥٩ 

 الNالب 
 الNال�ات 

)٣  :
) ت!�
9 انفعالي غ

في داخلي Xو 

  :
غ
  ٠.٣٧٢ دالة

 
١.٨٩٧ 
١.٦١٥ 

٠٦٨. ١٢ 
١٥٩. ١٢ 

 الNالب 
 الNال�ات 


في  ٤(Xو :
ت!�
9 غ  (
 خارجي 

  :
غ
 دالة

١.٠٥٩  
 

٣.٣٢١ 
٢.٧٧٥ 

٦٣٥. ٢٠ 
٠٨٣. ٢١ 

 الNالب 
 الNال�ات 

ال�ل
ة ٥( ال�رجة   (
 ) 
في XBال  9
لل"!�

 داخلي وخارجي ) 
 ) اآلتي :٣٠ی
mح م( ال�Aول (   

) وجBد ف:وق دالة اح+ائ
ًا ب
� الNالب والNال�ات في ال�ع� الfاني لل
ق�ة العقل
ة ( الق�Bل)   ١(
 )JB"_م � ) ل+الح الNال�ات .٠.٠١ع!

) ع�م وجBد ف:وق دالة إح+ائ
ًا ب
� الNالب والNال�ات في ال�ع� األول(ال"+:ف الBاعي)، ٢(
  وال�رجات ال�ل
ة ل*ق
اس ال
ق�ة العقل
ة. 

ع�م وجBد ف:وق دالة إح+ائ
ًا ب
� الNالب والNال�ات في ت!�
9 االنفعاالت ( ج*
ع األ�عاد  )٣(
  �قF ه>ا الف:ض ج(ئ
ًا.وال�رجة ال�ل
ة ) ، وG"?ح م� ال!"ائج ال_ا�قة ت

وO:اون         وای!_"ای�  دراسة  ن"ائج  إل
ه   ZصلBت ما  مع   ���ال ن"ائج   Zاتفق  �فق
�Gور)Weinstien, et al.,2009(   Z
أدف ومارت�  )Advait, 2012(ودراسة  تان  ودراسة   ،

)Tan & Martin,2012(  راBودراسة ناب)Napora,2013(    ودراسة)Hon,2013(    فا
ودراسة ات
) ودراسة ٢٠١٧ودراسة م�*� صالحات ورافع ال(غBل ()  Atefeh, et al., 2014(وأخ:ون  

) إلى ع�م وجBد ف:وق دالة ب
� ال>Bdر واإلناث في ال�رجة ال�ل
ة لل
ق�ة  ٢٠١٩فا4*ة مNل^ ( 
) إلى وجBد ف:وق دالة في ال
ق�ة العقل
ة  ٢٠١٥العقل
ة، في ح
� تBصلZ دراسة رGاض العاس*ي ( 

ال!Bع  :
ل*"غ (  ت�عًا   J�ال_!  �سع دراسة   ZصلBت ب
!"*ا  ال>Bdر،  على  ٢٠١٠ل+الح  ودراسة   (
) J�
) إلى وجBد ف:وق دالة في ال
ق�ة العقل
ة ل+الح اإلناث، وت:5 ال�احfة أن ه!اك  ٢٠١٧الBل

العقل
ة(   ال
ق�ة  ال_ا�قة م� ح
� عالقة  ال�راسات  إل
ها   ZصلBال"ي ت ال!"ائج  ت�ای� واضح في 
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:
اناث) ، وتع(و ال�احfة ع�م وجBد ف:وق في ال�رجة ال�ل
ة   –ال!Bع ( ذBdر    ال�رجة ال�ل
ة) �*"غ
dل
ه*ا، واألع�اء   `ع
�ها  ال"ي  ال�
اة  ن*اذج  الع*:Gة وت�ا�ه  ال*:حلة  تقارب  إلى  العقل
ة  لل
ق�ة 
ال�راس
ة واالج"*اع
ة ال"ي `*:ون بها، d*ا أشارت ال!"ائج إلى وجBد ف:وق ذات داللة إح+ائ
ة 

واالناث في �ع� " الق�Bل" ل+الح الNال�ات وق� ی:جع ذل^ إلى أن الNال�ات في ال*:حلة   ب
� ال>Bdر
ال1امع
ة ی"*"عًا به�وء واس"ق:ار نف_ي `_اع�ه9 على تق�ل األح�اث أو ال,�:ة ال"ي `*:ون بها  

:ه ن�B ال*_"ق�ل  fd لعاتNیه9 ت�دون أن إص�ار أحTام عل
ها ، فالNالب ال1امعة ال>Bdر `BTن ل


:ًا في ال,�:ات وال"1ارب ال"ي `*:ون بها. تfd 1عله9 `ف�:ون  
ودراسة �ال(روتي  )  Murphy, 2013(وd*ا ت"فF ن"ائج ه>ا الف:ض مع ن"ائج دراسة  مBرفي       

) Cabello, et al.,2013(  ودراسة dاب
لB وأخ:ون   )Balzarotti, et al., 2015(وأخ:ون  
  – اح+ائ
ًا في ال"!�
9 االنفعالي تع(J ل*"غ
: ال!Bع (ذBdر  ال"ي أXه:ت ع�م وجBد ف:وق دالة  

  ) �
) وال"ي أك�ت على ع�م وجBد  ٢٠١٩اناث)، d*ا اتفقZ ه>ه ال!"
1ة مع دراسة ال�_
� س
1
ات غ
: ال"�
ف
ة  
1
ات ال"�
ف
ة واالس":ات
ف:وق دالة اح+ائ
ًا ب
� ال>Bdر واالناث في االس":ات


عة ال*:حلة ال1امع
ة وال"قارب االج"*اعي والfقافي ل�5   لل"!�
9 االنفعالي، وق� ی:جع �ذل^ إلى 4
*: بها الNالب والNال�ات وG"ع:ضBن   4الب جامعة ال(قازFG، �اإلضافة إلى X:وف ال�راسة ال"ي̀ 

ف  XBت إلى  
لBن *` `1عله9  م*ا  االنفعال
ة،  وال,�:ات  وال*Bاقف  األح�اث  م�   �للع�ی ف
ها 

1
ات ت!�
9 انفعالي
  م"ع�دة ل*Bاجهة تل^ ال,�:ات. اس":ات
 Garnefski, et(ب
!*ا اخ"لفZ ن"
1ة ه>ا ال��� مع ما وصلZ إل
ة جارنف_Tي وأخ:ون       

al., 2001(    BT
إلى وجBد ف:وق ب
� ال1!_
�  )  Pena & Pacheco,2012(ودراسة ب
"ا وOاش
لى وجBد ف:وق  إ  )Martin & Dahlen,2005( ل+الح االناث، ب
!*ا أشار dل م� مارت� وداهل�

1
ات ال"!�
9 االنفعالي.  
  ل+الح ال>Bdر في اس":ات
 : ن
ائج الف�ض ال&ال-

  ی!| الف:ض علي أنه: " تBج� ف:وق دالة إح+ائ
ًا ب
� م"BسNي درجات dٍل م� ال
ق�ة العقل
ة 
ال�رجة ال�ل
ة) ل�5 4الب ال1امعة تع(و   –(األ�عاد   ال�رجة ال�ل
ة) وال"!�
9 االنفعالى – (األ�عاد 

  . أدبي) –لل",+| (عل*ي  
ولل"�قF م� ص�ة ه>ا الف:ض ت9 اس",�ام اخ"�ار(ت) لل*B*1عات ال*_"قلة، وال1�ول ال"الى  

  یBضح ذل^  :
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 ) الف�وق ب�8 م��س�ي درجات  ال�الب ( ال����ات العل��ة , وال����ات األدب�ة ) ٣١ج�ول (

 ال�رجة الHل�ة) –ال�رجة الHل�ة) وال��@�G االنفعالي( األ6عاد  –في ]ٍل م8 ال�ق@ة العقل�ة( األ6عاد 
االن��اف   " ت " ال�اللة 

 الع�ار� 

cس���عة الع�د  ال����اس  ال�   أ6عاد ال�ق
غ�� 
 دالة 

١.٥٢١ 
 

٣.٤٥٤ 
٣.٤٣٠ 

٢٢.٠٤٨ 
٢٢.٧٥٧ 

١٠٤ 
١١٥ 

 علي
 أدبي

ال
ق�ة العقل
ة ( األ�عاد   ال���ف ال�اعي ) ال�ع- األول :١(
 –  

ال�رجة ال�ل
ة)
غ��   

 دالة 
٠.٠١٤ 
 

٣.٣١٢ 
٣.٢٤٣  

٢١.٥١٩ 
٢١.٥١٣ 

١٠٤ 
١١٥ 

 علي
 أدبي

 ) ال�ع- ال�اني :  الق��ل٢(

غ�� 
 دالة 

٠.٩٩٣ 
 

٥.٣٦٨ 
٥.٠٩٨ 

٤٣.٥٦٧ 
٤٤.٢٧٠ 

١٠٤ 
١١٥ 

 علي
 أدبي

 ال-رجة ال"ل�ة لق�اس ال�ق(ة العقل�ة 

غ�� 
 دالة 

١.٠٢٢ 
 

١.٩٧٤ 
١.٧٠٠ 

١٢.٣٤٦ 
١٢.٦٠٠ 

١٠٤ 
١١٥ 

 علي
 أدبي

 ) ت*(�) انفعالي و&�في داخلي١(

ال���
� االنفعالي ( األ�عاد 
– 

ال�رجة ال�ل
ة ) 
  

غ�� 
 دالة 

١.٨١٥ 
 

١.٦٧٩ 
١.٧٤٧ 

٨.٢٣١ 
٨.٦٥٢ 

١٠٤ 
١١٥ 

 علي
 أدبي

 انفعالي و&�في خارجي) ت*(�) ٢(

غ�� 
 دالة 

٠.٧٢٩ 
 

١.٧٣٩ 
١.٩٤٧ 

٩.٨١٧ 
١٠.٠٠٠ 

١٠٤ 
١١٥ 

 علي
 أدبي

 ) ت*(�) انفعالي غ�� و&�في داخلي ٣(

غ�� 
 دالة 

٠.٣٧١ 
 

١.٦٧٥ 
١.٧٥٠ 

١٢.١٧٣ 
١٢.٠٨٧ 

١٠٤ 
١١٥ 

 علي
 أدبي

و&�في ٤( غ��  انفعالي  ت*(�)   (
 خارجي

غ�� 
 دالة 

١.٦٩٤ 
 

٢.٩٣٢ 
٢.٩٥٨  

٢٠.٥٧٧ 
٢١.٢٥٢ 

١٠٤ 
١١٥ 

 علي
 أدبي

االنفعالي ٥( لل!����  ال ل�ة  ال�رجة   (
   ال�	�في( داخلي وخارجي )

غ�� 
 دالة 

٠.٢٥٦ 
 

٢.٤٧١ 
٣.٠٤٢ 

٢١.٩٩٠ 
٢٢.٠٨٧ 

١٠٤ 
١١٥ 

 علي
 أدبي

)٦ �) ال�رجة ال ل�ة لل!���� االنفعالي غ�
  ) اآلتي : ٣١ی
mح م( ال�Aول (    )   ال�	�في        ( داخلي وخارجي

) ع�م وجBد ف:وق دالة إح+ائ
ًا ب
� ال",++ات العل*
ة وال",++ات األدب
ة في ال
ق�ة  ١(
  العقل
ة ( ج*
ع األ�عاد وال�رجة ال�ل
ة ).

)٢(    9
ع�م وجBد ف:وق دالة إح+ائ
ًا ب
� ال",++ات العل*
ة ، وال",++ات األدب
ة في ت!�
  وال�رجة ال�ل
ة) . االنفعاالت( ج*
ع األ�عاد 
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  ٢٠٨  

وG"?ح م� ال!"ائج  ال_ا�قة ع�م ت�قF ه>ا الف:ض، وت"فF ه>ه ال!"
1ة مع دراسة أحالم      
�هللا( �واخ:ون ٢٠١٣ع ات
فا  ودراسة   (  )Atefeh, et al.,2014  (  ا`�يTالع  5:�� ودراسة   ،

مNل^(٢٠١٩( فا4*ة  ودراسة  ورافع  ٢٠١٩)،  صالحات   �م�* دراسة  مع  وت,"لف   ،(
) وال"ي أXه:ت ن"ائ1ها وجBد ف:وق دالة اح+ائ
ًا ب
� ال�ل
ات األدب
ة وال�ل
ات ٢٠١٧ال(غBل(

العل*
ة في �ع�5 الع*ل بBعي وع�م ال�9T على ال,�:ة ال�اخل
ة ل+الح ال�ل
ات األدب
ة ، وتع(و  
ال�احfة ال!"
1ة إلى أن 4الب ال1امعة `ع
�Bن نفQ ال*!اخ األكاد`*ي وG"ع:ضBن ل!فQ ال�:وف 


�لل,�:ات ال الNالب  تف"ح  تع!ي  العقل
ة  ال
ق�ة  فإن  الن1:  ن�:Gة  إل
ة  أشارت  ل*ا  ووفقُا  
ة، �
وال*علBمات ال1�ی�ة، وت1عله9 ی:d(ون ان"�اهه9 على ال,�:ات وG"ق�لBن ال*علBمات ال1�ی�ة سBاء  

  .كانZ معلBمات عل*
ة أو إن_ان
ة 
� ٢٠١٩)، م�*� عفانه(d٢٠١٥*ا ت"فF ه>ه ال!"ائج مع دراسة dل م� ه!اء سلBم (     
)، وول

1
ات ال"!�
9 االنفعالي (األ�عاد وال�رجة ال�ل
ة) ٢٠٢٠س�لBل (
) في ع�م وجBد ف:وق في اس":ات
ل�5 4الب جامعة ال(قازFG تع(J ل*"غ
: ال",+|(ال",++ات العل*
ة، وال",++ات األدب
ة)،  

*ي أو أدبي) `ع
�Bن  وتع(J ال�احfة ذل^ إلى أن الNالب �+:ف ال!�: ع� ال",+| ( عل

ة داخل *

�ة ال"عل�X:وفًا م"�ابهة وG"ع:ضBن إلى ال*Bاقف االج"*اع
ة واالنفعال
ة ذاتها في ال

1
ات  
  ال1امعة م*ا ساع� على تقارب س*اته9 ال�,+
ة وم� ث9 تقارOه9 في اس",�ام اس":ات

ة ال*"�ابهة وال"ي ی"ع:ضBن لdBاقف ال_لB*9 االنفعالي أث!اء ال
ها خالل تBاج�ه9 في ال1امعة  ال"!�

وتفاعله9 مع �ع?ه9 ال�عw، ول9 ُت�
: أJ دراسة في ح�ود علB ال�احfة إلى وجBد ف:وق في  
1
ات ال"!�
9 االنفعالي تع(J ل*"غ
: ال",+| األكاد`*ي. 
  اس",�ام اس":ات

  :ن
ائج الف�ض ال�ا#ع
" تBج� ف:وق دالة إح+ائ
ًا ب
� 4الب الف:قة الfان
ة، و4الب الف:قة    ی!| الف:ض علي أنه :

العقل
ة(األ�عاد  ال
ق�ة   : االنفعالي(األ�عاد    - ال:ا�عة  في dٍل م�   9
ال"!� ال�ل
ة) ، و  – ال�رجة 
وال�Aول ال
الى یLضح  ال�رجة ال�ل
ة)، ولل"�قF م� ص�ة ه>ا الف:ض ت9 اس",�ام اخ"�ار (ت)،

  : ذل] 
  

 ) داللة الف�وق ب�8 م��س�ي درجات <الب الف�قة الOان�ة والف�قة ال�ا6عة٣٢(ج�ول 
  ال�رجة الHل�ة) –ال�رجة الHل�ة) وال��@�G االنفعالي( األ6عاد  –في ]ٍل م8 ال�ق@ة العقل�ة(األ6عاد 
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  ٢٠٩  

  ) اآلتي : ٣٢ی
mح م( ال�Aول ( 
) ع�م وجBد ف:وق دالة إح+ائ
ًا ب
� 4الب الف:قة الfان
ة و4الب الف:قة ال:ا�عة في ال
ق�ة  ١(

  .العقل
ة( ج*
ع األ�عاد وال�رجة ال�ل
ة )

االن$�اف   " ت " ال�اللة 
 ال�ع�ار? 

cس���عة الع�د  ال����اس  ال� أ6عاد ال�ق

  

غ�� 
 دالة 

١.٤٥٦ 
 

٣.٣٦٠ 
٣.٤٩١ 

٢١.٩٥ 
٢٢.٦٦ 

٧٤ 
١٤٥ 

 ثان�ة 
 را�عة

ال���ف  ١(  : األول  ال�ع-   (
ال
ق�ة العقل
ة ( األ�عاد   ال�اعي 

–
  

ال�رجة  
ال�ل
ة)

  

غ�� 
 دالة 

٠.٤٠١ 
 

٣.٤٤٢ 
٣.١٩١ 

٢١.٣٩ 
٢١.٥٨ 

٧٤ 
١٤٥ 

 ثان�ة 
 را�عة

 ) ال�ع- ال�اني :  الق��ل٢(

غ�� 
 دالة 

١.٢١١ 
 

٥.٣٦٠ 
٥.١٥٠ 

٤٣.٣٤ 
٤٤.٢٤ 

٧٤ 
١٤٥ 

 ثان�ة 
 را�عة

 ال-رجة ال"ل�ة للق�اس 

غ�� 
 دالة 

٠.٨٩٣ 
 

١.٧٨٠ 
١.٨٦١ 

١٢.٣٢ 
١٢.٥٦ 

٧٤ 
١٤٥ 

  ثان�ة 
 را�عة

و&�في ١( انفعالي  ت*(�)   (
 داخلي 

ال���
� االنفعالي ( األ�عاد 
– 

ال�رجة ال�ل
ة) 
  

٢.٠٤٠ ٠.٠٥ 
 

١.٧٨٣ 
١.٦٨٢ 

٨.١٢ 
٨.٦٢ 

٧٤ 
١٤٥ 

 ثان�ة 
 را�عة

و&�في ٢( انفعالي  ت*(�)   (
 خارجي

غ�� 
 دالة 

٠.٨٩٤ 
 

١.٨٩١ 
١.٨٤٠ 

٩.٧٦ 
٩.٩٩ 

٧٤ 
١٤٥ 

 ثان�ة 
 را�عة

غ��  ٣( انفعالي  ت*(�)   (
 و&�في داخلي

غ�� 
 دالة 

٠.٠٤٥ 
 

١.٧٣١ 
١.٧١١ 

١٢.١٣ 
١٢.١٢ 

٧٤ 
١٤٥ 

 ثان�ة 
 را�عة

غ��  ٤( انفعالي  ت*(�)   (
 و&�في خارجي 

غ�� 
 دالة 

١.٧٤٣ 
 

٢.٨٦٠ 
٢.٩٩٠ 

٢٠.٤٤ 
٢١.١٨ 

٧٤ 
١٤٥ 

 ثان�ة 
 را�عة

لل�*(�) ٥( ال"ل�ة  ال-رجة   (
داخلي   ال�&�في(  االنفعالي 

 وخارجي )  
غ�� 
 دالة 

٠.٥٦٧ 
 

٢.٦٨٢ 
٢.٨٣١ 

٢١.٨٩ 
٢٢.١١ 

٧٤ 
١٤٥ 

 ثان�ة 
 را�عة

لل�*(�) ٦( ال"ل�ة  ال-رجة   (
  االنفعالي غ�� ال�&�في

 ( داخلي وخارجي ) 
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  ٢١٠  

وجBد ف:وق دالة اح+ائ
ًا ب
� 4الب الف:قة الfان
ة , و4الب الف:قة ال:ا�عة في ال�ع� الfاني    )٢(

في ال,ارجي ) ع!� م_"JB(  م� مق
اس ت!�
9 االنفعاالت( ال"!�
9 اال XBل+الح  ٠٥. ٠نفعالي ال (

 الف:قة الfان
ة . 
) ع�م وجBد ف:وق دالة إح+ائ
ًا ب
� الف:قة الfان
ة والف:قة ال:ا�عة في dٍل م� ال"!�
9 االنفعالي  ٣(

  :

في، وال�رجة ال�ل
ة لل"!�
9 االنفعالي غXB9 االنفعالي ال

في ال�اخلي، وال�رجة ال�ل
ة لل"!�XBال

في. XBال 

وG"?ح م� ال!"ائج ال_ا�قة ع�م ت�قF ه>ا الف:ض ف
*ا ع�ا ال�ع� الfاني م� ال"!�
9 االنفعالي       
دالة اح+ائ
ًا ل+الح   ال,اجي) فقK ح
� Xه:ت ف:وق  
في XBال االنفعالي   9
ال"!�  ) 
في XBال

  الف:قة الfان
ة . 
وأخ:ون(       وای!_"ای�  دراسة  مع  ال!"
1ة  ه>ه   Fوت"فWeinstien, et al.,2009 ودراسة  (

)Advait,2012)نBودراسة ه (Hon,2013 د ف:وق في درجاتBوال"ي أشارت ن"ائ1ها إلى وج (
ال
ق�ة العقل
ة ب
� أف:اد ع
!ة ال�راسة ت:جع ل*"غ
: ال*_"JB ال�راسي. d*ا أشارت ن"ائج ال_ا�قة  

*اره9 ال"ي ت":اوح ب
�     إلى تقارب م_"GBات ال
ق�ة العقل
ة ب
� 4الب ال1امعة على اخ"الف أع
) س!ة ، وق� تع(J ه>ه ال!"
1ة إلى تقارب ال*:حلة الع*:Gة ل1*
ع الNالب ٢٢-٢١-٢٠-١٩(  

ح
� أن الف:ق الع*:J ب
� أصغ: 4الg وأك�: 4الg هي أرOع س!Bات فقd ،K*ا  أن ج*
ع 

ة مBح�ة ل>ا فه9 ی"ع:ضBن ل"1ارب وخ�:ات م"قارOة*
  . الNالب ی�رسBن في ب
�ة تعل

� س�لBم (d٢٠١٩*ا ت"فF ه>ه ال!"ائج مع دراسة dًال م�  ه!اء سلBم(      
) وال"ي  ٢٠٢٠)، وول
أشارت إلى ع�م وجBد ف:وق في درجة ال�ل
ة لل"!�
9 االنفعالي ب
� أف:اد الع
!ة ت:جع ل*"غ
: الع*:  

: ب
� أف:اد الع
!ة  أو ال*_"5B ال�راسي وُت:جع ال�احfة ه>ه ال!"
1ة ل*ا س�F ذd:ه في أن تقارب الع*
جعل ه!اك تقارب في درجة ت�
ف 4الب ال1امعة مع X:وف ح
اته9 خالل ال*:حلة ال1امع
ة  
عل
ه9   وتف:ض   ، االنفعال
ة  وال"غ
:ات  ال*Bاقف  م�   �للع�ی یBم
ًا  ی"ع:ضBن   �
ح  ، وم"Nل�اتها 

B*4حاته9،    F
وت�ق ال!1اح  أجل  م�  وت!�
*ها  معها  لل"عامل  ع�ی�ة   g
أسال أن  اس",�ام  d*ا 
  �
ال*:حلة ال1امع
ة ت"_9 �اق":اب أف:ادها م� ال!?ج الBج�اني، وأشارت ال!"ائج إلى وجBد ف:وق ب
الف:قة الfان
ة وال:ا�عة في �ع� " ال"!�
9 االنفعالي ال,ارجي، وق� ی:جع ذل^ إلى أن 4الب الف:قة  

ال�ع9   ل"لقي  ف
_عBا  ال�اخلي  االنفعالي  �ات fال ل�رجة  `+لBا  ل9  ت!�
9  الfان
ة  في   �G:األخ م� 
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  ٢١١  

�ات االنفعالي ال�اخلي فأص��Bا fا م� الBO:"م� 4الب الف:قة ال:ا�عة ال>ی� اق QTانفعاالته9 على الع
  قادر�G على ت!�
9 انفعاالته9 .

  sالف�ض ال6ام  
" ت6
لف دی�ام�ات ال�567ة #اخ
الف درجة ال�ق�ة   ی�y الف�ض االكل��Kي على أنه:   

  ال�امعة ".العقل�ة لA@ �الب 

� م� ذوJ ال
ق�ة العقل
ة   "
لل"�قF م� ص�ة ه>ا الف:ض قامZ ال�احfة �اخ"
ار حال"
� 4:ف

 Zم�ال*!,ف?ة، وال*:تفعة أعق�Z ذل^ مقابلة ش,+
ة مع dل حالة على ح�ة؛ ح
� اس",
� ال*عNي،  �
انات على  ١٩٩٨ال�احfة اس"*ارة ال*قابلة ال�,+
ة (إع�اد ح_� ع�) ل1*ع ال

، ث9 قامZ ال�احfة �اس",�ام اخ"�ار ساكQ ل"�*لة ال1*ل ال!اق+ة ال,اصة �االخ"�ار،  كل حالة

F االخ"�ار ل"_1
ل ردود أفعال  �Nاش:ة أث!اء ت�
ة غ
: ال*T
!
واس",�مZ ال�احfة ال*الح�ة ال�ل

� م�  *Tاس، ث9 ت9 ع:ض االس"1ا�ات على ثالثة م�
كل حالة ع!� اإلجا�ة ع� ب!Bد ال*ق

ال�اح ثالث ب
!ه9  ل�ل  ال*!Bال
ة  ال�رجة  �أخ>  ال�احfة   Zقام ث9  حالة،  ل�ل  درجات  لBضع  fة 
درجات وضعها ال*�B*Tن، ث9 إعNاء درجة ل�ل ات1اه م� االت1اهات ال,*_ة ع�: ال,اصة  
�االخ"�ار ، وفي ال!ها`ة قامZ ال�احfة ب"ف_
: االس"1ا�ات ال,اصة �Tل حالة على ح�ة، ث9  

                                      ة وم:تفعة ال�رجات على مق
اس ال
ق�ة العقل
ة.ال"عق
g على ال�االت م!,ف?
  ف+ة ال�ق*ة العقل�ة  ال/الة األولي :م�

 Zانd �
العقل
ة، ح ال
ق�ة  ب!اًء على درجاته9 في مق
اس  ال�الة  وق� ت9 اخ"
ار ه>ه 
) درجة   ٣١على (   ) درجة، وق� ح+لZ ال�الة ال*!,ف?ة٦٠ال�رجة الع�*ى لل*ق
اس هى (

) في مق
اس ال"!�
9 االنفعالي ،  ٥٧/    ٣١في مق
اس ال
ق�ة العقل
ة وح+لZ ال�الة على ( 
  وGُالحv ان,فاض درجة ال�الة على dل م� مق
اس ال
ق�ة العقل
ة ومق
اس ال"!�
9 االنفعالي.  

  (ن. ش)  :ال.�انات األول�ة لل,الة
  : أن_ة ال,الة االج
!اع�ة       : أنfى  ال�Lع) س!ة      ١٩:( الع!� ال4م�ي

  الف:قة الfان
ة �Tل
ة g4 جامعة ال(قازFG. ال!�حلة ال
عل�!�ة: 
 :AالLال  


L@ ال
عل�!ي:  س!ة                  ٤٩: الع!� ال4م�يU!لة  ال�
  �TالBرBGس ص
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  ٢١٢  

�لي ح:                     ال��Lفة :  
�ة إلى ح� ما  ال,الة ال5,�ة :ص
  ج
   aخل ال7ه�Aافٍ الd :  

  الLالAة: 
ال4م�ي ال
عل�!ي:س!ة                     ٤٣: الع!�   @L
U!ة                  ال
O:م وتBس علBGرBالT�

�ة. ال,الة ال5,�ة : رOة م!(ل                     ال��Lفة :
  ج
 ملy6 ال,الة م( خالل اس
!ارة ال!قابلة ال�567ة  - ١
 قع ال,الة م( األس�ةLم: 

ة هي األولى في ال":ت
g ال*
الدJ ألس:ة مBTنة م� خ*_ة أف:اد، وGلي ال�الة ول� ع*:ه  ال�ال
  ) س!Bات في ال+ف الfال� االب"�ائي.  ٩) س!ة وفي ال+ف األول الfانJB، وZ!O ع*:ها (١٦(
 :ة��KUال,الة ال 

��� وتقع في م!Nقة   _Gنة م� ثالث غ:ف ورBTم ^
ت_�T ال�الة مع األس:ة في شقة ت*ل
�ة، وت�ارdها أخ"ها في الغ:فة وال*_"5B االج"*اعي واالق"+ادJ لألس:ة م:تفع. 
  ج

 :ار1خ ال5,ي
   ال
في ج*
ع   
ع
ة �4 B*!ال مع�الت  أن  ال�الة   :d<وت ق
+:Gة،   Zانd أن والدتها  ال�الة   :d<ت

  *B، وال یBج� أم:اض وراث
ة غ
: ال?غK ال>J ُ̀عاني م!ه وال�ها م:احل ال!
  :aار1خ األس�
  ال


:ًا �الع*ل ، وقل
ًال ما   األب:fd م!�غل Bه ال,اصة وه"
�ل
ت>d: ال�الة أن األب `ع*ل �+
  `1لQ معه9 ، وG"_9 �الق_Bة وال"ع+g ل:أ`ه.  

�ة أح
انًا ، وت"�*ل م_�Bل
ة األ  األم:
�ة والع+
Nها ول�!ها ت_امح  ت"_9 �ال�س:ة وُت�ه: غ?

Z وO:عا`ة ج�تها ، ول
Q ه!اك وقd Zاٍف �ال دائ*ًا م!�غلة �أمBر  أنها  م� داخلها ، d*ا 

  لل1لBس مع ال�الة وال��ی� معها . 
�ه إلى ح� ما، وال ت�ع: �أن ه!اك تف:قة في معاملة    اإلخLة:
ت>d: ال�الة أن عالق"ها �اإلخBة ج

  *ًا ما ت�*لها األس:ة م_�Bل
ة اخBتها.وال�یها له9، ول�� دائ
 :ة�r�
   اسلLب ال

�ة  
N� ُتعاملها   Zانd األم  أح�، ول��  `1ادله  أن   g�` ال Bفه األب،  ق�ل  �ال��ة م�  ت"_9 

: م"�*ل ال*_ ول
ة.�d |,ش Zانd Bا ل*d وت"عامل معها  
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  ٢١٣  

 :الت األس�1ةK7!ال  
ال*�Tالت    wع�  �یBج أنه  ال�الة  أغلg  ذd:ت  في  ول��  الBال�ی�   �
ب وال,الفات  اُألس:Gة 

  األوقات ت�ادر وال�تها �االع">ار لBال�ها ح"ى ت!هي ال,الف.
 :ال,�اة ال�امع�ة  

 .�
  ت>d: ال�الة انها ت�g ال1امعة، وت�":م أسات>تها وهى م� ال*"فBق
  :اع�ة!
  العالقات االج

*ة �_�g ان�غال وال�ها �الع*ل فال(Gارات ت>d: ال�الة �أنها عالقات غ
: م!"�#ال�U.ة لألقارب:  
  العائل
ة قل
لة. 

�ة، ول�� األب ال `_*ح له9 �االخ"ال� مع ال1
:ان.  #ال�U.ة لل���ان:
  ج
ت!�: ال�الة إلى ال+�اقة �أنها أفعال ول
_d Zالم فقK، وال�الة ال ت*"ل^    #ال�U.ة لألصAقاء:

 . .Fی�  أJ ص�`قة مق:Oة ، ال�ل �ال!_�ة لها م1:د زمالء ال `+لBا ل�رجة ال+
  :م واألحالمL�ال 

ت>d: ال�الة أن ال!Bم ل
Q م!"�*ًا ن�:ًا ل+عOBة ال�راسة وfd:ة االم"�انات، وG"_9 ال!Bم بBجBد 
ال�راسة واالم"�انات،  أحالم `+ع  Fل قلBور ح�g ت��ی� مالم�ها وأحالم م(ع1ة م"�:ر ت

  ه!اك �عw اضN:ا�ات األكل dفق�ان ال�ه
ة، وهي ت�افv على ن�اف"ها ال�,+
ة. 
 :شغل أوقات الف�اغ  

  Zان ه!اك وقd ذاLراسة، و�
عة ال�ت>d: ال�الة أنه قل
ًال ما `BTن ه!اك أوقات ف:اغ ن"
1ة 4
  ل أن تق?
ه في ت+فح وسائل ال"Bاصل االج"*اعي أو ال!Bم. ف:اغ فهى تف?

 :ال,الة االنفعال�ة  
  :N

:ًا ما ت"ع:ض إلى م(اج سيء ُ̀_fdة، و�
ُتف?ل ال�الة االب"عاد ع� ال!اس وال1لBس وح


ة ال(ائ�ة.�  على تف�
:ها وخاصة ع!�ما ت�ع: �ال"!*: م� اآلخ:�G م*ا `1علها ت�ع: �الع+
  

 :ق.ل
U!ال   
  ل�الة إلى ال*_"ق�ل �أنه غامw، وت"*!ى أن ت+�ح م!اص:ة ل�قBق ال*:أة. ت!�: ا

 :ة�U�ال,الة ال�  
  ال تف�: في ال(واج فهي ت!�: لل�
اة ال(وج
ة �أنها ل
_Z ض:ورGة وغ
: أساس
ة في ال�
اة.
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 تف��8 اس73ا6ات ال/الة األولى على اخ23ار ساك0-٢

  اخ
.ار ساكs) اس
�ا#ات ال,الة األولى على ٢شKل (  
   iابUح م( ال�س� ال.�اني الm
، أن أكf: م1االت االضN:اب ل�5 ال�الة dانZ في ی

              �
االت1اه dال  في  ال�رجة   Zانd  �
ح  ،gال>ن م�اع:   Bن� واالت1اه  ال:جل،   Bن� االت1اه 
ال*عارف واألص�قاء،    ٦(  Bاألب، واالت1اه ن�  Bن� االت1اه  وGل
ها   ، ن�B  درجات)  واالت1اه 

درجات)، وق� ت_اوت درجة االضN:اب   ٥ال*_"ق�ل ح
� dانZ درجة ه>ه االت1اهات هي (
  Bن� واالت1اه  الغ
:Gة،  ال1!_
ة  العالقات   Bن� واالت1اه   ، األس:ة  وح�ة   Bن� االت1اه  في 
ال*:ؤوس
�،  واالت1اه ن�B زمالء ال1امعة، واالت1اه ن�B ال*,اوف ، واالت1اه ن�B الق�رات 

درجات) ، ث9   ٤ات
ة واالت1اه ن�B ال*اضي وdان مع�ل االضN:اب في ه>ه االت1اهات (ال> 
درجات) ،وGلي ذل^ االت1اه ن�B رؤساء الع*ل أو ال1امعة (درج"ان)    ٣االت1اه ن�B األه�اف (

  وdان االت1اه ن�B األم (درجة واح�ة) . 
 : sار ساك.
  وتف��U اس
�ا#ات ال,الة األولي على اخ

  أوًال: االت�اهات ن,L األس�ة:
 االت�اه ن,L األم:-١

  �
�ة مع األم، ح
� ی"?ح وجBد ارت�ا� عا4في قJB ب
ُت�
: اس"1ا�ات ال�الة إلى عالقة ج
ال�الة واألم وُت�ه: ذل^ م� خالل اس"1اب"ها: أنا وأمي dاألص�قاء دائ*ًا"، وأن أمها هي م�  


أح ف�لها  رغ9  ال*Bاصلة  على  دائ*ًا  أنها ال ت�1عها  ال�الة  اس"1ا�ات  م�  ی"?ح  d*ا  انًا، 
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  ٢١٥  


: ع� انفعاالتها وم�اع:ها ت1اه األم وُت_قK ذل^ م� خالل اس"1اب"ها " أشع:  �
ع ال"عN"_ت
  أنها ال تعل9d 9 ُأح�ها"، وم*ا س�F ی"?ح ع�م وجBد اضN:اب في االت1اه ن�B األم. 

 االت�اه ن,L األب: -٢
�ه ال*قابلة ال�,+
ة  ُت�ه: اس"1ا�ات ال�الة وجBد اضN:اب  d األب، وه>ا ما ت Bفي االت1اه ن�


ة، وأنه  O:"ة في ال�ح
� أشارت ال�الة إلى الG:Nقة القاس
ة في تعامل األب معه9 اس",�ام ال�
م!�غًال �الع*ل وقل
ًال ما ی"��ث معها وُت_قK ذل^ في اس"1اب"ها " أشع: أن وال�J قل
ًال ما 

ان األب في ح
اتها، وه>ا ی�ل على اضN:اب في االت1اه  ی"��ث معي"، فهى تف"ق� ل�ور وح!
  ن�B األب.

 االت�اه ن,L وحAة األس�ة:-٣
  �ت�
: اس"1ا�ة ال�الة الى وجBد اضN:اب مع"�ل في االت1اه ن�B وح�ة األس:ة، ح
� تف"ق
  ZرنBه: ذل^ م� خالل اس"1اب"ها " أس:تي إذا ما ق�Gن وBًال ما ی"1*ع
لB1 األس:ة فه9 قل

�و م"*اسTة رغ9 ع�م جلBس!ا معًا لف":ات GB4لة"، ُت�
: ال�الة إلى  �*ع�9 ا�ألس: اُألخ:5 ت
  :�أن أس:تها تعاملها d*ا لd BانZ م_�Bلة ع� أخBتها وت+:فاته9 وذل^ ألنها األخZ األك

  وت_قK ذل^ في اس"1اب"ها " ع!�ما Z!d 4فًال، أس:تي dانZ ت�*ل!ي م_�Bل
ة أخBتي".
  ل��sثان�ُا: االت�اه ن,L ا

 االت�اه ن,L ال�جل:-١
ت�
: اس"1ا�ات ال�الة إلى وجBد اضN:اب ش�ی� في االت1اه ن�B ال:جل، ح
� ت>d: ال�الة 
أن وجBد ال:جل ال�امل شيء نادر الBجBد، وق� أXه:ت ال�الة م� خالل ال*قابلة ال�,+
ة  


( �الق_Bة وع*"Gو Kاش:ة أنها ت!�: لل:جل على أنه م"_ل��م ال�عBر �األخ:  وال*الح�ة غ
: ال*
ح
� BdنZ ه>ه الف�:ة ن"
1ة تعامل وال�ها معها وأسقZN ذل^ م� خالل اس"1اب"ها "اع"ق� أن 

  مع�9 ال:جال م"��:ون وم"_لBNن".
 االت�اه ن,L العالقات ال���Uة الغ��1ة:-٢

 KسB"اب م:Nد اضBُت�ه: اس"1ا�ات ال�الة وج �
ت�
: اس"1ا�ات ال�الة إلى ات1اه سل�ي، ح
الت1اه ن�B العالقات ال1!_
ة الغ
:Gة، فهي ت!�: لل(واج �أنه غ
: أساسي لها وت_قK في ا

ذل^ في اس"1اب"ها " شعBرJ ن�B ال�
اة ال(وج
ة أنها، ل
_Z ض:ورGة أو أساس
ة في ال�
اة"  
وd>ل^ في اس"1اب"ها " ع!�ما أشاه� رجل وام:أة ال یه*!ي األم:" وق� أXه:ت ال*قابلة ال�,+
ة  
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  ٢١٦  

ة غ
: ال*�اش:ة ل_قNات الل_ان أنها ال تف�: في االرت�ا� ح
� ت,�ى م� االرت�ا�  وال*الح�
  ��,| ع+�ي أو م"��د مfل وال�ها.

  ثال&ُا: االت�اه ن,L العالقات اإلنUان�ة ال!
.ادلة 
 االت�اه ن,L األصAقاء وال!عارف: -١

  Bفي االت1اه ن� �األص�قاء وال*عارف، فهي ال  ُت�
: اس"1ا�ات ال�الة وجBد اضN:اب ش�ی
ت�ع: �الfقة �ال!فQ أو األمان مع األص�قاء، و�Gه: ذل^ م� خالل اس"1اب"ها " ع!�ما أكBن  
أنها تف"ق: لل�عBر �االه"*ام أو   ب
� أص�قائي ه9 ال `�ع:ون بي وال یه"*Bن ألجلي"، d*ا 

  :fه9 أك�
� بها و�Gه: في اس"1اب"ها " ال!اس ال>ی� أحN
م� غ
:ه9، أود لB  ال�g م� ال*�
�ة على  
  أن ت�ارك في لقاءات اج"*اع
ة ال ت�ع: ف
ها �االن"*اء. ُ̀�ه:ون لي نفQ ال*�اع:"، وأXه:ت ال*قابلة ال�,+
ة أن ال�الة ُتف?ل ال1لBس وح

 االت�اه ن,L رؤساء الع!ل أو ال�امعة :-٢
*ل أو ال1امعة، ل9 ُت�ه: اس"1ا�ات ال�الة على ه>ا االت1اه وجBد اضN:اب ن�B رؤساء الع

ح
� أشارت إلى اح":امها وتBق
:ها ل*� ی:ؤوسها وأنه9 `عاملBنها بلNف، وُت�
: اس"1ا�ات 
ال�الة إنها ت:فw ت_لK األب ومعامل"ه ال�ازمة وت_قNه على رؤساء واسات>تها في ال1امعة  

�ه9  م� خالل اس"1اب"ها " ال!اس ال>ی� أعلى م!ي ل
Q له9 سلNة علي"، و" ال!اس ال>ی� أع
."�
Nا م"_لBنBT` أن g1` أعلى م!ي ال  

 االت�اه ن,L ال!�ؤوس�(:-٣
ُت�
: اس"1ا�ة ال�الة إلى وجBد اضN:اب مع"�ل في االت1اه ن�B ال*:ؤوس
�، فهي م� fd:ة  
 Kة داخل األس:ة، فإنها ُت_قG:ر �ال�Bأو ال�ع Jاء ال:أ�تع:ضها للق_Bة ومع ع�م ق�رتها على اب

  Bه" وُت�ه:  ذل^ في اس"1اب"ها " ل�أن!ي Z!d ال*_�Bل األول، Z!d سأت:ك ال1*
ع `فعل ما `�
اس"1اب"ها " ال!اس `ع*لBن م� أجلي، قل
لBن" شعBر ال�الة �الBح�ة وع�م الfقة �اآلخ:�G وأنها  
  ن له9"أجلي ل�!Z شع:ت �االم"!ا س"�Bن م*"!ه ل*� ُ̀�ه: لها االه"*ام وأXه:ت ب>ل^ في اس"1اب"ها " لB أن ال!اس ع*لBا م� 

 االت�اه ن,L زمالء ال�امعة: -٤
  �
ال1امعة، ح أو  الع*ل  ب
� زمالء  العالقة  ال�الة اضN:اب م"BسK في  ُت�ه: اس"1ا�ات 
ُت�
: اس"1ا�ات ال�الة إلى رف?ها إلسلBب زمالئها في ال*عاملة وُت_قK ذل^ في اس"1اب"ها "  
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� الع*ل مع م� ُ̀ق�رونها  أن ه الء ال>ی� اش"غل معه9، ی"!*:ون على م� حBله9 " وأنها ت
وGفه*Bنها، وق� أشارت ال�الة أث!اء ال*قابلة ال�,+
ة أنها تع:ضZ لل"!*: م� زمالئها في  1
  Bاب نف_ي في االت1اه ن�:Nلها اض g�ال*:حلة االب"�ائ
ة وه>ا أث: على عالق"ها ب(مالئها وس

  زمالء الع*ل أو ال�راسة.  
Uف"�ة ال!�ء ع( نف L,ه را#عًا: االت�اه ن  

 االت�اه ن,L ال!6اوف: -١
لق� أXه:ت ال�الة اضN:اب ش�ی� ج�ًا في ه>ا االت1اه، ح
� ت,اف ال�الة م� dل شيء ال  
تعل*ه وال*_"ق�ل وُت�ه: ذل^ في اس"1اب"ها " بBدJ لB ت,ل+Z م� ال,Bف م� ال*_"ق�ل"،  

  Z�م�اع:ها وم,اوفها ك*ا ُت�
: االس"1ا�ات اضN:اب في اإلف+اح ع� انفعاالتها فهي ُت�
وال ت�g ال"��ث مع أح� وُت_قK ذل^ م� خالل اس"1اب"ها " ت?N:ني م,اوفي أح
انًا إلى 
أن، ال أت��ث مع أح�"، d*ا أنها على ال:غ9 م� ح�ها للع(لة إال أنها ت,اف م� الBح�ة فه>ا  

ُ̀�
: إلى اضN:اب في االت1اه ن�B ال*,اوف.  
 االت�اه ن,L م7اع� الPن�:-٢

س"1ا�ات ال�الة على ات1اه م�اع: ال>نg وجBد اضN:ا�ًا مل�XBًا، ح
� ُتأنg ال�الة ُت�
: ا
نف_ها على ت+:فاتها ت1اه مBاقف م:ت بها في ح
اتها مfل ال"!*: ال>J تع:ضZ له م� ق�ل  
�ة م*�  G:ق Z
زمالئها وأسقZN ذل^ م� خالل اس"1اب"ها " dانZ أك�: غلNة ارت��"ها، أن!ي �ق

س"1اب"ها " ح
!*ا Z!d صغ
:ًا، Z!d أحQ �ال>نg ن�B ال+*Z ح
ال أJ  ی"!*:ون على" وا
 gهار م�اع: ال�Xم إ�شيء خNأ"، d*ا ت:5 ال�الة إلى أن أسBء ما فعل"ه في ح
اتها هB ع
وجBد  ی"?ح   F�س وم*ا  ب!ف_ها،  ثق"ها  في  نق|  ل�یها  ال�الة  أن  على  ی�ل  وه>ا  لBال�یها 

  نg.اضN:اب ش�ی� في االت1اه ن�B م�اع: ال> 
 االت�اه ن,L القAرات الPات�ة: -٣

ت�
: اس"1ا�ات ال�الة إلى وجBد اضN:اب م"BسK في الق�رات ال>ات
ة ، وُت�ه: اس"1ا�ات 
ال�الة ع�م ق�رة ال�الة على ت!�
9 انفعاالتها وت_قNه في اس"1اب"ها " ع!�ما ال ت�Bن ال�:وف  

 Bقة �*� حfال �لها ح
� ُت�
: ال�الة إلى أن  في جان�ي ، أشع: �الغ?g وال�(ن" وانها تفق
أك�: نقNة ضعف ع!�ها هي أن ت1� م� ت"��ث إل
ه ، وأXه:ت اس"1ا�ة ال�الة " ع!�ما  
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أو   ال�v ض�J ، ُأصلي وأدعي"  ق:Oها م� هللا ع( وجل ع!�ما تBاجه أJ صعاب  `BTن 
                         أزمات.                                                                        

 االت�اه ن,L ال!اضي: -٤
ت�ه: اس"1ا�ة ال�الة وجBد اضN:اب في ه>ا االت1اه، ح
� أن ال�الة دائ*ة ال"ف�
: في ما 
 ،Z!d ا*d ا:
م:ت �ه م� ت!*: في ال*اضي وأسقZN ذل^ في اس"1اب"ها "لB أني ع�ت صغ

Nاتي ع� أ`ام الG:dأ " و" أوضح ذN,األش,اص ال Zلة، هي تع:ضي لل"!*: في  ل*ا صادقBف
�ة  
ال*�رسة"، وق� أXه:ت ال*قابلة ال�,+
ة أن ال�الة ُتعاني م� fd:ة اج":ار األف�ار غ
: ال_ع

� وجBد اضN:اب في االت1اه ن�B ال*اضي.d م� ال*اضي وه>ا ی  

ق.ل:-٥U!ال L,االت�اه ن 

  Bن� االت1اه  في  اضN:اب  وجBد  ال�الة  اس"1ا�ات   :
أن  ت� ال�الة  أXه:ت   �فق ال*_"ق�ل، 
�و لها غام?ًا ، وأن dل ما تN*ح له  في ال*_"ق�ل هB ال�فاع ع� حقBق ال*:أة �ال*_"ق�ل ی
وت_قK ذل^ م� خالل اس"1اب"ها " أن!ي أتNلع أن أدافع ع� dل ال!_اء في العال9" وd>ل^ في  

�  اس"1اب"ها " في یBم م� األ`ام أنا سأكBن ل�`ه ش1اعة dاف
ة ُألد d افع ع� ال*:أة عل!ًا " وت
أنها ع!�ما ت"ق�م في الع*: س"عBض نف_ها ع� dل ما ح�ث لها في 4فBل"ها ، وق� أXه:ت  
ال*قابلة ال�,+
ة وال*الح�ة الغ
: م�اش:ة ل_قNات الل_ان أن ت:فw ال*Bقف ال_ل�ي ألمها  

ت ح"ى  حقBقها  ع�  ت"!ازل  ما  دائ*ًا   �
ح اُألس:Gة  ال*�Tالت  مع  ال"عامل  ال�
اة في   :*"_
  اُألس:Gة، م*ا جعل ال�الة ت:غg في م_ان�ة ال*:أة وال�فاع ع� حقBقها . 

 االت�اه ن,L األهAاف: -٦
� ما أشارت له ال�الة في االت1اه ال_ابF م� أن  d "تأتي اس"1ا�ات ال�الة في ه>ا االت1اه ل

�ة  
ب>ل^، وأسقZN ذل^  ه�فها ال:ئ
_ي في ال�
اة هB ال�فاع ع� حقBق ال*:أة وأنها س"�Bن سع
م� خالل اس"1ا�اتها " سأكBن في سعادة تامة إذا ، أص��Z م!اص:ة ل�قBق ال*:أة " و" ال�يء  
ال>J أ4*ح إل
ه س:ًا ، هB أن أكBن م!اص:ة ل�قBق ال*:أة" ، وتأتي اس"1اب"ها " إن أكf: ما 

� أن ال�اd 
�قى ال!اس ی">d:وني" ل
لة تعاني م� نق| اب"غ
ه م� ال�
اة ، أن أت:ك تارG,ُا ل
� أن تقBم �أش
اء ت1>ب اه"*ام األخ:�G وت_قK ذل^ G:بها فهي ت �
N
االه"*ام م� ق�ل ال*�

: ذل^ وجBد اضN:اب �Gُاء" ، وGح عارضة أز�في اس"1اب"ها " لق� Z!d ا�غي دائ*ًا أن ، أص

  في االت1اه ن�B األه�اف  .
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  :" الة األولي�ات ال  ال�عق�� على اس��ا

م� اس"1ا�ات ال�الة على اخ"�ار ساكQ وجBد ات1اهات ا`1اب
ة ن�B األم، ب
!*ا dان  ی"?ح       
  �G:اآلخ� الfقة  ال�الة   �وتف"ق القاس
ة لألب وت_لNه،  لل*عاملة  
1ة "!d االت1اه ن�B األب سل�ي 
وOاألص�قاء ن�:ًا لل,�:ات ال_
�ة ال"ي تع:ضZ لها م� ِق�ل زمالئها في ال+غ:، d*ا أXه:ت  


ًا في االت1اه ن�B ال:جل والعالقات ال1!_
ة ، واالت1اه ن�B ال*,اوف وخاص"ًا  ال�الة ات�1اهًا سل
ال,Bف ال*:ضي م� ال*_"ق�ل ال>J ت:اه غام?ًا، وتعاني ال�الة م� fd:ة اج":ار األف�ار ال* ل*ة 
م� ال*اضي وتالزمها م�اع: ال>نg م!> ال+غ: ن"
1ة لع�م ق�رتها على ال�فاع ع� نف_ها أو  

  ف+اح ع� م�اع:ها وانفعاالتها ت1اه أص�قائها وأس:تها .اإل
ت"*fل أه9 خ+ائ| ال�الة وال"ي Xه:ت م� خالل اس"1اب"ها على اخ"�ار ساكQ وال*قابلة       

  Qقة �ال!فfم ال�
ة غ
: ال*�اش:ة في ال�عBر �الBح�ة، وتق�ی: ذات م!,فw م"*fل في عT
!
ال�ل
ف ال>ات
ة، وق� انعQT ذل^  
ة  وفي ق�رتها �ال_ل ال"أث
:ات االنفعال
ة  الق�رة على ال�� م�  ي ع�م 

ال,�:ات وال*Bاقف   ال_
N:ة على  الق�رة على  �"ها وع�م dبها و ال"ي م:ت  ال!ات1ة ع� األح�اث 

� بها. N
  ال!ات1ة ع� تفاعلها مع ب
�"ها واألش,اص ال*�
  -الAی�ام�ات ال�ف�Uة وال,�ل الAفاع�ة لA@ ال,الة األولى: 

و�Gه: ذل^ م� خالل إسقا� ال�الة رف?ها ل*عاملة وال�ها لها وال"ي ت"_9 �ال��ة    اإلسقا�: - 
 وال"_لK على ج*
ع ال:جال واع"�اره9 ج*
عه9 م"��:ون وم"_لBNن. 

 - :G."رة على اإلف+اح ع� ما ت�ع: �ه    ال��Z م�اع:ها وم,اوفها وع�م القd ه: ذل^ في�Gو
 أو ت,اف م!ه. 

 - :�1Lع
رغ�ة ال�الة في أن ت�Bن عارضة أزGاء رغ�"ًا في ال�هBر ولفZ و�Gه: ذل^ في    ال
 األن�ار d"عwGB ل*ا واجه"ه م� ت!*: في ال+غ: ن�:ًا ل?عف ج_*ها.

 - :�1�.
اس",�مZ ال�الة ه>ه ال�
لة ال�فاع
ة أكf: م� م:ة، فق� اس",�م"ها في ت�:G: ح�ها    ال
ها، وd>ل^ في ت�:G: االت1اه  للع(لة �أن الBح�ة أف?ل م� ال1لBس مع أش,اص ال `�ع:ون ب

 ن�B ال_ل�ي ن�B ال(واج، �أنه شيء غ
: أساسي ول
Q ض:ورGًا في ال�
اة.

6لy م( دراسة ال,الة Uي ت
  األسال�� الالس1Lة ال

: ح
� `�ه: ت�فv ال�الة ن�B ت��GB ص�قات أو م�ارdة زمالئها االنغالق ال
ام على الPات - 
 خBفًا م� ال"ع:ض لل"!*:. 
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ال!_اء ی"ع:ضBن لالضNهاد،   ال
ع!��: -  إلى dل  ال�الة ن�:تها   9
تع* ذل^ م� خالل  `�ه: 
 وغ
: قادر�G على ال�فاع ع� حقBقه9، وd>ل^ �أن dل ال:جال م"_لBNن وم"��:ون. 

�ة وتف?ل الع(لة على أن ت�Bن مع أش,اص اله�وب واالنU,اب:   - 
فال�الة ت_عى لل1لBس وح
 ال ت�ع: معه9 �االه"*ام. 

 لة ال'ان�ة: م�تفعة ال�ق*ة العقل�ة ال/ا  
 Zح+ل �وق� ت9 اخ"
ار ه>ه ال�الة ب!اًء على درجاته9 في مق
اس ال
ق�ة العقل
ة، وق

  ٥٣) درجة على مق
اس ال
ق�ة العقل
ة وح+لZ ال�الة على (٥٧/٦٠ال�الة ال*:تفعة على (
) في مق
اس ال"!�
9 االنفعالي، وGُالحv ارتفاع درجة ال�الة على dل م� مق
اس ال
ق�ة  ٥٧ /

  ل"!�
9 االنفعالي. العقل
ة ومق
اس ا
  (أ. �)  :ال.�انات األول�ة لل,الة

  : أن_ة  ال,الة االج
!اع�ة: أنfى        ال�Lع) س!ة        ٢٢:( الع!� ال4م�ي

ة ال:Gاض
ة جامعة ال(قازFG. ال!�حلة ال
عل�!�ة:O:"ة ال
  الف:قة ال:ا�عة �Tل

 :AالLال  

L@ اس!ة                       ٥١:  الع!� ال4م�يU!عل�!ي:  ال
  ال��Lفة:    �TالBرBGس ه!�سة  ل

�ة  ال,الة ال5,�ة:مه!�س م
Tان
Tا                  
  ج
:aخل ال7ه�Aافٍ  الd  

  الLالAة: 

L@ ال
عل�!ي:س!ة                        ٤٤: الع!� ال4م�يU!ة                  ال

ة نBعO:س تBGرBالT�

�ة.  ة ال5,�ة:ال,الم�رسة اق"+اد م!(لي             ال��Lفة:
  ج
:aخل ال7ه�Aافٍ  الd  

 ملy6 ال,الة م( خالل اس
!ارة ال!قابلة ال�567ة  - ٣
 قع ال,الة م( األس�ةLم: 

ال�الة هي األولى في ال":ت
g ال*
الدJ ألس:ة مBTنة م� خ*_ة أف:اد، وGلي ال�الة ول� ع*:ه  
  ) س!ة في ال+ف األول اإلع�ادJ.  ١٢) س!ة وفي الف:قة األولى �Tل
ة الgN، وول� ع*:ه (١٨(
 :ة��KUال,الة ال 
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  ٢٢١  

قع في  ت_�T ال�الة مع األس:ة في شقة في ب
Z العائلة ت"�Bن م� أرOعة غ:ف وصالة وت 
.KسB"لألس:ة م J5 االج"*اعي واالق"+ادB"_*ح1:ة م_"قلة لل�الة، وال ��ة، تBج
  م!Nقة ج

 :ار1خ ال5,ي
   ال

ع
ة في ج*
ع م:احل ال!*B، وال �4 B*!الت ال�
ع
ة، وأن مع�4 Zانd ال�الة أن والدتها :d<ت

�ة.
  یBج� أم:اض وراث
ة وال�الة ال+�
ة ل1*
ع أف:اد العائلة ج
 ار1خ ا
  ألس�a: ال


:ًا وقل
ّال ما ی"ع+g    األب:fd للها�Gها و��Gة هادئة م"(نة و
ت>d: ال�الة أن األب ی"*"ع ��,+
  عل
ها.  

�`قة.   األم:+d ه9 وأنها تعاملها
�ة وال�!ان وال,Bف ال(ائ� عل
Nال�الة �أن األم ت"_9 �ال :d<ت  
ال  اإلخLة: 
:ًا وت,اف عل
ه9 على fd تهاBأخ gأنها ت� ال�الة   :dغ9 م� أن ه!اك أوقات  ذ:


:ًا وG"+ال�Bا.�d ها ول�� ه>ا ال `أخ> وق"ًا
  ی"�اج:ون ف
  :ة�r�
   أسلLب ال


ة �الل
� وال�*ا`ة ال(ائ�ة، واألم م!> ال+غ: وهي ت_اع�ه9 في ات,اذ ق:اراته9.O:"قة الG:4 9_"ت  
 :الت األس�1ةK7!ال  

ل9   وأنها  
ع
ة وعاد`ة ��أنها م�Tالت 4 ال�الة  وق"ها وت(ول ذd:ت  تأخ>  ت ث: عل
ه9، وهي 
  وأغل�ها حBل إه*ال ال*>اك:ة أو ع�م ت:ت
g غ:ف"ي وهي في م1*لها م�Tالت �_
Nة. 

  
 :ال,�اة ال�امع�ة  

�ة وت�":مه9 إال قل
ًال م!ه9، وأنها ت"*"ع  
ت>d: ال�الة انها ت�g ال1امعة، وعالق"ها �أسات>تها ج
�. . ب�رجة ذdاء م"BسNة وdان ال"�+
ل ال�راسي
  ج

  :اع�ة!
  العالقات االج
لألقارب:   أقارOها  #ال�U.ة  ت"Bاصل مع  ما  دائ*ًا  فهي  �ة ج�ًا، 
�أنها عالقات ج ال�الة   :d<ت

  وأص�قائها ال*ق:BOن، وأنه9 ی"1*عBن في ب
Z ج�تها dل أس�Bع وت"قابل مع خاالتها وأوالده9. 
لل���ان: وهادئBن   #ال�U.ة  م�":مBن  ج
:انها  �أن  ال�الة   :d<ل  تT�� ی"BاصلBن  ال  ول��   ،

  م_"*:، فال�ل م�غBل ��
اته، وت:اه9 في ال*!اس�ات واألع
اد. 
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:، وأن م� أسع�   #ال�U.ة لألصAقاء:�d ��ة إلى ح
ت>d: ال�الة �أن عالق"ها مع األص�قاء ج
  أوقاتها هي ال"ي تق?
ها معه9 فهي تع"�:ه9 مfل أخBاتها.

  :م واألحالمL�ال 
 :T�� ال!Bم م!"�*ة ل�� ما، وهى ت_"*"ع �ال!Bم ال*�T: واالس"
قا� ال*
ت>d: ال�الة أن مBاع
ح
� `�:ص وال�ها على أن `+لي به9 الف1: ج*اعة ق�ل ذها�ه إلى الع*ل، وم"BسK ساعات 

  ساعات، واألحالم قل
لة وعاد`ة، وال تBج� اضN:ا�ات في األكل أو ال!Bم.   ٨إلى  ٧ال!Bم م�  
 ت الف�اغ:شغل أوقا  

  ت>d: ال�الة �أنها ت�g ق:اءة الق+| 
  وال:وا`ات وت�g م*ارسة ال:Gاضة وم"ا�عة وسائل ال"Bاصل االج"*اعي.  
 :ال,الة االنفعال�ة  

ت>d: ال�الة �أنها تعالج األمBر ال"ي ت*: بها به�وء وت"ق�ل أراء األخ:�G إذا شع:ت أن رأیها  

ع أن تع�: ع� انفعاالتها �Tل ح:Gة.  N"_أ وتNخ  

 :ق.ل
U!ال   
  ت!�: ال�الة إلى ال*_"ق�ل �أنه رائع، وأنها سBف ت�قF ف
ه dل ما ت"*!ى. 

 :ة�U�ال,الة ال�  
N��ها، وأن أJ عالقة ذd:ت ال�الة �أنها غ
: م:ت�Gها و
ة وت"*!ى االرت�ا� ب:جل ی"قي هللا ف

  ج!_
ة `g1 أن ت�Bن في إ4ار ال(واج. 
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 تف��8 اس73ا6ات ال/الة ال'ان�ة على اخ23ار ساك0-٤

  ) اس
�ا#ات ال,الة ال&ان�ة على اخ
.ار ساك٣sشKل (  
   iابUح م( ال�س� ال.�اني الm
، أن أكf: م1االت االضN:اب ل�5 ال�الة dانZ في ی

ال*,اوف (   Bاألب    ٣االت1اه ن� Bاب في االت1اه ن�:Nت_اوت درجة االض �درجات)،  وق
  Bقاء وال*عارف ، واالت1اه ن��واالت1اه وح�ة األس:ة ، واالت1اه ن�B ال:جل، واالت1اه ن�B األص

>ات
ة ، واالت1اه ن�B م�اع: ال>نg، االت1اه  رؤساء الع*ل وال1امعة ، واالت1اه ن�B الق�رات ال
درجات) ، وGلي ذل^ االت1اه    ٢ن�B األه�اف ، وdان مع�ل االضN:اب في ه>ه االت1اهات (

ن�B األم ، واالت1اه ن�B ال*:ؤوس
� ، واالت1اه ن�B ال(مالء ، واالت1اه ن�B ال*اضي ، وdان  
!
*ا ل9 ُت�ه: اس"1ا�ات ال�الة اضN:ا�ًا  مع�ل االضN:اب في ه>ه االت1اهات (درجة واح�ة) ، ب

  في االت1اه ن�B األس:ة ، واالت1اه ن�B العالقات ال1!_
ة الغ
:Gة، واالت1اه ن�B ال*_"ق�ل.  
:sار ساك.
  تف��U اس
�ا#ات ال,الة ال&ان�ة على اخ

  أوًال: االت�اهات ن,L األس�ة:
 االت�اه ن,L األم:-١

بي ن�B األم، ح
� ت"_9 ت>d: ال�الة أن وال�تها ت"_9  ُت�
: اس"1ا�ات ال�الة إلى ات1اه إ`1ا 
�ة وال�!ان و�Gُه: م� خالل اس"1اب"ها " أمي ام:أة ع�
*ة اف",: �أنها أمي دائ*ًا "، وأنه 
Nال�
  ،" وأمي ص�`ق"ان  أنا   " اس"1اب"ها  في  االنفعاالت  ه>ه  ال�الة   Kوُت_ق ب
!ها  تام  تفاه9   �یBج

ق_B عل
ها وم*ا س�F ی"?ح ع�م وجBد اضN:اب في االت1اه وأشارت ال�الة أن األم أح
انًا ت
  ن�B األم. 

1
2

0 2

0

2 2

1
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3
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2
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 االت�اه ن,L األب: -٢
ُت�ه: اس"1ا�ات ال�الة ع�م وجBد اضN:اب في االت1اه ن�B األب، ف">d: ال�الة أن األب  

:ًا م�  fd ًا وأشارت ال�الة أن األب ُ̀?�ي:
fd ها�ی"*"ع ��,+
ة هادئة وعقالن
ة وأنه `�

أنه  أجله9 م� خال  Bل ثق
ل على عاتقه"، وت"*!ى  ل�`ه ح*ل   J�ل اس"1اب"ها " أشع: أن وال

ع أن ُ̀_اف: لل,ارج وG:زقه هللا ال�ج.N"_`  

  
 االت�اه ن,L وحAة األس�ة:-٣

ت�
: اس"1ا�ة ال�الة الى ع�م وجBد اضN:اب في االت1اه ن�B وح�ة األس:ة، ح
� أن اس:تها  
  ZرنBإذا ق ال�الة شعBر ال�g ت1اه األس:ة م� خالل االس"1ا�ة " اس:تي  م"*اسTة وُت�ه: 
�*ع�9 اُألس: اُألخ:5 فهي أس:ة رائعة وج*
لة "، وأن وال�یها ی"�اورون معه9، وأمها ُت_اع�ها  

� ع�م وجBد اضN:اب في االت1اه ن�B  على ات d ن ال,اصة بها، وه>ا یBاذ الق:ارات في ال��,
  األس:ة. 

s�ال� L,ثان�ُا: االت�اه ن  
 االت�اه ن,L ال�جل:-١

ت�
: اس"1ا�ات ال�الة إلى ع�م وجBد اضN:اب في االت1اه ن�B ال:جل، فال�الة ت:5 أن ال:جل  
خالل اس"1اب"ها " ف�:J ع� ال:جل ال�امل هB ال>J  هB م� ی"�*ل ال*_�Bل
ة وُت�ه: ذل^ م�  


ع الق
ام �أJ شيء على أت9 وجه دون تق+
: "، إال أن ال�الة ذd:ت أنها ال ت�g ال:جل  N"_`
الغ
Bر وXه: ذل^ م� خالل اس"1اب"ها " أخ: ما أح�ه في ال:جل الغ
:ة ال��ی�ة والغ:ور"، 

Bاب في االت1اه ن�:Nد اضBم وج� ال:جل. وم*ا س�F ی"?ح ع
 االت�اه ن,L العالقات ال���Uة الغ��1ة:-٢

  �
ت�
: اس"1ا�ات ال�الة إلى ع�م وجBد اضN:اب في االت1اه ن�B العالقات ال1!_
ة، ح
ت:5 ال�الة أن ال�
اة ال(وج
ة `g1 أن ت�Bن هادئة `_Bدها ال"فاه9 والfقة واسقZN ذل^ في 

� ال�الة م� خالل   اس"1اب"ها " شعBرJ ن�B ال�
اة ال(وج
ة أنها تفاه9d وت " �
وثقة ب
� ش,+
  اس"1اب"ها وال*قابلة ال�,+
ة على أن العالقة ال1!_
ة الب� وأن ت�Bن في إ4ار ال(واج ال�الل.
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  ثال&ُا: االت�اه ن,L العالقات اإلنUان�ة ال!
.ادلة 
 االت�اه ن,L األصAقاء وال!عارف: -١

االت1اه ن�B األص�قاء وال*عارف، ح
�   ُت�
: اس"1ا�ات ال�الة إلى ع�م وجBد اضN:اب في
مع   ت�Bن  ع!�ما  �ال_عادة  ت�ع:  فهي  وال*عارف  األص�قاء   Bن� إ`1ابي  ال�الة  شعBر  أن 
  �
ی�ادلBنها نفQ ال*�اع: وُت_قK ذل^ في اس"1اب"ها مfل " ع!�ما أكBن ب أص�قائها وأنه9 

�ة به>ا "، وd>ل^ وص
ال�الة لل+�یF أص�قائي هBT` 9نBن سع�اء وأنا أ`?ًا أكBن سع ف 
  ال�F �أنه هB م� `قف �1انg ص�`قه وG:ش�ه.

 االت�اه ن,L رؤساء الع!ل أو ال�امعة:-٢
ل9 ُت�ه: اس"1ا�ات ال�الة على ه>ا االت1اه وجBد اضN:اب أو ات1اه سل�ي ن�B رؤساء الع*ل 

G"?ح  أو ال1امعة، ح
� أشارت الى اح":امها وتBق
:ها ل:ؤسائها وأنه9 `عاملBنها �اح":ام، و 
 Jما أر�ذل^ م� خالل اس"1اب"ها " ال!اس ال>ی� أعلى م!ي، أح":مه9، وأق�ره9 " وd>ل^ " ع!
رئ
_ي قادمّا، أقف لل"�
ة "، وه>ا `�
: إلى ع�م وجBد اضN:اب في االت1اه ن�B ال:ؤساء في 

  الع*ل أو ال1امعة
 االت�اه ن,L ال!�ؤوس�(:-٣

ي االت1اه ن�B ال*:ؤوس
�، فهي ت�
: إلى ُت�
: اس"1ا�ة ال�الة إلى ع�م وجBد اضN:اب ف
أنها ت�":م وتق�ر م� `ع*ل معها وأن إص�ار األوام: `g1 أن `BTن �اح":ام ل*� ه9 اقل م!ها، 
 Z!ل األول ل�B�_*ال Z!d أن!ي Bة في " ل
ك*ا ی"?ح م� اس"1ا�ات ال�الة ال*
ل إلى ال*fال

  أه"T� 9ل شيء وال أت:ك ثغ:ة واح�ة"    
 L زمالء ال�امعة: االت�اه ن, -٤ 

 :
`�ه: في اس"1ا�ات ال�الة في ه>ا االت1اه حg ال�الة ألص�قائها وزمالئها في الع*ل وُت�
  �
� ال�الة أن العالقة بd قائي"، وت�ل>ل^ اس"1اب"ها " ع*لي أنا أكf: ان_1امًا مع أهلي وأص

ال!اس ال>ی� `�"غلBن معي،  ال(مالء قائ*ة على االح":ام وال"عاون وُت_قK ذل^ في اس"1اب"ها " 
  عادة `BTنBا م"عاونBن " م*ا ی�ل على ع�م وجBد اضN:اب في االت1اه ن�B ال(مالء.
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  ٢٢٦  

  را#عًا: االت�اه ن,L ف"�ة ال!�ء ع( نفUه  
 االت�اه ن,L ال!6اوف: -١

ُت�
: االس"1ا�ات إلى أن ال�الة ل�یها م,اوف م� ح
Bان ال�:ص وال(واحف وت�ع: �ال,1ل  
>ه ال*,اوف وأسقZN ذل^ في اس"1اب"ها " أنا أعل9 أنها ح*اقة، ول�!!ي أخاف م�  ت1اه ن�B ه

ال�:ص وال(واحف ��Tل عام" وم� خالل ال*قابلة ال�,+
ة وال*الح�ة الغ
: م�اش:ة أن ه>ه  
�ة، فBال�تها ت,اف م� ه>ه األش
اء، وه>ا ی�ل على وجBد اضN:اب مع"�ل في _"Tال*,اوف م

  االت1اه ن�B ال*,اوف.
 االت�اه ن,L م7اع� الPن�:-٢

ُت�
: اس"1ا�ات ال�الة على ع�م وجBد اضN:اب في االت1اه ن�B م�اع: ال>نg، ف*�اع:  
ال>نg ل�یها ت"1ه ن�B الBال�ی� فهي ت:غg في إرضاء وال�یها وت"*!ى أن ت!_ى أJ فعل dان 

ن"�ام في  ال_�g في ع�م رضاء وال�یها، وأن أك�: غلNة ارت��"ها في ال+غ: dانZ ع�م اال
�ل ذل^ على ح�ها ال��ی� لBال�یها وح:صها على ال"ق:ب م� هللا، وه>ا ی�ل على  Gال+الة، و

.gم�اع: ال>ن Bاب في االت1اه ن�:Nد اضBم وج�  ع
 االت�اه ن,L القAرات الPات�ة: -٣

  5�ت�
: اس"1ا�ات ال�الة إلى وجBد ات1اه إ`1ابي ن�B ق�راتها ال>ات
ة، ح
� أنها ت�g أن ت"�
أX J:وف ق� ت ث: على ت�ق
F أه�افها، وت�ل اس"1اب"ها " ع!�ما ال ت�Bن ال�:وف في جان�ي  
لل*_�Bل
ة، d*ا أXه:ت   لل�الة في ق�رتها وت�*لها  
:ة �d ثقة ات��اها" وه>ا ی�ل على  فإن!ي 

اب"ها " ع!�ما `BTن ال�v ض�J، أت��5 ال�v وال�ن
ا" على إص:ارها على ال!1اح، وه>ا اس"1
ی�ل على ع�م وجBد اضN:اب في االت1اه ن�B الق�رات ال>ات
ة.                                                                      

 االت�اه ن,L ال!اضي: -٤
�ة وdانZ تلعg وت*:ح وXه: ذل^ م� خالل اس"1اب"ها  أشارت  
ال�الة إلى أن 4فBل"ها dانZ سع

  Zانd ت1*عات العائلة ال"ي gت� Zانd ًا"، وأنها:
fd ًا وأم:ح:
fd gألع Z!d 4فل Z!d ما�" ع!

:ًا، وت�ل االس"1ا�ات ع�م وجBد اضN:اب في االت1اه ن�B ال*اضي. fd بها �  ت_ع

٥- L,ق.ل:االت�اه ن
U!ال 
�و لي ال*_"ق�ل رائع" وت"Nلع  �ت!�: ال�الة إلى ال*_"ق�ل ن�:ة تفاؤل وُت_قNها في اس"1اب"ها " ی
إلى م_"ق�ل رائع وOاه:، وأنها ل�یها ثقة �أنها س"�قF ما ت"*!ى في یBم م� األ`ام، وأنها ع!�ما  
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  ٢٢٧  

ى أن ال�الة ل�یها ثقة  ی"ق�م بها ال_� س"�Bن ف,Bرة �*ا حقق"ه �عBن هللا، فاالس"1ا�ات ت�ل عل
  Bاب في االت1اه ن�:Nد اضBم وج��ق�راتها و4*أن
!ة إ`1اب
ة ن�B ال*_"ق�ل، ه>ا ی�ل على ع

  ال*_"ق�ل. 
 االت�اه ن,L األهAاف: -٦

ُت�
: اس"1ا�ة ال�الة إلى ع�م وجBد اضN:اب في االت1اه ن�B األه�اف، فهي ح:G+ة على  
�ة إذا فع
لZ شيء ُت_ع� �ه أهلها، d*ا أنها ت"*!ى أن ی:ضى ت�ق
F أه�افها، وأنها س"�Bن سع

هللا ع!ها و�Gفv هللا لها عائل"ها، وُت�
: اس"1اب"ها " ال�يء ال>J أ4*ح إل
ه س:ًا أن `BTن  
  أدائي أف?ل م� أJ ش,| " إلى أنها ت*
ل إلى ال�*ال
ة في أداء أه�افها.

 :الة ال�ان�ة�ات ال  ال�عق�� على اس��ا

�الة على اخ"�ار ساكQ وجBد ات1اهات إ`1اب
ة في ج*
ع  ی"?ح م� اس"1ا�ات ال
األ�عاد �اس"f!اء االت1اه ن�B ال*,اوف ح
� ُت�
: اس"1ا�ات ال�الة إلى وجBد اضN:اب مع"�ل 

ة غ
: ال*�اش:ة إلى أنها T
!
، فق� أشارت ال�الة م� خالل ال*قابلة ال�,+
ة وال*الح�ة ال�ل

ت1اه   �ال,1ل  ال(واحف وت�ع:  ی"?ح م� خالل اس"1ا�ات ت,اف م�  d*ا  ال*,اوف،  ه>ه 
ال�الة وجBد ات1اهات إ`1اب
ة ن�B األس:ة واألص�قاء وال*عارف وال"ي ت�ع: �ال_عادة ع!�ما  
ت�Bن معه9، وd>ل^ ن�B رؤساء الع*ل وال*:ؤوس
� وزمالء الع*ل فهى ت"عاون معه9 وُت�� له9  

ت ق�Bل ال,�:ات وال*Bاقف ال"ي ت*: بها  كل االح":ام وال"ق�ی: م*ا ی دJ ذل^ إلى ارتفاع مع�ال
دون أن ت_�g لها اضN:اب ، وه>ا ساع�ها على ت!�
9 تل^ ال,�:ات وال"+:ف الBاعي في  
تل^ ال*Bاقف، وم� خالل اس"1اب"ها Xه:ت ق�رتها على ال_
N:ة على حالة االس"fارة االنفعال
ة  


� بN
ها وت��J ما یBاجها م� عق�ات  وLعادة تBج
هها وت�_
!ها للBصBل إلى ال"BافF مع ال*�
  ل"�ق
F أه�افها. 

  :ال,الة ال&ان�ة @Aفاع�ة لAة وال,�ل ال�Uف�ام�ات ال�یAال-  
  وق� اس",�مZ ال�الة دفاعات ناض1ة وL`1اب
ة م!ها:

  : في قادرة على م:اجعة أف�ارها وتع�یلها إذا dانZ خا�4ة .  االع
Aال وال
Lس� - 
ل�الة مBاجهة ال"��`ات ال"ي تقابلها م� أجل ت�ق
F  ح
� تف?ل ا  ال�7اعة وت,!ل ال!L�Uل�ة: - 

 أه�افها.
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ح
� ات,>ت م� ال!�ا4ات ال:Gاض
ة ال"ي ت��ها وس
لة ل"1�ی� 4اق"ها وال"!ف
Q ع�    ال
Uامي: - 
 انفعاالتها. 

  :قعL

K ال*!Nقي لعق�ات ال*_"ق�ل، فهى  ال,Aس أو الN,"ال Bافه    وه�ح:G+ة على ت�ق
F أه
 وت��J ما یBاجها م� عق�ات.

مقارنة ب�( ن
ائج ال,االت ال"ل����Kة وفقُا لAرجة ال�ق�ة العقل�ة )  ٣٣جAول ( 
��� االنفعالي في أ#عاد اخ
.ار ساكs ل
"!لة ال�!ل �
 واس
�ات���ات ال

ال$الة م�تفعة ال�ق@ة  ال$الة م��فeة ال�ق@ة العقل�ة وجه ال�قارنة م
 عقل�ة ال

  م�تفعة  م*5ف@ة  ال�ق@ة العقل�ة   
�ات   ��اس��ات

ال��@�G االنفعالي  
  األك�O اس���اماً 

ت*(�) انفعالي غ�� و&�في داخلي 
  (ع-م ت"�ف داخلي) 

ت*(�) انفعالي غ�� و&�في خارجي 
  (ع-م ت"�ف خارجي)

ت*(�) انفعالي و&�في داخلي  
  (ت"�ف داخلي)

ت*(�) انفعالي و&�في خارجي 
  خارجي) (ت"�ف 

اتCاه إCDابي ن�7 األم ول"B ُت*"�  االت�اه ن$� األم ١
 عل�ها انIغالها ال-ائ) 

اتCاه إCDابي ن�7 األم وعالق�ها 
 بها ج�-ة 

االت�اه ن$�  ٢
 األب 

 ،Mي، وت�فه �ال�ع��اتCاه سل
 وت�فO�P Qقة تعامله القاس�ة معها

اتCاه إCDابي ح�S ت�فه �أنه 
7�ها Oن في ت��فاته وVم�

 وO-للها ����اً 
االت�اه ن$�  ٣

 وح�ة األس�ة 
وج�د اض�4اب م��سX فهي تف�ق-  
عات العائل�ة، Cج� األس�ة وال�
وت�فQ اس*اد م[\�ل�ة أخ�تها لها 

 فهي ت�7اج لاله�ام م�له)

ال ی�ج- اض�4اب، ح�S تIع�  
 ال7الة �الM7 واالم�*ان ألس�تها 

االت�اه ن$�  ٤
 ال�جل

ت*(� ی�ج- اض�4اب ش-ی- فهي 
لل�جل �أنه م�[لX وأن وج�د رجل  

 كامل شيء نادر ال�ج�د 

ال ی�ج- اض�4اب، فهي ت�d أن  
ال�جل ی�7ل م[\�ل�ات ����ة، 
 وعل�ه أدائها على أكل وجه 

االت�اه ن$�  ٥
العالقات  

�ة الغ��)ةX��ال 

اتCاه سل�ي، ح�S ت*(� للVواج �أنه 
غ�� مه) في ال�7اة، وال�7اة الVوج�ة 

  ض�ورOة أو أساس�ة في ال�7اة ل�[/ 

اتCاه إCDابي فهى ت�d ال�7اة 
الVوج�ة الب- وأن ت"�ن قائة  
 Bال�4ف� Bعلى ال�فاه) وال�قة ب� 
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ال$الة م�تفعة ال�ق@ة  ال$الة م��فeة ال�ق@ة العقل�ة وجه ال�قارنة م
 عقل�ة ال

االت�اه ن$�  ٦
األص�قاء 

 ال�عارف 

ی�ج- اض�4اب، ح�S تع�ض/  
ال7الة إلى ال�*� مB أص-قائها وال�2  
أث� �ال[لM على ثق�ها في نف[ها 

BOواألخ� 

اب، فهي تM7 ال ی�ج- اض�4 
أص-قائها وأهلها، وُت��I إلى أن  
أسع- أوقاتها ع*-ما ت�قابل مع  

 أص-قائها
االت�اه ن$�  ٧

 رؤساء الع�ل 
 ال ی�ج- اض�4اب ال ی�ج- اض�4اب

االت�اه ن$�  ٨
 8� ال��ؤوس

ی�ج- اض�4اب م��سX ، فهي تIع� 
.BOع-م ال�قة �اآلخ�� 

ال ی�ج- اض�4اب، فهي ت��7م 
 Bل معه)وتق-ر �ل م تع

االت�اه ن$�  ٩
 زمالء ال�امعة 

ی�ج- اض�4اب م��سX، فهي 
تIع� �أن �ل مB ت�عامل معه) 

 ی�*�ون عل�ها

 M7ابي، فهي تCDاه إCات
زمالئها وت�عاون معه) والعالقة  

 قائة على االح��ام ب�*ه)
االت�اه ن$�  ١٠

 ال��اوف
ی�ج- م5اوف م�*�عة، فهي ت5اف 

 ال�ح-ة. مB ال[�ق�ل، 
ل-یها م5اوف مB الVواحف  

  �kIل عام.
االت�اه ن$�  ١١

 مjاع� ال4ن,
تIع� ال7الة �Iاع� ال�نM تCاه 
  Bنف[ها ألنها ل) ت[��4ع ال-فاع ع
نف[ها تCاه مB �ان�ا ی�*�ون عل�ها، 
�اإلضافة إلى تأن�M نف[ها على ع-م  
اإلف�اح عB مIاع�ها تCاه أف�اد 

 أس�تها 

اض�4اب، ومIاع�  ال ی�ج- 
ال�نM ل-2 ال7الة �ان/ ح�ل  
ع-م ان�(امها في ال�الة في  
الاضي، وnعQ ال���فات  
 ال�ي قام/ بها أغ@�/ وال-یها. 

االت�اه ن$�  ١٢
 الق�رات ال4ات�ة

ی�ج- اض�4اب م��سX، فال7الة تفق- 
ال�قة في ق-راتها وفي اآلخ�BO، وع-م  

 وانفعاالتها الق-رة على ت*(�) مIاع�ها 

ل-یها درجة م�تفعة مB ال*@ج  
وال�قة �ال*فp، والق-رة على  
 qاه ت7ق�Cل�ة ت�\]ت7ل ال

 أه-افها.
االت�اه ح�  ١٣

 ال�اضي
ی�ج- اض�4اب ن�7 الاضي،  
فال7الة دائا ال�ف"�� في ال�اقف 

 ال;لة في الاضي 

ال ی�ج- اض�4اب ن�7 
الاضي، فق- عاش/ Pف�لة  

 أهلها سع�-ة مع 
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ال$الة م�تفعة ال�ق@ة  ال$الة م��فeة ال�ق@ة العقل�ة وجه ال�قارنة م
 عقل�ة ال

االت�اه ن$�  ١٤
 ال��Xق%ل

ت5اف ال7الة مB ال[�ق�ل وت*(� 
 Qإل�ه �أنه غام 

ل-یها اتCاه إCDابي ن�7 
ال[�ق�ل، وت*(� إل�ه �أنه 

 س��kن رائع وnاه� 
االت�اه ن$�  ١٥

 األه�اف 
ل-یها أه-اف م7-د فهي ت�غM في أن  
ت��ح م*اص�ة ل7ق�ق ال�أة، وأن 

 ال*اس مB خالله ت7قq تار5Oًا ی����ها 

ل-یها رغ�ة في ت7ق�q أه-افها، 
 qال�ة في ت7ق�وت[عى لل"

أه-افها �أن �kDن أدائها أف@ل  
BOاآلخ� Bم 

�م���ة وال�راسة ال�ل�����ة ال��� ن�ائج اتفق� وق�     ���ال�راسة  ن�ائج إن ح�� مًعا، ال
�م���ة��� خالل م( ت��( ولق� .ال-�ع-قة ال�ل�����ة ال�راسة ن�ائج خالل م( ما ی'��ها وج�ت ال

�م���ة��� وم( م�ج5، ن�� علي االنفعال ال�ق0ة العقل�ة والق�رة على ت��0/ ارت�ا. ال�راسة ال
 ش�78ة ودی�ام�ات ح�ة علي  حالة ل�ل الف�د9ة ال78ائ6 ت/ ت��( ال�ل�����ة ال�راسة خالل
�لة ال�ام�ة ال�ی�ام�ة والع�امل واألس�اب،  ال�ق0ة العقل�ة ال-�8ف?ة وال-�تفعة ذو= B�ع(  وال-

العقل�ة   ال�ل����� ت�قG وEFلD الف�دی��(، ال�ال��( وال���0/ االنفعالي ل�=ال�ق0ة   (يالف�ض 
=Eالب     :أنه على ی�6 الK Lاخ�الف درجة ال�ق0ة العقل�ة ل�N �78ةOت8�لف دی�ام�ات ال

  الSامعة). 
  يكومترية والكلينيكية: تعقيب عام على نتائج الدراسة الس 


عة العالقة ب
� ال
ق�ة العقل
ة وال"!�
9 االنفعالي  �ه�ف ال��� ال�الي إلى ال"ع:ف على 4
الق�Bل) �ال"!�
9    –ل�5 ال1امعة، وال��ف ع� الق�رة ال"!� Gة لل
ق�ة العقل
ة ( ال"+:ف الBاعي  

، االنفعالي، وال"ع:ف على تأث
: �عw ال*"غ
:ات ال�`*Bغ:اف
ة ال�,+
ة dال!Bع (ذBdر/ اناث)
وال",+| ال�راسي( عل*ي / أدبي )، �اإلضافة إلى الف:قة ال�راس
ة (الف:قة الfان
ة / الف:قة  
ال:ا�عة) على dٍل م� ال
ق�ة العقل
ة وال"!�
9 االنفعالي ل�5 4الب جامعة ال(قازFG، ث9 ال��ف  

�ة  ع� دی!ام
ات ال�,+
ة ال**
(ة ل�ٍل م� م:تفعي وم!,ف?ي ال
ق�ة العقل
ة على مق
اس ال
ق
العقل
ة لNالب ال1امعة. وق� أك�ت ن"ائج ال��� ال_
BTم":Gة وجBد عالقة ارت�ا4
ة مBج�ة  
ذات داللة إح+ائ
ة ب
� ال
ق�ة العقل
ة وال"!�
9 االنفعالي ل�5 4الب ال1امعة ، d*ا أسف:ت 

الق�Bل ) ساه*Z  –ن"ائج ال��� ال_
BTم":Gة إلى أن أ�عاد ال
ق�ة العقل
ة ( ال"+:ف الBاعي  
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  ٢٣١  


في ال�اخلي ( ال"�
ف ال�اخلي) وق� ساه9 �ع� ال"+:ف   فيXB9 االنفعالي ال
ال"!�  ب�ع� ال"!�

في ال�اخلي، d*ا XB9 االنفعالي ال
الBاعي ب!_�ة أك�: م� �ع� الق�Bل في ال"!�  ب�ع� ال"!�

في ال,ارجي ( ال"�
ف  XB9 االنفعالي ال
ساه9 �ع� "ال"+:ف الBاعي" في ال"!�  ب�ع� ال"!�

,ارجي) ب
!*ا جاء ال�ع� الfاني " الق�Bل" غ
: دال ، d*ا أشارت ال!"ائج إلى أن �ع� " الق�Bل" ال

في ال�اخلي وال,ارجي (ع�م ال"�
ف Xو :
ساه9 في ال"!�  �ان,فاض ال"!�
9 االنفعالي الغ
ال�اخلي وال,ارجي) ح
� جاءت معادالت ال"!�  لُ"�
: إلى أن ( ال*"!�أ �ه ، وال*"!�أ م!ه)  

في سBاء داخلي أ XBال :
عQT �ع?ه*ا أح�ه*ا صفة مBج�ة ( الق�Bل) والfاني ( ال"!�
9 غ
ال"ي `*: بها الNالب فإن اس",�امه9   وخارجي أو معًا)، ف�ل*ا زادت درجة ق�Bل ال,�:ات 
ال�رجة   ) العقل
ة  ال
ق�ة   Z*ساه d*ا   ، `قل  ال"�
ف
ة   :
غ االنفعالي   9
ال"!� 1
ات 
الس":ات


في ال�اخلي ( ال"�
ف ال�اخلي وال,ارجي معٌا) ، ب
!*ا ال�ل
ة) �الXB9 االنفعالي ال
�  �ال"!�!"

في ال�اخلي وال,ارجي  XBال :
ساه9 �ع� الق�Bل فقK في ال"!�  ب�رجات ال"!�
9 االنفعالي غ

في ال�اخلي وال,ارجي) م� درجات ال
ق�ة العقل
ة ح
� جاء �ع� ال"+:ف XBف ال
(ع�م ال"�

  :
دال، وأشارت ن"ائج ال��� ال_
BTم":Gة إلى ع�م وجBد ف:وق ذات داللة إح+ائ
ة  الBاعي غ
أو   اناث)،  ذBdر/   ) لل!Bع  ُتع(5  االنفعالي   9
وال"!� العقل
ة  ال
ق�ة  م�  dٍل  مع�الت  في 
ال",+| ( عل*ي / أدبي)، d*ا أسف:ت ن"ائج ع� ع�م وجBد ف:وق دالة اح+ائ
ًا ب
� الف:قة  

ة في ال
ق�ة العقل
ة (ج*
ع األ�عاد وال�رجة ال�ل
ة)، ب
!*ا أشارت ال!"ائج  الfان
ة والف:قة ال:ا�ع

في ال,ارجي لل"!�
9 االنفعالي ب
� 4الب XB9 ال
إلى وجBد ف:وق دالة اح+ائ
ًا في �ع� ال"!�
الف:قة الfان
ة والف:قة ال:ا�عة ل+الح الف:قة الfان
ة ب
!*ا ل9 ت�ه: ف:وق دالة اح+ائ
ًا ب
� 4الب  


في" داخلي وخارجي"، الف:قXB9 ال
ة الfان
ة وال:ا�عة في ال�رجة ال�ل
ة لل"!�
9 االنفعالي (ال"!�

في " ال�اخلي وال,ارجي")      XBال :
  وال"!�
9 غ

وم�تفعي        العقل�ة  ال�ق0ة  م�8ف?ي  ب�(  ف�وق  أXه�ت  فق�  ال�ل�����ة  ال���  ن�ائج  أما 
واالض ال�78Oة  دی�ام�ات  في  العقل�ة  وخاصة ال�ق0ة  م�ه-ا  ]ل   Lل� وال�7اعات  \�اNات 

االتSاهات ال-�علقة Nان��اه الف�د للع-ل�ات واألح�اث ال-�ت�\ة Nال��8ة ال�اخل�ة وال8ارج�ة ل�0ة  
ال-عارف   �ن� واالتSاه  الEن5،  مOاع�   �ن� ]االتSاه   �-��ال- Nال�ق��/  وال-�7�Fة  بل�0ة 

ألب، فق� جاءت اس�SاNات ال�الة م�8ف?ة  واألص�قاء، واالتSاه ن�� ال-��ق�ل، واالتSاه ن�� ا
اج��ار   و]`�ة  ال-��ق�ل  م(  وال8�ف  ال-اضي  أح�اث  في  ال�ف���  �N`�ة   /�ت� العقل�ة  ال�ق0ة 
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  Dتل على  ال��\�ة  على  الق�رة  وع�م  و]��ها  بها  م�ت  ال�ي  ال�ل��ة  واالنفعاالت  األف�ار 
ات�-� اس فق�  العقل�ة  ال�ق0ة  ال�الة م�تفعة  أما  Nاله�وء واالس�ق�ار في االنفعاالت،  �SاNاتها 

في  ال�اعي  وال��7ف  خ��اتها  ت��0/  على  ق�رتها  إلى  اس�Sاب�ها  وأشارت  االتSاهات  ج-�ع 
  ال-�اقف ال�ي ت-� بها دون ]��ها أو ق-عها. 

�م���ة ون�ائج ال��� ال�ل�����ة. وم�ا س�����  ، ی�?ح االتفاق ال���ي ب�( ن�ائج ال��� ال
  توصيات 

 - ،م� ال*هارات �
: القائ*
� على الع*ل
ة ال":GBOة ب�ور ال
ق�ة العقل
ة ح
� ت ث: في الع�ی+�ت

ة ، وزGادة الBعي وحل ال*�Tالت ال"ي *
واالس"1ا�ات ، ولها ارت�ا� م�اش: �الع*ل
ة ال"عل

  تBاجه الNالب في ال*:حلة ال1امع
ة. 
 ته9 على ت��
� ال
ق�ة العقل
ة ل�یه9 ، ل*ا لها تق�`9 خ�مات إرشاد`ة لNالب ال1امعة ل*_اع_


K لل�
اة والBصBل لأله�اف ال"ي `?عBنها ألنفN,"ة وأث: �الغ في ال:
�d ة
  م� أه*
   ته9 على�تBع
ة اآل�اء وال*عل*
� �أه*
ة ت�ع
9 الB1انg اإل`1اب
ة لألب!اء وت�ع
*ها وم_اع

 ت!*
ة ق�راته9 ن�B ت!�
9 االنفعال اإل`1ابي.
  المراجع

 J:
���  ، ال��ال:ح*�؛ ال?�ع، ال:ق
g أح*�؛ ع�عائ�ة   العBاملة، أح*� علي؛ 4لg ، ف"�ي ع
)�
ة ).ال+Bرة٢٠١٤أح*O:اس  الع
�ان
ة على العقل
ة: دراسة لل
ق�ة ال,*_ة العBامل ل*ق
 ع
!ة م
- ١١٩)،  ٣٩، (ال�في اإلرشاد  م�لة وال!Bع.  الfقافة م"غ
: أث: ضBء في ال1امعة 4الب  م�

١٦٦ .  
)� كل
ة 4الب  م� ع
!ة ل�5 ال>ات
ة �ال�فاءة وعالق"ها العقل
ة ال
ق�ة).  ٢٠١٨ال�لJB، علي م�*


ةO:"وادمي ال�  . ٢٤- ١،  ١٩. ال����ة في العل�ي ال���  م�لة .�ال
). ال
ق�ة ال>ه!
ة وعالق"ها �ال!(عة االس"هالك
ة ل�5 مXBف ٢٠١٠( ال_!�J، سع� أنBر �N:س


ة،، ماج���رسالة  ال�ولة.O:"ة ال
   .جامعة �غ�اد، الع:اق  كل
). ال
ق�ة العقل
ة وس
Nًا للعالقة ب
� ال*:ونة واالك"�اب وال?غ�B  ٢٠١٥العاس*ي، رGاض نایل(


ة، جامعة دم�F، سBرGا. ،  رسالة ماج���ال!ف_
ة ل�5 4ل�ة ال1امعة.  O:"ة ال
  كل
) �العقل
ة في ت��ی� م_"5B ال+ال�ة ال!ف_
ة    ). الق�رة ال"!� Gة لل
ق�ة ٢٠٠٩العTاشي، ��:5 أح*

�ة،ل�5 ع
!ة م� 4ل�ة جامعة ال�ارقة. �  . ٢٧٦- ٢٦٠)، ٤٣( ٣ ال��لة ال#ول�ة لأل �اث ال���
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�J، علي ب� م�*� ب� علي(
). ال
ق�ة العقل
ة وعالق"ها �ال_اعة ال!ف_
ة ل�5 4ل�ة  ٢٠١٧الBل
  .�٤١)،  ٢٨�، م:d( ال��Bث ال":GBOة.( جامعة ال*ل^ خال   ،م�لة $ل�ة ال����ةجامعة ال*ل^ خال -

٦٨ .  
� شBقي(
1
ات ت!�
9 ٢٠٢٠س�لBل، ول
). العBامل ال,*_ة ال��:5 لل�,+
ة وعالق"ها �اس":ات

جامعة ال(قازFG،    م�لة $ل�ة ال����ة،االنفعال وال"�+
ل ال�راسي ل�5 4الب جامعة ال*ل^ سعBد.  
٢٨٩- ٢٢٩)،١٠٨( ٣٥ .  

ال  �G:_ن  ،�GBس ح_�؛  فBق
ة  ( رضBان،   �
العقل�ة).  ٢٠١٩_ ال�ق&ة  األن1لB  مق�اس  �ة "Tم  .
  ال*+:Gة.

�، ال�_
� ح_�(
1
ات ال*ع:ف
ة لل"!�
9 االنفعالي وعالق"ها �اله!اء ال>اتي ٢٠١٩س
). االس":ات
�ة وال�ف�ةال�راسي ل�5 تالم
> ال*:حلة االب"�ائ
ة.  �- ١٧)،  ١١، یBل
B( ال��لة الع���ة للعل�م ال���

١١٦ .  
ع  ه!اء  دراسة ٢٠١٥�اسي(سلBم،  ال*�Tالت:  ��ل  وعالق"ه  االنفعالي   9
ال"!� 1
ات 
.اس":ات  (

  .Fی!ة دم��*� ال1امع
ة  ال*:حلة  الfانGBة و4الب  ال*:حلة  رسالة مقارنة على ع
!ة م� 4الب 
���
ة، جامعة دم�F، سBرGا. ماجO:"ة ال
  ، dل

). الق�رة ال"!� Gة للعBامل ال�,+
ة ال��:5  ٢٠١٨وال(غلBل ، رافع عق
ل (  صالحات، م�*� على ،
ال
:مBك.   العقل
ة ل�5 4ل�ة جامعة  �ة وال�ف�ة،�ال
ق�ة �ال��� جامعة    م�لة األ �اث وال#راسات 

  . ٣٨-٢١)،  ٢٥(٩الق�س، 
)�
�ال:ح*�، م�*� ال_��ة زه:اء العالج ال�ع�في وال���امع�في).٢٠١٤ع"Tال�:ق. . القاه:ة: م  

�ال:ح
9، 4ارق نBر ال�ی�، وفBاز، ا`*ان خلف(�). االب"�ارGة االنفعال
ة وال
ق�ة العقل
ة  ٢٠١٨ع

ل ال*ع:في لل*علBمات ل�5 م:تفعي وم!,ف?ي ال*_"GBات ال"�+
ل
ة م�  f*"فاءة الT� وعالق"ه*ا

�ة ل.ل�ة ال����ة4الب ال1امعة. �  . ٥٧٠-٥٢٣)،  ٥٤( ٣، جامعة سBهاج ، ال��لة ال���
)J��هللا، أحالم مه�- ٣٤٣)،٢(٢٠٥.  م�لة األس�اذ ال1امعة.    ). ال
ق�ة العقل
ة ل�5 4ل�ة٢٠١٣ع

٣٦٦ .  
�الهادJ، سام:(�). م_"5B ت!�
9 االنفعال ب
� األش,اص ل�5 4ل�ة م:حلة ال�TالBرBGس  ٢٠١٩ع

�ة،في جامعة الفالح في دبي. �  . ٢٥٩- ٢٣٨)، ٢(٤٦م�لة ال#راسات والعل�م ال���
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) ذdي  م�*� جاس:  �ال:ضا  ٢٠١٨عفانه،  االنفعالي وعالق"ه   9
ال"!� 4ل�ة  ).   5�ل ال�
اة  ع� 

ة �*�اف�ات غ(ه. !
N_ال1امعات الفل���
ة، ال1امعة اإلسالم
ة .رسالة ماجO:"ة ال
  ، dل

س�8 العا7فة: م#خل عل3 األع1اب ال�ع�في ). ٢٠١٧ماك:J،ك.، وأوش!:، ك.، وج:وس، ج.(
ال>اتي:   . في ك. فBهQ، و ر.بBم
_":(م�:ران)، ال*:جع في ال"!�
9االج��اعي ل��&�3 االنفعال


قات (ف+ل�Nة، وتG:اض، دار جامعة  ٢٥٦- ٢٣٥،  ���١٠، ون�G:ل، الBس�ل �
). ت:ج*ة ول
  ال*ل^ سعBد لل!�:. 

 )�
�قلF  ٢٠١٦م�*Bد، ح!ان ح_ ال*ع:ف
ة، وعالق"ها  ما وراء  وال*ع"ق�ات  االنفعالي   9
ال"!�  .(
�ةاالم"�ان ل�5 ع
!ة م� 4ال�ات ال*:حلة ال1امع
ة، �  . ١١٧- ٧١)،  ٤( ٢٤، م�لة العل�م ال���

فا4*ة ع�اس( ال1امعة، ٢٠١٩مNل^،  ل�5 4ل�ة  ال"ف�
: اإل`1ابي  العقل
ة في  ال
ق�ة   :
تأث  .(
  . ٦٧٦- ٦٤٥)، ٨( ٦، م�لة ال��ج�ه ال����> وال#راسات االج��اع�ة

) �ال*�رسة ال_
BTلBج
ة ال:وس
ة. ٢٠١٣یBنQ، م�* ). تف_
: ما ه
ة االنفعاالت م� م!�Bر 
  .٣١٤-٣٠٠)، ٢( ٦،عل�م االج��اع�ة ال��لة األردن�ة لل
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