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 الملخص
 -اإلدراكي والكبت التعبيريإعادة التقييم -هذه الرسالة بحثت الفروق الفردية فيما يتعلق بعمليتين بارزتين لتنظيم المشاعر 

(، تم اقتراح ,Gross & John 2003وارتباطهما بالوظيفة االجتماعية، النفسية واألكاديمية. تماشيا مع دراسة غروس وجون )

( يرتبط  cognitive reappraisalفرضية. وقد تضمنت أن االستخدام المتكرر الستراتيجية إعادة التقييم اإلدراكي ) 12

يا بطلب الدعم االجتماعية، الصحة النفسية واألداء األكاديمي. في حين أن االستخدام المزمن الستراتيجية الكبت ارتباطا إيجاب

يرتبط سلبيا بالعوامل الثالثة. إضافة إلى ذلك، تم افتراض أن األفراد األكثر  (expressive suppression) التعبيري

أعلى من الدعم االجتماعي، الصحة النفسية واألداء األكاديمي مقارنة باألفراد عادة التقييم اإلدراكي لديهم مستوى إلاستخداما 

لديهم مستويات متدنية   يرض في المقابل أن األشخاص األكثر استخداما للكبت التعبير األقل استخداما لنفس االستراتيجية. وقد افت  

طالب في جامعة اإلمارات   147عبيري.  تم جمع البيانات من  في جميع العوالم الثالثة مقارنة باألشخاص األقل استخداما للكبت الت

 العربية المتحدة عن طريق إجراء استطالع عبر اإلنترنت.

أظهرت النتائج أن االستخدام المعتاد الستراتيجية إعادة التقييم اإلدراكي ارتبطت بشكل فعال بطلب الدعم االجتماعي وتعزيز  

دام المزمن لكبت التعبيري بانخفاض معدل الدعم االجتماعي، ضعف الصحة النفسية الصحة النفسية. في حين ارتبط االستخ

فإن األشخاص األكثر استخداما إلعادة التقييم االدراكي كان طلبهم للدعم االجتماعي أفضل  واألداء األكاديمي. عالوة على ذلك،

طفي ورفاهية أفضل( من األشخاص األقل استخدام وكذلك صحتهم النفسية )مشاعر إيجابية أكثر، مشاعر سلبية أقل، توازن عا

لالستراتيجية. في المقابل، فإن األفراد األكثر استخدام للكبت التعبيري كانوا أقل طلبا للدعم العاطفي من المجتمع المحيط بهم  

د فهمنا لكيفية تنظيم صحة نفسية ومستوى أكاديمي أسوء من األشخاص األقل استخداما للكبت التعبيري. هذه النتائج تفي ولديهم

الحاالت اإلكلينيكية وغير اإلكلينيكية لتطوير مهارات في المشاعر الجوانب اإليجابية والسلبية المرتبطة بها. ويمكن تطبيقها 

 تنظيم المشاعر فيما يساعد على التأقلم األمثل مع الصعوبات المحيطة في جميع جوانب الحياة. 
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