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 الإهداء
 

اإىل من سعوا لأنعم  لرااةمو لاراءم ء  اإىل ا عمن ين أمو  يأت يأسًلمما سمة  اة م     مو 

ل لرربمرب لارعة مو لالإ.اس... اإىل  لصرب... اإىل من ين أو  يأت الأعامل اركبري  ل ًلم  اإ

 من حهب  جياي يف عاليق  لي اج بذكامه فؤادي ... 

 )يأيب .... يأخويت(

 

ممن ين أينمو لين نم   اإىل دفعما يف رايما ارءحم    اإىل اريت مل ًلبخل بيشء ممن يألمل

 ...  ارربع ب لأصل اإىل م  يأان فيه  اإىل اريت ة ك  سع ديت خب وط منسولو من ق هب 

 )يأيم(

 

اإىل ص حب ارم ب اركبري لسمةا  ل عط ء لارينضح و ... اإىل س ءدي لمربدس قويت لمن 

  يأشد ظااي به ... اإىل سفيما لرشيك حي يت ... زليج ...

 )محمد جن ب(

 

ماعازهدي كامل ات ارب حثو : سز                                                    





 
 

 ب

 

 الشكر والتقدير
 .. صةدق   العظةيم "َوِإْذ َتَأذََّن َربُُّكْم َلِئن َشَكْرُتْم ََلَِزيَدنَُّكْم أتذكر قوله تعالى "  في هذه اللحظات

ســيدنا محمــد صــلب   عليــه وســلم، فالحمــد ر را العــالميل والوــسة والســسم علــب أشــرل األنييــاء والمرســليل 

 وما التوفيق إال مل   را العالميل.

الــذي أ ــاء بعلمــه عقــل  إيةةاد الحةةالقيســعدني أن أتوجــه غيــالر اللــدر والتقــدار إلــب أســتاتي ال ا ــل الــد تور 

علـي  غيره، ولم اتوان لحظة عل تقديم العون لي طيلة فترة دراستي وإسداء النوح والتوجيه لي ، والذي أفـا 

بدرمه وجوده العلمي بإشرافه علب هذه الرسالة، فمهما نثرت مل عيارات اللدر فلل ولم أجد  لمات توفيه حقه 

 وقدره، فإليه  ل االحترام و اللدر والتقدار.

كمــا أتقــدم بعظــيم اللــدر واالمتنــان إلــب األســاتذة األفا ــل أعةــاء لجنــة المناقلــة بقيــو  مراجعــة هــذه الرســالة 

 والملار ة في مناقلتها وإغداء مسحظاتهم ومقترحاتهم التي مل شأنها أن تثري هذا العمل.

و ل اللدر والتقدار ألعةاء الهيئة التدريسية في قسم الوحة الن سية المجتمعية في جامعة القـدس، الـذال لـم 

وأتقــدم ،  مــا هــذه الجامعــةار ســنوات دراســتي فــي ايخلــوا بدــل مــا اســت اعوا مــل جهــد وتوجيــه وإرشــاد علــب مــد

لمـا قـدمتاه مـل جهـد ونوـح ومعرفـة  نجةا  الخطيةب، والـد تورة منى حميةدبجزيل اللدر والعرفان الب الـد تورة 

 طيلة مراحل دراستي.

إلب  ل مل مُدوا لي الدراسة، و  أدوات غتحديم ت ةلوا المحدميل الذال األساتذة إلب الجزيل باللدر أتقدم كما
                  والمساعدة خس  دراستي.العون  اد

 الباحثة : رزان زهدي كمال مرعي                                                     
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 الملخص 

العسقـــة االرتياطيـــة غـــيل التنظـــيم االن عـــالي والقلـــق لـــد  طليـــة  التعـــرل عـــل إلـــب تهـــدلقامـــت الياحثـــة غدراســـة 
، باإل ـافة كسـمة -)كحالـةجامعتي االستقس  والقدس، والكلف عـل مسـتو  التنظـيم االن عـالي ومسـتو  القلق

)الجامعــة، الجــن ،  تيعــال لمتريــرات كســمة -)كحالــةللتعـرل إلــب ال روقــات فــي مســتو  التنظــيم االن عـالي والقلق
، مســـتو  دخــل األســـرة، الحالــة االجتماعيـــة لاغــويل، ترتيـــ  اللــخ  داخـــل الــدا م مدــان الســـدلنــوا الكليـــة، 

. ولتحقيــق أهــدال الدراســة اســتخدمت الياحثــة مقياســيل وهمــا مقيــاس التنظــيم االن عــالي الُمعــد مــل قيــل األســرة 
 -ومقيــاس القلــق )كحالــة   فقــرات،10تمل علــب )والــذي اشــ  ،2017جــروس وجــون ترجمــة وإعــداد اليراهمــة )

  40، والـذي اشـتمل علـب ) 2011) العاغـد، ترجمـة وإعـداد وآخـرون  سـييلرجر   المعد مل قيـلSTAI) كسمة 
تي االسـتقس  والقـدس مـونعيل علـب  لتـي   طاليلـا وطاليـةل مـل جـامع400تكونت عينة الدراسة مـل ) ما فقرة، 

تــم اســتخدام المــنهف الوصــ ي و  .المتاحــة  ريقــة العينــةب متــم اختيــارهإت  الجــامعتيل،اآلداا والحقــوف فــي  لتــا 
 في هذه الدراسة لمس متها ل ييعة الملدلة الحالية وأهدافها.  االرتياطي

 

 ما يلي:وأظهرت نتائج الدراسة 

لد   كسمة  - القلق)كحالة مستو   التنظيم االن عالي ومقياس مستو   غيل مقياسطردية ارتياطية عسقة  اوجد -
 .أفراد الدراسة

 

جـامعتي االسـتقس  والقـدس التـي اتمتـب غهـا طليـة  كسـمة  - القلق)كحالـةومسـتو   مسـتو  التنظـيم االن عـالي -
 متوس ة.

 

التنظـيم االن عـالي لـد  طليـة   في مسـتو  α≥0.05)ة توجد فروف تات داللة إحوا ية عند مستو  الداللال   -
جامعتي االستقس  والقدس تعز  لمترير الجامعة، ووجود فروف تات داللـة احوـا ية فـي مقيـاس القلـق  حالـة 

 ورفةها في مقياس القلق  سمة، وتأتي ال روف لوالح جامعة القدس.
 

م االن عـالي لـد  طليـة   فـي مسـتو  التنظـيα≤0.05)ة توجد فروف تات داللة إحوا ية عنـد مسـتو  الداللـال  -
جامعتي االستقس  والقدس تعز  لمتريـر الجـن ، ووجـود فـروف تات داللـة احوـا ية فـي مقيـاس القلـق  حالـة 

 في حيل ترفةها في مقياس القلق  سمة، وتأتي ال روف لوالح اإلناث. 



 
 

 ث

 

  فــــــي مســــــتو  التنظــــــيم االن عــــــالي α≤0.05)ة توجــــــد فــــــروف تات داللــــــة إحوــــــا ية عنــــــد مســــــتو  الداللــــــ ال -
مدــان الســدل الــدا م، و كســمة  لــد  طليــة جــامعتي االســتقس  والقــدس تعــز  لمتريــر نــوا الكليــة، -والقلق)كحالــة

 األسرة. داخل اللخ  ترتي و الحالة االجتماعية لاغويل، و مستو  دخل األسرة، و 
 

واليـــــرامف التثقي يـــــة حـــــو  م هـــــومي التنظـــــيم االن عـــــالي إقامـــــة الـــــدورات  وفـــــي  ـــــوء النتـــــا ف أوصـــــت الياحثـــــة
التر يز علب أهمية دور الوالدال لمساعدة اغنـا هم علـب ت ال لس ينية و كسمة  لد  طلية الجامعا-والقلق)كحالة

ــــادة الجهــــود وتقــــديم و   اســــتراتيجيات التنظــــيم االن عــــالي، تنظــــيم ان عــــاالتهم باســــتعما ــــب ني  ــــرورة العمــــل عل
إجراء المزيد مل الدراسات لت سير كسمة ،  ما -والتعرل علب مسييات القلق)كحالة سية للتدخلاإلرشادات الن 

 كسمة  غيل ال لية تيعال لمترير الجن  والجامعة. -التياال في القلق)كحالة
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Abstract 
 

This study aims to know the correlation between self-emotional regulation and 

anxiety among students of  Al-Istiqlal University and  Al-Quds University and to 

uncover the level of self-emotional regulation and the level of anxiety (as a state - 

as a trait), in addition to know the differences in the level of self-emotional 

regulation and anxiety according  to the variables of (the university,  gender, type 

of faculty, place of residence, the level of the family income, social status of 

parents, and the order of the person inside the family ). In order to achieve the aims 

of the study, the researcher used two measures which are the measure of self-

emotional regulation which was prepared by Gross and John, which was translated 

and prepared by Al-Barahma (2017). It included (10) items, and the measure of 

anxiety (as a state - as a trait) (STAI) which was prepared by Speilberger et al, and 

which was translated and prepared by Al- Abed (2001) which included (40) items. 

The sample of the study consisted of (400) male and female students from Al-

Istiqlal University and Al-Quds University from the faculties of Arts and Law at 

both Universities. The sample was chosen by the Sample available. 

The descriptive analytical method was used in this study because it suits the nature 

of the present problem and the aims of the study. 
 

The results of the study showed the following:  

- There is a positive correlation between the measure of self-emotional regulation 

and the measure of anxiety (as a state- as a trait)  In the study members. 
 

- The level of self-emotional regulation and anxiety (as a state - as a trait) which is 

enjoyed by the students of Al-Istiqlal University and Al-Quds University is 

medium. 



 
 

 ح

 

- There are no statistically significant differences at the significance level of               

(α ≤ 0.05) in the level of self-emotional regulation  among the students of  Al-

Istiqlal University and Al-Quds University which are due to the  variable of the 

university, and the measure of anxiety as a state and they were rejected in the 

measure of anxiety as a trait. The differences are in for of Al-Quds University. 
 

- There are no statistically significant differences at the significance level of               

(α ≤ 0.05) in the level of self-emotional regulation among the students of Al-

Istiqlal University and Al-Quds University  which are due to the variable of gender 

, and there  statistically significant differences at the significance level the measure 

of  anxiety as a state while they  were  rejected in the measure of anxiety as a trait. 

The differences are in favor of females.  
 

- There are no statistically significant differences at the significance level of             

(α ≤ 0.05) in the level of self-emotional regulation and anxiety ( as a state - as a 

trait) among the students of Al-Istiqlal University and Al-Quds University which 

are due to the variables of type of faculty, place of permanent residence, the level 

of family income, the social status of the parents, and the order of the person inside 

the family. 
 

In the light of these results, the researcher recommended Holding educational 

sessions and programs on the two concepts of self-emotional regulation and 

anxiety (state-trait) among the students of the Palestinian universities and Focusing 

on the importance of the role of parents to help their sons/daughters to organize 

their affections by using the strategies of self-emotional regulation and the 

necessity of working on increasing the efforts, and offering psychological guidance 

for intervention and knowing the causes of anxiety  ( as a state - as a trait) and 

Conducting more studies in order to explain the variance in anxiety (as a state - as 

a trait) among the students according to the variables of gender and the university.
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 الفصل اَلول
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 خلفية الدراسة
 

 المقدمة:   1.1

يعيش ال رد العداد مل المواقف واألحداث اليومية التي تت ل  منه أشدا  متعـددة مـل االن عـاالت، ويتمَثـل غـذل  

مـل خــس  اللــعور ومــل ثــم التعييـر عــل تلــ  االن عــاالت،  مــا يحــاو  ال ـرد التعامــل مــب تلــ  المواقــف االن عاليــة 

  .    2009 )غني اون ، ب رف مختل ة

حةاريال وتقنيال، فـي المقاغـل لـم يحقـق بلـدل  ف فيه علب ن سه محققال تقدما ل كما إن االنسان يعيش في عور ت ول

مواني تقدمال في معرفة الكثير عل ن سه، وتل  يظهر مل خس  اال  رابات التـي ت ـرأ علـب شخوـيته، حيـ  

الت المتمثلــة فـي النــواحي االجتماعيــة والتقنيـة واالقتوــادية علــب أن التريـر الســريب الـذي طــرأ فــي مختلـف المجــا

ال رد والمجتمب له تأثير خ ير، فهـذا التريـر ي ـوف اإلمدانيـات الن سـية لافـراد ممـا انعدـ  علـب سـرعة حساسـية 

  .2014 )محمد، ال رد االن عالية وا  راا تنظيمه االن عالي، وبالتالي نادت اال  رابات الن سية لديه

ن معرفــة اللــياا الجــامعي وإدراكهــم لــذاتهم ولملــاعرهم وان عــاالتهم يحــدد طريقــة اســتجاغتهم للمثيــرات المختل ــة، إ

وقدرتهم علب التكيف مب الييئة، وهـذا يعـزن مـل تـوافقهم الن سـي واالجتمـاعي. فـالت ورات السـريعة التـي تلـهدها 

الن سية أفرنت الكثير مل الملدست نتيجة ترير أسالي  الحياة بدافة مستوياتها التعليمية والمهنية واالجتماعية و 

ر تلـ  فـي طريقـة تعييـرهم ثَـممـا أالحياة والعسقـات االنسـانية التـي تـربط ال ليـة الجـامعييل مـب بعةـهم الـيع ، 

تنظــيمهم و  عــل ان عــاالتهم ســواء بــالتعيير الل ظــي أو التعييــر غيــر الل ظــي، وعلــب حيــاتهم وعلــب تــواننهم الن ســي
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، مـل هنـا بـات مـل الةـروري االهتمـام بان عـاالتهم خاصـة أن الي ودرجـة تـوافقهم مـب غيئـتهم المحي ـة غهـماالن عـ

؛ فنجدهم اتقليون ما غيل السعادة والحزن واألمل واللعور بـالقلق واألمـل حياتهم ال تسير علب نمط ان عالي واحد

  . 2017 )اليراهمة، الن سي

جـزءال طييعيـال مـل حيـاة ال الـ  الجـامعي تـسثر فـي سـلو ه، وهـي عسمـة تعتيـر  تإ افة إلـب تلـ  فـإن االن عـاال

علــب انســانيته، ودليــل علــب وجــوده، وهــي جانــ  دانــامي ومتريــر فــي غنــاء شخوــيته، وتتريــر هــذه االن عــاالت 

لمهـم وطريقة التعيير عنها بمرور ال ـرد بـالخيرات والتجـارا المختل ـة، حيـ  ال حيـاة غـدون ان عـاالت، لـذل  مـل ا

التعــرل علــب العوامــل المختل ــة التــي تســي  اال ــ رابات الن ســية والمرتي ــة بــالتنظيم والتــوانن االن عــالي و ي يــة 

  .2018 )ع انة، مواجهتها والوقاية منها ومحاولة ايجاد السيل لعسجها

ــــذل   ــــق، لــــذل  مــــل ل ــــي عوــــرنا الحــــدا  وخاصــــة القل ــــرة اللــــيوا ف الةــــروري تعــــد اال ــــ رابات الن ســــية  ثي

 ، أفــــدا مال مــــا نســــ. دراســــة العوامــــل المتعلقــــة بــــالقلق، ومــــا هــــي أســــيابه، و ي يــــة الوقايــــة منــــه، وطــــرف العــــس 

نجـــــد أن هنـــــا  فالعوامـــــل تات العسقـــــة بـــــالقلق   لمـــــاتا يوـــــيح فـــــردال مـــــا قلقـــــال دون ســـــواه  هـــــل ولـــــد قلقـــــال  ومـــــا

ــــي ســــلو ه، و ــــأن جــــزءال مــــل تكوينــــه الن ســــي اتعــــد   ــــتعلم تتــــدخل ف ــــرة والمعرفــــة وال عوامــــل دافعــــة نتيجــــة الخي

مـــــل المهـــــم دراســـــة التنظـــــيم االن عـــــالي بســـــي  مجموعـــــة مـــــل العوامـــــل يقتةـــــيها مجتمعـــــه اإلنســـــاني، وبالتـــــالي 

ــــــة الجامعــــــات، ومعرفــــــة أســــــياا و هــــــور هــــــذا القوــــــو  ــــــد  طلي ــــــالقلق ل ــــــه ب ــــــي التنظــــــيم االن عــــــالي وعسقت ر ف

ـــــأن يدـــــون  ـــــة واللـــــياا ومســـــاعدتهم ب ـــــد  ال لي ـــــوعي والمعرفـــــة ل ـــــد مـــــل ال ـــــد نســـــت يب أن نزي ـــــذل  ق ـــــداهم، وب ل

ــــي غنــــاء تواتهــــم االيجاغيــــة  ــــداهم تنظــــيم ان عــــالي جيــــد ليســــت يعوا تحقيــــق أهــــدافهم وطموحــــاتهم ممــــا يســــاهم ف ل

  .2014 )محمد، وأال يدونوا ع ء علب المجتمب وعلب أن سهم
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تلـديل دورال فـي ناحية أخر ، تلع   كما تلع  عملية تنظيم االن عا  دورال مهمال في السعادة والوحة الن سية، ومل"

 مـا أن معظـم األشـخاص الـذال يعـانون .  1ص ،2014 )محمد، "اال  رابات الن سية اللدادة والمتوس ة  القلق

األكــاديمي والك ــاءة االجتماعيــة واالن عاليــة ويمثلــون عيئــال  ييــرال علــب مــل القلــق يعــانون مــل انخ ــا  فــي التحوــيل 

األسرة والمجتمب، ومل ناحيه أخر  يعد التنظيم االن عالي أحد ال روف ال ردية الذي حظي باهتمام واسب لد  الكثير 

  .2015 )سلوم، مل الياحثيل

الحياة المختل ة؛ ألنها تمدل اإلنسـان مـل النجـا   غناءال علب ما تقدم تتةح أهمية التنظيم االن عالي في مجاالت

في الحياة االجتماعية بو ة خاصة ومل النجا  في الحياة بو ة عامة، شـري ة أن يدـون لـد  اإلنسـان تنظـيم 

ان عــالي جيــد خووصــال فــي هــذه األيــام المليئــة بالةــروطات واال ــ رابات الن ســية التــي قــد تــسدي إلــب اإلصــابة 

غيرهــا مــل اال ــ رابات، وقوــور التنظــيم االن عــالي فيوــيحون أكثــر عزلــة وأقــل فاعليــة فــي باالكتئــاا والقلــق و 

 المجتمب،  ما أنه يجعل األفراد اتينون أسالي  تواننيه مر ية في حلهم للملدست والةروطات التـي تـواجههم

  . 2008 )عثمان،

يســي  الكثيــر مــل الملــدست الن ســية  وفــي  ــوء تلــ ، ونظــرال ألن عــدم القــدرة علــب امــتس  التنظــيم االن عــالي"

ــالن ب علــب ال ــرد وعلــب  لافــراد، فإنــه أ ــحب مــل الةــروري العمــل علــب معالجــة هــذا القوــور؛ ممــا اــنعد  ب

المجتمـــب، خووصـــال وأن اليلـــر ال يســـت يعون أن يعيلـــوا غـــس  ـــروي، لكـــنهم يســـت يعون أن اتـــدربوا ويمتلكـــوا 

ف ـي  لوها أكثر إيجاغية في حياتهم ويعتيروهـا دافعـال للترييـر لافةـل،القدرات التي تمدنهم مل التعامل معها وجع

  ــل عـــس  هـــذا القوـــور اتمدنـــون مــل اســـتخدام األفـــراد مـــل تكـــويل مجموعــة مـــل العـــادات الســـلو ية االن عاليـــة

                           "الوـــــــــــحيحة التـــــــــــي بمـــــــــــرور لوقـــــــــــت توـــــــــــيح جـــــــــــزءال مـــــــــــل ســـــــــــلو ياتهم غـــــــــــدالل مـــــــــــل القوـــــــــــور االن عـــــــــــالي

  . 397ص ،2012 )مرنوف،
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 وتعتير المرحلة الجامعية في غاية األهمية ونق ـة تحـو  فـي مسـيرة ال ـرد وان سقـه نحـو مسـتقيله لتحقيـق أهدافـه

التـي يقـب علـب عاتقهـا الجـزء األكيـر مـل غـيل مهمـة وطموحاته المرجوة، ويعد ال لية الجامعييل احـد  اللـرا ح ال

وتقدمـه، وتعتيـر مـل اللـرا ح الواعيـة والمثق ـة والقـادرة علـب مواجهـة ملـدست  اللرا ح األخر  فـي غنـاء المجتمـب

الحياة وصعوباتها والتمدل مل حلها والسي رة في تنظيم ان عاالتهم وتل  مل خس  معرفتهم ب رف واستراتيجيات 

  .2018 )ع انة، تنظيمها لتحقيق أهدافهم المرجوة

وعمــادة المجتمــب لت ييــق دراســتها  المهمــةقــي الةــوء علـب هــذه ال ئــة ومـل هنــا اســتوحت الياحثــة أهميــة بحثهــا لتل

ـــة خاصـــة لمو ـــوا التنظـــيم االن عـــالي فـــي غنـــاء هـــذه  ـــار أن هنـــا  أهمي ـــاة المســـتقيل والعتي ـــيهم باعتيـــارهم غن عل

ولخووصـــية الحالـــة ال لســـ ينية التـــي نعيلـــها فـــي الـــوطل ولكثـــرة اللخوـــية ألنهـــا محـــور حيـــاة مجتمـــب الرـــد، 

حياتية واألنمـات والوـعوبات والةـروطات والملـاكل الن سـية التـي مـل أهمهـا القلـق التـي تواجـه ال ـرد المواقف ال

فـي المجتمـب ال لســ يني بلـدل عـام وطليــة الجامعـات خاصـة جــامعتي االسـتقس  والقـدس، فــإن اإلتـزان والتوافــق 

 مب الييئة المحي ة غهم.االن عالي الع  دورال في تحداد حياتهم وسلو هم ودرجة توافقهم مب أن سهم و 

يعـانون مـل القلـق نتيجـة لمـا ارونـه مـل ملـدست داخـل المجتمـب وتلـ  لعـدة أسـياا سـواء علـب  ليةحي  إن ال 

األمني األمر الذي يلدل نوعال مل الوعوبة وهذا اسثر في و  الثقافيو  السياسيو  االقتواديو  االجتماعيالوعيد 

شعورهم بالقلق وبالتالي في ردود أفعالهم. إتا ما و عنا االعتيار للعوامل الداخلية األخر  داخل الجامعـة والتـي 

لـب أن مجتمـب الجامعــة إتتعلـق سـواء بأعةـاء هيئـة التـدري  أو ب ييعـة المـواد أو التخووـات، هـذا باإل ـافة 

ل مستويات مختل ة مل األنماي والمستويات والثقافات المختل ة األمر الـذي اـسدي بالنهايـة الـب حـدوث ردود يلم

أفعا  غير سوية، ومل هنا فإن عوامل القلق لد  طلية الجامعة تعتير موجودة سواء لظرول داخل الجامعـة أو 

 خارجها ولكل هنا  ت اوت في مستويات القلق التي يلعر غها ال لية.



 
 

6 
 

 لــذل  تعتيــر االن عــاالت وعمليــة تنظيمهــا مهمــة فــي حيــاة هــسالء ال ليــة حيــ  أنهــا تكســيهم القــدرة علــب اســتخدام

تهم تعييـرال ل ظيـال أو المهارات الحياتية التي ترسم توافقهم مب تواتهـم ومـب غيـرهم مـل ال ليـة فيعيـرون عـل ان عـاال

فــي حيــاة ال ليــة ألنهــا تســهم فــي غنــاء شخوــية ســوية إ ــافة إلــب أن االن عــاالت تعــد ر نــال أساســيال  ،غيــر ل ظــي

 سواء علب الوعيد العاط ي والسلو ي واالن عالي.

غناء علـب تلـ  ومـل خـس  اإلطـسا علـب الدراسـات السـابقة، ُالحـي أنـه لـم يدـل هنـا  أي مـل الدراسـات العربيـة 

ور التنظـيم االن عـالي فـي خ ـ  كسـمة ، أو د-حاولت الكلف عـل العسقـة غـيل التنظـيم االن عـالي والقلق)كحالـة

كســمة  لــد  ال ليــة فــي الييئــة ال لســ ينية، وفــي  ــوء مــا تــم استعرا ــه مــل دراســات تــأتي هــذه -القلق)كحالــة

كســمة  لــد  طليــة جــامعتي -الدراســة فــي محاولــة منهــا للكلــف عــل العسقــة غــيل التنظــيم االن عــالي والقلق)كحالــة

الحالية بأنها تتناو  شريحة مهمة مـل شـرا ح المجتمـب والمتمثلـة ب ليـة  االستقس  والقدس، وهذا ما يميز الدراسة

ال لسـ ينية مـل خـس  النظـر إلـب الدراسـات  -الجامعة التي لم تحي بالقدر الكافي مل الدراسة في الييئة العربية 

ـا السابقة التي أجريت في هذا المجا ، وهذا ما يعزن إجراء الدراسـة الحاليـة، األمـر الـذي اتوقـب  أن يع يهـا موقعل

غـيل الدراســات السـابقة، ويدــون ان سقــة لدراسـات أخــر   ـمل هــذا المجــا ،  ـون الدراســة الحاليـة تســلط الةــوء 

 كسمة . -)كحالةقتتمثل بالتنظيم االن عالي، والقلعلب متريرات تات أهمية في حياة ال ال  الجامعي 

 

 مشكلة الدراسة:  2.1

 ســمة ، الحظــت    -التربــوي واإلرشــاد الن ســي المتعلــق بــالتنظيم االن عــالي والقلق)كحالــةمــل خــس  مراجعــة األدا 

، بـــالرغم مـــل أهميـــة هـــذه  الياحثـــة أهميـــة الم ـــاهيم المتناولـــة وال ئـــة المســـتهدفة، حيـــ  لـــم اـــتم دراســـتها بلـــدل  ـــال 

 الم اهيم والتي تعتير م اهيم أساسية وال غنب عنها للحالة الن سية الوحية. 
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وقد ر ز الياحثون علب أهمية التنظيم االن عالي مل خس  بع  الدراسات التـي أجريـت حـو  التنظـيم االن عـالي 

وغيرها مل الدراسـات، و مـا ورد فـي   2011 ، يعقوا)2015سلوم) ، 2017 ، اليراهمة)2018كدراسة ع انة)

المراهقة إلب المراحل التـي تليهـا، ألن   فإن هنا  أهمية للتنظيم االن عالي مل مرحلة 2016دراسة فا ق وعياش)

هذه المرحلة نق ة انع ال في التريرات الييولوجية واالجتماعيـة ولهـا تأثيرهـا فـي القـدرة علـب التنظـيم االن عـالي، 

  أن هنـــا   ـــرورة إلجـــراء المزيـــد مـــل الدراســـات المســـتقيلية حـــو  التنظـــيم االن عـــالي 2017وأشـــارت اليراهمـــة)

 ر  مثل التحويل الدراسي، القلق، االكتئاا. وعسقته بمتريرات أخ

كمــا أشــارت العداــد مــل الدراســات الــب أهميــة القلــق عامــة والــب القلــق  حالــة و ســمة بلــدل خــاص غــيل اللــياا 

ــــــــــل) كدراســــــــــة  ، 2008 ، عثمــــــــــان )2011 ، الوــــــــــالحي)2015، الن يســــــــــة) 2015 ، المجــــــــــالي)2016نوف

رها مل الدراسات حي  تناولـت القلـق  حالـة و سـمة مـب   وغي2000 ، غراا)2003 ، ميخا يل)2003اليدري)

ة هذه األيام نظـرال للظـرول واألحـوا  التـي تـدفب ال ليـة فـي مهمعتياره مل الملدست الن سية المتريرات أخر  ال

 الجامعات الب القلق علب تواتهم ومستقيلهم مما اسثر علب ان عاالتهم وتورفاتهم.

زيد مل الدراسات التي تتعلق بالقلق )كحالة أو  سمة ، ولد  ال لية علب   بإجراء الم2008كما أوصب عثمان)

وجه الخوـوص، وال سـيما أن مسـييات القلـق أخـذ باالنديـاد والتنـوا فـي مجتمعاتنـا العربيـة بلـدل عـام والمجتمـب 

،  ــردة واألمنيــة التــي يعــيش فيهــا الال لســ يني بلــدل خــاص نتيجــة الظــرول السياســية واالقتوــادية واالجتماعيــ

 دعا إلب عمل األبحاث علب فئات أخر  مل المجتمب متمثلة في فئة العما ، العسدرييل، وطلية المدارس. و 

  كسـمة -)كحالـةوالقلـق هنا  قلة في الدراسات التي تتناو  العسقة ما غـيل التنظـيم االن عـالي ن نر  أمما سيق و 

 في حدود علم الياحثة.  -علب فئة طلية الجامعات في الييئة ال لس ينية وخاصة الدراسات العربية  خووصال 
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كسةمة   -وعليه فقد جاءت هةذه الدراسةة لتحةاول الكشة  عةن العالقةة بةين التنظةيم االنفعةالي والقلق  حالةة 

 .لدى طلبة جامعتي االستقالل والقدس
 

 الدراسة علب النحو التالي:يمدل تحداد أسئلة  ما سيق وفي  وء

 ما العسقة غيل التنظيم االن عالي والقلق لد  طلية جامعتي االستقس  والقدس  -

 لد  طلية جامعتي االستقس  والقدس   ما مستو  التنظيم االن عالي -

 كسمة  لد  طلية جامعتي االستقس  والقدس  -ما مستو  القلق )كحالة -

لد  طلية جـامعتي كسمة  -القلق )كحالةو هل توجد فروف تات داللة احوا ية في مستو  التنظيم االن عالي  -

مســـتو  دخـــل و ، الـــدا م مدـــان الســـدلو نـــوا الكليـــة، و الجـــن ، و االســـتقس  والقـــدس تعـــز  لمتريرات)الجامعـــة، 

 ترتي  اللخ  داخل األسرة    و الحالة االجتماعية لاغويل، و األسرة، 
 

 أهمية الدراسة:    3.1

تســعب الدراســة لمعرفــة الياحثــة غدراســته حيــ   قامــتتكتســ  الدراســة أهميتهــا مــل خــس  طييعــة المو ــوا الــذي 

كســمة   لــد  طليــة جامعــة االســتقس  وجامعــة القــدس، وتنيــب أهميــة -التنظــيم االن عــالي وعسقتــه بــالقلق )كحالــة

 الدراسة مل خس :

 اَلهمية النظرية: وتتمثل من خالل: -

 ل لية الجامعة.تعتير هذه الدراسة مدملة لدراسات مختل ة حو  م هومي التنظيم االن عالي والقلق، خاصة   .1

 غناء ة وحساسة في المجتمب وهي فئة طلية الجامعات، حي  يقب علب عاتقهم مستقيسل مهمتجري علب فئة   .2

 وتقدمه.المجتمب  

  الدراسة في إلقاء الةوء علب العسقة غيل التنظيم االن عالي والقلق لد  طليةهذه مل المأمو  به أن تساعد   .3
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 دفــي حــدو  -جامعـة المتمثلــة بجــامعتي )االســتقس  والقــدس  لقلــة الدراســات العربيـة واألجنييــة فــي هــذا المجــا ال

 علم الياحثة.

 وتتمثل من خالل: اَلهمية التطبيقية:  -

 مل المتوقب أن اتم االست ادة مل نتا ف هذه الدراسة الياحثيل المستقيلييل ومنهم طلية الدراسات العليا. .1

أن اتم االست ادة مل نتا ف هذه الدراسة مل خس  تقديم توصيات للعامليل في مجا  الوحة الن سـية إلعـداد  .2

 اإلرشادية لذوي المستويات المنخ ةة مل التنظيم االن عالي والقلق.اليرامف 

القــا ميل علــب اليــرامف التدريييــة مــل خــس  إعــداد غــرامف  أن اــتم االســت ادة مــل نتــا ف هــذه الدراســة مــل خــس  .3

 تدرييية لت وير مهارات ال لية في تنظيم ان عاالتهم السليية والسي رة عليها. 

)إدارتهــا، أعةــاء الهيئــة التدريســية، طسغهــا  غدراســة علميــة فــي أحــد المو ــوعات  تزويــد الجامعــة متمثلــة ا .4

المتخووة في علم الن  / الوحة الن سـية، خاصـة أن هنـا  نـدرة فـي الدراسـات العربيـة التـي تناولـت هـذه 

 .المتريرات

مقيــاس التنظــيم أن اــتم االســت ادة مــل المقــااي  التــي تتةــمنها هــذه الدراســة فــي إجــراء دراســات أخــر ، وهــي  .5

 .مل جوان  أخر   كسمة  مما يسهل االن سف في دراسات واليح  فيها-االن عالي ومقياس القلق)كحالة
 

 أهداف الدراسة:  4.1

 تسعب هذه الدراسة الب تحقيق األهدال التالية: 

 الهدل العام: هو فح  العسقة غيل التنظيم االن عالي والقلق لد  طلية جامعتي االستقس  والقدس. 

 وينقسم منه اَلهداف الفرعية التالية: 

   كسمة  لد  طلية جامعتي االستقس  والقدس.-مستو  التنظيم االن عالي والقلق )كحالة فح  .1
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مـــل وجهـــة نظـــر طليـــة جـــامعتي  كســـمة  -القلـــق )كحالـــةو  االن عـــاليالتنظـــيم مســـتو  فحـــ  ال ـــروف فـــي  .2

مسـتو  و ، الدا م مدان السدلو نوا الكلية، و الجن ، و االستقس  والقدس تيعال للمتريرات المستقلة )الجامعة، 

 .ترتي  اللخ  داخل األسرة و غويل، الحالة االجتماعية لاو دخل األسرة، 

الجـن ، و تعـز  لمتريـرات )الجامعـة، كسـمة  -االن عالي والقلق )كحالةتوجد فروف في العسقة غيل التنظيم   .3

ترتيــ  اللــخ  و غــويل، الحالــة االجتماعيــة لاو مســتو  دخــل األســرة، و ، الــدا م مدــان الســدلو نــوا الكليــة، و 

 .داخل األسرة 
 

 فرضيات الدراسة:    5.1

 تسعب الدراسة إلب اإلجابة علب ال ر يات اآلتية:

والقلق لد  طلية جامعتي  االن عالي التنظيم غيل (α ≤ 0.05) إحوا ية داللة تات ارتياطية عسقة توجد ال -

 والقدس.   االستقس 

 والقلـق فـي مسـتو  التنظـيم االن عـالي (α ≤ 0.05) عنـد مسـتو  الداللـة توجد فروف تات داللة إحوـا ية ال -

نــوا الكليــة، و الجــن ، و )الجامعــة، متريرإلــب لــد  طليــة جــامعتي االســتقس  والقــدس تعــز  كســمة  -)كحالــة

 .ترتي  اللخ  داخل األسرة و الحالة االجتماعية لاغويل، و مستو  دخل األسرة، و ، الدا م السدل مدانو 
 

 حدود الدراسة:   6.1

 وتلمل حدود الدراسة علب اآلتي: 

  الدراسة علب دراسة التنظيـم االن عالي وعسقته بالقلق لد  طلية جامعتي: اقتورت هذه الحد الموضوعي -

 االستقس  والقدس والذي اتحدد بمتريري التنظيم االن عالي والقلق. 
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               اقتوــــــر مو ــــــوا الدراســــــة علــــــب طليــــــة جــــــامعتي االســــــتقس  والقــــــدس للســــــنة الدراســــــية :الحةةةةةةد البشةةةةةةري  -

(2018-2019.   

 طلية )جامعة االستقس ، جامعة القدس . علب اقتورت الدراسة :الحد المكاني  -

 .2019 -2018أجريت هذه الدراسة في ال ول االو  للعام الدراسي : الزماني الحد -

وهــي : التنظــيم  اقتوــرت الدراســة علــب الم ــاهيم والموــ لحات الــواردة فــي هــذه الدراســةالمفةةاهيمي:  الحةةد -

 ، جامعة االستقس ، جامعة القدس.كسمة ، ال ال  الجامعي-االن عالي، القلق)كحالة

 تحددت نتا ف هذه الدراسة بودقها، وثياتها، وعينتها، وأدا ها، وإجراءات ت ييقها.: الحد المنهجي -

اقتورت الدراسة علب أدوات الدراسة، ودرجة صـدقها، وثياتهـا وعلـب عينـة الدراسـة وسـماتها، : لحد اإلجرائيا -

 والمعالجات اإلحوا ية المستخدمة.
 

 مصطلحات الدراسة:   7.1

، كسـمة ، ال الـ  الجـامعي-تقوم الدراسة الحالية علـب عـدة موـ لحات وهـي : التنظـيم االن عـالي، القلق)كحالـة

 جامعة االستقس ، جامعة القدس.
 

 التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
 

  :(Self-Emotion Regulation)ي التنظيم االنفعال -

هو استراتيجية متةمنة إعادة صياغة طييعة األفكـار والسـلو يات التـي تـسثر فـي االن عـاالت تنظيم االن عا  " لعرل 

  .615ص ،2016 ،فا ق وعياش" )و ي ية اإلفوا  عنها الحقال التي يمتلكها ال رد والسي رة عليها 



 
 

12 
 

  بأنه "العمليات الداناميدية التي اتلدل مل خسلها جهود ال رد في Thompson،1994 توميسون ) كما عرفه

 . p:25 ،1994 ،Thompsonالمحافظة علب وتعدال وتحويل طييعة وشدة ومدة الحاالت اللعورية")

فقةرات مقيةةاس التنظةةيم  بأنةه الدرجةةة الكليةة التةةي يحصةل عليهةةا الطالةب خةةالل اسةتجابته علةةى ويعةَرف اجرائيةةاَ 

 االنفعالي.

 :(Anxiety) القلق -

يلير إلب توقب لتهداد مستقيلي، ويرتيط القلق في  ثير مل األحيان غتـوتر العةـست واليقظـة، والسـلو  الحـذر "

  .DSM5, 2013) أو التجنيي استعدادال لخ ر مستقيلي"

قلق بأنه "ان عا  غير سـار وشـعور بعـدم الراحـة واالسـتقرار مـب االحسـاس بـالتوتر وخـول السييليرجر  كما عرل

 ،2016 ،عادسـال ميرر لـه، واسـتجابة م رطـة لمواقـف ال تلـدل خ ـرال، ويسـتجي  لهـا ال ـرد ب ريقـة ميـالر فيها")

  . 6ص

 ويقسم إلب نوعيل يج  الت ريق غينهم: 

 :(Anxiety state) قلق الحالة -

"هو حالة ان عالية طار ة وقتية في حياة االنسان تتذغـذا مـل وقـت آلخـر، وتـزو  غـزوا  المثيـرات التـي تيعثهـا،  

وهـــي حالـــة داخليـــة تتســـم بملـــاعر التـــوتر والخ ـــر المدر ـــة شـــعوريال، والتـــي تزيـــد مـــل نلـــاي الجهـــان العوـــيي 

  .256ص ،2014 الذاتي")القمش والمعاي ة،
 

 :(Anxiety trait) قلق السمة -

فتثيـر حالـة خارجيـة  "هو عيارة عل استعداد سلو ي مدتس  يظل  امنـا حتـب تنيهـه وتنلـ ه منيهـات داخليـة أو

  .144ص ،2009 استعداده للقلق" )فر ، القلق، ويتوقف مستو  إثارة حالة القلق عند اإلنسان علب مستو  
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      ويعةةةَرف اجرائيةةةا بأنةةةه الدرجةةةة التةةةي يحصةةةل عليهةةةا الطالةةةب خةةةالل اسةةةتجابته علةةةى فقةةةرات مقيةةةاس القلةةةق     

 .كسمة  المستخدمة في البحث –  حالة 
 

  :الطالب الجامعي -

بأنه " اللخ  الذي سمحت له   اءته العلميـة باالنتقـا  مـل المرحلـة الثانويـة أو مرحلـة التكـويل المهنـي التقنـي 

  . 61ص ،2001 العالي إلب جامعة تيعال لتخووه ال رعي غواس ة شهادة أو دغلوم اسهله لذل " )شحاته،
 

 جامعة االستقالل: -

علـــب أر  فلســـ يل تحـــت مســـمب األكاديميـــة ال لســـ ينية للعلـــوم   1998)نلـــأت جامعـــة االســـتقس  فـــي العـــام 

إلـب   2011)، وتـم تحويلهـا فـي العـام  2007) األمنية، وافتتحها فخامة السيد الـر ي  محمـود عيـاس فـي العـام

جامعــة، وهــي الجامعــة الحدوميــة األحــدث واألولــب التــي تخــت  وحــدها دون المسسســات الجامعيــة فــي فلســ يل 

  .https://alistiqlal.edu.ps/page) علوم األمنية والعسدرية واللرطيةي في مجا  البالتعليم العال
 

 جامعة القدس: -

  والحرم جامعة القدس هي جامعة فلس ينية تقب في مدانة القدس و واحيها، وتتونا في الحرم الر يسي في أغودي 

  1931)الجامعي في الليخ جرا  وبيت حنينا، واليلدة القديمة في القدس، والييرة. وقد  انـت فكـرة إنلـا ها عـام 

تتاحهــا رســميال عــام حتـب تواجــه االنتــداا اليري ــاني، وأعلــل محمــد نســييه الـذي يعــد أو  ر ــي  لمجلــ  امنا هــا اف

  ./dillny.com)جامعة القدس  1993)

 

 

https://alistiqlal.edu.ps/page
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 
 

 التنظيم االنفعاليالمبحث اَلول:  1.2
  .مقدمة 1.1.2
  .م هوم التنظيم االن عالي 2.1.2
  .نظرية التنظيم االن عالي 3.1.2
  .أهدال التنظيم االن عالي 4.1.2
 .التنظيم االن عالي والوحة الن سية 5.1.2
  .للتنظيم االن عاليالنظريات الم سرة  6.1.2

 

 القلقالمبحث الثاني:  2.2
  .مقدمة 1.2.2
 .م هوم القلق 2.2.2
  . سمة  –م هوم القلق )كحالة  3.2.2
  .انتلار القلقنسية  4.2.2
 .أعرا  القلق 5.2.2
 .العوامل المرتي ة بالقلق 6.2.2
  .مستويات القلق 7.2.2
  .أسياا القلق 8.2.2
  .الم سرة للقلقالنظريات  9.2.2
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 الدراسات السابقة  3.2
 دراسات تناولت التنظيم االنفعالي  1.3.2

 الدراسات العربية.  -
 الدراسات األجنيية. -

 

 كسمة  –دراسات تناولت القلق   حالة  2.3.2
 الدراسات العربية.  -
 الدراسات األجنيية. -

 

 لتعقيب على الدراسات السابقة ا 3.3.2
 

 اإلطار المفاهيمي 4.2
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 الفصل الثاني
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 
 أواًل: اإلطار النظري ويشمل: 

 

 التنظيم االنفعالي: المبحث اَلول:  1.2

 مقدمة: 1.1.2

يعــــد التنظــــيم االن عــــالي "تحــــد وحاجــــة" وفــــق جولمــــان،  مــــا يعــــد  ــــرورة  ملحــــة فــــي  ــــل انتلــــار الملــــدست 

واالنحرافــــــات الســــــلو ية المتعــــــددة. ويــــــر  العداــــــد مــــــل اليــــــاحثيل بــــــأن التنظــــــيم الن ســــــية،  االكتئــــــاا، والقلــــــق، 

ــــرد وتوجيهــــه نحــــو  ــــيط حــــدة  ــــه حاجــــة ملحــــة لوــــيانة الوــــحة الن ســــية لل  ــــرغم مــــل  ون ــــب ال االن عــــالي وعل

ــــدرة  ــــ  ق ــــت ن ســــه تحــــد مــــل حي ــــر بالوق ــــه يعتي ــــف الملــــدست الن ســــية، إال أن ــــي تخ ي االن عــــاالت بمــــا يســــهم ف

ـــــــ ـــــــب اختي ـــــــف مـــــــل الملـــــــدست الن ســـــــية ال ـــــــرد عل ـــــــه ممـــــــا يســـــــاعد فـــــــي التخ ي ار األســـــــالي  المس مـــــــة لت ييق

  .2017 )رنف، كاالكتئاا والقلق

أن عمليــــــــة التنظــــــــيم االن عــــــــالي خاصــــــــة تنظــــــــيم   2014 )محمــــــــد،الــــــــوارد فــــــــي   Barlow,1998لقــــــــد رأ  )

ــــد اقتــــر  أنــــه مــــل الوــــع  علــــب  ــــراد القلقــــيل تحداــــد وفهــــم الخــــول تتمثــــل بلــــدل أساســــي فــــي القلــــق، وق األف

ــــــالتعيير عــــــل ملــــــاعرهم ويحــــــاولون بلــــــدل وا ــــــح  ــــــوا مهتمــــــيل بلــــــدل وا ــــــح ب ان عــــــاالتهم ألنهــــــم قــــــد يدون

ـــــتف عـــــل  ـــــوافقي تنظيمهـــــا ســـــواء بالتجاهـــــل أو القمـــــب، ممـــــا ان بـــــالتعيير عـــــل ملـــــاعرهم ويحـــــاولون بلـــــدل ال ت

 .تنظيم االن عا  تل  نيادة دالة في االن عاالت الخا عة للتنظيم ودورة  ارة في
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 السـلو يات واالسـتراتيجيات التـي يقـوم غهـا ال ـرد سـواء شـعورياَ  يمثـل مجموعـة االن عالي التنظيم أن جروس وير  

         منعهــــــا أو ال شـــــعوريا، ويعمـــــل هــــــذا التنظـــــيم علــــــب إدارة الحـــــاالت االن عاليــــــة غتعـــــدالها وتحســــــيل الخيـــــرات أو

 .  2018 )ع انة،

ــة للترييــر أو كمــا إن  الملــاعر الذاتيــة والســلو يات واالســتجابات ال ســيولوجية )محتويــات االن عــا   جميعهــا قاغل

  . 2008 )خلي ة، االبقاء علب ما هي عليه بلدل واعي أو غير واعي

أساسية بأنه حالة وجدانية تتسم باال  راا اللداد لد  ال رد، ويلمل علب ثسثة مظاهر "االن عا   اونف عَرلف

 . 12ص ،2009 )غني اون ، وهي: السلو ، والخيرة اللعورية، والعمليات ال سيولوجية الداخلية"

وأ ال غني اـون  أن التعري ـات االجرا يـة مختل ـة فـي شـدلها ومتلـاغهة فـي محتواهـا، وأن القاسـم الملـتر  فـي 

يها تريــرات فسـيولوجية ون سـية داخلية م اجئة, يوـاحالتعري ات االجرا ية أنها اعتيرت االن عاالت حالة وجدانية, 

  . 2009 )غني اون ، اَ مع

ومــل تلــ  التريــرات ال ســيولوجية والتــي تمثــل الحالــة االن عاليــة المرتي ــة جز يــال بالوــور العقليــة التــي يمثلهــا جــزء 

  .2018 نة،)ع ا خاص في دماغ االنسان  ترير معد  نيةات القلق وتريرات في تعييرات الوجه وغيرها

قاغلــة للقيــاس والتجريــ  لــد  الحيــوان  عمليــة إن عمليــة االن عــاالت موجــودة فعــسل وليســت عمليــة افترا ــية، وهــي

)وصـــ ية وتنظيميـــة  للســـلو  الكلـــي لـــد  االنســـان وتـــرتيط بلـــدل تسنمـــي وثيـــق  –واالنســـان )ف ريـــة ومتعلمـــة  

بالدافعية قاغلة للتقييم والتقـويم فـي آن واحـد، شـعورية وال شـعورية، فـيع  االن عـاالت نعيهـا ونـدر ها ونلـعر غهـا 

تعييــر عنهــا وبموــدرها والــيع  االخــر ال نعيهــا وال نــدر ها وال نلــعر غهــا وبموــادرها، وتختلــف فــي أســالي  ال

   الســا دة وهــي ثسثيــة المدونــات: الن ســية، ال ســيولوجية، والييئيــة وتــسدي إلــب ســلو يات مختل ــة فــي حســ  الثقافــة
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       عاليـــــة التـــــي اتعر ـــــون إليهـــــاشـــــدتها ومظاهرهـــــا تيعـــــال لل ـــــروف غـــــيل األفـــــراد فـــــي مـــــد  إدراكهـــــم للمواقـــــف االن 

  .2009 ،مو  ب)

ا  . وقـد أكـد جـروس  2015 )جـاا  ، يلتمل علـب عـدة غنـب معرفيـة وان عاليـة ويعد تنظيم االن عاالت مو لحل

Gross  أنـــه غنـــاء معرفـــي اتكـــون مـــل مجموعـــة اســـتراتيجيات داخليـــة وخارجيـــة تســـاعد ال ـــرد علـــب التكيـــف مـــب

المثيرات الييئية وتقديم سلو يات تنسجم مب مت ليات تلـ  الييئـة، وحقيقـة فإنهـا مهـارة تسـاعد ال ـرد علـب التكيـف 

  .2017 )اليراهمة، تماعية مب الريراالجتماعي وتكويل عسقات اج

 

 فهوم التنظيم االنفعالي:م 2.1.2

مــل الم ــاهيم الحداثــة فــي علــم الــن  ،  (-Emotional Regulation Self)يعتيــر م هــوم التنظــيم االن عــالي 

والميدأ الذي يعتمده أن االفراد ي ةلون االن عاالت السارة علب غير السارة وينظمونهـا غنـاء علـب تلـ . حيـ  أن 

هـــذا الم هـــوم يلـــمل  سلســـلة مـــل العمليـــات اللـــعورية وغيـــر اللـــعورية )المعرفيـــة، الســـلو ية، وال ســـيولوجية  مـــب 

  .2015 )سلوم، تي يستخدمها األفراد ليعدلوا نوا وشدة ومدة التعيير االن عالياإلشارة إلب العملية ال

 التنظـيم م هـوم يحـددانف (Gross, 2002)الـوارد فـي    ,2004Grates & Roemerو ـارتز) رومـر وحسـ 

مــل القــدرات  ــإدرا  ال ــرد وفهمــه الن عاالتــه، وقدرتــه علــب الســي رة علــب هــذه  مجموعــةأنــه اتةــمل ب االن عــالي

االن عاالت خاصة عند التعـر  لسن عـاالت السـليية، وأن يدـون هنـا  مرونـة فـي اسـتخدام اسـتراتيجيات التنظـيم 

وعي واإلدرا  االن عالي وإال اواجه ال رد صعوبات في تنظيم ان عاالته،  ما وتسدي المسـتويات المنخ ةـة مـل الـ

  .االن عالي إلب صعوبات في عملية تنظيم االن عاالت

 استجابات أحد مدونات التنظيم الذاتي الذي يقوم علب قدرة األفراد علب تقديم أن تنظيم االن عاالتم وقد أكد جيز 
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ال علية  إن هذه العمليـة محاولـة  ان عالية مناسية في المواقف المختل ة حيل يمتلكون المهارة التنظيمية لإلستجابة

ممــا يحـــتم اليحــ  عــل أســـياغها ان عــاالتهم  تلقا يــة ادراكيــة وغيــر ادراكيـــة يقــوم غهــا األفـــراد غهــدل الســي رة علـــب

  .2017 )اليراهمة، ونتاجها علب سلو  ال رد

ــــواردة فــــي   Dora,2012و مــــا أو ــــحتها ) ــــد   إن  فــــ2017 )اليراهمــــة،ال ــــة ل ــــرات الذاتي ــــيل المتري الت اعــــل غ

اللخ ، مثل خيراته السابقة، ونمط شخويته، وتأثره بالمثيرات المختل ة. أما بالنسية للمتريرات السـلو ية وهـي 

المحدد الثاني لعملية تنظيم االن عاالت، فتقوم علب قدرة ال رد علب  يط مستو  السلو  الذي يظهـره وطييعتـه. 

أثر أيةال في تل  مل خس  تحداد قدرة األفراد علب تنظيم ان عاالتهم، إت أن إدرا  ال رد لتل   وللمتريرات الييئية

   او ح تل :1) تريرات تحدد استجاغته، واللدلالم

              
  1 الشكل                                     

 تنظيم االنفعاالتتفاعل المتغيرات الداخلية والخارجية في                 
Dora, 2012)                                              

الشخص

السلوك

البيئة
المحيطة
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التنظــيم االن عــالي حالــة ن ســية تتــأثر بعــدد مــل المتريــرات، فــالتنظيم االن عــالي  ، 1) و مــا هــو وا ــح فــي اللــدل

وثيقـال بسـلو  ال ـرد السحـق ممـا اـنعد  اسثر ويتأثر غهذه المتريرات فالعسقة تيادلية، فاالن عـاالت تـرتيط ارتياطـال 

  .2017 )اليراهمة، علب عسقته باآلخريل، وتكي ه مب الييئة المحي ة
 

 (:Self- Regulation Theory)نظرية التنظيم االنفعالي   3.1.2

حيـ  عرفـه بأنـه "االسـتراتيجيات  -صـاح  نظريـة التنظـيم االن عـالي –  James Grossيعد جيم  جـروس )

مـــل مدونـــات  اللــعورية والسشـــعورية التــي يســـتخدمها ال ـــرد لكــي ازيـــد أو اـــنق  أو يحــافي علـــب واحـــد أو أكثــر

  . 117ص ،2017 )رنف، "االستجابة االن عالية

 ما ار  جروس أن هنا  ما ادعب بـالتنظيم االن عـالي المرت ـب، والتنظـيم االن عـالي المـنخ   غنـاء علـب نيـادة  

  .2016 )سعاد، الستجابة االن عاليةأو خ   إحد  مدونات ا

وتلــمل هــذه المدونــات: مدــون الخيــرة ويلــمل الملــاعر الذاتيــة لل ــرد وفقــا لخيراتــه الحياتيــة، والمدــون الســلو ي 

ويلــمل االســتجابات الســلو ية، والمدــون ال ســيولوجي ويلــمل االســتجابات ال ســيولوجية  توــل  اللــعر والجلــد، 

  .2011 ا،)يعقو   رط الدم، و ربات القل 

ووصف جروس االن عاالت  ميو  اسـتجاغية للتكيـف السـلو ي وال سـيولوجي بـالمواقف تات الوـلة التـي نجمـت "

عل الت ور ومـل وجهـة نظـره حـو  االن عـاالت أنهـا سـمحت لاشـخاص غترييـر ميـولهم االسـتجاغية فـي المواقـف 

ن عالية لافراد وسلو هم الحقيقي هو الم هوم األو  االن عالية، وأن هذه ال كرة للتناق  غيل الميو  االستجاغية اال

  . 616ص ،2016 ،وعياش )فا ق "للتنظيم االن عالي

 وير  جروس أن تنظيم االن عا  يمدل  ل فرد مل استخدام استراتيجييل مختل تيل وهما:
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 (: Antecedent-focused Strategy)المسبق التركيز استراتيجية :أوال

الموقـف االن عـالي وا هـار االسـتجابات االن عاليـة  حدوث الت اعـل مـب قيل ال رد الجأ اليها التي العمليات وتلمل

  .2015 )سلوم، بلدل  لي

في  ظيم االن عا  والتي ممدل أن ت يقوقد ميز جروس غيل أربب أنواا مختل ة الستراتيجيات التر يز المسيق لتن

االعتيـار  تنظـيم ان عاالتـه، مـب األخـذ بعـيل االن عا  ومل خسلها يست يب ال ردمواقف مختل ة مل عملية حدوث 

 العامل الزمني والمتمثلة في هذه النقاي وهي: 

يعتيـــر اختيـــار الموقـــف الخ ـــوة األولـــب مـــل خ ـــوات عمليـــات : (Situation Selection) اختيةةةار المو ةةة  .1

و ـب يسـمح بظهـور االن عـاالت المرغوبـة التـي نريـد التنظيم االن عـالي، ويتةـمل اختيـار الموقـف أن نكـون فـي 

   .2017 ا هارها، او نقلل مل احتماالت أن نكون في موقف تظهر االن عاالت التي ال نريد أن تظهر)رنف،

 لـد  ال ـرد أكثـر مـل مسـتو  مختلـف مـل االن عـا  أي يدـون  :(Situation Modification)تعديل المو    .2

  .2016 )سعاد،

ال رد علـب اجـراء عـدة ترييـرات علـب الموقـف ليوـيح أكثـر ايجاغيـة بالنسـية لـه، ، ويلـار إلـب النـوا حي  يسعب 

الثاني مل التنظيم االن عالي هو تعدال الموقـف بموـ لح "السـي رة األوليـة" أو "التعامـل المرتكـز علـب الملـدلة" 

  .18ص ،2018 )ع انة،

ل تونيـب االنتيـاه خـس  موقـف معـيل وتلـ  مـل أجـل تتمثـو : (Attentional Deployment) توزيةع االنتبةاه .3

  .2017 )اسليم، التأثير في ان عاالت ال رد واستجاباته
 

انتقاء المعاني االيجاغية للموقف غهـدل تنظـيم ”وهو عيارة عل  (:Cognitive Changing)التغيير المعرفي  .4

  .16ص ،2017 )اليراهمة، "حدة االن عاالت
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  (Response-focused Strategies)ة االستجاب على التركيز :اً يثان

أطلـق  وقـد قا مـا، االن عـا  يدـول وعنـدما االن عاليـة، االسـتجابة حدوث بعد ال رد غها يقوم التي العملياتتلمل و 

ويــدعب أيةــا بالكيــت أو قمــب االســتجابة  تعةةديل االسةةتجابة االنفعاليةةة جــروس مســمب لهــذه االســتراتيجية وهــي

 ، وتعتير مـل االسـتراتيجيات غيـر التكي يـة وتقسـم الـب نوعـان:  يـت االفكـار، و يـت 2011 )يعقوا، االن عالية

 )فــا ق وعيــاش،  ،  مــا تــسثر هــذه االســتراتيجية فــي االســتجابات ال ســيولوجية والســلو ية2015 )ســلوم، االن عــا 

ذه االســـتراتيجية فـــي  ثيـــر مـــل االحيـــان المســـاارة االجتماعيـــة والخةـــوا ألوامـــر وتكـــون الرايـــة مـــل هـــ ، 2016

  .2017 )رنف، الجماعة أو االنوياا للموقف

تر  الياحثة أن االستراتيجيات في التنظيم االن عالي تعتير حجر الزاوية األساسي في م هومه  غناء علب ما سيق

 ويلـمل الخيـرات االن عاليـة، عـل التعييـر وتلير إلب األسالي  المستخدمة مل قيل ال رد التي او  ها في تعدال

  .سواء حد علب والسليية االيجاغية االن عاالت تل 

الن عــاالت تيــدأ غتقيــيم الموقــف، ثــم العمــل علــب تعدالــه، ومــل ثــم بعــد تلــ  الــب تر يــز كمــا أن عمليــات تنظــيم ا

االنتيـــاه نحـــو تقـــديم االســـتجابة الســـلو ية أو االن عاليـــة التـــي تناســـ  الموقـــف، واخيـــرال العمـــل علـــب إ هـــار هـــذه 

 االستجابة بعد أن اتم تنلي ها.  االستجابة حي  هنا  إمدانية مل تعدال هذه

 

 أهداف التنظيم االنفعالي: 4.1.2

 إن ال رد يحاو  تنظيم ان عاالته مل خس  نوعيل وهما: التنظيم المنخ   لسن عاالت وتل  مـل خـس  التر يـز

  ، والتنظـيم المرت ــب لسن عـاالت وتلـ  مــل2017 )اسـليم، علـب النـواحي التجريييــة والسـلو ية لسن عـاالت الســليية

  . 2009 )أحمد، مب االخريلخس  ملار ة الخيرات االيجاغية 
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فالهــدل مــل التنظــيم االن عــالي هــي محاولــة فــي مســاعدة ال ــرد الــب خ ــ  أو نيــادة إمــا حجــم أو مــدة ســليية أو 

  . Gross, 2014) ايجاغية الملاعر
 

والتـي غناء علب تل  فإن التنظيم االن عالي يحدث بلدل اومي  مل سياقات ومواقـف الحيـاة اليوميـة المختل ـة، 

تــدفب ال ـــرد لزيـــادة الحـــاالت االن عاليـــة االيجاغيـــة خاصـــة فـــي حـــاالت الحـــ  والمـــر  وخ ـــ  الحـــاالت االن عاليـــة 

الســليية  مــا هــو الحــل فــي حالــة الرةــ  والقلــق والحــزن، وتلــ  لتعزيــز شــعور ال ــرد بالســعادة والتقليــل مــل األلــم 

  . Koole & Van, 2010) ومحاولة منعه
 

 التنظيم االنفعالي والصحة النفسية: 5.1.2

االن عــاالت شــدل مــل أشــدا  الســلو ، والســلو  إمــا يدــون متــزن أو عــديم االتــزان، وإن قــدرة ال ــرد علــب تعــدال 

 وترييـــــــــــــر ال ريقـــــــــــــة التـــــــــــــي يعيـــــــــــــر غهـــــــــــــا عـــــــــــــل االن عـــــــــــــاالت والتعييـــــــــــــر هـــــــــــــي العامـــــــــــــل الر يســـــــــــــي فـــــــــــــي

  .2015 )جاا  ، الوحة الن سية

لل ـــرد تســـاهم فـــي خلـــق مسمـــح اللخوـــية والحالـــة الن ســـية الوـــحية لـــه؛ إت يعتيـــر التنظـــيم فاألنمـــاي االن عاليـــة  

الن ســية الوــحية، فهــو يســاعد فــي رفــب قــدرة ال ــرد  فــي مجــا  الوــحة ــرورة أساســية وال غنــب عنــه  االن عــالي

  .2018 )ع انة، لمواجهة المواقف المجهدة مل خس  ربط معنب جداد الن عاالتهم

اـسثر علـب الجوانـ  الن سـية  فهـوة فـي مجـا  الوـحة الن سـية، التنظـيم االن عـالي مـل السـمات األساسـيحي  إن 

واالن عاليـــة لـــد  األفـــراد، لـــذل  فـــإن األفـــراد الـــيل لـــداهم عيـــوا فـــي قـــدرتهم علـــب تنظـــيم ان عـــاالتهم فـــي خيـــراتهم 

ي القلـق واالكتئـاا وا ـ رابات شخوـية االن عالية الحادة فإنهم يعانون مل ا  رابات ن سية وان عالية متمثلة فـ

   . 2003 )العدايلي، وغيرها مل اال  رابات الن سية واالن عالية األخر  
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فالوحة الن سية لي  مجرد الخلو مل األمرا  العةوية واال  رابات العقلية والسلو ية غل التوافق مـب الـذات 

لـب مواجهـة األنمـات الن سـية بأسـالي  توافقيـة سـليمة والمجتمب توافقا اسدي الب اللعور باألمل الن سـي والقـدرة ع

  .2008 )عيد ، ومياشرة وصوالل الب التمتب بالر ا والسعادة وتحقيق األهدال

 وبناء علب تل  فإن التنظيم االن عالي له أثر وا ح في فهم اال  رابات الن سية لـد  األفـراد وفـي المسـتويات

غهــم  األفـراد علــب تعـدال اســتجاباتهم السـلو ية غنـاءل علــب المثيـرات فـي غيئــتهم المحي ـةالن سـية لـداهم وتلــ  لقـدرة 

مـب  كما أن هنا  أثر ألي قوور للتنظيم االن عالي في الو ا ف اليومية مما تسي  له عدم القدرة علب التعامـل

  .2018 )ع انة، العمليات االن عالية أو مب الخيرات أو العداد مل اال  رابات الن سية
 

 النظريات المفسرة للتنظيم االنفعالي: 6.1.2

 هنا  العداد مل النظريات التي فسرت التنظيم االن عالي وهي  االتي:

 (: The Psychoanalytic Theory)نظرية التحليل النفسي  .1

الـن     احد  مدارس علـم 1939 -1856تعتير نظرية التحليل الن سي التي  هرت علب اد سيجموند فرويد )

  .2018 )عتوته، التي تناولت العداد مل الموا يب وأهمها تنظيم ملاعر القلق
 

 ، ويلـمل القلـق علـب االن عـاالت 36ص ،2009 )أحمـد، "تجربـة ان عاليـة مسلمـة"حيـ  اعتيـر فرويـد أن القلـق 

  .2018 )ع انة، السليية والناتجة عند تجاهل التعيير عل الدوافب اللهوانية
 

فرويد غيل ثسثة أنواا مل القلق وهـم : القلـق المو ـوعي)الواقعي ، القلـق العوـاغي، والقلـق األخسقـي، وقد فرف 

العوــاغي  ور ــز علــب القلــق المو ــوعي )الــواقعي  وهــو "رد فعــل لخ ــر غريــزي خــارجي معــرول" وعلــب القلــق

  .36ص ،2008 )الداهري، وهو "رد فعل لخ ر غريزي داخلي سيدولوجي غير معرول المنلأ"
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الواقعي  والعويي انتف مل عسقات األنا والهو واألنا االعلب علب الترتيـ ، وأن لق المو وعي )واعتير أن الق"

القلـق المســتند إلـب الواقــب انلـأ عنــد تـراكم م الــ  الموقــف علـب األنــا، وتيعـا لهــذه الحالـة فــإن تنظـيم القلــق يأخــذ 

تسـي  فـي القلـق المسـتقيلي، وبلـدل آخـر يعتقـد فرويـد أن القلـق شدل تجنـ  مثـل تلـ  المواقـف التـي مـل شـأنها 

المســتند إلــب الهــو واألنــا االعلــب اتولــد عنــد الةــرط علــب الــدوافب مــل أجــل فعــل معــيل، وتكــول األنــا مســيوقة 

باإلحسـاس الــذي تكـون عليــه عنــد التعييـر عــل تلــ  الـدوافب، فــإتا مـا أدت المراجعــة الخياليــة لانـا إلــب مســتويات 

مـل القلــق اتولـد عند ـذ اكتئــاا  ـال لكيـت الــدوافب، وفـي هـذه الحالــة اتخـذ تنظـيم القلــق شـدل غتـر للــدوافب  عاليـة

  .24ص ،2018 )ع انة، "التي قد تسي  قلق في المستقيل

فـي  لـب األفـرادإ المسـاعدة التـي يقـدمها مـل خـس  ال دور  العـ  القلـق تنظـيم أن نظريـة التحليـل الن سـي كمـا أكـدت

التـوتر  سي التي تهدل إلب التخ يف مـل حـدةالن  الدفاا آليات استخدام عير وتل  بالقلق علب شعورهم السي رة

أن عمليات التنظيم غير الواعية يمدـل تو ي هـا مـل قيـل األفـراد لمسـاعدتهم فـي  تقتر و "، )2009 )أحمد، واأللم

  .25ص ،2018 )ع انة، "إصس  خيراتهم االن عالية السليية

 

 (:Goleman Theory)نظرية جولمان  .2

 االن عــالياــر  "جولمــان" أهميــة العسقــة غــيل االن عــا  والت اعــل فــي المواقــف المختل ــة وتلــ  مــل خــس  الــذ اء 

  .2018 )ع انة،
 

الــذ اء   . حيــ  عـرل جولمــان2016 )ســعاد، حيـ  يعتيــر تنظـيم االن عــا  أحــد ابعـاد مقيــاس الــذ اء االن عـالي

)جـاا  ، و ـذل  الـتحدم فيهـا و ـي ها" ـردالقدرة علب إدرا  االن عاالت وفهم ومعرفة ان عـاالت الاالن عالي بأنه "

  .61ص ،2015  ،
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تلــ  إلـب تنظـيم وت ــوير النمـو االن عـالي المــرتيط غتلـ  االن عـاالت مــل خـس  الـوعي بالــذات وإدارة بحيـ  اـسدي 

  .2008 )ال ن اوي، االن عاالت والدافعية والتعاطف والمهارات االجتماعية
 

بالـذ اء االن عـالي   %80)وير  جولمان أن النجا  وتحقيق األهدال في الحيـاة التـي نعيلـها مـرتيط بحـد  ييـر 

  .2007 )جودة،  %20)غينما الذ اء المعرفي يسهم فقط 
 

  أن جولمـان باهتمامـه فـي الـذ اء 2000وفي مجا  ترقية الوحة العقلية فقـد أكـدت دراسـة ماوريـ  و روجـرن )

أحدث ثورة  ييرة ألنه عمل علب ترقية الوحة االن عالية فيدون نتا  العملية التعليميـة طـسا غيـر  االن عالي قد

  . 2009 )فرا ، مندفعيل، غير عني يل، ولداهم الرغية في حل ملاكلهم

 الذ اء االن عالي إلب خمسة أبعاد وهي: )2010 ،جولمان)وقسم 

أي أن ال ــرد يدــون قــادرا علــب ادرا  موــادره الن ســية وإحساســاته  :(Self- Awareness)الةةوعي بالةةذات  .1

 .ةوملاعره وان عاالته و يف يميز غينها ويعي العسقة غينها وبيل األحداث والمواقف المختل 

ويقود غهذا اليعد قـدرة ال ـرد علـب تحمـل االن عـاالت شـدادة  (:Managing Emotions)إدارة االنفعاالت  .2

 .أمور الحياه المختل ة   اءته في تناو األثر ويظهر 

أن الــذ اء االن عــالي اــسثر بقــوة فــي  ــل القــدرات األخــر  بلــدل أي  :(Self-Motivation)دافعيةةة الةةذات  .3

 .وأدا ه بلدل عام إيجاغي أو سليي؛ ألن حالة ال رد االن عالية تسثر علب قدراته العقلية

قــدرة ال ــرد علــب ادرا  وقــراءة ان عــاالت االخــريل والتنــاغم معهــا واالســتجابة لهــا   (:Empathy)التعةةاط   .4

 . اتخات قرارات حديمة ب ريقة تةمل سوء ال هم ومراعاة ملاعر االخريل حي  يدون بودد
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ويقوـد غهــا قـدرة ال ـرد علـب اقامــة عسقـات متيادلـة مـب االخــريل  (:Social Skills)المهةارات االجتماعيةة  .5

 . فهم ومعرفة ملاعرهممعهم غناء علب  والت اعل
 

ساســــي الــــذ اء إن الك ـــاءة االن عاليــــة التـــي تــــدفب ال ـــرد الــــب أداء مميــــز فـــي مجــــا  حياتـــه المختل ــــة محر هـــا األ

 . االن عالي

وتنيـــب أهميـــة الـــذ اء االن عـــالي لكونـــه مـــل الم ـــاهيم الحداثـــة فـــي المجـــا  االن عـــالي لعلـــم الـــن  ، فكـــل فـــرد لديـــه 

مجموعــة مــل المهــارات االن عاليــة والمعرفيــة والســلو ية التــي تــنظم وتســي ر علــب الخيــرات والمواقــف والتعييــرات 

  . 2011 )يعقوا، الناتجة مل ت اعل ال رد مب غيئته المحي ة به

ـــــــة،  ـــــــذي اواجـــــــه العداـــــــد مـــــــل الملـــــــدست السياســـــــية، االجتماعيـــــــة، الثقافي ويلـــــــدل وا ـــــــح فـــــــإن المجتمـــــــب ال

ـــــق فـــــس غـــــد لل ـــــرد أن يمتلـــــ  القـــــدرات ال كريـــــة والمهـــــارات االجتماعيـــــة واالقتوـــــادية م مـــــا يســـــي  الةـــــيق والقل

والوجدانيـــــة واالن عاليـــــة المتكاملـــــة مـــــب المهـــــارات ال كريـــــة لحـــــل الملـــــدست الراهنـــــة ممـــــا ســـــاهم فـــــي االهتمـــــام 

  .2010 )جولمان، بالذ اء الوجداني

 

أحاسـي   وتوافـق ال ـرد  -ان عاالت –المعرفية والوجدانية )ملاعرإن االنسجام والتناسق غيل مدونات اللخوية 

  .2009 )فرا ، ته الوجدانية وهو يعير عل ملاعره وت ا ه الثقافي مب ن سه ومب الييئة مما يعد  صح

وان للذ اء االن عالي عسقة وثيقة بخوا   اللخوية ومنها الواقعيـة، الـدلء الوجـداني، التخ ـيط المسـتقيلي، 

 ،2015 )جـــاا  ، "مرونـــة األنـــا"غرة واالنجـــان، وأغـــرن هـــذه الخوـــا   مـــا اشـــار اليـــه جولمـــان فســـماه والمثـــا

  .34ص
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  :James Gross Theoryنظرية جيمس كروس   .3

إلـب  أشـار حيـ  عنهـا، ويعيـر عليهـا يسـي ر و يـف ان عاالتـه ال ـرد غهـا يختيـر التـي ال ريقـة "جـروس" تنـاو 

 التنظـيم االن عـالي نمـات  وأن المتعـددة، االن عاليـة االسـتجابة مسـتويات فـي اسـتراتيجيات التـأثيراسـتخدام ال ـرد 

 فـي ترييـر الم ـاهيم كي يـة فـي والمتمثلـة الراجعـة الترذيـة مـل متداخلـة حلقـات علـب قا مـة داناميـات فـي تيحـ 

 واقتـر  االسـتجابة االن عاليـة، فـي مـل الر ـا مسـتو   أكيـر الحوـو  علـب برـر  المعرفيـة الو ي ـة أو السـلو 

 لزيـادة يسـتخدمها ال ـرد التـي الواعيـة وغير الواعية االستراتيجيات علب  ل يحتوي  أن التنظيم االن عالي" روسج

 والـردود واالسـتجابات السـلو ية الذاتيـة كـالخيرة االن عاليـة االسـتجابة مدونـات إحـد  علـب الح ـا  أو خ ـ  أو

 المدونات هذه أما انخ ا  المرت ب االن عالي االن عالي تمثل التنظيم االستجابة مدونات نيادة وأن ال سيولوجية،

  .27ص ،2018 )ع انة، "ويعير عنه غتنظيم ان عالي منخ  

 في االن عا  وتتمثل توليد تتم خس  عملية ر يسة خمسة نقاي مل خس  اتم االن عالي التنظيم تن يذ عملية وأن 

        االن عاليــة     االســتجابة وترييــر المعرفــي، االنتيــاه، والترييــر وتونيــب الموقــف، وترييــر الموقــف، اختيــار

  . 2016 )فا ق وعياش،

غناء علب ما سيق فقد تناولت الياحثة التنظيم االن عالي اغتداءال مل م هومه وحتب النظريات الم سـرة لـه بمختلـف 

ســـعب لتحقيـــق هدفـــه وتلـــ  مـــل خـــس  دفـــب األفـــراد لاخـــذ بان عـــاالتهم نحـــو جوانيـــه،  مـــا إن التنظـــيم االن عـــالي ي

بمـا يحقـق مت لياتهـا. فـالتكيف مـب تلـ  المواقـف ات لـ  ال هـم  وتحـت أيـة  ـرول التكيف مـب المواقـف المختل ـة

مــل والمرونــة والقــدرة علــب  ــيح التعييــرات االن عاليــة غيــر المناســية لــذل  الموقــف فــي الوقــت ن ســه اــتمدل ال ــرد 

 بلــإات فــي التنظــيم االن عــالي اــسدي إيجــاد التــوانن غــيل تاتــه والييئــة المحي ــة بــه،  مــا أن أي قوــور أو صــعوب

 وغيرها مل اال  رابات المختل ة. العداد مل اال  رابات الن سية  القلق واالكتئاا
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 : القلق:المبحث الثاني 2.2
 

 مقدمة:  1.2.2

وجـزء طييعـي  يعد مل االن عاالت األساسية التـي توـي  االنسـانلقد اهتم الكثير مل العلماء بظاهرة القلق، فهو 

ــاة المعاصــرة أصــيحت ملــوبة بــالقلق بلــدل أكيــر نتيجــة للت ــورات والتريــرات علــب  مــل ان عــاالت الحيــاة، فالحي

 . 2009 )جاسم، جميب األصعدة، فأثرت علب الوحة الن سية لل رد

ويعتير القلق مل األمرا  األكثر انتلارا بمختلف أنواعه، وتظهر أعرا ه بوورة دا مة، وعلب أشدا  مختل ـة، 

ســـواء مـــل خـــس  الرثيـــان، توـــي  العـــرف، عـــدم القـــدرة علـــب الـــتحدم فـــي وســـاوس فكريـــة، ت ريـــات مسلمـــة تعيـــد 

الراحـة الجسـدية وغيرهـا مـل األشـدا  المختل ـة. اإلنسان لمعايلة الحدث، اللعور بالخول والهلب، اللعور بعـدم 

فالقلق الن سي يدون ال سي  له، وال يمدل التحدم في القلق الذي يسيق حدوث شيء معلوم، حي  أنـه يدـون ال 

سي  لـه، وال يدمـل الـتحدم فـي ايقـال اللـعور بـه. وهـذا قـد اـسثر علـب حالتـه العلميـة، وال كريـة، ممـا اـسدي إلـب 

العملــي، واالجتمــاعي، وتلــ  اــتم عسجــه بعــدة طــرف ســواء مــل خــس  العــس  الــدوا ي أو  خســارته علــب الوــعيد

   . 2008 )عثمان، السلو ي مب القيام بالتريير السلو ي الم لوا

 مـــا ويعتيـــر القلـــق أحـــد العوامـــل الر يســـية المـــسثرة فـــي اللخوـــية االنســـانية، ومو ـــوا القلـــق مـــا نا  مـــل أهـــم  

ا دا مــال علــب اجتهــادات اليــاحثيل فــي العلــوم الن ســية لمــا لــه مــل أهميــة وعمــق المو ــوعات التــي ت ــر  ن ســه

  .Hashim et al., 2018) وارتياي بأغل  الملدست الن سية

 عند الحالة بع  التريرات ال سيولوجية المسقتة التي يلعر غها قلق ويتةمل سمة، أو حالة يدون  أن إما والقلق
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                  إدراكــــــــه لتهداــــــــدال مــــــــا، أمــــــــا ســــــــمة القلــــــــق فهــــــــي صــــــــ ة ثاغتــــــــة نســــــــييال لمــــــــا اكتســــــــيه ال ــــــــرد خــــــــس  ط ولتــــــــه 

  .2011 ،واألحمد )الليسون 

 والمراهقون  فاألط ا  حياتنا، تميز التي السا دة السمة أصيح حي  القلق عور هذا عورنا علب ي لق فالكثير

السـليية، أو  وخيراته بالما ي عدادة سواء لها عسقة ألسياا قلقون  فنحل بالقلق، نلعر فجميعنا يقلقون  والكيار

 قـدرتنا هذا يعيق كل يدتن ه، الذي والمجهو  وتريراته وملدسته، أو بسي  المستقيل بسي  الحا ر و روطه

  .2010 )سرحان، السليم الن سي التوانن  علب
 

 مفهوم القلق: 2.2.2

يعــد القلــق أكثــر اال ــ رابات اإلن عاليــة اللــا عة التــي اهــتم غهــا علمــاء الــن   فــي العوــر الحــدا ،  مــا ويعتيــر 

، حيــ  فهــو قاســم ملــتر  غــيل عداــد مــل اال ــ رابات الن ســية والعقليــةســمة ر يســية فــي معظــم اال ــ رابات، 

   .2000 )غراا، والمعقدة أصيحت  اهرة ملحو ة بلدل  يير لد  األفراد نتيجة لظرول الحياة الوعية

 هو حالة ان عالية تسنم ال رد بوورة مستمرة أو شيه مستمرة مل حاالت االنزعا  وعدم االرتيا  والةيق"فالقلق 

والتوتر والكدر تجاه المو وعات والمواقف التي ادر ها فـي المجـا  الوـحي, االجتمـاعي, االن عـالي, والدراسـي, 

  .  128ص ،2015 )جير، "ومجا  المستقيل

والةيق  حالة مل الخول الرام  اللداد الذي يمتل  اإلنسان ويسي  له  ثيرا مل الكدر" عرفه فرويد بأنه كما

 ما يعرل بأنه "حالة تسثر تأثير شـامل ومسـتمر نتيجـة لتهداـد خ ـر فعلـي أو  . 4ص ،2009 )نويرة، واأللم"

  . 24ص ،2007 )العسيري، ن سية وجسمية"رمزي قد يحدث ويوحيها وخول غام  وأعرا  
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 كسمة :  –مفهوم القلق   حالة  3.2.2

وتــابب الياحــ   ســمة، وصــَنف القلــق إلــب قلــق حالــة وقلــق حيــ  أو  مــل أشــار إلــب توــنيف القلــق الياحــ   اتــل

للتمييـز غـيل جـانييل مـل  ولقد توصـل  ـل مـل  اتيـل وسـيلييرجر  هذا التونيف Spielberger,1972سييلرجر )

 ، حيـ  عـر ل حالـة القلـق: "هـي عيـارة عـل Anxiety trait  وسـمة القلـق )Anxiety stateالقلـق: حالـة القلـق )

حالة ان عالية مسقتة يلعر غها اإلنسان عندما ادر  تهدادال في الموقف ، فينلـط جهـانه العوـيي الـسإرادي وتتـوتر 

. وتــزو  "حالــة القلــق" عــادةل غــزوا  التهداــد. أي أنــه  21ص ،2000 راا،)غــعةــسته ويســتعد لمواجهــة التهداــد" 

 تلــير حالــة القلــق إلــب الحالــة االن عاليــة التــي يعــاني منهــا ال ــرد فــي اللحظــة الراهنــة أو فــي موقــف خــاص ومحــدد

   . 2009 القح اني،)

عــدم وجــود هلــب غيــر متوقــب أو نوبــات قلــق، ال يحــدث تــوتر  كمــا أن هنــا  أعــرا  للقلــق  حالــة ونــذ ر أهمهــا:

 وأعرا  القلق إال استجابة للمثيرات المياشرة الوا حة والمميزة في الييئة فقط، ال اوجد ا  راا ن سي، حدوث

  . 2011 ،العاغد) ارة العيادة الن سيةقلق الحالة في أي سل، ال تستدعي ني

تلير إلب أسالي  استجاغية ثاغتة نسييَا تميز شخوية ال رد، أي أن القلق المستثار أنها " عرلفت بسمة القلق أما 

فــي هــذه الحالــة يدــون مــرتيط بلخوــية ال ــرد، ولــذا اــرتيط الت ــاوت فــي درجــة "قلــق ســمة" أكثــر بلخوــية ال ــرد 

ـــــــق هـــــــو األكثـــــــر ارتياطـــــــَا بالوـــــــحة الن ســـــــية لل ـــــــ ـــــــوا مـــــــل القل ـــــــزه، وهـــــــذا الن ـــــــي تمي ـــــــة الت ـــــــروف ال ردي                 رد"وال 

   .86ص ،2016 )نوفل،

كما أن هنا  أعـرا  للقلـق  سـمة ونـذ ر أهمهـا: وقـا ب غيـر متوقعـة، تلقا يـة متـرددة مثـل: سـرعة دقـات القلـ ، 

صـــــعوبة التـــــن  ، ا ـــــ راا المعـــــدة، عـــــدم االتـــــزان، نوبـــــات العـــــرف، اللـــــعور ب قـــــدان الســـــي رة علـــــب الـــــن  ، 
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يوــــــيح ال ــــــرد بحاجــــــة لمراجعــــــة ونيــــــارة ال ييــــــ  والعــــــس  الن ســــــي         االنعداســــــات العوــــــيية ســــــريعة ونلــــــي ة،

  . 2008 )عثمان،

أن  إال النمـة، سـمة أم طار ـة حالـة هـو هـل حي  مل غيل القلق للت ريق أهمية السابقة النظريات تع ي حي  لم

 يجـ  لـه شـدسن القلـق أن إلـب عداـدة وبحوث دراسات بعد توصس  Speilberger  وسيلييرجر)Catel) كاتل

 السمة. وقلق الحالة قلق غينهما: الت ريق

 وعـرلل غزوالـه ويـزو  محـدد موقـف فـي اإلنسـان بـه يلـعر الذي -يسمب بالقلق الموق ي -قلق الحالة هو األو 

 العوـيي جهـانه فينلـط التهداد، مواقف في اإلنسان به يلعر مسقتة ان عالية "حالة انه علب القلق مل النوا هذا

 فيعـود التهداـد، موـدر غـزوا  الحالـة هـذه وتـزو  هـذا التهداـد، لمواجهـة ويسـتعد عةـسته، وتتـوتر المسـتقل

  .44ص ،2011 ،العاغد) العادية" حالته إلب ون سيلا جسميلا اإلنسان

 اسـتعداد عـل عيـارة "أنـه النـوا هـذا وعـرل -ويسـمب بقلـق العوـاغي-القلـق سمة فهو القلق مل اآلخر اللدل أما

 مسـتو   القلـق ويتوقـف حالـة فتثيـر خارجيـة أو داخليـة منيهـات وتنلـ ه تنيهـه حتـب كامنلـا يظـل مدتسـ  سـلو ي

  .45ص ،2010 )كريمة، للقلق" استعداده مستو   علب اإلنسان عند القلق حالة إثارة

 القاغليـة للقلـق، أمـا بالنسـية لحالـة القلـقولقـد اعتقـد سـييلرجر بـأن سـمة القلـق تلـير الـب ال ـروف الثاغتـة نسـييا فـي 

 فتلير الب االختسفات غيل الناس في ميلهم الب االستجابة اتجاه المواقف التي اتم ادراكها مل قيلهم.

أن العسقة غيل حالة القلق وسمة القلق هي االستعداد للقلق الذي ايقـب  (Michela et al., 2016)ولقد اعتير 

 ت مهدد  حالة القلق. كامنال ويستثار بمثيرا
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 في  وء ما سيق تر  الياحثة أن القلق  عملية ان عالية ويوـنف الـب نـوعيل: النـوا األو  القلـق  حالـة ويحـدث

نتيجــــة تعــــر  ال ــــرد لخ ــــر فعلــــي لموقــــف معــــيل فــــي غيئتــــه الخارجيــــة والمحي ــــة بــــه ويعتمــــد علــــب الظــــرول 

حيــ  تتناســ  حــدة اســتجابة القلــق الناشــ  مــب حجــم الةــاغ ة، وهــذا االدرا  للخ ــر اثيــر القلــق لــد  ال ــرد، ب

الخ ــر الخــارجي وهــو قلــق مسقــت، أمــا النــوا الثــاني القلــق  ســمة داخلــي المنلــأ وينــتف مــل  يــت المثيــرات التــي 

اكتسيها ال رد خس  مراحل الحياة المختل ة ويعتمد بوورة أساسية علـب الخيـرة الما ـية، وهـو صـ ة ثاغتـة نسـييا 

 . ال ردو امنة في شخوية 
 

 انتشار القلق:نسبة  4.2.2

إن القلق  اهرة توجد عند الناس عامـة إال أن الظـرول والم اجـوت واألحـداث المحي ـة بـال رد التـي اتعـر  لهـا 

  . 2000 )غراا، ال رد خس  حياته تسدي الب وجود حالة مل القلق

 النساء عل الرجا ، حي  ايلر نسية%  مل مجموا السدان ويزداد انتلاره غيل 6-%4حي  أنه يوي  )

فــي  %  وتلـ  نتيجـة الةـروي التــي يخلقهـا و ـب النسـاء المتـدني عـل الرجـا 80الموـاغيل مـل النسـاء حـوالي)

  .2016 ،يمينة) المجتمعات، وفي أغل  االوقات فإنه ايدأ في مرحلة اللياا بعد سل العلريل
 

 أعراض القلق: 5.2.2

 وتةم مجموعة مل األعرا  تتمثل في: 

 وتل  مل خس  اصابة ال رد بالتوتر، والعجز عل االسـترخاء وتلـ  فـي أوقـات محـددة ال االعراض النفسية: .1

يست يب معها أن اتذ ر معظم األمـور التـي مـرت معـه،  مـا تـراوده أفكـار تجعلـه يلـ  فيمـا عنـده مـل قـدرات 

االنتيـاه  باإل ـافة إلـب عـدم تر يـزهـذا   .2015 )غـسن، المستقيلو  ايات وما قد يحدث له مل متاع  في 
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في عمـل معـيل ولمـدة طويلـة، شـدة الحساسـية وعـدم الوـير واللـعور بـالعجز وعـدم الثقـة، واللـعور بـالخول 

  . 2009 )القح اني، وعدم الراحة الداخلية، وترق  حدوث مدروه

دور فــي  وهـي تلـ  األمــرا  العةـوية تات المنلـأ الن سـي، حيـ  العـ  القلـق جسةمية: -اَلعةراض الةنفس .2

  .2012 )الختاتنة، نلأتها أو نيادة أعرا ها والمتمثلة في الذبحة الودرية، الوداا النو ي وغيرها

وتتمثل في الميـل اللـداد لنقـد الـذات، عـدم التوافـق مـب اآلخـريل، عـدم التكيـف مـب   اَلعراض االجتماعية: .3

  .2004 )عيد  ، الييئة المحي ة، باإل افة الب الميل للعزلة واليعد عل النلاطات االجتماعية

تينـي  وتل  مل خس  ت سير المواقف باتجاه واحـد والت ـرل فـي اتخـات القـرار، ا ـافة الـب اَلعراض المعرفية: .4

  . 2014 )الموصلي ومحمود، اتجاهات ومعتقدات ال عقسنية عل الن   والحياة ال يقوم عليها دليل من قي

وهــي األعــرا  التــي تتوــل مياشــرة باليعــد االن عــالي للقلــق والتــي تنــتف مــل اثــارة " اَلعةةراض الفيزيولوجيةةة: .5

 ، والتـي تظهـر مـل 212ص ،2015 )غـسن،" الجهـان العوـيي الـسإرادي عنـدما اتعـر  ال ـرد لةـرط مـا

 خس : نلاي العةست الكهربا ي، استجابة الجلد الجل انية، ارت اا  رط الدم، ونيادة معد   ربات القلـ 

  .2016 )نوفل،

الخ قــان، ســرعة التــن  ، شــحوا الوجــه، اتســاا حدقــة العــيل، غــرودة األطــرال، رعلــة    اَلعةةراض الجسةةمية: .6

 ي"، عرف " خاصة في راحة اليـد "، اللـعور بالتعـ  واإلنهـا  ألي مجهـود ولـو  ـان "خاصةل في أصابب األاد

  . 2009 )القح اني، بسي ال، ا  رابات النوم

 

 العوامل المرتبطة بالقلق: 6.2.2

 هنا  العداد مل العوامل المرتي ة بالقلق، ومنها:

 عدادلل أ هرت العداد مل الدراسات أن نسية القلق عند اإلناث أعلب منها مل الذ ور، وتل  يعود الجنس: .1
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األســــــياا  الةــــــروي الن ســــــية واالجتماعيــــــة التــــــي تتعــــــر  لهــــــا المــــــرأة واالحياطــــــات التــــــي تواجههــــــا مــــــل 

 والتريــــرات الهرمونيــــة التـــــي ــــافة للعوامــــل الييولوجيـــــة المرتي ــــة بالحمــــل والر ــــاعة إالرجــــا ،  أكثــــر مــــل

   .  2015 )المجالي، ترافقها

ـــة عمريـــة خوا وـــها وم اليهـــا ومظاهرهـــا وحاجاتهـــا وملـــدستها ) المرحلةةةة العمريةةةة: .2  لـــيسون اللكـــل مرحل

 . ويختلــف مســتو  القلــق بــاختسل المرحلــة العمريــة، فيختلــف القلــق لــد  األط ــا  ويأخــذ 2011 ،واألحمــد

الراشـــدال، فاألط ـــا  اتيلـــور فـــي الخـــول مـــل الظـــسم واالن وـــا  عـــل الوالـــدال أو خـــول مســـار متخل ـــا عـــل 

الحرمــان مــل األم، وقــد يظهــر علــب شــدل أحــسم مزعجــة و ــواغي  ليليــة. فــي حــيل اتيلــور قلــق الراشــدال فــي 

  . 2009 )فر ، اللعور بعدم االستقرار، والخجل، واالنسحاا، والخلية مل ال لل

وتلـــ  اتمثـــل مـــل خـــس  الةـــروي والتـــوترات الحياتيـــة حتـــب عنـــد الـــيع  فقـــط الت كيـــر  الكةةةر :االجهةةةاد أو  .3

بحدوث أمر ما في المستقيل مما يسـي  القلـق أكثـر مـل الحادثـة ن سـها، أو أثنـاء االمتحانـات، العـزاء )مـوت 

  . 2012 )الختاتنة، شخ  عزيز ، انتقا  السدل، وملاكل العسقات مب االخريل
 

 يات القلق: مستو  7.2.2

تلير العداد مل الدراسات الب وجود القلـق فـي حيـاة االنسـان غـدرجات مختل ـة وتمتـد مـا غـيل اليسـيط الـب اللـداد 

 وهنا  ثسثة مستويات مل القلق وهي: 
 

 وتل  عندما اتم االنذار لخ ر وشي  الوقوا فيحدث تنييه لل رد ويزداد تيقظه و المستويات المنخفضة للقلق: -

ترت ـــــب درجـــــة حساســـــيته لاحـــــداث الخارجيـــــة وتـــــزداد قدرتـــــه علـــــب المقاومـــــة لمواجهـــــة الخ ـــــر الموجـــــود فـــــي 

  . 2016 غيئته )نوفل،
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عندما يويح ال رد أقل قدرة علب السي رة ل قدان السلو  لمرونتـه وتلقا يتـه فيـزداد  المستويات المتوسطة للقلق: -

  .2001 )عثمان، الجهد مل أجل المحافظة علب السلو  المناس  في المواقف المختل ة للحياة
 

يحــدث ا ــمحس  وانهيــار للتنظــيم الســلو ي لل ــرد وبحــدث نكــوص الــب أســالي  أكثــر  المسةةتويات العليةةا للقلةةق: -

  . 2009 فر ،) غدا ية وينخ   التكامل والتونر انخ ا ا  ييرا في هذه الحالة
 

وبناء علب ما ت ر فإن الياحثة تـر  أنـه  لمـا نادت درجـة القلـق ناد ا ـ راا سـلو  ال ـرد، ف ـي المسـتو  األو  

المستو  الثاني فيويح مل القلق فإن القلق يعتير طييعي حي  يقوم بإنذار لخ ر علب وش  الوقوا، وفي حا  

ال ـرد أقـل قـدرة علـب السـي رة علـب سـلو ه وي قـد مرونتــه، وب قـد ال ـرد سـي رته علـب سـلو ه مـب المواقـف المســيية 

للقلق وال يست يب التمييز غيل الةار والنافب فيسثر هذا علب شخويته ويظهر حالة ان عالية غير سارة يواحيها 

 .(Chua et al., 2018) و  الثال  مل القلقالخول والتوتر وهذا ما يحدث في المست
 

 أسبا  القلق: 8.2.2

 إن القلق عند األفراد يعز  الب عدة أسياا ويمدل ت رها علب النحو التالي: 

العوامــل الييئيــة الةــاغ ة،  الةــروي الن ســية المتراكمــة  ــالتوتر الن ســي واألنمــات أو المتاعــ  أو الخســا ر  .1

 واللـــعور بالـــذن  والخـــول مـــل العقـــاا وتوقعـــه، والمخـــاول اللـــدادة فـــيالم اجئـــة أو الوـــدمات الن ســـية  ، 

، واللـــعور بـــالنق  والكيــت، والةـــروي الناجمـــة عـــل تريــرات وم الـــ  الحيـــاة فـــي مجـــاالت ل  ولــة الميدـــرةا

  .2010 )سرحان، مختل ة الثقافية والييئية واالقتوادية والتربوية والعلمية

 الداناميديـة بالعوامل تسمب ما وهي القلق الب المسدية والررا ز والنزعات المديوتة األفكار عل ناتجة أسياا  .2

  .2009 دلو، أغو)
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دور  االستعداد الوراثي، حي  أثيتت الدراسات أن للعوامل الوراثية دور وا ح في القلق، وأكدت علـب أهميـة  .3

  .  2010 )كريمة، وره العوامل الييئيةالوراثة، فالقلق يمدل أن يدون وراثيا عل طريق الجينات ويزيد مل  ه

أسياا ن سية، فير  فرويد أن تل  ارجب الب الرريزة الجنسية والتي اعتيرها األساس األو  الـذي يوـدر عنـه  .4

الداخلية السشعورية والتي هي عيارة عـل قـو  داخليـة تتوـارا مـب بعةـها  الكيت والوراعاتالقلق،  ما أن 

  .2012 )الختاتنة، القلقاليع  ويسدي هذا التوارا الب  هور 

أما أدلر فيرجب القلق الب شعور ال رد بالنق  ومحاولة الت وف ،أما فروم فيرجعه نتيجـة الوـراا غـيل الحاجـة 

  .2008 )عثمان، أن القلق ارجب الب صدمة الميسد للت رد واالستقس ، أما أتوارن  الب

العوامــل الســلو ية، باعتيــاره ســلو ا مدتســيا ويرجــب تلــ  الــب تعلــم ســلو يات خاطئــة مــل الييئــة المحي ــة التــي  .5

يعيلــون فيهــا وتســاهم الظــرول االجتماعيــة التــي انلــأ فيهــا ال  ــل الــب تــدعيم تلــ  ســلو يات والعمــل علــب 

  . 2014وية، وبقاؤها )القمش والمعاي ة، استمرارها العوامل الحي

ـــل فـــي النـــاقست العوـــيية الكيماويـــة وخووصـــا ) .6  ، 2010   )ســـرحان،GABAوتلـــ  نتيجـــة حـــدوث خل

الجهـان فـي مراحـل متقدمـة فـي  عـدم نةـف الجهـان العوـيي فـي ال  ولـة، و ـذل   ـمور هـذا باإل افة الـب

واحــد مــل أهــم اال ــ رابات الن ســية  ال ســيولوجية ويمثــل القلــقالعمــر، ومــا اتيــب تلــ  مــل خلــل فــي الو ــا ف 

  .2015 )غسن، ملة  نتا ف لس  رابات الو ي يةالمحت

الت كيـــر بالمســـتقيل، هـــذا العامـــل يســـي  القلـــق مـــل خـــس  اســـترجاا الخيـــرات الما ـــية المسلمـــة والت كيـــر فـــي  .7

تاته وايجـاد معنـب لوجـوده نحـو تحقيـق  روي الحياة العورية وطمو  االنسان وسعيه المستمر نحو تحقيق 

الذات وال مو ، وتل  يسي  القلق لإلنسان  ونه أمر مجهو  فال رد دا ما يسعب الـب التقـدم الـب األمـام لكـي 
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يحقق طموحه ولكل ت كيره في  روي الحياة العورية يجعله في صراا دا م انتف عنه حالة قلق وهو يسعب 

  .  2016 )نوفل، دا ما الب تحقيق تاته
 

 النظريات المفسرة للقلق: 9.2.2

 هنا  العداد مل النظريات التي حاولت ت سير القلق:

 (:The Psychoanalytic Theory) نظرية التحليل النفسي .1

يعتير فرويد را د مدرسة التحليل الن سي، وأو  مل تحدثوا عل القلق، ويعود ال ةل اليه في توجيه علماء الن   

  . 2009 )فر ، الذي العيه القلق في حياة االنسانالب الدور الهام 
 

فعــرل فرويــد القلــق بأنــه "حالــة مــل الخــول الرــام  اللــداد الــذي اتملــ  االنســان ويســي  لــه  ثيــرا مــل الكــدر 

  . 14ص ،2000 )غراا، والةيق واأللم"

 )سـرحان،  بالتهداـد والخـولوقد غيل فرويد أن القلق يظهر فـي األصـل  ـرد فعـل لحالـة خ ـر يلـعر غهـا ال ـرد 

 . ويعود تل  الب ما ي ال رد وخيراته القديمة، وتل  يعود الب الظهور  لما حدثت حالة خ ر مل تل  2010

النوا، وتل  يعني أن القلق  هر ألو  مرة لد  األط ا  أمام حالة خ ر، حي  إن اسـتقس  ال  ـل جسـديا عـل 

دمة لل  ـل وخ ـر حقيقـي اهـدد حياتـه، وردة فعلـه لـي  الخـول ألن أمه ايدأ مـل عمليـة المـيسد والتـي تعتيـر صـ

تل  يعني أن ال  ل مدر  للخ ر وهـو غيـر فـادر علـب تلـ ، فـإن ردة فعلـه تجـاه تلـ  تعتيـر القلـق األو  الـذي 

تعمــل فيــه العناصــر ال يزيولوجيــة عمــس ر يســيا. ومــب نمــو ال  ــل ايقــب تعلقــه مــب أمــه قا مــا ألنهــا موــدر اشــياا 

 جاته، وعند غياغها ازداد توتره وتل  يعني أن الخ ر اتكـرر بلـدل جداـد، وهـذا القلـق يلـيه صـدمة المـيسداحتيا

  .  2014 المعاي ة،و  )القمش
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وميـــــز فرويـــــد غـــــيل ثـــــسث صـــــور للقلـــــق وهـــــي: "القلـــــق المو ـــــوعي والقلـــــق العوـــــاغي وقـــــد اعتيرهمـــــا رد فعـــــل 

الخلقـــــي فهـــــو الـــــذي يوـــــدر عـــــل األنـــــا العليـــــا ويدـــــون موـــــدره لحالـــــة الخ ـــــر التـــــي تواجـــــه ال ـــــرد، أمـــــا القلـــــق 

  .3ص ،2000 )غراا، الةمير"

 وو ح فرويد حس  اعتقاده  بأن األنا هي أساس القلق فـي معظـم األوقـات، وتلـ  يعـود نتيجـة محاولـة األفكـار

فهنا يظهر القلق  منيه المديوتة والحاجات والرغيات المديوحة بالخرو  وتعدي السشعور للوصو  الب اللعور، 

     .2015 )المجالي، سريب انيه األنا غذل  األمر

أمــا أتورانــ  فيــر  أن القلــق  ونــه صــدمة )صــدمة المــيسد  وصــدمة ان وــا  ال  ــل عــل أمــه )صــدمة ال  ــام ، 

  .  2011 )الوالحي، وصدمة الذهاا للمدرسة وهذه  لها مثيرات لقلق ال  ل

              "اســــــتجابة ان عاليــــــة لخ ــــــر يدــــــون موجهــــــا الــــــب المدونــــــات األساســــــية لللخوــــــية"أمــــــا هــــــورني عرفتــــــه بأنــــــه 

أن القلــق األساســي بأنـه "االحســاس الـذي انتــاا ال  ـل لعزلتــه وقلــة    تـر ،  مــا و  169ص ،2004 )عيـد  ،

بالعجز، اللعور  حيلته في عالم يح ل بالتوتر والعدوانية،  ما تر  القلق  ارجب الب ثسثة عناصر هي: اللعور

 . أي تعتيــر هــورني أن القلــق األساســي هــو القلــق الــذي 80ص ،2010 بالعــداوة، واللــعور بالعزلــة" )كريمــة،

 ،  ما تر  أن أصل القلق 1997 )الزعيي، يخيره ال  ل اتا لم يحول علب اشياا دا م ومستقر مل جان  األم

الحــ  أو الحنــان، أو الســي رة مــل قيــل الوالــدال أو هــو نتيجــة لمعاملــة ال  ــل داخــل االســرة  حرمــان ال  ــل مــل 

  . 2006 )سلمان، فقدان المعاملة غيل األخوة وغيرها مل الموادر والتي تعتير أساسية للقلق

اـر  أن القلـق سـييه ملـاعر الـنق  عنـد ال ـرد سـواء أكانـت جسـدية أو معنويـة أو اجتماعيـة، وقـد ر ـز أما أدلر 

  . 2015 )غسن، سلو علب التأثيرات الثقافية في ال
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 (:The Behavioral Theory) النظرية السلوكية .2

 ، ويس ــدون أصــحاا هــذه النظريــة بــأن 2015 )المجــالي، اهتمــت النظريــة الســلو ية بقةــية المثيــر واالســتجابة

  . 2009 )فر ، االنسان اتعلم القلق  ما اتعلم السلو  السوي 

 االيجـاغي اـتم تعلمـه مـل الييئـة المحي ـة لل ـرد  ـمل شـروي التـدعيمفينظر أصـحاا هـذه المدرسـة أن القلـق سـلو  

 . أمــا 2008 )عثمــان، والســليي، فــالقلق اســتجابة مدتســية مــل الييئــة وينــتف عــل القلــق العــادي تحــت  ــرول معينــة

مل ووليــي فيــر  أن القلــق نتيجــة لســي  مــريح وأنــه خــول يســتثار بمثيــر ال ات لــ  اســتجابة شــرطية  سســيدية  ــ

أمــا  ــسل مــل دوالرد وميلــر اــروا أن القلــق دافعــا مدتســيا وقــاغس لسكتســاا، ويــتم ،  2015 )المجــالي، قــوانيل الــتعلم

 نـــ  اآلخـــرالنظـــر اليـــه  نتيجـــة لتوقـــب األلـــم المـــرتيط بـــالمثيرات الخارجيـــة مـــل جانـــ  والعمليـــات الداخليـــة مـــل الجا

  .2014 )الموصلي ومحمود،

أن القلق هو نتا ف خيرة ال رد وهو سـلو  مـتعلم وهـو يخةـب لقـوانيل الـتعلم التـي أصحاا هذه النظرية كما اروا 

نعرل بعةها ونجهل اليع  األخر ويريان بأنه نـاتف عـل صـراا غـيل دافعـيل قـوييل يقـودان ال ـرد الـب اسـتجابة 

ظرهما شـخ  تعـي  وغيـر غير مناسية، وعاجز لرويال عل وصف القو  المتوارعة في ن سه وهو مل وجهة ن

  .2009 )جاسم، قادر علب التمتب بالحياة ويعاني مل األرف والقلق وعدم اللعور بالراحة

 

 (: The Existential Theory) النظرية الوجودية .3

 بلدل تحدث الوجودايليعتيرون أصحاا النظرية الوجودية القلق هو الحقيقة المجردة لكون ال رد أدميا يعيش، و 

كيير في مستقيل ال رد والقلق المواح  له فاإلنسـان غـرأاهم يعـيش المسـتقيل فهـو المسـسو  عـل خياراتـه لـذا فقـد 

يوييه القلق مل تل  االختيـارات التـي تـسثر علـب مسـتقيله، فقـد عيـر االتجـاه الوجـودي عـل القلـق بأنـه جـزء مـل 
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         ــــ راا ومــــر  ســــييه تجــــارا ما ــــيةأجــــزاء الــــذات مــــل أجــــل اليقــــاء واالنجــــان وتنميــــة الــــذات، فهــــو لــــي  ا

 . 2004 )عيد  ،

 

 (:The Cognitive Theory) النظرية المعرفية .4

 تر  هذه المدرسة أن القلـق ارجـب الـب التوقـب والخـول مـل المسـتقيل، وميـزة غـيل القلـق عـل الخـول واعتيـرت أن

 لــذا فهمــا مختل ــان عــل بعةــهما بلــدل عــامالقلــق عمليــة عاط يــة ان عاليــة، أمــا الخــول عمليــة عاط يــة عقليــة. 

  .   2009 )فر ،
 

معـه ،  نتيجـة لل ريقـة التـي ي سـر غهـا أو يقـيم غهـا ال ـرد األحـداث التـي حـدثتوير  غي  أن القلق ان عـا  يظهـر 

وهذا يعني بأن الت سير ن سه يسي  االن عا  ولي  الحدث بحد تاته، بحي  اتم تقييم خاص لهذه االحداث ولمـا 

سيحدث الحقَا، هـو مـا يسـي  هـذه االن عـاالت التـي تريـر فـي مـزا  اللـخ  فـي وقـت حـدوث الخيـرة الما ـية، 

فهنالـــ  العداـــد مـــل االن عـــاالت تعتمـــد علـــب هـــذا الت ســـير المحـــدد بدـــل شـــخ ، وهـــذا يعنـــي بأنـــه قـــد تثيـــر هـــذه 

دث يمدــل أن يحــدث األحــداث ان عــاالت معينــة عنــد شــخ  آخــر لكــل فــي مناســية أخــر ، وقــد يدــون ن ــ  الحــ

 ويثير عواطف وان عاالت مختل ة في أشخاص مختل ـيل، أو ان عـا  مختلـف لـن   اللـخ  غـي مواقـف مختل ـة

  .     2015 )المجالي،

أمـا ألـي  اـر  "أن ان عاالتنــا ال تـرتيط ارتيـاي حتمــي بملـدست تقـب خـار  أفكارنــا، فاألشـخاص القلقـون يعتنقــون 

  .96،ص2016)نوفل، سي  إلحساسهم بملاعر التوتر والقلق"أفكار غير من قية، تكون هي ال

 سـمة  اغتـداءال مـل م هومـه وحتـب النظريـات الم سـرة لـه  –غناء علب مـا سـيق فقـد تناولـت الياحثـة القلـق )كحالـة 

 االسـتمتاا عدم وإلب والجسدي الن سي واأللم المعاناة إلب أحد األسياا المسدية القلق يعد بمختلف جوانيه،  ما
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 أقـل ويجعلـه الداخليـة الن سـية اإلنسـان طاقـة يسـتهل  أنـه كمـا وتةـييقها، النلـاطات تحداد وإلب اليومية بالحياة

ـا وأقـل فعاليـة  تةـافر مـل والغـدمنـه  مـا  والتخ يـف وعسجـه القلـق فهـم مـل والغـد .المجـاالت مختلـف فـي إنتاجل

 أفةـل إيجـاد علـب والعمـل عليه األ واء وتسليط وبحثه لدراسته وال كرية واالجتماعية والتربوية ن سيةلا الجهود

  .الن سية وصحتنا مجتمعاتنا يخدم بما والوقا ية العسجية ال رف 

تلــ  العمليــة المتوــلة بالتعــدال والتــأثير علــب االن عــاالت اللــعورية التنظــيم االن عــالي والــذي يلــير الــب كمــا أن 

المتولدة والمختزلة، السليية منها والموجية علب حد سواء،   ما تلير إلـب أهميـة تنظـيم االن عـاالت والسشعورية، 

في الوحة الن سية السليمة وت ـادي العداـد مـل الملـدست الن سـية  ـالقلق، والـذي يعتيـر شـدل طييعـي مـل ردود 

سليية تسثر علب ت كيره وسلو ه وان عاالته األفعا ، فالقلق إما يدون حالة إيجاغية لوصو  ال رد لميتراه، أو حالة 

 وهنا يويح بحاجة الب  ي يه تنظيمها الناتجة عل تل .

 سمة  جـدار بالدراسـة واالهتمـام خاصـة وأن الياحثـة تقـوم  –لذل  فإن مو وا التنظيم االن عالي والقلق )كحالة 

لب طييعة التنظـيم االن عـالي والقلـق غدراسة شريحة هامة في المجتمب ال لس يني وهي طلية الجامعات للوقول ع

أن  ان حالة أو سمة لداهم، وعسقته غيع  المتريرات والوقول علب أهم العوامل التي تلع  دور في تل  لد  

 هسالء ال لية. 
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 :الدراسات السابقةثانيَا: 

تات الوـلة بمو ـوا الدراسـة، جنييـة مـل الدراسـات السـابقة العربيـة واألتستعر  الياحثة في هذا ال ول العداد 

يمــثسن فــي متريــري الدراســة الر يســييل وهمــا التنظــيم االن عــالي والقلــق، وتلــ  مــل خــس  عر ــها فــي محــوريل 

   .لب الدراسات السابقةلب االقدم،  ما سيتم التعقي  عإمل األحدث  اَ يسييل، وسيتم عر ها متسلسلة نمنير 
 

 سابقة إلب محوريل، هما:وقد ارتأت الياحثة تقسيم الدراسات ال

 المحور األو : دراسات تناولت التنظيم االن عالي. .1

 كسمة .-المحور الثاني: دراسات تناولت القلق)كحالة .2
 

 االنفعالي:  التنظيم تناولت التي الدراسات اَلول: المحور .1

 أواًل: الدراسات العربية:

"التنظةةيم االنفعةةالي وعالقتةةه بالرضةةا عةةن الحيةةاة لةةدى طلبةةة الجامعةةات  – : بعنةةوان 2018دراسةةة  عفانةةة 

 الفلسطينية بمحافظات غزة".     

وفـق  التنظـيم االن عـالي إلـب والتعـرل الحيـاة، عـل والر ـا االن عـالي التنظـيم درجـة إلـب الدراسـة للتعـرل هـدفت

ال لسـ ينية  الجامعـات طليـة لـد  الحيـاة عـل والر ـا االن عـالي التنظـيم غـيل العسقـة ودراسـة االسـتراتيجيات،

 للمتريـرات التاليـة:) نـوا تيعـال  لـداهم والر ـا عـل الحيـاة التنظـيم االن عـالي ال ـروف فـي وداللـة غـزة ، بمحافظـات

 المسـتو   سـرة،الـدخل اللـهري لا األكـاديمي، التخوـ ، التحوـيل الجامعـة، االجتماعيـة، الحالـة الجـن ،

  طالـ  وطاليـة مـل طليـة الجامعـات ال لسـ ينية المتمثلـة 612عينـة الدراسـة مـل ) وتكونـت ،)للوالـدال التعميمـي

 واسـتخدم ال يقيـة، العلـوا ية العينـة ب ريقـة فـي )االسـسمية، األنهـر، االقوـب  بمحافظـات غـزة، وقـد اختيـروا
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 مـل التنظـيم االن عـالي مقيـاس الياحـ  اسـتخدم الييانـات ولجمـب دراسـته،التحليلـي فـي  الوصـ ي المـنهف الياحـ 

 إعـداد هيـوبنر لم الـ  األبعـاد المتعـدد الحيـاة عـل الر ـا ومقيـاس الياح ، ترجمة  "و رايف جارن سدي "إعداد 

 هم درجةلدا غزة وتوصلت الدراسة الب النتا ف التالية: أن طلية الجامعات بمحافظات الياح ، ترجمة ونمس ه "

 أبعـاد غـيل احوـا يا دالـة موجيـة ن هنـا  عسقـةأ الحيـاة ،  مـا عـف والر ـا االن عـالي التنظـيم مـل متوسـ ة

 األمور و ب اإليجاغي، التقييم إعادة الخ ط، علب التر يز االيجاغي، التر يز إعادة )التقيل ، االن عالي التنظيم

 دالـة سـالية عسقـة توجـد غينمـا عينـة الدراسـة، لـد  الحيـاة عـل الر ـا لمقيـاس الكميـة والدرجـة )نوـاغها فـي

 مقيـاس علـب الكميـة اآلخريل  والدرجة لوم التهويل، االجترار، الن  ، لوم(التنظيم االن عالي أبعاد غيل احوا يا

 االن عـاليالتنظـيم  أبعـاد جميـب فـي الدراسـة، وان هنـا  فـروف تات داللـة احوـا ية عينـة لد  الحياة عل الر ا

 والدرجة الحياة عل الر ا مجاالت جميب في احوا ية داللة الديمررافية، وعد وجود فروف تات تعز  للمتريرات

 الجامعـات اإلنـاث،  مـا أن طليـة لوـالح ؾوتلـك الجـن  متريـر باسـتثناء للمتريـرات الديمررافيـة تعـز   الكميـة

 االن عالي. التنظيم مل متوس ة درجة لداهم غزة بمحافظات ال لس ينية
 

 التنظيم االنفعالي وعالقته بقلق االختبار لدى طلبة جامعة اليرموك"." – : بعنوان 2017دراسة  البراهمة 

هدفت الدراسة الكلف عل مسـتو  التنظـيم االن عـالي ومسـتو  قلـق االختيـار ومـد  اختسفهمـا بـاختسل الجـن  

قـة االرتياطيـة غـيل  ـل مـل التنظـيم االن عـالي وقلـق االختيـار إن ونوا الكلية والمستو  الدراسي. واستقوـاء العس

وجـــــدت. ولتحقيـــــق أهـــــدال الدراســـــة تـــــم اســـــتخدام مقيـــــاس التنظـــــيم االن عـــــالي الُمعـــــد مـــــل قيـــــل جـــــروس وجـــــون      

(Gross & John, 2003(بعــد أن تـم ترجمتـه، ومقيــاس قلـق االختيــار لسارسـون ، Sarason, 1978  . 

  طاليلا وطاليةل مل جامعة اليرمـو  تـم اختيارهـا بال ريقـة العلـوا ية، بمـا نسـيته 507الدراسة مل )وتكونت عينة 

  مـــل مجتمـــب الدراســـة الكلـــي. وأ هـــرت نتـــا ف الدراســـة أن مســـتو  بعـــدي التنظـــيم االن عالي)إعـــادة التقيـــيم %2)
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اء ُبعـد الكتمـان فـي المرتيـة الثانيـة،  مـا والكتمان   ان متوس لا إت جاء ُبعد إعادة التقييم في المرتية األولـب، وجـ

أ هرت النتا ف وجود فروف في التنظيم االن عالي في بعد إعادة التقييم تعز  ألثر الجن  لوـالح اإلنـاث، وعـدم 

وجود فـروف فـي ُبعـدي إعـادة التقيـيم والكتمـان االن عـالي تعـز  للمسـتو  الدراسـي ونـوا الكليـة. وبينـت النتـا ف أن 

ختيار علـب فقـرات المقيـاس مجتمعـة وفـي جميـب األبعـاد جـاء غدرجـة متوسـ ة. ووجـود فـروف فـي مستو  قلق اال

مستو  قلق االختيار علب فقرات المقياس مجتمعة وفي جميب األبعاد تعز  ألثر الكلية، وجاءت ال روف لوالح 

د التنظـيم االن عـالي التخووات العلمية،  ما أ هرت النتا ف وجـود عسقـة عدسـية تات داللـة إحوـا ية غـيل بعـ

 ، و ـــذل   انـــت العسقـــة غـــيل بعـــد الكتمـــان وقلـــق -(0.16)إعـــادة التقيـــيم  والدرجـــة الكليـــة لقلـــق االختيـــار غلرـــت

 ، أما فيما اتعلق بعسقة بعدي التنظيم االن عالي بأبعاد قلق االختيـار جميعهـا فقـد  انـت دالـة -0.16االختيار )

 دة التقييم والتوتر، فقد  انت غير دالة إحوا يلا.إحوا يلا، باستثناء العسقة غيل إعا
 

"التفكيةةر اإليجةةابي وعالقتةةه بةةالتنظيم االنفعةةالي لةةدى عينةةة مةةن خريجةةي  – : بعنةةوان 2017دراسةةة  اسةةليم 

 الجامعات الفلسطينية".     

معـــات هـــدفت الدراســـة للتعـــرل علـــب مســـتو  الت كيـــر اإليجـــاغي، ومســـتو  التنظـــيم االن عـــالي لـــد  خريجـــي الجا 

ال لس ينية،  ما هدفت للتعرل علب العسقة غيل الت كير اإليجاغي والتنظيم االن عـالي، والتعـرل إلـب ال ـروف فـي 

ـــر اإليجـــاغي، ومســـتو  التنظـــيم االن عـــالي تيعـــا للمتريـــرات التاليـــة)الجن ، مســـتو  دخـــل االســـرة،  مســـتو  الت كي

م  وتــم 2013ت كيــر اإليجــاغي والمعــد مــل قيــل منلــد)الجامعــة، المعــد  التراكمــي . حيــ  تــم اســتخدام مقياســي ال

التعدال عليه مل قيل الياح ، ومقياس التنظيم االن عالي مل اعداد الياح  وتل  لتحقيق أهـدال الدراسـة. حيـ  

                 مــــــــــل خــــــــــريجيل الجامعــــــــــات ال لســــــــــ ينية بمحافظــــــــــات غــــــــــزة للعــــــــــام364تكونــــــــــت عينــــــــــة الدراســــــــــة مــــــــــل )

الياحـــ  المـــنهف الوصـــ ي التحليلـــي. وتوصـــلت الدراســـة الـــب نتـــا ف والتـــي  انـــت مـــل ، واتيـــب  م2015-2016)
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، وأن التنظــيم االن عــالي  ــان مرت عــا  %62)أهمهــا: أن الت كيــر اإليجــاغي لــد  أفــراد العينــة  ــان متوســ ا غنســية 

فــي متوســـط  . وتوجــد عسقــة طرديــة غـــيل الت كيــر اإليجــاغي والتنظــيم االن عـــالي، وال توجــد فــروف  %70)غنســية 

الت كير اإليجاغي ومتوسط التنظيم االن عالي يعز  للجـن  ولـدخل االسـرة وللجامعـة، أمـا هنـا  فـروف  انـت غـيل 

شيدل فـأكثر، فكانـت لوـالح االسـر  2500شيدل وبيل األسر التي دخلها   1500)األسر التي دخلها أقل مل 

كيـــر اإليجـــاغي يعـــز  للمعـــد  التراكمـــي وأن شـــيدل فـــأكثر. وتوجـــد فـــروف فـــي متوســـط الت   2500)التـــي دخلهـــا 

ال روف  انت غـيل الخـريجيل الـذي معـدلهم ممتـان وبـيل بـاقي المعـدالت لوـالح الخـريجيل المعـدلهم ممتـان،  مـا 

كانت ال روف غيل الخريجيل المعـدلهم جيـد جـدال وبـيل الخـريجيل المعـدلهم مقيـو  وجيـد،  انـت لوـالح الخـريجيل 

د فــروف فــي متوســط التنظــيم االن عــالي يعــز  للمعــد  التراكمــي وأن ال ــروف  انــت غــيل المعــدلهم جيــد جــدال، وتوجــ

 الخريجيل الذي معدلهم ممتان وبيل باقي المعدالت لوالح الخريجيل المعدلهم ممتان. 
 

 الطلبة".التحكم في الفكر وتنظيم االنفعال كمنبئات بظهور اال تئا  لدى "  – : بعنوان 2016دراسة  سعاد 

 بظهور االكتئاا االن عا  وتنظيم بال كر التحدم مل لكل التنيسية القدرة علب الب التعرل الحالية الدراسة هدفت

كرقلة، وتم استخدام المنهف الوص ي، حي  تكونت عينة الدراسة مل  مربا  قاصدي جامعة طلية مل لد  عينة

الييانات تم استخدام ثسثة مقااي  مل قيل الياحـ   بكرقلة، ولجم مربا  قاصدي بجامعة وطالية   طال 183)

 ، ومقيــاس التنظــيم 2012  ترجمـة محمــد عيــد   الخــولي)1994لمــاثيو وويلــز) بــال كر الــتحدم وهـي مقيــاس

  وتــم تعرييــه مــل طــرل عيــد 1972 ، ومقيــاس غيــ )2011  ترجمــة حيــدر يعقــوا)2003االن عــالي لجــروس)

 . وبعد التحقق مل الخوـا   السـيدومترية تـم ت ييقهـا علـب العينـة 1985الييئة المورية)ال تا  وتكيي ه علب 

 للحوو  علب الييانات.
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وتوصلت الدراسة الب مجموعة مل النتا ف وهي: توجد عسقة ارتياطية تات داللة احوا ية غيل  ل مـل الـتحدم 

عــز  تــأثير تنظــيم االن عــا  عــل العسقــة غــيل  فــي ال كــر وتنظــيم االن عــا  واالكتئــاا لــد  عينــة الدراســة،  مــا تــم

التحدم في ال كر واالكتئاا يةعف مل قوة هذه العسقة لـد  عينـة الدراسـة، وعـز  تـأثير الـتحدم فـي ال كـر عـل 

العسقة غيل تنظيم االن عا  واالكتئـاا يةـعف مـل قـوة هـذه العسقـة لـد  عينـة الدراسـة، وتوجـد قـدرة تنيسيـه لكـل 

كر وتنظيم االن عا  بظهور االكتئاا لد  عينة الدراسة، حي   ـان تنظـيم االن عـا  أكيـر قـدرة مل التحدم في ال 

 تنيسيه مل التحدم بال كر. 
 

 "التنظيم االنفعالي لدى طلبة الجامعة". - : بعنوان 2016 فائق وعياشدراسة  

للتعـــرل علـــب التنظـــيم  التعـــرل علـــب التنظـــيم االن عـــالي لـــد  طليـــة الجامعـــة،  مـــا هـــدفت هـــدفت الدراســـة إلـــب

االن عــالي لــد  طليــة الجامعــة وفــق االســتراتيجيات، والتعــرل علــب داللــة ال ــروف اإلحوــا ية للتنظــيم االن عــالي 

واستراتيجياته تيعا لمترير )الجن ، التخو ، والمرحلة الدراسية . ولتحقيـق أهـدال اليحـ  تـم اسـتخدام المـنهف 

  مـل 200، غواقـب ) 2015)مل طلية جامعة برداد للعام الدراسـي   400الوص ي، وتكونت عينة الدراسة مل )

  Szwedo،2012  مل االناث، وقد تم استخدام مقياس التنظـيم االن عـالي الـذي أعـد مـل قيـل )200الذ ور و)

فــي عمليــة جمــب الييانــات، وتوصــلت نتــا ف الدراســة الــب أن طليــة الجامعــة اتمتعــون بمســتو  جيــد مــل التنظــيم 

وعـــدم وجـــود فـــروف تات داللـــة احوـــا ية فـــي التنظـــيم االن عـــالي تيعـــا لمتريـــر)الجن ، التخوـــ ، االن عـــالي، 

 والمرحلة الدراسية .
 

 مقارنةة دراسةة" المشةكالت  بحةل وعالقتهةا االنفعةالي التنظيم "استراتيجيات – : بعنوان 2015دراسة  سلوم 

 دمشق". بمدينة الجامعية المرحلة وطال  الثانوية المرحلة طال  من عينة على
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الثانويـة  المرحلـة طليـة لـد  االن عـالي التنظـيم اسـتخدام اسـتراتيجيات مسـتويات علـب التعـرل إلـب الدراسـة هـدفت

وحـل  االن عـالي غـيل اسـتراتيجيات التنظـيم والعسقـة لـداهم ، مسـتويات حـل الملـدست و ذل  الجامعية، والمرحلة

)المرحلـة الثانويـة   العاشـر مـل طـسا الوـف  1282الدراسـة مـل ) عينـة وتكونـتال ئتـيل.  الملـدست لـد 

  طال  وطالية مقسمة 550وطسا السنة الثانية )المرحلة الجامعية  ، وتأل ت عينة طلية الوف العاشر مل )

طالـ    732ت ور  ، غينمـا طليـة السـنة الثانيـة مـل المرحلـة الجامعيـة تكونـت مـل )/249/اناث  و) 301الب )

   ليـة مـل  ليـات جامعـة 14ت ور  تم سحيها بوورة علوا ية مـل )/333اناث  و )/399وطالية مقسمة الب )

دملق، ولتحقيق هدل الدراسة تم استخدام استيانة لقياس استراتيجيات التنظيم االن عالي ومقياس حل الملدست 

نظيم االن عالي لد  طلية المرحلتيل تو المستو  أ هرت النتا ف أن المستو  السا د الستخدام استراتيجيات الت. و 

المتوســــط ، وتلــــ  فــــي جميــــب اســــتراتيجيات التنظــــيم االن عــــالي ، وأن المســــتو  الســــا د فــــي حــــل الملــــدست تو 

المســتو  المتوســط وتلــ  لــد  طليــة المــرحلتيل ، ووجــود عسقــة دالــة احوــا يا غــيل الدرجــة الكليــة علــب اســتيانة 

 ن عالي والدرجة الكلية علب مقياس حل الملدست لد  طلية المرحلتيل.استراتيجيات التنظيم اال
 

"الحساسةية للقلةق وعالقتهةا بكةل مةن تنظةيم االنفعةال وأعةراض القلةق لةدى  – : بعنوان 2014دراسة  محمد 

 عينة من طال  الجامعة".

 لد  القلق با  راا للقلق الحساسية االن عا ، وعسقة غتنظيم للقلق سيةب فح  عسفة الحساإلهدفت الدراسة 

طالية،   102) ،طالياَ   73) وطالية، تتمثل في طاليا  175)الدراسة عينة ، وبلرتغنها جامعة طسا مل عينة

وتـم اسـتخدام مقيـاس الحساسـية للقلـق، ومقيـاس القلـق، وقا مـة تنظـيم االن عـا .  .التربيـة كليـة فـي الثالثـة بال رقـة

منخ ةـي  /مرت عـي(ال ـسا  درجـات متوس ي غيل احوا ية داللة تات فروف  وأ هرت نتا ف الدراسة أنه توجد

 فـروف  دللقلـق، وتوجـ الحساسـية منخ ةـي لوـالح  )المعرفـي التقيـيم اعـادة(االن عـا   تنظيم في للقلق الحساسية
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 (االن عـا   تنظـيم فـي للقلـق الحساسـية )منخ ةـي/مرت عـي(ال ـسا  درجـات متوسـ ي غيل احوا ية داللة تات

 متوسـ ي غـيل احوـا ية داللـة تات فـروف  للقلـق، وتوجـد مرت عـي الحساسـية لوـالح  )االن عـالي التعييـر قمـب

 .للقلق الحساسية مرت عي لوالح القلق وا  راا  للقلق الحساسية )منخ ةي/مرت عي(درجات ال سا
 

 "فاعليةةة الضةةبذ الةةذاتي فةةي عةةالج قصةةور التنظةةيم االنفعةةالي وأسةةاليب – : بعنةةوان 2012دراسةةة مةةرزوق 

 مواجهة الضغوط الحياتية لدى طلبة الجامعة". 

وأســـالي  هـــدفت الدراســـة إلـــب الوقـــول علـــب مـــد  فاعليـــة الةـــيط الـــذاتي فـــي عـــس  قوـــور التنظـــيم االن عـــالي 

مواجهة الةروي الحياتية لد  طلية الجامعة، وقد اعتمدت الياحثة في دراستها علب استخدام المـنهف التجرييـي، 

  طالـ  وطاليـة مـل مختلـف ال ـرف واللـع  التعلـيم العـام واألساسـي بدليـة التربيـة فـي 405وتكونت العينـة مـل )

الةـاب ة باســتخدام معـااير تت ــق وأهـدال الدراســة وقســمت جامعـة ال يــوم، وتـم انتقــاء أفـراد المجموعــة التجريييــة و 

هذه المجموعات إلب اثنتيل منهما تجرييية واثنتيل  اب ة. واستخدمت الياحثة مقياس قوور التنظيم االن عـالي 

 Ming Ying Lin & Shingمل إعدادا الياحثـة، ومقيـاس أسـالي  مواجهـة الةـروي الحياتيـة المعـد مـل قيـل )

Farn Chen  – عريـــ  الياحثـــة، واســـتمارة المســـتو  االقتوـــادي واالجتمـــاعي المعـــد مـــل قيـــل عيـــد العزيـــز ت

مـل إعـداد الياحثـة، وبينـت الدراسـة التجريييـة فاعليـة الةـيط الـذاتي فـي – ، واليرنـامف العسجـي 2006اللخ )

ه أثنـاء ار فاعليتـعس  قوور التنظيم االن عالي وأسالي  مواجهـة الةـروي الحياتيـة لـد  طليـة الجامعـة، واسـتمر 

 المتابعة. 
 

 التنظيم االنفعالي للطلبة المتميزين في محافظة ديالي". ":  – : بعنوان 2011دراسة  يعقو  

 كما هدفت الدراسة إلب قياس التنظيم االن عالي لد  ال لية المتميزيل والمتميزات في مدارس محافظة ديالي،
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السـتراتيجي اعـادة التقيـيم المعرفـي، و يـت التعييـر، والتعـرل علـب ال ـروف غـيل هدفت للتعرل علـب ال ـروف وفقـا 

   طال  وطالية مل المتميزيل مل مدارس محافظة ديالي.100الجنسيل، حي  تكونت العينة مل )

 . و ـان مـل النتـا ف التـي 2003جـروس) –وتم اسـتخدام مقيـاس التنظـيم االن عـالي مـل قيـل الياحـ  مـل اعـداد  

يها الياح  وجود فرف دا  احوا يا لوالح متوسط العينة، مما يعني أن أفراد العينة اتمتعـون بمسـتو  توصل ال

جيد مل التنظيم االن عالي، أما الهدل الثاني فلم يدل هنـا  فرقـا تات داللـة احوـا ية وفقـا لمتريـر الجـن ، وقـد 

للخوــــية أنهــــم يملكــــون امدانــــات فســــر الياحــــ  تلــــ  لكــــون إن أفــــراد العينــــة مــــل المتميــــزيل وأن خوا وــــهم ا

واستراتيجيات عدة للتعامل مب مواق هم االن عاليـة.  مـا أوصـب الياحـ  غتكثيـف اليحـوث والدراسـات لهـذا الم هـوم 

 ألهميته في حياة وشخوية الموهوبيل والمتميزيل و ذل  ايجاد طييعة العسقات مب متريرات أخر .

 

 ثانيًا: الدراسات اَلجنبية:

"تنظيم االنفعاالت في ضوء متغيةري العمةر  – : بعنوان Drollers et al., 2015  دوالرز  وآخرون دراسة 

 والجنس".

هـــدفت الدراســـة للتعـــرل إلـــب تنظـــيم االن عـــاالت فـــي  ـــوء متريـــري العمـــر والجـــن . تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــل 

  تـــم اختيـــارهم علـــوا يلا فـــي فرنســـا. ولتحقيـــق هـــدل الدراســـة، تـــم 19-31  مـــل األفـــراد بال ئـــة العمريـــة )129)

 استخدام مجموعة مل الملاهد الدرامية ألحداث حزينة وسعيدة ومراقية استجابات أفراد العينة نحوها. 

وبينـت النتـا ف  مـا  ،أن مسـتو  تنظـيم االن عـاالت حسـ  الملـاهد المقدمـة  ـان متوسـ لا أ هرت نتـا ف الدراسـةو 

ل يعــز  إلــب الجــن  وجــود اخــتسل يعــز  إلــب العمــر فــي مســتو  تنظــيم االن عــاالت، ووجــود اخــتس كــذل  عــدم

 ولوالح الذ ور.
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     والشبا ". انفعاالتهم تنظيم على السن  بار قدرة بين مقارنة" –بعنوان  : (Evansm,2014دراسة 

ان عـاالتهم وفهـم أفةـل لكي يـة أو ماهيـة  الموـادر التـي هـدفت الدراسـة إلـب قيـاس قـدرة  يـار السـل علـب تنظـيم 

مقيـــاس   شــابال، واســـتخدم الياحـــ  50  مســـنال، و )48يعتمــدون عليهـــا لتنظـــيم ان عـــاالتهم، وتكونــت العينـــة مـــل )

 ، وتوصلت الدراسة إلب أن  يار السل أفةل مل اللياا في تنظيم ان عاالتهم. التنظيم االن عالي
 

"استراتيجيات التنظةيم االنفعةالي وعالقتةه بسةمات الشخصةية لةدى طلبةة  – : بعنوان Zhang,2014دراسة  

 الجامعة".

     هدفت الدراسة لمعرفة العسقة غيل سمات اللخوية واستراتيجيات التنظيم االن عالي لد  طلية الجامعة في

  عامـــا، حيـــ  22-17م مـــا غـــيل )  طالـــ  وطاليـــة وتتـــراو  أعمـــاره426الوـــيل، وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــل )

اســـتخدمت الدراســـة مقيـــاس لســـمات اللخوـــية ومقيـــاس التنظـــيم االن عـــالي، وأ هـــرت النتـــا ف إلـــب وجـــود عسقـــة 

ـــب ســـمات اللخوـــية الوـــينية، ووجـــود ارتيـــاي  ـــيم المعرفـــي وجمي ـــيل غـــيل التقي ـــة احوـــا ية غ ـــة تات دالل ارتياطي

 ن عالية واالنيساي.احوا يال غيل استراتيجية الكيت وسمة ال يية واال
 

"أثةةةر اسةةةتخدام  - : بعنةةةوان Wilson,& Barnes-Holmes,2014هةةةولمز -دراسةةةة ويلسةةةون  بةةةارن 

اسةةتراتيجيات تنظةةيم االنفعةةاالت علةةى الصةةحة الجسةةدية والقلةةق أثنةةاء أداء المهةةام اَل اديميةةة المثيةةرة للتةةوتر 

 النفسي". 

  فــي إارلنــدا للتعــرل علــب أثــر Wilson,& Barnes-Holmes,2014هــولمز)-هــدفت دراســة ويلســون، بــارن 

استخدام استراتيجيات تنظيم االن عاالت علب الوحة الجسدية والقلـق أثنـاء أداء المهـام األكاديميـة المثيـرة للتـوتر 

  طاليلا وطاليةل مل طلية المرحلة الجامعيـة تـم اختيـارهم بلـدل علـوا يلا. 80الن سي. وتكونت عينة الدراسة مل )

الدراســـة، تــم اســـتخدام مقيـــاس اســتراتيجيات تنظـــيم االن عـــاالت، ومقيــاس قلـــق االختيـــار، ومهمـــة ولتحقيــق هـــدل 
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أكاديمية مثيرة لتوتر الن سي والمسحظة في عملية جمب الييانـات.  مـا أ هـرت نتـا ف الدراسـة وجـود أثـر إيجـاغي 

 أفراد عينة الدراسة. الستخدام استراتيجيات تنظيم االن عاالت علب الحد مل مستو  قلق االختيار لد 
 

"الفروق في تنظيم االنفعال تبعا للجنس والثقافةة:  – : بعنوان Kwon, et al, 2013دراسة ون وآخرون  

 العالقة باال تئا ".

هدفت الدراسة للتعرل علب العسقة غيل استراتيجيات التنظيم االن عالي واعرا  االكتئاا لد  طسا الجامعات 

  380  مــل امريدـا / ميــامي  و))384مختل تــيل فـي  وريــا الجنوبيـة. وتكونــت عينـة الدراســة مـل ))مـل ثقـافتيل 

مـــل  وريا/ســـيسو   مـــل طليـــة الجامعـــات، وبينـــت نتـــا ف الدراســـة أن الكـــورييل  ـــانوا أكثـــر اســـتخدام الســـتراتيجية 

 مــا أ هــرت أن االنــاث  االجتــرار مــل االمــريدييل، فــي حــيل  ــان االمــريدييل أكثــر  يتــا للرةــ  مــل الكــورييل،

أكثـــر اســـتخداما لكـــس النـــوعيل مـــل االســـتراتيجيات )االجتـــرار، الكيـــت  وتلـــ  فـــي  ـــس الثقـــافتيل،  مـــا غينـــت أن 

 . 2017 )اسليم،االرتياي غيل اعادة التقييم واعرا  االكتئاا أقو  لد  العينة االمريدية بالمقارنة مب الكورية
 

 بين "العالقة –بعنوان   Stoeber, Kobori, & Tanno, 2010):وتانو   وكوبري  ستوبر من  ل دراسة

 الجامعة". طال  من لعينة السلبي واالنفعال اإليجابي االنفعال قائمة

هدفت الدراسة إلب فح  قا مة الكمالية المعرفية المتعددة األوجه، وتحداد العسقة غيل قا مـة االن عـا  اإليجـاغي 

، حيــ   Kobori & Tanno, 2004مـل طـسا الجامعـة، مـل إعـداد  ــوبري وتـانو)واالن عـا  السـليي لعينـة 

  طاليـــال، وتـــم ت ييـــق قا مـــة الكماليـــة المعرفيـــة المتعـــددة األوجـــه، ومقيـــاس الكماليـــة المتعـــدد 371غلرـــت العينـــة )

د مـل قيـل   وقا مة االن عـا  اإليجـاغي واالن عـا  السـليي المعـHewitt & Flett, 1991األوجه، المعد مل قيل )

وجـود ارتيـاي إيجـاغي غـيل  مـا الـي:  وأ هـرت النتـا ف إلـب مـا  . Watson et al., 1986واطسـون وآخـرون )

المستويات اللخوية واالن عا  اإليجاغي، وعدم وجود ارتيـاي غـيل المسـتويات اللخوـية واالن عـا  السـليي، وأن 
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هنا  ارتياي سليي غيل القلق علب األخ اء واالن عا  اإليجاغي، ووجود ارتياي إيجاغي غيل القلـق علـب األخ ـاء 

واالن عــا  الســليي،  مــا أن هنــا  ارتيــاي إيجــاغي غــيل الكماليــة الموجهــة تاتيــا واالن عــا  الســليي، ووجــود ارتيــاي 

أ هرت النتا ف أن هنا  ارتياي غيل الكمالية المحددة و ي، سليي غيل الكمالية المحددة اجتماعيال واالن عا  اإليجاغ

  .2017 اجتماعيا واالن عا  السليي)اسليم،
 

 : Decuir-Gunby, Aultman, & Schutz, 2009غنبةةاي  التمةةان وشةةوتز   -دراسةةة دي كةةوير

نةةات لةةدى طلبةةة "العالقةةات التفاعليةةة بةةين الدافعيةةة وتنظةةيم االنفعةةاالت وعالقتهمةةا بةةالتعرض لالمتحا –بعنةةوان 

 الجامعة".

 بالتعر  هدفت الدراسة للتعرل علب مد  العسقات الت اعلية غيل الدافعية وتنظيم االن عاالت وعسقتهما

  مل طليـة الجامعـات تـم اختيـارهم علـوا يا فـي 425لسمتحانات لد  طلية الجامعة. تكونت عينة الدراسة مل )

ولتحقيـــق هـــدل الدراســـة، تـــم اســـتخدام مقيـــاس دافعيـــة االنجـــان، مقيـــاس تنظــــيم عـــدد مـــل األقســـام االكاديميـــة. 

االن عاالت خس  أخذ االمتحانـات ومقيـاس رغنزبيـرغ  لسن عـاالت االكاديميـة.  أشـارت نتـا ف الدراسـة إلـب وجـود 

اسـ رت النتــا ف أن عسقـة ارتياطيـة غــيل دافعيـة االقــدام والتجنـ  وبــيل االن عـاالت االكاديميــة االيجاغيـة والســليية. 

التجن ، عمليـات التقيـيم المعرفـي والعمليـات االن عاليـة خـس  أخـذ االمتحـان  انـت قـادرة علـب  -متريرات االقدام

ت ســـير مســـتويات عاليـــة مـــل التيـــاال فـــي قلـــق االمتحـــان وعـــدم الخـــول مـــل أخـــذ االمتحانـــات لـــد  األفـــراد توي 

 مل توي المستويات العالية مل التوجهات الهدفية التجنيية)اليراهمة،المستويات العالية مل دافعية االقدام واألفراد 

2017   .  
 

 العالقة بين التنظيم االنفعالي واالبداع لدى طلبة الجامعة"." – : بعنوان Jessica, 2009دراسة  

 مل  64الدراسة مل )واإلغداا، وقد تكونت عينة  هدفت الدراسة إلب التعرل علب العسقة غيل التنظيم االن عالي
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مـل اعـداد الياحــ .  –  مـل االنـاث. واسـتخدم الياحـ  مقيـاس االغـداا ومقيـاس التنظـيم االن عـالي 61الـذ ور، و)

و ـــان مـــل أغــــرن النتـــا ف التــــي توصـــلت اليهـــا الدراســــة وجـــود عسقــــة تات دالـــة موجيـــة غــــيل التنظـــيم االن عــــالي 

 . 2017 )اسليم،واالغداا
 

  ."مستوى تنظيم االنفعاالت لدى طلبة الجامعة" –بعنوان    :Urry, 2009 دراسة 

هــدفت الدراســة إلــب التعــرل علــب مســتو  تنظــيم االن عــاالت لــد  طليــة الجامعــة مــل خــس  مراجعــة عينــة مــل 

  دراسة سابقة تم الحوو  عليها مل خس  مراجعـة عـدد مـل قواعـد الييانـات 22الدراسات السابقة. تكونت مل )

خسصـات.  تحليـل نتـا ف الدراسـات للوصـو  إلـبوية. ولتحقيق هـدل هـذه الدراسـة، تـم العمـل علـب الن سية والترب

حي  أ هرت النتـا ف أن مسـتو  تنظـيم االن عـاالت لـد  طليـة الجامعـات تـراو  غـيل مـنخ   إلـب متوسـط.  مـا 

 .وبينت النتا ف وجود اختسل يعز  إلب الجن  في مستو  تنظيم االن عاالت ولوالح الذ ور
 

"مسةتوى  – : بعنةوان Schutz, Distefano, Benson, & Davis, 2004دراسةة شةوتز وآخةرون  

 تنظيم االنفعاالت وعالقته بعملية أخذ االمتحانات لدى طلبة الجامعة".

 هدفت الدراسة إلب التعرل علب مستو  تنظيم االن عاالت وعسقته بعملية أخذ االمتحانات لد  طلية الجامعة.

  باســـتخدام عينـــة مـــل طليـــة ERSكمـــا وهـــدفت الدراســـة التحقـــق مـــل صـــدف وثيـــات مقيـــاس أخـــذ االمتحانـــات ) 

  مــل طليــة الجامعــات تــم اختيــارهم علــوا يا فــي عــدد مــل األقســام 505الجامعــات. تكونــت عينــة الدراســة مــل )

ذ االمتحانــات  فــي عمليــة االكاديميـة. لتحقيــق هــدل الدراسـة، تــم اســتخدام مقيــاس تنظـيم االن عــاالت ومقيــاس اخـ

جمـــب الييانـــات. أشـــارت نتـــا ف الدراســـة إلـــب وجـــود عسقـــة ارتياطيـــة غـــيل قـــدرة ال ليـــة علـــب التر يـــز خـــس  اخـــذ 

االمتحانـات، قــدرنهم علــب تر يـز وتنظــيم ان عــاالتهم، قــدرتهم علـب  اســتعادة تر يــزهم خـس  اخــذ االمتحانــات مــل 

 . 2017 )اليراهمة،جهة وبيل مستو  قلق
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 كسمة : -  حالة  قحور الثاني: دراسات تناولت القلمال .2
 

 :أواًل: الدراسات العربية

 "السلوك العدواني وعالقته بسمة القلق والغضب لدى طلبة الجامعة".  – : بعنوان 2016دراسة  يمينة 

هــدفت الدراســة إلــب الكلــف عــل ال ــروف فــي درجــة الســلو  العــدواني حســ  مســتويات ســمة قلــق، ســمة غةــ  

)مرت ب، متوسط، منخ   ، لد  طليـة الجامعـة الــمقيميل مـنهم باألحيـاء الجامعيـة. واسـتخدمت الياحثـة الــمنهف 

  طال  وطالية، باستخدام مقياس القلق. مقياس الرة  ومقياس السلو  760الوص ي علب عينة تكونت مل )

أســلوا تحليــل التيااـــــل، جــاءت نتــا ف  العــدواني بعــد دراســة صــدقها وثياتهــا فــي الييئــة الجزا ريــة وبعــد اســتخدام

الدراسة  ما الي: هنا  فروف في درجة السلو  العدواني حس  مستويات سمة قلق )منخ  ، متوسـط، مرت ـب  

لد  ال لية الـمقيميل باألحياء الجامعية.  ما أن هنا  فـروف فـي درجـة السـلو  العـدواني حسـ  مسـتويات سـمة 

 ال لية الـمقيميل باألحياء الجامعية.غة  )منخ  ، متوسط، مرت ب  لد  
 

 اَلمن النفسي وعالقته بمفهوم القلق لدى طلبة كلية الفنون الجميلة"." – : بعنوان 2015دراسة  جبر 

قيـاس مسـتو  األمـل الن سـي ومسـتو  م هـوم القلـق لـد  طليـة  ليـة ال نـون الجميلـة، ومعرفـة  هدفت الدراسـة الـب

 –)ت ــر الن ســي وم هــوم القلــق بــالجن  بم هــوم القلــق، ومعرفــة عسقــة معرفــة عسقــة األمــلعسقــة األمــل الن ســي 

أنثب ، وتكونت عينة الدراسة مل طلية  لية ال نـون الجميلـة، الدراسـة الوـياحية مـل الوـف األو  حتـب الوـف 

ـــالر عـــددهم )  ـــب، والي ـــون األقســـام ال 1336الراب ـــا يمثل ـــة ت ـــورا وإناث ـــة  للعـــام   مـــل ال لي  - 2013الدراســـي )ني

واختيرت عينة مل ال سا وال اليات مل  ل مرحلة دراسية في  ل قسم دراسي، وبذل  أصيحت عينة   2014

%  مـل مجتمـب الدراسـة، وتـم اسـتخدام مقيـاس االمـل 29   مل ال ليـة ت ـورا وإناثـا، وهـي غنسـية )384اليح  )

إن طليــة  ليــة ال نــون الجميلــة اتمتعــون ت النتــا ف الن ســي ومقيــاس م هــوم القلــق لتحقيــق أهــدال الدراســة، وأ هــر 
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بمســتو ل عــا   مــل األمــل الن ســي،  مــا أن هنــا  وجــود عسقــة موجيــة تات داللــة إحوــا ية غــيل األمــل الن ســي 

وم هوم القلق، وجود فروف تات داللة إحوا ية في مستو  األمل الن سي لـد  طليـة الكليـة تيعـال لمتريـر الجـن  

جـــود فـــروف تات داللـــة إحوـــا ية فـــي مســتو  م هـــوم القلـــق لـــد  طليـــة الكليـــة تيعـــا لمتريـــر ولوــالح اإلنـــاث، وو 

 الجن  ولوالح الذ ور.
 

تطةةوير برنةةامجي ارشةةاد جشةةتطالتي وعقلةةي انفعةةالي واستقصةةاء  - : بعنةةوان2014 وحمةةديدراسةةة  الةةرواد 

 فاعليتهما في خفض القلق لدى طلبة الجامعة .   

هدفت هذه الدراسة إلب ت وير غرنامجي إرشاد أحدهما جل التي واآلخر عقلي ان عالي واستقواء فاعليتهما في 

  طاليــال وطاليــة مــل مســتو  اليدــالوريوس تــم 59) ســة مــلخ ـ  القلــق لــد  طليــة الجامعــة.  تكونــت عينــة الدرا

طاليــال وطاليــة حيــ   20)تــونيعهم علــوا يا إلــب ثــسث مجموعــات: المجموعــة التجريييــة األولــب وعــدد أفرادهــا )

  طاليـال وطاليـة وتعر ــت 19)  تعر ـت ليرنـامف إرشـاد جلـ التي، والمجموعـة التجريييــة الثانيـة وعـدد أفرادهـا

  طاليـال وطاليـة لـم تتعـر  أليـة معالجـة. 20عقلي ان عالي، والمجموعة الةـاب ة وعـدد أفرادهـا )ليرنامف إرشاد 

الســمة  لســييليرجر الوــورة المعربــة لرايــات جمــب الييانــات، ومقارنــة األداء  –تــم ت ييــق مقيــاس القلــق )الحالــة 

يــل التيــاال الملــتر  بأنــه توجــد أ هــرت نتــا ف تحليــل التيــاال األحــادي وتحل .القيلــي واليعــدي لمجموعــات الدراســة

فروف تات داللـة إحوـا ية علـب مقيـاس حالـة القلـق غـيل المجموعـة التـي تـدربت علـب اسـتخدام أسـالي  اإلرشـاد 

الجلــــت لتي والمجموعــــة الةــــاب ة، و ــــذل  توجــــد فــــروف تات داللــــة إحوــــا ية علــــب مقيــــاس حالــــة القلــــق غــــيل 

اد العقلـي االن عـالي والمجموعـة الةـاب ة، فـي حـيل ال توجـد المجموعة التي تدربت علب استخدام أسالي  اإلرش

فروف تات داللة إحوا ية غيل المجموعتيل التجريييتيل والمجموعة الةاب ة علب مقياس سمة القلـق، وأ هـرت 
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الدراســـة فروقـــال دالـــة إحوـــا يا غـــيل المجمـــوعتيل التجـــريييتيل علـــب المقياســـيل المســـتخدميل فـــي الدراســـة تعـــز  

 .نوا االجتماعيالختسل ال
 

 "مستوى القلق لدى طلبة جامعة االنبار". – : بعنوان 2011دراسة  الصالحي 

 هدفت الدراسة الب معرفة مستو  القلق لد  طلية  لية التربية للعلوم االنسانية في جامعة األنيار، والكلف 

عــل ال ــروف تيعــا لمتريــر الجــن  والمرحلــة المدرســية )اولــب، رابعــة  فــي التخوــ  االنســاني فــي متريــر القلــق. 

  طال  وطالية مـل طليـة  ليـة التربيـة فـي جامعـة االنيـار وتحـدد باألقسـام 120حي  تكونت عينة الدراسة مل )

الن ســية والتربويــة، مقســمة بالتســاوي وفــق متريــر  التاليــة : التــاريخ والجررافيــا واللرــة العربيــة وعلــوم القــران والعلــوم

التخوــ  والمرحلــة الدراســية والجــن . واســتخدمت الياحثــة مقيــاس لقيــاس القلــق وتمــت االســتعانة بمقيــاس عيــد 

 . وتوصلت الدراسة الب مجموعة مل النتا ف أهمها ارت ـاا مسـتو  القلـق لـد  أفـراد العينـة 2000الخالق للقلق )

عدم وجود فروف تيعا لمترير الجن ،  ما أن هنا  فروف تات داللة احوا ية تيعـا لمتريـر بلدل عام،  ما أن 

 المرحلة الدراسية ولوالح المرحلة األولب. 
 

"درجةةة القلةةق لةدى طلبةةة جامعةات الضةةفة الغربيةةة فةي فلسةةطين وعالقتهةةا  – : بعنةوان 2008دراسةة  عثمةةان 

 ببعض المتغيرات".     

هــدفت الدراســة للتعــرل الــب درجــة القلــق حالــة وســمة لــد  طليــة جامعــة )الخليــل، غيــت لحــم، غيرنيــت  ومعرفــة 

العسقة غيل القلق حالـة وسـمة لـد  هـسالء ال ليـة، و ـذل  تحداـد ال ـروف غينهمـا بحسـ  )الجـن ، مدـان السـدل، 

لخليــل، وبيــت لحــم، وبيرنيــت   مــل طليــة جامعــات ا604والجامعــة، والتخوــ  العلمــي ، وتكونــت العينــة مــل )

ـــم اختيـــارهم بوـــورة 12708  واليـــالر عـــددهم )2006 -2005المســـجليل للعـــام الدراســـي )   طالـــ  وطاليـــة وت

 . 1984العلوا ية ال يقية، استخدم الياحـ  قا مـة القلـق الحالـة والسـمة مـل إعـداد سـييليرجر وترجمـة اليحيـري )
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طليـة جامعـات الةـ ة  انـت متوسـ ة، وتـيل وجـود فـروف تيعـال  وأ هرت النتا ف أن درجة القلق سـمة وحالـة غـيل

للجــن  فــي القلــق ســمة لوــالح الــذ ور، فــي حــيل لــم اــرتيط الجــن  بــالقلق حالــة. و ــان هنــا  فــروف دالــة تيعــال 

مترير السدل )مدانة، قرية، مخيم  في درجة القلق سمة لوالح طسا القرية،  في حيل لم تظهر النتا ف فروف 

لــة تيعــا لمتريــر الســدل. ولــم تظهــر النتــا ف عــل وجــود أثــر للجامعــة  أو التخوــ  العلمــي )كليــات فــي القلــق حا

أدغية،  ليات علمية  في  ل مـل القلـق حالـة وسـمة.  مـا غينـت النتـا ف أن همـا  عسقـة ايجاغيـة دالـة غـيل القلـق 

 حالة والقلق سمة.   
 

 "سمة القلق لدى طالبات كلية التربية للبنات".   – : بعنوان 2006دراسة  سلمان 

هــدفت الدراســة الــب التعــرل علــب ســمة القلــق لــد  طاليــات  ليــة التربيــة للينــات. ولقــد اســتعمل مقيــاس ســييلرجر 

رـداد. وا هـرت   طالية مل  لية التربية للينات فـي جامعـة ب135  فقرة علب عينة مقدارها )20الذي تكون مل )

النتــا ف ان ســمة القلــق عنــد ال اليــات عاليــة و فســرت هــذه النتيجــة غنــاء علــب نظريــة ســييلرجر ونظريــة التحليــل 

الن ســي وقــد ات قــت هــذه وبعــ  مــا جــاءت بــه الدراســات الســابقة، وقــدمت الدراســة الحاليــة جملــة مــل التوصــيات 

اث فـي مجتمعنــا قلقـات، ووقايـة االط ـا  مـل اكتســاا منهـا  ـرورة االهتمـام باألسـياا الحقيقيــة التـي تجعـل االنـ

اتجاهــات ن ســية تجعلهــم ســيء التكيــف، و ــرورة توعيــة اآلبــاء واالمهــات وتيوــيرهم بحاجــات االنــاث الن ســية 

 وطريقة اشياا هذه الحاجات، و رورة فتح مراكز لإلرشاد الن سي في الجامعة، مب توفير الخدمات.
 

 قياس القلق العام لدى طلبة الجامعةة". " –بعنوان  : 2003دراسة  البدري 

هدفت الدراسة إلب غناء مقياس القلق العام لد  طلية الجامعة، وقيـاس القلـق العـام لـد  طليـة الجامعــة، وقـد قـام 

الياح  غيناء مقيـاس القلـق العـام تةـمل خمسـة مجـاالت وهـي: المجـا  الــوحي الجــسمي والمجــا  االجتمـاعي 

  مـل ال ليـة ت ـورال وإناثـال مـل طليـة  ليـات ٩٠٥وبلرت ) والمجا  الدراسي، ومجا  المستقيل.والمجا  االن عالي 
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جامعـــة تكريـــت ومـــل األقســـام العلميـــة واإلنــــسانية. وأ هـــرت نتـــا ف الدراســـة أن عينـــة اليحـــ  مـــل طليـــة الجامعـــة 

مجـاالت القلـق، الوـحي والجــسمي، يعانون مل القلـق بلـدل عـام، وأن اإلنـاث أكثـر قلقـال مـل الـذ ور فـي جميـب 

واالجتمـــاعي، واالن عـــالي، والدراســي، ومجــا  المســتقيل،  مــا أن طليــة الدراســات اإلنســانية أكثــر قلقــال مــل طليــة 

الدراسات العلمية، وأن طلية المرحلتيل الثالثة والرابعة أعلب مسـتو  فـي قلقهـم العـام مـل طليـة المـرحلتيل األولــب 

 لقال مل المراحل الثسثة األخر .المرحلة الثالثة هم أكثر ق والثانيـة وإن طلية
 

"حالة القلق وسمة القلق وعالقتهما بمتغير الجنس والتخصص  – : بعنوان 2001اَلحمد الشبؤون و دراسة  

 العلمي".  دراسة ميدانية لدى عينة من طلبة جامعة دمشق . 

 ومتريري الجن  ة غيل  ل مل سمة القلق وحالة القلقهدفت الدراسة إلب الكلف عل طييعة العسقة االرتياطي

والتخو  العلمي وتحداد ال روف في سمة القلق وحالة القلق غـيل ال ليـة فـي  ليـات اآلداا والحقـوف والهندسـة 

المدنيـة وطـ  االسـنان مـل جهـة والـب تحداـد ال ـروف غـيل الـذ ور واالنـاث فـي هـذه الكليـات. حيـ  تكونـت عينـة 

  طاليــا وطاليــة وتتمثــل فــي 72-66مجموعــات تتــراو  عــدد أفرادهــا المجموعــة الواحــدة غــيل ) بالدراســة مــل أربــ

 مل اتألف الذي القلق قا مة   للعينة عامة. استخدمت الياحثة مقياس278  طالية أي )115  طال  و )163)

التي و عها  State Trait Anxiety inventory  (STAI)) القلق وسمة القلق حالة فرعييل هما مقياسيل

 . وانتهــت الدراســة غنتــا ف 1984ســييليرجر ونمــسؤه، ونقلهــا الــب العربيــة الــد تور عيــد الرقيــ  أحمــد اليحيــري )

أهمهــا بعــدم وجــود عسقــة ارتياطيــة دالــة غــيل متريــري اليحــ  فــي الكليــات االربعــة، وهنــا  عسقــة ارتياطيــة غــيل 

وجود تأثير دا  لمتريري الجن  والتخو  العلمي لكل مل سـمة متريري حالة وسمة القلق لد  االناث، وعدم 

القلــق وحالــة القلــق،  مــا أن عــدم وجــود هنــا  فــروف دالــة فــي المتريــرات المدرســية ســواء غــيل أفــراد عينــة اليحــ  
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عامــة أو غــيل الــذ ور واالنــاث الملــموليل فــي هــذه العينــة، وأن هنــا  ارت ــاا فــي مســتو  القلــق لــد  أفــراد العينــة 

 ل عام  والسيما لد  االناث.  بلد
 

 "مستوى القلق كحالة وكسمة لدى طلبة جامعة صنعاء". – : بعنوان 1997دراسة  الزعبي 

هدفت الدراسة الب الكلف عل مستو  القلق  سمة و حالة لد  طلية جامعة صنعاء)مل الجنسيل ، مل  ليـات 

دالــة إحوــا يا فــي القلــق  حالــة و ســمة غــيل الجنســيل. وأقسـام مختل ــة،  مــا هــدفت للكلــف عمــا أتا توجــد فــروف 

  طالــ  وطاليــة مــل طليــة جامعــة صــنعاء، نوــ هم مــل الــذ ور والنوــف اآلخــر مــل 200وتكونــت العينــة مــل )

 .وقـد 1984االناث، وقد استخدم الياح  مقياس القلق  حالة ومقيـاس القلـق  سـمة الـذي أعـده للعربيـة اليحيـري)

ت الودف والثيات المناسـية، و انـت علـب درجـة تسهـل اسـتخدامه فـي قيـاس مـا و ـب استخر  للمقياسيل معامس

مل أجله بعـد تكيي ـه لـيس م الييئـة اليمنيـة. ومـل أهـم النتـا ف التـي أسـ ر عنهـا اليحـ  أن هنـا  فـروف تات داللـة 

اث أعلب منه عند احوا ية غيل الذ ور واالناث في درجات مقياس القلق  حالة، وتييل أن القلق  حالة عند االن

الذ ور. باال افة الب تل  تييل عدم وجود فروف غـيل الجنسـيل فـي درجـات القلـق  سـمة .  مـا أ هـرت النتـا ف 

أيةــا الــب عــدم وجــود اخــتسل فــي مســتويات القلــق  حالــة و ســمة غــيل الــذ ور واالنــاث. وهــذا يعنــي أنهــا تحقــق 

وقــد تــم ت ســير النتــا ف فــي  ــوء مع يــات بعــ  ال ــرو  بلــدل  لــي، وتحقــق بعةــها االخــر بلــدل جز ــي. 

 اليح .

 

 ة:ثانيًا: الدراسات اَلجنبي

"أثر الجنس والتحصيل في الرياضيات واإلحصاء فةي اختبةار سةمة  -: بعنوان (Hong,1999)دراسة هونغ 

 القلق  على الصعوبة المدركة الختبار حالة القلق لدى طلبة الجامعة".
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الجن  والتحويل في الريا يات واإلحوـاء فـي اختيـار سـمة القلـق، علـب هدفت الدراسة إلب التعرل علب أثر 

  طالــ  وطاليــة. 196الوــعوبة المدر ــة الختيــار حالــة القلــق لــد  طليــة الجامعــة. وتكونــت عينــة الدراســة مــل )

ة وطيق عليهم اختيار القلق الحالة والسمة واختيار القلق مل الريا يات واإلحواء. وخرجت الدراسة غنتا ف هام

أشـــارت إلـــب ارت ـــاا ســـمة القلـــق لـــد  اإلنـــاث بالمقارنـــة مـــب الـــذ ور، وبينـــت أيةـــا أن هنـــا  ارتيـــاي ســـليي غـــيل 

التحويل في الريا يات والقلق في حـيل  ـان االرتيـاي إيجاغيـال وداال غـيل القلـق والتحوـيل فـي مـادة اإلحوـاء، 

لق،  ما أ هرت نتا ف الدراسة أنـه لـم يدـل مل ناحية أخر  فقد  ان لسمة القلق تأثير جوهري دا  علب حالة الق

 هذا االرتياي داال مب الحالة االن عالية لل لية. 
 

 فحةص إعةادة :السةمة نسةخة"  – : بعنةوان ,.1998Peter Bieling et alدراسة بيتةر بةايلنغ وآخةرون  

STAI  والمضمون".  القلق البناء وسمة حالة قائمة :ومكانها الدراسة عنوان 

 عل الكلف إلب باإل افة القلق، قياسفي  STAIالقلق  وسمة حالة قا مة قدرة عل الكلف إلب الدراسة هدفت

 الدراسـة عينـة و تكونت .القلق مل مختل ة أنواا مل تعاني عينة لد  االكتئاا قياس في القلق سمة نسخة قدرة

 الن سـي ال ـ  معهـد فـي القلـق لعـس  عيـادة مـل أخـذهم تـم بـالقلق المر ـب واإلنـاث الـذ ور مـل (261) مـل

 State)     القلق وسمة حالة قا مة   سنة. استخدم الياح 65-18تراوحت أعمارهم ما غيل ) وقد ب يسدلي يا،

Trait Anxiety inventory   (STAI)  للوفاايونـد، والةـرط االكتئـاا والقلـق لسـييليرجر ونمس ـه، واختيـار 

 وسـمة حالـة قا مـة قـدرة لسكتئـاا. وأ هـرت نتـا ف الدراسـة إلـب وآخـرون  غيـ  وقا مـةللقلـق،  وسـتير غيـ  وقا مـة

 عاليـة درجـات علـب حوـلوا الـذال الم حوصـيل أن إلـب أيةال  النتا ف أشارت كما القلق، في قياسSTAI القلق 

 ارتياطيـة عسقـة وجـود اـد  علـب وهـذا االكتئـاا اختيـار في عالية درجات علب حولوا القلق سمة اختيار علب

 .االكتئاا وبيل القلق سمة غيل موجية
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 "أسبا  القلق لدى الطال  المتنقلين الجدد".  –عنوان :  Marlet  1993  مارليت دراسة

هــدفت الدراســة إلــب اكتلــال مــا يخلــاه ال ــسا المتنقلــيل أو شــعورهم بــالتوتر عنــدما ايــدأون بالــدوام فــي مدرســة 

  طالــ  وطاليــة مــل أصــو  وخل يــات اجتماعيــة واقتوــادية 30تكونــت العينــة مــل )جداــدة انتقلــوا اليهــا. حيــ  

متعددة.  ما أ هرت النتا ف أن العسقات المتنا رة  انت تمثل حالة االهتمام الر يسـية التـي تـم اتياعهـا مـل قيـل 

 . 2017 )اليراهمة،التخ يط المدرسي والدراسي والجامعي و ذل  التدريسي

"تقةةويم أصةةل العالقةةة بةةين  قلةةق السةةمةة وقلةةق الحالةةةة  – : بعنةةوان 1976وايلمةةون وسةةبيلرجر  دراسةةة كةةنج 

 واالنجاز الدراسي ".

الواليات المتحـدة, وهـدفت الدراسـة الـب تقـويم أصـل العسقـة غـيل  –أجريت هذه الدراسة في جامعة جنوا فلوريدا 

الســـمة لســـييلرجر,  –الياحـــ  قا مـــة قلـــق الحالـــة  )قلـــق الســـمة, وقلـــق الحالـــة, واالنجـــان الدراســـي , وقـــد اســـتخدم

  طاليـــة مـــل جامعـــة فلوريـــدا, ولمعالجـــة الييانـــات 83ودرجـــات ال ليـــة االمتحانيـــة. وتأل ـــت عينـــة الدراســـة مـــل )

التــا ي. و هــرت الدراســة النتــا ف  اإلحوــا ية اســتخدم الياحــ  معامــل ارتيــاي غيرســون وتحليــل التيــاال واالختيــار

 لق السمة يدون اكثر تياانا عير الزمل مل قلق الحالة.كانت مل أهمها أن ق
 

"العالقةة السةببية بةين سةمة القلةق وحالةة القلةق  -: بعنةوان King et al., 1976دراسةة كيةنج وآخةرون  

 والتحصيل الدراسي في مقررين دراسيين بالكلية". 

القلـق والتحوـيل الدراسـي فـي مقـرريل دراسـييل هدفت الدراسة إلب دراسـة العسقـة السـييية غـيل سـمة القلـق وحالـة 

بالكلية، وتوصلت الدراسة إلب أن سمة القلق تسثر في حالـة القلـق، وأن  ـس مـل سـمة القلـق وحالـة القلـق اـسثران 

  .1997 في التحويل، ولكنهم لم يست يعوا تحداد اتجاه هذا التأثير)الزعيي،
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 التعقيب على الدراسات السابقة:   3.4.2

الياحثــة مــل خــس  العــر  الســاغق للدراســات واألدغيــات أنهــا تمــت فــي غيئــات عربيــة وأجنييــة، وأنهــا لــم  تسحــي

 الييئـــةكســـمة ، وأن -والقلـــق )كحالـــة تتنــاو  متريـــرات اليحـــ  الحـــالي مجتمعــة والتـــي تتةـــمل التنظـــيم االن عــالي

إلب أهمية هذه الدراسة ودفب الياحثة ، مما يلير -في حدود علم الياحثة –ال لس ينية ت تقر  مثل هذه الدراسات 

  .2017 للقيام غها)اسليم،

لب العسقة غيل التنظيم االن عـالي مـب متريـرات إالدراسات السابقة حاولت التعرل  كما الحظت الياحثة أن بع 

  الحساسـية للقلـقغي، حـل الملـدست، أخر ، مثل )الر ا عـل الحيـاة، قلـق االختيـار، االكتئـاا، الت كيـر االيجـا

 ، ودراســـة 2017اســـليم)  ، ودراســـة2017 ، ودراســـة واليراهمـــة)2018وغيرهـــا مـــل المتريـــرات،  دراســـة ع انـــة)

 مــا الحظــت أن بعةــها .  2015ودراســة ســلوم) ، ، ودراســة ويلســون ,2014Zhang، ودراســة) 2016ســعاد)

واني، األمــل الن ســي، الخــول وال لــل، تنــاو  القلق)كحالــة و ســمة  وعسقتــه بمتريــرات أخــر  مثــل )الســلو  العــد

 ، ودراســـة 2015 ، ودراســـة جيـــر)2016االكتئـــاا، اإلنجـــان الدراســـي  وغيرهـــا مـــل المتريـــرات،  دراســـة يمينـــة)

 . 2008، ودراسة عثمان) ، 2013 ، ودراسة توفيق)2013 ، ودراسة محمد)2014الرواد وآخرون)

دراســـات عربيـــة وأجنييـــة اهتمـــت بـــالتنظيم االن عـــالي والقلـــق   وتســـتخل  الياحثـــة مـــل خـــس  مـــا تـــم عر ـــه مـــل 

 سمة  ويتةح أن جميعها تت ق مب مو وا الدراسة الحالية في أحد متريراتها، وأن هذه الدراسات قد  -)كحالة 

ا، تنوعت أهدافها، ومناهجها العلمية واألدوات المستخدمة فيها، و ذل  عينتها وأحجام تل  العينة، وأماكل اجرا ه

وقـد حاولـت الياحثـة اإلفــادة مـل هـذه الدراسـات فــي تعزيـز إدراكهـا وفهمهـا لمو ــوا دراسـتها، واإلفـادة مـل بعــ  

، واإلجـراءات اإلحوـا ية جوانيها فـي إجـراء دراسـتها، وخووصـا فيمـا اتعلـق بالمقـااي  الن سـية المسـتخدمة فيهـا

 المتيعة.
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 :اإلطار المفاهيمي 4.2

   يوضح اإلطار المفاهيمي لمتغيرات الدراسة2الشكل 
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 الفصل الثالث
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 الطريقة واإلجراءات
 

اتةــــمل هـــــذا ال وـــــل التــــي اتيعتهـــــا الياحثــــة فـــــي تن يـــــذ الدراســــة، حيـــــ   م وـــــسَ  اتنــــاو  هـــــذا ال وــــل وصـــــ اَ 

وصـــــ لا لمجتمـــــب الدراســـــة وعينتهـــــا وطريقـــــة اختيارهـــــا، واألدوات التـــــي تـــــم اســـــتخدامها، باإل ـــــافة إلـــــب دالالت 

ــــا  ــــيصــــدقها وثياتهــــا،  مــــا اتةــــمل غيانل ا للمعالجــــات اإلحوــــا ية الت تــــم اســــتخدامها  لمنهجيــــة الدراســــة ووصــــ ل

 الستخسص النتا ف.
 

 منهج الدراسة:  1.3

 ونــه اتناســ  مــب طييعــة  االرتيــاطيالمــنهف الوصــ ي قامــت الياحثــة مــل أجــل تحقيــق أهــدال الدراســة باســتخدام 

التنظةةيم والــذي يحــاو  وصــف وتقيــيم واقــب " الدراســةالملــدلة اليحثيــة ويحقــق أهــدال الدراســة ومس متــه ألغــرا  

دراسـة ت ييقيـة علـب طليـة  ليتـي  " مـل خـس االنفعالي وعالقته بالقلق لدى طلبةة جةامعتي االسةتقالل والقةدس

وتلــ  غهــدل الكلــف عــل العسقــة غــيل التنظــيم االن عــالي والقلــق )كحالــة أو ؛ اآلداا والحقــوف بدلتــا الجــامعتيل

حتب اتم ت سير العسقات غـيل هـذه المتريـرات إن وجـدت، وتلـ  مـل خـس  المتريرات  العسقات غيلكسمة  وعل 

 عينـــة الدراســـة وامدانيـــة تعمـــيم نتا جهـــا علـــب مجتمـــب الدراســـة األصـــليباليحـــ  علـــب  تونيـــب االســـتيانة الخاصـــة

  .2017 )اليراهمة،
 

 مجتمع الدراسة:  2.3

 وطالية   طال 4934اليدالوريوس في جامعتي االستقس  والقدس واليالر عددهم )اتألف مجتمب الدراسة مل طلية 
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  طال  وطالية، مـونعيل علـب 4100  طال  وطالية، وجامعة القدس )834مونعيل علب جامعتي االستقس  )

    .2019-2018كليتي اآلداا والحقوف لكس الجامعتيل وفقال إلحوا يات القيو  والتسجيل للعام الدراسي)
 

  عينة الدراسة: 3.3

           400تكونـــــت عينـــــة الدراســـــة مـــــل طليـــــة اليدـــــالوريوس فـــــي جـــــامعتي االســـــتقس  والقـــــدس، حيـــــ  غلـــــر عـــــددها)

اختيــار طليــة  ليتــي الحقــوف  مــل مجتمــب الدراســة، ات تــم المتاحــة ب ريقــة العينــة، وتــم اختيــارهم  طالــ  وطاليــة

، علمـال بأنـه تـم فـي ال وـل الدراسـي الثـاني ليدونـوا أفـراد العينـة واآلداا في  س مل جـامعتي االسـتقس  والقـدس،

 وتات االستجابة النم ية والتي غلر عددها استيانتيل. استيعاد االستيانات غير المدتملة

ا للمتريرات الديموغرافية )الجامعة، الجن ، الكلية، مدان السدل   تونيب أفراد عينة الدراسة وفقل 1ويييل الجدو  )

 ويل، وترتي  اللخ  داخل األسرة .الدا م، مستو  دخل األسرة، الحالة االجتماعية لاغ

   توزيع أفراد العينة وفقًا لمتغيرات الدراسة 1الجدول  
 النسبة المئوية العدد حالة المتغير المتغير

 الجامعة
 16 100 االستقس 
 84 298 القدس

 الجن 
 59 236 ت ر
 41 164 أنثب

 نوا الكلية
 38.2 153 الحقوف 
 61.8 247 اآلداا

 مدان السدل الدا م
 11 44 بادية
 20 80 مخيم
 45 180 قرية
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 24 96 مدانة

 مستو  دخل األسرة

 12.2 49 1000أقل مل 
 (1000 – 2000  123 30.8 
 (2000 – 3000   108 27.0 

 30.0 120 3000أكثر مل 
 

 الحالة االجتماعية لاغويل
 79.2 317 متزوجيل
 15.0 60 م لقيل
 5.8 23 أرمليل

 ترتي  اللخ  داخل األسرة
 32.2 129 األكير
 47.5 190 األوسط
 20.2 81 األصرر

 

 متغيرات الدراسة:   4.3

 لقد اشتملت الدراسة علب المتريرات اآلتية: 
 

  :Independent Variablesالمتغيرات المستقلة   1.4.3

 "أو نقوـانال  نيـادة خـر  األ المتريـرات فـي ترييـر احـداث الـب تريـره اـسدي الـذي المـسثر أو المتريـر" يعـرلل بأنـه 

   ، وتلمل المتريرات التالية:  8ص ،2016 )محمد،

 وله مستويان، وهما : ت ر، أنثب. الجنس:  -

 ولها مستويان، وهما : جامعة االستقس ، جامعة القدس. الجامعة: -

 .وف،  لية اآلدااولها مستويان، وهما :  لية الحق نوع الكلية:  -

 ولها أربب مستويات، وهما : بادية، مخيم، قرية، مدانة.  مكان السكن الدائم:  -
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ـــــب مســـــتويات، وهمـــــا :  مسةةةةةتوى دخةةةةةل اَلسةةةةةرة:  - ـــــل مـــــل ولهـــــا أرب           ،  2000-1000)، مـــــل   1000)أق

 .  3000)، أكثر مل 3000-2001)مل

 ولها ثسثة مستويات، وهي : متزوجيل، م لقيل، أرمليل. الحالة االجتماعية َلبوين: -

 ولها ثسثة مستويات، وهي : األكير، األوسط، األصرر. ترتيب الشخص داخل اَلسرة: -
 

  :Dependent Variablesالمتغيرات التابعة    2.4.3

وتتمثـل فـي اسـتجابات طليـة  . 9ص ،2016 )محمـد، اتـأثر بـه" الـذي فهـو المسـتقل المتريـر نتـا  يعـرلل بأنـه"

اليدــالوريوس فــي جــامعتي االســتقس  والقــدس فــي عينــة الدراســة علــب المقياســيل المســتخدميل فــي هــذه الدراســة 

 .القلق  التنظيم االنفعاليوهما: 

 

 أدوات الدراسة: 1.3

 الدراســة ولتحقيــقبعــد االطــسا علــب األدغيــات والدراســات الســابقة وعلــب عــدد مــل المقــااي  المتعلقــة بمو ــوا 

تـم اسـتخدام مقياسـيل لقيـاس متريـرات الدراسـة؛ األو  لقيـاس أداء ال ليـة فـي التنظـيم االن عـالي،  أهدال الدراسـة 

 الي وصف لكل مقياس مل المقياسيل: سمة ، وفيما  -والثاني مقياس قلق )كحالة 
 

 المقياس اَلول: مقياس التنظيم االنفعالي  .1

 ، جامعةاعداد نسريل اليراهمة االن عالي، استخدم في هذه الدراسة مقياس جروس وجون الُمعد للكلف عل التنظيم

  10المقيــاس بوــورته األصــلية مــل ) اتكــون حيــ  للييئــة ال لســ ينية  ت ــويره . وتــم 2017رمــو ، االردن، )الي

 فقرات.

 قد تم استخدام معامل ثيات االتساف الداخلي  رونياخ أل ا، وتراوحت قيم معامستفوفيما اتعلق غثيات االختيار 
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قـــد طيــــق علـــب ن ــــ  العينـــة ب ريقــــة االختيـــار وإعــــادة االختيــــار . و  0.79-0.73االتســـاف الــــداخلي مـــا غــــيل )

(Test-Retest االو  والت ييــق الثــاني، وقــد تراوحــت قــيم   بعــد فاصــل نمنــي مدتــه ثسثــة أشــهر غــيل الت ييــق

 . 0.69معامست الثيات باستخدام معامل ارتياي غيرسون )
 

 المقياس الثاني: مقياس القلق   حالة وكسمة    .2

  The State Trait – Anxiety inventory Speilberger et Al)لسـييلرجر القلـق مقيـاساسـتخدم فـي هـذه الدراسـة 

 . سمة  -المعد للكلف عل القلق )كحالة  مب الييئة ال لس ينية، ت ويره. وتم  2011)العاغد ترجمة واعداد 

  SATI form Y-Aبـالرمز ) لهـا ويرمـز القلـق يقي  حالة  اختيار القسم األو  قسميل : ملويتكون المقياس 

ويجـاا  )أي فـي هـذه اللحظـة ناآل يلـعرون بـه مـا وصـف الم حوصـيل مل فيها ي ل  عيارة  20) مل وتتألف

ويرمـز  القلـق يقـي  سـمة اختيـار والقسـم الثـاني  ،كثيـرال -أحيانـال -قلـيسل -عنهـا باالختيـار غـيل أربعـة غـدا ل)م لقال 

 اعمـ االسـتجابة مـل الم حوصـيل تعليماته تت ل  ولكل أيةال،  عيارة20) مل   وتتألفSATI form Y-Bلها)

  .2011 ،لعاغدا)  دا ماَ -غالياَ -أحياناَ -عنها باالختيار غيل أربعة غدا ل)م لقاَ ، ويجاا به بلدل عام يلعرون 
 

 صدق اَلداة:   9.2

 صدق المحكمين: -

للتحقق مل صدف المحتو  للمقياسيل بوـورته النها يـة ، تـم عر ـه علـب مجموعـة مـل أعةـاء هيئـة التـدري   

الن ســية وعلــم الــن   اإلكلينيدــي، فــي جامعــة القــدس المتخووــيل فــي علــم الــن   اإلرشــادي والتربــوي والوــحة 

 ، 1  محد ِّمــيل،  مــا هــو ميــيل فــي الملحــق )11واالســتقس  وغيرهــا مــل الجامعــات المختل ــة ، واليــالر عــددهم )

وطلـــ  إلـــيهم إغـــداء الـــرأي فـــي فقـــرات المقياســـيل مـــل حيـــ  مس متـــه، ومـــد  انتمـــاء ال قـــرة للمجـــا  الدرجـــة فيـــه، 
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و و  ال قرات مل حي  المعنب وسهولة ال هم، ومد  صحة الوياغة اللروية لهذه ال قرات، وأية باإل افة إلب 

 مسحظات وتعداست ارونها مناسية.

  مــل إجمــاا المحد ِّمــيل 80%وقــد تــم األخــذ بمسحظــات المحد ِّمــيل التــي أشــاروا إليهــا. وتــم اعتمــاد مــا نســيته )

الم ــردات فــي بعــ  ال قــرات، ولــم اــتم حــذل أو إ ــافة أي فقــرة  لسحت ــا  بــال قرة،  مــا تــم تقــديم وتــأخير بعــ 

للمقيــــــاس، وقــــــد أشــــــار المحدمــــــون إلــــــب مناســــــية المقيــــــاس للكلــــــف عــــــل مســــــتو  التنظــــــيم االن عــــــالي والقلــــــق        

 كسمة  لد  طلية الجامعة، وأعتيرت تل  مسشرلا يسمح باستخدام المقياس في هذه الدراسة.-)كحالة

 ح التعداست التي أجرها المحدميل علب مقياسي الدراسة:  او 3  و)2والجدو  )

 المحكمين على مقياس التنظيم االنفعالي التعديالت التي أجراها وضح  ي2الجدول  
 

 الفقرة بعد التعديل الفقرة قبل التعديل
عندما أواجه موق لا  اغ لا فأنني أفكر ب ريقة  -4

 تساعدني لكي أبقب هاد لا.
أواجه موق لا  اغ لا فأنني أفكر ب ريقة عندما  -4

 تساعدني علب اليقاء هاد لا.
عندما ال أريد أن أشعر بان عاالت سليية، فأني  -5

 أغير طريقة ت كيري عل الموقف الذي أكون فيه.
عندما أشعر بان عاالت سليية فإنني أفكر ب ريقة  -5

 إيجاغية.
 

  سمة -التعديالت التي أجراها المحكمين على مقياس القلق  حالة وضح  ي3الجدول  
 *مقياس  القلق كسمة 

 الفقرة بعد التعديل الفقرة قبل التعديل
 أقلق علب أشياء  ثيرة ال تستحق االهتمام. -9 أقلق علب أشياء  ثيرة ليست مهمة. -9

 لدي أفكار مزعجة. -11 لدي )عندي  أفكار مزعجة. -11
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  (Structure Validity):البناء صدق  -

يعتير الودف الينا ي أحد مقااي  صدف األداة الذي يقي  مد  تحقق األهدال التي تريد األداة الوصو  إليهـا، 

فقـد قامـت الياحثـة بـالتحقق ، ويييل مد  ارتياي  ل مجـا  مـل مجـاالت الدراسـة بالدرجـة الكليـة ل قـرات االسـتيانة

ويقوــد بــه مــد  اتســاف  ــل فقــرة مــل فقــرات االســتيانة مــب المجــا  الــذي تنتمــي إليــة هــذه ال قــرة، وقــد قامــت  منــه

الياحثة بحساا االتساف الداخلي لسسـتيانة وتلـ  مـل خـس  حسـاا معـامست االرتيـاي غـيل  ـل فقـرة مـل فقـرات 

 .مجاالت االستيانة والدرجة الكلية للمجا  ن سه

  :7  و)6  و)5  و)4و  )جدالنتا ف تييل في الو 

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس التنظيم االنفعالي والدرجة الكلية للمجال  4جدول  

 رقم
 ال قرة 

 ال قرة

ل 
عام

م
ن  و

رس
غي

ياي 
سرت

ل
مة  

القي
ية 

مال
الحت

ا (
Sig . 

0.66 حذرلا في التعيير عنها عندما أشعر بان عاالت ايجاغية أكون  1  *0.000  
 0.000* 0.61 ت كيري عل الموقف الذي أكون فيه أ يط ان عاالتي مل خس  تريير طريقة 2
 0.000* 0.58 أحت ي بان عاالتي لن سي 3
 0.000* 0.62  ريقة تساعدني علب اليقاء هاد لاعندما أواجه موق لا  اغ لا فأنني أفكر ب 4
 0.000* 0.54 إيجاغيةسليية فإنني أفكر ب ريقة عندما أشعر بان عاالت  5
 0.000* 0.47 ير عل ان عاالتي  وسيلة لتنظيمهاالجأ إلب عدم التعي 6

7 
زن والرةـ   أغيـر مـا  نـت أفكـر عندما أريد أن أشعر بان عاالت أقل سليية )كالح

 فيه
0.50 

*0.000 

8 
ت كيـــري عـــل الموقـــف الـــذي  عنـــدما أريـــد أن أشـــعر بان عـــا  إيجـــاغي ، أغيـــر طريقـــة

 أكون فيه
0.47 

*0.000 

 0.000* 0.43 سليية أحرص علب عدم اإلفوا  عنهاعندما أشعر بان عاالت  9
 0.000* 0.39 و اليهجة  أغير ما  نت أفكر فيه عندما أريد أن أشعر بان عا  ايجاغي )كالسرور 10

 . α=0.05  االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة *
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   معامــل االرتيــاي غــيل  ــل فقــرة مــل فقــرات مقيــاس التنظــيم االن عــالي والدرجــة الكليــة للمقيــاس،4جــدو  )او ـح 

مقيـاس  وبـذل  يعتيـر  α= 0.05) اييل أن معامست االرتياي الميينـة دالـة إحوـا يا عنـد مسـتوي معنويـةوالذي 

 التنظيم االن عالي صادقا لما و ب لقياسه.
 

   معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس القلق  القلق كحالة  والدرجة الكلية للمجال5جدول  

مل ال قرة رقم ال قرة
معا

ن    و
رس

غي
ياي 

سرت
ل

مة  
القي

الية
حتم

اال
 

 (
Sig . 

0.000* 0.50 أشعر بالهدوء 1  
 0.000* 0.43 أشعر باألمان 2
 0.000* 0.39 أنا متوتر 3
 0.000* 0.34 أشعر أن أعواغي ملدودة 4
 0.000* 0.31 أشعر بال مأنينة وراحة اليا  5
 0.000* 0.19 أشعر باال  راا 6
 0.000* 0.37 أشعر بالقلق لتوقب حدوث ملاكل 7
 0.000* 0.42 أشعر بالقناعة 8
 0.000* 0.32 أشعر أنني خا ف جدال  9
 0.000* 0.35 أشعر باالرتيا  10
 0.000* 0.41 أشعر بالثقة بالن   11
 0.000* 0.41 أشعر أنني عويي 12
 0.000* 0.34 وييةأنا شداد الع 13
 0.000* 0.29 أشعر بأنني متردد 14
 0.000* 0.38 أشعر باالسترخاء 15
 0.000* 0.39 أشعر بالر ا 16
 0.000* 0.35 أشعر باالنزعا  17
 0.000* 0.27 أشعر بأنني ملوش 18
 0.000* 0.47 أشعر باالستقرار 19
 0.000* 0.44 أشعر بالسرور 20

  .α=0.05  االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة *
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  معامل االرتياي غيل  ل فقرة مل فقرات مقياس القلق )القلق  حالـة  والدرجـة الكليـة للمقيـاس، 5جدو  )و ح ا

وبـذل  يعتيـر المقيـاس صــادقا   α= 0.05) معـامست االرتيـاي الميينـة دالـة عنــد مسـتوي معنويـةوالـذي ايـيل أن 

 لما و ب لقياسه.

   معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس القلق القلق كسمة  والدرجة الكلية للمجال6جدول  

مل ال قرة ال قرة مرق
معا

ن   و
رس

غي
ياي 

سرت
ل

مة  
القي

الية
حتم

اال
 

 (
Sig . 

0.000* 0.46 أشعر بالسرور 1  
 0.000* 0.32 أشعر بالعويية وعدم االستقرار 2
 0.000* 0.35 أشعر بالر ا عل ن سي 3
 0.000* 0.36 كون سعيدال  ما ايدو علب االخريلأتمنب أن أ 4
 0.000* 0.37 أشعر بأنني فاشل 5
 0.000* 0.33 أشعر بالراحة 6
 0.000* 0.41 هادئ وال أن عل بسرعةأنا  7
 0.000* 0.35 علي بحي  ال أست يب الترل  عليهاأشعر أن الوعوبات تتراكم  8
 0.000* 0.33 ثيرة ال تستحق االهتمامأقلق علب أشياء   9
 0.000* 0.33 أنا سعيد 10
 0.000* 0.29 لدي أفكار مزعجة 11
 0.000* 0.32 تنقوني الثقة بالن   12
 0.000* 0.35 أشعر باألمان 13
 0.000* 0.32 أتخذ القرارات بسهولة 14
 0.000* 0.30 أشعر أنني غير  فء 15
 0.000* 0.42 أشعر بالر ا 16
 0.000* 0.38 بع  األفكار غير المهمة وتزعجني تدور بخاطري  17

18 
ة األشــــياء المخييــــة لامــــل لدرجــــة أننــــ اســــتيعادها مــــل ي ال أســــت يب أتــــأثر بلــــدل

 ت كيري 
0.39 

*0.000 

 0.000* 0.39 أنا شخ  ثاغت )مستقر  19
 0.000* 0.41 ة مل التوتر عندما أفكر في هموميتوييني حال 20

 . α= 0.05  اط دال إحصائيًا عند مستوي داللةاالرتب *
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  معامل االرتياي غيل  ل فقرة مل فقرات مقياس القلق )القلق  سـمة  والدرجـة الكليـة للمقيـاس، 6جدو  )او ح 

وبـذل  يعتيـر المقيـاس صــادقا   α= 0.05)والـذي ايـيل أن معـامست االرتيـاي الميينـة دالـة عنــد مسـتوي معنويـة 

 لما و ب لقياسه.

 مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لمجال القلق.معامل االرتباط بين كل درجة كل مجال من   7جدول  

 غيرسون معامل  المجا  الرقم
 لسرتياي

القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

 0.000* 0.80 مقياس القلق  سمة  .1
 0.000* 0.88 مقياس القلق  حالة  .2

  .α= 0.05 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *

االرتيــاي غــيل  ــل درجــة  ــل مجــا  مــل مجــاالت االســتيانة والدرجــة الكليــة لمجــا  معامــل   7ويو ــح الجــدو  )

 .القلق

  : معامل االرتباط بين كل درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة.8جدول  

 غيرسون معامل  المجا  الرقم
 لسرتياي

القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

 0.000* 0.80 االن عاليمقياس التنظيم  .1
 0.000* 0.88 مقياس القلق .2

  .α=0.05   االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة *
 

عنــد مســتوي معنويــة   أن جميــب معــامست االرتيــاي فــي جميــب مجــاالت االســتيانة دالــة إحوــا يال 8ايـيل جــدو  )

(0.05 =α   و ب لقياسه.وبذل  يعتير جميب مجاالت االستيانة صادقه لما 
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 :  Reliability  ثبات اَلداة  7.3

ـــــــق غثيـــــــا ـــــــم اوفيمـــــــا اتعل ـــــــاس، فقـــــــد ت ـــــــا  رونيـــــــاخ ســـــــتخدام االتســـــــاف الـــــــداخلي باســـــــتخدام معادلـــــــةت المقي            أل 

(Cronbach's Alpha Coefficient (  تو ح تل :9، للتحقق مل تل ، والنتا ف في الجدو   

 لمقياسي الدراسة والدرجة الكليةمعامالت الثبات   9جدول  

 المجال رقم
معامل الثبات بطريقة 

 ألفا كرونباخ
 0.737 مقياس التنظيم االن عالي 1

0. مقياس القلق  حالة 2 674 

0. مقياس القلق  سمة 3 650 

 0.772 مقياس القلق 4

0. جميع مجاالت االستبانة**  825 

 
 رونيــاخ أل ـــا ألبعــاد مقيـــاس التنظــيم االن عـــالي معادلـــة  اســتخدامالثيـــات ب  أن معــامست 9يظهــر الجــدو  رقـــم )

ــا؛ إت أن نســية 0.77 -0.65والقلــق تراوحــت مــا غــيل )   وجميعهــا قــيم مرت عــة ومقيولــة ألغــرا  الت ييــق أيةل

  . 0.60قيو  معامل الثيات هي )

ونيـب. وبـذل  يدـون الياحـ  قـد تأكـد مـل   قاغلـة للت3وتكون االستيانة في صورتها النها ية  ما هي في الملحق )

اســتيانة الدراســة ممــا يجعلــه علــب ثقـة تامــة بوــحة االســتيانة وصــسحيتها لتحليــل النتــا ف واإلجابــة صـدف وثيــات 

 علب أسئلة الدراسة واختيار فر ياتها.
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 تصحيح مقاييس الدراسة:  8.3

 مقياس التنظيم االنفعالي: 1.8.3

 . ولإلجابــة 3  فقــرات،  مــا هــو ميــيل فــي الملحــق )10االن عــالي بوــورته النها يــة مــل )تكــون مقيــاس التنظــيم 

أمام  ل فقرة بما اتناس  وقناعتـه حـو  مـد  ان يـاف مةـمون )×  علب فقرات المقياس يةب الم حوص إشارة 

ــا لتـدريف ليدـرت ) ، وهـي )ات ــق   الســياعيLikertهـذه ال قـرة عليــه، وتلـ  علـب تــدريف اتكـون مــل سـيب غـدا ل وفقل

  درجـات، )محااـد  وتع ـب 5  درجات، )ات ـق احيانلـا  وتع ـب )6  درجات، )ات ق  وتع ب )7بلدة  وتع ب )

  1  درجتـان، )أرفـ  بلـدة  وتع ـب )2  درجات، )أرف   وتع ـب )3  درجات، )أرف  أحيانلا  وتع ب )4)

  6فقرات فإن الدرجة الكلية لهذا اليعد تتراو  غيل )  6درجة واحدة، وبما أن مقياس بعد إعادة التقييم اتكون مل)

  درجــة، وهــي أعلــب درجــة يمدــل أن يحوــل عليهــا 42درجــات وهــي أدنــب درجــة يحوــل عليهــا الم حــوص، و)

  منخ ةة، 1-3) :الم حوص، وقد تم تونيب المتوس ات الحساغية لتحداد مستو  التنظيم االن عالي علب اآلتي

  ما ايينه الجدو  اآلتي: ،  55ص ,2017 )اليراهمة،   مرت عة5.01-7  متوس ة، )5-3.01)
 

   يوضح المتوسطات الحسابية لمستوى التنظيم االنفعالي 10الجدول  
 مستوى التنظيم االنفعالي المتوسطات الحسابية

 منخ    3-1)
 متوسط   5-3.01)
 مرت ب  7-5.01)

 

  سمة :-مقياس القلق  حالة 2.8.3

   فقرة مونعة علب قسميل :40القلق لسييلرجر بوورته النها ية مل )تكون مقياس 
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  فقرة  ما 20  فقرة، والقسم الثاني القلق  سمة ويتكون مل )20القسم األو  اتةمل القلق  حالة ويتكون مل )"

 االختيار عيارات مل عيارة كل علبهو مييل في الملحق )ا ، ولإلجابة غلب فقرات المقياس يةب الم حوص 

 علـب الـدرجات قيمـة اللـدة وتتـراو  فـي ةالمت اوتـ األربعـة االختيـارات أحـد أمـام دا ـرة داخـل (X)عسمـة  غو ـب

 "درجة  حد أقوب لكل صورة مـل صـورتي اختيـار حالـة وسـمة القلـق 80 حد أدنب الب  درجة20 مل االختيار

  .779ص ،2011 ،واألحمد )الليسون 

وهـي   10)   غنـد الـب عيـارات موجيـة وييلـر عـددها20وقد قسمت غنود القسم االو  )حالة القلق  واليالر عددها)

وهــي رقــم   10) ، أمــا العيــارات الســليية والتــي ايلــر عــددها 19-16-14-13-10-7-6-4-3-1العيــارات )

(2-5-8-9-11-12-15-17-18-20 .  

  10)عيـــارات ايجاغيـــة و   10)لـــب إ  غنـــد 20أمـــا القســـم الثـــاني )ســـمة القلـــق  فقـــد قســـمت غنـــوده اليـــالر عـــددها)

ــة فــي الينــود التاليــة: العيــارات االيجاغيــة)  ، أمــا 20-19-16-15-11-10-8-5-2-1عيــارات ســليية متمثل

  .2011 ،العاغد)  18-17-14-13-12-9-7-6-54-3العيارات السليية )

وقد صححت االجابة علب المقياس بإع اء أونان مختل ة ليدا ل اإلجابة في المقياسيل ال رعييل طيقال لـدالالتها  

 لب النحو التالي: ع

   درجات. 4  درجات،  ثيرا)3  درجتان، أحيانا)2  درجة واحدة، قليس)1في مقياس القلق  حالة: م لقا)

   درجات.  4  درجات، دا ما)3  درجتان، غاليا)2  درجة واحدة، أحيانا)1وفي مقياس القلق  سمة: م لقا)

ار المرت ــب فيــه الــب قلــق عــا ، وتكــون أونان التــدريف فيــه وهنــا  نوعــان مــل العيــارات، النــوا األو  ويلــير التقــد 

. أمـا النـوا الثـاني فيلـير التقـدار المرت ـب فيـه الـب قلـق مـنخ  ، حيـ  تكـون أونان التـدريف 4-3-2-1كاآلتي:
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 . وقـد اسـتخر  للمقيـاس مسشـرات صـدف 118،ص1997)الزعيي، 1-2-3-4فيه للعيارات معدوسة  االتي : 

 دامه. وثيات لةمان حسل استخ

ال ئــة التــي يوــنف فيهــا اللــخ   إن عسمــات القســم الثــاني، ومــل ثــم ومــل ثــم تجمــب عسمــات القســم األو  مــب

حس  مستو  القلق، بحي  توجد أربب فئات تقاغلها درجة مل القلق ومستو  القلـق، ال ئـة األولـب فـدرجتها توـل 

، أمـا الثانيـة فـدرجتها تتـراو  مـل اتمتب غدرجة منخ ةـة مـل القلـقدرجة ويدون فيها اللخ    20) أقل ملالب 

درجة ومستو  قلقها هو   41/60)درجة ومستو  قلقها طييعي ، غينما ال ئة الثالثة فتتراو  درجتها  20/40)غيل

درجة والتي تمثل مسـتو    61/80) قلق فوف المتوسط، أما ال ئة األخيرة وهي ال ئة الرابعة والتي تيدأ مل درجة

  . 2011 ،العاغد) لقلق لمقياس سييلرجر  او ح مستويات نتا ف ا10القلق اللداد، والجدو )

   يوضح مستويات نتائج القلق لمقياس سبيلرجر11الجدول 

 مستوى القلق درجة القلق الفئات
 قلق منخ   20أقل مل  ال ئة األولب
 طييعيقلق  40 – 20 ال ئة الثانية
 قلق فوف المتوسط 60 – 41 ال ئة الثالثة
 قلق شداد 80 – 61 ال ئة الرابعة

 

 اجراءات الدراسة:  9.3

 تم تن يذ إجراءات الدراسة وفقلا لما الي: حي 

 .الحوو  علب موافقة  لية الوحة العامة ولجنة غرنامف الوحة الن سية والمجتمعية -

 بوورتهما النها ية بعد استخرا  دالالت صدقهما وثياتهما.إعداد مقياسي الدراسة  -
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مـل  وتلـ  بعـد تحداـد عـدد أفـراد مجتمـب الدراسـة الكلـي ،اختيار أفراد عينة الدراسة بال ريقـة )ال يقيـة العلـوا ية  -

 والقدس االستقس خس  الكلوفات الرسمية ألعداد ال لية وتخوواتهم مل دا رة القيو  والتسجيل في جامعتي 

   طاليلا وطاليةل.400حي  غلرت عينة الدراسة )

  استيانة لكل مل مقياس التنظـيم االن عـالي، ومقيـاس قلـق 400تونيب أداتي الدراسة علب أفراد العينة، واليالرة ) -

أداتــي كســمة  بعــد أن تــم غيــان الهــدل مــل الدراســة، وبيــان المعلومــات الكافيــة ل ريقــة االســتجابة علــب -)كحالــة

الدراســـة، وإعسمهـــم بـــأن المعلومـــات التـــي اـــتم الحوـــو  عليهـــا لـــل تســـتخدم إال ألغـــرا  اليحـــ  العلمـــي فقـــط، 

 وستعامل بسرية تامة.

جمــب أداتــي الدراســة وتــدقيقها، والتأكــد مــل صــسحيتها ألغــرا  التحليــل اإلحوــا ي غهــدل اإلجابــة علــب أســئلة  -

ت المناسية في  وء ما توصلت إليه الدراسة مل نتـا ف، وقـد تـم الدراسة، واستخسص النتا ف والخرو  بالتوصيا

اللــروي  بســي  عــدم اكتمــا   اســتيانة 2  اســتيانة، حيــ  تــم اســتيعاد )400  اســتيانة مــل أصــل )398اســترداد)

 فيها  تر  بع  ال قرات دون إجابة.

 

 المعالجة االحصائية :  10.3

بعـــد جمـــب االســـتيانات والتأكـــد مـــل صـــسحيتها للتحليـــل تـــم ترميزهـــا )أي إع ا هـــا أرقامـــا معينـــة ، وتلـــ  تمهيـــدال 

 التحليـل غرنـامفإلدخالها الب جهـان الحاسـوا اآللـي إلجـراء المعالجـات االحوـا ية المناسـية، وتلـ  مـل خـس  

 األسـالي  اسـتخدام تـم وقـد(SPSS) (Statistical Package for the Social Sciences) اإلحوـا ي

 التالية:   اإلحوا ية

 المتوس ات الحساغية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة مل فقرات االستيانة.استخرا   -

 مستقلتيل. عينتيل متوس ات ال روف غيل داللة لكلف مستقلتيل:  لعينتيل  t-Testواختيار )ت  ) -
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 .فأكثر ثسث فئات متوس ات غيل ال روف  داللة لييان  :One-Way ANOVAاألحادي ) التياال تحليل -

  .المقااي فقرات ثيات لمعرفة : Cronbach's Alphaكرونياخ ) معادلة الثيات أل ا -

للتحقق مل صدف االتسـاف الـداخلي غـيل   :Pearson correlation coefficientي غيرسون )امعامل ارتي -

 للمقااي ، ولقياس درجة االرتياي والعسقة غيل المتريرات.فقرات االختيار والدرجة الكلية 
 

 االعتبارات اَلخالقية:  11.3

 الحوو  علب موافقة  لية الوحة العامة ولجنة غرنامف الوحة الن سية والمجتمعية. -

 الحوو  علب موافقة اللجنة األخسقية في األبحاث في جامعة القدس. -

 الحوو  علب موافقة ال لية. -

 السرية والثقة في التعامل مب المعلومات التي تم الحوو  عليها. مان  -

 .ء تحليل الييانات وت سير النتا فالحيادية وعدم التحيز أثنا -
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 الفصل الرابع
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 نتائج الدراسة 
 

راسـة التـي هـدفت إلـب "التنظـيم االن عـالي وعسقتـه بـالقلق لـد   طليـة جـامعتي اتناو  هذا ال وـل عـر  نتـا ف الد ِّ
 ، وفيما الي عر  للنتا ف:االستقس  والقدس"

 النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة:  1.4

ما العالقة بين التنظيم االنفعالي والقلق لةدى طلبةة  جةامعتي االسةتقالل النتائج المتعلقة بالسؤال اَلول:   .1

 والقدس؟

مل أجل اإلجابـة علـب هـذا السـسا  تـم اسـتخرا   معامـل االرتيـاي غيرسـون للمقياسـييل للتعـرل علـب العسقـة غـيل 

 غيرسون. رتياياال معامل اختيار   نتا ف12المتريرات، ويو ح الجدو  )

  : نتائج اختبار معامل االرتباط بيرسون 21جدول  
 معامل االرتباط بيرسون  المقاييس

 مقياس التنظيم االنفعالي
0.367 

 مقياس القلق كحالة
 

 

 معامل االرتباط بيرسون  المقاييس

 مقياس التنظيم االنفعالي
409. 0 

 مقياس القلق كسمة

 .  سمة –)كحالة ظيم االن عالي ومقياس القلق طردية غيل مقياس التنلب هنا  عسقة إيلير الجدو  الساغق 

 االنفعالي التنظيم بين إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد ال**وجاءت هذه لإلجابة على فرضية "
 ".والقدس طلبة جامعتي االستقالللدى  والقلق
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 والقدس؟ االستقالل جامعتي طلبة لدى االنفعالي التنظيم مستوى  المتعلقة بالسؤال الثاني: ماالنتائج  .2

 المئوية والنسية المعيارية واالنحرافات الحساغية المتوس ات استخرا  تم السسا  هذا علب اإلجابة أجل ومل

 تل .   او ح13والجدو  )   فقرات،10األو  )التنظيم االن عالي  والذي يلتمل علب ) للمقياس
 

 االنفعالي التنظيم قياسمل والنسب المئوية يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : 13الجدول  
 مرتبًا ترتيبًا تنازلياً 

 ال قرة الرتية
المتوسط 
 الحساغي*

االنحرال 
 المعياري 

النسية 
 المئوية

 تقييمال

1 
ســـليية )كـــالحزن والرةـــ    بان عـــاالت أقـــلعنـــدما أريـــد أن أشـــعر 

 متوسط 62.4 1.55 4.37  نت أفكر فيه أغير ما

2 
ــا  ــاغ لا فــأنني  علــبأفكــر ب ريقــة تســاعدني  عنــدما أواجــه موق ل

 62.1 1.66 4.35 هاد لااليقاء 
 متوسط

3 
 علب عدم اإلفوا  عنها عندما أشعر بان عاالت سليية أحرص

 متوسط 60.9 1.58 4.26

4 
أغيــر طريقــة ت كيــري عــل  ،يجــاغيإعنــدما أريــد أن أشــعر بان عــا  

 59.0 1.63 4.13 الذي أكون فيه الموقف
 متوسط

5 
اليهجـة  أغيـر مـا )كالسـرور و  عندما أريد أن أشعر بان عا  ايجاغي

 58.6 1.64 4.10 فيه أفكر كنت
 متوسط

 متوسط 58.4 1.76 4.09 حت ي بان عاالتي لن سي.أ 6

7 
 متوسط 58.3 1.61 4.085 سليية فإنني أفكر ب ريقة إيجاغيةدما أشعر بان عاالت عن

8 
 متوسط 58.2 1.54 4.08 لتنظيمها  وسيلة الجأ إلب عدم التعيير عل ان عاالتي

9 
طريقـــة ت كيـــري عـــل الموقـــف  أ ـــيط ان عـــاالتي مـــل خـــس  ترييـــر

 متوسط 58.0 1.59 4.06 أكون فيه الذي

 1.85 3.67 حذرلا في التعيير عنها بان عاالت ايجاغية أكون عندما أشعر  10
 متوسط 52.4

 متوسذ 58.6 0.891 4.10 )فقرات القياس مجتمعة  االنفعالي لتنظيمالمتوسذ الكلي ل 
  .α= 0.05)االرتياي دا  إحوا يال عند مستوي داللة  *
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سلبية   ةالحزن  عندما أريد أن أشعر بانفعاالت أقل" ال قرة التي تن  علـبتلير نتا ف الجدو  الساغق إلب أن 

قد حانت علب  أعلب المتوس ات الحساغية و ان متوس ها الحسـاغي يسـاوي " كنت أفكر فيه والغضب  أغير ما

 هاد لـااليقـاء  علـبأفكـر ب ريقـة تسـاعدني  عندما أواجه موق لا  ـاغ لا فـأنني   ثم ال قرة التي تن  علب 4.37)

عنةةةدما أشةةعر بانفعةةةاالت " ،  فــي حــيل حوــلت ال قـــرة التــي تــن  علــب 4.35حيــ   ــان المتوســط الحســـاغي )

  3.67علب أدنب المتوس ات الحساغية و ان متوس ها الحساغي يساوي ) "حذًرا في التعبير عنها ايجابية أ ون 

االستقس  والقدس  ما اسحي مل  جامعتيطلية مل وجهة نظر  االن عالي التنظيم مستو  ومل تل  يمدل تأكيد 

 .  وهي متوس ة4.10خس  الجدو  الساغق ان المتوسط العام الستجابات الميحوثيل قد غلرت )

 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ما مستوى القلق لدى طلبة جامعتي االستقالل والقدس؟  .3

 المئويــة والنســية المعياريــة واالنحرافــات الحســاغية المتوســ ات اســتخرا  تــم الســسا  هــذا علــب اإلجابــة أجــل ومــل

  14والجــدو  )   فقــرات لكــل مقيــاس،20الثــاني )القلــق  حالــة  و)القلــق  ســمة  والــذي يلــتمل علــب ) لمقيــاس

 تل .   او ح15و)

القلق   حالة . مرتبًا ترتيبًا  مستوى يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل  :41الجدول  
 تنازلياً 

 

 الفقرة الرتبة
المتوسذ 
 الحسابي*

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

 

 تقييمال

 متوسط 70.8 0.909 2.83 اشعر بالثقة بالن   1

 متوسط 67.8 0.984 2.71 اشعر بالقناعة 2

 متوسط 67.5 0.911 2.70 اشعر بالسرور 3

 متوسط 67.3 0.85 2.69 باألمانأشعر  4
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 متوسط 66.3 0.985 2.65 اشعر بالر ا 5

 متوسط 65.5 0.869 2.62 راحة اليا اشعر بال مأنينة و  6

 متوسط 65.0 0.87 2.60 اشعر باالستقرار 7

 متوسط 63.5 0.911 2.54 اشعر باالرتيا  8

 متوسط 63.0 0.98 2.52 انني عويياشعر  9

 متوسط 62.5 0.935 2.50 اشعر بالقلق لتوقب حدوث ملاكل 10

 متوسط 61.8 0.868 2.47 اشعر بانني ملوش 11

 متوسط 61.0 0.903 2.44 اشعر باالسترخاء 12

 متوسط 60.8 0.923 2.43 اشعر ان اعواغي ملدودة 13

 متوسط 60.8 0.927 2.43 انا شداد العويية 14

 متوسط 60.5 0.909 2.42 اشعر باالنزعا  15

 متوسط 58.5 0.865 2.34 انا متوتر 16

 متوسط 58.3 0.893 2.33 اشعر باال  راا 17

 متوسط 57.8 0.911 2.31 اشعر بانني متردد 18

 متوسط 56.8 1.024 2.27 اشعر بالهدوء  19

 متوسط 56.5 0.984 2.26 اشعر انني خا ف جدا 20

 متوسذ 62.5 0.344 2.50 كحالة  فقرات القياس مجتمعة  -القلق
  .α= 0.05)االرتياي دا  إحوا يال عند مستوي داللة * 

 

 المتوس ات أعلب قد حانت علب "شعر بالثقة بالنفسأ"اتةح مل نتا ف الجدو  الساغق أن ال قرة التي تن  علب 

حيــ   ــان  "بالقناعةةةشةةعر "أ   ثــم ال قــرة التــي تــن  علــب 2.83الحســاغي يســاوي ) الحســاغية و ــان متوســ ها

علــب أدنــب  "شةةعر اننةةي خةةائ  جةةداً أ" ،  فــي حــيل حوــلت ال قــرة التــي تــن  علــب 2.71المتوســط الحســاغي )

القلـق  حالـة مـل  مسـتو    ومـل تلـ  يمدـل تأكيـد 2.26الحسـاغي يسـاوي ) المتوس ات الحساغية و ان متوس ها
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االســــتقس  والقــــدس  مــــا اسحــــي مــــل خــــس  الجــــدو  الســــاغق ان المتوســــط العــــام  جــــامعتيطليــــة وجهــــة نظــــر 

 ة.  وهي متوس 2.50الستجابات الميحوثيل قد غلرت )

 القلق   سمة  مستوى المعيارية ليوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات  : 15الجدول  
 مرتبًا ترتيبًا تنازلياً 

 الفقرة الرتبة
المتوسذ 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

 لتقييما

 متوسط 67.1 1.36 2.69 أتمنب أن أكون سعيدال  ما ايدو علب االخريل 1
 متوسط 66.6 0.91 2.66 أشعر بالر ا عل ن سي 2
 متوسط 65.4 0.93 2.62 باألمانأشعر  3
 متوسط 64.7 0.89 2.59 أنا سعيد 4
 متوسط 64.5 0.93 2.58 أشعر بالر ا 5
 متوسط 63.4 0.84 2.54 أنا شخ  ثاغت )مستقر  6
 متوسط 62.8 0.86 2.51 أشعر بالراحة 7
 متوسط 61.0 0.92 2.44 أنا هادئ وال أن عل بسرعة 8
 متوسط 61.0 0.95 2.44 التوتر عندما أفكر في هموميتوييني حالة مل  9
 متوسط 58.8 0.77 2.35 أشعر بالعويية وعدم االستقرار 10
 متوسط 58.7 0.82 2.35 أقلق علب أشياء  ثيرة ال تستحق االهتمام 11
 متوسط 58.5 0.91 2.34 أتخذ القرارات بسهولة 12
 متوسط 58.4 0.85 2.34 وتزعجنيتدور بخاطري بع  األفكار غير المهمة  13
 متوسط 58.4 0.90 2.34 لدي أفكار مزعجة 14

15 
أشعر أن الوعوبات تتراكم علي بحي  ال أست يب 

 الترل  عليها
 متوسط 58.2 0.89 2.33

16 
ة األشياء المخيية لامل لدرجة أنني ال  أتأثر بلدل

 أست يب استيعادها مل ت كيري 
 متوسط 57.8 0.86 2.31
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 متوسط 55.2 0.92 2.21 أشعر أنني غير  فء 17
 متوسط 53.8 0.97 2.15 تنقوني الثقة بالن   18
 متوسط 53.6 0.95 2.15 أشعر بأنني فاشل 19
 متوسط 57.7 0.99 2.31 أشعر بالسرور 20

 
)فقرات القياس كسمة  -المتوسذ الكلي للقلق

 مجتمعة 
 متوسذ 62.3 0.336 2.41

  .α= 0.05)االرتياي دا  إحوا يال عند مستوي داللة  *
 

قـد  "أتمنى أن أ ون سعيدا كما يبدوا علةى اخخةرين"أن ال قرة التي تن  علـب تةح مل نتا ف الجدو  الساغق ا

   ثـم ال قـرة التـي تـن  علـب 2.69الحسـاغي يسـاوي ) حانت علـب  أعلـب المتوسـ ات الحسـاغية و ـان متوسـ ها

        ،  فــي حــيل حوــلت ال قــرة التــي تــن  علــب2.66حيــ   ــان المتوســط الحســاغي ) "أشةةعر بالرضةةا عةةن نفسةةي"

  ومـل تلـ  يمدـل 2.31الحسـاغي يسـاوي ) علـب أدنـب المتوسـ ات الحسـاغية و ـان متوسـ ها "بالسةرورشعر أ "

االســتقس  والقــدس  مــا اسحــي مــل خــس  الجــدو   جــامعتيطليــة القلــق  ســمة مــل وجهــة نظــر  مســتو  تأكيــد 

   وهي متوس ة.2.41الساغق ان المتوسط العام الستجابات الميحوثيل قد غلرت )
 

 

 القلقمجاالت مقياس لالجدول التالي يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية *
 :والمقياس ككل مرتبًا تنازلياً  سمة  -  حالة

 تقييمال النسبة المئوية االنحراف المعياري  المتوسذ الحسابي* الفقرة الرتبة

 متوسط 62.5 0.344 2.50  حالة -القلق 1

 متوسط 60.3 0.336 2.41  سمة -القلق 2

 متوسذ 61.5 0.294 2.46 القلق  فقرات القياس مجتمعة 
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 النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة:  2.4
 

 النتائج المتعلقة بالفرضية اَلولى: .1

 والقلةق في مستوى التنظيم االنفعالي (α ≤ 0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  سمة  لدى طلبة جامعتي االستقالل والقدس تعزى لمتغير الجامعة.-  حالة

  .16) ،  ما اتةح في الجدو لمجموعتيل مستقلتيل  Tولإلجابة علب ال ر ية استخدمت الياحثة اختيار )

 الجامعة." لمجموعتين مستقلتين؛ لفحص داللة الفروق تبعا لمتغير Tنتائج اختبار " : يوضح 16الجدول  

المتغير  اسم المجال
 المستقل

المتوسذ  عدد االستمارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى  tقيمة 
 الداللة

مقياس التنظيم 
 االنفعالي

جامعة 
 االستقس 

100 4.06 .9730 

-0.529 .5970 

 8480. 4.11 300 جامعة القدس

 القلقمقياس 

القسم اَلول: 
 القلق كحالة

جامعة 
 االستقس 

100 2.48 .339 -1.187 

 

.2360 

 
 344. 2.53 300 جامعة القدس

 القسم الثاني:
 القلق كسمة

جامعة 
 االستقس 

100 2.34 .338 

-2.679 .0080 

 325. 2.44 300 جامعة القدس

  .α= 0.05)االرتياي دا  إحوا يال عند مستوي داللة  *
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ة توجد فروف تات داللة إحوـا ية عنـد مسـتو  الداللـال ي تقو  انه "تال ر ية ال ب قيو لإيلير الجدو  الساغق 

(α≤0.05 كســمة  لــد  طليــة جــامعتي االســتقس  والقــدس تعــز  -  فــي مســتو  التنظــيم االن عــالي والقلق)كحالــة

لمتريرات الدراسة الجامعة". في مقياس التنظيم  االن عالي ومقياس القلق  حالة ورفةها في مقياس القلق  سـمة 

 إت جاء مستو  الداللة  التالي: 

ـــاس التنظـــيم االن عـــالي  • ـــر مســـتو  الدمقي ـــب أ .  وهـــو 0597)اللـــة غل  قيـــو   ممـــا يعنـــي α=0,05مـــل ) عل

 . ال ر ية

 مقياس القلق:  •
 

  ممــــا يعنــــي قيــــو  α=0,05علــــب مــــل )أ   وهــــو .236)  غلــــر مســــتو  الداللــــةالقســــم األو : القلــــق  حالــــة؛  -

 ال ر ية. 

  رفـــ   ممـــا يعنـــي α=0,05مـــل )قـــل أ.  وهـــو 008غلـــر مســـتو  الداللـــة )الثـــاني : القلـــق  ســـمة؛ المجـــا   -

  فـي حـيل 2.44وتأتي ال روف لوالح جامعـة القـدس ات غلـر المتوسـط الحسـاغي إلجابـات ال ليـة )ال ر ية. 

 ، بمعنـب أن مسـتو  القلـق  سـمة لـد  طليـة 2.34ة االستقس  )غلر المتوسط الحساغي إلجابات طلية جامع

 جامعة القدس مقارنة ب لية جامعة االستقس .

 

 النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية:  .2

فةةي مسةةتوى التنظةةيم االنفعةةالي  (α ≤ 0.05) عنةةد مسةةتوى الداللةةةال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية 

 لدى طلبة جامعتي االستقالل والقدس تعزى لمتغير الجنس. سمة   -والقلق  حالة

  .17،  ما اتةح في الجدو  )لمجموعتيل مستقلتيل  Tولإلجابة علب ال ر ية استخدمت الياحثة اختيار )
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 الجنس." لمجموعتين مستقلتين؛ لفحص داللة الفروق تبعا لمتغير Tنتائج اختبار " : يوضح 17الجدول  

المتغير  اسم المجال
 المستقل

االنحراف  المتوسذ الحسابي عدد االستمارات
 المعياري 

مستوى  tقيمة 
 الداللة

مقياس التنظيم 
 االنفعالي

 848. 4.08 236 ت ر

-0.607 .5440 
 926. 4.13 164 أنثب

 القلقمقياس 

القسم اَلول: 
 القلق كحالة

 302. 2.47 236 ت ر

-3.230 
.0010 

 386. 2.59 164 أنثب 

 القسم الثاني:  
 القلق كسمة

 329. 2.43 236 ت ر
.7540 .4510 

 334. 2.40 164 أنثب

  .α= 0.05)االرتياي دا  إحوا يال عند مستوي داللة  *
 

ة توجد فروف تات داللة إحوـا ية عنـد مسـتو  الداللـال نه "أي تقو  تال ر ية ال ب قيو يلير الجدو  الساغق ال

(α≤0.05كســمة  لــد  طليــة جــامعتي االســتقس  والقــدس تعــز  -  فــي مســتو  التنظــيم االن عــالي والقلق)كحالــة

لمترير الجن ". في مقياس التنظيم  االن عالي  ومقياس القلق  حالة في حيل ترفةها في مقياس القلـق  سـمة. 

 إت جاء مستو  الداللة  التالي: 

 قيــــو   ممــــا يعنــــي α=0,05مــــل ) علــــب أ .  وهــــو 544) غلــــر مســــتو  الداللــــةمقيــــاس التنظــــيم االن عــــالي  •

 ال ر ية. 

  ممـا يعنـي α=0,05مـل )أقـل .  وهـو 001غلـر مسـتو  الداللـة )القسم األو : القلق  حالة؛   مقياس القلق: -

  فـي 2.59وتـأتي ال ـروف لوـالح اإلنـاث علـب الـذ ور إت غلـر المتوسـط الحسـاغي لإلنـاث )ال ر ية.  رف  

  .2.47للذ ور )حيل غلر 
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   مما يعني قيو  ال ر ية. α=0,05علب مل )أ .  وهو 451غلر مستو  الداللة )الثاني: القلق  سمة؛  لقسما -
 

 النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة:  .3

فةةي مسةةتوى التنظةةيم االنفعةةالي  (α ≤ 0.05) عنةةد مسةةتوى الداللةةةال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية 

 لدى طلبة جامعتي االستقالل والقدس تعزى لمتغير نوع الكلية. سمة  -والقلق  حالة

  .18،  ما اتةح في الجدو  )لمجموعتيل مستقلتيل  Tولإلجابة علب ال ر ية استخدمت الياحثة اختيار )

 نوع الكلية." لمجموعتين مستقلتين؛ لفحص داللة الفروق تبعا لمتغير Tنتائج اختبار " : يوضح 18الجدول  
 اسم 
 المجال

المتغير 
 المستقل

 عدد 
 االستمارات

االنحراف  المتوسذ الحسابي
 المعياري 

مستوى  tقيمة 
 الداللة

مقياس التنظيم 

 االنفعالي

 7240. 4.12 153 كلية الحقوف 
.3200 .0850 

 9650. 4.09 247 كلية اآلداا

 مقياس القلق

 القسم اَلول: 
 القلق كحالة 

 364.- 313. 2.51 153 كلية الحقوف 

 
.7070 

 361. 2.52 247 كلية اآلداا

 
 القسم الثاني:
 القلق كسمة 

 275. 2.42 153 كلية الحقوف 

.1550 .8770 
 361. 2.42 247 كلية اآلداا

  .α= 0.05)االرتياي دا  إحوا يال عند مستوي داللة  *
 

ة توجد فروف تات داللة إحوـا ية عنـد مسـتو  الداللـ النه "أي تقو  تال ر ية الب قيو  يلير الجدو  الساغق ال

(α≤0.05تعز   كسمة  لد  طلية جامعتي االستقس  والقدس-  في مستو  التنظيم االن عالي والقلق)كحالة 

 لمترير نوا الكلية". في مقياس التنظيم  االن عالي ومقياس القلق إت جاء مستو  الداللة  التالي: 
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   مما يعني قيو  ال ر ية. α=0,05علب مل )أ وهو .  085) غلر مستو  الداللةمقياس التنظيم االن عالي  •

 مقياس القلق:  •

   مما يعني قيو  ال ر ية. α=0,05علب مل )أ .  وهو 707غلر مستو  الداللة )القسم األو : القلق  حالة؛  -

قيو    مما يعني α=0,05علب مل )أ .  وهو  877غلر مستو  الداللة )الثاني : القلق  سمة؛  لقسما -

 ال ر ية.

 

 النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة:  .4

 االنفعةةالي التنظةةيم مسةةتوى  فةةي  α ≤ 0.05  الداللةةة مسةةتوى  عنةةد إحصةةائية داللةةة ذات فةةروق  توجةةد ال

 .السكن الدائم مكان لمتغير تعزى  والقدس االستقالل جامعتي طلبة لدى   سمة- حالة والقلق

 ،  ما اتةح One-Way ANOVA)تحليل التياال االحادي ولإلجابة علب ال ر ية استخدمت الياحثة اختيار

  .19في الجدو  )

 مكان السكن الدائم. تحليل التباين االحادي؛ لفحص داللة الفروق تبعا لمتغير اختبارنتائج  : يوضح 19الجدول  

 عدد االستبانات المتغير المجال الرقم
المتوسذ 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

 مقياس التنظيم االنفعالي .1

 0.722 4.00 44 البادية

 1.029 4.19 80 مخيم

 0.876 4.14 180 قرية

 0.817 4.01 96 مدينة

 مقياس القلق كحالة 2
 0.309 2.54 44 البادية

 0.333 2.51 80 مخيم
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 0.341 2.51 180 قرية

 0.373 2.52 96 مدينة

 مقياس القلق كسمة 3

 0.304 2.46 44 البادية

 0.342 2.43 80 مخيم

 0.346 2.41 180 قرية

 0.306 2.41 96 مدينة

 

مجموع  التباينمصدر  لمجالا
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسذ 
 المربعات

 مستوى الداللة Fقيمة  

مقياس التنظيم 
 االنفعالي

 7030. 3 2.109 غيل المجموعات

.9070 

 

.4380 

 
 7750. 396 306.961 خس  المجموعات

  399 309.070 المجموا

 القلقمقياس 

القسم  اَلول: 
 القلق كحالة

 012. 3 035. المجموعاتغيل 
.0990 

 

.9610 

 

 118. 396 46.909 خس  المجموعات

  399 46.944 المجموا

القسم الثاني: 
 القلق كسمة

 045. 3 135. غيل المجموعات
.4110 

 

.7450 

 

 110. 396 43.498 خس  المجموعات

  399 43.634 المجموا

  .α= 0.05)االرتياي دا  إحوا يال عند مستوي داللة  *
 

 ةتوجد فروف تات داللة إحوا ية عند مستو  الدالل الي تقو  انه "تال ر ية الب قيو  يلير الجدو  الساغق ال

(α≤0.05لية جامعتي االستقس  والقدس التي تعز  كسمة  لد  ط-  في مستو  التنظيم االن عالي والقلق)كحالة 

 لمترير مدان السدل الدا م". في مقياس التنظيم االن عالي ومقياس القلق إت جاء مستو  الداللة  التالي: 
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   مما يعني قيو  ال ر ية. α=0,05.  وهو اعلب مل )438)غلر مستو  الداللة مقياس التنظيم االن عالي  •

 مقياس القلق:  •
   مما يعني قيو  ال ر ية. α=0,05علب مل )أ .  وهو 961غلر مستو  الداللة )القسم األو : القلق  حالة؛  -
  مما يعني قيو  α=0,05علب مل )أ .  وهو 745غلر مستو  الداللة )الثاني : القلق  سمة؛  لقسما -

 ال ر ية.
  

 النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة: .5

فةةي مسةةتوى التنظةةيم االنفعةةالي  (α ≤ 0.05) عنةةد مسةةتوى الداللةةةال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية 

 مستوى دخل اَلسرة.لدى طلبة جامعتي االستقالل والقدس تعزى لمتغير  سمة   -والقلق  حالة

 ،  ما اتةح One-Way ANOVA)تحليل التياال االحادي ولإلجابة علب ال ر ية استخدمت الياحثة اختيار

  .20في الجدو  )

 مستوى دخل اَلسرة. لفحص داللة الفروق تبعا لمتغير تحليل التباين االحادي؛ اختبارنتائج يوضح  : 20الجدول  

 عدد االستبانات المتغير المجال الرقم
المتوسذ 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 التنظيم االنفعاليمقياس  .1

 0.735 3.84 49 1000أقل من 

 0.942 4.12 123 2000-1000من 

 0.820 4.06 108 3000-2001من 

 0.905 4.22 120 3000أ ثر من 

 مقياس القلق كحالة 2
 0.283 2.52 49 1000أقل من 

 0.350 2.50 123 2000-1000من 
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 0.349 2.51 108 3000-2001من 

 0.355 2.54 120 3000أ ثر من 

 مقياس القلق كسمة 3

 0.313 2.41 49 1000أقل من 

 0.316 2.43 123 2000-1000من 

 0.348 2.41 108 3000-2001من 

 0.340 2.42 120 3000أ ثر من 

 
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسذ 
 المربعات

 الداللةمستوى  Fقيمة  

مقياس التنظيم 
 االنفعالي

 1.797 3 5.391 غيل المجموعات
2.343 

 

.073 

 
 767. 396 303.679 خس  المجموعات

  399 309.070 المجموا

 مقياس القلق
القسم  اَلول: 
 القلق كحالة

 037. 3 111. غيل المجموعات
.313 

 

.816 

 

 118. 396 46.833 خس  المجموعات

  399 46.944 المجموا

 :القسم الثاني
 القلق كسمة

 004. 3 013. غيل المجموعات
.039 

 

.990 

 

 110. 396 43.621 خس  المجموعات

  399 43.634 المجموا

  .α= 0.05)االرتياي دا  إحوا يال عند مستوي داللة  *
توجد فروف تات داللة إحوا ية عند مستو  ال ي تقو  انه " تال ر ية ال ب قيو  يلير الجدو  الساغق ال

  كسمة  لد  طلية جامعتي االستقس  والقدس-  في مستو  التنظيم االن عالي والقلق)كحالةα≤0.05)ة الدالل

 تعز  لمترير مستو  دخل األسرة ". في مقياس التنظيم االن عالي ومقياس القلق إت جاء مستو  الداللة  التالي: 

   مما يعني قيو  ال ر ية.α=0,05علب مل )أ .  وهو 073)غلر مستو  الداللة مقياس التنظيم االن عالي  •
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 مقياس القلق:  •

   مما يعني قيو  ال ر ية. α=0,05علب مل )أ .  وهو 816غلر مستو  الداللة )القسم األو : القلق  حالة؛  -
  مما يعني قيو  α=0,05علب مل )أ .  وهو 990غلر مستو  الداللة )الثاني: القلق  سمة؛  لقسما -

 ال ر ية. 
 

 النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة:  .6

 االنفعةةالي التنظةةيم مسةةتوى  فةةي  α ≤ 0.05  الداللةةة مسةةتوى  عنةةد إحصةةائية داللةةة ذات فةةروق  توجةةد ال

 .لألبوين االجتماعية الحالة لمتغير تعزى  والقدس االستقالل جامعتي طلبة لدى    سمة- حالة والقلق

  ،  مــا One-Way ANOVA)تحليــل التيــاال االحــادي الياحثــة اختيــارولإلجابــة علــب ال ر ــية اســتخدمت 
  .21اتةح في الجدو  )

 .لألبوينالحالة االجتماعية  لفحص داللة الفروق تبعا لمتغير تحليل التباين االحادي؛ اختبارنتائج  : يوضح 21الجدول  
 االنحراف المعياري  المتوسذ الحسابي عدد االستبانات المتغير المجال الرقم

1. 
مقياس التنظيم 
 االنفعالي

 0.888 4.12 317 متزوجين

 0.825 3.95 60 مطلقين

 0.902 4.26 23 أرملين

2 
مقياس القلق 
  حالة

 0.343 2.53 317 متزوجين

 0.377 2.46 60 مطلقين

 0.217 2.54 23 أرملين

3 
مقياس القلق 
  سمة

 0.338 2.42 317 متزوجين

 0.328 2.42 60 مطلقين

 0.231 2.43 23 أرملين
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مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسذ 
 المربعات

 مستوى الداللة Fقيمة  

مقياس التنظيم 
 االنفعالي

 1.004 2 2.009 غيل المجموعات
1.299 

 

.2740 

 
 773. 397 307.061 خس  المجموعات

  399 309.070 المجموا

 مقياس القلق

القسم  اَلول: 
 136. 2 272. غيل المجموعات القلق كحالة

.8930 

 

.4130 

 153. 97 14.793 المجموعات خس  

  99 15.065 المجموا

 
 :القسم الثاني
 القلق كسمة

 218. 2 436. غيل المجموعات

.7170 

 

.4910 

 

 304. 96 29.215 خس  المجموعات

  98 29.652 المجموا

 165. 95 15.668 خس  المجموعات

  97 16.161 المجموا

  .α= 0.05)االرتياي دا  إحوا يال عند مستوي داللة  *
 

 ةتوجد فروف تات داللة إحوا ية عند مستو  الداللال ي تقو  انه " تال ر ية الب قيو  يلير الجدو  الساغق ال

(α≤0.05  التي تعز   كسمة  لد  طلية جامعتي االستقس  والقدس-التنظيم االن عالي والقلق)كحالة  في مستو 

 لمترير الحالة االجتماعية لاغويل". في مقياس التنظيم االن عالي ومقياس القلق إت جاء مستو  الداللة  التالي: 

 :مقياس التنظيم االن عالي •

   مما يعني قيو  ال ر ية. α=0,05علب مل )أ .  وهو 274)غلر مستو  الداللة  

 مقياس القلق:  •
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   مما يعني قيو  ال ر ية. α=0,05علب مل )أ .  وهو 413غلر مستو  الداللة )القسم األو : القلق  حالة؛  -
  مما يعني قيو  α=0,05علب مل )أ .  وهو 491غلر مستو  الداللة )الثاني: القلق  سمة؛  لقسما -

 ال ر ية. 

 

 النتائج المتعلقة بالفرضية السابعة:  .7

 االنفعةةالي التنظةةيم مسةةتوى  فةةي  α ≤ 0.05  الداللةةة مسةةتوى  عنةةد إحصةةائية داللةةة ذات فةةروق  توجةةد ال

 .اَلسرة داخل الشخص ترتيب لمتغير تعزى  والقدس االستقالل جامعتي طلبة لدى    سمة- حالة والقلق

  ،  مــا One-Way ANOVA)تحليــل التيــاال االحــادي ال ر ــية اســتخدمت الياحثــة اختيــارولإلجابــة علــب 
  .22اتةح في الجدو  )

 .اَلسرة داخل الشخص ترتيبلفحص داللة الفروق تبعا  تحليل التباين االحادي؛ اختبارنتائج  : يوضح 22الجدول  

 عدد االستبانات المتغير المجال الرقم
المتوسذ 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

1. 
مقياس التنظيم 
 االنفعالي

 0.993 4.16 129 اَل بر

 0.845 4.11 190 اَلوسذ

 0.764 4.00 81 اَلصغر

 مقياس القلق كحالة 2

 0.338 2.52 129 اَل بر

 0.355 2.52 190 اَلوسذ

 0.326 2.51 81 اَلصغر

 مقياس القلق كسمة 3

 0.342 2.42 129 اَل بر

 0.333 2.41 190 اَلوسذ

 0.311 2.43 81 اَلصغر
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مجموع  مصدر التباين لمجالا
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسذ 
 المربعات

 مستوى الداللة Fقيمة 

مقياس التنظيم 
 االنفعالي

 646. 2 1.292 غيل المجموعات
.8330 

 

.4350 

 
 775. 397 307.778 خس  المجموعات

  399 309.070 المجموا

 القلقمقياس 
القسم  اَلول: 
 القلق كحالة

 006. 2 011. غيل المجموعات
.0470 

 

.9540 

 
 118. 397 46.933 خس  المجموعات

  399 46.944 المجموا

القسم الثاني: 
 القلق كسمة

 1020. 011. 2 022. غيل المجموعات

 

.9030 

 
 110. 397 43.611 خس  المجموعات

  399 43.634 المجموا

  .α= 0.05 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *
 

ــ توجــد فــروف تات داللــة إحوــا ية عنــد مســتو  ال ي تقــو  انــه " تــال ر ــية ال ب قيــو  يلــير الجــدو  الســاغق ال

االســتقس  والقــدس كســمة  لــد  طليــة جــامعتي -  فــي مســتو  التنظــيم االن عــالي والقلق)كحالــةα≤0.05)ة الداللــ

في مقياس التنظيم االن عالي ومقياس القلق إت جاء مستو  الداللـة  .األسرة " داخل اللخ  ترتي  تعز  لمترير

 كالتالي: 

   مما يعني قيو  ال ر ية. α=0,05علب مل )أ .  وهو 435)غلر مستو  الداللة مقياس التنظيم االن عالي  •

 مقياس القلق:  •

   مما يعني قيو  ال ر ية. α=0,05علب مل )أ  .  وهو954)غلر مستو  الداللة القسم األو : القلق  حالة؛  -

   مما يعني قيو  ال ر ية. α=0,05علب مل )أ وهو .  903)غلر مستو  الداللةالثاني: القلق  سمة؛  لقسما -
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 الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مناقشة نتائج الدراسة 
 

يتناال ه ااالف ف منااش  نلنتااج ف نتاالصل ف تااا الدااسة ف  ضاال ف تمفطااج مااا ئاال   اال ااا     اا   اا   طاا سج   م  اال يسااا 

  نلنتج اله ف نتلصل  بلإلئلمج ف ى ف تلد لت ف تا جل ت ما ئل  اله ف نتلصل.
 

 مناقشة النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة:  1.5

 

 جــامعت  طلبــة لــد  القلــ   االنفعــال  التنظــي العالقــة نــي   مــامناقشــة النتــائج المتعلقــة بالألــ:ا  ا   :  -

 ؟االستقال   القدس

فمابل  ااج    نااج   قبااج( ياا    ن االا ف تنلاا   فاسمااال ا   ن االا ف نساا   ااى  جاالق   نااج ف( 12 شاالم ف واات ه  

 كحل ج  كس ج(    ث  ن كس ال افق ف تنلا   فاسماال ا افق ف نسا   اتر ف ما ق  ف احا  داح  .  اتا   ف بل  اج  ا  

 اتا خاا ه قمفطااج ف  تلطااحلت ف حساالي ج  مااش  اا  ف  ن لطاا    ن ف تمجااج ف مس ااج  ستنلاا   فاسمااال ا  ااتر  سبااج جاال

فاطااااتن ه  ف نااااتا كلسااااة  تلطااااحج. مااااا  اااا   كلسااااة مااااا  ن اااالا ف نساااا  كحل ااااج  ل باااال   ام (  ف نساااا  كساااا ج 

    لسل  تلطط(. 

 ف تا  شلمت ستلصل قمفطاتض  ف اى  جالق  (2015 (   طسلم 2017  فطس  نت وج    قمفطج كش     اله ف   اتم 

ف لي يت م ما ف حسبج  ل يا   بواأ  ن بلضا  ف ب لضا   ااز  ف بل  ج ذ ك ست وج  تر ف ن فع  .  نج فمابل  ج

ف  تاااالفان فسمال  اااالم   اااال  س وت اااا   اااا  ن اااالق    حاااالم مااااا ف لنااااة ف اااالي باتاااا  ض  ف نساااا  مااااا ف اتياااات  اااا  ف  لفناااا  

ف ول ا اج  ا   ك ا    ف اش ف ح الي  ا  اج   فتعد  لمرحلةد   خا ه   الاض  ف ول ا اج  ف ضغل لت ف تا ب ا  ن يضال
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  ال  ضال  اا  ق م مصا   ماا داانش شانا ج ف حل ااأ  احتيات  ساتنبس  ف  ضنااا     ال اااز قه فباله  ا  كاا  كب ا   اا  

 .ف  ضلمفت ف اس  ج  ف ا س ج  ف تان ج ذفت فآلثلم با تي ف  تر

 التنظـي  ني  إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد "ال** جاءت هذه لإلجابة على مناقشة نتيجة الفرضية 

  القل  لد  طلبة جامعت  االستقال   القدس".  االنفعال 
 

 ما مألتو  التنظي  االنفعال  لد  طلبة جامعت  االستقال   القدس؟مناقشة النتائج المتعلقة بالأل:ا  الثان :  -

فاسمال ا  اتر  سباج جال اتا فاطاتن ه  ف ناتا ( ف ى  ن ف  تلطط ف حسليا   ستلر ف تنل   13 شلم ف وت ه  

كلن ب ستلر  تلطط.   ل بانا فن ف حسبج يت تالن بتا     ف تنلا   فاسماال ا  اتلفما  االه ف نت واج  كاش  ا  

(   ث ق ة اساك ف تمفطالت ف اى  جالق  ساتلر  تلطاط 2016(    انلب 2017(  ف ب فا ج 2018قمفطج  ملسج 

   فاسماااال ا  ك اال فن   ساااأ ف تمفطاالت ف تاااا ااا     ضااال مااا ف تمفطااالت ف ساالبنج كااالن  ااتر  مااا فق ف ا نااج ماااا ف تنلاا

(  ف تاا اان  9 ستلر ف تنل   فاسمال ا يت ف ح  ل ي   ف  تلطط  ف و ات.   ا  خا ه ف وات ه فاضا   ن ف منا ي  

سااا   ساااى د نااات ل  شاااا  بلسماااالات طاااسب ج   ااا ن  ساااى  اااتم فامنااالح  نضااالد  ساااى   ساااى  تلطاااط  ساااليا فذ ي

 4.27.) 

 ااااز  ف بل  ااج  ن اااله ف نت وااج اااا ست وااج  ب ا ااج   اال بحاا ن  س اا  فاسساالن ف ا  ااا ف لضاالم ب لضاا  ف ناا بج 

(  ف تااا ااان   سااى د ناات ل  شااا  بلسمااالات فبولي ااج  كاالن  االمف مااا ف تاب اا  1  لئا  ذفت ف واات ه  ن ف مناا ي  

ف بل  ااج ست وااج ذ ااك ف ااى  جاالق  ب اااج  نسااو ج  اا  (   ااااز  3.67 نضاالد  سااى  نااش  تلطااط  سااليا فذ يساا   

ف نت وااج ف ساالبنج مم اال بحاا ن ف حل ااأ  سااى ئاابط فسمالاااا  ف سااسب ج ااال  بضاال ا ب تسااك  ي  االس   اا  ف ضاالم 

فسمالااااا  فابولي اااج. ا طااا  ل   ن ااااله ف تمفطاااج اتنااال ه م اااج ف تااابلب ف  اااا  م   بحاااأ ف ح ااالي  ف نتااال   ف ح ل اااج 

 طسلك لاض  بتحش  مضش.   ما ف ى ف تحح  يتماض  ف اس  ج  ن نتمفاض   ف حلس لاض   فاسح ق م ضل  ك ل
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ك ل فن  سبج ف ول الت ب   ن ب   سج    فاازفن  ف تنل     سمالات مض  ااحال    ساج ف   فاناج   دابحلف ماا 

بغ طااضل فاااال ا  نااة  ساان      اا  ف تناا ملت ف تااا بنل االن يضاال  فسح ناال  اا   باات  ف ح  ااج  ف  ساان   ج ف تااا 

 ف ول االت ماا سمالا فايناال  م ناب  ف حل اأ  اا  ماا فخت الم  اال ي  ات  ف تاب ا   اا   ممالمه   تال  ه  طااسلك لا  

ك اال بتاال     ماا  ئاا    ساا   ساان ه  اا  اناا ملا  م ياات  اا   ن اماالن ف تناا ملت  نلطاابج  س لناا   ا اتاااتر 

ف ال  ااج  سااى ف ااتحح  مااا اناا ملاض   ف ت   ااز ياا    ناالق فآلخاا     ا ف  حلاالمفت   اال ك متوااتا   ااتيض  ف  نااتمي 

ف نلفب  ف احأ       ل يتلفم      لقفت  انل  ت ف  وت     ل ينلم     ل بواسض  بنتم ن  اال ن طاسلك لت 

 اتنلطأ    ف  لن   ف ب  ج ف تا با تلن م ضل.

 اا   ل ااأ ف  تمطااج  مضاال  ك اال  ن سلاا ي ف  وت اا   ف ب  ااج ف  ح حااج  سحل ااأ ف واال اا سلاا ي  ل  ااج مضاال باتساا 

بحل ه نتم فإل حلن  ن بنتم طسلك لت الض   آلخ     س  ذفت   ا  فازفن فسمال ا  قمفبج بل اتيت    فا الم 

   ل بواس   ك   فازفسلم  انل  لم اسمالاا .  

حسباااج ف تاااا  ا يااات  ااا  فإلشااالمي ف اااى ف ااات مفت  ف تاااتم بلت ف نمسااا ج  فاستاااحج ف   نضو اااج ف تاااا بحناااسلن  س ضااال ف 

اساال تا   سااى فاطاات خل   ف تاانم  ف ا  اا   قخاا فأل ف حلناالت  فامماالم  ف  تاال   ف سااسب ج    اال بساال تا   سااى 

 ف ت  ي   تم ف تس ع ما فاالذ ف ن فمفت  ف نل  اي  لئلع     تي جلفسأ   ت  فاالذ ف ن فم ف سس  .
  

كألـمة  لـد  طلبــة جـامعت  االســتقال  -كحالــةمــا مألـتو  القلـ   مناقشـة النتـائج المتعلقــة بالألـ:ا  الثالـ :  -

  القدس؟

  ااا ست واج الضا   تلطاطلا ف نس  كحل اج كلساة ب ساتلر ( ف ى  ن ف تمجج ف مس ج  من فت  ن 14 شلم ف وت ه  

 ف تأك ت  سى  جلق فإل سلا بل نس    منضل  بضل ا انما  جلقه.  تم 
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سـلبية  كـالح ن  عندما أريد أن أشعر بانفعـاالت أقـل" ف من ي ف تا ان   ساىف ى  ن  (14  ات   ستلصل ف وت ه

نت  لات  سى    سى ف  تلطحلت ف حسلي ج  كلن  تلطحضل ف حساليا بسال ي " كنت أفكر فيه  الغضب  أغير ما

 القصمالف بنال    ساى مما  بح  ناج اسال تسا   نت ل   فج   لنممل ئال حمل ماأسنا(  ث  ف من ي ف تا ان   سى 4.37 

عنـــدما أشــعر بانفعـــاالت "(   مااا  اا    نااسة ف منااا ي ف تااا ااان   سااى 4.35  ااث كاالن ف  تلطااط ف حساااليا  

( 3.67 سى  قسى ف  تلطحلت ف حسلي ج  كلن  تلطحضل ف حسليا بسل ي   "حذًرا ف  التعبير عنها نية أكون ايجا

فاطتن ه  ف نتا ك ل ي  ظ     جل اتا سبج     جضج سل   فاسمال ا ف تنل    ستلر     ذ ك ب ح  اأك ت 

 .(  اا  تلطحج4.10خ ه ف وت ه ف سلي  فن ف  تلطط ف الم اطتولبلت ف  بحلث   نت يسغة  

 سلا بل نس .  انل ااب        قبج ف ا نج ي   ف تلفان فاسمال ا  ف نس   ال كس ل افق ف تلفان فاسمال ا افق فا

   ل بض  ف حل أ سمس  ما دلمي  تم ف لنلع بل احأ ست وج فسمالاا (. 

 ا ناى  ن  كالن طاا تف ك ال يبات ف د ن ف منا ي ف تاا اان   ساى تضا   ا  ستالصل ف وات ه ي( 15ك ل فشلم ف وت ه  

(  ثا  ف منا ي 2.69 سى فآلخ   د نت  لات  سى    سى ف  تلطاحلت ف حسالي ج  كالن  تلطاحضل ف حساليا بسال ي  

(   ما      نسة ف من ي ف تا 2.66ف تا ان   سى د شا  بل  ئل    سمساد   ث كلن ف  تلطط ف حسليا  

(   ا  2.31بل س  م د  ساى  قساى ف  تلطاحلت ف حسالي ج  كالن  تلطاحضل ف حساليا بسال ي  شا    ان   سى د

فاطاتن ه  ف نااتا ك اال ي  ااظ  اا  خاا ه  جاال اتا سبااج ف نساا  كسا ج  اا   جضااج سلاا    سااتلر ذ اك ب حاا  اأك اات 

 (  اا  تلطحج.2.41ف وت ه ف سلي  فن ف  تلطط ف الم اطتولبلت ف  بحلث   نت يسغة  

 ااج اااله ف نت وااج  ن طاا ج ف نساا  اااا  اا  طاا لت ف تاناا ج ف تااا امتسااأ  ناال ف حمل ااج   ك اال جاال ت  ااااز  ف بل 

  ال ياته ذ اك  ساأ  تمطااج ف تحس اش ف نمساا  ن ذ اك ست واج فئاح فب ماا   ناج ف حمااش   تلطاحج ف نت واج بأسضال
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يلف تباا    اا  فاشااالن ف  ح حاا   باا    ااتم شااالمه بلا االن  ك اال  ن ف لاا    ف ساا  ج ف تااا با تااضل ف ماا ق اساااأ 

ف ت م ف  ص   ما ان  ج ط ج ف نس   تب   مل م ق ف لي ب تسك خب فت  ن  ج املن ط ج ف نس   تب    اماج  اال ماا 

ف احاا   ا  ف ب  ااج   س االم  ن فا ئاالع فا ن ااج ف  لفنا  ف ضاال حج ا اماا   ل ااج ف نساا   ناته اساا  بتااا  بل تضتياات   

 فانتناالقبج ف تااا ا اا  يضاال مسسااح    اا  اااتالم   نااا  فنتناالقي   ااتم فاطااتن فم   اال يااناح   سااى ذ ااك  سااى 

جلفسأ  تيتي    جلفسأ ف ح له   ل يناح  ذ ك  ساى فاما فق  ف تاا ااات  لف اش فطلطا ج ماا امال   ف نسا   تبا . 

  السا ف م       ف ل    ف نابج  ك ل   ن   مل    شبلب   ش لخ   لشلف   ا تلف مل  وت   ف مسسح نا  لسى 

ما جل    ف حل لن  فا    ف حازن  مناتفن فا اش   اتم  ئالح ف  ساتنبش  انساأ فا الفه  ا يزف الف  باالسلف  تاى 

 ف لنة ف حلئ      تح ت  تيتي   ل باح  ذ ك  س ض .   

 

 بفرضيات الدراسة: مناقشة النتائج المتعلقة  2.5

ـــى   نصـــها: " - ـــة إحصـــائية مناقشـــة نتيجـــة الفرضـــية ا  ل ـــر د ذات دالل ـــة            ال توجـــد ف ـــد مألـــتو  الدالل عن

 (α ≤ 0.05 لـد  طلبـة جـامعت  االسـتقال  كألـمة  -فـ  مألـتو  التنظـي  االنفعـال   مألـتو  القل  كحالـة

  القدس تع   لمتغير الجامعة".

   و اال ت    سااتنست    محاا  ف ماا  ق ابااال   تغ اا  ف ول اااج  (t-test  بلطااتاتفم فختباالم  ااث نل ااة ف بل  ااج 

( ف ااى نبااله ف م ئاا ج مااا  ن االا ف تنلاا   فاسمااال ا   ن االا ف نساا  كحل ااج  ممضااضل مااا 16 شاالم ف واات ه    ااث 

 ن لا ف نس  كس ج   كلسة  تر  سبج جل ااج ف ناتا   ساى  نضال  اتر  سباج جل ااج فاطاتن ه  فذ يسا  ف  تلطاط 

 ( مااااا  اااا   يساااا  ف  تلطااااط ف حسااااليا إلجلباااالت  سبااااج جل اااااج2.44ف حسااااليا إلجلباااالت  سبااااج جل اااااج ف نااااتا  

 (.  ااز  ف بل  ج  ن        ب اج كش    ف ول ات   اا       اتسمج ا ل ل. 2.34فاطتن ه  
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مول اااج ف نااتا اااا جل اااج خلدااج   اال ك ماابن ف حل ااأ يت اااأ  س اا  كااش  اال يت اااأ  سااى ف حل ااأ مااا ف ول ااالت 

ا  اا    ن ف الدااج  اا   نساال    ئاا  مي ف لضاالم ب لضاا  اصاا   اا   سااتسز لت ن  لطاا ج  اماال     ا تااج. ماا

% بلإلئاالمج ف ااى  70ف حل ااأ مااا جل اااج فاطااتن ه  تاالم   اا   اال بااالسا  ناا   ل ااأ جل اااج ف نااتا ب اال سساابت  

فن  جالق ف سلط  بلا لن ف ل  ما بات ف تا أل.   لف م   ف حب اا فن بحلن فا سلا بل نس   اتيض   ناش    اث 

نلفس   دلم     م   ل ينتل  ف حل أ     سا  ف حل أ ما جل اج فاطتن ه باح   سلع    فا لن ي     جلق 

 شب   بل لفن      ئ  ف نو ج  سى كتم  كضلبط بام   تب      تي ف نس    ل يتب  ذ ك     تح ت. 
 

ماا  α ≤ 0.05) نات  ساتلر ف تا اج  ا الجات ما  ق ذفت قا اج ف نالص ج   ال م  ال يتاسا  بال تنل   فاسماال ا د

  ال بتا    ااتم  جالق   اتر  سباج جال اتا فاطاتن ه  ف ناتا ااازر   تغ ا  ف ول ااجد. ستلر ف تنل   فاسماال ا 

    ف وتي  بل لك   ن اله ف نت وج الفمنة م  ق  تر كش     سبج ف ول ات      ت   ذ ك ف ى نبله ف م ئ ج  

 ما  ستلر ف تنل   فاسمال ا. م  ق ذفت قا ج ف نلص ج ( ما  تم  جلق2017   قمفطج فطس   
 

ف ااى  ن ف حسبااج اناال ف تااتفق  االفت ف  وت اا  ف االي  اا  جااز  كب اا  مااا اتااح ش ف    ااا  ااااز  ف بل  ااج اااله ف نت وااج 

 ااتيض    ف ااى فطااتن فم ف لئاا  فاكاالقب ا  فا تاازفم بل نلاالم ف واال اا مااا  ااش ف لاا    ف ول ا ااج ف  نلطاابج ف تااا 

  تيض .   با تضل ف حل أ يتفخش ف ب  ج ف ول ا ج   ل ك    بح  انلك م  ق ما  ن لا ف تنل   فاسمال ا 
 

          عنـــد مألـــتو  الداللـــةال توجـــد فـــر د ذات داللـــة إحصـــائية مناقشـــة نتيجـــة الفرضـــية الثانيـــة   نصـــها:  -

 (α ≤ 0.05 لـد  طلبـة جـامعت  االسـتقال  كألـمة  -فـ  مألـتو  التنظـي  االنفعـال   مألـتو  القل  كحالـة

  القدس تع   لمتغير الجنس.

   و ل ت    ستنست    مح  ف م  ق ابال   تغ   ف ون     ث (t-testفختبلم   ث نل ة ف بل  ج بلطتاتفم 
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ى نبله ف م ئ ج ما  ن لا ف تنل   فاسمال ا   ن لا ف نس  كس ج ما     ا مضضل ما ف  (17   شلم ف وت ه

   ن لا ف نس  كحل ج.

ا الجت م  ق ذفت قا ج ف ول ات   دماتم  جلق م  ق ما  ستلر ف تنل   فاسمال ا  تر كش     سبج 

 تر  سبج جل اتا فاطتن ه  ف نتا ما  ستلر ف تنل   فاسمال ا  α ≤ 0.05) نت  ستلر ف تا ج  ف نلص ج 

مبن فإلسسلن     ف وتي  بل لك   ن اله ف نت وج   ل بت   ذ ك ف ى نبله ف م ئ ج   اازر   تغ   ف ون د.

ف ا  ا ف مسسح نا   سى فخت   سل   فاجت ل ا  ف ون ( مبس  بلض  ك ل فطسمة طلبنل بل نلمي ف ن ح ج ف تا 

ي  تال ف  وت           اسك ف نلمي ف تا ااب   ن نج   ل يتفخس . مل  وت    قن كلن ما شحس  ف المجا 

ن تض  ف حن نج فا  س  بحلطأ ف لك   سى ذكلم ل يب    تس     ف ح  ج  سلكلم إل ضلم باض    شا

شان ت  ك ل بحلطأ فاس ى ما  لفن   خ ر.   ل ك مأسنل سوت  ن ك  ف ونس   بح دلن  سى  لض  ف ت ت  

 بلاسماله ف  تزن   ل بتحس  م  ل بات     ن لا  سحح   س ض . 
 

 ف  نلال ف تمفط ج  فاستحج ف  نضو ج  ك ل  ن ف حسبج    ك  ف ونس   با تلن سم  ف ل    ف ح لا ج  ف ول ا ج

 ف   نضو ج ف تا اسل ت فام فق  سى فكتسلب ف اتيت    ف  ضلمفت ف تا اسل تا   سى انل   فسمالااض .  ك ل 

 ن فاط ي ف مسسح ن ج  دبحة ا ام ق ي   ذك    س ى ما ف ت   ج      ث ف تاب      طسلك لاض    مملما  

  ف  لن  بح ث ا يتاتر    ج فآلخ      ل بسل تا  ذ ك ف تحح  ما ان ملاض    تل  ا  ب ل يتنلطأ  

بتحش ج ت  ك ل  ن ف ت  اج فإلط   ج احث فام فق  ذكلم/فسلث( سى ئبط ف نم   انل  ضل  ك ل  ن انلك 

   سى فخت   انلمب    ف نل  ج ف  نلم ج  فاجت ل  ج  ف تين ج  ف ب   ج  ف ت  ل ج  سحسبج ف ول ا    ما مسسح 

  حلن ف ول اج.
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 قمفطااج (  2016ماالص     اال  قمفطااج (  2017  اا  ف وااتي  بل االك   ن اااله ف نت وااج الفمنااة  اا  قمفطااج فطااس   

 ما  ستلر ف تنل   فاسمال ا. ما  تم  جلق م  ق ذفت قا ج ف نلص ج  (2011بانلب 

( يتض   ن ف م  ق ما  ن لا 17ف وت ه  كس ج( م تب      خ ه -  ل م  ل يتاس  ب ستلر ف نس   كحل ج

( ما     يس   سلكلم 2.59ف نس  كحل ج كلسة  نل   فإلسلث  سى ف لكلم فذ يس  ف  تلطط ف حسليا  إلسلث 

(. فذ  ن ف  جش بتحش  لم ما ف  وت   ف ا  ا ف تنس تي ال  نش ف ت ف  ب ل بات ي سمس      تل     ل 2.47 

  ج بوأ  ن بلض  م ضل. ي ط     ف  وت      دلمي س ح
 

  ف نمساا ج  ااااز  ف بل  ااج اااله ف نت وااج ف ااى اضاالم   و ل ااج  اا  ف الف ااش ا انتضااا  سااى ف الف ااش ف وساا  ج

    ل لج اج      اج ات  اش ماا  لف اش ثنلم اج فاخا ر  ف الف اش  ا   و ل اج ست واج ياش   محساأ  فاجت ل  اج

 ي    سن فع ست وج شتيتي ئغل   ضل اسبأ ف تا فاق فم    ب و ل جفإلسلث انلم   ن مض م  سى  مس ل لج ج 

 فا .ف الك    ا   ي نضال ب  از ا ف الي ف  الدا  ق مال   نتض لت  س ى فسضل   ث    ف تنس تي ق مال  نتض لت

 ف الكلم انتا ج ماا ف  تبااج اساك  ا  ااتسا  ف مت الت ا   اج ماا ف  وت االت اتباضال ف تاا ف تنتا ج فطال  أ فن

  ا   ستاب ا   إلسالث فناش     اج فإلسالث   ا   سلكلم  ك   م دل ااحا ف تا ف ا   ج ف  وت الت ما  خنلدل

 ف  ضال ف  وت ا  سلا ي  تغ  ا   جلقاال فثبالت   حل  ج  نلنضل     ف تملع   ف  اتسمج فاستحج   لمطج ما سمسضل

 ف حا ن خا ه  ا   نا  ف اتملع  ل  اة  ال  الف ف لك      فنش ف  وت   ما  ثنسضل  اسضل بأن  سى ال ا ف تا

 إلثبالت نسنضال ا القي ماا ال ال  نشا ف باات ف الي ف اس اا  ف تحنا ش ف  االم  ماا فكتسالب ف تمالق   ساى ف تاتيت

 .  ستنبسضل   نل   جلقال
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ف نتالصل  ا   ف نس  انل كحل ج  ف حل اج ب اناى   ئا ج  متا ي  ننتاج(  ي  ا    تأداسج بال نم    ال ك مبسنال سوات  ن 

الض  م  ق م  ل يتاس  بل نس  كس ج فذ نت باض  ك  ف ونس    باض ف  لفن  نات ااسا   اتيض  ف تاالم بال نس  

  ل ك ااتس  مق ق فامااله اباال  ضاله ف  لفنا   الفمنال  ا  سالع ف وان    منضال  نات ل امالن كسا ج مبسا  ف  اتحح  

   سل ضاال ذكاا      س ااى مل الف ااش ف  اانث ي اناال  االقي  اال م ضاال سلاا ف  حب اااج ا ك ااأ اااله ف اانم  ف بتاا  ج  سااى فخاات

(  لجالق ما  ق ماا  ن الا 2013ك ل فامنة    قمفطاج الم ا  ص  ف  حتسبج    ف ب  ج ف  ح حج  ا ابط بل انل

(   ااث كلسااة 2008(  قمفطااج    االن 2015كساا ج(  ناال   فاساالث   فختسمااة  اا  قمفطااج جباا  -ف نس  كحل ااج

 م. ستلصوض  ات    نل   ف لكل 

 

عنـــد مألـــتو  الداللــــة          ال توجــــد فـــر د ذات داللـــة إحصــــائية مناقشـــة نتيجـــة الفرضــــية الثالثـــة   نصـــها:  -

 (α ≤ 0.05 لـد  طلبـة جـامعت  االسـتقال  كألـمة  -فـ  مألـتو  التنظـي  االنفعـال   مألـتو  القل  كحالـة

  القدس تع   لمتغير نوع الكلية.

  و ال ت    ساتنست    محا  ف ما  ق اباال   تغ ا  سالع ف مس اج   (t-test\) فختبالم  ث نل ة ف بل  اج بلطاتاتفم 

كساا ج( م  اال -( ف ااى نبااله ف م ئاا ج مااا  ن االا ف تنلاا   فاسمااال ا   ن االا ف نس  كحل ااج18 شاالم ف واات ه    ااث 

مااا  سااتلر ف تنلاا    α ≤ 0.05) ناات  سااتلر ف تا ااج  ا الجاات ماا  ق ذفت قا ااج ف ناالص ج يتاساا  بم ئاا ج د

 اااز  ف بل  اج   تر  سبج جل اتا فاطتن ه  ف ناتا ااازر   تغ ا  سالع ف مس اجد.كس ج( -فاسمال ا  ف نس  كحل ج

اااله ف نت وااج ف ااى  ن ف احااط ف تمفطاا ج ف تااا ياات  انل  ضاال مااا كاا  ف واال ات   اااا خحااط  تتااليضج مااا ف  ضاا لن 

    انلك  نث فت ات ت  يضل ف تر ف ول الت   لض  فخت ملت ابال   ملسض ل يتبالن  لافمي ف تاس   ف ال ا.   ل ك

  سمس ج. 
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ماتم  جلق م  ق ما  ستلر ف تنل   فاسمال ا  متاز  ف بل  ج ذ ك بغض ف نل  ف ى سلع ف مس اج   نالق  اقفب( 

مسسااح ن ج مل حسبااج با تاالن  اا     تتااليضج   تا ئاالن  اانم  ف  لفناا  فاسمال  ااج ئاا   سماا  ف  نلمااج  ف ب  ااج ف 

ف  ح حااج  ك اال  ن مق ق  ماااله ف ماا ق  ناات اا ئاا    لناا   ااا   ااال ك م ااج فخت االمه  اا ق ف ماااش فاسسااأ مااا ااالف 

 ف  لن   سى فخت   ف  حلن  ف ز لن ف لي يلجت م   طلف   كلن ما كس ج ف حنلق  م فآلقفب.

  تغ   ف مس ج مم ل    اة طالبنل كس ج( ماتم  جلق م  ق ابال -  ل م  ل يتاس  ما  ستلر  ن لا ف نس  كحل ج 

 ل ف لي ط واش  ل ج ف نس  انتأ  تر ف حسبج م  ل يتاس  بل مس ج طلر  ل  تر   ص ج  ل يت       ما ف ول اج 

   طلق ف ا ش.    ل  ن  افمي ف تاس   ف ال ا اا ف   ج  ف  تت ك  م  ف وال ات   مسا   انالك  ال بوااش ف مس اج 

  نس   تر ف حسبج. طببلم ما م  ق ما  ن لا ف

 

عنـــد مألـــتو  الداللـــة          ال توجـــد فـــر د ذات داللـــة إحصـــائية مناقشـــة نتيجـــة الفرضـــية الرابعـــة   نصـــها:  -

 (α ≤ 0.05 لـد  طلبـة جـامعت  االسـتقال  كألـمة  -فـ  مألـتو  التنظـي  االنفعـال   مألـتو  القل  كحالـة

  القدس تع   لمتغير مكان الألك  الدائ .

 محا  ف ما  ق اباال ( One Way ANOVAف بل  اج بلطاتاتفم فختبالم ف تحس اش ف تبالي  فا القي    اث نل اة 

( ف ى نبله ف م ئ ج ماا  ن الا ف تنلا   فاسماال ا   ن الا 19 شلم ف وت ه    تغ    حلن ف سح  ف تفص     ث 

              سااااااتلر ف تا ااااااج ناااااات ا الجاااااات ماااااا  ق ذفت قا ااااااج ف ناااااالص ج كساااااا ج(  م  اااااال يتاساااااا  بم ئاااااا ج د-ف نس  كحل ااااااج

 (α ≤ 0.05 ما  ستلر ف تنل   فاسماال ا  ف نس  كحل اج- )اتر  سباج جال اتا فاطاتن ه  ف ناتا ااازر كسا ج 

مل  وت   ف مسسح نا  ست وج   ل بالس            تت كج  ساى ج  ا  ف  ساتل لت    تغ    حلن ف سح  ف تفص د.

ااات  حاالن ف سااح  بتااحش م ناال مااا  اا    ف ح االي. م االمي ف تمنل لج اال ك اال فاجت ل  ااج  فانتناالقبج  ف س لطاا ج  اا  ب
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جاسااة ف ااال   ن  ااج دااغ  ي جاسااة ف  وت اا  بساا ط مااا ف ت  ااج ف لف ااتي  نماات   سااى باضاا   سااى فخاات     االك  

 ف  ا تج.

 -ماسا   ماتم  جلق م  ق ما  ستلر ف تنل   فاسمال ا  متاز  ف بل  ج ذ ك ف ى  ن ف م ق  لقي  نات ل بمما  يا قي

 االقي  اال بمماا  يتااأث   مقي ف ماااش اااله  سااى ف  حاا ط   ف  حاا ط اناال  اا  بااات  اااز ا  اا   -م سوااأ ف ااى ف ااتحح  م ضاال

باض  ف باض. مل  ح ط ما ف تو   ف ساحلسا ف الي  ااى  نا  ف حل اأ  داب  بتالمك    لاا  ماا  ح حالت  خا ر 

نلدا لت ف تاا  دابحة  الا ي  س وت ا   ا   ا ط  ل ما ف ال   فامت فئا ف لي   س ال فختا ق ف اتيات  ا  ف ا

 . ج ما سنش  ي  ان   نت بنتم  ن ف م ق م سوأ ف حل أ ف ى انل   مق ق  مال     ل  دب     ط  

كساا ج( ماااتم  جاالق ماا  ق ابااال   تغ اا   حاالن ف سااح  ف ااتفص    ااااز  -  اال م  اال يتاساا  مااا  سااتلر ف نس  كحل ااج

ح نا  دب  با ش ما       تتلب     بات ف تو   ف سحلسا  نتمف ف بل  ج اله ف نت وج ف ى  ن ف  وت   ف مسس

 تتااح ش ماا  ق   ن ااالا ف نساا  م ااا    اا  ااااات اسااك ف نلاا فت ف  وت ا اااج ف ساالبنج  ااال ياا    اااال ا ف ناا ر  ف  ا  ااالت 

 ف تو ااالت ف بت  ااج مااا ف  نااا  ف ت ااتن مااا ف ح االي  ف تااا  سااى طااب ش ف   االه مااا باااض فا  االن  اال كلسااة اساابأ 

    تم ف  نج  تر ف م ق. ل ج  

 

عنـــد مألـــتو  الداللـــة          ال توجـــد فـــر د ذات داللـــة إحصـــائية مناقشـــة نتيجـــة الفرضـــية الخامألـــة   نصـــها:  -

 (α ≤ 0.05 لـد  طلبـة جـامعت  االسـتقال  كألـمة  -فـ  مألـتو  التنظـي  االنفعـال   مألـتو  القل  كحالـة

  القدس تع   لمتغير مألتو  دخل ا سرة.

 اباال  محا  ف ما  ق ( One Way ANOVAنل اة ف بل  اج بلطاتاتفم فختبالم ف تحس اش ف تبالي  فا القي    اث 

 ( ف ااى نبااله ف م ئاا ج مااا  ن االا ف تنلاا   فاسمااال ا   ن االا20 سااتلر قخااش فاطاا ي    شاالم ف واات ه    تغ اا  



112 
 

ماا  ساتلر   نات  ساتلر ف تا اجا الجات ما  ق ذفت قا اج ف نالص ج كس ج( م  ل يتاسا  بم ئا ج د- كحل ج ف نس 

 اااتر  سباااج جااال اتا فاطاااتن ه  ف ناااتا ااااازر   تغ ااا   ساااتلر قخاااش كسااا ج( -ف تنلااا   فاسماااال ا  ف نس  كحل اااج

.  ااااز  ف بل  ااج  ن ف تاا  حج ف تااا يتتااحش  نضاال  سبااج جل اااج فاطااتن ه اااا شاا  حج  اا   يناال  ف حبنااج فاطاا يد

ف  اال م     دااحلب ما ا فا االفه ف  تلطااحج   ستحنااا فاجضاازي فا ن ااج.  كاال ك   سبااج جل اااج ف لطااحى  اا  

ف نتا متض  ف ت  حج فاكب     ف  وت   ا   ا  االه ف م الت   ال ك مابن ف لا    فانتنالقبج ااا ذفاضال.  قن 

 . كلسة  نث ي  سى ف تنل   فاسمال ا  ف نس  مضا  نث ي يلفت ف نتم  تر  سبج ف ول ات  

ماتم  جلق م  ق ما  ستلر ف تنل   فاسمال ا  متاز  ف بل  ج اله ف نت وج  ن ما ك  ف ول ات   مبن ف حل أ 

باض   نلفس   ف ول اج يلفت ف نتم  فن كلن ما جل اج فاطتن ه باض  بح  نج  كب   نلفس   ف ول اج فا  ن 

ف ول ات  . م     تم ئبط ف نم  م  ل يتاس  بل انب ج  ف انل لت ابال   ق ق فاماله اا ذفاضل  تر  سبج 

فثلمي ف  تلكش ما ك  ف ول ات    س ضل  نل لت شتيتي.   ل ك    سوت  ن انلك م  ق ابال   ستلر ف تخش ان 

 نلسلن ف ول اج    ينل  ف ى ف حل أ كحل أ       سحل أ ابال   ستلر قخش  ط ا .

كس ج( ماتم  جلق م  ق ابال   تغ    ستلر قخش فاط ي  سى - نس  كحل ج  ل م  ل يتاس  ما  ستلر  ن لا ف

شالم ف حسبج بل نس   ااز  ف بل  ج اله ف نت وج ست وج فإل سلا بل تسل ي   لم نلسلن ف ول اج مس  بحلن  ت لي 

 لسلم  سنس  ست وج ف  ستلر ف  ا تا  سم ق   ب انى اخ     بات  ي  ف غنا  نن   سى خحأه   ي  ف من   

  سى  ن (. 
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عنـــد مألـــتو  الداللـــة          ال توجـــد فـــر د ذات داللـــة إحصـــائية مناقشـــة نتيجـــة الفرضـــية الألادســـة   نصـــها:  -

 (α ≤ 0.05 لـد  طلبـة جـامعت  االسـتقال   كألـمة -فـ  مألـتو  التنظـي  االنفعـال   مألـتو  القل  كحالـة

  القدس تع   لمتغير الحالة االجتماعية لألنوي .

 محا  ف ما  ق اباال ( One Way ANOVAنل اة ف بل  اج بلطاتاتفم فختبالم ف تحس اش ف تبالي  فا القي    اث 

( ف اااى نباااله ف م ئااا ج ماااا  ن ااالا ف تنلااا   فاسماااال ا 21  ف حل اااج فاجت ل  اااج   يااال      شااالم ف وااات ه   تغ ااا 

ماا  α ≤ 0.05) تا اج   نات  ساتلر فا الجات ما  ق ذفت قا اج ف نالص ج   ن الا ف نسا  م  ال يتاسا  بم ئا ج د

 تر  سباااج جااال اتا فاطاااتن ه  ف ناااتا ااااازر   تغ ااا  كسااا ج(- ساااتلر ف تنلااا   فاسماااال ا   ساااتلر ف نس  كحل اااج

.  ااااز  ف بل  ااج اااله ف نت وااج ف ااى  ن ف تحاالم مااا ف اال ا  ااتر فاااال ا ا طاا  ل   ن ف حل ااج فاجت ل  ااج   ياال  د

 س ال   ف نمسا ج  ساى فاينال    ال ك  تاى  ال كالن فاينال  ينت الن    نج ف تمفطج ا   ينل   سو ش ف حتيث ف لف ا

 الص ت االسا    اممك فط ي  ا  باات  ثالمه جسا  ج  ساى فاينال  ك ال طالبنل  تااتق  الات فاسمناله فآلن  االف 

بلإلئاالمج ف ااى ف اات ح  فانتناالقي  سنساال  فا اا  ف االي فختاازه ف اتياات  اا  ف  تاالكش ف تااا كلسااة اتساابأ ب تاالكش 

 مس ج  فجت ل  ج   ينل . س

ماتم  جلق م  ق ما  ستلر ف تنل   فاسمال ا  متاز  ف بل  ج انل ف ى فن ف تنل   فاسمال ا ال     ا  فا الم 

ف تا  دب  يسنى ف ضل   س ضل ما  ش ف  تلكش فاط  ج  ما  ا  ت   س حلملج  سى  ط ي  ت لطحج  خ  أل  ينل  

 ك ااا  اانااا   نااات فقفمي ف ا مااالت   ك ااا    دااال  ساااى  ن امااالن با اااتي  ااا   ب ا ااا    س وت ااا . مأداااب  فآلبااال  

  ااث  شاالمت ستلصوضاال  (2018  اا  ف وااتي  بل االك   ن اااله ف نت وااج الفمنااة  اا  قمفطااج  ملسااج   فا مااله  فايناال 

 ف ى  تم  جلق م  ق ذفت قا ج ف نلص ج ما  ستلر ف تنل   فاسمال ا. 
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كس ج( ماتم  جلق م  ق ابال  لفت ف  تغ   مبس  ينكت  ل ا  -  ل م  ل يتاس  ما  ستلر  ن لا ف نس  كحل ج

     ف  تلكش مض  بح  نج    انل    م  ل يتاس  ب ن لا ف تنل   فاسمال ا مانت   ن فآلبل   سى فننل  فاينل

بأخ ر بونبلسض   سببلت  ت ث ف نس . ك ل  ن ف ت ح   فانتنلقي ف لي طب   احتثة  ن   تر ف نسل  ال 

 فا   ف لي بازا ف  نج بل نم .  فختزه ف اتيت    فاطبلب ف تا نت اتحش  نتمفم  سنس   تر فاينل  

 

ـــة إحصـــائية ال تمناقشـــة نتيجـــة الفرضـــية الألـــابعة   نصـــها:  - ـــة          وجـــد فـــر د ذات دالل ـــد مألـــتو  الدالل عن

 (α ≤ 0.05 لـد  طلبـة جـامعت  االسـتقال  كألـمة  -فـ  مألـتو  التنظـي  االنفعـال   مألـتو  القل  كحالـة

  القدس تع   لمتغير ترتيب الشخص داخل ا سرة.

 مح  ف م  ق ابال ( One Way ANOVA  ث نل ة ف بل  ج بلطتاتفم فختبلم ف تحس ش ف تبلي  فا لقي  

( ف ى نبله ما  ن لا ف تنل   فاسمال ا   ن لا 22    شلم ف وت ه  ا ا أ ف تا  قفخش فاط ي   تغ  

 كس ج(. -ف نس  كحل ج

ماتم  جلق م  ق ما  ستلر ف تنل   فاسمال ا  متاز  ف بل  ج اله ف نت وج ف ى  ن فخت   ثنلمج    ا  م لب 

فاط   تي ل    نتب ل ال  ل ش  ض  ما   س ج ف تنل   فاسمال ا  تر ف حسبج ابال  ت ا بض  قفخش فاط ي مس  

ابال  ل ك مبن فاخلي باته ا  ما قمجج ا نج بات فاخ فاكب  ال فاخ ف لي    سن أ فاطت    ف   لبج   

   فاات لم  ف حنله  سى فاش ل  يش فدب   م لب فاط  يتمض لن  ن  مش في  ف ت لجلت ااتس     

فاخ . ك ل   لفت ف نتم    بات فاي  فاكب  ال ف  سن ه فا  ت ما  ش   لب   ت  م لب فاط ي يش ال م ق 

ضل مب فاط ي ف ى  ن بنب   ستنش يلفا .  انل  ضل   نج كب   بل م ئ ج ف سلبنج    ف ت لجلت   تحسبلت يسب 

ف تا    بح  م ضل م  ق ابال  سحل ج فاجت ل  ج   يل  .  ك ل كلن ف ل ا  ل    نث ف ما  تم  جلق م  ق ما 
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كس ج( مانت  جلق - جما  تم  جلق م  ق   ن لا ف نس  كحل  ض لم   ل  م   ن لا ف تنل   فاسمال ا مضل  بضلم 

فام فق ما  ش  ط ي  تلفاسج ما ف تال ش    فاينل   تمكج   خت ملت ف حب ا ج ي نض    تمكج  انلد ج كش 

 .كس ج(-م  ق ما  ن لا ف نس  كحل ج لجلق  ط ي طببلم  لجلا  مس  بحلن ف ت ا أ قفخش فافي  ما ف ت

 

 أه  ما تمي ت به الدراسة الحالية:

كس ج(  تر  سبج -ااتب     ف تمفطلت ف نس سج ف تا انل  ة  لئلع ف تنل   فاسمال ا    نت  بل نس   كحل ج سضل  .1

 .-ما  س   ت ق ف بل  ج –جل اتا فاطتن ه  ف نتا 

فسم قت اله ف تمفطج بل ت ك ز  سى ف حل ج ف مسسح ن ج ف  فاناج ماا ف ول االت ف مسساح ن ج بتاحش  الم  ماا جال اتا  .2

 فاطتن ه  ف نتا بتحش خلن.

ا ك ااز ف تمفطااج  سااى فاسمااالات ف  ض ااج ف تااا اسااض  مااا يناال  ف تاناا لت ف ساال ج  سحسبااج  اا  ف ناالف ا ف ال م ااج  .3

  فاسمال  ج  ف سسلك ج.

فن ا ك ز ف تمفطج ف حل  اج  ساى ف تنلا   فاسماال ا  اتر  سباج جال اتا فاطاتن ه  ف ناتا  نشا  اات الم ف بل  اج  .4

 ت لجاااالت ف حسبااااج  طااااسلكض   قمجااااج ااااالفمنض   اااا   سمسااااض    اااا  ف ب  ااااج ف  ح حااااج يضاااا     ا  ااااج ال  اااا  يتحتياااات ف

 فاسمالات ما   لاض  ف  ل  ج ف تا ا ط  الفمنض     ذ فاض      فاخ   . 

كساا ج( بتااحش خاالن   ات االم باال  حنلن ف  ا مااا  ناات اال ااش -ا ك ااز ف تمفطااج  سااى ف نساا  بتااحش  االم   كحل ااج .5

ف  تاااح ت ف تاااا يلفجضلسضااال ماااا  اااش ف لااا     ف ضاااغل لت ف تاااا الفجااا    لاااا     ااالي فطااا ا  ياااش  ف حسباااج  ااا 

   وت ا .
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 التوصيات:

  ما ئل  ف نتلصل ف تا  طم ت  نضل ف تمفطج خسنة ف بل  ج ف ى ف تلد لت ف تل  ج: 

كساا ج(  ااتر  سبااج ف ول ااالت -فنل ااج ف اات مفت  ف باا ف ل ف ت ن م ااج  االه  مضاال ا ف تنلاا   فاسمااال ا  ف نس  كحل ااج -

  فاط  ف مسسح ن ج. 

-ف ت ك ز  سى  ا  ج ق م ف ول اج  ف لف تي     ش ي ف ل ال ل ج  ا ن م ج  له ف تنلا   فاسماال ا  ف نسا   كحل اج -

 نل   فسمالااض  بلطتا له فطت فا و لت ف تنل   فاسمال ا.كس ج(   سل تي فينلصض  ف حسبج  سى ا

- كحل اااج ف تاااا    ساااى  ساااببلت ف نسااا   ئااا  مي ف ا اااش  ساااى ا ااالقي ف وضااالق  اناااتب  فإلمشااالقفت ف نمسااا ج  ستاااتخش -

 كس ج(.

 .كس ج(  تر ف حسبج ابالم   تغ   ف ون   ف ول اج-فج ف  ف  ز ت    ف تمفطلت  تمس   ف تبلي  ي   ف نس  كحل ج -
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 منشورة، كلية التربية، جامعة اليرموك، االردن.

 . دار اإلعصار، عمان.   الصحة النفسية للشخصية(: 2015بالن، ك.) -

 . دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان.2، طسيكولوجية اللافعية واالنفعاالت(: 2009بني يونس، م.) -

 . دار العلي وااليمان للنشر والتوزيع، دمشق.سيكولوجية الذكاء االنفعالي(: 2015جاب هللا، م.) -

جامعللة  ابلل  كليررة التربيررة ايساسررية،   يلررة مسللتوياا القلللق لللدج مللالب جامعللة  ابلل .(: 2009جاسللي، ).) -

 .25-23، (1العدد)

األملللن الن سلللي وعالفتلللا  م  لللوم القللللق للللدج ملبلللة كليلللة ال نلللون الجميللللة، رسلللالة ماجسلللتير (: 2015جبلللر،  .) -

 . 35-33، (3)23. العلوم اإلنسانية،  يلة جا عة ااقلمنشورة، 
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 جا عرة  يلرةجلامع األفصل .  ملبلة للدج  لالن س والثقلة  السعادة وعالفتا االن عالي الذكاء(: 2007جودة، آ.) -

 .  738 -697(، 3)21، اانسانية( )العلوم لألاحاث النياح

 دار الزهراء للنشر والتوزيع. ، . مكتبة الجرير2، طالذكاء العالفي(: 2010جولمان، د.) -

 الحامد للنشر والتوزيع، األردن.. دار ومكتبة  قل ة في الصحة النفسية(: 2012الختاتنة، س.) -

 . دار الزهراء للنشر والتوزيع، الرياض. اللوافع واالنفعاالت(: 2008خلي ة، ).) -

 . دار الص اء، عمان.بلد نفس(: 2007الداهر ، ص.) -
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(. تطوير قرنا يي إرشاد جشرتطالتي وبقلري انفعرالي واستقصراء فابليتفمرا فري 2014الرواد، ذ. حملد ، ن.) -

 (.41، رسالة ماجستير منشورة، كلية العلوم التربوية، المجلد) فض القلق للج للبة اليا عة

(: مسللتوج القلللق كحالللة وكسللمة لللدج ملبللة جامعللة اللنعاء. رسللالة ماجسللتير منشللورة، العللدد 1997ي، أ.)الزعبلل -

 ، فطر.  يلة  ركز البحوث التربوية(، 12)

 . جامعة القدس الم توحة، فلسطين. الصحة النفسية(: 2010سرحان، و.) -

، رسالة ماجسلتير االكتئاب للج الطلبةالتحكد في الفكر وتنظيد االنفعال كمنبئات اظفور (: 2016سعاد، ب.) -

 منشورة، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة فااد  مربا  ورفلة. 

(: سلللمة القللللق للللدج مالبلللاا كليلللة التربيلللة للبنلللاا. رسلللالة ماجسلللتير منشلللورة، العلللدد التاسلللع 2006سللللمان،  .) -

 ،  غداد. يلة البحوث التربوية والنفسيةوالعاشر، 
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استراتيييات التنظيد االنفعرالي وبالتفرا احرل المشركات سدراسرة  قارنرة بلرم بينرة  ر  (: 2015سلوم، ه.) -

، رسللالة ماجسللتير، كليللة التربيللة، جامعللة لرراب المرةلررة اليانويررة ولرراب المرةلررة اليا عيررة امل نررة د شررقس
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 . 40-22، (2، العدد)اينبار للعلوم اي نية

 فسي الصحة الن سية، كلية التربية.، رسالة ماجستير منشورةالذكاء االنفعالي، (: 2008الطنطاو ،  .) -

السمة للج الراشل المصاب االقصور الكلوي المز       ال تطبيق للق الحالة وللق (: 2011.)العابلد، س -

، رسلالة ماجسلتير منشلورة، كليلة العللوم االنسلانية واالجتماعيلة، جامعلة محملد خةلير،  سلكرة، ا تبار سبيلبرجر

 الجزائر. 

 . دار ال كر للنشر والتوزيع، عمان.4، ط ل ل إلم الصحة النفسية(: 2008عبد هللا، م.) -

. كليللة اعررض  ظررالر القلررق لررلج بينررة  رر  تا يررذ وتلميررذات المرةلررة االبلادبررة(: 2013عبللد المللنعي، ا.) -

 .28-11(، 56)14اآلداب، جامعة البحرين، 

، كلية العلوم االنسانية واالجتماعيلة، كليلة  ل ل إلم التوجيم واارشاد النفسي والتربوي  (:2018عتوتا، ص.) -
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كليلة التربيلة، جامعلة  ، رسالة ماجسلتير منشلورة،التنظيد االنفعالي للج الطلبة(: 2016فائق، ص، عيا ، ي.) -
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ئليلة التربيلة، للج  لراب اليا عرة،  العلوان الغضب ووبالتم امشابر الذكاء الوجلاني (: 2009فلراج، م .) -
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، دار الحاملد، االيطرااات النفسية )الخوف، القلق، االنفصام، اي را" النفسرية لأللفرال((: 2009فلرج، ).) -

 . _ األردن  عمان
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 (1) الملحق

 أسماء السادت المحكمي 

 اليا عة التخصص االسد الرلد

 جامعة االستقالي معالجة )ئلينيكية/علي ن س )ئلينيكي د. أنوار أبو هنود 1

 جامعة االستقالي احة ن سية شحادةد. عامر  2

 جامعة االستقالي احة ن سية د. رحاب السعد  3

 جامعة االستقالي علي ن س د. نادر شوامره 4

 جامعة االستقالي علي ن س تعليمي د. أحمد الشوا 5

 جامعة االستقالي )رشاد ن سي وتربو   د. حسن الحيح 6

 جامعة القدس الم توحة )رشاد ن سي وتربو   د. كماي سالمة 7

 جامعة القدس الم توحة )رشاد ن سي وتربو   د. عبد الكريي مزع  8

 جامعة القدس الم توحة )رشاد ن سي وتربو   أ.د. محمد شاهين 9

 جامعة القدس احة ن سية د. سمير شقير 10

 جامعة القدس )رشاد ن سي وتربو   د. عمر الريماو   11
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 االستبانة لبل التعل ل( / 2الملحق)

 استبانة لقيا   ستوج التنظيد االنفعالي والقلق

 أعزائي الطلبة ... تحية ميبة وبعد:  
وذلل   )التنظيد االنفعالي وبالتم االقلق للج للبة جا عتي االستقال والقل (تقوم الباحثة  إجراء دراسة حوي 

اسلللتكماالم لمتطلبلللاا نيللل  درجلللة الماجسلللتير فلللي الصلللحة الن سلللية المجتمعيلللة / مسلللار العلللالج الن سلللي ملللن جامعلللة 
 القدس.

والغلللرض ملللن هلللذه االسلللتبانة هلللو جملللع معلوملللاا حلللوي مسلللتوج التنالللليي االن علللالي والقللللق والعالفلللة بين ملللا لطلبلللة 
ن ثللي التكللرم  اإلجا للة عللل  جميللع ال قللراا  مو للوعية جللامعتي االسللتقالي والقللدس، لللذا أرجللو فللراءة كلل  عبللارة، وملل

سيما وأن )جابت  ستساهي في تحقيق هدف هذه الدراسة، علمما  أن )جابتل  علل  االسلتبانة سلوف تعامل   الودفة، 
  سرية تامة، ولن تستخدم )ال ألغراض البحث العلمي.

 

 شاكًرا لكد تعاونكد وجفودكد لنياح لذه اللراسة
 الباةية                                                                                         

  ربيزللي كمال رزان                                                                                   
 الرجاء ا تيار ااجااة التي تناسبك : القسد ايول : البيانات الشخصية : 

  )    ( جامعة القدس    )    ( جامعة االستقالي    اليا عة:          .1
  ( أنث    )    ( ذكر                    ) الينس:           .2
  )    ( علمية                   )    ( انسانيةنوع الكلية:        .3
  )    ( سنة أول                 )    ( سنة را عةالسنة اللراسية:   .4
 )    ( مدينة    )     ( فرية         )     ( مخيي       )     (  ادية      كان السك  اللا د:   .5
 2000 - 1000)     ( من               1000)     ( أف  من  ستوج د ل ايسرت:   .6

  3000)     ( أئثر من         3000 – 2000)     ( من                       
  )     ( متزوج       )     ( مطلق        )     ( أرم الحالة االجتمابية لألقوي :     .7
 )     ( األئبر       )     ( الوسط       )     ( األاغر ترتيب الشخص دا ل االسرت :  .8
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 القسد الياني:  قيا  التنظيد االنفعالي: 
 الرجاء  اإلجا ة عل  ال قرة التي تناسب  في المكان المخصص ل ا:  

 أرفض  الفقرت الرلد
 اشلت  

  أرفض  أرفض
 أةيانا 

  وافق   حا ل
 أةيانا 

 أوافق   وافق
 اشلت 

 عنللللدما أشللللعر  ان عللللاالا ايجابيللللة أئللللون   1
 حذرما في التعبير عن ا.

       

أ بط ان عاالتي من خالي تغييلر مريقلة  2
 ت كير  عن الموفس الذ  أئون فيا.

       

        احت ظ  ان عاالتي لن سي. 3
للا  للاغطما فللأنني أفكللر  4 عنللدما أواجللا موف م

  طريقة تساعدني لكي أ ق  هادئما.
       

عندما ال أريد أن أشلعر  ان علاالا سللبية  5
ت كيلر  علن الموفلس ، فأني أغير مريقلة 

 الذ  أئون فيا.

       

الجللللأ )للللل  عللللدم التعبيللللر عللللن ان عللللاالتي  6
 ئوسيلة لتناليم ا.

       

عنلللللدما أريللللللد أن أشللللللعر  ان عللللللاالا أفلللللل   7
سلبية )ئالحزن والغةب ( أغير ما كنت 

 أفكر فيا.

       

عنللللدما أريللللد أن أشللللعر  ان عللللاي ايجللللابي،  8
الموفلللس اللللذ  أغيلللر مريقلللة ت كيلللر  علللن 

 أئون فيا.

       

عنللللدما أشللللعر  ان عللللاالا سلللللبية أحللللرص  9
 عل  عدم اإلفصا  عن ا.

       

10 
 

عنلللللدما أريلللللد أن أشلللللعر  ان علللللاي ايجلللللابي 
)ئالسرور و الب جة( أغير ما كنلت أفكلر 

 فيا.
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 القسد اليالث:  قيا  القلق: 
 

 :القلق كحالة -
تشللعر  للا االن، أ  فللي هللذه  التللي تناسللب  فلي المكللان المخصللص ل للا لتشللير بللذل  الل  مللاالرجلاء اإلجا للة عللل  ال قللرة 

 اللحالة :
 

 كييرًا جلاً  قلرجة  توسطة الم ةل  ا ال  طلقاً  الفقرت الرلد

     أشعر  ال دوء. 1
     أشعر  األمان. 2
     أنا متوتر. 3
     أشعر أن أعصابي مشدودة. 4
     )راحتي(.أشعر أنني عل   5
     أشعر  اال طراب. 6
     أشعر  القلق لتوفع حدوث مشائ . 7
     أشعر  القناعة. 8
     أشعر أنني خائس جدام. 9
     أشعر  االرتيا . 10
     أشعر  الثقة  الن س. 11
     أشعر أنني عصبي. 12
     أنا شديد العصبية. 13
     أشعر  أنني متردد. 14
     أشعر  االسترخاء. 15
     أشعر  الر ا. 16
     أشعر  االنزعاج. 17
     أشعر  أنني مشو . 18
     أشعر  االستقرار. 19
     أشعر  السرور. 20
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 :القلق كسمة -
 ما تشعر  ا  شك  عام : الرجاء  اإلجا ة عل  ال قرة التي تناسب  في المكان المخصص ل ا لتشير بذل  ال  

 

 دا ما   كييراً  أةياناً  أقلاً  الفقرت الرلد

     أشعر  السرور. 1
     أشعر  العصبية وعدم االستقرار. 2
     أشعر  الر ا عن ن سي. 3
     يبدو عل  االخرين.أتمن  أن أئون سعيدام كما  4
     أشعر  أنني فاش . 5
     أشعر  الراحة. 6
     أنا هادئ وال أن ع   سرعة. 7
أشلللللعر أن الصللللللعوباا تتللللللرائي عللللللي  حيللللللث ال أسللللللتطيع  8

 التغلب علي ا.
    

     أفلق عل  أشياء كثيرة ليست م مة. 9
     أنا سعيد. 10
     لد  )عند ( أفكار مزعجة. 11
     تنقصني الثقة  الن س. 12
     أشعر  األمان. 13
     أتخذ القراراا  س ولة. 14
     أشعر أنني غير كةء. 15
     أشعر  الر ا. 16
     تدور  خامر   عض األفكار غير الم مة وتزعجني. 17
ة األشياء المخيبة لألم  لدرجة أننلي ال أسلتطيع  18 أتأثر  شدم

 استبعادها من ت كير .
    

     أنا شخص ثابت )مستقر(. 19
     تصيبني حالة من التوتر عندما أفكر في همومي. 20
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 ( / االستبانة اصورتفا النفا ية3الملحق)

 استبانة لقيا   ستوج التنظيد االنفعالي والقلق

 أعزائي الطلبة ... تحية ميبة وبعد :  

وذلل   )التنظريد االنفعرالي وبالترم ارالقلق لرلج للبرة جرا عتي االسرتقال والقرل (تقوم الباحثة  إجراء دراسة حوي 

 استكماالم لمتطلباا ني  درجة الماجستير في الصحة الن سية المجتمعية / مسار العالج الن سي من جامعة القدس.

االستبانة هو جمع معلوماا حوي مستوج التنالليي االن علالي والقللق والعالفلة بين ملا لطلبلة جلامعتي والغرض من هذه 

سليما  الاالستقالي والقدس، لذا أرجو فراءة ك  عبارة، ومن ثي التكرم  اإلجا ة عل  جميلع ال قلراا  مو لوعية ودفلة، 

ا  لأن )جابتل   علل  االسلتبانة سلوف تعامل   سلرية تاملة، وللن وأن )جابت  ستساهي في تحقيق هدف هذه الدراسة، علمم

 تستخدم )ال ألغراض البحث العلمي.

 شاكًرا لكد تعاونكد وجفودكد انياح لذه اللراسة

 الباةية                                                                                          
  ربي زللي كمال رزان                                                                                   

 الرجاء ا تيار ااجااة التي تناسبك: القسد ايول: البيانات الشخصية : 

 )    ( جامعة القدس     )    ( جامعة االستقالي    اليا عة:          .1
 )    ( ذكر                     )    ( أنث  الينس:           .2
 )    ( حقوق                   )    ( آداب  نوع الكلية:        .3
  )     (  ادية       )     ( مخيي       )     ( فرية       )     ( مدينة   كان السك  اللا د:  .4
 2000 - 1000)     ( من               1000)     ( أف  من  ستوج د ل ايسرت:   .5

  3000)     ( أئثر من         3000 – 2000)     ( من                       
  )     ( متزوجين        )     ( مطلقين         )     ( أرملينالحالة االجتمابية لألقوي :     .6
  )     ( األاغر   )     ( األئبر           )     ( الوسط       ترتيب الشخص دا ل االسرت:  .7
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 القسد الياني :  قيا  التنظيد االنفعالي:
 الرجاء اإلجا ة عل  ال قرة التي تناسب  في المكان المخصص ل ا: 
 

  أرفض الفقرت الرلد 
 اشلت 

  أرفض أرفض
 أةيانا

  وافق  حا ل
 أةيانا

 أوافق  وافق
 اشلت 

حلذرما  عندما أشعر  ان عاالا ايجابية أئلون   1
 في التعبير عن ا.

       

أ للبط ان عللاالتي مللن خللالي تغييللر مريقللة   2
 ت كير  عن الموفس الذ  أئون فيا.

       

        أحت ظ  ان عاالتي لن سي.  3
لللا  لللاغطما فلللأنني أفكلللر   4 عنلللدما أواجلللا موف م

  طريقة تساعدني عل  البقاء هادئما.
       

عنللدما أشللعر  ان عللاالا سلللبية فللإنني أفكللر   5
  طريقة )يجابية.

       

الجلللللأ )للللللل  عللللللدم التعبيلللللر عللللللن ان عللللللاالتي   6
 ئوسيلة لتناليم ا.

       

عندما أريد أن أشلعر  ان علاالا أفل  سللبية   7
)ئلللالحزن والغةلللب( أغيلللر ملللا كنلللت أفكلللر 

 فيا.

       

عنلللللدما أريلللللد أن أشلللللعر  ان علللللاي )يجلللللابي،   8
أغيللللر مريقللللة ت كيللللر  عللللن الموفللللس الللللذ  

 أئون فيا.

       

عندما أشعر  ان عاالا سلبية أحرص عل    9
 عدم اإلفصا  عن ا.

       

10  
 

عنللللللدما أريللللللد أن أشللللللعر  ان عللللللاي ايجللللللابي 
)ئالسللرور و الب جللة( أغيللر مللا كنللت أفكللر 

 فيا.
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 القسد اليالث:  قيا  القلق: 
 

 :القلق كحالة -
 تشلعر  لا االن، أ  فلي هلذه الرجلاء اإلجا لة علل  ال قلرة التلي تناسلب  فلي المكلان المخصلص ل لا لتشلير بلذل  الل  ملا

 اللحالة:
 

 كييراً  أةياناً  للياً   طلقاً  الفقرت الرلد

     أشعر  ال دوء. 1
     أشعر  األمان. 2
     أنا متوتر. 3
     أشعر أن أعصابي مشدودة. 4
     أشعر  الطمأنينة وراحة الباي. 5
     أشعر  اال طراب. 6
     أشعر  القلق لتوفع حدوث مشائ .  7
     أشعر  القناعة. 8
     أشعر أنني خائس جدام. 9
     أشعر  االرتيا . 10
     أشعر  الثقة  الن س. 11
     أشعر أنني عصبي. 12
     أنا شديد العصبية. 13
     أشعر  أنني متردد. 14
     أشعر  االسترخاء. 15
     أشعر  الر ا. 16
     أشعر  االنزعاج. 17
     أشعر  أنني مشو . 18
     أشعر  االستقرار. 19
     أشعر  السرور. 20
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               :القلق كسمة= 
 ما تشعر  ا  شك  عام: الرجاء اإلجا ة عل  ال قرة التي تناسب  في المكان المخصص ل ا لتشير بذل  ال  
 

 

 دا ما   غالباً  أةياناً   طلقا الفقرت الرلد

     أشعر  السرور. 1
     أشعر  العصبية وعدم االستقرار. 2
     أشعر  الر ا عن ن سي. 3
     يبدو عل  االخرين.أتمن  أن أئون سعيدام كما  4
     أشعر  أنني فاش . 5
     أشعر  الراحة. 6
     أنا هادئ وال أن ع   سرعة. 7
أشلللعر أن الصلللعوباا تتلللرائي عللللي  حيلللث ال أسلللتطيع التغللللب  8

 علي ا.
    

     أفلق عل  أشياء كثيرة ال تستحق االهتمام. 9
     أنا سعيد. 10
     لد  أفكار مزعجة. 11
     تنقصني الثقة  الن س. 12
     أشعر  األمان. 13
     أتخذ القراراا  س ولة. 14
     أشعر أنني غير كةء. 15
     أشعر  الر ا. 16
     تدور  خامر   عض األفكار غير الم مة وتزعجني. 17
ة األشلللياء المخيبللللة لألمللل  لدرجلللة أننلللي ال أسللللتطيع  18 أتلللأثر  شلللدم

 استبعادها من ت كير .
    

     أنا شخص ثابت )مستقر(. 19
     تصيبني حالة من التوتر عندما أفكر في همومي. 20
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 ففر  اليلاول                                    

 الصفحة    بنوان اليلول                        رلد اليلول   
 67       توزيع أفراد العينة وفقام لمتغيراا الدراسة             (1اليلول )   
(2اليلول )     71       التعديالا التي أجراها المحكمين عل  مقياس التناليي االن عالي   
(3اليلول )     التعديالا التي أجراها المحكمين عل  مقياس القلق       

 ئسمة(-)ئحالة                        
      71  

(4اليلول )     معام  االرتباط بين ك  فقرة من فقراا مقياس التناليي االن عالي   
 والدرجة الكلية للمجاي                     

      72 

(5اليلول )     كحالة(معام  االرتباط بين ك  فقرة من فقراا مقياس القلق)القلق  
 والدرجة الكلية للمجاي                    

      73 

(6اليلول )    معام  االرتباط بين ك  فقرة من فقراا مقياس القلق)القلق كسمة(  
 والدرجة الكلية للمجاي

      74 

(7اليلول )     معام  االرتباط بين ك  درجة ك  مجاي من مجاالا االستبانة      
 والدرجة الكلية لمجاي القلق                   

      75 

(8اليلول )     معام  االرتباط بين ك  درجة ك  مجاي من مجاالا االستبانة    
 والدرجة الكلية لالستبانة                    

      75 

(9اليلول )     76       معامالا الثباا لمقياسي الدراسة والدرجة الكلية           
 77       المتوسطاا الحسابية لمستوج التناليي االن عالي           (10اليلول )

(11اليلول )     79       مستوياا نتائج القلق لمقياس سبيلرجر              
(21اليلول )     83       نتائج اختبار معام  االرتباط بيرسون                
(31اليلول )     المتوسطاا الحسابية واالنحراف المعيار  والنسبة المبوية  يو ح    

 لمقياس التناليي االن عالي                   
      84 
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(41اليلول )     المتوسطاا الحسابية واالنحراف المعيار  والنسبة المبويةيو ح   
 لمقياس القلق كحالة                       

      85  

(51اليلول )    يو ح المتوسطاا الحسابية واالنحراف المعيار  والنسبة المبوية  
 لمقياس القلق كسمة

     87 

(61اليلول )     " لمجموعتين مستقلتين؛ ل حص داللة Tنتائج اختبار "يو ح  
 ال روق تبعا لمتغير الجامعة

     89 

(71اليلول )     " لمجموعتين مستقلتين؛ ل حص داللة Tيو ح نتائج اختبار "   
 ال روق تبعا لمتغير الجنس                     

     91  

(81اليلول )     " لمجموعتين مستقلتين؛ ل حص داللةTيو ح نتائج اختبار "    
 ال روق تبعا لمتغير نو) الكلية                  

     92 

(91اليلول )     تحلي  التباين االحاد ؛ ل حص داللة اختباريو ح نتائج      
 ال روق تبعا لمتغير مكان السكن الدائي            

     93 

(20اليلول )     تحلي  التباين االحاد ؛ ل حص داللة  اختباريو ح نتائج      
 مستوج دخ  األسرة ال روق تبعا لمتغير           

     95 

(12اليلول )     تحلي  التباين االحاد ؛ ل حص داللة  اختباريو ح نتائج      
 الحالة االجتماعية لألبوين ال روق تبعا لمتغير        

     97 

(22اليلول )     تحلي  التباين االحاد ؛ ل حص داللة اختباريو ح نتائج  
 ترتيب الشخص داخ  األسرةال روق تبعا           

     99 
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 ففر  ايشكال

 الصفحة     بنوان الشكل رلد الشكل   

 19        المتغيراا الداخلية والخارجية في تناليي االن عاالا (1الشكل )   
 64      اإلمار الم اهيمي لمتغيراا الدراسة (2الشكل )     
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 ففر  الماةق

 الصفحة      بنوان الملحق                            الملحق      

      126      فائمة  أسماء المحّكمين (1 لحق )      
        127        مقياس التناليي االن عالي والقلق فب  التعدي  (2 لحق )      
        131        ن ائيةقلق  صورتا الالتناليي االن عالي والمقياس  (3 لحق )      
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 ففر  المحتويات
 

 الصفحة    المويوع                                         
 أ          االرار

 ب          شكر وتقل ر   
 ت          الملخص االلغة العربية 
 ج          الملخص االلغة اانيليزية   
 1        :  لفية اللراسةالفصل ايول   

 2          مقدمة الدراسة  1.1
 6          مشكلة الدراسة وأسبلت ا  2.1  
 8          الدراسة أهمية  3.1  
 9          الدراسة دافأه  4.1  
 10         الدراسة فر ياا  5.1  

 10         حدود الدراسة   6.1
  11       مصطلحاا الدراسة  7.1  

 14         : االار النظري واللراسات السااقةالفصل الياني   
 16         المبحث ايول: التنظيد االنفعالي  1.2   
 16       مقدمة    1.1.2  
  18         م  وم التناليي االن عالي    2.1.2  
 20         نالرية التناليي االن عالي    3.1.2  
 22         أهداف التناليي االن عالي   4.1.2  
  23         التناليي االن عالي والصحة الن سية   5.1.2  
 24         النالرياا الم سرة للتناليي االن عالي   6.1.2  
  29         المبحث الياني: القلق   2.2  
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 29       مقدمة   1.2.2  
 30         م  وم القلق   2.2.2  
  31         م  وم القلق كحالة وكسمة   3.2.2  
 33         انتشار القلقنسبة    4.2.2  
  33         أعراض القلق   5.2.2  
 43       المرتبطة  القلقالعوام     6.2.2  
 35         مستوياا القلق   7.2.2  
 36         أسباب القلق   8.2.2  
 38       النالرياا الم سرة للقلق   9.2.2  
 43         اللراسات السااقة  3.2  
 43       دراساا تناولت التناليي االن عالي    1.3.2  
 55         ئسمة(-تناولت القلق)ئحالةدراساا    2.3.2  
  63         التعقيب عل  الدراساا السا قة   3.3.2  
 64         االار المفاليمي   4.2  
 65       الطريقة وااجراءات: الفصل اليالث   
 66         من ج الدراسة  1.3  
 66         مجتمع الدراسة  2.3  

 67         الدراسةعينة   3.3
 68         متغيراا الدراسة   4.3  
 68         المتغيراا المستقلة   1.4.3  
 69         المتغيراا التا عة   2.4.3  
 69         أدواا الدراسة    5.3  
 70         ادق األداة    6.3  
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 76        ثباا األداة    7.3
 77        تصحيح مقاييس الدراسة    8.3
   79        )جراءاا الدراسة    9.3
 80        المعالجة اإلحصائية 10.3

 81        االعتباراا األخالفية 11.3  
 82        الفصل الرااع: نتا ج اللراسة   
 83      النتائج المتعلقة  أسبلة الدراسة   1.4  

  89      النتائج المتعلقة   ر ياا الدراسة  2.4

 100       :  نالشة نتا ج اللراسةالفصل الخا س   
 101    1 منافشة النتائج المتعلقة  أسبلة الدراسة  1.5  
   105     منافشة النتائج المتعلقة   ر ياا الدراسة  2.5  

       116     التوليات    
       117       المراجعو  المصادر    
 125        الماةق    
    135       ففر  اليلاول  
    137       شكالففر  اي    

 138       ففر  الماةق    
 139       ففر  المحتويات    
 
 
 


