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 املستخلص: 

 أعضىا لىد   مىا ورا  اننفعىا  أنمىا  عالقىة  عى الكشى   إلى هدفت الدراسة الحالية 
الحالىىىة و الجىىىنس،  السىىىنة التحضىىىيرية بجامعىىىة الملىىىك سىىىعود بمت يىىىراتالتىىىدريس بعمىىىاد  هيئىىىة 

مى  ( 161مى    لدراسىةعينة اتكونت و  ،، والخبر  التدريسيةاألكاديميالتخصص و انجتماعية، 
مىىىا ورا   أنمىىىا ولتحقيىىىد هىىىد  الدراسىىىة اسىىىتخدم الباحىىى  مقيىىىاس ، هيئىىىة التىىىدريس أعضىىىا 
مىىىا ورا   أنمىىىا  أكثىىىر  إ النتىىىائآل اةتيىىىة  إلىىى الدراسىىىة  وانتهىىىت ،عىىىداد الباحىىى إمىىى   اننفعىىىا 
فىرود ذات  وجىودعىدم ننفعىانت  تعلىيم اهيئة التدريس هىو نمى   أعضا شيوعًا لد   اننفعا 

 - ذكىىوروفقىىًا لمت يىىر الجىىنس  هيئىىة التىىدريس أعضىىا دنلىىة إحصىىائية بىىي  متوسىى ات درجىىات 
فىىرود ذات دنلىىة إحصىىائية بىىي  متوسىى ات  وجىىود عىىدم  مىىا ورا  اننفعىىانت أنمىىا فىىي  (إنىىا 

مىا  أنمىا أعىز(( فىي  –متزوج وفقىًا لمت يىر الحالىة انجتماعيىة هيئة التىدريس  أعضا درجات 
 هيئىة أعضىا فىرود ذات دنلىة إحصىائية بىي  متوسى ات درجىات  وجىود عىدم اننفعانت ورا  

فىي  (اإلنسىانيةالتخصصىات  –التخصصىات العلميىة وفقًا لمت ير التخصىص الدراسىي   التدريس
هيئىىة  أعضىىا لصىىال   مىىا عىىدا نمىى  تعلىىيم اننفعىىا  كانىىت الفىىرود مىىا ورا  اننفعىىانت أنمىىا 

فىرود ذات دنلىة إحصىائية بىي  متوسى ات  وجىود عىدم  اإلنسىانيةذوي التخصصىات التىدريس 
 –مى  خمىس سىنوات  أقى لمت ير سنوات الخبر  التدريسية  وفقًا التدريس هيئة  أعضا درجات 

ما ورا  اننفعانت ما عدا نم  تعليم اننفعا  كانت الفىرود  أنما في  م  خمس سنوات( أكثر
    م  خمس سنوات أق الخبر  التدريسية هيئة التدريس ذوي  أعضا لصال  

 ننفعانت رفض ا ،ننفعانتا تجن( ،ننفعانتتعليم ا   المفتاحية الكلمات
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  Meta-emotional patterns of faculty Members at King Saud 

University and Its Relationship with Some Variables 

Abstract:  
 

The current study aims to revealing the relationship between the 

meta- emotional patterns of faculty members at the Deanship of 

preparatory year, King Saud University and the variables of sex, marital 

status, academic specialty and experience. 

The population of the study consisted of (161) faculty members from 

preparatory year-King Saud University. To achieve the objectives of the 

study, the researcher used the meta-emotional patterns scale prepared by 

the researcher; the study resulted in the following: The emotion–coaching 

pattern is the most common of the meta- emotions amongst faculty 

members. - There are no statistically significant differences between mean 

scores of faculty members according to gender (male- females). - There are 

no statistically significant differences between mean scores of faculty 

members according to the variable of marital status (single - married). - 

There are no statistically significant differences between mean scores of 

faculty members in relation to academic specialty- except in the pattern of 

emotion-coaching where the differences are for the benefit of faculty 

members of the humanity section. - There are no statistically significant 

differences between mean scores of faculty members according to years of 

experience (less than five years - more than five years) - except in the 

pattern of emotion-coaching where the differences are for the benefit of 

“less than five years” members. 
 

Keywords: Emotion-Coaching, Emotion-Neglecting, Emotion-Dismissing. 
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 مقدمة:

تأثيرًا في حيا   كثراأل وهو الشخص  المعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليميةعد ي  
م  منا ن يوجد في ف ،والنفسي لل ال( األكاديمي اإلعدادفي يسهم بشك  فعا   البه، فهو 

أو في تعدي    في  ريقة تفكيره نوعية ةنقل إحدا كبير في ثر أكا  له  حياته الدراسية معلماً 
   كام بشك   حياته أو ربما ت يير ،سلوكه

كافة المراح   إل يمتد تأثيره  ب ون يقتصر تأثير المعلم عل  مرحلة دراسية بعينها  
( ب   البه فهو المعلم والقدو  واألم  ق للمعلمم هذا التأثير النظر  الفريد  عظ  وي  ، التعليمية

 ن يتوق  أي ،م  الشخصيات ذات التأثير المتعدي في حيا  ال ال( وهو ،الصديد حياناً أو 
في حيا   جوان( كثير  إل و الجامعة ولك  يمتد تأثيره ال ال( م  المدرسة أ بتخرجتأثيره 

 و  مع التعليم كرسالةيتعامل  ذا كا  المعلم م  المعلمي  النابهي  الذيإوخاصة  الشخص،
  تقليديوليس كعم  
عضو هيئة التدريس م  أهم الجوان(  أو للمعلم اننفعاليةخصائص ال عدوت  
 ال ال( وص  حي  ؛المرحلة الجامعية وخاصة في ال ال( في شخصيةتؤثر  التي الشخصية

 معلمهفهم جميع الرسائ  اإليجابية أو السلبية التي تصدر ع  لمستو  م  النضآل يؤهله  إل 
سلو( التعام  أو  السلبية اننفعانت البه وخاصة  بانفعا عضو هيئة التدريس فمستو  وعي 

لد   والسلوكيةعل  الجوان( التحصيلية  ة( له انعكاسات مهماننفعا ما ورا   نم  معها
  ال ال(

 تعليم عند يق  ن المعلم دور أ  إل  (Wong, 2010, p.7 حي  يشير ونآل 
 م  ال ال( عل  اننفعالية واستجاباته ،اننفعالية اعتقاداته تؤثر حي ، فق  الدروس ال ال(
  أخر  ناحية م  وبزمالئهم به ال ال( عالقات وعل  ،ناحية

هيئة التدريس تجاه انفعانت ال ال( وخاصة السلبية  أعضا فعا  أوتختل  ردود 
 يتجه فالبعض ،عضو هيئة التدريسوذلك وفقًا لنم  ما ورا  اننفعا  الذي يتبناه منها 

ويتجه آخرو   ،عليها عقابهم إل مر ألرفض هذه اننفعانت وقمعها وربما يص  ا لمحاولة
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التعام  مع اننفعانت السلبية  إل  اةخر يتجه البعض حي  في تجاه  هذه اننفعانت، إل 
 معهم  اإليجابيمنهم والتفاع   قر(تلل مناسبة باعتبارها فرصةلد  ال ال( 

 نحو هومشاعر  هوأفكار  الفرد معتقدات إل ويشير مفهوم نم  ما ورا  اننفعا  
 ( lee, 2012                               اةخري  انفعانت ونحوالشخصية  انفعانته

المعلمي  وخاصة في  لد  اننفعا  ورا  ما أنما  تناولت التي الدراسات لقلة ونظراً 
 علم حدود في - العربية البيئةفي  وندر  الدراسات ،في البيئة األجنبية المرحلة الجامعية

 أعضا  لد  اننفعا  ورا  ما أنما   بيعة عل  الوقو  تحاو   الدراسة الحالية إف -الباح 
بجامعة الملك سعود وعالقتها بمت يرات الجنس،  التحضيريةالسنة هيئة التدريس بعماد  

  والحالة انجتماعية، والتخصص الدراسي، وسنوات الخبر  التدريسية 

 مشكلة الدراسة:

النظر  الكلية للمعلم أو عضو هيئة التدريس تت ل( ضرور  اهتمام الباحثي   إ 
وتعد الجوان( اننفعالية  ،ةاألكاديميالجوان(  إل باإلضافة  هبدراسة الجوان( الشخصية لدي

 ما ورا  اننفعا  لد  عضو هيئة التدريس م  أهم الجوان( الشخصية  أنما وخاصة 
،  Hooven, Gottman& Katz,1996)  وكاتزجوتما  هوف  و  وخاصة أ 

ما ورا  اننفعا  لد  المعلمي  وبي  التحصي  الدراسي  أنما أ  هناك عالقة بي   إل توصلوا 
ما ورا  اننفعا  وما يتضمنه ذلك م   أنما ، وأ  اتباع نم  معي  م  لد  ال ال( واننتباه

 تفاعٍ  إيجابي أو سلبيٍّ بي  عضو هيئة التدريس وال ال( يؤثر عل  ال ال( 
أ  الجوان( اننفعالية  (Salovey&Sluyter, 1997)ويضي  سالوفي وسليتير 

لد  ال ال( ترتب  بمختل  جوان( التحصي ، وأ  الوعي باننفعانت مهم للجوان( األدبية 
 لتعبير الفني، في حي  أ  القدر  عل  إدار  اننفعانت مهمة في التعام  مع حالة القلد  وا

نحو  أو عضو هيئة التدريس المعلم هعالقة إيجابية بي  ما يعتقد كما أنه توجد
 القاعة ريقة تعامله مع األحدا  اننفعالية التي تحد  في بي  انفعانته الشخصية و 

وأ  المعلمي  الذي  يرو  أنهم يتحملو  المسئولية بشك  أو بآخر ع  الحالة  ،ةيالدراس
 ا يعملو  عل  جع  البيئة الصفية جيد  انفعالي   ،اننفعالية ل البهم
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(Williams, Cross, Hong, Aultman, Osbon, &Schutz. 2008) 
ما ورا  اننفعا  لد  المعلمي  في التأثير عل   نما أل  المهموان القًا م  الدور 

 بيعة   الدراسة الحالية تحاو  الكش  ع  إالجوان( التحصيلية والسلوكية لد  ال ال( ف
بمت ير النوع، والحالة  هيئة التدريس وعالقتها أعضا لد   ما ورا  اننفعا  أنما 

  التدريسية انجتماعية، والتخصص الدراسي، وسنوات الخبر 
  أهداف الدراسة:

هيئة  أعضا لد  ما ورا  اننفعا   أنما تهد  الدراسة الحالية للكش  ع   بيعة 
ما ورا  اننفعا  تختل  تبعًا لمت يرات  أنما ذا كانت إالكش  عما  إل التدريس، باإلضافة 

 والخبر  التدريسية  ،والتخصص الدراسي ،والحالة انجتماعية ،الجنس

 أهمية الدراسة:

 تبرز أهمية الدراسة الحالية م  جانبي ؛ هما 

 األهمية النظرية، وتتمث  في  - أ
اتناو  الدراسة مو  - ما ورا  اننفعا  لد   أنما وهو للعملية التعليمية أن  ضوًعا مهم 

 هيئة التدريس  أعضا 
 ندر  الدراسات التي اهتمت بمت يرات الدراسة الحالية في حدود علم الباح   -
ما تقدمه الدراسة الحالية م  تأصي  نظري لمت يرات الدراسة إضافة يمك  أ  يمث   -

 للترا  السيكولوجي في هذا المجا  في حدود علم الباح  

 األهمية الت بيقية، وتتمث  في   -( 
هيئة  أعضا ورا  اننفعا  لد   ما أنما لقياس  ةمقنن  توفر الدراسة الحالية أدا -

 يمك  استخدامها في هذا المجا   نحو انفعانت  البهم التدريس
ما تقدمه الدراسة الحالية م  نتائآل وتوصيات يمك  أ  تسهم في إجرا  بحو   -

 مرتب ة بمجا  ما ورا  اننفعا  
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هيئة  أعضا انستفاد  م  نتائآل هذه الدراسة في إعداد برامآل تدريبية للمعلمي  و  -
 ئد  لل ال( فا كثرما ورا  اننفعا  األ  أنما التدريس قائمة عل  

 حدود الدراسة:
اةتية  بالجوان( الحالية الدراسة نتائآل تتحدد    

 هيئة التدريس بعماد  السنة التحضيرية أعضا عل   الدراسة إجرا  اقتصر  المكانية الحدود
السعودية  العربية بالمملكة بالرياض سعود الملك بجامعة  

 (161)   قوامها كلية عينة عل  الدراسة إجرا ات ت بيد اقتصر  البشرية الحدود
  سعود الملك هيئة التدريس بعماد  السنة التحضيرية بجامعة أعضا م  

 الجامعي العام م  األو  الدراسي الفص  خال  الحالية الدراسة إجرا  تم  الزمانية الحدود
  ( م2016/2017 

 حتديد املصطلحات:

    Meta-emotional patterns ما ورا  اننفعا  أنما 1- 
في التعام  مع  عضو هيئة التدريسالتي يتبعها  األسالي( ويقصد بها في الدراسة الحالية

ما روا   أنما بالدرجة التي يحص  عليها الفرد عل  مقياس  اإجرائي  انفعانت اةخري  وتتحدد 
 اننفعا  المستخدم في الدراسة وتشم   

 نفعانتللتعام  مع ا وهو  ريقة  Emotion-coaching نم  تعليم اننفعانت -
واعتبارها  أسبابهانفعانت والتفاع  معها ومحاولة فهم ن تقب  اةخري  تقوم عل  ا

 فرصة للتعلم 
للتعام  مع  وهو  ريقة  Emotion-neglectingاننفعانت تجاه  تجن(/ نم   -

 التعام  معها نفعانت وعدم ن تجن( ا تقوم عل  ةخري اانفعانت 
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للتعام  مع  وهو  ريقة  Emotion-dismissing  رفض اننفعانت نم  -
خري  م  اة ةواعتبارها محاول ننفعانت،ا عدم تقب  تقوم عل  ةخري اانفعانت 

 استجابة تأديبية  إل  األحوا غل( أتحتاج في أنها و  ،للسي ر  علينا
    (Katz&Nelson, 2004) 

 األساتذ  ذ  واألساتهذه الدراسة  في بهمويقصد  التدريس هيئة  أعضا 2- 
هيئة التدريس المحاضرو   أعضا يلحد ب و المساعدو  واألساتذ  المشاركو 
 2007)  نظام مجلس التعليم العالي،                                     والمعيدو 

 :والدراسات السابقة طار النظرياإل
ما  وهو ما ي لد عليه -اةخري شخصية والوعي بانفعانت ال باننفعانتيعتبر الوعي 

حدا  نوع م  اننسجام إن( اننفعالية المهمة التي تساعد في م  الجوا -اننفعا ورا  
 إل ويشير مفهوم ما ورا  اننفعا   شخاص وخاصة بي  ال ال( والمعلمي ،النفسي بي  األ

 وانفعانت اةخري  انفعانته وأفكاره حو   الفرد مشاعر
 Hooven, Gottman& Katz, 1996,P.243) 

  اننفعا  ورا  ما أ  ،((Ferrari & koyama,2000,P.197 كويما فيراري ويضي 
 بهذا مرتب  آخر انفعا  مع بالتعام  أيًضا يرتب  الفرد عل  محدد انفعا  ظهور أ  إل  تشير

  هي الوعي م  مستويات ثالثة اننفعا  ورا  ما مفهوم ويتضم   اننفعا 
 الفرد وعي إل  ويشير الشخصية اننفعانت مع التعام   مستو  وهو  األو  المستو 
  الشخصية بانفعانته
 بانفعانت الفرد وعي إل  ويشير اةخري  انفعانت مع التعام   مستو  وهو  الثاني المستو 
  اةخري 
 إل  اةخري  وانفعانت الشخصية باننفعانت الوعي ترجمة إل  ويشير  الثال  المستو 
 جهة م  ونفسه الفرد بي  واننسجام التوافد يحقد بما انجتماعي السياد مع تتفد سلوكياتٍ 

   أخر  جهة م  واةخري  الفرد وبي 
 يذكرحي   أبنائهموقد ارتب  مفهوم ما ورا  اننفعا  باتجاهات الوالدي  نحو انفعانت 

 اننفعا  ورا  ما أ ( Baker, Fanning& Crnic, 2011, P.412 وكرنك وفننآل باكير
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 أبنائهمسلو( تعام  الوالدي  مع انفعانت أويختل   ،اننفعا  نحو الوالدية انتجاهات هي
قر( منهم وتعدي  تسبابها ويعتبرها فرصة للأبنا  ويهتم بمعرفة ألفمنهم م  يتفهم انفعانت ا

 ،ون يعيرونها أية اهتمام تماماً  اننفعانتاه  ، وبعضهم يتجإيجابي ا همليكو  سلوكسلوكهم 
   عل  انفعانتهم  األبنا  ويعنفونهم م يرفض انفعانت وبعضه

فإنه  سري،ألسياد التفاع  ا ضم  ظهر اننفعا  ورا  ما أ  مفهومم   الرغم وعل 
  الفرد يتأثر في السياد إن، حي   أم أبا كونه ع  النظر ب ض فرد أي عل  يعمم أ  يمك 

لدور الوالدي  يقوم  فباإلضافة ،المؤثر  انجتماعي الذي يعيش فيه بالعديد م  الشخصيات
ما ورا  اننفعا  التي يتبعها داخ  الحجر   أنما م  خال   بدور مهم في حيا  ال ال(المعلم 
                                                                        ) Lee,2012                                                                 الدراسية

 ورا  ما مكونات نفس له ،المعلمي  لد  اننفعا  ورا  ما أ  P.7 ,2010)ويؤكد ونآل  
 مع الوالدي  تعام  مجا  في  بد الذي اننفعا  ورا  ما مفهوم وأ  ،الوالدي  لد  اننفعا 
  التعليم مجا  في أيضا ي بد أ  المن قي م  ،أ فالهم

وجنيت  نجسما ورا  اننفعا  حي  حدد  أنما وقد اختل  العلما  في تحديد 
(Lagace&Giont,2009,p.369)  نم ي  لما ورا  اننفعانت وهما كاةتي 

  اةتيةنم  تعليم اننفعانت  ويتص  األفراد الذي  يتبعو  هذا النم  بالخصائص 1- 
 الوعي باننفعانت السلبية واإليجابية لديهم ولد  اةخري   -
 تقب  اننفعانت كأدوات لتحسي  التعلم  -
 القدر  عل  تنظيم التعبير اللفظي ع  اننفعانت  -
، والتحقىىىد مىىى  صىىىدد التعبيىىىر اللفظىىىي عىىى  مىىىا يشىىىعرو  بىىىه فىىىيخىىىري  مسىىىاعد  اة -

 انفعانتهم 
 اننفعا  السال(  إل ح  المشكلة ب ض النظر ع  الحالة التي قادت  فيالمشاركة  -
 نم  تجاه  اننفعانت  ويتص  األفراد الذي  يتبعو  هذا النم  بالخصائص اةتية 2-

 يتجاهلو  ويرفضو  اننفعانت السلبية   -
 مو  أنفسهم في ح  مشكالت اةخري  ن يقح -
 انفعانت اةخري  هي فرصة للتقر( منهم  أ ن يعتقدو   -
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اننفعانت السلبية لد  قد م  هذه اننفعانت هي فرصة للتح أ ن يعتقدو   -
 اةخري  

 ( ،1996وكاتز   جوتماهوفا  و م  الباحثي  مث   اتفد عددوفي نفس السياد 
 لما ورا  اننفعا  أنما وجود ثالثة (، عل  2011  ، وكرنكوفننآلوباكير،  (،2010وونآل  

 وهي كاةتي 
 اةتية هذا النم  بالخصائص   الذي  يتبعو األفراد يتميز لالنفعا   تعليمنم   - أ
   الشخصية بانفعانتهم الوعي -
 انفعانتهم الشخصية لديهم القدر  عل  الحدي  ع    -
 اةخري   بانفعانت الوعي -
 ،عنها وخاصة الحز  اللفظي تفهم مشاعرهم والتعبير عل  اةخري يساعدو   -

 والفرح  ،وال ض(
  ضرور  للتعلم اةخري نفعانت يرو  أ  ا -
 ليهم إفرصة للتقر(  اةخري نفعانت يرو  أ  ا -
  لآلخري  الحقيقية اننفعانتمع  و تجاوبي -
 يشاركو  اةخري  في ح  مشاكلهم  -
هذا النم  بالخصائص   الذي  يتبعو األفراد يتميز  اننفعانت تجاه  /نم  تجن( - (

 اةتية 
  اةخري  لد  ةيبالسل اننفعانتتجاه   -
  اةخري مشكالت  أنفسهم فيعدم رغبتهم في إقحام  -
  اةخري السلبية هي فرصة للتقر( م   اننفعانتن يعتقدو  أ   -
  ضرور  للتعلمليست  اةخري نفعانت يرو  أ  ا -
 اةتية هذا النم  بالخصائص   الذي  يتبعواألفراد يتميز   اننفعانترفض  نم  - ج
 اةخري حت  ولو كانت أفعا   ،عل  أي نوع م  التعبير اننفعالي اةخري  يعنفو   -

  مناسبة 
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  السلبية تت ل( استجابة تأديبية  اننفعانتأ   يعتقدو  -
السي ر    واةخر وسيلة م  خاللها يحاو   هيالسلبية  اننفعانتهم أ  ير  بعض  -

  عليهم
الىذي  يتعرضىو  لىنم  تعلىيم اننفعىا   األفىرادأ   إل (، 2009  وجنيت نجس يشيرو 

مى  المجىا  انجتمىاعي  و  فىي كى ٍّ نىاجح، و م  احترام الذات ًيالديهم مستو  عاليتصفو  بأ  
قىىادري  بشىىعورهم، وتنظىىيم انفعىىانتهم، و لثقىىة قىىادري  علىى  ا األكىىاديمي، كمىىا يكونىىو والمجىىا  

التعىىايش لىىديهم القىىدر  علىى  ، و أيضىىًا علىى  التوظيىى  الفعىىا  لمهىىارات التكيىى  لحىى  المشىىكالت
بىأنهم  اننفعىانت الىذي  يتعرضىو  لىنم  رفىض األفىرادفي حي  يتصى  ، انجتماعي مع أقرانهم

أ  قىدراتهم على  حى  المشىكالت  اكمى ،هم السلبية غير مبرر  وغيىر مالئمىةنفعانتيعتقدو  أ  ا
 واننفعالية م  ضع  في التنمية انجتماعية  ضعيفة ويعانو 

ما ورا  اننفعا  لد   أنما بدراسة لتقييم  (،(1996وقد قام هوف  وجوتما  وكاتز 
في مرحلة ما قب  المدرسة، حي   أبنا ( أسر   لديهم 65الوالدي ، وتكونت العينة م   

في س   واألبنا   في س  الخامسة، والثانية واألبنا   أجريت الدراسة عل  مرحلتي  األول 
ما ورا  اننفعا  لد  الوالدي  م  خال  المقابالت  أنما وقام الباحثو  بتقييم الثامنة، 

نفعانت كانت تتص  أ  األسر التي تتبن  نم  تعليم ان  إل الشخصية وانتهت الدراسة 
 بالخصائص اةتية  

إيجابية خال  تفاعلها مع  أكثرسلبية و  أق عدائية، و  أق في المرحلة األول   كانت األسر 
 قدر  عل  التركيز     أكثرتأثرًا بالض و  النفسية و  أق  األبنا ، وكا  أبنائها
هذه األسر إنجازًا أكاديمي ا في الرياضيات والقرا  ، وكانت بنا  أالمرحلة الثانية  أظهر وفي 

 صحة  أكثر، وكانوا أق لديهم مشاك  سلوكية 
ما ورا   أنما اختبار العالقة بي   إل ( ,Gottman 1997وهدفت دراسة جوتما   
حي  كا  متوس  أعمار  ؛واننتباه لد  أ فالهم األكاديمياننفعا  لد  الوالدي  والتحصي  

أ  درجات األ فا  في الرياضيات كانت منبئة بوعي  إل ( سنوات، وانتهت الدراسة 8األبنا   
األمهات بانفعا  الحز  لديه ، بينما كانت درجات الفهم لد  األ فا  منبئة بنم  التدري( 
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لديه  كا  له  أ  وعي األمهات بانفعا  الحز  إل عل  انفعا  ال ض( لد  األ(، باإلضافة 
 عالقة بقدر  األ فا  عل  اننتباه 

الكش  ع   إل ، دراسة هدفت  ((Katz& Nelson, 2004جر  كاتز ونلسو أو 
األ فا  الذي  لديهم مشكالت  أمهاتبي   اننفعانتالفرود في مستو  الوعي والتحكم في 

في   األ فا  العاديي ، ومد  ارتبا  وعي األمهات وتحكمه أمهاتفي التواص  وبي  
بتحسي  قدر  األ فا  عل  التواص  بأقرانهم، وتم استخدام آلية المقابالت المسجلة   انفعانته

كما تم مالحظة عالقات األ فا  م  خال  تفاعلهم مع  ما ورا  اننفعا في قياس نم  
الت التواص  واألسر ذات األ فا  العاديي ، أصدقائهم في األسر ذات األ فا  ذوي مشك

وعًيا  أق   مشكالت في التواص  ك  لديه الالتيمهات األ فا  أ أ  إل  وانتهت الدراسة
مهات األ فا  الذي  ليس أم   اننفعانتعل  التعام  مع   تدريًبا أل فاله أق ، و  بانفعانته

وقدرته  عل  التحكم  لوعي األمهات لديهم مشكالت في التواص ، وأ  المستويات المرتفعة
 ارتب ت بالعالقة اإليجابية باألقرا  م  قب  األبنا   اننفعانتفي 

 بي  العالقة ع  الكش  إل ( (Katz& Hunter, 2007 وهنتر كاتز دراسة وهدفت
 العام التوافد وكذلك المراهقي ، لد  انكتئابية واألعراض الوالدي  لد  اننفعا  ورا  ما أنما 
 لد  اننفعا  ورا  ما قياس وتم واألبنا ، اةبا  بي  التفاع  جود  ومستو  المراهقي  لد 

 نتائآل وأظهرت المراهقي ، لد  التوافد قياس تم كما الشخصية، المقابالت خال  م  األمهات
 ع  وتعبيًرا قبونً  أق  ك    اكتئابية أعراض م  يعانو  الذي  المراهقي  أمهات أ  الدراسة

 األمهات قبو  ارتب  كما ،انكتئابية األعراض في ق األ المراهقي  أمهات م  انفعانته 
 قبو  وارتب  لديهم، المرتفع الذات وتقدير انكتئابية األعراض بانخفاض المراهقي  ننفعانت
 ذلك في بما لديهم للمشكالت الخارجي العزو بانخفاض المراهقي  ننفعانت األمهات

   ةاألكاديمي المشكالت
 اننفعانت تجاه المعلمي  معتقدات بي  العالقة( (Morris, 2010 وتناو  مورس

  بقت التالميذ لد  اننفعالية والكفا   بالتالميذ اننفعالية عالقتهم أنما و  ،(اننفعا  ورا  ما 
 م  أعمارهم تراوحت  فالً ( 326 و المدرسة قب  ما مرحلة في اً معلم( 44  عل  الدراسة

 لد  اننفعا  ورا  مانم   بي  إيجابية عالقة وجود إل  النتائآل وأشارت سنوات( 3-6 
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 الكفا   ومستو  معهم اإليجابية اننفعالية والعالقة تالميذهم انفعانت تجاه المعلمي 
  الدرس قاعات في التالميذ لهؤن  اننفعالية

مىىا ورا  اننفعىىا  لىىد  المعلمىىي  والتحصىىي   أنمىىا ( العالقىىة بىىي  2010واختبىىر ونىىآل  
(  الىىىٍ( فىىىي 508الدراسىىىي ومسىىىتو  ارتبىىىا  ال ىىىال( بالمدرسىىىة، وتكونىىىت عينىىىة الدراسىىىة مىىى   

مىىا روا  اننفعىىا  لىىد  المعلمىىي  مىى  خىىال   أنمىىا ( معلًمىىا، وتىىم تحديىىد 15المرحلىىة الثانويىىة، و 
 ىىال( مىى  خىىال  أخىىذ متوسىى  ، كمىىا تىىم تقىىدير التحصىىي  الدراسىىي لل( فقىىر 42مقيىىاس تضىىم   

 هىو اننفعىا  تىدري( نمى  أ  إلى  النتىائآل درجات ال ال( فىي المقىررات التىي يدرسىونها، وأشىارت
 اإليجابيىة نمىا األ  وارتب ىت ،هىاأقل اننفعىا  ورفىض ،المعلمىي  لىد  السائد اننفعا  ورا  ما نم 
  األكاديمي واإلنجاز ،بالمدرسة ال ال( تعلد مع إيجابيا اننفعا  ورا  لما

 ,Hunter, Katz, Shortt & Davis) وكىاتز وشىوت وديفىز وهىدفت دراسىة هنتىر
المىراهقي  المكتئبىي  وأسىر  ذاتمقارنىة التنشىئة انجتماعيىة اننفعاليىة فىي األسىر  إلى   (2011

لد  اةبىا  والمىراهقي  ما ورا  اننفعا  المراهقي  العاديي ، وذلك ع   ريد  دراسة العالقة بي  
( مراهقىًا 152وتكونت العينىة مى   ، فعا ، ومشاعرهم حو  انفعانتهمخال  األفكار وردود األم  

  ،(75عىىىىىدد المىىىىىراهقي  المكتئبىىىىىي    ( سىىىىىنة، حيىىىىى  كىىىىىا 18-14تتىىىىىراوح أعمىىىىىارهم بىىىىىي    
لىد  اةبىا  واألمهىات عى  مىا ورا  اننفعىا  ظهرت النتائآل ارتبىا  نمى  أو  ًا،( مراهق77والعاديي  

مىا ورا  لد  المراهقي  عل  الرغم مى  عىدم ارتبىا  نمى  ما ورا  اننفعا  انفعانت أوندهم بنم  
مىىا ورا  ، كمىىا أسىهم نمىى  لىد  المىىراهقي مىىا ورا  اننفعىىا  ننفعىىانتهم الخاصىىة بىنم   اننفعىا  
 لد  المراهقي  را  اننفعا  ما و لد  اةبا  ع  انفعانت المراهقي  في فهم نم  اننفعا  

الكشىى  عىى   إلىى  ،( Chen, Lin& Li 2012 , ولىى  ولىىيوهىىدفت دراسىىة  تشىىي  
الوالديىىة والتىىراب  بىىي  األ فىىا  والوالىىدي ، ومىىا ورا  اننفعىىا    األ فىىا لىىد   اننفعىىانتالعالقىىة بىىي  

أمهىاتهم، وانتهىت  إلى (  تلميًذا في الصى  الخىامس والسىادس باإلضىافة 546وتكونت العينة م   
مىىا  عنىىدما يكىىو  فىىي بشىىعور ال فىى  باأللىىد  األمهىىات نمىى  مىىا ورا  اننفعىىا    اارتبىى إلىى الدراسىىة 

مىياًل  أكثىركى   اننفعىانتتبني فلسفة التدري( على   إل   اتجه الالتياألمهات صحبة والدته، وأ  
الىرفض اننفعىالي  إلى تهم ، كمىا أ  األ فىا  الىذي  مالىت أمهىا لتحقيد ارتبا ىات آمنىة مىع أ فىاله

    أق  اارتبا ي   اً أظهروا أمان
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 الصفي بالمناخ وعالقتها المعلمي  لد  اننفعا  ورا  ما بدراسة( (2012 لي قام كما
 ،األكاديمي أدائهم ومستو  واننفعالي انجتماعي لسلوكهم المعلم وتقدير ال ال( يدركه كما

 عاماً ( 11 -8  بي  أعمارهم تراوحت و البة  الباً ( 197  قوامها عينة عل  الدراسة  بقت
 للمناخ ال ال( إدراك واستبيا  اننفعا ، ورا  ما استبيا   عل  األدوات واشتملت ومعلميهم،
 أ  إل  الدراسة وانتهت الدراسي، بالص  ال ال( ألدا  المعلم تقدير واستبيا  الصفي،
 في أعل  نسبة لهم الذي  المعلمي  ذات الصفو  في كانوا انحتكاك كثر  يرو  الذي  ال ال(
 بي  العالقة يعد  المعلم عند اننفعا  رفض نم  وأ  انجتماعية، والمشاك  العدواني السلوك
  لديه العدواني والسلوك لالحتكاك ال ال( تصورات

ما ورا  اننفعا  الشائعة لد   أنما التعر  عل   إل م ( 2015وهدفت دراسة م ر   
معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية وعالقة ما ورا  اننفعا  لد  المعلمي  بالمشكالت السلوكية لد  

( والفرود ، السلوك الفوضويالسلوك العدواني، السلوك النم يعاقة الفكرية    البهم ذوي اإل
لمت يرات سنوات     البهم وفقاً في ما ورا  اننفعا  لد  المعلمي ، والمشكالت السلوكية لد

( معلمًا بمعاهد وبرامآل التربية الخاصة بمحافظة 50ر  والتدري(، وتكونت العينة م   الخب
ما ورا  اننفعا  لد  المعلمي ،  واشتملت أدوات الدراسة عل   مقياس تقدير ،ال ائ 

أ   إل السلوكية لذوي اإلعاقة الفكرية وانتهت الدراسة  ومقياس تقدير المعلم  للمشكالت
ما ورا  اننفعا  الشائعة لد  معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية هو نم  نبذ اننفعا  يليه  أنما 
عالقة ارتبا ية دالة بي  ما ورا  اننفعا   اننفعا ، ثم نم  تعليم اننفعا ، ووجود إهما نم  

 ي / ية والمشكالت السلوكية  السلوك العدواني / السلوك النملد  معلمي ذوي اإلعاقة الفكر 
بي  معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية  افرود دالة إحصائي   السلوك الفوضوي( لد   البهم، ووجود

في ما ورا  اننفعا  والمشكالت السلوكية  خبر  وتدريباً  ق والمعلمي  األ خبر  وتدريباً  كثراأل 
 كثرالسلوك الفوضوي( لد   البهم لصال  المعلمي  األ  لنم ي/ السلوك العدواني/السلوك ا

  تدريًبا كثرخبر  واأل 
 دراسات يتبي  ما يلي  ما تم استعراضه م  وم  خال 

هوف  دراسة    مث مجموعة م  النتائآل المهمة  إل بعض الدراسات  توصلت -
أ  نم  المدربي  انفعالي ا لد  الوالدي   إل (، والتي توصلت 1996وجوتما  وكاتز 
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، في حي  توص  كاتز لد  األبنا  األكاديميز واألدا  تأثير إيجابي عل  التركيله 
وعيًا بانفعانته  يعاني أ فاله  م   ق أ  األمهات األإل  2004) ونلسو   

ارتبا  قبو  األمهات ننفعانت 2007) مشكالت في التواص  كما أثبت كاتز وهنتر  
أبنائه  المراهقي  بانخفاض األعراض انكتئابية وتقدير الذات المرتفع لديهم، وأثبت 

لد   وجود ارتبا  موج( دا  إحصائي ا بي  نم  غير الواعي  باننفعا  2010)ونآل  
 زوكاتز وشوت وديف هنترلل ال(، وتوص   األكاديميالمعلمي  وبي  متوس  األدا  

في  يساعد لد  اةبا  ع  انفعانت المراهقي ما ورا  اننفعا  نم   أ  إل (2011)
أ   2012)ول  ولي تشي  وأثبت  ،لد  المراهقي ما ورا  اننفعا  فهم نم  
لتحقيد  ميالً  أكثرنفعانت ك  نم  المدربي  لال تبني  إل   اتجه الالتياألمهات 

الرفض  إل ، كما أ  األ فا  الذي  مالت أمهاتهم  ارتبا ات آمنة مع أ فاله
 اننفعا  رفض نم  أ  إل ( 2012لي   ، وتوص أق  اارتبا ي   اً اننفعالي أظهروا أمان

 لديه، العدواني والسلوك لالحتكاك ال ال( تصورات بي  العالقة يعد  المعلم عند
ورا  اننفعا  لد  م( أنه توجد عالقة ارتبا ية دالة بي  ما 2015وأثبت م ر 

معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية والمشكالت السلوكية  السلوك العدواني / السلوك 
 النم ي / السلوك الفوضوي( لد   البهم 

اسىىتخدمت بعىىض الدراسىىات فنيىىة المقابلىىة الشخصىىية فىىي تحديىىد نمىى  مىىا ورا  اننفعىىا   -
 2007)  اتز وهنتر(، ودراسة ك1996لد  الوالدي  مث  دراسة هوف  وجوتما  وكاتز 

أجريىىت بعىىض الدراسىىات علىى  مرحلىىة المراهقىىة أو ال ىىال( فىىي المرحلىىة الجامعيىىة مثىى   -
وهىي نفىس المرحلىة (2011) وكىاتز وشىوت وديفىز هنتىر(، ودراسة 2010دراسة ونآل  

 العمرية للدراسة الحالية 
 مىا ورا  اننفعىا  أنما تحديد   ة است اعدراسات السابقعل  الالباح   م  خال  ا الع -

 المستخدم في الدراسة  ما ورا  اننفعا  أنما و كذلك بنا  وتقني  اختبار 
المقىىار  الىىذي يركىىز علىى  كيىى  ولمىىاذا  الوصىىفيآل همىىنهآل الدراسىىة المسىىتخدم هىىو المىىن -

 هو يتفد مع معظم الدراسات السابقة  تحد  الظاهر  و 
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  الدراسة: فروض

هيئة التدريس بعماد  السىنة  أعضا شيوعًا لد   كثراأل يعد نم  تعليم اننفعا  هو النم   -
 التحضيرية بجامعة الملك سعود 

    مىىا ورا  اننفعىىا  أنمىىا درجىىات فىىرود ذات دنلىىة إحصىىائية بىىي  متوسىى ات توجىىد  ن -
عمىىاد  هيئىىة التىىدريس ب أعضىىا لىىد   ( اننفعىىا  رفىىض اننفعىىا ، إهمىىا  اننفعىىا ، تعلىىيم

   نا واإل بجامعة الملك سعود الذكور  السنة التحضيرية
 تعلىيم  ما ورا  اننفعىا   أنما درجات فرود ذات دنلة إحصائية بي  متوس ات توجد  ن -

السىىنة عمىىاد  هيئىىة  التىىدريس ب أعضىىا لىىد  ( اننفعىىا  رفىىض اننفعىىا ،  إهمىىا  اننفعىىا ،
 بجامعة الملك سعود المتزوجي  والعزا(   التحضيرية

 ما ورا  اننفعانت أنما درجات فرود ذات دنلة إحصائية بي  متوس ات توجد  ن -
عماد  هيئة التدريس ب أعضا لد  ( اننفعا  رفض اننفعا ، إهما  اننفعا ، تعليم 

   اإلنسانيةبجامعة الملك  ذوي التخصصات العلمية وذوي التخصصات  السنة التحضيرية
   ما ورا  اننفعانت أنما درجات فرود ذات دنلة إحصائية بي  متوس ات توجد  ن -

عماد  هيئة التدريس ب أعضا لد   ( اننفعا  رفض اننفعا ،  إهما  اننفعا ، تعليم
م  خمس سنوات  أق بجامعة الملك سعود ذوي الخبر  التدريسية  السنة التحضيرية

 م  خمس سنوات  أكثرو 

 جراءاتها:منهج الدراسة وإ

 منهج الدراسة: -
 ألنه المنهآل المناس( للدراسة  المقار  الوصفي المنهآل الباح  استخدم

 جمتمع وعينة الدراسة : -
 السنة التحضيريةعماد  ب العر((  هيئة التدريس أعضا تكو  مجتمع الدراسة م  

 ) 400 ( حوالي البالغ عددهمو  م2015/2016للعام الدراسي الملك سعود بجامعة 
حي  تكونت عينة  ؛م  المجتمع األص (%41) وتمث  العينة  عضو هيئة تدريس،

  1)هيئة التدريس وفقا للجدو  رقم   أعضا م   (161)م ة الدراس



 بجامعة الملك سعود ........ أنماط ما وراء االنفعال لدى أعضاء هيئة التدريس

- 129 - 

 ( توزيع عينة الدراسة1جدول )

متغيرات 

 الدراسة

األكاديميالتخصص  الحالة االجتماعية الجنس التدريسيةالخبرة    

من  أقل علمي إنساني أعزب متزوج إناث ذكور

(5 )

 سنوات

( 5من ) أكثر

 سنوات

 66 95 59 102 33 128 46 115 عدد العينة

 161 161 161 161 المجموع

 الدراسة: أداة -
 وراء االنفعال لدى عضو هيئة التدريس: ما أمناطمقياس  -

( مفرد  35ويتكو  المقياس م   م  إعداد الباح  ما ورا  اننفعا   أنما مقياس 
 -لبنا  هذا المقياس قام الباح  بالخ وات اةتية و  ،أنما ثالثة موزعة عل  

 حتديد جماالت املقياس: - أ
وفي ما ورا  اننفعا   تي تناولت مت يرا لع الباح  عل  عدد م  المراجع والدراسات ال

 كما يأتي  ما ورا  اننفعا   أنما ضو  ذلك تم تحديد 
 -22-19-17-14-11-9-7-4-1وتقاس بالفقرات    تعليم اننفعانتنم   -
  ة كحد أقص درج 65و  درجة كحد أدن  13تتراوح درجة النم  م   ،34-32-27-25) -
-23-20-18-15-12-8-5-2   وتقاس بالفقرات اننفعانت (تجاه  إهما نم   -

( 70 و  أدن درجة كحد ( 14 تتراوح درجة النم  م   ،(26-28-35-33-31-30
  درجة كحد أقص 

تتراوح  (29-24-21-16-13-10-6-3وتقاس بالفقرات    نفعانتان رفض  نم  -
  درجة كحد أقص  (40 و   كحد أدن درجات (8)درجة النم  م  

 مجع وصياغة املفردات:  - ب
 نم ، تم صياغة الفقرات التي تقيس ك  ما ورا  اننفعا  أنما بتحديد  قيامالبعد  

، وكذلك في ضو  الدراسات السابقة التي تم المجا عل  حد  وذلك في ضو  ما كت( في هذا 
 بذلك  الخاصتناولها في الجز  

 حتديد البدائل وأوزانها:-ج

بعد اننتها  م  صياغة الفقرات قام الباح  بتحديد بدائ  المقياس وأوزانها، وذلك 
 ، أرفض، أرفضمحايد  أوافد بشد ، أوافد،  رج خماسي أمام ك  فقر  كما يأتي بوضع مد
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تعبر الدرجة التي يحص  عليها عضو و  ،(5،4،3،2،1بشد ( مع أوزانها، وحددت األوزا   
 عل  المفردات التي تعبر ع  نم ه حي  تكو  درجتهالنم  الذي يتبناه هيئة التدريس عل  

 الثالثة  نما هي أعل  درجة بي  األ 
 للمقياس : مرتيةالكفاءة السيكو -د

 :الصدق -1-د

 صدق احملكمني: -1-1-د

قام الباح  بالتحقد م  صدد المقياس م  خال  عرضه عل  مجموعة م    
المحكمي  المتخصصي  في مجا  التربية وعلم النفس وذلك لتحكيم الفقرات م  حي  

، ومد  وضوح صياغتها، وبناً  عل  مالحظات ما ورا  اننفعا  أنما مال متها لقياس 
فقرات اتفد    بعض الفقرات تمثلت في حذ  ثال بعض التعديالت عل إجرا المحكمي  تم 

   عل  عدم والمحكم
تعدي  صياغة بعض المفردات األخر  حي  اعتبر الباح  أ   إل مناسبتها، باإلضافة 

 م  المحكمي  كا  لقبو  الفقر    80%)  إجماع
 االتساق الداخلي: -2-1-د

لمقيىىاس مىى  خىىال  حسىىا( انرتبا ىىات الداخليىىة ألبعىىاد ل انتسىىاد الىىداخليتىىم تقىىدير 
 ( 2المقياس، وذلك كما يتض  م  الجدو  رقم  

 ( االرتباطات الداخلية ألبعاد المقياس2جدول رقم )
 

نمط تعليم 
 االنفعاالت

نمط 
تجنب/تجاهل 

 االنفعاالت

نمط رفض 
 االنفعاالت

 المجموع

نمط تعليم 
 االنفعاالت

1 
   

نمط 
تجنب/تجاهل 

 االنفعاالت

** 
0.283 

1 
  

نمط رفض 
 االنفعاالت

* 
0. 260 

** 
0.602 

1 
 

 المجموع
** 

0.585 
** 

0.902 
** 

0.674 
1 

 ( 260 .0معامالت انرتبا  تتراوح بي    ( أ  قيم2ويتض  م  الجدو  رقم  
 .(0.01دا  عند مستو    ومعظمها( 0.902و 
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 الثبات:-2-د

 الباح  بحسا( ثبات المقياس كما يلي قام 
تىىم تقىىدير ثبىىات المقيىىاس بحسىىا( قيمىىة معامىى  ألفىىا  ثبىىات معامىى  ألفىىا كرونبىىاخ  -1-2-د

فىىي  هيئىىة التىىدريس أعضىىا مىى  ( 70بعىىد ت بيىىد المقيىىاس علىى    Cronbochaكرونبىىاخ 
ثبىىات  إلىى تشىىير  مرتفعىىة( وهىىي قيمىىة 0.874السىىنة التحضىىيرية، فبلىىغ قيمىىة معامىى  الثبىىات  

 المقياس 
تم تقدير ثبىات المقيىاس باسىتخدام  ريقىة التجزئىة  الثبات ب ريقة التجزئة النصفية  -2-2-د

فىي السىنة التحضىيرية،  هيئىة التىدريس أعضىا مى  ( 70 النصفية بعىد ت بيىد المقيىاس على  
 ثبات المقياس  إل ( وهي قيمة عالية تشير 0.841حي  بلغ معام  الثبات  

  نتائج الدراسة:

 كثىىراأل يعىىد نمىى  تعلىىيم اننفعىىا  هىىو الىىنم   " أنىىه ويىىنص علىى األو   الفىىرض نتىىائآل -
  "سعود بجامعة الملك السنة التحضيريةعماد  ب هيئة التدريس أعضا لد   شيوعاً 

المعياريىىة حسىىا( المتوسىى ات الحسىىابية واننحرافىىات  الفىىرض تىىم صىىحة هىىذانختبىىار و 
 نظىراً  نمىا لكى  نمى  مى  األ رد  المفى متوسى كمىا تىم حسىا(  ،ما ورا  اننفعىا  نما أل 

وذلىىك مىى  خىال  قسىىمة متوسىى  كى  نمىى  علىى   ،نخىتال  عىىدد المفىردات فىىي كىى  نمى 
وذلىك كمىا يتضى  مى  الجىدو  حسا( المتوسى  المىوزو   إل ، باإلضافة عدد مفرداته

    (3رقم  
 ( 3جدول ) 

                                                                           ما وراء االنفعال. نماطأل واالنحرافات المعياريةحساب المتوسطات الحسابية 

نمى  تعلىيم  هيئىة التىدريس على  أعضا   استجابة أ  متوس 3)ويتض  م  الجدو   
، وأ  متوسىىىى  المفىىىىرد  فىىىىي هىىىىذا الىىىىنم  (7.56( بىىىىانحرا  معيىىىىاري  53.77اننفعىىىىا  هىىىىو 

 هيئىة أعضىا  اسىتجابة متوسى  أ  أيضاً  يتض  كما، 4) هو المتوس  الموزو وأ  ، (4.14 

 النمط م
عدد 

 العينة
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

متوسط 

 المفردة

المتوسط 

 الموزون.
 الترتيب

1-  1 4 4.14 7.56 53.77 161 تعليم االنفعال 

2- االنفعال  إهمال   161 42.62 8.16 3.04 3 2 

3-  رفض االنفعال 
161 

 
20.56 5.038 2.57 2 3 
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 متوسىىى  وأ  ،(8.16  معيىىىاري بىىىانحرا ( 42.62 هىىىو اننفعىىىا  إهمىىىا  نمىىى  علىىى  التىىىدريس
 اننفعىانت رفىض نمى  أمىا، 3)وأ  المتوسى  المىوزو  هىو   ،( 3.04  النم  هذا في المفرد 

 بىىانحرا ( 20.56  هىىو الىىنم  هىىذا فىىي التىىدريس هيئىىة أعضىىا  اسىىتجابة متوسىى  كىىا  فقىىد
وأ  المتوسى  المىوزو  هىو  ،(2.57  الىنم  هىذا فىي المفىرد  متوس  وأ  ،(5.038  معياري

فىىي  هيئىىة التىىدريس أعضىىا شىىيوعًا بىىي   كثىىراأل  هىىوممىىا يعنىىي أ  نمىى  تعلىىيم اننفعىىا   2) 
 ،اننفعانت فىي المركىز الثىاني إهما ثم نم   ،األو حي  جا  في المركز  ؛تعاملهم مع  البهم

هيئىة  أعضىا شىيوعًا بىي   قى األاننفعىا  فىي المركىز الثالى  أي كىا   رفىضنم   جا في حي  
 هىو اننفعىا  تعلىيم نمى  أ  إلى  حيى  توصى   (2010التدريس، ويتفد ذلك مع دراسىة ونىآل  

 نمىا األ  ارتب ىتكمىا  ،شىيوعاً  قى األهىو  اننفعىا  رفىضوأ  نم   المعلمي ، لد  السائد  النم 
فىي   األكىاديمي واإلنجىاز بالمدرسىة ال ىال( تعلىد مع بشك  إيجابي اننفعا  ورا  لما اإليجابية

مىا ورا   نمى أ   إلى والذي توص   م(2015   م رمع دراسة  نتيجة هذا الفرض حي  تختل 
اننفعىىا ، ثىىم نمىى  تعلىىيم  إهمىىا اننفعىىا ، يليىىه نمىى   رفىىضشىىيوعًا هىىو نمىى   كثىىراأل اننفعىىا  

حيى   ؛عليهىا دراسىة م ىر أجريىت بيعىة العينىة التىي  إلى  انخىتال  اننفعا  وربما يرجىع ذلىك
 عل  معلمي اإلعاقة الفكرية   أجريت

يعىىد نمىى  تعلىىيم اننفعىىا  هىىو أي  ؛للدراسىىة األو ومىى  خىىال  هىىذه النتيجىىة يتحقىىد الفىىرض 
هيئة التدريس بعماد  السنة التحضيرية بجامعة الملىك سىعود  أعضا شيوعًا لد   كثراأل النم  

هيئىة  أعضىا وهىم  الدراسة بيعة عينة   بأ ذلك ويمك  تفسير ،في تعاملهم مع انفعا  ال ال(
درجىة  إلى وصىلوا    الكثيىر مىنهمإنم  تعليم اننفعا  حيى   التدريس حريصو  عل  استخدام 

تمكنهم م  فهىم انفعىانت  البهىم وخصوصىًا فىي المرحلىة الجامعيىة التىي  اننفعالي م  النضآل
أ  اتبىىاع نمىى   إلىى هىىذا باإلضىىافة بمسىىتو  متميىىز مىى  النضىىآل اننفعىىالي لىىد  ال ىىال(، تتميىىز 

وع مى  نى إقامىةفرصة للتقر( م  ال ال( وبالتالي  نفعانت يع ي لعضو هيئة التدريستعليم ان 
وهىىذا يفسىىر  ،لىىديهم األكىىاديميصىىي  التحتحسىىي  عكس علىى  ممىىا يىىن العالقىىات الو يىىد  معهىىم

 أ يىىر  الباحىى  كمىىا مىىا ورا  اننفعىىا ،  أنمىىا هيئىىة التىىدريس لهىىذا الىىنم  مىى   أعضىىا تفضىىي  
 ايع ىو أ  ال ىال( نبىد أ   ربما يعتقىدو   تعليم اننفعا  لنم  هيئة التدريس المتبعي   أعضا 

فىىىي التعبيىىىر عىىى   متميىىىز  أسىىىالي(يىىىتم تعلىىىيمهم  أ   انفعىىىانتهم ونبىىىد الفرصىىىة للتعبيىىىر عىىى
 انفعانتهم 
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 فىىىرود ذات دنلىىىة إحصىىىائية بىىىي توجىىىد  " ن  أنىىىه ويىىىنص علىىى الثىىىاني   نتىىىائآل الفىىىرض
اننفعىا (  اننفعىا ، رفىض إهمىا اننفعىا ،    تعلىيم مىا ورا  اننفعىا  أنمىا درجىات متوس ات 

بجامعىىة الملىىك  السىىنة التحضىىيريةعمىىاد  ب هيئىىة التىىدريس أعضىىا مىى   نىىا واإل الىىذكور  لىىد 
  "سعود

 غيىىىر مسىىىتقلتي  لمجمىىىوعتي ( ت اختبىىىار الباحىىى  اسىىىتخدم الفىىىرض هىىىذا صىىىحة ونختبىىىار
  يأتي عما نتائجه أسفرت وقد ،(SPSS  اإلحصائي البرنامآل خال  م  متراب تي ؛

 (                                                                            4جدول ) 

 .ناثواإلهيئة التدريس الذكور  أعضاءاختبار )ت( لبيان الفروق بين متوسطات درجات 

هيئة  أعضا  متوس ات درجات أ  قيمة  ت( للفرود بي  4)ويتض  م  الجدو   
وهي غير دالة، وأ  قيمة  ت(  0.09)في نم  تعليم اننفعا  هي   نا واإل الذكور  التدريس
 اننفعا  إهما في نم   نا واإل الذكور هيئة التدريس  أعضا بي  متوس ات درجات للفرود 
هيئة  أعضا بي  متوس ات درجات ، وأ  قيمة  ت( للفرود وهي غير دالة 1.72)هي  

 إل ؛ مما يشير وهي غير دالة 1.25)هي  اننفعا   رفضفي نم   نا واإل الذكور التدريس 
فرود ذات دنلة إحصائية بي  متوس ات وجود  بمعني عدم الثانيتحقد فرض الدراسة 

 أعضا لد   ( اننفعا  رفض اننفعا ، إهما  اننفعا ، تعليم  ما ورا  اننفعا  أنما درجات 
 بجامعة الملك سعود ترجع لمت ير الجنس  السنة التحضيريةعماد  هيئة التدريس ب

ما ورا   أنما نه ن توجد دراسة في حدود علم الباح  تناولت الفرود بي  إوحي   
الجنس لم يك  نه وفقًا لنتائآل الدراسة الحالية فإ  مت ير اننفعانت وفقًا لمت ير الجنس فإ

 رفض اننفعا ، إهما  اننفعا ، تعليم  ما ورا  اننفعا  أنما فرود في  إيجادمؤثرًا في 
في التعام  مع انفعانت ال ال(،  وربما  نا واإل هيئة التدريس الذكور  أعضا بي  ( اننفعا 

 المتوسط عدد العينة   الجنس  النمط م
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ) ت (

مستوى 

 الداللة

1-  تعليم االنفعال 
 7.43 53.73 115 ذكور

 غير دالة 0.09
 7.85 53.61 46 إناث

2- االنفعال  إهمال   
 8.25 41.89 115 ذكور

 غير دالة 1.72
 7.76 44.33 46 إناث

3- االنفعال رفض   
 5.26 20.27 115 ذكور

 غير دالة 1.25
 4.43 21.37 46 إناث
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م  المعرفة  ملديه نا اإل هيئة التدريس سوا  كانوا م  الذكور أو  أعضا  أ  إل يرجع ذلك 
 منها  للتعام  مع انفعانت ال ال( وخاصة اننفعانت السلبية القدر الكافيو  والوعي اننفعالي
 ن ما ورا  اننفعا  أنما اننفعالية والتي منها أ  الفرود في الجوان(  إل  باإلضافة
خبرات يمر بها الفرد  إل بالنوع ولك  ترجع  مرتب ة أو وراثية أسبا( إل ترجع في ال ال( 

و أهيئة التدريس الذكور  أعضا الخبرات داخ  البيئة الجامعية متشابهة بي    إوحي  
    ما ورا  اننفعانت أنما في  فرود بينهم عدم وجود إل فأد  ذلك  ما  دٍّ ح إل  نا اإل 

فرود ذات دنلة إحصائية بي  توجد  " ن أنه وينص عل الثال   نتائآل الفرض
 ( اننفعا  رفض اننفعا ، إهما  اننفعا ، تعليم  ما ورا  اننفعا  أنما درجات متوس ات 

 بجامعة الملك السنة التحضيريةعماد  بهيئة  التدريس  أعضا  المتزوجي  والعزا( م  لد 
 "  سعود

 غير مستقلتي  لمجموعتي ( ت اختبار الباح  استخدم الفرض هذا صحة ونختبار
 :يأتي عما نتائجه أسفرت وقد ،(SPSS  اإلحصائي البرنامآل خال  م  متراب تي ؛

 ( 5جدول ) 

 هيئة التدريس أعضاءلبيان الفروق بين متوسطات درجات  )ت( اختبار

 .المتزوجين والعزاب

ا( هيئىة التىدريس المتىزوجي  والعىز  أعضا أ  قيمة  ت( للفرود بي   5)ويتض  م  الجدو   
هيئىة  أعضىا بي  وهي غير دالة، وأ  قيمة  ت( للفرود  0.79)هي   في نم  تعليم اننفعا 

وهىي غيىر دالىة، وأ  قيمىة  2.12)اننفعىا  هىي   إهمىا  ا( في نمى التدريس المتزوجي  والعز 
اننفعىىا  هىىي  رفىىضنمىى   هيئىىة التىىدريس المتىىزوجي  والعىىذا( فىىي أعضىىا  ت( للفىىرود بىىي  

 النمط م
الحالة 

 االجتماعية
 المتوسط عدد العينة

االنحراف 

 المعياري
الداللةمستوى  قيمة ) ت (  

 تعليم االنفعال 1-
 7.55 53.46 128 متزوج 

 غير دالة 0.79
 7.49 54.61 33 أعزب

االنفعال  إهمال 2-  
 8.183 41.90 128 متزوج

 غير دالة 2.12
 7.65 45.24 33 أعزب

االنفعال رفض 3-  
 5.32 20.41 128 متزوج

 غير دالة 1.07
 3.81 21.27 33 أعزب
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فىرود وجىود  عىدم بمعنى  الثالى تحقد فىرض الدراسىة  إل وهي غير دالة؛ مما يشير  1.07) 
 اننفعىىا ، تعلىىيم        مىىا ورا  اننفعىىا  أنمىىا درجىىات ذات دنلىىة إحصىىائية بىىي  متوسىى ات 

 السىىنة التحضىىيريةعمىىاد  هيئىىة التىىدريس ب أعضىىا لىىد   ( اننفعىىا  رفىىض اننفعىىا ،  إهمىىا 
عىىدم وجىىود فىىرود بىىي   ، وهىىذا يعنىىيالحالىىة انجتماعيىىةبجامعىىة الملىىك سىىعود ترجىىع لمت يىىر 

    ما ورا  اننفعا  أنما هيئة التدريس المتزوجي  والعزا( في  أعضا 
مىا ورا  اننفعىا  وفقىًا لمت يىر الحالىة  أنمىا وفي ظ  عىدم وجىود دراسىات تناولىت الفىرود بىي  

 إحىىدا ًا فىىي ؤثر مىى يكىى  ذلىىك بىىأ  مت يىىر الحالىىة انجتماعيىىة لىىميمكىى  تفسىىير انجتماعيىىة، فإنىىه 
وخاصىة مىع ثىرا   مسىتو  مى  النضىآل اننفعىالي إلى وصىلوا  العينىة أفىرادبسىب( أ   فرود دالة

 قىدرعنىه  نىتآل  أو العىزا( ممىا وسىوا  المتزوجى ة التىدريسهيئى أعضىا الخبرات التي يمر بهىا 
النظىام  بيعىة  إلى ، هىذا باإلضىافة اننفعىالي  مىع ال ىال(التعامى  فىي  التشىابه بيىنهمم   كبير

هيئة التدريس مى  نفىس  أعضا الذي يقوم عل  أ  يكو   العربية السعودية بالمملكة التعليمي
هيئىة  أعضىا هيئة التدريس الذكور يدرسىو  لل ىال( و  أعضا معني أ  ب غالبًا، جنس ال ال(

مىا ورا  اننفعىا   أنمىا عدم وجود فرود في  إل مما أد   ؛يدرسو  لل البات نا اإل التدريس 
 الدراسية وفقًا لمت ير الحالة انجتماعية  القاعةالمتبعة داخ  

فىىىرود ذات دنلىىىة إحصىىىائية بىىىي  توجىىىد  ن"  أنىىىه ويىىىنص علىىى الرابىىىع  الفىىىرضنتىىىائآل 
 ( اننفعىا  رفىض اننفعىا ، إهمىا  اننفعىا ، تعلىيم  ما ورا  اننفعىانت أنما درجات متوس ات 

وفقىىىًا لمت يىىىر  سىىىعود بجامعىىىة الملىىىك السىىىنة التحضىىىيريةعمىىىاد  ب التىىىدريسهيئىىىة  أعضىىىا لىىىد  
  " التخصص العلمي

 متىراب تي ؛ غيىر مسىتقلتي  لمجموعتي ( ت اختبار الباح  استخدم الفرض هذا صحة ونختبار
  يأتي عما نتائجه أسفرت وقد ،(SPSS  اإلحصائي البرنامآل خال  م 
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 (                                                                            6جدول ) 

هيئة التدريس ذوي التخصصات العلمية وذوي  أعضاءاختبار )ت( لبيان الفروق بين متوسطات درجات 

 . اإلنسانيةالتخصصات 

هيئىة التىدريس ذوي التخصصىات  أعضىا بىي  أ  قيمىة  ت( للفىرود  6)ويتض  م  الجدو   
عنىىد  وهىىي دالىىة 5.82)فىىي نمىى  تعلىىيم اننفعىىا  هىىي   اإلنسىىانيةالعلميىىة وذوي التخصصىىات 

وهي غير دالىة، وأ  قيمىة  0.67)اننفعا  هي   إهما نم  ل، وأ  قيمة  ت( (0.00مستو   
تحقىد فىرض الدراسىة  إلى وهي غيىر دالىة؛ ممىا يشىير  0.47)اننفعا  هي   رفضنم  ل ت(  

 أنمىا درجىات فرود ذات دنلىة إحصىائية بىي  متوسى ات وجود  بمعني عدم الرابع بشك  جزئي
السىنة عمىاد  هيئىة التىدريس ب أعضا لد   اننفعا  ( رفض -اننفعا  إهما   ما ورا  اننفعا 

التخصص الدراسي، فىي حىي  وجىدت فىرود ذات بجامعة الملك سعود ترجع لمت ير  التحضيرية
هيئىىة التىىدريس ذوي  أعضىىا متوسىى ات درجىىات نمىى  تعلىىيم اننفعىىا  لىىد  بىىي   إحصىىائيةدنلىىة 

هيئىىىىة التىىىىدريس ذوي  أعضىىىىا لصىىىىال   اإلنسىىىىانيةالتخصصىىىىات العلميىىىىة وذوي التخصصىىىىات 
 أعضىا التىي درسىها  التخصصىات بيعىة ، ويمك  تفسير ذلك مى  خىال  اإلنسانيةالتخصصات 

دراسىىة ال بيعىىة البشىىرية وفهىىم  إلىى حيىى  تميىى   ؛اإلنسىىانيةهيئىىة التىىدريس ذوي التخصصىىات 
 ،فهىم ال بيعىة اننفعاليىة لل ىال(  ممىا كىا  لىه أثىر فىي ودوافعها وكيفيىة التعامى  معهىا أبعادها

وبالتىىالي كانىت الفىىرود دالىه فيمىىا يتعلىد بىىنم  تعلىىيم  ،وانعكىس ذلىىك على  تعىىاملهم مىع  البهىىم
 اننفعا  

 النمط م

 

 التخصص 

 

 المتوسط عدد العينة
االنحراف 

 المعياري
 ت (قيمة ) 

مستوى 

 الداللة

 تعليم االنفعال 1-

التخصصات 

 العلمية.
59 49.53 7.97 

5.82 
 

التخصصات  0.00

 .اإلنسانية
102 56.41 5.75 

 االنفعال  إهمال 2-

التخصصات 

 العلمية
59 42.05 7.67 

 غير دالة 0.67
التخصصات 

 اإلنسانية
102 42.95 8.48 

 االنفعال رفض 3-

التخصصات 

 العلمية
59 20.76 4.57 

 غير دالة 0.47
التخصصات 

 اإلنسانية
102 20.37 5.28 
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فرود ذات دنلة إحصائية بي  متوس ات توجد  أنه " ن وينص عل الخامس  نتائآل الفرض
لد   (اننفعا  رفض اننفعا ، إهما  اننفعا ، تعليم   ما ورا  اننفعانت أنما درجات 
ذوي الخبر  التدريسية بجامعة الملك سعود  السنة التحضيريةعماد  بهيئة التدريس  أعضا 

 "م  خمس سنوات  أكثرم  خمس سنوات و  أق 
متىراب تي ؛  غيىر مسىتقلتي  لمجموعتي ( ت اختبار الباح  الفرض استخدم هذا صحة ونختبار

  يأتي عما نتائجه أسفرت وقد ،(SPSS  اإلحصائي البرنامآل خال  م 
 (                                                                            7جدول ) 

 أقلهيئة التدريس ذوي الخبرة التدريسية  أعضاءاختبار )ت( لبيان الفروق بين متوسطات درجات 

 .من خمس سنوات أكثرمن خمس سنوات و

هيئة التدريس ذوي  أعضا أ  قيمة  ت( للفرود بي   7)ويتض  م  الجدو   
في نم  تعليم اننفعا  هي   م  خمس سنوات أكثرم  خمس سنوات و  أق الخبر  التدريسية 

 1.31)اننفعا  هي   إهما ، وأ  قيمة  ت( لنم  (013.عند مستو   وهي دالة  2.51) 
وهي غير دالة؛ مما يشير  1.30)اننفعا  هي   رفضوهي غير دالة، وأ  قيمة  ت(  لنم  

فرود ذات دنلة إحصائية وجود  عدم  بشك  جزئي  بمعن الخامستحقد فرض الدراسة  إل 
 أعضا اننفعا  ( لد   رفض -اننفعا  إهما ما ورا  اننفعا    أنما درجات بي  متوس ات 
التدريسية،  بجامعة الملك سعود ترجع لمت ير الخبر  السنة التحضيريةعماد  هيئة التدريس ب

بي  متوس ات درجات نم  تعليم اننفعا  لد   إحصائيةفي حي  وجدت فرود ذات دنلة 
م  خمس سنوات  أكثرم  خمس سنوات و  أق هيئة التدريس ذوي الخبر  التدريسية  أعضا 

 النمط م
الخبرة 

 التدريسية 
 المتوسط عدد العينة

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ) ت (

مستوى 

 الداللة

-1 
تعليم 

 االنفعال

من خمس  أقل

 سنوات .
95 54.92 6.47 

2.51 .013 
من خمس  أكثر

 سنوات .
66 51.94 8.59 

-2 
  إهمال

 االنفعال

من خمس  أقل

 سنوات
95 43.33 7.91 

 غير دالة 1.31
من خمس  أكثر

 سنوات
66 41.59 8.51 

-3 
 رفض

 االنفعال

من خمس  أقل

 سنوات
95 20.97 5.09 

 غير دالة 1.30
من خمس أكثر 

 سنوات
66 19.92 4.96 
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ويمك  تفسير  ،م  خمس سنوات أق هيئة التدريس ذوي الخبر  التدريسية  أعضا لصال  
  يحريص ونو سنوات يكم  خمس  أق هيئة التدريس ذوي الخبر  التدريسية  أعضا ذلك بأ  

قامة م  ال ال(في ال ال( عل  التقر(  استخدام نم   إل   فيميلوة معهم، عالقات  يب وا 
 تعليم اننفعا  الذي يحقد ذلك 

م   أق هيئة التدريس ذوي الخبر  التدريسية  أعضا كما أ  التقار( العمري بي  
ننفعانت ال ال(  وتفهماً  تقبالً  أكثرخمس سنوات وبي   ال( المرحلة الجامعية يجعلهم 

لجوان( اوخاصة انفعانتهم السلبية، وهذا بدوره ينعكس عل  تحس  ، معهاتجاوبًا  أكثرو 
 اننفعا  نم  تعليم أ  م 1997) جوتما   أكده ا لد  ال ال( وهذا م ةاألكاديميو  السلوكية

 السلوكية الجوان( في ال ال(  لد أفض  بأدا  إيجابيا يرتب  اننفعا  ورا  لما إيجابي كنم 
 حجر  في الدراسي والتحصي  اننتباه بتحس  يرتب  أيضاً  كما ،ةاألكاديميو  وانجتماعية

   الدراسة
 :التوصيات واملقرتحات

  ليها الباح  يوصي بما يليتوص  إ التي آلم  خال  النتائ
هيئة التدريس لتوعيتهم بأهمية  عضا أل قد دورات تدريبية وورش عم  متخصصةع -

 ل ال(  لد  ا األكاديميتنمية التوافد النفسي و الجوان( اننفعالية في 
 للمعلم في جميع المراح  التعليمية  واننفعاليضرور  انهتمام باإلعداد السلوكي  -
  القاعة الدراسية وكيفية ت بيد ذلك في  توعية المعلمي  باستراتيجيات تنظيم اننفعانت -
 اإليجابيضرور  تفهم انفعانت ال ال( وخاصة انفعانتهم السلبية، والتأكيد عل  التفاع  -

 هيئة التدريس وال ال(  أعضا بي  
 بالدافعية للتعلم والتحصي  الدراسي لد  ال ال( وعالقتها  ما ورا  اننفعا  أنما دراسة - 
 والتنظيم الذاتي للتعلم لد  ال ال( الميتا انفعالية لد  المعلمي   أنما دراسة العالقة بي  - 
  انم  تعليم اننفعانت في تنمية التحصي  الدراسي لد  ال ال( المتعثري  دراسي  ثر أدراسة  -
  ةاألكاديميدراسة انفعانت ال ال( المرتب ة بالمقررات - 
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