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 شكر وتقدير

ذا البحث، فله وحده امكانية اتمام هويسر لي الذي وفقني عز وجل  اهللأحمد 

 وما التوفيق إال من اهلل رب العالمين. ،الفضل والمنة

المدرسة في قسم  كارولين المحسنتقدم بالشكر والتقدير للدكتورة أو

وكان ، التي تفضلت وقبلت االشراف على هذه الرسالةواالرشاد النفسي 

 .بحثال الرشاداتها العون الكبير في انجاز هذا

الدكتور أحمد الزعبي االستاذ  أعضاء لجنة الحكمالسادة تقدم بالشكر إلى أكما 

على مابذلوه المساعد في قسم االرشاد النفسي/ رئيس القسم، والدكتورة ناديا رتيب 

 من جهد لتصحيح وتجويد هذا البحث لهم كل الشكر.

األستاذ المساعد  غسان منصورلدكتور ل أتوجه بالشكر الجزيلال يفوتني أن و

في  اجابات على تساؤالت كانت خير عونفي قسم علم النفس على ماقدمه من 

 الجانب االحصائي للبحث.

طالب  وأخص بالشكروأتوجه باالمتنان لكل من ساعدني على اتمام هذا البحث 

هذا  قبلوا المشاركة فيالمدارس الثانوية وطالب كليات جامعة دمشق الذين 

  كل الشكر. البحث لكم جميعا
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 مقدمة 5-5

ا أن َتسم فهي إم ية لدورها الهام في سلوك األفراد،االنفعاالت من الجوانب الحيوية في الشخص دتع      

َتسمه باالضطراب تبعًا لمستوياتها ودرجة مناسبتها للموقف. وانطالقًا من هذه أن السلوك بالسواء أو 

-جيمسثال أم ،علماء النفسقبل اهتماماً بالغاً من  -خاصة السلبية منها-لقي موضوع االنفعاالت  ،األهمية

الذين صبوا جل و  ،وغيرهم Schachter، شاكترCannon – Bardبارد  -كانون ، James - Lang ،النغ

 كالنظريات ،ة لذلك نظريات عدةفصاغوا نتيج ،اومسببات حدوثه تنفعاالاهتمامهم على وصف اال

المعرفية والبيئية  -التي ركزت على دور العوامل الفزيولوجية واالدراكية و  ،السلوكيةو المعرفية و الفزيويوجية 

 كمسببات لحدوث االنفعاالت.

م التعبير إلى كيف ننظ أخرى تتعدى وصف االنفعال ومسببات حدوثهبجوانب  اهتمام ظهرفيما بعد، و      

حتنا النفسية على ص افيه نحافظ طريقةعن انفعاالتنا ونؤثر فيها، وكيف ندير هذا الجانب الهام والحيوي ب

لتي عن طريقها ا استراتيجيات التنظيم االنفعاليبما اصطلح على تسميته لذلك نتيجة  فظهر والجسمية.

عن واحدة من أهم مميزات  أّن هذا المجال، انبثق ذكرى مستويات استجاباتنا االنفعالية. وي  نؤثر عل

 (Gross, DT, p.499)  «.قابليتها للتطويع والذي لواله لما كان هذا التنظيم ممكناً »وهي  ،االنفعاالت

؛ النفسية تهمصحالرتباطها ب ،مراحل حياة األفرادأهمية كبيرة في  التنظيم االنفعاليستراتيجيات اتحتل و      

 ائهالتغيرات االنفعالية التي تحدث أثنطبيعة انظرًا لمكانة خاصة في مرحلة المراهقة لها  أنّ ومع ذلك نجد 

  .تنظيمهال عديدةً  اً طرق واأن يجرب ينراهقعلى المتفرض التي و والمتمثلة بالحدة والتذبذب والتناقض، 

 ذه الجوانبيتمثل إحدى ه ،جوانب شخصياتهمو اآلثار على األفراد  من اً عدد هذه االستراتيجياتتترك و      

 ،ناداً إلى ماسبقاست .حل المشكلة فييعد تنظيمه عامالً مؤثراً  ،انفعاالً ما تثيرمشكلة  كلف ،حل المشكالتب
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سيحاول البحث الحالي دراسة العالقة بين استراتيجيات التنظيم االنفعالي وحل المشكالت لدى عينة من 

   .وطالب المرحلة الجامعيةطالب المرحلة الثانوية 

 مشكلة البحث ومسوغاته 5-4

 الظروف ظلفي  ,Golman) 1002) وفق تعبير جولمان «تحٍد وحاجة» يعد التنظيم االنفعالي     

 االنحراف انتشارو  الطالبي، العنف وظهور كاالكتئاب والقلق، ،النفسية المشكالت المتمثلة بانتشار الحالية

بين عدد من المشكالت السالفة الذكر الدراسات  بعضتربط و  (.44، ص2114 خوالدة،) أشكاله بكافة

 لدو وهويكسيماأ دراسةعلى سبيل المثال ال الحصر، ي ذكر  .التهوبين الطريقة التي ينظم بها المراهق انفعا

(Aldo & Hoeksema, 2010)   جود ارتباط ايجابي بين استراتيجيتي الكبت واالجترارالتي بينت و، 

ّن أ التي أظهرت ((Omran,2011عمران ودراسة  ؛واضطرابات األكلمشكالت القلق واالكتئاب بين و 

 اً دور ما يظهر م .فعة من القلق واالكتئابمستويات مرتب ارتبط، استراتيجيات لوم الذات واالجتراراستخدام 

القلق ك لةهذه المرحفي  الشائعةمشكالت المراهقين من  بعضهذه االستراتيجيات في  ما يمكن أن تلعبه

 .(762ص ،2111الشبؤون،)واالكتئاب 

يمكن أن تساعد على صون الصحة النفسية للعديد من رة تعد دراسة هذا المفهوم ضرو  ،بناء عليه     

سيساعده  ،تنظيمهال المناسبةواستخدام األساليب  ،انفعاالتهفتوجيه المراهق نحو التعامل الجيد مع ، المراهقين

مشكالت االصابة ب سيساعده على تجنب كالقلق واالكتئاب، كما ،لمشكالت النفسيةمن ا التخفيفعلى 

وذلك لوجود عالقة بين هذه االنفعاالت وأساليب تنظمها والمشكالت التي  سلوكية، كتعاطي المخدرات.

 ( أنّ 2111)عام .Schmidt, et al شميدت وآخرون   دراسة هبينتما سيعاني منها المراهق، وهذا 

 خدرات؛الم وتعاطي الكبت تيياستراتيجرتبطت مع ا ،العجز/االحباطمن مشاعر  المستويات المرتفعة

 . المخدرات تعاطيو  المشكلة على التركيز استراتيجيتيارتبطت مع  ،الخوف/القلق المستويات المرتفعة منو 
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فسية والسلوكية المشكالت الن فيما  تلعب دوراً ات التنظيم االنفعالي ياستراتيجبعض  أنّ  ،يشير ما سبق     

ات حدى الدراسإقد وجدت وعلى مايبدو أّن دورها اليتوقف عند هذا الحد؛  ف .التي يتعرض لها المراهق

في  اً سلبي اً دور  Ruminating الستراتيجية االجترار أنّ  (Noreen, et.al, 2014) نورين وآخرون الحديثة

عالية من االجترار كانوا أقل قدرة على توليد حلول فعالة المستويات ال المراهقين ذويف ،حل المشكالت

لسلبي امما يظهر الدور للمشكالت االجتماعية بالمقارنة مع الذين لديهم مستويات منخفضة من االجترار؛ 

احدة من الحلول و توليد  أنّ و  خاصة ،في المشكالت وخطوات حلها تلعبه هذه االستراتيجيةيمكن أن الذي 

  .المشكالتخطوات حل 

نفعالية وخاصة اال ،المشكالت ظهورات في ياالستراتيجسات عديدة بينت دور ادر وجود  ،يالحظ مما سبق   

ضافة باالف ؛بينت دورها في حل المشكالت في المراهقة (بحسب االطالع)سات قليلة ا، وبالمقابل در منها

استراتيجيات التنظيم العالقة بين  (Snyder, 2010)لدرسات بحثت احدى ا( 2114) اسة نورينإلى در 

ل حو النفعالي التنظيم اات يستراتيجاصعوبة المهمة على  ثرفي سياق دراستها أل االنفعالي وحل المشكالت

العالقة بين  تتناولل هذه الدراسةاجراء  استدعىاألمر الذي  .مشكالت لدى أطفال ما قبل المدرسةال

تي بحثتها ولقلة الدراسات ال ،ألهمية هذه المفاهيم من جهة ،استراتيجيات التنظيم االنفعالي وحل المشكالت

الكانيد  ،Berk  1999)بيرك، والتي ترى وجهات نظر وخاصة في مرحلة المراهقة من جهة أخرى

ة تتضمن فترات فرعيو  ،العمر تنتهي في العشرينات منأنها مرحلة ممتدة ( 1977زهران  ،1996وواينر

 (،امعيتقابل مرحلة التعليم الج) والمتأخرة ،(مرحلة التعليم الثانوي )تقابل المتوسطة من ضمنها المراهقة

كلة يمكن صياغة مش عليه،بناء  .اما وسماتهممن حيث خصائصه ىأو بآخر  صورةب انتختلف واللتان

 : ينالتالي ينالبحث بالتساؤل
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 الثانوية المرحلة طالب لدى المشكالت وحل االنفعالي التنظيم استراتيجيات بين عالقة توجد هل 

 الجامعية؟ المرحلةطالب و 

 استراتيجيات التنظيم االنفعالي وحل المشكالت ؟في  المرحلتينطالب  بين هل توجد فروق 

 أهمية البحث: 5-4

 جانبين هما: منأهمية البحث  تنبع

 :األهمية النظرية

 همية النظرية في:تتبدى األ     

 يزودنا قد مما  ؛لدى مرحلتين مختلفتيناستراتيجيات التنظيم االنفعالي وحل المشكالت العالقة بين  دراسة

  .في هاتين المرحلتين طبيعة العالقة بينهماعن بمزيد من المعلومات 

  النفعالي وحل التنظيم ااستراتيجيات في  ، وذلك مرحلتين دراسيتين )الثانوية، الجامعية(بين المقارنة

 مما قد يمدنا بمعلومات عن فروق محتملة بينها. ؛المشكالت

 أول محاولة محلية وعربية )في حدود االطالع( لدراسة استراتيجيات التنظيم االنفعالي في سياق د تع

تدرس  ،خرىأ يمكن أن يكون البحث الحالي نقطة انطالق للقيام بأبحاث بذلكعالقة ارتباطية ومقارنة، و 

 .هذه االستراتيجيات

 األهمية التطبيقة:

  الب المرحلة طعينة من و  بعينة من طالب المرحلة الثانويةالمتمثلة  البحث يستهدفهاالتي أهمية الفئة

جامعي، ختيار مجاله الدراسي والعليها الالمراهق نقطة تحول يرتكز تمثل  المرحلة الثانويةف ،الجامعية

وين الختيار مجال عمله وربما تكمنها المراهق سينتقل التي  المرحلة ،الجامعيةفي حين تعد المرحلة 

  سرة.أ
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  تنظيم على  لمساعدة المراهقينالمرشدين والمربين قد يقدم بعض المقترحات التي يمكن أن يستفيد منها

التعرض ن مويقيه  ،بما يصون الصحة النفسية للمراهق ؛بصورة مناسبةانفعاالتهم وحل مشكالتهم 

 .لعديد من المشكالت النفسية والسلوكيةل

 أهداف البحث: 5-3

 :إلى تعرفاليهدف البحث 

 .لدى طالب المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعيةاستراتيجيات التنظيم االنفعالي مستويات استخدام  4 .1

 .تينمستويات حل المشكالت لدى طالب المرحل 4 .2

 لدى طالب المرحلتين.العالقة بين استراتيجيات التنظيم االنفعالي وحل المشكالت طبيعة  4 .3

 (.اسيةالمرحلة الدر ، الجنس) يمتغير لالفروق في استراتيجيات التنظيم االنفعالي تبعًا داللة  4 .4

 (.، المرحلة الدراسيةالجنس) يمتغير لالفروق في حل المشكالت تبعًا داللة  4 .5

 أسئلة البحث 5-1

 :نيلين التالياؤ ستال عنالي اإلجابة حسيحاول البحث ال

استراتيجيات التنظيم االنفعالي لدى طالب المرحلة الثانوية والمرحلة مستويات استخدام ما : ولالسؤال األ 

 ة؟يالجامع

 ة؟يلدى طالب المرحلة الثانوية والمرحلة الجامع ما مستويات حل المشكالت الثاني:السؤال 

 البحث:فرضيات  5-1

ة للي وحل المشكالت لدى طالب المرحاستراتيجيات التنظيم االنفعا بيندالة إحصائيًا توجد عالقة  ال 2.1

  .الثانوية وطالب المرحلة الجامعية
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نوية وطالب ة الثاالمرحلطالب  بينفي استراتيجيات التنظيم االنفعالي  دالة إحصائياً ال توجد فروق  2.2

 ويتفرع من هذه الفرضية فرضيتين: لمتغير الجنس.تبعًا  المرحلة الجامعية

  تبعًا انوية ة الثالمرحلطالب لدى في استراتيجيات التنظيم االنفعالي  دالة إحصائياً ال توجد فروق

 لمتغير الجنس.

  تبعًا  ةطالب المرحلة الجامعيلدى في استراتيجيات التنظيم االنفعالي  دالة إحصائياً ال توجد فروق

 لمتغير الجنس.

 ة الثانوية وطالب المرحلة الجامعيةالمرحلطالب  بينفي حل المشكالت  دالة إحصائياً ال توجد فروق  2.3

 ويتفرع من هذه الفرضية فرضيتين:تبعًا لمتغير الجنس. 

  نس.تبعًا لمتغير الجة الثانوية المرحلطالب لدى في حل المشكالت  دالة إحصائياً ال توجد فروق 

  س.تبعًا لمتغير الجن طالب المرحلة الجامعيةلدى في حل المشكالت  إحصائياً دالة ال توجد فروق 

 .لدراسّيةالمرحلة ا لمتغيرتبعًا في استراتيجيات التنظيم االنفعالي  دالة إحصائياً ال توجد فروق  2.4

 . المرحلة الدراسّيةفي حل المشكالت تبعًا لمتغير  دالة إحصائياً ال توجد فروق  2.7

 مرتفعي ومنخفضي استراتيجيات التنظيممتوسط درجات الطالب ال توجد فروق دالة احصائيًا بين  2-2

 حل المشكالت.ل تعزىاالنفعالي 

 مصطلحات البحث: 5-7

 Emotional regulation Strategies :االنفعالياستراتيجيات التنظيم  5-7-5

أثير على يستخدمها الفرد للت تيال األساليب» بأنهااستراتيجيات التنظيم االنفعالي  ف كروسيعرّ      

   .(Gross, 2003, p.11) «االستجابة االنفعاليةمستويات 
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النفعالي التنظيم ااستراتيجيات  ةاناستب في الطالبلدرجة التي يحصل عليها اب: اً جرائيا فوتعر       

  ( درجة.112-28تتراوح بين ) البحث، والتيفي  ةالمستخدم

عبارة عن  هيو  Reappraisal التقييمإعادة  االستراتيجيات في البحث الحالي بما يلي: وتتمثل هذه     

 Ruminatingجترار اال .نفسيًا كطريقة لخفض التوتر الضاغطةالمواقف  حوليجابية اتوليد تفسيرات 

طة بهذه والعواقب المرتبسباب نفعاالت السلبية، وعلى األوتتحدد بتركيز الفرد بشكل متكرر على اال

تشير إلى أفكار و  Catastrophizing ارثيةالك ، (aldo & hoeksema, 2010, pp.974) االنفعاالت

تشير إلى التفكير و  Positive refocusingااليجابي التركيز  إعادة فظاعة ما اختبره الفرد. علىتركز 

درجة تشير إلى و   Acceptanceالقبول. الحاليالموقف التفكير حول  منيجابية بداًل حول الخبرات اال

شير إلى تثبيط السلوك المعبر عنه تو  الكبت:  (Omran, 2011, p. 106) لما حدث لفردا رضوخ واذعان

يقوم بها فعال أ وتتضمن Distraction لهاءاال استراتيجية  .(Dillon, et.al., 2007, p. 354انفعاليًا )

ًا انفعالي اً ونأو ع اً لهاءإ له ط في نشاط يوفرنخر يتالعب بالبيئة أو يكأن يشعر على نحو أفضل، لالفرد 

(Silk, (et.al. 2006, pp.69.  استراتيجية المشاركة االجتماعية وsocial sharing: الحديث ب وتتمثل

 ,Brans, et al., 2013).ظروف أو ردود فعل تتعلق بحدث أثار انفعاالت معينة شخص آخر حول  إلى

p. 2.)   
تي يحصل لا الدرجةأنها : باجرائياً ، الكبت االلهاءجترار، إعادة التقييم، االاستراتيجيات كل من ف تعرّ      

استراتيجيات كل من ف درجة. وتعرّ  16-4اوح بين والتي تتر في كل من هذه االستراتيجيات  عليها الطالب

 طالبها التي يحصل عليال الدرجةأنها ب اجرائياً يجابي، المشاركة االجتماعية ارثية، التركيز االالقبول، الك

  درجة. 12-3اوح بين والتي تتر في كل من هذه االستراتيجيات 
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 solve problems: حل المشكالت 1-0-2 

 يسير التي المنظمة الخطوات من مجموعة في بأنها تتمثل المشكالت حل( 2111)مارزانو فيعرّ      

 أستطيع كيف :التالية األسئلة عن اإلجابةويرى بأنها تتضمن  .المشكلة حل إلى الوصول بهدف الفرد عليها

 هذه مع قتتف طريقة إلى أصل كيف الظروف؟ هذه في هدفي أحقق أن أستطيع كيف العقبة؟ هذه تخطي

  (.76 ،2113 ياسين، الظروف؟ )بن

تراوح بين لبحث والتي تبامقياس المستخدم الفي  الطالبالدرجة التي يحصل عليها ب :اً جرائيا وتعرف     

  ( درجة.144 – 36)

 التعامل على ردالف قدرة ويشير إلى: العام التوجه بعد وتتمثل هذه الخطوات في البحث الحالي بما يلي:     

كلة قدرة الفرد على تحديد المش و: وهتعريف المشكلةوبعد  ،إيجابية اليومية بصورة الحياة مشكالت مع

ن البدائل قدرة الفرد على إنتاج أكبر عدد م و: وهتوليد البدائل وبعد تحديًدا دقيًقا وصياغتها بعبارة واضحة،

تنفيذه قدرة الفرد على اختيار البديل المناسب للبدء ب و: وهاتخاذ القرار وبعدوالحلول للمشكلة التي تواجهه، 

قدرة الفرد على إجراء تقويم مرحلي للحل الذي بدأ بتنفيذه من  و: وهالتقييم وبعدمن أجل حل المشكلة، 

 (.427-426، ص ص 2117منصور، )آخر  ببديل والبدء عنه التوقف أو فيهأجل االستمرار 

ل ك في لبالطاالتي يحصل عليها  بالدرجة اجرائياً وتوليد البدائل بعدي التوجه العام كل من ف عرّ ي     

 اً اجرائيبعدي تعريف المشكلة والتقييم كل من ف يعرّ ، و (32-8بين )والتي تتراوح بين من هذين البعدين 

يعرف ، و درجة (28-7بين )والتي تتراوح كل من هذين البعدين  فيالتي يحصل عليها الطالب  بالدرجة

 .درجة (24-6ن )بيوالتي تتراوح  هذا البعد في الطالبالتي يحصل عليها  بالدرجة اجرائياً  بعد اتخاذ القرار
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 حدود البحث 5-8

 :هيحدود ألربع جرى تطبيق البحث وفقًا 

  وقد استغرق  ،2113/2114البحث في الفصل الثاني للعام الدراسي  ط بق الزمانية:الحدود

 .23/5/2114إلى  13/3/2114رة الممتدة بين تالف وذلك فيأسابيع، ة يزيد عن تسع بماتطبيقه 

  أربع إلى قسمتبعد أن  كليات جامعة دمشقبعض البحث في  قيطبتم ت المكانية:الحدود 

، ةداب، الحقوق، كلية الفنون الجميلت العلوم اإلنسانية )التربية، اآلع من الكليات وهي: كليااأنو 

(، كليات العلوم األساسية )االقتصاد، العلوم(، كليات العلوم الهندسية )المدنية، العمارة، االعالم

المعلوماتية، الهمك(، كليات العلوم الطبية )الطب البشري، طب االسنان، الصيدلة(. كما تم تطبيقه 

ي: ه مناطق جغرافية خمسإلى  مدينة دمشق بعد أن تم تقسيمالمدارس الثانوية العامة  بعضفي 

  الشمالية، الجنوبية، الشرقية، الغربية، الوسطى.

  طالباً وطالبة 551مؤلفة من الصف العاشر الثانوي طالب شملت عينة من  البشرية:الحدود ،

طالبًا وطالبة من طالب جامعة  732)الجدد والقدامى( مؤلفة من السنة الثانية  طالبعينة من و 

 ( طالبًا وطالبة.1282البحث ). وبذلك يصبح العدد الكلي لعينة دمشق

 :عالي استراتيجيات التنظيم االنفبين هدف البحث إلى استكشاف العالقة  الحدود الموضوعية

لى تعر و ، لدى طالب المرحلة الثانوية وطالب المرحلة الجامعية بمدينة دمشق وحل المشكالت ف ا 

. المرحلة الدراسّيةو  تغيري الجنست تبعًا لمالفروق في استراتيجيات التنظيم االنفعالي وحل المشكال

تنظيم استراتيجيات ال ةاني البحث الحالي أداتين هما: استبستخدم فا   ولتحقيق هذين الهدفين

  .االنفعالي، ومقياس حل المشكالت
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 متغيرات البحث: 5-9

 يتضمن البحث نوعين من المتغيرات هما:

 وتتمثل باستراتيجيات التنظيم االنفعالي، ومتغيري الجنس والمرحلة الدراسية.   المتغيرات المستقلة:

 وتتمثل بحل المشكالت.  المتغيرات التابعة:

  األساليب االحصائية:  5-51

وية جتماعية والتربحصائية باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االاال األساليبمجموعة من  ًطبقت     

(spss ) يلي:تتحدد بما و 

  حصائيات الوصفية كالمتوسط واإلنحراف المعياري والربيعيات.ومجموعة من اال . النسبة المئوية1

 ختبار العالقة بين المتغيرات.. معامل االرتباط بيرسون ال2

 .سلعمر والجنمتغيري اللفروق بين المتوسطات إلختبار فرضيات الفروق وفقًا ل (ت)ختبار ا. 3

ات وصدق لدراسة ثبوالتحليل العاملي ، واختبار مان وتني براون-سبيرمانومعادلة  ،. معامل ألفاكرونباخ4

 دوات البحث.أ
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 اإلطار النظري -4

 استراتيجيات التنظيم االنفعالي. 4-5

 مفهوم التنظيم االنفعالي  4-5-1

ى عليقوم و  ،سمن المفاهيم الحديثة في علم النف( Emotional Regulationنفعالي )يعد التنظيم اال     

 ,Gross& Thompsonغير السارة وينظمونها وفقاً لذلك )نفعاالت السارة على الناس يفضلون االفكرة أن 

2006, p.6; Ford & tamir,2011, p.1) . على شكل دراسات ( 1961)في العام  بدأ البحث فيهوقد

للتعامل مع المواقف الضاغطة  المستخدمة Defense mechanismsأليات الدفاع  حولوصفية 

(Ochsner & Gross, 2008, p.153).  نفعالي على سلسلة واسعة من التنظيم االمفهوم يشتمل و

ويشير  ،(Butt, et al., 2013, p.771) يةفزيولوجال، ةسلوكيال ،ةمعرفيالشعورية وغير الشعورية الالعمليات 

 . نفعاليشدة ومدة التعبير االو  إلى العملية التي يستخدمها األفراد ليعدلوا نوع

يمّكن هذا المفهوم الفرد   Jamse Grossكروسلجيمس  فالبنسبة، هوتتعدد وجهات النظر المتعلقة ب     

(. ويعرفه كروس 5، 2111، )يعقوبنفعالية ستجابة االللتأثير على مستويات اال طرقستخدم مجموعة امن 

– هو رهنفعال الذي يخبكمية االدما يحاول الفرد أن يؤثر في نوع و العمليات التي تحدث عن»أنه ب" 2112"

 . P. 282) ,(Gross,2002  «وكيفية التعبير عن تلك االنفعاالت –خرون من حولهأو يخبره اآل

نفعالي بمجموعة من مفهوم التنظيم االيحددان  Roemer & Grats (2004)رومر وكراتز أما      

متهورة لاسلوكيات الالسيطرة على  ،نفعاالتقبول اال ها،نفعاالت وفهماالالوعي بالقدرات تشتمل على: 

الستراتيجيات  نوالمر  ستخدام الموقفياال ،نفعاالت السلبيةالل التعرضهداف المرجوة عند والتصرف وفقًا لأل

ظيم االنفعال صعوبات في تنعن  هاي من هذه القدرات أو جميعالغياب النسبي ألويكشف . يتنظيم االنفعالال

(Gratz & Roemer, 2004, p.42).     
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انبثق عن  دفعالي واحدًا من المفاهيم التي لقيت اهتمامًا متزايدًا من الباحثين، وقوبهذا يكون التنظيم االن    

مارسة استراتيجيات تتيح للفرد م بمجموعةالتنظيم االنفعالي  تحديدنظر لعل أهمها هذا االهتمام وجهات 

تأثيرًا ما على انفعاالته. وهذا ماركزت عليه نظرية تنظيم االنفعال لجيمس كروس، ويركز عليه البحث 

 الحالي. 

 Emotion Regulation Theory :نظرية تنظيم االنفعال 4-5-2

موضوع  بحثأكثر من  -صاحب نظرية التنظيم االنفعالي-( James Grossجيمس كروس ) يعد    

ستراتيجيات الشعورية والالشعورية التي بأنه اال»( 2112، ويحدده )(2114-1997)التنظيم االنفعالي 

ويحدد  .«اليةنفعستجابة االواحد أو أكثر من مكونات االعلى يستخدمها الفرد لكي يزيد أو ينقص أو يحافظ 

ياتية، والمكون خبراته الحل لفرد وفقاً لالمشاعر الذاتية  يشملمكون الخبرة و بثالث هي:  هذه المكونات كروس

وجية كضربات ستجابات الفسيولاال يتضمنو ستجابات السلوكية، والمكون الفسيولوجي االيتضمن و السلوكي 

 ويرى كروس أن التنظيم االنفعالي (.455، ص2111)يعقوب،  وضغط الدم، وتصلب الشعر والجلد القلب،

 جياتالنوع األول باستراتي نوعين يحدديدرجها في سياق  م مجموعة استراتيجياتستخدايمّكن الفرد من 

ستعداد يلجأ إليها الفرد في حالة االالتي و  (:Antecedent-Focused Strategies)التركيز المسبق 

تطبق ن أنواع يمكن أ بين أربع هفي زميّ وي نفعالي.بشكل كلي مع المثير اال ن يكون متفاعالً أستجابة قبل لال

  نفعال وهي:في مواقف مختلفة من عملية حدوث اال

يختار الفرد من بين موقفين أو أكثر ليكون في موقف  وفيها(: Situation Selection) اختيار الموقف .1

 واحد. 
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ثر من مستوى هو الموقف الذي يكون فيه لدى الفرد أك (:Situation modification) تعديل الموقف. 2

 مختلف من االنفعال. 

يشير إلى عملية تغيير االنتباه تجاه الموقف،  (:Attention deployment) توزيع أو نشر االنتباه. 3

 حينما يشاهد عملية إطالق رصاص. يغلق الفرد عيناه  كأن

معرفيًا للحدث أو الموقف،  يشير إلى عملية انتقاء معنىً (: Cognitive Change) التغيير المعرفي. 4

عادة التقييم المعرفي ) نفعال ستخالص االالللموقف  ن الفرد يعيد تقييمه المعرفيأ( تعني Reappraisalوا 

 . وخفض أثره المحتمل حدوثه من ذلك الموقف

 Response-Focused) االستجابةالتركيز على  ةستراتيجياالنوع الثاني بكروس  يحددو      

Strategy) : ًهذه لنفعال قائم بشكل اعتيادي. الاو  ،نفعاليةمع الحالة اال وفيها يكون الفرد متفاعال

تطبق بعد حدوث و Response Modulation تعديل االستجابةنوع واحد يسميه كروس االستراتيجية 

التعبير عن وفيها الفرد يكف عن المضي في  ،((Suppressionكبت الب أيضاً  نفعالية، ويدعىستجابة االاال

ة من هذه كون الغايت ،في كثير من األحيان .نفعاليلتعبير االانفعاالته في الموقف أو يخفي عالمات ا

 (.Gross, 2002, p.9نصياع للموقف )المسايرة االجتماعية والخضوع ألوامر الجماعة أو اإل ستراتيجيةاال

 Emotional regulation strategies :استراتيجيات التنظيم االنفعالي 4-5-3

األساليب ير إلى تشو  تمثل استراتيجيات التنظيم االنفعالي حجر الزاوية في مفهوم التنظيم االنفعالي     

يجابية نفعاالت االويشمل ذلك اال ،نفعاليةفراد ويوظفونها لتعديل التعبير عن الخبرات االالتي يستخدمها األ

فردية سواء وق إلى وجود فر ستراتيجيات الادبيات النظرية المتعلقة بهذه تشير األو  .على حد سواء السلبيةو 

يار استراتيجيات البعض لديه القدرة على اختف ،استخدام هذه االستراتيجيات أو داخل الفرد نفسه فيبين األفراد 
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 ,Lopes, et al., 2005البعض مثل هذه القدرة )ال يمتلك خر، في حين من البعض اآل فعاليةأكثر 

p.113.)  هي  اهذه القضايواحدة من  .عدة قضايابات ياختيار االستراتيجويمكن ربط هذه الفروق في

في . فاويؤدي إلى االستخدام النسبي لهرتبط بمستويات االنفعال والذي ي ،سهولة استخدام االستراتيجية

الشدة  ن ء بالمقارنة مع إعادة التقييم بتأثير ملفرد أن يستخدم استراتيجية االلهال بعض المواقف من األسهل

 (Scherer, et al., 2004) شاير وآخرون ماأشارت إليه دراسةل اً فقفو  Emotional  intensityاالنفعالية 

على إعادة التقييم  Distraction لهاءاإلالمرتفعة استراتيجية نفعالية اال الشدةمواقف في فراد يفضل األ

Reappraisal،  االنفعالية المنخفضة  الشدةفي مواقف ويحدث العكس(Brans, et al., 2013, p. 2). 

إلى استخدام  يميلونفراد الذين هل األف ؛درجة التنويع في استخدام االستراتيجيات ،ومن القضايا أيضاً      

 ة تركيز مسبق(؟)استراتيجي إلى استخدام إعادة التقييم يميلونال )استراتيجية تركيز على االستجابة( الكبت

متعددة  فراد يميلون إلى توظيف استراتيجيات تنظيم انفعالاأل أنّ في هذا الصدد نموذج تنظيم االنفعال  يقترح

ددة متع اً طرق أن نجربتقتضي نفعالية التغيرات اال ألنّ  (Webb, etal.,2012, p.799)بأكثر من وقت 

(Gross &Thompson, 2007, p.26).  إلى استخدام مجموعة واسعة من  األفراديميل  ،عليهبناء

لى دراسات عدة ع أكدت عليهالضاغطة، وهذا ما حداث ات في نفس الوقت عندما يواجهون األياالستراتيج

 ,.Connor-Smith, et al., 2000; Folkman & Lazarus, 1980 : (Skinner, et alسبيل المثال

(2003;.  

والموقف  اقمع السي االستراتيجيات تناسبدرجة  ،أيضاً المرتبطة باستخدام االستراتيجيات ومن القضايا 

 ةيأي استراتيج فعالية درجةّن إحيث  (.Gross et al., 1997)تها والذي يحدد درجة فعالي ،الذي تطبق فيه

لى الصحة النفسية سلبية عتترك آثار أن استراتيجية الكبت فمن المعلوم  .يعتمد على السياق الذي تطبق فيه

ها فعالة وذات آثار إيجابية في الظروف الطارئة أنّ نجد  ومع ذلك ،وتؤدي إلى زيادة االضطراب االنفعالي
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 أهمية ذات السياق  ومع أنّ  .Campbell-sills, et al., 2006)) سيلز وآخرون-كامبيل دراسة لنتائج اً وفق

لتغيير  ألفراداستراتيجيات التي يستخدمها الكثير من التباين في االتحديد فعالية االستراتيجية، ووجود في 

نفعالية االكالت المش ظهورفي  مهماً يعد عاماًل ستراتيجيات تكرار وتوزيع هذه اال إال أنّ  ؛نفعاليةخبراتهم اال

(Farmer and Kashdan, 2012, p.154.)  نواع معينة من االستراتيجيات أكثرة االعتماد على ّن إحيث

الكبت  ماتخدسيكثرون من االمراهقين الذين ف ،كاالكتئاب نفسيةالمشكالت بال االصابةيمكن أن يؤدي إلى 

 يلك وآخرونوفقًا لدراسة س كتئابأعلى معداًل في االيكونون  ،دارة انفعاالتهم السلبيةإل جتراروالتجنب واال

(Silk, et al., 2003).     

فراد، ن األأما بالنسبة للفروق بي في استخدام االستراتيجيات؛ خل الفرد الواحداالفروق ديناقش ما سبق     

نخراط يميل إلى استخدام استراتيجيات اال التفضيالت تكون بين مجموعتين من األنواع، فالبعض فنجد أن

Strategies to engage  إعادة التقييم، االجترار، المشاركة  :انفعاالتهم على سبيل المثال يمنظتعند

 Strategies not to engageخرون إلى استخدام استراتيجيات عدم االنخراط آينزع  في حينجتماعية، اال

انطالقًا ربما تنعكس هذه الفروق  (.Brans, et al.,2013, pp. 2-3) الكبت وااللهاء :على سبيل المثال

يبين  مما. Gross & John, 2004, p.1321)) الكبرى لخمسةا األبعاد في نموذج الشخصية أبعاد من

 خرى.أاستراتيجية دون الفرد وتكوينه النفسي في استخدام دور شخصية 

 أشكال استراتيجيات التنظيم االنفعالي 4-5-4

توتيرديل اركنسون و بإحدى هذه التصنيفات تصنيف  ،تتعدد تصنيفات استراتيجيات التنظيم االنفعالي     

( (Parkinson and Totterdell, 1999استراتيجيات التنظيم االنفعالي إلى أربع أشكال  والذين يصنفان

ويشير فيما إذا كانت الخبرة االنفعالية تأخذ شكل  engagementاالنخراط هما:  باالعتماد على عاملين

نوع الاني هو والعامل الثاالنتباه يوجه إلى المثير االنفعالي أو يتم إبعاده عنه،  أي أنّ  ،االنهماك أو التجنب
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modality   انبثقوقد . اً أو معرفي اً سلوكي اً عنصر  يتضمنويشير فيما إذا كان االنفعال الذي يتم تنظيمه 

  نخراط المعرفياال فئة  :هيضمنها استراتيجيات التنظيم االنفعالي و  تصنف ،فئات أربععن هذا التقسيم 

(cognitive engagement category)   إعادة التقييم المعرفي المتضمنه فيها:  ستراتيجياتالامن

من  (cognitive-disengagement category) معرفيالنخراط لال وفئة ا، ارثيةوالك واالجترار

عادة التركيز اإليجابي استراتيجية االلهاءالمتضمنه فيها:  االستراتيجيات  السلوكي وفئة االنخراط. وا 

(behavioral-engagement category)  استراتيجية المشاركة المتضمنه فيها:  االستراتيجياتمن

من  ،(behavioral-disengagement category) نخراط السلوكيال استراتيجيات ال، وفئة ةاالجتماعي

ويصنف البعض  (Brans, et al., 2013, pp. 1-2). الكبتاستراتيجية المتضمنه فيها:  االستراتيجيات

سلوكية العرفية و مالستراتيجيات الا ويحددونها بعدد من ،فقطمتغير النوع استنادًا إلى اآلخر االستراتيجيات 

 ,Omran, 2011) عليه لنحافظ ماا  و  االنفعال، نزيد أو لننقص تستخدم والتيجتماعية الفيزيولوجية واالو 

p.106).  األكثر ارتباطًا بالبحث الحالي ستراتيجياتبعض هذه االمختصر ل تعريففيما يلي: 

 طةالضاغيجابية عن المواقف اهي عبارة عن توليد تفسيرات و Reappraisal:  إعادة التقييم 2-1-7-1

التقييم تنتج استجابات جسدية إعادة ة يستراتيجأّن ا 1998كروس  ويرىنفسيًا كطريقة لخفض التوتر. 

 وانفعالية ايجابية. 

 بواسطتهاهي عبارة عن استجابات يحاول الفرد و  Problem Solving: حل المشكالت 2-1-7-2

تعدل أو  كونهالثار مفيدة على االنفعاالت آستراتيجية الاولهذه أو احتواء أثارها.  المواقف الضاغطةتغيير 

فراد منخفضي التوجه األف ،aldo & hoeksema, 2010, pp. 974-975))تقضي على الضغوطات 

 ،لمشكالتلعدد من اكن أن يتعرضوا يم التلديهم مهارات قليلة في حل المشكلحل المشكالت، أو 

 (. Gross,1998,  p.273كل )تعاطي المخدرات واضطربات األو  القلقو  االكتئابك



ثانيالفصل ال   طار النظرياإل  

19 
 

على نفعاالت السلبية، و وتتحدد بتركيز الفرد بشكل متكرر على اال Ruminating:جترار اال 2-1-7-3

 وترهمتجترار يفهمون مصدر االب فراد المنخرطيناأل أنّ  مع ؛االنفعاالتوالعواقب المرتبطة بهذه سباب األ

.(aldo & hoeksema, 2010, pp.974-975)  

 . اللوم على نفسه إزاء ما اختبرهفيها  الفردتشير إلى أفكار يضع و  Self-blameالذات لوم  2-1-7-4

اللوم حول ما اختبره على فيها  الفردإلى أفكار يضع  وتشير Other-blame لوم االخرين 2-1-7-7

  خر.آشخص على البيئة أو 

  فظاعة ما اختبره الفرد. علىتشير إلى أفكار تركز و  Catastrophizing ارثيةالك 2-1-7-2

ة يجابيتشير إلى التفكير حول الخبرات االو  Positive refocusingااليجابي التركيز  إعادة 2-1-7-0

  بداًل من التفكير حول الحدث الحالي.

تشير إلى التفكير حول الخطوات    Refocus on planning التخطيطاعادة التركيز على  2-1-7-6

  مع الحدث السلبي.وكيف سيتعامل  ،الفردالتي سيتخذها 

 ,Omran, 2011)لما حدث  لفردا درجة رضوخ واذعانتشير إلى و   Acceptanceالقبول 2-1-7-6

p.106 ) ًة بدون حاسيس الجسديفكار، واألألاو نفعاالت، نسجام بشكل كامل مع االاستراتيجية اال وهي أيضا

 Glauser) نفتاح على الخبرةاإل تتضمنها كما أنّ  ّيرها أو يسيطر عليها أو يتجنبها؛أن يحاول الفرد أن يغ

& Gross, 2013, p.3.) 
 ة، لكونهاالتكيفيستراتيجيات غير تعتبر استراتيجية الكبت من االو  : suprision الكبت 2-1-7-17

 Dillon.etشير إلى تثبيط السلوك المعبر عنه انفعاليًا )تتمثل عامل خطر في علم النفس المرضي، و 

al., 2007, p.354) ،تنظيم  ةيولى استراتيجاأل تعدنفعال. الكبت ا أوفكار، ألوالكبت نوعان: إما كبت ا

ة في يستراتيجتفشل هذه االو نفعالي. ضطراب االفكار التي تسبب االتتضمن تجنب األو  ،معرفيةانفعال 
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 االنفعالى كبت الثانية تركز عل نفعال السلبي. في حين أنّ وتقود إلى زيادة اال ،نفعال والتوتر الزائدحاالت اال

 (Rusk, 2012, p.9). نفعاالت المؤلمةتجنب اال علىو  ،غير المرغوب بها

، يشعر على نحو أفضللبها  الفرد يقومفعال أ وتتضمن Distraction: لهاءاال استراتيجية  2-1-7-11

 ,Silk,et al., 2006) )ًا للفردانفعالي اً أو عون اً لهاءإنخراط في نشاط يوفر التالعب بالبيئة أو االكأن يتم 

pp.69-70  ،نتباه بعيدًا اال نقلفولهذه االستراتيجية أثار إيجابية عند التعامل مع المواقف المثيرة انفعاليًا

  الضبط النفسي.وتحسين رتبط مع انخفاض التوتر ي ،المسبب لالجهادعن المثير 

شخص آخر  إلىتتمثل بالحديث  :social sharingاستراتيجية المشاركة االجتماعية  2-1-7-12

تتعلق بحدث أثار انفعاالت معينة، وتتميز بقدرتها على زيادة االنفعاالت  ،حول ظروف أو ردود فعل

نقاص االنفعاالت السلبية      .((Brans, et al., 2013, p. 2اإليجابية، وا 

وذلك  (،1999) توتيرديلباركنسون و تصنيف  إلىفي اختياره لالستراتيجيات البحث الحالي ستند ا     

تراتيجيات التنظيم المتعلقة باسالسابقة الدراسات حدى سلبيات واع عدة لالستراتيجيات تالفيًا إلبأن هلتضمين

االنفعالي وهي دراسة نوع واحد من االستراتيجيات. وبذلك تضمن البحث الحالي ثمان استراتيجيات تصنف 

 وفق التصنيف الرباعي السالف الذكر. 

العوامل المؤثرة في استراتيجيات التنظيم االنفعالي في مرحلة  4-5-5

 :المراهقة

 عال جديدةات تنظيم انفيتعد مرحلة المراهقة المتأخرة من وجهة نظر نمائية نافذة هامة لتعلم استراتيج     

يكلة ونمو نفعال تمر بإعادة هتلعب دورًا رئيسًا في تنظيم االالتي  قشرة الفص الجبهيويعود ذلك إلى أن 

 ،ضافة إلى هذا العامل الفزيولوجيإ. (Rusk, 2012, p.19) بالشبا من مرحلة المراهقة حتى هاميين بدءاً 

نفعال خالل المراهقة تشمل هذه العوامل اإلجهاد، تأثير م االيتسهم العديد من العوامل في مستويات تنظ
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كيفية التعامل و  ،(Israel, 2009, pp.2,14)الطفولة، تأثير الوالدين، وسوء المعاملة والصدمات النفسية 

-Allen & Miga, 2010, pp.186قران )العالقات مع األو لكفاءة الذاتية، وا المزاج،و  مع الضغوطات،

 بشيء من التفصيل: فيما يلي عرض لبعض هذه العوامل. (187

 تأثير الوالدين:  4-5-1-5

 استنادًا إلى  ذلكو بنائهم المراهقين، نفعالي ألالتنظيم االاستراتيجيات في تطور  مهماً دورًا يلعب األباء      

ين؛ حيث الديموغرافية ألبنائهم المراهق والمتأثرة بالخصائص همالقائمة بين التفاعل وأنماطنوعية العالقات 

المراهق  ايؤثر على اختالف أنواع استراتيجيات التنظيم االنفعالي التي يميل إليهاختالف جنس المراهق أّن 

بيرج ينايز  إحدى الدراساتوفي هذا المجال، أشارت  كنتيجة الختالف أنماط التفاعل باختالف الجنس.

 استراتيجيات تنظيم االناث باء المراهقاتاآلإلى أنه بينما يعّلم   (Eisenberg, et.al. 1998)وآخرون 

تركز على  نفعالااستراتيجيات تنظيم  الذكورمون المراهقين يعلّ هم نجد أنّ انفعال مبنية على العالقات، 

ات اجتماعية م في سياق عالقهنتيجة لذلك تميل المراهقات أكثر من المراهقين إلى تنظيم انفعاالت ؛المشكلة

 نماط التفاعل،أالعالقات السائدة و نوعية اضافة إلى  .(Neumann & Koot, 2010, pp.62-64)وثيقة 

اهقون ر قدرات التنظيم االنفعالي لديه، فالمر فيه المراهق على تطو الذي ينمو لجو النفسي األسري ا يؤثر

الذين كبروا في أسر تعاني من نزاعات زوجية أو اكتئاب الوالدين كانوا أكثر عرضة لصعوبات التنظيم 

 (Delany, 2006). وفقًا لما بينته دراسة االنفعالي، وألعراض االكتئاب وصعوبات الفهم االنفعالي

 تأثير الطفولة: 4-5-1-4

 نفعالي في مرحلة الطفولة، فالرضيع في السنةنفعالي أحد أهم مجاالت النمو االيعد مجال التنظيم اال     

كتسب تنوعًا ثريًا كما أنه ي ؛نفعالياألولى يطور تدريجيًا القدرة على كف أو تقليص كثافة وفترة رد فعله اال

أو  إشغال الرضيع نفسه بالمصفي مرحلة الطفولة نفعالي نفعاالت. من األمثلة على التنظيم االفي اال
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نتباه بحاجة لتعليمه كيف ينظم انفعاالته باال في هذا العمر الطفليكون و  ،اإلنسحاب من الموقف المثير

 مستوى التنظيموتبرز أهمية مرحلة الطفولة في تحديد (. 226، 2113إلى ما يقلقه أو يزعجه )الريماوي، 

سلبي استجابة األمهات للوجدان الف ،نماط التفاعل بين الطفل وأمهأمن خالل نفعالي في مرحلة المراهقة اال

مع قدرة المراهق ط يرتب ،نفعالية لألطفالوتقبل التعبيرات اال ،والتقليل من االستجابات العقابية ،ألطفالهم

 . (Israel, 2009, pp.15-17) والتعامل معها تهعلى فهم انفعاال

 :تأثير ضغوطات مرحلة المراهقة 4-5-1-4

 نظيم الذاتيلتمنهم إلى ايفتقر  منوالتي تدفع  ،ينالتوتر في حياة المراهقالضغط و مصادر تتعدد      

ثارة الشديدة إلفي أوقات ا ونيكونالمراهقين الذين ف. نفعاليستقرار االعن مصادر خارجية لتوفير االلبحث ل

 السلوك الجنسيو في تعاطي المخدرات  انخراطاً هم أكثر  تجنباً للمشكالت نفعاالتهماغير قادرين على تنظيم 

عالقات متبادلة بين الضغوطات وردود  يبين وجود ،ما سبق إنّ (. Crockett et al., 2006)غير اآلمن 

تهم ايو المراهقين نحو الضغوطات على مستردود فعل  حيث تؤثرفعل المراهقين نحوها والتنظيم االنفعالي؛ 

فعندما  .لبينخراط بسلوكيات سلبية بتأثير انفعال سفي التنظيم االنفعالي، والتي بدورها تحدد قابليتهم لإل

هي: و يحاول من خاللها تنظيم غضبه  طرق خمستبرز  ؛تكون نتيجته الغضب مايتعرض المراهق لموقف 

ولى ألا خيارات الثالث أن تؤديمكن الكبت، العدوان المباشر، العدوان السلبي، تأكيد الذات، اإلسقاط. ي

دفع باتجاه كبت االنفعال، والثاني يؤكد على حاجات فاألول يرتبط برموز سلطة ت دامة الغضب،إإلى 

 في .، أما الثالث فهو صادر عن الحاجة إلى السيطرةخرينعتبار حاجات اآلشخصية ال تأخذ بعين اإل

يمثل كيدي التو الغضب ف ،النجاح في السيطرة على الغضبن يؤديا إلى أخيرين يمكن ثنين األحين أن اإل

احتياجات و احتياجات الشخص كالً من عتبار خذ بعين اإلأألّنه ي النضج الشخصيو ستقرار عالمة على اال

قبلون تيو  ،المراهقين ينظمون حدودهم الشخصية أنّ فهو يشير إلى  ،سقاط الغضبإ أماخرين. ومشاعر اآل
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 المراهقين الذين يشعرون بأن المواقفألّن للغاية  مهماً  اً أمر يعد ذلك و  .لظروفالسيطرة على ا فيعجزهم 

الغضب  تمراراسو  ؛و غاضبينكثر عرضة ليصبحأنفعال محدود، هم االعصيبة خارج السيطرة ولديهم تنظيم 

  (. Israel, 2009, pp17-19وتعاطي المخدرات )، شرب الكحول ،على التدخين كبيراً  اً مؤشر يعد 

 أثار استراتيجيات التنظيم االنفعالي: 4-5-6

هم الوجدانية على خبرات مهمة اً أثار التي يستخدمها المراهقون نفعالي ات التنظيم االيستراتيجترك ات      

راتيجيات ستاثالث في هذا المجال إلى وجود األبحاث  تشيرحيث . قراناأل هم مععالقاتو  وأدائهم الشخصي

في حين  ،يةضطربات النفسوقاية من اإل واملتشكل ع( التقييم وحل المشكالت والتقبلإعادة )نفعالي اتنظيم 

لم النفس ضطربات النفسية في عصابة باالعوامل خطر لإل (جترارالكبت، التجنب، اال) شكل استراتيجياتت

 والتأثر ،عالينفمن التعبير السلوكي واالتقلل إعادة التقييم فاستراتيجية (. Gross,1998, p.277المرضي )

نفعالي ويضعف الذاكرة ض التعبير االيخفتويفشل في  المقابل يخفض الكبت التعبير السلوكيبعلى الذاكرة، 

(Gross, 2001, p.214 .) ،ترتبط استراتيجية إعادة التقييم مع خبرات انفعالية سلبية أقل، إضافة إلى ذلك

األكاديمي ء داأكبر عن االنفعاالت االيجابية، تحسين األتعبير و ، ونوعية الحياةجتماعي داء االوتعزيز األ

 ,e.g. John and Gross, 2004; Brackett and Salovey)والصحة النفسية كما بينت دراسات 

ويات أقل من ومستداء االجتماعي، نفعاالت السلبية، فقر األترتبط الكبت مع تعبير أكبر عن االو  .2006)

(. فالذين يميلون إلى استخدام إعادة Kimhy, 2012, p.2) والصحة النفسيةرضا الجتماعي و الدعم اال

كبر من الذاتية أهم أكثر ايجابية، وأداء شخصي أفضل، ويظهرون قدرًا  التعبير،التقييم بالمقارنة مع كبت 

 ويشاركون انفعاالتهم االيجابية ،( (Dennis, 2007, pp. 200-202والموضوعية بالنسبة للصحة النفسية

ألنفسهم.  احتراماً و تفاؤاًل، و كتئاب، أكثر رضا عن الحياة، ويكونون أقل عرضة لإل ،خرينوالسلبية مع اآل

قبول و ة، نمو شخصيو  تقان البيئياال في كل منومن حيث مجاالت الصحة النفسية لديهم مستويات أعلى 



ثانيالفصل ال   طار النظرياإل  

24 
 

ون في حين أن الذين يستخدمخرين. واضحة في الحياة، وعالقات أفضل مع اآل اً هدافأكما أن لديهم الذات، 

لتناقض يفتقرون لالصالة، ويخبرون تجربة ا والصحة النفسية،الكبت يكون لديهم مستويات أقل من الرضا 

مستويات ديهم يكون لو ، ذاتالتقدير فاض ويمتازون بانخ، نفعال سلبي أكبراويخبرون والخبرة، بين الذات 

جتماعية العالقات االيتجنبون و  االجتماعي إلى الدعمما يفتقرون كحداث المستقبل، أازاء  تفاؤلمن ال أقل

يتجنبون ويفتقرون إلى الدعم ، والسبب في كونهم "(Gross & john, 2004, pp.1316-1321الوثيقة )

نفعالية العالقات اال نّ أل  (Rime, et al.,1992)" وفقًا إلحدى الدراساتوالعالقات االجتماعية الوثيقة

هذا النوع من احون لاليرتالكابتين النفعاالتهم و  ،وتدعو لمشاركتها مع اآلخرين ،انفعاالت قوية الوثيقة تثير

 فيتجنبونها.  ،العالقات

تنظيم  نّ أعود إلى تالكبت و  اعادة التقييماستراتيجية ختالفات بين اال إنّ  (2113)وجون  ووفقًا لكروس     

تخفيض ريق عن طفي المواقف الضاغطة فهم الموقف االنفعالي شكل يأخذ  إعادة التقييمباستخدام  نفعالاال

خبرون ي نجدهملذلك  ،من وجهة نظر مختلفة دراكهاغو حداث الضاغطة النظر باأل عادةا  و  ،األهمية االنفعالية

ن يتمتعون بصحة نفسية أكثر من األفراد الذين يستخدمو و ، وانفعاالت سلبية أقل، ريجابية أكثإانفعاالت 

في مصطلحات  همونيقيّ و  ،الحدث الحقاً  كالكبت، لكونهم يستحضرون التركيز على االستجابة استراتيجية

ودعم  يخبرون مشاعر ايجابية أقل وسلبية أكثر، لذلك نجدهم ،االنفعاليةستجابات االتسبب إثارة نفعالية ا

 .   (Kim & Miao, 2010, pp.8-9) ويكونون أكثر اكتئاباً  ،تماعي أقلاج

ضة فتويات المنخالمسوذلك الرتباط نتائج جيدة،  ذاتها وجد أنّ فقد  القبول استراتيجيةألثار أما بالنسبة      

 مثلتفي حين  .القلق المعمم، تعاطي الهرويين، الشخصية الحديةكضطربات مع العديد من اال هامن

 (Gross,1998, p.280وتعاطي المخدرات ) كتئابالقلق واإلب لإلصابةعامل خطر  التجنباستراتيجية 

بالشعور  أبدالفرد يوالتي لها تأثير إيجابي على االنفعاالت فحل المشكالت على العكس من استراتيجية 
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يم معرفي مما يقود إلى تقي لها طخطيالمشكلة التي تسبب له الكرب و بشكل أفضل عندما ينهمك في حل 

ثار آفلها  لوم الذاتاستراتيجية أما  (.31، 1998 ،)الشافعي لى استجابة انفعالية ايجابيةإايجابي، وبالتالي 

كدراسات  ،عدد من الدرسات وفقًا لما بينتهمع عدد من المشكالت النفسية كاالكتئاب  الرتباطهاسلبية 

Anderson, et al., 1994) (McGee et al., 2001; Kubany, et al., 1996  يمكن أن ومع ذلك

الضاغطة حداث الحياة أفي مواجهة  فائدة ماالتفكير اجترار محددة من الشكال األبعض يكون ل

(Garnefski et al., 2002, p.403).   
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 حل المشكالت 4-4

 وتعريفه مفهوم حل المشكالت 4-4-1

دما بدأ " عنالعشرين  القرن من الثاني العقد إلى النفس علم مجال في المشكالت بحل االهتمام يعود     

بإجراء تجاربـه على  Kohler تجاربه المبكرة على القطط، ثم أعقبه " كوهلر" Thorndikeثورنديك " 

لمحاولة ريق االشمبانزي، وكان اإلتجاه السائد آنذاك ينظر إلى حل المشكالت على أنها عملية تعلم عن ط

ت طريقها حل المشكالت، فبعد أن كانوجهات النظر حول األساليب التي يتم عن  والخطأ. تطورت بعد ذلك

تباع القوانين ومعالجـة  مقتصرة على أسلوب المحاولـة والخطأ، ظهرت أساليب أخرى، كاالكتشاف وا 

، ص 1995)جروان، أسلوب العصف الذهني و ـة المعلومـات، واستراتيجيات حل المشكالت العامـة والخاص

 (.32، ص2117؛ علوان، 95،115ص

كمهارة ذكائية تعكس قدرات الفرد  Guilfordيحدده جيلفورد ف ،وجهات النظر حول هذا المفهوم تعددوت     

ناتج متوقع ومنطقي لتعلم مفاهيم ومبادئ وعمليات متتابعة ومتتالية ك Piaget يحدده بياجيهكما  الذهنية

عقيدًا تعلم ماهو أكثر تتعتمد على المخزون الالزم من المعارف والمهارات التي تعد متطلبات مسبقة في 

عادة جمع عملية على أنهKohler كوهلر  (. في حين ينظر إليه214، ص2114وصعوبة )غانم،   وا 

 حل في ةثاقب نقطة إلى التوصل يتم حتى" بناء "إعادة عليه أطلق ما وهذا عقليًا، مشكلة مكونات توحيد

   (Docktor, 2006, p.8).المشكلة 

ل والتجريد والتذكر والتخي التصور :الكثير من العمليات العقلية المتداخلة مثليتضمن حل المشكالت و      

والتعميم والتحليل والتركيب، وسرعة البديهة واالستبصار، ويتطلب أن يستخدم الفرد فيه معلوماته السابقة 

 .(4ص، 2111 غائب،؛ 75ص، 2113ومهاراته المكتسبة لتلبية موقف غير عادي يواجهه )بن ياسين، 

كما يتطلب بناء تمثيل ذهني للمعلومات المعطاة يتضمن الحالة األولية والهدف، والعوامل المساعدة على 
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هذا التمثيل المعرفي بمجال المشكلة أما عملية الحل  "”simonحلها والعوامل المعيقة، ويسمي سايمون 

تحديد خطوات البحث عن الحل ثم  كما يتطلب حل المشكالت .ذاتها فهي البحث في مجال المشكلة

ذا يرجع الفرد إلى التمثيل الذهني الذي بناهالحل استخدام الحل الذي تم التوصل إليه ذهنيًا، فإذا فشل  ، وا 

 (. 117، ص2111في المشكلة )قسيس،  تزان ويتوقف التفكيرنجح يصل إلى حالة اال

أنه بوالذي يعرفه (  (Gagne, 1967 جانييهف يعر أحد هذه التعاريف ت المفهوم، وتتعدد تعاريف هذا     

 أو عملية يدمج الفرد فيها المفاهيم والقوانين المتكونة من معارفه وخبراته ،نمط من السلوك المحكوم بقوانين»

 «السابقة لتكوين مفاهيم وقوانين من مستوى أعلى تمكنه من حل المشكالت

مجموعة من العمليات التي يقوم بها الفرد مستخدمًا » بأنه   Heppner), (1982فه هبنر  ويعرّ      

المعلومات التي سبق وأن تعلمها والمهارات التي اكتسبها للتغلب على موقف بشكل جديد وغير مألوف، 

 (.528، ص2111)مقدادي، أبو زيتون،  «والوصول إلى حل له

 عقلية عملية»أنه  على التالمشك حل Davidson & Sternbergدافيدسون وستيرنبرج  فكما يعرّ      

 واجهةم أثناء منظم طريق في مضيال على الفرد تساعد التي لألحداث منطقي تسلسل خاللها من يتم

. في حين يؤكد مارزانو ( (Davidson & Sternberg, 1998«لالح إلى يصل حتى المشكلة

(Marzano, 2000 ) ّتمثل في مجموعة من الخطوات المنظمة التي ي»حل المشكالت  في تعريفه أن

يسير عليها الفرد بهدف الوصول إلى حل المشكلة وهي عملية اإلجابة على االسئلة التالية: كيف أستطيع 

هذه  صل إلى طريقة تتفق معأكيف  الظروف؟حقق هدفي في هذه أن أستطيع أتخطي هذه العقبة؟ كيف 

تصور عقلي »عّرف حسن زيتوني حل المشكالت بقوله: .  كما ي(76، ص2113بن ياسين، ) ؟الظروف

)زيتوني،  «ينطوي على سلسلة من الخطوات المنظمة التي يسير عليها الفرد بغية التوصل إلى حل للمشكلة

 (. 327، ص2113
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لحل المشكالت تماشياً مع مايركز عليه البحث  2111 على تعريف "مارنزو"في البحث الحالي  عتمدا        

 فما هي هذه الخطوات؟ وهو خطوات حل المشكلة. وأداته،

 خطوات حل المشكلة:  4-4-2

تختلف المشكالت من حيث الشكل والحجم ودرجـة التعقيد؛ إال أنها بصفة عامة تشترك فى معظم       

 (.383ص، 1995الخصائص والخطوات التي يتعين على الفرد القيام بها للوصول إلى الحل )الزيات، 

 ,Moursund) عملية تصميم وتنفيذ مجموعة من الخطوات للوصول إلى الهدفت هو حل المشكالف

2007, p.18) . وتبدأ هذه الخطوات بالتعرف إلى المشكلة، والذي يعني تحديد المشكلة ليتمكن الفرد من

 الفرد منيتمكن ل التالية فهي تقييم عناصر المشكلة،تحديد المتطلبات التي عليه القيام بها. أما الخطوة 

العمل عليها، وتتطلب هذه الخطوة إعادة التنظيم الذكي،  عليهيتوجب معرفة المعلومات والمهام التي 

 يمها مسبقاً الخطوة الثالثة في إنتاج قائمة من الحلول وتقيفكير باألوجه المختلفة للمشكلة. في حين تتحدد والت

ريم، الفرد على اتخاذ القرار )شالذي يساعد مر األ المقترحة؛ كل حل من الحلولللتنبؤ بتأثيرات ونتائج 

 (.121، ص2119

 ديوينجد ف تشابه فيما بينها،تعدد وجهات النظر حول هذه الخطوات مع وجود  عمومًا،     

1910),dewey كيف نفكر»( في كتابه» How we think   اشتمليحدد حل المشكالت في نموذج 

على خمس خطوات هي: الشعور بالمشكلة ويتمثل بوجود مشكلة مثيرة ومحيرة، وتحديد المشكلة، ووضع 

بورن  دحد(. كما 21، ص2111فرضيات، واختبار الفرضيات، وأخيرًا الوصول للنتائج والتعميمات )بكر، 

 تنتاجاس اإلنتاج أو مرحلةالمشكلة،  فهم اإلعداد أو هذه الخطوات بالتالي: مرحلة (Bourne, et.al) وأخرون

 (.(Bourne, et.al, 1997, p.39المستنتجة  الحلول تقويم أو إصدار األحكام مرحلة الممكنة، الحلول
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تعريف المشكلة، جمع  خطوات حل المشكالت باآلتي: 1998 يحدد دافيدسون وستيرنبرجفي حين       

سبعة  1002حدد ستيرنبرج و  (.84، ص2113)عكاشة،  البيانات، إنتاج حلول بديلة، اختيار الحل، التقييم

مراحل تسير بشكل دئري سماها دائرة حل المشكلة وتتمثل ب: التعرف على المشكلة، تحديد المشكلة، بناء 

قييم بة حل المشكلة، تاستراتيجية الحل، تنظيم المعلومات حول المشكلة، تجميع مصادر المعلومات، مراق

الخطوات متفاعلة وأّن حل المشكلة قد يتطلب العودة إلى مرحلة سابقة أو  ويرى أن هذه حل المشكلة.

 .(83-82، ص ص 2117التخطيط إلى مرحلة قادمة قبل الشروع فيها )داودي، 

اإلحساس بالمشكلة والشعور بأهمية الحل،  مجموعة من الخطوات لحل المشكلة هي: عدس"يذكر "و      

قويم، افتراض حلول ممكنة للمشكلة، التم المشكلة واستيعابها وتحديدها، جمع المعلومات وتصنيفها، وفه

 خطوات حل المشكلة بما يلي: شاهين"ويحدد "(. 28، ص1996واختيار أفضل الحلول وتنفيذها )عدس، 

ة الحلول ومناقشتحديد المشكلة، وجمع البيانات عن المشكلة، واقتراح الحلول للمشكلة )فرض الفروض(، 

المقترحة، والتوصل إلى الحل األمثل للمشكلة )االستنتاج(، وتطبيق االستنتاجات والتعميمات في مواقف 

تجدر اإلشارة إلى أن الخطوات المتبعة في حل المشكلة هي ذاتها و (. 118، ص2111جديدة )شاهين، 

 (.  234، ص1984خطوات التفكير العلمي )ريان، 

 كالتحل المشل ةفسرالمنظريات ال 4-4-4

ية معالجة نظر شكالت منها السلوكية والمعرفية، الجشطالتية، تتعدد النظريات التي فسرت حل الم     

  لهذه النظريات:مبسط فيما يلي عرض  المعلومات، ونظرية األزمة.

 النظرية السلوكية: 4-4-1-5

ائن الحي الكف .النظريةتبعًا لهذه التعلم وأسلوب المحاولة والخطأ ذات أهمية في حل المشكالت يعد      

عن طريق المحاولة والخطأ، ويحدث التعلم بصورة تدريجية مع تكرار المحاوالت،  حل المشكالتيتعلم 
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وتكون االستجابات األولى للحل عشوائية ثم تتحول تدريجيًا إلى  قاس بتناقص الزمن أو عدد األخطاء،وي

فعندما يواجه الفرد مشكلة جديدة، يجمع  (.686ص ،6991قصدية عن طريق االختيار والربط )الزيات، 

من خبراته الماضية ما يالئم المشكلة الجديدة، ويستجيب للعناصر المشتركة بين المشكلة الجديدة ومشكالت 

فإذا لم  ،ن قبللقيها م قف الجديد والمواقف المشابهة التيفة، أو وفقًا للجوانب المشتركة بين المو قديمة مألو 

مستخرجًا من مستودع سلوكه استجابة بعد أخرى ؛ لجأ إلى المحاولة والخطأ يتوصل إلى الحل نتيجة لهذا

وقف يخضع م حل المشكالتوبذلك نجد أن  .(691، ص6999حتى يعثر على حل للمشكلة )جابر، 

ويحدد  ،للتعلم، ويكون ذلك عن طريق تقسيم أجزاءه وعناصره إلى خطوات، يسير فيها الفرد خطوة خطوة

 حل المناسبحتى يصل إلى الوعندما يتحقق له ذلك ينتقل إلى الخطوة التالية  ،لكل خطوة معيار النجاح فيها

 (. 33، ص1998)الشافعي، 

 النظرية المعرفية: 4-4-1-4

 في حدوث المشكلة وحلها تبعًا لهذه النظرية، مهمةيحتل المجال المعرفي وأسلوب االستبصار مكانة      

 يعادة بناء أو تشكيل المجال فإصالحه عن طريق إ يتمالمجال المعرفي  يهي انعدام توازن ف فالمشكلة

 ستبصار،ستراتيجية االاوفق حل المشكلة  يتمو (. 37، ص2111جمل، )هيئة توازن جيد أو شكل منتظم 

ع وتوجد أربعة أنواوالتي من خاللها يتم صياغة مبدأ أو اكتشاف نظام عالقات يؤدي إلى حل المشكلة. 

وهو حل يبدأ ببعض النشاط ثم يتوقف النشاط  الحل الفجائيمن الحلول االستبصارية للمشكالت هي: 

وفيه يقوم  جيالحل التدري .ة إلى الحل المطلوبويمر الفرد بفترة ارتباك وحيرة، ولكنه ال يلبث أن يصل فجأ

ل وال يلعب الفهم دورًا أساسيًا في التوص ،الفرد بمحاوالت عديدة أو بأنواع من النشاط وبعضه غير موجه

اكتشاف و  ،وفيه يتوصل الفرد إلى الهدف بعد عدد من الخطوات مع فهم كل خطوة الحل الثابت .إلى الحل

رر إذا لم يصل ويتك ؛يعاد تنظيمها تدريجيًا حتى يفرض فروضًا تستبعد تماماً لما في الموقف من عالقات 
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 وفيه ال يحتاج الفرد إلى خطوات بين إدراك المشكلة والتوصل إلى الحل الحل المباشر .للحل الصحيح

(Brightman, 1990, p.13 ) ه نها مهارة قابلأعلى  تإلى حل المشكال نيوينظر علماء النفس المعرفي

( ويضيفون بأن أسلوب معالجة 22، ص2004للتعلم من خالل خطوات حل المشكلة ومراحلها )العتوم، 

 (.232، ص2118المشكلة يفصح عنه أسلوب تفكير الفرد لحل المشكلة التي يواجهها )جابر، 

 نظرية الجشطالت: 4-4-1-4

ينظر علماء الجشطالت إلى حل المشكالت كعملية معرفية داخلية تقوم على إدراك المثيرات التي      

الفرد القادر على حل مشكالت هو الذي يستطيع إدراك  ،يتضمنها المجال اإلدراكي للفرد. بناء على ذلك

 على مشكلةاليعتمد وجود  اهذوب .المثيرات أو األوضاع القائمة على المشكلةو  ،المظاهر الرئيسية للمشكلة

، 2119ي، )مخلوفعالقات اإلدراك  في تغيير يتطلب الحل الموقف، في حين بها إدراكيتم  التي الطريقة

أن وجهة نظر هذه  Daminowskyويرى ديمونسكي  .فالمشكلة ال تحل إذا لم يتم الشعور بها ،(26ص

وبعد  يرإلى الثبات في التفك أهمية كبيرة عراض المشكلة، وتعطيأالنظرية في حل المشكالت تركز على 

 (.37، ص1998الذين يقودان إلى حل المشكلة )الشافعي،  ،النظر

 نظرية معالجة المعلومات 4-4-1-3

لفهم حل المشكالت؛ أدى إلى اندماج فروضهما  ةالمعرفي النظريةو  ةالسلوكي النظريةعدم كفاية  إنّ      

فرد أداة ذاتية د الوفيه ي ع   معلومات كنموذج لفهم حل المشكالت.ليكونا معًا النموذج العام لتجهيز ومعالجة ال

اإلعداد عملية التجهيز و  فيها المسارات العامة والفرعية فيالنشاط لتجهيز ومعالجة المعلومات مستخدمًا 

مشكلة هو ناتج  ياألداء عند حل أ النظرية أن مستوىه يرى أصحاب هذو  .(385ص ،1995)الزيات ،

ت وكالً من المعلوما، البيانات المتاحة، وتنوع مصادر تجهيز أو إعداد المعلومات  :لعدد من العوامل أهمها

مات. التي تشكل جزءًا من هذه المعلو  ،البينية الفورية المتاحة والمحتوى الكامن فى الذاكرة قصيرة المدى
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 قبلفكالهما يست – اآللي والحاسب نساناال – أّن هناك تشابهًا بينهذه النظرية،  فترض أصحابيو 

 هائيةن استجابات وينتج محددة، معرفية باستراتيجيات ويعالجها الخارجية، المثيرات أو المعلومات

Brightman,1990, p.15).)  هذا االفتراض ال يمكن قبوله على نحو مطلق، لوجود العديد من إّن

، )نشواتي اتكالدافعية، والخبر  ري البشـريالنشاط الفك متفاوتـة فيالتي تسـاهم بدرجات المتغيرات األخرى 

 تمامهمع اه للربط بين المعطيات واألهداف ه معالجة المعلومات نموذجاً وبهذا يعد اتجا (.458ص ،1998

كأحد العناصر  ،أهمية العمليات الفكرية والخبرات االدراكية تأكيده علىباإلسلوب المتبع في حل المشكلة، و 

 (.17، ص2111الرئيسية في هذا الحل )بكر، 

 نظرية األزمة وحل المشكالت: 4-4-1-1

ندما ه عوتقوم الفكرة األساسية لهذه النظرية على أنّ  moosأبرز الباحثين في حل المشكالت كأزمة هو موس

يتعرض الفرد لمشكلة أو أزمة يلجأ إلى تقديرها معرفيًا لتحديد طرق التصدي لها. ويتحدد هذا التقدير وفقًا 

لثالث خصائص متفاعلة والتي تؤثر بصورة منفردة أو في مجتمعة في رد الفعل المبكر لألزمة وهي: 

فية والشخصية للفرد، الخصائص البيئية الفيزيقية واالجتماعية، جوانب المواقف الخصائص الديموغرا

رد، التكيف النفسي للفالضاغطة أو األزمة ومكوناتها. وتلعب هذه الخصائص دورًا بالصحة الجسمية و 

ثناء أ د كيفية وصوله إلى مغزى للحدث، كما أنها تحدد المهارات التكيفية والمهارات التي يوظفها الفردوتحد

 (. 33-32، ص ص 1998األزمة حتى يصل إلى حل مرضي لها وتجاوز أثارها الضارة )الشافعي، 

 العوامل المؤثرة في حل المشكالت: 4-4-5

منها ما يتعلق بطبيعة المشكلة من حيث  ،هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في حل المشكالت      

الذاكرة،  :ثلمكخصائصه العقلية المعرفية ا ما يتعلق بالشخص سهولتها وصعوبتها وتوافر المعلومات، ومنه

حرص العمر، المثابرة، االتجاه اإليجابي، ال :مثل صفاته الشخصيةباإلضافة إلى  الذكاء، أساليب التفكير،
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 تساعد التي العوامل (. وأيضاً من00-49، ص ص4001)حسن،  على الدقة، الثقة بالنفس، الثبات االنفعالي

 المعلومات اعاسترج الحل، اتيجاستراتي تحديد المشكلة، حجم تحديد :حلها بالضرورة المشكلة وليس حل على

 المعتدلة، ةالبديلة، الدافعي الفرضيات توليد على الحل، التدريب مفاتيح عن البحث بالمشكلة، الصلة ذات

 (.14، ص4060للحل )حمام، خطة وضع للحل، والواقعية

 مرحلة المراهقة:حل المشكالت في  4-4-6

ها وأهم المراحل التي يمر بكذات فردية،  لإلنسانالمراهقة الميالد النفسي الحقيقي هناك من يرى أّن      

نما يشملها  نظراً للتغيرات التي تحدث أثنائها، فالنمو فيها ال يقتصر على جانب أو بعض جوانب الشخصية، وا 

البيولوجية الجوانب ب :الجوانبوتتمثل هذه  (.292ص، 1977زهران، ؛ 17، ص1981جميعها )محمود، 

المراهقة مرحلة في لنمو المعرفي يحتل او ، (234ص ،2114 جادو، أبو) االجتماعيةو  معرفية، واالنفعاليةوال

لشكلية تفكير العمليات اإلى مرحلة وفقًا لبياجيه  فيها الفرد يصل . حيثفي حل المشكالتأهمية خاصة 

نتاج مدى واسع من البدائل ألمن تنظيم الحقائوالتي تمكنه ، والتفكير االفتراضي  يرتفكوال ي موقف،ق، وا 

للمراهقين  حيتينجد أّنه  تفكير العمليات الشكليةلفالبنسبة  (.201-202، ص ص 1002)شريم،  ةمجردبطريقة 

لقدرة على اهذا النوع من التفكير يتضمن تختلف عن مرحلة الطفولة، و التعامل مع المشكالت بطريقة مجردة 

حداث ، وفهم األالتكيض الواقع، وحل المش، ودمج األفكار، والتفكير بنقاالحتماالتبالتفكير المجرد، والتفكير 

وتعتبر هذه اإلجراءات المتضمنة في تفكير العمليات الشكلية  .(201، ص1002االجتماعية والبيئية )شريم، 

ن المراهقين م التفكير االفتراضييّمكن  وبالمقابل (.402، ص1002، قاعدة للتفكير العلمي )واطسون وجرين

لممكن توصلوا إلى الحل اتدوير المشكلة في أذهانهم حتى يتوصلوا إلى بدائل، واختبار هذه البدائل، لي

 (. 231، ص2114)أبو جادو،  استخدامه
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دد من ع عن طريقحل المشكالت يحاول المراهقون بتأثير من هذه التطورات النمائية وبذلك نجد أنه      

بتشكليل نظرية عامة لكل االحتماالت المسؤولة عن هذه المشكلة، ثم استنتاج تتمثل  الخطوات المتسلسلة

ت تصدق االفرضيات بطريقة منظمة لمعرفة أي من هذه الفرضياختبار هذه و فرضيات حول أسباب المشكلة، 

 (. 210، ص1001)أبو غزال،  في تفسير المشكلة فعلياً 

ه حل المشكالت التي تعترضتمكنه من  يصل الى درجة نمو معرفي ،ومع أّن المراهق في هذه المرحلة     

 ورةصاستخدام هذا النوع من التفكير بال تعيقالتي األسباب هناك العديد من إال أّن  ؛أكثر فعالية بصورة

  .لاألمث

األفراد يستخدمون  حيث إنّ  ،سبابهذه األ إحدى الخبرة والتدريبأّن  (Brek, 1998)بريك  يذكر     

الفروق  :ـالتفكير المجرد في مواقف لهم فيها خبرات مكثفة. ويعزى التباين في الخبرات إلى عدة أمور تتمثل ب

بين اآلباء  ية العالقةالخبرات المترتبة على نوع ة،الحضرية والريفية، نمط الخبرات المدرسيّ طق بين المنا

فاعل المعلمون الذين يستخدمون اسلوباً دكتاتورياً عوضاً عن الت) أسلوب التعليم الذي يستخدمه المعلمبناء، واال

 لمشكلة، والتجارب المخبرية،مجموعات المناقشة، وجلسات حل اف (،االجتماعي يعيقون التفكير األصيل

 (.112-111، 2119جميعها أساليب تشجع نمو التفكير المجرد والقدرة على حل المشكالت )شريم، 

على  ىو بآخر أ بطريقةبعض الخصائص التي تؤثر تتميز المراهقة ب ،الذكر السالف إضافة إلى السبب     

من هذه  .العمليات الشكلية والتفكير االفتراضيعيق استخدام تفكير مما ي تقييم المراهق للمشكالت؛

دراك يشوه إ حول الذات التمركزف .ل الذات والحمااقة الزائفةكر، خاصية التمركز حو ذنالخصائص 

ن األسباب على جزء واحد م الذي يركز بالمنطق المبالغ فيه طالما أنه يتمثل في جزء منهالحقائق ومعانيها 

عدة من خالل خاصية هذه الوتبرز (. 171، ص2117)أبو غزال، ككل  خذ بجوانب الموضوعدون األ

المراهق  اعتقاد، ففي حين يتمثل الجمهور المتخيل بالجمهور المتخيل والخرافة الشخصيةمظاهر منها 
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المراهق بأن  باعتقاد نجد أن الخرافة الشخصية تتمثل، هو يهتمون بأفكاره ومظهره كاهتمامه بأن اآلخرين

 (.95، ص2119أفكاره ومشاعره وفهمه لالمور فريد فيشعر بأن ال أحد يفهمه )شريم، 

ة األشياء معالجوالتي تتمثل ب بالحماقة الزائفة "الكانيد"ومن الخصائص أيضًا ما يطلق عليه      

درة على القفها سهلة جدًا. المهمات صعبة بل ألنّ  على نحو أكثر تعقيدًا مما هي عليه بالفعل، ال ألنّ 

يدة ليست تحت هذه القدرة الجد إال أنّ  ؛ممارسة العمليات الشكلية تمنح المراهقين القدرة على التفكير بالبدائل

 (.    99-98، ص ص2119السيطرة التامة )شريم، 

القدرة تعاق إال أّن هذه  ؛على حل المشكالت وفق خطوات محددة ين قادرينالمراهقأخيرًا، مع أّن و      

علق بطبيعة نموه تومنها مايالمتأثرة بظروف بيئته، منها مايتعلق بطبيعة خبراته  ،بتأثير عوامل وخصائص

  في هذه المرحلة.
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 العالقة بين استراتيجيات التنظيم االنفعالي وحل المشكالت في المراهقة 4-4

ها الت نجد أنّ الي وحل المشكلدى مراجعة األدبيات المتعلقة بالعالقة بين استراتيجيات التنظيم االنفع       

العالقة في حدود ما تيسر من معلومات وأفكار مع ربطها هذه ، ولذلك سيتم الحديث عن احتماالت قليلة

ظيم لة واالنفعال من جهة، وبين تنمرحلة المراهقة. ولعل أبرز هذه األفكار تلك التي تربط بين المشكب

كما اليوجد حل للمشكلة بال تنظيم  ،انفعال مشكلة باليوجد فال نفعال وحل المشكلة من جهة أخرى. اال

ه الفرد فعندما يواج ،الغضبعقبة أمام هدف تؤدي إلى االحباط أو ها أنّ على المشكلة حيث تعّرف انفعال. 

مشكلة ما تحول بينه وبين إشباع حاجاته أو تحقيق أهدافه يعاني الفرد من اإلحباط أو الغضب أو غيرها 

    (.  Snyder, 2010, p.2) بحكم تعريفهاالمشكلة  جزء أساسي مناالنفعاالت وبذلك تصبح  من االنفعاالت،

يه تثير ف مشكالت والعوامل التي تجعل من المراهق يواجهالعديد من األسباب في المراهقة نجد و      

الصراعات الداخلية المرتبطة بانتقاله من مرحلة و قتصادي عن الوالدين، عدم االستقالل االك انفعااًل ما،

جتماعية المتعلقة بقدرة المراهق على تحقيق ذاته ضمن معايير الجماعة، الضغوط االو نمائية إلى أخرى، 

طة عدم وضوح بعض المفاهيم كالسلو الخيارات الواجب اتخاذاها المتعلقة بالدراسة والمهنة وتكوين اسرة، 

القنوط كتئاب واليأس و حاالت من اال ثارةكلها مشكالت كفيلة بإ ؛والحرية الديمقراطية بالنسبة للمراهق

  (.375-374ص ص ،2114)ملحم،  واألالم النفسيةوالقلق والخوف واإلنطواء والحزن 

ت البد عليه من التعامل مع هذه االنفعاال ،أو التكيف معهاهذه المشكالت حل ولكي يتمكن المراهق من     

يساعد  فالتنظيم االنفعالي ود حل للمشكلة بدون تنظيم انفعال،وج ومن هنا تتضح فكرة عدم .وتنظيمها

شباع حاجاتهم  ذلك التغلب على االنفعاالت السلبية أو خفض أثارها و  بواسطةاألفراد على تحقيق أهدافهم وا 

ويمكن التعبير عما سبق بالشكل التوضيحي (. Snyder, 2010, p.2صياغة خطة لحل المشكلة )أثناء 

 التالي:
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 ة بين تنظيم االنفعال وحل المشكالت( العالق1شكل توضيحي )

 ،مشكالتعلى حل ال هاآثار انفعاالته عدد من االستراتيجيات التي تختلف  ويستخدم المراهق لتنظيم     

جية والمشكلة التي يتعرض لها؛ فكلما كانت االستراتي ،ويعتمد ذلك على مدى مناسبة االستراتيجية للموقف

ختيار ا وبصورة معاكسة، وساعده ذلك على حل المشكلة.تمكن المراهق من التحكم بانفعاالته،  ،مناسبة

 ويقلل من احتماالت الحل الناجح لها.  ،استراتيجية تنظيم انفعال غير مناسبة يفاقم المشكلة

كإعادة  ،حل المشكالتثار إيجابية على تشير االدبيات النظرية إلى استراتيجيات ذات آ ،عام بوجهو     

عادة التركيز اإليجابي، واستراتيجيات غير مناسبة ذات آ  جترار. ارثية، واالكالك ،سلبية ثارالتقييم وا 

عادة التقييم تعد      بية على حل يجااالر ثااآلذات من االستراتيجيات  استراتيجيتي التركيز االيجابي، وا 

يث ترتبط ح .ثارة االنفعاالت االيجابيةإلما تتميز به هاتين االستراتيجيتين من قدرة على المشكالت، 

التركيز االيجابي واعادة التقييم مع خبرات انفعال ايجابي وفقًا لما أشار إليه جون وكروس استراتيجيتي 

وجود ارتباط ايجابي بين االنفعاالت االيجابية عن ( 2111ليه دراسة شميدت )إوما أشارت  (2113)

خبرات االنفعال ب تلعو  التركيز االيجابي.واستراتيجية اعادة التقييم واستراتيجيات التركيز على المشكلة ك

 ،موتساعدهم على تنظيم معلوماته ،ط إبداعات األفرادتنشّ  لكونها ،في حل المشكالت اً مهم اً االيجابي دور 

(. كما تفيد هذه االنفعاالت 1، ص2119)العسعوسي والمغربي،  درة على حل المشكالتوتنمي لديهم المق

 ,Tugade & Frederickson, 2007) مصادر شخصية هامة وتبنيتوسيع مدى األفكار واألفعال، في 

pp. 315-317).  التوضيحي التالي: الرسمويمكن التعبير عن هذه العالقة ب 

 

المساعدة على  تنظيم انفعال مشكلة

المشكلة حل  
 انفعال
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 ( العالقة بين استراتيجية إعادة التقييم وحل المشكالت4شكل توضيحي )

 بصورة  عوربالش أالفرد يبدذات أثر إيجابي على االنفعاالت، فحل المشكالت لالتوجه يعد  ،ومن ناحية أخرى

ي ايجابي، مما يقود إلى تقييم معرف ،لها طخطيو  ،المشكلة التي تسبب له الكربعندما ينهمك في حل  ،أفضل

ة وحل يجهذه االستراتيبين  وبذلك نجد أّن العالقة (.31، 1998، )الشافعي لى استجابة انفعالية ايجابيةا  و 

ثارة انفعاالت إالي وبالت ،فالتوجه لحل المشكالت يؤدي إلى تقييم معرفي إيجابي المشكالت تسير في اتجاهين

  .التقييم المعرفي يثير انفعاالت إيجابية تساعد على حل المشكلةإعادة إيجابية، كما أن 

ستراتيجية ا بينهاوبالمقابل يوجد استراتيجيات تنظيم انفعال ذات آثار سلبية على حل المشكالت من   

أثرها في نطاق ضيق  ويظهر ،سلبًا مع حل المشكالت - 1998كروس ل وفقاً  -ترتبط لكونها  ،االجترار

التي وجدت أن المراهقين  2114، وهذا مابينته دراسة نورين خاصة بالنسبة لألفراد المترددينلحل المشكلة 

الذين لديهم مستويات عالية من االجترار كانوا أقل قدرة على توليد حلول فعالة للمشكالت االجتماعية من 

استراتيجية  ،ضاً أيي ذكر . ومن االستراتيجيات ذات اآلثار السلبية مستويات منخفضة من االجترار الذين لديهم

وتركيزه على  ،مثل هذه االتجاهات السلبية لدى الفرد إنّ  ؛ختبره الفردفظاعة ما ا ز علىوالتي تركالكوارثية 

 وأنّ صة خا ؛الجوانب السلبية في المواقف المشكلة التي يتعرض لها سيؤثر سلبًا على حل المشكالت

إليه ما أشار وفقًا لاالتجاهات االيجابية والسلبية نحو المشكلة واحدة من العوامل المؤثرة في حل هذه المشكلة 

.(4001حسن، )

 انفعال سلبي مشكلة

 

 

 

 

 

 

 

انفعالتنظيم   

 

توليد اقكاروافعال، 

 تنظيم المعلومات،

مصادر شحصية بناء  

 

اثارة انفعاالت 

 ايجابية

 

استراتيجية 

التقييمإعادة   

 

المساعدة على حل 

 المشكة
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 الدراسات السابقة  -4

 الدراسات العربية  4-5

درسات عربية متعلقة باستراتيجيات التنظيم االنفعالي لدى طالب  4-5-5

 المرحلة الثانوية:

  (: العراق2711يعقوب )دراسة  3-1-1-1

 التنظيم االنفعالي لدى الطلبة المتميزين والمتميزات في مدارس محاظة ديالى.: عنوان الدراسة

ظة فالتنظيم االنفعالي لدى الطلبة المتميزين في مدارس محامستوى : هدفت إلى قياس أهداف الدراسة

لى تعرف الفروق   الجنس. لمتغير تبعاً  ت التعبيراستراتيجيتي إعادة التقييم المعرفي وكبفي ديالى، وا 

 مدرستين ثانويتين.  تم سحبها منوطالبة من المتميزين  اً ( طالب111: مؤلفة من )عينة الدراسة

 .(2113) وجون التنظيم االنفعالي لكروس ةاناستب: أدوات الدراسة

: توصلت الدراسة إلى أن مستوى التنظيم االنفعالي ايجابي ومقبول لدى أفراد العينة، كما الدراسةنتائج 

 متغير الجنس.  ل عدم وجود فروق في التنظيم االنفعالي تبعاً بينت 

درسات عربية متعلقة باستراتيجيات التنظيم االنفعالي لدى طالب  4-5-4

 المرحلة الجامعية:

 األردن (:2711الموسى )دراسة  3-1-2-1

نفعاالت لدى عينة من طلبة الجامعة األردنية، وجامعة ستراتيجيات المعرفية لتنظيم اال اال :الدراسةعنوان 

 . عم ان األهلية، والجامعة العربية المفتوحة فرع األردن

، نيةنفعاالت لدى عينة من طلبة الجامعة األردستراتيجيات المعرفية لتنظيم االالكشف عن اال :هدف الدراسة

 وجامعة عّمان األهلية، والجامعة العربية المفتوحة فرع األردن. 
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 . تم سحبها من ثالث جامعات ( طالبًا وطالبة383مؤلفة من ) :الدراسةعينة 

 عداد الباحث(.ا)االنفعاالت ستراتيجيات المعرفية لتنظيم مقياس اال :المستخدمةاألدوات 

امعات، أكثر االستراتيجيات استخداماً من قبل طلبة الجاألفكار الدينية  ستراتيجيةاأّن  أظهرت: الدراسةنتائج 

عادة التشكيل ستراتيجية تحليل االنفعاالتاتليها  راتيجية التقليل من ستافي حين كانت  .والموقف، فالنمو وا 

روق ذات داللة فوجود كما بينت النتائج . من قبل أفراد العينة أقل االستراتيجيات استخداماً أهمية الموضوع 

ناث االف ،)ذكر/ أنثى(الجنس  رراتيجيات المعرفية تبعًا لمتغي( في االست%0.00إحصائية عند مستوى )

 واختبار الواقع.  ،المقارنة مع أحداث سابقة ،األفكار الدينية اتأكثر استخدامًا الستراتيجي

 ية:دراسات عربية متعلقة بحل المشكالت لدى طالب المرحلة الثانو 4-5-4

 (: فلسطين2776دراسة علوان ) 3-1-3-1

 .وعالقتها بالقدرة على حل المشكالت لدى طلبة المرحلة الثانوية تجهيز المعلوماتعنوان الدراسة: 

ى حل المشكالت لدى طلبة المرحلة علتعرف العالقة بين تجهيز المعلومات والقدرة  أهداف الدراسة:

دراسي، متغيرات الجنس، المستوى الل تجهيز المعلومات وحل المشكالت تبعاً  فيتعرف الفروق و  ،الثانوية

 المستوى التحصيلي، مكان السكن، المستوى االقتصادي، الوضع االجتماعي.

 .طلبة المرحلة الثانويةمن  (إناث 114، ذكور 166( طالبًا وطالبة، )271مؤلفة من ) عينة الدراسة:

 . (إعداد الباحث) مقياس حل المشكالتو  (،إعداد الباحث) مقياس تجهيز المعلومات أدوات الدراسة:

قياس ومجاالت مفروق جوهرية في مجاالت مقياس تجهيز المعلومات  ال توجدأظهرت أنه  نتائج الدراسة:

ي حين ف ومكان السكن والمستوى االقتصادي والوضع االجتماعي، تبعًا لمتغير الجنسحل المشكالت 

لكلية والدرجة اواالجتماعي ت فروق جوهرية في مقياس القدرة على حل المشكالت في المجال العقلي وجد

 . كما بينتلصالح الذكوركانت هذه الفروق  المجال الوجداني . أما في%0.01 ناث عند مستوىلصالح اال
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تغيري المشكالت تبعاً لمالدراسة أنه توجد فروق في مجاالت مقياس تجهيز المعلومات ومجاالت مقياس حل 

 المستوى الدراسي والتحصيلي ولصالح المستويات األعلى.

 (: العراق2711) دراسة غائب 3-1-3-2

 عنوان الدراسة: استراتجيات حل المشكالت لدى طلبة المرحلة االعدادية في قضاء خانقين.

تعرف الفروق في حل و  اإلعدادية،مستوى حل المشكالت لدى طلبة المرحلة  تعرفأهداف الدراسة: 

 ، العلمي(.األدبي)الدراسي الفرع و المشكالت وفقًا لمتغيري الجنس 

اناث( من طلبة الصفين الرابع والخامس  151ذكور،  151وطالبة ) اً ( طالب311: مؤلفة من )عينة الدراسة

 ية واحدة، وخمس ثانويات.داعدامدرسة االعدادي )العلمي واالدبي(. سحبت العينة من 

 (.2117: مقياس حل المشكالت )أبو حماد، الدراسة أدوات

ما ك فراد العينة.أى حل المشكالت لدى علوجود مستوى عال من القدرة  بينت الدراسة: نتائج الدراسة

ي حين ف وجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى حل المشكالت وفقًا لمتغير الجنس.تال أظهرت أنه

 وجدت الدراسة فروقًا في استراتيجيات حل المشكالت تبعًا لمتغير الفرع الدراسي ولصالح الفرع العلمي.

 دراسات عربية متعلقة بحل المشكالت لدى طالب المرحلة الجامعية: 4-5-3

 البحرين-االردن(: 1666دراسة حمدي ) 3-1-4-1

 ئاب لدى طلبة الجامعة.عنوان الدراسة: عالقة مهارة حل المشكالت باالكت

ى والثانية األولالسنة دراسة العالقة بين مهارة حل المشكالت واالكتئاب لدى عينة من طلبة أهداف الدراسة: 

   .في الجامعة االردنية، والجامعة البحرينية/ كلية التربية

طالبًا من الجامعة ( 291) موزعة على طلبة الجامعةوطالبة من  اً ( طالب434مؤلفة من )عينة الدراسة: 

 .ةجامعة البحرينال( طالبًا من 144)االردنية، و



الدراسات السابقة  ثالثالفصل ال    

43 
 

مقياس حل المشكالت ، (1988، وآخرون: قائمة بيك لالكتئاب )حمدي دوات الدراسةأ

(Heppner,1978.) 

 درجات االكتئاب من جهة ومتغيرات حل المشكالت بين ذات داللة سلبيوجود ارتباط بينت : نتائج الدراسة

من جهة أخرى. فسر متغيري التوجه العام واتخاذ القرار معًا نسبة جوهرية من التباين في االكتئاب بلغت 

      .    ةجامعة البحرينالعينة لدى  %27وعينة الجامعة االردنية، لدى  29%

 (: فلسطين1666دراسة الشافعي ) 3-1-4-2

عالقة مركز الضبط بالقدرة على حل المشكالت لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية بنابلس عنوان الدراسة: 

 بالضفة الغربية.

الكشف عن العالقة بين مفهوم مركز الضبط ومفهوم القدرة على حل المشكالت لدى طلبة  أهداف الدراسة:

، متغيرات" الجنستبعًا لالمشكالت  مركز الضبط والقدرة على حلوتعرف الفروق في جامعة النجاح. 

 التخصص األكاديمي، المستوى الدراسي ومنطقة السكن".

( طالبًا وطالبة، موزعين على السنوات الدراسية الثانية والثالثة والرابعة، 231) مؤلفة من عينة الدراسة:

 داب والتربية. ومن تخصصات الهندسة، العلوم، اآل

، مقياس هبنز وبترسين (1992)جرادات،  بط الداخلي والخارجي المّعربمقياس روتر للض أدوات الدراسة:

 .(1986تعريب )جروان،  المعرب لقياس القدرة على حل المشكالت

عالقة ارتباطية سالبة بين مركز الضبط والقدرة على حل المشكالت لدى  وجدت الدراسة الدراسة:نتائج 

ي ف في القدرة على حل المشكالت تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور. اً فروق كما وجدت عينة الدراسة.

في القدرة على حل المشكالت تعزى لمتغيرات التخصص الدراسي، المستوى الدراسي  اً جد فروقتين لم ح

 ومنطقة السكن.
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 (: سوريا2712دراسة المنصور) 3-1-4-3

)دراسة ميدانية على عينة من طلبة قسمي ستدالل المنطقي وعالقته بحل المشكالت : االعنوان الدراسة

 علم النفس واالرشاد النفسي في كلية التربية بجامعة دمشق(.

ستدالل الفروق في اال تعرفو ستدالل المنطقي وحل المشكالت. : الكشف عن العالقة بين االأهداف الدراسة

 الدراسي. المنطقي وحل المشكالت تبعًا لمتغيرات الجنس والشهادة الثانوية واالختصاص

 ./ كلية التربيةطالبًا وطالبة من طلبة السنة الثالثة 151: مؤلفة من عينة الدراسة

نسخة ال : مقياس االستدالل المنطقي: أحد مقاييس بطارية االختبارات المعرفية العامليةأدوات الدراسة

عاكستروم“ل  1996المعدلة/الطبعة الثانية  داد سليمان الشيخ، ، فرنش، هارمان، ديرمين" من تعريب وا 

ل ليندا بورز، مارك باريت، روزميري  1991مقياس حل المشكالت  ،نادية عبد السالم، انور الشرقاوي"

 هوسينج، جين أورمان، كارولين لوجيوديس.   

 ما وجدتكارتباطية ايجابية بين االستدالل المنطقي وحل المشكالت. عالقة  وجدت الدراسة: الدراسةنتائج 

في  اً فروق أيضًا وجدت لصالح الذكور.و الجنس تبعًا لمتغير االستدالل المنطقي وحل المشكالت في  اً فروق

 .ةالعلميالشهادة لصالح و الشهادة الثانوية  تبعًا لمتغيراالستدالل المنطقي وحل المشكالت 

 درسات عربية مقارنة متعلقة بحل المشكالت: 4-5-1

 (: فلسطين2776دراسة بركات ) 3-1-7-1

الجمود الذهني وعالقته بالقدرة على حل المشكالت والتحصيل الدراسي والجنس لدى طلبة عنوان الدراسة: 

 المرحلتين األساسية والثانوية 

على قدرتهم  هتعرف مستوى الجمود الذهني لدى طالب المرحلتين األساسية والثانوية وتأثير : أهداف الدراسة

 على حل المشكالت والتحصيل الدراسي.
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موزعين على المرحلتين األساسية  اناث( 121ذكور،  121) وطالبة اً ( طالب241مؤلفة من ) عينة الدراسة:

 والثانوية بالتساوي.  

حل أساليب مقياس  ،Eysenck & Wilson 1976يزنك وويلسون ال مقياس الجمود الذهنيأدوات الدراسة: 

  . )اعداد الباحث( المشكالت

 كما كالت.المش عالقة ارتباطية بين مستوى الجمود الذهني والقدرة على حلالدراسة جد تلم  نتائج الدراسة:

 دالة إحصائيًا في مستوى الجمود الذهني تعزى لمتغيري الجنس والمرحلة التعليمية.  اً توجد فروقلم 

 الدراسات االجنبية: 4-4

 انويةالثدراسات أجنبية متعلقة بالتنظيم االنفعالي لدى طالب المرحلة  4-4-5

 هولندا (Garnefski, et al, 2001): دراسة غارنيفسكي وآخرون 3-2-1-1

   Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional عنوان الدراسة:

problems   معرفي والمشكالت االنفعالية(.التنظيم االنفعال  السلبية،)أحداث الحياة 

تصميم أداة قياس استراتيجيات التنظيم االنفعالي المعرفية واختبار خصائصها السيكومترية، : أهداف الدراسة

 االكتئاب.و  دور االستراتيجيات المعرفية في العالقة بين أحداث الحياة السلبية وأعراض القلقتوضيح و 

 %58.3ذكور، و %41.7( طالبًا وطالبة من طلبة المدرسة الثانوية )547: مؤلفة من )عينة الدراسة

 عامًا وثمانية أشهر. 13عامًا ومتوسط أعمارهم  16-12أعمارهم بين تتراوح و  ،(ناثا

سين فرعيين من مقياس قائمة فحص مقياو  .(CERQالتنظيم االنفعالي المعرفي) استبانة: أدوات الدراسة

  The Symptom Checklist-90-Revised SCL-90-R). ( واالكتئابالقلق األعراض المعدلة لقياس 

ين أحداث الحياة في العالقة بهاماً الدراسة أن االستراتيجيات المعرفية تلعب دوراً نتائج  بينت: نتائج الدراسة

عادة وبينت وجود ارتباط سلبي بين استراتيجيتي إعادة التقييم المعرفي و  كتئاب والقلق.السلبية وأعراض اال ا 
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أعراض يجابي بين استراتيجيات الكوارثية، االجترار، لوم الذات و وارتباط اجابي والقلق واالكتئاب، التركيز اإلي

  القلق واالكتئاب.

 (: هولندا(Garnefski, et al, 2005دراسة غارنيفسكي وآخرون  3-2-1-2

 Specificity of relations between adolescents’ cognitive emotion عنوان الدراسة:

Regulation strategies and Internalizing and Externalizing psychopathology 

لدى  ارجيةمراض النفسية الداخلية والخيات تنظيم االنفعال المعرفية واألج)خصوصية العالقات بين استراتي

 .(المراهقين

من استراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية ترتبط بشكل عام مع كال  أيهدفت إلى تحديد أهداف الدراسة: 

ين من المشكالت )الداخلية والخارجية(، وأّيها ترتبط بشكل خاص مع كل نوع من المشكالت على النوع

 حدة.

 18-12طالبًا وطالبة من طلبة المدارس الثانوية، وتتراوح أعمارهم بين  271مؤلفة من  عينة الدراسة:

 عامًا وأربع أشهر. 15ومتوسط أعمارهم عامًا 

 ,.Achenbach, 1991; Verhulst, et al)( YSR) مقياس التقرير الذاتي للشباب أدوات الدراسة:

 السلوك العدواني، السلوك الجانح{ منها ويتضمن ثمانية مقاييس فرعية لعدد من المشكالت (1997

استراتيجيات تنظيم  ةانستباو . })داخلية( االنسحاباالكتئاب، /القلق، الشكاوى الجسدية، (مشكالت خارجية)

    .(CERQ; Garnefski et al., 2002)االنفعال المعرفية 

أظهرت النتائج أن المراهقين الذين لديهم مشكالت داخلية وخارجية حصلوا على درجات  نتائج الدراسة:

أعلى في استراتيجتي اللوم الذاتي واالجترار بالمقارنة مع المراهقين الذين لديهم مشكالت خارجية فقط. 

من التباين( %48فسرت استراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية التباين بشكل أكبر في المشكالت الداخلية )
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من التباين( مما يشير إلى وجود ارتباط أقوى بين استراتيجيات  %21بالمقارنة مع المشكالت الخارجية )

تنظيم االنفعال المعرفية والمشكالت الداخلية. كما وجدت الدراسة عالقة إيجابية بين استراتيجيات إعادة 

الداخلية، وعالقة دالة احصائيًا بين إعادة التركيز التقييم اإليجابي واالجترار واللوم الذاتي والمشكالت 

 اإليجابي والمشكالت الخارجية. 

 (: ايطاليا(Schmidt, et al, 2010  شميدت وآخرون دراسة 3-2-1-3

 Appraisals, emotions and emotion regulation: An integrativeعنوان الدراسة: 

approach )  ،مقاربة تكامليةتنظيم االنفعال: و التقييمات، االنفعاالت( . 

 االنفعاالت، واستراتيجيات تنظيم االنفعال. التقييمات،: دراسة العالقة بين أهداف الدراسة

ومتوسط  23 – 18أعمارهم بين تتراوح ( من طلبة شهادة الدراسة الثانوية، 611: مؤلفة من )عينة الدراسة

االستبيان قبل ثالثة اسابيع من االمتحان للتعرف على من الذكور. طبق عليهم  %28و ،(18،7أعمارهم)

( مدارس من تورين 8ات التي يستخدمونها قبل االمتحان. سحبت من )يتقييماتهم وانفعاالتهم واالستراتيج

 ( مدارس من فلورانس في ايطاليا. 9و)

 Smith and Ellsworth 1985; Smith and)التقييمات ةانهي: استب أدوات: ثالث أدوات الدراسة

Lazarus 1993; Scherer 1993 ،)( نقطة11مقياس االنفعاالت ذي )  يلسورث  Smithلسميث وا 

and Ellsworth’s 1987) ات تنظيم االنفعال مأخوذ من عدة مقاييس هي ياستراتيج(، ومقياس

(COPE, Carver et al. 1989; Brief COPE, Carver 1997; revised Ways of Coping, 

Folkman et al., 1986; Emotion Regulation, Gross and John 2003.) 
مهم  تقييم االمتحان على أنهو انفعاالت القلق والخوف بين  طاارتبوجود بينت الدراسة : نتائج الدراسة

والمواجهة المحتملة كانت منخفضة والنتائج تعتمد على عوامل خارجية، في حين ارتبطت االنفعاالت 

ما ك كانت مرتفعة والضبط الخارجي منخفض. والمواجهة المحتملةااليجابية مع تقدير أن االمتحان مهم 
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باط ايجابي ارتو  ،وتعاطي المخدرات الكبت،ة يراتيجوجود ارتباط ايجابي بين االحباط/ العجز واستأظهرت 

كما  بعاد.أللكنه كان سلبيًا مع ا وتعاطي المخدراتالمشكلة  على بين القلق والخوف واستراتيجيات التركيز

عادة التقييمبين االنفعاالت االيجابية  اً ارتباط توجد  .على المشكلة واستراتيجيات التركيز وا 

 (: كرواتياet al, 2013) ,Sorić سوريك وآخرون  دراسة 3-2-1-4

 Big Five Personality Traits, Cognitive Appraisals and Emotionعنوان الدراسة: 

Regulation Strategies as Predictors of  Achievement Emotions ( سمات الشخصية

 .(ةلمتحصلا نفعاالتال االنفعال كمنبئات باات تنظيم يجرى، التقييمات المعرفية واستراتيالخمسة الكب

وسمات كبت( التقييم، ال )اعادةاالنفعال  واسترتيجيات تنظيمالتقييمات  بين العالقة دراسةهداف الدراسة: أ

 الخمسة الكبرى. الشخصية

من طلبة المدارس الثانوية الكرواتية متوسط  اناث( 341 ذكور، 159)( 511مؤلفة من ) عينة الدراسة:

 .(16.19اعمارهم )

 لبينتريتش وآخرون تقييم قيمة التعلم ،IPIPعوامل الشخصية الخمسة الكبرى مقياس أدوات الدراسة:

(Pintrich, et al., 1991) والذي يتضمن ثمانية (الباحثين اعداد) مقياس تنظيم االنفعال االكاديمي، و ،

 (. Sorić, 2002الخبرة االنفعالية )مقياس و  ,مقاييس فرعية من ضمنها إعادة التقييم، و الكبت

عدم االت انفعمرتفعة من المستويات والإعادة التقييم ارتباط بين  وجودالدراسة  أظهرت: نتائج الدراسة

 مدروسة.ي من االنفعاالت الوأكبت استراتيجية ال د ارتباط بينو وجكما بينت عدم السعادة، القلق، االذالل. 

 أوكرانيا Mihalca&Tarnavska (2113:)دراسة ميهالغا وتارنافسكا  3-2-1-7

 Cognitive Emotion Regulation Strategies and Social Functioning عنوان الدراسة:

in Adolescents  .)استراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية واألداء االجتماعي لدى المراهقين( 
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استراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية واألداء االجتماعي لدى : الكشف عن العالقة بين أهداف الدراسة

 .المراهقين

طالبًا وطالبة تم سحبها بطريقة عشوائية من ثالث مدارس ثانوية متواجدة  378: مؤلفة من عينة الدراسة

 سنة. 16-11، وتتراوح أعمارهم بين في أوكرانياالمنطقة الوسطى ب

تيجيات تنظيم االنفعال المعرفية استرا ةان(، واستبSEPSمقياس مشكالت األداء االجتماعي ) اسة:أدوات الدر 

  .((CERQ-k; Garnefski et al., 2007الصورة الخاصة باألطفال 

أظهرت نتائج تحليل االنحدار المتعدد أن استراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية تعمل  نتائج الدراسة:

ول تتنبأ الكوارثية والقب نّ أكمنبئات بمشكالت األداء االجتماعي واالضطرابات المرتبطة بها. حيث بينت 

ت، بشكل دال الذا بشكل دال احصائيًا بمشكالت األداء االجتماعي، في حين تتنبأ الكوارثية، التخطيط، لوم

االنفعال  عالقة بين استراتيجيات تنظيم وجوداحصائيًا باالضطرابات المرتبطة بهذه المشكالت. كما بينت 

-المعرفية ومشكالت األداء االجتماعي )العالقات مع األقران، الكفاءة االجتماعية، التكيف االجتماعي

 االنفعالي(. 

 امعيةالج النفعالي لدى طالب المرحلةدراسات أجنبية متعلقة بالتنظيم ا 4-4-4

 (: الهندSubramanian, 2008) & Nithyanandanدراسة سوبرامانيان ونيثياناندن  3-2-2-1

 Hardiness and optimism as moderators of cognitive emotionعنوان الدراسة: 

regulation strategies in coping negative life events by adolescents ( الصالبة النفسية

 .قين(لدى المراهباستراتيجيات تنظيم االنفعال في مواجهة أحداث الحياة السلبية  والتفاؤل كمنبئات
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دراسة إلى أي مدى تتنبأ الصالبة والتفاؤل بأنواع استراتيجيات التنظيم االنفعالي لدى أهداف الدراسة: 

فية وغير الفروق بين استراتيجيات التنظيم االنفعالي التكيوتعرف  المراهقين الذين واجهوا احداث حياة سلبية.

 التكيفية لدى المراهقين الذين واجهوا أحداث حياة سلبية.

من الطلبة الذين فشلوا في امتحانات الثانوية ومسجلين بجامعات  اً ( مراهق161من ) : مؤلفةالدراسةعينة 

 لوقت.امن أعراض اكتئاب لفترة معينة من  انو حداث حياة سلبية وعاأخاصة الستكمال دراستهم، وواجهوا 

 سنة. 19-17تتراوح أعمارهم بين 

مقياس  ،Garnefski, et.al, 2002)) وآخرون غارنيفسكيل تنظيم االنفعال المعرفي ةاناستب: أدوات الدراسة

 ,.Scheier, et al)) ير وآخرونلشي مقياس التفاؤل ), (Kobasa, 1982 النفسية لكوباسا الصالبة

1994. 

يل المثال التركيز سب )علىة يكيفتستراتيجيات الالدراسة وجود ارتباط ايجابي بين اال بينت: نتائج الدراسة

ات يااليجابي، إعادة التقييم االيجابي، وضع وجهة نظر( والصالبة والتفاؤل، وارتباط سلبي بين االستراتيج

وجدت أن ا كملكوارثية( مع الصالبة والتفاؤل. سبيل المثال، لوم الذات، االجترار، ا )علىة يكيفتغير ال

تراتيجيات التي سلال استخداماً الصالبة والتفاؤل كانو أكثر في المراهقين الذين حصلوا على درجات مرتفعة 

تفسير لاعلى التخطيط، وضع منظور صحيح و  زالمشكلة مثل إعادة التركيز االيجابي، التركي على تركز

تخدامًا اسالصالبة والتفاؤل كانو أكثر في ن الذين حصلوا على درجات منخفضة المراهقيو  االيجابي.

  تركز على البعد والتجنب انفعاليًا، على سبيل المثال لوم االخرين، االجترار، الكوارثية.التي ستراتيجيات لال
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 أمريكا (Aldo & Hoeksema, 2010):  هويكسيمادراسة الدو و 3-2-2-2

                                Specificity of cognitive emotion regulation strategies: Aالدراسة:  عنوان

transdiagnostic examination  خصوصية استراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية: فحص عبر(

 .تشخيصي(

، إعادة التقييم، الكبتمعرفية )االجترار، نفعال اقة بين أربع استراتيجيات تنظيم العال دراسةأهداف الدراسة: 

 كتئاب، القلق، واضطربات األكل(.أعراض ثالثة اضطربات نفسية )االو حل المشكالت( 

جامعة خاصة من شمال شرق الواليات المتحدة. طلبة ( سحبت العينة من 252مؤلفة من )عينة الدراسة: 

 ناث.الا ( من55.6%)شملت العينة و  ،(18.44)متوسط أعمارهم يبلغ 

التنظيم  ةاناستب ،,.Carver, et al)2292)وآخرون كارفر لمقياس التنظيم االنفعالي  أدوات الدراسة:

 (.2113 وآخرون )ترينورمقياس االستجابة االجترارية و  (2113) وجون لكروساالنفعالي 

 اً كانت أكثر ارتباط (الكبت، و )االجترارالدراسة أن استراتيجيات التنظيم غير التكيفية  أظهرت نتائج الدراسة:

كما كالت(. التقييم، وحل المش )إعادةضطرابات الثالثة بالمقارنة مع استراتيجيات التنظيم التكيفية مع اال

 أن االستراتيجيات غير التكيفية تلعب دورًا مركزيا في علم النفس المرضي.  بينت الدراسة

 (: إيران(Omran, 2011 عمران دراسة 3-2-2-3

 Relationships between cognitive emotion regulation strategiesعنوان الدراسة: 

with depression and anxiety استراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية واالكتئاب  نبي ات)العالق

 (والقلق

ن مفحص الخصائص السيكومترية الستبيان التنظيم االنفعالي المعرفي لدى عينة أهداف الدراسة: 

 دراسة العالقة بين استراتيجيات التنظيم االنفعالي والقلق واالكتئاب.و  يرانيين.اال
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ام قسأ( من طالب المرحلة الجامعية تم سحبهم بطريقة عشوئية من جميع 484) مؤلفة من عينة الدراسة:

 .32-18تراوح أعمارهم بين وت ،جامعة شيراز

لوم الذات واالجترار ارتبطت مع مستوى عال من القلق : بينت الدراسة ان استراتيجيات نتائج الدراسة

مستوى ع من استراتيجيات إعادة التركيز، إعادة التقييم االيجابي، والتخطيط ارتبطت أواالكتئاب، في حين 

 كتئاب.منخفض من القلق واال

 (: ايران (Sajadi, et al, 2012 ساجدي وآخرون دراسة 3-2-2-4

The relationship between Anxiety and Difficulties in Emotion Regulation 

with General Health and Psychological Hardness in Students of Islamic 

Azad University.  سية صالبة النفالصحة العامة والو )العالقة بين القلق وصعوبات تنظيم االنفعال

 د االسالمية(.لدى طلبة كلية أزا

ة النفسية صالبالقلق وصعوبات التنظيم االنفعالي والصحة العامة وال دراسة العالقة بينأهداف الدراسة: 

 د االسالمية.  لدى طلبة كلية أزا

 .   من طالبات جامعة ازاد االسالمية طالبة، سحبت بطريقة عشوائية 161 مؤلفة من الدراسة:عينة 

الصحة  ةان، استب(DERS)التنظيم االنفعاليمقياس صعوبات  ، (BAI)بيك للقلق مقياسأدوات الدراسة: 

 .(AHI) مقياس الصالبة النفسيةو ، (GHQ) العقلية

لتنظيم مقياس ا وجميع أبعادبين القلق احصائيًا عالقة دالة  بينت نتائج الدراسة وجود نتائج الدراسة:

 .لنفسيةوالصالبة اد عالقة بين التنظيم االنفعالي والصحة العقلية و وجأظهرت النتائج االنفعالي. كما 

 دراسات أجنبية مقارنة متعلقة باستراتيجيات التنظيم االنفعالي  4-4-4

 (: كوريا الجنوبية(Kwon, et al, 2013 ون وآخرون دراسة 3-2-3-1
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 Cultural and gender differences in emotion regulation: Relationعنوان الدراسة: 

to depression (لجنس والثقافةتبعًا ل االنفعالفروق في تنظيم ال.)العالقة باالكتئاب : 

الب الجامعات ط لدىعراض االكتئاب أدراسة العالقة بين استراتيجيات التنظيم االنفعالي و أهداف الدراسة: 

 ثقافتين مختلفتين. من

 ( من طلبة الجامعات.سيؤوليا/من كور  381، ميامي أمريكا/من  384مؤلفة من ) عينة الدراسة:

ي كثر استخدامًا الستراتيجية االجترار من االمريكيين، فأ ان الكوريين كانو أ: بينت الدراسة نتائج الدراسة

 النوعين ناث أكثر استخدامًا لكالن االأ أظهرتأيضًا  للغضب من الكوريين. كبتاً حين كان االمريكيين أكثر 

التقييم  بينت أن االرتباط بين إعادةكما ن. وذلك في كال الثقافتي ،(الكبت، و )االجترارمن االستراتيجيات 

الغضب  بتكاالمريكية، في حين كان االرتباط بين مع مقارنة باللعينة الكورية أقوى لدى اعراض االكتئاب أو 

 .الكوريةبالمقارنة مع  أقوى لدى العينة االمريكيةعراض االكتئاب أو 

 هولندا: ((Garnefski & Kraaij, 2006 غارنيفسكي وكرايج دراسة 3-2-3-2

 Relationships between cognitive emotion regulation strategies الدراسة:عنوان 

and depressive symptoms: A comparative study of five specific samples 

ينات كتئاب: دراسة مقارنة بين خمس عالمعرفية وأعراض اال االنفعال بين استراتيجيات تنظيم العالقات)

  .محددة(

بعاً لمتغيري ت استخدام استراتيجيات التنظيم االنفعالي المعرفية فيخمس عينات : المقارنة بين أهداف الدراسة

 كتئاب.دراسة العالقة بين استراتيجيات التنظيم االنفعالي المعرفية وأعراض االو  المرحلة العمرية والجنس،

 المراهقة المتأخرة (،579) المراهقة المبكرة :ي: مؤلفة من خمس أنواع من العينات وهعينة الدراسة

عامًا فما  65-12وقد تراوحت أعمار العينات األربعة بين  (89(، كبار السن)611) (، البالغين1164)
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 65-18والذين تراوحت أعمارهم بين  (311المرضى النفسيين)أما العينة الخامسة فكانت عينة من ، فوق

 عامًا. 

فرعي من مقياس  ومقياس( CERQالمعرفي لغارنيفسكي وآخرون ) تنظيم االنفعال ةانتباس أدوات الدراسة:

( تم استخدامه لجميع العينات باستثناء عينة المسنين ;Derogatis, 1977 SCL-90قائمة األعراض )

 .(Brink, et al., 1982)التي استخدم عليها مقياس االكتئاب للمسنين لبرينك وآخرون 

لقبول، اوجود ارتباط ايجابي بين استراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية ) الدراسة بينت نتائج الدراسة:

ين ب اً ايجابي اً ( وأعراض االكتئاب لدى جميع عينات الدراسة، كما وجدت ارتباطاالجترار، الكوارثية

، المسنين ةاستراتيجيتي لوم الذات، ولوم اآلخرين وأعراض االكتئاب لدى جميع عينات الدراسة باستثناء عين

( في جميع 18-16( والمراهقة المتأخرة )15-12دالة بين عينتي المراهقة المبكرة ) اً فروقوجدت  أيضاً 

المراهقة عينة بين  اً دالةفروق وجدت أيضاً استراتيجيات التنظيم االنفعالي المعرفية لصالح المراهقة المتأخرة. 

لنتائج أن أما فيما يتعلق بالفروق تبعًا لمتغير الجنس بينت االمتأخرة وعينة البالغين لصالح عينة البالغين. 

 عينات.ال الفروق كانت لصالح االناث في جميع استراتيجيات تنظيم االنفعال المعرفية ولدى جميع

 سات أجنبية متعلقة بحل المشكالت لدى طالب المرحلة الثانوية:ادر 4-4-3

 نيجيريا (:(Salami & Aremu, 2002سالمي واريميودراسة  3-2-4-1

 Relationship between problem-solving ability and study الدراسة:عنوان  

behavior   among school-going adolescents in southwestern Nigeria  ( العالقة

 المدارس في جنوب غرب نيجيريا(.مرتادي  نمراهقيالالدراسة لدى  عاداتبين القدرة على حل المشكالت و 

ة الدراسة لدى طالب المدرسة الثانوي عاداتتعرف العالقة بين القدرة على حل المشكالت و أهداف الدراسة:  

 في جنوب غرب نيجيريا.
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سحبت بطريقة عشوائية من و  ،إناث( 215ذكور،  215) طالبًا وطالبة (431مؤلفة من ) عينة الدراسة:  

 . خمس مدارس ثانوية

 الدراسة عاداتمقياس و  ،PSI (Heppnr, 1988) لهبنر حل المشكالت الدراسة: مقياسأدوات   

 .APDI (Akinboye, 1977) ألكينبوي  

عالقة ذات داللة احصائية بين القدرة على حل المشكالت  ودوجالدراسة نتائج بينت : نتائج الدراسة  

 ةحصائية بعادات الدراسإتنبأ بشكل ذو داللة تالدراسة. كما بينت أن القدرة على حل المشكالت  عاداتو 

 .من التباين الكلي %73وتفسر 

 درسات أجنبية متعلقة بحل المشكالت لدى طالب المرحلة الجامعية 4-4-1

 ماليزيا  (:(Yunus, et al, 2006دراسة يونس وأخرون  3-2-7-1

 Problem Solving Abilities of Malaysian University Studentsالدراسة: عنوان 
 لدى طلبة الجامعة الماليزيين(. لةقدرات حل المشك)

يات للمستو  اً لدى طلبة الجامعة الماليزيين تبعوصف وتقييم مهارات حل المشكالت  أهداف الدراسة:

 الدراسية.

 . جامعتين خاصتينو جامعات حكومية، سبع ( سحبت من 3125مؤلفة من ) عينة الدراسة:

 .D’Zurilla and Nezu’s (1992) (SPSI)دزوريال ونيزو مقياس حل المشكالتأدوات الدراسة: 

ذات داللة احصائية في مهارات حل المشكالت بين طلبة السنة  اً الدراسة فروقنتائج  بينت نتائج الدراسة:

األخيرة، والسنة األولى في مختلف مجاالت الدراسة لصالح السنة األخيرة. ال توجد فروق في مهارات حل 

  المشكالت بين طلبة السنة األخيرة والسنوات المتوسطة، وال بين طلبة السنة األولى والسنوات المتوسطة.
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 (: تركيا(Otacioglu, 2008اوغلو اوتاسي دراسة  3-2-7-2

 Prospective Teachers’ Problem Solving Skills and Self-Confidence Levelsعنوان الدراسة: 

 .لدى المعلمين المستقبلي ن( مهارات حل المشكلة ومستويات الثقة بالنفس)

نوعية  وفيما إذا كانت ،ومستويات الثقة بالنفسدراسة العالقة بين مهارات حل المشكالت أهداف الدراسة: 

روق في مهارات دراسة الفوأيضًا التعليم المتلقى يؤثر على مهارات حل المشكالت ومستويات الثقة بالنفس، 

 ول المعلم الجيد.  ات حدحل المشكلة ومستويات الثقة بالنفس تبعًا لمتغيرات الجنس، القسم، التواصل، المعتق

 ةجامعاناث( من طلبة كلية التربية/ 69.6ذكور،  29.3طالبًا وطالبة ) 162مؤلفة من  عينة الدراسة:

  .22-18اتاتورك من قسمي التربية الموسيقية واإلرشاد النفسي تتراوح أعمارهم بين -مرمرة

المقنن على البيئة  Heppner & Peterson 2291مقياس حل المشكالت لهبنر وبترسين  أدوات الدراسة:

المقنن على البيئة التركية Piers-Harris 2242. ومقياس مفهوم الذات لبيرس وهاريس 1993ة التركي

1997. 

فروق ذات داللة إحصائية في مهارات حل المشكالت الدراسة وجود  وضحت نتائجنتائج الدراسة: 

الرشاد ا ومستويات الثقة بالنفس تبعًا لمتغيري الجنس والقسم وكانت هذه الفروق لصالح الذكور وقسم

الدراسة إلى  وخلصت النفسي، كما توجد عالقة سلبية بين مهارات حل المشكالت ومستويات الثقة بالنفس.

  أن نوعية التعليم ذات أثر دال على مهارات حل المشكلة ومستويات الثقة بالنفس.

 (: بريطانيا(Noreen, et al, 2014دراسة نورين وآخرون  3-2-7-3

 Investigating the role of future thinking in social problem solving عنوان الدراسة:

 )التحقيق في دور التفكير بالمستقبل في حل المشكلة االجتماعية(.

 الكشف عن أثر التفكير في النتائج )االجترار( على حل المشكالت االجتماعية. أهداف الدراسة: 
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 عة.من طلبة الجام 86مؤلفة من عينة الدراسة: 

 .(2113 وآخرون )ترينور مقياس بيك لالكتئاب، مقياس االستجابة االجتراريةأدوات الدراسة: 

أظهرت الدراسة أن الذين يمتلكون مستويات عالية من االكتئاب واالجترار كانوا أقل قدرة نتائج الدراسة: 

على توليد حلول فعالة للمشكلة االجتماعية، فالذين لديهم مستويات عالية من االجترار أنتجوا حلواًل أقل 

  فعالية للمشكالت االجتماعية. 

 دراسات اجنبية مقارنة متعلقة بحل المشكالت 4-4-1

 (: أمريكا(D'zurilla, et al, 1998دراسة دزيريال وآخرون  3-2-2-1

)فروق  Age and gendar differences in social problem-solving abilityعنوان الدراسة: 

 العمر والجنس في القدرة على حل المشكة االجتماعية(.

 دراسة القدرة على حل المشكلة االجتماعية تبعًا لمتغيري الجنس والعمر. أهداف الدراسة:

طالبًا وطالبة  914( وعددهم 21-17مؤلفة من ثالث مجموعات عمرية وهي: المراهقين ) عينة الدراسة:

 . مسناً  111( وعددهم 81-61المسنين ) فردًا، 111( وعددهم 55-41من طلبة الجامعة، وسط العمر )

يتضمن و(D'zurilla, et al., 1998).  (SPSI-R): مقياس حل المشكالت االجتماعية اسةأدوات الدر 

قالني، اسلوب لمشكلة العالتوجه السلبي للمشكلة، التوجه اإليجابي للمشكلة، حل ا هي: اييس فرعيةقمخمس 

 سلوب االندفاع/اإلهمال.االتجنب، 

قة المشكالت االجتماعية تزداد في الفترة الممتدة بين المراهالنتائج أن القدرة على حل بينت  :نتائج الدراسة

أن  كما أوضحت(. 81-61)والتي تتراوح بين ر األكبر اعمومرحلة وسط العمر، وتبدأ بالتناقص في األ

درجات األفراد في مرحلة وسط العمر كانت أعلى في التوجه اإليجابي للمشكلة، وأسلوب حل المشكلة 

 والذين )المراهقين( حصلوا على درجات أعلى في التوجه ،ع عينة المسنين والمراهقينالعقالني بالمقارنة م
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الدراسة وجدت  أيضاً السلبي للمشكلة، أسلوب التجنب، أسلوب االندفاع/اإلهمال بالمقارنة مع عينة البالغين. 

تبعًا لمتغير الغين والبفي بعدين هما التوجه السلبي وااليجابي للمشكلة وذلك لدى مجموعتي المراهقين  اً فروق

وكانت هذه الفروق لصالح االناث في التوجه السلبي للمشكلة ولصالح الذكور في التوجه االيجابي الجنس 

سلوب اإلهمال/االندفاع لدى مجموعة المراهقين وكانت لصالح الذكور للمشكلة. كما وجدت فروق دالة في ا

 الذي حصلوا على درجات أعلى من االناث. 

 تعقيب على الدراسات السابقة 4-4

تناولت الدراسات العربية واألجنبية متغيرات البحث )استراتيجيات التنظيم االنفعالي، حل المشكالت(      

ا بمتغيرات متعددة، ولدى عينات من طالب المرحلة الثانوية وطالب مكاًل على حدة في سياق عالقته

د لعدد من الدراسات عبارة عن دراسات ارتباطية مع وجو . وكانت معظم هذه الدراسات المرحلة الجامعية

ين بعالقة الالدراسات هذه تناولت حيث  والتي قارنت بين مراحل دراسية وعمرية مختلفة. ،المقارنة

الصالبة النفسية والتفاؤل والصحة العامة والقلق واالكتئاب لدى طالب استراتيجيات التنظيم االنفعالي و 

درست العالقة بين استراتيجيات التنظيم االنفعالي وأحداث الحياة السلبية والمشكالت و  ؛المرحلة الجامعية

دى طالب ل ومشكالت األداء االجتماعياالنفعالية كالقلق واالكتئاب والتقييمات ونوع الخبرة االنفعالية 

نفعالي والمتغيرات الم اتباط بين استراتيجيات التنظيالمرحلة الثانوية. وبينت العديد من هذه الدراسات وجود ار 

ير الجنس لدى كل متغل الفروق في استراتيجيات التنظيم االنفعالي تبعاً بحثت هذه الدراسات المدروسة. كما 

( وون وآخرون 2111دراسة الموسى )ك ،بعضهاوجدت و  ،الجامعيةالمرحلة من طالب المرحلة الثانوية و 

خر في حين لم يجد بعضها اآل ،طالب المرحلة الجامعية( فروقاً دالة احصائياً ولصالح االناث لدى 2113)

  .وية( لدى طالب المرحلة الثان2111فروقًا كدراسة يعقوب )
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االكتئاب ومركز الضبط واالستدالل كل من بين حل المشكالت و عالقة التناولت الدراسات  أيضاً      

جهيز المعلومات تبين و  ؛المرحلة الجامعيةالمنطقي ومستويات الثقة بالنفس ونوع التعليم المتلقى لدى طالب 

 حدى الدراسات المقارنة عالقة حل المشكالتإبحثت ، و والعادات الدراسية لدى طالب المرحلة الثانوية

ًا بين ثالث مجموعات عمرية تبع خرىأالجمود الذهني لدى طالب المرحلة اإلعدادية والثانوية، كما قارنت ب

ووجدت هذه الدراسات عالقة ارتباطية بين هذه المتغيرات وحل المشكالت باستثناء  .لمتغيري الجنس والعمر

  لتي لم تجد عالقة بين المتغيرين. العالقة بين الجمود الذهني وحل المشكالت االدراسة التي بحثت 

عي اسة الشافدر ك ووجد بعضها،تبعًا لمتغير الجنس في حل المشكالت الفروق أيضًا الدرسات  وبحثت     

)علوان، ووجدت احدها  ،فروقًا لصالح الذكور ((2006(، يونس وآخرون 2112(، منصور)1998)

 على لقدرةا مقياس في اإلناث لصالح الكلية والدرجةواالجتماعي  العقلي المجال في جوهرية اً فروق( 2119

 في حين لم تجد دراسة .الذكور لصالح الوجداني المجال في الجوهرية الفروق وفروقاً  ،المشكالت حل

 1998 دراسة دزيريال وآخرونكما وجدت  .فروق تبعًا للجنس في حل المشكالت ة( أي2111)غائب، 

     .مجموعتي المراهقين والبالغين لدىفروقًا تبعًا للجنس في أساليب حل المشكالت 

من  ؛بعضًا من التضاربوجود  لجنسامتغير بالفروق تبعًا ل المتعلقة الدراساتنتائج  الحظ مني       

ن وات يختلف مضمونها عأدااستخدمت دراسة كل طبيعة األداة، فيذكر:   هيمكن أن تفسر التي سباب األ

 دقة من لالقوالذين يمكن أن ي المرغوبية االجتماعيةعامل و  ،سلوب التقرير الذاتيأاستخدام أيضًا  األخرى،

 أن نكون حذرين لدى تعميمبمكان ولذلك من األهمية . داة المستخدمةاجابات المفحوصين على عبارات األ

  .نتائج كل دراسة ترتبط باجراءاتهاالنتائج، ف

ياغة مشكلة ص النقاط التالية:بالنسبة لما تمت االستفادة منه من تلك الدراسات فيمكن تحديده في و      

 .يم االنفعاليوخاصة المتعلقة باستراتيجيات التنظ تفسير نتائج البحثالبحث وأهميته، اختيار أدوات البحث، 
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 اط اختالف البحث الحالي عن الدراسات السابقةقن 4-3

حل طوات خاستراتيجيات التنظيم االنفعالي و عدة أشكال من هدف البحث الحالي إلى دراسة العالقة بين    

طالقًا من هذه . وانوالمرحلة الدراسّية الجنس متغيريلمتغيرات البحث تبعًا  المشكالت، ودراسة الفروق في

 الدراسات السابقة بالنقاط التالية: عنالحالي البحث  ختلفي األهداف

   محددة أنواععلى دراسة استراتيجيات التنظيم االنفعالي  تتناولالتي الدراسات اقتصرت أغلب، 

لكبت مع إهمال إعادة التقييم وا :دراسة استراتيجيتن هماة، أو نفعالي المعرفيّ استراتيجيات التنظيم االك

درسات في ال تلكيختلف هذا البحث عن وبذلك نفعالي. اآلخرى الستراتيجيات التنظيم اال األشكال

والذي وضعه  ،يالرباع تصنيفالوالتي تم اختيارها بناء على  ،تضمن أنواع أخرى لالستراتيجياتكونه 

 .    (1999) توتيرديلباركنسون و تصنيف 

  فتم اختيار  ،مرحلة المراهقة بما تمثاله من مرحلة نمائية هي  مرحلتين دراسيتينبين هذا البحث قارن

وفي هذا  ؛عينة من بداية المراهقة المتوسطة وعينة من نهاية المراهقة وفقًا للتقسيم السالف الذكر

 . في هذه المرحلة المجال قليلة هي الدراسات التي قارنت بين هاتين الفترتين

 )باستثناء  بين متغيري البحث التي تناولت العالقة ندرة الدراسات العربية واألجنبية )في حدود االطالع

ي فبين استراتيجيات التنظيم االنفعالي وحل المشكالت  بحثت العالقةالتي  (2111سنايدر ) دراستي

سن ما  األطفال فيلدى عينة من وذلك  ،ألثر صعوبة المهمة على كل من المتغييرين ،سياق دراستها

التي درست ( 2114)نورين دراسة و  ،متوسط أعمارهم أربع سنوات ونصفوالبالغ قبل المدرسة، 

  .العالقة بين استراتيجية االجترار وحل المشكالت االجتماعية لدى المراهقين
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 البحث إجراءات-3

 منهج البحث 3-5

المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لطبيعة الدراسة وأهدافها، طالما أنه يوفر على الحالي  البحث اعتمد    

 ،2119ن، بال) يوفرهامجموعة القوانين التي  بواسطةلنا القدرة على المقارنة بين المتغيرات واألشخاص 

ويقوم البحث الوصفي على وصف ما هو كائن، وتفسيره، كما يهتم بتحديد الظروف والعالقات  (.31ص

 (.  134ص ،1987)جابر، كاظم،  تي توجد بين الوقائع من خالل جمع البيانات وتبويبها وتفسيرهاال

 لبحثامجتمع  3-4

الصــــــــــــف  طــــــــــــالبجميــــــــــــع ب األولالمجتمــــــــــــع يتحــــــــــــدد  ،شــــــــــــتمل البحــــــــــــث علــــــــــــى مجتمعــــــــــــيني     

ناثــــــــــاً  والمــــــــــوزعين علــــــــــى  ،( طالبــــــــــًا وطالبــــــــــة11991والبــــــــــالغ عــــــــــددهم ) ،العاشــــــــــر الثــــــــــانوي ذكــــــــــورًا وا 

ــــــــــــــاث،  35) مدرســــــــــــــة 65 ــــــــــــــذكور،  24مدرســــــــــــــة إن مــــــــــــــدارس مختلطــــــــــــــة( مــــــــــــــن  ســــــــــــــتمدرســــــــــــــة لل

 .2114/ 2113دمشـــــــــــــق للعـــــــــــــام الدراســـــــــــــي مــــــــــــدارس الثانويـــــــــــــة العامـــــــــــــة الرســـــــــــــمية فـــــــــــــي مدينـــــــــــــة ال

ــــــــــاني المجتمــــــــــع  يتحــــــــــددو  ــــــــــة الجامعيــــــــــة  مــــــــــن طلبــــــــــةالســــــــــنة الثانيــــــــــة  طــــــــــالبجميــــــــــع ب الث المرحل

ناثــــــــــًا والبــــــــــالغ عــــــــــددهم ) ( كليــــــــــة مــــــــــن كليــــــــــات جامعــــــــــة 17المــــــــــوزعين علــــــــــى )و  ،(24385ذكــــــــــورًا وا 

. يوضـــــــــــح الجـــــــــــدول 2113/2114والتابعـــــــــــة جغرافيـــــــــــًا لمدينـــــــــــة دمشـــــــــــق للعـــــــــــام الدراســـــــــــي  ،دمشـــــــــــق

 :والمرحلة الدراسية الجنس يمتغير لين وفقًا يالتالي توزيع كل من المجتمعين األصل

 الدراسيةوالمرحلة  الجنس يمتغير لتوزيع المجتمعين وفقاً ( 1) جدول

 االناث الذكور العدد الكلي المجتمع األصلي
 2723 4620 17667 المرحلة الثانوية
 13261 11764 24367 المرحلة الجامعية
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 عينة البحث 3-4

المرحلة الثانوية  طالب طالبًا وطالبة موزعين على عينة من( 1282تكونت عينة البحث من )      

طريقة المرحلة الثانوية بعينة سحب تم . (السنة الثانية) المرحلة الجامعية عينة من طالبو  (الصف العاشر)

( 551بلغت )قد و  من تعداد المجتمع. %5بة بنسو  طبقاته في العينة، تم تمثيل المجتمع بكافةبحيث  طبقية

 سبعو  ،مدارس ذكور ستثانوية منها ( مدرسة 14ذكور( موزعة على ) 249إناث،  311طالبًا وطالبة )

يقة وفقاً للطر المدارس  بمعدل شعبة من كل مدرسة. وتم سحب عينةو  ،مختلطةواحدة ومدرسة  ،مدارس إناث

ية، الجنوبية، )الشمال جغرافيةمناطق خمس  المتمثلة بتقسيم مدينة دمشق إلى المتبعة من قبل وزارة التربية

مع مراعاة  ة،منفصل أوراقسماء المدارس على أالشرقية، الغربية، الوسطى( بطريقة القرعة من خالل كتابة 

 الوزن النسبي لكل منطقة لضمانالفصل بين مدارس الذكور ومدارس االناث لكل منطقة جغرافية، ومرعاة 

 :والجنس يةالجغرافحسب المنطقة  المرحلة الثانوية توزيع عينةالتالي جدول اليوضح  . تمثيلها الصحيح

 الجنسو  جغرافيةحسب المنطقة الالمرحلة الثانوية توزيع عينة ( 2) جدول

المجموع  المنطقة الجغرافية
 الكلي

عدد  العينة االناث الذكور
 المدارس

 النسبة االناث ذكور

 %17.32 31 22 2 70 220 716 1147 المنطقة الوسطى

 %10.61 27 36 2 66 1277 073 1676 الجنوبيةالمنطقة 

 %27.67 27 77 2 117 1262 667 2261 المنطقة الشمالية

 %20.20 67 27 4 150 1002 1216 2988 المنطقة الشرقية

 %23.61 72 07 4 131 1123 1485 2608 المنطقة الغربية

 %177 301 249 14 550 2723 4620 17667 المجموع الكلي

  

من  %3بنسبة  من كليات جامعة دمشق)قدامى وجدد( السنة الثانية  طالبعينة من  تحديدكما تم      

وسحب مفرداتها بطريقة متيسرة عرضية لعدم القدرة على تحقيق العشوائية  ،تعداد المجتمع بطريقة طبقية
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( 14ذكور( سحبت من ) 333إناث،  399( طالبًا وطالبة )732دها )ابلغ تعدوقد  .في اختيار الطالب

لعلوم وهي: كليات اتمثل طبقات أنواع من الكليات  بعد أن قسمت إلى أربع ؛جامعة دمشقكلية من كليات 

ن النسبي مع مرعاة الوز  ،م الطبية، كليات العلوم الهندسيةاإلنسانية، كليات العلوم األساسية، كليات العلو 

كل ل الذكور واإلناثألعداد ة الوزن النسبي عااإضافة إلى مر  ،لكلياتاألربع لنواع ألعداد الطالب في األ

يري متغوفقًا ل عينة المرحلة الجامعية. يبين الجدول التالي توزيع (9الملحق رقم) ربعةنواع األنوع من األ

                                                                               نوع الكلية:الجنس و 

 نوع الكليةمتغيري الجنس و وفقاً لتوزيع عينة المرحلة الجامعية  (3) جدول

العدد  نوع الكلية
 الكلي

عينة  االناث الذكور
 الذكور

عينة 
 االناث

العينة 
 الكلية

 النسبة

 %74.23 360 247 172 6172 7112 13264 العلوم االنسانية
 %27.67 173 06 07 2222 2463 7116 العلوم األساسية

 %6.66 27 37 37 1147 627 2177 الطبية العلوم
 %17.66 110 41 02 1362 2726 3660 العلوم الهندسية

 %177 032 366 333 13376 11764 24367 المجموع

      
( مـــــــــــــــن الـــــــــــــــذكور 582(، مـــــــــــــــوزعين علـــــــــــــــى )1282العـــــــــــــــدد الكلـــــــــــــــي للعينـــــــــــــــة ) يصـــــــــــــــبحوبـــــــــــــــذلك 

شـــــــــــر( والــــــــــــذين )الصــــــــــــف العا المرحلــــــــــــة الثانويـــــــــــة طـــــــــــالب( مــــــــــــن 551( مـــــــــــن اإلنـــــــــــاث، و)711و)

ــــــــــــين  ( مــــــــــــن 732)وعامــــــــــــًا،  15.83عامــــــــــــًا ومتوســــــــــــط أعمــــــــــــارهم  16و 15تراوحــــــــــــت أعمــــــــــــارهم ب

ــــــــــة طــــــــــالب ــــــــــة الجامعي ــــــــــذين تراوحــــــــــت أعمــــــــــارهم بــــــــــين  المرحل ــــــــــة( وال عامــــــــــًا  22و 19)الســــــــــنة الثاني

نســـــــــــــب توزيـــــــــــــع العينـــــــــــــة تبعـــــــــــــًا التـــــــــــــالي شـــــــــــــكل اليوضـــــــــــــح عامـــــــــــــًا.  21.16ومتوســـــــــــــط أعمـــــــــــــارهم 

 :رحلة الدراسيةمالجنس وال غيريلمت
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 الجنس والمرحلة الدراسية متغيريل( توزيع العينة تبعًا 1) شكل

 وخصائصها السيكومترية أدوات البحث 3-3

اســـــــــــتراتيجيات التنظـــــــــــيم االنفعـــــــــــالي  ةاناســـــــــــتبيشـــــــــــتمل البحـــــــــــث الحـــــــــــالي علـــــــــــى أداتـــــــــــين همـــــــــــا:      

ـــــــــــــــــاس و  وخصائصـــــــــــــــــهما  يناتـــــــــــــــــفيمـــــــــــــــــا يلـــــــــــــــــي وصـــــــــــــــــف لهـــــــــــــــــاتين األد ،حـــــــــــــــــل المشـــــــــــــــــكالتمقي

 .السيكومترية

ــتب 3-3-5 ــتراتيج ةاناسـ ــاليياسـ ــيم االنفعـ ــها  ات التنظـ وخصائصـ

 :السيكومترية

     : استراتيجيات التنظيم االنفعالي ةاناستب وصف 3-3-5-5

تراتيجيات اس استبانةبهذه األدوات  تتحدد. و نكليزيةأدوات بصورتها اال ثالث إلى  بالرجوع اتم اعداده 

تتألف من تسع استراتيجيات معرفية لتظيم االنفعال موزعة و  2112لغارنيفسكي وآخرون  التنظيم االنفعالي

اتيجيات البحث الحالي أربع استر في منها  ستخدم ا   .عبارات لكل استراتيجية أربعبمعدل ( عبارة  36على )

عبارتان  نهامحذفت والتي و  ،يجابيالتركيز االو ، عبارات أربع هاوعدد جتراراالو، ثالث عبارات القبولهي: 

ثالث  هاصبح عدديوبذلك  ،لتقليل من التكرارلة إعادة التقييم اإليجابي يعبارة من استراتيجإليها وأضيفت 

المرحلة الجامعية المرحلة الثانوية عينة الذكور عينة اإلناث

%57.098

%42.901 %45.397

%54.602
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 ،وم الذاتعبارة من استراتيجية لإليها وأ ضيفت  عبارتانمنها حذفت التي  ارثيةالكواستراتيجية  .عبارات

 .عبارات ها ثالثعبارات هايصبح عددوبذلك 

المستخدمة في دراسة يعقوب  2113 جونلكروس و  التنظيم االنفعالي ةاستبانيضًا تم االستفادة من أ     

)يعقوب،  بيرالتع كبتو   المعرفي تقيس استراتيجيتي إعادة التقييمعبارات ( 11تتكون من )التي و  ،((2011

الث عبارات ثالتي تألفت من و  ،المعرفيستراتيجية إعادة التقييم ا البحث الحالي تضمن (.459، ص2111

ات التنظيم االنفعالي استراتيجي ةاناستب في المتضمنةعبارة من استراتيجية إعادة التقييم اإليجابي  أضيف إليها

إحدى ليها إ أضيف ،( عبارات3)استراتيجية الكبت وتضمنت و  عبارات. أربع هاليصبح عدد ،المعرفية

 ،قليل من التكرارتلل ،مقياس استراتيجيات المواجهةفي  المتضمنةالتنفيس االنفعالي استراتيجية عبارات 

  .ربع عباراتعباراتها أ يصبح عدد ، وبذلكتحمل معنى الكبتل تعديالً  جري عليهاأو 

تألف يو   (Carver, et al, 1989)وآخرون  كارفرعده أ والذي ات المواجهةيجاستراتيمقياس وأخيرًا      

 .(Carver, et al., 1989, p.267)بنود  أربع منهاستراتيجية لكل ا( 13( عبارة موزعة على )52)من 

عي البحث عن الدعم االجتماإحداها استراتيجية تضمنت األداة في البحث الحالي استراتيجيتي مواجهة 

يل لتقللعبارة منها عبارات حذفت  أربعتتألف من و  seeking of emotional social supportاالنفعالي 

ي بالمشاركة استراتيجيات التنظيم االنفعال هذه االستراتيجية في أدبيات ذكر أنه تتم تسميةي  و . التكرارمن 

العقلي  باطاالرتفك فهي األخرى أما االستراتيجية  ولذلك سميت بهذا االسم في األداة الحالية. ،االجتماعية

mental disengagement  ذلك ميت بولذلك س ،لهاءباال في أدبيات استراتيجيات التنظيم االنفعاليوالتي

  .في البحث الحالي

 ذات إعادة التقييمهي:  استراتيجيات ثمانعبارة موزعة على  (28)النهائي من  شكلهااألداة ب تتألف     

، (25-18-11-2ذات االرقام ) جترار، اال(17-9-1ذات األرقام ) ، القبول(27-23-15-7األرقام )
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-22-14-6ذات األرقام ) ، االلهاء(19-11-3) يجابي، التركيز اال(21-12-4ذات األرقام ) ارثيةالك

وتم اختيار  .(21-13-5ذات األرقام ) جتماعيةالمشاركة اال، (28-24-16-8ذات األرقام ) ، الكبت(26

اإلطار النظري السابق ذكره في ( 1999) توتيرديلباركنسون و هذه االستراتيجيات بناء على تصنيف 

 . للبحث

درجات تتراوح  تعطى عبارات أربع، الكبت من االلهاءجترار، تكونت استراتيجيات إعادة التقييم، االوبهذا    

ية من يجابي، المشاركة االجتماعاستراتيجيات القبول، الكوارثية، التركيز االفي حين تكونت ، 4-1بين 

ها جابة عنتتراوح احتماالت اإلو  جميع هذه العبارات إيجابية .4-1وتعطى درجات تتراوح بين  عبارات ثالث

 بين )ال تنطبق أبدًا، تنطبق بدرجة بسيطة، تنطبق بدرجة متوسطة، تنطبق بدرجة كبيرة(. وتتراوح الدرجات

في  (.48)وتعطى درجة كلية تبلغ  ،درجة 12-3بين  ثالث عباراتعدد عباراتها  البالغلالستراتيجيات 

، وتعطى درجة كلية درجة 16-4بين عبارات  أربععدد عباراتها البالغ حين تتراوح درجات االستراتيجيات 

 . درجة (112) ـب لألداةالدرجة الكلية تتحدد ، وبذلك (64تبلغ )

 الخصائص السيكومترية الستبانة استراتيجيات التنظيم االنفعالي 3-3-5-4

من  فةتطبيقها على عينة مؤلبواسطة استخراج معامالت صدقها وثباتها تم  ،تهالتحقق من صالحيل     

من  (الصف العاشرالمرحلة الثانوية ) طالبطالبًا وطالبة من  (51) موزعة على وطالبة، اً ( طالب111)

المرحلة الجامعية  طالب من( طالباً وطالبة 51)على ، و ناثبسام بكورة للذكور وعثمان بن عفان لال ستيمدر 

كليات هي: كلية التربية، كلية العلوم، كلية طب األسنان، كلية الهندسة  من أربع سحبت ،(السنة الثانية)

، واختيرت بحيث تمثل التقسيم الرباعي ألنواع الكليات )كليات العلوم األساسية، المدنية في مدينة دمشق

ذي استغرقه وفيما يتعلق بالوقت ال .لطبية، كليات العلوم الهندسية(كليات العلوم اإلنسانية، كليات العلوم ا

 13عبارة، نجد أنه تراوح بين ) (68)والتي بلغت  ،الطالب لالنتهاء من اإلجابة على عبارات األداتين
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والمرحلة  جنستبعًا لمتغيري الستطالعية توزيع العينة االالجدول التالي بين ي دقيقة لكال العينتين. 16)و

 الدراسية:

 والمرحلة الدراسية الجنس يالعينة االستطالعية تبعاً لمتغير توزيع ( 4) جدول

 المجموع الذكور االناث العينة المرحلة
 77 27 27 طلبة المدارس الثانوية المرحلة الثانوية

 
 

 المرحلة الجامعية

 12 2 2 كلية التربية
 13 2 0 كلية طب األسنان

 13 2 0 الهندسة المدنيةكلية 
 12 2 2 كلية العلوم
 177 46 71 المجموع

 

 استراتيجيات التنظيم االنفعالي ةانالستبدراسة الصدق  4-4-1-2-1

 صدق المحكمين )الصدق الظاهري(: 3-3-5-4-5-5

لظاهر ال ختبار من الكلمة، ألنه يدل على ما يقيسه االالصدق الظاهري ليس صدقًا بالمعنى العلمي ل     

(. 98ص ،1982على ما يقيسه بالفعل، إال أنه ذا فعالية في موقف القياس )أبو حطب، سيد عثمان، 

ويعرفه عاّلم بأنه:" رفع استثارة المفحوصين للحد األقصى لتقبل المقياس ولضمان تعاون المفحوصين في 

مجموعة من الخبراء، أو المحكمين من  ويتم التأكد منه من خالل عرض األداة على الموقف اإلختباري"

(. والجراء صدق المحكمين، تم بداية التأكد من سالمة 313، ص2117محمود،ذوي االختصاص والخبرة )

ا المترجمة بدون ارفاقها بصورتهاألداة  تضعر الترجمة بعرضها على محكم باللغة االنكليزية، ومن ثم 

موضوع لبيان مدى تمثيله لمن أساتذة كلية التربية/جامعة دمشق على عدد من السادة المحكمين االنكليزية 

يبين الجدول التالي العبارات التي طرأت عليها تعديالت بناء على أراء السادة األداة ومدى مالئمته للعينة. 

 المحكمين:
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 المحكمينبناء على أراء السادة المعدلة  استراتيجيات التنظيم االنفعالي ةان( عبارات استب7)جدول 

 :الصدق الذاتي 3-3-5-4-5-4

بلغ قد و  ،(553، 1986)السيد،  ختباريقاس الصدق الذاتي بحساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات اال     

ال إحصائيًا وهو د ، (0.942) وبذلك يساوي الصدق الذاتي(، 0.120)وفق ألفا كرونباخ  معامل الثبات

 صدق الذاتي.الب ستبانةا يشير إلى تمتع اإلمم

 صدق المقارنات الطرفية )الصدق التمييزي(:  3-3-5-4-5-4

حصائي يعبّ »بأنه  ويعّرف     تفريق ومدى قدرة البند على التمييز أو ال ،ر عن درجة الحساسيةمفهوم كمي وا 

بين األفراد في ذلك الجانب أو المظهر من السمة التي يتصدى لقياسها، وذلك من خالل مقارنة الفئات 

 (.86، ص2116)ميخائيل،  «المتطرفة في المقياس نفسه

من  %25وأدنى من الدرجات  %25: أعلى جزأينمقارنة طرفية بين  راءجإفي البحث الحالي تم      

 (ت)والذي يستخدم كبديل عن اختبار للمجموعات المستقلة،  مان وتنيباستخدام اختبار وذلك  ،الدرجات

لها لرتب، أو درجات يمكن تحوي عندما تكون البيانات التي تم الحصول عليها مجرد رتب،للعينات المستقلة 

-487، 1986تجانستين )السيد، عينتين غير معندما يكون توزيع البيانات غير طبيعي، أو عندما تكون الأو 

 للعينات المستقلة: مان وتنييظهر الجدول التالي نتائج اختبار  (.488

 نص العبارة بعد التعديل نص العبارة قبل التعديل

 أعتقد بأنه من األفضل لي تقبل ما حدث. أعتقد بأنني يجب أن أتقبل ما حدث.

 أتحدث إلى شخص ما حول مشاعري حتى أفهمها. أتحدث إلى شخص ما حول مشاعري.

 سلبية. أنام أكثر من المعتاد عندما أحس بمشاعر أنام أكثر من المعتاد.

 فأنني أفكر فيه بطريقة اً ضاغط اً عندما أواجه موقف
 تساعدني لكي أبقى هادئا.

عندما أواجه موقفًا ضاغطًا أفكر فيه بطريقة تبقيني 
 هادئًا.
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استبيان استراتيجيات  من درجات %27وأدنى  %27أعلى للمقارنة الطرفية بين  مان وتنينتائج اختبار  (2) جدول

 التنظيم االنفعالي

 مستوى الداللة Uقيمة  متوسط الرتب مجموع الرتب حجم العينة المتغيرات

 13.77 371 27 %27أدنى 
0.000 7.777 

 47 1767 27 %27 أعلى

وجود فروق بين العينتين  يظهر( مما 7.777دالة عند مستوى داللة ) Uقيمة  يبين الجدول السابق أنّ 

 . بصدق تمييزي ستبانةتمتع األولصالح العينة ذات الدرجات األعلى، وبالتالي ت

 العاملي الصدق 3-3-5-4-5-3

تم اجراء التحليل العاملي ألبعاد االستبانة بهدف استخالص العوامل التي تصف مجموعة المتغيرات الداخلة 

 في التحليل. يبين الجدول التالي مصفوفة العامل والجذر الكامن والتباين المفسر لألبعاد :

 ألبعاد االستبانة المفسر( مصفوفة العامل والجذر الكامن والتباين 0جدول )

 التباين المفسر الجذر الكامن التشبعات أبعاد االستبانة  
1 

45154 51.93% 

 15817 القبول

 15582 االجترار

 15776 إعادة التركيز االيجابي

 15822 الكوارثية

 15753 المشاركة االجتماعية

 15418 االلهاء

 15715 إعادة التقييم المعرفي

 15786 الكبت

يالحظ من الجدول السابق أّن هناك عامل واحد ويمكن تسمية هذا العامل بعامل استراتيجيات التنظيم 

( والتباين المفسر 4.154االنفعالي الذي ينطوي على أنواع عدة لالستراتيجيات. وكان الجذر الكامن له )
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نود كما تم حساب تشبعات ب. الصدق العامليتمتع االستبانة بإلى  ، وتشير هذه النسبة (%51.93له )

 االستبانة وجذرها الكامن والتباين المفسر لها. يبين الجدول التالي هذه التشبعات:

 استراتيجيات التنظيم االنفعالي استبانةن والتباين المفسر لبنود أبعاد ( مصفوفة التشبعات والجذر الكام6جدول )

 

 

 التباين المفسر الجذر الكامن التشبعات البنود أبعاد االستبانة

 القبول
Q1 15688 

1.452 48.4% Q2 15652 

Q3 15744 

 االجترار

Q4 15649 

1.70 42.5% Q5 15681 

Q6 15672 

Q7 15599 

إعادة التركيز 
 االيجابي

Q8 15662 

1.42 47.33% Q9 15736 

Q10 15662 

 الكوارثية
Q11 0.687 

1.24 41.38% Q12 0.586 

Q13 0.633 

المشاركة 
 االجتماعية

Q14 0.712 

1.41 40% Q15 0.690 

Q16 0.653 

 االلهاء

Q17 0.744 

1.06 44.07% Q18 0.685 

Q19 0.626 

Q20 0.613 

إعادة التقييم 
 المعرفي

Q21 0.669 

1.07 42.7% Q22 0.609 

Q23 0.705 

Q24 0.622 

 الكبت

Q25 0.773 

1.06 44.7% Q26 0.745 

Q27 0.608 

Q28 0.506 
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العاملي  لى الصدقإمما يشير  جيد،يالحظ من الجدول السابق أن جميع تشبعات البنود وتباينها المفسر 

 لالستبانة. 

 استراتيجيات التنظيم االنفعاليالستبانة دراسة الثبات  3-3-5-4-4

 بالتجزئة النصفية: الثبات 3-3-5-4-4-5

تعتمد هذه الطريقة على تجزئة االختبار إلى نصفين متكافئين بعد تطبيقه على مجموعة واحدة. وهناك      

قد أو  ،فقد يستخدم النصف األول من االختبار في مقابل النصف الثاني .عدة طرق لتجزئة االختبار

تباط ر ثم يحسب معامل اال سئلة ذات األرقام الزوجية،ابل األالفردية في مق األرقام تستخدم األسئلة ذات

 ،2116، سنح"بيرسون" بين الجزأين، ويصحح بإحدى معادالت التصحيح كمعادلة سبيرمان براون وجتمان )

   (. 7ص

 إلى جزأين، يمثل األول األسئلة الفردية ويمثل الثاني األسئلة األداةفقرات  تجزأتم في البحث الحالي ت    

 ،ب معامل االرتباط بين مجموع درجات األسئلة الفردية ومجموع درجات األسئلة الزوجيةاحسثم تم  ،ةالزوجي

 .(1.82بلغت قيمته )قد و  ،براون –رتباط بمعادلة بيرسون حح معامل اإلوص  

 : حساب االتساق الداخلي باستخدام معادلة ألفا كرونباخ 3-3-5-4-4-4

يعتمد االتساق الداخلي على أي مدى ترتبط الوحدات أو البنود مع بعضها بعضًا داخل االختبار،       

(، ومعادلة ألفا 21كما يعتمد على ارتباط كل بند مع االختبار ككل. وتعد معادلة كودر وريتشاردسون رقم )

الت معامألفا كرونباخ كرونباخ من أكثر المعادالت استخدامًا لقياس االتساق الداخلي. وتعبر معادلة 

بين أي جزأين من أجزاء االختبار، وتشترط أن يقيس االختبار سمة واحدة فقط، وأن تكون رتباط الثنائي اال

في هذه األداة، ح سب االتساق الداخلي  .(9-8ص ص ،2116اإلجابة عليه ذات خيارات متعددة )حسن، 
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اة وفق دثبات الدرجة الكلية واألبعاد لألمعامالت  التالي جدولال باستخدام معادلة ألفا كرونباخ. يوضح

 :معادلة ألفا كرونباخ

 وفق ألفا كرونباخ الدرجة الكلية واألبعاد الستبيان استراتيجيات التنظيم االنفعاليمعامالت ثبات  (6) جدول

 االجترار القبول البعد
التركيز 
 االيجابي

 االلهاء المشاركة الكوارثية
إعادة 
 التقييم

 الكبت
الثبات 
 الكلي

درجة 
 الثبات

7.272 7.773 7.270 7.422 7.007 7.437 7.463 0.532 7.047 

في  ،(1.745)بلغت الدرجة الكلية لمعامل الثباث باستخدام ألفا كرونباخ  يظهر الجدول السابق، أنّ      

إلى تمتع األداة بدرجة  (. تشير هذه القيم0.11و، 0.22حين تراوحت معامالت ثبات أبعاد األداة بين )

  .وبالتالي صالحية األداة لالستخدام ،مقبولة من الثبات

 وخصائصه السيكومترية مقياس حل المشكالت 3-3-4

 :حل المشكالتمقياس  وصف 3-3-4-5

اما بتصميمه من خالل تطبيقه وق 1662Petersen  (Heppner and) 1982عام  نيهبنر وبترس هعدأ     

، 1998)الشافعي، عبارة  32، ويتألف المقياس من عاماً  19من الطالب متوسط أعمارهم على أربع عينات 

 حمدي قام نزيه. مدى استخدام مهارات عملية في حل المشكالت الشخصية في واقع الحياة( تقيس 76ص

 حساببأيضاً قام و ، صدق المحكمين بطريقةتأكد من صدقه و ردنية، على البيئة االه تقنينره و يطو ( بت1998)

 األردنية، فكانت الجامعة في التربية كلية طلبة من طالباً  56 من خالل تطبيقه على اإلعادة بطريقة هثبات

 ألفا كرونباخباستخدام معادلة ثباته  تم حساب كما ،(1.86) بين التطبيقين بيرسون رتباطالا معامل قيمة

 (.538، 2111)مقدادي، أبو زيتون،  .(1.91)والتي بلغت 
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التوجه  :( عبارة موزعة على خمسة أبعاد تقابل خطوات حل المشكلة وهي41يتألف المقياس من )و      

ال تنطبق تتراوح احتماالت اإلجابة عنها بين )و القرار، التقييم.  ذالعام، تعريف المشكلة، توليد البدائل، اتخا

الة الفقرات طى األوزان في حتع .(أبدًا، تنطبق بدرجة بسيطة، تنطبق بدرجة متوسطة، تنطبق بدرجة كبيرة

 ،تجاه السالبفي حالة الفقرات ذات االيتم عكس األوزان و  ،(4-1تجاه الموجب درجات تتراوح بين )ذات اال

، 32، 31، 31، 26، 24، 21، 16، 14، 13، 11، 9، 8، 5) :الفقرات السالبة على المقياس هيو

(، وتتراوح كل درجة فرعية 161-41المقياس بين )تتراوح الدرجة الكلية على  (.41، 38، 37، 36، 35

على نقص في مهارة حل المشكالت والدرجات  اً مؤشر درجة ( 81-41)بين تعد الدرجات و  ،(32-8بين )

 (.1998حمدي، ) كفاءة في حل المشكالتعلى ال اً درجة مؤشر ( 161-81)بين 

 :أبعاد تقابل خطوات حل المشكلة وهي موزعة على خمس اً بند (36)من بشكلها النهائيداة األ تتألف       

 معامالت النخفاض عبارات( 4)حذف  تم القرار، التقييم. ذالتوجه العام، تعريف المشكلة، توليد البدائل، اتخا

 عنة جابتتراوح احتماالت االألفا كرونباخ. و  باستخدام معادلة للبنود االحصائي التحليل أظهر كما تمييزها

تعطى و  .بين ال تنطبق أبدًا، تنطبق بدرجة بسيطة، تنطبق بدرجة متوسطة، تنطبق بدرجة كبيرةالبنود 

، أما في حالة الفقرات ذات االتجاه (4-1األوزان في حالة الفقرات ذات االتجاه الموجب درجات تتراوح بين )

، 21، 17، 15، 14، 12، 11، 8، 7: )الفقرات السالبة على المقياس هيو ،األوزانالسالب يتم عكس 

 سلمقيا الفرعية األبعاد بنود أرقامالتالي جدول اليبين (. 36، 34، 33، 32، 31، 27، 26، 23، 22

 :المشكالت حل
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 ( أرقام بنود األبعاد الفرعية لمقياس حل المشكالت17) جدول

 رقم العبارة المقياس الفرعي
 32، 20، 22، 10، 14، 6،7، 1 التوجه العام

 33، 26، 23، 16، 17، 2،2 تعريف المشكلة
 34، 26 ،16،24، 17، 11، 0،3 توليد البدائل
 37، 37، 27، 27، 12، 4 اتخاذ القرار
 32، 31، 22، 21، 12، 13، 6 التقييم

 
العام لبعدي التوجه فرعية ال اتدرجال(، وتتراوح 144-36تتراوح الدرجة الكلية على المقياس بين )     

-6(، ولبعد اتخاذ القرار بين )28-7) والتقييم بين، ولبعدي تعريف المشكلة (32-8بين )البدائل  وتوليد

24 .) 

 الخصائص السيكومترية لمقياس حل المشكالت 3-3-4-4

  دراسة الصدق لمقياس حل المشكالت 3-3-4-4-5

 :صدق المحكمين 3-3-4-4-5-5

حذف تلم  .(1)الملحق رقم مالئمتها للعينةلبيان مدى لى عدد من السادة المحكمين ع المقياسعرض      

دخ ،أي عبارة من عبارته يبين  .بناء على آراء السادة المحكمينعلى العبارات العديد من التعديالت  تلوا 

  تعديالت عليها بناء على أراء المحكمين: ادخلتالجدول التالي العبارات التي 
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 مقياس حل المشكالت بناء على آراء السادة المحكمينالمعدلة على عبارات ال( 11) جدول

 نص العبارة بعد التعديل نص العبارة قبل التعديل

 أفكر ببدائل إيجابية لحل المشكلة. أفكر بكافة البدائل التي قد تصلح لحل المشكلة
أعتقد بأن لدي القدرة على التعامل مع مشكالت 

 الحياة اليومية.
لدي القدرة على التعامل مع مشكالت الحياة 

 اليومية.

 أجد من الصعب التفكير في حلول متعددة للمشكلة
أجد صعوبة في التفكير بحلول متعددة 

 للمشكلة.
أصر على تنفيذ الحل الذي توصلت إليه حتى 

 عندما يظهر لي فشله في حل المشكلة.
 أصر على تنفيذ الحل الذي توصلت إليه حتى

 لو كان فاشال وغير مجديًا.

 :الصدق الذاتي 3-3-4-4-5-4

مّما  ،وهو دال إحصائياً  ،(0.220) ألداةالصدق الذاتي ل وبذلك يبلغ ،(0.910معامل ثبات االختبار )بلغ 

 يشير إلى صدق المقياس.

 صدق المقارنات الطرفية )الصدق التمييزي(:  3-3-4-4-5-4

من الدرجات، أدنى  %25: أعلى وهي عينتين للتأكد من الصدق التمييزيمقارنة طرفية بين تم اجراء 

اختبار  نتائج يبين الجدول التالي .للمجموعات المستقلة مان وتنيمن الدرجات باستخدام اختبار  25%

 : مان وتني

 مقياس حل المشكالت درجاتمن  %27وأدنى  %27أعلى للمقارنة الطرفية بين  مان وتنينتائج اختبار  (12) جدول

 مستوى الداللة Uقيمة متوسط الرتب مجموع الرتب حجم العينة المتغيرات
 13.77 371 27 %27أدنى 

0.000 7.777 
 36 607 27 %27أعلى 

 وجود فروق بين العينتين يظهر( مما 7.777دالة عند مستوى داللة ) Uقيمة  يبين الجدول السابق أنّ 

 . داة بصدق تمييزيتمتع األ، وبالتالي تلصالح العينة ذات الدرجات األعلى
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 دراسة الثبات لمقياس حل المشكالت 3-3-4-4-4

 الثبات بالتجزئة النصفية: 3-3-4-4-4-5

إلى جزأين، يمثل الجزء األول األسئلة الفردية ويمثل الجزء الثاني األسئلة  المقياسفقرات تجزأت  تتم    

اط بمعادلة رتبصحح معامل اإلو  ،ب معامل االرتباط بين األسئلة الفردية ودرجات األسئلةاحستم و  ،الزوجية

 (. 1.841وبلغت قيمته ) ،براون –بيرسون 

 : حساب االتساق الداخلي باستخدام معادلة ألفا كرونباخ 3-3-4-4-4-4

عبارات معامالت  أربعوجود ح سب االتساق الداخلي باستخدام معادلة ألفا كرونباخ، وكشف عن      

أركز انتباهي على النتائج الفورية للحل وليس على النتائج وهي: ( 1.21)بحث تقل عن تمييزها منخفضة 

يجابية للحل الذي أميل اليه، أحرص على استخدام عبارات محددة في حصر تفكيري بالجوانب اإلأالبعيدة، 

ذه العبارات ، تم حذف هى حل معيننتبأوصف المشكلة، أحاول التنبؤ بما سوف تكون عليه النتائج قبل أن 

 لية واألبعاد لمقياسالجدول التالي معامالت ثبات الدرجة الك يظهر .عبارة 36ليصبح عدد عبارات المقياس 

 لمشكالت:حل ا

 واألبعاد لمقياس حل المشكالت وفق ألفا كرونباخالدرجة الكلية معامالت ثبات  (13) جدول

تعريف  التوجه العام البعد
 الكلي التقييم اتخاذ القرار توليد البدائل المشكلة

 7.607 7.210 7.722 7.272 7.470 7.214 الثبات

     
، (1.875) للدرجـــــــــة الكليـــــــــة بعـــــــــد حـــــــــذف العبـــــــــارات األربـــــــــع بلغـــــــــت قيمـــــــــة معامـــــــــل ألفـــــــــا كرونبـــــــــاخ 

ممــــــــــا يشــــــــــير إلــــــــــى تمتــــــــــع  .1.65و 1.457 بــــــــــين وتراوحــــــــــت معــــــــــامالت الثبــــــــــات ألبعــــــــــاد المقيــــــــــاس

 ، واألداة صالحة للتطبيق على العينة.بدرجة جيدة من الثباتالمقياس 
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 لبحثالمستخدمة في ااألساليب اإلحصائية 

إلــــــــــــى تعــــــــــــرف العالقــــــــــــة بــــــــــــين اســــــــــــتراتيجيات التنظــــــــــــيم االنفعــــــــــــالي  الحــــــــــــالي هــــــــــــدف البحــــــــــــث      

ــــــــــة عينــــــــــة مــــــــــن طــــــــــالب المشــــــــــكالت لــــــــــدى عينــــــــــة مــــــــــن طــــــــــالب المرحلــــــــــة الثانويــــــــــة و وحــــــــــل  المرحل

ـــــــــة لـــــــــى ، و الجامعي تبعـــــــــًا اســـــــــتراتيجيات التنظـــــــــيم االنفعـــــــــالي وحـــــــــل المشـــــــــكالت الفـــــــــروق فـــــــــي  بيـــــــــانا 

العديـــــــــــد مـــــــــــن  فـــــــــــي البحـــــــــــث ســـــــــــتخدما   ولتحقيـــــــــــق هـــــــــــذه األهـــــــــــداف، )الجـــــــــــنس، العمـــــــــــر(. لمتغيـــــــــــري

الحزمــــــــــــــــة اإلحصــــــــــــــــائية للعلـــــــــــــــــوم باســــــــــــــــتخدام  هـــــــــــــــــانتائج تاألســــــــــــــــاليب اإلحصــــــــــــــــائية واســــــــــــــــتخراج

 تتمثل هذه األساليب بما يلي:و  spss االجتماعية

  اختبــــــــــار مــــــــــان التحليــــــــــل العــــــــــاملي، ، بــــــــــراون-ســــــــــبيرمانمعامــــــــــل ألفــــــــــا كرونبــــــــــاخ، معادلــــــــــة

 .ألداتي البحثلتحقق من الخصائص السيكومترية  وتني للعينات المستقلة

  .معامل االرتباط بيرسون الختبار العالقة بين المتغيرات 

  ـــــــــــرات ـــــــــــار فرضـــــــــــيات الفـــــــــــروق تبعـــــــــــًا لمتغي اختبـــــــــــار ت للفـــــــــــروق بـــــــــــين المتوســـــــــــطات إلختب

 المئويـــــــــــة كالمتوســـــــــــط والنســـــــــــبةاإلحصـــــــــــائيات الوصـــــــــــفية بعـــــــــــض إضـــــــــــافة إلـــــــــــى  البحـــــــــــث.

 .الربيعيات
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 نتائج البحثعرض  -1

 فيما يلي نتيجة كل منها: فرضيات وست  الحالي باإلجابة عن تساؤلينيهتم البحث 

دى طالب لاستراتيجيات التنظيم االنفعالي مستويات استخدام ما : نتيجة السؤال األولعرض  1-5

 ؟ المرحلة الثانوية وطالب المرحلة الجامعية

لالجابة عن هذا السؤال تم تقسيم درجات الطالب على استبانة استراتيجيات التنظيم االنفعالي إلى      

ثالث مستويات )المستوى المنخفض، المستوى المتوسط، المستوى المرتفع(، وذلك استنادًا إلى خصائص 

كل مستويات لمنحى التوزيع الطبيعي )المتوسط الحسابي، انحراف معياري واحد(، وتم تحديد هذه ال

استراتيجية ومرحلة بشكل منفصل. حيث حدد المستوى المرتفع من خالل حاصل جمع المتوسط الحسابي 

واالنحراف المعياري لكل استراتيجية، واعتبر الناتج والدرجات التي تليه تمثل المستوى المرتفع. وحدد 

رجات ياري، واعتبر الناتج والدالمستوى المنخفض بواسطة حاصل طرح المتوسط الحسابي واالنحراف المع

لمستوى المنخفض. في حين حدد المستوى المتوسط بمدى الدرجات المحصورة بين الحد تمثل االتي قبله 

االدنى للمستوى المرتفع والحد األعلى للمستوى المنخفض. يبين الجدول اآلتي المتوسطات الحسابية 

المرحلة ن كل ملدى طالب  ، وذلكمن االستراتيجيات واالنحرافات المعيارية والمستويات لكل استراتيجية

 الثانوية وطالب المرحلة الجامعية:
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 لمرحلتيناطالب من لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل ل تحديد مستويات االستراتيجيات وفقاً  (14جدول )

 

استنادًا إلى الجدول السابق تم حساب عدد الطالب الواقعة درجاتهم في حدود المستويات الموضحة أعاله، 

م خدايبين الجدول التالي نسب مستويات است، مستوياتتم حساب النسب المئوية لكل مستوى من الومن ثم 

 استراتيجيات التنظيم االنفعالي:

 

 

المستوى  االنحراف المتوسط االستراتيجية المرحلة
 المنخفض

المستوى 
 المتوسط

المستوى 
 المرتفع

 المرحلة
 الثانوية

  17.13 6-2  7.33 2.47 0.03 القبول
  13.10 12-6 6.41 2.27 11.72 االجترار

 11.2 17-0 2.02 2.24 6.62 التركيز االيجابي
 17.12 6-2 7.74 2.26 0.63 الكوارثية
 17.67 6-2 7.43 2.01 6.14 المشاركة 
 13.36 12-6 0.66 2.07 17.23 االلهاء

 13.26 12-6 6.41 2.24 11.77 إعادة التقييم
 13.2 12-6 6.72 2.00 17.63 الكبت

المرحلة 
 الجامعية

 17.13 6-2 7.20 2.43 0.07 القبول
 14.32 13-6 6.02 2.67 11.72 االجترار

 11.30 17-0 2.07 2.31 6.72 التركيز االيجابي
 6.64 6-2 7.4 2.20 0.20 الكوارثية
 11.11 17-2 7.20 2.02 6.36 المشاركة 
 13.42 12-6 0.06 2.62 17.27 االلهاء

 14.22 13-6 6.66 2.64 11.36 إعادة التقييم
 13.00 12-6 6.16 2.06 17.66 الكبت
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 استراتيجيات التنظيم االنفعالي لدى طالب المرحلتين استخدام مستوياتنسب ( 17)جدول  

 

بوجه عام ولدى المقارنة بين المستوى السائد لدى طالب المرحلتين، إلى أنه وبغض أّنه ( 15يشير الجدول )

الستخدام استراتيجيات التنظيم االنفعالي هو المستوى النظر عن المرحلة الدراسية كان المستوى السائد 

  . المتوسط

النفعالية ا طبيعةالب ،نتيجة السؤال األوليمكن تفسير  :األولتفسير نتيجة السؤال  1-5-5

لمرحلة الثانوية مراهقي اف .كاًل من طالب المرحلتين إليهاالتي ينتمي الدراسية والنمائية مرحلة لل واالجتماعية

 ،ة المتوسطةفي مرحلة المراهقالت االنفعاطبيعة التي تفرضها  ،للعديد من التغيرات االنفعالية يتعرضون

المستوى  العدد االستراتيجية المرحلة
 العدد المنخفض

المستوى 
 العدد المتوسط

المستوى 
 المرتفع

 المرحلة
 الثانوية

 %22 121 %76.20 322 %16.02 173 القبول
 %31.20 102 %73.76 262 %17.61 60 االجترار

 %26.20 121 %77.61 370 %14.67 62 التركيز االيجابي
 %27.61 142 %70.23 310 %12.02 62 ارثيةكال

 %32.67 273 %44 242 %16.76 177 المشاركة 
 %27.47 147 %76.23 326 %14.67 62 االلهاء

 %26.67 176 %73.76 262 %16 66 إعادة التقييم
 %26.61 124 %46.02 226 %21.47 116 الكبت

المرحلة 
 الجامعية

 %27.13 164 %72.26 412 %16.70 132 القبول
 %26.20 277 %77.60 476 %12.12 116 االجترار

 31.77 231 %74.76 362 %14.34 177 التركيز االيجابي
ارثيةكال  122 12.22% 344 42.66% 227 32.27% 

 %26.62 211 %73.62 367 %10.21 122 المشاركة 
 %27.47 162 %76.63 436 %14.07 176 االلهاء

 %22.76 161 %76.42 426 %17.43 113 إعادة التقييم
 %31.42 237 %46.00 370 %16.67 147 الكبت
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طلبة  التكيف مع الحياة الجامعية والوفاء بمتطلباتهاض كما يعرّ  .والتذبذبتناقض الحدة و تتميز بال التيو 

ديدة للتعامل تجريب أساليب ع كليهمافرض على ياألمر الذي  ؛للعديد من التغيرات االنفعالية ،السنة الثانية

فالتغيرات االنفعالية تفرض على األفراد أن يجريبوا طرقًا عديدة لتنظيمها، نتيجة لذلك نجدهم يميلون  .هامع

 ;Webb, et al.,2012, p.799) بنفس الوقت توظيف استراتيجيات تنظيم انفعال متعددةعام إلى  بوجه

Gross &Thompson, 2007, p.26)  في جميعالمستوى المتوسط هو المستوى السائد  أنّ مما يفسر 

 .نظيم االنفعالي ولدى طالب المرحلتيناستراتيجيات الت

طالب المرحلة الثانوية وطالب مستويات حل المشكالت لدى  ما: نتيجة السؤال الثانيعرض  1-4

 ؟ المرحلة الجامعية

وى إلى ثالث مستويات )المست مقياس حل المشكالتلالجابة عن هذا السؤال تم تقسيم درجات الطالب على 

توسط إلى خصائص منحى التوزيع الطبيعي )الم بالستناد سط، المستوى المرتفع(المنخفض، المستوى المتو 

ى لتحديد نسب المستويات الثالث لداستخدام النسبة المئوية  ومن ثم تم الحسابي، انحراف معياري واحد(.

 يلخص الجدول التالي نتيجة السؤال الثاني:طالب المرحلتين. 

 طالب المرحلتينلدى  والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  مستويات حل المشكالتنسب ( 12) جدول

 المستوى
نسبة  العدد العينة

نسبة  العدد منخفضال
نسبة  العدد متوسطال

 االنحراف المتوسط مرتفعال

المرحلة 
 الثانوية

62 10.47% 347 21.61% 114 27.02% 60.62 14.61 

المرحلة 
 الجامعية

176 14.07% 460 20.66% 120 10.34% 66.63 14.62 

 
 ،المتوسط لحل المشكالت هو المستوى السائد لدى كل من العينتينالمستوى أن ( 16)يبين الجدول      

 يليه المستوى المرتفع، ثم المنخفض. 
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 ي كالفأغلب الطالب  أنّ  ،الثانينتيجة السؤال تشير  تفسير نتيجة السؤال الثاني: 1-4-5

ظهرون المراهقة المتوسطة ال يفترة في  المراهقونف ،أظهروا قدرة متوسطة على حل المشكالتقد  ،المرحلتين

ليها ، مع أّن األدبيات التي اعتمد عالمتأخرة في المراهقةالمراهقون قدرة أقل على حل المشكالت بالمقارنة مع 

مكن القول وي. ؤثرة في القدرة على حل المشكالتكعوامل م ،أهمية العمر والمرحلة النمائيةالبحث تشير إلى 

إال أنه لم يكن كافيًا إلظهار فروقًا كبيرة في توزيع  ؛فارق في العمر يزيد عن أربع سنواتأنه ومع وجود 

قين أقل قدرة المراهف .الفروق في حل المشكالت تظهر في مراحل عمرية متقدمةفالمستويات بين المرحلتين، 

خدمة في اليب المستسعلى حل المشكالت بالمقارنة مع المراحل النمائية الالحقة ألسباب تتعلق بالعمر واأل

لى حل المشكالت تتزايد في القدرة عف (2229)وآخرون  دزيريالدراسة إليه  أشارتفقًا لما و  حل المشكالت

كثر أاألفراد في مرحلة وسط العمر . كما يعد تناقص بعد ذلكوت ،الفترة الممتدة بين المراهقة ووسط العمر

العقالني  ويتبعون األسلوب ،جابي لحل المشكالتلديهم توجه اي ألنّ  ؛في حل المشكالتمن المراهقين كفاءة 

لتين وصغر سن أفراد المرحالمرحلة العمرية  نجد أنّ  ،عليه. بناء ارنة مع المراهقينقفي حل المشكالت بالم

ل ح الت قللت من كفائتهم فيالسلبية وضعف استخدام األسلوب العقالني في حل المشك التوجهاتو 

 و المستوى السائد لدى طالب المرحلتين.المستوى المتوسط ه أنّ األمر الذي يفسر  ؛شكالتمال

النفعالي بين استراتيجيات التنظيم ادالة إحصائياً توجد عالقة  ال الفرضية األولى:نتيجة عرض  1-4

  .المرحلة الجامعيةطالب وحل المشكالت لدى طالب المرحلة الثانوية و 

بانة استعلى بعاد األالكلية و تم حساب معامالت االرتباط بين الدرجة للتحقق من هذه الفرضية      

والمرحلة  يةلدى طالب المرحلة الثانو  استراتيجيات التنظيم االنفعالي والدرجة الكلية على مقياس حل المشكالت

ستراتيجيات بين االمعامالت االرتباط نتيجة الجدول التالي  يلخص. الجامعية، ثم تمت المقارنة بين نتائجهما

 حلة الثانوية: طالب المر دى لوحل المشكالت 
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لى عاستبانة استراتيجيات التنظيم االنفعالي والدرجة الكلية  على بعادبين الدرجة الكلية واأل ( معامالت ارتباط10جدول )

 والمرحلة الجامعية لدى طالب المرحلة الثانوية مقياس حل المشكالت

 القرار الداللة بيرسون العينة حل المشكالت االستراتيجيات المرحلة
 
 
 
 

 المرحلة 
 الثانوية

  القبول
 
 
 

الدرجة الكلية 
على مقياس حل 

 المشكالت
 

 
 

 غير دال 0.402  0.036- 777
 غير دال 0.623 0.021 777 االجترار

 %0.01دال عند  0.000 0.262 777 التركيزااليجابي
 %0.01دال عند  0.000 0.213- 777 ارثيةالك

 غير دال 0.198 0.055 777 المشاركة االجتماعي
 %0.01دال عند  0.001 0.135- 777 االلهاء

 %0.01دال عند  0.000 0.240 777 اعادة التقييم
 غير دال 0.615 0.021 777 الكبت

 %7.77دال عند  0.028 0.064 777 الدرجة الكلية

 المرحلة
 الجامعية

  القبول
 
 
 

الدرجة الكلية 
على مقياس حل 

 المشكالت

 %0.01دال عند  0.004 0.107- 032
 غير دال 0.864 0.006- 032 االجترار

 %0.01دال عند  0.000 0.282 032 التركيزااليجابي
 %0.01دال عند  0.000 0.190- 032 ارثيةالك

 غير دال 0.705 0.014- 032 المشاركة االجتماعية
 غير دال 0.369 0.033- 032 االلهاء

 %0.01دال عند  0.000 0.296 032 اعادة التقييم
 %0.01دال عند  0.009 0.097 032 الكبت

 %7.77دال عند  0.037 0.053 032 الدرجة الكلية 
 

بين طالب هناك اتفاقًا  أنّ نجد ( 17الجدول ) هابينولدى المقارنة بين نتائج طالب المرحلتين كما ي      

، المعرفي التركيز اإليجابي، إعادة التقييمالتالية: إعادة ستراتيجيات الاالدرجة الكلية و في نتائج المرحلتين 

 .ل، االلهاء، الكبتالقبو التالية:  االستراتيجياتنتائج واختالفًا في  ؛ةاالجتماعي المشاركةالكوارثية، االجترار، 
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  ومناقشتها: األولىالفرضية  نتيجةتفسير  1-4-4

بين استراتيجيتي  %1.11عند مستوى داللة دالة إحصائيًا ه توجد عالقة موجبة أنّ ( 17الجدول )يظهر      

أي أّن  ،المرحلتينطالب لدى  ( والدرجة الكلية على مقياس حل المشكالتالتركيز االيجابي، إعادة التقييم)

وفق  شكالتمحل ال يؤثر ايجابًا على ،ةات وبغض النظر عن المرحلة الدراسيّ يزيادة استخدام هذه االستراتيج

ارة االنفعاالت ثإبما تتميز به هذه االستراتيجيات من قدرة على  ،يمكن تفسير هذه النتيجة .خطوات محددة

حيث ترتبط  (Tugade & Fredrichson, 2007, p.315)حتى في خضم التوتر واالنفعال االيجابية 

يه جون خبرات انفعال ايجابي وفقًا لما أشار إلمع المعرفي التركيز االيجابي واعادة التقييم استراتيجية إعادة 

عن وجود ارتباط ايجابي بين االنفعاالت االيجابية  2111( وما أشارت اليه دراسة شميدت 2113وكروس )

رات االنفعال االيجابي ولخب .كالتركيز االيجابي واستراتيجية اعادة التقييم واستراتيجيات التركيز على المشكلة

نمي لديهم وت ،وتساعدهم على تنظيم معلوماتهم ،تنشط إبداعات األفراد ، لكونهافي حل المشكالت مهمدور 

كما تفيد هذه  (،1، ص2119)العسعوسي والمغربي، وتسهل اتخاذ القرار  ،المقدرة على حل المشكالت

 مهمةة شخصي بناء مصادرو توسيع مدى األفكار واألفعال، و  مواجهة االنفعاالت السلبية االنفعاالت في

(Tugade & Frederickson, 2007, pp. 317).   

بين استراتيجية  %0.02عند مستوى داللة دالة إحصائياً أنه توجد عالقة سالبة ( 17الجدول )كما يوضح      

أي أّن زيادة استخدام هذه لدى طالب المرحلتين. والدرجة الكلية على مقياس حل المشكالت ارثية الك

يمكن  .على حل المشكالت، والعكس صحيح اً ثر سلبيؤ االستراتيجية وبغض النظر عن المرحلة الدراسية 

 علىتركز أفكار ب يه من اتجاهات سلبية تتحددتشير إل وما ،تفسير هذه النتيجة بطبيعة هذه االستراتيجية

ي المواقف وتركيزه على الجوانب السلبية ف ،مثل هذه االتجاهات السلبية لدى الفرد نّ إ ؛فظاعة ما اختبره الفرد

اليجابية ا االتجاهات أنّ و خاصة  ،قدرته على حل المشكالت علىسيؤثر سلبًا  ،المشكلة التي يتعرض لها

          .(4001 حسن،أشار إليه ) وفقًا لما المشكالتالعوامل المؤثرة في حل  واحدة منوالسلبية نحو المشكلة 
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( تماعيةالمشاركة االج االجترار،بين استراتيجيتي )دالة إحصائياً أنه ال توجد عالقة ( 17الجدول )أيضاً يظهر 

والدرجة الكلية على مقياس حل المشكالت لدى طالب المرحلتين، أي ال يوجد أثر لهاتين االستراتيجيتين 

يختلف جزء من نتيجة هذه الدراسة مع دراسة نورين وبغض النظر عن المرحلة الدراسية على حل المشكالت. 

لول كانوا أقل قدرة على توليد ح والتي وجدت أن المراهقين الذين لديهم مستويات عالية من االجترار 2114

ليه إفعالة للمشكالت االجتماعية من الذين لديهم مستويات منخفضة من االجترار. كما يتعارض مع ماذهب 

ة االجترار ترتبط سلبًا مع حل المشكالت، ويظهر أثرها في نطاق ضيق يجاستراتيمن أًن ( 1998) كروس

التفكير ربما اجترار محددة من الشكال أَن بعض األ 2112وآخرون . في حين يذكر غارنيفسكي لحل المشكلة

 عميوضح أن هناك تضاربًا في نتيجة البحث  ،ماسبق الضاغطة. إنّ حداث الحياة أتكون نافعة في مواجهة 

 ل استراتيجياتحو نظر الوجهات إحدى وردته أبما  ،لكيمكن تفسير ذ .حول استراتيجية االجترار سابقةالاآلراء 

عتمد على السياق الذي ة ييأي استراتيج فعالية فدرجة .لها الموقفي تتعلق باالستخداموالتي  ،ظيم االنفعالينالت

ومن ناحية اخرى المشكالت ليست واحدة  وهذا من ناحية، Campbell-sills,et.al,2006))تطبق فيه 

ابي أو ليست سلبي أو ايج أثراستخدام استراتيجية االجترار يمكن أن يكون ذا  ، وبذلكوتختلف في طبيعتها

  والموقف الذي تطبق فيه االستراتيجية. ،فعالية االستراتيجية تعتمد على السياق طالما أنّ  ،ذا أـثر

طبيعة ب ،حل المشكالتراتيجية المشاركة االجتماعية و وجود عالقة دالة بين است يمكن تفسير عدمكما      

ؤثر على حل ال يربما  ؛إلى شخص أخر حول االنفعاالت السلبيةهذه االستراتيجية التي تعتمد على الحديث 

 خبراته.و مهارات الفرد وامكاناته عتمد بشكل أكبر على يلكون حل المشكلة  ،بشكل دال احصائياً  تالمشكال

 اته السابقةويتطلب أن يستخدم الفرد فيه معلوم المتداخلة،الكثير من العمليات العقلية يتضمن حل المشكالت ف

. (4ص، 2111 غائب،؛ 75ص، 2113ومهاراته المكتسبة لتلبية موقف غير عادي يواجهه )بن ياسين، 
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وفقًا لهذه  التعلى حل المشك ال يؤثرربما  ،بهذه الطريقةالمرتبطة بالمشكالت تنظيم االنفعاالت  ،بناء عليه

  الدراسة.

أّنه توجد عالقة موجبة دالة احصائيًا عند  ؛فيما يتعلق بالدرجة الكلية(  17الجدول )نتيجة  تشيركما      

وبغض النظر عن المرحلة الدراسّية بين استراتيجيات التنظيم االنفعالي وحل ( %1.15مستوى داللة )

بأنه اليوجد حل للمشكلة  2111أشارت إليه سنايدر يؤكد ما وذلك لدى طالب المرحلتين مما المشكالت، 

ين فعندما يواجه الفرد مشكلة ما تحول بينه وب  ال جزءًا من أية مشكلة،بال تنظيم االنفعال بحكم أّن االنفع

بصورة  التي تؤثر ،إشباع حاجاته أو تحقيق أهدافه يعاني من اإلحباط أو الغضب أو غيرها من االنفعاالت

 ،أو بأخرى على قدرة الفرد على حل المشكلة. ويعد التعامل مع هذه االنفعاالت عاماًل مساعدًا على حلها

شباع حاجاتهم من خالل التغلب على االنفعاالت  فالتنظيم االنفعالي يساعد األفراد على تحقيق أهدافهم وا 

 ،وعلى مايبدو(. Snyder, 2010, p.2وذلك خالل صياغة خطة لحل المشكلة ) ،السلبية أو خفض أثارها

؛ لمشكالتحل ا فيوامل المؤثرة واحدة من بين الع يمكن اعتبار الطريقة التي ينظم بها المراهق انفعاالته،

نما مجموعة من الخطوات المنظمة التي يمكن السير عليها  مع أّن حل المشكالت ال يتضمن تنظيم انفعال، وا 

ثار مفيدة أ أن يكون لهنفعاالت، إال أنه يمكن االتضمن محاوالت لتنظيم يال  تحل المشكالف لبلوغ الحل.

    (Aldao, et al., 2010, p.218).الضغوطات أو التخلص منهانفعاالت عن طريق تعديل العلى ا

الب طأن هناك اختالفًا في نتائج استراتيجيات )الكبت، القبول، االلهاء( لدى  ( 17الجدول ) كما يبين     

شير هذه تلدراسية دورًا ما في هذه العالقة. حيث المرحلتين مما يوضح أنه من الممكن أن يكون للمرحلة ا

 الكبت )عالقة موجبة(بين استراتيجية  %0.02عند مستوى داللة دالة إحصائيًا عالقة  توجدالنتائج أنه 

   .الجامعيةوالدرجة الكلية على مقياس حل المشكالت لدى عينة المرحلة والقبول )عالقة سالبة( 
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إليه ًا لما أشار ة بالمسايرة والخضوع وفقبغر برموز السلطة وبالترتبط استراتيجية الكبت يمكن القول أّن      

ومع أّن  .جية في سياق العالقات االجتماعيةمن المتوقع أن تستخدم هذه االستراتي (، ولذلك2112كروس )

 الة في الظروفة فعّ ياستراتيج دتع إال أّنهانفعالي، ضطراب االسلبية تتمثل بزيادة اال اً ثار آ ةيلهذه االستراتيج

في بعض المواقف يكون من األفضل للمراهق ف ،( Farmer and Kashdan, 2012, p.154)الطارئة 

خاصة عندما تكون المكاسب والفوائد من كبت االنفعال أكثر من  ،أن يكبت انفعاالته على أن يظهرها

كالت وسيمنع المش ،مما سيسمح له بالمحافظة على هذه العالقات ،أثناء التفاعالت االجتماعية االضرار

 وقف والسياقعلى أن فعالية أي استراتيجية ترتبط بالمربما تضيف دلياًل إضافيًا هذه النتيجة  إنّ من التفاقم. 

  .الذي تطبق فيه

هذه الب طعلى حل المشكالت لدى ذا أثر سلبي بينت النتائج أنها القبول  ستراتيجيةال أما بالنسبة     

ض من آثار إيجابية تتمثل بخف ةيمعاكسة لما تتميز به هذه االستراتيج جاءت هذه النتيجة .المرحلة

جود نوعين ربما يعود ذلك إلى و  .وبالتالي زيادة القدرة على التعامل مع المواقف المشكلة ،االنفعاالت السلبية

عملية نشطة من توكيد ك ،القبولإلى أحدهما يشير  Wilson 2224 ما أشار إليه ويلسونل اً وفقمن القبول 

الذي يتم تعريفه و  ،ستسالم السلبي للخبرات السلبيةكشكل من أشكال اال ،القبوليشير إلى في حين الذات، 

 .Kraaij, 2006, pp. 1667-1668) (Garnefski & عادة كأسلوب توافق سلبي يرتبط مع نتائج سيئة

نمط القبول السائد لدى عينة المرحلة الجامعية هو من النوع السلبي مما يفسر وجود  أنّ  ،على ما يبدو

هاتين كما أظهرت النتائج المتعلقة ب. لدى طالب المرحلة الجامعية القبول وحل المشكالت عالقة سلبية بين

رجة الكلية على مقياس دوال الكبت والقبولبين استراتيجيتي  دالة إحصائياً عالقة  ال توجد أنه ،االستراتيجيتين

ؤثر سلبًا يتنظيم االنفعال وفق هاتين االستراتيجيتين ال لذلك و  ،الثانويةحل المشكالت لدى عينة المرحلة 

ربما يعود ذلك إلى اختالف نوع المشكالت  ؛لدى طالب المرحلة الثانوية أو ايجابًا على حل المشكالت
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ها من حيث تعتبر طبيعة المشكلة ومتطلبات ؛المرحلة الجامعيةالتي يعاني منها طلبة هذه المرحلة عن طلبة 

أبرز المشكالت  بحثت( التي 2118ففي احدى الدراسات )رزق،  ،العوامل المؤثرة في حل هذه المشكلة

وأظهرت  .أن المشكالت الدراسية حلت في المرتبة األولى وبينت ،التي يعاني منها طالب المرحلة الثانوية

صعوبات التكيف المدرسي واالفتقار إلى المهارات  :لهذه المشكالت من األسباب المؤدية ه الدراسة أنّ هذ

بط ضمما يقلل من أثر  ،حل هذه المشكالت يتطلب اجرءات محددة لتذليل هذه المشكالت ، وبذلكالدراسية

ب هذه على حل المشكالت لدى طال االنفعاالت المالزمة لهذه المشكالت من خالل كبتها أو حتى قبولها

القبول يجية استراتالكبت تستخدم في سياق اجتماعي، في حين تستخدم استراتيجية خاصة وأن  ؛المرحلة

والتي وجدت إحدى الدراسات )غارنيفسكي لتنظيم االنفعاالت الناجمة عن الخبرات السلبية والضاغطة 

 ،ن المشكالتم طها بأنواع أخرىتباأنها ترتبط مع المشكالت الداخلية كالقلق واالكتئاب أكثر من ار ( 2116

 . االستراتيجياتنوع مما يبرز أهمية نوع المشكالت لدى الحديث عن 

ى والدرجة الكلية عل االلهاءبين استراتيجية دالة إحصائيًا عالقة  ال توجدأنه ( 17الجدول )وضح يكما    

 يوجد أثر لهذه االستراتيجية على حل المشكالتأي أنه ال  ؛الجامعيةمقياس حل المشكالت لدى عينة المرحلة 

بين استراتيجية  %0.02عند مستوى داللة دالة إحصائيًا عالقة سالبة  توجد في حينلدى هذه المرحلة، 

 زيادة استخدام هذه أي أنّ الثانوية والدرجة الكلية على مقياس حل المشكالت لدى عينة المرحلة  االلهاء

كارفر يه يمكن تفسير هذه النتيجة بما أشار إلعلى حل المشكالت لدى هذه المرحلة.  يؤثر سلباً االستراتيجية 

من تعتبر و مواجهة الاستراتيجية االلهاء من االستراتيجيات التي تركز على استجابات  أنّ ب 1989وآخرون 

ويعود  Carvar, et al., 1989)،االستراتيجيات ذات الفعالية الضعيفة أثناء التعامل مع الحدث الضاغط )

، 1998ي، الشافع)لها يخطط و  ،بالشعور بشكل أفضل عندما ينهمك في حل المشكلة الفرد يبدأذلك إلى أن 

ب والقدرة على حل المشكالت لدى طالوهذا ما يفسر وجود عالقة سلبية دالة بين استراتيجية االلهاء  (.31
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ذه وبالتالي ال تعد ه ،ب المرحلة الجامعيةالثانوية، في حين لم توجد مثل هذه العالقة لدى طالالمرحلة 

ربما يعود ذلك إلى طبيعة المشكالت التي يتعرض لها الطالب ؛ حل المشكالتاالستراتيجية ذات أثر على 

مشكالت ف ،يةالثانو مرحلة العن مشكالت  ىأو بآخر  صورةوالتي تختلف ب ،في هذه المرحلة النمائية والدراسية

ر أكث النفعاالت المرتبطة بها بشكلصعوبة ومصيرية مما يتطلب التعامل معها ومع اأكثر المرحلة الجامعية 

ة اتخاذ القرارات ومرحل ،التي تسبق مباشرة تحمل المسؤولية في حياة الرشدالمرحلة  ،الجامعيةالمرحلة ف ،فعالية

ة لذلك من المحتمل نتيج(. 377ص ،2114قرار اختيار المهنة واختيار الزوج )ملحم،  :الهامة والصعبة مثل

 هذه المرحلة.طالب أكبر على حل المشكالت لدى بشكل أنه توجد عوامل أخرى ذات أهمية 

لثانوية ة االمرحلطالب  بيندالة إحصائيًا ال توجد فروق  :نيةالثاالفرضية عرض نتيجة  1-3

هذه الفرضية  من  ويتفرع في استراتيجيات التنظيم االنفعالي تبعًا لمتغير الجنس. وطالب المرحلة الجامعية

 فرضيتين: 

دى لال توجد فروق دالة إحصائيًا في استراتيجيات التنظيم االنفعالي  الفرضية الفرعية األولى: 7-4-1

 يلخص الجدول التالي نتيجة االختبار:تبعًا لمتغير الجنس.  ة الثانويةالمرحلطالب 

 لجنستبعاً لمتغير ا المرحلة الثانويةلدى طالب  االنفعاليداللة الفروق في استراتيجيات التنظيم  (16جدول )

 القرار الداللة (tقيمة ) االنحراف المتوسط العينة استراتيجيات التنظيم االنفعالي المرحلة

 
 
 
 
 
 
 
 

 2.415 7.836 371 (ثانويالقبول )اناث 
 غير دال 0.295 1.048

 2.413 7.620 246 ذكور ثانوي(القبول )
 2.611 11.386 371 (ثانوياالجترار )اناث 

3.175 0.002 
دال عند 
 2.668 10.668 246 ذكور ثانوي(االجترار ) %0.01

 2.376 8.933 371 (ثانويالتركيز االيجابي )اناث 
 غير دال 0.780 0.280-

 2.163 8.988 246 ذكور ثانوي(التركيز االيجابي )
 2.399 7.810 371 (ثانويارثية )اناث الك

 غير دال 0.683 0.408-
 2.302 7.892 246 ذكور ثانوي(ارثية )الك
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 المرحلة
 الثانوية

المشاركة االجتماعية )اناث 
 2.767 8.346 371 (ثانوي

 غير دال 0.072 1.801
ذكور المشاركة االجتماعية )

 2.669 7.928 246 ثانوي(

 2.673 11.046 371 (ثانويااللهاء )اناث 
دال عند  0.000 3.828

 2.819 10.144 246 ذكور ثانوي(االلهاء ) %0.01
 2.684 11.320 371 (ثانويإعادة التقييم )اناث 

دال عند  0.009 2.613
 2.579 10.732 246 ذكور ثانوي(إعادة التقييم ) %0.01

 2.652 10.670 371 (ثانويالكبت )اناث 
 غير دال 0.126 1.532-

 2.897 11.036 246 ذكور ثانوي(الكبت )
 

دى لال توجد فروق دالة إحصائيًا في استراتيجيات التنظيم االنفعالي : الفرضية الفرعية الثانية 7-4-2

ي ف )ت( للفروق ختباريلخص الجدول التالي نتيجة اتبعًا لمتغير الجنس.  ة الجامعيةالمرحلطالب 

 :االنفعالي تبعًا لمتغير الجنساستراتيجيات التنظيم 

 تبعاً لمتغير الجنس  المرحلة الجامعيةلدى طالب  ( داللة الفروق في استراتيجيات التنظيم االنفعالي16) جدول

 القرار الداللة (tقيمة ) االنحراف المتوسط العينة استراتيجيات التنظيم االنفعالي المرحلة

 
 
 
 
 
 

 المرحلة
 الجامعية

 
 
 
 

 2.869 7.869 366 (اناث جامعي) القبول
دال عند  0.041 2.051

 2.366 7.501 333 القبول )ذكور جامعي( %0.05
 2.755 11.779 366 (اناث جامعياالجترار )

دال عند  0.021 2.305
 2.836 11.300 333 االجترار )ذكور جامعي( %0.05

 2.346 9.015 366 (اناث جامعيالتركيز االيجابي )
 غير دال 0.552 0.594-

 2.279 9.117 333 التركيز االيجابي )ذكور جامعي(
 2.243 7.711 366 (اناث جامعيارثية )الك

 غير دال 0.671 0.425
 2.321 7.639 333 ارثية )ذكور جامعي(الك

اناث المشاركة االجتماعية )
 2.684 8.571 366 (جامعي

 غير دال 0.056 1.917
االجتماعية )ذكور  المشاركة
 2.764 8.183 333 جامعي(
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 2.724 10.974 366 (اناث جامعيااللهاء )
دال عند  0.000 3.933

 2.888 10.153 333 االلهاء )ذكور جامعي( %0.01
 2.847 11.333 366 (اناث جامعيإعادة التقييم )

 غير دال 0.589 0.540-
 2.847 11.447 333 إعادة التقييم )ذكور جامعي(

 2.826 10.889 366 (اناث جامعيالكبت )
 غير دال 0.327 0.981-

 2.763 11.093 333 الكبت )ذكور جامعي(
 
د اتفاقًا لدى أنه يوج نجد( 19+18) ينالجدولولدى المقارنة بين نتائج الفرضيتين الفرعيتين كما يوضحها  

، مشاركة االجتماعيةالالتركيز االيجابي، الكوارثية، نتائج استراتيجيات االجترار، االلهاء، طالب المرحلتين في 

ن تبعًا لمتغير لدى طالب المرحلتي نتائج استراتيجيتي القبول، إعادة التقييمفي  وجد اختالفاً بينما ي ؛الكبت

 .الجنس

  ومناقشتها: الثانيةالفرضية نتيجة تفسير  1-3-4

يات راتيجوبغض النظر عن المرحلة في استدالة إحصائيًا أنه التوجد فروق  (19+18) ينالجدوليبين      

متغير لمتغير الجنس أي أنه ال يوجد أثر ل، الكبت( تبعًا المشاركة االجتماعيةارثية، )التركيز االيجابي، الك

لمرحلة وما اطبيعة أّن مايبدو على  .المرحلتينطالب الجنس على استخدام هذه االستراتيجيات لدى كاًل من 

م ب المرحلتين، وتؤدي إلى خبرتهيمر بها كاًل من طال ،تتضمنه من ضغوط دراسية وانفعالية واجتماعية

 معها، لمتعددة للتعام اً طرقفرض عليهم أن يجربوا مما ي ؛غض النظر عن جنسهموب ،االنفعاالتلعديد من ل

 ,Webb))يلون إلى توظيف استراتيجيات تنظيم انفعال متعددة يمفراد عندما يتعرضون إلى ضغوط عديدة فاأل

etal., 2012, p.799.  ًن تبعًا المرحلتيمن  مما يفسر عدم وجود فروق في االستراتيجيات السابقة ولدى كال

   لمتغير الجنس.
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النظر  وبغض %1.11عند مستوى داللة  دالة إحصائياً أنه توجد فروق ( 19+18) ينالجدوليظهر كما      

كانت هذه الفروق و  ،التنظيم االنفعالي )االجترار، االلهاء( تبعًا لمتغير الجنس عن المرحلة في استراتيجيتي

بوجهة تيجة تفسير هذه الن يمكن. من الذكورات ياالناث أكثر استخداماً لهذه االستراتيج أي أنّ  ؛لصالح االناث

 ، الجنسينالذي يخبره كال ونوع االنفعالوتكرار مستوى  فيفروق بين الذكور واالناث النظر القائلة بوجود 

برن انفعاالت سلبية يخفاالناث  .تهنفعاالالتي يستخدمها كل منهما لتنظيم االستراتيجية األمر الذي يؤثر على ا

 في حين يخبر الذكور انفعال ،بمستوى أعلى وأكثر تكرارًا من الذكور وخاصة انفعاالت الخوف والحزن

وفي نفس السياق  .((Sorić, et al., 2013 ثقافية-ألسباب فيزيولوجية واجتماعية الغضب بشكل أكثر تكراراً 

مشكالت القلق و  االجتراربين استراتيجية ( 2111ودراسة عمران ) ،(2111دراستي ألدو وهويكسيما )ربطت 

شكل أكبر بهذه االنفعاالت  نًن االناث تخبر بما أ. و الحزن والقلق كاًل من انفعاليوالتي تتضمن  ،واالكتئاب

استراتيجية االلهاء ر النتيجة المتعلقة بيمكن أن تفسو  .فيما يتعلق باستراتيجية االجترار نالنتائج لصالحجاءت 

عندما  ،لهاءاستراتيجية اال يستخدموناألفراد ف بين المستويات المرتفعة لالنفعال.من خالل الربط بينها و 

راسة كما بينت دسهولة استخدامها يعود السبب في ذلك إلى و  ،نفعالمن االمرتفعة يخبرون مستويات 

((Scherer, et al., 2004  كانتبالمقارنة مع الذكور وبما أن االناث تخبر مستويات أعلى من االنفعال 

  .هذه الفروق لصالحهن

، م والقبولاعادة التقيياستراتيجيتي ب المتعلقةأن هناك اختالفًا في النتائج  (19+18)ينالجدوليبين كما      

تبعًا  %1.15عند مستوى داللة  دالة إحصائياً تظهر النتائج أنه توجد فروق القبول فالبنسبة الستراتيجية 

روق دالة توجد ف لملمتغير الجنس لدى طالب المرحلة الجامعية وكانت هذه الفروق لصالح االناث، في حين 

سباب الاالناث تخبر انفعاالت أكثر  أنّ بما يمكن القول  .لدى طالب المرحلة الثانوية في هذه االستراتيجية

ن م وعدم القدرة على الوفاء بمتطلباتها زادت ،إضافة إلى ضغوط المرحلة الجامعية ،فيزيولوجية واجتماعية
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 الذين ألفراداالمختلفة خاصة وأّن أكثر للمواقف كل وصحية بشفي انتقاء استراتيجيات مناسبة  خبرتهن

 انفعال نظيمت استراتيجيات يستخدموا أن متزايد نحو وعلى يتعلمون ربما حياة، خبرات ويكسبون ينضجون

ذات الفعالة و  وتعتبر استراتيجية القبول من االستراتيجيات (Gross & John, 2007, p.1323) صحية

 ،في استراتيجية القبول لصالح االناث ولدى اناث المرحلة الجامعية اً اآلثار اإليجابية، بناء عليه وجدت فروق

توجد  هنت النتائج أنبي اعادة التقييم. أما بالنسبة الستراتيجية فالنضج والخبرة ربما يفسر نتيجة هذا البحث

يمكن تفسير  .ولصالح االناث لدى طالب المرحلة الثانوية %1.11عند مستوى داللة  دالة إحصائياً فروق 

ستناد إلى باالكون االناث أكثر استخدامًا لهذه االستراتيجية من الذكور، وذلك لدى طالب المرحلة الثانوية، 

ًا االرتباط بين وأيض، ي نوع الخبرة االنفعالية السلبيةوجهة النظر المتعلقة باالختالف بين الذكور واالناث ف

وبينت وجود  2113ليهما سوريك وآخرون إوالتي أشارت  ،نوع الخبرة االنفعالية واالستراتيجية المستخدمة

ارتباط بين انفعاالت الحزن والقلق واالزالل )والتي تخبرها االناث أكثر من الذكور( وبين استراتيجية إعادة 

يعة المرحلة طبباختالف  ،فروق لدى طالب المرحلة الجامعيةهذه المثل د و وج كما يمكن تفسير عدم .التقييم

واختالف طبيعة االنفعاالت إضافة إلى اختالف التعبير عن الخبرات االنفعالية بين الجنسين في  ،النمائية

لى الثبات إ والتذبذب؛ نجد أنها تتجه المتوسطة بالحدةففي حين تتميز االنفعاالت في المراهقة  ،كل منهما

وبناء عليه اجتماع عدة عوامل كاختالف التعبير عن االنفعاالت  .األمن االنفعالي في المراهقة المتأخرةو 

وطبيعة االنفعاالت في المراهقة المتوسطة أدى إلى وجود فروق دالة لصالح االناث في هذه االستراتيجية 

اتيجية ن وجود فروق في هذه االستر على العكس من المراهقة المتأخرة والتي قللت طبيعة االنفعاالت فيها م

  بشكل أكبر. تخبرها االناثطالما أنها ترتبط مع انفعاالت 

فيما يتعلق كون االناث أكثر  (Kwon, et al., 2013يتفق جزء من نتيجة هذه الدراسة مع دراسة )    

استخدامًا الستراتيجية االجترار من الذكور، وتختلف معها في النتيجة المتعلقة باستراتيجية الكبت حيث كانت 
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( 2111الفروق أيضًا لصالح االناث وذلك لدى طلبة المرحلة الجامعية، كما اتفقت مع دراسة )الموسى، 

تخدام االستراتيجيات المعرفية )القبول، االجترار( لدى طلبة الجامعة. التي وجدت فروقًا لصالح االناث في اس

طلبة  تبعًا للجنس لدى ي استراتيجية الكبت( التي لم تجد أي فروق ف2111)يعقوب،  مع دراسةواتفقت أيضًا 

ات داللة ذ المرحلة الثانوية واختلفت معها فيما يتعلق باستراتيجية إعادة التقييم حيث وجدت هذه الدراسة فروقاً 

 ولصالح االناث أيضًا. 

انوية وطالب المرحلة الث طالب بيندالة إحصائياً ال توجد فروق  :الثالثةالفرضية عرض نتيجة  1-1

 :ويتفرع من هذه الفرضية فرضيتين في حل المشكالت تبعًا لمتغير الجنس. المرحلة الجامعية

لدى طالب المرحلة الثانوية في حل دالة إحصائيًا ال توجد فروق  الفرضية الفرعية األولى: 7-7-1

وذلك  ،( للعينات المستقلةtطبيق اختبار)تم تللتحقق من صحة هذه الفرضية   المشكالت تبعًا لمتغير الجنس.

 يلخص الجدول التالي نتيجة االختبار:. مقياس حل المشكالتالخاصة ببعاد بالنسبة للدرجة الكلية واأل

 في حل المشكالت تبعاً لمتغير الجنس  المرحلة الثانويةطالب الفروق لدى  ( داللة27) جدول

 القرار الداللة (tقيمة ) اإلنحراف المتوسط العينة حل المشكالت المرحلة

 المرحلة
 الثانوية

 15.302 97.743 371 كلي )إناث ثانوي(
 غير دال 0.708 0.375-

 14.470 98.220 246 كلي )ذكور ثانوي(
 4.437 20.946 371 التوجه العام )إناث ثانوي(

 غير دال 0.101 1.644-
 3.962 21.536 246 التوجه العام )ذكور ثانوي(
 4.038 18.153 371 تعريف المشكلة )إناث ثانوي(

عند  دال 0.040 2.061-
 3.761 18.840 246 تعريف المشكلة )ذكور ثانوي( %7.77

 4.056 22.283 371 ثانوي(توليد البدائل )إناث 
 غير دال 0.319 0.996

 4.167 21.932 246 توليد البدائل )ذكور ثانوي(
 3.260 18.100 371 اتخاذ القرار )إناث ثانوي(

 غير دال 0.197 1.291
 3.515 17.724 246 اتخاذ القرار )ذكور ثانوي(
 3.807 18.260 371 التقييم )إناث ثانوي(

 غير دال 0.831 0.214
 4.027 18.188 246 التقييم )ذكور ثانوي(
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لدى طالب المرحلة الجامعية في حل دالة إحصائيًا ال توجد فروق  الفرضية الفرعية الثانية: 7-7-2

 المشكالت تبعًا لمتغير الجنس.

للدرجة الكلية  ( للعينات المستقلة وذلك بالنسبةtطبيق اختبار)تم تللتحقق من صحة هذه الفرضية      

 واألبعاد الخاصة بمقياس حل المشكالت.  يلخص الجدول التالي نتيجة االختبار:

 في حل المشكالت تبعاً لمتغير الجنس ة الجامعيةالفروق لدى طالب المرحل ( داللة21جدول )

 القرار الداللة (tقيمة ) اإلنحراف المتوسط العينة حل المشكالت المرحلة

 المرحلة
 الجامعية

 14.532 97.323 366 كلي )إناث جامعي(
دال عند  0.003 3.020-

 15.085 100.648 333 كلي )ذكور جامعي( 7.71%
 3.976 21.025 366 التوجه العام )إناث جامعي(

دال عند  0.001 3.268-
 3.986 21.991 333 التوجه العام )ذكور جامعي( 7.71%

تعريف المشكلة )إناث 
 3.884 19.265 366 جامعي(

-3.011 0.003 
دال عند 

تعريف المشكلة )ذكور  7.71%
 3.944 20.141 333 جامعي(

 4.007 21.766 366 توليد البدائل )إناث جامعي(
 غير دال 0.274 1.095-

 4.284 22.105 333 توليد البدائل )ذكور جامعي(
 3.364 17.172 366 اتخاذ القرار )إناث جامعي(

دال عند  0.009 2.608-
 3.378 17.825 333 اتخاذ القرار )ذكور جامعي( 7.71%

 3.721 18.092 366 التقييم )إناث جامعي(
 غير دال 0.075 1.781-

 3.732 18.585 333 التقييم )ذكور جامعي(
 

ه يوجد اتفاقًا لدى طالب المرحلتين في أنّ نجد  ،(21-21) ينجدولال هايبينولدى المقارنة بين النتائج كما 

بالدرجة الكلية يما يتعلق فتعريف المشكلة، توليد البدائل، التقييم، بينما اختلفت النتائج التالية: بعاد األنتائج 

 .وذلك تبعًا لمتغير الجنس ،اتخاذ القرارو وبعدي التوجه العام 
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  ومناقشتها: الثالثةتفسير نتيجة الفرضية  1-1-4

 ، والتيةبعد تعريف المشكل في نتيجة نالمرحلتي طالب بين اً أنه يوجد اتفاق (21-21) الجدولين يبين      

 للمرحلة الجامعية( %1.11للمرحلة الثانوية،  %1.15)عند مستوى داللة  دالة إحصائياً بينت وجود فروق 

لك إلى وربما يعود ذ ،الذكورلصالح في بعد تعريف المشكلة، وكانت هذه الفروق المرحلتين طالب لدى 

مباشرين و التي تربي الذكور على أن يكونوا مواجهين  وعملية التنميط الجنسيالتنشئة االجتماعية أثر 

على العكس من االناث اللواتي يملن إلى االنسحاب والتجنب لدى مواجهة المشكالت  ،ويقتحمون المشكالت

ستؤثر على قدرة كل من الجنسين على  ،التوجهاتشك أن مثل هذه  ال .(195، ص2119)عالء الدين، 

لمشكالت ور مع المشكالت أتاح لهم الفرصة لتحديد اوالعملي للذك فالتعامل المباشر ،تحديد المشكلة وتعريفها

  .ق بالمقارنة مع االناثدبشكل أ

ي بعدي ف المرحلتينطالب نه ال توجد فروق تبعًا لمتغير الجنس لدى أ( 21-21الجدولين )يبين كما       

يها كاًل من طالب التي ينتمي إلالنمائية يمكن تفسير هذه النتيجة بطبيعة المرحلة  .توليد البدائل والتقييم

والتي تتميز بخصائص تؤثر على قدرة المراهق على حل المشكالت وفق  ،المرحلتين وهي مرحلة المراهقة

الخصائص التي توثر على قدرة المراهق على وضع بدائل حدى هذه إتعد الحماقة الزائفة  .خطوات محددة

قدرته على ن م مما يحد ،إلى معالجة األشياء على نحو أكثر تعقيدًا مما هي عليه بالفعل هوتدفع ،وتقييمها

 (. 99-98، ص ص2119)شريم،  ووضع بدائل لحلها ،رؤية الجوانب المختلفة للمشكلة

 اً وجدت فروق ثحي، بالدرجة الكلية وبعدي التوجه العام واتخاذ القراراختلفت النتائج فيما يتعلق كما       

 فيجد فروقًا ولم ت ،ذكور المرحلة الجامعية ولصالح طالبلدى  %1.11عند مستوى داللة  دالة إحصائياً 

  .تبعًا لمتغير الجنس المرحلة الثانوية طالبلدى الدرجة الكلية وبعدي التوجه العام واتخاذ القرار 
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ة إلى الدور الذي تلعبه العوامل العقلية واالدراكي المتعلقة بالمرحلة الجامعيةيمكن تفسير النتيجة      

االستداللية  الذكور في القدراتفتفوق المعرفية واالنفعالية في الفروقات بين الجنسين في حل المشكلة. 

أكثر إلى المنافسة  وميلهمقدراتهم العقلية ل واستخدامهم(. 183، 2112ية والرياضية )منصور، والمكان

 ييمتقو ( 626، ص2114)واطسون وجرين،  بتشجيع من الثقافة واالستقالل واالهتمام بحل المشكالت

لدراسات فقًا و وما يتضمنه هذا التقييم من تقييم للكفاءة الذاتية  ،على أنها غير قابلة للحلللمشكلة المراهقات 

Marcotte,et.al, 1999; Robichaud et al. 2003)  إلى وجود فروق لصالح  أدتكل هذه العوامل

 1666دزيريال وآخرون وجدت دراسة وفي سياق متصل . على حل المشكالت الدرجة الكليةي الذكور ف

فروق وفسرت هذه ال أن الذكور في المراهقة لديهم توجه إيجابي نحو حل المشكالت بالمقارنة مع اإلناث

االجتماعية والمجتمع ومدى الفرص المتاحة لكل من الجنسين، والتي كلها تصب في بطبيعة التنشئة 

 .أدت إلى تفوقهم في بعد التوجه العاممصلحة الذكور وتؤدي إلى وجود توجهات إيجابية نحو المشكالت 

تائج نذكور أكثر قدرة على اتخاذ القرار يمكن القول باالستناد إلى ما أشارت إليه الأما فيما يتعلق بكون 

ي تعتبر من والت ،بدقةالذكور أكثر قدرة من االناث على تعريف المشكة وتحديدها وصياغتها  بكونالبحث 

راسة في داتخاذ القرار يقوم على التروي والتعمق ؛ حيث أّن أهم األمور التي تساعد على اتخاذ القرار

 الذكور علىتفوق  ،بناء عليه .(53، ص2119)الشهري،  المشكلة وصياغتها بعبارات محددة ودقيقة

روق أما لما كانت هذه الف اءة أكبر من االناث.بكفالقرار  اتخاذمن مكنهم المشكلة  بعد تعريفاالناث في 

بدرجة النضج الذي وصل اليه كاًل من طالب  ذلك تفسيريمكن  ،المرحلة الجامعية دون الثانويةذكور لدى 

مرحلة  األولى ؛لتينيمر بمرح والذي ،المرحلتين فيما يتعلق بتفكير العمليات الشكلية والتفكير االفتراضي

طالب المرحلة الثانوية الذين يبلغ متوسط . و عاماً  15والتي تنتهي في سن  ،انبثاق العمليات الشكلية

 ،في المرحلة األولى لنمو العمليات الشكلية وهي مرحلة انبثاق هذه العملياتوا مازالعامًا  15.83أعمارهم 
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في حين أن طالب المرحلة  (119، ص2119فيها يكون حل المشكالت غير ناضجًا )شريم، التي و 

هذه القدرات خدام واستإضافة إلى توفر فرص أكبر لتنمية  ،الجامعية قد اكتمل نضج العمليات الشكلية لديهم

ل المشكالت ح تفوقهم في أدى إلى  مما ،نتيجة لطبيعة النظام التعليمي في الجامعة والحياة االجتماعية فيها

وسعت و  ،العوامل النمائية مع العوامل النفسية واالجتماعية تعذلك اجتموب على طالب المرحلة الثانوية.

 الدراسية يةوالمرجع العمرية الواحدة، مرحلةالقللت  بينماو  المرحلة الجامعية؛في الفروق بين الذكور واالناث 

 لدى طالبوجود فروق دالة احصائيًا من  (،311، ص2111المشترك )المللي،  التعليمي والسلم المشتركة

     .تبعًا لمتغير الجنسالثانوية  المرحلة

(، ودراسة 2116يونس، ودراسة )( 1998اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة )الشافعي،      

 وكانت هذه ،في حل المشكالت لدى طالب المرحلة الجامعية(، والتي أظهرت وجود فروق 2112)منصور، 

فروق تبعًا للجنس في حل  ةالتي لم تجد أي( 2111دراسة )غائب، كما اتفقت مع كور. ذلصالح الالفروق 

 . لدى طالب المرحلة الثانوية المشكالت

نظيم االنفعالي راتيجيات التفي استدالة إحصائياً ال توجد فروق  :الرابعةالفرضية عرض نتيجة  1-1

كل لالفرضية هذه للتحقق من ( للعينات المستقلة t. تم تطبيق اختبار )المرحلة الدراسّيةلمتغير  تبعاً 

 يلخص الجدول التالي نتيجة االختبار: .استراتيجية من االستراتيجيات
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 ظيم االنفعالي تبعاً لمتغير المرحلة الدراسي ةفي استراتيجيات التن( داللة الفروق 22) جدول

 القرار الداللة (tقيمة ) االنحراف المتوسط العينة استراتيجيات التنظيم االنفعالي
 2.415 7.738 550 (ثانويالقبول )

 غير دال 0.792 0.263
 2.434 7.702 732 القبول )جامعي(

 2.659 11.060 550 (ثانوياالجترار )
-3.242 0.001 

دال عند 
 2.801 11.561 732 االجترار )جامعي( 7.71%

 2.280 8.958 550 (ثانويالتركيز االيجابي )
 غير دال 0.425 0.798-

 2.315 9.061 732 ()جامعيالتركيز االيجابي 
 2.354 7.847 550 (ثانويارثية )الك

 غير دال 0.199 1.285
 2.278 7.679 732 )جامعي(ارثية الك
 2.728 8.156 550 (ثانوي) ةاالجتماعي المشاركة

 غير دال 0.122 1.549-
 2.726 8.394 732 )جامعي(المشاركة االجتماعية 

 2.774 10.636 550 (ثانويااللهاء )
 غير دال 0.823 0.223

 2.827 10.601 732 االلهاء )جامعي(
 2.651 11.052 550 (ثانويإعادة التقييم )

دال عند  0.033 2.132-
 2.846 11.385 732 إعادة التقييم )جامعي( 7.77%

 2.770 10.836 550 (ثانويالكبت )
 غير دال 0.353 0.929-

 2.797 10.982 732 الكبت )جامعي(
      
، لة الدراسّيةغير المرحتبعًا لمت( الفروق في استخدام استراتيجيات التنظيم االنفعالي 22يوضح الجدول )     

ارثية، ، الكقبولاستراتيجيات التنظيم االنفعالي التالية: الفي للمرحلة الدراسّية تبعاً  فروق وجدال ت هنأويشير إلى 

في حلة الدراسّية للمر تبعًا  اً فروقوجد ه ت. كما يبين أن، الكبتةاالجتماعي المشاركةالتركيز االيجابي، االلهاء، 

 .   عينة المرحلة الجامعيةولصالح  يجيتي االجترار، إعادة التقييماسترات

 اً ( أنه ال توجد فروق22يوضح الجدول ) ومناقشتها: رابعةتفسير نتيجة الفرضية ال 1-1-5

استثناء استراتيجيتي ب للمرحلة الدراسّيةاستراتيجيات التنظيم االنفعالي  تبعًا لمتغير جميع  في دالة إحصائياً 

ن في بين طالب المرحلتيفي الفروق العديد من العوامل تساهم يمكن القول أنه و  .التقييم واالجترارإعادة 
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ين هذه العومل ومن ب ،سات السابقة المرتبطة بهذا البحثاأشارت إليها األدبيات النظرية والدر االستراتيجيات 

ونوع الخبرة  ة والتفاؤل والتقييماتالتكوين النفسي للفرد وأبعاد الشخصية والصحة النفسية والصالبيذكر: 

هم تمراحلعن ر بغض النظ حداث الفروق بين األفرادإوغيرها من العوامل التي تسهم في  ،االنفعالية ومستوياتها

والتي  ،إلى العديد من الضغوطات ومن مصادر مختلفة عموماً . إضافة إلى ذلك يتعرض المراهقون الدراسّية

روق يفسر عدم وجود فسبق ذكره، أن  لما . يمكنمختلفةخالل تجريب طرق  التعامل معها منمنهم تتطلب 

قللت  ،للمراهق ةسمات الشخصيّ الفالتنظيم االنفعالي، استراتيجيات معظم في لمرحلة الدراسّية اتبعًا لمتغير 

 في ست استراتيجيات من أصل ثمان استراتيجيات.لمرحلة الدراسّية امن تأثير 

د مستوى )عن االجترارذات داللة إحصائية في استراتيجيتي  اً أنه توجد فروق( 22الجدول )بين يفي حين       

عينة لصالح و  للمرحلة الدراسّيةلمتغير تبعًا ( %1.15)عند مستوى داللة واعادة التقييم ( %1.11داللة 

ليه كروس وجون إالمتعلقة باستراتيجية إعادة التقييم مع ما ذهب البحث اتفقت نتيجة وبذلك  .المرحلة الجامعية

 يستخدموا نأ متزايد نحو وعلى يتعلمون ربما حياة، خبرات ويكسبون ينضجون الذين األفرادوهي أًن  2117

ر لدى والتي تحتاج إلى متطلبات معرفية ولغوية ربما تتوف التقييم كإعادة صحية انفعال تنظيم استراتيجيات

 ,Gross & John) طالب المرحلة الجامعية فهم عمومًا أكثر نضجًا وخبرة من طالب المرحلة الثانوية

2007, p.1323.) طالب المرحلة الجامعية مما يفسر وجود فروق في هذه االستراتيجية لصالح .  

من يجية هذه االستراتوتعد  رار لصالح عينة المرحلة الجامعية.في استراتيجية االجت اً كما ظهرت فروق     

 ,Brans) تأخذ شكل االنهماك في المثير االنفعالي استراتيجيات االنخراط المعرفية التي تركز على االنفعال و 

et al., 2013, p.2 ) عالء )المواقف التي يصعب التحكم بها هذا النوع من االستراتيجيات مع يستخدم و

 واألسرية واالقتصادية االجتماعية التوتراتوب الّملحة، بالمطالب حافلة الجامعية الحياةوبما أَن ( 2119الدين، 

، (191-191، ص2119)عالء الدين، المتأخر الرشد مرحلة سنوات تفوق بدرجةحتى  ،العامة والحياتية
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فرصة لهم تح لم تو خاصة  ؛صعوبة في التحكم بها والوفاء بمتطلباتهاوالتي ربما يجد طالب السنة الثانية 

ى مستويات إلالطالب ض هذه المواقف غير المسيطر عليها عرّ مما ي. مقلة خبرته؛ لهذه المرحلةلتكيف مع ل

لدو وهويكسيما أوالذي يرتبط بالمستويات المرتفعة منه مع استراتيجية االجترار وفقًا لدراستي  ،أعلى من القلق

 أكثر اجتراراً النفعاالته من مراهقلجامعية امراهق المرحلة أّن يفسر األمر الذي (، 2111( و عمران )2111)

   المرحلة الثانوية.

متغير حل المشكالت تبعًا لفي  دالة احصائياً : ال توجد فروق خامسةالالفرضية عرض نتيجة  1-7

 . المرحلة الدراسّية

للتحقق من هذه الفرضية، يلخص الجدول التالي نتيجة االختبار في  ( للعينات المستقلةtتم تطبيق اختبار )

 الدرجة الكلية واألبعاد:

 في حل المشكالت تبعاً لمتغير المرحلة الدراسي ة فروقال( داللة 23) جدول

 القرار الداللة (tقيمة ) اإلنحراف المتوسط العينة حل المشكالت
 14.9184 97.960 550 كلي )ثانوي(

 غير دال 0.298 1.042-
 14.8687 98.836 732 كلي )جامعي(

 4.234 21.214 700 التوجه العام )ثانوي(
 غير دال 0.285 1.070-

 4.007 21.464 582 التوجه العام )جامعي(
 3.926 18.465 700 تعريف المشكلة )ثانوي(

دال عند  0.000 5.405-
 3.933 19.663 582 تعريف المشكلة )جامعي( 7.71%

 4.107 22.123 700 توليد البدائل )ثانوي(
 غير دال 0.383 0.873

 4.136 21.920 582 توليد البدائل )جامعي(
 3.381 17.929 700 اتخاذ القرار )ثانوي(

دال عند  0.016 2.406
 3.384 17.469 582 اتخاذ القرار )جامعي( 7.77%

 3.905 18.227 700 التقييم )ثانوي(
 غير دال 0.678 0.417-

 3.732 18.316 582 التقييم )جامعي(
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لمرحلة اواتخاذ القرار تبعًا لمتغير  ،بعدي تعريف المشكلة في اً أنه توجد فروق (23يظهر الجدول )     

وجه العام، توليد التوأبعاد  ،في الدرجة الكلية اً توجد فروق لم، بينما المرحلة الجامعّيةولصالح عينة  الدراسّية

   .المرحلة الدراسّيةالبدائل، التقييم تبعًا لمتغير 

  :ومناقشتها خامسةتفسير نتيجة الفرضية ال 1-7-5

في الدرجة الكلية واألبعاد التالية: التوجه العام،  دالة إحصائياً  اً ( أنه ال توجد فروق23يظهر الجدول )     

لى حل المشكالت أكثر قدرة عفطالب المرحلة الجامعّية  ،المرحلة الدراسّيةلمتغير توليد البدائل، التقييم تبعًا 

تعلق وأكثر نضجًا فيما ي ،ألنهم أكثر خبرة وتدريباً  وفق خطوات حل المشكلة طالب المرحلة الثانويةمن 

خطوات  ن حل المشكالت وفقمكنه موالذي ي ،ليها المراهقإلية التي وصل بمستوى تفكير العمليات الشك

قل نضجًا أساليب أ ويمتلكونفي مرحلة انبثاق هذه العمليات هم والذين األصغر سنًا بالمقارنة مع  محددة؛

ل حصالذي والنضج على مايبدو بأن نمط الخبرات والتدريب ولكن ( 95، ص2119)شريم، لحل المشكلة 

لية واألبعاد دالة لصالحهم في الدرجة الك اً لم يكن كافيًا لكي توجد فروق في المرحلة الجامعّيةالمراهقون  عليه

ا وعدم كفاية التدريب ربم ،كانت أعلى من أن متوسطات درجاتهمبالرغم  الثالثة لمقياس حل المشكالت

أثر تق بحل المشكالت ضمن خطوات محددة تفالعمليات التي تسمح للمراه ،يكون عائدًا إلى عوامل عدة

ذه يأتي في مقدمة هو  ،لالنتقال من مرحلة إلى أخرىبعدة عوامل تحد من النضج الذي يلحق بها نتيجة 

الفروق بين المناطق الحضرية والريفية، نمط الخبرات المدرسية، الخبرات المترتبة على نوعية العوامل 

بناء عليه (. 112-111، 2119يم، )شر  العالقة بين اآلباء واالبناء، أسلوب التعليم الذي يستخدمه المعلم

رتهم وضعف قدالمدرسين أساليب إن االختالف بين طالب الجامعة من ناحية  أساليب المعاملة الوالدية، و 

روق وجود فعدم كلها عوامل أدت إلى ليب تنمي قدرة المراهق على حل المشكالت على التدريس وفق أسا

 المرحلة الدراسّية.لمتغير تبعًا 
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تعريف في بعد ( %1.11)عند مستوى داللة  دالة إحصائياً  اً أنه توجد فروق( 23)كما يبين الجدول       

تها تعريف المشكلة وصياغ . يمكن القول أنّ المرحلة الجامعية عينةوكانت هذه الفروق لصالح  المشكلة

 المراهقين األكبر سناً ( و 53، ص2119على جمع المعلومات ومعالجتهما وتحليلها )الشهري، يعتمد  ،بدقة

 ،2119يعالجون المعلومات الضرورية لحل المشكلة بسرعة أعلى من المراهقين األصغر سنًا )شريم، 

ي هذا ف المرحلة الثانويةعينة على األكبر سنًا  المرحلة الجامعيةعينة ق ر تفوّ يفسّ  األمر الذي(. 121ص

  .البعد

بعد ( في %1.15كما يظهر الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية )عند مستوى داللة      

نوعية القرارات  إلىربما يعود السبب في ذلك  .المرحلة الثانويةعينة وكانت هذه الفروق لصالح  القرار ذتخاا

 ربما ال ية المرحلة الثانو عينة ف ،العينتينأفراد المتخذة من قبل كل من همية هذه القرارات أودرجة صعوبة و 

 ،جامعّيةالمرحلة ال عينةتعرض لها كالتي ت ،ومصيرية مهمةتخاذ قرارات إلى مشكالت تتطلب ا تتعرض

همة مومرحلة اتخاذ القرارات ال ،المرحلة التي تسبق مباشرة تحمل المسؤولية في حياة الرشد والتي تعد

 (. 377ص ،2114الزوج )ملحم، قرار اختيار المهنة واختيار  :والصعبة مثل

ال توجد فروق دالة احصائيًا بين متوسط درجات الطالب عرض نتيجة الفرضية السادسة:  1-8

 رضية فرضيتين: . ويتفرع من هذه الفمرتفعي ومنخفضي استراتيجيات التنظيم االنفعالي تعزى لحل المشكالت

  عاليالدرجات في استراتيجيات التنظيم االنفال توجد فروق دالة احصائيًا بين مرتفعي ومنخفضي 

حل ل عزىت)القبول، اعادة التقييم، االلهاء، المشاركة االجتماعية، اعادة التركيز االيجابي(  االيجابية

 المشكالت.
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ابية االيج مرتفعي ومنخفضي الدرجات في استراتيجيات التنظيم االنفعالي بين  ( داللة الفروق24جدول )

 المشكالت.على حل 

 مستوى الداللة ت االنحراف المتوسط العينة المستوى المتغير المرحلة
 المرحلة
 الثانوية

حل 
 المشكالت

 12.771 64.701 107 منخفضي الدرجات 
-3.322 7.771 

 14.767 177.771 120 مرتفعي الدرجات 
 المرحلة
 الجامعية

حل 
 المشكالت

 17.206 62.776 237 منخفضي الدرجات 
-3.724 7.777 

 13.601 177.667 276 مرتفعي الدرجات 
 

 مرتفعي ومنخفضي الدرجات في استراتيجيات التنظيم االنفعالي  ال توجد فروق دالة احصائيًا بين

 حل المشكالت.ل تعزى)االجترار، الكارثية، الكبت( السلبية 

على حل  السلبية استراتيجيات التنظيم االنفعاليمرتفعي ومنخفضي الدرجات في ( داللة الفروق بين  27جدول )

 المشكالت.

 مستوى الداللة ت االنحراف المتوسط العينة المستوى المتغير المرحلة
 المرحلة
 الثانوية

حل 
 المشكالت

 17.662 66.222 142 منخفضي الدرجات 
1.767 7.113 

 14.277 67.601 177 مرتفعي الدرجات 
 المرحلة
 الجامعية

حل 
 المشكالت

 14.747 66.714 103 منخفضي الدرجات 
7.764 7.727 

 14.073 66.203 274 مرتفعي الدرجات 

يوجد فروق بين مرتفعي ومنخفضي الدرجات في استراتيجيات  أّنه( 25+24تشير نتيجة الجدولين )     

التنظيم االنفعالي )القبول، اعادة التقييم، االلهاء، المشاركة االجتماعية، اعادة التركيز االيجابي( على حل 

المشكالت وكانت هذه الفروق لصالح مرتفعي الدرجات. في حين ال يوجد فروق بين مرتفعي ومنخفضي 

 تراتيجيات التنظيم االنفعالي )االجترار، الكارثية، الكبت( على حل المشكالت. الدرجات في اس
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  تفسير نتيجة الفرضية السادسة: 1-8-5 

 مرتفعي الدرجاتطالب المرحلتين أّن  ،بغض النظر عن المرحلة الدراسّيةو ه نّ أ (24الجدول )شير ي     

ى على لديهم قدرة أعل ،االجتماعية، اعادة التركيز االيجابيالقبول، اعادة التقييم، االلهاء، المشاركة في 

يمكن ات. و يمقارنة مع الطالب منخفضي الدرجات في هذه االستراتيج محددة خطواتحل المشكالت وفق 

ما تتضمنه من ب واألثر االيجابي التي تتركه على تنظيم االنفعاالت ،رد ذلك إلى طبيعة هذه االستراتيجيات

 ارًا ايجابية علىثآوالتوجهات التي تترك  ،االيجابيةاثارة االنفعاالت و  ،االنفعاالت السلبيةخفض ى لعقدرة 

ي ف)كتنظيم المعلومات و تسهيل اتخاذ القرار وتوفير المصادر الشخصية(  ،مكونات شخصية لها دور هام

 . زيادة القدرة على حل المشكالت وفق خطوات محددة

ال يوجد فروق بين مرتفعي ومنخفضي  ،بغض النظر عن المرحلة الدراسّية أّنه (25كما يبين الجدول )    

اض درجات ، وبالتالي ارتفاع وانخفالدرجات في استراتيجيات الكبت، االجترار، والكارثية على حل المشكالت

و أخفض على حل المشكالت. يمكن أّن تفسر هذه أالطالب في هذه االستراتيجيات ال يعكس قدرة أعلى 

بعض نظر و إال أّن هناك بعض وجهات ال ،سلبيةمع أّنه لها آثار والتي  ،بطبيعة هذه االستراتيجياتجة النتي

الة دوجود فروق  تقليلدى إلى أذلك عدم انتظام آثارها ، التي ترى أنها ذات آثار إيجابية. وبالدراسات

    بين مرتفعي ومنخفضي الدرجات في هذه االستراتيجيات على حل المشكالت. احصائيًا 

   البحث مستخلص نتائج 1-9 

 دمها األفراد لتنظيم خاتفقت نتائج البحث مع الفكرة القائلة بوجود تنوع في االستراتيجيات التي يست

 ات.يجاالستراتي جميعلمستوى السائد في فالمستوى المتوسط هو ا انفعاالتهم،

  لهذا و  ،عام وجود عالقة بين استراتيجيات التنظيم االنفعالي وحل المشكالت بوجهأظهرت النتائج 

 هذه االستراتيجيات واحدة من العوامل المؤثرة في حل المشكالت.  عدأن ت  يمكن 
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 ارثية( ستراتيجيات )كإعادة التقييم والكلبعض هذه اال أظهرت النتائج بشكل خاص وجود آثر منتظم

 بعضها اآلخرل آثر منتظم وجد، في حين لم ياختالف المرحلة الدراسيةبى حل المشكالت عل

 اختالف المرحلة الدراسية.ب )كالكبت، االلهاء(

  الت كأثر متغير الجنس في استراتيجيات التنظيم االنفعالي وحل المشبتباينت النتائج فيما يتعلق

 بين وجود أثر لهذا المتغير وعدم وجود أثر. . وتراوح السابقة سواء في البحث الحالي أو الدراسات

ن و بين نتائج البحث الحالي والدراسات السابقة بأنه عندما يك اً اتفاق عمومًا أّن هناك إال أنه يالحظ 

ي حين عندما ف التنظيم االنفعالي يكون لصالح االناث،ستراتيجيات ا في لمتغير الجنسهناك أثر 

 يكون لصالح الذكور. تغير في حل المشكالت يكون هناك أثر لهذا الم

  كل من استراتيجيات التنظيم االنفعالي وحل  في المرحلة الدراسّيةاليوجد أثر حاسم لمتغير

 المشكالت.

 صعوبات البحث 1-51

 تتمثل هذه الصعوبات بما يلي:     

 وتتمثـــــــل بتحديـــــــد حجـــــــم العينــــــــة المناســـــــب لكـــــــل مـــــــن عينتــــــــي صـــــــعوبات تتعلـــــــق بالعينــــــــة :

ـــــــــــر نســـــــــــبة ا   تذة الكليـــــــــــة،ســـــــــــاأالبحـــــــــــث بعـــــــــــد استشـــــــــــارة بعـــــــــــض  خـــــــــــذ مـــــــــــن المجتمـــــــــــع األكب

  (.%5)األصغر نسبة أكبرالمجتمع ومن  (،%3) أصغر

  :عـــــــــادة بـــــــــإجراء الثبـــــــــات بطريقـــــــــة اال تتمثـــــــــلصـــــــــعوبات تتعلـــــــــق بالدراســـــــــة االســـــــــتطالعية

خاصــــــــــــة وأن  ،تطبيــــــــــــق علــــــــــــى عينــــــــــــة المرحلــــــــــــة الجامعيــــــــــــةاللصــــــــــــعوبات تتعلــــــــــــق بإعــــــــــــادة 

 ستطالعية شمل أربع كليات من كليات جامعة دمشق.التطبيق في الدراسة اال
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 ــــــــــق ــــــــــق بتطبي ــــــــــةالبحــــــــــث صــــــــــعوبات تتعل ــــــــــر حجــــــــــم العين ــــــــــل بكب ــــــــــي بلغــــــــــت  ،: تتمث والت

. ومـــــــــــــــن الصـــــــــــــــعوبات ( مـــــــــــــــن طلبـــــــــــــــة المرحلـــــــــــــــة الثانويـــــــــــــــة والمرحلـــــــــــــــة الجامعيـــــــــــــــة1282)

ــــــــــالتطبيق أيضــــــــــًا، ــــــــــة ب ــــــــــي مــــــــــدرجات  المتعلق ــــــــــذكور ف تواجــــــــــد أعــــــــــداد قليلــــــــــة نســــــــــبيا  مــــــــــن ال

كليات العلوم االنسانية مما استدعى الذهاب إليها العديد من المرات.

 قترحات البحثم 1-55

استنادًا إلى النتائج التي توصل اليها عددًا من المقترحات يقترح البحث الحالي 

 تتمثل بما يلي:

 والمشاركة  عادة التركيز اإليجابيإك ،راتيجيات ذات اآلثار اإليجابيةاستخدام المراهقين لالست تحسين

  الصحة النفسية للمراهق. علىثار ايجابية لما لها من آ االجتماعية

  من خالل زيادة االهتمام باالنفعاالت  لدى المراهقين المشكالتحل مستويات العمل على تحسين

وبأساليب تنظيمها، سواء لدى طالب المدارس أو لدى طالب الجامعات، وذلك عن طريق تسليط 

 ات، مع ضرورة التأكيد على سياقية هذه االستراتيجياستراتيجيات التنظيم االنفعاليعلى الضوء 

    تطبق فيه.وارتباط فعاليتها بالموقف الذي 

  بحث متغيري الالتي تبحث و وعلى نطاق أوسع، الطوالنية والعرضانية إجراء المزيد من األبحاث 

لى كل ع ثر هذا المتغيرألتوضيح لللمزيد من ا ، وذلكوتبعًا لمتغير الجنس ،لدى عينات مختلفة

 .من استراتيجيات التنظيم االنفعالي وحل المشكالت

  التي تربط استراتيجيات التنظيم االنفعالي بالمتغيرات التالية: نوع الخبرة اجراء المزيد من الدرسات

ات العربية مما يثري الدراس، االنفعالية، نوع المشكالت، التنميط الجنسي، مستوى الخبرة االنفعالية

   اته.لومات عن ارتباطعالنادرة في هذا المجال، ويزيد من فهمنا لهذا المتغير، ويمدنا بمزيد من الم
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 :ص .جامعة ورقلة .اإلنسانيةملتقى دولي حول سيكولوجيا االتصال والعالقات  إطارمداخلة مقدمة في 

74-83. 
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العالج السلوكي الحديث أسسه  (.1998. )دمحمد السيعبد الرحمن، و  ؛محمد محروساوي، نالش -56

 .قباء للطباعة والنشر ارد: القاهرة .وتطبيقاته

 دار المعارف. اإلسكندرية: . المراهقة خصائصها ومشكالتها .(1981) .محمود، ابراهيم وجيه -57

لو مكتبة األنجالقاهرة: . 1. طالبحث العلمي في العلوم السلوكية .(2117محمود، جودت شاكر. ) -58

  .المصرية

لدى تالميذ  باإلبداععالقة أسلوب حل المشكالت في مادة الرياضيات  .(2119مخلوفي، فاطمة. )  -59

انية. والعلوم االنس اآلداب كلبة-بورقلة، رسالة ماجستير. جامعة قاصدي مرباح الثالثة متوسط بورقلة

 الجزائر.

  المطبعة الجديدة.دمشق: . 2. طعلم النفس والمراهقة .(1985مخول، مالك سليمان. ) -16

أثر برنامج تدريبي مستند إلى  .(2111) .بو زيتون، جمال عبد اهللأو  ،يوسف موسى مقدادي،  -61

التربية العقالنية االنفعالية في تحسين الكفاءة االجتماعية ومهارة حل المشكالت لدى طلبة الصفين 

-521 ص: .(2)18 .مجلة الجامعة االسالمية )سلسلة الدراسات اإلنسانية(. السابع والثامن األساسيين

555. 

 .دار الفكرعمان: . 1ط علم نفس النمو )دورة حياة اإلنسان(. .(2114ملحم، سامي محمد. ) -62

أساليب التفكير وعالقتها بحل المشكالت دراسة ميدانية على عينة  .(2117) منصور، غسان. -63

 .(1)23. مجلة جامعة دمشق .من تالمذة الصف السادس الساسي في مدارس مدينة دمشق الرسمية

 .455-417 ص:
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االستدالل المنطقي وعالقته بحل  المشكالت )دراسة ميدانية على عينة  .(2112منصور، غسان. ) -64

مجلة جامعة دمشق. . من طلبة قسمي علم النفس واإلرشاد النفسي في كلية التربية بجامعة دمشق(

 .143-117 ص: (.1)28

المعرفية الشائعة لتنظيم االنفعاالت لدى عينة من  االستراتيجيات .(2111) .الموسى، نضال  -65

 ألردن.ا عمادة اللغات فرع االردن. .والجامعة والتخصصطلبة الجامعات االردنية في ضوء متغيرات النوع 

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر . بيروت: 9ط. علم النفس التربوي .(1998نشواتي، عبد المجيد. ) -66

 والتوزيع.

(. 2114مؤمن، محمد عزت. ) ي كالي ليند. ت: مؤمن، داليا عزت؛جرين، هنر  واطسون، روبرت؛ -20

 . مصر: الناشر مكتبة مدبولي.سيكولوجية الطفل والمراهق

 دار الشروق. :عمان .3ط  ." مقدمة في علم النفس" . (1998) .الوقفي، راضي -68

دار القاهرة:  .عادلاألشول، ترجمة:  .مقدمة في علم النفس .(1977) .ويتيج، أرنوف -69

 .ماكجروهيل

. جامعة التنظيم االنفعالي للطلبة المتميزين في محافظة ديالى .(2111) يعقوب، حيدر مزهر. -71

 .467-451ص:  ديالى. العراق.
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 (5الملحق رقم )

 أسماء السادة المحكمين

 المرتبة العلمية االختصاص الدقيق اسم المحكم الرقم

 االستاذ الدكتور في قسم االرشاد االرشاد المدرسي د.محمد الشيخ حمودأ. 1

أحمد الزعبي د. 2  ارشاد النفسي 
االستاذ المساعد في قسم االرشاد 

 رئيس القسم-النفسي

رغداء نعيسة د. 3  االستاذ المساعد في قسم االرشاد الصحة النفسية 

سة في قسم االرشاد النفسيالمدرّ  ارشاد المتفوقين د. ضحى عبود 4  

منال الشيخ د. 7 سة في قسم االرشاد النفسيالمدرّ  ارشاد نفسي   

ناديا رتيب د. 2 سة في قسم االرشاد النفسيالمدرّ  ارشاد نفسي   

 االستاذ المساعد في قسم علم النفس علم نفس معرفي د. غسان منصور 0

رنا قوشحة د. 6 سة في قسم القياس والتقويمالمدرّ  قياس القدرات العقلية   

سيناء الجشي د. 6 طرائق تدريس اللغة  
 االنكليزية

وطرائق  المناهجسة في قسم المدرّ 
 التدريس
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 (4الملحق رقم )

 لياستراتيجيات التنظيم االنفعالي قبل التعد ةاناستب

  

ال  العبارة الرقم
تنطبق 
 أبدا

تنطبق 
بدرجة 
 بسيطة

تنطبق 
بدرجة 
 متوسطة

تنطبق 
بدرجة 
 كبيرة

     االجترار 

     أفكر غالباً حول شعوري إزاء التجارب التي عشتها. 1

     مررت بها. ذيال الموقفأشعر به إزاء  بما بالتفكير أنشغل 2

     .هعشتحول ماأرغب بفهم لماذا أشعر بالطريقة التي أشعر بها  3

     أتناول المشاعر التي أثارها الموقف في نفسي. 4

     السباب انفعالية الدعم االجتماعي 

     ما حول مشاعري. شخصأتحدث إلى  5

     قاربي.أو أأحاول الحصول على دعم انفعالي من أصدقائي  6

     ما. شخصأناقش مشاعري مع  7

     أحصل على التفهم والتعاطف من شخص ما. 8

     التنفيس االنفعالي 

     نزعج وأسمح لمشاعري بالظهور لالخرين.أ 9

     أظهر مشاعري. 11

     عن هذه المشاعر بكثرة. أعبرأشعر بالكثير من األسى والحزن و 11

     لذلك. اً انزعج وأكون مدرك 12

     االلهاء 

هذه  نع بعيداً و أنشطة بديلة ألخرج تفكيري وجه إلى عمل أتأ 13

 األشياء

    

شاهد التلفاز، ألقلل التفكير حول مايشغل أأذهب لمشاهدة فيلم أو  14
 بالي.

    

     تختلف عما يشغل بالي.أرى أحالم يقظة حول أشياء أخرى  15

     أنام أكثر من المعتاد. 16

     إعادة التقييم 

ير أغ شعر بانفعال ايجابي )كالسرور والبهجة(أعندما أريد أن  17
 ما كنت أفكر فيه.
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 )كالحزن أو الغضب( قل سلبيةأشعر بانفعاالت أعندما أريد أن  18
 أغير ما كنت أفكر فيه.

    

فأنني أفكر فيه بطريقة تساعدني  ضاغطاً  اً أواجه موقفعندما  19
 لكي أبقى هادئا.

    

أغير طريقة تفكيري عن  شعر بانفعال ايجابي،أعندما أريد أن  21
 ذلك الموقف.

    

 ر طريقة تفكيري عن الموقف الذيينظم انفعاالتي بواسطة تغيأ 21
 أكون فيه.

    

قة ني أغير طريأنف سلبية، قلأعندما أريد أن اشعر بانفعاالت  22
 تفكيري عن الموقف الذي أكون فيه.

    

     الكبت 

     حتفظ بانفعاالتي في داخلي.أ 23

     في التعبير عنها. حذراً شعر بانفعاالت ايجابية أكون أعندما  24

     أنظم انفعاالتي من خالل عدم التعبير عنها. 25

     نها.ع أكون متأكدا بأني لن أفصح شعر بانفعاالت سلبية،أعندما  26

     اإليجابيإعادة التركيز  

     أفكر بأشياء أجمل مما اختبرته. 27

     جاهها.تالتي ليس علينا أن نفعل أي شيء  أفكر باالشياء السارة 28

     أفكر بشيء لطيف بدالً عما حدث. 29

     فكر بالتجارب السارة.أ 31

     الكوارثية 

     أعتقد غالباً بأن ما اختبرته أكثر سوءاً مما اختبره االخرين. 31

     أفكر باستمرار بمدى فظاعة التجربة التي مررت بها. 32

 أفكر غالباً بان ما أختبرته هو أسوء ما يمكن ان يحدث لشخص 33
 .ما

    

     أفكر باستمرار بمدى فظاعة الموقف. 34

     القبول 

     .ما حدث قبلتأ أن يجب بأنني أعتقد 35

     .الموقف أتقبل أن يجب بأنني أعتقد 36

     .مما حدث شيء أي تغيير أستطيع ال بأنني أعتقد 37

     يش مع ما حدث.اعتأعتقد بأنني يجب أن أ 38
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 (4الملحق رقم )

 استراتيجيات التنظيم االنفعالي بعد التعديل ةاناستب

 
 عزيزتي الطالبة، عزيزي الطالب 

أمامكم مجموعة من العبارات التي تعبر عن الطريقة التي يتعامل بها األفراد مع االنفعاالت السلبية كالقلق 

الموافق لحالتكم علمًا أنه ال توجد أجاب  االجابةيرجى قراءة كل عبارة واختيار احتمال  والغضب.والخوف 

 العلمي ... االستبيان ألغراض البحثعد ا   ة.خاطئصحيحة وأخرى 

             :                        العمر: الكليةانثى                    ، الجنس: ذكر     
 شاكرين تعاونكم  

 العبارة الرقم
التنطبق 

 ابداً 

تنطبق 
بدرجة 
 بسيطة

تنطبق 
بدرجة 
 متوسطة

تنطبق 
بدرجة 
 كبيرة

 4 3 2 1 تقبل ما حدث.أعتقد بأنه من األفضل لي  1
 4 3 2 1 أفكر غالباً في مشاعري إزاء التجارب التي عشتها. 2
 4 3 2 1 أفكر بأشياء أجمل مما عايشته. 3
 4 3 2 1 أعتقد بأن ما عشته أكثر سوءاً مما عايشه اآلخرين. 4
 4 3 2 1 أتحدث إلى شخص ما حول مشاعري حتى أفهمها. 5
 4 3 2 1 تفكيري عن المشاعر السلبية. أقوم بأنشطة متنوعة ألبعد 6

7 
عندما أريد أن أشعر بالسرور والبهجة أغير طريقة 

 تفكيري.
1 2 3 4 

 4 3 2 1 أحتفظ بمشاعري داخلي. 8
 4 3 2 1 أعتقد بأنني ال أستطيع تغيير أي شيء مما حدث لي. 9

 4 3 2 1 أنشغل بالتفكير في الموقف غير السار الذي مررت بها. 11
 4 3 2 1 .أفكر باألشياء السارة 11
 4 3 2 1 أفكر باستمرار بمدى فظاعة التجربة التي مررت بها. 12
 4 3 2 1 أحاول الحصول على دعم نفسي من أصدقائي أو أقاربي. 13
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 4 3 2 1 أشاهد التلفاز ألقلل التفكير بما يشغلني. 14

15 
أعتقد بأنني أستطيع أن أصبح شخص أقوى نتيجة لما 

 لي. حدث
1 2 3 4 

 4 3 2 1 عندما أحس بمشاعر سلبية أكون حذراً في التعبير عنها. 16
 4 3 2 1 أعتقد بأنه من األفضل لي أن أتعايش مع ما حدث. 17
 4 3 2 1 أحلل المشاعر التي أثارها الموقف في نفسي. 18
 4 3 2 1 أبحث عن الجوانب اإليجابية للمشكلة. 19
 4 3 2 1 المسؤول عما حدث لي.أشعر بأنني الشخص  21
 4 3 2 1 أحصل على التفهم والتعاطف من شخص ما. 21

22 
تراودني أحالم يقظة حول أشياء تختلف عما يقلقني 

 ويشغل بالي.
1 2 3 4 

23 
عندما أواجه موقفاً ضاغطاً أفكر فيه بطريقة تبقيني 

 هادئاً.
1 2 3 4 

 4 3 2 1 لآلخرين.عندما أنزعج ال أسمح لمشاعري بالظهور  24

25 
أحاول أن أفهم لماذا أشعر بهذه الطريقة حول ما مررت 

 به.
1 2 3 4 

 4 3 2 1 أنام أكثر من المعتاد عندما أحس بمشاعر سلبية. 26

27 
أضبط انفعاالتي بواسطة تغيير طريقة تفكيري 

 بخصوص الموقف الذي أكون فيه.
1 2 3 4 

28 
ح متأكداً بأنني لن أفص عندما أشعر بانفعاالت سلبية أكون

 عنها.
1 2 3 4 
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 (3الملحق رقم )

 مقياس حل المشكالت قبل التعديل

 

 عزيزتي الطالبة، عزيزي الطالب:

فيما يلي عبارات تصف الطريقة التي يستخدمها الناس عادة في التعامل مع مشكالت الحياة اليومية، يرجى 

( Xعلى طريقتك الخاصة في حل المشكالت وذلك بوضع إشارة )قراءة كل عبارة وبيان مدى انطباقها 

ألغراض  ستبيانبة صحيحة وأخرى خاطئة... ا عد االمقابل العبارة في العمود المناسب، علماً أنه اليوجد إجا

 البحث العلمي...

                 العمر:          الجنس: ذكر       انثى                               

 السنة الدراسية:     الكلية:                                               الصف/ 

 

 شاكرين تعاونكم

 العبارة الرقم
التنطبق 

 ابدا  

تنطبق 
بدرجة 
 بسيطة

تنطبق 
بدرجة 
 متوسطة

تنطبق 
بدرجة 
 كبيرة

     لى المشكالت كشيء طبيعي في حياة االنسان.إنظر أ 1

     المعلومات حول المشكلة التي تواجهني.أعمل على جمع  2

     أفكر بالجوانب االيجابية والسلبية لكافة الحلول المقترحة. 3

     أفكر بكافة البدائل التي قد تصلح لحل المشكلة. 4

5 
أركز انتباهي على النتائج الفورية للحل وليس على النتائج 

 البعيدة.
    

6 
التعامل مع مشكالت الحياة ن لدي القدرة على عتقد بأأ

 اليومية.
    

     حاول تحديد المشكلة بشكل واضح.أ 7

     أجد من الصعب التفكير في حلول متعددة للمشكلة. 8
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     يه.ميل الأحصر تفكيري بالجوانب االيجابية للحل الذي أ 9

     سهل بغض النظر عما يترتب على ذلك.أختار الحل األ 11

     في مواجهة المشكالت. منظماً  سلوباً أاستخدم  11

12 
فعله هو التعرف أول شيء أعندما أحس بوجود مشكلة فإن 

     على ماهية المشكلة بالضبط.

     في حل واحد للمشكلة. أجد تفكيري منحصراً  13

     ليه.إميل أحصر تفكيري بالجوانب السلبية للحل الذي أ 14

     تجريبها في الواقع. حرص على تقييم الحلول بعدأ 15

     فكاري عندما تواجهني مشكلة.أأجد صعوبة في تنظيم  16

     حرص على استخدام عبارات محددة في وصف المشكلةأ 17

18 
لى درجة تعيق قدرتي إحيال المشكلة  منفعالً أجد نفسي 

 على التفكير.
    

19 
 بنىاتسوف تكون عليه النتائج قبل أن حاول التنبؤ بما أ

 معيناً. حالً 
    

     عيد النظر في الحلول بعد تطبيقها بناء على مدى نجاحها.أ 21

     عندما تواجهني مشكلة فإنني اتصرف دونما تفكير. 21

     تفحص العناصر المختلفة للموقف المشكل.أ 22

23 
سأل اآلخرين عن رأيهم لكي أتعرف على االحتماالت أ

 المختلفة للحل.
    

24 
ختار الحل الذي يرضي اآلخرين بغض النظر عن أ

 فاعليته.
    

25 
عندما يكون حلي للمشكلة غير ناجح فإنني أحاول معرفة 

 سبب ذلك.
    

     أحرص على تأجيل التفكير في أية مشكلة تواجهني. 26

     عندما تواجهني مشكلة ال اعرف بالضبط كيف أحددها. 27

     التفكير بحلول جديدة ألية مشكلة.لدي القدرة على  28

29 
أفكر بما يمكن أن يترتب على الحل في المدى القريب 

 والبعيد.
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31 
أصر على تنفيذ الحل الذي توصلت إليه حتى عندما يظهر 

 لي فشله في حل المشكلة.
    

     أتجنب التحدث في الموضوع الذي تواجهني فيه المشكلة. 31

     أصف المشكلة التي اواجهها.عرف كيف أال  32

33 
لحلول الممكنة قبل أن عندما تواجهني مشكلة أفكر بكافة ا

 منه. أتبنى واحداً 
    

     أضع خطة لتنفيذ الحلول المناسبة. 34

35 
ينتابني شعور بالغضب والعصبية عندما أجد ان الحل 

 .فاشالً الذي توصلت إليه كان 
    

     إذا واجهتني أية مشكلة.ينتابني شعور باليأس  36

     عندما تواجهني مشكلة ال أعرف من أين أبدأ بحلها. 37

38 
عندما تواجهني مشكلة فإنني استخدم في حلها أول فكرة 

 تخطر على بالي.
    

39 
 احتماالً عندما تواجهني مشكلة فإنني اختار الحل األكثر 

 للنجاح.
    

41 
ل شغل نفسي بتقييم الحلوأعندما تواجهني مشكلة فإنني ال 

 التي أتوصل إليها.
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 (1الملحق رقم )

 مقياس حل المشكالت بعد التعديل

 

 عزيزتي الطالبة، عزيزي الطالب:

فيما يلي عبارات تصف الطريقة التي يستخدمها الناس عادة في التعامل مع مشكالت الحياة اليومية، يرجى 

( Xقراءة كل عبارة وبيان مدى انطباقها على طريقتك الخاصة في حل المشكالت وذلك بوضع إشارة )

مقابل العبارة في العمود المناسب، علماً أنه اليوجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة... ا عد اإلستبيان ألغراض 

 البحث العلمي...

                 العمر:                     الجنس: ذكر       انثى                   

 السنة الدراسية:                                                الكلية:   الصف/ 

 

 شاكرين تعاونكم

 العبارة الرقم
التنطبق 

 ابدا  

تنطبق 
بدرجة 
 بسيطة

تنطبق 
بدرجة 
 متوسطة

تنطبق 
بدرجة 
 كبيرة

     اإلنسان.لى المشكالت كشيء طبيعي في حياة إأنظر  1

     أجمع معلومات حول المشكلة التي تواجهني. 2

     أفكر بالجوانب اإليجابية والسلبية للحلول المقترحة. 3

     أفكر ببدائل إيجابية لحل المشكلة. 4

     لدي القدرة على التعامل مع مشكالت الحياة اليومية. 5

     أحاول تحديد المشكلة بشكل واضح. 6

     صعوبة في التفكير بحلول متعددة للمشكلة. أجد 7

     أختار الحل األسهل بغض النظر عما يترتب على ذلك. 8
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     أستخدم أسلوباً منظماً في مواجهة المشكالت. 9

11 
عندما أشعر بوجود مشكلة فإن أول شيء أفعله هو التعرف 

 على ماهية المشكلة بالضبط.
    

     تفكيري في حل واحد للمشكلة. أحصر 11

     الجوانب السلبية للحل الذي أميل اليه. أركز على 12

     م الحلول بعد تجريبها في الواقع إن أمكن.أقي   13

     أجد صعوبة في تنظيم أفكاري عندما تواجهني مشكلة. 14

15 
 لى درجة تعيق قدرتيإبسبب المشكلة  أجد نفسي منفعالً 

 التفكير.على 
    

     أعيد النظر في الحلول بعد تطبيقها بناء على مدى نجاحها. 16

     عندما تواجهني مشكلة أندفع لحلها دون تفكير. 17

     .للمشكلةالمختلفة  الجوانب أتفحص 18

19 
أسأل اآلخرين عن رأيهم لكي أتعرف على االحتماالت 

 .المشكلة حللالمختلفة 
    

21 
الحل الذي يرضي اآلخرين بغض النظر عن أختار 
 فاعليته.

    

21 
عندما يكون حلي للمشكلة غير ناجح أحاول معرفة سبب 

 ذلك.
    

     أحرص على تأجيل التفكير في أية مشكلة تواجهني. 22

     عندما تواجهني مشكلة ال أعرف كيف أحددها بالضبط. 23

     ألية مشكلة. لدي القدرة على التفكير بحلول جديدة 24

25 
أفكر بما يمكن أن يترتب على الحل في المدى القريب 

 والبعيد.
    

26 
 كان لوحتى أصر على تنفيذ الحل الذي توصلت إليه 

 .وغير مجدياً  فاشالً 
    

     أتجنب التحدث في الموضوع الذي تواجهني فيه مشكلة. 27

     أعرف كيف أصف المشكلة التي أواجهها. 28

29 
قبل أن أتبنى لحل المشكلة أفكر بكافة الحلول الممكنة 

 واحدا منها.
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     أضع خطة لتنفيذ الحلول المناسبة. 31

31 
أشعر بالغضب والعصبية عندما أجد أن الحل الذي 

 .فاشالً توصلت إليه كان 
    

     ينتابني شعور باليأس إذا واجهتني أية مشكلة. 32

     مشكلة ال أعرف من أين أبدأ بحلها.عندما تواجهني  33

     أول فكرة تخطر على بالي.المشكلة  أستخدم في حل 34

     .في حل المشكلة للنجاح احتماالً  أختار الحل األكثر 35

36 
عندما تواجهني مشكلة ال أشغل نفسي بتقييم الحلول التي 

 أتوصل إليها.
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(1الملحق رقم )  

 ق البحث فيهايطبتم تالتي  الثانويةأسماء المدارس أعداد و

 

 مختلطة اناث ذكور المنطقة
عدد 

 المدارس

مدارس 

 الذكور

مدارس 

 االناث
 المختلطة

عدد 

 المدارس

 5 1 3 2 الوسطى
جودة 
 الهاشمي

غازي 
 الخالدي

- 2 

 11 1 7 3 الجنوبية
عباس 
 العقاد

الزاهرة 
 المحدثة

- 2 

 11 1 6 4 الشمالية
بور 
 سعيد

 2 - الشهبندر

 21 1 11 9 الشرقية
الواقدي/ 

 أمية

أسعد 
عبد هللا/ 
سمير 
 سلوم

- 4 

 ابن رشد 19 5 8 6 الغربية
المبارك/ 
 الهبج

الشهيد 
محمود 
 راجح

4 

 14 1 7 6 65 6 35 24 المجموع
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 (7الملحق رقم )

 أسماء الكليات التي تم تطبيق البحث فيها

 

 كلي اناث ذكور الكلية الرقم

 110 200 10 األداب 6

 11 21 20 االعالم 4

 40 22 24 التربية 0

 44 12 21 الحقوق 1

 20 2 4 فنون جميلة 5

 09 12 20 إقتصاد 1

 20 00 20 علوم 4

 22 22 29 طب بشري 8

 21 2 9 طب اسنان 9

 10 21 2 صيدلة  60

 21 9 2 معمارية 66

 10 2 24 مدنية 64

 41 10 21 همك 60

 22 4 9 معلوماتية 61

 121 222 222 22 المجموع
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 ملخص البحث باللغة العربية 

 . مشكلة البحث1

 يمكن صياغة مشكلة البحث بالتساؤليين التاليين:

 الثانوية لةالمرح طالب لدى المشكالت وحل االنفعالي التنظيم استراتيجيات بين العالقةطبيعة  ما 

 الجامعية؟ المرحلةطالب و 

 تنظيم استراتيجيات الفي  طالب المرحلة الثانوية عن طالب المرحلة الجامعية بين هل توجد فروق

 االنفعالي وحل المشكالت ؟

 أهداف البحث:. 2

 :إلى تعرفاليهدف البحث 

  لة الجامعية.والمرح لدى طالب المرحلة الثانويةاستراتيجيات التنظيم االنفعالي مستويات استخدام 

 .مستويات حل المشكالت لدى طالب المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية 

  ة والمرحلة رحلة الثانويلدى طالب المالعالقة بين استراتيجيات التنظيم االنفعالي وحل المشكالت

 الجامعية

  (.لدراسيةحلة امر ، الالجنس) يمتغير لالفروق في استراتيجيات التنظيم االنفعالي تبعًا داللة 

  (.، المرحلة الدراسّيةالجنس) يمتغير لالفروق في حل المشكالت تبعًا داللة 

 عينة البحث: .4

من طالب الصف العاشر الثانوي وطالب السنة الثانية من ( 1282بلغ العدد الكلي لعينة البحث )   

 249إناث،  311( طالبًا وطالبة )551) منالصف العاشر الثانوي طالب  عينة تألفتالمرحلة الجامعية. 
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( طالبًا 732) من السنة الثانيةعينة طالب تكونت و ، مدرسة ثانوية عامة( 14) منتم سحبها  ذكور(

 .من كليات جامعة دمشق ( كلية14) من تم سحبهاذكور(  333إناث،  399وطالبة )

 أدوات البحث. 4

 نفعالياستراتيجيات التنظيم اال ةاناستب.  

  المشكالتمقياس حل. 

 نتائج البحث .1 

 توصل البحث إلى النتائج التالية:

 :المستوى السائد الستخدام استراتيجيات التنظيم االنفعالي لدى طالب المرحلتين  نتيجة السؤال األول

 .التنظيم االنفعالي وذلك في جميع االستراتيجيات ،هو المستوى المتوسط

 :هو المستوى المتوسط، وذلك لدى طالب المستوى السائد في حل المشكالت نتيجة السؤال الثاني 

 المرحلتين.

 :تراتيجيات اس ةانعلى استبتوجد عالقة دالة احصائيًا بين الدرجة الكلية  نتيجة الفرضية األولى

وجد تكما  مقياس حل المشكالت لدى طالب المرحلتين.تنظيم االنفعالي والدرجة الكلية على ال

عادةعالقة د ية وحل ارثالتركيز اإليجابي والك الة احصائيًا بين استراتيجيات إعادة التقييم وا 

المشكالت، بينما لم توجد عالقة دالة احصائيًا بين استراتيجيتي االجترار والمشاركة االجتماعية 

عالقة ذات داللة إحصائية بين استراتيجيتي  توجدوحل المشكالت لدى طالب المرحلتين. كما 

 والدرجة الكلية على مقياس حل المشكالت لدى طالب المرحلة الجامعية، بينما لمالكبت والقبول 

س حل والدرجة الكلية على مقيا الكبت والقبولعالقة ذات داللة احصائية بين استراتيجيتي  توجد

حصائية إ عالقة ذات داللة ال توجدأنه الثانوية. أيضاً بينت النتائج المشكالت لدى طالب المرحلة 
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جامعية، الوالدرجة الكلية على مقياس حل المشكالت لدى طالب المرحلة  االلهاءبين استراتيجية 

والدرجة الكلية على مقياس حل  االلهاءاستراتيجية  بينعالقة ذات داللة إحصائية  توجدبينما 

  الثانوية.المشكالت لدى طالب المرحلة 

  تراتيجيات في اس لدى طالب المرحلتين ذات داللة احصائيةتوجد فروق  ال: الثانيةنتيجة الفرضية

 اً وجد فروقت. كما ، الكبت( تبعًا لمتغير الجنسالمشاركة االجتماعيةارثية، )التركيز االيجابي، الك

في استراتيجيتي التنظيم االنفعالي )االجترار، االلهاء(  لدى طالب المرحلتينذات داللة احصائية 

دالة  اً د فروقأنه توج النتائجأيضًا أظهرت . كانت هذه الفروق لصالح االناثو  ،تبعًا لمتغير الجنس

لدى طالب المرحلة الجامعية تبعًا لمتغير الجنس وكانت هذه الفروق لصالح في استراتيجية القبول 

بينت النتائج  .دالة لدى طالب المرحلة الثانوية في هذه االستراتيجية اً توجد فروق لم االناث، في حين

تبعًا ية لدى طالب المرحلة الثانو  اعادة التقييمفي استراتيجية ذات داللة احصائية  اً توجد فروق هأن

توجد فروق دالة لدى طالب المرحلة الجامعية تبعًا لمتغير  لمبينما  ولصالح االناث،لمتغير الجنس 

 .الجنس في استراتيجية إعادة التقييم

  المرحلتين  لدىتعريف المشكلة ذات داللة إحصائية في بعد فروق  توجد: الثالثةنتيجة الفرضية

دي توليد لدى طالب المرحلتين في بع اً توجد فروق تبعًا لمتغير الجنس ولصالح الذكور. في حين لم

اذ القرار، فيما يتعلق بالدرجة الكلية وبعدي التوجه العام واتخأما تبعاً لمتغير الجنس.  البدائل والتقييم

لدى طالب المرحلة الجامعية ولصالح فيها  ذات داللة إحصائية اً فروق أنه توجد أظهرت النتائج

في الدرجة الكلية وبعدي التوجه العام واتخاذ القرار لدى طالب المرحلة  اً بينما لم توجد فروقذكور، 

 .تبعًا لمتغير الجنس الثانوية



 الملخص بالعربية   الملخص بالعربية
 

146 
 

  م االنفعالي استراتيجيات التنظيجميع  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في: الرابعةنتيجة الفرضية

فروقًا  باستثناء استراتيجيتي إعادة التقييم واالجترار، والتي وجدت فيها المرحلة الدراسية تبعًا لمتغير

 .عينة المرحلة الجامعيةلصالح 

 لمرحلة اتوجد فروق في بعدي تعريف المشكلة واتخاذ القرار تبعًا لمتغير  :نتيجة الفرضية الخامسة

، بينما ال توجد فروق في الدرجة الكلية وأبعاد التوجه العام، توليد عينة الجامعيينولصالح  الدراسية

 .  المرحلة الدراسّيةالبدائل، التقييم تبعًا 

  :يوجد فروق بين مرتفعي ومنخفضي الدرجات في استراتيجيات التنظيم نتيجة الفرضية السادسة

االلهاء، المشاركة االجتماعية، اعادة التركيز االيجابي( على حل االنفعالي )القبول، اعادة التقييم، 

المشكالت وكانت هذه الفروق لصالح مرتفعي الدرجات. في حين ال يوجد فروق بين مرتفعي 

ومنخفضي الدرجات في استراتيجيات التنظيم االنفعالي )االجترار، الكارثية، الكبت( على حل 

 المشكالت.
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 Result of the fifeth hypothesis: there are differences in definition problem 

and decision-making dimensions depending on study stage in favor of the 

undergraduate stage sample, while there are no differences in the total 

score, the of the general orientation, generating alternatives and evaluation 

depending on study stage. 

 Result of the sixth hypothesis: there are differences between high and low 

degree in aceptence, Reappraisal, Positive refocusing, distraction, social 

shering, according to solving problems in favor of the high degree, while 

there are no differences between high and low degree in Catastrophizing, 

rumination and suppression according to solving problems. 
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 there are significant differences in acceptance strategy with undergraduate 

students according to gender differences, and these were in favor of 

females, while there were no significant differences among secondary 

school students in this strategy. The results showed that there are 

statistically significant differences in Reappraisal strategy among 

secondary school students depending on the sex variable in favor of 

females, while there were no significant differences among undergraduate 

students according to gender in this strategy. 

  Result of the third hypothesis: there are no statistically significant 

differences in problem definition demotion among the two-stage students 

depending on the sex variable in favor of males, while there were no 

differences among the two-stage students in generate alternatives and 

evaluation depending on the sex variable. The results also showed that 

there are statistically significant differences in the total score, general 

orientation and decision-making dimensions among undergraduate 

students and in favor of males, while there were no differences in them 

among secondary school students according to the sex variable. 

  Result of the fourth hypothesis: there are No statistically significant 

differences in all the emotional regulation strategies depending on study 

stage variable except Reappraisal and rumination, which found the 

differences in favor of the undergraduate stage sample.
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  Result of the first hypothesis: There is statistically significant 

relationship between the total score of the emotional regulation strategies 

questionnaire and the total score of the scale problem-solving among the 

two stages of students. There is statistically significant relationship 

between Reappraisal, Positive refocusing and Catastrophizing strategies 

and problem-solving, while there is no statistically significant relationship 

between rumination and social sharing and problem-solving, that is among 

the two-stage students. There is statistically significant relationship 

between suppression and acceptance and problem-solving among 

Undergraduate students, while there is no statistically significant 

relationship between them among secondary stage students. Results also 

showed that there is no statistically significant relationship between 

distraction strategy and problem solving among Undergraduate students, 

while there is statistically significant relationship between them among 

secondary stage students. 

 Result of the second hypothesis: There are no statistically significant 

differences in strategies (Positive refocusing, Catastrophizing, social 

sharing, and suppression) depending on the sex variable, and that is in two-

stage students. There are also significant differences in emotional 

regulation strategies (rumination, distraction) among two-stage students 
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depending on the sex variable, and these differences were in favor of females.  

3. Sample of the research: 

   The total number of the sample was (1282) of the secondary tenth grade 

students and the students of second level of the undergraduate stage. The sample 

of the secondary tenth grade students constants (550) students (301 females, 249 

males), and it was withdrawn from (14) Public secondary School, and the sample 

of students of the second year's constants (732) students (399 females 0.333 

males), and it was withdrawn from the 14 faculties of the University of Damascus. 

4. Research Tools 

 Emotional regulation strategies questionnaire.  

 Solving problems scale.  

5. Results of the research 

The research found the following results: 

 Result of the first question: the prevailing level of use in emotional 

regulation strategies among the two stages of students was middle level in 

all strategies.  

  Result of the second question: the prevailing level in problem solving is 

the middle level, that is among the two stages of students.
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1. Problem of the Research 

Problem of the Research Can be formulated by the following two questions: 

 What is the nature of the relationship between emotional regulation 

strategies and problem solving among secondary school students and 

undergraduate students? 

  Are there differences between secondary school students and 

undergraduate students in emotional regulation strategies and problem 

solving? 

2. Objectives of the research 

The research aims to know: 

 The levels of Use of emotional regulation strategies among secondary 

school and undergraduate students. 

  The levels of problem solving among secondary school students and 

undergraduate students. 

  The relationship between emotional regulation strategies and problem 

solving among secondary school students and undergraduate students. 

 The significant of differences in emotional regulation strategies depending 

on the variables (gender, age). 

 The significant of differences in problem solving depending on the 

variables (gender, age).
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