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ُملخصُالدراسة

ُالذكورُُيهدفُ  ُبين ُفروق ُتوجد ُالتالية:هل ُاألسئلة ُعن ُاإلجابة ُإلى البحثُالحالي
واإلناثُفيُكلُمنُتنظيمُالذاتُونموُماُبعدُالصدمة؟ُماُقوةُواتجاهُالعالقةُبينُنموُماُبعدُ
ُبعدُ ُما ُبنمو ُالمنبئة ُالذات ُتنظيم ُاستراتيجيات ُوما ُالذات؟ ُتنظيم ُواستراتيجيات الصدمة

ُالمنهجُالوصفيُاالرتباطيُالصدمةُلدىُعينةُالبح ث؟ُولإلجابةُعنُأسئلةُالبحثُاست ْخِدَم
ُمن ُالعينة ُوتكونت 83ُ)المقارن، ُالعاملينُ( ُالمصريين ُالتدريس ُهيئة ُأعضاء ُمن عضوا
سنة،56ُُ-35ذكرا،ُوتراوحتُأعمارهمُبينُُ(36و)أنثى،ُُ(47)بجامعةُالملكُفيصل،ُمنهمُ

ُ ُبعد ُما ُالذاتُونمو ُعنُمقياسيُتنظيم ُتوجدُأجابوا ُإلىُالتالي: ُوأشارتُالنتائج الصدمة،
بينهمُفيُتنظيمُُفروقُبينُالذكورُواإلناثُفيُتنظيمُالذاتُالمعرفيُفقط،ُولمُتظهرُفروقُ 

ُبعدُالصدمة.ُتوجدُعالقةُإيجابيةُدالةُإحصائياُ الذاتُالسلوكيُواالنفعاليُوالُفيُنموُما
نظيمُالذات،ُوالتنظيمُالسلوكي.ُأماُبينُدرجاتُنموُماُبعدُالصدمةُوكلُمنُالدرجةُالكليةُلت

هذاُوقدُن وِقَشْتُ،ُبنموُماُبعدُالصدمةُئنبعنُالتنبؤُفكانُتنظيمُالذاتُالسلوكيُفقطُهوُالمُ 
ُ.النتائجُفيُضوءُاألطرُالنظريةُوالدراساتُالسابقة

ُالذاتُ الكلمات المفتاحية: ُوتنظيم ُاالنفعالي، ُالذات ُوتنظيم ُالمعرفي، ُالذات تنظيم
ُجائحةُكورونا،ُنموُماُبعدُالصدمة،ُأعضاءُهيئةُالتدريس.،ُالسلوكي

                                                           

ُجامعةُحلوانُ–قسمُعلمُالنفسُ–)*(ُأستاذُمساعدُكليةُاآلدابُ
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The Relationship between Self-Regulation and Post-
Traumatic Growth after Corona Pandemic among a Sample 

of Faculty Members 

)*(Aza Mohamed Sediek Refai 

         The current research aimed to answer the following 

questions: 1- Are there differences between males and 

females in both self-regulation and post traumatic growth? 

2- What is the strength and direction of the relationship 

between PTG and self-regulation strategies? 3- What are the 

self-regulation predicted strategies of post-traumatic growth 

in the research sample? The research used the descriptive 

method. The sample consisted of 47 Egyptian females and 

36 males who work at King Faisal University, and their ages 

ranged from 35- 56 years old. They answered the scale of 

self-regulation and post-traumatic growth, and the results 

indicated that there was a difference between males’ and 

females’ cognitive self-regulation, and no differences 

appeared between them in behavioral and emotional self-

regulation. There was a positive statistically significant 

relationship between the degrees of post-traumatic growth 

and the total degree of self-regulation and behavioral 

regulation. Behavioral self-regulation only predicted post-

traumatic growth. The results were discussed in the light of 

theoretical frameworks and previous studies.  
  

Key words: self-regulation- post traumatic growth- cognitive 
self-regulation- emotional self-regulation- 
Behavioral self-regulation 
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ُمقدمة:ُ
ُ،االنتشارُسريعةُالمعديةُواألمراضُ(1)األوبئةُأنُ ُإلىُالنظريُالتراثُيشيرُ

ُماُضغوطُاضطرابُعنهاُينتجُوقدُ،األفرادُلبعضُصدميةُخبراتُإلىُيتؤدُقد
 BOYRAZ& LEGROS, 2020; Chen,Liang, Li, Guo& Fei,et)ُالصدمةُبعد

al., 2020; Sun,Sun, Wu, Zhu, Zhang et al., 2020; Zhang, Shang, Ma, 

Jia, Sun et al.,2020)ُُومهددُالعدوىُعنُناتجُجسميُبمرضُاإلصابةُذلكوك
ُظهورُفيُجوهريُدورُلهُالصدميُالحدثُوشدةُ،التهديدُدراكا ُُوُللحياة،

ُمباشراُسبباُيعدُالصدميُللحدثُالتعرضُوأنُ،(ROCCELLA, 2020)ُاألعراض
ُُ(Zang et al., 2020)ُللتشخيصُاأساسيُ ُاوشرطُ ُاالضطرابُلهذا

ُ)كوفيد ُيؤدُ(19-ومرضُكورونا ُالعدوى، أعراضُإلىُُيفيروسُشديد
ُالتنفسي ُالجهاز ُفي ُ(2)شديدة ُديسمبر ُفي ُبدأ ُوقد ُواهان2019ُُ، ُمدينة في

ُالعالميةُب2020ُمارسُيبالصين،ُوف ُلمنظمةُالصحة ُالمديرُالعام هُن ُأوصفه
ُفيُ ُوالموتى ُالمصابين ُعدد ُارتفاع ُمع ُالسريع ُانتشاره ُبسبب ُوذلك جائحة،

ُفهوُ؛(Boyraz& Legros, 2020; Zhang Et Al., 2020)جميعُأنحاءُالعالمُ
ُ،انتشارهُتمنعُمعلومةُطريقةُأوُلقاحُأوُعالجُاآلنُحتىُلهُيوجدُوالُعالميُوباء

ُمنُعاليةُدرجةُمعُاالجتماعيُوالتباعدُوالحجر،ُاالحترازية،ُاإلجراءاتُبخالف
ُالمرتفعةُللمعدالتُوبالنظرُالناس،ُيواجههُقدُالذيُالتهديدُبشأنُالتيقنُعدم

ُاالختالط،ُأوُاإلصابة،ُمنُوالخوفُالفيروسُلشراسةُنظراُ،والوفياتُلإلصابة
مكانية ُمثلُاصدميُ ُاحدثُ ُيعدُكوروناُفيروسُفإنُ ُالموتُوقلقُالعدوى،ُنقلُوا 
ُاضطرابُأعراضُظهورُببدايةُمنبئاتُجميعهاُتعدُوالتيُوالحوادث...ُالزلزال
 ,Vazqueza, Valientea, Garcia, Contrerasa)ُالصدمةُبعدُماُضغوط

Peinadoa et al., 2020) 
الوقتُالذيُأشارُفيهُبعضُالباحثينُإلىُالعواقبُالوخيمةُللتعرضُُيوف

                                                           
(1) Epidemics 

(2) Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) 
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ُلألحداثُالصدمية ُإيجابية، ُ،أشارُالبعضُاآلخرُإلىُإمكانيةُظهورُاستجابة
ُالصدمةيُوه ُبعد ُما  ,Hamidian, Rezaee, Shakiba& Navidian)ُ(1)نمو

ُتيدشُ(2019 فقدTedeschi& Calhounُُوكالهونُُيوهوُمفهومُظهرُعلىُيد
سواءُ،ُإلىُتغيراتُإيجابيةُلدىُالفرديُمرورُالفردُبحدثُصدميُيؤدُذكراُأنُ 

ُالحيافيُعالقاتهُباآل ُلقيمة وتغيراتُإيجابيةُفيُمفهومهُعنُُ،ةخرين،ُوتقديره
ُلديه،ُوتحدثُتغيراتُإيجابيةُفي ُالشخصية ُالحياة،ُُذاتهُوتتحسنُالقوة فلسفة

وأنُهذهُالتغيراتُيمكنهاُأنُتساعدهُفيُحمايةُنفسهُمنُاآلثارُالسلبيةُللحدثُ
 ,Tedeschi& Calhoun, 1996, 2004; Barton, Boals& Knowles)الصدمي

2013; Yu, Peng, Tang, Chen, Li& Wang, 2014)ُ 
اهتمامةةاُأقةةلُبكثيةةرُمةةنُاالهتمةةامُيةةتُدراسةةةُنمةةوُمةةاُبعةةدُالصةةدمةُلقُنُ أُوُ

ُ(Hussain& Bhushan, 2011)باآلثةارُالسةلبيةُالمترتبةةُعلةىُالتعةرضُللصةدمةُ
وقةةةدُبةةةدأُاالهتمةةةامُبةةةهُعلةةةىُمةةةدارُالعشةةةرينُعامةةةاُالماضةةةية،ُحيةةةثُاتجةةةهُبعةةةضُ

 Yu)المهتمينُببحثُالتغيراتُاإليجابيةُالتيُتعقبُالتعرضُلألحداثُالصدميةُ
et al., 2014; Hamidian et al., 2019)ُُفتمةتُدراسةةُنمةوُمةاُبعةدُصةدمة

صاباتُالمخ،ُوالقلةب،ُوأمةراضُ صاباتُالعمودُالفقري،ُوا  اإلصابةُبالسرطان،ُوا 
وقةةةدُوجةةةدُأنُأكثةةةرُمةةةنُُالغةةةدةُالدرقيةةةة،ُوالتصةةةلبُالمتعةةةدد،ُوالذئبةةةة،ُواإليةةةدز...

%ُممنُأصيبواُبأحدُاألمراضُالخطيرةُأوُعاصرواُالكوارثُالطبيعيةُذكروا83ُ
 Hamidian et)ُ.احةدةُعلةىُاألقةلُمةنُالتغيةراتُاإليجابيةةُفةيُحيةاتهمحةدوثُُو

al., 2019)ُُ
ووجةةدتُأنmeta-analysisُُعديةدُمةنُالمراجعةاتُباسةتخدامُالريةتُجُْوقةدُأُ 

المتغيةةةراتُالمرتبطةةةةُبنمةةةوُمةةةاُبعةةةدُالصةةةدمةُوالمنبئةةةةُبةةةهُعديةةةدةُومنهةةةاُالتفةةةاؤل،ُ
عادةُالتقييمُالمعرفي،ُواالجترار،ُواإلقحةامُ والمساندةُاالجتماعيةُوالتقبلُوالدينُوا 

وبعةةةةةةةةةةةةةضُالمتغيةةةةةةةةةةةةةراتُ،ُ(Larsen&Berenbaum,2015)والتجنةةةةةةةةةةةةةبُواإلنكةةةةةةةةةةةةةارُ
ةُوالرفاهيةةةةةُالنفسةةةةية،ُوانخفةةةةاضُالديموجرافيةةةةةُوالضةةةةغوطُوالشخصةةةةيةُوالمواجهةةةة

                                                           

(1) Post Traumatic Growth (GPT) 
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 ,Hussain& Bhushen)مسةةتوىُاالكتئةةاب،ُكمةةاُذكةةراُأنةةهُبيةةرُمةةرتبطُبةةالقلقُ
هُمةةنُإلةىُأن ةةLinley& Joseph, 2004ُهةذاُوقةةدُأشةارُلينلةةىُوجوزيةةفُ،ُ(2011

درةُدراسةةةُالمهةمُاالسةةتمرارُفةةيُفحةةصُمنبئةةاتُنمةةوُمةاُبعةةدُالصةةدمةُإذُنالحةةظُن ةة
مثةةلُتنظةةةيمُُ(Through: Larsen& Berenbaum, 2015)بعةةضُالمتغيةةراتُ

ذيُي عةةرفُبأنةةهُقةةدرةُالفةةردُعلةةىُالةةتحكمُفةةيُأفكةةارهُوسةةلوكهُومشةةاعرهُال ةة،ُالةةذات
(Ozhiganova, 2018)ُ،أمةةةورُبايةةةةُفةةةيُاألهميةةةةُللتعامةةةلُمةةةعُفيةةةروسُُيوهةةة

كورونةةا،ُكمةةاُيعةةدُتنظةةيمُالةةذاتُمكونةةاُأساسةةياُالتخةةاذُنمةةطُسةةلوكيُجديةةدُنكةةونُ
الصةةةدمة(ُولكةةةفُنمةةةطُسةةةلوكيُسةةةابقُأوُتغيةةةرُالميةةةلُبحاجةةةةُلةةةهُ)نمةةةوُمةةةاُبعةةةدُ

.ُالتاليةةةةةةةةُللحةةةةةةةدثُالصةةةةةةةدمي(ُثةةةةةةةارة...السةةةةةةةتجابةُسةةةةةةةائدةُ)القلةةةةةةةق،ُالخةةةةةةةوف،ُاإل
(Rothman, Baldwin& Hertel, 2004)ُُ

كمةةةاُيسةةةاعدُتنظةةةيمُالةةةذاتُاألفةةةرادُعلةةةىُالتكيةةةفُمةةةعُمتطلبةةةاتُالمجتمةةةةعُ
الصحيةُوطيةبُُثارهُالمهمةُعلىُالمساراتآفضالُعنُُ(Matric, 2018)والبيئةُ

 ,McClelland, Morrison, Gestsdottir)ُالحيةاةُعبةرُمراحةلُالحيةاةُالمتباينةة
Cameron et al., 2018)ُُهذاُوقدُتمتُدراسةُتنظةيمُالةذاتُفةيُمجةاالتُالحيةاة

المتباينةُبماُفيهاُالتعليمُالمنظمُذاتيا،ُواألداءُالمهني،ُواإلدارةُالصةحية،ُوطيةبُ
بعددُمنُالمتغيراتُمثلُالسةمنة،ُئ اُمنببوصفهاُُوُ(Ozhiganova, 2018)الحياة.ُ

ُواالسةةةةةةةةتعدادُواإلنجةةةةةةةةازُاألكةةةةةةةةاديمي،ُوالحالةةةةةةةةةُالصةةةةةةةةحيةُعلةةةةةةةةىُالمةةةةةةةةدىُالبعيةةةةةةةةد
(McClelland et al., 2018)ُ.ُ

إالُدراسةُواحدةُبحثتُالعالقةُبينُُ-فيُحدودُعلمهاُ–ولمُتجدُالباحثةُ
لدىُمجموعةُمنُ،ُفينموُماُبعدُالصدمةُوعالقتهُبإستراتيجياتُالتنظيمُالمعُر

ُ)ن= ُشيراز ُبمدينة ُالتصلبُالمتعدد 90ُمرضى ُمنهم ا،ُذكرُ 23ُأنثىُو67ُ(
ُ ُبين ُأعمارهم 50ُُ-20تراوحت ُبمتوسط ُأن35ُُسنة ُالدراسة ُووجدت سنة،

عادةُالتفكيرُاإليجابيُفقطُينبئانُبنموُماُبعدُالصدمة ُإعادةُالتقييمُالمعرفي،ُوا 
(Aflakseir& Manafi, 2018)ُ، ُفليسُهناكُدراسةُتناولتُتنظيمُالذاتُُوِمنَُثم

ُعام ُبوجه ُالمرضى، ُبير ُمن ُعينات ُلدى ُالصدمة ُبعد ُما ُبنمو ،ُوعالقته
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ُ،ولكنهمُمهددونُبالمرض،ُبلُبالوفاةُعندُالتعرضُلألمراضُالفيروسيةُالمعدية
نُهناُتتضحُمشكلةُالدراسةُفيُبوجهُعامُأوُلفيروسُكوروناُبشكلُخاص،ُومُِ

ُاألسئلةُالتالية:محاولةُاإلجابةُعنُ
هلُتوجدُفروقُبينُالذكورُواإلناثُفةيُكةلُمةنُتنظةيمُالةذاتُونمةوُمةاُبعةدُ -

 الصدمة؟
 بينُنموُماُبعدُالصدمةُواستراتيجيةُتنظيمُالذات؟ُهاماُقوةُالعالقةُواتجاه -
مةةةةاُإسةةةةتراتيجياتُتنظةةةةيمُالةةةةذاتُالمنبئةةةةةُبنمةةةةوُمةةةةاُبعةةةةدُالصةةةةدمةُلةةةةدىُعينةةةةةُ -

 البحث؟
ُأهميةُالدراسة:

 النظرية:األهمية 
إمدادُالمكتبةُالعربيةُبإطارُنظريُفيُالمفهوم،ُإذُيعدُمفهومُنموُماُبعدُ

ُنسبيُ  ُالحديثة ُالمفاهيم ُمن ُاالصدمة ُاآلنُالُ ، ُحتى ُكاف ُبشكل ُت درس ُلم تي
ولكنهاُتعرضتُلحدثُ،ُخاصةُلدىُعيناتُالُتعانيُمنُحالةُمرضيةُمحددة

 الوفاة.صدميُيثيرُالقلقُوالخوفُمنُالعدوىُواحتماالتُ
ُمقياسين ُعامُ؛تقديم ُبوجه ُالذات ُتنظيم ُعن ُأحدهما ُتنظيمُ، ويشمل

ُفيُ ُالمستخدمة ُالمقاييس ُفمعظم ُوالسلوكي، ُواالنفعالي ُالمعرفي الجانب
ُأمُ  ُاالنفعالي، ُالتنظيم ُعن ُمعظمها ُالمقياسُاآلخرُيختصُالدراساتُالسابقة ا

 للمقياسين.بمفهومُنموُماُبعدُالصدمةُمعُتوفيرُالخصائصُالسيكومتريةُ
 األهمية التطبيقية

قدُتسهمُنتائجُالدراسةُفيُطرحُبرامجُللتدريبُعلىُاستراتيجياتُتنظيمُ
ُبعدُ ُاالستراتيجياتُتزيدُمنُنموُما ُهذه ُتبينُلبعضُالباحثينُأنها ُإذ الذات،

ُ ُ(eg: Aflakseir& Manafi, 2018)الصدمة ُالبحثُبالتوصيةُ. ُنتائج ُتفيد قد
ُم ُنمو ُلتحسين ُتدخالت ُوذلكُبعمل ُالصدمة، ُمن ُللناجين ُالصدمة ُبعد ا
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ُاالنفعاليُ ُالمعرفي ُالعالج ُاستخدام ُخالل ُمن ُالذات ُتنظيم ُعلى بالتدريب
(Hamidian et al.2019)ُأوُاالسترخاءُالعضلي،ُ(Ozhiganova, 2018).ُ

ُ
 
ُُمفاهيم

 
ُراسة:الد

 أوال: نمو ما بعد الصدمة
اإليجابيُالذيُيحدثُيشيرُمفهومُنموُماُبعدُالصدمةُإلىُخبرةُالتغيرُ

ُللفرد ُويظهرُ، ُالصعوبة، ُشديدة ُأزماتُالحياة ُمع ُالذيُيخبره ُللصراع نتيجة
ُوتصبحُ ُعام، ُبشكل ُالحياة ُتقدير ُفي ُزيادة ُتتضمن ُمتنوعة؛ ُطرق بعدة
ُوَتغيرُ ُالشخصية، ُبالقوة ُاإلحساس ُوزيادة ُمعنى، ُذات ُالشخصية العالقات

ُفيُالروحانياتُ ُ(Tedschi& Calhoun, 1996, 2004)األولوياتُوزيادة ُوأنُ ،
ُالصدمة ُبعد ُما ُصراع ُمن ُينتج ُالصدمة ُبعد ُما ُنمو ُالصدمةُ، ُمن وليس

ُُ(Hussain& Bhushan, 2011)ُ.نفسها
 نموذج نمو ما بعد الصدمة:
ُ ُوكالهون ُتيدشى ُللتأكيدTedschi& Calhounُُ (1996)صاغ نظريتهما

ُفيُ ُوالمتمثلة ُصدمي ُلحدث ُالتعرض ُعلى ُالمترتبة ُاإليجابية ُالنواتج على
اإلدراكُاإليجابيُللذات،ُوالنموُاالنفعالي،ُوتحسينُالعالقاتُباآلخرين،ُوزيادةُ

ُالحياة ُقيمة ُالُ ، ُبالشكل ُالصدمي ُللحدث ُالمعرفي ُالتقييم ُعلى ُيعملُبناء ذي
ُالحيا ُفي ُالفرد ُقيم ُزعزعة ُوالعالمُعلى ُولآلخرين ُلنفسه ُنظرته ُفي ُوتغير ة،

لمعتقداتهُاألساسيةُعنُالعالم،ُكماُيسمحُلألفرادُبإعادةُبناءُُوالمستقبل،ُوتحدُ 
تتغيرُمجموعةُمنُالمخططاتُالمعرفيةُلدىُإذُُفهمهمُلعالمُماُبعدُالصدمة؛

ُ.(Tedeschi& Calhoun, 2004)الفردُفيُأعقابُالحدثُالصدميُ
هُعندماُيحدثُالحدثُالصدميُالذيُيزلزلُأوُيحطمُنُ ويرىُالمنظرانُأ

بعضُاألهدافُالمهمةُللشخص،ُووجهُنظرهُفيُالعالم،ُويمثلُتحدياُلألهدافُ
ُاالجترارُ ُبسبب ُالنفسي ُالكرب ُيبدأ ُالحدث، ُإدارة ُعلى ُوالقدرة والمعتقدات،
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للتفكيرُذيُيتميزُبعودةُمتكررةُالُ ،ُ(1)يالتلقائيُأوُماُيعرفُباالجترارُاإلقتحام
ُأولُ ُوبعد ُبه، ُيتعلقُبالحدثُالصدميُوالموضوعاتُذاتُالصلة ُما فيُكل
محاولةُناجحةُتمكنهُمنُخفضُاإلحساسُبالكربُالنفسيُيتحولُاالجترارُإلىُ

ومدروسُعنُالصدمةُوأثرهاُعلىُالحياة،ُواالجترارُفيُصورتهُ،ُ(2)تفكيرُمتأن
ُمعنىُ يجاد ُوا  ُالموقفُالجديد ُتحليل ُفيه ُيتم ُمعرفيُ البناءة ُتقيمه عادة ُوا  ا،ُله،

ُبأنُ  ُالقول ُمعه ُيمكن ُالذي ُبعدُبالشكل ُما ُنمو ُتطوير ُفي ُمحوري ُدور ُله ه
 ,Zoellner& Maercker, 2006; Shirer, 2015; Zebrak, Kwak)الصدمة

Salsman, Cousino, Meeske et al.,2015)ُُ
ُيوُتبنأ،ُالنهايةُالفعليةُلآلالمُواالنزعاجُيونموُماُبعدُالصدمةُالُيعن
نُ ُ،الصدمةُأصبحتُأقلُمنظورُإيجابيُنحوُالصدمة،ُأوُأنُ  حدوثُُيماُيعنوا 

به،ُوتطويرُعالقاتُالفردُُامسلمُ اُأمرُ بوصفهاُخذُالحياةُأتغيرُإيجابي،ُوعدمُ
ُللمواجهة،ُباآل ُواكتشافُاستراتيجياتُجديدة ُالحياة، ُفي ُأولوياته ُوتغير خرين

ُ،(Hamidian et al., 2019)ُبالقوةُالشخصيةوتعزيزُالجانبُالروحانيُوالشعورُ
 ,Christiansen, Iversen)فيُظلُظروفُالحياةُالصعبةُواألحداثُالصادمةُ

Ambrosi& Elklit, 2015)ُ
لفحصُنموُماُبعدُ،ُومنذُأنُق دمتُالنظريةُأجريتُالعديدُمنُالدراسات

كالتشخيصُبالسرطان،ُوأمراضُالقلب،ُُ؛الصدمةُفيُظروفُضابطةُمتباينة
ُوأشارتُتلكُ ُالفقريُوالروماتويد، صاباتُالعمود ُوا  ُوالتصلبُالمتعدد واإليدز،

نُْ معظمُإلىُوجودُنموُماُبعدُالصدمةُأشارتُُالدراساتُإلىُنتائجُمختلطة،ُوا 
(Tedeschi& Calhoun, 2004)ُ ُإيجابيةُعلىُالناحيةُالصحيةُحيثُاُوأنُلهُآثار

ُ ُوزمالؤه ُبور ُعينةُ(Bower et al., 1998)وجد ُالمصابينُُفي ُالرجال من
همُكانواُأقلُعرضةُلالنخفاضُالسريعُفيُأنُ ُ،بفيروسُنقصُالمناعةُالمكتسبة

ُ ُخاليا CD-4T-cellُمستويات ،ُ ُمعرفيإذ ُبمعالجة ُلهُُةقاموا ُبشكل لموقفهم
                                                           

(1) Intrusive 
(2) Deliberate 
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أيضاُأقلُمعدلُفيُالوفياتُبغضُالنظرُعنُالحالةُالصحيةُمعنى،ُوسجلواُ
ُوجدُإيبلُوماكُإيوانُولوكوفيزُ  &Epel, Mc Ewan)فيُبدايةُالدراسة،ُكما

Lckovis,1998)ُ ُارتفاعُدرجاتُمكونُالنموُالروحانيُفيُقائمةُنموُماُبعدُُأن
ُ ُالكورتيزول ُمستوى ُخفض ُإلى ُأدى  &Through: Tedeschi)الصدمة

Calhoun, 2004)ُ
ُ ُأشارُفيشنفيسكىُوتريبيلتُوزمالئهما  Vishnevsky, Triplett et)كما

al., 2013)ُُُالصدمةأنُ إلى ُبعد ُما ُحدوثُنمو ُالحظوا ُهم ُمرورُ، ُبعد ولكن
ُلوزياكُ ُذكر ُفيُحين ُالثدي، ُمريضاتُسرطان ُمن ُعينة ُمتابعة ُمن عامين

ضىُ%ُفيُمُر60حدوثُتغيرُإيجابيُفيُُ(Losiak& Nikiel,2014)ونيكيلُ
ُأشارتُُ(through: Alkafseir& Manafi, 2018)ُيعانونُمنُأزماتُقلبية كما

ونموُماُبعدُالصدمةُُ،هناكُعالقةُبينُشدةُالصدمةُأنُ ُإلىُالدراساتُالسابقة
ُ ُأعمارها ُمتوسط ُالطلبة ُمن ُعينة 14،50ُفي ُمن1،99ُُ+ ُشهور ُستة بعد

ُ ُالصينية ُلوشان ُبمدينة ُيان ُلزلزال ُ(Zhou,Wu,Li & Zhen, 2018)تعرضهم
ُلينل ُوجد ُُيكما ُارتباطُ Linley& Joseph, 2004ُوجوزيف ُهناك بينُُاأن

ُالصدمة ُبعد ُما ُنمو ُمن ُالمرتفعة ُالتهديد،ُُ،الدرجات ُإدراك ُدرجات وارتفاع
ُُ(Zhou et al., 2018).ُهئود عمتُنفسُالنتيجةُفيُدراسةُزووهُوزمال

ُإنُ فالنفسي،ُُنموُماُبعدُالصدمةُيرتبطُبخفضُمستوىُالكربُوربمُأنُ 
وجودُبعضُدرجاتُالكربُأمرُضروريُلتعزيزُواستمرارُنموُماُبعدُالصدمةُ

(Tedeschi& Calhoun, 2004)ُُت ُإذ ُالمحفزُؤدي ُبدور ُالصادمة األحداث
تيسرُالضغوطُبعضُالعملياتُالمعرفيةُعندُإذُُلتطويرُنموُماُبعدُالصدمة؛

ُلوجه ُبناءه ُوتعيد ُالفرد ُفإنُ ة ُذلك ُومع ُالضغوطُدراُنظره، ُبين ُالعالقة سة
ُفَُ ُمختلطة؛ ُبنتائج ُجاء ُالصدمة ُبعد ُما ُونمو ُالصادمة( ُالوقتُ)األحداث في

ُوبوشان ُهوسين ُنتائج ُفيه ُأشارت إلىُُ(Hussain& Bhushan, 2011)ُالذي
الذينُهاجرواُإلىُُ،وجودُارتباطُإيجابيُبينُالمتغيرينُلدىُعينةُمنُالالجئين

هُالُتوجدُعالقةُبينُالمتغيرينُبعدُالمتابعةُالهند،ُأشارتُدراساتُأخرىُإلىُأنُ 
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ُُ(e.g: Zebrak et al., 2015)شهرا12ُُلمدةُ
وقدُيرجعُتباينُتلكُالنتائجُإلىُتباينُالعيناتُوتباينُاألحداثُالصدميةُ
التيُتمتُدراساتها،ُوتوقيتُالقياسُسواءُبعدُالحدثُالصدميُمباشرةُأوُبعدُ

ُفترةُمنُالمتابعة.
ُبينُشدةُالوقتُالذيُيُوف ُبالعالقة ُنتائجُاألبحاثُالخاصة تباينتُفيه

ُالحدثُالصدمي ُأنُ ، ُنجد ُالصدمة ُبعد ُما ُبحثتُُونمو ُالتي ُاألبحاث نتائج
ُ؛بعضلبعضهاُُالفروقُبينُالجنسينُفيُنموُماُبعدُالصدمةُبهاُتدعيمُجزئي

ُ ُوتيدشى ُوكالهون ُوكان ُفيشنفيسكى ُوجد  ,Vishnevsky, Cann)فمثال
Calhoun& Tedeschi, 2010)ُُ ُباستخدام ُلهم عنmeta-analysisُُفيُدراسة

ا،ُأنُالفروقُشخصُ 16076ُالفروقُبينُالجنسينُفيُسبعينُدراسةُتضمنتُ
بينهمُتراوحتُبينُفروقُبسيطةُإلىُمتوسطة،ُوكانتُالفروقُفيُاتجاهُاإلناث،ُ
وكلماُزادُعمرهنُزادُمتوسطُدرجاتُنموُماُبعدُالصدمةُلديهن،ُود عمتُهذهُ

ُالنتيج ُوبيريرا ُتيكسيرا ُدراسة ُفي ُُTeixeira& Pereira (2013)ة ُأنُ إذ ُوجدا
اُبينُالجنسينُفيُجميعُأبعادُمقياسُنموُماُبعدُالصدمة،ُوالفروقُهناكُفروقُ 

باءُمنُاألبناءُالبالغينُآل214ُوذلكُلدىُعينةُتكونتُمنُ،ُفيُاتجاهُاإلناث
ُُ.9،1+33،1ُمصابينُبالسرطان،ُمتوسطُأعمارهمُ

وتتفقُهذهُالنتائجُمعُماُ،ُارتبطُالتعليمُوالمهنةُبنموُماُبعدُالصدمةكماُ
فيُدراستهماُلعينةُتكونتُمنُُ(Akbar& Witruk, 2016)ُوجدهُأكبرُوويتروك

ُفيُُشخصُ 100ُ ُبركان ُومن ُبانتول، ُمقاطعة ُفي ُزلزال ُمن ُالناجين من
ُ ُبإندونيسيا، ُسليمان ُكانجرينجان ُمتوسطاتُإذمقاطعة ُعلى ُاإلناث ُحصلت

ُريزيستيكُواونسزنكووُ ُدراسة ُأما ُالصدمة. ُبعد ُما ُفيُنمو ُالذكور أعلىُمن
 ُ(Rzeszutek, Oniszczenko& Firlag-Burkacka, 2016)فيرالجُبيركاكاُ

ُفروقُ  ُبينُالذكورُواإلناثُفيُواحدُ فقدُوجدوا فقطُمنُمكوناتُمقياسُُا
لعينةُبولنديةُُوذلكُعندُدراستهم،ُوهوُالتغيراتُالروحانية،ُنموُماُبعدُالصدمة

67ُ،ُوHIVنُالمصابينُبنقصُالمناعةُالمكتسبةُم183ُُِمريضا(ُمنهم250ُُ)
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،ُو206ُمنُالمصابينُباإليدز،ُمنهمُ 39،35ُنثىُمتوسطُأعمارهمُأ 44ُُرجال 
ويالحظُأيضاُفيُهذهُالفئةُمنُالدراساتُتباينُالعيناتُواألحداثُ.11،21ُ+ُ

ُخروجُبالتدعيمُالجزئيُللنتائج.ذيُقدُيكونُلهُتأثيرهُفيُالالصدمية،ُوالُ 
أنُإلةةىُُ(Christiansen et al., 2015)وقةدُأشةارُكريستينسةةينُوزمةالؤهُ

تيدشةةىُوكةةالهونُلةةمُيحةةدداُبشةةكلُواضةةحُالمقصةةودُبمفهةةومُالصةةدمة،ُواسةةتخدمواُ
مرادفةةةاتُلةةةهُبوصةةةفهاُعةةةدد اُمةةةنُالمفةةةاهيمُمثةةةلُاألزمةةةة،ُوأحةةةداثُالحيةةةاةُالشةةةديدةُ

مصةطلحاتُعديةدةُلوصةفُنمةوُمةاُبعةدُالصةدمةُوبالتبادلُمعه.ُكماُاستخدمتُ
مثةةةلُإيجةةةادُالمنفعةةةة،ُاالزدهةةةار،ُالتغيةةةراتُالنفسةةةيةُاإليجابيةةةة،ُاكتشةةةافُالمعنةةةى،ُ

 ;Tedeschi& Calhoun, 2004)المرونةةةة،ُالصةةةالبة،ُالةةةتحكم،ُوالتفةةةاؤلُ
Zoellner& Maercker, 2006; Christiansen et al., 2015)ُ،نُكةانُالفةرقُا ُُو

المفةةةاهيمُونمةةوُمةةةاُبعةةدُالصةةةدمةُيكمةةنُفةةةيُأنُهةةذهُالمفةةةاهيمُالرئيسةةيُبةةةينُهةةذهُ
سةةةاعدهمُعلةةةىُالتوافةةةقُوالحفةةةاظُعلةةةىُوتُ ،ُبمكوناتهةةةاُالمتباينةةةةُتحةةةددُأداءُاألفةةةراد

اُنمةوُبعةدُالصةدمةُيتضةمنُعواملُوقاية،ُأم ةبوصفهاُالسالمةُالنفسيةُأيُتعملُ
متهُتطةةةرأُعلةةةىُالفةةةردُبعةةةدُتعرضةةةهُللصةةةدمةُلتحةةةافظُعلةةةىُسةةةال،ُتغيةةةراتُجديةةةدة

ُالنفسية.ُ
ُالمهم ُأنُ ُومن ُبعدُُتأكيد ُما ُوأعراضُضغوط ُالصدمة ُبعد ُما نمو

علىُطرفيُمتصلُواحد،ُكماُنُوالُيقعاُ،الصدمةُمفهومانُمتمايزانُومستقالن
ُتغيراتُ ُويتضمن ُالنفسي، ُللتوافق ُمؤشرا ُيعد ُالصدمة ُبعد ُما ُنمو ُمفهوم أن

ُواالنفعالية ُالمعرفية ُالجوانب ُفي ُإيجابية ،ُ ُقد ُاضطرابُالتي ُعكس تكون
ُُ(Zoellner& Maercker, 2006)ضغوطُماُبعدُالصدمةُ
 ثانيا: تنظيم الذات

ُأنهُ ُالذاتُمنها: ُتنظيم ُقدمتُلمفهوم ُالتعريفاتُالتي ُمن ُالعديد هناك
ُبوع ُوتحديده ُفيُسلوكُالفرد ُعلىُالتحكم  &Fitzsimons)وعنُقصديُالقدرة

Bargh, 2004, 151)ُُُوالنفسية ُالفسيولوجية ُالشخصُحالته ُيدير ُخالله ومن
هُقدرةُالفردُعلىُالتحكمُفيُسلوكهُوأفكارهُومشاعرهُوالسلوكية،ُوكذلكُيعرفُبأنُ 
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ُيشعرهُ ُبشكل ُمشاعره ُإدارة ُأو ُالتعصب، ُمن ُنفسه ُمنع ُعلى ُقدرته مثل
ُ(Ozhiganova,2018)(2018ُ)عبدُالهادي،ُُيبالتحسن،ُأوُاختيارُبذاءُصح

ُتتفقُعلىُأنُ إنُ فتباينُالتعريفاتُوطرقُالقياسُوربمُ هُيشملُالقدرةُهاُجميعها
ُوأنُْ يكونُلدىُالفردُمهاراتُمالئمةُُعلىُالتخطيطُوالتوجيهُوتعديلُالسلوك،

للمواجهة،ُوأنُيحافظُعلىُاستمرارُالتفاعالتُاالجتماعيةُمعُمراعاهُمشاعرُ
ُُ(Haslam, Mejia, Thomson& Betancourt, 2019)ُاآلخرين.

ويتكونُتنظيمُالذاتُمنُمجموعةُواسعةُمنُالعملياتُالمعرفيةُوالدافعيةُ
التيُتجعلُالفردُيتصرفُبسرعةُفيُموقفُماُويتجاهلُالمشتتات،ُويتصرفُ

ويتغلبُعلىُالعقبات،ُويديرُالصراعاتُبينُمختلفُاألهداف،ُوتعدُ،ُبمرونة
ُالناجح ُالذات ُلتنظيم ُالعملياتُضرورية  ,Fitzsimons& Bargh, 2004)هذه

ُوتحديدُُ(152 ُوأخالق(، ُقيم ُمن ُتتضمنه ُ)وما ُوالمعايير ُالدافعية، ومنها
األهداف،ُوالتخطيطُوالقدرةُعلىُمراقبةُالذاتُوالتحكمُفيُالذاتُوالقدرةُعلىُ
ُالجانبُالروحانيُ ُويعد ُلالستمرارُفيُتحقيقُالهدف، ُالنتائجُوتصحيحها تقيم

ُُ(Ozhiganova, 2018)منُأهمُمكوناتُتنظيمُالذاتُ
 جوانب تنظيم الذات:

اُمهم اُفيُعمليةُالتنظيمُالعواملُالمعرفيةُدورُ تؤديُ:ُالتنظيم المعرفي (أ
ُي عدانُُ،المعرفي ُاالنتقائي ُوالنسيان ُفالتذكر ُواالنتباه؛ ُالذاكرة ُعاملي خاصة
ُمهميمكون ُاالنتقائيين ُاالنتباه ُوكذلك ُالمثالية، ُللذاكرة ُيركزُُ،ن ُالذي فالفرد

ُ)الهدفُالحالي( ُله ُبالنسبة ُمهم ُهو ُعلىُما ُانتباهه ُللمعلوماتُ، يكونُيقظا
ُ ُبالهدف ُالمتعلقة ُ(Fitzsimons& Bargh,2004, 153)البيئية ُهذهُ، ُأن وربم

ُالمعرفي ُالتنظيم ُفي ُمهم ا ُدورا ُتؤدى ُاهتمواُُ،العمليات ُالباحثين فإن 
ُاالنف ُالمعرفي ُالتنظيم ُالتقييمُباستراتيجيات عادة ُوا  ُاالجترار، ُقبيل ُمن عالي

ُ ُوالتخطيط  ,eg: Ongen,2010; Perchtold, Papousek, Fink)المعرفي،
Weber, Rominger& Welss, 2019)ُ ُأونجينُيوف، ُفيه ُوجد ُالذي ُالوقت

(Ongen, 2010)ُ ُُالجنسينفروق ُبين ُمُُِ-ا ُالصف ُتالميذ ُوالذين11ُو9ُن ،
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فيُاإلستراتيجياتُالمعرفيةُالمستخدمةُُ-سنة(17ُ-15تراوحتُأعمارهمُبينُ)
ُ ُاالنفعالي، ُالتنظيم ُويستخدمُُإذفي ُلالجترار، ُاستخداما ُاإلناثُأكثر ُأن وجد

 Perchtold et)الذكورُإعادةُالتقييمُالمعرفيُوالتخطيط،ُوجدُبريشتولدُوزمالؤهُ
al., 2019)ُ ُُهُالُتوجدُفروقُبينُالجنسينُفيُإعادةُالتقييمُالمعرفي.ُأن

ُالسيطرةُُمجموعةُ ُب( التنظيم االنفعالي: متنوعةُمنُالعملياتُوظيفتها
وعلىُكيفيةُخبرتهاُوالتعبيرُعنها،ُويتمُهذاُإماُُ،علىُانفعاالتُالفردُوتنظيمها

مة،ُأوُبشكلُإراديُمثلُمقاومةُذرفُالدموعُلتجنبُاإلحراجُفيُاألماكنُالعا
بشكلُتلقائيُ)الُإرادي(ُمثلُالعاداتُالتيُتقللُمنُالقلقُمثلُقضمُاألظافرُأوُ

ُُ(Fitzsimons& Bargh,2004, 154).ُالتدخين
ُالفردُُ ُويقوم ُالوجدانية، ُللحالة ُوتقيم ُمراقبة ُعملية ُبأنه ُي عرف كما

ُللحفاظُعلىُأوُتغيرُ)منُخاللُالتعزيزُأوُكبح(ُشدةُالحالةُُ،بسلوكيات إما
ُأوُتقصيُرُ،وجدانيةال ُالنوبةُاالنفعالية ُويشيرُالوجدانُإلىُشعورُهاأوُإطالة ،

ويعرفُُ(Larsen& Prizmic,2004,40)الفردُالذيُيخبرهُفيُفترةُزمنيةُمعينةُ
كذلكُبأنهُمجهودُشعوريُأوُالُشعوريُللتأثيرُعلىُاحتماليةُالحالةُاالنفعاليةُ

ُشد ُبقاُتهاأو ُمدة ُالتعرضُئهاأو ُيثير ُإذ ُمتنوعةُ، للحدثُالصدميُمجموعة
منُالجهدُُبذلُمزيدُ يُإلىُذيُيؤدوشديدةُمنُاالستجاباتُاالنفعالية؛ُاألمرُالُ 

ُُ(Seligowski, Lee, Bardeen& Orcutt,2015).ُلتنظيمُاالنفعال
ُفيُُيوف ُالمتضمنة ُالمفاهيم ُأحد ُاالنفعال ُتنظيم ُفيه ُي عد ُالذي الوقت

ُ،(Seligowski, et al., 2015)لصدمةُتطورُواستمرارُأعراضُضغوطُماُبعدُا
ُاستراتيجياتُبيرُتوافقيةُ ُاالنفعاليُواستخدام ُفيُالتنظيم ُصعوبة ُلوجود نظرا
ُيعملُعلىُتعديلُاالنفعاالتُلتقديمُاستجابةُمالئمةُ مثلُالتجنب،ُنجدهُأيضا

ُللموقف ُيؤد؛ ُإلىُالتوافقُيما ُاستراتيجياتُتوافقيةُ، ُذلكُالستخدام ُيرجع وقد
ُ ُإعادة ُفيُمثل ُمتضمنة ُالمعرفية ُالعمليات ُألن ُونظرا ُالمعرفي، التقييم

ُومناف ُافالكسير ُقام ُفقد ُعنها ُالتعبير ُأو ُخبرتها، ُفي ُسواء ُياالنفعاالت
(Aflakseir& Manafi, 2018)ُُُالصدمة ُبعد ُما ُنمو ُبين ُالعالقة بدراسة
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ُالتصلبُ ُمرضى ُمن ُمجموعة ُلدى ُاالنفعالي ُالمعرفي ُالتنظيم واستراتيجيات
ُشيرازُ)ن=المتعد ُبمدينة ُالعظمىُُ،(92د ُالغالبية ُإلىُأن ُأشارتُالنتائج وقد

ُبعدُالصدمة،ُوكانتُدرجاتهمُأكثرُارتفاعاُفيُ منهمُخبرتُدرجةُمنُنموُما
ُإلستراتيجيةُ ُوكان ُالشخصي، ُوالنمو ُالدينية ُوالتغيرات ُالحياة، ُتقدير مكون

عادةُالتفكيرُاإليجابيُالقدرةُعلىُالتنب ُؤُبنموُماُبعدُالصدمة.التقييمُالمعرفيُوا 
وهناكُأبحاثُقليلةُاهتمتُبالفروقُبينُالجنسينُفيُاستراتيجياتُالتنظيمُ

ُوبحثتُاستراتيجياتُمتباينة ُفقدُُ،االنفعالي، ُمتباينة ُنتائج ُعن وأسفرتُأيضا
ُوآخرونُ ُوفينجيروتس ُوهوكس ُوسوربى ُوجينين ُميديندروب ُنتائج كشفت

(Middendorp, Geenen, Sorbi, Hox, Vingerhoets et al.,2005)ُ ُالنساءُُأن
أكثرُاستخداماُللتوجهُاالنفعاليُمقارنةُبالرجال،ُفيُحينُلمُتوجدُبينهمُفروقُ
ُلعينةُمنُمرضىُالتهابُالمفاصلُ فيُالغموضُوالتحكم،ُوذلكُعندُدراستهم

ُالروماتويدى.
ُ ُوفرانس ُوبريزميك ُليبوفيكان ُوجد ُحين  &Lipovcan, Prizmic)في

Franc, 2008)ُ ُُاالنفعالي،ُُأن ُالتنفيس ُإلستراتيجيات ُاستخداما ُأكثر اإلناث
بينهمُفيُاستراتيجياتُالتشتيتُُقارنةُبالذكور،ُولمُتكنُهناكُفروقواالجترارُمُ 

ُالسلبي،ُ ُوالتشتيت ُالسلوكي، ُواالنغماس ُالمعرفي، ُواالنغماس اإليجابي،
تراوحتُأعمارهمُ،ُواالنسحاب،ُواالنتظار،ُوذلكُعندُدراستهمُلعينةُمنُكرواتيا

ُ ُلتنظيم92ُ-18بين ُمحددة ُاستراتيجيات ُعلى ُاالتفاق ُعدم ُوربم ُسنة،
ُالمكوناتُُاالنفعال، ُالفروقُبينُالجنسينُفيُمعظم ُتشيرُإلىُمحدودية فإن ها

ُالتيُتمتُدراستها.ُ
ُتعملُالتنظيم السلوكي ت( ُالتي ُالسلوكيات ُمن ُمجموعة ُيتضمن :
لمواجههُاآلثارُالضارةُللخبراتُالضابطةُحتىُوسيلةُلتنظيمُالذاتُأوُبصفتهاُ

الُتؤثرُعلىُالسالمةُالنفسية،ُومنُالسلوكياتُالمتعلقةُبالصحةُمثالُالتدخين،ُ
الكحوليات،ُممارسةُالرياضة،ُاتباعُنظامُبذائي،ُومثلُهذهُالسلوكياتُيُتعاط

يمكنُأنُتؤثرُفيُالطرقُالتيُتستجيبُبهاُأجسامناُللضغوط،ُوهذاُماُوجدهُ



  (517-  477 ص 2020 يوليو  3، ع30دراسات نفسية )مج

-491- 

ُمزيُو ُمنُاألفرادُ(Mezuk, et al., 2017)كُوزمالؤه ُلمجموعة ُدراستهم ،ُعند
ُع ُأعمارهم ُتزيد ُأنُ لى ُووجدوا ُسنة، ُاالجتماعيةُُخمسين ُوالمساندة الصالة

ُ ُتعمل ُالطعام ُتناول ُفي ُواإلفراط ُالرياضة ُوممارسة استراتيجياتُبوصفها
ُلمث ُاستخداما ُأكثر ُاإلناث ُوكانت ُالذات، ُوتنظيم ُالضغوط ُهذهُلمواجهه ل

االستراتيجيات،ُكماُذكرنُأنهاُأكثرُفاعليةُفيُتخفيفُمشاعرُالكربُالنفسيُ
ُمقارنةُبالرجال.

وتنموُالقدرةُعلىُتنظيمُالذاتُخاللُالطفولةُالمبكرة،ُويكونُلآلباءُدورُ
ُوفُمهمُ  ُالعملية، ُهذه ُألطفالهمُُيفي ُومساعدتهم ُالخاصة ُقدراتهم ضوء

ُفاآل ُالمهاراتُالمهمة، ُذُوالكتسابُهذه ُباء ُالذاتو ُتنظيم ُعلى ُالقدرة لديهمُ،
ُيسي ُأفضلُفيُتحقيقُأهدافُاألبوة،ُواالستجابةُبهدوءُعندما األطفالُُئقدرة

ُُ(Haslam et al., 2019)المشكالتُالوالدية.ُُيالتصرف،ُوتحد
ومنُخاللُتنظيمُالذاتُيتمُالتحكمُفيُاألفكارُوالوجدانُوالسلوكُبشكلُ

ُ)إرا ُمتعمد ُفهو ُآلي، ُأو ُوالمراقبةُمتعمد ُاألهداف، ُبتحديد ُالفرد ُيقوم ُإذ دي(
ُوتقيمُ ُعليها، ُوالوقوف ُبينها ُالتناقضات ُواكتشاف ُاألهداف، ُوتفعيل الذاتية،

ولذلكُنجدهُيرتبطُبالتحكمُ،ُ(Karoly, 1993)الذاتُوالعواقب،ُوتحديدُالظروفُ
ُهدفُمعين ُعلى ُاالنتباه ُبتركيز ُواالحتفاظ ُواالنتباه ُالسلوك ُفي ُوجودُ، ربم

فعلىُسبيلُالمثالُبمجردُأنُيضعُالفردُهدفاُ؛ُ(Ozhiganova, 2018)تتاتُمش
ُلهُكالحصولُعلىُترقي ،ُنجدهُيحتاجُلتنظيمُالعديدُمنُجوانبُالتفكيرُةكبيرا

ُوالسلوك ُويستبدلُمشاعرُالتعاونُ، ُبشكلُأكثرُإيجابية، كأنُيفكرُفيُرئيسه
مُفيُرببتهُلالنجذابُبالتنافسية،ُويعملُبجديةُلينجحُفيُإتمامُالمهمة،ُويتحك

السلوكياتُالمطلوبةُلتنظيمُالذاتُسواءُعلىُُلزمالءُالعملُوبيرهم،ُوربمُأنُ 
ُبوع ُتتم ُوالسلوكي ُواالنفعالي ُالمعرفي ُفيالمستوى ُيتمُن ُإ، ُأن ُأيضا ُيمكن ه

إذُتعملُاألهدافُعلىُتمكينُاألفرادُمنُالتحكمُفيُأفكارهمُ،ُإراديُبشكلُال
ُ ُدون ُوسلوكهم ُواعومشاعرهم ُبشكل ُللتحكم ُالحاجة ُي  &Fitzsimons)فيها

Bargh, 2004, 152)ُُ
ُ
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 النظريات المفسرة لتنظيم الذات:
سلوكُالفردُي حفزُوي نظمُمنُُفيُضوءُالنظريةُالمعرفيةُاالجتماعيةُفإنُ 

ُهي:ُ،خاللُتنظيمُالذاتُالذيُيعملُمنُخاللُثالثةُمبادئ
 مراقبةُالذاتُللسلوكُالشخصيُومحدداتهُوآثاره. -
 الحكمُعلىُسلوكُالفردُفيُضوءُالمعاييرُالشخصيةُوالظروفُالبيئية. -
ذيُالُ ،ُاالستجابةُالوجدانية،ُويشملُتنظيمُالذاتُأيضاُمفهومُفاعليةُالذات -

ُي ُوالسلوكُامحوريُ ُادورُ ؤدي ُوالدافعية ُوالوجدان ُالتفكير ُعلى ُالتأثير ُ.في
(Bandura,1991)ُُ،(2018)حسين 

ُ(Rothman, Baldwin& Hertel, 2004)وقدمُروثمانُوبالدوينُوهارتيلُ
نموذجُاألربعُمراحلُلتغيرُالسلوكُودورُتنظيمُالذاتُفيه،ُوالمراحلُهي:ُبدءُ
االستجابةُ)االستجابةُاألولية(،ُواستمرارُاالستجابة،ُوالمحافظةُعلىُاالستجابةُ

ُوفي ُالعادة، ُوتكوين ُنجدُالجديدة، ُالنموذج ُهذا ُتبدوُُسياق ُالذات ُتنظيم أن
ُ ُوالرابعة، ُالثالثة ُبالمرحلة ُمقارنة ُوالثانية ُاألولى ُالمرحلة ُفي ُأهميته تبدأُإذ

تيُتحدثُبمجردُالُ ،ُالمرحلةُاألولىُمنُعمليةُتغيرُالسلوكُباالستجابةُاألولية
أنُيشرعُالفردُفيُمحاولةُلتغيرُسلوكه،ُوتستمرُحتىُيظهرُتغيرُدالُألولُ

ويعلنُبعدهاُاستمرارهُ،ُلفردُفيُبرنامجُلإلقالعُعنُالتدخينمرة،ُمثالُاشتراكُا
لمدةُأسبوعُبدونُتدخين،ُيعدُالسلوكُاألخيرُمؤشراُالستجابةُالفردُللتدخلُأوُ

ُالعالجُالذيُتضمنُتنظيماُللذات.
 &Metcalfeأشةارُميتكةالفُوميشةيلُُ(1)وفةيُنمةوذجُتنظةيمُالةذاتُلةألداء

Mischel 1999ُ ُمحاولةةُالةتحكمُفةيُسةلوكهمُبةوعيُوعةنُهُيجةبُعلةىُاألفةرادُأن
قصةةدُللتغلةةبُعلةةىُتةةأثيراتُالبيئةةةُالحاليةةة،ُفعلةةىُسةةبيلُالمثةةالُمةةنُيتبةةعُحميةةةُ
بذائيةُليسُعليهُعدمُأكلُالحلوىُفقط،ُبلُوالوجباتُالغنيةةُبالةدهون.ُكمةاُأكةدُ

يكةونُالفةردُُعلةىُأهميةةُالتغذيةةُالمرتةدة،ُوأنCarver& Scheierُُُْكةارفرُوسيشةر

                                                           

(1) Self Regulation Model To Function 
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ارضُأوُالفجةةةةوةُبةةةةينُالحالةةةةةُالذاتيةةةةةُالراهنةةةةةُوالمربوبةةةةة،ُثةةةةمُيختةةةةارُواعيةةةةاُبالتعةةةة
 ,Fitzsimons& Bargh, 2004)وبةوعيُالسةلوكُالةذيُيقلةلُمةنُهةذاُالتعةارضُ

النمةةةوذجُالثالثةةةيُفةةةيُتنظةةةيمZimmerman 1989ُُُ،ُكةةةذلكُقةةةدمُزيمرمةةةان(151
الةةذات،ُوالةةذيُيتكةةونُمةةنُثالثةةةُمجةةاالتُضةةروريةُلتنظةةيمُالةةذاتُهةةيُالشةةخص،ُ

ُ.سلوك،ُوالبيئةوال
ُ

ُاستخدامُاالستراتيجية
ُعائدُُُ

ُتنظيمُالذاتُالسلوكيُ
ُ 

 تنظيمُالذاتُالضمني
 

ُتنظيمُالذاتُالبيئي
 ( نموذج تنظيم الذات الثالثي لكالرك وزيمرمان1شكل )

ُيتضحُمنُالشكلُفإنُ  الشخصُيسلكُفيُمواقفُمعينةُويتوصلُُوكما
ُويمكنُلهُتغيرُ ُالتيُيعيشُفيها، إلىُاستنتاجاتُخاصةُبسلوكهُداخلُالبيئة

ُالسلوك،ُوينظرُزيمرمانُلتنظيمُالسلوكُ بصفتهاُسلوكهُبناءُعلىُعواقبُهذا
قدُتبقىُكماُهيُأوُتعدلُبناءُعلىُ،ُحلقةُتبدأُباستخدامُاستراتيجياتُمتباينة

باألداءُالشخصيُعندُالتعاملُمعُُيدورُالوعُهُأكدُأيضان ُإة،ُأيُالتغذيةُالمرتد
وقدُميزُزيمرمانُبينُتنظيمُالذاتُالفعالُوبيرُالفعالُ.ُ(Matric, 2018)البيئةُ

ُوأشارُإلىُثالثُمراحلُ ُالفرد، ُداخل ُالذاتُالتيُتتم ُتنظيم بناءُعلىُعملية
ُملُالذاتي:ي:ُمرحلةُالترو،ُواألداء،ُوالتأهُِ،ُدوريةُلتنظيمُالذات

ُ ُعمليتي: ُالترو ُمرحلة ُاألهدافُُتحليل المهمة؛وتتضمن ُتحديد أي
والتخطيطُللمهمةُوالمعتقداتُالمحفزةُللذات،ُأيُالتيُتولدُالدافعُوتحافظُعليهُ

 السلوك

  

 الشخص

 البيئة
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ُالمهمةُواالهتمامُوتوقعُالنتائجُوتوجيهُ ُقيمه ُالذات، ألداءُالمهمةُمثلُفاعلية
ُالهدف.

ُ ُاألُالمرحلة الثانيةأما ُمرحلة ُعنصرينوهي ُمن ُتتكون هماُُ،داء
مالحظةُالذات:ُأيُالقدرةُعلىُمالحظةُعملياتُالتفكيرُواالستجابةُاالنفعالية،ُ
ُفيُالتركيزُوتحسينهُ ُتساعد ُالعملياتُالتيُيمكنُأن وضبطُالذاتُوتتضمن
دارةُالذاتُوالبحثُعنُالمساندة.ُ وتحسينُاألداءُمثلُاستراتيجيةُتوجيهُالذاتُوا 

هما:ُالحكمُالذاتيُ،ُالثةُوالخاصةُبالتأملُالذاتيُمنُعمليتينوتتكونُالمرحلةُالث
ُأيُ ُالذاتية؛ ُاالستجابة ُوعملية ُالفشل، ُأو ُأسبابُالنجاح ُوتحديد ُاألداء وتقيم

ُ ُالذاتي ُللحكم ُوالوجدانية ُالمعرفية ُاوزيجانوفاُ(Ibid)االستجابة ُاقترح ُوقد .
(Ozhiganova, 2018)ُالمهنيُمكوناُمنُُنموذجاُلتنظيمُالذاتُالمرتبطُبالنشاط

ُهي:،ُأربعةُمستويات
ويتضمنُالقدرةُعلىُتنظيمُالحالةُاالنفعاليةُُالمستوى النفسي الفسيولوجي: -

منُأجلُاستعادةُالتوازنُالنفسيُواالنفعاليُوتحسينُُ،والنفسيةُوالفسيولوجية
فرديةُمثلُتحويلُاالنتباه،ُالممشى،ُُالصحةُالجسمية،ُويتمُذلكُباتباعُطرقُ 

ُ ُتعقيداُسماع ُأكثر ُمهارات ُاستخدام ُإلى ُالرياضة ُوممارسة الموسيقى،
ُ.(1)كالطرقُالمتخصصةُلتنظيمُالذاتُمثلُاألساليبُالنفسيةُالشائعةُلليوجا

ويتضمنُالقدرةُعلىُتنظيمُالذاتُأثناءُعمليةُُالمستوى النفسي االجتماعي:ُ-
ُاالجت ُالمعايير ُدور ُهنا ُويظهر ُالذات، ُوتنظيم ُاالجتماعي ماعيةُالتفاعل

ُوالخبراتُالحياتية.
ُتحديدُُالمستوى النفسي ويشمل القدرة على تنظيم النشاط:ُ- ُخالل من

ُالذاتُ ُومراقبة ُلألداء، ُالمالئمة ُالظروف ُوتهيئة ُوالتخطيط، األهداف،
ُوالكمالُ ُالذات ُضبط ُعلى ُالقدرة ُأيضا ُالمستوى ُويتضمن ُفيها، والتحكم

                                                           

(1) Psychotechnics Of Yoga 
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ُوالتأمل ُبالذات، ُالوعي ُتطوير ُخالل ُوالوقوفُعلىُُالذاتيُمن الشخصي
ُوكذلكُ ُوالحاجات، ُوالدافعية ُوالضعفُفيُالسماتُالشخصية جوانبُالقوة
يشملُالمستوىُالقدرةُعلىُإظهارُقوةُاإلرادةُوتعبئةُالطاقةُمنُخاللُجهودُ

ُإراديةُإلنجازُالنشاطُوالهدفُوالكمالُالذاتي.
يكونُللفردُالمستوىُالروحانيُولديهُقدرةُعاليةُعلىُتنظيمُالذاتُبشرطُأنُُ-

 ُ(Ozhiganova,2018)ُ.توجهاتُنحوُالقيمُوالمعانيُالمتعلقةُبالوجود
ُ،وبالنظرُفيُمضمونُالنظرياتُوالنماذجُالمقدمةُفيُتفسيرُتنظيمُالذات

ُيؤكد ُجميعا ُأن ُالباحثة ُسواءُُترى ُالواعي ُالتنظيم ُفي ُللفرد ُاإليجابي الدور
ُ ُنموذج ُويعد ُللتفكير، ُأو ُالوجدان ُأو ُونموذجُللسلوك ُالثالثي زيمرمان

أوزيجانوفُذوُالمستوياتُاألربعةُمنُأكثرُالنماذجُالنظريةُالتيُيمكنُتبنيهاُ
فالشخصُالذيُ؛ُواالنتقالُبهاُإلىُتنظيمُالذاتُعندُالتعاملُمعُجائحةُكورونا

يحياُفيُبيئةُانتشرُبهاُفيروسُكوروناُعليهُأنُيغيرُمنُسلوكهُتجنباُللعواقبُ
تجُعنُلمسهُألسطحُملوثةُأوُالختالطهُبمصابينُونتيجةُالوخيمةُالتيُقدُتن

ُمثلُ ُللصدمة ُبعضُاألعراضُالتالية ُتظهرُعليه ُللحدثُالصدميُقد لخبرته
ُالنومُ ُواضطرابات ُالموت ُوقلق ُاإلصابة ُوقلق ُواالكتئاب ُوالقلق االستثارة،

ُُوتجنبُالمعلومات...
ضوعاتُبعيدةُفرديةُمثلُتحويلُاالنتباهُإلىُمُوُطرقُ إلىُونجدهُقدُيلجأُ

عنُموضوعُالفيروسُمثلُسماعُموسيقى،ُمشاهدةُمسلسالتُأوُأفالمُأوُأداءُ
ُوالصالة ُالقرآن ُقراءة ُأو ُالرياضية ُالتمارين ُمنُُ،بعض ُمعلومات ُجمع أو

متخصصينُعنُالفيروسُوطرقُالعدوىُوسبلُالوقايةُوكيفيةُالتعاملُمعهُحالُ
ُالنفس ُلالستشارة ُمتخصصين ُإلى ُاللجوء ُأو ُللعالج،ُاإلصابة، ُطلبا ُأو ية

ويتقربُمنُالمحيطينُلتلقىُأوُتقديمُالمساندةُفمثلُهذهُالسلوكياتُمنُشأنهاُ
َُثم ُ ُوِمن ُكرونا؛ ُالذاتُلدىُالشخصُالذيُتعرضُلجائحة العملُعلىُتنظيم

ُُنموماُبعدُالصدمة.
اُالماضيةُأشارتُنتائجُالدراساتُإلىُنُعامُ يوعلىُمدارُالخمسةُوعشُر
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 ,.Haslam et al)تُبالصحةُالجسميةُوالنفسيةُواالجتماعيةُارتباطُتنظيمُالذا
هُل:ُتعاملُمعهُعلىُأنُ األوُ ؛ُتلكُالدراساتُتناولتهُمنُمنظورينُنُ أُوُ،(2019

ُومصدرُ  ُفردية ُيمكُ ُخاصية ُالهدف،ُشخصي ُنحو ُسلوكه ُتوجيه ُمن ُالفرد ن
 deكىُويؤثرُهذاُبدورهُعلىُالناحيةُالصحيةُللفرد،ُفقدُقامُديُبلواُوكوبزانس

Blous& Kubzansky 2016ُُبياناتُتقي ُالذاتُيبتحليل ُلسلوكُتنظيم ُاآلباء م
ُبتجريب ُالتنبؤ ُفي ُألطفالهم ُوأشارتُ، ُسنوات، ُخمس ُبعد ُاألطفال وتدخين

أنُتنظيمُالذاتُيتنبأُباحتمالُانخفاضُتجريبُالسجائرُوالتدخينُإلىُُنتائجهما
ُأمُ  ُالمستقبل، ُافي ُتنظيم ُتناول ُالثاني ُالمنظور ُسلوكياتا ُباعتباره ُلذات أوُ،

ُلدىُ ُوالرفاهية ُالصحية ُالحالة ُلتحسين ُوممارستها ُتعلمها ُيمكن مهارات
األشخاصُالذينُيواجهونُأوُمشخصينُبمرض،ُإذُتتمُالمقارنةُبينُالمرضىُ

ُتعرضوا ُالذين ،ُ ُالذات ُلتنظيم ُلبرنامج ُيتعرضوا  ,Through: Weidner)ولم
Sieverding& Chesney, 2016).ُ

فقدُ،ُالدراساتُالتيُاهتمتُبالفروقُبينُالجنسينُفيُتنظيمُالذاتوعنُ
ُ ُوكورت ُهوكسيما ُنولين ُ(Nolen-Hoeksema& Corte, 2004, 420)أشارت

اإلناثُأكثرُاستخداماُلالجترارُلتنظيمُحالتهنُالمزاجيةُالسلبيةُ)تنظيمُُأنُ ُإلى
يمُمزاجهمُالسلبىُالرجالُأكثرُاستخداماُللكحولياتُلتنظُيُحينُأنُ فُِ،ُانفعالي(

 ,Bashir& Bashir)هذاُوقدُأشارتُنتائجُدراسةُبشيرُوبشيرُ،ُ)تنظيمُسلوكي(
2016)ُُ ُفروقُ ُأنُ إلى ُالذاتهناك ُتنظيم ُفي ُواإلناث ُالذكور ُبين ُُ؛ا كانُإذ

ُواألكاديميةُ ُوالذاتُالدينية ُللصداقة، ُوتنظيما ُعام، ُبوجه ُتنظيما ُأكثر الذكور
ُم ُوذلكُلدىُعينة ُ"ُطالبُ 100ُنُواالجتماعية، ُو50ُمنهم أنثى"،50ُُذكرا

ُسنة.17ُ-15بينُيُوتراوحُعمرهمُالزمن
ُاملنهجُواإلجراءات:

ُاستخدمُالبحثُالمنهجُالوصفيُاالرتباطيُالمقارنُلمالئمتهُلطبيعةُالبحث.
عضةةواُمةةنُأعضةةاءُهيئةةة83ُُتكونةةتُعينةةةُالبحةةثُمةةنُُعينةةة الدراسةةة:
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ذكةرا36ُُ%(ُو56،6أنثةىُ)47ُالتدريسُالمصرينُبجامعةُالملكُفيصل،ُمةنهمُ
%(ُتقةةةل51،8ُ)43ُسةةةنة،ُمةةةنهم56ُُ-35%(،ُتراوحةةةتُأعمةةةارهمُبةةةين43،4ُ)

فأعلى،ُوفيماُيتعلقُُةسن46ُ%(ُأعمارهم48،2ُ)40ُسنة،ُو45ُأعمارهمُعنُ
%(ُبيةةةةةةر12،1ُ)10%(ُمةةةةةةنهمُمتزوجةةةةةةون،ُو84،3)70بالحالةةةةةةةُاالجتماعيةةةةةةةُ

دارةُُ؛%(ُمطلةةةةةةق3،6)3متةةةةةةزوجين،ُ مةةةةةةنُالعةةةةةةاملينُبكليةةةةةةاتُالتربيةةةةةةةُوالعلةةةةةةومُوا 
ُاألعمال.

ُأدواتُالدراسة:

 مقياس تنظيم الذات )من إعداد الباحثة(
ُالتُ  ُعلى ُالنُ باالطالع ُالذاتراث ُتنظيم ُلمفهوم ُظري ُالمقاييسُ، وكذلك

ُصُ  ُثالثُمقياس ُُممُ المتاحة، ُوهُيتضمن ُالذات: ُلتنظيم ُمكونات التنظيمُي
ُوأنُ  ُخاصة ُالسلوكي، ُوالتنظيم ُاالنفعالي ُوالتنظيم ُالمتاحةُُالمعرفي المقاييس

ُ ُفقط ُاالنفعالي ُالجانب ُعلى  ,eg: Luszczynska, Diehi, Dona)تركز
Kuusinen& Schwarzer, 2004; Larsen& Berenbaum, 2015; Seligowski 

et al., 2015; Yu et al., 2014)ُُأوُالمعرفيُاالنفعالي(Aflakseir& Manafi, 
2018; Hussain& Bhushan, 2011)ُعبارةُمنها16ُُ،ُوقدُتكونُالمقياسُمن

ُ،هُالقدرةُعلىُتركيزُاالنتباهذيُيعرفُبأنُ الُ ،ُ"ُعباراتُتقيسُالتنظيمُالمعرفي6"
نظرُةُهشكالتُووضعُوجالمُ ُوحلُ ،ُوتحديدُاألهدافُوالمرونةُوالمراقبةُالذاتية

ُالمقياسُ"يُ اآلخرُفيُاالعتبار،ُومُِ مكننيُالمحافظةُعلىُنُأمثلةُعباراتُهذا
ُطويلة" ُلفترة ُما ُعمل ُفي ُالتركيز ُاالنفعالي5و"، ُالتنظيم ُتقيس ُعبارات "ُ،

ُومُِن ُأويعرفُب ُالسارة، ُللمشاعرُبير ُالفاعلة ُاإلدارة ُ"أطمئنُه ُعباراته ُأمثلة ن
ُقلقل(ُشيءُما.نفسىُبكلماتُتهدينيُإذاُأزعجنيُ)سببُ

ذيُيعرفُباتباعُالقوانينُوتأجيلُالُ ،ُ"ُعباراتُتقيسُالتنظيمُالسلوكي5و"
نحوُتحقيقُالهدف،ُةُاالندفاعُنحوُتحقيقُربباتُشتى،ُوالقيامُبسلوكياتُموجه

ُومنُأمثلهُعباراته"ُأجبرُنفسيُعلىُمواصلةُماُلدىُمنُأعمال"
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"ُ ُخياراتُتتراوحُبين ُأربع ُكلُعبارة ُأمام "4ُالُتنطبقُإلىُ"ُ"1ويوجد
ُالذات ُتنظيم ُاتجاه ُفي ُوجميعها ُتماما، ُتنطبق ُعلىُ، ُالدرجة ُتتراوح َُثم  وِمن

ُارتفعتُالدرجةُدلُذلكُعلىُالقدرةُعلى64ُُ-16المقياسُبينُ ُوكلما درجة،
ُعباراتُأوُ ُثالثُمحكماتُإلضافة ُعرضُالعباراتُعلى ُوتم ُالذات. تنظيم

ُل ُتصحيح ُأو ُالمالئمة، ُبير ُالعبارات ُاقتصرتُحذف ُوقد لصيابات،
خمسُإلىُرسلُالمقياسُأمالحظاتهنُعلىُإعادةُصيابةُبعضُالكلمات،ُثمُ

ُتكرارُ ُأو ُتعليقاتُتخصُالصيابة ُأي ُهناك ُيكن ُولم ُعنه، حاالتُلإلجابة
العباراتُأوُصعوبةُالفهم،ُاألمرُالذيُترتبُعليهُاالستمرارُفيُالتطبيق،ُثمُ

ُعلىُالنحوُالتالي:التحققُمنُالخصائصُالسيكومتريةُللمقياسُ
 أوال الثبات:
كانتُمعامالتُألفاُُإذمنُاالتساقُالداخليُللمقياسُبطرقُمتباينةُُت حق قَُ
0،68،0،90ُ ،0،78ُ ُوالسلوكي،0،88ُُ، ُواالنفعالي ُالمعرفي، ُالذات لتنظيم

ِسَبتُالقسمةُالنصفيةُللمقياسُبشكلُ وللمقياسُبشكلُكليُعلىُالتوالي،ُكماُح 
ُُ،كلي ُوالمكونُُكماُ،0،85وكانت ُالعبارات ُبين ُاالرتباط ُمعامالت ِسَبت ح 

له،ُوبينُالمكوناتُالفرعيةُوالدرجةُالكليةُللمقياس،ُوأسفرتُيُالفرعيُالذيُتنتم
(ُللتنظيمُالمعرفي،0،77ُ-0،42هذهُالخطوةُعنُمعامالتُارتباطُتتراوحُبينُ)

ُو)0،89-0،83و) ُاالنفعالي، ُللتنظيم ُالسلوكي،0،50-0،86ُ( ُللتنظيم )
الرتباطُالمكوناتُالفرعيةُبالدرجةُالكليةُللمقياس.ُوبالنظرُفيُُ(0،78-0،89)

البياناتُالسابقةُيتبينُلناُأنُالمقياسُيتمتعُبدرجةُمنُالثبات،ُتشيرُإلىُاتساقُ
ُالمفحوصينُفيُأدائهمُعلىُبنودُالمقياسُبدرجةُتسمحُباستخدامه.

 ثانيا: الصدق
امُطريقةُالمكوناتُاألساسيةُمنُالصدقُالعامليُللمقياسُباستخدُت حق قَُ

لهوتلينجُوتدويرُالمحاورُبطريقةُألفاريماكس،ُوقدُأسفرُهذاُاإلجراءُعنُثالثةُ
ُ ُاستقطبت 59.89ُعوامل ُاستقطب ُالعاملية، ُالمصفوفة ُتباين ُمن ُالعامل%

وتشبعتُعليهُبنودُالتنظيمُاالنفعاليُوالمعرفي،ُولذلكُُ،%28.27منهاُُاألول
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ُأمُ سمىُ"التنظيمُالمعرفيُاال ُنفعالي"، %ُمن20،54ُاستقطبُُالعامل الثانيا
ُاالرتباطية ُالمصفوفة ُالسلوكيُُ،تباين ُالتنظيم ُمقياس ُعبارات ُعليه وتشبعت

استقطبُُالعامل الثالثالمعرفي"،ُأماُ-ولذلكُسمىُ"التنظيمُالسلوكيُ،والمعرفي
وتشبعتُعليهُبنودُمقياسُالتنظيمُ،ُ%ُمنُتباينُالمصفوفةُاالرتباطية11.08

ُالمعرفيُواالنفعالي ُالبنودُُولذلكُسمىُ"االنفعاليُالمعرفي؛، ُيرجعُتداخل وقد
نُالتنظيمُاالنفعاليُوالسلوكيُيتأثرُمُُِكال ُُألنُ ،ُالمعرفيةُمعُالمكونينُاآلخرين

ُتوصلُلهُ ُالنتيجةُمعُما ُالمعرفيُللذاتُوتتشابهُهذه  &Aflakseir)بالتنظيم
Manafi, 2018; Hussain& Bhushan, 2011)ُُُاالنفعالي ُمقياسُالتنظيم في

لصغرُحجمُُهالمعرفي،ُوكذلكُقدُيرجعُتداخلُالبنودُوتشبعهاُعلىُالعاملُنفس
ُالعينة،ُوقلةُعددُالبنود.

 ترجمة الباحثة PTGIقائمة نمو ما بعد الصدمة 
قائمةُتقيسُنموُماُُ(Tedeschi& Calhoun,1996)أعدُتيدشىُوكالهونُ

ُالصدمة ُُ،بعد ُإدراك ُمدى ُالشخصيةُلتقدير ُالفوائد ُالصدمة ُمن الناجين
المتضمنةُفيُالحدثُالصدميُالذيُوقعُلهم،ُوماُحدثُلهمُمنُتغيراتُفيُ
ُمعُ ُالتعامل ُمحاولة ُعند ُالحياة ُوفلسفة ُباآلخرين، ُوالعالقة ُالذات، إدراك

عبارةُتقيس21ُُُالصدمةُوماُبعدها،ُويتكونُمقياسُنموُماُبعدُالصدمةُمن
ُهي:ُ،خمسُمجاالت

نُ"ُعباراتُوتقيسُاإلحساسُبالتقاربُمعُاآلخرين،ُوم7ُِالتعلقُباآلخرينُ"ُ-ُ
ُ.أمثلةُعباراتهُ"عنديُإحساسُبالرببةُفيُاالقترابُمنُاآلخرين"

-ُ"ُ ُعباراتُيقيسُمدىُتطويرُاهتماماتُجديدة،ُومن5ُاإلمكانياتُالجديدة "
ُ.اُلحياتي"اُجديدُ أمثلتهاُ"طورتُأسلوبُ 

-ُ"ُ ُالشخصية ُعباُر4والقوة ُومنُ" ُالصعاب، ُبتناول ُمعرفته ُمدى ُيقيس ات
ُ.عتمدُعلىُذاتيُأكثرُمنُاآلخرين"يُأأمثلتهاُ"أشعرُأن

حياتهُالشخصية،ُةُ"ُعباراتُيقيسُمدىُتقديرُالفردُلقيم3وتقديرُالحياةُ"ُ-ُ
ُ.ومنُأمثلتهاُ"بدأتُأشعرُبقيمةُالحياةُأكثرُمنُذيُقبل"
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ُوالتغيراتُالدينيةُ- ُإدراكُناعبارت: ُإيمانهُلقياسُمدى ُلقوه  &Larsen)الفرد
Berenbaum, 2015)ُليصبحُعددُعباراتهُُ،عبارةُلهذاُالمكونُأ ِضيَفتُْ،ُوقد

"ُعبارات،ُومنُأمثلتهاُ"أصبحتُأكثرُحرصاُعلىُأداءُالفروضُالدينية3ُ"
عبارة.ُأمام22ُُأصبحُإجماليُعددُعباراتُالمقياسُُمُ نُثَُفيُأوقاتها"،ُومُِ

أوافقُبشدة(ُُ"5"ُالُأوافقُبشدةُإلىُ"1بينُ)"ُكلُمنهاُخمسُخياراتُتتراوح
ُفرع ُمكون ُعلىُكل ُالدرجة ُجمع ُالمكوناتُالفرعيةُيويتم ُعلى ُوالدرجة ،

المقياسُمنُُاتيدشىُوكالهونُواضعتأكدُللحصولُعلىُالدرجةُالكلية،ُوقدُ
ُله ُوذلكُبحسابُالثباتُباستخدامُمعاملُألفاُ،الشروطُالسيكومترية ذيُالُ ،

،0،84ُ،0،85ُ،0،72ُ،0،85ُ،0،67ُللمقياسُبشكلُكلي،ُو0،90ُبلغُ
لمقاييسُاإلمكانياتُالجديدة،ُوالعالقةُباآلخرين،ُوالقوةُالشخصية،ُوالتغيراتُ
الروحانية،ُوتقديرُالحياةُعلىُالتوالي،ُكماُتراوحتُمعامالتُالثباتُبإعادةُ

ُ ُبين ُوتراوحتُمعامالتُارتباط0،74ُُُ-0،37االختبار ُالمقاييس، لجميع
ُ ُبين ُللمقياس ُالكلية ُوالدرجة ُالفرعية0،63ُ-0،35البند ُالمقاييس ُوبين ،

ُ.0،83-0،62والدرجةُالكليةُللمقياسُبينُ
ُأمُ  ُللصدق ُبالنسبة ُالمكوناتُُت حق قَُا ُبطريقة ُالعاملي ُالصدق من

ُ ُواستقطب ُاالرتباطية62األساسية، ُالمصفوفة ُتباين ُمن ُعنُُ،% وأسفر
ُا ُأسفرُعنُالصدقُالتمييزيُالمكوناتُالخمسةُالتيُيتضمنها إذُلمقياس،ُكما

ماعداُمكونُُ،بينُالذكورُواإلناثُفيُكلُمكوناتُالمقياسُكانتُهناكُفروق
ِسَبُصدقهُالتالزميُ اإلمكانياتُالجديدة،ُوكانتُالفروقُفيُاتجاهُاإلناث.ُوح 
ُوعواملُ ُالدينية ُوالممارسة ُوالتفاؤل ُاالجتماعية ُالجاذبية ُمقياس ُمع أيضا

ُ.(Tedeschi& Calhoun,1996)مسةُالكبرىُالشخصيةُالخ
ُ ُفيُالبحثُالراهن: ُعلىُُالباحثةترجمتُأما عباراتُالمقياسُوعرضها

ُفيُاللُ  ُاإلنجليزيةمتخصصة ُغة ُومُِ، ُالترجمة، ُمنُسالمة الترجمةُُنُأنُ للتأكد
ُ ُثم ُعنه، ُالسؤال ُالمراد ُنفسُالمضمون ُعن ُ"خمسُأُ تعبر ُالمقياسُإلى رسل

ُعبا ُعن ُرته"حاالتُلإلجابة ُتعليقاتُتشيرُ، ُتساؤالتُأو ُأي ُهناك ُيكن ولم
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ُاألمرُالُ  ُأوُبموضُالمعنى؛ ُالصيابة ُاالستمرارُفيُلصعوبة ذيُترتبُعليه
ُالتطبيقُوالتحققُمنُالشروطُالسيكومتريةُللمقياسُعلىُالنحوُالتالي:ُ

منُاالتساقُالداخليُللمقياسُباستخدامُمعاملُُت حق قَُوفيُإطارهُُالثبات:
ُالتالية:ُ،ألفا ُالمعامالت ُعن 0،71ُوأسفر ،0،81ُ ،079ُ ،0،58ُ ،0،69ُ،

واإلمكانياتُالجديدةُوالقوةُالشخصية،ُوتقديرُ،ُلمقياسُالتعلقُباآلخرين0،89ُ
ُحُ  ُكما ُللمقياس، ُالكلية ُوالدرجة ُالدينية ُوالتغيرات ُالقسمةُُبَُسُِالحياة ثبات

اطُبينُالعبارةُوكذلكُمعاملُاالرتب0،74ُوكانتُ،ُالنصفيةُللمقياسُبشكلُكلي
ُالكليةُ ُوالدرجة ُوبينُالمكوناتُالفرعية والدرجةُعلىُالمقياسُالذيُتنتمىُله،

تراوحتُ،ُوكانتُعلىُالنحوُالتالي:ُبالنسبةُلمقياسُالعالقةُباآلخرينُ،للمقياس
ُ،(0،80ُ-،63ولمقياسُاإلمكانياتُالجديدةُ)ُ(0،73-0،55االرتباطاتُبينُ)

(ُ ُالشخصية ُالقوة ُ(0،88ُ-0،60ومقياس ،(ُ ُالحياة ُتقدير -0،65ومقياس
0،81)ُ ،(ُ ُالدينية ُالتغيرات ُ(0،86-0،65ومقياس ُالفرعيةُ، ُالمكونات وبين

(ُ ُالكلية ُ(0،83ُ-0،73والدرجة ُمتوسطةُ، ُبين ُتتراوح ُارتباطات وجميعها
ُالُ  ُاألمر ُتسمحُومرتفعة؛ ُالثبات ُمن ُبدرجة ُالمقياس ُتمتع ُإلى ُيشير ذي

 .باستخدامه
ُأل ُمعامالت ُلهوتتشابه ُتوصل ُما ُمع ُالراهنة ُالدراسة ُفي هوسانُُفا

ُعلىُعينةُمنُالراشدينُُ(Hussain& Bhushan, 2011)وبوشانُ فيُدراستهما
ُاالختبار ُبإعادة ُالثبات ُحساب ُمن ُأيضا ُوتمكنا ُالهند، ُإلى ُهاجروا ُ،الذين

للدرجةُالكلية،ُوتراوحتُبين0،71ُُمعامالتُثباتُمتوسطةُبلغتُإلىُوتوصالُ
 Yu et)ُكوناتُالفرعية،ُوأيضاُمعُماُتوصلُلهُيوُوزمالؤهللم0،65-0،74ُ

al., 2014)ُُفيُالصين،ُوأفلكسيرُومنافي(Aflakseir& Manafi, 2018)ُُفي
ُ.بإعادةُاالختبار0،94ُكلي،ُوُللمقياسُبشكلُ 0،92ُبلغتُالفاُُ؛ُإذإيران

ُ ِسبَُالصدق ُباستخدامُُح  ُالصدمة ُبعد ُما ُلمقياسُنمو ُالعاملي الصدق
طريقةُالمكوناتُاألساسيةُلهوتلينجُمعُتدويرُالمحاورُبطريقةُألفاريماكس،ُوقدُ

ُاستقطبتُ ُستُعوامل ُعن ُاالرتباطية70،21ُأسفر ُالمصفوفة ُتباين %ُمن
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ُ ُاالرتباطية18،66ُالعامل األولاستقطب ُالمصفوفة ُتباين ُ%ُمن وتشبعتُ،
%ُمن16،18ُُالعامل الثانيمقياسُاإلمكانياتُالجديدة،ُواستقطبُُعليهُبنود

العامل اُهُعاملُالقوةُالشخصية،ُأمُ وفسرُعلىُأنُ ،ُتباينُالمصفوفةُاالرتباطية
هُ"التعلقُوعرفُبأنُ ُ،%ُمنُتباينُالمصفوفةُاالرتباطية10،06استقطبُُالثالث

%،7،99ُ%،9،47ُُالعوامل الرابع والخامس والسادسباآلخرين"،ُواستقطبتُ
ُاالرتباطية7،86 ُ%ُعلىُالتواليُمنُتباينُالمصفوفة ُلتشبعُ، وتعذرُتسميتها

ُ.بنودُمنُمقاييسُمتباينةُعليهم
نُُْ،النتيجةُالحاليةُتدعمُصدقُالمقياسُحالُفإنُ ُوعلىُأي لمُتكشفُُوا 

وقدُيرجعُهذاُإلىُصغرُ،ُإالُعنُثالثةُعواملُمنُالخمسةُعواملُالمفترضة
ُ ُعدد ُهذاُحجم ُالعينة، ُحجم ُصغر ُوكذلك ُالفرعية، ُللمقياس ُالمكونة البنود
اُوقدُهُيقيسُمفهوماُمعقدُ اُأثيرُمنُجدلُفيُالتراثُحولُالمقياسُبأنُ فضالُعمُ 

لتعزيزُُافترضُالبعضُأنُإدراكُالنموُقدُيكونُدافعُ ايتغيرُوفقاُللسياق،ُكماُ
 (Barton et al., 2013).ُاالذاتُأكثرُمنُكونهُنمو اُحقيقيُ 

 اإلجراءات:
منُالمقياسينُفضالُُ-منُخاللُجوجلُدرايفُ-نسخةُإلكترونيةُُأ عد ت

ألفرادُالعينةُعبرُالواتساب،ُلعينةُُأ ْرِسَلتُْعنُصحيفةُالبياناتُالديموجرافية،ُُو
فرداُمنُأعضاءُهيئةُالتدريسُالمشتركونُفيُأحد250ُُبلغُحجمهاُأكثرُمنُ

وكانتُاإلجاباتُضعيفةُُ،لملكُفيصلالمصرينُالعاملينُبجامعةُامجموعاتُ
رسلُعلىُالخاصُللبعضُمنهم،ُوالذينُأمرات،ُثمُُةوأعيدُإرسالهُعدُ،للغاية

ُمنُ ُالممتدة ُالزمنية ُعنهُفيُالفترة ،28ُ/5/2020ُإلى20/4/2020ُُأجابوا
ا،ُوارتفاعُحاالتُجدُ ُكبيرُ ُفترةُزمنيةُشهدتُانتشارُفيروسُكوروناُبشكلُ ُيوه

ُ ُوالتدريسُوعقدُاالمتحاناتُاإلصابةُوالوفاه، ُبالحجرُالمنزليُالكامل، وااللتزام
ُعنُب عد.

اإلحصةةةةةةاءُالوصةةةةةةفيُُاسةةةةةةت ْخِدمَُُاألسةةةةةةاليب اإلحصةةةةةةائية المسةةةةةةتخدمة
)المتوسةةطات،ُواالنحةةرافُالمعيةةاري،ُوالحةةدُاألدنةةىُواألعلةةىُلوصةةفُأداءُاألفةةرادُ
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للوقةةوفُعلةةىُاألسةةاليبُاإلحصةةائيةُالتةةيُيمكةةنُُ،علةةىُأدواتُالبحةةث(ُوااللتةةواء
اسةةةةتخدامهاُلمعالجةةةةةُالبيانةةةةاتُ)إحصةةةةاءُبةةةةاامترىُأمُالبةةةةارامترى(.ُواختبةةةةارُ"ت"ُ
لتبينُالفروقُبينُالذكورُواإلنةاثُفةيُمتغيةراتُالبحةث،ُومعامةلُارتبةاطُبيرسةونُ

ُللوقوفُعلىُالعالقةُبينُالمتغيرات،ُوتحليلُاالنحدارُالمتدرجُللتنبؤ.
ُومناقشتها:النتائجُ

(ُ ُجدول ُفي ُالواردة ُالبيانات ُالخاص1ُتشير ُالوصفي ُاإلحصاء ُإلى )
ُالمالئمة ُاإلحصائية ُاألساليب ُلتبين ُالبحث ُمقياسي ُعلى ُالعينة ُبأداء التيُ،

ُيمكنُاستخدامها
( اإلحصاء الوصفي ألداء عينة البحث على مقياس تنظيم الذات ونمو ما بعد 1جدول )

 الصدمة
الحد  ىالحد األدن المتغير 

 األعلى
 االلتواء ع م

ُمقياس
ُتنظيم
ُالذات

0.14ُ-9ُ24ُ17.07ُ3.07ُُتنظيمُمعرفي
0.008ُ-5ُ20ُ13.32ُ3.43ُُتنظيمُانفعالي
0.14ُ-8ُ20ُ14.83ُ3.05ُُتنظيمُسلوكي

0.37ُ-23ُ64ُ45.23ُ7.93ُُيتنظيمُكل
ُمقياس
ُنمو
ُما
ُبعد

ُالصدمة

0.08ُ-7ُ30ُ20.61ُ5.46ُُاآلخرين
0.66ُ-5ُ25ُ19.61ُ5.19ُُإمكانيات
0.58ُ-4ُ20ُ14.76ُ4.87ُُشخصية

0.58ُ-3ُ15ُ11.35ُ3.24ُُحياة
3ُ15ُ10.54ُ3.85ُ0.46ُُدين
0.43ُ-31ُ105ُ76.88ُ17.57ُُالنمو

ُاألدنىُ ُالحد ُلنا ُيتبين ُالسابق ُالجدول ُفي ُالبياناتُالواردة ُفي وبالنظر
وكذلكُمعاملُااللتواءُألداءُواألعلى،ُوالمتوسطُالحسابيُواالنحرافُالمعياري،ُ
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المفحوصينُعلىُالمقياسينُومكوناتهمُالفرعية،ُوبالنظرُلقيمُمعامالتُااللتواءُ
ُباستخدامُ ُلنا ُيسمح ُالذي ُاألمر ُالصفر؛ ُمن ُقريبة ُنجدها ُالمكونات لجميع

ُ.اإلحصاءُالبارامترىُلإلجابةُعنُأسئلةُالبحث
الذكورُواإلناثُفيُكلُلإلجابةُعنُالسؤالُاألول:ُهلُتوجدُفروقُبينُ

 منُتنظيمُالذاتُونموُماُبعدُالصدمة؟
ُوقدُ ُالمجموعتين، ُبين ُالفروق ُداللة ُعلى ُللوقوف ُ"ت" ُاختبار ِسَب ح 

ُأسفرتُهذهُالخطوةُعنُالنتائجُالتالية:
 ما بعد الصدمة ( الفروق بين الذكور واإلناث في كل من تنظيم الذات ونمو2جدول )

 المؤشرات اإلحصائية
 اتالمتغير 

قيمة  (47إناث ) (36ذكور )
 "ت"

 داللة "ت
ُعُمُعُم

ُتنظيم
ُالذات

ُدالة17،86ُ3،25ُ16،47ُ2،80ُ2،09ُُمعرفي (ُأ
ُبيرُدالة13،97ُ3،43ُ12،83ُ3،39ُ1،51ُُب(ُانفعالي
 بيرُدالة0،07ُ-14،81ُ2،78ُ14،85ُ3،27ُُج(ُسلوكي

 بيرُدالة46،64ُ8،46ُ44،15ُ7،40ُ1،43ُُيد(ُكل
ُنمو
ُما
ُبعد

ُالصدمة

 بيرُدالة21،14ُ5،66ُ20،21ُ5،34ُ0،76ُُ(اآلخرين1
 بيرُدالة20،44ُ4،95ُ18،98ُ5،34ُ1،28ُُ(اإلمكانيات2
 بيرُدالة0،88ُ-14،22ُ5،21ُ15،17ُ4،62ُُ(الشخصية3
 بيرُدالة11،69ُ3،30ُ11،08ُ3،19ُ0،85ُُ(قيمةُالحياة4
(تغيرات5ُ

ُدينية
 بيرُدالة10،53ُ4،26ُ10،55ُ3،54ُ-0،03ُ

 بيرُدالة78،03ُ18،40ُ76،00ُ17،05ُ0،52ُُالدرجةُالكلية
ُفيُالجدولُ) ُالبياناتُالواردة ُأنُ 2وبدراسة ُيتضحُلنا ُفروقُ( هُالُتوجد

ُتنظيمُ ُواإلناثُفيُمتغير ُالذكور ُمتوسطاتُعينتي ُبين ُإحصائية ذاتُداللة
ُالفرعية ُومكوناته ُالمعرفيُ،الذات ُالذات ُتنظيم ُفيُُ،باستثناء ُالفروق وكانت
همُأكثرُتنظيماُللعملياتُالمعرفيةُمنُاإلناث.ُكماُلمُن ُإاتجاهُعينةُالذكور؛ُأيُ
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توجدُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُبينُالعينتينُفيُمتغيرُنموُماُبعدُالصدمة،ُ
ُالنتيجة ُمن ُاألولى ُالجزئية ُتفسير ُتنظيمُُ،ويمكن ُفي ُفروق ُبوجود والخاصة

ُالتراثُ،الذاتُالمعرفي ُأشارُله ُالذكورُفيُضوءُما منُاستخدامُُ،فيُاتجاه
ُ.الذكورُإلستراتيجياتُإعادةُالتقييمُالمعرفيُوالتخطيطُأكثرُمنُاإلناث

،ُوربماُترجعُ(Ongen,2010)ُونجينأوتتفقُهذهُالنتيجةُمعُماُأشارُلهُ
ُالنتيجةُ ُعواملُالتنشئةُاالجتماعيةُالتيُتبثُفيُاالبنُالذكرُمفاهيمإلىُهذه

ُويتصرفونُكرجال،ُُ،وقيمُعليهُأنُيتصرفُبمقتضاها ُأقوياء، مثلُأنُيكونوا
بلُويستخدمُمعهمُأحياناُأساليبُالتعزيزُوالعقابُلتنميةُأساليبُإيجابيةُلديهمُ

ُ ُاإليجابي ُواإللهاء ُبناء، ُبشكل ُالمشكلة ُحل ُفيماُأمُ ُ،(Sharma,2007)مثل ا
وتنظيمُُ،لكليةُلتنظيمُالذاتيتعلقُبعدمُوجودُفروقُبينُالجنسينُفيُالدرجةُا

فيمكنُتفسيرهاُفيُضوءُالنموذجُالثالثيُلزيمرمانُُ؛الذاتُاالنفعاليُوالسلوكي
ناثاُ،)الشخص،ُالسلوك،ُوالبيئة(.ُفأفرادُالعينة يعيشونُفيُبيئةُواحدةُُ،ذكوراُوا 

ُالذيُألقىُ ُذلكُالوباء ُفيروسُكورونا، ُانتشرُفيها ُمحددة وفيُظروفُزمنية
ُمنُالقلق والهلعُلدىُالكثيرينُخاصةُلعدمُالوقوفُعلىُعالجُأوُلقاحُُكثيرا

ُالتباعدُ ُفي ُالمتمثلة ُاالحترازية ُاألساليب ُاتباع ُإال ُاألفراد ُأمام ُيكن ُولم له،
ُوالكمامةُ ُالمعقمات، ُواستخدام ُالمصافحة، ُوعدم ُاالختالط، ُوعدم االجتماعي،

االلتزامُبها،ُولمُوالقفزات،ُوانتقلُاألمرُفيُهذاُالصددُمنُالتوعيةُإلىُضرورةُ
ُاالجتماعيُ ُالتواصل ُوسائل ُاستخدام ُسوى ُالعزلة ُهذه ُفي ُاألفراد ُأمام يكن

سواءُعنُالفيروسُوطرقُالوقايةُمنه،ُأوُعنُالعملُوكيفيةُُ،لتبادلُالمعلومات
ُعلىُ ُالحصول ُكيفية ُأو ُالتعليمية، ُالعملية ُفي ُاألساليبُاإللكترونية استخدام

ُالح ُظل ُفي ُالرئيسية ُفُ االحتياجات ُالذي ُالكامل ُاالختالطُذر ُمن رضُللحد
وانتشارُالفيروس،ُوربماُساعدُالتزامُالجميعُبهذهُاإلجراءاتُاالحترازيةُإلىُعدمُ

ُإظهارُفروقُجوهريةُبينُالذكورُواإلناثُفيُتنظيمُالذات.ُ
كماُيمكنُتفسيرُعدمُظهورُالفروقُبينُالجنسينُفيُتنظيمُالذاتُأيضاُ

ُ ُأوزيجانوفا ُنظرية ُضوء ُبالقلقُُ(Ozhiganova, 2018)في ُللشعور فنظرا
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ُوالنفسيةُ ُاالنفعالية ُحالتهم ُتنظيم ُيحاولون ُاألفراد ُنجد ُالفيروس ُمن والتهديد
الستعادةُتوازنهمُالنفسيُولتحسينُحالتهمُالصحية،ُواتباعُطرقُُ،والفسيولوجية

سواءُلقضاءُالمتطلباتُاألساسيةُ-كتحويلُاالنتباه،ُوالمشيُ؛تعتمدُعلىُذاتهم
ُلهالأل ُخصصت ُالتي ُالساعة ُفي ُالمشي ُرياضة ُلممارسة ُأو وسماعُُ-سرة

إلىُإتباعُأساليبُأكثرُتقدما،ُفضالُعنُتنظيمُُ،الموسيقىُوممارسةُالرياضة
ُالحصولُعلىُ ُمنُخاللها ُالتفاعلُاالجتماعيُالتيُتمكنوا ُعملية ُأثناء ذاتهم

لها،ُوبالمعلوماتُي اُأوُمتلقُامُ صورهاُسواءُكانُمقدُ ُجميعالمساندةُاالجتماعيةُب
ومنعهاُمنُُ،أوُماديةُوبيرها،ُوعلىُالمستوىُالنفسيُكانُهناكُضبطُللذات

ظهارُقوةُُيالقيامُبسلوكياتُيمكنُإرجاءها،ُومراقبةُالذاتُوتنميةُالوع بها،ُوا 
اإلرادةُوشحذُالطاقةُوالقيامُبجهودُإراديةُلتحقيقُأهدافُمعينةُيمكنُتحقيقهاُ

سهمُالمستوىُالروحانيُفيُوجودُإحساسُبتنظيمُفيُالحدودُالمتاحة،ُوكذلكُأ
ُلجوءُُ،الذات ُإلى ُفيروسُكورونا ُأدى ُفقد ُالجنسين، ُبين ُفروق ُوجود وعدم

خاصةُأنُالتطبيقُكانُفيُنهايةُشعبانُُ،الكثيرُإلىُالدينُوالممارساتُالدينية
ُوبدايةُذيُالقعدة.ُ

ُإلى ُالجنسين ُبين ُالذات ُتنظيم ُفي ُأيضا ُالفروق ُعدم ُتفسير ُويمكن
ُلمرحلةُعمريةُواحدة ُأيُمرحلةُُ؛انتمائهم فالغالبيةُالعظمىُفيُمرحلةُالرشد،

يكونُلديهمُأبناءُفيُمرحلةُالطفولةُوالمراهقة،ُوِمنَُثم ُعليهمُأنُيكونواُمصدراُ
للمعلوماتُواألمان.ُوهيُأمورُتجعلهمُينظمونُأنفسهمُليتجنبواُاآلثارُالسلبيةُ

حيةُأخرىُتمُالتطبيقُوأفرادُالعينةُجميعهمُومنُناُ،علىُأبنائهم،ُهذاُمنُناحية
ُالنتائج ظهار ُوا  ُ)االمتحانات، ُواحدة ُمهنية ُضغوطا ُأنُ…يواجهون ُوعليهم )

ُينظمواُأنفسهمُليواجهوهاُبنجاح.
فاألمرُلمُيحسمُبعدُإذُُ؛وعنُمدىُاتساقُالنتيجةُمعُالدراساتُالسابقة

الُوالمراهقينُإلىُأشارتُالغالبيةُالعظمىُمنُدراساتُتنظيمُالذاتُلدىُاألطف
اُفيُمرحلةُنتائجُمتسقةُفيماُيتعلقُبالفروقُبينُالجنسينُفيُتنظيمُالذات،ُأمُ 

ُُ(Hosseini-Kamkary& Morton, 2014)ُ.الرشدُفجاءتُبنتائجُمختلطة
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ُ؛اُفيماُيتعلقُبعدمُوجودُفروقُبينُالجنسينُفيُنموُماُبعدُالصدمةأمُ 
ُ ُنموذج ُضوء ُفي ُالنتيجة ُهذه ُتفسير ُلتيدشىُفيمكن ُالصدمة ُبعد ُما نمو

ُللحدثُُ؛(Tedeschi& Calhoun, 2004)ُوكالهون ُالعينة ُأفراد ُتعرض فعند
ُأنُ ُالصدمي ُعلى دراكه ُوا  ُكورونا( ُسواءُ)فيروس ُوالخوف ُللتهديد ُمثير ه

واجترارُمثلُُباإلصابةُأوُنقلُوانتقالُالعدوى،ُووصمةُاإلصابةُوالموتُبه...
ُا ُووصول ُاالقتحامية، ُاألفكار ُهذه ُألفراد ُمحاوالتُإلى ُمع ُالكرب ُمن درجة

ُالحياة،ُ ُعلى ُللحفاظ ُالفسيولوجية ُاالستجابات ُفيُشدة ُالذاتُوالتحكم لضبط
ومعُنجاحُأولىُهذهُالمحاوالتُيتحولُاجترارُالفردُإلىُاجترارُمتأنُومدروس؛ُ

ُورُ  ُالحدثُالصدمي، ُفي ُتفكيره ُالفرد ُيعيد ُالموقفُفإن هُإذ ُلخطورة ُإدراكه بم
حثُعنُإيجابياتُالموقفُمثلُأنهُسمحُباستعادةُالحياةُاالجتماعيةُيحاولُالب

بينُأفرادُاألسرة،ُوروحُالتعاونُبيرُالمباشرُبينُاألفراد،ُواكتشافُاستراتيجياتُ
ُبساطتهاُ ُوربم ُالفيروس، ُمع ُاإلجراءاتُاالحترازية ُتمثلتُفي ُللتعامل جديدة

ُا ُبعضُأهدافهم، نجاز ُوا  ُللتعايش ُاألفراد ُمكنت ُلهمُفإن ها ُأعطى ُالذي ألمر
تُالجائحةُمرُ إذُُ؛بالقوةُالشخصية،ُباإلضافةُإلىُنموُالجانبُالروحانيُاشعوُر

ُعلىُبعضُالشهورُالهجريةُالمرتبطةُبالعبادات.
ُالعينة ُمنُشكُأنُأفراد ُاألحداثُُ،بغضُالنظرُعنُالنوعُ،وما عاشوا

والمتخصصينُ،ُوتعايشواُمعها،ُوبدأُيظهرُإسهامُأعضاءُهيئةُالتدريسُهانفس
ُومؤتمراتُ ُبل ُوندوات ُورشُعمل ُوعقد ُالطمأنة، ُأو ُالنصيحة، ُبتقديم سواء
ُبعدُ ُما ُمؤشراتُلنمو ُجميعها ُوتعد ُاالجتماعي، ُالتواصل ُبرامج ُعبر عالمية

ناثا.ُويمكنُتفسيرهاُأيضاُُ،الصدمة ظهرتُلدىُأعضاءُهيئةُالتدريسُذكوراُوا 
ُ ُله ُأشار ُما ُضوء ُالتعليمRussell, White& White, 2006ُُفي ُارتباط من

ُ ُإذ ُالصدمة، ُبعد ُما ُبنمو ُتحفزُصيابةُُنُ إوالمهنة ُوالقراءة المهاراتُاللفظية
ُبالوجود ُالمتعلقة ُُ،األسئلة ُعنها ُاإلجابة ُمحاولة ُعن  :through)فضال

Teixeira& Pereira, 2013)،ُُكماُأنُالدورُالمهنيُلعضوُهيئةُالتدريسُيؤهله
ُالتعاملُمعها،ُفضالُعنُتوقيتُللتعاملُمعُاألزماتُوتوجيهُاآل خرينُلكيفية
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ُالفيروسُواستمراُر ُانتشار ُبعد،ُهبداية ُعن ُالتعليمية ُالعملية ُمتابعة ُوضرورة ،
ربمُماُيشعرونُبهُمنُتهديد،ُولعلُُ،وعقدُاالمتحاناتُوانتهاءُالعامُالدراسي

هذاُماُجعلُالفروقُبينُأعضاءُهيئةُالتدريسُالذكورُواإلناثُلمُتظهرُبشكلُ
ُإحصائيا.دالُ

ُبعدُ ُما ُنمو ُبين ُالعالقة ُواتجاه ُقوة ُما ُالثاني ُالسؤال ُعن ولإلجابة
 الصدمةُواستراتيجيةُتنظيمُالذات؟

ُالدراسة ُمتغيرات ُفي ُالمجموعتين ُبين ُفروق ُوجود ُلعدم ُتمُُ؛نظرا فقد
ُبينُدرجاتُ ُارتباطُبيرسون ُوحسابُمعامل ُواحدة، ُكمجموعة التعاملُمعهما

(ُإلىُماُأسفر3ُة،ُوتشيرُالنتائجُالواردةُفيُجدولُ)األفرادُعلىُمقياسيُالدراس
ُعنهُهذاُاإلجراءُمنُنتائج

( معامل االرتباط بين درجة نمو ما بعد الصدمة وتنظيم الذات 3جدول )
 (83بمكوناته المتباينة )ن= 

ُتنظيمُالذات
ُنموُما

ُبعدُالصدمة

ُيالكلُالسلوكيُاالنفعاليُالمعرفي

0.14ُ0.18ُ0.22**ُ0.21**ُ

0،05ُُ*ُقيمةُ"ر"ُدالةُعندُ
ُفيُجدولُ) ُإلىُأنُ 3وتشيرُالنتائجُالواردة ُارتباطُإيجابيُدالُ( ُيوجد ه

ُالصدمة ُبعد ُما ُنمو ُبين ُوالدرجةُُ،إحصائيا ُالذاتُالسلوكي ُتنظيم ُمن وكل
الكليةُلتنظيمُالذات،ُويمكنُتفسيرُهذهُالنتيجةُأيضاُفيُضوءُنموذجُتيدشىُ

ُال ُالنظرية ُوالنماذج ُالنموذجُوكالهون، ُنموذج ُخاصة ُالذات، ُلتنظيم مفسرة
نُوقوعُالحدثُإإذُُ(Ozhiganova,2018)الثالثيُلزيمرمان،ُونظريةُأوزيجانوفاُ
ُتق ُإعادة ُمن ُيعقبه ُوما ُاحتياطاتُيالصدمي، ُاتباع ُوتأكيد ُللموقف، ُالفرد يم

رجا ُةهُألهدافُمعينئسلوكيةُبعينها،ُوضبطُالذاتُوتحكمُالفردُفيُسلوكه،ُوا 
ُ؛وتغيرُأولوياته،ُوتفاعلهُالبناءُمعُاآلخرينُفيُالحدودُالمسموحُبهاُعنُبعد

ُفيُ ُوتغيراتُإيجابية ُنمو ُوصاحبه ُسلوكه، ُتنظيم ُعلى ُالفرد ُساعد ُهذا فكل
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ُحياةُالفرد.
تبينُلهمُأنُإذُُ(Mezuk et al., 2017)وتتسقُهذهُالنتيجةُمعُماُوجدهُ

ُالري ُوممارسة ُاالجتماعية ُوالمساندة ُ-اضةالصالة ُنمو ُتتضمن ُ-سلوكيات
ُلمواجه ُكاستراتيجيات ُكيفيةُُةتعمل ُعلى ُالسلوكيات ُهذه ُتؤثر ُإذ الضغوط،
ُتعملُعلىُتنظيمُالذات.ُومنُالمتوقعُأنُُ،استجابةُأجسامناُللضغوط وِمنَُثم 

ُتبادلية ُعالقة ُالصدمة ُبعد ُما ُونمو ُالذات ُتنظيم ُبين ُكلُُ؛العالقة ُيؤثر إذ
ُمنهماُفيُاآلخرُويتأثرُبه.

ُبنموُ ُالذاتُالمنبئة ُإستراتيجياتُتنظيم ُما ولإلجابةُعنُالسؤالُالثالث:
 ماُبعدُالصدمةُلدىُعينةُالبحث؟

ُتحليلُاالنحدارُالمتدرجُللوقوفُعلىُاستراتيجياتُالذاتُالمنبئةُ أ ْجِرَي
ُأسفرتُ ُإلىُما ُبعدُالصدمةُلدىُعينةُالبحث،ُوتشيرُالنتائجُالواردة بنموُما

ُتائجعنهُهذهُالخطوةُمنُن
( تحليل االنحدار المتدرج باعتبار استراتيجيات الذات متغيرات 4جدول )

 منبئة، ونمو ما بعد الصدمة متغير تابع
المتغير  النموذج

 ئالمنب
المع2ر 2ر ر

 دلة
B ت  ف  

تنظيم1ُُ
الذاتُ
،0ُالسلوكي

22
ُ0،

04
9

ُ0،
03
7

ُ

0،
22

ُ4،
19

ُ
،2ُدالة
05

ُ
ُدالة

إلةىُأنُتنظةيمُالةذاتُالسةلوكيُهةوُ(4ُتشيرُالبياناتُالواردةُفيُالجةدولُ)
الوحيدُبنموُماُبعدُصدمةُجائحةُكورونةا،ُوهةيُنتيجةةُتشةيرُإلةىُأهميةةُُئالمنب

الذيُاعتمةدُعلةىُالوقايةةُمةنُ،ُاإلجراءُاألساسيُالذيُاتبعُفيُجميعُدولُالعالم
اإلصةةةابةُباتبةةةاعُسةةةلوكياتُصةةةحيةُمعينةةةةُتتمثةةةلُفةةةيُارتةةةداءُالكمامةةةات،ُوبسةةةلُ

تركُمسافاتُبينُاألفةراد...ُوبإتبةاعُاألفةرادُلهةذهُاإلجةراءاتُيدي،ُوتعقيمها،ُُواأل
لشةعورُبةالتنظيمُاالنفعةاليُ)فةانخفضُإلةىُامعُعةدمُانتقةالُالعةدوىُلهةمُأدىُبهةمُ
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مةهُللموقةفُأوُي)فبدأُيعيدُتقيُنسبياُالشعورُبالتهديدُوالخوفُوالقلق..(ُوالمعرفي
سواءُُ،حياةُالفردُالذيُترتبُعليهُحدوثُتغيراتُإيجابيةُفيُ،الحدثُالصدمي(

الحيةةةاة،ُوتغيةةةرُأولوياتةةةه،ُوتغيةةةراتُفةةةيُُةأوُإدراكةةةهُلقيمةةةُ،فةةةيُعالقتةةةهُبةةةاآلخرين
ومعُإدراكُالفردُلهذهُالتغيراتُيستمرُفيُُالروحانياتُوالشعورُبالقوةُالشخصية.

وتجنةةبُُ،لنتةةائجُمربوبةةةُيإذُيقةةومُالفةةردُبالسةةلوكياتُالتةةيُتةةؤدُ؛هةةذهُالسةةلوكيات
 ,Hosseini-Kamar& Morton)تائجُبيرُمربوبُفيهاُلنُيالسلوكياتُالتيُتؤد

2014).ُ
 ,Aflakseir& M anafi)وتختلفُنتائجُالدراسةُالراهنةُمعُماُتوصلُلهُ

ُالتفكيرُبشكلُإيجابيُينبئانُإذُُ(2018 عادة ُالتقييمُالمعرفيُوا  ُأنُإعادة وجدا
ُالحدثُ ُتباين ُإلى ُالنتائج ُفي ُاالختالف ُيرجع ُوقد ُالصدمة، ُبعد ُما بنمو

ُطريقُإذُ؛صدميال ُواختالف ُالمتعدد، ُالتصلب ُمرضى ُمن ُعينتهما ُةكانت
هُاقتصرُعلىُبحثُاستراتيجياتُالتنظيمُالتعاملُمعه،ُواختالفُالعينة،ُكماُأنُ 

ُكماُهوُالحالُفيُالبحثُالراهن.ُ،وليسُتنظيمُالذاتُبوجهُعامُ،االنفعالي
ُاخلالصة:

اقترحهُتيدشىُوكالهان،ُتدعمُنتائجُالبحثُالراهنُالنموذجُالنظريُالذيُ
ولكنُسرعانُماُُ،منُأنُالمرورُبالحدثُالسلبيُقدُيترتبُعليهُالشعورُبالكرب

ُللحدثُالصدمي ُتقيمه ُالفرد ُفيحدثُلديهُُ،يعيد ُمنُإيجابيات، ُبه وينظرُلما
ُويزدادُ ُفيُالحياة، ُوأهدافه ُويغيرُمنُأولوياته ُفيُالشخصية، تغيراتُإيجابية

هذهُالتغيراتُتتوقفُعلىُعددُمنُالمحدداتُُاحثةُأنُ وترىُالبُالوازعُالديني...
ُخاصةُ ُوالشخصية ُلألمور، ُوتقيمه ُإدراكه ُوكيفية ُالتفكير، ُ)أساليب النفسية

والديموجرافيةُ)كالعمر،ُوالنوع،ُوالمهنة،ُوالحالةُُ،التفاؤلُوالعصابيةُوالتدين..(
ُالقلب...(ُ،االجتماعية،( ُالسكر، ُبالضغط، ُ)كاإلصابة تعدُُوهيُ،والصحية

ُعواملُجديرةُبالدراسةُفيُأبحاثُمستقبلية.
ُ
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ُحدودُالدراسة:

 حجمُالعينةُوطبيعتهاُوطبيعةُالمهنةُالتيُتشغلها.
ُكورونا( ُ)فيروس ُالصدمي ُاستخدامُُ؛الحدث ُيفضل ُكان َُثم  وِمن

ُالصدمي ُالحدث ُلشدة ُوتحديد ُطولية، ُبعدُُ،تصميمات ُما ُنمو ولمظاهر
الصدمةُعبرُالمراحلُالمتباينةُللحدثُالصدميُفيُأوله،ُوفيُمرحلةُالتعايش،ُ

ُوبعدُانتهاءُالحدث.
ُ

ُ  
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ُاملراجعُالعربية:

(.ُعالقةُالكفاءةُاالنفعاليةُبتنظيمُالذاتُلدى2018ُ).مالُإسماعيلُآحسين،ُ
ُ،(31)مجلة كلية التربية، الجامعة المستنصرية، عطلبةُالجامعة.ُ

531-ُ580. 
(.ُالتنظيمُالذاتيُلدىُأعضاءُهيئة2018ُ).عبدُالهادي،ُسامرُعدنانُشوقيُ
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