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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.
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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
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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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