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 امللخص:  

التعرف   إلى  الدراسة  باإل إ هدفت  وعالقتها  النفسية  الضغوط  الجامعلى  طالبات  لدى  االنفعال  لتنظيم  املعرفية  على   اتستراتيجيات  املقبالت 

  : ( طالبة مقبلة على التخرج، واستخدمت الباحثة 242التخرج، وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي بشقيه االرتباطي واملقارن، وتكونت العينة من )

أن هناك عالقة طردية ذ النتائج  أهم  االنفعال. وأظهرت  لتنظيم  املعرفية  النفسية، ومقياس اإلستراتيجيات  الضغوط  ات داللة إحصائية عند مقياس 

( الذات0.01مستوى  )لوم  وكل من  النفسية  الضغوط  بين  اآلخرينو   -(  السلبية  -لوم  األفكار  الجامعو   -واجترار  طالبات  لدى  املقبالت على   اتالتهويل( 

)و   ،التخرج مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  عكسية  عالقة  هناك  أن  النتائج  اإليجابي0.01بينت  التركيز  )إعادة  من  وكل  النفسية  الضغوط  بين   )-  

الخططو  اإليجابيو   -التركيز على  التقييم  الجامعو   -إعادة  األمور في نصابها( لدى طالبات  التخرج  اتوضع   أيًضا  أظهرت  و   ،املقبالت على 
ً
ا  أن هناك فروق

ا   ات( فأقل بين متوسطات درجات طالبات الجامع0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ا واملتفوقات دراسيًّ املقبالت على التخرج من املتأخرات دراسيًّ

( في  املتمثلة  الفرعية  وأبعادها  النفسية  للضغوط  الكلية  الدرجة  وذلك و   -دراسيةالضغوط  وال  -سريةاأل ضغوط  الفي  الفراغ(  أوقات  اتجاه  ضغوط   في 

ا دراسيًّ املتأخرات  )و   ،الطالبات  إحصائية عند مستوى  داللة  النتائج وجود فروق ذات  الجامع0.05أظهرت  درجات طالبات  بين متوسطات  فأقل   ات ( 

ا واملتفوقات دراسيًّ  املتأخرات دراسيًّ التخرج من  بالتهويل وذلك    ااملقبالت على  املتعلقة  االنفعالي  التنظيم  اتجاه في إستراتيجيات  املتأخرات    في  الطالبات 

ا    .دراسيًّ

 . املقبالت على التخرج الجامعات طالبات؛ اإلستراتيجيات املعرفية لتنظيم االنفعال ؛الضغوط النفسيةفتاحية: املكلمات ال

 املقدمة: 

 
 
واألزمات التي من شأنها تؤثر إيجاًبا أو سلًبا ليس على  عد الضغوط النفسية من أهم املعضالت التي تواجه الفرد في حياته والتي تتمثل في األحداث  ت

الذهني األداء  الجسدي فحسب وإنما يتعدى ذلك  الفرد  الرقمية  ةخاص  -أداء  التقنية  التطورات  املهارات   -مع  إلى  البدنية  املهارات  التركيز من  إذ تحول 

فعلى سبيل املثال: غالًبا ما   ،الفرد  في  إيجابي    ط فقد يكون لهذه الضغوط تأثير  الذهنية للفهم والتحليل. ومع التقدم املعرفي في التعامل مع هذه الضغو 

ل مع املواقف يكون الشعور بالنجاح والتميز دافًعا وحافًزا لدى الفرد في تجاوز هذه الضغوطات النفسية؛ إذ يساعد وجود الدافع لدى الفرد على التعام 

ز  ،هدالصعبة من خالل العمل الجاد وبذل قصارى الج عزَّ األداء. ومن جانب آخر فقد تفوق هذه الضغوطات قدرة الفرد على التحمل؛ إذ تجعله  وبذلك ي 

التعامل معها بفاعلية.   الشباب  غير قادر على  أي فئةوتعد فئة  أكثر من  النفسية  الضغوط  الجامعة؛  أخرى   عرضة لهذه  تعدد ل  نظًرا   وخاصة طالبات 

لديه  نمسؤولياته الخبرة  م  ن وقلة  الضغوطفي  كيباليت  و   ،واجهة هذه  يؤكده  ما  خبرة  ب  دراسته  نتائج  في  ( Kepalaite,2013)هذا  أقل  الطالبات  من أن 

 في التعامل مع الضغوط األكاديمية.  الطالب 

تؤثر  و  أن  ويمكن  عبء  بأنها  يشعرن  بعضهن  أن  إال  الجامعة،  طالبات  لدى  التحدي  لروح  وجالبة  مثيرة  النفسية  الضغوط  أن  املفترض    فيمن 

ثم   النفسية ومن  الدراس يئأدا تؤثر في  صحتهن  إذهن  الضغوط  أظهرت بعض    ؛  أن هذه  الطلبة وشخصيتهم وتحصيلهم    فيسلًبا  تؤثر  الدراسات  سلوك 

من أهم الصعوبات التي تواجهها (. ووجدت العديد من الدراسات السابقة أيًضا أن الضغوط النفسية تعد 2017؛ عرنكي، 2009حمد ومريم، )األ  العلمي

راملي وآخرون و  (2018ناصر وبو مالح وعلوان )و ( 1991سالمة )؛ إذ يشير كل من الطالبات في مراحل دراستهن وخاصة في مرحلة ما قبل التخرج الجامعي

 

 

 
www.refaad.com 

 املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية 
International Journal of Educational & Psychological Studies (EPS) 

Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx 

ISSN: 2520-4149 (Online) 2520-4130 (Print) 
  

 

 

 

 

mailto:Afnan-aldayel@hotmail.com
http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx


  دايل بن أفنان                   .....                                          ستراتيجيات املعرفية لتنظيم االنفعال لدى طالبات الجامعات الضغوط النفسية وعالقتها بال  

 430 -409، ص: 2020 -2، العدد8املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 410 

 

((Ramli et al, 2018    الشديدة والتي تتمثل بالطموح الزائد بسبب   يعاني فيها الطالب الضغوط الداخلية  أن السنوات األخيرة من املرحلة الجامعيةإلى

جيدة في  الرغبة   بمعدالت  أفضلقد  إذ    ؛التخرج  للعثور على مهنة  ذلك فرصة  التخرج  يمنحهم  و بعد  )يشير كل من  ،  وبلقاسم  2006حسين وحسين   )

( )2016وشتوان  والقحطاني  وطرق  إلى  (  2017(  كاالستذكار،  الدراسية:  باملتطلبات  تتمثل  والتي  الخارجية  الضغوط  من  العديد  يواجهون  الطلبة  أن 

املجتم يتوقع  إذ  واالجتماعية؛  األسرية  املتطلبات  جانب  إلى  والتقويم،  االمتحانات  ونظام  التقليدية،  أدورً التدريس  منهم  واألسرة  تختلف ع  اجتماعية  ا 

 وتزداد عما كانت عليه في املراحل السابقة، باإلضافة إلى املتطلبات االقتصادية املتمثلة في قدرة األهل على توفير املصاريف الخاصة.  

لدى طالبات الجامعات املقبالت    النفعالإلى ربط الضغوط النفسية باإلستراتيجيات املعرفية لتنظيم ا   -على حد علم الباحثة-ولم تشر الدراسات  

التخرج أهميتها  على  باألفكار واالستجاب  ،رغم  املتمثلة  األفعال  للردود  املرونة في االستجابة  الطالبة على  االنفعال يساعد  أن تنظيم  إذا علمنا    اتخاصة 

إلى  ، وهذا  الفسيولوجية واالنفعالية إدارة ما يؤدي  بها من ضغوط نفسيةوتجاهل جميع    هاسلوك  قدرتها على  األمور   ،ما يحيط  واالهتمام والتركيز على 

اإلنجاز إلى  تحتاج  التي  تتحقق  ،املهمة  هناك  بامبر    ،األهداف  ومن  األساليبأن  (  (Bamber & Schneider, 2016روشنايدويؤكد  أهم   املعرفية   من 

على االنفعال  النفسية  الضغوط  للتغلب  وضبط   ،تنظيم  قياس  بواسطتها  الفرد  يستطيع  التي  "العملية  بأنه:  االنفعال  تنظيم  تعريف  يمكن  هنا  ومن 

من بطريقة  انفعاالته  عن  التعبير  أجل  من  أو  أهدافه  تحقيق  أجل  من  اإلستراتيجيات  من  العديد  استخدام  عبر  وتعديلها  االنفعالية  اسبة استجابته 

: قد   ادة ما تثار االنفعاالت بسبب املواقف املرتبطة بالضغوط النفسية.وع.  (Nader- Grosbois & Mazzone, 2014,p.1750)ا"  اجتماعيًّ 
ً

تعاني  فمثال

تفكيره  الطالبة نمط  بسبب  النفسية  نظرته  ا الضغوط  طريقة  ا   ، لألمور   ا أو  تأثير  في  واضًحا  يتجلى  االنفعال  وهذا  لتنظيم  املعرفية  غير  إلستراتيجيات 

اآلخرين،   ولوم  الذات،  )لوم  كإستراتيجيات:  والتهويل(  و التكيفية،  السلبية،  األفكار  النفسية  فياجترار  قد    ،الحالة  أخرى  جهة  التومن    طالبة ستطيع 

النفسية وحدتها من خالل   الضغوط  لتا استخدام  التخفيف من وطأة  املعرفية  االنفعال  إلستراتيجيات  التركيز نظيم  )إعادة  كإستراتيجيات:  التكيفية، 

 . ل(اإليجابي، والتركيز على الخطط، وإعادة التقييم اإليجابي، ووضع األمور في نصابها، والتقب

 فإاملقبالت على التخرج  ات  والجدير بالذكر فإنه على الرغم من الضغوطات التي تواجهها طالبات الجامع
ً
ينهن في القدرة على فردية ب  ان هناك فروق

أو غير تكيفية  أكانت تكيفية  االنفعال سواء  الحالية وهي  (Hayes, et al, 2006).  تنظيم  الدراسة  أهمية  تأتي  بين إ التعرف    : ومن هنا  العالقة  لى طبيعة 

تسهم هذه الدراسة في زيادة الوعي لدى   ؛ إذاملقبالت على التخرج  اتالضغوط النفسية واإلستراتيجيات املعرفية لتنظيم االنفعال لدى طالبات الجامع

   الطالبات وقدرتهن على مواجهة الضغوط النفسية من خالل تنظيم االنفعال لديهن.

 الطار النظري: 

: الضغط النفس ي: 
ا

 أوال

 أبرز التعريفات اآلتي:من اختالف آراء الباحثين والخلفية النظرية التي ينتمون إليها، و ى لإ ويرجع ذلك  ،تعددت تعريفات الضغط النفس ي

ا فوق حدود استطاعته، أو حين يقع  يعرف معجم علم النفس والتحليل النفس ي الضغط النفس ي بأنه: "حالة يعانيها الفرد حين يواجه مطلًبا ملحًّ 

 (.256، ص1983، وآخرونفي موقف صراع حاد" )طه 

بأنها: "حالة طويلة من اإلثارة النفسية والفسيولوجية تؤدي إلى آثار سلبية الضغوط النفسية ( (Matsumoto, 2009, p.524يعرف ماتسوموتو و 

 على املزاج والقدرة املعرفية والوظيفة املناعية والصحة البدنية". 

يه فوتستخلص الباحثة من التعريفات السابقة أن الضغوط النفسية هي: حالة يمر بها الفرد تشعره بالتوتر عندما يواجه مواقف صعبة قد تؤثر 

 . ، وتعوقه عن تحقيق أهدافه سلًبا من الناحية املعرفية أو االنفعالية أو السلوكية

العديد من   األفراد،  وهناك  الضغوط في حياة  الضاغط  هناك  و مصادر  للموقف  في االستجابة  األفراد، ويمكن تصنيف  نفسه  فروق فردية  عند 

 :الضغوط النفسية إلى مصادر خارجية ومصادر داخلية وذلك على النحو اآلتي

 ما يلي: فياملصادر الخارجية للضغوط النفسية، وتتمثل  •

وأساليب   .1 ألبنائهم،  الوالدين  من  العالية  كالتوقعات  األسرية:  األبناءالضغوط  مع  والقسوة   التعامل  والشدة  التسلط  على  أحد القائمة  وغياب   ،

 . أو الطالق، وتحميل األبناء املسؤوليات املرتبطة بالشؤون املالية والرعاية الصحيةكالوفاة  :الوالدين عن األسرة 

لتكيف، وسوء العالقة باآلخرين، وصعوبة تكوين  مثل: اضطرابات ا  ،الضغوط االجتماعية: وهي التي تركز على نظام الحياة وما يتضمنه من عوامل .2

 ألطفال.ا همال إ صداقات، والعزلة، وخبرات اإلساءة الجنسية والجسمية، و 

 الضغوط الدراسية: كضعف القدرة على التركيز، وعدم القدرة على أداء الواجبات املنزلية، والفشل في االمتحانات. .3
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م .4 وارتفاع  الدخل،  كانخفاض  االقتصادية:  البطالةالضغوط  بكروتشير    .عدالت  وأبو  الحلبي  بين   (2014)  دراسة  مقارنة  ثقافية  عبر  دراسة  في 

إلى والسوريات  واملصريات  السعوديات  االقتصادية  الطالبات  الضغوط  هي  السعوديات  تعانيها  التي  الضغوطات  أقل  الوضع    أن  استقرار  بسبب 

 االقتصادي. 

 ما يلي: فياملصادر الداخلية للضغوط النفسية: وتتمثل  •

 . الذي يعيش فيه حجم الواقعمع مستوى ذكائه و املبالغ فيه والذي ال يتناسب  الفرد طموح .1

 الضغوط املتعلقة بالصحة: كالصداع، واضطراب معدل ضربات القلب، والغثيان وغيرها من األمراض.  .2

 القرار.الضغوط االنفعالية: كالغضب، واالكتئاب، والقلق، وانخفاض تقدير الذات، وصعوبة اتخاذ  .3

 . ضغوط املستقبل: كالقلق الزائد تجاه املستقبل والخوف من الغد وما يحمله من صعوبات .4

؛ 1994)الطريري،    ضغوط أوقات الفراغ: ويتمثل بعدم القدرة على االستفادة من أوقات الفراغ: كعدم القدرة عل االسترخاء، وممارسة الهوايات. .5

 . (2013؛ والشرافي، 2008عبيد، و ؛ 2007عبد املقصود وعثمان، و 

أن  ( إذ يرى  1931، ومن هذه النظريات نظرية موراي التي ظهرت عام )الضغوط النفسيةالتي حاولت أن تفسر  نظريات  وقد ظهرت العديد من ال 

البيئة ويؤثر   املؤثر ماديًّ   فيالضغط يوجد في  الفرد، وقد يكون هذا  الفرد  و ا يرتبط باألفراد،  وقد يكون بشريًّ   ،ا يرتبط باملوضوعاتسلوك  يتأثر سلوك 

والع والسيطرة،  واالتزان،  كالعطف،  التواصل:  بطرق  السلوك  أيًضا  ويتأثر  واألسرية،  واالجتماعية  االقتصادية  كالعوامل  العوامل:  من  دوان. بعدد 

 ي يدركه الفرد. ذال ضغط بيتا، و بالواقع املادي في بيئة الفرد واملتمثل ضغط ألفا غوط النفسية إلى نوعين، هما:ويصنف موراي الض

   قد وجدو 
ً
شباعه لحاجاته: كالحاجة لإلنجاز. فالحاجة تظهر أعراضها من  إ بين شعور الفرد بالضغوط النفسية وبين مدى    اموراي أن هناك ارتباط

 فالفرد    ؛ خالل سلوك الفرد
 
شبع الحاجة يشعر الفرد بالراحة، في حين يحاول أن ينتقي ويستجيب لنوع معين من املثيرات يعقبه انفعال معين، فحينما ت

 (. 2011يشعر الفرد بالضيق في حال لم يتحقق اإلشباع )النوايسة، 

وأشار     ملواجهة متطلبات نمو الفرد.  هاط وتقدير ( والتي تعني فهم الضغو 1966)عام  في التقييم املعرفي للضغوط    روس ا ريتشارد الز وظهرت نظرية  

ا يعمل على تقييمه ثم يستجيب له وذلك على النحو اآلتي: 
ً
 الزاروس إلى أن الفرد حينما يواجه موقًفا ضاغط

قّدر الفرد نوع الضغوط ودرجة تهديدهأوليًّ   تقييًما  موقف الضاغطالفرد للتقييم   .1 قّيم الفرد  اا: إذ ي  املوقف على أنه سلبي أو إيجابي، شديد  ، فقد ي 

ا أو جديًدا. 
ً
 أو ضعيف، ويتأثر التقييم األولي بعوامل املوقف: كطبيعة التهديد، أو إذا كان املوقف مألوف

للتقييم   .2 الضاغطالفرد  ا  تقييًما  موقف  أ ثانويًّ اختيار  نتائج  وتقدير  الضاغط،  املوقف  التعامل مع  تحديد مصادر  الفرد على  يعمل  إذ  حد هذه : 

 املصادر ومدى نجاحها. 

هًدا فسيولوجيًّ  .3 أو ا أو معرفيًّ االستجابة للضغوط: حينما يكون الفرد واقًعا تحت تأثير الضغط يحاول أن يختار االستجابة املتاحة، كأن يكون ج  ا 

 ا من أجل التخلص من تأثير املوقف الضاغط. سلوكيًّ 

 هما:  ،العوامل الضاغطةلى نوعين من إ ويرى الزاروس أن األفراد يتعرضون 

ا  .1 : املتطلبات البيئية الخارجية: كاألحداث األسرية والصحية واالجتماعية واالقتصادية التي يواجهها الفرد في حياته، وتتطلب منه 
ً

لتوافق معها:  أوال

 كاملشكالت العائلية، واملرض، وغيرها. 

 (.  2001يصبو إلى تحقيقها مثل: تحقيق التفوق الدراس ي )عثمان،ثانًيا: املتطلبات الشخصية، وتشمل: طموحات الفرد وأهدافه التي  .2

ا: الستراتيجيات املعرفية ل   تنظيم االنفعال:  ثانيا

االنفعالي في عام ) التنظيم  البحث بمفهوم  الضاغطة  1960بدأ  املواقف  للتعامل مع  املستخدمة  الدفاع  آليات  يتناول   & Ochsner)(، وقد كان 

Gross, 2008, p.153) ،  اآلتي: على النحو جاء علماء النفس من بعد ذلك وعرفوا مفهوم تنظيم االنفعال ثم 

وهوفز وسامبسون  سايندر  االنفعال  (Snyder, Simpson & Hughes, 2006, p.149)   يعرف  والخارجية  بأنهتنظيم  الداخلية  "العمليات   :

 املسؤولة عن رصد وتقييم وتعديل االستجابات االنفعالية إلنجاز أهداف الفرد".

بأنه: "الجهود التي يبذلها الفرد لتنظيم االنفعاالت وخفض املشقة والضيق االنفعالي   (92، ص2006يعرف حسين وحسين تنظيم االنفعال )كما  

ف التفكير  وتجنب  االبتعاد  األساليب  هذه  وتتضمن  والبيئة،  الشخص  بين  العالقة  تغير  عن  عوًضا  للفرد  الضاغط  املوقف  أو  الحدث  يسببه  ي الذي 

 يم االنفعاالت السلبية التي تنشأ عن الحدث الضاغط الذي يواجه الفرد". الضواغط واإلنكار، وتهدف هذه اإلستراتيجيات إلى تنظ

والترز   ا  االنفعالية  (  (Wolters, 2011,p. 275أمَّ التجارب  حدة  أو  شدة  وقوع  وتعديل  وتقييم  مالحظة  "عملية  بأنه:  االنفعال  تنظيم  فيعرف 

 واالستجابات". 
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يستخدمها الفرد عند مواجهته ملواقف ضاغطة  مجموعة من األساليب التي    و:نفعال هوتستخلص الباحثة من التعريفات السابقة أن تنظيم اال 

اجتماعيًّ  مناسبة  بطريقة  التعبير عنها  تكيفية من خالل  إيجابية  انفعاالت  إلى  وتعديلها  التكيفية  السلبية غير  انفعاالته  وتحقق    ،اتساعده على ضبط 

 أهدافه وتوافقه حتى يصل إلى الصحة النفسية.  

فيه    لقد يفسر  أن  ا حاول  نظريًّ نموذًجا  االنفعالقدم جروس  إذتنظيم  نوعين من وجد    ؛  استخدام  قادًرا على  الفرد  يجعل  االنفعال  تنظيم  أن 

 هما:  ،اإلستراتيجيات

 
ا

التي يستخدمها الفرد عند االستعداد لالستجابة قبل أن يتفاعل مع املوقف   خطوات وهي ال  : (إعادة التقييم املعرفي)  : إستراتيجية التركيز املسبق أوال

االنفعاال   تهحول املوقف وإعاده  تغيير صياغة طريقة تفكير من خالل    ااملوقف االنفعالي معرفيًّ تقييم  إعادة  ب  . وفيها يقوم الفرداالنفعالي  ت لتقليل تأثير 

 وتسير هذه اإلستراتيجية وفق اآلتي:  ة،بيلالس

 ثير لديه انفعاالت إيجابية. ييعتقد بأنه  ا واحًد  اختار الفرد من بين عدد من املواقف موقًف ي .1

السلبية .2 االنفعاالت  يثير لديه  والذي  أن يتجنبه  الذي ال يستطيع  السار  املوقف غير  الفرد  املوقف من خالل صرفيعدل  الفرد   ، ويكون تعديل 

 يات االنفعال. والتأمل في سلب نشاط آخر والتركيز علىانتباهه 

 لرفع قيمته االنفعالية أو خفضها.يقوم الفرد بإعادة التقييم املعرفي للموقف  .3

التي يستخدمها الفرد بعد حدوث االستجابة االنفعالية. وفيها يكبت الخطوات  وهي    )قمع التعبير االنفعالي(:  ا: إستراتيجية التركيز على االستجابة ثانيا 

ا  في املوقف    ويقمعها   الفرد انفعاالته يحدث إثارة  و   ،اا سلبيًّ تقييمً   هويقّيم  ااملوقف الحًق هذا  يستحضر  ، فبهدف املسايرة االجتماعيةوال يعبر عنها سلوكيًّ

 & Gross)  .يجابيةعن انفعاالتهم السلبية أكثر من انفعاالتهم اإل واألفراد الذين يستخدمون هذه اإلستراتيجية عادة ما يعبرون  .االنفعالية هفي استجابات

John, 2003 ) 

التي يستخدمها األفراد عند  و ات املعرفية لتنظيم االنفعال  إلستراتيجيالعديد من ا(Garnefski & Kraaij, 2006)   جرانفيسكي وكراج  وقد أضاف

 تي: استجاباتهم للمواقف الضاغطة، وتتمثل في اآل

 
ا

 تشمل: و  ،التكيفية: الستراتيجيات املعرفية لتنظيم االنفعال أوال

  التي مر بها الفرد  التجارب اإليجابيةوهي التفكير حول إعادة التركيز اإليجابي:  .1
ً

 في املوقف الضاغط. السلبي  من التفكيربدال

 السلبي. مع الحدث بفاعلية التعامل  أن يتخذها الفرد من أجلالتي يجب  املناسبة اإلجراءاتلتفكير بوضع الخطوات و ا  والتخطيط: وه .2

اإليجابي:   .3 التقييم  تفكيروهي  إعادة  طريقة  ب  تغيير  يتعلق  فيما  الضغوط    قفا املو الفرد  هذه  وإعطاء  إيجابيًّ الضاغطة،  تقديم من خالل    امعنى 

نفسيًّ  الضاغطة  املواقف  عن  إيجابية  أجل  ا  تفسيرات  التوتر من  االنفعاال و   خفض  تأثير  التعلم   ةبيلالس  تتقليل  الضغو   ومحاولة  هذه    طمن 

  الشخص ي. الفرد في تحقيق نمو اواالستفادة منه

ة املوقف  ، ومقارنتهإذ يؤدي ذلك إلى التقليل من أهمية املوقف الضاغط وخطور زوايا مختلفة؛  لموقف من الفرد لوضع األمور في نصابها: هي رؤية   .4

ا  الضاغط الذي يمر به الفرد  أو مر بها اآلخرون قد تكون أكثر خطورة. سابًقابخبرات أخرى مر بها حاليًّ

الفرد التي  التقبل:   .5 أفكار  أن  2005ويشير زهران )  .تتعلق بتقبل الخبرات السلبية والتعايش معها وهو  إلى  فهم الواقع وتقبله والتوافق معه ليس ( 

 .لواقع يكون في حدود العقل واملنطقن تقبل ا إ إذ  ؛وإنما بطريقة الفاهم للحياة املتبصر باألمور  ،على طريقة املغلوب على أمره 

 وتتمثل في اآلتي: ،ةا: الستراتيجيات املعرفية لتنظيم االنفعال غير التكيفيثانيا 

 اعتقاد الفرد بأنه يتحمل كامل املسؤولية وحده فيما يمر به من تجارب ومواقف ضاغطة.في تمثل يلوم الذات: و  .1

 ن وحدهم عما يمر به من خبرات ومواقف ضاغطة.و اآلخرين هم املسؤولاعتقاد الفرد بأن في  ويتمثللوم اآلخرين:   .2

في االنفعاالت واألفكار السلبية املرتبطة بالحدث واملوقف الضاغط، وعلى األسباب واآلثار    ا متكررً   تفكير الفرد تفكيًرا   و: وهاجترار األفكار السلبية .3

 املترتبة على هذه االنفعاالت. 

، وتضخيم املوقف واملبالغة في خطورته وتصويره على أنه كارثة ال التي مر بهالتي تدور حول الخبرات والتجارب املفزعة  ا الفرد  فكار  أ   والتهويل: وه .4

 يمكن تحملها.     

 الدراسات السابقة:

: الدراسات التي 
ا

   تناولت الضغوط النفسية:أوال

إلى    ((Saleh, Camart, & Romo, 2017صالح وكامرت ورومو    تأجر  • الفرنسية. التنبؤ بدراسة هدفت  الجامعات  النفسية لدى طالب  الضغوط 

أهم مؤشرات الضغوط النفسية لدى أظهرت النتائج أن و ( عاًما، 24- 18( من طلبة الجامعة تتراوح أعمارهم ما بين )483وتكونت عينة الدراسة من )
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عانون  ي%( 57.6)و%( يعانون من االكتئاب. 79.3و) ،( يعانون من القلق%86.3و) ،( يعانون من ضائقة نفسية%72.9)الطالب كانت على النحو اآلتي: 

، 56.7)و ،من تدني احترام الذات
ً

 بالكفاءة الذاتية.  أقل إحساًسا كانوا  %(62.7)و%( كانوا أقل تفاؤال

• ( السيد  ه  (2017وأجرت  التعرف    تدفدراسة  لإ إلى  النفسية  الضغوط  الرياضية  دى  لى مصادر  التربية  كلية  بالتحصيل  للطالبات  بنات وعالقتها 

عالقة عكسية بين مصادر الضغوط طالبة في جامعة اإلسكندرية، وتوصلت أهم النتائج إلى وجود  (  602)، وقد تكونت عينة الدراسة من  الدراس ي

الضغوط ، و األعباء التدريسية، و جوانب الصحية، والراسة بالكليةطبيعة الد، و تقدير الذات، و العالقات األسرية، و بإدارة الكلية)  املتمثلة:  النفسية

 طالبات كلية التربية الرياضية. دى التحصيل الدراس ي ل( وبين الجوانب االجتماعية، و االقتصادية

الد  (2016قام أبو ناهية )و  • الجامعة. وتكونت عينة  الحياة وأساليب مواجهتها لدى طلبة  الكشف عن ضغوط  إلى  (  169راسة من )بدراسة هدفت 

 ( مصريًّ 80ا، و)( فلسطينيًّ 95)  :اا جامعيًّ طالبً 
ً

  ، استخدام أساليب التحليل والبحث عن املساعدةى  ل إ   ا. وأظهرت النتائج أن الطلبة املصريين أكثر ميال

 
ً

ميال أكثر  الفلسطينيين  الطلبة  أن  حين  اإليجابي،  ى  لإ   في  التقييم  إعادة  إلىاستخدام  املشكلة   إضافة  أسلوب حل  يميلون الستخدام  العينتين  أن 

النتائجو ،  نفسها  الدرجةب    أيًضا  أظهرت 
ً

أكثر ميال الفلسطينيين  الطلبة  اإلثابة والتنفيس ى  لإ  أن  والبحث عن  التقبل واالستسالم  استخدام أسلوب 

 . نفسها استخدام أسلوب اإلحجام املعرفي بالدرجةى لإ االنفعالي، في حين أن العينتين يميلون 

دراسة • )  وهدفت  التعرف    (2016الدوسري  لد إ إلى  معها  التعامل  وأساليب  املدركة  النفسية  الضغوط  املتفوقات    ى لى  الثانوية  املرحلة  طالبات 

ا، وقد تكونت عينة الدراسة من ) دينة الرياض. وأظهرت النتائج أن أسلوب التحليل املنطقي م في  املرحلة الثانوية    طالبة في(  310واملتأخرات دراسيًّ

التعامل   أساليب  أكثر  املتفوقاتا مواجهة  في  كان  الطالبات  لدى  املباشر   ،لضغوط  الحل  ثم  اإليجابي،  التفسير  إعادة  ثم  هللا،  إلى  اللجوء  يليه 

ساليب التعامل  للمشكلة، ثم التقبل، ثم طلب الدعم االجتماعي، ثم اإلنكار، وأخيًرا التنفيس االنفعالي، في حين أن أسلوب اللجوء إلى هللا كان أكثر أ 

ا، يليه التقبل،  ثم إعادة التفسير اإليجابي، ثم التحليل املنطقي، ثم الحل املباشر للمشكلة، ثم طلب الدعم مواجهة للضغوط لدى املتأخرات دراسيًّ

 االجتماعي، ثم اإلنكار، وأخيًرا التنفيس االنفعالي. 

دراسةو  • وآخرون  هدفت  التعرف    ( (O'brien & et al, 2012  أوبرين  لدى  إ إلى  الشائعة  املواجهة  وإستراتيجيات  الضغوط  مستوى   طالب اللى 

، وأظهرت النتائج معاناة طالب الجامعة من الضغوط  في الواليات املتحدة   ( من طلبة الجامعة146، وتكونت عينة الدراسة من )ملساعدين لألطباءا 

ًما أنهم أكثر استخدا و النفسية، وعدم قدرتهم على التحكم في عادات الحياة وفي إدارة مشكالت الحياة ومعاناتهم من اضطراب الذات ولوم الذات،  

 ألساليب املواجهة غير الفعالة.

• ( والغرايبة  خزاعلة  من  كل  التعرف    (2011وتناول  إلى  هدفت  إلى إ دراسة  إضافة  القصيم  جامعة  طلبة  لها  يتعرض  التي  النفسية  الضغوط  لى 

الدراسة إلى أن الطالب  نتائج  صلت  ( طالب من كليات الجامعة، وتو 500لى مصادرها واملتغيرات التي تؤثر فيهم، وتكونت عينة الدراسة من )إ التعرف  

من كانت  أشارت النتائج إلى أن العوامل االجتماعية  و يعانون من مستوى مرتفع من الضغوط النفسية تتمثل بالضغوطات االجتماعية واألكاديمية،  

  ا للمستوى الدراس ي وذلكسية تبعً ا وجود فروق في مستوى الضغوط النفأهم مصادر الضغط النفس ي التي تعرض لها الطالب. وبينت النتائج أيضً 

 الطالب ذوي املستويات املنخفضة. في اتجاه 

إلى التعرف إلى مستويات شدة الضغط النفس ي وعالقته بالتحصيل الدراس ي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي،   (2011وهدفت دراسة بن شليقة ) •

موجبة بين مستويات    ةناك عالقة ارتباطي( من طالب الصف الثالث ثانوي في الجزائر، وتوصلت النتائج إلى أن ه92وقد تكونت عينة الدراسة من )

لديهم ضغط مرتفع لديهم تحصيل  ( من  %  66,66)  النتائج أن  تثبتة؛ إذ أ ثانويالاس ي لتالميذ السنة الثالثة  والتحصيل الدر فس ي  شدة الضغط الن

  ؛جيد
ً
ا. إيجابا فالضغط أصبح ضغط  يًّ

التعرف    ((Shah et al, 2010وآخرون    هتناول شاو  • إلى  في  إ دراسة هدفت  الجامعيين  الطالب  لدى  الضغط وشدته ومصادره  مستوى  املدرسة لى 

الضغط تعاني  التي  للحاالت  املحددة  والعوامل  الباكستانية،  عينة   ،الطبية  تكونت  وقد  األكاديمي،  واألداء  النفس ي  الضغط  بين  العالقة  ومعرفة 

النتائج وجود عالقة سلبية بين الضغط واألداء األكاديميمن املرحلة الجامعية  ( طالب في السنة الثانية200الدراسة من ) أن من أهم و ،  ، وأظهرت 

 مصادر الضغط لدى الطالب املخاوف النفسية واألكاديمية. 

إلى    (2001وقد تناول عبد الرشيد ) • التعرف  إلى  الذات لدى عينة من طالبدراسة هدفت  أبعاد مفهوم  النفسية على  الضغوط  املينا   أثر   جامعة 

الضغوط النفسية ومفهوم الذات، وأن  ج وجود عالقة ارتباطية سالبة بينوأظهرت النتائ( طالًبا وطالبة، 625بمصر، وقد تكونت عينة الدراسة من )

 الضغوط النفسية تجعل الطالب أكثر لوًما لذاته. 

ا: الدراسات     تنظيم االنفعال:ل املعرفية  اتلستراتيجيالتي تناولت اثانيا

)  أجرت • العزيز  أحد2019عبد  بين  املتبادلة  للعالقات  بنائي  "نموذج  بعنوان:  دراسة  لتنظيم  (  املعرفية  والستراتيجيات  السلبية  الحياة  اث 

، وأظهرت بمنيا القمح في مصر  ( من طالب املرحلة الثانوية422وقد تكونت عينة الدراسة من )  االنفعال وتقدير الذات واالكتئاب لدى املراهقين"
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السلبية  النتائج   الحياة  أحداث  بين  سالبة  ارتباطية  عالقة  ارتباطية  وبين  وجود  عالقة  ووجود  الذات،  وتقدير  التكيفية  املعرفية  اإلستراتيجيات 

 اإلستراتيجيات املعرفية غير التكيفية لتنظيم االنفعال واالكتئاب. وبين موجبة بين أحداث الحياة السلبية 

)و  • اسليم  إلى    (2017قام  هدفت  الجامعة إلى  التعرف  بدراسة  خريجي  من  عينة  لدى  االنفعالي  التنظيم  ومستوى  اإليجابي  التفكير  مستوى 

تبعً   الفلسطينية االنفعالي  التنظيـم  الفروق في مستوى  إلى  التراكمي،  والتعرف  املعدل  الجامعة،  الجنس، مستوى دخل األسرة،  التالية:  للمتغيرات  ا 

( الدراسة من  تكونت عينة  الفلسطينية،  ( من خر 364وقد  الجامعة   يجي 
ً
أن هناك فروق النتائج  أهم  للتنظيم   اوأظهرت  الكلية  الدرجة  في متوسط 

 االنفعالي يعزى للمعدل التراكمي لصالح الخريجين ذوي املعدالت املمتازة. 

   اموق •
 
ات املعرفية لتنظيم االنفعاالت إلستراتيجيدراسة هدفت إلى التنبؤ باب ((Oftadehal, Mahmoodi & Nami, 2012 نعيميو فتاده ومحمودي  أ

القبول(   اإليجابي،  التقييم  إعادة  اإليجابي،  التركيز  إعادة  التهويل،  الذات، لوم اآلخرين،  ا والتي تشمل: )لوم  الطالب  في حدوث  الكتئاب والقلق لدى 

النتائج أن لوم اآلخرين كان أقوى مؤشر سلبي لالكتئاب والقلق  ا وطالبة في إيران، وأظهرت أهم  ( طالبً 277اإليرانيين، وقد تكونت عينة الدراسة من )

 الناجم عن الضغوط.

وأبو جدي )أجرى  و  • الجامعة    (2012عبد الهادي  االنفعاالت لدى عينة من طلبة  لتنظيم  املعرفية  الكشف عن اإلستراتيجيات  إلى  دراسة هدفت 

نتائج الدراسة   ظهرت( من طلبة الجامعة، وأ 383عينة الدراسة من )  كونتت، و ع األردناألردنية وجامعة عمان األهلية والجامعة العربية املفتوحة فر 

األولى   املرتبة  احتلت  الدينية  األفكار  إستراتيجية  اإل بوصفأن  أكثر  استخدامً ستراتيجيها  تحليل ات  إستراتيجية  تليها  الجامعات،  طلبة  قبل  من  ا 

 ا هي إستراتيجية التقليل من أهمية املوضوع. ل اإلستراتيجيات استخدامً االنفعاالت واملواقف، فالنمو وإعادة التشكيل، وأق

• ( يعقوب  دراسة  قياس    (2011وهدفت  والتعرف  مستوى  إلى  ديالى،  محافظة  مدارس  في  واملتميزات  املتميزين  الطلبة  لدى  االنفعالي  لى  إ التنظيـم 

، وأظهرت  من املتميزين ( طالب وطالبة100ت التعبير، وتكونت عينة الدراسة من )الفروق بين الجنسين وفًقا إلستراتيجيتي إعادة التقييم املعرفي وكب

، وقد فسر الباحث ذلك بين الجنسين في تنظيم االنفعالعدم وجود فروق  و النتائج أن أفراد العينة يتمتعون بمستوى جيد من التنظيـم االنفعالي،  

 ن من خصائصهم الشخصية أنهم يملكون إستراتيجيات عدة للتعامل مع مواقفهم االنفعالية. إ إذ  ؛بأن أفراد العينة من املتميزين

التعرف  دراسة    ((Subramanian & Nithyanandan, 2008نيثياناندن  و   وأجرى سوبرامنيان • إلى  والتفاؤل  إلى  هدفت  الصالبة  تتنبأ  مدى  بأنواع أي 

االنفعالي لدى املراهقين الذين واجهوا أحداث حياة سلبية. وقد تكونت عينة الدر  تتراوح   في الهند  ( من الطالب160سة من )ا إستراتيجيات التنظيم 

( بين  ما  و ( سنة19-17أعمارهم  در ،  بجامعات خاصة الستكمال  الثانوية ومسجلين  امتحانات  في  حيا الذين فشلوا  أحداث  وواجهوا  سلبية  ستهم  اة 

سة وجود ارتباط إيجابي بين اإلستراتيجيات التكيفية: )التركيز اإليجابي، إعادة  ا ة معينة من الوقت، وقد أظهرت نتائج الدر مدوعانوا أعراض اكتئاب  

( التهويليجابي، وضع األمور في نصابها( والصالبة والتفاؤل، ووجود ارتباط سلبي بين اإلستراتيجيات غير التكيفية: )لوم الذات، االجترار،  التقييم اإل 

 والصالبة والتفاؤل. 

نفعال باأللكسيثيما،  إلى الكشف عن مدى ارتباط القصور في تنظيم اال   ( (Connelly & Denny,2007وإلى جانب ذلك هدفت دراسة كوننيللي ودينني  •

 
 
الجامعة بوسط    ( من طالب 94ما ومقياس الضغوط النفسية، وتكونت عينة الدراسة من )يبق مقياس تنظيم االنفعاالت ومقياس األلكسيثوقد ط

أن قصور التنظيم و يما،  ، وأظهرت النتائج وجود ارتباط موجب بين القصور في تنظيم االنفعال واأللكسيثوطالباتها  غرب الواليات املتحدة األمريكية

 االنفعالي يرتبط بالضغوط النفسية. 

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

 من العرض السابق للدراسات السابقة يتضح ما يلي:أوجه التشابه واالختالف والتميز بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:  •

دراسة   .1 ورومو  اتفقت  وكامرت  وآخرون(Saleh, Camart, & Romo, 2017صالح  وأوبرين   )  O'brien & et al, 2012))   والغرايبة  و خزاعلة 

 وعدم قدرتهم على مواجهتها.  على معاناة طالب الجامعة من الضغوط النفسية الشديدة  (2011)

2. ( ناهية  أبو  السابقة كدراسة:  الدراسات  الهادي وأبو جدي )و (  2016( والدوسري )2016اختلفت  أكثر اإلستراتيجيات استخداًما  ( في  2012عبد 

الضغوط التعامل مع  في  الجامعة  طلبة  ذلك    ،لدى  أل   إلىويرجع  تحديدها  في  اختلفت  السابقة  الدراسات  إستراتيجيأن  االنفعال  نواع  تنظيم  ات 

 .وأساليب التعامل مع الضغوط

  ، في حين األداء األكاديمي لدى الطالب فيفسية تؤثر سلًبا أن الضغوط الن ((Shah et al, 2010خرون آ و  ه شاو  (2017السيد ) أظهرت نتائج دراسة .3

الحالية 2011نتائج دراسة بن شليقة )أشارت   الدراسة  أهمية  الدراس ي، وهذا ما يؤكد  التحصيل  تأثير إيجابي في  لها  النفسية  الضغوط  أن  إلى   )

 . ملعرفة تأثير الضغوط في املستوى الدراس ي

عب  .4 السابقة كدراسة:  الدراسات  )  دأثبتت  و 2019العزيز  استخدام    ((Subramanian & Nithyanandan, 2008  نيثياناندنو   سوبرامنيان(  أن 

السلبية  & Connellyكوننيللي ودينني  ، وقد أشارت نتائج  إستراتيجيات التنظيم االنفعال التكيفية لها عالقة إيجابية في مواجهة أحداث الحياة 
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Denny,2007)  ) النفسيةإ والضغوط  االنفعالي  التنظيم  بين قصور  ارتباطية موجبة  يؤكد.  لى وجود عالقة  ما  الدراسة  وهذا  في    أهمية  الحالية 

 في مواجهة الضغوط النفسية. الجامعات املقبالت على التخرج ستخدمها طالبات  تالكشف عن اإلستراتيجيات التكيفية وغير التكيفية التي 

مناتفقت   .5 كل  دراسة  )  نتائج  )2016الدوسري  والغرايبة  وخزاعلة  التعاملعلى  (  2011(  في  ا  دراسيًّ واملتأخرين  املتفوقين  بين  فروق  مع    وجود 

 .الضغوطات النفسية

ا إيجابيًّ 2016( ويعقوب )2017سليم )إ اتفقت الدراسات السابقة كدراسة كل من:  .6
ً
ا ( على أن إستراتيجيات تنظيم االنفعال التكيفية ترتبط ارتباط

 واملتميزين.مع الطلبة املتفوقين 

الباحثة-ال توجد   .7 االنفعال لدى طالبات   -في حدود علم  لتنظيم  املعرفية  بإستراتيجيات  النفسية وعالقتها  الضغوط  تناولت    دراسة نفسية عربية 

 . ما دفع الباحثة إلى القيام بهذه الدراسة الحالية ، وهذا املقبالت على التخرج الجامعات

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة: •

 وتحديدها. صياغة فروض الدراسة وأهدافها  .1

2. ( الرشيد  لعبد  النفسية  الضغوط  كمقياس  املناسبة:  األدوات  االنفعال  2001اختيار  لتنظيم  املعرفية  اإلستراتيجيات  ومقياس  لجرانفيسكي  ( 

 (.2018ترجمة عفانة )(Garnefski & Kraaij, 2007)  وكراج

 :  وأسئلتها مشكلة الدراسة

مواجهة   من  الدراسة  مشكلة  النفسية،    الجامعات  طالباتتنبثق  الضغوط  من  العديد  التخرج  قبل  ما  مرحلة   في 
ً
العملية وانطالق الخبرة  من  ا 

التخرج من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ومالحظتها معاناة الطالبات املقبالت على  في  لباحثة بوصفها واحدة من أعضاء الهيئة التدريسية  ل

كل من  وهذا ما يؤكده      ، ملواجهة هذه الضغوطات  قد يؤدي بهن إلى استخدام أساليب وإستراتيجيات تنظيم انفعال غير تكيفية   ؛ إذالضغوط النفسية

الذين يواجهون مستويات عالية من  بأن     (Ahmadi, et al, 2014)أهمدي وآخرون  و   ( (Wang & Saudino, 2011وانج وسايدينو   الضغوط  الطالب 

انفعاالتهم، تنظيم  على  قادرين  الدراسات  غير  نتائج  الطالبأيًضا    وتؤكد  سلوكهم  عموًما  أن  إدارة  يمكنهم  وال  انفعاالتهم  تنظيم  بضعف   يتسمون 

(Faleel, et al 2015 ؛Teh, et al, 2015  ؛Radeef, et al 2014 ).    

مع األحداث   الفعال  بالتحصيل الدراس ي املرتفع والتعامل  يرتبط  في تنظيم انفعاالتهم   طالبن نجاح الفي املقابل فقد أشارت نتائج الدراسات إلى أ و

 . (2018عبد الحميد، ؛ Houghton & et al, 2011 ؛ Aldoa & Nolen ,2010السلبية للحياة )

التي تستخدمها طالبات الجامعات  االنفعال    اإلستراتيجيات املعرفية لتنظيم ما دفع الباحثة إلى التعرف إلى    ، وهذا مشكلة الدراسةومن هنا ظهرت  

   املقبالت على التخرج ملواجهة الضغوط النفسية.

  وتتبلور مشكلة الدراسة الحالية في األسئلة اآلتية:

بين   .1 عالقة  توجد  التركيز  ا هل  )إعادة  التكيفية:  االنفعال  لتنظيم  املعرفية  اإلستراتيجيات  أبعاد  وبين  النفسية  على   -اإليجابيلضغوط  والتركيز 

 املقبالت على التخرج؟ اتوالتقبل( لدى طالبات الجامع-ووضع األمور في نصابها -وإعادة التقييم اإليجابي -الخطط

الذات .2 )لوم  التكيفية:  االنفعال غير  لتنظيم  املعرفية  اإلستراتيجيات  أبعاد  النفسية وبين  الضغوط  بين    ر واجترا   -ولوم اآلخرين  -هل توجد عالقة 

 املقبالت على التخرج؟ اتجامعلوالتهويل( لدى طالبات ا  -األفكار السلبية

ا في أبعاد الضغوط النفسية؟ .3 ا وبين الطالبات املتأخرات دراسيًّ  هل توجد فروق بين الطالبات املتفوقات دراسيًّ

ا  هل توجد فروق بين الطالبات املتفوقات .4 ا في أببين الطالبات و  دراسيًّ  عاد اإلستراتيجيات املعرفية لتنظيم االنفعال؟املتأخرات دراسيًّ

 فروض الدراسة:

 في ضوء نتائج الدراسات السابقة ومشكلة الدراسة الحالية يمكن صياغة فروض الدراسة على النحو اآلتي: 

اإليجابي  سالبة  توجد عالقة عكسية .1 التركيز  )إعادة  التكيفية:  االنفعالي  التنظيم  إستراتيجيات  أبعاد  وبين  النفسية  الضغوط  والتركيز على   -بين 

 املقبالت على التخرج. اتوالتقبل( لدى طالبات الجامع -ووضع األمور في نصابها -وإعادة التقييم اإليجابي -الخطط

النفسية  موجبة  توجد عالقة طردية   .2 الضغوط  الذاتبين  التكيفية: )لوم  االنفعالي غير  التنظيم  أبعاد إستراتيجيات    واجترار  -ولوم اآلخرين   -وبين 

 املقبالت على التخرج.  اتوالتهويل( لدى طالبات الجامع - األفكار السلبية

ا في أب .3 ا وبين الطالبات املتأخرات دراسيًّ عاد الضغوط النفسية في اتجاه الطالبات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطالبات املتفوقات دراسيًّ

ا.  املتأخرات دراسيًّ

ا  .4 أبعاد  في  ا  دراسيًّ املتأخرات  الطالبات  وبين  ا  دراسيًّ املتفوقات  الطالبات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  لات  إلستراتيجيتوجد  تنظيم املعرفية 

 االنفعال.
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 أهداف الدراسة: 

النفسية وبينإ التعرف   .1 الضغوط  بين  العالقة  اإليجابي  لى  التركيز  التكيفية: )إعادة  االنفعال  لتنظيم  املعرفية  والتركيز على    -أبعاد اإلستراتيجيات 

 املقبالت على التخرج.ات والتقبل( لدى طالبات الجامع -ووضع األمور في نصابها -وإعادة التقييم اإليجابي -الخطط

  واجترار   -ولوم اآلخرين  -يجيات املعرفية لتنظيم االنفعال غير التكيفية: )لوم الذاتلى العالقة بين الضغوط النفسية وبين أبعاد اإلستراتإالتعرف   .2

 املقبالت على التخرج. اتوالتهويل( لدى طالبات الجامع- األفكار السلبية

ا في أبعاد الضغوط النفسية.إ التعرف  .3 ا وبين الطالبات املتأخرات دراسيًّ  لى الفروق بين الطالبات املتفوقات دراسيًّ

ا وبين الطالبات لى الفروق بين الطالبات املتفوقات إ لتعرف ا  .4 ا في أبعاد اإلستراتيجيات املعرفية لتنظيم االنفعال.دراسيًّ  املتأخرات دراسيًّ

 أهمية الدراسة: 

 وذلك على النحو التالي:   ،تتمثل أهمية الدراسة في جانبين: جانب نظري، وجانب تطبيقي

 األهمية النظرية: 

تواجه  ، و الجامعية واملرحلة املهنية  دراسةبين التعد هذه املرحلة انتقالية ما  إذ    ؛املقبالت على التخرج  الجامعات  العينة، وهي فئة طالباتطبيعة   .1

 العمل املناسب بعد التخرج. فرصة نفسية والقلق من عدم وجود الضغوط ال العديد من الطالبات في هذه املرحلة

لى معاناة الطالبات املقبالت على التخرج إ تحاول التعرف    -حسب علم الباحثة-إذ ال توجد دراسة سعودية    ؛تناولته الدراسةأهمية املوضوع الذي   .2

االنفعال لتنظيم  املعرفية  باإلستراتيجيات  نفسية وعالقتها  املجال،   ، وهذا من ضغوط  هذا  في  الرائدة  الدراسات  من  الحالية  الدراسة  يجعل  ما 

 . اث السيكولوجيوتمثل إضافة للتر 

 األهمية التطبيقية: 

ا  .1 الضغوطات  بأهم  تزويدهم  وتوصياتها عبر  الدراسة  الجامعات من هذه  في  األكاديمي  اإلرشاد  في مجال  والعاملين  الباحثين  استفادة  لتي إمكانية 

التخرج املقبالت على  الطالبات  ال  ،تواجهها  االنفعال غير  لتنظيم  املعرفية  اإلستراتيجيات  أهم  ملواجهة  وكذلك  الطالبات  تستخدمها  التي  تكيفية 

 وذلك لتوجيه الطالبات وإرشادهن لتجنبها. ؛هذه الضغوط

طالبات .2 تساعد  إرشادية  برامج  تصميم  في  الدراسة  هذه  من  الباحثين  استفادة  انفعاالتهن    الجامعات  إمكانية  تنظيم  على  التخرج  على  املقبالت 

ما    ، وهذا دريبهن على توظيف إستراتيجيات تنظيم االنفعال التكيفية في مواجهة الضغوط النفسيةوت  ،الضغوط التي يعانينهاوطأة  والتخفيف من  

 يقيهن من العديد من املشكالت النفسية.  

 حدود الدراسة:

 اقتصرت الدراسة على الحدود اآلتية: 

  :
ا

  ات باإلستراتيجيات املعرفية لتنظيم االنفعال لدى طالبات الجامعالضغوط النفسية وعالقتها    اقتصر موضوع الدراسة على  الحدود املوضوعية: أوال

 . في منطقة الرياض املقبالت على التخرج

ا:   مدينة الرياض. في الرحمن  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وجامعة امللك سعود وجامعة األميرة نورة بنت عبد الحدود املكانية:ثانيا

ا: 
ا
 (. 1440-1439) من العام الجامعياألول الفصل الدراس ي الدراسة في  طبقت الحدود الزمنية:ثالث

ا:     من املرحلة الجامعية. طبقت الدراسة على طالبات السنة الرابعة  الحدود البشرية:رابعا

 مصطلحات الدراسة:

 Psychological Stresses الضغوط النفسية:

"الحالة التي يدركها الكائن الذي يتعرض ألحداث أو ظروف معينة بأنها غير مريحة أو مزعجة ( الضغوط النفسية بأنها:  13،  2007يعرف يوسف )

 . وإن استمرارها قد يؤدي إلى آثار سلبية: كاملرض واالضطراب وسوء التوافق" ،أو على األقل تحتاج إلى نوع من التكيف أو إعادة التكيف

 في أهدافها والتي قد تؤثر سلًبا    ضبع لواقف أو األحداث التي تواجه الطالبة وتشكل تهديًدا  امل  ا بأنها:وتعرف الباحثة الضغوط النفسية إجرائي  

النفس ي واالجتماعي التي   ،درجة توافقها  بالدرجة  الفراغ، وتتمثل  أوقات  أو  املستقبل،  أو  أو دراسية،  اقتصادية،  أو  الضغوط: أسرية،  وقد تكون هذه 

 . (2001الذي أعده عبد الرشيد ) النفسية وأبعاده تحصل عليها الطالبة على مقياس الضغوط 
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 Cognitive Strategies of Emotional Regulation  :املعرفية لتنظيم االنفعال اتلستراتيجيا

ورومير   جراتز  "القد  (Gratz &Roemer,2004,p.41)يعرف  بأنها:  االنفعال  لتنظيم  املعرفية  إدراك  ر اإلستراتيجيات  على  وفهمها ة  االنفعاالت 

والقدرة عل السلبية،  االنفعاالت  بتجارب  املرور  املرجوة عند  لألهداف  وفًقا  والتعامل  االندفاعية  السلوكيات  والقدرة على ضبط  استخدام وقبولها،  ى 

 اإلستراتيجيات املناسبة لتنظيم انفعال بمرونة في املوقف، وتحقيق األهداف الفردية ومتطلبات املوقف".

ا اوتعرف  ل ات  لستراتيجيلباحثة  االنفعال  املعرفية  بأنهاائي  ر جإتنظيم  االنفعاالتا  عن  التعبير  على  القدرة  تنظيم   ،:  إستراتيجيات  وتتضمن 

  تتضمنو وتشمل: )إعادة التركيز اإليجابي، وإعادة التركيز على التخطيط، وإعادة التقييم اإليجابي، ووضع األمور في نصابها، والتقبل(  ،االنفعال التكيفية

بالدرجة التي   ا ، والتهويل(. ويحدد إجرائيًّ األفكار السلبية  واجترارلوم اآلخرين،  وتشمل: )لوم الذات، و   ،إستراتيجيات تنظيم االنفعال غير التكيفية  أيًضا

 . (2007لجرافنسكي وكراج ) تحصل عليها الطالبة على مقياس اإلستراتيجيات املعرفية لتنظيم االنفعال

 Students who are going to graduateطالبات الجامعات املقبالت على التخرج:  

ا التخرج إجرائي  على  املقبالت  الجامعات  الباحثة طالبات  بأنهن  تعرف  األول :  الدراس ي  الفصل  من  الرابعة  السنة  في  يدرسن  الالتي  الطالبات 

الثاني من عام ) الدراس ي  الفصل  األميرة 1440-1439واملتوقع تخرجهن في  امللك سعود وجامعة  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وجامعة  ( في جامعة 

تنظيم املعرفية لات  إلستراتيجيا  ف يطبق عليهن مقياس الضغوط النفسية ومقياس نورة، ويمثلن املجتمع والعينة التي تجرى عليها الدراسة والالتي سو 

 . االنفعال

 الدراسة وإجراءاتها:  يةمنهج

 :
ا

ا.  استخدمت الباحثة املنهج الوصفي االرتباطي واملقارن  منهج الدراسة:أوال ا وكميًّ  الذي يعتمد على دراسة الظاهرة وتحليلها والتعبير عنها كيفيًّ

ا:   ا   مجتمع الدراسة:ثانيا الدراسة من جميع طالبات  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وجامعة  في  ملقبالت على التخرج  لجامعات ا تكون مجتمع 

الثاني من عام )  مدينة الرياضفي  لبكالوريوس  امللك سعود وجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ملرحلة ا  -1439واملتوقع تخرجهن في الفصل الدراس ي 

( حسب إحصائيات عمادة القبول والتسجيل في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وجامعة امللك سعود وجامعة 13019( والبالغ عددهن )1440

 . األميرة نورة 

ا: 
ا
 عينة الدراسة: ثالث

من طالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وجامعة امللك سعود    ( طالبة مقبلة على التخرج60تكونت من )االستطالعية: عينة الدراسة  •

البكالوريوس   مرحلة  في  الرحمن  عبد  بنت  نورة  األميرة  الرياضفي  وجامعة  السمدينة  الخصائص  من  التحقق  بهدف  وذلك  ملقياس  ي؛  كومترية 

 اإلستراتيجيات املعرفية لتنظيم االنفعال. الضغوط النفسية ومقياس 

( طالبة مقبلة على التخرج من طالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وجامعة امللك سعود  242تكونت من )عينة الدراسة األساسية:   •

البكالوريوس   مرحلة  في  الرحمن  عبد  بنت  نورة  األميرة  الرياضفي  وجامعة  ما    ،مدينة  أعمارهن  )تراوحت  عامً 25-21بين  اختير   ،ا(  عينة   ت وقد 

   من طالبات الجامعات املقبالت على التخرج. الدراسة بالطريقة القصدية

(،  1440-1439توزيع أفراد عينة الدراسة االستطالعية واألساسية للطالبات املتوقع تخرجهن في الفصل الدراس ي الثاني من العام الجامعي )(: 1جدول )

 الجامعة وتوزيعهن على حسب 

 

 

 

 

 

 أدوات الدراسة وإجراءاتها: 

 لتحقيق أهداف الدراسة؛ استخدمت الباحثة األدوات اآلتية: 

 :
ا

 (:2001عبد الرشيد )إعداد مقياس الضغوط النفسية لطالب الجامعة أوال

لقياس بعض أبعاد الضغوط النفسية لدى طالب جامعة املينا. ويتكون املقياس من ( 2001في عام )مقياس الضغوط النفسية  عبد الرشيد صمم 

ِضَع أمام كل فقرة من فقرات املقياس مقياس متدرج من    ،عبارة تندرج تحت خمسة أبعاد مختلفة للضغوط النفسية لدى طالب الجامعة(  31) وقد و 

( وهي 93(، وبذلك تكون أعلى درجة هي )1=  ، ال يحدث2=  ، يحدث أحياًنا3=   يحدث دائًماالتالي: )ثالث درجات حسب أسلوب ليكرت، وهي على النحو  

 ( وهي تدل على عدم وجود ضغوط.  31أقل درجة هي ) في حين كانتتدل على ارتفاع الضغوط، 

عدد الطالبات املقبالت على   الجامعة

 التخرج 

العدد الكلي لعينة الدراسة  

 االستطالعية 

العدد الكلي لعينة الدراسة  

 األساسية 

 101 20 5896 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 41 20 2082 امللك سعود

 100 20 5041 األميرة نورة بنت عبد الرحمن 

للطالبات املقبالت على التخرجالعدد الكلي   13019 60 242 
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 أبعاد مقياس الضغوط النفسية وأرقام العبارات وعددها : (2جدول )

       

 

 

 

 

 : هثبات املقياس وصدق

بعد   التطبيق  إعادة  وذلك عن طريق  للمقياس  الكلية  والدرجة  للمقياس  املختلفة  األبعاد  ثبات  بحساب معامالت  الرشيد  فاصلة   مدة قام عبد 

الجامعة، كليات  في  ا وطالبة من طالب الفرقتين الثانية والرابعة  ( طالبً 120( أسابيع بين التطبيق األول والتطبيق الثاني على عينة مقدارها )4مقدارها )

ِسب ( 0.73( و)0.46وتراوحت معامالت الثبات ما بين ) وجميعها دالة عند  (0.7ثبات املقياس بطريقة التجزئة النصفية فكان مقدار معامل الثبات: )وح 

سب أيًضا  ( وهذا يدل على أن املقياس يتمتع بثبات عال.  0.01مستوى ) ت معامالت الصدق ما وقد تراوح  ،صدق االتساق الداخلي ألبعاد املقياسوح 

 . هايدل على قوة أبعاد املقياس وتماسك وهذا  (0.01( وجميعها دالة عند مستوى )0.79( و)0.52بين: )

 الدراسة الحالية: في الخصائص السيكومترية ملقياس الضغوط النفسية 

 طالبات الجامعة والجدول التالي يوضح ذلك: مقياس الضغوط النفسية؛ ليتناسب مع عينة على  عبارات( 4قامت الباحثة بتعديل )

 ( 2001(: تعديل على بعض عبارات مقياس الضغوط النفسية لعبد الرشيد ) 3جدول )
 املقياس بعد التعديل املقياس قبل التعديل رقم العبارة 

 يتعامل والداي مع أخطائي وتقصيري بقسوة وشدة.  أشعر برفض عائلتي لي.  5

الوفاء بااللتزامات املالية أجد صعوبة في  17 . أجد صعوبة في توفير املتطلبات الجامعية   

    أخش ى على مستقبلي الوظيفي. يقلقني التفكير الكثير في املستقبل.  18

   يشغلني كثرة التفكير في الزواج. ال يوجد توافق بيني وبين والدي.  29

التمييزي ومعامل ثبات  حّقِ ت   لفا كرونباخ أ ق من الخصائص السيكومترية ملقياس الضغوط النفسية عبر حساب معامل ارتباط بيرسون والصدق 

 والتجزئة النصفية، وذلك على النحو التالي: 

 صدق االتساق الداخلي ملقياس الضغوط النفسية: 

الباحثةتأكد النف  ت  الضغوط  الداخلي ملقياس  االتساق  بيرسون  من صدق  االرتباط  تطبيقه على عينة مكونة من  بوذلك  سية باستخدام معامل 

عد الذي تنتمي إليه العبارة،  ِس ح    فقد ( طالبة،  60) توضح ذلك الجداول و ب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات املقياس بالدرجة الكلية للب 

 : التالية

عد من األبعاد )ن =  اد مقياس الضغوط النفسيةمعامالت ارتباط بيرسون لعبارات أبع: (4جدول )  (60بالدرجة الكلية لكل ب 
 ضغوط أوقات الفراغ ضغوط املستقبل ضغوط دراسية ضغوط اقتصادية ضغوط أسرية

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة

1 0.610 **  17 0.725 **  3 0.435 **  2 0.673 **  11 0.754 **  

4 0.636 **  23 0.743 **  7 0.613 **  6 0.530 **  19 0.654 **  

5 0.627 **  26 0.667 **  9 0.594 **  8 0.653 **  22 0.787 **  

16 0.619 **  27 0.675 **  10 0.686 **  13 0.666 **  - - 

20 0.518 **  - - 12 0.624 **  18 0.709 **  - - 

24 0.708 **  - - 14 0.502 **  21 0.637 **  - - 

28 0.449 **  - - 15 0.468 **  25 0.545 **  - - 

29 0.410 **  - - - - 30 0.595 **  - - 

- - - - - - 31 0.484 **  - - 

 0.01** دال عند مستوى                                         

 ( 60الضغوط النفسية بالدرجة الكلية للمقياس )ن = معامالت ارتباط بيرسون ألبعاد مقياس : (5جدول)
عد   معامل االرتباط الب 

** 0.729 ضغوط أسرية  

** 0.607 ضغوط اقتصادية  

** 0.740 ضغوط دراسية  

** 0.777 ضغوط املستقبل  

** 0.697 ضغوط أوقات الفراغ  

 0.01** دال عند مستوى                                                 

 مجموع العبارات عدد العبارات  أرقام العبارات ما يقيسه البعد األبعاد

29، 28، 24، 20، 16، 5، 4، 1 ضغوط أسرية 1  8  

31 

 
27، 26، 23، 17 ضغوط اقتصادية  2  4 

15، 14، 12، 10، 9، 7، 3 ضغوط دراسية 3  7 

31، 30، 25، 21، 18، 13، 8، 6، 2 ضغوط املستقبل  4  9 

22، 19، 11 ضغوط أوقات الفراغ  5  3 
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( الجدولين  خالل  من  و)4يتضح   )5( مستوى  عند  دالة  النفسية  الضغوط  ملقياس  واألبعاد  العبارات  جميع  أن  إذ (0.01(  معامالت   ؛  تراوحت 

( بين  ما  املقياس  ارتفاع 0.777،  0.607االرتباط ألبعاد  يعطي داللة على  وهذا  جيدة،  ارتباط  الداخلي،   صدق  (، وجميعها معامالت  االتساق  معامالت 

 يمكن الوثوق بها في تطبيق مقياس الضغوط النفسية.وهذا ما 

 صدق املقارنة الطرفية ملقياس الضغوط النفسية: 

أعلى   البات( من درجات الط%33.0أخذت الباحثة ) ؛ إذلى الصدق التمييزي ملقياس الضغوط النفسيةإسلوب املقارنة الطرفية للتعرف خدم أ است  

الط%33.0التوزيع و) ثم    البات( من درجات  التوزيع،  للعينة    تبِس ح  أدنى  الكلي  العدد  أن  املجموعتين، وبما  بين متوسطي  للفرق  في الداللة اإلحصائية 

)دراسة  ال يساوي  طالبـة60االستطالعية  )، فقد  (  القيمة  في  العدد  )0.33فضرب هذا  يساوي  أنه  )19.8(، فوجد  الباحثة  واختارت  طالبـة من 20(،   )

( و  العليا  الدرجات  ذات  و 20املجموعة  الدنيا،  الدرجات  ذات  املجموعة  من  طالبة  ِسب(  لكل    ح  املعياري  واالنحراف  الحسابي  املتوسط  ذلك  بعد 

 الختبار داللة الفرق بينهما، والجدول التالي يوضح النتائج:  "Z"قيمة  تبِس مجموعة، ثم ح  

االستطالعية على مقياس  البات لعينة الدراسة الدنيا في درجات الط بين املجموعات العليا واملجموعات( Mann-Whitney)نتائج اختبار مان ويتني : (6جدول )

 ( 60الضغوط النفسية )ن = 
 الداللة الحصائية  "Zقيمة " االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العدد  املجموعات

( أعلى التوزيع33%)  20 81.5 5.71 -5.431  0.001 

( أدنى التوزيع 33%)  20 61.6 4.94 

الجدول )يتضح   أن  6من خالل   ) 
ً
الطالبات  هناك فروق بين درجات  العليافي  ا ذات داللة إحصائية  الدنيا على  في  والطالبات    املجموعة  املجموعة 

بناء على املجموعة الدنيا، و في    ( للطالبات 61.6( مقابل )81.5املجموعة العليا بمتوسط درجات )في  مقياس الضغوط النفسية وذلك لصالح الطالبات  

 صاد يعد املقياس  ذلك فإن 
ً
 ألنه استطاع أن يميز بين أفراد العينة. ؛ على عينة الدراسة الحالية اق

 : ثبات مقياس الضغوط النفسية

 اآلتي:وهذا ما يوضحه الجدول والتجزئة النصفية،  كرونباخ لفاأ ثبات مقياس الضغوط النفسية باستخدام معامل بحساب قامت الباحثة 

 (60والتجزئة النصفية لقياس ثبات مقياس الضغوط النفسية )ن = ألفا كرونباخ  معامل: (7جدول)
 معامل الثبات املحور  الرقم

 التجزئة النصفية )جتمان(  ألفا كرونباخ 

 0.722 0.736 ضغوط أسرية 1

 0.747 0.791 ضغوط اقتصادية 2

 0.793 0.821 ضغوط دراسية 3

 0.719 0.786 ضغوط املستقبل 4

الفراغضغوط أوقات  5  0.766 0.727 

 0.788 0.857 الثبات الكلي للمقياس

( الجدول  بثبات مقبول إحصائيًّ 7يوضح  يتمتع  النفسية  الضغوط  أن مقياس  إذا(  )  ؛  الكلية )ألفا(  الثبات  (، والتجزئة  0.857بلغت قيمة معامل 

(  0.821،  0.736تراوحت معامالت ثبات أداة الدراسة ما بين )و ،  مرتفعةثبات    معامالتوهي   ،(0.788النصفية بعد تصحيحه عن طريق معامل جتمان )

 معامالت ثبات مرتفعة يمكن الوثوق بها في تطبيق أداة الدراسة الحالية. ( بالتجزئة النصفية، وهي 0.793 0.719بمعامل ألفا كرونباخ وتراوحت ما بين )

ا:   (:2018ترجمة عفانة )  Garnefski & Kraaij, 2007)) جرانفيسكي وكراجل تنظيم االنفعال  اتإستراتيجيمقياس ثانيا

االنفعالل  اإلستراتيجيات املعرفية  جرانفيسكي وكراج بإعداد مقياس  قام املقياس في صورته النهائية من )(2007في عام )  تنظيم  ( 36، وقد تكون 

ضع أمام كل  عرفية للتنظيم االنفعال.  املات  إلستراتيجيا   مثلأبعاد فرعية تتحتوي على تسعة  ،  عبارة املقياس مقياس متدرج من    عباراتمن    عبارة وقد و 

. وعلى املفحوص أن  (ال تنطبق أبًدا، تنطبق بدرجة بسيطة، تنطبق بدرجة متوسطة، تنطبق بدرجة كبيرة )للخيارات:    أربع درجات حسب أسلوب ليكرت

  .التي تنطبق عليه عبارة ( أمام ال-عليه بوضع عالمة ) عبارة يحدد مدى انطباق كل 

 أرقامهاتنظيم االنفعال و الستراتيجيات املعرفية لمقياس  أبعادتوزيع : (8جدول)
عباراتالأرقام  إستراتيجيات تنظيم االنفعال غير التكيفية  العبارات أرقام إستراتيجيات تنظيم االنفعال التكيفية    مجموع العبارات 

28، 19، 10، 1 لوم الذات  22، 31، 13، 4 إعادة التركيز اإليجابي     

 

36 

 

36، 27، 18، 9 لوم اآلخرين  32، 23، 14، 5 التركيز على الخطط    

30، 21، 12، 3 اجترار األفكار السلبية 33، 24، 15، 6 إعادة التقييم اإليجابي    

35، 26، 17، 8 التهويل 34، 25، 16، 7 وضع األمور في نصابها   

29، 20، 11، 2 التقبل  - -  
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 : هصدق املقياس وثبات

وقام بترجمة املقياس وتقنينه على طلبة الجامعات الفلسطينية، وقد تحقق عفانة من    ،مقياس التنظيم االنفعالي(  2018)في عام  استخدم عفانة  

ب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات املقياس والدرجة ِس صدق االتساق الداخلي للمقياس وذلك بتطبيق املقياس على عينة عشوائية، وح  

وهذا يدل على تمتع املقياس  ،(0.05( و )0.01( وجميعها دالة عند مستوى )0.862( و)0.390وحت معامالت االرتباط ما بين: )وقد ترا   ،الكلية لالستبانة

أيًضا ثبات  ب  ِس ح  و (  0.792( و )0.473ثبات املقياس بطريقة التجزئة النصفية وتراوحت معامالت االرتباط ما بين: )  أيًضا   بِس ح  و   عالية.  صدق بدرجة  

 ( وهي قيم ثبات عالية. 0.789( و)0.319طريقة ألفا كرونباخ وتراوحت املعامالت ما بين )املقياس ب

 الدراسة الحالية: في تنظيم االنفعال الستراتيجيات املعرفية ل الخصائص السيكومترية ملقياس 

اإل حّقِ ت   ملقياس  السيكومترية  الخصائص  من  لق  املعرفية  التمييزي  ستراتيجيات  والصدق  بيرسون  ارتباط  معامل  حساب  عبر  االنفعال  تنظيم 

 لفا كرونباخ والتجزئة النصفية، وذلك على النحو التالي: أ ومعامل ثبات 

 تنظيم االنفعال: الستراتيجيات املعرفية لصدق االتساق الداخلي ملقياس 

تطبيقه  بوذلك    ،تنظيم االنفعال باستخدام معامل االرتباط بيرسون فية لستراتيجيات املعر اإل   من صدق االتساق الداخلي ملقياس  ت الباحثةتأكد

سب   ؛ إذ( طالبة60)على عينة مكونة من   عد الذي تنتمي إليه العبارة،  ح  وهذا  معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات املقياس بالدرجة الكلية للب 

 :الجداول التالية هما توضح

عد من األبعاد )ن = معامالت : (9جدول )  (60ارتباط بيرسون لعبارات أبعاد مقياس تنظيم االنفعال بالدرجة الكلية لكل ب 
 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة

 التهويل  لوم اآلخرين  لوم الذات 

1 0.608 **  9 0.691 **  8 0.691 **  

10 0.591 **  18 0.714 **  17 0.623 **  

19 0.474 **  27 0.509 **  26 0.722 **  

28 0.664 **  36 0.728 **  35 0.616 **  

عادة التركيز اليجابي إ التقبل االجترار  

3 0.646 **  2 0.574 **  4 0.550 **  

12 0.610 **  11 0.453 **  13 0.628 **  

21 0.609 **  20 0.592 **  31 0.673 **  

30 0.597 **  29 0.583 **  22 0.559 **  

 وضع األمور في نصابها  إعادة التقييم اليجابي  التركيز على الخطط 

5 0.553 **  6 0.576 **  7 0.582 **  

14 0.702 **  15 0.659 **  16 0.625 **  

23 0.615 **  24 0.624 **  25 0.486 **  

32 0.577 **  33 0.668 **  34 0.662 **  

 0.01** دال عند مستوى 

 (60ألبعاد مقياس التنظيم االنفعالي بالدرجة الكلية للمقياس )ن = معامالت ارتباط بيرسون : (10جدول )
غير التكيفية املعرفية لتنظيم االنفعال  الستراتيجيات أبعاد معامل  

 االرتباط

التكيفية املعرفية لتنظيم االنفعال  الستراتيجيات أبعاد معامل  

 االرتباط

** 0.580 لوم الذات  ** 0.794 إعادة التركيز اليجابي    

** 0.592 لوم اآلخرين  ** 0.705 التركيز على الخطط    

** 0.550 التهويل  ** 0.659 إعادة التقييم اليجابي    

** 0.657 االجترار ** 0.613 وضع األمور في نصابها    

** 0.795 التقبل - -  

 0.01** دال عند مستوى 

تراوحت معامالت االرتباط   ؛ إذ(0.01واألبعاد ملقياس تنظيم االنفعال دالة عند مستوى )( أن جميع العبارات 10( و)9يتضح من خالل الجدولين )

( بين  ما  املقياس  ارتفاع معامالت  0.795،  0.550ألبعاد  داللة على  يعطي  وهذا  جيدة،  ارتباط  الداخلي،  صدق  (، وجميعها معامالت  ما  االتساق  وهذا 

 ِ
ّ
 تنظيم االنفعال. اإلستراتيجيات املعرفية لفي تطبيق مقياس  ان الوثوق بهيمك

 تنظيم االنفعال:الستراتيجيات املعرفية ل  صدق املقارنة الطرفية ملقياس 

( من درجات الطالبات أعلى %33.0أخذت الباحثة )  ؛ إذلى الصدق التمييزي ملقياس التنظيم االنفعاليإ خدم أسلوب املقارنة الطرفية للتعرف  است  

و)ال ح  %33.0توزيع  ثم  التوزيع،  أدنى  الطالبات  درجات  من  لعينة   بتِس (  الكلي  العدد  أن  وبما  املجموعتين،  متوسطي  بين  للفرق  اإلحصائية   الداللة 

)  الدراسة يساوي  طالبـة60االستطالعية  فقد  (   ،( القيمة  في  العدد  هذا  )0.33فضرب  يساوي  أنه  فوجد  )و (،  19.8(  الباحثة  طالبـة  20اختارت  من  ( 
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ِسب( طالبة من املجموعة ذات الدرجات الدنيا، و 20املجموعة ذات الدرجات العليا و)   ، بعد ذلك املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لكل مجموعة  ح 

 الختبار داللة الفرق بينهما، والجدول التالي يوضح النتائج: "Z"قيمة  تبِس ثم ح  

االستطالعية على مقياس   دراسةاللعينة   الباتالدنيا في درجات الط  بين املجموعات العليا واملجموعات( Mann-Whitney)نتائج اختبار مان ويتني : (11جدول )

 ( 60تنظيم االنفعال )ن = 
الحسابي املتوسط  العدد  املجموعات  الداللة الحصائية  "Zقيمة " االنحراف املعياري  

( أعلى التوزيع33%)  20 113.3 4.5 -5.421  0.001 

( أدنى التوزيع 33%)  20 90.6 6.8 

الجدول )تضح   الطالبات  11من خالل  بين درجات  ا ذات داللة إحصائية 
ً
أن هناك فروق العليا والطالبات  في  (  الدنيا على في  املجموعة  املجموعة 

لمقياس   املعرفية  الطالبات  اإلستراتيجيات  لصالح  وذلك  االنفعال  )في  تنظيم  درجات  بمتوسط  العليا  )113.3املجموعة  مقابل  للطالبات  90.6(  في  ( 

 ألنه استطاع أن يميز بين أفراد العينة. ؛املقياس صادق على عينة الدراسة الحالية اء على ذلك فإن بناملجموعة الدنيا، و 

 : تنظيم االنفعالالستراتيجيات املعرفية لثبات مقياس 

   النتائج:ضح يو  التاليكرونباخ والتجزئة النصفية، والجدول  لفاأ قامت الباحثة بقياس ثبات مقياس تنظيم االنفعال باستخدام معامل ثبات 

 (60معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لقياس ثبات مقياس تنظيم االنفعال )ن = : (12جدول )
 معامل الثبات املحور  الرقم

 التجزئة النصفية )جتمان(  ألفا كرونباخ 

 0.728 0.769 لوم الذات  1

 0.795 0.771 لوم اآلخرين  2

 0.784 0.875 التهويل  3

 0.715 0.781 اجترار األفكار السلبية 4

 0.758 0.807 إعادة التركيز اليجابي  5

 0.780 0.748 التركيز على الخطط  6

 0.776 0.788 إعادة التقييم اليجابي  7

 0.799 0.767 وضع األمور في نصابها  8

 0.733 0.835 التقبل 9

 0.797 0.840 الثبات الكلي للمقياس

بلغت قيمة معامل الثبات الكلية )ألفا(  ؛ إذاتنظيم االنفعال يتمتع بثبات مقبول إحصائيًّ اإلستراتيجيات املعرفية ل( أن مقياس 12يوضح الجدول )

تراوحت معامالت ثبات أداة الدراسة ما بين و (، وهي درجات ثبات عالية،  0.797(، والتجزئة النصفية بعد تصحيحه عن طريق معامل جتمان )0.840)

( بالتجزئة النصفية، وهي معامالت ثبات مرتفعة يمكن الوثوق بها في تطبيق 0.799،  0.715(، بمعامل ألفا كرونباخ، وتراوحت ما بين )0.875،  0.748)

 أداة الدراسة الحالية. 

 األساليب الحصائية:

عين ببرنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية   في إجراء املعالجات اإلحصائية اآلتية:  (SPSS)است 

بيرسون  .1 ارتباط  للتعرف    معامل  وكذلك  الدراسة،  ألداة  الداخلي  االتساق  صدق  العالقةإ لحساب  النفسية   االرتباطية  لى  الضغوط  بين 

 . طالبات الجامعات املقبالت على التخرج في مدينة الرياض  تنظيم االنفعال لدى اإلستراتيجيات املعرفية لو 

 لى الصدق التمييزي ملقياس ي الدراسة. إ اختبار مان ويتني للتعرف  .2

 كرونباخ والتجزئة النصفية لحساب معامل ثبات املحاور املختلفة ألداة الدراسة.  معامل ألفا .3

للتعرف   .4 لعينتين مستقلتين  الطالبات  إ اختبار)ت(  بين  الفروق  ا   املتفوقاتلى  دراسيًّ   دراسيًّ وواملتأخرات  النفسية  الضغوط  في   اتإلستراتيجيا في  ا 

 تنظيم االنفعال.ل املعرفية

 مناقشتها: تحليلها و نتائج الدراسة و 

األول    الفرض األول: الفرض  أبعاد  الختبار صحة  وبين  النفسية  الضغوط  بين  "توجد عالقة عكسية سالبة  أنه:  على  ينص  إستراتيجيات  والذي 

( لدى طالبات  ، والتقبل ووضع األمور في نصابها،  وإعادة التقييم اليجابي،  والتركيز على الخطط  ،تنظيم االنفعال التكيفية: )إعادة التركيز اليجابي

 اآلتي: على النحو خدم معامل ارتباط بيرسون وذلك است   "؛املقبالت على التخرجامعات الج
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 املقبالت على التخرج  الجامعات التنظيم االنفعالي التكيفية لدى طالبات الضغوط النفسية وأبعاد إستراتيجياتبين نتائج معامل ارتباط بيرسون للعالقة : (13جدول )

التكيفية  إستراتيجيات تنظيم االنفعاالت م لضغوط النفسيةالدرجة الكلية ل   

**0.332- إعادة التركيز اإليجابي  1  

**0.396- التركيز على الخطط  2  

**0.335- إعادة التقييم اإليجابي  3  

**0.379- وضع األمور في نصابها 4  

 0.030 التقبل  5

 ( 0.01** دال عند مستوى )                                                

( بين الضغوط  0.01عالقة عكسية ذات داللة إحصائية عند مستوى )  تحقق صحة الفرض األول املتعلق بوجود   ( 13يتضح من خالل الجدول )

املقبالت على  الجامعات  وضع األمور في نصابها( لدى طالبات  ، و إعادة التقييم اإليجابيو   ،التركيز على الخطط، و النفسية وكل من )إعادة التركيز اإليجابي

 .(0.379-، 0.335-، 0.396-، 0.332-معامل ارتباط بيرسون لتلك األبعاد على التوالي )بلغت قيمة  ؛ إذالتخرج

اإليجابي التركيز  )إعادة  على  الطالبات  قدرة  من  يحد  النفسية  الضغوط  مستوى  زيادة  أن  إلى  السابقة  النتيجة  شير 
 
و وت الخطط،  على  ، التركيز 

ألن الطالبة املقبلة على التخرج ولديها ضغوط نفسية مرتفعة  ؛وترى الباحثة أن هذه النتيجة منطقية نصابها(.وضع األمور في ، و إعادة التقييم اإليجابيو 

بطريقة جيدة، فهي   تستطيع مواجهتها  التكيفية  ال  باألساليب  خبرتها  وقلة  لعدم معرفتها  وإيجابية  بفاعلية  الضغوط  التعامل مع هذه  قادرة على  غير 

في التعامل من الطالب أن الطالبات أقل خبرة وهو  (Kepalaite, 2013)كيباليت وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه الضغوط. واملالئمة ملواجهة هذه  

 . مع الضغوط

لناجحة برات ا فالطالبة املقبلة على التخرج والتي تعاني من الضغوط النفسية غير قادرة على إعادة التركيز اإليجابي والتي تتمثل في التركيز حول الخ

الخطوا  التخطيط من خالل وضع  التركيز على  الضاغط، ويصعب عليها  املوقف  يتركز حول سلبية  بها سابًقا، فمحور تفكيرها  التي مرت  ت والسعيدة 

و  ل  اإلجراءاتالصحيحة  التعاملاملناسبة  ال  اإليجابي  كيفية  يمع  إذ  اإليجابي؛  التقييم  إعادة  أيًضا  تستطيع  وال  تواجهها،   التي  أن ضغوط  عليها  صعب 

الضغوطات   القلق لديها، وأن تستفيد من هذه  ا لخفض  إيجابيًّ لها معنى  الضغوطات وأن تجعل  ، وأيًضا ال الشخص ي  افي تحقيق نموهتتعلم من هذه 

ا بمواقف س التي تمر بها حاليًّ الضغوط من زوايا مختلفة، فهي ال تقارن املواقف الضاغطة  أو مر بها تضع األمور في نصابها والنظر لهذه  ابقة مرت بها 

ا وتهديًدا واستطاعوا أن يتغلبوا عليها، وهذا ما يساعدها على  
ً
التي تمر به. ويتفق ذلك ما أشار    ملوقف الضاغطا التقليل من أهمية  اآلخرون أكثر ضغط

 لتدريب على مهارات ى ا ل إ   الجامعات املقبالت على التخرج  وهذا يعني حاجة طالبات،  في نظريتهما   (Garnefski & Kraaij, 2006)إليه جرانفيسكي وكراج

املسبق   التركيز  ماإستراتيجية  جروس  وهي  إليها  نظريته  أشار  اإليجابيل  في  التركيز  )كإعادة  انفعاالتهن  الخطط،  تنظيم  على  التقييم    ،والتركيز  وإعادة 

   ووضع األمور في نصابها(. ،اإليجابي

الدراسة مع ما   نتائج هذه  إليهوتتفق    تنظيًما  انفعاالتهم الطالب غير قادرين على تنظيم   بأن     (Ahmadi, et al, 2014)  أهمدي وآخرون  توصل 

 ي.عند مواجهة مستويات عالية من الضغط األكاديم ا جيًد 

النتائج   الجدول )وبينت  الفرض  (  13أيًضا في  يأن  ًقا  تحقق  لم  النتائج  جزئيًّ تحقُّ إذ أظهرت  بين ا؛  أنه ال توجد هناك عالقة ذات داللة إحصائية 

(، وهو معامل ارتباط غير  0.030معامل االرتباط ) ةبلغت قيم ؛ إذاملقبالت على التخرج الجامعات الضغوط النفسية وإستراتيجية )التقبل( لدى طالبات

إحصائيًّ  الضغوط  ادال  تأثير  عدم  يعود  وربما  طالبات  ةإستراتيجي  فيالنفسية  .  لدى  )التقبل(  في  املتمثلة  االنفعالي  على   التنظيم  املقبالت  الجامعات 

فهو يعدُّ من اإلستراتيجيات ذات الفاعلية الضعيفة، ومعنى ذلك: أن    التخرج إلى أن مفهوم التقبل على الرغم من أنه يعد من اإلستراتيجيات التكيفية

، وهذا قد يحمل في طياته االستسالم للواقع. وهذا ما تعايش معهاتحاول أن تو الطالبة ال تستطيع فعل ش يء ملواجهة الضغوط النفسية، وإنما تتقبلها  

فهم الواقع وتقبله والتوافق معه بطريقة الفاهم  فالتقبل قد يكون  (Garnefski & Kraaij, 2006)( وجرانفيسكي وكراج 2005أشار إليه كل من زهران )

 ؛ إذ يعد أسلوب توافق سلبي يرتبط مع نتائج سيئة.السلبية راتاالستسالم السلبي للخب، وقد يكون التقبل للحياة املتبصر باألمور 

الثاني: الثاني    الفرض  الفرض  تو الختبار صحة  أنه:  على  ينص  أبعاد إستراتيجيات والذي  وبين  النفسية  الضغوط  بين  جد عالقة طردية موجبة 

الذات )لوم  التكيفية:  غير  االنفعال  اآلخرين،  تنظيم  السلبيةوالتهويل   ،ولوم  األفكار  واجترار  الجامع،  طالبات  لدى  التخرج"  ات(  على    ؛املقبالت 

 اآلتي:على النحو خدم معامل ارتباط بيرسون وذلك است  

 الجامعات املقبالت على التخرجالتنظيم االنفعالي غير التكيفية لدى طالبات  الضغوط النفسية وأبعاد إستراتيجيات نتائج معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين: (14جدول )

 

 

 

 
                                         

 (0.01** دال عند مستوى )                                                                               

الكلية للضغوط النفسيةالدرجة  إستراتيجيات تنظيم االنفعالي غير التكيفية  م  

** 0.316 لوم الذات  1  

** 0.335 لوم اآلخرين  2  

** 0.400 التهويل 3  

** 0.364 اجترار األفكار السلبية 4  
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( بين الضغوط 0.01عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى )تحقق صحة الفرض الثاني املتعلق بوجود    (14يتضح من خالل الجدول )

الذات)النفسية وكل من   السلبيةالتهويل، و لوم اآلخرينو   ،لوم  األفكار  التخرج  الجامعات  لدى طالبات  (، واجترار  إذاملقبالت على  بلغت قيمة معامل   ؛ 

شير النتيجة السابقة إلى(، و 0.364  ،0.400،  0.335،  0.316ارتباط بيرسون لتلك األبعاد على التوالي )
 
سهم في    ت أن زيادة مستوى الضغوط النفسية ي 

 املقبالت على التخرج. الجامعات لدى طالبات (، واجترار األفكار السلبيةالتهويل، و لوم اآلخرينو  ،لوم الذات)زيادة مستويات 

يعني   ولديهن أن  وهذا  التخرج  على  املقبالت  استخدامً   الطالبات  أكثر  مرتفعة  نفسية  غير  ضغوط  االنفعال  لتنظيم  املعرفية  لإلستراتيجيات  ا 

السلبية  ،التكيفية االنفعاالت  تثير  النفسية  الضغوط  أن  إلى  ذلك  إذويعود  ذاتها إلحساسها    ؛  لوم  إلى  تلجأ  قد  الضغوط  تواجه  الطالبة عندما  تجعل 

نفسية، وهذا ما يشعرها بالعجز وعدم القدرة على التصرف. ويتفق ذلك مع ما ذكره عبد   ن ضغوطبالذنب وأنها تتحمل كامل املسؤولية عما تمر به م

( وآخرون    ،((Subramanian & Nithyanandan, 2008  نيثياناندنو   سوبرامنيانو   (،2001الرشيد  كثرة    ((O'brien & et al, 2012وأوبرين  أن  في 

وقد   الذات.  لوم  إلى  تؤدي  النفسية  اآلخرينطالبة  التلجأ  الضغوط  لوم  وذلك  إلى  ضاغطة؛  مواقف  من  به  تمر  عما  وحدهم  املسؤولون  أنهم   بظنها 

القلق  ل املسؤولية  والتوتر  لتخفيف من حدة  تحمل  إليه كل من    وحدها،الناتج عن  أشارت  ما  ذلك مع   ويتفق 
 
 ,Oftadehalفتاده ومحمودي ونعيمي  أ

Mahmoodi& Nami, 2012) ) لوم اآلخرين. لدى الطالب كان  لضغوطل أقوى مؤشر سلبي دراستهن: بأن في نتائج 

النفسي الضغوط  ارتفاع  أن  إلى  إضافة  نفسية،  به من ضغوط  تمر  فيما  واملبالغة  األمور  تضخيم  تعمل على  إذ  التهويل؛  إلى  الطالبة  تلجأ  ة  وقد 

ثم تستحضر هذه األفكار واالنفعاالت السلبية وتجترها الحًقا وتعمل    ،تماعيةبهدف املسايرة االج  الضاغطة  قفا في املو   اكبت انفعاالتهت  تجعل الطالبة

ا، ف إستراتيجية التركيز    في نظرية  (Gross & John, 2003)وهذا ما أشار إليه جروس  االنفعالية،    تهاإثارة في استجاب  ذلك  يحدثعلى تقييمها تقييًما سلبيًّ

 .  على االستجابة

أش ما  مع  النتيجة  هذه  إليه  وتتفق  السلبية    ( (Subramanian & Nithyanandan, 2008  نيثياناندنو   سوبرامنيانار  الحياة  أحداث  ارتباط  في 

 بإستراتيجيتي اجترار األفكار السلبية والتهويل.

  ، استخداًما ألساليب املواجهة غير الفعالة في أن الطالب أكثر  ((O'brien & et al, 2012أوبرين وآخرون دراسة نتائج وتتفق نتائج هذه الدراسة مع 

األفراد  (Wang & Saudino, 2011مع ما ذكره وانج وسايدينو  أيًضا  تتفق  و  التكيفية تحدث بسبب مواجهة  االنفعال غير  أن إستراتيجيات تنظيم  ( في 

 .أن قصور التنظيم االنفعالي يرتبط بالضغوط النفسيةفي ( (Connelly & Denny,2007كونيللي ودينني  وتتفق مع نتائج دراسةللمواقف الضاغطة، 

بأن  (  Radeef, et al 2014)  ورديف وآخرون  (Teh, et al, 2015)  وتيه وآخرون Faleel, et al 2015))  فاليل وآخرونوأيًضا يتفق مع ما أشار إليه  

  إدارة سلوكهم.و الطالب يتسمون بضعف تنظيم انفعاالتهم 

ا أنه  والذي ينص علىالختبار صحة الفرض الثالث    الفرض الثالث: ا وبين الطالبات املتأخرات دراسي  : "توجد فروق بين الطالبات املتفوقات دراسي 

 (: 15وذلك يتضح من خالل الجدول ) مستقلتينخدم اختبار )ت( لعينتين است   ؛في أبعاد الضغوط النفسية"

ا في الضغوط  (independent sample T-test) نتائج اختبار )ت( لعينتين مستقلتين : (15جدول ) ا واملتأخرات دراسي  للفروق بين الطالبات املتفوقات دراسي 

 النفسية 
الحسابي   املتوسط العدد  مستوى الطالبات األبعاد املعياري   االنحراف   الداللة  مستوى  قيمة ت 

ا  ضغوط أسرية  0.005 2.851 2.45 27.27 77 متأخرات دراسيًّ

ا   2.39 25.95 43 متفوقات دراسيًّ

ا  ضغوط اقتصادية  0.113 1.595 1.60 6.13 77 متأخرات دراسيًّ

ا   1.94 5.60 43 متفوقات دراسيًّ

ا  ضغوط دراسية  0.001 4.239 2.51 14.49 77 متأخرات دراسيًّ

ا   2.75 12.40 43 متفوقات دراسيًّ

ا  ضغوط املستقبل  0.884 0.146 3.05 18.56 77 متأخرات دراسيًّ

ا   3.85 18.47 43 متفوقات دراسيًّ

ا  ضغوط أوقات الفراغ  0.023 2.309 1.51 6.14 77 متأخرات دراسيًّ

ا   1.74 5.44 43 متفوقات دراسيًّ

الكلية للضغوط النفسيةالدرجة  ا    0.004 2.934 7.89 72.60 77 متأخرات دراسيًّ

ا   9.45 67.86 43 متفوقات دراسيًّ

 15يتضح من خالل الجدول )
ً
ا  0.05ا ذات داللة إحصائية عند مستوى )( أن هناك فروق ( فأقل بين متوسطات درجات الطالبات املتأخرات دراسيًّ

ا في الدرجة الكلية للضغوط النفسية وأبعادها الفرعية املتمثلة في )ضغوط أسرية   في اتجاهضغوط أوقات الفراغ(  ،  ضغوط دراسية  ،واملتفوقات دراسيًّ

ا بمتوس ( 72.60( لضغوط أوقات الفراغ، و)6.14( للضغوط الدراسية، و)14.49( للضغوط األسرية، و)27.27ط درجات )الطالبات املتأخرات دراسيًّ

   .للدرجة الكلية للضغوط النفسية

سبق   مما  جزئيًّ يتضح  تحقق  الفرض  النتائجأن  أظهرت  إذ  النفسية  ا؛  الضغوط  مستوى  )األ   أن  بالضغوط:  املتمثلة  الفرعية  ، سريةوأبعادها 

ا. تكان( أوقات الفراغ، و ةدراسيوال    أعلى لدى الطالبات املتأخرات دراسيًّ
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ا   ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن الطالبة تتعرض إلى الضغوط من األسرة بسبب الخالفات بين أفرادها وعدم وجود الحوار بينهم،   املتأخرة دراسيًّ

قد يكون بسبب الطريقة التي يتعامل   أيًضاا عليها.  ا إضافيًّ بناء والذي يشكل عبئً وقد تكون الضغوط بسبب انشغال الطالبة بأمور األسرة: كالزواج أو األ 

شؤ  في  والتدخل  آرائها،  احترام  وعدم  كالشدة،  الطالبة:  ابنتهما  مع  الوالدان   و بها 
ً

فضال الخاصة،  قلقهمنها  عن  ابنته  ا  على  املستقبل   ماالزائد  تجاه 

املستمرة    اوتوقعاتهم إذ  بااملرتفعة تجاهها ومطالبتهما  إلى خوف املرتفعة جدًّ األسرة  ن توقعات  إ ملذاكرة؛  الفشل،    الطالبة   ا تؤدي  أكثر   ذلك   يجعلها و من 

في   ((Saleh, Camart, & Romo, 2017صالح وكامرت ورومو  كل من  إليه    تقلًقا وتشاؤًما من عدم القدرة على التخرج. وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار 

القلق والتشاؤم.   النفسية  الضغوط  أبرز مؤشرات  نتائج دراستهم2007يتفق مع ما ذكره كل من عربيات والخرابشة )وأيًضا  أن من  أكثر   ا( في  بأن من 

( وعبيد 2007عثمان )( وعبد املقصود و 1994يتفق مع ما أشار إليه كل من الطريري )و الضغوط التي يتعرض لها الطلبة كانت توقعات الوالدين العالية. 

 (. 2013( والشرافي )2008)

ا بالضغوط ا ويعود   فعندما ال يتحقق لها الحصول على    ،شباع الحاجة إلى اإلنجازإ في  تها  رغببسبب    لدراسيةارتباط شعور الطالبة املتأخرة دراسيًّ

بالضيق تشعر  فإنها  الدرجات  ماأعلى  ذلك مع  ويتفق  ا،  ا دراسيًّ
ً
يمثل ضغط الشعور  وهذا  نظريته.  ،  في  إليه موراي  املتأخرة   أشار  الطالبة  يجعل  ومما 

ا تشعر بال  ا    ضغوطدراسيًّ لتخرج والذي بسبب رغبتها في رفع معدلها الدراس ي قبل ا املبالغ فيه  ها الزائد  طموحالنفسية أكثر من الطالبة املتفوقة دراسيًّ

يتناسب  قد   دراسة  ال  نتائج  مع  ذلك  ويتفق  األخير،  الدراس ي  الفصل  وهو  القصيرة  واملدة  ذكائها  )مع مستوى  وعلوان  و (  1991سالمة  وبو مالح  ناصر 

 . Ramli et al, 2018))راملي وآخرون و  (2018)

ا ب دة من أوقات فراغها؛ فهي غير قادرة على  أوقات الفراغ إلى عدم قدرتها على االستفاضغوط  وتعزو الباحثة ارتباط شعور الطالبة املتأخرة دراسيًّ

 ها.فراغتمارسها في أوقات ايات يمكن أن  و هاالسترخاء، وال يوجد لديها 

نتائجو  مع  الحالية  الدراسة  نتائج  من   تتفق  كل  )  دراسة  )2017السيد  والغرايبة  وخزاعلة  وآخرون  2011(  وشاه   )Shah et al, 2010) )   أن في 

ا يعانون أك في أن الضغوط (  2017م(، وعرنكي )2009)  ومريم   األحمد وتتفق أيًضا مع ما أشارت إليه كل من    ،ثر من الضغوط النفسيةاملتأخرين دراسيًّ

( الذي يرى أن الطالب الذين لديهم  2011بن شليقة )ا نتائج دراسة    ّما أسفرت عنهتختلف نتائج هذه الدراسة عالنفسية تؤثر في التحصيل الدراس ي. و 

 يكون تحصيلهم الدراس ي أعلى. ضغوط نفسية 

ا  15الجدول )في    أيًضا  أوضحت النتائج وقد   ا واملتفوقات دراسيًّ ( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الطالبات من املتأخرات دراسيًّ

(، وهي 0.884، 0.113لة لتلك األبعاد )بلغت قيمة مستوى الدال ؛ إذضغوط املستقبل(، و في الضغوط النفسية املتعلقة بكل من )الضغوط االقتصادية

 .ا( أي غير دالة إحصائيًّ 0.05قيم أكبر من )

أن   يعني  يالفرض  وهذا  ًقاتحقق  لم  االقتصاديةإذ    ا؛جزئيًّ   تحقُّ الضغوط  مستوى  تقارب  إلى  السابقة  النتيجة  شير 
 
املستقبلو   ت لدى   ضغوط 

ا. ا وتعزو الباحثة الطالبات املتأخرات واملتفوقات دراسيًّ . فعلى الرغم من ذلك إلى تشابه الظروف االقتصادية عند الطالبات املتأخرات واملتفوقات دراسيًّ

ويتفق ذلك  ، استقرار الوضع االقتصادي فإن أفراد العينة تتمتع باملرحلة تكثر فيها األعمال األكاديمية وما يصاحبها من متطلبات مادية إلنجازها أن هذه  

الحلبي   إليه  أشارت  ما  )مع  بكر  االقتصاديةب(  2014وأبو  الضغوط  هي  السعوديات  تعانيها  التي  الضغوطات  أقل  املتفوقات أن  الطالبات  وأن جميع   ،

ا   القلق من عدم وجود فرصة العمل املناسب بعد التخرج، وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه كل   يشعرن بضغوط املستقبل نتيجةواملتأخرات دراسيًّ

الطالب املقبلين على   (:2018ناصر وبو مالح وعلوان )و   Ramli et al ,2018))  راملي وآخرون( و 1991سالمة )من   في أن الضغوط النفسية تزداد لدى 

املنهي.    القلق منالتخرج بسبب   ا في الضغوط االقتصادية وضغوط  املستقبل  ا واملتفوقات دراسيًّ وهذا ما يفسر عدم وجود فروق بين املتأخرات دراسيًّ

 . املستقبل

ا أنه  والذي ينص علىالختبار صحة الفرض الرابع    الفرض الرابع: ا وبين الطالبات املتأخرات دراسي  : "توجد فروق بين الطالبات املتفوقات دراسي 

 . (16الجدول )وذلك يتضح من خالل ، خدم اختبار )ت( لعينتين مستقلتيناست   ؛تنظيم االنفعال"املعرفية لات لستراتيجيفي أبعاد ا

ا في أبعاد   (independent sample T-test) نتائج اختبار )ت( لعينتين مستقلتين : (16جدول ) ا واملتأخرات دراسي  للفروق بين الطالبات املتفوقات دراسي 

 تنظيم االنفعال املعرفية ل ات  لستراتيجيا
الحسابي  املتوسط العدد  مستوى الطالبات األبعاد املعياري   االنحراف  الداللة  مستوى  قيمة ت   

ا  لوم الذات   0.645 0.462 2.15 11.61 77 متأخرات دراسيًّ

ا   2.23 11.42 43 متفوقات دراسيًّ

ا  لوم اآلخرين   0.052 1.966 2.64 10.17 77 متأخرات دراسيًّ

ا   2.43 9.21 43 متفوقات دراسيًّ

ا  التهويل   0.024 2.282 2.66 9.56 77 متأخرات دراسيًّ

ا   2.06 8.49 43 متفوقات دراسيًّ

جترار األفكار السلبيةا ا    0.181 1.345 2.16 11.71 77 متأخرات دراسيًّ

ا   2.14 11.16 43 متفوقات دراسيًّ

ا  التقبل 1.963- 1.79 12.21 77 متأخرات دراسيًّ  0.052 
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ا   1.66 12.86 43 متفوقات دراسيًّ

اليجابي إعادة التركيز  ا   0.919- 1.90 12.14 77 متأخرات دراسيًّ  0.360 

ا   1.74 12.47 43 متفوقات دراسيًّ

ا  التركيز على الخطط  0.574- 1.89 12.71 77 متأخرات دراسيًّ  0.567 

ا   2.12 12.93 43 متفوقات دراسيًّ

ا  إعادة التقييم اليجابي  1.116- 1.67 12.53 77 متأخرات دراسيًّ  0.267 

ا   1.91 12.91 43 متفوقات دراسيًّ

ا  وضع األمور في نصابها   0.630 0.483 2.25 11.45 77 متأخرات دراسيًّ

ا   1.99 11.26 43 متفوقات دراسيًّ

( الجدول     أن هناك  (16يتضح من خالل 
ً
)فروق إحصائية عند مستوى  داللة  ذات  طالبات  0.05ا  درجات  بين متوسطات  فأقل  من   اتالجامع( 

إستراتيجي في  ا  دراسيًّ واملتفوقات  ا  دراسيًّ وذلك  ة  املتأخرات  بالتهويل  املتعلقة  االنفعال  ا تنظيم  درجات  في  بمتوسط  ا  دراسيًّ املتأخرات  الطالبات  تجاه 

ا8.49( مقابل )9.56)  . ( للطالبات املتفوقات دراسيًّ

الفرض تحقق جزئيًّ يتضح مما سبق   النتائجأن  أظهرت  إذ  التي تؤكد  أ   ا؛  األفكار  املفزعة    اصريًح تأكيًدا  ن مستوى  الخبرات  األمور على  وتضخيم 

فيها   ا.واملبالغة  دراسيًّ املتأخرات  الطالبات  لدى  أعلى  ذلك    كانت  الباحثة  ا  أن  بوتفسر  دراسيًّ املتأخرة  ا  تحينما  الطالبة 
ً
على تواجه موقًفا ضاغط عمل 

ال  ا؛سلبيًّ   اتقييمه تقييمً  أن هذه  َيعوقها عن تحقيق  إذ ترى  لها  تهديًدا  املتاحة   يها،إل  تسعىالتي    اأهدافهضغوط تمثل  أن تختار االستجابة  فهي تحاول 

 ي. روس في التقييم املعرفا ما تؤكده نظرية الز ، وهذا التخلص من تأثير املوقف الضاغطوالتي تتمثل في إستراتيجية التهويل غير التكيفية بهدف 

النتائج   بينت  حين  )ا في  في  ا16لجدول  دراسيًّ املتأخرات  من  الطالبات  درجات  متوسطات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  توجد  ال  أنه   )  

اآلخرين لوم  الذات،  )لوم  من  بكل  املتعلقة  االنفعالي  التنظيم  إستراتيجيات  في  ا  دراسيًّ السلبية،ا   ،واملتفوقات  األفكار  التركيز    جترار  إعادة  التقبل، 

نصابها( في  األمور  وضع  اإليجابي،  التقييم  إعادة  الخطط،  على  التركيز  إذاإليجابي،  التوالي  ؛  على  األبعاد  لتلك  الداللة  مستوى  قيمة  ، 0.645):  بلغت 

  .( أي غير دالة إحصائًيا0.05( وجميعها قيم أكبر من )0.630، 0.267، 0.567، 0.360، 0.052، 0.181، 0.052

ًقا يتضح مما سبق أن الفرض لم يتحقق   شير النتيجة السابقة إلى تقارب ا   ا؛جزئيًّ   تحقُّ
 
تنظيم االنفعال لدى املتأخرات املعرفية لات  إلستراتيجيإذ ت

ا. دراسيًّ يمكنها    واملتفوقات  التي  هي  النفسية  بالصحة  واملتمتعة  التخرج  املقبلة على  الطالبة  بأن  النتيجة  تفسير هذه  اإلستراتيجيات ويمكن  استخدام 

إذ يرتبط  ؛وهذا ال يرتبط بمستوى التحصيل الدراس ي للطالبة ،حسب ما يقتضيه املوقف امناسبً  تعبيًرا التكيفية لتنظيم االنفعال والتعبير عن انفعالها 

الشخصية في  الطالبات  بين  الفردية  بالفروق  أك  ،ذلك  تكون  ا  دراسيًّ املتفوقة  الطالبة  أن  بالضرورة  على  فليس  ا  دراسيًّ املتأخرة  الطالبة  من  قدرة  ثر 

املتفوقات واملت الطالبات  التي تعيشها  الحياتية والبيئية  الظروف  إلى تشابه  االنفعال. إضافة  لتنظيم  التكيفية  اإلستراتيجيات  ا استخدام  أخرات دراسيًّ

ا في تنظيم االنفعاالت.  وهي مرحلة ما قبل التخرج، وهذا ما يفسر عدم وجود فروق بين الطالبات املتفوقات   واملتأخرات دراسيًّ

ا في التعامل  2011( وخزاعلة والغرايبة )2016وتختلف هذه النتيجة عن نتائج دراسة الدوسري ) ( في وجود فروق بين املتفوقين واملتأخرين دراسيًّ

ا،   املتأخرين دراسيًّ اتجاه  النفسية في  الضغوطات  الدراسةو مع  نتائج هذه  ألدوا ونويلين    عن  أيًضا  تختلف  وهوتون    (Aldoa & Nolen ,2010)دراسة: 

)(  (Houghton & et al, 2011وآخرون   الحميد  و (  2017سليم )وإ (  2016ويعقوب  التكيفية ترتبط   في(  2018)عبد  االنفعال  أن إستراتيجيات تنظيم 

ا إيجابيًّ 
ً
 ا مع الطلبة املتفوقين واملبدعين. ارتباط

 االستنتاجات والتوصيات: 

الضغوط الحالي  البحث  التخرج    استعرض  املقبالت على  الجامعات  االنفعال لدى طالبات  لتنظيم  املعرفية  في النفسية وعالقتها باإلستراتيجيات 

امدينة الرياض
ً
املهنية تشكل ضغوط نفسية تؤثر   ؛ إذ إن طبيعة املرحلة التي تمر بها الطالبات والتي تمثل مرحلة انتقالية بين الحياة الجامعية والحياة 

خلصت هذه    تأثيًرا كبيًرا في قدرتهن على التعامل مع هذه الضغوط النفسية ومواجهتها من خالل استخدام إستراتيجيات تنظيم االنفعال التكيفية، وقد

 الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات الهامة، وهي: 

النفسية يحد من قدرة طالباتأن   • الضغوط  التخرج  زيادة مستوى  املقبالت على  اإليجابي  الجامعات  التركيز  الخطط، و على )إعادة  ، التركيز على 

ها(؛ إذ إن الضغوط النفسية جعلت الطالبات أكثر استخداًما إلستراتيجيات االنفعال غير التكيفية  وضع األمور في نصاب، و إعادة التقييم اإليجابيو 

 يل، واجترار األفكار السلبية(. املتمثلة: )بلوم الذات، ولوم اآلخرين، والتهو 

النفسية • الضغوط  الفراغ(  أن مستوى  بالضغوط: )األسرية، والدراسية، وأوقات  املتمثلة  الفرعية  املتأخرات   تكان  وأبعادها  الطالبات  أعلى لدى 

ا.  دراسيًّ

ا ال يوجد فروق بين • ا املتأخرات دراسيًّ  .ضغوط املستقبل(، و ط االقتصاديةاملتعلقة بكل من )الضغو في الضغوط  واملتفوقات دراسيًّ

ا. • ا أكثر استخداًما إلستراتيجية التهويل من املتفوقات دراسيًّ  أن الطالبات املتأخرات دراسيًّ
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ابين  فروق  ال توجد   • ا في    املتأخرات دراسيًّ   ، لوم اآلخرينو )لوم الذات،    :إستراتيجيات التنظيم االنفعالي املتعلقة بكل مناستخدام  واملتفوقات دراسيًّ

 .وضع األمور في نصابها(و إعادة التقييم اإليجابي، و التركيز على الخطط، و إعادة التركيز اإليجابي، ، و التقبلو ، واجترار األفكار السلبية

 وفي ضوء ذلك توص ي الباحثة بما يأتي: 

لد • التكيفية  االنفعال  لتنظيم  املعرفية  اإلستراتيجيات  بتنمية  الجامعاالهتمام  طالبات  التخرج  ات،ى  املقبالت على  قدرتهن على  لتنمية    وخاصة 

 التعامل مع الضغوطات النفسية املختلفة.

الجامعة • لطالبات  والكليات  الجامعات  في  عمل  وورش  دورات  وعي   ،تطبيق  تنمية  إلى  تهدف  ا  دراسيًّ واملتأخرات  التخرج  على  املقبالت  وخاصة 

 مل املتعلقة بها، ويجب أن تكون هذه الدورات وورش العمل مستمرة. الطالبات بالضغوط النفسية والعوا 

 إجراء مزيد من الدراسات للكشف عن مستوى اإلستراتيجيات املعرفية لتنظيم االنفعال والضغوط النفسية والعالقة بينهما لدى شرائح وعينات  •

 عمرية مختلفة. 

 مقترحات الدراسة: 

 اإلستراتيجيات املعرفية لتنظيم االنفعال وعالقته بالتنشئة األسرية.دراسة العالقة بين  •

 . رشادي عقالني انفعالي لخفض إستراتيجيات تنظيم االنفعال غير التكيفية لدى طالبات الجامعةإ جراء برنامج إ  •
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Abstract: This study aimed to identify the psychological stresses and its relation to the cognitive strategies of 
emotional regulation among the students who are going to graduate. The researcher used the descriptive 
approach in its both relational and comparative. The study sample consisted of (242) female students who are 
going to graduate. The researcher used the psychological stresses scale and the cognitive strategies of emotional 
regulation scale. The study reveals that: there is a positive correlation with statistically significant at the level of 
(0.01) between psychological stress and each of (self-blame, blaming others, rumination, catastrophizing) for 
university students who are going to graduate. However, the results showed that there is an inverse relationship 
with statistically significant at level of (0.01) between psychological stress and each of (positive refocusing, 
refocus on planning, positive reappraisal, putting into perspective) among students who are going to graduate. It 
also showed that there are statistically significant differences at the level of (0.05) and less between the averages 
of the degrees between outstanding students and the underachievers students in the total degree of psychological 
stress and its sub-dimensions represented in (family stresses- study stresses- stresses of free time) toward 
students who are underachievers. Furthermore, the results showed that there are statistically significant 
differences at the level of (0.05) among outstanding students and the underachievers students under the cognitive 
strategies of emotional regulation related to catastrophizing to towards of female students who are 
underachievers. 

Keywords: Psychological Stresses; Cognitive Strategies of Emotional Regulation; Students who are going to 
graduate.  
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