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 2020/  9/  2قبول النشر :  2020/ 8/  14استالم البحث : 

 المستخلص:

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن مستوى تنظيم االنفعال، الشعور بالتماسك في 

المدرسة، وتعرف العالقة االرتباطية بين المتغيرين، والكشف عن الفروق في الشعور 

بالتماسك في المدرسة باختالف النوع والتخصص الدراسي لدى طلبة المرحلة الثانوية 

من  136( طالبًا وطالبة )280كونت عينة الدراسة من )بمحافظة اإلحساء بالسعودية، وت

( سنة بانحراف معياري 17,10من اإلناث(، متوسط أعمارهم الزمنية ) 144الذكور، 

 &Gross)(،  واستخدمت الدراسة استبيان تنظيم االنفعال من إعداد جروس وجون 0,85)

John, 2003)  ،ي المدرسة من إعداد (، ومقياس الشعور بالتماسك ف2017وترجمة )المري

(، وأسفرت النتائج عن أن الطلبة لديهم مستوى متوسط من تنظيم 2017)الضبع وعبادي، 

االنفعال والشعور بالتماسك في المدرسة، ووجود عالقة  ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا بين 

اسك في المدرسة إعادة التقييم المعرفي لالنفعال والدرجة الكلية لتنظيم االنفعال والشعور بالتم

األبعاد الفرعية(، وعالقة ارتباطية سالبة ودالة إحصائيًا بين القمع التعبيري -)الدرجة الكلية

األبعاد الفرعية(، كما أسفرت النتائج -لالنفعال والشعور بالتماسك في المدرسة )الدرجة الكلية

تعزى إلى النوع  عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الشعور بالتماسك في المدرسة

 والتخصص الدراسي.

 طلبة المرحلة الثانوية.-الشعور بالتماسك في المدرسة-تنظيم االنفعالالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

The present study aimed to exploring the level of emotion 

regulation and sence of coherence at school among a sample of 

secondary stage students, and identifying the relationship between 



 Doi: 10.21608/jasep.2021.136067 اجلبيليد. حممد بن عبد اهلل    
 

 

22 

emotion regulation and sence of coherence at school, and investigate 

the differences in sence of coherence at school among research sample 

according to gender and specialization. The sample consisted of (280) 

students (136 male, 144 female) were chosen from Al-Ahsa secondary 

school district, (Mage= 17.10 ± 0.85). The researcher applied the 

following tools: emotion regulation quessttionare (Gross & John, 

2003), and Sence of coherence at school scale (El-Dabee & Abbady, 

2017). Results showed an average level in both of emotion regulation 

and sence of coherence at school and all its domains. there were 

significant statistical positive correlation between the total score of 

sample's study in emotional regulation and its dimension (cognitive 

reappraisal) and Sence of coherence at school and all its domains, and 

negative statistical significant correlation was found between the 

expressive suppression score of sample's study and sence of coherence 

at school and all its domains. There were no significant statistical 

differences in sence of coherence at school according to gender and 

specialization. 

Key words: Emotion Regulation, Sence of Coherence. Secondary 

Stage. 

 مقدمة الدراسة واإلطار النظري:

تُعَدُّ مرحلة المراهقة من مراحل النمو الحرجة؛ حيث يتعرض الفررد فيهرا إلرى العديرد 

من الضغوط النفسية واالجتماعية، باإلضافة إلى ما تتميز به هذه المرحلة من استثارة انفعالية 

شررديدة، يعمررل معهرررا المراهرري علررى تطررروير اسررتراتيايات لتنظرريم انفعاالتررره. ويشررير مررراكليم 

Macklem (2007)  إلرى أن تنظريم انفعاالتنرا ينطروي علرى ماموعرة ضررورية ومهمرة مرن

المهارات التي ياب أن تكون لدينا للسيطرة على ما نتعامرل معره يوميًرا فري الحيراة بضرغوطها 

وما تثيره من انفعاالت متباينة، وبالتالي يعدُّ تنظيم االنفعال ذا أهمية خاصة في تحقيي الصحة 

 النفسية للفرد.

إلرى أن القردرة علرى تنظريم Compare, et al. (2014) مبير وآخررون   وأشرار كرو

االنفعررال تعررد عررامالً وسرريًطا لمواجهررة الضررغوط؛ فررالتعرض للضررغوط يرر دى إلررى اضررطرا  

التنظرريم االنفعررالى، والررذي برردوره يسررتثير مخرجررات نفسررية سررلبية مثررل االكت ررا ، ومخرجررات 

 .جسدية سلبية
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فري -ن االهتمامات المعاصرة؛ حيث حظي هرذا المفهروموتعدُّ دراسة تنظيم االنفعال م

باهتمام العديرد مرن البراحثين، وكران ههروره فري مارال البحرث النفسري ألول -العقدين األخيرين

لهرررذا المفهررروم م كررردًا علرررى اسرررتخدام  Gross(، وذلرررك عنررردما قرررد م 1990مررررة فررري عرررام )

 .(Aldao, 2013) استراتيايات تنظيم االنفعال لتعديل ديناميات االنفعال

أن تنظريم االنفعرال يشرير إلرى العمليرات التري تر  ر  Gross (1998)ويرى جرروس  

فه داهل   Dahlعلى تشكيل االنفعاالت التي لدينا، من حيث نشأتها، وكيفية التعبير عنها. وعر 

بأنه جهد الفرد تاراه إدارة االنفعرال بحيرث يمكرن اسرتخدام انفعرال معرين تاراه موقرف  (2001)

بأنره  Cole, Martin, & Dennis (2004)معرين.  كرذلك عرفره كرول ومرارتين ودينري  

 التغييرات التي ترتبط بانفعاالت الفرد والتي تنشأ قبل بعض األحداث أو المواقف.

إلى أن  Hilt, Hanson, & Pollack (2011)وأشار هيلت وهانسون وبوالك 

مفهوم تنظيم االنفعال يستخدم لإلشارة إلى ماموعة من النشاطات التي تسمح للفرد بأن 

يستايب إلى التاار  المل ِّحة بطريقة مقبولة اجتماعيًا ومرنة وتسمح لردود األفعال التلقائية، 

 والقدرة على تأخيرها عند الحاجة لذلك.

أن تنظيم االنفعال عبارة   Walle & Campos (2012)ويرى والي وكامبوس

عن تفاعل ديناميكي تبادلي يشتمل على استخدامات مرنة من استراتيايات تنظيم االنفعال 

الواسعة والمختلفة مثل: حل المشكالت، وإعادة التقييم المعرفي، والتهدئة الذاتية، والتقبل 

ن المساندة. هذا الشيء يسمح لألفراد االنفعالي والوعي، والبحث عن المعلومة، والبحث ع

من إمكانية تعديل أهدافهم وسلوكهم مع أهداف وسلوك اآلخرين لتشكل دائرة من التأ ير 

 المتبادل. 

 LeBlanc, ESSau, & Ollendick (2017)وحد د ليبالنك وإساو وأُلينديك 

ل تتمثل في العوامل عددًا من العوامل التي يمكن أن ت  ر في تنظيم االنفعال، وهذه العوام

الداخلية والخارجية، ومن األهمية بمكان التمييز بينهما. ويشير التنظيم الخارجي إلى القوى 

الخارجية، مثل اآلباء والمدرسين واألقران، والتي ت  ر على تنظيم االنفعال. وفي المقابل، 

وعة من يشير التنظيم الداخلي إلى التنظيم الذاتي، والذي قد يتضمن ماموعة متن

  االستراتيايات المعرفية والسلوكية التي ينفذها الفرد لتعديل استاابته االنفعالية.

وتعددت النماذج النظرية التي تناولت تفسير تنظيم االنفعال، ويُعد نموذج "جروس" 

من أشهر النماذج  "Gross process model pf emotion regulation"لتنظيم االنفعال 

لتنظيم  Gross (1998)تنظيم االنفعال؛ ويتكون نموذج جروس  النظرية التي فسرت

االنفعال من خم  عمليات هي: اختيار الموقف، وتعديل الموقف، توزيع االنتباه، التغيير 

 المعرفي، وتعديل االستاابة.

( اختيار الموقف: هذا النوع من تنظيم االنفعال ينطوي على اتخاذ األفعال التي تاعل من 1)

ن يكون الفرد أكثر )أو أقل( رغبة في إنهاء الموقف الذي يتوقع أن يثير المحتمل أ
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االنفعاالت المرغو  فيها. ومن األمثلة تانب مواجهة جار غاضب. وعلى الرغم من 

شيوع اختيار الموقف، فمن الصعب معرفة كيف سيشعر الفرد في بعض الحاالت )في 

ص اآلخرين لنف  الموقف )في حالة حالة التنظيم الداخلي(، وما سوف يشعر به األشخا

 التنظيم الخارجي(. 

( تعديل الموقف: يشير إلى تعديل مباشر في الموقف وذلك لتعديل تأ يره االنفعالي. فمثال: 2)

عند زيارة شخص ما للفرد في منزله، قد يقوم بتعديل الموقف بإعادة ترتيب المنزل. 

وضع الاديد إلى حيز الحقيقة، ومن فالاهود لتعديل الموقف قد تستدعي بشكل فعال ال

الصعب أحيانًا التمييز بين اختيار الموقف وتعديل الموقف. أيًضا، على الرغم من أن 

"المواقف" يمكن أن تكون خارجية أو داخلية، فتعديل الموقف مرتبط بتعديل البي ات 

الحديث الحقًا، المادية الخارجية. ولي  تعديل البي ات "الداخلية" )أي األفكار( وسوف يتم 

 عن تغيير األفكار في سياق الحديث عن التغيير المعرفي.

( تغيير االنتباه: يشير إلى توجيه االنتباه تااه حالة معينة بدالً من التركيز على االنفعاالت. 3)

فتغيير االنتباه هو واحد من العمليات التنظيمية األولى لالنفعاالت التي تظهر خالل النمو، 

امه من المهد إلى اللحد، وخاصة عندما ال يكون من الممكن تعديل الموقف. ويتم استخد

وواحدة من األشكال األكثر شيوعا من تغيير االنتباه هو اإللهاء، الذي يركز االهتمام على 

الاوانب األخرى من الموقف أو نقل االنتباه بعيدًا عن الموقف تماما. واإللهاء أيضا قد 

ز الداخلي، كما هو الحال عندما يقوم شخص ما باستدعاء أفكار ينطوي على تغيير التركي

 أو ذكريات إلى الذهن تساعد على الوصول للحالة االنفعالية المطلوبة.

( التغيير المعرفي: يشير إلى تعديل تقييم الفرد للموقف، وذلك لتعديل أهميته االنفعالية، 4)

لموقف أو حول قدرته على التعامل سواء عن طريي تغيير طريقة الفرد في التفكير حول ا

مع المتطلبات التي يمثلها الموقف. ومن أشكال التغيير المعرفي هو إعادة التقييم. وكثيرا ما 

يستخدم هذا النوع من التغيير المعرفي لخفض المشاعر السلبية، ولكن يمكن أيًضا أن 

األحيان، يتم تطبيي يستخدم لزيادة أو تقليل المشاعر السلبية أو اإلياابية، ففي بعض 

التغيير المعرفي إلى الوضع الخارجي )على سبيل المثال، "هذه المقابلة هي فرصة بالنسبة 

لي لمعرفة المزيد عن الشركة"(. وفي أحيان أخرى، يتم تطبيي التغيير المعرفي إلى 

 مهما يحدث"، وهذا سيساعدني في بذل-الوضع الداخلي )على سبيل المثال، "أنا لست قلقًا

 قصارى جهدي"(.

( تعديل االستاابة: يحدث في وقت متأخر من عملية توليد االنفعاالت، حيث يحدث بعد أن 5)

تم بالفعل بداية االستاابة على ذلك الموقف، ويشير إلى تأ ير المباشر للمكونات الاسمية، 

وتقنيات  والسلوكية، أو الفسيولوجية على االستاابة االنفعالية. فممارسة الرياضة البدنية

االسترخاء والتنف  العميي يمكن استخدامها لتقليل الاوانب الاسمية والفسيولوجية من 
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المشاعر السلبية، والكحول، والساائر، والمخدرات، وحتى المواد الغذائية يمكن أن 

 .(Gross, 2014)تستخدم أيضا لتعديل الخبرة االنفعالية 

 & Grossالمتزايد م خًرا، وهما: وأضاف جروس استراتيايتين حظيتا باالهتمام 

John, 2003 (Gross & Thompson , 2007;. 

: ويعرف على أنه استراتياية تركز على االستاابة المباشرة التي  suppressionالقمع -

تحاول منع أو كف التعبير عن االنفعاالت؛ فالقمع هو استراتياية تستخدم في وقت متأخر 

يمكنها تعديل ما يعبر عنه األفراد سلوكيًا فقط، وينعك  ذلك من عملية توليد االنفعاالت، و

بالسلب على أداء الفرد. فهم يضللون اآلخرين عن ذاتهم الحقيقية الخاصة بهم. ويتعاملون 

مع المواقف العصيبة بإخفاء مشاعرهم الداخلية وتضييي الخناق على إههار انفعاالتهم 

يشعرون به، وأقل نااًحا في إصالح المزاج،  المتاهة إلى الخارج. فهم أقل وضوًحا فيما

ويظهرون انفعاالتهم في مواقف أقل مالءمة أو قبوالً، ويسترجعون باستمرار األحداث التي 

 تاعلهم يشعرون بالسلبية.

: هي استراتياية تنظيمية تركز على ما قبل الحدث،  reappraisalإعادة التقييم المعرفي -

فرد تااه الموقف لتغيير االنفعاالت المرتبطة به، وقد ارتبط فهي تركز على تغيير أفكار ال

إعادة التقييم اإلياابي مع كل م شر أداء إياابي. وهكذا، فان األفراد الذين يستخدمون 

إعادة التقييم اإلياابي أكثر شعورا بالرضا عن حياتهم، أكثر تفاؤالً، ولديهم تقدير مرتفع 

سلوكيا عن المشاعر اإلياابية والمشاعر السلبية، للذات، ولديهم القدرة على التعبير 

واجتماعيًا، فهم أكثر عرضة لمشاركة مشاعرهم، سواء أكانت إياابية أو سلبية، مع 

اآلخرين، ولديهم عالقات و يقة مع األصدقاء. ولديهم عدد أقل من أعراض االكت ا ، 

ياابي تغلب على المواقف ويتمتعون بالثقة بالنف ، والرضا عن الحياة. وإعادة التقييم اإل

الضاغطة من خالل اتخاذ موقف متفائل، وإعادة تفسير ما يادونه ضاغطا، وبذل جهود 

نشطة إلصالح الحالة المزاجية السي ة، كما أن إعادة التقييم ت دي إلى انخفاض في 

الم شرات السلوكية والذاتية للمشاعر السلبية، مع عدم وجود آ ار سلبية للذاكرة أو 

ستاابة االنفعالية في التفاعالت االجتماعية. على النقيض من ذلك، القمع ي دي إلى اال

انخفاض في االستاابات السلوكية، ولكن لي  له أي تأ ير على خبرة المشاعر السلبية، 

وي دي إلى زيادة تفعيل الحساسية لألنظمة الفسيولوجية واألوعية الدموية للقلب. وي دي 

جانبية أخرى مثل ضعف الذاكرة اللفظية، وتقلص القدرة على  القمع أيًضا إلى آ ار

 االستاابة إلى المشاركة االجتماعية.

وتعد إعادة التقييم استراتياية تركيز مسبي يتصرف الفرد وفقًا لها قبل أن يتكون 

لديه اكتمال التوجه نحو االستاابة االنفعالية، وبالتالي من المتوقع أن يتم تعديل المسار 

ي الكامل لالستاابة النفسية، بينما يعد القمع استراتياية تركيز على االستاابة التي الزمن

تظهر بمارد أن تبدأ االنفعاالت في التكوين، وبعد أن تتكون الميول نحو االستاابة، ومن 
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المتوقع أن تتطلب جهودًا متكررة إلدارة االستاابات االنفعالية عند ههورها باستمرار 

(Balzarotti, John, & Gross, 2015). 

إلى أن الفرد الذي يتمتع بالقدرة على  Cole et al. (2004)وأشار كول وآخرون 

تنظيم االنفعال يمكنه التحكم في سلوكه، وسيكون أكثر مرونة في السياقات المختلفة وفي 

 على العمليات األخرى-أيًضا-التعامل مع األحداث الضاغطة، وأن ذلك يكون له تأ ير إياابي

 مثل االنتباه وحل المشكالت والسلوك.

منذ البداية ماموعة  Antonovskyوفي السياق ذاته تناولت نظرية أنتونوفسكي 

من التساؤالت تتمثل في كيفية استطاعة اإلنسان الحفاه على صحته وتماسكه رغم وجود 

تشاع قيام المسببات المتعددة الممرضة والمضعفة في محيطه، وتحديد العوامل الفردية التي 

وشيوع الصحة واللياقة النفسية، والتعرف على أسبا  انهيار بعض األشخاص في زمن 

الكوارث والحوادث واستسالمهم للضغوط في حين يبقى البعض متماسكين، ويقاومون حتى 

 (Antonovsky, 2002).يحققوا أهدافهم 

ور عام الشعور بالتماسك بأنه شع Antonovosky (2002) ويُعرف أنتونوفوسكي

لدى الفرد بقدرته على إدارة األحداث التي يمر بها بكفاءة، والتنب  بنتائاها والتعامل معها 

 بفاعلية.

أن الشعور بالتماسك خاصية تتكون من  الث  Antonovskyويرى أنتونوفسكي 

 مكونات مترابطة ومتداخلة فيما بينها، وهي:

: يعني توقعات أو مهارة  Sense of Comprehensibilityالشعور بالوضوح/الفهم -أ

الفرد في التمكن من تمثل المثيرات والمنبهات حتى غير المعروفة له كمعلومات متماسكة 

ومنظمة وليست مثيرات مشوشة وغير واضحة، فهي تعني نمًطا معرفيًا من التمثل وهو 

انية االعتقاد بأن األشياء تحدث بشكل منظم وبطريقة يمكن التنب  بها، وكذلك الشعور بإمك

 ,Antonovsky)الفرد بفهم األحداث في حياته والتنب  بعقالنية بما سيحدث في المستقبل 

1979). 

وال شك في أن معرفة الفرد بطبيعة الموقف الذي يواجهه وإدراكه له على أنه ُكل 

متكامل ومترابط معًا يقوده إلى التعامل الناجح معه، أي وعي وفهم الفرد للعالقات القائمة في 

موقف الضاغط ذاته وتوضيح العناصر األساسية والرئيسية فيه وعالقتها بالهدف العام له، ال

وتمييزها عن العناصر البعيدة عنه؛ ي دي بدوره إلى فهم أعمي للموقف ووضوح أكثر 

للضغوط التي يواجهها؛ ومن  م االستقبال الُمقنن لهذه الضغوط والتعامل معها، فكلما كان 

تساًعا، وأعمي فهًما ياعل من الضغوط قيمة وفرصة جيدة للنمو )محمد، تصور الفرد أكثر ا

2014.) 

: يُطلي هذا المكون على الثقة  Sense of Manageabilityالشعور باإلدارة/التحكم - 

األدائية، حيث يصف قناعات الفرد بأن الصعوبات قابلة للحل، وأنه يمتلك االحتياطات أو 
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. كما ينظر له على (Antonovsky, 1993)جهة المتطلبات الموارد المالئمة من أجل موا

أنه القدرة على التفاؤل والثقة باستخدام القوى الذاتية، واالستعانة بالدعم االجتماعي لتذليل 

وحل مصاعب ومهام الحياة، كما يشير إلى إدراك الفرد للمصادر االجتماعية والشخصية 

ليد قابلةً للضبط والتطوير والمواءمة، بهدف المالئمة، جاعاًل منها مصادر تحت متناول ا

 (.2017ماابهة وتذليل المتطلبات الداخلية والخارجية بنااح )المنصور، 

وهذا ما أك د عليه أنتونوفسكي، حيث وض ح أن األمر ال يتعلي بامتالك الموارد 

زم، والكفاءات الخاصة فحسب، وإنما االعتقاد بأن اآلخرين يمكن أن يقدموا الدعم الال

واإلنسان الذي ينقصه هذا االعتقاد يشبه تعي  الحظ الذي يشعر دائًما بأنه واقع تحت رحمة 

أحداث مرعبة دون أن يستطيع القيام بأي شيء تااهها، ويعتبر الشعور باإلدارة نمط من 

المعرفي، بمعنى اعتقاد الفرد بأن لديه المهارات والقدرة والدعم والعون، أو -التمثل االنفعالي

الموارد الالزمة لمواجهة المواقف، وأن هذه االحداث قابلة للتحكم فيها، وأنها تحت السيطرة 

 (.2017والتحكم )يوسفي، 

: يصف هذا الُمكون المقدار الذي يشعر  Sense of Meaningfulnessالشعور بالمعنى -ج

اإلنسان تستحي أن فيه الفرد انفعاليًا بأن الحياة ذات معنى، وأن  بعض المشكالت التي تواجه 

يُسخر من أجلها الطاقة وأن يبذل في سبيلها قصارى جهده، وأن يشعر أن من واجبه االلتزام 

بها، وبأنها تحديات مرحب بها أكثر من كونها تحديات مزعاة يرغب اإلنسان في التخلص 

. فمعنى الحياة لدى الفرد هو الذي ياعله يسعى بشكل دؤو ، (Antonovsky, 1979)منها 

ويتحمل المشقة ليرفع من قيمة الحياة، وياعلها تستحي أن تُعاش، بل أن الفرد الذي يكتشف 

لحياته هدفًا ومعنى ياعله يستطيع تحمل ندرة اللذة واالفتقار إلى المكانة دون أن يتنقص هذا 

من سعادته، فالهدف الرئيسي للفرد هو تحقيي معنى في الحياة، وهذا يعني أن اإليمان بمعنى 

حياة يمد الفرد بالقدرة على العطاء والتسامي، مما ياعل نظرته للحياة إياابية ومتفائلة ال

 (.2003)األنصاري، 

ومما سبي يرى أنتونوفسكي أن مشاعر الفهم والوضوح تمثل الاانب المعرفي 

للشعور بالتماسك، فيما يعتبر مشاعر اإلدارة تمثل المكون المادي أو الوسيلي، أو السلوكي، 

 Kleep, Mastekaasa, Tom, Sandandger)ا المكون الثالث فيعتبر المكون الدافعي أم  

& Kleiner, 2007). 

ويرى أنتونوفسكي أن المركب الدافعي أهم المركبات، فبدون خبرة المعنى وبدون 

التوقعات اإلياابية من الحياة ال تنام قيمة عالية للشعور بالتماسك ككل عل الرغم من الدرجة 

ية من وضوح المركبين اآلخرين، فاإلنسان الذي ال يعيش خبرة المعنى سوف يشعر أن  العال

الحياة مرهقةٌ في جميع المااالت، وسوف يشعر بأن  كل  مهمٍة أخرى مطروحة عليه هي 

 (.  2017ضغط إضافي أو زائد )يوسفي، 
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 راء وي كد أنتونوفسكي على أن هذه المكونات الثال ة تُسهم بشكل إياابي في إ

التاار  والخبرات الحياتية للفرد، وذلك في أربعة مسارات مترابطة، وهي: المشاعر 

الداخلية، والعالقات البينشخصية، والنشاط الرئيسي للفرد، والمخاوف الوجدانية بقدر ما 

يتواجد لديه شعور مرتفع بالتماسك، وتَطور مستوى أدائه في تعامله مع الضغوط 

(Bossick, 2008) . 

( إلى أن الشعور بالتماسك ال ينمو من فراغ، وإنما 2017ار الضبع وعبادي )وأش

هناك مصادر تهيئ له، وتسهم في تعزيزه لدى الفرد، وتعمل هذه المصادر بشكل منفرد، أو 

تتفاعل مع بعضها، مما ينتج عنه شعوٌر قوي بالتماسك، وهذه المصادر قد تكون ذاتية ترتبط 

رفية، وسماته االنفعالية، واستراتيايات المواجهة التي بالفرد نفسه كخصائصه المع

يستخدمها، وقد تكون خارجية مرتبطة ببي ته، وما توفره له من موارد، أو اجتماعية مرتبطة 

 بالدعم المقدم له من األفراد المحيطين به، والذين يرتبط معهم بعالقات اجتماعية مختلفة.

وفسكي توجًها عاًما في الحياة بضغوطها ويعدُّ الشعور بالتماسك كما طرحه أنتون

وتحدياتها المختلفة، كما يمكن يمكن تناوله في سياقات محددة ومااالت نوعية، ومنها الماال 

 Bracha & Hoffenbartal (2011)األكاديمي، والماال األسري، وماال العمل. وقدم 

 Coherence in Teachingالشعور بالتماسك في سياق محدد، وهو المواقف التعليمية 

Situations (SOCITS) وعرفاه بأنه: امتالك الطالب إحساًسا بالثقة في المواقف ،

التعليمية، واعتقاده في قدرته على فهم ضغوطها ومواجهتها وإدارتها بأفضل طريقة ممكنة، 

وأنه يتكون من  ال ة مكونات، وهي: مكون معرفي: ويعني إدراك الطالب للضغوط التي 

المواقف التعليمية، ومكون سلوكي: يتمثل في مدى إدراك الطالب للموارد المتاحة تواجهه في 

على أنها مرضية في محاولة تلبية المطالب التي تضعها المحفزات الخارجية والداخلية في 

وجداني: ويعني شعور الطالب بأن المواقف التعليمية -مشاكل مواقف التعليم، ومكون دافعي

بعض المتطلبات اليومية على األقل تشكل تحديًا أكبر من كونها ذات مغزى ومعنى، وأن 

 عب ًا  قيالً. 

 مشكلة الدراسة:

 يمكن تحديد مشكلة الدراسة في األس لة التالية، وهي:

مرا مسرتوى تنظريم االنفعررال لردى أفرراد عينررة الدراسرة مرن طلبررة المرحلرة الثانويرة بمحافظررة -1

 األحساء؟

فرري المدرسررة لرردى أفررراد عينررة الدراسررة مررن طلبررة المرحلررة مررا مسررتوى الشررعور بالتماسررك -2

 الثانوية بمحافظة األحساء؟

ما طبيعة العالقرة برين تنظريم االنفعرال والشرعور بالتماسرك فري المدرسرة مرن طلبرة المرحلرة -3

 الثانوية بمحافظة األحساء؟
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رجرع إلرى هل هناك فروق في الشعور بالتماسك في المدرسرة لردى طلبرة المرحلرة الثانويرة ت-4

 النوع )ذكر/أنثى(؟

هل هناك فروق في الشعور بالتماسك في المدرسرة لردى طلبرة المرحلرة الثانويرة ترجرع إلرى -5

 التخصص )علوم طبيعية/علوم شرعية(؟

 أهداف الدراسة:

 هدفت الدراسة إلى تحقيي األهداف التالية:

طلبة المرحلرة الثانويرة الكشف عن مستوى تنظيم االنفعال لدى أفراد عينة الدراسة من لدى -1

 بمحافظة األحساء.

الكشف عن مستوى الشعور بالتماسك في المدرسة لدى أفراد عينرة الدراسرة مرن لردى طلبرة -2

 المرحلة الثانوية بمحافظة األحساء.

تعرف طبيعة العالقة بين تنظيم االنفعال والشعور بالتماسك في المدرسة من طلبة المرحلرة -3

 حساء.الثانوية بمحافظة األ

الكشف عن الفروق فري الشرعور بالتماسرك فري المدرسرة براختالف متغيرر النروع لردى طلبرة -4

 المرحلة الثانوية بمحافظة األحساء.

الكشررف عررن الفررروق فرري الشررعور بالتماسررك فرري المدرسررة برراختالف متغيررر التخصررص  -5

 الدراسي لدى طلبة المرحلة الثانوية بمحافظة األحساء.

 أهمية الدراسة:

 للدراسة الحالية أهمية نظرية، وعملية تطبيقية. 

 األهمية النظرية:-أ

تقديم إطار نظري يثري المكتبة العربية حول متغيرين يُعد ان حديثين في الدراسات -1

العربية، وهما: تنظيم االنفعال، والشعور بالتماسك، وتوهيفهما في الماال األكاديمي؛ 

ى في بناء شخصية المراهي بشكل عام، وفي حيث يعتقد الباحث بأهميتهما الكبر

 التحصيل األكاديمي بشكل خاص.

أهمية العينة المستهدفة بالدراسة، والتي تم اختيارها من طلبة المرحلة الثانوية الذين -2

ينتمون إلى مرحلة المراهقة المتوسطة بأزماتها وضغوطها وما يترتب عليها من 

بحث من أجل تقديم الخدمات التربوية واإلرشادية، انفعاالت؛ فهم بحاجة إلى الدراسة وال

التي من شأنها معالاة ما لديهم من مشكالت، الستثمار ما لديهم من إمكانات وقدرات 

 لتحقيي النمو السليم.

وخاصة في البي ة المحلية التي تناولت هذه -في حدود علم الباحث-ندرة الدراسات العربية-3

 واحدة.المتغيرين في منظومة ارتباطية 

 األهمية التطبيقية:- 
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من المتوقع أن ما ستسفر عنه الدراسة من نتائج يمكن أن يسهم في توجيه انتباه نظر القادة -1

التربويين، وأصحا  القرار إلى تضمين المناهج األنشطة األكاديمية، واألنشطة 

لشعور االجتماعية، التي من شأنها تنمية تنظيم االنفعاالت، ومساعدة الطلبة على ا

 بالتماسك في المدرسة. 

يمكن أن تسهم نتائج الدراسة في المساعدة في توجيه المهتمين بالبرامج اإلرشادية -2

والعالجية من أجل وضع برامج إرشادية عالجية تهتم بتنمية تنظيم االنفعال، لدى طلبة 

المرحلة الثانوية، ووضع برامج إرشادية عالجية تهدف إلى تنمية مستوى الشعور 

 بالتماسك لديهم.  

 اإلجرائية لمصطلحات الدراسة: التعريفات

 :Emotion Regulationتنظيم االنفعال 

ف جررروس  بأنرره العمليررات الترري تحرردث عنرردما  تنظرريم االنفعررال (Gross,1998)عررر 

هررو أو يخبررره اآلخرررون مررن –يحرراول الفرررد أن يرر  ر فرري نرروع أو كميررة االنفعررال الررذي يخبررره 

الباحث تنظيم االنفعال إجرائيًرا بأنره الدرجرة  وكيفية التعبير عن تلك االنفعاالت. ويعرف-حوله

الكليرة الترري يحصرل عليهررا المسرتايب علررى مقيراس تنظرريم االنفعرال مررن إعرداد جررروس وجررون 

(Gross & Gohn,2003) ( 2017وترجمة المري .) 

 School Sense of Coherence:الشعور بالتماسك المدرسي 

ف الضرربع وعبررادي ) فرري المدرسررة والررذي يشررير إلررى ( الشررعور بالتماسررك 2017عررر 

قدرة الطالب على فهم الضغوط األكاديمية، وإدراكها بشكل عقالني، والقدرة على التحكم فيهرا 

والسيطرة عليها، وإدارتها بفعالية من خالل امتالكه لمصرادر المقاومرة المتاحرة، مرع إحساسره 

هرذه األهرداف تعطيره القردرة بمعنى الحياة، وأن في حياته أهدافًا ومعاني يسرعى لتحقيقهرا، وأن 

 على تحدي هذه الضغوط، وعدم االستسالم لها. وأنه يتضمن  ال ة أبعاد، وهي:

ف بأنره قردرة Sense of Comprehensibilityالبعد األول: الشعور بالفهم/ الوضوح  : يُعرر 

الطالب علرى فهرم وإدراك مواقرف الحيراة الضراغطة بشركل عرام، والضرغوط المرتبطرة بالحيراة 

 لمناخ المدرسي وتفسيرها بشكل عقالني.وا

ف بأنه اعتقاد الطالب فري : Sense of Manageabilityالبعد الثاني القدرة على اإلدارة  يُعر 

أن المواقررف الضرراغطة والمشرركالت الترري تواجهرره فرري المدرسررة يمكررن حلهررا سررواء مررن خررالل 

 رين.امتالكه لمصادر وسمات شخصية، أو من خالل الدعم المقدم من اآلخ

ف بأنره شرعور الطالرب Sense of Meaningfulnessالبعرد الثالرث: الشرعور برالمعنى  : يُعرر 

بوجود أهداف في حياته يسعى لتحقيقها رغم الضغوط األكاديميرة التري تواجهره، واعتقراده فري 

أن مثل هذه الضغوط تعطيه الدافعية للمواجهرة والتغلرب عليهرا، واالسرتمتاع بالحيراة المدرسرية 

 كانت الظروف.مهما 
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فرري الدراسررة الحاليررة بأنهررا الدرجررة الترري -إجرائيًررا-ويمكررن تعريررف الشررعور بالتماسررك

يحصل عليها الطالب على مقياس الشرعور بالتماسرك المدرسري سرواء علرى الدرجرة الكليرة، أو 

 األبعاد الفرعية.

 حدود الدراسة:

االنفعررال  تمثلررت حرردود الدراسررة الحاليررة فرري موضرروعها والررذي اقتصررر علررى تنظرريم

وعالقته والشعور بالتماسك في المدرسة، وعينتها البشرية، وهي من طلبرة المرحلرة الثانويرة، 

وكذلك بمكان إجرائها وتطبيي أدواتها في بعض المدارس الثانويرة بمحافظرة األحسراء، وزمرن 

 هـ.1440/1441إجرائها في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

 دراسات سابقة:

 عرض الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة في محورين:يمكن 

 أوالً: دراسات تناولت تنظيم االنفعال لدى طلبة المرحلة الثانوية.

( بدراسة هدفت إلى قياس تنظيم االنفعال لدى الطلبة المتميزين 2011قام يعقو  )

ال. وتكونت عينة في محافظة ديالي، والتعرف على الفروق بين الانسين في تنظيم االنفع

( طالبًا وطالبة من المتميزين في محافظة ديالي. واستخدم الباحث في هذه 100الدراسة من )

، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن Gross (2003)الدراسة مقياس تنظيم االنفعال لاروس 

 أفراد عينة الدراسة يتمتعون بمستوى جيد من التنظيم االنفعال، باإلضافة إلى عدم وجود

 فروق ذات داللة إحصائية في تنظيم االنفعال وفقًا لمتغير الان .

( دراسة هدفت إلى التعرف على العالقة بين استراتيايات 2015كما أجرت سلوم )

تنظيم االنفعال وحل المشكالت لدى طلبة المرحلة الثانوية وطال  المرحلة الاامعية، كما 

بة المرحلة الثانوية وطلبة الاامعة في هدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق بين طل

( طالبًا من طلبة الصف 1282استراتيايات تنظيم االنفعال. وتكونت عينة الدراسة من )

العاشر الثانوي، وطال  السنة الثانية من المرحلة الاامعية، حيث بلغ عدد طال  الصف 

ت عينة طال  السنة ذكور(، وتكون 249إناث،  301( طالبًا وطالبة )550العاشر الثانوي )

ذكور(. تم تطبيي استبانة استراتيايات  333إناث، و 399( طالبًا وطالبة )732الثانية من )

تنظيم االنفعال من إعداد الباحثة ومقياس حل المشكالت من إعداد هبنبر وبيترسين 

Heppner & Petersen (1982) وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود مستوى متوسط ،

فعال، ووجود عالقة دالة إحصائيا بين استراتيايات تنظيم االنفعال وحل لتنظيم االن

المشكالت، كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية في 

استراتيايات تنظيم االنفعال تبعًا لمتغير المرحلة الدراسية باستثناء استراتيايتي إعادة التقييم 

 وق فيهما لصالح طلبة المرحلة الاامعية.واالجترار والتي كانت الفر

( إلى التعرف على العالقة االرتباطية بين 2018وهدفت دراسة العاسمي وبدرية )

تنظيم االنفعال والمرونة النفسية لدى طلبة المرحلة الثانوية، باإلضافة إلى تعرف الفروق 
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بًا وطالبة من طلبة ( طال40وفقًا لمتغيري السنة الدراسية والان  لدى عينة مكونة من )

الصف الحادي عشر في محافظة السويداء. ولتحقيي هدف الدراسة تم استخدام مقياس تنظيم 

االنفعال للمراهقين من إعداد العاسمي، ومقياس المرونة النفسية من إعداد كونور ودافيدسون 

والمرونة (، وأههرت نتائج الدراسة وجود عالقة دالة احصائيًا بين تنظيم االنفعال 2003)

 النفسية، ووجود فروق في تنظيم االنفعال تبعا لمتغير الان  لصالح الذكور.

بهدف  Chervonsky & Hunt (2019)وأجريت دراسة شيرفونسكي وهنت 

دراسة العالقة بين استراتيايتي تنظيم االنفعال )إعادة التقييم والقمع( والرفاه االجتماعي لدى 

( مراهقًا أستراليًا يدرسون في الصف السابع والثامن. واستخدمت 232عينة مكونة من )

، Gross & John (2003)الدراسة مقياس تنظيم االنفعال من إعداد جروس وجون 

، باإلضافة إلى قياس Huebner (1994)عن الحياة متعدد األبعاد من إعداد ومقياس الرضا 

القلي واالكت ا  بهدف ضبط تأ يرهما على نتائج الدراسة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود 

 عالقة ارتباطية سلبية بين استراتياية القمع والرفاه االجتماعي لدى المراهقين. 

 التماسك في المدرسة لدى طلبة المرحلة الثانوية.ثانيًا: دراسات تناولت الشعور ب

إلى فحص العالقة  Moksnes, Espnes, & Lillefjell (2012)  هدفت دراسة

االرتباطية بين الشعور بالتماسك والقلي واالكت ا  لدى عينة من طال  المرحلة االبتدائية 

( 636لة االبتدائية، و)( من طال  المرح593( منهم )1229والثانوية بالنرويج بلغ قوامها )

( ذكًرا، 586( بواقع )1209من طال  المرحلة الثانوية، واستقرت العينة النهائية على )

( سنة، واستخدمت الدراسة 18-13( أنثى، تراوحت أعمارهم الزمنية ما بين )617و)

واستخدمت الدراسة النسخة النروياية المختصرة من مقياس الشعور بالتماسك، ومقياس 

، ومقياس حالة االكت ا  من إعداد Spielberger (1983)وسمة القلي من إعداد حالة 

Byrne et al. (2007) وأسفرت النتائج عن ارتفاع مستوى القلي واالكت ا  لدى اإلناث ،

مقارنة بالذكور، بينما أههر الذكور مستوى مرتفعًا من الشعور بالتماسك مقارنة باإلناث، 

( بين القلي واالكت ا ، 0,0بة ودالة إحصائيًا عند مستوى )ووجدت عالقة ارتباطية موج

 ( بينهما وبين الشعور بالتماسك.0,01وعالقة ارتباطية سلبية ودالة إحصائيًا عند مستوى )

إلى التعرف  Garcıa-Moya, Rivera, & Moreno (2013)وهدفت دراسة 

تغيرات البي ة المدرسية على دور الشعور بالتماسك كمتغير وسيط في العالقة بين بعض الم

والضغوط المرتبطة بالمدرسة والتي ت  ر في الصحة النفسية للطال ، وتكون ماتمع العينة 

( طالبًا وطالبة، هم طلبة بعض المدارس الثانوية الحكومية والخاصة في أربع 7850من )

اسة إلى ( سنة، ولم تشر الدر18-13مقاطعات بأسبانيا، تراوحت أعمارهم الزمنية ما بين )

 85,43حام العينة، واكتفت باإلشارة إلى أن معدل االستاابة على أدوات الدراسة بلغ )

%(. ولتحقيي  51,10%(، بينما بلغت نسبة اإلناث ) 48,90%(، وأن نسبة الذكور بلغت )

 Antonovskyأهداف الدراسة، تم االعتماد على مقياس الشعور بالتماسك من إعداد 
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ياس بعض المتغيرات المرتبطة بالمدرسة مثل مساندة زمالء الفصل،  ، وأدوات لق (1993)

ومساندة المعلمين، والضغوط المدرسية، واستبيان لقياس الصحة العامة متضمنًا: الرفاهية 

النفسية، وجودة الحياة المرتبطة بالصحة، وتوصلت النتائج إلى أن المساندة التي يتلقاها 

زمالئهم، أو معلميهم لها تأ ير مباشر في شعورهم الطال  في المدرسة سواء من قبل 

بالتماسك، كما أن الطال  الذين لديهم مستويات مرتفعة من الشعور بالتماسك يكون لديهم 

 مستوى أقل من اإلحساس بالضغوط المدرسية، ومستوى مرتفع من الصحة العامة. 

إلررى الكشررف عررن  Moksnes, Løhre, & Espnes (2013) وهرردفت دراسررة

بررين الشرعور بالتماسرك والرضررا عرن الحيرراة لردى عينرة مررن المرراهقين مررن عالقرة االرتباطيرة ال

( طالبًررا وطالبررة، تررم اختيررارهم مررن بعررض 1239طررال  المرحلررة الثانويررة، وقررد بلررغ عررددها )

( أنثرى، متوسرط أعمرارهم الزمنيرة 634( ذكرًرا، و)603المدارس الثانوية بالنرويج، وبواقرع )

(، واسررتخدمت الدراسررة النسررخة النرويايررة 1,62اف معيرراري قرردره )( سررنة بررانحر15,00)

 Diener, etالمختصرة من مقياس الشعور بالتماسك، ومقياس الرضا عرن الحيراة مرن إعرداد 

al. (1985) وتوصلت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا عند مسرتوى ،

%( مرن التبراين  25حياة، وأنه يفسر مرا نسربته )( بين الشعور بالتماسك والرضا عن ال0,01)

في الرضا عن الحياة، ولم تظهر النتائج أي تأ ير للان  علرى الشرعور بالتماسرك، وهرذا يعنري 

 عدم وجود فروق بين الانسين في الشعور بالتماسك.

إلررى الكشررف عررن العالقررة  Moksnes & Haugan (2015)وهرردفت دراسررة  

ماسك والرضا عن الحياة والضغوط لردى عينرة مرن المرراهقين مرن االرتباطية بين الشعور بالت

( طالبًررا وطالبررة، تررم اختيررارهم مررن بعررض 1239طررال  المرحلررة الثانويررة، وقررد بلررغ عررددها )

( أنثرى، متوسرط أعمرارهم الزمنيرة 634( ذكرًرا، و)603المدارس الثانوية بالنرويج، وبواقرع )

اسررتخدمت الدراسررة النسررخة النرويايررة (، و1,62( سررنة بررانحراف معيرراري قرردره )15,00)

 Diener, etالمختصرة من مقياس الشعور بالتماسك، ومقياس الرضا عرن الحيراة مرن إعرداد 

al. (1985) والنسخة النروياية من استبيان  ضغوط المرراهقين مرن إعرداد ،Moksnes & 

Espnes (2011) إحصرائيًا عنرد ، وتوصلت النتائج إلى وجود عالقرة ارتباطيرة موجبرة ودالرة

( برين الشرعور بالتماسرك والرضرا عرن الحيراة، ووجرود عالقرة ارتباطيرة سرالبة 0,01مستوى )

( بين الشعور بالتماسك والضغوط التي تواجره المرراهقين، 0,01ودالة إحصائيًا عند مستوى )

وأههرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بين الانسرين فري الشرعور بالتماسرك والرضرا عرن 

يرراة لصررالح الررذكور، وبينمررا وجرردت فررروق دالررة إحصررائيًا بينهمررا فرري الضررغوط فرري اتارراه الح

 اإلناث.

إلى فحص الدور الوسيط في للتفاؤل في العالقة برين  Krok (2016)وهدفت دراسة 

الشعور بالتماسك والسعادة النفسية والذاتية في المراهقة المتأخرة، وتوكنت عينة الدراسرة مرن 

( سرنة، وبمتوسرط عمرر زمنري قردره 20-16وحت أعمارهم الزمنية ما برين )( فردًا ترا211)
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أنثررى( واشررارت  108ذكررًرا، و 103(، وبواقررع )1,08( سررنة، وانحررراف معيرراري )18,22)

 نتائاها إلى وجود ارتباط موجب بين الشعور بالتماسك والسعادة لدى المراهقين.

قة بين القيم الشخصرية إلى بحث العال Barni & Danioni (2016)وهدفت دراسة 

( مررن المررراهقين 594األساسررية للمراهرري والشررعور بالتماسررك. وتكونررت عينررة الدراسررة مررن )

مررن اإلنرراث( مررن طررال  المرردارس العليررا فرري شررمال إيطاليررا،  49,1% مررن الررذكور، و50,9)

(. وقرد ترم تطبيري 1,2( سنة بانحراف معياري قردره)15,22وكان متوسط أعمارهم الزمنية )

الشعور بالتماسك واستبيان القيم الشخصرية. وقرد توصرلت نترائج الدراسرة إلرى أن هنراك  مقياس

اختالفًررا فرري القرريم الشخصررية )السررلطة واإلنارراز والتحفيررز والتوجيرره الررذاتي والشررمولية والخيررر 

واألصالة والمطابقة واألمان( لدى المراهقين وفقًا لمستوى الشعور بالتماسك لديهم، مما يعنري 

( إمكانيرة 2قة ارتباطية دالة إحصائيًا بين الشرعور بالتماسرك وبرين القريم الشخصرية، وجود عال

التنب  بالشعور بالتماسك من خالل القيم الشخصية، حيرث كانرت قيمترا: "االعتردال"، و"التفروق 

 الذاتي" من أكثر القيم تنبً ا بالشعور بالتماسك.

االنفعراالت االجتماعيرة ( إلرى التعررف علرى 2017وهدفت دراسرة الضربع وعبرادي )

األكاديمية األكثر شيوًعا لدى طال  المرحلة الثانوية، والكشف عن مستوى الشعور بالتماسك 

المدرسررري لرررديهم، وفحرررص الفرررروق برررين الانسرررين فررري االنفعررراالت االجتماعيرررة األكاديميرررة، 

ة والشررعور بالتماسررك المدرسرري، والكشررف عررن مسررار العالقررات بررين االنفعرراالت االجتماعيرر

األكاديميررة وكررل مررن: الشررعور بالتماسررك فرري المدرسررة، واإلنارراز األكرراديمي. وتكونررت عينررة 

أنثرى(،  232ذكرًرا  141( طالبًا وطالبة من طلبة الصرف الثراني الثرانوي )373الدراسة من )

(، واسررتخدمتا الدراسررة 0,59( سررنة، وانحررراف معيرراري )17,31بمتوسررط عمررري قرردره )

أعدهما الباحثران، وهمرا: مقيراس االنفعراالت االجتماعيرة األكاديميرة،  مقياسين لقياس متغيراتها

والشعور بالتماسك في المدرسة، وهما عبرارة عرن مقرايي  مواقرف، ولري  عبرارات تقريريرة. 

وأشارت نتائج الدراسرة إلرى أن  مسرتويات االنفعراالت االجتماعيرة األكاديميرة لردى أفرراد عينرة 

نوية تراوحت ما بين المنخفضة والمرتفعرة، كمرا جراء مسرتوى الدراسة من طال  المرحلة الثا

الشعور بالتماسك في المدرسرة لرديهم مرتفعًرا، ووجردت فرروق دالرة إحصرائيًا الرذكور واإلنراث 

فرري االنفعرراالت االجتماعيررة األكاديميررة التاليررة: التعرراطف، واالمتنرران، والخرروف مررن الحسررد، 

الغضب في اتاراه الرذكور، وعردم وجرود فرروق  والتعلي المدرسي، وذلك لصالح اإلناث، وفي

بينهما في القلري االجتمراعي، واإلطرراء والمرديح، والتسرامح. ولرم تظهرر النترائج وجرود فرروق 

دالررة إحصررائيًا بررين الانسررين فرري الشررعور بالتماسررك فرري المدرسررة، وأههرررت النتررائج وجررود 

يميررة فرري الشررعور بالتماسررك مسررارات دالررة إحصررائيًا لتررأ يرات االنفعرراالت االجتماعيررة األكاد

 المدرسي واإلنااز األكاديمي. 
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 التعليق على الدراسات السابقة:

حراول الباحرث قردر اإلمكرران االقتصرار علرى الدراسرات الترري تناولرت المتغيررين لرردى 

المررراهقين مررن طلبررة المرحلررة الثانويررة، وهرردفت دراسررات المحررور األول إلررى دراسررة العالقررة 

االرتباطيرررة برررين تنظررريم االنفعرررال وكرررل مرررن: حرررل المشررركالت، والمرونرررة النفسرررية، والرفررراه 

ت المحرور الثراني إلرى دراسرة العالقرة االرتباطيرة برين الشرعور االجتماعي، بينما هدفت دراسا

بالتماسك وكل من: القلري، والضرغوط، والصرحة النفسرية، واالنفعراالت األكاديميرة، كمرا كانرت 

الفروق بين الانسين في تنظيم االنفعال، والشعور بالتماسرك هردفًا أساسريًا فري تلرك الدراسرات، 

مقيرراس تنظرريم االنفعررال مررن إعررداد جررروس وجررون واعتمرردت دراسررات المحررور األول علررى 

(Gross & John, 2003)بينمرا اعتمردت علرى ، وهرو مرا اعتمردت عليره الدراسرة الحاليرة ،

، كمرا اسرتفادت الدراسرة الحاليرة (Antonovsky, 1993)الشعور بالتماسك من إعداد مقياس 

الشعور بالتماسرك فري ( لقياس 2017من المقياس الذي تم إعداده في دراسة )الضبع وعبادي، 

 المدرسة.

 المنهج واإلجراءات:

 أوالً: منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة على المرنهج الوصرفي االرتبراطي المقرارن؛ نظرًرا ألنهرا هردفت إلرى 

التعرف على طبيعرة العالقرة برين تنظريم االنفعرال والشرعور بالتماسرك فري المدرسرة لردى طلبرة 

علررى الفررروق فرري الشررعور بالتماسررك فرري المدرسرررة  المرحلررة الثانويررة باإلحسرراء، والتعرررف

 باختالف متغيري النوع )ذكر/أنثى(، والتخصص الدراسي )علوم طبيعية/علوم شرعية(.

 ثانيًا: مجتمع وعينة الدراسة:
( طالبًررا 42882تكررون ماتمررع الدراسررة مررن طلبررة المرحلررة الثانويررة والبررالغ عررددهم )

ه بمحافظة األحساء بالمملكة العربية 1440/1441 وطالبة والذين يدرسون في العام الدراسي

السعودية، وذلك حسب إحصائيات إدارة التعليم باألحساء. ومرن هرذا الماتمرع ترم اختيرار عينرة 

( طالبًا وطالبة، وتمثرل الهردف منهرا فري التحقري مرن مردى مالءمرة 48استطالعية بلغ عددها )

، حسرا  صردقها و باتهرا بطررق مختلفرةأدوات الدراسة للتطبيي على العينة، وذلرك مرن خرالل 

( طالبًرررا وطالبرررة مرررن طلبرررة المرحلرررة الثانويرررة 280وتكونرررت عينرررة الدراسرررة األساسرررية مرررن )

، باألحساء، وهي عينة متيسرة ممن استاابت على رابط التطبيي اإللكتروني ألدوات الدراسرة

عدد الذكور فري (، وقد بلغ 0,85معياري )( سنة بانحراف 17,10متوسط أعمارهم الزمنية )

(، وفيما يتعلي بالتخصص الدراسي بلغ عدد أفرراد 144(، بينما بلغ عدد اإلناث )136العينة )

 (.81(، وتخصص العلوم الشرعية )199العينة في تخصص العلوم الطبيعية )
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 ثالثًا: أدوات الدراسة:

 استبيان تنظيم االنفعال:-1
استبيان تنظيم االنفعال، وهو من  (Gross& John, 2003)أعد جروس وجون 

( عبارات موزعة على بعدين، وهما: إعادة التقييم 10أساليب التقرير الذاتي، ويتكون من )

(، والقمع التعبيري 10، 8، 7، 5، 3، 1المعرفي لالنفعاالت، ويأخذ العبارات أرقام )

ألبعاد الفرعية للمقياس (. وعند التعامل مع ا9، 6، 4، 2لالنفعاالت، ويأخذ أرقام العبارات )

(، وتشير الدرجة المرتفعة 1،2،3،4،5تكون كل العبارات موجبة، ويتم تقدير الدرجات بـ)

إلى ارتفاع درجة الصفة التى يقيسها كل بعد فرعي، وفي حالة التعامل مع الدرجة الكلية 

( 5،4،3،2،1للمقياس، تكون عبارات بعد القمع التعبيري سالبة، ويتم تقدير الدرجات بـ )

على الترتيب. وفي الدراسة الحالية تم التحقي من صدق و بات االستبيان واتساقه الداخلي بعد 

( من طلبة المرحلة الثانوية 48تطبيقه على عينة الدراسة االستطالعية والتي بلغ عددها )

 باإلحساء.

 الصدق التمييزي:-أ

التمييزية لالستبيان لتقرير  تم  االعتماد على الصدق التمييزي بهدف استخراج القوة

أنه يميز بين األقوياء والضعاف في تنظيم االنفعال، ونظًرا لصغر حام األفراد في كل 

ماموعة، فقد تم االعتماد على اإلحصاء الالبارامتري، واستخدام اختبار مان وتني لعينتين 

ع درجات فقرات مستقلتين لمعرفة داللة الفروق بين الماموعتين العليا والدنيا في مامو

 (.1االستبيان. وجاءت النتائج كما في جدول )

( داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات رتب درجات األفراد الواقعين ضمن 1جدول )

 الماموعة العليا والماموعة الدنيا على استبيان تنظيم االنفعال 

 المحسوبة Zقيمة  ماموع الرتب متوسط الرتب الماموعة المتغيرات

إعادة التقييم المعرفي 

 لالنفعاالت 

 301,00 21,50 (14الماموعة العليا )ن=
-4,531 ** 

 105,00 7,50 (14الماموعة الدنيا )ن=

 القمع التعبيري لالنفعاالت
 301,00 21,50 (14الماموعة العليا )ن=

-4,607 ** 
 105,00 7,50 (14الماموعة الدنيا )ن=

 الدرجة الكلية
 260,00 20,00 (13العليا )ن=الماموعة 

-4,382 ** 
 91,00 7,00 (13الماموعة الدنيا )ن=

 ( .,.1دالة عند )  **

( وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات رتب درجرات أفرراد 1يتضح من جدول )

الماموعة العليا والدنيا على اسرتبيان تنظريم االنفعرال، وهرذه الفرروق فري اتاراه الماموعرة ذي 
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المتوسط األعلى، وهذا يعني أن االستبيان له قوة تمييزية بين الماموعتين، ممرا يشرير إلرى أن 

 االستبيان صادق بصورة مقبولة.

 االتساق الداخلي لالستبيان:-ب

تم  حسا  معامل االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي 

رجة كل بعد والدرجة الكلية على االستبيان. وجاءت إليه، وكذلك معامالت االرتباطات بين د

 (.3، 2النتائج كما في جدول )

( معامالت االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد 2جدول )

 استبيان تنظيم االنفعال  
 القمع التعبيري لالنفعاالت إعادة التقييم المعرفي لالنفعاالت

 معامل االرتباط المفردة االرتباطمعامل  المفردة

1 0.519** 2 0.770** 

3 0.680** 4 0.494** 

5 0.643** 6 0.684** 

7 0.448** 9 0.593** 

 ـــــــــــ ـــــــــ **0.512 8

 ـــــــــــ ـــــــــ **0.552 10

 (  0,01دالة عند مستوى )  **

الكلية واألبعاد الفرعية واالرتباطات البينية ( معامالت االرتباطات بين الدرجة 3جدول )

 الستبيان تنظيم االنفعال
 (2) (1) الدرجة الكلية األبعـاد

 - - **0.823 (1إعادة التقييم المعرفي لالنفعاالت )

 - **0,473- **0,771- (2القمع التعبيري لالنفعاالت)

 ( 0,01** دالة إحصائيًا عند مستوى )

أن كل مفردة ترتبط مع درجة البعد الذي تنتمي إليه، ( 3، 2يتضح من جدول )

وهناك ارتباطات بين الدرجة الكلية واألبعاد الفرعية الستبيان تنظيم االنفعال دالة عند 

(. وت كد هذه النتائج على تمتعه بدرجة مناسبة من االتساق الداخلي بين 0,01مستوى داللة )

 أبعاده.

 ثبات االستبيان:-ج

االسررتبيان ترم اسرتخدام طريقتري ألفررا كرونبراخ، والتازئرة النصررفية،  للتحقري مرن  برات

 ( نتائج ذلك. 4ويوضح جدول )
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 ( معامالت  بات استبيان تنظيم االنفعال بطريقتي ألفا كرونباخ والتازئة النصفية 4جدول )

 األبعاد م
 معامــل

 ألفا كرونباخ

التازئة النصفية بطريقة 

 براون-سبيرمان

 0,604 0,677 التقييم المعرفي لالنفعاالتإعادة  1

 0,613 0,690 القمع التعبيري لالنفعاالت 2

 0,653 0,742 الدرجة الكلية لتنظيم االنفعال

( إلى أن معامالت الثبات الخاصرة باسرتبيان تنظريم 4تشير النتائج الواردة في جدول )

االنفعررال سررواء علررى الدرجررة الكليررة، أو األبعرراد الفرعيررة بطريقترري ألفررا كرونبرراخ والتازئررة 

النصفية كلها قيم مقبولة ومرتفعة، مما يشير إلى  بات هذا االستبيان.  ومما سبي، يمكن القرول 

يتمتررع بخصررائص سرريكومترية جيرردة مررن حيررث االتسرراق الررداخلي،  االنفعررال ن تنظرريمإن اسررتبيا

والصدق، والثبات، وذلرك علرى عينرة الدراسرية الحاليرة، ممرا يعطري الثقرة السرتخدامه وتطبيقره 

 على العينة األساسية للدراسة.

 مقياس الشعور بالتماسك في المدرسة لدى طلبة المرحلة الثانوية.  -2

اعتمدت الدراسة على مقياس االشعور بالتماسك في المدرسة لدى طلبة المرحلة 

(، وهو عبارة عن مقياس مواقف، ويتكون 2017الثانوية، وهو من إعداد الضبع وعبادي )

(، 7-1( موقفًا موزعة على  ال ة أبعاد، يأخذ البعد األول )الفهم( المواقف أرقام )25من )

(، ويأخذ البعد الثالث )المعنى( المواقف 15-8رة( المواقف أرقام )ويأخذ البعد الثاني )اإلدا

(، وأسفل كل موقف يوجد  ال ة حلول مختلفة: )أ،  ، ج( لهذه المواقف، 25-16أرقام )

ويختار المفحوص من بين هذه الحلول الثال ة حالً واحدًا يعبر عن رأيه الشخصي نحو 

ل على إجابته، ويتم تقدير الدرجات من ( أسفل الحرف الذي يدالموقف بوضع عالمة )

( 185(. وتم التحقي من الخصائص السيكومترية للمقياس على عينة استطالعية بلغت )1-3)

من طلبة المرحلة الثانوية بامهورية مصر العربية، وتمتع المقياس باتساق داخلي جيد؛ حيث 

وقف والدرجة الكلية ( بين درجة كل م0,77، 0,38تراوحت قيم معامالت االرتباط بين )

على األبعاد، كما أههرت نتائج التحليل العاملي التوكيدي صدق العوامل الثال ة في مقياس 

الشعور بالتماسك في المدرسة، كما تمتع المقياس بدرجة مرتفعة من الثبات من خالل قيم ألفا 

رجة الكلية. وفي ( للد0,85( للدرجة االكلية، وبالتازئة النصفية )0,90كرونباخ التي بلغت )

الدراسة الحالية تم  التحقي من صدق و بات المقياس واتساقه الداخلي بعد تطبيقه على عينة 

( من طلبة المرحلة الثانوية باإلحساء، وذلك كما 48الدراسة االستطالعية والتي بلغ عددها )

 يلي.

 الصدق التمييزي:-أ

تقلتين لمعرفة داللة الفروق بين الماموعتين تم استخدام اختبار مان وتني لعينتين مس          

العليا والدنيا في ماموع درجات عبارات استبيان الشعور بالتماسك في المدرسة. وجاءت 

 (.5النتائج كما في جدول )
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( داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات رتب درجات األفراد الواقعين ضمن 5جدول )

 ى مقياس الشعور بالتماسك في المدرسةالماموعة العليا والماموعة الدنيا عل

 المحسوبة Zقيمة  ماموع الرتب متوسط الرتب الماموعة المتغيرات

 الشعور بالفهم

 260,00 20,00 (13الماموعة العليا )ن=
-4,659 ** 

 91,00 7,00 (13الماموعة الدنيا )ن=

 القدرة على اإلدارة

 222,00 18,50 (12الماموعة العليا )ن=
-4,280 ** 

 78,00 6,50 (12الماموعة الدنيا )ن=

 الشعور بالمعنى

 234,00 19,50 (12الماموعة العليا )ن=
-4,289 ** 

 91,00 7,00 (13الماموعة الدنيا )ن=

 الدرجة الكلية
 273,00 19,50 (14الماموعة العليا )ن=

-4,344 ** 
 78,00 6,50 (12الماموعة الدنيا )ن=

 ( .,.1دالة عند )  **

( وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات رتب درجرات أفرراد 5يتضح من جدول )

الماموعة العليا والدنيا على مقياس الشرعور بالتماسرك فري المدرسرة، وهرذه الفرروق فري اتاراه 

الماموعة ذي المتوسط األعلى، وهذا يعني أن االمقياس له قوة تمييزية بين الماموعتين، مما 

 ياس صادق بصورة مقبولة.يشير إلى أن المق

 االتساق الداخلي للمقياس:-ب

تم حسا  معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد المنتمية إليره، 

 ( نتائج ذلك. 7، 6وبين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس ككل، ويوضح جدول )

الكليررة لكررل بعررد مررن أبعرراد ( معررامالت االرتبرراط بررين درجررات كررل موقررف والدرجررة 6جرردول )

 مقياس الشعور بالتماسك في المدرسة
 المعنى اإلدارة الفهم

 معامل االرتباط الموقف معامل االرتباط الموقف معامل االرتباط الموقف

1 0,543** 8 0,656** 16 0,580 

2 0,685** 9 0,494** 17 0,514 
3 0,703** 10 0,717** 18 0,518 
4 0,625** 11 0,775** 19 0,626 
5 0,633** 12 0,785** 20 0,723 
6 0,479** 13 0,649** 21 0,654 
7 0,795** 14 0,710** 22 0,628 
 0,686 23 **0,596 15 ــــــ ــــــ
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 0,477 24 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
 0,639 25 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ

 (0,01** عند مستوى داللة )

 معامالت االرتباطات بين درجة كل بعد والدرجة الكلية على المقياس ككل( 7جدول )

 معامل االرتباط األبعاد

 ** 0,812 الشعور بالفهم

 ** 0,807 القدرة على اإلدارة

 **0,872 الشعور بالمعني

 (0,01عند مستوى داللة ) **

والدرجرة ( أن قيم معامالت االرتبراط برين درجرة كرل موقرف 7، 6يتضح من جدول )

الكليرة لكرل بعررد، وكرذلك معرامالت ارتبرراط األبعراد بالدرجررة الكليرة دالرة إحصررائيًا عنرد مسررتوى 

 (، وهذا يشير إلى أن المقياس يتمتع بدرجة مرتفعة من االتساق الداخلي.0,01)

 ثبات االمقياس:-ج

للتحقري مرن  برات االسررتبيان ترم اسرتخدام طريقتري ألفررا كرونبراخ، والتازئرة النصررفية، 

 ( نتائج ذلك. 8ويوضح جدول )

( معررامالت  بررات مقيرراس الشررعور بالتماسررك فرري المدرسررة بطريقترري ألفررا كرونبرراخ 8جرردول )

 والتازئة النصفية 

 األبعاد م
 معامــل

 ألفا كرونباخ

التازئة النصفية بطريقة 

 براون-سبيرمان

 0,654 0,736 الشعور بالفهم 1

 0,727 0,794 القدرة على اإلدارة 2

 0,730 0,783 الشعور بالمعني 3

 0,777 0,893 الدرجة الكلية للشعور بالتماسك

( إلررى أن معرررامالت الثبررات الخاصررة بمقيررراس 8تشررير النتررائج الررواردة فررري جرردول )

الشررعور بالتماسررك فرري المدرسررة سررواء علررى الدرجررة الكليررة، أو األبعرراد الفرعيررة بطريقترري ألفررا 

والتازئررة النصررفية كلهررا قرريم مقبولررة ومرتفعررة، ممررا يشررير إلررى  بررات هررذا المقيرراس.   وكرونبرراخ

وممرررا سررربي، يمكرررن القرررول إن مقيررراس الشرررعور بالتماسرررك فررري المدرسرررة يتمترررع بخصرررائص 

سيكومترية جيدة من حيرث االتسراق الرداخلي، والصردق، والثبرات، وذلرك علرى عينرة الدراسرية 

 ه وتطبيقه على العينة األساسية للدراسة.الحالية، مما يعطي الثقة الستخدام

 نتائج الدراسة:

 نتائج اإلجابة عن السؤال األول:

ما مستوى تنظيم االنفعال لدى طلبة المرحلة الثانوية ينُص هذا الس ال على: "

  بمحافظة األحساء بالمملكة العربية السعودية؟"
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لدى أفراد العينة الكلية ولإلجابة عن هذا الس ال تم تحديد مستوى تنظيم االنفعال 

اعتمادًا على المتوسطات واالنحرافات المعيارية سواء على الدرجة الكلية، أو األبعاد 

 ( نتائج ذلك.9المتضمنة في االستبيان المستخدم في الدراسة، ويوضح جدول )

( المتوسطات واالنحرافات المعيارية على استبيان تنظيم االنفعال لدى طلبة 9جدول )

 (280ة الثانوية )ن=المرحل
 المستوى االنحراف المعياري المتوسط األبعاد

 متوسط 0,60 3,45 إعادة التقييم المعرفي لالنفعاالت

 متوسط 0,86 3,59 القمع التعبيري لالنفعاالت

 متوسط 0,66 3,50 الدرجة الكلية لتنظيم االنفعال

تنظيم االنفعال والدرجة  ( أن  مستويات أبعاد9يتضح من النتائج الواردة في جدول )

الكلية جاءت في المستوى المتوسط، وهذا يعني أن مستوى تنظيم االنفعال بشكل عام كان 

 متوسًطا لدى أفراد عينة الدراسة من طلبة المرحلة الثانوية.

(، ودراسة عياش وفائي 2015سلوم )واتفقت هذه النتياة مع نتائج دراسة 

( التي أسفرت عن وجود مستوى متوسط مرتفع 2019دراسة عبد الهادي )و (،2016)

لتنظيم االنفعال لدى طلبة المرحلة الثانوية والاامعة، واختلفت مع نتائج دراسة يعقو  

( التي أسفرت عن وجود مستوى مرتفع لتنظيم االنفعال لدى طلبة المرحلة الثانوية 2011)

 المتميزين.

يميرمان وإيوانسكي ويمكن تفسير هذه النتياة في ضوء ما أشار إليه ر

(Zimmermann & Iwanski (2014 انفعالية  من أن مرحلة المراهقة تمر باستثارات

شديد، واليزال المراهي في مرحلة تطوير استراتيايات تنظيم االنفعال، كما أن المراهقين قد 

يواجهون صعوبات في تحقيي مطالب النمو لهذه المرحلة الحرجة؛ لذلك قد يلا ون ألساليب 

ت في تكيفية كإعادة التقييم المعرفي لالنفعاالت، أو غير تكيفية كالقمع التعبيري لالنفعاال

 مواجهة هذه المطالب. 

( من أن تنظيم االنفعال يحتل مكانة خاصة 2015ويتفي ذلك مع ما ذكرته سلوم )

في مرحلة المراهقة نظًرا لطبيعة التغيرات االنفعالية التي تحدث أ نائها، والمتمثلة في الحدة 

 .يمهاوالتذبذ  والتناقض، والتي تفرض على المراهقين أن ياربوا طرقًا عديدة لتنظ

 نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني:

ما مستوى الشعور بالتماسك لدى طلبة المرحلة الثانوية ينُص هذا الس ال على: 

  بمحافظة األحساء بالمملكة العربية السعودية؟"

ولإلجابة عن هذا الس ال تم تحديد مستوى الشعور بالتماسك لدى أفراد العينة الكلية 

واالنحرافات المعيارية سواء على الدرجة الكلية، أو األبعاد اعتمادًا على المتوسطات 

 ( نتائج ذلك.10المتضمنة في المقياس المستخدم في الدراسة، ويوضح جدول )
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( المتوسطات واالنحرافات المعيارية على مقياس الشعور بالتماسك في المدرسة 10جدول )

 (280لدى طلبة المرحلة الثانوية )ن=
 المستوى االنحراف المعياري المتوسط األبعاد

 متوسط 0,58 1,99 الشعور بالفهم/ الوضوح

 متوسط 0,41 1,89 الشعور باإلدارة

 متوسط 0,42 2,24 الشعور بالمعنى

 متوسط 0,43 2,10 الدرجة الكلية

( أن  مستويات أبعاد الشعور بالتماسك في 10يتضح من النتائج الواردة في جدول )

الكلية جاءت في المستوى المتوسط، وتعني هذه النتياة أن مستوى الشعور المدرسة والدرجة 

بالتماسك في المدرسة بشكل عام جاء متوسًطا لدى أفراد عينة الدراسة من طال  المرحلة 

 الثانوية.

( التي أسفرت عن وجود 2019واتفقت هذه النتياة مع نتائج دراسة )صفحي، 

مراهقين، واختلفت هذه النتياة مع نتائج دراسة مستوى متوسط للشعور بالتماسك لدى ال

( التي أسفرت عن ارتفاع مستوى الشعور بالتماسك لدى طلبة 2017)الضبع وعبادي، 

( التي أسفرت عن 2019المرحلة الثانوية، كما اختلفت مع نتائج دراسة )نفيل وجعدان، 

 انخفاض مستوى الشعور بالتماسك لدى المعاقين حركيًا.

هذه النتياة بأن الضغوط المختلفة التي تواجه المراهقين من طلبة  ويمكن تفسير

المرحلة الثانوية ت دي بدورها إلى عدم القدرة على مواجهة الضغوط، واعتبارها عوامل 

مهددة لحياتهم، وأنهم ما زالوا ال يمتلكون الموارد الكافية والمناسبة لمواجهتها. ويضاف إلى 

ة الهوية، وعازهم عن فهم ما يارى حولهم، ونقص خبرتهم ما سبي إحساس المراهقين بأزم

فى التعامل مع الواقع، والصراع الذي يعانون منه بسبب التعارض والتناقض فيما يُطلب 

منهم سواء فى تحمل المس وليات، أو ما يُتوقع منهم من التزامات من األهل أو المربين أو 

ه الماتمع لهم من فرص حقيقية تشبع األقران وغيرهم، وكذلك إلى عدم كفاية ما يوفر

 حاجاتهم المختلفة، وما يترتب على ذلك من عدم قدرتهم على فهم معنى حياتهم.

( من أن الشعور بالتماسك يعني 2019ويتفي ذلك مع ما ذكره نفيل وجعدان )

الصورة اإلياابية للذات القادرة على التعامل مع مطتلبات ومصاعب الحياة اليومية، وامتالك 

القناعة الذاتية في القدرة على إدارة وترتيب شروط هذه الحياة وتحقيي التوازن بين الشروط 

 والحاجات، وهو ما يفتقده المراهقون.

 نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث:

ينُص هذا الس ال على: ما طبيعة العالقة بين تنظيم االنفعرال والشرعور بالتماسرك فري 

 الثانوية باألحساء؟المدرسة لدى طلبة المرحلة 
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حسرررا  معامرررل االرتبررراط )بطريقرررة بيرسرررون( برررين ولإلجابرررة عرررن هرررذا السررر ال ترررم 

لرى اسرتبيان تنظريم طلبة المرحلرة الثانويرة باألحسراء عالدرجات الخام ألفراد عينة الدراسة من 

األبعرراد الفرعيررة(، ودرجرراتهم علررى مقيرراس الشررعور بالتماسررك فرري -االنفعررال )الدرجررة الكليررة

 ( نتائج ذلك.11األبعاد الفرعية(، ويوضح جدول )-سة )الدرجة الكليةالمدر

( معامالت االرتباط بين درجات أفراد عينة الدراسة علرى اسرتبيان تنظريم االنفعرال 11جدول )

األبعرراد الفرعيررة(، ودرجرراتهم علررى مقيرراس الشررعور بالتماسررك فرري المدرسررة -)الدرجررة الكليررة

 (280)ن=األبعاد الفرعية -)الدرجة الكلية

 المتغيرات
 الشعور بالتماسك في المدرسة

 الدرجة الكلية المعنى اإلدارة الفهم

 **0,699 **0,707 **0,594 **0,652 إعادة التقييم المعرفي لالنفعاالت

 **0,748- **0,687- **0,697- **0,722- القمع التعبيري لالنفعاالت 

 **0,790 **0,763 **0,704 **0,750 الدرجة الكلية لتنظيم االنفعال

   0,01** دالة عند مستوى 

( وجود عالقات ارتباطية موجبة ودالة 11يتضح من النتائج الواردة في جدول )

( بين إعادة التقييم المعرفي لالنفعاالت والدرجة الكلية لتنظيم 0,01إحصائيًا عند مستوى )

األبعاد الفرعية(، وعالقات ارتباطية -االنفعال والشعور بالتماسك في المدرسة )الدرجة الكلية

( بين القمع التعبيري لالنفعاالت والشعور بالتماسك 0,01سالبة ودالة إحصائيًا عند مستوى )

 األبعاد الفرعية(. -في المدرسة )الدرجة الكلية

واتفقت هذه النتياة مع نتائج دراسة كرستوفرزون وإناستروم ونيلسون 

(Kristofferzon,  Engstrom, & Nilsson, 2018)  التي أسفرت عن وجود عالقة

تنظيم "  emotion-focused copingارتباطية بين المواجهة القائمة على االنفعال 

 االنفعال" والشعور بالتماسك.

( من أن تنظيم االنفعال 2019ويمكن تفسير هذه النتياة في ضوء ما ذكره علي )

ياة المختلفة، ويزيد أيضا من القدرة على يزيد من مرونة األفرد في مواجهة ضغوطات الح

 البحث والشعور بمعنى المعاناة في الحياة اليومية.

ويمكن تفسير ذلك بأن الفرد الذي يتمتع بالقدرة على التنظيم االنفعالي يمكنه التحكم 

في سلوكه، وسيكون أكثر مرونة في السياقات المختلفة وفي التعامل مع األحداث الضاغطة، 

على العمليات األخرى مثل االنتباه وحل المشكالت -أيًضا-يكون له تأ ير إياابيوأن ذلك 

 .(Cole, Martin, & Dennis, 2004) والسلوك

كما يمكن تفسيرها بأن قدرة الفرد على تغيير الطريقة التي يخبر بها االنفعاالت 

ية للفرد تساهم في والتعبير عنها هي المساهم الرئيسي في الصحة النفسية، فاألنماط االنفعال

خلي الشخصية والحالة النفسية له، إذ يعد التنظيم االنفعالي أساسيًا وال غنى عنه للحالة 
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النفسية الصحية، فهو يساعد في رفع قدرة الفرد لمواجهة المواقف الماهدة من خالل ربط 

 .Elliot, et al.,2003))معنى جديد النفعاالتهم 

 الرابع:نتائج اإلجابة عن السؤال 

: هل هناك فروق في الشعور بالتماسك في المدرسة لدى طلبة ينُص هذا الس ال على

 المرحلة الثانوية ترجع إلى النوع )ذكر/أنثى(؟

ت للعينات المستقلة لحسا  داللة -ولإلجابة عن هذا الس ال تم استخدام اختبار

في المدرسة، ويوضح الفروق بين متوسطات درجات الذكور واإلناث في الشعور بالتماسك 

 ( نتائج ذلك.12جدول )

ت لداللة الفروق بين متوسطات درجات الذكور واإلناث في -( نتائج اختبار12جدول)

 الشعور التماسك في المدرسة

 المتغيرات
 144إناث ن= 136ذكور ن=

 قيمة )ت( 
 ع م ع م

 1,58 4,41 13,59 3,61 14,35 الشعور بالفهم/ الوضوح

 *2,28 3,46 14,67 2,95 15,55 اإلدارةالقدرة على 

 *2,01 4,45 21,85 3,97 22,86 الشعور بالمعنى
 *2,06 11,75 50,11 9,62 52,76 الدرجة الكلية

 (  0,05* دالة عند مستوى )

( وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 12يتضح من النتائج الواردة في جدول )

ومتوسط درجات اإلناث من أفراد العينة في الشعور ( بين متوسط درجات الذكور 0,5)

بالتماسك في المدرسة على الدرجة الكلية، وبعدي: اإلدارة، والمعنى لصالح الذكور، وعدم 

 وجود فروق بينهما في بعد الفهم والوضوح.

 ,.Moksnes, et al)واتفقت هذه النتياة مع نتائج دراسة موكسنز وآخرين 

، ووكذلك دراسة (Moksnes & Haugan, 2015)واناان ، ودراسة موكسنز وه(2012

( التي أههرت وجود فروق في الشعور بالتماسك لصالح الذكور، 2019)مصطفى، 

(، 2014(، وكذلك دراسة )خيال، 2010واختلفت مع نتائج دراسة )كواسة ومحمود، 

ز ، ودراسة موكسنز والزارويك(Moksnes, et al., 2013)وودراسة  موكسنز وآخرين 

(Moksnes & Lazarewicz, 2016)    التي أههرت عدم وجود فروق بين الانسين في

الشعور بالتماسك. ويمكن تفسير عدم وجود فروق بين الانسين في بعد الفهم والوضوح إلى 

أن كال الانسين سواء أكانوا ذكوًرا أم إنا ًا من أفراد عينة الدراسة ينتمون إلى مرحلة 

غوطها وتقلباتها، كما أنهم يمرون بنف  الظروف التي تفرضها المراهقة المتوسطة بض

 طبيعة الدراسة في المرحلة الثانوية.

وبشكل عام يمكن تفسير وجود فروق في الشعور بالتماسك لصالح الذكور بأن 

الذكور تتم تربيتهم منذ الصغر في ماتمعنا العربي على الشعور بالتماسك عند التعرض 
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منذ الصغر قادرين على إدراك تاار  الحياة السلبية، وقبول  لمواقف ضاغطة، فنادهم

الحياة ورؤية العالم كما هو متوقع، وتمثيل المصيرات الاديدة وغير المألوفة بطريقة منظمة 

وإدراك ضغوط الحياة وتحدياتها كشيئ يمكن ومتماسكة البناء، ولي  كمثيرات مشوشة، 

كهم أدوات مناسبة لمواجهة الضغوط والتحديات ، وامتالالتنب  به، والتحكم فيها وترويضها

 (.2019)مصطفى، 

 نتائج اإلجابة عن السؤال الخامس:

: هل هناك فروق في الشعور بالتماسك في المدرسة لدى طلبة ينُص هذا الس ال على

 المرحلة الثانوية ترجع إلى التخصص )علوم طبيعية/علوم شرعية(؟

ت للعينات المستقلة لحسا  داللة -اختبارولإلجابة عن هذا الس ال تم استخدام 

الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة في التخصصين: الطبيعي، والشرعي في الشعور 

 ( نتائج ذلك.13بالتماسك في المدرسة، ويوضح جدول )

ت لداللة الفروق بين متوسطات الطلبة في التخصصين الطبيعي -( نتائج اختبار13جدول)

 الشعور التماسك في المدرسةوالشرعي في 

 المتغيرات
 81العلوم الشرعية ن= 199العلوم الطبيعية ن=

 قيمة )ت( 
 ع م ع م

 0,146- 4,10 14,01 4,10 13,94 الشعور بالفهم/ الوضوح

 0,410 3,22 14,98 3,26 15,15 القدرة على اإلدارة

 0,356 4,14 22,20 4,29 22,40 الشعور بالمعنى
 0,211 10,77 51,19 10,89 51,49 الكليةالدرجة 

( أن قيم )ت( غير دالة إحصائيًا، وهذا 13يتضح من النتائج الواردة في جدول )

يعني عدم وجود فروق بين متوسط درجات الطلبة في كال التخصصين الطبيعي والشرعي 

 األبعاد الفرعية(.-في الشعور بالتماسك في المدرسة )الدرجة الكلية

( التي أسفرت عن عدم 2017هذه النتياة مع نتائج دراسة )المنصور، واتفقت 

 وجود تأ ير للتخصص الدراسي على الشعور بالتماسك بأبعاده.

ويمكن تفسير ذلك في ضوء تشابه معطيات البي ة المدرسية بصورة عامة بالنسبة 

رعية، وأن للطلبة في المرحلة الثانوية سواء في التخصصات الطبيعية، أو التخصصات الش

هروف عملية التعلم متشابهة وأن مرحلة الثانوية تمثل مرحلة ضغوط شديدة يتأ ر بها جميع 

 الطلبة بغض النظر عن التخصص.

 التوصيات والمقترحات:

 من خالل ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج، يمكن تقديم التوصيات التالية:

فسي التي تمكن الطلبة من فهم ذواتهم، وكيفية االهتمام ببرامج التوجيه واإلرشاد الن-1

مواجهة الضغوط، وبخاصة التي تواجههم في المدرسة، وذلك لمساعدتهم على تنظيم 
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األكاديمي في  انفعاالته؛ والذي بدوره ينعك  بشكل إياابي على اإلنااز والتوافي

 المدرسة.

المدرسة لدى طلبة المرحلة إعداد برامج إرشادية بهدف تنمية الشعور بالتماسك في -2

 الثانوية.

إجراء دراسات تتناول العالقة االرتباطي بين تنظيم االنفعال وبعض المتغيرات األخرى -3

 مثل: أساليب المعاملة الوالدية، والتحصيل الدراسي، والذكاء الوجداني.

دى دراسة بعض متغيرات المناخ المدرسي وعالقتها بالشعور بالتماسك في المدرسة ل-4

 طال  المرحلة الثانوية.

 

 المراجع:

(. التفاؤل والتشاؤم قياسهما وعالقتها ببعض متغيرات الشخصية 2003األنصاري، بدر )

(، 192)32، جامعة الكويت،حوليات اآلدا  االجتماعيةلدى طال  جامعة الكويت. 

8-115. 

سك والوحدة (. المهارات اإلجتماعية واإلحساس بالتما2014خيال، محمود أحمد محمد )

مالة بحوث كلية النفسية وعالقتها باودة الصداقة لدى طال  صعوبات التعلم. 
 .555-499(، 98) 25، جامعة المنوفية، اآلدا 

استراتيايات تنظيم االنفعال وعالقتها بحل المشكالت "دراسة مقارنة (. 2015سلوم، هناء )
". امعية بمدينة دمشيعلى عينة من طال  المرحلة الثانوية وطال  المرحلة الا

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة دمشي. الامهورية العربية 

 السورية.

(. اإلسهام النسبي للمساندة االجتماعية المدركة في التنب  2019صفحي، محمد بن يحيي )

مالة العلوم بالشعور بالتماسك في المواقف الضاغطة لدى المراهقين المكفوفين. 
متاح على الرابط التالي:  بوية والنفسية باامعة القصيم.التر

https://www.jazanu.edu.sa/edu/1852020-2/ 

(. النموذج البنائي للعالقات بين 2017الضبع، فتحي عبد الرحمن؛ وعبادي، سيد أحمد )

االنفعاالت االجتماعية األكاديمية والشعور بالتماسك في المدرسة واإلنااز األكاديمي 

-309، 32، جامعة أسوان، مصر، مالة كلية التربيةلدى طال  المرحلة الثانوية. 

379. 

(. تنظيم االنفعال وعالقته بالمرونة النفسية لدى عينة 2018علي ) العاسمي، رياض؛ بدرية،

مالة جامعة تشرين للبحوث والدراسات من طلبة المرحلة الثانوية بمحافظة السويداء. 
 .82-61(، 3) 40سلسلة اآلدا  والعلوم اإلنسانية. -العلمية

https://www.jazanu.edu.sa/edu/1852020-2/
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طلبة مرحلة (. مستوى تنظيم االنفعال بين األشخاص لدى 2019عبد الهادي، سامر )

، كلية االتصال دراسات، العلوم التربويةالبكالوريوس في جامعة الفالح في دبي. 

 .259-239(، 2) 46الاماهيري، دبي، 

(. التفكير المستند للحكمة وعالقته بالتنظيم االنفعالي لدى طلبة 2019علي، بشرى حسين )

راسات االنسانية )الذكاء وقائع الم تمر العلمي الدولي االول للدالمرحلة اإلعدادية. 
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