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Emotion regulation as mediator variable between 

attachment styles and psychological happiness 

among university students. 

Ahmed Ali Teleb1 

 Abstract: 

 

The present study aimed to: (1) investigate the mediating role 

of Emotion Regulation in correlational relationship between 

attachment styles and psychological happiness, (2) explore the 

differences between males and females in Emotion Regulation. 

Participants were 140 undergraduate students from The New Valley 

faculty of education in Assiut university (77 males, 63 females, 

Mage= 21.14 ± 1.6) completed the following tools: The Emotion 

Regulation Questionnaire (Gross & John, 2003; translated by the 

researcher), Attachment Styles Questionnaire (prepared by the 

researcher), and Happiness Inventory (translated by Abdel-khalek). 

The results of the study showed that: (1) there were no significant 

statistical differences between males and females in emotion 

regulation. (2) there was an indirect effect of attachment styles 

(through Emotion regulation as a mediator variable) on 

psychological happiness, (3) there was no direct effect of attachment 

styles on psychological happiness ,The results were discussed in the 

light of literature and previous studies.   

Key words: emotion regulation, attachment styles, psychological 

happiness, mediator variable. 

 

                                                 
1Associate Professor  of Mental health. Psychology  Department, The New 

Valley Faculty of Education, Assiut University,  



 

 

 مقدمة
المععنادنشاطدا حنايتع  د مصددالتن المعجتعد اعداالاعدنا افردالُّا ُاإذاناملي دنشالنااددنا   اُتعدّ 

ادولابالمجنععد ام نمب .او اللمعختلف ،اويولجهواالمضغوطاولأليّلثالمي نت  الما ااولنيبن ن 
  اادول افاناد اافادا،تعدّّشالمعصدنّا اعُااتعاضدواامضدغوط اي اإذااابق د افردالّالمعجتعد  ات اابععزل ا

وردددد اعختلددددتالمعجددددنت ااددددول افانادددد اردددد المعاددددزلافواا.فوالجتعنت دددد افواعنّ دددد افوافانّ ع دددد 
ع،المعّاادد افواعول ددتاعجتعع دد اعختلفدد ،او صددنيتهنالافعددنت اعتبنيادد اعددااييددثالمطددّشاولماددوا

مارهااث ماوع اهماياتعوااإمىاعايل المعالهق المت اتتاماتتقلبنتهمالمعزلج  اولتافعنم  .اخنص اوفا ا
دار اينج  ا ّلاتهع  دعنا اإمىالمتيكمار الافعنتتهمالمانمب اول  عتهماضدعااادال  اانابطدك  اناوتاظ عه 

اجنزاناتلىاتولرقهمالمافا  اوتولرقهمالمافا اولتجتعنت ،اوياعكساإيجنت  ا ا.لألانّ ع اهمول 
لدىاينولالما  اشات ا ُاالمفاُّااولجه المعتا  اتلىالتافعنل،ارإا اعُالمو بقحناتاتالتيج ن ا

ناويتعنعد اععهدنامتيقيد اناويدّياه اعطنتاهاولافعنتتهالمالت  اتوت ،او يدنولالمتخفيدتاعداايدّته ا
1ىا"تتاظ مالتافعنل"اع انا ُافهّلره،اوهواع ا ا.

هالمععل دن المتدد اادمثااعدداا"تاظدد مالتافعدنل"اب ا ددا(Gross, 2008)وُ عدا  اجداوسا
دداردد خالمهددنا ااددنااولجددهاعصددنتباردد اإذاإن،اعطددنتاان،اوكيددتااولجددهاهددذهالمعطددنتااواعتددااتاه 

لموصولاإميهن،اكعنايتضعاالمعّيّاعااهذهالمععل ن اخفض،افوالميفنظاتلدى،افوازيدنّشاوليدّا
افوافاثااعااعظنهاالتافعنل.

هاعدددّااولاددد ايتضدددعااجع ددد اب ا دددا(Thompson, 2011)اتوعبادددواااكعدددناُ عا  رددده
2لمععل ن المّلخل  اولمخناج  المعائوم اتاالمعال ب  ،اوتعدّي التادتجنبن التافعنم د ا3،اولمتقيد م

.ا المطّيّشاعاهناولمعم ت ،اوذمكابغاضاتيقي افهّل المفّا
ر اظهوااعفهدوما"تاظد مالتافعدنل"ارد اعجدنلاا(Gross)اوياج المفض اإمىاجاوس

نا ّعدهاعددااوجهد ااظدااتلدمالمددافسام(،اوذمدكاتادّع ا1990يدثالمافاد األولاعداشارد اتددنما لمب
ل ّح  ,Brans, Koval)لادتخّلماتاظد مالتافعدنلامتعدّي اّيانع دن التافعدنلاالتجتعدنت ،اعمكد

Verduyn, Lim& Kuppens, 2013).ا
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ولاددتخّمالمبددنيثوااوتلعددن المددافساعصدد لناتاظدد مالتافعددنلاردد اّالاددنتهماوبيددوثهما
1بعادددع ن اعختلفددد ،اعاهدددنفاضدددب التافعدددنل 2،اوتددد ثياالتافعدددنل ّلاشالتافعدددنل 3،اول  ،اوعددداهماعددداا

 (.2015لتتتاهااع ،افواينم اتتغيااعااو  اآلخاا لمضب ،اوطلت ،ا
 &Gross)اجددداوساوتوعبادددواا،اوا(Gross, 2008)و طددديااكددد اعدددااجددداوسا

Thompson, 2007)اعوضددوتحناتلدىالمدا ماعداافااعوضدوعاتاظد مالتاا،هإمدىافا دا فعدنلاُ عدّم
ارد الماداول الألخيدداش لارد اتلدمالمدافس،اويظدد اعوضدوعا"تاظد مالتافعدنل"ابنهتعددنم اكتيدا  ّح ا جّيد

تعد اّالادتهاتادّاّالاد المع كنازعدن المافاد  اإذاهاكنااعيدواالمتاكيدزارد اّالادن اعبكداش،اا اإر
 Freud, 1926/1959 اولمضغوطاوعولجهتهنا،)Lazarus, 1966 اولمتعل ا،)Bowlby, 

ا(.اMischel, Shoda& Rodriguez, 1989(،اولمتاظ مالمذلت ا 1969
شااعنذجااظاي امعينوم المت صدي امعفهدوما"تاظد ما  ّ كعنافاهايوجّار المتالثالمافا ات 

 &Thayer, Newman)اتدددنيا،اايوعدددنا،اوعكاليددداالتافعدددنل"اوتفادددياه،اوعاهدددنفااعدددوذج
McClain, 1994)يد ا،اواعدوذج ،ا(Parkinson& Totterdell, 1999)ابناكياادوااوتوتيّا
اا.(Koole, 2009)،اواعددوذجاكددولا(Larsen, 2000)واعددوذجاتااددياا وعدد اذمددك،اُ عددّم

(اواق يددُهاجدداوساGross, 1998a ; 1998bاعدوذجاتاظدد مالتافعددنلالمدذ ا ّعددهاجدداوسا 
فاثاالماعنذجالاتخّلعحناتلىاا نقاولا ايتىاا(Gross& Thompson, 2007)وتوعباواا
ُ عي ددزالماعددوذجاتددديااخعددساتعل ددن امتاظددد مالتافعددنلاتلددىافادددنسالمبعددّالمزعادد المدددذ الآلا.اوا

 ُ طيااإمىاو  ايّوثاك اتعل  .
ا(Gross& Thompson, 2007)اجداوساوتوعبادواااوياكدزالماعدوذجالمدذ ا ّعده

اتلىاخعساتعل ن اّيانع  اتصتاتاظ مالتافعنل،اوه ف
4(الخت ددناالمعو ددت1 الا،او طددياُا ت تددالبافواتجاددباعو ددتالافعددنم اذ اصددل .اإمددىالخت ددناالمفددّا

اتجابافواركالتاتبنطابعو تالافعنم اوثي المصل ابنمعوضوع،ارإا ا ها قل اعداارإذلالختناالمفّا
الت تدالبافوالمتعنعد اعد المعو ددتا اعدااذمدك،اردإذلالختدناالمفدّا ليتعدنلاعولجهد التافعدنل.اوادّتح
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ددداهايزيدددُّالتافعدددنم اوثيددد المصدددل ابنمعوضدددوع،ارإا ددد  ,Gross)االيتعدددنلاعولجهددد التافعدددنلاع 
1998b).ا

1(اتعّي المعو ت2 ىا غيدااعدااتد ثياها لم ت ع د (املعو دتايت دالمتيئد المعنّ د اإمىاتغييااطياُا،ا ُا
ا.) ,2007Gross& Thompson(لتافعنم ا

،او طدديااإمددىالمتدد ثيااردد التاددتجنب التافعنم دد اتدداا ايدد ا2(التاتطددناافوالمتوزيدد التاتبددنه 3
ددإتددنّشا اتجددنهالمعو ددتالمعيددّّ،اوع  اام اااث ددتوج ددهالاتبددنهالمفددّا رددإاالمتوزيدد التاتبددنه ا عددّاتيددو الح

ا.(Gross, 2008)ّلخل حناتخت ناالمعو تا
املعو دددتايت ددد3(المتغييددداالمععارددد 4 ىا غيدددااعدددااععادددنها،ا طددديااإمدددىاتغييدددااك ف ددد اتقيددد مالمفدددّا

ا.(Gross, 1998b)لتافعنم ا
4(اتعّي التاتجنب 5 مىالمت ثياار التاتجنبن المفايوموج  ،اولمتجايت  افوالمادلوك  ا،ا طيااإ

علددددىااددددتي المعثددددنل،اااعدددددناتاددددتخّمالمتعددددنايااولتاددددتاخن امتقليدددد المجولادددددبابنطددددا.ار اعُاابطددددك  ا
ا.ا(Gross, 2008)لمفايوموج  اولمتجايت  امالافعنت المالت  ا

ددد وذجاتاظددد مالتافعدددنل،ااعددداتادددنعلتياابطددد ا اق تددديااعُااُاانايابغددد الألخدددذارددد التتتبدددنا اكع 
هذلالماعوذجاُ عي زاتيااخعدساتعل دن امتاظد مالتافعدنل،اااافا اع االىالما م اهات اا اإلألومىفا انوهع ا
عل دن ا،ا عكداالتتبدناالمع اععياد  االىااتي المعثنل،اوأل دالض ابعضهنا كواافاثااطيوتحن.اوت ااإا ار

5"لألاددبق  لألاادد الألومددىامتاظدد مالتافعددنلا"تاكددزاتلددىا تيددّثا تدد افااإذان،ا ف دد ايددّوثه اردد اكا
تددّم المتقي عددن اإمددىالاددتجنبن الافعنم دد اكنعلدد .المثنا دد فالمععل دد الألخيدداشاعددااتعل ددن اتاظدد ما

6هددددنا"تاكدددزاتلدددىالمععل دددن "لتافعدددنلا عكددداالتتبدددناافا ا يدددّثابعدددّاصدددّواالتاددددتجنب ا،المتدددد ات ا
(Gross& Thompson, 2007).ا

ا(Gross& Thompson, 2007)اجداوس،اوتوعبادواا(ااعدوذجا1ويوضدناطدك ا 
اذ ايتضعاالمععل ن المخعسالمُعطنااإميهناانبقحن.لتافعنل،اولم اااظ م ا ات ار ا

                                                 
1 Situation Modification 
2 Attentional Deployment 
3 Cognitive Change 
4 Response Modulation 
5 Antecedent-Focused 
6 Response-Focused 



 

  

ا
اعددداالمّالادددن المادددنبق اكعتغيدددا ااواظددداحلاألهع ددد اتاظددد مالتافعدددنل،ارقدددّاتانومتدددهالمعّيدددُّا

دددت دداوادد   ا لمتددد ااوادد   ااانومتددهاكعتغيددا ااافعثلدد اتلددكالمّالاددن المتددد ات اياالمعتغيددال المافادد  ،اوع 
 ,Fergus& Bardeen)تانومددد المعال ددد اتددديافالمادددعنّشالمافاددد  اولألتدددالضالتاتئنت ددد ا

ا،افاعددنطُا(Paulus, Vujanovic& Wardle, 2016)،المقلدد اولاددتخّلمالمايددولا(2016
 ,Guzmán-González)لمتعلدددد اولمعاددددتالمتددددّا اردددد المعال دددد الميع ع دددد اعدددد المطددددايكا

Lafontaine& Levesque, 2016)لمادددددوماولمعال ددددددن التجتعنت دددددد ااطددددددكال ،اعُا
(Tavernier& Willoughby, 2015)افاعددنطالمتعلدد اولم قظدد المعقل دد ا،(Pepping, 

Davis& O’Donovan, 2013; 2015)المضددددغوطالمافادددد  اولمارنهدددد المذلت دددد ا،
(Extremera& Rey, 2015)افاعدنطالمتعلد اولمعداضالمافاد ا،(Matyja, 2014)افاعدنطا،

 ,Jones, Brett, Ehrlich, Lejuez& Cassidy)نتاالمادنمب المتعلد اولتادتجنب املعطد
،افاعدنطالمتعلد اولألتدالضا(Jun& Yusuke, 2013)،التاتئدنباولمضدغوطالمافاد  ا(2014

،ا(Malik, Wells& Wittkowski, 2015; Kullik& Petermann, 2013)لتاتئنت د ا
 ,De Castella, Goldin)لمععتقّل المطخص  اوك اعافالمارنه المذلت  اولمضغوطالمافا  ا

Jazaieri, Ziv, Dweck& Gross, 2013)المتعل الآلعااولمطدفق ابنمدذل اا،(Panfile& 
Laible, 2012).ا

داو ّازلّاعداافهع د اعتغيداا"تاظد مالتافعدنل" تعد اإذااالمفئدن  اّالادتهامدّاالمعّيدّاع 
 ,Oshri, Sutton, Clay-Warner& Miller)لأل فدنلالمُعادن اععدنعلتهماّالادتهامدّافا

 ,Zhang, Chen, Ran& Ma)،اوكبدناالماداا(2017 تدالم،او البالمجنعع اا،(2015
-Abubakar, Alonso)هقيااذو التيت نجدددددددددددن المخنصددددددددددد اولمعدددددددددددنّييااالالمُعددددددددددد،اوا(2016

Arbiol, Van de Vijver, Murugami, Mazrui& Arasa, 2013)اولألعهددن ا،

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886914005170
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886914005170


 

 

(Chung& Choi, 2014)اولألزولجا،(Zimmer-Gembeck& Ducat, 2010)ا،
اضدددىاوع ا،ا(Kafetsios, Athanasiadou& Dimou, 2014)ااولمعامواددديولمقدددنّشا

 ,Gillanders)اضىالمغاي المُالو ا،اوع ا(Peh, Kua& Mahendran, 2016)لماا ناا
Wild, Deighan& Gillanders, 2008)،وعادتخّع المعنايجولادناا(O’Neill, 2015)ا،

ا.(Zdrenka, Yogeeswaran, Stronge& Sibley, 2015)ألتالقاعختلف اااتعياولمعُا
اانومد  ات ات الم االألجات   اا المتيئ  المّالان ار ااااوراش اع االىالما م اهات اتضنافا اي اات  اوععناا ا

هاتاددنّاتاددوااإا ددرختلفدد ،اتددياالمعتغيددال المافادد  المعُااردد المعال دد  ااوادد   ااتاظدد مالتافعددنلاكعتغيددا ا
 المعال د ار داواد   اااظ مالتافعنلاكعتغيدا ات اتانوم ات الم اانار عنايتعل ابنمّالان  ااات  ااهانكااّاشحا

ثاإتاتلىاّالا اكنايعنااورياجياهدوتسامما عثاالمبنيإذاتياافاعنطالمتعل اولماعنّشالمافا  ،ا
(Karreman& Vingerhoets, 2012)افرضدد  ااهددم ار اإمددىااتدد اهددّر اإمددىالموصددول ا،اولم ا

دالمتعل  ااتياافاعنط ااملعال   ا متاظد ماالمعيتعد  االمواد   االمدّوا ااااخداللالختبدنا اولماعنّشالمافا  ،اع 
المافا .ا التافعنلاولمصعّو

بنطددداحلافتددداضالمبنيدددثافااهادددنكاتددد ثياحلاعُا ُا،اادددنبق لمّالادددن اولمبيدددوثالماورددد اضدددو  ا
ولآلعددناا فاعددنطالمتعلدد (اردد ااتدد اتتاددمابنمثقدد  اعدد الآلخددايا،اولم اااتب اتهددنالمفدداُّاتدد اي ددلم اامل ايقدد  ا
داهاولافعنتتهالمانتج اتاالأليدّلثالمضدن   ابطدك  ااظ ماعطنتا اوت ااهاتلىاعولجه  ا ّات ا اي ن اص 

ات ددد تاظددد مالتافعدددنل(،اكعدددنافااهدددذهالم اعكساوتدددمثاابطدددك اولضدددنارددد اينمتدددهاقدددّاشامدددّاالمفدددّا
دداجعلددها طددعاُاوت ا،التافعنم دد  ناولتات ددنواولتاددتعتنعاولمتفددنملاولألعدد اردد اي نتددها لماددعنّشابنماض 

ااتدددياافاعدددنط ااواددد   اانيدددثا فتددداضافااتاظددد مالتافعدددنلامددهاّوا المب ااا اإلمافادد  ( اف ا تعلددد المفدددّا
اواعنّتهالمافا  .ا
دد قددّالختلفدد الألّت ددن اردد اياالمجاادديااردد اتاظدد مالتافعددنل،ار ات ددافاوق انايتعلدد ابددنمور ع 

االمذكواار المقّاشاتلىالمتعتيااع ااُ عتقّافاالنانثافاثالمجاايا اإذالنطناشاإمىالمفاوقاتياا
ددد دددنارددد المتعتيدددا اتددداالادددتجنبنتهمالتافعنم ددد ،اتياع  دددانالمدددذكواافاثددداا ععح لااالافعدددنتتهم.اوات  لادددتانّح

لتجتعنت ددددد اتددددياالمجااددددديا،ارددددإاالألوتّالمدددددذكواا كواددددوااف ددددد اتعتيدددداحلاتدددددااماظايدددد المتاطددددئ ا
المفعددد المتددد ا قدددّعهنالمولمدددّلاافوالمععلعدددواافوالألصدددّ ن ا ّو لافعدددنتتهماعددداالمتادددن ،ابادددتباّا

شافوالمعن فد  ،ا(Eisenberg, Cumberland& Sprinrad, 1998)اتادّعناُ ظهداواالمعدّو
او عع د ،ارد ايديااُيتو د اعداالمعدافشافااوعاالمعتو  افاا كواالمدذكواافاثدااتقال ا د اولادتقالتح

وتلددىالماقدد ضاعددااذمددك اا(.Fabes& Martin, 1991تاددوااتن ف دد اويانادد اوععتدداشا 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Peh,+Chao+Xu/$N?accountid=142908
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Peh,+Chao+Xu/$N?accountid=142908
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Mahendran,+Rathi/$N?accountid=142908


 

  

ف د اعداالنادنثااجهدّ ااعضالمّالان المت اُتطيااإمىافاالمذكواا ّا يتنجوااإمدىاتدذل ارهانكاب ا
ددن،اإتافاالألّت ددن افاثددافعلددوااذمددكابطددك  اهددما  المتقيدد مالمععاردد األا انتددنّشا اا ايزيدد اوف دد اتعقح

فااا(Gross& John, 2003) عتقددّاجدداوس،اوجددوااإذاتطدديااإمددىا صددوااهددذهالمفكدداش ا
شافواصغياش. التختالرن اتياالمجااياار اإتنّشالمتقي مالمععار اتنّشحا يااعوجّو

اتلدما-اّاشالمّالان المعاا  اور اضو اعناات ،اور اضو  ا امتد ل-لمبنيدثر ايّّو
اتداالخدتال ااتدنئدالألّت دن اولمّالادن المادنبق ار م اعوضوعالمّالاد المينم د ،ار اتانوا ناع دضدالح

م ابيث د المّالا المينم  اعناه اإتاعينوااياالمجااياار اتاظ ماتافعنل،ارإا ات اايتعل ابنمفاوق ا
ددت ددا المعال دد  ار دداوادد   اامّالادد اتاظدد مالتافعددنلاكعتغيددا ا   امددّااعنّشالمافاددياافاعددنطالمتعلدد اولما 
دددا دددالبالمجنععددد ،ابننضدددنر  ا لمينم ددد انت دددن اام ددد افرضددد املفددداوقاتدددياااع المّالاددد  اإمدددىاا 
المجااياار اتاظ مالتافعنل.

 الدراسة: مشكلة  
عكددااصدد ن  اعطددكل المّالادد اعددناتددماتاضددهاعدداافّت ددن اول  ددناااظددا ،ا ُاا اضددو  ار دد

يااتددردد المعال دد ااوادد   ااّوا ا ا كددواامتاظدد مالتافعددنلالمينم دد اردد المتاددنملالمائ ادد المتددنم فاه دد
تفددداعاهدددذلالمتادددنملاإمدددىالمتادددنمت افاعدددنطالمتعلددد اولمادددعنّشالمافاددد  امدددّاا دددالبالمجنععددد  اوي ا

المفات  المتنم  ف
اتوجّاراوقاتياالمذكوااولنانثاعاا البالمجنعع ار اتاظ مالتافعنل اه -1
 بالمجنعع  بنطااألاعنطالمتعل ار الماعنّشالمافا  امّاا اليوجّات ثيااعُااه -2
مادعنّشايوجّات ثياا يااعبنطااألاعنطالمتعل اتتااتاظ مالتافعدنلاكعتغيدااواد  ارد الاه -3

المافا  امّاا البالمجنعع  
 أهمية الدراسة: 

عدداالمبددنيثيااالألخيدداشاتلددىالهتعددنماكثيددا ااظدد اعوضددوعاتاظدد مالتافعددنلاردد المادداول  اي ا
اتلمالمافساولمصي الم (،اولاتعّ المّالا ا2017افا  ا ياا،المتااوييااوخنص ار اعجنم  

اناعاالتتتبنال المتنم  فلمينم  افهعيته ا
عتغيدددااتاظددد مالتافعدددنل،ااظددداحلاماوادددهاعددداالمعولعددد المعدددمثاشارددد الموظدددنئتالمافاددد  اافهع ددد  -1

،اولاتبن ددهابعخاجددن المصددي المافادد  اولمجاددع  ،اولناجددن زاولتجتعنت دد اولألانّ ع دد املفددّا
اتااكواه ااعكواحنافانا حناعااعكوان المذكن الموجّلا اولألّل ،ارضالح



 

 

(Brans, Koval, Verduyn, Lim& Kuppens, 2013; Hamilton, Karoly, 
Gallagher, Stevens, Karlson& McCurdy, 2007) 

لمطددايي المععايدد المتدد اتتانومهددنالمّالادد ،اوهدد ا ددالبالمجنععدد ،اوهددماععددااياتعددوااافهع دد  -2
 كوادواااهدمن،اوتقلبنتهدنالتافعنم د ،اكعدنافا اضدغو هناوتيدّ نته اإمىاعايل المعالهق المعت خاشاب

ددد فّلئهدددمالألادددنّ ع ارددد المعصدددنّا اعدددنايدددمثاااعتعدددّّش اااا يددداهمامضدددغوط افاثددداالادددتهّلرحناع 
 وتولرقهمالمجنعع .

اتلما-لمّالان المعاا  ،اواخنص ار المتيئ المعصاي ااّاش -3 تانومد اامتد ل-لمبنيدثر ايّّو
 ا  ار المعال  اتياافاعنطالمتعل اولماعنّشالمافا  .تاظ مالتافعنلاكعتغيااوا

وتضدددنابااتدددنئدابعدددضالمبيدددوثاولمّالادددن الألجات ددد المتددد اتانومددد المفددداوقاتدددياااتادددن ض -4
المجااياار اتاظ مالتافعنل.

1وتعايبالاتت نااتاظ مالتافعدنلاتاجع  -5 ) ,Gross& John،اعدااإتدّلّاجداوس،اوجدواا
 اعددددااييددددثالمصددددّقاولمثبددددن اردددد المتيئدددد ا،اولمتيقددد اعددددااخصنئصددددهالمادددد كوعتاي(2003
 لمعصاي .

لمّالاددد المينم ددد اإضدددنر اإمدددىااصددديّالمتدددالثالمعااددد امعدددناتقّعدددهاعدددااإ دددناااظدددا ،ااُتعدددّ -6
الادددن اادددنبق ،اوتعايتهدددناتادددتت نااتاظددد مالتافعدددنل،اوكدددذمكاإتدددّلّهناتادددتت ناافاعدددنطا ّو

 لمتعل .
 ارتصع ماتالعداإاطنّ  اتاهماععنا ّاتافااتاهالمّالا المينم  اعاااتنئدار االتاتفنّش -7

انا ادنتّا دالبالمجنععد اتلدىالمدتخل تاع  اتاظ مالتافعنت المتا ف د  الألعداالمدذ اااع د
داعاالمت ثيال المالت  اميّش ا  ع ،اإيجدنت اتلدىافّلئهدمالألادنّانايداعكسابطدك  التافعنت  اع 

 وتال نتهمالتجتعنت  ،اوتولرقهماوصيتهمالمجاع  اولمافا  ابطك اتنم.
 أهداف الدراسة:

اهّر المّالا المينم  اإمىاتيقي اعنايل ف
اتياالمجااياار اتاظ مالتافعنلامّاا البالمجنعع .اتاالمفاوق االماطت -1
لمتعلدددد اردددد الماددددعنّشالمافادددد  امددددّاا ددددالبااوتفاددددياالمتدددد ثياالمعبنطددددااألاعددددنط اار هددددم -2

المجنعع .

                                                 
1 Emotion Regulation Questionnaire 



 

  

التافعدنلاكعتغيدااواد  وتفاياالمت ثياا ياالمعبنطااألاعنطالمتعل اتتااتاظد ماار هم -3
ار الماعنّشالمافا  امّاا البالمجنعع .

 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:
1االنفعال تنظيم -1 : 

ُ ا ُا لمعطددنتااوتاظ عهددناب ايقدد اصددي  ااهالمقددّاشاتلددىاعولجهدد  ا ا ددبااظدد مالتافعددنلت اعددا 
ّلاشاها عادد المقددّاشاتلددىاعولجهدد التكعددنافا دد،ا(O’Neill, 2015)بطددك اولضددناوا افعددنت ،اول 

ا(،اكعناوا  Gratz& Roemer, 2004لمختال التافعنم  ،اولتاتجنب اتافعنت الآلخاياا 
ميتضدعاالمدوت اولمفهدمامالافعدنت ،ااعدنتعايفها(Gratz& Roemer, 2004)اجالتز،اواوعيا

افعددنلاو تومهددن،اولمقددّاشاتلددىالمددتيكماردد المددّولر ،اولمقددّاشاتلددىالاددتخّلمالاددتالتيج ن اتاظدد مالت
ا   ,Perez, Venta, Garnaat& Sharpمتعّي التاتجنبن المعن ف  امتيقي افهّل المفّا

دددنافادددلوبافوا ايقددد ا ادددتخّعهنالألردددالّاملتددد ثياا2012 ت عددد اعطدددنتاهما  ارددد ا(،اكعدددناُ عدددّاف ضح
 &Grossوععنمجدد اختددالتهمالتافعنم دد ،اوتتضددعااتعل ددن ارادديوموج  اواددلوك  اوععار دد ا 

Thompson, 2007.)ا
بعدددنا عتلاوادددهاعدددااعطدددنتاافوااتددد ثاالألردددالُّاي اإذاهاتعل ددد  اكعدددناُياظدددااإم دددهاتلدددىافا ددد

ها عددّاتعل دد املتعنعدد ا(.اكعددنافا ددGross, 1998bلافعدنت ،ابننضددنر اإمددىاك ف دد اعولجهتهددنا 
 &Cabral, Matos, Beyersعدد التافعددنت اتاددّعناتاددواالميددنت التافعنم دد ااطدد  ا 

Soenens, 2012طدعواي اكعدناتتاطدتالتافعدنت اعد ا يدااتاوااطعواي افوا(،او عكاافاا
ا(.Gross, 1998bعاواالمو  ا 
ات التافعدددنلاب ا ددداتاظددد متعايدددتاااُاعك دددو ُا هالدددىاعولجهددد اعطدددنتاهاولافعنتتدددها دددّاشالمفدددّا

لاد ا المّاار د-إجالئ حن-انتّهار اذمكاوت هاتهناو تومهن،اكعنايتيّّي ن،او ُاص ااوتاظ عهنابطك  ا
ددد،اتدد ا يصددد اتليهددنالمفددّالم اا  المينم دد ابنمّاجدد اااخدداللالاددتجنتتهاتددداارقددال الاددتت نااتاظددد مع 

دداإمددىا ددّاش ااطددياالمّاجدد المعاتفعدد ُالتافعددنلالمُعاددتخّماردد المّالادد المينم دد ،اوتُا المع المف  ىانم دد اتلددّا
اتاظ مالافعنمهالمانطئاتاالأليّلثالمضن   .

ا
ا

                                                 
1 Emotion Regulation 



 

 

1التعلق أنماط-2 اف
اّلخد المعقد (اهّردهاا دإالوك ا ف ااإااعفهومالمتعل ا طيااإمىااظنماييو ا هاعوجدّو

اا اإف اا لمتااددي اتددياالمبيددثاتدداالألعددنا،اولما بدد اردد الاتاطددن المعددنممابعددنار ددهاعددااعخددن ا
ددن.اوفا ا ا اددعىاإمددىاتيقيدد المهددّريااععح اهددّريافاهددّ اخددناج اتددااالمفددّا لألعددناايتيددّّاتوجددّو

دااث دم ا كدواا ّلخل اآعاحدناخناج حدن،افعدنالمهدّ المد اي ات عياالم فد اتال د ا و د اعد اولمّتده،اوع 
اهاآعا،اوهذلالنيانسايت ثاارهواإياناهاب ا ا اج  الألماتجولاهاتاّعنا كواالم ف ار اينتوجّو

ددنابناددتعّلّهاعزلج حددنا   اهددذلالن ددنااُ عارددهاتددومت ا(.اور ددBowlby, 1990إميهددناويتدد ثااف ضح
(Bowlby)والدددولالمطدددعواابنألعدددناااهاادددلوكاتا فددد ايهدددّ امعولجهددد المعخدددن ااولمضدددغوط ا دددبا

ا وللارتال اي نتها يّم المذ ا ا(.Bowlby, 1973ّواحلار المتايتالمافا املفّا
اعدددد الآلخددددايااردددد ا(اب ا ا2014وتارهددددناصددددنتاا  هددددنالم ايقدددد المتدددد ايدددداتب اتهددددنالمفددددّا

لاألاعددنطالمتعلدد المتدد اتاوادد اردد  المعال ددن التجتعنت دد ،اولمصددّل ن اولمددزولج،اوتاددواالعتددّلّح
اولمت ا اتعاات ثياهناتتااعالي الماعوالمتنم  .لم فوم ،ا

فيدددّالمجولادددبالمائ اددد  المتددد اتيدددّّا ت عددد المعال دددن المعتبنّمددد اتددديااّاكعدددنافاهدددناتعددد
لاملصدي المافاد  ااادت   الميكدماعدااخالمدهاتلدىاعدلألرالّ،اكعنا عكاالتتبناهناعُا ّاامطاحلاجيّح

ا   (.2009،اوجالّل ،الفتوا زللمتولر المافا اولتجتعنت املفّا
دداوبطددك  ا 2نم،ايتضددعاالمتعلدد ااع دديااائ اددييا،اهعددنفالألولفالمتعلدد الآلعددات  ،اوهددوا

الات نيددهاردد اوجددوّ ا ه،ااعددز اا االمدداع المددذ اُ ظهدداابددهالمفددّا لمتعلدد اولمثقدد ابدده،اولت عئاددنااتوجددّو
3علدد ا يدداالآلعدداولمطددعواابددنألعااولمثقدد اولماددعنّش"،اولمثددنا فالمت ا ،اوهددوالمدداع المددذ ا طدديااإمددىا

ابددنألعا،اولرتقددناهاإمددىالمثقدد ،اولمطددعواابددنمقل .اويتددّواتددّمالألعددااردد اطددك اتددّماطددع واالمفددّا
لمخدددو اولمخجددد افوالمخطددد  اعددداالمدددذهنباإمدددىالمعّااددد افوالمتعلددد ابدددنآلخايااكدددنمتعل ابدددنألما

 Bowlby, 1990; Malik, Wells& Wittkowski, 2015.)ا
ابنمو عكدااتعايددتالمتعلدد اب ا د ثقد اولألعددااردد اتال تددهاهااددلوكا طدديااإمدىاطددعواالمفددّا

هايتضعاااع يااائ اييا،اهعنفالمتعلد الآلعدا،اولمتعلد ا يداالآلعدا،ابنآلخايااعااتّعه،اوفا ا

                                                 
1 Attachment Styles 
2 Secure Attachment 
3 Insecure Attachment 



 

  

اردد الاددتت نااابنمّاجدد -إجالئ  ددن-وُ قددنسالمتعلدد اردد المّالادد المينم دد ا لمتدد ا يصدد اتليهددنالمفددّا
المتعل المعاتخّمار المّالا المينم  .افاعنط ا

1النفسية السعادة-3 ا:
عادتو ن اااالمعمطدال اتدّلاتلدىالاتفدنع اع ااهناعجعوت  ا(اب ا ا2010 امفتواهنطهناتار

اتدااي نتددهابطدك  ا ا،اوتتيددّّابادت اتولعد اائ ادد  ،اوهد فالتادتقالم  ،اولمددتعكاتدنم اااضدنالمفدّا
ال .لمتيئ ،اولمت واالمطخص ،اولمعال ن النيجنت  اع الآلخايا،اولمي نشالمهنّر ،اوتقت المذ

اب ا اا(Veenhoven, 2001)ااو عارهددنارياهددوري هددنالمّاجدد المتدد ا يكددماريهددنالمفدددّا
المادعنّشاتطديااإمدىايدب  االىااوت  اي نتهالمينضاشاتوجدهاتدنم،اوبكلعدن افخداااردإا اتإيجنت  ات ا

ا.ا كلبطك املي نشالمت ا ع طهن،اولاتعتنتهاتهن،اوتقّياهالمذلت امهناالمفاّ ا
دناملبعددّاإمدىالا(Seligman, 2003)وعدااجنادباآخددا،اياظدااادديلجعناا ماددعنّشاورقح

لمزعادد ،اريددذكاافااهاددنكالافعددنت اتدداتب ابنمعنضدد اكنماضددناولمقانتدد اولناجددنزاولنخددال ،ا
اولافعدددنت اتددداتب ابنمعادددتقت اتتضدددعاالمتفدددنملاولألعددد اولن عدددنااولمثقددد ،اكعدددنايدددااافاالمادددعنّش

،اوذمدكاعدااخداللاتاعيتهدناوا لهدناععناادتهناوتفعيلميق ق  ات ت اعاالمجولابالنيجنت د امدّاالمفدّا
ار المي نشالميوع  .
هددنفا"ينمدد اطددعواي ا عكدداافااتاددتاتداعدداا(اب ا ا2003وآخدداياا ا تتددّالمخددنمو عارهددنا

."  لمينم المعزلج  املفّا
دددداهددددناينمدددد الافعنم دددد ا طددددعاُاعكددددااتعايددددتالماددددعنّشالمافادددد  اب ا او ُا ابنتات ددددريه  نوانالمفددددّا

رد اامينضاش،اولمتفدنملاولألعد اولمثقد اولن عدناولماضناتااي نتهالمعنض  ،اولاتعتنتهابي نتهال
اتلدددىا نئعددد المادددعنّش ااتددد ا يصددد ُالم ااجددد  ابنمّاا-إجالئ حدددن-ي نتدددهالمعادددتقتل  ،اوُتقدددنس اتليهدددنالمفدددّا

ااتخّع ار المّالا المينم  .لمعُاالمافا   ا
2الوسيط المتغير-4 : 

ابهالمعتغياالم ا  اتلدىالمعتغيدااذ اياق المتد ثيال ا يداالمعبنطداشاملعتغيداالمعادتقُ قصُّ
لمعتغياالموا  ااا اإها اتبالمت ثياار المعتغياالمتنب ،اوم سالمعكس اف المتنب .اوهذلا عا افا ا

ا،اكعدنا عارده(Baron& Kenny, 1986)ولمعتغيداالمتدنب اُ فااالمعال  اتياالمعتغياالمعاتق ا
اب ايقد  ار اهاعتغياايمثاا(اب ا ا2003  ايب،ا اثدنا  عدااخداللاتعل د ا يدااعبنطداشارقد ااعتغيا 

                                                 
1 Psychological Happiness 
2 Mediator Variable 



 

 

تلدىااهفواخ وشاتوا   اوعقّع ابعتغيااثنمث.اإاالمعتغياالموا  اياظااإم دهارد المو د اافاد
لمانعددد ،اا لاواددتبحنامعتغيدداالماتيجددد افوالمعنئددّ.اوردد الماعددوذجالمتوادد لألو ااهااتيجدد املعتغيددا افا دد

اوا  .ايتاجمالمت ثياالمانع املعتغياالألولاتلىالمعتغياالمانتداعااخاللالمعتغياالم
 محددات الدراسة:

تدياافاعدنطااواد   ااتيّّ المّالا المينم  اعوضوت حناتّالا اتاظد مالتافعدنلاكعتغيدا ا
لمتعل اولماعنّشالمافا  ،اوبطايحناب دالباو نمبدن المفا د المثنمثد اعداا دالبالمجنععد ،اوعكنا حدنا

 المثددنا اعدداالمعددنمابكل دد المتاا دد ابددنمولّ المجّيددّاردداعاجنععدد افادديوط،اوزعنا حددنابنمفصدد المّالادد
ام.2015/2016لمجنعع ا

اسابقة:الدراسات ال
 عكااتاضالمّالان المانبق المعاتب  ابعوضوعالمّالا المينم  ارد افااد اعيدنوا،ا

اوه ف
: دراسات تناولت العالقة بين تنظيم االنفعال وأنماط التعلق:   أوالا

لمتعلدد ااإمددىاريدد المعال دد اتددياافاعددنطا(Goodall, 2015)هددّر اّالادد اجددوّللا
وتقددّياالمددذل اولمجدداساوادديااتاظدد مالتافعددنت النيجنت دد .اوتاوادد اتيادد المّالادد الماهنئ دد اعدداا

 Queen)(اعدددداا ددددالباجنععدددد اكددددويااعددددناجا افاثددددىا144،اوذكدددداحلا30 نمبحددددنا ا174
Margrat)تالويد اا12ادا ابدنايال اعع دنا ا دّاهاا32ن،اعتوا افتعدناهمالمزعا د اتتاي نا  اا 
(الماادددخ ا1ادددا (.او دددّالادددتخّع المّالاددد الألّول المتنم ددد فا ا73-18تدددياالمزعا ددد اافتعدددناهم

(الماادخ المععّمد ا2(،ا Nelis et al., 2011لمععّمد اعداالادتت نااتاظد مالتافعدنلا إتدّلّفا
(ا3،ا Fraley, Waller& Brennan, 2000)عاالاتت نااختاشالمعال ن الميع عد ا إتدّلّفا

(.اوتوصل المّالا اإمىاتّّاعاالماتنئد،اRosenberg, 1965عق نساتقّياالمذل ا إتّلّفا
ارداوقاّلمد اإيصدنئ  ا1عاهنفا  ناتدياالمدذكوااولنادنثارد اتاظد مالتافعدنلافوافاعدنطا(اتّماوجّو

الاتبددنطاّللاإيصددنئ  ا2لمتعلدد ،ا  فاعددنطالمتعلدد ا يدداالآلعادد ااناتدديااتاظدد مالتافعددنلاوادديا(اوجددّو
نا ددد المتاتدددماتتاظددد مالتافعدددنلاعدددااخددداللاكددد اعدددافا(اإعك3 لمقلددد اولمتجاتددد (،اوتقدددّياالمدددذل ،ا 

المتعل المقل ،اولمتعل المتجات ،اوتقّياالمذل .
إمىاري اا(Gresham& Gullone, 2012)اجايطنم،اوجومواااكعناهّر اّالا 

فاعددنطالمتعلدد اولمعولعدد المخعادد الماتدداااملطخصدد  اردد اتاظدد مالتافعددنل.اوتاوادد اتيادد ااتدد ثيا ا
اددا ،اعدداا ددالباا18–10نلاولمعددالهقيا اتالويدد افتعددناهماتدديااعدداالأل فددا682لمّالاد اعدداا



 

  

ب اددتالم ن.اولاددتخّع المّالادد الألّول المتنم دد فاعق ددنساا(Victoria)لمعددّلاسابعّيادد ار كتوايددنا
(،اولادددتت ناالمعولعددد المخعاددد الماتددداااGross& John, 2003تاظددد مالتافعدددنلا إتدددّلّفا

افاعددنطولمااددخ المععّمد اعددااعق دنساا(،Barbaranelli et al., 2003ملطخصد  ا إتدّلّفا
(.اوتوصدل المّالاد اإمدىاتدّّاعداالماتدنئد،اGullone& Robinson, 2005لمتعل ا إتدّلّفا

اتال دد الاتبن  دد اّلمدد اإيصددنئ  ا1عاهددنفا  ناتدديااكدد اعدداافاعددنطالمتعلدد المولمددّ اولمعولعدد ا(اوجددّو
تاظددد مالتافعدددنلاعددداا(اإعكنا ددد المتاتدددمات2لمخعاددد الماتددداااملطخصددد  اواددديااتاظددد مالتافعدددنل.ا 

إذالمتعلدد النيجنت دد ،اافاعددنط ايادد اعاتفعدد ار دد(اكعددناكنادد اّاجددن المع ا2خدداللافاعددنطالمتعلدد .ا 
 كنا اّاجنتهماعاتفع ار اُبعّا"لمتقي مالمععار "اوعاخفض ار اُبعّا"لمقع المتعتيا ".

إمىابيثالمعال  اتياافاعنطالمتعل اا(Yi-Ching, 2012)تطادا-وهّر اّالا ا 
 نمدددباو نمبددد اا508مالتافعدددنلاوت دددنت المدددّواالمجااددد .اوتاواددد اتياددد المّالاددد اعدددااوتاظددد 

بنموت دددددن اا(Midwestern)اعيّو ادددددتاااا نمبددددد (اعددددداا دددددالباجنععددددد ا363 نمبحددددن،اوا145 
(اادا .اولادتخّع المّالاد الألّول ا23-18لمعتيدّشالألعايك د ،اععدااتالويد افتعدناهماتدياا 

ا(Bem)(،ا نئعد اتد ماGriffin& Bartholomew, 1994المتنم د فالادتت ناالمعال دن ا إتدّلّف
 ,Gross& John(،اولاتت نااتاظ مالتافعنلا إتدّلّفاBem, 1981ملّواالمجاا ا إتّلّفا

ددداوصدددل المّالاددد اإمدددىاتدددّّ ا(.اوت ا2003 اتال ددد الاتبن  ددد اّلمدددد ا1االماتددددنئد،اعاهدددنفاع  (اوجدددّو
ولمدالرض(اوتاظد مالتافعدنلا إتدنّشااناتدياافاعدنطالمتعلد ا لآلعدا،اولمعطدغول،اولمخدنئت،إيصنئ  ا

اتال  الاتبن   اّلم اإيصنئ  ا2لمتقي مالمععار ،اولمقع المتعتيا (.ا ناتياالمّواالمجاا ا(اوجّو
 لمددذكواشاولألاوثدد (اوادديافاتاظدد مالتافعددنلا إتددنّشالمتقيدد مالمععاردد ،اولمقعدد المتعتيددا (،اوفاعددنطا

تاظددد مارددد انطالمتعلددد امهدددناتددد ثيااعبنطددداااافاعدددإ(ا3لمتعلددد ا لآلعدددا،اولمعطدددغول،اولمدددالرض(.ا
اافاعدنطالمتعلد امهدناتد ثياا يدااعبنطداارد المعال د اتدياالمدّواالمجااد اوتاظد ماإ(ا4لتافعنل.ا
التافعنل.ا

لدىالمعال د اتدياافاعدنطالمتعلد ات ااإمدىالمتعدا  اا(Láng, 2010)وهدّر اّالاد اتاددا
ا39و نمبد ا نا نمبحدا90ّالاد اعداااليا ك  .اوتاواد اتياد المإوتاظ مالتافعنلامّااتيا ا ياا

تهوماّل،اوتالويد افتعدناهمالمزعا د اعدناا(Pécs)ات كسااا الباجنعع  نمب (اع اا51 نمبحن،او
 &Griffin(ااا .او ّاتمات تي الألّول المتنم  فالاتت ناافاعنطالمتعل ا إتّلّفا31-18تياا 

Bartholomew, 1994إتدّلّفا(،اوعق نساتااتوامصدعوب المتعتيدااتداالمعطدنتاا Bagby 
et al. 1994اوعق دنسالمقلد ا إتدّلّفا،)Spielberger et al., 1970اوتوصدل ااتدنئدا.)



 

 

اتال  الاتبن   اّلم اإيصنئ  ا1لمّالا اإمىفا ناتياااع المتعل المتجاتد اواديااكد اعدافا(اوجّو
لمّاجدد المال دد امصددعوب المتعتيددااتدداالمعطددنتا،اوصددعوب اوصددتالمعطددنتا،اولمتفكيدداالمعوجددها

اتال دد الاتبن  دد اّلمدد اإيصددنئ  ا2لمخددناج،اواددع المقلدد .اايددوا ،اناتددياااعدد المتعلدد المقلدد (اوجددّو
يااكددد اعدددافالمّاجددد المال ددد امصدددعوب المتعتيدددااتددداالمعطدددنتا،اوصدددعوب اوصدددتالمعطدددنتا،اوا ددد

اوصعوب اتيّيّالمعطنتا،اوفتالضاواع المقل .
 فسية:تنظيم االنفعال والسعادة النتناولت العالقة بين ثانياا: دراسات 

ّالا امبيثالمعال  اتياافادنميباا(Aka& Gencoz, 2014)فجااافان،اوجياكوزا
ّالاددهاولماددعنّشالمافادد  اواددياالمواددولسالمقهددا ا لمععنعلدد المولمّ دد المعّاكدد اوتاظدد مالتافعددنلاول 

ددفاثددىا394وذكدداحل،اا128 نمبحددنا ا522وفتددالضالمقلدد التجتعددنت .اوتاوادد المعيادد اعدداا اا(اع 
اددددا ابددددنايال اا22,09وفاقدددداشاتتاك ددددن،اعتوادددد افتعددددناهمالمزعا دددد ااتولإادددد ا ددددالباجددددنععت ا

.اولاددتخّع المّالادد المعقددني سالمتنم دد فالمصددواشالمتاك دد المعختصدداشاعددااعق ددنسا2,78عع ددنا ا
(اKaranci et al., 2006،اتاجعد اArrindell et al., 1999ذكايدنت ارد المتاا د ا إتدّلّفا

 Baron-Cohen et شالمعقد اعداالمعيادياا إتدّلّفاولمااخ المتاك د المععّمد اعداالختبدناا دال
al., 2001اتاجعدد ا،Bora, Gokcen, Kayahan& Veznedaroglu, 2008،)ا

،اتاجعدد اGross& John, 2003ولمااددخ المتاك دد اعدداالاددتت نااتاظدد مالتافعددنلا إتددّلّفا
Yurtsever, 2008،)ولمااخ المتاك  اعااعق نسالمقلد التجتعدنت ا إتدّلّفااLiebowitz, 

(،اولماادخ المتاك د اعداا نئعد اSoykan, Devrimci& Gençöz, 2003،اتاجعد ا1987
 ,Erol& Davaşir)تاجعد اا،(Rachman& Hodgson, 1980لمواولسالمقها ا إتّلّفا

داإمدىاتدّّ ااوصدل المّالاد ُا.اوت ا(1988 دع  اتال د الاتبدنطاعوجبد اّلمدد ااالماتدنئد،اعددااتياه  ناوجدّو
ععار "اولماعنّشالمافا  ،اتياعدناكناد اهادنكاتال د الاتبدنطاادنمب اإيصنئ حناتياا"إتنّشالمتقي مالم

اناتياا"لمقع المتعتيا "اولماعنّشالمافا  .ّلم اإيصنئ  ا
 ,DeCastella, Goldin, Jazaieri, Ziv)اكنادتي ،اوآخدايا-ّ اوهدّر اّالاد 

Dweck& Gross, 2013)لمعال دد اتددياالمععتقددّل المانعادد اتدداالتافعددنت ،ااإمددىاريدد  اا
،اكدداحلذا71 ا216اظدد مالتافعددنل،اولماددعنّش،اولمضددغوطالمافادد  .اوتاوادد اتيادد المّالادد اعددااوت

افاثددىا145 بنموت ددن المعتيددّشالألعايك دد  اعتوادد اا(Stanford)(اعدداا ددالباجنععدد ااددتنافوّا
.او ددّاتددمات تيدد الألّول المتنم دد فاعق ددنسا1,6اددا ابددنايال اعع ددنا اا19,1فتعددناهمالمزعا دد ا
،الاددتت نااتاظدد ما(Tamir et al., 2007اف اتدداالتافعددنت ،ا إتددّلّلمععتقددّل المانعادد



 

  

 ,Robins،اوعق ددنساتقددّياالمددذل ا إتددّلّفاGross& John, 2003)لتافعددنل،ا إتددّلّفا
Hendin& Trzensniewski, 2001)اوعق دنسالماضدناتداالمي دنشا إتدّلّفاا,Diener, 
Emmons, Larsen& Griffin, 1985  فا إتّلّا(،اوعق نسالمضغوطالمافا(Cohen et 

al., 1983اوتوصددل المّالادد اإمددىالمعّيددّاعدداالماتددنئد،اعاهددنافااتاظدد مالتافعددنلامددهاتدد ثياا.
تددياالمععتقددّل المطخصدد  اوكدد اعددااالموادد   ااّوا ااّم لماددعنّشالمافادد  ،اكعددنافاددهايددردد اعبنطدداا

الماعنّشالمافا  اولمضغوطالمافا  .
 &Quoidbach, Berry, Hansenne)كعدناهددّر اّالادد اكويدّبنر،اوآخدداياا

)2010Mikolajczak, 1معقنااد اتد ثياالادتالتيج ن اتاظدد مالتافعدنلالمعيفدزشا 2ولمعثب د ا ردد اا
ا(Belgian) نمبحدددناعدددااجنععددد اتيلجددديااا282لمادددعنّشالمافاددد  .اوتاواددد اتياددد المّالاددد اعددداا

اددا ابددنايال اعع ددنا اا33,6ذكددوا اعتوادد افتعددناهمالمزعا دد اا%63إاددنث،اوا%37تتلج كددنا 
(.اولاددددتخّع المّالادددد الألّول المتنم دددد فالمصددددواشالمععددددّلاعددددااعق ددددنساتاظدددد مالتافعددددنلا13,9

مق ددنسالتاددتالتيج ن المعيفددزشاولمعثب دد ،اوجددّولالمتدد ثياااNelis et al., 2011) إتددّلّفا
مق دنسالمادعنّشالمافاد  ااWatson, Clark& Tellegen, 1988)ولمادلت ا إتدّلّفاالنيجنت 

 ,Lyubomirsky& Lepperنسالماددعنّشالمطخصدد  ا إتددّلّفاولماضددناتدداالمي ددنش،اوعق دد
اتال د الاتبن  د اّلمد اإيصدنئ  اع ااوتوصل المّالا اإمىالمعّيّ اا(.1999 نااالماتنئداعاهدنفاوجدّو

تدددددياالادددددتالتيج ن اتاظددددد مالتافعدددددنلاولمادددددعنّشالمافاددددد  ،اكعدددددنافاالألردددددالّالمدددددذياا ادددددتخّعواا
فاتدااعداافومئدكااافا  اواضناتاالمي دنشابطدك  االاتالتيج ن اتاظ مالافعنلاعيفزشامّيهمااعنّش

 لمذياا اتخّعواالاتالتيج ن اتاظ مالافعنلاعثب  .ا
 :تناولت العالقة بين أنماط التعلق والسعادة النفسية دراسات  ثالثاا: 

 &Vithya, Karunanidhi)هدددّر اّالاددد اريت دددن،اكناوانايدددّ ،اواناددد كنتا
Sasikala, 2015)تددياالمتفددنمل،اولمتو عددن المولمّ دد ،اولمتعلدد ااإمددىالمتعددا اتلددىالمعال دد ا

 نمبد اجنعع د .اولادتخّع اا150بنأل الااواياالماعنّشالمطخص  .اتاوا اتيا المّالاد اعداا
 ,Scheier)لمّالا الألّول المتنم  فالمااخ المععّم اعاالختبدناالمتوجدهاايدوالمي دنشا إتدّلّفا

Carver& Bridges, 1994لمعّاكد ا إتدّلّفا،او نئعد المتو عدن المولمّ د ا(Sasikala& 
Karunanidhi, 2011)او نئعددد المتعلددد ابنمولمدددّيااولأل دددالاا إتدددّلّفا،(Greenberg& 

                                                 
1 Savoring 
2 Dampening 



 

 

Armsden, 2009)ملادددعنّشا إتدددّلّفاافاادددفوّا،او نئعددد ا(Hills& Argyle, 2002ا.
اتال  الاتبن   اّلم اإيصنئ حناتياالمتعلد ااوتوصل المّالا اإمىاتّّ ا عاالماتنئد،اعاهنفاوجّو

ابنأل الااولماعنّشالمافا  ،اكعنافاالمتعل ابنأل الاا عّاعاتئحنا و حنابنماعنّشالمافا  .
لاد ،اوا كايكاد  إمدىالمتيقد اا(Odacı& Çıkrıkçı, 2014 اوهدّر اّالاد افّو

عااييثالمجاساوفاعنطالمتعل اولماعنّشالمطخص  .اوتاوا االناتاا عااإطكنم ن الاتخّلما
(اعددداا دددالباكل دددن المتاا ددد اتجدددنععت ان نمبحدددا152 نمبددد ،اوا228 ا380تياددد المّالاددد اعددداا
تتاك ددن،اا)Artvin Çoruh(اوفاتفدديااكدداوه ،)Karadeniz Technical(كددنالّيازالمتقا دد ا

.اولاددتخّع المّالادد الألّول ا1,12اددا ابددنايال اعع ددنا اا19,61عتوادد افتعددناهمالمزعا دد ا
 ,Ceyhan, Ceyhan& Gürcanلمُعطددك  ا إتددّلّفاالناتاادد لمتنم دد فاعق ددنسالاددتخّلما

(،اSümer& Güngör, 1999لمااددخ المتاك دد اعدداالاددتت ناالمعال ددن ا إتددّلّفاوا،ا(2007
دداعق ددنسالماددعنّشالمطخصدد  .افطددنا المّالادد اإمددىاتددّّ اوا الاتبددنط اع  اّلل اااالماتددنئد،اعاهددنفاوجددّو

عكنا دددد المتاتددددمإيصددددنئ  ا اناتددددياااع دددد المتعلدددد الآلعددددااولمعطددددغولاواددددياالماددددعنّشالمطخصدددد  ،اول 
 بنماعنّشالمطخص  اعااخاللابعضافاعنطالمتعل ا لمعطغولاولمالرض(.

إمددىالماطددتاتددااا(Moore& Leung, 2002)اوهددّر اّالادد اعددووا،اوميددواد
لمعال  التاتبن   اتياافاعنطالمتعل الماوعنااد  اولمادعنّشالمافاد  .اوتاواد اتياد المّالاد اعداا

ا(Melbourne)(اعدداا ددالباادد اجنععددن ابعّيادد اعيلتددوااافاثددىا315،اولذكدداحاا146 ا461
ّاتمات تي الألّول ا.او 1,14اا ابنايال اعع نا اا18,9ب اتالم ن،اعتوا افتعناهمالمزعا  ا

(،اRussell et al., 1980لمتنم دد فالمااددخ المععّمدد اعددااعق ددنسالمويددّشالمافادد  ا إتددّلّفا
،او نئعد ا داقالميدبا إتدّلّفاSingelis et al., 1995)وعق دنساعخ  دن الميدبا إتدّلّفا

(Hecht et al., 1994اوعق ددنسالماضددنالألاددنّ ع ا إتددّلّفا،(Fan, 1999عق ددنساوا،ا
نفا.اوتوصل المّالا اإمىاتّشااتنئد،اعاه اCohen et al., 1983)  ا إتّلّفالمضغوطالمافا

الاتبدددنطاّللاإيصدددنئ حناتدددياالماضدددنالألادددنّ ع اواددديااكددد اعدددافالمتعلددد الآلعدددا،اولمتعلددد ا وجدددّو
الاتبددنط ا إيصددنئ حناتددياااّلل االمعلتصدد ،اولمتعلدد ا يدداالمعاددتقا،اولمتعلدد المعتقلددب،اوكددذمكاوجددّو

متعلددد الآلعدددا،اولمتعلددد المعلتصددد ،اولمتعلددد المعتقلدددب،اولمتعلددد المضدددغوطالمافاددد  اوكددد اعدددافال
ددددنالاتب دددد المويددددّشالمافادددد  ابطددددك  ا نابكدددد اعددددافالمتعلدددد الآلعددددا،اإيصددددنئ  ااّلل االمعاضددد ،اوف ضح

 ولمتعل المعلتص ،اولمتعل ا ياالمعاتقا،اولمتعل المعتقلب،اولمتعل ا ياالمعفهوم.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197102904641
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197102904641


 

  

السااعادة ساايط للعالقااة بااين أنماااط التعلااق و تناولاات تنظاايم االنفعااال كمتغياار و  رابعاااا: دراسااات
  النفسية:

ّالادد اا(Karreman& Vingerhoets, 2012)فجدداااكنايعددنا،اورياجاهددوتسا
فرضدد املعال دد اتددياافاعددنطالمتعلدد اولماددعنّشالمافادد  اعددااخدداللااهددم ار اإمددىاهددّر اإمددىالموصددولا

المافا .اوتاوا  ا لاا632مّالا اعدااتيا الالختبناالمّواالموا  امتاظ مالتافعنلاولمصعّو رداّح
،اكعدددنا13,06ادددا ابدددنايال اعع دددنا اا36,92فاثدددى(اعتواددد افتعدددناهماا327ذكدددوا،اوا305 

تددالوواعاددتوااتعلدد عهماعددناتددياالمعتوادد اإمددىالمعددنم .او ددّالاددتخّع المّالادد الألّول المتنم دد فا
،اvan Oudenhoven, Hofstra& Bakker, 2003)لاددتت ناافاعددنطالمتعلدد ا إتددّلّف

 اتاجعدد اGross& John, 2003ماّ دد اعدداالاددتت نااتاظدد مالتافعددنلا إتددّلّفاولمااددخ المهوا
Koole,2004المافاددد ا إتدددّلّفا  &Wagnild(،اولماادددخ المهوماّ ددد اعدددااعق دددنسالمصدددعّو

Young, 1993اتاجعدد ا Portzky, Wagnild, DeBacquer,& Audenaert, 
دددا(.اوتوصدددل المّالاددد اإمدددىاتدددّّ ا2010 اتال1االماتددددنئداعاهدددنفا ع  لاتبن  ددد اّلمدددد اا ددد  ا(اوجدددّو
ناتددياافاعدددنطالمتعلدد ا لآلعدددا،المخددنئت،المعطدددغول،المددالرض(اوتاظددد مالتافعددنلا إتدددنّشاإيصددنئ  ا

(ا2لمتقيددد مالمععارددد ،اولمقعددد المتعتيدددا (،اعنتدددّلالمتعلددد المخدددنئتاعددد اإتدددنّشالمتقيددد مالمععارددد .ا 
اتال  الاتبن   اّلمد اإيصدنئ حناتدياافاعدنطالمتعلد ا عنتدّلاُبعدّالمتعلد  لمدالرض(اولمادعنّشااوجّو

اتال  الاتبن   اّلم اإيصدنئ حناتديااتاظد مالتافعدنلاولمادعنّشالمافاد  .ا 3لمافا  .ا  (ا4(اوجّو
ات ثيااعبنطاارق امُبعّالمتعل الآلعااتلىالماعنّشالمافا  .ا  ات ثياا يااعبنطاا5وجّو (اوجّو

ُبعدددّاإتدددنّشالمتقيددد ماألاعدددنطالمتعلددد اتلدددىالمادددعنّشالمافاددد  ا تتدددااتاظددد مالتافعدددنل،اعتعثددد ارددد ا
اتد ثياا يدداا6لمععارد (،اتياعددنامدمايوجددّاتد ثياا يددااعبنطدااتتددااُبعدّالمقعدد المتعتيدا .ا  (اوجددّو

المافا (. اعبنطااألاعنطالمتعل اتلىالماعنّشالمافا  ا تتاالمصعّو
 تعقيب على الدراسات السابقة:

ددا اتُااعددااخدداللاتيليدد المّالاددن الماددنبق المتدد  دد اض  ظدد اعددنانااددت ،ا عكددااعالير ع 
ايل فا

جايدد ايددنولالمبنيددثا ددّاالنعكددناالت تصددنااتلددىالمّالاددن المتدد افُانااات: حيااا العي   ماان-1
تلددىا ددالبالمجنععدد التاددن حناعدد اتيادد المّالادد المينم دد ،اولمتدد ااا دد اتدديااعتغيالتهددنا تاظدد ما

 لتافعنل،اوفاعنطالمتعل ،اولماعنّشالمافا  (.



 

 

ناتلددىالاددتت نااتاضدده ااددت اجات دد المتدد المّالاددن الألععظددمالتتعددّ احيااا اودوات:  ماان-2
ولمددذ ايتضددعااُبعددّيا،اوهعددنفاإتددنّشاا( Gross& John, 2003 إتددّلّفااتاظدد مالتافعددنل

ددنالتتعددّ المّالاددن الماددنبق اتلددىاتددّّ االمتقيدد مالمععاردد ،او عدد المتعتيدداالتافعددنم . عدداااوف ضح
ناادددددد املالطددددددّياالمعقددددددني سالمعختلفدددددد امق ددددددنسافاعددددددنطالمتعلدددددد ،اعاهددددددنفاعق ددددددنسالمتعلدددددد الماوع

(Hazan& Shaver, 1987)وعق نسافاعنطالمتعل املالطّا،ا(Collins& Read, 1990)ا،
،اولاددتت نااتعلدد المعالهدد ا(Griffin& Barlholomew, 1994)ولاددتت ناافاددلوبالمعال دد ا

(Simpsion, Rholes& Phillips, 1996)دا.اكعدنالتتعدّ المعّيدُّا االمّالادن المادنبق اع 
ا  ,Argyleا إتّلّفاOxford Happiness Inventory (OHI)املاعنّشتلىا نئع افاافوّا

Martin& Lu, 1995.اا(ا
ا من حيا النتائج:-3

اتال دددن  االتاتبن  ددد فافطدددنا ااتدددنئداععظدددمالمّالادددن المادددنبق اإمدددىاوجدددوّ االمعال دددن ُا -ف
تدددديااتاظدددد مالتافعددددنلاوفاعددددنطالمتعلدددد اولماددددعنّشالمافادددد  ،اوفااتاظدددد ماالاتبن  دددد اّلمدددد  ا

ّواحلاواد  حناتددياالمعّيدّاعداالمعتغيدال المافادد  ،اكعدناتوصدل اّالادد اّم ايدلتافعدنلا
فاامدهاّواحلاإمدىاا(Karreman& Vingerhoets, 2012)كنايعدنا،اورياجاهدوتسا

اعهعحنار المعال  اتياافاعنطالمتعل اولماعنّشالمافا  .
ر عددناتددياالمجاادديافالختلفدد ااتددنئدالمّالاددن الماددنبق اعدد الألّت ددن الماددنبق االمفدداوقُا -ب

تطدادا-فادفا ااتدنئداّالاد ا إذايتعل ابدنمفاوقاتدياالمجاادياارد اتاظد مالتافعدنل ا
(Yi-Ching, 2012)فتلدىارد اُبعدّالمقعد اافاالمذكواايصلولاتلدىاعادتو ن  اتااا

ردددد ايددددياايققدددد الناددددنثاعاددددتو ن اف دددد ،اردددد المو دددد المددددذ اُتطددددياار ددددهاا،لمتعتيددددا ا
اراوقاولضي اتياالمجاايا  .لألّت ن اإمىاتّماوجّو

اددّاشالمّالاددن المعاا دد او لدد اماان حيااا موقااا الدراسااة الحاليااة ماان الدراسااات السااابقة: -4
ا–مددما عثدداالمبنيددثااددوااتلددىاّالادد اوليددّشااإذلمّالاددن الألجات دد  ا اتانومدد -تلعددهردد ايددّّو

تاظ مالتافعنلاكعتغيااوا  اتياافاعنطالمتعل اولماعنّشالمافا  ،اوفاالمّالاد المينم د اجدن  ا
لادددن المادددنبق اردد اإجالئهدددناتلدددىاتيادد اعددداا دددالبالمجنععدد .اكعدددنالتفقددد المّالاددد اعاددنياشاملّاا

 عددددااإتددددّلّفاالمينم دددد اعدددد المّالاددددن الماددددنبق اردددد التتعنّهددددناتلددددىالاددددتت نااتاظدددد مالتافعددددنل
(Gross& John, 2003.املاعنّش   ،او نئع افاافوّا

 



 

  

 فروض الدراسة: 
اّالا المينم  اكعنايل فر اضو ااتنئدالمّالان المانبق ،ا عكااص ن  اراوضالم

توجددّاردداوقاّلمدد اإيصددنئ حناتدديااعتوادد ن اّاجددن المددذكوااولناددنثاعدداا ددالباات -1
المجنعع ار اتاظ مالتافعنل.

تدد ثيااعبنطددااّللاإيصددنئ حناألاعددنطالمتعلدد اردد الماددعنّشالمافادد  امددّاا ددالباايوجددّ -2
 لمجنعع .

اشالمافا  اتتااتاظد مت ثياا يااعبنطااّللاإيصنئ حناألاعنطالمتعل ار الماعنّايوجّ -3
التافعنلاكعتغيااوا  امّاا البالمجنعع .

 المنهج واإلجراءات
: منهج الدراسة:  أوالا

لاددددتخّع المّالادددد المينم دددد المعدددداهدالموصددددف المفددددناق اتختبددددنااراوضددددهنالمبيث دددد ا
ذ املتيقدد اعدداا ت عدد المفدداوق،اولمتدد ثيال المعبنطدداشاو يدداالمعبنطدداشاتدديااعتغيددال المّالادد ،اولمدد

لدددد ااالمعال دددد اتددددياالمعتغيدددداالمتددددنب ا تاظدددد مالتافعددددنل(اولمعتغيدددداياالمعاددددتقلياا فاعددددنطالمتعُ فادددد
ولمادعنّشالمافادد  (،اوكددذمكامبيددثالمفداوقاتددياالمجاادديااردد اعتغيدااتاظدد مالتافعددنلامددّااتيادد ا

المّالا .
 ثانياا: عينة الدراسة:

مددداّول المت ادددّاعددداالمخصدددنئ الماددد كوعتاي التادددت الت  فاولمهدددّ اعاهدددناالمعياددد  -1
المعادددتخّع ارددد المّالاددد المينم ددد اوعدددّااصدددالييتهناملت تيددد اتلدددىاتياددد المّالاددد .

ددددلختيدددداولا نمبدددد (،اا61 نمبحددددن،اا50(اعدددداا لبدددد المجنععدددد ا 111وتاوادددد اعدددداا  ااع 
اجنععدد افادديوط،اردداع- ددالباو نمبددن اكل دد المتاا دد ابددنمولّ المجّيددّابعّيادد المخناجدد 

ا(.ا1,36بنايال اعع نا ا (ااا ا20,46والغاعتوا افتعناهمالمزعا  ا 
 نمبدد (،اا63 نمبحددن،اا77(اعدداا لبدد المجنععدد ا 140لألانادد  فاتاوادد اعدداا المعيادد  -2

الختيدداولاعدداا ددالباو نمبددن المجنععدد ابنمفا دد المثنمثدد ابكل دد المتاا دد ابددنمولّ المجّيددّ
(اادا ،ا21,14جنعع افاديوط،اوالدغاعتواد افتعدناهمالمزعا د ا اراع-بعّيا المخناج 
ا(.1,60ا ا ولايال اعع ن

 
 



 

 

 أدوات الدراسة: ثالثاا:
1استبيان تنظايم االنفعاال -1 ،اتاجعد اوتعايدبا ,2003Gross& John عدااإتدّلّفا: 

ا(.لمبنيث
اجدداوس،اوصااا االسااتبيان وصصائصااك الساايكومترية فااج صااورتك اوجنبيااة:  -ف فتددّ 

لتافعددنل،اتهددّ ا  ددنساتعل ددن ااتاظدد م االاددتت نا اا(Gross& John, 2003)وجددواا
اتافعنتتده،اوهدواعداافادنميبالمتقايداالمدذلت .اويتادوااعداا اتاظ لئو اا ّلاشالمفّا ا10ماول 

اإمدىالادتخّلماتاظد مالتافعدنل اولمدذ ا طدتع اتلدىابعدّيا،ا رقال اتق ساعي اوازت المفدّا
2وهعددددنفاإتددددنّشالمتقيدددد مالمععاردددد  (،ا10،ا8،ا7،ا5،ا3،ا1 ويتضددددعااادددد ارقددددال اهدددد فاا

3ولمقع المتعتيا ا ا(.9،ا6،ا4،ا2فا ويتضعاافاا ارقال اه ا
التاتت نااورقحنامعق نسام كا المابنت  اوُتقدّاالمتدّلئ ا فوتتمالن تفد اجنب اتااتاّو

،ا6،ا7بطددّش،افتفدد ،افتفدد افي ناحددن،اعينيددّ،افارددضافي ناحددن،افارددض،افارددضابطددّش(،ابنمددّاجن ا 
(،ا70-10(اتلددىالمتاتيددب.اويتددالوواعددّاالمددّاجن المالدد امالاددتت نااتددياا 1،ا2،ا3،ا4،ا5

دن افوتط اتادتالتيج ن الافعنم د ابطدك افاثدااتاظ عح اا اإ اياالمّاج المعاتفع اإمدىالادتخّلمالمفدّا
فاتدددا.اوجع ددد ارقدددال التادددتت نااعصدددن  اا ادددتخّمالادددتالتيج ن اتاظددد مالتافعدددنلابطدددك  االمفددداُّا
داإيجنت ،اكعدنابطك  ا جع د المفقدال ابطدك اتايدوي ابناتبن هدنابطدك اإيجدنت افواادلت اا  ا غص 

اتاظ مالتافعنل.ب  اعاابُا اعّ  
اتلدغاععنعد المثبدن إذاااصالييتهاعداالماني د الماد كوعتاي  اععّلالتاتت نااع ات اّاوا

تلددغاععنعدد التتاددنقالمددّلخل ا(،اكعددنا0,70ب ايقدد اإتددنّشالتختبددناا بفنصدد ازعادد اطددهايا(ا 
ر اإمدىاننضدن(امبعّا"لمقع المتعتيدا "،اب0,73(،اتياعناتلغا 0,79مبعّا"إتنّشالمتقي مالمععار "ا 

الاتبددنطاتدديااُبعددّ التاددتت نااعدد ابعضددهعنالمددبعضاعقددّلاها  ددا(،0,01-وجددّو نا طدديااإمددىافااع 
كعددناتددما.اعددضعاردد اولمقعدد المتعتيددا ا عددّلاابعددّلااعاددتقالاابعضددهعناتددااب اإتددنّشالمتقيدد مالمع ا

عثد فالمعولعد المخعاد الماتداااافخدااايانباععنعال اصّقالمعيكاتدياالتادتت نااوعقدني سا
 دّافادّ ااتدنئدالمتيليد التاتاطدنر اوا.ا(John, Donahue& Kentle, 1991)  املطخصد

اصّقالمتان المعنعل امالاتت نا.

                                                 
1 Emotion Regulation Questionnaire 
2 Cognitive Reappraisal 
3 Expressive Suppression 



 

  

إمدددىالمعّيدددّاعدددااتددداجم اويظددد التادددتت ناابناتطدددنااولاددد ارددد اعجدددنلاتلدددمالمدددافس اوا
لملغدد ا،اوا(Abler& Kessler, 2009)لملغددن  اعاهددناتلددىااددتي المعثددنلفالملغدد الألمعنا دد ا

 ,Gullone& Taffe)اتالم  اولملغ الألا،(Balzarotti, John& Gross, 2010)الن  نم  
فادّ اكعدنا،ا(Enebrink, Björnsdotter& Ghaderi, 2103)ولملغد المادويّ  اا،(2012

اعجعوت اعاالمّالان الألخااا   ;Moore, Zoellner& Mollenholt, 2008)عث اّالات  
Melka, Lancaster, Bryant& Rodriguez, 2011)ددا نعل اولمخصددنئ المتاددن المع 

ار الاتخّلعهاع الأل فنلافوالمعالهقيا. الما كوعتاي املااخ الألصل  املعق نسااول ح
ا: كترجمة استبيان تنظيم االنفعال وتعريب مبررات -ب ّول اتق ساتاظد مالتافعدنلافاّاشاوجّو

اخن .ار المتيئ المعاا  ابطك اتنم،اولمتيئ المعصاي ابطك  ا
المبنيددثارقددال  اتدداجماة العربيااة: بيان وصصائصااك الساايكومترية فااج البيئااترجمااة االساات -ج

دددا التادددتت نااعددداالملغددد الناجليزيددد اإمدددىالملغددد المعاا ددد ،اوبعدددّاذمدددكاتُا االمعاا ددد انلماادددخت اض 
ولناجليزي اتلىاثالثد اعتخصصدياارد الملغد الناجليزيد امعالجعتهدناتهدّ المت ادّاعدااع نبقد ا

يّ  اصد ن  ابعدضالمفقدال ،لمععاىار الملغتياالمعاا  اول ثدمااناجليزي ،اور اضو اآالئهم،افُت 
التاتت نااتلىاعتخص ار الملغ المعاا  امتيّيدّاعدّااادالع المتادن الملغدو امفقدال ا ُتا ض 

نا فهعددهالمعفيوصددوا،اثددماُتدداضالتاددتت نااتلددىاتددّّ اتُاإذالتاددتت نا،ا اولضدديح (ا5 اقددّماععاددىح
ا  اوتلمالمافسالمتااو ،اوذمكامليكماتلىاعّااعاالمعيكعياالمعتخصصياار المصي الماف

اصالي  التاتت نااملت تي ار المتيئ المعاا  ،اوعّااعال ع المفقال املهّ اعاه.اور اضو 
شا عاليظن المانّشالمعيكعيااتماتعّي ابعضالمفقال ،اوممايتمايذ اف اعاالمفقال المعوجّو

دااث دم الادتقا  المصدواشال ،اتدما(ارقدال 10متجايت د امالادتت نااتلدىا ر التاتت ناالألصدل ،اوع 
ا(ا نمبحدناو نمبد اعداا لبد المجنععد .111ت ت قهناتلىاتياد المّالاد التادت الت  ،او ولعهدنا 

و ّالاتخّع المت نان المعاتخلص اعاهدنارد المتيقد اعداالمخصدنئ الماد كوعتاي امالادتت ناا
افعااييثالتتانقالمّلخل ،اولمصّق،اولمثبن اتلىالمايوالمتنم 

 ( االتساق الداصلج لالستبيان:1)
 ف(اتددماياددنبالتتاددنقالمددّلخل امالاددتت نااتدداا ايدد اياددنباععددنعال التاتبددنطاتدديااااااا

الويدد ا دد مات اإذالمّاجدد اتلددىاكدد ارقدداشاعدداارقددال التاددتت نااولمّاجدد المال دد اتلددىالتاددتت نا ا
تاددددّاعاددددتوااان(،اوكنادددد اجع عهددددناّلمدددد اإيصددددنئ  ا0,864-0,469ععددددنعال التاتبددددنطاتددددياا 

ا(.0,01 



 

 

مدذ اعنعال التاتبنطاتياالمّاج اتلىاك ارقاش،اولمّاجد المال د املُبعدّال ب(اتمايانباعُاااااا
ا(ااتنئداذمك.1تاتع اإم ه،اويوضناجّولا 

 مج إليكعامالت االرتباط بين درجة العبارة والدرجة الكلية للب عد الذي تنت(: م  1جدول )
 لتعبيري القما ا عرفجإعادة التقييم الم  

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة
ا**0,627ا2ا**0,707ا1
ا**0,577ا4ا**0,700ا3
ا**0,683ا6ا**0,428ا5
ا**0,636ا9ا**0,539ا7
 ددد دددا**0,711ا8
 ددد دددا**0,691ا10

ا(ا0,01 **(اّلم اتاّاعاتواا 
التاتبددنطاتددياالمّاجدد اتلددى المال دد اتلددىالتاددتت نااولمّاجدد كدد اُبعددّ،اا ج(اتددماياددنباععددنعل  

لغدددد ا  عدددد اععنعدددد الاتبددددنطالمّاجدددد المال دددد امالاددددتت نااتبعددددّا"إتددددنّشالمتقيدددد مات اإذا اكلدددد اك بطدددد
(اتلدددددىالمتاتيدددددب،اوجع عهدددددناّلمددددد ا0,744(،او 0,864عدددددّا"لمقعددددد المتعتيدددددا "،ا وبُا،المععارددددد "
ا(.ا0,01ناتاّاعاتواا إيصنئ  ا

ددد( الصااادق العااااملج التوكيااادي: 2)  نعل ابنادددتخّلمالمتيليددد اتيقددد المبنيدددثاعددداالمصدددّقالمع 
1لمعنعل المتوكيّ  2ب ايق التيتعنلالأل صدىا تد افادفا اتدااتطدب المعدنعليااتلدىاتنعد الم ا،ا

،ا[1,00تانو ا]صفا[اتّاجن اياي ا]صفا[،اوعاتوااّتم ا انو ا]ا2وليّ،اوكنا ا  ع اكن
اع نبقدد اجيددّشاملت ناددن اعدد الماعددوذجال معقتدداو،او  لدد اتل ددهاردد اهددذهالمينمدد اوذمددكايمكددّاوجددّو

[،ا0,554بدددددنماعوذجالمعثدددددنم  اوهدددددواتدددددنعالاارات دددددنا،اوكناددددد اتطدددددبعنتهعناتلدددددىالمتاتيدددددبفا]
ا[.0,554و]

                                                 
1 Confirmatory Factor Analysis (CFA) 
2 Maximum Likelihood 



 

  

 
شابعا (: المساار التصطيطاج لنماوذج التحليال العااملج التوكيادي للمتغيارين اللاذين ت2شكل )

 بعامل كامن واحد فج استبيان تنظيم االنفعال
ددناماتددنئدالمتيليدد المعددنعل المتوكيددّ امعتغيددايااعطددنهّيااا(2ويوضددناجددّولا  علخصح

ا اعوذجالمعنع المانعاالموليّ(.
امن (: نتااائج التحلياال العاااملج التوكياادي لمتغياارين مشاااهدين )نمااوذج العاماال الكاا2جاادول )

 الواحد( فج استبيان تنظيم االنفعال

 المتغيرات المشاهدة
التشاابا بالعاماال 

 الكامن الواحد
معياااري الصطااا ال

 لتقدير التشبا
قيمة "ت" وداللتها 

 اإلحصائية
 معامل الثبات

2R 
 0,153 **2,960 1,693 0,554 إعادة التقييم المعرفج

 0,154 **2,960 1,693 0,554 القما التعبيري 
 . 2,59قيمة "ت" الجدولية =  إذ، 0,01)**( دالة عند مستوى 
ل المتوكيددّ المتدد اتمكددّاصددّقا(ااتددنئدالمتيليدد المعددنع2(،اوطددك ا 2يوضددناجددّولا 

دددنافاالمعتغيددداياالمعطدددنهّيااتطددددبعنا لمعدددنعلياارددد الادددتت نااتاظددد مالتافعدددنل،اكعددددنايتضدددناف ضح
دد0,554تلددغاععنعد اصدّ هعنافواتطدبعهعنا إذابنمتادنو ابنمعنعد المادنعا ا ا عكداامادد ام اااث د(اوع 

افعنل(.(اعاالمتبنياالمال ار المعتغياالمانعاا تاظ مالتا%55,4عاهعناتفاياا 
 ( ثبات االستبيان:3)

ملتيقدد اعددااثبددن التاددتت نااتددمالاددتخّلما ايقتدد افمفددناكاوابددنر،اولمتجزئدد الماصددف  ا
ا(ااتنئداذمك.ا3وتعتع افبعنّالتاتت نااتّاج اعاناب اعاالمثبن ،اويوضناجّولا 

 



 

 

 بطريقتاااج ألفاااا كرونبااااة والتج ئاااةاساااتبيان تنظااايم االنفعاااال (: معاااامالت ثباااات 3جااادول )
 فيةالنص

 معاماال اوبعاد م
 ألفا كرونباة

 التج ئة النصفية
 راون ب-طريقة سبيرمان طريقة جتمان

 0,889 0,889 0,801 إعادة التقييم المعرفجا1
 0,597 0,598 0,685 القما التعبيري ا2

 0,761 0,758 0,786 الدرجة الكلية
شارددد اجدددّولا  ناكاوابدددنراادددول ا(اإمدددىافااجع ددد اععدددنعال افمفددد3تطدددياالماتدددنئدالمدددولّا

(،ا0,801-0,685مابعنّالمفات  افوالمّاج المال  اتاتت نااتاظ مالتافعنلاتالوي اعناتياا 
-يقد اادتياعنا(،اوب اا0,889-0,598كعناتالوي اععنعال المثبن اب ايق اجتعنااعدناتدياا 

ا(،اوجع عهدناععدنعال اثبدن اعقتومد ،اعدنا عاد الاتفدنع0,889-0,597تالوااتالوي اعناتياا 
اثبن الاتت نااتاظ مالتافعنلاوبعّ هالمفاتييا.

طياالماتنئدالمانبق اإمىافاالاتت نااتاظ مالتافعنلايتعتد اتخصدنئ اوبطك اتنم،اتُا
ادد كوعتاي اجيددّشاعددااييددثالتتاددنقالمددّلخل ،اولمصددّقالمعددنعل ،اولمثبددن ،اوذمددكاتلددىاتيادد ا

المبيثالمينم .
1أنماط التعلق استبيان-2  : )إعداد الباحا(

وانااددول اردد المّالاددن الألجات دد افيددّيثاااددت  اااحلاألااعفهددومافاعددنطالمتعلدد اعفهددوم ااظدد
معاا د اللمعاا  ،ارقّاتماإتّلّالتاتت ناالمينم اتهّ اتورياافّلشاا كوعتاي اعاتعّشاعاالمتيئ ا

دددد ن،اواخنصدددد المتيئدددد المعصدددداي امتاناددددبافهددددّل المّالادددد المينم دددد ،اوتالتدددد ا ت عدددد افرددددالّاتياته 
اما كوموج  .اوخصنئصهمال

افّول اتقد سااع إعداد استبيان أنماط التعلق: مبررات-أ المتعلد ا لآلعدااو يداااّاشاوجدّو  د  
الآلعا(ابطك اتنمار المتيئ المعاا  اتنع ،اولمتيئ المعصاي اخنص .

 إعداد االستبيان: صطوات-ب
التاتت نااورقالتهاعااخاللالمعصنّاالمتنم  ف اوتمالطتقنقاُبعّ  

                                                 
1 Attachment Styles Questionnaire 



 

  

اتلىالمتالثالماظا اولمبيث المانت اوثي المصدل اتاظايدن افاعدنطالمتعلد ،اوفهدم(الت العا1 
الانتهنالمانبق . ار الن ناالماظا املّالا المينم  اّو  عكوانتهاكعناوّا

دددا(الت دددالعاتلدددىالمعّيدددّ ا2  لمعقدددني سالمتددد اوّا ارددد المّالادددن الألجات ددد المعاا ددد امق دددنساااع 
،ا(Hazan& Shaver, 1987)ماوعنااد املالطدّيااعق دنسالمتعلد الفاعدنطالمتعلد ،اوعاهدنفا

1عق دددنسافاعدددنطالمتعلددد املالطدددّ 2،الادددتت ناافادددلوبالمعال ددد ) ,1990Collins& Read(ا ا
)1994Griffin& Barlholomew, (3،اولاتت نااتعلد المعالهد اSimpsion, Rholes& (

Phillips, 1996) ا2009،اوجدالّل الفتدوا دزل،اوعق نسالمياعدوكاألاعدنطاتعلد المالطدّياا،)
ا(.2014وعق نسافاعنطالمتعل ا صنتا،ا

(ارقدداشامق ددنسا20صددواشافوم دد امالاددتت نااتاوادد اعدداا  اتددّّفاعددنااددت ،اا اضددو  اور دد
المت ا دددت اافقدددال علددد ،اوتوزتددد الماع ددد   نفالمتعلددد الآلعدددا،اولمتعلددد ا يددداالآلعدددا،الدددىابعدددّيا،اهع 

يكعديااعداافادنتذشا(اعداالمع5(ارقال .اثماُتاضالتاتت نااتلىاتّّا 10وتضعااك اُبعّا 
تلىالمافساولمصي المافا   اوذمكانتّل الماف ايدولاعدّااعالئعد التادتت ناامالادتخّلمارد ا
بالمّالا المينم  .اوتمات ت قهار اصواتهالمتجايت  اتلىاتيا المّالا التات الت  اعاا ال

ددنامعق ددنلمجنععدد اردد اعايلددد المبكددنموايوس.ا التادددتت نااورقح سام كدددا اوتددتمالتادددتجنب اتددااتاددّو
تد ا اكتيداشح،اتا تد اتّاجد اعتواد  ،اتا جدلمخعنا  اوُتقّاالمتّلئ ا تا ت اتعنعحن،اتا ت اتّاا

ددن(،ابنمدددّاجن ا  (اتلددىالمتاتيدددب.اويتددالوواعدددّاا1،ا2،ا3،ا4،ا5تّاجدد ا ليلدد ،اتاتا تددد اتعنعح
اتاددددتت نااتددددياا  قددددال التاددددتت ناا(.اوجع دددد ار50-10لمددددّاجن المالدددد امادددد ابعددددّاعددددااُبعددددّ  

وبعدددّاتصدددي نالادددتجنبن المعفيوصددديا،اتدددمالمت ادددّاعددداالمخصدددنئ ابطدددك اإيجدددنت .اعصدددن  ا
الما كوعتاي امالاتت نااعااصّقاوثبن اتلىالمايوالمتنم ف

اتددماياددنباععددنعال التاتبددنطاتددياالمّاجدد اتلددىاكدد ارقدداش،)أ( االتساااق الااداصلج لالسااتبيان: 
امك.(ااتنئداذ4ولمّاج المال  املبعّالمعاتع  اإم ه،اويوضناجّولا 

 
 
 

                                                 
1 Adult Attachment Scale 
2 The Relationship Style Questionnaire 
3 Questionnaire Adult Attachment 



 

 

 (: معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للبعد المنتمية إليك4جدول )
 التعلق غير اآلمن التعلق اآلمن

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة
ا**0,390ا2ا**0,527ا1
ا**0,628ا4ا**0,637ا3
ا**0,693ا6ا**0,574ا5
ا**0,669ا8ا**0,614ا7
ا**0,588 10ا**0,334ا9
ا**0,717 12ا**0,323ا11
ا**0,521ا14ا**0,576ا13
ا**0,747ا16ا**0,625ا15
ا**0,764ا18ا**0,602ا17
ا**0,760ا20ا**0,605ا19

 ( 0,01)**( دالة عند مستوى )
(افااجع ددد اععدددنعال التاتبدددنطاتددديااّاجددد اكددد ارقددداشاولمّاجددد ا4يتضدددناعدددااجدددّولا 

صد ن  المفقدال اعد ااناُ طيااإمدىالتادنق اع اا(،0,01ّلم اتاّاعاتواا المال  املبعّالمعاتع  اإم ه
ا.لتاتت نالمهّ المعنماعاا

التادتت نا ا)ب( الصدق العااملج لالساتبيان:  تدمالادتخّلمالمتيليد المعدنعل التاتاطدنر امتادّو
تهددّ المتيقدد اعدداالمصددّقالمعددنعل اولمت اددّاعددااتطددب ارقددال التاددتت نااتلددىاتددنعليااهعددنفا

لمعكوادددن الألاناددد  ،اوتدددماالآلعدددا،اولمتعلددد ا يددداالآلعدددا.او دددّالادددتخّمالمبنيدددثا ايقددد  المتعلددد ا
دنامعيدكا"اكدنيزا"،اوادع حناايدواعزيدّ ا لاب ايقد ا"لمفنايعدناس"او بقح ّح اتّوياالمعينوااتّوياحلاعتعنعد

ددد اتلدددىالمعدددنعلياالُتتتددداالمتطدددب اع  االماقدددن اولموضدددووارددد المععادددىالماددد كوموج امتطدددبعن المتادددّو
".اويوضدناجدّولا 0,3ذ ايتلدغا لمعالئمالم دنامعيدكا"جيلفدوّا (اعصدفور المعولعد ا5(ارد اثااورقح

 (.0,3بعّالمتّوياالمعتعنعّاويذ المتطبعن الأل  اعاا فاعنطالمتعل امفقال الاتت ناا
ا
ا



 

  

تعاماد بعاد التادوير الماساتبيان أنمااط التعلاق (: مصفوفة العوامل لتشبعات فقارات 5جدول )
  0,3 وحذف التشبعات اوقل من

 التعلق غير اآلمن التعلق اآلمن
 التشبعات رقم الفقرة التشبعات رقم الفقرة

ا0,325 2ا0,546 1
ا0,551 4ا0,707 3
ا0,720 6ا0,587 5
ا0,684 8ا0,626 7
ا0,600 10ا0,404 9

ا0,709 12ا0,375 11
ا0,528 14ا0,548 13
ا0,776 16ا0,625 15
ا0,791 18ا0,599 17
19 0,605 20 0,756 
(افااك المفقال اتطبع اتلدىافيدّالمعدنعليا،اوفاا  عد المجدذاا5عااجّولا ايتضنُا

(اعددداالمتبدددنياالتاتبدددن  ،ا23,378و فاددداا ا4,676(االتعلاااق اآلمااانلمادددنعااملعنعددد الألولا 
(اعداا16,032و فاداا ا3,206(االتعلاق غيار اآلمانتياعناتلغالمجدذاالمادنعااملعنعد المثدنا ا 

المتبنياالتاتبن  .
ملتيقدددد اعددددااثبددددن التاددددتت نا،اتددددمالاددددتخّلما ايقتدددد افمفددددناكاوابددددنر،ابااااات االسااااتبيان: )ج( ث

التاددتت نااتّاجدد اعاناددب اعدداالمثبددن ،اويوضددناجددّولا  (ا6ولمتجزئدد الماصددف  .اوتعتدد اُبعددّ  
ااتنئداذمك.ا

 لنصفيةبطريقتج ألفا كرونباة والتج ئة ااستبيان أنماط التعلق (: معامالت ثبات 6جدول )

 الب عد م
 معاماال

 ألفا كرونباة
 التج ئة النصفية

 راون ب-طريقة سبيرمان طريقة جتمان
 0,690 0,689 0,731 لمتعل الآلعاا1
 0,834 0,833 0,840 لمتعل ا ياالآلعاا2

شار اجّولا  (اإمىافااجع  اععنعال اثبن التاتت نااملبعدّياا6تطياالماتنئدالمولّا
ا ناافاعنطالمتعل اوبعّ هالمفاتييا.لمفاتييااعقتوم ،اعنا عا اثبن الاتت



 

 

يتعتد اتخصدنئ ا تدنم،اتطدياالماتدنئدالمادنبق اإمدىافاالادتت ناافاعدنطالمتعلد اوبطك  ا
ادد كوعتاي اجيددّشاعددااييددثالتتاددنقالمددّلخل ،اولمصددّقالمعددنعل ،اولمثبددن ،اوذمددكاتلددىاتيادد ا

المبيثالمينم .
1أكسفورد للسعادة قائمة-3   (2001،ا تتّالمخنمتعايبفا: )

اا(Argyle, Martin& Lu, 1995)اآاجيدد ،اعددناتا،اوميددوافتددّ ا  نئعدد افااددفوّا
عددضالمتعددّ ال اتليهددن،اوتطددع المقنئعدد اب افجددااالمخددنم المقنئعدد ،اوااتتددّاتددا ب،اواOHIملاددعنّشا
،ات(،ات خدد(ارقدداش،افعددنماكدد ارقدداشاخعادد اتددّلئ ا كثيدداحلاجددّ ا29تلددىا  اذل،اكثيدداحل،اعتوادد ،ا لدد الح

ايتددالوواعددّاالمددّاجن اتلددىالمقنئعدد اتددياا (اتلددىالمتاا1-5لمددّاجن اعدداا  ددااث ددم  -29تيددب،اوع 
ُععدددا  بالمقنئعددد اعدددااصدددّ هناوثبنتهدددنارددد المتيئددد الماويت ددد ،اولادددتخّماعق دددنسات ادددّا(.او دددّا145

(،ا0,70-0,56،اوتالويد اععدنعال التاتبدنطاتياهعددنا  خددناجلمتقدّياالمدذلت املادعنّشاكعيدكا
 المقنئع اب ايق افمفناكاوابنر اوتالويد اععدنعال ا،اكعناتيق اعااثبننوجع عهناّلم اإيصنئ  ا

(.او ددّاُفجايدد المعّيددّاعدداالمّالاددن املت اددّاعددااصددالي  المااددخ ا0,94-0,91لمثبددن اتددياا 
يداا  (،اولمتد الادتخّع ا2010لمععا ا اوصّ هناوثبنتهنار المتيئ المعصاي ،اوعاهدناّالاد اّّا

 اععدددنعال اصدددّقالمعيدددكاتددديااالويدددت اإذاعيدددكاخدددناج املت ادددّاعدددااصدددّقا نئعددد المادددعنّش ا
(،اواإتدددنّشات تيددد ا0,75(،اوالدددغاععنعددد اثبدددن المقنئعددد اب ايقددد افمفدددناكاوابدددنرا 0,42-0,66 

ا(.ا0,84لتختبناا 
 اور المّالا المينم  ،اتمالمت اّاعااعّااعالئع المقنئع املت تي اتلدىاتياد المّالاد

ّاجدن اكد اتبدناشاولمّاجد ااعااخاللالتتانقالمّلخل  ارقّاتمايانباععنعال التاتبنطاتديا
نا(،اوجع عهدناّلمد اإيصدنئ  ا0,801-0,316لمال  املقنئعد ،اوتالويد اععدنعال التاتبدنطاتدياا 

مايادنبا(،اوت د0,917عنع اثبن افمفناكاوابنر،اوالدغا (.اكعناتمايانباع ا0,01تاّاعاتواا 
 عتدددددهالمثبددددن اتدددداا ايددددد المتجزئدددد الماصددددف  اب ايقتددددد اجتعددددنا،اواددددتياعنااتدددددالوا،اوالغدددد ا 

ددا(اتلدىالمتاتيددب،اوجع عهددنا دد ماعاتفعدد ،0,890(اوا 0,870  ناُ ع دد المثقدد اتاددتخّلما نئعدد اع 
الماعنّشار المّالا المينم  .

 
 

                                                 
1 Oxford Happiness Inventory (OHI) 



 

  

 نتائج الدراسة:
اتلىالمفاوقاتيت المت ا  ا ااّ ار الاتعالضااتنئدالمّالا ،ا اعىالمبنيثاملتعا افوتح

كويددّشا-ذلاكددنااادديتعنع اعدد المعيادد اككدد لمددذكوااولناددنثاردد اتاظدد مالتافعددنل اكدد ا يددّّاعددناإ
اتلدددىايدددّش ارددد اّالاددد المتددد ثيااافم-وليدددّش معبنطدددااو يددداالاددديتعنع اعددد المدددذكوااولنادددنثاكدددالح

المعبنطااألاعنطالمتعل ار الماعنّشالمافا  اتتااتاظ مالتافعنلاكعتغيااوا  .
 نتائج الفرض اوول: 

المفاضالألولاتلىافا ا صدنئ حناتديااعتواد ن اّاجدن ا"تاتوجّاراوقاّلمد اإيهفاا  
لمددذكوااولناددنثاعدداا ددالبالمجنععددد اردد اتاظدد مالتافعددنل".اوتختبدددنااصددي اهددذلالمفدداضاتدددما

اجددن المددذكوااملعياددن المعاددتقل امياددنباّتمدد المفدداوقاتدديااعتوادد ن اّا -لختبددنالاددتخّلما
اولناددددنثاعدددداا ددددالبالمجنععدددد اردددد اتاظدددد مالتافعددددنل،اوذمددددكابعددددّالمت اددددّاعدددداالتتّلم دددد اتوزيدددد 

ا(ااتنئداذمك.7لمّاجن .اويوضناجّولا 
ت لداللااة الفااروق بااين متوسااطات درجااات الااذكور واإلناااا فااج -(: نتااائج اصتبااار7جاادول )

 تنظيم االنفعال 
 قيمة 63إناا ن= 77ذكور ن= الجنس

 )ت( 
 مستوى 
 ع م ع م المتغير الداللة

 غير دالة 0,903- 4,93 30,54 6,70 29,62 إعادة التقييم المعرفج
 غير دالة 0,967- 4,41 18,48 4,25 17,77 القما التعبيري 
 غير دالة 1,107- 7,97 49,02 9,17 47,39 الدرجة الكلية

اراوقاّلم اإيصنئ  ا7يتضناعااجّولا  ناتديااعتواد ن اّاجدن المدذكواا(اتّماوجّو
قدد اصددي اولناددنثاردد اتاظدد مالتافعددنلااددول اردد المّاجدد المال دد افوابعّ ددهالمفدداتييا،اواهددذلايتي

المفاضالألول.
اردددداوقاّلمدددد اإيصددددنئ  ا ناتدددديااوبعددددنافاااتددددنئدالمفدددداضالألولاتوصددددل اإمددددىاتددددّماوجددددّو

عتوا ن اّاجن المذكوااولنانثار اتاظد مالتافعدنل،اردإاالمبنيدثاادو ايتعنعد اعد المعياد ا
المال  اتختبنااصي المفاضياالمثنا اولمثنمث.ا

 نتائج الفرض الثانج: 
المفداضالمثدنا اتلدىاف ناألاعدنطالمتعلد اتلدىاّللاإيصدنئ  ااعبنطدا ااهفا"يوجدّاتد ثيا اا دا  

الماددعنّشالمافادد  امددّاا ددالبالمجنععدد ".اوتختبددنااصددي اهددذلالمفدداضالاددتخّمالمبنيددثاتيليدد 



 

 

1لمعاددنا 2بناددتخّلماتااددنعدالمععنّمدد المتانئ دد المخ  دد المععدداو الختصددناحلابددنمليزالل،ا ،اوكنادد ا
الماتنئداكعنايل ف

 
)عباار  ات المباشارة وغياار المباشاارة ونمااط التعلااق علااى الساعادة النفسااية(: التاااثير 3شاكل )

ن معامااال ي شاااير إلاااى أ (---)تنظااايم االنفعاااال كمتغيااار وسااايط(. ملحوظاااة: الصاااط المااانقط 
 المسار غير دال إحصائياا.

  (: اتجاهات معامالت المسار وقيمها وقيم "ت" المقابلة لها مستوى داللتها8جدول )

قيماااة معامااال  ساراتجاه معامل الم
 المسار

قاااااااااااايم "ت" 
 )*(الداللة المقابلة

 دال 4,25 0,33 من التعلق اآلمن إلى إعادة التقييم المعرفج
 غير دال 1,84 0,16 من التعلق اآلمن إلى القما التعبيري 

 دال 3,98- 0,31- من التعلق غير اآلمن إلى إعادة التقييم المعرفج
 دال 2,18- 0,19- لتعبيري من التعلق غير اآلمن إلى القما ا

 دال 5,31 0,43 من إعادة التقييم المعرفج إلى السعادة النفسية
 غير دال 0,26 0,02 من القما التعبيري إلى السعادة النفسية

 غير دال 1,61- 00,14 من التعلق اآلمن إلى السعادة النفسية
 غير دال 0,10 0,01 من التعلق غير اآلمن إلى السعادة النفسية

                                                 
1 Path Analysis 
2 LISREL 

اّاُ عا *( المعغلق ا] اتاواا  ع ا" "اتاتق اّلخ المفتاش ،ا1,96-ععنع المعانااّللاإيصنئ حناتاّعن
ا[،اتياعنا كواا يااّللاإيصنئ حناتاّعنا ق اّلخ اهذهالمفتاش.1,96



 

  

(ار عددنايخدد المتدد ثياالمعبنطددااألاعددنطالمتعلدد اردد ا8(،اوجددّولا 3يتضددناعددااطددك ا 
ددالماددعنّشالمافادد  ،افااجع دد ا دد ما" "اكنادد ا يددااّلمدد ، نا عادد اتددّماّتمدد اععنعدد المعاددنا اع 
اتدد ثيااعبنطددااّللاإيصددنئ  ا ،اناألاعددنطالمتعلدد اردد الماددعنّشالمافادد  ولمددذ ا طدديااإمددىاتددّماوجددّو

المفاضالمثنا .اواهذلاتتيق اتّماصي ا
 نتائج الفرض الثالا: 

المفداضالمثنمدثاتلدىافا د اناألاعدنطالمتعلد هفا"يوجدّاتد ثياا يدااعبنطدااّللاإيصدنئ  اا  
ردد الماددعنّشالمافادد  ا تتددااتاظدد مالتافعددنلاكعتغيددااوادد  (امددّاا ددالبالمجنععدد ".اوتختبددناا

ّمد المتانئ د المخ  د اصي اهذلالمفداضالادتخّمالمبنيدثاتيليد المعادناابنادتخّلماتاادنعدالمععن
ا.لابنمليزالللمععاو الختصناحا

(،ار عنايخد المتد ثياا يداالمعبنطدااألاعدنطالمتعلد ا8(اجّولا 3وبنماجوعاإمىاطك ا 
اار الماعنّشالمافاد  اتتدااتاظد مالتافعدنلاكعتغيدااواد  ،افااهادنكاتد ثياحلا يدااعبنطدااويتعدي

ا  عهاتلىالمايوالمتنم ف
ابنطاشاألاعنطالمتعل اتلىالماعنّشالمافا  (فالمت ثيال ا ياالمع9جّولا 

 لمت ثياالمعبنطا لمت ثياا ياالمعبنطااألاعنطالمتعل ار الماعنّشالمافا   لماعنّشالمافا  ا
 تايوجّ 0.1419 = (0.33)*0.43 لمعنع 

(افادددهاتايوجدددّاتددد ثيااعبنطدددااأل اعددداا9،ا8(اوجدددّوم ا 3عددداالمعاليدددكاعدددااطدددك ا 
المتعلدد اردد الماددعنّشال شامافادد  ،اتياعددنايوجددّاتدد ثياا يددااعبنطددااملتعلدد الآلعددااردد الماددعنّاع دد  

عدنلاتاظد مالتافاا اإ اف ا(0,1419 لمافا  ا تتااإتنّشالمتقي مالمععار اكعتغيااوا  (ا  عتها
متعلد ا عتعث ار اُبعّاإتنّشالمتقيد مالمععارد (امدهاّواارد ازيدنّشالمتد ثياا يداالمعبنطدااألاعدنطال

ا.هذلاتتيق اصي المفاضالمثنمثوار الماعنّشالمافا  ،ا
 تفسير نتائج الدراسة ومناقشتها:

افعدنل،ا اتاظد مالتاادياار دياالمج ات دالمعتعلق ابدنمفاوق اانتيجة الفرض اوولإمىاابنماجوع ا
اردداوقاّلمد اإيصددنئ  ا7رقدّافطددنا الماتددنئداردد اجدّولا  ناتددياالمددذكوااولناددنثا(اإمددىاتددّماوجددّو

يجدد ااظدد مالتافعددنلافواردد ابعّ ددهالمفدداتييا.اوتتفدد اهددذهالماتاددول اردد المّاجدد المال دد اتاددتت ناات
ارددداوقاّلمددد اا(Goodall, 2015)جدددوّللااعدد ااتيجددد اّالادد  لمتدد اتوصدددل اإمددىاتدددّماوجددّو

اناتياالمذكوااولنانثار اتاظ مالتافعنل.إيصنئ  ا



 

 

ها عكددااتفاددديااإمددىافا ددلألّت ددن اُتطدددياافااا(Yi-Ching, 2012)تطددادا-ويددذكاا 
هدنالختالردن اتدياالمجاادياالمجااياار اتاظ مالتافعدنلابطدك افرضد اتلدىافا االتختالرن اتيا

ارددد الألّولاالتجتعنت ددد افوالمقولمدددبالماع  دددد المجااددد  .اكعدددنافاالألرددددالّاتايتعلعدددواارقددد اعددددن
ددناعددن لمّاجدد المعاددعوواتهددنامهددماردد المتعتيددااتاهددن.اوتتو ددتاّاجدد اتعتيددااالتافعددنت ،اتدد اف ضح
دداتلددىاتددّّ الألرددالّاتدداالافعددنتتهما االمعولعدد التجتعنت دد اولمثقنر دد اولمعو ف دد .اكعددنافاالمقددّاشاع 

تلىالمتعتياامدّاالمدذكوااولنادنثاتتد ثاابنمعولعد التجتعنت د ،امدذمكارهدمايختلفدواارد ا دّاتهما
تلىالمتعتيااتاالافعنتتهم،اوُ عتقدّافاالنادنثافاثدااعداالمدذكواارد المقدّاشاتلدىالمتعتيدااتداا

دناملتعتيدااتداالافعدنتتهم.اوالاتجنبنتهمالتافعنم لاماظايد ا  ،اتياعنا كدواالمدذكواافاثداا ععح لادتانّح
لمتاطددئ التجتعنت دد اتددياالمجاادديا،ارددإاالألوتّالمددذكواا كواددوااف دد اتعتيدداحلاتدداالافعددنتتهماعدداا
المفعدد المتدد ا قددّعهنالمولمددّلاافوالمععلعددواافوالألصددّ ن اتاددّعناُ ظهدداواا ّو لمتاددن ،اباددتباّا

شافوالمع (،اوعداالمعتو د افااEisenberg, Cumberland& Spinrad, 1998ن فد ا لمعدّو
او عع ددد ،ارددد ايددديااُيتو ددد اعددداالمعدددافشافااتادددواافاثددداا  كدددواالمدددذكواافاثدددااتقالا ددد اولادددتقالتح

ناوتعتياحلا  ياناح ا(.Fabes& Martin, 1991تن ف  اول 
ناع ااتيج اّالا اكعنات ا لمتد اا(Yi-Ching, 2012)تطادا- ختلتاهذهالماتيج اف ضح

ناردد اُبعدددّاإتددنّشالمتقيددد مالمععاردد امصدددنمنالمدددذكوااتوصددل اإمدددىافااهاددنكاراو حدددناّلمدد اإيصدددنئ  ا
نار اُبعدّالمقعد المتعتيدا امصدنمنالنادنث،اعقناا ابننانث،ار اييااكنا المفاوقاّلم اإيصنئ  ا

دااذمدكارد اضدو اتدّّاعداالمعولعد المثقنر د التجتعنت د اولمعو ف د ،ا لمعولعدد اهدذهااإا اإذاو دّاُرا  
اتافعنتتده،اّواحلاعهع اتّم ا تتد ناثقنرد المعجتعد املدذكااراصد المتعتيدااتدااإذانار اتاظ مالمفّا

الافعنتتهابعكسالألاثىالمت اتعاعهناتلكالمثقنر اتااذمك.
وتلىالما ماعاافااهانكابعضالمّالان المت اُتطيااإمىافاالمذكواا ّا يتنجوااإمىا

هدما فعلدوااذمدكابطدك افاثداا ايزيد اوف د امتقيد مالمععارد األا اتذلاجهّاف  اعاالنانثانتنّشال
ددن،ا  &Gross) عتقددّاجدداوس،اوجددواااإذإاالألّت ددن اتطدديااإمددىا صددوااهددذهالمفكدداش،ارددتعقح

John, 2003)شافواا فاالتختالرن اتياالمجااياار اإتنّشالمتقي مالمععار اتنّشحا يااعوجدّو
اصغياش.

 اعدداا ددالبالمجنععدد المددذياايتعيددزواابنتاددنعاوااعددناياجدد اذمددكاإمددىا ت عدد افرددالّالمعيادد
دناعتادنو  اتقايبحدناملق دنمابععل دن الت تدالباعداافوا عّلاكهماو ّالتهمالمعقل  المت اتت نامهدماراصح
لتتتعددددنّاتددددااعو ددددتالافعددددنم اععددددياا لخت ددددناالمعو ددددت(،اوتعددددّي المتيئدددد الم ت ع دددد المعي  دددد ا



 

  

لاتدداالمعو ددتابددنمعو تا تعددّي المعو ددت(امتغييدداافثدداهالتافعددنم ،اول ا ّح تددنّشاتوج ددهالاتبددنههمابعيدد
لتافعددنم المعددممما لتاتطددناالتاتبددنه (،او ددّاتهمابعددّاذمددكامتغييددااتقيدد عهمامعو ددتالافعددنم اعددنا

ا لمتغيياالمععار (امتغييااععانه.ا
ددناعدد ااتيجدد اّالادد ا  ا(Yi-Ching, 2012)طددادات-كعددنالختلفدد اهددذهالماتيجدد اف ضح

تلدىاعاددتو ن افتلدىارد اُبعدّالمقعدد المتعتيدا ارد ايددياالمتد اتوصدل اإمدىافاالمددذكواايصدلولا
ددددااهددددذهالماتيجدددد اردددد اضددددو اعددددناذكدددداهاجدددداوس،اوجددددواا يققدددد الناددددنثاعاددددتو ن اف دددد ،اوُتفا 

(Gross& John, 2003)عاافاالمقع المتعتيا اياتب ابطك اولضدنابعادتو ن افتلدىامدّااا
اا ب ار المقاب.لمذكوااعاهامّاالنانث،اباتبالمخو اولاخفنضاعاتو ن التافعنلاولماا

اوُ عكااتفايااهذهالماتيجد ارد اضدو ااعدوذجالمععل دن المّيانع د امتاظد مالتافعدنلالمدذ 
،ا(Gross, 2002)اوجداوس،ا(Gross& Thompson, 2007) ّعدهاجداوس،اوتوعبادواا

ناا(الخت د1تلدىفا اوبنألخذار التتتبناافااكالالمجااديااعداافردالّالمعياد افصدبيولافاثداا دّاشحا
اعداالمدذهنبااتإعكدناهمتيااعو فياافوافاثا ارهدمااعو تاوليّاعا اإمدىفاايبقدولارد المتيد اتدّتح

دددافلددد  اي ا (اتعددددّي ا2عددد اطدددخ اعددددنااددديذهباإمدددىاهددددذهالميفلددد ،ا اهدددمارددد اصددددالع ان،اوذمددددكاألا اع 
المدددذ ا طدددنهّاتاادددنعداتل فزيدددوا اُعدددزتداااعدددناُ غي ددداا لافعدددنتتهماتجدددنهاع ا ادددنشاو دددتاععددديا اردددنمفّا

المدددذ ا طدددنهّاتعل ددد اإ دددالقا(اإتدددنّشاتوجددد3لمتلفدددنز،ا  هالاتبدددنههماتجدددنهاعو دددتاععددديا اردددنمفّا
(اإتدنّشاتقيد عهمالمععارد امعو دتاععدياا4اصن اااعناُ غل اتيانهاتاّعناياااهذلالمعو دت،ا 

ايتىاُ غياولاعااععانهالتافعنم  ارعاّعنايخاااتتدباكداشا دّماااعدناُياجد اذمدكاإمدىالمظداو 
عكنانتددهذلتددهاالمجو دد افوازعالئددهالآلخددايااتجناددباموعدده التاددتعالااردد ا5لماينضدد  ،ا اول  (اكددت 

فعدنم  اهما دّاُيخفدولاتالعدن المتعتيداالتاالوكهمالمتعتيا اتافعنتتهمار اعو تاععيا،اكعنافا ا
وذمكاتهّ المعانياشالتجتعنت  املجعنت افوالتاص نعاملعو ت ارنم نمبالمجنمسار ايصد ا

 اردلاصد نتحناألولعداالمععلدمافواعادنياشامزعالئدهااّالا  اااعناُ غي ااعااالوكاعناّلخد الميصد 
المفص .

و عكددااتفادديااهددذهالماتيجدد اردد اضددو اعكواددن اتاظدد مالتافعددنلالمددثالث،اوهدد فاعكددواا
عاالمدذكوااولنادنثاتلدىايدّا-لمختاش،اولمعكواالمالوك ،اولمعكواالمفايوموج  ارعيا المّالا 

 دنشاووتد ابعطدنتاهمالمذلت د ا عكدوااعدايلتهمالمععايد افصدبيولافاثدااختداشارد الميابيكم-اول 
لمختددداش(،اكعدددنافاالادددتجنبنتهمالمادددلوك  اتجدددنهالمعول دددتاتغيدددا اتدددااذ ا تددد اوفصدددبي اتتادددما

 ّاشارد المدتيكمارد الادتجنبنتهماافاثاهمافصبيولالمعقالا  اولماضدا لمعكواالمالوك (،اكعنافا ا



 

 

واالمفاددديوموج (المفاددديوموج  اكضددداان المقلدددباوضدددغ المدددّم،اوتصدددلبالمطدددعااولمجلدددّا لمعكددد
(Gross& John, 2003).ا

ددناردد اضددو اعددنايتعتدد ابددهافرددالّالمعجتعدد اينم حددناعدداا كعددنا عكددااتفادديااهددذهالماتيجدد اف ضح
 الباو نمبن المجنعع اعاالاتخّلماوانئ المتولص التجتعنت المعختلف ،المتد افتنيد امهدما

ااولمعجتعد ابطدك اتدنم،اياي المتعتيااتدااآالئهدماوعطدنتاهماولافعدنتتهماتجدنهافافادهماولآلخداي
اتقايبحدددنارددد المتعتيدددااتعدددنايدددّوااتدددّلخلهمارددد ا الم ايددد افعدددنعهمابطدددك اعتادددنو  لألعددداالمدددذ اعهدددّ 

لتجتعنت دد المتدد االمتاطددئ لمعول ددتالتافعنم دد المعختلفدد المتدد ايتعاضددواامهددن.اكعددنافاافاددنميبا
اتدااذ ا تد ا دناتعنع اتهنالألااشافتانئهعنارد المو د المينضداافصدبي افاثدااتقدبالح وفاثدااتفهعح

مع نمددبالماعددوالتافعددنم ،الألعدداالمددذ ااددنتّاردد اتددوريااعاددنرافاددا امادد اعدداالمجااددياايتاددما
ابياي المتعتيااتااعطنتاهماولافعنتتهماوآالئهم.

اّتمد اإيصدنئ  امععنعد المعادناايتضدنانتيجة الفرض الثانج  ور عنايخ  تدّماوجدّو
ات ثيااعبنطاا دو األاعدنطاذ ا عاافاعنطالمتعل اتجنهالماعنّشالمافا   اولم ا طيااإمىاتّماوجّو

المتعل ار الماعنّشالمافا  .
 &Karreman)كنايعدنا،اورياجاهدوتسا وتتفد اهدذهالماتيجد اجزئ حدناعد ااتيجد اّالادد 

Vingerhoets, 2012) اتدد ثيااعبنطدداارقدد امُبعددّالمتعلدد الآلعددااردد ا لمتدد افطددنا اإمددىاوجددّو
اطااملتعل ا ياالآلعاار الماعنّشالمافا  .لماعنّشالمافا  ،ار اييااممايوجّات ثيااعبن

 ,Chung& Choi)كعدنافاهددناتتفد ابطددك اجزئدد اعد ااتددنئداّالادد اتطدواد،اوتطددو ا
اتد ثيااعبنطدااملتعلد المتجاتد اتلدىالمادعنّشالمطخصد  ،اا(2014 لمت اتوصل اإمىاتّماوجدّو

ار اييااُوجّات ثيااعبنطااملتعل المقل اتلىالماعنّشالمافا  .
مّالاد المينم دد اعد ااتددنئدابعدضالمّالاددن المادنبق المتدد اتوصدل اإمددىاوتختلدتااتيجدد ال

للاإيصنئ  ا الاتبنطاعبنطااّو ااناتياافاعنطالمتعل اولماعنّشالمافا  ،اوعاهناّالان فوجّو
(Zimmer-Gembeck& Ducat, 2010; Abubakar, et al., 2013;  Odacı& 
Çıkrıkçı, 2014; Vithya, Karunanidhi& Sasikala, 2015; Zdrenka, et al., 
2015; Zhang, et al., 2016) 

اتدد ثياااكعددناتختلددتاهددذهالماتيجدد اعدد ااتددنئدابعددضالمّالاددن  لمتدد اتوصددل اإمددىاوجددّو
هددذهالماتيجدد اردد اضددو افاااعبنطددااتددياافاعددنطالمتعلدد اولماددعنّشالمافادد  ،او ددّاراددا المّالاددن 

ابعضهماع ابعض،اكعنافاهمايتطناكواارد ا لم البار المعايل المجنعع  ا قضوااو تحنا و الح

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563213004408
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563213004408
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563213004408


 

  

ّ نئهماتعدايهماعطكالتهماويبيثوااتاالمعاناّش.اوهذهالمعاناّشالمت ا يصدلوااتليهدناعداافصد
لمطدددعواالنيجدددنت ابنمقدددّاشاتلدددىاعولجهددد اعطدددكالتهماول تدددنّشايلهدددن.ابننضدددنر اإمدددىافاا دددالبا
لمجنععد ا قضددوااف لددباف ددنعهمالمجنعع د اردد الألاطدد  المعايدد اعد اف ددالاهماو كواددواافاثدداا ااحددنا

عدددض،الألعددداالمدددذ ايجعلهدددماااعدددنا طدددعاواابنمادددعنّش،اكعدددنافاالمتفدددنملاولمتعلددد ابعضدددهماعدددااب ا
 &Vithya, Karunanidhi)  الاا عدّلااُعابد اابنمادعنّشالمافاد  امدّاا دالبالمجنععد بدنأل

Sasikala, 2015). 
ددد فااهدددذهالماتيجددد اُ عكدددااتفادددياهنارددد اضدددو افاالمادددعنّشالمافاددد  اانو عتقدددّالمبنيدددثاف ضح

عددداالمعتغيدددال اولمعولعددد المافاددد  اافصدددبي الآلاام اددد ااهاحدددنابعنعددد اوليدددّ،اتددد اتتددد ثاابنمعّيدددّ ا
اإضنر اإمىافاعنطالمتعل .المعي   

اتدد ثياا8(،اوجددّولا 3 اردد اطددك  ااوجاااءت نتيجااة الفاارض الثالااا (امتطدديااإمددىاوجددّو
ا يددااعبنطددااّللاإيصددنئ حناألاعددنطالمتعلدد اردد الماددعنّشالمافادد  ا تتددااتاظدد مالتافعددنلاكعتغيددا

اعنّشكناالمت ثياا ياالمعبنطاامبعّالمتعل الآلعاارق ار المادإذاوا  (امّاا البالمجنعع  ا
لمافادد  اتدداا ايدد اإتددنّشالمتقيدد مالمععاردد ،اردد ايددياامددمايوجددّاتدد ثياا يددااعبنطدداامُبعددّالمقعدد ا

المتعتيا اكعتغيااوا  املعال  اتياافاعنطالمتعل اولماعنّشالمافا  .
 &Karreman)كنايعددددنا،اورياجاهددددوتسا وتتفدددد اهددددذهالماتيجدددد اعدددد ااتيجدددد اّالادددد 

Vingerhoets, 2012)  اتددد ثياا يدددااعبنطدددااألاعدددنطالمتعلددد ارددد المتددد افطدددنا اإمدددىاوجدددّو
يوجدّاالماعنّشالمافاد  ا تتدااتاظد مالتافعدنل،اعتعثد ارد اُبعدّاإتدنّشالمتقيد مالمععارد (،اتياعدنات

 &Karreman)كنايعنا،اورياجاهوتسات ثياا يااعبنطااتتااُبعّالمقع المتعتيا .اكعناراالا
Vingerhoets, 2012)المعتعلد ااهدذهالماتيجد ا دناآعاحدنايتدّوارد اضدو افاالمفدّا بدنآلخايااتعلقح

اتجددنهالمعول ددتالتافعنم دد المضددن   ، دداف دد الافعددنتح نا طددعاهابنماددعنّشالمافادد  ابطددك افواآخددا اع 
المذ ا يص اتلىا ّااكتيااعاالمتقّياار اتال نتهابنألطخن ا رعلىااتي المعثنلارإاالمفّا

المقايتيااعاه،ارإااذمكا انهمار اطعواهابنماضناتاالمي نش.
دكعدناتتفد عداافااا(Goodall, 2105) اعدنافطدنااإم دهاجدوّللا اهدذهالماتيجد اضدعا حناع 

متعلد اّالا المّواالموا  امتاظ مالتافعنلاتع يانارهعحنافرض امهذلالمعفهوم اراجدّافاافاعدنطال
دد اتددّمإمددىايددّم اتهددماام اااث دد يدداالآلعادد اتجعدد الألرددالّامددّيهماصددعوب اردد اتاظدد مالافعددنتتهماوع 

المطعواابنماعنّش.



 

 

كدد اعددااا عكددااتفادديااهددذهالماتيجدد اردد اضددو اعفهددومالمعتغيدداالموادد  المددذ افوضدديهوا
هاكلعدناكناد الم ايقد اعداافا دا(Baron& Kenny, 1986)ا(،اوبدناوا،اوكياد 2003 ايبا 

اردد اتال نتددهابددنآلخايااآعادد اوتتاددمابنمثقدد اولت عئاددناا لمتعلدد الآلعددا(،اكلعددنا لمتدد ايدداتب المفددّا
اتلىاعولجه  ّلاشاختالتدهالتافعنم د اتدوت اورهدمافاتدااويجعلدها قد حمااكنا ا ّاشالمفّا لافعنتتهاول 

ناويددداظمالافعنتتدددهالمعول دددتالتافعنم ددد المضدددن   المتددد ايتعددداضامهدددناو عتدددااتدددااافادددهالافعنم  ددد
بطددك افرضدد ا تاظدد مالتافعددنل(،الألعددداالمددذ ايددّم ابددهاإمدددىالمطددعواابنتات ددنواولماضددناتددداا

املاولألع ار اي نتهالمعاتقتل  ا لماعنّشالمافا  (.ي نتهالمعنض  اكعناُ طعاهابنمتفن
كعنا عكااتفايااهذهالماتيج ار اضو المعال ن التاتبن  د ،اوععدنعال المعادناالمتد ا

افطنااإميهناتيلي المعانااوتوصل اإميهنالمّالان المانبق اكعنايل فا
ل،او دددّاتوصدددل اتال ددد الاتبن  ددد اّلمددد اإيصدددنئ حناتدددياافاعدددنطالمتعلددد اوتاظددد مالتافعدددناوجدددّو-1

 ;Gresham& Gullone, 2012; Yi-Ching, 2012 اعجعوتد اعداالمّالادن المادنبق 
Goodall, 2015; Oshri et al, 2015; O’Neill, 2015)اإمىاهذهالماتيج .ا

إمدىافاافاعدنطالمتعلد اتتضدعاالمعّيدّاعدااا(Yi-Ching, 2012)تطدادا-و ّافطدناا 
لافواتلغددد المتعتيدددااتددداالتافعددددنت الم ددداقالمععار ددد اولمادددلوك  المجذلبددد المتددد اتا طددد ،اوتعدددّ 

 Shaver& Mikulincer, 2007اوفااتومت ا،)(Bowlby, 1980)فادّافاالتافعدنت اتعدّاا
لاتبن حدنااياتب -لمعختلف عااتياالمع كنازعن المالوك  ا-لمعفهومالألانا املتعل ،األاالمتعل ا

ددددنابنمعطددددنتاالمقو دددد .او اددددتخّمالألرددددالّالمتعلدددد امادددد ا   ددددوالافوا عددددززولاطددددعواهمابددددنألعااوث قح
 Shaver, Collins& Clark, 1996لألرالّالمذياايا تواار الاتعنّشافواتدّت ماا(.اكعنافا ا

 &Mikulincerطعواهمابنألعاارد اتال دنتهمابدنآلخاياايجدبافاا ادتخّعولاتاظد مالتافعدنلا 
Shaver, 2003.)ا

قياالمذياايتعلقوااتعلقحنافاالأل فنلاولمعالها(Kochanska, 2001)وياااكوتطنااكنا
د لات  ّح االمتهّيدّل اتاددّعنا كوادواارد اعياد ،اوتلددىا يدااآعداا عيلدوااإمدىاتيويدد الاتبدنههمابعيد

لمعكس،ارإاالألرالّالمذياايتعلقوااتعلقحناآعاحنافاثااُتاضدهام  بقدولالادتالتيج ن اتاظ ع د افاثداا
اعاوا .

عيلوااإمىاّعداّولرد ايد او عكااتفايااذمكار اضو افاالألرالّاذو المتعل الآلعاا 
لمعطددددكال اوعيددددنوت اإتددددنّشالمتقيدددد ماردددد اإ ددددنااتاظدددد مالتافعددددنل.اوتاددددّعناُتظهدددداالمتهّيددددّل ا

المعتنيد امدّيهماناتدنجااالمعطنتاا ياالمعا وب ،ارإاالألرالّاذو المتعل الآلعاايّعجوا لمعدولّا



 

  

قيدددد مامتقيدددد ما ارعنمدددد اميدددد المعطددددكل .ابننضددددنر اإمددددىاذمددددك،ارددددإاهما اددددتخّعوااإتددددنّشالمتلئدددد اا
فوضنتهم،اوتفك كالأليّلث،اول تدنّشاتيّيدّالألوضدنع،اوتيويد المتهّيدّل ابطدك اإيجدنت اإمدىا

تعددنعلوااعدد المضددغوطابنمتفددنمل،اكعددنايهددماا اف(.اواMikulincer& Shaver, 2003تيددّ ن ا 
لأليددّلثا يدداالمعا ددوباريهددناإمددىافاددبنبا عكدداالمادد  اشاتليهددناوفاددبنبا عكددااااهددما عددزوافا ا

.اوتاتعااإتنّشالمتقي ماهذهاعااخداللااعدنذجاّلخل د اإيجنت د اتداالمدذل اناعااجّيّ اه اإتنّشابيث
اولآلخايا.ا

كعدنافاالألردالّاذو المتعلد الآلعداا طدعاوااب عدناارد المتعتيدااتدااعطدنتاهمالميق ق دد ا
 ;Gross& John, 2003)ّواا لددد اعددداالمعخدددن االمتددد اادددتولجههمارددد اتال دددنتهما

Mikulincer& Shaver, 2003)االمتعل الآلعااُ عّابعثنب الميعن  المت اتادعناماردالّافوا.ا
 ت اهدددذهالماتيجددد ابنمتصدددّ املضدددغوطالتافعنم ددد ابادددات اّواا عددد امعطدددنتاهماولافعدددنتتهم.اوت ددد

عتاددددق اعدددد ااتددددنئدالمّالاددددن الماددددنبق اعدددداافاالألرددددالّاذو المتعلدددد الآلعدددداالمعاتفدددد اُ ظهدددداواا
اعاتو ن افّاىاعاا ع المتعتيا.ا

ناتدديااتاظدد مالتافعددنلاولماددعنّشالمافادد  ،او ددّاتوصددل ا الاتبن  دد اّلمدد اإيصددنئ  اتال دداوجددّو-2
 ,.Quoidbach, et al, 2010; De Castella, et al)اعجعوتد اعداالمّالادن المادنبق 

2013; Aka& Gencoz, 2014; Peh, Kua& Mahmendran, 2016)إمدىاهدذهاا
الماتيج .

 ,.Quoidbach, et al)وآخدداياااوتتفدد اهددذهالماتيجدد اعدد ااتيجدد اّالادد اكويددّبنر
ناتددديااتاظدددد مالتافعددددنلاتوصددددل اإمدددىافااهاددددنكاتال دددد الاتبن  ددد اّلمدددد اإيصددددنئ  المتددد ا (2010

ولماددعنّشالمافادد  ،اكعددنافاالألرددالّالمددذياا اددتخّعواالاددتالتيج ن اتاظدد مالافعددنلاعيفددزشامددّيهما
لتيج ن اتاظدد مااددعنّشاافادد  اواضددناتدداالمي ددنشابطددك افاتددااعدداافومئددكالمددذياا اددتخّعواالاددتاا

الافعنلاعثب  .
ددناعدد اعددنافطددنااإم ددهاتيدداواا -Perrone)عكجددوراا،اوآخدداياا-وتتفدد اهددذهالماتيجدد اف ضح

McGovern, Simon-Dack, Beduna, Williams& Esche, 2015)عداافااتاظد ماا
لتافعددنلا ولمددذ ايتاددوااعددااإتددنّشالمتقيدد مالمععاردد ،او عدد المتعتيدداامالافعددنت (اُ اددهمابطددك ا

لمدد اإيصددنئ  ااإذتبددنياالماددعنّشالمطخصدد   اولضددناردد ا ناتدديااُوجددّ اتال دد الاتبن  دد اعوجبدد اّو
لمدد اإيصددنئ  ا ناتددياالمقعدد اإتددنّشالمتقيدد مالمععاردد اعدد الماددعنّش،اردد ايدديااُوجددّ اتال دد ااددنمب اّو

نا إتنّشالمتقيد مالمععارد ا تلدىاا تاتالتيج نلمتعتيا اولماعنّش.اكعنافاالألرالّالألاثاالاتخّلعح



 

 

عثدددنل،اعولجهددد الأليدددّلثالمضدددن   اتددداا ايددد الميدددّيثالمدددذلت النيجدددنت (امتاظددد ماادددتي الم
لتافعدددددنلامدددددّيهماادددددعنّشاافاددددد  افاثدددددااوضدددددغوطاافاددددد  اف ددددد اعددددداافومئدددددكالمدددددذياا ادددددتخّعواا

ااإخفن لمقع المتعتيا امتاظ مالتافعنلا تلىااتي المعثنل،اعينوم اا لاتالتيج ن ّو فواإاكدنااّا
 ن   (.لمفع التافعنم  امايّلثالمض

و عكدددااتفاددديااهدددذهالماتيجددد ارددد اضدددو افاالألردددالّاإذلاتعلعدددولاك ف ددد اإصدددالوافخ دددنئهما
ّلاشاتدددّولاهماولافعددنتتهمالمادددلت  اا يصددلوااتلدددىاتال ددن ارعنمددد اعدد الآلخدددايا،ا لمععار دد ،اول 
مواافادددنميباي دددنتهم،اويتعلعدددوااعهدددناشاإّلاشالمضدددغوطا إّلاشا ويدددّياواالمضدددغوطالمتيئ ددد او عدددّ 

المعنم د ...(،اااعدنا طدعاواابنماجدنواوبعادتو ن اتنم د المو  ،اوي ال ّلاشالمعدولّا معطدكال ،اول 
ددعددااتقددّياالمددذل اولمتقددّمالأل  طددعاواابنتات ددنواولماضددناام اااث دداددنّ ع اولمددّتمالتجتعددنت ،اوع 

لمافاد اولماددعنّشالمافاد   اوهددذلا عاد افاالألرددالّالمدذياا اددتخّعواالادتالتيج ن اتاظدد مالافعددنلا
 ,Haji, Mohammadkhani& Hahtami)اوااعادتو ن اتنم د اعداالمادعنّشاتا ف د اُ ظهد

ا.(2011
هاتايوجددّاتدد ثيااعبنطدداااخُلدد اإمددىافا ددانتيجتااج الفرنااين الثااانج والثالااا وعددااخددالل

أل اعاافاعنطالمتعل ار المادعنّشالمافاد  ،اتياعدنايوجدّاتد ثياا يدااعبنطدااملتعلد ا يداالآلعداا
يج  اإتددددددنّشالمتقيدددددد مالمععاردددددد اكعتغيددددددااوادددددد  (ا  عتددددددهاردددددد الماددددددعنّشالمافادددددد  ا تتدددددداالاددددددتالت

تاظ مالتافعنلا عتعث ارد اُبعدّاإتدنّشالمتقيد مالمععارد (امدهاّواارد ازيدنّشااا اإ اف ا(0,1419 
المت ثياا ياالمعبنطااألاعنطالمتعل ،اهذلايمكّالمّواالمعهمالمذ ايلعبهاتاظ مالتافعدنلاكعتغيدا ا

،اواياابعضالمعتغيدال المافاد  ابطدك ان  اخ اامافا  ابطك  اتياافاعنطالمتعل اولماعنّشالاوا   ا
ناُ ع  امعوضوعاهدذهالمّالاد اع ااتنما كعنافثتتتهالمعّيّاعاالمّالان المانبق المت اتماذكاهن( 

افهع  اخنص .
هن،اومددذمكاُياجدد إجددال المعّيددّاعدداالمّالاددن اىاإاااتددنئدالمّالادد المينم دد اعيددّّشابيددّّو

املت اّاعاالماتنئدالمت اتمالمتوص اإميهن.اتلىاتيان افاتااورئن اعختلف 
 الدالالت والبحوا المستقبلية المقترحة:

ر اضو الماتنئدالمت اتوصل اإميهنالمّالا المينم  ،اواظاحلاألهع د اعتغيالتهدن،ايوصد ا
فاناد ااتت ايّالمّواالمفنتد اولألاناد األادنميباوفاعدنطالمتاطدئ التجتعنت د اكعصدّا المبنيثا

تياالمجااياار الاتخّلماتاظ مالتافعنلامتيقي الماعنّشالمافا  امارالّ،ااعااعصنّاالمفاوقا
وضدداواشاتقددّاعجعوتدد اعدداالمددّوال اولماددّول الناطددنّ  ام ددالبالمجنععدد امتاظدد مالافعددنتتهما



 

  

وكدددذمكالتهتعدددنمابنمّالادددن المتددد اتتعلددد ابفيددد افثددداامتيقيددد المتولرددد المافاددد اولتجتعدددنت ،ا
لجهدد المضدددغوطاولتافعددنت الألانّ ع ددد اولاعكناددنتهناتلدددىالألّل الاددتخّلماتاظدد مالتافعدددنلامعوا

 لألانّ ع امل الب،امذلا قتاوالمبنيثاإجال المعزيّاعاالمبيوثالمعاتقتل  ايولاّالا ف
مفاوقاتياالمجااياار اتاظ مالتافعنلامّااتياد افاتدا املاطدتابطدك افوضدناتدااعدّاالا-

ارددد ااتدددنئدالمّالادددن التخدددتال اتياهعدددنارددد اتاظددد مالتافعدددنلارددد اظددد ال متبدددنياالمعوجدددّو
 لمانبق .

بعض،امععار ات ثيالتدهات مالتافعنلار اتال  المعتغيال المافا  ابعضهنالمّواالموا  امتاظا-
  ياالمعبنطاش.

.ّا- االا اّوااتالعداتاع  اتاظ مالتافعنلاكعّخ امتياياالمطعواابنماعنّشالمافا  املفّا
ا

 



 

 

االمراجااااااا قائمة
(.افاعدددنطاتعلددد المالطدددّيااوتال تهدددناتتقدددّياا2009 ا.،اععنو ددد  اوجدددالّل ،اتتدددّلماايمفتدددو زلل

ا.57-45(،ا1 5،االمجلة اوردنية فج العلوم التربويةلمذل اولمطعواابنمويّش.ا
ا(.الماعددوذجالمتاددنئ املعال ددن اتددياالماددعنّشالمافادد  اولمعولعدد 2010 ا.فتوهنطددم،المادديّاعيعددّ

االمددددذل اولمعاددددناّشالتجتعنت دددد امددددّاا ددددالبالمخعادددد الماتدددداااملطخصدددد  اوتقددددّي
اا.350-268، (81)20، مجلة كلية التربية، جامعة بنها.المجنعع 

(.التادتالتيج ن المععار د امتاظد ما2015 ا. اوطلت ،ايواتاعيعدّلمضب ،ارتي اتتّلمايعا
لتافعدددنلاكعتغيدددااواددد  اتدددياالمادددتالمععارددد اولألتدددالضالتاتئنت ددد امدددّاا دددالبا

ا .308 -231، (3)25جامعة االسكندرية،  كلية التربية،مجلة لمجنعع .ا
يددا،ااطددوشاكددام فاعليااة برنااامج إرشااادي عقالنااج انفعااالج فااج تنميااة أساااليب (.ا2010 ا.ّّا

.اااددنم امواجهااة النااغوط الناتجااة عاان اوحااداا الحياتيااة لاادى طلبااة الجامعااة
اعنجاتياا يااعاطواش،اععهّالمّالان المتااو  ،اجنعع المقنهاش.

(.المخصددنئ المادد كوعتاي امعق ددنساصددعوبن اردد اتاظدد ما2017 ا.تددز اتتّلميعيددّاياددا،
،ا(95)27،  المجلاة المصارية للدراساات النفساية. لتافعنلامّاا البالمجنععد 

ا.23-47
(.افاعددددنطالمتعلدددد اوتال تهددددنابنماعنم دددد ،اوفاددددنميبالمعولجهدددد ا2014 ا.،ااددددنع  اعيعددددّصددددنتاا

 مجلااة كليااة التربيااة،ا.بددن المجنععدد ملضددغوطالمافادد  امددّااتيادد اعدداا ددالباو نم
  .126- 13(، 2)48ال قا يق، جامعة 

تتددددّلمخنم ،افيعددددّ اولمطدددد  ،اتغايددددّ اوتبددددنس،ااواددددا اولمثددددويا ،اانّ دددد  اولمددددذيب،ااددددعنو ا
(.اععّت المادعنّشامدّااتيادن اتعايد ا2003 ا.وفيعّ،اط عن ،اولماعيّ ،ااجنش
ا.612-581، (4)13دراسات نفسية، ا.عختلف اعاالمعجتع الماويت 

(.الماعددددوذجالمتاددددنئ املعال ددددن الماددددتت  اتددددياالمددددتععااولمتاظدددد ما2017 ا.تددددالم،ااددددياارددددناوقا
-85(، 1)26دراساات نفساية،  .افعنم اولمتاليمابنمدذل امدّاا دالبالمجنععد لت

158. 

                                                 
  تم التوثيق وفقًا لإلصدار السادس لدليل التوثيق الصادر عنical Association American Psycholog

(APA) . 



 

  

تدياالمتيصدي المّالاد اوعفهدوماااعذج المعال د المادتت  (.ا2003 ا.تتّالمفتنو ايبا ايب،ا
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