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 ممخص البحث
ىجف البحث الحالي إلى التعخف عمى أكثخ استخاتيجيات تشطيع االنفعال معخؼيًا شيػعًا 

اديسي لجػ شالبات جامعة لجػ شالبات جامعة الصائف، والتعخف عمى درجة الرسػد األك
والكذف عغ العالقة بيغ االستخاتيجيات اإليجابية لتشطيع االنفعال معخؼيًا والرسػد  الصائف،

األكاديسي لجػ شالبات جامعة الصائف، والكذف عغ العالقة بيغ االستخاتيجيات الدمبية لتشطيع 
التعخف عمى الفخوق بيغ االنفعال معخؼيًا والرسػد األكاديسي لجػ شالبات جامعة الصائف، و 

متػسصات درجات مؿياس الرسػد األكاديسي لجػ شالبات جامعة الصائف تبعًا لستغيخ الحالة 
االقترادية واالجتساعية )الدكغ، الحالة االجتساعية، الجخل الذيخؼ(، ولستغيخ السدتػػ الجراسي 

 جيج ججًا، جيج، مقبػل(.الدابع، الثامغ(، ولستغيخ السعجل الجراسي)مستاز،  –)األول، الثاني 
         ( مغ شالبات جامعة الصائف، وتع استخجام السشيج 304وتكػنت العيشة مغ )

             الػصفي االرتباشي، وقامت الباحثة بتقشيغ مؿياس استخاتيجيات تشطيع االنفعال معخؼياً 
(Garnefski, Kraaij, 2007)  ،األكاديسي،(، وأعجت مؿياس الرسػد 9341تعخيب )عفانة 

ولإلجابة عمى فخوض البحث تع االستعانة بتحميل التبايغ األحادؼ، ومعامل االرتباط بيخسػن،  
أكثخ استخاتيجيات تشطيع االنفعال معخؼيًا شيػعًا لجػ  واختبار شيؽيو. وقج تػصمت الشتائج إلى أن 

، يط، االجتخار، التقبلعيشو البحث عمى التػالي ىي إعادة التقييع اإليجابي، التخكيد عمى التخص
إعادة التخكيد اإليجابي، وضع األمػر في مشطػرىا الرحيح، لػم الشفذ، الترػر الكارثي، لػم 

            مختفعة، كسا أضيخت نتائج البحث  وكانت درجة الرسػد األكاديسي لجػ عيشة البحثاآلخخيغ، 
ستخاتيجيات اإليجابية لتشطيع عغ وجػد عالقة ارتباشية مػجبة دالة احرائيًا بيغ درجات اال

           معخؼيًا ودرجات الرسػد األكاديسي، ووجػد عالقة ارتباشية مػجبة دالة احرائيًا  االنفعال
          لجػ  بيغ درجات االستخاتيجيات الدمبية لتشطيع االنفعال معخؼيًا ودرجات الرسػد األكاديسي

          عجم وجػد فخوق دالة احرائيًا بيغ عيشة البحث، في حيغ تطيخ نتائج البحث عغ 
متػسصات درجات مؿياس الرسػد األكاديسي لجػ عيشة البحث تبعًا لستغيخ الحالة االقترادية 

           )الدكغ، الحالة االجتساعية، الجخل الذيخؼ(، ولستغيخ السدتػػ الجراسي  واالجتساعية
جت فخوق دالة احرائيًا بيغ متػسصات درجات الدابع، الثامغ(، بيشسا وج –)األول، الثاني 

مؿياس الرسػد األكاديسي لجػ عيشة البحث تبعًا لستغيخ السعجل الجراسي وذلظ لرالح مغ 
معجليغ أعمى، وقج خمرت الباحثة بعجه تػصيات كان مغ أبخزىا عقج الجورات وورش العسل 

 ي السػاقف التي يتعخضغ ليا.والشجوات لصالبات الجامعة لتشسية التشطيع االنفعالي لجييغ ف
استخاتيجيات تشطيع االنفعال معخؼيًا، الرسػد األكاديسي، شالبات جامعة :  الكمسات السفتاحية

 الصائف
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Abstract 
      The current research aimed to identify the most common cognitive 
emotion regulation strategies in  female  students of Taif University, to 
identify degree of the academic resilience in female students of Taif 
University, to disclose the relationship between the positive cognitive 
emotion regulation strategy and academic resilience in female students 
of Taif University, to disclose the relationship between the negative 
cognitive emotion regulation strategy and academic resilience in female 
students of Taif University and to identify the differences between the 
average measuring degrees of the academic resilience in female 
students of Taif University depending on socioeconomic situation 
variable (residence, marital status, monthly income), study level variable 
(first, second - seventh, eighth), and grade point average variable 
(Excellent, Very Good, Good, Pass) 
      The sample consisted of (403) female students from Taif 
University. The Descriptive Correlative Approach was used and the 
researcher standardize a scale for the Cognitive Emotion Regulation 
Strategies (Garnefski, Kraaiji, 2007), arabized by (Afana 1439). The 
researcher also prepared the academic resilience scale, To answer to 
research hypotheses, One Way Analysis of Variance, Pearson's 
Correlation Coefficient and Scheffe Test were used. 
The results have concluded that the most common cognitive emotion 
regulation strategies in the research sample are represented 
respectively as follow; positive reappraisal, refocus on planning, 
rumination, acceptance, positive refocusing, putting into perspective, self 
blame, catastrophizing and others blame, and degree of the academic 
resilience was in high in the research sample.Results of the research 
also demonstrated that there is positive statistically significant 
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correlational relationship between degrees of the positive cognitive 
emotion regulation strategies and degrees of the academic resilience in 
the research sample, that there is positive statistically significant 
correlational relationship between degrees of the negative cognitive 
emotion regulation strategies and degrees of the academic resilience in 
the research sample , while results of the research show that there are 
not statistically significant differences between average degrees of 
criterion of the academic resilience in the research sample depending 
on socioeconomic situation variable (residence, marital status, monthly 
income) and study level variable (first, second - seventh, eighth), while 
there were statistically significant differences between average degrees 
of criterion of the academic resilience in the research sample depending 
on grade point average in favor of the persons, who has higher grade 
point average. The researcher concluded to many recommendations 
and proposals, holding the workshops, seminars for students of the 
University to develop the emotional regulation in them in the situation 
that they pass through. 
Key Words 
Cognitive Emotion Regulation Strategies,  Academic Resilience, Female 
Students Of  Taif  University. 
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 مقجمــة: 
            أحج مكػنات الذخرية، وتختبط بحياتشا ارتباشًا  Emotionsتعتبخ االنفعاالت       

          وثيقًا مغ خالل ما نػاجو مغ أحجاث ومػاقف يػمية تتشػع عمى إثخىا انفعاالتشا وتتبايغ؛ 
            يصخ عميشا؛ كل فذجة الغزب التي تشتابشا، وشعػر الفخح الحؼ نبالغ ؼيو والحدن الحؼ يد

              ىحا يحتاج مشا لزبط وتشطيع، ويدتخجم لتشطيع االنفعــال مجسػعة واسعة مغ 
والتي ُتعج حجخ الداوية لسفيػم التشطيع   Emotion Regulation Strategiesاالستخاتيجيات 

خاتيجيات تشطيع االنفعال ومغ ىحه االستخاتيجيات ما يعخف بـــ است (.5092،92االنفعالي )سمػم،
والتي تبخز أىسيتيا كػنيا تخكد  Cognitive Emotion Regulation Strategies معخؼيًا 

عمى الجانبيغ الشفدي والعقمي، وأنيا أول ما يدتخجمو الفخد عشج تعخضو لسػقف ما مغ خالل ما 
يجيات تشطيع االنفعال يقػم بو مغ تقييع لمسػقف كاعتباره مرجر تيجيج أو ال، كسا تعتبخ استخات

معخؼيًا بسثابة عامل وقائي ضج السذكالت الشفدية الشاتجة عغ التعخض لمرعػبات 
والتي ال يستمظ الفخد أماميا حرانة تسشعو مشيا، وذلظ   (Garnefski,et al,2002).والزغػط

َن فِي َكبَد   ﴿  مرجاقًا لقػلة تعالى نَسَٰ . إذ أن ترػر الحياة بأنيا سػرة البمج﴾ 3﴿﴾  لَقَۡد َخلَۡقنَا ٱۡۡلِ
 سيمة وميدخه دائسًا أمخًا يجانبو الرػاب.

ومع شسػح وتصمعات مخحمة الذباب ال يتػقف األمخ عشج مػاجية التحجيات والترجؼ ليا       
فحدب، بل السزي ُقجمًا لتحقيق ما تخنػ إليو الشفذ مغ آمال وأىجاف، فالصالب الحؼ يدتصيع 

عمى الخغع مغ السذكالت والتحجيات التي تػاجيو في عسمية التعمع تحقيق الشجاح في دراستو 
  (.5092)السشذاوؼ، Academic Resilienceيتسيد برسػد أكاديسي 

إذ يعتبخ الرسػد االكاديسي أحج مفاـيع عمع الشفذ اإليجابي الحؼ يختكد عمى جػانب        
          ة ومػاكبة سخعة التغييخ والذجةالقػة في الصالب لجعمو قادرًا عمى مػاجية األحجاث الزاغص

           التشافدية التي يتسيد بيا عالسشا السعاصخ، فقج أصبح تستع الصمبة بالرسػد األكاديسي 
              مصمبًا أساسيًا لتخصي كافة السعػقات التي تقف في شخيق أدائيع الجراسي ونجاحيع 

(Abdul Gafoor,Kottalil,2015.) 
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بخز أىسية الرسػد األكاديسي تحجيجًا في إتاحة الفخصة أمام الصمبة لتعمع االستخاتيجيات وت     
         الفعالة في التغمب عمى سمػكياتيع الدمبية، وبشاء عادات إيجابية تسكشيع مغ السثابخة عمى

ػدة التعمع في األوقات الرعبة ومػاجية التحجيات وتحقيق شسػحاتيع وأىجافيع الجراسية السشذ
(Fong, 2011 وذلظ يعػد بدبب إيسانيع الخاسخ بأن التعمع الشاجح ُيعج بالزخورة .)       

محرمة بحل الجيج، والسثابخة عمى التعمع وليذ فقط مجخد االعتساد عمى قجراتيع واستعجاداتيع 
غ (. فقجرة الصالب عمى تشطيع انفعاالتو في تمظ السػاقف ُتسكشو مKhalaf,2014,202الحاتية )

الرسػد أمام التحجيات، وذلظ باعتبار أن تشطيع االنفعال أحج مػارد الفخد الذخرية 
(Pendergast,et al,2017,12.) 

وفي ضػء ما سبق يتزح أن ىشاك عالقة بيغ استخاتيجيات تشطيع االنفعال معخؼيًا والرسػد      
 األكاديسي وىػ ما يحاول البحث الحالي الكذف عشو.

  ؤالته:مذكمة البحث وتدا
إن الستتبع لمجراسات التي أجخيت في استخاتيجيات تشطيع االنفعال يجج أن فييا نجرة  ولع      

تحع بالكثيخ مغ الجراسة بعج، بالخغع مغ دورىا البارز في تشطيع االنفعال والحؼ تطيخ أىسيتو في 
ة برفة عامة؛ في مجاالت الحياة السختمفة فتشطيع االنفعال ُيَسكغ الفخد مغ الشجاح في الحيا

مقابل أن القرػر في التشطيع االنفعالي يجعل الفخد أكثخ عدلة والمباالة، وأقل فاعمية في 
السجتسع ويجعمو يدتخجم أساليب ىخوبية في مػاجيتو لمسذكالت والزغػط، كسا أنو يؤدؼ إلى 

الالتي اضصخابات ومذكالت نفدية مختمفة، حيث وجج أن قمق االختبار يختفع لجػ الصالبات 
يدتخجمغ استخاتيجيات القبػل واالجتخار ولػم االخخيغ، في حيغ يشخفس لجػ الصالبات الالتي 
يدتخجمغ استخاتيجيات إعادة التخكيد االيجابي وإعادة التقييع، مسا يجل عمى اختالف مدتػػ قمق 

 (. 5092االختبار باختالف االستخاتيجيات السدتخجمة في مػاجية السػقف )محسػد،

إن ما تثيخه االستخاتيجيات الدمبية مغ انفعاالت تؤثخ عمى عسميات تعمع الصمبة ويطيخ ذلظ       
(. 5092مغ خالل تقميل سعة الحاكخة وتجاخل السعمػمات األمخ الحؼ يؤدؼ إلى فقجانيا )عؽيفي،

ار مسا يشعكذ ذلظ عمى السدتػػ التحريمي؛ فالصمبة الحيغ يدتخجمػن استخاتيجية المػم أو االجتخ 
يكػن تحريميع الجراسي مشخفس في حيغ يكػن التحريل أعمى لجػ الصمبة الحيغ يدتخجمػن 

 (. (Al-badareen,2016استخاتيجيات إيجابية مثل إعادة التقييع اإليجابي
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وبحلظ َيطيخ أثخ االنفعاالت الدمبية إذا لع يتع تشطيسيا بذكل جيج وذلظ عغ شخيق      
تي تؤدؼ إلى انفعاالت إيجابية تداعج في تعديد خرائز الصالب االستخاتيجيات اإليجابية وال

مثل التفاؤل وميارة حل السذكالت التي تؤدؼ إلى صسػده أمام التحجيات وتحقيق نجاحاتو 
. ويداعج الرسػد األكاديسي في تحقيق  Fredrickson,2003) ؛5092التعميسية )سمػم،

، مثل مذكمة اليجر التعميسي والتي تعتبخ مغ الشجاح فيػ يسكغ أن يحج مغ العجيج مغ السذكالت
السذكالت السعقجة والسؤثخة في فاعمية وكفاءة الشطام التعميسي مغ خالل ضاىختي الخسػب 
والتدخب، حيث بمغ عجد الصمبة السشحريغ أكاديسيًا بدبب تجني معجالتيع االكاديسية في جامعة 

ه 9341 –ه9349( لعام 225,9) ( وعجد الصمبة السشقصعيغ عغ الجراسة951,4الصائف )
وذلظ وفقًا لمبيانات الرادرة مغ عسادة القبػل والتدجيل بجامعة الصائف، األمخ الحؼ يجعل 
تعديد الرسػد األكاديسي يأتي كأحج الحمػل السقتخحة لمحج مغ اليجر التعميسي، حيث يعسل 

راسية، ويسكشيع مغ الرسػد عمى تذجيع الصمبة عمى التفػق ودفعيع نحػ تحقيق أىجافيع الج
التقجم رغع الزغػط الجراسية والشكدات ويداعجىع عمى التخصيط واستغالل وقتيع بالذكل 
الرحيح، وخفس مدتػػ القمق لجييع مسا يداعج ذلظ مغ رفع مدتػػ اإلنجاز 

 (. (Khalaf,2014,209لجييع
       و بذكل عام وبالخغع مغ أىسية الرسػد األكاديسي إال أنشا نالحع محجودية دراست      

(Fong ,2011,14 ُخرػصَا عمى مدتػػ بيئتشا العخبية، وذلظ في حجود بحث .)            
 واشالع الباحثة. 

مسا سبق يتزح لشا بأن ىشاك جػانب تحتاج إلى بحث ودراسة يحاول البحث الحالي االسيام     
ذ: ما عالقة استخاتيجيات فييا مغ خالل تحجيج مذكمة البحث في االجابة عغ الدؤال الخئي

تشطيع االنفعال معخؼيًا بالرسػد األكاديسي لجػ شالبات جامعة الصائف؟ ويتفخع مشو األسئمة 
 الفــخعية التـالية:

 ماىي أكثخ استخاتيجيات تشطيع االنفعال معخؼيًا شيػعًا لجػ شالبات جامعة الصائف؟  -9 
 الصائف؟ ما درجة الرسػد األكاديسي لجػ شالبات جامعة -5 
   خفيـًا ىــل تـػجـــج عـالقـــة ارتـباشـيـة بـيــغ االستـخاتيـجـيــات اإليـجــابـيـة لــتـشطــيـع االنفـعـال مـعـ -4 

 األكاديسي لجػ شالبات جامعة الصائف؟ والـرســػد
ػد نفعال معخؼيًا والرسىل تػجج عالقة ارتباشية بيغ االستخاتيجيات الدمبية لتشطيع اال -3 

 لجػ شالبات جامعة الصائف؟ األكاديسي
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ىل تػجج فخوق بيغ متػسصات درجات شالبات جامعة الصائف في مؿياس الرسػد  -2 
 -الـحالـة االجـتساعيـة -تبعًا لستغيخ الحالة االقترـادية واالجتساعية )الـدـكغ ألكاديســيا

 الـجخـل الذـيــــخؼ(؟
ف فـــي مؿياس الرسػد البات جامعة الصائىل تػجج فخوق بيغ متػسصات درجات ش -2 

 الدابع، الثامغ(؟ –تبعًا لستغيخ السدتػػ الجراسي )األول، الثاني  األكاديسـي
صائف فـي مؿياس الرسػد ىل تػجج فخوق بيغ متػسصات درجـات شالبات جامعـة ال -5 

 مقبػل(؟ -جيج -جيج ججاً  -تبعًا لستغيخ السعجل الجراسي )مستاز  األكاديسي
 أهجاف البحث:

اـمتعـخف عمـى أكـثخ استخاتيجيــات تشطيـع االنفـعال مـعخفيـًا شيـػعـًا لـجػ شـالبـات جـامعـة  -9 
 الـصـائف.

 التعخف عمى درجة الرسػد األكاديسي لجػ شالبات جامعة الصائف. -5 
عخؼيًا والرـسػد ل مـالـكذف عــغ العالقـة بيـغ االستخاتيجيات اإليجـابية لتشطيـع االنفعـا -4 

 لجػ شالبات جامعة الصائف.   األكـاديـسي
ـعـخفيـًا والرـسػد الـكذف عــغ اـمعـالقة بيـغ االستخاتيجـيـات الدمبيـة لـتشطيـع االنفـعـال م -3 

 لجػ شالبات جامعة الصائف. األكـاديـسـي
               ـصائــف امعـة الالــكـذــف عــغ الفــخوق بـيــغ مـتـػسـصـات درجـــات شالبــات ج -2 

  األكـــاديــســـي تبعــًا لــسـتغـيـخ الـحــالـة االقـتــراديـة واالجـتسـاعـيـة فــي مقيــــاس الـرسـػد
 الجخل الذيخؼ(. -الــحـالــة االجــتـسـاعــيــة -)الـــدكـــغ

لــصائـف فـي مــقـيـاس ــات جــامـعـة االـكــذـف عــغ الفــخوق بيـغ مـتـػسـصــات درجــات شـالب -2 
 الدابع، الثامغ(. –األكاديسي تبعًا لستغيخ السدتػػ الجراسي )األول، الثاني  الـرـسػد

ـصـائـف فــي مـقيــاس الـكذــف عــغ الـفخوق بيــغ مـتـػسـصـات درجـــات شــالبـات جـــامـعـة ال -5 
 مقبػل(. -جيج -جيج ججاً  -جل الجراسي )مستازاألكاديسي تبعًا لستغيخ السع الــرسـػد

 أهميت انبحث: 

كاديسي في البيئة العخبية، حجاثة مفيػمي استخاتيجيات تشطيع االنفعال معخؼيًا والرسػد اال -
 في حجود ما اشمعت عميو الباحثة. -الجراسات العخبية  ونجرة
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 (Garnefski,Kraaij, 2007معخفيــًا إعــجاد )ال تـقــشيـغ مـقـيــاس اسـتـخاتـيـجـيـات تشطيــع االنفعــ -
 ( وجعمو أكثخ مالءمة لمبيئة الدعػدية.9341وتعخيب )عفانة،

ي تعتبخ أضافة لمتخاث الديكػمتخؼ بشاء أداة لؿياس الرسػد األكاديسي في مخحمة الجامعة والت -
 وأثخاء لمسكتبة الشفدية العخبية.

 ـي تخكـد عمـى مكـامغ القػة فـي الصالب مـثل الرسـػد االـكــاديسـيزيـادة الـحـاجـة إلـى البحـػث الت -
 وتعدز مغ ادائو الجراسي، بجاًل مغ التخكيد عمى جػانب القرػر.

 :مرظمحات البحث
   استخاتيجيات تشظيم االنفعال معخفياCognitive Emotion Regulation 

Strategies  
خجميا الفخد بيجف معالجة وضبط االستثارة ىي الصخق السعخؼية الػاعية التي يدت       

 (. وتتسثل في االستخاتيجيات التالية:Garnefski,Kraaij,2007والسعمػمات االنفعالية )
ىـي األفــكــار التـي تــذـيـخ إلـى انـتـقـــاد الــفــخد لــحاتـو وتـأنيبـو  :Self-Blameلهم الشفذ          

فــي إشـــارة إلـى األفـكار  :Blame Othersلـهم اآلخخين تبة والتػبيخ. لـيـا مــثــل السحاسبة والسعا
التـي يمقــى المــػم فيـيا عمـى اآلخــخيـغ مغ قبل الفخد في محاولة لعجم تعخضو لمػم مغ قبل الحات. 

ىـي األفـكـار التي تـؤدؼ لقبـػل الػضع واالستدالم لسا حــجث والتـعايـر  :Acceptanceالتقبـل 
ىــي التفكيخ فــي : Refocus On planningعمى التخظيط  إعادة التخكيد إليجابي معو.ا

إعادة التخكيد اإليجابي  الـخصــػات الـــػاجب اتخاذىا لمتعامل مع الحجث الدمبي بذكل أفزل.
Positive Refocusing:  ،ىي القجرة عمى التفكيخ في خبخات إيجابية غيخ مختبصة بالحجث

ىػ  :Ruminationاالجتـخار غ التفكيخ في الحجث الدمبي الحؼ مخ بو الفخد. وذلظ بجاًل م
     تكـخار التفكيــخ فـي السذـاعخ واألفـكار الـسختبصـة بالحـجث الدــمبي واألسبـاب والتبـعـات

ىي تػليج تفديخات إيجابية : Positive Reappraisalإعادة التقييم اإليجابي الستعمقة. 
. وضـع االمـهر فـي مشظهرهـا الرحيـح دمبي معشى إيجابي لمشسػ الذخريتعصي السػقف ال

Putting Into Perspective : ىــي أفكـار تقـمل مــغ أىـسيـة الـحــجث عشـج مـقارنتـو بأحــجاث
ىــي أفكـار : Catastrophizingالترـهر الكـارثي أخــخػ أو أحــجاث حرــمت لألخــــخيغ. 

 رة وأثـخ الحــجث الدمبــي وتـؤكـج بػضـػح ىـػل ما مخ بو الفــخد.تـزخـع مـغ خصـــػ 
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وتعخف استخاتيجيات تشطيع االنفعال معخؼيًا إجخائيًا بأنيا الجرجة التي تحرل عمييا الصالبة     
( وتقشيغ Garnefski,Kraaij,2007مغ مؿياس استخاتيجيات تشطيع االنفعال معخؼيًا مغ إعجاد)

 ( درجة.990-42رجة الكمية والتي تشحرخ بيغ )الباحثة وتقاس بالج

  الرسهد األكاديسيAcademic Resilience   
ىػ قجرة الصالبة عمى تحقيق الشجاح الجراسي بالخغع مغ التحجيات السختمفة التي تػاجييا         

والتي تحػل دون غيخىا في ضخوف مساثمة مغ تحقيق الشجاح وؼيسا يمي تعخيف أبعاد الرسػد 
 اديسي التي اشتسل عمييا البحث الحالياألك

ىــي معـخفــة الـصـالبـة بشفديا وبـقـجراتــيا، ويـذتـسـل  :Self Esteemتقجيـخ الــحات  
الزبــط الجاخمـي معخفة نقاط القػة والزعف(.  –القجرات واالمكانيات  –عـمـى)مــدتــػػ الثقة 

The Locus Of Internal Controlلـصـالبـة فــي الــديـــصـــخة عمى انفعاالتيا : ىــػ قـــجرة ا
وافكارىا عشج التعخض لسػقف مـا مــثل ضبـط مدتػػ التػتخ فـي أوقـــات االخــتـبار ويذتسل 

الـسثابـخة ضبط التػتخ والقمق(.  –التفكيخ قبل اتخاذ القخار –تحسل السدؤولية –عمى)التحكع الحاتي
Persistence :ـػصػل لـيجف مــا، وحــب اإلنجــاز وتـذتســل عــمـىىـي الخغبــة فـي ال         

يـقـرـج بو الــسيارات  :planningالتخظيـط إنجاز السيام(.  –بحل الجيج  –اإلصخار  –)الجافع
ــيـجف ســػاء كــــان اليجف في مجال التعميع او أؼ مغ مجاالت  الـسـعـخفـيـة الـسدتـخجمـة لمــػصل لم

الكيسـة األكـاديسيـة الـػعـي التػجو نحػ اليجف(.  –الـتقييـع –ـل عمـى)التخـصيـط الحياة، ويذتس
Academic Value ىـي الشتائج اإليجابيـة الستعمقـة بالسجـال األكـاديـسي بالخغـع مسا قـج :

الـتػقـعـات  -تتعخض لو الصالبة مغ عقبـات وصعـػبـات، وتـذتسـل عمـى )االىتســام الـجراسـي
           الشتـائـج اإليــجابيـة مـثل تحقيــق درجــات عــاليــة(. –الـحـخص عـمـى التخـخج  –ـاليـة الـع

ىـــي الـسيارات السعـخؼية الـتي تدــتخجم عشـج وجـػد مـــذكـمــة  :Coping Styleأسـاليب السهاجهـة 
كدب الخبخة  –القبػل  –البحث عغ الحل –اليخوب –وتذتسل عمى )التعامل الجيج مع السذكمة 

ىــي درجـة التجيغ التي  :Religious Conscienceالـهازع الجيشـي والقػة مغ السػاقف(. 
تكـػن عمييا الصالبـة والتـي تػضفيا في سمػكياتيا وفي عالقتيا باآلخخيغ وعشج التعـخض ألحـجاث 

 –ادراك الـيـجف مــغ الـحيـــاة  –ـى هللا الـتـػكـل عم–تــفــاؤل  –سمبية، وتذتسل عمـى )القيـع الــجيـشيـة 
األفــخاد الـسحيصيغ بالـصالبة  :Relationshipsالعالقة باألخخين الـسـحــافــطـة عـمــى الـرـالة(. 
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 –استقخار اسخؼ  –ســػاء فــي الـسشدل أو الـجـامعـة أو غيخىــا وتذتسـل عمـى )دعـع اجتسـاعي
 تقاليـــج(. العـادات وال –عالقـــات جيـجة 

ويعخف الرسػد األكاديسي إجخائيًا بأنو الــجرجة اـمتـي تحـرل عمييـا الـصالبـة مـغ مــؿياس     
         الـرــسػد األـكاديسـي والـحؼ أعــجتـو البـاحثـة، وتقـــاس بالـجرجـة الكــميـة والتـي تشـحـرخ بيــغ 

 ( درجـــة.522 - 29)

 تغيخات البحثثانيا :االطار الشظخي لس
   السحهر األول: استخاتيجيات تشظيم االنفعال معخفيا 

 أهسيه استخاتيجيات تشظيم االنفعال معخفيا :
  تمعب استخاتيجيات تشطيـــع االنفعـــال معخفيـــًا دور السعـــدز لمرحـة اـمشفديـة، ودورًا وقـائيــــــًا  -9

 (Garnefski,et al,2002).ق واالكتئاب واالنتحارمــغ السذكالت الشفدية مثل القم لمـعـجيــــج

تعسل عمى تدييل الجور التكيفي لالنفعاالت، ويقرج بو الصخيقـة التي يعــجل بيا الـفــخد  -5
 ليدتجيب بصخيقة ذات مقبػلية ومتػافقة مع محيصو )بـمحديشـي، بـػسعيـــج، انفـعــاالتـــــو

5095،910 .) 

ع االنفعال معخؼيًا التشبؤ بالسذاكل االنفعالية عمى السجػ الصػيـــل يسكغ الستخاتيجيات تشطي -4
Garnefski,Kraaij,2007,147)      .) 

 تعخيف استخاتيجيات تشظيم االنفعال معخفيا : 
لـتـغـيـيـخ الــخـبــخة ( بأنيـا تـمظ االسـتـخاتيـجيـات التـي يـدـتخـجمـيا األفـخاد 5092أوضـح )الـخـػلـي،   
يسخون بيا أو يدتخجمػنيا لمتعبيــخ عــغ انفعاالتــيع مغ حيث القـــــــجرة والذــجة، وتتزســغ  تـيالــ

إيجابية تيـجف إلى زيادة أو الحفاظ عـمى السذاعـخ اإليـجـابـيـة كــــاسـتخاتـيجيـــة  ــــاتاستخاتيجيــــ
 إعــــــادة التقييــع الـسعـــخفـــــي

تــسـخكــد حــػل االسـتـجـابـة وتـــختـبــط بـقـمـة الـخـبــــــخة وضـعـف تـعــــخف وأخـخػ سـمبـيـة تـ
( ىي مجسػعو مغ أساليب 5095اإليجابية أو التعبيخ عشيا. ويعخفيا)الديج ، ـــخوتـسـيـيـــد الــسـذـاعــ

ظ لمحج مغ التفكيــخ التي يدتخجميا الفخد بعج التعخض ألحج األحجاث الحياتية الزاغصة وذل
التأثيخات االنفعاليــة الدمبية الشاتجة عــغ ىــحه االحــــجاث. كسا تعـخف بأنيـا الصـخق الـسعخفيـة 



 نهرة دخيل هللا عمي الحارثيأ/            استخاتيجيات تشظيم االنفعال معخفيا  
 خجيجة ضيف هللا ابخاليم القخشي/ أ. د
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 رررر

الـػاعيـة اـمتـي يـدـتخـجمـيا الفـــخد بيـجف مـعالجة وضبط االســتـثـارة والسعمػمات االنفعالية 
(Garnefski,Kraaij,2007 .) 

جيات تشطيع االنفعال معخؼيًا عمى عجة أمػر مشيا: مجػ مشاسبة وتعتسج فعالية استخاتي       
االستخاتيجية لمسػقف أو السذكمة التي يتعخض ليا الفخد؛ فكمسا كانت االستخاتيجية مشاسبة تسكغ 
الفخد مغ التحكع بانفعاالتو، ويداعجه ذلظ عمى حل السذكمة، بيشسا اختيار استخاتيجية غيخ 

(. بل 5092،45مة ويقمل مغ احتساالت الحل الشاجح ليا )سمػم،مشاسبة يفاقع مغ حجع السذك
استخجام استخاتيجية غيخ مشاسبة لمسػقف تعتبخ أحجػ اسباب صعػبات تشطيع 

. ومثال ذلظ استخجام إعادة التقييع في بعس السػاقف  (Gratz,Roemer,2004,6)االنفعال
أو في السػاقف التي مازالت تحت  التي تكػن فييا االنفعاالت قػية وفػرية وذات أساس إدراكي

 (.5095،912الديصخة ال يكػن ىػ الخيار األفزل)بمحديشي، بػسعيج،

كسا تػجج فخوق بيغ األفخاد عشج استخجام ىحه االستخاتيجيات والتي تعػد إلى مجسػعة مغ     
ػع ن –التقييسات  -الرالبة والتفاؤل  -األبعاد الذخرية  -العػامل مشيا التكػيغ الشفدي 

 (.5092،905نزج الفخد وعسخه )سمػم، -ومدتػػ الخبخة االنفعالية 

        ؼيسا تعػد الفخوق التـي تكــػن داخــل الفــخد نفدــو عــشج اختيــاره لالستخاتيجية إلــى عـجة    
 أمـػر مشيـــا: 

يكػن مغ سيػلة استخجام االستخاتيجية والحؼ يختبط بسدتػيات االنفعال؛ ؼبعس السػاقف  -9
ــتـقـيــيـع بـتـــأثـيــخ مــغ الــذــ األسيل ـجة اســتـــخـــجام اسـتـخاتـيـــجــيـة اإللـــيـاء بـالـــســقــارنـــة مــع إعـــادة الـ

 االنــــــفـعـــالـيـة. 

درجـــــة درجة تشاسب االستخاتيجيات مع الدياق والسػقـف الـــحؼ تـصـبـق فــيـو والــحؼ يــحــجد  -5
فـسـغ الـسـعـمـػم أن اسـتـخاتـيـجـيـة الـكـبـت تـتـخك آثـارا سـمـبـيـة عـمــى الـرـحة الشفدية  فـعـاليــتيا

 وتـؤدؼ إلـى زيــــــادة االضصخاب االنفعالي، ومع ذلظ نجج أنيا فعالة في الطخوف الصارئة.

ـات؛ يـسـيـل األفـــخاد إلــى اسـتـخــجام مـجــسـػعـــة واسـعــة درجــة التشــػيـع فــي اسـتـخـجام االسـتـخاتـيـجـي -4
 (.5092االستخاتيجيات في نفذ الػقت عشجما يػاجيػن األحجاث الزاغصة )سمػم، مـــغ
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 ( (Garnefski,Kraaij,2007استخاتيجيات تشظيم االنفعال معخفيا  وفقا  لسكياس 
مب استخاتيجية إعادة التقييع قـــجرات عقميـــة حيث تتص استخاتيجية إعادة التقييم اإليجابي: -1

التػجو لحل السذكــالت يــــــــؤدؼ لتقييــــع معخفــــي إيجابي يثيـــخ انفعاالت إيجابيــة  وجــج أن
( ومـغ معـانـي الــتقييـــع اإليـجـابــي معشى 5092،49الــسذكــمــة )سمـــػم ، تدـــــاعـج عـمى حـــل

بقــــػة التحــجؼ فـديـكـــــػن اعتقـــاده بأن ما يصـــخأ مغ تغيــــخات عمى  ـجؼ فــــإذا اتـدـــع الــفــــــخدالتحـــ
ويذكل فخصة لمشسػ والشزج ولــــيذ أمـــخا باعثـــًا عـــمى التيجيج  حيــاتو ىػ أمـــخ مثيـــخ وضـــخورؼ 

اربو الدابقة ويداعجه عمى التكيف الدخيع في مػاجية تج ولحلظ نجــــجه يدتســـخ في التعمع مـــغ
الـتفــاؤل لـجيـو في تقبل الخبخات الججيجة  أحجاث الحياة الزاغصة ويخـمق مذاعخ

 (.5095،50)حمػم،

رتبــــاط العقــمـــي تـعـتـبـخ شـكـل مـــغ اشكـــــال فظ اال اســـتخاتيجيـة إعــــادة التخكيــــد اإليجابـــي: -2
تيجف إلــى التقــميل مــغ التفكيخ في الحجث الفعمي لمتقميل مغ االنفعاالت الدمبية التــي و 

استجـابـة مفيــجة عـمـى الــسجػ القرــيخ، إال أنــيا عــمى الـســجػ الصػيل قج  ويسـكغ اعتبارىا
  (. (Garnefski,et al,2001,1315تعػق مغ مدألة التكيف

استــخاتـيجـية إعــــادة  مع تتعــارض استخاتيجية االجتخار الباحثة ان ػ تخ  :استخاتيجية االجتخار -3
التي يػجو فييا تخكيد الفخد نحػ الخبخات اإليجابية، كسا أنيا تؤدؼ إلى و  الــتـخكيـد اإليـجـابـــي

وشاقاتو التي قج تدتثسخ في نػاحي تشسػية عجه. وذلظ ألن  ىجر واستشداف لفكخ الفـخد
االنخخاط السعخفيـة التـي تـخكـد عـمى الـخبـخة االنفعالية  االجتـخار مـغ اسـتـخاتـيـجياتاستخاتيجية 

(. مســا Parkinson,Totterdell,1999) يسـاك فــي الــسثيـخ االنـفعاليوتأخـح شـكـل االنـ
( 5095بـاالجـتــــخار)اـمـدـيــج، الـسـختـبــصة ةـغ الـسذـكـــالت الـشـفــدـيــيــــؤدؼ إلــى ضــيػر الـعــجيـــــج مـ

إيجابية لمسػقف الحؼ يدتخجم ؼيو  ولمـتـقــمـيـل مــغ تـأثـيـخ ىـــحه االستخاتيجية يتــــع اضــافة معانــــي
  Hasking, et al, 2017,8)تكخار لألفـكـار الدـمـبية )

لػم الشفذ يعشي ذلظ : عشجما يحرل الفخد عمى درجة عالية مغ استخاتيـجيـة لـهم الـشفذ -4
مدتػػ إحداسو بالحنب والحؼ يسكغ أن يختبط بالعــجيج مغ السذكــــالت الشفديـة، وعشـــــج  ارتفاع

(. Garnefski,et al,2002,32درجــة المـػم يشخفس إحداس الفـخد بالحنب ) انخفـاض
فخد في ارتكابو انخفاض لػم الشفذ يؤدؼ ايزًا لسذكالت كتسادؼ ال وتـــخػ الباحثـــــة أن

بشفدو وبـاآلخـخيـغ، فاالعتــجال في اسـتـخـجامـيا ىي شــخيـقة فعــــالة  لألخصاء التي ُتمحق ضـــخراً 
 لالستفـــــادة مشيا كـــاسـتـخاتـيـجـيــة.
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ان ـتكـخار استخجام ىــــحه االستخاتيجيــــة قــج يتعارض مـــع  استـخاتيـجيـة لــهم اآلخـخين: -5
االجتساعيــــة التـــــي تخبصـشا بـاآلخـخيـغ مـثـــــل الـتدامــح والــحؼ نجـــجه ارتبــــط إيجابيًا  ــائـــزالخر

اإليجابية معخؼيًا بيشسا ارتبط سمبيًا باستخاتيجية لــػم اآلخخيغ كسا في دراسة  باالستخاتيجيــــــــات
  (. 5092)السشذاوؼ،

ان تقييع السػقف كسرجر تيـجيـج يـتـزـسـغ احـتـسـالـيـة وقـــػع  :استخاتيجية الترهر الكارثي -6
أو حــجوث الخدارة في السدتقبل، األمخ الحؼ يجعل السػقف مرجر خصخ، وأن  الزـــخر

ويــــػلج مذاعخ  لمتعامل مع السػقف يفػق مدتـــــػػ قجرات ومعخفة الفـــخد الجيج السصمــػب
          تقـيـيـع الـسـػقـــف كتحجؼ لمفخد يتزسغ تػقع حرػل الفائجة ــاسمبيــــة مثل القمــق، بيشس

         يعــػد بالفـــائــجة عمــى الفــخد ســـػاء مغ الشاحيــة  والشسػ مغ خالل السػقف، األمخ الــحؼ
 ػر بــاألمــل والتفـــاؤلالشفديــة كـاـمذـعـ بــحل الجــــيج، أو الشاحيــــــة الدمػكيـــة مثل الديــادة فـــي

(Putwain, et al,2017)الترػر الكارثي تتعارض مع  . وبــيـحا يـتـزـح أن اسـتـخاتــيـجــيــــة
  استخاتيجية إعـادة التقييع والتي تؿيع السػقف باعتباره تحجيًا.

قـيـقـــة ىــػ الشطـــخ بـسـػضػعيـة فــي حـ استخاتيجية وضع االمهر في مشظهرها الرحيـح: -7
الـدـمـبـيــــة واعتـبارىـــــا صغيـــخة وغـيــخ مـيســة يــــــؤدؼ إلــى زيـــــادة االنفعــــاالت  الـتـجـارب

التقــميـل مــغ استخجام استخاتيجيـــات الدمبيـــة يــــــؤدؼ إلــى خفـس  اإليـجـابيــة، فــي مقابــــــل
يعـتبــخ أســــاس التكيف الشاجح الحؼ يسيد الرامجون فــــي  وىــحا تجخبــة االنفعــاالت الدمبيــة،

 ,Teimourpour, et al,2015; Valadan) ضل الطخوف والتحجيات التي تػاجييع
Hashemi, 2016).  

تتصمب ىــــحه االستخاتيجيــــة قــــجرات عـقميــة مختمفة  استخاتيجية إعادة التخكيد عمى التخظيط: -8
يـع وتـفـكــيخ واتــخــاذ القـــخار، وتــتذـابـو ىـــــحا االستـخاتيجيــة مــع استخاتيجيــة حـــــل فـ مــغ

اتبــاع كــل مـشيـا خــصـــػات مشطسة لحل السذكمة. إال أن ميـــارة حل  الـسذكــــــالت فـــــي
عادة التخكيد عمى لالنفعال كسا ىػ الحال فــي استخاتيجية إ  السذكالت ال تتزسغ تشطيع

السفـارقات التي تخاىــا البـاحثـــة بيغ االستخاتيجيتيغ ىػ  (. ومـــغ5092،99التخصيــط )سمػم،
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الجانب السعخفي والدمػكي مــــغ وضـع  ان استخاتيجية حــل السذكالت تذتسل عمى
واســــع مــغ الـسـػاقــف، مـثـل  ــاقلإلجـــــخاءات وتـشـفيــحىــــا، كســــا أنيـا تـدـتخـــــجم عـمــــى نـصـ

اسـتـخاتيـجـية إعادة  الــســــػاقـــف التعميسيـــة إلكدـــاب الصالب ىــــحه السيـــارة، بيشســـا تـقـتـرــــــخ
 التخصيط عمى الجانب السعخفي والسػاقف التي بيا إثارة لالنفعاالت.

ــغ اعتبــارىا عـسـمـيـة جـيـــــجة فــي حـــــــــج ذاتيـــا، إال أن عمى الخغــع م اســتخاتيجيــة القبــــهل: -9
الســـختفعة أو السشخفزــة مشيا كـــعجم قجرة الفـــخد عمى تغييـــخ الػضع أو عــجم تقبمـو لــو  الــجرجـــــة

( Garnefski,et al,2002,32يختبط في ِكال الحالتيغ بعمع الشفذ الـسخضي) يـسـكـــــغ أن
إلى مديج مغ البحث والححر عشج تفديخنا ليحه االستخاتيجيـة  األمـخ الـحؼ يذيــخ

(Backus,2013,18.) 
  نفدي( -نسهذج )معخفي

             قامت الباحث بترسيع نسػذج في ضػء االشالع عمى االدبيات والجراسات     
        ع االنفعال معخؼيًا الدابقة ذات الرمة بالبحث الحالي حػل عالقة استخاتيجيات تشطي

 بالرسػد األكاديسي
 
 
 
   
 
 
 
 

 

 نفدي( -( نسهذج )معخفي2الذكل )

 

 

انعمهياث 

انمعرفيت 

مثم: 

انرقابت 

 انمعرفيت

 

 

استراتيجياث 

تنظيم 

االنفعال 

 معرفيا  

 مثم: إعادة 

  انتقييم

 

االنفعاالث 

 اإليجابيت

مثم: 

 انفرح 

 

 

انعوامم 

انوقائيت 

مثم: 

انتفاؤل 

انصالبت حم 

انمشكالث 

انعالقاث 

 اإليجابيت

 

 

انصمود 

 األكاديمي 

انموقف 

 انسهبي



 نهرة دخيل هللا عمي الحارثيأ/            استخاتيجيات تشظيم االنفعال معخفيا  
 خجيجة ضيف هللا ابخاليم القخشي/ أ. د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021يناير   –األول العدد  – 33اجمللد  144

 رررر

 وفيسا يمي شخح لهحا الشسهذج
  / العسميات السعخفية واستخاتيجيات تشظيم االنفعال معخفيا :1

جة تكسغ أىسية العسميات السعخؼية في كل مخحمة مغ مخاحل تعاممشا مـع الســػاقف السجيـ    
 وكيفيـة التفاعل معيا وذلظ مغ عجة نػاحي:

 يسكغ اعتبار السػقف سمبي مغ خالل تقييع الفخد لو.أوال : 
في السػقف الدمبي فإن التحيدات التمقائية الدمبية تسيل إلى التدايج وفي الػقت نفدو يتـع  ثانيا :

قائيا إلـى تخريز الجػانب اإليجابية لمسػقف، ففي حاالت القمق يسيل األفخاد تم تجاىــل
 اإلشارات الدمبية والتي تعتبخ خاصية إدراكية أساسية لمقمق. انتباىيــع إلـــى

إذا تـدايـجت الـتـحـيـدات الـدـمـبـيـة فـإن الـػضـائـف الـتـشـفـيـحيــة الـتـي تـدـاعــج فـي تـصـػيـخ  ثالثا :
ومــغ أمثمة   Parsons,et al,2016,298). استجابـات تكيؽية يتع تثبيصيا بذكل انتقائي )

  العسميــــات السعخفيــة:

إن العسل عمى رفع كفاءة الخقابة والتي تدتيـجف  Cognitive Controlالخقابة السعخفية      
الحاكخة العاممة يؤدؼ إلى زيادة تشطيع االنفعاالت اإليجابية، حيث ارتبصت الخقابة السعخؼية 

ا ارتبصت سمبيًا باستخاتيجية االجتخار كسا في نتائج دراسة باستخاتيجية إعادة التقييع بيشس
(Hoorelbeke,et al,2016 .) 

 / االستخاتيجيات اإليجابية لتشظيم االنفعال معخفيا  واالنفعاالت اإليجابية: 2
إن استخاتيجية إعادة التقييع وإعادة التخكيد اإليجابي ذات آثار جيجة عمى حل السذكالت لسا      

( األمخ 5092،45ىاتان االستخاتيجيتان مغ قجرة عمى إثارة االنفعاالت اإليجابية )سمػم، تتسيد بو
الحؼ يجعل مشيا وسيمة فعالة لتشطيع االنفعال وذلظ لألسباب التالية: ُتشطع االنفعاالت الدمبية 

ثل االنفعاالت اإليجابية ال تختبط بآثار االنفعاالت الدمبية م -الغيخ مخغػب فييا مثل القمق
االنفعاالت اإليجابية عامل وقائـي فـي الســػاقف الـسـجيــجة  -السذاكل الفديػلػجية أو الدمػكيـــة 

 (. (Troy,2012واالحــــجاث الزـاغـصـة وذلظ الرتــباشــــيا اإليجابي بالرحة الشفدية
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  / االنفعاالت اإليجابية والعهامل الهقائية:3
( والتي تشز عمى عجة فخضيات Fredrickson,1998ء لـ )وفقًا لشطخية التػسع والبشا     

 خاصة باالنفعاالت اإليجابية مشيا: 

أ( االنفعاالت اإليجـابيـة تـعسـل عـمـى تػسيــع انتبـاه األفــخاد وتفكـيخىــع، مثــل تحديغ مدتػػ   
 (.(Fredrickson,1998اختبارات التفكيخ اإلبجاعي  األداء في

أثخ االنفعاالت الدمبية مثل سخعة ضخبات القمـب وضغــط الــجم بذكــل ب( تعسل عمى تخاجع  
 ( (Fredrickson,2004,1371وىػ ما يدسى بالقجرة عمى االرتجاد لمػضع الصبيعي أســـــخع

اإليجابيـة تتــػســط العـالقـــة بيــــغ الرسػد )القجرة عمى التعافي( وأحجاث الحياة  فالسذاعخ
 (. (Ong,et al,2009اليػمية السخىقة 

جـ( ُتديع االنفعاالت اإليجابية في بشاء السػارد الذخرية لجػ الفخد مثل القجرة عمى حل   
وتكػيغ عالقات جيجة، وُتػجج شعػر بالتفـاؤل والــتــػجــو نــحـػ  السذكــالت،

ـرــسـػد األكاديسي وتــعــخف ىـــحه الــســػارد فـــي دراســـات الـ  (. (Fredrickson,2003الـيــجف
 "بالعػامل الػقائية". 

  / العهامل الهقائية والرسهد األكاديسي:4
في ىحا السجال أشارت دراسات عجيجة إلى مجسػعة متشػعة ومتفاوتة مغ العػامل الػقائية     

مثل تقجيخ الحات والتفاؤل والجعع االجتساعي وغيخىا مغ العػامل التي تعتبخ جدء مغ عسمية 
 .(Martin,Marsh,2003 ; Banatao, 2011;Rojas, 2015ومغ ىحه الجراسات )الرسػد 

وبيحا يتزح ومغ خالل الشسػذج ان االستخاتيجيات اإليجابية كيف ليا أن تؤدؼ إلى تعديد     
 الرسػد األكاديسي وكيف تحػل تمظ السػاقف إلى مرادر تعديد لقػة وإيجابية الفخد.  

 ديسيالسحهر الثاني: الرسهد األكا 
 تعخيف الرسهد األكاديسي: 

( ىػ التحريل التعميسي السختفع لمفخد بالخغع مغ وجػد عػامل السخاشخة 5099يعخفو )عصية، -
 تجل عادة عمى االداء األكاديسي السشخفس التــي

( بأنو قجرة الصمبة عمى التعامل بفعالية مع الشكدات والتحجيات (Fallon,2010 عخفو -
 ئة الجراسية مع مخور الػقت في البي والزغـــػط
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ُعخف ايزا بأنو الخرائز الشفدية واالجتساعية الستعمقة بالتقــجم الجراســي مثل التفــاؤل،  -
 (.                                    Cordero,2015والترسيع، والسيارات االجتساعية، والثقة، والحيمة ) والــثبــــــات

يج عمى الخغع مغ السحــغ في العسمية التعميسية مثــل الجرجــات ىػ التحريل الجراسي الج –
 (.  Mallick, kaur,2016ضغط االختبار، واإلجياد ) السشخفزــة،

 (.(Jowkar,et al,2011القجرة عمى التعافي مغ األداء األكاديسي السشخفس واالغتخاب  -

ـة عــمــى الــخغــع مــغ السذكــالت ىػ قجرة الستعمع عمى تحقيق الشجاح في دراستو الجــامـعيـ -
 (.5092التي تػاجيو في عسمية التعمع )السشذاوؼ،  والتــحـجيـات

 ومن العخض الدابق لتعخيفات الرسهد األكاديسي نالحظ ما يمي:                                     
ى الجػانب األكاديسيــة اختالف الدوايا التي تشاولتيا التعخيفات الدابقة إال أنيا تشز عم -9

بــالــخغــع مــغ الـذــجائــج مـثــل )التحريل الجيج، والـخـرـائــز الـشـفـدـيــة  اإليجــابيـــة
 واالجــتــسـاعـيــة اإليـجـابـيـــة(. 

                                                      ارتباط الرسػد األكاديسي تــارة بــالتــحـريل الجيج وأخخػ بالتحريل العالي.                      -5

يخػ البعس الرسػد بأنو التكيف الجيج رغع التحجيات والزغػط الجراسية، ويـخاه الـبـعــس  -4
بأنو االرتجاد مخة اخخػ مغ الػراء، ؼيسا يعتبخ التكيف الجيج واالرتجاد مغ الػراء  اآلخــــخ

لثالثة وىي: الشتائج الجيجة رغــع التيــــجيــجات، التعــامـل الجيــج مــع الرسػد ا نػعيغ مغ أنـــــػاع
  الرجمة واالرتجاد مغ السحغ. الـذــجة، االنـتـعــاش مـــغ

 : Risks Factorsعهامل الخظخ 
يخػ البعس أنو مغ السفيج التعخض لعػامل الخصخ شخط التحكع بيا، ألن ىحا الشػع مغ      

ى زيادة صسػد الفخد ويسكشو مغ التعامل الجيج مع الذجائج في السدتقبل، وأن السخاشخ يعسل عم
تجشب جسيع السخاشخ قج يكػن لو آثار سمبية باعتبار أن مدألة التجشب ليدت ىي الحل 

  .Shean,2015)؛  Edwards, Catling, Parry,2016األفزل دائسًا )
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ى أىسية معخفة التقجيخ الذخري لمسػقف وتججر اإلشارة عشج الحجيث عغ عػامل الخصخ إل      
مغ جانب مغ ىػ في وضع الخصخ نفدو، ألن معخفة تقجيخه يعكذ جدءًا مغ مجػ تأثخه بو 
وشخيقة تعاممو معو حيث ُقجمت أدلة عمى أن القجرة عمى الرسػد ليدت محجدة بشػعية الفخد أو 

 ,Yeage) التي يػاجـــيياسياقو بــل يسكغ أن تكػن أيزا نتيجــة لتفديخاتو عغ السحــغ 
Dweck,2012)  فــسا يـعتبـــخه شخــز بأنو مـػقف صعب قــج ال يكػن كحلظ بالشدبة آلخخ

(.(Anderson, 2015,19 

إن الفخوق االجتساعية واالقترادية والثقاؼية تعتبخ مغ  السدتهى االجتساعي واالقترادي: -
والتي تعسل عمى تصػر العجيج مغ أكثخ عػامل الخصخ انتذارًا ضسغ الدياق التعميسي 

الرخاعات والتحجيات بالشدبة لمصمبة الحيغ ىع في مدتػػ اقترادؼ مشخفس حيث انيع أكثخ 
           (.Alva, Padilla,1995,1;8عخضو لمخسػب أو التدخب مقارنة باألسخ السدتقخة اقتراديًا)

ساية والفخص التحفيدية وذلظ يطيخ مغ خالل زيادة عػامل السخاشخ ومحجودية عػامل الح
(Engle, Black,2008,245 وبالخغع مغ ىحا فيشاك شمبة يكػنػن في وضع اقترادؼ .)

مشخفس، ويحققػا نجاحًا أكاديسيًا حتى في ضل وجػد عػامل الخصخ األخخػ والتي تحجث 
 نتيجة لتجني حالتيع االقترادية فيؤالء لجييع صسػد أكاديسي، وقج يبخر ذلظ ما ذكختو لػثخ

Luthar  بأن عػامل الخصخ وعػامل الحساية ليدت ىي األضجاد لمستغيخ نفدو فالحكاء السختفع
أو الػضع االقترادؼ واالجتساعي السختفع قج يعسالن كعػامل خصخ وليذ كعػامل وقاية 
          فاألفخاد الحيغ يتستعػن بحكاء مختفع قج يكػنػن أكثخ حداسية لقزايا مجتسعيع 

        (. أما عغ  (Shean,2015,14;15ثخ عخضة لمسذكالت والرعػباتوبالتالي ىع أك
عالقة الػضع االقترادؼ واالجتساعي بالرسػد فيي في تبايغ فقج ذكخت نتائج دراسة 

(Koban Koç, 2016 بعجم وجػد عالقة بيغ السدتػػ االقترادؼ واالجتساعي والسعجل )
اجتساعية واقترادية مشخفزة يتعمسػن في وقت التخاكسي. ألن األفخاد الحيغ يأتػن مغ خمؽيات 

مبكخ كيؽية التعامل مع التحجيات، بالتالي يربحػن أكثخ خبخة ويتعمسػن كيؽية تجــشــب 
 (. Mokoena,2010السخــاشــخ بـذكـــل أفـــزـــل )
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 : Protective Factorsالعهامل الهقائية 
بشفدو، متزسشا اإليجابيات التي تجعػه وىػ تقجيخ عام يزعو الفخد لشفدو و  تقجيخ الحات: -

( وفي ىحا 5099الحتخام ذاتو، والدمبيات التي ال تقمل مغ شأنو بيغ اآلخخيغ )عصية ،
٪ مغ الصمبة بأن اعتقادىع اإليجابي في قجراتيع عمى إحجاث التغييخ 15الخرػص ذكخ 

  (.Morales,2014,95كان عشرخًا أساسيًا في نجاحيع )

            : ىي سيصخة الفخد وتحكسو في أفعالو، فيخػ أن نتائج أفعالوخميوجهة الزبط الجا -
تعػد إلى قجرتو وإرادتو وليدت عمى الرجفة أو عمى اآلخخيغ "ضبط خارجي" 

        ( فػجػد ضبط داخمي لجػ الصالب قج يؤثخ عمى تحريمية 91؛9345،95)العفارؼ،
غ مجيػد سيؤدؼ لشتائج إيجابية وذلظ عغ شخيق مػاصمتو لمجراسة وأن ما يبحلو م

((Driscoll, 2006,5. 

: تعشي االنزباط الحاتي واالستعجاد لسػاصمة الكفاح مغ أجل إعادة التػازن في حياة السثابخة -
الفخد بعج السحشة، وتختبط ارتباشًا وثيقًا بااللتدام في أداء العسل واستسخارية التػجو نحػ اليجف 

(. حيث تعتبخ دافعية Ryan, Caltabiano,2009, 42جؼ )والقجرة عمى رؤية الػضع كتح
  GPA (Herrero,2014). اإلنجاز أقػػ مشبئ لمسعجل التخاكسي

        : ىي مقجار ما يعتقج الصالب بأن ما يتعمسو في السجرسة مفيج وميعالكيسة األكاديسية -
ع مـــغ معـــدزات الرســـػد بالشدبة لو حيث وجج أن الؿيسة األكاديسية والتخكيــد عمــى التعمــ

  (. وأن االىتسام بالتعميع العالي ىػ أفزل مؤشخ,Martin,2003) Marshاألكــاديــســـي 
        عمى التحريل فيؤالء الصمبة لجييع حافد داخمي ويكػن أدائيع التعميسي ذا مغدػ 

 االختبارلمػصػل ألىجافيع وحخصػىع عمى حزػر السحاضخات لتحقيق األداء الجيج في 
Fayombo, 2011).) 
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         : يذسل الخعاية مغ ِقبل الػالجيغ أو األقـخان أو الــسعمسيغ فالصالب تقجيم الجعم والخعاية -
الــــحؼ ُتقــــجم لـو الخعاية يذعـخ بــأن لجيــو شخرــًا ييتــع بـو ويدتسع لو ويتحجث إليــة 

((Hashim,et al,2016 خؼ ىػ أىع عامل وقائي يؤثخ عمى حيث يعتبخ الجعع األس
الرسػد وأن عػامل الخصخ التي مرجرىا األسخة تؤثخ تأثيخًا مباشخًا في تشسية القجرة عمى 

(. وان الصمبة الحيغ يعيذػن مع كـــــال الػالجيغ أكثخ صسػدًا (Rojas,2015,65الرسػد 
 . (Lee,2009مــغ الصمبة الــحيغ يعيذــػن مـــع أحــج الــػالجيغ )

( ان البعج الجيشي مغ أكثخ األساليب 5092،42،: أوضحت دراسة)الحػاسالهازع الجيشي -
استخجامًا في التعامل مـع الزغػط ويسكــغ تفديــخ ذلظ ىػ لسا تحػيو الثقافة العخبية مغ 
تسدظ بالؿيع الجيشية واإليسان بقزاء هللا وقجره، حيث يتع المجػء إلى هللا شمبًا لمخحسة والعػن 

( فقج أضيخ Parinyaphol,Chongruksa,2008والربخ عمى الذجائج، وفي نتائج دراسة)
الصمبة السدمسػن في كمية الجراسات اإلسالمية مدتػػ متػسصًا في الرسػد عشج مقارنتيع 
بالتخررات األخخػ، وذلظ ألن الصمبة الحيغ تخررػا في قدع الجراسات اإلسالمية شعخوا 

 معشًى لمحياة والحؼ أعصاىع معشػيات عالية عشج مػاجيتيع ألؼ محشة.  بااللتدام الجيشي ووججوا

في ندبة عجد كبيخ مغ الصمبة نجاحيع إلى  مكانة العػامل الػقائية الذخرية،وتتزح        
صفاتيع وسساتيع كستعمسيغ والتي كانت األساس في زيادة أدائيع لمعسل الذاق والسثابخة والذعػر 

( وما (Astudillo,2015,51انػا يحققػن الشجاح ويشجحػن أكاديسيا أم ال بالديصخة في ما إذا ك
تخاه الباحثة بأن الخكيدة األولى لرسػد اؼ فخد ىي العػامل الػقائية الذخرية وأن الرسػد البج 
مغ أن يشبع مغ الفخد ذاتو أواًل ثع مغ السحيصيغ بو الحؼ يجعسػن صسػده، وفي ذلظ يحكخ 

ن العشرخ األىع في الرسػد ىع األشخاص السحيصػن ا (5094،595جالفتـاح،عبـــػاد،)عبــجالجــ
           بو، فػجػد شخز واحج مدتجيب وميتع يسكغ أن يحجث فخقًا في إيجاد صفات الرسػد

 .أو غيابيا
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 ( (Bonanno,2004نسهذج 
 فيسا يمي عخض ألبخز الشقاط السهسة حهل القجرة عمى الرسهد:

تذيخ البحػث الخاصة بأحجاث الفقج والعشف والتعخض ألحجاث تيجد حياة ئع: الرسهد أمخ شا -
الفخد إلى أن الغالبية العطسى مغ ىؤالء األفخاد لع تطيخ لجييع أعخاض مدمشة لالضصخابات، 
في مقابل أن في بعس الحاالت يَطيخ نػع مغ األداء الرحي الحؼ يجل عمى الرسػد، 

٪( مـــغ 92٪( إلــى )90ــدمــغ تسيــل إلــى أن تحـــجث فــي )حيث وجج أن حاالت االكتئاب الـس
٪( أو أكثخ مغ أفخاد العيشة تعخضيع 20األفـــخاد الحيــغ تعخضػا لمفقج، في حيغ مثمت )

 (.(Bonanno,2004لسدتػيات مشخفزة ندبيًا مغ االكتئاب وانخفاض في مدتػػ األداء 

كاستخاتيجية إعادة التقييع لمحجث الدمبي لمرسهد: التشظيم االنفعالي من الخرائص الهامة  -
 (.(Mancini,Bonanno,2006مغ خالل تفديخات إيجابية لمتقميل مغ تأثيخه الدمبي 

 الرسهد الشفدي والعسخ: 
             تأثيخًا سمبيًا أقل لإلجياد  إن الرسػد عسمية ديشاميكية وقج أضيخ كبار الدغ     

 ظ ويسكغ اعتبار العسخ عامل وقائيغخ مشيع سشًا وبحلاليػمي مقارنة بسغ ىع أص
Hay,2010,1143) Diehl,.) 

 الرسهد األكاديسي والتحريل الجراسي: 
ـــــي عالقـــالجراسي ى إن العالقة بيغ الرسػد األكاديسي والتحريل ػد ـــؤدؼ الرســـة تبادلية حيث يــ

غ ــة أخخػ يسكــ( ومغ جي5092ابخ،عمي،إليو دراسة )ج حؼ أشارتـــإلى مدتػػ تحريمي جيج وال
جرة ـــي بشاء القـــلي فيػ يداعج في ضج الذجائج وبالتاــــعامل وقائ ع بسثابةــــل السختفـــــاعتبــار التحري

الرسػد    عمى
ps.phe.org.uk//Resilience_in_schools_health_inequalihttps://fingerti  

  
  )السحهر الثالث: السخحمة الجامعية )مخحمة الذباب 
يتبمػر في ىحه السخحمة التخرز ويتزح ويديخ نحػ االستقخار في السيشة، ( الشسه العقمي:  1)

االختيار والحكع  فقجرة اتخاذ القخارات والتفكيخ لشفدة بشفدة تدداد. ويتزح ذلظ مغ خالل
والثقة في الشفذ واستقاللية في التفكيخ والحخية في االستكذاف دون الخجػع كثيخًا إلى 

  (.9352اآلخخيغ، والتفخيق بيغ السخغػب والسعقػل وبيغ الػاقعي والسثالي )العسخية،

https://fingertips.phe.org.uk/Resilience_in_schools_health_inequali
https://fingertips.phe.org.uk/Resilience_in_schools_health_inequali
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والتي  ىشاك مجسػعة مغ ديشاميات تحقيق الشزج االنفعالي مثل الػاقعية( الشسه االنفعالي: 2) 
تعشي تقميل التذػية االنفعالي في اإلدراك والتفديخ وردود الفعل لمػاقع، تقبل السدؤولية وىي 
تقػية مفيػم الحات وزيادة الفعالية عغ شخيق العسل السشطع، تحسل االحباط والفذل والطخوف 

التحكع  غيخ السػاتية واالستسخار في بحل الجيج لمػصػل إلى اليجف، التجرج في رد الفعل وىػ
( ومغ 9352،524في شجة السذاعخ والدمػك بسا يتفق مع كل ضخف عمى حجة )العسخية،

عالمات الشزج االنفعالي: القجرة عمى ضبط الشفذ في السػاقف التي تثيخ االنفعال، والبعج 
الشطخة الػاقعية إلى الحات فال يبالغ في تقجيخ نفدو وال يغسصيا حقيا  -عغ التيػر واالنجفاع 

القجرة عمى حل السذكالت  -يرل بحلظ إلى درجة التقميل مغ شأنيا والتيػيغ بياحتى 
 امتالك فمدفة لمحياة تخشج الدمػك وتػجو االحكام -واتخاذ القخارات دون االعتساد عمى غيخه

 (.9414،29)الذيباني،
 ثالثا : البحهث والجراسات الدابقة

 خاتيجيات تشظيم االنفعال السحهر األول: البحهث والجراسات التي تشاولت است
 معخفيا  وعالقته ببعض الستغيخات: 

          إلى معخفة العالقة بيغ استخاتيجيات( ,Dahlen,2005) Martinىجفت دراسة       
          ( مغ شمبة425التشطيع االنفعالي السعخفي واالكتئاب والقمق، وشبقت عمى عيشة بمغت )

             مؿياس استخاتيجيات التشطيع االنفعالي السعخفيالسخحمة الجامعية، استخجم فييا 
(Garnefski,et al,2001)  ،وتػصمت الشتائج إلى وجػد ارتباط ايجابي بيغ كاًل مغ الغزب

والتػتخ، والقمق، واالكتئاب باستخاتيجيات لػم الحات والترػر الكارثي واالجتخار ولػم االخخيغ، 
إيجابيًا باالكتئاب والتػتخ ويسكغ التشبؤ باالنفعاالت الدمبية مغ ؼيسا ارتبصت استخاتيجية القبػل 

 خالل انخفاض في مدتػػ استخاتيجية اعادة التقييع.

بجراسة ىجفت إلى الكذف عغ أكثخ االستخاتيجيات السعخؼية  (2012)الديج،ؼيسا قام       
ة بيغ استخاتيجيات تشطيع استخجمًا في تشطيع االنفعال لجػ السخاىقيغ والخاشجيغ، ومعخفة العالق

االنفعال والقمق واالكتئاب، استخجم فييا الباحث استبيان االستخاتيجيات السعخؼية لتشطيع االنفعال 
Garnefski,et al,2001) تعخيب الباحث، ؼيسا تػصمت الجراسة إلى الشتائج التالية أكثخ )
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الشحػ التالي: إعادة التقييع، التقميل االستخاتيجيات السعخؼية لتشطيع شيػعًا بيغ السخاىقيغ ىي عمى 
مغ أىسية األحجاث الدمبية، االجتخار، التعاير، التخصيط، إعادة التخكيد اإليجابي، لػم الحات، 
لػم اآلخخيغ، الترػر الكارثي لألحجاث الدمبية، أما أكثخ االستخاتيجيات السعخؼية شيػعًا بيغ 

التقميل مغ أىسية األحجاث، التعاير، االجتخار، الخاشجيغ فيي وفق التختيب التالي: التخصيط، 
إعادة التخكيد اإليجابي، إعادة التقييع، لػم الحات، الترػر الكارثي لألحجاث الدمبية، لػم 
اآلخخيغ، كسا وججت عالقة ارتباشية مػجبة بيغ االستخاتيجيات الدمبية وكاًل مغ القمق 

يجيات اإليجابية وكاًل مغ القمق واالكتئاب، بيشسا واالكتئاب، وعالقة ارتباشية سالبة بيغ االستخات
 ال تػجج عــالقــة بيــغ التعايــر والقمق واالكتئــــاب.

التي ىجفت لمكذف عغ الفخوق في قمق االمتحان تبعًا  (2016)محسهد ، دراسة      
 الستخاتيجيات التشطيع االنفعالي، والكذف عغ إمكانية التشبؤ بقمق االمتحان مغ خالل

( وتحــجدت االداة باستبيـــان 920استخاتيجيات الصالبات في التشطيع االنفعالي وبمغ عجد الصالبات )
(، ؼيسا كذفت الشتائج Garnefski,et al,2001استـــخاتيجيـــات الــتـشـطيـــع االنفعــالــي الــسعــخفـــي )

استخجام استخاتيجيات )القبػل،  ان الصالبات ذوات السدتػػ السختفع مغ قمق االمتحان يسمغ إلى
االجتخار، الترػر الكارثي، لػم االخخيغ(، في حيغ ان الصالبات ذوات السدتػػ السشخفس مغ 
قمق االمتحان يسمغ إلى استخجام استخاتيجيات )لػم الحات، إعادة التخكيد اإليجابي، إعادة التقييع، 

باختالف استخاتيجيات التشطيع  ووضع مشطػر(، مسا يجل عمى اختالف مدتػػ قمق االمتحان
االنفعالي السدتخجمة في مػاجية مػقف قمق االمتحان، ويسكغ التشبؤ بقمق االمتحان مغ خالل 

 استخاتيجيات التشطيع االنفعالي.

  السحهر الثاني: البحهث والجراسات التي تشاولت الرسهد األكاديسي وعالقته
 ببعض الستغيخات: 

التعخف عمى دور الرسػد في العالقة بيغ العػامل  (Barend,2004)واستيجفت دراسة       
( مغ شالب الدشة الثالثة بقدع عمع الشفذ في جامعة 923الجيسػغخاؼية والتكيف األكاديسي لجػ )

( ؼيسا أشارت الشتائج إلى Pretorius, 1998ويدتخن كيب، استخجمت الجراسة مؿياس الرسػد )
ل الذيخؼ والعسخ بالرسػد، وبيغ العسخ والتكيف وجػد عالقة إيجابية بيغ كل مغ الجخ

االكاديسي، فالصالب األكبخ سشًا أكثخ انزباط ذاتي ولجييع تػجو نحػ أىجافيع ؼيسا يتعمق بالتعميع 
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العالي، كسا وججت عالقة ارتباشية بيغ كاًل مغ السعجل التخاكسي والتكيف األكاديسي بالجخل 
  الذيخؼ.

الكذف عغ عػامل الرسػد  (Parinyaphol, Chongruksa,2008)وتشاولت دراسة       
وعػامل الػقاية الستعمقة باليػية العخؾية، والتحريل، والتخرز الجراسي، والتختيب بيغ أفخاد 

 ( شالبًا وشالبة مغ جامعة االميخ سػنقكال واستخجم مؿياس الرسـػد9939االسخة لجػ)
(grotberg,2000) فخاد العيشة بجرجة جيجة مغ الرسػد، تػجج وجاءت الشتائج كسا يمي: تستع أ

فخوق عمى مؿياس الرسػد يعدػ لستغيخ التحريل لرالح الصمبة األعمى تحرياًل، وتػجج فخوق 
مختفع، متػسط، ى لإعمى مؿياس الرسػد يعدػ لستغيخ التخرز حيث تع ترشيف الرسػد 

فحرت دراسة  مشخفس، وجاءت في السدتػػ الستػسط كمية الجراسات اإلسالمية. ؼيسا
lee,2009))  العالقة بيغ الرسػد والتحريل الجراسي لجػ الصالب السعخضيغ لمخصخ

( شالب وشالبة، ؼيسا كذفت الشتائج ان 500كانخفاض الجخل، وتكػنت عيشة الجراسة مغ )
الصمبة كانػا عمى درجة عالية مغ الرسػد، وارتبط الرسػد إيجابيًا بالسعجل، وان الصمبة الحيغ 

 ن مع والجييع أكثخ صسػدًا مغ الصمبة الحيغ يعيذػن مع أحج الػالجيغ.يعيذػ 

في دراستو التعخف عمى العالقة بيغ التعخض لمعشف  (Mokoena,2010وقج تشاول )     
( مغ شمبة الجامعة، 599( لجػ )SESوالرسػد بالشػع والحالة االجتساعية واالقترادية )

( وتػصمت الجراسة إلى أن (Friborg, et al, 2001يغ وتسثمت األداة في مؿياس الرسػد لمبالغ
انخفاض السدتػػ االقترادؼ واالجتساعي يقتخن بديادة التعخض لمعشف، ؼيسا لع تكغ ىشاك 
عالقة بيغ انخفاض السدتػػ االقترادؼ واالجتساعي بالرسػد. وعغ دراسة 

(Solomon,2013) سترػر التي سعت لمكذف عغ العالقة بيغ الرسػد واالجياد ال
(، IPIP( مغ شمبة الجامعة، واألدة السدتخجمة مؿياس الرسػد )925والتحريل، وبمغت العيشة )

بيغ الرسػد والتحريل الجراسي، وانو كمسا زاد   وأشارت ابخز الشتائج إلى وجػد عالقة إيجابية
 ترػر لإلجياد. عسخ الصالب كمسا اصبح اكثخ صسػدًا و أقل

( التعخف عمى العالقة بيغ السخونة اإليجابية 2016جابخ،عمي،) ؼيسا استيجفت دراسة        
( شالب بقدع التخبية الخاصة مدار 23وكاًل مغ قمق االختبار، والتحريل األكاديسي لجػ )

إعاقة عقمية، مغ السدتػػ الثالث إلى السدتػػ الدابع، استخجم فييا مؿياس السخونة اإليجابية 
(، وأشارت ابخز الشتائج إلى وجػد عالقة إيجابية بيغ 5090لمذباب الجامعي )دمحم عثسان،
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السخونة والتحريل األكاديسي، في حيغ تبيغ عجم وجػد فخوق في السخونة والتحريل تبعًا 
 لمسدتػػ الجراسي، مع امكانية التشبؤ بجرجة التحريل مغ خالل السخونة اإليجابيــــة. 

ى معخفة مدتػػ الرسػد الشفدي لجػ شمبة ( دراسة تيجف إل2016الظالع ،كسا أجخػ )       
الجامعة اإلسالمية بغدة، والكذف عغ الفخوق في الرسػد تبعًا لستغيخ الشػع والتخرز 

( في السدتػػ األول والخابع ومؿياس الرسػد 322والسدتػػ الجراسي، وتكػنت العيشة مغ)
عغ تستع شمبة  ( تخجسة الباحث، وقج اسفخت الشتائجConnor, Davidson, 2003الشفدي)

الجامعة بجرجة مختفعة مغ الرسػد الشفدي، كسا أضيخت الشتائج عجم وجػد فـــخوق فـــي الرسػد 
 تبعًا لستغيخ السدتـــػػ الجراســي.

دراسة ىجفت إلى التعخف عمى عالقة الكفاءة االجتساعية  (2017)سالم،واجخػ         
( شالبًا 90سع، وتكػنت عيشة الجراسة مغ )بالرسػد األكاديسي لجػ الصالب الرع وضعاف الد

         وشالبة صع وضعاف سسع بجامعة السمظ سعػد، واستخجم فييا مؿياس الرسػد األكاديسي
)مغ إعجاد الباحث(، وأضيخت الشتائج وجػد عالقة ارتباشية بيغ الكفاءة االجتساعية والرسػد 

لمسعجل التخاكسي. وعغ دراسة األكاديسي، ال تػجج فخوق في الرسػد األكاديسي تعدػ 
( والتي استيجفت الكذف عغ مدتػػ الرسػد الجامعي والكذف عغ الفخوق تبعًا 2018)مديخ،

( مغ الصمبة بجامعة 502لستغيخ)التخرز، الشػع، الرف الجراسي(، وتألفت العيشة مغ)
شتائج إلى تستع القادسية، استخجم فييا مؿياس الرسػد الجامعي )إعجاد الباحثة(، وأشارت ابخز ال

شمبة الكمية بالرسػد، مع وجػد فخوق بيغ متػسصات درجات الرسػد الجامعي تبعًا لمرف 
 الجراسي لرالح شالب الرف الخابع.

  السحهر الثالث: البحهث والجراسات التي تشاولت استخاتيجيات تشظيم االنفعال
  معخفيا  وعالقتها بالرسهد الشفدي واألكاديسي:

( إلى فحز العالقة Subramanian, Nithyanandan, 2007ت دراســــــة )ىـــجفـ        
بيغ استخاتيجيات تشطيع االنفعال معخؼيًا والرالبة والتفاؤل، ومعخفة الفخوق في استخجام 

( مسا رسبػا في اختبارات الثانػية إال انيع واصمػا 920االستخاتيجيات واشتسمت العيشة عمى )
( Garnefski,et al,2002فييا استبيان تشطيع االنفعال معخؼيًا) تعميسيع بعج ذلظ واستخجم

كذفت الشتائج وجػد عالقة ارتباشية بيغ االستخاتيجيات اإليجابية بالرالبة والتفاؤل، بيشسا تػجج 
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عالقة سمبية بيغ استخاتيجية الدمبية بالرالبة والتفاؤل، مسا يعشي ان السخاىقيغ ذوو الرالبة 
ذكل كبيخ عمى االستخاتيجيات الدمبية، بيشسا ذوو الرالبة السختفعة مغ السشخفزة اعتسجوا ب

  السخاىقيغ يسيمػا إلى استخجام استخاتيجيات إيجابية.

( لسعخفة قجرة استخاتيجية إعادة التقييع السعخفي في التكيف Troy,2012وىجفت دراسة )      
جال والشداء الحيغ تعخضػا مؤخخًا ( مغ الخ 999عمى السجػ الصػيل لإلجياد، وبمغ حجع العيشة )

لحجث مجيج) كالػفاة أو الصــالق أو الفرــل مغ الػضيفة( وتػصمت الجراسة إلى ان استخاتيجية 
إعادة التقييع تداعج في التكيف عمى السجػ الصػيل لإلجياد، مع االخح بعيغ االعتبار نػع 

بحثت في أثخ استخاتيجية إعادة  ( والتي Rizki, 2016ودراسة ) ؼ يتعخض لو الفخد.الطخف الح
( ؼيسا تػصمت الشتائج إلى ان 945التقييع والقسع عمى صسػد الدجيشات، والبالغ عجدىغ)

استخاتيجية إعادة التقييع يسيل إلى استخجاميا الدجيشات الالتي لجييغ صسػد مختفع، بيشسا تدتخجم 
زة عمى الرسػد، ويسكغ تحجيج أثخ استخاتيجية القسع مغ قبل الدجيشات المػاتي لجييغ قجرة مشخف

والجانب الجيشي    %(، وان استخاتيجية إعادة التقييع49االستخاتيجيات عمى الرسػد بسا ندبتو )
 ,Valadanواحتخام الحات عػامل تؤثخ عمى قجرة صسػد الدجيشات. ؼيسا قامت دراسة )

Hashemi, 2016 وساشة تشطيع ( بتحجيج العػامل السؤثخة عمى صسػد اليتيسات، ودور
فتاة  (590ػد، وتكػنت عيشة الجراسة مغ)االنفعال معخؼيا ؼيسا بيغ أنساط األبػة واألمػمة والرس

يتيسة في إيخان، وقج اوضحت نتائج الجراسة ان استخجام استخاتيجيات تشطيع االنفعال اإليجابية 
يؤدؼ إلى زيادة  والتقميل مغ استخجام االستخاتيجيات الدمبية في الطخوف السعيذية الرعبة

٪ مغ التبايغ في 30مدتػػ الرسػد، كحلظ اوضحت الشتائج عغ إمكانية تفديخ ما ندبتو 
 مدتػػ صسػد اليتيسات مغ خالل استخاتيجيات تشطيع االنفعال وأساليب تعامل الػالجيغ.

( Mestre, Núñez-Lozano, Gómez-Molinero, Zayas, Guil,2017) ودراسة      
معخفة العالقة بيغ استخاتيجيات تشطيع االنفعال معخؼيًا والرسػد، وتكػنت العيشة والتي استيجفت 

سشة، وجاءت أبخز الشتائج ان القجرة  92 -94( مخاىقًا ؼيسا تخاوحت أعسارىع مابيغ 923مغ )
عمى التشطيع االنفعالي مؤشخ ىام عمى صسػد السخاىقيغ، حيث يسكغ تعديد مدتػػ صسػدىع 

قجرتـــــيع عمـــى إعادة تقييـــع السػاقف برــػرة إيجابيــة، ؼيسا ال تػجــج عالقة بيغ مغ خالل تشسيـــة 
 الرسػد والعسخ. 

( العالقة بيغ استخاتيجيات تشطيع االنفعال Pendergast,2017كحلظ أوضحت دراسة )    
ة بالسخحمة ( شالبًا وشالب952والرسػد واألداء األكاديسي والتػتخ، حيث ُأجخيت الجراسة عمى )
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(، وذكخت Connor‐Davidson,2003الجامعية، وتكػنت أدوات الجراسة مغ مؿياس الرسػد )
أبخز الشتائج إمكانية التشبؤ بالرسػد عغ شخيق استخاتيجية إعادة التقييع السعخفي، بيشسا ارتبط 

سعجل الرسػد سمبيًا باستخاتيجية القسع، ؼيسا وججت عالقة ارتباشية بيغ مدتػػ الرسػد وال
( التي كان اليجف مشيا معخفة ما إذا كان الرسػد كدسة يتشبأ Zhu,2017التخاكسي. ودراسة )

بالقجرة عمى التشطيع االنفعالي )إعادة التقييع والقسع( في ضػء العسخ والشػع والعخق والحالة 
-95( شالب جامعي تتخاوح أعسارىع مابيغ 543االجتساعية واالقترادية وتكػنت العيشة مغ )

سشة، ؼيسا أوضحت الشتائج إلى أن الرسػد كدسة يتشبأ باستخاتيجية إعادة التقييـع بسا ندبتو  40
 %، بيشسا لع يتشبأ الرسػد كدسة باستخاتيجية القسع.59

 تعقيب عام عمى البحهث والجراسات الدابقة:
  معخؼيًا والرسػد ال تػجـــج دراســـة عخبيـــة تشاولت العالقة بيغ استخاتيجيات تشطيع االنفعال

 األكاديسي وذلظ في حجود اشالع الباحثة.
   نجرة الجراسات االجشبية التي جسعت بيغ استخاتيجيات تشطيع االنفعال معخفيــًا والرســـػد

 األكاديســـي.
 ( شالبًا 500عجد أفخاد العيشة في الجراسات التي تشاولــت فئــة الصمبـــة تحــجيجًا لـــع يتجــاوز )

( شــالــب جامـــعـــي، في 543( والتـــي تكــــػنــت مـــغ )Zhu,2017ة، مـــاعـــــجا دراســـة )وشالب
( شالبة، مسا يعصي مديج مغ الجقة في نتائج 304حـيغ تـكـػنت عيشة الجراسة الحالية مغ )

 الــجراسة الـحاليــة

 ستخاتيجيــات اإليجــابـيــة اتفقت نتائج الجراسات عمى وجػد عالقة إيجابية بيغ الرسػد واال
 ;Mestre,et al,2017; Pendergast,2017لـتشطيــــع االنفعال معخؼيًا مثل دراسة )

Zhu,2017 .) اتفقت معطع نتائج الجراسات عمى وجػد عالقة سمبية بيغ الرسػد كسا
 (. Rizki,2016واالستخاتيجيات الدمبية لتشطيـع االنفعال معخؼيًا مثل دراسة )

 البحث:فخوض 
ال تـــػجج عالقــة ارتباشية دالة احرائيًا بيغ درجات شالبات جامعة الصائف في مؿياس  .9

 االستخاتيجيات اإليجابية لتشطيع االنفعال معخؼيًا ودرجاتيغ في مؿياس الرسػد األكاديسي. 
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ال تـــػجج عالقــة ارتباشية دالة احرائيًا بيغ درجات شالبات جامعة الصائف في مؿياس  .5
 ستخاتيجيات الدمبية لتشطيع االنفعال معخؼيًا ودرجاتيغ في مؿياس الرسػد األكاديسي. اال

ال تػجج فخوق دالة احرائيًا بيغ متػسصـــات درجــات شالبـــات جــامعــة الصـــائف فـــي مقيـــاس  .4
الجتساعية الحالة ا -األكاديسي تبعًا لستغيخ الحالة االقترادية واالجتساعية)الدكغ  الرســــػد

 الجخل الذيخؼ(. –
ال تـــػجـــج فــــخوق دالــة احرائيـــًا بيــغ متػسصــات درجـــات شالبــات جامعـة الصائف في  .3

الدابع،  –األكاديسي تبعًا لستغيخ السدتػػ الجراسي )األول، الثاني  مؿياس الرسػد
 الثامغ(.                      

حرائيــًا بيــغ متػسصـــات درجـــات شالبــات جامعـــة الصـائف في ال تـــػجــج فـــخوق دالـة ا .2
 مقبػل(. -جيج -جيج ججاً  -مؿياس الرسػد األكاديسي تبعًا لستغيخ السعجل الجراسي )مستاز

 تهرابعا : مشهج البحث واجخاء
 :استخجم السشيج الػصفي والحؼ يتشاسب مع أسئمة و فـــــخوض البحـث الحالي.مشهج البحث 
 :يتكـــػن مـــغ شالبـــات جامعـــة الصــــائف بسخحمـــة البكــالػريػس  مجتسع وعيشـــة البحــث

العيشة  وتع اختيار نػع العيشة العذػائية واشتسمت عمى: ىـ.9341 -9349الجامعي  لمعــــام
( شالبة في الدشة األولى بكمية العمػم لمتعخف عمى 40االستصالعيـة: التي تكػنت مغ )

( شالبـــة، 304الخرائز الديكػمتخية ألدوات البحث، العيشة األساسيــة: بمغت اجســااًل )
( شالبة مغ 500( مـغ شــالبات الـدشة األولى بالسدتػػ )األول، الثاني( و)504بػاقـــع )

 شالبات الدشة الخابعة بالسدتػػ )الدابع، الثامغ(.
 ة كسا يمي:تهزيع أفخاد العيشة حدب الخرائص الجيسهغخافي  

 تهزيع العيشة األساسية حدب الدكن مع (:1ججول)

 االنحخاف السعياري  الحدابي الستهسط الشدبة السئهية التكخار الدكن مع م

 0.49229 3.0259 %92.3 433 الػالجيغ ) األب و األم معًا ( 1
 0.44931 4.1359 %5.2 90 األب 2
 0.42543 3.0252 %5.5 49 األم 3
 0.32525 3.0551 %3.3 99 غيخىع 4

 0.38429 4.0581 % 100 403 السجسهع
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 (: تهزيع العيشة األساسية حدب الحالة االجتساعية2ججول)

 (: تهزيع العيشة األساسية حدب الجخل الذهخي 3ججول)

 (: تهزيع العيشة األساسية حدب السدتهى الجراسي4جول)ج

 االنحخاف السعياري  الستهسط الحدابي الشدبة السئهية التكخار الحالة االجتساعية م

 0.49012 3.0224 %15.4 455 عدباء 1
 0.39235 4.1205 %5.5 49 متدوجة 2
 0 0 %0.0 0 أرممة 3
 0 0 %0.0 0 مصمقة 4

 0.38429 4.0581 % 100 403 السجسهع

 الشدبة السئهية التكخار الجخل الذهخي  م
الستهسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 0.45554 3.0953 %55.9 91 ريال 40000أقل مغ  1
 0.45224 3.0291 %54.9 12 ريال 50000ى أقل مغ ريال إل 40000مغ  2
 0.35592 3.0394 %99.3 53 ريال 900000ريال إلى أقل مغ  50000مغ  3
 0.45425 3.0590 %92.9 29 ريال 930000ريال إلى أقل مغ  900000مغ  4
 0.45511 3.9059 %50.2 94 ريال فأكثخ 930000مغ  5

 0.38429 4.0581 %100 403 السجسهع

 االنحخاف السعياري  الستهسط الحدابي الشدبة السئهية التكخار السدتهى الجراسي م

 0.45135 4.2905 %1.5 41 األول 1
 0.32252 4.2594 %30.2 923 الثاني 2
 0.45099 4.3232 %3.2 99 الدابع 3
 0.30495 4.2393 %32.5 995 الثامغ 4

 0.42143 3.5460 %100 403 السجسهع
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 (: تهزيع العيشة األساسية حدب السعجل الجراسي5ججول)

 (: تهزيع العيشة األساسية حدب العسخ6ججول)

 
  :أدوات البحث 

 Scale Cognitive(CERSالنفعـــال معخفـيـــا  )تقشيــن مـقيــاس استــخاتيجيــات تشظيـــم ا /أوال  
:Emotion Regulation Strategies      ( إعـــــجادGarnefski, Kraaij, 2007 )

                                                          (. 9341وتــعـــخيـــب  )عفانة،

صالبة بعج السخور بسػقف سمبي، ىػ معخفة ما تفكخ ؼيو الالهـجف من السكياس ووصفه:  -
( 1( عبــارة تـع صيـاغــتيا جـسيــعًا برػرة إيجابيـة، مػزعـة عـمى )42يتكــػن الـسـقيــاس مــغ )

( استخاتيجيــات إيجابيــة )إعادة 2( عبـــارات مشيــا )3أبعــاد )استخاتيجيــات( يـتـزـسـغ كــل ُبـعــج)
وضع األمػر في  -التخكيد عمى التخصيـط  -تخكيد اإليجابي إعادة ال -التقييع اإليجـابــي 

 االنحخاف السعياري  الستهسط الحدابي الشدبة السئهية التكخار السعجل الجراسي م

 0.41542 3.0599 %9.3 43 9.53إلى  9.00مغ  1
 0.42559 4.1252 %53.9 15 5.53إلى  9.52مغ  2
 0.30005 3.0225 %32.3 995 4.31إلى  5.52مغ  3
 0.45939 3.9122 %59.9 92 3.00إلى  4.20مغ  4

 0.38429 4.0581 % 100 403 السجسهع

 االنحخاف السعياري  الستهسط الحدابي الشدبة السئهية التكخار العسخ م

 0.30331 3.0252 %32.1 991 سشة 50 – 91 1
 0.43559 3.0314 %51.9 950 سشة 55 – 59 2
 0.41055 3.0323 %91.2 51 سشة 53 – 54 3
 0.30912 3.9241 %4.2 93 سشة 52 – 52 4
 . 3.2225 %0.5 9 سشة فأكثخ 55 5

 0.38429 4.0581 %100 403 السجسهع
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 -االجتخار  –( اسـتــخاتـيجــيــات سـمـبيــة )لــػم اآلخخيغ 3التقبــل(، و) –مشطػرىا الرحيح 
 لــػم الشفذ(. –الترػر الكارثي 

 
 الخرائص الديكهمتخية لسكياس استخاتيجيات تشظيم االنفعال معخفيا : 

 : Validityأوال : الرجق 
( مغ الستخرريغ 1( بحداب صجق االختبار مغ خالل عخضو عمى )9341قام )عفانة ، -

عمع الشفذ، كسا استخجم االتداق الجاخمي ووجج أن جسيع ؾيع معامالت االرتباط دالة  فــــــي
( استخجم ايزًا صجق السقارنات الصخؼية حيث بمغت ؾيســـة 0002 -0009مدتػػ ) احرائيًا عشج

(Z )(.0002( وىي دالة عشج مدتػػ )30194مان ويتشي ) الختبار 
 

 صجق السكياس في البحث الحالي بسا يمي: -
 أعزاء مغ ( عزـــػاً 93تع عـــخض السقيـــاس في صػرتو األوليـــة عمى ) أ( صجق السحكسيـــن: 

متــأكــــج مــــغ: ( جامعات سعػديــة وذلظ ل2التـجريذ والستخرز فـــي عمع الشفــــذ مـــغ) ىيئة
العبارة لمبعج وصياغتيا المغػية وفـــي ضـــػء آراء السحكسيـغ ومالحطاتيع تع  مــجػ انتســاء

 عمى صياغة بعس العبارات. إجخاء بعس التعجيالت
الرجق العاممــي لالستخاتيجيــات اإليجابيـــة لتشطيـــع االنفعــال معخفيـــــــًا: ب( الرــجق العاممي: 

مــغ ذلظ تــع استخــــجام التحميل العاممي االستكذافي باستخجام شخيقة السكػنات  مــتحقـــــقل
والججول التالي يػضح قيــع  (Varimax) تجويخ العػامل باستخــجام شخيقة األساسيـة ومــغ ثع

تشطيع االنفعال التبايــغ السفدــخ لسقيــــــــاس االستخاتيجيات اإليجابية ل الجحور الكامشة وندبة
 .(40معخؼيًا )ن=
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 (: قيم الجحور الكامشة وندبة التباين السفدخ لسكياس االستخاتيجيات اإليجابية7ججول)
 (30لتشظيم االنفعال معخفيا  )ن=

 العهامل
 الجحور السدتخمرة من عسمية التحميل الجحور الكامشة األولية

 لتباين السفدخ التخاكسي %ندبة ا الكيسة ندبة التباين السفدخ % الكيسة

1 9.954 42.323 9.954 42.323 
2 9.350 51.415 9.350 22.925 
3 0.559 93.222 0.559 90.305 
4 0.232 90.109 0.232 19.492 
5 0.343 9.292 0.343 900.000 

 يالحع مغ الججول الدابق أن ناتج قدسة الجحر الكامغ لمعامل األول عمى العامل الثاني      
(، مسا يذيخ ٕالى وجػد سسة سائجة لمسؿياس وىحا يعشي تحقق افتخاض ٔاحادية البعج 5ٔاكبخ مغ )

 لسؿياس االستخاتيجيات اإليجابية لتشطيع االنفعال معخؼيًا.
الرجق العاممي لالستخاتيجيات الدمبية لتشطيع االنفعال معخؼيًا: لمتحقق مغ ذلظ تع استخجام  -

باستخجام شخيقة السكػنات األساسية ومغ ثع تجويخ العػامل  التحميل العاممي االستكذافي
( والججول التالي يػضح ؾيع الجحور الكامشة وندبة التبايغ Varimaxباستخجام شخيقة )

 (.40السفدخ لسؿياس االستخاتيجيات الدمبية لتشطيع االنفعال معخؼيًا)ن=
 الستخاتيجيات الدمبية(:قيم الجحور الكامشة وندبة التباين السفدخ لسكياس ا8ججول)

 (30لتشظيم االنفعال معخفيا  )ن=

 العهامل
 الجحور السدتخمرة من عسمية التحميل الجحور الكامشة األولية

 ندبة التباين السفدخ التخاكسي % الكيسة ندبة التباين السفدخ % الكيسة

1 9.950 32.205 9.950 32.205 
2 9.951 59.542 9.951 54.535 
3 0.299 92.551 0.299 91.059 
4 0.341 90.151 0.341 900.000 
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يالحع مغ الججول الدابق أن ناتج قدسة الجحر الكامغ لمعامل األول عمى العامل الثاني      
(، مسا يذيخ ٕالى وجػد سسة سائجة لمسؿياس؛ وىحا يعشي تحقق افتخاض ٔاحادية البعج 5ٔاكبخ مغ )

 يع االنفعال معخؼيًا.لسقيــاس االستخاتيجيات الدمبية لتشط
 : Relabilityثانيا : الثبات 

            ( بحداب الثبات لمسقيــاس مغ خــالل التجــدئة الشرفيــة وتبيـــغ9341قام )عفانة، -
            (، كســا 00515 - 00304ثبات ابعاد السؿياس تخاوحت بيـــغ ) ان قيـــع معـامــالت

            تخاوحت ؾيع معامالت الثبات ألبعــاد السقيــاس بيــغ  خونبــاخ حيـــثاستخـــجم معامــل الفــا ك
معامالت االرتباط دالة وأن السؿياس يتستع  (. وبيــحا يتزــح أن جسيـــع00591 – 00491) 

 بجرجة مشاسبة مغ الرجق والثبات.
خونباخ والتجدئة تع حداب الثبات بصخيقتي الفاكثبات السكياس في البحث الحالي :   -

 ( يػضح ذلظ1الشرؽية، والججول)
 (: السجسهع الكمي لثبات األداة9ججول)

    
ي ويالحع أن أداة البحث تتستع بؿيسة ثبات جيجة ومقبػلة، مسا يجعػ إلى الثقة في الشتائج الت 

 سيتع التػصل إلييا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السجسهع الكمي لمسكياس األداة

 0.503 معامل الثبات الفاكخونباخ
 0.259 التجدئة الشرفية
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بعج تصبيق السؿياس عمى العيشة  :Internal Consistencyثالثا : االتداق الجاخمي 
(، تع حداب االتداق الجاخمي لمسؿياس باستخجام معامل االرتباط بيخسػن 40االستصالعية )ن=

 غ ذلظ( يبي90بيغ درجة العبارة والجرجة الكمية لمبعج الحؼ تشتسي إلية، وججول)
 عج الحي تشتسي إلية(: معامل االرتباط بين درجة العبارة والجرجة الكمية لمب  10ججول)    

 عج األولالب  
 59 91 90 9 العبارة

 **0.35 **0.32 **0.31 **0.32 معامل االرتباط

 البعج الثاني
 51 50 99 5 العبارة

 **0.32 **0.42 **0.39 **0.30 معامل االرتباط

 لثالبعج الثا
 40 59 95 4 العبارة

 **0.35 **0.33 **0.34 **0.35 معامل االرتباط

 البعج الخابع
 49 55 94 3 العبارة

 **0.39 **0.32 **0.42 **0.45 معامل االرتباط

 البعج الخامذ
 45 54 93 2 العبارة

 **0.32 **0.33 **0.39 **0.31 معامل االرتباط

 البعج الدادس
 44 53 92 2 العبارة

 **0.43 **0.32 **0.35 **0.39 معامل االرتباط

 البعج الدابع
 43 52 92 5 العبارة

 **0.32 **0.34 **0.31 **0.45 معامل االرتباط

 البعج الثامن
 42 52 95 9 العبارة

 **0.35 **0.35 **0.32 **0.39 معامل االرتباط

 البعج التاسع
 42 55 99 1 العبارة

 **0.33 **0.25 **0.39 **0.42 معامل االرتباط

  = α 0.01االرتباط دال إحرائيا  عشج مدتهي داللة  **

االرتباط بيغ درجة العبارة والجرجة  معامالت ؾيع جسيع أن نجج الدابق الججول في وبالشطخ      
( ومغ ثع تع  0.09)ومدتػػ الجاللة (0.25 -0.45) بيغ الكمية لمبعج الحؼ تشتسي إليو تخاوحت

 ( يبيغ ذلظ 99حداب معامل االرتباط بيخسػن بيغ أبعاد السؿياس والجرجة الكمية، وججول)
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 الكمية والجرجة أبعاد السكياس درجة بين االرتباط (: معامل11ججول)

السؿياس والجرجة  يتزح مغ الججول الدابق أن جسيع ؾيع معامالت االرتباط بيغ أبعاد     
 السؿياس. صجق عمى يذيخ ( وىحا0.542 -0.031الكمية لمسؿياس تخاوحت بيغ )

 :Scale (ARS) Academic Resilienceمكياس الرسهد األكاديسي / ثانيا  
 )إعجاد الباحثة(.

 ؾياس درجة الرسػد األكاديسي لجػ شالبات جامعة الصائف. الهجف من السكياس: -
: تػصمت الباحثة بعج السخاجعة واالشالع إلى ثسانية مغ األبعاد يبشى عمييا وصف السكياس -

 -الؿيسة االكاديسية  -التخصيط  –السثابخة  -الزبط الجاخمي  -السؿياس ىي:  تقجيخ الحات 
( عبـــارة، 55العالقة باألخخيغ. بمغ عجد العبارات ) -الػازع الجيشي  -أساليب السػاجية 

بعزيــا ُمرــاغة برػرة إيجابية واألخخػ برػرة سمبية، ثع عخضو عمى سعــادة الـسذــخفــة، 
         ـــاص والخبــخة والبالــغ عجدىع ومــغ ثــع عمى مجسـػعة مـغ السحكسيـــغ مـغ ذوؼ االخـترــ

         ( محكسًا مغ خسـذ جامعات سعػدية، تـــع تػزيع السؿياس فييا بالصخيقتيغ الػرقي 93)
 والبخيج االلكتخوني. 

 التاسع الثامن الدابع الدادس الخامذ الخابع الثالث الثاني األول عجالب  
الجرجة 

 الكمية

1  0.434 0.355 0.031 0.451 0.439 0.439 0.392 0.395 0.201 
2   0.553 0.491 0.493 0.545 0.491 0.495 0.021 0.245 
3    0.455 0.425 0.422 0.425 0.230 0.410 0.255 
4     0.229 0.395 0.454 0.424 0.422 0.319 
5      0.542 0.455 0.419 0.452 0.259 
6       0.459 0.432 0.422 0.349 
7        0.351 0.442 0.230 
8         0.325 0.250 
9          0.252 
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سحكسيـــغ، أصبــح عــجد إعــجاد السقيـــاس فــي صػرتــو الشيائيــة: بعــج عخضــو عمــى الدــادة ال      
 ( عبـــارة مػزعــة عمــى األبعاد الثسانيـــة.  29السؿياس) ـخاتفقـ

 الخرائص الديكهمتخية لسكياس الرسهد األكاديسي:
 تع حداب صجق السؿياس بسا يمي::  Validityأوال : الرجق 

 ىيئة أعزاء مغ ( عزػاً 93)خض السؿياس في صػرتو األولية عمىتع عأ( صجق السحكسين:
في عمع الشفذ، وذلظ لمتأكج مغ مجػ انتساء العبارة لمبعج وصياغتيا التجريذ والستخرريغ 

%( فأكثخ مغ السحكسيغ، وفي ضػء آراء 92)ع قبػل كل عبارة أخحت ندبة أتفاقالمغػية، وت
 السحكسيغ تع إعادة صياغة بعس العبارات، وححف بعزًا مشيا، وإضافة عبارات اخخػ.

خجام التحميل العاممي االستكذافي باستخجام شخيقة لمتحقق مغ ذلظ تع است ب( الرجق العاممي:
والججول التالي  (Varimax) السكػنات األساسية ومغ ثع تجويخ العػامل باستخجام شخيقة

 يػضح ذلظ
 (30(: قيم الجحور الكامشة وندبة التباين السفدخ لسكياس الرسهد االكاديسي )ن=12ججول)

 العهامل
 سدتخمرة من عسمية التحميلالجحور ال الجحور الكامشة األولية

 ندبة التباين السفدخ التخاكسي % الكيسة ندبة التباين السفدخ % الكيسة

1 3.401 24.923 3.401 24.923 
2 0.959 90.991 0.959 23.524 
3 0.559 1.903 0.559 54.925 
4 0.222 2.142 0.222 90.514 
5 0.200 2.531 0.200 95.034 
6 0.454 3.229 0.454 19.504 
7 0.425 3.329 0.425 12.929 
8 0.405 4.941 0.405 900.000 

يتزــح مـغ الشتائـــج الــػاردة فـي الجــجول الدابـق أن ناتــج قدســة الجــحر الكامغ لمعامل األول     
وىــحا يعشــي  ( مســا يذيــخ ٕالــى وجــػد سسـة سائجة لمسقيــاس؛5عمــى العامـل الثانــي ٔاكبــخ مــغ )

 تحقـق افتخاض ٔاحادية البعج لسؿياس الرسػد االكاديسي.
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تع حداب ثبات مؿياس الرسػد بصخيقة الفاكخونباخ والتجدئة : Relabilityثانيا : الثبات 
   ( يػضح ذلظ95الشرؽية، والججول)

 لثبات األدة (: السجسهع الكمي12ججول)

 
 

    
 نتائجو. ويسكغ االعتساد عمى تستع السؿياس بؿيسة ثبات جيجة يدتشتج مغ الججول الدابق      

 : Internal Consistencyثالثا : االتداق الجاخمي 
جاخمي ( تع حداب االتداق ال40بعج تصبيق السؿياس عمى العيشة االستصالعية )ن=     

إليو،  تشتسي الحؼ لمُبعج الكمية باستخجام معامل االرتباط بيخسػن لؿياس درجة العبارة والجرجة
 وؼيسا يمي بيان ذلظ:

 والجرجة درجة العبارة لسكياس الرسهد األكاديسي بين االرتباط (: معامل14ججول)       
 إليه تشتسي الحي لمب عج الكمية

 السجسهع الكمي       األداة

 0.945 ات الفا كخونباخمعامل الثب  
 0.901 التجدئة الشرفية

تقدير 

 الذات

     04 04 11 7 1 العبارة

معامل 

 االرتباط
48000** 48010** 48001** 48047* 48001**     

الضبط 

 الداخلي

     04 04 17 14 0 العبارة

معامل 

 االرتباط
48070** 48010** 48000** 48001** 48004**     

 المثابرة

    00 00 04 00 10 11 العبارة

معامل 

 االرتباط
48000** 48040** 48040** 48041** 48001** 48074**    

 التخطيط

   07 00 10 14 17 4 1 العبارة

معامل 

 االرتباط
48071** 48014** 48070** 48040** 48040** 48000** 48047**   

القيمة 

 األكاديمية

    00 00 14 10 14 10 العبارة

معامل 

 االرتباط
48017** 48004** 48004** 48000** 48047** 48000**    

 أساليب

 المواجهة

   01 00 01 10 11 10 0 العبارة

معامل 

 االرتباط
48010* 48014** 48000** 48040** 48074** 48041** 48077**   

الوازع 

 الديني

    01 07 00 10 0 0 العبارة

معامل 

 االرتباط
48000** 48011** 48000** 48000** 48000** 48014**    

العالقة 

 باالخرين

 01 00 00 01 10 10 11 10 0 العبارة

معامل 

 االرتباط
48040** 48041** 48004** 48000** 48007** 48074** 48001** 48017* 48010** 
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 α=0.01** االرتباط دال إحرائيا  عشج مدتهي داللة 
 α=0.05* االرتباط دال إحرائيا  عشج مدتهي داللة   

رتباط بيغ درجة ارتباط العبارة بالجرجة يتزح مغ الججول الدابق أن جسيع ؾيع معامالت اال     
(، وىي دالة إحرائيًا عشج مدتػػ  0.209 -0.439الكمية لمبعج الحؼ تشتسي إليو تخاوحت بيغ)

(، ومغ ثع تع حداب معامل االرتباط بيخسػن بيغ أبعاد السؿياس 0 ,02( ومدتػػ )0 ,09)
 والجرجة الكمية وؼيسا يمي بيان ذلظ:

 تباط بيخسهن بين أبعاد السكياس والجرجة الكمية(: معامل االر 15ججول)

يتزح مغ الججول الدابق أن جسيع ؾيع معامالت االرتباط بيغ أبعاد السؿياس والجرجة        
   تستع السؿياس بجرجة جيجة عمى ( وىــحا يــجل0.995- 0.502)الكمية لمسقيــاس تخاوحــت بيغ 

 مـغ الرــجق
 عـمى )مختفـع – متػسـط – ضعيـف(إلى  الرسػد األكاديسي درجات وقامت الباحثة بتقديع 

 3=  9-2           :التالي الشحػ
                3÷ 4  =9.4  

 الثامن الدابع الدادس الخامذ الخابع الثالث الثاني  األول الب عج
 الجرجة

 الكمية

1  0.202 0.295 0.299 0.424 0.230 0.355 0.519 0.595 

2   0.240 0.220 0.313 0.220 0.352 0.559 0.545 

3    0.242 0.225 0.231 0.254 0.524 0.990 

4     0.249 0.224 0.250 0.403 0.995 

5      0.339 0.391 0.549 0.599 

6       0.292 0.559 0.595 

7        0.502 0540 

8         0.205 
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 وإذا )5.4إلى  9مــغ  (كــان الستػسـط اإذ ـفضعي يسالرسػد األكادي مدتػػ  يربح وبحلظ     
               الستػسط مدتػػ الرسػد متػسط، وإذا يكػن  (4.25إلى  5.43الستػسط )مغ 

 .الـرـســػد مــختفـع مدـتــػػ  ( يكػن 2إلى  4.29)مغ 

  أقل االف ريال تقخيبًا باعتباره  4000كسا قامت الباحثة بتقديع الجخل الذيخؼ وفق فارق
 ( يطيخ ذلظ92يتمقاه الفخد في سمع الخواتب، وججول)تب را

 
 (: تقديم الجخل الذهخي 16جول )ج

  لمسخحمةؼيسا اعتسجت الباحثة في تقديع السعجل وفق ُكتيب الئحة الجراسة واالختبارات 
  الجامعية والقػاعج التشفيحية لجامعة الصائف

التكخار، الشدب السئػية، الستػسط الحدابي، االنحخاف األساليب اإلحرائية السدتخجمة في البحث: 
معامل الفاكخونباخ، التجدئة الشرؽية، الستػسط السخجح، معامل االرتباط  ،صجق العاممي السعيارؼ،

 بيخسػن، اختبار التبايغ األحادؼ والتبايغ الستعجد، اختبار شيؽيو. 

 

 

 التقجيخ الخاتب

 مشخفس ريال000,4أقل مغ 

 أقل مغ الستػسط ريال50000ريال إلى أقل مغ 40000مغ 

 متػسط ريال900000ريال إلى أقل مغ 50000مغ 

 لستػسطأعمى مغ ا ريال930000ريال إلى أقل مغ 900000مغ 

 مختفع ريال فأكثخ930000مغ 
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 نتائج البحث وتفديخها خامدا :

 نتائج التداؤل األول وتفديخها: 

االنفعال معخؼيًا شيػعًا لجػ عيشة  يشز التداؤل األول ماىي أكثخ استخاتيجيات تشطيع    
 البحث. ولإلجابة عمى ىحا التداؤل تع استخجام الستػسط السخجح واالنحخافات السعيارية لسعخفة

( يػضح 95ماىي أكثخ استخاتيجيات تشطيع االنفعال معخؼيًا شيػعًا لجػ عيشة البحث، والججول )
 تشازليًا. ذلظ حيث تع تختيب العبارات حدب ؾيسة الستػسط السخجح

(: الستهسط السخجح واالنحخاف السعياري لتحجيج أكثخ استخاتيجيات تشظيم االنفعال 17ججول )
 (403معخفيا  شيهعا  لجى عيشة البحث)ن= 

رقم العبارة في  م
الستهسط  العبارة السكياس

 السخجح
االنحخاف 
عج الحي تشتسي الب   الجرجة  السعياري 

 إلية

 إعادة التقييع دائسا 0.910 3.45 تجعمشي شخرًا أقػػ. السػاقف التي تحجث لي 92 1
 إعادة التقييع غالباً  9.005 3.92 .والسػاقف االحجاث مغ مدتفادة دروس اتعمع 2 2

 السػقف مع التعامل امكاني كيؽية في افكخ 93 3
إعادة التخكيد  غالباً  0.155 3.90 .افزل بذكل

 عمى التخصيط

 االجتخار غالباً  0.110 3.02 مخني مغ أحجاث. أفكخ بكيؽية االحداس بسا 4 4

وضع االمػر في  غالباً  9.099 3.03 .سػءاً  أكثخ بتجارب يسخون  االخخيغ أن اعتقج 92 5
 مشطػرىا الرحيح

 في سػءاً  أكثخ اشياء ىشاك بأن نفدي اقشع 43 6
وضع االمػر في  غالباً  9.939 3.00 الحياة

 مشطػرىا الرحيح

7 
إعادة التخكيد  غالباً  9.092 4.11 .بيا مخرت التي تمظ أجسل مغ أشياء في أفكخ 3

 االيجابي

إعادة التخكيد  غالباً  9.005 4.11 اخصط لسا اقػم بو ليكػن بذكل أفزل. 45
 عمى التخصيط

8 
لعالج السػقف الحؼ مخرت  افزل بصخق  افكخ 2

إعادة التخكيد  غالباً  0.154 4.19 بو 
 عمى التخصيط

 التقبل غالباً  9.002 4.19 .الػضع برػرتو الخاىشة مع اتعاير أن اتعمع 51

الحؼ  لمسػقف تغييخ إحجاث كيؽيو في افكخ 54 9
إعادة التخكيد  غالباً  0.159 4.15 .يػاجيشي

 عمى التخصيط
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رقم العبارة في  م
الستهسط  العبارة السكياس

 السخجح
االنحخاف 
عج الحي تشتسي الب   الجرجة  السعياري 

 إلية

 التقبل غالباً  9.095 4.99 .السػقف اتقبل أن عمي يجب انو اعتقج 99 10

 في السػقف ثارىاأ التي بالسذاعخ التفكيخ أشيل 40 11
 االجتخار غالباً  9.924 4.92 .نفدي

 إعادة التقييع غالباً  9.931 4.94 .لمسػقف اإليجابية الجػانب عغ ابحث 44 12

 ما بخرػص ارتكبتيا التي باألخصاء أفكخ 91 13
 لػم الشفذ غالباً  9.029 4.99 .حجث

14 
 عايذتو ما وتفكيخؼ  مذاعخؼ  عمى يدتحػذ 95

 االجتخار غالباً  9.022 4.51 .السػقف خالل

 التي مخرت بيا ليا جػانب السػاقف ارػ ان 53
 إعادة التقييع غالباً  9.991 4.51 .إيجابية

 التقبل غالباً  9.095 4.25 .حجث قج ما ىحا أن اقبل عمي يجب انو اعتقج 5 15

16 
 بجالً  في امػر أكثخ إيجابية اميل إلى التفكيخ 55

إعادة التخكيد  غالباً  9.945 4.24 .حجث بسا التفكيخ مغ
 االيجابي

احاول تحكخ الخبخات الدارة التي مخت بي في  49
إعادة التخكيد  غالباً  9.055 4.24 حياتي

 االيجابي

 مقارنو ججا سيئا يكغ لع السػقف ان اعتقج 52 17
وضع االمػر في  غالباً  9.019 4.20 .أخخػ  بأشياء

 مشطػرىا الرحيح

 بسا عالقة ليا ليذ مستعة اءأشي في افكخ 94 18
إعادة التخكيد  غالباً  9.545 4.29 .حجث

 االيجابي

 احجاث مغ عايذتو ؼيسا التفكيخ يالزمشي 95 19
 الترػر الكارثي أحياناً  9.522 4.49 .السػقف خالل مخعبة

 حػل شيء أؼ تغييخ أستصيع ال اني أعتقج 50 20
 التقبل أحياناً  9.595 4.43 .حجث الحؼ السػقف

 الترػر الكارثي أحياناً  9.405 4.49 .السػقف ىحا ششيعا كان كع افكخ 42 21

 االجتخار أحياناً  9.920 4.53 .مشي الرادر الدمػك اعجد عغ تفديخ 59 22

 في االخخيغ ارتكبيا التي االخصاء في افكخ 55 23
 لػم اآلخخيغ أحياناً  9.945 4.55 .السػضػع ىحا

 لػم الشفذ أحياناً  9.909 4.95 .شخرية عػامل إلى ثاالحجا مدببات أعدو 59 24

 األمػر تديخ أن السسكغ مغ كان انو اعتقج 5 25
وضع االمػر في  أحياناً  9.915 4.90 .حجث قج مسا أسػء  برػرة

 مشطػرىا الرحيح
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رقم العبارة في  م
الستهسط  العبارة السكياس

 السخجح
االنحخاف 
عج الحي تشتسي الب   الجرجة  السعياري 

 إلية

 في اساسا لألحجاث يكسغ الدبب أن ارػ  42 26
 لػم اآلخخيغ أحياناً  9.535 5.10 .االخخيغ

 لػم الشفذ أحياناً  9.591 5.99 .حجث عسا السدؤول انا اني عخاش 90 27

 عمى يالم ان يجب الحؼ الذخز اني اشعخ 9 28
 لػم الشفذ أحياناً  9.939 5.92 .حرل ما

 لػم اآلخخيغ أحياناً  9.930 5.53 .حجث عسا مدؤوليغ االخخيغ ان اشعخ 99 29

 لػم اآلخخيغ أحياناً  9.099 5.21 .حجث لي ؼيسا دوراً  لالخخيغ أن ارػ  1 30

 مخ مسا بكثيخ اسػء ىػ بو مخرت ما ان اعتقج 9 31
 الترػر الكارثي أحياناً  9.454 5.29 .االخخيغ بو

 قج شئ اسػء ىػ بو مخرت ما بأن اعتقج 52 32
 الترػر الكارثي نادراً  9.499 5.22 .الحياة ىحه في ما لذخز يحرل

  15116 3555 السجسهع

جول الدابق أن البجيل )غالبًا( كان ىػ الغالب عمى إجابات عيشة البحث يتزح مغ الج     
( 4022حػل أكثخ االستخاتيجيات السعخؼية لتشطيع االنفعال شيػعًا وذلظ بستػسط حدابي يبمغ )

 (. 90992وانحخاف معيارؼ )
بحث، تع ولتحجيج أكثخ أبعاد استخاتيجيات تشطيع االنفعال معخؼيًا شيػعًا لجػ عيشة ال        

حداب متػسصات درجات افخاد العيشة عمى أبعاد مؿياس استخاتيجيات تشطيع االنفعال معخؼيًا 
 ( يبيغ ذلظ.99وانحخافاتيا السعيارية وتختيب متػسصات األبعاد تشازليًا والججول )

 (: الستهسط السخجح واالنحخاف السعياري ألبعاد مكياس استخاتيجيات18ججول)
 يا  تشظيم االنفعال معخف

 االنحخاف السعياري  الستهسط السخجح تختيب االبعاد تشازليا   م

 9.029 3.03 إعادة التقييع اإليجابي 1
 9.150 4.11 التخكيد عمى التخصيط 2
 9.095 4.53 االجتخار 3
 9.051 4.55 التقبل 4
 9.943 4.21 إعادة التخكيد اإليجابي 5
 9.951 4.21 وضع األمػر في مشطػرىا الرحيح 5
 9.951 4.99 لػم الشفذ 7
 9.409 5.19 الترػر الكارثي 8
 9.924 5.91 لػم اآلخخيغ 9
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ويتزح مغ الججول الدابق أن أكثخ االستخاتيجيات شيػعًا بيغ عيشة البحث وفقًا لمتختيب      
 -االجتخار -التخكيد عمى التخصيط  -التشازلي جاءت عمى الشحػ التالي: إعادة التقييع اإليجابي 

لترػر ا -لػم الشفذ -وضع األمػر في مشطػرىا الرحيح  -إعادة التخكيد اإليجابي -التقبل
 وىحا يجل عمى ميل الصالبات أكثخ إلى استخجام االستخاتيجيات اإليجابية.لػم اآلخخيغ،  -الكارثي
ويسكغ تفديخ ىحه الشتيجة في ضػء أن الصالبات في مخحمة الجامعة يتستعغ بشزج في      

جػانب الذخرية، حيث يطيخ جانب الشزج االنفعالي في القجرة عمى ضبط الشفذ في جسيع 
السػاقف التي تثيخ االنفعال، والبعج عغ التيػر واالنجفاع، والقجرة عمى حل السذكالت واتخاذ 
القخارات دون االعتساد الكمي عمى الغيخ، وامتالك فمدفة لمحياة تخشج الدمػك وتػجو االحكام 

(. كسا أن تعخض الصالبة لسػاقف مختمفة وبرػرة مدتسخة في حياتيا الجامعية 9414)الذيباني، 
تشسي لجييا القجرة عمى حل السذكالت والتخكيد عمى وضع الخصط والحخص عمى تصبيقيا لترل 
إلى ما تدعى إليو األمخ الحؼ يداعجىا في تخصي الرعػبات، وُيسكشيا مغ التعامل الجيج مع 

 ة واقعية ومشصؿية. معصيات السػقف برػر 
كسا تتسيد ىحه السخحمة بشزج في الجانب العقمي مثل شعػر االستقاللية في التفكيخ والحخية      

( 9352في االستكذاف، والتفخيق بيغ السخغػب والسعقػل وبيغ الػاقعي والسثالي )العسخية،
مدم مدتػػ مغ الشزج ويالحع ايزًا استخجام الصالبات لالستخاتيجيات اإليجابية بذكل أكبخ يدت

العقمي حيث نجج في استخاتيجية إعادة التخكيد عمى التخصيط ىي التفكيخ في الخصػات الػاجب 
اتخاذىا لمتعامل مع الحجث الدمبي بذكل أفزل، األمخ الحؼ يتصمب قجرات عقمية مختمفة مغ 

القجرة عمى تػليج  فيع وتحميل وتقييع التخاذ القخار السشاسب، واستخاتيجية إعادة التقييع تعشي
تفديخات إيجابية والتي تقتزي شالقة في عجد األفكار ومخونة في تػجيييا نحػ مػقف معيغ، 
وتتصمب استخاتيجية إعادة التخكيد اإليجابي قجرة عمى إعادة تشطيع البشاء السعخفي عغ السػقف 

حلظ يتزح ان ( وب5095،495بالبحث عغ الفػائج وااليجابيات التي ؼيو)عبج اليادؼ،ابػججؼ،
          سبب استخجام الصالبات لالستخاتيجيات اإليجابية أكثخ ىػ لسا يترفغ بو مغ نزج في

 جػانب الذخرية.
ؼيسا جاءت استخاتيجية االجتخار في السختبة الثالثة رغع انيا مغ االستخاتيجيات الدمبية وليحا     

يث الشفذ التي يبادر ليا اؼ فخد مايبخره إذ تعتبخ استخاتيجية االجتخار صػرة مغ صػر حج
وبرػرة تمقائية عشج تعخضو لسػقف سمبي فيي أمخ شبيعي، ثع يبجأ انخفاض ىحه االستخاتيجية 
مع مخور فتخة مغ الدمغ عمى السػقف، وقج يتع استبجاليا باستخاتيجيات اخخػ مثل التقميل مغ 

ي يتع إعادة تؿيع السػقف وإعصائو أىسية السػقف أو تػجيو التخكيد نحػ جػانب قج ُغفل عشيا بتال
تفديخات ومبخرات أخخػ، األمخ الحؼ يعشي أن الفخد قج يدتخجم مجسػعة واسعة مغ 

( وتتفق ىحه الشتيجة مع 5092االستخاتيجيات في نفذ الػقت عشجما يػاجو احجاث سمبية )سمػم، 
بجايات تختيب  ( والتي ذكخت أن استخاتيجية االجتخار تأتي في5095نتيجة دراسة )الديج،
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االستخاتيجيات وبيغ االستخاتيجيات اإليجابية ايزًا حيث وجج أن أكثخ االستخاتيجيات السعخؼية 
لتشطيع االنفعال شيػعًا بيغ السخاىقيغ )الدشة الثانية مغ السخحمة الجامعية( ىي عمى الشحػ التالي: 

جتخار، التعاير، التخصيط، إعادة إعادة التقييع اإليجابي، التقميل مغ أىسية األحجاث الدمبية، اال
التخكيد اإليجابي، لػم الحات، لػم اآلخخيغ، الترػر الكارثي لألحجاث الدمبية، أما أكثخ 
االستخاتيجيات السعخؼية لتشطيع االنفعال شيػعًا بيغ الخاشجيغ)السمتحقيغ بالجبمػم بعج السخحمة 

مبية، التعاير، االجتخار، إعادة التخكيد الجامعية( ىي: التخصيط، التقميل مغ أىسية األحجاث الد
 اإليجابي، إعادة التقييع اإليجابي، لػم الحات، الترػر الكارثي لألحجاث الدمبية، لػم اآلخخيغ.

 
 نتائج التداؤل الثاني وتفديخها:

 يشص التداؤل الثاني " ما درجة الرسهد األكاديسي لجى عيشة البحث "  
ع استخجام الستػسط السخجح واالنحخاف السعيارؼ لسعخفة ما ولالجابة عمى ىحا التداؤل ت    

( يػضح ذلظ حيث تع تختيب عبارات 91درجة الرسػد األكاديسي لجػ عيشة البحث، والججول )
 السؿياس تبعًا لجرجة الستػسط السخجح تشازليًا.
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د األكاديسي لجى عيشة (:الستهسط السخجح واالنحخافات السعيارية لسعخفة درجة الرسه 19ججول)
 (403البحث )ن= 

 م
رقم 

العبارةفي 
 السكياس

الستهسط  العبارة
 السخجح

االنحخاف 
الب عج الحي تشتسي  الجرجة  السعياري 

 إلية

 الؿيسة االكاديسية دائساً  0.545 3.25 الذيادة الجامعية ىجف أسعى لتحؿيقو. 33 1
 الؿيسة االكاديسية دائساً  0.929 3.22 احخص عمى التخخج في الدشة السقخرة لي. 51 2

عشج وجػد مذكمة ترعب عمي اجتيج لحميا ثع  45 3
 الػازع الجيشي دائساً  0.591 3.23 أفػض أمخؼ إلى هللا.

 الػازع الجيشي دائساً  0.925 3.24 أحافع عمى أداء الرمػات الخسذ. 35 4

5 
 الػازع الجيشي دائساً  0.942 3.20 لجؼ ؾيع ومبادغ ديشية تػجو سمػكي في الحياة. 9

عشجما تصمب مشي اؼ شالبة السداعجة أبادر بتقجيع يج  49
 العالقة باآلخخيغ دائساً  0.539 3.20 العػن ليا.

 الزبط الجاخمي دائساً  0.995 3.39 أشعخ بسدؤوليتي تجاه ما أقػم بو مغ أعسال. 31 6
 الػازع الجيشي دائساً  0.109 3.32 أعتقج أن لحياتي ىجًفا ومعشى أعير مغ أجمو. 2 7

احخص عمى رفع معجلي حتى وإن كانت السػاد  53 8
 الؿيسة االكاديسية دائساً  0.992 3.32 صعبة بالشدبة لي.

 تقجيخ الحات دائساً  0.532 3.33 اثق بشفدي. 9 9
 أساليب السػاجية دائساً  0.529 3.34 مخرت بسػاقف زادتشي قػة وخبخة. 52 10

11 
 تقجيخ الحات دائساً  0.995 3.30 مشي لتحقيق أىجافي.قجراتي ستػص 95
 السثابخة دائساً  0.929 3.30 لجؼ دافع لمشجاح في مجاالت عجيجة بالحياة. 32

 الزبط الجاخمي دائساً  0.902 3.49 أحاول التقيج بأنطسة وقػانيغ الجامعة. 55 12

عشج اخفاقي في مادة سخعان ما أتخح اجخاءات  41 13
 السثابخة دائساً  0.995 3.42 ػاؼ في نفذ السادة.لتحديغ مدت

14 

 التخصيط دائساً  0.103 3.44 أسيخ في الصخيق الحؼ أعتقج انو سيػصمشي ليجفي. 95

لجؼ شسػحاتي التعميسية وأنا أسيخ اآلن في الصخيق  35
 التخصيط دائساً  0.140 3.44 الرحيح لتحؿيقيا.

 العالقة باآلخخيغ دائساً  0.991 3.44 ن نحػؼ بالسػدة.الصالبات الالئي تعخفت عمييغ يذعخ  29
 العالقة باآلخخيغ دائساً  9.005 3.45 اعير استقخار أسخؼ جيج. 3 15
 السثابخة دائساً  0.144 3.49 اجتيادؼ ومثابختي ليا دور كبيخ في نجاحي. 99 16
 خ الحاتتقجي دائساً  0.159 3.40 أنا عمى دراية بشقاط القػة والزعف لجؼ. 20 17

ىشاك اشخاص أثق برجق مذاركتيع لي في افخاحي  59 18
 العالقة باآلخخيغ دائساً  9.022 3.51 واحداني.

 تقجيخ الحات دائساً  0.999 3.52 اتستع بقجرات وامكانيات جيجة. 5 19

20 
أرغب بإكسال مديختي التعميسية بعج شيادة  92

 يسيةالؿيسة االكاد دائساً  9.940 3.53 البكالػريػس.

أتػقع حجوث األشياء الجسيمة لي أكثخ مغ حجوث  44
 الػازع الجيشي دائساً  0.122 3.53 األشياء الديئة.
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العبارةفي 
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الستهسط  العبارة
 السخجح

االنحخاف 
الب عج الحي تشتسي  الجرجة  السعياري 

 إلية

21 
 أساليب السػاجية دائساً  0.155 3.59 أحاول تقبل األشياء والتكيف معيا 94
 العالقة باآلخخيغ دائساً  9.095 3.59 أنا عمى عالقة جيجة بأساتحتي. 55

 التخصيط دائساً  0.124 3.50 أعخف جيجًا ما أريج الػصػل إلية. 50 22
 التخصيط غالباً  0.152 3.92 أخصط جيجًا لسدتقبمي الجراسي. 5 23
 أساليب السػاجية غالباً  0.195 3.94 .عشج حجوث مذكمة ما ابحث عغ حل مشاسب ليا 59 24

أحدب السكدب والخدارة قبل اتخاذ اؼ قخار في  40 25
 الزبط الجاخمي غالباً  0.199 3.99 حياتي.

احخص عمى حزػرؼ لمسحاضخات حتى وإن كشت ال  91 26
 الؿيسة االكاديسية غالباً  9.015 3.90 أرغب بالحزػر.

شخيقة أخخػ عشجما اخفق في شئ ما أبحث عغ  42 27
 السثابخة غالباً  0.153 3.01 لمشجاح ؼيو.

 السثابخة غالباً  9.090 3.02 احخص عمى انجاز السيام الجراسية عمى أكسل وجو. 92 28
 أساليب السػاجية غالباً  0.159 3.05 امتمظ ميارات لتخصي أؼ مغ العؿبات األكاديسية. 42 29

لسخور بسػقف استعيج تخكيدؼ في الجراسة حتى بعج ا 45 30
 أساليب السػاجية غالباً  9.023 4.15 سمبي داخل الجامعة.

تػجج في السجتسع عادات وتقاليج تفخض عميشا أمػر  52 31
 العالقة باآلخخيغ غالباً  9.939 4.14 قج ال نخغب بفعميا.

أشعخ بخضا لصخيقو تعاممي مع السذكالت التي  39 32
 ساليب السػاجيةأ غالباً  9.099 4.99 مخرت بيا سابقًا.

 السثابخة غالباً  9.555 4.92 أعيج تمخيز الجرس بصخيقتي الخاصة لكي أفيسو. 39 33
 التخصيط غالباً  0.124 4.52 أصل إلى ما أخصط لو. 1 34

35 
عشج وقػعي في مذكمة ما أحافع عمى روحي  93

 الػازع الجيشي غالباً  9.959 4.52 السعشػية مختفعة.

 الؿيسة االكاديسية غالباً  9.599 4.52 وقت االختبارات.أنطع وقتي قبل  43

 العالقة باآلخخيغ غالباً  9.532 4.59 اتخدد في السبادرة بالحجيث مع مغ اقابميع ألول مخة. 49 36

اسيصخ جيجًا عمى قمقي وتػتخؼ عشج تعخضي  2 37
 الزبط الجاخمي غالباً  9.503 4.20 لمزغػط الجراسية.

 التخصيط غالباً  9.525 4.32 شي ال أسيخ وفقيا.اضع الخصط لك 32 38
 أساليب السػاجية غالباً  9.593 4.35 أحاول نديان مذاكمي وتأجيل حميا. 4 39
 التخصيط أحياناً  9.532 4.43 اجيج شغل وقت فخاغي بذكل جيج. 54 40

إذا حرمت عمى درجة مشخفزة تؤثخ عمى مدتػػ  30 41
 تقجيخ الحات أحياناً  9.442 4.91 ثقتي بشفدي.

اود تكػيغ صجاقات مع اآلخخيغ لكغ يرعب عمى  34 42
 العالقة باآلخخيغ أحياناً  9.393 4.09 فعل ذلظ.

ُأصاب بقمق شجيج وقت االختبار لجرجة يسشعشي مغ  90 43
 الزبط الجاخمي أحياناً  9.492 5.19 السحاكخة أو استخجاع السعمػمات.

 العالقة باآلخخيغ نادراً  9.492 5.92 سختي.لجؼ العجيج مغ الخالفات مع أ 99 44
  0.997 4.06 السجسهع
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يتزح مغ الججول الدابق ان البجيل )دائسًا( ىػ الدائج عمى عبارات مؿياس الرسػد       
( وبيحا يطيخ أن درجة الرسػد األكاديسي لجػ عيشة 3002األكاديسي وذلظ بستػسط حدابي )

 ( يػضح ذلظ 50ازليًا لألبعــاد وفــق حداب الستػسصات وججول)البحث مختفعة  ثع تــع التختيب تش
 (: الستهسط السخجح واالنحخاف السعياري ألبعاد مكياس الرسهد األكاديسي20ججول )

 –الؿيسة االكاديسية  -ا يمي: الػازع الجيشي وجاء تختيب االبعاد وفق الججول الدابق كس   
 العالقة باألخخيغ. -الزبط الجاخمي  -التخصيط  –أساليب السػاجية  -تقجيخ الحات  -السثابخة 
ويسكغ تفديخ نتيجة درجة الرسػد األكاديسي لجػ عيشة البحث بأنيا مختفعة باعتبار أن       

شخز بجرجة ما، وعسمية مغ السسكغ تعديدىا أو  الرسػد ىــػ سسـة فصخية ُمتأصمة يستمكيا كل
( إضافة إلى ما ذكخه 5094،295محػىا اعتسادًا عمى أحجاث الحياة )شاىيغ،

Bonanno,2004) بأن القجرة عمى الرسػد ىػ أمــخ شائــع حتــى بيــغ األفــخاد الحيـغ تعخضــػا )
ـؤالء ال تطيــخ عمييع االعخاض السدمشة ألحــجاث الفقــج أو العشــف فالغالبيـة العطســى مــغ ىـ

 لالضصخابات، بل ان بعس الحاالت ُتطيخ نػع مغ األداء الرحي الحؼ يجل عمى الرسػد.
ويحتػؼ الرسػد عمى العجيج مغ العػامل الػقاية الذخرية واألسخية والسجتسعية التي تكسغ     

ض لسػقف أو ضخف سمبي نجج ان وراء الرسػد السختفع لصالبات، فعمى سبيل السثال عشج التعخ 
إحجػ الصالبات تتمقى الجعع مغ احج والجييا، بيشسا نجج مرجر دعع شالبة اخخػ ىي صجيقتيا، 
واالخخػ قج تكػن استاذتيا بالجامعة فجسيع صػر الجعع ىحه أدت في الشياية إلى نتيجة واحجه 

سيد بو الرسػد كسفيػم وىي القجرة عمى الرسػد وتخصي ذلظ السػقف برػرة جيجة، وىحا مايت
شامل،  فكمسا زاد عجد العػامل الػقاية لجػ الصالبة مع قجرتيا عمى تػضيفيا زاد ذلظ مغ درجة 

 صسػدىا األكاديسي.

تختيب األبعاد  م  
 تشازليا  

الستهسط 
 السخجح

االنحخاف 
تختيب األبعاد  م   السعياري 

 تشازليا  
الستهسط 

 االنحخاف السعياري  السخجح

 0.155 3.09 أساليب السػاجية 5 0.195 3.43 الػازع الجيشي 1

 9.052 4.13 التخصيط 6 0.153 3.51 الؿيسة األكاديسية 2

 9.052 4.91 الزبط الجاخمي 7 0.190 3.99 السثابخة 3

 9.011 4.94 العالقة باألخخيغ 8 0.152 3.99 تقجيخ الحات 4
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كسا يتستع السجتسع السدمع بخرائز نطخًا لتصبيقو تعاليع الجيغ االسالمي ويالحع ىحا مغ       
ع الجيشي في السختبة األولى وتختيب عباراتو عمى خالل نتائج الجراسة الحالية حيث جاء الػاز 

( وذلظ وفق معاني التػكل عمى هللا وتفػيس األمخ كمو لو، والرمة 5-2-3-4الشحػ التالي )
الجائسة باهلل مغ خالل أداء الرمػات الخسذ السفخوض في اليػم والميمة، كسا يبخز اثخ ديششا 

مشيا المجػء إلى هللا بالجعاء في تفخيج اليسػم  االسالمي عبخ مجسػعة مغ الؿيع والسبادغ التي
والكخوب التي قج تعتخؼ الفخد في الحياة مسا يتخك أثخ إيجابي وبث روح األمل والتفاؤل لجيو، 
كحلظ الخضا بالقزاء والقجر خيخة وشخة وأن ما أصابو لع يكغ ليخصئو وما اخصئو لع يكغ 

ػن في تخاحسيع وتػادىع كسثل الجدج الػاحج في ليريبو ؼيصسئغ لحلظ ويدكغ، ايزا تذبيو السؤمش
دعسيع ومدانجىع لبعزيع البعس وغيخىا الكثيخ الكثيخ مغ ؾيسشا االسالمية التي نذأنا عمييا 
فاصبح ليا األثخ الكبيخ في شخيقة تعاممشا مع كل مانػاجيو مغ صعػبات وتحجيات، وأشارت 

إلى معخفة مدتػػ الرسػد تبعًا ( والتي ىجفت Parinyaphol,Chongruksa,2008نتائج )
لمتخرز الجراسي حيث جاء شالب كمية الجراسات اإلسالمية مغ بيغ التخررات االخخػ في 
السدتػػ الستػسط مغ الرسػد، إذ ان الصالب الستسدكيغ بؿيع ديشيع االسالمي وججوا معشى 

 الحياة واعصاىع معشػيات عالية.

سثابخة في التختيب الثاني والثالث ويذيخ ذلظ إلى وجػد ؼيسا جاءت الؿيسة األكاديسية وال       
العجيج مغ األىجاف التعميسية التي تدعى الصالبة إلى تحؿيقيا، وبسا أن وجػد األىجاف وحجه ال 

يا الجائع نحػ تمظ تحؿيقيا وذلظ مغ خالل مثابختيا واصخارىا وتػجي فيي تعمع كيف ،يكفي
 حجيات في سبيل ذلظ. ن واجيت الرعػبات والتإاالىجاف حتى و 

ويطيخ تحقيق الشزج االنفعالي في ىحه السخحمة مغ خالل الػاقعية والتي تعشي تقميل      
التذػية االنفعالي في اإلدراك والتفديخ وردود الفعل لمػاقع، تقبل السدؤولية وىي تقػية مفيػم 

الطخوف غيخ السػاتية الحات وزيادة الفعالية عغ شخيق العسل السشطع، تحسل االحباط والفذل و 
واالستسخار في بحل الجيج لمػصػل إلى اليجف، التجرج في رد الفعل وىػ التحكع في شجة 

(، اذًا فالشزج 9352،524السذاعخ والدمػك بسا يتفق مع كل ضخف عمى حجة )العسخية،
تعج  االنفعالي يداعج عمى تحقيق مدتػػ جيج مغ تقجيخ الحات والزبط والجاخمي والسثابخة  التي

 مغ العػامل السعدزة لسفيػم الرسػد األكاديسي
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إضافة لسا يتسيد بو مجتسع الجامعة مغ تشػع ثقافي ُيديع في تػسع أفاق الصالبة وإدراكيا،       
وإكدابيا لمعجيج مغ السيارات االجتساعية والسعخؼية التي تديج مغ مدتػػ خبختيا، وبحلظ 

التعميسية فقط بل مكان لتعمع السيارات األساسية  فالجامعة ال تقترخ عمى اكتداب الجػانب
 لمتكيف مع الحياة.

؛ 5092)الصالع، وتتفق نتيجة الجراسة الحالية مع ما تػصمت إليو نتائج دراسة     
( والتي تشز عمى ;lee,2009;Parinyaphol,Chongruksa,2008( ودراسة )5099مديخ،

  تستع أفخاد العيشة بجرجة مختفعة مغ الرسػد.
  نتائج الفخض األول وتفديخها:

يشز الفخض األول " ال تػجج عالقة ارتباشية دالة احرائيًا بيغ درجات عيشة البحث في     
 مؿياس االستخاتيجيات اإليجابية لتشطيع االنفعال معخؼيًا ودرجاتيغ في مؿياس الرسػد األكاديسي" 

خسػن بيغ درجات عيشة البحث حداب معامل االرتباط بيولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض تع    
في مؿياس االستخاتيجيات اإليجابية لتشطيع االنفعال معخؼيًا ودرجاتيغ في مؿياس الرسػد 

 ( يػضح ذلظ59األكاديسي"، والججول )
 (: قيم معامل االرتباط بيخسهن بين درجات عيشة البحث في مكياس االستخاتيجيات21ججول)

 (403ودرجاتهن في مكياس الرسهد األكاديسي)ن = اإليجابية لتشظيم االنفعال معخفيا  

 
أبعاد الرسهد 

 األكاديسي

 لتشظيم االنفعال معخفيا   اإليجابيةاالستخاتيجيات 

 التقبل
إعادة 

التخكيد 
 اإليجابي

التخكيد عمى 
 التخظيط

إعادة التقييم 
 اإليجابي

وضع األمهر 
في مشظهرها 

 الرحيح
 الجرجة الكمية

 0.222 0.935 0.440 0.424 0.509 0.095 تقجيخ الحات
 0.242 0.922 0.442 0.494 0.523 0.0922 ضبط داخمي

 0.259 0.021 0.342 0.491 0.520 0.925 السثابخة
 0.234 0.020 0.393 0.412 0.550 0.043 التخظيط

 0.189 0.944 0.552 0.551 0.921 0.939 األكاديسية الكيسة
 0.325 0.914 0.291 0.203 0.443 0.925 أساليب السهاجهة

 0.306 0.002 0.323 0.225 0.302 0.992 الهازع الجيشي
 0.140 0.912 0.025 0.930 0.922 0.942 العالقة باآلخخين

 0.240 0.109 0.354 0.359 0.255 0.123 السجسهع
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يالحع مغ الججول الدابق وجػد عالقة ارتباشية مػجبة دالة احرائيًا بيغ درجات عيشة         
لبحث في مؿياس االستخاتيجيات اإليجابية لتشطيع االنفعال معخؼيًا ودرجاتيغ في مؿياس الرسػد ا

األكاديسـي ومغ ثع يتع رفس الفخض األول ونرو " ال تػجج عالقة ارتباشية دالة احرائيًا بيغ 
في درجات عيشة البحث في مؿياس االستخاتيجيات اإليجابية لتشطيع االنفعال معخؼيًا ودرجاتيغ 

مؿياس الرسػد األكاديسي"، وقبػل الفخض البجيل ونرو " تػجج عالقة ارتباشية دالة احرائيًا 
بيغ درجات عيشة البحث في مؿياس االستخاتيجيات اإليجابية لتشطيع االنفعال معخؼيًا ودرجاتيغ 

 في مؿياس الرسػد األكاديسي".
اإليجابية تكسغ أىسيتيا في قجرتيا  ويسكغ تفديخ ىحه الشتيجة في ضػء أن االستخاتيجيات      

عمى إثاره االنفعاالت االيجابية، والتي تقػم بجورًا بارزًا في جػانب عجه حيث تؤكج نطخية التػسع 
             والبشاء ان االنفعاالت اإليجابية ليا قجرة عمى تخاجع أثخ االنفعاالت الدمبية مثل

ىػ ما يدسى بالقجرة عمى االرتجاد لمػضع )سخعة ضخبات القمب وضغط الجم( بذكل أسخع و 
(. (Fredrickson,2004,1371الصبيعي الحؼ كان عميو الفخد قبل التعخض لمسػقف الدمبي 

كسا ُتديع االنفعاالت اإليجابية في بشاء السػارد الذخرية لجػ الفخد مثل القجرة عمى حل 
و نحػ اليجف السذكالت، وتكػيغ عالقات جيجة، وُتػجج شعػر بالتفاؤل والتػج

Fredrickson,2003)،) ف في دراسات وبيحه السػارد يدتصيع الفخد مػاجيو التحجيات والتي تعخ
"العػامل الػقائية" وؼيسا تعتبخ االنفعاالت اإليجابية عامل وقائي في الســػاقف الرسػد األكاديسي بـ

 (. (Troy,2012الشفدية  الـسـجيــجة واالحــــجاث الزـاغـصـة وذلظ الرتباشيا اإليجابي بالرحة
إذ  Waxman,et al,2003,11)تفديخىع السختمف لمتجارب )باألفخاد الرامجون  ويتسيد    

( ان األفــخاد الحيــغ يتسيــدون Subramanian,Nithyanandan,2007كذفـت نتيجــة دراسة )
التقييع والتي مغ بالرالبة والتفاؤل يسيمػن إلى استخجام االستخاتيجيات اإليجابية مثل إعادة 

صػرىا )إن تجاوزؼ ليحا السػقف سيجعمشي شخز أقػػ، أو لقج استصعت ؼيسا سبق تجاوز 
 العجيج مغ السػاقف السذابو(. 

ويخجح لشا مغ الشتيجتيغ الدابقتيغ لشتائج الجراسة الحالية أن مغ أسباب ارتفاع درجة      
اتيجيات اإليجابية عشج تشطيع انفعاالتيغ الرسػد األكاديسي لجػ الصالبات ىػ استخجاميغ لالستخ 

 وبيحه الرػرة يتزح لشا مدتػػ ىحه العالقة ونػعيا.
 ;Valadan,Hashemi,2016;Pendergast,2017)دراسةيو وتتفق نتيجة الجراسة الحال
Mestre, et al,2017)  Rizki, 2016; ) 
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 نتائج الفخض الثاني وتفديخها: 
عالقة ارتباشية دالة احرائيًا بيغ درجات عيشة البحث في يشز الفخض الثاني " ال تػجج     

 مؿياس االستخاتيجيات الدمبية لتشطيع االنفعال معخؼيًا ودرجاتيغ في مؿياس الرسػد األكاديسي"
ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض تع حداب معامل االرتباط بيخسػن بيغ درجات عيشة البحث     

يع االنفعال معخؼيًا ودرجاتيغ في مؿياس الرسػد في مؿياس االستخاتيجيات الدمبية لتشط
 ( يػضح ذلظ55األكاديسي"، والججول )

 (: قيم معامل االرتباط بيخسهن بين درجات عيشة البحث في مكياس االستخاتيجيات22ججول)
 (403لتشظيم االنفعال معخفيا  ودرجاتهن في مكياس الرسهد األكاديسي )ن = الدمبية 

حع مغ الججول الدابق وجػد عالقة ارتباشية مػجبة بيغ درجات أفخاد العيشة عمى يال      
درجات االستخاتيجيات الدمبية لتشطيع االنفعال معخؼيًا ودرجاتيغ عمى مؿياس الرسػد األكاديسي، 
ومغ ثع يتع رفس الفخض الثاني ونرو " ال تػجج عالقة ارتباشية دالة احرائيًا بيغ درجات 

ي مؿياس االستخاتيجيات الدمبية لتشطيع االنفعال معخؼيًا ودرجاتيغ في مؿياس عيشة البحث ف
الرسػد األكاديسي، وقبػل الفــخض البجيــل ونرــو " تـػجـج عالقــة ارتباشية دالـة احرائيـًا بيغ 

في  درجـات عيشــة البحـث فـي مقيـاس االستخاتيجيــات الدمبية لتشطيـع االنفعال معخفيـًا ودرجاتيغ
 مؿياس الرسػد األكاديسي"

 

 سيأبعاد الرسهد األكادي
 الجرجة االستخاتيجيات الدمبية لتشظيم االنفعال معخفيا  

 لهم اآلخخين الترهر الكارثي االجتخار لهم الشفذ الكمية

 0.057 0.059 0.033 0.032 0.029 تقجيخ الحات
 0.050 0.023 0.003 0.022 0.099 ضبط داخمي

 0.046 0.042 0.903 0.042 0.001 السثابخة
 0.054 0.095 0.023 0.013 0.035 التخظيط

 0.025 0.03 0.055 0.099 0.009 الكيسة األكاديسية
 0.071 0.095 0.993 0.909 0.029 أساليب السهاجهة

 0.150 0.019 0.522 0.925 0.012 الهازع الجيشي
 0.0200 0.913 0.509 0.594 0.912 العالقة باآلخخين

 0.081 0.06 0.107 0.089 0.070 السجسهع
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ويسكغ تفديخ ىحه الشتيجة في ضػء مايمي: ان فعالية استخاتيجيات تشطيع االنفعال معخؼيًا      
تعتسج عـمـى  أمــػر مشيـا مـجػ مشاسبـة االستخاتيجيـة لمسـػقف أو السذكـمة التـي يتعخض ليا الفخد؛ 

غ التحكع بانفعاالتو ويداعجه ذلظ عمى حل فكمسا كانت االستخاتيجية مشاسبة تسكغ الفخد م
السذكمة، بيشسا اختيار استــخاتيجيــة غيــخ مشاسبــة يفاقــع مــغ حجــع الــسذكمــة ويقــمل مــغ احتســاالت 

استخاتيجية الكبت بالخغع مغ انيا تتخك  وفي ىحا يحكخ ان( 5092،45الـحل الــشاجح ليــا )سمػم،
الشفدية وتؤدؼ إلى زيادة االضصخاب االنفعالي، إال أنشا نججىا فعالة في  آثارا سمبية عمى الرحة
(، ونجج أن استخجام استخاتيجية إعادة التقييع في بعس السػاقف 5092الطخوف الصارئة )سمػم،

التي تكػن فييا االنفعاالت قػية وفػرية وذات أساس إدراكي أو السػاقف التي مازالت تحت 
( كسا نجج أن استخاتيجية 5095،912 خيار األفزل )بمحديشي، بػسعيج،الديصخة ال يكػن ىػ ال

(، في حيغ  (Martin,Dahlen,2005القبػل ارتبصت إيجابيًا باالكتئاب والتػتخ في دراسة
( إلى أن الصالبات األقل استخجام الستخاتيجية لػم الحات كان 5092أشارت دراسة )محسػد، 

     وبيحا فإن درجـة تشاسب االستخاتيجية مــع الديـاق ارلجييغ مدتػػ مختفع مغ قمــق االختب
استخـجام (، بـل أن 5092والسػقف الـحؼ تصبـق ؼيو ىـػ الـحؼ يحـجد درجـة فعاليتيا)سمػم،

        استخاتيجيـة غيـخ مشاسبـة لمـسػقف ىـي مـغ أحـج األسباب التـي تؤدؼ لرعػبات تشطيع
كـسا نجــج أن االنيســاك فــي استخــجام االستـخاتيجيـة ىــػ (. Gratz,Roemer,2004,6) االنفعال

مـا يـؤدؼ لمــعجيج مـغ الـسذكــالت وليدـت االستخاتيجيـة نفديا بغس الشطـخ عـغ نػعيا سػاء كانت 
ىحه االستخاتيجية إيجابية أوسمبية فعمى سبيل السثال عمى الخغع مغ اعتبار استخاتيجية القبـػل 

فـي حج ذاتيا، إال أن الجرجة السختفعة أو السشخفزة مشيا مثل عجم قجرة الفخد عمى عسميــة جيـجة 
تغييخ الػضع أو عجم تقبمو لو يسكغ أن يختبط في كال الحالتيغ بعمع الشفذ السخضي 

(Garnefski,et al,2002,32 بل إن االفخاط في تشطيع االنفعال بحج ذاتو قج يؤدؼ إلى ،)
. وإضافة إلى ما  (Asadi,et al,2014)ية الػسػاسية القيخيةاضصخابات  كاضصخاب الذخر

سبق فإن األفخاد يسيمػن إلى استخجام مجسػعة واسعة مغ االستخاتيجيات في نفذ الػقت عشجما 
 (.5092يػاجيػن األحجاث الزاغصة )سمػم،

 نتائج الفخض الثالث وتفديخها: 
      بيغ متػسصات درجات عيشة  يشز الفخض الثالث " ال تػجج فخوق دالة احرائياً      

           البحث في مؿياس الرسػد األكاديسي تبعًا لستغيخ الحالة االقترادية واالجتساعية
 الجخل الذيخؼ(. -الحالة االجتساعية  -)الدكغ 
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ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض تع استخجام اختبار التبايغ الستعجد  لمتعخف عمى داللة       
سصات درجات عيشة البحث في مؿياس الرسػد األكاديسي تبعًا لستغيخ الحالة الفخوق بيغ متػ 

( يػضح 54الجخل الذيخؼ(، والججول) -الحالة االجتساعية  -االقترادية واالجتساعية )الدكغ 
 ذلظ

(: اختبار التباين الستعجد لمفخوق بين متهسظات درجات عيشة البحث في مكياس 23ججول )
 -الحالة االجتساعية  -لستغيخ الحالة االقترادية واالجتساعية )الدكن  تبعا   الرسهد األكاديسي

 (403الجخل الذهخي( )ن = 

مجسهع  الفخوق  السحهر
 السخبعات

درجة 
 الحخية

متهسط 
 السخبعات

 قيسة
 )ف(

مدتهى 
 الجاللة

 الرسهد األكاديسي

 .991 .401 .032 4 .942 الدكغ
 .992 9.529 .522 9 .522 االجتساعية الحالة

 .335 .149 .945 3 .232 الجخل الذيخؼ 
   .932 452 23.554 الخصأ

    305 2212.050 السجسػع

يالحع مغ الججول الدابق عجم وجػد فخوق دالة احرائيًا بيغ متػسصات درجات عيشة       
             البحث في مؿياس الرسػد األكاديسي تبعًا لستغيخ الحالة االقترادية واالجتساعية

الجخل الذيخؼ(، ومغ ثع يتع قبػل الفخض الثالث ونرو " ال  -الحالة االجتساعية  -)الدكغ
تػجج فخوق دالة احرائيًا بيغ متػسصات درجات عيشة البحث في مؿياس الرسػد األكاديسي تبعًا 

 الجخل الذيخؼ( ورفس -الحالة االجتساعية  -لستغيخ الحالة االقترادية واالجتساعية )الدكغ 
الفخض البجيل ونرو " تػجج فخوق دالة احرائيًا بيغ متػسصات درجات عيشة البحث في مؿياس 

 -الحالة االجتساعية  -الرسػد األكاديسي تبعًا لستغيخ الحالة االقترادية واالجتساعية )الدكغ 
 الجخل الذيخؼ(. 

تساعية واالقترادية أنو بالخغع مغ أىسية الفخوق االجويسكغ تفديخ ىحه الشتيجة في ضػء       
والثقاؼية والتي تعتبخ مغ أكثخ عػامل الخصخ انتذارًا ضسغ الدياق التعميسي والتي تعسل عمى 
        تصػر العجيج مغ الرخاعات والتحجيات بالشدبة لمصمبة الحيغ ىع في مدتػػ اقترادؼ 

             يا مشخفس كػنيع أكثخ عخضة لمخسػب أو التدخب مقارنة باألسخ السدتقخة اقتراد
(Alva, Padilla,1995,1;8 أو في زيادة عػامل السخاشخ في مقابل محجودية عػامل ،)

 (.Engle,et al,2008الحساية والفخص التحفيدية )
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نجج أن مغ االمػر التي حجت مغ تأثيخ الػضع االقترادؼ عمى التعميع ىػ ما يتستع         
تػفيخ التعميع مجانًا وإتاحتو لمجسيع، وأن نطام القبػل  بو نطام التعميع في البيئة الدعػدية مغ

الجامعي يعصي األولػية لمصالبة التي تحقق درجات عالية في اختبارات التحريل والقجرات، 
األمخ الحؼ يعػد أواًل واخيخًا عمى جيج واجتياد الصالبة وحجىا وليذ وفق شخوط أو اعتبارات 

جسيع الصالب والصالبات، وذلظ لسداعجتيع في أخخػ، أيزا وضع نطام صخف السكافأت ل
التخؽيف مغ األعباء و االلتدامات السادية، كسا تقػم السكتبة العامة بجور كبيخ في تػفيخ السخاجع 
والسرادر سػاًء لمسػاد التي يجرسشيا الصالبات عمى اختالف تخرراتيغ أو حتى عشج الؿيام 

           دون المجػء لذخاء الكتب مغ أجل ذلظ، بالتاليبعسل األبحاث والسيام األكاديسية السفخوضة 
نجج أن جسيع ما سبق يديع وبذكل واضح في تقميز الفػارق بيغ الصالبات عمى صعيج 

 السدتػػ االقترادؼ.

وفي نتيجة الجراسة الحالية نجج أن الصالبات الغيخ متدوجات )عدباء( مثمت ما ندبتو         
( شالبة، ؼيسا جاءت ندبة الصالبات الالتي يعذغ مع والجييع 455%( حيث بمغ عجدىغ)15.4)
( شالبة، فالشدبتيغ الدابقتيغ تسثل الغالبية العطسى مغ الصالبات 433%( وبمغ عجدىغ )92.3)

فعيذيـغ مع والجييـع مع ما تقجمو األســخة مــغ دعـع يعتبـخ مغ أىع عـػامل الػقاية السؤثـخة في 
والتي تػصمت إلى أن ( (lee,2009ويؤكج ذلظ نتائج دراسة  (،(Rojas,2015,65الرسػد

 الصالب الحيغ يعيذػن مع والجييع ىع أكثخ صسػدًا مغ الصالب الحيغ يعيذػن مع أحج الػالجيغ. 

وعمى مدتػػ الجخل الذيخؼ نجج أن الصالبات الالتي مدتػػ دخميغ أقل مغ الستػسط أؼ        
ريال( 000,4يال( واالتي دخميغ مشخفس أؼ) أقل مغ ر 000,5ريال إلى أقل مغ  000,4)مغ 

%( مغ إجسالي أفخاد العيشة والالتي يرشفغ مغ مدتػيات اقترادية مشخفزة إال 32يسثمغ )
أنيغ وبالخغع مغ ذلظ نججىغ يتستعغ بالرسػد األكاديسي، إذ يتعمع األفخاد في مثل ىحه الطخوف 

حياتيع، بالتالي يربحػن أكثخ خبخة ويتعمسػن كيؽية التعامل مع التحجيات  مشح وقت مبكخ مغ 
( بل يخػ البعس أنو قج يكػن مغ Mokoena,2010كيف يتجشبػن السخاشخ بذكل أفزل)

السفيج التعخض لعػامل الخصخ شخيصو أن يسكغ التحكع بيا، ألن ىحا الشػع مغ السخاشخ يعسل 
جائج في السدتقبل كسا أن عمى زيادة مدتػػ الرسػد وُيسكغ الفخد مغ التعامل الجيج مع الذ

تجشب جسيع السخاشخ قج يكػن لو اثاره الدمبية باعتبار أن مدألة التجشب ليدت ىي الحل 
 .Shean,2015)؛ Edwards,et al,2016األفزل دائسًا )
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اضافة إلى ما تقػم بو الصالبة مغ إعادة تقييع إيجابي لػضعيا االقترادؼ )في ضػء أنيا       
ت شيػعًا بيغ شالبات الجامعة( فتػَجج لجييا رغبة التغيخ والتصمع لمعير برػرة أكثخ االستخاتيجيا

أفزل ودافعًا لمحرػل عمى درجات مختفعة والتخخج بسعجل عالي بػية الحرػل ؼيسا بعج عمى 
وضيفة جيجة تتسكغ مغ خالليا تحديغ وضعيا اقتراديًا، األمخ الحؼ يعدز مغ صسػدىا في 

 سبيل تحقيق ذلظ.

عشج الشطخ إلى الرسػد كسفيػم نجج أن مرجره يأتي مغ داخل الفخد ليػاجو بو الخارج و      
وليذ العكذ، وليحا نجج عجم وضػح تأثيخ الػضع االقترادؼ واالجتساعي)عػامل خارجية( 
عمى الرسػد األكاديسي بالشدبة لمصالبات. حيث ندب عجد كبيخ مغ الصمبة نجاحيع األكاديسي 

، وسساتيع كستعمسيغ، والتي كانت ىي األساس في زيادة حخصيع عمى إلى صفاتيع الذخرية
التعمع والسثابخة، ألنيع يخون في أنفديع القجرة في الديصخة عمى الػضع، وإحجاث التغيخ ومعخفة 

 (.  (Astudillo,2015 ما إذا كانػا يدتصيعػن تحقيق الشجاح األكاديسي أم ال

( عغ عجم وجػد عالقة بيغ Mokoena,2010راسة )وتتفق الشتيجة الحالية مع نتيجة د    
انخفاض السدتػػ االقترادؼ واالجتساعي والرسػد، ؼيسا تختمف الشتيجة الحالية عغ دراسة 

(Barend,2004 والتـــي أشـــارت إلى وجـــػد عالقـــة إيجابية بيــغ الجخــل الذــيخؼ )         
 وصســػد الصالب.

 خها: نتائج الفخض الخابع وتفدي
يشز الفخض الخابع " ال تػجج فخوق دالة احرائيًا بيغ متػسصات درجات عيشة البحث في      

 الدابع، الثامغ(. –مؿياس الرسػد األكاديسي تبعًا لستغيخ السدتػػ الجراسي )األول، الثاني 

( لمتعخف عمى ANOVAولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض تع استخجام اختبار التبايغ األحادؼ )   
داللة الفخوق بيغ متػسصات درجات عيشة البحث في مؿياس الرسػد األكاديسي تبعًا لستغيخ 

 ( يػضح ذلظ53الدابع، الثامغ(، والججول ) –السدتػػ الجراسي )األول، الثاني 



 اسيهط جامعة – التخبية لكمية العمسية السجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021يناير   –األول العدد  – 33اجمللد  125

 

 عيشةال( لمفخوق بين متهسظات درجات ANOVA(: نتائج اختبار التباين األحادي )24ججول )
الدابع،  –)األول، الثاني  سي تبعا  لستغيخ السدتهى الجراسيالرسهد األكادي في مكياس

 (403الثامن( )ن = 

يالحع مغ الججول الدابق عجم وجػد فخوق دالة احرائيًا بيغ متػسصات درجات عيشة       
الدابع،  –البحث في مؿياس الرسػد األكاديسي تبعًا لستغيخ السدتػػ الجراسي )األول، الثاني 

( وىحه 00329ؼ )( ومدتػػ الجاللة تداو 00929الثامغ(، حيث وججت أن ؾيسة )ف( تداوؼ )
( ومغ ثع يتع قبػل الفخض الخابع ونرو " ال تػجج 0002الشتيجة معشػية عشج مدتػػ داللة )

فخوق دالة احرائيًا بيغ متػسصات درجات عيشة البحث في مؿياس الرسػد األكاديسي تبعًا 
و " تػجج الدابع، الثامغ( " ورفس الفخض البجيل ونر –لستغيخ السدتػػ الجراسي )األول، الثاني 

فخوق دالة احرائيًا بيغ متػسصات درجات عيشة البحث في مؿياس الرسػد األكاديسي تبعًا 
 الدابع، الثامغ(. –لستغيخ السدتػػ الجراسي )االول، الثاني 

            العيشة اقترخت عمى ما بيغضػء أن أعسار أفخاد ويسكغ تفديخ ىحه الشتيجة في      
%(، مسا يعشي تقارب اعسار الصالبات 52قط، بسا ندبتو )( سشة ف55 - 59- 50- 91)

 وتساثميغ، األمخ الحؼ أدػ إلى تزائل الفخوق ؼيسا بيشيغ في الرسػد األكاديسي. 

( 5092: جابخ،عمي،5092وتتفق ىحه الشتيجة مع ما تػصمت إلية نتيجة دراسة )الصالع،      
 ( 5099مديخ، Barend,2004 ;Solomon,2013;بيشسا نججىا تختمف مع دراسة )

مجسهع  مرجر التباين السحهر   
 السخبعات

درجة 
 الحخية

متهسط 
 السخبعات

قيسة 
 )ف(

 مدتهى الجاللة

 
الرسهد 
 األكاديسي

 00951 4 00492 بيغ السجسػعات

 411 290199 داخل السجسػعات 00329 00929
00939 

 305 210422 السجسػع
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  نتائج الفخض الخامذ وتفديخها:
يشز الفخض الخامذ " ال تػجج فخوق دالة احرائيًا بيغ متػسصات درجات عيشة البحث في     

 مقبػل( -جيج -جيج ججاً  -مؿياس الرسػد األكاديسي تبعًا لستغيخ السعجل الجراسي)مستاز

( لمتعخف ANOVAر التبايغ األحادؼ )اختبا ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض تع استخجام    
عمى داللة الفخوق بيغ متػسصات درجات عيشة البحث في مؿياس الرسػد األكاديسي تبعًا 

 ( يػضح ذلظ52مقبػل(، وججول) -جيج -جيج ججاً  -لستغيخ السعجل الجراسي)مستاز
عيشة لا( لمفخوق بين متهسظات درجات ANOVA(: نتائج اختبار التباين األحادي )25ججول )

مقبهل(  -جيج -جيج ججا   -في مكياس الرسهد األكاديسي تبعا  لستغيخ السعجل الجراسي )مستاز
 (403)ن = 

يالحع مغ الججول الدابق وجػد فخوق دالة احرائيًا بيغ متػسصات درجات شالبات        
 -جيج ججاً  -جامعة الصائف في مؿياس الرسػد األكاديسي تبعًا لستغيخ السعجل الجراسي )مستاز

(، 00000( ومدتػػ الجاللة تداوؼ )20492مقبػل(. حيث وججت أن ؾيسة )ف( تداوؼ ) -جيج
( ومغ ثع يتع رفس الفخض الخامذ ونرو " ال 0002وىحه الشتيجة معشػية عشج مدتػػ داللة )

تػجج فخوق دالة احرائيًا بيغ متػسصات درجات شالبات جامعة الصائف في مؿياس الرسػد 
مقبػل(. "وقبػل الفخض البجيل  -جيج -جيج ججاً  -األكاديسي تبعًا لستغيخ السعجل الجراسي )مستاز

ونرو "تػجج فخوق دالة احرائيًا بيغ متػسصات درجات شالبات جامعة الصائف في مؿياس 
مقبػل(. ولسعخفة  -جيج -جيج ججاً  -الرسػد األكاديسي تبعًا لستغيخ السعجل الجراسي )مستاز

 مرجر التباين السحهر
مجسهع 
 السخبعات

درجة 
 الحخية

متهسط 
 قيسة )ف( السخبعات

مدتهى 
 الجاللة

 الرسهد  

 األكاديسي 

 00102 4 50591 بيغ السجسػعات

 411 220232 جسػعاتداخل الس 00000 20492
00935 

 305 210422 السجسػع
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ة البحث عمى مؿياس اتجاه الفخوق تع حداب الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية لعيش
 (. 52الرسػد األكاديسي والسجسػع الكمي كسا في الججول )

 (: الستهسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية عمى مكياس الرسهد األكاديسي26ججول)

 تبعا  لستغيخ السعجل الجراسي

 السعجل الجراسي العجد الستهسط الحدابي االنحخاف السعياري 

 9053إلى  00,9مغ  43 3.0599 4.1542

 31,4إلى  52,5مغ  15 4.1252 4.2559

 53,5إلى  52,9مغ  995 3.0225 3.0005

 00,3إلى  20,4مغ  92 3.9122 4.5939

 السجسهع الكمي 403 4.0581 3.8429

         وبحلظ يتزح انو كمسا ارتفع السعجل التخاكسي كمسا زادت درجة الرسػد األكاديسي     
         شتيجة في ضػء أن الرسػد يعج وسيمة لتعديد مجسػعة مغ الرفاتىحه الويسكغ تفديخ 

التي تداعج الصمبة عمى تحقيق أىجافيع ونجاحيع الجراسي مثل الزبط الجاخمي وتقجيخ الحات 
الحؼ يزعو الفخد لشفدو وبشفدو متزسشا اإليجابيات التي تجعػه الحتخام ذاتو، والدمبيات التي ال 

(، وبحلظ فإن امتالك الصالبة ليحه الرفات وقجرتيا 5099آلخخيغ)عصية، تقمل مغ شأنو بيغ ا
عمى تػضيفيا األمخ الحؼ يداعجىا عمى تحقيق معجل مختفع. اذ يعتبخ الحرػل عمى معجل 
عالي ىجف يػَجج بدببو الخغبة والجافع، وكمسا سعت الصالبة لتحقيق معجل أعمى زاد ذلظ مغ 

          ، ولحلظ وججنا زيادة الرسػد األكاديسي لجػ الصالبات رغبتيا وبحليا لمجيج برػرة أكبخ
 األعمى معجاًل.

         وؼيسا يعخف الرسػد األكاديسي بأنو تحقيق لمشتائج اإليجابية بالخغع مغ الطخوف،       
        نجج أن تحقيق السعجل العالي يأتي كأحج تمظ الشتائج، بل أن بعس الباحثيغ عخف 

         كاديسي في ضػء التحريل الجراسي واعتبخه عالمة عمى صسػد الصالب حيث الرسػد األ
         بأنو التحريل الجراسي الجيج عمى الخغع مغ السحغ في (Mallick,kaur,2016عخفو )
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العسمية التعميسية مثل الجرجات السشخفزة ضغط االختبار، واإلجياد، وجاء في تعخيف 
         لتعميسي السختفع لمصالب بالخغع مغ وجػد عػامل السخاشخة ( ىػ التحريل ا5099)عصية،

         عادة عمى األداء األكاديسي السشخفس، بل أن مغ شخق تحديغ مدتػػ  التي تجل
         باعتبار أن الرسػد األكاديسي لجػ الصمبة ىػ عغ شخيق تحديغ تحريميع الجراسي،

ج ويداعج في بشاء القجرة عمى الرسػد  وقائي ضج الذجائ التحريل العالي عامل
https://fingertips.phe.org.uk//Resilience_in_schools_health_inequali  وبيحا

يل الجراسي في االساس ىي يتزح أن نػع العالقة القائسة ؼيسا بيغ الرسػد االكاديسي والتحر
 عالقة تبادلية يعدز كاًل مشيسا األخخ. 

 (;Parinyaphol,chongruksa,2008 نتــائــج دراســــة كــل مــــغوتتـفــــق ىـــــحه الـشتيجــة مــــع     

Solomon,2013; Pendergast,2017 lee,2009; ; ،ؼيسا تختمف 5092جابخ،عمي )
( والتــي أضيــخت عــجم وجــػد عالقــــة بيـغ 5095مع نتيجة دراسة )سالــع،نتيجة الجراسة الحالية 

 الرســػد األكـاديســي والـتحريـــل.

https://fingertips.phe.org.uk/Resilience_in_schools_health_inequali
https://fingertips.phe.org.uk/Resilience_in_schools_health_inequali


 اسيهط جامعة – التخبية لكمية العمسية السجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021يناير   –األول العدد  – 33اجمللد  222

 

 ممخص عام لشتائج البحث: 
             أكثخ استخاتيجيات تشطيع االنفعال معخؼيًا شيػعًا لجػ شالبات جامعة الصائف ىــي -9

إعــــادة التـخكيـــــد  -التقـبــل –االجـتــــخار  –التـخكيــد عـمــى التخصيــط  -اإليجـابــي )إعــادة التقييــع
لػم  -الترػر الكارثي -لػم الشفذ -األمػر في مشطػرىا الرحيح وضــع –اإليـجـابــي 
 اآلخخيغ(.

 درجة الرسػد األكاديسي مختفعة لجػ شالبات جامعة الصائف   -5
ــاشـيــة مـػجـبـة دالــة احرائيــًا بيـــغ درجـــات االستــخاتيـجيـــات اإليـجــابيــة تــػجــــج عـالقـــة ارتب -4

 االنفعال معخؼيًا والرسػد األكاديسي. لــتشطيــع
تــػجــــج عــالقــــة ارتبــاشيـــة مـػجبـــة دالـــة احرائيـــًا بيـــغ درجـــات االستخاتيجيــات الـدمبيـــة  -3

 االنفعال معخؼيًا والرسػد األكاديسي.  ـــعلــتشطي
ال تػجـــج فـــخوق دالــة احرائيـــًا بيــغ متػسصـــات درجــات الرســػد األكاديســي لـجػ شالبات  -2

 -الحالة االجتساعية -الصائف تبعًا لستغيخ الحالة االقترادية واالجتساعية)الدكغ جامعة
 الجخل الذيخؼ(.

ق دالــة احرائيـًا بيـغ متػسصــات درجــات الرســػد األكاديســي لــجػ شالبات ال تػجــج فــخو  -2
 الدابع، الثامغ(. –الصائف تبعًا لستغيخ السدتػػ الجراسي )األول، الثاني  جامعة

تـػجــج فــخوق دالــة احرائيــًا بيــغ متػسصــات درجات الــرســػد األكـاديـســي لـــجػ شالبـــات  -5
مقبــػل( لرالــح  -جيج -جيج ججاً  -الصائف تبعًا لستغيخ السعجل الجراسي)مستاز امعــــةجـــ

 (. 3, 00إلى  4, 20معجليغ مستاز )مغ  الـصـالـبـات الـالتـــي
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 التهصيات:
تػفيخ البيئة التخبػية الجاعسة والسذجعة لمصمبة عمى استخجام استخاتيجيات تشطيع االنفعال  -5

 معــخفيـــًا 
 إعجاد بخامج إرشادية لتشسية الرسػد األكاديسي لجػ الصمبة.  -4
مداعجة الصمبة في معخفة نقاط القػة ونقــاط الزعـف لجييـع مـغ خـــالل السحاضخات وورش  -3

الـعسـل لسا لحلظ مغ اثخ فعال في تػضيف استخاتيجيات التشطيع االنفعالي والرسػد 
 األكاديسي.

 البحهث السقتخحة:  
 عالية بخنامج  قائــع عــمى استخاتيجيات تشطيـع االنفعـال معخفيـًا في تحديــغ مدتـػػ الــتحريلف -9

 الجراسي لجػ شالبات جامعة الصائف.    
فعالية بخنامج ارشــادؼ قائــع عمى ابعاد الرســػد األكاديسي في تحديــغ مدتػػ الخفاـية  -5

 لجػ شالبات الجامعة الشفدية
 ألكاديسي وعالقتو ببعس الستغيخات الجيسػغخاؼية مثل الشػع والتخرز الجراسيالرسػد ا -4

 والحالـة االجتساعية )السصمقات، االرامل، الستدوجات(.    
مدتػػ الرسػد األكاديسي لجػ فئات تعميسية مختمفة )صعػبات  تعمع ، صــع وضعـاف  -3

 مــػىػبيغ(. سســع،
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 السخاجع
 أوال : السرادر

 الكخيع القخآن
 السخاجع العخبية ثانيا :

، فكخ وإبجاع(. استخاتيجيات تشطيع االنفعاالت. 5095بمحديشي، وردة رشيج وبػسعيج، سعاد )
 .                                                                         509 -994، 999مج

يع ) يجابية وعالقتيا بقمق االختبار (. السخونة اال5092جابخ، شخيف عادل وعمي، سيج بخـا
والتحريل االكاديسي لجػ عيشة مغ شالب قدع التخبية الخاصة 

، دراسات عخبية في التخبية وعمم الشفذبجامعة السمظ ؼيرل. 
 .                                   343 –309، 21، العجد5الجدء

 الزغهط لجى مهاجهة تخاتيجياتباس وعالقتها ّالشفدية الرالبة(. 5095حمػم، والء بدام )
. رسالة الالذقية إلى محافظة الشازحات من األمهات الدهريات عيشة

 الالذؾية. ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية، جامعة تذخيغ،

(. أساليب مػاجية الزغػط الشفدية عبخ مخاحل 5092الحػاس، أحسج صالح سميسان )
وشالب السخحمة الجامعية  عسخية مختمفة لجػ شالب السخحمة الثانػية

، كمية التخبية، جامعة سػىاج، السجمة التخبهيةبسجيشة حائل. 
 . 39 -5، 32الجدء

(. استخاتيجيات تشطيع االنفعال السعخؼية ومعتقجات 5092الخػلي، عبجهللا دمحم عبج الطاىخ)
دمج الفكخ والكسالية كسشبئات باضصخاب التذػه الجدسي لجػ عيشة مغ 

 -9، 9(، الجدء3) 49، جامعة أسيػط، جمة كمية التخبيةمالسخاىقيغ. 
95 . 

(. الكفاءة االجتساعية وعالقتيا بالرسػد األكاديسي في ضػء 5095سالع، سخؼ دمحم رشجؼ )
بعس الستغيخات لجػ الصالب الرع وضعاف الدسع في مخحمة 
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، مخكد السعمػمات التخبػية مجمة التخبية الخاصةالتعميع العالي. 
 . 933-15(، 91)2والبيئية، كمية التخبية، جامعة الدقازيق،  والشفدية

استخاتيجيات التشظيم االنفعالي وعالقتها بحل السذكالت (. 5092سمػم، ىشاء عباس ) 
"دراسة مقارنة عمى عيشة من طالب السخحمة الثانهية وطالب 

". رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، السخحمة الجامعية بسجيشة دمذق
 ة، جامعة دمذق.                                                      كمية التخبي

(. االستخاتيجيات السعخؼية في تشطيع االنفعال 5095الديج، عبجالسشعع عبجهللا حديب )
وعالقتيا بأعخاض القمق واالكتئاب لجػ السخاىقيغ والخاشجيغ رؤية 

 .                                  214  – 221، 929، ع4، الجدءمجمة كمية التخبية نقجية.

( االمل والتفاؤل مجخل لتشسية الرسػد الشفدي لجػ عيشة مغ 5094شاىيغ، ـيام صابخ) 
(، 3)93، مجمة العمهم التخبهية والشفديةالسخاىقيغ ضعاف الدسع. 

294- 224 . 

. شخابمذ: الجار (.االسذ الشفدية والتخبػية لخعاية الذباب9414الذيبانى، عسخ دمحم التػمى)
 العخبية لمكتاب.

الحكاء الخوحي وعالقته بالرسهد الشفدي لجى طمبة (. 5092الصالع، دمحم عرام دمحم )
. رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية، الجامعة اإلسالمية بغدة

 الجامعة االسالمية بغدة، فمدصيغ.

لرسػد الشفدي وعالقتو بصيب الحال (. ا5094عبجالجػاد، وفاء دمحم وعبجالفتاح، عدة خميل )
مجمة لجػ عيشة مغ اميات األشفال ذوؼ االحتياجات الخاصة. 

 .445 -554، 42ع   ،االرشاد الشفدي
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