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 بجوريبيرج"لــ االنفعالي التنظيم صعوبات نقياس تقنين
 الجانعة طلبة ىلع" وآخرون

 الملخص :
 صعٛبات َكٝاغ تعشٜب إىل ايذساط١ ٖذفت

 ٚثبات٘ صذم َٔ ٚايتشكل االْفعايٞ ايتٓعِٝ

 ٚايهؼف ايعشب١ٝ، ايب١٦ٝ يف اجلاَع١ طًب١ ع٢ً

 طًب١ يذٟ ٚايجكاف١ ايٓٛع يف ايفشٚم عٔ

 ايعشب١ٝ ٚاملًُه١ ايعشب١ٝ َصش مجٗٛس١ٜ

( 464) َٔ ايذساط١ ع١ٓٝ ٚتأيفت. ايظعٛد١ٜ

 َٔ 183 ايزنٛس، َٔ 381) ٚطايب١ طايبًا

 َٔ ايذساط١ أدا٠ عًِٝٗ ٚطبكت ،(اإلْاخ

 إعذاد االْفعايٞ ايتٓعِٝ صعٛبات َكٝاغ

Bjureberg, et al., (2016 .)ْتا٥ر ٚأػاست 

 َٔ َشتفع مبظت٣ٛ املكٝاغ متتع إىل ايذساط١

 أػاست نُا ٚايتذاْع، ٚايجبات ايصذم

 يف ٚاإلْاخ ايزنٛس بني فشٚم ٚدٛد إىل ايٓتا٥ر

 عذّ أبعاد يف االْفعايٞ ايتٓعِٝ صعٛبات

 ٚاالطرتاتٝذٝات، ٚاألٖذاف، ايكبٍٛ،

 اػاٙ يف ٚاالْذفاع اإلْاخ، اػاٙ يف ٚايٛضٛح

 دالي١ رات فشٚم تٛدذ مل سني يف ايزنٛس،

 املصش١ٜ ايع١ٓٝ بني يًجكاف١ تشدع إسصا١ٝ٥

 .١ٚايظعٛدٜ

 ايتٓعِٝ صعٛبات: املفتاس١ٝ ايهًُات

 .اجلاَع١ طًب١-االْفعايٞ

 

Standardization of the Difficulties in Emotion Regulation Scale by 

Bjureberg, et al, on university students 

 

Abstract  
The study aimed to Arabicization 

the Difficulties in Emotion Regulation 

Scale (DERS), verify Psychometric 

Properties for university students in 

the Arab environment, and detect the 

gender and culture differences among 

the students of the Arab Republic of 

Egypt and Kingdom of Saudi Arabia. 

The study sample consisted of (464) 

male and female students (183 males 

and 281 females). The study 

instrument was applied The 

Difficulties in Emotion Regulation 

Scale (DERS) prepared by Bjureberg 

et al. (2016). The results of the study 

indicate that the scale has a high level 

of Reliability, stability, and 

homogeneity. The results also indicate 

differences between males and 

females in the difficulties of emotional 

regulation in the dimensions of the 

Nonacceptance, goals, strategies and 

clarity in the direction of females and 

the impulse towards males, and their 

were no Statistically significant due to 

culture between the Egyptian and 

Saudi samples. 

Keywords: Difficulties in Emotion 

Regulation, university student. 
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 َكذ١َ ٚخًف١ٝ ْعش١ٜ:

فٗٞ دض٤ َٔ سٝاتٓا اي١َٝٛٝ، -إصلاب١ٝ ٚطًب١ٝ-ضلٌُ نٌ فشد ايعذٜذ َٔ املؼاعش

ٚيهٌ فشد طشٜك١ رلتًف١ يف ايتعبري عٔ َؼاعشٙ، ٖٚٞ َتػري٠ بؼهٌ دا٥ِ ٚفل طبٝع١ 

املٛاقف، َجٌ: ايؼعٛس بايزْب، ٚاحلضٕ، ٚايؼعٛس بايضػط أٚ اإلسباط، ٚايػضب، ٚيّٛ 

 اض ق١ُٝ ايزات.ايزات، ٚاشلف

ٚسنضت ايذساطات يف ايكشٕ املاضٞ ع٢ً َفّٗٛ االْفعاالت نايذفاعات ايٓفظ١ٝ، 

، نإ ٖٓاى 0991، ٚايتٓعِٝ ايزاتٞ، غري أْ٘ ست٢ بذا١ٜ عاّ ٚايتعًلٚايضػٛط ٚاملٛاد١ٗ، 

. ٜٚؼري (Gross, 2014, 3)عذد قًٌٝ ْظبًٝا َٔ ايذساطات تتضُٔ َفّٗٛ ايتٓعِٝ االْفعايٞ 

ِ االْفعايٞ إىل ايعًُٝات اييت تؤثش ع٢ً تؼهٌٝ االْفعاالت اييت يذ٣ ايفشد، َٔ سٝح ايتٓعٝ

، فايتٓعِٝ االْفعايٞ ٜعرب عٔ ايكًل املتعًل (Gross, 1998b)ْؼأتٗا، ٚنٝف١ٝ ايتعبري عٓٗا 

 .(Gross, 2014) يٓفظٗا )تٓعِٝ االْفعاالت( االْفعاالتبهٝف١ٝ تٓعِٝ 

عايٞ أٟ أطًٛب َٛاد١ٗ )َتهٝف١ أٚ غري َتهٝف١( ٚميهٔ إٔ ٜؼٌُ ايتٓعِٝ االْف

 & ,Leahy, Tirch)ٜظتدذَٗا ايفشد يف َٛاد١ٗ ػذ٠ االْفعاالت غري املشغٛب فٝٗا 

Napolitano, 2011) نُا ٜؼري ايتٓعِٝ االْفعايٞ إىل أْٗا ايتػٝريات اييت تشتبط ،

 & ,Cole, Martin)باْفعاالت ايفشد ٚاييت تٓؼأ َٔ قبٌ بعض األسذاخ أٚ املٛاقف 

Dennis, 2004) فٗٞ دٗذ ايفشد ػاٙ إداس٠ االْفعاٍ، عٝح ميهٔ اطتدذاّ اْفعاٍ َعني ،

ٚايذٚس ايش٥ٝع ايزٟ ٜؤدٜ٘ ايتٓعِٝ االْفعايٞ ٜتُجٌ يف ، (Dahl, 2001)ػاٙ َٛقف َعني 

 تٓعِٝ ْؼاط ايفشد َٔ سٝح ايضٜاد٠ أٚ ايٓكصإ ػاٙ رات٘ )تٓعِٝ اْفعايٞ داخًٞ( ٜٚؼري إىل

املٛاقف اييت ٜٓعِ فٝٗا ايفشد اْفعاالت٘ ايذاخ١ًٝ، أٚ ػاٙ اآلخشٜٔ )تٓعِٝ اْفعايٞ خاسدٞ( 

ٜٚعٗش عٓذَا ٜٓعِ ايفشد َؼاعش اآلخشٜٔ، نزيو تٓعِٝ سذِ أٚ َذ٠ االطتذاب١ االْفعاي١ٝ، 

فٗٞ تفعٌٝ ٖذف يتعذٌٜ ع١ًُٝ تٛيٝذ االْفعاالت، ٜٚٓطٟٛ ع٢ً تٛظٝف دٚافع ع١ًُٝ أٚ أنجش 

ٚميهٔ إٔ ٜشدع ، )Sheppes, & Urry, Gross ,2011(أثري ع٢ً تٛيٝذ االْفعاالت يًت

ؼذٜذ ٖزا اهلذف يًفشد ْفظ٘ أٚ يآلخشٜٔ، ٜٚهٕٛ ٖزا ايتشذٜذ يف املشس١ً األٚىل خاسدٞ 

 Extrinsic)ايطفٛي١( ٜتِ َٔ قبٌ اآلخشٜٔ ٜٚؼاس إيٝ٘ بايتٓعِٝ االْفعايٞ اخلاسدٞ 

Emotion Regulation )يف سني ٜهٕٛ يف املشس١ً ايجا١ْٝ داخًٞ َٔ قبٌ ايزات )املشاٖك١ ،

 ,Intrinsic Emotion Regulation (Grossٜٚؼاس إيٝ٘ بتٓعِٝ االْفعايٞ ايذاخًٞ 

2014) . 
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نزيو ٜعٌُ ايتٓعِٝ االْفعايٞ عًٞ ؼذٜذ االطرتاتٝذٝات املظ٦ٛي١ عٔ عًُٝات تٛدٝ٘ 

ات صشضل١ أٚ ض١ُٝٓ، فايعذٜذ َٔ ساالت تُٓٝط إٔ تهٕٛ ايعًُٝ ٚميهَٔظاس االْفعاٍ، 

ايتٓعِٝ االْفعايٞ ٖٞ صشضل١، ٚبايتايٞ ٚاع١ٝ، َجٌ عٓذَا سلاٍٚ داٖذٜٔ إٔ ْبذٚ ٖاد٥ني 

ع٢ً ايشغِ َٔ أْٓا قًكٕٛ دذا قبٌ ايهالّ، أٚ عٓذَا سلاٍٚ إٔ ْٓعش إىل اجلاْب املؼشم َٔ 

عًُٝات تٓعِٝ االْفعاالت ض١ُٝٓ ْتٝذ١ ط١٦ٝ يتؼذٝع أْفظٓا، َٚع ريو، ميهٔ إٔ تهٕٛ 

ٚتتِ دٕٚ ٚعٞ ػعٛسٟ، ٚتؼٌُ األَج١ً إخفا٤ املٛد٠ اييت ٜؼعش ايفشد بٗا ػاٙ ػدص آخش 

بظبب اخلٛف َٔ سفض٘، نُا ٜعٌُ ايتٓعِٝ االْفعايٞ بايتأثري ع٢ً دٜٓاَٝات االْفعاالت، 

َٔ ايهُٕٛ، أٚ صَٔ فاعتُادًا ع٢ً أٖذاف ايفشد، فإٕ ايتٓعِٝ االْفعايٞ قذ ٜضٜذ أٚ ٜكًٌ 

االطتجاس٠ ٚسذُٗا َٚذتٗا، أٚ إصاس١ االطتذاب١ االْفعاي١ٝ )َكاس١ْ االطتذاب١ االْفعاي١ٝ اييت 

ناْت طتشذخ يف غٝاب ايتٓعِٝ االْفعايٞ(، ٚايتٓعِٝ االْفعايٞ أٜضًا قذ ٜػري َٔ دسد١ 

تتػري اخلربات  إطٗاّ َهْٛات االطتذاب١ االْفعاي١ٝ اييت تضٜذ َٔ سذ٠ االْفعاٍ، َجاٍ ريو

 ,Gross, 2014; Gross)االْفعاي١ٝ ٚايفظٝٛيٛد١ٝ يف االطتذاب١ عٓذ غٝاب ايظًٛى املٛد٘ 

1998b) 

يًتٓعِٝ االْفعايٞ يف اطرتاتٝذ١ٝ ايرتنٝض املظبل  املعاجل١ٜٚتشذد منٛرز 

Antecedent-Focused Strategies  ٘ٚتؼري إىل االطرتاتٝذٝات اييت تظتدذّ قبٌ ايتٛد

يالطتذاب١ االْفعاي١ٝ ايظًٛن١ٝ ٚايفٝضٜٛيٛد١ٝ بؼهٌ ناٌَ، ٚاطرتاتٝذ١ٝ ايرتنٝض ع٢ً 

، ٚتؼري إىل األػٝا٤ اييت ٜكّٛ بٗا ايفشد Response-Focused Strategiesاالطتذاب١ 

 & Werner)سلٛ االطتذاب١ مبذشد سذٚخ االْفعاٍ، بعذ إٔ ٜتِ بايفعٌ تٛيٝذ ايتٛد٘ 

Gross, 2010, 18; Gross, 1998c) ، املظبل اطرتاتٝذٝات  ايرتنٝضٚتتضُٔ اطرتاتٝذ١ٝ

فشع١ٝ تتُجٌ يف اختٝاس املٛقف، ٚتعذٌٜ املٛقف، ٚتٛصٜع االْتباٙ، ٚايتػٝري املعشيف، يف سني 

 ,Gross)تؼتٌُ اطرتاتٝذ١ٝ ايرتنٝض ع٢ً االطتذاب١ ع٢ً اطرتاتٝذ١ٝ تعذٌٜ االطتذاب١ 

1998b). 

ألفشاد تتشذد يف إٔ اطرتاتٝذٝات تٓعِٝ االْفعايٞ املظتدذ١َ َٔ قبٌ ا Grossٚقذ سذد 

إعاد٠ تكِٝٝ املعشيف ايزٟ ٜتهٕٛ َٔ ذلاٚالت ايتفهري يف املٛقف، ٚريو يتػٝري َعٓاٙ ٚتأثريٙ 

ايٓفظٞ، ٚقُع ايتعبريات ٜٚتهٕٛ َٔ ذلاٚالت املٓع أٚ احلذ َٔ اطتُشاس ايظًٛى ايتعبريٟ عٔ 

أنجش  Gratz and Roemerٜٚعذ منٛرز ، (Gross, 1998a,c; Gross, 2001)االْفعاٍ 

ايُٓارز ػٝٛعًا يف دساطات صعٛبات ايتٓعِٝ االْفعايٞ، سٝح ٜتضُٔ دساط١ اطرتاتٝذٝات 

ايتٓعِٝ االْفعايٞ ايالتٛافك١ٝ، فٗزا ايُٓٛرز ٜكٝع صعٛبات ايفِٗ ٚايتعبري عٔ االْفعاالت، 
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 ٚايكذس٠ ع٢ً ؼذٜذ االْفعاٍ املٓاطب عٓذ املشٚس غرب٠ اْفعاي١ٝ طًب١ٝ، فٗٛ منٛرز ٜٗذف إىل

ؼذٜذ اطرتاتٝذٝات ايتٓعِٝ االْفعايٞ اييت تشتبط بتشذٜذ االْفعاالت خاص١ َع االضطشابات 

 (Bloch, Moran, & Kring, 2009, 98)ايٓفظ١ٝ 

يف منٛرد٘ طت أْٛاع الطرتاتٝذٝات  Gratz and Roemer (2004)فهُا أٚضح 

رتاتٝذٝات قصٛس ايتٓعِٝ اييت ؼذد أٚدٗ٘ ايكصٛس يف ايتٓعِٝ االْفعايٞ، عٍبش عٓٗا بأْٗا اط

بإعذاد أدا٠ يكٝاغ صعٛبات ايتٓعِٝ االْفعايٞ ٚتؼٌُ: ايفِٗ  قاّاالْفعايٞ، ٚيف طبٌٝ ريو 

ٚايٛعٞ االْفعايٞ، ٚايكذس٠ ع٢ً االشلشاط يف ايظًٛى املال٥ِ عٓذ املشٚس غرب٠ اْفعاي١ٝ طًب١ٝ، 

 Gratz and Roemerكٝاغ ٚقذ مت اطتدذاّ ََٚعشف١ االطرتاتٝذٝات االْفعاي١ٝ ايتٓع١ُٝٝ. 

يف ايعذٜذ َٔ ايذساطات يتشذٜذ قصٛس ايتٓعِٝ االْفعايٞ يذٟ ايعذٜذ َٔ ايف٦ات َجٌ  (2004)

، ٚاألفشاد (Neumann, van Lier, Gratz, & Koot, 2010)املشاٖكني ايعادٜني 

، ٚرٟٚ اضطشاب (Fox, Axelrod, Paliwal, Sleeper, & Sinha, 2007)املذَٓني 

، عبادٟ) األنٌ َٚضطشبات Gunderson, & (Gratz ,2006(ذ١ٜ ايؼدص١ٝ احل

بع١ًُٝ ايتفهري )َصطف٢ ٚايضٖاس  ٚنُا اطتدذّ ايتٓعِٝ االْفعايٞ نُٓب٧(، 5105

 & ,Katz, Harris, Abenavoli, Greenberg)(، ٚايضػٛط املض١َٓ 5108ٚبذٟٚ، 

Jennings, 2018). ٚاضطشاب َا بعذ ايصذ١َ ،(Karatzias, et al., 2018).  ،

، (Nuske, Hedley, Tseng, Begeer, & Dissanayake, 2018) ايتٛسذٚاضطشاب 

، نزيو فكذ أػاست ايذساطات إىل إٔ ايتٓعِٝ .(Nittel, et al., 2018) ٚايباساْٜٛا

) ,Lenguaاالْفعايٞ ميٍجٌ َٓب٧ يًتهٝف اإلصلابٞ ٚايظًيب، ٚايصُٛد ايٓفظٞ ٚاجلٓٛح 

2002) ، 

َٔ ايذساطات سلٛ دساط١ ايتٓعِٝ االْفعايٞ، فكذ ناْت ٖٓاى ايعذٜذ ٚتٛدٗت ايعذٜذ 

َٔ احملاٚالت يكٝاغ ايتٓعِٝ االْفعايٞ بأطايٝب٘ ٚاطرتاتٝذٝات٘ املدتًف١ طٛا٤ ناْت تٛافك١ٝ 

 أٚ ال تٛافك١ٝ.
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 م2019 مارس -يناير ( 6( المجلذ )21العذد )

 ( َكاٜٝع ايتٓعِٝ االْفعايٞ يف ايذساطات األدٓب0١ٝدذٍٚ )

 الىاشس ألاداة م

1 
الخوكعاث العامت للملياض الظلبي لخىظيم 

 املصاج 
NMR: (Catanzaro, & Mearns, 1990). 

 ملياض ما وزاء املصاج 2
TMMS: (Salovey, Mayer, Goldman, Turvey, 

& Palfai, 1995) 

 ERQ: (Gross, & John, 2003) اطخبيان الخىظيم الاهفعالي    3

 DERS: (Gratz & Roemer, 2004) صعوباث الخىظيم الاهفعالي  4

 CERQ: (Garnefski & Kraaij, 2007) اطخبيان الخىظيم الاهفعالي املعسفي  5

 الالئحت املعدلت للخىظيم الاهفعالي املعسفي  6
ERP-R: (Nelis, Quoidbach, Hansenne, & 

Mikolajczak, 2011). 

 Gullone, & Taffe, 2012CA: (-ERQ) اطخبيان الخىظيم الاهفعالي لألطفاٌ واملساهلين 7

 ملياض صعوباث الخىظيم الاهفعالي إلاًجابيت  8
DERS-positive: (Weiss, Gratz& Lavender, 

2015) 

9 
هموذج هاًدلبرغ لالطتراجيجياث الخىظيميت 

 لالهفعاالث 

HFERST: Izadpanah, Barnow, Neubauer, & 

Holl, 2017). 

( ٜٛدذ أػهاٍ َتٓٛع١ َٔ املكاٜٝع اخلاص١ بتؼدٝص 0ٚنُا ٜعٗش يف دذٍٚ )

ايتٓعِٝ االْفعايٞ يذٟ ف٦ات ٚعٝٓات َتٓٛع١ َشاسٌ عُش١ٜ رلتًف١ َٚٔ أسذخ ايذساطات 

، سٝح تٛدٗت Bjureberg, et al., (2016)اخلاص١ بتؼدٝص صعٛبات ايتٓعِٝ دساط١ 

 Gratz andايذساط١ سلٛ عٌُ ْظد١ رلتصش٠ َٔ َكٝاغ صعٛبات ايتٓعِٝ االْفعايٞ يـــ 

Roemer (2004) ع٢ً اػهاٍ االطرتاتٝذٝات املظتدذ١َ َٔ قبٌ االفشاد يف  يًٛقٛف

َٛاد١ٗ املؼهالت ٚاالضطشابات ايٓفظ١ٝ، َٚٔ ٖٓا فإٕ ايذساط١ احلاي١ٝ تظع٢ إىل تشمج١ 

 ٠Bjureberg, et al., (2016) ملكٝاغ صعٛبات ايتٓعِٝ االْفعايٞ يــــــ ايٓظد١ املدتصش

 ٚايتأنذ َٔ َال٥ُت٘ يًب١٦ٝ ايعشب١ٝ.
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 َؼه١ً ايذاسط١:

تضاٜذ االٖتُاّ مبفّٗٛ ايتٓعِٝ االْفعايٞ يف اآل١ْٚ األخري٠، سٝح تٛدٗت ايذساطات إىل 

ري ايعذٜذ َٔ املؼهالت َعشف١ ايذٚس ايزٟ ميهٔ إٔ ٜؤدٜ٘ ايتٓعِٝ االْفعايٞ يف تفظ

ٚاالضطشابات ايٓفظ١ٝ، ٚنزيو تفظري ايعذٜذ َٔ املتػريات ايٓفظ١ٝ، ٚقذ ناْت ٖٓاى 

ساد١ إىل ٚدٛد أدا٠ يتؼدٝص صعٛبات ايتٓعِٝ االْفعايٞ يف ايب١٦ٝ ايعشب١ٝ، خاص١ إرا ناْت 

شمجتٗا ٖزٙ األدا٠ تتُتع مبظتٟٛ صذم ٚثبات َشتفع يف ايعذٜذ َٔ ايذساطات، ٚنزيو عٓذ ت

إىل ايعذٜذ َٔ ايًػات، ٚهلزا قاّ ايباسجٕٛ بايبشح ٚايتكصٞ عٔ أسذخ ٖزٙ األدٚات 

ٚايهؼف عٔ َظت٣ٛ ايهفا٠٤ ايزٟ تتُتع ب٘، َٚٔ ٖٓا ظٗشت َؼه١ً ايذساط١ احلاي١ٝ يف 

، ٚايتأنذ َٔ َال٥ُت٘ يف ايب١٦ٝ Bjureberg, et al., (2016)احلاد١ إىل تشمج١ َكٝاغ 

يف سذٚد عًِ  -ايباسجٕٛ إىل أْ٘ مل تٛدذ إىل اآلٕ أٟ دساط١ عشب١ٝايعشب١ٝ، سٝح خًص 

 ساٚيت تشمج١ ٚاطتدذاّ ٖزا املكٝاغ. -ايباسجني

ٚؼذدت َؼه١ً ايذساط١ يف ايظؤاٍ "َا َؤػشات اخلصا٥ص ايظٝهَٛرت١ٜ ملكٝاغ 

 صعٛبات ايتٓعِٝ االْفعايٞ يذٟ طًب١ اجلاَع١؟ " ٜٚتفشع َٓ٘ األط١ً٦ ايتاي١ٝ:

 بايصذم ايعاٖشٟ املكٝاغ ٜتُتع ٌٖ -0

 ايذاخًٞ باالتظام املكٝاغ دسدات تتُتع ٌٖ -5

 ايعاًَٞ ايتشًٌٝ يذالي١ ٚفل بصذم ايبٓا٤ املكٝاغ دسدات تتُتع ٌٖ -3

 ايجبات  غاص١ٝ املكٝاغ دسدات تتُتع ٌٖ  -4

ٌٖ تٛدذ فشٚم يف َتػري ايجكاف١ اخلاص١ )َصشٟ/طعٛدٟ(، ٚايٓٛع )رنش/ أْجٞ(  -5

 صعٛبات ايتٓعِٝ االْفعايٞ؟ع٢ً 

 أ١ُٖٝ ايذساط١:

إثشا٤ املهتب١ ايعشب١ٝ بأدا٠ دذٜذ٠ مما ٜٓتر عٓ٘ فتح أفام دذٜذ٠ أَاّ ايباسجني يذساط١ 

َتػري صعٛبات ايتٓعِٝ االْفعايٞ َع َتػريات أخشٟ، ٚإَها١ْٝ اطتدذاّ األدا٠ نُذخٌ 

 تؼدٝصٞ أٚ عالدٞ يًعذٜذ َٔ املتػريات.
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 ٖذف ايذساط١:

 ٖذفت ايذساط١ احلاي١ٝ إىل َا ًٜٞ :

َعشف١ اخلصا٥ص ايظٝهَٛرت١ٜ يًصٛس٠ ايعشب١ٝ ملكٝاغ صعٛبات ايتٓعِٝ االْفعايٞ  -0

 يف ايب١٦ٝ ايعشب١ٝ.

ايهؼف عٔ ايفشٚم َتػري ايجكاف١ اخلاص١ )َصشٟ/طعٛدٟ(، ٚايٓٛع )رنش/  -5

 أْجٞ( ع٢ً صعٛبات ايتٓعِٝ االْفعايٞ .

 َصطًشات ايذساط١:

يتٓعِٝ االْفعايٞ يف ٖزٙ ايذساط١ بأْ٘ اطتدذاّ اطرتاتٝذٝات َٓاطب١ بؼهٌ ٜعشف ا

َٛقفٞ يتٓعِٝ االْفعاالت مبش١ْٚ، ٚتعذٌٜ االطتذابات االْفعاي١ٝ يالْفعاالت املشغٛب فٝٗا، َٔ 

أدٌ ؼكٝل األٖذاف ايفشد١ٜ ٚاملطايب ايعشف١ٝ، ٚتؼٌُ ٚعٞ ايفشد غربات٘ االْفعاي١ٝ، 

١ اإلصلاب١ٝ يًتأقًِ َع ايظٝاقات ايضاغط١، َٚٛاد١ٗ االْفعاالت ٚقذست٘ ع٢ً املٛادٗ

املهش١ٖٚ، ٚفِٗ ٚقبٍٛ االْفعاالت ٚايتعبري عٓٗا، ٚايكذس٠ ع٢ً ايتشهِ يف ايظًٛنٝات 

االْذفاع١ٝ، ٚايتصشف ٚفكا يألٖذاف املشغٛب١ عٓذَا ٜعاْٞ ايفشد َٔ املؼاعش ايظًب١ٝ، ٚؼذد 

 ا ايطايب ع٢ً َكٝاغ قصٛس ايتٓعِٝ االْفعايٞ.إدشا٥ًٝا بايذسد١ اييت ضلصٌ عًٝٗ

 سذٚد ايذساط١:

احلذٚد املٛضٛع١ٝ: صٛس٠ عشب١ٝ رلتصش٠ َك١ٓٓ ملكٝاغ صعٛبات ايتٓعِٝ االْفعايٞ  -

 .Bjureberg, et al., (2016)يبذشبريز 

 احلذٚد ايبؼش١ٜ: طالب اجلاَع١ -

خايذ باملًُه١ ايعشب١ٝ احلذٚد املها١ْٝ: داَعيت أطٛإ ٚايفّٝٛ مبصش، ٚداَع١ املًو  -

 ايظعٛد١ٜ.

 ّ. 5108/ 5107احلذٚد ايض١َٝٓ: ايعاّ اجلاَعٞ  -

 إدشا٤ات ايذساط١:

 َٓٗر ايذساط١:-

 املٓٗر ايٛصفٞ ايتشًًٝٞ ْعشا ملال٤َت٘ يطبٝع١ ايذساط١ ٚأٖذافٗا. احلاي١ٝاطتدذَت ايذساط١  
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 دلتُع ٚع١ٓٝ ايذساط١: -

اجلاَع١ٝ ظُٗٛس١ٜ َصش ايعشب١ٝ ٚاملًُه١ ٜتهٕٛ دلتُع ايذساط١ َٔ طالب املشس١ً 

( طايبًا ٚطايب١ َٔ طًب١ داَعيت 564ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ. يف سني اػتًُت ع١ٓٝ ايذساط١ ع٢ً )

أطٛإ ٚايفّٝٛ مبصش ٚداَع١ املًو خايذ باملًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ اطتدذَت ع٢ً ايٓشٛ 

 ايتايٞ:

 ايع١ٓٝ األٚي١ٝ: - أ

ٚطايب١ َٔ طًب١ داَع١ أطٛإ ٚايفّٝٛ مبصش ٚداَع١ املًو  ( طايبًا011بًؼ قٛاّ ايع١ٓٝ )

خايذ باملًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ بٗذف إدشا٤ ػشب١ اطتطالعٝ٘ يًُكٝاغ يًتشكل َٔ ٚضٛح 

 ايعباسات ٚايصٝاغ١ ايًػ١ٜٛ يرتمج١ املكٝاغ، ٚخًٖٛا َٔ أٟ عباسات تتٓايف َع ايجكاف١ ٚايذٜٔ.

 ايع١ٓٝ األطاط١ٝ: - ب

تذشب١ االطتطالع١ٝ، مت تطبٝل املكٝاغ ع٢ً ع١ٓٝ عؼٛا١ٝ٥ عٓكٛد١ٜ بًؼ بعذ ايتشكل َٔ اي

( طايبًا ٚطايب١ َٔ طًب١ داَع١ أطٛإ ٚايفّٝٛ مبصش ٚداَع١ املًو خايذ 464قٛاَٗا )

 بايظعٛد١ٜ بٗذف ايتشكل َٔ األط١ً٦ ٚاختباس صش١ ايفشٚض، ٚبًؼ َتٛطط ايعُش ايضَين يًع١ٓٝ

 (.1.75سٟ )( ط١ٓ، باسلشاف َعٝا51.09نهٌ )

 أدا٠ ايذساط١:

تشمج١  Bjureberg, et al., (2016) إعذاد َكٝاغ صعٛبات ايتٓعِٝ االْفعايٞ املدتصش .أ 

 ايباسجني

 ٚصف املكٝاغ-1

( عباس٠ 36، ٜٚؼتٌُ ع٢ً )Gratz and Roemer (2004)أعذ ايٓظد١ األٚىل يًُكٝاغ 

( 6ايكبٍٛ( ٜٚتهٕٛ َٔ ) َٛصع١ ع٢ً طت أبعاد س٥ٝظ١ ٖٞ سفض االطتذابات االْفعاي١ٝ )عذّ

( 5عباسات، ٚصعٛبات االشلشاط يف طًٛى َٛد٘ سلٛ اهلذف )األٖذاف( ٜٚتهٕٛ َٔ )

( عباسات، ْٚكص ايٛعٞ 6عباسات، ٚصعٛبات ضبط االْذفاع )االْذفاع( ٜٚتهٕٛ َٔ )

( عباسات، ٚٚصٍٛ ذلذٚد الطرتاتٝذٝات تٓعِٝ االْفعاالت 6االْفعايٞ )ايٛعٞ( ٜٚتهٕٛ َٔ )

( عباسات، ٚعذّ قبٍٛ االطتذابات االْفعاي١ٝ )ايٛضٛح( 8اتٝذٝات( ٜٚتهٕٛ َٔ ))االطرت

أغًب  –تكشٜبًا دا٥ًُا( عباسات، ٚاإلداب١ عٔ املكٝاغ تتِ يف مخع َظتٜٛات )5ٜٚتهٕٛ َٔ )

( ٚترتاٚح دسدات االطتذاب١ ع٢ً ايعباسات ع٢ً تكشٜبًا أبذًا-ْادسًا –تكشٜبًا ٚططًا –ايٛقت
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بإعذاد صٛس٠  Bjureberg, et al., (2016)(، ٚقذ قاّ 0-5-3-4-5ايتٛايٞ )

( عباس٠ َٛصع١ ع٢ً مخع أبعاد س٥ٝظ١ ٖٞ سفض 06رلتصش٠ َٔ املكٝاغ تؼتٌُ ع٢ً )

( عباسات، ٚصعٛبات االشلشاط يف طًٛى  3االطتذابات االْفعاي١ٝ )عذّ ايكبٍٛ( ٜٚتهٕٛ َٔ )

ٚصعٛبات ضبط االْذفاع ( عباسات، ، 3َٛد٘ سلٛ اهلذف )األٖذاف( ٜٚتهٕٛ َٔ )

( عباسات، ٚٚصٍٛ ذلذٚد الطرتاتٝذٝات تٓعِٝ االْفعاالت 3)االْذفاع( ٜٚتهٕٛ َٔ )

( عباسات، ٚعذّ قبٍٛ االطتذابات االْفعاي١ٝ )ايٛضٛح( 5)االطرتاتٝذٝات( ٜٚتهٕٛ َٔ )

 ( عباسات، ٚمت سزف بعذ ْكص ايٛعٞ االْفعايٞ.5ٜٚتهٕٛ َٔ )

 تصشٝح املكٝاغ -2

-ْادسًا -أسٝاْا-َععِ ايٛقت-اإلداب١ ع٢ً املكٝاغ تتِ يف مخع َظتٜٛات )دا٥ًُا

(، نُا مت 0-5-3-4-5أبذًا( ٚترتاٚح دسدات االطتذاب١ ع٢ً ايعباسات ع٢ً ايتٛايٞ )

(، 464سظاب َعاٜري املكٝاغ َٔ خالٍ ؼٌٜٛ ايذسدات اخلاّ يًُكٝاغ إىل ايذسد١ ايتا١ٝ٥ )ٕ=

 (٢ً5 ايكصٛس يف اطرتاتٝذٝات ايتٓعِٝ االْفعايٞ نُا ٜٛضح دذٍٚ )ٚتؼري ايذسد١ املشتفع١ ع

 ( َعاٜري َكٝاغ صعٛبات ايتٓعِٝ االْفعاي5ٞدذٍٚ )

 مظخوي صعوباث الخىظيم الاهفعالي الخائياث الدزجاث الخام

 مىخفض 45أكل مً  55أكل مً 

 مخوطط 58إلى  45مً  62إلى  55مً 

 مسجفع 58أهثر مً  62أهثر مً 

 

 إدشا٤ات ايبشح

 :إدشا٤ات تشمج١ ٚتعشٜب َكٝاغ صعٛبات ايتٓعِٝ االْفعايٞ

َُعذ املكٝاغ-0  .احلصٍٛ ع٢ً َٛافك١ 

تشمج١ املكٝاغ يًػ١ ايعشب١ٝ، ٚايتشكل َٔ طال١َ ايرتمج١ عٔ طشٜل عشض املكٝاغ -5

 املرتدِ يًعشب١ٝ ع٢ً دلُٛع١ َٔ املتدصصني يف ايًػ١ اإلزلًٝض١ٜ.

 ع٢ً َتدصصني يف ايًػ١ ايعشب١ٝ يًتشكل َٔ طال١َ ايًػ١. عشض تشمج١ املكٝاغ-3
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إعاد٠ تشمج١ ايٓظد١ ايعشب١ٝ "املرتمج١" إىل ايًػ١ اإلزلًٝض١ٜ يًتأنذ َٔ صذم -4

 ايرتمج١.

 تطبٝل ايصٛس٠ ايٓٗا١ٝ٥ يًُكٝاغ املرتدِ إىل ايًػ١ ايعشب١ٝ ع٢ً ايعٝٓات.-5

 ْتا٥ر ايذساط١:

ع٢ً: "َا َؤػشات اخلصا٥ص ايظٝهَٛرت١ٜ ملكٝاغ  اإلداب١ عٔ ايظؤاٍ األٍٚ ٚايزٟ ٜٓص

 صعٛبات ايتٓعِٝ االْفعايٞ يذٟ طًب١ اجلاَع١؟ "

 يإلداب١ عٔ ايظؤاٍ األٍٚ مت إدشا٤ اخلطٛات ايتاي١ٝ:

 :ايتذاْع ايذاخًٞ يًُكٝاغ سظاب-1

مت سظاب َعاَالت االستباط بني نٌ عباس٠ ٚدلُٛع نٌ ٌبعذ ملكٝاغ صعٛبات 

نُا مت سظاب َعاَالت االستباط بني دلُٛع نٌ ُبعذ َع ايذسد١ ايه١ًٝ  ايتٓعِٝ االْفعايٞ،

 (.3يًُكٝاغ نُا ٜٛضح دذٍٚ )

َعاَالت االستباط بني دسد١ نٌ عباس٠ ٚدلُٛع نٌ بعذ، ٚدلُٛع نٌ بعذ َع ( 3دذٍٚ )

 ايذسد١ ايه١ًٝ ملكٝاغ صعٛبات ايتٓعِٝ االْفعايٞ

ة ر
با

لع
ا

ل   و
قب

 ال
دم

ع
 

ة ر
با

لع
ا

ف  
دا

ألاه
 

ار 
عب

ال
اع ة

دف
الان

 

ة ر
با

لع
ا

 

ت
يا

ج
اثي

تر
الاس

 

ة ر
با

لع
ا

وح 
ض

لو
ا

 

1 5882** 4 5888** 7 5872** 15 5858** 15 5867** 

2 5881** 5 5885** 8 5876** 11 5894** 16 5847** 

3 5875** 6 5877** 9 5865** 12 5893**   

 
     13 5891**   

      14 5871**   

وع
جم

امل
 

5888** 

وع
جم

امل
 

5894** 

وع
جم

امل
 

5876** 

وع
جم

امل
 

5878** 

وع
جم

امل
 

5886** 

  5851دالت عىد     
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 مارس -يناير ( 6( المجلذ )21العذد )

( إٔ مجٝع َعاَالت استباط نٌ عباس٠ ٚدلُٛع نٌ بعذ ملكٝاغ 3ٜتضح َٔ دذٍٚ )

 .1.10اطرتاتٝذٝات ايتٓعِٝ االْفعايٞ َشتبط بايذسد١ ايه١ًٝ عٓذ َظتٟٛ عٓذ َظت٣ٛ 

 سظاب صذم املكٝاغ:-2

 ايصذم ايعاٖشٟ:-أ

ٚمت ايتأنـذ َـٔ صـش١     تشمج١ ايٓظد١ األص١ًٝ ملكٝاغ صعٛبات ايتٓعِٝ االْفعايٞمت 

 ايرتمج١ َٔ خالٍ ايعشض ع٢ً َتدصصني يف ايًػ١ اإلزلًٝض١ٜ ٚعًِ ايٓفع ٚايصش١ ايٓفظ١ٝ.

 ايصذم ايعاًَٞ-2

يًتأنـذ َـٔ قابًٝـ١ َصـفٛف١ االستباطـات يًتشًٝــٌ ايعـاًَٞ أدـش٣ ايبـاسجٕٛ َكٝـاغ نفاٜــ١               

( ٢ٖٚ ق١ُٝ َشتفعـ١ ٚقشٜبـ١ َـٔ    1.85ٚناْت ايك١ُٝ تظا٣ٚ )  Kaiser-Meyer-Olkinايع١ٓٝ

 Bartlett's Test ofايٛاســذ ايصــشٝح ٚتؼــري إىل نفاٜــ١ ايعٝٓــ١، أٜضــا مت إدــشا٤ اختبــاس   

Sphericity         يًهشٚا١ْٝ أٚ ايتهٛس١ٜ ٚايـزٟ ٜٛضـح إٔ َصـفٛف١ االستباطـات تتـٛفش عًـ٢ احلـذ

 Measures ofنُا مت أدشا٤ َكٝاغ1.10داال إسصا٥ٝا عٓذ  األد٢ْ َٔ ايعالقات فكذ نإ

Sampling Adequacy (MSA)      ــتػري ٚايــزٟ ٜؼــري إىل إٔ َظــت٣ٛ االستبــاط بــني نــٌ َ

ٚفكـا حملـو نٝـضس فـ٢ َصـفٛف١ االستباطـات        1.5باملتػريات األخش٣ صلب إٔ ٜهٕٛ أنجش َـٔ  

ٕ نًـٗا تتذـاٚص ايكُٝـ١    أ MSAيه٢ ٜهٕٛ ناٍف إلدشا٤ ايتشًٌٝ ايعاًَٞ ٚقـذ أظٗـشت قـِٝ    

 (.4احلشد١، نُا ٜعٗش يف دذٍٚ )

 ( املصفٛف١ ايعا١ًَٝ ملكٝاغ صعٛبات ايتٓعِٝ االْفعايٞ بعذ ايتذٜٚش4دذٍٚ )

 العبارات
 ألابعاد

 الشيوع
 ٌ  الوضوح الاطتراجيجياث الاهدفاع ألاهداف عدم اللبو

1 5876  
   

5894 

2 5874 
   

 5892 

3 5862 
 

   5896 

4  5879    5889 

5  5876 
   

5894 
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6  5882   
 

5897 

7  
 

5862  
 

5896 

8  
 

5879 
 

 5889 

9 
 

 5873  
 

5899 

15   
 

5855 
 

5849 

11    5877 
 

5898 

12    5877 
 

5898 

13    5882 
 

5897 

14   
 

5876  5894 

15  
   

5874 5892 

16 
 

   5854 5899 

 1887 2857 2849 3897 4834 الجرز اليامً
وظبت الخباًً 

 الىلى

وظبت الخباًً 

 العاملي
27814 24883 15855 12892 11866 92815 

 

( إٔ ايتشًٌٝ ايعاًَٞ أطفش عٔ مخـع عٛاَـٌ، تشاٚسـت دـزٚسٖا     4ٜتضح َٔ دذٍٚ )

ــني )   ــا بـ ــ١ َـ ــٌ األٍٚ، ٚ)4.04ايهآَـ ــأٜ نًـــٞ     0.87( يًعاَـ ــب١ تبـ ــاَع، بٓظـ ( يًعاَـــٌ اخلـ

دـذًا، ٖٚـٞ متٍجــٌ ايعٛاَـٌ اخلُـع املٛدـٛد٠ يف املكٝـاغ األدــٓيب.        ( ٖٚـٞ قُٝـ١ َشتفعـ١   95.01)

نُـا مت عُـٌ ؼًٝـٌ عاَـٌ تٛنٝـذٟ ملكٝـاغ صـعٛبات ايتٓعـِٝ االْفعـايٞ، يًتشكـل َـٔ صـذم             

 (.5( ٚدذٍٚ )0املكٝاغ، نُا ٜٛضح ػهٌ )
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 ( ايتشًٌٝ ايعاٌَ ايتٛنٝذٟ ملكٝاغ صعٛبات ايتٓعِٝ االْفعاي0ٞػهٌ )

تشًٌٝ ايعاًَٞ ايتٛنٝذٟ خلُع َتػريات َؼاٖذ٠ )منٛرز ايعاٌَ ايهأَ (: ْتا٥ر اي5دذٍٚ )

 ايٛاسذ( يف َكٝاغ صعٛبات ايتٓعِٝ االْفعايٞ

املتغيرات 

 املشاهدة

التشبع 

بالعامل 

الكامن 

 الواحد

الخطأ املعياري 

 لتقدير التشبع

قيمة "ت" 

وداللتها 

 إلاحصائية

معامل 

 الثبات

R2 

 ٌ  5532 **4891 5595 5554 عدم اللبو

 5563 **7899 5554 5585 ألاهداف

 5538 **6855 5516 5565 الاهدفاع

 5589 **4815 5593 5577 الاطتراجيجياث

 5572 **4841 5587 5549 الوضوح

يًُكٝاغ، ٚناْت ق١ُٝ  ايتٛنٝذٟ( ايكِٝ املظتدشد١ يًتشًٌٝ ايعاًَٞ 5ٜٚٛضح دذٍٚ )

ًٝا )5( عٓذ دسد١ سش١ٜ )58.10) 5نا  (، ٖٚزا ٜؼري إىل صذم املكٝاغ1.19( غري داي١ إسصا٥
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 سظاب ايجبات ملكٝاغ صعٛبات ايتٓعِٝ االْفعايٞ يذٟ طًب١ اجلاَع١ -3

 ثبات أيفا نشْٚباخ: -أ

(، ٚقاّ ايباسجٕٛ 1.95قاّ َعذ املكٝاغ عظاب ق١ُٝ َعاٌَ أيفا ملكٝاغ ٚبًػت قُٝت٘ )

( نُا ٜعٗش يف دذٍٚ 464تطبٝك٘ ع٢ً ع١ٓٝ ايذساط١ )ٕ=  بعذيفا يًُكٝاغ أ ثباتعظاب 

(6) 

 ( َعاٌَ ثبات أيفا ملكٝاغ صعٛبات ايتٓعِٝ االْفعاي6ٞدذٍٚ )

 معامل ألفا املتغيرات

 ٌ  5886 عدم اللبو

 5869 ألاهداف

 5879 الاهدفاع

 5885 الاطتراجيجياث

 5876 الوضوح

 5889 الدزجت اليليت

قِٝ َعاٌَ ثبات أيفا ألبعاد ٚايذسد١ ايه١ًٝ يًُكٝاغ قِٝ ( إٔ 6ٜٚتضح َٔ دذٍٚ )

 َشتفع١.

 ثبات ايتذض١٥ ايٓصف١ٝ: -ب

(، ٚقاّ 1.90قاّ َعذ املكٝاغ عظاب ايتذض١٥ ايٓصف١ٝ يًُكٝاغ ٚبًػت ايك١ُٝ )

 ( 7ثبات ايتذض١٥ ايٓصف١ٝ نُا ٜعٗش يف دذٍٚ ) ايباسجٕٛ عظاب
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 ايتذض١٥ ايٓصف١ٝ ملكٝاغ صعٛبات ايتٓعِٝ االْفعايٞ ( ثبات7دذٍٚ )

 ألابعاد م
 الخجصئت الىصفيت

 طسيلت جخمان بساون -طسيلت طبيرمان

1  ٌ  5581 5585 عدم اللبو

 5571 5573 ألاهداف 2

 5558 5561 الاهدفاع 3

 5588 5589 الاطتراجيجياث 4

 5576 5576 الوضوح 5

 5866 5855 الدزجت اليليت 6

 5586 5587 املجموع الىلي للملياض

 ( إٔ قِٝ َعاٌَ ايجبات ألبعاد ٚايذسد١ ايه١ًٝ يًُكٝاغ قِٝ َشتفع7.١ٜتضح َٔ دذٍٚ )

 ثبات إعاد٠ ايتطبٝل:-ز

( ثِ إعاد٠ تطبٝك٘ َش٠ أخشٟ عًٞ 464مت إدشا٤ االختباس عًٞ دلُٛع١ َٔ ايطًب١ )ٕ=

( قِٝ َعاٌَ االستباط بني 8ٜٚٛضح دذٍٚ ) ( ّٜٛ َٔ ايتطبٝل األٍٚ،05ْفع ايطًب١ بعذ َشٚس )

 ايتطبٝكني يف نٌ بعذ ٚايذسد١ ايه١ًٝ يًُكٝاغ.

 ( ثبات إعاد٠ ايتطبٝل ملكٝاغ صعٛبات ايتٓعِٝ االْفعاي7ٞدذٍٚ )

 قيمة الارثباط املتغيرات

 ٌ  5854 عدم اللبو

 5853 ألاهداف

 5856 الاهدفاع

 5859 الاطتراجيجياث

 5852 الوضوح

اليليت الدزجت  5861 
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 (.1.10كِٝ داي١ عٓذ )( إٔ مجٝع اي7ٜٚتضح َٔ دذٍٚ )

َٚٔ خالٍ َا طبل ٜتبني إٔ املكٝاغ صادم ٚثابت بعذ تعشٜب٘ ٚصاحل يًتطبٝل ع٢ً ايب١٦ٝ 

 ايعشب١ٝ ع٢ً ايؼباب َٔ طًب١ اجلاَع١.

ػري اإلداب١ ع٢ً ايظؤاٍ ايجاْٞ ٚايزٟ ٜٓص ع٢ً: ٌٖ تٛدذ فشٚم رات دالي١ إسصا١ٝ٥ يف َت

ايٓٛع )رنٛس / إْاخ( َٚتػري ايجكاف١ اخلاص١ )َصشٟ / طعٛدٟ( ع٢ً َكٝاغ صعٛبات 

 ايتٓعِٝ االْفعايٞ يذٟ طًب١ اجلاَع١ ؟

 أٚال: ايفشٚم يف َتػري ايٓٛع:

ٚيإلداب١ عٔ ٖزا ايظؤاٍ مت اطتدذاّ اختباس "ت" يذالي١ ايفشٚم بني ايزنٛس ٚاإلْاخ يف 

 (.8ٜعٗش يف دذٍٚ )صعٛبات ايتٓعِٝ االْفعايٞ نُا 

 دالي١ ايفشٚم بني ايزنٛس ٚاإلْاخ يف صعٛبات ايتٓعِٝ االْفعايٞ( 8دذٍٚ )

 املتغيرات
385ذكور ن= 483إناث ن=   

 قيمة )ت( 
 ع م ع م

 ٌ **8863 2882 11825 2857 9823 عدم اللبو  

**5881 3889 11822 3854 9819 ألاهداف  

**7848 4852 15867 2875 13825 الاهدفاع  

**6869 2812 16837 3885 14828 الاطتراجيجياث  

**5853 2813 7843 2855 6832 الوضوح  

**7876 7831 62858 8856 56835 الدزجت اليليت  

 (5851** داٌ عىد مظخوي )

( ٚدٛد فشٚم رات دالي١ إسصا١ٝ٥ بني ايزنٛس ٚاإلْاخ يف صعٛبات 8ٜتضح َٔ دذٍٚ )

 ايتٓعِٝ االْفعايٞ، 

ٚتذعِ ايٓتا٥ر احلاي١ٝ ايٓتا٥ر ايظابك١ اييت أػاست إىل إٔ اإلْاخ يذٜٗٔ َظتٟٛ َشتفع َٔ 

، ْٚكص ايٛصٍٛ non-acceptance of negative emotionsعذّ قبٍٛ املؼاعش ايظًب١ٝ 

إىل اطرتاتٝذٝات ايتٓعِٝ االْفعايٞ ايفعاي١، فضاًل عٔ َظتٟٛ اقٌ يف ايٛضٛح االْفعايٞ َٔ 
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 ,Neumann) بذٚسِٖ يذِٜٗ صعٛبات يف ايٛعٞ االْفعايٞ أنجش َٔ اإلْاخ. ايزنٛس، ايزٜٔ

van Lier, Gratz, & Koot, 2010) ٚميهٔ إٔ ٜشدع ايفشٚم بني ايزنٛس ٚاإلْاخ إىل ،

إٔ اإلْاخ ٜٛيني اٖتُاًَا خاصًا بايٛعٞ باْفعاالتٗٔ يف سٝاتٗٔ اي١َٝٛٝ، ٖٚزا ميهٔ إٔ ٜرتتب 

التٗٔ ايظًب١ٝ ٚتٓعُٝٗا إىل سذ أنرب مما ٖٛ احلاٍ بايٓظب١ عًٝ٘ صعٛبات يف تٓعِٝ اْفعا

يًزنٛس. فاإلْاخ ًٜذإٔ إىل اطتدذاّ اطرتاتٝذٝات اْظشابٝ٘ عٓذ َٛاد١ٗ املٛاقف ايضاغط١ 

(Hampel, & Petermann, 2006) ٚتٛدٝ٘ ايعذٚإ سلٛ ايزات ،(Yttredahl, 

عِٝ، فاإلْاخ أنجش عشض١ ، ٖٚزا َا ٜعٗش ايٛصٍٛ احملذٚد الطرتاتٝذٝات ايتٓ(2018

نزيو يًؼعٛس باخلذٌ اطتذاب١ يتذشبتٗا ايعاطف١ٝ أنجش َٔ ايزنٛس. َٚٔ ْاس١ٝ أخش٣، 

نإ ايزنٛس أنجش استُاي١ٝ َٔ اإلْاخ يف ايتعشض يفرت٠ ط١ًٜٛ َٔ ايٛقت يًضػٛط ٚأنجش 

) ,Anderson, Reilly, Gorrellطشع١ يٝؼعشٚا بتشظٔ بعذ ايؼعٛس بايضٝل 

& Anderson, 2016)Schaumberg,  

نزيو أظٗشت ايٓتا٥ر ٚدٛد فشٚم بني ايزنٛس ٚاإلْاخ يف االْذفاع يف اػاٙ ايزنٛس، 

فكذ أظٗشت ْتا٥ر ايذساطات ايظابك١ إٔ اإلْاخ يذِٜٗ إَها١ْٝ يف َٓع االطتذابات ايظًٛن١ٝ 

 ,Else-Quest, Hyde, Goldsmith, & van Hulle)غري املال١ُ٥ باملكاس١ْ َع ايزنٛس 

أػاست عذد َٔ ايذساطات اْ٘ ال تٛدذ فشٚم بني ايزنٛس ٚاإلْاخ، َٚٔ د١ٗ أخشٟ   ،(2006

(Rugancı, & Gençöz, 2010). 

فاإلْاخ أنجش اطتدذاَا يهٌ َٔ اطرتاتٝذٝات ايتٓعِٝ االْفعايٞ ايتٛافك١ٝ 

ًًَٝا ٚايالتٛافك١ٝ، ٚأنجش اطتدذاًَا يكُع االْفعاالت باملكاس١ْ َع ايزنٛس، ٖٚزا قذ ٜعهع 

ًَا أنجش يذ٣ اإلْاخ يتهٕٛ أنجش ٚعًٝا ٚساغب١ يف االشلشاط يف عٛاطفٗٔ أنجش َٔ  عا

 .)Hoeksema, & Aldao, 2011-Nolenايزنٛس 

 ثاْٝا : "َتػري ايجكاف١ :

ٚيإلداب١ عٔ ٖزا ايظؤاٍ مت اطتدذاّ اختباس "ت" يذالي١ ايفشٚم بني ايع١ٓٝ املصش١ٜ 

 (.9دذٍٚ )ٚايع١ٓٝ ايظعٛد١ٜ نُا ٜعٗش يف 
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 يف صعٛبات ايتٓعِٝ االْفعايٞايفشٚم بني ايع١ٓٝ املصش١ٜ ٚايع١ٓٝ ايظعٛد١ٜ دالي١ ( 9دذٍٚ )

 املتغيرات
462العينة املصرية      ن=  

العينة السعودية 

426ن=  قيمة )ت(  

 ع م ع م

 ٌ  1878 2893 11857 3814 15857 عدم اللبو

 1823 4856 9813 3855 9857 ألاهداف

 1856 3857 15815 3838 15844 الاهدفاع

 2875 3815 14896 2858 15875 الاطتراجيجياث

 1879 2813 6883 2825 7819 الوضوح

 2855 15813 54821 8859 55895 الدزجت اليليت

( أْ٘ ال تٛدذ فشٚم بني ايع١ٓٝ املصش١ٜ ٚايع١ٓٝ ٚايظعٛد١ٜ ٚميهٔ إٔ 9ٜتضح َٔ دذٍٚ )

ٜشدع ريو إىل متتع املكٝاغ بكذس٠ ع٢ً ايكٝاغ عرب ايجكافات املدتًف١ ٚعربا يعٝٓات املتٓٛع١، 

نزيو فإٕ ايعٝٓات املظتدذ١َ يف ايبشح احلايٞ تؼرتى دلُٛع١ َٔ ايعادات ٚايتكايٝذ 

ؽ ثكاف١ عا١َ ٚاسذ٠ يف ايذٜٔ ٚايًػ١ ٚايعادات ٖٚزا ٜؼري إىل إٔ األٜذيٛد١ٝ َتؼاب٘ ٚايكِٝ ٚتعٝ

يذٟ ايجكافتني املصش١ٜ ٚايظعٛد١ٜ ناف١ األقطاس ايعشب١ٝ بظبب ق٠ٛ ايجكاف١ ايذ١ٜٝٓ ٚايًػ١ 

 ٚاألعشاف.

 االطتٓتادات:

 .ؼذٜذ َعاٜري تفظري ايذسدات ملكٝاغ صعٛبات ايتٓعِٝ االْفعايٞ يذٟ ايطًب١ -

نفا٠٤ َكٝاغ صعٛبات ايتٓعِٝ االْفعايٞ )ايصٛس٠ ايعشب١ٝ( يتطبٝك٘ ع٢ً ايب١٦ٝ  -

ايعشب١ٝ يذ٣ طًب١ اجلاَع١ بعذ إٔ مت ايتشكل َٔ صذق٘ ٚثبات٘ بطشم َتعذد٠ يف ٖزٙ 

 ايذساط١.

ظٗٛس َؤػشات ق٠ٛ ايتكاسب ايجكايف ايعاّ )ايذٜٔ، ايًػ١، ايتكاسب اجملتُعٞ( َكاس١ْ  -

 يهٌ دلتُع.بايجكاف١ اخلاص١ 

ظٗٛس َؤػش اختالف اإلْاخ عٔ ايزنٛس ع٢ً َظت٣ٛ ايجكافات َع اْتُا٥ٗٔ إىل  -

 ثكافتٗٔ ايعا١َ.

  "ايباسح ٜٛد ػهش داَع١ املًو خايذ ع٢ً ايذعِ اإلداسٟ ٚايفين هلزا ايبشح"
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 .088-038، 31أطٛإ، داَع١  –طايبات اجلاَع١. دل١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

Anderson, L. M., Reilly, E. E., Gorrell, S., Schaumberg, K., & 

Anderson, D. A. (2016). Gender-based differential item 

function for the difficulties in emotion regulation 

scale. Personality and Individual Differences, 92, 87-91. 

Bjureberg, J., Ljótsson, B., Tull, M. T., Hedman, E., Sahlin, H., 

Lundh, L. G., ... & Gratz, K. L. (2016). Development and 

validation of a brief version of the difficulties in emotion 

regulation scale: the DERS-16. Journal of psychopathology 

and behavioral assessment, 38(2), 284-296. 

Bloch, L., Moran, E., & Kring, A. (2009). On the Need for Conceptual 

and Definitional Clarity in Emotion Regulation Research on 

Psychopathology. In A. Kring, & D. Sloan, Emotion 

Regulation and Psychopathology A Transdiagnostic Approach 

to Etiology and Treatment (pp. 88-104). New York: The 

Guilford Press. 
Catanzaro, S. J., & Mearns, J. (1990). Measuring generalized 

expectancies for negative mood regulation: Initial scale 

development and implications. Journal of personality 

assessment, 54(3-4), 546-563. 

Cole, P., Martin, S., & Dennis, T. (2004). Emotion regulation as a 

scientific construct: Methodological challenges and directions 

for child development research. Child Development, 75(2), 

317–333. 

Dahl, E. (2001). Affect regulation, brain development, and 

behavioral/emotional health in adolescence. CNS Spectrums, 

6(1), 60–72. 

Else-Quest, N. M., Hyde, J. S., Goldsmith, H. H., & van Hulle, C. A. 

(2006). Gender differences in temperament: A meta-analysis. 

Psychological Bulletin, 132, 33-72. 



 
 

 
 
 

196 

 طلبـة ىلع" وآخـرون بجـوريبيرج"لـــ االنفعـالي التنظـيم صـعوبات نقياس تقنين
 عبدالناصر عبدالحليم أمين    .  دنبيل صالح سفيـــان            .  د   عـــــادل سيــد عبـــــادي   .  د  | الجانعة

ISSN : 2410-1818

 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 مارس -يناير ( 6( المجلذ )21العذد )

Fox, H. C., Axelrod, S. R., Paliwal, P., Sleeper, J., & Sinha, R. (2007). 

Difficulties in emotion regulation and impulse control during 

cocaine abstinence. Drug and alcohol dependence, 89(2-3), 

298-301. 
Garnefski, N., & Kraaij, V. (2007). The cognitive emotion regulation 

questionnaire. European Journal of Psychological 

Assessment, 23(3), 141-149. 
Gratz, K. L., & Gunderson, J. G. (2006). Preliminary data on an 

acceptance-based emotion regulation group intervention for 

deliberate self-harm among women with borderline personality 

disorder. Behavior therapy, 37(1), 25-35. 

Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of 

emotion regulation and dysregulation: Development, factor 

structure, and initial validation of the difficulties in emotion 

regulation scale. Journal of psychopathology and behavioral 

assessment, 26(1), 41-54. 
Gross, J. (1998a). Sharpening the focus: Emotion regulation, arousal, 

and social competence. Psychological Inquiry, 9(4), 287–290. 

Gross, J. (1998b). The emerging field of emotion regulation: An 

integrative review. Review of General Psychology, 271–299. 

Gross, J. (1998c). Antecedent- and response-focused emotion 

regulation: Divergent consequences for experience, expression, 

and physiology. Journal of Personality and Social Psychology, 

74(1), 224–237. 

Gross, J. (2014). Emotion Regulation: Conceptual and Empirical 

Foundations. In J. Gross, Handbook of emotion regulation (2 

ed., pp. 3-22). New York: The Guilford Press. 

Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two 

emotion regulation processes: implications for affect, 

relationships, and well-being. Journal of personality and social 

psychology, 85(2), 348. 

Gross, J., Sheppes, G., & Urry, L. (2011). Emotion generation and 

emotion regulation: A distinction we should make (carefully). 

Cognition and Emotion, 25(5), 765–781. 
Gullone, E., & Taffe, J. (2012). The Emotion Regulation 

Questionnaire for Children and Adolescents (ERQ–CA): A 

psychometric evaluation. Psychological assessment, 24(2), 

409. 



 
 

 
 
 

197 

 طلبـة ىلع" وآخـرون بجـوريبيرج"لـــ االنفعـالي التنظـيم صـعوبات نقياس تقنين
 عبدالناصر عبدالحليم أمين    .  دنبيل صالح سفيـــان            .  د   عـــــادل سيــد عبـــــادي   .  د  | الجانعة

ISSN : 2410-1818

 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 مارس -يناير ( 6( المجلذ )21العذد )

Hampel, P., & Petermann, F. (2006). Perceived stress, coping, and 

adjustment in adolescents. Journal of Adolescent Health, 38, 

409-415. 

Hampel, P., & Petermann, F. (2006). Perceived stress, coping, and 

adjustment in adolescents. Journal of Adolescent 

Health, 38(4), 409-415. 

Izadpanah, S., Barnow, S., Neubauer, A. B., & Holl, J. (2017). 

Development and Validation of the Heidelberg Form for 

Emotion Regulation Strategies (HFERST): Factor Structure, 

Reliability, and Validity. Assessment, 1073191117720283. 

Karatzias, T., Shevlin, M., Hyland, P., Brewin, C. R., Cloitre, M., 

Bradley, A., & Roberts, N. P. (2018). The role of negative 

cognitions, emotion regulation strategies, and attachment style 

in complex post‐traumatic stress disorder: Implications for new 

and existing therapies. British Journal of Clinical 

Psychology, 57(2), 177-185. 

Katz, D. A., Harris, A., Abenavoli, R., Greenberg, M. T., & Jennings, 

P. A. (2018). Educators' emotion regulation strategies and their 

physiological indicators of chronic stress over 1 year. Stress 

and Health, 34(2), 278-285. 
Leahy, R., Tirch, D., & Napolitano, L. (2011). Emotion regulation in 

psychotherapy : a practitioner’s guide / by ,. New York: The 

Guilford Press. 
Lengua, L. J. (2002). The contribution of emotionality and self‐

regulation to the understanding of children’s response to 

multiple risk. Child development, 73(1), 144-161. 

Nelis, D., Quoidbach, J., Hansenne, M., & Mikolajczak, M. (2011). 

Measuring individual differences in emotion regulation: The 

Emotion Regulation Profile-Revised (ERP-R). Psychologica 

Belgica. 
Neumann, A., van Lier, P. A., Gratz, K. L., & Koot, H. M. (2010). 

Multidimensional assessment of emotion regulation difficulties 

in adolescents using the difficulties in emotion regulation 

scale. Assessment, 17(1), 138-149. 

Nittel, C. M., Lincoln, T. M., Lamster, F., Leube, D., Rief, W., 

Kircher, T., & Mehl, S. (2018). Expressive suppression is 

associated with state paranoia in psychosis: An experience 

sampling study on the association between adaptive and 



 
 

 
 
 

198 

 طلبـة ىلع" وآخـرون بجـوريبيرج"لـــ االنفعـالي التنظـيم صـعوبات نقياس تقنين
 عبدالناصر عبدالحليم أمين    .  دنبيل صالح سفيـــان            .  د   عـــــادل سيــد عبـــــادي   .  د  | الجانعة

ISSN : 2410-1818

 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 مارس -يناير ( 6( المجلذ )21العذد )

maladaptive emotion regulation strategies and paranoia. British 

Journal of Clinical Psychology. 
Nolen-Hoeksema, S., & Aldao, A. (2011). Gender and age differences 

in emotion regulation strategies and their relationship to 

depressive symptoms. Personality and individual 

differences, 51(6), 704-708. 

Rugancı, R. N., & Gençöz, T. (2010). Psychometric properties of a 

Turkish version of the Difficulties in Emotion Regulation 

Scale. Journal of Clinical Psychology, 66(4), 442-455. 
Salovey, P., Mayer, J., Goldman, S., Turvey, C., & Palfai, T. (1995). 

Emotional attention, clarity and repair: exploring emotional 

intelligence using the Trait Meta-Mood Scale. In J. W. 

Pennebaker (Ed.), Emotion, disclosure, and health (pp. 125–

154). Washington, DC: American Psychological Association. 
Weiss, N. H., Gratz, K. L., & Lavender, J. M. (2015). Factor structure 

and initial validation of a multidimensional measure of 

difficulties in the regulation of positive emotions: The DERS-

Positive. Behavior modification, 39(3), 431-453. 

Werner, K., & Gross, J. (2010). Emotion Regulation and 

Psychopathology A Conceptual Framework. In A. Kring, & D. 

Sloan, Emotion regulation and psychopathology : a 

transdiagnostic approach to etiology and treatment (pp. 13-

37). New York: Guilford Press. 

Yttredahl, A. A., McRobert, E., Sheler, B., Mickey, B. J., Love, T. M., 

Langenecker, S. A., ... & Hsu, D. T. (2018). Abnormal 

emotional and neural responses to romantic rejection and 

acceptance in depressed women. Journal of affective 

disorders, 234, 231-238. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

199 

 طلبـة ىلع" وآخـرون بجـوريبيرج"لـــ االنفعـالي التنظـيم صـعوبات نقياس تقنين
 عبدالناصر عبدالحليم أمين    .  دنبيل صالح سفيـــان            .  د   عـــــادل سيــد عبـــــادي   .  د  | الجانعة

ISSN : 2410-1818

 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 مارس -يناير ( 6( المجلذ )21العذد )

 (1ملحق )
 مقياس صعوابت التنظيم االنفعايل 

 

 العبازة م

ما  
دائ

با 
سي
جل

ت 
وك

 ال
ب

ػل
أ

طا   
ط
 و
يبا
لس

ج
 

ا   دز
ها

 

دا  
 أب
يبا
لس

ج
 

      شعوزي بالضيم، ًجعلني أخجل مً هفس ي8 1

      شعوزي بالضيم، ًجعلني أشعس بالضعف8 2

      شعوزي بالضيم، ًجعلني ػير زاض ي عً هفس ي8 3

، أجد صعوبت في إهجاش العمل بصوزة صحيحت8 4
 
      عىدما أوون مخضاًلا

، أجد صعوبت في  5
 
      الترهيز على أشياء أخسى8عىدما أوون مخضاًلا

، أجد صعوبت في الخفىير في أي شييء آخس8 6
 
      عىدما أوون مخضاًلا

، أفلد الظيطسة علي أعصابي8 7
 
      عىدما أوون مخضاًلا

، أشعس بأوي فاكد الظيطسة علي أعصابي8 8
 
      عىدما أوون مخضاًلا

، أجد صعوبت في  9
 
      الظيطسة على جصسفاحي8عىدما أوون مخضاًلا

15 
، أعخلد أهني طأظل على هره الحالت لفترة مً 

 
عىدما أوون مخضاًلا

 الصم8ً
     

، أعخلد أن ألامس طييخهي إلى الاهخئاب الحاد8 11
 
      عىدما أوون مخضاًلا

، أعجص عً الليام بأي ش يء لخحظين حالتي8 12
 
      عىدما أوون مخضاًلا

، أشعس بالظوء ججاه هفس ي8 عىدما أوون  13
 
      مخضاًلا

، جيون اهفعاالحي ال جطاق8 14
 
      عىدما أوون مخضاًلا

      لدي صعوبت في فهم مشاعسي8 15

      أها مشوش حوٌ شعوزي 16

 


