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 هدفت هذق الدّراسة إلى الكشف عن العبلقات السببيّة بين النظريات الضمنية في االنفعاؿ كالتنظيم:ملخص
االنفعالي كفق استراتيجية إعادة التقييم المعرفي كالسّعادة لدل طلبة جامعة العلوـ كالتكنولوجيا األردنية من
 كلتحقيق.خبلؿ نمذجة سببية مقترحة تستند إل ى أسس معرفية اعتمدت أسلوب تحليل المسار لتفسير السعادة
 كمقياس النظريات،)Gross & John, 2003( هدؼ الدّراسة اسْتُخدِـ مقياس التنظيم االنفعالي لجركس كجوف
 تكوّنت عينة الدّراسة. كقائمة أكسفورد للسّعادة،)Livingstone, 2012( "الضمنية في االنفعاؿ لػ "ليفينجستوف
 أظهرت النّتائج عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية. تم اختيارهم بالطّريقة المتيسرة،من ٖٓ٘ طالبنا كطالبة
،AGFI=0,90 :بين النموذج المقترح كالنموذج المثالي نظرا الرتفاع مؤشرات المطابقة كالتي كانت
 كبالتالي فإف النموذج يفسر العبلقات التي تم،RMR=0,022 ،CFI=0,99 ،TLI =0,933، GFI=0,99 ،NFI=0,98
.اقتراحها كهو يعبر عن النموذج السببي األمثل لمتغيرات الدراسة
. تحليل المسار، السعادة، التنظيم االنفعالي، النظريات الضمنية في االنفعاؿ:كلمات مفتاحية
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Abstract: The purpose of this study was to unveil the causal relationship modeling of the implicit
theories of emotion and emotion regulation in view of cognitive reappraisal strategy and
happiness for the students of the Jordanian University of Science and Technology (JUST). Based on
scientific foundations, the study has constructed a proposed causal relationship model using path
analysis for interpreting happiness. To achieve this goal, the emotion regulation, by Gross and
John (2003), the implicit theories of emotion Scale of Livingstone, (2012), and the Oxford
Happiness Inventory were employed. The sample consisted of 350 students who were chosen on
availability grounds. The results of the study showed no statistically significant differences
between the proposed and the optimal causal relationship models due to high matches on:
AGFI=0.90, NFI=0.98, GFI=0.99, TLI =0.933, CFI=0.99, RMR=0.022. Thus, the model explained the
relationships proposed and represented the optimal causal relationship model for the variables of
the study.
Keywords: : Implicit theories of emotion, emotion regulation, happiness, path analysis.
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غدت السعادة كاحدة من المفاهيم األكثر
أهمية في مجاؿ علم النفس اإليجابي ،لما لها
من اَثار عظيمة في تحقيق التوافق الذاتي
كإيجاد الحياة السعيدة الخالية من أسباب
القلق كالضيق كالتوتر ،كتعتبر القدرة على
تنظيم االنفعاالت كاحدة من األمور المهمة
في تحقيق السعادة النفسية لدل األفراد
كالمجتمع على السواء ،إذ أف االنفعاالت التي
نشعر بها كنعبر عنها مهمة جدا لسبلمتنا
كسعادتنا النفسية كالجسدية ،فهي تعمل على
تحقيق األهداؼ كتسهل التفاعبلت كتوجه
السلوؾ لتعزيز الصحة النفسية ،كمع ذلك
ال تكوف المشاعر المحسوسة دائما كظيفية
كتكيفية ،فمثبل قد تجعل االنفعاالت األفراد
يختاركف مسار عمل غير مناسب أك يعطلوف
عبلقة شخصية مهمة ،فمثل هذق الحاالت
يكوف من الضركرم تنظيم الفرد النفعاالته
من أجل تقديم االستجابة المناسبة كالمبلئمة
لمتطلبات البيئة المحيطة به ( Verzeletti,
.)Zammuner, Galli & Agnoli, 2016

كيبلحظ من الدراسات المبكرة أف األفراد
يختلفوف بمعتقداتهم حوؿ طبيعة انفعاالتهم؛
فمنهم من يرل أف االنفعاالت كالمشاعر تنشأ
بشكل سريع كتلقائي كتترؾ الفرد عاجزا
كسلبيا ،كمنهم من يراها عمليات ديناميكية
تخدـ الوظائف األساسية في الحياة اليومية
كيتم إدارتها بالطريقة المناسبة ،كهذا
االختبلؼ بالمعتقدات يؤثر على اختبلؼ
مشاعر األفراد كاتجاهاتهم حوؿ االنفعاالت؛
فأفراد الفريق األكؿ قد يحاكلوف تجنب
االنفعاالت بشكل عاـ مما يهدد سعادتهم ،أما
أفراد الفريق الثاني فإنهم أكثر قدرة على
تكوين سكيمات معرفية كصحية تعزز
السعادة ،كتسمى هذق االختبلفات بالمعتقدات
الضمنية في االنفعاؿ التي ال تؤثر في سعادة
األفراد بمعزؿ عن استراتيجيات تنظيم
االنفعاالت؛ إذ الحظ العديد من العلماء أف
االضطرابات النفسية تحتوم على جزء من
سوء التنظيم االنفعالي ،كهذق المبلحظة
أثارت اهتماـ الكثير من الباحثين حوؿ اآلثار

المترتبة عن إسهامات استراتيجيات التنظيم
االنفعالي على الرفاق النفسي كالصحة على
حد السواء ).(Castella et al., 2013
فالسعادة ( )Happinessمن التوابع المهمة
التي تتأثر بمعتقدات األفراد الضمنية حوؿ
انفعاالتهم ،كالتي لها دكر أساسي في نجاح
الفرد كتحقيقه التكيف الوظيفي مع األحداث
كالخبرات الحياتية المتنوعة ،إال أف معظم
الدراسات النفسية في ميداف االنفعاالت توجه
اهتمامها نحو االضطرابات النفسية (القلق
كاالكتئاب كاضطرابات الشخصية كغيرها
من االنفعاالت السلبية) ،أما السعادة بما
تتضمنه من المشاعر كالخبرات اإليجابية
كالقيم كالمناقب اإلنسانية فقد بقيت في
دائرة التجاهل من قبل المعرفة المتراكمة
في ميداف علم النفس لعقود من الزمن ،أما
في الوقت الحالي فقد شهدت دراسة السعادة
اهتمامنا ملحوظنا كونها هدفان أساسيان يسعى
لتحقيقه معظم األفراد؛ فاألفراد السُّعداء من
المحتمل أفْ يكونوا أكثر ازدهارنا داخلينا
كخارجينا ،لذا يُعدُّ العمل على تحسين
مستويات السعادة عند األفراد هدفنا علمينا
قيِّمنا ،كيتأتى ذلك الهدؼ بعد تحقيق األمن
النفسي كالجسدم ;(Dogan & Cotok, 2011
).Khan, 2009 ; Nistor, 2011
كيعد تقديم تعريف كاحد لمفهوـ السعادة
من األمور الصعبة نوعا ما؛ إذ أف غياب
األساس النظرم للسعادة كتعدد المعاني بتعدد
الثقافات أظهر تعريفات عامة كمشوشة.
كيشير مراجعة األدب المتعلق بالموضوع أف
هناؾ محاكالت عديدة لوضع تعريف لها منذ
عهد أرسطو حتى يومنا هذا ،كجاءت أكلى
المحاكالت البحثية لتعريف السعادة عاـ
 Bradburnضمن بحث تقليدم عن
1969
السعادة النفسية إذ جاء عمله هذا كانتقاؿ
مميز من تشخيص الحاالت النفسية العبلجية
إلى دراسة ردكد األفعاؿ النفسية لؤلفراد
العاديين ضمن حياتهم اليومية ،كبحثه هذا
نجم عنه اهتمامات في الكيفية التي يتعامل
األفراد بها مع صعوبات الحياة اليومية التي
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يواجهونها ،كمن هنا بدأ العلماء بوضع
معايير ينبغي أف يتضمنها مفهوـ السعادة
كهي :الفاعلية اإليجابية ،الرضا عن الحياة،
كغياب التأثير السلبي ( .(Lu, 2001كيمكن
تعريف السعادة حسب منظمة الصحة العالمية
بأنها الصحة كتعني حالة من الكماؿ الجسدم
كالعقلي كاالجتماعي كليس مجرد غياب
(World Health
المرض أك الوهن
 .)Organization, 1997كما يُعرفها راياف
كديسي ) (Ryan & Deci, 2001بأنها مجموعة
شركط كظركؼ من تجارب كخبرات
التكامل .أما سليجماف ()Seligman, 2004
يعرفها :بأنها حالة ذهنية أك شعور يتضمن
الرضا ،كالحب ،كالمنفعة ،كالسركر ،كهذق
التضمينات تكوف موجهة للذات أكالن،
كلآلخرين ،كللحياة أيضان .كيرل شين
كجونسوف ) (Shin & Johnson 1978اللذاف
قدما تعريفا أكثر قربا للسعادة :على أنها
التقييم العاـ لجودة حياة الفرد كفق معايير
الفرد الخاصة التي اختارها .لكن ما هي
جودة الحياة؟ تعرؼ منظمة الصحة العالمية
جودة الحياة بأنها :إدراؾ الفرد لموقعه في
سياؽ الثقافة كنظاـ القيم الذم يعيش فيه،
في ما يتعلق بأهدافه كتوقعاته كمعاييرق
كاهتماماته.
إف الدارس للخلفية التاريخية للسعادة يرل
أنه يجب النظر إليها من منظورين أساسيين
من أجل بلوغ تعريف السعادة؛ المنظور
األكؿ هو السعادة الذاتية أك اللذة )SBW
 ،)Subjective Well-Being( )Hedonicكالذم
يركز على السعادة كالمشاعر اإليجابية
كالمتعة كالرضا عن الحياة كانخفاض
االنفعاؿ السلبي .أما المنظور الثاني فهو
))PBW
Eudemonic
السعادة النفسية
( )Psychological Well Beingالتي تركز
على تحقيق اإلنساف لقدراته كتحقيق الغرض
من الحياة كالنمو اإلنساني ،كما أف السعادة
النفسية ( (PBWهي حالة تتميز بالقبوؿ،
كالتحقيق كالتماسك كالتكامل مع اآلخرين،
كإف مفهوـ ) (PBWيختلف عن ) )SWBبأف

األكلى لها ستة أبعاد (االستقبلؿ كالنمو
الشخصي كتقبل الذات كالحياة الهادفة
كاإلتقاف كاالرتباط اإليجابي) كهذق األبعاد
الستة مرتبطة إيجابينا بالصحة العقلية
كالجسدية كالتي ليس من الضركرم أف
تسهم فيها  SBWكرغم االختبلؼ في المنحى
ال يزاؿ الباحثوف ينظركف إلى السعادة على
أنها بناء متعدد األبعاد كبالتالي هذا التنوع
في األبعاد يسبب غموضا كتناقضا في األسس
البحثية (.)Padhy, Chelli & Padiri, 2015
كقد شهدت السنوات الماضية تقدما كبيرا
مذهبل في األبحاث التجريبية عن السعادة،
ككاف أحد هذق التطورات الرئيسة هو
التوصل إلى مكونات السعادة؛ فقد أشار
ريف ) (Ryff, 1989إلى مكونات السعادة:
االستقبللية ،اإلتقاف البيئي ،العبلقات
اإليجابية مع اآلخرين ،كجود هدؼ في
الحياة ،إدراؾ القدرات كقبوؿ الذات .أما
هناؾ من يرل أف مكونات السعادة هي:
القدرة على تحقيق األهداؼ ،كالرضا عن
الحياة .كثمة تصنيف آخر لمكونات السعادة
يتضمن :االنفعاؿ اإليجابي المرتفع،
كاالنفعاؿ السلبي المنخفض ،كالرضا المرتفع
عن الحياة .كمع التركيز على هذا المفهوـ
طور الباحثوف عددا من الطرؽ لقياس
الحاالت االنفعالية اإليجابية كالسلبية،
باإلضافة إلى الرضا العاـ عن الحياة ،كالتي
أثمرت عن رؤل مهمة حوؿ الطبيعة
الوصفية للسعادة (Phillips, Freitas, Mott,
.)Gruber & Knobe, 2017

كيرل ريتشارد ( )Richard, 2006أفَّ هناؾ
مجموعة من المقومات للسعادة كهي:
االستقرار :كتعني التمسك بأحكاـ السعادة
عندما تتحقق ،كالتحديد :كهي قدرة األفراد
على تحديد الحياة الفضلى ،كالتأكيد على
الوقت :كتعني تقييم للحياة ،لذا يمكن الحكم
على السعادة أنها تغطي الحاضر كتستمر من
الماضي كتتوقع المستقبل ،كالوعي :هو
إدراؾ الفرد للسعادة في المواقف المختلفة.

كتتأثر السعادة بمجموعة من العوامل أهمها:
العبلقات كالتفاعبلت االجتماعية بما فيها
العائلة كاألصدقاء كما يسود بينهما من
عبلقات االمتناف كالتسامح كالمرح كالكرـ
كاالعتزاز
الممتعة
اللحظات
كتذكؽ
باإلنجازات لما لها من تأثير إيجابي على
السعادة ،أما الوضع االقتصادم فله دكر
أساسي؛ إذ يعتقد كثير من األفراد أفَّ الثركة
تؤدم لرفاق كازدهار اجتماعي مما يولد
إقباالن على الحياة .كيُضاؼ الزكاج إلى جملة
العوامل المؤثرة؛ فغالبان ما يؤثر الزكاج
إيجابينا في تحقيق السعادة بين األفراد ،أما
التّدين فيعتبر من أهم العوامل التي تؤثر في
السعادة لما لها من أبواب رفع الركح
المعنوية للفرد .كللثقافة دكره إذ تختلف
السعادة باختبلؼ الموركث الثقافي بين
المجتمعات ،أما نمط الشخصية يُعدُّ من
العوامل المهمة التي تؤثر في السعادة؛ حيث
إف الشخصية االنبساطية تمتاز بسعادة بشكل
أكبر من الشخصية االنطوائية ( & Diener
 ،)Suh, 2000كيضاؼ إلى جملة العوامل التي
يمكن أف يكوف لها دكر في سعادة األفراد:
العوامل الجينيّة ،كالظركؼ االجتماعية،
كاألحداث الطارئة الشخصية ،كالبيئة
& Csikszentmihalyi
المحيطة بالفرد
) .)Hunter, 2003كما تتأثر السعادة
باالنفعاالت التي يحملها الفرد؛ فاألفراد
الذين يعايشوف انفعاالت سلبية أكثر حدة
لديهم ميل أكبر ألف يمتلكوا أعراض
اكتئابية كاالنخراط في أنماط سلوكية
مضادة للمجتمع (.)Flynn, 2016
بناء على ما سبق تُعد السّعادة حالة كليس
سمة أم أنها تتغير تبعنا ألحداث الحياة
السلبية أك اإليجابية ،كليست مرتبطة
بمتغيرات ديموغرافية معينة كالعمر أك
الذكاء (.)Langevin, 2013
فحاكؿ المنظركف في ميداف علم النفس
اإليجابي البحث عن تلك العوامل المسببة
للسعادة أك تلك التي يكوف لها دكر في
تحقيقها ،فتم البحث في موضوع النظريات

الضمنية في االنفعاالت
) ،Emotionباعتبارها إحدل العوامل التي
يحتمل أف يكوف لها تأثير بالسعادة ،فرغم أف
مراجعة األدب النظرم المتصل بالنظريات
الضمنية تشير إلى أف معظم األعماؿ التي
قامت على النظريات الضمنية كانت تركز
على الذكاء بشكل أكثر من غيرق ،إال أف
بعض الباحثين اعتقدكا أيضا أف بعض األفراد
يحملوف نظريات ضمنية حوؿ السمات
العابرة كبشكل أكبر من أم شيء آخر مثل
االنفعاالت .كهذا ما توصلت إليه دراسة تامر
كجوف كسريفاتافا كجركس ( Tamir, John,
 ،)Srivastava, Gross, 2007إذ أظهرت أف
األفراد يختلفوف بشكل منهجي من ناحية
نظرياتهم الضمنية لبلنفعاالت تماما كما في
الذكاء ،كتعتبر دكيك  Dweckكزمبلؤها
من الباحثين الركاد األكائل في النظريات
الضمنية ،فقد كجدكا أف األفراد يختلفوف من
ناحية نظرتهم إلى الخصائص الشخصية
كالذكاء كالقدرات الرياضية كالمهارات
االجتماعية ،كالسمات الشخصية تعد ثابتة
(نظرية الكياف) أك متغيرة (النظرية
التزايدية) ،كثمة طيف كاسع من االختبلفات
بين هاتين النظريتين ،كهذق االختبلفات
(Implicit
تدعى بالنظريات الضمنية
 ،)Theoriesألف أغلب هذق االعتقادات تكوف
كامنة كضمنية أكثر من كونها كاضحة.
(Implicit Theories of

إذ يختلف األفراد في معتقداتهم الضمنية
حوؿ االنفعاالت؛ فبعضهم يؤمن أف االنفعاالت
ثابتة كهم من يطلق عليهم أتباع نظرية
الكياف ( ،)Entity Theoryكيمتاز هؤالء بأنهم
ينظركف إلى انفعاالتهم على أنها ثابتة كمن
الصعوبة التحكم في مسارها مهما حاكؿ
الفرد تغييرها ،كيوظفوف العزك الداخلي
المستقر مع الفشل في توظيف استراتيجيات
التنظيم الذاتي الفعالة مما يقودهم نحو
الفشل ،كما يمتازكف بالميل نحو تجنب
التنظيم للتأثيرات السلبية كيستخدموف
الخبرات التجنبية كاستراتيجيات لحماية
الذات؛ إذ أنهم ينظركف إلى التأثيرات غير
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السارة التي يواجهونها يوميا على أنها سلبية
كخطيرة كمهددة كبالتالي يميلوف إلى تفادم
التأثيرات السلبية كاالتصاؿ التجريبي سواء
عن طريق صرؼ انتباههم عن المشاعر غير
السارة أك عن طريق كبت مشاعرهم .كيقوـ
هؤالء األفراد بتجنب األحداث كالمواقف
المشابهة ،فمثبل األفراد الذين يخافوف من
الطيراف يميلوف إلى تجنب التفكير في ذلك
كما سوؼ يتجنبوف المواقف التي يكوف فيها
الحديث عن الطيراف .كعلى الطرؼ اآلخر
ثمة فريق يؤمن بأف االنفعاالت تتغير كيطلق
عليهم أصحاب النظرية التزايدية
) (incremental theoryإذ ينظركف أف
االنفعاالت قابلة للتغيير كيمكن التحكم بها
كتغييرها كمثل هذق النظرة إلى االنفعاالت
تقود إلى تقبل المنحنى الرئيس لتنظيم
التأثيرات ،كعلى العكس من نظرية الكياف
فإف النظرية التزايدية قد ال يحكم الفرد أك
يقيم التأثير غير السار على أنه سلبي،
فمنظرم التزايدية قد يكونوا مهتمين
باستجاباتهم االنفعالية من أجل أف يمتلكوا
الرؤية التي تساعدهم في الفهم كالتحكم في
حاالت االنفعاؿ ،كبالتالي إف األحداث التي قد
تحمل مشاعر سلبية ال ينبغي تجنبها في حد
ذاتها إنما ينبغي االقتراب منها كما يمكن
التعلم منها ،فمثبل لو كاف الفرد يتبنى
النظرية التزايدية يشعر بالخوؼ من
الطيراف فإنه عوضا عن صرؼ انتباهه عن
الموضوع قد يبدأ بالتساؤؿ حوؿ كيفية
قدكـ هذق االنفعاالت كمن أين جاءت بل كقد
يسعى نحو فرص التعلم أكثر حوؿ مخاكفه
كورشة عمل تدكر حوؿ الطيراف ،كما أنهم
ينهمكوف في تفسير األحداث السياقية بشكل
أكثر مركنة ،كم أنهم يستخدموف التنظيم
الذاتي التكيفي للسلوؾ من أجل زيادة
احتمالية تحقيقهم للنجاحات ( & Kappes
.)Schikowski, 2013; King & Rosa, 2019

كنظرا ألف االعتقادات الضمنية لها تضمينات
محددة ،فيتوقع أف النظريات الضمنية في
االنفعاؿ مرتبطة بنتائج ذات صلة

باالنفعاالت ،كمن النتائج التي تركز عليها
البحوث هي نتيجة التنظيم الذاتي
لبلنفعاالت .حيث تهيء اعتقادات األفراد حوؿ
انفعاالتهم نحو توظيف استراتيجيات التنظيم
كالتي تعد من التوابع المهمة في الصحة
النفسية ،إذ تعد القدرة على تنظيم االنفعاالت
أمر حاسما من أجل التكيف الوظيفي الصحي،
كيبلحظ أف العديد من االضطرابات النفسية
تحتوم نوعا من سوء التنظيم االنفعالي،
كهذق المبلحظة أثارت االهتماـ بالتوابع
المهمة المترتبة على التباين في
استراتيجيات تنظيم االنفعاالت سواء على
الرفاهية النفسية كالصحة النفسية ( Tamir et
.)al., 2007

فأثارت هذق القضية اهتماـ الباحثين موجهين
أبحاثهم كدراساتهم في موضوع تنظيم
االنفعاالت ( )Emotion Regulationكتأثرق
المحتمل بالمعتقدات الضمنية في االنفعاؿ،
كفي الوقت نفسه آثارق كنتائجه على السعادة
كالصحة النفسية ،إذ تعد القدرة على تنظيم
االنفعاالت من األمور المهمة في الصحة
النفسية كالرفاق ،لذا فإف استراتيجيات تنظيم
االنفعاالت لها نطاؽ كاسع من التأثير في
التكيف كإعادة التقييم المعرفي ،فهي تعمل
على تغيير الطريقة التي يفكر بها الفرد في
المواقف التي تثير العاطفة من أجل تغييرها،
ككذلك تعمل على تقليل السلبية كزيادة
المشاعر اإليجابية في الوقت الحاضر
& (Werner & Cross, 2009 ; Gross
Thompson, 2007 ;Goldin, Manber- Ball,
 ،)Werner, Heimberg & Gross, 2009كترتبط

استراتيجيات تنظيم االنفعاالت بمستويات
أعلى من اإليجابية كمستويات أقل من التأثير
السلبي كتحسين األداء الشخصي كتقدير
الذات كالرضا (.)Gross & Tohn, 2003
كيعرؼ تنظيم االنفعاالت على أنه مجموعة
من التغيرات الذاتية في الفكر أك الشعور أك
السلوؾ في محاكلة لتقريب الفرد من هدفه
( .)Forgas, Baumeister & Tice, 2009كما
كينظر إلى تنظيم االنفعاالت على أنها
مجموعة العمليات الداخلية كالخارجية

المسؤكلة عن مراقبة كتقييم كتعديل
االستجابات االنفعالية ،كخاصة شدتها ككقتها،
من أجل مساعدة الفرد على تحقيق أهدافه.
كهذق العملية يمكن تفعيلها كتنشيطها في أم
مرحلة من مراحل االستجابة االنفعالية ،من
خبلؿ استراتيجيات تنطوم على عمليات
شعورية أك ال شعورية .فقد يسعى الفرد
لتنظيم انفعاالته لتحسين التركيز كبالتالي
يستخلص حكم اجتماعي مرغوب من
اآلخرين كبالتالي استخبلص معنى للحياة
( .)Oliver & Raney,2011كبالتالي ليس من
المستغرب أف يكوف للقدرة على تنظيم
االنفعاالت بفاعلية آثار كاسعة على نطاؽ
الصحة العقلية ،كتعتبر االنفعاالت من
األهداؼ األقل كضوحا لذلك يتم تنظيم
االنفعاالت بهدؼ تحقيق األهداؼ المتعلقة
بها مثل السعادة لخدمة الدكافع العليا.
على الرغم من أنه تم اقتراح العديد من
نماذج تنظيم االنفعاالت ،إال أف النموذج الذم
اقترحه جركس ( )Grossيعتبر األكثر
شيوعا ،كالذم يتم التركيز فيه على
استراتيجيتين أساسيتين هما :إعادة التقييم
المعرفي ( )Cognitive Reappraisalككبت
التعبير ( .)Expressive Suppressionكيعرؼ
إعادة التقييم المعرفي بأنه استراتيجية
مسبقة التركيز ،كهي شكل من أشكاؿ
التغيير المعرفي ،الذم يتضمن تفسير
كتأكيل الحالة االنفعالية بطريقة تغير
تأثيرها االنفعالي بهدؼ تقليله أك جعله
أكثر إيجابية ،كيفترض باستراتيجية إعادة
التقييم المعرفي أف تكوف فعالة في تعديل
تأثير التجربة االنفعالية .أما استراتيجية
كبت التعبير فهي استراتيجية تركز على
االستجابة ،كهي شكل من أشكاؿ تعديل
االستجابة التي تتضمن تثبيط السلوؾ
االنفعالي المعبر المستمر في الموقف،
كيفترض بهذا التعريف أف تكوف استراتيجية
كبت التعبير أقل فاعلية من استراتيجية
إعادة التقييم المعرفي ،ذلك أنها ال تقوـ
بتعديل تأثير الخبرة االنفعالية الذاتية ،فعلى

سبيل المثاؿ من ناحية التنشيط الفسيولوجي
تعمل هذق االستراتيجية ببساطة على خفض
أك قمع التعبير عن الشعور باالنفعاؿ
(.)Verzeletti et al., 2016

تظهر العديد من الدراسات في األدب المتصل
بهاتين االستراتيجيتين أنهما يرتبطاف
بمختلف النتائج النفسية ،كتحديدا عند
البالغين ،إذ ترتبط استراتيجية إعادة التقييم
المعرفي بشكل إيجابي بالصحة النفسية ،بما
في ذلك قدر أكبر من الرضا عن الحياة،
كعلى العكس من ذلك ترتبط استراتيجية
كبت التعبير بنتائج سلبية من العواقب
المعرفية كالعاطفية كاالجتماعية كأكثر
تكلفة من ناحية الموارد الفردية ،مع
ارتباطها بتأثير سلبي أكثر كانخفاض
الرضا عن الحياة كالشعور بعدـ مصداقية
العبلقات االجتماعية (كهذا يرتبط بانخفاض
الدعم االجتماعي المدرؾ) ،كزيادة التبادؿ
االجتماعي السلبي كالتواصل مع اآلخرين،
باإلضافة إلى كجود مخاطر بتطوير
االكتئاب كالقلق ( Lebowitz & Dovidio,
2015 ; Moore, Zoellner & Mollenholt,
.)2008

باختصار هناؾ أدلة متزايدة على أف
استراتيجيات التنظيم االنفعالي في مرحلة
البلوغ لها دكر في األداء االنفعالي لؤلفراد
كالسعادة ،كما يشير األدب النظرم إلى أف
عمليات كاستراتيجيات التنظيم االنفعالي
المعتادة كالمفضلة في مرحلة البلوغ تستند
إلى التجارب كالتعلم التي حدثت في
المراحل النمائية السابقة ( Verzeletti et al.,
.)2016

إف األفراد القادرين على رصد كتقييم
كتعديل مشاعرهم كفقا ألهدافهم هم أكثر
عرضة لتجربة السعادة ،كتعد صعوبة تنظيم
االنفعاالت من العوامل الخطرة لتشكيل
المشاكل االنفعالية كاالضطرابات العقلية
كاالستقبللية )،(Berking & Whitley, 2014
كعلى الرغم من توافق العلماء في تصورهم
لتنظيم االنفعاؿ باعتبارق عملية مدفوعة
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بالهدؼ إال أنه كاف هناؾ قليبل من عمليات
التحفيز كاالستجابة االنفعالية المؤدية الى
التكيف (.)Tamir, 2016
تستحوذ دراسة السعادة على اهتماـ بالغ من
قبل الباحثين في مختلف المجاالت النفسية
نظران الرتباط هذق الحالة بالصحة النفسية
للفرد ،فقد أجريت العديد من الدراسات التي
ربطت النظريات الضمنية في االنفعاالت
كالتنظيم االنفعالي بالسعادة كالصحة
كالنظرة االيجابية للحياة ،كمن هذق
الدراسات:
بداية أجرل جركس كجوف
 )2003التي تستند إلى افتراض أف األفراد
يختفلوف في استخداـ استراتيجيات تنظيم
االنفعاؿ مثل إعادة التقييم ،كأف لهذق الفركؽ
الفردية آثار على االنفعاالت كالرفاهية
كالعبلقات االجتماعية .تكونت عينة الدراسة
من ٓ ٛطالب جامعي .خرجت الدراسة
بمجموعة من النتائج كاف أبرزها :أف
استخداـ استراتيجية إعادة التقييم المعرفي
مرتبط بالوظائف الشخصية األفضل ،كما
أنها ترتبط ارتباطا إيجابيا بالرفاهية.
( Gross & John,

كما أجرل كوتي كجيراؾ كلييفنسوف
( )Cote, Gyurak & Levenson, 2010دراسة
هدفت إلى دراسة العبلقة بين الفركؽ
الفردية في القدرة على تعديل السلوؾ
التعبيرم االنفعالي في االستجابة للمؤثرات
المحفزة للرفاهية كالنجاح المالي ،كذلك
باتباع المنهج التجريبي المخبرم .تكونت
عينة الدراسة من ( )ٕٖٜطالبا متوسط
أعمارهم (ٕٓ )ٗ٘,عاما .أظهرت النتائج كجود
ارتباط إيجابي بين القدرة على تنظيم
االنفعاالت كالسعادة فلقد أظهرت النتائج أف
األفراد الذين يستطيعوف بشكل أفضل كبت
انفعاالتهم أكثر سعادة في حياتهم ،كما
أظهرت النتائج أف األفراد الذين يمكنهم أف
يكونوا أفضل في تضخيم ردكد أفعالهم حياؿ
فيلم مثير لبلشمئزاز يكونوف أسعد في
حياتهم كلديهم دخل ككضع اجتماعي

كاقتصادم أفضل ،كعليه خرجت الدراسة بأف
القدرة على تنفيذ استراتيجيات تنظيم
االنفعاؿ في ظركؼ مخبرية تجريبية ترتبط
ارتباطا كثيقا بالرفاهية كالنجاح المالي.
كأجرل كاستيبل كآخركف
 )2013دراسة هدفت للكشف عن المعتقدات
حوؿ االنفعاؿ كارتباطها بالتنظيم االنفعالي
كالرفاق كالضيق النفسي .تكونت عينة
الدراسة من ( )ٕٔٙطالبا في علم النفس في
المرحلة الجامعية في جامعة ستانفورد.
توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية :ارتباط
نظرية الكياف بمستويات أقل مع إعادة
التقييم المعرفي كاحتراـ الذات كالرضا عن
الحياة ،كمستويات أعلى مع التوتر
كاالكتئاب ،مع انخفاض الرفاق كزيادة
الضيق النفسي ،كما توصلت النتائج إلى
ارتباط المعتقدات الضمنية مع الرفاهية
كالضيق من خبلؿ إعادة التقييم المعرفي،
كما توصلت الدراسة إلى أف معتقدات
األفراد الضمنية حوؿ عواطفهم تؤهلهم
الستراتيجيات تنظيم العاطفة كالتي توجد
لها عبلقة قوية مهمة على الصحة النفسية.
( Castella et al.,

كفي السياؽ نفسه أجرل كابيس كشكوسكي
( )Kappes & Schikowski, 2013دراسة سعت
إلى الكشف عن النظريات الضمنية لبلنفعاؿ
كعبلقتها بالتنظيم المباشر للتأثير السلبي،
كذلك عن طريق استخداـ تقنية الفيلم،
توصلت الدراسة أف الطلبة الذين لديهم
اعتقادات تنتمي لنظرية الكياف زاد عدـ
ارتياحهم أثناء مشاهدة مقطع فيلم ،أك كلما
تجنبوا المحفزات العاطفية في مقطع
الفيديو نفسه ،كبذلك تشير هذق النتائج إلى
أف النظريات الضمنية لبلنفعاؿ قد تؤدم إلى
نتائج انفعالية ضعيفة كما تقدـ نظرة لماذا
يتجنب بعض األفراد التأثير السلبي بينما
يواجهه اآلخركف.
كأجرل تشين كرايكارد
 )2013دراسة هدفت لبحث اآلثار المترتبة
على تنظيم االنفعاؿ (إعادة التقييم المعرفي
( Chin & Rickard,

كالكبت) في العبلقة بين االنهماؾ الموسيقي
كالسعادة .تكونت عينة الدراسة من ()ٖٙٚ
مشاركا تتراكح أعمارهم بين (ٕٓ  )٘ٛ-في
مدينة ملبورف في استراليا .تناكؿ البحث
التنظيم االنفعالي كمتغير كسيط بين
الرفاهية النفسية كاالنهماؾ الموسيقي الذم
تم تناكله كمتغير خارجي مستقل .أظهرت
النتائج أف مسار الوساطة يعتمد على نوع
استراتيجية تنظيم االنفعاؿ المستخدمة،
ككذلك الطريقة التي يتفاعل بها الفرد مع
الموسيقى ،بهذا توفر دليبل أكليا على أف
التعامل مع الموسيقى ألغراض التنظيم
المعرفي كاالنفعالي قد يعزز الرفاهية
النفسية بشكل أساسي من خبلؿ االستخداـ
المعتاد إلعادة التقييم المعرفي .في المقابل
جوانب أخرل مختلفة من االنهماؾ في
الموسيقى (االستماع إلى الموسيقى كاإلنتاج
كالتواصل االجتماعي) إذا اقترنت مع الميل
إلى تنظيم االنفعاالت كاألفكار عن طريق
استراتيجية الكبت التعبيرم يؤدم إلى تحقيق
رفاهية غير مرغوب بها .كعليه تسلط هذق
الدراسة على الدكر المهم الذم يلعبه تنظيم
االنفعاالت في العبلقة المعقدة بين االنهماؾ
الموسيقي كالسعادة.
كفي دراسة آسادم كآخركف
) )2014هدفت إلى بحث العبلقة بين
الصعوبات في تنظيم االنفعاؿ مع الصحة
العقلية .تكونت عينة الدراسة (ٖٖٔ) طالبا
من طلبة المدرسة الثانوية الذكور ممن
تتراكح أعمارهم بين (ٗٔ )ٔٙ-عاـ ،تم
اختيارها بالطريقة العنقودية .أظهرت
النتائج كجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين
صعوبات تنظيم االنفعاالت مع الصحة
العقلية.
Asadi et al.,

كما قاـ فيرزليتي كآخركف
 )al., 2016بدراسة هدفت لمعرفة ما إذا كانت
استراتيجيات تنظيم االنفعاؿ مرتبطة مع
سعادة المراهقين .تكونت عينة الدراسة من
(ٖٖ )ٙمراهقا في إيطاليا .أظهرت النتائج أف
االعتماد على التقييم المعرفي كاف مرتبطا
( Verzeletti et

بشكل إيجابي مع معظم مؤشرات السعادة ،كال
سيما الرضا عن الحياة ،كالدعم االجتماعي
المدرؾ ،كالعاطفة اإليجابية ،كما أظهرت
النتائج عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية
تعزل لمتغير الجنس كالعمر في التنظيم
االنفعالي ككبت التعبير ،كما أظهرت نتائج
الدراسة ثمة فرؽ يعزل لمتغير الجنس في
السعادة لصالح الذكور في بعدم الرضا عن
الحياة كالعاطفة اإليجابية مقارنة باإلناث،
كما تشير النتائج اإلجمالية أف السعادة
مرتبطة باستراتيجيات التنظيم االنفعالي
المفضلة.
كفي نفس السياؽ أجرل كاستيبل
 )2017دراسة هدفت لتقصي النظريات
الضمنية كالتنظيم االنفعالي :المعتقدات
االنفعالية كعبلقتها بالصحة النفسية كالرفاق
كتعتبر هذق الدراسة مساهمة في األدب حيث
تم على شكل ٓٔ دراسات كسبعة فصوؿ
تجريبية لفحص االرتباط بين النظريات
الضمنية لبلنفعاؿ كتنظيم االنفعاؿ كالصحة
النفسية .ككانت أبرز نتائج الدراسة ارتباط
المعتقدات مع الصحة النفسية كلكن االرتباط
تباطأ مع استراتيجيات التجنب بين النظرية
الضمنية كالصحة النفسية ،كما توصلت
الدراسة أنه في حالة الكياف زاد االنخراط في
استراتيجيات التجنب ،كما توصلت أف نظرية
الكياف تظهر احتمالية أقل الستخداـ إعادة
التقييم المعرفي في الحياة اليومية.
( Castella,

كأجرت مومني ( )Moumne, 2017دراسة
هدفت للكشف عن منظور النظرية الضمنية
على تنظيم االنفعاالت .تكونت عينة الدراسة
من (ٖ )ٗٛطالبا كطالبة في المرحلة
الجامعية .توصلت الدراسة إلى أف
استراتيجيات تنظيم االنفعاالت تتوسط
العبلقة بين النظرية الضمنية لبلنفعاؿ
كاألداء النفسي (الرفاق).
كفي دراسة كاستيبل كببلتو كتامر كجركس
()Castella, Platow, Tamir & Gross, 2018

سعت لبحث اآلثار المترتبة على عدـ القدرة
على التحكم في االنفعاالت .تكونت عينة
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الدراسة من (ٕٔٔ) فردا .أظهرت النتائج أف
نقص القدرة في التحكم باالنفعاالت يتنبأ
بنتائج صحية ضعيفة كانخفاض الرفاهية
النفسية (السعادة) كارتفاع مستويات
األعراض السريرية.
أجرل كنج كركزا
دراسة هدفت لمعرفة ارتباط النظريات
الضمنية في االنفعاؿ بالمؤشرات اإليجابية
كالسلبية للرفاق من خبلؿ إعادة التقييم
المعرفي .تكونت عينة الدراسة من (ٖ٘٘)
طالبا من جامعة الفلبين .توصلت نتائج
الدراسة إلى أف نظرية الكياف ارتبطت سلبا
بالرفاق ،كما أنها تنبأت سلبا باستخداـ إعادة
التقييم المعرفي في حين ارتبطت إيجابيا مع
االنفعاالت السلبية كالقلق كاالكتئاب ،كما
أف نظرية الكياف ارتبطت سلبا مع الرضا عن
الحياة كاالنفعاالت اإليجابية.
()King & Rosa, 2019

كبعد استعراض نتائج الدراسات السابقة
لوحظ أنها تناكلت األثر المباشر لنظرية
الكياف على الرفاهية كالرضا عن الحياة كما
في دراسة كاستيبل كآخركف ( Castella et al.,
 )2013كدراسة كابيس كشكوسكي ( Kappes
.)& Schikowski, 2013

كما يبلحظ أف نتائج الدراسات السابقة لم
تقطع في دكر النظريات الضمنية في
االنفعاؿ كالتنظيم االنفعالي مجتمعة في
تحقيق السعادة ،كما أظهرت دراسة كل من
كاستيبل كآخركف (،)Castella et al., 2013
كدراسة كاستيبل ( )Castella, 2017ارتباط
المعتقدات الضمنية مع الرفاق كالضيق من
خبلؿ إعادة التقييم المعرفي ،إذ أف نظرية
الكياف ارتبطت بمستويات أعلى مع التوتر
كاالكتئاب كمستويات أقل مع الرفاق كالرضا
عن الحياة .كدراسة جولدف كآخركف
( )Goldin et al., 2013التي أظهرت أف
معتقدات األفراد الضمنية حوؿ االنفعاؿ
كاستراتيجيات التنظيم لها عبلقة قوية
بالصحة النفسية .أما في ما يخص دراسة
مومني ) (Moumne, 2017أظهرت أف

استراتيجيات التنظيم االنفعالي تتوسط
العبلقة بين النظريات الضمنية لبلنفعاؿ
كاألداء النفسي (الرفاق).
كما يبلحظ من خبلؿ الدّراسات السابقة عدـ
تطرؽ الباحثين على الصعيد العربي لهذا
الموضوع فبل توجد دراسات تتناكؿ النموذج
السببي للعبلقات بين النظريات الضمنية
لبلنفعاؿ كعبلقتها بالتنظيم االنفعالي (من
خبلؿ استراتيجية إعادة التقييم المعرفي)
كالسعادة كفق علم الباحثين ،كالدراسة
الحالية تحاكؿ بحث النموذج السببي
للعبلقات بين النظريات الضمنية في االنفعاؿ
كالتنظيم االنفعالي (من خبلؿ استراتيجية
إعادة التقييم المعرفي) كالسعادة لدل طلبة
جامعة العلوـ كالتكنولوجيا األردنية ،كمن
أجل توضيح العبلقة حتى تسهل على
التربويين عامة ،كالعاملين على التعلم
الجامعي خاصة كضع البرامج كالتركيز
على علم النفس اإليجابي بأفضل شكل ممكن.
مشكلة الدراسة كأسئلتها
تأتي مشكلة الدراسة بالدرجة األكلى من
حساسية الموضوع الذم تتناكله هذق الدراسة
كأهميته في حياة الطلبة الجامعيين ،الذين
بدخولهم الجامعة يكتشفوف عالما جديدا غير
مألوؼ بطبيعته ،كأنماط العبلقات االجتماعية
السائدة فيه ،كضغط الدراسة كظركؼ الحياة
االقتصادية كاالجتماعية ،فيبدك أف بعض
الطلبة أكثر سعادة من غيرهم ،كأكثر رضا
عن الحياة ،كأكثر قدرة على تحقيق
أهدافهم .كبالتالي هذا يحتم على الباحثين
النظر في طبيعة العوامل المؤثرة في تحقيق
السعادة.
كلما كانت السعادة ظاهرة كغيرها من
الظواهر النفسية التي تمتاز بالتعقيد ككجود
الكثير من العوامل المسؤكلة عن تحقيقها،
كهذق العوامل متداخلة مع بعضها كتسير في
نمط من عبلقات التأثير كالتأثر لتشكل في
المحصلة سعادة الطالب .كلما كانت
االنفعاالت التي نشعر بها كنعبر عنها مهمة

جدا لسبلمتنا كسعادتنا النفسية كالجسدية،
مثبل قد تعزز تحقيق األهداؼ كتسهل
التفاعبلت كتوجه السلوؾ لتعزيز الصحة،
كمع ذلك ال تكوف المشاعر المحسوسة دائما
كظيفية كتكيفية (.)Verzeletti et al., 2016
ذلك أف ما يرتبط بهذق االنفعاالت من
اعتقادات تأخذ دكرها في التأثير على سعادة
األفراد فاعتقادات الفرد حوؿ االنفعاالت تم
تنظييمها في النظريات الضمنية في االنفعاؿ.
كرغم أهمية دكر النظريات الضمنية في
االنفعاؿ في تحقيق السعادة فإننا ال نرل
النظريات الضمنية على أنها تحدد سلوؾ
األفراد بشكل قاطع؛ كبدال من ذلك نراها
كإنشاء إطار عمل يتم فيها تعزيز األحكاـ
كردكد الفعل المتسقة مع ذلك اإلطار أيضا،
كنحن ننظر في هذا البحث إلى هذق
النظريات ببساطة على أنها طرؽ متغيرة
لبناء الواقع كتحقيق الفوائد المحتملة ،كمع
العلم أف البحث ليس لتقييم صحة النظريتين
بل إلثبات كجود نظرة أخرل لها عواقب
مهمة بالنسبة لؤلفراد كنظرا ألف نظريات
األفراد هي ضمنية إلى حد كبير كغير
كاضحة فإف األمر يتطلب جهدا منهجيا من
جانب علماء السلوؾ لتحديدها كتحديد
آثارها ،كفي بحثنا هذا سعينا لتحديد
المعتقدات الضمنية الرئيسية كلتحديد
أهليتها لمعالجة المعلومات االجتماعية ،كقد
كاف هذا البحث لتحديد النظريات الضمنية
التي نعتقد أنها كضعت كإطار لتحليل
كتفسير األعماؿ البشرية كذلك من خبلؿ
نمذجة سببية للعبلقات بين النظريات
الضمنية في االنفعاؿ كالتنظيم االنفعالي
كانت
كلما
بالسعادة،
كعبلقتهما
االستراتيجيات التي يستخدمها األفراد في
تنظيم انفعاالتهم كثيرة كمتنوعة ،كاف ال
بد من تناكؿ استراتيجية التقييم المعرفي،
باعتبارها استراتيجية تكيفية إيجابية
كمتغير كسيط يتأثر باعتقادات الفرد
الضمنية كيؤثر في السعادة ،لذا تهدؼ
الدراسة إلى الكشف عن العبلقة بين

المتغيرات ككضع نموذج سببي يوضح
العبلقة التوسطية للتنظيم االنفعالي بين
النظريات الضمنية في االنفعاؿ كالسعادة
كذلك من خبلؿ اإلجابة عن السؤاؿ اآلتي:
ٔ .هل يتفق النموذج النظرم المقترح (كفق
األسس النظرية كالمنطقية كنتائج الدراسات
السابقة) مع البيانات التي تم الحصوؿ عليها
في هذق الدراسة؟
أهمية الدراسة
أهمية نظرية :تنبع أهمية الدراسة الحالية
كونها تحاكؿ البحث في العبلقات السببية
بين تنظيم االنفعاالت كفق استراتيجية إعادة
التقييم المعرفي كالنظريات الضمنية في
االنفعاؿ في تحقيق السعادة األمر الذم يعد
إضافة للمكتبة العربية إذ تُعدُّ من أكلى
الدراسات العربية التي بحثت في النموذج
السببي للعبلقات للنظريات الضمنية في
االنفعاؿ كالتنظيم االنفعالي كفق استراتيجية
إعادة التقييم المعرفي كالسعادة مجتمعةن.
أهمية تطبيقية :تتمثل في اإلفادة من نتائج
هذق الدراسة من قبل أكلياء األمور في
تحسين أساليب التنشئة األسرية ،كما ُيؤَمَّل
أف يستفيد من نتائج الدراسة كل من
المعلمين كأساتذة الجامعات كالقائمين على
تخطيط كتنفيذ البرامج التعليمية من أجل
تطوير أساليب ككسائل تعليمية كتطوير
المناهج بشكل يعمل على مراعاة الجانب
االنفعالي كإعادة التقييم المعرفي في سبيل
تحقيق السعادة.
محددات الدراسة كحدكدها
يتحدد تعميم نتائج هذق الدراسة بعينة
الدراسة ،كالتي اقتصرت على طلبة جامعة
العلوـ كالتكنولوجيا األردنية الذين جمعت
بيانات الدراسة منهم خبلؿ الفصل الدراسي
الثاني للعاـ الدراسي .ٕٜٓٔ-ٕٓٔٛكماحُدِّدَتْ
نتائج هذق الدراسة باألدكات التي استخدمت
فيها من حيث صدقها كثباتها .باإلضافة إلى
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المنهج الذم استخدمه الباحثين كهو المنهج
الوصفي التحليلي.
أما حدكد هذق الدراسة فهي الحدكد البشرية،
إذ اقتصرت الدراسة على طلبة جامعة العلوـ
كالتكنولوجيا األردنية ممن يدرسوف في
مرحلة الشهادة الجامعية األكلى ،كالحدكد
الزمانية إذ أجريت الدراسة في الفصل
الدراسي الثاني من العاـ  .ٕٜٓٔ-ٕٓٔٛكالحدكد
المكانية إذ أجريت الدراسة في جامعة العلوـ
كالتكنولوجيا األردنية التي تقع ضمن مدينة
اربد ،شماليّ المملكة األردنية الهاشمية.
التعريفات االصطبلحية كاإلجرائية
النظريات الضمنية في االنفعاؿ
) :Theories of Emotionتعرؼ النظريات
الضمنية في االنفعاؿ اصطبلحان بأنها
المعتقدات التي يحملها األفراد حوؿ طبيعة
العواطف التي يواجهونها كتنقسم هذق
المعتقدات إلى منظورين المنظور األكؿ
ينظر إلى العواطف كأشياء ال يمكن
السيطرة عليها كيسمى هذا المنظور بنظرية
الكياف ،كالمنظور الثاني ينظر إلى أف األفراد
يستطيعوف تعلم التحكم بعواطفهم كتنظيمها
( .)Tamir et al., 2007كتعرؼ النظريات
الضمنية في االنفعاؿ إجرائيا بالدرجة التي
يحصل عليها الطالب على مقياس النظريات
الضمنية في االنفعاؿ كالذم يتكوف من (ٕٗ)
فقرة موزعة بالتساكم على بعدين :نظرية
الكياف كالنظرية التزايدية.
(Implicit

التنظيم االنفعالي
يعرؼ التنظيم االنفعالي اصطبلحان بأنه
استراتيجيات متضمنة إعادة طبيعة األفكار
كالسلوكيات التي تؤثر في االنفعاالت التي
يمتلكها الفرد كالسيطرة عليها ككيفية
اإلفصاح عنها الحقا ). (Castella et al., 2018
كيعرؼ التنظيم االنفعالي إجرائيا بالدرجة
التي يحصل عليها الفرد على اإلنفعالي كالذم
يحتوم على ( )ٙفقرات .
(:)Emotion Regulation

السعادة ( :)Happinessتعرؼ السعادة
اصطبلحان بأنها انعكاس لدرجة الرضا عن
الحياة أك انعكاس لمعدالت تكرار حدكث
االنفعاالت السارة كتتضمن الرضا عن الحياة
كاالستمتاع كالشعور بالبهجة كالصحة العامة
(أرجايل .)ٜٜٖٔ ،كتعرؼ إجرائيان بالدرجة
التي يحصل عليها الفرد على قائمة
أكسفورد ( )Oxfordللسعادة التي تحتوم
على  ٕٜفقرة.

الطريقة كاإلجراءات
مجتمع الدراسة
يتكوّف مجتمع الدراسة من جميع طلبة
جامعة العلوـ كالتكنولوجيا األردنية للفصل
األكؿ للعاـ الدراسي  ،ٕٜٓٔ-ٕٓٔٛكالبالغ
عددهم حسب إحصائيات عمادة القبوؿ
كالتسجيل ( )ٕٖٙٓٙطالبان كطالبة ،تم استثناء
طلبة الدراسات العليا كالبالغ عددهم ٕٓٔٗ
طالبان كطالبة ليصبح مجتمع الدراسة
( )ٕٖٕٙٙطالبا كطالبة حيث بلغ الذكور
( )ٜٛٚٛبنسبة  ،%ٖٛكعدد اإلناث ()ٔٗٙٗٛ
بنسبة ٕ ،%ٙموزعين على ٕٔ كلية ٙ ،كليات
طبية ،كٖ كليات هندسية ،كٖ كليات
العلمية.
عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من (ٖٓ٘) طالبان كطالبة،
تم استبعاد استجابة  ٕٚطالبا كطالبة لعدـ
الجدية في االستجابة أك كجود نقص في
البيانات ،فبلغ عدد العينة من الذكور ()ٔٓٛ
بنسبة (ٖٔ ،)%كعدد اإلناث (ٕٕٗ) بنسبة
( ،)%ٜٙموزعين على التخصصات الطبية
بواقع (ٕ )ٔٚطالبا كطالبة كبنسبة (ٖٔ)%
كالتخصصات الهندسية بواقع (ٕٓٔ) طالبا
كطالبة كبنسبة ( )%ٕٜكالتخصصات العلمية
( )ٚٙطالبا كطالبة كبنسبة (ٕٕ )%تم
اختيارها بالطريقة المتيسرة ككانت كحدة
االختيار هي الشعبة.

منهجية الدراسة
تَمَّ اتّباع المنهج الوصفي بشقيّه االرتباطي
كالتّحليلي في تَنفيذِ الدّراسة من خبلؿ
توظيف أسلوب تحليل المسار ،الذم يتناكؿ
دراسة األحداث كالظواهر بحيث يتفاعل معها
بالوصفِ كالتّحليلِ دكف التّدخل فيها عبر
دراسة ماضي المشكلة دكف استغراؽ ،من
خبلؿ اختبار نَموذج يَجمع بين مُتغيّرم
(النظرية الضمنية في االنفعاؿ كتنظيم
االنفعاؿ) ،كَيُوضّح مَسار تَأْثيرها بالسعادة،
للتّأكدِ من العَبلقة التي تَربط مُتغيرات
الدّراسة ببعضها البعض لَدل طَلبة جامعة
العلوـ كالتكنولوجيا.
أدكات الدراسة
لتحقيق أهداؼ الدراسة تم استخداـ ثبلث
مقاييس؛ األكؿ لقياس النظريات الضمنية في
االنفعاؿ كاختبار التنظيم االنفعالي كقائمة
جامعة اكسفورد للسعادة للكشف عن مستول
السعادة لدل أفراد عينة الدراسة.
أكالن :مقياس التنظيم االنفعالي

( Emotion

:)regulation

كضعه أصبلن جركس كجوف
 ،)2003يتألف المقياس من (ٓٔ) فقرات
موزعة على استراتيجيتين هما إعادة التقييم
المعرفي كاستراتيجية الكبت ،تتضمن كل
منها جملة كاحدة بحيث يجيب المفحوص
عليها بتحديد مدل انطباقها عليه ،كالمقياس
من نوع ليكرت كهي ذات تدريج الخماسي
كتتراكح كل منها بين ٔ ٘-كما يلي :صحيح
تماما =٘ ،صحيح = ٗ ،صحيح نوعا ما=ٖ،
غير صحيح =ٕ ،غيرصحيح مطلقان= ٔ.
كقاـ الباحثاف باستخداـ استراتيجية كاحدة
من استراتيجيات التنظيم االنفعالي كهي
استراتيجية إعادة التقييم المعرفي ككاف
عدد فقراتها ( )ٙفقرات.
( Gross & John,

إجراءات الصدؽ كالثبات األصلي للمقياس
إجراءات الصدؽ كالثبات األصلي للقائمة:
القائمة الحالية لها مؤشرات سيكومترية

جيدة في البيئة األجنبية ،حيث تم احتساب
الصدؽ العاملي التوكيدم Confirmatory
) Factor Analyses (CFAعلى عينات مختلفة.
أظهرت النتائج أف أعلى صدؽ هو عندما تم
النظر إلى كل استراتيجية على أنها عامل
مستقل دكف كجود درجة كلية للمقياس (أم
أف أفراد العينة كانوا يفضلوف إحدل
االستراتيجيتين) .كما أظهرت النتائج
مبلئمة مؤشرات المطابقة بحصولها على قيم
مناسبة ،كمنها مؤشر مربع كام (ٖ)ٔ8ٗٛ
كدرجة حرية (ٔ) .أما ثبات األداة فتم
احتساب قيم معامل ثبات ألفا التي أظهرت
حصوؿ بعد إعادة التقييم المعرفي على
القيمة (ٖ.)ٓ8ٚ
إجراءات الصدؽ كالثبات في الدراسة الحالية:
تمت ترجمة القائمة من اللغة اإلنجليزية إلى
اللغة العربية ،كتم عرض الترجمة على
ثبلثة مختصين باللغة اإلنجليزية للتأكد من
سبلمتها .ثم تم إجراء ترجمة عكسية للقائمة
أم من اللغة العربية إلى اإلنجليزية من
مختص آخر في اللغة اإلنجليزية للتأكد من
محافظة كل فقرة على مدلولها األصلي في
القائمة ،كتم إجراء تعديبلت طفيفة على
النص العربي في ضوء هذق اإلجراءات كما
تم عرض القائمة بصورتها الجديدة على
خمسة مختصين في علم النفس التربوم
كالقياس كطلب منهم إبداء الرأم في مدل
انتماء كل فقرة إلى البعد الذم تقيسه كقد
أجمع المحكموف على أف الفقرات تنتمي إلى
األبعاد التي تقيسها ،كتمت طباعة المقياس
في صورته النهائية.
أما بالنسبة إلجراءات صدؽ البناء تم تطبيق
القائمة على عينة استطبلعية من مجتمع
الدراسة بلغ عددهم (ٓٗ) طالبنا كطالبة ممن
يدرسوف أحد مساقات متطلبات الجامعة،
كبعد ذلك تم حساب معامبلت ارتباط فقرات
المقياس مع الدرجة الكلية ،كقد تراكحت
معامبلت ارتباط الفقرات ككل مع األداة بين
(ٖٕ )ٓ8ٖٙٗ – ٓ8كبالتالي إف جميع معامبلت

مجلد ٖٔ عدد ٖ يوليوٕٜٓٔ ،

النمذجة السببية للعبلقات بين النظريات الضمنية في االنفعاؿ كالتنظيم االنفعالي
عبد السبلـ هاني عبد الرحمن كخلدكف ابراهيم الدبابي

االرتباط المصححة كانت أكبر من معيار
قبوؿ الفقرة (ٕٓ.)ٓ,
كما تم حساب ثبات االتساؽ الداخلي
(كركنباخ الفا) كمعامل ارتباط بيرسوف
بين تقديراتهم في المرتين ()test-retest
ككاف معامليّ الثبات (ٖ٘ )ٓ.ٛٚ -ٓ8ٚعلى
التوالي.
ثانيان:

قائمة

السعادة

(()OHI

Oxford

)Happiness inventory

القائمة أصبلن ألرجايل كمارتن كلو
 )martin & Lu, 1995أصحاب قائمة
أكسفورد للسعادة Oxford Happiness
) ،)OHI(Inventoryتألفت القائمة من ٕٜ
فقرة تتضمن كل منها جملة كاحدة بحيث
يجيب المفحوص عليها بتحديد مدل
انطباقها عليه ،كالقائمة من نوع ليكرت كهي
ذات تدريج الخماسي كتتراكح كل منها ب
بين ٔ ٘-كما يلي :صحيح تماما =٘ ،صحيح
= ٗ ،صحيح نوعا ما= ٖ ،غير صحيح =ٕ،
غير صحيح مطلقان= ٔ كهنالك بعض
الفقرات سلبية كهي ) ٕ،ٔٙ ،ٔٗ ،ٖٔ ،ٔٓ ،ٙ ،٘ ،
 )ٕٜ ،ٕٛ ،ٕٚ ،ٕٗ ،ٕٖ ،ٜٔكتم عكس درجات هذق
الفقرات.
( Argyle,

إجراءات الصدؽ كالثبات األصلي للقائمة:
القائمة الحالية لها مؤشرات سيكومترية
جيدة في البيئة األجنبية ،فبعد تطبيقها على
عينة قوامها (ٕ )ٔٚمشاركا تم حساب معامل
الثبات فكاف (ٔ ،)ٓ8ٜكما تم حساب معامبلت
ارتباطها مع عدد المحكات للتأكد من
الصدؽ التبلزمي ككانت تتراكح بين (ٓ8ٚٚ
إلى ٖ.)ٓ8ٜ
إجراءات الصدؽ كالثبات للدراسة الحالية:
قاـ الباحثوف بترجمة القائمة من اللغة
اإلنجليزية إلى اللغة العربية ،كتم عرض
الترجمة على ثبلثة مختصين باللغة
اإلنجليزية للتأكد من سبلمتها .كما تم
إجراء ترجمة عكسية للقائمة أم من اللغة
العربية إلى اللغة اإلنجليزية من مختص
آخر في اللغة اإلنجليزية للتأكد من

محافظة كل فقرة على مدلولها األصلي في
القائمة ،كتم إجراء تعديبلت طفيفة على
النص العربي لبعض الفقرات في ضوء هذق
اإلجراءات كما تم عرض القائمة بصورتها
الجديدة على خمسة مختصين في علم النفس
التربوم كالقياس كطلب منهم إبداء الرأم
حوؿ مدل انتماء كل فقرة كقد أجمع
المحكموف على أف الفقرات تنتمي إلى
القائمة كتم طباعتها.
أما بالنسبة إلجراءات الصدؽ كالثبات تم
تطبيق القائمة على عينة استطبلعية من
خارح عينة الدراسة بلغ عددهم (ٓٗ) طالبا
كطالبة ممن يدرسوف أحد مساقات متطلبات
الجامعة كتم حساب معامل ارتباط فقرات
المقياس المصحح بالدرجة الكلية للقائمة،
كقد تراكحت معامبلت الفقرات مع األداة
ككل بين (ٕ٘ ،)ٓ8ٙٚ -ٓ8كما تم حساب ثبات
االتساؽ الداخلي( كركنباخ ألفا) كمعامل
ارتباط بيرسوف بين تقديراتهم في المرتين
( )test-retestككاف معامليّ الثبات (-ٓ8ٛٚ
 )ٓ8ٜٛعلى التوالي.
ثالثا :مقياس المعتقدات الضمنية لبلنفعاؿ
()Implicit theories of emotion

كضعه أصبلن ليفينجستوف
 )2012يتألف المقياس من (ٕٗ) فقرة موزعة
بالتساكم على بعدين :نظرية الكياف
كالنظرية التزايدية تتضمن كل منها جملة
كاحدة بحيث يجيب المفحوص عليها بتحديد
مدل انطباقها عليه ،كالمقياس من نوع
ليكرت كهي ذات تدريج خماسي كتتراكح
كل منها بين ٔ ٘-كما يلي :صحيح تماما
=٘ ،صحيح = ٗ ،صحيح نوعا ما=ٖ ،غير
صحيح =ٕ ،غيرصحيح مطلقان= ٔ.
( Livingstone,

حيث تم احتساب معامل صدؽ البناء عن
طريق االتساؽ الداخلي باحتساب معامل
ارتباط الفقرة مع البعد؛ كتراكحت معامل
ارتباط الفقرة على بعد نظرية الكياف (٘ٗ-ٓ8
 )ٓ8ٙٛكهي قيم مقبولة ،كتراكحت قيم
معامل ارتباط الفقرة على بعد النظرية

المتدرجة (ٖٗ)ٓ8ٙٚ -ٓ8
كمقبولة.

كهي قيم مرتفعة

كقد تم احتساب معامل ثبات اإلعادة
باستخراج معامل االرتباط بين مرَّتيّ
التطبيق التي امتدت على  ٜأياـ ،كبلغت قيم
ثبات اإلعادة (.)ٓ8ٜ٘
إجراءات الصدؽ كالثبات للدراسة الحالية:
قاـ الباحثوف بترجمة القائمة من اللغة
اإلنجليزية إلى اللغة العربية ،كتم عرض
الترجمة على ثبلثة مختصين باللغة
اإلنجليزية للتأكد من سبلمتها .كما تم
إجراء ترجمة عكسية للمقياس أم من اللغة
العربية إلى اللغة اإلنجليزية من مختص
آخر في اللغة اإلنجليزية للتأكد من
محافظة كل فقرة على مدلولها األصلي في
المقياس ،كتم إجراء تعديبلت طفيفة على
النص العربي لبعض الفقرات في ضوء هذق
اإلجراءات كما تم عرض المقياس بصورته
الجديدة على خمسة مختصين في علم النفس
التربوم كالقياس كطلب منهم إبداء الرأم
حوؿ مدل انتماء كل فقرة كقد أجمع
المحكموف على أف الفقرات تنتمي إلى
المقياس.
أما بالنسبة إلجراءات الصدؽ كالثبات تم
تطبيق المقياس على عينة استطبلعية من
خارح عينة الدراسة بلغ عددهم ٓٗ طالبا
كطالبة ممن يدرسوف أحد مساقات متطلبات
الجامعة كتم حساب معامل ارتباط فقرات
المقياس المصحح بالدرجة الكلية للقائمة،
كقد تراكحت معامبلت ارتباط الفقرة على
بعد نظرية الكياف (ٖٕ )ٓ8ٚٔ-ٓ8كهي قيم
مقبولة ،كتراكحت قيم معامل ارتباط الفقرة
على بعد النظرية المتدرجة (ٖٔ)ٓ8٘ٙ -ٓ8
كهي قيم مقبولة .كما تم حساب ثبات
االتساؽ الداخلي (كركنباخ ألفا) كمعامل
ارتباط بيرسوف بين تقديراتهم في المرتين
( ،)test-retestككاف معامليّ الثبات (ٖ-ٓ8ٛ
 )ٓ8ٛٙعلى التوالي.

متغيرات الدراسة
تضمنت الدراسة المتغيرات المستقلة التالية
كهي :النظريات الضمنية في االنفعاؿ،
التنظيم االنفعالي
المتغيرات التابعة :السعادة.

نتائج الدراسة
سيتم عرض النتائج كفق أسئلتها على النحو
اآلتي:
السؤاؿ األكؿ هل يتفق النموذج النظرم
المقترح (كفق األسس النظرية كالمنطقية
كنتائج الدراسات السابقة) مع البيانات التي
تم الحصوؿ عليها في هذق الدراسة؟
لئلجابة عن هذا السؤاؿ استخدِـ أسلوب
تحليل المسار ( ،)Path Analysisكاختبار
النموذج المقترح الذم يفترض أف السعادة
تُعد متغيرنا تابعنا في النّموذج السببي ،إذ يؤثر
بعدم النظرية الضمنية في االنفعاؿ
(النظرية التزايدية كنظرية الكياف) في
مستول السعادة على نحو مباشر لدل أفراد
عينة الدراسة ،ككذلك فإف النموذج يتضمن
مجموعة من مسار التأثير غير المباشر
لتأثير بعد النظرية الضمنية في االنفعاؿ
(النظرية التزايدية) في السعادة باعتبار
إعادة التقييم المعرفي متغيرنا كسيطنا.
كيوضح الشكل ٔ الرسم التوضيحي للنموذج.
كللتحقق من مطابقة النموذج المقترح
كموافقته للبيانات تم استخراج عدد من
مؤشرات المطابقة؛ حيث تعكس القيم
المقاربة لقيم (ٔ) أك التي تزيد عن (ٓ)ٓ8ٜ
لكل من المؤشرات ( NFIك GFIك CFIكTLI
ك )AGFIدليلنا جيدنا على مدل مطابقة
البيانات للنموذج المقترح ،أما المؤشر
( )RMRإذا كانت قيمته أقل من (٘ٓ )ٓ8تُعَدُّ
دليلنا جيدنا أيضنا على مطابقة البيانات
للنموذج االفتراضي ( Khine, 2013؛ لعوف
كعايش .)ٕٓٔٙ ،كهذق المؤشرات موضحة في
جدكؿ ٔ.

ؿّ على مبلئمة
(أقل من ٘ٓ ،)ٓ8مما يَدُ ُ
النموذج للبيانات مبلئمة جيدة.

جدول 1
مؤشرات المطابقة للنموذج االفتراضي المقترح
المؤشر

حدود الثقة

(المدى المثالي)

القيمة

( GFIمؤشر جودة المطابقة)

1-0990

0999

( NFIمؤشر المطابقة المعياري)

1-0990

0998

1-0990

0995

( CFIمؤشر المطابقة المقارن)

(TLIمؤشر تاكر_لويس)

1-0990

0999

( AGFIمؤشر جودة المطابقة

1-0990

0990

( RMRجذر متوسطات مربعات

أقل من 0905

09022

المعدل)

البواقي)

( )Chi-squareمربع كاي

أن تكون قيمته

1971

من )3

دالة)

غير دالة (أقل

(غير

يتّضح من جدكؿ ٔ مطابقة النموذج المقترح
لمؤشرات المطابقة المقبولة ،نظرنا لوقوع
مؤشرات المطابقة للنموذج المقترح ضمن
حدكد الثقة لمؤشرات المطابقة المستخدمة
في اختبار النموذج ،كمن ذلك حصوؿ مؤشر
جودة المطابقة ( )GFIكمؤشر المطابقة
المعيارم ( )NFIكمؤشر المطابقة المقارف
( )CFIكمؤشر مؤشر تاكر_لويس ()TLI
على قيم مرتفعة عند حدكد الثقة المقبولة
أكبر من القيمة (ٓ ،)ٓ8ٜكما سجل مؤشر
جذر متوسطات مربعات البواقي قيمة
منخفضة (ٕٕٓ )ٓ8كهي قيمة تقترب من
الصفر ،كهي بالتالي تقع ضمن حدكد الثقة

كَما تمَّ استخراج قيمة اختبار مربع كام
( )Chi-squareالتي بلغت قيمتها (ٔ)ٔ8ٚ
بدرجات حرية (ٔ) ،كبمستول داللة (،)ٓ8ٜٔ
كهي قيمة غير دالة إحصائيان ،أم أنه ال توجد
فركؽ ذات داللة بين النموذج المقترح
كالنموذج المثالي ،كهذا يُشير إلى المطابقة
مع النموذج السببي األمثل (القهوجي كأبو
عواد.)ٕٓٔٛ ،
كبعد التحقق من مطابقة النموذج المقترح
لبيانات الدراسة ،كحصوله على قيم تقع
ضمن المدل المثالي ،تم الرجوع إلى
مؤشرات التعديل ()Modification Indices
التي يقدمها برنامج ( )AMOSفي سبيل
تحسين النموذج المقترح أظهر البرنامج عدـ
كجود أم مؤشرات تعديل ،كعليه تم اختبار
العبلقات المباشرة بين المتغيرات في النموذج
المقترح كدالالتها اإلحصائية كما يوضح
جدكؿ ٕ.

جدول 2
قيم معامالت االنحدار للمسارات السببية بالقيم المعيارية وغير المعيارية ومستوى الداللة
معامالت

المسار السببي

معامالت االنحدار
غير المعيارية

االنحدار

المعيارية
التزايدية <-التقييم المعرفي

09673

09490-

09372-

التزايدية  <--السعادة

09375

09243

الكيان <--السعادة

التقييم المعرفي <-السعادة

09700

09023-

09036-

الخطأ

القيم

الداللة اإلحصائية

المعياري

الحرجة

S.E

C.R

09082
09063

89531

59934-

*0900

09072

39360

*0900

09068

09334-

p

*0900

0773

* دال عند مستوى الداللة ( )α =0,05

يظهر من خبلؿ قيم الداللة اإلحصائية
الواردة في جدكؿ ٕ أف جميع معامبلت
االنحدار دالة إحصائينا عند مستول الداللة
( )ٓ8ٓ٘=αباستثناء معامل االنحدار بين
المتغيرين (إعادة التقييم المعرفي كالسعادة)،
إذ بلغت الداللة اإلحصائية ( .)ٓ8ٖٚ=αكهي
أكبر من (٘ٓ .)ٓ8كما يبلحظ من جدكؿ ٕ
تباين التأثيرات المباشرة في السعادة؛ إذ أف
معامل مسار النظرية التزايدية في التأثير
المباشر على السعادة موجبا بمعامل تأثير
مباشر(٘ ،)ٓ8ٖٚأما معامل مسار نظرية الكياف
في التأثير المباشر على السعادة سالبا
بمعامل تأثير مباشر (.)ٓ8ٜٗٓ-
كما تمَّ استخراج قيم األثر المباشر
 )Effectsكاألثر اإلجمالي ( )Total Effectsبين
متغيرات الدراسة حسب النموذج االفتراضي
المقترح .كقد كانت كما هو موضح في
جدكؿ ٖ:
( Direct

جدول 3
حجم األثر المباشر واألثر اإلجمالي لمتغيرات
النموذج االفتراضي (بالقيم المعيارية)
المتغير
التزايدية  <-التقييم
المعرفي

الكيان  <--السعادة

التزايدية  <--السعادة
التقييم المعرفي <--

السعادة

األثر المباشر
09673
-09490
09375

-09036

األثر اإلجمالي
09673
-09490
09235

-09036

يتضح من جدكؿ ٖ كجود مسارات مباشرة
تؤثر في السعادة ،معامل النظرية التزايدية،
كإعادة التقييم المعرفي كنظرية الكياف
(٘ )-ٓ8ٜٗٓ ،-ٓ8ٖٓٙ ،ٓ.ٖٚعلى التوالي .أما

التأثير المباشر بين النظرية التزايدية
كإعادة التقييم المعرفي بلغ (ٖ .)ٓ8ٙٚكما
يتبين من جدكؿ ٖ التأثيرات اإلجمالية
(المباشرة كغير المباشرة) لمتغيرات
الدراسة الخارجية كالداخلية على السعادة،
فكانت قيم هذق التأثيرات لمتغيرات
التزايدية ،كإعادة التقييم المعرفي كنظرية
الكياف (ٖٕ٘ )ٓ8ٜٗٓ- ،ٓ8ٖٓٙ- ،ٓ8على التوالي.
كما تم اختبار العبلقات غير المباشرة بين
متغيرات الدراسة في النموذج االفتراضي
كيوضح ذلك جدكؿ ٗ.
جدول 4
العالقات غير المباشرة في النموذج المقترح
المتغيرات
نظرية الكيان

النظرية التزايدية

السعادة
0900

0914-

إعادة التقييم المعرفي
0900

0900

يتضح من جدكؿ ٗ أف المسار غير المباشر
لتأثير النظرية التزايدية على السعادة
يتوسطه متغير إعادة التقييم المعرفي،
كالذم كاف معامل المسار غير المباشر (-
ٗٔ ،)ٓ8في حين نجد أف المتغيرات التي
ارتبطت بالمتغير التابع مباشرة (نظرية
الكياف) كانت قيمتها (صفر) ،كالسبب أف
المتغير التابع غير المباشر تكوف قيمته
(صفر) عندما ال يلعب دكرا كسيطا Frazier,
).)Tix & Barron, 2004

كلتحديد إف كاف التأثير غير المباشر
للنظرية التزايدية في السعادة عبر المتغير
الوسيط (إعادة التقييم المعرفي) ذات داللة
إحصائية تم االستعانة باختبار سوبيل

مجلد ٖٔ عدد ٖ يوليوٕٜٓٔ ،

النمذجة السببية للعبلقات بين النظريات الضمنية في االنفعاؿ كالتنظيم االنفعالي
عبد السبلـ هاني عبد الرحمن كخلدكف ابراهيم الدبابي

)(SOBEL TESTالذم يُستخدـ لهذا الغرض
كالذم أعطى القيمة (٘ٗ.)ٓ8

مناقشة النتائج
يمكن تفسير النتيجة كفق النموذج المعرفي
االجتماعي ،كالذم يرل أف النظريات الضمنية
تعود لؤلفكار المتجذرة كالتي تكوف غالبا
غير كاعية بطبيعة االنفعاؿ ،كالتي تعمل
كإطار معرفي يؤثر على السلوؾ كيفسرق
في كثير من الحاالت كالمواقف .كهذق
المعتقدات تنشئ نظامان له معنى في زيادة
حاالت الرضا أك عدـ الرضا في مختلف
مسارات الحياة 8كيلعب إعادة التقييم
المعرفي دكران رئيسان في اتجاهات كتوجهات
األفراد كبالتالي يرتبط ارتباطان كثيقان
بالمعتقدات كحدكث حالة السعادة.
إذ أظهرت النتائج قَبوؿ النموذج المقترح
كفق األسس النظرية كالدراسات السابقة ،إذ
احتول النموذج مجموعة من المسارات
المباشرة كالمسارات غير المباشرة ذات
الداللة اإلحصائية .مما جعل النموذج
المقترح يفسر العبلقات المتداخلة بين
المتغيرات كتأثيراتها في السعادة .إذ بلغ
معامل مسار التأثير المباشر بين النظرية
التزايدية كالسعادة (٘ )ٓ8ٖٚكهي قيمة ذات
داللة إحصائية ،يمكن تفسيرها في ضوء
اعتقاد األفراد بأف لديهم القدرة على التحكم
في انفعاالتهم مما يجعل مركز اهتمامهم
منصبا على استجاباتهم االنفعالية ،مما
يزكدهم بالرؤية التي تساعدهم في الفهم
كالتحكم في حاالت االنفعاؿ ،كبالتالي إف
األحداث التي قد تحمل مشاعر سلبية ال
ينبغي تجنبها في حد ذاتها إنما ينبغي
االقتراب منها كما يمكن التعلم منها،
كبالتالي ال تشكل مصدر قلق أك خوؼ،
كبالتالي الحفاظ على حالة السعادة ( Kappes
.)& Schikowski, 2013; King & Rosa, 2019

أما التأثير المباشر بين نظرية الكياف
كالسعادة فقد بلغ معامل المسار ()ٓ8ٜٗ-
كهي قيمة سالبة ذات داللة إحصائية ،كيمكن

تفسير هذق النتيجة في ضوء االعتقاد إلى أف
االنفعاالت ثابتة ال يمكن السيطرة عليها،
فنظرة األفراد إلى دكرهم في انفعاالتهم دكر
سالب كأنهم فاقدكف القدرة على التحكم
كالسيطرة ،مما يشعرهم بالدكنية كقلة
الحيلة كالضعف في مواجهة األحداث المسببة
لبلنفعاالت ،فيقودهم ذلك إلى مستول عميق
من عدـ السعادة .كمما يدعم ذلك أف األفراد
ذكم نظرية الكياف يوظفوف العزك الداخلي
المستقر مع الفشل في توظيف استراتيجيات
التنظيم الذاتي الفعالة مما يقودهم نحو
الفشل في التعامل مع األحداث كالخبرات
المحيطة (.)King & Rosa, 2019
كيمكن تفسير حصوؿ العبلقة المباشرة بين
إعادة التقييم المعرفي كالسعادة على درجة
سالبة بمعامل مسار ( )ٓ8ٖٓٙ-بأف المقياس
يتضمن درجة من عدـ النضوج في قياس
العملية المستهدفة ،كذلك ألف العملية
تتضمن درجة من الغموض كعدـ توصل
الباحثين إلى مقاييس يمكن الركوف إليها
تماما .كما أف المقياس المستخدـ في هذق
الدراسة يعتبر من أفضل المقاييس التي
توصل إليها الباحثوف ،إال أف معظم فقراته
تحتوم على فكرة تغيير المواقف ،كلكن
التغيير في طريقة التفكير دكف توجيه محدد
ال يؤدم بالضركرة إلى تحسين مستول
السعادة ،ألف طريقة التغيير قد تكوف أحيانان
باتجاق خاطىء.
أما العبلقة غير المباشرة بين النظرية
التزايدية كالسعادة فقد بلغ معامل المسار (-
ٗٔ ،)ٓ8كيمكن تفسير ذلك أنه رغم نظر
األفراد ذكم النظرية التزايدية إلى
االنفعاالت على أنها قابلة للتغيير كيمكن
التحكم بها كتغييرها كمثل هذق النظرة إلى
االنفعاالت تقود إلى تقبل المنحنى الرئيس
لتنظيم التأثيرات ( Kappes & Schikowski,
 ،)2013إال أف إعادة التقييم المعرفي يتطلب
التغيير في طريقة التفكير في الموقف،
كالذم قد يعد هركبا لحظيا في الموقف مما
يعود بمزيد من المشاعر السلبية الحقا على

الفرد .أم أف الفرد يحاكؿ تفسير إعادة
التقييم المعرفي على أنه محاكلة لتوظيف
استراتيجيات تجنبية فقط دكف التعامل
الصريح مع هذق المواقف ،مما يؤثر على
كفاءته الذاتية كعلى مفهوـ الذات كتقدير
الذات مما يحط من مقدار السعادة لديه،
فلدل الفرد سوء تفسير لحقيقة إعادة
التقييم المعرفي.
كيمكن أف نعزك النتيجة إلى خصائص أفراد
العينة كهي من فئة الشباب كما يمتازكف به،
إذ أف المعتقدات تتشكل عن طريق الخبرة
التي تكوف قليلة عند معظم األفراد في هذا
السن مما يولد تباين في القدرة على تنظيم
انفعاالتهم ككيفية ضبط استجاباتهم
االنفعالية للوفاء بالمتطلبات الموقفية.
كنتيجة لهذا التباين فإف األفراد في هذا
العمر ال يستطيعوف القياـ بالتعديبلت
المبلئمة لبلنفعاالت التي يمتلكونها كالوقت
التي تظهر فيه كفي كيفية تعبيرهم عنها،
كهذق القدرة تمثل أحد العناصر األكثر
أهمية في الذخيرة المعرفية .كهذق النتائج
متسقة جزئيان مع نتائج الدراسات السابقة،
انظر دراسة كل من كاستيبل كآخركف
( ،)Castella et al., 2013كدراسة كاستيبل
( ،)Castella, 2017كدراسة جولدف كآخركف
( )Goldin et al., 2013كدراسة المومني
) (Moumne, 2017كدراسة جركس كجوف
(.)Gross & John, 2003

التوصيات
ٔ .إجراء دراسات تعتمد أسلوب تحليل
المسار لبحث العبلقات المباشرة كغير
المباشرة بين النظريات الضمنية في
االنفعاؿ كالسمات الشخصية مع
السعادة كالرفاق النفسي كاألمل.
ٕ .إجراء تعديبلت في البيئة التعليمية
تحث على اإليجابية لنشر السعادة
كالتفاؤؿ كالرفاق النفسي بين الطلبة.
ٖ .عقد كرش عمل تدريبية تبصر الطلبة
كتأثيراتها
الضمنية،
باعتقاداتهم

المباشرة
سعادتهم.

كغير

المباشرة

على

ٗ .عقد كرش عمل تدريبية تبصر الطلبة
بطرؽ تنظيم االنفعاالت ،كآثارها
المتباينة في تحقيق السعادة.
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