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الإهداء
اإىل من سعوا ألنعم لرااةمو لاراءم ء اإىل ا عمن ين أمو أيت أيسًلمما سمة اة م

مو

لصرب ...اإىل من ين أو أيت ا ألعامل اركبري ل ًلم اإل لرربمرب لارعة مو لا إل.اس ...اإىل
من حهب جياي يف عاليق لي اج بذكامه فؤادي ...

( أييب  ....أيخويت)
اإىل اريت مل ًلبخل بيشء ممن أيلمل دفعما يف رايما ارءحم

اإىل ممن ين أينمو لين نم

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

( أييم)
اإىل ص حب ارم ب اركبري لسمةا ل عط ء لارينضح و  ...اإىل س ءدي لمربدس قويت لمن
أيشد ظااي به  ...اإىل سفيما لرشيك حي يت  ...زليج ...

(محمد جن ب)
ارب حثو  :سزات زهدي كامل ماعا

الشكر والتقدير
ِ
يدَّن ُك ْم "  ..صةدق
في هذه اللحظات أتذكر قوله تعالى " َوِإ ْذ َتأ ََّذ َن َرُّب ُك ْم َلئن َش َكْرُت ْم ََل َِز َ
فالحمــد ر را العــالميل والوــسة والســسم علــب أشــرل األنييــاء والمرســليل ســيدنا محمــد صــلب
وما التوفيق إال مل

العظةيم
عليــه وســلم،

را العالميل.

يســعدني أن أتوجــه غيــالر اللــدر والتقــدار إلــب أســتاتي ال ا ــل الــد تور إيةةاد الحةةالق الــذي أ ــاء بعلمــه عقــل
غيره ،ولم اتوان لحظة عل تقديم العون لي طيلة فترة دراستي وإسداء النوح والتوجيه لي  ،والذي أفـا

علـي

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
ايخل ـوا بدــل مــا اســت اعوا مــل جهــد وتوجيــه وإرشــاد علــب مــدار ســنوات د ارســتي فــي هــذه الجامعــة ،مــا وأتقــدم
بجزيل اللدر والعرفان الب الـد تورة منى حميةد ،والـد تورة نجةا الخطيةب لمـا قـدمتاه مـل جهـد ونوـح ومعرفـة
طيلة مراحل دراستي.
مدوا لي
كما أتقدم باللدر الجزيل إلب األساتذة المحدميل الذال ت ةلوا غتحديم أدوات الدراسة ،وإلب ل مل ُ
اد العون والمساعدة خس دراستي.

الباحثة  :رزان زهدي كمال مرعي
ب

الملخص
قامــت الياحثــة غد ارســة تهــدل إلــب التعــرل عــل العسقــة االرتياطيــة غــيل التنظــيم االن عــالي والقلــق لــد طليــة
جامعتي االستقس والقدس ،والكلف عـل مسـتو التنظـيم االن عـالي ومسـتو القلق(كحالـة-كسـمة  ،باإل ـافة
للتعـرل إلــب ال روقــات فــي مســتو التنظــيم االن عـالي والقلق(كحالــة-كســمة تيعـال لمتريـرات (الجامعــة ،الجــن ،
نــوا الكليــة ،مدــان الســدل الــدا م ،مســتو دخــل األس ـرة ،الحالــة االجتماعيــة لاغــويل ،ترتي ـ

اللــخ

داخــل

المعــد مــل قيــل
األسـرة  .ولتحقيــق أهــدال الد ارســة اســتخدمت الياحثــة مقياســيل وهمــا مقيــاس التنظــيم االن عــالي ُ
جــروس وجــون ترجمــة وإعــداد اليراهمــة ( ، 2017والــذي اش ـتمل علــب ( 10فق ـرات ،ومقيــاس القلــق (كحالــة-
كسمة ( STAIالمعد مل قيـل سـييلرجر وآخـرون ،ترجمـة وإعـداد العاغـد ( ، 2011والـذي اشـتمل علـب (40
طاليـا وطاليـ لة مـل جـامعتي االسـتقس والقـدس مـونعيل علـب لتـي
فقرة ،ما تكونت عينة الدراسة مـل (400
ل
اآلداا والحقــوف فــي لتــا الجــامعتيل ،إت تــم اختيــارهم ب ريقــة العينــة المتاحــة .وتــم اســتخدام المــنهف الوص ـ ي
االرتياطي في هذه الدراسة لمس متها ل ييعة الملدلة الحالية وأهدافها.
وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي:
 اوجد عسقة ارتياطية طردية غيل مقياس مستو التنظيم االن عالي ومقياس مستو القلق(كحالة  -كسمة لدأفراد الدراسة.
 مسـتو التنظـيم االن عـالي ومسـتو القلق(كحالـة  -كسـمة التـي اتمتـب غهـا طليـة جـامعتي االسـتقس والقـدسمتوس ة.
-

ال توجد فروف تات داللة إحوا ية عند مستو الداللة ( α≤0.05في مسـتو التنظـيم االن عـالي لـد طليـة
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.

 ال توجد فروف تات داللة إحوا ية عنـد مسـتو الداللـة ( α≤0.05فـي مسـتو التنظـيم االن عـالي لـد طليـةجامعتي 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.
ت

 ال توج ـ ــد ف ـ ــروف تات دالل ـ ــة إحو ـ ــا ية عن ـ ــد مس ـ ــتو الداللـ ـ ـة ( α≤0.05ف ـ ــي مس ـ ــتو التنظ ـ ــيم االن ع ـ ــاليوالقلق(كحالــة-كســمة لــد طليــة جــامعتي االســتقس والقــدس تعــز لمتريــر نــوا الكليــة ،ومدــان الســدل الــدا م،
ومستو دخل األسرة ،والحالة االجتماعية لاغويل ،وترتي
وفـ ــي

اللخ

داخل األسرة.

ـ ــوء النتـ ــا ف أوصـ ــت الياحثـ ــة إقامـ ــة الـ ــدورات والي ـ ـرامف التثقي يـ ــة حـ ــو م هـ ــومي التنظـ ــيم االن عـ ــالي

والقلق(كحالة-كسمة لد طلية الجامعات ال لس ينية والتر يز علب أهمية دور الوالدال لمساعدة اغنـا هم علـب
تنظـ ــيم ان عـ ــاالتهم باسـ ــتعما اسـ ــتراتيجيات التنظـ ــيم االن عـ ــالي ،و ـ ــرورة العمـ ــل علـ ــب نيـ ــادة الجهـ ــود وتقـ ــديم
اإلرشادات الن سية للتدخل والتعرل علب مسييات القلق(كحالة-كسمة  ،ما إجراء المزيد مل الدراسات لت سير
التياال في القلق(كحالة-كسمة غيل ال لية تيعال لمترير الجن

ث

والجامعة.

Self-Emotional Regulation and its Relationship with Anxiety among
Students of Al-Istiqlal University and Al-Quds University
Prepared By: Razan Zuhdi Kamal Maree
Supervised BY: Dr. Iyad Al-Hallaq
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 selfemotional 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 AlIstiqlal 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.
ج

- 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 AlIstiqlal 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 AlIstiqlal 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.

ح

الفصل اَلول
خلفية الد ارسة
 1.1المقدمة
 2.1مشكلة الدراسة وتسامالتها
 3.1أهمية الدراسة
 األهمية النظرية. األهمية الت ييقية. 4.1أهداف الدراسة
 5.1فرضيات الدراسة
 6.1حدود الدراسة
 7.1مصطلحات الدراسة

1

الفصل اَلول
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
خلفية الدراسة

 1.1المقدمة:
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 تلـ االن عــاالت ،مــا يحــاو ال ـرد التعامــل مــب تلـ المواقــف االن عاليــة
ب رف مختل ة (غني اون . 2009 ،
كما إن االنسان يعيش في عور ت لوف فيه علب ن سه محققال تقدمال حةاريال وتقنيال ،فـي المقاغـل لـم يحقـق بلـدل
مواني تقدمال في معرفة الكثير عل ن سه ،وتل يظهر مل خس اال

رابات التـي ت ـ أر علـب شخوـيته ،حيـ

أن التريـر السـريب الـذي طـ أر فــي مختلـف المجــاالت المتمثلــة فـي النـواحي االجتماعيــة والتقنيـة واالقتوــادية علــب
ال رد والمجتمب له تأثير خ ير ،فهـذا التريـر ي ـوف اإلمدانيـات الن سـية لافـراد ممـا انعدـ
ال رد االن عالية وا

راا تنظيمه االن عالي ،وبالتالي نادت اال

علـب سـرعة حساسـية

رابات الن سية لديه (محمد. 2014 ،

إن معرفــة اللــياا الجــامعي وإدراكهــم لــذاتهم ولملــاعرهم وان عــاالتهم يحــدد طريقــة اســتجاغتهم للمثيـرات المختل ــة،
وقدرتهم علب التكيف مب الييئة ،وهـذا يعـزن مـل تـوافقهم الن سـي واالجتمـاعي .فـالت ورات السـريعة التـي تلـهدها
الحياة بدافة مستوياتها التعليمية والمهنية واالجتماعية والن سية أفرنت الكثير مل الملدست نتيجة ترير أسالي
الحياة والعسقـات االنسـانية التـي تـربط ال ليـة الجـامعييل مـب بعةـهم الـيع

 ،ممـا أثَـر تلـ فـي طريقـة تعييـرهم

عــل ان عــاالتهم سـواء بــالتعيير الل ظــي أو التعييــر غيــر الل ظــي ،وعلــب حيــاتهم وعلــب تـواننهم الن ســي وتنظــيمهم
2

االن عـالي ودرجـة تـوافقهم مـب غيئـتهم المحي ـة غهـم ،مـل هنـا بـات مـل الةـروري االهتمـام بان عـاالتهم خاصـة أن
حياتهم ال تسير علب نمط ان عالي واحد؛ فنجدهم اتقليون ما غيل السعادة والحزن واألمل واللعور بـالقلق واألمـل
الن سي (اليراهمة. 2017 ،
إ افة إلـب تلـ فـإن االن عـاالت تعتيـر جـزءال طييعيـال مـل حيـاة ال الـ
علــب انســانيته ،ودليــل علــب وجــوده ،وهــي جان ـ

دانــامي ومتريــر فــي غنــاء شخوــيته ،وتتريــر هــذه االن عــاالت

وطريقة التعيير عنها بمرور ال ـرد بـالخيرات والتجـارا المختل ـة ،حيـ
التعــرل علــب العوامــل المختل ــة التــي تســي

الجـامعي تـسثر فـي سـلو ه ،وهـي عسمـة

ال حيـاة غـدون ان عـاالت ،لـذل مـل المهـم

اال ـ رابات الن ســية والمرتي ــة بــالتنظيم والتـوانن االن عــالي و ي يــة

مواجهتها والوقاية منها ومحاولة ايجاد السيل لعسجها (ع انة. 2018 ،
لـ ــذل تعـ ــد اال ـ ـ رابات الن سـ ــية ثي ـ ـرة اللـ ــيوا فـ ــي عو ـ ـرنا الحـ ــدا

وخاصـ ــة القلـ ــق ،لـ ــذل مـ ــل الةـ ــروري

د ارسـ ــة العوامـ ــل المتعلقـ ــة بـ ــالقلق ،ومـ ــا هـ ــي أسـ ــيابه ،و ي يـ ــة الوقايـ ــة منـ ــه ،وطـ ــرف العـ ــس  .فـ ــدا مال مـ ــا نس ـ ـأ ،
لمـ ــاتا يوـ ــيح فـ ــردال مـ ــا قلق ـ ـال دون س ـ ـواه هـ ــل ولـ ــد قلق ـ ـال ومـ ــا العوامـ ــل تات العسقـ ــة بـ ــالقلق فنجـ ــد أن هنـ ــا
عوامـ ــل دافعـ ــة نتيجـ ــة الخي ـ ـرة والمعرفـ ــة والـ ــتعلم تتـ ــدخل فـ ــي سـ ــلو ه ،و ـ ــأن جـ ــزءال مـ ــل تكوينـ ــه الن سـ ــي اتعـ ــد
بسـ ــي

مجموعـ ــة مـ ــل العوامـ ــل يقتةـ ــيها مجتمعـ ــه اإلنسـ ــاني ،وبالتـ ــالي مـ ــل المهـ ــم د ارسـ ــة التنظـ ــيم االن عـ ــالي

وعسقتـ ـ ــه بـ ـ ــالقلق لـ ـ ــد طليـ ـ ــة الجامعـ ـ ــات ،ومعرفـ ـ ــة أسـ ـ ــياا و هـ ـ ــور هـ ـ ــذا القوـ ـ ــور فـ ـ ــي التنظـ ـ ــيم االن عـ ـ ــالي
ل ـ ــداهم ،وب ـ ــذل ق ـ ــد نس ـ ــت يب أن نزي ـ ــد م ـ ــل ال ـ ــوعي والمعرف ـ ــة ل ـ ــد ال لي ـ ــة والل ـ ــياا ومس ـ ــاعدتهم ب ـ ــأن يد ـ ــون
لـ ــداهم تنظـ ــيم ان عـ ــالي جيـ ــد ليسـ ــت يعوا تحقيـ ــق أهـ ــدافهم وطموحـ ــاتهم ممـ ــا يسـ ــاهم فـ ــي غنـ ــاء تواتهـ ــم االيجاغيـ ــة
وأال يدونوا ع ء علب المجتمب وعلب أن سهم (محمد. 2014 ،
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"كما تلع
اال

عملية تنظيم االن عا دو الر مهمال في السعادة والوحة الن سية ،ومل ناحية أخر  ،تلع

دو الر فـي تلـديل

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

مــل القلــق يعــانون مــل انخ ــا

فــي التحوــيل األكــاديمي والك ــاءة االجتماعيــة واالن عاليــة ويمثلــون عيئـال ييـ الر علــب

األسرة والمجتمب ،ومل ناحيه أخر يعد التنظيم االن عالي أحد ال روف ال ردية الذي حظي باهتمام واسب لد الكثير
مل الياحثيل (سلوم. 2015 ،
غناءال علب ما تقدم تتةح أهمية التنظيم االن عالي في مجاالت الحياة المختل ة؛ ألنها تمدل اإلنسـان مـل النجـا
في الحياة االجتماعية بو ة خاصة ومل النجا في الحياة بو ة عامة ،شـري ة أن يدـون لـد اإلنسـان تنظـيم
ان عــالي جيــد خووصـال فــي هــذه األيــام المليئــة بالةــروطات واال ـ رابات الن ســية التــي قــد تــسدي إلــب اإلصــابة
باالكتئــاا والقلــق وغيرهــا مــل اال ـ رابات ،وقوــور التنظــيم االن عــالي فيوــيحون أكثــر عزلــة وأقــل فاعليــة فــي
المجتمب ،ما أنه يجعل األفراد اتينون أسالي

تواننيه مر ية في حلهم للملدست والةروطات التـي تـواجههم

(عثمان. 2008 ،
"وفــي

ــوء تل ـ  ،ونظ ـ الر ألن عــدم القــدرة علــب امــتس التنظــيم االن عــالي يســي

الكثيــر مــل الملــدست الن ســية

لاف ـراد ،فإنــه أ ــحب مــل الةــروري العمــل علــب معالجــة هــذا القوــور؛ ممــا اــنعد
المجتمــب ،خووص ـال وأن اليل ــر ال يســت يعون أن يعيلـ ـوا غــس

بــالن ب علــب ال ــرد وعلــب

ــروي ،لكــنهم يس ــت يعون أن اتــدربوا ويمتلكـ ـوا

القدرات التي تمدنهم مل التعامل معها وجعلوها أكثر إيجاغية في حياتهم ويعتيروهـا دافعـال للترييـر لافةـل ،ف ـي
ــل عــس هــذا القوــور اتمدنــون مــل اســتخدام األف ـراد مــل تكــويل مجموعــة مــل العــادات الســلو ية االن عاليــة
الوـ ـ ـ ـ ــحيحة التـ ـ ـ ـ ــي بمـ ـ ـ ـ ــرور لوقـ ـ ـ ـ ــت توـ ـ ـ ـ ــيح جـ ـ ـ ـ ــزءال مـ ـ ـ ـ ــل سـ ـ ـ ـ ــلو ياتهم غـ ـ ـ ـ ــدالل مـ ـ ـ ـ ــل القوـ ـ ـ ـ ــور االن عـ ـ ـ ـ ــالي"
(مرنوف ،2012 ،ص. 397
4

وتعتير المرحلة الجامعية في غاية األهمية ونق ـة تحـو فـي مسـيرة ال ـرد وان سقـه نحـو مسـتقيله لتحقيـق أهدافـه
وطموحاته المرجوة ،ويعد ال لية الجامعييل احـد اللـ ار ح المهمـة التـي يقـب علـب عاتقهـا الجـزء األكيـر مـل غـيل
الل ار ح األخر فـي غنـاء المجتمـب وتقدمـه ،وتعتيـر مـل اللـ ار ح الواعيـة والمثق ـة والقـادرة علـب مواجهـة ملـدست
الحياة وصعوباتها والتمدل مل حلها والسي رة في تنظيم ان عاالتهم وتل مل خس معرفتهم ب رف واستراتيجيات
تنظيمها لتحقيق أهدافهم المرجوة (ع انة. 2018 ،
ومـل هنــا اســتوحت الياحثــة أهميــة بحثهــا لتلقــي الةــوء علـب هــذه ال ئــة المهمــة وعمــادة المجتمــب لت ييــق د ارســتها
عل ــيهم باعتي ــارهم غن ــاة المس ــتقيل والعتي ــار أن هن ــا أهمي ــة خاص ــة لمو ــوا التنظ ــيم االن ع ــالي ف ــي غن ــاء ه ــذه
اللخو ــية ألنه ــا مح ــور حي ــاة مجتم ــب الر ــد ،ولخووص ــية الحال ــة ال لسـ ـ ينية الت ــي نعيل ــها ف ــي ال ــوطل ولكثـ ـرة
المواقف الحياتية واألنمـات والوـعوبات والةـروطات والملـاكل الن سـية التـي مـل أهمهـا القلـق التـي تواجـه ال ـرد
فـي المجتمـب ال لسـ يني بلـدل عـام وطليــة الجامعـات خاصـة جــامعتي االسـتقس والقـدس ،فــإن اإلتـزان والتوافــق
االن عالي الع
حي

دو الر في تحداد حياتهم وسلو هم ودرجة توافقهم مب أن سهم ومب الييئة المحي ة غهم.

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

الوعيد االجتماعي واالقتوادي والسياسي والثقافي واألمني األمر الذي يلدل نوعال مل الوعوبة وهذا اسثر في
شعورهم بالقلق وبالتالي في ردود أفعالهم .إتا ما و عنا االعتيار للعوامل الداخلية األخر داخل الجامعـة والتـي
تتعلـق سـواء بأعةـاء هيئـة التـدري

أو ب ييعـة المـواد أو التخووـات ،هـذا باإل ـافة إلـب أن مجتمـب الجامعــة

يلمل مستويات مختل ة مل األنماي والمستويات والثقافات المختل ة األمر الـذي اـسدي بالنهايـة الـب حـدوث ردود
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.
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لــذل تعتيــر االن عــاالت وعمليــة تنظيمهــا مهمــة فــي حيــاة هـسالء ال ليــة حيـ

أنهــا تكســيهم القــدرة علــب اســتخدام

المهارات الحياتية التي ترسم توافقهم مب تواتهـم ومـب غيـرهم مـل ال ليـة فيعيـرون عـل ان عـاالتهم تعييـ الر ل ظيـال أو
غيــر ل ظــي ،إ ــافة إلــب أن االن عــاالت تعــد ر نـال أساســيال فــي حيــاة ال ليــة ألنهــا تســهم فــي غنــاء شخوــية ســوية
سواء علب الوعيد العاط ي والسلو ي واالن عالي.
غناء علـب تلـ ومـل خـس اإلطـسا علـب الد ارسـات السـابقةُ ،الحـي أنـه لـم يدـل هنـا أي مـل الد ارسـات العربيـة
حاولت الكلف عـل العسقـة غـيل التنظـيم االن عـالي والقلق(كحالـة-كسـمة  ،أو دور التنظـيم االن عـالي فـي خ ـ
القلق(كحالــة-كســمة لــد ال ليــة فــي الييئــة ال لس ـ ينية ،وفــي

ــوء مــا تــم استع ار ــه مــل د ارســات تــأتي هــذه

الد ارســة فــي محاولــة منهــا للكلــف عــل العسقــة غــيل التنظــيم االن عــالي والقلق(كحالــة-كســمة لــد طليــة جــامعتي
االستقس والقدس ،وهذا ما يميز الدراسة الحالية بأنها تتناو شريحة مهمة مـل شـ ار ح المجتمـب والمتمثلـة ب ليـة
الجامعة التي لم تحي بالقدر الكافي مل الدراسة في الييئة العربية  -ال لسـ ينية مـل خـس النظـر إلـب الد ارسـات
موقعـا
السابقة التي أجريت في هذا المجا  ،وهذا ما يعزن إجراء الد ارسـة الحاليـة ،األمـر الـذي اتوقـب أن يع يهـا ل
غـيل الد ارســات السـابقة ،ويدــون ان سقــة لد ارسـات أخــر
علب متريرات تات أهمية في حياة ال ال

ـمل هــذا المجــا  ،ـون الد ارســة الحاليـة تســلط الةــوء

الجامعي تتمثل بالتنظيم االن عالي ،والقلق(كحالة-كسمة .

 2.1مشكلة الدراسة:
مــل خــس مراجعــة األدا التربــوي واإلرشــاد الن ســي المتعلــق بــالتنظيم االن عــالي والقلق(كحالــة -ســمة  ،الحظــت
لــم اــتم د ارســتها بلــدل ــال ،بــالرغم مــل أهميــة هــذه

الياحثــة أهميــة الم ــاهيم المتناولــة وال ئــة المســتهدفة ،حي ـ

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

كدراسة ع انة( ، 2018اليراهمة( ، 2017سلوم( ، 2015يعقوا( 2011وغيرها مل الد ارسـات ،و مـا ورد فـي
دراسة فا ق وعياش( 2016فإن هنا أهمية للتنظيم االن عالي مل مرحلة المراهقة إلب المراحل التـي تليهـا ،ألن
هذه المرحلة نق ة انع ال في التريرات الييولوجية واالجتماعيـة ولهـا تأثيرهـا فـي القـدرة علـب التنظـيم االن عـالي،
وأش ــارت اليراهم ــة( 2017أن هن ــا

ــرورة إلجـ ـراء المزي ــد م ــل الد ارس ــات المس ــتقيلية ح ــو التنظ ــيم االن ع ــالي

وعسقته بمتريرات أخر مثل التحويل الدراسي ،القلق ،االكتئاا.
كمــا أشــارت العداــد مــل الد ارســات الــب أهميــة القلــق عامــة والــب القلــق حالــة و ســمة بلــدل خــاص غــيل اللــياا
كد ارسـ ـ ـ ـ ــة نوفـ ـ ـ ـ ــل( ، 2016المجـ ـ ـ ـ ــالي( ، 2015الن يسـ ـ ـ ـ ــة( ، 2015الوـ ـ ـ ـ ــالحي( ، 2011عثمـ ـ ـ ـ ــان (، 2008
اليدري( ، 2003ميخا يل( ، 2003غراا( 2000وغيرها مل الدراسات حي

تناولـت القلـق حالـة و سـمة مـب

متريرات أخر العتياره مل الملدست الن سية المهمة هذه األيام نظـ الر للظـرول واألحـوا التـي تـدفب ال ليـة فـي
الجامعات الب القلق علب تواتهم ومستقيلهم مما اسثر علب ان عاالتهم وتورفاتهم.
كما أوصب عثمان( 2008بإجراء المزيد مل الدراسات التي تتعلق بالقلق (كحالة أو سمة  ،ولد ال لية علب
وجه الخوـوص ،وال سـيما أن مسـييات القلـق أخـذ باالنديـاد والتنـوا فـي مجتمعاتنـا العربيـة بلـدل عـام والمجتمـب
ال لس ـ يني بلــدل خــاص نتيجــة الظــرول السياســية واالقتوــادية واالجتماعي ـة واألمنيــة التــي يعــيش فيهــا ال ــرد،
ودعا إلب عمل األبحاث علب فئات أخر مل المجتمب متمثلة في فئة العما  ،العسدرييل ،وطلية المدارس.
ومما سيق نر أن هنا قلة في الدراسات التي تتناو العسقة ما غـيل التنظـيم االن عـالي والقلـق (كحالـة-كسـمة
خووصال علب فئة طلية الجامعات في الييئة ال لس ينية وخاصة الدراسات العربية  -في حدود علم الياحثة.
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وعليه فقد جاءت هةذه الدراسةة لتحةاول الكشة

عةن العالقةة بةين التنظةيم االنفعةالي والقلق حالةة  -كسةمة

لدى طلبة جامعتي االستقالل والقدس.
وء ما سيق يمدل تحداد أسئلة الدراسة علب النحو التالي:

وفي

 ما العسقة غيل التنظيم االن عالي والقلق لد طلية جامعتي االستقس والقدس ما مستو التنظيم االن عالي لد طلية جامعتي االستقس والقدس ما مستو القلق (كحالة-كسمة لد طلية جامعتي االستقس والقدس هل توجد فروف تات داللة احوا ية في مستو التنظيم االن عالي والقلق (كحالة-كسمة لد طلية جـامعتياالســتقس والقــدس تعــز لمتريرات(الجامعــة ،والجــن  ،ونــوا الكليــة ،ومدــان الســدل الــدا م ،ومســتو دخــل
األسرة ،والحالة االجتماعية لاغويل ،وترتي

داخل األسرة

اللخ

 3.1أهمية الدراسة:
تكتسـ

الد ارســة أهميتهــا مــل خــس طييعــة المو ــوا الــذي قامــت الياحثــة غد ارســته حيـ

تســعب الد ارســة لمعرفــة

التنظــيم االن عــالي وعسقتــه بــالقلق (كحالــة-كســمة لــد طليــة جامعــة االســتقس وجامعــة القــدس ،وتنيــب أهميــة
الدراسة مل خس :
 اَلهمية النظرية :وتتمثل من خالل: .1تعتير هذه الدراسة مدملة لدراسات مختل ة حو م هومي التنظيم االن عالي والقلق ،خاصة ل لية الجامعة.
 .2تجري علب فئة مهمة وحساسة في المجتمب وهي فئة طلية الجامعات ،حي

يقب علب عاتقهم مستقيسل غناء

المجتمب وتقدمه.
 .3مل المأمو به أن تساعد هذه الدراسة في إلقاء الةوء علب العسقة غيل التنظيم االن عالي والقلق لد طلية
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الجامعـة المتمثلــة بجــامعتي (االســتقس والقــدس لقلــة الد ارســات العربيـة واألجنييــة فــي هــذا المجــا  -فــي حــدود
علم الياحثة.
 اَلهمية التطبيقية :وتتمثل من خالل: .1مل المتوقب أن اتم االست ادة مل نتا ف هذه الدراسة الياحثيل المستقيلييل ومنهم طلية الدراسات العليا.
 .2أن اتم االست ادة مل نتا ف هذه الدراسة مل خس تقديم توصيات للعامليل في مجا الوحة الن سـية إلعـداد
اليرامف اإلرشادية لذوي المستويات المنخ ةة مل التنظيم االن عالي والقلق.
 .3أن اــتم االســت ادة مــل نتــا ف هــذه الد ارســة مــل خــس القــا ميل علــب الي ـرامف التدريييــة مــل خــس إعــداد غ ـرامف
تدرييية لت وير مهارات ال لية في تنظيم ان عاالتهم السليية والسي رة عليها.
 .4تزويــد الجامعــة متمثلــة ا (إدارتهــا ،أعةــاء الهيئــة التدريســية ،طسغهــا غد ارســة علميــة فــي أحــد المو ــوعات
المتخووة في علم الن

 /الوحة الن سـية ،خاصـة أن هنـا نـدرة فـي الد ارسـات العربيـة التـي تناولـت هـذه

المتريرات.
 .5أن اــتم االســت ادة مــل المقــااي

التــي تتةــمنها هــذه الد ارســة فــي إجـراء د ارســات أخــر  ،وهــي مقيــاس التنظــيم

االن عالي ومقياس القلق(كحالة-كسمة مما يسهل االن سف في دراسات واليح

فيها مل جوان

 4.1أهداف الدراسة:
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:
 .1فح

مستو التنظيم االن عالي والقلق (كحالة-كسمة لد طلية جامعتي االستقس والقدس.
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أخر .

 .2فحـ ـ

ال ــروف ف ــي مس ــتو التنظ ــيم االن ع ــالي والقل ــق (كحال ــة-كس ــمة م ــل وجه ــة نظ ــر طلي ــة ج ــامعتي

االستقس والقدس تيعال للمتريرات المستقلة (الجامعة ،والجن  ،ونوا الكلية ،ومدان السدل الدا م ،ومسـتو
دخل األسرة ،والحالة االجتماعية لاغويل ،وترتي

اللخ

داخل األسرة .

 .3توجد فروف في العسقة غيل التنظيم االن عالي والقلق (كحالة-كسـمة تعـز لمتريـرات (الجامعـة ،والجـن ،
ونــوا الكليــة ،ومدــان الســدل الــدا م ،ومســتو دخــل األسـرة ،والحالــة االجتماعيــة لاغــويل ،وترتيـ

اللــخ

داخل األسرة .

 5.1فرضيات الدراسة:
تسعب الدراسة إلب اإلجابة علب ال ر يات اآلتية:
 ال توجد عسقة ارتياطية تات داللة إحوا ية ) (α ≤ 0.05غيل التنظيم االن عالي والقلق لد طلية جامعتياالستقس والقدس.
 ال توجد فروف تات داللة إحوـا ية عنـد مسـتو الداللـة ) (α ≤ 0.05فـي مسـتو التنظـيم االن عـالي والقلـق(كحالــة-كســمة لــد طليــة جــامعتي االســتقس والقــدس تعــز إلــب مترير(الجامعــة ،والجــن  ،ونــوا الكليــة،
ومدان السدل الدا م ،ومستو دخل األسرة ،والحالة االجتماعية لاغويل ،وترتي

اللخ

داخل األسرة .

 6.1حدود الدراسة:
وتلمل حدود الدراسة علب اآلتي:
 الحد الموضوعي :اقتورت هذه الدراسة علب دراسة التنظيـم االن عالي وعسقته بالقلق لد طلية جامعتياالستقس والقدس والذي اتحدد بمتريري التنظيم االن عالي والقلق.
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 الحةةةةةةد البشةةةةةةري :اقتوــ ــر مو ـ ـ ــوا الد ارسـ ـ ــة علـ ـ ــب طليـ ـ ــة جـ ـ ــامعتي االس ـ ــتقس والقـ ـ ــدس للسـ ـ ــنة الد ارسـ ـ ــية(. 2019-2018
-

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

 الحد الزماني :أجريت هذه الدراسة في ال ول االو للعام الدراسي .2019 -2018 الحةةد المفةةاهيمي :اقتوــرت الد ارســة علــب الم ــاهيم والمو ـ لحات ال ـواردة فــي هــذه الد ارســة وهــي  :التنظــيماالن عالي ،القلق(كحالة-كسمة  ،ال ال

الجامعي ،جامعة االستقس  ،جامعة القدس.

 الحد المنهجي :تحددت نتا ف هذه الدراسة بودقها ،وثياتها ،وعينتها ،وأدا ها ،وإجراءات ت ييقها. الحد اإلجرائي :اقتورت الدراسة علب أدوات الدراسة ،ودرجة صـدقها ،وثياتهـا وعلـب عينـة الد ارسـة وسـماتها،والمعالجات اإلحوا ية المستخدمة.

 7.1مصطلحات الدراسة:
تقوم الدراسة الحالية علـب عـدة موـ لحات وهـي  :التنظـيم االن عـالي ،القلق(كحالـة-كسـمة  ،ال الـ

الجـامعي،

جامعة االستقس  ،جامعة القدس.
التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
 التنظيم االنفعالي (:)Self-Emotion Regulationعرل تنظيم االن عا "هو استراتيجية متةمنة إعادة صياغة طييعة األفكـار والسـلو يات التـي تـسثر فـي االن عـاالت
ل
التي يمتلكها ال رد والسي رة عليها و ي ية اإلفوا عنها الحقال" (فا ق وعياش ،2016 ،ص. 615

11

كما عرفه توميسون ( Thompson، 1994بأنه "العمليات الداناميدية التي اتلدل مل خسلها جهود ال رد في
المحافظة علب وتعدال وتحويل طييعة وشدة ومدة الحاالت اللعورية"(. Thompson، 1994، p:25
ويعةرف اجرائيةاَ بأنةه الدرجةةة الكليةة التةةي يحصةل عليهةةا الطالةب خةةالل اسةتجابته علةةى فقةرات مقيةةاس التنظةةيم
َ
االنفعالي.
 القلق ):(Anxiety" يلير إلب توقب لتهداد مستقيلي ،ويرتيط القلق في ثير مل األحيان غتـوتر العةـست واليقظـة ،والسـلو الحـذر
أو التجنيي استعدادال لخ ر مستقيلي" (. DSM5, 2013
كما عرل سييليرجر القلق بأنه "ان عا غير سـار وشـعور بعـدم ال ارحـة واالسـتقرار مـب االحسـاس بـالتوتر وخـول
ال ميرر لـه ،واسـتجابة م رطـة لمواقـف ال تلـدل خ ـ الر ،ويسـتجي

لهـا ال ـرد ب ريقـة ميـالر فيها"(سـعاد،2016 ،

ص. 6
ويقسم إلب نوعيل يج

الت ريق غينهم:

 قلق الحالة (:)Anxiety state"هو حالة ان عالية طار ة وقتية في حياة االنسان تتذغـذا مـل وقـت آلخـر ،وتـزو غـزوا المثيـرات التـي تيعثهـا،
وه ــي حال ــة داخلي ــة تتس ــم بمل ــاعر الت ــوتر والخ ــر المدر ــة ش ــعوريال ،والت ــي تزي ــد م ــل نل ــاي الجه ــان العو ــيي
الذاتي"(القمش والمعاي ة ،2014 ،ص. 256
 قلق السمة (:)Anxiety trait"هو عيارة عل استعداد سلو ي مدتس

يظل امنـا حتـب تنيهـه وتنلـ ه منيهـات داخليـة أو خارجيـة فتثيـر حالـة

القلق ،ويتوقف مستو إثارة حالة القلق عند اإلنسان علب مستو استعداده للقلق" (فر  ،2009 ،ص. 144
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ويعة َةةرف اجرائيةةةا بأنةةةه الدرجةةةة التةةةي يحصةةةل عليهةةةا الطالةةةب خةةةالل اسةةةتجابته علةةةى فقةةةرات مقيةةةاس القلةةةق
حالة – كسمة المستخدمة في البحث.
 الطالب الجامعي:بأنه " اللخ

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

العالي إلب جامعة تيعال لتخووه ال رعي غواس ة شهادة أو دغلوم اسهله لذل " (شحاته ،2001 ،ص. 61
 جامعة االستقالل:نلــأت جامعــة االســتقس فــي العــام ( 1998علــب أر
األمنية ،وافتتحها فخامة السيد الـر ي

فلس ـ يل تحــت مســمب األكاديميــة ال لس ـ ينية للعلــوم

محمـود عيـاس فـي العـام ( ، 2007وتـم تحويلهـا فـي العـام ( 2011إلـب

جامعــة ،وهــي الجامعــة الحدوميــة األحــدث واألولــب التــي تخــت

وحــدها دون المسسســات الجامعيــة فــي فلسـ يل

بالتعليم العالي في مجا العلوم األمنية والعسدرية واللرطية (. https://alistiqlal.edu.ps/page
 جامعة القدس:جامعة القدس هي جامعة فلس ينية تقب في مدانة القدس و واحيها ،وتتونا في الحرم الر يسي في أغودي

والحرم

الجامعي في الليخ ج ار وبيت حنينا ،واليلدة القديمة في القدس ،والييرة .وقد انـت فكـرة إنلـا ها عـام (1931
حتـب تواجــه االنتــداا اليري ــاني ،وأعلــل محمــد نســييه الـذي يعــد أو ر ــي
(( 1993جامعة القدس. dillny.com/
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لمجلـ

امنا هــا افتتاحهــا رســميال عــام

الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
 1.2المبحث اَلول :التنظيم االنفعالي
 1.1.2مقدمة.
 2.1.2م هوم التنظيم االن عالي.
 3.1.2نظرية التنظيم االن عالي.
 4.1.2أهدال التنظيم االن عالي.
 5.1.2التنظيم االن عالي والوحة الن سية.
 6.1.2النظريات الم سرة للتنظيم االن عالي.
 2.2المبحث الثاني :القلق
 1.2.2مقدمة.
 2.2.2م هوم القلق.
 3.2.2م هوم القلق (كحالة – سمة .
 4.2.2نسية انتلار القلق.
 5.2.2أع ار

القلق.

 6.2.2العوامل المرتي ة بالقلق.
 7.2.2مستويات القلق.
 8.2.2أسياا القلق.
 9.2.2النظريات الم سرة للقلق.
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 3.2الدراسات السابقة
 1.3.2دراسات تناولت التنظيم االنفعالي
 الدراسات العربية. الدراسات األجنيية. 2.3.2دراسات تناولت القلق حالة – كسمة
 الدراسات العربية. الدراسات األجنيية. 3.3.2التعقيب على الدراسات السابقة
 4.2اإلطار المفاهيمي
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الفصل الثاني
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
اإلطار النظري والدراسات السابقة
أوالً :اإلطار النظري ويشمل:
 1.2المبحث اَلول :التنظيم االنفعالي:
 1.1.2مقدمة:
يع ــد التنظـــيم االن عـــالي "تحـــد وحاجـ ــة" وفـ ــق جولمـ ــان ،م ــا يعـــد

ـ ــرورة ملح ــة فـــي ــل انتلـ ــار الملـــدست

الن س ـ ــية ،االكتئ ـ ــاا ،والقل ـ ــق ،واالنح ارف ـ ــات الس ـ ــلو ية المتع ـ ــددة .وي ـ ــر العدا ـ ــد م ـ ــل الي ـ ــاحثيل ب ـ ــأن التنظ ـ ــيم
االن عـ ــالي وعلـ ــب الـ ــرغم مـ ــل ونـ ــه حاجـ ــة ملحـ ــة لوـ ــيانة الوـ ــحة الن سـ ــية لل ـ ــرد وتوجيهـ ــه نحـ ــو

ـ ــيط حـ ــدة

االن عـ ــاالت بمـ ــا يسـ ــهم فـ ــي تخ يـ ــف الملـ ــدست الن سـ ــية ،إال أنـ ــه يعتيـ ــر بالوقـ ــت ن سـ ــه تحـ ــد مـ ــل حي ـ ـ
ال ـ ـ ــرد عل ـ ـ ــب اختيـ ـ ـ ـار األس ـ ـ ــالي

قـ ــدرة

المس م ـ ـ ــة لت ييق ـ ـ ــه مم ـ ـ ــا يس ـ ـ ــاعد ف ـ ـ ــي التخ ي ـ ـ ــف م ـ ـ ــل المل ـ ـ ــدست الن س ـ ـ ــية

كاالكتئاا والقلق (رنف. 2017 ،
لق ـ ـ ــد أر ( Barlow,1998الـ ـ ـ ـوارد ف ـ ـ ــي (محم ـ ـ ــد 2014 ،أن عملي ـ ـ ــة التنظ ـ ـ ــيم االن ع ـ ـ ــالي خاص ـ ـ ــة تنظ ـ ـ ــيم
الخـ ــول تتمثـ ــل بلـ ــدل أساسـ ــي فـ ــي القلـ ــق ،وقـ ــد اقتـ ــر أنـ ــه مـ ــل الوـ ــع

علـ ــب األف ـ ـراد القلقـ ــيل تحداـ ــد وفهـ ــم

ان عـ ـ ــاالتهم ألنهـ ـ ــم قـ ـ ــد يدون ـ ـ ـوا مهتمـ ـ ــيل بلـ ـ ــدل وا ـ ـ ــح بـ ـ ــالتعيير عـ ـ ــل ملـ ـ ــاعرهم ويحـ ـ ــاولون بلـ ـ ــدل وا ـ ـ ــح
ب ـ ــالتعيير ع ـ ــل مل ـ ــاعرهم ويح ـ ــاولون بل ـ ــدل ال تـ ـ ـوافقي تنظيمه ـ ــا سـ ـ ـواء بالتجاه ـ ــل أو القم ـ ــب ،مم ـ ــا ان ـ ــتف ع ـ ــل
ارة في تنظيم االن عا .

تل نيادة دالة في االن عاالت الخا عة للتنظيم ودورة
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وير جروس أن التنظيم االن عالي يمثـل مجموعـة السـلو يات واالسـتراتيجيات التـي يقـوم غهـا ال ـرد سـواء شـعورياَ
أو ال ش ـ ــعوريا ،ويعم ـ ــل ه ـ ــذا التنظ ـ ــيم عل ـ ــب إدارة الح ـ ــاالت االن عالي ـ ــة غتع ـ ــدالها وتحس ـ ــيل الخيـ ـ ـرات أو منعه ـ ــا
(ع انة. 2018 ،
كمــا إن الملــاعر الذاتيــة والســلو يات واالســتجابات ال ســيولوجية (محتويــات االن عــا

جميعهــا قاغلــة للترييــر أو

االبقاء علب ما هي عليه بلدل واعي أو غير واعي (خلي ة. 2008 ،
عرل اونف االن عا "بأنه حالة وجدانية تتسم باال
ف َ

راا اللداد لد ال رد ،ويلمل علب ثسثة مظاهر أساسية

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

أن التعري ـات االج ار يـة مختل ـة فـي شـدلها ومتلـاغهة فـي محتواهـا ،وأن القاسـم الملـتر فـي

التعري ات االج ار ية أنها اعتيرت االن عاالت حالة وجدانية ,داخلية م اجئة ,يوـاحيها تري ـرات فسـيولوجية ون سـية
معاَ (غني اون . 2009 ،
ومــل تلـ التريـرات ال ســيولوجية والتــي تمثــل الحالــة االن عاليــة المرتي ــة جز يـال بالوــور العقليــة التــي يمثلهــا جــزء
خاص في دماغ االنسان ترير معد نيةات القلق وتريرات في تعييرات الوجه وغيرها (ع انة. 2018 ،
إن عمليــة االن عــاالت موجــودة فعـسل وليســت عمليــة افت ار ــية ،وهــي عمليــة قاغلــة للقيــاس والتجريـ

لــد الحيـوان

واالنســان (ف ريــة ومتعلمــة – (وص ـ ية وتنظيميــة للســلو الكلــي لــد االنســان وت ـرتيط بلــدل تسنمــي وثيــق
بالدافعية قاغلة للتقييم والتقـويم فـي آن واحـد ،شـعورية وال شـعورية ،فـيع
وبموــدرها والــيع
حسـ

االن عـاالت نعيهـا ونـدر ها ونلـعر غهـا

االخــر ال نعيهــا وال نــدر ها وال نلــعر غهــا وبموــادرها ،وتختلــف فــي أســالي

التعييــر عنهــا

الثقافــة الســا دة وهــي ثسثيــة المدونــات :الن ســية ،ال ســيولوجية ،والييئيــة وتــسدي إلــب ســلو يات مختل ــة فــي
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شـ ــدتها ومظاهره ـ ــا تيعـ ـ ـال لل ـ ــروف غـ ــيل األفـ ـ ـراد ف ـ ــي م ـ ــد إدراكه ـ ــم للمواقـ ــف االن عالي ـ ــة الت ـ ــي اتعر ـ ــون إليه ـ ــا
(مو ب. 2009 ،
لحا يلتمل علـب عـدة غنـب معرفيـة وان عاليـة (جـاا
ويعد تنظيم االن عاالت مو ل

 . 2015 ،وقـد أكـد جـروس

 Grossأن ــه غن ــاء معرف ــي اتك ــون م ــل مجموع ــة اس ــتراتيجيات داخلي ــة وخارجي ــة تس ــاعد ال ــرد عل ــب التكي ــف م ــب
المثيرات الييئية وتقديم سلو يات تنسجم مب مت ليات تلـ الييئـة ،وحقيقـة فإنهـا مهـارة تسـاعد ال ـرد علـب التكيـف
االجتماعي وتكويل عسقات اجتماعية مب الرير (اليراهمة. 2017 ،

 2.1.2مفهوم التنظيم االنفعالي:
يعتيــر م هــوم التنظــيم االن عــالي ( )Self- Emotional Regulationمــل الم ــاهيم الحداثــة فــي علــم الــن

،

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

أن

هــذا الم هــوم يلــمل سلســلة مــل العمليــات اللــعورية وغيــر اللــعورية (المعرفيــة ،الســلو ية ،وال ســيولوجية مــب
اإلشارة إلب العملية التي يستخدمها األفراد ليعدلوا نوا وشدة ومدة التعيير االن عالي (سلوم. 2015 ،
وحسـ

رومـر و ـارتز( Grates & Roemer, 2004الـوارد فـي ) (Gross, 2002فيحـددان م هـوم التنظـيم

االن عــالي بأنــه اتةــمل مجموعــة مــل القــدرات ــإد ار ال ــرد وفهمــه الن عاالتــه ،وقدرتــه علــب الســي رة علــب هــذه
االن عاالت خاصة عند التعـر

لسن عـاالت السـليية ،وأن يدـون هنـا مرونـة فـي اسـتخدام اسـتراتيجيات التنظـيم

االن عالي وإال اواجه ال رد صعوبات في تنظيم ان عاالته ،ما وتسدي المسـتويات المنخ ةـة مـل الـوعي واإلد ار
االن عالي إلب صعوبات في عملية تنظيم االن عاالت.
وقد أكد جيزم أن تنظيم االن عاالت أحد مدونات التنظيم الذاتي الذي يقوم علب قدرة األفراد علب تقديم استجابات
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ان عالية مناسية في المواقف المختل ة حيل يمتلكون المهارة التنظيمية لإلستجابة ال علية إن هذه العمليـة محاولـة
تلقا يــة ادراكيــة وغيــر ادراكيــة يقــوم غهــا األف ـراد غهــدل الســي رة علــب ان عــاالتهم ممــا يحــتم اليح ـ

عــل أســياغها

ونتاجها علب سلو ال رد (اليراهمة. 2017 ،
و مـ ــا أو ـ ــحتها ( Dora,2012ال ـ ـواردة فـ ــي (اليراهمـ ــة 2017 ،ف ـ ـإن الت اعـ ــل غـ ــيل المتري ـ ـرات الذاتيـ ــة لـ ــد
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.

وللمتريرات الييئية أثر أيةال في تل مل خس تحداد قدرة األفراد علب تنظيم ان عاالتهم ،إت أن إد ار ال رد لتل
المتريرات تحدد استجاغته ،واللدل ( 1او ح تل :

الشخص

السلوك
البيئة
المحيطة
الشكل 1
تفاعل المتغيرات الداخلية والخارجية في تنظيم االنفعاالت
)Dora, 2012
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و مــا هــو وا ــح فــي اللــدل ( ، 1التنظــيم االن عــالي حالــة ن ســية تتــأثر بعــدد مــل المتريـرات ،فــالتنظيم االن عــالي
اسثر ويتأثر غهذه المتريرات فالعسقة تيادلية ،فاالن عـاالت تـرتيط ارتياطـال وثيقـال بسـلو ال ـرد السحـق ممـا اـنعد
علب عسقته باآلخريل ،وتكي ه مب الييئة المحي ة (اليراهمة. 2017 ،
 3.1.2نظرية التنظيم االنفعالي (:)Self- Regulation Theory
يعد جيم

جـروس ( – James Grossصـاح

نظريـة التنظـيم االن عـالي -حيـ

اللــعورية والسشــعورية التــي يســتخدمها ال ــرد لكــي ازيــد أو اــنق

عرفـه بأنـه "االسـتراتيجيات

أو يحــافي علــب واحــد أو أكثــر مــل مدونــات

االستجابة االن عالية" (رنف ،2017 ،ص. 117
ما ار جروس أن هنا ما ادعب بـالتنظيم االن عـالي المرت ـب ،والتنظـيم االن عـالي المـنخ
أو خ

غنـاء علـب نيـادة

إحد مدونات االستجابة االن عالية (سعاد. 2016 ،

وتلــمل هــذه المدونــات :مدــون الخي ـرة ويلــمل الملــاعر الذاتيــة لل ــرد وفقــا لخي ارتــه الحياتيــة ،والمدــون الســلو ي
ويلــمل االســتجابات الســلو ية ،والمدــون ال ســيولوجي ويلــمل االســتجابات ال ســيولوجية توــل
رط الدم ،و ربات القل

اللــعر والجلــد،

(يعقوا. 2011 ،

" 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
االن عالية ،وأن هذه ال كرة للتناق

غيل الميو االستجاغية االن عالية لافراد وسلو هم الحقيقي هو الم هوم األو

للتنظيم االن عالي" (فا ق وعياش ،2016 ،ص. 616
وير جروس أن تنظيم االن عا يمدل ل فرد مل استخدام استراتيجييل مختل تيل وهما:
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أوال :استراتيجية التركيز المسبق(:)Antecedent-focused Strategy
وتلمل العمليات التي الجأ اليها ال رد قيل حدوث الت اعـل مـب الموقـف االن عـالي وا هـار االسـتجابات االن عاليـة
بلدل لي (سلوم. 2015 ،
وقد ميز جروس غيل أربب أنواا مختل ة الستراتيجيات التر يز المسيق لتنظيم االن عا والتي ممدل أن ت يق في
مواقف مختل ة مل عملية حدوث االن عا ومل خسلها يست يب ال رد تنظـيم ان عاالتـه ،مـب األخـذ بعـيل االعتيـار
العامل الزمني والمتمثلة في هذه النقاي وهي:
( :)Situation Selectionيعتيــر اختيــار الموقــف الخ ــوة األولــب مــل خ ـوات عمليــات

 .1اختيةةةار المو ةةة

التنظيم االن عـالي ،ويتةـمل اختيـار الموقـف أن نكـون فـي و ـب يسـمح بظهـور االن عـاالت المرغوبـة التـي نريـد
ا هارها ،او نقلل مل احتماالت أن نكون في موقف تظهر االن عاالت التي ال نريد أن تظهر(رنف. 2017 ،
 .2تعديل المو

( :)Situation Modificationأي يدـون لـد ال ـرد أكثـر مـل مسـتو مختلـف مـل االن عـا

(سعاد. 2016 ،
حي

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

الثاني مل التنظيم االن عالي هو تعدال الموقـف بموـ لح "السـي رة األوليـة" أو "التعامـل المرتكـز علـب الملـدلة"
(ع انة ،2018 ،ص. 18
 .3توزيةع االنتبةاه ( :)Attentional Deploymentوتتمثـل تونيـب االنتيـاه خـس موقـف معـيل وتلـ مـل أجـل
التأثير في ان عاالت ال رد واستجاباته (اسليم. 2017 ،
 .4التغيير المعرفي ( :)Cognitive Changingوهو عيارة عل ”انتقاء المعاني االيجاغية للموقف غهـدل تنظـيم
حدة االن عاالت" (اليراهمة ،2017 ،ص. 16
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ثانياً :التركيز على االستجابة )(Response-focused Strategies
وتلمل العمليات التي يقوم غها ال رد بعد حدوث االسـتجابة االن عاليـة ،وعنـدما يدـول االن عـا قا مـا ،وقـد أطلـق
جــروس مســمب لهــذه االســتراتيجية وهــي تعةةديل االسةةتجابة االنفعاليةةة ويــدعب أيةــا بالكيــت أو قمــب االســتجابة
االن عالية (يعقوا ، 2011 ،وتعتير مـل االسـتراتيجيات غيـر التكي يـة وتقسـم الـب نوعـان :يـت االفكـار ،و يـت
االن عــا (ســلوم ، 2015 ،مــا تــسثر هــذه االســتراتيجية فــي االســتجابات ال ســيولوجية والســلو ية (فــا ق وعيــاش،
 ، 2016وتكــون الرايــة مــل ه ـذه االســتراتيجية فــي ثيــر مــل االحيــان المســاارة االجتماعيــة والخةــوا ألوامــر
الجماعة أو االنوياا للموقف (رنف. 2017 ،
غناء علب ما سيق تر الياحثة أن االستراتيجيات في التنظيم االن عالي تعتير حجر الزاوية األساسي في م هومه
وتلير إلب األسالي

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

تل االن عاالت االيجاغية والسليية علب حد سواء.
كمــا أن عمليــات تنظــيم االن عــاالت تيــدأ غتقيــيم الموقــف ،ثــم العمــل علــب تعدالــه ،ومــل ثــم بعــد تل ـ الــب تر يــز
االنتي ــاه نح ــو تق ــديم االس ــتجابة الس ــلو ية أو االن عالي ــة الت ــي تناسـ ـ
االستجابة حي

الموق ــف ،واخيـ ـ الر العم ــل عل ــب إ ه ــار ه ــذه

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

 4.1.2أهداف التنظيم االنفعالي:
إن ال رد يحاو تنظيم ان عاالته مل خس نوعيل وهما :التنظيم المنخ

لسن عاالت وتل مـل خـس التر يـز

علـب النـواحي التجريييــة والسـلو ية لسن عـاالت الســليية (اسـليم ، 2017 ،والتنظـيم المرت ــب لسن عـاالت وتلـ مــل
خس ملار ة الخيرات االيجاغية مب االخريل (أحمد. 2009 ،
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فالهــدل مــل التنظــيم االن عــالي هــي محاولــة فــي مســاعدة ال ــرد الــب خ ـ

أو نيــادة إمــا حجــم أو مــدة ســليية أو

ايجاغية الملاعر (. Gross, 2014
غناء علب تل فإن التنظيم االن عالي يحدث بلدل اومي

مل سياقات ومواقـف الحيـاة اليوميـة المختل ـة ،والتـي

تــدفب ال ــرد لزيــادة الحــاالت االن عاليــة االيجاغيــة خاصــة فــي حــاالت الح ـ
الســليية مــا هــو الحــل فــي حالــة الرةـ

والمــر وخ ـ

الحــاالت االن عاليــة

والقلــق والحــزن ،وتلـ لتعزيــز شــعور ال ــرد بالســعادة والتقليــل مــل األلــم

ومحاولة منعه (. Koole & Van, 2010

 5.1.2التنظيم االنفعالي والصحة النفسية:
االن عــاالت شــدل مــل أشــدا الســلو  ،والســلو إمــا يدــون متــزن أو عــديم االت ـزان ،وإن قــدرة ال ــرد علــب تعــدال
وترييـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ريقـ ـ ـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ـ ـ ــي يعيـ ـ ـ ـ ـ ــر غهـ ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ـ ــل االن عـ ـ ـ ـ ـ ــاالت والتعييـ ـ ـ ـ ـ ــر هـ ـ ـ ـ ـ ــي العامـ ـ ـ ـ ـ ــل الر يسـ ـ ـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ـ ـ ــي
الوحة الن سية (جاا

. 2015 ،

فاألنمــاي االن عاليــة لل ــرد تســاهم فــي خلــق مسمــح اللخوــية والحالــة الن ســية الوــحية لــه؛ إت يعتيــر التنظــيم
االن عــالي

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

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

إن التنظـيم االن عـالي مـل السـمات األساسـية فـي مجـا الوـحة الن سـية ،فهـو اـسثر علـب الجوانـ

الن سـية

واالن عاليــة لــد األف ـراد ،لــذل فــإن األف ـراد الــيل لــداهم عيــوا فــي قــدرتهم علــب تنظــيم ان عــاالتهم فــي خي ـراتهم
االن عالية الحادة فإنهم يعانون مل ا
وغيرها مل اال

رابات ن سية وان عالية متمثلة فـي القلـق واالكتئـاا وا ـ رابات شخوـية

رابات الن سية واالن عالية األخر (العدايلي. 2003 ،
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فالوحة الن سية لي

مجرد الخلو مل األم ار

العةوية واال

رابات العقلية والسلو ية غل التوافق مـب الـذات

والمجتمب توافقا اسدي الب اللعور باألمل الن سـي والقـدرة علـب مواجهـة األنمـات الن سـية بأسـالي

توافقيـة سـليمة

ومياشرة وصوالل الب التمتب بالر ا والسعادة وتحقيق األهدال (عيد . 2008 ،
وبناء علب تل فإن التنظيم االن عالي له أثر وا ح في فهم اال

رابات الن سية لـد األفـراد وفـي المسـتويات

ـاء علــب المثيـرات فـي غيئــتهم المحي ـة غهــم
الن سـية لـداهم وتلـ لقـدرة األفـراد علــب تعـدال اســتجاباتهم السـلو ية غن ل
كما أن هنا أثر ألي قوور للتنظيم االن عالي في الو ا ف اليومية مما تسي
العمليات االن عالية أو مب الخيرات أو العداد مل اال

له عدم القدرة علب التعامـل مـب

رابات الن سية (ع انة. 2018 ،

 6.1.2النظريات المفسرة للتنظيم االنفعالي:
هنا العداد مل النظريات التي فسرت التنظيم االن عالي وهي االتي:
 .1نظرية التحليل النفسي (:)The Psychoanalytic Theory
تعتير نظرية التحليل الن سي التي هرت علب اد سيجموند فرويد ( 1939 -1856احد مدارس علـم الـن
التي تناولت العداد مل الموا يب وأهمها تنظيم ملاعر القلق (عتوته. 2018 ،
حيـ

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

السليية والناتجة عند تجاهل التعيير عل الدوافب اللهوانية (ع انة. 2018 ،
وقد فرف فرويد غيل ثسثة أنواا مل القلق وهـم  :القلـق المو ـوعي(الواقعي  ،القلـق العوـاغي ،والقلـق األخسقـي،
ور ــز علــب القلــق المو ــوعي (ال ـواقعي وهــو "رد فعــل لخ ــر غريــزي خــارجي معــرول" وعلــب القلــق العوــاغي
وهو "رد فعل لخ ر غريزي داخلي سيدولوجي غير معرول المنلأ" (الداهري ،2008 ،ص. 36
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"واعتير أن القلق المو وعي (الواقعي والعويي انتف مل عسقات األنا والهو واألنا االعلب علب الترتيـ  ،وأن
القلـق المســتند إلـب الواقــب انلـأ عنــد تـراكم م الـ
شدل تجنـ

الموقــف علـب األنــا ،وتيعـا لهــذه الحالـة فــإن تنظـيم القلــق يأخــذ
فـي القلـق المسـتقيلي ،وبلـدل آخـر يعتقـد فرويـد أن القلـق

مثـل تلـ المواقـف التـي مـل شـأنها تسـي

المســتند إلــب الهــو واألنــا االعلــب اتولــد عنــد الةــرط علــب الــدوافب مــل أجــل فعــل معــيل ،وتكــول األنــا مســيوقة
باإلحسـاس الــذي تكـون عليــه عنــد التعييـر عــل تلـ الـدوافب ،فــإتا مـا أدت المراجعــة الخياليــة لانـا إلــب مســتويات
عاليـة مـل القلــق اتولـد عند ـذ اكتئــاا ـال لكيـت الــدوافب ،وفـي هـذه الحالــة اتخـذ تنظـيم القلــق شـدل غتـر للــدوافب
التي قد تسي

قلق في المستقيل" (ع انة ،2018 ،ص. 24

كمـا أكـدت نظريـة التحليـل الن سـي أن تنظـيم القلـق العـ

دور مـل خـس المسـاعدة التـي يقـدمها إلـب األفـراد فـي
ال

السي رة علب شعورهم بالقلق وتل عير استخدام آليات الدفاا الن سي التي تهدل إلب التخ يف مـل حـدة التـوتر
واأللم (أحمد" ،(2009 ،وتقتر أن عمليات التنظيم غير الواعية يمدـل تو ي هـا مـل قيـل األفـراد لمسـاعدتهم فـي
إصس خيراتهم االن عالية السليية" (ع انة ،2018 ،ص. 25

 .2نظرية جولمان (:)Goleman Theory
اــر "جولمــان" أهميــة العسقــة غــيل االن عــا والت اعــل فــي المواقــف المختل ــة وتل ـ مــل خــس الــذ اء االن عــالي
(ع انة. 2018 ،
حيـ

يعتيــر تنظـيم االن عــا أحــد ابعـاد مقيــاس الــذ اء االن عـالي (ســعاد . 2016 ،حيـ

عـرل جولمــان الــذ اء

االن عالي بأنه "القدرة علب إد ار االن عاالت وفهم ومعرفة ان عـاالت ال ـرد ،و ـذل الـتحدم فيهـا و ـي ها" (جـاا
 ،2015 ،ص. 61
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بحيـ

اـسدي تلـ إلـب تنظـيم وت ــوير النمـو االن عـالي المـرتيط غتلـ االن عـاالت مــل خـس الـوعي بالــذات وإدارة

االن عاالت والدافعية والتعاطف والمهارات االجتماعية (ال ن اوي. 2008 ،
وير جولمان أن النجا وتحقيق األهدال في الحيـاة التـي نعيلـها مـرتيط بحـد ييـر ( %80بالـذ اء االن عـالي
غينما الذ اء المعرفي يسهم فقط (( %20جودة. 2007 ،
وفي مجا ترقية الوحة العقلية فقـد أكـدت د ارسـة ماوريـ و روجـرن ( 2000أن جولمـان باهتمامـه فـي الـذ اء
االن عالي قد أحدث ثورة ييرة ألنه عمل علب ترقية الوحة االن عالية فيدون نتا العملية التعليميـة طـسا غيـر
مندفعيل ،غير عني يل ،ولداهم الرغية في حل ملاكلهم (ف ار . 2009 ،
وقسم (جولمان (2010 ،الذ اء االن عالي إلب خمسة أبعاد وهي:
 .1الةةوعي بالةةذات ( :)Self- Awarenessأي أن ال ــرد يدــون قــاد ار علــب اد ار موــادره الن ســية وإحساســاته
وملاعره وان عاالته و يف يميز غينها ويعي العسقة غينها وبيل األحداث والمواقف المختل ة.
 .2إدارة االنفعاالت ( :)Managing Emotionsويقود غهذا اليعد قـدرة ال ـرد علـب تحمـل االن عـاالت شـدادة
األثر ويظهر اءته في تناو أمور الحياه المختل ة.
 .3دافعيةةة الةةذات ( :)Self-Motivationأي أن الــذ اء االن عــالي اــسثر بقــوة فــي ــل القــدرات األخــر بلــدل
إيجاغي أو سليي؛ ألن حالة ال رد االن عالية تسثر علب قدراته العقلية وأدا ه بلدل عام.
 .4التعةةاط

( :)Empathyقــدرة ال ــرد علــب اد ار وق ـراءة ان عــاالت االخ ـريل والتنــاغم معهــا واالســتجابة لهــا

ب ريقة تةمل سوء ال هم ومراعاة ملاعر االخريل حي
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يدون بودد اتخات ق اررات حديمة.

 .5المهةارات االجتماعيةة ( :)Social Skillsويقوـد غهــا قـدرة ال ـرد علـب اقامــة عسقـات متيادلـة مـب االخـريل
والت اعل معهم غناء علب فهم ومعرفة ملاعرهم.
إن الك ــاءة االن عالي ــة الت ــي ت ــدفب ال ــرد ال ــب أداء ممي ــز ف ــي مج ــا حيات ــه المختل ــة محر ه ــا األساس ــي ال ــذ اء
االن عالي.
وتنيــب أهميــة الــذ اء االن عــالي لكونــه مــل الم ــاهيم الحداثــة فــي المجــا االن عــالي لعلــم الــن

 ،فكــل فــرد لديــه

مجموعــة مــل المهــارات االن عاليــة والمعرفيــة والســلو ية التــي تــنظم وتســي ر علــب الخي ـرات والمواقــف والتعيي ـرات
الناتجة مل ت اعل ال رد مب غيئته المحي ة به (يعقوا. 2011 ،
ويل ـ ـ ــدل وا ـ ـ ــح ف ـ ـ ــإن المجتم ـ ـ ــب ال ـ ـ ــذي اواج ـ ـ ــه العدا ـ ـ ــد م ـ ـ ــل المل ـ ـ ــدست السياس ـ ـ ــية ،االجتماعي ـ ـ ــة ،الثقافي ـ ـ ــة،
واالقتو ـ ــادية مم ـ ــا يس ـ ــي

الة ـ ــيق والقل ـ ــق ف ـ ــس غ ـ ــد لل ـ ــرد أن يمتلـ ـ ـ الق ـ ــدرات ال كري ـ ــة والمه ـ ــارات االجتماعي ـ ــة

والوجداني ـ ــة واالن عالي ـ ــة المتكامل ـ ــة م ـ ــب المه ـ ــارات ال كري ـ ــة لح ـ ــل المل ـ ــدست الراهن ـ ــة مم ـ ــا س ـ ــاهم ف ـ ــي االهتم ـ ــام
بالذ اء الوجداني (جولمان. 2010 ،
إن االنسجام والتناسق غيل مدونات اللخوية المعرفية والوجدانية (ملاعر– ان عاالت -أحاسـي
مب ن سه ومب الييئة مما يعد

وتوافـق ال ـرد

صح ته الوجدانية وهو يعير عل ملاعره وت ا ه الثقافي (ف ار . 2009 ،

وان للذ اء االن عالي عسقة وثيقة بخوا

اللخوية ومنها الواقعيـة ،الـدلء الوجـداني ،التخ ـيط المسـتقيلي،

والمث ــاغرة واالنج ــان ،وأغ ــرن ه ــذه الخو ــا

،2015 ،

م ــا اش ــار الي ــه جولم ــان فس ــماه "مرون ــة األن ــا" (ج ــاا

ص. 34
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 .3نظرية جيمس كروس : James Gross Theory
تنـاو "جـروس" ال ريقـة التـي يختيـر غهـا ال ـرد ان عاالتـه و يـف يسـي ر عليهـا ويعيـر عنهـا ،حيـ

أشـار إلـب

اسـتخدام ال ـرد اسـتراتيجيات التـأثير فـي مسـتويات االسـتجابة االن عاليـة المتعـددة ،وأن نمـات التنظـيم االن عـالي
تيحـ

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

السـلو أو الو ي ـة المعرفيـة برـر

الحوـو علـب أكيـر مسـتو مـل الر ـا فـي االسـتجابة االن عاليـة ،واقتـر

جروس "أن التنظيم االن عالي يحتوي علب ل االستراتيجيات الواعية وغير الواعيـة التـي يسـتخدمها ال ـرد لزيـادة
أو خ ـ

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

ال سيولوجية ،وأن نيادة مدونات االستجابة االن عالي تمثل التنظيم االن عالي المرت ب أما انخ ا
ويعير عنه غتنظيم ان عالي منخ

هذه المدونات

" (ع انة ،2018 ،ص. 27

وأن تن يذ عملية التنظيم االن عالي اتم مل خس خمسة نقاي ر يسة تتم خس عملية توليد االن عا وتتمثل في
اختيــار الموقــف ،وترييــر الموقــف ،وتونيــب االنتيــاه ،والترييــر المعرفــي ،وترييــر االســتجابة االن عاليــة
(فا ق وعياش. 2016 ،
غناء علب ما سيق فقد تناولت الياحثة التنظيم االن عالي اغتداءال مل م هومه وحتب النظريات الم سـرة لـه بمختلـف
جوانيــه ،مــا إن التنظــيم االن عــالي يســعب لتحقيــق هدفــه وتل ـ مــل خــس دفــب األف ـراد لاخــذ بان عــاالتهم نحــو
التكيف مـب المواقـف المختل ـة وتحـت أيـة ـرول بمـا يحقـق مت لياتهـا .فـالتكيف مـب تلـ المواقـف ات لـ

ال هـم

والمرونــة والقــدرة علــب ــيح التعييـرات االن عاليــة غيــر المناســية لــذل الموقــف فــي الوقــت ن ســه اــتمدل ال ــرد مــل
إيجــاد التـوانن غــيل تاتــه والييئــة المحي ــة بــه ،مــا أن أي قوــور أو صــعوبات فــي التنظــيم االن عــالي اــسدي إلـب
العداد مل اال

رابات الن سية القلق واالكتئاا وغيرها مل اال
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رابات المختل ة.

 2.2المبحث الثاني :القلق:
 1.2.2مقدمة:
لقد اهتم الكثير مل العلماء بظاهرة القلق ،فهو يعد مل االن عاالت األساسية التـي توـي

االنسـان وجـزء طييعـي

مــل ان عــاالت الحيــاة ،فالحيــاة المعاص ـرة أصــيحت ملــوبة بــالقلق بلــدل أكيــر نتيجــة للت ــورات والتري ـرات علــب
جميب األصعدة ،فأثرت علب الوحة الن سية لل رد (جاسم. 2009 ،
ويعتير القلق مل األم ار

األكثر انتلا ار بمختلف أنواعه ،وتظهر أع ار ه بوورة دا مة ،وعلب أشدا مختل ـة،

س ـواء مــل خــس الرثيــان ،توــي

العــرف ،عــدم القــدرة علــب الــتحدم فــي وســاوس فكريــة ،ت ريــات مسلمــة تعيــد

اإلنسان لمعايلة الحدث ،اللعور بالخول والهلب ،اللعور بعـدم ال ارحـة الجسـدية وغيرهـا مـل األشـدا المختل ـة.
فالقلق الن سي يدون ال سي
سي

له ،وال يمدل التحدم في القلق الذي يسيق حدوث شيء معلوم ،حي

أنـه يدـون ال

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

خســارته علــب الوــعيد العملــي ،واالجتمــاعي ،وتلـ اــتم عسجــه بعــدة طــرف سـواء مــل خــس العــس الــدوا ي أو
السلو ي مب القيام بالتريير السلو ي الم لوا (عثمان. 2008 ،
مــا ويعتيــر القلــق أحــد العوامــل الر يســية المــسثرة ف ــي اللخوــية االنســانية ،ومو ــوا القلــق مــا ان مــل أه ــم
المو ــوعات التــي ت ــر
وارتياي بأغل

ن ســها دا م ـال علــب اجتهــادات اليــاحثيل فــي العلــوم الن ســية لمــا لــه مــل أهميــة وعمــق

الملدست الن سية (. Hashim et al., 2018

والقلق إما أن يدون حالة أو سمة ،ويتةمل قلق الحالة بع
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التريرات ال سيولوجية المسقتة التي يلعر غها عند

إد ارك ـ ـ ــه لتهدا ـ ـ ــدال م ـ ـ ــا ،أم ـ ـ ــا س ـ ـ ــمة القل ـ ـ ــق فه ـ ـ ــي صـ ـ ـ ـ ة ثاغت ـ ـ ــة نس ـ ـ ــييال لم ـ ـ ــا اكتس ـ ـ ــيه ال ـ ـ ــرد خ ـ ـ ــس ط ولت ـ ـ ــه
(الليسون واألحمد. 2011 ،
فالكثير ي لق علب عورنا هذا عور القلق حي

أصيح السمة السا دة التي تميز حياتنا ،فاألط ا والمراهقون

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

الحا ر و روطه وملدسته ،أو بسي

المستقيل وتريراته والمجهو الذي يدتن ه ،كل هذا يعيق قـدرتنا

علب التوانن الن سي السليم (سرحان. 2010 ،

 2.2.2مفهوم القلق:
يعــد القلــق أكثــر اال ـ رابات اإلن عاليــة اللــا عة التــي اهــتم غهــا علمــاء الــن

فــي العوــر الحــدا  ،مــا ويعتيــر

ســمة ر يســية فــي معظــم اال ـ رابات ،فهــو قاســم ملــتر غــيل عداــد مــل اال ـ رابات الن ســية والعقليــة ،حي ـ
أصيحت اهرة ملحو ة بلدل يير لد األفراد نتيجة لظرول الحياة الوعية والمعقدة (غراا. 2000 ،
فالقلق "هو حالة ان عالية تسنم ال رد بوورة مستمرة أو شيه مستمرة مل حاالت االنزعا وعدم االرتيا والةيق
والتوتر والكدر تجاه المو وعات والمواقف التي ادر ها فـي المجـا الوـحي ,االجتمـاعي ,االن عـالي ,والد ارسـي,
ومجا المستقيل" (جير ،2015 ،ص. 128
كما عرفه فرويد بأنه "حالة مل الخول الرام

اللداد الذي يمتل اإلنسان ويسي

له ثي ار مل الكدر والةيق

واأللم" (نويرة ،2009 ،ص . 4ما يعرل بأنه "حالة تسثر تأثير شـامل ومسـتمر نتيجـة لتهداـد خ ـر فعلـي أو
رمزي قد يحدث ويوحيها وخول غام

وأع ار

ن سية وجسمية" (العسيري ،2007 ،ص. 24
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 3.2.2مفهوم القلق حالة – كسمة :
حي ـ

أو مــل أشــار إلــب توــنيف القلــق الياح ـ

اتــل وصـ َـنف القلــق إلــب قلــق حالــة وقلــق ســمة ،وتــابب الياح ـ

سييلرجر ( Spielberger,1972هذا التونيف ولقد توصـل ـل مـل اتيـل وسـيلييرجر للتمييـز غـيل جـانييل مـل
القلـق :حالـة القلـق ( Anxiety stateوسـمة القلـق ( ، Anxiety traitحيـ

عـرل حالـة القلـق" :هـي عيـارة عـل

حالة ان عالية مسقتة يلعر غها اإلنسان عندما ادر تهدادال في الموقف  ،فينلـط جهـانه العوـيي الـسإرادي وتتـوتر
ـادة غــزوا التهداــد .أي أنــه
عةــسته ويســتعد لمواجهــة التهداــد" (غـراا ،2000 ،ص . 21وتــزو "حالــة القلــق" عـ ل
تلــير حالــة القلــق إلــب الحالــة االن عاليــة التــي يعــاني منهــا ال ــرد فــي اللحظــة الراهنــة أو فــي موقــف خــاص ومحــدد
(القح اني. 2009 ،
كمــا أن هنــا أعـ ار
وأع ار

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

القلق إال استجابة للمثيرات المياشرة الوا حة والمميزة في الييئة فقط ،ال اوجد ا

راا ن سي ،حدوث

قلق الحالة في أي سل ،ال تستدعي نيارة العيادة الن سية (العاغد. 2011 ،
عرفت بأنها " تلير إلب أسالي
أما سمة القلق ل

استجاغية ثاغتة نسيياَ تميز شخوية ال رد ،أي أن القلق المستثار

فــي هــذه الحالــة يدــون م ـرتيط بلخوــية ال ــرد ،ولــذا ا ـرتيط الت ــاوت فــي درجــة "قلــق ســمة" أكثــر بلخوــية ال ــرد
وال ـ ـ ــروف ال ردي ـ ـ ــة الت ـ ـ ــي تميـ ـ ـ ـزه ،وه ـ ـ ــذا الن ـ ـ ــوا م ـ ـ ــل القل ـ ـ ــق ه ـ ـ ــو األكث ـ ـ ــر ارتياطـ ـ ـ ـاَ بالو ـ ـ ــحة الن س ـ ـ ــية لل ـ ـ ـ ـرد"
(نوفل ،2016 ،ص. 86
كما أن هنا أعـ ار
صـ ــعوبة التـ ــن

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

 ،ا ـ ـ راا المعـ ــدة ،عـ ــدم االت ـ ـزان ،نوبـ ــات العـ ــرف ،اللـ ــعور ب قـ ــدان السـ ــي رة علـ ــب الـ ــن
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،

االنعداس ـ ــات العو ـ ــيية سـ ـ ـريعة ونل ـ ــي ة ،يو ـ ــيح ال ـ ــرد بحاج ـ ــة لمراجع ـ ــة وني ـ ــارة ال ييـ ـ ـ

والع ـ ــس الن س ـ ــي

(عثمان. 2008 ،
حي

لم تع ي النظريات السابقة أهمية للت ريق غيل القلق مل حي

هـل هـو حالـة طار ـة أم سـمة النمـة ،إال أن

كاتل ( Catelوسيلييرجر( Speilbergerتوصس بعد دراسات وبحوث عداـدة إلـب أن القلـق لـه شـدسن يجـ
الت ريق غينهما :قلق الحالة وقلق السمة.
األو هو قلق الحالة -يسمب بالقلق الموق ي -الذي يلـعر بـه اإلنسـان فـي موقـف محـدد ويـزو غزوالـه وع لـرل
هذا النوا مل القلق علب انه "حالة ان عالية مسقتة يلعر به اإلنسان في مواقف التهداد ،فينلـط جهـانه العوـيي
المسـتقل وتتـوتر عةـسته ،ويسـتعد لمواجهـة هـذا التهداـد ،وتـزو هـذه الحالـة غـزوا موـدر التهداـد ،فيعـود
سيا إلب حالته العادية" (العاغد ،2011 ،ص. 44
اإلنسان
جسميا ون ل
ل
أما اللدل اآلخر مل القلق فهو سمة القلـق-ويسـمب بقلـق العوـاغي -وعـرل هـذا النـوا "أنـه عيـارة عـل اسـتعداد
سـلو ي مدتسـ

كامنـا حتـب تنيهـه وتنلـ ه منيهـات داخليـة أو خارجيـة فتثيـر حالـة القلـق ويتوقـف مسـتو
يظـل ل

إثارة حالة القلق عند اإلنسان علب مستو استعداده للقلق" (كريمة ،2010 ،ص. 45
ولقـد اعتقـد سـييلرجر بـأن سـمة القلـق تلـير الـب ال ـروف الثاغتـة نسـييا فـي القاغليـة للقلـق ،أمـا بالنسـية لحالـة القلـق
فتلير الب االختسفات غيل الناس في ميلهم الب االستجابة اتجاه المواقف التي اتم ادراكها مل قيلهم.
ولقد اعتير ) (Michela et al., 2016أن العسقة غيل حالة القلق وسمة القلق هي االستعداد للقلق الذي ايقـب
كامنال ويستثار بمثي ارت مهدد حالة القلق.
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في

وء ما سيق تر الياحثة أن القلق عملية ان عالية ويوـنف الـب نـوعيل :النـوا األو القلـق حالـة ويحـدث

نتيج ــة تع ــر

ال ــرد لخ ــر فعلـ ــي لموق ــف مع ــيل ف ــي غيئت ــه الخارجي ــة والمحي ــة ب ــه ويعتم ــد عل ــب الظـ ــرول

الةــاغ ة ،وهــذا االد ار للخ ــر اثيــر القلــق لــد ال ــرد ،بحي ـ

تتناس ـ

حــدة اســتجابة القلــق الناش ـ مــب حجــم

الخ ــر الخــارجي وهــو قلــق مسقــت ،أمــا النــوا الثــاني القلــق ســمة داخلــي المنلــأ وينــتف مــل يــت المثيـرات التــي
اكتسيها ال رد خس مراحل الحياة المختل ة ويعتمد بوورة أساسية علـب الخيـرة الما ـية ،وهـو صـ ة ثاغتـة نسـييا
و امنة في شخوية ال رد.

 4.2.2نسبة انتشار القلق:
إن القلق اهرة توجد عند الناس عامـة إال أن الظـرول والم اجـوت واألحـداث المحي ـة بـال رد التـي اتعـر

لهـا

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

أنه يوي

( %6-%4مل مجموا السدان ويزداد انتلاره غيل النساء عل الرجا  ،حي

ايلر نسية

الموـاغيل مـل النسـاء حـوالي( %80وتلـ نتيجـة الةـروي التــي يخلقهـا و ـب النسـاء المتـدني عـل الرجـا فــي
المجتمعات ،وفي أغل

االوقات فإنه ايدأ في مرحلة اللياا بعد سل العلريل (يمينة. 2016 ،

 5.2.2أعراض القلق:
وتةم مجموعة مل األع ار

تتمثل في:

 .1االعراض النفسية :وتل مل خس اصابة ال رد بالتوتر ،والعجز عل االسـترخاء وتلـ فـي أوقـات محـددة ال
يست يب معها أن اتذ ر معظم األمـور التـي مـرت معـه ،مـا تـراوده أفكـار تجعلـه يلـ فيمـا عنـده مـل قـدرات
و ايات وما قد يحدث له مل متاع

في المستقيل (غـسن . 2015 ،هـذا باإل ـافة إلـب عـدم تر يـز االنتيـاه
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في عمـل معـيل ولمـدة طويلـة ،شـدة الحساسـية وعـدم الوـير واللـعور بـالعجز وعـدم الثقـة ،واللـعور بـالخول
وعدم الراحة الداخلية ،وترق

حدوث مدروه (القح اني. 2009 ،

 .2اَلعةراض الةنفس -جسةمية :وهـي تلـ األمـ ار

العةـوية تات المنلـأ الن سـي ،حيـ

العـ

القلـق دور فــي

نلأتها أو نيادة أع ار ها والمتمثلة في الذبحة الودرية ،الوداا النو ي وغيرها (الختاتنة. 2012 ،
 .3اَلعراض االجتماعية :وتتمثل في الميـل اللـداد لنقـد الـذات ،عـدم التوافـق مـب اآلخـريل ،عـدم التكيـف مـب
الييئة المحي ة ،باإل افة الب الميل للعزلة واليعد عل النلاطات االجتماعية (عيد

. 2004 ،

 .4اَلعراض المعرفية :وتل مل خس ت سير المواقف باتجاه واحـد والت ـرل فـي اتخـات القـرار ،ا ـافة الـب تينـي
اتجاهات ومعتقدات ال عقسنية عل الن

والحياة ال يقوم عليها دليل من قي (الموصلي ومحمود. 2014 ،

 .5اَلع ةراض الفيزيولوجيةةة" :وهــي األع ـ ار

التــي تتوــل مياش ـرة باليعــد االن عــالي للقلــق والتــي تنــتف مــل اثــارة

الجهـان العوـيي الـسإرادي عنـدما اتعـر

ال ـرد لةـرط مـا" (غـسن ،2015 ،ص ، 212والتـي تظهـر مـل

خس  :نلاي العةست الكهربا ي ،استجابة الجلد الجل انية ،ارت اا

رط الدم ،ونيادة معد

ربات القلـ

(نوفل. 2016 ،
 .6اَلع ةراض الجسةةمية :الخ قــان ،ســرعة التــن

 ،شــحوا الوجــه ،اتســاا حدقــة العــيل ،غــرودة األط ـرال ،رعلــة

"خاص لة في أصابب األادي" ،عرف " خاصة في راحة اليـد " ،اللـعور بالتعـ
بسي ال ،ا

واإلنهـا ألي مجهـود ولـو ـان

رابات النوم (القح اني. 2009 ،

 6.2.2العوامل المرتبطة بالقلق:
هنا العداد مل العوامل المرتي ة بالقلق ،ومنها:
 .1الجنس :أ هرت العداد مل الدراسات أن نسية القلق عند اإلناث أعلب منها مل الذ ور ،وتل يعود للعداد
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م ـ ــل األس ـ ــياا الة ـ ــروي الن س ـ ــية واالجتماعي ـ ــة الت ـ ــي تتع ـ ــر

له ـ ــا المـ ـ ـرأة واالحياط ـ ــات الت ـ ــي تواجهه ـ ــا

أكثـ ــر مـ ــل الرجـ ــا  ،إ ـ ــافة للعوامـ ــل الييولوجيـ ــة المرتي ـ ــة بالحمـ ــل والر ـ ــاعة والتري ـ ـرات الهرمونيـ ــة التـ ــي
ترافقها (المجالي. 2015 ،
 .2المرحلةةةة العمريةةةة :لك ــل مرحل ــة عمري ــة خوا و ــها وم اليه ــا ومظاهره ــا وحاجاته ــا ومل ــدستها (الل ــيسون
واألحمــد . 2011 ،ويختلــف مســتو القلــق بــاختسل المرحلــة العمريــة ،فيختلــف القلــق لــد األط ــا ويأخــذ
مســار متخل ــا عــل ال ارشــدال ،فاألط ــا اتيلــور فــي الخــول مــل الظــسم واالن وــا عــل الوالــدال أو خــول
الحرمــان مــل األم ،وقــد يظهــر علــب شــدل أحــسم مزعجــة و ـواغي

ليليــة .فــي حــيل اتيلــور قلــق ال ارشــدال فــي

اللعور بعدم االستقرار ،والخجل ،واالنسحاا ،والخلية مل ال لل (فر . 2009 ،
 .3االجهةةةاد أو الكةةةر  :وتل ـ اتمثــل مــل خــس الةــروي والتــوترات الحياتيــة حتــب عنــد الــيع
بحدوث أمر ما في المستقيل مما يسـي
شخ

فقــط الت كيــر

القلـق أكثـر مـل الحادثـة ن سـها ،أو أثنـاء االمتحانـات ،العـزاء (مـوت

عزيز  ،انتقا السدل ،وملاكل العسقات مب االخريل (الختاتنة. 2012 ،

 7.2.2مستويات القلق:
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:
 المستويات المنخفضة للقلق :وتل عندما اتم االنذار لخ ر وشي الوقوا فيحدث تنييه لل رد ويزداد تيقظه وترت ـ ــب درج ـ ــة حساس ـ ــيته لاح ـ ــداث الخارجي ـ ــة وت ـ ــزداد قدرت ـ ــه عل ـ ــب المقاوم ـ ــة لمواجه ـ ــة الخ ـ ــر الموج ـ ــود ف ـ ــي
غيئته (نوفل. 2016 ،
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 المستويات المتوسطة للقلق :عندما يويح ال رد أقل قدرة علب السي رة ل قدان السلو لمرونتـه وتلقا يتـه فيـزدادالجهد مل أجل المحافظة علب السلو المناس

في المواقف المختل ة للحياة (عثمان. 2001 ،

 المسةةتويات العليةةا للقلةةق :يحــدث ا ــمحس وانهيــار للتنظــيم الســلو ي لل ــرد وبحــدث نكــوص الــب أســاليغدا ية وينخ

أكثــر

التكامل والتونر انخ ا ا يي ار في هذه الحالة (فر . 2009 ،

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

يقوم بإنذار لخ ر علب وش الوقوا ،وفي حا المستو الثاني فيويح

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
الخول والتوتر وهذا ما يحدث في المستو الثال

مل القلق ).(Chua et al., 2018

 8.2.2أسبا القلق:
إن القلق عند األفراد يعز الب عدة أسياا ويمدل ت رها علب النحو التالي:
 .1العوامــل الييئيــة الةــاغ ة ،الةــروي الن ســية المتراكمــة ــالتوتر الن ســي واألنمــات أو المتاعـ
الم اجئــة أو الوــدمات الن ســية  ،والل ــعور بالــذن
ال ولــة الميد ـرة ،واللــعور بــالنق

أو الخســا ر

والخــول مــل العق ــاا وتوقعــه ،والمخــاول اللــدادة ف ــي

والكيــت ،والةــروي الناجمــة عــل تري ـرات وم ال ـ

الحيــاة فــي مجــاالت

مختل ة الثقافية والييئية واالقتوادية والتربوية والعلمية (سرحان. 2010 ،
 .2أسياا ناتجة عل األفكار المديوتة والنزعات والر ار ز المسدية الب القلق وهي ما تسمب بالعوامل الداناميديـة
(أغو دلو. 2009 ،
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 .3االستعداد الوراثي ،حي

أثيتت الدراسات أن للعوامل الوراثية دور وا ح في القلق ،وأكدت علـب أهميـة دور

الوراثة ،فالقلق يمدل أن يدون وراثيا عل طريق الجينات ويزيد مل هوره العوامل الييئية (كريمة. 2010 ،
 .4أسياا ن سية ،فير فرويد أن تل ارجب الب الرريزة الجنسية والتي اعتيرها األساس األو الـذي يوـدر عنـه
القلق ،ما أن الكيت والوراعات الداخلية السشعورية والتي هي عيارة عـل قـو داخليـة تتوـارا مـب بعةـها
اليع

ويسدي هذا التوارا الب هور القلق (الختاتنة. 2012 ،

أما أدلر فيرجب القلق الب شعور ال رد بالنق

ومحاولة الت وف ،أما فروم فيرجعه نتيجـة الوـراا غـيل الحاجـة

للت رد واالستقس  ،أما أتوارن الب أن القلق ارجب الب صدمة الميسد (عثمان. 2008 ،
 .5العوامــل الســلو ية ،باعتيــاره ســلو ا مدتســيا ويرجــب تلـ الــب تعلــم ســلو يات خاطئــة مــل الييئــة المحي ــة التــي
يعيلــون فيهــا وتســاهم الظــرول االجتماعيــة التــي انلــأ فيهــا ال ــل الــب تــدعيم تل ـ ســلو يات والعمــل علــب
استمرارها العوامل الحيوية ،وبقاؤها (القمش والمعاي ة. 2014 ،
 .6وتلـ ـ نتيج ــة ح ــدوث خل ــل ف ــي الن ــاقست العو ــيية الكيماوي ــة وخووص ــا (( GABAس ــرحان،
باإل افة الـب عـدم نةـف الجهـان العوـيي فـي ال ولـة ،و ـذل

، 2010

ـمور هـذا الجهـان فـي م ارحـل متقدمـة فـي

العمــر ،ومــا اتيــب تلـ مــل خلــل فــي الو ــا ف ال ســيولوجية ويمثــل القلــق واحــد مــل أهــم اال ـ رابات الن ســية
المحتملة نتا ف لس

رابات الو ي ية (غسن. 2015 ،

 .7الت كيــر بالمســتقيل ،هــذا العامــل يســي

القلــق مــل خــس اســترجاا الخي ـرات الما ــية المسلمــة والت كيــر فــي

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

دا ما الب تحقيق تاته (نوفل. 2016 ،
 9.2.2النظريات المفسرة للقلق:
هنا العداد مل النظريات التي حاولت ت سير القلق:
 .1نظرية التحليل النفسي (:)The Psychoanalytic Theory
يعتير فرويد ار د مدرسة التحليل الن سي ،وأو مل تحدثوا عل القلق ،ويعود ال ةل اليه في توجيه علماء الن
الب الدور الهام الذي العيه القلق في حياة االنسان (فر . 2009 ،
فعــرل فرويــد القلــق بأنــه "حالــة مــل الخــول الرــام

اللــداد الــذي اتمل ـ االنســان ويســي

لــه ثي ـ ار مــل الكــدر

والةيق واأللم" (غراا ،2000 ،ص. 14
وقد غيل فرويد أن القلق يظهر فـي األصـل ـرد فعـل لحالـة خ ـر يلـعر غهـا ال ـرد بالتهداـد والخـول (سـرحان،
 . 2010ويعود تل الب ما ي ال رد وخيراته القديمة ،وتل يعود الب الظهور لما حدثت حالة خ ر مل تل
النوا ،وتل يعني أن القلق هر ألو مرة لد األط ا أمام حالة خ ر ،حي

إن اسـتقس ال ـل جسـديا عـل

أمه ايدأ مـل عمليـة المـيسد والتـي تعتيـر صـدمة لل ـل وخ ـر حقيقـي اهـدد حياتـه ،وردة فعلـه لـي

الخـول ألن

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
احتياجاته ،وعند غياغها ازداد توتره وتل يعني أن الخ ر اتكـرر بلـدل جداـد ،وهـذا القلـق يلـيه صـدمة المـيسد
(القمش والمعاي ة. 2014 ،
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وميـ ــز فرويـ ــد غـ ــيل ثـ ــسث صـ ــور للقلـ ــق وهـ ــي" :القلـ ــق المو ـ ــوعي والقلـ ــق العوـ ــاغي وقـ ــد اعتيرهمـ ــا رد فع ـ ــل
لحالـ ــة الخ ـ ــر التـ ــي تواجـ ــه ال ـ ــرد ،أمـ ــا القلـ ــق الخلقـ ــي فهـ ــو الـ ــذي يوـ ــدر عـ ــل األنـ ــا العليـ ــا ويدـ ــون موـ ــدره
الةمير" (غراا ،2000 ،ص. 3
وو ح فرويد حس

اعتقاده بأن األنا هي أساس القلق فـي معظـم األوقـات ،وتلـ يعـود نتيجـة محاولـة األفكـار

المديوتة والحاجات والرغيات المديوحة بالخرو وتعدي السشعور للوصو الب اللعور ،فهنا يظهر القلق منيه
سريب انيه األنا غذل األمر (المجالي. 2015 ،
أمــا أتو ارن ـ فيــر أن القلــق ونــه صــدمة (صــدمة المــيسد وصــدمة ان وــا ال ــل عــل أمــه (صــدمة ال ــام ،
وصدمة الذهاا للمدرسة وهذه لها مثيرات لقلق ال ل (الوالحي. 2011 ،
أم ـ ــا هـ ـ ــورني عرفتــ ــه بأنـ ـ ــه "اسـ ـ ــتجابة ان عاليـ ـ ــة لخ ـ ـ ــر يدـ ـ ــون موجهـ ـ ــا الـ ـ ــب المدونـ ـ ــات األساسـ ـ ــية لللخوـ ـ ــية"
(عيـد

 ،2004 ،ص ، 169مــا وتـر أن القلــق األساســي بأنـه "االحســاس الـذي انتــاا ال ـل لعزلتــه وقلــة

حيلته في عالم يح ل بالتوتر والعدوانية ،ما تر القلق ارجب الب ثسثة عناصر هي :اللعور بالعجز ،اللعور
بالعــداوة ،واللــعور بالعزلــة" (كريمــة ،2010 ،ص . 80أي تعتيــر هــورني أن القلــق األساســي هــو القلــق الــذي
يخيره ال ل اتا لم يحول علب اشياا دا م ومستقر مل جان

األم (الزعيي ، 1997 ،ما تر أن أصل القلق

هــو نتيجــة لمعاملــة ال ــل داخــل االسـرة حرمــان ال ــل مــل الحـ

أو الحنــان ،أو الســي رة مــل قيــل الوالــدال أو

فقدان المعاملة غيل األخوة وغيرها مل الموادر والتي تعتير أساسية للقلق (سلمان. 2006 ،
أما أدلر اـر أن القلـق سـييه ملـاعر الـنق

عنـد ال ـرد سـواء أكانـت جسـدية أو معنويـة أو اجتماعيـة ،وقـد ر ـز

علب التأثيرات الثقافية في السلو (غسن. 2015 ،
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 .2النظرية السلوكية (:)The Behavioral Theory
اهتمــت النظريــة الســلو ية بقةــية المثيــر واالســتجابة (المجــالي ، 2015 ،ويس ــدون أصــحاا هــذه النظريــة بــأن
االنسان اتعلم القلق ما اتعلم السلو السوي (فر . 2009 ،
فينظر أصـحاا هـذه المدرسـة أن القلـق سـلو اـتم تعلمـه مـل الييئـة المحي ـة لل ـرد

ـمل شـروي التـدعيم االيجـاغي

والســليي ،فــالقلق اســتجابة مدتســية مــل الييئــة وينــتف عــل القلــق العــادي تحــت ــرول معينــة (عثمــان . 2008 ،أمــا
ووليــي فيــر أن القلــق نتيجــة لســي

م ـريح وأنــه خــول يســتثار بمثيــر ال ات ل ـ

اســتجابة شــرطية سســيدية

ـمل

ق ـوانيل الــتعلم (المجــالي ، 2015 ،أمــا ـسل مــل دوالرد وميلــر اــروا أن القلــق دافعــا مدتســيا وقــاغس لسكتســاا ،ويــتم
النظ ــر الي ــه نتيج ــة لتوق ــب األل ــم المـ ـرتيط ب ــالمثيرات الخارجي ــة م ــل جانـ ـ

والعملي ــات الداخلي ــة م ــل الجانـ ـ

اآلخ ــر

(الموصلي ومحمود. 2014 ،
كما اروا أصحاا هذه النظرية أن القلق هو نتا ف خيرة ال رد وهو سـلو مـتعلم وهـو يخةـب لقـوانيل الـتعلم التـي
نعرل بعةها ونجهل اليع

األخر ويريان بأنه نـاتف عـل صـراا غـيل دافعـيل قـوييل يقـودان ال ـرد الـب اسـتجابة

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

تعـي

وغيـر

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

 .3النظرية الوجودية (:)The Existential Theory
يعتيرون أصحاا النظرية الوجودية القلق هو الحقيقة المجردة لكون ال رد أدميا يعيش ،وتحدث الوجودايل بلدل
كيير في مستقيل ال رد والقلق المواح

له فاإلنسـان غـرأاهم يعـيش المسـتقيل فهـو المسـسو عـل خيا ارتـه لـذا فقـد

يوييه القلق مل تل االختيـارات التـي تـسثر علـب مسـتقيله ،فقـد عيـر االتجـاه الوجـودي عـل القلـق بأنـه جـزء مـل
40

أجـ ـزاء ال ــذات م ــل أج ــل اليق ــاء واالنج ــان وتنمي ــة ال ــذات ،فه ــو ل ــي
(عيد

س ــييه تج ــارا ما ــية

ا ـ ـ راا وم ــر

. 2004 ،

 .4النظرية المعرفية (:)The Cognitive Theory
تر هذه المدرسة أن القلـق ارجـب الـب التوقـب والخـول مـل المسـتقيل ،وميـزة غـيل القلـق عـل الخـول واعتيـرت أن
القلــق عمليــة عاط يــة ان عاليــة ،أمــا الخــول عمليــة عاط يــة عقليــة .لــذا فهمــا مختل ــان عــل بعةــهما بلــدل عــام
(فر . 2009 ،
وير غي أن القلق ان عـا يظهـر نتيجـة لل ريقـة التـي ي سـر غهـا أو يقـيم غهـا ال ـرد األحـداث التـي حـدثت معـه ،
وهذا يعني بأن الت سير ن سه يسي
سيحدث الحقاَ ،هـو مـا يسـي

الحدث بحد تاته ،بحي

اتم تقييم خاص لهذه االحداث ولمـا

االن عا ولي

هـذه االن عـاالت التـي تريـر فـي مـ از اللـخ

فـي وقـت حـدوث الخيـرة الما ـية،

فهنال ـ العداــد مــل االن عــاالت تعتمــد علــب هــذا الت ســير المحــدد بدــل شــخ
األحــداث ان عــاالت معينــة عنــد شــخ

 ،وهــذا يعنــي بأنــه قــد تثيــر هــذه

آخــر لكــل فــي مناســية أخــر  ،وقــد يدــون ن ـ

ويثير عواطف وان عاالت مختل ة في أشخاص مختل ـيل ،أو ان عـا مختلـف لـن

الح ـدث يمدــل أن يحــدث

اللـخ

غـي مواقـف مختل ـة

(المجالي. 2015 ،
أمـا ألـي

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

أفكار غير من قية ،تكون هي السي

إلحساسهم بملاعر التوتر والقلق" (نوفل،2016،ص. 96

غناء علب مـا سـيق فقـد تناولـت الياحثـة القلـق (كحالـة – سـمة اغتـداءال مـل م هومـه وحتـب النظريـات الم سـرة لـه
بمختلف جوانيه ،ما يعد القلق أحد األسياا المسدية إلب المعاناة واأللم الن سي والجسدي وإلب عدم االسـتمتاا
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بالحياة اليومية وإلب تحداد النلـاطات وتةـييقها ،كمـا أنـه يسـتهل طاقـة اإلنسـان الن سـية الداخليـة ويجعلـه أقـل
إنتاجـا فـي مختلـف المجـاالت .والغـد مـل فهـم القلـق وعسجـه والتخ يـف منـه مـا والغـد مـل تةـافر
فعاليـة وأقـل
ل
الجهود الن سية والتربوية واالجتماعية وال كرية لدراسته وبحثه وتسليط األ واء عليه والعمـل علـب إيجـاد أفةـل
ال رف العسجية والوقا ية بما يخدم مجتمعاتنا وصحتنا الن سية.
كمــا أن التنظــيم االن عــالي والــذي يلــير الــب تل ـ العمليــة المتوــلة بالتعــدال والتــأثير علــب االن عــاالت اللــعورية
والسشعورية ،المتولدة والمختزلة ،السليية منها والموجية علب حد سواء،

ما تلير إلـب أهميـة تنظـيم االن عـاالت

في الوحة الن سية السليمة وت ـادي العداـد مـل الملـدست الن سـية ـالقلق ،والـذي يعتيـر شـدل طييعـي مـل ردود
األفعا  ،فالقلق إما يدون حالة إيجاغية لوصو ال رد لميتراه ،أو حالة سليية تسثر علب ت كيره وسلو ه وان عاالته
وهنا يويح بحاجة الب ي يه تنظيمها الناتجة عل تل .
لذل فإن مو وا التنظيم االن عالي والقلق (كحالة – سمة جـدار بالد ارسـة واالهتمـام خاصـة وأن الياحثـة تقـوم
غدراسة شريحة هامة في المجتمب ال لس يني وهي طلية الجامعات للوقول علب طييعة التنظـيم االن عـالي والقلـق
أن ان حالة أو سمة لداهم ،وعسقته غيع

المتريرات والوقول علب أهم العوامل التي تلع

هسالء ال لية.
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دور في تل لد

ثاني َا :الدراسات السابقة:
تستعر

الياحثة في هذا ال ول العداد مـل الد ارسـات السـابقة العربيـة واألجنييـة تات الوـلة بمو ـوا الد ارسـة،

يمــثسن فــي متريــري الد ارســة الر يســييل وهمــا التنظــيم االن عــالي والقلــق ،وتل ـ مــل خــس عر ــها فــي محــوريل
ر يسييل ،وسيتم عر ها متسلسلة نمنياَ مل األحدث إلب االقدم ،ما سيتم التعقي

علب الدراسات السابقة.

وقد ارتأت الياحثة تقسيم الدراسات السابقة إلب محوريل ،هما:
 .1المحور األو  :دراسات تناولت التنظيم االن عالي.
 .2المحور الثاني :دراسات تناولت القلق(كحالة-كسمة .
 .1المحور اَلول :الدراسات التي تناولت التنظيم االنفعالي:
أوالً :الدراسات العربية:
دراسةةة عفانةةة  : 2018بعنةةوان – "التنظةةيم االنفعةةالي وعالقتةةه بالرضةةا عةةن الحيةةاة لةةدى طلبةةة الجامعةةات
الفلسطينية بمحافظات غزة".
هـدفت الد ارسـة للتعـرل إلـب درجـة التنظـيم االن عـالي والر ـا عـل الحيـاة ،والتعـرل إلـب التنظـيم االن عـالي وفـق
االسـتراتيجيات ،ود ارسـة العسقـة غـيل التنظـيم االن عـالي والر ـا عـل الحيـاة لـد

طليـة الجامعـات ال لسـ ينية

بمحافظـات غـزة  ،وداللـة ال ـروف فـي التنظـيم االن عـالي والر ـا عـل الحيـاة لـداهم تيعـال للمتريـرات التاليـة (:نـوا
الجـن  ،الحالـة االجتماعيـة ،الجامعـة ،التخوـ

 ،التحوـيل األكـاديمي ،الـدخل اللـهري لاسـرة ،المسـتو

التعميمـي للوالـدال( ،وتكونـت عينـة الد ارسـة مـل ( 612طالـ

وطاليـة مـل طليـة الجامعـات ال لسـ ينية المتمثلـة

فـي (االسـسمية ،األنهـر ،االقوـب بمحافظـات غـزة ،وقـد اختيـروا ب ريقـة العينـة العلـوا ية ال يقيـة ،واسـتخدم
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الياحـ

المـنهف الوصـ ي التحليلـي فـي د ارسـته ،ولجمـب الييانـات اسـتخدم الياحـ

مقيـاس التنظـيم االن عـالي مـل

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

إعـداد هيـوبنر

ونمس ه " ترجمة الياح  ،وتوصلت الدراسة الب النتا ف التالية :أن طلية الجامعات بمحافظات غزة لداهم درجة
متوسـ ة مـل التنظـيم االن عـالي والر ـا عـف الحيـاة  ،مـا أن هنـا عسقـة موجيـة دالـة احوـا يا غـيل أبعـاد
التنظيم االن عالي (التقيل  ،إعادة التر يز االيجاغي ،التر يز علب الخ ط ،إعادة التقييم اإليجاغي ،و ب األمور
فـي نوـاغها( والدرجـة الكميـة لمقيـاس الر ـا عـل الحيـاة لـد
احوا يا غيل أبعاد التنظيم االن عالي)لوم الن

عينـة الد ارسـة ،غينمـا توجـد عسقـة سـالية دالـة

 ،االجترار ،التهويل ،لوم اآلخريل والدرجة الكميـة علـب مقيـاس

الر ا عل الحياة لد عينـة الد ارسـة ،وان هنـا فـروف تات داللـة احوـا ية فـي جميـب أبعـاد التنظـيم االن عـالي
تعز للمتريرات الديمررافية ،وعد وجود فروف تات داللة احوا ية في جميب مجاالت الر ا عل الحياة والدرجة
الكميـة تعـز للمتريـرات الديمررافيـة باسـتثناء متريـر الجـن

وتلـكؾ لوـالح اإلنـاث ،مـا أن طليـة الجامعـات

ال لس ينية بمحافظات غزة لداهم درجة متوس ة مل التنظيم االن عالي.
دراسة البراهمة  : 2017بعنوان – "التنظيم االنفعالي وعالقته بقلق االختبار لدى طلبة جامعة اليرموك".
هدفت الدراسة الكلف عل مسـتو التنظـيم االن عـالي ومسـتو قلـق االختيـار ومـد اختسفهمـا بـاختسل الجـن
ونوا الكلية والمستو الدراسي .واستقوـاء العسقـة االرتياطيـة غـيل ـل مـل التنظـيم االن عـالي وقلـق االختيـار إن
المعـ ــد مـ ــل قيـ ــل جـ ــروس وجـ ــون
وجـ ــدت .ولتحقيـ ــق أهـ ــدال الد ارسـ ــة تـ ــم اسـ ــتخدام مقيـ ــاس التنظـ ــيم االن عـ ــالي ُ
( ، Gross & John, 2003بعــد أن تـم ترجمتـه ،ومقيــاس قلـق االختيــار لسارسـون(. Sarason, 1978
طاليا وطالي لة مل جامعة اليرمـو تـم اختيارهـا بال ريقـة العلـوا ية ،بمـا نسـيته
وتكونت عينة الدراسة مل (507
ل
( %2مــل مجتم ــب الد ارس ــة الكل ــي .وأ هــرت نت ــا ف الد ارس ــة أن مس ــتو بعــدي التنظ ــيم االن عالي(إع ــادة التقي ــيم
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والكتمان

ان متوس ل ا إت جاء ُبعد إعادة التقييم في المرتية األولـب ،وجـاء ُبعـد الكتمـان فـي المرتيـة الثانيـة ،مـا

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 الد ارسـي ونـوا الكليـة .وبينـت النتـا ف أن
مستو قلق االختيار علـب فقـرات المقيـاس مجتمعـة وفـي جميـب األبعـاد جـاء غدرجـة متوسـ ة .ووجـود فـروف فـي
مستو قلق االختيار علب فقرات المقياس مجتمعة وفي جميب األبعاد تعز ألثر الكلية ،وجاءت ال روف لوالح
التخووات العلمية ،ما أ هرت النتا ف وجـود عسقـة عدسـية تات داللـة إحوـا ية غـيل بعـد التنظـيم االن عـالي
(إعــادة التقيــيم والدرجــة الكليــة لقلــق االختيــار غلرــت) ، -0.16و ــذل

انــت العسقــة غــيل بعــد الكتمــان وقلــق

االختيار ( ، -0.16أما فيما اتعلق بعسقة بعدي التنظيم االن عالي بأبعاد قلق االختيـار جميعهـا فقـد انـت دالـة
إحوا ليا ،باستثناء العسقة غيل إعادة التقييم والتوتر ،فقد انت غير دالة إحوا ليا.
دراسةةة اسةةليم  : 2017بعن ةوان – "التفكيةةر اإليجةةابي وعالقتةةه بةةالتنظيم االنفعةةالي لةةدى عينةةة مةةن خريجةةي
الجامعات الفلسطينية".
هــدفت الد ارســة للتعــرل علــب مســتو الت كيــر اإليجــاغي ،ومســتو التنظــيم االن عــالي لــد خريجــي الجامعــات
ال لس ينية ،ما هدفت للتعرل علب العسقة غيل الت كير اإليجاغي والتنظيم االن عـالي ،والتعـرل إلـب ال ـروف فـي
مس ــتو الت كي ــر اإليج ــاغي ،ومس ــتو التنظ ــيم االن ع ــالي تيع ــا للمتريـ ـرات التالي ــة(الجن  ،مس ــتو دخ ــل االسـ ـرة،
الجامعــة ،المعــد التراكمــي  .حيـ

تــم اســتخدام مقياســي الت كيــر اإليجــاغي والمعــد مــل قيــل منلــد(2013م وتــم

التعدال عليه مل قيل الياح  ،ومقياس التنظيم االن عالي مل اعداد الياح

وتل لتحقيق أهـدال الد ارسـة .حيـ

تكون ـ ـ ـ ــت عين ـ ـ ـ ــة الد ارس ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــل ( 364م ـ ـ ـ ــل خـ ـ ـ ـ ـريجيل الجامع ـ ـ ـ ــات ال لسـ ـ ـ ـ ـ ينية بمحافظ ـ ـ ـ ــات غـ ـ ـ ـ ـزة للع ـ ـ ـ ــام
(2016-2015م  ،واتيــب الياح ـ

المــنهف الوص ـ ي التحليلــي .وتوصــلت الد ارســة الــب نتــا ف والتــي انــت مــل
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أهمهــا :أن الت كيــر اإليجــاغي لــد أفـراد العينــة ــان متوسـ ا غنســية ( ، %62وأن التنظــيم االن عــالي ــان مرت عــا
غنســية ( . %70وتوجــد عسقــة طرديــة غــيل الت كيــر اإليجــاغي والتنظــيم االن عــالي ،وال توجــد فــروف فــي متوســط
الت كير اإليجاغي ومتوسط التنظيم االن عالي يعز للجـن

ولـدخل االسـرة وللجامعـة ،أمـا هنـا فـروف انـت غـيل

األسر التي دخلها أقل مل ( 1500شيدل وبيل األسر التي دخلها  2500شيدل فـأكثر ،فكانـت لوـالح االسـر
التــي دخلهــا ( 2500شــيدل فــأكثر .وتوجــد فــروف فــي متوســط الت كيــر اإليجــاغي يعــز للمعــد التراكمــي وأن
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
المعــدلهم جيــد جــدال ،وتوجـد فــروف فــي متوســط التنظــيم االن عــالي يعــز للمعــد التراكمــي وأن ال ــروف انــت غــيل
الخريجيل الذي معدلهم ممتان وبيل باقي المعدالت لوالح الخريجيل المعدلهم ممتان.
دراسة سعاد  : 2016بعنوان – " التحكم في الفكر وتنظيم االنفعال كمنبئات بظهور اال تئا لدى الطلبة".
هدفت الدراسة الحالية الب التعرل علب القدرة التنيسية لكل مل التحدم بال كر وتنظيم االن عا بظهور االكتئاا
لد عينة مل طلية جامعة قاصدي مربا كرقلة ،وتم استخدام المنهف الوص ي ،حي
( 183طال

تكونت عينة الدراسة مل

وطالية بجامعة قاصدي مربا كرقلة ،ولجمب الييانات تم استخدام ثسثة مقااي

وهـي مقيــاس الــتحدم بــال كر لمــاثيو وويلــز( 1994ترجمـة محمــد عيــد

مل قيل الياحـ

الخــولي( ، 2012ومقيــاس التنظــيم

االن عــالي لجــروس( 2003ترجمــة حيــدر يعقــوا( ، 2011ومقيــاس غي ـ ( 1972وتــم تعرييــه مــل طــرل عيــد
ال تا وتكيي ه علب الييئة المورية( . 1985وبعد التحقق مل الخوـا
للحوو علب الييانات.
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السـيدومترية تـم ت ييقهـا علـب العينـة

وتوصلت الدراسة الب مجموعة مل النتا ف وهي :توجد عسقة ارتياطية تات داللة احوا ية غيل ل مـل الـتحدم
فــي ال كــر وتنظــيم االن عــا واالكتئــاا لــد عينــة الد ارســة ،مــا تــم عــز تــأثير تنظــيم االن عــا عــل العسقــة غــيل
التحدم في ال كر واالكتئاا يةعف مل قوة هذه العسقة لـد عينـة الد ارسـة ،وعـز تـأثير الـتحدم فـي ال كـر عـل
العسقة غيل تنظيم االن عا واالكتئـاا يةـعف مـل قـوة هـذه العسقـة لـد عينـة الد ارسـة ،وتوجـد قـدرة تنيسيـه لكـل
مل التحدم في ال كر وتنظيم االن عا بظهور االكتئاا لد عينة الدراسة ،حي

ـان تنظـيم االن عـا أكيـر قـدرة

تنيسيه مل التحدم بال كر.
دراسة فائق وعياش  : 2016بعنوان " -التنظيم االنفعالي لدى طلبة الجامعة".
ه ــدفت الد ارس ــة إل ــب التع ــرل عل ــب التنظ ــيم االن ع ــالي ل ــد طلي ــة الجامع ــة ،م ــا ه ــدفت للتع ــرل عل ــب التنظ ــيم
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

الوص ي ،وتكونت عينة الدراسة مل ( 400مل طلية جامعة برداد للعام الد ارسـي ( ، 2015غواقـب ( 200مـل
الذ ور و( 200مل االناث ،وقد تم استخدام مقياس التنظـيم االن عـالي الـذي أعـد مـل قيـل (Szwedo،2012
فــي عمليــة جمــب الييانــات ،وتوصــلت نتــا ف الد ارســة الــب أن طليــة الجامعــة اتمتعــون بمســتو جيــد مــل التنظــيم
االن ع ــالي ،وع ــدم وج ــود ف ــروف تات دالل ــة احو ــا ية ف ــي التنظ ــيم االن ع ــالي تيع ــا لمتري ــر(الجن  ،التخوـ ـ
والمرحلة الدراسية .
دراسة سلوم  : 2015بعنوان – "استراتيجيات التنظيم االنفعةالي وعالقتهةا بحةل المشةكالت " دراسةة مقارنةة
على عينة من طال المرحلة الثانوية وطال المرحلة الجامعية بمدينة دمشق".
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،

هـدفت الد ارسـة إلـب التعـرل علـب مسـتويات اسـتخدام اسـتراتيجيات التنظـيم االن عـالي لـد طليـة المرحلـة الثانويـة
والمرحلة الجامعية ،و ذل مسـتويات حـل الملـدست لـداهم  ،والعسقـة غـيل اسـتراتيجيات التنظـيم االن عـالي وحـل
الملـدست لـد

ال ئتـيل .وتكونـت عينـة الد ارسـة مـل ( 1282مـل طـسا الوـف العاشـر (المرحلـة الثانويـة

وطسا السنة الثانية (المرحلة الجامعية  ،وتأل ت عينة طلية الوف العاشر مل ( 550طال

وطالية مقسمة

الب (/ 301اناث و(/249ت ور  ،غينمـا طليـة السـنة الثانيـة مـل المرحلـة الجامعيـة تكونـت مـل ( 732طالـ
وطالية مقسمة الب (/399اناث و (/333ت ور تم سحيها بوورة علوا ية مـل (14

ليـة مـل ليـات جامعـة

دملق ،ولتحقيق هدل الدراسة تم استخدام استيانة لقياس استراتيجيات التنظيم االن عالي ومقياس حل الملدست
 .وأ هرت النتا ف أن المستو السا د الستخدام استراتيجيات التنظيم االن عالي لد طلية المرحلتيل تو المستو
المتوس ــط  ،وتلـ ـ ف ــي جمي ــب اس ــتراتيجيات التنظ ــيم االن ع ــالي  ،وأن المس ــتو الس ــا د ف ــي ح ــل المل ــدست تو
المســتو المتوســط وتل ـ لــد طليــة المــرحلتيل  ،ووجــود عسقــة دالــة احوــا يا غــيل الدرجــة الكليــة علــب اســتيانة
استراتيجيات التنظيم االن عالي والدرجة الكلية علب مقياس حل الملدست لد طلية المرحلتيل.
دراسة محمد  : 2014بعنوان – "الحساسةية للقلةق وعالقتهةا بكةل مةن تنظةيم االنفعةال وأعةراض القلةق لةدى
عينة من طال الجامعة".
هدفت الدراسة إلب فح

عسفة الحساسية للقلق غتنظيم االن عا  ،وعسقة الحساسية للقلق با

راا القلق لد

عينة مل طسا جامعة غنها ،وبلرت عينة الدراسة( 175طاليا وطالية ،تتمثل في ( 73طالياَ 102( ،طالية،
بال رقـة الثالثـة فـي كليـة التربيـة .وتـم اسـتخدام مقيـاس الحساسـية للقلـق ،ومقيـاس القلـق ،وقا مـة تنظـيم االن عـا .
وأ هرت نتا ف الدراسة أنه توجد فروف تات داللة احوا ية غيل متوس ي درجـات ال ـسا )مرت عـي/منخ ةـي
الحساسية للقلق في تنظيم االن عـا )اعـادة التقيـيم المعرفـي ( لوـالح منخ ةـي الحساسـية للقلـق ،وتوجـد فـروف
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تات داللة احوا ية غيل متوسـ ي درجـات ال ـسا )مرت عـي/منخ ةـي( الحساسـية للقلـق فـي تنظـيم االن عـا )
قمـب التعييـر االن عـالي ( لوـالح مرت عـي الحساسـية للقلـق ،وتوجـد فـروف تات داللـة احوـا ية غـيل متوسـ ي
درجات ال سا)مرت عي/منخ ةي (الحساسية للقلق وا

راا القلق لوالح مرت عي الحساسية للقلق.

دراسةةة مةةرزوق  : 2012بعن ةوان – "فاعليةةة الضةةبذ الةةذاتي فةةي عةةالج قصةةور التنظةةيم االنفعةةالي وأسةةاليب
مواجهة الضغوط الحياتية لدى طلبة الجامعة".
هــدفت الد ارســة إلــب الوقــول علــب مــد فاعليــة الةــيط الــذاتي فــي عــس قوــور التنظــيم االن عــالي وأســالي
مواجهة الةروي الحياتية لد طلية الجامعة ،وقد اعتمدت الياحثة في دراستها علب استخدام المـنهف التجرييـي،
وتكونت العينـة مـل ( 405طالـ

وطاليـة مـل مختلـف ال ـرف واللـع

التعلـيم العـام واألساسـي بدليـة التربيـة فـي

جامعـة ال يــوم ،وتـم انتقــاء أفـراد المجموعــة التجريييــة والةـاب ة باســتخدام معـااير تت ــق وأهـدال الد ارســة وقســمت
هذه المجموعات إلب اثنتيل منهما تجرييية واثنتيل
مل إعدادا الياحثـة ،ومقيـاس أسـالي
Chen
اللخ

 – Farnتعري ـ

اب ة .واستخدمت الياحثة مقياس قوور التنظيم االن عـالي

مواجهـة الةـروي الحياتيـة المعـد مـل قيـل ( Ming Ying Lin & Shing

الياحثــة ،واســتمارة المســتو االقتوــادي واالجتمــاعي المعــد مــل قيــل عيــد العزيــز

( ، 2006واليرنـامف العسجـي –مـل إعـداد الياحثـة ،وبينـت الد ارسـة التجريييـة فاعليـة الةـيط الـذاتي فـي

عس قوور التنظيم االن عالي وأسالي

مواجهـة الةـروي الحياتيـة لـد طليـة الجامعـة ،واسـتمرار فاعليتـه أثنـاء

المتابعة.
دراسة يعقو  : 2011بعنوان – " :التنظيم االنفعالي للطلبة المتميزين في محافظة ديالي".
هدفت الدراسة إلب قياس التنظيم االن عالي لد ال لية المتميزيل والمتميزات في مدارس محافظة ديالي ،كما
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هدفت للتعرل علـب ال ـروف وفقـا السـتراتيجي اعـادة التقيـيم المعرفـي ،و يـت التعييـر ،والتعـرل علـب ال ـروف غـيل
الجنسيل ،حي

تكونت العينة مل ( 100طال

وطالية مل المتميزيل مل مدارس محافظة ديالي.

وتم اسـتخدام مقيـاس التنظـيم االن عـالي مـل قيـل الياحـ
توصل اليها الياح

مـل اعـداد – جـروس( . 2003و ـان مـل النتـا ف التـي

وجود فرف دا احوا يا لوالح متوسط العينة ،مما يعني أن أفراد العينة اتمتعـون بمسـتو

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

تلـ ـ لك ــون إن أفـ ـراد العين ــة م ــل المتميـ ـزيل وأن خوا و ــهم اللخو ــية أنه ــم يملك ــون امدان ــات

واستراتيجيات عدة للتعامل مب مواق هم االن عاليـة .مـا أوصـب الياحـ

غتكثيـف اليحـوث والد ارسـات لهـذا الم هـوم

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

ثانياً :الدراسات اَلجنبية:
دراسة دوالرز وآخرون  : Drollers et al., 2015بعنوان – "تنظيم االنفعاالت في ضوء متغيةري العمةر
والجنس".
هــدفت الد ارســة للتعــرل إلــب تنظــيم االن عــاالت فــي

ــوء متريــري العمــر والجــن  .تكونــت عينــة الد ارســة مــل

( 129م ــل األفـ ـراد بال ئ ــة العمري ــة ( 31-19ت ــم اختي ــارهم علـ ـوا ليا ف ــي فرنس ــا .ولتحقي ــق ه ــدل الد ارس ــة ،ت ــم
استخدام مجموعة مل الملاهد الدرامية ألحداث حزينة وسعيدة ومراقية استجابات أفراد العينة نحوها.
وأ هرت نتـا ف الد ارسـة أن مسـتو تنظـيم االن عـاالت حسـ

الملـاهد المقدمـة ـان متوسـ ل ا ،مـا وبينـت النتـا ف

كــذل عــدم وجــود اخــتسل يعــز إلــب العمــر فــي مســتو تنظــيم االن عــاالت ،ووجــود اخــتسل يعــز إلــب الجــن
ولوالح الذ ور.
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دراسة ) : Evansm,2014بعنوان – "مقارنة بين قدرة بار السن على تنظيم انفعاالتهم والشبا ".
هـدفت الد ارسـة إلـب قيـاس قـدرة يـار السـل علـب تنظـيم ان عـاالتهم وفهـم أفةـل لكي يـة أو ماهيـة الموـادر التـي
يعتمــدون عليهــا لتنظــيم ان عــاالتهم ،وتكونــت العينــة مــل ( 48مســنال ،و ( 50شــابال ،واســتخدم الياح ـ

مقيــاس

التنظيم االن عالي ،وتوصلت الدراسة إلب أن يار السل أفةل مل اللياا في تنظيم ان عاالتهم.
دراسة  : Zhang,2014بعنوان – "استراتيجيات التنظةيم االنفعةالي وعالقتةه بسةمات الشخصةية لةدى طلبةة
الجامعة".
هدفت الدراسة لمعرفة العسقة غيل سمات اللخوية واستراتيجيات التنظيم االن عالي لد طلية الجامعة في
الوــيل ،وتكونــت عينــة الد ارســة مــل ( 426طال ـ

وطاليــة وتت ـراو أعمــارهم مــا غــيل ( 22-17عامــا ،حي ـ

اســتخدمت الد ارســة مقيــاس لســمات اللخوــية ومقيــاس التنظــيم االن عــالي ،وأ هــرت النتــا ف إلــب وجــود عسقــة
ارتياطي ــة تات دالل ــة احو ــا ية غ ــيل غ ــيل التقي ــيم المعرف ــي وجمي ــب س ــمات اللخو ــية الو ــينية ،ووج ــود ارتي ــاي
احوا يال غيل استراتيجية الكيت وسمة ال يية واالن عالية واالنيساي.
دراسةةةة ويلسةةةون بةةةارن-هةةةولمز Barnes-Holmes,2014

& : Wilson,بعنةةةوان " -أثةةةر اسةةةتخدام

اسةةتراتيجيات تنظةةيم االنفعةةاالت علةةى الصةةحة الجسةةدية والقلةةق أثنةةاء أداء المهةةام اَل اديميةةة المثيةةرة للتةةوتر
النفسي".
هــدفت د ارســة ويلســون ،بــارن-هــولمز( Wilson,& Barnes-Holmes,2014فــي إارلنــدا للتعــرل علــب أثــر
استخدام استراتيجيات تنظيم االن عاالت علب الوحة الجسدية والقلـق أثنـاء أداء المهـام األكاديميـة المثيـرة للتـوتر
طاليا وطالي لة مل طلية المرحلة الجامعيـة تـم اختيـارهم بلـدل علـوا ليا.
الن سي .وتكونت عينة الدراسة مل (80
ل
ولتحقيــق هــدل الد ارســة ،تــم اســتخدام مقيــاس اســتراتيجيات تنظــيم االن عــاالت ،ومقيــاس قلــق االختيــار ،ومهمــة
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أكاديمية مثيرة لتوتر الن سي والمسحظة في عملية جمب الييانـات .مـا أ هـرت نتـا ف الد ارسـة وجـود أثـر إيجـاغي
الستخدام استراتيجيات تنظيم االن عاالت علب الحد مل مستو قلق االختيار لد أفراد عينة الدراسة.
دراسة ون وآخرون  : Kwon, et al, 2013بعنوان – "الفروق في تنظيم االنفعال تبعا للجنس والثقافةة:
العالقة باال تئا ".
هدفت الدراسة للتعرل علب العسقة غيل استراتيجيات التنظيم االن عالي واع ار

االكتئاا لد طسا الجامعات

مـل ثقـافتيل مختل تــيل فـي وريــا الجنوبيـة .وتكونــت عينـة الد ارســة مـل (( 384مــل امريدـا  /ميــامي و((380
مــل وريا/ســيسو

مــل طليــة الجامعــات ،وبينــت نتــا ف الد ارســة أن الكــورييل ــانوا أكثــر اســتخدام الســتراتيجية

االجتـرار مــل االمـريدييل ،فــي حــيل ــان االمـريدييل أكثــر يتــا للرةـ

مــل الكــورييل ،مــا أ هــرت أن االنــاث

أكث ــر اس ــتخداما لك ــس الن ــوعيل م ــل االس ــتراتيجيات (االجتـ ـرار ،الكي ــت وتلـ ـ ف ــي ــس الثق ــافتيل ،م ــا غين ــت أن
االرتياي غيل اعادة التقييم واع ار

االكتئاا أقو لد العينة االمريدية بالمقارنة مب الكورية(اسليم. 2017 ،

دراسة ل من ستوبر وكوبري وتانو  :(Stoeber, Kobori, & Tanno, 2010بعنوان – "العالقة بين
قائمة االنفعال اإليجابي واالنفعال السلبي لعينة من طال الجامعة".
هدفت الدراسة إلب فح

قا مة الكمالية المعرفية المتعددة األوجه ،وتحداد العسقة غيل قا مـة االن عـا اإليجـاغي

واالن عـا السـليي لعينـة مـل طـسا الجامعـة ،مـل إعـداد ــوبري وتـانو( ، Kobori & Tanno, 2004حيـ
غلرــت العينــة ( 371طالي ـال ،وتــم ت ييــق قا مــة الكماليــة المعرفيــة المتعــددة األوجــه ،ومقيــاس الكماليــة المتعــدد
األوجه ،المعد مل قيل ( Hewitt & Flett, 1991وقا مة االن عـا اإليجـاغي واالن عـا السـليي المعـد مـل قيـل
واطسـون وآخـرون ( . Watson et al., 1986مـا وأ هـرت النتـا ف إلـب مـا الـي :وجـود ارتيـاي إيجـاغي غـيل
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
سليي غيل الكمالية المحددة اجتماعيال واالن عا اإليجاغي ،وأ هرت النتا ف أن هنا ارتياي غيل الكمالية المحددة
اجتماعيا واالن عا السليي(اسليم. 2017 ،
دراسةةة دي كةةوير -غنبةةاي التمةةان وشةةوتز : Decuir-Gunby, Aultman, & Schutz, 2009
بعنةوان – "العالقةةات التفاعليةةة بةةين الدافعيةةة وتنظةةيم االنفعةةاالت وعالقتهمةةا بةةالتعرض لالمتحانةةات لةةدى طلبةةة
الجامعة".
هدفت الدراسة للتعرل علب مد العسقات الت اعلية غيل الدافعية وتنظيم االن عاالت وعسقتهما بالتعر
لسمتحانات لد طلية الجامعة .تكونت عينة الدراسة مل ( 425مل طليـة الجامعـات تـم اختيـارهم علـوا يا فـي
ع ــدد م ــل األقس ــام االكاديمي ــة .ولتحقي ــق ه ــدل الد ارس ــة ،ت ــم اس ــتخدام مقي ــاس دافعي ــة االنج ــان ،مقي ــاس تنظ ــيم
االن عاالت خس أخذ االمتحانـات ومقيـاس رغنزبيـرغ لسن عـاالت االكاديميـة .أشـارت نتـا ف الد ارسـة إلـب وجـود
عسقـة ارتياطيـة غــيل دافعيـة االقــدام والتجنـ

وبــيل االن عـاالت االكاديميــة االيجاغيـة والســليية .اسـ رت النتــا ف أن

متريرات االقدام -التجن  ،عمليـات التقيـيم المعرفـي والعمليـات االن عاليـة خـس أخـذ االمتحـان انـت قـادرة علـب
ت ســير مس ــتويات عاليــة م ــل التيــاال ف ــي قلــق االمتح ــان وعــدم الخ ــول مــل أخ ــذ االمتحانــات ل ــد األفـ ـراد توي
المستويات العالية مل دافعية االقدام واألفراد مل توي المستويات العالية مل التوجهات الهدفية التجنيية(اليراهمة،
. 2017
دراسة  : Jessica, 2009بعنوان – "العالقة بين التنظيم االنفعالي واالبداع لدى طلبة الجامعة".
هدفت الدراسة إلب التعرل علب العسقة غيل التنظيم االن عالي واإلغداا ،وقد تكونت عينة الدراسة مل ( 64مل
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الـذ ور ،و( 61مـل االنـاث .واسـتخدم الياحـ

مقيـاس االغـداا ومقيـاس التنظـيم االن عـالي – مـل اعـداد الياحـ .

و ــان م ــل أغ ــرن النت ــا ف الت ــي توص ــلت اليه ــا الد ارس ــة وج ــود عسق ــة تات دال ــة موجي ــة غ ــيل التنظ ــيم االن ع ــالي
واالغداا(اسليم. 2017 ،
دراسة  : Urry, 2009بعنوان – "مستوى تنظيم االنفعاالت لدى طلبة الجامعة".
هــدفت الد ارســة إلــب التعــرل علــب مســتو تنظــيم االن عــاالت لــد طليــة الجامعــة مــل خــس مراجعــة عينــة مــل
الدراسات السابقة .تكونت مل ( 22دراسة سابقة تم الحوو عليها مل خس مراجعـة عـدد مـل قواعـد الييانـات
الن سية والتربوية .ولتحقيق هـدل هـذه الد ارسـة ،تـم العمـل علـب تحليـل نتـا ف الد ارسـات للوصـو إلـب خسصـات.
حي

أ هرت النتـا ف أن مسـتو تنظـيم االن عـاالت لـد طليـة الجامعـات تـراو غـيل مـنخ

وبينت النتا ف وجود اختسل يعز إلب الجن

إلـب متوسـط .مـا

في مستو تنظيم االن عاالت ولوالح الذ ور.

دراسةة شةوتز وآخةرون  : Schutz, Distefano, Benson, & Davis, 2004بعنةوان – "مسةتوى
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.
كمــا وهــدفت الد ارســة التحقــق مــل صــدف وثيــات مقيــاس أخــذ االمتحانــات (  ERSباســتخدام عينــة مــل طليــة
الجامعــات .تكونــت عينــة الد ارســة مــل ( 505مــل طليــة الجامعــات تــم اختيــارهم عل ـوا يا فــي عــدد مــل األقســام
االكاديميـة .لتحقيــق هــدل الد ارسـة ،تــم اســتخدام مقيــاس تنظـيم االن عــاالت ومقيــاس اخـذ االمتحانــات فــي عمليــة
جمــب الييان ــات .أش ــارت نت ــا ف الد ارســة إل ــب وج ــود عسق ــة ارتياطيــة غ ــيل ق ــدرة ال لي ــة علــب التر ي ــز خ ــس اخ ــذ
االمتحانـات ،قــدرنهم علــب تر يـز وتنظــيم ان عــاالتهم ،قــدرتهم علـب اســتعادة تر يــزهم خـس اخــذ االمتحانــات مــل
جهة وبيل مستو قلق(اليراهمة. 2017 ،
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 .2المحور الثاني :دراسات تناولت القلق حالة  -كسمة :
أوالً :الدراسات العربية:
دراسة يمينة  : 2016بعنوان – "السلوك العدواني وعالقته بسمة القلق والغضب لدى طلبة الجامعة".
هــدفت الد ارســة إلــب الكلــف عــل ال ــروف فــي درجــة الســلو العــدواني حسـ
(مرت ب ،متوسط ،منخ

مســتويات ســمة قلــق ،ســمة غة ـ

 ،لد طليـة الجامعـة الــمقيميل مـنهم باألحيـاء الجامعيـة .واسـتخدمت الياحثـة الــمنهف

الوص ي علب عينة تكونت مل ( 760طال

ومقياس السلو

وطالية ،باستخدام مقياس القلق .مقياس الرة

العــدواني بعــد د ارســة صــدقها وثياتهــا فــي الييئــة الج از ريــة وبعــد اســتخدام أســلوا تحليــل التياا ـ ــل ،جــاءت نتــا ف
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
غة

(منخ

مسـتويات سـمة

 ،متوسط ،مرت ب لد ال لية الـمقيميل باألحياء الجامعية.

دراسة جبر  : 2015بعنوان – "اَلمن النفسي وعالقته بمفهوم القلق لدى طلبة كلية الفنون الجميلة".
هدفت الد ارسـة الـب قيـاس مسـتو األمـل الن سـي ومسـتو م هـوم القلـق لـد طليـة ليـة ال نـون الجميلـة ،ومعرفـة
عسقــة األمــل الن ســي بم هــوم القلــق ،ومعرفــة عسقــة معرفــة عسقــة األمــل الن ســي وم هــوم القلــق بــالجن

(ت ــر–

أنثب  ،وتكونت عينة الدراسة مل طلية لية ال نـون الجميلـة ،الد ارسـة الوـياحية مـل الوـف األو حتـب الوـف
ال ارب ــب ،والي ــالر ع ــددهم (  1336م ــل ال لي ــة ت ــو ار وإناث ــا يمثل ــون األقس ــام ال ني ــة للع ــام الد ارس ــي (- 2013
 2014واختيرت عينة مل ال سا وال اليات مل ل مرحلة دراسية في ل قسم دراسي ،وبذل أصيحت عينة
اليح

( 384مل ال ليـة ت ـو ار وإناثـا ،وهـي غنسـية ( %29مـل مجتمـب الد ارسـة ،وتـم اسـتخدام مقيـاس االمـل

الن ســي ومقيــاس م هــوم القلــق لتحقيــق أهــدال الد ارســة ،وأ هــرت النتــا ف إن طليــة ليــة ال نــون الجميلــة اتمتعــون
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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
ولوــالح اإلنــاث ،ووجــود فــروف تات داللــة إحوــا ية فــي مســتو م هــوم القلــق لــد طليــة الكليــة تيعــا لمتريــر
الجن

ولوالح الذ ور.

دراسةةة الةةرواد وحمةةدي  : 2014بعن ةوان -تطةةوير برنةةامجي ارشةةاد جشةةتطالتي وعقلةةي انفعةةالي واستقصةةاء
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
خـ

القلــق لــد طليــة الجامعــة .تكونــت عينــة الد ارســة مــل ( 59طاليـال وطاليــة مــل مســتو اليدــالوريوس تــم

تــونيعهم عل ـوا يا إلــب ثــسث مجموعــات :المجموعــة التجريييــة األولــب وعــدد أفرادهــا ( (20طالي ـال وطاليــة حي ـ
تعر ـت ليرنـامف إرشـاد جلـ التي ،والمجموعـة التجريييــة الثانيـة وعـدد أفرادهـا ( 19طاليـال وطاليـة وتعر ــت
ليرنامف إرشاد عقلي ان عالي ،والمجموعة الةـاب ة وعـدد أفرادهـا ( 20طاليـال وطاليـة لـم تتعـر

أليـة معالجـة.

تــم ت ييــق مقيــاس القلــق (الحالــة – الســمة لســييليرجر الوــورة المعربــة لرايــات جمــب الييانــات ،ومقارنــة األداء
القيلــي واليعــدي لمجموعــات الد ارســة .أ هــرت نتــا ف تحليــل التيــاال األحــادي وتحليــل التيــاال الملــتر بأنــه توجــد
فروف تات داللـة إحوـا ية علـب مقيـاس حالـة القلـق غـيل المجموعـة التـي تـدربت علـب اسـتخدام أسـالي

اإلرشـاد

الجل ــت لتي والمجموع ــة الة ــاب ة ،و ــذل توج ــد ف ــروف تات دالل ــة إحو ــا ية عل ــب مقي ــاس حال ــة القل ــق غ ــيل
المجموعة التي تدربت علب استخدام أسالي

اإلرشاد العقلـي االن عـالي والمجموعـة الةـاب ة ،فـي حـيل ال توجـد

فروف تات داللة إحوا ية غيل المجموعتيل التجريييتيل والمجموعة الةاب ة علب مقياس سمة القلـق ،وأ هـرت
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الد ارس ــة فروقـ ـال دال ــة إحو ــا يا غ ــيل المجم ــوعتيل التجـ ـريييتيل عل ــب المقياس ــيل المس ــتخدميل ف ــي الد ارس ــة تع ــز
الختسل النوا االجتماعي.
دراسة الصالحي  : 2011بعنوان – "مستوى القلق لدى طلبة جامعة االنبار".
هدفت الدراسة الب معرفة مستو القلق لد طلية لية التربية للعلوم االنسانية في جامعة األنيار ،والكلف
عــل ال ــروف تيعــا لمتريــر الجــن
حي

والمرحلــة المدرســية (اولــب ،رابعــة فــي التخوـ

تكونت عينة الدراسة مل ( 120طال

االنســاني فــي متريــر القلــق.

وطالية مـل طليـة ليـة التربيـة فـي جامعـة االنيـار وتحـدد باألقسـام

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

والمرحلــة الد ارســية والجــن  .واســتخدمت الياحثــة مقيــاس لقيــاس القلــق وتمــت االســتعانة بمقيــاس عيــد

الخالق للقلق ( . 2000وتوصلت الدراسة الب مجموعة مل النتا ف أهمها ارت ـاا مسـتو القلـق لـد أفـراد العينـة
بلدل عام ،ما أن عدم وجود فروف تيعا لمترير الجن  ،ما أن هنا فروف تات داللة احوا ية تيعـا لمتريـر
المرحلة الدراسية ولوالح المرحلة األولب.
دراسةة عثمةةان  : 2008بعنةوان – "درجةةة القلةةق لةدى طلبةةة جامعةات الضةةفة الغربيةةة فةي فلسةةطين وعالقتهةةا
ببعض المتغيرات".
هــدفت الد ارســة 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
والجامعــة ،والتخوـ

(الجـن  ،مدـان السـدل،

العلمــي  ،وتكونــت العينــة مــل ( 604مــل طليــة جامعــات الخليــل ،وبيــت لحــم ،وبيرنيــت

المس ــجليل للع ــام الد ارس ــي ( 2006 -2005والي ــالر ع ــددهم ( 12708طالـ ـ
العلوا ية ال يقية ،استخدم الياحـ

وطالي ــة وت ــم اختي ــارهم بو ــورة

قا مـة القلـق الحالـة والسـمة مـل إعـداد سـييليرجر وترجمـة اليحيـري (. 1984
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وأ هرت النتا ف أن درجة القلق سـمة وحالـة غـيل طليـة جامعـات الةـ ة انـت متوسـ ة ،وتـيل وجـود فـروف تيعـال
للجــن

فــي القلــق ســمة لوــالح الــذ ور ،فــي حــيل لــم ا ـرتيط الجــن

بــالقلق حالــة .و ــان هنــا فــروف دالــة تيع ـال

مترير السدل (مدانة ،قرية ،مخيم في درجة القلق سمة لوالح طسا القرية ،في حيل لم تظهر النتا ف فروف
فــي القلــق حالــة تيعــا لمتريــر الســدل .ولــم تظهــر النتــا ف عــل وجــود أثــر للجامعــة أو التخوـ

العلمــي (كليــات

أدغية ،ليات علمية في ل مـل القلـق حالـة وسـمة .مـا غينـت النتـا ف أن همـا عسقـة ايجاغيـة دالـة غـيل القلـق
حالة والقلق سمة.
دراسة سلمان  : 2006بعنوان – "سمة القلق لدى طالبات كلية التربية للبنات".
هــدفت الد ارســة الــب التعــرل علــب ســمة القلــق لــد طاليــات ليــة التربيــة للينــات .ولقــد اســتعمل مقيــاس ســييلرجر
الذي تكون مل ( 20فقرة علب عينة مقدارها ( 135طالية مل لية التربية للينات فـي جامعـة برـداد .وا هـرت
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 وبعـ
منهـا

مــا جــاءت بــه الد ارســات الســابقة ،وقــدمت الد ارســة الحاليــة جملــة مــل التوصــيات

ـرورة االهتمـام باألسـياا الحقيقيــة التـي تجعـل االنـاث فـي مجتمعنــا قلقـات ،ووقايـة االط ـا مـل اكتســاا

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.
دراسة البدري  : 2003بعنوان – "قياس القلق العام لدى طلبة الجامعةة".
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

والمجا االن عالي والمجا الدراسي ،ومجا المستقيل .وبلرت ( ٩٠٥مـل ال ليـة ت ـو الر وإناثـال مـل طليـة ليـات
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جامعــة تكريــت ومــل األقســام العلميــة واإلن ــسانية .وأ هــرت نتــا ف الد ارســة أن عينــة اليح ـ

مــل طليــة الجامعــة

يعانون مل القلـق بلـدل عـام ،وأن اإلنـاث أكثـر قلقـال مـل الـذ ور فـي جميـب مجـاالت القلـق ،الوـحي والجــسمي،
واالجتم ــاعي ،واالن ع ــالي ،والد ارســي ،ومجــا المســتقيل ،مــا أن طليــة الد ارســات اإلنســانية أكثــر قلق ـال مــل طليــة
الدراسات العلمية ،وأن طلية المرحلتيل الثالثة والرابعة أعلب مسـتو فـي قلقهـم العـام مـل طليـة المـرحلتيل األولــب
والثانيـة وإن طلية المرحلة الثالثة هم أكثر قلقال مل المراحل الثسثة األخر .
دراسة الشبؤون واَلحمد  : 2001بعنوان – "حالة القلق وسمة القلق وعالقتهما بمتغير الجنس والتخصص
العلمي" .دراسة ميدانية لدى عينة من طلبة جامعة دمشق .
هدفت الدراسة إلب الكلف عل طييعة العسقة االرتياطية غيل ل مل سمة القلق وحالة القلق ومتريري الجن
والتخو
المدنيـة وطـ

العلمي وتحداد ال روف في سمة القلق وحالة القلق غـيل ال ليـة فـي ليـات اآلداا والحقـوف والهندسـة
االسـنان مـل جهـة والـب تحداـد ال ـروف غـيل الـذ ور واالنـاث فـي هـذه الكليـات .حيـ

تكونـت عينـة

الد ارســة مــل أرب ـب مجموعــات تت ـراو عــدد أفرادهــا المجموعــة الواحــدة غــيل ( 72-66طاليــا وطاليــة وتتمثــل فــي
( 163طال

و ( 115طالية أي ( 278للعينة عامة .استخدمت الياحثة مقياس قا مة القلق الذي اتألف مل

مقياسيل فرعييل هما حالة القلق وسمة القلق ( (STAI) State Trait Anxiety inventoryالتي و عها
ســييليرجر ونمــسؤه ،ونقلهــا الــب العربيــة الــد تور عيــد الرقي ـ

أحمــد اليحيــري ( . 1984وانتهــت الد ارســة غنتــا ف

أهمهــا بعــدم وجــود عسقــة ارتياطيــة دالــة غــيل متريــري اليح ـ

فــي الكليــات االربعــة ،وهنــا عسقــة ارتياطيــة غــيل

متريري حالة وسمة القلق لد االناث ،وعدم وجود تأثير دا لمتريري الجن

والتخو

العلمي لكل مل سـمة

القلــق وحالــة القلــق ،مــا أن عــدم وجــود هنــا فــروف دالــة فــي المتريـرات المدرســية سـواء غــيل أفـراد عينــة اليحـ
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عامــة أو غــيل الــذ ور واالنــاث الملــموليل فــي هــذه العينــة ،وأن هنــا ارت ــاا فــي مســتو القلــق لــد أفـراد العينــة
بلدل عام والسيما لد االناث.
دراسة الزعبي  : 1997بعنوان – "مستوى القلق كحالة وكسمة لدى طلبة جامعة صنعاء".
هدفت الدراسة الب الكلف عل مستو القلق سمة و حالة لد طلية جامعة صنعاء(مل الجنسيل  ،مل ليـات
وأقسـام مختل ــة ،مــا هــدفت للكلــف عمــا أتا توجــد فــروف دالــة إحوــا يا فــي القلــق حالــة و ســمة غــيل الجنســيل.
وتكونــت العينــة مــل ( 200طالـ
االناث ،وقد استخدم الياح

وطاليــة مــل طليــة جامعــة صــنعاء ،نوـ هم مــل الــذ ور والنوــف اآلخــر مــل

مقياس القلق حالة ومقيـاس القلـق سـمة الـذي أعـده للعربيـة اليحيـري(. 1984وقـد

استخر للمقياسيل معامست الودف والثيات المناسـية ،و انـت علـب درجـة تسهـل اسـتخدامه فـي قيـاس مـا و ـب
مل أجله بعـد تكيي ـه لـيس م الييئـة اليمنيـة .ومـل أهـم النتـا ف التـي أسـ ر عنهـا اليحـ

أن هنـا فـروف تات داللـة

احوا ية غيل الذ ور واالناث في درجات مقياس القلق حالة ،وتييل أن القلق حالة عند االناث أعلب منه عند
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
بع ـ

ال ــرو

بلــدل لــي ،وتحقــق بعةــها االخــر بلــدل جز ــي .وقــد تــم ت ســير النتــا ف فــي

ــوء مع يــات

اليح .

ثانياً :الدراسات اَلجنبية:
دراسة هونغ ) :(Hong,1999بعنوان " -أثر الجنس والتحصيل في الرياضيات واإلحصاء فةي اختبةار سةمة
القلق على الصعوبة المدركة الختبار حالة القلق لدى طلبة الجامعة".
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هدفت الدراسة إلب التعرل علب أثر الجن

والتحويل في الريا يات واإلحوـاء فـي اختيـار سـمة القلـق ،علـب

الوــعوبة المدر ــة الختيــار حالــة القلــق لــد طليــة الجامعــة .وتكونــت عينــة الد ارســة مــل ( 196طالـ

وطاليــة.

وطيق عليهم اختيار القلق الحالة والسمة واختيار القلق مل الريا يات واإلحواء .وخرجت الدراسة غنتا ف هامة
أشــارت إلــب ارت ــاا ســمة القلــق لــد اإلنــاث بالمقارنــة مــب الــذ ور ،وبينــت أيةــا أن هنــا ارتيــاي ســليي غــيل
التحويل في الريا يات والقلق في حـيل ـان االرتيـاي إيجاغيـال وداال غـيل القلـق والتحوـيل فـي مـادة اإلحوـاء،
مل ناحية أخر فقد ان لسمة القلق تأثير جوهري دا علب حالة القلق ،ما أ هرت نتا ف الدراسة أنـه لـم يدـل
هذا االرتياي داال مب الحالة االن عالية لل لية.
دراسة بيتةر بةايلنغ وآخةرون  : Peter Bieling et al.,1998بعنةوان – " نسةخة السةمة :إعةادة فحةص
 STAIعنوان الدراسة ومكانها :قائمة حالة وسمة القلق البناء والمضمون".
هدفت الدراسة إلب الكلف عل قدرة قا مة حالة وسمة القلق  STAIفي قياس القلق ،باإل افة إلب الكلف عل
قدرة نسخة سمة القلق في قياس االكتئاا لد عينة تعاني مل أنواا مختل ة مل القلق .و تكونت عينـة الد ارسـة
مـل ) (261مـل الـذ ور واإلنـاث المر ـب بـالقلق تـم أخـذهم مـل عيـادة لعـس القلـق فـي معهـد ال ـ
ب يسدلي يا ،وقد تراوحت أعمارهم ما غيل ( 65-18سنة .استخدم الياح

قا مة حالة وسمة القلق

الن سـي
( State

 (STAI) Trait Anxiety inventoryلسـييليرجر ونمس ـه ،واختيـار االكتئـاا والقلـق والةـرط للوفاايونـد،
وقا مـة غيـ وسـتير للقلـق ،وقا مـة غيـ وآخـرون لسكتئـاا .وأ هـرت نتـا ف الد ارسـة إلـب قـدرة قا مـة حالـة وسـمة
القلق  STAIفي قياس القلق ،كما أشارت النتا ف أيةال إلـب أن الم حوصـيل الـذال حوـلوا علـب درجـات عاليـة
علب اختيار سمة القلق حولوا علب درجات عالية في اختيـار االكتئـاا وهـذا اـد علـب وجـود عسقـة ارتياطيـة
موجية غيل سمة القلق وبيل االكتئاا.
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دراسة مارليت  : Marlet 1993عنوان – "أسبا القلق لدى الطال المتنقلين الجدد".
هــدفت الد ارســة إلــب اكتلــال مــا يخلــاه ال ــسا المتنقلــيل أو شــعورهم بــالتوتر عنــدما ايــدأون بالــدوام فــي مدرســة
جداــدة انتقل ـوا اليهــا .حي ـ

تكونــت العينــة مــل ( 30طال ـ

وطاليــة مــل أصــو وخل يــات اجتماعيــة واقتوــادية

متعددة .ما أ هرت النتا ف أن العسقات المتنا رة انت تمثل حالة االهتمام الر يسـية التـي تـم اتياعهـا مـل قيـل
التخ يط المدرسي والدراسي والجامعي و ذل التدريسي(اليراهمة. 2017 ،
دراسةةة كةةنج وايلمةةون وسةةبيلرجر  : 1976بعنةوان – "تقةةويم أصةةل العالقةةة بةةين قلةةق السةةمةة وقلةةق الحالةةةة
واالنجاز الدراسي ".
أجريت هذه الدراسة في جامعة جنوا فلوريدا – الواليات المتحـدة ,وهـدفت الد ارسـة الـب تقـويم أصـل العسقـة غـيل
(قل ــق الس ــمة ,وقل ــق الحال ــة ,واالنج ــان الد ارس ــي  ,وق ــد اس ــتخدم الياحـ ـ

قا م ــة قل ــق الحال ــة – الس ــمة لس ــييلرجر,

ودرج ــات ال لي ــة االمتحاني ــة .وتأل ــت عين ــة الد ارس ــة م ــل ( 83طالي ــة م ــل جامع ــة فلوري ــدا ,ولمعالج ــة الييان ــات
اإلحوــا ية اســتخدم الياح ـ

معامــل ارتيــاي غيرســون وتحليــل التيــاال واالختيــار التــا ي .و هــرت الد ارســة النتــا ف

كانت مل أهمها أن قلق السمة يدون اكثر تياانا عير الزمل مل قلق الحالة.
دراسةة كيةنج وآخةرون  : King et al., 1976بعنةوان" -العالقةة السةببية بةين سةمة القلةق وحالةة القلةق
والتحصيل الدراسي في مقررين دراسيين بالكلية".
هدفت الدراسة إلب د ارسـة العسقـة السـييية غـيل سـمة القلـق وحالـة القلـق والتحوـيل الد ارسـي فـي مقـرريل د ارسـييل
بالكلية ،وتوصلت الدراسة إلب أن سمة القلق تسثر في حالـة القلـق ،وأن ـس مـل سـمة القلـق وحالـة القلـق اـسثران
في التحويل ،ولكنهم لم يست يعوا تحداد اتجاه هذا التأثير(الزعيي. 1997 ،
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 3.4.2التعقيب على الدراسات السابقة:
تسحــي الياحثــة مــل خــس العــر
تتنــاو متري ـرات اليح ـ

الســاغق للد ارســات واألدغيــات أنهــا تمــت فــي غيئــات عربيــة وأجنييــة ،وأنهــا لــم

الحــالي مجتمعــة والتــي تتةــمل التنظــيم االن عــالي والقلــق (كحالــة-كســمة  ،وأن الييئــة

ال لس ينية ت تقر مثل هذه الدراسات – في حدود علم الياحثة ،-مما يلير إلب أهمية هذه الدراسة ودفب الياحثة
للقيام غها(اسليم. 2017 ،
كما الحظت الياحثة أن بع

الدراسات السابقة حاولت التعرل إلب العسقة غيل التنظيم االن عـالي مـب متريـرات

أخر  ،مثل (الر ا عـل الحيـاة ،قلـق االختيـار ،االكتئـاا ،الت كيـر االيجـاغي ،حـل الملـدست ،الحساسـية للقلـق
وغيره ــا م ــل المتريـ ـرات ،د ارس ــة ع ان ــة( ، 2018ود ارس ــة واليراهم ــة( ، 2017ود ارس ــة اس ــليم( ، 2017ود ارس ــة
ســعاد( ، 2016ود ارســة( ، Zhang,2014ود ارســة ويلســون ،ود ارســة ســلوم( . 2015مــا الحظــت أن بعةــها
تنــاو القلق(كحالــة و ســمة وعسقتــه بمتريـرات أخــر مثــل (الســلو العــدواني ،األمــل الن ســي ،الخــول وال لــل،
االكتئــاا ،اإلنجــان الد ارســي وغيره ــا مــل المتري ـرات ،د ارســة يمين ــة( ، 2016ود ارســة جيــر( ، 2015ود ارس ــة
الرواد وآخرون( ، 2014ودراسة محمد( ، 2013ودراسة توفيق( ، ، 2013ودراسة عثمان(. 2008
وتس ــتخل

الياحث ــة م ــل خ ــس م ــا ت ــم عر ــه م ــل د ارس ــات عربي ــة وأجنيي ــة اهتم ــت ب ــالتنظيم االن ع ــالي والقل ــق

(كحالة  -سمة ويتةح أن جميعها تت ق مب مو وا الدراسة الحالية في أحد متريراتها ،وأن هذه الدراسات قد
تنوعت أهدافها ،ومناهجها العلمية واألدوات المستخدمة فيها ،و ذل عينتها وأحجام تل العينة ،وأماكل اج ار ها،
وقـد حاولـت الياحثـة اإلفــادة مـل هـذه الد ارسـات فــي تعزيـز إدراكهـا وفهمهـا لمو ــوا د ارسـتها ،واإلفـادة مـل بعـ
جوانيها فـي إجـراء د ارسـتها ،وخووصـا فيمـا اتعلـق بالمقـااي
المتيعة.
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الن سـية المسـتخدمة فيهـا ،واإلجـراءات اإلحوـا ية

 4.2اإلطار المفاهيمي:
الشكل  2يوضح اإلطار المفاهيمي لمتغيرات الدراسة

المتغيرات الغير ديموغرافية
الجامعة نوع الكلية

القلق

التنظيم
االنفعالي

الثالثوغرافية
الفصل الديم
المتغيرات
الجنس مستوى دخل اَلسرة ومكان السكن الدائم الحالة
االجتماعية لألبوين ترتيب الشخص داخل اَلسرة
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الفصل الثالث
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الطريقة واإلجراءات
اتنـ ــاو هـ ــذا ال وـ ــل وص ـ ـ اَ م و ـ ـسَ التـ ــي اتيعتهـ ــا الياحثـ ــة فـ ــي تن يـ ــذ الد ارسـ ــة ،حي ـ ـ

اتةـ ــمل هـ ــذا ال وـ ــل

وص ـ ـل ا لمجتم ـ ــب الد ارس ـ ــة وعينته ـ ــا وطريق ـ ــة اختيارهـ ــا ،واألدوات الت ـ ــي ت ـ ــم اس ـ ــتخدامها ،باإل ـ ــافة إل ـ ــب دالالت
غيانـ ــا لمنهجيـ ــة الد ارسـ ــة ووص ـ ـل ا للمعالجـ ــات اإلحوـ ــا ية التـ ــي تـ ــم اسـ ــتخدامها
صـ ــدقها وثياتهـ ــا ،مـ ــا اتةـ ــمل ل
الستخسص النتا ف.

 1.3منهج الدراسة:
قامــت الياحثــة مــل أجــل تحقيــق أهــدال الد ارســة باســتخدام المــنهف الوصـ ي االرتيــاطي ونــه اتناسـ
الملــدلة اليحثيــة ويحقــق أهــدال الد ارســة ومس متــه ألغـ ار

مــب طييعــة

الد ارســة والــذي يحــاو وصــف وتقيــيم واقــب "التنظةةيم

االنفعالي وعالقته بالقلق لدى طلبةة جةامعتي االسةتقالل والقةدس" مـل خـس د ارسـة ت ييقيـة علـب طليـة ليتـي
اآلداا والحقــوف بدلتــا الجــامعتيل؛ وتل ـ غهــدل الكلــف عــل العسقــة غــيل التنظــيم االن عــالي والقلــق (كحالــة أو
كسمة وعل العسقات غيل المتريرات حتب اتم ت سير العسقات غـيل هـذه المتريـرات إن وجـدت ،وتلـ مـل خـس
تونيــب االســتيانة الخاصــة باليح ـ

علــب عينــة الد ارســة وامدانيــة تعمــيم نتا جهــا علــب مجتمــب الد ارســة األصــلي

(اليراهمة. 2017 ،

 2.3مجتمع الدراسة:
اتألف مجتمب الدراسة مل طلية اليدالوريوس في جامعتي االستقس والقدس واليالر عددهم ( 4934طال
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وطالية

مونعيل علب جامعتي االستقس ( 834طال

وطالية ،مـونعيل علـب

وطالية ،وجامعة القدس ( 4100طال

كليتي اآلداا والحقوف لكس الجامعتيل وفقال إلحوا يات القيو والتسجيل للعام الدراسي(. 2019-2018

 3.3عينة الدراسة:
تكونـ ــت عينـ ــة الد ارسـ ــة مـ ــل طليـ ــة اليدـ ــالوريوس فـ ــي جـ ــامعتي االسـ ــتقس والقـ ــدس ،حي ـ ـ
طال ـ

غلـ ــر عـ ــددها(400

وطاليــة  ،وتــم اختيــارهم ب ريقــة العينــة المتاحــة مــل مجتمــب الد ارســة ،ات تــم اختيــار طليــة ليتــي الحقــوف

واآلداا في س مل جـامعتي االسـتقس والقـدس ،فـي ال وـل الد ارسـي الثـاني ليدونـوا أفـراد العينـة ،علمـال بأنـه تـم
استيعاد االستيانات غير المدتملة وتات االستجابة النم ية والتي غلر عددها استيانتيل.
ويييل الجدو ( 1تونيب أفراد عينة الدراسة وفلقا للمتريرات الديموغرافية (الجامعة ،الجن  ،الكلية ،مدان السدل
الدا م ،مستو دخل األسرة ،الحالة االجتماعية لاغويل ،وترتي

اللخ

داخل األسرة .

الجدول  1توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغيرات الدراسة
المتغير
الجامعة
الجن
نوا الكلية

مدان السدل الدا م

حالة المتغير

العدد

النسبة المئوية

االستقس

100

16

القدس

298

84

تر

236

59

أنثب

164

41

الحقوف

153

38.2

اآلداا

247

61.8

بادية

44

11

مخيم

80

20

قرية

180

45
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مستو دخل األسرة

مدانة

96

24

أقل مل 1000

49

12.2

( 2000 – 1000

123

30.8

( 3000 – 2000

108

27.0

أكثر مل 3000

120

30.0

متزوجيل

317

79.2

م لقيل

60

15.0

أرمليل

23

5.8

األكير

129

32.2

األوسط

190

47.5

األصرر

81

20.2

الحالة االجتماعية لاغويل

ترتي

اللخ

داخل األسرة

 4.3متغيرات الدراسة:
لقد اشتملت الدراسة علب المتريرات اآلتية:
 1.4.3المتغيرات المستقلة : Independent Variables
يع لـرل بأنـه "المتريـر أو المـسثر الـذي اـسدي تريـره الـب احـداث ترييـر فـي المتريـرات األخـر نيـادة أو نقوـانال"
(محمد ،2016 ،ص ، 8وتلمل المتريرات التالية:
-

الجنس :وله مستويان ،وهما  :ت ر ،أنثب.

 الجامعة :ولها مستويان ،وهما  :جامعة االستقس  ،جامعة القدس.-

نوع الكلية :ولها مستويان ،وهما  :لية الحقوف ،لية اآلداا.

-

مكان السكن الدائم :ولها أربب مستويات ،وهما  :بادية ،مخيم ،قرية ،مدانة.
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-

مسةةةةةتوى دخةةةةةل اَلسةةةةةرة :وله ـ ــا أرب ـ ــب مس ـ ــتويات ،وهم ـ ــا  :أق ـ ــل م ـ ــل ( ، 1000م ـ ــل (، 2000-1000
مل( ، 3000-2001أكثر مل(. 3000

 الحالة االجتماعية َلبوين :ولها ثسثة مستويات ،وهي  :متزوجيل ،م لقيل ،أرمليل. ترتيب الشخص داخل اَلسرة :ولها ثسثة مستويات ،وهي  :األكير ،األوسط ،األصرر. 2.4.3المتغيرات التابعة : Dependent Variables
يع لـرل بأنـه" نتـا المتريـر المسـتقل فهـو الـذي اتـأثر بـه" (محمـد ،2016 ،ص . 9وتتمثـل فـي اسـتجابات طليـة
اليدــالوريوس فــي جــامعتي االســتقس والقــدس فــي عينــة الد ارســة علــب المقياســيل المســتخدميل فــي هــذه الد ارســة
وهما :التنظيم االنفعالي القلق.

 1.3أدوات الدراسة:
بعــد االطــسا علــب األدغيــات والد ارســات الســابقة وعلــب عــدد مــل المقــااي

المتعلقــة بمو ــوا الد ارســة ولتحقيــق

أهدال الد ارسـة تـم اسـتخدام مقياسـيل لقيـاس متريـرات الد ارسـة؛ األو لقيـاس أداء ال ليـة فـي التنظـيم االن عـالي،
والثاني مقياس قلق (كحالة  -سمة  ،وفيما الي وصف لكل مقياس مل المقياسيل:
 .1المقياس اَلول :مقياس التنظيم االنفعالي
المعد للكلف عل التنظيم االن عالي ،اعداد نسريل اليراهمة ،جامعة
استخدم في هذه الدراسة مقياس جروس وجون ُ
اليرمــو  ،االردن . 2017( ،وتــم ت ــويره للييئــة ال لس ـ ينية حي ـ

اتكــون المقيــاس بوــورته األصــلية مــل (10

فقرات.
وفيما اتعلق غثيات االختيار فقد تم استخدام معامل ثيات االتساف الداخلي رونياخ أل ا ،وتراوحت قيم معامست
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االتس ــاف ال ــداخلي م ــا غ ــيل ( . 0.73-0.79وق ــد طي ــق عل ــب ن ـ ـ

العين ــة ب ريق ــة االختي ــار وإع ــادة االختي ــار

( Test-Retestبعــد فاصــل نمنــي مدتــه ثسثــة أشــهر غــيل الت ييــق االو والت ييــق الثــاني ،وقــد تراوحــت قــيم
معامست الثيات باستخدام معامل ارتياي غيرسون (. 0.69
 .2المقياس الثاني :مقياس القلق حالة وكسمة
رسـة مقيـاس القلـق لسـييلرجر(Speilberger et Al The State Trait – Anxiety inventory
اسـتخدم فـي هـذه الد ا

ترجمة واعداد العاغد ( . 2011وتم ت ويره مب الييئة ال لس ينية ،المعد للكلف عل القلق (كحالة  -سمة .
ويتكون المقياس مل قسميل  :القسم األو اختيار يقي
وتتألف مل ( 20عيارة ي ل

حالة القلـق ويرمـز لهـا بـالرمز (SATI form Y-A

فيها مل الم حوصـيل وصـف مـا يلـعرون بـه اآلن(أي فـي هـذه اللحظـة ويجـاا

عنهـا باالختيـار غـيل أربعـة غـدا ل(م لقال-قلـيسل-أحيانـال-كثيـ الر  ،والقسـم الثـاني اختيـار يقـي
لها( SATI form Y-Bوتتألف مل ( 20عيارة أيةال ،ولكل تت ل

سـمة القلـق ويرمـز

تعليماته مـل الم حوصـيل االسـتجابة عمـا

يلعرون به بلدل عام ،ويجاا عنها باالختيار غيل أربعة غدا ل(م لقاَ-أحياناَ-غالياَ-دا ماَ (العاغد. 2011 ،
9.2

صدق اَلداة:

 صدق المحكمين:للتحقق مل صدف المحتو للمقياسيل بوـورته النها يـة  ،تـم عر ـه علـب مجموعـة مـل أعةـاء هيئـة التـدري
المتخووــيل فــي علــم الــن

اإلرشــادي والتربــوي والوــحة الن ســية وعلــم الــن

اإلكلينيدــي ،فــي جامعــة القــدس

ِّ
محدمــيل ،مــا هــو ميــيل فــي الملحــق (، 1
واالســتقس وغيرهــا مــل الجامعــات المختل ــة  ،واليــالر عــددهم (11
وطل ـ

إلــيهم إغــداء ال ـرأي فــي فق ـرات المقياســيل مــل حي ـ
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مس متــه ،ومــد انتمــاء ال ق ـرة للمجــا الدرجــة فيــه،

باإل افة إلب و و ال قرات مل حي

المعنب وسهولة ال هم ،ومد صحة الوياغة اللروية لهذه ال قرات ،وأية

مسحظات وتعداست ارونها مناسية.
ِّ
ِّ
المحدمــيل
المحدمــيل التــي أشــاروا إليهــا .وتــم اعتمــاد مــا نســيته ( %80مــل إجمــاا
وقــد تــم األخــذ بمسحظــات
الم ــردات فــي بعـ

لسحت ــا بــال قرة ،مــا تــم تقــديم وتــأخير بعـ

ال قـرات ،ولــم اــتم حــذل أو إ ــافة أي فقـرة

للمقي ـ ــاس ،وقـ ـ ــد أش ـ ــار المحدمـ ـ ــون إلـ ـ ــب مناس ـ ــية المقيـ ـ ــاس للكل ـ ــف عـ ـ ــل مسـ ـ ــتو التنظ ـ ــيم االن عـ ـ ــالي والقلـ ـ ــق
مسشر يسمح باستخدام المقياس في هذه الدراسة.
لا
(كحالة-كسمة لد طلية الجامعة ،وأعتيرت تل
والجدو ( 2و( 3او ح التعداست التي أجرها المحدميل علب مقياسي الدراسة:
الجدول  2يوضح التعديالت التي أجراها المحكمين على مقياس التنظيم االنفعالي
الفقرة قبل التعديل
 -4عندما أواجه موقل ا

الفقرة بعد التعديل
 -4عندما أواجه موقل ا

اغ ل ا فأنني أفكر ب ريقة

اغ ل ا فأنني أفكر ب ريقة

تساعدني لكي أبقب هادلا.

تساعدني علب اليقاء هادلا.

 -5عندما ال أريد أن أشعر بان عاالت سليية ،فأني

 -5عندما أشعر بان عاالت سليية فإنني أفكر ب ريقة

أغير طريقة ت كيري عل الموقف الذي أكون فيه.

إيجاغية.

الجدول  3يوضح التعديالت التي أجراها المحكمين على مقياس القلق حالة -سمة
*مقياس القلق كسمة

الفقرة قبل التعديل

الفقرة بعد التعديل

 -9أقلق علب أشياء ثيرة ليست مهمة.

 -9أقلق علب أشياء ثيرة ال تستحق االهتمام.

 -11لدي (عندي أفكار مزعجة.

 -11لدي أفكار مزعجة.
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 صدق البناء ):(Structure Validityيعتير الودف الينا ي أحد مقااي

صدف األداة الذي يقي

مد تحقق األهدال التي تريد األداة الوصو إليهـا،

ويييل مد ارتياي ل مجـا مـل مجـاالت الد ارسـة بالدرجـة الكليـة ل قـرات االسـتيانة ،فقـد قامـت الياحثـة بـالتحقق
منــه ويقوــد بــه مــد اتســاف ــل فقـرة مــل فقـرات االســتيانة مــب المجــا الــذي تنتمــي إليــة هــذه ال قـرة ،وقــد قامــت
الياحثة بحساا االتساف الداخلي لسسـتيانة وتلـ مـل خـس حسـاا معـامست االرتيـاي غـيل ـل فقـرة مـل فقـرات
مجاالت االستيانة والدرجة الكلية للمجا ن سه.
والنتا ف تييل في الجدو ( 4و( 5و( 6و(: 7
جدول  4معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس التنظيم االنفعالي والدرجة الكلية للمجال
لسرتياي

غيرسون

معامل

(.Sig

االحتمالية

ال قرة

القيمة

رقم

ال قرة

1
2

حذر في التعيير عنها
عندما أشعر بان عاالت ايجاغية أكون لا

أ يط ان عاالتي مل خس تريير طريقة ت كيري عل الموقف الذي أكون فيه

0.61

3

أحت ي بان عاالتي لن سي

0.58

*0.000

0.62

*0.000
*0.000
*0.000

*0.000

4

عندما أواجه موقل ا

5

عندما أشعر بان عاالت سليية فإنني أفكر ب ريقة إيجاغية

0.54

6

الجأ إلب عدم التعيير عل ان عاالتي وسيلة لتنظيمها

0.47

7
8

اغ ل ا فأنني أفكر ب ريقة تساعدني علب اليقاء هادلا

66.0

*0.000

عندما أريد أن أشعر بان عاالت أقل سليية (كالحزن والرةـ

أغيـر مـا نـت أفكـر

فيه
عنــدما أريــد أن أشــعر بان عــا إيجــاغي  ،أغيــر طريقــة ت كيــري عــل الموقــف الــذي
أكون فيه

0.50
0.47

*0.000
*0.000

9

عندما أشعر بان عاالت سليية أحرص علب عدم اإلفوا عنها

0.43

*0.000

10

عندما أريد أن أشعر بان عا ايجاغي (كالسرور و اليهجة أغير ما نت أفكر فيه

0.39

*0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة . α=0.05
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او ـح جــدو ( 4معامــل االرتيــاي غــيل ــل فقـرة مــل فقـرات مقيــاس التنظــيم االن عــالي والدرجــة الكليــة للمقيــاس،
والذي اييل أن معامست االرتياي الميينـة دالـة إحوـا يا عنـد مسـتوي معنويـة ( α= 0.05وبـذل يعتيـر مقيـاس
التنظيم االن عالي صادقا لما و ب لقياسه.
جدول  5معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس القلق القلق كحالة والدرجة الكلية للمجال
لسرتياي

غيرسون

معامل

(.Sig

االحتمالية

رقم ال قرة

القيمة

ال قرة

1

أشعر بالهدوء

0.50

*0.000

2

أشعر باألمان

0.43

*0.000

3

أنا متوتر

0.39

*0.000

4

أشعر أن أعواغي ملدودة

0.34

*0.000

5

أشعر بال مأنينة وراحة اليا

0.31

*0.000

6

أشعر باال

راا

0.19

*0.000

7

أشعر بالقلق لتوقب حدوث ملاكل

0.37

*0.000

8

أشعر بالقناعة

0.42

*0.000

9

أشعر أنني خا ف جدال

0.32

*0.000

0.35

*0.000
*0.000

10

أشعر باالرتيا

11

أشعر بالثقة بالن

0.41

12

أشعر أنني عويي

0.41

*0.000

13

أنا شداد العويية

0.34

*0.000

14

أشعر بأنني متردد

0.29

*0.000

15

أشعر باالسترخاء

0.38

*0.000

16

أشعر بالر ا

0.39

*0.000

17

أشعر باالنزعا

0.35

*0.000

18

أشعر بأنني ملوش

0.27

*0.000

19

أشعر باالستقرار

0.47

*0.000

20

أشعر بالسرور

0.44

*0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة . α=0.05
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او ح جدو ( 5معامل االرتياي غيل ل فقرة مل فقرات مقياس القلق (القلق حالـة والدرجـة الكليـة للمقيـاس،
والـذي ايـيل أن معـامست االرتيـاي الميينـة دالـة عنــد مسـتوي معنويـة ( α= 0.05وبـذل يعتيـر المقيـاس صــادقا
لما و ب لقياسه.
جدول  6معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس القلق القلق كسمة والدرجة الكلية للمجال
لسرتياي

غيرسون

معامل

(.Sig

االحتمالية

رقم ال قرة

القيمة

ال قرة

1

أشعر بالسرور

0.46

*0.000

2

أشعر بالعويية وعدم االستقرار

0.32

*0.000

3

أشعر بالر ا عل ن سي

0.35

*0.000

0.36

*0.000

0.37

*0.000
*0.000

4

أتمنب أن أكون سعيدال ما ايدو علب االخريل

5

أشعر بأنني فاشل

6

أشعر بالراحة

0.33

7

أنا هادئ وال أن عل بسرعة

0.41

*0.000

8

أشعر أن الوعوبات تتراكم علي بحي

0.35

*0.000

9

أقلق علب أشياء ثيرة ال تستحق االهتمام

0.33

*0.000

10

أنا سعيد

0.33

*0.000

11

لدي أفكار مزعجة

0.29

*0.000

12

تنقوني الثقة بالن

0.32

*0.000

13

أشعر باألمان

0.35

*0.000

14

أتخذ الق اررات بسهولة

0.32

*0.000

15

أشعر أنني غير فء

0.30

*0.000

16

أشعر بالر ا

0.42

*0.000

17

تدور بخاطري بع

0.38

*0.000

18

أت ــأثر بل ـ لـدة األش ــياء المخيي ــة لام ــل لدرج ــة أننـ ـي ال أس ــت يب اس ــتيعادها م ــل
ت كيري

ال أست يب الترل

عليها

األفكار غير المهمة وتزعجني

ثاغت (مستقر

19

أنا شخ

20

توييني حالة مل التوتر عندما أفكر في همومي

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة . α= 0.05
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0.39

*0.000

0.39

*0.000

0.41

*0.000

او ح جدو ( 6معامل االرتياي غيل ل فقرة مل فقرات مقياس القلق (القلق سـمة والدرجـة الكليـة للمقيـاس،
والـذي ايـيل أن معـامست االرتيـاي الميينـة دالـة عنــد مسـتوي معنويـة ( α= 0.05وبـذل يعتيـر المقيـاس صــادقا
لما و ب لقياسه.
جدول  7معامل االرتباط بين كل درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لمجال القلق.

الرقم

المجا

.1

مقياس القلق سمة

.2

معامل غيرسون

القيمة

0.80

*0.000
*0.000

لسرتياي

مقياس القلق حالة

0.88

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة . α= 0.05

االحتمالية )(Sig.

ويو ــح الجــدو ( 7معامــل االرتيــاي غــيل ــل درجــة ــل مجــا مــل مجــاالت االســتيانة والدرجــة الكليــة لمجــا
القلق.
جدول  : 8معامل االرتباط بين كل درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة.

الرقم

المجا

.1

مقياس التنظيم االن عالي

.2

معامل غيرسون

القيمة

0.80

*0.000
*0.000

لسرتياي

مقياس القلق

0.88

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة . α=0.05

االحتمالية )(Sig.

ايـيل جــدو ( 8أن جميــب معــامست االرتيــاي فــي جميــب مجــاالت االســتيانة دالــة إحوــا يال عنــد مســتوي معنويــة
( α= 0.05وبذل يعتير جميب مجاالت االستيانة صادقه لما و ب لقياسه.
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 7.3ثبات اَلداة : Reliability
وفيم ـ ـ ــا اتعل ـ ـ ــق غثي ـ ـ ــات المقي ـ ـ ــاس ،فق ـ ـ ــد ت ـ ـ ــم اس ـ ـ ــتخدام االتس ـ ـ ــاف ال ـ ـ ــداخلي باس ـ ـ ــتخدام معادل ـ ـ ــة أل ـ ـ ــا روني ـ ـ ــاخ
( ، Cronbach's Alpha Coefficientللتحقق مل تل  ،والنتا ف في الجدو ( 9تو ح تل :
جدول  9معامالت الثبات لمقياسي الدراسة والدرجة الكلية

رقم

معامل الثبات بطريقة

المجال

ألفا كرونباخ

1

مقياس التنظيم االن عالي

0.737

2

مقياس القلق حالة

0.674

3

مقياس القلق سمة

0.650

4

مقياس القلق

0.772
0.825

** جميع مجاالت االستبانة

يظهــر الجــدو رقــم ( 9أن معــامست الثيــات باســتخدام معادلــة رونيــاخ أل ــا ألبعــاد مقيــاس التنظــيم االن عــالي
والقلــق تراوحــت مــا غــيل ( 0.77 -0.65وجميعهــا قــيم مرت عــة ومقيولــة ألغ ـ ار

أيةــا؛ إت أن نســية
الت ييــق ل

قيو معامل الثيات هي (. 0.60
وتكون االستيانة في صورتها النها ية ما هي في الملحق ( 3قاغلـة للتونيـب .وبـذل يدـون الياحـ

قـد تأكـد مـل

صـدف وثيــات اســتيانة الد ارســة ممــا يجعلــه علــب ثقـة تامــة بوــحة االســتيانة وصــسحيتها لتحليــل النتــا ف واإلجابــة
علب أسئلة الدراسة واختيار فر ياتها.
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 8.3تصحيح مقاييس الدراسة:
 1.8.3مقياس التنظيم االنفعالي:
تكــون مقيــاس التنظــيم االن عــالي بوــورته النها يــة مــل ( 10فق ـرات ،مــا هــو ميــيل فــي الملحــق ( . 3ولإلجابــة
علب فقرات المقياس يةب الم حوص إشارة (× أمام ل فقرة بما اتناس

وقناعتـه حـو مـد ان يـاف مةـمون

هـذه ال قـرة عليــه ،وتلـ علـب تــدريف اتكـون مــل سـيب غـدا ل وفلقــا لتـدريف ليدـرت ( Likertالســياعي ،وهـي (ات ــق
احيانـا وتع ـب ( 5درجـات( ،محااـد وتع ـب
بلدة وتع ب ( 7درجات( ،ات ق وتع ب ( 6درجات( ،ات ـق
ل
( 4درجات( ،أرف

أحيانا وتع ب ( 3درجات( ،أرف
ل

وتع ـب ( 2درجتـان( ،أرفـ

بلـدة وتع ـب (1

درجة واحدة ،وبما أن مقياس بعد إعادة التقييم اتكون مل( 6فقرات فإن الدرجة الكلية لهذا اليعد تتراو غيل (6
درجــات وهــي أدنــب درجــة يحوــل عليهــا الم حــوص ،و( 42درجــة ،وهــي أعلــب درجــة يمدــل أن يحوــل عليهــا
الم حوص ،وقد تم تونيب المتوس ات الحساغية لتحداد مستو التنظيم االن عالي علب اآلتي 3-1( :منخ ةة،
( 5-3.01متوس ة 7-5.01( ،مرت عة (اليراهمة ,2017 ،ص ، 55ما ايينه الجدو اآلتي:
الجدول  10يوضح المتوسطات الحسابية لمستوى التنظيم االنفعالي
مستوى التنظيم االنفعالي

المتوسطات الحسابية

منخ

(3-1
(5-3.01

متوسط

(7-5.01

مرت ب

 2.8.3مقياس القلق حالة -سمة :
تكون مقياس القلق لسييلرجر بوورته النها ية مل ( 40فقرة مونعة علب قسميل :
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"القسم األو اتةمل القلق حالة ويتكون مل ( 20فقرة ،والقسم الثاني القلق سمة ويتكون مل ( 20فقرة ما
هو مييل في الملحق (ا  ،ولإلجابة غلب فقرات المقياس يةب الم حوص علب كل عيارة مل عيارات االختيار
غو ـب عسمـة ) (Xداخـل دا ـرة أمـام أحـد االختيـارات األربعـة المت اوتـة فـي اللـدة وتتـراو قيمـة الـدرجات علـب
االختيار مل 20درجة حد أدنب الب  80درجة حد أقوب لكل صورة مـل صـورتي اختيـار حالـة وسـمة القلـق"
(الليسون واألحمد ،2011 ،ص. 779
وقد قسمت غنود القسم االو (حالة القلق واليالر عددها( 20غنـد الـب عيـارات موجيـة وييلـر عـددها ( 10وهـي
العيــارات ( ، 19-16-14-13-10-7-6-4-3-1أمــا العيــارات الســليية والتــي ايلــر عــددها ( 10وهــي رقــم
(. 20-18-17-15-12-11-9-8-5-2
أمــا القســم الثــاني (ســمة القلــق فقــد قســمت غنــوده اليــالر عــددها( 20غنــد إلــب ( 10عيــارات ايجاغيــة و (10
عيــارات ســليية متمثلــة فــي الينــود التاليــة :العيــارات االيجاغيــة( ، 20-19-16-15-11-10-8-5-2-1أمــا
العيارات السليية (( 18-17-14-13-12-9-7-6-54-3العاغد. 2011 ،
وقد صححت االجابة علب المقياس بإع اء أونان مختل ة ليدا ل اإلجابة في المقياسيل ال رعييل طيقال لـدالالتها
علب النحو التالي:
في مقياس القلق حالة :م لقا( 1درجة واحدة ،قليس( 2درجتان ،أحيانا( 3درجات ،ثيرا( 4درجات.
وفي مقياس القلق سمة :م لقا( 1درجة واحدة ،أحيانا( 2درجتان ،غاليا( 3درجات ،دا ما( 4درجات.
وهنــا نوعــان مــل العيــارات ،النــوا األو ويلــير التقــدار المرت ــب فيــه الــب قلــق عــا  ،وتكــون أونان التــدريف فيــه
كاآلتي .4-3-2-1:أمـا النـوا الثـاني فيلـير التقـدار المرت ـب فيـه الـب قلـق مـنخ
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 ،حيـ

تكـون أونان التـدريف

فيه للعيارات معدوسة االتي ( 1-2-3-4 :الزعيي،1997،ص . 118وقـد اسـتخر للمقيـاس مسشـرات صـدف
وثيات لةمان حسل استخدامه.
ومــل ثــم تجمــب عسمــات القســم األو مــب عسمــات القســم الثــاني ،ومــل ثــم إن ال ئــة التــي يوــنف فيهــا اللــخ
حس

مستو القلق ،بحي

توجد أربب فئات تقاغلها درجة مل القلق ومستو القلـق ،ال ئـة األولـب فـدرجتها توـل

الب أقل مل ( 20درجة ويدون فيها اللخ

اتمتب غدرجة منخ ةـة مـل القلـق ،أمـا الثانيـة فـدرجتها تتـراو مـل

غيل( 40/20درجة ومستو قلقها طييعي  ،غينما ال ئة الثالثة فتتراو درجتها( 60/41درجة ومستو قلقها هو
قلق فوف المتوسط ،أما ال ئة األخيرة وهي ال ئة الرابعة والتي تيدأ مل درجة ( 80/61درجة والتي تمثل مسـتو
القلق اللداد ،والجدو ( 10او ح مستويات نتا ف القلق لمقياس سييلرجر (العاغد. 2011 ،
الجدول  11يوضح مستويات نتائج القلق لمقياس سبيلرجر

الفئات

درجة القلق

مستوى القلق

ال ئة األولب

أقل مل 20

قلق منخ

ال ئة الثانية

40 – 20

قلق طييعي

ال ئة الثالثة

60 – 41

قلق فوف المتوسط

ال ئة الرابعة

80 – 61

قلق شداد

 9.3اجراءات الدراسة:
حي

تم تن يذ إجراءات الدراسة وفلقا لما الي:

 الحوو علب موافقة لية الوحة العامة ولجنة غرنامف الوحة الن سية والمجتمعية. إعداد مقياسي الدراسة بوورتهما النها ية بعد استخ ار دالالت صدقهما وثياتهما.79

 اختيار أفراد عينة الدراسة بال ريقـة (ال يقيـة العلـوا ية  ،وتلـ بعـد تحداـد عـدد أفـراد مجتمـب الد ارسـة الكلـي مـلخس الكلوفات الرسمية ألعداد ال لية وتخوواتهم مل دا رة القيو والتسجيل في جامعتي االستقس والقدس
حي

طاليا وطالي لة.
غلرت عينة الدراسة (400
ل

 تونيب أداتي الدراسة علب أفراد العينة ،واليالرة ( 400استيانة لكل مل مقياس التنظـيم االن عـالي ،ومقيـاس قلـق(كحالــة-كســمة بعــد أن تــم غيــان الهــدل مــل الد ارســة ،وبيــان المعلومــات الكافيــة ل ريقــة االســتجابة علــب أداتــي
الد ارســة ،وإعسمهــم بــأن المعلومــات التــي اــتم الحوــو عليهــا لــل تســتخدم إال ألغ ـ ار

اليح ـ

العلمــي فقــط،

وستعامل بسرية تامة.
 جمــب أداتــي الد ارســة وتــدقيقها ،والتأكــد مــل صــسحيتها ألغـ ارالدراسة ،واستخسص النتا ف والخرو بالتوصيات المناسية في
اســترداد( 398اســتيانة مــل أصــل ( 400اســتيانة ،حيـ
فيها تر بع

التحليــل اإلحوــا ي غهــدل اإلجابــة علــب أســئلة
وء ما توصلت إليه الدراسة مل نتـا ف ،وقـد تـم

تــم اســتيعاد ( 2اســتيانة بســي

عــدم اكتمــا اللــروي

ال قرات دون إجابة.

 10.3المعالجة االحصائية :
بع ــد جم ــب االس ــتيانات والتأك ــد م ــل ص ــسحيتها للتحلي ــل ت ــم ترميزه ــا (أي إع ا ه ــا أرقام ــا معين ــة  ،وتلـ ـ تمهي ــدال
إلدخالها الب جهـان الحاسـوا اآللـي إلجـراء المعالجـات االحوـا ية المناسـية ،وتلـ مـل خـس غرنـامف التحليـل
اإلحوـا ي) (Statistical Package for the Social Sciences) (SPSSوقـد تـم اسـتخدام األسـالي
اإلحوا ية التالية:
 استخ ار المتوس ات الحساغية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة مل فقرات االستيانة. واختيار (ت ( t-Testلعينتيل مستقلتيل :لكلف داللة ال روف غيل متوس ات عينتيل مستقلتيل.80

 تحليل التياال األحادي ( : One-Way ANOVAلييان داللة ال روف غيل متوس ات ثسث فئات فأكثر. معادلة الثيات أل ا كرونياخ ( : Cronbach's Alphaلمعرفة ثيات فقرات المقااي . معامل ارتياي غيرسون ( : Pearson correlation coefficientللتحقق مل صدف االتسـاف الـداخلي غـيلفقرات االختيار والدرجة الكلية للمقااي  ،ولقياس درجة االرتياي والعسقة غيل المتريرات.

 11.3االعتبارات اَلخالقية:
 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.-

مان السرية والثقة في التعامل مب المعلومات التي تم الحوو عليها.

 -الحيادية وعدم التحيز أثناء تحليل الييانات وت سير النتا ف.
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
 1.4النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة.
 2.4النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة.

82

الفصل الرابع

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

نتائج الدراسة
اتناو هذا ال وـل عـر

نتـا ف ِّ
الد ارسـة التـي هـدفت إلـب "التنظـيم االن عـالي وعسقتـه بـالقلق لـد طليـة جـامعتي

االستقس والقدس" ،وفيما الي عر
1.4

للنتا ف:

النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة:

 .1النتائج المتعلقة بالسؤال اَلول :ما العالقة بين التنظيم االنفعالي والقلق لةدى طلبةة جةامعتي االسةتقالل
والقدس؟
مل أجل اإلجابـة علـب هـذا السـسا تـم اسـتخ ار

معامـل االرتيـاي غيرسـون للمقياسـييل للتعـرل علـب العسقـة غـيل

المتريرات ،ويو ح الجدو ( 12نتا ف اختيار معامل االرتياي غيرسون.
جدول  : 12نتائج اختبار معامل االرتباط بيرسون
معامل االرتباط بيرسون

المقاييس
مقياس التنظيم االنفعالي

0.367

مقياس القلق كحالة

معامل االرتباط بيرسون

المقاييس
مقياس التنظيم االنفعالي

0.409

مقياس القلق كسمة

يلير الجدو الساغق إلب هنا عسقة طردية غيل مقياس التنظيم االن عالي ومقياس القلق (كحالة – سمة .
**وجاءت هذه لإلجابة على فرضية "ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين التنظيم االنفعالي
والقلق لدى طلبة جامعتي االستقالل والقدس".
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 .2النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :ما مستوى التنظيم االنفعالي لدى طلبة جامعتي االستقالل والقدس؟
ومل أجل اإلجابة علب هذا السسا تم استخ ار المتوس ات الحساغية واالنحرافات المعيارية والنسية المئوية
للمقياس األو (التنظيم االن عالي والذي يلتمل علب ( 10فقرات ،والجدو ( 13او ح تل .
الجدول  : 13يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمقياس التنظيم االنفعالي
مرتباً ترتيباً تنازلياً
المتوسط

االنحرال

النسية

الحساغي*

المعياري

المئوية

4.37

1.55

62.4

متوسط

4.35

1.66

62.1

متوسط

4.26

1.58

60.9

4.13

1.63

59.0

متوسط

4.10

1.64

58.6

متوسط

6

أحت ي بان عاالتي لن سي.

4.09

1.76

58.4

متوسط

7

عندما أشعر بان عاالت سليية فإنني أفكر ب ريقة إيجاغية

4.085

1.61

58.3

متوسط

8

الجأ إلب عدم التعيير عل ان عاالتي وسيلة لتنظيمها

4.08

1.54

58.2

متوسط

4.06

1.59

58.0

متوسط

حذر في التعيير عنها
عندما أشعر بان عاالت ايجاغية أكون لا

3.67

1.85

52.4

متوسط

المتوسذ الكلي للتنظيم االنفعالي (فقرات القياس مجتمعة

4.10

0.891

58.6

متوسذ

ال قرة

الرتية

1

عنــدما أريــد أن أشــعر بان عــاالت أقــل ســليية (كــالحزن والرة ـ
أغير ما نت أفكر فيه

2

عنــدما أواجــه موقل ــا

3

عندما أشعر بان عاالت سليية أحرص علب عدم اإلفوا عنها

4

5

9
10

اليقاء هادلا

ــاغ ل ا فــأنني أفكــر ب ريقــة تســاعدني علــب

عنــدما أريــد أن أشــعر بان عــا إيجــاغي ،أغيــر طريقــة ت كيــري عــل

الموقف الذي أكون فيه

عندما أريد أن أشعر بان عا ايجاغي (كالسـرور واليهجـة أغيـر مـا
كنت أفكر فيه

أ ــيط ان ع ــاالتي مــل خ ــس ترييــر طريق ــة ت كيــري ع ــل الموق ــف

الذي أكون فيه

* االرتياي دا إحوا يال عند مستوي داللة (. α= 0.05
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التقييم

متوسط

تلير نتا ف الجدو الساغق إلب أن ال قرة التي تن

علـب "عندما أريد أن أشعر بانفعاالت أقل سلبية ةالحزن

والغضب أغير ما كنت أفكر فيه" قد حانت علب أعلب المتوس ات الحساغية و ان متوس ها الحسـاغي يسـاوي
( 4.37ثم ال قرة التي تن
حي ـ

ـاغ ل ا فـأنني أفكـر ب ريقـة تسـاعدني علـب اليقـاء هادلـا

علب عندما أواجه موقل ا

ــان المتوســط الحســاغي ( ، 4.35فــي حــيل حوــلت ال ق ـرة التــي تــن

علــب "عنةةةدما أشةةعر بانفعةةةاالت

حذر في التعبير عنها" علب أدنب المتوس ات الحساغية و ان متوس ها الحساغي يساوي (3.67
ايجابية أ ون ًا
ومل تل يمدل تأكيد مستو التنظيم االن عالي مل وجهة نظر طلية جامعتي االستقس والقدس ما اسحي مل
خس الجدو الساغق ان المتوسط العام الستجابات الميحوثيل قد غلرت ( 4.10وهي متوس ة.

 .3النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث :ما مستوى القلق لدى طلبة جامعتي االستقالل والقدس؟
ومــل أجــل اإلجابــة علــب هــذا الس ـسا تــم اســتخ ار المتوس ـ ات الحســاغية واالنح ارفــات المعياريــة والنســية المئويــة
لمقيــاس الثــاني (القلــق حالــة و(القلــق ســمة والــذي يلــتمل علــب ( 20فق ـرات لكــل مقيــاس ،والجــدو (14
و( 15او ح تل .
الجدول  : 14يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى القلق حالة  .مرتباً ترتيباً
تنازلياً
الرتبة

المتوسذ

الفقرة

االنحراف النسبة

الحسابي* المعياري المئوية

التقييم

1

اشعر بالثقة بالن

2.83

0.909

70.8

متوسط

2

اشعر بالقناعة

2.71

0.984

67.8

متوسط

3

اشعر بالسرور

2.70

0.911

67.5

متوسط

4

أشعر باألمان

2.69

0.85

67.3

متوسط
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5

اشعر بالر ا

2.65

0.985

66.3

متوسط

6

اشعر بال مأنينة وراحة اليا

2.62

0.869

65.5

متوسط

7

اشعر باالستقرار

2.60

0.87

65.0

متوسط

8

اشعر باالرتيا

2.54

0.911

63.5

متوسط

9

اشعر انني عويي

2.52

0.98

63.0

متوسط

10

اشعر بالقلق لتوقب حدوث ملاكل

2.50

0.935

62.5

متوسط

11

اشعر بانني ملوش

2.47

0.868

61.8

متوسط

12

اشعر باالسترخاء

2.44

0.903

61.0

متوسط

13

اشعر ان اعواغي ملدودة

2.43

0.923

60.8

متوسط

14

انا شداد العويية

2.43

0.927

60.8

متوسط

15

اشعر باالنزعا

2.42

0.909

60.5

متوسط

16

انا متوتر

2.34

0.865

58.5

متوسط

17

اشعر باال

راا

2.33

0.893

58.3

متوسط

18

اشعر بانني متردد

2.31

0.911

57.8

متوسط

2.27

1.024

56.8

متوسط

اشعر انني خا ف جدا

2.26

0.984

56.5

متوسط

القلق -كحالة فقرات القياس مجتمعة

2.50

0.344

62.5

متوسذ

19
20

اشعر بالهدوء

*االرتياي دا إحوا يال عند مستوي داللة (. α= 0.05
اتةح مل نتا ف الجدو الساغق أن ال قرة التي تن

علب "أشعر بالثقة بالنفس" قد حانت علب أعلب المتوس ات

الحســاغية و ــان متوس ـ ها الحســاغي يســاوي ( 2.83ثــم ال ق ـرة التــي تــن
المتوســط الحســاغي ( ، 2.71فــي حــيل حوــلت ال ق ـرة التــي تــن

علــب "أشةةعر بالقناعةةة" حي ـ

علــب "أشةةعر اننةةي خةةائ

ــان

جةةداً" علــب أدنــب

المتوس ات الحساغية و ان متوس ها الحسـاغي يسـاوي ( 2.26ومـل تلـ يمدـل تأكيـد مسـتو القلـق حالـة مـل
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وجه ــة نظـ ــر طليـــة جـ ــامعتي االسـ ــتقس والقـــدس مـ ــا اسحـ ــي مـــل خـ ــس الجـ ــدو الســـاغق ان المتوسـ ــط العـ ــام
الستجابات الميحوثيل قد غلرت ( 2.50وهي متوس ة.
الجدول  : 15يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى القلق سمة
مرتباً ترتيباً تنازلياً
المتوسذ

االنحراف

النسبة

الحسابي

المعياري

المئوية

1

أتمنب أن أكون سعيدال ما ايدو علب االخريل

2.69

1.36

67.1

متوسط

2

أشعر بالر ا عل ن سي

2.66

0.91

66.6

متوسط

3

أشعر باألمان

2.62

0.93

65.4

متوسط

4

أنا سعيد

2.59

0.89

64.7

متوسط

5

أشعر بالر ا

2.58

0.93

64.5

متوسط

2.54

0.84

63.4

متوسط

0.86

62.8

متوسط

61.0

متوسط
متوسط

الفقرة

الرتبة

6

أنا شخ

7

أشعر بالراحة

2.51

8

أنا هادئ وال أن عل بسرعة

2.44

0.92

9

توييني حالة مل التوتر عندما أفكر في همومي

2.44

0.95

61.0

10

أشعر بالعويية وعدم االستقرار

2.35

0.77

58.8

متوسط

11

أقلق علب أشياء ثيرة ال تستحق االهتمام

2.35

0.82

58.7

متوسط

12

أتخذ الق اررات بسهولة

2.34

0.91

58.5

متوسط

13

تدور بخاطري بع

2.34

0.85

58.4

متوسط

14

لدي أفكار مزعجة

2.34

0.90

58.4

متوسط

2.33

0.89

58.2

متوسط

2.31

0.86

57.8

متوسط

15
16

ثاغت (مستقر

التقييم

األفكار غير المهمة وتزعجني

أشعر أن الوعوبات تتراكم علي بحي
الترل

ال أست يب

عليها

بلدة األشياء المخيية لامل لدرجة أنني ال
أتأثر ل

أست يب استيعادها مل ت كيري
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17

أشعر أنني غير فء

2.21

0.92

55.2

متوسط

18

تنقوني الثقة بالن

2.15

0.97

53.8

متوسط

19

أشعر بأنني فاشل

2.15

0.95

53.6

متوسط

20

أشعر بالسرور

2.31

0.99

57.7

متوسط

المتوسذ الكلي للقلق -كسمة (فقرات القياس
مجتمعة

2.41

0.336

62.3

متوسذ

* االرتياي دا إحوا يال عند مستوي داللة (. α= 0.05
اتةح مل نتا ف الجدو الساغق أن ال قرة التي تن

علـب "أتمنى أن أ ون سعيدا كما يبدوا علةى اخخةرين" قـد

حانت علـب أعلـب المتوسـ ات الحسـاغية و ـان متوسـ ها الحسـاغي يسـاوي ( 2.69ثـم ال قـرة التـي تـن

علـب

ــان المتوســط الحســاغي ( ، 2.66فــي حــيل حوــلت ال قـرة التــي تــن

علــب

"أشةةعر بالرضةةا عةةن نفسةةي" حيـ

" أشعر بالسةرور" علـب أدنـب المتوسـ ات الحسـاغية و ـان متوسـ ها الحسـاغي يسـاوي ( 2.31ومـل تلـ يمدـل
تأكيــد مســتو القلــق ســمة مــل وجهــة نظــر طليــة جــامعتي االســتقس والقــدس مــا اسحــي مــل خــس الجــدو
الساغق ان المتوسط العام الستجابات الميحوثيل قد غلرت ( 2.41وهي متوس ة.
*الجدول التالي يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمجاالت مقياس القلق
حالة -سمة والمقياس ككل مرتباً تنازلياً:
الرتبة

الفقرة

المتوسذ الحسابي*

االنحراف المعياري

النسبة المئوية

التقييم

1

القلق -حالة

2.50

0.344

62.5

متوسط

2

القلق -سمة

2.41

0.336

60.3

متوسط

2.46

0.294

61.5

متوسذ

القلق فقرات القياس مجتمعة
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2.4

النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة:

 .1النتائج المتعلقة بالفرضية اَلولى:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α ≤ 0.05في مستوى التنظيم االنفعالي والقلةق
حالة -سمة لدى طلبة جامعتي االستقالل والقدس تعزى لمتغير الجامعة.
ولإلجابة علب ال ر ية استخدمت الياحثة اختيار ( Tلمجموعتيل مستقلتيل ،ما اتةح في الجدو (. 16
الجدول  : 16يوضح نتائج اختبار " "Tلمجموعتين مستقلتين؛ لفحص داللة الفروق تبعا لمتغير الجامعة.
اسم المجال

المتغير

المتوسذ

عدد االستمارات

الحسابي

المعياري

جامعة

100

4.06

0.973

جامعة القدس

300

4.11

0.848

المستقل
مقياس التنظيم
االنفعالي

االنحراف

االستقس

قيمة t

مستوى
الداللة

-0.529

0.597

مقياس القلق
القسم اَلول:
القلق كحالة

القسم الثاني:
القلق كسمة

جامعة

100

2.48

.339

جامعة القدس

300

2.53

.344

جامعة

100

2.34

.338

جامعة القدس

300

2.44

.325

االستقس

االستقس

-1.187

-2.679

* االرتياي دا إحوا يال عند مستوي داللة (. α= 0.05
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0.236

0.008

يلير الجدو الساغق إلب قيو ال ر ية التي تقو انه "ال توجد فروف تات داللة إحوـا ية عنـد مسـتو الداللـة
( α≤0.05فــي مســتو التنظــيم االن عــالي والقلق(كحالــة -كســمة لــد طليــة جــامعتي االســتقس والقــدس تعــز
لمتريرات الدراسة الجامعة" .في مقياس التنظيم االن عالي ومقياس القلق حالة ورفةها في مقياس القلق سـمة
إت جاء مستو الداللة التالي:
• مقي ــاس التنظ ــيم االن ع ــالي غل ــر مس ــتو الدالل ــة ( .0597وه ــو أعل ــب م ــل ( α=0,05مم ــا يعن ــي قي ــو
ال ر ية.
• مقياس القلق:
 القس ــم األو  :القل ــق حال ــة؛ غل ــر مس ــتو الدالل ــة (  .236وه ــو أعل ــب م ــل ( α=0,05مم ــا يعن ــي قي ــوال ر ية.
 المج ــا الث ــاني  :القل ــق س ــمة؛ غل ــر مس ــتو الدالل ــة ( .008وه ــو أق ــل م ــل ( α=0,05مم ــا يعن ــي رفـ ـال ر ية .وتأتي ال روف لوالح جامعـة القـدس ات غلـر المتوسـط الحسـاغي إلجابـات ال ليـة ( 2.44فـي حـيل
غلر المتوسط الحساغي إلجابات طلية جامعة االستقس ( ، 2.34بمعنـب أن مسـتو القلـق سـمة لـد طليـة
جامعة القدس مقارنة ب لية جامعة االستقس .

 .2النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية:
ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةة ) (α ≤ 0.05فةةي مسةةتوى التنظةةيم االنفعةةالي
والقلق حالة -سمة لدى طلبة جامعتي االستقالل والقدس تعزى لمتغير الجنس.
ولإلجابة علب ال ر ية استخدمت الياحثة اختيار ( Tلمجموعتيل مستقلتيل ،ما اتةح في الجدو (. 17
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الجدول  : 17يوضح نتائج اختبار " "Tلمجموعتين مستقلتين؛ لفحص داللة الفروق تبعا لمتغير الجنس.
اسم المجال

المتغير

عدد االستمارات

المتوسذ الحسابي

المعياري

المستقل
مقياس التنظيم
االنفعالي

االنحراف

قيمة t

تر

236

4.08

.848

أنثب

164

4.13

.926

مستوى
الداللة

-0.607

0.544

مقياس القلق
القسم اَلول:

تر

236

2.47

.302

القلق كحالة

أنثب

164

2.59

.386

القسم الثاني:

تر

236

2.43

.329

القلق كسمة

أنثب

164

2.40

.334

-3.230

0.754

0.001

0.451

* االرتياي دا إحوا يال عند مستوي داللة (. α= 0.05
يلير الجدو الساغق الب قيو ال ر ية التي تقو أنه "ال توجد فروف تات داللة إحوـا ية عنـد مسـتو الداللـة
( α≤0.05فــي مســتو التنظــيم االن عــالي والقلق(كحالــة-كســمة لــد طليــة جــامعتي االســتقس والقــدس تعــز
لمترير الجن " .في مقياس التنظيم االن عالي ومقياس القلق حالة في حيل ترفةها في مقياس القلـق سـمة.
إت جاء مستو الداللة التالي:
• مقيـ ــاس التنظـــيم االن عـ ــالي غلـ ــر مسـ ــتو الداللـ ــة ( .544وهـــو أعلـــب مـ ــل ( α=0,05ممـــا يعنـــي قيـ ــو
ال ر ية.
 مقياس القلق :القسم األو  :القلق حالة؛ غلـر مسـتو الداللـة ( .001وهـو أقـل مـل ( α=0,05ممـا يعنـيرف

ال ر ية .وتـأتي ال ـروف لوـالح اإلنـاث علـب الـذ ور إت غلـر المتوسـط الحسـاغي لإلنـاث ( 2.59فـي

حيل غلر للذ ور (. 2.47
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 القسم الثاني :القلق سمة؛ غلر مستو الداللة ( .451وهو أعلب مل ( α=0,05مما يعني قيو ال ر ية. .3النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة:
ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةة ) (α ≤ 0.05فةةي مسةةتوى التنظةةيم االنفعةةالي
والقلق حالة -سمة لدى طلبة جامعتي االستقالل والقدس تعزى لمتغير نوع الكلية.
ولإلجابة علب ال ر ية استخدمت الياحثة اختيار ( Tلمجموعتيل مستقلتيل ،ما اتةح في الجدو (. 18
الجدول  : 18يوضح نتائج اختبار " "Tلمجموعتين مستقلتين؛ لفحص داللة الفروق تبعا لمتغير نوع الكلية.
اسم

المتغير

عدد

المتوسذ الحسابي

االنحراف
0.724
0.965

المجال

المستقل

االستمارات

مقياس التنظيم

كلية الحقوف

153

4.12

االنفعالي

كلية اآلداا

247

4.09

القسم اَلول:

المعياري

قيمة t

0.320

مستوى
الداللة

0.085

مقياس القلق
القلق كحالة

القسم الثاني:
القلق كسمة

كلية الحقوف

153

2.51

.313

كلية اآلداا

247

2.52

.361

كلية الحقوف

153

2.42

.275

كلية اآلداا

-.364

0.155
2.42

247

0.707

0.877

.361

* االرتياي دا إحوا يال عند مستوي داللة (. α= 0.05
يلير الجدو الساغق الب قيو ال ر ية التي تقو أنه "ال توجد فروف تات داللة إحوـا ية عنـد مسـتو الداللـة
( α≤0.05في مستو التنظيم االن عالي والقلق(كحالة-كسمة لد طلية جامعتي االستقس والقدس تعز
لمترير نوا الكلية" .في مقياس التنظيم االن عالي ومقياس القلق إت جاء مستو الداللة التالي:
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• مقياس التنظيم االن عالي غلر مستو الداللة ( .085وهو أعلب مل ( α=0,05مما يعني قيو ال ر ية.
• مقياس القلق:
 القسم األو  :القلق حالة؛ غلر مستو الداللة ( .707وهو أعلب مل ( α=0,05مما يعني قيو ال ر ية. القسم الثاني  :القلق سمة؛ غلر مستو الداللة ( . 877وهو أعلب مل ( α=0,05مما يعني قيوال ر ية.

 .4النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة:
ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةة  α ≤ 0.05فةةي مسةةتوى التنظةةيم االنفعةةالي
والقلق حالة -سمة لدى طلبة جامعتي االستقالل والقدس تعزى لمتغير مكان السكن الدائم.
ولإلجابة علب ال ر ية استخدمت الياحثة اختيار تحليل التياال االحادي( ، One-Way ANOVAما اتةح
في الجدو (. 19
الجدول  : 19يوضح نتائج اختبار تحليل التباين االحادي؛ لفحص داللة الفروق تبعا لمتغير مكان السكن الدائم.
الرقم

المجال

.1

مقياس التنظيم االنفعالي

2

مقياس القلق كحالة

المتوسذ

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.722

المتغير

عدد االستبانات

البادية

44

4.00

مخيم

80

4.19

1.029

قرية

180

4.14

0.876

مدينة

96

4.01

0.817

البادية

44

2.54

0.309

مخيم

80

2.51

0.333
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3

مقياس القلق كسمة

قرية

180

2.51

0.341

مدينة

96

2.52

0.373

البادية

44

2.46

0.304

مخيم

80

2.43

0.342

قرية

180

2.41

0.346

مدينة

96

2.41

0.306

المجال

مصدر التباين

مجموع

المربعات

الحرية

مقياس التنظيم

غيل المجموعات

2.109

3

0.703

خس المجموعات

306.961

396

0.775

المجموا

309.070

399

االنفعالي

درجات

متوسذ

المربعات

قيمة F

0.907

مستوى الداللة

0.438

مقياس القلق
القسم اَلول:
القلق كحالة

القسم الثاني:
القلق كسمة

غيل المجموعات

.035

3

.012

خس المجموعات

46.909

396

.118

المجموا

46.944

399

غيل المجموعات

.135

3

.045

خس المجموعات

43.498

396

.110

المجموا

43.634

399

0.099

0.411

0.961

0.745

* االرتياي دا إحوا يال عند مستوي داللة (. α= 0.05
يلير الجدو الساغق الب قيو ال ر ية التي تقو انه "ال توجد فروف تات داللة إحوا ية عند مستو الداللة
( α≤0.05في مستو التنظيم االن عالي والقلق(كحالة-كسمة لد طلية جامعتي االستقس والقدس التي تعز
لمترير مدان السدل الدا م" .في مقياس التنظيم االن عالي ومقياس القلق إت جاء مستو الداللة التالي:
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• مقياس التنظيم االن عالي غلر مستو الداللة ( .438وهو اعلب مل ( α=0,05مما يعني قيو ال ر ية.
• مقياس القلق:
 القسم األو  :القلق حالة؛ غلر مستو الداللة ( .961وهو أعلب مل ( α=0,05مما يعني قيو ال ر ية. القسم الثاني  :القلق سمة؛ غلر مستو الداللة ( .745وهو أعلب مل ( α=0,05مما يعني قيوال ر ية.
 .5النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة:
ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةة ) (α ≤ 0.05فةةي مسةةتوى التنظةةيم االنفعةةالي
والقلق حالة -سمة لدى طلبة جامعتي االستقالل والقدس تعزى لمتغير مستوى دخل اَلسرة.
ولإلجابة علب ال ر ية استخدمت الياحثة اختيار تحليل التياال االحادي( ، One-Way ANOVAما اتةح
في الجدو (. 20
الجدول  : 20يوضح نتائج اختبار تحليل التباين االحادي؛ لفحص داللة الفروق تبعا لمتغير مستوى دخل اَلسرة.
الرقم

المجال

.1

مقياس التنظيم االنفعالي

2

مقياس القلق كحالة

المتوسذ

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.735

المتغير

عدد االستبانات

أقل من 1000

49

3.84

من 2000-1000

123

4.12

0.942

من 3000-2001

108

4.06

0.820

أ ثر من 3000

120

4.22

0.905

أقل من 1000

49

2.52

0.283

من 2000-1000

123

2.50

0.350
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3

مقياس القلق كسمة

من 3000-2001

108

2.51

0.349

أ ثر من 3000

120

2.54

0.355

أقل من 1000

49

2.41

0.313

من 2000-1000

123

2.43

0.316

من 3000-2001

108

2.41

0.348

أ ثر من 3000

120

2.42

0.340

المجال

مصدر التباين

مجموع

المربعات

الحرية

مقياس التنظيم

غيل المجموعات

5.391

3

االنفعالي

درجات

متوسذ

1.797

المربعات

قيمة F

2.343

خس المجموعات

303.679

396

المجموا

309.070

399

مستوى الداللة

.073

.767

مقياس القلق
القسم اَلول:
القلق كحالة

القسم الثاني:
القلق كسمة

غيل المجموعات

.111

3

.037

خس المجموعات

46.833

396

.118

المجموا

46.944

399

غيل المجموعات

.013

3

.004

خس المجموعات

43.621

396

.110

المجموا

43.634

399

.313

.039

.816

.990

* االرتياي دا إحوا يال عند مستوي داللة (. α= 0.05
يلير الجدو الساغق الب قيو

ال ر ية التي تقو انه " ال توجد فروف تات داللة إحوا ية عند مستو

الداللة ( α≤0.05في مستو التنظيم االن عالي والقلق(كحالة-كسمة لد طلية جامعتي االستقس والقدس
تعز لمترير مستو دخل األسرة " .في مقياس التنظيم االن عالي ومقياس القلق إت جاء مستو الداللة التالي:
• مقياس التنظيم االن عالي غلر مستو الداللة ( .073وهو أعلب مل ( α=0,05مما يعني قيو ال ر ية.
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• مقياس القلق:
 القسم األو  :القلق حالة؛ غلر مستو الداللة ( .816وهو أعلب مل ( α=0,05مما يعني قيو ال ر ية. القسم الثاني :القلق سمة؛ غلر مستو الداللة ( .990وهو أعلب مل ( α=0,05مما يعني قيوال ر ية.
 .6النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة:
ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةة  α ≤ 0.05فةةي مسةةتوى التنظةةيم االنفعةةالي
والقلق حالة -سمة لدى طلبة جامعتي االستقالل والقدس تعزى لمتغير الحالة االجتماعية لألبوين.
ولإلجابــة علــب ال ر ــية اســتخدمت الياحثــة اختيــار تحليــل التيــاال االحــادي( ، One-Way ANOVAمــا
اتةح في الجدو (. 21
الجدول  : 21يوضح نتائج اختبار تحليل التباين االحادي؛ لفحص داللة الفروق تبعا لمتغير الحالة االجتماعية لألبوين.
الرقم

.1

2

3

المجال
مقياس التنظيم
االنفعالي

مقياس القلق
حالة

مقياس القلق
سمة

المتغير

عدد االستبانات

المتوسذ الحسابي

االنحراف المعياري

متزوجين

317

4.12

0.888

مطلقين

60

3.95

0.825

أرملين

23

4.26

0.902

متزوجين

317

2.53

0.343

مطلقين

60

2.46

0.377

أرملين

23

2.54

0.217

متزوجين

317

2.42

0.338

مطلقين

60

2.42

0.328

أرملين

23

2.43

0.231
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المجال

مصدر التباين

مقياس التنظيم

غيل المجموعات

2.009

خس المجموعات

307.061

397

المجموا

309.070

399

االنفعالي

مجموع

درجات

متوسذ

المربعات

الحرية

المربعات

2

1.004
.773

قيمة F

1.299

مستوى الداللة

0.274

مقياس القلق
القسم اَلول:
القلق كحالة

القسم الثاني:
القلق كسمة

غيل المجموعات

.272

2

.136

خس المجموعات

14.793

97

.153

المجموا

15.065

99

غيل المجموعات

.436

2

.218

خس المجموعات

29.215

96

.304

المجموا

29.652

98

خس المجموعات

15.668

95

المجموا

16.161

97

0.893

0.717

0.413

0.491

.165

* االرتياي دا إحوا يال عند مستوي داللة (. α= 0.05
يلير الجدو الساغق الب قيو ال ر ية التي تقو انه " ال توجد فروف تات داللة إحوا ية عند مستو الداللة
( α≤0.05في مستو التنظيم االن عالي والقلق(كحالة-كسمة لد طلية جامعتي االستقس والقدس التي تعز
لمترير الحالة االجتماعية لاغويل" .في مقياس التنظيم االن عالي ومقياس القلق إت جاء مستو الداللة التالي:
• مقياس التنظيم االن عالي:
غلر مستو الداللة ( .274وهو أعلب مل ( α=0,05مما يعني قيو ال ر ية.
• مقياس القلق:
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 القسم األو  :القلق حالة؛ غلر مستو الداللة ( .413وهو أعلب مل ( α=0,05مما يعني قيو ال ر ية. القسم الثاني :القلق سمة؛ غلر مستو الداللة ( .491وهو أعلب مل ( α=0,05مما يعني قيوال ر ية.

 .7النتائج المتعلقة بالفرضية السابعة:
ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةة  α ≤ 0.05فةةي مسةةتوى التنظةةيم االنفعةةالي
والقلق حالة -سمة لدى طلبة جامعتي االستقالل والقدس تعزى لمتغير ترتيب الشخص داخل اَلسرة.
ولإلجابــة علــب ال ر ــية اســتخدمت الياحثــة اختيــار تحليــل التيــاال االحــادي( ، One-Way ANOVAمــا
اتةح في الجدو (. 22
الجدول  : 22يوضح نتائج اختبار تحليل التباين االحادي؛ لفحص داللة الفروق تبعا ترتيب الشخص داخل اَلسرة.
الرقم

.1

المجال

مقياس التنظيم
االنفعالي

2

مقياس القلق كحالة

3

مقياس القلق كسمة

المتوسذ

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.993

المتغير

عدد االستبانات

اَل بر

129

4.16

اَلوسذ

190

4.11

0.845

اَلصغر

81

4.00

0.764

اَل بر

129

2.52

0.338

اَلوسذ

190

2.52

0.355

اَلصغر

81

2.51

0.326

اَل بر

129

2.42

0.342

اَلوسذ

190

2.41

0.333

اَلصغر

81

2.43

0.311
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المجال

مقياس التنظيم

االنفعالي

مجموع

درجات

متوسذ

المربعات

الحرية

المربعات

غيل المجموعات

1.292

2

.646

خس المجموعات

307.778

397

.775

المجموا

309.070

399

مصدر التباين

قيمة F

0.833

مستوى الداللة

0.435

مقياس القلق
القسم اَلول:

غيل المجموعات

.011

2

.006

القلق كحالة

خس المجموعات

46.933

397

.118

المجموا

46.944

399

القسم الثاني:

غيل المجموعات

.022

2

.011

القلق كسمة

خس المجموعات

43.611

397

.110

المجموا

43.634

399

0.047

0.102

0.954

0.903

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة . α= 0.05

يلــير الجــدو الســاغق ال ـب قيــو

ال ر ــية الت ـي تقــو انــه " ال توجــد فــروف تات داللــة إحوــا ية عنــد مســتو

الداللـة ( α≤0.05فــي مســتو التنظــيم االن عــالي والقلق(كحالــة-كســمة لــد طليــة جــامعتي االســتقس والقــدس
تعز لمترير ترتي

اللخ

داخل األسرة " .في مقياس التنظيم االن عالي ومقياس القلق إت جاء مستو الداللـة

كالتالي:
• مقياس التنظيم االن عالي غلر مستو الداللة ( .435وهو أعلب مل ( α=0,05مما يعني قيو ال ر ية.
• مقياس القلق:
 القسم األو  :القلق حالة؛ غلر مستو الداللة ( .954وهو أعلب مل ( α=0,05مما يعني قيو ال ر ية. -القسم الثاني :القلق سمة؛ غلر مستو الداللة( .903وهو أعلب مل ( α=0,05مما يعني قيو ال ر ية.
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\\

الفصل الخامس
مناقشة نتائج الدراسة
 1.4مناقشة النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة.
 2.5مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة.
-

التوصيات.
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الفصل الخامس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مناقشة نتائج الدراسة
يتناال ه ااالف ف منااش نلنتااج ف نتاالصل ف تااا الدااسة ف ضاال ف ت فمطااج مااا ئاال اال ا ا

ا

ا

ط ا سج م اال يسااا

نلنتج اله ف نتلصل بلإلئلمج ف ى ف تلد لت ف تا جل ت ما ئل اله ف نتلصل.
 1.5مناقشة النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة:
 مناقشــة النتــائج المتعلقــة بالأل ـ:ا ااالستقال

 :مــا العالقــة نــي التنظــي االنفعــال

القل ـ لــد طلبــة جــامعت

القدس؟

شاالم ف واات ه  )12ف ااى جاالق
كحل ج كس ج)

نااج فمابل ااج

قبااج) ي ا

نااج

ث ن كس ال افق ف تنلا فاسماال ا افق ف نسا

خا ه ق فمطااج ف تلطااحلت ف حساالي ج مااش ا ف ن لطا
فاط ااتن ه ف نا ااتا كلسا ااة تلطا ااحج .ما ااا ا ا

ن االا ف تنل ا فاسمااال ا

ن االا ف نس ا

داح  .اتا

ف بل اج ا

اتر ف ما ق ف احا

ن ف تمجااج ف مس ااج ستنلا فاسمااال ا ااتر سبااج جاال اتا

كلسا ااة ما ااا ن ا االا ف نس ا ا كحل ا ااج ل با اال

ام ) ف نس ا ا كس ا ا ج

لسل تلطط).
اتم اله ف نت وج

فطس

قمفطج كش

)2017

طسلم  )2015ف تا شلمت ستلصل ق فمطاتض ف اى جالق

نج فمابل ج .ااز ف بل ج ذ ك ست وج تر ف ن فع ف لي يت م ما ف حسبج ل يا
ف ت ا الفان فسمال ا الم ا اال س وت ا ا

ا ا ن ا االق

ف ضغل لت ف تا ب ا ن يضال خا ه

بواأ ن بلضا ف ب لضا

حا االم ما ااا ف لنا ااة ف ا االي بات ا ا ض ف نس ا ا ما ااا ف اتيا اات ا ا ف لفن ا ا

الاض ف ول ا اج فتعد لمرحلةد ف ول ا اج ا
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كا

ف اش ف ح الي ا اج

ال ضال ا ق م مصا

ماا داانش شانا ج ف حل ااأ احتيات ساتنبس ف ضنااا

ال اااز قه فباله ا كا كب ا

ا

ف ضلمفت ف اس ج ف ا س ج ف تان ج ذفت فآلثلم با تي ف تر.
** جاءت هذه لإلجابة على مناقشة نتيجة الفرضية "ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية ني التنظـي
االنفعال

القل لد طلبة جامعت االستقال

القدس".

 -مناقشة النتائج المتعلقة بالأل:ا الثان  :ما مألتو التنظي االنفعال لد طلبة جامعت االستقال

القدس؟

شلم ف وت ه  )13ف ى ن ف تلطط ف حسليا ستلر ف تنل فاسمال ا اتر سباج جال اتا فاطاتن ه ف ناتا
كلن ب ستلر تلطط.

ل بانا فن ف حسبج يت تالن بتا

قمفطج ملسج  )2018ف ب فا ج )2017

انلب )2016

ف تنلا فاسماال ا اتلفما االه ف نت واج كاش ا
ث ق ة اساك ف ت فمطالت ف اى جالق ساتلر تلطاط

ااتر م ا فق ف ا نااج مااا ف تنل ا فاسمااال ا ك اال فن سااأ ف ت فمطاالت ف تااا ا ا
ستلر ف تنل فاسمال ا يت ف ح ل ي
سااى د ناات ل شااا بلسمااالات طااسب ج

ف تلطط ف و ات.

ضاال مااا ف ت فمطاالت ف ساالبنج كاالن

ا خا ه ف وات ه فاضا

ن ف منا ي  )9ف تاا اان

ا ن سااى ااتم فامناالح نضاالد سااى سااى تلطااط سااليا فذ يس ا

.)4.27
ااااز ف بل ااج ن اااله ف نت وااج اااا ست وااج ب ا ااج اال بحا ن س ا فاسساالن ف ا ااا ف لضاالم ب لضا ف نا بج
لئا ذفت ف واات ه ن ف منا ي  )1ف تااا ااان
نضاالد سااى نااش تلطااط سااليا فذ يس ا

)3.67

سااى د ناات ل شااا بلسمااالات فبولي ااج كاالن اال فم مااا ف تاب ا
ااااز ف بل ااج ست وااج ذ ااك ف ااى جاالق ب اااج نسااو ج ا

ف نت وااج ف ساالبنج مم اال بح ا ن ف حل ااأ سااى ئاابط فسمالاا ا ف سااسب ج ااال بضاال ا ب تسااك ي االس
فسمالاا ا فابولي ااج .ا ط ا ل ن اااله ف ت فمطااج اتناال ه م ااج ف تاابلب ف ا ا م

بحااأ ف ح االي ف نتاال

فاسح ق م ضل ك ل ن نتمفاض ف حلس لاض ف اس ج يتماض ف ى ف تحح ما طسلك لاض بتحش مضش.
102

ا ف ضاالم
ف ح ل ااج

نب

ك ل فن سبج ف ول الت ب

فاازفن ف تنل

سج

سمالات مض ااحال

ا ف تن ا ملت ف تااا بنل االن يضاال فسح ناال ا

نااة ساان

باات ف ح ااج ف ساان ج ف تااا بغ طااضل فاااال ا

ف ول االت ماا سمالا فايناال م ناب ف حل اأ ا ماا فخت الم اال ي ات ف تاب ا
ما ئا

ك اال بتاال
ناالق فآلخ ا

سا

ل يتلفم

ف لن

ك اال ن سل ا ي ف وت ا

لقفت انل ت ف وت

ن اماالن ف تن ا ملت نلطاابج س لن ا

ل بواس ك

ل بواسض بنتم ن اال ن طاسلك لت

ل ينلم

ف ب ااج ف ح حااج سحل ااأ ف واال اا سل ا ي ل ااج مضاال باتس ا
آلخ

س ذفت

ا

ل ااأ ف تمطااج مضاال

ا فازفن فسمال ا قمفبج بل اتيت

فا الم

فازفسلم انل لم اسمالاا .

ا ياات ا فإلشاالمي ف ااى ف اات مفت ف تااتم بلت ف نمس ا ج فاستااحج ف

فت ي

ا اتاااتر

ف ب ج ف تا با تلن م ضل.

بحل ه نتم فإل حلن ن بنتم طسلك لت الض

اساال تا

ا

ممالمه

تال ه طااسلك لا

ا ف حلاالمفت اال ك متوااتا ااتيض ف نااتمي ف ال ااج سااى ف ااتحح مااا ان ا ملاض ف ت ااز ي ا

ف نلفب ف احأ
اتنلطأ

ساان ه ا ان ا ملا م ياات ا

ساج ف فاناج دابحلف ماا

سااى فاطاات خل

ف تاانم

فا ا

نضو ااج ف تااا بحنااسلن س ضاال ف حسبااج ف تااا

قخ ا فأل ف حلناالت فامماالم ف تاال

تم ف تس ع ما فاالذ ف ن فمفت ف نل اي لئلع

 -مناقشـة النتـائج المتعلقــة بالألـ:ا الثالـ  :مــا مألـتو القلـ

ف سااسب ج

اال بساال تا

سااى

تي جلفسأ ت فاالذ ف ن فم ف سس .
كحالــة-كألـمة لـد طلبــة جـامعت االســتقال

القدس؟
شلم ف وت ه  )14ف ى ن ف تمجج ف مس ج من فت ن لا ف نس كحل اج كلساة ب ساتلر تلطاط ااا ست واج الضا
تم ف تأك ت سى جلق فإل سلا بل نس

منضل بضل ا انما جلقه.
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ات

ساى "عندما أريد أن أشعر بانفعـاالت أقـل سـلبية كـالح ن

ستلصل ف وت ه  )14ف ى ن ف من ي ف تا ان

سى ف تلطحلت ف حسلي ج كلن تلطحضل ف حساليا بسال ي

الغضب أغير ما كنت أفكر فيه" نت لات سى
سى نت ل فج

 )4.37ث ف من ي ف تا ان

القصال
حل ماأسنا مما بح ناج اسال تسا ساى ف بنال
لنمل ئال م
م
م
نااسة ف من ا ي ف تااا ااان

ااث كاالن ف تلطااط ف حسااليا  )4.35مااا ا

سااى "عنـــدما أشــعر بانفعـــاالت

حذر ف التعبير عنها" سى قسى ف تلطحلت ف حسلي ج كلن تلطحضل ف حسليا بسل ي )3.67
ايجانية أكون ًا
ذ ك ب ح اأك ت ستلر ف تنل فاسمال ا

جضج سل

خ ه ف وت ه ف سلي فن ف تلطط ف الم اطتولبلت ف بحلث
قبج ف ا نج ي

انل ااب

ف تلفان فاسمال ا ف نس

سبج جل اتا فاطتن ه ف نتا ك ل ي

ظ

نت يسغة  )4.10اا تلطحج.
ال كس ل افق ف تلفان فاسمال ا افق فا سلا بل نس .

ل بض ف حل أ سمس ما دلمي تم ف لنلع بل احأ ست وج فسمالاا ).
ك ل فشلم ف وت ه  )15يتضا
سى فآلخ
ف تا ان
ان

د نت لات سى
سى د شا بل ئل

ا ستالصل ف وات ه ن ف منا ي ف تاا اان

ساى د ا ناى ن كالن طاا تف ك ال يبات ف

سى ف تلطاحلت ف حسالي ج كالن تلطاحضل ف حساليا بسال ي  )2.69ثا ف منا ي
سمساد

ث كلن ف تلطط ف حسليا  )2.66ما

نسة ف من ي ف تا

سى د شا بل س م د ساى قساى ف تلطاحلت ف حسالي ج كالن تلطاحضل ف حساليا بسال ي )2.31

ذ اك ب حا اأك اات سااتلر ف نسا كسا ج ا

جضااج سلا

ف وت ه ف سلي فن ف تلطط ف الم اطتولبلت ف بحلث

سبااج جاال اتا فاطاتن ه ف نااتا ك اال ي

ا

ااظ ا خا ه

نت يسغة  )2.41اا تلطحج.

ااااز ف بل ااج اااله ف نت وااج ن طا ج ف نسا اااا ا طا لت ف تانا ج ف تااا امتسااأ ناال ف حمل ااج ك اال جاال ت
ف نت واج بأسضال تلطاحج

ال ياته ذ اك ساأ تمطااج ف تحس اش ف نمساا ن ذ اك ست واج فئاح فب ماا
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ناج ف حمااش

يلف تبا

ا فاشااالن ف ح حا

با

ااتم شااالمه بلا االن ك اال ن ف لا

ما ان ج ط ج ف نس

تب

مل م ق ف لي ب تسك خب فت ن ج املن ط ج ف نس

فت م ف ص
ف لفنا

ف ضاال حج ا اما

ناته اسا بتااا بل تضتياات ف احا

ل ااج ف نسا

فانتناالقبج ف تااا ا ا يضاال مسسااح
جلفسأ تيتي
مل وت

جلفسأ ف ح له

ا اااتالم نااا فنتناالقي
ل يناح

ف مسسح نا لسى السا ف م

ما جل

ف حل لن فا

ف لنة ف حلئ

ف حازن مناتفن فا اش

تح ت تيتي

ا ف ب ااج

ااتم فاطااتن فم

تب

مل

ف نابج ك ل ن

اماج اال ماا

س الم ن فا ئاالع فا ن ااج
اال يااناح

ذ ك ساى فاما فق ف تاا ااات لف اش فطلطا ج ماا امال
فل

ل باح

ف سا ج ف تااا با تااضل ف ما ق اساااأ

شبلب

ش لخ

سااى ذ ااك سااى
ف نسا

تبا .

لشلف ا تلف

اتم ئالح ف ساتنبش انساأ فا الفه ا ي فز الف باالسلف تاى

ذك سض .

 2.5مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة:
 -مناقشـــة نتيجـــة الفرضـــية ا لـــى

نصـــها" :ال توجـــد فـــر د ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مألـــتو الداللـــة

 (α ≤ 0.05فـ مألـتو التنظـي االنفعـال
القدس تع

مألـتو القل كحالـة-كألـمة لـد طلبـة جـامعت االسـتقال

لمتغير الجامعة".

ااث نل ااة ف بل ااج بلطااتاتفم فختباالم  )t-testو اال ت

سااتنست

مح ا

ااث شاالم ف واات ه  )16ف ااى نبااله ف م ئا ج مااا ن االا ف تنلا فاسمااال ا
ن لا ف نس كس ج

ف م ا ق ابااال تغ ا ف ول اااج
ن االا ف نسا كحل ااج ممضااضل مااا

كلسة تر سبج جل ااج ف ناتا ساى نضال اتر سباج جل ااج فاطاتن ه فذ يسا ف تلطاط

ف حس االيا إلجلبا االت سباااج جل ااااج ف ن ااتا  )2.44ما ااا ا ا
فاطتن ه  .)2.34ااز ف بل ج ن

ب اج كش
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يس ا ا ف تلط ااط ف حساااليا إلجلبااالت سباااج جل ااااج
ف ول ات

اا

اتسمج ا ل ل.

مول اااج ف نااتا اااا جل اااج خلدااج اال ك ماابن ف حل ااأ يت اااأ س ا كااش اال يت اااأ سااى ف حل ااأ مااا ف ول ااالت
ف الدااج ا

نساال

ئ ا مي ف لضاالم ب لض ا اص ا

ف حل ااأ مااا جل اااج فاطااتن ه تاالم

ا

سااتسز لت ن لط ا ج اماال

اال بااالسا نا

ف سلط بلا لن ف ل ما بات ف تا أل .لف م
ف حل أ ما جل اج فاطتن ه باح سلع
شب بل لفن

ا

ل ااأ جل اااج ف نااتا ب اال سساابت  % 70بلإلئاالمج ف ااى

ف حب اا فن بحلن فا سلا بل نس
فا لن ي

ئ ف نو ج سى كتم كضلبط بام

ا تااج .م اا ا

ن

جلق نلفس
تب

دلم
تي ف نس

اتيض ناش

م

اث فن جالق

ل ينتل ف حل أ

ل يتب ذ ك

سا

تح ت.

ال م ال يتاسا بال تنل فاسماال ا دا الجات ما ق ذفت قا اج ف نالص ج نات ساتلر ف تا اج  (α ≤ 0.05ماا
ستلر ف تنل فاسماال ا اتر سباج جال اتا فاطاتن ه ف ناتا ااازر تغ ا ف ول ااجد.
م ق تر كش

سبج ف ول ات

ت

ف وتي بل لك

ذ ك ف ى نبله ف م ئ ج

ال بتا

ااتم جالق

ن اله ف نت وج الفمنة

قمفطج فطس  )2017ما تم جلق م ق ذفت قا ج ف نلص ج ما ستلر ف تنل فاسمال ا.
ااااز ف بل ااج اااله ف نت وااج ف ااى ن ف حسبااج اناال ف تااتفق االفت ف وت ا ف االي ا جااز كب ا مااا اتااح ش ف
ااتيض

ف ااى فطااتن فم ف لئ ا فاكاالقب ا فا ت ازفم بل نلاالم ف واال اا مااا ااش ف ل ا

با تضل ف حل أ يتفخش ف ب ج ف ول ا ج ل ك
 -مناقشـــة نتيجـــة الفرضـــية الثانيـــة

ف ول ا ااج ف نلطاابج ف تااا

بح انلك م ق ما ن لا ف تنل فاسمال ا تيض .

نصـــها :ال توجـــد فـــر د ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مألـــتو الداللـــة

 (α ≤ 0.05فـ مألـتو التنظـي االنفعـال
القدس تع

ااا

مألـتو القل كحالـة-كألـمة لـد طلبـة جـامعت االسـتقال

لمتغير الجنس.

ث نل ة ف بل ج بلطتاتفم فختبلم  )t-testو ل ت
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ستنست

مح

ف م ق ابال تغ

ف ون

ث

شلم ف وت ه  )17ف ى نبله ف م ئ ج ما ن لا ف تنل فاسمال ا

ن لا ف نس كس ج ما

ا مضضل ما

ن لا ف نس كحل ج.
ماتم جلق م ق ما ستلر ف تنل

سبج ف ول ات

فاسمال ا تر كش

دا الجت م ق ذفت قا ج

ف نلص ج نت ستلر ف تا ج  (α ≤ 0.05ما ستلر ف تنل فاسمال ا تر سبج جل اتا فاطتن ه ف نتا
اازر

ف ون د.

تغ

ف ا ا ف مسسح نا

ذ ك ف ى نبله ف م ئ ج

سى فخت

ي تال ف وت
ذكلم ل يب

ل بت

سل

فاجت ل ا ف ون ) مبس بلض ك ل فطسمة طلبنل بل نلمي ف ن ح ج ف تا

اسك ف نلمي ف تا ااب
تس

شان ت ك ل بحلطأ فاس ى ما لفن

ك ل ن ف حسبج
ف

ن نج

ك ف ونس

ن لا سحح

با تلن سم

ن فاط ي ف مسسح ن ج دبحة ا ام ق ي
تل ا ب ل يتنلطأ

ف لن

بتحش ج ت ك ل ن ف ت اج فإلط

سى

بح دلن سى لض ف ت ت

سض .

فل

ذك

قن كلن ما شحس ف المجا

شان تض ف حن نج فا س بحلطأ ف لك

خ ر .ل ك مأسنل سوت ن ك ف ونس

ف ح لا ج ف ول ا ج ف نلال ف تمفط ج فاستحج ف نضو ج

نضو ج ف تا اسل ت فام فق سى فكتسلب ف اتيت

انلمب

ل يتفخس  .مل وت

ف ح ج سلكلم إل ضلم باض

بلاسماله ف تزن ل بتحس م ل بات

ف وتي بل لك

ن اله ف نت وج مبن فإلسسلن

ف ضلمفت ف تا اسل تا
س ى ما ف ت ج

بح ث ا يتاتر

ج فآلخ

ث ف تاب

ف نل ج ف نلم ج فاجت ل ج ف تين ج ف ب ج ف ت ل ج سحسبج ف ول ا
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طسلك لاض

مملما

ل بسل تا ذ ك ف تحح ما ان ملاض

ج احث فام فق ذكلم/فسلث) سى ئبط ف نم

حلن ف ول اج.

سى انل فسمالااض  .ك ل

انل ضل ك ل ن انلك
ما مسسح

سى فخت

ا ف وااتي بل االك

ن اااله ف نت وااج الفمنااة ا ق فمطااج فطااس  )2017ق فمطااج ماالص

 )2016ق فمطااج

اال

بانلب  )2011ما تم جلق م ق ذفت قا ج ف نلص ج ما ستلر ف تنل فاسمال ا.
ب ستلر ف نس

ل م ل يتاس

ف نس كحل ج كلسة نل

كحل ج-كس ج) م تب

فإلسلث سى ف لكلم فذ يس ف تلطط ف حسليا إلسلث  )2.59ما

 .)2.47فذ ن ف جش بتحش لم ما ف وت
يط

ف وت

خ ه ف وت ه  )17يتض

ف ا ا ف تنس تي ال نش ف ت ف

فاجت ل اج محساأ

تل

و ل ااج ا ف الف ااش ا انتضااا سااى ف الف ااش ف وس ا ج

ياش ست واج و ل اج ا ف الف اش فاخا ر ات اش ماا لف اش ثنلم اج

مس ل لج ج مض م سى ن فإلسلث انلم ب و ل ج
نتض لت ق مال ف تنس تي

ل

ث فسضل س ى

نتض لت ق مال ف الدا ف الي ا ب از ي نضال ا

خنلدل ما ف وت الت ف ا ج ف تا ااحا م دل ك
لمطج فاستحج ف اتسمج

ف تملع

ف تا ال ا سى بأن اسضل ثنسضل ما ف وت
ف تاتيت ساى ف تمالق ماا فكتسالب ف االم

اج

فنش

ف نمس ا ج
ل لج اج

فاق فم ف تا اسبأ ضل ئغل شتيتي ست وج سن فع ي

فن فطال أ ف تنتا ج ف تاا اتباضال ف وت االت ماا ا اج ف مت الت ااتسا

جلقال نل

يس

ب ل بات ي سمس

سلكلم

دلمي س ح ج بوأ ن بلض م ضل.

ااااز ف بل ااج اااله ف نت وااج ف ااى اضاالم

سمسضل ما

ن ف م ق ما ن لا

ف الك  .فا

ا اساك ف تبااج ماا انتا ج ف الكلم

سلكلم ا فإلسالث

اج فناش إلسالث ستاب ا

ا

نلنضل

حل ج فثبالت جلقاال تغ ا سلا ي ف وت ا ف ضال

ف لك

ا خا ه ف حا ن

الف ال ل اة ف اتملع نا

ف تحنا ش ف اس اا ف الي باات نشا ف ال ال ماا ا القي نسنضال إلثبالت

ستنبسضل .
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ئا ج متا ي ننتاج) ي ا

ف نس انل كحل ج ف حل اج ب اناى

الض م ق م ل يتاس بل نس كس ج فذ نت باض ك ف ونس
ل ك ااتس

مق ق فامااله اباال ضاله ف لفنا

م ضاال سلا ف حب اااج ا ك ااأ اااله ف اانم
ف حتسبج

ا ابط بل انلص

ف نس كحل ااج-كس ا ج) ناال
ستلصوض ات

نل

باض ف لفن

اتيض ف تاالم بال نس

ف بتا ج سااى فخاات

نات ااسا

منضال نات ل امالن كسا ج مبسا ف اتحح

الفمنال ا سالع ف وان

ف ب ج ف ح حج ك ل فامنة

س ااى مل الف ااش ف اانث ي اناال االقي اال

سل ضاال ذكا

ق فمطاج الم ا  )2013لجالق ما ق ماا ن الا

فاساالث فختسمااة ا ق فمطااج جب ا  )2015ق فمطااج

االن )2008

ااث كلسااة

ف لكلم.

 -مناقشـــة نتيجـــة الفرضــــية الثالثـــة

نصـــها :ال توجــــد فـــر د ذات داللـــة إحصــــائية عنـــد مألـــتو الداللــــة

 (α ≤ 0.05فـ مألـتو التنظـي االنفعـال
القدس تع

تأداسج بال نم

ال ك مبسنال سوات ن ف نتالصل ا

مألـتو القل كحالـة-كألـمة لـد طلبـة جـامعت االسـتقال

لمتغير نوع الكلية.

ث نل ة ف بل اج بلطاتاتفم فختبالم ) (\t-testو ال ت

ساتنست

محا

ااث شاالم ف واات ه  )18ف ااى نبااله ف م ئا ج مااا ن االا ف تنلا فاسمااال ا

ف ما ق اباال تغ ا سالع ف مس اج
ن االا ف نس كحل ااج-كسا ج) م اال

يتاسا بم ئا ج دا الجاات ما ق ذفت قا ااج ف ناالص ج ناات سااتلر ف تا ااج  (α ≤ 0.05مااا سااتلر ف تنل ا
فاسمال ا ف نس كحل ج-كس ج) تر سبج جل اتا فاطتن ه ف ناتا ااازر تغ ا سالع ف مس اجد .اااز ف بل اج
اااله ف نت وااج ف ااى ن ف احااط ف ت فمط ا ج ف تااا ياات انل ضاال مااا ك ا ف واال ات
ملسض ل يتبالن ل فامي ف تاس ف ال ا .ل ك

اااا خحااط تتااليضج مااا ف ض ا لن

انلك نث فت ات ت يضل ف تر ف ول الت لض فخت ملت ابال

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
تتااليضج تا ئاالن اانم

مل حسبااج با تاالن ا

ف ح حااج ك اال ن مق ق ماااله ف م ا ق ناات اا ئ ا
ف لن

سى فخت

ف لفن ا
لن ا

فاسمال ااج ئ ا
اا

سم ا

ف نلمااج ف ب ااج ف مسسااح ن ج

ااال ك م ااج فخت االمه ا ق ف ماااش فاسسااأ مااا ااالف

ف حلن ف ز لن ف لي يلجت م طلف كلن ما كس ج ف حنلق م فآلقفب.

ل م ل يتاس ما ستلر ن لا ف نس كحل ج-كس ج) ماتم جلق م ق ابال تغ
ل ف لي ط واش ل ج ف نس انتأ تر ف حسبج م ل يتاس بل مس ج طلر ل تر
طلق ف ا ش.

ل ن فامي ف تاس ف ال ا اا ف ج ف تت ك م ف وال ات

طببلم ما م ق ما ن لا ف نس

ف مس ج مم ل

ص ج ل يت
مسا

ما ف ول اج

انالك ال بوااش ف مس اج

نصـــها :ال توجـــد فـــر د ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مألـــتو الداللـــة

 (α ≤ 0.05فـ مألـتو التنظـي االنفعـال

مألـتو القل كحالـة-كألـمة لـد طلبـة جـامعت االسـتقال

لمتغير مكان الألك الدائ .

اث نل اة ف بل اج بلطاتاتفم فختبالم ف تحس اش ف تبالي فا القي  )One Way ANOVAمحا
تغ

اة طالبنل

تر ف حسبج.

 -مناقشـــة نتيجـــة الفرضـــية الرابعـــة

القدس تع

نالق اقفب)

حلن ف سح ف تفص

ف ما ق اباال

ث شلم ف وت ه  )19ف ى نبله ف م ئ ج ماا ن الا ف تنلا فاسماال ا

ن الا

ف نس كحل ا ااج-كسا ا ا ج) م ا اال يتاسا ا ا بم ئا ا ا ج دا الج ا اات ما ا ا ق ذفت قا ا ااج ف ن ا االص ج ن ا اات س ا ااتلر ف تا ا ااج
 (α ≤ 0.05ما ستلر ف تنل فاسماال ا ف نس كحل اج-كسا ج) اتر سباج جال اتا فاطاتن ه ف ناتا ااازر
تغ

حلن ف سح ف تفص د .مل وت

ف مسسح نا ست وج ل بالس

فاجت ل ااج فانتناالقبج ف س لط ا ج ا بااات حاالن ف سااح بتااحش م ناال مااا ا
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تت كج ساى ج ا ف ساتل لت
ف ح االي .م االمي ف تمنل لج اال ك اال

سااى باض ا

جاسااة ف ااال ن ااج دااغ ي جاسااة ف وت ا بس ا ط مااا ف ت ااج ف لف ااتي نماات

سااى فخاات

االك

ف ا تج.
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 ماسا -
م سوااأ ف ااى ف ااتحح م ضاال -االقي اال بمما يتااأث
باض ف باض .مل ح ط ما ف تو

مقي ف ماااش اااله سااى ف ح ا ط ف حا ط اناال ا بااات اااز ا ا

ف ساحلسا ف الي ااى نا ف حل اأ داب بتالمك

لاا ماا ح حالت خا ر

س ال فختا ق ف اتيات ا ف انلدا لت ف تاا دابحة الا ي س وت ا

ا ط ل ما ف ال فامت فئا ف لي

ل دب

ف م ق م سوأ ف حل أ ف ى انل مق ق مال

ط ج ما سنش ي ان

اال م اال يتاس ا مااا سااتلر ف نس كحل ااج-كس ا ج) ماااتم جاالق م ا ق ابااال تغ ا
تتلب

ف بل ج اله ف نت وج ف ى ن ف وت

ف مسسح نا دب با ش ما

تتااح ش م ا ق ن االا ف نس ا م ا

ا اااات اسااك ف نل ا فت ف وت ا ااج ف ساالبنج اال ي ا

ا

نت بنتم ن .
حاالن ف سااح ف ااتفص
بات ف تو

ااااز

ف سحلسا نت فم

ااال ا ف ن ا ر ف ا االت

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.

لج

 -مناقشـــة نتيجـــة الفرضـــية الخامألـــة

نصـــها :ال توجـــد فـــر د ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مألـــتو الداللـــة

 (α ≤ 0.05فـ مألـتو التنظـي االنفعـال
القدس تع

مألـتو القل كحالـة-كألـمة لـد طلبـة جـامعت االسـتقال

لمتغير مألتو دخل ا سرة.

اث نل اة ف بل اج بلطاتاتفم فختبالم ف تحس اش ف تبالي فا القي  )One Way ANOVAمحا
تغ ا

سااتلر قخااش فاط ا ي

ف ما ق اباال

شاالم ف واات ه  )20ف ااى نبااله ف م ئ ا ج مااا ن االا ف تنل ا فاسمااال ا
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ن االا

ف نس

كحل ج-كس ج) م ل يتاسا بم ئا ج دا الجات ما ق ذفت قا اج ف نالص ج نات ساتلر ف تا اج ماا ساتلر

ف تنلا ا فاسما اال ا ف نس كحل ااج-كسا ا ج) ااتر سب ااج ج اال اتا فاط ااتن ه ف ن ااتا اا اازر تغ ا ا

س ااتلر قخ ااش

فاط ا يد .ااااز ف بل ااج ن ف ت ا حج ف تااا يتتااحش نضاال سبااج جل اااج فاطااتن ه اااا ش ا حج ا

يناال ف حبنااج

ستحنااا فاجض ازي فا ن ااج .كاال ك

سبااج جل اااج

ف لطااحى ا ف اال م

دااحلب ما ا فا الفه ف تلطااحج

ف نتا متض ف ت حج فاكب

ف وت

ا

فانتنالقبج ااا ذفاضال .قن

ا االه ف م الت ال ك مابن ف لا

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
باض نلفس

ف ول اج يلفت ف نتم فن كلن ما جل اج فاطتن ه باض بح نج كب

ف انل لت ابال ق ق فاماله اا ذفاضل تر سبج ف ول ات  .م
فثلمي ف تلكش ما ك ف ول ات
نلسلن ف ول اج

س ضل نل لت شتيتي .ل ك

ينل ف ى ف حل أ كحل أ

تم ئبط ف نم

ف ول اج فا ن

م ل يتاس بل انب ج

سوت ن انلك م ق ابال ستلر ف تخش ان

سحل أ ابال ستلر قخش ط ا .

ل م ل يتاس ما ستلر ن لا ف نس كحل ج-كس ج) ماتم جلق م ق ابال تغ
شالم ف حسبج بل نس

نلفس

مبن ف حل أ

ستلر قخش فاط ي سى

ااز ف بل ج اله ف نت وج ست وج فإل سلا بل تسل ي لم نلسلن ف ول اج مس بحلن ت لي

سنس ست وج ف ستلر ف ا تا سم ق

ب انى اخ

بات ي ف غنا نن

سى ن ).
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سى خحأه ي ف من

لسلم

 -مناقشـــة نتيجـــة الفرضـــية الألادســـة

نصـــها :ال توجـــد فـــر د ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مألـــتو الداللـــة

 (α ≤ 0.05فـ مألـتو التنظـي االنفعـال
القدس تع

مألـتو القل كحالـة-كألـمة لـد طلبـة جـامعت االسـتقال

لمتغير الحالة االجتماعية لألنوي .

اث نل اة ف بل اج بلطاتاتفم فختبالم ف تحس اش ف تبالي فا القي  )One Way ANOVAمحا
تغ اا ف حل ااج فاجت ل ااج

ي اال

ف ما ق اباال

ش االم ف و اات ه  )21ف ااى نب االه ف م ئا ا ج م ااا ن االا ف تنلا ا فاسما اال ا

ن الا ف نسا م ال يتاسا بم ئا ج دا الجات ما ق ذفت قا اج ف نالص ج نات ساتلر ف تا اج  (α ≤ 0.05ماا
سااتلر ف تنل ا فاسمااال ا
ف حل ااج فاجت ل ااج

سااتلر ف نس كحل ااج-كس ا ج) تر سبااج جاال اتا فاطااتن ه ف نااتا اااازر تغ ا

ياال د .ااااز ف بل ااج اااله ف نت وااج ف ااى ن ف تحاالم مااا ف اال ا ااتر فاااال ا ا طا ل ن

نج ف تمفطج ا ينل سو ش ف حتيث ف لف ا س ال
الص ت االسا

ف نمسا ج ساى فاينال

ال ك تاى ال كالن فاينال ينت الن

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 ا ف االي فختاازه ف اتياات ا ف تاالكش ف تااا كلسااة اتساابأ ب تاالكش
سمس ج فجت ل ج

ينل .

ماتم جلق م ق ما ستلر ف تنل فاسمال ا متاز ف بل ج انل ف ى فن ف تنل فاسمال ا ال
ف تا دب يسنى ف ضل
ب ا اا

س ضل ما ش ف تلكش فاط ج ما ا ت س حلملج سى ط ي ت لطحج خ أل ينل

س وت ا ا  .مأد ااب فآلب اال ك ا ا اانا ا

فا مااله فايناال

ا فا الم

ا ف وااتي بل االك

ن اات فقفمي ف ا م االت ك ا ا

د اال س ااى ن ام االن با ااتي ا ا

ن اااله ف نت وااج الفمنااة ا ق فمطااج ملسااج )2018

ف ى تم جلق م ق ذفت قا ج ف نلص ج ما ستلر ف تنل فاسمال ا.
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ااث شاالمت ستلصوضاال

ل م ل يتاس ما ستلر ن لا ف نس كحل ج-كس ج) ماتم جلق م ق ابال لفت ف تغ
انل

ن فآلبل

م ل يتاس ب ن لا ف تنل فاسمال ا مانت

بأخ ر بونبلسض

سببلت ت ث ف نس  .ك ل ن ف ت ح

فختزه ف اتيت

فاطبلب ف تا نت اتحش نت فمم سنس

 -مناقشـــة نتيجـــة الفرضـــية الألـــابعة

فانتنلقي ف لي طب
تر فاينل

فا

ف تلكش مض بح نج
احتثة ن تر ف نسل ال

ف لي بازا ف نج بل نم .

نصـــها :ال توجـــد فـــر د ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مألـــتو الداللـــة

 (α ≤ 0.05فـ مألـتو التنظـي االنفعـال
القدس تع

سى فننل فاينل

مبس ينكت ل ا

مألـتو القل كحالـة-كألـمة لـد طلبـة جـامعت االسـتقال

لمتغير ترتيب الشخص داخل ا سرة.

ث نل ة ف بل ج بلطتاتفم فختبلم ف تحس ش ف تبلي فا لقي  )One Way ANOVAمح
تغ

ا ا أ ف تا

قفخش فاط ي

شلم ف وت ه  )22ف ى نبله ما ن لا ف تنل

ف م ق ابال
ن لا

فاسمال ا

ف نس كحل ج-كس ج).
ماتم جلق م ق ما ستلر ف تنل فاسمال ا متاز ف بل ج اله ف نت وج ف ى ن فخت
فاط

تي ل

نتب ل ال ل ش ض ما

بات فاخ فاكب ال فاخ ف لي

س ج ف تنل فاسمال ا تر ف حسبج ابال ت ا بض قفخش فاط ي مس

سن أ فاطت

فاات لم ف حنله سى فاش ل يش فدب
فاخ  .ك ل لفت ف نتم
ف ت لجلت
ف تا

ف لبج ابال ل ك مبن فاخلي باته ا ما قمجج ا نج
م لب فاط يتمض لن ن مش في ف ت لجلت ااتس

بات فاي فاكب ال ف سن ه فا ت ما ش

تحسبلت يسب ضل مب فاط ي ف ى ن بنب

بح م ضل م ق ابال سحل ج فاجت ل ج

ثنلمج

ا م لب

لب

ت م لب فاط ي يش ال م ق

ستنش يلفا  .انل ضل

بل م ئ ج ف سلبنج

يل  .ك ل كلن ف ل ا ل
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نج كب

نث ف ما تم جلق م ق ما

ن لا ف تنل فاسمال ا مضل بضلم ل م ض لم ما تم جلق م ق ن لا ف نس كحل ج-كس ج) مانت جلق
فام فق ما ش ط ي تلفاسج ما ف تال ش

تمكج

فاينل

خت ملت ف حب ا ج ي نض

تمكج انلد ج كش

في ما ف ت لجلا مس بحلن ف ت ا أ قفخش فاط ي طببلم لجلق م ق ما ن لا ف نس كحل ج-كس ج).
أه ما تمي ت به الدراسة الحالية:
 .1سضل ااتب

ف تمفطلت ف نس سج ف تا انل ة لئلع ف تنل فاسمال ا

جل اتا فاطتن ه ف نتا – ما س

نت بل نس

كحل ج-كس ج) تر سبج

ت ق ف بل ج.-

 .2فسم 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
فاطتن ه ف نتا بتحش خلن.
 .3ا ك ااز ف ت فمطااج سااى فاسمااالات ف ض ااج ف تااا اسااض مااا يناال ف تان ا لت ف ساال ج سحسبااج ا ف ن الف ا ف ال م ااج
فاسمال ج ف سسلك ج.
 .4فن 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
يتحتي اات ف ت لج االت ف حسب ااج ط ااسلكض
فاسمالات ما

قمج ااج اا الفمنض

لاض ف ل ج ف تا ا ط الفمنض

 .5ا ك ااز ف ت فمطااج سااى ف نس ا بتااحش االم

ا ا سمس ااض
ذ فاض

ا ا ف ب ااج ف ح ح ااج يضا ا
فاخ

كحل ااج-كس ا ج) بتااحش خاالن

ف حسب ااج ا ا ف ت ااح ت ف ت ااا يلفجضلسض اال م ااا ااش ف لا ا
وت ا .
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ا ااج ال ا ا

.
ات االم باال حنلن ف ا مااا ناات اال ااش

ف ض ااغل لت ف ت ااا الفجا ا

لاا ا

االي فطا ا ا ي ااش

التوصيات:
ما ئل ف نتلصل ف تا طم ت نضل ف تمفطج خسنة ف بل ج ف ى ف تلد لت ف تل ج:
 فنل ااج ف اات مفت ف ب ا ف ل ف ت ن م ااج االه مضاال ا ف تنل ا فاسمااال ا ف نس كحل ااج-كس ا ج) ااتر سبااج ف ول ااالتفاط 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-

كس ج) سل تي فينلصض ف حسبج سى انل فسمالااض بلطتا له فطت فا و لت ف تنل فاسمال ا.
 -ئ ا مي ف ا ااش سااى ا االقي ف وضاالق انااتب فإلمشاالقفت ف نمس ا ج ستااتخش ف تا ا

سااى سااببلت ف نس ا

كحل ااج-

كس ج).
 -فج ف ف ز ت

ف تمفطلت تمس

ف تبلي ي

ف نس كحل ج-كس ج) تر ف حسبج ابالم تغ
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ف ون

ف ول اج.
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الملحق ()1
أسماء السادت المحكمي
الرلد

االسد

التخصص

اليا عة

1

د .أنوار أبو هنود

معالجة (ئلينيكية/علي ن س (ئلينيكي

جامعة االستقالي

2

د .عامر شحادة

احة ن سية

جامعة االستقالي

3

د .رحاب السعد

احة ن سية

جامعة االستقالي

4

د .نادر شوامره

علي ن س

جامعة االستقالي

5

د .أحمد الشوا

علي ن س تعليمي

جامعة االستقالي

6

د .حسن الحيح

(رشاد ن سي وتربو

جامعة االستقالي

7

د .كماي سالمة

(رشاد ن سي وتربو

جامعة القدس الم توحة

8

د .عبد الكريي مزع

(رشاد ن سي وتربو

جامعة القدس الم توحة

9

أ.د .محمد شاهين

(رشاد ن سي وتربو

جامعة القدس الم توحة

10

د .سمير شقير

احة ن سية

جامعة القدس

11

د .عمر الريماو

(رشاد ن سي وتربو

جامعة القدس
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الملحق( / )2االستبانة لبل التعل ل
استبانة لقيا

ستوج التنظيد االنفعالي والقلق

أعزائي الطلبة  ...تحية ميبة وبعد:
تقوم الباحثة إجراء دراسة حوي (التنظيد االنفعالي وبالتم االقلق للج للبة جا عتي االستقال والقل ) وذلل
لتكماال لمتطلبللاا ني ل درجللة الماجسللتير فللي الصللحة الن سللية المجتمعيللة  /مسللار العللالج الن سللي مللن جامعللة
اسل م
القدس.
والغللرض مللن هللذه االسللتبانة هللو جمللع معلومللاا حللوي مسللتوج التناللليي االن عللالي والقلللق والعالفللة بين مللا لطلبللة
جللامعتي االسللتقالي والقللدس ،لللذا أرجللو فلراءة كل عبللارة ،وملن ثللي التكللرم اإلجا للة علل جميللع ال قلراا مو للوعية
علما أن (جابتل علل االسلتبانة سلوف تعامل
ودفة ،ال سيما وأن (جابت ستساهي في تحقيق هدف هذه الدراسة ،م
سرية تامة ،ولن تستخدم (ال ألغراض البحث العلمي.
شاكر لكد تعاونكد وجفودكد لنياح لذه اللراسة
ًا

رزان زللي كمال ربي

القسد ايول  :البيانات الشخصية  :الرجاء ا تيار ااجااة التي تناسبك :
 .1اليا عة:

(

) جامعة االستقالي

(

) جامعة القدس

 .2الينس:

(

) ذكر

(

) أنث

 .3نوع الكلية:

(

) علمية

(

) انسانية

) سنة أول

(

) سنة ار عة

 .4السنة اللراسية( :

 .5كان السك اللا د( :

) ادية

 .6ستوج د ل ايسرت( :
(
 .7الحالة االجتمابية لألقوي :

(

(

) مخيي

الباةية

) فرية

(

) مدينة

) أف من 1000

(

) من 2000 - 1000

) من 3000 – 2000

(

) أئثر من 3000

(

) متزوج

(

) مطلق

(

) أرم

 .8ترتيب الشخص دا ل االسرت ( :

) األئبر

(

) الوسط

(

) األاغر
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القسد الياني :قيا

التنظيد االنفعالي:

الرجاء اإلجا ة عل ال قرة التي تناسب في المكان المخصص ل ا:
الرلد
1
2
3

الفقرت
عنل للدما أشل للعر ان عل للاالا ايجابيل للة أئل للون

أرفض

اشلت

أرفض

حذر في التعبير عن ا.
ما
أ بط ان عاالتي من خالي تغييلر مريقلة
ت كير عن الموفس الذ أئون فيا.

احت ظ ان عاالتي لن سي.
طا فللأنني أفكللر
للاغ م

4

عنللدما أواجللا موفم للا

5

عندما ال أريد أن أشلعر ان علاالا سللبية

هادئا.
طريقة تساعدني لكي أ ق
م

 ،فأني أغير مريقلة ت كيلر علن الموفلس

الذ أئون فيا.
6
7

الجل للأ (ل ل ل عل للدم التعبيل للر عل للن ان عل للاالتي
ئوسيلة لتناليم ا.
عن ل للدما أري ل للد أن أش ل للعر ان ع ل للاالا أفل ل ل

سلبية (ئالحزن والغةب ) أغير ما كنت

أفكر فيا.
8

عن للدما أري للد أن أش للعر ان ع للاي ايج للابي،
أغيللر مريقللة ت كيللر عللن الموفللس الللذ

أئون فيا.
9

عن للدما أش للعر ان ع للاالا س لللبية أح للرص

عل عدم اإلفصا عن ا.

 10عنل للدما أريل للد أن أشل للعر ان عل للاي ايجل للابي
(ئالسرور و الب جة) أغير ما كنلت أفكلر

فيا.
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أرفض

أةيانا

حا ل

وافق

أةيانا

وافق

أوافق
اشلت

القلق:

القسد اليالث :قيا
 -القلق كحالة:

الرجلاء اإلجا للة علل ال قلرة التللي تناسللب فلي المكللان المخصللص ل للا لتشللير بللذل الل مللا تشللعر للا االن ،أ فللي هللذه

اللحالة :
الفقرت

الرلد
1

أشعر ال دوء.

2

أشعر األمان.

3

أنا متوتر.

4

أشعر أن أعصابي مشدودة.

5

أشعر أنني عل (راحتي).

6

أشعر اال طراب.

7

أشعر القلق لتوفع حدوث مشائ .

8

أشعر القناعة.

9

أشعر أنني خائس جدام.

10

أشعر االرتيا .

11

أشعر الثقة الن س.

12

أشعر أنني عصبي.

13

أنا شديد العصبية.

14

أشعر أنني متردد.

15

أشعر االسترخاء.

16

أشعر الر ا.

17

أشعر االنزعاج.

18

أشعر أنني مشو .

19

أشعر االستقرار.

20

أشعر السرور.

ال طلقاً
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الم ةل ا

قلرجة توسطة

كيي اًر جلاً

 القلق كسمة:الرجاء اإلجا ة عل ال قرة التي تناسب في المكان المخصص ل ا لتشير بذل ال ما تشعر ا شك عام :
الرلد

الفقرت

1

أشعر السرور.

2

أشعر العصبية وعدم االستقرار.

3

أشعر الر ا عن ن سي.

4

أقلاً

أتمن أن أئون سعيدام كما يبدو عل االخرين.

5

أشعر أنني فاش .

6

أشعر الراحة.

7

أنا هادئ وال أن ع

8

أش ل للعر أن الص ل للعوباا تتل ل لرائي عل ل للي حي ل للث ال أس ل للتطيع

9

أفلق عل أشياء كثيرة ليست م مة.

10

أنا سعيد.

11

لد (عند ) أفكار مزعجة.

12

تنقصني الثقة الن س.

13

أشعر األمان.

14

أتخذ الق ارراا س ولة.

15

أشعر أنني غير كةء.

16

أشعر الر ا.

17

تدور خامر عض األفكار غير الم مة وتزعجني.

18

شدة األشياء المخيبة لألم لدرجة أننلي ال أسلتطيع
أتأثر م
استبعادها من ت كير .

19

أنا شخص ثابت (مستقر).

20

تصيبني حالة من التوتر عندما أفكر في همومي.

سرعة.

التغلب علي ا.
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الملحق( / )3االستبانة اصورتفا النفا ية
ستوج التنظيد االنفعالي والقلق

استبانة لقيا
أعزائي الطلبة  ...تحية ميبة وبعد :

تقوم الباحثة إجراء دراسة حوي (التنظريد االنفعرالي وبالترم ارالقلق لرلج للبرة جرا عتي االسرتقال والقرل ) وذلل
استكماال لمتطلباا ني درجة الماجستير في الصحة الن سية المجتمعية  /مسار العالج الن سي من جامعة القدس.
م
والغرض من هذه االستبانة هو جمع معلوماا حوي مستوج التنالليي االن علالي والقللق والعالفلة بين ملا لطلبلة جلامعتي
االستقالي والقدس ،لذا أرجو فراءة ك عبارة ،ومن ثي التكرم اإلجا ة عل جميلع ال قلراا مو لوعية ودفلة ،ال سليما
علما لأن (جابتل علل االسلتبانة سلوف تعامل
وأن (جابت ستساهي في تحقيق هدف هذه الدراسة ،م

سلرية تاملة ،وللن

تستخدم (ال ألغراض البحث العلمي.
شاكر لكد تعاونكد وجفودكد انياح لذه اللراسة
ًا
الباةية
رزان زللي كمال ربي
القسد ايول :البيانات الشخصية  :الرجاء ا تيار ااجااة التي تناسبك:
 .1اليا عة:

(

) جامعة االستقالي

(

) جامعة القدس

 .2الينس:

(

) ذكر

(

) أنث

 .3نوع الكلية:

(

) حقوق

(

) آداب

 .4كان السك اللا د( :

) ادية

 .5ستوج د ل ايسرت( :
(
 .6الحالة االجتمابية لألقوي :

(

(

) مخيي

(

) فرية

) مدينة

) أف من 1000

(

) من 2000 - 1000

) من 3000 – 2000

(

) أئثر من 3000

(

 .7ترتيب الشخص دا ل االسرت( :

) متزوجين

(

) مطلقين

(

) أرملين

) األئبر

(

) الوسط

(

) األاغر
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القسد الياني  :قيا

التنظيد االنفعالي:

الرجاء اإلجا ة عل ال قرة التي تناسب في المكان المخصص ل ا:
الفقرت

الرلد
1

لذر
عندما أشعر ان عاالا ايجابية أئلون ح ما
في التعبير عن ا.

2

أ للبط ان عللاالتي مللن خللالي تغييللر مريقللة

3

أحت ظ ان عاالتي لن سي.

4
5

عنللدما أشللعر ان عللاالا سلللبية فللإنني أفكللر

7

اشلت

ت كير عن الموفس الذ أئون فيا.
عن للدما أواج للا موفم للا

6

أرفض

أرفض

طا ف للأنني أفك للر
للاغ م

هادئا.
طريقة تساعدني عل البقاء م

طريقة (يجابية.
الج ل للأ (لل ل ل ع ل للدم التعبي ل للر ع ل للن ان ع ل للاالتي
ئوسيلة لتناليم ا.
عندما أريد أن أشلعر ان علاالا أفل سللبية

(ئ للالحزن والغة للب) أغي للر م للا كن للت أفك للر

فيا.
8

عن ل للدما أري ل للد أن أش ل للعر ان ع ل للاي (يج ل للابي،

أغي للر مريق للة ت كي للر ع للن الموف للس ال للذ

أئون فيا.
9

عندما أشعر ان عاالا سلبية أحرص عل

10

عنل ل للدما أريل ل للد أن أشل ل للعر ان عل ل للاي ايجل ل للابي

عدم اإلفصا عن ا.

(ئالسللرور و الب جللة) أغيللر مللا كنللت أفكللر
فيا.
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أرفض

أةيانا

حا ل

وافق

أةيانا

وافق

أوافق

اشلت

القسد اليالث :قيا

القلق:

 -القلق كحالة:

الرجلاء اإلجا لة علل ال قلرة التلي تناسلب فلي المكلان المخصلص ل لا لتشلير بلذل الل ملا تشلعر لا االن ،أ فلي هلذه

اللحالة:
الرلد

الفقرت

1

أشعر ال دوء.

2

أشعر األمان.

3

أنا متوتر.

4

أشعر أن أعصابي مشدودة.

5

أشعر الطمأنينة وراحة الباي.

6

أشعر اال طراب.

7

أشعر القلق لتوفع حدوث مشائ .

8

أشعر القناعة.

9

أشعر أنني خائس جدام.

10

أشعر االرتيا .

11

أشعر الثقة الن س.

12

أشعر أنني عصبي.

13

أنا شديد العصبية.

14

أشعر أنني متردد.

15

أشعر االسترخاء.

16

أشعر الر ا.

17

أشعر االنزعاج.

18

أشعر أنني مشو .

19

أشعر االستقرار.

20

أشعر السرور.

طلقاً
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للياً

أةياناً

كيي اًر

= القلق كسمة:
الرجاء اإلجا ة عل ال قرة التي تناسب في المكان المخصص ل ا لتشير بذل ال ما تشعر ا شك عام:
الرلد

الفقرت

1

أشعر السرور.

2

أشعر العصبية وعدم االستقرار.

3

أشعر الر ا عن ن سي.

4

طلقا

أتمن أن أئون سعيدام كما يبدو عل االخرين.

5

أشعر أنني فاش .

6

أشعر الراحة.

7

أنا هادئ وال أن ع

8

أش للعر أن الص للعوباا تتل لرائي عل للي حي للث ال أس للتطيع التغل للب

9

أفلق عل أشياء كثيرة ال تستحق االهتمام.

10

أنا سعيد.

11

لد أفكار مزعجة.

12

تنقصني الثقة الن س.

13

أشعر األمان.

14

أتخذ الق ارراا س ولة.

15

أشعر أنني غير كةء.

16

أشعر الر ا.

17

تدور خامر عض األفكار غير الم مة وتزعجني.

18

أت للأثر ش ل ملدة األش للياء المخيب للة لألمل ل لدرج للة أنن للي ال أس للتطيع
استبعادها من ت كير .

19

أنا شخص ثابت (مستقر).

20

تصيبني حالة من التوتر عندما أفكر في همومي.

سرعة.

علي ا.
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