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تخفي شادي ا برنامج ونارفعالية كو من املتعافيات لدى ثميا ليكس   رض

الكرك   محافظة
الشمايلة محمود أسعد1 رناد أبو اللطيف عبد أحمد ،.  

دن مؤتة، جامعة ة، بو ال العلوم لية اصة، ا بية وال شاد رقسم   .ر

ي و لك يد سال الرئ   renadshamaylah@yahoo.com: للباحث

  

ص امل
ّ

:  

اســ الد ثميارــدفت ليكـــس تخفــيض ــ شــادي إ برنــامج فاعليــة مــن للتحقــق ــ إ اليــة ا لدىرة

اشـمية، ال دنيـة باململكـة الكـرك محافظـة ـ ونـا و من راملتعافيات ـدافر أ تحقيـق أجـل ومـن

اســـة بلغـــترالد وصــــفية عينـــة ــــ ع اســـة الد تطبيــــق شــــبھ) 72(رتـــم وعينـــة ونــــا، و مـــن رمتعافيــــة

بلغـــت يـــة ـــمتعا) 24(تجر ع طبـــق يـــة تجر ن، مجمـــوعت ـــ إ عـــشوائيا قـــسمت ونـــا و مـــن رفيـــة

ا عــدد لــغ و شــادي نــامج ال ــا تخــضع) 12(رأفراد لــم ضــابطة ومجموعــة ونــا، و مــن رمتعــاف

ا عــدد لــغ و شــادي ا تــدخل التاليــة) 12(رألي دوات ــ ع عتمــاد وتــم ونــا، و مــن تــم: رمتعــاف

مقيــــــــــاس ر ثمياتطــــــــــو تــــــــــمليكــــــــــس كمــــــــــا مــــــــــن، ــــــــــو م شــــــــــادي ا برنــــــــــامج نإعــــــــــداد جلــــــــــسة) 16(ر

شـادية النتـائجرا رت وأفــراد،وأظ يـة التجر املجموعــة أفـراد تــب ن بـ إحـصائيا دالــة ق فـر روجــود و

املجموعــــة ولــــصا مباشــــرة نــــامج ال تنفيــــذ عــــد ثميا ليكــــس علىمقيــــاس الــــضابطة املجموعــــة

ا لـد تحسن ال ية ثميا،التجر مـليكـس ن تبـ إحـصائياكمـا دالـة ق فـر جـود عـدم النتـائج ون

البعــدي التطبيــق ن بــ ثميا ليكــس علىمقيــاس يــة التجر املجموعــة أفــراد جــات د متوســطي ن ربــ

مـــــــنواملؤجــــــل، بمجموعـــــــة الباحثــــــة أوصـــــــت نتــــــائج، مـــــــن اســــــة الد إليـــــــھ توصــــــلت مـــــــا ضــــــوء ـــــــ رو

ا ملـــساعدة ـــا ا شـــادي نـــامج ال اســـتخدام ـــا أبر مـــن رالتوصـــيات، ونـــاملز و مـــن ـــرتعافيـــات

ثميا ليكس   .تخفيض

املفتاحية لمات ثميا،: ال وناليكس و من ن املتعاف شادي، ا ربرنامج   .ر
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The Effectiveness of a Counseling Program in Reducing 
Alexithymia among Corona Recoverees in Karak 

Governorate 
Ranad Mahmoud Shamayleh1, Ahmed Abdel-Latif Abu-Asaad 
Faculty of Educational Sciences, Mu'tah University, Jordan. 
1Corresponding author E-mail: renadshamaylah@yahoo.com 

ABSTRACT 
The current study aimed to identify the effectiveness of a counseling 
program in reducing alexithymia.To meet such end, the study was 
administered to a sample consisting of (72 individual) recoveredfrom 
corona, and a quasi-experimental sample (totaling 24) recovering from 
corona were divided randomly into two groups: experimental group 
(12) and a control onewho were not subject to any instructional 
intervention.Thealexithymia scale was developed, and an instructional 
program consisting of (16) sessions was prepared.The results showed 
that there were statistically significant differences between the ranks of 
the members of the experimental group and the control one on the 
alexithymia scale after the implementation of the program in favor of 
the experimental group whose alexithymia improved.The results 
showed that there were no statistically significant differences between 
the mean scores of the members of the experimental group on the 
Alexithymia scale between the post and followed administration.The 
researcher recommended a set of recommendations, the most 
prominent of which is use the current counseling program to help 
recovered Corona patients reduce alexithymia. 

Keywords:Alexithymia, Counseling Program, Corona Recoverees. 
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  :املقدمة

السنة أجمع العالم ى عا ـ) 2020(لقد أك ـانوا ن املـصاب ولعـل عامليـة، جائحـة من
أن خاصـــــة املجـــــاالت، افـــــة ب تمـــــام وا عايـــــة ــــ ا بحاجـــــة وأصـــــبحوا نفـــــسيا، تـــــأثرت ـــــ ال رالفئــــات
ل ـــــش الـــــذات عـــــن ـــــ التعب م لـــــد انخفـــــض م عـــــض و جديـــــد، مـــــن صـــــابة عـــــاود قـــــد م عـــــض

واململكــ ،مناســب، و شــ لعــدة فــراد اصــابة تجنــب حاولــت ــ ال الــدو مــن اشــمية ال دنيــة رة ل ر
اص من لوف مئات عا و فائقة، سرعة االت ا ادت السنة اية ب   .زولكن

نـف، كـسيالن البدايـة ـ مرضـية مراحـل عـدة املـصاب ر مـر ونـا و وس ف ب س وو ر
جــات د تفــاع وا لــق، ا ــاب وال روالــسعال، وتــصبحر ال، ســ و والقــيء، التــنفس وضــيق ة، ــرا را

عد ـزة3شرسة أج عـض ـ توقـف عقبـھ ئو اب ال دوث عا سر وتؤدي صابة من يأيام ر ً

ولكـــن الوفــاة، ـــ إ تــؤدي ـــ ال الوخيمــة ـــادة ا التنفــسية مـــة واملتال القلــب مثـــل ــة يو ا ــسم زا
كبــــار مثــــل مزمنــــة أمــــراض مــــن عــــانو ممــــن فقــــط جــــاتنـــذا د ــــ تفــــاع ا ــــ إ باإلضــــافة رالــــسن، ر

سبة ب الوفاة احتمالية إ باإلضافة ، لو ال الفشل ا م ة خط مضاعفات ب س كما ة، را يا ر
السن كبار لدى خاصة ومرتفعة   ).2020وفاء،(ّعالية

بــلإن اليــة قــة بطر املتتاليــة حــداث مــن سلـسلة ســرد مجــرد س لــ ــو ــ املر املـسار
ملع تنـاو ــملـو وف تحـدث، ـ ال التفـاعالت مـن مجموعـة ـ ع يقــوم اجتمـا كنتـاج املـرض ـشة ا

عـــــن الناجمـــــة ـــــشار ن ـــــة ملواج جتمـــــا م محـــــيط ـــــ الفـــــاعلو يخلقـــــھ الـــــذي ـــــسي ال نعمـــــل
واجتماعيــــــــة نفــــــــسية بيولوجيــــــــة ات ــــــــ بمتغ تتحــــــــدد ــــــــ ال لفــــــــة الت حــــــــدة مــــــــن والتقليــــــــل ــــــــ املر

)Varnum,& Grossman,2017.( 

ـــــسبةوقــــد   بال ة للـــــ ــــ الط املنظـــــو مـــــن ة ــــ كب ميـــــة ا نـــــاك ان ــــ ا ســـــونز با راشـــــار ر
للفـرد. للمجتمـع املـة ال الطاقــة مـن حالــة ـ ة الـ ان ســونز با قـو رو اداء، ل ــا ظل ـ ــستطيع

مثاليـــة ة بـــصو ـــا تأدي ـــ ع ـــشأ ت ـــ ال ه رادوا ان، ر يجـــب ولـــذلك املجتمـــع ـــ ع عبئـــا يمثـــل واملـــرض
الـــسيطرة تحـــت ان. يظـــل جتمـــا ـــسق لل دنـــا ا اذا ر ضـــر مطلـــب ة الـــ ان ف املعـــر رومـــن ي و و

مثل الوجھ ع بوظائفھ   ).2017، فتيحة(يقوم

وحقـل ـي ي لي املجـال ـ ن البـاحث مـن الكث تمام ا يميا ليكسي وم مف جذب لقد
مـــ الـــسبعينات أوائــــل سيفنيوســـفي قدمـــھ أن منــــذ وذلـــك وسوماتية، الـــسي القــــرضـــطرابات نن

والعقليـــــــــة النفـــــــــسية ضــــــــطرابات مـــــــــن بالعديـــــــــد ئــــــــة املن العوامـــــــــل أبـــــــــر مــــــــن ه باعتبـــــــــا ــــــــ زاملا ر
لــــبعض النفــــ العــــالج جلــــسات فاعليــــة ــــ املــــؤثرة ــــصية ال الــــسمات ــــ أك ومــــن والــــسلوكية،

وسوماتية السي  (Sifneos, 1972).ضطرابات

الــنف  علمــاء عــض يميا ليكــسي ــوم مف أســس مــن أو الحظــوالومــن الــذين ــ التحلي س
عـن ـ التعب ـ بالغـة ة صـعو يجـدو وسوماتية الـسي باألمراض ن املصاب من م مرضا عض نأن

دنبــــــار مـــــن ـــــل ذكـــــره مــــــا ذلـــــك ـــــ ع الـــــدليل ولعــــــل لفظـــــي، ل ـــــش الداخليـــــة م ) 1935(صـــــراعا
ـــــ) 1950(وألكـــــسندر أ إذ للعـــــالج، ـــــستجيبو ال الـــــذين ـــــ املر ـــــؤالء ل ـــــصائص ا النلـــــبعض م

ــــم إ أي ي، وجـــدا مــــضمو أي ـــم ألحالم س ولــــ مخيلـــة، أي م لــــد س ولـــ مــــشاعر، أي ن نيـــذكر و
الوجدانيـة م طـاق ـغ تفر ـ إ يميلـو ـم أ كمـا ـا، ع لمـو يت وجدانيـة حياة و يمل ال نباختصار ن ن

نفعاليــة باألميــة ــ التحلي اث ــ ال ــ الــة ا تلــك وعرفــت ي، بــد ل  Emotional Illiteracy ــش
 ).2003البنا،(
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يميا ليكـــسي مـــصط ــش ـــ Alexithymia و ي ممـــا مركـــب ـــ إ قـــي غر أصـــلھ : ـــ
Alexi :أمــا ء، الــ غيــاب أو وجــود عــدم ــ وعليــھthymosمــنThymia: ع عاطفــة، أو مــزاج ــ ع و

ــ التعب ة صـعو أو العاطفـة، عـن ــ التعب ـ ع ة القـد غيـاب ــ للمـصط ـة اللغو الداللـة رتـصبح
املـزاج ،(عن ي إليـھ). 2001الـشر أشـار الـذى ـف التعر يميا القاموسيةلالليكـسي فـات التعر مـن

رالند ــا (Sutherland, 1989) زســو املزاجيــة،: با وحالتــھ مــشاعره عــن ــ التعب عــن الفــرد ــز
وسوماتيك السي مر ن ب غالبا ضطراب ذا شيع   .و

عــد عالو نفعــا ــ التعب ــ ع ة وذلــكرالقــد للفــرد، النفــسية ة الــ عالمــات مــن مــة
ــــ التعب عـــد لــــذلك عـــد، فيمـــا الفــــرد ـــا م ى عـــا ــــ ال ضـــطرابات مـــن ا ــــ كث يحـــدث الكبـــت ألن

الــدينامي النفــ العــالج أســس ــم أ مــن ــر(نفعــا ا مــا)التــدا ــل ــسان يخــرج حيــث ،
منھ يتخلص ي ل   ).2002اليوسفي،(بداخلھ،

ـــا ر ظ ــــالو ـــا)2009( يبح ــــرقــــصووجـــودــــتتــــ،معرفيـــةوجدانيــــةســــمة:بأ
نفعاالتاملشاعرمعالتعامل ر،و ةيظ ةرصو ـالذاتيـةاملـشاعرمعالتعاملصعو والتمي

ــــا ة،بي ي،اللفظـــــيالتواصــــلـــــوصــــعو ةأيالوجــــدا ــــصـــــعو ساملــــشاعرعـــــنالتعب حاســـــ و
ن يجـــة،لألخـــر لمـــغيـــابن ـــازـــاضـــطرابوجـــودعـــدممـــعاملـــشاعر،لوصـــفاملالئمـــةاتال ا
ي ـــباإلضــافةوالكـــالم،الــسمعحاســـــضـــعفأوالــصو ةنقــصإ ــرالقـــد املـــرتبطالتخيـــلع

ــــــيــــــؤديممــــــاباملــــــشاعر ةــــــنقــــــصإ ــــــا نمــــــعالتعامــــــلرم ــــــوخــــــر يئــــــاالفــــــردنو لإلصــــــابةًم
مراضباالضطرابات سميةالنفسيةو   .وا

ـــــا عرف ــــــا)2014( النجــــــاأبــــــوو ة:بأ اصــــــعو ــــــالتعــــــرفــــــالفــــــرديجـــــد ،مــــــشاعرهع
نومشاعر اوالتعبخر يال،ومحدودية،ع ااملعروالتوجھا   .را

سية ئ مكونات ثالثة من يميا ليكسي روتتكو   :ن

س-1 حاس تحديد ة ذاDifficulty Identifying Feelings: صعو كفـاءةش نقـص ـ إ ـو نامل
ـا ع غيـب جـسمية أعـراض ـا و س حاسـ ـذه ـ ع والغالـب ـسھ، أحاس تحديـد ـ ص ال

سد ا ع تھ خ تتم الذي حساس ذا ل مع عطي معرفية ة   رقد

س-2 حاســــ وصــــف ة نقــــصDifficulty Describing Feelings: صــــعو ــــ إ ــــو امل ــــذا نــــش
بـــ يتعلـــق فيمـــا العـــصالكفـــاءة ـــشاط ال يمنـــة ـــ إ ذلـــك عـــود و س، حاســـ عـــن اللغـــو يالتعب

حيــــث املخططـــات ـــشمل والــــذي ـــ املعر النظـــام عـــن باالنفــــصال ســـتجابات ـــ ع الفـــسيولو
س لألحاس واملسميات الوصف عطي ال التخي م ال ا بداخل   يوجد

ـــارج-3 ا نحــو املتوجـــھ ــ نقـــص Externally-Oriented Thinking :التفك ـــ إ ــو امل ـــذا نــش
صـف و تحديـد ـ كفاءتـھ لـنقص ـارج ل ه ـ تفك يتوجـھ التـا و ص الـ لـدى التأملية والكفاءة

سھ العابدين(أحاس ن   .)2016ز

وظيفـي دمـا ـز ن جـسدي الـنفس ـ املر إصـابة أن ـ املعر العـص النموذج فسر و
املخ من الشم مراكز املعلومات الدماغتوصيل قشرة اللغة مراكز  (Olivier, 2001)إ
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لتفـــس الـــدينامي النمـــوذج ـــر يميا ىو ـــ: ليكـــسي بـــنقص يميا ليكـــسي ذو ـــسم ي وبأنـــھ
اكتئـــاب ـــ إ ة ـــ كث حـــاالت ـــ يـــؤدى ممــا عـــام، ل ـــش والعواطـــف للعـــدوان وكبـــت الـــذات، ــوم مف

ـ كتئـ Depression Essential أسا أعـراض فيــھ ـر تظ ةال صــو ـ ــر تظ ولكـن نفعاليــة راب
أمـــــــــا ـــــــــسدية، النف بـــــــــاألمراض لإلصـــــــــابة ـــــــــ كب اســـــــــتعداد لديـــــــــة الفـــــــــرد ـــــــــو ي حيـــــــــث نجــــــــسدية
لعوامــل التعــرض أو ــ خط عــضو بمــرض صــابة مــن ــوف ا عــن ــتج فت كحالــة يميا يليكــسي

و الــرفض ــ ع تركــز دفاعيــة آليــة لــذلك طبقــا يميا ليكــسي ــ عت و محزنــھ، بــة لتجنــبكئ ــار ن
الـــضعف مواقــف ـــ املؤملــة نفعاليـــة ة ــ ا ص  ,Allen, Lu, Tsao, Haye,&Zeltzer)الــ

2011). 

ي الوجــدا التنظـــيم نمــوذج ضـــوء ــ يميا ليكـــسي فــسر يـــد(Affect Regulation): و ـــ ع
تيلــــو الكنـــدي ــــذ (Taylor)رالباحـــث و ي، الوجـــدا التنظــــيم ـــ ع ة القـــد ــــز مـــن حالـــة ــــا أ هر،

ن لمت ا جميع يميا ليكسي مواصفات ن ب تيلو يجمع الديار،(رالنظرة   ).2009أبو

تؤكـد ـ ال الفرضـية املوقعيـة النظر ة وج تصف أن يمكن املعرفية ية العص ة النظر أما
مــا ــارج وا الــداخل ن بــ الــسطح غلــف لــد فا لألنــا، لــدي ا للغــالف امــل ال ــ غ النمــو أن ــ ع

مـــــا الفقـــــرعــــادل بمبـــــدأ مـــــرتبط ـــــو ف ، والالشـــــعو الـــــشعو ن بــــ مـــــا يتواجـــــد الـــــذي الـــــشعو رقبـــــل ر ر
ــــــ والالو الــــــو مـــــع وصــــــلتھ الــــــشعو قبـــــل مــــــا وفقــــــر ـــــ الفق النمــــــو تطــــــو مـــــع املبكــــــر رالعالئقـــــي ( ر

(Corcos&Piriot, 2011.  

تخفـــيض ـــ شـــادي ا برنـــامج فعاليـــة ـــ ع التعـــرف ـــ ع للعمـــل اليـــة ا اســـة الد ي روتـــأ ر
ث الكركليكس محافظة ونا و وس ف من املتعافيات من عينة   .رميالدى

اسة الد لة  :رمش

مــــا يــــدر احــــد ال فقــــط محليــــة أو يــــة عر ــــست ول عامليــــة مــــة أ ــــا ا وقتنــــا ــــ ش يعــــ ز
ة الــ مـسالة ــ إ تـصل ـ ح ا حــدود وتتعـدى البدنيـة ة الــ مـسالة تتجـاو قــد مـة أ ـا، زاي ز

شــك فـال النفـسية، ضـطرابات الناحيــةو مـن سـواء بأكملــھ العـالم ـ ع أثـرت قــد مـة ـذه زأن
فقـــــط، ائيـــــا و س ولــــ اجتمـــــا مـــــرض أعتــــاب ـــــ ع نقـــــف أننــــا إذ جتماعيـــــة ـــــ وح قتــــصادية
قتــــــصادية نــــــات للتوا مختلفــــــة طــــــة خا ــــــسم وتر ة ــــــشر لل جديــــــد خ تــــــا يكتــــــب اليــــــوم زفالعــــــالم ر ر

ا ــشھ ع ومـا للبلــدان، والــسياسية جتماعيـة ةو صــو ــو ونــا و وس ـ ف تفــ اثــر اليـوم رلعــالم ر
مختلفة خية تا حقبات ع ة شر ال ت ضر ال ئة و و ائحات ا أك لتداعيات   .رمماثلة

مــن و ســي ــاء الو ــذا تــأث أن مــن بالــذات ن املتعــاف مــن ــ الكث مخــاوف دادت ا نوقــد ز
ا أي وا ــ ع ولـــم ية والـــ والدبلوماســـية قتـــصادية عـــدالناحيــة ـــ ال النفـــسية للنـــوا بـــاه ن

سـنجد ـا أثنا ـ وح مـة ـذه ـاء ان عـد انـھ فيـھ الشـك وممـا املجتمـع، ـ ع ل املـشا اخطـر زمن
ثــر إغفــال ــستطيع وال مــة، ــذه اثــر مــن فــراد ســتواجھ ــ ال النفــسية املــشكالت مــن ا ــ زكث

املجتمع ع ضطرابات ذه ل   .الكب

ـ ف لة مـش عـد ــو عت ـ ف ـا ا الوقـت ـ حـدثت ـ ال املــشكالت ـم ا مـن ونـا و روس
ـــ املح املجتمـــع فئـــات جميـــع ـــ ع ا ـــ كب ا تـــأث ـــا ل ـــان و بأكملـــھ، العـــالم اجتاحـــت عامليـــة ًجائحـــة ً

تحديد دو من والعال ي النـوا. نوالعر ـ ا عـدى بـل واحـدة ناحيـة ـ ع يقـف لـم التـأث ذا و
ع وجـــب لـــذلك ــــالنفـــسية، وع عـــام ل ـــش املجتمــــع ـــ ع املـــرض ـــذا ل النفــــ ثـــر اســـة د رلينــــا

خــــاص ل ــــش ائيــــة. ســــرة الو ث ــــوا ال أثنــــاء للمجتمــــع النفــــسية حتياجــــات تلبيــــة باتــــت روقــــد
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تأكـد حيـث املجتمعيـة، ـسانية املـساعدة مجـال ساسية اجات ا من املختلفة، مات ُو
ز

النفسية اسات والد الطبيعةربحاث ث وا وال ئة و شار ان حالة النف الدعم ة رضر   .ور

ي وديا ف جو اسة د نتائج توصلت زكما مـع) Corling& Diane, 2010(ر القلق تباط ربا
مـــــــــــــــــــــــافوادز وفو مان مـــــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــل اســـــــــــــــــــــــة د نتـــــــــــــــــــــــائج ت اشـــــــــــــــــــــــا فيمـــــــــــــــــــــــا ية، الـــــــــــــــــــــــ والناحيـــــــــــــــــــــــة ر ر

)Manguvo&Mafuuadze, 2015 (ع السيطرة التحديات أبر من مقاومـةزأن املـرض ـشار ان
املحـددة سـات املما عـديل ـ وس ـ الف انتقـال افحة مل املوصوفة العلمية الطر ضد وظة رم ق
لـست ف اسـة د توصـلت فقـد طـار ـنفس و ثقافيـا، املقبولـة املعـاي ضـمن ـا تجعل ات مـستو ـ رإ

ً

وتلس و ليام املـ) Verelst., Willem &Beutels, 2016(وو ـ ع النماذج ـستخدمأن الفـردي ىستو
الـــــسلوكية ات ـــــ التغ لنمذجـــــة ومفيـــــدة ايـــــد م ل وقـــــد. ـــــش ة، ـــــ خ ات التطـــــو مـــــن الـــــرغم ـــــ رع

ي و ـك وا وجيـت لـونج اسـة د تجت واسـت ر نLeung., Jit., Eric, & Wu, 2017)(ر تحـس ة ضـر ـ ورإ
وسات الف آثار من للتخلص جتما التواصل   .عمليات

بــا وجــد فقــد طــار ــنفس أنو ن آخــر وحثو ــ10ن إ ن٪15 البــالغ ان الــس إجمــا مــن ٪
يميا باألليكــس ن.املصابي بــ اوح ــ ت رة الظــا ــشار ان ــم أن ــ إ ن البــاحث عــض ٪17-٪9وأشــار

ن بـــ اوح ـــ وت الرجـــال ـــساء،10-٪5عنـــد ال لـــدى كبـــار٪ عنـــد يميا ليكـــسي ـــشار ان ـــسبة عـــن أما
فتمثلـت و14.6الـسن و الـذ ن بـ ـساء17.3ر٪ ال ن بـ ٪(Parker,& Taylor, 2003; Ziolkowski, 

Gruss, &Rybakowski, 1995)  

ات ــــ التغ مــــن ملــــة يــــزال وال عــــرض املجتمعــــات مــــن ه ــــ كغ ــــي د املجتمــــع ان ركمــــا
منيــــــة و الــــــسياسية ــــــ وح والثقافيــــــة قتــــــصادية و و، جتماعيــــــة املقــــــام ــــــ مــــــست ــــــ لوال

ة الـــ طـــة تمكنـــت، خر ونـــاحيـــث و وس ـــ كف ة العـــصر مـــراض باتجـــاه ـــا غي وذلـــك، رمـــن
مـراض و الفتاكـة ئـة و ـ ا مـ وقـت ـ املـرات مـن العديـد ـ ـي د املجتمـع عرض رعدما

  ).2017، فتيحة(املعدية

مـن العديـد مع عاملت فقد الط قل وا الص املجال الباحثة عمل خالل ومن
ن املتعـــــاف ـــــ تــــــماملر ولـــــذلك م، علـــــ نفـــــسية عديـــــدة ات ـــــ غي والحظـــــت ونـــــا، و وس ـــــ ف رمـــــن

اجــة وا شــادي ا نــامج ب اك شـ ــ الرغبــة حــو ن املتعـاف مــن مجموعــة اء آ رالقيامباسـتطالع لر
مـــن العديـــد قبـــل مـــن شـــادي نـــامج بال اك لالشـــ ة ـــ كب غبـــة و ماســـة حاجـــة ن تبـــ وقـــد رإليـــھ، ر

ستعد ابدوا حيث ن، شادياملتعاف نامج بال لالنخراط   .راد

تتقـ أن تحـاو ـ ال اليـة ا اسـة بالد للقيـام الباحثـة سـعت فقـد كـذلك ع ناء لو ر
ونا و وس ف من املتعافيات من عينة ثميالدى ليكس تخفيض شادي ا برنامج رفعالية   .ر
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اسة الد   :رأسئلة

التـــــا   الـــــسؤال حـــــو اليـــــة ا اســـــة الد لتـــــدو ر ب: ر فعاليـــــة تخفـــــيضمـــــا ـــــ شـــــادي ا ررنـــــامج
الكرك؟ محافظة ونا و وس ف من املتعافيات من عينة لدى ثميا   رليكس

التالية            سئلة عن اسة الد   :روتجيب

الداللـة .1 مـستو عنـد إحـصائية داللة ذات ق فر توجد ىل متوسـطات)α=0.05(و ن بـ ،
ثميا ليكــــــــس مــــــــستو ــــــــ والــــــــضابطة يــــــــة التجر املجموعــــــــة أفــــــــراد مــــــــنىأداء عينــــــــة لــــــــدى

شادي؟ نامج لل عز ونا و وس ف من راملتعافيات ى  ر

الداللـة .2 مـستو عنـد إحـصائية داللة ذات ق فر توجد ىل متوسـطات)α=0.05(و ن بـ ،
ـــــ ب والت البعـــــدي ن القياســـــ ــــ ثميا ليكـــــس مـــــستو ــــ يـــــة التجر املجموعـــــة أفــــراد ىأداء

نامج؟ لل  ىعز

اسة  الد مية  :رأ

ال ميـة ا دنان ــ ونـا و ـشار ان ـ و ـا تناول ـ ال لة املــش مـن بـع ت اليـة ا اسـة رد رر
اجمــــع اجتماعيــــة، والعــــالم نفـــــسية اســــة د ـــــ تمـــــس. رو ــــا أل امـــــة ال املوضــــوعات مـــــن عــــد ـــــ وال

امال ي د املجتمع حة وس،، رشر ـ الف مـن عانت لفئة عال برنامج ا التوصل تحاو ا لوأل
ت طار ذا تيةو النقاط الية ا اسة الد مية ا ن   : رب

وس-1 الف من عافت اص من لفئة ا اختيا ا مي أ ز   .رت

سـتفادة-2 انيـة مـنام التـدخل ـ اسـة الد نتـائج فــرادأرمـن لـدى الـص الـسلوك ـ غ ، جـل
لألعبــــــ تخفيفــــــا فــــــراد لــــــدى اضــــــافية نفــــــسية شــــــادية ا بــــــرامج بنــــــاء ــــــ النفــــــسيةروكــــــذلك اء

دن قتصادية و جتماعية   .رو

النفسية-3 النوا وس الف من ن املتعاف عة متا م س أن   .يمكن

يــــاة-4 ا مــــسرح يحتــــل يما،والذي ليكــــسي ـــو و النفــــسية املــــشكالت إلحــــدى اســــة الد رتتـــصدى
للفرد والسلوكية نفعالية و املعرفية النوا ع ؤثر و   .اليومية،

اسة الد داف  :رأ

أعـضاء   ـ ع ح ـ مق شـادي ا برنـامج فاعليـة اختبـار ـ ع العمل ا الية ا اسة الد ردف ر
املجموعــة اعــضاء محافظــة مــن والتحقــق م، لــد ثميا ليكــس تخفــيض ــ يــة التجر املجموعــة

ب والت البعدي ن القياس ن ب ثميا ليكس مستو ع ية  .ىالتجر

ومحد اسة الد ارحدود   :دا

ة -1 ــشر ال ــدود ة: ا بــالف ونــا و وس ــ ف مــن املتعافيــات مــن قــصدية عينــة اســة الد رتتحــدد ر
ن بــ ــة ليــو) 50-40(العمر ونــا و ب صــابة عــرض عنــد ــشفى املس دخلــن وممــن ــرســنة، ألك أو م

نقص ن لد نوحدث  .وك
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الزمانية -2 دود  .2020/2021عام: ا

انية -3 امل دود ال: ا اشميةتتحدد ال دنية اململكة الكرك محافظة اسة رد   .ر

املوضــــــوعية -4 ـــــدود املعــــــدة: ا دوات فقــــــرات ــــــ ا العينــــــة أفــــــراد باســــــتجابة اســــــة الد رتتحــــــدد
ا  .ألغراض

اسة -5 الد مـستو:رمحددات ـ ع ونـا و وس ـ ف ـشار ان مـن نامج ال تطبيق ا مر ال ة ىالف ر
باملوجـ اشـمية ال دنيـة إعــادةراململكـة مـن اص ـ مـن العديـد م ال الـذي ــوف وا الثانيـة، زة

جديد من  .صابة

اسة الد ات   :رمصط

ثميا   Alexithymia  :ليكس

املقيـــاس ــ ونـــا و وس ــ ف مـــن املتعافيــات ــا عل تحـــصل ــ ال جـــة بالد إجرائيــا رعــرف ر
الية ا اسة بالد راملطو   .ر

ونا كو وس     :رف

وســــا الف مــــن ة ــــ كب فــــصيلة ــــسانــــ و يــــوان ل املــــرض ب ــــس قــــد ــــ ال ومــــن. ت
ــ ال التنفــ ــاز ا عــدو حــاالت ــشر ال لــدى ب ــس ونــا و وســات ف مــن عــددا ان ف ىاملعــر ر و

وســط الــشر مــة متال مثــل وخامــة شــد مــراض ــ ا عة الــشا د ــ ال نــزالت مــن ا حــد اوح ــ قت ز
الوخيمة ادة ا التنفسية مة واملتال سالس(زالتنفسية العاملية،)( را ة ال  ).2020منظمة

ونا كو من   :راملتعافيات

ســـابق   وقـــت ـــ ـــصن ي واللـــوا الكــرك، بمحافظـــة للـــشفاء تمـــثلن ممـــن مجموعـــة ــن
دخــو ـ ا ن لـد صــابة وأدت ة، ـ ف عـد وس ــ الف مـن تخلـصن وقــد وس، ـ للف عرضـن ن لبـأ

شفى   .املس

شادي نامج   : رال

امل طوات ا من ـلمجموعة وعمليـة ـة نظر ـشطة وأ ات ـا م يئـة ـ ع واملـصممة رنظمة
العينــة أفـراد مـن تطلـب و اسـة، الد عينـة املتعـافو لــدى معينـة ة ـا م تنميـة عـا ـا م رموضـوع نر
عـدة أسـس ـ ع ـا ا شـادي نـامج ال ند ـس و م، لـد يما ليكسي لتخفيض ا ل وفقا رالس

ً ً

شادية ا ات  .رنظر
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الس اسات    :قةابرالد

ديثـــة   ا اســات الد ــم ا الباحثــة تناولــت فقـــد الــسابقة اســات الد اســتعراض خــالل رمــن ر
اسات الد تلك م ا ي وفيما ثميا، ليكس رحو   : ل

ير   ل ـسو ا و ـساو و ـ و ن ألـ اسـة د زحاولـت ) Zeltzer, &Haye, Tsao, Lu, Allen ,2011 (ر
العالقــــــــة ـــــــ وســــــــيط ــــــــ كمتغ كتئـــــــاب أعــــــــراض النفــــــــسيةاستكـــــــشاف البدنيــــــــة عـــــــراض ن بــــــــ

مـن العينـة ونـت وت ، ـ املتغ ـذا ضـوء ـ العالقة ذه تطو مدى ملعرفة يميا ليكسي ) 124(رو
النفــسية، البدنيــة عـراض عــن ـي ذا ــر وتقر يميا ليكـسي و لالكتئــاب مقيـاس باســتخدام فـردا،

ي ليكــسي ن بــ تباطيــة ا عالقــة وجــود ــ إ النتــائج ــم أ ت روأشــا النفــسية،ر البدنيــة عــراض و ميا
ة والقــد املــشاعر، وصــف يميا ليكــسي عوامــل خاصــة ين ــ املتغ ن بــ للعالقــة كتئــاب روتوســط

املشاعر ن ب التمي   . ع

يفيو اسة د رأما فيلد ر ن وجتوت وست ) Van , & Terwgot, Oosterveld, Rieffe وفانليو
)2011, Leeuwenعـــــض عــــــن الكـــــشف حاولــــــت فقـــــد العاطفيـــــة، نفعــــــا(الــــــسمات الــــــو

يميا ليكــسي مـــن) و ونــت ت طفـــال مــن عينـــة لـــدى املــشكالت ـــة مواج ــ ـــا فـــردا،) 110(رودو
ومجموعـــة ـــسمية ا او الـــش عـــض مـــن ي عـــا يـــة تجر مجموعـــة ن ملجمـــوعت العينـــة ىوقـــسمت

ومقيـــاس يميا ليكـــسي اســتخبار باســـتخدام اء، ـــ طفـــال مـــن ومقيـــاسضــابطة كتئـــاب
يـــــة التجر ن املجمـــــوعت ن بـــــ إحـــــصائيا دالـــــة ق فـــــر وجـــــود النتـــــائج وكـــــشفت الـــــضغوط، ــــة ومواج
يوجــــد ولــــم والتأمــــل، التــــوتر ومــــستو نفعــــاالت ــــ تمي ــــ خاصــــة يميا ليكــــسي ــــ ىوالــــضابطة

يجابية الضغوط ة مواج اتيجيات واس كتئاب ن ب تباط   .را

ي ســي اســة د حاولــت ن حــ النفــسية) Sepede ,2011 (ديرــ ضــطرابات عــن الكــشف
أعـــراض وجـــود حالـــة ـــ املزمنـــة مـــراض ذو مـــن عينـــة لـــدى يميا ليكـــسي وســـمات ة يالعـــضو

مــــن العينـــــة ونـــــت وت لالكتئــــاب، أعـــــراض وجـــــود عــــدم حالـــــة ـــــ و ذو) 30(لالكتئــــاب مـــــن ىحالـــــة
يفة ـ و يميا ليكـسي يان اسـت باسـتخدام املزمنـة، تمـراض وأشـا ض، للمـر ي الـذا ـر رالتقر

كــــشفت كمــــا ة، العــــضو النفــــسية باالضــــطرابات يميا ليكــــسي تبــــاط ا ــــ إ اســــة الد نتــــائج ــــم رأ ر
كتئاب وجود حالة يميا ليكسي مستو تفاع ا عن ىالنتائج   . ر

فييــك ديــر فــإن اســة د ــدفت والــو )Van der Veek ,2012 (رو يميا ليكــسي لقيــاس
ــــــسديةنفعــــــا ا او الــــــش ذو طفــــــال مــــــن عينــــــة لــــــدى الــــــضغوط ــــــة ىومواج اضــــــطرابات(ى

ة معو مـن) باطنية العينة ونت واسـتخبار) 45(وت ـة املواج سـلوك مقيـاس اسـتخدام وتـم طفـال،
عينـــــــة لـــــــدى يميا ليكــــــسي مـــــــستو تفـــــــاع ا ــــــ إ اســـــــة الد نتـــــــائج ــــــم أ ت وأشـــــــا يميا، ىليكــــــسي ر ر ر

اسة   .رالد
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احمــــد اســــة د ــــسمية) 2013(روتناولـــت ا او والــــش يميا ليكــــسي ن بــــ العالقــــة ىطبيعــــة
النــوع ــ متغ مــن ــ متغ ــل تــأث مــدى الستكــشاف أيــضا اســة الد ــدفت و يــاة، ا عــن يوالرضــا ر
ونــــت ت ـــسمية، ا او والـــش البحـــث ات ـــ متغ مـــن ـــ متغ ـــل ـــ ع يـــاة ا عـــن الرضـــا ىومـــستو ى

مــن اســة الد ــ) 118(رعينــة ا م تقـــسيم وتــم يــةفــردا تجر ن وعينـــة) 58(مجمــوعت ، ــ املر مــن
مـن ونت ت اء من او) 60(ضابطة الـش ومقيـاس يميا ليكـسي مقيـاس اعـداد تـم ىفـردا،

ن بـــــــــ عالقـــــــــة وجـــــــــود ـــــــــ إ اســـــــــة الد نتـــــــــائج توصـــــــــلت يـــــــــاة، ا عـــــــــن الرضـــــــــا ومقيـــــــــاس ـــــــــسمية، را
ن بـــــــ ق فـــــــر وجـــــــود ـــــــسمية، ا او والـــــــش يـــــــاة ا عـــــــن والرضـــــــا يميا وليكــــــسي العينـــــــةى جـــــــات رد

او والـــش يـــاة ا عـــن والرضـــا ثميا ليكـــس مقيــاس ـــ ع داء ـــ الـــضابطة والعينـــة يــة ىالتجر
ية التجر املجموعة لصا سمية  .ا

ليـــل و محمـــد اســـة د ـــدفت يميا) 2014(ركمـــا العامليةلالليكـــسي يـــة الب مـــن التحقـــق ـــ إ
لــــذا اســــيا، د ن املتــــأخر امعــــة ا طلبــــة مــــن عينــــة لــــدى

ً
عينــــةر ــــ ع يميا لالليكــــسي مقيــــاس طبــــق

ـــا ـــ) 267(قوام ســـبوا الـــذين مـــن والثانيـــة ـــ و بالفرقـــة اســـيا د ن املتـــأخر مـــن وطالبـــة رطالبـــا ر
ً ً

يــــــــــة الب ــــــــــشبع ــــــــــ إ ستكــــــــــشا العــــــــــام التحليــــــــــل نتــــــــــائج وخلــــــــــصت ، ــــــــــ أك أو اســــــــــية د رمــــــــــادة
الن تمتــع ــ ع عــالوة عوامـل، عــة أ ــ ع يميا ضرالعامليةلالليكـسي ــ املف ــا(مـوذج الر ) النمــوذج

ـــا الر النمـــوذج مالئمـــة ـــ إ ـــش ممـــا البحـــث، عينـــة بيانـــات ضـــوء ـــ جيـــدة مالئمـــة بمؤشـــرات
باســتخدام ــسمح عــال، توكيـدي بــصدق وتمتعــھ ضـوئھ ــ ــ املب املقيـاس ومالئمــة البحــث لعينـة

البحث عينة لدى يميا لالليكسي يصية كأداة املقياس  .ذا

ـــد والـــشيخكمــا ليــل و محمـــد اســـة د عـــرض) 2015(رفت ـــ ن" إ بـــ للعالقـــة املـــسار تحليــل
اســــيا د ن املتــــأخر امعــــة ا طلبــــة مــــن عينــــة لــــدي ثميا والالليكــــس الالعقالنيــــة ــــار ف
ً

ونــــت". ر وت
مـن اسة الد مـن) 267(رعينة والثانيـة ـ و بالفرقـة اسـيا د ن املتـأخر الطـالب مـن وطالبـة رطالبـا

ســبوا امـــلرالــذين ــ ا د عــام ـــ ســبوا أو الثانيــة للفرقــة ـــا وانتقلــوا ــ أك أو اســية د مـــادة رــ ر ر
بيـــــة ال ليـــــة ـــــ(ب وأسا يميا،). عـــــام، ليكـــــسي مقيـــــاس اســـــتخدام ـــــ اســـــة الد أدوات روتمثلـــــت

عينـــــة لـــــدي ـــــشرة املن اء ـــــ ع للتعـــــرف يميا باالليكـــــسي املرتبطـــــة الالعقالنيـــــة ـــــار ف رومقيـــــاس
اسة ـشبع. رالد ت الفـرد ـا يتمـسك ـ ال الالعقالنيـة ـار ف أن ـ ع مؤكـدة اسـة الد نتـائج روجاءت

أساســـية مطالــــب عكـــس عوامــــل ثـــالث ـــ ن،(ع بــــاآلخر تـــرتبط مطالــــب بالـــذات، تــــرتبط مطالـــب
جــودة ــ ع الدالــة املؤشــرات مــن العديــد خــالل فمــن يــاة، ا ف وظــر بــاملجتمع تــرتبط وومطالــب

يـــــ ـــــ وال املطابقـــــة عـــــرفـــــذه ـــــ وال ا ضـــــو ـــــ فـــــضھ أو للبيانـــــات ض ـــــ املف النمـــــوذج قبـــــو رتم ل
ا ل املثا املدي ا جميع املطابقة جودة مؤشرات وقعت حيث املطابقة، جودة   . بمؤشرات

حليمــــــة طــــــر) 2016(ىأجــــــر ا ــــــ غي ــــــ ية ــــــ يــــــة تر برنــــــامج فعاليــــــة حــــــو اســــــة لد ر
ن ق املــرا لــدى الــص الــو مي"والتنميــة اســة املتوســطةرد املرحلــة تالميــذ مــن عينــة ــ ع دانيــة

التوتــــة ن عــــ مــــا. بانتــــة-بمدينـــة و ن وحــــدت ــــ ع ية الــــ بيــــة ال ــــ برنــــامج بنــــاء تــــم وحــــدة: وقــــد
بركــــة ركـــــة ا ــــ حــــدة و غــــذائك ــــ تك ـــــ، وــــ و دوات مجموعــــة ــــ ع الباحثــــة : واعتمــــدت
الباحثــة اعــداد مــن طــر ا ســلوكيات الــص، مقيــاس الــو الباحثــةومقيــاس اعــداد مــن ايــضا

ية الــ بيــة ال ــ رنــامج ــ. و التجر شــبھ املــن اســتخدام نــاك. تــم ان ــ ا اســة الد روتوصــلت
املجموعــــة وافــــراد يــــة التجر املجموعــــة افــــراد جــــات د تــــب متوســــط ن بــــ احــــصائيا دالــــة قــــا رفر ر و
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لـ الــص الـو مقيــاس ـ وع طــر ا مقيـاس ــ ع البعـدي القيــاس ـ املجموعــةالـضابطة صا
ية   .التجر

مظلــــوم اســـة د ـــدفت تنظــــيم) 2017(رو ن بـــ تباطيــــة العالقـــة طبيعـــة ــــ ع التعـــرف ـــ رإ
ــ ن ـس ا ن بـ ق الفـر ـ ع والتعـرف امعــة، ا طـالب مـن عينـة لـدى يميا ليكـسي و ونفعـال

باأل بــؤ الت انيــة إم ــ ع التعــرف وكــذا يميا، ليكــسي و نفعــال تنظــيم مــن لــدىــل يميا ليكــسي
يميا ليكــــسي و نفعــــال، تنظـــــيم خــــالل مــــن ـــــل ك اســــة الد اســـــة. رعينــــة الد عينــــة ونــــت ت روقـــــد

مــــن ائيـــــة ال ا صــــو ـــــ ية وم ية) 381(رالــــسي وم الـــــسي دوات تطبيــــق وتـــــم وطالبــــة، : طالبـــــا
نفعــال تنظــيم يميا)الباحــث: إعــداد(مقيـاس ليكــسي ومقيـاس إجــراء،)الباحــث: إعــداد(، وتــم

ليـة ال العينـة مـن ن حــالت ـ ع يكيـة لي اسـة ـ(رالد وأن يكيــة) ذكــر لي دوات تطبيـق : وتـم
املوضــوع ــم تف اختبــار لوحــات عــض و الطليقــة، ــرة ا واملقابلــة ــصية، ال وقــدTAT .املقابلــة ،

عينـ جـات د ن بـ إحـصائيا دالـة سالبة تباطية ا عالقة وجود اسة الد نتائج ت ربي ر ـلر ك اسـة الد رة
نفعــــال تنظـــــيم مقيــــاس ــــ ــــ(ع املعر التقيـــــيم يميا)إعــــادة ليكـــــسي مقيــــاس ـــــ ع م جــــا ود ر،

يميا ليكــسي مقيـاس عينــة جـات د ن بــ إحـصائيا دالـة موجبــة تباطيـة ا عالقــة جـود و عـاده، روأ ر و
عاده   .وأ

وســــيف ن اســــ و ـــــاو م اســــة د تناولــــت يكمــــا ـــــا) 2019(ر م ن بــــ العالقــــة عـــــن راتالكــــشف
بــــــــبعض ن الــــــــذاتو ن ألطفــــــــال يميا ليكــــــــسي وأعــــــــراض ــــــــات م مــــــــن لعينــــــــة ي يجــــــــا ــــــــ التفك
مـن لعينـة يميا ليكـسي أعـراض ـ ق الفـر عن الكشف وكذلك النفسية، ة ال شفيات ومس

م ا أم لدى التعليم مستو ضوء ن الذاتو عينـة)منخفض–مرتفع(ىطفال ونـت ت وقد ،
مــــن العالجيــــة)65(البحــــث املؤســــسات عــــض ــــ ع ددين ــــ امل ن الــــذاتو ن وأطفــــال ــــات وقــــد. م

ي يجـــــا ـــــ التفك ات ـــــا م ن بـــــ احـــــصائيا دالـــــة عكـــــسية تباطيـــــة ا عالقـــــة وجـــــود النتـــــائج ـــــرت رأظ ر
أعــــــــــــرض ـــــــــــ ق فـــــــــــر وجـــــــــــدت كمـــــــــــا ن، الـــــــــــذاتو ن ألطفـــــــــــال يميا ليكـــــــــــسي وأعـــــــــــراض ـــــــــــات ولألم

م عليم ملستو يمياوفقا   ).مرتفع–منخفض(اتىليكسي

ومؤمنــة ي ســيو اســة د وعالقتـــھ) 2020(روتناولــت النفــ التــوتر الــصداع عــن يالكــشف
ز، عبــدالعز امللـك بجامعــة العليـا اســات الد طالبـات مــن عينـة لــدى يميا ليكـسي و الــذات ربجلـد

التــوتر الـصداع مقيــاس اسـة الد اســتخدمت يوقـد شـق) النفـ(ر ــب إيــذ)2003(ز مقيــاس اء،
شـق ب كفـا)2006(زالذات الـدين عـالء يميا ليكـسي مقيـاس عينـة)2011(، بلغـت ولقـد ،

اسـة اليــة) 82(رالد ا اسـة الد توصـلت ز، عبــدالعز امللـك بجامعـة العليـا اســات الد طالبـات رمـن ر
تتمثل وال النتائج من عدد وج: إ ـل ك التـوتر الـصداع ن بـ إحـصائيا دال تبـاط ا ييوجد لـدر

املحاو من وكال ل، ك يذاء(رالذات و سدي، ا والفكر(يذاء ي الـذات)يالوجدا وحرمان ، .(
عــدي مــن وكــال ــل، ك يميا ليكــسي و التوتر الــصداع ن بــ إحــصائيا دال تبــاط ا ة(ريوجــد صـــعو

س حاســـــــ وصـــــــف ة صـــــــعو س، حاســـــــ ن). تحديـــــــد بـــــــ إحـــــــصائية داللـــــــة ذات ق فـــــــر توجـــــــد وال
اســـــت العمـــــر،متوســــطات ـــــ متغ الخـــــتالف ه محـــــاو بجميـــــع الــــذات جلـــــد حـــــو العينـــــة أفـــــراد رجابة ل

مــال. الوظيفــة إ حــو العينــة أفــراد اســتجابة متوســطات ن بــ إحــصائية داللــة ذات ق فــر لتوجــد و
ن ب وذلك الوظيفة، متغ الختالف إدار) طالـب-يإدار(الذات داللـة. يلـصا ذات ق فـر وتوجـد

اســـــتجا متوســـــطات ن بـــــ الـــــذاتإحـــــصائية إيـــــذاء ملقيـــــاس ليـــــة ال جـــــة الد حـــــو العينـــــة أفـــــراد ربة ل
ـــھ الـــذات(رومحو حرمـــان ـــسدي، ا لـــصا)يـــذاء جتماعيـــة الـــة ا ـــ متغ الخـــتالف عـــز ى،

حــــــو العينــــــة أفــــــراد اســــــتجابة متوســــــطات ن بــــــ إحــــــصائية داللــــــة ذات ق فــــــر توجــــــد وال لأعــــــزب، و
العمر، متغ الختالف ه محاو بجميع ثميا العلرليكس ل املؤ   . الوظيفة،
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السابقة اسات الد ع   : رالتعقيب

ــة   املوج النفــسية شــادية امج ــ ال موضــوع حداثــة الــسابقة اســات الد خــالل مــن ن بــ ري ر
اســات الد واتجــاه ثميا، ليكــس ـ و نفــسية جوانــب تخفــيض ـ ونــا و وس ــ ف مــن ن رللمتعـاف ر

و الوصـــفية، اســـات الد وخاصـــة ا اســـ د ــ را اجـــراءر ـــ ع عملـــت ـــ ال اســـات الد ولكــن رتباطيـــة، ر
ولـذلك الباحثـة، علـم حسب موجودة غ انت ونا و وس ف من ن املتعاف نحو شادية ا ربرامج ر
عينـة ـ وع الكـرك محافظـة ـ شـادي ا برنـامج فعاليـة اسـة د تناو ا الية ا اسة الد تجھ رس ر لر

ت يــتم لــم مــا ـو و ونــا و وس ــ ف مــن املتعافيــات عــنرمـن اليــة ا اســة الد ــ وتتم قبــل، مـن رناولــھ
تخفــــيض ـــ أثــــره وقيـــاس امــــل مت شـــادي إ برنـــامج بنــــاء ـــ إ دف ســــ ـــا أ ــــ الـــسابقة اســـات رالد ر
ـا أدوا ـ تم سـ ـا أ كما الكرك، محافظة ونا و من املتعافيات من عينة ثميالدى رليكس

ليكـ ومقيـاس شـادي، نامج بال تمثل س ثمياروال ـا س تطو تـم ـ اسـة. روال الد أن شـك روال
ــا م أ مــن لعــل متعــددة، أمــو ــ الــسابقة اســات الد مــن ــستفيد اليــة را ،: ر النظـــر دب يبنــاء

مناقـشة ـ الـسابقة اسـات الد توظيـف ـ إ إضـافة يـة، املن واختيار اسة، الد أدوات إعداد رو ر
ا وتفس  .النتائج

اسة الد ض رفر   :و

التالية              ض الفر اسة الد وتضع   :ر

الداللــة - مـــستو عنــد إحــصائية داللـــة ذات ق فــر توجــد ىال متوســـطات)α=0.05(و ن بــ ،
مــــن عينــــة لــــدى ثميا ليكــــس مــــستو ــــ والــــضابطة يــــة التجر املجموعــــة أفــــراد ىأداء

شادي نامج لل عز ونا و وس ف من راملتعافيات ى  .ر

إحــصائي - داللـــة ذات ق فــر توجــد الداللــةوال مـــستو عنــد متوســـطات)α=0.05(ىة ن بــ ،
ـ ب والت البعـدي ن القياسـ ـ ثميا ليكـس مستو ية التجر املجموعة أفراد ىأداء

نامج لل  .ىعز

اسة الد ية  :رمن

ن ــــــــافئت مت ن ملجـــــــوعت ـــــــ التجر وشـــــــبھ الوصـــــــفي املـــــــن اليـــــــة ا اســـــــة الد راعتمـــــــدت
وضابطة( ية،  ).تجر

اسة الد  :رمجتمع

والـــــذين الكـــــرك محافظـــــة ـــــ ونـــــا و مـــــن املتعافـــــات جميـــــع مـــــن اســـــة الد مجتمـــــع ـــــو رت ر ن
ن بــــ اوحن ــــ ن) 50-40(ي عــــدد مــــات) 2130(ســــنةوالبالغ مركــــز احــــصائيات حــــسب زمتعافيــــة

وعانــت ، ــ أك أو ليــوم ــشفى للمس دخــال ــ إ وأدى ن علــ ونــا و ب صــابة أثــرت وقــد راملحــدث،
بالتنفس مشكالت  . من

اسةع الد  :رينة

من اسة الد عينة ونت ـا) 24(رت اختيا وتـم يـة، التجر اسـة الد نتـائج لفحـص رمتعافيـة ر
مــــــستو ن لــــــد ــــــان حيــــــث شــــــادي، نــــــامج لل ــــــضوع ل غبــــــة ن ولــــــد التطوعيــــــة قــــــة ىبالطر ر ر
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من اسة الد عينة من ثميامرتفع ـساو) 72(رليكس بال عـشوائيا ن تقـسيم تـم حيـث يمتعافية، ً

بواقعإ وضابطة ية تجر و) 12(مجموعة ية التجر الضابطة) 12(املجموعة   . املجموعة

اسة الد  :رأدوات

شـــادي ا برنـــامج واعــداد ثميا، ليكـــس مقيـــاس ر تطــو تـــم اســـة الد ــذه ـــداف أ رلتحقيــق ر
اسة الد ألدوات توضيحا ي   :روفيما

الباحثة: أوال ر تطو من ثميا ليكس  .مقياس

ِللتعـــرف ثمياّ ليكـــس مـــستو ـــ دب، ىع ـــ ع عتمـــاد خـــالل مـــن املقيـــاس ر تطـــو ّتـــم

ــــــــــا م وأ الــــــــــسابقة اســـــــــات ،: (روالد ر والغــــــــــو يم داود،2018يإبــــــــــرا ــــــــــي،2016؛ را الز ،)2016؛
املوجــــھ ــــ والتفك ـــا وتمي املــــشاعر وصـــف ــــ ع املتعافيــــات ة قـــد ــــ ع للتعـــرف املقيــــاس ـــدف رو

ارج فقر. ل عدد بلغ املقياسحيث عاد) 20(ات أ وثالثة   :فقرة،

و املـــشاعر: لالبعـــد وصـــف ة نحـــو: صـــعو مـــشاعره وصـــف ـــ ة صـــعو الفـــرد يجـــد خاللـــھ ومـــن
من الفقرات سھ وتق ن،   .5-1خر

ي الثـــا ا: البعـــد تحديـــد ـــ ع ا قـــاد س لـــ مـــشاعر الفـــرد ـــر يظ خاللـــھ ومـــن املـــشاعر ـــ تمي ة رصـــعو
الفقرات سھ وتق ، وا ل   .12-6منش

الثالـــث ـــ: البعـــد يفيـــده املـــشاعر استكـــشاف ان الفـــرد يجـــد خاللـــھ ومـــن ـــارج ل املوجـــھ ـــ التفك
من الفقرات سھ وتق صية، ال لھ مشا   . 20-13حل

اســـتخراج تــم اســـة، الد ــدف و ئـــة، والب اســة الد لعينـــة املقيــاس مناســـبة مــن روللتحقــق ر
للمقياس والثبات الصدق   دالالت

مقياس: أوال ثمياصدق   :ليكس

تية الطر باستخدام املقياس صدق مؤشرات إيجاد ِقتم ِ ِ ِ ِ
ُ ّ:  

ر-1 الظا ن(يالصدق   )املحكم

مــن      ــو وامل وليــة، تھ بــصو املقيــاس عــرض تــم ، ر الظــا املقيــاس صــدق مــن نللتأكــد ِي ِ ِ رِ ِ ِ
ُ ّ

ِ
ّ

ِ
ْ ّ

الن) 20( شـاد مجـال ـ ختـصاص ذو مـن ن محكمـ عشرة ع ّفقرة
ِ رِ ِ ِ ي ّ ـ، ّفـُ الـنفس ِوعلـم ِ

اتفـاق ـسبة اعتماد تم وقد دنية امعات ّا ُ ّ ّ عـديل%)80(ر املحكمـو ح ـ اق حيـث ن، ُ
فقـرة،) 5(

من ونا م املقياس فقرات عدد قي ًو فقرة) 20(ّ
ً

.  

الداخ-2   ساق

عينةتـــضم ـــ ع تطبيقـــھ خـــالل مـــن املقيـــاس دالالت حـــساب ّتـــم ُ ّّ ِ ِ نفـــس) 30(ِ مـــن متعافيـــة
تـمال وقـد ـا، عين خـارج ومـن اسـة الد مجتمـع مـن ن اختيا تم الكرك، محافظة ة العمر ّفئة ِّ ِ رِ ر

ّ ّ ُ

جة بالد فقرة ل ع جة الد ن ب تباط معامالت ِحساب ٍ ِ رِ ر ّر ِ قـيمُ أن ن تبـ وقـد للمقيـاس، لية ّال
ِ

ن بــ تراوحـت قــد ليــة ال جـة الد مــع املقيــاس فقـرات ن بــ تبــاط ِمعـامالت ِ ِ
ّ

ر ر
ّ

ِ ِ تــم). 0.40-0.77(ِ ّكمــا

معـــامالت قـــيم أن ن وتبـــ للمقيـــاس بالبعـــد فقـــرة ـــل ـــ ع جـــة الد ن بـــ تبـــاط معـــامالت ِحـــساب ِ
ّ

ٍ ِ ِّ ر ر ُ

عــ مــع املقيــاس فقــرات ن بــ ِتبــاط ِ ِ نر بــ تراوحــت قــد الثالثــة قــيم) 0.71-0.39(اد جميعــا ــ ٌو ً

مستو عند إحصائيا ىدالة ً ٌ ّ
)α=0.05 (داة صدق ع كم ل جيدة مؤشرات عت و

ٌ ّ
 .  
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ثميا: ثانيا ليكس مقياس   ثبات

التاليـــة ســـاليب باســـتخدام املقيـــاس ثبـــات مؤشـــرات اســـتخالص ِتـــم ِ ِ ُ ّ :، الـــداخ ّـــساق ّ

و ختبـــــار النـــــصفيةو والتجزئــــــة ســــــتطالعية،، ّإعادتـــــھ، العينـــــة ــــــ ع املقيـــــاس تطبيــــــق ثـــــم ّومــــــن ّ ّ

بلـــــغ ـــــ م بفاصـــــل العينـــــة نفـــــس ـــــ ع تطبيقـــــھ وإعـــــادة املقيـــــاس ٍوتطبيــــق
ّ ز ٍ

ّ إيجـــــاد) 25(ِ وتـــــم ُيومـــــا، ّ

بلـــــغ ألفـــــا نبـــــاخ كر قـــــة بطر تبـــــاط معامـــــل أن ن تبـــــ وقـــــد ن، التطبيقـــــ ن بـــــ تبـــــاط ومعـــــامالت ر ر
ّ

ِ
ب)0.81( للمقيــــــــاس، عــــــــادة قــــــــة بطر الثبــــــــات معامــــــــل بلــــــــغ التجزئــــــــة)0.85(نمــــــــا اســــــــتخدام و ،

  ).0.81(النصفية

ثميا ليكس مقياس يح   ت

مــن ائيــة ال تھ بــصو املقيــاس ــو ّيت ّّ
ِ ر ُ ســـلم) 20(ُن وفــق فقــرة ــل ــ ع جابــة تــتم ِفقــرة، ِ

ّ
ٍ ّ ُ ّ ً

مقيـــاس حـــسب ـــ خما ٍإجابـــات
ّ يـــا) ليكـــرت(ٍ ا يتـــضمن رالـــذي ّ ّ

تيـــة أحيانـــا،: ات غالبـــا، دائمـــا،
جابـات سـلم ل تحو تم وقد املتعافية، ع الفقرة محتو انطباق حسب وذلك اطالقا، ا، ِناد ِ

َّ ُ ّ ِ ى ِ ر
ي النحو ع جات د ّإ

ٍ وغالبـا)5(دائما: ر وأحيانـا)4(، ا)3(، ونـاد واطالقـا)2(ر، ـ)1(، ـذا ،
ـش ــ وال يجابيـة، الفقــرات حـال

ّ جاتّ الــد عكــس ـتم و ثميا، ليكــس مـن مرتفــع مـستو ــ ِإ ر
ّ ُ ّ

ٍ ى ً

ثميا ليكــــس مــــن مــــنخفض مــــستو ــــ إ ــــش أي ســــلبية الفقــــرة ــــو ت عنــــدما جابــــات ٍلــــسلم ى ًن ً ُ
ِ
ّ

 .
ن بـ مـا ن بـ اوح ـ ت املقيـاس ـ ع املتعافيـة ـا عل تحـصل أن يمكـن ـ ال ليـة ال جة الد فإن ذلك ُو ُ

ِ
ْ ّ

ر
جــــة) 20-100( اتولتــــص، رد مــــستو ثالثــــة ــــ إ ليــــة ال ا بــــدالل ثميا ليكــــس مــــستو ٍعـــــال،(ىيف

مــــــنخفض ن)ّمتوســــــط، بــــــ جــــــة فالد املــــــدى حــــــسب مــــــن) 233-1(ر، مــــــنخفض مــــــستو ــــــ إ ىــــــش
ن بــ جــة والد ثميا، جــة) 3.67-2.34(رليكــس والد ثميا، ليكــس مــن متوســط مــستو ــ إ رــش ى

ن من) 5-3.68(ب مرتفع مستو إ ثمياىش   .ليكس

الباحثة: ثانيا اعداد من شادي نامج ّال   .ر

الـــذين ونـــا و مـــن ن للمتعــاف معـــد املتنوعـــة، شــاد وأســـاليب فنيـــات ــ إ نـــامج ال ـــذا ند رــس ر
من مستو م ثمياىلد   .ليكس

البـرنــامج إ اجة   :ا

من - عانو ونا و من ن املتعاف عض أن اسات الد من العديد رت نأظ ر النفـسيةر الضغوط
اسة د ا ،: (روم ا السالمي،2020الس خ،2020؛ شو   ).2020؛

مـــــن - عـــــانو اص ـــــ عـــــض أن اســـــات الد مـــــن العديـــــد ـــــرت أظ نكمـــــا ثميار اليكـــــس وم
اسة ن،: (رد ومؤمنة،2013شا ي وسيو العابدين،2020؛ ن و  ).2016ز؛

خـــالل - مــن ثميا ليكـــس بتخفـــيض أخـــر اســـات د تمــت ىوا اســـةر د ـــا وم شـــادية امج ـــ رال ر
الدي،(  ).2002ا

ــ - إ تــدعو اجـة فا املحليــة ئــة للب ـا توج وعــدم الفئــة ـذه ل املخصــصة امج ــ ال قلـة ظــل ـ
الباحثة علم حدود املوجود النقص لسد نامج ال ذا  . إعداد
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البـرنـامج  :إعـداد

طوات          ل وفقا للتطبيق وإعداده نامج ال بناء   : تيةسار

ــ - ع للوقــوف ونــا؛ و وس ــ ف تناولــت ــ ال اســات والد املراجــع مــن العديــد ــ ع طــالع رتــم ر
ا ل توصلت ال والنتائج ا، املرتبطة ات واملتغ ا، اسة. طبيع د ا   ).2020وفاء،(روم

ــا - وم ثميا ليكــس تناولــت ــ ال املراجــع مــن عــدد ــ ع طــالع ــاو2017مظلــوم،(تــم وم ي؛
وسيف،و ن والشيخ،2019اس ليل و ومحمد  ).2015؛

عرض - متم وعـدد بـو وال النفـ شـاد ـ ن محكمـ ع نامج يال مـن)6(ر سـتفادة و ،
م ا وتوج م  .مالحظا

ان - وامل الزمان حيث من نامج ال لتطبيق املناسبة ف الظر تحديد  .وتم

يـة - التجر املجموعـة أفـراد ع اسة الد تطبيق أيرتم دو الـضابطة املجموعـة بقيـت نفيمـا
 .تدخل

نامج ال داف   :أ

الكرك           محافظة ونا و من ن املتعاف ثميالدى ليكس إلىتخفيض نامج ال   . ردف

ي فيما فتتمثل الفرعية داف   :أما

م - ع صية ات ا م امتالك خالل من ن بذا املتعافيات بصر س   .رأن

املتعافيـــات - تطـــو ـــرأن املـــستجدات مـــع ـــ أك بفعاليـــة التعامـــل مـــن يـــتمكن بحيـــث ن ا ـــا رم
ن  .حيا

ـ - املـستجدات مـع ـ أك بفاعليـة التعامـل مـن يتمكن بحيث ن معلوما املتعافيات تطو رأن
التعاف عد ن  .حيا

ــ - أك بفاعليــة التعامـل مــن يـتمكن بحيــث املنطقيــة ـ غ الــسلبية ن ـا أف املتعافيــات ـ غ رأن
امل التعافمع عد ن حيا  .ستجدات

ـــــ   ع نـــــامج ال ـــــ) 16(ييحتـــــو إ الواحـــــدة لـــــسة ا مـــــدة وتـــــصل دقيقـــــة،) 60(جلـــــسة،
عمــــر ن بــــ املتعافيــــات ــــ ع يــــة. ســــنة) 50-40(وتطبــــق التجر املجموعــــة ــــ ع نــــامج ال تنفيــــذ وتــــم

ر ش نامج ال ومدة ثميا، ليكس من مرتفعة جة د ع اصالت   .را

الد   : اسةرتصميم

ية التجر شـ اسـات اسةمنالد الد ذ رعد ر
ّ ن، َ مجمــوعت ـ ع اسـة عأفرادالد تمتو رحي ز ّ

وضــابطة( يــة، عــام، )تجر تــصميم اختيــار تــم ا، أســئل واختبــار اســة، الد أســئلة ــ ع رلإلجابــة
)x12 (جـــــة الد ـــــو و ع التـــــا ـــــ املتغ ـــــ ع شــــادي، نـــــامج ال ـــــو و املـــــستقل ـــــ املتغ أثـــــر ســــة رلدا ر ر

ثميا (عتحققةامل ليكس   ).مقياس
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اسة الد ات   :رمتغ

املستقل م: املتغ ا شاد ّبرنامج   .ر

عة التا ات ثميا: املتغ ليكس علىمقياس عة واملتا والبعدية القبلية القياسات املفحوصات جات ّد   .ر

اسةإ الد   :رجراءات

اسة               الد لتنفيذ ي يأ بما القيام   : رتم

امج .1 ــــــال و اســـــة الد بموضـــــوع الــــــصلة ذات الـــــسابقة اســـــات والد النظــــــر دب ـــــ ع رطـــــالع ر ي
ب تمت ا ال النفسية ثميارشادية  . األليكس

اســـة .2 الد مقيـــاس الباحثـــة ت طـــو الـــسابقة، املراجعـــة رعــد ثميار صـــدقليكـــس مـــن التأكـــد تم
املح مـــن مجموعــــة ـــ ع ا عرضـــ ـــق طر عــــن اســـة، الد ـــ مقيا ــــروثبـــات ن املتخصـــص ن كمـــ

إلبـــداء وذلـــك دنيـــة، امعـــات ا أســـاتذة مـــن م والتقـــو والقيـــاس ســـر و النفـــ رشـــاد ير
ن املقياس حو  .لالرأي

من .3 و وامل شادي نامج ال اعداد نتم شادية) 16(ر ا  .رجلسة

ع .4 عرضھ خالل من شادي نامج ال مناسبة من التحقق ن) 6(رتم املحكم  .من

ا .5 امعةتم ا من مة امل يل س ع  .لصو

ا .6 عدد بلغ املتعافيات من ات املشار من عينة ع ن املقياس تطبيق  .ممرضة) 72(تم

مــن .7 ونــت ت ــ وال يــة، التجر اســة الد عينــة اختيــار املتعافيــات) 24(رتــم أقــل مــثلن و متعافيــة
مجمـــــ ـــــ إ ن تقـــــسيم تـــــم حيــــث ثميا ليكـــــس ـــــ مـــــستو ـــــ ع حـــــصلن ي ـــــىاللــــوا و ن وعت

ــــا ف ات املـــــشار عــــدد لـــــغ و يــــة، عـــــدد) 12(تجر لـــــغ و ضــــابطة الثانيـــــة واملجموعــــة مـــــشاركة،
ا ف ات  .مشاركة) 12(املشار

خ .8 بتــــا ــــ القب القيــــاس إجــــراء رتــــم حيــــث) 3/5/2021(ّ ن للمجمــــوعت ــــافؤ الت مــــن تـــــمللتحقــــق
يــواسـتخدام ــ وت مــان متوMann-Whitney Uاختبــار ن بــ نــة تــبرللمقا ــرســط ات املــشار

ملقياس والضابطة ية التجر ثميا،املجموعة دوليكس النتائج) 1(لوا ذه ن   :يب
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دو    ): 1(لا

يـــــو ـــــ وت مـــــان اختبـــــار تـــــبMann-Whitney Uنتـــــائج متوســـــط ن بـــــ ق الفـــــر داللـــــة رإليجـــــاد و
ثميا القبليكس القياس ع والضابطة ية التجر  املجموعة

 العدد وعةاملجم املقياس
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

متوسط
 الرتب

مجموع
 الرتب

  قيمة

U 

  قيمة

Z 

ىمستو
 الداللة

ية ة 157.00 13.08 0.61 2.94 12 التجر صعو
وصف

 143.00 11.92 0.78 2.88 12 الضابطة املشاعر
65.00 0.41- 0.68 

ية تمي 136.50 11.38 0.53 303 12 التجر ة صعو
 163.50 13.63 0.56 3.15 12 الضابطة املشاعر

58.50 0.78- 0.43 

ية التفك 157.50 13.13 0.43 3.39 12 التجر
املوجھ
ارج  142.50 11.88 0.59 3.21 12 الضابطة ل

64.50 0.43- 0.67 

ية جة 158.00 13.17 0.25 3.13 12 التجر رالد
لية ال

ثميا س  142.00 11.83 0.39 3.08 12 الضابطةلاللك
64.00 0.46- 0.64 

ــدو ا ن ــ) 1(ليبـ ت و مــان قــيم احــصائياUان دالــة ــ غ انــت ثميا لالليكــس ملقيـاس
ثميا ليكــس ملقيــاس ــ ت و مــان قيمــة بلغــت ــذا)64.00(حيــث و احــصائيا، دالــة ــ غ قــيم ــ و ،

الق جــــــات د ن بــــــ احــــــصائية داللــــــة ذات ق فــــــر وجــــــود عــــــدم ــــــ ع ريــــــدل علىمقيــــــاسو ــــــ القب يــــــاس
القب القياس ع ن املجموعت افؤ ت ع يدل مما ثميا  .ليكس

بواقـع .9 شـادي، نـامج ال وفنيـات ات ـا وم ـشطة أ ـ ع يـة التجر املجموعـة ب تـد رتم ر ) 16(ر
ملـــدة شـــادية، إ لـــسة) 4(رجلــسة ا مـــدة اســبوعيا، جلـــسات ـــع أ بواقـــع ّأســابيع ً

دقيقـــة،) 60(ر
ت لم نما تدخلب ألي الضابطة املجموعة  .خضع

يــــــــــة .10 التجر ن املجمــــــــــوعت اعــــــــــضاء ــــــــــ ع عــــــــــدي كقيــــــــــاس ثميا ليكــــــــــس تطبيقمقيــــــــــاس تــــــــــم
خ بتا ن املجموعت ع التطبيق إعادة وتم  ).3/6/2021(روالضابطة،

املجموعـــــة .11 اعـــــضاء ـــــ ع ـــــ ب ت كقيـــــاس ر شـــــ عد ثميا ليكـــــس اسة الد ـــــ مقيا تطبيـــــق رتـــــم
خ بتا ية  ).3/7/2021(رالتجر

استخراج .12 املناسبةتم بالتوصيات ج ر وا النتائج ومناقشة ا وتفس ا وتحليل   .والنتائج
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ا ومناقش النتائج   :عرض

و بالــــسؤال النتــــائج عنــــد: ومناقــــشتھ لعــــرض إحــــصائية داللــــة ذات ق فــــر توجــــد وــــل

الداللـــــــة والـــــــضا)α=0.05(ىمـــــــستو يـــــــة التجر املجموعـــــــة أفـــــــراد أداء متوســـــــطات ن بـــــــ ـــــــ، بطة
شادي نامج لل عز ونا و وس ف من املتعافات من عينة لدى ثميا ليكس رمستو ى  ؟رى

و   ــــــا ا الــــــسؤال عــــــن ملقيــــــاسلإلجابـــــة البعــــــدي القيــــــاس ــــــ ع ق الفــــــر داللـــــة ومعرفــــــة
ثميا ــــسابيةليكــــس ا املتوســــطات اســــتخراج واســــتخدامتم الرتبــــة ومجمــــوع الرتــــب ومتوســــط

يـــو ــــ وت مــــان يــــةMann-Whitney Uاختبـــار التجر ثميااملجموعة ليكــــس تــــب ن بـــ نــــة رللمقا ر
دو وا البعدي، القياس ع النتائج) 2(لوالضابطة ذه ن   :يب

دو   ): 2(لا

يــــــــــو ــــــــــ وت مــــــــــان اختبــــــــــار تــــــــــبMann-Whitney Uنتــــــــــائج ن بــــــــــ ق الفــــــــــر داللــــــــــة رإليجــــــــــاد و
البع القياس ع والضابطة ية التجر ثميااملجموعة   ديليكس

 العدد املجموعة املقياس
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

متوسط
 الرتب

مجموع
 الرتب

  قيمة

U 

  قيمة

Z 

ىمستو
 الداللة

م
 ثر

ية ة 115.50 9.63 0.19 2.32 12 التجر صعو
وصف

 184.50 15.38 0.75 2.91 12 الضابطة املشاعر
37.50 1.99- 0.04 0.24 

ية تمي 101.00 8.42 0.10 2.26 12 التجر ة صعو
 199.00 16.58 0.57 3.13 12 الضابطة عراملشا

23.00 2.84- 0.01 0.55 

ية التفك 106.00 8.83 0.44 2.65 12 التجر
املوجھ
ارج  194.00 16.17 0.59 3.22 12 الضابطة ل

28.00 2.55- 0.01 0.25 

ي جة 83.00 6.92 0.16 2.41 12 ةالتجر رالد
لية ال

ثميا  217.00 18.08 0.40 3.09 12 الضابطة لالليكس
5.00 3.87- 0.00 0.57 

عند* إحصائيا   0.05دال

دو ا ن ـ) 2(ليب ت و مان قيم القيـاسUان ـ ع ثميا ليكـس ملقيـاس ليـة ال جـة رللد
و مــان قيمـة بلغـت حيــث البعـدي القيــاس ولـصا احـصائيا دالــة انـت ـالبعـدي ــ،)5.00(ت و

حــــصائية الداللـــة مـــستو عنــــد دالـــة أعــــضاء)0.05(ىقيمـــة ات املـــشار لـــدى ــــ غ نـــاك ـــان و ،
بواقع ية التجر ثميا%) 57(املجموعة   .ليكس

أفــــراد مــــع نــــة مقا يــــة التجر املجموعــــة أفــــراد تحــــسن الــــسؤال ــــذا ــــ النتــــائج ــــر روتظ
ليكس مستو قل حيث الضابطة ممـاىاملجموعة شادي، نامج لل ضوع ا عد ن لد رثميا

مـن عالمـة نفعـا ـ التعب ـ ع ة القـد إن حيـث املجـال، ـذا ـ شـادي نامج ال فعالية ريؤكد ر
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ــا م ى عـا ـ ال ضـطرابات مـن ا ـ كث يحــدث الكبـت ألن وذلـك للفـرد، النفـسية ة الـ عالمـات
الــذي الفـــرد لـــدى ــر ظ و عـــد، فيمـــا ثمياالفــرد ليكــس لديـــھ ةتـــزداد ـــصعو املـــشاعرعـــنالتعب

س حاسـ نو يجـة،لألخـر لمـاتغيـابن اضــطرابوجـودعـدممـعاملـشاعر،لوصـفاملالئمــةال
ــازـ يا ــباإلضـافةوالكــالم،الــسمعحاســـضــعفأوالـصو ةنقــصإ ــرالقـد التخيــلع

ـيــؤديممـاباملــشاعراملـرتبط ةـنقــصإ ــا نمــعتعامـلالرم ــوخـر يئــاالفـردنو لإلصــابةًم
مـراضباالضـطرابات ــسمية،النفـسيةو نوقـدوا ــ ــتحـسنتبـ ع التعـرف ة صـعو ونـات م

ثميا(املــشاعر ــ: )ليكــس ــ: و والتفك س، حاســ وصــف ة وصــعو س، حاســ تحديــد ة صــعو
ارج ا نحو  .املتوجھ

امل العص النموذج مع ذلك تفق الـنفسو ـ املر إصـابة فرضـية ـ إ ـش الذي عر
ــــ اللغـــة مراكـــز ــــ إ املـــخ مـــن الــــشم مراكـــز املعلومـــات توصــــيل ـــ وظيفـــي دمــــا ـــز ن جـــسدي

عــــن ــــتج ت كحالــــة ثميا ليكــــس أن أى الــــذي ــــ التحلي النمــــوذج مــــع يتفــــق كمــــا الــــدماغ، رقــــشرة
ك لعوامل التعرض أو خط عضو بمرض صابة من وف ثميايا ليكـس عت و محزنھ، بة ئ

ـ املؤملـة نفعاليـة ة ـ ا ص الـ لتجنـب ـار ن و الـرفض ـ ع تركـز دفاعيـة آليـة لـذلك طبقا
اب ـ أ ير كما ي، الوجدا التنظيم نموذج ضوء ثميا ليكس تفسر كما الضعف، ىمواقف

ذلــ فــإن مــن ــ إ يفتقــد عنــدما أنــھ ي الوجــدا التنظــيم ن،النمــوذج خــر مــع تواصــلھ ــ يــؤثر ك
مـــا ب لـــس ومـــشاعر س أحاســـ مـــن بداخلـــھ يـــدو عمـــا ـــ للتعب مـــة الال اللغـــة يفقـــد عنـــدما روكــذلك ز

سب( مك ب س أو بيولو ب املـستو) س ـ ع سواء ن خر مع التواصل ة صعو يجد ىفإنھ
ي الوجدا املستو أو   .ىاملعر

يجــة ن مــع اليــة ا اســة الد يجــة ن اســةروتتفــق نرد وجتوفانليو فيلدوت ســت ويفيو  ر
)2011, Van Leeuwen, & Terwgot, Oosterveld, Rieffe(دالــة ق فــر وجــود كــشفت ــ وال و،

نفعـــــاالت ـــــ تمي ـــــ خاصـــــة ثميا ليكـــــس ـــــ والـــــضابطة يـــــة التجر ن املجمـــــوعت ن بـــــ إحـــــصائيا
واســـــ كتئـــــاب ن بـــــ تبـــــاط ا يوجـــــد ولـــــم والتأمـــــل، التـــــوتر رومـــــستو الـــــضغوطى ـــــة مواج اتيجيات

يجــــةيجابيـــة ن ومــــع احمــــد، اســـة ــــ) 2013(رد إ ت أشـــا ــــ العينــــةرال جــــات د ن بــــ ق فـــر روجــــود و
او والـــش يـــاة ا عـــن والرضـــا ثميا ليكـــس مقيــاس ـــ ع داء ـــ الـــضابطة والعينـــة يــة ىالتجر

ية التجر املجموعة لصا سمية   .ا

ال املجموعــة أعـضاء تحــسن تفـس مكـن مــنو الـضابطة املجموعــة مـع نــة مقا يـة رتجر
ي الوجـــدا التنظـــيم نمـــوذج ضـــوء ـــ ـــة النظر لـــدى(Affect Regulation): الناحيـــة أن أى رالـــذي

ــــــة النظر تؤكـــــد كمـــــا ي، الوجـــــدا التنظــــــيم ـــــ ع ة القـــــد ـــــز مــــــن حالـــــة ونـــــا و مـــــن راملتعافيـــــات ر
الفر املوقعيـــة النظـــر ـــة وج تـــصف أن يمكـــن أنـــھ املعرفيـــة ية لالعـــص مـــش ـــ ع تؤكـــد ـــ ال ضـــية

لألنا لدي ا للغالف امل ال غ   .النمو

يـــة التجر املجموعـــة أعـــضاء تحـــسن ـــ ا ت اشـــا ـــ ال اليـــة ا يجـــة الن الباحثـــة عـــز رو و
خـــضعن ات املــشار ــؤالء ــو ل نظـــرا ثميا ليكــس تخفــيض ــ الـــضابطة املجموعــة مــع نــة نمقا ر

م عناصر ع اشتمل الذي شادي نامج ارلل م  :تعددة

ات .1 للمشار الفائدة قدم بحيث منطقي ل ش ا سلسل و ا امل وت معا لسات ا ترابط
ثميا ليكس   .تخفيض

شادي .2 نامج ال خالل يجابية ن ومشارك ية التجر املجموعة أعضاء   .رتفاعل
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ــــــ .3 ف ــــــ غي تنميــــــة ــــــا م متنوعــــــة اتيجيات اســــــ مــــــن شــــــادي نــــــامج ال احتــــــواه اررمــــــا
خـــالل مـــن القلـــق مــن والـــتخلص والدعابـــة، واملـــرح يــاة، با الـــو ـــادة و زالالعقالنيــة،

السقراطي وار وا املسر والتمثيل خاء، س و  .التأمل

تخفــــــيض .4 ــــــ مت ســــــا ات ـــــا وم متعــــــددة ــــــشطة أ مــــــن شـــــادي نــــــامج ال احتــــــواه رمـــــا ر
ــــدف وال والــــسلبيات، باإليجابيــــات قائمــــة ــــا م ثميا ــــليكــــس وح املنطقــــي، ي يجــــا

والــــشعو والقـــصة أن ض ـــ واف ياء، ســـ و ــــاب عـــن ـــ والتعب لية، املـــسؤ رأتحمـــل و
ك مـ وموقـف بالدعابـة، والـشعو اضـة والر بالدعابـة، والشعو والرسم ربالدعابة، ر

والتأمل خاء س و املوسيقى، شاط و ونا، و ب صابة  رأثناء

من .5 شادي نامج ال احتواه بفعاليةرما ساء ال ا ف شاركت ية بي  .واجبات

الـــــدعم .6 ن لبعـــــض قـــــدمت ـــــا خالل مـــــن ـــــ وال ن أنفـــــس ات املـــــشار ن بـــــ العالقـــــة طبيعـــــة
 .واملساندة

ومناقـشتھ ى الثـا بالــسؤال املتعلقـة عنــد: النتـائج إحـصائية داللــة ذات ق فـر توجـد وــل

الداللـــــــــة ال)α=0.05(ىمـــــــــستو املجموعـــــــــة أفـــــــــراد أداء متوســـــــــطات ن بـــــــــ مـــــــــستو، ـــــــــ يـــــــــة ىتجر
نامج لل عز ب والت البعدي ن القياس ثميا   ؟ىليكس

مقيـــــاس ل الرتـــــب ومجمـــــوع الرتـــــب متوســـــط اســـــتخراج تـــــم الـــــسؤال ـــــذا عـــــن لإلجابـــــة
وملعرفـــة ـــ ب والت البعـــدي ن القياســـ ـــ ثميا ختبـــارليكـــس إجـــراء تـــم ق الفـــر ـــذه عـــود وملـــن

وكــسن ضــمنالالمعلميول نــة ابطــةاملجموعــاترللمقا امل  Wilcoxon Signed Ranksللعينــات
Testدو النتائج) 3(لوا ذه ن   :يب

دو   ): 3(لا

ولكوكسن اختبار مقيـاسWilcoxonنتائج ل ـ ب والت البعـدي ختبـار ن بـ ابطـة امل للعينات
ثميا   ليكس

ات املقياس متوسط العدد املتغ
 الرتب

مجموع
 الرتب

  قيمة

Z 

ىمستو
 الداللة

يجابية  55.50 6.94 8 الرتب

السلبية  22.50 5.63 4 الرتب

ثميا  ليكس

   0 رتباطات

1.29- 0.20 

ــــدو ا مــــن ن بــــ البعــــدي) 3(لي القيــــاس ــــ ع يــــة التجر املجموعــــة ن بــــ ق فــــر ووجــــود
قيمـة أن النتـائج ـت بي حيـث ثميا، ليكـس مقيـاس ـ عـة ثم) Z(واملتا وعنــد،)1.29(يالالليكـس

ممـا ن، للمقياسـ دالـة ـ غ انـت حـصائية الداللـة أن ن بـ ي حـصائية الداللـة يـدلاسـتعراض
ــ مقيا ــ ع ـ ب والت البعــدي القيـاس جــات د ن بـ احــصائية داللـة ذات ق فــر وجـود عــدم ـ رع و
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ـش و ، ـ ب الت القيـاس عـد ات املــشار جـات د اسـتقرار ـ ع يـدل ـذا و ثميا، ــرليكـس إ كـذلك
والفعالية ثر ع ية التجر املجموعة أعضاء   .محافظة

ســـواء نخفــاض ن لــد اســتمر ات املــشار أن ـــا ا الــسؤال ــ دة الــوا النتــائج ــر روتظ
مـــن مجموعـــة عــن ة عبـــا ـــان نــامج ال ان ـــر يظ ممــا ، الـــص املـــستقبل قلــق أو ثميا ليكـــس رــ

معلومـات ــ ع يقتـصر ولــم ات ـا مــنرامل ر شـ عــد بـاألثر ات املــشار احتفظـت حيــث فقـط، ــة نظر
نامج ال اء   .ان

والـذي شـادي نامج لل خضعن ات املشار و ل نظرا الية ا يجة الن الباحثة عز رو ن و
الواجبـــات مـــن واســـتفدن املختلفــة، ات ـــا للم ر تطـــو عمـــل وقمــن ات، املـــشار جميـــع بـــھ رتفاعلــت

اســـت كمـــا ـــن، ل املقدمـــة يـــة مجموعـــاتالبي ـــ ن بيـــ قائمـــا بقـــي الـــذي التفاعـــل طبيعـــة مـــن فدن
ن لبعض واملساندة الدعم لتقديم ن ل فرصة وفر مما شادي، نامج ال اء ان عد ونية   .رالك

  :التوصيات

التالية التوصيات إ تخلص الباحثة فإن الية ا اسة الد نتائج ع   :ربناء

ا - ا شادي نامج ال من ونارستفادة و من ن املتعاف لدى ثميا ليكس  .رلتخفيض

اشـــــمية - ال دنيـــــة اململكـــــة مـــــستو ـــــ ع ونـــــا و مـــــن ن للمتعـــــاف تثقيفيـــــة محاضـــــرات رعقـــــد ى ر
ثميا ليكس متغ ع ك وال م لد النفسية وانب ا افة ز  .يلتعز

ة - مشا اسات د اتراجراء متغ ظل ثميا ليكس ئاتألحو و أخرىخر نية  .ىم
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345- 372.  

اتتنميـــــة).2014( أمينــــــةالنجـــــا،أبـــــو ـــــا اءرم ثمياحــــــدةفـــــضنفعـــــاالــــــذ لــــــدىليكـــــس
اتيذوبتدائيـــــةاملرحلـــــةاطفـــــالمـــــنمجموعـــــة بيــــــةليـــــةمجلـــــة .الـــــتعلمصـــــعو ،ال

رجامعة  .341 -261 ،)157( 4 ،ز

احمـــــدأ عـــــن) 2013(حمـــــد، والرضـــــا ـــــسمية ا او والـــــش يميا ليكـــــسي ن بـــــ العالقـــــة ىطبيعـــــة
ياة داب،. ا لية ل العلمية   .70-46،7جامعةأسيوط،املجلة

، ـــ قمحمـــديالبح ام).2009( زر اتعــــضإســـ ـــ بـــؤــــالنفـــسيةاملتغ ثمياالت لــــدىباألليكـــس
اتيذولطفـــــامـــــنعينـــــة نالقـــــراءةعلـــــمصـــــعو ـــــو اســـــاتمجلـــــة .موســـــيقيااملو رد

 .883-815 ،19 ،نفسية

عبـــــــدا إيمـــــــان يميا). 2003(البنـــــــا، املـــــــشاعر(ليكـــــــسي صـــــــف و تحديـــــــد ة وأنمـــــــاط) وصـــــــعو
الضغوط مع داب. التعامل لية شمس،حولية ن ع جامعة ،)31(،15-55. 

تر).2016(القص، حليمة برنامج لـدىفعالية الـص الـو والتنميـة طـر ا ـ غي ـ ية ية
ن ق التوتــة"املـرا ن عـ بمدينـة املتوسـطة املرحلـة تالميـذ مــن عينـة ـ ع ميدانيـة اسـة -رد

ة. بانتة شو م غ اه دكتو حة راطر ر زائر. و   .ا

يم إبرا أمل الدي، لـدى). 2002(ا املـستقبل قلـق وخفض الذات تأكيد شادي إ برنامج رأثر
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 .غداد

سيمة قتـصادي). 2016(داود، والوضـع الوالدية شئة الت وأنماط ثميميا لكس ن ب العالقة
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بمزعـزان يـو ـشفى بمس الـسرطانية ام و ة بمـص رسـالة. مـستغانم-رسوسيولوجية
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متطلبــ ضــمن اه دكتــو ســالة مــن رمــشتق بيــةر ال ــ الفلــسفة دكتــو جــة د ــصو ا رات ر ل
النفــــسية ة الــــ جامعــــة. تخـــصص والنفــــسية، ــــة بو ال للعلـــوم الفيــــوم جامعــــة مجلـــة

  .229-190،)1(4الفيوم،

مـــــصطفى طــــــالب). 2017(مظلـــــوم، مـــــن عينــــــة لـــــدى يميا باألليكـــــسي وعالقتــــــھ نفعـــــال تنظــــــيم
امعــة يكيـــة: ا لي ا ية وم ســـي اســـة يــة.رد عر اســـات الـــنفسرد وعلـــم بيـــة ال ابطـــةـــ ر،

العرب، ن بو   .212-82،143ال

اب وسيف، حمدي ن، اس و ملياء ، او رم وأعـراض). 2019(ي ـات لألم ي يجـا ـ التفك ات ـا رم
ن الــــذاتو ن ألطفــــال يميا نــــة: ليكــــسي مقا تباطيــــة ا اســــة رد ر ــــ. ر ــــ العل البحــــث مجلــــة

شمس،داب، ن ع   .502-474،)10(20جامعة

العاملية ة ال شامل). 2020(منظمة ص توعو ويدليل ة ال ا، ونر   .و،

جـــــــــــــودة العـــــــــــــالم).2020(وفـــــــــــــاء، اجتــــــــــــــاح الـــــــــــــذي ــــــــــــــاء  :https) 2020مــــــــــــــايو8(2020الو
//elaph.com/Web/health-science/2020/04/1287607.html  

ة مش ا). 2002(اليوسفي، أنماط عض و صية العلم: املنيا. ال   .مطبعة
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