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نمذجة العالقات السببية بين االستراتيجيات المعرفية لتنظيم االنفعاالت والهناء النفسي  

 واألداء األكاديمي لدي طلبة الجامعة 

 

 * د. عبلة محمد الجابر مرتضي صغير 

 المستخلص:

هدفت الدراسة الحالية إلي الكشف عن إيجاد العالقة بين االستراتيجيات المعرفية لتنظيم االنفعاالت والهناء 

الذي يفسر التأثيرات المباشرة  النفسي واألداء األكاديمي لدي طلبة الجامعة  والتحقق من النموذج البنائي  

وتكونت  األكاديمي،  واألداء  النفسي  والهناء  االنفعاالت  لتنظيم  المعرفية  لالستراتيجيات  المباشرة  وغير 

  ( من  الدراسة  )389عينة  علي  توزعوا  وقد  وطالبة  طالب  و) 155(  طالب،  جامعة 234(  من  طالبة   )

ج عن وجود عالقة سالبة بين األداء األكاديمي وبعض  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وقد أسفرت النتائ 

االستراتيجيات السلبية للتنظيم المعرفي لالنفعاالت مثل االجترار، التفكير الكارثي، لوم اآلخرين، ووجود 

عالقة موجبة بين األداء األكاديمي وجميع االستراتيجيات اإليجابية للتنظيم المعرفي لالنفعاالت والدرجة 

وات وبين  الكلية،  النفسي  الهناء  أبعاد  كأحد  الهادفة  والحياة  الشخصي،  النمو  بين  عالقة  وجود  عدم  ضح 

وجود  لالنفعاالت،  المعرفي  للتنظيم  اإليجابية  االستراتيجيات  كإحدى  اإليجابي  التركيز  إعادة  استراتيجية 

االس جميع  وبين  للهناء  الكلية  والدرجة  النفسي  الهناء  أبعاد  باقي  بين  موجبة  اإليجابية عالقة  تراتيجيات 

لتنظيم المعرفي االنفعالي والدرجة الكلية لها ،وجود عالقة سالبة بين جميع أبعاد الهناء النفسي والدرجة 

الكلية وبين جميع االستراتيجيات السلبية للتنظيم المعرفي االنفعالي والدرجة الكلية لها، كما أظهرت النتائج  

يمي وجميع أبعاد الهناء النفسي والدرجة الكلية للهناء، فيما عدا بعد وجود عالقة موجبة بين األداء األكاد 

االستقاللية، ووجود فروق في أبعاد الهناء النفسي والدرجة الكلية تعزى  إلي النوع  وكانت الفروق لصالح  

ي  الطالبات وعدم وجود فروق في األداء األكاديمي  يعزى إلي النوع، كما توصلت النتائج إلي نموذج سبب

األكاديمي   واألداء  النفسي  والهناء  االنفعاالت  لتنظيم  المعرفية  االستراتيجيات  بين  السببية  العالقات  يفسر 

 لدي طلبة الجامعة .

 

 األداء األكاديمي -الهناء النفسي -االستراتيجيات المعرفية لتنظيم االنفعاالت  الكلمات المفتاحية:

 

 مقدمة 

ملية التعليمية واالهتمام بالعوامل التي تؤثر علي تطوير المؤسسات  تسعي معظم دول العالم إلي تطوير الع

التعليمية وخاصة المؤسسات الجامعية، ويعتبر الطالب الجامعي عنصًرا مهماً في العملية التعليمية، ولذلك 

 أو بالسلب حيث إن األداء األكاديميفإن ما يؤثر علي الطالب يؤثر علي أدائه األكاديمي سواء باإليجاب  
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التي   العوامل  وتتعدد  المختلفة،  التعليمية  المواقف  في  الطالب  علية  يحصل  الذي  التحصيلي  المستوي  هو 

ترتبط باألداء األكاديمي للطلبة ما بين عوامل معرفية  وشخصية وانفعالية ومادية إلى آخر تلك العوامل  

األكاديمي   األداء  علي  تؤثر  أن   التي  نجد  المثال  سبيل  االنفعاالت فعلي  لتنظيم  المعرفية  االستراتيجيات 

حيث ارتبطت    badareen,2016-(Alيمي انفعاليا ومعرفيا، وهذا ما أكدته دراسة )ترتبط باألداء األكاد 

( التي أوضحت  2015استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي ايجابيًّا باألداء األكاديمي، ودراسة جنيدي ) 

األد  بين  موجبة  عالقة  عفيفي  وجود  ودراسة  االنفعالي  المعرفي  التنظيم  واستراتيجيات  األكاديمي  اء 

األمد 2016) بالتذكر طويل  تتنبأ  االنفعالي  المعرفي  التنظيم  استراتيجيات  بعض  أن  إلى  توصلت  التي   )

 كمتغير يمثل األداء واالنجاز .

ويعتبر التنظيم االنفعالي من المفاهيم الحديثة في علم النفس، ويعتمد علي أن الناس تفضل االنفعاالت       

 & Ochsnerالسارة علي غير السارة و ينظمونها وفقاً لذلك، كما يشمل عمليات شعورية وغير شعورية ) 

Gross,2008,153فعال توجد لدى جميع األفراد، (، فعلى الرغم من أن القدرة على التنظيم المعرفي لالن

إال أن هناك فروقًا فردية تحدد اإلدراك أو األفكار التي يمكن للناس من خاللها تنظيم انفعاالتهم في مواقف 

ا إلدارة االنفعاالت )  ( . Garnefski & Kraaija, 2006الحياة، ولذلك فإن التنظيم المعرفي يعد مهمًّ

لل      االنفعالي  المعرفي  )مثل والتنظيم  المعرفية  والموارد  والتحفيزية  المعرفية  العمليات  من  يتكون  تعلم 

االنتباه واالستراتيجيات المعرفية( حيث تساعد المشاعر اإليجابية للطالب على تركيز انتباههم على التعليم  

 Pekrun,  Frenzel,  Goetz & Perry) 2007وإيجاد استراتيجيات جديدة لحل المشكالت واألداء )

التي يستخدمها  وقد   المعرفي االنفعالي  التنظيم  إلى مجموعة من استراتيجيات  الباحثين  توصل بعض من 

اآلخرين،   لوم  الكارثي،  والتفكير  الذات  لوم  مثل  سلبية  استراتيجيات  بعضها  الحياة  مواقف  في  األفراد 

ال إعادة  االيجابي،  التركيز  إعادة  القبول،  مثل  إيجابية  واستراتيجيات  التخطيط، واالجترار،  علي  تركيز 

 .(Garnefski & Kraaij, 2001) إعادة التقييم اإليجابي

اإلنسان  شعور  وهي  الشخصية  المتغيرات  ببعض  يرتبط  األكاديمي  األداء  أن  نجد  اآلخر  الجانب  وعلي 

عن  عبارة  ريف  تعتبره  الذي  النفسي  الهناء  عن  تعبر  المتغيرات  وهذه  الحياة  وجودة  والسعادة  بالرضا 

 Ryff,2006,85-86)من المؤشرات السلوكية تدل علي رضا الفرد عن حياته )مجموعة 

وأخرون   شوي  من  كل  وجد  التحصيل  (Choi , Lee,  Yoo. & Ko, 2019وقد  دراستهما  في   )

الدراسي لدي أطفال كوريا الجنوبية وعالقته بالهناء النفسي وجود عالقة موجبة بين المتغيرين، ودراسة 

( التي توصلت أن مستوى الهناء النفسي كان فوق المتوسط لدي طلبة  Li & Wang, 2019لي و وانج )  

واتضح   للطالب  األكاديمي  األداء  النفسي علي  للهناء  إيجابي  تأثير  ووجود  االبتدائية واإلعدادية  المرحلة 

 ,.Bücker, S., Nuraydin, S., Simonsmeier, B. A., Schneider, M)هذا في نتائج دراسة   

& Luhmann, M., 2018).     والتي وجدت أن المتفوقين بصفة عامة مرتفعين في الهناء النفسي، ووجد

ُّ بالتوافق النفسي المتمثل في التوافق الشخصي واالجتماعي  1997مطوع )  ( أن الهناء النفسي أُّكثر ارتباطا

 (. 2016والمهني والدراسي )في: قشطة، 

لق مصطلح الهناء في بحوث علم النفس، ويقصد به "تقدير  ويعتبر إدورد داينر وآخرون أول من أط       

التقويم   وهذا  الحالية"،  اللحظة  في  والوجدانية  المعرفية  الناحيتين  من  الشخصية  لحياته  وتقويمه  الشخص 
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تجاه   للشخص  العاطفية  تعتمد على سنة كاملة، وتضمن ردود األفعال  يشمل فترة طويلة من حياة الفرد، 

خصي ومدى رضاه عن حياته، وكذلك مدى رضاه عن مجاالت جودة الحياة مثل  األحداث، ومزاجه الش

يتضّمن خبرة االنفعاالت السارة،  الهناء الشخصي مفهوماً شامالً  ثّم يكون  العمل والزواج والنجاح، ومن 

ضا عن الحياة  ( .2016)فرجاني، صفية ،  ومستوى منخفضاً من المزاج السلبي، ودرجة مرتفعة من الّرِّ

استراتيجيات        وبعض  النفسي  الهناء  بين  عالقة  وجود  إلى  الباحثين  بعض  توصل  أخري  ناحية  ومن 

 ( الحسين  سيد،  دراسة  مثل  االنفعاالت  لتنظيم  بين  2019المعرفية  موجبة  عالقة  لوجود  توصلت  التي   )

القة سالبة بين الهناء الهناء و الدرجة الكلية لالستراتيجيات المعرفية التكيفية لتنظيم االنفعال، بينما وجد ع 

ووجد   االنفعال  لتنظيم  التكيفية  غير  المعرفية  لالستراتيجيات  الكلية  أن  Nyklícek   (2011والدرجة   )

  ( دراسة  للفرد. وأوضحت  النفسي  الهناء  آثار علي  له  االنفعالي   ;Verzeletti; Zammuner)التنظيم 

Galli & Agnoli, 2016    بشكل االنفعالي  التنظيم  باستراتيجيات  مرتبط  للمراهقين  النفسي  الهناء  أن 

( أثبتوا أن هناك بعض Natalio & et.al., 2020)    Extremera ,إيجابي،كما أن أكستريميرا وأخرون

 استراتيجيات المعرفية لتنظيم االنفعاالت لها عالقة إيجابية بالهناء النفسي.

للتساؤ الباحثة  للتساؤالت وهو مادفع  الثالثة ودفعها  المتغيرات  بين هذه  المتداخلة ما  العالقات  تلك  ل عن 

 التالية: 

 أسئلة الدراسة:

هل توجد عالقة بين استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي واألداء األكاديمي لدي طلبة  -1

 الجامعة؟ 

 ؟ هل توجد عالقة بين الهناء الشخصي واألداء األكاديمي لدي طلبة الجامعة -2

هل توجد عالقة بين استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي والهناء الشخصي لدي طلبة  -3

 الجامعة؟ 

 هل توجد فروق في متوسط كل من الهناء النفسي، واألداء األكاديمي وفقاً للنوع؟  -4

هل يوجد تأثيرات مباشرة وغير مباشرة بين مكونات النموذج البنائي بين الهناء النفسي  -5

ط( واالستراتيجيات المعرفية لتنظيم االنفعال )كمتغير مستقل( على معدل األداء  )كمتغير وسي

 ؟ األكاديمي )كمتغير تابع(" 

 أهداف الدراسة

التعرف على العالقة بين استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي واألداء األكاديمي لدي  -1

 طلبة الجامعة. 

 واألداء األكاديمي لدي طلبة الجامعة. التعرف على العالقة بين الهناء الشخصي  -2
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التعرف على العالقة بين استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي والهناء الشخصي لدي  -3

 طلبة الجامعة.  

 التعرف على الفروق في كل من الهناء الشخصي واألداء األكاديمي وفقاً للنوع.   -4

ستراتيجيات المعرفية لالنفعاالت التعرف على التأثيرات المباشرة أو غير المباشرة بين اال -5

 )كمتغير مستقل( والهناء النفسي واألداء األكاديمي لدي طلبة الجامعة. 

 أهمية الدراسة 

 األهمية النظرية:  -1

المعرفي - التنظيم  استراتيجيات  وهما  معًا  الدراسة  متغيرات  دراسة  في  الحالية  الدراسة  أهمية  تتمثل 

األ واألداء  النفسي  والهناء  تناولت  االنفعالي  دراسة  تجد  لم  الباحثة  علم  حدود  في  إنه  حيث  كاديمي، 

 المتغيرات الثالثة معا. 

النفسي    - والهناء  المعرفي االنفعالي  التنظيم  تأثير متغيري استراتيجيات  الدراسة في  أهمية  قد تظهر 

 على عملية التعليم ومخرجاته.

ا  - النفسي حيث يركز على  الهناء  الباحثة ضرورة دراسة  لجانب اإليجابي في مجال الصحة وجدت 

 النفسية لألفراد، مما ينعكس إيجابياً على األداء األكاديمي للطلبة.

 األهمية التطبيقية:  -2

يمكن االستفادة من نتائج هذه الدراسة في إعداد برامج ارشادية لتدريب الطلبة على كيفية  -

 راحل الدراسيةالتعامل اإليجابي وذلك بتدعيم الهناء النفسي لديهم خالل الم

تنظيم دورات تدريبية للطلبة لمعرفة أن سلوكياتهم هي رد فعل النفعاالتهم ولها تأثير   -

 كبير على التحصيل الدراسي واإلنجازات األكاديمية لهم.

   إعداد برامج ارشادية لتنمية الهناء النفسي لدى طلبة الجامعة لرفع األداء األكاديمي لديهم -

 حدود الدراسة.

 . استراتيجيات المعرفية لتنظيم االنفعال، الهناء النفسي واألداء األكاديميالحدود الموضوعية: 

 . أُجريت الدراسةُ في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةالحدود المكانية: 

 .م2021-م2020الفصل الدراسي األول من العام الجامعي الحدود الزمانية: 
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 مصطلحات الدراسة

االنفعالاالستراتيج -1 لتنظيم  المعرفية   Cognitive Emotion Regulation يات 

Strategies  

( وسبينهوفين  وكريج  كارنفيسكي    (Garnefski; Kraaij & Spinhoven, 2001, 1313عرفها 

الواعية،   غير  أو  الواعية  المعرفية  العمليات  من  مجموعة  خالل  من  االنفعاالت  إلدارة  "طرق  بأنها 

اتِّ السلوكيةَ تجاه األحداث؛ مثُْل: )التقبل، وإلقاء اللَّوم على النَّْفس، أو إلقاء اللَّْوم  والتي تَسبِّق اإلجراء

 على اآلَخرين، و االجترار والتضور الكارثي(”. 

 Well- Being  Psychologicalالهناء النفسي -2

( ريف  عن   Ryff,2006,85-86)عرفته  الفرد  رضا  علي  تدل  السلوكية  المؤشرات  من  مجموعة  بأنه 

اآلخرين،   مع  اإليجابية  والعالقات  الشخصي،  والنمو  البيئة،  على  والسيطرة  االستقاللية،  ويشمل  حياته 

والهدف في الحياة، وقبول الذات، وتتبني الباحثة هذا التعريف ومن ثم االستناد إلى الدرجة التي سيحصل 

 . أو الطالبة من تطبيق اختبار الهناء النفسي الذي أعدته وطورته ريف وقامت بتعريبه الباحثة عليها الطالب 

 Academic Performance األداء األكاديمي -3

وتعرفه الباحثة بأنه المستوي التحصيلي للمعلومات والمعارف والمهارات التي اكتسبها الطالب خالل  

المختلفة   الدراسية  للمقررات  الفصل  تعلمه  نهاية  في  لألداء  التراكمي  المعدل  من  علية  ويحصل 

 الدراسي. 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 أوال: اإلطار النظري

 االستراتيجيات المعرفية لتنظيم االنفعاالت  -1

 مفهوم االنفعاالت 

 ( صالح  ن265،  2014عرف  تَحدُث  ومفاجئة  فسيولوجية  ْجدانية  وِّ "استجابةٌ  بأنها:  االنفعاالت  تيجةَ  ( 

المعرفية،  والتمثيالت  كالتفكير،  داخلية  ومثيراٍت  المحيطة،  والظروف  كالمواقف  خارجية  مثيراٍت 

يتخلَّص  لتحقيق هدفه حتى  الفردُ  الداخلية، ويسعى  الفسيولوجية  نة، والمثيرات  والخبرات االنفعالية المخزَّ

 منها بسرعة". 

( عائشة  عيد،  متكام43،  2018وعرفته  "استجابةٌ  بأنه  ألبعاد  (  إدراكه  على  وتَعتمد  الفردُ،  رها  يُصدِّ لة 

ْجدانية   ض لها، وتشتمل هذه االستجابةُ على عدٍد من التغييرات الوِّ المثيرات الداخلية والخارجية التي يَتعرَّ

ن أيًضا حدوَث تغييرات في نشاطات مختلِّف أجهزة الجسم الداخلية".  المركَّبة، وتَتضمَّ

 تنظيم االنفعاالت 



نمذجة العالقات السببية بين االستراتيجيات المعرفية لتنظيم االنفعاالت والهناء النفسي واألداء األكاديمي لدي طلبة  

 . الجامعة 
 

          
 2021 العاشرالعدد   22المجلد                                                              البحث العلمي في التربيةمجلة 

 - 130 - 

إن مفهوم تنظيم االنفعال يشير إلي تأثر الفرد بانفعاالته وتأثره بانفعاالت اآلخرين، وأن هذا المفهوم يمكن  

 (Gross,2003,10الفرد من استخدام استراتيجيات للتأثير علي االستجابة االنفعالية ) 

و الالشعورية  ( أن تنظيم االنفعال يعبر عن محاوالت الشعورية أ (Gross, 2007, 4حيث أوضح جروس 

التي يستخدمها األفراد للتأثير على انفعاالتهم وكيف يعبرون عنها ويشمل التنظيم االنتباه والتقييم والسلوك  

ويساعده  الفرد  بحياة  مباشر  بشكل  يرتبط  االنفعالي  المعرفي  التنظيم  أن  كما  الفسيولوجية،  االستجابة  أو 

و المواقف  أثناء  انفعاالته  علي  والسيطرة  )للحفاظ  الضاغطة  المواقف   ,Garnefski & Kaaijخاصة 

2006 ) 

ومن أهداف   ويهدف الفرد إلدارة وضبط انفعاالته التي يمر بها عن طريق عمليات التنظيم االنفعالي،     

المهاّمِّ   ومن  والسلوكية.  الفسيولوجية  االنفعالية  والمظاهرِّ   ، االنفعاالتِّ وإدراُك  االنتباهُ،  االنفعالي  التنظيم 

 (Koole, 2009, pp. 29-41)ة لتنظيم االنفعالي المحافظةُ على النظام الشامل للشخصية النفسي

كما يعرف تنظيم المعرفي لالنفعال على أنه "الطريقة المعرفية إلدارة تناول المعلومات المثيرة للعاطفة      

ية، توجد فروق فردية وهذا الجزء المعرفي و على الرغم من أن القدرة على تنظيم المشاعر المعرفية عالم

لتجارب  استجابة  عواطفهم  بواسطته  الناس  ينظم  الذي  المحدد  اإلدراك  أو  األفكار  في 

    (Dumitrescu ; Toma & Lascu, 2011, 208)الحياة"

والتغييرات في   وتعتبر عملية تنظيم االنفعاالت هي التي من خاللها يؤثر األفراد على المشاعر التي لديهم

وتحدث هذه التغييرات ،  فعالية مثل زيادة أو تقليل أو الحفاظ على المشاعر اإليجابية والسلبيةاالستجابة االن

على ثالثة مستويات: أنواع العواطف التي يشعر بها األفراد، وتوقيت اختبار عواطفهم، وكيف يشعرون  

 .((Gross, 2015بهذه المشاعر ويعبرون عنها 

كاستجابة       الفرد  يستخدمها  التي  واالستراتيجيات  العمليات  "مجموعة  هو  االنفعالي  التنظيم  أن  كما 

والسيطرة  النفعاالته   السلوكي،  واإلبدال  المعرفي  التحكم  في  تتمثل  والتي  اآلخرين،  نحو  فعل  كرد  أو 

استجابته   عن  المعرفية  األفكار  وتعديل  تغير  علي  الفرد  قدرة  عن  المعرفي  التحكم  ويعبر  الوجدانية، 

ير االستجابة  االنفعالية واالحتفاظ بها في مستوي يمكنه من السيطرة عليها ويعبر اإلبدال السلوكي عن تغ

االستجابات  إدارة  عن  الوجدانية  السيطرة  وتعبر  تنظيمها  من  الفرد  يتمكن  أخري  استجابة  إلي  االنفعالية 

 (  .   8، 2018االنفعالية سواء السلبية واإليجابية" )سالمان، الشيماء، 

م األطفال التعرف ومن المهم معرفة أن عملية تنظيم االنفعاالت تبدأ في مرحلة الطفولة المبكرة حيث يتعل

على مشاعرهم ومشاعر اآلخرين وقد اثبتت كلية الطب بجامعة كورنيل أن األطفال القادرين على تنظيم  

التوتر   من  أقل  مستويات  وإظهار  أقرانهم  مع  النزاعات  حل  على  قدرة  أكثر  يكونون  بنجاح  انفعاالتهم 

 E. ,2017)(Kvarnstrom ,النفسي وأكثر اهتماما باألخرين 

ولمشاعر  و     لمشاعره  الفرد  وإدارة  وفهم  إدراك  هو  لالنفعاالت  المعرفي  التنظيم  أن  الباحثة  تري  بذلك 

وبالتالي   الالشعوري  أو  الشعوري  المستوي  على  إيجابية  أم  سلبية  المشاعر  هذه  أكانت  سواء  اآلخرين 

 التحكم والسيطرة على المواقف المثيرة لالنفعاالت التي يتعرض لها.
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 المعرفية لتنظيم االنفعاالت  االستراتيجيات

 ,Garnefski, kraarij & Spinhoven, 2001عرفها كل من كارنفيسكي وكراجي وسبينهوفين )     

( بأنها طرق إلدارة االنفعاالت من خالل مجموعة من العمليات المعرفية الواعية أو غير الواعية  1313

 والمواجهة واالجترار.تجاه األحداث مثل إلقاء اللوم على النفس وعلى األخرين  

وتشير استراتيجيات تنظيم االنفعال إلى األساليب التي يستخدمها الفردُ للتعبير عن الخبرات االنفعالية       

ض لها خالل حياته، سواٌء أكانت هذه االنفعاالُت إيجابيةً أو سلبيةً )سلوم،    (. 15م، ص 2015التي يتعرَّ

( وشلبي  الضبع،  يوضح  أن  247،  2015كما  معرفية  (  طريقةٌ  االنفعال  لتنظيم  المعرفية  االستراتيجيات 

للتعامل مع االنفعاالت التي تثيرها أحداُث الحياة الضاغطة؛ وذلك من أْجل تخفيف حدَّة اآلثار السلبية لهذه 

ن استراتيجيات ايجابية تكيُّفيةً واستراتيجيات سلبية غيَر تكيُّفية.   االنفعاالت، والتي تتضمَّ

 ج استراتيجيات المعرفية لتنظيم االنفعاالت ومن أهمها: وتعددت نماذ 

 النموذج العصبي لتنظيم االنفعال  

مثل          ، االنفعاالتِّ  عن  مسؤولة  تعتبر  التي  الدماغ  في  التشريحية  المناطُق  عن  يتحدث  النموذج  هذا 

ن من مجموعة من  وهو    Emotional brain)الجهاُز الُحوفي  ويُنظر إليه علي أنه المخَّ االنفعالي ) يتكوَّ

الفَّصِّ  قشرة  يوجد  كما  والسلوك،  االنفعاالت  عن  مسؤولين  وهما  آمون،  وقرن  كاللَّْوز  المخية  التراكيب 

الَجْبهي في الدماغ وهي تقوم بالدور المعرفي للمواقف االجتماعية وردودِّ الفعل بوساطة اللَّْوزة والجهاز  

المع بدْمج  يَسمح  الذي   ، الالإرادي  في  العصبي  حاسم  بشكٍل  تشارك  فهي  والخارجية؛  الداخلية  لومات 

 (Gillespie & Beech, 2016, pp. 250-251)التنظيم االنفعالي 

 Grossنموذج جروس 

يري جروس أن تنظيم االنفعاالت هي عمليات شعورية أو الشعورية والتي تؤثر علي انفعاالت األفراد      

، وأن تنظيم االنفعاالت يساعد الفررد علري اسرتخدام اسرتراتيجيتين وكيفية التعبير عن انفعاالتهم ومشاعرهم

ل مررع الموقررف االنفعررالي،  مختلفررين وهمررا: اسررتراتيجية التركيررز المسرربق وهرري تحرردث قبررل حرردوث التفاعرر

واستراتيجية التركيز علي االستجابة وتشمل العمليات التي يقوم بها الفرد بعد حردوث االسرتجابة االنفعاليرة 

وعند وجود االنفعال، وقد أطلق جرروس علري هرذه االسرتراتيجية تعرديل االسرتجابة االنفعاليرة حيرث كبرت 

Gross & لتحكم فري الترنفس، أو االسرترخاء العضرلي التردريجي األفراد تعبيراتهم االنفعالية بتلقائية، أو ا

2003) John,. ) 

 Lazarusنمــــوذج الزاروس   

( صاحب نموذج المواجهة أن الفرد يجب عليه مواجهه المواقف Lazarus, 1984أشار الزاروس  )     

استر باستخدام  وذلك  سلوكي  معرفي  بمجهود  السلبية  لالنفعاالت  المسببة  هما:الضاغطة   -1اتيجيتين 

استراتيجية المواجهة التي تتركز حول المشكلة وذلك للسيطرة واتخاذ اإلجراءات للتغلب علي هذه المشكلة 

 -2وهذا يشير إلي أهمية عمليات المعرفية التي تسمح باالستجابة التكيفية للتعامل مع الموقف الضاغط،  
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وذ  االنفعاالت  حول  تتمركز  التي  المواجهة  والقلق استراتيجية  التوتر  من  للتقليل  للموقف   لك  المصاحب 

( االسترخاء   تدريبات  بعض  باستخدام  وذلك  الموقف  هذا  في  التفكير  وتجنب   :Inالضاغط 

,2016 & Taverna ,Bonichini  ;Tremolada. ) 

 Garnefski; Kraaijج كارنفيسكي وكراجي نموذ 

الفرد      يستخدمها  قد  التي  لالنفعاالت  المعرفية  االستراتيجيات  من  كثير  هناك  أن  النموذج  هذا  يري 

 للسيطرة على استثارة انفعاالته منها استراتيجيات ايجابية وأخري سلبية. 

 االستراتيجيات اإليجابية: -أ

الف    لدى  يتولَّد  إعادة  القَبُول حيث  الوضع،  هذا  للتعامل مع  له، ومحاولةٌ  ض  تَعرَّ ما  لقَبُول  أفكاٌر  رد 

التركيز اإليجابي هو إعادةُ تركيز التفكير إلى أحداٍث إيجابيٍة من أْجل تقليل التفكير في الحدث الفعلي 

ض الفردُ ألحداٍث سلبية يبدأ بالتركيز على  التخطيط  الضاغط، إعادة التركيز على التخطيط عندما يتعرَّ

ز على العمل، إعادة التقييم:   وإيجاد الُخطوات التي يجب أن يتَّخذها، وهذا هو الجزُء المعرفي الذي يرّكِّ

 & Nyklicekإعادةُ تقييم الفرد لألحداث الضاغطة، ومحاولٍة الفرد لتقليل األثر السلبي لهذه األحداث  

Vingerhoets, 2009)).أو رؤية الموقف من منظور آَخر و  و التقليل من أهمية األحداث السلبية ،

يشير إلى اعتقاد الفرد في عدم خطورة األحداث الضاغطة، والتفليل من أهميتها، ووضعها في حجمها  

 ( 248،   2015الحقيقي ) الضبع، 

 االستراتيجيات السلبيةَّ:  -ب

فيها   يعتقد  السلبية،  بالخبرات  المرور  أثناء  الفرد  لدى  أفكار  في  تتمثل  الذات  التامة  لوم  بمسؤوليته 

السلبي،  الحدث  المرتبطة مع  المشاعر واألفكار  المستمر في  التفكيُر  له، االجترار وهو  عما حدث 

ولوم   ومدي خطورتها،  لها  تعرض  التي  األحداث  بتهويل  الفرد  يقوم  الكارثي:  التفكير  أو  التهويل 

كا المسؤولية  أن  منه  اعتقاداً  اآلَخرين  على  اللوم  يلقي  حيث  لما  اآلخرين  اآلَخرين  على  تقع  ملةً 

ض له من خبرات غير سارة.  ,Garnefski & Kraaij, 2001 ; Garnefski & Kraaij) تعرَّ

2007) 

عن      المسؤولة  هي  المخية  األجزاء  إلي  ينظر  لالنفعاالت  العصبي  النموذج  أن  الباحثة  تري 

ينظر   جروس  نموذج  بينما  االنفعالي،  المخ  يسمى  ما  في  يحدث  لما  فعل  كرد  والسلوك  االنفعاالت 

ما  لتنظيم االنفعاالت علي أنها شعورية أو الشعورية وهي تساعد الفرد علي استخدام استراتيجيتين ه

التركيز علي االستجابة واستراتيجية  المسبق  التركيز  الفرد استراتيجية  أن  يري  ونموذج الزاروس   ،

يجب علية مواجهه المواقف الضاعطة، بينما نموذج كارنفيسكي وكراجي يري هي إدارة االنفعاالت 

 شعورية أو الشعورية باستخدام عدة استراتيجيات منها اإليجابية ومنها السلبية 

ألنه يتسم بالعديد من االستراتيجيات اإليجابية والسلبية فهو   كارنفيسكي وكراجي  تبنت الباحثة نموذجوقد  

 بذلك يتسم بالشمولية كما استخدمت المقياس القائم علي هذا النموذج

 

 

https://www.scirp.org/(S(czeh2tfqyw2orz553k1w0r45))/journal/articles.aspx?searchCode=Livia+Taverna&searchField=authors&page=1
https://www.scirp.org/(S(czeh2tfqyw2orz553k1w0r45))/journal/articles.aspx?searchCode=Sabrina+Bonichini&searchField=authors&page=1
https://www.scirp.org/(S(czeh2tfqyw2orz553k1w0r45))/journal/articles.aspx?searchCode=Marta+Tremolada&searchField=authors&page=1
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 الهناء النفسي   -2

دينر وآخرون أول من    يعتبر الهناء أحد متغيرات علم النفس اإليجابي الحديثة نسبيا، ويعتبر إدوارد        

أطلق مصطلح الهناء الشخصي في بحوث علم النفس، ويقصد به "تقدير الشخص وتقويمه لحياته الشخصية  

الفرد،  حياة  من  طويلة  فترة  يشمل  التقويم  وهذا  الحالية"،  اللحظة  في  والوجدانية  المعرفية  الناحيتين  من 

وم األحداث،  تجاه  للشخص  العاطفية  األفعال  ردود  مدى  وتضمن  وكذلك  حياته،  عن  رضاه  ومدى  زاجه 

خبرة   يتضّمن  شامالً  مفهوماً  الهناء  يكون  ثّم  ومن  والزواج،  العمل  مثل  الحياة  جودة  مجاالت  عن  رضاه 

ضا عن الحياة.  ( (Diener, 1984 االنفعاالت السارة، والمزاج السلبي، ودرجة مرتفعة من الّرِّ

ال      علم  في  المختلفة  المصطلحات  بعض  أو  ويوجد  السعادة  عليه  يطلق  فالبعض  الهناء  لوصف  نفس 

الرضا أو الهناء النفسي، وهو مصطلح شامل يشير إلي جميع األشكال المختلفة لتقييم حياة الفرد ومشاعره  

أنه   حياته علي  الفرد  يقيم  درجة  أي  وإلي  والوجدانية،  المعرفية  الناحية  من  لحياتهم  األفراد  تقييم  كيفية  و 

وإيجاب فيه  : مرغوب  أي  المعرفي  المكون  هما  مكونين  التقييم  ويتضمن  وسلبي،  فيه  مرغوب  غير  أو  ي 

الوجداني   التأثير  ويضم  الوجداني,  والمكون  الدراسي،  ,إنجازه  وعمله   , وأسرته  نفسه,  عن  الفرد  رضا 

السلبي يشمل اال الوجداني  التأثير  أما  , والقناعة,  والنشوة, والحب, والفرح   , السعادة  كتئاب  اإليجابي مثل 

, وعيد   , )عبدالخالق  والقلق  Diener ; Pressman ; Hunter & Delgadillo‐؛  2011والتوتر, 

Chase,2017 ) 

( أن الهناء النفسي يرتبط باألداء والحفاظ علي العالقات Ryff & Signer, 1998,2ترى ريف وسيجنر )

علي   الحفاظ  أجل  من  الفرد  إمكانات  وتحقيق  اإليجابية  )اإلنسانية  النفسية   Kallay & Rusالصحة 

,2014, 15 In: ) 

ريف     عرفته  عن   (Ryff, 2006ثم  الفرد  رضا  علي  تدل  السلوكية  المؤشرات  من  "مجموعة  بأنه   )

حياته ويشمل االستقاللية ، والسيطرة علي البيئة ، والنمو الشخصي ، والعالقات اإليجابية مع اآلخرين ،  

 .  والهدف في الحياة ، وقبول الذات"

وقد عرف الهناء النفسي بأنه تقييم الفرد لحياته المعرفية والوجدانية، فالفرد يشعر بالهناء عندما تسيطر       

( السارة  غير  السلبية  المشاعر  علي  السارة  االيجابية  كاشدان  Diener, 2000,34المشاعر  ويعرفه   ،)

Kashdan,2004,1226)يتض وهو  الفرد  بحياة  المتعلق  التقييم  بأنه  بالحالة  (  الشعور  درجة  مدي  من 

السارة ومدي درجة ايجابية الفرد لتحقيق طموحه ونجاحه في المستقبل، كما  أنه حالة نفسية إيجابية تتميز 

 Carrبمستوى مرتفع من الرضا عن الحياة, والوجدان اإليجابي, ومستوى منخفض من الوجدان السلبي )

2004,25  ( عفاف  أحمد،  وتعرفه  بأنه8،  2008(  التي   (  للحياة  السلبي  أو  اإليجابي  الشخصي  "التقييم 

فيها   مرغوب  غير  أو  مرغوب  بشكل  لحياته  الفرد  تقييم  أو  يستشعرها  التي  والمشاعر  ذاته  الفرد  يعيشها 

( بأنه" مقدار ما يشعر   319،  2016وشعوره بالمشاعر السارة أو الغير السارة" وتعرفه خريبة، صفاء  )

من الوجدان اإليجابي, ودرجة منخفضة من الوجدان السلبى واالحساس بالمتعة,    به الفرد من درجة مرتفعة

والقدرة على تحقيق تقدير الذات والقدرة على االنجاز, والتقييم المعرفي للحياة بطريقة جيدة, والرضا عن 

اس وتجاربهم الحياة بصفة عامة". وقد عرف دينير وآخرون الهناء النفسي بأنه "التقييمات الشاملة لحياة الن
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العاطفية وهو يتضمن الحكم علي الرضا عن الحياة والرضا عن الصحة والمشاعر التي تعكس كيفية تفاعل  

 الناس مع األحداث والظروف في حياتهم الواقعية" 

  (Diener;Tay;Heintzelman & Oishi, ,2016)   

         ( دينر وأوشي ولوكس  (  Diener ; Lucas, & Oishi, 2017وفي دراسة أخري عرفه كل من 

مدي   أي  إلي  لحياته بأنه  الفرد  إما فقد    تقييم  التقييم  هذا  أوسلبي    يكون  المعرفية  إيجابي  الناحية  من  وذلك 

تتمثل في ردود األفعال االنفعالية لألحداث، واألحكام المعرفية المتعلقة بالرضا واإلشباع التي    والوجدانية

النفسي مف الهناء  يكون  ثم  اللحظية مثل االستمتاعللحياة، ومن  المشاعر  للتأثير اإليجابي من   هوما شاماًل 

والتفاؤل والتأثير السلبي للمشاعر اللحظية أو "الحالة" مثل مشاعر الغضب والحزن والتوتر والقلق، ومدي 

 درجة الرضا عن الحياة.

ن التقييم المعرفي  ( بأنه "التقييم المعرفي والوجداني للفرد ويتضم110،  2020وعرفته محمود، جيهان ) 

إصدار أحكام تدل على رضاه عن حياته في الماضي والحاضر أما التقييم الوجداني يقصد به تقييم الفرد 

المشاعر  مستوى  ارتفاع  في  ذلك  ويظهر  حياته  في  وانفعاالت  مشاعر  من  به  مر  ما  لنوعية  االيجابي 

 والنفعاالت اإليجابية وانخفاض االنفعاالت السلبية" 

الذي يتكون من ستة أبعاد وهذا النموذج يختلف   Ryffني الباحثة في الدراسة الحالية تعريف ريف  وتتب      

يتكون من ستة  أنه  وبما  أفضل  بشكل  بالعيش  يتعلق  بل  فقط،  السعادة  النماذج حيث اليعبر عن  باقي  عن 

 من التركيز بشكل أبعاد؛ فهو واسع النطاق يعبر عن حياة الفرد التي يعيشها بشكل متوازن ومتكامل بدال

 ضيق على السعادة أو المشاعر اإليجابية. 
 

 Ryff , 1989نموج ريف  

الهناء النفسي أنه مجموعة من المؤشرات السلوكية    Ryff & Singer, 2008)حددت ريف وسنجر)       

 تدل على ارتفاع مستويات رضا الفرد عن حياته بشكل عام وحددها في ستة عوامل رئيسة هي: 

يعتبر جانب من جوانب الصحة النفسية حيث إنه سمة وعنصر    Self-acceptance قبول الذات: -1

 من قبول الفرد لذاته.ضروري لتحقيق الذات واألداء البشري األمثل وهو يتض

 Positive relations with othersالعالقات اإليجابية مع األخرين  -2

علي       القادرون  فاألفراد  والعاطفية،  الدافئة  اإلنسانية  العالقات  على  والحفاظ  التطوير  على  القدرة  تمثل 

قون إمكاناتهم البشرية  الشعور بالعاطفة تجاه األخرين هم القادرون علي الحفاظ علي صداقات دائمة، ويحق

 بشكل سهل.

 Autonomy االستقاللية -3

هي قدرة الفرد على العمل بدون تأثير وسيطرة من األخرين، وتنظيم المشاعر والسلوك من داخل الفرد      

  &  .Rus Kallay(2014 ,نفسه ) 

 mastery  Environmental :التمكن البيئي  -4

البيئة      إدارة  في  والكفاءة  باإلتقان  والشعور  الخاصة  لنزعاته  مناسبة  بيئات  الفرد علي تصميم  قدرة  هو 

(  Ryff.1995, 720والنشاطات اليومية، والقدرة علي التحكم في البيئات المعقدة المتشابكة والتحكم فيها ) 

. 

 Purpose in lifeالهدف أو الغرض من الحياة 

 هو قدرة الفرد على وضع معنى وهدف للحياة وهو له تأثير وقائي ويرتبط بالصحة النفسية اإليجابية.     

https://www.researchgate.net/profile/Claudia_Rus2
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 growth    Personal النمو والتطور الشخصي -5

يشير إلى قدرة الفرد على تحقيق إمكاناته وإدراك الحياة كعملية من التغير والتحديات والفرص    

 المستمرة، ومن خاللها ينمو الفرد باستمرار، وهذا البعد هو األقرب إلي جوهر الحياة الجيدة.

 الهناء الشخصي واألداء األكاديمي 

( أن الهناء النفسي في البيئة التعليمية له أهمية كبيرة حيث إن الطلبة عندما    508،  2016يري خزام )   

( أن  Li  & Wang  (2019 ,يتمتعون بالهناء النفسي يؤثر إيجابيًّا علي التعليم والتعلم، كما وجد كل من  

ارتباطٌ  له  واإلعدادية   االبتدائية  المرحلة  لطالب  األكاديمي  وارتباطٌ  األداء   ، الحياة  عن  بالرضا  إيجابيٌّ   

سلبيٌّ بالمشاعر السلبية. وأن للهناء الشخصي تأثير كبير على األداء األكاديمي لطالب المدارس االبتدائية  

كما أكد  وطالب المدارس اإلعدادية، كما أن تعزيز الهناء الشخصي يساعد على تحسين أدائهم األكاديمي.  

( أن األداء األكاديمي ألطفال كوريا الجنوبية يرتبط بشكل   .(Choi ; Lee; Yoo & Ko, 2019كل من  

 والفروق الفردية   إيجابي بالهناء الشخصي

( ودراسة 2019( ودراسة التميمي، وناصر )(Li & Wang, 2019وجدت كل من دراسة لي وونج      

(Salleha & Mustaffa, 2016  فروق بين الذكور واإلناث في الهناء لصالح )  ،ومن جهة أخرى اإلناث

 ( فروق في الهناء النفسي بين الذكور واإلناث.2019لم تجد دراسة العبيدي، عفراء )
 

 Academic Performanceاألداء األكاديمي   - 2

 ( رسالن  والمعارف 154،  1992يري  للمعلومات  الطالب  استيعاب  عن  يعبر  األكاديمي  األداء  أن   )

الم الدراسية  المقررات  في  مدار  المتضمنة  على  المحاضرات  أثناء  األساتذة  مع  يتناولها  والتي  ختلفة 

الفصول الدراسية واجتيازه لالختبارات المرتبطة بها مع التعبير عن ذلك في صورة رقمية محسوبة كما  

 هو الحال بالنسبة للمعدل التراكمي.

نتيج (Cohen & Spenciner,1994عرفه كوهين وسبنسنير    المكتسبة  المعرفة  بأنه  التدريس ويتم  (  ة 

مثل   الدراسية  المجاالت  في  السابق  التعلم  قياس  إلي  تهدف  والتي  التحصيل  اختبارات  خالل  من  قياسه 

( بأنه أداء الطالب  167،  2003(، ويعرفه حافظ )186،  2001القراءة والكتابة والحساب )في: البتال ،

 با إلي عدد الساعات التي درسها.خالل الفصول الدراسية السابقة في محتوي المقررات المختلفة منسو 

( السيد  الطالب من معلومات ومهارات وخبرات 110،  2005وعرفه  إليه  ماتوصل  أداء  بأنه محصلة   )

 .أكتسبها من المواد الدراسية العلمية والعملية، خالل فترة زمنية محددة

 ( ديجيك واخرون  أو  Dijk et al., 2011يعرفه  الطالب  تحقيق  بأنه مدي  المؤسسة ألهدافها  (  أو  المعلم 

األجل الطويلة  أو  القصيرة  )،التعليمية  التلميذ من سلوك  348،  2015ويرى جنيدي  ما يصدر عن  ( هو 

مهاري يظهر فيه قدرته أو عدم قدرته علي األداء في مهارة الحساب أي الدرجة التي يحصل عليها في 

( األداء األكاديمي أنه المعدل أو التقدير 120،  2016اختبار الحساب، وعرف كل من عيسى، وعبدهلل )  

الفصلي أو النهائي الذي يحصل عليه الطالب بعد تحويل درجاته الكمية ومقارنتها مع الساعات المعتمدة 

 ومن ثم إعادة ترميزها وتحويلها لمعدالت وصفية تحمل صيغة التقرير 
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لحقائق والمفاهيم والمهارات المتضمنة فى  األداء األكاديمي يعرف بأنه " مقدار ما يكتسبه الطالب من ا   

المقررات الدراسية، ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في اختبار األداء األكاديمي باإلضافة إلى  

 (  273، 2016بطاقة مالحظة األداء األكاديمي لتقويم إنتاجه " )إسماعيل، ماجدة، وأبو عبدهللا، دعاء، 

المستوى   المعدالت  هو  خالل  من  عليه  االستدالل  ويمكن  المختلفة  التعليمية  المواقف  أثناء  التحصيلي 

بنيان،   )الرشيدي،  دراسي  فصل  كل  نهاية  في  لألداء  هو 158هر،  1439التحصيلية  بأنه  يعرف  كما   ،)

ا مناهج  الحصيلة العلمية التي يكتسبها الطالب من الخبرات المعرفية واألنشطة التعلمية التي تشتمل عليه

 (. 345،  2020الدراسة الجامعية. )جميل، سري، والسباب، أزهار، 

 ثانيا: دراسات سابقة 

 دراسات تناولت العالقة بين استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي واألداء األكاديمي  -1

( لمعرفة العالقات بين االنفعاالت  Gumora &. Arsenio, 2002هدفت دراسة جومورا وأرسينو )    

)وت  من  العينة  وتكونت  األكاديمي  واألداء  االنفعاالت  ) 103نظيم  مقسمين   )51    ، من    52تلميذة  تلميذ( 

شمالية   مدينة  في  يهودية  مدارس  من  الصغار  المراهقين  من  الثامن،  الصف  إلي  السادس  الصف  طالب 

والع المزاج  )تنظيم  العاطفية  والميول  ؛  المعرفية  المتغيرات  تقييم  تم  وقد  كبرى  واألداء شرقية  اطفة( 

األكاديمي   التحصيل  علي  االنفعالي  المعرفي  للتنظيم  ايجابي  تأثير  لوجود  النتائج  وأشارت  المدرسي 

 والكفاءة الذاتية االكاديمية . 

      ( ولفين  دافيس  دراسة  التنظيم  Davis & Levin ,2012وهدفت  استراتيجيات  بين  العالقة  لكشف   )

الدراسي  والتحصيل  االنفعالي  من   المعرفي  مكونة  عينة  على  األدوات  وطبقت  التعلم  عملية  تعزيز  فى 

(126( مابين  أعمارهم  تتراوح  وتلميذة  تلميذا  ومقياس  13  –  6(  الدراسي  التحصيل  واستخدم  عام   )

استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي، وتوصلت النتائج إلى أن استراتيجية إعادة التقييم المعرفي تعزز  

 لي أفضل المعلومات التعليمية، واستراتيجية االجترار ال يوجد لها أي تأثير. الذاكرة للحصول ع

إليجاد العالقة بين االنفعاالت المرتبطة بالعلم   Cocorada, 2016)  كما هدفت دراسة كوكورادا )      

  ( 121( ذكر و) 92( طالب وطالبة موزعين )  213واألداء الدراسي لطالب الجامعة، وتكونت العينة من ) 

مقياس  عليهم  وطبقت  وريف،  وحضر  وإنسانية،  علمية  تخصصات  علي  العينة  توزعت  وقد  إناث 

العلمي  التخصص  في  الطالب  أن  النتائج  أظهرت  وقد  التراكمي  والمعدل  بالتعلم  المتعلق  االنفعاالت 

ل( ارتبطت يشعرون أكثر بالملل نتيجة لصعوبة المهام، وأن االنفعاالت االيجابية )االستمتاع، الفخر، األم

ايجابيا مع األداء األكاديمي، بينما ارتبطت االنفعاالت السلبية عكسيا باألداء األكاديمي، ووجود فروق في 

الطالبات  لدي  أعلي  اإليجابية  المشاعر  حيث  والطالبات  الطالب  بين  والمشاعر  والمشاعر  االنفعاالت   ،

 السلبية أعلي لدي الطالب .

( للكشف عن القدرة التنبئية الستراتيجيات  (Al-badareen, Ghaleb , 2016هدفت دراسة البدارين       

طالٍب وطالبة    386التنظيم المعرفي االنفعالي في األداء األكاديمي لدي طلبة الجامعة، وتكونت العينة من  

التنظي االستراتيجيات  مقياس  استخدام  تم  وقد  العشوائية،  بالطريقة  اختبارهم  وتم  الهاشمية  الجامعة  م  من 
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( واستخدام المعدل التراكمي، وأوضحت النتائج  Garnefski et al., 2001المعرفي االنفعالي من إعداد )

 تنبؤ االستراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي بالتحصيل األكاديمي.  

من     كل  دراسة  )  هدفت  وأخرون  لفحص  Kwon ; Hanrahan  & A Kupzyk, 2016كون   )

باألداء األكاديمي،   التعبير العاطفي )السعادة والحزن والغضب( وتنظيم العواطف وعالقتهما  بين  العالقة 

طالب وطالبة من الصف الرابع إلي الصف السادس االبتدائي من المدارس العامة    417تتكون العينة من  

خدام استبيانات تتعلق بالعاطفة  % وقد تم است  60سنوات، و  10، ومتوسط عمر  %52وتتمثل اإلناث بنسبة  

األداء   من  متعددة  جوانب  بين  و  السعادة  بين  موجبة  عالقة  بوجود  النتائج  فأظهرت  العاطفة،  وتنظيم 

األكاديمي بينما وجد ارتباط عكسي للغضب؛ واليوجد ارتباط بين الحزن واألداء األكاديمي.وأيضا ارتبط  

 األداء األكاديمي .  تنظيم العاطفة بشكل إيجابي بجوانب متعددة من

      ( وأخرون  كون  بها  قام  أخري  دراسة  لمعرفة Kwon ; Kupzyk & Benton, 2018وفي   )

بين   الثنائية  واإلنجازالعالقات  العاطفة  وتنظيم  السلبية  )  االنفعاالت  الدراسة  عينة  تلميذ 199وتكونت   )

بتقيي الثالث إلي الصف السادس وقد قام المعلمون  تقييم  وتلميذة من الصف  م األداء العاطفي لألطفال وتم 

أشارت نتائج تحليالت المسار   ،من خالل االختبارات الموحدة على مستوى الواليةالتحصيل في القراءة  

وأن تعزيز المهارات األكاديمية لألطفال قد إلى تأثيرات االنفعاالت السلبية وتنظيم العاطفة علي اإلنجاز،  

 النمو العاطفي لألطفال . يكون له تأثير إيجابي أوسع على

دراسة       وآخرون    هدفت  تنظيم (Akhter; Iqbal & Noor, 2020أكتر  بين  العالقة  لفحص   )

( من البنين والبنات من  209االنفعاالت والتحصيل األكاديمي لطلبة المرحلة االبتدائية وتكونت العينة من )

رت العينة بطريقة عشوائية بسيطة، واستخدمت أثني عشر مدرسة ابتدائية في والية بنجاب باكستان واختي

إيجابية   استراتيجيات  يمارسون  من  أن  النتائج  وتوصلت  االنفعاالت،  بتنظيم  يتعلق  ذاتي  تقرير  استبيان 

عن   التعبير  يستطيعوا  لم  من  بينما  األكاديمي،  التحصيل  من  عاٍل  مستوى  لديهم  انفعاالتهم  عن  للتعبير 

 .أداء أكاديمي ضعيف مشاعرهم بطريقة إيجابية أظهروا

 دراسات تناولت العالقة بين استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي والهناء النفسي  -2

وأخرون        بانهي  دراسة  تأثير  (Panahi  ;Md Yunusb & Panahic  , 2016هدفت  لفحص   )

كارثة ، وإعادة التركيز  مكونات تنظيم العاطفة المعرفية وهي اللوم الذاتي ، و لوم اآلخر ، واالجترار ، وال

اإليجابي ، وإعادة التقييم اإليجابي ، والتخطيط والقبول ، على الهناء النفسي لدي طلبة الدراسات العليا في  

إناث ، وأخذت   379ذكور و    155( من طلبة الدراسات العليا، منهم  534جامعة ماليزيا. تم اختيار عينة )

واستخدمت مقياس الهناء   4.7سنة وانحراف معياري    27م  العينات من ست كليات. كان متوسط أعماره 

النفسي ذو الست أبعاد وأظهرت النتائج أن تأثير إعادة التقييم اإليجابي كانت مرتفعة بين المستجيبين، بينما  

لطالب  النفسي  الهناء  أن  النتائج  وأوضحت  الكارثي،  والتفكير  اآلخر  لوم  في  منخفضة  النسبة  كانت 

العليا   الذات، الدراسات  ولوم  اآلخرين،  على  اللوم  وإلقاء  التقييم،  وإعادة  والكوارث،  بالتخطيط،  يتأثر 

% من الهناء النفسي لدي  41ووضع المنظور، والقبول. وتعتبر استراتيجية التخطيط رئيسية تنبأت بنسبة  

 الطالب. 
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     ( وآخرون  فيرذليتي  من  كل  (  Verzeletti ; Zammuner ; Galli & Agnoli. ,2016دراسة 

هدفت لكشف العالقة بين استراتيجيات تنظيم العاطفة والهناء الشخصي لدي المراهقين حيث طبقت علي 

( مابين  أعمارهم  تتراوح  يشمل  19إلي    14عينة  العاطفة،  تنظيم  استبيان  باستخدام  وإناث،  ذكور  ( عاما 

التعبير  التقييم المعرفي والقمع  الهناء الشخصي مرتبط ايجابيًّا  استراتيجيات إعادة  النتائج أن  ي، وظهرت 

مع استراتيجيات التنظيم المعرفي اإليجابية ومرتبط سلبيًّا مع االستراتيجيات السلبية، كما أظهرت النتائج  

 وجود فروق في الهناء الشخصي وفقا للنوع لصالح الذكور.

بين االستراتيجيات المعرفية لتنظيم االنفعال  ( هدفت للتعرف علي العالقة 2019دراسة سيد، الحسين )     

( تلميذة  120( تلميذاً، و)130( تلميذًا وتلميذة )  250والهناء الذاتي الدراسي، وتكونت عينة الدراسة من )

بالصف السادس من المرحلة االبتدائية بجدة، واستخدمت مقياس الستراتيجيات المعرفية لتنظيم االنفعالي  

( إعدا2007لألطفال  الضبع (  إعداد  الذاتي  الهناء  ومقياس  الباحث،  تعريب  وأخرون  جرينفسكي  د 

لتنظيم  2016) متنوعة  معرفية  استراتيجيات  يستخدمون  االبتدائية  المرحلة  تالميذ  أن  النتائج  (،وتوصلت 

الكلية بين الهناء الذاتي و الدرجة   انفعاالتهم، وارتفاع مستوي الهناء الذاتي لديهم، ووجود عالقة موجبة 

والدرجة   الذاتي  الهناء  بين  سالبة  عالقة  وجدت  بينما  االنفعال،  لتنظيم  التكيفية  المعرفية  لالستراتيجيات 

االجترار   استراتيجية  بين  عالقة  ووجود  االنفعال،  لتنظيم  التكيفية  غير  المعرفية  لالستراتيجيات  الكلية 

في   واإلناث  الذكور  بين  فروق  وجود  وعدم  الدراسي،  الذاتي  لتنظيم  والهناء  المعرفية  االستراتيجيات 

آخر،   الموقف من جانب  التقبل، رؤية   ( لتنظيم االنفعال  المعرفية  االستراتيجيات  تسهم  االنفعال، وأخيراً 

 إعادة التركيز علي التخطيط، لوم اآلخرين( بالهناء الذاتي الدراسي . 

    ( وآخرون  كاتن  دراسة  بين  & Allemand  Katana ; Rocke; Spain  2019,فحصت  العالقة   )

لممرضات   اليومية  الحياة  في  المتصور  واالجهاد  النفسي  والهناء  االنفعاالت  تنظيم  استراتيجيات  أربع 

إعادة التقييم المعرفي الذي يهدف إلى ممرضة( وأظهرت النتائج أن    89المسنين وشملت عينة الدراسة )

ي ومرتبط سلبا باإلجهاد، كما ارتبط قمع التعبير  زيادة المشاعر اإليجابية مرتبٌط بشكل إيجابي بالهناء النفس

يتمتعن  اللواتي  الممرضات  وأن  باإلجهاد،  إيجابي  بشكل  ومرتبًطا  بالهناء  سلبًا  اإليجابية  المشاعر  عن 

 واجهاد أقل إدراكاً.   بخبرة سنوات أكثر في الوظيفة أبلغن عن ارتفاع الهناء النفسي

 النفسي واألداء األكاديمي دراسات تناولت العالقة بين الهناء  -3

وآخرون        منزو   ,Manzoor , Adeela; Siddique, Aisha; Riaz , Farah & Riazدرس 

Ayesha ,2014)    أثر الهناء الشخصي على التحصيل األكاديمي لألطفال في منطقة فيصل أباد وقد تم )

  12-أعوام    9عمارهم مابين  ( طالب وطالبة يتراوح أ200تصميم للهناء الشخصي، وتكونت العينة من )

 ( األطفال  أن معظم  النتائج  أظهرت  وقد  بطريقة عشوائية  العينة  لديهم مستوى  61.5عاًما  واختيرت   )%

األوالد،  لصالح  والفتيات  األوالد  بين  الشخصي  الهناء  في  فروق  وجود  و  الشخصي،  الهناء  من  أعلى 

 ووجود عالقة موجبة بين الهناء والتحصيل األكاديمي  

( دراسة هدفت إلى كشف العالقة بين الكمالية    Gasco,et al ,2014في حين قدم جاسكو, وآخرون )     

 ( من  الدراسة  عينة  وتكونت  دراسياً,  المتفوقين  الطالب  لدي  الشخصي  الطالب    254والهناء  من   )

, وتم استخدام باتانجاس  –المتفوقين دراسياً من مجتمعات مختلفة من مراحل التعليم الجامعي  في الفلبين  
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مقياس الكمالية متعدد األبعاد ومقياس الهناء الشخصي . وتوصلت النتائج الى أن الطالب المتفوقين دراسياً  

 ينخفض لديهم مستوى الهناء الشخصي.

        ( وآخرون  صالحة  الهناء Salleha & Mustaffa, 2016ودراسة  دراسة  منها  الغرض  كان   )

 40( طالب جامعي بواقع  131عوامل التي تؤثر عليه، تكونت العينة من ) النفسي لدي طالب الجامعات وال

للهناء النفسي، وأظهرت  Ryff,2005 ) سنة، تم استخدام مقياس )  18.25طالبة متوسط عمر    91طالبًا و 

النتائج وجود فروق بين الجنسين في النمو الشخصي، و العالقات اإليجابية مع اآلخرين، وأهداف الحياة، 

 لذات لصالح اإلناث، بينما التوجد فروق في بعدي االستقاللية والكفاءة البيئية .وقبول ا

 ,Bücker.; Nuraydin.; Simonsmeier.; Schneider & Luhmannدراسة بوكر وآخرون       

دراسة  47( هدفت للتعرف علي العالقة بين الهناء الشخصي واألداء األكاديمي وتكونت العينة من (2018

الدراسي والرفاهية ذات داللة احصائي و تشير  38946بإجمالي ) بين التحصيل  ( مشارًكا كانت العالقة 

النتائج إلى أن الطالب ذوي التحصيل المنخفض ال يشيرون بالضرورة إلى انخفاض مستوى الرفاهية ، 

 وأن الطالب المتفوقين ال يختبرون تلقائيًا مستويات عالية من الرفاهية . 

التحصيل  Choi.; Lee; Yoo, & Ko, 2019أخرون ) دراسة شوي و      بين  العالقة  ( هدفت لكشف 

األكاديمية   للضغوط  الوسيط  الدور  على  التركيز  مع  الجنوبية،  كوريا  ألطفال  النفسي  والهناء  الدراسي 

من أطفال كوريا الجنوبية    4705والدور الوسيط للعدالة المتصورة لآلباء والمعلمين، وتكونت العينة من  

) ترا مابين  أعمارهم  التحصيل    12  –أعوام  10وحت  بين  موجبة  عالقة  وجود  النتائج  أظهرت   ) عاًما 

األكاديمي والهناء الشخصي لدي أطفال كوريا الجنوبية. ويتوسط اإلجهاد األكاديمي العالقة بين التحصيل  

ا فإن  إنصافًا،  أكثر  ومعلميهم  والديهم  أن  األطفال  يرى  وعندما  والهناء،  األكاديمي  األكاديمي  لتحصيل 

 يرتبط بالهناء النفسي.

( العالقة بين الهناء النفسي والتحصيل األكاديمي. لدي & Wang,  Li  2019وقد درس وانج ولي )      

المراهقين"   الطالب  حياة  عن  الرضا  "مقياس  استبانة  واستخدم  واإلعدادية  االبتدائية  المدارس  لطالب 

مدارس في مقاطعة شانشي وكانت النتائج أن   6لب وطالبة من  طا  800و"مقياس الشعور بالسعادة" على  

لدي   النفسي  الهناء  وكان  المتوسط.  فوق  المستوى  في  كان  واإلعدادية  االبتدائية  المدارس  لطلبة  الهناء 

لطالب   لدي  الحياة  عن  بالرضا  إيجابيًا  ارتبط  األكاديمي  واألداء  الذكور  لدى  الهناء  من  أعلى  اإلناث 

ئية واإلعدادية، وارتبًطا سلبيًا بالمشاعر السلبية، وبذلك يكون الهناء النفسي له تأثير كبير  المرحلة االبتدا

 على األداء األكاديمي لطالب المدارس االبتدائية وطالب المدارس اإلعدادية.     

     ( العبيدي  دراسة  ومعرفة  2019هدفت  الجامعة  طلبة  لدي  النفسي  االزدهار  مستوي  علي  للتعرف   )

وق وفقاً لمتغير النوع و التخصص )علمي، إنساني( والمرحلة الدراسية )أول، رابع( وتكونت العينة  الفر

( طالب وطالبة من طلبة جامعة بغداد، تم استخدام المنهج الوصفي، وتم تطبيق مقياس االزدهار  300من )

نفسي  ازدهار  لديهم  الجامعة  طلبة  إن  النتائج  أسفرت  و  الباحثة  إعداد  من  وجود    -مرتفع،    النفسي  عدم 

فروق في االزدهار النفسي وفق متغير النوع أو متغير التخصص الدراسي. بينما وجد فروق في االزدهار  

 النفسي وفق متغير المرحلة الدراسية ولصالح طلبة المرحلة الدراسية الرابعة.
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      ( والقرعاوي  الخطيب،  دراسة  الذاتي  2020هدفت  الهناء  مستوى  على  للتعرف  جامعة  (  طلبة  لدى 

( طالبا وطالبة من طلبة جامعة  755مؤتة وعالقته بمستوى الطموح واإليثار، وتكونت عينة الدراسة من )

بين   موجبة  عالقة  وجود  إلى  الدراسة  نتائج  وتوصلت  العشوائية،  العنقودية  بالطريقة  اختيارهم  تم  مؤتة 

 اتي تعزى للنوع الصالح الذكور.الهناء الذاتي والطموح واإليثار ووجود فروق في الهناء الذ 

 التعقيب على الدراسات السابقة 

 في ضوء ما سبق عرضه من دراسات سابقة، يمكن استخالص عدة مالحظات على النحو التالي: 

 قلة الدراسات التي اهتمت بدراسة الهناء النفسي كمتغير إيجابي وخاصة في البيئة العربية.  -

استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي وعالقته بكل من الهناء النفسي واألداء عدم وجود دراسة تناولت    -

 األكاديمي معا في البيئة السعودية هذا في حدود علم الباحثة. 

األكاديمي   - األداء  أو مع  االنفعالي  التنظيم  استراتيجيات  النفسي مع  الهناء  تناولت  التي  الدراسات  معظم 

وع أجنبية  مجتمعات  في  طالب  كانت  ستتناول  الدراسة  هذه  بينما  االبتدائية،  المرحلة  تالميذ  من  ينات 

 وطالبات الجامعة.

 اتفقت معظم الدراسات أن االستراتيجيات المعرفية لتنظيم االنفعاالت يعتبر من المتغيرات المستقلة.  -

وهو  - االنفعال،  لتنظيم  المعرفية  االستراتيجيات  مقياس  استخدام  على  الباحثة  إعداد   استقرت  من 

( وآخرون  للراشدين   .Garnefski, et al)  2007,كارنيفسكي  الذاتي  التقدير  أسلوب  على  ويعتمد 

 والمراهقين ترجمة الباحثة 

لريف    - النفسي  الهناء  مقياس  استخدام  علي  الباحثة   Ryff  Scales of Psychologicalاستقرت 

Wellbeing) و االستقاللية،  فرعية  مقاييس  ستة  من  المكون  الشخصي،  (  والنمو   ، البيئي  التمكين 

   ( عبارة ترجمة الباحثة42والعالقات اإليجابية مع اآلخرين، والحياة الهادفة، وتقبل الذات، موزعين علي )

لتنظيم    - المعرفية  اإليجابية  االستراتيجيات  بعض  أن  على  النتائج  معظم  اتفقت  فقد  النتائج  حيث  ومن 

ا بكل من  إيجابياً  ارتبطت  أن  االنفعال  إلى  أشارت  النتائج  أن معظم  األكاديمي، كما  النفسي واألداء  لهناء 

الهناء النفسي ارتبط إيجابياً باألداء األكاديمي، وأن الدراسات لم تهتم بالتأثيرات المباشرة وغير المباشرة  

التأثي لتفسير  المتغيرات  لهذه  بنائياً  الباحثة نموذجاً  الدراسة ولذلك قد اقترحت  رات المباشرة  بين متغيرات 

 وغير المباشرة للتنبؤ باألداء األكاديمي يوضحه الشكل التالي: 
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 استراتيجيات المعرفية لتنظيم االنفعال

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

( النموذج المقترح بين استراتيجيات المعرفية لتنظيم االنفعال )كمتغير مستقل( والهناء النفسي  1شكل )

 )كمتغير وسيط( واألداء األكاديمي ) كمتغير تابع( 

استفادت الباحثة من اإلطار النظري والدراسات السابقة التي تم االطالع عليها في صياغة فروض  كما -

. الدراسة  

 فروض الدراسة: 

توجد عالقة دالة إحصائياً بين استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي واألداء األكاديمي لدي  -1 

 طلبة الجامعة. 

استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي والهناء النفسي لدي طلبة  توجد عالقة دالة إحصائياً بين  - 2

 الجامعة.

 توجد عالقة دالة إحصائياً بين الهناء النفسي واألداء األكاديمي لدي طلبة الجامعة  - 3

توجد فروق دالة إحصائياً في متوسط درجات الهناء النفسي واألداء األكاديمي وفقاً للنوع لدي   - 4

 طلبة الجامعة. 

يوجد تأثيرات مباشرة وغير مباشرة بين مكونات النموذج البنائي بين الهناء النفسي )كمتغير   - 5

وسيط( واالستراتيجيات المعرفية لتنظيم االنفعال )كمتغير مستقل( على معدل األداء األكاديمي  

 )كمتغير تابع(”. 

 الرتكيز االجيايب   إعادة

 التقبل 

 التخطيط 

 إعادة التقييم 

 التقليل من أمهية األحداث السلبية

 لوم الذات

 االجرتار 

 التفكري الكارثي 

 لوم اآلخرين 

 األكادميي األداء   النفسي   اهلناء
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 منهجية الدراسة وإجراءاتها:

الدراسة:   امنهج  على  الحالية  الدراسة  الوصفي،  تعتمد  بين  لمنهج  السببية  العالقات  الستكشاف 

الجامعة،  طلبة  لدي  األكاديمي  واألداء  النفسي  الهناء  من  وكل  االنفعالي  المعرفي  التنظيم  استراتيجيات 

 إضافة إلى دراسة الفروق وفقاً للنوع في متغيري الهناء النفسي واألداء األكاديمي. 

الدراسة:   قوعينة  عينة  على  الدراسة  ) أجريت  بن  389امها  محمد  اإلمام  جامعة  وطالبات  من طالب   )

سعود اإلسالمية بالمملكة العربية السعودية قسم علم النفس خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

الباحثة بفحص االستجابات الواردة من الطالب    2020/2021 تم اجمعهم بطريقة عرضية، حيث قامت 

االستم واستبعدت  والمعدل والطالبات  النوع،  مثل  األساسية  البيانات  ينقصها  التي  أو  المكتملة  غير  ارات 

 التراكمي وفيما يلي وصف لخصائص العينة من حيث النوع: 

 ( 389) ن = ( يوضح توزيع أفراد العينة وفقًا للنوع 1جدول )

 النسبة المئوية  العدد  النوع

 %39.8 155 طالب

 %60.2 234 طالبات 

 %100 389 المجموع

( طالبًا وطالبة من جامعة اإلمام محمد بن  389( أن العينة األساسية تكونت من ) 1يتضح من الجدول ) 

، تتراوح  %60.2( طالبة بنسبة  234و ) %39.8( طالبًا بنسبة 155سعود اإلسالمية، وقد توزعوا على ) 

م النفس بكلية العلوم  السابع بقسم علسنة من المستويات الدراسية من الثالث الى  21، 19أعمارهم ما بين 

 االجتماعية. 

 أدوات الدراسة:

 استمارة جمع البيانات األساسية إعداد/ الباحثة.  -أ

 استبيان االستراتيجيات المعرفية لتنظيم االنفعاالت   إعداد/  كارنيفسكي وآخرون  /  ترجمة الباحثة .  -ب 

 احثة.مقياس الهناء الشخصي. إعداد/ ريف / ترجمة الب -ج

 وقد تم تطبيق األدوات عن طريق تطبيق "جوجل درايف" نظراً للظروف االحترازية وإغالق الجامعات. 

 وفيما يلي وصفا موجًزا لهذه األدوات: 

 استمارة جمع البيانات األساسية  -1

الدراسي،   المستوي  )النوع،  األساسية  بالبيانات  تتعلق  البنود  من  مجموعة  االستمارة  التحصيل  تضمنت 

 الدراسي) األداء األكاديمي(
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 مقياس االستراتيجيات المعرفية لتنظيم االنفعال:  -1

استخدمت الباحثة مقياس االستراتيجيات المعرفية لتنظيم االنفعال، وهو من إعداد كارنيفسكي وآخرون      

(,2007 (Garnefski, et al.  الذين يبلغون أكثر  ويعتمد على أسلوب التقدير الذاتي للراشدين والمراهقين

ن من )13من ) ( عبارة كلها موجبة االتجاه، وتشير كل عبارة إلى ما يفكر فيه الفرد بعد 36( عاًما، ويتكوَّ

 حدوث أحد مواقف الحياة الضاغطة.

من        تتكون  استراتيجية  وكل  االنفعال،  لتنظيم  مختلفة  معرفية  استراتيجيات  تسع  يقيس  المقياس  وهذا 

تشير إلى ما يفكر فيه الفرد، بعد تجربة أحداث المواقف السلبية أو الضاغطة، وتتمثل هذه أربع عبارات، و

من   التقليل  السلبية،  لألحداث  الكارثي  التصور  االجترار،  اآلخرين،  لْوم  الذات،  لوم  في  االستراتيجيات 

والتخطيط، وقامت الباحثة    أهمية األحداث السلبية، إعادة التركيز اإليجابي، إعادة التقييم اإليجابي، التقبل،

 بترجمته وتعريبه. 

 مراحل ترجمة وتعريب المقياس

 مرت عملية ترجمة وتعريب المقياس بالخطوات التالية: 

 ترجمة المقياس األصلي إلى اللغة العربية. -1

إعادة   -2 ذلك عن  اإلنجليزية وأسفر  اللغة  في  والترجمة على متخصصين  المقياس األصلي  عرض 

 صياغة بعض العبارات. 

تطبيق المقياس األصلي والمترجم على عينة من األشخاص الذين يجيدون كل من اللغة اإلنجليزية  -3

واللغة العربية )وهن طالبات المستوي الرابع بقسم اللغة االنجليزية بكلية اللغات والترجمة( وعددهن 

قد بلغت قيمته  يوم، وتم حساب معامل ارتباط سبيرمان بين التطبيقين و  15طالبة( بفاصل زمني    17)

 مما يشير إلى صدق عملية الترجمة.  0.01( وهي قيمة دالة عند مستوي 0.76)

 الخصائص السيكومترية للمقياس من قبل معد المقياس: 

( سلسلةٌ من الدراسات التي أكدت أن 2007-2001أجرت كارنفسكي وآخرون في الفترة ما بين )      

المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات والصدق، حيث تراوحْت قيم معامالُت ألفا للمقاييس الفرعية التسعة  

 ( Kraaij, 2007)  &Garnefski( 0.87-0.75مابين ) 

العاملي   التحليل  نتائُج  )وأسفرْت  بين  تشبُّعاتُها  تراوحْت  عوامل،  تسعة  على  العبارات  تشبع  -0.55عن 

مابين  0.85 التسعة  الفرعية  المقاييس  بين  االرتباط  معامالُت  قيم  تراوحت  فقد  الداخلي  االتِّّساُق  بينما   )

 (. 2012( )في:السيد، عبد المنعم،  0.69-0.80)

االستبيان   وتقنين  بتعريب  الدراسة  هذه  في  الباحثة  اللغة  وقامت  في  متخصصين  على  عرضه  تم  حيث 

 االنجليزية واللغة العربية، ثم التأكد من الخصائص السيكومترية للمقياس.

 الخصائص السيكومترية للمقياس في الدراسة الحالية: 
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 الصدق -1

الكلية  المفردة والدرجة  بين  المقياس؛ من خالل حساب معامل االرتباط  بالتحقق من صدق  الباحثة  قامت 

 : متضمن للمفردة بعد حذف المفردة، والجدول التالي يوضح ذلكللبعد ال

 (  100( يوضح االتساق الداخلي لعبارات مقياس استراتيجيات التنظيم االنفعالي) ن =  2جدول )  

وهي  0.20( يتضح صالحية جميع العبارات، حيث تجاوزت قيمة معامل االرتباط  2بالنظر إلى جدول ) 

 ( عبارة. 34( فقد تم حذفها ليصبح عدد عبارات المقياس )20، 7القيمة المقبولة، فيما عدا العبارة رقم )

ثبات المقياس  -2  

 حساب الثبات للمقياس عن طريق حساب معامل ألفا كرونباخ كما هو موضح في الجدول التالي: تم 

 ( يوضح معامالت ثبات ألفا كرونباخ لثبات مقياس االستراتيجيات المعرفية لتنظيم االنفعال 3جدول )

 ُمعامل ألفا كرونباخ عدد العبارات المتغي ِّرات

 0.677 4 لوم الذات 

 0.676 3 التقبُّل 

 0.729 4 االجترار

 0.620 4 إعادة التركيز اإليجابي 

 0.656 4 التخطيط 

 0.703 4 اإليجابي إعادة التقويم 

 0.568 3 التقليل من أهمية األحداث السلبية

ر الكارثي لألحداث السلبية   0.664 4 التصوُّ

 0.779 4 لوم اآلخرين 

 0.872 18 االستراتيجيات اإليجابية لتنظيم االنفعال 

 0.840 16 االستراتيجيات السلبية لتنظيم االنفعال 

 التركيز علي التخطيط  إعادة التركيز االيجابي  االجترار  التقبل  لوم الذات 

 المفردات 

االرتباط  

بالمجموع  

 المفردات  لمصحح 

االرتباط  

بالمجموع  

 المفردات  المصحح 

االرتباط  

بالمجموع  

 المفردات  المصحح 

االرتباط  

بالمجموع  

 المفردات  المصحح 

االرتباط  

بالمجموع  

 المصحح 

1 0.422 2 0.522 3 0.430 4 0.325 5 0.502 

10 0.565 11 0.416 12 0.578 13 0.265 14 0.422 

19 0.310 20 0.143 21 0.620 22 0.502 23 0.396 

28 0.553 29 0.391 30 0.450 31 0.528 32 0.429 

   لوم األخرين  التفكير الكارثي  التقليل من األحداث السلبية  إعادة التقييم االيجابي 

6 0.486 7 0.136 8 0.359 9 0.630   

15 0.446 16 0.435 17 0.574 18 0.543   

24 0.521 25 0.306 26 0.472 27 0.455   

33 0.510 34 0.308 35 0.403 36 0.702   
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باستخدام معامل ألفا كرونباخ لمقياس االستراتيجيات لتنظيم االنفعال، وقد ( تحقق الثبات  3يوضح جدول ) 

(، وارتفعت القيم في االستراتيجيات اإليجابية  0.779  -0.568تراوحْت قيم معامالت ثبات األبعاد بين )

( التوالي  على  وكانت  المقياس  0.840،  0.872والسلبية،  ثبات  تحقق  إلى  تشير  مقبولة  قيم  وهي   ،)

 ام معامل ألفا كرونباخ.باستخد 

 ( يوضح األبعاد والمفردات النهائية بعد الصدق والثبات 4جدول )

 البنود  األبعاد

 28-19-10-1 لوم الذات 

 29-11-2 التقبل 

 30-21-12-3 االجترار

 31-22-13-4 اعادة التركيز االيجابي 

 32-23-14-5 التركيز علي التخطيط 

 33-24-15-6 إعادة التقييم االيجابي 

 34-25-16 التقليل من االحداث السلبية 

 35-26-17-8 التفكير الكارثي 

 36-27-18-9 لوم االخرين 

مقياس الهناء النفسي   -2  

- Scales of Psychological Wellbeingأعدت عالمة النفس كارول ريف مقياس الهناء النفسي      

PWB; Ryff, 1989)  (The    الذات تقبل  االستقاللية،  على  تركز  التي  الهناء  نظر  وجهة  تبنت  حيث 

واإلمكانات الشخصية وتطورها، وهو يتكون من ستة مقاييس فرعية االستقاللية، والتمكين البيئي ، والنمو 

اإليجابية مع اآلخرين،   والعالقات  والمقياس في شكله األصلي  الشخصي،  الذات،  وتقبل  الهادفة،  والحياة 

( عبارة لكل مقياس فرعي، ثم ظهرت صور عديدة من  20( عبارة موزعين ) 120يتكون المقياس من )

 ( من  18،  42،  54،  84المقياس  المكون  المقياس  الحالية  الدراسة  في  الباحثة  تستخدم  وسوف  عبارة( 

عام  42) ظهر  الذي  من   (Ryff, 2014)(عبارة  العديد  تحقق  وقد   ، فرعية  مقاييس  ستة  علي  موزع 

 :   الباحثين من الكفاءة السيكومترية لهذا المقياس علي عينات مختلفة مثل

1989, 2014)   Ryff ؛Ryff & Keyes,1995  ؛Li, 2014  ؛Gao & Mclellan, 2018 ؛. Al 

Ansari, Bader, 2020  2016؛ خرنوب، فتون  . ) 

 ترجمة وتعريب المقياسمراحل 

 مرت عملية ترجمة وتعريب المقياس بالخطوات التالية: 

 ترجمة المقياس األصلي إلى اللغة العربية -1

عرض المقياس األصلي والترجمة على متخصصين في اللغة اإلنجليزية وأسفر ذلك عن إعادة صياغة -2

 بعض العبارات 

من  -3 عينة  علي  والمترجم  األصلي  المقياس  اإلنجليزية  تطبيق  اللغة  من  كل  يجيدون  الذين  األشخاص 

  17واللغة العربية وهن طالبات المستوي الرابع بقسم اللغة االنجليزية بكلية اللغات والترجمة( وعددهن ) 
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   0.82يوم ، وتم حساب معامل ارتباط سبيرمان بين التطبيقين وقد بلغت قيمته )    15طالبة( بفاصل زمني  

وهو مؤشر قوي علي إلي صدق عملية الترجمة، وقد تم تعديل بدائل   0.01مستوي  ( وهي  قيمة دالة عند  

فيها   أبدي  التي  السابقة  للمرحلة  بدائل وذلك استجابة  بدال من سبعة  بدائل  إلي أربع  المقياس  اإلجابة علي 

 . غالبية العينة استيائهم من كثرة البدائل

 الهناء النفسي ( يوضح البنود الموجبة والسالبة علي مقياس 5جدول )

 البنود السالبة البنود الموجبة  األبعاد

 41 -24 -10 35-21-13-1 االستقاللية

 42-26-15-12 36-23 -3 التمكين البيئي

 28-25-14-5 37-17-2 النمو الشخصي

العالقات اإليجابية مع 

 األخرين

4-7-27-38- 16-18-30 

 39-33-32-9 29-20-6 الحياة الهادفة

 34-19-8 40-31-22-11 الذات تقبل 

 42 العدد الكلي 

 

 الخصائص السيكومترية للمقياس في الدراسة الحالية: 

 الصدق -1

قامت الباحثة بالتحقق من صدق المقياس؛ من خالل حساب معامل االرتباط بين المفردة والدرجة الكلية     

 للبعد المتضمن للمفردة بعد حذف المفردة، والجدول التالي يوضح ذلك: 

 (  100( يوضح االتساق الداخلي لمفردات مقياس الهناء النفسي) ن = 6جدول )

وهي    0.20صالحية جميع المفردات، حيث تجاوزت قيمة معامل االرتباط    ( يتضح6بالنظر إلى جدول )

( فقد تم حذفها ليصبح عدد مفردات المقياس 7،  4،    42،  23،    3القيمة المقبولة، فيما عدا المفردة رقم )

 ( مفردة.37)

 ثانياً: ثبات المقياس 

 تم حساب الثبات للمقياس عن طريق حساب معامل ألفا كرونباخ كما هو موضح في الجدول التالي: 

 النمو الشخصي  البيئيالتمكين  االستقاللية 

العالقات االيجابية مع  

 االخرين 

 تقبل الذات  الحياة الهادفة 

 المفردات 

االرتباط  

بالمجموع  

 المفردات  لمصحح 

االرتباط  

بالمجموع  

 المفردات  المصحح 

االرتباط  

بالمجم 

وع  

المصح 

 ح

المفردا 

 ت

االرتباط  

بالمجموع  

 المفردات  المصحح 

االرتباط  

بالمجم 

وع  

المصح 

 المفردات  ح

االرتباط  

بالمجم 

وع  

المصح 

 ح

a1 .318 a3 .137 a2 .259 a4 .075 a6 .364 a8 .488 

a10 .442 a12 .583 a5 .258 a7 .192 a9 .341 a11 .253 

a13 .322 a15 .581 a14 .505 a16 .448 a20 .628 a19 .499 

a21 .356 a23 .032 a17 .252 a18 .493 a29 .356 a22 .525 

a24 .351 a26 .464 a25 .397 a27 .213 a32 .461 a31 .373 

a35 .300 a36 .216 a28 .436 a30 .421 a33 .249 a34 .509 

a41 .399 a42 -.024- a37 .321 a38 .392 a39 .359 a40 .393 
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 (  100النفسي  )ن =  ( حساب الثبات ألبعاد الهناء 7جدول )

 معامل الفا كرونباخ عدد المفردات  البعد 

 0.642 7 االستقاللية

 0.61 4 التمكين البيئي

 0.638 7 النمو الشخصي 

 0.639 5 العالقات االيجابية مع األخرين

 0.678 7 الحياة الهادفة

 0.721 7 تقبل الذات 

 0.897 37 المقياس ككل 

معامل ثبات ألفا كرونباخ لكل بعد وللمقياس ككل مرتفعة؛ حيث بلغت قيمة  ( أن  7يتضح من الجدول )

( مابين  ككل  والمقياس  المقياس  أبعاد  جميع  على  ألفا  مرتفعة  0.897،  0.61معامل  معامالت  وهي   )

 .ومرضية، مما يدل على ثبات المقياس

لصدق والثبات في ( يوضح المفردات الموجبة والسالبة علي مقياس الهناء النفسي بعد ا8جدول )

 الدراسة الحالية

 البنود السالبة البنود الموجبة  األبعاد

 41 -24 -10 35-21-13-1 االستقاللية

 26-15-12 36 التمكين البيئي

 28-25-14-5 37-17-2 النمو الشخصي

العالقات اإليجابية مع 

 األخرين

27-38- 16-18-30 

 39-33-32-9 29-20-6 الحياة الهادفة

 34-19-8 40-31-22-11 تقبل الذات 

 37 العدد الكلي 

 : النتائج ومناقشتها

" األول:  واألداء    الفرض  االنفعالي  المعرفي  التنظيم  استراتيجيات  بين  إحصائياً  دالة  عالقة  توجد 

والختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام معامل ارتباط بيرسون    الجامعة"  األكاديمي لدي طلبة

 وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي: 

االستراتيجيات المعرفية لالنفعاالت واألداء األكاديمي )ن  ( يوضح نتائج بيرسون للعالقة بين  9جدول ) 

=389 ) 

 االجترار  التقبل لوم الذات  المتغيرات 

اعادة  

التركيز 

 االيجابي 

التركيز 

على  

 التخطيط 

اعادة  

التقييم  

 االيجابي 

التقليل  

من  

االحداث  

 السلبية 

التفكير 

 الكارثي 

لوم  

 اآلخرين 

االساليب  

 االيجابية 

االساليب  

 السلبية 

األداء  

األكاديم 

 ي

 ر

0.009 0.179** 

-

.188-
** 

0.132** 0.144** 0.156** 0,106 *  

-

.0.176

-** 

0.205-
** 

0.191** 

-

.0.189

-** 

 0.001 0.001 0.001 0.001 0.037 0.002 0.005 0.009 0.001 0.001 0.863 الداللة 

الجدول)  - من  وبعد    9يتضح  األكاديمي  األداء  بين  عالقة  وجود  عدم  االستراتيجيات  (  كأحد  الذات  لوم 

االستراتيجيات  األكاديمي وباقي  األداء  بين  توجد عالقة سالبة  بينما  لالنفعاالت،  المعرفي  للتنظيم  السلبية 

التفكير  االجترار،  هي  االستراتيجيات  وهذه  لها  الكلية  والدرجة  لالنفعاالت  المعرفي  للتنظيم  السلبية 

 ( . 0.01ند  مستوي داللة ) الكارثي، لوم اآلخرين وكانت دالة ع
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لالنفعاالت   - المعرفي  للتنظيم  االيجابية  االستراتيجيات  األكاديمي وجميع  األداء  بين  موجبة  توجد عالقة 

والدرجة الكلية لها وهذه االستراتيجيات هي التقبل، التخطيط، إعادة التقييم االيجابي، والتقليل من األحداث 

 ( . 0.01،   0.05مستويات الداللة مابين) السلبية، وقد تراوحت 

 ,Gumora &.Arsenioوتتفق هذه النتائج مع نتائج بعض الدراسات مثل دراسة جومورا وأرسينو )      

( التي أشارت إلي وجود تأثير إيجابي للتنظيم المعرفي االنفعالي علي التحصيل األكاديمي والكفاءة  2002

دراس مع  وأيضا  االكاديمية،  )الذاتية  ولفين  دافيس  أن Davis & Levin ,2012ة  إلى  توصلت  التي   )

توصلت   التعليمية، كما  المعلومات  أفضل  للحصول علي  الذاكرة  تعزز  المعرفي  التقييم  إعادة  استراتيجية 

إلى أن االنفعاالت اإليجابية )االستمتاع، الفخر، األمل( ارتبطت   Cocorada, 2016) دراسة كوكورادا )

دراسة البدارين  اء األكاديمي، بينما ارتبطت االنفعاالت السلبية عكسيا باألداء األكاديمي، وإيجابيا مع األد 

Al-badareen, Ghaleb , 2016)  االنفعالي المعرفي  التنظيم  االستراتيجيات  تنبؤ  إلي  أشارت  التي   )

األكاديمي،   دراسة  بالتحصيل  ) ومع  وأخرون  ( Kwon ; Hanrahan  & A Kupzyk, 2016كون 

ي توصلت إلى وجود عالقة موجبة بين تنظيم العاطفة و بجوانب متعددة من األداء األكاديمي، واتفقت  الت

( وأخرون  كون  بها  قام  أخري  دراسة  أوضحت    (Kwon; Kupzyk & Benton ,2018مع  حيث 

اإلنجاز علي  العاطفة  وتنظيم  السلبية  االنفعاالت  تأثيرات  إلى  المسار  ودراسةتحليالت  وأخرون   ،    أكتر 

Akhter; Iqbal & Noor, 2020)   التي أوضحت أن من يمارسون استراتيجيات إيجابية للتعبير عن )

مشاعرهم   عن  التعبير  يستطيعون  لم  من  بينما  األكاديمي،  التحصيل  من  عالي  مستوي  لديهم  انفعاالتهم 

 .  بطريقة إيجابية أظهروا أداء أكاديميًّا ضعيفًا

إحصائياً بين استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي والهناء النفسي  توجد عالقة دالة    الفرض الثاني: " 

والختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام معامل ارتباط بيرسون وجاءت لدي طلبة الجامعة"  

 النتائج كما يوضحها الجدول التالي: 
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االستراتيجيات المعرفية لالنفعاالت والهناء ( يوضح نتائج اختبار بيرسون للعالقة بين   10جدول ) 

 ( 389النفسي )ن =

 االجترار  التقبل  لوم الذات  المتغيرات  

اعادة  

التركيز  

 االيجابي 

التركيز  

على  

 التخطيط 

اعادة  

التقييم  

 االيجابي 

التقليل من 

االحداث 

 السلبية

التفكير  

 الكارثي 

لوم  

 اآلخرين

االساليب  

 االيجابية 

االساليب  

 السلبية

 ر االستقاللية 

-.0.124* 0.255** 

-

.0.303*

* 

0.056 0.244** 0.270** 0.141** 
-

0.242** 

-

0.241*

* 

0.254** 

-

0.301*

* 

 0.001 0.001 0.001 0.001 0.005 0.001 0.001 0.269 0.001 0.001 0.014 الداللة

التمكين 

 البيئي 

 ر

-0.247** 0.296** 

-

.0.443*

* 

0.126* 0.322** 0.363** 0.180** 

-

.0.407*

* 

-

0.467*

* 

0.342** 

-

0.516*

* 

 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.013 0.001 0.001 0.001 الداللة

النمو 

 الشخصي

 ر

-0.136** 0.254** 
0.195-

** 
0.076 0.245** 0.380** 0.190** 

0.246-
** 

-

0.406*

* 

0.303** 
0.327-

** 

 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.136 0.001 0.001 0.007 الداللة

العالقات  

االيجابية  

مع 

 اآلخرين

 ر

0.234-** 0.338** 
0.343-

** 
0.165** 0.300** 0.326** 0.137** 

0.333-
** 

-

0.458*

* 

0.338** 
0.451-

** 

 0.001 0.001 0.001 0.001 0.007 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 الداللة

الحياة 

 الهادفة 

 ر
0.257-** 0.296** 

0.297-
** 

0.082 0.336** 0.370** .0.142** 
0.325-

** 

0.461-
** 

0.326** 
0.412-

** 

 0.001 0.001 0.001 0.001 0.005 0.001 0.001 0.108 0.001 0.001 0.002 الداللة

 ر تقبل الذات
0.239 -** 0.342** 

0.422-
** 

0.222** 0.276** 0.380** 0.170** 
0.379-

** 

0.403-
** 

0.373** 
0.475-

** 

 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 الداللة

الهناء 

 النفسي

 ر
0.245-** 0.386** 

0.431-
** 

0.161** 0.370** .0.451** 0.206** 
0.415-

** 

0.523-
** 

.0.419** 
0.533-

** 

 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 الداللة

 0.05مستوي       * دالة عند مستوي   0.001** دالة عند                

( عدم وجود عالقة بين النمو الشخصي، والحياة الهادفة كأحد أبعاد الهناء النفسي    10يتضح من الجدول) 

 وبين استراتيجية إعادة التركيز اإليجابي كأحد االستراتيجيات اإليجابية للتنظيم المعرفي لالنفعاالت  

لل   - الكلية  والدرجة  النفسي  الهناء  أبعاد  باقي  بين  موجبة  عالقة  االستراتيجيات  وجود  جميع  وبين  هناء 

التخطيط، إعادة   التقبل،  لها وهذه االستراتيجيات هي  الكلية  المعرفي االنفعالي والدرجة  للتنظيم  اإليجابية 

 التقييم االيجابي، والتقليل من األحداث السلبية .

االستر  - جميع  وبين  الكلية  والدرجة  النفسي  الهناء  أبعاد  جميع  بين  سالبة  عالقة  السلبية  وجود  اتيجيات 

التفكير  االجترار،   ، الذات  لوم  هي  االستراتيجيات  وهذه  لها  الكلية  والدرجة  االنفعالي  المعرفي  للتنظيم 

 ( .0.01،  0.05الكارثي، ولوم اآلخرين وقد تراوحت جميع مستويات الداللة مابين) 

     ( سيد  دراسة  إليه  توصلت  ما  مع  النتيجة  عالقة  2019تتفق  وجود  حيث  الذاتي (  الهناء  بين  موجبة 

الذاتي  الهناء  بين  سالبة  عالقة  ووجود  االنفعال،  لتنظيم  التكيفية  المعرفية  لالستراتيجيات  الكلية  والدرجة 

بانهي وآخرون   لتنظيم االنفعال، ومتفقة مع دراسة  التكيفية  المعرفية غير  الكلية لالستراتيجيات  والدرجة 

(Panahi, et al., 2016أ أوضحت  التي  بالتخطيط، (  يتأثر  العليا  الدراسات  لطالب  النفسي  الهناء  ن 

والقبول.   المنظور،  ووضع  الذات،  ولوم  اآلخرين،  على  اللوم  وإلقاء  التقييم،  وإعادة  والكوارث، 

بنسبة   تنبأت  التخطيط  فيرذليتي  41واستراتيجية  دراسة  مع  أيضا  النتيجة  وتتفق  النفسي،  الهناء  من   %
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 ( مع Verzeletti , et al.,2016وآخرون  إيجابياً  مرتبط  النفسي  الهناء  أن  إلى  أشارت  التي   )

 استراتيجيات التنظيم المعرفي اإليجابية وسلبياً مع االستراتيجيات السلبية  

وترى الباحثة أن هذه النتيجة منطقية حيث إن الشعور باالنفعاالت اإليجابية واستخدام االستراتيجيات       

لتنظيم  اإليجابية  االستراتيجيات    المعرفية  وهذه  عامة،  بصفة  النفسي  بالهناء  الفرد  يشعر  االنفعاالت 

إعادة   والتعايش معها، و  للخبرات واألحداث  التقبل  تتمثل في  الطلبة  التي يستخدمها  اإليجابية لالنفعاالت 

اإليج  التقييم  إعادة  واستراتيجية  السارة،  غير  الخبرات  وتجاهل  السارة  للخبرات  اإليجابي  ابي التركيز 

غير   السلبية  األحداث  من  التقليل  والمتعة،  بالهدوء  للشعور  السارة  غير  الخبرات  من  االستفادة  ومحاولة 

السارة بحيث يري الطالب الخبرات من منظور آخر إيجابي ومقارنتها بخبرات ومواقف أخري قد تكون  

عاالت تساعد الطلبة علي الشعور  أكثر خطورة، ومن ثم فهذه االستراتيجيات المعرفية اإليجابية لتنظيم االنف

باالستمتاع بالحياة والسعادة واالستقرار النفسي وبالتالي بالهناء النفسي وأبعاد ومن هذه األبعاد  االستقاللية  

وهي قدرة الفرد علي اتخاذ قرارته دون تأثير من اآلخرين، والتمكين البيئي الذي يتمثل في السيطرة علي 

يتناسب مع قدراته، و القدرة علي إقامة عالقات جيدة مع اآلخرين والحفاظ علي   بيئته التي يعيش فيها بما

المعدل  ارتفاع  وبالتالي  التعليم  بمتعة  الطالب  يشعر  مما  الجامعة  وخارج  داخل  اإلنسانية  العالقات 

هو  وهذا  لألفضل  المستمر  والتغير  إمكاناته  تطوير  علي  الطالب  قدرة  وهو  الشخصي  النمو  األكاديمي، 

وتقبل  جو اإليجابية،  بالصحة  يرتبط  وقائي  تأثر  له  وهذا  للحياة  وهدف  معني  ووضع  الجيدة،  الحياة  هر 

الكلية   الدرجة  عامة  وبصفة  الذات  لتحقيق  النفسية  الصحة  مجال  في  مهم  الجانب  هذا  ويعتبر  الذات 

 لالستراتيجيات اإليجابية تؤدي إلي الهناء النفسي وأبعاده .

السياق         نفس  الذات،  وعلي  لوم  مثل  االنفعاالت  لتنظيم  السلبية  المعرفية  االستراتيجيات  أن  تبين  فقد 

 االجترار، التفكير الكارثي، ولوم اآلخرين قد ارتبطت بعالقة سالبة مع الهناء النفسي وأبعاده المختلفة.

كل من النمو    في حين أوضحت النتائج عدم وجود عالقة بين استراتيجية إعادة التركيز اإليجابي وبين    

أكثر  يرتبط  الشخصي  النمو  أن  إلى  يرجع  وقد  النفسي  الهناء  أبعاد  كأحد  الهادفة  والحياة  الشخصي 

أكثر  ارتبط  الهادفة  الحياة  بعد  وأيضا  اإليجابي،  التقييم  إعادة  استراتيجية  أهمها  أخرى  باستراتيجيات 

 باستراتيجية التركيز علي التخطيط. 

الثالث: " الجامعة توجد عالقة    الفرض  طلبة  لدي  األكاديمي  واألداء  النفسي  الهناء  بين  إحصائياً  دالة 

والختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام معامل ارتباط بيرسون وجاءت النتائج كما يوضحها  "

 الجدول التالي: 

 ( 389=( يوضح نتائج بيرسون للعالقة بين الهناء النفسي واألداء األكاديمي )ن   11جدول ) 

 االستقاللية المتغيرات

التمكين 

 البيئي

النمو 

 الشخصي

العالقات  

االيجابية مع  

 اآلخرين 

الحياة  

 تقبل الذات  الهادفة 

الهناء  

 النفسي

األداء  

 األكاديمي 

 ر
0.066 

0.280*

* 

0.194*

* 
0.218** 

0.221*

* 

0.178*

* 

0.247*

* 

 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.195 الداللة
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  ( الجدول  من  الهناء    11يتضح  أبعاد  وجميع  األكاديمي  األداء  بين  إحصائياً  دالة  موجبة  عالقة  وجود   )

 ( .0.01النفسي والدرجة الكلية للهناء، فيما عدا بعد االستقاللية، وكانت مستويات الداللة عن مستوى )

 ,Choi.; Lee; Yoo, & Koدراسة شوي وأخرون )تتفق هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات مثل      

كوريا 2019 أطفال  لدي  النفسي  والهناء  األكاديمي  التحصيل  بين  موجبة  عالقة  وجود  أظهرت  التي   )

  2019ة وانج ولي )الجنوبية وعندما يرى األطفال أن والديهم ومعلميهم أكثر إنصافًا فيزداد الهناء، ودراس

Wang,  Li & حيث كان الهناء النفسي له تأثير كبير على األداء األكاديمي لطالب المدارس االبتدائية )

 & Manzoor , Adeela; Siddique, Aisha; Riaz , Farahواإلعدادية ، ودراسة منزو وآخرون  

Riaz, Ayesha ,2014)  والتحصي الهناء  بين  موجبة  عالقة  وجود  أظهرت  األكاديمي،  (  ودراسة ل 

 ( التي توصلت إلى وجود عالقة موجبة بين الهناء الذاتي والطموح واإليثار 2020الخطيب، والقرعاوي )

(    Gasco,et al ,2014بينما اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع ما أظهرته دراسة جاسكو, وآخرون )     

ومع نتيجة دراسة بوكر وأخرون  ،  الهناء النفسيحيث إن الطالب المتفوقين دراسياً ينخفض لديهم مستوى  

Bücker.; Nuraydin.; Simonsmeier.; Schneider & Luhmann, 2018)  التي أشارت إلى )

النفسي ، وأن  الهناء  انخفاض مستوى  إلى  بالضرورة  المنخفض ال يظهرون  التحصيل  ذوي  أن الطالب 

 النفسي.   الطالب المتفوقين ال يظهرون مستويات عالية من الهناء

والرضا       واالستمتاع  بالمتعة  الطلبة  الحياة وشعور  إن جودة  النتيجة حيث  هذه  منطقية  الباحثة  وترى 

يظهرون   الطلبة  أن  األكاديمي،  واألداء  التعليم  على  كبير  تأثير  له  الجامعة  في  النفسي  والهناء  والسعادة 

المتعلم   ويقبل  فعال،  بشكل  والمعلمين  األصدقاء  مع  لتحقيق  تفاعلهم  والسعي  بالنفس  بالثقة  فيشعر  ذاته 

أهدافه والعمل على النمو المستمر لتطوير شخصيته وبالتالي التخطيط ألوقات المذاكرة وعندما يتوفر لدي 

بالرضا ينعكس كل هذا إيجابياً   بالدراسة والشعور  المتعلم الجامعي بيئة أكاديمية تجعله يشعر باالستمتاع 

 علي أدائه األكاديمي. 

توجد فروق دالة إحصائياً في متوسط درجات الهناء النفسي واألداء األكاديمي وفقاً  الفرض الرابع : "

وللتحقق من هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار )ت( إليجاد الفروق في " للنوع لدي طلبة الجامعة

 :لكالهناء النفسي واألداء األكاديمي عن الذات وفقاً للنوع والجدول التالي يوضح ذ 

 ( 389( يوضح الفروق في متوسط الهناء النفسي واألداء األكاديمي وفقا للنوع )ن =   12جدول )  

 المتوسط ن النوع المتغيرات              

االنحراف 

 المعياري 
 د.ح ت

مستوي 

 الداللة

 3.142 19.52 155 طالب االستقاللية
-3.525 387 .000 

 3.481 20.74 234 طالبات 

 2.472 10.98 155 طالب التمكين البيئي
-3.532 387 .000 

 2.681 11.93 234 طالبات 

 2.993 19.71 155 طالب النمو الشخصي
-7.968 387 .000 

 3.138 22.25 234 طالبات 

العالقات  

االيجابية مع  

 اآلخرين 

 3.139 14.32 155 طالب

 طالبات  006. 387 2.794-
234 15.26 3.425 
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 3.651 20.48 155 طالب الحياة الهادفة
-4.797 387 .000 

 3.292 22.22 234 طالبات 

 3.732 19.84 155 طالب تقبل الذات 
-2.935 387 .004 

 4.351 21.09 234 طالبات 

 15.036 104.85 155 طالب الهناء النفسي 
-5.517 387 .000 

 15.316 113.50 234 طالبات 

 األكاديمياألداء 
 651652. 3.91313 155 طالب

-6.476 387 .162 
 613924. 4.33509 234 طالبات 

 : ( ما يلي12يتضح من الجدول ) 

- ( النوع  إلي  تعزي  الكلية  والدرجة  النفسي  الهناء  أبعاد  درجات  متوسط  في  إحصائيًا  دالة  فروق  وجود 

 الفروق لصالح الطالبات .(  وكانت 0.01الطالب/ الطالبات( عند مستوي داللة ) 

)الطالب/   - النوع  إلى  يعزي  األكاديمي  األداء  درجات  متوسط  في  إحصائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم 

 الطالبات( 

بالنسبة لوجود فروق في متوسط درجات الهناء النفسي وأبعاده بين الطالب والطالبات وكلها دالة لصالح -

 الطالبات.

نتيج       النتيجة مع  (، ودراسة التميمي، & Wang,  Li  2019وانج ولي )ة دراسة كل من  اتفقت هذه 

(   حيث كان الهناء لدي اإلناث أعلى من الهناء لدى الذكور، ودراسة صالحة وآخرون  2019وناصر ) 

(Salleha & Mustaffa, 2016 النوع في النمو الشخصي، العالقات ( التي أظهرت وجود فروق وفقاً 

وأ  اآلخرين،  مع  بعدي  اإليجابية  في  فروق  التوجد  بينما  اإلناث،  لصالح  الذات  وقبول  الحياة،  هداف 

 االستقاللية والكفاءة البيئية. 

      ( وآخرون  فيرذليتي  من  كل  دراسة  نتيجة  مع  النتيجة  اختلفت   ; Verzeletti ; Zammunerبينما 

Galli & Agnoli. ,2016  للنوع وفقاً  النفسي  الهناء  في  فروق  وجود  أظهرت  التي  الذكور (  لصالح 

وآخرون   منزو   ,Manzoor , Adeela; Siddique, Aisha; Riaz , Farah & Riazودراسة 

Ayesha ,2014)  ،األوالد لصالح  والفتيات  األوالد  بين  النفسي  الهناء  في  فروق  وجدت  ودراسة   ( 

ور، ( التي أوضحت عدم وجود فروق في الهناء تعزى للنوع الصالح الذك2020الخطيب، والقرعاوي ) 

 ( التي لم تجد فروق في االزدهار النفسي وفق متغير النوع . 2019ودراسة العبيدي ) 

البيئة   داخل  بأوقاتهن  واالستمتاع  حياتهن  عن  بالرضا  بالشعور  يتمتعن  الطالبات  أن  إلي  ذلك  يرجع  قد 

ي خاصة  أهداف  لهن  وأن  باالستقاللية  والشعور  واألساتذة  األصدقاء  مع  التفاعل  حيث  سعون  الجامعية 

 لتحقيقها وتطوير الذات وبالتالي الشعور بالذات اإليجابية والثقة بالنفس.

بالنسبة لعدم وجود فروق دالة إحصائيًا في متوسط درجات األداء األكاديمي يعزى إلي النوع )الطالب/    -

 الطالبات(.
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سعود اإلسالمية من   قد يرجع هذا إلى أن الطالب والطالبات من جامعة واحدة وهي جامعة اإلمام محمد بن

قسم علم النفس وأن األساتذة يتبعون نفس طرق واستراتيجيات التدريس في الشطرين شطر الطالب  

 .وشطر الطالبات ولذلك أوضحت النتائج عدم وجود فروق في األداء األكاديمي

النفسي   الفرض الخامس:"يوجد تأثيرات مباشرة وغير مباشرة بين مكونات النموذج البنائي بين الهناء

)كمتغير وسيط( واالستراتيجيات المعرفية لتنظيم االنفعال )كمتغير مستقل( على معدل األداء األكاديمي  

 )كمتغير تابع(”. 

األداء   معدل  على  والوسيطة  المستقلة  للمتغيرات  المباشرة  وغير  المباشرة  التأثيرات  من  وللتحقق 

ب  في  المتغيرات  هذه  بإدراج  الباحثة  قامت  برنامج  األكاديمي،  وباستخدام  المقترح،  النموذج  ارامترات 

(Amos - 22( وقد كشف تحليل المسار عن أفضل نموذج يطابق البيانات ويوضح شكل )تقديرات  2 )

 المسار التخطيطي ألفضل نموذج لتحليل المسار بين متغيرات الدراسة كما يلي: 

 

الهناء النفسي بين تأثير االستراتيجيات على  ( مؤشرات جودة مطابقة تحليل المسار لتوسط   2شكل )

 معدل األداء األكاديمي مع بيانات العينة األساسية 

(  13ويتضح من الشكل السابق مدى جودة النموذج ومطابقته لبيانات الدراسة الحالية، ويوضح الجدول )  

 نموذج البنائي. التأثيرات المباشرة وغير المباشرة الموجبة والسالبة وداللتها االحصائية في ال
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( التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لالستراتيجيات على الهناء النفسي ومعدل األداء   13جدول )

 األكاديمي 

 المتغيرات
 التأثيرات المباشرة 

 الهناء  لوم اآلخرين  التقبل  التقييم  االجترار التخطيط  لوم الذات 

 الهناء النفسي 
-.0.226 

** 

0.114 

* 

-.0.203 

** 

0.312 

** 

0.156 

** 

-0.286 

** 
0.000 

المعدل 

 األكاديمي 
0.111 * 0.000 

-0.172 

** 

0.000 0.000 0.000 0.208 

** 

 المتغيرات
 التأثيرات غير المباشرة 

 الهناء  لوم اآلخرين  التقبل  التقييم  االجترار التخطيط  لوم الذات 

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 الهناء النفسي 

المعدل 

 األكاديمي 

-.0.047 

** 

 

*0.024 

-.0.042 

** 
0.065** 0.033** 

-.0.060 

** 
0.000 

 ( 0.01(           ** دال عند مستوى )0.05* دال عند مستوى )

 وعلى ضوء الجدول السابق يتضح ما يلي: 

(، كما يؤثر لوم الذات  0.01)يؤثر لوم الذات تأثيًرا سالب مباشر على الهناء النفسي عند مستوى داللة  -

(، بينما يؤثر لوم الذات تأثير  0.05تأثير موجب مباشر على معدل األداء األكاديمي عند مستوى داللة )

 ( . 0.01سالب غير مباشر على معدل األداء األكاديمي عند مستوى داللة ) 

النفسي عند مستوى دالل- الهناء  تأثيًرا موجبًا مباشًرا على  التخطيط  التخطيط  0.05ة )يؤثر  يؤثر  (، كما 

 (. 0.05تأثير موجب غير مباشر على معدل األداء األكاديمي عند مستوى داللة ) 

(، كما يؤثر االجترار 0.01يؤثر االجترار ت تأثيًرا سالبًا مباشًرا على الهناء النفسي عند مستوى داللة )-

مستوى   عند  األكاديمي  األداء  معدل  على  مباشر  سالب  ) تأثير  تأثير  0.01داللة  االجترار  يؤثر  بينما   ،)

 (. 0.01سالب غير مباشر على معدل األداء األكاديمي عند مستوى داللة ) 

(، بينما يؤثر التقييم تأثير  0.01يؤثر التقييم تأثيًرا موجبًا مباشًرا على الهناء النفسي عند مستوى داللة ) -

 (. 0.01توى داللة ) موجب غير مباشر على معدل األداء األكاديمي عند مس 

(، بينما يؤثر التقبل تأثير  0.01يؤثر التقبل تأثيًرا موجبًا مباشًرا على الهناء النفسي عند مستوى داللة ) -

 (. 0.01موجب غير مباشر على معدل األداء األكاديمي عند مستوى داللة ) 

دال- مستوى  عند  النفسي  الهناء  على  مباشًرا  سالبًا  تأثيًرا  اآلخرين  لوم  )يؤثر  لوم  0.01لة  يؤثر  بينما   ،)

 (. 0.01اآلخرين تأثير سالب غير مباشر على معدل األداء األكاديمي عند مستوى داللة ) 

 (. 0.01يؤثر الهناء النفسي تأثيًرا موجبًا مباشًرا على معدل األكاديمي عند مستوى داللة ) -

اإليجابية        االستراتيجيات  أن  يالحظ  فإنه  النتائج  هذه  ضوء  مثل    وعلي  االنفعاالت  لتنظيم  المعرفية 

األداء  علي  ايجابي  مباشر  وغير  النفسي  الهناء  علي  إيجابيٌّ  مباشر  تأثير  لها  التقبل،  التقييم،  التخطيط، 
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لديهم   لتنظيم االنفعاالت يكون  المعرفية  لديهم  االستراتيجيات اإليجابية  الذين  الطلبة  أن  األكاديمي، حيث 

يزيد من األداء األكاديمي لديهم  وبالتالي فإن االستراتيجيات اإليجابية المعرفية الهناء النفسي مرتفعًا مما  

وتفسر   النفسي،  الهناء  خالل  من  األكاديمي  األداء  علي  مباشر  غير  إيجابيًّا  تأثيًرا  لها  االنفعاالت  لتنظيم 

من  تمكنهم  المعرفية  اإليجابية  االستراتيجيات  الطلبة  استخدام  عند  بأنه  ذلك  في   الباحثة  انفعاالتهم  تنظيم 

لدى  النفسي  بالهناء  الشعور  من  تزيد  اإليجابية  االستراتيجيات  هذه  يجعل  مما  بها  يمرون  التي  المواقف 

وبالتالي   الشخصي  الذات والعالقات اإليجابية مع االخرين والنمو  تقبل  الطلبة والمتمثل في االستقاللية ، 

األ األداء  علي  إيجابيًاً  يؤثر  النفسي  دراسة  الهناء  مع  يتفق  وهذا  )كاديمي  الحسين  التي  2019سيد،   )

كما أن    توصلت لوجود عالقة موجبة بين الهناء وبعض االستراتيجيات المعرفية التكيفية لتنظيم االنفعال،

( أثبتوا أن هناك بعض االستراتيجيات  Natalio & et.al., 2020)   Extremera ,أكستريميرا وأخرون

  Panahiاإليجابية المعرفية لتنظيم االنفعاالت لها عالقة موجبة بالهناء النفسي ، دراسة بانهي وأخرون  

;Md Yunusb & Panahic , 2016)    وجدت تأثير إعادة التقييم اإليجابي والتقييم والتقبل والتخطيط )

 العليا . على الهناء النفسي لطالب الدراسات 

يؤثر كل من االجترار و لوم اآلخرين تأثيًرا سالبًا مباشًرا على الهناء النفسي، بينما يؤثران تأثيراً سالباً    -

إليه   ماتوصل  مع  يتفق  وهذا  األكاديمي  األداء  معدل  على  مباشر  )غير  الحسين  بعض  2019سيد،  أن   )

ا عالقة سالبة بالهناء حيث يلجأ بعض الطلبة إلي  االستراتيجيات المعرفية غير التكيفية لتنظيم االنفعال له 

التفكير المستمر للخبرات السيئة التي مر بها وعدم تحمل المسؤولية وأن المسؤولية تقع علي اآلخرين لما 

تعرض له من خبرات غير سارة مما يؤدي بهم لعدم الرضا عن التعليم وعن البيئة التعليمية وبالتالي يتأثر  

 سلباً غير مباشر باستراتيجيتي االجترار ولوم االخرين من خالل الهناء النفسي   األداء األكاديمي

-  ( داللة  مستوى  عند  األكاديمي  المعدل  على  مباشر  تأثير موجب  النفسي  الهناء  أن  0.01يؤثر  حيث   .)

تعتبره ريف   وبالتالي    Ryffالهناء  حياته  الفرد عن  لرضا  السلوكية  المؤشرات  من  عبارة عن مجموعة 

كل  رضا عن نوع التعليم والبيئة التعليمية ومن ثم ارتفاع األداء األكاديمي  وهذا يتسق مع نتائج دراسة  ال

( وأخرون  شوي  بين Choi.; Lee; Yoo, & Ko, 2019من  إيجابية  عالقة  لوجود  توصلت  التي   )

( & Wang,  Li  2019وانج ولي )، ودراسة  التحصيل األكاديمي والهناء النفسي ألطفال كوريا الجنوبية

المدارس  وطالب  االبتدائية  المدارس  لطالب  األكاديمي  األداء  على  كبير  تأثير  له  النفسي  الهناء  حيث 

 ( وجود عالقة إيجابية بين االزدهار النفسي وأداء الطلبة .2019اإلعدادية،  دراسة العبيدي ) 

 بحوث مقترحة:  

 م النفس منها: تقترح الباحثة بعض الدراسات استكماال لهذا المجال في عل

 دراسة نفس المتغيرات على بيئات ومراحل دراسية مختلفة. -

فاعلية برنامج ارشادي لتنمية الهناء النفسي وأثره على األداء األكاديمي لدى طلبة   -

 الجامعة.
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Abstract: 

The current study aimed to reveal the relationship between cognitive emotion regulation 

strategies, psychological well-being and academic performance among university students, 

and to verify the constructivist model that explains the direct and indirect effects of cognitive 

emotion regulation strategies, psychological well-being and academic performance. The study 

sample consisted of (389) male and female students, distributed into (155) male students and 

(234) female students from Imam Muhammad bin Saud University. The results revealed a 

negative relationship between academic performance and some negative cognitive emotion 

regulation strategies such as rumination, catastrophic thinking, blaming others, and there was 

a positive relationship between academic performance and all positive cognitive emotion 

regulation strategies and the total degree. And there was no relationship between personal 

growth and a purposeful life as one of the dimensions of psychological well-being, and 

between the positive refocusing strategy as one of the positive cognitive emotion regulation 

strategies. The results also reached to a causal model that explains the causal relationships 

between cognitive emotion regulation strategies, psychological well- being and academic 

performance among university students. 

 

Keywords: cognitive emotion regulation strategies, psychological well-being, 

academic performance 
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