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د .آمنة حكمت خصاونة

التنظيم االنفعالي وعالقته بالتفكير اإليجابي لدى طلبة جامعة اليرموك

امللخص
هدف هذه الدرا�سة الك�شف عن م�ستوى التنظيم االنفعايل
وعالقته بالتفكري الإيجابي لدى طلبة جامعة الريموك .ولتحقيق
�أهداف الدرا�سة ،ا�ستخدم مقيا�س التنظيم االنفعايل من �إعداد
جارنيف�سكي وكرايج ( ،)Garnefski & Kraaij, 2007واملرتجم من
الباحثة ،ومقيا�س التفكري الإيجابي املُع ّد من قبل �إجنرام ووي�سكني،
واملرتجم من الوقاد ( .)2012تكونت عينة الدرا�سة من ()986
طالب ًا وطالبةً� .أظهرت النتائج �أن م�ستوى التنظيم االنفعايل لدى
الطلبة ككل جاء مب�ستوى تقييم متو�سط ،و�أن م�ستوى التفكري
الإيجابي جاء مب�ستوى تقييم متو�سط ،كما �أ�شارت النتائج �إىل
عدم وجود فرق يف م�ستوى التنظيم االنفعايل ،وم�ستوى التفكري
الإيجابي تبع ًا الختالف متغريات اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،وال�سنة
الدرا�سية ،ووجود عالقة ارتباطية بني التنظيم االنفعايل ،والتفكري
الإيجابي لدى الطلبة.
الكلمات املفتاحية :التنظيم االنفعايل ،التفكري الإيجابي.

Abstract:
This study sought to reveal emotional regulation
and its relationship with positive thinking among
Yarmouk University students. To achieve the objectives
of the study, the scale of emotional regulation by
Garnefski & Kraaij (2007) was used and translated by
the researcher. Moreover, the scale of positive thinking
prepared by Ingram and Weskney and translated by
al-Waqad (2012) was also used. The sample of the
study consisted of 986 male and female students. The
results showed that the level of emotional organization
among students as a whole was moderate, and the
level of positive thinking was moderate as well. The
results indicated that there were no differences in the
level of emotional regulation and the level of positive
thinking due to the variables of gender, specialization,
and academic year. There was a correlation between
emotional regulation and positive thinking among
students.
Keywords: Emotional Regulation, Positive
Thinking.

مقدمة
يواجه الفرد يف حياته العديد من املواقف ال�ضاغطة،
والتي ي�صاحبها انفعاالت متنوعة قد ت�ؤثر فيه وعلى الآخرين،
�أو قد ُت�ستثار انفعاالته يف موقف ما ،ويختلف الأفراد يف كيفية
تعاملهم مع املواقف االنفعالية التي يواجهونها ،كما يختلفون يف
�شدة ا�ستجاباتهم االنفعالية وتعبرياتهم للمواقف تبع ًا للمهارات
واال�سرتاتيجيات واخلربات التي ميتلكونها ،والتجارب التي مروا
بها.
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وتعد االنفعاالت من �رضوريات احلياة اليومية للفرد ،فهي
تقوده وتوجه قدراته وتتحكم بقراراته ،لذلك ف�إن من ال�رضوري
كاف من املهارات واال�سرتاتيجيات التي تهدف �إىل
جداً توافر قدر ٍ
م�ساعدته يف تنظيم انفعاالته وردود �أفعاله يف تلك املواقف الناجتة
من تفاعله وتوا�صله مع الآخرين والبيئة املحيطة به ،ويتم ك�سب
هذه املهارات واال�سرتاتيجيات يف �سياق الأ�رسة كونها املدر�سة
االجتماعية الأوىل يف حياة الفرد ،وتعليمه الكفاءات الوجدانية
واملهارات االنفعالية ،ومن هنا ظهر م�صطلح التنظيم االنفعايل
(.)Chang, Schwartz, Dodge & Mcbridge, 2003
ولقد حظي مفهوم التنظيم االنفعايل على قدر كبري من
االهتمام يف جمال علم النف�س الرتبوي املعريف ،وهو من املفاهيم
احلديثة يف املجال االنفعايل؛ فالتنظيم االنفعايل عبارة عن عملية
معقدة ت�شمل ا�ستخدام جمموعة من ا�سرتاتيجيات التنظيم العاطفي
من قبل الفرد ،و ُت�سمى �أي�ض ًا با�سرتاتيجيات الت�أقلم ،ويف الواقع،
تت�شكل هذه اال�سرتاتيجيات من خالل الأعمال املنجزة التي يقوم
بها الفرد بوعي �أو الوعي ،والتي ت�ؤثر على اال�ستجابة العاطفية لدى
الفرد ب�شكل �سلبي �أو �إيجابي (Skinner, Kindermann, & Furrer,
.)2009
وهناك العديد من التعريفات التي تناولت التنظيم االنفعايل،
عرفه �إيزينبريغ وموري�س ()Eisenberg & Morris, 2002: 190
�إذ ّ
ب�أنه“ :عملية جتربة وتعديل خمتلف امل�ستويات ،و�شدة احلاالت
االنفعالية الداخلية ،والعمليات الف�سيولوجية وال�سلوكية واملحفزة
وعرفه جرو�س ( )Gross, 2002: 282ب�أنه“ :العمليات
املقابلة لها”ّ .
التي حتدث عندما يحاول الفرد �أن ي�ؤثر يف نوع �أو كمية االنفعال
الذي يتعر�ض له ،وكيفية التعبري عن ذلك االنفعال”.
�أما جرو�س وثومب�سون ()Gross & Thompson, 2007: 6
فقد عرفا التنظيم االنفعايل ب�أنه“ :عمليات الهدف املوجه التي
تعمل على الت�أثري على �شدة ومدة ونوع االنفعال الذي يختربه
الفرد ،وي�سمح التنظيم االنفعايل باملرونة يف اال�ستجابة العاطفية،
وان�سجام الفرد امل�ؤقت ،ف�ض ًال عن �أهداف الفرد الأخرى على املدى
الطويل يف �أي موقف معني”.
وبناء على ما �سبق من تعريفات ،فيمكن تعريف التنظيم
ً
االنفعايل ب�أنه :تلك العمليات التي تتطلب جهداً واعي ًا لبدء
وتعديل واحلفاظ على اال�ستجابات العاطفية من �أجل االنخراط يف
اال�سرتاتيجيات ال�صحية لإدارة املواقف غري املريحة عند ال�رضورة،
وقد ي�شمل التنظيم انفعاالت الآخرين وكذلك انفعاالت الفرد نف�سه.
ويت�ضمن التنظيم االنفعايل على حد �سواء ا�سرتاتيجيات الوعي
والالوعي التي تهدف �إىل زيادة ،واحلفاظ على� ،أو تقليل ردود الفعل
العاطفية ،وت�ؤثر هذه اال�سرتاتيجيات يف االنفعاالت التي يختربها
الفرد ،ومتى وكيف يختربها (.)Gross, 2002
وهناك جمموعة متنوعة من اال�سرتاتيجيات التي ُوجدت
لعمليات التنظيم االنفعايل ،فعلى �سبيل املثال اقرتح جرو�س
( )Gross, 2002منوذج ًا يحدد عملية كيفية تنظيم االنفعاالت
التي حت�صل من خالل عملية �أطلق عليها عملية “توليد العواطف”.
وتت�ضمن هذه العملية خم�س ا�سرتاتيجيات ،وهي على النحو الآتي
(:)Lewis, Haviland-Jones & Barrett, 2008
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● ●�أوالً :ا�سرتاتيجية اختيار املوقف :وهي اال�سرتاتيجية الأكرث
تطلع ًا للتنظيم االنفعايل ،وينطوي هذا النوع من التنظيم االنفعايل
على اتخاذ الإجراءات التي جتعلها حمتملة �أكرث �أو �أقل �إىل ح ّد �أن
ينتهي الفرد يف موقف يتوقع �أن يثري فيه انفعاالت مرغوب فيها �أو
غري مرغوب فيها ،ويتطلب اختيار املوقف فهم اخل�صائ�ص املحتملة
للموقف ،واال�ستجابات االنفعالية املتوقعة لهذه اخل�صائ�ص ،وهناك
�إدراك متزايد ملدى �صعوبة احل�صول على مثل هذا الفهم.
● ●ثانياً :ا�سرتاتيجية تعديل املوقف :ت�شري هذه اال�سرتاتيجية
�إىل تعديل البيئات املادية اخلارجية مبا�رش ًة لتغيري ت�أثريها
االنفعايل ،و ُي�شار �إىل هذا النوع من اال�سرتاتيجيات با�سم املواجهة
التي تركز على امل�شكلة �أو ال�سيطرة الأولية على املوقف .فعلى �سبيل
املثال ،الفرد الذي يقع يف زلة اجتماعية قد يحولها �إىل مزحة،
�أي�ض ًا الفرد الذي ي�شاهد برنامج مزعج على التلفاز قد يقوم ب�إطفائه
واخلروج للتنزه ،وذلك لتغيري تلك اال�ستجابات االنفعالية ال�سلبية
�إىل �إيجابية.
● ●ثالثاً� :إ�سرتاتيجية ن�رش الإنتباه :ت�شري هذه الإ�سرتاتيجية �إىل
كيف ميكن للأفراد توجيه انتباههم يف موقف معني من �أجل الت�أثري
على ا�ستجاباتهم االنفعالية .وهناك نوعان لهذه الإ�سرتاتيجية،
وهما :النوع الأول هو الإلهاء ،ي�شري �إىل تركيز االهتمام على جوانب
خمتلفة من املوقف� ،أو حتريك االنتباه بعيداً عن املوقف متاماً ،وقد
ينطوي الإلهاء �أي�ض ًا على تغيري الرتكيز الداخلي ،كما هو احلال
عند تذكر الأفراد �أفكار �أو ذكريات تتعار�ض مع حالة عاطفية غري
مرغوب فيها� .أما النوع الثاين فهو الرتكيز ،ويت�ضمن لفت االنتباه
�إىل امليزات العاطفية من هذا املوقف ،بالإ�ضافة �إىل توجيه االنتباه
ب�شكل متكرر �إىل انفعاالت الفرد وعواقبها.
● ●رابعاً� :إ�سرتاتيجية التغيري املعريف :ت�شري هذه الإ�سرتاتيجية
�إىل كيف يعيد الفرد تقييم معنى املوقف ومدى تغريه يف الطريقة
التي يغري من ت�أثريه العاطفي؛ �أي �إعطاء معنى معرفي ًا للموقف،
ويتم عن طريق تغيري طريقة تفكري الفرد حول املوقف� ،أو حول قدرة
الفرد على �إدارة املطالب التي متثله ،ويوجد �شكل واحد من التغيري
املعريف الذي تلقى اهتمام ًا خا�صاً ،وهو �إعادة التقييم املعريف،
وهي عملية �إعادة الفرد لتقييمه املعريف ال�ستنتاج وفهم االنفعال
واملخاوف املحتمل حدوثها من ذلك املوقف من �أجل التخفيف من
ت�أثريها ،كما تنطوي على اختيار واحد من عدد من البدائل املمكنة،
والأكرث �إيجابية ،وتف�سرياً للموقف ،وحتدث يف وقت مبكر.
● ●خام�ساً :ا�سرتاتيجية تغيري اال�ستجابة :ت�صف هذه
اال�سرتاتيجية عملية تثبيط �أو منع اال�ستجابة لالنفعاالت �أو كبتها،
وعلى النقي�ض من عمليات تنظيم االنفعاالت الأخرى ،يحدث تغيري
اال�ستجابة يف وقت مت�أخر من عملية توليد العواطف ،ويوجد �شكل
واحد من تغيري اال�ستجابة ،وهو كبت التعبري ،وهي عملية �أقل تكيفاً،
وت�شري �إىل �إخفاء التعابري والإ�شارات االنفعالية اخلارجية يف موقف
ما وذلك من �أجل امل�سايرة االجتماعية �أو االن�صياع للموقف.
وبالنظر �إىل �أن الأفراد الذين ي�ستخدمون جمموعة متنوعة
ووا�سعة من طرق وا�سرتاتيجيات تنظيم االنفعاالت ،حاول
جرو�س وجون ( )Gross & John, 2003معرفة ما �إذا كانت بع�ض
ا�سرتاتيجيات التنظيم االنفعايل هي �أكرث �صحة من غريها ،فوجد
�أن ا�سرتاتيجية التغيري املعريف ترتبط بال�صحة العاطفية ،والأداء

االجتماعي ،وال�صحة النف�سية ال�شاملة ،وهي �أف�ضل من ا�سرتاتيجية
تغيري اال�ستجابة لتنظيم االنفعاالت.
و�أ�شار جارنف�سكي وكرايج و�سبينهوفني (Garnefski, Kraaij,
� )& Spinhoven, 2001إىل ارتباط ا�سرتاتيجية التغيري املعريف
لتجارب احلياة احلقيقية �سلب ًا مع االكتئاب والقلق ،وتفيد يف خف�ض
ال�سلوك التعبريي ال�سلبي ،مع �إبقاء ال�سلوك التعبريي الإيجابي
�سليماً .ومن جهة �أخرى� ،أظهرت نتائج درا�سة كويل ومارتني ودني�س
( )Cole, Martin & Dennis, 2004ودرا�سة جرو�س وجون (& Gross
� )John, 2003أن ا�سرتاتيجية تغيري اال�ستجابة ارتبطت مع انخفا�ض
م�ستويات الدعم االجتماعي ،و�ضعف ا�سرتاتيجيات الت�أقلم والتغلب
واملواجهة ،وزيادة خطر القلق واالكتئاب ،وزيادة م�ستوى املزاج
ال�سلبي ب�شكل كبري ،و�سوء الأداء ال�شخ�صي ،وم�ستويات �أعلى من
الأمرا�ض النف�سية.
وقد جرى حتديد املهارات العامة التي يجب �أن ميتلكها
الفرد يف عملية التنظيم االنفعايل ،وهي :قدرة الفرد على معاجلة
واع� ،أو �أن يكون مدرك ًا لالنفعاالت ،وقدرته
االنفعاالت ب�شكل ٍ
على حتديد وت�سمية االنفعاالت ،وفهم املتطلبات العاطفية ،وتقبل
االنفعاالت ،وحتملها ،بالإ�ضافة �إىل قدرة الفرد على مواجهة
احلاالت امل�ؤملة عاطفي ًا لتحقيق الأهداف املهمة ،وقدرته على
تعديل امل�شاعر ال�سلبية بن�شاط لي�شعر على نحو �أف�ضل (Berking,
.)Wupperman, Reichardt, Pejic, Dippel & Znoj, 2008
ووفق ًا ملوري�س و�سيلك� ،ستاينربغ و�سونيا ومري�س وروبين�سون
(،)Morris, Silk, Steinberg, Sonya, Myers & Robinson, 2007
كت�سب من خالل العمليات
ف�إن قدرات التنظيم االنفعايل ومهاراته ُت ُ
االجتماعية مبا يف ذلك املمار�سات الوالدية ،واملالحظة ،والقدوة
بالنمذجة ،و�إدارة العواطف داخل الأ�رسة ،واملناخ العاطفي للأ�رسة.
ويرتبط امتالك الفرد لقدرات ومهارات التنظيم االنفعايل
بالعديد من املتغريات املهمة يف حياة الفرد ب�شكل عام ،والطالب
ب�شكل خا�ص ،ومن هذه املتغريات التفكري الإيجابي� ،إذ �أ�شار النجار
والطالع (� )2015إىل �أن التفكري الإيجابي يت�ضمن قدرة الفرد على
الرتكيز واالنتباه �إىل جوانب ال�ضعف والقوة يف ال�صعوبات التي
تواجه ،والعمل على تعزيز جوانب القوة ،واحلد من جوانب ال�ضعف
من خالل امتالك القدرات النف�سية والعقلية ،املرتبطة ب�أ�ساليب
وا�سرتاتيجيات حل امل�شكالت� ،إ�ضافة �إىل القدرة على التعلم
واكت�شاف الفر�ص الإيجابية يف كل موقف قد يتعر�ض له الفرد.
ولقد وردت العديد من التعريفات التي تناولت مفهوم
عرفه �سيليجمان وباويل�سكي (& Seligman
التفكري اإليجابي؛ فقد ّ
 )Pawelski, 2003: 160ب�أنه“ :ا�ستخدام �أو تركيز النتائج الإيجابية
لعقل الفرد على ما هو ب ّناء وجيد من �أجل التخل�ص من الأفكار
ال�سلبية �أو اله ّدامة ،ولتحل حملها الأفكار وامل�شاعر الإيجابية .كما
عرفه يونغ ووها ووها و�سوها و�شني وكيم (Jung, Oh, Oh, Suh,
ّ
 )Shin & Kim, 2007ب�أنه“ :امتالك الفرد معتقدات وقناعات جتعله
ي�ضع توقعات �إيجابية خلرباته امل�ستقبلية ،تظهر يف انتقائه �سلوك ًا
حمدداً وتف�ضيله”.
وعرف العنزي ( )5 :2013التفكري الإيجابي ب�أنه“ :قدرة
ّ
الفرد على تقييم �أفكاره ومعتقداته ،والتحكم فيها وتوجيهها نحو
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التنظيم االنفعالي وعالقته بالتفكير اإليجابي لدى طلبة جامعة اليرموك

حتقيق �أهدافه وما ي�صبو �إليه ،وحل م�شكالته التي قد تواجهه ،وذلك
عن طريق تكوين �أنظمة ذهنية منطقية ذات طابع تفا�ؤيل”.
وا�ستناداً �إىل التعريفات ال�سابقة التي تناولت مفهوم التفكري
الإيجابي ،فيمكن تعريفه ب�أنه :الأ�سلوب الذي يفكر به الفرد،
وينعك�س �إيجاب ًا على �سلوكياته جتاه الأفراد والأحداث ،وي�سهم
التفكري الإيجابي يف االرتقاء بالفرد وم�ساعدته يف ا�ستثمار عقله
وم�شاعره ،واكت�شاف نقاط القوة لديه.
وللتفكري الإيجابي مقومات عديدة تبد�أ بالوعي ،والإمكانات،
ثم القدرات والفر�ص التي ميتلكها الفرد(  (�Caprara & Cer
 .)vone, 2003فهده املقومات متنح الفرد القدرة على التعامل مع
�صعوبات وم�شكالت احلياة املختلفة ،بالإ�ضافة �إىل �أنها ت�سهم يف
حت�سني احلالة العاطفية ،وتعزيز ال�صحة النف�سية للفرد (Aspinwall
.)& Staudinger, 2003
وتربز �أهمية التفكري الإيجابي كونه ي�ساعد الفرد يف اختيار
�أف�ضل الأهداف من �ضمن قائمة �أهدافه امل�ستقبلية ،وينعك�س التفكري
الإيجابي على �شخ�صية الفرد ،وعلى كافة �أن�شطته ب�شكل مفيد
و�إيجابي ،حيث ي�ؤدي التفكري الإيجابي دور كبري يف جعل حياة
الفرد مليئة بالطاقة والتفا�ؤل ،والقدرة الدفاع عن النف�س (الرقيب،
.)2008
وي�سهم التفكري الإيجابي يف زيادة قدرة الفرد وقيمته بني
الآخرين ويف املجتمع ككل ،كما ُيعد عام ًال من عوامل �شعور الفرد
باالمتنان والقدرة على احلب وحب اال�ستطالع والت�سامح مع الذات،
وتقدير اجلمال والإبداع واالبتكار ،وحب العلم واحلكمة( (�Park, Pe
 .)terson & Seligman, 2004كما يرتبط التفكري الإيجابي ارتباط ًا
�إيجابي ًا وال�شعور بال�سعادة (Khramtsovay, 2008؛ قا�سم.)2009 ،
كما �أن التفكري الإيجابي يجعل الفرد واثق ًا من نف�سه ،ويحب
التغيري وخو�ض املخاطر يف �سبيل النجاح ،والتفوق والإجناز ،لذلك
فالفرد ذوي التفكري الإيجابي يعرف ما يريد من �أهداف ،ويخطط
لتنفيذها وي�ضع كافة التوقعات واالحتماالت لتحقيقها ،كما ميتلك
القدرة على اتخاذ القرارات والتعلم ب�صورة �صحيحة( (�Yale & Mar
.)tin, 2000
وي�ساعد التفكري الإيجابي على �إيجاد ال�شخ�صية ال�سوية
املتوافقة ،والتي تتمتع مبظاهر �سلوكية �إيجابية؛ كالراحة النف�سية،
وال�شعور بالأمن ،والطم�أنينة ،والإدراك الواقعي للقدرات واملهارات
املختلفة ،وم�ستوى الطموح ،والثقة بالنف�س ،واال�ستقاللية ،والتفا�ؤل،
والإدراك االجتماعي ،وتقدير الذات ،والقدرة على املواقف ال�ضاغطة،
والقدرة على التحمل ،والقدرة على �ضبط الذات ،وحتمل امل�س�ؤولية،
والتنظيم االنفعايل (الأن�صاري وكاظم.)2008 ،
وهناك عدة عوامل ت�ؤثر يف التفكري الإيجابي لدى الفرد،
ومن �أهم هذه العوامل التن�شئة الأ�رسية واالجتماعية� :إذ ُتعد الرتبية
والتن�شئة من العوامل التي ت�ؤثر يف تكوين الفرد وت�شكيل مهاراته
وخرباته ،وتوجيه �سلوكه نحو ال�صواب ،ف�إذا ا�ستندت التن�شئة على
التعاطف واالحرتام وتقبل �آراء الأخرين ،انعك�س ذلك �إيجاب ًا على
�سلوكه و�أ�سلوب تفكريه� ،أما �إذا ا�ستندت التن�شئة على اخلوف والتوتر
وامل�شكالت الدائمة واملتكررة ،ف�إن ذلك ينعك�س �سلب ًا على �سلوك
الفرد ومنط تفكريه (بركات.)2005 ،
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ومن العوامل امل�ؤثرة يف التفكري الإيجابي �أي�ض ًا الثقافة،
�إذ ت�ؤثر ثقافة الفرد ومن حوله على منط �سلوكه وتفكريه ،فعندما
تكون ثقافة الفرد مبنية على الإيجابية واملعلومات ،ف�إن ذلك يجعل
تفكريه �إيجابي (من�صور .)2000 ،بالإ�ضافة �إىل و�سائل الإعالم
املختلفة ،ت�ؤثر و�سائل الإعالم ،وبخا�ص ًة التلفاز على �سلوك الفرد
وتفكريه ،ومدى تقبله وقدرته على التكيف االجتماعي ،والو�صول
�إىل املعلومات املتنوعة (بركات.)2005 ،
ويتميز الفرد �صاحب التفكري الإيجابي ب�أنه ميتلك الرغبة
يف معرفة املعلومات اجلديدة عن طريق ا�ستخدام �أ�ساليب مبتكرة
وجديدة ،وي�ستخدم لغة مرنة قابلة للأخذ والعطاء ،كما ميتلك
القدرة على احلوارات الهادفة واملناق�شة العلمية املفيدة ،ومتتاز
مداخالت �صاحب التفكري الإيجابي بال�سمو والرقي� ،إذ يالحظ �أن
�أقواله و�أفعاله منطقية ،وقابلة للتعديل والتغيري وقت احلاجة ،كما
�أنه يت�صف بقدرته الفائقة على اختيار كالم ال يجرح �أحد ،ويكون
نقده بناء ومفيد� ،إذ يت�صف بفكر م�ستنري وقادر على �إبداء الر�أي
مع احرتام الر�أي الآخر ،فيحاول قدر الإمكان �إعطاء ت�صور طبيعي
وواقعي عن ذاته (بركات.)2005 ،
ويت�صف الفرد �صاحب التفكري الإيجابي ب�أنه ميتلك القدرة
على �ضبط انفعاالته و�إدارتها ب�شكل مرن وفعال� ،إذ ي�ساعده ذلك
يف النقا�ش و�إبداء الر�أي و�إعطاء حلول ناجحة للمواقف وامل�شكالت
وال�ضغوطات التي قد يتعر�ض لها ،وهذا ي�شري �إىل وجود عالقة
ارتباطية �إيجابية بني كل من التفكري الإيجابي والتنظيم االنفعايل
(.)Maurizio, 2003
ويرى قا�سم (� )2010أن الفرد كلما كان متحكم ًا بذاته وقادراً
على �ضبط انفعاالته و�إداراتها ب�شكل منا�سب مبا يتوافق مع املوقف
الذي يتعر�ض له ،كان تفكريه �إيجابياً ،بعيداً عن اال�ضطرابات
االنفعالية وال�سلوكية .بينما ي�شري ماير و�آخرون ()Wong, 2012
�إىل �أن الفرد الذي لديه م�ستوى منخف�ض من التنظيم االنفعايل قد
يواجه �صعوبة يف اختيار اال�سرتاتيجيات التنظيمية التي تهدف �إىل
زيادة الأفكار الإيجابية ،وبالتايل يرتبط التنظيم االنفعايل الفعال
بالقدرة على حتديد الأفكار الإيجابية وفهم الأ�سباب الكامنة وراء
كل انفعال.
وبناء على ما ورد �سابقاً ،ترى الباحثة �أن التنظيم االنفعايل
ً
ي�سهم يف جعل الفرد �أكرث ان�ضباط ًا يف �سلوكياته املختلفة ،وهذا
بدوره ي�ؤثر �إيجاب ًا يف منط تفكريه الإيجابي ،والنظر �إىل املواقف
وال�ضغوطات التي قد تواجهه بكل مرونة وتفا�ؤل ،ما ينعك�س �إيجاب ًا
على جميع جماالت حياته.
ولقد تناولت العديد من الدرا�سات ال�سابقة متغريي التنظيم
االنفعايل ،والتفكري الإيجابي ،حيث �أجرى ال�شمري ( )2018درا�سة
هدفت الك�شف عن التفكري الإيجابي وعالقته بالتوافق النف�سي
واالجتماعي لدى طلبة املرحلة املتو�سطة .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة،
جرى ا�ستخدام مقيا�س التفكري الإيجابي ،ومقيا�س التوافق النف�سي
واالجتماعي .تكونت عينة الدرا�سة من ( )378طالب ًا وطالب ًة من
طلبة املرحلة املتو�سطة يف ق�ضاء بعقوبة يف العراق� .أظهرت نتائج
الدرا�سة وجود عالقة موجبة �ضعيفة بني التفكري الإيجابي والتوافق
النف�سي واالجتماعي لدى الطلبة.
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وقام ا�سليم ( )2017بدرا�سة هدفت الك�شف عن م�ستوى
التفكري الإيجابي وم�ستوى التنظيم االنفعايل لدى خريجي
اجلامعات ،كما هدفت التعرف �إىل العالقة بني التفكري الإيجابي
والتنظيم االنفعايل .ولتحقيق �أهداف الر�سالة؛ �إذ جرى ا�ستخدام
مقيا�س التفكري الإيجابي ،ومقيا�س التنظيم االنفعايل .تكونت
عينة الدرا�سة من ( )364خريج ًا وخريج ًة من خريجي اجلامعات
الفل�سطينية يف فل�سطني� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن التفكري الإيجابي
جاء مب�ستوى متو�سط ،و�أن التنظيم االنفعايل جاء مب�ستوى مرتفع،
ووجود عالقة طردية بني التفكري الإيجابي والتنظيم االنفعايل،
كما �أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق يف التفكري الإيجابي
والتنظيم االنفعايل تعزى ملتغريي اجلن�س واجلامعة ،وعدم وجود
فروق يف التفكري الإيجابي تعزى لدخل الأ�رسة با�ستثناء ُبعد الر�ضا
عن احلياة ،وكانت الفروق بني الأ�رس التي دخلها �أقل من ()1500
�شيكل ،والأ�رس التي دخلها (� )2500شيكل ف�أكرث ،ل�صالح الأ�رس
التي دخلها (� )2500شيكل ف�أكرث ،وعدم وجود فروق يف التنظيم
االنفعايل تعزى ملتغري دخل الأ�رسة.
و�أجرت فائق ( )2016درا�سة هدفت الك�شف عن التنظيم
االنفعايل وعالقته بالتفكري ال�سلبي والإيجابي لدى طلبة اجلامعة.
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،مت ا�ستخدام مقيا�س التنظيم االنفعايل،
ومقيا�س التفكري ال�سلبي والإيجابي .تكونت عينة الدرا�سة من ()400
طالب ًا وطالب ًة من طلبة جامعة بغداد يف العراق� .أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن م�ستوى التنظيم االنفعايل ،وم�ستوى التفكري الإيجابي
لدى الطلبة جاء �ضمن امل�ستوى اجليد ،و�أن الطلبة ي�ستخدمون
ا�سرتاتيجية �إعادة التقييم الإيجابي ،وا�سرتاتيجية ال�سعي وراء
الدعم االجتماعي ،ا�سرتاتيجية حل امل�شكالت ،وا�سرتاتيجية الإنكار،
كما �أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق يف التنظيم االنفعايل
وا�سرتاتيجياته ،والتفكري الإيجابي تبع ًا ملتغريات الدرا�سة (اجلن�س،
التخ�ص�ص ،ال�صف الدرا�سي) ،ووجود عالقة ارتباطية بني التنظيم
االنفعايل والتفكري ال�سلبي والإيجابي.
وهدفت درا�سة مونتريو وبالوجن واوراتيل (Monteiro,
 )Balogun & Oratile, 2014الك�شف عن ت�أثري نوع اجلن�س والعمر
والتنظيم االنفعايل يف ا�سرتاتيجيات الت�أقلم بني الطلبة .ولتحقيق
�أهداف الدرا�سة ،مت ا�ستخدام مقيا�س �صعوبات التنظيم االنفعايل،
ومقيا�س ا�سرتاتيجيات الت�أقلم .تكونت عينة الدرا�سة من ()128
طالب ًا وطالبةً ،منهم ( )64طالباً ،و( )64طالب ًة من طلبة اجلامعات
يف بوت�سوانا� .أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات الت�أقلم بني اجلن�سني با�ستثناء
ا�سرتاتيجية التفكري املرغوبة ،ول�صالح الإناث ،كما �أ�شارت النتائج
�إىل �أن الطلبة الأكرب �سن ًا كانوا �أكرث عر�ض ًة ال�ستخدام ا�سرتاتيجيات
حل امل�شكالت و�إعادة الهيكلة املعرفية ،وا�سرتاتيجيات الت�أقلم
والتعبري االنفعايل ،و�أن ال�صعوبات يف التنظيم االنفعايل تتنب�أ
ب�شكل كبري يف ا�سرتاتيجيات الت�أقلم ،كما �أن اال�ستجابات االنفعالية
غري املقبولة ،وا�سرتاتيجية الكبت االنفعايل ترتبط ب�شكل �إيجابي
مع ا�سرتاتيجيات حل امل�شكلة و�إعادة الهيكلة املعرفية ،والتعبري
االنفعايل ،والدعم االجتماعي ،وجتنب امل�شكلة ،وا�سرتاتيجيات
التفكري املرغوبة.
كما قام هاجي وباياين ومريزايانا (& Haji, Bayani

 ،)Mirzaian, 2014بدرا�سة هدفت الك�شف عن العالقة بني �صعوبات
التنظيم االنفعايل وال�ضغط النف�سي املدرك لدى طلبة اجلامعات.
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،وجرى ا�ستخدام مقيا�س ال�ضغط النف�سي،
ومقيا�س ال�صعوبات يف التنظيم االنفعايل .تكونت عينة الدرا�سة من
( )327طالب ًا وطالب ًة من طلبة جامعة �آزاد الإ�سالمية يف �إيران.
�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة ارتباطية قوية بني �صعوبات
التنظيم االنفعايل وال�ضغط النف�سي املدرك لدى الطلبة؛ �إذ يع ّد وجود
�صعوبات يف التنظيم االنفعايل م�ؤ�رشاً كبرياً على وجود ال�ضغط
النف�سي املدرك ،كما �أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق يف
م�ستويات �صعوبات التنظيم االنفعايل لدى الطلبة تبع ًا ملتغري
اجلن�س.
و�أجرى بورتوليتو وبور�شوفيت�ش(  (�Bortoletto & Borucho
 )vitch, 2013درا�سة هدفت الك�شف عن العالقة بني ا�سرتاتيجيات
التعلم والتنظيم االنفعايل لدى طلبة اجلامعة امل�شاركني يف دورات
ت�شكيل املعلمني يف اجلامعات احلكومية واخلا�صة يف الربازيل.
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،مت ا�ستخدام مقيا�س ا�سرتاتيجيات التعلم،
ومقيا�س التنظيم االنفعايل .تكونت عينة الدرا�سة من ( )298طالب ًا
وطالب ًة من طلبة جامعتني يف والية مينا�س جرياي�س� .أظهرت نتائج
الدرا�سة وجود عالقة ارتباطية �إيجابية متو�سطة بني ا�سرتاتيجيات
التعلم وا�سرتاتيجيات التنظيم االنفعايل لدى الطلبة.
وقام �أبو جدي وعبد الهادي ( )2012بدرا�سة هدفت �إىل
الك�شف عن اال�سرتاتيجيات املعرفية لتنظيم االنفعاالت ال�سلبية
لدى عينة من طلبة اجلامعات الأردنية .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة،
وا�ستخدمت مقيا�س اال�سرتاتيجيات املعرفية يف تنظيم االنفعاالت.
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )383طالب ًا وطالب ًة من طلبة اجلامعة
عمان الأهلية ،واجلامعة العربية املفتوحة فرع
الأردنية ،وجامعة ّ
الأردن� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ا�سرتاتيجية الأفكار الدينية احتلت
املرتبة الأوىل باعتبارها �أكرث اال�سرتاتيجيات ا�ستخدام ًا من قبل
طلبة اجلامعات ،تليها ا�سرتاتيجية حتليل االنفعاالت واملوقف،
فالنمو و�إعادة الت�شكيل ،و�أقل اال�سرتاتيجيات ا�ستخدام ًا هي
ا�سرتاتيجية التقليل من �أهمية املو�ضوع ،كما �أظهرت النتائج وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية بني الطلبة يف اال�سرتاتيجيات املعرفية
تبع ًا ملتغريات اجلن�س ،وامل�ستوى الدرا�سي واجلامعة ،فالإناث
�أكرث ا�ستخدام ًا ال�سرتاتيجيتي الأفكار الدينية واملقارنة مع �أحداث
�سابقة واختبار الواقع ،وطلبة امل�ستوى الدرا�سي الأول ي�ستخدمون
ا�سرتاتيجية لوم الذات ونقدها ب�شكل �أعلى من طلبة امل�ستوى الثاين
وا�ستخدام طلبة امل�ستوى الثالث لهذه اال�سرتاتيجية �أكرث من طلبة
امل�ستوى الرابع� ،أما عن تقبل املوقف فقد �أظهر طلبة امل�ستوى الأول
تقب ًال �أعلى للموقف من طلبة امل�ستوى الثالث والرابع ،و�أظهر طلبة
عمان الأهلية م�ستوى �أعلى من لوم الذات مقارنة بطلبة
جامعة ّ
اجلامعة الأردنية واجلامعة العربية املفتوحة الذين �أظهروا بدورهم
م�ستوى �أعلى من الأفكار الدينية لتنظيم انفعاالتهم ال�سلبية.
وهدفت درا�سة يعقوب (� )2011إىل الك�شف عن م�ستوى
التنظيم االنفعايل بني الطلبة املتميزين ،كما هدفت �إىل تعرف
الفروق الفردية يف م�ستوى التنظيم االنفعايل تبع ًا ملتغري اجلن�س.
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،ا�ستخدم مقيا�س التنظيم االنفعايل .تكونت
عينة الدرا�سة من ( )100طالب ًا وطالبةً ،منهم ( )50طالباً ،و()50
34

د .آمنة حكمت خصاونة

التنظيم االنفعالي وعالقته بالتفكير اإليجابي لدى طلبة جامعة اليرموك

طالب ًة من طلبة املدار�س يف العراق� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
م�ستوى التنظيم االنفعايل لدى الطلبة جاء بدرجة �إيجابية مقبولة،
كما �أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
م�ستوى التنظيم االنفعايل لدى الطلبة تبع ًا ملتغري اجلن�س.
مبطالعة الدرا�سات ال�سابقة ،يت�ضح اهتمام الباحثني بتناول
م�ستوى التنظيم االنفعايل بني الطلبة املتميزين؛ كدرا�سة يعقوب
( ،)2011بينما تناولت درا�سات �أخرى اال�سرتاتيجيات املعرفية
لتنظيم االنفعاالت ال�سلبية؛ كدرا�سة �أبو جدي وعبد الهادي (،)2012
وهدفت بع�ض الدرا�سات الك�شف عن العالقة بني ا�سرتاتيجيات
التعلم والتنظيم االنفعايل؛ كدرا�سة بورتوليتو وبور�شوفيت�ش(  (�Bor
 ،)toletto & Boruchovitch, 2013وتناولت بع�ض الدرا�سات العالقة
بني �صعوبات التنظيم االنفعايل وال�ضغط النف�سي؛ كدرا�سة هاجي
و�آخرون (.)Haji, et al, 2014
وقد �أفادت الباحثة من مطالعتها للدرا�سات ال�سابقة يف
حتديد موقع الدرا�سة احلالية ،وما مييزها عن غريها من الدرا�سات،
بالإ�ضافة �إىل الإفادة يف �إعداد �أداتي الدرا�سة ،وكذلك �أبرز النتائج
التي تو�صلت �إليها هذه الدرا�سات ،كما مت مقارنة نتائج الدرا�سة
احلالية بنتائج الدرا�سات ال�سابقة ،كما �ساهمت مطالعة الدرا�سات
ال�سابقة يف حتديد و�صياغة م�شكلة الدرا�سة احلالية.
ويالحظ �أن ما مييز هذه الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة
�أنها تناولت التنظيم االنفعايل وعالقته بالتفكري الإيجابي� ،إذ
يت�ضح – وفق علم الباحثة-ندرة الدرا�سات العربية ب�شكل عام
والأردنية ب�شكل خا�ص التي تناولت التنظيم االنفعايل وعالقته
بالتفكري الإيجابي لدى طلبة اجلامعات ،حيث تناولت درا�ستان فقط
العالقة بني التنظيم االنفعايل والتفكري الإيجابي ،وهي درا�سة فائق
( ،)2016وا�سليم (.)2017

مشكلة الدراسة وأسئلتها
ُتعد املرحلة اجلامعية من �أهم املراحل يف حياة الفرد؛
وذلك ملا فيها الكثري من التغريات الف�سيولوجية والنف�سية املهمة
يف حياته ،بالإ�ضافة �إىل تعر�ضه لل�ضغوطات املتزايدة حول
اخليارات والأهداف التي يرغب يف امل�ضي فيها �أو حتقيقها بنجاح
ثم اتخاذه للقرارات احلا�سمة وااللتزام بها ،كاختيار العمل الذي
يرغبه� ،أو التوجه نحو ا�ستكمال الدرا�سات العليا� ،إال �أنه �أحيان ًا تت�أثر
�شخ�صيته وقراراته ب�أ�ساليب التفكري املتبعة من قبله ،ف�إذا كان
تفكريه �إيجابي ،انعك�س ذلك على تنظيم انفعاالته ب�شكل �إيجابي،
بالإ�ضافة �إىل انعكا�سه على متغريات �أخرى مهمة ،من �أهمها
التنظيم االنفعايل ،وقد �أ�شارت العديد من الدرا�سات �إىل وجود عالقة
ارتباطية بني التنظيم االنفعايل والتفكري الإيجابي؛ كدرا�سة فائق
( ،)2016وا�سليم (.)2017
ومن خالل مطالعة الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة التي
تناولت متغريات هذه الدرا�سة ،وجدت الباحثة � ّأن هناك ندر ًة يف
الدرا�سات العربية التي تطرقت للعالقة املبا�رشة بني التنظيم
االنفعايل والتفكري الإيجابي لدى الطلبة ،وهذا ما �أوجد دافع ًا لدى
الباحثة بتناول هذه املتغريات بالبحث والدرا�سة .وبالتحديد تكمن
م�شكلة الدرا�سة يف الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
◄◄ما م�ستوى التنظيم االنفعايل لدى طلبة جامعة الريموك
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يف الأردن؟
◄◄ما م�ستوى التفكري الإيجابي لدى طلبة جامعة الريموك
يف الأردن؟
◄◄هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤ .05يف امل�ستوى الكلي للتنظيم االنفعايل لدى طلبة جامعة
الريموك يف الأردن تبع ًا ملتغريات اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،وال�سنة
الدرا�سية والتفاعل بينها؟
◄◄هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤ .05يف م�ستوى التفكري الإيجابي لدى طلبة جامعة الريموك
يف الأردن تبع ًا ملتغريات اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،وال�سنة الدرا�سية
والتفاعل بينها؟
◄◄هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≤ .05بني التنظيم االنفعايل والتفكري الإيجابي
لدى طلبة جامعة الريموك يف الأردن؟

أهداف الدراسة
�سعت هذه الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
 تعرف كل من م�ستوى التنظيم االنفعايل ،وم�ستوى التفكري
الإيجابي لدى طلبة جامعة الريموك يف الأردن.
 الك�شف عن الفروق يف م�ستوى التنظيم االنفعايل وم�ستوى
التفكري الإيجابي لدى طلبة جامعة الريموك يف الأردن تبع ًا
ملتغريات اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،وال�سنة الدرا�سية.
 تق�صي العالقة االرتباطية بني التنظيم االنفعايل والتفكري
الإيجابي لدى طلبة جامعة الريموك يف الأردن.

أهمية الدراسة
تكمن �أهمية الدرا�سة من جانبني ،وهما:
أوالً :األهمية النظرية
تكمن �أهمية الدرا�سة النظرية كونها تتناول العالقة بني
التنظيم االنفعايل والتفكري الإيجابي ،ملا لهذين املتغريين من
�أهمية بالغة الت�أثري يف حياة الطالب الأ�رسية واالجتماعية
والأكادميية ،كما وتعترب هذه الدرا�سة من الدرا�سات القليلة التي
�ستك�شف عن م�ستوى التنظيم االنفعايل والتفكري الإيجابي لدى طلبة
جامعة الريموك� ،إذ �أنها توفر �إطاراً نظري ًا من خالل ما �ستوفره من
معلومات عن هذين املتغريين ،ميكن اال�ستفادة منه من قبل باحثني
�آخرين يف هذا املجال ،و�إمكانية اال�ستفادة من نتائجها التي قد
ت�ساعد يف فتح جما ًال رحب ًا للمزيد من الدرا�سات يف هذا املجال،
وذلك لقلة الدرا�سات العربية ،وخا�ص ًة الأردنية  -يف حدود علم
الباحثة -التي بحثت يف العالقة بني التنظيم االنفعايل والتفكري
الإيجابي لدى طلبة جامعة الريموك.
ثانياً :األهمية العملية
تكمن �أهمية الدرا�سة العملية من خالل ما �ستتو�صل �إليه
من نتائج؛ ونظراً لأهمية العالقة بني التنظيم االنفعايل والتفكري
الإيجابي ،كما تكمن �أهمية الدرا�سة يف تقدمي �صورة وا�ضحة
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للمر�شدين واملخت�صني فيما يتعلق با�سرتاتيجيات التنظيم االنفعايل،
والتي ت�ساعد الطلبة على تنظيم انفعاالتهم ،والتي �أي�ض ًا ميكن �أن
ي�ستفيد منها امل�ؤ�س�سات الرتبوية والقائمني على هذه امل�ؤ�س�سات
من خالل تزويدهم مبعلومات مهمة ت�ساعدهم يف ت�صميم برامج
�إر�شادية وتربوية وا�سرتاتيجيات معينة لتوجيه الطلبة وم�ساعدتهم
على �ضبط انفعاالتهم وتنظيمها ،وربطها بتفكريهم الإيجابي.

حدود الدراسة وحمدداتها
ي�أتي:

تتحدد �إمكانية تعميم نتائج الدرا�سة احلالية يف �ضوء ما

 احلدود الب�رشية واملكانية :اقت�رصت الدرا�سة على عينة
من طلبة جامعة الريموك امل�سجلني للف�صل الدرا�سي الثاين من العام
الدرا�سي .2019 /2018
  حدود الثبات :حتددت نتائج الدرا�سة بالأدوات امل�ستخدمة
يف هذه الدرا�سة ،والتي قامت الباحثة بتطويرها مبا يتنا�سب وعينة
و�أهداف الدرا�سة ،ودالالت �صدقها وثباتها.
  احلدود الزمانية :جرى تطبيق الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي
الثاين للعام الدرا�سي .2019 /2018
  احلدود املو�ضوعية :حتددت نتائج الدرا�سة مبدى جدية
الطلبة يف الإجابة على �أدوات الدرا�سة.

وحتليلها كمياً.
جمتمع الدراسة
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة جامعة الريموك ،وذلك
للف�صل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي  ،2018-2019والبالغ
عددهم ( )36546طالب ًا وطالبةً ،وذلك وفق ًا لل�سجالت الر�سمية التي
مت احل�صول عليها من دائرة القبول والت�سجيل يف جامعة الريموك.
عينة الدراسة
جرى اختيار عينة ممثلة ملجتمع الدرا�سة من طلبة جامعة
الريموك بالطريقة الطبقية الع�شوائية من جمتمع الدرا�سة الكلي،
وتكونت العينة من ( )986طالب ًا وطالبةً ،وجرى الأخذ بعني
االعتبار يف اختيار العينة متغريات الدرا�سة املتمثلة باجلن�س،
والتخ�ص�ص ،وال�سنة الدرا�سية ،واجلدول ( )1يبني توزيع العينة وفق
متغريات الدرا�سة.
جدول ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغيرات الجنس والتخصص والسنة الدراسية

املتغري

اجلن�س

التعريفات االصطالحية واإلجرائية
ا�شتملت الدرا�سة على امل�صطلحات الآتية:
 التنظيم االنفعايل :هو العمليات التي حتدث عندما يحاول
الفرد �أن ي�ؤثر يف نوع �أو كمية االنفعال الذي يخربه هو �أو يخربه
الآخرون من حوله ،وكيفية التعبري عن تلك االنفعاالت (Gross,
ويعرف �إجرائي ًا يف هذه الدرا�سة بالدرجة التي يح�صل
ّ .)2002: 5
عليها امل�ستجيب على مقيا�س التنظيم االنفعايل ،والذي ا�ستخدم يف
هذه الدرا�سة.
 التفكري الإيجابي :قدرة الفرد على التحكم يف �أفكاره
وانفعاالته وتوجيهها توجيه ًا �إيجابياً ،والوعي بذاته والقدرة على
قيادتها والتحكم بها ،و�إدراك الأهداف والأولويات وال�سعي �إىل
حتقيقها مع التمتع بالتفا�ؤل ومقاومة الأفكار ال�سلبية (اخلويل،
ويعرف �إجرائي ًا يف هذه الدرا�سة بالدرجة التي
.)199 :2014
ّ
يح�صل عليها امل�ستجيب على مقيا�س التفكري الإيجابي ،الذي
ا�ستخدم يف هذه الدرا�سة.
 طلبة جامعة الريموك :هم جميع الطلبة امللتحقني
بالدرا�سة يف جامعة الريموك يف مدينة �إربد للف�صل الدرا�سي الثاين
من العام الدرا�سي .2019 /2018

الطريقة واإلجراءات
منهجية الدراسة
لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،جرى ا�ستخدام املنهج الو�صفي
امل�سحي االرتباطي ملالءمته لطبيعة الدرا�سة وذلك با�ستخدام
�أداتي الدرا�سة ،وتوزيعهما على �أفراد عينة الدرا�سة ،وجمع البيانات

التخ�ص�ص

ال�سنة الدرا�سية

امل�ستوى

العدد (التكرار)

الن�سبة املئوية
()% 100

ذكر

474

% 48.1

�أنثى

512

% 51.9

املجموع

986

% 100.0

�إن�ساين

509

% 51.6

علمي

477

% 48.4

املجموع

986

% 100.0

الأوىل

244

% 24.7

الثانية

239

% 24.2

الثالثة

249

% 25.3

الرابعة ف�أعلى

254

% 25.8

املجموع

986

% 100.0

أداتا الدراسة
�أوالً :مقيا�س التنظيم االنفعايل
جرى يف هذه الدرا�سة ا�ستخدام مقيا�س التنظيم االنفعايل من
�إعداد جارنيف�سكي وكرايج ( ،)Garnefski & Kraaij, 2007والذي مت
ترجمته من قبل الباحثة ،ويتكون املقيا�س من ( )36فقرة ،موزعة
على ت�سعة جماالت ،وهي( :لوم الذات ،التقبل ،االجرتار� ،إعادة
الرتكيز الإيجابي ،الرتكيز على اخلطط� ،إعادة التقييم الإيجابي،
و�ضع الأمور يف ن�صابها ،التهويل ،لوم الآخرين)� ،إذ تكون كل جمال
من ( )4فقرات.
�صدق مقيا�س التنظيم االنفعايل ب�صورته الأ�صلية وثباته
جرى التحقق من �صدق مقيا�س التنظيم االنفعايل من خالل
ا�ستخراج قيم معامالت ارتباط الفقرة باملجال ،وباملقيا�س ككل،
وتراوحت قيم معامالت ارتباط الفقرات باملجاالت التي �أدرجت
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فيها بني ( ،).65 - .48كما تراوحت قيم معامالت االرتباط بني
الفقرات واملقيا�س ككل بني ( ،).42 - 24وجرى التحقق من ثبات
مقيا�س التنظيم االنفعايل من خالل ا�ستخراج قيم معامالت االت�ساق
الداخلي با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا ،وتراوحت قيم �ألفا بني
املجاالت بني (.).87 - .75
�صدق مقيا�س التنظيم االنفعايل يف الدرا�سة احلالية
وجرى التحقق من �صدق مقيا�س التنظيم االنفعايل يف
الدرا�سة احلالية من خالل ما ي�أتي:
أوالً :صدق احملكمني
للتحقق من دالالت �صدق املحتوى ملقيا�س التنظيم
االنفعايل ،عر�ض على جمموعة من املحكمني املتخ�ص�صني يف علم
النف�س الرتبوي ،والرتجمة واللغة الإجنليزية ،ومناهج اللغة العربية
و�أ�ساليب تدري�سها ،والإح�صاء والقيا�س والتقومي يف اجلامعات
الأردنية ،والبالغ عددهم ( )9حمكّمني ،وطلب �إليهم �إبداء الر�أي
حول منا�سبة الفقرات ،ومدى انتمائها للمجاالت ،و�صحة ترجمتها،
�إ�ضافة �إىل �سالمة ال�صياغة اللغوية ،وو�ضوحها من حيث املعنى،
و�أية مالحظات وتعديالت يرونها منا�سبة ،وللأخذ مبالحظات
وتعديالت املحكّمني ،اعتمدت الباحثة ما ن�سبته ( )% 80من �إجماع
وبناء على ذلك
املحكّمني لقبول� ،أو حذف� ،أو تعديل �أي من الفقرات،
ً
مت �إعادة �صياغة ( )4فقرات من الناحية اللغوية ،وا�ستبدال بع�ض
تكون املقيا�س بعد التحكيم من
املفردات،
ً
وبناء على تلك التعديالت ّ
( )36فقرة ،موزعة يف ت�سعة جماالت.
ثانياً :صدق البناء
ال�ستخراج دالالت �صدق البناء للمقيا�س ،جرى تطبيقه على
عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة مكونة من ( )50طالب ًا
وطالبةً ،وجرى ا�ستخدام معامل ارتباط بري�سون ال�ستخراج قيم
معامالت ارتباط الفقرة باملجال ،وباملقيا�س ككل ،حيث تراوحت
قيم معامالت ارتباط الفقرات باملجاالت التي �أدرجت فيها بني
( ،).79 - .42كما تراوحت قيم معامالت االرتباط بني الفقرات
باملقيا�س ككل بني ( ،).67 - .38وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الباحثة
اعتمدت معياراً لقبول الفقرة ب�أن ال يقل معامل ارتباطها باملجال
الذي تنتمي �إليه ،وباملقيا�س ككل عن (.).25
ثبات مقيا�س التنظيم االنفعايل
للتحقق من ثبات املقيا�س ،مت ا�ستخدام طريقة االختبار-
و�إعادة االختبار ( )Test- Retestمن خالل تطبيقه على عينة
ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة مكونة من ( )50طالب ًا وطالبةً،
وجرت �إعادة التطبيق على العينة نف�سها بعد فا�صل زمني مدته
�أ�سبوعان ،وجرى ح�ساب قيم معامل ارتباط بري�سون (ثبات الإعادة)
بني درجاتهم على املقيا�س ككل ،واملجاالت ،كما مت ح�ساب قيم
معامالت (االت�ساق الداخلي) با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا على
املقيا�س ككل ،واملجاالت� ،إذ �إن قيمة معامالت االت�ساق الداخلي
للمجاالت تراوحت بني ( ،).90 - .81وكانت �أعلى قيمة لكرونباخ
�ألفا (االت�ساق الداخلي) ملجال التقبل ،وبلغت ( ،).90وكانت �أدنى
قيمة لألفا ملجال و�ضع لأمور يف ن�صابها ،وبلغت ( ،).81كما
بلغت قيمة �ألفا للمقيا�س ككل ( ،).88كما تراوحت قيمة معامل
37

ثبات الإعادة (بري�سون) للمجاالت ( ،).92 - .83وكانت �أعلى
قيمة ملجال التقبل ،وبلغت ( ،).92وكانت �أدنى قيمة ملجال و�ضع
الأمور يف ن�صابها ،وبلغت ( ،).83يف حني بلغ معامل ارتباط
وبناء على ما �سبق
بري�سون (ثبات الإعادة) للمقيا�س ككل (،).91
ً
ترى الباحثة ب�أن املقيا�س يتمتع بدالالت �صدق وثبات ت�سمح
با�ستخدامه يف هذه الدرا�سة.
ت�صحيح مقيا�س التنظيم االنفعايل
تكون مقيا�س التنظيم االنفعايل ب�صورته النهائية من ()36
فقرة ،ي�ضع امل�ستجيب �إ�شارة (×) �أمام كل فقرة مبا يتنا�سب
وقناعته حول م�ضمون هذه الفقرة ،وذلك من خالل ُ�سلم تدريجي
مكون من خم�س درجات ،وفق ًا لتدرج ليكرت ( )Likertاخلما�سي،
وهي :ال تنطبق �أبداً ،ال تنطبق ،مرتدد ،تنطبق ،تنطبق متاماً،
وبالتايل تراوحت الدرجة التي يح�صل عليها امل�ستجيب على
املقيا�س بني ( )36درجة ،وهي �أدنى درجة ،و( )180درجة ،وهي
�أعلى درجة ،وقد مت توزيع معيار احلكم على املتو�سطات احل�سابية
لتحديد م�ستوى التنظيم االنفعايل على النحو الآتي�( :أقل من )2.33
م�ستوى منخف�ض )3.66 - 2.33( ،م�ستوى متو�سط)5 - 3.67( ،
م�ستوى مرتفع.
ثانياً :مقياس التفكري اإلجيابي
جرى يف هذه الدرا�سة ا�ستخدام مقيا�س التفكري الإيجابي
املُع ّد من قبل �إجنرام ووي�سكني ،واملرتجم من قبل الوقاد (،)2012
ويتكون املقيا�س من ( )30فقرة ،تدور فقرات املقيا�س حول جمموعة
من الأفكار التي قد تخطر على بال الفرد ،وتتعلق بامل�ستقبل ،وبذاته
والآخرين.
�صدق مقيا�س التفكري الإيجابي ب�صورته الأ�صلية وثباته
جرى التحقق من �صدق مقيا�س التفكري الإيجابي من خالل
تطبيقه على عينة من طلبة اجلامعات مكونة من ( )55طالب ًا
وطالبةً ،وبلغت جميع قيم معامالت االرتباط ما بني (،).79 - .60
كماجرى ح�ساب ثبات املقيا�س بطريقة �إعادة تطبيق االختبار،
وبلغت قيمة معامل االرتباط للمقيا�س ( ،).85وقيمة معامل �ألفا
(.).73
�صدق مقيا�س التفكري الإيجابي يف الدرا�سة احلالية
مت التحقق من �صدق مقيا�س التفكري الإيجابي يف الدرا�سة
احلالية من خالل ما ي�أتي:
أوالً :صدق احملكمني
للتحقق من دالالت �صدق املحتوى ملقيا�س التفكري الإيجابي،
عر�ض على جمموعة من املحكمني املتخ�ص�صني يف علم النف�س
الرتبوي ،والرتجمة واللغة الإجنليزية ،ومناهج اللغة العربية
و�أ�ساليب تدري�سها ،والإح�صاء والقيا�س والتقومي يف اجلامعات
الأردنية ،والبالغ عددهم ( )9حمكّمني ،وطلب �إليهم �إبداء الر�أي
حول منا�سبة الفقرات و�سالمة ال�صياغة اللغوية ،وو�ضوحها من
حيث املعنى ،و�أية مالحظات وتعديالت يرونها منا�سبة ،وللأخذ
مبالحظات وتعديالت املحكّمني ،اعتمدت الباحثة ما ن�سبته (80
 )%من �إجماع املحكّمني لقبول� ،أو حذف� ،أو تعديل �أي من الفقرات،
وبناء على ذلك مت �إعادة �صياغة ( )3فقرات من الناحية اللغوية،
ً
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تكون املقيا�س
وا�ستبدال بع�ض املفردات،
ً
وبناء على تلك التعديالت ّ
بعد التحكيم من ( )30فقرة.
ثانياً :صدق البناء
ال�ستخراج دالالت �صدق البناء للمقيا�س ،مت تطبيقه على
عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة مكونة من ( )50طالب ًا
وطالبةً ،ومت ا�ستخدام معامل ارتباط بري�سون ال�ستخراج قيم
معامالت ارتباط الفقرة باملجال ،وباملقيا�س ككل ،حيث تراوحت
قيم معامالت ارتباط الفقرات باملقيا�س ككل بني (،).69 - .44
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الباحثة اعتمدت معياراً لقبول الفقرة ب�أن ال
يقل معامل ارتباطها باملقيا�س ككل عن (.).25
ثبات مقيا�س التفكري الإيجابي
للتحقق من ثبات املقيا�س ،مت ا�ستخدام طريقة االختبار-
و�إعادة االختبار ( )Test- Retestمن خالل تطبيقه على عينة
ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة مكونة من ( )50طالب ًا
وطالبةً ،ومتت �إعادة التطبيق على العينة نف�سها بعد فا�صل زمني
مدته �أ�سبوعان ،وجرى ح�ساب قيم معامل ارتباط بري�سون (ثبات
بت قيم معامالت
الإعادة) بني درجاتهم على املقيا�س ككل ،كما ُح�سِ ْ
(االت�ساق الداخلي) با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا على املقيا�س
ككل ،واملجاالت ،حيث بلغت قيمة �ألفا للمقيا�س ( ،).89كما بلغ
وبناء على
معامل ارتباط بري�سون (ثبات الإعادة) للمقيا�س (،).92
ً
ما �سبق ترى الباحثة ب�أن املقيا�س يتمتع بدالالت �صدق وثبات
ت�سمح با�ستخدامه يف هذه الدرا�سة.
ت�صحيح املقيا�س
تكون مقيا�س التفكري الإيجابي ب�صورته النهائية من ()30
فقرة ،ي�ضع امل�ستجيب �إ�شارة (×) �أمام كل فقرة مبا يتنا�سب
وقناعته حول م�ضمون هذه الفقرة ،وذلك من خالل ُ�سلم تدريجي
مكون من خم�س درجات ،وفق ًا لتدرج ليكرت ( )Likertاخلما�سي،
وهي :موافق ب�شدة ،موافق� ،إىل حد ما ،غري موافق ،غري موافق
ثم تراوحت الدرجة التي يح�صل عليها امل�ستجيب على
ب�شدة ،ومن ّ
املقيا�س بني ( )30درجة ،وهي �أدنى درجة ،و( )150درجة ،وهي
�أعلى درجة ،وقد مت توزيع معيار احلكم على املتو�سطات احل�سابية
لتحديد م�ستوى التفكري الإيجابي على النحو الآتي�( :أقل من )2.33
م�ستوى منخف�ض )3.66 - 2.33( ،م�ستوى متو�سط)5 - 3.67( ،
م�ستوى مرتفع.
إجراءات تنفيذ الدراسة
 ا�ستخدام مقيا�س التنظيم االنفعايل ،ومقيا�س التفكري
الإيجابي ،وذلك بعد التحقق من �صدقهما وثباتهما.
 حتديد عدد �أفراد جمتمع الدرا�سة الكلي ،واملتمثل بطلبة
جامعة الريموك للف�صل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي - 2018
 ،2019كما جرى اختيار �أفراد عينة الدرا�سة بالطريقة الطبقية
الع�شوائية من جمتمع الدرا�سة الكلي.
 توزيع �أداتا الدرا�سة على �أفراد عينة الدرا�سة ،وجرى
تو�ضيح املعلومات املتعلقة بطريقة اال�ستجابة على الفقرات،
والت�أكيد على �أفراد عينة الدرا�سة �أن املعلومات التي مت احل�صول
عليها لن ت�ستخدم �إال لأغرا�ض البحث العلمي.

 جمع �أداتا الدرا�سة بعد الإجابة على فقراتها ،وبعد الت�أكد
من املعلومات ،والإجابة على جميع الفقرات ،ومن ثم �إعدادها
لأغرا�ض التحليل الإح�صائي.
 �إدخال البيانات لذاكرة احلا�سوب ،ومن ثم ا�ستخدام
املعاجلات الإح�صائية املنا�سبة ،وفق الربنامج الإح�صائي ()SPSS
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة التي جرى طرحها ،واخلروج بالتو�صيات
املنا�سبة ا�ستناداً ملا مت التو�صل �إليه من نتائج.

متغريات الدراسة
ا�شتملت الدرا�سة على املتغريات الآتية:
أوالً :املتغريات املستقلة
 اجلن�س ،وله فئتان( :ذكر� ،أنثى).
 التخ�ص�ص ،وله فئتان�( :إن�ساين ،علمي).
 ال�سنة الدرا�سية ،ولها �أربع م�ستويات( :ال�سنة الأوىل ،ال�سنة
الثانية ،ال�سنة الثالثة ،ال�سنة الرابعة ف�أعلى).
ثانياً :املتغريات التابعة
 م�ستوى التنظيم االنفعايل ،وله ثالثة م�ستويات (مرتفع،
متو�سط ،منخف�ض).
 م�ستوى التفكري الإيجابي ،وله ثالثة م�ستويات (مرتفع،
متو�سط ،منخف�ض).
املعاجلات اإلحصائية
ا�ستخدمت الباحثة الرزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية
( ،)SPSSوكانت املعاجلات الإح�صائية امل�ستخدمة على النحو
الآتي:
 املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية.
 حتليل التباين الثالثي (.)Three Way ANOVA
 معامل االرتباط بري�سون (.)Pearson Correlation
نتائج الدراسة ومناقشتها
● ●�أوالً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول ومناق�شته :ما
م�ستوى التنظيم االنفعايل لدى طلبة جامعة الريموك يف الأردن؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،جرى ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ملجاالت مقيا�س التنظيم االنفعايل،
والتنظيم االنفعايل ككل لدى طلبة جامعة الريموك ،كما هو مبني
يف اجلدول (.)2
جدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى التنظيم االنفعالي لدى طلبة جامعة
اليرموك
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الرتبة

الرقم

1

6

2

4

املجال
�إعادة التقييم
الإيجابي
�إعادة الرتكيز
الإيجابي

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

م�ستوى
التقييم

3.35

.49

متو�سط

3.29

.41

متو�سط

د .آمنة حكمت خصاونة

التنظيم االنفعالي وعالقته بالتفكير اإليجابي لدى طلبة جامعة اليرموك

الرتبة

الرقم

املجال

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

م�ستوى
التقييم

3

7

و�ضع الأمور يف
ن�صابها

3.14

.45

متو�سط

4

5

الرتكيز على اخلطط

3.09

.50

متو�سط

5

2

التقبل

2.95

.42

متو�سط

6

3

االجرتار

2.89

.40

متو�سط

7

1

لوم النف�س

2.81

.44

متو�سط

8

9

لوم الآخرين

2.79

.49

متو�سط

9

8

التهويل

2.77

.41

متو�سط

3.01

.38

متو�سط

م�ستوى التنظيم
االنفعايل ككل

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول (� )2أن م�ستوى
التنظيم االنفعايل لدى طلبة جامعة الريموك ككل جاء مب�ستوى
تقييم متو�سط ،ومبتو�سط ح�سابي مقداره ( ،)3.01و�أن املتو�سطات
احل�سابية للمجاالت تراوحت بني ( ،)3.35 - 2.77ومب�ستوى تقييم
متو�سط جلميع املجاالت� ،إذ جاء يف املرتبة الأوىل جمال �إعادة
التقييم الإيجابي ،ومبتو�سط ح�سابي مقداره ( ،)3.35وجاء يف
املرتبة الأخرية جمال التهويل ،ومبتو�سط ح�سابي مقداره (.)2.77
وميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء العوامل التي ت�ؤثر يف
م�ستوى التنظيم االنفعايل لدى طلبة اجلامعة ،والتي تتمثل بخ�صائ�ص
الطلبة ،وخ�صائ�ص البيئة اجلامعية ،وطبيعة املحا�رضات ،واملهام
والأن�شطة املوكلة �إليهم ،وطبيعة العالقة التي جتمعهم مع �أع�ضاء
هيئة التدري�س ،والزمالء ،حيث ت�سهم عملية �إقامة العالقات الفعالة
تعرف الطالب كيفية تنظيم �أن�شطته ومهامه املختلفة وفق الزمن
يف ّ
املُتاح �أمامه� ،إ�ضافة �إىل تقبل طلب امل�ساعدة من الآخرين يف حال
تعر�ضه لأية م�شكلة.
وترى الباحثة �أن الطالب يف املرحلة اجلامعية يكون واعي ًا
ملا يريد حتقيقه يف حياته ،لذا ي�سعى با�ستمرار �إىل التفكري ب�شكل
�أف�ضل يف حال تعر�ض لأي موقف ،كما يحاول يف الأغلب تغيري
حياته للأف�ضل ،لذلك يفكر يف و�ضع خطط ذات جدوى لتحقيق
�أهدافه ،كما ي�سعى �إىل خو�ض جتارب وخربات جتعله فرد فعال يف
املجتمع.
وميكن عزو هذه النتيجة �إىل قدرة الطلبة على التكيف مع
ظروف حياتهم املختلفة خالل درا�ستهم يف اجلامعة ،وتقبل
متطلبات املرحلة اجلامعية بغ�ض النظر عن اختالفها عن بع�ضها
البع�ض� ،إذ يتعر�ض الطالب يومي ًا للعديد من املواقف والتغريات
االنفعالية ،التي تفر�ض عليه ا�ستخدام �أ�ساليب وا�سرتاتيجيات
خمتلفة للتعامل مع مثل هذه املواقف ،وتنظيمها من �أجل �إجناز
�أهدافه بنجاح ،وحتقيق ما ي�صبو �إليه.
كما �أن الطالب اجلامعي يتميز ببلوغه مرحلة من الن�ضج
الوجداين واالنفعايل ت�ساعده يف �ضبط انفعاالته ،فالطالب يف هذه
املرحلة يكون قد بلغ من العمر ما ي�ساعده يف الت�أقلم والتكيف مع
املواقف املتغايرة التي قد يتعر�ض لها ،بحيث تتفق ا�ستجاباته
االنفعالية مع املوقف الذي مير به ،وهذا ما �أ�شارت �إليه كل من
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علوان والنواجحة (.)2013
وترى الباحثة �أن البيئة الأ�رسية تلعب دوراً كبرياً يف امتالك
الطالب للمهارات والقدرات التي ت�سهم يف تنظيم انفعاالته و�ضبطه،
حيث تلعب املمار�سات الوالدية التي يالحظها الطالب على امتالكه
لهذه املهارات واال�سرتاتيجيات� ،إ�ضافة �إىل �أن طبيعة املناخ
العاطفي داخل الأ�رسة قد ت�ؤثر �سلب ًا �أو �إيجاب ًا على م�ستوى التنظيم
االنفعايل لدى الطالب ،وهذا ما �أكده موري�س و�آخرون (Morris, et
.)al, 2007
وميكن عزو هذه النتيجة �أي�ض ًا �إىل طبيعة الطلبة اجلامعيني
كونهم ميتلكون مهارات و�إمكانات عقلية ومعرفية جتعلهم قادرين
على �إدراك املواقف االنفعالية ب�صورة خمتلفة عن الآخرين ،كما �أن
مهاراتهم وقدراتهم جتعلهم يتحكمون ب�سلوكاتهم ب�شكل �أف�ضل� ،إذ
�إن التعلم والتعارف على الآخرين وبناء عالقات اجتماعية خمتلفة،
يك�سب الطلبة اجلامعيني طرق و�أ�ساليب ت�ساعدهم يف احلفاظ على
هدوئهم و�ضبط جماحهم يف املواقف احلرجة.
واتفقت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة يعقوب
( ،)2011التي �أ�شارت �إىل �أن م�ستوى التنظيم االنفعايل لدى الطلبة
جاء بدرجة �إيجابية مقبولة ،كما اتفقت مع درا�سة فائق (،)2016
التي �أكدت �أن م�ستوى التنظيم االنفعايل جاء �ضمن امل�ستوى اجليد،
و�أنهم ي�ستخدمون ا�سرتاتيجية �إعادة التقييم الإيجابي.
واختلفت نتيجة الدرا�سة احلالية مع درا�سة ا�سليم (،)2017
التي �أ�شارت نتائجها �إىل �أن م�ستوى التنظيم االنفعايل لدى خريجي
اجلامعات جاء مب�ستوى مرتفع.
● ●ثانياً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين ومناق�شته :ما
م�ستوى التفكري الإيجابي لدى طلبة جامعة الريموك يف الأردن؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،جرى ح�ساب املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات طلبة جامعة الريموك على
فقرات مقيا�س التفكري الإيجابي ،واملقيا�س ككل ،كما هو مبني يف
اجلدول (.)3
جدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلستجابات طلبة جامعة اليرموك على فقرات
المقياس والمقياس ككل

الرتبة الرقم

الفقرة
�أحب الأعمال الوا�ضحة
وامل�ألوفة
عندما تواجهني م�شكلة ما
�أف�ضل �أن �أواجهها و�أحاول
�أن �أجد لها احلل
من حقي �أن �أفكر يف
م�صلحتي اخلا�صة
�أميل للقول ال�سائد ب�أن
اختالف الر�أي ال يف�سد للود
ق�ضية

1

24

2

27

3

29

4

10

5

2

�أملي كبري يف امل�ستقبل

6

4

�أعتقد �أن �أموري ت�سري دائم ًا
�إىل الأف�ضل

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

م�ستوى
التقييم

4.12

1.11

مرتفع

4.08

1.14

مرتفع

3.94

1.02

مرتفع

3.78

.98

مرتفع

3.65

1.04

متو�سط

3.51

1.09

متو�سط
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الرتبة الرقم
7

21

8

14

9

23

10

1

11

9

12

17

13

28

14

30

15

26

16

22

17

16

18

11

19

3

20

12

21

15

22

19

23

25

24

20

25

7

26

18

27

5

28

6

الفقرة
توجد لدي دائم ًا �أكرث من
طريقة لإجناز الأمور
ت�رصفاتي مع الأفراد تت�سم
باحلكمة والتفهم
�أت�رصف مبا هو منا�سب حتى
و�إن مل تكن النتيجة جيدة
�أعتقد �أن الغد �أف�ضل من اليوم
�إذا ف�شلت مرة ف�س�أجنح يف
املرة القادمة
�أجنزت و�س�أجنز كثرياً من
الأ�شياء القيمة
�أعتقد �أنني يقظ متام ًا
حلقوقي وواجباتي
لي�س بال�رضورة �أن �أجنح يف
كل ما �أفعله
عاد ًة ما �أ�سري وفق القول
ال�سائد “�أننا جميع ًا
م�س�ؤولون لإجناز العمل
و�إكماله”
ال �أت�رصف �إال بعد تفكري
وت�أمل يف العواقب
ال يزعجني �أن يجدين البع�ض
قليل اجلاذبية
ال �أفكر كثرياً يف الأ�شياء
امل�ؤملة التي حدثت وانتهت
�أ�شعر بالطم�أنينة عندما
�أت�صور ما �ستكون عليه
حياتي بعد ع�رشة �أعوام
�أعتقد �أن ما مر بي من
جتارب م�ؤملة علمني ال�صرب
واحلكمة
حياتي مهمة حتى ولو مل
�أحقق كل ما كنت �أطمح �إليه
يف العمل عاد ًة ما يطلب مني
�أداء الأعمال القيادية والتي
تتطلب ال�رشح والتوجيه
ال يتحقق النجاح يف احلياة
عموم ًا �إال باملثابرة واجلهد
ال�شخ�صي حتى �إذا مل �أحقق
ما �أريد فوراً
عندما تواجهني م�شكلة ما
�أف�ضل �أن �أواجهها و�أحاول
�أن �أجد لها احلل
ب�إمكان الفرد �أن يوقف نف�سه
عن اال�ستمرار يف الغ�ضب
عاد ًة ما �أتقبل نف�سي حتى لو
تعر�ضت لنقد الآخرين
ببع�ض اجلهد �س�أجعل من
امل�ستقبل �أف�ضل من احلا�رض
�أ�ستطيع ب�سهولة �أن �أغري من
�أفكار الآخرين نحوي

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

م�ستوى
التقييم

الرتبة الرقم

3.47

1.07

متو�سط

29

13

3.33

1.16

متو�سط

30

8

3.28

1.04

متو�سط

3.25

.99

متو�سط

3.23

.98

متو�سط

3.15

1.21

متو�سط

3.08

1.08

متو�سط

2.99

1.20

متو�سط

2.96

1.11

متو�سط

2.93

1.18

متو�سط

2.91

1.22

متو�سط

2.89

1.17

متو�سط

2.86

1.08

متو�سط

2.82

1.09

متو�سط

2.79

1.14

متو�سط

2.78

1.11

متو�سط

2.76

1.23

متو�سط

2.75

1.17

متو�سط

2.69

1.14

متو�سط

2.66

1.12

متو�سط

2.64

1.22

متو�سط

2.61

1.15

متو�سط

الفقرة
التفكري يف الأمور املا�ضية
�أ�سو�أ من الأمور ذاتها
نادراً ما �أت�رصف باندفاع
ودون ح�ساب للعواقب
التفكري الإيجابي ككل

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

م�ستوى
التقييم

2.59

1.13

متو�سط

2.54

1.09

متو�سط

3.10

.94

متو�سط

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول (� )3أن املتو�سطات
احل�سابية ال�ستجابات طلبة جامعة الريموك على فقرات املقيا�س،
تراوحت بني ( ،)4.12 - 2.54وكان �أعالها للفقرة ( ،)24التي
تن�ص على «�أحب الأعمال الوا�ضحة وامل�ألوفة» ،مبتو�سط ح�سابي
بلغ ( ،)4.12ومب�ستوى تقييم متو�سط ،تالها الفقرة ()27ـ التي
تن�ص على «عندما تواجهني م�شكلة ما �أف�ضل �أن �أواجهها و�أحاول
�أن �أجد لها احلل» ،مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)4.08ومب�ستوى تقييم
متو�سط ،بينما كان �أدناها للفقرة ( ،)8التي تن�ص على «نادراً ما
�أت�رصف باندفاع ودون ح�ساب للعواقب» ،مبتو�سط ح�سابي بلغ
( ،)2.54ومب�ستوى تقييم متو�سط ،وبلغ املتو�سط احل�سابي للتفكري
الإيجابي ككل ( ،)3.10ومب�ستوى تقييم متو�سط.
وميكن عزو هذه النتيجة يف �ضوء املرحلة الدرا�سية التي مير
بها طلبة اجلامعات؛ كون املرحلة اجلامعية ُتع ّد من �أكرث املراحل
التي يت�سم فيها الطلبة بالن�ضوج املعريف والوجداين ،مما ينعك�س
على تفكريهم و�أ�ساليب التفكري التي يتبعونها ب�شكل �إيجابي ،كما
�أن الطلبة يف هذه املرحلة يكونون قد و�صلوا ملرحلة متقدمة يف
تفكريهم و�إبداء ر�أيهم ب�شكل �أكرث كفاءة وفاعلية.
وترى الباحثة �أن التن�شئة الأ�رسية واالجتماعية تلعب دوراً
كبرياً يف م�ستوى التفكري الإيجابي لدى الطلبة ،حيث ُتعد طبيعة
الرتبية والتن�شئة من العوامل التي ت�ؤثر يف تكوين الفرد وت�شكيل
مهاراته وخرباته ،وتوجيه �سلوكه نحو ال�صواب ،ف�إذا ا�ستندت
التن�شئة على التعاطف واالحرتام وتقبل �آراء الأخرين ،انعك�س ذلك
�إيجاب ًا على �سلوكه و�أ�سلوب تفكريه� ،أما �إذا ا�ستندت التن�شئة على
اخلوف والتوتر وامل�شكالت الدائمة واملتكررة ،ف�إن ذلك ينعك�س �سلب ًا
على �سلوك الفرد ومنط تفكريه ،وهذا ما �أ�شار �إليه بركات (.)2005
وميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء اخلربات والتجارب التي
مر بها الطلبة اجلامعيني خالل املراحل الدرا�سية ال�سابقة ،مما
جعلهم مييزون بني املواقف التي يتعر�ضون لها ،وكيفية مواجهتها
ب�شكل �إيجابي دون �أن ي�ؤثر عليهم ذلك �سلباً ،فكرثة اخلربات
والتجارب التي مير بها الطالب ت�سهم يف �صقل �شخ�صيته وتنمية
مهاراته وقدراته املختلفة ،ورفع م�ستوى التفكري الإيجابي لديه.
كما ميكن تف�سري هذه النتيجة كون �أن الطلبة اجلامعيني يف
هذا العمر ومع تقدم املراحل الدرا�سية التي ميرون بها ،ميتلكون
مهارات وقدرات جتعلهم قادرين على حل امل�شكالت ومواجهة
ال�صعوبات بكل فاعلية ،وذلك ب�سبب امتالكهم بع�ض اال�سرتاتيجيات
واخلطط التي يتبعونها يف تغيري منط تفكريهم من التفكري ال�سلبي
�إىل التفكري الإيجابي ،مما ميكنهم ذلك من الرتكيز واالنتباه �إىل
جوانب ال�ضعف والقوة يف ال�صعوبات التي تواجههم ،والعمل على
تعزيز جوانب القوة واحلد من جوانب ال�ضعف من خالل امتالك
40

د .آمنة حكمت خصاونة

التنظيم االنفعالي وعالقته بالتفكير اإليجابي لدى طلبة جامعة اليرموك

القدرات النف�سية والعقلية ،املرتبطة ب�أ�ساليب وا�سرتاتيجيات حل
امل�شكالت ،وهذا ما �أ�شار �إليه النجار والطالع (.)2015
اتفقت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة فائق (،)2016
التي �أ�شارت �إىل �أن م�ستوى التفكري الإيجابي لدى الطلبة جاء �ضمن
امل�ستوى اجليد ،كما اتفقت مع درا�سة ا�سليم ( ،)2017التي �أكدت
نتائجها �أن م�ستوى التفكري الإيجابي لدى خريجي اجلامعات جاء
مب�ستوى متو�سط.
● ●ثالثاً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث ومناق�شته :هل
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α≤ .05
يف امل�ستوى الكلي للتنظيم االنفعايل لدى طلبة جامعة الريموك
يف الأردن تبعاً ملتغريات اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،وال�سنة الدرا�سية
والتفاعل بينها؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،جرى ح�ساب املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لإ�ستجابات طلبة جامعة الريموك على
التنظيم االنفعايل ككل ،تبع ًا ملتغريات اجلن�س والتخ�ص�ص ،وال�سنة
الدرا�سية ،كما هو مبني يف اجلدول (.)4
جدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات طلبة جامعة اليرموك على الدرجة
الكلية على مقياس التنظيم االنفعالي تبعاً لمتغيرات الجنس والتخصص والسنة الدراسية

امل�ستويات

املتغري

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

ذكر

3.25

.28

�أنثى

3.19

.19

�إن�ساين

2.98

.22

علمي

3.02

.18

�أوىل

2.52

.21

ثانية

2.61

.17

ثالثة

2.62

.23

رابعة ف�أعلى

2.87

.20

اجلن�س

التخ�ص�ص

ال�سنة الدرا�سية

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول ( )4وجود تباين
ظاهري بني املتو�سطات احل�سابية ملقيا�س التنظيم االنفعايل
ككل لدى طلبة جامعة الريموك ب�سبب اختالف متغريات اجلن�س
والتخ�ص�ص وال�سنة الدرا�سية ،وللتحقق من جوهرية الفروق
الإح�صائية الظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية ،جرى �إجراء حتليل
التباين الثالثي على مقيا�س التنظيم االنفعايل ككل وفق ًا ملتغريات
اجلن�س والتخ�ص�ص وال�سنة الدرا�سية ،كما يف اجلدول (.)5
جدول ()5
نتائج تحليل التباين الثالثي وفقاً لمتغيرات الجنس والتخصص والسنة الدراسية والتفاعل
بينها على مقياس التنظيم االنفعالي ككل

امل�صدر

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

F

الداللة
الإح�صائية

اجلن�س

.02

1

.02

.14

.29

41

امل�صدر

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

F

الداللة
الإح�صائية

التخ�ص�ص

4.01

1

4.01

.22

.11

ال�سنة الدرا�سية

2.61

3

2.61

1.08

.12

اجلن�سXالتخ�ص�صX
ال�سنة الدرا�سية

.82

3

.82

1.39

.51

اخلط�أ

32.10

977

.48

املجموع

621.14

985

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول ( )5ما ي�أتي:
 عدم وجود فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α ≤ .05يف م�ستوى التنظيم االنفعايل ككل ،تبع ًا الختالف متغري
اجلن�س ،حيث بلغت قيمة ( ،)F) (.04وداللة �إح�صائية بلغت (.) .29
 عدم وجود فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α ≤.05يف م�ستوى التنظيم االنفعايل ككل ،تبع ًا الختالف متغري
التخ�ص�ص ،حيث بلغت قيمة ( ،)F) (.02وداللة �إح�صائية بلغت
(.).11
 عدم وجود فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α ≤.05يف م�ستوى التنظيم االنفعايل ككل ،تبع ًا الختالف متغري
ال�سنة الدرا�سية ،حيث بلغت قيمة ( ،)F) (1.08وداللة �إح�صائية
بلغت (.).12
وميكن تف�سري عدم وجود فرق يف م�ستوى التنظيم االنفعايل
ككل تبع ًا الختالف متغري اجلن�س ،يف �ضوء طبيعة البيئة اجلامعية
التي يعي�شها الطلبة �إن كانوا ذكور �أم �إناث ،فهي بيئة واحدة
مبتطلبات ومقومات واحدة ونف�سها لكال اجلن�سني ،كما �أن طبيعة
املرحلة اجلامعية والتقارب االجتماعي والثقايف لدى الطلبة
مت�شابهة جداً ،كونهم يعي�شون يف نطاق جمتمع واحد لذلك مل يثبت
يف هذه الدرا�سة وجود �أية فروق يف م�ستوى التنظيم االنفعايل لدى
الطلبة تبع ًا ملتغري اجلن�س.
وترى الباحثة �أن ظروف الدرا�سة التي يتعر�ض لها الطلبة
واحدة ،وتت�ضمن العديد من الأحداث ال�ضاغطة واملواقف والتجارب
واخلربات االنفعالية املتنوعة ،وبغ�ض النظر عن جن�س الطالب،
ف�إن عليه مواجهة هذه الظروف وجتريب عدة طرق وا�سرتاتيجيات
للتعامل معها وتخطيها بنجاح.
وي�شري بريكينج ووبريمان ()Berking & Wupperman, 2012
�أن الأفراد ب�شكل عام يتعر�ضون للعديد من املواقف والأحداث
ال�ضاغطة التي حتتم عليهم توظيف ا�سرتاتيجيات متنوعة لتنظيم
انفعاالتهم بطريقة فعالة .وهذا ما يف�رس عدم وجود �أثر ملتغري
اجلن�س يف م�ستوى التنظيم االنفعايل لدى الطلبة.
واتفقت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة يعقوب
( ،)2011التي �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف م�ستوى التنظيم االنفعايل لدى الطلبة تبع ًا ملتغري اجلن�س .كما
اتفقت مع نتيجة درا�سة هاجي و�آخرون ( ،)Haji, et al, 2014التي
�أكدت عدم وجود فروق يف م�ستويات �صعوبات التنظيم االنفعايل
لدى الطلبة تبع ًا ملتغري اجلن�س .واتفقت �أي�ض ًا مع نتيجة درا�سة فائق
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( ،)2016وا�سليم ( ،)2017التي �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق يف
التنظيم االنفعايل وا�سرتاتيجياته تبع ًا ملتغري اجلن�س.
واختلفت نتيجة الدرا�سة احلالية مع درا�سة مونتريو و�آخرون
( ،)Monteiro, et al, 2014التي �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات الت�أقلم بني اجلن�سني �إال
يف ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التفكري املرغوبة ،ول�صالح الإناث.
كما اختلفت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة �أبو
جدي وعبد الهادي ( ،)2012التي �أ�شارت �إىل وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية بني الطلبة يف اال�سرتاتيجيات املعرفية تبع ًا ملتغري
النوع االجتماعي (ذكر� /أنثى) ،ل�صالح الإناث اللواتي ي�ستخدمن
ا�سرتاتيجيتي الأفكار الدينية واملقارنة مع �أحداث �سابقة واختبار
الواقع ب�شكل �أكرب مقارن ًة مع الذكور.
وميكن تف�سري عدم وجود فرق يف م�ستوى التنظيم االنفعايل
ككل ،تبع ًا الختالف متغري التخ�ص�ص ،يف �ضوء الظروف املت�شابهة
التي يعي�شونها الطلبة يف اجلامعة ،وخا�ص ًة �أن الطالب اجلامعي
يق�ضي وقت طويل يف اجلامعة ،وهذا يجعله عر�ض ًة ملواقف وظروف
متعددة ،ولكنها مت�شابهة بالن�سبة لكافة الطلبة ب�رصف النظر عن
تخ�ص�صهم؛ �إن كان �إن�ساين �أم علمي.
واتفقت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة فائق
( ،)2016التي �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق يف التنظيم االنفعايل
وا�سرتاتيجياته تبع ًا ملتغري التخ�ص�ص.
كما ميكن تف�سري عدم وجود فرق يف م�ستوى التنظيم االنفعايل
ككل ،تبع ًا الختالف متغري ال�سنة الدرا�سية ،يف �ضوء ت�شابه املرحلة
العمرية للطلبة �إن كانوا يف ال�سنة الدرا�سية الأوىل �أم الثانية �أم
الثالثة �أم الرابعة ،ففرق العمر قليل جداً ،ويف هذه املرحلة يكون لدى
الطلبة م�ستوى جيد من الن�ضج العقلي واالنفعايل الذي ي�ساعدهم
يف ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات و�أ�ساليب متنوعة لتنظيم انفعاالتهم
وال�سيطرة على املواقف التي يتعر�ضون لها ،كما �أن �أغلب الطلبة
يف اجلامعة باختالف ال�سنة الدرا�سية ميتلكون خربات وجتارب من
املراحل الدرا�سية ال�سابقة ،لذلك ال يخلو �أي طالب من مروره بتجربة
ما فيما �سبق.
واتفقت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة فائق
( ،)2016التي �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق يف التنظيم االنفعايل
وا�سرتاتيجياته ،والتفكري الإيجابي تبع ًا ملتغري ال�صف الدرا�سي.
واختلفت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة �أبو
جدي وعبد الهادي ( ،)2012التي �أظهرت وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني الطلبة يف اال�سرتاتيجيات املعرفية تبع ًا ملتغري
امل�ستوى الدرا�سي� ،إذ �إن طلبة امل�ستوى الدرا�سي الأول ي�ستخدمون
ا�سرتاتيجية لوم الذات ونقدها ب�شكل �أعلى من طلبة امل�ستوى الثاين
وا�ستخدام طلبة امل�ستوى الثالث لهذه اال�سرتاتيجية �أكرث من طلبة
امل�ستوى الرابع� ،أما عن تقبل املوقف فقد �أظهر طلبة امل�ستوى الأول
تقب ًال �أعلى للموقف من طلبة امل�ستوى الثالث والرابع .كما اختلفت
مع نتيجة درا�سة مونتريو و�آخرون (،)Monteiro, et al, 2014
التي �أ�شارت �إىل �أن الطلبة الأكرب �سن ًا كانوا �أكرث عر�ضة ال�ستخدام
ا�سرتاتيجيات حل امل�شكالت و�إعادة الهيكلة املعرفية وا�سرتاتيجيات
الت�أقلم والتعبري االنفعايل.

● ●رابعاً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع ومناق�شته :هل
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α≤ 0.05
يف م�ستوى التفكري الإيجابي لدى طلبة جامعة الريموك يف الأردن
تبعاً ملتغري اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،وال�سنة الدرا�سية والتفاعل بينها؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،جرى ح�ساب املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لإ�ستجابات طلبة جامعة الريموك على
مقيا�س التفكري الإيجابي ككل ،تبع ًا ملتغريات اجلن�س والتخ�ص�ص
وال�سنة الدرا�سية ،كما هو مبني يف اجلدول (.)6
جدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلستجابات طلبة جامعة اليرموك على المقياس
ككل تبعاً لمتغيرات الجنس والتخصص والسنة الدراسية

املتغري
اجلن�س

التخ�ص�ص

ال�سنة
الدرا�سية

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

امل�ستوى
ذكر

2.96

.82

�أنثى

3.01

.76

�إن�ساين

2.88

.73

علمي

2.95

.80

�أوىل

2.86

.75

ثانية

2.97

.82

ثالثة

3.05

.73

رابعة ف�أعلى

3.11

.71

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول ( )6وجود فروق
ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية لإ�ستجابات طلبة جامعة
الريموك على املقيا�س ككل ،تبع ًا ملتغريات اجلن�س والتخ�ص�ص،
وال�سنة الدرا�سية ،وملعرفة الداللة الإح�صائية لهذه الفروق ،مت
تطبيق حتليل التباين الثالثي ( )Three way ANOVAعلى املقيا�س
ككل ،تبع ًا ملتغريات اجلن�س والتخ�ص�ص ،وال�سنة الدرا�سية ،كما هو
مبني يف اجلدول (.)7
جدول ()7
نتائج تحليل التباين الثالثي وفقاً لمتغيرات الجنس والتخصص والسنة الدراسية والتفاعل
بينها على مقياس التفكير اإليجابي ككل

جمموع
املربعات

درجات متو�سط
احلرية املربعات

F

الداللة
الإح�صائية

اجلن�س

.04

1

.04

.06

.07

التخ�ص�ص

2.51

1

3.13

.02

.12

ال�سنة الدرا�سية

3.22

3

6.61

4.28

.09

اجلن�سXالتخ�ص�صX
ال�سنة الدرا�سية

1.86

3

2.11

3.04

.16

اخلط�أ

28.12

977

.52

املجموع

421.81

985

امل�صدر

يظهر من اجلدول ( )7ما يلي:
 عدم وجود فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (α
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التنظيم االنفعالي وعالقته بالتفكير اإليجابي لدى طلبة جامعة اليرموك

 )≤ .05يف م�ستوى التفكري الإيجابي ،تبع ًا الختالف متغري اجلن�س،
�إذ بلغت قيمة ( ،)F) (.06وداللة �إح�صائية بلغت (.).07
 عدم وجود فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α ≤ .05يف م�ستوى التفكري الإيجابي ،تبع ًا الختالف متغري
التخ�ص�ص� ،إذ بلغت قيمة ( ،)F) (.02وداللة �إح�صائية بلغت (.).12
 عدم وجود فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α ≤ .05يف م�ستوى التفكري الإيجابي ،تبع ًا الختالف متغري ال�سنة
الدرا�سية ،حيث بلغت قيمة ( ،)F) (4.28وداللة �إح�صائية بلغت
(.).09
وميكن تف�سري عدم وجود فروق يف م�ستوى التفكري الإيجابي
تعزى ملتغري اجلن�س� ،إىل �أن الطلبة من كال اجلن�سني ميرون بالظروف
احلياتية واجلامعية العلمية نف�سها ،فاملناهج واملقررات الدرا�سية
والأن�شطة واملهام املوكلة �إليهم ت�ساعدهم يف اكت�ساب العديد من
املهارات والقدرات التي تنمي التفكري الإيجابي لديهم.
وترى الباحثة �أن طبيعة الرتبية والتن�شئة الأ�رسية
واالجتماعية يف البيئة الأردنية واحدة ومت�شابهة� ،إذا �أ�صبحت
الأ�رس ال تفرق بني الذكور والإناث وبخا�ص ًة يف حقهم يف التعلم،
وهذا جعل الذكور والإناث مت�ساوين يف التن�شئة واكت�ساب املهارات
املعرفية التي جتعلهم يفكرون بطرق �إيجابية جتاه خمتلف الأمور
والظروف التي يواجهونها.
كما ميكن عزو هذه النتيجة يف �ضوء دور و�سائل الإعالم
يف تعزيز مهارات التفكري الإيجابي لدى الطلبة بغ�ض النظر عن
جن�سهم ؛ �إذ �أ�صبح الذكور والإناث على ح ٍد �سواء يتابعون و�سائل
الإعالم املختلفة ،ويواكبون التطورات يف خمتلف املجاالت ،وهذا
�أتاح لهم تعرف كل ما هو جديد ويفتح �أمامهم �أبواب امل�ستقبل
امل�رشق واملليء بالأفكار الإيجابية .وقد �أ�شار بركات (� )2005إىل
�أن و�سائل الإعالم املختلفة ،وخا�ص ًة التلفاز ت�ؤثر على �سلوك الفرد
وتفكريه ،ومدى تقبله وقدرته على التكيف االجتماعي ،والو�صول
�إىل املعلومات املتنوعة.
واتفقت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة فائق
( ،)2016وا�سليم ( ،)2017التي �أ�شارت نتائجها �إىل عدم وجود
فروق يف التفكري الإيجابي تبع ًا ملتغري اجلن�س.
وميكن تف�سري عدم وجود فروق يف م�ستوى التفكري الإيجابي
تعزى ملتغري التخ�ص�ص� ،إىل �أن الطلبة كافة على الرغم من اختالف
تخ�ص�صهم يتعر�ضون ملواقف و�أحداث مت�شابهة �ضمن البيئة
الأ�رسية والبيئة اجلامعية ،وبالتايل ميتلكون القدرة على �إدراك
املواقف التي يتعر�ضون لها ،وتكوين العديد من العالقات الإيجابية
بالآخرين ،وهذا ي�سهم يف تكوين م�شاعر �إيجابية عن الذات ،وزيادة
ثم،
م�ستوى التفا�ؤل ،والنظرة الإيجابية للم�ستقبل ،واحلياة ،ومن ّ
يفكرون بطريقة �إيجابية.
واتفقت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة فائق
( ،)2016التي �أ�شارت نتائجها �إىل عدم وجود فروق يف التفكري
الإيجابي تبع ًا ملتغري التخ�ص�ص.
وميكن تف�سري عدم وجود فروق يف م�ستوى التفكري الإيجابي
تعزى ملتغري ال�سنة الدرا�سية� ،إىل �أن الطلبة يف اجلامعة ميار�سون
الأن�شطة واملهام املختلفة التي بحاجة �إىل قدرات ومهارات معرفية
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وانتهاء بال�سنة الرابعة
بدء من ال�سنة الأوىل
ً
وذهنية متعددة ،وذلك ً
ف�أعلى ،لذلك ميتلكون �أفكار �إيجابية حول حتقيق �أهدافهم بنجاح
واالنتقال من �سنة درا�سية �إىل �أخرى بنجاح وتفوق.
وترى الباحثة �أن طبيعة الطالب اجلامعي تتميز بالن�شاط
وحب املغامرة وجتربة كل �شيء جديد وذلك بهدف تعرف كل ما
هو جديد ،وخا�ص ًة يف �سوق العمل ،حيث ي�سعى الطلبة من بداية
درا�ستهم �إىل حت�صيل معدل مرتفع من �أجل خو�ض �سوق العمل ،وهذا
ُيعد بحد ذاته تفكري �إيجابي نحو احلياة وامل�ستقبل.
واتفقت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة فائق
( ،)2016التي �أ�شارت نتائجها �إىل عدم وجود فروق يف التفكري
الإيجابي تبع ًا ملتغري ال�صف الدرا�سي.
● ●خام�ساً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال اخلام�س ومناق�شته:
هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
) (α≤ .05بني التنظيم االنفعايل والتفكري الإيجابي لدى طلبة
جامعة الريموك يف الأردن؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،جرى ا�ستخراج قيم معامالت
االرتباط بطريقة بري�سون ( )Pearson Correlationبني التنظيم
االنفعايل والتفكري الإيجابي ،واجلدول ( )8يو�ضح ذلك.
جدول ()8
قيم معامالت ارتباط بيرسون بين التنظيم االنفعالي والتفكير اإليجابي

مقيا�س التفكري
الإيجابي ككل

التنظيم االنفعايل
لوم النف�س

التقبل

االجرتار

�إعادة الرتكيز الإيجابي

الرتكيز على اخلطط

�إعادة التقييم الإيجابي

و�ضع الأمور يف ن�صابها

التهويل

لوم الآخرين

معامل االرتباط

.24

الداللة الإح�صائية

*.04

معامل االرتباط

.20

الداللة الإح�صائية

*.03

معامل االرتباط

.23

الداللة الإح�صائية

*.00

معامل االرتباط

.25

الداللة الإح�صائية

*.00

معامل االرتباط

.50

الداللة الإح�صائية

*.01

معامل االرتباط

.25

الداللة الإح�صائية

*.02

معامل االرتباط

.20

الداللة الإح�صائية

*.00

معامل االرتباط

.11

الداللة الإح�صائية

*.00

معامل االرتباط

.19

الداللة الإح�صائية

*.01
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مقيا�س التفكري
الإيجابي ككل

التنظيم االنفعايل
التنظيم االنفعايل ككل

معامل االرتباط

.50

الداللة الإح�صائية

*.00

* ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ()α ≤ .05

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول ( )8وجود عالقة
ارتباطية ذات داللة �إح�صائية بني جماالت التنظيم االنفعايل،
والتنظيم االنفعايل ككل ،وبني التفكري الإيجابي .وميكن عزو هذه
النتيجة �إىل �أن الطلبة الذين يفكرون بطريقة �إيجابية يف حياتهم،
ميكّنهم ذلك من التعامل بكفاءة وفاعلية مع املواقف والأحداث التي
بناء على ما ميتلكونه من قدرات ومهارات
قد تواجههم� ،إذ يت�رصفون ً
و�إمكانات ،ي�ستطيعون من خاللها اتخاذ القرارات ال�صحيحة يف
املواقف االنفعالية التي ميرون بها.
كما ترى الباحثة �أن الطالب اجلامعي يت�سم بالن�شاط والتفا�ؤل
وهذا يجعله يفكر بطريقة �إيجابية ،في�ضع الأهداف امل�ستقبلية التي
ي�سعى لتحقيقها ،وهذا ينعك�س على �سلوكياته وت�رصفاته وخا�ص ًة
عند تعر�ضه ملوقف انفعايل ،فيكون قادر على �ضبط وتنظيم
انفعاالته مبا يتنا�سب مع الآخرين واملوقف نف�سه.
ولقد �أكد بوتنام و�سيلك (� )Putnam & Silk, 2005إىل �أن
الأفراد الذين ميتلكون القدرة على تنظيم و�ضبط انفعاالتهم،
يتميزون بطبيعة احلال بامتالكهم نظرة متفائلة نحو احلياة
وامل�ستقبل ،وميتلكون القدرة على ال�سيطرة على �أحداث احلياة،
ويتميزون بامتالكهم �أ�ساليب وا�سرتاتيجيات فعالة يف مواجهة
ال�صعوبات التي يتعر�ضون لها.
وميكن تف�سري هذه النتيجة �أي�ض ًا �إىل �أن الطلبة اجلامعيني
الذين ميتلكون مهارات التفكري الإيجابي ،وي�ستخدمونها يف
حياتهم ،يكون لديهم القدرة على التكيف مع �أنف�سهم و�أفكارهم
ب�شكل �أكرب مقارنة مع الطلبة الذين ال ي�ستخدمون التفكري الإيجابي،
وهذا بدوره ينعك�س �إيجاب ًا على �سلوكياتهم وعالقاتهم مع الآخرين،
وهذا ما �أكده العنزي (.)2013
وترى الباحثة �أن الطالب الذي ي�ستخدم التفكري الإيجابي
ب�شكل جيد ،يدرك متام ًا م�شاعره و�أفكاره ولديه القدرة على �إدارتها
وتنظيمها ،كما �أنه يتعامل مع الآخرين ب�شكل مميز ،وهذا ينعك�س
�إيجاب ًا على قدرته يف التعامل مع املواقف والظروف التي مير بها،
و�ضبط انفعاالته وم�شاعره يف الوقت املنا�سب ،وتغيري ت�رصفاته
و�سلوكياته مبا يتنا�سب وم�شاعر الآخرين ،وطبيعة املوقف ،وبالتايل
يرتبط التفكري الإيجابي ارتباط ًا طردي ًا بالتنظيم االنفعايل.
واتفقت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة فائق
( ،)2016التي �أ�شارت نتائجها �إىل وجود عالقة ارتباطية بني
التنظيم االنفعايل والتفكري ال�سلبي والإيجابي .كما اتفقت مع نتيجة
درا�سة ا�سليم ( ،)2017التي �أ�شارت نتائجها �إىل وجود عالقة طردية
بني التفكري الإيجابي والتنظيم االنفعايل.

التوصيات
ا�ستنادا ً �إىل ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج ،تو�صي

الباحثة مبا يلي:
1 .1تفعيل دور امل�ؤ�س�سات التعليمية والرتبوية يف زيادة
الوعي واالهتمام بتنمية م�ستوى التنظيم االنفعايل وحت�سني
ا�سرتاتيجياته وا�ستخدامها يف خمتلف املواقف اجلامعية.
2 .2ت�ضمني امل�ساقات الدرا�سية اجلامعية ب�أن�شطة ومهام
حتتاج �إىل ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات و�أ�ساليب التنظيم االنفعايل.
3 .3عقد ندوات وور�ش لتعريف �أولياء الأمور والطلبة ب�أهمية
التنظيم االنفعايل والتفكري الإيجابي يف احلياة ب�شكل عام ،والدرا�سة
ب�شكل خا�ص.
4 .4تعزيز دور و�سائل الإعالم املختلة برت�سيخ التفكري
الإيجابي و�أ�ساليبه املختلفة لدى الطلبة مبختلف املراحل الدرا�سية.
5 .5عقد دورات تدريبية للطلبة تتمن توجيهات �إر�شادية
وتربوية للت�أكيد على الأ�ساليب التي تنمي التفكري الإيجابي لدى
الطلبة.
�6 .6إجراء درا�سات جتمع بني متغريي التنظيم االنفعايل
والتفكري الإيجابي ولكن ما اختالف العينة واملتغريات الدميوغرافية.
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