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 مستخمص الدراسة
هػػػدال الدراسػػػة الحاليػػػة يلػػػي التػػػدريا عمػػػي اسػػػتراتيجيال تنظػػػيـ االنفعػػػاؿ لمحػػػد مػػػف 

التبلميػذ المقيمػيف بالمسسسػال اإليوا،يةذوكػذلؾ التعػرؼ عمػي اسػتراتيجيال  األكسيثيميا لػدي
التنظػػيـ االنفعػػالي ذ وكيفيػػة التػػدريا عمػػي اسػػتتداـ هػػذ  االسػػتراتيجيال لمحػػد مػػف الكتمػػاف 

تمميػػػػذًا مػػػػف التبلميػػػػذ  المقيمػػػػيف بالمسسسػػػػال  05االنفعػػػػالي ذ وتكونػػػػل عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف 
واعتمػػدل الدراسػػة عمػػي المػػن    ػػب   .(عامػػاً 11-11بػػيف  اإليوا،يػػة وتراوحػػل رعمػػارهـ مػػا 

التجريبي ذ وتـ تطبيؽ األدوال ذ مقياس األلكسيثيميا: يعداد الباحثة. وحسػاا التاػا،ص  
جسة بواقع 82السيكومترية لممقياس  والبرنام  التدريبي مف يعداد الباحثة والذي تكوف مف 

ة يلػػػي مجمػػػوعتيف ذ مجموعػػػة  تجريبيػػػة ثػػػبلل جمسػػػال رسػػػبوعيًا ذ وتػػػـ تقسػػػيـ عينػػػة الدراسػػػ
( تمميػػػػذًاذ ورسػػػػفرل النتػػػػا،  عػػػػف اعاليػػػػة البرنػػػػام  80ورتػػػػري ةػػػػابطة ذ قػػػػواـ كػػػػؿ من مػػػػا  

التػدريبي  اػػي الحػد مػػف األلكسػيثيميا مػػف تػػبلؿ التػدريا عمػػي اسػتراتيجيال تنظػػيـ االنفعػػاؿ 
ريبيػػػة مقارنػػػة مػػػع  يعػػػادل التقيػػػيـ المعراػػػي ذ وقمػػػع التعبيػػػر االنفعػػػالي( لػػػدي المجموعػػػة التج

المجموعػػػة الةػػػابطة ذ وتػػػـ االسػػػتدالؿ عمػػػي اسػػػتمرارية رثػػػر البرنػػػام  التػػػدريبي مػػػف تػػػبلؿ 
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تطبيؽ المقياس التتبعي ذ وذلػؾ بعػد االنت ػان مػف تطبيػؽ البرنػام  التػدريبي بمػدل  ػ ريف ذ 
 وتـ التواؿ يلي عدد مف المقترحال المتعمقة اي ةون النتا،  التي تواؿ يلي ا البحل. 

 المسسسال اإليوا،ية. –األلكسيثيميا  –: تنظيـ االنفعاؿ لكممات المفتاحيةا
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The effectivess of training on strategies of Emotional regulation 

to reduce Alexithemia for students in the preparatory stage in 

the residential institutions. 

Asmaa Mohamed Yassin Mohamed. 
Abstract: The present study aimed to train on on strategies of 

Emotional regulation to reduce A lexithemia among  students in the 

residential institutions, Identify strategies of Emotional 

regulation,and train on using these strategies  to reduce A 

lexithemia. The sample of the study was divided into two 

experimental and control groups ,each consisting of (25) students.To 

collect the data , the scale of A lexithemia (preparated by the 

researcher )was used ,and the training program (preparated by the 

researcher). The program consisted of (28) sessions , three sessions 

every week. The results resulted in the effectiveness of the program 

in reducing the Alexithemia of experimental group compared to the 

control group. It interpreted according to the previous research 

studies .There are no statistically indicative differences between the 

average marks of the experimental group members in the post and 

pursing measurements upon the Alexithemia scale . 

Keywords: Emotional Regulation - Alexithymia - residential 

institutions  
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 المقدمة:
ال  ؾ رف حرماف الطفؿ مف الرعاية الوالدية يتسبا اي حرمان  مف العبلقة القوية التي 
تمد  بالحا واألماف ذحيل رف الحرماف مف األا رو األـ يحـر الطفؿ مف التعمـ والتدريا 

ا رف النظاـ المتبع ايتأتر نمو  العقمي والنفسي وعدـ نمو الم ارال االجتماعية  لدي  كم
داتؿ المسسسال االيوا،ية ب  الكثير مف العيوا من ا كثر  تغيير هي،  اال راؼ مف وقل 
ألتر وعدـ االعداد التربوي لمم رايف وكذلؾ انعداـ التفاعؿ ال تاي بيف الطفؿ 
و تاي  رتري تحؿ محؿ رم  ذ مما يسثر عمي نفسية الطفؿ وابغ  بابغة متبمدل 

( ذ وينت  عف ذلؾ م كبلل نفسي  سمبي  تعوؽ تعمم  8512كماؿ مكي ذ انفعاليًا  هبة
كم كم  اقداف الثقة بالنفس ذوالتوتر والتجؿ وةعؼ ال تاية وكتماف الم اعر وعدـ 
القدرل عمي التعبير عن ا وال عور باالرتباؾ كرد اعؿ النفعاالل االتريف مع وجود اعوبة 

  باإلةااة الي االنسحاا االجتماعي.  اي القدرل عمي التحدل عف م اعر  التااة
وتعد االنفعاالل جزنًا م مًا اي حيال اإلنسافذ ا ي تتدتؿ اي كؿ جوانا حيات  
اليوميةذ يذ رن ا موجودل اي كؿ عبلقاتنا وال نستطيع رف نغفؿ رهميت اذ ا ي تتمؽ المتعة 

 اي الحيالذ ومف غيرها تابح الحيال مممة ومنعزلة.
ذا كاف اإلنساف  ال يقدر رف يعيش بدوف انفعاالل كون  ينسانًاذ اإف  دل وا 

االنفعاالل السمبية المسلمة واستمرارها تتمؽ التوتر اي حيال اإلنساف وتجعم  عرةة 
 لبلةطرابال النفسيةذ األمر الذي يتطما التعامؿ مع االنفعاالل وتنظيم ا بطرؽ مناسبة.

المجػاؿ السػيكولوجيذ وي ػير تنظػيـ ويعتبر تنظيـ االنفعاؿ مف المفاهيـ الحديثػة اػي 
االنفعػػػػاؿ يلػػػػي تمػػػػؾ العمميػػػػال التػػػػي مػػػػف تبلل ػػػػا يكػػػػوف اإلنسػػػػاف قتػػػػدرًا عمػػػػي التػػػػأثير عػػػػي 

 (.8511ب اذ ووقت اذ وكيفية ال عور ب ا والتعبير عن ا ذ ابلح الديف عراقي  االانفعاالل التي ي عر 
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 ،يسيتيف هما: ويستتدـ الفرد اي عممية تنظيـ االنفعاؿ استراتيجيتيف ر 
يعػػادل التقيػػيـ المعراػػي: وهػػي اسػػتراتيجية تحػػدل مبكػػرًا اػػي عمميػػة توليػػد االنفعػػاؿ  -1

عػادل اػبلغة  وت ـ يعادل ال يكمة لمموقؼ االنفعالي معرايًاذ كما ت ػمؿ تغييػر وا 
 طريقة التفكير ارد حوؿ الموقؼ لمحد مف تأثير  االنفعالي السمبي.

جية تركز عمي االسػتجابة وتحػدل اػي عمميػة قمع التعبير االنفعالي:وهي استراتي -8
توليػػػػد االنفعػػػػاؿ عمػػػػدما يػػػػتـ تن ػػػػيط االنفعػػػػاؿذ وي ػػػػمؿ  قمػػػػع التعبيػػػػر االنفعػػػػالي 
 التحكـ اي االنفعاالل مف تبلؿ عدـ عدـ القدرل عمي التعبير ومنع السػموكيال 

 (.Gross &John,2003التي تعبر عن ا  
 ,Hayes, Luomaالاػحة النفسػية   تحقيػؽ ويسدي تنظيـ االنفعاؿ دورًا م مًا اػي

Bond, Masuda & Lillis, 2006,ومف ناحية رتري اإف القاوراي تنظيـ االنفعػاؿ  (ذ
 Walker, O'connorيسبا العديد مف االةطرابال والم كبلل النفسية كاألليكسيثيميا  

& Schaefer, 2011; Besharat, 2014). 
رل عمى التعبير عف الم اعر والذي وتواؼ األلكسيثيميا عمى رن ا ةعؼ  اي القد

يتبػػػدى اػػػي: اػػػعوبة التعػػػرؼ عمػػػى الم ػػػاعر وواػػػف اذ واػػػعوبة التمييػػػز بػػػيف الم ػػػاعر 
؛ سػامية 8518واألحاسيس الجسميةذ والتفكير الموج  لمتارجذ وندرل التيػاؿ  ممػاؿ الفقػيذ 

  (ذ وتػػػرتبط األلكسػػػيثيميا باػػػعوبال اػػػي تنظػػػيـ  االنفعػػػاؿذ وهػػػذا مػػػا ركدتػػػ8518اػػػابرذ 
العديد مف دراسال عمـ النفس اي كػوف األليكسػيثيميا تعكػس قاػوًرا اػي المعالجػة المعرايػة 
لبلنفعػػػاالل وتنظيم ػػػاذ ورف االةػػػطرابال األكثػػػر ارتباًطػػػا باألليكسػػػيثيميا يمكػػػف اػػػياغت ا 

 (.Pandey et al., 2011016كاةطرابال اي التنظيـ االنفعالي  
اسػػػتراتيجيال تنظػػػيـ االنفعػػػاؿ  يعػػػادل  ومػػػف هنػػػا جػػػانل هػػػذ  الدراسػػػة لمتػػػدريا عمػػػي

التقيػػيـ المعراػػيذ وقمػػع التعبيػػر االنفعػػالي( لمحػػد مػػف األليكسػػيثيميا لػػدى تبلميػػذ المسسسػػال 
االيوا،يػػةذ وكػػذلؾ  التعػػرؼ عمػػي الػػديناميال النفسػػية لػػدى هػػذ  الف،ػػة المحرومػػة مػػف الرعايػػة 

ـ االنفعاليذ واألليكسيثيميا.والتعرؼ عمي الديناميال النفسية لدى األاراد الذيالوالدية  ـ اعوبة  اي التنظي  ف لدي 
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 مشكمــة الـــدراســـة:
تػػتمتص الم ػػكمة الحاليػػة اػػي رف تػػدني الم ػػارال الوجدانيػػة يػػسدي الػػي حػػدول تجػػؿ وقمػػؽ  

اجتمػػاعي لػػدي التبلميػػذ الػػذيف يعػػانوف مػػف االلكسػػيثيميا اػػي المسسسػػال االيوا،يػػ    يبػػراهيـ 
( Paul,Kelly, 2013ذ وروةػػحل ريةًادراسػػة كػػبل مػػف   (82-80ذ8557الػػدتاتنيذ 

 Alexhithemia,Attachment Psychological Wellbeing in young)بعنػواف 
Adults Leaving Care). 

 االلكسيثيمياذ العبلقػال االرتباطيػة والسػعادل النفسػية بالنسػبة لممػراهقيف الػذيف ن ػأو بإحػدى 
العنااػػػر النفسػػية مػػع بعةػػ ا الػػبعض ذوتواػػػمل   دور الرعايػػة ذ يدراؾ كيفيػػة يرتبػػاط هػػذ 

 ارتباطية بيف االلكسيثيميا والسعادل النفسية لدى عينة مف دور الرعاية مف المراهقيف.النتا،  وجود عبلقة 
اػػػي حػػػيف رف التػػػزود بالم ػػػارال الوجدانيػػػة يػػػسدي الػػػي ةػػػبط السػػػموؾ عنػػػد التفاعػػػؿ  

دانيػػ  يكػػوف ركثػػر مػػيبل لم ػػعور بالوحػػدل االجتماعيذكمػػا رف الفػػرد الػػذي لػػيس لديػػ  م ػػارل وج
 (.8511والتجؿ واالنزوان   رمين  ماطفي ربو النجاذ

ومػػػف سػػػمال ال ػػػتص األلكسػػػيثيمي ةػػػعؼ ال تاػػػية وعػػػدـ القػػػدرل عمػػػي التوااػػػؿ 
المفظي وواػؼ الم ػاعر االم ػكمة تكمػف اػي اػعوبة تنظػيـ االنفعػاالل نتيجػة االسػتجابة 

ي  اػي األسػاس مػع رقػؿ قػدر مػف التعبيػر المفظػي عن ػا االنفعالية حيل تكوف الوجدانال بدن
 الذي يواج  ب  االنحراؼ العاطفي.وهكذا ااف االهتماـ بالعواطؼ والم اعر يمثؿ طوؽ النجال 

وتتمثػؿ  رهميتػ  اػي   والتنظيـ االنفعالي ل  رهمية كبيرل اي مجػاالل الحيػال المتتمفػة
يؼ االةطرابال والم ػكبلل النفسػية تحقيؽ الاحة النفسية مف ناحيةذ ومساهمت  اي تتف

كاألليكسيثيميا مف ناحية رترىذ ول ذا عكفل الدراسة الحالية عمى بياف العبلقػة االرتباطيػة 
بػػػيف تنظػػػيـ االنفعػػػاؿ مػػػف تػػػبلؿ اسػػػتراتيجيتيف همػػػا  يعػػػادل التقيػػػيـ المعراػػػي وقمػػػع التعبيػػػر 

بػػػ   التنظػػيـ االنفعػػالي اػػػي االنفعػػالي(ذ واأللكسػػيثيمياذ واسػػتجبلن الػػػدور الفعػػاؿ الػػذي يقػػـو 
ظ ػػػور األليكسػػػيثيمياذ وتبػػػيف العوامػػػؿ واألسػػػباا التػػػي تكمػػػف وران قاػػػور تنظػػػيـ االنفعػػػاؿ 



 

   

  

 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يناير 
 0202الجزء األول 

543 

واألليكسػػػػػيثيمياذ ورهميػػػػػة التػػػػػدريا عمػػػػػي اسػػػػػتراتيجيال التنظػػػػػيـ االنفعػػػػػالي اػػػػػي الحػػػػػد مػػػػػف 
 (.(Besharat , 2014 األلكسيثيميا.

 :عن التساؤالت اآلتيةوتتحدد مشكمة البحث الحالي في محاولة اإلجابة 
مػػا الفػػروؽ بػػيف متوسػػطال درجػػال راػػراد المجمػػوعتيف التجريبيػػة والةػػابطة اػػي  -1

 التطبيؽ البعدي لمقياس األلكسيثيميا؟
هؿ توجد اروؽ  ذال دال  احاا،ية بيف متوسط درجال المجموعة التجريبية  -8

 اي القياسيف البعدي والتتبعي عمي مقياس األلكسيثيميا؟
 ىدف الدراسة: 

راتيجيال التنظػػػيـ ت ػػػدؼ الدراسػػػة الحاليػػػة يلػػػي الك ػػػؼ عػػػف رثػػػر التػػػدريا عمػػػي اسػػػت
 مف رعراض األلكسيثيميا لدي التبلميذ  المقيميف بالمسسسال االيوا،ية. االنفعالي لمحد

 أىمية الدراسة: 
 :تتةح رهمية الدراسة ايما يأتي

 أىمية نظرية: 
مقيمػػيف بالمسسسػػال اإليوا،يػػة رهميػػة ا،ػػة مػػف ا،ػػال المجتمػػع وهػػي ا،ػػة التبلميػػذ ال -1

 والمحروميف مف الرعاية الوالدية 
ػػػػا اػػػػي النمػػػػو  -8 رهميػػػػة موةػػػػوع الدراسػػػػة   تنظػػػػيـ االنفعػػػػاؿ( والػػػػذي يػػػػسدي  دوًرا م م 

دارل االنفعػػاالل التػػي تاػػدر  االنفعػػالي لمفػػرد ا ػػو يتػػيح لمفػػرد الػػتحكـ اػػي سػػموك  وا 
 .عن  تجا  األحدال

 ثانًيا: األىمية التطبيقية:
ؿ نتػػا،  الدراسػػال يمكػػف التتطػػيط لعمػػؿ برنػػام  تػػدريبي لتعػػديؿ النظػػرل مػػف تػػبل -1

التاط،ػػة لػػدي هػػسالن التبلميػػذ الػػذيف يعػػانوف مػػف ةػػعؼ القػػدرل عمػػي التعبيػػر عػػف 
 الم اعر رو الذيف يعانوف مف ةغوط نفسي .
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نتػػػا،  الدراسػػػة يمكػػػف رف تفيػػػد القػػػا،ميف اػػػي مجػػػاؿ اإلر ػػػاد والعػػػبلج النفسػػػي اػػػي  -8
 ثيميا مف تبلؿ تنظيـ االنفعاؿ.تتفيؼ األليكسي

 مصطمحـــات الدراسة:
 : Emotion regulationتنظيـــم االنفعـــال  -1

( تنظػػيـ االنفعػػاؿ بأنػػ  تمػػؾ العمميػػة المتاػػمة بالتعػػديؿ والتػػأثير 8511عػػرؼ عراقػػي  
عمػػػػػى متػػػػػى وكيػػػػػؼ يػػػػػتـ التعبيػػػػػر عػػػػػف االنفعػػػػػاالل التااػػػػػة؟ذ وكيػػػػػؼ يػػػػػتـ معاي ػػػػػة تمػػػػػؾ 

 والبل عورية السمبية واإليجابية عمى حد سوان.ؾ كؿ االنفعاالل ال عورية االنفعاالل؟ذ وي مؿ ذل
( يعػػػادل 1ويسػػػتتدـ الفػػػرد اػػػي عمميػػػة تنظػػػيـ االنفعػػػاؿ اسػػػتراتيجيتيف ر،يسػػػتيف همػػػا:  

التقيػػيـ المعراػػي: وهػػي اسػػتراتيجية تحػػدل مبكػػًرا اػػي عمميػػة توليػػد االنفعػػاؿ وتتةػػمف يعػػادل 
عػػادل اػػياغة طريقػػة تفكيػػر الفػػرد  هيكمػػة الموقػػؼ االنفعػػالي معراي ػػاذ كمػػا تتةػػمف تغييػػر وا 

( قمػع التعبيػر االنفعػالي: وهػي اسػتراتيجية 8حوؿ الموقؼ لتقميؿ تأثير  االنفعػالي السػمبيذ  
ُتركػػػز عمػػػى االسػػػتجابةذ وتحػػػدل متػػػأتًرا اػػػي عمميػػػة توليػػػد االنفعػػػاؿ بمجػػػرد رف يػػػتـ تن ػػػيط 

حكـ اي االنفعاالل مػف تػبلؿ عػدـ التعبيػر االنفعاؿذ ويتةمف  قمع التعبير االنفعالي   الت
 (.Gross & John, 2003ومنع السموكيال المعبرل عن ا  

 : Alexithymiaاألليكسيثيميــا -8
هي قاور اي القدرل عمى التعبير عف الم اعرذ والذي يظ ر اي: اعوبة التعرؼ 

والتفكيػػر عمػػى الم ػػاعر وواػػف اذ واػػعوبة التمييػػز بػػيف الم ػػاعر واألحاسػػيس الجسػػميةذ 
(. وتتحدد يجرا،يُا بالدرجة التي يحاؿ 8511الموج  لمتارجذ وندرل التياؿ  ه اـ التوليذ

 عمي ا المفحوص عمى مقياس األليكسيثيميا  يعداد: الباحثة(.
 المؤسسة اإليوائية:  -0

هي يدارل تربوية  ييوا،ية  تنموية قوام ا الرعايػة االجتماعيػة تتػتص برعايػة األطفػاؿ 
مػػف الرعايػػة االسػػرية مػػف الجنسػػيف الػػذيف ال يقػػؿ سػػن ـ عػػف سػػل سػػنوال و ال المحػػروميف 
سن ( رو حتي سف االسػتقرار بالعمػؿ رو الػزواج لئلنػالذ ون ػ،وا اػي ظػروؼ  12يزيد عف  
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اجتماعي  قاسية تحػوؿ دوف رعػايت ـ اػي رسػرهـ الطبيعيػة بسػبا اليػتـ رو تاػدع األسػرل رو 
 عجزها عف تواير الرعاية األسرية.
 أصيل النظري لمدراسة:الت

 أوال: تنظيــــم االنفعــال:
 أىمية تنظيم االنفعال:

ػا اػي النمػو االنفعػالي لم ػتص ا ػو يسػاعد ال ػتص  يسدي تنظيـ االنفعػاؿ دوًرا م م 
دارل االنفعػػػػاالل التػػػػي تاػػػػدر عنػػػػ  تجػػػػا  المواقػػػػؼذ ويجعمػػػػ   عمػػػػي  الػػػػتحكـ اػػػػي سػػػػموك  وا 

مسلمػػػة والةػػػاغطةذ كمػػػا رف لػػػ  دوًرا كبيػػػًرا اػػػي يسػػػتجيا بمرونػػػة تجػػػا  األحػػػدال البي،يػػػة ال
( وثػػػػران الحيػػػػال 8557التوااػػػػؽ النفسػػػػي والعبلقػػػػال االجتماعيػػػػة وردان العمػػػػؿ  عبػػػػدالعظيـذ 

 Hayesاالنفعاليةذ والنظرل اإليجابية يلى الحيالذ والتمتع بالاحة النفسية والثقػة بػالنفس  
et al., 2006 يلػػى اةػػطرابال وم ػػكبلل ( اػػي حػػيف يف قاػػور تنظػػيـ االنفعػػاؿ يػػسدي

( Walker et al., 2011; Besharat, 2014نفسػية متتمفػة من ػا: األلكسػيثيمياذ  
( Xiu, Zhou & Jiang, 2016والقمػؽ واالكت،ػااذ واةػطراا ةػغوط مػا بعػد الاػدمة 

واةطرابال اإلدمافذ واةػطرابال األكػؿذ واالةػطرابال الوجدانيػةذ واالندااعيػةذ والتسػرا 
جريمػػة والجنػػوحذ والعنػػؼذ وانحػػراؼ السػػموؾذ والبدانػػةذ والمقػػامرلذ والتػػدتيف مػػف الدراسػػة وال

 Nikmanesh , Kazemi & Khosravy, 2014.) 
 نماذج نظرية مفسرل لتنظيـ االنفعاؿ:

 :Grossنموذج جــــــروس  
 بيف جانبيف لمتنظيـ االنفعالي هما: (Gross, 1998 a)لقد ميز جروس       
 عمميال التنظيـ التي ت مؿ ما يأتي: الجانا األوؿ: يتةمف 

اتتيػػار الموقػػؼ: ويتةػػمف االقتػػراا المقاػػود مػػف المواقػػؼ التػػي يعتقػػد الفػػرد  -1
رن ػػا تػػسدي يلػػى انفعػػاالل سػػارل رو ييجابيػػةذ وتجنػػا المواقػػؼ التػػي يعتقػػد الفػػرد 

 رن ا تسدي يلى انفعاالل غير مرغوبة مف رجؿ تنظيـ االنفعاالل.
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يمكػػػف التجنػػػا المطمػػػؽ لممواقػػػؼ المزعجػػػة رو غيػػػر  تعػػػديؿ الموقػػػؼ: رحياًنػػػا ال -8
السارلذ وعندما يكوف الوةع كذلؾ اإف الفػرد يكػوف لديػ  تيػار تعػديؿ الموقػؼ 

 المثير لبلنفعاؿ مف رجؿ تغيير رثر  االنفعالي السمبي.
تحويؿ االنتبا : عندما يجد الفرد نفس  اي موقؼ مف المرجح رف يثير استجابة  -2

 يستطيع تغيير محور االنتبا  .انفعالية سمبيةذ اإن  
التغييػػر المعراػػي: يحػػدل التغييػػر المعراػػي عنػػدما يغيػػر األاػػراد طريقػػة تفكيػػرهـ  -1

 اي موقؼ ما مف رجؿ راع رو تفض داللت  االنفعالية.
  الجانا الثاني: ويتةمف تعديؿ االسػتجابةذ حيػل يػتـ اسػتتداـ المػداتؿ التنظيميػة

ذ وهػػذا النػػوع مػػف التنظػػيـ يسػػمح السػػابقة مػػف رجػػؿ تجنػػا ال ػػعور باالنفعػػا ؿ السػػمبي 
 لمفرد بتعديؿ تبرل االنفعاؿ عف طريؽ وسا،ؿ اسيولوجية رو سموكية.

 ويتةمف النموذج المقترح استراتيجيتيف هما:
يعادل التقييـ المعراي: وهي استراتيجية تحدل مبكًرا اػي عمميػة توليػد االنفعػاؿ  -1

عادل اياغة وتتةمف يعادل هيكمة الموقؼ االنفعالي معراي   اذ وت مؿ تغيير وا 
.  طريقة تفكير الفرد حوؿ الموقؼ لتقميؿ تأثير  االنفعالي  السمبي 

قمع التعبير االنفعالي: وهي استراتيجية تركز عمى االستجابةذ وتحػدل متػأتًرا  -8
اػػػي عمميػػػة توليػػػد االنفعػػػاؿ بمجػػػرد رف يػػػتـ تن ػػػيط االنفعػػػاؿذ ويتةػػػمف القمػػػع 

 بلؿ عدـ التعبير ومنع السموكيال المعبرل عن ا.التحكـ اي االنفعاالل مف ت
 (Gross & John, 2003) 

 :العوامل المؤدية إلى قصور تنظيم االنفعال
تنوعػػػل العوامػػػؿ المسديػػػة يلػػػي قاػػػور تنظػػػيـ االنفعػػػاؿذ ايػػػذكر بعػػػض البػػػاحثيف رف 

 ,Grossقاور تنظيـ االنفعاؿ قد يكوف السبا ايػ  وجػود تمػؼ اػي الق ػرل قبػؿ الجب يػة  
1998 b  ويرى بي ارال .)Besharat  رف األ ػتاص الػذيف ُرجبػروا عمػى كػتـ انفعػاالت ـ

اػػي مرحمػػة  الطفولػػة ولػػـ يػػتـ التعامػػؿ مػػع انفعػػاالت ـ ب ػػكؿ جيػػد يعػػانوف مػػف اػػعوبة اػػي 
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(. اكؿ ينساف اي كبر  يحمؿ بداتمػ  Besharat, 2014تنظيـ انفعاالت ـ عندما يكبروف  
هػػذ  الرواسػػا قويػػة وراسػػتة اػػي األعمػػاؽ تااػػة يذا مػػا رواسػػا طفولتػػ ذ وعػػادل مػػا تكػػوف 

كانػػػػػػػػػػل متعمقػػػػػػػػػػة بماػػػػػػػػػػير . ويسكػػػػػػػػػػد مونتيباروسػػػػػػػػػػي وكوديسػػػػػػػػػػبوتي وبالػػػػػػػػػػدارو وروسػػػػػػػػػػي 
 Monteparocci, Codispoti, Baldaro & Rossi, 2004 رف التربية غيػر السػوية )

فعػػػاؿ لؤلطفػػاؿ تػػسدي يلػػى رنمػػاط تعمػػؽ غيػػر ممنػػػة ُتعيػػؽ نمػػو م ػػارال التنظػػيـ االنفعػػالي ال
( يلػػػى رف النمػػػاذج التعبيريػػػة لموالػػػديف التػػػي تتةػػػمف قمػػػع رو 8518لػػػدي ـ. وي ػػػير عراقػػػي  

تقميؿ رو عدـ البوح باالنفعاالل المتتمفة قد ت جع الطفؿ ةمًنا عمػى االعتمػاد عمػى طػرؽ 
قمع االنفعاؿذ األمر الذي يسدي يلى قاور اي تنظيـ االنفعاؿ ويجعم ـ عرةة عمى نحٍو 

واةػػطرابال وم ػػكبلل نفسػػية الحقػػةذ وهػػذا مػػا يواج ػػ  األطفػػاؿ المقيمػػيف  متزايػػد لتبػػرال
بالمسسسػػػال اإليوا،يػػػة نظػػػرًا لمحرمػػػاف مػػػف الرعايػػػة الوالديػػػة منػػػذ الاػػػغر ومػػػا يواج ونػػػ  مػػػف 

 (.Austin at el.2005ةغوط نفسية  
 ثانًيا: األليكسيثيميـــــا:

 مفيـــوم األليكسيثيميا:
 Alexithymia( ماػػطمح األليكسػػيثيميا Sifneos, 1996لقػػد اػػاغ سػػيفنيوس  

  كممػة Lexis"ذ "Lack    نقػصaثبلثػة مقػاطع:  ( وهػي كممػة التينيػة تنقسػـ يلػى 1778عػاـ  
Word ذ"Thymos م اعر  Feeling.ذ والماطمح يعني نقص الكممال التي تعبر عف الم اعر 

اعرذ والػذي وتواؼ األلكسيثيميا عمى رن ا قاور اي القدرل عمى التعبير عف الم 
يظ ػػػر  اػػػي: اػػػعوبة التعػػػرؼ عمػػػى الم ػػػاعر وواػػػف اذ واػػػعوبة التمييػػػز بػػػيف الم ػػػاعر 

 (.8518واألحاسيس الجسمانيةذ والتفكير الموج  لمتارجذ وندرل التياؿ  سامية اابرذ 
 النظريات المفسرة لاللكسيثيميا:

 :النظريات النمائية -2
 نظرية كريستاؿ لمتطور النما،ي  الوجداني ( -ر 

يرجع السبا اي االاابة باالكسيثيميا طبقًا ل ذ  النظرية يلي مرحمة الطفولة      
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والادمال التي يتعرض ل ا الطفؿ  والتبرال االنفعالية العنيفة والتي تسدي يلي نقص اي 
اي الجوانا االنفعالية لمطفؿ وبذلؾ يترؾ لدي  اورل م وهة عف نفس  واليستطيع تحديد 

كمف هنا دور األسرلذ ا ي المسسولة عف ياابة األطفاؿ م اعر  رو واف ا وي
 (. 205:8557االيجابي بداتم ا.مسعد نجاح ربو الديار  غياا التوااؿ  باأللكسيثيميا وذلؾ مع

 :2747،2751نظرية االرتباط المؤثر لبولبي -ب
مف يري بولبي اف عدـ القدرل عمي ي باع الفرد الحتياجات  الثانوية مثؿ الحاج  لؤل     

واألماف يسثر بالطبع عمي الحاجال األساسية لمفرد مثؿ الحاجة يلي الدؼن والممجأ 
 قادرعمي التعبير عف م اعر  ويسدي ب  يلي االاابة باأللكسيثييميا.والجنس والغذان ورف هذا يجعم  غير 

 نظرية الوعي االنفعالي : -0
واستتدمل هذ   (ذLane&Schwart  1727قدـ هذ  النظرية الف وسكوارتسس    

النظرية نموذج التطور المعراي ؿ بياجي    حيل يفسر تطور النمو االنفعالي .يستتدـ 
اإلنساف المغة والكممال اي التعبير عف م اعر  المتنوعة ولذلؾ يرتبط النمو المعراي 
بالنمو االنفعالي. واألارادالماابوف باأللكسيثيميا يجدوف معانال مف نقص اي القدرال 

اية التي تترجـ األحاسيس العابية الفسيولوجية يلي كممال وهـ يممكوف كممال قميمة المعر 
 Shishido (2011:10.12الكممال بعد وقل طويؿ  لواؼ انفعاالت ـ وياموف يلي تمؾ 

 منظور التحميميوف الجدد: -2
عي (: يلي رف القاور اي القدرل عمي يظ ار الو 1777ي ير تايمور وباركر        

باالنفعاالل وانفعاالل اآلتريف وم اعرهـ يرجع رسباب  يلي الف ؿ المبكر اي الحيال الذي 
يسدي يلي سون تنظيـ الوجداف وظ ور رمراض نفسية وجسمية ورف هذا الف ؿ يكوف بسبا 

 (.8510توقؼ رو نكوص يلي مستويال ركثر انتفاةًا مف نموا الوجدافذ رحمد بدر  
 اعي : نظرية التعمـ االجتم-1
(: رف األلكسيثيميا يتـ 2007),Le,Ramos &Munozركد لي وراموس ومينوز     

اكتساب ا مف تبلؿ مبلحظة نماذج تعاني مف األلكسيثيميا والقياـ بتقميدهاذ االوالداف الذاف 
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يواج وف اعوبة اي تنظيـ انفعاالت ـ ولدي ـ مستويال مرتفعة مف األلكسيثيميا يواج وف 
االنتبا  لم اعر رطفال ـذ وبالتالي ينقا ـ القدرل عمي تعميـ رطفال ـ  اعوبة ريةًا اي

( وهسالن األ تاص يميموف 8517واؼ الم اعر واألحاسيسذ  ماطفي عمي مظموـ  
 (. 885ذ 8518العزلة وتجنا التعامؿ مع االتريف رو يقامة عبلقال سطحية مع االتريفذ رماؿ الفقي  يلي 

 Truma Theoryنظرية الصدمة -3
تري هذ  النظرية رف األلكسيثيميا هي طريقة لمتعايش مع الادمة وتستتدـ 
كوسيمة لمتكيؼ مع الةغوط النفسية واالنفعاالل السمبية الناتجة عف اإليذان الجنسي 
والجسدي رثنان الطفولة ويمكف رف تكوف األلكسيثيميا بسبا عدـ القدرل عمي التعامؿ 

 (2:8518اي دراسة سامية اابرذ   Reddy( 2009:3,7  ,بفعالية مع الةغوط النفسية
وهناؾ مف ربط بيف األلكسيثيميا وتعرض ال تص لتبرال نفسية اادمة مثؿ اقد        

اي دراسة محمد ,Krystal (1988عزيز رو التعرض لحادل رو تبرال الف ؿ العاطفي  
 (121:8511 عبافذ 

اإليجابيػة واالنفعػاالل السػمبية وتعنػي عػدـ قػدرل الفػرد عمػي التعػرؼ عمػي االنفعػاالل 
 (.8557األاكار المرتبطة ب ذ  االنفعاالل محمد البحيريذ وعدـ التمييز بين ـذ وعجز  عف يدراؾ 

 فروض الدراسة: 
( بػػيف متوسػػطال درجػػال 5.50توجػػد اػػروؽ ذال داللػػة يحاػػا،ية عنػػد مسػػتوى     -1

كسػػيثيميا لاػػالح المجموعػػة التجريبيػػة والةػػابطة عمػػي ربعػػاد المقيػػاس البعػػدي لؤلل
 المجموعة التجريبية.

ال توجد اروؽ بػيف متوسػطي رتػا القياسػيف البعػدي والتتبعػي لمقيػاس األلكسػيثيميا  -8
 لدي تبلميذ المجموعة التجريبية.

اعتمدل الدراسة الحالية عمي المن    ب  التجربيذوذلؾ لمتحقؽ مف منيج الدراسة: 
تيجيال تنظيـ لبلنفعاؿ لمحد مف ال دؼ الر،يسى لمدراسة وهو التدريا عؿ استرا

 األلكسيثيميا لدي التبلميذ المقيميف بالمسسسال اإليوا،ية.
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 مجتمع الدراسة:
يتكوف مجتمع الدراسػة الحاليػة مػف تبلميػذ المرحػة االعداديػة المقيمػيف بالمسسسػة     

 .االيوا،ية بمركز ناار التي تتةع لوزارل التةامف االجتماعي بمحااظة بني سويؼ
 الدراسة:  عينة
( تمميذا 15قامل الباحثة باتتيار عينة ع وا،ية بسيطة ممثمة لمجتمع الدراسة بمقدار     

وتمميذل ذ لمتحقؽ مف ادؽ وثبال ردوال الدراسةذ والتعرؼ عمي الاعوبال التي قد 
تظ ر رثنان تطبيؽ األدال     ثـ قامل الباحثة بتطبيؽ ردوال الدراسة مف العينة األساسية 

( تمميذًا وتمميذلذ ثـ قامل بفرز وتفريغ البيانال وقامل باستبعاد 25بمغ قوام ا  التي
االستبيانال غير مكتممة االجابالذ والتي ب ا ركثر مف يجابة عمي نفس السساؿ بحيل 

( تمميذًا وتمميذل مف 05رابح العدد الن ا،ي لمعينة بعد استبعاد اإلجابال غير الاالحة 
 ( سنة.11-18ينال( مف سف  80ذكور ذ80ف يلي تبلميذ المسسسة مقسمي

 أدوات الدراسة: 
  يعداد الباحثة(أواًل: مقياس األلكسيثيميا:  (1

 التعريف اإلجرائي لأللكسثيميا:-أ
هػػي تمػػؿ وظيفػػي اػػي بعػػض الوظػػا،ؼ المعرايػػة الوجدانيػػةذ تتمثػػؿ اػػي نقػػص القػػدرل 

ـ القػػػدرل عمػػػي تحديػػػد عمػػػي التعبيػػػر المفظػػػي عػػػف الم ػػػاعر وغيػػػاا الكممػػػال المبل،مػػػة وعػػػد
األحاسػػػيس ال تاػػػية والتمييػػػز بين ػػػا وبػػػيف األحاسػػػيس الجسػػػمانية وةػػػعؼ التيػػػاؿذ وهػػػو 

 الدرجة التي يحاؿ عمي ا التبلميذ  الذيف تنطبؽ عمي ـ هذ  المواافال( اي المقياس.
 -تحديد أبعاد المقياس: -

 تةمف المقياس رربعة ربعاد ر،يسية :
(عبارل 21د المقياس وعبارال كؿ بعد وتكوف المقياس مف  حيل قامل الباحثة بتحديد ربعا

 تقع اي رربعة ربعاد وهي :
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 ( البعد األول:2
 تدني القدرل عمي تحديد االنفعاالل والم اعر واألحاسيس الجسمية ذويقاد ب  : -     
نقص الكفانل اي تحديد االنفعاالل والم اعر والتفريؽ بين ا وبيف االحساسال       
 (7-2-0-1-2-8-1ة التي    تكوف مااحبة استثارل االنفعالية .العبارال: الجسمي

 :(البعد الثاني0
 اعوبة واؼ األحاسيس ذويقاد ب  : -     
نقص القدرل التااة بالتعبير المغوى عف رحاسيس الفرد وم اعر  وعجز  عف       

 ( 17-12-10-11-12-18-11-15-7-2يظ ارها لآلتريف. العبارال :
 : عد الثالث(الب2
 ةحالة التياؿ وةيؽ األاؽذ ويقاد ب  : -

ةعؼ القدرل عمي التتيؿ والتفكير وتتيؿ األحدال الجارية وعدـ التتطيط لممستقبؿ 
 (82-88-81-85-17-12.العبارال: 

 :البعد الرابع(1
 التفكير الموج  لمتارج بنان عمي رسية اآلتريف ذويقاد ب : -

متحكـ اي  ذوال يمكن  االعتماد عمي نفس  اي التفكير رف يترؾ الفرد اراة لآلتريف ل
 .(21-25-87-82-87-82-80-81  :واتركيز عمي تفاايؿ األحدال التارجية .العبارال

 ثانيًا: البرنامج التدريبي 
 أىداف البرنامج (8
دارت ا وعمي استراتيجيال التنظيـ االنفعالي-2 (2  التدريا عمي ةبط االنفعاالل وا 

 ميذ عمي التوااؿ االجتماعي تحسيف قدرل التبل-8
 القدرل عمي تنمية م اعر ييجابية لدي ـ -2
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 االستراتيجيات المستخدمة بالبرنامج: 
وهػػػي األسػػػاليا واالجػػػرانال المعرايػػػة والوجدانيػػػة التػػػي يػػػتـ اسػػػتتدام ا عػػػف  

طريؽ المدرا لتحقيؽ رهداؼ التدريا ذ واالستراتيجيال التي تـ بنان البرنػام  
 لتالي: عمي ا هي كا

يعػػػادل التقيػػػيـ المعراػػػي: وهػػػي اسػػػتراتيجية تحػػػدل مبكػػػًرا اػػػي عمميػػػة توليػػػد -1
االنفعػػػػاؿ وتتةػػػػمف يعػػػػادل هيكمػػػػة الموقػػػػؼ االنفعػػػػالي معراي ػػػػاذ وت ػػػػمؿ تغييػػػػر 

عادل اياغة طريقة تفكير الفرد حوؿ الموقؼ   لتقميؿ تأثير  االنفعالي السمبي.وا 
تركػػز عمػػى االسػػتجابةذ وتحػػدل متػػأتًرا قمػػع التعبيػػر االنفعػػالي: وهػػي اسػػتراتيجية -8

 اي عممية توليد االنفعاؿ بمجرد رف يتـ تن يط االنفعاؿذ
 جمسات البرنامج: 

تـ اتتيار محتوي التػدريا بنػاًن عمػي األهػداؼ المحػددل اػي البرنػام  وكػذلؾ الفنيػال 
 ا: المعايير اي اتتيار محتوي التدرياذ رهم المستتدمةذ وقد راعل الباحثة مجموعة مف 

 استتداـ العبارال الواةحة واأللفاظ الس مة المف ومة  -1
 التسمسؿ المنطقي اي تقديـ الم ارال التي ي دؼ يلي ا البرنام   -8

 محتوي البرنامج التدريبي: 
لتحقيؽ رهداؼ البرنام  تـ وةع محتوى البرنام  اي مجموعة مف الوحدال التي 

ـ االنفعالي لمحد مف األلكسيثيميا لدي ت دؼ يلي التدريا عمي استراتيجيال التنظي
جمسة لمتدريا عمي 82التبلميذ المقيميف بالمسسسال اإليوا،يةذ تكونل البرنام  مف 

استراتيجيال التنظيـ االنفعالي  يعادل التقييـ المعرايذ قمع التعبير االنفعالي( لتنمية 
 الم ارال االنفعالية لدي التبلميذ.

وهي استراتيجية تحدل مبكًرا اي عممية توليد االنفعاؿ يعادل التقييـ المعراي: -1
عادل اياغة  وتتةمف يعادل هيكمة الموقؼ االنفعالي معراي اذ وت مؿ تغيير وا 

 .طريقة تفكير الفرد حوؿ الموقؼ لتقميؿ تأثير  االنفعالي السمبي
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 دقيقة 10جمسة ذ زمف كؿ جمسة 18ا تمؿ التدريا عمي هذ  االستراتيجية مف 
التعبير االنفعالي: وهي استراتيجية تركز عمى االستجابةذ وتحدل متأتًرا اي  قمع-8

ا تمؿ التدريا عمي هذ  االستراتيجية  عممية توليد االنفعاؿ بمجرد رف يتـ تن يط االنفعاؿذ
 دقيقة .10جمسة ذ زمف كؿ جمسة 12مف 

 األساليب اإلحصائية:  
ؿ عمي ػػػا باسػػػتتداـ مجموعػػػة مػػػف قامػػػل الباحثػػػة بمعالجػػػة البيانػػػال التػػػي تػػػـ الحاػػػو 

ذ تمثمػػػػل هػػػػذ  SPSSاألسػػػػاليا اإلحاػػػػا،ية باالعتمػػػػاد عمػػػػي حزمػػػػة البػػػػرام  اإلحاػػػػا،ية 
ذ Wilcoxonاألساليا اي:  معامؿ ارتباط بيرسوفذمعادلة رلفا لكرونباخذمعمدلة ويممكسوف 

 (.Mann-Whitneyمعادلة ماف ويتني 
 ة الفرض األول والذي ينص عمي :اختبار صحنتائج الفرض األول: )نتائج الدراسة: 

( بيف متوسطال درجال المجموعػة 5.50 روؽ ذال داللة يحاا،ية عند مستوىتوجد ا   
 لؤللكسيثيميا لاالح المجموعة التجريبية .التجريبية والةابطة عمي ربعاد المقياس البعدي 

جــات ويتنــي( لداللــة الفــروق بــين متوســطي رتــب در  –( نتــائج اختبــار )مــان 24جــدول )
 أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس االلكسيثيميا

 المتوسط ن المجموعة المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

مستوى  "Z"قيمة  "U"قيمة 
 الداللة

تدني القدرة عمي 
 تحديد االنفعاالت

 732.22 16.22 2.4023 25.622 03 الضابطة
2.22 

4.052 
 

 

دالة عند 
مستوى 
5.51 

 103.22 21.22 2.6243 6.422 03 التجريبية

صعوبة وصف 
 األحاسيس

 732.22 16.22 2.2003 03.262 03 الضابطة
2.22 

4.206 
 

دالة عند 
مستوى 
5.51 

 103.22 21.22 2.3200 21.342 03 التجريبية

ضحالة الخيال  -
  وضيق األفق               
 732.22 16.22 2.7352 22.622 03 الضابطة

2.22 
4.230 

 
دالة عند 
مستوى 
5.51 

 103.22 21.22 2.2077 5.202 03 التجريبية

التفكير الموجو 
 لمخارج

 732.22 16.22 2.2625 02.262 03 الضابطة
2.22 

4.204 
 

دالة عند 
مستوى 
5.51 

 103.22 21.22 2.7732 7.422 03 التجريبية

 732.22 16.22 0.2222 56.422 03 الضابطة لكسيثيميااال 
2.22 

4.262 
 

دالة عند 
مستوى 
5.51 

 103.22 21.22 0.6634 16.702 03 التجريبية
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يتةح مف الجدوؿ السابؽ وجود ارؽ داؿ يحاا،يًا بيف متوسطي رتا درجال 
ميا لاالح المجموعتيف التجريبية والةابطة اي التطبيؽ البعدي لمقياس االلكسيثي

(ذ وهي قيمة دالة 2.521لممقياس ككؿ تساوي   Zالمجموعة التجريبية حيل يف قيمة 
 ، وبذلك تتحقق صحة الفرضذ وهذا يدؿ عمي اعالية البرنام 5.51يحاا،يًا عند مستوى 

 تفسير نتائج الفرض األول: 
ال يتةح مف نتا،  هذا الفرض وجود ارؽ داؿ يحاا،يًا بيف متوسطي رتا درج     

المجموعتيف التجريبية والةابطة اي التطبيؽ البعدي لمقياس الذكان االنفعالي لاالح 
المجموعة التجريبيةذ مما يوةح اعالية البرنام  التدريبي اي تحقيؽ رهداؼ الدراسة ذ 
حيل تةعل المجموعة التجريبية لمبرنام  التدريبي وتبيف مف النتا،  وجود اروؽ دالة 

بيف متوسطي رتا درجال المجموعتيف التجريبية والةابطة اي يحاا،يًا يحاا،يًا 
التطبيؽ البعدي لمقياس الذكان االنفعالي لاالح المجموعة التجريبيةذ ويمكف تفسير 

  مف تاا،ص لؤللكسيثيميا رهم ا   العجز  عف Taylorذلؾ مف تبلؿ ماحدد  تايمور
 تمييز االنفعاالل ( وطبيعت ا.

ال توجد فروق بين متوسطي رتب  "ص الفرض الثاني عمي أنو نتائج الفرض الثاني: )ين
 القياسين البعدي والتتبعي لمقياس األلكسيثيميا لدي تالميذ المجموعة التجريبية(.

( لداللة الفروق بين متوسطات رتب Wilcoxcon( نتائج اختبار )ويمككسون 4جدول )
 لمقياس االلكسيثيميادرجات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي 

 اتجاه االشارة المتغير
 التتبعي -البعدي 

مجموع  متوسط الرتب العدد
 الرتب

Zاتجاه  قيمة
 الداللة

تدني القدرة عمي 
 تحديد االنفعاالت 

ال توجد  1.633 17.50 3.50 5 الرتا السالبة
  3.50 3.50 1 الرتا الموجبة فروق دالو

    19 الرتا المحايدل
    25 الىاإلجم

صعوبة وصف  -
 األحاسيس

 5 الرتا السالبة
4 
16 
25 

5.40 
4.50 

 
 

27.00 
18.00 

 
 

0.577 
 
 

ال توجد 
 الرتا الموجبة فروق دالو

 الرتا المحايدل
 اإلجمالى

توجد فروق  2.714 0.00 0.00 0 الرتا السالبةضحالة الخيال وضيق 
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 المتغير
 اتجاه االشارة

 متوسط الرتب العدد التتبعي -البعدي 
مجموع 
 قيمةZ الرتب

اتجاه 
 الداللة

 8 الرتا الموجبة األفق                
17 
25 

4.50 
 
 

36.00 
 
 

 دالو 
 الرتا المحايدل
 اإلجمالى

التفكير الموجو 
 لمخارج

 3 الرتا السالبة
4 
18 
25 

4.00 
4.00 

 
 

12.00 
16.00 

 
 

0.378 
 

ال توجد 
 الرتا الموجبة فروق دالو

 الرتا المحايدل
 اإلجمالى

المقياس الكمي 
 أللكسيثيميال

ال توجد  0.786 61.00 8.71 7 الرتا السالبة
  92.00 9.20 10 الرتا الموجبة فروق دالو

    8 الرتا المحايدل
    25 اإلجمالى

يتةػػػح مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ عػػػدـ وجػػػود اػػػرؽ داؿ يحاػػػا،يًا بػػػيف متوسػػػطي درجػػػال راػػػراد 
تتبعػي لمقيػاس االلكسػيثيميا ذ حيػل يف المجموعة التجريبية اي التطبيؽ البعدي والتطبيؽ ال

ذ ايمػا عػدا البعػد ( وهػي قيمػة غيػر دالػة احاػا،يا5.722( لممقيػاس ككػؿ تسػاوي  Zقيمة  
الثالػػل وهػػو  ةػػحالة التيػػاؿ وةػػيؽ األاػػؽ( انجػػد رنػػ  توجػػد اػػروؽ دالػػة يحاػػا،يًا لػػدرجال 

ذ وربمػا يرجػع اػحة الفػرض الثالػل  وبذلؾ تحقػؽراراد المجموعة التجريبية عمي هذا البعد 
 .يلي توقؼ التبلميذ عف عمؿ تماريف االسترتان ذلؾ يلي 

 ثالثًا:  توصيات الدراسة: 
فــي ضــوء مــا أســفرت عنــو نتــائج الدراســة الحاليــة تقــدم الباحثــة بعــض التوصــيات 

 التالية: 
ةرورل االهتماـ ببرام   تدريبية  عمػي اسػتتداـ اسػتراتيجيال تنظػيـ االنفعػاؿ المتتمفػة  -1

 مف رهمية اي المواقؼ اليومية المتتمفة. لما ل ا
 في ضوء النتائج السابقة تقدم الباحثة بعض البحوث والمقترحات اآلتية:

اعاليػػػػة برنػػػػام  ير ػػػػادي اػػػػي تنميػػػػة الثقػػػػة اػػػػي الػػػػنفس لػػػػدي ذوي قاػػػػور تنظػػػػيـ -1
 االنفعاؿ.
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 المراجع:
 أواًل: المراجع العربية:

لتتفيؼ األليكسيثيميا لدي عينة مف األطفاؿ ذوي  ( ذ ااعمية برنام  كورل 8510رحمد سمير بدر 
 .كمية التربية جامعة عيف  مس–اعوبال تعمـ القرانل  .رسالة دكتورا 

(: اعالية برنامجي العبلج المعراي السموكي واالسترتان اي تتفيؼ األلكسيثيميا لػدي 8518مماؿ الفقي   
 808-810ذ25(2لنفس ذج طالبال الجامعة .مجمة دراسال عربية اي التربية وعمـ ا

(. األلكسيثميا لدى عينة مف المراهقيف الماابيف بت تل االنتبا  وارط الن اط. 8518داليا محمد اتحي  
 رسالة ماجستير ذ مع د الدراسال العميا لمطفولةذ جامعة عيف  مس 

طالبػػػال (: األلكسػػػيثيميا وعبلقت ػػػا بنوعيػػػة  جػػػودل (النػػػـو لػػػدي عينػػػة مػػػف طػػػبلا و 8518سػػػامية اػػػابر  
 .258-827(ذ8 88الجامعة .مجمة دراسال نفسية ذ

(. الحساسػػية لمقمػػؽ وعبلقت ػػا بكػػؿ مػػف تنظػػيـ االنفعػػاؿ ورعػػراض القمػػؽ لػػدى 8511اػػبلح الػػديف عراقػػي  
 822-821(ذ 155 80عينة مف طبلا الجامعة. مجمة كمية التربيةذ جامعة بن اذ 

سية اي التنبس باأللكسيزيميا لدى عينة مف (: يس اـ بعض المتغيرال النف8557محمد رزؽ البحيري 
ذ ص 17األطفاؿ ذوي اعوبال تعمـ القرانل الموهوبيف موسيقيا. مجمة دراسال نفسيةذ م 

210-222. 
ا(: البنان العاممي لؤللكسيثيميا لدي عينة مف طمبة الجامعة المتأتريف -8511محمد  عباف رحمد  

 .120-121( ذص:2(ذالعدد 2ذالمجمد   دراسيًا ذمجمة كمية التربية ذجامعة الفيـو
(.تنظيـ االنفعاؿ وعبلقت  باأللكسيثيميا لدي عينة مف طبلا 8517ماطفي عمي رمةاف مظمـو ذ 

الجامعة :دراسة سيكومترية كمينيكية ذدراسال عربية اي التربية وعمـ النفس ذالسعودية 
 .818-112ذص 28ذمجمد عدد

ير ػػػادي اػػػي تفػػػض األعػػػراض االكت،ابيػػػة واأللكسػػػيثيميا لػػػدي (.اعاليػػػة  برنػػػام  8512هبػػػة كمػػػاؿ مكػػػي  
األطفػػػاؿ المحػػػرومف مػػػف الرعايػػػة الوالديػػػةذ رسػػػالة دكتػػػورا  ذقسػػػـ الاػػػحة النفسػػػية ذكميػػػة التربيػػػة 

 ذجامعة بورسعيد.
 ثانيًا المراجع األجنبية: 

Aricak, O. T., & Ozbay, A. (2016). Investigation of the relationship between 
cyberbullying, cybervictimization, alexithymia and anger expression 
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