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 شكر وتقدير
 

الذىوفقنىفىأتماامذاذاالحمدهللعزوجلحمدايليقبجاللوجههوعظيمسلطانه،الحمدهلل

 وقدأمرناهللاعزوجلأننشكرمنبأيديهمأصبحماوقدقدموالنايدالعون.ل،العم

أستاذعلامالان ببكليا سوسناسماعيل/لألستاذةالدكتورةأتقدمبجزيلشكرىوتقديرىوأحترامى

جامع عينشمبرحمهاهللاتعالىعلىسع صدرذاوتشجيعهاومابذلتهمعىمنعطاء–األداب

 وحب.

أستاذعلمالن ببكليا هيام صابر شاهين/ألستاذتىويسعدنىأناقدمكلاحترامىوتقديرى
جامع عينشمبعلىكلماقدمتهلىمنتوجياهعلماىومعناوى،فاأنتىالمالالا علاى–البنات

والقدوةالذىاحتذىبهفىحياتىالعملي .
 

بقسامعلاممادربعلامالان بعبا  لمنام م فاي  رباا /للادكتورةواتقدمبكالالشاكروالتقادير
الن ببكلي البناتعلىماقدمتهلىمانعاونوجهادفاىاتماامذاذاالرساال فلكاىمناىكالالشاكر

لسع صدركوكريمفضلك.


نحنااام  نمفااا لألساااتاذالااادكتور/ويساااعدنىأنأتقااادمبلاااالاالشاااكروالتقاااديروالعرفاااان
جامعاااااا ايسااااااكندري ،–لتربااااااوى،عمياااااادكلياااااا التربياااااا األساااااابقأسااااااتاذعلاااااامالاااااان با

كلي البنااتلاألدابوالعلاوموالتربيا -أستاذايعالمبارى ملئل إفناعيل عب  لمالدكتور/واألستاذ
لرساال علىاالعمل،لت ضلهمابقبولايطالعجامعـ عينشمب،علىمساعدتىفىإتمامذذا-

منهللاانتنالرضاذما.ومناقشتهاراجي 


أتوجاااااااااااهبلاااااااااااالاشاااااااااااكرىوتقاااااااااااديرىوإحتراماااااااااااىللمعلااااااااااام،األبال اضااااااااااال
علىكالمااقدماهلاىمانعلاموجهادوتوجيهااتووقات،وقادكناتمملء أ ح / أنين نحن  حفم 

مدرساتكموساعدتبرشارافكمعلاىذاذاالرساال .فيااتشرفتبأنأكونواحادةممانتلقاواالعلامفاى
سيدىال اضللكمنىمايحملهطالبالعلممنشكروعرفانوتقديرألساتذتهايجالءالذينرعاوا
العلملتهتدىبهايجيالوإعترافاًمنىب ضلكموالعهدأمامهللاأنأجعلمسيرةالعلامذادفاًلاىفاأعلم

وأتعلم.
 

سيدوممعروفك،مــملء بحرى / عـــالء لم ين نختاررللمعلم،األبال اضلكلالشكروالتقدي
ليرافقنىكصديقطوالعمرى.كلايحتراموالتقاديرلاكياامانصانعتلادالمجادب ضالكفهمات
معنىالحياةوتعلمتمنكالتجاربألقففدذذاالدنياكاألسدفادعريناهعزيازاًكريمااً ينلادع

شوربلأبحا دومااًعانالجاوذرب ضالكوجادتلادمكانا فادذاذاالحيااةفأناتلامبالمظاذروالق
 تعلمنىحرفاًواحدأبلعلمتنىكلشدء.


،فيساعدنىاناقادمشاكروعظايمتقاديرىعلاىأ ح / نحن  فرغلا  مملءالمعلم،األبال اضل

اقبا وتوجياهعلماىكلماقدمتهلىمنعونوعطاءفياض،ودعمعلمىومعنوىورؤي فكريا ال
بناءوإنىأعجزعنالتعبيرعماأشعربهمنمشاعراألبنهتجاااألبالقدوةوالماللالذىأحتذىبه

فىحياتىالعلمي .
 



 ا
 

،لانأجيادالتعبيارعانعلاوقادرك،فمهماارىأ ح / نحنـم  شك مـــملءالمعلم،األبال اضل
توفيكحقاك،أعطااكهللانعما جميلا وذاىحابقلتفسوفأظلمقصراًفىحقك،والكلماتلن

مساعدةاأللرينوسلركلتقفبجوارى،،وقدكنتحقاًمعلمجيدوأبفاضلوقدوةعظيم .
 

ماديرأكاديميا ناصارالعساكري ملاملء أح/ صاتمص صاا ل لما ي كلالحبوالتقديروايحترام

مصرناالحبيب لرفع منارةللعلموالالقاف ميزذذاالصرحالعلمىالمت،أتمنىمنهللاانيكونالعليا

وألاابالاذكرولقواتناالمسلح المصري وأتوجهبكلالشكروالتقديرللكوادرالمتميزةباألكاديميا 

.العليابأكاديمي ناصرالعسكرس الدراساتالعليارئيبقسمربيععني   / ممي  



ال اضاااااال رحماااااا هللاعليهاااااااالااااااالاشااااااكرىوتقااااااديرىلأللااااااتالكريمااااااا والمعلماااااا 

فبأصادقمعاانىالشاكروالتقاديرأتقادملكاىبأسامىمعاانىالحابعلاىتشاجيعكأ.  / شا ية حلنا 

ومساندتكلىفىذذاالعملفب ضلكفبتوجيهكماوصالتللقياامبهاذاالعمال،أدعاواهللاأنيجعال

فيضعلمكش يعاًلكى.

هماء ، فماء، خاالت   مه  ، نحن  ، إيها عانىالحبإلىألواتىاألعزاءكماأتقدمبأسمىم

علىتشجيعهماومساندتهمالىوتقديميدالعونلىفأدعواهللاأنيباركلىفيهمويح ظهامويجعلهام

لىعوناًفىمستقبلى.

الساالوكي للقااواتأتوجااهبكاالالشااكروالتقااديرلزمالئااىوزميالتااىبمركاازالتنمياا البشااري والعلااوم

علاىكالمااوفارواأ/ جنال باالل  عقي  تانر ب ر ، عقي  /عصام عب  هللا ،وألابالذكرالمسلح 

لىمنوقتوجهد،أرجواهللاانيجعلذذاالبح لطوةعظيم فىإصالحالمجتمع.

اانجهاادتوضااحيتأل يااام  جلاادإلااىروحأمااىالطاااذرة،،،أماادالحبيباا ..تحياا أبعالهاااإليااكح

إلاىروح،وتحملتىاآل معنى،وكتمتاآل محتىأسعدفكّلالتحي والتقديرلكيامنبعالعطاء

أبىالغــــالى،،،إلىمنمنحندالالق وايرادةوتعلماتمناهالصابرواأللاالقوالقايمالرشايدة،فاال

 تستطيعمشاعرىالحزين انتعبرعنفضلكمعلى،،،
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 مستخلص الدراسة
 داليا أنور عبد الاله أسم الباحثة : 

العمليات النفسية المتضمنة فى بعض البرامج الحوارية كما يدركها شباب عنوان الدراسة : 
 . الجامعات وعالقتها باإلنتماء لديهم

 

تحديد طبيعة العالقة بين العمليات النفسية واإلنتماء لدى عينة من شباب هدفت الدراسة إلى 
لجامعات ، التعرف على الفروق بين الذكور واإلناث على مقياس العمليات النفسية واإلنتماء ا

 البرامج الحوارية .  العمليات النفسية المختلفة داخل كذا الكشف عن أساليب
فقددد أعتمدددت علددى أسددتخدام المددنهج الوطددفى اإلرتبدداطى  تعــد الدراســة مــن الدراســات الوصــفية

ين ) العمليددات النفسددية واإلنتمدداء ال مددن خددالل تحليددل مضددمون البددرامج لتحديددد طبيعددة العالقددة بدد
الحواريددة المتضددمنة يسدداليب العمليددات النفسددية للحطددول علددى المعلومددات الدقيقددة التددى ترتكدد  
على معدالت التكرار وأسلوب التناول ومضمون االفكار المطروحدة حدول القضدايا ، كدذا تحديدد 

شدددباب بعدددد تعرضدددهم للبدددرامج الحواريدددة المتضدددمنة يسددداليب المسدددتوى اإلنتمددداء لددددى عيندددة مدددن 
ندداث بواقدد  044العمليددات النفسددية ، وتكونددت عينددة الدراسددة مددن عدددد ) ال طالددب وطالبددة ذكددور واو

 ال من جامعة اال هر من طالب الفرقة الرابعة.044عين شمس ، ) ال من جامعة 044)
 

ينة الطالب علدى مقياسدى االنتمداء وجود عالقة ارتباطية بين استجابات ع وأسفرت النتائج عن
و العمليدددات النفسدددية ، وجدددود فدددروق دالدددة احطددداتيا بدددين متوسدددطات اسدددتجابات طدددالب جامعدددة 
اال هر واستجابات طالب جامعة عين شدمس علدى مقيداس اإلنتمداء لطدال  طدالب جامعدة عدين 

مدداء ، شددمس ، عدددم وجددود فددروق دالددة احطدداتيا بددين متوسددطف الددذكور واالندداث فددف مقيدداس االنت
كددذلو وجددود فددروق دالددة احطدداتيا بددين متوسددطات اسددتجابات طددالب جامعددة اال هددر واسددتجابات 
طالب جامعة عين شمس على مقياس العمليات النفسية لطال  طالب جامعة عين شمس كدذا 

بددين متوسددطف الددذكور واالندداث فددف مقيدداس العمليددات النفسددية ،  عدددم وجددود فددروق دالددة احطدداتيا
فددددروق بددددين البددددرامج الحواريددددة ) عينددددة الدراسددددة ال فددددى تطبيقهددددا يسدددداليب  باإلضددددافة ولددددى وجددددود

 العمليات النفسية .
 

 :   الكلمات المفتاحية
 .اإلنتماء  -البرام  الحوارية  -العمليات النفسية 
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Abstract: 

 The main purpose of the present study is to clarify and to 

determine the relation nature between psychological operations and  

belonging among samples and groups from the youth of universities, 

also to expose and to illustrate the various tactics and techniques of the 

psychological operations which  shown on the talk shows .Study 

approach, procedures and results: The main approach which is used 

in the study is the descriptive approach to clarify and to 

determine the relation nature between psychological operations 

and belonging. 

The  sample  of the  analytical study  included  two talk shows 

,which they are Egypt Today and there is no problem at all  , because 

they are the most  interactive talk shows , that the youth of  

universities   are watching  ,as the  sample  of the field  study consisted 

of  (400) male and female students, 200 students from Ain Shams 

University, and 200 students from  Al - Azhar University (students of 

the fourth  year ) .The tools of the study consisted of content 

analysis form for talk shows that use the psychological operations 

techniques, psychological operations scale in talk shows and belonging 

scale. The results and statistical analyses showed  that There was a 

statistically significant positive  correlation between students responses 

regarding  the scale of belonging, and the responses of students in the 

various psychological operations and operations as a whole ,also The 

results indicated  that  there  were differences in using psychological 

operations  techniques between the talk shows  (sample of   the study). 

As the talk show of there is no problem has relied on the counter 

techniques "defensive "while the talk show of Egypt Today has relied 

on the hostile techniques “offensive" and this outcome may reflect an 

important significant which lies in the potential of using the 

psychological operations techniques (counter and hostile techniques) 

inside the talk shows to form and set the (affective _cognitive 

_behavioral) affects for the youth of universities towards any special 

matter or issue. 
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