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  املستخلص

هدددددلد الد اسددددة إ ددددل الك ددددل عددددن الفددددروو قددددل الحساسددددية االنفعاليددددة وتقدددددير الددددذات ولقددددا ملسددددتوى 
 ،مرتفدددددددددى ا ومسدددددددددتوى التوقعدددددددددات الوالديدددددددددة   مدددددددددنخف  ،متوسددددددددد  ،التنظددددددددديم السدددددددددلوكى   مدددددددددنخف 

وبلغددد عينددة  ،وكددذلم معرلددة العالقددة بدديي الحساسددية االنفعاليددة وتقدددير الددذات ،مرتفددى ا ،وسدد مت
وكليددددددة الد اسددددددات  ،طالبددددددا وطالبددددددة مددددددن جامعددددددة األزهددددددر  ب ليددددددة التربيددددددة بندددددديي بالقدددددداهرة 480الد اسددددددة 

وولقددددددا ملقياتددددددلس التنظدددددديم السددددددلوكى والتوقعددددددات الوالديددددددة   مددددددن إعدددددددا   ،اإلنسددددددانية بنددددددات بالقدددددداهرة
واإل بددددا ل  ،يم(ددددر اإل بددددا ل األ نددددى املسددددتوى املددددنخف  ،بدددداح(يي ا تددددم تقسدددديممم إ ددددل  ال ددددة مسددددتوياتال

طبدددل علددديام مقيددداة الحساسدددية  ،وبددداال األلدددرا  يم(لدددوي املسدددتوى املتوسددد  ،األعلدددل املسدددتوى املرتفدددى
حد وأوضددد ،االنفعاليدددة   إعددددا  البددداح(ييا ومقيددداة تقددددير الدددذات  إعددددا  حسددديي الدددد ي س و  دددرين ا

النتائج أي ذوى التنظيم السدلوكى املرتفدى هدم األعلدل قدل الحساسدية االنفعاليدة وأبعا هدا   الحساسدية 
الحساسدية القائمدة علدل ال دم ا  وتقددير الدذات مقا ندة  ،الحساسدية مدن النقدد ،االنفعالية السدلبية

دددددداي ذوو التوقعددددددات الوالديدددددددة املرتفددددددى هدددددددم ا ،بددددددذوى املسدددددددتوى املددددددنخف  واملتوسددددددد  ألعلددددددل قدددددددل كمددددددا كد
ولدم توجدد لدروو قدل تقددير الدذات  ،الحساسية االنفعالية عدن ذوى التوقعدات املتوسدوة واملنخف دة

أي ددا وجددد ا تبدداس  ا  سددالح بدديي الحساسددية االنفعاليددة  ،ولقددا ملسددتوى التوقعددات الوالديددة ال(ال ددة
 الدية .وتقدير الذات و اصة لدى ذوى املستوى املتوس  من التنظيم الذاتى والتوقعات الو 

الحساسدددددية القائمدددددة علدددددل  ،الحساسدددددية مدددددن النقدددددد ،: الحساسدددددية االنفعاليدددددةال لمدددددات املفتاحيدددددة
 التوقعات الوالدية. ،التنظيم السلوكى ،تقدير الذات ،ال م
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Abstract 

This study aimed at identifying differences in emotional sensitivity 

and self-esteem according to levels of behavioral regulation (low – 

moderate - high) and parental expectations (low – moderate - high). It 

also attempted to investigate the relationship between emotional 

sensitivity and self-esteem. The sample comprised (480) male and 

female students at Al-Azhar University in Cairo, within both Faculties 

of Education for boys and Human studies for girls. According to the 

administration of both scales of behavioral regulation and parental 

expectations (prepared by the researchers), the participants were 

assigned into three levels: lower quartile (low level), upper quartile 

(high level) and middle quartile that included all the rest. Both scales 

of emotional sensitivity (prepared by the researchers) and self-esteem 

(Hussein El-Dereiny et al.) were also administered. Results showed 

that those of high behavioral regulation levels were of high emotional 

sensitivity (negative emotional sensitivity – criticism sensitivity - 

suspicion-based sensitivity) and self-esteem levels compared to the 

other participants of low and moderate levels in this regard. Students 

with high parental expectations were more emotionally sensitive 

compared to those of moderate and low levels. There were no 

significant differences in self-esteem according to the three parental 

expectations levels. Additionally, there were significant negative 

relationship between emotional sensitivity and self-esteem, especially 

among those of moderate level of self-regulation and parental 

expectation.  

Keywords: emotional sensitivity, criticism sensitivity, suspicion-based 

sensitivity, self-esteem, behavioral regulation, parental expectation. 
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 :مقدمة

دى تدلعددى إ ددل بددذ  الجمددد  ، لددل ع عددل وجددر اإلنسدداي، وزو ة بم موعددة مددن االنفعدداالت  كد
دال و  والحدددلي  وقددل نفدددس الوقددد لين دددس  ،والتنددوف قدددل السددلو  ليقلدددر مددن حددددة االنفعدداالت السدددالبة كد

حالدة لاالنفعا  يعوى قدوة وقدد ة عاليدة علدل العمدر وذلدم قدل  ،من انفعاالتى املوجبة كالفرح والمدوء
بينمدددا املغددداالة قدددل االنفعددداالت و اصدددة انفعدددا  ال دددو  والقلدددل قدددد تعرقدددر مسددديرة  ،االنفعدددا  املعتدددد 

كمدا أي التبلدد االنفعدا ل لدى  ،وصدعوبة التكيدل مدى الواقدى ،وت على غير قا   علدل األ اء الجيدد ،الفر 
 مخاطرة العديدة .

االنفعاليددددة والتنظددددديم  وهددددذا يتولددددح أي ي دددددوي الفددددر  علددددل   جدددددة مناسددددبة مددددن الحساسدددددية 
حتدددس يمكدددن  ،لمدددنظم املوقددد يعودددى قدددد ا مناسددبا مدددن الغددداز املناسددح بدددال إلدددراس وال تفددري  ،االنفعددا ل

كالحسدداة بالبسددبة  ،ومعظددم اتالت ااددا منظمددات لتددض ى الغددر  املولددوب ،للموقددد أي يعمددر بكفدداءة
غير  و ة التبريددددد ملددددددة ممدددددا يسددددم  ب  ددددد ،والحسدددداة املدددددنظم لد جددددة حدددددرا ة موتددددو  السدددديا ة ،لل(الجددددة
وعلدددددل قدددددد  تمتدددددى الفدددددر  بد جدددددة معقولدددددة مدددددن  ،وهكدددددذا أمدددددو  الحيددددداة التسدددددقيم إال بمنظمدددددات ،معيندددددة

أمدددا إذا ا تدددر ميدددساي الحساسدددية االنفعاليدددة  ،الحساسدددية االنفعاليدددة ت دددوي سدددعا تى و  ددداة وتوالقدددى
ويصدددداب  ،أمدددو  عديدددددة لالتبلدددد االنفعددددا ل ي علددددى غيدددر  اغددددح قددددل ،لإندددى حيبيددددذ يعتدددر توالقددددى النف ددددلس

كمددددا إي الحساسددددية االنفعاليددددة اللائدددددة ت علددددى قددددل حالددددة مددددن اال ددددوراب وسددددوء  ،بددددال مو  والكسددددر
وي(دددو   ،التكيدددل، لي دددوي أكردددر تدددت را بدددامل(يرات الدا ليدددة وال ا جيدددة ويفسدددر األمدددو  ب ددد ر مبدددال  ليدددى

 ألتفى األسباب .

ية االنفعاليددددة قددددد ي سددددم وبددددذلم لددددإي ال دددد ص الددددذى يمتلددددم قددددد ا مرتفعددددا مددددن الحساسدددد  
ا والتدس تفيدد أي زيدا ة الحساسدية 2021 ،بالقلل واالكتياب كما تبيي من   اسة  علل محمو  شعيح

االنفعاليدددة تدددض ى إ دددل مخددداطر اإلصدددابة ب دددر مدددن القلدددل واالكتيددداب. كمدددا أي هندددا  مايسددد س بحساسدددية 
الحساسدددية للقلدددل يدددتم قمدددى  وبليدددا ة ،القلدددل وليادددا يصدددب  الفدددر   ائفدددا متدددوترا يترقدددح عواقدددح  ويدددرة

صدددددالح وتولددددد القلددددل املر ددددلس   ،ويعتبددددر ذلدددددم مضشددددرا لصددددعوبات تنظدددديم االنفعدددددا  ،التعبيددددر االنفعددددا ل
 ا .   14-13: 2014 ،الدين عراال محمد

أى مددددى   ،هدددذا وي بددداين األلدددرا  قدددل مددددى قدددد اام علدددل التنظددديم و اصدددة التنظددديم السدددلوكى 
لمنددا  امل سدداهر الفو ددوى الددذى يددض ى األعمددا  املوكلددة  ،نظمكفدداءة ال دد ص قددل اال اء السددلوكى املدد

كمددا يوجددد  ،وهنددا  الددذى يتمتددى بد جددة معقولددة مددن التنظدديم السددلوكى ،إليددة بحددد أ نددى مددن التنظدديم
 ،مدددددنخف بمدددددا تختلدددددل تلدددددم األنمددددداس ال(ال دددددة  و   ،ألدددددرا  علدددددل   جدددددة عاليدددددة مدددددن االتنظددددديم السدددددلوكى

يددة و اصددة أي هنددا    اسددات بيبددد أي هنددا  ا تباطددا بددديي مرتفددى ا قددل الحساسددية االنفعال ،متوسدد 
 (Gul et al,2014 )(Tilfarlioglu & Delbesoglugil ,2014)    الحساسية االنفعاليدة والتنظديم م(در 

(Sawalhah& Zouba,2020)  

إذ  ،كمددددا أي  الحساسددددية االنفعاليددددة املرتفعددددة  لمددددا عالقددددة بالعديددددد مددددن املتغيددددرات السددددلبية
 ا  موجددددددح بدددددديي الحساسددددددية االنفعاليددددددة واال ددددددوراب الوجدددددددانى   ال دددددديماء محمددددددو  وجددددددد ا تبدددددداس 

وأي دددددددددددا لدددددددددددإي ذوى الحساسدددددددددددية االنفعاليدددددددددددة لدددددددددددد ام العديدددددددددددد مدددددددددددن األل دددددددددددا  الدددددددددددال  ،ا2017 ،سدددددددددداملاي
لالحساسدية االنفعاليدة  اصدية مددن  صدائص ال  صدية الت نصيددة   مصدوفى  ليدر عوددا ،عقالنية

دا ي س ويفتقدددروي إ ددل املمددا ات االجتماعيدددة   ويميددر الحساسددوي انفع ،ا2017 ،ع اليددا إ دددل التل ددض األكد
 ا .2020 ،شيرى مسعد حليم
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وتدددنعكس تلدددم التب دددية علدددل البنددداء النف دددلس  ،ويقددوا الوالدددداي بددددو  كبيدددر قدددل تب دددية االبنددداء
 ونظددرا ألي الوالدددين يتمنيدداي ألبنددامام م انددة كبيددرة وقددل ذات الوقددد ي بدداين سددقل التوقعددات ،ألبنددامام

لقدددد تختلدددل الحساسدددية االنفعاليدددة لددددى األبنددداء ولقدددا ملسدددتوى  ،مدددابيي مدددنخف  ومتوسددد  ومرتفدددى
التوقعددات الوالديددة وال سدديما أي هنددا  بعدد  الد اسددات التددس أشددا ت إ ددل أي هنددا  عالقددة بدديي األ اء 

 & Hirata) (Shi et al,2017)الددددددوأليفى األسددددددرى والحساسددددددية االنفعاليددددددة كد اسددددددة 
Kamakura,2018)، مددددددن الوددددددالب يقبلددددددوي علددددددل االنتحددددددا  بسددددددصح عدددددددا  %1.8وهنددددددا  مددددددايقرب مددددددن

بمددددددا ي ددددددعروي بددددددى مددددددن  ددددددغوس ن ي ددددددة  جددددددلهم عددددددن تحقيددددددل  ،اجتيددددددازهم بن دددددداح للمددددددوا  الد اسددددددية
واادتم الد اسدة الحاليدة بمعرلدة الفدروو بديي   ،(Saha,2017)التوقعات التدس يفر دما علديام الوالدداي 

  قدير الذات ولقا ملستوى إ  اكمم للتوقعات الوالدية .الوالب قل الحساسية االنفعالية وت

  (Iancu et al ,2015لقدد أشدا ت نتدائج   اسدة   ،وامدا بالبسدبة لسحساسدية وتقددير الدذات 
 & Dura)وجو  عالقة  الة سالبة بيناما، كمدا وجددت عالقدة سدالبة بديي ال دم وتقددير الدذات   عن)

Balkis,2014) ،  سددددالبة بدددديي الحساسدددية االنفعاليددددة السددددالبة وتقدددددير  تبدددديي وجدددو  عالقددددة  وأي ددددا
كمدا وجددت عالقدة سدالبة بديي الحساسدية     اPreti et al2020   , (Bungert et al ,2015)الدذاتا

أي ددددا هنددددا  عالقددددة بدددديي الحساسددددية ال لقيددددة وتقدددددير  ،ا(Young,2015االجتماعيددددة وتقدددددير الددددذات 
إندددى مدددن املمدددم   اسدددة العالقدددة بددديي الحساسدددية ، وبنددداء عليدددى ل(Rahname et al,2017 ) الدددذات 

الحساسدية القائمدة علدل  ،الحساسدية مدن النقدد ،االنفعالية بتبعا ها امل تلفة   الحساسية السدلبية
  ا   وتقدددددير الددددذات لدددددى طددددالب الجامعددددة مددددن مسددددتويات مختلفددددة مددددن التنظدددديم  السددددلوكى ال ددددم

 مرتفعة ا .   ،متوسوة ،ف ةوالتوقعات الوالدية   منخ  ،مرتفى ا ،متوس  ،منخف  

وعلددددل ذلددددم لددددإي تلددددم الد اسددددة ت ندددداو  الحساسددددية االنفعاليددددة لدددددى طددددالب الجامعددددة ولقددددا  
وأي ددددا تتصدددددى ملعرلددددة الفددددروو قددددل تقدددددير الددددذات  ،ملسددددتوى التنظدددديم السددددلوكى والتوقعددددات الوالديددددة

 .ومعرلة العالقة بيي الحساسية االنفعالية وتقدير الذات  ،الدى هضالء الوالب

 :مشكلة الدرسة

مددددابيي املتبلددددد والحسدددداة  ،هنددددا    و  ألعددددا  متباينددددة مددددن األلددددر  نحددددو املواقددددل الحياتيددددة 
وبالتددا ل لددبع  األلددرا  ي سددموي  بالحساسددية االنفعاليددة املوجبددة بمددا تت ددمنى  ،ومفددرس الحساسددية

السددالبة التددس كمددا أي هنددا  الحساسددية االنفعاليددة  ،مددن   و  ألعددا  انفعاليددة موجبددة وتوالددل نف ددلس 
وشدددددة  ،وذلددددم يددددض ى إ ددددل ال ددددعو  بددددالةجل قددددل املواقددددل امل تلفددددة ،ت بلددددو  قددددل   و  ألعددددا  مبددددال  لياددددا

واإلحسدددددداة  ،وعدددددددا مالءمدددددة االسدددددت ابة االنفعاليدددددة للم(يدددددرات ،والعللدددددة ،الحساسدددددية نحدددددو التقيددددديم
وصدعوبة ت داوز الحالدة  ،وإطالدة التتمدر والتفكيدر قدل األحددال السدلبية ،بالتوتر واأللم ألتفدى األسدباب

وتفسددير األحدددال علددل أكرددر  ،والتددت ر ال ددديد بمواقددل عا يددة ال  اددتم ااددا ات ددروي ،النفسددية السددلبية
 ا.461: 2017 ،وصعوبة تحمر ال فقة من الغير   مصوفى  لير عوا ع ،مما تحتمر

ان باهددى ويعبددر التنظدديم  السددلوكى عددن مدددى قددد ة الفددر  علددل الددتحكم قددل تصددرلاتى وتوجيددى   
 ،ويتولدددح املراقبدددة املعرليدددة ملواجمدددة التصدددرلات ،نحددو املمددداا املولوبدددة مندددى ويسددديور علدددل اسددت اباتى

ويحتمددددددر أي تختلددددددل  ،ويتفدددددداوت مسددددددتوى التنظدددددديم السددددددلوكى مددددددابيي املددددددنخف  واملتوسدددددد  واملرتفددددددى
 الحساسية االنفعالية لدى طالب الجامعة ولقا ملستوى التنظيم .
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اتبددداء واألممدددات يتوقعدددوي مدددن ابندددامام بد جدددة عاليدددة أي يظمدددروا  كمدددا أي هندددا  العديدددد مدددن
وهدددم بدددذلم ي دددعوي األبنددداء قدددل  ،و أال يصدددد  عدددنام أيدددة هندددات أو زالت ،جواندددح التفدددوو واأل اء املتميدددس

وبدذلم يدنخف  لدد ام تقددير الدذات  ،مواقل ي عروي لياا أنادم عداجلوي عدن تلبيدة تلدم التوقعدات
مفتقددددين  ،ناقددددين لدددذوااام ،ويصدددبحوي أكردددر حساسدددية ،الكمدددا  بسدددصح الصدددراف النف دددلس مدددن أجدددر

 ا .197-196: 2017 ،ال(قة بالنفس    عاء لتحل

ومدا يبدتج عنادا  ،وعلل ذلم لإي التنظيم السلوكى والتوقعدات الوالديدة بمسدتوياااا امل تلفدة 
فعاليدددددة مددددن جوانددددح إي ابيددددة أو سددددلبية قددددل ج صددددية اإلبددددن، تددددض ر بد جددددة معينددددة قددددل الحساسددددية االن
وعندددما  ،وتقدددير الددذات باإلي دداب أو بالسددلح ولقددا ملسددتوى التنظدديم السددلوكى  والتوقعددات الوالديددة

 ،ت وي التوقعات مببية علل أسس سليمة غير مبال  لياا لإي ذلم يسدمم قدل التقددير اإلي دالى للدذات
أو إذا  ،ل  ليادداوعلددل العكددس عندددما ت ددوي التوقعددات مبددا ،ويقلددر مددن الحساسددية االنفعاليددة السددلبية

 كاند  وي املستوى املولوب .

 :ن مشكلة الدراسة األسئلة التاليةوينبثق م          

هددر توجددد لددروو قددل الحساسددية االنفعاليددة  لدددى طددالب الجامعددة ولقددا ملسددتوى تنظدديممم السددلوكى    -
 مرتفعة ا؟ ،متوسوة ،مرتفى ا ومستوى توقعااام الوالدية    منخف ة ،متوس  ،منخف 

ة ولقدددددددا ملسدددددددتوى تنظددددددديممم السدددددددلوكى هدددددددر توجدددددددد لدددددددروو قدددددددل تقددددددددير الدددددددذات  لددددددددى طدددددددالب الجامعددددددد  -
 ا؟مرتفعة ،متوسوة ،مرتفى ا ومستوى توقعااام الوالدية    منخف ة ،متوس  ،منخف  

هدددر هندددا   عالقدددة بددديي الحساسدددية االنفعاليدددة وتقددددير الدددذات لددددى طدددالب الجامعدددة مدددن مسدددتويات  -
 سلوكى والتوقعات الوالدية ؟متباينة من التنظيم ال

 :أهداف الدراسة

 :ااد  هذة الد اسة إ ل             

معرلددة الفدددروو قددل الحساسدددية االنفعاليددة  لددددى طددالب الجامعدددة ولقددا ملسدددتوى تنظدديممم السدددلوكى    -
 ا.مرتفعة ،متوسوة ،مرتفى ا ومستوى توقعااام الوالدية    منخف ة ،متوس  ،منخف 

معددددة حسددددح مسددددتوى تنظدددديممم السددددلوكى قددددل تقدددددير الددددذات لدددددى طددددالب الجاالك ددددل عددددن الفددددروو  -
 ا.مرتفعة ،متوسوة ،منخف ةى ا ومستوى توقعااام الوالدية   مرتف ،متوس  ،منخف  

التعر  علل اال تباس بيي الحساسية االنفعالية وتقدير الذات لدى طالب الجامعدة  مدن مسدتويات  -
 ت الوالدية .متباينة من التنظيم السلوكى والتوقعا

 

 أهمية الدراسة: 

 :األهمية النظرية 

تتضددددم أهميددددة تلددددم الد اسدددددة قددددل تقددددديم إطددددا  نظدددددرى عددددن الحساسددددية االنفعاليددددة وتقددددددير  
و اصدددددة أي الحساسددددددية االنفعاليددددددة مددددددن  ،الدددددذات قددددددل إطددددددا  التنظددددديم السددددددلوكى والتوقعددددددات الوالديددددددة
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وكددذا  ،د مددن تسددلي  ال ددوء علددل م ونااادداوتحتدداإ إ ددل املليدد ،املتغيددرات األساسددية قددل الصددحة النفسددية
 معرلة املتغيرات املرتبوة ااا . 

 :األهمية التطبيقية

 تبدو األهمية التوبيقية تلم الد اسة ليما يلل :  

االسددتفا ة مددن نتددائج الد اسدددة قددل م ددا  اإل شدددا  النف ددلس و اصددة للوددالب الدددذين يعددانوي مددن لدددرس  -
 أو القصو  قل تقدير الذات . ،الحساسية

لمدددن  عددائم الصدددحة  ،توجيددى الوالددددين إ ددل  دددرو ة عدددا املبالغدددة قددل التوقعدددات املولوبددة مدددن األبندداء -
النفسية أي ت سل تلم التوقعات مى إم انات األبناء منعا لتولد الحساسدية االنفعاليدة والتدس بددو ها 

 تض ر ب  ر سلبس علل ج صيتام .

دلدة لاملبالغدة قدل حدث االبنداء علدل  قدة التنظديم قدد التنصيى علل اهمية التنظيم السلوكى بصدو ة معت -
 ت على حساسا بد جة كبيرة، أو علل النقي   لي وي متبلدا لاقد الحس .

 مصطلحات الدراسة: 

 بناء علل اإلطا  النظرى تم تحديد مصوسحات الد اسة كما يلل : 

ممددا ت عددر  ،األحدددالحالددة نفسددية تددض ى إ ددل التددت ر ال ددديد بدداملواقل و   :الحساسددية االنفعاليددة 
ن ي ة إ  كدددى لرمدددو  و تدددت رة  املبدددال  ليدددى. وتت دددمن : ،الفدددر    يسدددت يح بانفعددداالت إي ابيدددة أو سدددلبية

الحساسدددددية االنفعاليدددددة السدددددلبية، الحساسدددددية مدددددن النقدددددد، الحساسدددددية القائمدددددة علدددددل ال دددددم، ويدددددتم 
 تو ي  ذلم كما يلل :

عددددددا   غيددددددر إي ابيددددددة  شددددددديدة  كال ددددددعو  وت ددددددمر   و  أل :الحساسييييييية االنفعالييييييية  السييييييلبية  -
بالف ددددر ال ددددديد، وصددددعوبة  الدددددتحكم قددددل االنفعدددداالت،  وامليددددر إ دددددل اسددددت ابات سددددالبة عنددددد التعدددددر  

 ملواقل معينة .

ت نددددح النظدددرة السددددلبية مدددن ات ددددرين بصدددو ة مبددددال  ليادددا بحيددددث ي ددددى  الحساسيييية ميييين النقيييد: - 
 لو كاند بناءة، وتولعا للوصو  إ ل الكمالية  .   الفر  معايير أ اء عالية  تحسبا ألى انتقا ات  و 

ددداي املوقددددل   :الحساسييييية القاعميييية   يييي  الشيييي  - اندددددالف االنفعدددداالت بصددددو ة شددددبى  ائمددددة ولددددو كد
 اليستد ل ذلم لتتولد الريبة والظنوي عند القياا بتى عمر بسصح ال  و  الدا لية.

م(ددددددر   ،لد اسدددددات السدددددابقةهدددددذا وقدددددد تدددددم ا تيددددددا  م وندددددات الحساسدددددية االنفعاليدددددة  ولقددددددا ل 
ا،   شددددديرى مسدددددعد 138: 2017، ال ددددديماء محمدددددو  سددددداملاي ،ا4: 2015  اسدددددة  أكدددددرا لتحدددددل زيدددددداي   

 ،اوتوضدددم  أي الحساسسدددية االنفعاليدددة السدددلبية م دددوي مدددن م وندددات الحساسدددية276: 2020 ،حلددديم
وأي دا   اسدة  ،ا التدس  كدلت علدل م دوي الحساسدية القائمدة علدل ال دم  2014Duru & Balkis(وكدذا 

 )2015Iancu et al. لالحسداة انفعاليدا يعدانى مدن   و  سدلبية  ،ا التدس تناولدد الحساسدية مدن النقدد
 و يبتابى ال م . ،ويخشلس النقد ،كالتوتر
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مددددى تقيددديم املدددرء لنفسدددى مدددن جواناادددا املتعدددد ة، بمدددا يعكدددس توجماتدددى ومعتقداتدددى   تقيييدير اليييذات:
لدددى لذاتدددى  أو سدددالبة تقلدددر مدددن شدددتنى وت دددعرة بدددالنقص، ممدددا حدددو  ذاتدددى سدددواء كاندددد موجبدددة تع دددس قبو 

   يعوى ت ميسا عقليا لتعاملى مى املواقل امل تلفة، وهو بذلم أحد الجوانح املممة للذات .  

قد ة الفر  علل أ اء السلو  املرغوب بصدو ة مرتبدة و قيقدة، وتوجيدى االن بداة  :التنظيم السلوكى
مددددددابيي املددددددنخف  واملتوسدددددد  ت مسددددددتوى التنظدددددديم السددددددلوكى نحددددددو هددددددذا السددددددلو  املولددددددوب، ويتفدددددداو 

 .واملرتفى

 ؤيدددة اتبددداء املسدددتقبلية ألبندددامام ولقدددا لتصدددو ااام ال اصدددة، وتتدددراوح مدددابيي   :التوقعيييات الوالديييية
 التوقعات الوموحة جدا واملنخف ة، بدوي و ى إم انات وقد ات األبناء قل الحسباي .

 :اإلطار النظرى 

  :نفعاليةأوال :الحساسية اإل 

 :  هنا  تعريقات عديدة لسحساسية االنفعالية من بيناا : تعريل الحساسية االنغعالية

ا أي الحساسية االنفعاليدة تع دس التدت ر القدوى باألحددال 4: 2015ذكر أكرا لتحل زيداي    
س ممدددا  العا يددة والتاويدددر واملبالغدددة بمدددا ال يتولبددى املوقدددل والقصدددو  قدددل النضدد  االنفعدددا ل و لاهدددة الحددد

 ي عر الفر  مفرطا  قل االنفعاالت وم ترا لرل ا  السلبية.

ا بتنادددددددا االسددددددددت ابة ال اصدددددددة للمواقددددددددل 138: 2017وعرلتادددددددا ال ددددددديماء محمددددددددو  سددددددداملاي   
امل تلفدددة بدددر و  ألعدددا  انفعاليدددة بصدددو ة إي ابيدددة مبدددال  ليادددا كالتعددداطل مدددى ات دددرين واالهتمددداا اادددم، 

 وقلة الراحة .أوبصو ة سلبية كال عو  بالتوتر 

ممدددا  ،ويعتبرهدددا نقددددا لدددى ،ويقصدددد اادددا التفسدددير غيدددر الدددواقالل لرحددددال التدددس اليفمممدددا الفدددر  
ويقدددوا بددددر و  ألعددددا  متاددددو ة  ،وي(ددددو  مدددن أتفددددى األسددددباب ،ي علدددى يتعامددددر مددددى ات دددرين بحدددددة وانفعددددا 

 ا. 466: 2017 ،اليمكنى التحكم أو السيورة علياا   مصوفى  لير عوا ع

رلد الحساسية االنفعالية بتناا صعوبة التحكم قل االنفعداالت والتقدا  القدد ة علدل كما ع 
التكيل والتت ر ال ديد باملواقل و  و  ألعا  متاو ة مى املبالغة والتاوير وسدوء الظدن والقصدو  قدل 

 ا.180: 2018 ،ال(بات االنفعا ل   نالة لرإ ال الالل

السدت ابة االنفعاليدة املفرطدة للم(يدرات بمدا قدي ذلدم ا بتنادا تع دس  ) .2018Wall et al(وعرلمدا 
انفعددداالت ات دددرين،  وامليدددر نحدددو إصددددا  اسدددت ابات انفعاليدددة حتدددس لتلدددم امل(يدددرات منخف دددة التدددت ير. 

 كما اناا بم(ابة سمة سالبة أو عحء نف لس .

ا أي الحساسددددية االنفعاليددددة تع ددددس 323: 2019وذكددددرت  ريددددا القرطوبيددددة وأحمددددد الفددددواعير   
وال يددتمكن مددن  ،ت ر ال ددديد ملواقددل التسددتد ل ذلددم، ممددا ي عددر الفددر  متددت را بددامل(يرات ال ا جيددةالتدد

 و ى األمو  قل نصاااا .

كمدا أي الحساسدية االنفعاليدة حالدة وجدانيدة تدض ى بدالفر  إ دل أي  يعبدر بم داعر قويدة ومدا  
يي ات ددددرين   شدددديرى يت دددمن ذلددددم مدددن عواطددددل وأهددددواء وميدددو  تددددض ر علددددل الدددرواب  العاطفيددددة بيددددى وبددد

 ا276: 2020مسعد حليم، 



 

 جامعة األزهر

ة بالقاهرةكلية التربي  

 مجلة التربية
 م2021لسنة  أكتوبر(، األول(، الجزء )192العدد: )

 

 

9 

وتع دس الحساسددية االنفعاليددة مددايو  الفدر  القيدداا بددى مددن أن دوة قددل تفدداعالت ج صددية مددى  
: 2021علدددل محمددو  شدددعيح،  غدددم  غبتددى قدددل التعدداطل معمددم   ،وال ددو  مدددن الددرل  مددنام ،ات ددرين

 ا .97

الفر  إ دل أي  يتدت ر بد جدة كبيددرة ويبددو ممدا سدبل اي الحساسددية االنفعاليدة اللائددة ت دن  بدد 
وت ددوي بصددو ة إي ابيددة مبددال  لياددا كددالفرح ال ددديد  ،ا2015 ،باألحدددال مددن حولددى   أكددرا لتحددل زيددداي

كمدا أنادا نات دة عدن التفسدير غيدر  ،ا2017 ،أو بصو ة سلبية  ك دة الحلي   ال يماء محمو  سداملاي
ممدا تدض ى إ دل صدعوبة قدل الدتحكم قدل  ،ا2017 ،الواقالل لرحدال الغام ة   مصوفى  لير عودا ع

ا والتدددددددت ر ال دددددددديد ملواقدددددددل التسدددددددتد ل ذلدددددددم   ريدددددددا 180: 2018 ،االنفعددددددداالت   نالدددددددة لدددددددرإ ال دددددددالالل
ا وعلدددددل ذلدددددم لدددددإي الحساسدددددية االنفعاليدددددة تع دددددس حالدددددة نفسدددددية  2019 ،القرطوبيدددددة واحمدددددد الفدددددواعير

ن ي ة إ  كددى ،انفعداالت إي ابيدة أو سدلبيةت عدر الفدر  متدا را بد جدة مبدال  ليادا باألحددال مدن حولدى ب
 مما ي على قل حالة تت ر شديد بما اليمكنى التحكم قل انفعاالتى .  ،ال اطئ لرمو  

هنيييييان مكونيييييات  دييييييدع للحساسيييييية االنفعاليييييية ذ رهيييييا مكونيييييات الحساسيييييية االنفعاليييييية : 
 الباحثون من بينها :

األلعددا  ياةسددة وعدوانيددة وغا ددبة نحددو الحساسددية االنفعاليددة السددالبة: وتتم(ددر قددل   و   -1
األمو  العا ية بصو ة مبال  لياا ب د ر إ ا ى أو قسدرى لصدعوبة قدد ة الفدر  علدل الدتحكم 

امتمركدددلا 4: 2015 أكدددرا لتحدددل زيدددداي    ،ليبددددو متادددو ا ت ددداة أتفدددى األسدددباب ،قدددل انفعاالتدددى
ا  ال دديماء محمددو  واعتبددا  العددالم ملددغ بال ددغوس غيددر القابلددة للسدديورة عليادد ،حددو  ذاتددى
ا. وهددذة الحساسددية االنفعاليددة السددالبة ت ددوي مددن الفددر  ذاتددى ليميددر 138: 2017،سدداملاي

: 2020 ،إ ددددل    الفعددددر السددددالح عنددددد التعددددر  للمواقددددل الحياتيددددة   شدددديرى مسددددعد حلدددديم
 ا276

الحساسية االنفعالية املوجبة: صعوبة  القد ة  علل التحكم قل االنفعاالت املوجبدة،  مدى  -2
التاوير و املبالغة قل لمدم انوباعدات الغيدر وإ  ا  التعبيدرات امل تلفدة   أكدرا لتحدل زيدداي  
ال ددددديماء   ا والتعدددداطل مددددى ات دددددرين وال ددددعو  بالمندددداء النف دددددلس لالن ددددماا لمددددم4: 2015  

لهدس األسدداة  ،ا وامليدر العداطفى لت ددوين عالقدات مدى ات درين138: 2017محمدو  سداملاي، 
وهددددل  ،ا180: 2018ت ددددرين   نالددددة لددددرإ ال ددددالالل، وا  والتعدددداطل مددددى االتددددس ينبددددس عليددددى التدددد

 بذلم موجمة نحو اال رين 

واالنسددددحاب  ،االبتعدددا  االنفعددددا ل: ال دددعو  بقلددددة الراحدددة والتددددوتر نحدددو املواقددددل ال ددداغوة3
اادددددد   فددددد  التدددددوتر مدددددى الحفددددداا قدددددد  اإلم ددددداي علدددددل العالقدددددات االجتماعيدددددة  ال ددددديماء 

ا ليصتعددددد عددددن الددددذين يمددددروي بمواقددددل صددددعبة بغيددددة تفددددا ى 138:  2017محمددددو  سدددداملاي، 
وتتولددددد لديددددى الحساسددددية  ،وهددددذا ي علددددى حساسددددا مددددن النقددددد ،الحساسددددية السددددالبة لددددد ام

 القائمة علل ال م . 

وعمومددددا هنددددا  م وندددددات عديدددددة لسحساسدددددية االنفعاليددددة تختلددددل مدددددن باحددددث ت دددددر، إال أي 
 :البحث الحا ل ي ناو  م ونات الحساسية كما يلل 
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شددددديدة  كال ددددعو  بالف دددددر  وت دددددمر   و  ألعددددا  غيددددر إي ابيدددددة سييييية االنفعالييييية السييييالبة:الحسا  -
وامليدددر إ دددل اسدددت ابات سدددالبة عندددد التعدددر  ملواقدددل  ، وصدددعوبة الدددتحكم قدددل االنفعددداالت،ال دددديد
 معينة .

يير ت نددح النظددرة السددلبية مددن ات ددرين بصددو ة مبددال  لياددا بحيددث ي ددى معددا الحساسييية ميين النقييد: - 
 أ اء عالية  تحسبا الى انتقا ات  ولو كاند بناءة، وتولعا للوصو  إ ل الكمالية  .  

دددددداي املوقدددددددل   الحساسيييييييية القاعمييييييية   ييييييي  الشييييييي : - انددددددددالف االنفعددددددداالت بصدددددددو ة شدددددددبى  ائمدددددددة ولدددددددو كد
 اليستد ل ذلم لتتولد الريبة والظنوي عند القياا بتى عمر بسصح ال  و  الدا لية.

 :لحساسية االنفعاليةشخصية  ذوى ا سمات

واالهتمددددداا بالنتدددددائج املترتبدددددة علدددددل أعمالدددددى،  ،ي سدددددم الحسددددداة انفعاليدددددا بال دددددعو  بدددددال ور  
والحساسددددية العاليددددة والتددددوتر، والتددددت ر بدددداملواقل العا يددددة، وتفسددددير ال لمددددات املوجمددددة لددددى بددددتكرر ممددددا 

ت ابة للم(يدددددددر، تحتمدددددددر، و ادددددددتم بدددددددالنظرة والحركدددددددة، ويفتقدددددددر سدددددددلوكى ل تدددددددلاي، وعددددددددا مالءمدددددددة االسددددددد
والحساسددية للنقددد، والتددرا  اإل ددالا لبندداء الصددداقات، وال ددم قددل ات ددرين، وت نددح الصددراعات، 

 ا147: 2017،وصعوبة التخلص من امل اعر الحلينة  ال يماء محمو  ساملاي

كما يتصدل الحسداة انفعاليدا باملبالغدة قدل تلقدى امل(يدرات واالسدت ابة عليادا، ليتدت ر سدريعا  
سدباب، ويميدر إ دل تتويدر األحددال بمدا ال يحتمدر، ويتدت ر عنددما يبتقددة اال دروي، ممدا يصديبى ألتفى األ 

وي دددددعر بددددالقلل ت ددددداة ،بالغ ددددح والكددددد ، وت دددددوين الحددددلازات النفسدددددية، كمددددا ي سدددددم بالحددددذ  ال ديد
مايكمنددى ات ددروي نحددوة، ممددا ي علددى يميددر ل نووائيددة، والتفكيددر الوويددر عندددما يتولددح األمددر إتخدداذ 

 ا.181: 2018 ، ا   نالة لرإ ال الاللقرا

ويقدددددوا الحسددددداة انفعاليدددددا باملحاسدددددبة املفرطدددددة والقاسدددددية للدددددذات، والرغبدددددة قدددددل الوصدددددو   
للكماليدددة وامل(اليدددة والحساسدددية ال دددديدة ملدددا يددددو  مدددن حولدددى، وحددددة االنفعددداالت، لقدددد يبسدددحح مدددن 

قلددددل واالكتيدددداب وال ددددعو  املوقددددل  ولددددا علددددل م دددداعر الغيددددر،  كمددددا يبتابددددى ال ددددو  مددددن املجمددددو  وال
 ا.163: 2018 ،باإل م، وي عر بالةجل والنقص وجلد الذات   القل أحمد اإلقبا ل

وت سددددم ال  صددددية الحساسددددة بعدددددة سددددمات كاالسددددتقاللية، الحددددذ ، الدددددلاف عددددن الددددذات،  
الحساسية للنقد، اإل الا، التغيدرات الفسديولوجية املصداحبة لالنفعدا      ريدا القرطوبيدة و أحمدد 

 ا.320:  2019لفواعير، ا

 

  ما أن ذوى الحساسية االنفعالية يتسمون بالقابلية املفرطة ملا ي   : 

 الحركى :ليبدو ن وا مفعما بالواقة محبا لسحركة . التايج النف لس: -

 التايج الح لس: لتعمر الحواة بصو ة أكبر من الصو ة اإلعتيا ية . -

التصددددددددددو، وي سدددددددددم بدددددددددإلراس قدددددددددل كدددددددددر مدددددددددن: حدددددددددح التاددددددددديج العقلدددددددددل: لي دددددددددوي الدددددددددذهن ن دددددددددوا بصدددددددددو ة -
 التركيس  االستغراو، امل(ابرة.،االستوالف

 التايج التخيلل: لتتسايد لديى التخيالت، والتدا ل الحر من الصو  الذهنية . -



 

 جامعة األزهر

ة بالقاهرةكلية التربي  

 مجلة التربية
 م2021لسنة  أكتوبر(، األول(، الجزء )192العدد: )
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 ا  .283: 2020 ،: سواء كاند انفعاالت موجبة اا سالية   شيرى مسعد حليمالتايج االنفعا ل -

فعاليدددددا بامليدددددر نحددددددو الددددددلاف وإألمدددددا    و  لعدددددر قويدددددة ت دددددداة أي دددددا يتصدددددل الحساسدددددوي ان 
الرل  مدن ات درين  و دعل الومتنيندة، وقلدة الر دا عدن العالقدات االجتماعيدة، وصددو    و  لعدر 
قددد ت سددم بالغرابددة، وتقددديم تنددازالت مددن أجددر عدددا الددرل  مددن الغيددر، والتقددا  املرونددة، وال ددو  مددن 

، كمدددا اي الحساسددددية االنفعاليدددة تعتبدددر مظمدددرا مدددن مظدددداهر التقيددديم السدددلبس، وسدددمولة إ  ا  الدددرل 
 ا.75: 2020 ،القلل واالكتياب   علل محمو  شعيح

ويتضدددم ممدددا سدددبل أي هندددا  مظددداهر عديددددة لسحساسدددية االنفعاليدددة، و اصدددة كلمدددا ا تفدددى  
 معدلما، وغالبا ماتبدو كر و  ألعا  غير م سقة مى املوقل . 

 ثانيا : تقدير الذات: 

 يفات عديدة لتقدير الذات من بيناا:هنا  تعر  

ا تعريددل كددوبر سددميث، والددذى علددل أساسددى تددم بندداء املقيددداة 1983تب ددس حسدديي الددد ي س و  ددروي    -
املسدددددتخدا قدددددل الد اسدددددة الحاليدددددة، وي ددددددير إ دددددل، تقبدددددبم ي دددددعى الفددددددر  لنفسدددددى وبنفسدددددى، ويعمدددددر علددددددل 

كمدا يوضدم  ،أو السدلبية نحدو ذاتدى املحالظة عليى، ويت من تقدير الدذات ات اهدات الفدر  اإلي ابيدة
مدددى اعتقددا  الفددر  بتنددى قددا   وهدداا ونددانم وكددلء . أى أي تقدددير الددذات هددو حكددم الفددر  علددل   جدددة 
كفاءتى ال  صدية، كمدا يعبدر عدن ات اهدات الفدر  عدن نفسدى أو معتقداتدى عنادا، وهكدذا ي دوي تقددير 

 اا األساليح التعبيرية امل تلفة ، الذات بم(ابة  برة ذاتية ينقلما الفر  إ ل ات رين باستخد

حكم ذاتى يت من توجمدات موجبدة أو سدالبة نحدو الدذات، ومددى قبدو  الفدر  لذاتدى واعتدسازة اادا أو  -
 ا .168: 2012 ، ل ى لما   محمو  الفرحانى

وبددذلم ليعتبددر مفمددوا تقدددير الددذات مددن املفدداهيم املممددة قددل الصددحة النفسددية، و صوصددا  
صددددددية. لال ددددددعو  بتقدددددددير ذات مرتفددددددى ي عددددددر الفددددددر  لديددددددى  العيددددددة مرتفعددددددة قددددددل لمددددددم وتوددددددوير ال  

ل ن دددداز، ويتحمددددر ال ددددغوس، ويقددددد  علددددل مواجمددددة التحددددديات، كمددددا أي الددددذى ي ددددعل لديددددى تقدددددير 
الددددذات ي علددددى أقدددددر انتاجيددددة، وال يقددددوى علدددددل مواجمددددة أمدددددو  الحيدددداة بفاعليددددة   سدددددا ة محمددددد شددددداهيي 

 ا .266: 2017 ،و  روي

مدداليوي ألنفسددمم صددو ة م(اليددة لددذااام يسددتحير تحقيقمددا علددل أ   الواقددى هددذا وي ددى الك 
ا وبوبيعددددة الحددددا  ي سددددم 27: 2010ممددددا ي عددددر تقدددددير الددددذات لددددد ام متدددددنيا   أيمددددن حل ددددس واصددددل، 

الكمدددددا ل بالحساسدددددية اللائددددددة، وبالتدددددا ل لدددددإي  الحساسدددددية االنفعاليدددددة قدددددد ت دددددوي ذات عالقدددددة سدددددالبة 
 بتقدير الذات .

ا أي تقددير الددذات ي سدم بد جددة مناسدبة مددن ال(بددات 1983الدد ي س و  ددروي  ويدرى حسدديي  
والديمومددددة  وبددددالرغم مددددن أي تقدددددير الدددددذات للفددددر  يختلددددل مددددن موقدددددل ت ددددر إال أنددددى ي ددددمر تقييمدددددى 
لقد اتددى تقييمددا عامددا، نابعددا اإلحسدداة الددذاتى بتهميددة املواقددل واأل وا ، وهددو قددل املحصددلة عبددا ة عددن 

لفددر  علددل   جددة جدا تددى وكفاءتددى مسدد ندا إ ددل مددامر بددى مددن مواقددل ا تبددر لياددا الحكددم الددذى يصددد ة ا
 إم اناتى و  ائى، وقد أصد  أح امى بناء علل هذة القد ات واأل اءات بما لديى من قيم ومعايير. 
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بددددذلم لددددإي تقدددددير الددددذات يعبددددر عددددن تقيدددديم املددددرء لنفسددددى، إمددددا بصددددو ة إي ابيددددة او سددددلبية،  
فاءااددا. هددذا ومددن املتوقددى أي ت ددوي هنددا  عالقددة بدديي الحساسددية االنفعاليددة ومدددى شددعو ة بقيمتاددا وك

وتقدددير الددذات، لالتقدددير السددلبس يددض ر علددل إ  ا  اإلنسدداي النفعاالتددى، ويولددد لديددى نوعددا مددن القلددل 
االجتمدددددا ل الدددددذى يت دددددمن ال دددددو  مدددددن ات دددددرين، وتوقدددددى التقييمدددددات السدددددلبية، وال دددددعو  بال دددددغ  

ا وهدددذا ي سدددل مدددى نتدددائج 77: 2021 ،قييمدددات السدددلبية   علدددل محمدددو  شدددعيحالنف دددلس ن ي دددة تلدددم الت
والتدس ت ددير إ دل انخفدا  مسددتوى تقددير الدذات لدددى ذوى   (Yung,2015)بعد  الد اسدات كد اسددة 

 الحساسية املفرطة .

ويالحددأ أي تقدددير الددذات اإلي ددالى يددرتب  بخبددرة الفددر  قددل قد تددى علددل التصدددى للتحددديات  
الحياة،والتعامدر معمدا ب د ر إي دالى، مدى ال دعو  بالسدعا ة، أى أندى عمليدة تقويميدة التدس تواجمدى قدل 

تت ددمن الحكددم علددل الددذات  ومدددى اإلحسدداة بقيمتاددا وتعبددر عددن إت دداة الفددر  عددن ذاتددى وتقويمددى لمددا، 
وي ددير التقدددير املرتفددى إ ددل األهميددة واالحتددراا، وعلددل العكددس لددإي التقدددير املددنخف  يعكددس ال ددعو  

 والدونية .بالنقص 

 دراسات سابقة : 

 دراسات تناولت الحساسية االنفعالية : -1

ا بد اسدددددددة عدددددددن سددددددددلو  الرر دددددددرة وعالقتدددددددى بالحساسددددددددية 2015قددددددداا أكدددددددرا لتحدددددددل زيددددددددداي    
أنتدس تراواحدد اعمدا هم  50ذكدرا و 50االنفعالية والتوكيدية لدى الجبسيي، وذلم علدل عيندة قواممدا 

 ،الرر درة ومقيداة الحساسددية االنفعاليدة مدن إعددا  الباحددثعامدا، طبدل علدديام مقيداة  45-25مدابيي 
وأوضحد النتائج وجو  عالقة بيي الرر درة والحساسدية االنفعاليدة لددى كدر مدن الدذكو  واإلندال، كمدا 

 يمكن التببض بسلو  ال(رر رة من  ال  الحساسية االنفعالية. 

نى املوسدددددد س ا   اسددددددة عددددددن اال ددددددوراب الوجدددددددا2017وأجددددددرت ال دددددديماء محمددددددو  سدددددداملاي  
كمنبددب بالحساسددية االنفعاليددة، وذلددم علددل م موعددة مددن معل ددس التعلدديم األساتددلس باملنيددا بلدد  عددد هم 

معلمددددددة طبددددددل علدددددديام اسددددددتما ة املقابلددددددة ال ليبيكيددددددة ومقيدددددداة اال ددددددوراب الوجدددددددانى  63معلمددددددا و 60
وراب ومقبددددداة الحساسدددددية االنفعاليدددددة، وتبددددديي مدددددن النتدددددائج وجدددددو  عالقدددددة  الدددددة وموجبدددددة بددددديي اال ددددد

الوجددانى املوسدد س والحساسددية االنفعاليددة، ويمكددن التندض باال ددوراب الوجدددانى املوسدد س مددن  ددال  
 الحساسية االنفعالية .

  اسدة عددن القدد ة التببضيدة لفعاليددة الدذات االنفعاليددة  ) .2017Aydogdu et al(وأجدرى  
د عيندددة الد اسدددة قدددي والحساسدددية البيب  صدددية قدددي الصدددالبة النفسدددية لددددى صدددغا  الراشددددين. وتم(لددد

ا. وتدم جمدى 21.46ا من الذكو ، والذين بل  املتوس  العمري لمم  88ا من السيدات و 243 
ً
ا عامددددددد

البيانددددددددات باسددددددددتخداا مقيدددددددداة لعاليددددددددة الددددددددذات االنفعاليددددددددة، ومقيدددددددداة الحساسددددددددية البيب  صددددددددية، 
نفسدددددية مدددددن  دددددال  ومقيددددداة الصدددددالبة النفسدددددية. وك دددددفد النتدددددائج عدددددن إم انيدددددة التببدددددض بالصدددددالبة ال
ا.
ً
 لعالية الذات االنفعالية والحساسية البيب  صية علل نحو  ا  إحصائيددددد

ا إ ددددل التعددددر  علددددل األل ددددا  الالعقالنيددددة 2017وهدددددلد   اسددددة مصددددوفى  ليددددر عوددددا ع   
وأعدددددرا  ال  صددددددية الت نصيدددددة كمنبددددددب بالحساسددددددية االنفعاليدددددة لدددددددى املدددددراهقيي املكفددددددوليي، بلغددددددد 

 14.3متوسدددد  أعمدددددا هم ،ا وطالبددددة مددددن املددددراهقيي املكفددددوليي بمد سددددة النددددو  باملنياطالبدددد 28العينددددة 
طبل عليام مقياتلس ا وراب ال  صية الت نصية  الحساسية االنفعالية مدن إعددا  الباحدث  ،عاما
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واتضدددددم مددددن النتدددددائج وجدددددو  عالقدددددة  الدددددة  ،ومقيدددداة األل دددددا  الالعقالنيدددددة مدددددن إعدددددا  إ اددددداب البدددددبالوى 
سية االنفعالية وكر من األل دا  الالعقالنيدة وا دوراب ال  صدية الت نصيدة، كمدا موجبة بيي الحسا

 يمكن التببض بالحساسية االنفعالية مناما .

ا للتتكد من لعالية اال شا  السدلوكى الجدد ل قدل 2018وتصدت   اسة نالة لرإ ال الالل  
طددالب، طبددل علدديام  10 فدد  الحساسددية االنفعاليددة السددالبة لدددى طددالب الجامعددة بلدد  عددد  العينددة 

وتبديي لعاليدة  ،مقياة الحساسدية االنفعاليدة السدالبة والبرندامج السدلوكى الجدد ل مدن إعددا  الباح(دة
البرنامج قل  ف  الحساسية االنغعالية السالبة لدى الوالب .كمدا اسدتمرت لعاليدة البرندامج  دال  

 لترة املتابعة .

الحساسدددددددية اللائددددددددة  لددددددددى الودددددددالب  ا بد اسدددددددة عدددددددن2018وقددددددداا القدددددددل أحمدددددددد اإلقبدددددددا ل     
طالبا وطالبة مدن املتفدوقيي،  طبدل علديام اسد بانة مدن  120املتفوقيي، بمحالظة الليث، بل  عد هم 

وت دددير النتدددائج إ دددل أي   جدددة الحساسدددية لددددى العيندددة كاندددد متوسدددوة، كمدددا التوجدددد لدددروو  ،إعددددا ة
وو  الدة قدل الحساسدية  ولقدا للمرحلدة  الة بديي الودالب والوالبدات قدل الحساسدية،  كدذا لدم توجدد لدر 

 ال(انوية ا . –الد اسية  املتوسوة 

ا لسحساسددددية االنفعاليددددة لدددددى 2019وتعر ددددد   اسددددة  ريددددا القرطوبيددددة وأحمددددد الفددددواعير 
طالبددا وطالبددة مددن املعدداقيي  65املعدداقيي سددمعيا ب ليددة ال لدديج قددل سددلونة عمدداي،  وت ونددد العينددة مددن 

ساسددية االنفعاليددة مددن إعدددا  أبددو منصددو  بعددد ترجمتددى إ ددل أب ديددة سددمعيا، طبددل علدديام مقيدداة الح
الهجداء األصدبالل، وتبديي النتددائج أي مسدتوى الحساسدية االنفعاليدة لددد ام كداي متوسدوا، كمدا التوجددد 

 ، ابعدددة  ، ال(دددة ، انيدددة ،إندددالا والسدددنة الد اسدددية   او دددل -لدددروو  الدددة بددديي الودددالب تعدددلى للندددوف  ذكدددو  
  امسة ا.

ا   اسددددة عددددن الحساسددددية االنفعاليددددة وعالقتاددددا ب دددددعل 2020مسددددعد حلدددديم  أجددددرت  ريددددا 
طالبددا وطالبددة  689املمدا ات االجتماعيددة والتل ددض األكددا ي س لدددى طددالب جامعددة اللقددازيل، بلدد  عددد هم 

ب ليدات التربيددة، ات اب، العلددوا،  طبدل علدديام مقدداييس الحساسدية االنفعاليددة، املمددا ات االجتماعيددة، 
دددا ي  س، وت ددددير النتددددائج إ ددددل عدددددا وجددددو  لددددروو  الددددة بدددديي الددددذكو  واإلنددددال قددددل الحساسددددية التل ددددض االكد

االنفعاليددددة، ووجدددددت عالقددددة  الددددة موجبددددة بدددديي الحساسددددية االنفعاليددددة  وكددددر مددددن القصددددو قل املمددددا ات 
 االجتماعية والتل ض األكا ي س .

وغيددددر املقا نددددة بدددديي املددددراهقيي الالجيدددديي  ) 2021Lan & Moscardino(حاولددددد   اسددددة 
الالجيددديي مدددن سددد اي الريدددل والح دددر قدددل الحساسدددية االنفعاليدددة ت ددداة التعبيدددرات الوجميدددة االنفعاليدددة 

ال ددددو ا، هددددذا باإل ددددالة إ ددددل تحديددددد العالقددددة بدددديي  -الحددددلي – الغ ددددح – الدالددددة علددددل  السددددعا ة 
 ا مدددددن الالجيددددديي الصدددددينييي169الحساسدددددية االنفعاليدددددة وامل دددددكالت مدددددى األقدددددراي. وشدددددا   بالد اسدددددة  

وأقددرانام غيددر الالجيدديي بمرحلددة املراهقددة. وتددم القيدداة باسددتخداا مممددة تمييددس التعبيددرات االنفعاليددة، 
و قدي مسددتوى كمدا قدداا املعلمدوي بتقدددير مسدتوى امل ددكالت مدى األقددراي. وأوضدحد النتددائج وجدو  لددرو 

دددانوا أكرددددر حساسددددية انفعاليددددة لتعبيدددد الحساسددددية االنفعاليددددة  ري الغ ددددح إذ أي املددددراهقيي الالجيدددديي كد
ا بددددديي الحساسدددددية االنفعاليدددددة 

ً
والسدددددعا ة عدددددن أقدددددرانام غيدددددر الالجيددددديي، ووجدددددو  عالقدددددة  الدددددة إحصائيدددددددددد

ددداي الالجيددددوي أكرددددر معاي ددددة  وامل ددددكالت مددددى األقددددراي، وتوسدددد  حالددددة السجددددوء لتلددددم العالقددددة  حيددددث كد
 للم كالت مى األقراي.



الحساسية االنفعالية وتقدير الذات لدى طالب الجامعة ذوى 
 والتوقعات الوالديةالتنظيم السلوكى  من مستويات متباينة

 بسيونى بسيونى السيد سليم /دأ.    

 أحمد علي محمد إبراهيم الكبير /د     
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حساسددددية االنفعاليددددة ا   اسددددة عددددن اإلسددددماا البسددددبس لس2021أجددددرى علددددل محمددددو  شددددعيح   
طالبددا  1013والقلددل واالكتيدداب قددل التببددض ب ددو ة الحيدداة لدددى طددالب الجامعددة، بلدد  عددد  ألددرا  العينددة 

وطالبة ب لية التربية، طبدل علديام املقداييس التاليدة: الحساسدية االنفعاليدة، القلدل، االكتيداب، جدو ة 
ن  دال  تلدم املتغيدرات علدل الترتيدح التدا ل الحياة، وتبيي من النتائج انى يمكدن التببدض ب دو ة الحيداة مد

  : القلل، االكتياب، الحساسية االنفعالية .

ويتضدددم مدددن تلدددم الد اسدددات أي هندددا  ا تباطددددا موجبدددا بددديي الحساسدددية االنفعاليدددة ولعدددد   
واألل دددا  الالعقالنيدددة   مصدددوفى  ،ا2015 ،السددلوكيات السدددلبية كسدددلو  الرر دددرة   أكدددرا لتحدددل زيدددداي

 ا . 2021 ،والقلل واالكتياب   علل محمو  شعيح ،ا2017،  لير عوا ع

 دراسات تناولت تنظيم الذات لدى طالب الجامعة -2

إ دل تحديدد العالقدة بديي تنظديم الدذات   ) 2014Tilfarlioglu & Delbesoglugil(  اسدة هددلد 
ا مدن طدالب 383  وتقدير الذات واالت اة نحدو تعلدم اللغدات األجنصيدة. وبلد  عدد  امل دا كيي بالد اسدة

جامعدددة جازيان ددددح. وتدددم إعدددددا  بوا يدددة قيدددداة اشدددتملد علددددل متغيدددرات تنظدددديم الدددذات وتقدددددير الددددذات 
واالت دددددداة نحددددددو تعلددددددم اللغددددددات األجنصيددددددة. وأشددددددا ت النتددددددائج إ ددددددل وجددددددو  عالقددددددة ا تباطيددددددة موجبددددددة  الددددددة 

ا بددديي تنظددديم الدددذات وكدددر مدددن تقددددير الدددذات واالت ددداة نحدددو تعلدددم اللغدددات ا
ً
ألجنصيدددة واإلن ددداز إحصائيددددددد

 األكا ي ي ااا.

بد اسددة عددن تنظدديم الددذات االنفعددا ي كمنبددب بتقدددير الددذات والر ددا   ) .2014Gul et al(وقدداا  
ا مددددن طددددالب وطالبددددات الجامعددددة، الددددذين 160عددددن الحيدددداة لدددددى طددددالب الجامعددددة. وشددددا   بالد اسددددة  

ا. وتدم القيداة باسدتخدا25ا إ دل  18تراوحد أعما هم من  
ً
ا مقيداة تنظديم الدذات االنفعدا ي، ا عامددددد

ومقيدددداة  وزنبددددرإ لتقدددددير الددددذات، ومقيدددداة الر ددددا عددددن الحيدددداة. وك ددددفد النتددددائج عددددن وجددددو  عالقددددة 
ا بدددديي تنظدددديم الددددذات االنفعددددا ي وكددددر مددددن الر ددددا عددددن الحيدددداة وتقدددددير 

ً
ا تباطيددددة موجبددددة  الددددة إحصائيدددددددد

ا 
ً
 بيي تقدير الذات والر ا عن الحياة.الذات. كما وجدت عالقة ا تباطية موجبة  الة إحصائيدددد

الك ددل عددن العالقددة بدديي تنظدديم  2018Umerenkova et al. (-n Garzo(  اسددةواسددتادلد 
دددددا ي ي لدددددددى طددددددالب الجامعددددددة.  دددددا ي ي واأل اء األكد الددددددذات واالز هددددددا  النف ددددددلي، والصددددددحة، والتل ددددددض األكد

بلدددد  املتوسدددد  العمددددري إنددددالا. و  %72.2ا مددددن طددددالب الجامعددددة مددددن كددددال الجبسدددديي  363وشددددا   ااددددا  
ا. وتدددم جمدددى البياندددات باسدددتخداا بوا يدددة للقيددداة م دددتملة علدددل املتغيدددرات عامدددا22لمدددضالء امل دددا كيي  

ا بددددديي تنظددددديم الدددددذات وكدددددر مدددددن 
ً
سدددددالفة الدددددذكر. وبيبدددددد النتدددددائج وجدددددو  عالقدددددة موجبدددددة  الدددددة إحصائيدددددددددد

ا بدددددد
ً
يي تنظدددددديم الددددددذات والتل ددددددض االز هددددددا  النف ددددددلي والصددددددحة العامددددددة، وعالقددددددة سددددددالبة  الددددددة إحصائيدددددددددد

ا بدددالتل ض األكدددا ي ي 
ً
داي منصيدددددد ا بالصدددحة واإلز هددا  النف دددلي، كمدددا كد

ً
دا ي ي. وكددداي تنظددديم الددذات منصيدددددد األكد

 علل نحو سالح واأل اء األكا ي ي علل نحو موجح.

  اسددة  عددن العالقددة بدديي تنظدديم الددذات وال ددغوس األكا يميددة  ) .2018Ramli et al(وأجددرى 
ا مددن طددالب الجامعددة 384عقليددة لدددى طددالب الجامعددة. وكانددد عينددة الد اسددة متم(لددة قددي  واليقظددة ال

بماليسيا. وك فد النتائج عن وجو  عالقة ا تباطية سدالبة بديي تنظديم الدذات وال دغوس األكا يميدة، 
وعالقدة موجبدة بديي اليقظدة العقليددة وتنظديم الدذات، وعالقدة سددالبة بديي اليقظدة العقليدة وال ددغوس 

 يمية. األكا 
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إ ددل الك ددل عددن اسددتراتي يات تنظدديم الددذات  ) .2020Limone  et al(  اسددة وهدددلد 
دددددددا ي ي لدددددددددى طددددددددالب   اسددددددددتراتي يات ااملعرلددددددددة ومددددددددا و اء املعرلددددددددة وإ ا ة الوقدددددددددا كمنبددددددددب بددددددددالتل ض األكد

ا مددن طددالب وطالبددات الجامعددة بمتوسدد  عمددري 450الجامعددة. وأجريددد الد اسددة علددل عينددة قواممددا  
دا ي ي لددد ا عام21.8  ا. وتددم جمددى البيانددات باسددتخداا مقيدداة التل ددض األكد

ً
، ومقيدداة إ ا ة Tuckmanدددددد

الوقد، ومقياة مما ات املعرلة وما و اء املعرلة والتفكير الناقد. وأألمدرت النتدائج وجدو  عالقدة بديي 
ة وإ ا ة تنظددديم الدددذت والتفكيدددر الناقدددد كمدددا  أي اسدددتراتي يات تنظددديم الدددذات املعرليدددة والدددو اء معرليددد

ددا ي ي لدددددى طدددالب الجامعددددة. وكاندددد هندددا  لددددروو قدددي متغيددددرات   باإلن ددداز األكد
ً
ا  اال

ً
الوقدددد كاندددد منصيددددددددد

ددددانوا أكردددددر تل دددددض  الد اسدددددة تعدددددلى لعامدددددر الندددددوف، حيدددددث انخف دددددد مسدددددتويات إ ا ة الدددددذكو  للوقدددددد وكد
ا وإن اًزا.

ً
ا مقا نة باإلنال اللواتي كن أكرر  بودددد

ً
 أكا يميدددد

بد اسدددة العالقدددة بدديي تنظددديم الدددذات األكدددا ي ي   2020alhah & Al Zoubi (Saw(وقدداا 
وتقدير الذات والتوجدى نادو المدد  لددى طدالب الجامعدة، والك دل عدن الفدروو قدي املتغيدرات سدالفة 

ا ملتغير النوف. وانووت عينة الد اسة علل  
ً
ا من طالب جامعدة إ بدد األهليدة. وأألمدرت 463الذكر تبعددددد
دددا ي ي ب ددددر مددددن تقدددددير الددددذات النتددددائج و  ا بدددديي تنظدددديم الددددذات األكد

ً
جددددو  عالقددددة موجبددددة  الددددة إحصائيددددددددد

ت قي هذة املتغيرات لصالم اإلنال.
ً
 والتوجى نحو المد ، ووجو  لروو  الة إحصائيدددد

إ ددل تحديددد العالقددة بدديي ممددا ات تنظدديم   ) 2021Yavuzalp & Bahcivan(وهدددلد   اسددة 
ددددا ي ي لددددددى طدددددالب الجامعدددددة. وشدددددا   الدددددذات واالسدددددتعدا  للدددددتعل م اإللكتروندددددي بالر دددددا واإلن ددددداز األكد

ا مدددددن طدددددالب الجامعدددددة بتركيدددددا. وتدددددم القيددددداة باسدددددتخداا مقيددددداة االسدددددتعدا  للدددددتعلم 749بالد اسدددددة  
اإللكترونددددددي، ومقيدددددداة التنظدددددديم الددددددذاتي للددددددتعلم عبددددددر االنترنددددددد، ومقيدددددداة الر ددددددا. وبيبددددددد النتددددددائج أي 

ددداي لددددى أ ددددر إي ددددالي قددددي تنظدددديم الددددذات قددددي هددددذا ا تبدددداس اسددددتعدا  طددددالب الجام عددددة للددددتعلم اإللكترونددددي كد
 ال تي، وهو ما انعكس ب  ر إي الي علل مستوى   اهم وتحصيلمم األكا ي ي.

بد اسدددة العالقدددة بددديي ممدددا ات تنظددديم الدددذات والدددذكاء االجتمدددا ي  ) 2021Hashem( وقددداا 
البات كليدة التربيدة ب امعدة األميدر سدواا ا من ط204لدى طالب الجامعة. وتم(لد عينة الد اسة قي  

بددددددن عبدددددددد العليدددددددل. وتددددددم إعددددددددا  مقياتدددددددلي تنظدددددديم الدددددددذات والدددددددذكاء االجتمددددددا ي وحسددددددداب  صائصدددددددمما 
ا موجبددة بدديي ممددا ات تنظدديم الددذات 

ً
السددي ومترية.  وك ددفد النتددائج عددن وجددو  عالقددة  الددة إحصائيددددددد

 ن  ال  مما ات تنظيم الذات. والذكاء االجتما ي. وأمكن التببض بالذكاء االجتما ي م

ويبدددو مددن تلددم الد اسددات  أي هنددا  عالقددة بدديي تنظدديم الددذات وتقدددير الددذات لدددى طددالب  
 2014Tilfarlioglu & Delbesoglugil (  ،)2014Gul et al. (، Sawalhah(الجامعدة كمدا قدل   اسدة :

& Al Zoubi (2020) 

كم ددددوي مددددن م وندددددات  -ن النقددددد كمددددا إي هنددددا  عالقددددة بدددديي تنظدددديم الددددذات والحساسددددية مدددد 
 ) .2020Limone  et al(الحساسية االنغعالية 

 دراسات تناولت التوقعات الوالدية لدى طالب الجامعة: -3

نحددددو التببددددض مددددن  ددددال  التوقعددددات الوالديددددة بااللتحدددداو   ) 2012Depew(سددددعد   اسددددة 
لوالددين لددم يصدال ملسددتوى ا مددن طدالب الجامعددة 1607بدالتعليم الجدامالي. وتم(لددد عيندة الد اسددة قدي  

التعلددددددديم الجدددددددامالي. وتدددددددم القيددددددداة باسدددددددتخداا اسدددددددتما ة املسدددددددتوى االجتمدددددددا ي االقتصدددددددا ي لرسدددددددرة، 



الحساسية االنفعالية وتقدير الذات لدى طالب الجامعة ذوى 
 والتوقعات الوالديةالتنظيم السلوكى  من مستويات متباينة

 بسيونى بسيونى السيد سليم /دأ.    

 أحمد علي محمد إبراهيم الكبير /د     
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ومقيدددددداة التوقعددددددات الوالديددددددة. وأوضددددددحد النتددددددائج أي التوقعددددددات الوالديددددددة كمددددددا يعكسددددددما التواصددددددر 
ي وامل دا كة الوالديدة الوالدح، والجمدو  األسدرية لتدولير نفقدات التعلديم الجدامال –األسدري بديي الوالدد 

قدددددي ا تيدددددا  مقدددددر ات املد سدددددة ال(انويدددددة كاندددددد منصيدددددات بااللتحددددداو الجدددددامالي. كمدددددا ا تبودددددد التوقعدددددات 
ا.
ً
 الوالدية باإلن از األكا ي ي علل نحو  ا  إحصائيددددد

بد اسدة  العالقدة بديي التوقعدات الوالديدة وال دغوس األكا يميددة  ) .2013Saw et al(وقداا 
ا مدن 856ا مدن طدالب الجامعدة األمدريكييي البدي ، و 836ة. وت وند العينة مدن  لدى طالب الجامع

أقددددرانام األسدددديوأمريكييي. وأوضددددحد النتددددائج ا تفدددداف مسددددتويات ال ددددغوس األكا يميددددة واألسددددرية لدددددى 
دددا ي ي مددددن  ددددال  التوقعددددات الوالديددددة املرتبوددددة  الوددددالب األسدددديوأمريكييي. وأمكددددن التببددددض بددددالقلل األكد

  ي ي الحا ي.باأل اء األكا

الك ددل عددن تددت ير التوقعددات الوالديددة والتفدداؤ   ) .2015Vithya et al(وحاولددد   اسددة 
ا مددددن 107والتعلددددل بدددداألقراي قددددي السددددعا ة ال  صددددية لدددددى طالبددددات الجامعددددة. وتتلفددددد العينددددة مددددن  

 طالبددات الجامعددة، والددذين قدداموا باسددتكما  ا تبددا  التوجددى قددي الحيدداة، ومقيدداة مددد كات التوقعددات
الوالديدددة، ومقيددداة التعلددددل بددداألقراي، ومقيددداة أكسددددفو   للسدددعا ة. وأألمدددرت النتددددائج وجدددو  ا تبدددداس 
ا بددديي مدددد كات التوقعددات الوالديدددة والتفددداؤ  والتعلدددل بدداألقراي بالسدددعا ة لددددى طالبدددات 

ً
 ا  إحصائيدددددددددد

 الجامعة.

سدري وتقددير الدذات   اسدة عدن العالقدة بديي األ اء الدوأليفي األ   ) .2017Shi et al(وأجدرى  
لدددى طددالب الجامعددة بالصدديي، والك ددل عددن املسدداندة االجتماعيددة كمتغيددر وسددي  قددي تلددم العالقددة. 

ا جامعدددددة. وقددددداا هددددضالء الودددددالب باسدددددتكما  30ا مدددددن طددددالب  2530وبلدددد  عدددددد  امل ددددا كيي بالد اسدددددة  
اة األسدددددري. مقيددددداة املسددددداندة االجتماعيدددددة املد كدددددة، ومقيددددداة  وزنبدددددرإ لتقددددددير الدددددذات، وأ اء القيددددد

ا بدديي األ اء الددوأليفي األسددري الجيددد القددائم علددل 
ً
وأألمددرت النتددائج وجددو  عالقددة موجبددة  الددة إحصائيددددد

التواصددر، وتحديددد األ وا ، وامل ددا كة الوجدانيددة واالسدددت ابة االنفعاليددة بتقدددير الددذات لدددى ألدددرا  
ا بيي املساند

ً
 ة االجتماعية وتقدير الذات. العينة. كما كاند هنا  عالقة موجبة  الة إحصائيدددد

بد اسدة  العالقدة بديي أسداليح املعاملدة الوالديدة ب در  ) 2018Hirata & Kamakura(وقداا 
ا مددددن 329مدددن النمددددو ال  ددددلي وتقدددددير الدددذات لدددددى طدددالب الجامعددددة. وت وندددد عينددددة الد اسدددة مددددن  

يقددديس أسدددداليح طدددالب الجامعدددة باليابددداي. وتدددم القيددداة باسددددتخداا مقيددداة السدددلوة الوالديدددة الدددذي 
املعاملدددددددة الوالديدددددددة التاليدددددددة: الديموقراطيدددددددة، وال سدددددددلوية وال سددددددداهلية، ومقيددددددداة النمدددددددو ال  ددددددددلي 
وتقدددير الددذات. وأألمددرت النتددائج إم انيددة التببددض بددالنمو ال  دددلي وتقدددير الددذات مددن  ددال  أسددلوب 

 املعاملة الديموقراطي.

قعددات الوالديددة والتل ددض   اسددة عددن  العالقددة بدديي التو  ) 2018Anwar & Qonita(وأجددرى 
دددا ي ي لدددددى طددددالب الجامعدددددة. وشددددا   بالد اسددددة   ا مددددن طدددددالب الجامعددددة بماليسيددددا. وتددددم جمدددددى 344األكد
ومقيدداة التل ددض   اWrang & Heppner, 2002البيانددات باسددتخداا مقيدداة التوقعددات الوالديددة  

ددددا ي ي   ا بدددددديي ا. وك ددددددفد النتددددددائج عددددددن وجددددددو  ا تبدددددداس سددددددالح  ا  إحصائTuckman, 1991األكد
ً
يددددددددددد

 التوقعات الوالدية والتل ض األكا ي ي لدى طالب الجامعة.

إ دددددل تحديدددددد العالقدددددة بددددديي التوقعدددددات الوالديدددددة واملدددددد كات   ) 2019Aoki(وهددددددلد   اسدددددة 
مفمددوا الددذاتا وال ددغوس األكا يميددة واالكتيدداب لدددى طددالب  –الذاتيددة  لعاليددة الددذات األكا يميددة 

ذكدو ا. وتدم  89 ،إندال 221ا من طالب الجامعة من كال الجبسديي  314الجامعة. وشا   بالد اسة  
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جمى البيانات باستخداا مقاييس لعاليدة الدذات األكا يميدة، مفمدوا الدذات االسدتقاللية، التوقعدات 
دددددا ي ي، ال ددددددغوس األكا يميددددددة، واالكتيدددددداب. وأوضددددددحد  الوالديددددددة املد كددددددة ذات الصددددددلة باإلن دددددداز األكد

دددددا ي ي النتددددددائج أي لعاليددددددة الددددددذات األ كا يميددددددة والتوقعددددددات الوالديددددددة املد كددددددة بخصددددددوا اإلن دددددداز األكد
منصيدددددددديي بال دددددددغوس األكا يميدددددددة واالكتيدددددداب، ل لمدددددددا أ    الوالدددددددح ا تفدددددداف سدددددددقل توقعدددددددات والديدددددددة 

 بخصوا تحصيلى الد اتلي كلما عايش مستويات مرتفعة من ال غوس األكا يمية واالكتياب.

 Shiعالقة بيي التوقعات الوالديدة وتقددير الدذات وتبيي من  الد اسات السابقة أي هنا   
)2017et al. ( كمدا أي أسداليح املعاملدة الوالديدة لمدا عالقدة بتقددير الدذات ،Hirata & Kamakura 

(2018) 

 دراسات تناولت العالقة بين الحساسية االنفعالية وتقدير الذات: -4

ي ال دددم قدددي الدددذات، والتل دددض إ دددل تحديدددد العالقدددة بددي  ) 2014Duru & Balkis(هدددلد   اسدددة 
دددددا ي ي  دددددا ي ي، هددددددذا باإل ددددددالة إ ددددددل تحديددددددد  و  التل ددددددض األكد دددددا ي ي، وتقدددددددير الددددددذات واإلن دددددداز األكد األكد
كمتغيددددر وسدددددي  قددددي العالقدددددة مدددددا بدددديي ال دددددم قددددي الدددددذات وتقددددددير الددددذات، وال دددددم قددددي الدددددذات واإلن ددددداز 

اموكدا ي الدذين تراوحدد أعمدا هم ا من طالب كلية التربيدة ب امعدة ب261األكا ي ي. وشا   بالد اسة  
ددا ي ي، ومقيددداة 30ا إ دددل  18مدددن   ا. وتدددم جمدددى البياندددات باسدددتخداا مقيددداة ايدددتكن للتل دددض األكد

ً
ا عامدددددددد

 وزنبددددددرإ لتقدددددددير الددددددذات، ومقيدددددداة ال ددددددم قددددددي الددددددذات. وبيبددددددد النتددددددائج وجددددددو  ا تبدددددداس سدددددددالح و ا  
ا بيي ال م قي الذات وتقدير الذات، وتوسد  الت

ً
ل دض األكدا ي ي لمدذا اال تبداس ب د ر جلةدي، إحصائيددددد

 كما توس  اإلن از األكا ي ي اال تباس بيي تقدير الذات والتل ض األكا ي ي.

 اسدة  العالقدة بديي الحساسدية االنفعاليدة ت داة ال دعو  بالنبدذ بد ) .2015Bungert et al(وقداا 
ا مدددددن 77د اسدددددة قدددددي  ب دددددر مدددددن شددددددة أعدددددرا  ال  صدددددية الحديدددددة وتقددددددير الدددددذات. وتم(لدددددد عيندددددة ال

ا مددددن 75ا مددددن املتعاليددددات مددددن اال ددددوراب، و 15السدددديدات ذوات ا ددددوراب ال  صددددية الحديددددة، و 
السددديدات الالتدددي ال يعدددانيي مدددن اال دددوراب، مدددى مراعددداة الت دددالض بددديي املجموعدددات قدددي السدددن ومسدددتوى 

سددددد ة التعلددددديم. وتدددددم جمدددددى البياندددددات باسدددددتخداا اسدددددتصياي الحسساسدددددية نحدددددو ال دددددعو  بالنبدددددذ، والب
امل تصددددرة مددددن قائمددددة أعددددرا  ال  صددددية الحديددددة، ومقيدددداة صدددددمات الوفولددددة ومقيدددداة  وزنبدددددرإ 
لتقدددددير الددددذات. وأألمددددرت النتددددائج ا تفدددداف مسددددتويات الحساسددددية للددددرل  االجتمددددا ي لدددددى م موعددددة 
السددددددديدات ذوات ا دددددددوراب ال  صدددددددية الحديدددددددة واملتعاليدددددددات مندددددددى. ووجددددددددت عالقدددددددة سدددددددالبة  الدددددددة 

ا بدديي تقددد
ً
ير الددذات و الحساسددية نحددو ال ددعو  بالنبددذ وكددذلم أعددرا  ال  صددية الحديددة. إحصائيددددددد

كما توس  تقدير الذات املنخف  العالقة بيي الحساسدية نحدو ال دعو  بالنبدذ وأعدرا  ا دوراب 
 ال  صية الحدية.

  اسدة عدن العالقدة بديي تقددير الدذات واالسدتقاللية ولعاليدة   ) .2015Iancu et al(وأجدرى 
ا مدددن ذوي 32الدددذات لددددى األلدددرا  ذوي ا دددوراب القلدددل االجتمدددا ي. وشدددا   بالد اسدددة  الدددذات ونقدددد 

للقلدددددل  Liebowitzا مدددددن األ دددددحاء. وتدددددم جمدددددى البياندددددات باسدددددتخداا مقيددددداة 30ا دددددوراب القلدددددل و 
االجتمدددددا ي، ومقيددددداة  وزنبدددددرإ لتقددددددير الدددددذات، واسدددددتصياي ال بدددددرات االكتيابيدددددة لقيددددداة نقدددددد الدددددذات 

د النتددائج وجددو  ا تبدداس  ا  سددالح بدديي نقددد الددذات  وتقدددير الددذات و وكددذا ولعاليددة الددذات. وأوضددح
ا بدديي تقدددير 

ً
وجددو  عالقددة موجبددة بدديي نقددد الددذات  واالعتما يددة. ووجدددت عالقددة سددالبة  الددة إحصائيدددددد

 الذات ولعالية الذات املصحوبة بالقلل االجتما ل . 
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ماعيدة وتقددير الدذات والنبدذ لرس الحساسية االجت ملعرلة ) 2015Yang(وتصدت   اسة  
االجتمدددددا ي املدددددد  . ولتحقيدددددل ذلدددددم تدددددم إجدددددراء  دددددالل ت دددددا ب أسدددددفرت نتائ مدددددا عمدددددا يلدددددي: انخف دددددد 
مسدددتويات تقدددددير الدددذات وزا  ال ددددعو  بالنبددددذ االجتمدددا ي املددددد   لدددددى ذوي املسدددتويات املرتفعددددة مددددن 

لتغذيددة الراجعدددة التدددي لددرس الحساسدددية االجتماعيددة بعدددد قدددراءة إحدددى النصدددوا التددي تعر دددوا ليادددا ل
ت ددعرهم بددال لي والحددرإ. وقددي الت ربددة ال(انيددة، ا تددب  لددرس الحساسددية االجتماعيددة بتقدددير الددذات 

 علل نحو سالح إ ر تعر  امل ا كيي للتغذية الراجعة التي ت سم بالغمو  أو السلبية. 

 تحديددد العالقددة بدديي الحساسددية ال لقيددة ) .2017Rahnama et al(واسددتادلد   اسددة 
ا مدددددددن املمر دددددددات. وتدددددددم جمدددددددى البياندددددددات 204وتقددددددددير الدددددددذات لددددددددى املمر دددددددات. وشدددددددا   بالد اسدددددددة  

لسحساسددددددية األ القيددددددة ومقيدددددداة  Lützénباسددددددتخداا اسددددددتصياي العوامددددددر الديموجراليددددددة، ومقيدددددداة 
 وزنبرإ لتقدير الدذات. وأوضدحد النتدائج وجدو  عالقدة موجبدة ذات  اللدة إحصدائية بديي الحساسدية 

ا ملسددتوى التعلدديم األ القيددة وتقدد
ً
ا قددي تقدددير الددذات تبعددددددد

ً
دير الددذات. وكانددد هنددا  لددروو  الددة إحصائيددددد

 لصالم املستوى التعلي س األعلل.

إ دل معرلدة العالقدة بديي الحساسدية االنفعاليدة   (Usman & Khan , 2019)وهدلد   اسدة
مددددن الددددذكو   120ينددددة مدددن الددددرل  وكددددر مددددن تقدددددير الددددذات، االكتيدددداب، جدددو ة الحيدددداة، وبلدددد  عددددد  الع

طبدددل علددديام مقيددداة الحساسدددية  ،عامدددا 30.9واإلندددال غيدددر القدددا  ين علدددل اإلن ددداب بمتوسددد  عمدددرى 
ومقياة جدو ة الحيداة، ومدن بديي ماأسدفرت عندى  ،ومقياة االكتياب ومقياة  وزنبرإ لتقدير الذات

 النتائج وجو  عالقة سالبة بيي الحساسية االنفعالية وتقدير الذات 

نحددو تحديددد العالقددة بدديي الحساسددية نحددو ال ددعو   ) .2020Preti et al(ة وسددعد   اسدد
ا مدددددن 720بالنبدددددذ بددددداأل اء الدددددوأليفي الدددددنفس اجتمدددددا ي لددددددى املدددددراهقيي. وتتلفدددددد عيندددددة الد اسدددددة مدددددن  

املراهقيي، والذين قاموا باالسدت ابة علدل مقيداة الحساسدية نحدو ال دعو  بالنبدذ لرطفدا  ومقيداة 
االسددت ابة االجتماعيددةا. وبيبددد النتددائج إم انيددة – اجتمددا ي  تقدددير الددذات األ اء الددوأليفي الددنفس 

االسددت ابة االجتماعيددةا مددن  ددال  بعدددي – التببددض بدداأل اء الددوأليفي الددنفس اجتمددا ي  تقدددير الددذات 
القللا واملعرقدي  توقدى النبدذ مدن  -الحساسية نحو ال عو  بالنبذ مم(لة قي البعد االنفعا ي  الغ ح 

  ات رينا.

 & Duruتبدديي مددن الد اسددات السددابقة أي هنددا  عالقددة سددالبة بدديي ال ددم وتقدددير الددذات 
)2014Balkis (،  كمدددا وجددددت عالقدددة سدددالبة بددديي الحساسدددية االنفعاليدددة وتقددددير الدددذات و صوصدددا

، أي دا وجددت عالقدة سدالبة بديي نقدد الدذات ) .2015Bungert et al(الحساسية نحو ال عو  بالنبذ 
، كمدا وجددت عالقدة سدالبة بديي الحساسدية االجتماعيدة املفرطدة 2015ancu et al. (I(وتقددير الدذات 
، ووجدددددت عالقددددة موجبددددة بدددديي الحساسددددية ال لقيددددة وتقدددددير الددددذات ) 2015Yang(وتقدددددير الددددذات 

)2017Rahnama et al. (, 

 فروض الدراسة :

 يمكن صياغة لرو  الد اسة كما يلل :          

وو  الدة إحصددائيا قدل الحساسدية االنفعاليددة السدلبية لدددى طدالب الجامعددة الفدر  األو  : التوجدد لددر 
ولقدددددددا ملسدددددددتوى التنظددددددديم السدددددددلوكى   مدددددددنخف ، متوسددددددد ، مرتفدددددددى ا ومسدددددددتوى التوقعدددددددات 

 الوالدية كما يد كما األبناء   منخف ، متوس ، مرتفى ا .



 

 جامعة األزهر

ة بالقاهرةكلية التربي  

 مجلة التربية
 م2021لسنة  أكتوبر(، األول(، الجزء )192العدد: )

 

 

19 

الجامدددددددددعة ولقدددا  الفددر  ال(ددانى : التوجددد لددروو  الددة إحصددائيا قددل الحساسددية مددن النقددد  لدددى طددالب
ملسددددتوى التنظدددديم السددددلوكى   مددددنخف ، متوسدددد ، مرتفددددى ا ومسددددتوى التوقعددددات الوالديددددة 

 كما يد كما األبناء  منخف ، متوس ، مرتفى ا. 

الفدددددر  ال(الدددددث : التوجدددددد لدددددروو  الدددددة إحصدددددائيا قدددددل الحساسدددددية القائمدددددة علدددددل ال دددددم  لددددددى طدددددالب 
خف ، متوسدددددددد ، مرتفددددددددى ا ومسددددددددتوى الجامعددددددددة ولقددددددددا ملسددددددددتوى التنظدددددددديم السددددددددلوكى   مددددددددن

 التوقعات الوالدية كما يد كما األبناء   منخف ، متوس ، مرتفى ا .

الفدددر  الرابدددى : التوجدددد لدددروو  الدددة إحصدددائيا قدددل الد جدددة ال ليدددة لسحساسدددية االنفعاليدددة لددددى طدددالب 
الجامعددددددددة ولقددددددددا ملسددددددددتوى التنظدددددددديم السددددددددلوكى   مددددددددنخف ، متوسدددددددد ، مرتفددددددددى ا ومسددددددددتوى 

 لدية كما يد كما األبناء   منخف ، متوس ، مرتفى ا .التوقعات الوا

الفددر  ال ددامس :التوجددد لددروو  الددة إحصددائيا قددل تقدددير الددذات لدددى طددالب الجامعددة ولقددا ملسددتوى 
التنظدددددديم السددددددلوكى    مددددددنخف ، متوسدددددد ، مرتفدددددددى ا ومسددددددتوى التوقعددددددات الوالديددددددة كمدددددددا 

 يد كما األبناء   منخف ، متوس ، مرتفى ا .

: توعالقدددة سدددالبة  الدددة إحصدددائيا بددديي الحساسدددية االنفعاليدددة وتقددددير الدددذات  لددددى  الفدددر  السدددا ة
طددالب الجامعدددة ذوى املسدددتوى التنظدديم السدددلوكى  مدددنخف ، متوسدد ، مرتفدددى ا ومسدددتوى 

 التوقعات الوالدية كما يد كما األبناء  منخف ، متوس ، مرتفى ا .

 

 

 

 إجراءات الدراسة:

 
ا
  ينة الدراسة:  -اوال

والد اسدات  ،طالبا وطالبا مدن جامعدة األزهدر ب ليتدس التربيدة بنديي بالقداهرة 480الد اسة  شملد عينة
عامددددا وانحددددرا   21.8بمتوسدددد  قددددد ة  ،عامددددا 25 -18تراوحددددد أعمددددا هم مددددابيي  ،اإلنسدددانية بالقدددداهرة

 وليما يلل تو ي  لبع   صائص العينة : ،1.3معيا ى 

 ا1جدو   

 تنظيم السلوكى والتوقعات الوالديةتوزيى ألرا  العينة ولقا ملستوى ال

مستوى التنظيم  
 السلوكى

 مستوى  التوقعات   الوالدية
 املجموف

 مرتفى متوس  منخف 

 128 20 62 46 منخف 

 223 49 132 42 متوس 
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 129 33 69 27 مرتفى

 480 102 263 115 املجموف

، 129، واملرتفدددى 223، واملتوسددد  128ا أي ذوى التنظددديم املدددنخف  1اتضدددم مدددن جددددو    
 .102، واملرتفعة 263، واملتوسوة 115كما أي ذوى التوقعات الوالدية املنخف ة 

 ،هدذا وقدد تقسدديم الودالب ولقدا ملسددتوى التنظديم السدلوكى إ ددل  ال دة مسدتويات   مددنخف 
املسدتوى املدنخف  : تراوحدد   جدااام علدل مقيداة التنظديم السدلوكى  مرتفى ا ولقا ملا يلدل :،متوس 

وأمددا املسدددتوى املتوسددد  :   ،ا وهدددم يم(لددوي اإل بدددا ل األ ندددى 1.57ف  ،20.24 ا   ،  جدددة 22-15ابيي مدد 
ا  . بينمدا تراوحدد   جدات املسدتوى املرتفدى 1.09ف  ، 24.5  ا    26 -23لقد تراوحدد   جدااام مدابيي 

 ا وهم يم(لوي اال با ل األعلل .1.08ف  ،28.13  ا  30 – 27مابيي  

 ،الودالب ولقدا ملقيدداة التوقعدات الوالديدة  إ ددل  ال دة مسدتويات   مددنخف كمدا تدم تقسدديم 
، ف 25.56 ا     ،27-17مرتفى ا ولقدا ملددا يلدل : املسددتوى املدنخف  : تراوحددد   جدااام مددابيي،متوسد 
  ا    33-28ا وهدددم يم(لدددوي اإل بدددا ل األ ندددى . وأمدددا املسدددتوى املتوسددد  : تراوحدددد   جدددااام مدددابيي  2.07
ا وهدم يم(لدوي   1.3، ف 34.9  ا    38-33ا  . وتراوحد   جات املستوى املرتفى مدابيي 1.39ف  ،30.1

 اال با ل األعلل .

 
ا
 :أدوات الدراسة -ثانيا

 (مقياس التنظيم السلوكى )إ داد الباحثين -1

يقصد بالتنظيم السلوكى: العمر علل أ اء االشياء املولوبدة مدن الفدر  بدقدة متناهيدة مممدا 
مددد، بغيددة الوصددو  ألقدددلس   جددة مددن التنظدديم . وتددم صددياغة املفددر ات وهددل: أحددرا كلفدى ذلددم مددن ج

علل أ اء املماا بدقة متناهية ول  ر  منظم، أعتبر نف لس  قيدل جددا قدل ا اء األعمدا  امل لدل اادا، قدل 
كدددر األحدددوا  أحددداو  أي أكدددوي منظمدددا، أجيدددد التركيدددس لتحقيدددل هددددقل بصدددو ة منظمدددة، أحددداو  أي أكدددوي 

 ر شلب، أسالل جاهدا الوصو  ألعلل   جة من التنظيم عند القياا بعمر ما  . قيقا قل ك 

تددم حسدداب االتسدداو الدددا لل مددن  ددال  حسدداب معامددر اال تبدداس بدديي كددر مفددر ة والد جددة 
 ا2ويوضم ذلم جدو     ،ال لية للمقياة

 ا  2جدو   

 ا236معامر اال تباس بيي مفر ات مقياة التنظيم السلوكى والد جة ال لية  ي

 اال تباس املفر ة اال تباس املفر ة

1 0.592** 4 0.558** 

2 0.656** 5 0.645** 

3 0.501** 6 0.624** 

بالد جدددة  0.01ا أي جميدددى مفدددر ات املقيددداة تدددرتب  ا تباطدددا  اال عندددد مسدددتوى 2اتضدددم مدددن جددددو    
 ال لية للمقياة .
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 كما تم حساب صدو التحلير العاملل كما قل  الجدو  التا ل : 

 ا3جدو    

 ا236التحلير العاملل ملفر ات  مقياة التنظيم السلوكى   ي= 

 ال يوف ال  بى املفر ة

1 0.614* 0.377 

2 0.677* 0.459 

3 0.472* 0.223 

4 0.496* 0.246 

5 0.688* 0.474 

6 0.620* 0.484 

  2.162 الجذو  ال امنة

  39.035 نسبة التباين

يددى العبددا ات انتظمددد تحددد عامددر واحددد اطلددل عليددى التنظدديم ا أي جم 3تبدديي مددن جدددو    
 السلوكى .

. ويالحددددأ  اي املفحددددوا  0.737وأي دددا تددددم حسددداب ال(بددددات مدددن  ددددال  الفددددا كرونبدددا  الددددذى بلددد  
 ،  جدات ا 4أوالدل   ،  جداتا 5يست يح علدل املقيداة مدن  دال  ا تيدا  واحددة مدن : أوالدل ب ددة  

وبددذلم تتددراواح   جددات املقيدداة  ، لدد  ب دددة     جددة واحدددة ا  جددات ا أ لدد    جتددايا أ 3أحيانددا  
 .30-6مابيي 

 مقياس التوقعات الوالدية  ما يدر ها األبناء ) إ داد الباحثين ( -2

يقصددد بالتوقعددات الوالديددة : إ    األبندداء الجددامعييي ملددا يومدد  إليددى الوالددداي مددنام  بحيددث 
سة والعمر لوو إم انااام وقدد ااام ممدا  يصدعح ي ى األبواي  ووا مستقبلية  اصة اام قل الد ا

علدددددل األبنددددداء الوصدددددو  إ دددددل تحقيادددددا، وت دددددمن العبدددددا ات: يتوقدددددى والدددددداى م دددددس   جدددددة عاليدددددة مدددددن األ اء، 
عندددما كنددد طفددال لددم يددتفمم والددداى  ،يعدداقب س والددداى وأنددا صددغير إذا أ يددد عملددل بصددو ة غبددر كاملددة

قل كر شدلب، إذا لدم أحصدر علدل االمتيداز لدإن س لاشدر قدل أ واةي، يتوقى والداى م س أي أكوي األل ر 
ي ددى  ،يصددعح علددل تحقيددل توقعددات والددداى ،يريددد والددداى م ددس أي أكددوي  ائمددا متفوقددا ،نظددر والددداى

 والداى  ائما توقعات مستقبلية يصعح علل تحقيقما

تددم حسدداب االتسدداو الدددا لل مددن  ددال  حسدداب معامددر اال تبدداس بدديي كددر مفددر ة والد جددة 
 ويوضم ذلم الجدو  اتتى : ،ية للمقياةال ل

 ا 4جدو    
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 ا236معامر اال تباس بيي مفر ات مقياة التوقعات الوالدية  والد جة ال لية  ي

 اال تباس املفر ة اال تباس املفر ة

1 0.338** 5 0.516** 

2 0.556** 6 0.388** 

3 0.312** 7 0.339** 

4 0.530** 8 0.546** 

بالد جدددة  0.01ا أي جميدددى مفدددر ات املقيددداة تدددرتب  ا تباطدددا  اال عندددد مسدددتوى  4اتضدددم مدددن جددددو   
 ال لية للمقياة .

 كما تم حساب صدو التحلير العاملل كما قل  الجدو  التا ل : 

 

 

 

 

 

 

 ا 5جدو   

 ا236التحلير العاملل ملفر ات مقياة التوقعات الوالدية   ي

 ال يوف ال  بى املفر ة

1 0.541* 0.393 

2 0.301* 0.091 

3 0.310* 0.078 

4 0.714* 0.510 

5 0.464* 0.215 

6 0.628* 0.433 

7 0.304* 0.082 

8 0.641* 0.411 

  2.072 الجذو  ال امنة
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 ال يوف ال  بى املفر ة

  25.899 نسبة التباين

ا أي جميدى العبدا ات انتظمدد تحدد عامدر واحدد اطلدل عليدى التوقعدات  5تبيي مدن جددو    
 ء  .الوالدية من وجمة نظر األبنا

. ويالحددددأ  أي املفحددددوا  0.655وأي دددا تددددم حسددداب ال(بددددات مدددن  ددددال  الفددددا كرونبدددا  الددددذى بلددد  
 ،  جددات ا 4أوالددل   ،  جدداتا 5يسددت يح علددل املقيدداة مددن  ددال  ا تيددا  واحددد مددن : أوالددل ب دددة  

وبددذلم تتددراواح   جددات املقيدداة  ،  جددات ا أ لدد    جتددايا أ لدد  ب دددة     جددة واحدددة ا 3أحيانددا  
   جة . 40 -8ي مابي

 مقياس الحساسية االنفعالية ) إ داد الباحثين (-3

بنددداء علدددل اإلطدددا  النظدددرى والد اسدددات السدددابقة تدددم تحديدددد م وندددات الحساسدددية االنفعاليدددة  
 ليما يلل : الحساسية االنفعالية السلبية، الحساسية من النقد، الحساسية القائمة علل ال م 

 س ال اصة بالحساسية االنفعالية ومن بيناا :كما تم االطالف علل بع  املقايي

ا وي دددم بعددددين همدددا الحساسدددية 2015مقيددداة الحساسدددية االنفعاليدددة إعددددا  أكدددرا لتحدددل زيدددداي    -
 مفر ة  20االنفعالية املوجبة والسالبة ويت وي من 

ا و ي دددددددم  ال دددددددة أبعدددددددا  2017مقيددددددداة الحساسدددددددية االنفعاليدددددددة إعددددددددا  ال ددددددديماء محمدددددددو  سددددددداملاي   -
 مفر ة 27اسية االنفعالية املوجبة والسالبة واالبتعا  االنفعا ل ويت وي من الحس

 ،ا2017مقيدددداة الحساسددددية االنفعاليددددة للمددددراهقيي املكفددددوليي  إعدددددا  مصددددوفى  ليددددر عوددددا ع   -
 مفر ة   24ويت وي من 

بنددددا  28ا ويت دددوي مدددن 2018مقيددداة الحساسدددية االنفعاليدددة السدددلبية إعددددا  نالدددة لدددرإ ال دددالالل    -
 ،التفكيدددددر الالعقالندددددى ،والتحليددددر العددددداملل تدددددم التوصددددر إ دددددل  ال دددددة عوامددددر :  دددددعل االتدددددلاي االنفعددددا ل

 االبتعا  العاطفى .

مفدددر ة، وي دددم  27ا ويت دددوي مدددن 2020مقيددداة الحساسدددية االنفعاليدددة إعددددا  شددديرى مسدددعد حلددديم  -
 . ال ة أبعا  الحساسية املوجبة، الحساسية السالبة، االبتعا  العاطفى

 ،عبددددددا ة43ويت ددددددوي مددددددن  ،ا2021 ،مقيدددددداة الحساسددددددية االنفعاليددددددة   تعريددددددح علددددددل محمددددددو  شددددددعيح -
ويقدديس الحساسدددية االنفعاليدددة املوجمدددة نحدددو ات ددرين، الحساسدددية االنفعاليدددة املوجمدددة نحدددو الدددذات، 

 والتباعد االنفعا ل  

 :املقياس الحال  األبعاد التالية هذا وقد شمل

سددالبة  :    و  األلعددا   غيددر الوبيعيددة  كال ددعو  بالف ددر والحددلي  وسددوء الحساسددية االنفعاليددة  ال -
الظددددن  وتوقددددى عدددددا   ددددا ات ددددرين نحددددو األمددددو  الصددددا  ة مددددن الفددددر  وصددددعوبة  الددددتحكم قددددل انفعاالتددددى  
وامليددر إ ددل    الفعددر السددالح عنددد التعددر  للمواقددل الحياتيددة .واشددتمر ذلددم علددل العبددا ات التاليددة : 

لددل بددى علددل أكمددر وجددى  ولددا علددل سددمعتس، إذا أ وددتت أحددلي ك(يددرا، أشددعر بالف ددر أؤ ى العمددر امل 
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إذا أ ى زميلدل عملدى بصددو ة أل در م ددس، إذا ا يدد عملددل ب د ر غيددر مت امدر اعتبددر نف دلس لاشددال، إذا 
ا تكبدددد  ودددت لددداي ذلدددم ي عدددر ات دددروي يسدددييوي الظدددن لدددى، أعمدددر بد جدددة عاليدددة مدددن اإلتقددداي طدددو  

 لناة، يل ا  حح الناة  ل عندما ال يصد  م س أى  وت .الوقد حرصا علل   ا ا

الحساسددددية مددددن النقددددد  : و ددددى معددددايير عاليددددة مددددن األ اء تحسددددبا لالنتقددددا ات الصددددا  ة مددددن ات ددددرين، 
وتولعا للوصو  إ ل   جة مناسبة مدن الكمدا  .وشدمر العبدا ات اتتيدة : أ دى معدايير جدو ة عاليدة كدى 

أ ددى أهدددالا  ،ل ددلد  قددل الد اسددة اعتبددر نف ددلس لاشددال قددل كددر شددليء إذا ،ال أكددوي مددن الد جددة ال(انيددة 
عاليدة أكرددر مددن معظددم زمالةددى، مددا ألعلددى ولددو متقندا لدديس كاليددا، أحددرا علددل اي اكددوي األل ددر قددل كددر 
شدددلب، لدددددى تولعدددات صددددعبة املندددا ، ير ددددلس زمالةدددى مسددددتويات أقدددر عمددددا ا  ددداة لنف ددددلس، يصدددعح علددددل 

  لس.الوصو  إ ل املعايير التس أ عما لنف

الحساسدددية القائمدددة علدددل ال دددم: الحساسدددية نحدددو االعمدددا  التدددس يقدددوا اادددا بحيدددث تدددض ى ب ددد ر الئدددل، 
وتولد الريبدة عندد القيداا بدتى عمدر  ولدا مدن ا ائدى ب د ر غيدر مدتقن  وت دمن العبدا ات: إذا لدم أتقدن 

وا ااددا، مايفعلدى زمالةددى اعتبددر نف دلس أقددر مددنام، لددى شدد و  حددو  األعمدا  اليوميددة الصسدديوة التدس أقدد
الدقددة ال دددديدة شدددلب اساتددلس بالبسدددبة  دددل،  أؤ ى اعمددا ل اليوميدددة بد جدددة  قيقددة عدددن معظدددم الدددلمالء، 
أكددر  العمددر امل لددل بددى عدددة مددرات ممددا يسددتغرو وقتددا أطددو ، أققددلس وقتددا أطددو  ليمددا أقددوا بددى تغلبددا 

 ا6علل ال  و  بدا لل. وقد تم حساب االتساو الدا لل كما قل جدو    

 

 

 

 ا 6جدو    

معدددامالت اال تبددداس بدددديي كدددر مفدددر ة والد جددددة ال ليدددة للمقيددداة الفر ددددل الدددذى تبت دددس إليددددى مدددن مقيدددداة 
 ا236الحساسية االنفعالية  ي

الحساسية 
 السلبية

 اال تباس
الحساسية من 

 النقد
 اال تباس

الحساسية 
القائمة علل 
 ال م

 اال تباس

1 0.342** 2 0.441** 3 0.573** 

4 0.450** 5 0.500** 6 0.521** 

7 0.603** 8 0.489** 9 0.325** 

10 0.527** 11 0.495** 12 0.503** 

13 0.542** 14 0.571** 15 0.500** 

16 0.592** 17 0.427** 18 0.430** 

19 0.471** 20 0.481** - - 
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- - 21 0.239** - - 

ددددداي اال تبدددددداس بيناددددددا وبدددددديي م مددددددوف ا6وتبدددددديي مددددددن جدددددددو      لددددددد جات ا أي جميددددددى املفددددددر ات كد
. ممدددددا يدددددد  علدددددل االتسددددداو الددددددا لل  0.001للمقيددددداة الفر دددددل الدددددذى تبت دددددس إليدددددى  الدددددة عندددددد مسدددددتوى 

 للمفر ات .

كمدا تددم حسدداب مصددفولة اال تبدداس بدديي املقدداييس الفرعيددة والد جددة ال ليددة للمقيدداة وهددذا  
 ا  7مايبينى جدو    

 ا7جدو    

 ا236الد جة ال لية  يمصفولة اال تباس بيي مقاييس الحساسية االنفعالية و 

 املقياة
الحساسية من 

 النقد

 الحساسية القائمة

 علل ال م 
 الد جة ال لية

 **0.822 **0.405 **0.453 الحساسية السلبية

 **0.793 **0.336  الحساسية من النقد

 **0.700   الحساسية القائمة علل ال م

كمددا كانددد جميعمددا مرتبوددة  ،باطددا  االا أي جميددى املقدداييس مرتبوددة ببع ددما ا ت7اتضددم مددن جدددو    
 ا تباطا  اال بالد جة ال لية .

 ا يوضم ذلم : 8كما تم حساب الصدو العاملل ملقاييس الحساسية االنفعالية وجدو    

 ا8جدو    

 ،الحساسدددددية مدددددن النقدددددد ،التحليدددددر العددددداملل مل وندددددات الحساسدددددية االنفعاليدددددة : الحساسدددددية السدددددلبية
 ا236ل م    يالحساسية القائمة علل ا

 الحساسية القائمة علل ال م الحساسية من النقد الحساسية السلبية

 ال يوف ال  بى العبا ة ال يوف ال  بى العبا ة ال يوف ال  بى العبا ة

1 0.300* 0.074 2 0.446* 0.199 3 0.573* 0.392 

4 0.428* 0.183 5 0.373* 0.139 6 0.521* 0.298 

7 0.690* 0.476 8 0.574* 0.330 9 0.325* 0.090 

10 0.592* 0.350 11 0.510* 0.261 12 0.503* 0.386 

13 0.565* 0.319 14 0.653* 0.426 15 0.500* 0.196 

16 0.578* 0.335 17 0.518* 0.269 18 0.430* 0.098 
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 الحساسية القائمة علل ال م الحساسية من النقد الحساسية السلبية

19 

 

0.332* 

 

0.110 

 

20 0.395* 0.159  

21 0.304* 0.119 

الجذو  
 ال امنة

1.847 

 
2.725 1.419 

 23.657 30.276 26.389 التباين

كمدا أي  ،ا أي عبا ات الحساسية السلبية انتظمد تحدد عامدر واحدد8اتضم من جدو    
وكدذلم عبدا ات الحساسدية مدن  ،عبا ات الحساسية من ال م أي ا قدد انتظمدد تحدد عامدر واحدد

ال ليدددة ل دددر مدددن املقددداييس وتدددم حسددداب التحليدددر العددداملل للد جدددة  ،النقدددد انتظمدددد تحدددد عامدددر واحدددد
 الفرعية والد جة ال لية كما هو قل الجدو  التا ل :

 

 

 

 

 

 

 

 ا9جدو    

التحليددددر العدددداملل للد جددددة ال ليددددة ل ددددر مددددن املقدددداييس الفرعيددددة والد جددددة ال ليددددة ملقيدددداة الحساسددددية 
 ا236السلبية  

 ال يوف ال  بى املقياة

 0.667 *0.817 الحساسية السلبية

 0.612 *0.782 نقدالحساسية من ال

 0.519 *0.720 الحساسية من ال م

 0.998 *0.999 الد جة ال لية

  2.796 الجذو  ال امنة

  69.917 نسبة التباين
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تبدديي مدددن جددددو  اي جميددى املقددداييس الفرعيدددة والد جددة ال ليدددة قدددد انتظمددد تحدددد عامدددر واحدددد . 
 5حددددددد مددددددن : أوالددددددل ب دددددددة  ويالحددددددأ  اي املفحددددددوا يسددددددت يح علددددددل املقيدددددداة مددددددن  ددددددال  ا تيددددددا  وا

 ،  جدددات ا أ لددد    جتدددايا أ لددد  ب ددددة     جدددة واحددددة ا 3أحياندددا   ،  جدددات ا 4أوالدددل   ،  جددداتا
و  جددددات الحساسددددية مددددن  ،  جددددة 35 -7وبددددذلم تتددددراواح   جددددات الحساسددددية السددددلبية مددددابيي  مددددابيي 

د جدددددة ال ليدددددة وال ،  جدددددة30-6والحساسدددددية القائمدددددة علدددددل ال دددددم مدددددابيي  ،  جدددددة 40 -8النقدددددد مدددددابيي 
   جة . 105 -21للمقياة مابيي 

 ( 1983مقياس تقدير الذات ) إ داد : حسين الدرينى وآخرين  4

مفددر ة بع ددما إي ددالى واال ددر سددلبس،  وو ددى أمدداا كددر مفددر ة  30يت ددوي هددذا املقيدداة مددن  
وتددددم حسدددداب  ، 90 -30وتتددددراوح   جددددات املقيدددداة  مددددابيي    ،ال ابدددددا -احيانددددا  - ددددالل ا تيددددا ات :  غالبددددا

الصدددددو مددددن  ددددال  وجددددو  ا تبدددداس بدددديي هددددذا املقيدددداة وكددددر مددددن مقدددداييس ال جددددر واالتددددلاي االنفعددددا ل 
كمددددددا قدددددداا وا ددددددعو  ، 0.01واالجتماعيدددددة وكانددددددد اال تباطددددددات مددددددى هددددددذة املتغيددددددرات  الدددددة عنددددددد مسددددددتوى 

د املقيدداة  بحسددداب االتسدداو الددددا لل مددن  دددال  ا تبدداس كدددر مفددر ة بالد جدددة ال ليددة للمقيددداة  وكانددد
جميددددى معددددامالت اال تبدددداس  الددددة إحصددددائيا، كمددددا قدددداموا وا ددددعوا املقيدددداة بحسدددداب ال(بددددات مددددن  ددددال  

 . 0.76الت لئة النصفية ووصر إ ل 

وقدداا معددددا هددذة الد اسدددة بحسددح ال(بدددات مددن  دددال  الت لئددة النصدددفية علددل بعددد  طدددالب  
 .0.725ومن  ال  الفا كرونا  وكاي   0.73الجامعة ووصر ا ل 

 

 

 

 راسة ومناقشتها: نتاعج الد

 : نتاعج الفرض األول ومناقشتها

يدنص الفدر  األو  علدل : التوجدد لدروو  الدة إحصدائيا قدل الحساسدية االنفعاليدة السددلبية  
لدى طالب الجامعة ولقا ملستوى التنظيم السلوكى والتوقعات الوالدية . وللتحقدل مدن هدذا الفدر  

 كما هو بالجدو  التا ل : ا3×3تم حساب تحلير التباين ال(ناةى املتعد   

 ا10جدو   

تحليددر التبدداين ال دداا بالحساسددية االنفعاليددة السددلبية لدددى طددالب الجامعددة ولقددا ملسددتوى التنظدديم 
 السلوكى والتوقعات الوالدية

   جات الحرية م موف املرلعات مصد  التباين
متوس  
 املرلعات

قيمة،   
 ،و اللتاا

 ***4.289 53.024 2 106.048 مستوى التنظيم



الحساسية االنفعالية وتقدير الذات لدى طالب الجامعة ذوى 
 والتوقعات الوالديةالتنظيم السلوكى  من مستويات متباينة

 بسيونى بسيونى السيد سليم /دأ.    

 أحمد علي محمد إبراهيم الكبير /د     
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مستوى 
 التوقعات

165.798 2 82.899 6.705*** 

التوقع×التنظيم
 ات

 غ    0.645 7.972 4 31.890

  12.364 471 5823.270 ال وت

   479 6179.198 املجموف

 ،ا وجدددو  لدددروو  الدددة قدددل الحساسدددية االنفعاليدددة السدددلبية ولقدددا ملسدددتوى التنظددديم10تبدديي مدددن جددددو   
وليمدددددددا يلدددددددل  ،ينمدددددددا لدددددددم تكدددددددن قيمدددددددة ، ،  الدددددددة للتنظددددددديم قدددددددل التوقعددددددداتب ،وولقدددددددا ملسدددددددتوى التوقعدددددددات 

 املتوسوات واالنحرالات املعيا ية.

 ا 11جدو   

املتوسددددددددددوات واالنحرالددددددددددات املعيا يددددددددددة لسحساسددددددددددية االنفعاليددددددددددة السددددددددددلبية ولقددددددددددا ملسددددددددددتوى التنظدددددددددديم  
 والتوقعات

 ف ا ي املجموعة ف ا ي املجموعة

 مستوى  منخف 

 التنظيم  متوس 

 مرتفى

128 

223 

129 

23.
9 

24.
7 

25.
3 

3.3 

3.6 

3.8 

 ا1مستوى  منخف ة  

 ا2متوسوة    التوقعات

 ا3مرتفعة   

115 

263 

102 

23.7 

24.6 

25.8 

3.3 

3.6 

3.7 

 ا1  توقعات ، تنظيم

 ا2توقعات   منخف 

 ا3توقعات  

46 

62 

20 

23.
3 

24.
3 

24.
1 

3.1 

3.2 

3.7 

 ا1توقعات    ،تنظيم

 ا2توقعات    متوس 

 ا3ت  توقعا

42 

132 

49 

23.7 

24.6 

25.8 

3.5 

3.6 

3.6 

 ا1توقعات  ،تنظيم

 ا2توقعات    مرتفى

 ا3توقعات  

27 

69 

33 

24.
4 

24.
9 

26.
8 

3.3 

3.7 

3.9 

 

 العينة ك ر

 

480 

 

24.6 

 

3.6 
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ا بالبسددبة ملسددتوى التنظدديم السددلوكى   مددنخف ، متوسدد ، مرتفددى  10اتضددم مددن جدددو     
وليمدددا يلدددل نتدددائج ا تبدددا   ،. وكدددذا ولقدددا للتوقعدددات الوالديدددة 0.001 ا أي  قيمدددة    الدددة عندددد مسدددتوى 

 شاليى ملعرلة ات اهات و الالت الفروو :

 ا12جدو   

ا تبا  شداليى للفدروو قدل الحساسدية االنفعاليدة السدلبية ولقدا ملسدتوى التنظديم السدلوكى، ومسدتوى 
 التوقعات 

 مستوى 

 التنظيم

 منخف 

 128ي = 

 متوس 

 263ي= 

 مرتفى

ي= 
129 

 مستوى 

 التوقعات

 منخف 

 115ي=

 متوس 

 236ي=

 مرتفى

 102-ي

   - منخف    - منخف 

  - 0.89 متوس   - 0.75 متوس 

 - *1.26 *2.16 مرتفى - 0.61 *1.36 مرتفى

ويتضدم أي الفددروو الدالدة قددل الحساسددية السدلبية  لقدد  هددل مدابيي ذوى التنظدديم السددلوكى 
توسدددددددوات أي ذوى التنظددددددديم السدددددددلوكى املرتفدددددددى هدددددددم األعلدددددددل قدددددددل و املرتفدددددددى . وتبددددددديي مدددددددن امل ،املدددددددنخف 

الحساسددددية االنفعاليددددة السددددلبية، يلدددديام ذوو التنظدددديم املتوسدددد ،  ددددم ذوو التنظدددديم املددددنخف ، وهددددذا 
يع ددددددددس أنددددددددى كلمددددددددا زا  مسددددددددتوى التنظدددددددديم السددددددددلوكى كلمددددددددا ا تفعددددددددد الحساسددددددددية االنفعاليددددددددة السددددددددلبية، 

 حساسية االنفعالية السلبية.لال  ص املنظم جدا بوبيعة الحا  ي سم بال

و بالبسددددبة ملسددددتوى التوقعددددات الوالديددددة لقددددد كانددددد قيمددددة ،  ، اي ددددا  الددددة عنددددد مسددددتوى 
بمع ددس   ،وكددذا مددابيي املتوسد  واملرتفددى ،وكاندد الفددروو لقدد   الدة مددابيي املددنخف  واملرتفدى ،0.001

ليدة السدلبية، وهدذا يع دس أي أنى كلما كاند التوقعات االوالدية مرتفعة كلما زا ت الحساسية االنفعا
الوالددين اللدذاي اليفممدداي قدد ات وإم اندات ابنددامام بصدو ة  قيقددة ويغدالوي قدل توقعددااام نحدو األبندداء 
هددم بددذلم يغرسددوي لدديام الحساسددية االنفعاليددة السددلبية، لدداإلبن غيددر قددا   علددل أي يحقددل مايصتغيددى 

اللدذاي توقعااامدا منخف دة غيدر ذلدم لمدم  الوالداي منى ولذلم ي عر بالدونيدة، و بمدا كداي الوالدداي
وبالتدا ل الي ددوي حساسدا بدنفس   جدة االبددن الدذى يتوقدى منددى  ،اليم(لدوي عبيدا علدل البنددا النف دلس لالبدن

 والداة مستوى مرتفى من األ اء بد جة تفوو قد اتى .

 ،وتبدديي مددن النتددائج أي مسددتوى التنظدديم مددى مسددتوى التوقعددات كانددد قيمددة ، ، غيددر  الددة  
بددرغم ذلددم لددإي املدددقل قددل املتوسددوات يالحددأ أي أقددر م موعددة قددل الحساسددية االنفعاليددة السددلبية و 

داي مسددتوى التوقعددات الوالديددة لددد ام أي ددا  هددم  ذوو مسددتوى التنظدديم السددلوكى املددنخف  والددذين كد
ددددداي مسددددددتوى 23.3منخف ددددددة  ا ددددداي ذوو مسددددددتوى التنظدددددديم السددددددلوكى املرتفددددددى والددددددذ يددددددن كد ا قددددددل حدددددديي كد
ددانو أعلدددل املجموعدددات قدددل الحساسدددية االنفعاليدددة السدددلبية التوقعدددات ا لوالديدددة لدددد ام أي دددا مرتفعدددة كد

 ا.  26.8 ا

 :ي   سبق يتضح ما بالنظر إل  ماو 



الحساسية االنفعالية وتقدير الذات لدى طالب الجامعة ذوى 
 والتوقعات الوالديةالتنظيم السلوكى  من مستويات متباينة
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تددددل ا  الحساسددددية االنفعاليددددة السددددلبية املتم(لددددة قددددل   و  األلعددددا  غيددددر الوبيعيددددة للم(يددددرات العا يددددة  -
 ، كلمدددا زا  مسدددتوى التنظددديم السدددلوكى، كاإلحسددداة بالف دددر، الحدددلي، سدددوء الظدددن، ال دددو  الغدددام

ل ددددداي ذوو التنظددددديم السدددددلوكى املرتفدددددى أعلدددددل مدددددن غيدددددرهم قدددددل الحساسدددددية االنفعاليدددددة السدددددلبية، أى أي 
املنظمددوي سددلوكيا بد جددة عاليددة ي ددعروي بال دديل عندددما يتعر ددوي مل(يددرات سددلبية، لمددم متعددو وي 

صدة عنددما كاندد األمدو  غيدر منظمدة علل النظاا والدقة، وقدل ذات الوقدد ي دعروي بالحساسدية و ا
و بمدددددددا يرجدددددددى ذلدددددددم إ دددددددل أي ذوى التنظددددددديم املرتفدددددددى أكردددددددر قلقدددددددا وإحساسدددددددا مدددددددن ذوى التنظددددددديم  ،بدقدددددددة

املددنخف ،  لمدددن  صدددائص ال ددد ص املدددنظم بد جدددة مبلدد  ليادددا أي يتعامدددر مدددى امل(يدددرات املوجدددو ة قدددل 
علددل   جددة مددن النظدداا، ولكددن  بيئتددى بنددوف مددن الحيوددة والحددذ ، ويتوقددى مددن ات ددرين اي ي ونددوا أي ددا

عنددددددما يواجدددددى بكدددددم هائدددددر مدددددن التخدددددب  والع دددددوائية أ نددددداء التعامدددددر مدددددى الغيدددددر لعندئدددددذ يتولدددددد لديدددددى 
التعامددر معمددم بحساسددية، و اصددة أي املددنظم يبدددو منظمددا قددل كددر جوانددح حياتددى، لمددو يحددالأ علددل 

ى بإتقددداي، وال يمدددا ة املواعيدددد، وي سدددم بالدقدددة، وي دددوي علدددل مسدددتوى عدددا  مدددن الترتيدددح، ويدددض ى عملددد
ال سددويل، وعلددل العكددس لددإي الفو ددوى غالبددا ماي سددم بالالمبدداالة وعدددا االنلعدداإ وكسددر القواعددد، 

 والتصر  بتى طريقة ولو كاند مخالفة للعر  والقوانيي .

أي ا تل ا  الحساسية االنفعالية السلبية لوالب الجامعة كلمدا أ  كدوا اي  بداءهم يتوقعدوي ممدنام  -
أ اء أعلدل مدن إم اندااام وقدد ااام، لدإي التوقعدات الوالديدة املرتفعدة تدض ى إ دل الحساسدية مسدتويات 

االنفعاليددددددة السددددددلبية، وكلمددددددا انخفدددددد  مسددددددتوى التوقعددددددات الوالديددددددة كلمددددددا قلددددددد   جددددددة الحساسددددددية 
االنفعالية السدلبية، لبوبيعدة الحدا  يتولدى الوالدداي لي دوي أبنداؤهم قدل مسدتوى عل دس وم دس مرتفدى، 

وي تضدددحيات هائلددة مدددن أجددر ذلدددم، إال أي هددذا التوقدددى املرتفددى إذا كددداي مببيددا علدددل غيددر أسددداة ويقدددم
لددإي ذلددم ي ددعر اتبدداء واألبندداء بالف ددر قددل بندداء مسددتقبر م ددرو لمددم، لومددوح الوالدددين املرتفددى وغيددر 

 الواقالل ي ر باألبناء ويليد من   جة الحساسية االنفعالية لد ام .

ذين ي سددموي بمسدتوى مرتفددى قدل كدر مددن تنظديم الددذات والتوقعدات الوالديددة كمدا تبديي اي الوددالب الد -
ا  قدل حديي  الودالب الدذين يسدموي 26.8كانو اعلل املجموعات قل الحساسية االنفعالية السدلبية  ا= 

ددددددانو أقدددددددر املجموعدددددددات قدددددددل  بمسدددددددتوى مدددددددنخف  قدددددددل كدددددددر مدددددددن ن نظددددددديم الدددددددذات والتوقعدددددددات الوالديدددددددة كد
هددذا وقددد أوضددحد نتددائج بعدد  الد اسددات السددابقة أي  ،ا23.3 ا=  الحساسددية االنفعاليددة السددلبية

ددداي لمددددا مددددر و  إي دددالى علددددل ال  صددددية كاالز هددددا  النف ددددلس   )الد جدددة املعقولددددة مددددن تنظدددديم الددددذات كد
Garzon et al,2018)واإلن از األكا يى ،(Limone et al,2020)  والر ا ،(Sawalhah et al ,2020) 

 

 

  :تهانتاعج الفرض الثانى ومناقش 

يدددنص الفدددر  ال(ددداني علدددل : التوجدددد لدددروو  الدددة إحصدددائيا قدددل الحساسدددية مدددن النقدددد لدددددى  
 طالب الجامعة ولقا ملستوى التنظيم السلوكى والتوقعات الوالدية .

ا كمدددددا هدددددو 3×3وللتحقدددددل مدددددن هدددددذا الفدددددر  تدددددم حسددددداب تحليدددددر التبددددداين ال(نددددداةى املتعدددددد    
 بالجدو  اتتى :

 ا 13جدو   



 

 جامعة األزهر

ة بالقاهرةكلية التربي  

 مجلة التربية
 م2021لسنة  أكتوبر(، األول(، الجزء )192العدد: )

 

 

31 

ال دداا بالحساسددية مددن النقددد لدددى طددالب الجامعددة ولقددا ملسددتوى التنظدديم السددلوكى تحليددر التبدداين 
 والتوقعات الوالدية

 مصد  التباين
م موف 
 املرلعات

   جات الحرية
متوس  
 املرلعات

قيمة،   
 ،و اللتاا

 ***15.432 189.929 2 379.859 مستوى التنظيم

 ***14.332 176.398 2 752.796 مستوى التوقعات

 غ     1.151 14.162 4 56.647 التوقعات×يمالتنظ

  12.307 471 5796.898 ال وت

   479 6757.200 املجموف

وولقددددا  ،ا وجددددو  لددددروو  الددددة قددددل الحساسددددية مددددن النقددددد ولقددددا ملسددددتوى التنظدددديم13تبدددديي مددددن جدددددو    
سدددوات وليمدددا يلدددل املتو  ،بينمدددا لدددم تكدددن قيمدددة ، ،  الدددة للتنظددديم مدددى التوقعدددات ،ملسدددتوى التوقعدددات 

 واالنحرالات املعيا ية.

 ا14جدو    

 املتوسوات واالنحرالات املعيا ية لسحساسية من النقد ولقا ملستوى التنظيم  والتوقعات

 ف ا ي املجموعة ف ا ي املجموعة

 منخف مستوى 

 متوس  التنظيم 

 مرتفى

128 

223 

129 

27.1 

28.2 

30.5 

3.7 

3.5 

3.7 

 ا1منخف ة   مستوى  

 ا2سوة  متو     التوقعا

 ا3مرتفعة   

115 

263 

102 

26.8 

27.7 

29.5 

3.5 

3.5 

4.1 

 ا1تنظيم    توقعات 

 ا2منخف   توقعات  

 ا3توقعات  

46 

62 

20 

26.4 

27.3 

28.2 

3.5 

3.6 

4.1 

ا         1توقعات   تنظيم
 ا2توقعات     متوس 

 ا3توقعات  

42 

132 

49 

26.8 

28.5 

28.6 

3.7 

3.2 

3.7 

 ا1توقعات  ،تنظيم 

 ا2توقعات   رتفى م

 ا3توقعات  

27 

69 

33 

27.7 

30.3 

31.3 

 العينة ك ر 

 

480 

 

28.4 

 

3.8 

 

ا بالبسددبة ملسددتوى التنظدديم السددلوكى   مددنخف ، متوسدد ، مرتفددى  13اتضددم مددن جدددو     
وليمددددا يلددددل نتددددائج  ،وكددددذا ولقددددا ملسددددتوى لتوقعددددات الوالديددددة ،0.001ا أي قيمددددة    الددددة عنددددد مسددددتوى 

 الالت الفروو:ا تبا  شالية لد

 ا15جدو   



الحساسية االنفعالية وتقدير الذات لدى طالب الجامعة ذوى 
 والتوقعات الوالديةالتنظيم السلوكى  من مستويات متباينة

 بسيونى بسيونى السيد سليم /دأ.    
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 ا تبا  شاليى للفروو قل الحساسية من النقد ولقا ملستوى التنظيم السلوكى، ومستوى التوقعات 

 مستوى 

 التنظيم

 منخف 

 128ي =  

 متوس  

 263ي= 

 مرتفى

ي= 
129 

 مستوى 

 التوقعات

 منخف 

 115ي=

 متوس 

 236ي=

 مرتفى

 102-ي

   - منخف    - منخف 

  - *1.90 وس مت   *1.07 متوس 

 - 0.76 *2.66 مرتفى - *1.87 *2.94 مرتفى

و  ،واملتوسد  ،ويتضم أي الفروو  الة  بديي جميدى مسدتوبات التنظديم السدلوكى املدنخف 
املرتفى. وتبيي من املتوسوات أي ذوى التنظيم السدلوكى املرتفدى هدم األعلدل قدل الحساسدية مدن النقدد، 

لتنظدديم املددنخف ، وهددذا يع ددس أنددى كلمددا زا  مسددتوى التنظدديم يلدديام ذوو التنظدديم املتوسدد ،  ددم ذوو ا
السددلوكى كلمددا ا تفعددد الحساسددية مددن النقددد، لال دد ص املددنظم جدددا بوبيعددة الحددا  يخشددلس النقددد 
ويتحاشلس االنتقا ات املوجمة إلية ولذلم لمو حريص علل التنظديم السدلوكى حتدس اليددف م داال ألحدد 

 لنقد أحد العوامر املسممة قل التنظيم السلوكى  .أي ينقدة، و بما كاند الحساسية من ا

وأمددا بالبسددبة ملسددتوى التوقعددات الوالديددة لقددد كانددد قيمددة ،  ، أي ددا  الددة عنددد مسددتوى  
بمع دس أنددى  ،وكدذا املددنخف  واملرتفدى ،وكاندد الفدروو  الددة لقد  مدابيي املددنخف  واملتوسد  ،0.001

الحساسدددية مدددن النقدددد، وهدددذا يع دددس أي الوالددددين  كلمدددا كاندددد التوقعدددات االوالديدددة مرتفعدددة كلمدددا زا ت
اللددددذاي اليفممدددداي قددددد ات وإم انددددات ابنددددامام بصددددو ة  قيقددددة، ويغددددالوي قددددل توقعددددااام نحددددو األبندددداء هددددم 
بددددذلم يغرسددددوي لدددديام الحساسددددية للنقددددد، لدددداإلبن غيددددر قددددا   علددددل أي يحقددددل مايصتغيددددى الوالددددداي منددددى 

ددداي الوالددددد اي اللددددذاي توقعااامددددا منخف ددددة غيددددر ذلددددم لمددددم ولددددذلم ي ددددعر بتنددددى محددددر انتقددددا ، و بمددددا كد
 اليبتقدوي ابناءهم، وبالتا ل كاند   جااام أقر علل الحساسية من النقد .

 ،وتبدديي مددن النتددائج أي مسددتوى التنظدديم مددى مسددتوى التوقعددات كانددد قيمددة ، ، غيددر  الددة  
لنقددد هددم  ذوو وبددرغم ذلددم لددإي املدددقل قددل املتوسددوات يالحددأ أي أقددر م موعددة قددل الحساسددية مددن ا

مستوى التنظيم السلوكى املدنخف  والدذين كداي مسدتوى التوقعدات الوالديدة لدد ام اي دا منخف دة 
ا قل حيي كاي ذوو مستوى التنظيم السدلوكى املرتفدى والدذين كداي مسدتوى التوقعدات الوالديدة 26.4 ا

 ا.  31.3لد ام أي ا مرتفعة كانو اعلل املجموعات قل الحساسية االنفعالية السلبية  ا

 ويبدوا مما سبق ماي   :  

أي ذوى التنظدددديم السددددلوكى املرتفدددددى هددددم األعلدددددل قددددل الحساسددددية مدددددن النقددددد، لمدددددم ي ددددعوي ألنفسدددددمم  -
معددددايير عاليددددة مددددن األ اء تحسددددبا النتقددددا ات ات ددددرين، ويتولعددددوي إ ددددل الكماليددددة، ويحرصددددوي علددددل أي 

ددداي ي وندددوا األل ددددر، ولددددذا لددددإنام حساسددددوي مددددن اإلنتقدددا ات،  وهددددم ال  يتقبلددددوي النقددددد بسددددمولة ولددددو كد
بناء، ويتدت روي بد جدة أكردر مدن غيدرهم عندد التعدر  للمواقدل السدلبية، وتعتبدر مسدتلة نقدد ات درين 
لمدددددم مددددددن الق دددددايا الحساسددددددة، ويصدددددعح علدددددديام تقبدددددر النقددددددد املوجدددددى لمددددددم وألل دددددا هم،  لمددددددذا ي ددددددرح 

داي النقددد املوجددى مددن ات ددرين ي سددم باإل  نتقاميددة، والددذين يصددد وي النقددد م دداعرهم،  و اصددة إذا كد
من أجر المدا واالنتقاا وتصفية الحسابات، وتخليص الحقوو بالباطر، وقدد يقرندوي نقددهم بندوف 

 من العدوانية وال ماتة .
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داي ذوو التوقعددات الوالديددة املرتفعددة هددم األعلددل قددل الحساسددية مددن النقددد، وهددذا يعكددس تددت ير  - كمددا كد
مدددن مدددض رات عديددددة تلعدددح  و ا كبيدددرا قدددل ت دددكير ج صدددية الوالدددح، التب دددية الوالديدددة  ومدددا تت دددمنى 

لميددر االبدداء إ ددل املبالغددة قددل الكمددا  والنقددد الددالذف الجددا ح و اصددة أمدداا الغيددر واملبالغددة قددل التوقعددات 
داي  كددر ذلددم يولددد الحساسددية مددن النددل، ولقددداي ال(قددة قددل الددذات،  وحدددة االنفعدداالت، و اصددة إذا كد

االنتقددا ات السدددلبية، وإذا كدددانوا حريصدديي لقددد  علدددل الك ددل عدددن الجواندددح الوالددداي يوجمددداي  ومدددا 
 السلبية قل ج صية ابنامام .

كمدا تبديي اي الوددالب الدذين ي سددموي بمسدتوى مرتفددى قدل كدر مددن تنظديم الددذات والتوقعدات الوالديددة  -
دددددانو اعلددددددل املجموعددددددات قددددددل الحساسددددددية مددددددن النقددددددد  ا=   ا  قددددددل حدددددديي  الوددددددالب الددددددذين ي سددددددموي 24.6كد

بمستوى منخف  قل كر من ن نظيم الذات والتوقعدات الوالديدة كدانو أقدر املجموعدات قدل الحساسدة 
 ا  30.3من النقد  ا=

 : نتاعج الفرض الثالث ومناقشتها

يددددنص الفدددددر  ال(الدددددث علددددل : التوجدددددد لدددددروو  الددددة إحصدددددائيا قدددددل الحساسددددية القائمدددددة علدددددل  
 وكى والتوقعات الوالدية .ال م  لدى طالب الجامعة ولقا ملستوى التنظيم السل

ا كمدددا هدددو قدددل 3×3   وللتحقدددل مدددن هدددذا الفدددر  تدددم حسددداب تحليدددر التبددداين ال(نددداةى املتعدددد 
 :الجدو  التا ل

 

 

 

 

 

 

 ا 16جدو   

تحليدر التبداين ال داا بالحساسدية القائمدة علدل ال دم  لددى طدالب الجامعدة ولقدا ملسدتوى التنظديم 
 السلوكى والتوقعات الوالدية

 نمصد  التباي
م موف 
 املرلعات

   جات الحرية
متوس  
 املرلعات

قيمة،   
 ،و اللتاا

 ***13.403 103.253 2 206.205 مستوى التنظيم

 **4.344 33.465 2 66.932 مستوى التوقعات

 1.364 10.504 4 42.017 التوقعات×التنظيم
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  7.704 471 3628.534 ال وت

   479 4006.498 املجموف

ا وجددددو  لددددروو  الددددة قددددل الحساسددددية القائمددددة علددددل ال ددددم ولقددددا ملسددددتوى  16مددددن جدددددو   تبدددديي              
التنظيم، وولقا ملستوى التوقعات، بينمدا لدم تكدن قيمدة ، ،  الدة للتنظديم مدى التوقعدات، وليمدا يلدل 

 املتوسوات واالنحرالات املعيا ية.

 ا17جدو   

ال دددددددددم  ولقدددددددددا ملسدددددددددتوى التنظددددددددديم  املتوسدددددددددوات واالنحرالدددددددددات املعيا يدددددددددة لسحساسدددددددددية القائمدددددددددة علدددددددددل 
 والتوقعات

 ف ا ي املجموعة ف ا ي املجموعة

 منخف  مستوى 

 متوس   التنظيم 

 مرتفى

128 

223 

129 

19.4 

20.1 

21.3 

2.6 

2.9 

2.8 

 ا1منخف ة  مستوى   

 ا2متوسوة   التوقعات 

 ا3مرتفعة   

115 

263 

102 

19.5 

20.2 

21.6 

2.7 

2.8 

3.1 

 ا1توقعات   تنظيم

 ا2توقعات  منخف  

 ا3توقعات  

46 

62 

20 

18.8 

19.9 

19.2 

2.5 

2.5 

2.7 

 ا1توقعات   تنظيم   

 ا2توقعات    متوس  

 ا3توقعات  

42 

132 

49 

19.4 

21.1 

20.7 

3.0 

2.9 

3.0 

 ا1توقعات  تنظيم  

 ا2توقعات   مرتفى 

 ا3توقعات  

27 

69 

33 

20.7 

21.2 

21.9 

2.7 

2.7 

3.0 

 

 العينة ك ر

 

480 

 

20.2 

 

 

2.9 

ا بالبسددبة ملسددتوى التنظدديم السددلوكى   مددنخف ، متوسدد ، مرتفددى  15اتضددم مددن جدددو     
وأي ددددددا كانددددددد قيمددددددة    الدددددددة ولقددددددا ملسددددددتوى التوقعدددددددات  ،0.001ا أي قيمددددددة    الددددددة عنددددددد مسدددددددتوى 

 وليما يلل نتائج ا تبا  شالية لتو ي  ات اهات الفروو : ،الوالدية

 

 ا18جدو   

اسية القائمة علدل ال دم  ولقدا ملسدتوى التنظديم السدلوكى، ومسدتوى ا تبا  شاليى للفروو قل الحس
 التوقعات 

 مستوى 

 التنظيم

 منخف 

 128ي = 

 متوس 

 263ي= 

 مرتفى

 129ي= 

 مستوى 

 التوقعات

 منخف 

 115ي=

 متوس 

 236ي=

 مرتفى

 102-ي

   - منخف    - منخف 

  - 0.75 متوس   - 0.62 متوس 
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 - 0.78 *1.53 مرتفى - *1.26 *1.88 مرتفى

 ،و املرتفدددى ،ويتضدددم أي الفدددروو الدالدددة لقددد  هدددل مدددابيي ذوى التنظددديم السدددلوكى املدددنخف 
وكذا مابيي املتوس  واملرتفى . وتبيي مدن املتوسدوات أي ذوى التنظديم السدلوكى املرتفدى هدم األعلدل قدل 

وهددددذا الحساسددددية القائمددددة علددددل ال ددددم، يلدددديام ذوو التنظدددديم املتوسدددد ،  ددددم ذوو التنظدددديم املددددنخف ، 
يع دددددددس أندددددددى كلمدددددددا زا  مسدددددددتوى التنظددددددديم السدددددددلوكى كلمدددددددا ا تفعدددددددد الحساسدددددددية القائمدددددددة علدددددددل ال دددددددم، 
لال دد ص املددنظم جدددا يبتابددى ال ددم  ولددذلم لمددو حددريص علددل التنظدديم السددلوكى حتددس اليدددف م دداال 

 ألحد لل م.

وامددا بالبسددبة ملسددتوى التوقعددات الوالديددة لقددد كانددد قيمددة ،  ، أي ددا  الددة عنددد مسددتوى 
بمع دددس   ،و املرتفددى ،ويتضددم أي الفددروو الدالددة لقدد  هددل مددابيي مسددتوى التوقعددات  املددنخف  ،0.01

أنى كلما كاند التوقعات االوالدية مرتفعة كلما زا ت الحساسية القائمدة علدل ال دم، وهدذا يع دس أي 
و األبنداء الوالدين اللذاي اليفمماي قد ات وإم انات أبنامام بصو ة  قيقدة، ويغدالوي قدل توقعدااام نحد

هددددم بددددذلم يغرسددددوي لدددديام ال ددددم، لدددداإلبن غيددددر قددددا   علددددل أي يحقددددل مايصتغيددددى الوالددددداي منددددى ولددددذلم 
ددداي الوالددددداي اللددددذاي توقعااامددددا منخف ددددة غيددددر ذلددددم لمددددم  ي ددددعر بتنددددى محددددر شددددم مددددن أمددددرة، و بمددددا كد

 اليسمموي قل تولد ال م لدى أبنامام .

 ،توقعددات كانددد قيمددة ، ، غيددر  الددةوتبدديي مددن النتددائج أي مسددتوى التنظدديم مددى مسددتوى ال  
وبالنظر قل املتوسوات يالحأ أي أقر م موعة قل الحساسية القائمة علدل ال دم  هدم  ذوو مسدتوى 
دددددداي مسدددددددتوى التوقعدددددددات الوالديدددددددة لدددددددد ام أي دددددددا منخف دددددددة  التنظددددددديم السدددددددلوكى املدددددددنخف  والدددددددذين كد

ددداي ذوو مسددددتوى التنظدددديم السددددلوكى املرتفددددى وقددددل ذات ال18.8 ا وقددددد  مسددددتوى التوقعددددات ا قددددل حدددديي كد
ا. 21.9الوالدية لد ام أي ا مرتفعة كانو اعلل املجموعات قل الحساسية القائمة علدل علدي ال دم  ا

  

 وتبين مما سبق ماي   : 

وبوبيعدددة الحدددا   ،أي ذوى التنظددديم السدددلوكى املرتفدددى هدددم األعلدددل قدددل الحساسدددية القائمدددة علدددل ال دددم -
ن ال ددم والتددر   وعدددا ال(قددة املولقددة، وهددذا مددن قبيددر لددإي ال دد ص العددا ى لديددى   جددة معقولددة مدد

ال دددددم الوبيالدددددل الدددددذى يقدددددى اإلنسددددداي، وأمدددددا إذا زا  ال دددددم عدددددن هدددددذا املسدددددتوى وانتددددداب املدددددنظم جددددددا  
الحساسددية القائمددة علدددل ال ددم لددإي ذلدددم يةجددلة عددن التواصدددر البندداء مددى ات دددرين، وي سددم بدددالتر  ، 

 ة القمرى، ليعانى من  الالت. وقد يصر بى الحا  إ ل ال م املر لس والوسوا

كمدا كدداي ذوو التوقعددات الوالديددة املرتفعددة هددم األعلددل قدل الحساسددية القائمددة علددل ال ددم، لددإي زيددا ة  -
تلم التوقعات عدن الحدد املسدموح قدد تولدد ال دم والحساسدية علدل األبنداء، ممدا ي عدر ال دم لدد ام 

اجعددددة سددددلوكيات الوالدددددين ملعاملتامددددا مددددى لمو اهتددددساز لسحالددددة النفسددددية،  وي ددددح مر ،امددددرا غيددددر طبيعيددددا
 االبناء وإعوامام املليد من ال(قة بالنفس والدعم وال  جيى .

كمدا تبديي اي الوددالب الدذين ي سددموي بمسدتوى مرتفددى قدل كدر مددن تنظديم الددذات والتوقعدات الوالديددة  -
دانو اعلددل املجموعددات قددل الحساسدديةالقائمة علددل النقددد  ا= لددذين يسددموي ا  قددل حدديي  الوددالب ا26.8كد

 ا 23.9بمستوى منخف  قل كر من ن نظيم الذات والتوقعات الوالدية كانو أقر املجموعات   ا=

 نتاعج الفرض الرابع ومناقشتها : 
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يددددنص الفددددر  الرابددددى علددددل : التوجددددد لددددروو  الددددة إحصددددائيا قددددل الد جددددة ال ليددددة لسحساسددددية  
 كى والتوقعات الوالدية .االنفعالية  لدى طالب الجامعة ولقا ملستوى التنظيم السلو 

ا كمدددددا هدددددو 3×3وللتحقدددددل مدددددن هدددددذا الفدددددر  تدددددم حسددددداب تحليدددددر التبددددداين ال(نددددداةى املتعدددددد    
 موضم بالجدو  اتتى: 

 ا19جدو    

تحليدددر التبددداين ال ددداا بالد جدددة ال ليدددة لسحساسدددية االنفعاليدددة  لددددى طدددالب الجامعدددة ولقدددا ملسدددتوى 
 التنظيم السلوكى والتوقعات الوالدية

   جات الحرية م موف املرلعات تباينمصد  ال
 متوس 

 املرلعات

 قيمة

 ،   ،و اللتاا

 ***17.689 959.538 2 1919.076 مستوى التنظيم

 ***14.180 769.192 2 1538.384 مستوى التوقعات

 0.659 35.674 4 142.696 التوقعات×التنظيم

  24.244 471 25548.766 ال وت

   479 29900.592 املجموف

ا وجددددو  لددددروو  الددددة قددددل الد جددددة ال ليددددة لسحساسددددية االنفعاليددددة  ولقددددا ملسددددتوى  19ي مددددن جدددددو   تبددددي
وليمدا يلدل  ،بينما لم تكن قيمة ، ،  الدة للتنظديم مدى التوقعدات ،وولقا ملستوى التوقعات  ،التنظيم

 املتوسوات واالنحرالات املعيا ية.

 

 

 ا20جدو    

ال ليددددة لسحساسدددددية االنفعاليددددة  ولقدددددا ملسددددتوى التنظددددديم   املتوسددددوات واالنحرالدددددات املعيا يددددة للد جدددددة
 والتوقعات

 ف ا ي املجموعة ف ا ي املجموعة

 تنظيم منخف 

 متوس 

 مرتفى

128 

223 

129 

70.4 

72.9 

76.6 

7.2 

7.7 

7.7 

 ا1منخف    مستوى 

 ا2متوس     التوقعات

 ا3مرتفعة  

115 

263 

102 

70.0 

73.4 

76.6 

6.7 

7.5 

7.7 

 ا1توقعات   ،تنظيم

 ا2توقعات  منخف  

46 

62 

69.1 

71.6 

6.4 

7.3 

 ا1توقعات   ،تنظيم

 ا2توقعات    متوس  

42 

132 

69.9 

72.8 

6.7 

7.4 



 

 جامعة األزهر

ة بالقاهرةكلية التربي  
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 8.4 75.5 49 ا3توقعات   8.1 71.2 20 ا3توقعات  

 ا1توقعات   ،تنظيم

 ا2توقعات    مرتفى

 ا3توقعات  

27 

69 

33 

72.8 

76.4 

80.2 

6.3 

7.1 

8.4 

 

 العينة ك ر
480 

 

73.2 

 

 

7.9 

 

ا بالبسددبة ملسددتوى التنظدديم السددلوكى ومسددتوى التوقعددات الوالديددة  19اتضددم مددن جدددو     
وليمددددا يلددددل جدددددو  يبدددديي ا تبددددا  شددددالية لتو ددددي  ات اهددددات  ،0.001أي قيمددددة    الددددة عنددددد مسددددتوى 

 الفروو :

 ا21جدو   
التنظددديم السدددلوكى، ا تبدددا  شددداليى للفدددروو قدددل الد جدددة ال ليدددة لسحساسدددية االنفعاليدددة  ولقدددا ملسدددتوى 

 ومستوى التوقعات 
 مستوى 
 التنظيم

 منخف 
 128ي = 

 متوس 
 263ي= 

 مرتفى
ي= 
129 

 مستوى 
 التوقعات

 منخف 
 115ي=

 متوس 
 236ي=

 مرتفى
 102-ي

   - منخف    - منخف 
  - *8.95 متوس   - *7.76 متوس 
 - *7.38 *16.33 مرتفى - *7.45 *15.21 مرتفى

 ،ذوى التنظدددديم السددددلوكى املرتفددددى هددددم األعلددددل قددددل الد جددددة ال ليددددة وتبدددديي مددددن املتوسددددوات أي
يلدديام ذوو التنظدديم املتوسدد ،  ددم ذوو التنظدديم املددنخف ، وهددذا يع ددس أنددى كلمددا زا  مسددتوى التنظدديم 
السدددلوكى كلمدددا ا تفعدددد الحساسدددية ب ددد ر عددداا، لال ددد ص املدددنظم جددددا يبتابدددى الحساسدددية  بد جدددة 

 أكبر.

عددات الوالديددة لقددد كانددد قيمددة ،  ، أي ددا  الددة عنددد مسددتوى وأمددا بالبسددبة ملسددتوى التوق
بمع دددددس أندددددى كلمدددددا كاندددددد التوقعدددددات الوالديدددددة مرتفعدددددة كلمدددددا زا ت الحساسدددددية، وهدددددذا يع دددددس أي  ،0.01

الوالدين اللذاي ال يفمماي قد ات وإم انات ابندامام بصدو ة  قيقدة ويغدالوي قدل توقعدااام نحدو األبنداء 
لاإلبن غير قدا   علدل أي يحقدل مدا يصتغيدى الوالدداي مندى ولدذلم  ،ةهم بذلم يغرسوي ليام الحساسي

و بمدا كداي الوالدداي اللددذاي توقعااامدا منخف دة غيدر ذلدم لمدم ال يسدمموي قددل  ،لمدو حسداة إنفعاليدا
 تولد الحساسية لدى ابنامام  .

 ،وتبدديي مددن النتددائج أي مسددتوى التنظدديم مددى مسددتوى التوقعددات كانددد قيمددة ، ، غيددر  الددة  
رغم ذلدددم لدددإي املددددقل قدددل املتوسدددوات يالحدددأ أي أقدددر م موعدددة قدددل الحساسدددية هدددم  ذوو مسدددتوى وبددد

دددداي مسدددددتوى التوقعدددددات الوالديدددددة لدددددد ام اي دددددا منخف دددددة  ا   التنظددددديم السدددددلوكى املدددددنخف  والدددددذين كد
ا قل حيي كاي ذوو مستوى التنظيم السلوكى املرتفى و مسدتوى التوقعدات الوالديدة لدد ام أي دا  69.1

 ا.   80.2انو اعلل املجموعات قل الحساسية   امرتفعة ك 



الحساسية االنفعالية وتقدير الذات لدى طالب الجامعة ذوى 
 والتوقعات الوالديةالتنظيم السلوكى  من مستويات متباينة
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وت سددددل نتددددائج هددددذا الفددددر  مددددى نتددددائج الفددددرو  ال(ال ددددة السددددابقة، وبددددذلم يتتكددددد اي ذوى   
التنظدديم السددلوكى املرتفددى تددل ا  لددد ام الحساسددية االنفعاليددة بتبعا هددا امل تلفددة، يلدديام ذوو التنظدديم 

 م األقر قل الحساسية االنفعالية .املتوس ، وكاي ذوو التنظيم السلوكى املنخف  ه

ومدددا سدددبل ينوبدددل أي دددا علدددل مسدددتوى التوقعدددات الوالديدددة، ل لمدددا قدددر مسدددتوى التوقعدددات   
الوالديدددة كلمدددا قلدددد الحساسدددية االنفعاليدددة لددددى األبنددداء، وعلدددل العكدددس كلمدددا زا  مسدددتوى التوقعددددات 

ل هدددذا مدددى اإلطدددا  النظدددرى لتلدددم الوالديددة كلمدددا زا  انددددالف الحساسدددية االنفعاليدددة لددددى أبندددامام . وي سددد
 الد اسة .

 : نتاعج الفرض الخامس ومناقشتها

يددنص الفددر  ال ددامس علددل : ال توجددد لددروو  الددة إحصددائيا قددل تقدددير الددذات  لدددى طددالب  
 الجامعة ولقا ملستوى التنظيم السلوكى والتوقعات الوالدية .

ا كمدددددا هدددددو 3×3تعدددددد   وللتحقدددددل مدددددن هدددددذا الفدددددر  تدددددم حسددددداب تحليدددددر التبددددداين ال(نددددداةى امل 
 ا 18ب دو   

 ا22جدو    

تحليددددددر التبدددددداين ال ددددددداا بتقدددددددير الدددددددذات  لدددددددى طددددددالب الجامعدددددددة ولقددددددا ملسدددددددتوى التنظدددددديم السدددددددلوكى 
 والتوقعات الوالدية

 مصد  التباين
م موف 
 املرلعات

   جات الحرية
متوس  
 املرلعات

قيمة،   
 ،و اللتاا

 ***15.78 591.465 2 1182.93 مستوى التنظيم

 غ   0.983 36.83 2 73.67 مستوى التوقعات

 غ   0.502 56.278 4 225.112 التوقعات×التنظيم

  37.478 471 17621.998 ال وت

   479 19591.498 املجموف

قددددددل تقدددددددير الددددددذات ولقددددددا ملسددددددتوى  0.001ا وجددددددو  لددددددروو  الددددددة عنددددددد مسددددددتوى 22تبدددددديي مددددددن جدددددددو    
 ،و وولقدددا للتنظددديم مدددى التوقعدددات ،سدددتوى التوقعدددات قدددل حددديي لدددم توجدددد لدددروو  الدددة ولقدددا مل ،التنظددديم

 وليما يلل املتوسوات واالنحرالات املعيا ية.

 ا 23جدو   

 املتوسوات واالنحرالات املعيا ية لتقدير الذات  ولقا ملستوى التنظيم  والتوقعات

 ف ا ي املجموعة ف ا ي املجموعة

 منخف   مستوى 

 متوس   التنظيم

128 

223 

67.7 

71.4 

6.5 

5.7 

 ا1منخف ة   مستوى 

 ا2التوقعات متوسوة   

115 

263 

69.5 

71.1 

6.1 

6.4 



 

 جامعة األزهر

ة بالقاهرةكلية التربي  
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 6.5 70.9 102 ا3مرتفعة    6.5 72.4 129 مرتفى

 ا1توقعات  ،تنظيم 

 ا2توقعات   منخف 

 ا3توقعات  

46 

62 

20 

67.5 

68.1 

68.2 

6.3 

6.9 

7.5 

 ا1توقعات    ،تنظيم

 ا2توقعات   متوس  

 ا3توقعات  

42 

132 

49 

70.1 

71.5 

72.2 

5.5 

6.0 

5.1 

 ا1توقعات  ،تنظيم

 ا2مرتفى  توقعات  

 ا3توقعات  

27 

69 

33 

72.8 

73.2 

70.8 

6.6 

6.0 

7.3 

 العينة ك ر
 

480 

 

70.7 

 

6.4 

 

ا بالبسددبة ملسددتوى التنظدديم السددلوكى   مددنخف ، متوسدد ، مرتفددى  22اتضددم مددن جدددو     
جددددو  يوضددم ا تبدددا  شدداليى ملعاللدددة ات اهدددات وليمددا يلدددل  ،0.001ا أي قيمددة    الدددة عنددد مسدددتوى 

 الفروو :

 ا24جدو     

 ا تبا  شاليى للفروو قل  تقدير الذات  ولقا ملستوى التنظيم السلوكى

 ا 129مرتفى  ي  ا263متوس   ي  ا128منخف   ي  مستوى التنظيم

   - منخف 

  - *3.67 متوس 

 - 0.52 *4.20 مرتفى

 ،وكدددددذا مدددددابيي املدددددنخف  واملرتفدددددى ،املدددددنخف  واملتوسددددد وتبددددديي اي الفدددددروو لقددددد  مدددددابيي 
يلدددديام ذوو  ،واتضدددم مدددن املتوسددددوات أي ذوى التنظددديم السدددلوكى املرتفددددى هدددم األعلدددل قددددل تقددددير الدددذات 

التنظددديم املتوسددد ،  دددم ذوو التنظددديم املدددنخف ، وهدددذا يع دددس أندددى كلمدددا زا  مسدددتوى التنظددديم السدددلوكى 
ولددذلم لمددو حددريص علددل التنظدديم  ،م جدددا معتددد بنفسددىلال دد ص املددنظ ،كلمددا ا تفددى تقدددير الددذات

 السلوكى حتس يس  عر قيمة الذات.

بمع دددددس اي  ،وأمدددددا بالبسدددددبة ملسدددددتوى التوقعدددددات الوالديدددددة لقدددددد كاندددددد قيمدددددة ،  ، غيدددددر  الدددددة 
 التوقعات الوالدية بمستوياااا ال(ال ة غير لا قة قل تقدير الذات .

 ،مسددتوى التوقعددات كانددد قيمددة ، ، غيددر  الددة وتبدديي مددن النتددائج أي مسددتوى التنظدديم مددى . 
وبددرغم ذلددم لددإي املدددقل قددل املتوسددوات يالحددأ أي أقددر م موعددة قددل تقدددير الددذات  هددم  ذوو مسددتوى 
دددددداي مسدددددددتوى التوقعدددددددات الوالديدددددددة لدددددددد ام اي دددددددا منخف دددددددة  التنظددددددديم السدددددددلوكى املدددددددنخف  والدددددددذين كد

لدذين كداي مسدتوى التوقعدات الوالديدة ا قل حيي كاي ذوو مستوى التنظيم السدلوكى املرتفدى وا67.5 ا
 ا.  73.2لد ام متوسوة   كانوا اعلل املجموعات قل الحساسية القائمة علل   ا

وتددددددنعكس ذلددددددم علددددددل  البندددددداء النف ددددددلس  ،إذ يقددددددوا األب واألا  بدددددددو  ممددددددم قددددددل تب ددددددية االبندددددداء 
وبدددذلم ،ل توقعدددااام وقدددل غالدددح األمدددر يتم دددس األبدددونن ألبندددامام م انددة عاليدددة  وقدددد يرتفدددى سدددق ،ألبنددامام



الحساسية االنفعالية وتقدير الذات لدى طالب الجامعة ذوى 
 والتوقعات الوالديةالتنظيم السلوكى  من مستويات متباينة
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وهنددددددددا  بعدددددددد   ،تددددددددل ا   الحساسددددددددية االنفعاليددددددددة لدددددددددى األبندددددددداء ولقددددددددا ملسددددددددتوى التوقعددددددددات الوالديددددددددة 
الد اسددات اشددا ت إ ددل اي هنددا  عالقددة بدديي األ اء الددوأليفى األسددرى والحساسددية االنفعاليددة كد اسددة 

(Shi,2017) (Hirata & Kamakura,2018)، لددوي علددل مددن الوددالب يقب %1.8وهنددا  مددايقرب مددن
بمدددددا ي دددددعروي بدددددى مدددددن  دددددغوس ن ي دددددة  ،االنتحدددددا  بسدددددصح عددددددا اجتيدددددازهم بن ددددداح للمدددددوا  الد اسدددددية
 . (Saha,2017) جلهم عن تحقيل التوقعات التس يفر ما عليام الوالداي 

 :نتاعج الفرض السادس ومناقشتها

يددددددنص الفددددددر  السددددددا ة علددددددل : ، توجددددددد  عالقددددددة سددددددالبة  الددددددة إحصددددددائيا بدددددديي الحساسددددددية  
عاليدددددة  وتقدددددددير الددددددذات  لددددددى طددددددالب الجامعددددددة ذوى مسددددددتويات متبايندددددة مددددددن التنظدددددديم السددددددلوكى االنف

 والتوقعات الوالدية ، .

وللتحقل من هذا الفر  تدم حسداب معامدر اال تبداس بديي الحساسدية االنفعاليدة السدلبية  
 وتقدير الذات  كما هو بالجدو  التا ل :

 ا 25جدو   

 االنفعالية وتقدير الذات لدى املجموعات الفرعية والعينة ك رمعامالت اال تباس بيي الحساسية 

 ي العينة
حساسية 
 سلبية

حساسية 
 نقد

حساسية 
 شم

الد جة 
 ال لية

 0.064- 0.070- 0.031- **0.150- 480 ال لية

 تنظيم  منخف 
 مرتفى متوس 

128 
223 
129 

-0.030 
-0.178** 
-0.103 

-0.030 
-0.178** 
-0.103 

-0.108 
-0.130 
-0.183* 

-0.133 
-0.176** 
-0.128 

 ا1منخف ة   توقعات 
 ا2متوسوة   
 ا3مرتفعة   

115 
263 
102 

0.023 
-0.087 
-0.099 

-0.123 
-0.028 
-0.061 

0.017 
-0.098 
-0.145 

-0.046 
-0.091 
-0.122 

 ا1توقعات  ،تنظيم 
 ا2توقعات  منخف  

 ا3توقعات  

46 
62 
20 

-0.141 
-0.224 
-0.184 

-0.224 
0.098 

-0.145 

-0.138 
-0.038 
-0.349 

-0.246 
-0.063 
-0.287 

 ا1توقعات    ،تنظيم
 ا2توقعات   متوس  

 ا3توقعات  

42 
132 
49 

0.077 
-0.202* 
-0.035 

-0.088 
-0.227** 
-0.260 

-0.083 
-0.207* 
-0.048 

-0.042 
-0.279** 
-0.146 

 ا1توقعات  ،تنظيم
 ا2توقعات  مرتفى 

 ا3توقعات  

27 
69 
33 

-0..35 
0.173 

-0.210 

-0.333 
-0.156 
-0.177 

-0.041 
-0.123 
-0.309 

-0.185 
-0.032 
-0.224 

 ا مايلل : 20يتضم من جدو    

ا تدب  تقددير الدذات ا تباطدا  اال سدالبا  لددى العينددة ال ليدة مدى متغيدر واحدد لقد   وهدو الحساسددية  -
انى مدن الحساسدية االنفعاليدة السددلبية وهدذا يع دس أي الفدر  الددذى يعد ،**ا152-اإلنفعاليدة السدلبية   
 يقر تقديرة لذاتى .
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وبالبسددبة ملسددتوى التنظدديم   مددنخف ، متوسدد ، مرتفددى ا للددم يكددن اال تبدداس  اال بدديي الحساسددية  -
وتقدددير الدددذات  لددددى ذوى التنظدديم املدددنخف ، وقدددد كددداي اال تبدداس لددددى ذوى التنظددديم املتوسددد    اال 

-**ا و الحساسدددية االنفعاليدددة السدددلبية  0.176 -لد جدددة ال ليدددة  سدددالبا بددديي تقددددير الدددذات وكدددر مدددن  ا
ويع ددس هددذا أي  ،**ا ولددم يكددن  اال مددى الحساسددية لل ددم0.178-**ا  والحساسددية مددن النقددد  0.178

املستوى املناسح من تنظيم الذات   املتوس  ا هدو الدذى ألمدر ليدى ا تبداس سدالح بديي تقددير الدذات 
سبة لدذوى التنظديم املرتفدى ل داي اال تبداس  اال سدالبا لقد  بديي تقددير والحساسية االنفعالية . وبالب
 ا  .0.183-الذات والحساسية من ال م 

وبالبسددبة ملسددتوى التوقعددات   منخف ددة، متوسددوة، مرتفعددة ا للددم يكددن اال تبدداس بدديي الحساسدددية  -
 وتقدير الذات  اال عند تلم املستويات .

الدددددذات والحساسدددددية لددددددى العيندددددات التاليدددددة : ذوو التنظددددديم ولدددددم توجدددددد ا تباطدددددات  الدددددة بددددديي تقددددددير  -
ذوو التنظددددددديم  ،املدددددددنخف  مدددددددى كدددددددر مدددددددن التوقعدددددددات الوالديدددددددة    املنخف دددددددة، املتوسدددددددوة، املرتفعدددددددة ا

املتوسددد   مددددى التوقعددددات املنخف ددددة، والتوقعددددات املرتفعددددة، ذوو التنظدددديم املرتفددددى مددددى كددددر التوقعددددات 
 عة ا.الوالدية    املنخف ة، املتوسوة، املرتف

وأمددا عينددة التنظدديم املتوسدد  مددى التوقعددات الوالديددة املتوسددوة لقددد كانددد اال تباطددات  الددة سددالبة    -
 بيي تقدير الذات  وجميى متغيرات الحساسية االنفعالية بما قل ذلم الد جة ال لية لسحساسية .

توى ويسدتبب  ممدا سددبل أي الودالب ذوى التنظدديم السدلوكى املتوسدد ، والودالب ذوى املسدد 
التنظدديم السددلوكى  والتوقعددات الوالديددة هددم الددذين ألمددر لددد ام ب دد ر واضددم ا تبدداس  املتوسدد   مددن

 سالح بيي الحساسية االنفعالية وتقدير الذات .

ملداذا عيندة الودالب مدن ذوى  القدد   املتوسد  مدن التنظديم  ،وت(ير تلم النتائج تساؤال مممدا 
 ؟لحساسية االنفعالية وتقدير الذاتا  بيي االسلوكى هي التس ألمر لد اا ا تباس سالح و 

و بالتددا ل  ،ويمكددن القددو  بددتي عينددة ذوى التنظدديم السددلوكى املددنخف  ي سددموي بالفو ددوية 
ال ي ددددعوي مسددددتوى تقددددددير الددددذات قدددددل االعتبددددا ، كمددددا أي الحساسدددددية لددددد ام منخف دددددة، لددددال يبدددددالوي 

وكددددددذلم الحددددددا  بالبسددددددبة لددددددذوى  ،رةباالنتقددددددا ات، وال يتفدددددداعلوي مددددددى امل(يددددددرات ال ا جيددددددة بد جددددددة كبيدددددد
وأمددددددددا الحساسددددددددية االنفعاليددددددددة السددددددددلبية  ،التنظدددددددديم املرتفددددددددى لمددددددددم لقدددددددد  حساسددددددددوي لل ددددددددم والريبددددددددة

 والحساسية من النقد ل اند لد ام غير مرتبوة مى تقدير الذات . 

وعمومددددددا هنددددددا  مددددددن نتددددددائج الد اسددددددات السددددددابقة مددددددا يدددددددعم اي هنددددددا  عالقددددددة سددددددالبة بدددددديي  
 & Duruإذ تبددديي  أي هندددا  عالقدددة سدددالبة بددديي ال دددم وتقددددير الدددذات  ،ذاتالحساسدددية وتقددددير الددد

)2014Balkis (،  كمدددا وجددددت عالقدددة سدددالبة بددديي الحساسدددية االنفعاليدددة وتقددددير الدددذات و صوصدددا
، أي دا وجددت عالقدة سدالبة بديي نقدد الدذات ) .2015Bungert et al(الحساسية نحو ال عو  بالنبذ 

، كمدا وجددت عالقدة سدالبة بديي الحساسدية االجتماعيدة املفرطدة ) .2015Iancu et al(وتقددير الدذات 
 . ) 2015Yang(وتقدير الذات 

  :لد اسةتوصيات ا

 بناء علل نتائج تلم الد اسة يمكن عر  التوصيات التالية : 
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و اصددددة التددددس ت ندددداو  بددددرامج تد ليددددة  ،إجددددراء املليددددد مددددن البحددددول املتعلقددددة بالحساسددددية االنفعاليددددة -
اسددية لدددى ذوى التنظدديم السددلوكى املرتفددى، وذوى التوقعددات الوالديددة الوموحددة ل فدد  الحس

. 

وتدددوجيامم إ ددددل  ، دددرو ة تواجددددد مراكدددل إ شددددا ية بالجامعدددات تسدددداعد الودددالب علددددل تنميدددة ج صدددديام -
 النمو النف لس السليم و صوصا عندما ي ونوي قل حاجة لذلم .

إذ أي متغيدددر تقددددير الدددذات مدددن املتغيدددرات  االهتمددداا بنمدددو ال  صدددية وتقددددير الدددذات لددددى الودددالب، -
 الجوهرية التس ترتب  سلبا مى الحساسية االنفعالية .
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