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 مستخمص البحث: 
لدى  برنامج إرشادي لخفض الحساسية االنفعالية السمبية فعاليةىدؼ البحث إلى الكشؼ عف  
( مف طبلب كمية التربية جامعة 03العينة مف ) ، وتكونتخوة األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصةإ

حداىما أمقسميف إلى مجموعتيف  أو أخوات مف ذوي االحتياجات الخاصة؛ خوة؛ ممف ليـ إالباحة
( طبلب، واعتمد البحث عمى األدوات اآلتية: مقياس 5واألخرى ضابطة قواـ كؿ منيا ) ،تجريبية

برنامج اإلرشادي إعداد الباحث، واستخدـ البحث المنيج الحساسية االنفعالية السمبية إعداد الباحث وال
( 3.30شبة التجريبي، وأسفرت النتائج عف أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

بيف متوسطي رتب درجات القياسيف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية عمى مقياس الحساسية 
( 3.30بمي، وتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )االنفعالية السمبية لصالح القياس الق

بيف متوسطي رتب درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس البعدي عمى مقياس الحساسية 
االنفعالية السمبية لصالح المجموعة الضابطة، وال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي رتب 

 والتتبعي لممجموعة التجريبية عمى مقياس الحساسية االنفعالية السمبية. درجات القياسيف البعدي 
 

 ذوي االحتياجات الخاصة. إخوة برنامج إرشادي، الحساسية االنفعالية السمبية، الكممات المفتاحية: 
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 مقدمة البحث: 
يف شخصية تمثؿ االنفعاالت بصفة عامة دور رئيس في حياة األفراد؛ فيي تساعد في تكو  

الفرد وسموكو، وتؤثر عمى كيؼ يسمؾ في مواقؼ الحياة اليومية، فاالنفعاؿ قوة دافعة تدفع الفرد إلى 
ويخفض مف حدة توتره، فاالنفعاالت المتزنة تمنح الفرد قدرة أكبر  ،يحقؽ ىدفو مف االنفعاؿلالسموؾ 

االنفعاالت تؤدي إلى عدـ التكيؼ  عمى العمؿ في حالة مف اليدوء واالتزاف، أما المغاالة والتيويؿ في
 . والتوافؽ بجميع أشكالو

الحساسية االنفعالية بيف العديد مف األفراد في المجتمعات، إال أنو لـ يتـ  وعمى الرغـ مف شيوع 
 Elain(، فقد حددىا 0441جًدا وذلؾ عاـ ) ااالعتراؼ بيا كسمة مف سمات الشخصية إال متأخرً 

Aron  ورىافة الحس  ،يتسموف بمستويات عالية مف عدـ الثبات االنفعاليبأنيـ األفراد الذيف
 &,.Hasher, Lustig)واالضطرابات العاطفية التي تجعميـ ينتقموف مف النقيض إلى النقيض 

Zacks, 2007). 
دارتيا والتعبير عنيا بصورة متزنة مف سمات  ،وُتعتبر قدرة الفرد عمى ضبط انفعاالتو  وا 

ي حيف أف أي اختبلؿ في انفعاالت الفرد تؤدي إلى اضطرابو؛ لذا تمثؿ الشخصية اإليجابية، ف
الحساسية االنفعالية اإليجابية متطمب أساسي لمتوافؽ االجتماعي؛ حيث يحتاج الفرد إلى مناخ انفعالي 

 ،ليساعده ذلؾ عمى ضبط انفعاالتو ليحقؽ اتزانو االنفعالي ،صحي لمتعبير عف انفعاالتو بصورة طبيعية
أف االنفعاؿ استجابة رد فعؿ عاـ ووظيفي عمى  Keltner and Shiota (2003) كؿ مف كرذحيث 

لتيسير تشكيؿ  ؛دراكية والظواىرية والسموكيةقتًا في القنوات الفسيولوجية واإلمثير خارجي، يندمج مؤ 
أف الحساسية  Dodonova and Dodonov (2010) دراسة وأشارت ،االستجابة في الموقؼ الراىف

( أف الشخص ذوي الحساسية 3333فعالية أحد أبعاد الذكاء االنفعالي، فيرى صالح الدىري )االن
وال يستطيع التحكـ فييا فتتسـ بأنيا متذبذبة،  ،االنفعالية تكوف انفعاالتو مرىقة عنيفة منطمقة متيورة

حسوسات فيو شخص يستقبؿ األحاسيس ويدرؾ الم ،فيي مزيج مف انفعاالت طفمية وانفعاالت الراشد
وسريع التأثر االنفعالي والوجداني )فرج طو، شاكر قنديؿ، حسيف محمد ومصطفى عبد الفتاح، 

3332 .) 
مف النظريات فسرت االستجابة االنفعالية؛ فترى  عديد( أف 0444وأوضح أحمد عزت راجح ) 

لمختمفة ىي نظرية جيمس النج أف التغيرات الفسيولوجية التي تحدث لمفرد عندما يتعرض لممثيرات ا
المسئولة عف انفعاالتو، فالحساسية االنفعالية طبًقا ليذه النظرية تحدث نتيجة شعور الفرد باالستجابات 
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الفسيولوجية، والعضمية التي تثيرىا المواقؼ المختمفة، وليس نتيجة إدراؾ الموقؼ الخارجي، أما النظرية 
عمومات معقدة تتضمف المعمومات المتعمقة المعرفية فتفسر الحساسية االنفعالية بأنيا تتكوف مف م

باألحداث البيئية التي تصؿ لمدماغ، والمعمومات المخزنة في الدماغ، والتي يتـ االستعانة بيا في 
تفسير األحداث الجديدة، وطبًقا ليذه النظرية فإف الحساسية االنفعالية يتـ تحديدىا بناًء عمى النشاط 

 يئي الذي تحدث فيو التغيرات الفسيولوجية والعضمية. المعرفي لدى الفرد عف الموقؼ الب
إلى أف طبلب  Ganpat, Dash, and Ramarao (2014) كؿ مف قد أشارت دراسةو  

الجامعة يحتاجوف إلى الذكاء االنفعالي لتميزىـ األكاديمي بصورة أفضؿ، حيث أف ىناؾ ثبلث عوامؿ 
، والنضج Emotional sensitivity (ES)الية نفسية ميمة لمذكاء االنفعالي وىي؛ الحساسية االنفع

والتي  ؛competency Emotionalوالكفاءة االنفعالية  naturity (EN) Emotionalاالنفعالي 
بينما  ،والتعامؿ بمباقة مع ديناميات نمطيـ السموكي ،والتمييز بصدؽ ،تحفز الطبلب عمى التعرؼ

رد نحو تحقيؽ التوافؽ والتكيؼ االجتماعي مع المحيطيف الحساسية االنفعالية السمبية ُتعد عائؽ أماـ الف
وجود إلى  Zimmer-Gembeck (2015)دراسة  أشارت نتائجفي مواقؼ الحياة المختمفة، حيث 

 واالستبعاد االجتماعي عمى زيادة الحساسية االنفعالية بصورتيا السمبية.  ،تأثير مباشر إليذاء األقراف
احتياجات خاصة؛ فيو يؤثر ويتأثر بإخوتو العادييف؛ فقد ذكر  وبالنسبة لتأثير وجود طفؿ ذوي 

( أف ميبلد طفؿ معوؽ في األسرة ذات 3303عبدالرحمف سيد سميماف، تياني محمد عثماف )كؿ مف 
أثر سمبي، وعكسي عميؽ عمى تفاعبلت أفراد األسرة، فاألطفاؿ المعوقوف يتميزوف عادة باضطرابات 

في تفاعبلت أولئؾ األطفاؿ مع والدييـ ومع أشقائيـ، حيث الرعاية في السموؾ، األمر الذي يؤثر 
الزائدة والتجييزات التي تتطمبيا رعاية ىؤالء األطفاؿ تؤثر في أسموب تفاعؿ الوالديف واألشقاء معيـ. 

( أف األخ العادي يفكر في مستقبمو، ومستقبؿ أخيو ذوي 3302فقد أشارت إيماف فؤاد الكاشؼ )
صة، وبسبب عدـ وضوح الرؤية لنقص المعمومات، والحقائؽ التي يحتاجيا األخ االحتياجات الخا

وشعوره باليأس خاصة أف التواصؿ بينو وبيف والديو مفقود؛ كؿ ىذا يؤدي إلى مشاعر سمبية وتخوؼ 
عند األخ العادي، وأيًضا الشعور بالرفض نحو األخ ذوي االحتياجات الخاصة، وىذا دليؿ عمى 

عاقة مف قبؿ اإلخوة العادييف، فاإلخوة يتمنوف أف يتـ إلحاؽ األخ ذوي االحتياجات الرفض  ليذه اإل
الخاصة بأحد المؤسسات لرعايتو بعيًدا عف األسرة، وأال يعرؼ أحد مف األصدقاء أو المعارؼ بإعاقة 
األخ كما يشعر اإلخوة بالضيؽ عندما يسخر اآلخروف مف أخييـ، ويزيد مف مشاعر الضيؽ والرفض، 

ذلؾ إدراؾ المحاباة الوالدية لمطفؿ ذوي االحتياجات الخاصة عمى حساب اإلخوة العادييف، حيث وك
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ُيظير إخوة ذوي االحتياجات الخاصة اف والدييـ ال يعطونيـ الوقت أو االىتماـ كما يعطوف األخ ذوي 
 االحتياجات الخاصة. 

ي لخفض الحساسية االنفعالية وتأسيًسا عمى ما سبؽ يحاوؿ البحث الحالي تقديـ برنامج إرشاد 
السمبية لدة إخوة األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة؛ نظًرا لمتأثير الذي ُتحدثو إعاقة الطفؿ لدى أشقائيـ 
العادييف، وألىمية التفاعؿ السوي بيف األخوة العادييف وذوي االحتياجات الخاصة كأعضاء لؤلسرة، لما 

 اجات الخاصة. لو مف أثر إيجابي عمى الطفؿ ذوي االحتي
 مشكمة البحث: 

 مشكمة البحث مف خبلؿ عمؿ الباحث كأستاذ مساعد بكمية التربية بجامعة الباحة؛ نبعت 
فقد الحظ الباحث بعض السموكيات التي تصدر عف بعض  وكأميف لؤلنشطة عمى مستوى الكمية،

اء دراسة استطبلعية مف لذا قاـ الباحث بإجر  ؛الطبلب التي تشير إلى الحساسية االنفعالية السمبية
( سؤاؿ تتطمب االستجابة عمييا اإلجابة )نعـ أو ال( 03خبلؿ تصميـ وتطبيؽ استبانة مكونة مف )

( مف طبلب 33عمى عينة مكونة مف ) ، وذلؾواالستجابة ال = صفر 0بحيث تأخذ االستجابة نعـ = 
تؾ المزاجية مف حالة إلى أخرى كمية التربية بجامعة الباحة؛ واألسئمة كاآلتي: ىؿ تشعر بتغير حال

ويصعب عميؾ التخمص مف مشاعر الحزف بسيولة؟ ىؿ  ،بصورة سريعة؟ ىؿ تتصؼ بسرعة البكاء
ىؿ تشعر بالقمؽ عندما تتعامؿ مع اآلخريف في  عف زمبلئؾ حتى ال تشعر بالتوتر؟ تفضؿ العزلة

ؾ أو الحفاظ عمى مواقؼ الحياة اليومية؟ ىؿ تعاني مف صعوبة في تكويف صدقات مع زمبلئ
الصدقات القديمة لوقت طويؿ؟، ىؿ تتجنب المشاركة مع زمبلئؾ في األنشطة التي تنفذىا الكمية؟ ىؿ 

و اصفراره عند التعرض لمواقؼ ضاغطة نوعا ما في حياتؾ اليومية؟ ىؿ أحمرار الوجو اتعاني مف 
تؾ اليومية ة في اتخاذ قراراتتعامؿ مع نقد اآلخريف لؾ بحدة وبصورة مبالغ فييا؟ىؿ تعاني مف صعوب

أخت مف ىؿ لديؾ أخ أو مف قبؿ اآلخريف؟ ؾىؿ مف السيؿ استثارة انفعاالت في المواقؼ المختمفة؟
وفي حالة اإلجابة بنعـ ىؿ تعاني بسبب وجود طفؿ مف ذوي االحتياجات  ذوي االحتياجات الخاصة؟

اتضح أف ىناؾ بعض الطبلب  ؛عيةالخاصة في أسرتؾ؟ ومف خبلؿ استجابات عينة الدراسة االستطبل
خوات مف ذوي االحتياجات أو أخوة إحصموا عمى درجات مرتفعة، واتضح أف بعض الحاالت ممف ليـ 

ف وجود طفؿ مف ذوي االحتياجات الخاصة في أوأظيروا  ،حصموا عمى درجات مرتفعة ،الخاصة
( ودراسة الشيماء 3305صفاء حسيف عمي )و األسرة سبب ليـ معاناة، وحسب دراسة ميدي كاظـ 

(  فإف طبلب الجامعة الذي يعانوف مف الحساسية االنفعالية السمبية فإنيـ 3302محمود سالماف )
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ويرفضوف المشاركة في األنشطة الجامعية المختمفة عمى الرغـ مف تعاطفيـ مع اآلخريف؛  ،ينعزلوف
ؼ مف الرفض أو االستيزاء بيـ؛ ويرجع ذلؾ إلى األفكار الخاطئة لدييـ التي تتسبب في شعورىـ بالخو 

مما يؤثر عمى أدائيـ األكاديمي، ويشعروف بمعدالت عالية مف الضغوط والتحوؿ السريع في حالتيـ 
 وعدـ ثقتيـ بأنفسيـ ومشاعر الغضب بالمقارنة بأقرانيـ.  ،المزاجية

عر مف خبلؿ المشاتو، ف االنفعاالت أحد األسس التي تساعد الفرد في بناء شخصيإوحيث  
وما ينتج عنيا مف أفكار توجو سموؾ الفرد؛ ومف ثـ فإف خفض الحساسية االنفعالية السمبية  ،والعاطفة
واندماجيـ  وتحقيؽ ذاتيـ، ،يؤثر عمى بناء شخصياتيـ ،خوة ذوي االحتياجات الخاصةإلدى 

ف جية أخرى النفسي، وم مستوى اليناءوتوافقيـ االجتماعي والنفسي واالنفعالي، وتحسيف  األكاديمي،
دارتيا ،يساعدىـ عمى التحكـ في انفعاالتيـ  ،مما يساعدىـ عمى التواصؿ اإليجابي مع اآلخريف ؛وا 

خوتيـ ذوي االحتياجات الخاصة، ومواجية الضغوط النفسية الناتجة عف وجود طفؿ ذوي إخاصة 
)rera., & Her ;2003 ,Guarinoكؿ مف   احتياجات خاصة باألسرة، وىذا ما أشارت إليو دراسة

Guarino, 2008) ؛مف أف الحساسية االنفعالية السمبية تؤثر عمى الجوانب الصحية والنفسية لمفرد 
والشعور باأللـ النفسي المستمر ليصؿ إلى المعاناة مف االكتئاب  ،متمثمة في الشعور بالقمؽ العالي

 . والحساسية العالية نحو الضغوط والشعور باإلجياد النفسي ،المتكرر
وجود طفؿ ذوي احتياجات خاصة في األسرة يؤثر عمى كياف األسرة بشكؿ كبير، حيث قد ف 

( أف اإلخوة العادييف لذوي االحتياجات الخاصة، قد تتطور 0442أوضح محمد محروس الشناوي )
لدييـ مشاعر الخزي واالرتباؾ، فيـ يرتبكوف عندما ُيروا مع أخييـ ذوي االحتياجات الخاصة، 

ما يخبروف أصدقائيـ، ويترددوف في أف يحضروا أصدقائيـ إلى البيت، فإذا حدث أف ويرتبكوف عند
زارىـ صديؽ دوف ترتيب فإف تصرفاتيـ معو قد تتسـ بنقص المباقة، ودوف أف يفيـ الصديؽ السبب 

أف األشقاء العادييف إلخوة معاقيف يعانوف مف  Scott (2003الحقيقي وراء ذلؾ. وأشارت نتائج دراسة )
عر الحرج، االستياء، الغيرة والشعور بالذنب مف إخوتيـ ذوي االحتياجات الخاصة، وأشارت نتائج مشا

( إلى معاناة أخوة األطفاؿ المعاقيف عقمًيا مف الضغوط 3335نسمة صبلح الديف عبد الفتاح )دراسة 
أشقاء ذوي  ( أنو قد تظير لدى3303عبدالرحمف سيد سميماف وآخروف )وأشارت نتائج دراسة النفسية، 

وعدـ تقبؿ أخييـ المعاؽ، والسخرية منو، فضبل عف تجنبو  ،االحتياجات الخاصة شعور باالستياء
والخجؿ منو، وعدـ مساعدتو أو تشجيعو عمى اكتساب الميارات الحياتية المختمفة، مما يسيـ في 

( أف 3302شؼ )وأظيرت نتائج دراسة إيماف فؤاد الكا تعميؽ عزلتو، ودفعو إلى مزيد مف العزلة،



برنامج إرشادي لخفض الحساسية االنفعالية السمبية لدى  فعالية          عاشورسالم                                    رمضان
 ي االحتياجات الخاصةإخوة األطفال ذو 

 

 

 4302 

اإلخوة العادييف لذوي االحتياجات الخاصة منيـ مف يرى أف أخاىـ ذوي االحتياجات الخاصة طفؿ 
مغموب عمى أمره، ويحتاج إلى المساعدة، وأنو كاف ُيمكف أف يكوف ىو في نفس وضع أخيو، ومنيـ 

ت الخاصة حتي تقـو مف يرى أف ىذا الطفؿ ُيمثؿ عبئا عمى األسرة، وأنو يجب إيداعو بأحد المؤسسا
برعايتو، وُتخفؼ عف األسرة األعباء الممقاة عمى عاتقيا، ومنيـ مف ال يحمؿ أي مشاعر أو اتجاىات 
نحو الطفؿ فيو ال يرفضو، ولكنو في نفس الوقت ال يتقبمو، وينكر وجوده، ولكف في نفس الوقت قد 

يستحوذ عمى اىتماـ وحب والديو، يشعر بمشاعر الغيرة مف ىذا الطفؿ ذوي االحتياجات الخاصة الذي 
رغـ أنو ال يستطيع أف يفعؿ شيئا أو أف ينجح بالدراسة أو أف يمبي احتياجات والديو، وىذا ما أوضحتو 

( مف أف اإلخوة األكبر سًنا مف الطفؿ ذوي االحتياجات 3333نتائج دراسة فوقية محمد محمد )
خوة األصغر منو سًنا لمطفؿ ذوي الخاصة يعانوف مف الضغوط النفسية بصورة أكبر مف اإل

االحتياجات الخاصة، وأف الحاجات اإلرشادية إلخوة ذوي االحتياجات الخاصة ىي الحاجة 
لممعمومات، فيـ متطمبات الرعاية ألخييـ والحاجة إلى استراتيجيات فعالة لمواجية الضغوط، وأظيرت 

والتحاشي كانت أكثر االستراتيجيات ( أف استراتيجية اليروب 3332نتائج دراسة أحمد حسف محارب )
استخدًما لدى إخوة المعاقيف في التوافؽ مع الضغوط النفسية تمييا استراتيجيات العزلة والبلعقبلنية في 
التفكير والسموؾ بينما كانت استراتيجية طمب المساندة االجتماعية والذاتية األقؿ استخداًما، مما يدعو 

دمة اإلرشادية إلخوة المعاقيف خاصة أنيـ في المرحمة الجامعية مرحمة إلى ضرورة تقديـ المساعدة والخ
( وجود مستوى متوسط مف قمؽ المستقبؿ 3301التخطيط لممستقبؿ حيث أشارت دراسة عايش صباح )

 لدى إخوة ذوي االحتياجات الخاصة. 
ذوي خوة األطفاؿ إلذا تبدو الحاجة ماسة إلى خفض الحساسية االنفعالية السمبية لدى  

في خفض الحساسية  فعاليتووالكشؼ عف  ،مف خبلؿ تصميـ برنامج إرشادي ،االحتياجات الخاصة
 ؛ ومف ثـ يمكف تحديد مشكمة البحث في األسئمة اآلتية:االنفعالية السمبية

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي رتب درجات القياسيف القبمي والبعدي لممجموعة  -0
 مقياس الحساسية االنفعالية السمبية؟    التجريبية عمى

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي رتب درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة  -3
 في القياس البعدي عمى مقياس الحساسية االنفعالية السمبية؟ 

تبعي ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي رتب درجات القياسيف البعدي والت -2
 لممجموعة التجريبية عمى مقياس الحساسية االنفعالية السمبية؟ 
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 هدف البحث: 
في خفض الحساسية االنفعالية  إرشاديالكشؼ عف فعالية برنامج يتمثؿ ىدؼ البحث في  

 خوة األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة. إالسمبية لدى 
  تتمثؿ أىمية البحث في اآلتي:أهمية البحث: 

 رية: األهمية النظ
تتضح األىمية النظرية لمبحث مف خبلؿ محاولة التأصيؿ النظري لمفيوـ الحساسية االنفعالية  -1

نو في حدود عمـ الباحث لـ يتـ تناوؿ ىذا المفيوـ مع عينة إالسمبية في ميداف التربية الخاصة؛ حيث 
مف المتغيرات التي ليا  ف الحساسية االنفعالية السمبيةإخوة األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة، حيث إ

 ،لو احيث التأثير السمبي الذي يتعرضو  ،دور كبير في المعاناة النفسية ليـ، ولما ليذه العينة مف أىمية
ف دراسة ىذا المتغير عمى ىذه العينة إنتيجة وجود طفؿ ذوي احتياجات خاصة في األسرة، حيث 
 لخاصة.  سينعكس باإليجاب عمى العينة واألطفاؿ ذوي االحتياجات ا

بمقياس لمحساسية االنفعالية السمبية تتحقؽ  ،إثراء المكتبة العربية والميتميف بمجاؿ التربية الخاصة -3
 فيو الخصائص السيكومترية لمقياس في البيئة العربية. 

 ،خوة ذوي االحتياجات الخاصةإوانفعاالت  ،تسميط الضوء عمى متغير الحساسية االنفعالية السمبية -2
 وتنشئة ذوي اإلعاقة داخؿ األسرة.  ،ا مف تأثير عمى المناخ األسريلما لي

 األهمية التطبيقية: 
خوة مف خبلؿ إعداد مقياس لمحساسية االنفعالية السمبية إل ؛األىمية التطبيقية لمبحث تظير 

األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة، كذلؾ ُيسيـ البحث في تقديـ برنامج إرشادي لخفض الحساسية 
والذي ُيمكف االستفادة منيما لمباحثيف المتخصصيف في التربية الخاصة والصحة  ،نفعالية السمبيةاال

النفسية في دراسات أخرى مستقبمية، وأيًضا االستفادة منيما في مراكز ومؤسسات ومدارس رعاية ذوي 
دمات اإلرشادية خوة األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة لتقديـ الخإاالحتياجات الخاصة في دراسة حالة 

ليـ ولباقي أعضاء األسرة؛ لما ليـ مف تأثير عمى الطفؿ ذوي االحتياجات الخاصة بشكؿ خاص، 
 والتأثير عمى وحدة األسرة ككؿ بشكؿ عاـ. 
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 مصطمحات البحث: 
 أواًل البرنامج اإلرشادي: 

ية السمبية، تخطيط منظـ ودقيؽ؛ والذي ييتـ بدراسة الحساسية االنفعال"الباحث بأنو  وعرفيُ  
، وتركز عمى خفض جماعية ومراحؿ عممية تتـ عف طريؽ جمسات إرشادية ،وتحميميا في ضوء أسس

الحساسية االنفعالية السمبية، وكؿ ذلؾ بيدؼ تقديـ الخدمات اإلرشادية المباشرة، وغير المباشرة مف 
 . "خوة ذوي االحتياجات الخاصةإخبلؿ فنيات انتقائية لعينة مف 

 ساسية االنفعالية السمبية: ثانًيا الح
عند التعرض  لمفردردود األفعاؿ السمبية "ُيعرؼ الباحث الحساسية االنفعالية السمبية بأنيا  

لمواقؼ الحياة اليومية البسيطة والعادية أو الضاغطة أو شبة الضاغطة؛ والتي تتمثؿ في تفسير 
ساء الظف بيـ، االنفعاؿ ألتفو  ،توتضخيـ التفاىا ،وتحميؿ أقواؿ وأفعاؿ اآلخريف بصورة خاطئة وا 

وعدـ الرغبة في  ،وصعوبة ضبط االنفعاالت ،وسيولة االستثارة االنفعالية ،األسباب بصورة مبالغ فييا
، والتغيير السريع في حالتو المزاجية مف حالة إلى أخرى، االعتراض المستمر المشاعرالتعبير عف 
نزعاج عند نقد اآلخريف لو، تجنب المشاركة مع والتصرؼ با ،والجداؿ المستمر ،عمى اآلخريف

والقمؽ  ،وتفضيؿ االنعزالية حيث أف وجوده معيـ ُيشعره بالتوتر ،اآلخروف في األنشطة المختمفة
 ."واألفكار والمعتقدات الخاطئة عف اآلخريف التي تتميز بتوقع األذى منيـ

التي يحصؿ عمييا  اتالدرج"مجموع ا إجرائًيا بأني وُيعرؼ الباحث الحساسية االنفعالية السمبية 
 الطالب عمى مقياس الحساسية االنفعالية السمبية المستخدـ في البحث الحالي.   

  :البحث حدود
 :اآلتية بالمحددات تتحدد تعميـ نتائج البحث الحالي

طمبة كمية التربية بجامعة الباحة بالمممكة العربية تحدد البحث بعينة مف  :البشرية الحدود ( أ)
 سعودية ممف ليـ إخوة أو أخوات مف ذوي االحتياجات الخاصة. ال
دراسة فعالية برنامج ارشادي لخفض الحساسية االنفعالية تناوؿ البحث  :الموضوعية الحدود)ب( 

السمبية لدى عينة مف طبلب كمية التربية بجامعة الباحة؛ ممف ليـ إخوة أو أخوات مف ذوي 
، كما تتمثؿ الحدود الموضوعية البحثات التي استخدمت في األدو  ، مف خبلؿاالحتياجات الخاصة
 .، واألساليب اإلحصائية المناسبة لتحميؿ بيانات البحث ومعالجتوشبة التجريبيباستخداـ المنيج 
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بكمية التربية بجامعة الباحة بالمممكة العربية  تـ تطبيؽ البحث الحالي :المكانية الحدود)ج(  
 السعودية. 

 لمعاـ الجامعي الفصؿ الدراسي األوؿ تـ تطبيؽ أدوات البحث الحالي في :مانيةالز  الحدود)د( 
 .  ـ3304/3333

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 
  Emotional Sensitivity Negativeالحساسية االنفعالية السمبية: 

النفسي تعددت التعريفات التي تناولت الحساسية االنفعالية؛ فمف خبلؿ البحث في التراث  
أنو ُيقصد بالحساسية االنفعالية ذكر  Cooper 1990)210 ,(العربي واألجنبي، وجد الباحث أف 

أكـر فتحي يونس  ياوعرف. "وازدياد معدؿ شعوره باألفكار بشكؿ سمبي ،إفراط الفرد في االنفعاالت"
والمواقؼ الضاغطة ( بأنيا "تشير إلى ردود األفعاؿ الغاضبة المتيورة تجاه أتفو األسباب 3، 3305)

البسيطة التي يمر بيا الفرد، والتي ال يستطيع فييا الفرد أف يتحكـ في انفعاالتو والسيطرة عمييا، 
والحساسية االنفعالية السمبية ال تتوقؼ عند انفعاؿ الغضب أو العصبية الزائدة، بؿ تتعدى ذلؾ عمى 

 المبالغة".  المبالغة في مواقؼ الفرح والسرور ألشياء ومواقؼ ال تتطمب
والمبالغة والتيويؿ  ،والمواقؼ العادية ،( بأنيا التأثر الشديد باألحداث3334) Bhatia ياوعرف 

بصورة أكبر مما يتطمبو الحدث أو الموقؼ الطبيعي مع الشعور بحالة مف عدـ القدرة عمى الثبات 
 والنضج االنفعالي.  

"حالة ُتشير إلى عدـ قدرة الطالب والسيما أنيا إلى ( 202، 3334عبد اهلل أبو زعيزع ) وأشار 
 ،وذلؾ بسبب افتقاده لمقدرة عمى التكيؼ مع البيئة المحيطة ،في مرحمة المراىقة عمى التحكـ بانفعاالتو

 والمتمثمة في األسرة أو المدرسة أو المجتمع.  
ال يعبأ  ( بأنيا "تأثر الطالب الشديد بمواقؼ عادية قد200، 3301وعرفيا عماد عبد حمزة ) 

بيا الطمبة اآلخروف، تجعمو يثور سريًعا ألتفو األسباب، وأتفو المثيرات االنفعالية، مما تدفعو لمقياـ 
ومتيورة ال يستطيع التحكـ فييا، وتكوف ىذه األنماط االنفعالية متشابية النفعاالت  ،بردود فعؿ عنيفة
 مرحمة الطفولة".

الحساسية االنفعالية السمبية بأنيا "االستجابة  (023، 3302الشيماء محمود سالماف ) توعرف 
الخاصة لمعوامؿ الموقفية مف خبلؿ ردود أفعاؿ انفعالية متمركزة حوؿ الذات والعالـ الخارجي باعتبارىا 

 ذات غير جديرة، وباعتبار العالـ ممئ بالضغوط غير القابمة لمسيطرة عمييا".  
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حالة تأثر الطالب الشديد بالمواقؼ واألحداث ( بأنيا "020، 3303نيمة فرج عمي ) وعرفتيا 
العادية التي ال يعبأ بيا اآلخروف، والمبالغة والتيويؿ بأكثر مما يتطمبو الموقؼ مع التأويؿ السمبي 
لمقوؿ والفعؿ واتساـ ردود األفعاؿ بالغضب والتيور تجاه أتفو األسباب، مع افتقاد الطالب لمقدرة عمى 

يطرة عمييا، وعدـ مبلئمة استجاباتو االنفعالية لمثيراتيا، وتفضيمو لبلنعزاؿ بحثا التحكـ بانفعاالتو أو الس
 عف الشعور باألمف".  

( الحساسية االنفعالية لدى طبلب الجامعة بأنيا 334، 3303وعرؼ محمد إبراىيـ محمد ) 
دـ قدرتو عمى وغير مناسب لطبيعة الموقؼ، وتأثر الفرد بردود أفعاؿ اآلخريف، وع ،"شعور مبالغ فيو

أقواؿ اآلخريف وأفعاليـ، وسيولة استثارتو، وعدـ قدرتو عمى التحكـ  ءتقبؿ النقد أو التقييـ، وتأويمو السي
 في انفعاالتو".

ومف خبلؿ ما سبؽ يتضح أنو اتفقت أغمب التعريفات عمى أف الحساسية االنفعالية السمبية   
 ُتعني: 

والسريعة ألسباب  ،ي المشاعر السمبية، وردود الفعؿ المتيورةف واستجابات الفرد التي تتضمف افراط -0
 بسيطة. 

والسيطرة عمى انفعاالتو المختمفة، والشعور بحالة مف عدـ الثبات  ،قدرة الفرد عمى التحكـ عدـ -3
 والنضج االنفعالي. 

 حدث. والتيويؿ بما ال يتبلئـ مع الموقؼ أو ال ،ردود الفعؿ االنفعالية التي تتصؼ بالمبالغة -2
 عدـ القدرة عمى التكيؼ مع البيئة التي يعيش فييا. -0
 التأثر االنفعالي الشديد بمواقؼ ال ييتـ بيا اآلخريف، وال تسبب ليـ أي إزعاج.  -5
 وعدـ قدرتو عمى السيطرة والتحكـ فييا. ،الشعور بالضغوط االنفعالية -1
 توتر. تفضيؿ االنعزالية عف االندماج مع المحيطيف بسبب مشاعر القمؽ وال  -2
 ووجيات نظرىـ تجاىو.  ،والتيويؿ نحو ردود فعؿ اآلخريف ،التأثر الشديد المبالغ فيو -3
 سيولة استثارة الفرد انفعالًيا مف قبؿ المحيطيف بو.  -4

 أبعاد الحساسية االنفعالية: 
مف بعديف ىما: الُبعد األوؿ الحساسية  Lush (2002) كما يرى الحساسية االنفعاليةتتكوف  

وتتمثؿ في ردود أفعاؿ الفرد بصورة مبالغ فييا متسمة بالغضب أو العدائية أو اليأس  ؛ية السمبيةاالنفعال
أو  ،تجاه المواقؼ واألحداث العادية؛ وقد تحدث بصورة إرادية لرغبة الفرد في التنفيس عما بداخمة
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وحدس الفرد  ،وع مف بداىةوىي ن ؛الحساسية االنفعالية اإليجابيةفيو بصورة ال إرادية، أما الُبعد الثاني 
 والمغة المفظية وغير المفظية.  ،ا بصورة جيدة عمى فيـ مشاعر اآلخريفالتي تجعمو قادرً 

 Guarino, Feldman and Rogerودراسة  Guarino (2003)وحسب نتائج دراسة  
االنفعالية  أبعاد ىي كاآلتي: الُبعد األوؿ الحساسية ةفإف الحساسية االنفعالية تكوف مف ثبلث (2005)
وتظير في  ،وتتمثؿ في ردود فعؿ الفرد السمبية عند التعرض لمواقؼ الحياة اليومية الضاغطة ،السمبية

يو ف ،والغضب والعدائية ومشاعر اليأس والنقد الحاد، أما الُبعد الثاني ،صورة انفعاالت الخوؼ
والدفاع عف نفسو مع عدـ  ،عاالتووتتمثؿ في قدرة الفرد عمى ضبط انف ؛الحساسية االنفعالية اإليجابية

فيي حالة مف الميؿ االنفعالي لتكويف عبلقات مع المحيطيف مع قدرتو عمى  ،التيويؿ في ردود الفعؿ
ويتمثؿ في  ؛يو االبتعاد االنفعاليف ،وفيميا والتعاطؼ معيا، أما الُبعد الثالث ،التعرؼ عمى مشاعرىـ

وتجنب اآلخريف خبلؿ مواقؼ الحياة  ،وميمو لمعزلة ،لمحيطيفردود فعؿ الفرد االنفعالية السمبية تجاه ا
فقد أوضحت عامميف ىما؛ الحساسية  Guarino, Roger and Olason (2007)أما دراسةاليومية، 

وحسب نتائج دراسة الشيماء االنفعالية المركزية السمبية، والحساسية االنفعالية الشخصية اإليجابية، 
الحساسية االنفعالية  ؛لحساسية االنفعالية تتكوف مف ثبلث أبعاد ىي( فإف ا3302محمود سالماف )

(  فترى 3304اإليجابية، الحساسية االنفعالية السمبية واالبتعاد العاطفي، أما دراسة سعاد كامؿ قرني )
 الحساسية االنفعالية السمبية واالبتعاد العاطفي.  ؛أف فرط الحساسية االنفعالية يتكوف مف بعديف ىما

( فقد 3303؛ فحسب نتائج دراسة نيمة فرج عمي )فقط ما بالنسبة لمحساسية االنفعالية السمبيةأ 
أجرت تحميؿ عاممي لمتأكد مف العوامؿ المكونة لمحساسية االنفعالية السمبية عمى عينة مكونة مف 

عوامؿ  ةبلث( مف طمبة الجامعة، وأسفرت النتائج عف أف الحساسية االنفعالية السمبية تتكوف مف ث023)
والتأثر ألي سبب مع عدـ القدرة  ،ويتمثؿ في سرعة االنفعاؿ ؛العامؿ األوؿ عدـ االتزاف االنفعالي ؛ىي

عمى ضبط االنفعاالت وتنظيميا، والشعور بالقمؽ مف تغير األحداث اليومية، والتأثر السريع ألي أقواؿ 
ويتمثؿ في االعتقادات  ؛ير البلعقبلنييو التفك، فأو انتقادات مف قبؿ اآلخريف، أما العامؿ الثاني

والمبالغ فييا لممواقؼ  ،الخاطئة حوؿ التعامبلت مع اآلخريف والشؾ بيـ، والتفسيرات البلعقبلنية
ويتمثؿ في  ؛فيو االبتعاد العاطفي ،وكذلؾ التركيز بالتفاىات وتضخيميا، أما العامؿ الثالث ،المختمفة

عاد عف مشاركة اآلخريف لممشكبلت الخاصة، وتجنب مواقؼ تفضيؿ الفرد لمعزلة واالنطواء واالبت
التعبير عف المشاعر، والتوتر لمجرد التواجد في المناسبات االجتماعية وتحاشييا خوًفا مف المواقؼ 

 المحرجة. 
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ف الحساسية بيف الشخصية  أ إجراء تحميؿ عاممي أسفر عفب( 3300معتز محمد عبيد ) وقاـ 
Interpersonal sensitivity العامؿ األوؿ الخوؼ مف التعامؿ مع  ؛عوامؿ ىي ةثبلث تتكوف مف

ويقصد بو مخاوؼ الفرد مف التعامؿ مع اآلخريف، أو التداخؿ معيـ أو إقامة عبلقات معيـ  ؛اآلخريف
وُيقصد بو  ؛أو المبادرة إلى تكويف عبلقات يغمب عمييا الثقة والمودة، أما العامؿ الثاني فيو التوجس

والتي تشمؿ توقع أف يصيبو آخروف  ،تي تسيطر عمى الفرد ذو الحساسية بيف الشخصيةاألفكار ال
يقاعو في مشكبلت، وطمب مصالح شخصية منو، أو  باألذى، والكذب عميو، وربما االفتراء عميو، وا 

وُيقصد بو  ؛وضعو في مصائب ومشكبلت لتحقيؽ مآربيـ عمى حسابو، أما العامؿ الثالث فيو التوقع
تفكير السمبي عمى الشخص ذي الحساسية بيف الشخصية، فيسود توقع األذى مف الشخص سيطرة ال

 بد سيقع أذى منو.   خر، وعدـ توقع الخير منو، وأنو الاآل
ومف خبلؿ ما سبؽ يجد الباحث أف ىناؾ اتفاؽ بيف الباحثيف عمى أف الحساسية االنفعالية  

تبنى الباحث ما اتفؽ (، وي3303دراسة نيمة فرج عمي ) ما عدا ،السمبية أحد أبعاد الحساسية االنفعالية
ف مف أف الحساسية االنفعالية السمبية ال تتضمف أبعاد فرعية ليا فيي أحد أبعاد الحساسية عميو الباحثو 
 االنفعالية. 
 خوة ذوي االحتياجات الخاصة ذوي الحساسية االنفعالية السمبية:إخصائص 

أف الشقيؽ العادي األكبر  Seltzer (2000) Orsmond and Mailickأشار كؿ مف  
لمطفؿ المعوؽ عقمًيا ُيمكف أف يكوف اتجاه سمبي عند وصولو لمرحمة المراىقة نحو أخيو ذوي 
االحتياجات الخاصة، ويرجع ذلؾ إلى المسئوليات التي يتحمميا نحو رعاية أخيو ذوي االحتياجات 

خوة مف نفس الجنس، واإلخوة القريبيف مف بعضيـ في الخاصة، كما أنو مف األكثر احتمااًل بالنسبة لئل
   العمر الزمني أف يخبروا عديد مف الصراعات. 

أف استجابات اإلخوة  Opperman and Alant (2003)وأوضحت نتائج دراسة كؿ مف  
نحو وجود أخ ذوي االحتياجات الخاصة تمثؿ في محدودية تفاعميـ مع أخييـ المعاؽ، تردد اإلخوة في 

عبير عف مشاعرىـ، إحساس اإلخوة بالذنب تجاه أخييـ ذوي اإلعاقة لشعورىـ بعدـ القدرة عمى الت
بندر بف ناصر  مساعدتو، عدـ توافر معمومات لدييـ تجاه أخييـ المعاؽ، في حيف أظيرت دراسة

 ا بشكؿ عاـأف طبيعة عبلقة األشقاء بأخييـ المعاؽ فكريً ( 3303العتيبي وزيداف أحمد السرطاوي )
تتسـ باإليجابية، وقد ظير ذلؾ بشكؿ واضح مف خبلؿ استجاباتيـ عمى البعديف المتمثميف في، التقبؿ 
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وقد أكدت استجابات أولياء األمور أف  ،ولطؼ المعاممة مف جية، والتعاطؼ واالىتماـ مف جية أخرى
 . اا باإليجابية مع إخوانيـ المعاقيف فكريً عبلقات أبنائيـ العادييف تتسـ كثيرً 

أنو قد تنشأ االضطرابات االنفعالية التي  (3303عبدالرحمف سيد سميماف وآخروف )وأشار  
يصاب بيا أشقاء األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة مف زيادة األعباء التي يتحممونيا نتيجة وجود أخ 

يجة ذوي احتياجات خاصة في األسرة، حيث يفرض عمييـ الوالداف القياـ برعايتو أو مياـ أخرى نت
انشغاؿ الوالديف برعاية الطفؿ ذوي االحتياجات الخاصة، مما يتسبب في عدـ اتاحة الفرص ليؤالء 
اإلخوة لممارسة النشاط االجتماعي واالستمتاع بوقتيـ مثميـ مثؿ باقي أقرانيـ ممف ليس لدييـ أشقاء 

 معوقيف. 
االنفعالية السمبية خوة ذوي االحتياجات الخاصة ذوي الحساسية إُيمكف أف نجمؿ خصائص و  

بتحميؿ ما يصدر عف  ففي اآلتي: التأثر بصورة مبالغ فييا بالعوامؿ الخارجية المحيطة بو، يقومو 
اآلخريف المحيطيف بو سواء كاف لغة لفظية أو غير لفظية خبلؿ مواقؼ الحياة اليومية العادية بصورة 

إلى  جئوفالسيئ لؤلمور وسوء الظف، يمومبالغ فييا وليس ليا أساس مف الصحة، التأويؿ  ،غير واقعية
اليومية،  ـليا خبلؿ حياتي فاستخداـ أسموب الجداؿ في المواقؼ الضاغطة البسيطة التي يتعرضو 

االفتقار إلى الثبات والنضج االنفعالي حيث تتغير حالتيـ المزاجية مف حالة إلى أخرى بصورة سريعة، 
االستجابة االنفعالية غير  ،اعر الحزف بسيولةويصعب عمييـ التخمص مف مش ،فيـ سريعي البكاء

وضعؼ  ،ف اندماجيـ مع المحيطيف يشعرىـ بالتوترإحيث  ،المناسبة لممثيرات، االنعزاؿ عف المحيطيف
ويتصفوف بمشاعر  ،تحمميـ لثقؿ المشاعر واالنفعاالت فيتجنبوف مشاىدة المشاىد المحزنة أو العنيفة

وصعوبة  ،ريف وتجنبيـ، وصعوبات تكويف صداقات اجتماعيةالقمؽ، وردود فعؿ سمبية تجاه اآلخ
وذلؾ  ،فيميموف لتجنب المشاركة في األنشطة االجتماعية ،الحفاظ عمى الصداقات االجتماعية القديمة

ألفكارىـ الخاطئة بأنيـ مراقبوف مف اآلخريف، كذلؾ ظيور بعض األعراض النفسجسمية المتمثمة في 
سبب وزيادة معدؿ ضربات القمب عند التعرض لممواقؼ المختمفة،  احمرار الوجو واصفراره ألقؿ

فيتصفوف بالحذر الشديد والقمؽ بشأف ما يعتقدوف أف اآلخروف يخفونو مف مشاعر تجاىيـ، ويستغرقوف 
وقتًا طويؿ جدًا التخاذ القرارات نتيجة التأويؿ السمبي والمبالغة في ردود الفعؿ واألفكار غير الصحيحة 

فيـ يحرصوف بصورة مبالغة فييا عمى تقييـ كؿ نتائج قراراتيـ، وتتصؼ ردود أفعاليـ  ،عف اآلخريف
  تجاه نقد اآلخريف ليـ بالحدة والمبالغة والتيويؿ.
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 فروض البحث: 
 في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة وضع الباحث فروض البحث كاآلتي:   
تب درجات القياسيف القبمي والبعدي لممجموعة توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي ر  -0

 التجريبية عمى مقياس الحساسية االنفعالية السمبية لصالح القياس القبمي.  
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي رتب درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في  -3

 المجموعة الضابطة. القياس البعدي عمى مقياس الحساسية االنفعالية السمبية لصالح 
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي رتب درجات القياسيف البعدي والتتبعي لممجموعة  -2

 التجريبية عمى مقياس الحساسية االنفعالية السمبية. 
 إجراءات البحث:

 منهج البحث: ( أ)

وىو  ،قؿاعتمد البحث عمى المنيج شبة التجريبي؛ والذي ييتـ بدراسة تأثير متغير مست 
وىو الحساسية االنفعالية السمبية، كما تـ حساب تكافؤ  ،البرنامج اإلرشادي عمى متغير تابع

، المرحمة الدراسية ،المجموعتيف التجريبية والضابطة مف حيث بعض المتغيرات الدخيمة كالعمر الزمني
 التخصص ومستوى الحساسية االنفعالية السمبية.  

 )ب( عينة البحث: 
تكونت عينة حساب الخصائص السيكومترية ألدوات عينة حساب الخصائص السيكومترية: أواًل: 

-03( مف طبلب كمية التربية جامعة الباحة، ممف تراوحت أعمارىـ الزمنية ما بيف )023البحث مف )
 (.3.32( وانحراؼ معياري قدره )04.33( سنة بمتوسط عمري قدره )33

واألخرى  ،ينة األساسية لمبحث مف مجموعتيف أحدىما تجريبيةتكونت العثانًيا العينة األساسية: 
و أخوات مف أ( طمبة مف طبلب كمية التربية بجامعة الباحة ممف ليـ إخوة 5ضابطة قواـ كؿ منيا )

( سنة، بمتوسط عمري قدره 20-03ذوي االحتياجات الخاصة، تراوحت أعمارىـ الزمنية ما بيف )
 ا(، وقد تـ اختيار المجموعة التجريبية والضابطة ممف حصمو 3.02( وانحراؼ معياري قدره )04.22)

 عمى درجات أعمى في اإلرباعي األعمى مف الدرجة الكمية لمقياس الحساسية االنفعالية السمبية.  
 األساسية: البحثحساب التكافؤ بين عينة 

ابطة عمى قاـ الباحث بحساب التكافؤ لممجموعتيف التجريبية والض من حيث العمر الزمني: -
 متغير العمر الزمني مف خبلؿ اختبار ماف ويتني كاآلتي: 
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 العمر الزمنيالضابطة( في -بيف المجموعتيف )التجريبية( نتائج اختبار ماف ويتني 0) جدوؿ
  المجموعة المتغير

 ن
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 ) قيمة w) )قيمة U) )قيمة
(Z 

مستوي 
 الداللة

حجم 
 األثر

العمر 
 الزمني

 10.500 25.50 5.10 5 جريبيةت

 
25.500 

 
-.454 

 
 - غير داؿ

 29.50 5.90 5 ضابطة

 ( (1.65=( 3.35)داللة  ىمستو  عند الجدوليةZ) )قيمة 
  (2.33)=( 3.30)داللة  ىمستو  عند الجدوليةZ) )قيمة 

 ( عدـ وجود فرؽ داؿ بيف متوسطي رتب أعمار المجموعتيف0يتضح مف نتائج جدوؿ ) 
الجدولية عند مستوي داللة Z) المحسوبة أقؿ مف قيمة )Z) ) الضابطة(؛ حيث كانت قيمة-تجريبية)ال
 األمر الذي يشير إلي تكافؤ المجموعتيف. (؛3.35)

قاـ الباحث بحساب داللة الفروؽ بيف من حيث مستوى الحساسية االنفعالية السمبية:  -
ضابطة عمى الدرجة الكمية لمقياس متوسطات رتب درجات أفراد المجموعتيف التجريبية وال

 الحساسية االنفعالية قبؿ تطبيؽ البرنامج كاآلتي:

عمى  القبمي الضابطة( في القياس-بيف المجموعتيف )التجريبية( نتائج اختبار ماف ويتني 3) جدوؿ
 مقياس الحساسية االنفعالية السمبية 

متوسط  العدد المجموعة المتغير
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 )قيمة U) )قيمة
(w 

 )قيمة 
(Z 

مستوي 
 الداللة

حجم 
 األثر

الحساسية 
االنفعالية 
 السمبية

 4.000 36.00 7.20 5 تجريبية
 

19.000 
 

-1.798 
 

غير 
 داؿ

- 
 19.00 3.80 5 ضابطة

 ( (1.65=( 3.35)داللة  ىمستو  الجدولية عندZ) )قيمة 
 ( (2.33=( 3.30)داللة  ىمستو  الجدولية عندZ) )قيمة 

( عدـ وجود فرؽ داؿ بيف متوسطي رتب درجات 3تضح مف نتائج جدوؿ )ي 
 Z)الضابطة( عمي مقياس الحساسية االنفعالية السمبية؛ حيث كانت قيمة )-المجموعتيف)التجريبية
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(؛ األمر الذي يشير إلي تكافؤ 3.35الجدولية عند مستوي داللة )Z) المحسوبة أقؿ مف قيمة )
 اسية االنفعالية السمبية.المجموعتيف عمى متغير الحس

 ( أدوات البحث: ج)
 مقياس الحساسية االنفعالية السمبية إعداد الباحث:  -0

 إعداد المقياس: خطوات
التي تناولت متغير الحساسية  ؛والدراسات السابقة العربية واألجنبية ،)أ( االطبلع عمى األطر النظرية

 ري والدراسات السابقة في البحث. كما ىو موضح في اإلطار النظ االنفعالية السمبية
)ب( االطبلع عمى المقاييس المختمفة لمحساسية االنفعالية والحساسية االنفعالية السمبية وىي؛ مقياس 

( ESS، ومقياس الحساسية االنفعالية )Guarino (2003)الحساسية االنفعالية إعداد 
، واختبار الحساسية ُبعديفمى ( مفردات ع3والذي تكوف مف )؛  Guarino et al. (2007)إعداد

مقياس الحساسية االنفعالية إعداد حناف خضر أبو ،  Dodonova et al. (2010)االنفعالية إعداد
( مفردة عمى ُبعد واحد فقط، مقياس الحساسية بيف الشخصية 03والذي تكوف مف ) ؛(3300منصور )

وتتـ االستجابة  ،ثبلث أبعاد ( مفردة عمى12تكوف مف )والذي  ؛(3300إعداد معتز محمد عبيد )
( والعكس 0-3-2وتأخذ المفردات اإليجابية ) ،نادًرا( -أحياًنا -عميو وفًقا لطريقة ليكرت الثبلثي )غالًبا

 ؛(3305صحيح بالنسبة المفردات السمبية، مقياس الحساسية االنفعالية إعداد أكـر فتحي يونس )
ما: الحساسية االنفعالية السمبية والحساسية االنفعالية ( مفردة مقسمة إلى ُبعديف ى33والذي تكوف مف )

-الموجبة، وتتـ االستجابة عمى المقياس وفقا لتدرج ثنائي )نعـ/ ال( وتصحح االختيارات مف )صفر
( 20( وتكوف مف )3305(، مقياس الحساسية المفرطة لطمبة الجامعة إعداد ميدي كاظـ وآخروف )0

إلى حد  -كثيًرا -االستجابة عميو وفًقا لطريقة ليكرت الخماسي  )دائًماوتتـ ، مفردة عمى ٌبعد واحد فقط
(، مقياس الحساسية االنفعالية 0-3-2-0-5وتأخذ االستجابة عمى التوالي ) ،مطمًقا( -قميبلً  -ما

وتتـ االستجابة عميو وفًقا لطريقة  ،( مفردة33والذي تكوف مف ) ؛(3303السمبية إعداد نيمة فرج عمي )
(، 0-3-2-0-5وتأخذ االستجابات الدرجات ) ،ال( -نادًرا -أحياًنا -غالًبا -لخماسي )دائًماليكرت ا

( مفردة 33والذي تكوف مف ) ؛(3301مقياس الحساسية االنفعالية السمبية إعداد عماد عبد حمزة )
 -متوسطة بدرجة -وتتـ االستجابة عميو وفًقا لطريقة ليكرت الثبلثي )بدرجة كبيرة ،عمى ُبعد واحد فقط

( طبًقا لمترتيب السابؽ، مقياس الحساسية االنفعالية 0-3-2وتعطي االستجابات ) ،بدرجة قميمة(
( مفردة، وتتـ االستجابة عميو 03تكوف مف )الذي و  ؛(3302لممكفوفيف إعداد مصطفى خميؿ محمود )
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( عمى التوالي، مقياس 0-3-2وتأخذ الدرجات ) ،نادًرا( -أحياًنا -وفًقا لطريقة ليكرت الثبلثي )دائًما
( مفردة عمى ثبلث 30والذي تكوف مف ) ؛(3302الحساسية االنفعالية إعداد الشيماء محمود سالماف )

وتأخذ  ،أبًدا( -نادًرا -احياًنا -كثيًرا -أبعاد، وتتـ االستجابة عميو وفًقا لطريقة ليكرت الخماسي )دائًما
لحساسية االنفعالية إعداد محمد إبراىيـ محمد ( عمى التوالي، مقياس ا0-3-2-0-5االستجابات )

( مفردة عمى ُبعد واحد فقط، وتتـ االستجابة عميو وفًقا لطريقة ليكرت 30والذي تكوف مف ) ؛(3303)
ومقياس فرط  ،( عمى التوالي0-3-2بحيث تأخذ البدائؿ الدرجات ) ،نادًرا( -أحياًنا -الثبلثي )غالًبا

( 30والذي تكوف مف ) ؛(3304المكفوفيف إعداد سعاد كامؿ قرني ) الحساسية االنفعالية لممراىقيف
 -محايد -موافؽ -مفردة عمى ُبعديف وتتـ االستجابة عميو وفًقا لطريقة ليكرت الخماسي )موافؽ بشدة

 (. 0-3-2-0-5وتعطي االستجابات ) ،غير موافؽ، غير موافؽ عمى االطبلؽ(
وح يحتوي عمى سؤاليف كاآلتي: السؤاؿ األوؿ ما المواقؼ تصميـ وتطبيؽ استبياف مفتقاـ الباحث ب)ج( 

التي تجعمؾ تتفاعؿ مع المحيطيف وتساعدؾ عمى تكويف عبلقات اجتماعية معيـ؟، السؤاؿ الثاني أثناء 
تطبيؽ االستبياف المفتوح  وتـتفاعمؾ مع المحيطيف ما المواقؼ التي تجعمؾ تشعر بالضغط النفسي؟، 

ومف خبلؿ تحميؿ مضموف استجابات ، ية التربية بجامعة الباحة( مف طمبة كم23عمى عدد )
الطمبة، والرجوع إلى األطر النظرية والدراسات السابقة والمقاييس؛ تـ تحديد التعريؼ اإلجرائي 

، وتكوف المقياس في مبسطلمتغير الحساسية االنفعالية السمبية، وصياغة مفردات المقياس بأسموب 
فردة، وتـ عرض المقياس عمى مجموعة مف األساتذة المحكميف في مجاؿ ( م33صورتو األولية مف )

 ،وخموىا مف الغموض ،الصحة النفسية والتربية الخاصة لتحديد مدى صحة وسبلمة مفردات المقياس
ومبلئمتيا لعينة البحث، وقد أسفرت عف تعديؿ بعض المفردات وحذؼ مفردة  ،وارتباطيا بالمقياس

( طالب 05( مفردة، ثـ قاـ الباحث بتطبيؽ المقياس عمى عينة مكونة مف )32واحدة ليصبح المقياس )
بقسـ التربية الخاصة بكمية التربية بجامعة الباحة لمتأكد مف وضوح العبارات، وأسفرت ىذه الخطوة عف 

 ( مفردة.31( وبذلؾ أصبح المقياس يتكوف مف )2حذؼ المفردة رقـ )
 

 حساسية االنفعالية السمبية:حساب الخصائص السيكومترية لمقياس ال
 أواًل: صدق المقياس: 

 صدق التحميل العاممي: )أ(
 ، وذلؾ عمي عينة بمغتحساسية االنفعالية السمبيةقاـ الباحث بإجراء التحميؿ العاممي لمقياس ال    
 ، وقد استخدـ الباحث طريقةمف طبلب كمية التربية جامعة الباحة بالمممكة العربية السعودية (023)
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باستخداـ البرنامج  تـ إجراء التحميؿ العاممي، و  Principle Componentالمكونات األساسية
اإلصدار الثالث والعشريف، وتـ استخداـ محؾ كايرز في تقدير العامؿ المستخمص  (spss) اإلحصائي

اء عمى كمؤشر لمتوقؼ أو االستمرار في استخبلص العوامؿ التي تمثؿ البناء األساسي، حيث يتـ اإلبق
كمحؾ  (3.2± )قيمة  ثالعوامؿ التي تزيد جذورىا الكامنة عمى الواحد الصحيح، كما استخدـ الباح

 يعتبر التشبع لمبند عمي العامؿ داؿ إحصائًيا عندما يبمغ لمتشبع الجوىري لمبند عمى العامؿ، ومف ثـ
ا يانات المقياس تمييدً تجييز ب :اآلتيةوقد تـ التحميؿ العاممي وفؽ الخطوات ، أو أكثر( ±3.2 )

كرونباخ لممقياس ككؿ؛ وذلؾ بغرض االطمئناف لعدـ وجود -حساب معامؿ ألفا، ثـ المعالجتيا إحصائيً 
إجراء التحميؿ العاممي بعد تحديد استخراج ، ثـ التبايف الكمي لممقياس عمىمفردات ذات تأثير سمبي 

، لمتشبع الجوىري لمبند عمى العامؿ محؾ( ك3.2± ، ثـ تحديد قيمة )عامؿ واحد مف مفردات المقياس
، 02، 00، 0مفردات ىي )وقد أسفر التحميؿ العاممي عف حذؼ  ،امتعامدً  اتدوير المفردات تدويرً ثـ 
النتائج التي حصؿ عمييا  يأتيوفيما ، (3.32)معامؿ التشبع عف  النخفاض؛ وذلؾ نظرًا (03

 الباحث:

 حساسية االنفعالية السمبيةاممي لمقياس الالمستخرج مف التحميؿ الع العامؿ( 2) جدوؿ

رقم  معامل التشبع رقم المفردة
 المفردة

 معامل التشبع

0 .317 02 .777 
3 .788 05 .622 
2 .690 01 .604 
5 .687 04 .564 
1 .651 33 .620 
2 .344 30 .334 
3 .440 33 .300 
4 .554 32 .767 
03 .781 30 .344 
00 .329 35 .437 
03 .672 31 .755 
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رقم  معامل التشبع رقم المفردة
 المفردة

 معامل التشبع

 7.730 الجذر الكامن
 29.730 نسبة التباين المفسرة
 29.730 نسبة التباين التراكمية

 (720.) أولكيف=-ماير-اختبار كايزر
 ( 3.30داؿ عند مستوي ثقة )) 312.435) اختبار بارتميت=

 -3.233يف )ىذا العامؿ بتشبعات عبارات  تتراوح يتضح أنو (2ومف خبلؿ نتائج جدوؿ )    
مف التبايف العاممي الكمي بعد التدوير، وبمغ الجذر الكامف  (29.730) عمىوقد استحوذ  (،3.233

تفسير وتحميؿ  وتعكس بنود ىذا العامؿ، ة( مفرد33ويتكوف ىذا العامؿ مف )(، 7.730)ليذا العامؿ 
ساء الظف بيـ، االنفع ،وتضخيـ التفاىات ،أقواؿ وأفعاؿ اآلخريف بصورة خاطئة اؿ ألتفو األسباب وا 

وعدـ الرغبة في التعبير  ،وصعوبة ضبط االنفعاالت ،وسيولة االستثارة االنفعالية ،بصورة مبالغ فييا
عف مشاعره، والتغيير السريع في حالتو المزاجية مف حالة إلى أخرى، االعتراض المستمر عمى 

تجنب المشاركة مع اآلخروف في والتصرؼ بانزعاج عند نقد اآلخريف لو،  ،والجداؿ المستمر ،خريفاآل
ف وجوده معيـ ُيشعره بالتوتر والقمؽ، األفكار والمعتقدات إوتفضيؿ االنعزالية حيث  ،األنشطة المختمفة

الحساسية  الخاطئة عف اآلخريف التي تتميز بتوقع األذى منيـ، لذا ُيمكف أف نطمؽ عمى ىذا العامؿ
 االنفعالية السمبية. 

قاـ الباحث بحساب التجانس  :حساسية االنفعالية السمبيةمقياس الالتجانس الداخمي ل صدق ( ب)
الداخمي؛ وذلؾ مف خبلؿ حساب معامؿ االرتباط الخطي البسيط لبيرسوف بيف درجات كؿ مفردة 

 النتائج التي حصؿ عمييا الباحث: يأتي، وفيما والدرجة الكمية لمقياس الحساسية االنفعالية السمبية

 حساسية االنفعالية السمبيةالداخمي لمقياس ال التجانسمعامبلت ارتباط ( 0جدوؿ )         
رقم 
 المفردة

معامل االرتباط بالدرجة 
 الكمية لممقياس

معامل االرتباط بالدرجة الكمية  رقم المفردة
 لممقياس

1 .414** 
 

03 .734** 
 3 .764** 

 
02 .630** 
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رقم 
 المفردة

معامل االرتباط بالدرجة 
 الكمية لممقياس

معامل االرتباط بالدرجة الكمية  رقم المفردة
 لممقياس

2 .668** 
 

00 .611** 
 0 .675** 

 
05 .536** 

 5 .643** 
 

01 .616** 
 1 .451** 

 
02 .348** 

 2 .449** 
 

03 .316** 
 3 .528** 

 
04 .739** 

 4 .755** 
 

33 .451** 
 03 .355** 

 
30 .443** 

 00 .673** 
 

33 .728** 
 معامؿ االرتباط داؿ عند مستوي داللة( *(، )3.30) معامؿ االرتباط داؿ عند مستوي داللة( **) 

أف جميع قيـ معامبلت االرتباط دالة إحصائًيا عند مستوى داللة  (0)مف جدوؿ  يتضح(، و 3.35)
(0,01.) 

 : لحساسية االنفعالية السمبيةاثبات مقياس  نًياثا

بطريقة التجزئة النصفية، والتي  الحساسية االنفعالية السمبية مقياسقاـ الباحث بحساب ثبات       
زوجي( وحساب معامؿ االرتباط بينيما، وتطبيؽ معادلة –ي )فرد نصفيف إلىتجزئة المقياس  عمىتقـو 

 :يأتيكرونباخ كما -براوف(، وكذلؾ التجزئة النصفية بمعادلة "جوتماف" وألفا-)سبيرماف تصحيح الطوؿ

 حساسية االنفعالية السمبية ال ( نتائج معامبلت ثبات مقياس5) جدوؿ

  المتغير
عدد 

 المفردات
 
 

النصفية  معامل التجزئة
 يرمان""سب

 معامل ألفا
 كرونباخ

 بعد التصحيح قبؿ التصحيح
لحساسية االنفعالية مقياس ا

 السمبية 
33 .846 

 
.917 
 

.902 
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 الحساسية االنفعالية السمبية ( أف جميع معامبلت ثبات مقياس5جدوؿ )يتضح مف نتائج  
 لحالي.صبلحية المقياس لبلستخداـ في البحث ا إلىمرتفعة، وتشير تمؾ النتائج 

( 33تكوف المقياس في صورتو النيائية مف ): حساسية االنفعالية السمبيةمفتاح تصحيح مقياس ال
 -غالًبا -دائًماحيث تتراوح اإلجابة بيف ) ؛مف خبلؿ طريقة ليكرت الخماسي االستجابة عميياتتـ مفردة، و 
، وتصبح الدرجة توالي( عمى ال0-3-2-0-5االستجابات عمى )( حيث تحصؿ أبًدا -نادًرا -أحياًنا

درجة  ارتفاع(، وتشير الدرجة المرتفعة إلى 33( درجة، والحد األدنى لمدرجات )003العظمى لممقياس )
 .  حساسية االنفعالية السمبيةدرجة ال انخفاض، والدرجة المنخفضة إلى حساسية االنفعالية السمبيةال

 البرنامج اإلرشادي إعداد الباحث:  -2
قاـ الباحث باالطبلع عمى الدراسات السابقة التي تناولت التدخؿ رنامج اإلرشادي: مصادر إعداد الب

محمد  معتزكؿ مف  ومنيا دراسة ،اإلرشادي لخفض الحساسية االنفعالية السمبية لدى عينات مختمفة
(، وكذلؾ االطبلع عمى األطر 3303نيمة فرج عمي ) ،(3301(، عماد عبد حمزة )3300عبيد )

وسمات األفراد ذوي المعدالت العالية مف الحساسية  ،تناولت الحساسية االنفعالية السمبية النظرية التي
وآثارىا عمى شخصية الفرد، وذلؾ مع الوضع في االعتبار خصائص العينة والبيئة  ،االنفعالية السمبية

 االجتماعية والثقافية لعينة البحث. 
لفئة المستيدفة مف البرنامج اإلرشادي بعينة البحث تتحدد ا الفئة المستهدفة من البرنامج اإلرشادي:

وىـ طبلب كمية التربية بجامعة الباحة بالمممكة  ،خوة األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصةإالتي تحددت ب
 خوه أو أخوات مف ذوي االحتياجات الخاصة. إالعربية السعودية ممف ليـ 

خوة إفي خفض الحساسية االنفعالية السمبية لدى يتمثؿ اليدؼ العاـ لمبرنامج الهدف العام لمبرنامج: 
 األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة. 

 تتحدد األىداؼ اإلجرائية لمبرنامج اإلرشادي في اآلتي:  األهداف اإلجرائية لمبرنامج:
 مفيـو الحساسية االنفعالية السمبية.  فو المشاركعرؼ أف ي -
 فعالية السمبية. ف خصائص ذوي الحساسية االنو المشاركأف يعرؼ  -
 ف أىمية خفض مستوى الحساسية االنفعالية السمبية. و المشاركأف يدرؾ  -
 . ف المقصود إدارة االنفعاالتو المشارك أف يعرؼ -
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 ف أساليب إدارة االنفعاالت. و المشاركأف يعرؼ  -
النفعالية ف أىمية ممارسة أساليب إدارة االنفعاالت في التخمص مف الحساسية او المشاركأف يدرؾ  -

 السمبية. 
 ف عمى ممارسة أساليب إدارة االنفعاالت. و المشاركأف يتدرب  -
ف أىمية ممارسة أساليب إدارة االنفعاالت في التخمص مف الحساسية االنفعالية و المشاركأف يدرؾ  -

 السمبية. 
 ف عمى ممارسة أساليب إدارة االنفعاالت. و المشاركأف يتدرب  -
 عمى أسموب التحمؿ كأسموب إلدارة االنفعاالت. فو المشاركأف يتدرب  -
 ف أسباب انفعاالتيـ المبالغ فييا. و المشاركأف يحدد  -
 ف ألنفسيـ أثناء لحظات االنفعاؿ. و المشارك أف ينتبو ا -
 ف إشارات اإلنذار المبكر لبلنفعاالت السمبية.و المشاركأف يحدد  -
 شارة كإنذار مبكر لبلنفعاؿ. ف عمى كيفية منح اآلخريف إو المشاركأف يتدرب  -
 ف أىمية منح إشارات إنذار مبكر لبلنفعاؿ.و المشاركأف يدرؾ  -
 عمى ممارسة تدريبات التنفس بوعي. المشاركوفأف يتدرب  -
 عمى أسموب االستماع لمحدس الداخمي. المشاركوفأف يتدرب  -
  أىمية الحفاظ عمى توازف نسبة السكر في الدـ. المشاركوفأف يدرؾ  -
 عمى كيفية الحفاظ عمى توازف نسبة السكر في الدـ. المشاركوفأف يتدرب  -
 عمى كيفية إعادة صياغة الموقؼ الضاغط. المشاركوفأف يتدرب  -
 المقصود بتحميؿ المخاطر.  المشاركوفأف يعرؼ  -
 عمى أسموب تحميؿ المخاطر.  المشاركوفأف يتدرب  -
 ى النتائج وتحقيؽ أىدافيـ.أىمية التركيز عم المشاركوفأف يدرؾ  -
 المقصود بالتعبير عف االنفعاالت. المشاركوفأف يعرؼ  -
 عمى ميارة التعبير عف انفعاالتيـ. المشاركوفأف يتدرب  -
 عمى أساليب التعبير عف انفعاالتيـ.   المشاركوفأف يتدرب  -
 المقصود بتوكيد الذات.  المشاركوفأف يعرؼ  -
 ة توكيد الذات. أىمي المشاركوفأف يدرؾ  -
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 توكيد الذات.  عؼأعراض ض المشاركوفأف يعرؼ  -
 مكونات توكيد الذات. المشاركوفأف يعرؼ  -
 عمى ميارة التدريب عمى توكيد الذات. المشاركوفأف يتدرب  -
 عمى ميارة توكيد الذات المشاركوفأف يتدرب  -
 يوميةأىمية تأكيد ذواتيـ في مواقؼ الحياة ال المشاركوفأف يدرؾ  -
 نمط التواصؿ التوكيدي مع اآلخريف. المشاركوفأف يعرؼ  -
 بيف نمط التوكيد والعدواف واإلذعاف في التواصؿ مع اآلخريف. المشاركوفأف يميز  -
 أسباب عدـ تفاعميـ بطريقة مؤكدة لذواتيـ. المشاركوفأف يعرؼ  -
 مع زمبلئيـ بطريقة مؤكدة لذواتيـ. المشاركوفأف يتفاعؿ  -
 بيف جمسات البرنامج وبعضيا البعض. المشاركوفيربط أف  -
 ردود أفعاليـ حوؿ جمسات البرنامج. المشاركوفأف يناقش  -
 مقياس الحساسية االنفعالية السمبية.  المشاركوفأف يطبؽ  -
 عمى المشاركة بجمسات البرنامج. يفالمشاركأف يشكر الباحث  -

 أسس بناء البرنامج اإلرشادي: 
المناقشات  ؛اعتمد البرنامج االرشادي عمى انتقاء عدد مف الفنيات االرشادية وىيية: األسس الفمسف

الجماعية، إعادة الصياغة المعرفية، الواجبات المنزلية، المحاضرات، التخيؿ العقمي، النمذجة المعرفية، 
  لعب الدور، العصؼ الذىني والحديث الذاتي.

صائص العامة لمنمو لمطبلب الجامعة، مع مراعاة الفروؽ تمت مراعاة الخاألسس النفسية والتربوية: 
 الفردية بيف أفراد العينة. 

حيث االىتماـ بالطالب ككائف اجتماعي يؤثر ويتأثر بالبيئة التي يعيش فييا سواء األسس االجتماعية: 
اإلرشاد داخؿ الجامعة أو في المنزؿ أو البيئة االجتماعية بصورة عامة، وقد تـ االعتماد عمى أسموب 

 الجماعي أثناء تطبيؽ جمسات البرنامج اإلرشادي.
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 مكان تطبيق البرنامج اإلرشادي: 
تـ تطبيؽ البرنامج اإلرشادي بقاعة سيمنار قسـ التربية الخاصة بكمية التربية بجامعة الباحة  

ي؛ مف وجود بالمممكة العربية السعودية؛ حيث يتوفر جميع اإلمكانيات البلزمة لتطبيؽ البرنامج اإلرشاد
 جياز لمفيديوىات ومواد البرنامج، وكذلؾ مائدة مستديرة لمطبلب لمجموس.

ا، جمسات أسبوعيً  ة( جمسة بواقع ثبلث30البرنامج االرشادي مف ) تكوفلمبرنامج: المدة الزمنية 
 ( دقيقة لمدة شيريف خبلؿ الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ13-23تراوحت المدة الزمنية لمجمسة ما بيف )

 ـ. 3333/ 3304الجامعي 
 الفنيات المستخدمة في البرنامج االرشادي: 

وتتمثؿ في األنشطة الجماعية التي تأخػذ طػابع الحػوار الكبلمػي المػنظـ حػوؿ  المناقشات الجماعية: -
موضػػوع معػػيف، أو مشػػكمة معينػػػة، وييػػدؼ إلػػى فيػػـ انفعػػػاالت المجموعػػة التدريبيػػة، وأسػػباب ىػػػذه 

 فية مواجيتيا، وتعميـ أعضاء المجموعة بعض الميارات، والخبرات. المشاعر السالبة، وكي

وُيقصد بو إعطاء معنى آخر محتمؿ لمحدث، أو الفكرة أو الشعور أو إعادة الصياغة المعرفية:  -
العمؿ، فعف طريؽ التفكير في الموقؼ بطريقة مختمفة مف الممكف أف ُيصبح أكثر إيجابية بما يؤدي 

( أنو ُيقصد بو التفكير في حدث 3300) ميشيؿ وجيمسفيذكر  ،الحدودلى أقصى إلى االستفادة منو إ
 ما أو مثير ما بحيث يغير مف االستجابة االنفعالية لمفرد.

وتتمثؿ ىذه الفنية في تحديد مجموعة مف السموكيات والميارات، التي يتعيف الواجبات المنزلية:  -
الجامعة، ويتـ تحديدىا في نياية كؿ جمسة، وأف تتـ أداؤىا مف قبؿ المسترشد سواء في المنزؿ، أو 

بصورة تدريجية، ومف السيؿ البسيط لمسموؾ المركب، عمى أنو ال يتـ االنتقاؿ مف نمط سموكي معيف 
 إلى اآلخر، حتى يتـ التأكد مف نجاح تنفيذ الخطوات السابقة.

ت عف االنفعاالت وميارات يتمثؿ المضموف التطبيقي ليذه الفنية في تقديـ معموما المحاضرة: -
التخمص مف االنفعاالت السمبية والتعبير عف المشاعر، وذلؾ بطريقة بسيطة يسيؿ فيميا ألعضاء 
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الجمسة التدريبية، مف خبلؿ االعتماد عمى عروض البوربوينت واألنشطة المتنوعة لزيادة استبصارىـ 
 . مات المتضمنة في المحاضرةبتمؾ المفاىيـ بطريقة موضوعية، مما يشجعيـ عمى تمقي المعمو 

بيػػا خػػبلؿ مواقػػؼ الحيػػاة  ااالنفعػػاالت التػػي مػػرو  المشػػاركوفوفػػي ىػػذه الفنيػػة يتخيػػؿ  التخيللل العقمللي: -
كيفيػة  المشػاركوفوالتػي سػببت ليػـ االنفعػاؿ بصػورة سػمبية، ومػف خػبلؿ التخيػؿ يػتعمـ  ،اليومية المختمفػة

 رفة تأثيرىا عمى المشاعر التي يشعروف بيا.      ومع ،استبداؿ ىذه األفكار الخاطئة بأفكار صحيحة
ىي فنية يعرض فييا المرشد طرقو في معالجة المعمومات بصوت مرتفع في  النمذجة المعرفية: -

أثناء القياـ بإجراءات الجمسة التدريبية مف أجؿ تعميـ ميارة معينة لممشاركيف، والتركيز عمى إبراز دور 
أنفسيـ في اإلطار المرجعي لممرشد، فيي  المشاركوفالعمؿ، عمى أف يضع المرشد في التفكير والتعمـ و 

تقـو عمى افتراض أف الفرد يستطيع التعمـ مف خبلؿ مبلحظة سموؾ اآلخريف وتقميدىـ بصورة منتظمة 
 لمسموؾ. 

في الجمسة  المشاركوفوتتمثؿ الفنية في إيجاد نظاـ محاكاة معيف يفترض فيو قياـ  لعب الدور: -
 يبية باألدوار المختمفة في مواقؼ حياتية حقيقية. التدر 

وىو فنية لمتفكير الجماعي يستخدـ في حؿ المشكبلت أو عرض األفكار الجديدة  الذهني:العصف  -
المجموعة  خصائصمما يساعد في تنمية كفاءة قدرات الفرد ومياراتو، ويتـ وفقًا لقواعد ومبادئ تنظـ 

 ت التي تسير وفقًا ليا، وصياغة النتائج التي تسفر عنيا الفنية.التدريبية المشاركة فيو والخطوا
وتتضمف ىذه الفنية ما يقولو المشارؾ لنفسو مف عبارات إيجابية بصوت مسموع أو  الحديث الذاتي: -

 صوت غير مسموع كحوار داخمي مع نفسو.  
 اإلرشادي  ممخص جمسات البرنامج( 6جدول )

 أهداف الجمسة عنوان الجمسة م
 أف يتعارؼ المشاركوف والباحث عمى بعضيـ البعض.  - التعارؼ وبناء العبلقة 0

 أف يناقش المشاركوف توقعاتيـ حوؿ البرنامج اإلرشادي.   -
 أف يعرؼ المشاركوف أىداؼ البرنامج اإلرشادي المقدـ ليـ.  -

 ـو الحساسية االنفعالية السمبية. أف يعرؼ المشاركوف مفي -مفيوـ وخصائص ذوي   3
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 أهداف الجمسة عنوان الجمسة م
الحساسية االنفعالية 

 السمبية
أف يعرؼ المشاركوف خصائص ذوي الحساسية االنفعالية  -

 السمبية. 
أف يدرؾ المشاركوف أىمية خفض مستوى الحساسية االنفعالية  -

 السمبية. 
 أف يعرؼ المشاركوف المقصود إدارة االنفعاالت.  - إدارة االنفعاالت 2

 رة االنفعاالت. أف يعرؼ المشاركوف أساليب إدا -
التدريب عمى إدارة  0

 االنفعاؿ
 

أف يدرؾ المشاركوف أىمية ممارسة أساليب إدارة االنفعاالت في  -
 التخمص مف الحساسية االنفعالية السمبية. 

 أف يتدرب المشاركوف عمى ممارسة أساليب إدارة االنفعاالت.  -
ة أساليب إدارة االنفعاالت في أف يدرؾ المشاركوف أىمية ممارس - التناغـ مع الذات 5

 التخمص مف الحساسية االنفعالية السمبية. 
 أف يتدرب المشاركوف عمى ممارسة أساليب إدارة االنفعاالت.  -
 

أف يتدرب المشاركوف عمى أسموب التحمؿ كأسموب إلدارة  - التحمؿ 1
 االنفعاالت. 

أنا أنفعؿ بصورة مبالغ  2
فييا، أليس ىذا أمر مثير 

 تباه؟لبلن

 أف يحدد المشاركوف أسباب انفعاالتيـ المبالغ فييا.  -
 أف ينتبو المشاركوف ألنفسيـ أثناء لحظات االنفعاؿ.  -

تحديد إشارات اإلنذار  3
 المبكر لبلنفعاالت السمبية

 أف يحدد المشاركوف إشارات اإلنذار المبكر لبلنفعاالت السمبية.  -

أمنح اآلخريف إنذار بأنؾ  4
 ستنفعؿ

أف يتدرب المشاركوف عمى كيفية منح اآلخريف إشارة كإنذار  -
 مبكر لبلنفعاؿ. 

 أف يدرؾ المشاركوف أىمية منح إشارات إنذار مبكر لبلنفعاؿ.  -
 أف يتدرب المشاركوف عمى ممارسة تدريبات التنفس بوعي.  - تدريبات االسترخاء 03
 عمى أسموب االستماع لمحدس الداخمي. أف يتدرب المشاركوف -أستمع لصوت حدسؾ  00
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 أهداف الجمسة عنوان الجمسة م
 الداخمي

حافظ عمى توزاف نسبة  03
 السكر في الدـ

أف يدرؾ المشاركوف أىمية الحفاظ عمى توازف نسبة السكر في  -
 الدـ. 

أف يتدرب المشاركوف عمى كيفية الحفاظ عمى توازف نسبة السكر  -
 في الدـ. 

إعادة صياغة المواقؼ  02
 الضاغطة

وف عمى كيفية إعادة صياغة الموقؼ أف يتدرب المشارك -
 الضاغط.
 أف يعرؼ المشاركوف المقصود بتحميؿ المخاطر.  - تحميؿ المخاطر 00 

 أف يتدرب المشاركوف عمى أسموب تحميؿ المخاطر.  -
ركز عمى النتائج وتحقيؽ  05

 أىدافؾ
أف يدرؾ المشاركوف أىمية التركيز عمى النتائج وتحقيؽ  -

 أىدافيـ. 
 أف يعرؼ المشاركوف المقصود بالتعبير عف االنفعاالت. - عف انفعاالتؾعبر  01

 أف يتدرب المشاركوف عمى ميارة التعبير عف انفعاالتيـ. -
التدريب عمى التعبير عف  02

 االنفعاالت
 أف يتدرب المشاركوف عمى أساليب التعبير عف انفعاالتيـ.   -
 

 صود بتوكيد الذات. أف يعرؼ المشاركوف المق - توكيد الذات. 03
 أف يدرؾ المشاركوف أىمية توكيد الذات.  -
 أف يعرؼ المشاركوف أعراض ضعؼ توكيد الذات.  -
 أف يعرؼ المشاركوف مكونات توكيد الذات.  -

ال تقؿ نعـ وأنت تريد أف  04
 تقوؿ ال

 أف يتدرب المشاركوف عمى ميارة التدريب عمى توكيد الذات. -

 أف يتدرب المشاركوف عمى ميارة توكيد الذات - اتممارسة توكيد الذ 33
أف يدرؾ المشاركوف أىمية تأكيد ذواتيـ في مواقؼ الحياة  -

 اليومية
 أف يعرؼ المشاركوف نمط التواصؿ التوكيدي مع اآلخريف. -أنماط التواصؿ الفعاؿ مع  30
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 أهداف الجمسة عنوان الجمسة م
أف يميز المشاركوف بيف نمط التوكيد والعدواف واإلذعاف في  - اآلخريف.

 التواصؿ مع اآلخريف.
لماذا ال تتصرؼ بطريقة  33

 مؤكدة لذاتؾ.
أف يعرؼ المشاركوف أسباب عدـ تفاعميـ بطريقة مؤكدة  -

 لذواتيـ.
 أف يتفاعؿ المشاركوف مع زمبلئيـ بطريقة مؤكدة لذواتيـ. -

ممخص جمسات البرنامج  32
 االرشادي.

 بعض.أف يربط المشاركوف بيف جمسات البرنامج وبعضيا ال -
 أف يناقش المشاركوف ردود أفعاليـ حوؿ جمسات البرنامج. -

 أف يطبؽ المشاركوف مقياس الحساسية االنفعالية السمبية.  - تقييـ البرنامج. 30
 ف عمى المشاركة بجمسات البرنامج.يأف يشكر الباحث المشارك -

 
 نتائج البحث ومناقشتها: 

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي أنو "والذي ينص عمى  ؛اختبار صحة الفرض األول
رتب درجات القياسيف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية عمى مقياس الحساسية االنفعالية السمبية 

ولمتحقؽ مف صحة الفرض قاـ الباحث بإجراء اختبار ويمكوكسف ؛ لصالح القياس القبمي"
WILCOXON Test مجموعات البلبارامترية المرتبطة، والنتائج لداللة الفرؽ بيف متوسطي رتب ال

 كاآلتي:
ي عمى مقياس في القياسيف القبمي والبعد( نتائج اختبار ويمكوكسف لممجموعة التجريبية 2) جدوؿ  

 الحساسية االنفعالية السمبية 
اتجاه  المتغير

فروق 
 الرتب

متوسط  ن
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 قيمة
 ويمكوكسن

"T" 
 المحسوبة

 قيمة
 كسنويمكو 

"T" الجدولية 

مستوى 
 الداللة

حجم 
 األثر
2 

.05 .01 
الحساسية 
االنفعالية 
 السمبية

 5a 3.00 15.00 0.00 0 3 .05 .71 سمبي
 0b 0.00 0.00 إيجابي

   0c محايد

   5 كمي
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 داللة إحصائيةفروؽ ذات  وجود يوضحالذي و ( تحقؽ الفرض البحثي، 2) يتضح مف نتائج جدوؿ    
بيف متوسطي رتب درجات القياسيف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية  (3.30عند مستوى داللة )

؛ حيث كانت قيمة ويمكوكسف المحسوبة عمى مقياس الحساسية االنفعالية السمبية لصالح القياس القبمي"
 وجود فرؽ داؿ إلىي يشير ، األمر الذ(3.35)أقؿ مف قيمة ويمكوكسف الجدولية عند مستوي داللة 

؛ وذلؾ يفسره الباحث بأنو يرجع لتأثير البرنامج اإلرشادي في (3.35إحصائًيا عند مستوى داللة )
الحساسية االنفعالية السمبية لدى أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي، ولمتأكد مف  خفض

حجـ  تـ حسابة الفرض األوؿ إحصائيًا الداللة العممية لمنتائج التي تـ الحصوؿ عمييا مف معالج
 :كاآلتي األثر )مربع إيتا( مف خبلؿ معادلة معامؿ االرتباط الثنائي األصيؿ،

 (.3,35) تحديد قيمة مستوي الداللة اإلحصائية المقابمة الختبار ماف ويتني تـ -
 (.0-تحديد درجات الحرية )د.ح(، وىي في ىذه الحالة تساوي )ف  تـ  -
 قيمة اختبار)ت( الجدولية المقابمة لكؿ مف مستوي الداللة، ودرجات الحرية المحدديف. تـ تحديد -
تـ تقدير قيمة معامؿ االرتباط الثنائي األصيؿ المقابمة لقيمة اختبار)ت( الجدولية التي تـ تقديرىا  -

 :اآلتيةفي الخطوات السابقة باستخداـ المعادلة 
 

    3رث ص=            ت      
 + درجات الحرية   3ت                     

  االستداللي اإلحصاء (130، 3334)عمي ماىر خطاب، 
                    =)  2.132) 2 

                  ) 2.132) 3+4  
؛ مما يدؿ عمى حجـ تأثير قوي جًدا لممتغير المستقؿ؛ وىو البرنامج كبيرأثر وىو حجـ  71.=

التابع؛ وىو الحساسية االنفعالية السمبية، ويفسر الباحث انخفاض مستوى  اإلرشادي عمى المتغير
الحساسية االنفعالية السمبية لدى أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي مقارنة بالقياس القبمي 
بأنو يعزو إلى ما ىدؼ البرنامج اإلرشادي إلى تحقيقو حيث تضمنت جمسات البرنامج اإلرشادي تنمية 

ارؼ أفراد المجموعة التجريبية حوؿ مفيوـ وخصائص ذوي الحساسية االنفعالية، وأىمية خفضيا مع
 مما ساىـ في البناء المعرفي ألفراد المجموعة التجريبية حوؿ طبيعة انفعاالتيـ. 
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ويرى الباحث بأف تدريب أفراد المجموعة التجريبية عمى إدارة انفعاالتيـ قد ساىـ بدور كبير في      
مستوى الحساسية االنفعالية السمبية مف خبلؿ معرفتيـ بالمقصود بإدارة االنفعاالت، واألساليب ض خف

التي يمكنيـ استخداميا في إدارة االنفعاالت مف خبلؿ تحديدىـ لوضعيـ الراىف في التحكـ في 
عمى إدارة انفعاالتيـ مف خبلؿ فحص فجوة التوتر المبدع بيف القيمة الفعمية التي تأخذىا قدراتيـ 

االنفعاالت، والقيمة المتوسطة التي يريدوف أف يأخذوىا في قدرتيـ عمى إدارة االنفعاالت، حيث ساعد 
ذلؾ في توفير طاقات أفراد المجموعة التجريبية عمى االنتقاؿ مف واقعيـ الحالي إلى النتيجة التي 

عمى وضعيـ االنفعالي الحالي دوف ييدؼ إلييا البرنامج اإلرشادي، فإطبلع أفراد المجموعة التجريبية 
توبيخ لمذات، قد ساىـ بنسبة كبيرة في تدريبيـ عمى خفض الحساسية االنفعالية السمبية في جمسات 
البرنامج المتقدمة، ويرى الباحث أيًضا أف تدريبيـ عمى كيفية الوعي، واليقظة بحالتيـ االنفعالية مف 

ذه الشعور قد ساعد في تدريبيـ عمى التناغـ مع خبلؿ تحديد كيؼ يشعر، وماذا يشعر وما سبب ى
الذات حيث تدريبيـ عمى كيفية تحديد الوقت الذي يمكنيـ فيو أف يخمو إلى أنفسيـ في بداية كؿ يوـ، 
وقد أظير أفراد المجموعة التجريبية قدرة عالية عمى ىذه التدريب أثناء مراجعة الواجبات المنزلية الذي 

وا توفير الوقت الذي يمكنيـ فيو أف يخموا إلى ذواتيـ استناًدا إلى أف منشأ تـ تكميفيـ بيا، واستطاع
 االفتقار إلدارة االنفعاالت مف أف الفرد يكوف انتباه مركز عمى الكثير مف األشياء في وقت واحد. 

 
أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي إلى  ويعزو الباحث أيًضا التحسن الذي طرأ على  
في  المشاركوفشطة المختمفة التي تضمنتيا جمسات البرنامج، ومنيا تدريبات التحمؿ فقد أظير األن

الجمسات المتقدمة لمبرنامج ميارة عالية في كيفية ممارسة التحمؿ مف خبلؿ تحديد قائمة بالجوانب أو 
احيـ ومعرفة التي يظيروا فييا قدرة عالية عمى التحمؿ، وفحص ىذه القائمة ودراسة نمط نج المواقف

ما العوامؿ التي ساعدتيـ عمى التحمؿ في مثؿ ىذه المواقؼ، واالنتباه ألسباب انفعاالتيـ المبالغ فييا، 
وكذلؾ الوعي واليقظة ألنفسيـ أثناء لحظات االنفعاؿ، أيضا ساىمت جمسات تحديد إشارات اإلنذار 

إنذار مبكر باالنفعاؿ بدور كبير في المبكر لبلنفعاالت السمبية، والتدريب عمى منح اآلخريف إشارات 
 . تدريبيـ عمى إدارة الحساسية االنفعالية السمبية

ومف جانب آخر ساعدت تدريبات التنفس بطريقة واعية أثناء مواقؼ االنفعاالت السمبية أفراد  
المجموعة التجريبية عمى منحيـ لحظات لمتفكير، وتذكر ما ىو الميـ بالفعؿ في المواقؼ التي 



 (  2203-2233، 2222، إبريل  2، ج 5، ع 3)مج   جملـــة علوم ذوي االحتياجات اخلاصة   

 

 

3312 
 

ضوف ليا بداًل مف االستجابة السريعة، وردود الفعؿ االنفعالية السمبية، وكذلؾ جمسات التدريب يتعر 
حيث  Ganpat et al. (2014)عمى سماع الحدس الداخمي لمفرد، وىو ما أشارت إليو نتائج دراسة 

في تحسيف الحساسية االنفعالية بصورتيا  Yoga therapyأظيرت فعالية التدريب عمى اليوجا 
إليجابية، وكذلؾ فإف جمسات البرنامج المتعمقة بالحفاظ عمى توازف نسبة السكر في الدـ ساىـ بدور ا

كبير في تنمية معارؼ وميارات أفراد المجموعة التجريبية حوؿ التحكـ في الحساسية االنفعالية 
ات إعادة السمبية، أما بالنسبة لممواقؼ الضاغطة والمؤلمة والحزينة في حياتيـ فقد ساىمت جمس

صياغة المواقؼ الضاغطة في تدريبيـ عمى كيفية صياغة معنى آخر لمحدث أو الموقؼ لمتغمب عمى 
وتحديد ما إذا كاف يمكنيـ التعامؿ معيا واجتيازىا  ،المشاعر السمبية، وكذلؾ تحميؿ المخاطر المحتممة

لتوتر والقمؽ، كذلؾ جمسات ا عف ابنجاح وامكنيـ التعامؿ مع المواقؼ الضاغطة المختمفة بيدوء بعيدً 
التدريب عمى التركيز عمى النتائج واألىداؼ، فقد أظير أفراد المجموعة التجريبية في الجمسات 
المتقدمة في البرنامج قدرة عالية عمى الثبات واإلصرار والعزيمة والطموح في تركيزىـ عمى أىدافيـ 

 القصيرة وطويمة المدى. 
تعبير عف االنفعاالت والتفريغ االنفعالي سبب رئيس في التحسف الذي ويرى الباحث أف جمسات ال      

طرأ عمى أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي؛ حيث تـ تدريبيـ عمى المقصود بالتعبير عف 
وكيفية ممارسة التعبير عف انفعاالتيـ مف خبلؿ لعب الدور والنمذجة المعرفية، وكذلؾ  ،االنفعاالت

الذات وكيفية توكيد ذاتيـ وممارسة السموؾ التوكيدي في المواقؼ المختمفة، والتدريب جمسات توكيد 
عمى أنماط التواصؿ الفعاؿ مع اآلخريف والتفريؽ بيف نمط التوكيد والعدواف واالذعاف عند التعامؿ في 

ؿ لعب المواقؼ المختمفة مع المحيطيف، وقد أظير أفراد المجموعة التجريبية استجابة عالية مف خبل
الدور والنمذجة المعرفية، وأيًضا تطبيؽ البرنامج بصورة جماعية يفسر التحسف الذي طرأ عمى أفراد 

 Nezafatالمجموعة التجريبية ومساعدتيـ عمى التعبير وضبط االنفعاالت وىذا ما أشارت إليو دراسة 

Ferizi,  Mashhadi, Amin Yazdi, and Noferesti (2015  العبلج  فعاليةفقد أوضحت
.ميارات االجتماعية ونوعية الحياةالجماعي في تحسيف قدرة طبلب الجامعة عمى التعبير االنفعالي وال

  
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي " والذي ينص عمى أنو ؛اختبار صحة الفرض الثاني

سية االنفعالية رتب درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس البعدي عمى مقياس الحسا
 ماف ويتنيولمتحقؽ مف صحة الفرض قاـ الباحث بإجراء اختبار السمبية لصالح المجموعة الضابطة"، 
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Mann- Whitney- u Test  ،لداللة الفرؽ بيف متوسطي رتب المجموعات البلبارامترية المستقمة
 والنتائج كاآلتي: 

توسطي رتب درجات المجموعتيف التجريبية م( نتائج اختبار ماف ويتني لداللة الفرؽ بيف 3جدوؿ )
 والضابطة في القياس البعدي عمى مقياس الحساسية االنفعالية السمبية

متوسط  العدد المجموعة المتغير
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 )قيمة U) )قيمة
(w 

 )قيمة 
(Z 

مستوي 
 الداللة

حجم 
 األثر

الحساسية 
االنفعالية 
 السمبية

15.0 3.00 5 تجريبية
0 

0.000 

 
15.00

0 

 

-2.619 

 
.01 .62 

40.0 8.00 5 ضابطة
0 

  (1.65)=( 3.35)داللة  ىمستو  الجدولية عندZ) )قيمة 
 ( (2.33=( 3.30)داللة  ىمستو  الجدولية عندZ) )قيمة 

فروؽ ذات داللة وجود أظير الذي و  ؛الفرض البحثي صحة ( تحقؽ3) يتضح مف نتائج جدوؿ 
بيف متوسطي رتب درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في  (3.30عند مستوى داللة ) إحصائية

 كانت قيمة؛ حيث القياس البعدي عمى مقياس الحساسية االنفعالية السمبية لصالح المجموعة الضابطة
( (Z مف قيمة  أكبرالمحسوبة( (Z الجدولية عند مستوي داللة)؛3.30)  األمر الذي يشير إلي وجود

، ويفسر الباحث ذلؾ بأنو (3.30الح المجموعة الضابطة عند مستوى داللة )إحصائًيا لص فرؽ داؿ
يرجع إلى عدـ تعرض المجموعة الضابطة لجمسات البرنامج اإلرشادي في حيف تعرضت المجموعة 
التجريبية لجمسات البرنامج اإلرشادي مما يؤكد فعالية البرنامج اإلرشادي في خفض مستوى الحساسية 

( 2ية ألفراد المجموعة التجريبية، وقد الحظ الباحث بعد انتياء التطبيؽ تواصؿ عدد )االنفعالية السمب
مف أفراد المجموعة الضابطة ورغبتيـ في حضور البرنامج التدريبي، وقاـ الباحث بتدريبيـ عمى 
 جمسات البرنامج التدريبي الفصؿ الدراسي الثاني؛ ونظًرا لظروؼ جائحة كرونا، فقد تـ االعتماد عمى

( غرفة افتراضية عبر المنظومة، وتـ تدريبيـ 30منظومة التعميـ االلكتروني رافد وتـ انشاء عدد )
بصورة الكترونية، وتـ فتح الكاميرا، والحظ الباحث أف في بعض الجمسات المتقدمة مف البرنامج انضـ 

مجموعة الضابطة إخوة أفراد المجموعة الضابطة معيـ في الجمسات االفتراضية، وقد أظير أفراد ال
اىتماـ كبير لحضور جمسات البرنامج بصورة الكترونية، مما يدعونا لمتفكير حوؿ تقديـ االرشاد بصورة 

 الكترونية في البحوث المستقبمية خاصة في ظروؼ جائحة كرونا التي يمر بيا العالـ. 
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حيث  Lobato and Kao (2002)وتتفؽ نتيجة الفرض الحالي مع نتائج دراسة كؿ مف   
أوضحت فعالية التدخؿ التكاممي الجماعي لؤلشقاء والوالديف لتحسيف معمومات األشقاء وتكيفيـ مع 

عماد نتيجة دراسة  األمراض المزمنة واإلعاقات النمائية إلخوتيـ ذوي االحتياجات الخاصة، وكذلؾ
ميؿ مف لتقفي ابرنامج إرشادي بفرض المفيوـ الخاطئ  فعالية فقد أظيرت( 3301عبد حمزة )

 فقد أوضحت( 3303نيمة فرج عمي )الجامعة، وكذلؾ دراسة  لدى طبلب الحساسية االنفعالية السمبية
لدى طبلب برنامج قائـ عمى اإلرشاد السموكي الجدلي في خفض الحساسية االنفعالية السمبية  فعالية

ومحمود عبد الحميـ  مروة عبدالحميد أحمد، سناء محمد سميماف،الجامعة. وكذلؾ نتائج دراسة كؿ مف 
( فقد أوضحت فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى البناء الوجداني في تنمية اإليثار لدى 3303منسي )

برنامج إرشادي  فعالية فأوضحت( 3300معتز محمد عبيد ) وكذلؾ دراسةأشقاء المعاقيف ذىنًيا، 
 عة. لدى طبلب الجام عقبلني انفعالي سموكي في خفض الحساسية بيف الشخصية

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي " والذي ينص عمى أنو ؛اختبار صحة الفرض الثالث
رتب درجات القياسيف البعدي والتتبعي لممجموعة التجريبية عمى مقياس الحساسية االنفعالية السمبية"، 

داللة الفرؽ ل WILCOXON Testقاـ الباحث بإجراء اختبار ويمكوكسف  ؛ولمتحقؽ مف صحة الفرض
 بيف متوسطي رتب المجموعات البلبارامترية المرتبطة، والنتائج كاآلتي:

متوسطي رتب درجات القياسيف البعدي والتتبعي ( نتائج ويمكوكسف لداللة الفرؽ بيف 4جدوؿ )
 لممجموعة التجريبية عمى مقياس الحساسية االنفعالية السمبية

اتجاه  المتغير
فروق 
 الرتب

متوسط  ن
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 قيمة
 ويمكوكسن

"Tالمحسوبة" 

 قيمة
 ويمكوكسن

" Tالجدولية" 

مستوى 
 الداللة

حجم 
 األثر
2 

.05 .01 
 الحساسية
االنفعالية 
 السمبية 

غير  4a 2.50 10.00 0.00 3 3 سمبي
 داؿ

- 
 0b 0.00 0.00 إيجابي

     1c محايد

     5 كمي

 
فروؽ ذات  عدـ وجودأوضح الذي و  ؛الفرض البحثي صحة ( تحقؽ4) ئج جدوؿيتضح مف نتا 

داللة إحصائية بيف متوسطي رتب درجات القياسيف البعدي والتتبعي لممجموعة التجريبية عمى مقياس 
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إحصائًيا بيف المجموعة  وجود فرؽ داؿعدـ  إلى؛ األمر الذي يشير "الحساسية االنفعالية السمبية
؛ وُتظير ىذه البرنامج اإلرشادي فعاليةمما يدؿ عمى استمرارية  ،لقياسيف البعدي والتتبعيالتجريبية في ا

النتيجة أف األنشطة والميارات التي تـ تدريب أفراد المجموعة التجريبية عمييا خبلؿ جمسات البرنامج 
عة التجريبية قد اإلرشادي قد اكتسبت صفة االستمرارية، ويفسر الباحث ىذه النتيجة؛ بأف أفراد المجمو 

وصموا إلى مرحمة اتقاف فنيات البرنامج، حيث الواجبات المنزلية المتكرر ألنشطة البرنامج وكذلؾ 
المراجعة المستمرة في بداية كؿ جمسة مف جمسات البرنامج لما تـ في الجمسة السابقة، كذلؾ يفسر 

تجريبية بأف أفراد المجموعة الباحث عدـ وجود فروؽ بيف القياسيف البعدي والتتبعي لممجموعة ال
التجريبية حرصوا بعد انتياء البرنامج اإلرشادي عمى ممارسة الفنيات المختمفة التي تـ تدريبيـ عمييا 
أثناء جمسات البرنامج، وقد الحظ الباحث ذلؾ مع الطبلب بعد انتياء البرنامج مف خبلؿ التفاعؿ في 

نادي إبداع الطبلبي بكمية التربية بجامعة الباحة  مجاؿ األنشطة الجامعية المختمفة ومشاركتيـ في
وكذلؾ األنشطة الرياضية المختمفة عمى مستوى الكمية والجامعة حيث إف الباحث أميف لمنشاط بالكمية، 
وقد ساعد ذلؾ في مبلحظة أفراد المجموعة التجريبية وسموكيـ بعد انتياء تطبيؽ جمسات البرنامج 

 اإلرشادي.
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 توصيات البحث:
والتوجيو الطبلبي بالكميات نحو مزيد مف االعتماد عمى  ،التأكيد عمى دور مراكز اإلرشاد النفسي -0

 برامج إرشادية نفسية لمساعدة الطبلب عمى خفض الحساسية االنفعالية السمبية. 
تضميف خطط األنشطة الطبلبية بالكميات بعض األنشطة التي تسيـ في خفض الحساسية  -2

 مبية لطمبة الجامعات، ونشر التوعية بالحساسية االنفعالية السمبية. االنفعالية الس
خوة ذوي االحتياجات الخاصة مف قبؿ جميع مؤسسات االىتماـ بالمساندة النفسية واالجتماعية إل -3

وأخواتيـ، وتقبؿ ردود فعؿ اآلخريف  ،وخاصة الجامعات لمساعدتيـ عمى تقبؿ إعاقة إخوانيـ ،المجتمع
 نحوىـ. 

لمساعدتيـ عمى تبني  ،التوسع في تقديـ اإلرشاد األسري ألسر األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة -0
 أساليب مواجية لمضغوط الناتجة عف إعاقة أحد أفراد األسرة. 

نفيذ رحبلت ترفييية ألعضاء أسر األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة لمساعدتيـ عمى التفريغ ت -5
 . ـعف مشاعرىـ وانفعاالتي

 ؛والتفريغ االنفعالي وتقبميـ ،تبصير الوالديف بأىمية مساعدة أعضاء األسرة عمى تقبؿ مشاعرىـ -6
 وذلؾ مف خبلؿ برامج االرشاد االسري الموجو ألسر ذوي االحتياجات الخاصة.  

تنظيـ جمعية أو رابطة إلخوة األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة ىدفيا تقديـ الدعـ، والمساعدة  -7
 دة بجميع أشكاليا.والمسان

خوة، والتي ُتعتبر بمثابة تزويد الوالديف واألساتذة بمعمومات عف الظروؼ التي تتصؿ بإعاقة اإل -8
 أحداث ضاغطة تؤثر سمًبا عمى أدائيـ التحصيمي وكذلؾ توافقيـ النفسي واالجتماعي.

 البحوث المقترحة:
ساسية االنفعالية السمبية لدى والدي برنامج إرشادي عقبلني انفعالي سموكي لخفض الح فعالية -0

 األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة. 
وأثره عمى  برنامج إرشادي تكاممي لخفض الحساسية االنفعالية السمبية لدى طمبة الجامعات فعالية -2

 تنمية اإليثار لدييـ. 
ة لدى عينات االستراتيجيات اإليجابية لمواجية الضغوط النفسية كمنبئ بالحساسية االنفعالي -2

 مختمفة.
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الحساسية االنفعالية ، االضطراب الوجداني الموسمي كؿ مف عبلقات السببية بيفبناء نموذج لم -0
 والصبر لدى والدي األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة. 

الحساسية االنفعالية السمبية وراحة الباؿ ، الصبر أبعاد كؿ مف عبلقات السببية بيفبناء نموذج لم -5
 األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة. خوةإلدى 
خوة األطفاؿ ذوي االحتياجات برنامج إرشادي لتنمية المساندة والتمكيف المجتمعي إل فعالية -1

 الخاصة.
 خوةإفعالية برنامج إرشادي قائـ عمى البناء الوجداني لخفض الحساسية االنفعالية السمبية لدى  -2

 األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة.
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 جع البحثمرا
 المعاقيف في األردف. خوةإ الضغوط النفسية واستراتيجيات التوافؽ لدى(. 3332أحمد حسف محارب. )

 رسالة ماجستير غير منشورة، كمية الدراسات العميا، جامعة اليرموؾ، األردف.
 . القاىرة: دار المعارؼ.أصوؿ عمـ النفس(. 0444أحمد عزت راجح. )
وؾ الثرثرة وعبلقتو بالحساسية االنفعالية والتوكيدية لدى سم(. 3305) .أكـر فتحي يونس

(، 14)03، عيف شمسجامعة  ،دراسات الطفولة، كمية الدراسات العميا لمطفولة مجمة .الجنسيف
0- 03. 

(. اتجاىات إخوة الطفؿ المعاؽ كقوة داعمة لممساندة والتمكيف 3302إيماف فؤاد محمد الكاشؼ. )
مركز  -كمية عموـ اإلعاقة والتأىيؿ -لخاصة، جامعة الزقازيؽمجمة التربية االمجتمعي. 

 .252 -233(، 0) المعمومات التربوية والنفسية، جامعة الزقازيؽ،
(. عبلقة األشقاء بإخوتيـ المعاقيف فكرًيا 3303بف ناصر العتيبي، وزيداف أحمد السرطاوي. ) بندر

لؤلبحاث التربوية، كمية التربية، جامعة  المجمة الدوليةمف وجية نظر األشقاء وأولياء األمور، 
 .32 -53(، 32)اإلمارات العربية المتحدة، 

الحساسية االنفعالية وعبلقتيا بالميارات االجتماعية لدى المعاقيف (. 3300) .حناف خضر أبو منصور
 غزة. -، الجامعة اإلسبلمية، كمية التربيةرسالة ماجستير غير منشورة سمعيًا في محافظة غزة.

اضطراب صورة الجسـ كمنبئ بفرط الحساسية االنفعالية والوجدانات (. 3304) .سعاد كامؿ قرني
 -043(، 15) سوىاج،جامعة التربوية، كمية التربية  مجمةال .السالبة لدى المراىقيف المكفوفيف

500. 
ية لدى االضطراب الوجداني الموسمي كمنبئ بالحساسية االنفعال(. 3302) .الشيماء محمود سالماف

دراسات عربية في التربية وعمـ النفس، رابطة التربوييف مجمة  .معممي التعميـ األساسي بالمنيا
 .010 -020(، 0)العرب، 

 . عماف: دار ضياء.عمـ النفس(. 3333صالح الدىري. ) 
ة. . مجمة العموـ اإلنسانية واالجتماعي(. قمؽ المستقبؿ لدى إخوة المعاقيف عقمًيا3301عايش صباح. )

 .004 -034(، 32، )الجزائر -ورقمة-جامعة قاصدي مرباح 
. عماف: دار أساسيات اإلرشاد النفسي والتربوي بيف النظرية والتطبيؽ(. 3334) .عبد اهلل أبو زعيزع

 يافا.
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(. فاعمية برنامج معرفي سموكي في تنمية 3303عبدالرحمف سيد سميماف، وتياني محمد عثماف. )
. مجمة الطفولة والتربية، كمية رياض األشقاء وأخييـ المعوؽ عقمًيا التفاعؿ اإليجابي بيف

 . 333 -305(، 2) األطفاؿ، جامعة اإلسكندرية،
 اإلحصاء االستداللي في العموـ النفسية والتربوية واالجتماعية.(. 3334) .عمي ماىر خطاب 

 القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية.
اإلرشاد بفرض المفيـو  وفعاليةالنفعالية لدى طمبة الجامعة الحساسية ا(. 1330) .عماد عبد حمزة

كمية  -آداب ذي قار، جامعة ذي قارمجمة  .الخاطئ في التقميؿ مف فرط الحساسية السمبية
 . 220 -220(، 04) اآلداب،

(. موسوعة عمـ النفس والتحميؿ 3332فرج طو، شاكر قنديؿ، حسيف محمد، ومصطفى عبد الفتاح. )
 اىرة: دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع.الق النفسي.

المؤتمر (. الضغوط النفسية والحاجات اإلرشادية إلخوة المتخمفيف عقمًيا. 3333فوقية محمد محمد. )
 .024 -023 ، جامعة المنصورة،السنوي لكمية التربية

 . عماف: دار صفاء.االضطرابات السموكية(. 3305ماجدة السيد عبيد )
  الحساسية واالنفعالية وعبلقتيا بالتمكؤ األكاديمي لدى طمبة الجامعة.(. 3303) .هللمالؾ فضيؿ عبد ا

 .240 -221(، 23) واسط،جامعة العراؽ،  ،مجمة كمية التربية
اضطراب صورة الجسـ وعبلقتو بالحساسية االنفعالية والسموؾ (. 3330) .محمد إبراىيـ محمد

، كمية التربيةمجمة  دراسة سيكومترية كمينيكيو. االنسحابي وتوىـ المرض لدى طبلب الجامعة:
 . 423 -322(، 0)03 جامعة كفر الشيخ،
. القاىرة: دار غريب البرامج -التشخيص-التخمؼ العقمي األسباب(. 0442محمد محروس الشناوي. )

 لمطباعة والنشر والتوزيع.
(. فعالية برنامج 3303مروة عبدالحميد أحمد، سناء محمد سميماف، ومحمود عبد الحميـ منسي. )

تدريبي قائـ عمى البناء الوجداني في تنمية اإليثار لدى أشقاء المعاقيف ذىنًيا: دراسة سيكومترية 
مجمة البحث العممي في التربية، كمية البنات لآلداب والعموـ والتربية، جامعة عيف كمينيكية. 
 .243 -212(، 04)4 شمس،
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البلعقبلنية وأعراض الشخصية التجنبية كمنبئ بالحساسية األفكار (. 3302) .مصطفى خميؿ محمود
دراسات عربية في مجمة  إكمينيكية". -االنفعالية لدى المراىقيف المكفوفيف "دراسة سيكومترية

 .043 -054(، 32) ، رابطة التربوييف العرب،التربية وعمـ النفس
راض اضطراب الحساسية بيف برنامج إرشادي تكاممي لخفض اع فعالية(. 3300) .معتز محمد عبيد

جامعة عيف  ،، مركز اإلرشاد النفسيمجمة اإلرشاد النفسي  الشخصية مف الشباب الجامعي.
 . 034 -222(، 24) شمس،

األفكار الوسواسية وعبلقتيا بالحساسية المفرطة (. 3305) .ميدي كاظـ داخؿ، صفاء حسيف عمي
 . 042 -020(، 31)، آداب البصرة، العراؽمجمة  لدى طمبة الجامعة.

ترجمة: عبلء الديف كفافي، مايسة النياؿ وسيير محمد سالـ.  االنفعاالت.(. 3300ميشيؿ وجيمس. )
 األردف: دار الفكر ناشروف وموزعوف.  

الضغوط النفسية لدى إخوة األطفاؿ المعاقيف عقميًا (. 3335نسمة صبلح الديف عبد الفتاح. )
رسالة ماجستير غير منشورة، كمية البنات لآلداب  سرية.وعبلقتيا ببعض العوامؿ الشخصية واأل

 والعمـو والتربية، جامعة عيف شمس.
فعالية اإلرشاد الجدلي السموكي في خفض الحساسية االنفعالية السمبية لدى (. 3330) .نيمة فرج عمي

(، 300) ، رابطة التربوييف العرب،دراسات عربية في التربية وعمـ النفسمجمة  طبلب الجامعة.
012- 303 . 
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The effectiveness of a counseling program in reducing negative 
emotional sensitivity for Brother of children with special needs 

Dr. Ramadan Ashour Hussein Salem 
Assistant Professor -Department of Mental Health 

Faculty of Education, Helwan University 
Abstract: 
       The aim of the research was to discover the effectiveness of a 
counseling program in reducing negative emotional sensitivity among brothers of 
children with special needs.the sample consisted of (10) students of the faculty of 
Education, Al-Baha University, Who have brothers or sisters with special needs; 
They are divided into two groups, one of them experimental (n=5), and the other 
controlling one (n=5) students . the research used based the following tools: The 
negative emotional sensitivity scale(prepared by  researcher) and the counseling 
program(prepared by  researcher. the research used the quasi-experimental 
approach. the results results were that there are statistically significant differences 
at the level of Significance (0.01) between the mean scores of the pre and post 
measurements of the experimental group on the negative emotional sensitivity 
scale in favor of the pre-measurement, and there are statistically significant 
differences at the level of significance (0.01) between the mean scores of the 
experimental and control groups in the post measurement on the negative 
emotional sensitivity scale in favor of the group Control, and there were no 
statistically significant differences between the mean scores for the post and follow 
up tests of the experimental group on the negative emotional sensitivity scale. 
Keywords: counseling program, negative emotional sensitivity, brothers with 
special needs 
 


