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  قتها �سلوك المخاطرةمهارات تنظم االنفعال وعال
 " لد  طالب التعلم الثانو الفني

ـــد ـــسعید غـــاز دمحم رز .1إبـــراهم ســـعید إبـــراهم حمی قال رمـــضان محمـــود أحمـــد  .2"
  .3دروش

  .قسم الصحة النفسة، :لة التر9ة، جامعة األزهر
   Ibrahimheme55@gmail.com :البريد اإللكتروني للباحث الرئيس1

  : املستخلص

ات تنظـيم �نفعــال وســلوك ا��ــاطرة لــدى 
ـدف البحــث ا ر34ــا20 إ0ــ/ الكـشف عــن العالقــة بــ%ن م"ــا

إ0ــ/ جانـــب التعـــرف عCــ/ إمBانيـــة التAبــؤ ?ـــسلوك ا��ــاطرة مـــن خـــالل . يطــالب التعلـــيم الثــانو الف7ـــ6

ق Nـ2 
ـذين املتغ%ـGين وفقـا ملتغ%ـG النـوع ات تنظيم �نفعال، وأيضا التعرف عC/ الفر ًم"ا و ً وقـد بلـغ . ر

س التعلــيم الثـــانو ) 150(املــشارك%ن Nــ2 البحــث عــدد  
م مـــن ?عــض مــدا يطالبـــا وطالبــة، تــم اختيــا ر ر ً


م بــــــ%ن  ـــة الغرaيــــــة، تراوحــــــت أعمــــــا ــــر ) 18-16(رالف7ــــــ6 بمحافظـــ ــــط عمــ يعامــــــا، بمتوســ ــــا، ) 17(ً ًعامــ

ات تنظيم �نفعال إعداد . ًعاما) 41,1(يوانحراف معيار   Garnefski et al(روتم تطبيق مقياس م"ا

ـــــث yو(، ومقيــــــاس ســــــلوك ا��ــــــاطرة )2015( ترجمــــــة عبــــــدهللا دمحم ا�4ــــــو20 2001) ـــداد الباحـ ). لإعـــ

ات . واعتمد البحث عC/ املن{| الوصفي روأظ"رت النتائج وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا ب%ن م"ا ً

ات تنظــيم �نفعــال  جــود عالقــة ســالبھ بــ%ن م"ــا رتنظـيم �نفعــال الالتوافقيــة وســلوك ا��ــاطرة، و و

كمـــا تبـــ%ن إمBانيـــة التAبـــؤ ?ـــسلوك . يلتوافقيــة وســـلوك ا��ـــاطرة لـــدى طـــالب التعلـــيم الثـــانو الف7ـــ6ا

ات تنظـيم �نفعـال الالتوافقيـة ق . را��اطرة من خالل م"ـا ووكـشفت النتـائج أيـضا أنـھ ال توجـد فـر ً

ات تنظــيم �نفعــال وســلوك ا��ــاطرة وفقــا ملتغ%ــG النــوع  ًدالــة إحــصائيا Nــ2 م"ــا ر ، فيمــا )اثإنــ/رذ�ــو(ً

ق ف��ما 2N اتجاه الذ�و رعدا سلوك التدخ%ن وسلوك التعاطي �انت الفر   . و

ات تنظيم �نفعال، سلوك ا��اطرة، طالب التعليم الثانو الف67: ال�لمات املفتاحية يم"ا   .ر
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Emotion Regulation Skills and Its Correlation with Risk-Taking 
Behavior among Technical Secondary Education Students 
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ABSTRACT: 

The current research aimed at examining the association between 
emotion regulation skills and risk-taking behavior among technical 
secondary education students. In addition to recognizing the possibility 
of predicting risk-taking behavior through emotion regulation skills, 
and also recognizing the differences in these two variables according 
to the gender variable. The number of participants in the research was 
(150) male and female; they were selected from some secondary 
schools technical  in Al-gharbia governorate, aging (16-18) years. The 
Emotion Regulation Skills Scale prepared by Garnefski et al (2001, 
translated by Abdullah Muhammad Al-Khouli (2015), and the Risk-
taking Behavior Scale (prepared by the first researcher) was 
administered. The research made use of the descriptive approach. The 
results showed a positive, statistically significant relationship between 
incongruent emotion regulation skills and the behavior of risk taking, 
and a negative relationship between consensual emotion regulation 
skills and risk-taking behavior among technical secondary education 
students. It was also shown that risk-taking behavior could be 
predicted through incongruent emotion regulation skills. The results 
also revealed that there are no statistically significant differences in 
emotion regulation skills and risk-taking behavior according to the 
gender variable (males). The differences were in favor of males, with 
the exception of smoking behavior and drug use. 

Keywords: Emotion Regulation Skills, Risk-taking Behavior, 
Technical Secondary Education Students. 
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  :مقدمة

�عـد مرحلــة املرا
قـة مــن أك�ـG املراحــل حــساسية Nـ2 حيــاة الفـرد، وقــد �ـشBل عبئــا نفــسيا 
ً ً

Nـــ2 الـــسلوك ممـــا قـــد يـــدفع . للمرا
ـــق وذو�ـــھ ففـــي معظـــم yحيـــان يـــ���3ا انفعـــاالت كث%ـــGة و�غ%ـــGات 
  .املرا
ق إ0/ �قدام عC/ سلوك ي�سم با��اطرة

ت جـسمية ونفـسية واجتماعيـة، فإ��ـا ث%ـG روملـا �انـت املرا
قـة ف�ـGة تطـو مـ�3وaة بتحـوال
ُ

ونظــرا الفتقــار . رلــدى املــرا
ق%ن العديــد مــن �نفعــاالت واملــشاعر �يجابيــة والــسلبية ?ــشBل متكــر
ً

مـــة لتنظـــيم تلـــك �نفعـــاالت ?ــــشBل فعـــال، فقـــد توجـــد أشـــBال بديلـــة مــــن  ات الال زاملـــرا
ق%ن للم"ـــا ر
ـــوفر انخفاضـــــا ســـــر عا ومؤقتـــــا  الـــــسلوكيات ال£ـــــ6 تــ
ً ً ً

ـــو . لتلـــــك �نفعـــــاالت نلكـــــن 
ـــــذه الـــــسلوكيات تBــ
محفوفة با��اطر وتؤثر سلبا عC/ الفرد وا�¤تمع 

ً
(Stern, 2012, 7).  

 2N مراض والوقاية م¦�اy افحةBالوط67 نصف السنو التا?ع ملركز م ©ªنتائج امل G%يو�ش
أو ا�3فوفــــة جميــــع أنحــــاء العــــالم والــــذي يقــــ¬س مــــدى اشــــ�Gاك املــــرا
ق%ن Nــــ2 الــــسلوكيات ا�4طــــرة 

مــــ¦�م حــــاولوا التــــدخ%ن، % 3,46مــــن املــــرا
ق%ن قــــد تنــــاولوا الكحوليــــات، و% 5,72با��ــــاطر إ0ــــ/ أن 
  ). Eaton et al, 2010, 12(م¦�م حملوا السالح وشار�وا 2N مشاجرات عنيفة % 5,17و

اســة أجر
ــا �ــل مــن   أن حــواGalambos & Titlton-Wcaver (1998) 20ركمــا وجــدت د

م بــ%ن مــن املــرا
ق% 65 ســوا نوعــا واحــدا عCــ/ yقــل مــن 24-15ر%ن الــذين ت�ــGاوح أعمــا  عــام قــد ما

ً ً
ر

  .سلوك ا��اطرة أو السلوكيات ا�3فوفة با��اطر

 G%و ـشHouck et al (2016, 71) إ0ـ/ أنـھ غالبـا مـا يظ"ـر سـلوك ا��ـاطرة 
ً

Risk Taking 
Behaviorقة املبكرة خاصة سلوكيات التدخ%ن، و
رال�Âو و�ندفاع، وكسر القواعد  2N مرحلة املرا

6ÃÄA¤4والقوان%ن، والتعاطي، والسلوك ا.  

و�نفعاالت 2È ا�3رك yسا6ÃÇ للسلوك، وأن �نخراط 2N سلوكيات ا��اطرة قد يAـشأ 
ات  ة عCـــ/ تنظــــيم تلـــك �نفعـــاالت، وذلــــك ألن املـــرا
ق%ن الــــذين ال يمتلBـــو امل"ــــا رمـــن ضـــعف القــــد نر

�Êمة لتنظيم انفعاال ات التوافقية لتنظيم تلك �نفعاالت يصبحو أك�G زالال نم أو Ëستخدمو م"ا رن
ـــة با��ـــــاطر لتخفيـــــف حـــــدة �نفعـــــاالت  ــــام ?ـــــسلوكيات محفوفــ ة �نفعاليـــــة والقيـ رعرضـــــة لالســـــ�ثا

ن �Ìا �ة، لك¦�ا مؤقتـھ وتـصبح أشـد . والسلبية وخفض حالة التوتر ال£6 يمر احة فو رأل��ا توفر ل"م  ر
ة عC/ املدى الطو   .(Auerbach, Abela & Ho, 2007, 2183)�ل رخطو

ـــــة، والوجدانيــــــــة،  ــــــال �عــــــــديل مجموعــــــــة مــــــــن الوظــــــــائف املعرفيـــ ــــــيم �نفعــ و�تـــــــضمن تنظــ
ـــرتبط : و�نفعاليـــــــة للفـــــــرد مثـــــــل اك املــــ ر�نفعـــــــاالت الداخليـــــــة، والتجرaـــــــة ال�Ïـــــــصية للفـــــــرد، و�د

دود الفعــل ال�Ïــصية ن�يجــة التعــرض لالن فعــال، وأيــضا العمليــات رباالنفعــال ومــا ي�Gتــب عليــھ مــن 
ـــة، والـــــــسلوكيات املرتبطـــــــة باالنفعـــــــال  اديـــــــة والتفـــــــاعالت ال"رمونيــــ ة الالإ ـــــ�ثا رالفـــــــسيولوجية �االســ ر

فقـا لـذلك يتـصدى 
ــذا . (Compare et al., 2014, 1)كتعب%ـGات الوجـھ، والـسلوكيات ا�4طـرة  وو
7ـ6 مــن خـالل ?عــض يالبحـث لـبعض الــسلوكيات ا�3فوفـة با��ـاطر لــدى طـالب التعلــيم الثـانو الف

ات تنظيم �نفعال   . رم"ا
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  :رنبعت مشBلة البحث ا34ا20 من عدة محاو أساسية: مش�لة البحث

س - ر الحـــظ الباحـــث مـــن خـــالل لقائـــھ مـــع ?عـــض yخـــصائي%ن �جتمـــاعي%ن واملعلمـــ%ن Nـــ2 ?عـــض مـــدا
لالتعلـيم الثــانو الف7ــ6، وجــود شــBاو كث%ــGة حـو ان�ــشار ?عــض ســلوكيات ا��ــاطرة بــ%ن  ى املــرا
ق%ن ي

ة، وÓعض السلوكيات العدوانية، وحمل السالح yبيض،  رمثل التدخ%ن، و�عاطي ?عض املواد الضا
سة ب من املÔÕ والغياب عن املد روال"ر ل   .و

ة املـرا
ق%ن عCـ/ تنظـيم انفعـاال�Êم، - اسات وجود ضعف 2N قد ر كما تب%ن من نتائج العديد من الد ر
الـــسلوك �نــــدفا2Ù والعــــدواØي : ات ا��ـــاطرة لــــد×�م مثــــلباإلضـــافة إ0ــــ/ ان�ــــشار العديـــد مــــن ســــلوكي

(Schreiber et al, 2012; Zimmermann, 2010) والغـضب ،(Massah et al, 2016) ،والعنـف ،
سـة  ب مـن املد روال"ـر ات (Rogers et al, 2018)، والتـدخ%ن (Silk et al, 2003)و ر، و�عـاطي ا��ـد

  .(Oshri et al, 2015; Ewing et al, 2017)والكحوليات 

�ادة ان�شار سلوكيات ا��اطرة - ت إحصائيات ا4¤"از املركز للتعبئة العامة و�حصاء إ0/  ز وأشا ير
مـن % 23 عـام 20ب%ن املرا
ق%ن خاصة التدخ%ن، حيث بلغـت Øـسبة املـرا
ق%ن املـدخن%ن تحـت سـن 

 حادثھ، 11098غ  بل2017قأن إجما20 حوادث الطر 2N عام  إجما20 عدد املدخن%ن، كما أقر ا4¤"از
يمن إجما20 عدد ا34وادث 
و العنصر الßشر والقيادة تحت تـأث%G % 9,78و�ان السßب الرئ¬6ÃÄ لـ 

  .�عاطي ?عض املواد

ات التوافقيــة ًو"نــاء ع�ــ� مــا ســبق ر، يمكــن أن يBــو ضــعف تنظــيم �نفعــال أو اســتخدام م"ــا ن
لتنظيمھ مرتبطا 

ً
  ثم يمكن صياغة مشBلة البحث 2Nانخراط املرا
ق%ن 2N سلوكيات ا��اطرة، ومنب

ات تنظـــيم �نفعـــال وســـلوك ا��ـــاطرة  وNـــ2 ضـــوء ذلـــك، تتحـــدد مـــشBلة  ،رمعرفـــة العالقـــة بـــ%ن م"ـــا
  :البحث y 2Nسئلة التالية

ات تنظيم �نفعال وسلوك ا��اطرة لطالب التعليم الثانو الف67؟ )1( يما العالقة ب%ن م"ا  ر
ات تنظيم �نفعال؟ما إمBانية التAبؤ ?سلوك ا��اطرة من خ )2(  رالل م"ا
ات تنظيم �نفعال وفقا ملتغ%G النوع  )3( ق 2N م"ا ًما الفر ر  ؟)إناث/رذ�و(و
ق 2N سلوك ا��اطرة وفقا ملتغ%G النوع  )4( ًما الفر  ؟)إناث/رذ�و(و

  :أ&داف البحث

ات تنظــــيم �نفعــــال وســــلوك  ر×�ــــدف البحــــث ا34ــــا20 إ0ــــ/ الكــــشف عــــن العالقــــة بــــ%ن م"ــــا
يلتعليم الثانو الف67، إ0/ جانب التعرف عC/ إمBانية التAبؤ ?سلوك ا��اطرة ا��اطرة لدى طالب ا

 G%ين وفقا ملتغG%ذين املتغ
 2N ق ات تنظيم �نفعال لد×�م، وأيضا التعرف عC/ الفر ًمن خالل م"ا و ر
  ).إناث/رذ�و(النوع 

  : 1ستمد البحث ا0/ا.- أ&ميتھ من ناحيت(ن:أ&مية البحث

  :7&مية النظر4ة -1

ا نظر�ــا يمكـن أن Ëــس"م Nــ2 إثــراء البحـث النفــ6ÃÄ وال�Gبــو فيمــا يتعلــق يقـدم  • يالبحــث إطــا ً ًر
ات تنظيم �نفعال وسلوك ا��اطرة لدى طالب التعليم الثانو الف67 يبم"ا  .ر
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ـا احتياجـا للـدعم النفـ6ÃÄ وÈـ2  •Gـم املراحـل وأك�
ًيلقي البحث ا
تمامـا بمرحلـة �عـد مـن أ ً

 .يمرحلة التعليم الثانو الف67
اسة انفعاالت املرا
ق%ن وال£6 يمكن أن تفسر كث%Gا من أشBال سـوء ير • كز البحث عC/ د

ً
ر

 .التوافق الذي ت�سم بھ 
ذه املرحلة مثل امليل إ0/ العنف والتدخ%ن والتعاطي
 :7&مية التطبيقية -2

ســـــ%ن ومقـــــدمي  • ــــصائي%ن النفـــــسي%ن واملد ــــد نتـــــائج البحـــــث ا34ـــــا20 البـــــاحث%ن و�خـ رقـــــد تفيـ
شــاد النفــ6ÃÄ وال�Gبــو Nــ2 إعــداد ا�4ــدمات النفــسي ية للمــرا
ق%ن، والعــامل%ن Nــ2 مراكــز � ر

ـــــاطرة لـــــــدى  ــــلوكيات ا��ـ ـــــال وخفــــــض ?عــــــض ســـ شــــــادية لتحـــــــس%ن تنظــــــيم �نفعــ ربــــــرامج إ
 .املرا
ق%ن

  : مصط:/ات البحث

ات تنظيم <نفعال -  يقصد �Ìا مجموعة العمليات الË 6£ستخدم"ا املرا
ق%ن لتغي%ـG : رمAا
ة اGá�4ة �نفعالية ا ن �Ìا أو Ëستخدمو��ا للتعب%G عن انفعاال�Êم من حيث القد رل£6 يمر و

�ـادة أو ا34فـاظ عCـ/ املـشاعر و�نفعـاالت  ات توافقية �Êـدف إ0ـ/  زوالشدة، وتتضمن م"ا ر
ى�يجابيــة، وأخــر التوافقيــة تــرتبط بقلــة اá�4ــGة وضــعف التعــرف والتمي%ــÔ والتعب%ــG عــن 

 .�نفعاالت

شاركة املقـصودة أو غ%ـG املقـصودة NـØy 2ـشطة أو الـسلوكيات Ëع67 املـ: سلوك اEFاطرة - 
2N 3ية ونفسية وأ�اديمية واملتمثلةã ال£6 تؤدي إ0/ مخاطر:  

رأي ســـلوك أو تــصرف ي3äــق الـــضر بالــذات أو بــاألخر�ن وممتلBـــا�Êم : الــسلوك العــدواJي •
�ا ، مباشرا أو غ%G مباشر ماديا  سواء �ان �يذاء بدنيا أو لفظيا أو إشا
ً

�ان أو معنو�ار
ً

. 
) الـــسيجار-الش¬ـــشة-الـــª¤ائر(قحـــر أو استAـــشاق التبـــغ املوجـــودة Nـــ2 : ســـلوك التـــدخ(ن •

ربــدافع التقليـــد، أو ال�Gك%ـــÔ، أو ال�ــسلية والتعـــود ومـــسايرة yصــدقاء، أو للـــشعو بتقـــدير 
 .الذات والثقة بالنفس، أو للتخفيف من التوتر والضيق وامللل

ســـة • ب نالغيـــاب بـــدو: رالغيـــاب عـــن املد ســـة بـــدو أذن أو ال"ـــر ج مـــن املد و عـــذر وا�4ـــر نو ر
 Gسة أو للقيام بأشياء أك�ـ رم¦�ا، واختالق أعذار، ن�يجة عدم الشعو بالراحة داخل املد ر

ـــات منخفـــــضة أو . متعــــة جـ ـــر بالفــــصل وا34ــــصو عCــــ/ د رممــــا ي�Gتــــب عليــــھ �نــــذار املتكــ ل ر
 .التوaيخ من الوالدين واملعلم%ن

ــــاو  أو استAــــــش: Oعـــــاطي املــــــواد • ــــة أو حبــــــوب لتنــ ـــناعية أو أدو�ــ اق أي مــــــادة طبيعيــــــة أو صـــ
مAـــشطة أو م"دئـــة ذات التـــأث%G الـــسل6è عCـــ/ ا4¤"ـــاز العـــص6è وا4¤ـــس6ç وتحـــدث �غ%ـــGات 

  .نفسية ومزاجية ومعرفية وسلوكية

  :محددات البحث

ممـن تراوحــت ) إنــاث/رذ�ـو(يتمثلــت Nـ2 طــالب التعلـيم الثـانو الف7ــ6 : اF/ـددات الPـشر4ة - 

م ب%ن   .عاما) 18-16(رأعما

اÇــ6Ã : اF/ــددات الزمنيــة -  اÇــy 6Ãو للعــام الد رتــم تطبيــق البحــث Nــ2 الفــصل الد -2021لر
 .م2022
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سة دمحم صالح الثانو�ة الصناعية العسكر�ة : اF/ددات امل�انية -  رتم تطبيق البحث 2N مد
ســة كفــر الز�ــات الثانو�ــة الــصناعية بنــات بمركــز كفــر الز�ــات  ، ومد ربنــ%ن بمركــز ?ــسيو ن

�ة ال�Gبية والتعليم بمحافظة الغرaيةالتا?عت%  .رن ملد

  :يالعرض النظر والبحوث السابقة

أوال
ً

ات تنظيم <نفعال-   :ر مAا

نت�سم مرحلة املرا
قة بتغ%Gات جسمية وانفعالية شديدة، و�تحو املرا
ق من مرحلة يBو  ل
ف��ــا معتمـــدا عCـــ/ غ%ــGه إ0ـــ/ مرحلـــة Ëعتمــد ف��ـــا عCـــ/ نفــسھ

ً
ل التحـــو 
ـــذه وعـــادة مـــا يــصاحب عمليـــة. 

ضغوط وصراعات نفـسية أو اجتماعيـة أو أ�اديميـة و�Aـتج ع¦�ـا انفعـاالت متباينـة مـن حيـث الـشدة 
والنــوع، وتحتـــاج تلــك �نفعـــاالت إ0ــ/ تنظـــيم ?ــشBل يحقـــق التوافــق النفـــ6ÃÄ و�جتمــا2Ù و�قلـــل مـــن 

  .فرص �نخراط 2N سلوكيات ت�سم با��اطرة

شأ تلقائيـا ولـ¬س مـن خـالل ا4¤"ـد الـوا2Ù وال£ـ6 غالبـا Ëعرف �نفعال بأنھ حالة وجدانية تAو
ً

  .(Gillespie & Beech, 2016, 265)نما تBو م�3وaة بتغ%Gات فسيولوجية مم%Ôة 

جية والداخليـة املـسئولة عـن مراقبـة،"تنظيم �نفعال بأنھ  و عرف وتقيـيم،  رالعمليات ا�4ا
ـــــــادة،  ـــــــــة مظا
ر
ـــــــــــا ا34ــــ ـــــة، وخاصــ ــــــل �نفعاليــــــ دود الفعـــــ ــــــديل  ــــــداف رو�عـــــ ـــــــــق أ
ـــــ ــــــة لتحقيــ وال3äظيـــــ

  .(Thompson, 1994, 27)"دالفر

 Gوم%ـ  أن تنظـيم �نفعـال Ëع7ـ6 الـو2Ù والف"ـم Gratz & Roemer (2004, 42)روذكـر جراتـز و
ة عCـ/ ضـبط الـسلوكيات �ندفاعيـة والتـصرف وفقـا لأل
ـداف املرغوaـة  ًلالنفعـاالت وتقبل"ـا، والقـد ر

ة عC/ استخدام �س�Gاتيجيات املناسبة لتنظيم عندما ËعاØي الفرد من �نفعاالت السلبي رة، والقد

داف واملتطلبات املوقفيةy نة لتعديل �ستجابات �نفعالية وتحقيق   .و�نفعال بمر

و شمل تنظيم �نفعال �غي%G ا34الة �نفعالية للفرد سواء السلبية أو �يجابية ا34الية أو 
ة �يجابيـة، و�جــراءات �ســ�باقية ًوأيــض. املتوقعـة مــن أجـل تحقيــق التكيـف �ـادة �ثــا را عمليــات  ز

 وـ شتمل أيـضا .(Zimmermann & Iwanski, 2014, 182)ال£ـ6 �ـسمح ب�نظـيم �نفعـاالت 
العمليـات ً

لعنـدما يحـاو التـأث%N Gـ2 نـوع وشـدة �نفعــاالت ال£ـ6 يـؤثر �Ìـا الفـرد عCـ/ �نفعـال واá�4ـGة �نفعاليــة 
  .(Compare et al, 2014, 2; Gross, 2002, 282)ية التعب%G ع¦�ا ?شBل جيد الË 6£شعر �Ìا، وكيف

ات ال�Ïـــــصية ف واá�4ـــــGات والقــــد ات تنـظــــيم �نفعــــال إ0ـــــ/ مجموعــــة املعــــا رو�ــــش%G م"ــــا ر ال£ـــــË 6ــــستخدم"ا yفـــــراد  ر
 ,.Lopes, et al)سـواء والـسلبية عCـ/ حـد  و�وظفو��ـا لتعـديل أو �غي%ـG ا34الـة �نفعاليـة، و ـشمل ذلـك �نفعـاالت �يجابيـة

2005, 113).  

ن  نيفــسBي وآخـر ووقامـت جا  بوضــع نمــوذج (Garenefski et al, 2001, 1314-1316)ر
ات لتنظيم �نفعال وتنقسم إ0/ قسم%ن أساسي%ن 
ما   :ريضم �سع م"ا
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أوال
ً

ات توافقية وOشمل:   :رمAا

ة الفردPositive refocusingإعادة ال�Gك%Ô �يجاÓي  -1  عC/ التفك%2N G قضايا ر و ش%G إ0/ قد
ة بــدال مــن التفك%ــN Gــy 2حــداث الــسلبية كنــوع مــن التخفيــف مــن حــدة  وموضــوعات ســا

ً
ر

 .�نفعاالت السلبية الناتجة عن أحداث ا34ياة الضاغطة

 و ش%G إ0/ التفك%2N G محاولـة البحـث عـن Positive reappraisal إعادة التقييم �يجاÓي   -2
 .اغطة ومحاولة التعلم و�ستفادة من تلك yحداثمعñ7 إيجاÓي y 2Nحداث الض

 و ش%G إy /0فBار املتعلقة باالس�سالم والتعاËش مع ما Acceptanceالتقبل أو التعاËش  -3
�ض النفس عC/ ذلك  .وحدث للفرد من أحداث سلبية وتر

ة عCـ/ التفك%ـN Gـ2 ا�4طـوات Refocus on planning ال�Gك%ـÔ عCـ/ التخطـيط  -4 ر و ع7ـ6 القـد
 .ملية ال£6 يجب اتخاذ
ا ح£ñ يتمكن من التعامل مع yحداث الضاغطةالع

ة Putting into perspective رالوضع 2N املنظو -5 ة الفرد عC/ التقليـل مـن خطـو رو ع67 قد ر
ن�Âـــا باألحـــداث yخـــر أو النظـــر Nـــ2  ىyحــداث الـــضاغطة والـــسلبية، وذلـــك مـــن خــالل مقا ر

ايا متعدد  .ةواملوضوع املث%G لالنفعال من ز

ــا ــ ــــھ: ًثانيـــ ات ال توافقيـــ ــا ــ ـــــدف الـــــــتحكم والـــــــسيطرة عCـــــــ/ :رمAـــ ــــض yفـــــــراد �Ìــ ــــستخدم"ا ?عـــ  قـــــــد Ëـــ
رانفعـــاال�Êم لك¦�ــــا تـــرتبط بظ"ــــو العديـــد مــــن �ضـــطرابات واملــــشكالت النفـــسية والــــسلوكية وتــــضم 

ات   : رم"ا

 و�ـش%G إ0ـ/ yفBـار املتعلقــة بتوجيـھ اللـوم، وإلقـاء املـسئولية عCــ/ Self-blameلـوم الـذات  -1
ة عC/ الذاتما  .ر حدث لل�Ïص من أحداث ضاغطة أو غ%G سا

 و�ــش%G إ0ــ/ توجيــھ اللــوم، وإلقــاء املــسئولية عCــ/ مــا حــدث Blaming othersلــوم yخــر�ن  -2
ة عC/ الب¬ئة أو ع�ô /Cص آخر  .رلل�Ïص من احداث ضاغطة أو غ%G سا

3- Gار التفك%ـGاج�ـ  Rumination or focus on thought املـس Gإ0ـ/ التفك%ـ G%ــ2 و ـشN تمر
 .املشاعر وyفBار املرتبطة باألحداث السلبية ال£6 �عرض ل"ا الفرد

õي لألحداث السلبية  -4 رالتصو الBا  و�ش%G إ0ـ/ yفBـار املتعلقـة بالتأكيـد Catastrophizingر
ة ما حدث لل�Ïص من أحداث سلبية  
و وخطو /Cع ©öرالوا  ,Stikkelbroek, et al(ل

2016, 2.( 

ات ال توافقيــة لتنظيمــھ Ëــسا
م Nــ2 رو�ف�ـGض أن القــصو Nــ2  رتنظــيم �نفعــال أو اسـتخدام م"ــا
رتطو واستمرار ا34الة �نفعاليـة غ%ـG املرغوaـة، وaالتـا20 تتطـو yعـراض النفـسية والـسلوكية مثـل  ر
ات، والعدوان، و�مكن أن �ستخدم تلك yعراض سواء النفسية  رالقلق، و�كتئاب، و�عاطي ا��د

 مختلـــة أو ال توافقيـــة لتجنـــب �نفعـــال أو Nـــ2 معا4¤ـــة ا34الـــة �نفعاليـــة مـــع والــسلوكية كمحـــاوالت
 ,Grant., Salsman., & Berking)العلـم أن ذلـك يـؤدي إ0ــ/ نتـائج غ%ـG مرغوaــة عCـ/ املـدى  البعيـد 

2018. 1-2).  

ات توافقية لتنظيم انفعاال�Êم Dora (2012, 20)و�ذكر  ر أن املرا
ق%ن الذين Ëستخدمو م"ا ن

م Ëــستط ن أفBــا ن �Ìــا إ0ــ/ املواقــف وyحــداث الــضاغطة، و�ركــز ريعو �غي%ــG الطر�قــة ال£ــ6 ينظــر و و ن
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ب وyفBــار �يجابيــة بــدال مــن ال�Gك%ــÔ عCــ/ ا34ــدث الفعCــ2 الــذي يمثــل ضــغطا بالAــسبة  عCــ/ التجــا
ً ً

ر
نـــــة  ـــة با��ــــاطر، مقا ـــا يقلــــل مــــن مـــــستو القلــــق املم"ــــد للعديــــد مـــــن الــــسلوكيات ا�3فوفـ ل"ــــم؛ ممـ
ً

ر ى

م عCـــ/ بـــاملGن تفك%ـــ ات ال توافقيـــة لتنظـــيم انفعـــاال�Êم ف"ـــم يركـــز ورا
ق%ن الـــذين Ëـــستخدمو م"ـــا ر ن

نyفBــــار واá�4ــــGات ا��يفــــة املرتبطــــة با34ــــدث الــــضاغط، و�لقــــو اللــــوم عCــــ/ أنفــــس"م أو yخــــر�ن، 
ة مـشا�ل"م، ممـا قـد يز�ـد مـن فـرص املـشاركة Nـ2  رولد×�م تفك%G �شاؤمي يجعل"م Ëعظمو من خطو ن

  .سلوكيات ا�3فوفة با��اطر?عض ال

اسات مثل  Keenan, 2013; Oshri., Sutton et al, 2015; Petit): روقد بحثت العديد من الد
et al, 2015; Silik., Steinberg.,& Morris, 2003; Stikkelbroek et al, 2016; Zimmermann, 

ـــــشكالت الـــــــسلوكية (2010 ات تنظـــــــيم �نفعـــــــال وÓعـــــــض املــ ات، العـــــــدوان، (ر م"ـــــــا رو�عـــــــاطي ا��ــــــــد
2Ùت نتائج"ـا إ0ـ/ ) القلق، و�كتئاب(والنفسية ) والتدخ%ن، والسلوك �ندفا رلدى املرا
ق%ن، وأشـا

ات تنظيم �نفعال الالتوافقية قد يرتبط بظ"و املشكالت السلوكية والنفسية،  رأن استخدام م"ا ر
ة  �ـادة القـد ات تنظـيم �نفعـال التوافقيـة إ0ـ/  رب¬نما �ش%G م"ا ز عCـ/ التعامـل مـع املواقـف واá�4ـGات ر

  .السلبية وتنظيم �نفعاالت الناتجة عن تلك املواقف

ات تنظـــــيم �نفعـــــال �انـــــت أك�ـــــy Gدوات املـــــستخدمة لـــــدى املـــــرا
ق%ن  ـــاس م"ـــــا روaالAـــــسبة لقيــ
 ل¬س فقط 2N الب¬ئة yجنßية ولكن 2N الب¬ئة العرaية أيضا كما 2N (Garnefski et al, 2001)مقياس 

ا ـــات رد ي، (سـ ـــة نــــو ، ا34ـــــس%ن 2018؛ دمحم ز�ـــــي، 2016؛ حنـــــان محمـــــود، 2013رســـــتار غـــــانم وخديجــ
ات لتنظــــيم �نفعــــال) 36(نو
ــــو مقيــــاس مBــــو مــــن ) 2019ســــيد،  عــــة عCــــ/ ال�ــــسع م"ــــا ة مو رعبــــا . زر

ات تنظـــــيم �نفعـــــال لـــــدى  روaالتـــــا20 يمكـــــن أن يرôـــــ© 
ـــــذا املقيـــــاس لالســـــتفادة منـــــھ Nـــــ2 قيـــــاس م"ـــــا
  .ا34ا20املرا
ق%ن 2N البحث 

ات تنظـــيم �نفعـــال ففـــي نظر�ـــة الـــضغوط . روأ
تمـــت ?عـــض النظر�ـــات والنمـــاذج بتفـــس%G م"ـــا
ك أن 
ـــذه الـــضغوط  رواملواج"ــة يبـــدأ تنظـــيم �نفعــال عنـــدما يتعـــرض الفــرد لـــضغوط مج"ـــدة و�ــد
رتمثل �Êديدا فتبدأ �نفعـاالت Nـ2 الظ"ـو وتبـدأ مع"ـا ج"ـود الفـرد Nـ2 الـسيطرة عCـ/ تلـك �نفعـاالت  ً

)Biggs, et al, 2017, 352 .( معرفيـا G%وتناولت أيـضا نظر�ـة التقيـيم عمليـة تنظـيم �نفعـال بالتفـس
ً

ت إ0ـــ/ أن �ـــل انفعـــال Ëعتمـــد عCـــ/ طـــر التقيـــيم املعرفيـــة ال£ـــË 6ـــستخدم"ا الفـــرد Nـــ2 املواقـــف  قوأشـــا ر
تبـاط التقيـيم بحاجـات الفـرد وأ
دافـھ،   .(Ellsworth & Scherer, 2003, 576)را��تلفـة، ومـدى ا

رتقــدم نظر�ـــة �علـــم التفاعـــل �جتمــا2Ù دعمـــا نظر�ـــا للتأكيـــد عCــ/ أ
ميـــة الـــدو �جتمـــا2Ù وســـلوك و
ً ً

ات تنظــيم �نفعــال مــن الطفولــة إ0ــ/ املرا
قــة رالوالــدين والنمذجــة �جتماعيــة Nــ2 نمــو وتطــو م"ــا . ر
(Wolford, 2019, 22).  

تضمن �غ%Gات 2N ا4¤وانب املعرفية ومما سبق يتü© أن، �نفعاالت ظوا
ر متعددة yوجھ ت
ات  ــــة مــــــن امل"ــــــا ــــيم �نفعــــــال تتطلــــــب مجموعــ ـــــة تنظــ روالفــــــسيولوجية والــــــسلوكية للفــــــرد، وأن عمليـ
والعمليات املعرفية ال£6 �ساعد 2N التعرف عC/ �نفعاالت وتحديـد نوع"ـا وشـد�Êا وكيفيـة التعامـل 

نوقـــد تBـــو تلـــك . تAـــتج عـــن �نفعـــالمع"ـــا بفاعليـــة، وأيـــضا الـــتحكم والـــسيطرة Nـــ2 الـــسلوكيات ال£ـــ6 
ــــو ل"ـــــا آثـــــار Nـــــ2 جانـــــب واحـــــد أو أك�ـــــG عCـــــ/ الفـــــرد وحالتـــــھ  ــــG واعيـــــة، وقـــــد يBـ نالعمليـــــة واعيـــــة أو غ%ـ

ـــال عمليـــــة واعيــــة ومنظمـــــة �عتمـــــد عCــــ/ مجموعـــــة مـــــن . �نفعاليــــة لو�مكـــــن القـــــو أن تنظــــيم �نفعــ



فعال وعالقتها بسلوك المخاطرةمهارات تنظيم االن  
  لدى طالب التعليم الثانوي الفني
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ات املعرفيــة والــسلوكية ال£ــ6 �ــساعد عCــ/ �عــديل أو �غي%ــG ا4 3الــة �نفعاليــة للفــرد، واملظــا
ر رامل"ــا
  .املعرفية والفسيولوجية والسلوكية الناتجة عن �نفعاالت السلبية أو �يجابية عC/ حد سواء

  سلوك اEFاطرة: ًثانيا

ـــــ�3ية املتعلقــــــة  تفاعــــــا م�Ôايــــــدا Nــــــ2 املــــــشكالت الـ شــــــ"د الرÓــــــع yخ%ــــــG مــــــن القــــــر العــــــشر�ن ا
ً ً

ر ن
ئ¬ــــسا لعلمــــاء الــــنفس والــــ�3ة?ــــسلوكيات ا��ــــاطرة بــــ%ن املــــرا
ق%ن لد ًجــــة أ��ــــا أصــــبحت مجــــاال  ر ر

ً
 .

ا كب%ــGا جـــدا بـــ%ن  وaالAــسبة لـــبعض الـــسلوكيات ا��ــاطرة مثـــل التـــدخ%ن، والتعــاطي، أصـــبح ان�ـــشا

ً ً
ر

عة 2N العديد من البلدان    .) Viner& Hale ,2013 ,12(واملرا
ق%ن، بالرغم من أ��ا  غ%G مشر

ة وال£6 و عرف سلوك ا��اطرة بأنھ املشاركة ا رملقصودة أو غ%G املقصودة 2N السلوكيات الضا
  الـــسرطان، والــــسمنة، وأمــــراض القلــــب (: تـــؤدي إ0ــــ/ نتــــائج ãــــ3ية ونفـــسية وأ�اديميــــة ســــلبية مثــــل

ــــشر�ة، و�كتئـــــاب، وyفBـــــار  ـــدو بف%ـــــGوس نقـــــص املناعـــــة الßـ ، والعــ ـــة، والـــــسكر ىوyوعيـــــة الدمو�ــ ي
ات  ا6ÃÇ، وضعف القد �ة، والفشل الد ر�نتحا ر   .,Han, 2012, 1) (Davis ;6 ,2016العقلية ر

ة عCـ/ الـ�3ة العامـة رو�ضم سلوك ا��اطرة �ل التصرفات ال£6 يمكن أن يBو ل"ـا آثـار ضـا . ن
�ـة �الـÏ¤ار والعــراك والـسرقة وا4¤ر�مـة، والــسلوكيات ذات  رمثـل ال£ـ6 �ـسßب إصــابات جـسدية فو

اسـة، والـسلوكيات عاليـة قلـة الAـشاط البـدØي، و: التأث%Gات السلبية ال�Gاكمية مثـل رالتغيـب عـن الد
ة مثل ات والكحو : را�4طو لالتدخ%ن، �عاطي ا��د  وترتبط العديـد مـن .)et al, Das ,2015 ,204(ر

اÇـ6Ã، و�عيـاء، والوفــاة املبكـرة، لـ¬س فقـط خــالل  رسـلوكيات ا��ـاطرة 
ـذه بــضعف التحـصيل الد
  .)et al, pingKip ,2012 ,1(ًسنوات املرا
قة، ولكن أيضا 2N املراحل التالية 

ــــوع yدوات  ــــ/ تنـــ ـــــرا
ق%ن إ0ـــ ـــدى املــ ــــاوف العامليـــــــة ?ـــــــشأن ســـــــلوكيات ا��ـــــــاطرة لــــ وقـــــــد أدت ا��ـــ
لاملمـو  ومن yمثلة عC/ ذلـك برنـامج مراقبـة املـستقبل. املستخدمة 2N تقييم سلوك ا��اطرة لد×�م

ات و
ـــو ي). 1975(مـــن املع"ـــد الـــوط67 بالواليـــات املتحـــدة والـــذي بـــدأ Nـــ2 عـــام  رتقـــñÃþ �عـــاطي ا��ـــد
ة yمر�كيــة ال£ــ6 تـم إطالق"ــا Nــ2 . والـشرب والتــدخ%ن والعنـف و�نحــراف بــ%ن املـرا
ق%ن روأيــضا املبـاد

فــة بنظــام مراقبــة ســلوك ا��ــاطرة لـدى الــشباب الــذي أجرتــھ مراكــز الــسيطرة ) 1990(عـام  وواملعر
قيــيم ســلوكيات التــدخ%ن و�عــاطي والــذي يــتم إجــراؤه عCــ/ املــرا
ق%ن لت. عCــ/ yمــراض والوقايــة م¦�ــا


ا من السلوكيات ال£6 �سا
م 2N ا34ـوادث أو �صـابات ال£ـ6 قـد تـصل إ0ـ/ G%ات والكحو وغ لا��د ر

ــذا باإلضـافة إ0ــ/ .)Health Canada; 1, 2013, Brener et al ,2012(املـوت Nـ2 ?عــض �حيـان  

�ر الوالــدين واملعلمــ%ن، واســتßيان املــ �ر الذاتيــة وتقــا رالتقــا ª© العــال6ç لــ�3ة املــرا
ق%ن الــذي تــم ر
ــــدة  ـــــم املتحــ ــــاو مــــــع منظمــــــة yمـ ـــة بالتعــ ــــ�3ة العامليـــ ــــة الــ ــــل منظمــ ) اليون¬ــــــسيف(نتطــــــو�ره مــــــن قبــ

  .(Foulge, 2013)واليون¬سBو 

ة إ0/ �عدد النظر�ـات والنمـاذج املفـسرة لـسلوك ا��ـاطرة لـدى املـرا
ق%ن ف"نـاك . روتجدر �شا
ات ال£ـ6 تفــسر سـ نظر�ـة الـسلوك املـشBل رلوك ا��ـاطرة مـن منظــو نفـ6ÃÄ اجتمـا2Ù يتجـاو �عتبــا ز ر

ـــــــــسلوكية  ــــــة والـ ــــــسية و�جتماعيــــ ـ ـــــــصائص النفـــ ـــــــز عCــــــــــ/ ا�4ـــ ـــــة والطبيــــــــــة، وتركـــ ا4¤يAيــــــــــة والبيولوجيـــــ
ك املرا
قـــو Nــ2 ســـلوكيات ). Jessor, 1987, 331-332(للمرا
ــق نــة قـــد Ëــشا فقــا لنظر�ـــة املقا نو ر ر ً و

نو بـــ%ن ســلوك"م  نمحفوفــة با��ـــاطر عنـــدما يقـــا وNـــ2 نظر�ـــة ). Festinger, 1954(?ـــسلوك yخـــر�نر
التعلــق تختلــف مــشاركة ?عــض املــرا
ق%ن Nــ2 ســـلوكيات ا��ــاطرة بــاختالف نــوع التعلــق مــع مقـــدمي 

�ـادة أو منـع سـلوك ا��ـاطرة  ة إما إ0ـ/  زالرعاية الذي Ëعمل بدو  Allen et al, 2002, 56; Howard)ر
& Medway, 2004, 392).  
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اســــات بــــالتعرف عCــــ/ ســــلوكيات وaالAــــسبة أل?عــــاد ســــلوك ر ا��ــــاطرة، ا
تمــــت العديــــد مــــن الد
 Simoes etىا��اطرة الشا�عة ب%ن املرا
ق%ن 2N العديد من البلدان عC/ مستو العالم مثل ال�Gáغال 

al, 2012 والواليـات املتحـدة ،Han et al, 2019  ـل�  Morey، وانجل�ـGا Moura et al, 2018ز، والGáا
et al, 2017ليـا ، وايطاLezzeri et al, 2018 وتركيـا ،Ortabag et al, 2011 وال"نـد ،Das et al, 

 ش، (، ومصر 2015 ة مصطفى، 2006؛ غادة تمساح، 2005وعبدالفتاح در  & Safaa؛ 2018و؛ مر
Oraby, 2006 ؛Tawfik & Farag, 2017( ولبنــان ،)Sibai et al, 2009 ( وكــشفت نتــائج تلــك

اســــات عــــن أن أغلــــب ســــلوكيات ـــة أو رالد ا بــــ%ن املــــرا
ق%ن ســــواء Nــــ2 الــــدو العرaيــ ل ا��ــــاطرة ان�ــــشا
ً
ر

العنــــف والبلطجــــة وحمــــل (الـــسلوكيات العدوانيــــة و�ــــشمل : yجنßيـــة تمثلــــت Nــــ2 الــــسلوكيات yتيــــة
ـــــع ــــــ6، والـــــــسلوك املعــــــادي للمجتمــ ــــاطر )الــــــسالح، والـــــــسلوك التخر�èـ ، والـــــــسلوكيات ا�3فوفـــــــة با��ـــ

ات، وشــرب الكحـــو وتنــاو امل"ــدئات وعقـــاق%G التـــدخ%ن، �عــا(الــ�3ية الكب%ــGة و�ــشمل  لطي ا��ــد ل ر
ا Nـــــ2 الب¬ئـــــات  ـــذي �ـــــان أك�ـــــG ان�ـــــشا ـــھ، والـــــسلوك اA¤4ـــــ6ÃÄ ا�3فـــــوف با��ـــــاطر الــ ال"لوســـــة وال�Gفيــ

ً
ر

سة، وقلة الAشاط البدØي، )yجنßية ر، والسلوكيات املتعلقة بال�3ة والتعليم مثل الغياب عن املد
يركــــز عCـــ/ ســـلوكيات العـــدوان، والتـــدخ%ن، و�عـــاطي املــــواد، والبحـــث ا34ـــا20 . ونمـــط الغـــذاء الـــ6ÃÄء


ا ب%ن املرا
ق%ن سة نظرا الن�شا روالتغيب عن املد   .ًر

اسـة  ق وفقــا للمـستو التعليçـ6 أوöــ3ت د روaالAـسبة للفـر ى ً
 أن طــالب (Levin et al, 2015)و

س � س الثانو�ــة أك�ــG إقبــاال عCــ/ ســلوكيات محفوفـة با��ــاطر مــن طــالب املــدا راملـدا كمــا . عداديــةر
اسة إبرا
يم الشاف�2 وأحمد ا34سي67  يأن طالب التعليم الثانو الف67 أك�G ) 2013(ربيAت نتائج د


ــــر y نـــة بطــــالب التعلـــيم الثــــانو العـــام والثـــانو ا Nـــ2 ســــلوك ا��ـــاطرة مقا ــ يانخراطـ ي زي ممـــا يــــدعم . ر
  .ياختيار عينة البحث ا34ا20 من طالب التعليم الثانو الف67

ض البحث ض :وفر   :كما يC/ وتم صياغة الفر

ات  -1 جات طالب التعليم الثانو الف67 عC/ مقيا6ÃÇ م"ا رتوجد عالقة دالة إحصائيا ب%ن د ير ً

 .تنظيم �نفعال وسلوك ا��اطرة
جــــات طـــــالب التعلــــيم الثـــــانو الف7ــــ6 عCـــــ/  -2 ييمكــــن التAبــــؤ ?ـــــسلوك ا��ــــاطرة مـــــن خــــالل د ر

ات تنظيم �نفعال  .رمقياس م"ا
ق دالـــــة إ -3 ـــر ـــيم الثـــــانو الف7ـــــ6 وال توجـــــد فــ جـــــات طـــــالب التعلــ يحـــــصائيا بـــــ%ن متوســـــطات د ر ً

ات تنظيم �نفعال) �ناث/رالذ�و(  .رعC/ مقياس م"ا
ـــيم الثـــــانو الف7ـــــ6  -4 جـــــات طـــــالب التعلــ ق دالـــــة إحـــــصائيا بـــــ%ن متوســـــطات د ـــر يال توجـــــد فــ ر ً و

 .عC/ سلوك ا��اطرة) �ناث/رالذ�و(

  :إجراءات البحث

ات تنظـــــيم اعتمـــــد البحــــث عCــــ/ املـــــن: مــــن[\ البحــــث ر{| الوصــــفي للتعـــــرف عCــــ/ العالقــــة بـــــ%ن م"ــــا
ق ب%ن  و�نفعال وسلوك ا��اطرة ، والتAبؤ �Ìا لدى طالب التعليم الثانو الف67، وكذا معرفة الفر ي

املشارك%ن 2N البحث وفقا ملتغ%G النوع 
ً

  ).إناث/ رذ�و(
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يم الثانو الف7ـ6، بواقـع من طالب وطالبات التعلي) 150(نبلغ عدد املشار�و 2N البحث : ناملشاركو
)75 ، 
م بـــ%ن ) إنـــاث75ر ذ�ــو ي عامــا، بمتوســـط عمـــر 18-16ر، تراوحـــت أعمـــا ًعامـــا، وانحـــراف ) 17(ً

  .ًعاما) 41,1(يمعيار 

  : تمثلت أدوات البحث ا0/ا.- `- 7دوات التالية:أدوات البحث

ات تنظـــيم <نفعـــال  -1  ترجمـــة ،)Garnefski, Kraaij & Spinhoven, 2001(إعـــداد رمقيـــاس مAـــا
وتـــــم تطبيــــق املقيــــاس عCـــــ/ مجموعــــة حــــساب ا�4ـــــصائص  ).2015عبــــدهللا دمحم ا�4ــــو20، (

يمـــشار�ا مــن طــالب التعلــيم الثــانو الف7ـــ6، ) 150(الــسيBوم�Gية، وال£ــ6 بلــغ عــدد أفراد
ــا  ً

6ÃــÇساy ــ2 البحــثN ــا أن يتــوافر ف��ــا معظـم خــصائص املــشارك%ن
 Ùــ2 عنــد اختا روقـد ر . و
 : السيكومfgية للمقياس عن طر4قوتم التحقق من اE0صائص

قــــام الباحـــث بــــإجراء التحليــــل العــــام2C التوكيــــدي : صـــدق التحليــــل العــــام�- التوكيــــدي  - أ
، حيــث تـــم إجــراء التحليــل العـــامAMOS V23 2Cباســتخدام برنــامج التحليــل �حـــصا�ي 

ــــدي عCــــــ/ العينــــــة �ــــــة  التوكيــ ـــدار املعيا ــــم حــــــساب �ــــــل مــــــن معــــــامالت �نحـــ رالــــــسابقة، وتــ
�ـة وا�4طـأ املعيـار والقيمـة ا34رجـة ال£ـ6 �عـادل قيمـة ومعامالت � ينحدار الالمعيا " ت"ر

يوöــ© النمــوذج املــستخرج للتحليـل العــام2C التوكيــدي، كمــا يوöــ© ) 1(ودالل�Âـا، وشــBل 
�ة املستخرجة من التحليل العام2C) 1(لجدو  �ة واملعيا رمعامالت �نحدار الالمعيا   .ر

  )1(ش�ل 

  ليل العام�- التوكيديالنموذج املستخرج للتح
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  )1(لجدو 

4ة للتحليل العام�- للعينة <ستطالعية  4ة واملعيا رمعامالت <نحدار الالمعيا   )150=ن(ر

ات   العوامل  رالعبا

معامالت 
  �نحدار

�ة   رالالمعيا

  يا�4طأ املعيار
القيمة 
  ∗ا34رجة

معامالت 
�نحدار 
�ة   راملعيا

ىمستو 

  ∗الداللة

28 1  1.000     297.  

19  1  3.094  775.  3.996  923. *** 

10 1  3.501 913. 3.836 1.040 *** 

1 1  708. 291. 2.429 224. 015. 

29 2  1.000    554.  

20 2  927. 208.  4.452 570. *** 

11 2  899.  210. 4.286  531. *** 

2 2  1.197 255. 4.693 670. *** 

30 3  1.000   286.  

21 3  1.718 702.  2.448 476.  014. 

12 3  1.700  685. 2.480 503. 013. 

3 3  1.229 566. 2.172 337. 030. 

31 4  1.000   527.  

22 4  783. 206.  3.803 379. *** 

13 4  535. 211. 2.537 237. 011. 

4 4  986. 201. 4.904 534. *** 

32 5  1.000   511.  

23 5  1.131 238.  4.741 541. *** 

14 5  1.189 236. 5.038 599. *** 

5 5  1.328 267.  4.968 585. *** 

33 6  1.000    528.  

                                                
  "ت "قيمة= ا0/رجة القيمة  ∗
0.01 الداللة عند ىمستو ∗  
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ات   العوامل  رالعبا

معامالت 
  �نحدار

�ة   رالالمعيا

  يا�4طأ املعيار
القيمة 
  ∗ا34رجة

معامالت 
�نحدار 
�ة   راملعيا

ىمستو 
  ∗الداللة

24 6  730. 190.  3.697  391. *** 

15 6  828.  193. 4.296 480. ***  

6 6  906.  197.  4.606  533.  *** 

34  7  1.000      292.   

25  7  1.054  472.  2.232  309. 026. 

16 7  783. 382.  2.050  264. 040. 

7 7 1.598 605. 2.644  477.  008. 

35 8 1.000      566.   

26  8  779.  221.  3.516  420.  *** 

17  8  1.018  261  3.893  493.  *** 

8 8  888. 243. 3.660 446. *** 

36  9  1.000   773.  

27  9  1.051 137.  7.647 804. *** 

18  9  640. 133. 5.682 521. *** 

9 9  523. 099. 5.270 483. *** 

ات ) 1(ليتــü© مــن ا4¤ــدو  رأنــھ تــم حــساب التحليــل العــام2C التوكيــدي للعوامــل املBونــة مل"ــا
�ة جاءت قيم"ا ا34رجـة دالـة  رتنظيم �نفعال، وaيAت النتائج أن جميع معامالت �نحدار الالمعيا

تفاع معامالت �نحدار املعيار وجميع"ا قيم مقبولة0.01ىعند مستو  ي، كما أظ"رت النتائج ا   .ر

كما تم التأكد من حسن مطابقة النموذج املق�Gح من خالل حساب مؤشرات املطابقـة وال£ـ6 
  ).2(لأظ"رت جميع"ا حسن مطابقة النموذج املق�Gح كما يو3öھ جدو 
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  )2(لجدو 

  )150=ن(مؤشرات حسن املطابقة لنموذج التحليل العام�- التوكيدي للعينة <ستطالعية 

  ملؤشرقيمة ا  مؤشرات حسن املطابقة  م
املدى املثا.- 

  للمؤشر
  القرار

1  
جات ا34ر�ةx2مؤشر الAسبة ب%ن قيم   (CMIN )  ر ود

df  
  لمقبو  )5(أقل من   1.256

  لمقبو  1 إGFI(  825.  0 20( مؤشر حسن املطابقة   2

  لمقبو  1 إNFI(  605.  0 20(يمؤشر املطابقة املعيار    3

4    6èسAمؤشر املطابقة ال)(RFI 600.  0 20لومقب  1 إ  

  لمقبو  1 إIFI(  883.  0 20( مؤشر املطابقة امل�Ôايد   5

  لمقبو  1 إTLI(  867.  0 20( مؤشر توكر لو س    6

  لمقبو  1 إCFI(  878.  0 20( نمؤشر املطابقة املقار   7

8   6èع ا�4طأ التقر�Óمؤشر جذر متوسط مر)(RMSEA 038.  0.08لمقبو  فأقل  

ل املقبــــو 34ــــسن ى املطابقــــة جــــاءت Nــــ2 املــــديتــــü© أن قــــيم مؤشــــرات) 2(لباســــتقراء ا4¤ــــدو 
 إ0ــ/ Chi-Square، وaالتـا20 تــم �عتمــاد عCـ/ قيمــة )X2(املطابقـة ?عــد �سـتغناء عــن قيمــة مرÓـع �ــاي 
جــات ا34ر�ــة حيــث �انــت قيم�Âــا أقــل مــن  وÈــ2 قيمــة جيــدة، تقــع Nــ2 املــدى ) 1.256(حيــث بلــغ ) 5(رد

  ).5( عن حيث يف�Gض أال تز�د 
ذه القيمةاملثا20 للمؤشر 

نباخ، و�وö© جدو :  الثبات-ب لباستخدام معامل ألفا كر ُمعامل الثبات لBـل ?عـد مـن أ?عـاد ) 3(و

ات تنظيم �نفعال جة الBلية ملقياس م"ا راملقياس والد   .ر

  )3(لجدو 

ات تنظيم <نفعال  جة ال�لية ملقياس مAا رمعامالت الثبات لألzعاد والد   )150=ن(ر

  البعد  م
معامل 
  الثبات

  لبعدا  م
معامل 
  الثبات

 .561  إعادة التقييم �يجاÓي  6  .680  لوم الذات  1

ايا أخر  7  .664  لالقبو/ التقبل  2 �ة املوضوع من ز ىر و   .545  ؤ

õي  8  .512  �ج�Gار  3   .544  رالتفك%G الBا

  .740  لوم yخر�ن  9  .553  إعادة ال�Gك%Ô �يجاÓي  4

5  
 /Cع Ô%كGإعادة ال�

  التخطيط
جة ال .642   .B  746ليةرالد
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نباخ بالAـسبة أل?عـاد املقيـاس تراوحـت بـ%ن ) 3(لي�ب%ن من ا4¤دو  وأن قيم معامل ألفا كر
، وÈــــ2 قـــــيم مقبولــــة ممـــــا يؤكــــد صـــــالحية )0.746(، وaلغــــت قيم�Âـــــا للمقيــــاس كBـــــل )0.740 و0.512(

 .استخدام املقياس

ـــم حــــــساب ثبـــــات املقيــــــاس : معامـــــل الثبـــــات باســــــتخدام طر4قـــــة إعــــــادة التطبيـــــق-ج مـــــن خــــــالل  تــ
ه أسبوع%ن، وaلغ معامل الثبات للمقيـاس  م67 مقدا راستخدام طر�قة إعادة التطبيق، ?عد فاصل  ز

  .ًو
و معامل دال إحصائيا مما يدعو للثقة 3ã 2Nة استخدام املقياس) 0.803(**

ــــــاطرة  -2 ـــــلوك اEFــ ــــــاس ســـ ـــــث 7و(مقيــ ــــــق مــــــــن ا�4ــــــــصائص : )لإعــــــــداد الباحـــ ــــــم التحقــ ـ وتـ
 : ما ي2CالسيBوم�Gية للمقياس عن طر�ق

جات املقياس باتبـاع ا�4طـوات : صدق التحليل العام�-  - أ رتم حساب التحليل العام2C لد
ات املقيــاس : (�تيــة تباطــات لعبــا رإعــداد مــصفوفة � = ن( للعينــة �ســتطالعية 60×60ر

لإجــراء التحليــل العــام2C بطر�قــة تحليــل املBونــات الرئ¬ــسة ل"ــوتلينج ل3äــصو عCــ/ ). 150
تــــم . للمقيــــاس بجــــذر �ــــامن ل"ــــذه العوامــــل أكáــــG مــــن الواحــــد الــــ�3يحالعوامــــل املBونــــة 

Óعــة عوامــل، و�انــت قــيم ا4¤ــذر الBــامن للعوامــل عCــ/ التــواÈ 20ــ2 رالتوصــل إ0ــ/ أ ُ :9.153 ،
ـــم عمــــل . 3.844، 4.076، 6.575 ـــد، تـ وإلعطــــاء مع7ــــñ نفــــ6ÃÄ للعوامــــل الناتجــــة Nــــ2 �ــــل ?عـ

، واتبــــع )Kaiser(ر�مــــا كـــس لBــــايز رالتـــدو�ر املتعامــــد للعوامـــل عCــــ/ ا34اســــوب بطر�قـــة فا
 الختيار �شبعات الفقرات بالعوامل، والذي ËعتGá ال�شبعات Kaiser رالباحث محك �ايز

و�ـش%G ن�يجـة التحليـل العـام2C ?عـد التـدو�ر إ0ـ/ .  أو أك�G �شبعات دالـة0.3ال£6 تصل إ0/ 
Óعة عوامل كما 
و موö© با4¤دو  لوجود أ   )4(ر

  )4(لجدو 

  )150=ن(ا zعد التدو4ر املتعامد ملصفوفة مفردات مقياس سلوك اEFاطرة العوامل وOشبعا~{

  

  م

  البعد

  ل7و

  البعد

  الثاJي

  البعد

  الثالث

  البعد

  الراzع

  

  م

  البعد

  ل7و

  البعد

  الثاJي

  البعد

  الثالث

  البعد

  الراzع

  

  م

  البعد

  ل7و

  البعد

  الثاJي

  البعد

  الثالث

  البعد

  الراzع

1  471.     21  540.    41     529. 

2   461.   22   567.   42   .427   

3    605.  23  383.    43  433.    

4    317.  24  720.    44     358. 

5     407. 25     477. 45      

6  545.    26   612.   46   459.   

7    633.  27    548.  47  600.    

8  580.    28  628.    48  561.    

9  546.    29  514.    49      

10   646.   30  559.    50     469. 
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  م

  البعد

  ل7و

  البعد

  الثاJي

  البعد

  الثالث

  البعد

  الراzع

  

  م

  البعد

  ل7و

  البعد

  الثاJي

  البعد

  الثالث

  البعد

  الراzع

  

  م

  البعد

  ل7و

  البعد

  الثاJي

  البعد

  الثالث

  البعد

  الراzع

11    381.  31  497.    51    403.  

12  552.    32  .635.    52  556.    

13     507. 33     593. 53     529. 

14   520.   34   669.   54   573.   

15    447.  35    490.  55     309. 

16  751.    36  440.    56  525.    

17     524. 37     507. 57  365.    

18   615.   38   672.   58   603.   

19    485.  39    613.  59    307.  

20  665.    40   450.   60   516.   

  ا4¤ذر الBامن

  
9.153  6.575  4.076  3.844  

 %6.407 %6.793 %10.959 %15.256  التباين

للتحليـل العــام2C ?عـد التــدو�ر ) 4(ل بــالنظر إ0ـ/ جــدو: تحديـد املفــردات ال£ـ6 �ــشبعت عCـ/ �ــل عامـل
  :يتü© أن

قم :لالعامل 7و ، 31، 30، 29، 28، 24، 23، 21، 20، 16، 12، 9، 8، 6، 1(ر قد �شبع باملفردات 
ـــامن )22(وaلـــــغ عـــــدد
ا ) 57، 56، 52، 48، 47، 43، 36، 32  بAـــــسبة 9.153، وقـــــد �ـــــان ا4¤ـــــذر الBــ

لتنـــاو  أو استAـــشاق أي مـــادة طبيعيـــة أو ن ، وتكـــشف مـــضام%ن 
ـــذه املفـــردات عـــ%15.256تبـــاين 
 6ç6 وا4¤ــسèــ/ ا4¤"ــاز العــصC6 عèالــسل G%ــشطة أو م"دئــة ذات التــأثAصــناعية أو أدو�ــة أو حبــوب م

Oعـــاطي (، وaالتـــا20 يمكـــن �ـــسمية 
ـــذا العامـــل وتحــدث �غ%ـــGات نفـــسية ومزاجيـــة ومعرفيـــة وســـلوكية
  ).املواد

قــــم :العامــــل الثــــاJي ، 54، 46، 42، 40، 38 ،34، 26، 22، 18، 14، 10، 2(ر قــــد �ــــشبع بــــاملفردات 
ــــغ عـــــدد
ا ) 60، 58 ـــان ا4¤ـــــذر الBـــــامن )14(وaلـ ــــشف %10.959بAـــــسبة تبـــــاين 6.575، وقـــــد �ــ ، وتكـ

-الش¬ـشة-الـª¤ائر(قحـر أو استAـشاق التبـغ املوجـودة Nـ2 مضام%ن 
ذه املفـردات عـن قيـام الفـرد ب
رود ومــسايرة yصــدقاء، أو للــشعو بتقـــدير بــدافع التقليــد، أو ال�Gك%ــÔ، أو ال�ـــسلية والتعــ) الــسيجار

، وaالتا20 يمكـن �ـسمية 
ـذا العامـل .الذات والثقة بالنفس، أو للتخفيف من التوتر والضيق وامللل
 ).سلوك التدخ(ن(

قــــــم :العامــــــل الثالــــــث ـــاملفردات  ــــشبع بـــ وaلــــــغ ) 59، 51، 39، 35، 27، 19، 15، 11، 7، 4، 3(ر قــــــد �ــ
، وتكــشف 
ــذه املفــردات عــن %6.793 بAــسبة تبــاين 4.076امن ، وقــد �ــان ا4¤ــذر الBــ)11(عــدد
ا 
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ب م¦�ـا، واخـتالق أعـذار، ن�يجـة عـدم  سـة بـدو أذن  أو ال"ـر ج مـن املد والغياب بدو عـذر وا�4ـر نو رن
ســــة أو للقيــــام بأشــــياء أك�ــــG متعــــة، ممــــا ي�Gتــــب عليــــھ �نــــذار املتكـــــر  ـــة داخــــل املد رالــــشعو بالراحـ رر

جات منخفضة ربالفصل وا34صو عC/ د ، وaالتـا20 يمكـن �ـسميتھ  والتوaيخ من الوالـدين واملعلمـ%نل
سة(  ).رالغياب عن املد

قــــم : العامــــل الراzــــع وaلــــغ ) 55، 53، 50، 44، 41، 37، 33، 25، 17، 13، 5(رقــــد �ــــشبع بــــاملفردات 
ــــدد
ا  ــــاين 3.844، وقـــــد �ـــــان ا4¤ـــــذر الBـــــامن )11(عـ ، وتكـــــشف مـــــضام%ن 
ــــــذه %6.407 بAـــــسبة تبـ

ر أو تــصرف ي3äــق الــضر بالــذات أو yخــر�ن وممتلBــا�Êم ســواء �ــان �يــذاء ســلوكاملفــردات عــن أي 
بــــدØي أو لفظــــي أو إشــــار مباشــــر أو غ%ــــG مباشــــر ماديــــا �ــــان أو معنو�ــــا
ً ً  وaالتــــا20 يمكــــن �ــــسمية 
ــــذا ي

 ).السلوك العدواJي(العامل 

�ــا لـ¬س ل"مـا أيــة �ـشبعات دالــة حيـث �انـت �ــشبعات �ـل م¦) 49، 45(كمـا يتـü© أن املفــردت%ن 
ة ال¦�ائية للمقياس مBونة من )0.3(أقل من  ر، وaالتا20 تم حذف"م من املقياس وaذلك لتصبح الصو

  .مفردة) 58(

اســــتخدم الباحـــث 34ــــساب الثبـــات عCــــ/ عينـــة التحقــــق مـــن ا�4ــــصائص الــــسيBوم�Gية :  الثبـــات-ب
نباخ، و�وö© جدو  لمعامل ألفا كر جة الBلية) 5(و رمعامل الثبات لBل ?عد من أ?عاد املقياس والد ُ :  

  )5(لجدو 

جة ال�لية ملقياس سلوك اEFاطرة    )150=ن(رمعامالت الثبات لألzعاد والد

نبــــاخ بالAــــسبة أل?عــــاد مقيــــاس ) 5(لباســــتقراء ا4¤ــــدو  ويتــــü© أن قيمــــة معامــــل ألفــــا لكر
، و2È قـيم )0.935(، وaلغت قيم�Âا للمقياس كBل )0.914 و0.732(سلوك ا��اطرة تراوحت ما ب%ن 

  .ًمقبولة إحصائيا مما Ëش%G إ0/ صالحية استخدام املقياس

ـــم حـــــساب ثبــــــات املقيـــــاس مــــــن خــــــالل : بــــــات باســـــتخدام طر4قــــــة إعـــــادة التطبيــــــقمعامـــــل الث -ج تـــ
ه أسبوع%ن، وaلغ معامل الثبات للمقيـاس  م67 مقدا راستخدام طر�قة إعادة التطبيق، ?عد فاصل  ز

 .ً و
و معامل دال إحصائيا مما يدعو للثقة 3ã 2Nة استخدام املقياس)0.826(

  :�حصائية 7ساليب

ض مــن خـــالل  ?عـــض yتــم اســتخدام وســاليب �حــصائية ملعا4¤ـــة البيانــات واختبــار ãـــ3ة الفــر
تبــــاط، : ؛ و�انـــت �التــــاspss20برنـــامج  �ــــة، ومعـــامالت � راملتوســـطات ا34ــــسابية، و�نحرافـــات املعيا ر

نباخ، وتحليل �نحدار، واختبار    ".ت"وومعامل ألفا كر

  

  

  معامل الثبات  البعد  م  معامل الثبات  البعد  م

  .786  سلوك التدخ(ن  O  914.  3عاطي املواد  1

سة  2   .732  واJيالسلوك العد  4  .895  رالغياب عن املد

جة ال�لية   .935  رالد
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  :نتائج البحث

أوال
ً

  :لنتائج الفرض 7و: 

جــات طــالب التعلــيم الثــانو "عCــ/ أنــھ ليـنص الفــرض yو  يتوجــد عالقــة دالــة إحــصائيا بــ%ن د ر ً

ات تنظـــيم �نفعـــال وســـلوك ا��ـــاطرة والختيـــار 
ـــذا الفـــرض تـــم حـــساب " رالف7ـــ6 عCـــ/ مقياÇـــ6Ã م"ـــا
جـة  ات تنظـيم �نفعـال بمBوناتـھ والد جات أفراد العينة عC/ مقياس م"ـا تباط ب%ن د رمعامالت � ر ر ر

جة الBلية وال£6 يحدد
ا ا4¤دو التا20الBلية، ومقياس سلوك  لا��اطرة بمBوناتھ والد   :ر

  ) 6(لجدو 

جة ال�لية ات تنظيم <نفعال و�ل من أzعاد سلوك اEFاطرة والد تباط ب(ن مAا رمعامالت < ر   ر

                 سلوك ا��اطرة

ات تنظيم   رم"ا

   �نفعال

�عاطي 
  املواد

الغياب عن 
سة   راملد

سلوك 
  التدخ%ن

ك السلو
  العدواØي

جة الBلية   رالد

 **251. *210. **255. **216.  **212.  لوم الذات

 **271.- *166.- **250.- **385.-  *0.197-  لالقبو/ التقبل

 **220. *0.199 **243. *0.188  *0.189  �ج�Gار

  **341.- **524.- **289.- *209.-  **219.-  إعادة ال�Gك%Ô �يجاÓي

  **258.-  **225.- **268.- *209.- **223.-  خطيطإعادة ال�Gك%Ô عC/ الت

  **243.-  **253.- **268.- *201.- *195.-  إعادة التقييم �يجاÓي

ايا أخر �ة املوضوع من ز ىر و   **280.-  **292.- **218.- *184.- **255.-  ؤ

õي  **322. **482. *187. **236. **283.  رالتفك%G الBا

 **289. *207. *198. **0.259 *174.  لوم yخر�ن

جة الBلية    *168.-  **440.- **266.- **265.- **298.-  رالد

تبـاط دالــة ممـا يــدل ) 6(ليتـü© مــن ا4¤ـدو  رتحقــق الفـرض yو حيــث إن جميـع معــامالت � ل
ات تنظــــيم �نفعــــال الالتوافقيــــة  تباطيــــة موجبــــة بــــ%ن م"ــــا ـــة ا رعCــــ/ وجــــود عالقـ لــــوم الــــذات، لــــوم (ر

،Gار التفك%ــــــGــــر�ن، إج�ــــــ õي لألحــــــداثyخــ ر والتــــــصو الBــــــا ــــسلوك العــــــدواØي، (وســــــلوك ا��ــــــاطرة ) ر الــ
ســة ات تنظــيم ). رالتــدخ%ن، �عــاطي املــواد، الغيــاب عــن املد تباطيــة ســالبة بــ%ن م"ــا جــود عالقــة ا رو ر و

إعــادة ال�Gك%ــÔ �يجــاÓي، إعـــادة التقيــيم �يجــاÓي، التقبــل، إعــادة ال�Gك%ــÔ عCـــ/ (�نفعــال التوافقيــة 
ؤ�ــــة ا ـــا متعــــددةرالتخطــــيط، و ايـ ـــلوك ا��ــــاطرة) وملوضــــوع مــــن ز جـــــة . وسـ روaنــــاء عCــــ/ ذلــــك فــــإن الد ً

�ـــادة Øـــسبة مـــشاركة أفـــراد العينـــة Nـــ2  ات تنظـــيم �نفعـــال الالتوافقيـــة تـــؤدي إ0ــ/  زاملرتفعــة مـــن م"ـــا ر
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ات تنظـــــيم �نفعـــــال . ســـــلوك ا��ـــــاطرة جـــــة املرتفعـــــة مـــــن م"ـــــا ـــإن الد ـــ/ العكـــــس مـــــن ذلـــــك، فــ روعCــ ر
  .فاض مشاركة أفراد العينة 2N سلوك ا��اطرةالتوافقية تؤدي إ0/ انخ

ن أن املـرا
ق%ن الـذين Ëـستخدمو Dora (2012, 20)وجـاءت 
ـذه الن�يجـة متفقـة مـع مـا ذكـره 
ــــف  ن �Ìـــــا إ0ـــــ/ املواقـ ات توافقيـــــة لتنظـــــيم انفعـــــاال�Êم Ëـــــستطيعو �غي%ـــــG الطر�قـــــة ال£ـــــ6 ينظـــــر وم"ـــــا ن ر

ب وyف 
م عCــــ/ التجــــا ن أفBــــا روyحــــداث الــــضاغطة، و�ركــــز ر Bــــار �يجابيــــة بــــدال مــــن ال�Gك%ــــÔ عCــــ/ و
ً

ـــن مـــــستو مـــــشارك�Âم Nـــــ2 ســـــلوك  ـــم؛ ممــــا يقلـــــل مــ ـــ2 الـــــذي يمثـــــل ضـــــغطا بالAـــــسبة ل"ــ ىا34ــــدث الفعCــ ً


م عCــــ/ Gن تفك%ــــ ات ال توافقيــــة ف"ــــم يركــــز نــــة بــــاملرا
ق%ن الــــذين Ëــــستخدمو م"ــــا وا��ــــاطرة، مقا ر نر ً

ن، ولــد×�م تفك%ــG �ــشاؤمي يجعل"ــم نyفBــار واá�4ــGات ا��يفــة، و�لقــو اللــوم عCــ/ أنفــس"م أو yخــر�
ة مشا�ل"م، مما قد يز�د من فرص املشاركة 2N سلوكيات ا��اطرة رËعظمو من خطو   .ن

ـــة تــــــودي إ0ــــــ/  ات تنظــــــيم �نفعــــــال التوافقيـــ ــــبح مــــــن املعقــــــو عمومــــــا، أن اســــــتخدام م"ـــــا روأصـ
ً ل

ة الفـرد. انخفاض املشاركة 2N سلوك ا��ـاطرة اك رو�مكـن تفـس%G ذلـك، أنـھ �لمـا ذادة قـد ر عCـ/ �د
لالــوا2Ù لالنفعــاالت، والتعــرف عل��ــا و�ــسمي�Âا واســتخدام �ــل مــا لديــة مــن معلومــات حــو �نفعــال 
تـھ عCــ/ مواج"ــة املواقـف �نفعاليــة، وaالتــاË 20ــستطيع  رإليجـاد طر�قــة بنــاءة للتعامـل معــھ تــزداد قد

  . لنفسية وا4¤سميةالتحكم 2N سلوكياتھ وتجنب املشاركة 2N سلوكيات مخاطرة تؤثر ع3ã /Cتھ ا

اسـات  ;Keenan, 2013; Oshri et al 2015): روتتفق 
ذه الن�يجة مع ما توصلت إليھ نتائج د
Petit et al, 2015; Silik., Steinberg.,& Morris, 2003; Stikkelbroek et al, 2016; 

Zimmermann, 2010) ات تنظـيم �نفعـال الالتوافقيـة وسـلوك ر من وجود عالقة موجبـة بـ%ن م"ـا
ات تنظيم �نفعال التوافقية وسلوك ا��اطرة   .را��اطرة وعالقة سلبية ب%ن م"ا

  :نتائج الفرض الثاJي: ًثانيا

جـــات طـــالب "يــنص الفـــرض الثــاØي عCـــ/ أنــھ  ريمكـــن التAبــؤ ?ـــسلوك ا��ــاطرة مـــن خــالل د
ات تنظــيم �نفعــال رالتعلــيم الثــانو الف7ــ6 عCــ/ مقيــاس م"ــا فــرض تــم وللتحقــق مــن ãــ3ة 
ــذا ال. ي

جات طـالب  راستخدام اسلوب تحليل �نحدار ملعرفة إمBانية التAبؤ ?سلوك ا��اطرة من خالل د
ات تنظيم �نفعال، وا4¤دو ��ي يوö© ذلك لالتعليم الثانو الف67 ع2C مقياس م"ا   .ري

  )7(لجدو 

ات تنظيم <نفعال `- الت�بؤ zسلوك اEFاطرة لطالب التعليم الث   يانو الف��رداللة إسAام مAا

  
 مصدر

  التباين
 مجموع

  املرÓعات
جات  رد

  ا34ر�ة
 متوسط

  املرÓعات
  ف قيمة

 ىمستو
  الداللة

 888.406  9 7995.650  �نحدار

  ا��اطرة سلوك  140 4581.683  البوا�2

  149 12577.333  ا�¤موع
32.726  

27.147 0.001 

ات ) 27.147(وال£ـــ6 بلغـــت ) ف(أن قيمـــة ) 7(ليتـــü© مـــن ا4¤ـــدو  رملعرفـــة داللـــة إســـ"ام م"ـــا
ىتنظـــيم �نفعـــال Nـــ2 التAبـــؤ ?ـــسلوك ا��ـــاطرة دالـــة إحـــصائيا عنـــد مـــستو داللـــة  لوا4¤ـــدو ). 01,0(ً

ات 2N النموذج   .رالتا20 يوö© العالقة ا�4طية ب%ن املتغ%Gين ملعرفة املعامالت املقد
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قم  رجدو    )8(ل

  نتائج تحليل <نحدار املتعدد

) 27.147(ملعرفــة إمBانيــة التAبـــؤ ?ــسلوك ا��ــاطرة بلغـــت ) ف(قيمـــة ) 8(ليتــü© مــن جــدو 
ات تنظـــيم �نفعــــال ) ت(، وa¬نمـــا بلغـــت قيمــــة )01,0(ىوÈـــ2 قيمـــة دالــــة إحـــصائيا عنـــد مــــستو  رمل"ـــا

جــــــة الBليــــــة لــــــسل ـــ6 روالد ـــيم الثــــــانو الف7ـــ ــــالب التعلـــ ــــدي طــ ـــاطرة لــ  3.896، 3.864، 9.452(يوك ا��ـــ
عC/ التوا20، للداللة عC/ فاعلية 
ذه y?عاد ) 3.048-، 9.433،  5.158-، 5.626، 2.377-، 3.101،

ى2N التAبؤ ?سلوك ا��اطرة، و2È قيم دالة عند مستو داللة  ً
)0.01.(  

اسـات  ,Gratz & Tull, 2010; Keenan, 2013; Mckee et al):روتتفـق 
ـذه الن�يجـة مـع د
2020; Russell et al, 2017; Sani et al, 2017; Zimmerman, 2010) ت نتائج"ا إ0/ أنھ ر وال£6 أشا

ات تنظـــــيم �نفعـــــال  ـــال وم"ــــا ريمكــــن التAبـــــؤ ?ــــسلوك ا��ـــــاطرة مــــن خـــــالل صـــــعوaات تنظــــيم �نفعــ
لتAبـؤ ?ــسلوك ا��ـاطرة أو أحــد أ?عـاده مــن خــالل ًوaنــاء عCـ/ مــا سـبق، تبــ%ن أنـھ يمكــن ا. الالتوافقيـة

ات تنظيم �نفعال الالتوافقية لطالب التعليم الثانو الف67 يم"ا   .ر

ثالثا
ً

  :نتائج الفرض الثالث: 

جـــات " يـــنص الفـــرض الثالـــث عCـــ/ أنـــھ    ق دالـــة إحـــصائيا بـــ%ن متوســـطات د رال توجـــد فـــر ً و
ات تنظـيم �نفعـالعCـ/ مق) �نـاث/رالـذ�و(يطـالب التعلـيم الثـانو الف7ـ6  والختبـار 
ـذا ". ريـاس م"ـا

املتغ(f املتن�� 
  بھ

  غ(fاتاملت

  املنPئة

معامالت <نحدار  
4ة    B رغ(f املعيا

اE0طأ 
 ياملعيار

معامالت <نحدار  
4ة    Beta راملعيا

) ت(قيمة 
  اF/سو"ة

  ىمستو الداللة

  0.01 9.452  787. 378.  3.514  لوم الذات

  0.01  3.864  400.  341.  1.318  لالقبو/ التقبل

  0.01  3.896  301.  317.  1.233  �ج�Gار

 /Cع Ô%كGإعادة ال�
  التخطيط

1.252 .404 .323 3.101 0.01 

إعادة التقييم 
  �يجاÓي

-.901 .379 -.330 -2.377 0.01 

�ة املوضوع من  ؤر
ايا أخر ىز   و

1.821 .324 .641 5.626 0.01 

õي  0.01 5.158- 604.- 573. 2.957-  رالتفك%G الBا

 0.01 9.433 796. 375. 3.538  لوم yخر�ن

رة
ط

Eا
Fا

ك 
لو

س
  

ات  جة الBلية مل"ا رالد ر
  تنظيم �نفعال

-.604 .198 -.630 -3.048 0.01 
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جات أفراد العينة عCـ/ مقيـاس ) ت(الفرض تم استخدام اختبار ق ب%ن متوسطات د ر34ساب الفر و
جة الBلية، وال£6 يحدد
ا ا4¤دو التا20 ات تنظيم �نفعال بمBوناتھ والد لم"ا ر   :ر

  )9(لجدو 

جـات طــال" ت" نتـائج اختبــار  جــة متوســطات د ق بـ(ن د رللفــر ر / رذكــو(يب التعلــيم الثـانو الف�ــ� و
ات تنظيم <نفعال) إناث � مقياس مAا�  رع

ًغ%ــG دالــة إحــصائيا، ممــا Ëــش%G ) 0.187(بلغـت وال£ــ6 ) ت(أن قــيم ) 9(ليتـü© مــن ا4¤ــدو 

ات  ق دالة إحصائيا ب%ن الذ�و و�ناث من طالب التعليم الثانو الفN 67ـ2 م"ـا رإ0/ عدم وجود فر ي ر ًو

  .تنظيم �نفعال

ات تنظيم <نفعال  املتوسط العدد ا��0س  رمAا
<نحراف 

 ياملعيار
ال�سبة 
 التائية

الداللة 
 �حصائية

 1.739 7.66 86 رذكو
  لوم الذات

 1.671 7.67 64 إناث
0.032  

0,97  

  غ(f دالة

 2.817 12.40 86 رذكو
  لالقبو/ التقبل

 2.765  12.54 64 إناث
0.303  

0,76  

  غ(f دالة

 2.232 7.93 86 رذكو
  <جfgار

 2.273 7.93 64 إناث
0.020  

0,98  

  غ(f دالة

 3.557 12.04 86  رذكو
  إعادة الfgك(� �يجا�ي

 3.527 11.93 64  إناث
0.186  

0,85  

  غ(f دالة

�  2.360 12.51 86 رذكو�إعادة الfgك(� ع
 2.401 12.40 64 إناث  التخطيط

0.268  
0,78  

  غ(f دالة

 3.373 14.12 86 رذكو
  إعادة التقييم �يجا�ي

 3.369 14.29 64 إناث
0.304  

0,76  

  غ(f دالة

ايا  3.219 13.43 86  رذكو 4ة املوضوع من ز ور ؤ
 3.275 13.51 64  إناث  ىأخر

0.159  
0,87  

  غ(f دالة

 1.813 7.19 86  رذكو
£ي   رالتفك(f ال�ا

 1.969 7.20 64  إناث
0.018  

0,98  

  غ(f دالة

 2.061 8.09 86  رذكو
  لوم 7خر4ن

 2.092 8.18 64  إناث
0.276  

0,78  

  غ(f دالة

 9.786 95.40 86  رذكو
جة ال�لية   رالد

 9.371 95.70 64  إناث
0.187  

0,85  

  غ(f دالة



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )5(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

395 

اســـــات �ـــــل مـــــن ؛ 2018؛ دمحم ذ�ـــــي، 2019نجـــــالء الـــــشي6ç، : (روتتفـــــق 
ـــــذه الن�يجـــــة مـــــع د
اسة 2011؛ حيدر Ëعقوب 2019ا34س%ن سيد،  اسة ) (Zimmermann & Iwanski, 2014ر، ود رود

(Rogers et al, 2018)  ات ق بـ%ن الـذ�و و�نـاث Nـ2 م"ـا ت نتائج"ـا إ0ـ/ أنـھ ال توجـد فـر ر حيث أشـا رر و
  .تنظيم �نفعال

ق دالــــة إحــــصائيا Nــــ2  ًو��بــــ%ن ممــــا ســــبق، تحقــــق الفــــرض الــــصفر و
ــــو عــــدم وجــــود فــــر و ي
 G%ات تنظيم �نفعال وفقا ملتغ ًم"ا

  .يلدى طالب التعليم الثانو الف67) إناث/رذ�و(ر

ًاzعا   :نتائج الفرض الراzع: ر

جات طالب "ينص الفرض الرا?ع عC/ أنھ  ق دالة إحصائيا ب%ن متوسطات د رال توجد فر ً و
ـــيم الثــــــانو الف7ــــــ6  والختبـــــار 
ــــــذا الفــــــرض . عCــــــ/ مقيـــــاس ســــــلوك ا��ــــــاطرة) �نــــــاث/رالـــــذ�و(يالتعلــ

جــات أفــراد العينــة عCــ/ مقيــاس و34ــساب الفــر) ت(اســتخدام الباحــث اختبــار رق بــ%ن متوســطات د
جة الBلية، وال£6 يحدد
ا ا4¤دو التا20 لسلوك ا��اطرة بمBوناتھ والد   :ر

  )10(لجدو 

جات طالب التعليم الثانو الف�� " ت"نتائج اختبار  ق ب(ن متوسطات د يللفر ر � ) إناث/ رذكو(و�ع
  مقياس سلوك اEFاطرة

ـــدو  ـــث إن قــــيم ) 10(ليتــــü© مـــــن ا4¤ـ ة جزئيـــــة حيــ غ%ـــــG دالـــــة ) ت(رتحقـــــق الفـــــرض بــــصو
سة(ًإحصائيا، عC/ ?عدي  ق ب%ن ) رالسلوك العدواØي، والغياب عن املد ومما Ëش%G إ0/ عدم وجود فر


ذين البعدين 2N 2 ح%ن جاءت قيم . رالذ�و و�ناثN)ىدالة إحـصائيا عنـد مـستو ) ت عCـ/ ) 0,01(ً
ق بـ%ن الــذ�و و�)ســلوك التـدخ%ن، و�عــاطي املــواد(?عـدي  ر، ممـا Ëــش%G إ0ـ/ وجــود فــر نـاث Nــ2 ســلوك و

  .رالتدخ%ن، و�عاطي املواد 2N اتجاه الذ�و

أ?عاد سلوك 
  ا��اطرة

 ي�نحراف املعيار املتوسط دالعد اA¤4س
  الAسبة 

 التائية

الداللة 
 �حصائية

 3.559 37.01 86 رذ�و
  �عاطي املواد

 5.811 34.03 64 إناث
3.627  

0,01  

  دالة

 3.376 20.67 86 رذ�و
سة   رالغياب عن املد

 3.380  20.81 64 إناث
0.248  

0,80  

  غ%G دالة

 2.255 19.08 86 رذ�و
  سلوك التدخ%ن

 2.845 17.25 64 إناث
4.396  

0,01  

  دالة

 2.036 17.60 86  رذ�و
  السلوك العدواØي

 2.121 17.59 64  إناث
0.032  

0,97  

  غ%G دالة

 9.032 90.47 86  رذ�و
جة الBلية   رالد

 9.462 90.60 64  إناث
0.087  

0,93  

  غ%G دالة
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اسـات  ,Khubchandani & Price, 2018; Moura et al): روتتفـق 
ـذه الن�يجـة مـع د
2018; Ziaei, 2018; Morey et al, 2016; Patte & Leatherdale, 2016; Macathur et al, 2012; 

Das et al, 2015; McEvoy, 2013)ـ3تöر أن سـلوكيات ا��ـاطرة من�ـشرة بـ%ن الـذ�و  ، وال£ـ6 أو
و�نـــاث، لكـــن الـــذ�و أك�ـــG إقبـــاال عCـــ/ التـــدخ%ن و�عـــاطي املـــواد

ً

ـــذه الن�يجـــة بـــأن . ر G%و�مكـــن تفـــس

ًالرقابة yسر�ة وحرص الوالـدين عCـ/ yوالد خاصـة �نـاث تجعل"ـم أك�ـG حرصـا عCـ/ ãـ�Â3م وعCـ/ 

2Ù6 و�جتماÃÄتوافق"م النف.  

  :توصيات البحث

ــ -  ــــ2 ترaيـــــة وتAـــــشئة املـــــرا
ق%ن انفعاليـــــاضـــ ـــة Nـ ســ ة التعـــــاو بـــــ%ن yســـــرة واملد ًر ر نر ــــل  و مـــــن أجـ
 .السيطرة عC/ السلوكيات ال£6 �عرض"م ��اطر 3ãية ونفسية و�عليمية


م بأ
ميــة تنظــيم �نفعــال Nــ2 خفــض العديــد مـــن  - G%شــادية لآلبــاء لتبــص رعقــد جلــسات إ
 .السلوكيات ا�4طرة املن�شرة ب%ن املرا
ق%ن

شــادية تراÙـــ2 حاجـــات املــرا
ق%ن النفـــسية و�نفعاليـــة ملعا4¤ـــة � -  ر
تمــام بإعـــداد بـــرامج ا
ات تنظيم �نفعال وخفض سلوكيات ا��اطرة الشا�عة لد×�م رالقصو 2N م"ا  .ر

  :بحوث مقfgحة

شادي لتحس%ن تنظيم �نفعال لدى فئات من الشباب -   .ربرنامج إ

ات تنظيم �نفعال ب%ن � -  رالدو الوسيط مل"ا  .ندفاعية وسلوك ا��اطرةر

اسة م3ªية"سلوكيات ا��اطرة الشا�عة لدى املرا
ق%ن  -   ".رد

  .?عض املتغ%Gات الديموغرافية املنßئة ?سلوك ا��اطرة لدى املرا
ق%ن - 
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  املراجع

أوال
ً

  :املراجع العر"ية: 

را
ق%ن سـلوك ا��ـاطرة و�ندفاعيـة لــدى عينـة مـن املــ). 2013(إبـرا
يم الـشاف�2 وأحمـد ا34ــسي67 
  .631-594، )49(1جامعة طنطا، -مجلة �لية ال�Gبية. 2N ب¬ئات �عليمية مختلفة

اÇــ6Ã ). 2019(ا34ــس%ن ســيد  ر�ســ�Gاتيجيات املعرفيــة لتنظــيم �نفعــال وعالق�Âــا بال"نــاء الــذا�ي الد
،  مـصر-ا�¤لـة العرaيـة للعلـوم ال�Gبو�ـة والنفـسية. لدى تالميذ املرحلـة �بتدائيـة

)11( ،71-116.  

اء املعرفية وعالق�Âا بقلق �متحان لدى ). 2016(حنان محمود  رالتنظيم �نفعا20 واملعتقدات ما و
،  العـــراق-مجلــة العلـــوم ال�Gبو�ــة والنفــسية. عينــة مــن طالبــات املرحلـــة ا4¤امعيــة

1)4( ،71-117.  

ؤتمر العلçـ6 العرÓـي امل. التنظيم �نفعا20 للطلبة املتم%Ôين 2N محافظة ديا20). 2011(حيدر Ëعقوب 
  .467-451 العراق، -الثامن لرعاية املو
وa%ن واملتفوق%ن، جامعة ديا20

ي  مجلــــة . اســــ�Gاتيجياتھ وصــــعوaاتھ: التنظــــيم املعرNــــ2 لالنفعــــال). 2013(رســــتار غــــانم وخديجــــة نــــو
  .355-233، )103(،  مصر-العلوم ال�Gبو�ة والنفسية

 ـــــــش  ـــــدالفتاح در ـــــل). 2005(وعبــ �ــــــــة?عــــــــض محـــــــددات امليـــ ـــوادث املر ســـــــلوك ا��ــــــــاطرة : ور إ0ـــــــ/ ا34ــــ
ابطـة . واملسئولية �جتماعية والتوجھ القي6ç التقليـدي اسـات نفـسية،  رمجلـة د ر

  . 456-421، )3(15، )رانم(�خصائي%ن النفسي%ن املصر�ة 

ــــو20  ــــدهللا دمحم ا�4ـــ اســـــــ�Gاتيجيات تنظـــــــيم �نفعـــــــال املعرفيـــــــة ومعتقـــــــدات دمـــــــج الفكـــــــر ). 2015(عبـــ
مجلــة . منßئــات باضــطراب ال�ـشوه ا4¤ــس6ç لــدى عينـة مــن املــرا
ق%نوالكماليـة ك
  .87-1، )1(21 جامعة أسيوط، –�لية ال�Gبية 

 جامعـة -مجلـة �ليـة ال�Gبيـة. العالقة ب%ن خصائص الب¬ئـة �سـر�ة وا��ـاطرة). 2006(غادة تمساح 
  .161-148، )6(7، �سماعلية

بالرضـا عـن ا34يـاة لـدى طلبـة ا4¤امعـات الفلــسطيAية التنظـيم �نفعـا20 وعالقتـھ ). 2018(دمحم ز�ـي 
  .رسالة ماجست%G، �لية ال�Gبية، ا4¤امعة �سالمية، غزة. ?غزة

ة مـــــصطفى  ـــل ا�4مـــــسة الكáـــــG لل�Ïـــــصية لـــــدى ). 2018(ومـــــر ـــاطرة وعالقتـــــھ بالعوامــ ىســـــلوك ا��ــ
  .464-414، )2(70،  جامعة طنطا-مجلة �لية ال�Gبية. املرا
ق%ن

 6çا�¤لـة الدوليـة . تنظيم �نفعال وعالقتھ بجودة ا34ياة لدى طلبة ا4¤امعة). 2019(نجالء الشي
  .265-241، )23(4، للعلوم ال�Gبو�ة والنفسية
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