
 

 

 اسرتاتيجيات التنظيم املعريف االنفعالي املنبئة بالتذكر طويل األمد
 

 ريوان شكرى عفيفي عفيفي . أ
 علم نفس تربوى -طالبةماجستري                                                                                               
 

 : البحث واخللفية النظريةمقدمة 
عملية االسترجاع إلي إمكانية استعادة الفرد للمعلومات التي سبق أن اختزنت في تشير      

استرجاع الخبرات أو األحداث  هو الذاكرة من خالل عمليتي االستدعاء والتعرف، واالستدعاء
مع ما يرتبط بها من ظروف ويتم دون حاجة إلي وجود المثير أو المثيرات األصلية التي علي 

الخبرات، ويعتمد االستدعاء علي الصورة األصلية الذهنية التي يكونها  أساسها تكونت هذه
الفرد وغالبا يحدث ذلك في صورة ألفاظ أو عبارات أو معان أو صور أو حركات، أما التعرف 
هو شعور الفرد بأن ما يدركه في الحالة الراهنة إنما هو جزء من خبرات سابقة تكونت لديه في 

ثيق وعالقة قوية بين كال من االستدعاء والتعرف فكالهما يعتمد الماضي، وهناك ارتباط و 
ولكن يعتبر التعرف أسهل من االستدعاء حيث تعتمد قدرة التعرف  ،علي الخبرة السابقة والتعلم

:  2003)أنور الشرقاوي ،ات علي وجود المثير الذي تم تعلمه في الماضي بين عدة مثير 
164- 165.) 

اهتمامات علماء نفس تجهيز المعلومات في دراسة الذاكرة في بعدين أساسين وقد تبلورت      
 هما:

بنية نظام الذاكرة: وفي هذا البعد تحلل بنية الذاكرة إلي مكوناتها الفرعية وهذه  -1
المكونات يمكن أن تحلل إلي وحدات أبسط منها، وعلي سبيل المثال فإن نظام 

مد والذاكرة طويلة األمد، والذاكرة العاملة الذاكرة قد يحلل إلي الذاكرة قصيرة األ
Working Memory كما أن الذاكرة العاملة قد تحلل إلي مكون التجهيز اللفظي ،

 ومكون التجهيز المكاني .
عمليات الذاكرة: ويعبر هذا البعد عن وظائف نظام الذاكرة ومن عمليات الذاكرة  -2

 Recall عاء والتعرف ، وعمليات االستدEncoding Processعملية التشفير 
and Recognition  ،(. 12: 2016) زينب عبد العليم 
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عديد من الدراسات التي أشارت إلي وجود عديد من المتغيرات التي تؤثر في الوهناك      
التذكر طويلة األمد مثال االنفعاالت السلبية التي يتعرض لها الطالب أثناء عملية التعلم، 

يجيات التعلم وغيرها، وسوف تركز الدراسة الراهنة علي استراتيجيات استراتو تداخل المعلومات 
 التنظيم المعرفي االنفعالي. 

ومن ناحية آخري فهناك عديد من العوامل االنفعالية التي تؤثر في التذكر هذا من ناحية،     
إلي فقد طويل األمد، مثال االنفعاالت السالبة التي تقلل من سعة الذاكرة العاملة مما يؤدي 

المعلومات، بينما االنفعاالت الموجبة تيسر عملية التفكير والتذكر وهناك بعض االستراتيجيات 
التي يلجأ إليها الطالب لتنظيم هذه االنفعاالت وهي استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي، 

 ومن هذه االستراتيجيات:
  Self blame Strategy  استراتيجية لوم الذات  -1
  Acceptance Strategy يجية القبولاسترات -2
  Strategy Positive reappraisalعادة التقييم االيجابي إاستراتيجية  -3
   Positive refocusing Strategyااليجابي استراتيجية إعادة التركيز -4
 Blaming Strategy  Othersاستراتيجة لوم االخرين -5
  Rumination Strategyاستراتيجية االجترار -6
  Planning Strategy   Refocusية إعادة التركيز علي التخطيطاستراتيج -7
  Catastrophizing  Strategyاستراتيجية االزمة  -8
 Strategy Putting intoاستراتيجية وضع االمور في منظورها الصحيح  -9

perspective(Garnefski & Kraaij, 2007 .) 
 Gumora (Richards& Gross ,2000)فقد أوضحت العديد من الدراسات مثال   

&Arsenio ,2002))Dillon et al.,2007)  ) أن استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي لها
 عالقة بالتذكر طويل األمد، وأن استراتيجية إعادة التقييم المعرفي لها تأثير في الذاكرة الداللية.

األطفال  إلي أن (Wyatt & Conners,1998) وأسفرت نتائج دراسة ويت وكونرس  
  .العاديين يتفوقون علي األطفال المعاقين عقليا في األداء علي مهام الذاكرة الصريحة
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إلي أن استراتيجية قمع Richards & Gross ,2000) وأوضح ريتشارد وجروس )    
التعبيرات تضعف من الذاكرة الصريحة ولكن ترتبط استراتيجية إعادة التقييم المعرفي ارتباطا 

 لذاكرة الصريحة .ايجابيا با
أن استراتيجية إلى  (Richards et al.,2000)ريتشارد وزمالئه  دراسة وبينما هدفت     

إعادة التقييم االيجابي أدت إلي تقليل التعبيرات والمشاعر الداخلية لألنفعاالت السلبية، 
التعبيرات أثناء عرض الصور غير السارة أدت إلي تذكر ضعيف  استراتيجية قمعواستخدام 

 المراهقين.لهذه الصور لدي 
أن استراتيجيات التنظيم  إلى((Gumora & Arsenio ,2002وأشار جومورا و أرسينو   

في التحصيل االكاديمي مما له أثر في التذكر طويل  ا  إيجابي ا  المعرفي االنفعالي تؤثر تأثير 
 األمد. 
إلي أن استراتيجية إعادة التقييم المعرفي  (Gross & John, 2003) وأكد جروس وجون    

أكثر استخداما  من استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي التكيفية والتي تتضمن تغيير 
 الطريقة التي تتعامل مع المواقف المختلفة للتقليل من تأثيرها االنفعالي السلبي.

( أن استراتيجيات التنظيم المعرفي (Levine & Pizarro,2004ارو وأوضح ليفين وبيز     
  .االنفعالي لها تأثيرات إيجابية في التذكر طويل األمد

إلي أن إستراتيجيات التنظيم Calkins & Keane,2004) ينس وكياني )كوأشار كال    
عملية التذكر طويل المعرفي االنفعالي تؤثر تأثير إيجابي في التحصيل األكاديمي من خالل 

 األمد.
إلي أن استراتيجية لوم الذات   (Martin & Dahlen,2005)وأوضح مارتن ودايلهن     

 واستراتيجية االجترار أكثر قيمة تنبؤية باألنفعاالت السلبية ، ممايؤثر علي عملية التذكر. 
ة قوية وجود عالق على( Garnefski & Kraaij, 2006) وكراجىجارينفسكي  ركزو       

بين استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي السلبية واالضطرابات االنفعالية، مما كان له االثر 
 طويلة األمد.  الفعال في الذاكرة

( إلي أن استراتيجيات التنظيم (Dillon et al.,2007كما أوضحت نتائج ديللون وآخرون    
الصريحة والذاكرة االجرائية، وترتبط استراتيجيات التنظيم  فى الذاكرةالمعرفي االنفعالي تؤثر 

 المعرفي االنفعالي ارتباطا قويا بالذاكرة الصريحة.
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( إلي أنه من الضروري عمل Domitrovich et al.,2007وأكد دوميتروف وزمالئه )     
النفعاالت مزيد من البحوث في مجال استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي وأوصي بتنظيم ا

 لما لها من أثر في عملية التذكر. لدى الطالب
 ;Silk et al., 2007; Garnefski et al., 2009كما أشارت بعض الدراسات )    

Carthy et al., 2010 إلي أن استخدام بعض استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي مثل )
أثر فعال في عملية  لهاوالبالغيين، لما  المراهقين لكل مناستراتيجية إعادة التقييم اإليجابي 

 التذكر. 
( إلي أنه ترتبط استراتيجية االزمة واستراتيجية لوم (Omran,2011وأسفرت نتائج عمران    

من القلق واالكتئاب، وبينما ترتبط استراتيجية إعادة  ا  مرتفع الذات واستراتيجية االجترار ارتباطا  
من القلق  ا  منخفض ا  التركيز علي التخطيط  واستراتيجية إعادة التقييم االيجابي ارتباط

 واالكتئاب.
( إلي أنه استراتيجية اعادة التقييم Davis & levine,2012هدفت دراسة دافيس وليفين )و     

خالل تنظيم االنفعاالت وتنظيم المعلومات واسترجاع أفضل،  االيجابي تعزز عمل الذاكرة من
واستراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي تسمح لتعلم أفضل من خالل إستراتيجية إعادة التقييم 

 االيجابي التي تعزز ذاكرة لألطفال.
 تعقيب:

 Richards& Gross,2000) )Gumora & Arsenioتوصلت الدراسات مثال     
,2002)()Dillon et al .,2007في  تؤثر ( إلي أن استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي

التذكر طويل األمد، كما أن استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي ترتبط ارتباطًا قويًا 
 بالذاكرة الداللية.

 مشكلة البحث: 
من فقد القدرة علي التذكر عند استرجاع بعض القوانين  يبعض الطالب يشتك     

ومن دراسات علم النفس المعرفي يتبين أن تذكر هذه وتوظيفها والنظريات والتعميمات والحقائق 
 طويلة األمد . واإلجرائية الحقائق والنظريات يندرج تحت الذاكرة الداللية
 ;Davis&levine,2012;Dillon etal., 2007من ناحية آخري أشارت عديد من الدراسات )

Levine &Pizarro, 2004 أن استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي تؤثر في التذكر )
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تمثل هذه االستراتيجيات  ، حيثالذات واستراتيجية االجترار وخاصة استراتيجية لومطويل األمد 
نحو مزيد من تحديد علي سعة )كفاءة( العاملة مما يؤثر في التذكر طويل األمد، و  ا  قيود

فتوصلت إلي  المتاح(حدود المسح  )فيالمشكلة فقد تفحصت الباحثة الدراسات السابقة 
 التالية:الت الاالستد

 ؛ حمدي شاكر (Sorg&Whitney,1992أشارت الدراسات السابقة في االنفعاالت  مثل -1
( وخاصة 2007؛ محمود علي ، ;1994Goleman,1995وحسن أحمد عالم، 
استراتيجية  االجترار واستراتيجية لوم الذات واستراتيجة لوم  االنفعاالت السلبية مثال

الطالب في كثير من المواقف التعليمية  يستخدمها، والتي االخرين واستراتيجية االزمة
 ا  تؤدي إلي عدم القدرة علي التذكر طويل األمد، وحيث أن االنفعاالت السالبة تشغل حيز 

 العاملة مما يؤثر علي فقد المعلومات. من سعة الذاكرة
فى  دعوة عديد من العلماء إلي إجراء مزيد من البحوث في مجال الذاكرة طويلة األمد -2

 .عالقتها باالنفعاالت
 دعوة عديد من العلماء إلي إجراء مزيد من البحوث في مجال تنظيم االنفعاالت -3

 .ختلفةوالذاكرة لدى طالب المدارس في المراحل التعليمية الم
 وفي ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة في األسئلة التالية:   

ما اإلسهام النسبي إلستراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي المنبئة  بالتذكر  -1
 الداللي؟ 

لدرجة الكلية إلستراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي المنبئة لما اإلسهام النسبي  -2
 بالتذكر الداللي؟

اإلسهام النسبي إلستراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي المنبئة بالتذكر ما  -3
 اإلجرائي؟

لدرجة الكلية إلستراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي المنبئة لما اإلسهام النسبي  -4
 بالتذكر اإلجرائي؟
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   :البحثأهداف 
 : إلى ما يلي الحالي يهدف البحث       
ستراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي في التنبؤ إلالتعرف علي االسهام النسبي  -1

 بالتذكر الداللي .
ستراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي في التنبؤ إلالتعرف علي االسهام النسبي  -2

 بالتذكر اإلجرائي  . 
  : لبحثأهمية ا

 المعرفي االنفعاليواستراتيجيات التنظيم في ضوء يمكن عمل برنامج لتحسين الذاكرة  -1
 لدي الطالب. المنبئة 

استراتيجيات التنظيم المعرفي  بتوظيف توجه هذه الدراسة انتباه الباحثين إلي االهتمام -2
وفقا للتوجهات المعاصرة في علم في التذكر  االنفعالي داخل الفصول الدراسية 

 النفس. 
 :  البحثصطلحات م
  :Long – Term Memory دالذاكرة طويلة األم -1
تشير إلي بنية افتراضية ذات سعة غير محدودة ، يمكن أن يخزن فبها مقدار غير محدود     

من المعلومات والخبرات، تحتفظ بها لفترات زمنية طويلة مما يساعد الفرد علي استرجاعها 
 (.2012لالستفادة منها في المواقف المختلفة )طلعت الحامولي ،

( إلي أن يوجد 2012)في طلعت الحامولي، 1996، أشار سكوير وزوال مورجانوقد      
 نوعان من الذاكرة طويلة األمد وهما: 

: تشير إلي المعرفة المنظمة عن العالم، التي Semantic memoryالذاكرة الداللية  -1
تبدو في المعارف العامة في هيئة حقائق ومفاهيم ومعاني وأفكار ونظريات وتعميمات 

أمثلتها: المعرفة عن القوانين والنظريات في العلوم المختلفة  والمعرفة الداللية  ومن
تتسم بالترابط، ويعتمد االستدعاء في الذاكرة الداللية علي قوة الترابط بين االلماعات 

 والمعلومات، كما يحدث في تجميع المعلومات في فئات داللية.
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التي تحتوي علي المعارف ذات  : وهيProcedural Memoryالذاكرة اإلجرائية  -2
الصلة بطرق أداء األفعال وتنفيذ العمليات المعرفية  ومنها الفهم اللغوي، ومهارات أداء 
المهام وطريقة استخدامها وتوظيفها، والمعارف عن التخطيط ألداء المهام واتخاذ 

ظيم القرارات، وطريقة إدارة المعلومات، ومهارات تجهيز المعلومات ذات الصلة بتن
األفكار والتلخيص، وأساليب تقييم األداء واستخدام استراتيجيات التجهيز، ومراجعة 
مدي التقدم نحو إحراز أهداف المهام، وتعديل عملية التجهيز عند الضروري. 
والمعارف في الذاكرة اإلجرائية ذات طبيعة تكتيكية ، وال يكون الفرد واعيا بها عندما 

 . Implicit Memory لذاكرة الضمنيةيصل إلي اإلتقان، وتسمى با
 Emotional Cognitive Regulationاستراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي  -2

Strategies : 
جميع االستراتيجيات العقلية الواعية لألفراد للتعامل مع االستثارة للمعلومات االنفعالية         
(Garnefski&Kraaij,2007.) 

 :ىلتنظيم المعرفي االنفعالي وهللوالتي تتضمن سبع استراتيجيات 
تشير إلي األفكار التي يلوم فيها  Self blame Strategy : استراتيجية لوم الذات  -1

 التي مر بها. الخبرات الفرد نفسه  في ضوء 
لألفكار  األفرادتشير الي قبول  Acceptance Strategy : استراتيجية القبول -2

 .حداث التى مرور بهااألالسابقة عن  متهاواألستسالم لها في ضوء خبر 
: تشير إلي  Strategy Positive reappraisalعادة التقييم االيجابي إاستراتيجية  -3

 األفكار التي ترتبط بالمعني األيجابي للحدث من حيث نمو الشخصية.
: تشير الي   Positive refocusing Strategyاستراتيجية إعادة التركيز االيجابي -4

 علي األفكار المرحه والساره بدال من التفكير في الحدث الفعلي. الفردتركيز 
: تشير إلي األفكار التي Blaming Strategy  Othersاستراتيجة لوم االخرين  -5

 تنتاب الفرد عن ما يحدث له بسبب األشخاص أو البيئة المحيطة .
إلي التفكير في المشاعر  : تشيرRumination Strategyاستراتيجية االجترار -6

 واألفكار المرتبطة باألحداث السالبة .
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: تشير Planning Strategy   Refocusاستراتيجية إعادة التركيز علي التخطيط -7
إلي التفكير في الخطوات التي ينبغي اتخاذها في كيفية أوعند التعامل مع الحدث 

 الذي أقوم به .
 ري والدراسات السابقة :اإلطار النظ

      Long-Term Memory   الذاكرة طويلة األمد   .1
( الذاكرة طويلة األمد أنه بنية افتراضية ذات سعة غير 2012يعرف طلعت الحامولي )      

محدودة، يمكن أن يخزن فيها مقدار غير محدود من المعلومات والخبرات، تحتفظ بها لفترات 
 الفرد علي استرجاعها لالستفادة منها في المواقف المختلفة.زمنية طويلة، مما يساعد 

الذاكرة طويلة المدي وهي تمثل ما لدينا من مخازن أن ( 94: 2001فتحي الزيات ) يوضح
للمعرفة عن العالم تمكننا من تذكر األحداث وحل المشكالت، واالنماط المختلفة للتعرف، 

 وتمكننا من التفكير.
الذاكرة القوية التى تحتفظ  ا( أنه368: 2005بد القادر طه وآخرين )قد عرفها فرج عو       

 بالمعلومات والخبرات مهما كانت بعيدة أو قديمة، ونسترجعها  بسهولة ويسر وبكفاءة عالية. 
وزوال مورجان  نموذج سكويروهناك عدة نماذج للذاكرة طويلة األمد، وسوف تتبنى الباحثة 

 (: 69-68: 2016)في  زينب عبد العليم بدوي ، 1993
 : وهى طويلة األمد إلي عديد من النظم اقترح سكوير وزوال مورجان تصنيفا للذاكرة  

 Explicityوتسمي الذاكرة الصريحة  :Declaration Memoryأوال  : الذاكرة التقريرية 
Memory    وهي تشير إلي الجهد الواعي الذي يبذله الفرد الستدعاء المعلومات والتعرف

عليها في المواقف المختلفة. وتشتمل علي المعلومات عن األحداث الشخصية، والحقائق، 
 والمفاهيم، وتصنف إلي نوعين:

وتحتوي علي المعلومات الشخصية، وذكريات ذاكرة األحداث أو الخبرات الشخصية:  -1
السيرة الذاتية وهذه الذكريات تحدث بين الفينة والفينة في مكان أو زمان معين، وتخزن في 
ضوء خصائصها الحسية واإلدراكية، وهي حساسة لتأثيرات السياق ويعتمد االستدعاء 

عملية تشفير  والتعرف من ذاكرة األحداث علي دالالت تستمد من السياق في أثناء
 المعلومات. 
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: وتشتمل علي المعارف العامة في هيئة Semantic Memory الذاكرة السيمانتية -2
حقائق ومفاهيم ومعاني وهي معرفة ال ترتبط بشخص معين أو وقت وزمن معين ومن أمثلتها 

لسياق معرفة القوانين والنظريات في العلوم المختلفة والمعلومات السيمانتية تكون مستقلة عن ا
ولكنها تتسم بالترابط. ويعتمد االستدعاء والتعرف من الذاكرة السيمانتية علي قوة الترابط بين 

   .الدالالت والمعلومات كما في تجميع المعلومات في فئات سيمانتية
 ( إلي أن المعرفة تمثل في نماذج متعددة منها:2012وأشار )طلعت الحامولي،

: تنتظم المعرفة في الذاكرة الداللية Spreading activationنموذج انتشار التجهيز  - أ
في هيئة شبكات من المفاهيم ويمكن استرجاع المعارف من خالل عملية التنشيط 

 . وانتشارها داخل هذه الشبكات
: Teachable Language Comprehenderنموذج فاهم اللغة القابل التعليم  - ب

ه تقع المفاهيم ذات الرتب األعلي في تنتظم المعرفة في الذاكرة الداللية هرميا، وفي
المستويات العليا وذات الرتب الدنيا في المستويات األدني، والبحث عن المعلومات 

 .بطريقة متآنية في المفاهيم ذات الصلة بما يريده المجهز
: وتسمي الذاكرة الضمنية أو   Non Declaration Memoryثانيا : الذاكرة غير التقريرية   

وتحتوي علي اإلجراءات المتعلمة التي  Procedural  Memory  Implicit orاإلجرائية 
تشير إلي طرق أداء المهام المختلفة واإلجراءات المتعلمة تمثل المعرفة التكتيكية وال يكون 

 د علي النحو التالي:الفرد واعيا بها. وهناك عدة أنواع متعددة من المعرفة اإلجرائية تتحد
  Senizationوالحساسية  Habituationالتعلم غير الترابطي: ومن أمثلتة التعود  -1
االشتراط الكالسيكي: ويتصل بعملية الترابط بين مثيرين تبعا لقواعد التشريط البسيط  -2

 في نظريات التعلم .
 .التلميحات: ويتعلق بوجود دالالت تساعد المجهز علي أداء المهمة -3
ارات: وتختص بطرق أداء المهام المختلفة بسرعة ودقة. وقد تكون حركية مثل المه -4

 الجرئ أو معرفية مثل حل المشكالت أو إدراكية مثل القراءة.
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 استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي: .2
( استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي Gross& John,2003جروس وجون ) يعرف    

ستراتيجيات الشعورية والالشعورية التى تستخدم فى تقليل أو زيادة مكون من البأنها جميع ا
 المكونات لالستجابة االنفعالية.

أن استراتيجيات التنظيم  (Garnefski&Kraaij,2007) كراجيجارينفسكي و  ويعتبر    
ستثارة المعرفي االنفعالي هي جميع االستراتيجيات العقلية الواعية لألفراد للتعامل مع اال

 للمعلومات االنفعالية.
 إلي (Bridges et al.,2004; Grawe, 2007)بيروج وآخرون، وجراوي  كما عرف     

التعامل مع االنفعاالت غير بأن استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي هي التي تسمح للفرد 
 األساسية. المرغوب فيها لتحقيق األهداف المرتبطة بالشخص واشباع الحاجات 

( أن تنظيم االنفعاالت هي (Beer& Lombardo,2007:69ولومباردو  بيير ورأى كما   
التي تواجه التعبيرات  عند مواجهة المواقف االنفعاليةجهاز لمراقبة العمليات التي تهدف 

 والخبرات االنفعالية .
االنفعاالت ليست فقط ( أن تنظيم Morelen et al., 2012مورلين وآخرون ) واعتبر     

قمع التعبيرات السلبية أو السيطرة علي االنفعاالت بل هي عملية دينامية نشطة وضرورية 
 في بيئة متغيرة باستمرار.  ىلسير العمل التكيف

استراتيجيات التنظيم إلعداد مقياس  2007بتعريف جارينفسكى وكراجى، وسوف تأخذ الباحثة 
 المعرفي االنفعالي فى ضوئه. 

، وسوف تعرض الباحثة نموذج استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالينماذج  تعددتوقد 
صنف استراتيجيات الذى   ( Garnefski & Kraaij,2007)2007جارينفسكى وكراجى، 

 التنظيم المعرفي االنفعالي إلي ما يلي :
تشير إلي األفكار التي يلوم فيها  Self blame Strategy : استراتيجية لوم الذات  -1

 التي مر بها.الخبرات الفرد نفسه  في ضوء 
لألفكار  األفراد تشير الي قبول Acceptance Strategy: استراتيجية القبول -2

 .األحداث التى مرور بهاالسابقة عن  متهاواالستسالم لها في ضوء خبر 
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: تشير إلي  Strategy Positive reappraisalعادة التقييم االيجابي إاستراتيجية  -3
 األفكار التي ترتبط بالمعني األيجابي للحدث من حيث نمو الشخصية.

لي إ : تشير  Positive refocusing Strategyاستراتيجية إعادة التركيز االيجابي -4
 ساره بدال من التفكير في الحدث الفعلي.الو   مرحهالفكار األعلي  الفردتركيز 

: تشير إلي األفكار التي تنتاب Blaming Strategy Othersاستراتيجة لوم االخرين -5
 الفرد  عن ما يحدث له بسبب األشخاص أو البيئة المحيطة .

: تشير إلي التفكير في المشاعر واألفكار  Rumination Strategyاستراتيجية االجترار -6
 باألحداث السالبة . المرتبطة

: تشير إلي Planning Strategy  Refocusاستراتيجية إعادة التركيز علي التخطيط -7
التفكير في الخطوات التي ينبغي اتخاذها في كيفية أو عند التعامل مع الحدث الذي أقوم 

 به.
التفكير في موقف : يشير إلي  Catastrophizing  Strategyاستراتيجية االزمة  -8

التوافق لدي  ة أونه صعب االحتمال ، فقد يتجاوز أو يفوق ميكانيزمات المواجه معين بأ
 الشخص.

 Strategy Putting intoاستراتيجية وضع االمور في منظورها الصحيح  -9
perspective  يشير إلي التقليل من أهمية المواقف غير السارة عن طريق تحسين :

 المواقف.
أعدت في  ديتسم بالشمول وق ( ألنه2007) وكراجىوقد تبنت الباحثة نموذج جارينفسكي     

وهناك العديد من الدراسات التى أكدت  ضوئه المقياس وركزت علي سبع استراتيجيات فقط .
 استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي تؤثر فى التذكر طويل األمد.      على أن 

( إلي تحديد العالقة بين Richards& Gross ,2000فقد هدفت دراسة ريتشارد وجروس ) 
لتنظيم المعرفي االنفعالي والذاكرة طويلة األمد، وطبقت األدوات علي عينة قوامها استراتيجيات ا

( طالبا  وطالبة في المرحلة الجامعية، وتوصلت إلي أن استراتيجية قمع التعبيرات تضعف 53)
من الذاكرة الداللية ولكن ترتبط استراتيجية إعادة التقييم المعرفي ارتباطا  ايجابيا  بالذاكرة 

 لية.الدال
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( أثر استراتيجيات التنظيم (Gumora & Arsenio ,2002ودرس جومير وأرستو     
المعرفي االنفعالي والتحصيل االكاديمي لدي طالب المرحلة االعدادية، وطبقت األدوات علي 

في المرحلة االعدادية، واستخدمت مقياس  اتوطالب من طالب (103عينة قوامها )
في االنفعالي ومقياس التحصيل االكاديمي، وتوصلت إلي أن استراتيجيات التنظيم المعر 

استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي لها تأثير إيجابي في  التحصيل االكاديمي مما له أثر 
 علي التذكر طويل األمد .

استراتيجيات التنظيم ( أثر (Dillon et al .,2007 وأكدت دراسة ديللون وزمالئه     
المعرفي االنفعالي علي الذاكرة الداللية والذاكرة االجرائية، وطبقت األدوات علي عينة قوامها 

ذكور( في المرحلة الجامعية ، وذلك من خالل عرض  12اناث ، 25( طالبا  وطالبة )37)
صور مقاطع فيديو ذات محتوي مثير انفعاليا، وطلب من المجموعة األولي لتقليل ال

الشخصية تبعا لنوع الصورة وذلك باستخدام استراتيجية إعادة التقييم المعرفي، بينما 
المجموعة الثانية استرجاع الصور الشخصية والتعزيز من استخدام استراتيجية قمع 
التعبيرات، وأسفرت النتائج أن استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي ترتبط ارتباطا  قويا  

 . االجرائيةبالذاكرة وال ترتبط استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي  داللية،بالذاكرة ال
استراتيجيات التنظيم ( عن أثر Haga et al., 2009وكشفت دراسة هاغا وزمالئه )    

المعرفي االنفعالي علي العمر ونوع الجنس والثقافات، وطبقت األدوات علي عينة قوامها 
المرحلة الجامعية، وتوصلت إلي أن استراتيجيات التنظيم المعرفي ( طالبا  وطالبة من 489)

وأن استراتيجية إعادة التقييم  االنفعالي تكون متنوعة عبر العمر ونوع الجنس والثقافات،
 المعرفي ترتبط ارتباطا  ايجابيا  بالتذكر طويل األمد.

بين استراتيجيات العالقة  (Davis & Levin ,2012)وحددت دراسة دافيس وليفين      
التنظيم المعرفي االنفعالي والتحصيل الدراسي فى تعزيز عملية التعلم من خالل الذاكرة 

( تلميذا  وتلميذة والذين تتراوح 126للمعلومات التعليمية، وطبقت األدوات على عينة قوامها )
صيل ( سنوات وذلك من خالل مشاهدة فيلم حزين، واستخدمت التح13 -6أعمارهم مابين )

الدراسي ومقياس استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي، وتوصلت الدراسة إلي أن استراتيجية 
المعلومات التعليمية بالنسبة ألى  إعادة التقييم المعرفي تعزز الذاكرة للحصول علي تفاصيل

 رى. تعليمات، واستراتيجية االجترار لم تؤد إلي االختالفات في الذاكرة من التعليمات االخ
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 علي الدراسات السابقة:عام تعقيب 
 Richards& Gross,2000) )Gumora & Arsenioتوصلت الدراسات مثل -1

,2002)()Dillon et al .,2007( )Haga et al., 2009 إلي أن استراتيجيات )
التنظيم المعرفي االنفعالي تؤثر في التذكر طويل األمد، كما أن استراتيجيات التنظيم 

 بالذاكرة الداللية.  عالي ترتبط ارتباطا  قويا  المعرفي االنف
لوحظ تواتر دعوات الباحثين التى تحث علي إجراء مزيد من البحوث في مجال  -2

لما  لدى الطالباستراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي وأوصي بتنظيم االنفعاالت 
 لها من أثر في عملية التذكر. 

 دور حدود المسح المتاح( بالبحث عن)في  لم تهتم أية من الدراسات السابقة -3
 استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي في التنبؤ بالتذكر طويل األمد.

تعددت خصائص العينات التي اعتمدت عليها الدراسات السابقة، فقد كانت أطفاال  أو  -4
 والدراسة الحالية أخذت عينة من طالب المرحلة الثانوية.، تالميذ أو طالب جامعيين

   :فروض الدراسة
 يختلف إسهام استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي في التنبؤ بالتذكر الداللي. -1
يختلف إسهام الدرجة الكلية إلستراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي في التنبؤ  -2

 بالتذكر الداللي.
يختلف إسهام استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي في التنبؤ بالتذكر  -3

 جرائي.   اإل
يختلف إسهام الدرجة الكلية إلستراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي في التنبؤ  -4

 بالتذكر اإلجرائي. 
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 :واإلجراءات الطريقةثانيًا: 
 أواًل : منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة الحالية علي استخدام المنهج الوصفي االرتباطي الذي يهتم بوصف 
الظاهرات النفسية وجمع أوصاف دقيقة وبطريقة علمية عن تلك الظواهر، وهو يهتم بوصف 
الظاهرة في وضعها الحالي، كما يهتم بدراسة العالقات التي توجد بين هذه الظاهرة والظاهرات 

ستخدام هذا المنهج في الدراسة لتحديد نسبة اسهام استراتيجيات التنظيم اآلخري، ولذلك تم ا
 المعرفي االنفعالي في التنبؤ بالتذكر طويل األمد. 

  : العينة: يمكن أن تصنف إلى ما يلى: ثانيا  
من طالبات الصف األول ا  عشوائي أدوات البحث : اختيرت عينة أدوات البحثعينة   -1

( طالبة من 250)بلغ عدد الطالبات و  م،2015/  2014العام الدراسي  الثانوي
بمحافظة  طالبات الصف األول الثانوي العام بمدرسة محمود سليم الثانوية بنات

 ( . 42295,0وانحراف معياري ) ( عاما  15 ,77) بمتوسط عمرهم االسماعيلية،
مدارس محمود سليم عشوائية من  أجرى البحث على عينةاألساسية:  لبحثعينة ا  -2

بمحافظة الثانوية بنات، وأبو سلطان الثانوية المشتركة، وسرابيوم الثانوية المشتركة 
، وقد استبعدت عينة أدوات البحث من العينات األساسية. وبلغ عدد أفراد االسماعيلية

( طالبة من طالبات الصف األول الثانوي العام وكان متوسط 250األساسية )العينة 
 (.52303,0وانحراف معياري )  ( عاما  15 ,78عمرهم )

 تحددت أدوات البحث على النحو التالى: أدوات البحث:: لثاً ثا 
 مقياس الذاكرة  طويلة األمد:  -1

في قياس التذكر طويل األمد علي مقياس الذاكرة طويلة األمد الذي  البحث الحالىاعتمد 
( ، وقد وقع االختيار علي هذا المقياس ألنه يتناسب مع الهدف 2012أعده طلعت الحامولي)

 الحالي.بحث من ال
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 وصف المقياس:
 :وصنفت على النحو التالىيتكون المقياس من تسع وثالثون عبارة    
هدفت إلي تقييم المعارف في الذاكرة الداللية من خالل اكتشاف  الداللية:مهمة الذاكرة  -1

الترابط الداللي بين مفهومين وتوليد أكبر عدد ممكن من األمثلة التي تنتمي إلي فئة 
 داللية معينة. وتتضمن مهمتين فرعيتين:

جذري،  ( مفردة، تتكون كل مفردة من مفهوم23مهمة الترابط الداللي: وتتضمن المهمة )  -
يتبعه أربعة مفاهيم أخري ترتبط به دالليا، ويطلب من المفحوص اكتشاف أكثر 
المفاهيم ارتباطا بالمفهوم الجذري من المفاهيم االربع وقد روعي انتقاء مفاهيم المفردات 
من فئات متنوعة وهي: الحيوانات، واألدوات المدرسية، واألدوات الكهربية، والطيور، 

، ومفاهيم الحياة اليومية، والمهن المختلفة، واألثاث المنزلي، والظواهر الطبيعية
  مثالوالسمات األخالقية.

الجهل بالقراءة  األمية
 والكتابة

 الجهل بالقانون الجهل بالثقافة الجهل بالحاسب

 

مهمة توليد أمثلة الفئة: تهدف إلي قدرة المفحوص علي توليد أكبر عدد ممكن من   -
إلي فئة معينة، وفيها يعرض علي المفحوصين عدد من الفئات األمثلة التي تنتمي 

الكائنات األضخم من اإلنسان، الطائرات، ووسائل المواصالت، والمصنوعات  هي:
الجلدية، وتتحدد مهمة المفحوص أن يذكر أكبر عدد ممكن من األمثلة التي تنتمي إلي 

 كل فئة خالل دقيقة لكل منها. 
دفت المهمة إلي قياس المعارف التكتيكية الضمنية التي يعول مهمة الذاكرة اإلجرائية: ه -1

عليها في التصنيف الفئوي وتنظيم األفكار المتناغمة والمتنافرة دالليا ، وتتكون المهمة 
من عشرة مجموعات من المفردات، يمكن أن يصنف بعض منها إلي فئتين إحداهما 

، كما يمكن أن يصنف البعض نافعة )مثل: األزهار( واألخري ضارة )مثل: الحشرات(
األخر من المفردات إلي نمطين من الخصائص أحدهما إيجابي )مثل: جيد( واآلخر 
سلبي )مثل سئ(. ويطلب من المفحوصين تصنيف مفردات كل مجموعة إلي الفئة أو 
نمط الخصائص التي تنتمي إليها، وتحديد ما هو مشترك بين فئة المفردات النافعة 

   يجابية، وبين فئة المفردات الضارة ونمط الخصائص السلبية، ونمط الخصائص اإل
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وبين ما هو غير مشترك بين الفئة النافعة والنمط السلبي للخصائص، وبين الفئة 
 مثال :الضارة والنمط اإليجابي للخصائص. 

 عبارات االسئلة  السؤال 
 الياسمين ، العطر ، الورد ، الطيب ، المسك ، الفل . -أ
 السكين ، الساطور ، مؤلم ، جارح ، الموس ، حاد . -ب
 حدد الفئة والخصائص التي يمكن أن تصنفإليها المفردات السابقة ؟  -1
 ما الذي تتطابق فيه الفئة والنمط في كل من ) أ( ، )ب( ؟  -2
حدد ما الذي ال تتطابق فيه الفئة في )أ( والنمط في ) ب( ، والفئة في ) ب( والنمط  -3

 في ) أ( ؟
 / الياسمين، الورد ، الفل        الخصائص / العطر، الطيب، المسك                                               -الفئة أ :1ج

 / السكين، الساطور، الموس        الخصائص / مؤلم ، جارح ، حاد  -الفئة ب
موس  يتطابق مع : الياسمين، الورد، الفل يتطابق مع رائحة العطر، السكين، الساطور، ال2ج

 جروح.
ال يتطابق مع الجروح، السكين، الساطور، الموس ال يتطابق مع  ،: الياسمين، الورد، الفل 3ج

 رائحة العطر
 تصحيح المقياس:

عند تصحيح مهمة الذاكرة الداللية يعطي للمفحوص درجة عن كل استجابة صائبة وصفر     
لالستجابة الخاطئة لمهمة الترابط الداللي، وتعطي درجة لكل مثال صائب لكل فئة من مهمة 
توليد أمثلة الفئة، وعند تصحيح مهمة الذاكرة االجرائية يعطي التصنيف الصائب في الخطوة 

درجة لكل فئة أو نمط والمجموع أربع درجات، ويعطي تحديد التطابق أو االولي ) أ ، ب( 
عدم التطابق بين الفئة والنمط في الخطوتين الثانية والثالثة درجة في كل حالة والمجموع أربع 

 درجة .   80( درجات والمهمة الكلية 8درجات. ومجموع درجات المهمة الفرعية )
 الخصائص السيكومترية للمقياس:

  :صدق المقياس: أوالً 
من صدقه بإيجاد الصدق العاملي باستخدام بالتحقق  (2012قام طلعت الحامولي )    

طالب  300من ةوتم تطبيقة علي عينة الدراسة االساسية المكون ،التحليل العاملي التوكيدي
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القديمة بالصف األول والثاني بمدرستي الملك الصالح والفسطاط الثانوية التابعتين إلدارة مصر 
 وتوصلت نتائج التحليل أن المقياس يتوافر فيه شروط الصدق. ،بالقاهرة  التعليمية

 :ييل كما الحالية الدراسة عينة على المقياس صدق من بالتحقق الباحثة وقامت   
 صدق التحليل العاملي التوكيدي:  - أ

فى التأكد من الصدق العاملى للمقياس علي عينة   التحليل العاملي التوكيديتم استخدام 
التحليل  وتم عمل ، ، ولذلك تم إعداد مصفوفة االرتباطات بين بعدي المقياسأدوات البحث

علي عاملي الذاكرة الداللية والذاكرة اإلجرائية لمقياس الذاكرة طويلة األمد،  العاملي التوكيدي
حيث قامت الباحثة بحساب صدق مقياس الذاكرة  طويلة األمد عن طريق تشبع العاملين علي 

مصفوفة االرتباطات بين عاملي تم إعداد  وقدعامل كامن واحد وهو الذاكرة طويلة األمد، 
باستخدام البرنامج اإلحصائي  فة للتحليل العاملي التوكيدي المقياسالمقياس وأخضعت المصفو 

 ، وجاءت النتائج كما بالجدول التالي: Lisrel8.14ليزرال 
 (1جدول )

 بين بعدي مقياس الذاكرة طويلة األمد اتمصفوفة االرتباط
 الذاكرة اإلجرائية الذاكرة الداللية       اسم الذاكرة

 الذاكرة الداللية
 الذاكرة اإلجرائية

-- 
237, 0                 

 
  --                     

وأسفرت النتائج عن تشبع بعامل  ،خضعت المصفوفة للتحليل العاملي التوكيديأوقد      
 ويوضح الجدول التالي نتائج التحليل العاملي التوكيدي .واحد  كامن

 (2جدول )
 ألبعاد مقياسالعاملي التوكيدي  نتائج التحليل

 علي عامل كامن واحد هاتشبعالذاكرة طويلة األمد و 
 قيمة ) ت (  الخطا المعياري  التشبع علي العامل الكامن  األبعاد 

 **                       9 ,081                        0 ,0744  0 ,676 الذاكرة الداللية
 **                       5 ,431                        0 ,0886                        0 ,481 الذاكرة اإلجرائية
      0 ,01** دالة 

متشبعة علي  والذاكرة اإلجرائية  الذاكرة الدالليةومن الجدول السابق يتبين أن عاملي      
 عامل كامن واحد .
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  Goodness of fitوتم التحقق من النموذج المقترح باستخدام مؤشرات حسن المطابقة      
 بالجدول اآلتي: 

 (3جدول )
 مقياس الذاكرة طويلة األمدالعاملي التوكيدي  قيم مؤشرات حسن المطابقة لنموذج التحليل

قيمة المؤشر التي تشير  المدي المثالي للمؤشر المؤشر
 إلي أفضل مطابقة

المؤشر في قيمة 
 الدراسة

X2  1 ,843  أن تكون غير دالة 
 وهي غير دالة

    0 ,0360 كلما اقترب من الصفر    0 ,1من صفر إلي   RMRمؤشر جذر متوسط مربعات البواقي 
    0 ,0928 كلما اقترب من الصفر    0 ,1من صفر إلي   RMSEAمؤشر جذر متوسط مربعات خطا االقتراب 

    0 ,979 1كلما اقترب من   1من صفر إلي  NFIمؤشر المطابقة المعياري 
    0 ,970 1كلما اقترب من  1من صفر إلي  NNFIمؤشر المطابقة غير المعياري 

    0 ,990 1كلما اقترب من  1من صفر إلي  CFIمؤشر المطابقة المقاربة 
    0 ,988 1 كلما اقترب من 1من صفر إلي   GFIمؤشر حسن المطابقة 

    0 ,926 1كلما اقترب من  1من صفر إلي   AGFIمؤشر حسن المطابقة المصحح 

 يتبين ما يلي:سابق ومن الجدول ال
 maximum likeتم إجراء التحليل العاملي التوكيدي باستخدام طريقة اقصي احتمال      

hood  1 ,843 2وقد حقق نموذج البناء العاملي مؤشرات حسن المطابقة مقبولة قيمة كا 
وهي قيمة غير دالة، مما يدل علي أن النموذج مطابق للبيانات ويمكن االعتماد أيضا  علي 
المؤشرات اآلخري وهي كما بالجدول السابق مما يدل علي أن المقياس يحقق أفضل قيم 

إلي مطابقة المقياس للبيانات مما يدل علي توافر شرط  ويشير ،مؤشرات حسن المطابقة
 الصدق بدرجة مقبولة علميا .

 ثبات مقياس الذاكرة طويلة األمد: :ثانياً 
( من ثبات مقياس الذاكرة طويلة األمد حيث 2012تحقق معد المقياس )طلعت الحامولي ،    

ومهمة  0 ,79كرة الداللية ، مهمة الذا 0 ,82بلغت معامل ثبات ألفا كرونباخ للمقياس ككل
،كما حسب اإلتساق الداخلي بين درجة المفردة والدرجة الكلية ،   74,0الذاكرة اإلجرائية  

 وحسب الثبات بين درجة البعد والدرجة الكلية.   0 ,79إلي   0 ,75وتراوحت قيم ألفا من 
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طويلة األمد تم إيجاد ثبات ألفا كرونباخ: اعتمدت الباحثة في تقدير ثبات مقياس الذاكرة  -ا
 توضح( طالبة من طالبات العينة االستطالعية و 250قيمة ألفا كرونباخ علي عينة قوامها)

 فى الجدول التالى:النتائج 
 (4جدول )

 نتائج معامالت ثبات مقياس الذاكرة طويلة األمد
 الذاكرة االجرائية الذاكرة الداللية  اسم المهمة 

 0 ,975 0 ,790 معامل الثبات 
 

،  0 ,790يتضح من الجدول السابق أن معامالت ثبات مقياس الذاكرة طويلة األمد      
علي التتابع، وجميع القيم تدل علي توفر شرط الثبات  االجرائيةو للذاكرة الداللية  0 ,975

 لمهمتي الذاكرة طويلة األمد.  
إيجاد قيمة ألفا كرونباخ للوقوف وكما تم التحقق من ثبات مقياس الذاكرة طويلة األمد ب     

على مدى االتساق الداخلي مقياس التذكر طويل األمد، وذلك على العينة االستطالعية 
( ، وتوضح 0, 909( للطالبات؛ وحيث بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ لالختبار ككل )250)

 النتائج في الجدول التالي:
 (5جدول )
 في مقياس التذكر طويل األمد قيمة ألفا للمقياس بعد حذف المفردة

 ألفا المفردة ألفا المفردة ألفا المفردة
1 0, 908 14 0, 910 27 0, 907 
2 0, 909 15 0, 909 28 0, 906 
3 0, 909 16 0, 909 29 0, 904 
4 0, 909 17 0, 910 30 0, 900 
5 0, 909 18 0, 909 31 0, 900 
6 0, 909 19 0, 910 32 0, 899 
7 0, 910 20 0, 910 33 0, 901 
8 0, 909 21 0, 909 34 0, 898 
9 0, 910 22 0, 909 35 0, 897 
10 0, 911 23 0, 910 36 0, 898 
11 0, 910 24 0, 905 37 0, 898 
12 0, 910 25 0, 908 38 0, 898 
13 0, 909 26 0, 907 39 0, 898 
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وعند مقارنة  قيمة ألفا بعد حذف كل مفردة بقيمة ألفا الكلية لالختبار، حذفت المفردات في     
( ، ولم يتم حذف اي 23،   20،  19،  17،  14، 12،  11، 10، 9،  7الذاكرة الداللية )

 مفردات في الذاكرة االجرائية.                                  
حذف تلك المفردات فكان معامل الثبات للمقياس ككل ألفا =  ثم تم حساب الثبات بعد       

925 ,0   
    والخالصة أن مهمتي الذاكرة الداللية واإلجرائية يتوفر لهما شرطا الصدق والثبات.

 :مقياس استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي  -2
استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي فى الدراسة الحالية وفقا  للخطوات تم بناء مقياس      

 التالية : 
استراتيجيات التنظيم المعرفي  التى تناولتالدراسات والبحوث السابقة مراجعة  - أ

 &Garnefski)، وقد وقع اختيار الباحثة على نموذج جارينفسكى وكراجى االنفعالي
Kraaij,2007). 

، استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي مجال قاييس األجنبية فياإلطالع علي الم - ب
 ومن هذه المقاييس المتاحة:

  مقياسGranefski et al., 2001) تتضمن مجموعتين من استراتيجيات التنظيم :)
 .المعرفي االنفعالي

االيجابي عادة التقييم إاإليجابية وهي استراتيجية  التنظيم المعرفي االنفعالي استراتيجيات -1
واستراتيجية إعادة التركيز االيجابي واستراتيجية إعادة التركيز علي التخطيط 

 واستراتيجية وضع االمور في منظورها الصحيح واستراتيجية القبول .
السلبية هي استراتيجية  االجترار واستراتيجية  التنظيم المعرفي االنفعالياستراتيجيات  -2

 ين واستراتيجية االزمة .لوم الذات واستراتيجة لوم االخر 
   مقياسGarnefski et al., 2002):)  تهدف إلي قياس تسع استراتيجيات التنظيم

لي أي مدي يمكن استخدام استراتيجية معينة عند مواجهة اي  المعرفي االنفعالي وا 
مفردة  36موقف انفعالي سلبي أو أحداث خبرات الحياة المهددة ويتكون المقياس من 

تراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي ولكل استراتيجية اربعة مفردات تشمل تسعة اس
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 –أحيانا  – )أبداوتقاس بمقياس ليكرت خماسي تتراوح مابين خمسة بدائل وهما 
 (.180 :36دائما( ، وتتراوح درجاتهم ما بين ) –غالبا  –انتظام 

  مقياس(Gross&John,2003) التنظيم  : تهدف إلى قياس نوعين من استراتيجيات
 المعرفي االنفعالي وهما:

 Strategy Cognitive Reappraisalعادة التقييم المعرفي إاستراتيجية   -1
  Expressive Suppression Strategy   يقمع التعبير الاستراتيجية   -2

مفردات لقياس استراتيجية  6( مفردات منها 10ويتكون المقياس من )
 ياس استراتيجية قمع التعبيرات .مفردات لق 4عادة التقييم المعرفي، وإ

  مقياسGarnefski& Kraaij,2007)  تهدف الي قياس تسع استراتيجيات :)
مفردة  لقياس تفكير االطفال في  36التنظيم المعرفي االنفعالي ويتكون المقياس من 

االنفعاالت االيجابية عن االنفعاالت السلبية ويناسب افضل القدرات المعرفية 
سنوات وكبار السن ويكون  9سب القدرات المعرفية لالطفال من سن لالطفال، وينا

 تدريج خماسي من ) دائما ( الي ) أبدا ( .
  ( مقياسButt et al., 2012 تهدف الي قياس رد فعل علي ممارسات أحداث :)

مفردة تشمل تسعة استراتيجيات  36الحياة الضاغطة والمجهدة، ويتكون المقياس من
التنظيم المعرفي االنفعالي ولكل استراتيجية أربع بنود، ويتم التصحيح عن طريق 

 (.دائما   –غالبا   –انتظام  –احيانا   – )أبدا  خمسة بدائل وهما 
 ستقراء المقاييس السابقة الحظت الباحثة ما يلي:ومن ا
عدم وجود مقاييس استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي في البيئة العربية في  -1

 حدود علم الباحثة.
 غالبية المقاييس طبقت علي طالب الجامعة واألطفال.  -2
 مفردات هذه المقاييس ال تتناسب مع طبيعة البيئة المصرية.  -3
االستراتيجيات تقيس القدرات المعرفية، أكثر من أنها تقيس تنظيم انفعالي بعض  -4

معرفي في مواقف الحياة المدرسية ولذلك أعدت الباحثة مفردات استراتيجيات التنظيم 
 المعرفي االنفعالي في مواقف الحياة المدرسية.
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رفي االنفعالي في وقد استفادت الباحثة من ايجابيات مقياس استراتيجيات التنظيم المع    
الدراسات السابقة وسعت إلي تالفي سلبياتها في بناء مقياس استراتيجيات التنظيم المعرفي 
االنفعالي، وقد تم بناء مقياس استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي في ضوء مقياس 

(Garnefski & Kraaij , 2007 إلستراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي من خالل )
 لمواقف الحياة المدرسية وتكون المقياس في صورته النهائية من سبع استراتيجيات.ا

 : استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي وصف مقياس
(عبارات من 12تتكون من )و  استراتيجية لوم الذات ياستراتيجيات وه يتكون المقياس من سبع

إلي  13(عبارات من المفردة 10تتكون من )، واستراتيجية القبول  12إلي المفردة  1المفردة 
إلي  23(عبارات من المفردة 10، واستراتيجية إعادة التقييم اإليجابي تتكون من ) 22المفردة 
إلي  33(عبارات من المفردة 10، واستراتيجية إعادة التركيز اإليجابي تتكون من ) 32المفردة 
 52إلي المفردة  43(عبارات من المفردة 10، واستراتيجية لوم األخرين تتكون من )42المفردة 

، واستراتيجية  62إلي المفردة  53(عبارات من المفردة 10، واستراتيجية االجترار تتكون من )
، ويوجد  72إلي المفردة  63(عبارات من المفردة 10إعادة التركيز علي التخطيط تتكون من )

ص باختيار استجابة واحدة من عدة بدائل أمام كل عبارة ثالثة بدائل لألستجابة ويقوم المفحو 
 هي )دائما ، أحيانا ، أبدا(.

 تصحيح المقياس:
( مفردة ، وضع أمام كل 72)من يتكون مقياس استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي      

بدائل لإلجابة يختار المفحوص من بينها، وهذه البدائل هي )دائما ، أحيانا ، أبدا (  ةمنها ثالث
ا"، ودرجتان لإلجابة "أحيانا "، ودرجة واحدة وعن د التصحيح تعطي ثالث درجات لإلجابة "دائم 

 لإلجابة " أبدا ".
 استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي الخصائص السيكومترية لمقياس: 
 صدق التحليل العاملي التوكيدي:   -1

قامت الباحثة بحساب صدق مقياس استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي عن 
طريق إجراء التحليل العاملي التوكيدي، وذلك تم إعداد مصفوفة االرتباطات بين 
استراتيجيات المقياس وأخضعت للتحليل العاملي التوكيدي، باستخدام البرنامج 

 ج كما بالجدول التالي:، وجاءت النتائ Lisrel 8.14اإلحصائي ليزرال 
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 (6جدول )
 مصفوفة االرتباط بين مقياس استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي

إعادة التقييم  القبول لوم الذات اسم االستراتيجية
 االيجابي

إعادة 
التركيز 
 االيجابي

لوم 
 االخرين

إعادة  اإلجترار
التركيز علي 
 التخطيط

 لوم الذات
 القبول

 االيجابيإعادة التقييم 
 إعادة التركيز االيجابي

 لوم االخرين
 اإلجترار

 إعادة التركيز علي التخطيط                    

00, 1 
210, 0 
278, 0 
080, 0 
400, 0 
223, 0 

 174, 0 

 
00, 1 
482, 0 
240, 0 
280, 0 
310, 0 
295, 0 

 
 

00, 1 
050, 0             
330, 0          
162, 0         
060, 0                   

 
 
 

100, 
180, 0              
410, 0                         
360, 0             

 
 
 
 

1.00 
0.441 
0.380 

 
 
 
 
 

1.00 
0.420 

 
 
 
 
 
 

1.00 

 وأسفرت النتائج عن تشبع ،للتحليل العاملي التوكيديالسابقة خضعت هذه المصفوفة أوقد   
بعامل كامن واحد ويوضح الجدول التالي نتائج التحليل العاملي ستراتيجيات لإلالعوامل السبع 

 التوكيدي .
 (7جدول )
 استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي نتائج التحليل العاملي التوكيدي لمقياس

 قيمة )ت ( الخطا المعياري  التشبع علي العامل الكامن  اسم االستراتيجية
1 541, 0 0534, 0 130, 10                      ** 
2 573, 0 0520, 0 010,11                       ** 
3 567, 0 0523, 0 840,10                       ** 
4 533, 0 0537, 0 920, 9                       ** 
5 616, 0 0500, 0 315, 12                      ** 
6 544, 0 0533, 0 210, 10                      ** 
7 519, 0 0543, 0 562,9                       ** 
     0 ,01** دالة 

ومن الجدول السابق يتبين أن استراتيجيات السبع التنظيم المعرفي االنفعالي متشبعة علي      
 عامل كامن واحد.

  Goodness of fitوتم التحقق من النموذج المقترح باستخدام مؤشرات حسن المطابقة 
 بالجدول التالي: 
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 (8جدول )
 قيم مؤشرات حسن المطابقة لنموذج التحليل العاملي التوكيدي

 ألبعاد مقياس استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي علي عامل كامن واحد
قيمة المؤشر التي تشير  المدي المثالي للمؤشر المؤشر

 إلي أفضل مطابقة
 قيمة المؤشر في الدراسة

X2   وهي دالة  168 ,36  أن تكون غير دالة 
    0 ,0953 كلما اقترب من الصفر    0 ,1من صفر إلي   RMRمؤشر جذر متوسط مربعات البواقي 

مؤشر جذر متوسط مربعات خطا االقتراب 
RMSEA  

    0 ,168 اقترب من الصفر كلما    0 ,1من صفر إلي 

    0 ,789 1كلما اقترب من  1من صفر إلي  NNFIمؤشر المطابقة غير المعياري 
    0 ,808 1كلما اقترب من  1من صفر إلي  CFIمؤشر المطابقة المقاربة 
    0 ,855 1كلما اقترب من  1من صفر إلي  GFIمؤشر حسن المطابقة 

    0 ,752 1كلما اقترب من  1من صفر إلي  AGFIمؤشر حسن المطابقة المصحح 

 ومن الجدول التالي يتبين ما يلي :
وقد حقق نموذج البناء تم إجراء التحليل العاملي التوكيدي باستخدام طريقة اقصي احتمال      

وهي قيمة دالة أي أن  36,168 2العاملي مؤشرات حسن المطابقة مقبولة، أن قيمة كا
مطابق للبيانات ويمكن االعتماد علي المؤشرات اآلخري كما في الجدول السابق النموذج غير 

والمقياس يحقق أفضل قيم مؤشرات حسن المطابقة ويشير إلي مطابقة المقياس للبيانات مما 
 يدل علي توافر شرط الصدق بدرجة مقبولة علميا .

 مقياس:الثبات  :ثانياً 
استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي وحيث بلغت قيمة معامل  تم حساب ثبات مقياس   

 (، وتوضح النتائج في الجدول التالي:0, 772ألفا كرونباخ لالختبار ككل )
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 (9جدول )
 قيمة ألفا للمقياس بعد حذف المفردة في مقياس استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي.

وعند مقارنة  قيمة ألفا بعد حذف كل مفردة بقيمة ألفا الكلية لالختبار، حذفت المفردات      
في ( 20،  18،  13استراتيجية لوم الذات، وحذفت المفردات )في ( 11، 5، 4، 2)

استراتيجية القبول، وال يوجد حذف في مفردات استراتيجية إعادة التقييم االيجابي، وحذفت 
استراتيجية إعادة التركيز االيجابي، وال يوجد حذف في مفردات استراتيجية  في (39المفردة )

في ( 63استراتيجية اإلجترار، وحذفت المفردة )في ( 55،61لوم االخرين، وحذفت المفردات )
 استراتيجية إعادة التركيز علي التخطيط .               

ثم تم حسب الثبات بعد حذف تلك المفردات فكان معامل الثبات لالختبارككل ألفا =       
793 ,0 
معامل ثبات كل وتم حسب ثبات كل بعد من أبعاد المقياس وفيما يلي جدول يوضح     

 استراتيجية وعدد مفرداتها:
  

 ألفا المفردة ألفا المفردة ألفا المفردة ألفا المفردة ألفا المفردة ألفا المفردة
1 0, 771 14 0, 767 27 0, 769 40 0, 769 53 0, 770 66 0, 772 
2 0, 773 15 0, 766 28 0, 769 41 0, 770 54 0, 772 67 0, 769 
3 0, 769 16 0, 769 29 0, 771 42 0, 770 55 0, 773 68 0, 768 
4 0, 773 17 0, 768 30 0, 766 43 0, 770 56 0, 772 69 0, 771 
5 0, 773 18 0, 775 31 0, 771 44 0, 764 57 0, 765 70 0, 772 
6 0, 769 19 0, 771 32 0, 767 45 0, 768 58 0, 767 71 0, 768 
7 0, 767 20 0, 777 33 0, 769 46 0, 770 59 0, 767 72 0, 765 
8 0, 767 21 0, 764 34 0, 771 47 0, 767 60 0, 762 -- -- 
9 0, 771 22 0, 772 35 0, 769 48 0, 770 61 0, 774 -- -- 
10 0, 768 23 0, 770 36 0, 771 49 0, 768 62 0, 771 -- -- 
11 0, 773 24 0, 767 37 0, 767 50 0, 764 63 0, 773 -- -- 
12 0, 772 25 0, 767 38 0, 770 51 0, 766 64 0, 767 -- -- 
13 0, 774 26 0, 768 39 0, 774 52 0, 768 65 0, 767 -- -- 

 مفردة 72/ عدد المفردات =      0، 772( /    قيمة معامل الثبات للمقياس ككل =  250عدد أفراد العينة ) ن =
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 (10جدول )
 نتائج معامالت ثبات مقياس استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي

اسم 
 االستراتيجية

 لوم الذات
 

إعادة التقييم  القبول
 االيجابي

إعادة التركيز 
 االيجابي

إعادة التركيز  اإلجترار لوم االخرين
 علي التخطيط

   0 ,746   0 ,696   0 ,698   0 ,745   0 ,617   0 ,742   0 ,679 معامل الثبات 
عدد 

 المفردات
8 7 10 9 10 8 9 

 

، ومعامل الثبات استراتيجية القبول 0 ,679ان معامل الثبات استراتيجية لوم الذات ك    
، ومعامل الثبات 0 ,617، ومعامل الثبات استراتيجية إعادة التقييم االيجابي 0 ,742

  0 ,698، ومعامل الثبات استراتيجية لوم االخرين 0 ,745استراتيجية إعادة التركيز االيجابي 
، ومعامل الثبات استراتيجية إعادة التركيز علي 0 ,696ومعامل الثبات استراتيجية اإلجترار

يم المعرفي ، ويتضح من الجدول السابق أن قيمة ثبات استراتيجيات التنظ0 ,746التخطيط 
 االنفعالي مقبولة علميا . 

 ومما سبق توافر شروط الصدق والثبات للمقياس بدرجة مقبولة علميا .     
 إجراءات البحث : 

اختيار عينة الدراسة األساسية بطريقة عشوائية من مدارس محمود سليم الثانوية  -1
المشتركة، وجدير بالتنويه أن بنات، وأبو سلطان الثانوية المشتركة، وسرابيوم الثانوية 

( طالبة، ولكن نظرا الستبعاد حاالت الغياب أثناء 270عدد الطالبات الكلي كان )
اإلجابة علي بعض  ني لم يكملالتتطبيق أدوات الدراسة، واستبعاد بعض الطالبات ال

أدوات الدراسة، وكذلك استبعاد البعض األخر لعدم جدية األداء بلغت عينة الدراسة 
( طالبة، وتم التطبيق داخل الفصول المدرسية العادية ومعمل 250ساسية )األ

الوسائل التعليمية باالستعانة بحصص األنشطة والمجاالت والتربية الفنية والتربية 
 الرياضية. 

تطبيق مقياس الذاكرة طويلة األمد ومقياس استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي  -2
 .علي عينة الدراسة األساسية
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تصحيح استجابات الطالبات علي أدوات الدراسة )مقياس الذاكرة طويلة األمد،  -3
مقياس استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي( ورصد الدرجات الخاصة بكل أداة 

 وفق نظام معين لتسهيل عملية المعالجة اإلحصائية . 
ي الحاسب اآللي إدخال البيانات الخاصة باستجابات الطالبات علي أدوات الدراسة إل -4

تمهيدا إلجراء األساليب اإلحصائية المناسبة   (SPSS)باستخدام البرنامج اإلحصائي
 واختبار صحة الفروض .

 األساليب اإلحصائية املستخدمة:
 اإلحصاء الوصفي، ويتمثل في المتوسط والوسيط كمقاييس النزعة المركزية، -1

 واالنحراف المعياري كمقاييس التشتت.
 ملي التوكيدي .التحليل العا -2
 تحليل االنحدار المتعدد. -3

  نتائج البحث وتفسريها:
 الدراسة علي النحو التالي: لفروضويمكن عرض النتائج وفقا    

 نتائج التحقق من الفرض األول وتفسيرها: -1
على"  يختلف مدي إسهام استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي في  ينص الفرض األول        

التنبؤ بالتذكر الداللي"  وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام تحليل اإلنحدار 
  Stepwise، بطريقة   Multiple Regression Analysesالمتعدد 

 (11جدول )
 المعرفي االنفعالي المنبئة بالتذكر الداللي يمنتائج تحليل االنحدار الستراتيجيات التنظ

 النموذج
 

 2ر 2ر ر
 لمصححة

الخطا          
 المعياري

معامل  ف
االنحدار        

 الجزئي

 بيتا
 

 ت

 **111,11  1 ,137      الثابت
إعادة  استراتيجية

 التركيز على التخطيط
144, 0 021, 0 017, 0 186, 2 293, 5** 050 , 0 144, 0 293, 2** 

 0 ,01**دالة عند 
  يتضح من الجدول السابق ما يلي :        
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 ،بالتذكر طويل االمد الداللي ئةمنباستراتيجية إعادة التركيز على التخطيط يتبين أن  -1
% ، وكانت نسبة االسهام بيتا  2 ,1حيث كان مربع االنحدار المتعدد أو معامل التحديد = 

% ، ويمكن تفسير ذلك في ضوء أن 4,14هي إلستراتيجية إعادة التركيز على التخطيط 
تشير إلي التفكير في الخطوات التي ينبغي اتخاذها استراتيجية إعادة التركيز على التخطيط 

 .يقوم به الفردفي كيفية  أو عند التعامل مع الحدث الذي 
ذات في الخطوات التي ينبغي الاستراتيجية إعادة التركيز علي التخطيط الستعادة  مواستخدا    

ضروري لتوجيه أفكار الطالبات وتوليد  اأنه، و اتخاذها ومواجهة الموقف بقوة ليحقق النجاح 
التي تمكن الطالبات من مواجهة المواقف الحياتية واالجتماعية والمدرسية  المناسبة االنفعاالت
فهم بعض التحوالت االنفعالية إلظهار المرونة في المواقف  الطالبات، ويتطلب من والعملية 

( Richards& Gross ,2000 دراسات )نتائج ال ما يؤيدهاالجتماعية والمدرسية ، وهذا 
Gumora & Arsenio ,2002) )Dillon etal.,2007).)                                                                                                              

 التالية:ويمكن التعبير عن النتائج السابقة من خالل المعادلة االنحدارية 
 

 
، واستراتيجية إعادة التقييم االيجابى، واستراتيجية القبول ،لوم الذاتاستراتيجية سهم تال  -2

فى  واستراتيجية االجترار، واستراتيجية لوم االخرين، واستراتيجية إعادة التركيز االيجابى
القدرة علي  وويمكن تفسير ذلك في ضوء تنظيم االنفعاالت هالتنبؤ بالتذكر الداللى، 

الفرد مع البيئة المحيطة به السيطرة علي الخبرات والمواقف والتعبيرات الناتجة عن تفاعل 
حيث يواجه الطالب في حياتهم المدرسية العديد من المواقف المدرسية الضاغطة والتي 
تتضمن خبرات مصاحبة النفعاالت متنوعة وهذه االستراتيجيات نوع من التنظيم ومواجهة 

سلبية، عاني من االنفعاالت النهذه االستجابات السلوكية وفقا لألهداف المطلوبة عندما 
والقدرة علي المرونة في استخدام سياق مناسب من أجل تحقيق األهداف المطلوبة، 
وتتضمن المهارات الالزمة إلدارة ردود األفعال االنفعالية، وهذا ضروري لكي يبدع 
التالميذ انفعاليا في هذه المرحلة الثانوية، والتالميذ في هذه المرحلة في حاجة إلي 

ي تيسير أداء العمليات المعرفية مثل التفكير وحل المشكالت استخدام االنفعاالت ف
وصنع القرار واالبتكار وغيرها، كما أنه ضروري لتوجيه أفكار الطالبات واالنتباه وتوليد 

 ) استراتيجية إعادة التركيز على التخطيط (  0 ,050+   1 ,137 التذكر الداللي =
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االنفعاالت التي تمكن الطالبات من مواجهة المواقف الحياتية واالجتماعية والمدرسية 
 خصائص العينة مثل)عدم اهتمام الطالبات، والعملية، ويمكن أن يرجع عدم التنبؤ إلي

عدم استخدام الطالبات لالستراتيجية المناسبة ،الجمود الفكري وعدم المرونة( ويتطلب من 
التالميذ فهم بعض التحوالت االنفعالية إلظهار المرونة في المواقف االجتماعية 

م فيها الفرد نفسه  في تشير إلي األفكار يلو  واستراتيجية لوم الذات وهي التيوالمدرسية 
تشير الي قبول الطالب  وهي التي ضوء التجارب التي مر بها، واستراتيجية القبول

لألفكار واألستسالم لها في ضوء خبرته السابقة عن ما حدث له، واستراتيجية إعادة 
التقييم االيجابي وهي التي تشير إلي األفكار التي ترتبط بالمعني األيجابي للحدث من 

نمو الشخصية، واستراتيجية إعادة التركيز االيجابي وهي التي تشير إلي تركيز حيث 
ة لوم يالطالب علي أفكار مرحه، وساره بدال من التفكير في الحدث الفعلي، واستراتيج

االخرين وهي التي تشير إلي األفكار التي تنتاب الفرد عن ما يحدث له بسبب 
ية االجترار وهي التي تشير إلي التفكير في األشخاص أو البيئة المحيطة، واستراتيج

المشاعر واألفكار المرتبطة باألحداث السالبة ، وخاصة االنفعاالت السلبية، والتي 
تؤدي إلي عدم القدرة علي التذكر و يتعرض لها الطالب في كثير من المواقف التعليمية 
اكرة العاملة مما يؤثر من سعة الذ ا  طويل األمد، وحيث أن االنفعاالت السالبة تشغل حيز 

علي فقد المعلومات هذا من ناحية، ومن ناحية آخرى فإن هذه االستراتيجيات في ضوء 
خصائصها سالفة الذكر يمكن استخدمها لتقلل من هذه االنفعاالت السالبة التي تشغل 

من سعة الذاكرة العاملة ولكن يبدو أن الطالبات ليس لديهن دراية بهذه  ا  حيز 
يات وال يستطيعين استخدامها مما أدي إلي عدم تنبؤ استراتيجيات التنظيم االستراتيج

 Richards& Gross، وهذا يختلف مع دراسات ) المعرفي االنفعالي بالتذكر االجرائي 
,2000)( Gumora & Arsenio ,2002)( Dillon etal.,2007.) 

 نتائج التحقق من الفرض الثاني وتفسيرها: -2
الثاني علي"يختلف مدي إسهام الدرجة الكلية إلستراتيجيات التنظيم المعرفي ينص الفرض      

وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام  "االنفعالي في التنبؤ بالتذكر الداللي
، بطريقة  Multiple Regression Analysesاألساليب اإلحصائية تحليل اإلنحدار المتعدد 

Stepwise 
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ويمكن ، جة الكلية إلستراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي بالتذكر الدالليلم تتنبأ الدر  -1
تفسير ذلك في ضوء أن استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي هي جميع العمليات 
الجوهرية الداخلية والخارجية المسئولة عن مراقبة وتقييم وتعديل ردود األفعال األنفعالية 

إلنجاز هدف محدد، وذلك من خالل العمليات الفسيولوجية  للسمات المؤقتة والمركزية
والمعرفية والسلوكية واالجتماعية التي تمثل االستجابة الفردية داخل الفرد أو في 

في هذه المرحلة في حاجة إلي استخدام االنفعاالت في الطالبات االتصال ببيئته ، و 
المشكالت وصنع القرار واالبتكار تيسير أداء العمليات المعرفية مثل التفكير وحل 

وغيرها، كما أنه ضروري لتوجيه أفكار الطالبات وتوليد االنفعاالت التي تمكن الطالبات 
من مواجهة المواقف الحياتية واالجتماعية والمدرسية والعملية ، ويتطلب من الطالبات 

 ة والعمليةفهم بعض التحوالت االنفعالية إلظهار في المواقف االجتماعية والمدرسي
ويمكن أن يرجع عدم التنبؤ إلي عدم قدرة الطالبات علي كيفية استخدام هذه 

 Richards& Gross ، وهذا يختلف مع دراسات )االستراتيجيات أوعدم المعرفة بها
,2000 )Gumora & Arsenio ,2002) )Dillon etal.,2007).) 

 نتائج التحقق من الفرض الثالث وتفسيرها : -3
يختلف مدي إسهام استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي ص الفرض الثالث علي" ين      

وللتحقق من هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام األساليب  "التذكر االجرائيفي التنبؤ ب
بطريقة  ،Multiple  Regression Analysesاإلحصائية تحليل اإلنحدار المتعدد 

Stepwise  :وكانت النتائج كما يلي ، 
لم تكن إستراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي منبئة بالذاكرة اإلجرائية، ويمكن  -1

تفسيرها ذلك في ضوء تنظيم االنفعاالت بأنه ظاهرة معقدة ومتعددة االبعاد التي 
وهي قدرة الفرد علي  تتطور من خالل دمج العمليات البيولوجية والسلوكية،

االنفعاالت التي ال يمكن السيطرة عليها وقدرتها علي أداء العمل بكفاءة، استراتيجية 
اعادة التقييم المعرفي هي عملية التنشيط االنفعالي والتي تتضمن تغيير األفكار 
وتحويل االنفعاالت للمواقف المختلفة مثل زيادة أو تقليل االستجابة االنفعالية، والتي 
تتضمن التغير في كيف نفكر في الموقف من أجل تأثير االنفعاالت لألحداث، بينما 
استراتيجية قمع التعبيرات هي التأثير النشط علي الخبرات الداخلية والخارجية للتعبير 
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عن االنفعاالت مثل تعبيرات الوجه، والتي تتضمن الجهود المبذولة لكبت مظاهر 
تشير إلي األفكار يلوم  واستراتيجية لوم الذات وهي التيالحاالت االنفعالية الداخلية، 

تشير  وهي التي فيها الفرد نفسه في ضوء التجارب التي مر بها، واستراتيجية القبول
الي قبول الطالب لألفكار واألستسالم لها في ضوء خبرته السابقة عن ما حدث له، 

األفكار التي ترتبط بالمعني  عادة التقييم االيجابي وهي التي تشير إليإواستراتيجية 
األيجابي للحدث من حيث نمو الشخصية، واستراتيجية إعادة التركيز االيجابي وهي 
التي تشير إلي تركيز الطالب علي أفكار مرحه، وساره بدال من التفكير في الحدث 
الفعلي، واستراتيجة لوم االخرين وهي التي تشير إلي األفكار التي تنتاب الفرد عن ما 
يحدث له بسبب األشخاص أو البيئة المحيطة ، واستراتيجية االجترار وهي التي 
تشير إلي التفكير في المشاعر واألفكار المرتبطة باألحداث السالبة، واستراتيجية 
إعادة التركيز علي التخطيط وهي التي  تشير إلي التفكير في الخطوات التي ينبغي 

الحدث الذي أقوم به، وخاصة االنفعاالت اتخاذها في كيفية أوعند التعامل مع 
السلبية، والتي يتعرض لها الطالب في كثير من المواقف التعليمية تؤدي إلي عدم 

نتائج  ما تؤيدهوهذا  ،في نطاق المعلومات اإلجرائية القدرة علي التذكر طويل األمد 
Dillon et al.,2007)( )Richards& Gross, 2000.) 

 الفرض الرابع وتفسيرها :نتائج التحقق من  -4 
يختلف مدي إسهام الدرجة الكلية إلستراتيجيات  "ما يلي  ينص الفرض الرابع علي       

وللتحقق من هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام  "التذكر االجرائيبالتنظيم المعرفي في التنبؤ 
، Stepwise ، بطريقة  Multiple Regression Analysesتحليل اإلنحدار المتعدد 
 وكانت النتائج كما يلي:

لم تكن الدرجة الكلية إلستراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي منبئة بالذاكرة اإلجرائية  -1
، ويمكن تفسير ذلك في ضوء تنظيم االنفعاالت بأنه ظاهرة معقدة ومتعددة االبعاد 

الفرد علي  التي تتطور من خالل دمج العمليات البيولوجية والسلوكية، وهي قدرة
االنفعاالت التي ال يمكن السيطرة عليها وقدرتها علي أداء العمل بكفاءة ، والتي 
تتضمن تغيير األفكار وتحويل االنفعاالت للمواقف المختلفة مثل زيادة أو تقليل 
االستجابة االنفعالية، والتي تتضمن التغير في كيف نفكر في الموقف من أجل تأثير 
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اث اليومية المختلفة وخاصة في مواقف الحياة المدرسية، االنفعاالت في األحد
والذاكرة اإلجرائية تشتمل على أداء مهارات ومهام تعلم ال تحتاج إلى بذل مجهود 
عقلي مما أدي إلي عدم تأثير استراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي  في التذكر 

 &Dillon etal.,2007)(  )Richardsنتائج دراسات  ما تؤيده وهذا ، اإلجرائي
Gross ,2000). 

 : الدارسة لنتائج مستخلص 
 تسهم استراتيجية إعادة التركيز على التخطيط في التنبؤ بالتذكر الداللى. -1
استراتيجية لوم الذات واستراتيجية لوم االخرين واستراتيجية القبول واستراتيجية ال تسهم  -2

 التركيز االيجابى واستراتيجية االجترارإعادة التقييم االيجابي واستراتيجية إعادة 
 فى التنبؤ بالتذكر الداللى. إلستراتيجيات التنظيم المعرفى االنفعالى

 ال تسهم الدرجة الكلية الستراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالى فى التنبؤ بالتذكر الداللى. -3
القبول واستراتيجية  استراتيجية لوم الذات واستراتيجية لوم االخرين واستراتيجية ال تسهم -4

إعادة التقييم االيجابي واستراتيجية إعادة التركيز االيجابى واستراتيجية االجترار 
فى  واستراتيجية إعادة التركيز على التخطيط إلستراتيجيات التنظيم المعرفى االنفعالى

 التنبؤ بالتذكر االجرائى.
النفعالى في التنبؤ بالتذكر ال تسهم الدرجة الكلية الستراتيجيات التنظيم المعرفي ا -5

 . االجرائى
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