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 ملخص البحث:
هدف البحث إلى التعرف على التأثيرات المباشرررررررررررررررة للير المباشرررررررررررررررة للم   ات المعر    

لاالزدهار النفسرررررررررررررري لد  خبرات ال فول  اإليجاب   كفاءة المواجه  في العالق  بين اإليجاب   ل 
ا لطررالبرر  ةن طالب كل رر  التر  رر  جرراةعرر   320، لتكونررا العينرر  ةن الجرراةعرر  طالب طررالبررط

 Louis et al. (2018)سررروهاو، لتس اسرررت داس ةل اط الم   ات المعر    اإليجاب   إعداد 
ترجمرررر ب البررررامقتين، لةل رررراط كفرررراءة المواجهرررر  لةل رررراط خبرات ال فولرررر  اإليجرررراب رررر  إعررررداد 

ترجم  البامقتين،  Soleimani et al (2015)لنفسررررررري إعداد البامقتين، لةل اط االزدهار ا
في االزدهار ( ةن التباين %39.8فسررررررر  ت خبرات ال فول  اإليجاب   لأشررررررارت النتا أ إلى أ 

في االزدهار ( ةن التباين %42.5فسرررررررررررر  ت لكفاءة المواجه ، لدي طالب الجاةع  النفسررررررررررري
( ةن %48.5فسررررررررر  ت ر    اإليجاب  ، كما أ  الم   ات المعلدي طالب الجاةع  النفسرررررررري

ميث يفسررررررررر ة  ء االنتماء االجتماعي ، لدي طالب الجاةع  االزدهار النفسرررررررريالتباين في 
أقو  ة   ات المجال األلل وهو يعد  ( ةن التباين في االزدهار النفسررررررررررررري%42.3موالي  

( %33.5ي  يفسررر ة  ء الةررح  لالسررالة ا التفالل موال ، كمافي التنبؤ باالزدهار النفسرري
أقو  ة   ررات المجررال القرراني في التنبؤ وهو يعددد م   ةن التبرراين في االزدهررار النفسرررررررررررررري

( ةن التباين في %31.8يفسر ة  ء ضبء النفس الةحي موالي   ، كماباالزدهار النفسي
، كما أقو  ة   ات المجال القالث في التنبؤ باالزدهار النفسرررررري وهو يعد االزدهار النفسرررررري
 وهو يعد ( ةن التباين في االزدهار النفسررررررررررري%29.8لرعاي  الذات   موالي  يفسرررررررررررر ة  ء ا

كما لجد تأثير ةباشرررررررررر ل برات . أقو  ة   ات المجال الرابع في التنبؤ باالزدهار النفسررررررررري
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ال فول  اإليجاب   على االزدهار النفسررررررري لتأثير ةباشرررررررر للم   ات المعر    اإليجاب   على 
ير ةباشرررر لكفاءة المواجه  على االزدهار النفسررري، كما لجد تأثير االزدهار النفسررري، للجد تأث

لير ةباشررررررررررررررر ل برات ال فول  اإليجاب   على االزدهار النفسرررررررررررررري عبر الم   ات المعر    
اإليجاب   لكفاءة المواجه ، ميث كا  التأثير لير المباشررررررررررررررر ل برات ال فول  اإليجاب   عبر 

لم   ات اأكبر ةن التأثير لير المباشرررررررررر لها عبر على االزدهار النفسررررررررري كفاءة المواجه  
 .المعر    اإليجاب  
خبرات ال فول  اإليجاب    -كفاءة المواجه  -ب الم   ات المعر    اإليجاب  كلمات مفتاحية

 طالب الجاةع .-االزدهار النفسي –
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 مقدمة
تعد ةرمل  ال فول  ملب  تأسررررررررر سررررررررر   ةهم  في م اة الفرد، ميث يسرررررررررتمد ةنها ال ف  
ةعارفه لتتوسررررررررررررع إدراكاته لتتحفق أماسرررررررررررر سرررررررررررره لفهطا لما يمر به ةن خبرات لتجارب ةوق  ه 
يتعرض لها في طفولته، فينمو ال ف  على ةا يكتسبه ةن خبرات لأماس س تتأص  في نفسه 

 ا، تؤثر على نموه بشك  إيجابي أل سلبي.ةنه
دلرا كبيرطا في دلرة م ررراة  early life experiencesلتلعرررب خبرات الح ررراة المبكرة 

اإلنسررررررا  سررررررواء ةن ميث ا ثار السررررررلب   للشرررررردا د المبكرة التي تؤدي إلى سرررررروء التك   على 
تي تسررهس في الرفاة   الالمه  المدي ال وي ، أل التأثيرات المفيدة لل برات اإليجاب   المبكرة ال

(Masten& Cicchetti, 2016; Sroufe, et al., 2005; Waters& Cummings, 
.2000) 

لتمق  خبرات ال فول  اإليجاب   بعض أمداث ال فول  اإليجاب   ةق  العالقات الجيدة 
ت ، لالعالقرررا(Chung et al., 2008)ةع األس لاألب لالمعرررانهررر  برررانتاررراس لالقنررراء اللفاي 

. لتوفر (Dess, 2017)اإليجاب   ةع المعلمين لالحةرررررول على درجات جيدة في المدرسررررر  
 لالمعلمين األقرا  ةع العالقررات بررا برراء لاألةهررات  التعلق ةقرر  المبكرة االجتمرراة رر  ال برات

 ال برات لتكاة  المسررررتهبل   الةررررح   للعالقات األسرررراط بالذات اإليجابي لالشررررعور لاألقارب 
 ,Cicchetti & Toth, 2009; Masten, 2006; Waters & Cummings)  االجتماة 

2000.)  
لتشررير نتا أ البحوث إلى أ  خبرات ال فول  اإليجاب   تعم  كعواة  تشررج ل   ل داء 
اإليجابي في ةرمل  البلوغ لالمراهه ، ميث إ  زيادة نهاط الهوة لدي اإلنسرررررررررررا  ةق ب الحم م   
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الحب لالعالقات األبوي  اإليجاب   لالقناء تتنبأ بان فاض المشررررررررركالت لالدعس لالوالء لالحماي  ل 
 ,.Hillis et al)المهن   لالمال   لالعا ل   لالعاط    ةسررررررررررررررتويات ةن ف رررررررررررررر  ةن االكت اب 

2010; Chung et al. 2008) كما أ  التفاعالت اإليجاب   األكقر اتسرراقطا لاألعلى جودة .
لتؤدي  بالمدرسرررررر ، االلتحاق فض المشرررررركالت السررررررلوك   عندت  ةع الوالدين لاألقارب الممتدة

 علس ةن أق  لةسررررررررتويات أعلى، تعل مي لتحةرررررررري  المدرسرررررررر ، خالل أقو   أكاديمي إلى أداء
 ,.Appleyard, et al., 2005; Collishaw et al) البلوغ ةرمل  متى المرضررررري النفس

2007; Sroufe et al., 2005) 
 اإلصاب  خ ر ةن ةباشر بشك  تهل  تشج ل   عواة  اإليجاب   ال فول  لتعد خبرات

 ةن الشررر ةررر   الةرررح  ، ميث تتكو   الشررر ةررر   نمو لتعقز بسرررمات الشررر ةررر   المرضررر  ،
 لالتنا س العاط   ، الحال  المجال النفسري على يشرم  المميقة، السرلو  لأنماط النفسري المجال

 االسررترات ج ات تعدل بينما ،الشرر ةرر   التفاعالت لة  ء لا خرين، الذات لتمقي  المعرفي،
 لالبي    البيولوج   العواة  أل  لنارطا(. Siever, et al., 2003  النفسررررر   الحال  السرررررلوك  

الشعور باألةا  لالدفء  لجود ةق  اإليجاب  ، ال فول  ل برات الش ة  ،   مكن ت ور تحدد
 زاد كلما صررح    شرر ةرر   تنم   اتجاه في المجاالت هذه تشرركي  الوالدي لالدعس االجتماعي،

 ت ور يكو   أ  المرجح ةن إليهرررا، اةتررردت التي الفترة لاتسررررررررررررررعرررا اإليجررراب ررر  ال برات عررردد
 (.Reich, et al., 2010  صح  األكقر الش ة  

لذا فإ  تمتع ال ف  بعالقات آةن  لةسرررررررتهرة لةشررررررربع  المت اجاته تسرررررررهس في إكسرررررررابه 
س المح ء به لعن ةسرررررررررررررتهبله لالتي تعرف ةعتهدات إيجاب   عن ذاته لعن أسررررررررررررررته لعن العال

، كما تنمي لديه قدرات شرررررررر ةرررررررر   لةوارد تمكنه ةن ةواجه  بالمخططات المعرفية اإليجابية
 . بكفاءة المواجهةةحن لشدا د المستهب  بكفاءة لفاعل   لالتي تعرف 

لتعتبر الم   ات المعر    تمقيالت تراكم   للتجارب السرررررابه  التي تحتوي على بني 
، لتتكو  الم   رررررات المعر  ررررر  ةن ةكونين، همررررراب (James et al., 2007)ر  ررررر  ةع

المحتوي لالبن  ، يتكو  ةحتوي الم  ء ةن المعتهدات األساس   بينما يشير البن   إلى تنا س 
 Lockwood. ليري ك  ةن (Bowers, 2015)لتةررررررررررررررن   هذه المعتهدات في أذهاننا 

and Perris (2012) أل الم   ات اإليجاب   تهاب  الم   ات أ  الم   ات التك     
السرررلب   أل الالتك     المبكرة في ناري  العالو بالم  ء لدي يونأ لهي أنماط ةحددة تتكو  
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ةن االنفعاالت لاإلدرا  لاألماسرررررررررر س الجسرررررررررردي  لردلد الفع  العةررررررررررب   الحيوي    ما يتعلق 
   لدي األطفال ةن قب  الوالدين أل بالذات لا خرين، لتنشررررررررررررررأ ةن تلب   االمت اجات العاط 

 ةهدة  الرعاي  األساسين.
لةع ت ور الهدرات المعر    لل ف  لاسرررررتمرار االسرررررتجاب  لتلب   االمت اجات العاط    
يتس تنشرررررررررر ء لت وير الم   ات المعر    اإليجاب   ةما يؤدي إلى سررررررررررلوك ات إيجاب   لةرن  

ا ي لالتشرررفير لاسرررتدعاء المعلوةات التي تبسرررء لةتوازن ، لتت رررمن الم   ات التفسرررير االنته
التفاعالت المعهدة بين األشررررررررررررر ات كما أنها تسرررررررررررررتند إلى اإلدرا  لل س الواقع لهذا اإلدرا  

 .McKinney & Kwan, 2018; Jiyoung Park et al يرتبء بالرفاة   الذات   للفرد 
لذين لديهس أ  الشررررررررررباب ا Feeney and Cassidy (2003)ميث لجد ك  ةن  (.2016

لجه  نار إيجاب   عن عالقاتهس األبوي   الهبول لالداعم ، الموثوق  ( كانوا أكقر قدرة على 
  تكوين ة   ات ةعر    إيجاب  .

ا لذلك تشررررررير دراسرررررر  إلى  إلى لجود ارتباط إيجابي  Keyfitz et al. (2013)لتأكيدط
( إلى لجود عالق  2018  بين الم   ات اإليجاب   لالمرلن ، لأشررررررررررارت نتا أ بحث ةحمود

النجاح( لالرضررا عن الح اة، كما -الل م   -التفالل -فاعل   الذات بين الم   ات اإليجاب   
تتنبأ بمؤشررررررررررات الم   ات اإليجاب    أ إلى  Tomlinson et al. (2017)أشرررررررررار بحث 

 الرفاة    الرضا عن الح اة لالسعادة(.
العواة  الوقا    عند الشررررردا د لالمحن ميث فإنها تعد ةن  وبالنسددددكة لةفاءة المواجهة

إلى كفاءة المواجه  بأنها قدرة الفرد على  Schroder and Ollis (2013)أشررررررررررار ك  ةن 
التعاة  ةع أمداث الح اة السررلب   لالفشرر  بشررك  فعال لالتعافي السررريع ةن أي أعراض عجق 

لالكت اب في ةواجه  تاهر عل ه، لاألفراد ذلي كفاءة المواجه  المن ف ررررررررررررر  أكقر عرضررررررررررررر  
 ةرمل  في اإليجاب   ال برات لأشارت نتا أ البحوث إلى أ  .(Schroder, 2012) ال غوط
لالفاعل  ،  بالكفاءة لالشعور المناسب  المواجه  لآل ات ا ةن  العالقات ةق  لالمراهه ، ال فول 

اة ال ررررررررررررال   تكسررررررررررررب الفرد كفاءة المواجه  المناسررررررررررررب  التي تمكنه ةن ةواجه  أمداث الح 
لتحهيق  ،(Bonanno, 2005  المجهررردة الح ررراة أمررداث ةواجهررر  في لالحفرررال على التواز  

( فاةتال  Rutter, 2012  الشرردا د أل الكبيرة الم اطر سرر اق في اإليجابي التك   ةن نمء
 ,Luthar, 2006; Schofield  الشررررررررردا د ةع النمو عند لقا    كفاءة المواجه  تعد عواة 
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et al., 2014).   على أ  كفاءة المواجه  ةرتب   2020لتؤكد دراسررررررررررررررر  المرسرررررررررررررروةي )
بالارلف البي    لخاص  االجتماة   ةنها، ل التالي فإ  استمرارها لنموها يتوقف على ةهدار 
الدعس الذي يحةرررررر  عل ه الفرد ةن األخرين لأنها ةةرررررردر للنارة اإليجاب   إذ أنها تعلس الفرد 

 فرد لتحفيق انفعاالته لتوجيهها لتحهيق أهدافه.االستهالل   الذي تدفع ال
 األسرررررررراسرررررررر   الوظ     المواجه  اسررررررررترات ج ات ةع إيجاب   عالق  لها المواجه  لكفاءة

(Schroder & Ollis,2013) ةن العاط    الحال  لتنا س الرفاة   تحسين على ، كما تعم 
 العرراطفي لالتواز   الكررافي الوقررا توفير ل ررالتررالي للتجر رر ، كرراةلرر  بمعررالجرر  السررررررررررررررمرراح خالل

لاألفراد  (.Akin & Akin, 2015a  الموقف ةع للتعاة  الفعال  االسررترات ج ات السررتح ررار
ذلي كفاءة المواجه  المرتفع  يتمتعو  بالرفاة   ميث أشررررررررررررررارت نتا أ الدراسررررررررررررررات إلى لجود 

، Padhy et al. (2020)ارتباط قوي إيجابي بين كفاءة المواجه  لالرفاة   ةق  دراسرررررررررررررر  
 لةن ثس تمتع الفرد باالزدهار النفسي.

ليعد االزدهار النفسرررررررري ةن ةتغيرات علس النفس اإليجابي لةن أهس ةهوةات الةررررررررح  
النفس   اإليجاب   الذي يجع  لح اة الفرد ةعني لهدف، لهو ةحةل  استجابات الفرد لما يهره 

لالشررررررررررررر ةررررررررررررر   لاالجتماة   عن ةشررررررررررررراعره اإليجاب   لأداءاته المقلي في الجوانب الوجدان   
 (.  304، 2020لالرلم    رزق،
 لالح اة لالسرررررررعادة الجيدة الح اة لراء للسرررررررعي الفردي الجهد أنه إلى االزدهار ليشرررررررير

 ,Keyes) لغ اب األعراض المرض   الةح   لالعالقات لالشجاع  الذات   لالرفاة   الهادف 
 يشرررعرل   ب  النفسررر  ، األةراض ةن ليينخا فهء ل سررروا المقدهرين األفراد فإ  لذلك،. (2002
 ال اص  المجاالت في إيجابي بشك  يعملو   إنهس ب  اإليجاب  ، المشاعر للديهس التاس بالرضا

 ةن أبعد إلى يذهبو   لهس الح اة  تحديات ليواجهو  بكفاءة لفاعل   م اتهس، في لاالجتماة  
 (. Keyes & Haidt 2002  يدةالج الح اة على العقور في ا خرين ةساعدة ليمكنهس ذلك

ليتميق األفراد ذلي المسررررررررررررتوي المرتفع لالزدهار بالحيوي  االنفعال   ليعملو  بشررررررررررررك  
 Michalec et)إيجابي في م اتهس ال اصرررررررررر  لاالجتماة   لي لو  ةن األةراض النفسرررررررررر   

al., 2009) وير ، للديهس الهدرة لاإلرادة لت وير لتحسررررين لتوسرررر ع إةكاناتهس الشرررر ةرررر   لت
، للديهس انفعاالت إيجاب   (Diener et al., 2010) عالقات داف   لةوثوق  ةع ا خرين
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 للمخططات املعرفية اإلجيابية التأثريات املباشرة وغري املباشرة 

 ,.Faulk et al) ةق  األة  لالتفالل لاسررررررررررررررترات ج ات ةواجه  تك     أكقر ةن ا خرين. 
2013). 

 النفس   بالرفاة   إيجاب طا ارتباططا يرتبء االزدهار أ  نتا أ البحوث لالدراسات لأظهرت
 Catalino) لال ها  اإليجابي، العاطفي لالتفاع  (،Keyes,2002  لاالجتماة   عاط   لال

& Fredrickson,2011) .لالعالقرررات البي ررر ، في التحكس ةن بمقيرررد ةرتبء أنررره لجرررد كمرررا 
 لالعالق ، ،(Telef,2011  الشرررررررررررررر ةرررررررررررررر   لالتنم   الح اة، لألراض ا خرين، ةع اإليجاب  
 Diener et) بالومدة الشررررررررعور ةسررررررررتو   لان فاض لاالسررررررررتهالل  ، ،الذاتي لالهبول لالكفاءة،

al.,2010) ،ةق  المعر   ، الرفاة   بمؤشررررررررررررات االزدهار ارتباط بعض الدراسرررررررررررات أظهرت 
 على تسرررررررررررير الح اة أ  لإدرا  تحهيق لةحالل  الح اة ةن ة تلف  جوانب في اإلةكانات إدرا 

 (.Huppert,2009  الح اة ةن ضلالغر  المتوقع العمر ةتوسء لتحسين يراس، ةا
ليت ررررررررررررررح ةن خالل ةا تس عرضررررررررررررررره أ  الفرد يمر في طفولته بالعديد ةن ال برات 
لاألمداث اإليجاب   التي تسررهس في تلب   ةت لبات م اته لاشررباب رغباته األسرراسرر   ةما يكسرربه 

ات ةعتهرردات لأفكررار إيجرراب رر  نحو ذاترره لا خرين لالعررالس المح ء برره، كمررا ترردعس لررديرره سررررررررررررررمرر
شرررررر ةرررررر   لةوارد تمكنه ةن ةواجه  ةواقف الح اة ال ررررررال   بفاعل   ةما يسررررررهس في تمتعه 
بمهوةات الةرررررح  النفسررررر   اإليجاب   لهو االزدهار النفسررررري، لذا تفترض البامقتا  أ  خبرات 
ال فول  اإليجاب   لالم   ات المعر    اإليجاب   لكفاءة المواجه  يسررررررررررررررهمو  في تمتع الفرد 

لنفسرري لذلك سررعي البحث الحالي إلى التعرف على تأثير خبرات ال فول  اإليجاب   باالزدهار ا
الم   ات المعر    اإليجاب   لكفاءة المواجه  في االزدهار النفسرررررررررررررري لد  طالب الجاةع ، 
لذلك ةن خالل الكشررف عن التأثيرات المباشرررة للير المباشرررة للم   ات المعر    اإليجاب   

العالق  بين خبرات ال فول  اإليجاب   لاالزدهار النفسرررررررررررررري لد  طالب لكفاءة المواجه  في 
 الجاةع .

 مشكلة البحث:
يعاني طالب الجاةع  ةن العديد ةن ةشررررررررررركالت الةرررررررررررح  النفسررررررررررر   ةق ب األعراض 

، (Sullivan et al., 2019)(، لال رررررغوط النفسررررر   2022االكت اب    عبد الحميد لقاسرررررس، 
 Farabaugh et) ، لالتفكير االنتحاري (Hammond et al.,2013) لنو ات االكت اب
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al., 2012)  ةمرا يؤثر على قردرتهس لكفراءتهس في 2015بردر،  ، لالتشررررررررررررررويهرات المعر  ر )
 ةواجه  هذه المشكالت ليعوقهس عن الوصول إلى األداء األةق  لتحهيق أهدافهس في الح اة.

لد  طالب الجاةع   لذا فإ  دراسرر  الةررح  النفسرر   اإليجاب   أصررحبا ضرررلرة ةلح 
لما يعانوه ةن ضرررررررررغوطات لإمباطات لاضررررررررر رابات تؤثر على ةسرررررررررتهبلهس لقدرتهس على بناء 
أنفسررهس لالمجتمع الذي يل شررو    ه، ليعد االزدهار النفسرري ةن أهس ةتغيرات الةررح  النفسرر   

عادة اإليجاب   لأهس المكاةن النفسرررررررررر   لالهوي اإليجاب   التي تمكن األفراد ةن الشررررررررررعور بالسرررررررررر
 لالرفاة   ةما يسهس في زيادة قدرتهس على اإلنتاو لاالبداب لت  ي األزةات لالمحن. 

ليلعب االزدهار النفسررري دلرطا فعال في تهلي  المشررركالت النفسررر   لالةرررح   لما له ةن 
 ، ليرتبء(Diener et al., 2010)تأثيرات إيجاب   على ةعتهدات الفرد لأفكاره لسرررررررررلوك اته 

 في لالهدف الشرررررررررر ةرررررررررري، لالنمو اإليجاب  ، االجتماة   بالعالقات إيجابي بشررررررررررك  االزدهار
 الذات ر ، لالحيوي  الذات، ةع لالتعراطف الح راة، عن لالرضرررررررررررررررا لالكفراءة، لاالندةاو، الح راة،
 ;Diener et al., 2010; Telef, 2011, 2013; Satıcı et al., 2013الذات   لقبول

Satıcı & Uysal 2015.)  
اأي كما لجد  ;Keyes 2005) لاالكت اب بالومدة سررررررررررررررلبطا ةرتبء االزدهار أ   ررررررررررررررط

Diener et al., 2010) .التك     المواجه  اسررررررترات ج ات المقدهرل   األفراد يسررررررت دس كما 
 Michalec, et al., 2009; Faulk, et) الح اة جوانب جم ع في إيجابي بشررك  ليعملو  

al, 2013).  بالتركيق على تنم   الشرررررر ةرررررر   لالهدرة على ليتسررررررس ةرتفعو االزدهار النفسرررررري
ةواجه  أمداث الح اة ال رررررررررررررررال   بفاعل   لكفاءة، ةن خالل االدرا  الجيد ل برات الح اة 
السررررررررررلب   لاالسررررررررررت داس الفعال للفرت المتام  لديهس لاسررررررررررتقمار إةكاناتهس لقدراتهس لعالقاتهس 

 قدهرين نفس طا بكفاءة المواجه .ةما يشير إلى تمتع الم (Bauer et al., 2008)االجتماة   
ا لديهس سررر كو   المواجه  كفاءة ةن أعلى بمسرررتويات يتمتعو   الذين لاألشررر ات  أي رررط

 لةركق ال ررررررررررررربء الح اتي، لالتوجه لالرفاة  ، الذات  ، الكفاءة ةعتهدات ةن أعلى ةسرررررررررررررتويات
 غوط،ال رررررررر فع  لرد لالمواجه  الالتك    ، العةرررررررراب  ، ةن ةن ف رررررررر  لةسررررررررتويات الداخلي،

 .(Schroder, 2004; Schroder & Ollis, 2013  لةركق ال بء ال ارجي لااللتراب،
 أ  يرل   فإنهس كفاءة، أكقر ب ريه  المجهدة الح اة أمداث ةع الناط يتعاة  لعندةا

ا أق  المؤلم  المواقف  شعورهس في النهاي  في تساهس بس    يوة   لةتاعب ذاتهس لتهدير تهديدط
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   ةما يسهس في تمتعهس باالزدهار النفسي، لذا توصي بعض الدراسات ب رلرة الذات بالسعادة
االعتماد على تةررررررررررم س كفاءة المواجه  في التدخالت النفسرررررررررر   لاالجتماة   للمراههين لتنم   
المهارات المعر    ال ب ل   لديهس ميث إ  تعقيق كفاءة المواجه  ةن شررررررررررررررأنه أ  ينمي قدرة 

لتي بدلرها سررررررتؤثر على الرفاة   ميث تسرررررراعد هذه البراةأ المراههين المراهق على المرلن  لا
في التعاة  ةع ةشررررررررررررررراعر اإلمباط لاالكت اب لفهدا  القه  بالنفس لاألة  لةن ثس االزدهار 

 . (Brown & Ryan, 2003; Miners 2007 النفسي 
   كما أ  األفراد ةرتفعي االزدهار النفسرررررررري يميلو  إلى التركيق على نمو الشرررررررر ةرررررررر

للديهس الهدرة على التغلب على تجارب الح اة الةرلب ، لأكقر فاعل   في اكتسراب رلي جديدة 
مول الذات للديهس الهدرة على اسرررت داس الفرت المتام  لهس بفاعل  ، ف رررالط عن قدرتهس على 

العبيرردي،  تكوين عالقررات نرراجحرر  ةع ا خرين للررديهس ةعتهرردات بنرراءة تع ي ةعني لح رراتهس 
ا لذلك أشررررررارت الدراسررررررات إلى ارتباط االزدهار النفسرررررري بالم   ات المعر    (.لت2019 أكيدط

 التي اإليجاب   ميث أشررارت نتا أ بعض الدراسررات إلى ارتباط الم   ات المعر    اإليجاب  
 ةرمل  في الفكاه  لأسررراليب الذات   لالسرررعادة النفسررر   بالرفاة   ال فول  ةرمل  في ت ويرها تس

 ,.Kazarian, et al) الررذات رر ( الهقيمرر  ةهررابرر  للررذات المعقزة الرردعررابرر  رلح أي  المراههرر 
2010; Young, et al., 2011) . 

كما أ  الم   ات المعر    اإليجاب   التي يكتسرررررررربها الفرد في ةرمل  ال فول  المبكرة 
نت ج  ال برات ال ب ل   في البي   لالتجارب اإليجاب   تسررررررررررررررهس في خفض ةسررررررررررررررتويات التوتر 

أهرررداف التنم ررر   (، لتحهيقPerminas, ėDiržyt & ,2020(لتعقيق الرفررراة ررر  العررراط  ررر  
، كما أشرررررررارت نتا أ الدراسرررررررات إلى أ   ) ,2017Di Fabio (المسرررررررتداة  خاصررررررر  الرفاة  

سررررررلوك ات األبوة اإليجاب   ةق  الدفء األبوي ل طفال لالمشررررررارك  الوالدي  في ةرمل  ال فول  
يجابي ةع نتا أ ال ف  الالمه  لتمق  عواة  لقا    ضرررد أمداث الح اة المبكرة ترتبء بشرررك  إ
 ةجاالت عبر األبناء أداء تعقيق على ال فول  ةرمل  في األبوي  الدفء المجهدة، ليسرررررررررررررراعد

ةمرا يسررررررررررررررراعد في تمتعهس باالزدهار النفسرررررررررررررري . العمر ةنتةررررررررررررررف في الرفاة ر  ةن ةتعرددة
(Bernaras et al., 2019; Crandall et al., 2020; Profe & Wild, 2017) . 

لتتفاع  العواة  المعر    لدي الفرد ةع سرررررمات الشررررر ةررررر   لديه لتسرررررهس في الحفال 
ذلك دراسررر  ليؤكد على الموارد النفسررر   التي تجعله أكقر شرررعورا بالسرررعادة لاالزدهار النفسررري، 
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)2004Schroder ( ةق  التفالل   المعتهدات اإليجاب   العاة  لد  الفرد أيشررررررررير إلى  تيال
لةعتهدات الكفاءة الذات   لةركق ال رررررربء الداخلي ترتبء لتنمي الموار الشرررررر ةرررررر   للفرد ةق  

لد  الفرد لتقيد ةن ةهالةته لل ررررررررررررررغوط  كفاءة المواجه  لالتي تهل  ةن األعراض االكت اب  
 لةن ثس شعوره باالزدهار النفسي.

   تهي الفرد ةن اإلصررررررررررررراب  بالهلق لذا تعد خبرات ال فول  اإليجاب   ةن العواة  الوقا 
لاالكت اب ميث تمق  نهاط قوة داخ  األطفال ل ي اتهس المل شرر   ةق  األسرررة لالمدرسرر  لالحي 
الذي يل شرررو    ه لالتي تسرررهس في ممايتهس ةن الم اطر لتعقيق تك فهس في الشررردا د، لتسرررهس 

م   ات المعر    اإليجاب   في تلب   امت اجات العاط    األسرراسرر   ةما يؤدي إلى تمتعهس بال
لخفض ةشرررررررركالت الةررررررررح  النفسرررررررر   ةق ب الهلق لاالكت اب لالمشرررررررركالت االنفعال  ، لةن ثس 

ةن خالل ةا سررربق إ  دراسررر  السرررمات اإليجاب   لةكاةن يت رررح ل  تمتعهس باالزدهار النفسررري.
ابي، لذا الهو  التي تسرررهس في شرررعور الفرد باالزدهار النفسررري ةن أهس أهداف علس النفس اإليج

يسررررررررعي البحث الحالي إلى دراسرررررررر  التأثيرات المباشرررررررررة للير المباشرررررررررة للم   ات المعر    
اإليجرراب رر  لكفرراءة المواجهرر  على خبرات ال فولرر  اإليجرراب رر  لاالزدهررار النفسرررررررررررررري لررد  طالب 

 بلمتغيرات البحث ( ليوضح النموذو المهترح1الجاةع . لالشك   
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إذ يفترض هذا النموذو لجود تأثيرات ةباشرررررررة بين خبرات ال فول  اإليجاب   كمتغير ةسررررررته ، 
لاالزدهار النفسررررررررري كتغير تابع لدي طالب الجاةع ، للجود تأثيرات لير ةباشررررررررررة بينهما في 

كمتغيرات لسررررررررر   ، لالتي تؤثر بدلرها  لجود الم   ات المعر    اإليجاب   لكفاءة المواجه 
ب ريه  ةباشرررررررررة على االزدهار النفسرررررررري، لةن ثس مالل البحث الحالي اإلجاب  على السررررررررؤال 

 التاليب
ةا هي التأثيرات المباشرررررررررررررة للير المباشرررررررررررررة للم   ات المعر    اإليجاب   لكفاءة  -

 ب الجاةع ؟المواجه  على خبرات ال فول  اإليجاب   لاالزدهار النفسي لد  طال
 يسعي الكحث الحالي إلى اإلجابة ع  التساؤالت التالية:: أسئلة البحث

ه  تسررررررهس خبرات ال فول  اإليجاب   في التنبؤ باالزدهار النفسرررررري لد  عين  أفراد البحث  .1
 ةن طالب الجاةع ؟

ه  تسررهس كفاءة المواجه  في التنبؤ باالزدهار النفسرري لد  عين  أفراد البحث ةن طالب  .2
 اةع ؟الج

ه  تسرررررررررهس الم   ات المعر    اإليجاب   في التنبؤ باالزدهار النفسررررررررري لد  عين  أفراد  .3
 البحث ةن طالب الجاةع ؟

ه  يوجد تأثير لير ةباشررررررر ل برات ال فول  اإليجاب   على االزدهار النفسرررررري في لجود  .4
ةع  الم   ات المعر    اإليجاب   كعاة  لسررررر ء لد  أفراد عين  البحث ةن طالب الجا

ا بنا  طا للعالقات بين هذه المتغيرات؟  بما يشك  نموذجط
ه  يوجد تأثير لير ةباشررررررر ل برات ال فول  اإليجاب   على االزدهار النفسرررررري في لجود  .5

كفاءة المواجه  كعاة  لسررررررررررررر ء لد  أفراد عين  البحث ةن طالب الجاةع  بما يشرررررررررررررك  
ا بنا  طا للعالقات بين هذه المتغيرات؟  نموذجط

د تأثير لير ةباشررررررر ل برات ال فول  اإليجاب   على االزدهار النفسرررررري في لجود ه  يوج .6
الم   ات المعر    اإليجاب   لكفاءة المواجه  كمتغيرات لس    لد  أفراد عين  البحث 

ا بنا  طا للعالقات بين هذه المتغيرات؟  ةن طالب الجاةع  بما يشك  نموذجط
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 التعرف على: يهدف الكحث الحالي إلى: أهداف البحث
إسرررررهاس خبرات ال فول  اإليجاب   في التنبؤ باالزدهار النفسررررري لد  عين  أفراد البحث ةن  .1

 طالب الجاةع .
إسررررررررررهاس كفاءة المواجه  في التنبؤ باالزدهار النفسرررررررررري لد  عين  أفراد البحث ةن طالب  .2

 الجاةع .
د  عين  أفراد البحث إسهاس الم   ات المعر    اإليجاب   في التنبؤ باالزدهار النفسي ل .3

 ةن طالب الجاةع .
التررأثير لير المبرراشررررررررررررررر ل برات ال فولرر  اإليجرراب رر  على االزدهررار النفسرررررررررررررري في لجود  .4

الم   ات المعر    اإليجاب   كعاة  لسررررر ء لد  أفراد عين  البحث ةن طالب الجاةع  
ا بنا  طا للعالقات بين هذه المتغيرات.  بما يشك  نموذجط

اشررررررر ل برات ال فول  اإليجاب   على االزدهار النفسرررررري في لجود كفاءة التأثير لير المب  .5
ا  المواجه  كعاة  لسرررررررررر ء لد  أفراد عين  البحث ةن طالب الجاةع  بما يشررررررررررك  نموذجط

 بنا  طا للعالقات بين هذه المتغيرات.
التررأثير لير المبرراشررررررررررررررر ل برات ال فولرر  اإليجرراب رر  على االزدهررار النفسرررررررررررررري في لجود  .6

لمعر    اإليجاب   لكفاءة المواجه  كمتغيرات لس    لد  أفراد عين  البحث الم   ات ا
ا بنا  طا للعالقات بين هذه المتغيرات.  ةن طالب الجاةع  بما يشك  نموذجط

 :نبعا أهم   البحث على المستويين الناري لالت ب هي على النحو التالي بأهمية البحث
التي تعد ةن ةتغيرات علس النفس م   ةتغيراته، ب تنبع أهم   البحث ةن أهالمسددددددددتوي الن ري 

يسررررررررررررررهس البحررث الحررالي في اثراء المكتبرر  العر  رر  بررإطررار ناري عن خبرات ميررث اإليجررابي، 
ال ف ،  نمو تأثيرطا بالغ األهم   في خبرات الطفولة اإليجابيةتؤثر ال فول  اإليجاب  ، ميث 

 الدفء المقال، سرررررربي  على  اإليجاب     لالتر  بال ف ، الوالدين بعالق  المرتب   تلك خاصرررررر 
 المدرس  في األصدقاء، ةع اإليجاب   لالعالقات األسرة، لصح  ،(لالدعس لاالستجاب ، األبوي،

لتنعكس بشرررررررررك  إيجابي على م اة البالغين ةما يسرررررررررهس في تمتعهس بالةرررررررررح  . المجتمع لفي
نررات الجوهريرر  في بنرراء إمررد  المكو التي تعررد  والمخططددات المعرفيددة اإليجددابيددةالنفسرررررررررررررر رر ، 

الشررررررر ةررررررر   لتأثيرها في جم ع جوانب النمو السرررررررلوك   لالمعر    لالوجدان   لدلرها في توقع 



 م

 

 

) 13) 

 2022 إبريل ، 1ج 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 
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النتا أ التنموي  الم تلف  في ةرمل  المراهه  المبكرة لالرشد، ميث ركقت الدراسات السابه  في 
ر    اإليجاب   في ةعامها على الم   ات المعر    الالتك     لأهملا دلر الم   ات المع

ةن الموارد الش ة   التي يتمتع بها الش ص للها دلر  كفاءة المواجهةم اة الفرد. كما تعد 
إيجابي في ةواجه  أمداث الح اة السرررررررلب   لالتعافي ةنها لةهالة  العجق المكتسرررررررب لت     

ةتغيرات أهس  االزدهار النفسدددياألعراض المرضرررر   المترتب  عليها، ف ررررالط عن أهم   دراسرررر  
علس النفس اإليجررابي لالررذي ينمي قرردرة الفرد على تكوين عالقررات إيجرراب رر ، ليجعرر  لح رراترره 

 ةعني ميث ي ع أهدافطا ليسعي إلى تحل هها.
  بنبعا أهم   البحث على المستوي الت ب هي ةن خاللالمستوي التطبيقي: 

لبي    العر    يوفر البحث الحالي عدة ةهاي س لالسررررررررررررررتفادة ةنها في ةجال البحث في ا .1
لهي ةل اط الم   ات المعر    اإليجاب   لةل اط االزدهار النفسرررررري ترجم  البامقتا ، 
كمررا أعرردت البررامقتررا  ةل رراط خبرات ال فولرر  اإليجرراب رر  لكفرراءة المواجهرر  يمكن توظ فهررا 

 لاست داةها في بحوث ة تلف .
إليجاب   لتأثيرها على تقليد المرشرررررررردين لاألخةررررررررا يين لالمر ين بأهم   خبرات ال فول  ا .2

الةررح  النفسرر   ةدي الح اة ةما قد يسرراعدهس على تةررم س براةأ إرشررادي  للها مين على 
تر  ررر  األطفرررال لالمراههين لتجنرررب خبرات ال فولررر  السررررررررررررررلب ررر ، لتررردة س خبرات ال فولررر  

 اإليجاب  . 
جاب   دراسرررررررررررر  العواة  التي تؤثر على االزدهار النفسرررررررررررري ةق  الم   ات المعر    اإلي .3

لكفاءة المواجه ، ةما يمكن المرشدين لاألخةا يين ةن تةم س براةأ إرشادي  للمراههين 
لالشرررباب تدعس لديهس الةرررفات اإليجاب   لالهدرة على التعاة  بكفاءة ةع ةا يتعرضرررو  له 

 ةن ةشكالت.
 مصطلحات البحث:

  Positive Childhood Experiences :اإليجابية خبرات الطفولة 
برات ال فولررر  اإليجررراب ررر  برررأنهرررا ةجموعررر  ال برات لالمواقف التي ةر بهرررا الفرد في تعرف خ

عاةطا، تفاعلا بشررك  إيجابي للتأثير  18األسرررة لالمدرسرر  لالمجتمع الذي يل ه   ه قب  سررن 
على تنم   الفرد إيجاب طا لتكوين شرررر ةرررر   تتمتع بمااهر الةررررح  النفسرررر    الشررررعور بالكفاءة 

مرلن  لالهدرة على ةواجه  ةواقف الح اة ال رررال   بفاعل   لكفاءة، لالمقابرة لالقه  بالنفس لال
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لضبء النفس(، لتتمق  في خبرات أسري  تشم  الدفء الوالدي، لالعالقات األسري  الحم م  ، 
لةشارك  األب، لخبرات ةدرس   تشم  الترابء المدرسي، لعالقات األقرا ، لخبرات ةجتمل   

بالدرج  التي  وتقاس إجرائًياة   للجوار لالعالقات االجتماة   اإليجاب  ، تشم  الفعال   الجما
 يحة  عليها الفرد على المل اط المست دس في البحث الحالي.

  :Positive Cognitive Schemasالمخططات المعرفية اإليجابية
نتشرررررار اإليجاب   بأنها نمء لاسرررررع ةن اال المعر    تعرف ناري  العالو بالم  ء الم   ات

تتألف ةن الذكريات لالعواطف لاإلدرا  لردلد الفع  العةررررررررررررررب   الحيوي    ما يتعلق بالذات 
لعالقته ةع ا خرين، لالتي تس ت ويرها ةن خالل ال فول  أل المراهه  لتؤدي إلى أداء صحي 

  لتتمق  في الوفاء العاطفي، لاالنتماء االجتماعي، لاالنفتاح لتةرررررررررررررررفات سررررررررررررررلوك   تك   
طفي، لالنجاح، لالةررررررررررررررح  لالسررررررررررررررالة االتفالل، لاالعتماد على الذاتاالكفاءة، لالحدلد العا

الةرررررررح  ا ت وير الذات، لالتعلق المسرررررررتهر، لالتعاطف، لضررررررربء النفس الةرررررررحي، لالتوج ه 
 ,.Louis et al) الذاتي، لتوقعات لاقل  ، لالتعاطف ةع الذاتا الغفرا ، ل الرعاي  الذات  

ةن خالل الدرج  التي يحةرررررر  عليها الفرد على المل اط المسررررررت دس  وتقاس إجرائًيا (2018
 في البحث الحالي.
 : Coping Competenceكفاءة المواجهة

تعرف بأنها اةتال  الفرد خةررررررا ص شرررررر ةرررررر   تمكنه ةن ةهالة  ال ررررررغوط لأزةات الح اة، 
ل ال   لتت من لالتعافي السريع ةن ا ثار السلب   لها لالتك   لالتواز  ةع ةواقف الح اة ا

ةن خالل الدرج   وتقاس إجرائيا الفعال   الذات  ، لاإليجاب   لالمقابرة تحل هطا لالزدهار النفسي،
 التي يحة  عليها الفرد على المل اط المست دس في البحث الحالي. 

 :  psychological Flourishing االزدهار النفسي
ال   ةن الرفاة   لالعم  بشرررك  فعال في يعرف بأنهب ةقيأ ةن الشرررعور بالرضرررا لةسرررتويات ع

الح اة ليسرررررررررتدل عل ه ةن خالل شرررررررررعور الفرد بمشررررررررراعر إيجاب   لقدرته على تكوين عالقات 
اجتماة   إيجاب   ةع ا خرين، لالشررررررررعور بمعني الح اة لةن ثس تحهيق العديد ةن اإلنجازات. 

ل اط المست دس في البحث ةن خالل الدرج  التي يحة  عليها الفرد على الم ويقاس إجرائيا
 الحالي.
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اقتةررر البحث : تم الكحث الحالي وفق الحدود التالية: الحدود الموضوعية: حدود البحث
الحررالي على ةتغيراتب خبرات ال فولرر  اإليجرراب رر ، لالم   ررات المعر  رر  اإليجرراب رر ، لكفرراءة 

على عين  ةن طالب تس ت بيق أدلات البحث الحدود الكشرية: المواجه ، لاالزدهار النفسي. 
كل   التر    بجاةع  في ت بيق البحث  تسالحدود المكانية: جاةع  سرررررررررررررروهاو كل   التر   . 

تس ت بيق البحث في الفةررررررررررر  الدراسررررررررررري األلل للعاس الدراسررررررررررري الحدود الزمنية:  سررررررررررروهاو.
 س.2022ا2021

 السابقة: والبحوثاإلطار النظري 
 positive childhood experiences خبرات الطفولة االيجابية

ي لق على خبرات ال فولررر  اإليجررراب ررر  ةةرررررررررررررر لحرررات ةقررر  خبرات ال فولررر  ال يريررر  
benevolent childhood experiences أل خبرات ال فول  المفيدة advantageous 

childhood experience (Crandall et al., 2019; Narayan et al., 2018) .
  ةن ال برات لالتجارب اإليجاب   التي يمر بها الفرد لتعرف خبرات ال فول  اإليجاب   ةجموع

ةق  السررالة  المدرك  الداخل   لال ارج   لالدعس  الح اة،خالل القمان   عشررر عاةطا األللى ةن 
لالتي ُيعتهد أنها تساعد في ةنع أل تجالز ا ثار  بها،أل الةفات اإليجاب   لالتي يمكن التنبؤ 

 . )2018et al., Narayan (.في لقا ةبكر ةن الح اة طويل  المد  للتجارب السلب  
ا ُيعتهد أنها  18قب  سررررررررررررررن لةواقف لخبرات يمر بها ال ف  لهي تجارب   ةفيدة،عاةط

لالمعتهدات التي  المنقلي،الرلتين  البالغين،ةق  العالقات اإليجاب   ةع الوالدين لليرهس ةن 
 .(Daines et al., 2021) جيدين. للجود جيرا   الرام ،توفر 

 لالةررررررررح  ال ف  نمو لدعس لاسررررررررع  عواة  ةجموع  اإليجاب   ال فول  خبرات لتعرف
 لدفء الوالدين، لتعل س تتمق  في المسرررررررررررررتوي االقتةرررررررررررررادي لاالجتماعي المرتفع،. النفسررررررررررررر  
لتعرف خبرات ال فول   .(Zhang, et al., 2021) ال ف .  نمو في األقرا  لدعس الوالدين،

جموع  ال برات لالمواقف التي ةر بها الفرد في األسررررررة لالمدرسررررر  لالمجتمع اإليجاب   بأنها ة
عاةطا، تفاعلا بشرررررررررك  إيجابي للتأثير على تنم   الفرد إيجاب طا  18الذي يل ه   ه قب  سرررررررررن 

لتكوين شررررر ةررررر   تتمتع بمااهر الةرررررح  النفسررررر    الشرررررعور بالكفاءة لالقه  بالنفس لالمرلن  
الح اة ال ررررررررررررررال   بفاعل   لكفاءة، لالمقابرة لضرررررررررررررربء النفس(،  لالهدرة على ةواجه  ةواقف

لتتمق  في خبرات أسري  تشم  الدفء الوالدي، لالعالقات األسري  الحم م  ، لةشارك  األب، 
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لخبرات ةدرسررر   تشرررم  الترابء المدرسررري، لعالقات األقرا ، لخبرات ةجتمل   تشرررم  الفعال   
    اإليجاب  .الجماة   للجوار لالعالقات االجتماة 

 سرررررررربع( إلى أ  خبرات ال فول  ةفهوس ةتعدد األبعاد يتكو  ةن 2012 لتشررررررررير قدلس 
ةكونات هي المناخ األسرررررررري العاس، خبرات العالق  البين أسرررررررري ، خبرات االندةاو اإليجابي، 
خبرات تحكسا تسرررلء األب، خبرات دعس القه  بالنفس لاالسرررتهالل، ال برات المدرسررر  ، خبرات 

ق  باألصررررررررررررررردقاء. كما أ  هنا  العديد ةن المؤشرررررررررررررررات التي تدل على خبرات ال فول  العال
اإليجاب   ةنها دعس األسرةا األصدقاء، لاالندةاو في تهاليد األسرةا المجتمع، للجود ةرشدين 
بالغين، لتواصرررر  عا لي صررررحي، لالشررررعور باالنتماء إلى المدرسرررر ، لالمشررررارك  في األنشرررر   

  .(Baglivio & Wolff, 2020) المنام 
ليمكن النار إلى خبرات ال فول  اإليجاب   في ضررررررررررروء خمس ةكونات هي ةسرررررررررررتوي 
تعل س ا باء المرتفع، لالمسرررررررررتوي االقتةرررررررررادي االجتماعي المرتفع ل سررررررررررة، لالدفء الوالدي، 

 . (Zhang et al., 2021)لةساندة االقرا  المرتفع ، لاألسرة المكون  ةن لالدين. 
ن الناريررات بتفسررررررررررررررير خبرات ال فولرر  اإليجرراب رر ، ميررث تركق ناريرر  لتهتس العررديررد ة

قد ت فف التي المرلن  على العواة  التعقيقي  التي تؤدي بشررررك  ةسررررته  إلى صررررح  أف رررر  ل 
. ميث تسرررمح (Zimmeman 2013) النمو. ةن آثار عواة  ال  ر على ةسرررارات لنتا أ 

ةرررررررررررررررردةرر  أل بعررد تعرض الفرد لموقف العواةرر  المحفقة بررالنمو المعرفي لاالجتمرراعي بعررد ال
لالتي يمكن أ  تقلد األفراد بمهارات التأقلس  ، ) ,2009Cicchetti, & Rogosch(ضررررالء

لفي ضررروء ذلك، يمكن  .(Skodol et al., 2007) لالتفالل. لتهدير الذات لالكفاءة الذات   
الت صرررح   ةع النار إلى خبرات ال فول  اإليجاب   على أنها عواة  تشرررج ل   تت رررمن تفاع

لنماذو يحتذ  بها لتأثيرات إيجاب  . باإلضرررراف  إلى المهارات الداخل  ،  mentors الموجهين
لتمّكن خبرات ال فول  اإليجاب   الفرد ةن ت وير األداء المر  لالنمو المستمر متى عند لقوب 

ف   . هذه المرلن  لالنمو تساعد على تعقيق صح  أ)Masten ,2015(المؤلم . األمداث 
 لالشعور باالزدهار النفسي بشك  أف   في ةرمل  البلوغ.

ا شررررررررررررررراةالط لفهس ك   أ   Life Course Theory ن رية دورة الحياةلتهدس  نهجط
توقيا أمداث الح اة، خاصرررررررر  خالل فترات النمو الحسرررررررراسرررررررر ، له عواقب بيولوج   لنفسرررررررر   

،  (Elder, 1998; cheng et al., 2016)اجتماة   يمكن أ  تغير المسرررررارات الةرررررح  
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لتتكو  التنم   البشري ، كما ُير  ةن خالل ناري  دلرة الح اة، ةن تغييرات بيولوج   ةتراب   
في ةرامرر  الح رراة الم تلفرر  التي تتفرراعرر  ةع العواةرر  النفسرررررررررررررر رر  لاالجتمرراة رر  بمرلر الوقررا. 

المعاةل   المبكرة ةق  االنفةررررررال لال ررررررعف األسررررررري لاإلهمال لسرررررروء ال براتفإ   ل التالي،
ا ةتأخرة  بما  الالمه ،الةررررح   توثر علىلالعنف لالهيود المفرلضرررر  على الموارد تولد أةراضررررط

في ذلك الحةررررول على الرعاي  لةرلن  الوالدين ميث تنتأ الشرررردا د المبكرة  أنماططا ةميقة ةن 
، فرررإ  لجود ) 2015Jeangros et al., -Burton(الحرةرررا  أل االةت ررراز  بمرلر الوقرررا

 Skodol) البلوغ. ال فول  اإليجاب   يسررررررمح بتحسررررررين الرفاة   في ةرمل   خبراتقيد ةن الم
)2007et al ,.  2004( كر  ةن ينسررررررررررررررربلForrest and Riley (  هرذه الترأثيرات إلى

العمل ررات البيولوج رر  النفسرررررررررررررر رر  االجتمرراة رر  التي تسررررررررررررررمح بررالتك   النرراجح على الرلس ةن 
 ال غوطات السلب  .

 ال فولررر  اإليجررراب ررر  على خبرات ترررأثير ك   ررر  لفهس إطرررارطا الحيدداة رةدو  ن ريددة توفرل
فتمتع ال ف  بح اة ةتراب   ةع أفراد أسرته تمكنه  .البلوغ ةرمل  في للش ص النتا أ الةح  

 تتواصررررر  التي العا الت تسررررره  ةا ةن تكوين نتا أ صرررررح   في ةرمل  المراهه  لالبلوغ، فغالبطا
اة باألشررر اء لتهوس جيد بشرررك   خبرات ةن المقيد إلى يؤدي ةما ل طفال، الةرررح   العالقات عط

ميث تتأثر بالارلف األسررررررررررررري  ةما يسررررررررررررهس في إكسرررررررررررراب األطفال ةوارد  .اإليجاب   ال فول 
شررررررررررررر ةررررررررررررر   تمكنهس ةن ةواجه  أزةات الح اة لضرررررررررررررغوطها ةما يؤدي إلى كفاءة المواجه  

 لاالزدهار النفسي.
 The developmental لتنموي ا المرضدددددددددي النفس علم ن ريدددددة تسررررررررررررررهسل  

psychopathology theory أ  في تفسررررررير خبرات ال فول  اإليجاب   ميث تشررررررير إلى 
 الكتسرررررررررررررراب ل فراد الالزة  السررررررررررررررالة  توفر ا ةن  لالعالقات المبكرة اإليجاب   الح اة تجارب
 لالتعاطف، في،العاط لالتنا س الذاتي، لالتحكس المرلن ، المقال، سرررربي  على  التنموي  الهدرات

 ال برات فإ  ل التالي،. النفس   الةح  لةشاك  التك   سوء ةسارات ةن لممايتهس لليرها(،
 جيدة عالقات لتكوين ا باء لاألةهات ةع الترابء ةق  الح اة، ةن ةبكر لقا في االجتماة  

 الةرررررررح   المسرررررررتهبل   العالقات لراء ر  سررررررر   عواة  هي لالمعلمين لاألقرا  األسررررررررة أفراد ةع
 .((Toth & Cicchetti, 2013 االجتماة   ال برات لتكاة 
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 تكو   أ  يمكن اإليجاب   ال فول  خبرات ليدعس ذلك نتا أ البحوث التي تشررير إلى أ 
 Crouch) المبكرة الشدا د لجود في متى البلوغ لمرمل  اإليجابي ل داء لقا    عواة  بمقاب 

et al., 2018; Daines et al., 2021; Hillis et al., 2010).  ميث تؤكد نتا أ بحث
Chen et al. (2019)  على أ  الدف الوالدي يعم  على تمتع الفرد باالزدهار المسررررررررررتمر

في جم ع المجاالت االنفعال   لالنفس   لاالجتماة   كما يرتبء بشك  عكسي ةع السلو  لير 
 الةحي ال ار ةق  تعاطي الم درات لالتدخين.

، هررردف حوث السدددددددددددابقددة التي تندداولددإل خبرات الطفولددة اإليجددابيددةوبددالنسدددددددددكددة للك
إلى التعرف على تررأثير خبرات ال فولرر  اإليجرراب رر  كعواةرر   Wang et al. (2021)بحررث

لقا    لخبرات ال فول  ال رررررررررررارة كعواة  خ ر على الهلق لاالكت اب لد  المراههين، لتكونا 
 اط الدفء الوالدي لةل اط الترابء ةن المراههين، لتس اسرررررررررت داس ةل 3426عين  البحث ةن 

المدرسرررررررررررررري لعالقات األقرا  لةل اط الفاعل   الجماة   لل اط ال برات ال فول  اإليجاب  ، 
لةل اط الةرررررررراب بين الوالدين لال ف  لل اط خبرات ال فول  السرررررررلب  ، لتس اسرررررررت داس ةل اط 

رات ال فول  السررررررررررلب   االكت اب لقا م  الم تةرررررررررررة للهلق، لأشررررررررررارت نتا أ البحث إلى أ  خب
ارتب ا بمسررررتويات أعلي لالكت اب لالهلق، لارتب ا خبرات ال فول  اإليجاب   بمسررررتويات أق  
لالكت اب لالهلق، لأشرررررررررررررررارت نتا أ البحث إلى أ  خبرات ال فول  اإليجاب   ةن أقوي عواة  

ق الحماي  ل طفال كما تحمي ةن تعرض المراههين لم اطر الةررررررررررررررح  النفسرررررررررررررر   ةق  الهل
 لاالكت اب. 

إلى التعرف على النموذو  ) 2021Kocatürk and Çiçek( ك  ةن لهدف بحث
البنا ي للعالقات بين خبرات ال فول  اإليجاب  ، لتهدير الذات، لالمرلن  النفسررررررررر   لد  طالب 

ا لتس اسررررررررررررررت ررداس ةل رراط خبرات ال فولرر   570الجرراةعرر . لتكونررا العينرر  ةن  ا جرراةل ررط طررالبررط
اط المرلن  الموجق لةل اط رلزنبرغ لتهدير الذات. لأشرررررررررررررررارت نتا أ نمذج  اإليجاب  ، لةل 

المعادل  البنا    إلى أ  خبرات ال فول  اإليجاب   تنبأت بتهدير الذات لالمرلن  النفسررررر  . لتنبأ 
ا بالمرلن  النفسررر  . لكا  ل برات ال فول  اإليجاب   تأثير لير ةباشرررر على  تهدير الذات أي رررط

سرر   ةن خالل تهدير الذات. تشررير النتا أ إلى أ  التركيق على الجوانب اإليجاب   المرلن  النف
لل فول  ةهس لعملي ةق  التعاة  ةع الجوانب السررلب   للمسرراهم  في تهدير الذات لالهدرة على 
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دةأ هذه النتا أ في بعلماء النفس لالمرشرررردين في المدرسرررر   لتوصرررري نتا أ البحثالةررررمود. 
 ين المرلن  ةن خالل زيادة تهدير الذات.براةأ التدخ  لتحس

لتعرف على العالقررررر  بين خبرات بحقررررراط ل 2020Oge et al. (-Gunay( أجر  ل 
ال فول  اإليجاب   على لاضرررررر رابات الشرررررر ةرررررر   لسررررررماتها لد  البالغين، لتكونا العين  ةن 

لتس ةنهس ةن طالب الجاةع ،  113 عاةطا، 62 -18لغين ترالما أعمارهس ةن اةن الب 259
، لقا م  سررررمات (Narayan et al. 2018)اسررررت داس ةل اط خبرات ال فول  ال يري  إعداد 

، لأشارت نتا أ الدراس  إلى لجود عالق  (CATI; Coolidge, 2006)الش ة   المرض   
 Dogan ك  ةن لهدف بحث سررلب   بين خبرات ال فول  اإليجاب   لاضرر رابات الشرر ةرر  .

and Yavuz (2020)  العالقات بين خبرات ال فول  اإليجاب   لالسررعادة المدرك  إلى فحص
ا   968لةسرررررتويات المرلن  النفسررررر   لدي البالغين. لتكونا العين  ةن  اةرأة ا  646شررررر ةرررررط

 %12.9ةنهس طالب جرراةعرر ،  %62عرراةرراط،  66 – 18رجالط( ترالمررا أعمررارهس بين  322
ال فول  اإليجاب  ، ةل اط كونور  تخبراةنهس ةن طالب الدراسات العل ا، تس است داس ةل اط 

لنموذو المعلوةات  ديفيدسرررررررررررررو  للمرلن  النفسررررررررررررر  ، لةل اط المرلن  النفسررررررررررررر   الم تةرررررررررررررر
ال فول  اإليجاب   تنبأت بالمرلن  النفس   بشك   خبراتخلةا النتا أ إلى أ  ل الديمولرا   ، 

ا أ  ال  لخبراتمرلن  النفسرررر   إيجابي لأ  النت ج  ذات دالل  إمةررررا   . كشررررفا النتا أ أي ررررط
. باإلضررررررراف  إلى ذلك، اسرررررررتنتأ أ  هنا  نوبال فول  اإليجاب   ت تلف اختالفطا كبيرطا مسرررررررب ال

فرلقطا ذات دالل  إمةا    في درجات المرلن  النفس   لفهطا لتةورات المشاركين عن السعادة. 
الةح  ها في تحسين لدلر اإليجاب   في ال فول   ال براتفهس أهم    لتؤكد نتا أ البحث على

 .النفس   للبالغين
تأثير خبرات ال فول  اإليجاب   لالسرررررررلب    2019et al. ( Crandall(بحث  لفحص

ةن البالغين ترالما أعمارهس  246على صررررح  النفسرررر   للبالغين، لتكونا عين  الدراسرررر  ةن 
   عاةطا، لتس اسررررررررت داس ةل اط الةررررررررح  الجسرررررررردي  لةهاي س الةررررررررح  النفسرررررررر 57 -19بين 

المغفرة( لةل اط  -التعلق الوالدي-ضررررررررربء الذات  -االةتنا  -االكت اب - الوظا ف التنفيذي 
(، لأشرررررررررررارت نتا أ الدراسررررررررررر  إلى لجود Narayan et al., 2018تجارب ال فول  ال يري  

عالق  بين خبرات ال فول  اإليجاب   ل ين ة رجات الةرررررح  المعر    لالنفسررررر   لاالجتماة  ، 
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ق  إيجاب   بين خبرات ال فول  اإليجاب   لاالةتنا  لةركق ال ررررررررررررربء الداخلي ميث لجدت عال
  لالوظا ف التنفيذي  لالمغفرة لالتهارب األسري لعالق  سلب   ةع ال غوط لاالكت اب.

إلى التعرف على العالق  بين المرلن  لخبرات ال فول   Dees (2017)لهدف بحث 
لالنجرراح األكرراديمي لرردي  mindsetقررابرة، لالعهل رر  السررررررررررررررلب رر  لخبرات ال فولرر  اإليجرراب رر  لالم

طالبطا في جاةع  لالي  تينسي، لتس است داس ةل اط  135لتكونا العين  ةن  الجاةع ،طالب 
 (Duckworth et al., 2007)لةل اط المقابرة  (Wagnild & Young, 1993)المرلن  

لةل اط خبرات  (Scamahorn 2015)لةل اط العهل  ، لةل اط خبرات ال فول  اإليجاب   
ال فول  السرررررررلب  ، لالمعدل التراكمي لل الب، لأشرررررررارت نتا أ البحث إلى لجود عالق  إيجاب   

 لالعهل   لالمعدل التراكمي لل الب. لالمقابرةبين خبرات ال فول  اإليجاب   
 :Positive Cognitive Schemas المخططات المعرفية اإليجابية

أ  الم  ء هو خ رر  ةعر  رر  ةجردة تعمرر  كرردليرر   young et al. (2003)يري 
ل أيمكن أ  تكو  إيجاب   أل سرررررررلب  ، تك      المشررررررركالت،  ملتفسرررررررير لةعالج  المعلوةات ل 

االتسددددا  التك     تتشرررررك  في ةرمل  ال فول  أل في لقا المق ةن الح اة تمق  الحاج  إلى 
 Lockwood andلقرردس كرر  ةن . للحفررال على نارة ثررابترره للررذات لالعررالس المح ء المعرفي

Perris (2012)  ةفهوس الم   ات المعر    اإليجاب   االم   ات التك     المبكرة كناير
إيجابي للم   ات المعر    الالتك     المبكرة لهي تتكو  ةن األنماط المسررررررررررررررتمرة لمعالج  

 ات التك     المعلوةات لاألفكار لاالنفعاالت لالذكريات لتف رررررررررررررريالت االنتباه لهذه الم  
المبكرة تهوس بوظا ف إيجاب   لتؤدي إلى سلوك ات تك     لتاهر خالل ةرمل  ال فول  عندةا 
يتس تلب   االمت اجات العاط    األسررراسررر   للفرد بشرررك  ةناسرررب ةن قب  الوالدين أل ليرهس ةن 

 ةهدةي الرعاي  األساسيين.
ذكريات لاالنفعاالت لاإلدرا  بأنها نمء ةن ال المعر    االيجاب  لتعرف بالم   ات 

لردلد الفعر  العةررررررررررررررب ر  الحيوي    مرا يتعلق بالذات لا خرين تس ت ويرها خالل ال فول  أل 
، لالم   رررررررات  ) 2012Lockwood, & Perris(المراههررررررر  لتت ور طوال م ررررررراة الفرد

) .Keyfitz et alاإليجاب   هي ةعتهدات أسرررررررراسرررررررر   ةرتب   بالةررررررررح  النفسرررررررر   لاالزدهار 
)0132 . 
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الم   ات اإليجاب   بأنها نمء  Theory Schemaلتعرف ناري  العالو بالم  ء
لاسرررررررع ةن االنتشرررررررار تتألف ةن الذكريات لالعواطف لاإلدرا  لردلد الفع  العةرررررررب   الحيوي  
  مررا يتعلق بررالررذات لعالقترره ةع ا خرين، لالتي تس ت ويرهررا ةن خالل ال فولرر  أل المراههرر  

، ليركق العالو (Louis et al., 2020) تك    حي لتةرررفات سررلوك   لتؤدي إلى أداء صرر
بالم   ات على تحسرررررررررررررين ألضررررررررررررراب الم   ات التك     لاإليجاب   ةق  لضرررررررررررررع البالغين 

لتشرررررير الم   ات المعر    . (Louis et al., 2018) الةرررررحي للضرررررع ال ف  السرررررعيد. 
ويرها مول الذات لتعتبر ذات آثار اإليجاب   إلى الم   ات األسرررراسرررر   اإليجاب   التي تس ت 

 .(Tomlinson et al. 2017) . ةهم  على الت ور االنفعالي بين الشباب
الم   ررات المعر  رر  اإليجرراب رر  بررأنهررا أنمرراط ةعر  رر  ثررابترره لدا مرر   لتعرف البررامقتررا 

تت ور أثنرراء ال فولرر  ةرردعمرر  للررذات، لتتكو  ةن الررذكريررات لاالنفعرراالت لاإلدراكررات، لتتعلق 
نارة الفرد لذاته لعالقته با خرين لالعالس المح ء به لنارته إلى ةسررتهبله، لتنتأ ةن خبرات ب

، لتنشررررء أثناء ةرام  نت ج  اشررررباب لتلب   االمت اجات العاط    األسرررراسرررر  ال فول  اإليجاب   
نمو الفرد لتسررتمر طوال م اته لتؤدي إلى سررلوك ات سرروي  تك     تتناسررب ةع المجتمع الذي 

 ه   ه ةما ينعكس عل ه بشعوره بالسعادة لالرفاة   لاالزدهار النفسي.يل 
لتنتأ الم   ات نت ج  اشرررررباب لتلب   االمت اجات العاط    األسررررراسررررر   في ةرمل  

امت اجات أساس   للفردب لهي التعلق ا ةن با خرين  بما في  خمستتمق  في  لالتيال فول  
لالهبول(، لاالسرررتهالل   لالكفاءة لالشرررعور بالهوي ، لمري  ذلك السرررالة ، لاالسرررتهرار، لالرعاي ، 

. التعبير عن الحاجات لالعواطف الةح ح ، لالعفوي  لاللعب، لالحدلد الواقل   لضبء النفس
(Young et al., 2003) قدرة الفرد على تلب   هذه االمت اجات بشرررررررررك  تك في يؤدي إلى .

 تكوين الم   ات التك     أل اإليجاب  .
تس تشرررررررررررررركي  الم   ات اإليجاب   ةن خالل نمو ال ف  أل المراهق في سرررررررررررررر اق لي

عا لي لاجتماعي لثهافي يلبي بشك  ةناسب االمت اجات العاط    األساس   لل ف ، كما أنها 
تمقيالت داخل   ل نماط اإليجاب   التي تت ذ شرررررررررررك  قوالب ةرن  لل سرررررررررررا جاةدة لتؤدي هذه 

األداء الشررررررررر ةررررررررري المسرررررررررته  الناجح لالوفاء المسرررررررررتمر  الهوالب إلى سرررررررررمات لماالت تعقز
 ,Lockwood & Perris) باالمت اجات العاط    األسررررررررررراسررررررررررر   دل  اإلضررررررررررررار با خرين

 المهاس في البي   ةع التفاعالت خالل ةن الم   ات األسرررراسرررر   جم ع ت وير . ليتس(2012
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 التي األسرررراسرررر   عالتالتفا أمد فإ ( (Young ,1994 لررررررررررررررررررر لفهطا. ال فول  ةرمل  في األلل
 تؤثر. الوالدين ةع تتس التي تلك هي ةبكرة سررررررررررررررن في الم   ات هذه ت وير في تسررررررررررررررراهس

 يؤثر الررذي للعررالس المرء إدرا  ك   رر  على ال فولرر  ةرملرر  في ت ويرهررا تس التي الم   ررات
 . (Bowers, 2015) العمر عبر لالتك   االجتماة   العالقات على

 هررذه أ  إلى Feeney and Cassidy (2003) لأشرررررررررررررررارت نتررا أ بحررث كرر  ةن
ا تؤثر أ  يمكن الداخل   التمقيالت  الشررررر ةررررر ات ةع للتفاعالت المرء إدرا  ك     على أي رررررط

 لعالقاتهس إيجاب   رلي  لديهس الذين الشرررررررررررباب الح اة ميث لجد أ  ةن المق لقا في األبوي 
 أجرلها التي المناقشررررررات لوصررررررف  عرضرررررر أكقر كانوا( لالموثوق   لالداعم ، ، لالهبول األبوي 

 ألل ك ةن أسررررررررراب ع بعد 6 ل ةباشررررررررررة المحادث  بعد عدا    لأق  إيجاب   أنها على لالديهس ةع
 . المحادث  ةحتو   عن النار بغض سلب   بوالديهس عالقتهس اعتبرلا الذين

ل  الن ريدددة المعرفيدددةليمكن تفسررررررررررررررير الم   ررررات المعر  رررر  اإليجرررراب رررر  ةن خالل 
George Kelly’s  ميث يعتهد أ  األفراد يتةرررررررررررررررفو  بناء على التراكيب لالمعتهدات التي

كونها لاكتسررربوها ةن البي    التي يل شرررو  فيها لاألشررر ات الذين يتفاعلو  ةعهس ةن مولهس، 
فالبناء المعرفي لدي الفرد هو الذي يوجه سررررررلوكه لل س الموقف الفعلي الذي يتعرض له. أي 

لهذا  ، (Butler, & Green, 1998)ر    ألالط لقب  ك  شررررررررررريء. ركق على التركيبات المع
يشرررير إلى أهم   الم   ات المعر    في م اة الفرد خاصررر  عندةا تكو  إيجاب   ميث تسرررهس 
في تفسررررررررررررررير ك  المواقف التي يتعرض لها كما يتنبأ بما يمكن أ  يكو  عل ه سررررررررررررررلوكه في 

 المستهب .
أ  خبرات ال فولر  اإليجراب ر   Bowlby (1980) ن رية أنماط التعلقكمرا تشررررررررررررررير 

نماط االرتباط األةن  التي تسررررررررررمح لل ف  بالحفال على المسررررررررررتوي الم لوب ةن اإلثارة هي أل 
األةقرر  للنمو العرراطفي الةررررررررررررررحي، ميررث دةأ في ت وير ناريرر  التعلق ةفرراة س علس النفس 

قي  ةعرفي للذات المعرفي ةن خالل تهديمه لبعض التفسرررريرات للنماذو العاةل  التي تشررررك  تم
لا خرين لالعالس المح ء به لماالت التعلق العاة  لالتي تعد المناس األسررررراسررررري لسرررررلو  الفرد 

لهذا يشرررررررير  .) ,2001Sander(لالتي تحكس على توقعاته لالتمقيالت المعر    المسرررررررتهبل  . 
جاب   إلى أ  ال ف  يكتسرررررررررررررررب ةن خالل خبرات ال فول  اإليجاب   الم   ات المعر    اإلي

التي تنا س سلوك اته المستهبل   لك     تعاةله ةع المواقف البي   ، فاألفراد الذين ةرلا ب برات 
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طفول  شررررررررعرلا فيها باألةا  لاالسررررررررتهرار كونوا تمقيالت ةعر    أي ة   ات ةعر    إيجاب   
لذات ةدعم  للذات عن الذات لاألخرين لالبي    المح   ، تتمق  في شررررررررررررررعورهس بالقه  لا  ا

تستحق الرعاي  الذات   لالكفاءة ةما يؤدي إلى الهدرة على ةهالة  المواقف ال ال   لالشعور 
بالتهديد لزيادة كفاءة المواجه  لديهس. ةما ينعكس بشررررك  إيجابي بالشررررعور بالرضررررا لالسررررعادة 

 لاالزدهار النفسي.
لنفسرررررررررري ميث يمر النمو ا ن رية إريكسددددددوط المخططات المعرفية اإليجابيةلتفسررررررررررر 

االجتمرراعي للفرد بقمرراني ةرامرر  كرر  ةرملرر  بهررا ةجموعرر  ةن االمت رراجررات التي ينبغي على 
ال ف  إشررررررررررررباعها لتلبيتها ميث تمق  أزة  أل صررررررررررررراب ناتأ ةن التوقعات االجتماة   القها    

 إلى لل ف ، لهذا الةرررررراب يمكن أ  يح  بشرررررك  صرررررحي أل لير صرررررحي، لةن خالل النار
 ة  ء عنه ينتأ ةرمل  لك  فالفرد الذي ينجح في م  االزة  جتماة  .اال النفسرررررررر   المرام 

 إلى يؤدي ةرمل  م  في الفشرررررررررررر  أ  مين في تك في لالذي يمكن لراء علس النفس اإليجابي،
 .Young et al) .الشرررررررررررررر ةرررررررررررررر   أةراض علس لراء للتك   الذي يكمن قاب  لير ة  ء

2003). 
 مجاالت المخططات المعرفية اإليجابية:

 اإيجاب ط  اة   ط  15إلى لجود  ) 2012Lockwood and Perris( ار ك  ةنأشررررررر
 لهي كالتاليب ،ةجاالت أر عتس توزيعهس على 

ب يحتوي هذا Connection and Acceptanceالمجال األول: االتصال والقبول 
  المجال على ة   ات ترتبء ب برة ال ف  ةنهاب

   القه  األساس Basic Trust 
  المحب  االهبول الذاتي Self-Acceptance/ Lovability 
 الوفاء العاطفي Emotional Fulfillment 
 االنتماء االجتماعي Social Belonging 
  االنفتاح العاطفيا العفوي Emotional Openness/Spontaneity  

 Unimpaired Autonomy and المجال الثاني: االستقالل الصحي واألداء
Performance 

 ة  لالةح ساس ات السالأ Basic Safety and Health 
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 االعتماد الةحي على الذاتاالكفاءة Healthy Self-Reliance/ Competence 
  الحدلد الةح  ا ت وير الذاتHealth Boundaries/ Developed Self 
  االسررررررررررررررتهرارا التعلق :Stable/ Attachment تعني قدرة الفرد على البحث لالحفال

  ةع ا خرين الذين سرررررررررر كونو  ةعه للن يتركوه عندةا يحتاو االجتماة على العالقات 
 إليهس

 التوكيدي ا التعبير عن الذات Assertiveness/ Self-Expression 
 النجاح Success 

 Balanced Efforts متوازنة المجال الثالث: جهود
  الذات   الرعاي ا  الةح   الذات   المةلح Healthy Self-Interest/ Self-Care 
 وقعات لالمعايير الواقل  الت Realistic Standards and Expectations 

 Adequate Limits كافية حدود المجال الرابع:
 التعاطفاامتراس ا خرين Empathic Consideration/ Respect for Others 
 الذاتي االن رررررررررررباطا  الةرررررررررررحي النفس ضررررررررررربء Healthy Self-Control/ Self-

Discipline 
 مول التنموي  األدب ات ةسرررررررررح خالل ةن األهم   ذات الم  ء عاتةوضرررررررررو  تحديد لتس

 صررررررررداها يتردد التي الموضرررررررروعات عن البحث خالل لةن اإليجابي النفس لعلس الذات ةفهوس
إلى سررررت  ةن الم   ات  Keyfitz et al. (2013)ميث أشررررار . ةع الم   ات اإليجاب  

 ب اإليجاب   لهي تشم 
 الجدارة Worthiness، كشرررر ص لق م  ق م  له المرء بأ  اإلمسرررراط worth as a 

person  Mruk 2006 ). 
 الذات   الكفاءة Self-efficacy،  لالموارد تحفيق الدافل   على الفرد بهدرات المعتهدات 

   ةعين  ظر    ةت لبات لتلب   الالزة  العم  لةسارات المعر   
 التفالل Optimism، لل سررا جيدة أل ةوات  ، تكو  سرر النتا أ توقعات بأ  المرء اعتهاد 

  سي  
 الكفاءةا  النجاح Success/Competence،  سررررررريتبعه المرء أداء أ  توقع إلى المي 

  .(Wigfield & Eccles, 2002  نجاح
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  القه Trust، بناءط  ال ررررررعف قبول  ل ا خرين على االعتماد للمرء يمكن بأنه الشررررررعور 
 ,Rousseau et al., 1998)  ا خرين سرررلوك ات أل لنوايا اإليجاب   التوقعات على

p. 395). 
 االجتماعي الترابء Social Connectedness، ا خرين ةن بالتهارب الشرررررررعور لهو 

 ةن الشرررررررررررررر ص يمّكن ةما االجتماة  ، لالمجموعات لاألصرررررررررررررردقاء العا ل  ذلك في بما
 (.Lee & Robins, 1995  باالنتماء الشعور
ة   طا ةعر  طا إيجاب طا توزب على أر ع  14ود لج ىإل Louis et al. (2018)لتوصرر  

 ةجاالت لهي كالتاليب 
 Connection& Acceptanceالمجال األول: االتصال والقبول 

يحتوي هذا المجال على ة   ات ترتبء بنمء الوالد الحنو  ميث يشرررررررررررررربع لدي ال ف  
اشرررباب الحاجات  الحب لالع ف لالحنا  لالتهب  ةما يشرررعر باالنتماء ألسررررته، ميث تنشرررأ ةن

العاط    التي تتعلق بحري  التعبير عن الحاجات لالعواطف الةررررررررررررررح   لالعفوي  لاللعب ةما 
 يشعر بالتعلق ا ةن باألخرين، ليت من الم   ات التال  ب

  الوفاء العاطفيEmotional Fulfillment ب يعني الشررعور بالدعس العاطفي الكاة  في
 العالقات الحم م .

 طفي لالعفويرر  االنفترراح العرراEmotional Openness and Spontaneity ب تعني
 الشعور بالرام  في التعبير عن المشاعر لآلخرين.

 االجتماعي االنتماء Social Belonging: با خرين لاالتةال بالهبول الشعور تعني. 
 Healthy Autonomy الثاني: االستقالل الصحي المجال

ي ت ورت نت ج  إشررررررررررباب الحاج  إلى االسررررررررررتهالل يتكو  هذا المجال ةن الم   ات الت
لالكفاءة لالشرررعور بالهوي  لميث تسرررهس في اعتهاد الفرد بهدرته على إنجاز ةهاةه اليوة   دل  

 ةساعدة ةن ا خرين ليت من الم   ات التال  ب
  النجاحSuccess.ب تعني الشعور بالكفاءة في العم ا المدرس  لالهدرة على اإلنجاز 
 الررركرررفررررررراءةا  الةررررررررررررررررحررري الرررررررذات لرررىعررر االعرررترررمررررررراد Healthy Self-Relianc / 

Competence: اليوة   الح اة ةع ةسته  بشك  التعاة  على بالهدرة الشعور 
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  أساس ات الةح  لالسالة  ا التفاللBasic Health and Safety/ Optimism  ب
 الشعور الواقعي باألةا  لالقه  في المستهب  األةا  لالرفاة   في المستهب 

  الحرررردلد الةررررررررررررررح رررر  ا ت وير الررررذات :Healthy Boundaries/ Developed 
Self.تعني ت وير استهالل   صح   عن الوالدين  

  التعلق المسررررررررررررررتهرStable Attachment  ب تعني الحةررررررررررررررول على الدعس العاطفي
 .لالمساندة ةن األش ات ا خرين المهمين في م اته بشك  ةستهر لآةن

 Reasonable Limits معقولةالمجال الثالث: الحدود ال
شررررررررررررررباب لتلب   االمت اجات إنت ج  التي ت ورت الم   ات يتكو  هذا المجال ةن 

، ةن الحدلد الواقل   لضرررررربء النفسفي تتمق   لالتيالعاط    األسرررررراسرررررر   في ةرمل  ال فول  
خالل الوعي لاالهتماس بامت اجات ا خرين لرغباتهس لضرررررررررررررربء النفس لتوج ه الذات لالهدرة 

 على تحهيق األهداف الواقل   طويل  المدي. ليت من الم   ات التال  ب
  ضرررررررررربء النفس الةررررررررررحي ا االن ررررررررررباط الذاتيHealthy Self-Control / Self-

Discipline ا ةتأخرطا ب الهدرة على ةتابع  األهداف طويل  المدي التي تت لب إشررررررررررررررباعط
 لةقابرة.

  التعررررراطفEmpathic Considerationمررررراس المت ررررراجرررررات ا خرين ب إظهرررررار االهت
  لةشاعرهس

  التوج ررره الرررذاتيSelf-Directedness ب تعني تهي س ةرررا يهس الفرد دل  الحررراجررر  إلى
 ةالما  ا خرين.

 Healthy & Realistic Standards المعايير الصحة والواقعيةب الرابع المجال
  اجاتاالمت لتلب   إشررررررررررررررباب نت ج  ليتكو  هذا المجال ةن الم   ات التي ت ورت

 لالعواطف الحاجات عن التعبير مري  في تتمق  لالتي ال فول  ةرمل  في األسرراسرر   العاط   
لالتي تعني قدرة الفرد على رعاي  ذاته للضررررع توقعات لاقل   لنفسرررره لتهي س أدا ه  الةررررح ح ،

لالرضرررررررررررررا عنه لتحهيق التواز  بين امت اجات ا خرين لرغباته الشررررررررررررر ةررررررررررررر  . ليت رررررررررررررمن 
 ال  بالم   ات الت

 الغفرا االتعاطف ةع الذات Forgiveness /Self-Compassion ب ةسررررررراةح  الفرد
 نفسه على األخ اء.



 م

 

 

) 27) 

 2022 إبريل ، 1ج 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

 للمخططات املعرفية اإلجيابية التأثريات املباشرة وغري املباشرة 

    توقعات لاقلRealistic Expectations  ب ا  يكو  راضي عن أداء الفرد متى لأ
  لس يكن األف  .

    االهتماس بالذات الةررررررررررح  االرعاي  الذاتHealthy Self-Interest/Self-Care  ب
هدرة على تحهيق التورا  الةررحي ةع ةراعاة امت اجات الفرد لةسرراعدة ا خرين. لهي ال

 النس   التي يعتمد عليها البحث الحالي. 
 بحث، هدف اإليجابيةالمعرفية السدددددابقة التي تناولإل المخططات للكحوث وبالنسدددددكة 

)2020Byrne et al (’O ؤشرررررررررات إلى التعرف على العالق  بين الم   ات اإليجاب   لة
الةح  النفس   لالرفاة   لد  طالب الجاةع ، لال ةا ص الس كوةتري  لمل اط الم   ات 

ا،  21 – 17طالبطا، لترالما أعمارهس ةن  363اإليجاب  ، لتكونا العين  ةن المعر     عاةط
 البحث، لأشارت نتا أ  ) .2013Keyfitz et al(لتس است داس ةل اط الم   ات اإليجاب   

المل اط ب ةا ص س كوةتري  جيدة تتناسب ةع المل اط األصلي ميث يتكو  ةن  إلى تمتع
النجاح(، لأشررررررررررررررارت نتا أ  -الجدارة -الكفاءة الذات  -الل م   -خمس ة   ات هي  التفالل

إلى لجود ارتباط ةوضرررررررررررررروب الم  ء الذاتي للتفالل على ن اق لاسررررررررررررررع بالعديد ةن  البحث
 ا الجدارة لالكفاءة الذات   بشك  فريد باالكت اب لالمرلن  ةؤشرات الةح  النفس  ، بينما ارتب

 ، على التوالي. 
إلى التأكد ةن ال ةرررررا ص السررررر كوةتري  لمل اط Louis et al (2020)بحث  لهدف

 14ةبارة ةوزع  على  56الم   ات اإليجاب   إعداد  النسرررررررررررررر   الم تةرررررررررررررررة المكون  ةن 
، لتكونا العين  ةن Louis et al. (2018)التي مسرررررررب صررررررردقها لثباتها دراسررررررر   اة   ط 

ا، في ةاليقيا، لالواليات المتحدة، لأشارت نتا أ الدراس  إلى أ  النس   الم تةرة 628  ( فردط
ةن  %60.9بلغرررا  تيةجررراالت لال عررر تتمتع بتحليررر  عررراةلي توكيررردي جيرررد ةوزعررر  على أر 

 0.76، لالذي ترالح بين  ، كما تس مسررراب القبات باسرررت داس ةعاة  الفاالتباين الكلي للمل اط
 ( ةما يشير إلى تمتع المل اط بةدق ل ثبات جيد. 0.93 –

إنررراث( في  - الرررذكورفي النوب لتعرف على الفرلق بحقررراط ل( 2018ةحمود  لأجر  
العالقررر  بين الم   رررات المعر  ررر  اإليجررراب ررر  لالرضرررررررررررررررررا عن الح ررراة، لفحص العالقررر  بين 

( ةن 310ةن   البحرثن الح راة لتكونرا عينر  الم   رات المعر  ر  اإليجراب ر  لالرضرررررررررررررررا ع
عاةطا، لتس اسرررررررررررت داس ةل اط الم   ات المعر     35-20الراشررررررررررردين ترالما أعمارهس بين 
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لةل اط الرضرررررررررا عن الح اة إعداد دينر لآخرل    ) .2013Keyfitz et al(اإليجاب   إعداد
   اإليجاب   فاعل   إلى لجود عالق  بين الم   ات المعر  البحث(، لأشرررررررارت نتا أ 1985 

 النجاح( لالرضا عن الح اة. -الل م  -التفالل –الذات 
إلى التعرف على ال ةرررا ص السررر كوةتري   Louis et al. (2018)لهدف بحث  

ةن  350ةن الفلبين، ل 559لمل رراط الم   ررات اإليجرراب رر  في عينرر  ةجتمل رر  تكونررا ةن 
ة   طا، لتس  15ةبارة ةوزع  على  95ةن سررررررررررررنغافوره، ليتكو  المل اط ةن  628الهند، ل

إجراء التحلي  العاةلي التوكيدي لمسررررررررررراب الةررررررررررردق البناء ةع ةل اط الم   ات السرررررررررررلب   
لةل اط ال ررررررررريق االنفعالي لةل اط الرفاة   لأنماط الدعاب  أشرررررررررارت نتا أ البحث إلى تمتع 

رة المل اط بةررررررردق لثبات جيد في عينات الدراسررررررر  ميث خلص البحث إلى صرررررررورة ة تةررررررر
 ة   طا، لأر ع  ةجاالت. 14ةبارة ةوزع  على  56ةكون  ةن 
فحص ةسررررررررررررررررراهمرررات الم   رررات بحقررراط ل Tomlinson et al. (2017)أجر  ل 

اإليجاب   في ةؤشرررررررررين للرفاة  ، لهما السررررررررعادة لالرضررررررررا عن الح اة لدي المراههين لاألطفال 
لالرفاة  ، لةسرررررررررررررراهمات  لدلر العمر لالجنس في تعدي  العالقات بين الم   ات اإليجاب  

ةن األطفال  282ةوضرررررررررررروعات الم  ء اإليجاب   المحددة في الرفاة  . لتكونا العين  ةن 
ا، لتس  18- 8( إنررراث ترالمرررا أعمرررارهس بين 160( ذكور ل  122لالمراههين، بواقع   عررراةرررط

، لةل اط الم   ات (Keyfitz et al. 2013 ) اسرررررررررررت داس ةل اط الم   ات اإليجاب  
، لةل رررراط الرضرررررررررررررررررا عن الح رررراة (SQC; Stallard and Rayner 2005)  السررررررررررررررلب رررر

(Seligson et al. 2003)،  لةل اط السرررررررررعادة(Lyubomirsky & Lepper 1999). 
أشارت النتا أ إلى أ  الم   ات اإليجاب   ارتب ا بالرضا عن الح اة لالسعادة، ميث تعد ل 

أ  لجود الم   ات اإليجاب   يعقز أقوي ةنب ات بالرضررررررررررررا عن الح اة لالسررررررررررررعادة ةما يؤكد 
 الرضرررررررا عن الح اة لالسرررررررعادة(. فكانا الم   ات اإليجاب   أكقر ارتباططا  الرفاة   اإليجاب  

بالسررررررررررررعادة لد  المراههين األكبر سررررررررررررنطا ةهاب  األطفال األصررررررررررررغر سررررررررررررنطا، لكن العالقات بين 
شرررررررير تأثيرات الجنس إلى الم   ات اإليجاب   لالرضرررررررا عن الح اة لس ت تلف كدال  للعمر. ت

أ  العالق  بين الم   ات اإليجاب   لالرضررررررررررا عن الح اة لالسررررررررررعادة كانا أقو  لد  اإلناث 
ةنها للذكور. عندةا تس اسررررتكشرررراف المسرررراهمات النسررررب   لموضرررروعات الم  ء اإليجاب    أي 

ة لالسررررررررررررررعادة، القه  لالجدارة لالتفالل لالنجاح لالكفاءة الذات  ( في التنبؤ بالرضررررررررررررررا عن الح ا
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ظهرت الجرردارة كررأقو  ةتنبؤ. تؤكررد النتررا أ على أهم رر  النار في الم   ررات اإليجرراب رر  في 
  نماذو الرفاة   بين األطفال لالمراههين.

إلى التعرف على العالقرر  بين سرررررررررررررر رراق الوالرردين  Bowers(2015) بحررث لهرردف
للم   ات اإليجاب   لالرضررررررا عن الح اة لدي طالب الجاةع  لالدلر الوسرررررر ء لا أل المعدل 

ا لطررالبرر  ترالمررا أعمررارهس بين 318في هررذه العالقرر ، لتكونررا العينرر  ةن    19 -17( طررالبررط
 ;PSQ) عاةطا، في جاةع  جنوب ألنتاريو، لتس اسرررت داس ةل اط الم   ات اإليجاب   إعداد

Keyfitz et al., 2013)   لقا م  تعلق1994، لةل اط الرضررا عن الح اة إعداد هو نر ،) 
، لقررا مرر  عالقرر  ال فرر   (IPPA; Armsden & Greenberg, 1987)ا برراء بررال فرر  

، لةل اط الةح  النفس   لةل اط تهدير ال ف  لسلو   (PCRI; Gerard, 1994)با باء 
إلى التوسررررررررررررررء الجق ي للم   ات اإليجاب   في العالق  بين  البحثلأشررررررررررررررارت نتا أ  ،ا باء

 ة.الس اق الوالدي لالرضا عن الح ا
إلى ت وير ةل اط للم   ات اإليجاب    ) .2013Keyfitz et al( بحثهدف ل 

لالتعرف على العالقرر  بين الم   ررات اإليجرراب رر  لاالكت رراب لالهلق لالمرلنرر  لررد  المراههين 
ا، بواقع  172لتكونررا العينرر  ةن   إنرراث(، لتس اسررررررررررررررت ررداس ةل رراط  88 -ذكور 84( ةراههررط

الترابء االجتماعي(، -الجدارة-القه  -النجاح -الكفاءة الذات  -الم   ات اإليجاب    التفالل
، لةل رراط الهلق ل طفررال (Stallard & Rayner 2005)لةل رراط الم   ررات ل طفررال 

(March 1997) إلى  البحث، لقا م  االكت اب ل طفال، لةل اط المرلن ، لأشرررررررررررارت نتا أ
(، لتمتع بةررررررررردق عاةلي 0.90 -0.80أ  المل اط يتمتع باتسررررررررراق داخلي جيد يترالح بين  

ةبارة ، لاسررررت لص عاة  لامد عاس للم   ات  20ة   ات بواقع  5جيد ميث تكو  ةن 
 البحث، لأشررررررررررررررارت نتا أ 0.93ةن التباين، ل لغ ةعاة  الفا للقبات  %45.4اإليجاب   يمق  

   ات إلى لجود عالق  سرررررلب   بين الم   ات اإليجاب   لاألعراض االكت اب  ، لتفسرررررر الم
ةن التباين في االكت اب، لأشرررررارت النتا أ إلى لجود عالق  سرررررلب   بين الهلق  %28اإليجاب   

ةن التباين في الهلق.  %11لالم   ات اإليجاب  ، لتفسررررررررررررررر الم   ات اإليجاب   موالي 
لأشررررررررارت النتا أ إلى لجود عالق  إيجاب   بين المرلن  لالم   ات اإليجاب   لالدرج  الكل  ، 

 ةن التباين في المرلن . %46أ  الم   ات اإليجاب   تفسر  كما
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إلي التعرف على الم   رررات المعر  ررر    ) ,2013Friedmann( بحرررثلهررردف 
 اإليجاب   لالسررررررررررررررلب  ( المنب   باألعراض االكت اب   لالمرلن  لدي المراههين، لتكونا عين  

تس اسررررررررررت داس ةل اط اكت اب عاةاط،  17-9( ةراههطا ترالما أعمارهس ةن 198الدراسرررررررررر  ةن  
 ,.PSQ; Keyfitz et al)الشرررررررررررررربرراب، لةل رراط المرلنرر ، لةل رراط الم   ررات اإليجرراب رر  

 & SQC; Stallard)لاسررررررررررررتب ا  ةحتوي الم  ء لل اط الم   ات السررررررررررررلب     (2013
Rayner,2005 ، إلى أ  الم   ات اإليجاب   ةن المنب ات بقيادة  البحثلأشررررررررررررررارت نتا أ

كمررا أ  الم   ررات الم   ررات السررررررررررررررلب رر  ةن المنب ررات برران فرراض المرلنرر ، المرلنرر  بينمررا 
 النجاح( ةن المنب ات باألعراض االكت اب  . -التفالل-اإليجاب   الكفاءة الذاتي 

  Coping Competence كفاءة المواجهة
 لالعجق ال أط ناريات على يهوس اإلجهاد لمهالة  كمتغير  المواجه  كفاءة  ينار لررر

 البعد أمادي  عاة  نقع  أنها على لاسررررررررررررررع ن اق على المواجه  كفاءة تعري  يتس. بلالكت ا
 ةع للتك   المسررررررت دس المواجه  أسررررررلوب أل ال ريه  عن النار بغض جيد، بشررررررك  للمواجه 
 المهالة  هي المواجه  لكفاءة أهم   األكقر السم  فإ  الناري ، النام   ةن. الةلب  المواقف

 التوتر ألقات في الةررررررررل  ذي التحفيقي  لالعجق االكت اب عن لناتأا اإلسررررررررناد أسررررررررلوب ضررررررررد
 (Schroder, 2004) .لاألزةات

لتعرف بأنها قدرة الش ص على ةهالة  ال غوط خاص  في ألقات التوتر لال غء 
لتعرف (Schroder, 2004). ةما يؤثر على الحال  المقاج   للفرد خاصرررر  أقات ال ررررغء. 

ةن  يت رررررررررح كما السرررررررررلب   الح اة لأمداث الفشررررررررر  ةع فعال بشرررررررررك  التعاة  على بأنها الهدرة
 للعجق أعراض أي ةن السررررررررررررررريع لالتعررافي الحيلرر  قلرر  فعرر  ردلد مرردلث امتمررال رر  ان فرراض

 االكت اب ت ور ضرررررررررررررررد لقا ي عاة  أنها على المواجه  كفاءة إلى تحدث، لهو بذلك ُينار
  .((Schroder & Ollis ,2013العجق  على الها س

أنها خةا ص الش ة   التي تمكن الفرد ةن المواجه  اإليجاب   ل غوط لتعرف ب
الح اة لتحديداتها الةررلب ، لالتعافي ةن التأثيرات السررلب   لهذه ال ررغوط لالشرردا د، لةواصررل  
الح اة بفاعل  ، لتت رررررررررررمن فاعل   الذات لالمقابرة لاالتقا  لاالعتماد على الذات للجود ةعني 

 (.200، 2019ب  لالبهنسي، الج لاالنفراو بالذات 
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لهي قدرة الفرد على ةواجه  ةا يمر به ةن صررررررررررررررعو ات لعوا ق ب ريه  تتةررررررررررررررف 
بالمرلن  لتسرررراعده على اسررررتعادة التواز ، ةما يمكنه ةن تحدي المواقف الةررررلب ، لالتماسررررك 

أ  خاللها، لاتةافه باالستهالل   التي تمكنه ةن استعادة التواز  بسهول ، لتوقعه اإليجابي بش
(. لتعرف بأنها الهدرة على اسررررررررررررررت داس 286، 2019عبد الجواد، وةحمد،  تجالز األزةات 

اسرررترات ج ات تك     في ةواجه  المواقف ال رررال   لخبرات الفشررر ، لةهالة  العجق المتعلس، 
أ للرفاة   الذات    ال رررررررررررررربع  ةن أج  الت لص ةن األعراض االكت اب   المةررررررررررررررامب ، لتحل هط

 (. 191، 2016لآخرل ، 
بأنها اةتال  الفرد خةرررا ص شررر ةررر   تمكنه ةن البامقتا  كفاءة المواجه  لتعرف 

ةهالة  ال ررغوط لأزةات الح اة، لالتعافي السررريع ةن ا ثار السررلب   لها لالتك   لالتواز  ةع 
ا لالزدهار  ةواقف الح اة ال ررررررررررررررال   لتت ررررررررررررررمن الفعال   الذات  ، لاإليجاب   لالمقابرة تحل هط

 النفسي.
 Abramson et) لفهطا المكتسب العجق ليعتمد تفسير كفاءة المواجه  على ناري 

al.1978; Seligman 1975)التجر   ينشرررررررأ ةن المكتسرررررررب ، ميث تشرررررررير إلى أ  العجق 
 ي ور أ  بمجرد. الشررر ص اسرررتجابات على تتوقف ال للغاي  المرلو   النتا أ أ  ةفادها التي

ماالت  ثالث تحدث أ  المحتم  فمن عليها، الس  رة كنيم ال النت ج  بأ  االعتهاد الش ص
 ةناسب  استجاب  لت بيق التعلس على الهدرة ضعف لالذي يشير إلى المعرفي العجز هي عجق
 ةهارات ةع عليها، فالعجق المكتسب يتعارض الس  رة يمكن الواقع في النت ج  كانا لو متى
 لالجهد الدافع لالذي يتميق بنهص يزي التحف والعجز. المماثل  المواقف في المشرررررررررررررركالت م 

والعجز . المرجوة النت جرر  لتحهيق شرررررررررررررريء أي فعرر  يمكن ال بررأنرره الهررا رر  االعتهرراد عن النرراتأ
 نارطا. ةكت ب ةقاو شرررررك  لياهر في التحكس على الهدرة عدس توقع الناتأ عن تجر   العاطفي

 عرررادةط  المرتب ررر  األعراض ةن ةجموعررر  يةررررررررررررررف لالعررراطفي لالتحفيقي  المعرفي العجق أل 
 Schroder)التفاعلي  لالكت اب كنموذو المكتسرررررررررررررب العجق ناري  اقتراح تس فهد باالكت اب،

& Ollis ,2013). 
لتعرض الشر ص ألمداث الح اة السرلب   لاالسرناد الداخلي للفشر  ةق  االعتهاد بأ  

للوس الفشررررررررر  هو خ أ الشررررررررر ص بالكاة  يؤدي إلى ان فاض تهدير الذات لالشرررررررررعور بالذنب 
الررذات أل اسررررررررررررررتنكررار الررذات ةمررا يؤدي إلى مررالرر  ةن االكت رراب لهررذا نرراتأ عن تعم س العجق 
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المكتسب لمواقف الح اة الم تلف ، ليعد تمتع الش ص بكفاءة المواجه  ضد العجق المكتسب 
لاالكت اب الها س على العجق بدالط ةن أنماط اإلسررررررررررررررناد، فهدرة الفرد على المواجه  بفاعل   ةع 

لأمداث الح اة السرررررررلب   يؤدي إلى ان فاض العجق لالتعافي السرررررررريع ةن أي أعراض  الفشررررررر 
عجق تاهر عل ه ل ذلك ينار إلى كفاءة المواجه  كعاة  لقا ي ضرررررد أمداث الح اة السرررررلب   

 . ((Schroder & Ollis ,2013 لضد ت ور االكت اب الها س على العجق.
 coping competence theory (Moreland المواجهة كفاءة لن رية للفهطا

and Dumas, 2007; Blechman et al., 1995) التي المواجه  اسررررررررررررتجابات ، فإ 
أل سرررررررلو   اجتماعي لسرررررررلو  بوادر بمقاب  تكو   قد النمو ةن ةبكر لقا في األطفال ي تارها

 االجتماة   المواجه  ةن عال   ةسرررررررررررتويات ياهرل   الذين األطفال. المهطا للمجتمع ة ررررررررررراد
 أكقر يكونو   لالم ادة للمجتمع االجتماة   لير المواجه  ةن ةن ف   لةستويات اب  اإليج
 أق  هس ل التالي، ةناسررررررررررررررب ، ب ريه  لالمرهه  المل اري  الح اة تحديات ةع التعاة  على قدرة

 ;Compas et al. 2001) ال ارج   االضررررر رابات ةق  نفسررررر   ةشررررراك  لت وير عرضررررر 
Eisenberg et al., 1997). 

أ  األطفال يكتسرررررررررررررربو  كفاءة المواجه  خالل  المواجه  إلى كفاءة لتشررررررررررررررير ناري 
ا الةررررررررررررررغرررار األطفرررال جم ع يعرض النمو، ةن ةبكر لقرررا ففي ةرامررر  النمو المبكرة،  طرقرررط

 البهاء في ةهمطا دلرطا تؤدي للكنها االجتماعي للير االجتماعي للسررررررررررررررلو  ةقاالط  تعد للمواجه 
 تجنررب لالحمررايرر   لال عرراس المودة إلى الرضرررررررررررررر ع مرراجرر  إلى البكرراء يشررررررررررررررير ميررث لالتعلق،

لالتعرض  الرعاي  ةهدةي عن االبتعاد ةن ال ف  يمنع المألوف  لير لالمواقف األشرررررررررررررر ات
لل  ر  تحهيق الم الب بفارغ الةرررررررررررررربر هي ةحالالت ةبكرة للتواصررررررررررررررر  بتوكيدي   لنو ات 

ير عن المشرراعر ب ريه  أكقر الغ ررب هي تعبيرات عن العاطف  تسرربق قدرة ال ف  على التعب
ةالءة  في المواقف االجتماة  . لةع التعرض المتكرر لتحديات ال مةر لها ةهترن  بالدعس 
االجتماعي المتسرررق لالتوج ه لالهيود، يكتسرررب األطفال األكبر سرررنطا لالمراههو  طرقطا اجتماة   

ن كفاءة المواجه  خالل كما ياهر األفراد ةسرررررررررتويات ة تلف  ة إيجاب   في الغالب للمواجه .
فترات النمو كدال  للعمر لالجنس خاصررر  في المجاالت العاط    لاالجتماة   للالباط في سرررن 

 ةبكرة، تاهر اإلنررراث عرررادة ةسررررررررررررررتويرررات أعلي ةن الكفررراءة في المواجهررر  ةهرررارنررر  برررالرررذكور
)2008Moreland, & Dumas, (. 
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الث ةجاالت ةتميقة تاهر لتشررررررررررررير األدب ات الحديق  مول ناري  كفاءة المواجه  ث
، للتحديات التي تن وي في ,social المجال االجتماعيفيها كفاءة المواجه  ل طفال هيب 

 اإلنجددداز مجدددالالمهرررراس األلل على المواقف لالم ررررالررررب الشرررررررررررررر ةرررررررررررررر رررر  لاالجتمرررراة رررر   ل
achievement, ،للتحديات التي تن وي بشررررك  أسرررراسرررري على أنشرررر   ةوجه  نحو الهدف ،

 والمجال الوجدانيت البدن   لةهاس الرعاي  الذات   لالمسررررررررررررررؤلل ات األكاديم    ةق  المهارا
affective    للتحررديررات التي تت لررب ملوال للمواقف لالم ررالررب االنفعررال رر ،Moreland & 

Dumas 2007  تفترض ناري  كفاءة المواجه  أ  هذه المجاالت المتميقة لاسررع  لةتداخل.)
نها بتهي س قدرة ال ف  على المواجه  في ةجموع  ةتنوع  ةن في طب عتها، بحيث يهوس ك  ة

  المواقف  على سبي  المقال ، المدرس  ، لاألقرا  ، لاألسرة ، لال ب   ، لةا إلى ذلك(.
كفدداءة المواجهددة أنواب هيب   ل نرراء على ذلررك تنهسررررررررررررررس كفرراءة المواجهرر  إلى ثالثرر

الفرد على ةهالة  ال ررررررغوط لتت ررررررمن قدرة  Social coping competence االجتماعية
الكفاءة االجتماة   األعلى لديهس ةسرررررررتويات أعلى  ذلي في المواقف االجتماة   لاألشررررررر ات 

، لأظهرلا ثه  أكبر في ةتابع  االهتماةات المبكرة، لأظهرلا  ةن تهدير الذات، لأكقر ف ررررررررررررروالط
لتهس ةهارن  بذلي ثه  أعلى با خرين، لكانوا أق  خوفطا لعرضررررررررر  ل مداث السرررررررررلب   أثناء طفو 

 وكفاءة المواجهة اإلنجازية .(Moreland & Dumas 2007)الكفاءة االجتماة   األق  
Achievement coping competence  لتت ررررررررررررررمن المهررررارات التي تت لررررب االهتمرررراس

بالتفاصررررري  لالتركيق لالتنا س لالتحفيق لم  المشررررركالت لالمقابرة. لاألفراد الذين يتمتعو  بهذه 
ا عنرررد ةهرررارنتهس برررأقرانهس. ل يكو  أداالكفررراءة  ا أكررراديم رررط  كفدداءة المواجهددة العدداط يددةلهس جيررردط

Affective coping competence ا لةهارات ةا لراء المعر   ،  لتت ررررمن لغ  أكقر تعهيدط
ةق  قدرة أف ررر  على شررررح غ اب ةهدةي الرعاي ، لإيجاد ملول للمواقف الةرررلب ، لاسرررت داس 

توتر الحالي، لتهلي  أعراض اضررررررر راب نهص االنتباه ا فرط النشررررررراط الحديث الذاتي لتهلي  ال
 Moreland & Dumas 2007  Normandeau & Gobeil 1998.) 

التي قد تكو  ةسررررررررر ول  عن كفاءة المواجه  لدي األطفال  العوامللهنا  العديد ةن 
ليب لالشرررررررررباب ميث يكتسرررررررررب األطفال كفاءة المواجه  ةن خالل التنشررررررررر   االجتماة   لأسرررررررررا

العوامل المعرراةلرر  الوالردير  لالتي تاهر ةعهس في المراههرر  لالرشرررررررررررررررد  لهرذا يشررررررررررررررير إلى دلر 
في اكتساب كفاءة المواجه  لد  الشباب، لفي ضوء ذلك تشير األبحاث إلى أ   االجتماعية
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ال رررررررررغوط النفسررررررررر   للوالدين لاألطفال ةرتب   ارتباططا لث هطا كما أ  أسررررررررراليب لاسرررررررررترات ج ات 
ا، كما أ  هنا  رلابء ةهم  ةواجهتهس  لل رررغوط لالتحديات التي يتعرضرررو  لها ةرتب   أي رررط

 ,.Guralnick, 1999; Weiss et al) بين ضرررغوط ا باء لاسرررترات ج ات ةواجه  األطفال
، كما أ  ارتفاب ةسرررررررررتوي ال رررررررررغوط لدي ا باء يرتبء باسرررررررررترات ج ات الموجه  لير (2003

 .((Kronenberger et al., 1996 سلوك   لاالنفعال  .التك     لد  األبناء لالمشكالت ال
 عالق  التي أشرررررررارت إلى لجود Cappa et al. (2011)ليؤكد ذلك نتا أ دراسررررررر 

للجود عالق   ال ف ، ةع لالمواجه  ل ررررررررغوط الوالدين الفعل   المسررررررررتويات بين االتجاه ثنا   
 ةجاالت بقالث  ةرتب طا كا  ضرررغوط الوالدين ميث إ  المواجه ، بين ضرررغوط الوالدين لكفاءة

 المواجه  لكفاءة لكفاءة المواجه  اإلنجازي ، االجتماة  ، كفاءة المواجه   لكفاءة المواجه 
 يواجهو   أطفالهس أ  ال رررغوط الوالدي  ةن أعلى ةسرررتويات لديهس الذين ا باء أفاد(. العاط   
 على تن وي  التي دياتالتح لاالجتماة    الشرررر ةرررر   الم الب ةع ةواجه  في أكبر صررررعو  

 ملوالط  تت لب التي لالتحديات األكاديم    المسررررررررررررررؤلل ات ةق  الهدف، نحو ةوجه  أنشرررررررررررررر  
ةما يدعس دلر ضررررررررررررررغوط الوالدين لتأثيرها على كفاءة المواجه  . العاط    لالم الب للمواقف
 ل بناء.

 Padhy etهدف بحث  للكحوث السدددابقة التي تناولإل كفاءة المواجهةل النسررررب  
al. (2020)   إلى التعرف على العالقات بين كفاءة المواجه  لال ها  العهل   لالرفاة   لد

المراههين الهنرديين، لدلر كفراءة المواجهر  في العالق  بين ال هار  العهل ر  لالرفاة ر ، لتكونا 
إناث(. لتس اسرررررررررررت داس ةل اط كفاءة  110 -ذكور 111ةراههطا بواقع   221عين  البحث ةن 

لقا م  الرفاة  ، لةل اط ال ها  العهل   المعرفي  (Schroder & Ollis ,2013)جه  الموا
لالوجداني، لأشرررررارت نتا أ البحث إلى لجود عالق  بين كفاءة المواجه  لال ها  لالرفاة   كما 
أ  كفاءة المواجه  لال ها  ةن المنب ات بالرفاة  . لهدف بحث ك  ةن عبد الجواد وةحمد 

تعرف على العالقرررر  بين االبتكرررراريرررر  االنفعررررال رررر  لكرررر  ةن كفرررراءة المواجهرررر  ( إلى ال2019 
( ةعلماط لةعلم ، لتس 206لالرفاة   النفسررررر   لدي ةعلس التر    ال اصررررر ، لتكونا العين  ةن  

اسررررررررررررررت داس ةل اط كفاءة المواجه  إعداد البامقين، لأشررررررررررررررارت نتا أ البحث إلى لجود عالق  
ي  االنفعال   لكفاءة المواجه  لالرفاة   النفسرررررررررررررر  ، كما أنه يمكن ارتباط   ةوجب  بين االبتكار 

 التنبؤ بالرفاة   النفس   ةن خالل االبتكاري  االنفعال   لكفاءة المواجه .
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لتعرف على الدلر الوسرررررررررررررر ء بحقاط ل Akin and Akin (2015a)  أجر  ك  ةنل 
لررذات رر  لررد  طالب الجرراةعرر ، لكفرراءة المواجهرر  في العالقرر  بين ال هارر  العهل رر  ل السررررررررررررررعررادة ا

ا لطرررالبررر  292لتكونرررا العينررر  ةن  ذكور( في ترك رررا، لتس  143 -إنررراث 149بواقع   طرررالبرررط
، لاسررررررررتب ا  كفاءة (Feldman et al.,2007)اسررررررررت داس ةل اط ال ها  المعر    لالعاط    

 & Lyubomirsky)، لةل اط السرررررعادة الذات    (Schroder & Ollis, 2013)المواجه  
Lepper, 1999)   أظهرت النتا أ لجود عالق  إيجاب   بين كفاءة المواجه  لال ها  العهل .

لالسرررعادة الذات  ، كما أ  ال ها  العهل   تتنبأ بكالط ةن كفاءة المواجه  لالسرررعادة الذات   بشرررك  
جه  إيجابي. كما أ  كفاءة المواجه  تتنبأ بالسررررعادة الذات   بشررررك  إيجابي. كما أ  كفاءة الموا

 ةتغير لس ء في العالق  بين ال ها  العهل   لالسعادة الذات  . 
إلى التعرف على الدلر الوسرررررر ء  Akin and Akin (2015b)بحث ك  ةن لهدف 

لكفرراءة المواجهرر  في العالقرر  بين ال هارر  العهل رر  لاالزدهررار لرردي طالب الجرراةعرر ، لتكونررا 
ا لطرالبر  بواقع  284العينر  ةن  ذكور( في ترك را، لتس اسررررررررررررررت رداس  127ل -إنراث 157طرالبرط

 Diener etإ ، لةل اط االزدهار (Schroder & Ollis, 2013)اسرررتب ا  كفاءة المواجه  
al. (2010) لةل رررراط ال هارررر  المعر  رررر  لالعرررراط  رررر  إعرررردادFeldman et al. (2007) ،

، كما زدهارلااللجود عالق  إيجاب   بين كفاءة المواجه  لال ها  العهل   لأشررررررررارت النتا أ إلى 
بشرررررررررررررركر  إيجرابي. كمرا أ  كفراءة  لاالزدهرارةن كفراءة المواجهر   أ  ال هار  العهل ر  تتنبرأ بكر   

بشررك  إيجابي. كما أ  كفاءة المواجه  ةتغير لسرر ء في العالق  بين  باالزدهارالمواجه  تتنبأ 
 . لاالزدهارال ها  العهل   

  Psychology Flourishingاالزدهار النفسي 
النفس اإليجابي على دراسررر  العواة  الم ررري   في م اة اإلنسرررا  التي تعقز  يؤكد علس

رفاة   اإلنسرررررررا  لازدهاره، ليعد سررررررريلجما  ةن رلاد علس النفس اإليجابي لالذي اهتس بدراسررررررر  
االزدهار النفسررررررري لالذي يري أ  الشرررررررعور باالزدهار النفسررررررري ال يتأتى إال ةن خالل شرررررررعوره 

ةن خالل الشرررررررررعور  ليعبر عن اكتمال الةرررررررررح  النفسررررررررر   اإليجاب  بالسرررررررررعادة لالرفاة   ألالط 
بالمشررراعر اإليجاب   التي تت رررمن السرررعادة لالرضرررا عن الح اة لالهدرة على األداء الجيد الذي 

 يتمق  في تكوين عالقات إيجاب   لاإلنجاز.
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، ليعرف بأنه Wellbeingالرفاة   ةن عال   ةستويات إلى النفسي ليشير االزدهار
 ,Keyes، لقاس ك  ةن (Diener et al.,2010) الح اة في للش ص اإليجابي األداء  درج

(2002); Keyes and Grzywacz, (2005)  بتفعي  الةررررررررررررح  النفسرررررررررررر   اإليجاب   أل
 االزدهار كمقيأ ةن الرفاة   االنفعال   لالرفاة   النفس   لالرفاة   االجتماة  .

لهو  به الفرد ةن الةررررح  النفسرررر   لالرفاة  ليعد االزدهار النفسرررري أقةررررى مد يتمتع 
ا تت لب مال  هو االزدهار درج  أعلى ةن شررررعور الفرد بالسررررعادة لالرفاة  ، أي أ   ةن ةقيجط

 المتعله  لاألداء الجيد ( لالحيوي  السررررررررررررررعادة ةق  اإليجاب   االنفعال   بالحاالت تتعلق  المتع 
 & Huppert)( االجتمرراة رر  لالرلابء فرراءة،لالك الح رراة، في الهرردف ةقرر  اإليجررابي، برراألداء

So 2013; Keyes, 2002) ا ةن الشعور بالمتع  أل اللذة لاألداء . ليت لب االزدهار ةقيجط
الجيد في الح اة، ميث إ  العديد ةن األفراد قد يكو  لديهس ةسررررررررررتويات عال   في ةكو  لامد 

ةن ف ررررر  ةن األداء الجيد  ةق  ةسرررررتوي عالي ةن المتع   المشررررراعر اإليجاب  (، لةسرررررتويات
 هدف ةن فض في الح اة( أل العكس، فاألفراد المقدهرل  هس الذين يتمتعو  بشررررررررررررررعور جيد 

 .(Keyes & Annas, 2009) تجاه الح اة ليعملو  بشك  جيد
ليعرف االزدهار النفسرررررررررررري بأنه شررررررررررررعور الفرد بالتفالل لالكفاءة لقدرته على رفاة   

ته لكي تلبي امت اجاته لامت اجات ا خرين لمري  تهرير ا خرين لالعم  على تحسررررررررررررررين بي 
المةير لةهالة  ال غوط االجتماة   لاالنفتاح على الح اة لالرضا عن الوضع العاس، ف الط 

 (. 2019عن شعوره باإلشباب ةاديطا لصح طا لاجتماة طا لجسديطا لرلم طا  العبيدي، 
باألداء األةق  لهو بن   نفسرررررررر   ليعرف بأنه ةركب ةن المشرررررررراعر اإليجاب   ةهترن  

تتألف ةن عدة أبعاد هي البعد الوجداني   ليت ررررررررررمن ان فاض المشرررررررررراعر السررررررررررلب   لارتفاب 
المشرررررراعر اإليجاب   لالرضررررررا عن الح اة(، لالبعد الشرررررر ةرررررري  ليت ررررررمن تهب  الذات، لالنمو 

يجاب   ةع الشررررر ةررررري، للجود هدف ةن الح اة، لالتمكن البي ي، لاالسرررررتهالل  ، لالعالقات اإل
ا خرين(، لالبعد االجتماعي  يت ررمن تهب  المجتمع، لالشررعور بالنمو المجتمعي، لالمسرراهم  
المجتمل  ، لالترابء ةع المجتمع، لاالندةاو االجتماعي(، لالبعد الرلمي  ليت رررررررررمن ةااهر 

 (. 303، ت 2020التدين، لالتساةح الرلمي(.  رزق، 
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جراب ر  نحو م راتره لياهر في انردةراجره في اةتال  الفرد لمشررررررررررررررراعر إي يعرف برأنرهل 
الح اة لالدراسررررر  لتكوين عالقات إيجاب   ةع ا خرين، لالشرررررعور بالمعني للح اة، لاالسرررررتمتاب 

 (.1282، ت 2021عرفي،  باإلنجازات، ةما يحهق له الشعور بالسعادة لالرضا 
ي الذي ليت رررررح ةما سررررربق أ  االزدهار النفسررررري يعد أمد ةتغيرات علس النفس اإليجاب

يةررف الةررح  النفسرر   اإليجاب   للفرد ميث يشررير إلى ك   تسررير خبرات الح اة بشررك  جيد 
فهو ةقيأ ةن الشررررعور بالرضررررا لالعم  بشررررك  فعال في الح اة لةرادف لمسررررتويات عال   ةن 
الرفاة   ليسررررررتدل عل ه ةن خالل شررررررعور الفرد بمشرررررراعر إيجاب   لقدرته على تكوين عالقات 

    ةع ا خرين، لالشعور بمعني الح اة لةن ثس تحهيق العديد ةن اإلنجازات.اجتماة   إيجاب
 النفسرررر   للرفاة   األسرررراسرررر   ةن المكونات عال   ةسررررتويات المقدهرل   األفراد لياهر

 امت اجاتهس تلب   ليجب - الح اة في الهدفا  لالمعنى اإليجاب   لالعالق  الذاتي الهبول ةق 
 في يسرررراهموا لأ  المسررررتهب ، بشررررأ  ةتفا لين لالعالق  ليكونوا كفاءةال ةق  األسرررراسرررر   النفسرررر  
 لقا ي عاة  االزدهار أ  طول   دراسررر  ، لأظهرت(Diener et al.,2010) ا خرين رفاة  

إلى أ   Keyes (2002)لأشار  (.Keyes et al.2010  النفس   االض رابات ت ور ضد
ةن ثالث  أبعاد هي الرفاة   الوجدان   لالنفسرررر   االزدهار النفسرررري ةفهوس ةتعدد األبعاد يتكو  

 اإليجابي الوجدا  ةن االنفعال   الرفاة   تتكو   Keyes (2005) لررررررررررررررررررررررررررر لاالجتماة  . لفهطا
 في لالهدف الشرر ةرري، لالنمو الذات، قبول ةن النفسرر   الرفاة   لتتكو  . الح اة عن لالرضررا
 الرفاة   لتشررررررررررررررير. ا خرين ةع اإليجاب   لالعالقات لاالسررررررررررررررتهالل   البي ي، لاإلتها  الح اة،

ا الفرد عمررررر  ك   ررررر  إلى االجتمررررراة ررررر   لالت بيق االجتمررررراعي الهبول ةن ليتكو   اجتمررررراة رررررط
 . االجتماعي لالتكاة  االجتماعي لالتماسك االجتماة   لالمساهم  االجتماعي

  إلى االزدهار النفسرررري بأنه ةفهوس ةتعدد األبعاد يتكو  Huppert (2009)لأشررررار 
ةن ةجموع  ةن ال ةررررررررررررررا ص األسرررررررررررررراسرررررررررررررر   لهيب الوجدا  اإليجابي، لالهدف ةن الح اة، 
لاالندةاو، لةجموع  ةن ال ةرررررررررا ص اإلضرررررررررا    ةق ب تهدير الذات، لالةرررررررررمود، لالحيوي ، 
لالتفالل، لتحديد الذات، لالعالقات اإليجاب  ، لالشررررر ص الذي يتسرررررس باالزدهار النفسررررري البد 

 ساس   لثالث  ةن ال ةا ص اإلضا   .ةن أ  يتمتع بال ةا ص األ
إلى أ  االزدهار النفسرري ةفهوس ذل بعد لامد  Diener et al. (2010)لتوصرر    

يشرررررم  االمت اجات النفسررررر   لالغرض ةن الح اة لالمشرررررارك  في األنشررررر   لالتفالل لالعالقات 
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 الذي النفسرري االزدهار االجتماة   اإليجاب   لتهدير الذات لةشرراعر الكفاءة، لتوصرر  ةل اط
يعني الشعور اإليجابي لاألداء  إلى أ  االزدهار Huppert and So (2013) طوره ك  ةن

 ال ةررررا ص( 1ب  ةجاالت بقالث  تتعلق سررررمات الجيد ليركق على الحاالت النفسرررر   يت ررررمن
( 2  ،( الذات لتهردير لالمرلن  لالتفرالل لالحيوي  القبرات االنفعرالي تشررررررررررررررمر  التي  اإليجراب ر 

لالتهي س ( 3   ،(لالعالقات اإليجاب   لالمعنى لالكفاءة المشررررررررررررررارك  يشررررررررررررررم   اإليجابي اءاألد
  (.اإليجاب  ، الرضا عن الح اة اإليجابي  المشاعر

إلى أ  االزدهار يتكو  ةن  Noble & McGrath (2015)لتوصرررررررررررررر  ك  ةن 
 & Rautenbachالعالقررات لاالنرردةرراو لالغرض لاإليجرراب رر  لالنتررا أ، لتوصرررررررررررررررر  كرر  ةن 

Rothmann(2017)    إلى أ  االزدهار ةفهوس ةتعدد األبعاد يتكو  الشررررررررررررررعور أي الرفاة
االنفعال  ، لاألداء أي الرفاة   النفسرررر   لاالجتماة   ، لتتكو  الرفاة   االنفعال   ةن الوجدا  

معني اإليجابي لالرضرررا الوظ في لتتكو  الرفاة   النفسررر   ةن االسرررتهالل   لالكفاءة لالترابء لال
لالغرض لاالندةاو  المعرفي لالجسررررررررردي لاالنفعالي( لالتعلس، لالرفاة   االجتماة   تتكو  ةن 
المسررررررررررررررراهمرر  االجتمرراة رر  لالهبول االجتمرراعي لالنمو االجتمرراعي لالتكرراةرر  االجتمرراعي لالفهس 

 االجتماعي. 
إلى أ  االزدهار النفسررررررررري ةفهوس ةتعدد   ) .2018Hojabrian et al(لتوصررررررررر 

أبعاد هي اإلنجاز الفرديا الكفاءة، لالمسرراهم  االجتماة  ، لالشررعور   يتكو  ةن ثالثاألبعاد 
إلى االزدهار النفسررررررري على أنه  Mesurado et al. (2018)لأشرررررررار  بالرضررررررراا السرررررررعادة.

-Psychological well ةفهوس ةتعدد األبعاد يتكو  ةن ثالث  أبعاد هي الرفاة   النفسرررررررررر  
beingاة رر  ، لالرفرراة رر  االجتمررSocial well-being لالرفرراة رر  االنفعررال رر Emotional 

well-being . 
( إلى أ  االزدهار النفسررررررري ةفهوس ةتعدد األبعاد يتكو  2019لتوصررررررر  العبيدي   

ةن تهب  الذات، لالعالقات اإليجاب   ةع ا خرين، لاالستهالل  ، لالتمكن البي ي، لالغرض ةن 
لتهدير الذات لالتفالل، لالمسرررررراهم  في رفاة   ا خرين. الح اة، لالنمو الشرررررر ةرررررري لالكفاءة، 

( أ  االزدهار النفسرررررررررررررري ةتعدد األبعاد يتكو  ةن أر ع  أبعاد هي البعد 2020 ليري رزق 
( إلى 2021الوجداني، لالبعد االجتماعي، لالبعد الرلمي، لالبعد الش ةي، لتوص  عرفي  
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ةن خمسررررررر  أبعاد هي المشررررررراعر اإليجاب  ، أ  االزدهار النفسررررررري ةفهوس ةتعدد األبعاد يتكو  
 لاالندةاو الدراسي، لالعالقات اإليجاب  ، لةعني الح اة لالدراس ، لاإلنجازات.

لتفسرررررير االزدهار النفسررررري ةن  PERMAإلى نموذو  Seligman(2011)لأشرررررار 
 positive خالل تمتع اإلنسررررررا  ب مس ةن الةررررررفات األسرررررراسرررررر   لهي المشرررررراعر اإليجاب  

emotion ، لاالنرررردةرررراوengagementلالعالقررررات ، relationshipلالمعني في الح رررراة ، 

meaningلاإلنجرراز ، achievement ليعتبر الحرف األلل ةن كرر  كلمرر  هي مرف في ،
النموذو، ليسرراعد هذا النموذو األفراد على ت وير لتنم   ةهارات ةعر    لانفعال   لشرر ةرر   

 The ةغقي، كما اقترح ناري  الرفاة   الشررررررررررررراةل جديدة تمكنه ةن تحهيق م اة هادف  لذات 
comprehensive well-being theory   التي يسرررررررررررت دس االزدهار النفسررررررررررري كوصرررررررررررف

 Noble and McGrathللمسرررتوي المرتفع ةن الشرررعور بالرفاة   الذات  . لتوصررر  ك  ةن 
 اتلالعالق( P  اإليجاب   ميث ةن االزدهار يفسررر الذي PROSPERإلى نموذو  (2015)

 R )لالنتا أ  O )الهوة لنهاط  S )لالغرض  P ) لالمشررررررررررارك  E ) لالمرلن  R .)يت ررررررررررمن 
 إضررررافيين عنةرررررين التر وي، لالبحث اإليجابي النفس علس ةبادئ على يعتمد الذي نموذجهس،
 ال ررروء تسرررلء السرررابه  الناري  النماذو أ  مين في(. R  لالمرلن ( S  الهوة نهاطب لةتميقين

 لاإلعدادات صرررررريح في العم  بشرررررك  ت ويرها يتس لس أنها إال لالزدهار، هم ة عناصرررررر على
 التنا م  . 

-self ن رية تقرير المصددددددددديرفي ضرررررررررررررروء  االزدهار النفسددددددددديليمكن تفسررررررررررررررير 
determination theory،   ميرث تؤكرد هرذه النارير  على دلر خبرات ال فولر  اإليجراب ر

 المراهق لالرشررررررررد. لالتي تشررررررررير إلى ثالثفي شررررررررعور المراهق باالزدهار النفسرررررررري في ةرمل  
 االستهالل   امت اجات هي. الح اة عن بالرضا ل شعر لإلنسا  عاة  أساس   نفس   امت اجات

autonomy  لالعالق relatedness لالكفاءة competence  Deci & Ryan, 2000 .)
 أ  يعني لهذا. ادتهإر  على بناءط  لالتةررررررف التةررررررف يمكنه الفرد أ  تعني االسدددتقاللية ،أوالً 

 ق مه عن تعبر أ  يمكن لسررررررررررررررلوك اته الفرد تةرررررررررررررررفات أ  تؤكد االسررررررررررررررتهالل   إلى الحاج 
 ةن الرعاي  لتلهي با خرين، باالرتباط الشررررررررررررررعور إلى العالقة تشررررررررررررررير ،ذلك بعد. لاهتماةاته
 اواالندة مول الشررر ةررر   التةرررورات الترابء إلى الحاج  تؤكد. با خرين لاالهتماس ا خرين،

. اجتماعي سرررررررررررررر اق في الفرد قدرات إظهار الةفاءة تعني ،أخيًرا .المجتمع لفي ا خرين ةع
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 لأشررارت الدراسررات إلى .فعال بشررك  الفرد أدلار تفعي  تعني الكفاءة إلى الحاج  فإ  ل المق ،
ر، أكب عاة  رفاة   ذلك في بما إيجاب  ، بنتا أ القالث  األساس   االمت اجات هذه تلب   ارتباط

 ;Deci & Ryan, 2000; Kasser & Ryan, 1999)للجدا  إيجابي لتهدير ذات أعلي 
Niemiec & Ryan, 2009; Sheldon et al., 1996) كما تؤكد دراس ،Guo et al. 

على أ  إشباب االمت اجات النفس   األساس   ل طفال تسهس بدلر كبير في تمتعهس  (2021)
 ال   ةن العمر.باالزدهار النفسي في المرام  الت

 The الموارد على الحفاظ كما يمكن تفسرررررررير االزدهار النفسررررررري في ضررررررروء ناري 
conservation of resources theory ال ررررررغوط ةن يعانو   لالتي تهترح أ  األفراد 

 ألنهس نارطا. الل م  لالمادي  لالنفسرررررررررررررر   االجتماة   الموارد لفهدا  عرضررررررررررررررر  يكونو   عندةا
 لمهالة  ال رررغوط فهء ل س الموارد هذه يسرررت دةو   فإنهس ات صرررلب ،لتحدي ةواقف يواجهو  

ا للكن  ,Hobfoll) المستهبل  .  ال غوطات لمواجه  ضرلري  إضا    ةوارد الكتساب أي ط
 النفسرررر   للموارد المسررررتمر التراكس أهم   على هذه الناري  يؤكد ذلك، إلى . باإلضرررراف (2002

 ,.Hobfoll et al) النفسرررررررررر  . الةررررررررررح  لتحسررررررررررين دالموار  فهدا  ةن الفرد مماي  أج  ةن
2015) . 

ل ناءط على هذه الناري  تفترض البامقتا  أ  تعرض الفرد ل برات ال فول  اإليجاب   
التي تتسس بالمودة لاألةا  لالعالقات االجتماة   البناءة لالترابء االسري لالتفاع  االجتماعي 

ر فعال في إكسررررراب الفرد العديد ةن الموارد الةرررررحي في المجتمع الذي يل ه   ه يسرررررهس بدل 
المعر    لالشررررررر ةررررررر   لالنفسررررررر   التي تعم  على ةسررررررراعدة الفرد على ةواجه  أمداث الح اة 
 ال ررررال   بإيجاب   لكفاءة عال   لةن ثس تمتعه بمسررررتويات عال   ةن االزدهار النفسرررري ، إذا

 األمداث ةن األفراد لحماي  أسرررررررررراسرررررررررر   آل   بمقاب  الموارد المعر    لالنفسرررررررررر    أ  اكتسرررررررررراب
ةق  الم   ات المعر    اإليجاب   لكفاءة المواجه ، لذا فمن المتوقع أ  يرتبء  ال رررررررررال  ،

كرر  ةن خبرات ال فولرر  اإليجرراب رر  لالم   ررات المعر  رر  اإليجرراب رر  لكفرراء المواجهرر  بقيررادة 
 ةستويات االزدهار النفسي. 

هدف بحث عرفي  زدهار النفسدددددددديوبالنسددددددددكة للكحوث السددددددددابقة التي تناولإل اال 
( إلى التعرف على العالق  بين االزدهار النفسررررررررررري لك  ةن التسررررررررررراةح لالحكم  لدي 2021 

طالب كل   التر    جاةع  اإلسرررررررررررررركندري  لالتنبؤ باالزدهار النفسرررررررررررررري ةن خالل أبعاد ك  ةن 
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سرررري لك  التسرررراةح لالحكم ، لكذلك الكشررررف عن النموذو السررررببي للعالقات بين االزدهار النف
ا لطررالبرر  ةن طالب كل رر  466ةن التسررررررررررررررراةح لالحكمرر ، لتكونررا عينرر  البحررث ةن   ( طررالبررط

التر   ، لتس اسرررررت داس ةل اط االزدهار النفسررررري، لةل اط التسررررراةح، لةل اط الحكم  جم عهس 
ةن إعداد البامث، لأشرررارت نتا أ البحث إلى لجود عالق  إيجاب   بين االزدهار النفسررري لك  

لالحكم  كما أةكن التنبؤ باالزدهار النفسررري ةن خالل التسررراةح لالحكم  كما أ  ةن التسررراةح 
ا إيجاب طا ةن التسرررررررراةح في التنبؤ باالزدهار النفسرررررررري، كما أ  المتغيرات  الحكم  أكقر اسررررررررهاةط

ا يوضح عالق  التأثير لالتأثر المتبادل بينهس.   كونا   ما بينها نموذجط
لى نمذج  العالقات السرررررررربب   بين العواة  ( إلى التعرف ع2021لهدف بحث طه  

ال مسررر  الكبر  للشررر ةررر   لالشرررفه  بالذات لاالزدهار النفسررري لدي طالب الجاةع ، لتكونا 
( ةن طالب كل   التر    جاةع  عين شمس، لتس است داس الها م  الم تةرة 294العين  ةن  

 .Mesurado et alد للعواة  ال مسررر  الكبر  للشررر ةررر  ، لةل اط االزدهار النفسررري أعدا
ترجم  البامث، لةل اط الشررررررفه  بالذات، لتوصررررررلا نتا أ البحث إلى لجود نموذو  (2018)

 بنا ي للعالقات بين العواة  ال مس  الكبر  للش ة   لالشفه  بالذات لاالزدهار النفسي 
بحقاط للتعرف على المساندة االجتماة   المدرك  لتهدير  Li et al. (2020)لأجر  

ت كمتغير لسررررررر ء بين سررررررروء ةعاةل  األطفال لاالزدهار النفسررررررري االجتماعي لدي طالب الذا
طالبطا لطالب  ةن جاةعات الةرررررررين ترالما أعمارهس ةن  1622الجاةع ، لتكونا العين  ةن 

عاةاط، لتس اسررررررررررررررت داس ةل اط المسرررررررررررررراندة االجتماة   المدرك  لةل اط تهدير الذات  16-26
لةل اط االزدهار النفسي االجتماعي لأشارت نتا أ البحث إلى لةل اط سوء ةعاةل  األطفال 

لجود ارتباط سرررررررررررررلبي بين سررررررررررررروء ةعاةل  األطفال ل ين المسررررررررررررراندة االجتماة   لتهدير الذات 
لاالزدهار النفسرري لاالجتماعي للجود عالق  إيجاب   بين االزدهار النفسرري االجتماعي لتهدير 

 االجتماة   المدرك  المسراندة إلى أ  لتوصرلا النتا أالذات لالمسراندة االجتماة   المدرك ،  
 النفسرررررري لاالزدهار األطفال ةعاةل  سرررررروء بين العالق  في كاة  بشررررررك  توسررررررء الذات لتهدير

 تهدير تأثير ةن أقو   للمسرررررررراندة االجتماة   المدرك  المباشررررررررر لير التأثير كا . لاالجتماعي
 . الذات

النموذو البنا ي للعالقات السررربب   ( إلى الكشرررف عن 2017لهدف بحث ةةررر في 
بين االزدهار النفسرررررررري لالترامس الذاتي لال برات االنفعال   لاإليجاب   لالسررررررررلب   المسررررررررهم  في 
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ا لطرالبر  بواقع 279األداء األكراديمي لرد  طلبر  الجراةعر ، لتكونرا العينر  ةن    254( طرالبرط
جاةع  الهاهرة، لتس اسرررررت داس ةل اط طالبطا ةن طلب  كل   الدراسرررررات العل ا للتر     25طالب  ل

االزدهار النفسررررررررررررري، لةل اط الترامس الذاتي، لةل اط ال برات االنفعال   اإليجاب   لالسرررررررررررررلب   
ا بنا  طا يفسرررررررررررر  إعداد البامق ، لأشرررررررررررارت نتا أ البحث إلى أ  ةتغيرات البحث تشرررررررررررك  نموذجط

  كمتغير ةسرررررررته  لالترامس الذاتي العالقات السررررررربب   بين ال برات االنفعال   اإليجاب   لالسرررررررلب 
 لاالزدهار النفسي كمتغيرات لس    لاألداء األكاديمي كمتغير تابع لد  طلب  الجاةع .

العالق  بين االمت اجات النفسررر    عن Mesurado et al. (2016)بحث  لكشرررف
لفلبين، االسرررتهالل   لالكفاءة لالترابء( باالزدهار النفسررري لد  طالب الجاةع  في ا األسررراسررر   

إناث، لتس اسررررررررررررت داس  83ذكور لأي رررررررررررراط  93( طالبطا لطالب  بواقع 176لتكونا العين  ةن  
، لةل اط االمت اجات النفسررررر   األسررررراسررررر   (Diener et al.,2009)ةل اط االزدهار إعداد 

 لالترابء تتنبأ لاالسرررررررتهالل   الكفاءة أ  النتا أ ، كشرررررررفا(Deci and Ryan, 2000)إعداد 
 االزدهار.  على ةؤشر أف   هو الترابء كما أ  باالزدهار،

إلى التعرف على الدلر الوسرر ء لالزدهار في العالق   Uysal (2015)بحث لهدف
( 259بين المسررراندة االجتماة   لال رررعف النفسررري لدي طالب الجاةع ، لتكونا العين  ةن  

ذكور، لتس  112إناث ل 147عاةطا بواقع  28 -18ةن طالب الجاةع  ترالما أعمارهس ةن 
( لةل اط ال رررررعف النفسررررري لةل اط 2010اسرررررت داس ةل اط االزدهار إعداد دينر لآخرل   

المسرررررررررررراندة االجتماة  ، لأشررررررررررررارت نتا أ الدراسرررررررررررر  إلى لجود عالق  إيجاب   بين المسرررررررررررراندة 
االجتماة   لاالزدهار لعالق  سرررررررلب   بين ال رررررررعف النفسررررررري لكال ةن المسررررررراندة االجتماة   

كما أ  االزدهار له دلر الوسرررر ء في العالق  بين المسرررراندة االجتماة   لال ررررعف لاالزدهار، 
 النفسي 

  العالقة بني متغريات البحث:
يفترض البحرررث الحرررالي لجود عالقررر  بين خبرات ال فولررر  اإليجررراب ررر  لالم   رررات 

يهترح المعر    اإليجاب   لكفاءة المواجه  لاالزدهار النفسرررررري ةن خالل النموذو الناري الذي 
أ  الفرد يمر أثنرراء طفولترره بررالعررديررد ةن ال برات لالتجررارب اإليجرراب رر  ةع أفراد أسرررررررررررررررترره لفي 
ةدرسررته لةجتمعه المح ء به، ةما تشرربع لديه االمت اجات العاط    األسرراسرر  ، ل يكسرربه بن   
ةعر    ثابت  لدا م  لةدعم  للذات نحو نفسرررررررررره لالعالس المح ء به لةسررررررررررتهبله تتميق بالتفالل 



 م

 

 

) 43) 

 2022 إبريل ، 1ج 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

 للمخططات املعرفية اإلجيابية التأثريات املباشرة وغري املباشرة 

لالهرردرة على المغفرة الشررررررررررررررعور برراالنتمرراء االجتمرراعي لالوفرراء العرراطفي لاالعتمرراد على الررذات 
لضرررررررررربء النفس لالتوج ه الذاتي لالرعاي  الذات   لالهدرة على ت وير الذات، لةن ثس الشررررررررررعور 
بالنجاح، كما تكسرررررربه ةوارد لسررررررمات شرررررر ةرررررر   تتمق  في اإليجاب   لالمقابرة لالتحدي لالهدرة 

لمشررررررركالت لالفاعل   الذات   في ةواجه  األزةات لال رررررررغوطات، لذا فعند تعرضررررررره على م  ا
لمواقف الح اة السرررررررلب   تنشرررررررء لديه األسرررررررلح  الذات   التي اكتسررررررربها في ةرام  طفولته نت ج  
ال برات اإليجاب   التي ةر بها لةن ثس تسرررهس في قدرته على التك   لالتوافق لتحهيق الرضرررا 

لةن ثس االزدهار النفسي، لهذا يشير إلى أ  ةن لديهس ة   ات ةعر    عن الح اة لالسعادة 
إيجاب   لكفاءة المواجه  قادرل  على التعاة  ةع الشررررررردا د لالمحن لاألزةات ةن خالل إيجاد 

 ةعني إيجابي في تجار هس اليوة   لضمن الشدا د لالشك  التالي يوضح ذلكب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 لنفسينموذو االزدهار ا( 2)شكل 

 

 خبرات الطفولة اإليجابية

 المخططات المعرفية اإليجابية+ كفاءة المواجهة

 مواقف مثيرة

تنشيط للمخططات المعرفية اإليجابية وكفاءة 

 المواجهة

 االزدهار النفسي



 
 

 

 

) 44) 

 ا.م.د/ عبري دنقل             ا.م.د/هبه جابر

 2022 إبريل، 1ج، 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 تعليق على الكحوث السابقة:
إلى التعرف على العالقرررر  بين خبرات ال فولرررر  اإليجرررراب رررر   هددددفدددإل بعو الكحوث

، Wang et al ., (2021)لليرهرررا ةن المتغيرات ةقررر  الهلق لاالكت ررراب كمرررا في بحرررث 
،  لالسرعادة المدرك  2020Oge et al.,(-Gunay(لاضر رابات الشر ةر   كما في  بحث 

 حث ، ل Dogan and Yavuz(2020)لنفسررررررررررر   لالرفاة   كما في بحث ك  ةن لالمرلن  ا
)2017Dees( ل حررث ،)2020Byrne et al (’Oبحررث ، ل )2013Friedmann, ( ،

 Tomlinson et al، ل حث (2018ةحمود لالسرررررررررعادة لالرضرررررررررا عن الح اة كما في بحث 
التعرف على  إلى ) 2021Kocatürk, and Çiçek( ك  ةن بحث ، بينما هدف).2017(

، النموذو البنا ي للعالقات بين خبرات ال فول  اإليجاب  ، لتهدير الذات، لالمرلن  النفسرررررررررررررر  
إلى التعرف على الدلر الوسررررر ء لا أل المعدل للم   ات  Bowers (2015) بحث هدفل 

، لهدفا بعض البحوث إلى اإليجاب   في العالق  بين سرررررررررررررر اق الوالدين لالرضررررررررررررررا عن الح اة
على كفاءة المواجه  لعالقتها بغيرها ةن المتغيرات ةق  السررررررررررررررعادة لالرفاة   كما في التعرف 

بحث لهدف (، 2019، ل حث ك  ةن عبد الجواد وةحمد   Padhy et al. (2020)بحث 
إلى التعرف على الدلر الوسررررررر ء لكفاءة المواجه  في  Akin and Akin (2015a)ك  ةن 

 Akin and Akinبحرث كر  ةن لهردف ، ادة الرذات ر العالقر  بين ال هار  العهل ر  ل السررررررررررررررعر
(2015b)    إلى التعرف على الدلر الوسرررررررررررررر ء لكفاءة المواجه  في العالق  بين ال ها  العهل
، لهررردفرررا بعض البحوث إلى التعرف على االزدهرررار النفسرررررررررررررري لعالقتررره ببعض لاالزدهرررار

( 2021ث طه  (، لهدف بح2021المتغيرات ةق  التسرررررررررررررراةح لالحكم  كما في بحث عرفي 
إلى التعرف على نمذج  العالقات السرررربب   بين العواة  ال مسرررر  الكبر  للشرررر ةرررر   لالشررررفه  

إلى التعرف على المسررررررررررررراندة Li et al.(2020) بالذات لاالزدهار النفسررررررررررررري، لهدف بحث 
االجتماة   المدرك  لتهدير الذات كمتغير لسرر ء بين سرروء ةعاةل  األطفال لاالزدهار النفسرري 

بينما هدف الكحث الحالي إلى التعرف على التأثيرات المكاشدددرة و ير المكاشدددرة اعي، االجتم
للمخططات المعرفية اإليجابية وكفاءة المواجهة في العالقة بي  خبرات الطفولة اإليجابية 

لاختلفا البحوث السررررابه  في األدلات المسررررت دة  لل اط المتغيرات لفهطا واالزدهار النفسدددي، 
يث لس تجد البامقتا  في مدلد علمهما ةل اط ل برات ال فول  اإليجاب   لهدف ك  بحث م

مقيدداس خبرات الطفولددة اإليجددابيددة إعددداد الكدداحثتي ،  في البي  رر  العر  رر  لررذا تس اسررررررررررررررت ررداس
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 للمخططات املعرفية اإلجيابية التأثريات املباشرة وغري املباشرة 

ومقياس كفاءة المواجهة إعداد الكاحثتي ، ومقياس المخططات المعرفية اإليجابية إعداد 
Louis et al. (2018) احثتي ، ومقياس االزدهار النفسي إعدادترجمة الكSoleimani 

et al. (2015)   . على عينة  لتس التركيق في عرض البحوث السررررررررررررررابه ترجمة الكاحثتي
 عينة الكحث.بما يتناسب ةع طالب الجامعة 

بحث واختلفإل نتائج الكحوث السدددددابقة وفًقا لهدف كل بحث، حيث أشدددددارت نتائج 
Padhy et al. (2020) عالقرر  بين كفرراءة المواجهرر  لالرفرراة رر  كمررا أ  كفرراءة  إلى لجود

( 2019 المواجه  ةن المنب ات بالرفاة  . لأشررررررررررررارت نتا أ بحث ك  ةن عبد الجواد وةحمد 
إلى لجود عالق  ارتباط   ةوجب  بين كفاءة المواجه  لالرفاة   النفسررررررر  ، كما أنه يمكن التنبؤ 

 .Tomlinson et alأشررررررررررارت نتا أ بحث ل . بالرفاة   النفسرررررررررر   ةن خالل كفاءة المواجه 
للرفاة  ، لهما السررررررررررررررعادة  لةؤشرررررررررررررررينالم   ات اإليجاب    لجود عالق  بينإلى  (2017)

( إلى لجود عالق  بين الم   ات 2018 ةحمود  بحث أشرررررارت نتا أل ، لالرضرررررا عن الح اة
أشرررررررارت ل  ن الح اة.النجاح( لالرضرررررررا ع -الل م  -التفالل – فاعل   الذات اإليجاب   المعر    

إلى لجود عالقرر  بين خبرات ال فولرر  اإليجرراب رر   2019et al., ( Crandall(بحررث  نتررا أ
ل ين ة رجات الةررررررررررررررح  المعر    لالنفسرررررررررررررر   لاالجتماة  ، ميث لجدت عالق  إيجاب   بين 
خبرات ال فولرر  اإليجرراب رر  لاالةتنررا  لةركق ال رررررررررررررربء الررداخلي لالوظررا ف التنفيررذيرر  لالمغفرة 

أ  كفاءة  إلى Akin and Akin (2015b)لأشررررررررررررررارت بحث ك  ةن  هارب األسررررررررررررررري.لالت
بشررك  إيجابي. كما أ  كفاءة المواجه  ةتغير لسرر ء في العالق  بين  باالزدهارالمواجه  تتنبأ 
أ  كفاءة  إلى Akin and Akin (2015a)بحث  لأشررررررررارت نتا أ، لاالزدهارال ها  العهل   

ات   بشرررررررررررك  إيجابي. كما أ  كفاءة المواجه  ةتغير لسررررررررررر ء في المواجه  تتنبأ بالسرررررررررررعادة الذ
إلى  Bowers (2015) أشررررررررررارت نتا أ بحثالعالق  بين ال ها  العهل   لالسررررررررررعادة الذات  . ل 

 .التوسء الجق ي للم   ات اإليجاب   في العالق  بين الس اق الوالدي لالرضا عن الح اة
 فروض البحث:

لد  أفراد عين  البحث ةن  باالزدهار النفسرررررريفي التنبؤ  خبرات ال فول  اإليجاب  تسررررررهس  .1
 .طالب الجاةع 

لد  أفراد عين  البحث ةن طالب  باالزدهار النفسررررررررررريفي التنبؤ  كفاءة المواجه تسرررررررررررهس  .2
 .الجاةع 
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لد  أفراد عين  البحث  باالزدهار النفسررريفي التنبؤ  الم   ات المعر    االيجاب  تسرررهس  .3
 .ةن طالب الجاةع 

في  لاالزدهار النفسرررررررررري خبرات ال فول  اإليجاب  ذو بنا ي يفسررررررررررر العالق  بين يوجد نمو  .4
كعاة  لسرررررررررررررر ء لد  أفراد عين  البحث ةن طالب  الم   ات المعر    اإليجاب  لجود 

 .الجاةع 
في  لاالزدهار النفسرررررررررري خبرات ال فول  اإليجاب  يوجد نموذو بنا ي يفسررررررررررر العالق  بين  .5

 .لس ء لد  أفراد عين  البحث ةن طالب الجاةع كعاة   كفاءة المواجه لجود 
في  لاالزدهار النفسرررررررررري خبرات ال فول  اإليجاب  يوجد نموذو بنا ي يفسررررررررررر العالق  بين  .6

لد  أفراد عين   لسرررررررررررررر    كعواة  الم   ات المعر    اإليجاب   لكفاءة المواجه لجود 
 .البحث ةن طالب الجاةع 

 إجراءات البحث:
ارتباطي تنبؤي( لتحهيق أهداف  المنهأ الوصررررررررررررررفي  البحث الحالياسررررررررررررررت داس منهج الكحث: 

البحث للكشرررررف عن التأثيرات المباشررررررة للير المباشررررررة للم   ات المعر    اإليجاب   لكفاءة 
 في العالق  بين تجارب ال فول  اإليجاب   لاالزدهار النفسي. المواجه 

تكونا عين  البحث تطالعية: : عينة اسدددددددتكونا عين  البحث ةن عينتين هماعينة الكحث: 
( طالبطا لطالب  ةن طالب كل   التر   ، لذلك لحسررررراب ال ةرررررا ص 250االسرررررت الة   ةن  

( عاةطا، لانحراف ةل اري قدره 19.63 السررررررررررر كوةتري  ألدلات البحث، بمتوسرررررررررررء عمري قدره 
( طالباط لطالب  ةن طالب كل   320تكونا عين  البحث ةن   عينة أسدددددداسددددددية:(، ل1.17 
 (.1.28 ( عاةطا، لانحراف ةل اري قدره 19.87 لتر   ، بمتوسء عمري قدره ا

 أدوات البحث:
 إعداد الكاحثتي  (1)مقياس خبرات الطفولة اإليجابية -1

تس الرجوب إلى عدة ةةررررررررررادر ةنها ةل اط خبرات ال فول  المفيدة مصدددددددادر إعداد المقياس: 
فول  اإليجاب   لالسررلب   إعداد  قدلس، ، لةل اط خبرات ال Narayan et al. (2018) إعداد

، ةل اط الدفء Bethell et al. (2019)(، لةل اط خبرات ال فول  اإليجاب   إعداد 2012

                                                           

 (1ةلحق   )1( 
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) 47) 

 2022 إبريل ، 1ج 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

 للمخططات املعرفية اإلجيابية التأثريات املباشرة وغري املباشرة 

، ل عض البحوث التي تناللا خبرات ال فول  Raudino et al. (2012)) الوالدي إعداد
 ;Craig et al., 2021; Daines et al., 2021; Geng et al., 2012) اإليجاب  

Zhang et al., 2021. 
تس إعرررداد المل ررراط الحرررالي خبرات ال فولررر  اإليجررراب ررر  نارا لعررردس مبررات إعددداد المقيدداس: 

شررمول   المهاي س المتام  للعناصررر المتعددة لل برات اإليجاب   في البي   العر   ، لر ما يرجع 
لخاص  المةري  البي    ذلك الختالف نمء األسرة لظرلف التنش  ، ميث تعد األسرة العر   

فترة طول   قد تكو  أطول ةن البي ات األخر ، لذلك اتةررررررررفا بعض التي يل ه فيها ال ف  
 Bethell et al. (2019)المهاي س األجنب   بالمحدلدي  في عرض ال برات، ةق  ةل اط 

طوي  جداط لال يتفق ( 2012 قدلس . كما أ  ةل اط Narayan et al. (2018)ةل اط ل 
 حتواه ةع أهداف البحث الحالي. ةع ة

تس بناء المل اط في صررررررررررررررورته األلل   بناء على ال برات اإليجاب   التي وصددددددددد: المقياس: 
يتعرض لها الفرد في ةرمل  ال فول  لتت رررررررررمن األسررررررررررة لالمدرسررررررررر  لالمجتمع، ميث تشرررررررررير 

طفولته إلى ةجموع  ةن المواقف اإليجاب   التي تعرض لها الفرد خالل  الخبرات األسدددددددددرية
سرراهما في تكوين شرر ةرريته لتحهيق نمو سرروي تتمق  في العالقات األسررري  الجيدة ، لتوفر 
دعس أسرررررررررري جيد، لالدفء الوالدي، لةشرررررررررارك  األب لعالقات إيجاب   ةع الوالدين، لتشرررررررررير 

إلى ةجموع  ةن المواقف اإليجاب   التي ةر بها الفرد خالل طفولته في  الخبرات المدرسددددددددية
ما في تكوين شرررررر ةرررررر   إيجاب   تتمتع بمااهر الةررررررح  النفسرررررر   تتمق  في المدرسرررررر  سرررررراه

الخبرات االندةاو المدرسرررررررررررررري، لدعس األقرا  ، لالعالقات اإليجاب   ةع المعلمين، لتشررررررررررررررير 
إلى المواقف اإليجاب   التي ةر بها الفرد في طفولته لأسررها في ت ب ع شرر ةرريته  المجتمعية

أنعكس علي قدرته على تحهيق تفاع  اجتماعي جيد،  ب ابع اجتماعي فعال داخ  المجتمع 
لتتمقررر  في لجود جيرا  جيررردين ةتفررراعلين، لجود أصرررررررررررررررردقررراء اجتمررراعيين جيررردين ةتفررراعلين 

ةبارة  54لالمشارك  في األنش   المجتمل  ، لالتمتع برلابء اجتماة   إيجاب  .  لتس ص ال  
 .تدلر مول ال برات اإليجاب   في ال فول 

ةن أع اء  7(، لتس عرض المل اط على 5-1فهاط لتدرو خماسي  لتس تةح حه ل 
هي   التدريس في ةجال الةررررررح  النفسرررررر   ألبداء آرا هس مول ةناسررررررب  اللبارات لتس تعدي  ةا 

( طالبطا لطالب  ةن طالب 250أقره المحكمو ، ثس تس ت بيق المل اط على عين  ةكون  ةن  
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 ا.م.د/ عبري دنقل             ا.م.د/هبه جابر

 2022 إبريل، 1ج، 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

للمل اط في البحث الحالي لالتي كانا على  الخصدددائل السددديكومتريةكل   التر    لحسررررراب 
 النحو التاليب

تس مسرررررراب الةرررررردق عن طريق التحلي  العاةلي صددددد  التحليل العاملي االسددددتةشددددافي: -1
، لتس principal componentsللبارات المل اط ب ريه  المكونات األسررراسررر    االسرررتكشرررافي

لاعتبر التشبع  Kaiser ل كايقر Promaxتدلير المحالر تدليراط ةا الط ب ريه    البرلةاكس  
( فرررأكقر لفهررراط لمحرررك جيلفورد ، لكرررانرررا نسرررررررررررررربررر  التبررراين اإلجمرررال ررر  0.3المال س الرررذي يبلغ  

( يوضح العواة  لالتباين لالجذر الكاةن ال ات بك  عاة ، لنسب  1لالجدلل   58.281%
 .على العاة  التشبع لالشيوب لك  ةبارة
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 للمخططات املعرفية اإلجيابية التأثريات املباشرة وغري املباشرة 

( بأ  ةبارات المل اط تشرررررررررررررربعا على ثالث  عواة  1يت ررررررررررررررح ةن خالل الجدلل   
، 46، 9عد مذف أر ع ةبارات هي ( ةن التباين الكلي ب%58.281فسررررت ةجتمع  موالي  

 50، لأصبح المل اط يتكو  ةن 0.3ميث كانا نسب  الشيوب لالتشبعات أق  ةن  51، 50
 21ةبارة ةوزع  على ثالث عواة . تس تسررررررررم   العاة  األلل ال برات األسررررررررري  ليتكو  ةن 

 17و  ، لالعاة  القاني تس تسرررررررررررررميته ال برات المدرسررررررررررررر   يتك21-1ةبارة هي اللبارات ةن 
، لالعاة  القالث تس تسرررميته ال برات المجتمل   ليتكو  ةن 38 -22ةبارة هي اللبارات ةن 

 . 50 -39ةبارة هي اللبارات ةن  12
تس مسررررررررراب التحلي  العاةلي التوكيدي للمل اط على صددددددد  التحليل العاملي التوكيدي:  -2

ل اسررررررررررررررت ررداس برنرراةأ ( طررالبرراط لطررالبرر ، ةن خال250عينرر  ةن طالب الجرراةعرر  ةكونرر  ةن  
Amos (25)   باسرررررررررررت داس طريهMaximum Likelihood  لقد مهق النموذو الموضرررررررررررح

 ( يوضح النموذو المهترح للمل اطب 3بالشك  التالي أف   جودة ة ابه  للب انات، لالشك   
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 ا.م.د/ عبري دنقل             ا.م.د/هبه جابر

 2022 إبريل، 1ج، 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 
 نموذو التحلي  العاةلي التوكيدي لمل اط خبرات ال فول  اإليجاب  ( 3)شكل 
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 للمخططات املعرفية اإلجيابية التأثريات املباشرة وغري املباشرة 

χ

       
ذو قد ماي بجودة ة ابه  يت ررررررررررررح ةن خالل نتا أ التحلي  العاةلي التوكيدي أ  النمو      

 ةهبول  ميث لقعا ةعاس المؤشرات في المدي المقالي.
 الثكات المركب والصد  التقاربي والتمايزي:-3

إلى االتسررررررراق الداخلي للمل اط، Composite Reliabilityيشرررررررير القبات المركب 
رب إلى تها Convergent Validityليشررير الةرردق التهار ي  0.7ليجب أ  يكو  أكبر ةن 

، ليشير 0.5ليجب أ  يقيد عن  (AVE)ةكونات المل اط، ليهاط ةن خالل ةتوسء التباين 
إلى اختالف اللبارات التي تل س ك  بعد عن Discriminant Validityالةررررررررررررردق التمايقي 

البعد األخر ليهاط بالجذر التر  عي لمتوسء التباين ليجب أ  يكو  الجذر التر  عي لمتوسء 
أكبر ةن ارتباطه باألبعاد األخر ، لفها لمحك فورن  الركر. لالجدلل التالي التباين لك  بعد 

 يوضح القبات المركب لالةدق التهار ي لالتمايقي لمل اط خبرات ال فول  اإليجاب  .
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 ا.م.د/ عبري دنقل             ا.م.د/هبه جابر

 2022 إبريل، 1ج، 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

ق س القبات المركب ألبعاد المل اط فكانا جم ع الل س أكبر ةن ( ارتفاب 3 ي ررح ةن الجدلل 
، لكانا ق س الةرردق التمايقي التي تهاط 0.5، كما كانا ق س الةرردق التهار ي أكبر ةن 0.7

بالجذر التر  عي لمتوسرررررررء التباين المسرررررررت رو لك  بعد أكبر ةن ارتباطه باألبعاد األخر  ةما 
 ين.يشير بتمتع المل اط بةدق لثبات جيد

 (glb)الثكات: تم حساب الثكات م  خالل معامالت الفا وأوميجا وجتماط وأكبر حد أدني

ω

α

λ

λ

ق س القبات بال رق الم تلف  الفا لالة جا لجتما  لأكبر  ب( ارتفا4يت ح ةن الجدلل  
، ةمررا يشررررررررررررررير إلى تمتع المل رراط برردرجرر  0.7دني، ميررث جرراءت جم ع الل س أكبر ةن مررد أ

 ةرتفع  ةن القبات في البحث الحالي.
تكو  المل اط في صررررررررورته النها    ةن ثالث  أبعاد البعد األلل الصدددددورة النهائية للمقياس: 

هو ال برات  ، لالبعد القاني21 – 1ةبارة ةن اللبارة  21هو ال برات األسررررررررررررررري  يتكو  ةن 
، لالبعد القالث هو ال برات المجتمل   38 -22ةبارة ةن اللبارة  17المدرسرررررررررررر   يتكو  ةن 
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 2022 إبريل ، 1ج 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

 للمخططات املعرفية اإلجيابية التأثريات املباشرة وغري املباشرة 

(، لتشير 5-1لتس التةح ح لفق تدرو خماسي   50 -39ةباره ةن اللبارة  12يتكو  ةن 
 الدرج  المرتفع  إلى تمتع الفرد ب برات طفول  إيجاب  .

 كاحثتي  إعداد ال  (2)مقياس كفاءة المواجهة 
ةل اط كفاءة المواجه  إعداد ك   تس الرجوب إلى عدة ةةررررادر ةنهامصدددادر إعداد المقياس: 
 Schroder)(، لةل رراط كفرراءة المواجهرر  إعررداد كرر  ةن 2019ةن عبررد الجواد، وةحمررد  

and Ollis, (2013)   ل عض 2009، لةل ررررراط كفررررراءة المواجهررررر  ترجمررررر  أبو لقالررررر ،)
؛ 2019الجبه ، لالبهنسررررري، ) التي اهتما بدراسررررر  كفاءة المواجه الدراسرررررات لاألطر الناري  

 Cappa et al., 2011; Moreland and؛ 2020  االنةرررررررررررررررررراري، 2015كفررررافي، 
Dumas, 2008; Padhy et al., 2020). 

تس بناء المل اط في صرررررررررررورته األلل   بناء على تمتع الفرد بمجموع  ةن وصددددددد: المقياس: 
ال ةا ص التي تمكنه ةن المواجه  اإليجاب   ل غوط لةشكالت الح اة لالهدرة على  تحهيق 
التواز  لالتك   أثناء التعرض ل غوط الح اة لقدرته على ةهالة  الفش  لالتعافي السريع ةن 

لالتي تشررررررير إلى  الفعالية الذاتيةةن ةواقف الح اة لأزةاتها، ةق  ا ثار السررررررلب   لاالسررررررتفادة 
ةعتهرردات الفرد بهرردرترره على النجرراح في ةواجهرر  لةهررالةرر  أزةررات الح رراة ةن خالل مرر  ةررا 

تعني التفكير ب ريه  تفالل   تمكن الفرد  واإليجابيةيعترضررررره ةن ةشررررركالت لاالسرررررتفادة ةنها، 
الشررررردا د التي يتعرض لها ةما ينعكس عل ه بحال  ةن ةن إيجاد ملول للمشررررركالت لاألزةات ل 

تعني التةررررررررم س لالعقيم  لتحهيق  والمثابرةالقه  لتوقع النجاح لةشرررررررراعر الرضررررررررا لالسررررررررعادة. 
الهدف لالتغلب على الةررعو ات لانتهال الفرد ةن نجاح إلى نجاح لالشررعور بالحيوي  لالنشرراط 

ةبارة، لتس تةح حه لفهاط لتدرو  18ةهما صادف ةن علبات لةواقف ةحب  .  لتس ص ال  
ةن أع ررررررررراء هي   التدريس في ةجال الةرررررررررح   7(، لتس عرض المل اط على 4-1ر اعي  

النفسرررررررررررررر   ألبداء آرا هس مول ةناسررررررررررررررب  اللبارات لتس تعدي  ةا أقره المحكمين، ثس تس ت بيق 
 الخصدددددددائل السددددددديكومترية( طالب  لطالب  لحسرررررررررراب 100المل اط على عين  تتكو  ةن  

 للمل اط في البحث الحالي لالتي كانا على النحو التاليب

                                                           

 (2ةلحق   )2( 



 
 

 

 

) 54) 

 ا.م.د/ عبري دنقل             ا.م.د/هبه جابر

 2022 إبريل، 1ج، 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

ب تس مسرررررراب الةرررررردق عن طريق التحلي  العاةلي االسددددتةشددددافي صددددد  التحليل العاملي-1
، لتس principal componentsللبارات المل اط ب ريه  المكونات األسررراسررر    االسرررتكشرررافي

لاعتبر  Kaiser ل كررايقر varimaxترردلير المحررالر ترردليراط ةتعرراةررداط ب ريهرر    الفرراريمكس  
( فأكقر لفهاط لمحك جيلفورد ، لكانا نسرررررررب  التباين اإلجمال   0.3التشررررررربع المال س الذي يبلغ  

( يوضرررح العواة  لالتباين لالجذر الكاةن ال ات بك  عاة  لنسرررب  5لالجدلل   55.220%
 التشبع لالشيوب لك  ةبارة.

( بأ  ةبارات المل اط تشبعا على ثالث  عواة  فسرت ةجتمع  5يت ح ةن خالل الجدلل  
( ةن التباين الكلي بعد مذف ةبارتين ميث كانا نسرررررب  الشررررر ع أق  ةن %55.220موالي  

ةبارة ةوزع  على ثالث  أبعاد البعد األلل يتكو  ةن  16، لأصرررررررررربح المل اط يتكو  ةن 0.4
تس تسرررررررررررميته الفعال   الذات  ، لالبعد القاني يتكو   16-15-14-12-8-6 -1اللبارات رقس 

تس تسرررررررررررميته اإليجاب  ، لالبعد القالث يتكو  ةن أر ع  7-5-4-3 -2ةن خمس ةبارات رقس 
 تس تسميته المقابرة. 13-11 -10 - 9ةبارات هي 

ب تس مسررررراب التحلي  العاةلي التوكيدي للمل اط كفاءة المواجه  تحليل العاملي التوكيديال-2
 Amos (25)( طالب  لطالب ، ةن خالل اسررررررررررررررت داس برناةأ 100على عين  ةكون  ةن  
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 2022 إبريل ، 1ج 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

 للمخططات املعرفية اإلجيابية التأثريات املباشرة وغري املباشرة 

، لقد مهق النموذو الموضررررررررح بالشررررررررك  التالي Maximum Likelihoodباسررررررررت داس طريه  
 أف   جودة ة ابه  للب اناتب

 
 نموذو التحلي  العاةلي التوكيدي لمل اط كفاءة المواجه ( 4)شكل 

 (6 لقد مهق النموذو جودة ة ابه  ةهبول  كما يت ح ةن خالل جدلل 

χ

χ
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 ا.م.د/ عبري دنقل             ا.م.د/هبه جابر

 2022 إبريل، 1ج، 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

بجودة ة ابه  ةهبول  يت ررررح ةن خالل نتا أ التحلي  العاةلي التوكيدي أ  النموذو قد ماي 
 ميث لقعا ةعاس المؤشرات في المدي المقالي.

 الثكات المركب والصد  التقاربي:-3
ليشررررير  0.7يشررررير القبات المركب إلى االتسرررراق الداخلي للمل اط، ليجب أ  يكو  أكبر ةن 

 (AVE)الةرررررررررررردق التهار ي إلى تهارب ةكونات المل اط، ليهاط ةن خالل ةتوسررررررررررررء التباين 
( يوضررررررررررررررح القبات المركب 7، لفها لمحك فورن  الركر. لالجدلل  0.5يقيد عن ليجب أ  

 لالةدق التهار ي لمل اط كفاءة المواجه .

، كما كانا ق س 0.7( ارتفاب ق س القبات المركب للمل اط أكبر ةن 7 ي ررررررررررررررح ةن الجدلل 
 0.5الةدق التهار ي أكبر ةن 

 الثكات: تم حسددددددددداب الثكات م  خالل معامالت الفا وأوميجا وجتماط وأكبر حد أدني -4
(Glb) 

ωαλλ

ةما يشرررررررررير إلى تمتع المل اط  0.7أ  ق س القبات ةرتفع  أكبر ةن ( 8 يت رررررررررح ةن الجدلل 
 بنسب  ثبات عال   ةما يجعله ةناسب للبحث الحالي.

ةبارة ةوزع  على ثالث  أبعاد  16ب تكو  المل اط الحالي ةن الصدددددددددورة النهائية للمقياس
رة، تس تةررررررررررررررح حه اإليجاب  ، لالمقابل تل س كفاءة المواجه  لد  الفرد لهي الفعال   الذات  ، 

-14-12-8-6-1(، البعد األللب الفعال   الذات   يتكو  ةن اللبارات 4-1 بشرررررك  ر اعي 



 م

 

 

) 57) 

 2022 إبريل ، 1ج 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

 للمخططات املعرفية اإلجيابية التأثريات املباشرة وغري املباشرة 

، لالبعرررد 7-5-4-3 -2، لالبعرررد القررراني اإليجررراب ررر  يتكو  ةن خمس ةبرررارات هي15-16
الدرج  المرتفع  على  ر. لتشررررررررررري13-11-10-9القالث المقابرة يتكو  ةن أر ع ةبارات هي 

 تع الفرد بمستوي ةرتفع ةن كفاءة المواجه .المل اط إلى تم
 Louis et al. (2018)مقياس المخططات المعرفية اإليجابية النسددخة المختصددرة إعداد 

 (3)ترجمة: الكاحثتاط 
ا على ناريرر   يهرردف هررذا المل رراط إلى ق رراط الم   ررات المعر  رر  اإليجرراب رر  اعتمررادط

ي لعلى لرار ةل اط الم   ات المعر    العالو بالم   ات لعلس النفس الكلين كي اإليجاب
يتكو    Louise et al (2018)،  لأعداه Young (1999)الالتك     المبكرة الذي أعدها 

ا هي ب الوفرراء العرراطفي، لالنجرراح،  14ةبررارة ةوزعرر  على  56ةن  ا إيجرراب ررط ا ةعر  ررط ة   ررط
 االتفالل، لالتعاطف ةع االنتماء االجتماعي، لاالنفتاح العاطفي،  لأساس ات الةح  لالسالة

الذاتا الغفرا ، ضرررربء النفس الةررررحي، لالحدلد الةررررح   ات وير الذات، االعتماد الةررررحي 
على الذات، لالتعلق المستهر، التعاطف، الرعاي  الذات  ، لالتوقعات الواقل  ، لالتوج ه الذاتي، 

(، لتس  6-1ا  إلى يةفني تماةط  –ليتس تةح حه لفهطا لتدرو سداسي ةن لير صح ح تماةطا 
ت ب هه على عينات ة تلف  في الفلبين ل أةريكا ل الهند لةاليقيا لمسرررررررررراب الةرررررررررردق لالقبات 

( كما تس مسرررررررررررررراب الةرررررررررررررردق ةن خالل 0.93 -0.76ميث ترالما ةعاةالت القبات بين  
ةبارة، لتس مسرررررراب صرررررردق المحك ةن خالل  56التحلي  العاةلي التوكيدي الذي أسررررررفر عن 

باط بين الم   ات اإليجاب   لةل اط الم   ات المعر    الالتك     مسرررررررررررررراب ةعاة  االرت
المبكرة لالتي أشررارت إلى ارتباط سررلبي للمل اط لارتباط إيجابي ةع ةل اط الرفاة   اإليجاب   

تس ترجم  المل اط لعرضه على ةجموع  ةن لةل اط الفكاه  لاالةتنا ، لفي البحث الحالي 
تس مسرررررررررررررراب ح  النفسرررررررررررررر   لتس تعدي  ةا أقره المحكمو ، ل المحكمين في علس النفس لالةرررررررررررررر

 ال ةا ص الس كوةتري  للمل اط ةن خالل ب
عاملي التوكيدي-1 يل ال ب تس مسررررررررررررررراب التحليرر  العرراةلي التوكيرردي للمل رراط صددددددددددد  التحل

ا لطرررالبررر ، ةن خالل 250الم   رررات المعر  ررر  اإليجررراب ررر  على عينررر  ةكونررر  ةن   ( طرررالبرررط
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) 58) 

 ا.م.د/ عبري دنقل             ا.م.د/هبه جابر

 2022 إبريل، 1ج، 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

لقد مهق  Maximum Likelihoodباسررررررررررررررت داس طريه   Amos (25)اسررررررررررررررت داس برناةأ 
 النموذو الموضح بالشك  التالي أف   جودة ة ابه  للب اناتب

 
 نموذو التحلي  العاةلي التوكيدي لمل اط الم   ات المعر    اإليجاب   (5)شكل 

 
 (9 لقد مهق النموذو جودة ة ابه  ةهبول  كما يت ح ةن خالل جدلل 

χ

لنموذو قد ماي بجودة ة ابه  ةهبول  يت ررررح ةن خالل نتا أ التحلي  العاةلي التوكيدي أ  ا
 ميث لقعا ةعاس المؤشرات في المدي المقالي.

 الثكات المركب والصد  التقاربي:-2
 0.7يشير القبات المركب إلى االتساق الداخلي للمل اط، ليجب أ  يكو  أكبر ةن 

ليشرررررررررررير الةررررررررررردق التهار ي إلى تهارب ةكونات المل اط، ليهاط ةن خالل ةتوسرررررررررررء التباين 
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) 59) 

 2022 إبريل ، 1ج 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

 للمخططات املعرفية اإلجيابية التأثريات املباشرة وغري املباشرة 

(AVE)  لفها لمحك فورن  الركر. لالجدلل التالي يوضررررررررررررح القبات 0.5ليجب أ  يقيد عن ،
 المركب لالةدق التهار ي لمل اط الم   ات المعر    اإليجاب  .

، كما 0.7( ارتفاب ق س القبات المركب للمل اط أكبر ةن 10 يت ررررررررررررح ةن الجدلل 
 0.5كانا ق س الةدق التهار ي أكبر ةن 

 (glb)الثكات: تم حساب الثكات م  خالل معامالت الفا وأوميجا وجتماط وأكبر حد أدني-3

ωαλλ

ةما يشرررررير إلى تمتع المل اط  0.7( أ  ق س القبات ةرتفع  أكبر ةن 11 يت رررررح ةن الجدلل 
 بنسب  ثبات عال   ةما يجعله ةناسب للبحث الحالي.

ةبارة هي نفسررها ةبارات المل اط  56ل اط الحالي ةن ب تكو  المالصورة النهائية للمقياس
ا للم   ررات المعر  رر  اإليجرراب رر ، ةوزعرر  على أر ع  14المسررررررررررررررت رردس ةوزعرر  على  ة   ررط

لتوزب اللبارات على الم   ات كالتالي ب (.5-1ةجاالت، تس تةررررررررررح حها بتدرو خماسرررررررررري 
لالسررررالة  ا التفالل  (، لأسرررراسرررر ات الةررررح 4(، لالتعاطف  5(، لالنجاح  5الوفاء العاطفي  

(، لالحدلد الةررررررررح   3  الغفرا  ا(، لالتعاطف ةع الذات4(، لاالنفتاح العاطفي لالعفوي   5 
(، لضرررربء النفس الةررررحي ا االن ررررباط الذاتي 5(، لاالنتماء االجتماعي  3ت وير الذات   ا
رعاي  الذات   (، لاالهتماس بالذات الةرررررررررح   ا ال4(، لالتوج ه الذاتي  4(،لتوقعات لاقل    4 
 .(3(، لاالعتماد على الذات الةحي ا الكفاءة  4(، التعلق المستهر  3 



 
 

 

 

) 60) 

 ا.م.د/ عبري دنقل             ا.م.د/هبه جابر

 2022 إبريل، 1ج، 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 ترجمة الكاحثتاط ) 2015Soleimani et al(  (4)مقياس االزدهار النفسي إعداد 
ا على نموذو  ةبارة  28لالزدهار النفسررررررررري ليتكو  ةن  Seligmanتس إعداد المل اط اعتمادط
، positive emotionsالرررمشررررررررررررررررررررراعرررر اإليرررجرررررررابررر ررررررر  ةررروزعررررررر  عرررلرررى أر رررعررررررر  أبرررعررررررراد هررري

، لتررس achievements، لاالنررجرررررررازrelationships، لالررمررعررنرريrelationshipsلالررعررالقرررررررات
 ةوافق لير ، قليالط  ةوافق ، جق  طا ةوافق ، تماةطا تةح ح المل اط لفها لتدرو سداسي  ةوافق

ا، ةوافق لير ، قليالط  ا( ةن   ةوافق لير جق  ررط ت بيق المل رراط على عينرر  لتس  ، (1-6تمرراةررط
للمل اط، لتس مسررراب صررردق المل اط   ةن طالب الجاةع  لحسررراب ال ةرررا ص السررر كوةتري

ةن خالل صررررررردق التحلي  العاةلي االسرررررررتكشرررررررافي لالتوكيدي لالذي أشرررررررار إلى تمتع المل اط 
بةررررررررررردق جيد لصررررررررررردق المحك ةع ةل اط االزدهار ميث أشرررررررررررارت النتا أ إلى لجود ارتباط 

بعررراد المل ررراط لالررردرجررر  الكل ررر  ةع ةل ررراط دينر لالزدهرررار ترالمرررا ةعررراةالت إيجرررابي بين أ
(، لةل اط االكت اب ميث أشرررررررررارت النتا أ إلى لجود ارتباط 0.919 -0.676االرتباط بين  

سرررررلبي بين أبعاد المل اط لالدرج  الكل   ةع ةل اط ب ك لالكت اب ترالما ةعاةالت االرتباط 
تع المل اط باتسررررررررررررراق داخلي جيد ةن خالل ارتباط االبعاد (، كما تم0.740 – 0.381بين  

ةع بع ررررررررررررررها البعض لارتباط األبعاد بالدرج  الكل   للمل اط، كما تمتع المل اط بقبات جيد 
تس ترجمر   (، لفي البحرث الحرالي0.91 -0.83ميرث ترالمرا ق س الفرا ألبعراد المل راط بين  

النفس لالةررح  النفسرر   لتس تعدي  ةا المل اط لعرضرره على ةجموع  ةن المحكمين في علس 
 للمل اط ةن خاللب   تس مساب ال ةا ص الس كوةتري أقره المحكمو ، ل

ب تس مسرراب التحلي  العاةلي التوكيدي للمل اط االزدهار صد  التحليل العاملي التوكيدي-1
 Amos( طالبطا لطالب ، ةن خالل اسرررررررررررت داس برناةأ 250النفسررررررررررري على عين  ةكون  ةن  

لقد مهق النموذو الموضح بالشك  التالي  Maximum Likelihoodباست داس طريه   (25)
 أف   جودة ة ابه  للب اناتب
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) 61) 

 2022 إبريل ، 1ج 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

 للمخططات املعرفية اإلجيابية التأثريات املباشرة وغري املباشرة 

 
 نموذو التحلي  العاةلي التوكيدي لمل اط االزدهار النفسي( 6)شكل 

 (12 لقد مهق النموذو جودة ة ابه  ةهبول  كما يت ح ةن خالل جدلل 

χ

ي التوكيدي أ  النموذو قد ماي بجودة ة ابه  يت ح ةن خالل نتا أ التحلي  العاةل
 ةهبول  ميث لقعا ةعاس المؤشرات في المدي المقالي.



 
 

 

 

) 62) 

 ا.م.د/ عبري دنقل             ا.م.د/هبه جابر

 2022 إبريل، 1ج، 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 الثكات المركب والصد  التقاربي:-2
 0.7يشررررير القبات المركب إلى االتسرررراق الداخلي للمل اط، ليجب أ  يكو  أكبر ةن 

ةتوسرررررررررررء التباين  ليشرررررررررررير الةررررررررررردق التهار ي إلى تهارب ةكونات المل اط، ليهاط ةن خالل
(AVE)  لفها لمحك فورن  الركر. لالجدلل التالي يوضررررررررررررح القبات 0.5ليجب أ  يقيد عن ،

 المركب لالةدق التهار ي لمل اط االزدهار النفسي.

، كما 0.7( ارتفاب ق س القبات المركب للمل اط أكبر ةن 13 يت ررررررررررررررح ةن الجدلل 
 0.5كانا ق س الةدق التهار ي أكبر ةن 

 (glb)ب تس مساب القبات ةن خالل ةعاةالت الفا لالة جا لجتما  لأكبر مد أدنيالثكات -3

ωα

λλ

ةما يشرررير إلى تمتع  0.7( أ  ق س القبات ةرتفع  أكبر ةن 14 يت رررح ةن الجدلل 
 المل اط بنسب  ثبات عال   ةما يجعله ةناسب للبحث الحالي.

ى أر ع  أبعاد تل س ةبارة ةوزع  عل 28ب تكو  المل اط ةن الصدددددددددورة النهائية للمقياس
االزدهار النفسررررررررررررري هي المشررررررررررررراعر اإليجاب  ، لالعالقات االجتماة  ، لالهدف، لاإلنجاز، تس 

(، لتشررررررررررير الدرج  المرتفع  إلى ارتفاب االزدهار 5-1 تةررررررررررحيها ةن خالل تدرو خماسرررررررررري 
 النفسي.

تس ةعالج  المعلوةات ةعالج  كم   : األسااااليإل اإلحصااااسية املساااتخدمة يف البحث
، لتس التحلي  الكمي في هذه البحث Amos-25، ل رناةأ SPSS22سررررررررررررررت داس برناةأ با

 ، لتحلي  المسار.تحلي  االنحدار المتعددتحلي  االنحدار البس ء، ل باست داس 
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) 63) 

 2022 إبريل ، 1ج 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

 للمخططات املعرفية اإلجيابية التأثريات املباشرة وغري املباشرة 

 نتاسج البحث ومناقشتها:
لذي ب األولنتيجة الفرض  نه:" يوا في التنبؤ  خبرات ال فولرر  اإليجرراب رر تسررررررررررررررهس نل على أ

. لللتحهق ةن صررررررررررررررح  هذا "لد  أفراد عين  البحث ةن طالب الجاةع  فسرررررررررررررريباالزدهار الن
( 15، لجدلل  Enterباسررررررت داس طريه   المتعددالفرض تس اسررررررت داس ةعادل  تحلي  االنحدار 

 يوضح ذلك

( ةن %39.8فسررررر  ت خبرات ال فول  اإليجاب  ( أ  15يت ررررح ةن الجدلل السررررابق  
لدي طالب الجاةع  ةما يعني صررررح  هذا الفرض. ليمكن صرررر ال   االزدهار النفسرررريالتباين 

 ةعادل  االنحدار على النحو التاليب
الخبرات المدرسدددية+  0.430سدددرية+ الخبرات األ 0.258+ 43.980= االزدهار النفسدددي

 الخبرات المجتمعية. 0.226
باالزدهار في التنبؤ  كفاءة المواجه تسررررررررررررررهس نل على أنه:" يوالذي ب الثانينتيجة الفرض 

. لللتحهق ةن صررررررررررررررح  هذا الفرض تس "لد  أفراد عين  البحث ةن طالب الجاةع  النفسرررررررررررررري
 ( يوضح ذلكب16، لجدلل  Enterطريه   باست داس المتعدداست داس ةعادل  تحلي  االنحدار 



 
 

 

 

) 64) 

 ا.م.د/ عبري دنقل             ا.م.د/هبه جابر

 2022 إبريل، 1ج، 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

االزدهار ( ةن التباين %42.5فسررررررر  ت كفاءة المواجه ( أ  16 الجدلل يت ررررررح ةن 
  هذا الفرض. ليمكن صرررر ال  ةعادل  االنحدار لدي طالب الجاةع  ةما يعني صررررح النفسرررري

 على النحو التاليب
 1.724اإليجابية+  1.564الفعالية الذاتية+  0.763+ 46.965= االزدهار النفسدددددددددي

 المثابرة
في التنبؤ  يجاب  الم   ات المعر    اإلتسهس نل على أنه:" يوالذي ب الثالثنتيجة الفرض 

. لللتحهق ةن صررررررررررررررح  هذا "لبحث ةن طالب الجاةع لد  أفراد عين  ا باالزدهار النفسرررررررررررررري
باسررررررررررررررت داس طريه  االخت ار التدريجي  المتعددالفرض تس اسررررررررررررررت داس ةعادل  تحلي  االنحدار 

Stepwise  ا تلو ا خر لبناء لالتي تهوس على إضرررررراف  المتغيرات المسررررررتهل  إلى النموذو لامدط
لمسرررررررررررررراهم  لير المعنوي ، لتما نموذو كاة  للمتغيرات المسررررررررررررررتهل  لمذف المتغيرات ذات ا

 ةعالج  هذا الفرض في خمس  ةرام  لهي كالتاليب
(ب أشررررررارت النتا أ إلى الحةررررررول على أف ررررر  االتصددددال والقبول  مخططات المجال األول-أ

نموذو لالررذي أبهي الم   ررات القالثرر  الررذي يتكو  ةنهررا هررذا المجررال لهي الوفرراء العرراطفي 
 ( النتا أب17العاطفي ليعرض جدلل  لاالنتماء االجتماعي لاالنفتاح 



 م

 

 

) 65) 

 2022 إبريل ، 1ج 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

 للمخططات املعرفية اإلجيابية التأثريات املباشرة وغري املباشرة 

المجال األلل االتةررررال لالهبول لالذي يتكو  ةن ة  ء ( أ  17يت ررررح ةن جدلل  
يسررررررررررررررهس في التنبؤ  االنفتاح العاطفي، لة  ء وفاء العاطفيال، لة  ء االنتماء االجتماعي
(، كما 0.01لد  طالب الجاةع  ميث إ  ق س ف دال  عند ةسررررررررررررررتوي   باالزدهار النفسرررررررررررررري

 االزدهار النفسيةن التباين في  %42.3يفسر موالي  ة  ء االنتماء االجتماعييت ح أ  
يفسررررررررررررررر موالي   الوفرراء العرراطفية  ء االنتمرراء االجتمرراعي ل لرردي أفراد عينرر  البحررث، لأ  

ة  ء االنتماء لد  أفراد عين  البحث، كما أ   االزدهار النفسرررررررررررررريةن التباين في  45.6%
االزدهار ةن التباين في  %46.7يفسر موالي  االجتماعي لالوفاء العاطفي لاالنفتاح العاطفي

نتماء االجتماعي ةن طالب الجاةع ، لهذا يعني أ  ة  ء اال لدي أفراد عين  البحث النفسي
ةن  %42.3أقو  ة   ات المجال األلل في التنبؤ باالزدهار النفسرررررري ميث يفسررررررر موالي 

ةن التباين في  %3.3التباين في االزدهار النفسي بينما يفسر ة  ء الوفاء العاطفي موالي 
 ةن االزدهار النفسي. %1.1االزدهار النفسي، بينما يفسر ة  ء االنفتاح العاطفي موالي 

(ب أشارت النتا أ إلى الحةول على أف   االستقالل الصحي  مخططات المجال الثاني-ب
نموذو لالذي أبهي على ة  ء النجاح لالةرررح  لالسرررالة ا التفالل، لالتعلق المسرررتهر لمذف 

 ( النتا أب18ة   ات االعتماد على الذاتا الكفاءة، لالحدلد الةح  ، ليعرض جدلل  



 
 

 

 

) 66) 

 ا.م.د/ عبري دنقل             ا.م.د/هبه جابر

 2022 إبريل، 1ج، 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

المجال القاني االستهالل الةحي لالذي يتكو  ةن خمس ( أ  18يت ح ةن جدلل  
ة   ات قد أبهي على ثالث  ةنها ةما يشرررررررير إلى أ  ة  ء الةرررررررح  لالسرررررررالة ا التفالل، 

لد  طالب  باالزدهار النفسرررررررريسررررررررهس في التنبؤ لة  ء التعلق المسررررررررتهر تلة  ء النجاح، 
ة  ء الةح  لالسالة ا (، كما يت ح أ  0.01الجاةع  ميث إ  ق س ف دال  عند ةستوي  

لدي أفراد عين  البحث، لأ   االزدهار النفسررررررريةن التباين في  %33.5يفسرررررررر موالي  التفالل
ةن التباين في  %39.8يفسررررررر موالي  النجاحة  ء الةررررررح  لالسررررررالة ا التفالل، لة  ء 

ة  ء الةح  لالسالة ا التفالل، لة  ء لد  أفراد عين  البحث، كما أ   االزدهار النفسي
لدي  االزدهار النفسيةن التباين في  %43.6يفسر موالي النجاح، لة  ء التعلق المستهر 

لالسرالة ا التفالل أقو   ةن طالب الجاةع ، لهذا يعني أ  ة  ء الةرح  أفراد عين  البحث
ةن التباين  %33.5ة   ات المجال القاني في التنبؤ باالزدهار النفسي ميث يفسر موالي 

ةن التباين في االزدهار  %6.3في االزدهار النفسرررررررررررررري بينما يفسررررررررررررررر ة  ء النجاح موالي 
 ةن االزدهار النفسي. %3.8النفسي، بينما يفسر ة  ء التعلق المستهر موالي 

(ب أشرررررارت النتا أ إلى الحةرررررول على أف ررررر  الحدود المعقولة  ات المجال الثالثمخطط-و
نموذو لالذي أبهي على ة  ء ضرررررررررررررربء النفس الةررررررررررررررحي، لالتوج ه الذاتي لمذف ة  ء 

 ( النتا أب19التعاطف، ليعرض جدلل  
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) 67) 

 2022 إبريل ، 1ج 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

 للمخططات املعرفية اإلجيابية التأثريات املباشرة وغري املباشرة 

المجال القالث الحدلد المعهول  لالذي يتكو  ةن ثالث  ( أ  19يت ررررررررررررررح ةن جدلل  
 ة   ات قد أبهي على اثنين ةنها ةما يشير إلى أ  ة  ء ضبء النفس الةحي، لة  ء

لد  طالب الجاةع  ميث إ  ق س ف دال   باالزدهار النفسررريسرررهس في التنبؤ التوج ه الذاتي، ت
 %31.8يفسررررر موالي  ة  ء ضرررربء النفس الةررررحي(، كما يت ررررح أ  0.01عند ةسررررتوي  

ة  ء ضررربء النفس الةرررحي، لدي أفراد عين  البحث، لأ   االزدهار النفسررريةن التباين في 
لد  أفراد  االزدهار النفسررررررررررريةن التباين في  %33.1موالي يفسرررررررررررر  لة  ء التوج ه الذاتي

ةن طالب الجرراةعرر ، لهررذا يعني أ  ة  ء ضرررررررررررررربء النفس الةررررررررررررررحي أقو   عينرر  البحررث
ةن التباين  %31.8ة   ات المجال القالث في التنبؤ باالزدهار النفسي ميث يفسر موالي 

ةن التبرراين في  %1.3موالي  في االزدهرار النفسرررررررررررررري بينمررا يفسررررررررررررررر ة  ء التوج رره الرذاتي
 االزدهار النفسي.

ب أشررررررررررررررارت النتا أ إلى المعايير الصدددددددددحة والواقعية(  مخططات المجال الرابع-د
الحةررررررررررررررول على أف رررررررررررررررر  نموذو لالررذي أبهي على ة  ء الرعررايرر  الررذات رر  لالتعرراطف ةع 

 ( النتا أب20الذاتاالغفرا ، لمذف ة  ء توقعات لاقل  ، ليعرض جدلل  
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 ا.م.د/ عبري دنقل             ا.م.د/هبه جابر

 2022 إبريل، 1ج، 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

تكو  الذي ي المجال الرابع المعايير الةررررررررح  لالواقل  ( أ  20يت ررررررررح ةن جدلل  
ةن ثالثرر  ة   ررات قررد أبهي على اثنين ةنهررا ةمررا يشررررررررررررررير إلى أ  ة  ء الرعررايرر  الررذات ر ، 

لد  طالب الجاةع  ميث إ  ق س ف  باالزدهار النفسرررررررررريسررررررررررهس في التنبؤ لة  ء الغفرا ، ت
ةن  %29.8يفسررررر موالي  ة  ء الرعاي  الذات  (، كما يت ررررح أ  0.01دال  عند ةسررررتوي  

ة  ء الرعاي  الذات  ، لة  ء لدي أفراد عين  البحث، لأ   لنفسررررررررررررررياالزدهار االتباين في 
ةن  لد  أفراد عين  البحث االزدهار النفسررررررررريةن التباين في  %30.7يفسرررررررررر موالي  الغفرا 

طالب الجرراةعرر ، لهررذا يعني أ  ة  ء الرعررايرر  الررذات رر  أقو  ة   ررات المجررال الرابع في 
ةن التباين في االزدهار النفسررررري بينما  %29.8التنبؤ باالزدهار النفسررررري ميث يفسرررررر موالي 

 ةن التباين في االزدهار النفسي. %0.9موالي  يفسر ة  ء التعاطف ةع الذاتاالغفرا 
ب تس مسرررراب تحلي  االنحدار البسرررر ء للدرج  الدرجة الةلية للمخططات المعرفية االيجابية-ه

( يوضررررررح 21لنفسرررررري لالجدلل  الكل   لمل اط الم   ات المعر    االيجاب   على االزدهار ا
 ذلكب
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) 69) 

 2022 إبريل ، 1ج 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

 للمخططات املعرفية اإلجيابية التأثريات املباشرة وغري املباشرة 

فسررررررررررررررر ت الم   ات المعر    اإليجاب  ( أ  المتغير المسررررررررررررررته  21يت ررررررررررررررح ةن الجدلل  
لرردي عينرر  البحررث ةن طالب  االزدهررار النفسرررررررررررررري( ةن التبرراين في المتغير التررابع 48.5% 

 ما يعني صح  هذا الفرض. ليمكن ص ال  ةعادل  االنحدار على النحو التاليبالجاةع  ة
 الدرجة الةلية للمخططات المعرفية االيجابية 0.340+ 30.492= االزدهار النفسي
خبرات يوجد نموذو بنا ي يفسرررررررررررر العالق  بين  "نص على أنهب يلالذي : الرابعنتيجة الفرض 

كعاة  لسررررررر ء  الم   ات المعر    اإليجاب  في لجود  يلاالزدهار النفسررررررر ال فول  اإليجاب  
 لالختبرار صررررررررررررررحر  هرذا الفرض، تس اسررررررررررررررت رداس  لرد  أفراد عينر  البحرث ةن طالب الجراةعر 

الم   ررات ةسرررررررررررررررار العالقرر  بين ةتغيرات البحررث، برراعتبررار أ   لتحليرر   Amos25برنرراةأ
 المتغير    اإليجرراب رر خبرات ال فولررةتغير يتوسررررررررررررررء العالقرر  بين كرر  ةن  المعر  رر  اإليجرراب رر 
 المتغير التابع(، لللتحهق ةن صررررررررررح  النموذو تس إجراء االزدهار النفسرررررررررري المسررررررررررته ( ل ين 
 ال  وات التال  ب

 (.320( حساب مؤشرات المطابقة للنموذج المقترح )ط= 1
المهترمر  لتحهيق ة رابهر  النموذو المهترح  بحيرث ال تتعرارض  البراراةتراتةراجعر  تس 
ترات ةع فرلض النموذو، كمررا يجررب أ  تكو  ةن ل رر  لال تتعررارض ةع اإلطررار هررذه البرراراة

لتس التأكد ةن التوزيع ال ب عي االعتدالي للب انات  السابه ، لالبحوث الناري لنتا أ الدراسات
ليمكن توضرررر ح ،  SK<3,and Ku<8(Kline, 2005)ةن خالل ةعاة  التفرطح لااللتواء 
( 320ترح براسررررررررررررررت رداس العينر  الكل ر  للبحرث الحرالي     ةؤشرررررررررررررررات الم رابهر  للنموذو المه

فجاءت النتا أ كما في الجدلل  Maximum Likelihoodالعامىباست داس طريه  األرجح   
 ( على النحو التاليب22  

χ



 
 

 

 

) 70) 

 ا.م.د/ عبري دنقل             ا.م.د/هبه جابر

 2022 إبريل، 1ج، 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

مؤشررررات الم ابه ، ل( ة ابه  النموذو المهترح للمد  المقالي 22يت رررح ةن الجدلل  
( (RMSEA، ل لغ ق م  ةؤشر 2.192سب  بين ةر ع كاي لدرج  الحري بلعا ق م  الن ميث

ةؤشرررررررررر الم ابه   لغ ق م  ، ل IFI) )0.961ق م  ةؤشرررررررررر الم ابه  التقايدي ، كما بلغ0.061
 لغ ق مرر  ، ل 0.930(NFI) المل رراري ق مرر  ةؤشررررررررررررررر الم ررابهرر   لغ ، ل 0.960(CFI)المهررار  

، ل لغ 0.943 (TLI)  ةؤشر توكر لويس ل لغ ق م، 0.901 (RFI)النسبي  ةؤشر الم ابه 
ة ابق ةما يشرررررررررير إلى أ  النموذو المهترح ، GFI) 0.911ق م  ةؤشرررررررررر مسرررررررررن الم ابه   

 .للنموذو الفعلي
 مساب الوز  االنحداري لأخ اء الل اط لالنسب  الحرج  لةستوي الدالل  لمتغيرات النموذو(2

ةما يشرررررررير إلى  1.96( أ  النسرررررررب  الحرج  تقيد عن 23 يت رررررررح ةن خالل الجدلل 
 قبول النموذو.

 ( حساب التأثيرات المكاشرة و ير المكاشرة لمتغيرات النموذج.3
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) 71) 

 2022 إبريل ، 1ج 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

 للمخططات املعرفية اإلجيابية التأثريات املباشرة وغري املباشرة 

للعالق  بين ةتغيرات دال  إمةررررررا  طا ( لجود تأثيرات ةباشرررررررة 24يت ررررررح ةن الجدلل  
بلغا نسررررررررررررررب  تأثير خبرات ال فول  اإليجاب   على  البحث المسررررررررررررررتهل  لالمتغير التابع، ميث

، بينما بلغا نسررررررررررررررب  تأثير الم   ات المعر    اإليجاب   على %36.9زدهار النفسرررررررررررررري اال
ليت ررررررررح أ  تأثير الم   ات المعر    اإليجاب   على االزدهار  %51.3االزدهار النفسرررررررري 

النفسرررررري أكبر ةن تأثير خبرات ال فول  اإليجاب   على االزدهار النفسرررررري، كما لجدت تأثيرات 
ل برات ال فول  اإليجاب   على االزدهار النفسرري عبر الم   ات   طا دال  إمةررالير ةباشرررة 

ل ذلك يكو  إجمالي نسب  التأثيرات الدال  إمةا  طا ل برات  %37.6المعر    اإليجاب   بنسب  
ةن العواةرر   %74.5، ةمررا يعني أ  %74.5ال فولرر  اإليجرراب رر  على االزدهررار النفسرررررررررررررري 

لرد  طالب الجرراةعرر  ترجع إلى خبرات ال فول   في ظهور االزدهرار النفسرررررررررررررري  همرراالمسررررررررررررررر
ليمكن  %37.6اإليجاب  ، كما أ  الم   ات المعر    اإليجاب   تقيد قوة هذا اإلسهاس بنسب  

إلى االزدهار النفسرررري، ليشررررير  FLOميث تشررررير  توضرررر ح النموذو ةن خالل الشررررك  التالي
PCS  إلى الم   ات المعر    اإليجاب  ، لتشيرPCE بت ال فول  اإليجاب  إلى خبرا 

 
النموذو البنا ي للعالقات بين خبرات ال فول  اإليجاب   لالم   ات المعر    اإليجاب   لاالزدهار ( 7)شكل 

 النفسي لد  طالب الجاةع 
يوجررد نموذو بنررا ي يفسررررررررررررررر العالقرر  بين  "نص على أنررهب يلالررذي : الخامسنتيجة الفرض 

كعاة  لسرر ء لد  أفراد  كفاءة المواجه في لجود  النفسرريلاالزدهار  خبرات ال فول  اإليجاب  
 Amos لالختبار صرررررح  هذا الفرض، تس اسرررررت داس برناةأ  عين  البحث ةن طالب الجاةع 



 
 

 

 

) 72) 

 ا.م.د/ عبري دنقل             ا.م.د/هبه جابر

 2022 إبريل، 1ج، 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

ةتغير يتوسررررررررررء  كفاءة المواجه لتحلي  ةسررررررررررار العالق  بين ةتغيرات البحث، باعتبار أ   25
االزدهار النفسرررررررررررررري المسررررررررررررررته ( ل ين   المتغير خبرات ال فول  اإليجاب  العالق  بين ك  ةن 

تس الترررأكرررد ةن التوزيع ال ب عي االعتررردالي  المتغير الترررابع(، لللتحهق ةن صررررررررررررررحررر  النموذو 
تس إجراء ل  SK<3,and Ku<8(Kline, 2005)للب انات ةن خالل ةعاة  التفرطح لااللتواء 

 ال  وات التال  ب
 (.320( حساب مؤشرات المطابقة للنموذج المقترح )ط= 1

المهترمر  لتحهيق ة رابهر  النموذو المهترح  بحيرث ال تتعرارض  البراراةتراتةراجعر  تس 
هررذه البرراراةترات ةع فرلض النموذو، كمررا يجررب أ  تكو  ةن ل رر  لال تتعررارض ةع اإلطررار 

السابه ، ليمكن توض ح ةؤشرات الم ابه  للنموذو المهترح  لالبحوث الناري لنتا أ الدراسات
( برررراسررررررررررررررت ررررداس طريهرررر  األرجح رررر  320كل رررر  للبحررررث الحررررالي     برررراسررررررررررررررت ررررداس العينرررر  ال

 على النحو التاليب (25فجاءت النتا أ كما في الجدلل   Maximum Likelihoodالعامى

χ

 مؤشررررات الم ابه ،ل( ة ابه  النموذو المهترح للمد  المقالي 25يت رررح ةن الجدلل  
ل لغ ق مرر  ةؤشررررررررررررررر  ،  1.749بلعررا ق مرر  النسرررررررررررررربرر  بين ةر ع كرراي لدرجرر  الحريرر  ميررث

RMSEA) )0.048ق مرر  ةؤشررررررررررررررر الم ررابهرر  التقايرردي ، كمررا بلغIFI) )0.988 لغ ق مرر  ، ل 
، 0.971(NFI)ق م  ةؤشرررر الم ابه  المل اري  لغ ل  ،0.987(CFI)ةؤشرررر الم ابه  المهار  

 (TLI)ل لغ ق م  ةؤشررررررررر توكر لويس ، 0.952 (RFI)النسرررررررربي  ةؤشررررررررر الم ابه  لغ ق م  ل 
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، ل لغ ةؤشرررر مسرررن الم ابه  0.971 (GFI)، ل بلغ ق م  ةؤشرررر مسرررن الم ابه    0.979
 .ة ابق للنموذو الفعليةما يشير إلى أ  النموذو المهترح إلى 0.940المةحح 

غيرات حساب الوزط االنحداري وأخطاء القياس والنسكة الحرجة ومستوي الداللة لمت(2
 النموذج

ةما يشرررررررير إلى  1.96( أ  النسرررررررب  الحرج  تقيد عن 26 يت رررررررح ةن خالل الجدلل 
 قبول النموذو.

 ة و ير المكاشرة لمتغيرات النموذج.( حساب التأثيرات المكاشر 3

للعالق  بين ةتغيرات دال  إمةررررررا  اط ( لجود تأثيرات ةباشرررررررة 27يت ررررررح ةن الجدلل  
  على بلغا نسررررررررررررررب  تأثير خبرات ال فول  اإليجاب  البحث المسررررررررررررررتهل  لالمتغير التابع، ميث

، بينما بلغا نسرررررررب  تأثير كفاءة المواجه  على االزدهار النفسررررررري %45.5االزدهار النفسررررررري 
ليت رررررررررررررح أ  تأثير كفاءة المواجه  على االزدهار النفسررررررررررررري أكبر ةن تأثير خبرات  52.8%



 
 

 

 

) 74) 

 ا.م.د/ عبري دنقل             ا.م.د/هبه جابر

 2022 إبريل، 1ج، 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

دال  إمةرررررررررا  طا ال فول  اإليجاب   على االزدهار النفسررررررررري، كما لجدت تأثيرات لير ةباشررررررررررة 
ل ذلك  %28.1  اإليجاب   على االزدهار النفسرررري عبر كفاءة المواجه  بنسررررب  ل برات ال فول

يكو  أجمالي نسررب  التأثيرات الدال  إمةررا  طا ل برات ال فول  اإليجاب   على االزدهار النفسرري 
م  في ظهور االزدهار النفسرررررررررري لد  اهةن العواة  المسرررررررررر %73.6، ةما يعني أ  73.6%

ت ال فولرر  اإليجرراب رر ، كمررا أ  كفرراءة المواجهرر  تقيررد قوة هررذا طالب الجرراةعرر  ترجع إلى خبرا
 CCالتالي ميث يشررررير ليمكن توضرررر ح النموذو ةن خالل الشررررك   %28.1اإلسررررهاس بنسررررب  

إلى خبرات ال فول   PCEإلى االزدهار النفسررري، ليشرررير  FLOإلى كفاءة المواجه ، ليشرررير 
 باإليجاب  

 
 ن خبرات ال فول  اإليجاب   لكفاءة المواجه النموذو البنا ي للعالقات بي (8شكل )

 لاالزدهار النفسي لد  طالب الجاةع 
يوجد نموذو بنا ي يفسررررررررررررررر العالق  بين  "نص على أنهب يلالذي : السدددددددددادسنتيجة الفرض 

الم   ات المعر    اإليجاب   لكفاءة في لجود  لاالزدهار النفسرررررررررري خبرات ال فول  اإليجاب  
 لالختبار صررررررررررح  هذا  لد  أفراد عين  البحث ةن طالب الجاةع   لسرررررررررر   كعواة  المواجه 

لتحلي  ةسرررار العالق  بين ةتغيرات البحث، باعتبار  Amos 25الفرض، تس اسرررت داس برناةأ 
توسررررررررررررررء العالقر  بين كر  ةن ت اتةتغير  كفراءة المواجهر الم   رات المعر  ر  اإليجراب ر  ل أ  

 المتغير التابع(، لللتحهق االزدهار النفسري ل ين   المتغير المسرته ( خبرات ال فول  اإليجاب  
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تس التررأكررد ةن التوزيع ال ب عي االعترردالي للب ررانررات ةن خالل ةعرراةرر  ةن صررررررررررررررحرر  النموذو 
 تس إجراء ال  وات التال  ب، ل  SK<3,and Ku<8(Kline, 2005)التفرطح لااللتواء 

 (.320( حساب مؤشرات المطابقة للنموذج المقترح )ط= 1
المهترمر  لتحهيق ة رابهر  النموذو المهترح  بحيرث ال تتعرارض  البراراةتراتعر  ةراجتس 

هررذه البرراراةترات ةع فرلض النموذو، كمررا يجررب أ  تكو  ةن ل رر  لال تتعررارض ةع اإلطررار 
السابه ، ليمكن توض ح ةؤشرات الم ابه  للنموذو المهترح  لالبحوث الناري لنتا أ الدراسات

( برررراسررررررررررررررت ررررداس طريهرررر  األرجح رررر  320بحررررث الحررررالي     برررراسررررررررررررررت ررررداس العينرررر  الكل رررر  لل
 على النحو التاليب (28فجاءت النتا أ كما في الجدلل   Maximum Likelihoodالعامى

χ

ةما مؤشرررررررررات الم ابه ، ل( ة ابه  النموذو المهترح للمد  المقالي 28ليت ررررررررح ةن الجدلل  
 .ة ابق للنموذو الفعلير إلى أ  النموذو المهترح يشي
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حساب الوزط االنحداري وأخطاء القياس والنسكة الحرجة ومستوي الداللة لمتغيرات (2
 النموذج

ةما يشرررررررير إلى  1.96( أ  النسرررررررب  الحرج  تقيد عن 29 يت رررررررح ةن خالل الجدلل 
 قبول النموذو. 

 ( حساب التأثيرات المكاشرة و ير المكاشرة لمتغيرات النموذج.3
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ل برات ال فول  اإليجاب   دال إمةررررا  طا ( لجود تأثير ةباشررررر 30يت ررررح ةن خالل الجدلل  
للم   ات المعر    دال إمةا  طا (، للجد تأثير ةباشر %31على االزدهار النفسي بنسب   

لكفاءة  دال إمةرررا  طا تأثير ةباشرررر(، للجد %30.3 اإليجاب   على االزدهار النفسررري بنسرررب  
 دال إمةررررا  طا (، للجود تأثير لير ةباشررررر%40.2 المواجه  على االزدهار النفسرررري بنسررررب  

ل برات ال فول  اإليجاب   على االزدهار النفسي في لجود ةتغيرين لس  يين هما الم   ات 
 المعر    اإليجاب   لكفاءة المواجه  لياهر ذلك ةن خاللب

ات ال فولررر  اإليجررراب ررر  لير المبررراشررررررررررررررر في لجود الم   رررات المعر  ررر  ترررأثير خبر  .1
 0.2354اإليجاب   على االزدهار النفسي  

ترررأثير خبرات ال فولررر  اإليجررراب ررر  لير المبررراشررررررررررررررر في لجود كفررراءة المواجهررر  على  .2
 0.2452االزدهار النفسي  

  ترررأثير خبرات ال فولررر  اإليجررراب ررر  لير المبررراشررررررررررررررر في لجود الم   رررات المعر  ررر .3
 0.4806اإليجاب   لكفاءة المواجه  على االزدهار النفسي  

تأثيرات لير ةباشرررررررررة على االزدهار  يت ررررررررح ةن خالل ذلك أ  خبرات ال فول  اإليجاب   لها
، للها تأثيرات لير ةباشرة على %23.54النفسي عبر الم   ات المعر    اإليجاب   بنسب  

( يوضح النموذو المهترح 9، لالشك   %24.52  االزدهار النفسي عبر كفاءة المواجه  بنسب
إلى كفاءة المواجه ، ليشرررررررير  CCإلى خبرات ال فول  اإليجاب  ، ليشرررررررير PCEميث يشرررررررير 

Flo  إلى االزدهار النفسي، ليشيرPCS إلى الم   ات المعر    اإليجاب  ب 
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  ات المعر    اإليجاب   النموذو البنا ي للعالقات بين خبرات ال فول  اإليجاب   لالم   (9)شكل 

 لكفاءة المواجه  لاالزدهار النفسي لدي طالب الجاةع 
 تفسير نتائج الكحث:

( ةن %39.8فسررر  ت خبرات ال فول  اإليجاب  أ  أشددارت نتائج الفرض األول إلى 
. لتتفق نت ج  هذا الفرض ةع نتا أ البحوث لدي طالب الجاةع  االزدهار النفسرررررررررررررريالتباين 

لى لجود عالق  بين خبرات ال فول  اإليجاب   ل ين ة رجات الةرررررح  النفسررررر   التي أشرررررارت إ
خبرات ال فول  الذي أشرررار إلى أ     ) 2021Kocatürk and Çiçek( ك  ةن بحثةق  

 Dogan and Yavuz، ل حث ك  ةن اإليجاب   تنبأت بتهدير الذات لالمرلن  النفسرررررررررررررر  
، كما أكدت يجاب   تنبأت بالمرلن  النفسررررررررر  أ  تجارب ال فول  اإل ىإلالذي أشرررررررررار  (2020)

 .النفس   للبالغينالةح   فهساإليجاب   في  خبرات ال فول أهم   على 
التي  2019et al. ( Crandall(بحررث  كمررا تتفق نت جرر  هررذا الفرض ةع نتررا أ

أشررررررررررررررارت إلى لجود عالق  بين خبرات ال فول  اإليجاب   ل ين ة رجات الةررررررررررررررح  المعر    
لاالجتماة  ، ميث لجدت عالق  إيجاب   بين خبرات ال فول  اإليجاب   لاالةتنا  لالنفسرررررررررررررر   

لةركق ال ررررررررررربء الداخلي لالوظا ف التنفيذي  لالمغفرة لالتهارب األسرررررررررررري لعالق  سرررررررررررلب   ةع 
أشارت إلى لجود عالق  إيجاب   بين  التي Dees (2017)بحث لنتا أ  ال غوط لاالكت اب.

 لالعهل  . لالمقابرة خبرات ال فول  اإليجاب  
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كما تتفق نت ج  هذا الفرض ةع نتا أ الدراسات التي أشارت إلى أ  خبرات ال فول  
اإليجررراب ررر  ةن أقوي عواةررر  الحمرررايررر  ل طفرررال كمرررا تحمي المراههين ةن التعرض لم ررراطر 

ميث أشارت نتا أ  Wang et al. (2021)الةح  النفس   ةق  الهلق لاالكت اب، ةق  بحث
لى أ  خبرات ال فول  السررررررررلب   ارتب ا بمسررررررررتويات أعلي لالكت اب لالهلق، لارتب ا البحث إ

Oge et al. -Gunay حث خبرات ال فول  اإليجاب   بمسرررررررررررتويات أق  لالكت اب لالهلق، ل 
إلى لجود عالق  سرررررررررلب   بين خبرات ال فول  اإليجاب    البحثأشرررررررررارت نتا أ ميث  )2020(

 .لاض رابات الش ة  
التي تؤكد على  ن رية التحليل النفسدديير نت ج  هذا الفرض في ضررروء ليمكن تفسررر

أهم   السنوات ال مس األللي في عمر ال ف ، ميث إ  السنوات األللي ةن م اة ال ف  هي 
الدعاة  األسرراسرر   التي يهوس عليها بناء شرر ةرريته لم اته النفسرر   لاالجتماة   لتت ور قدراته 

سرررررررة على إشررررررباب االمت اجات األسرررررراسرررررر   لل ف  لتلبيتها في جو لإةكان اته الذات  ، فهدرة األ
يسررروده األةن لاألةا  لتدة س ثهته بنفسررره يسرررهس في تكوين شررر ةررر   تتمتع بالةرررح  النفسررر   

 لاالزدهار النفسي.
التي تؤكد على  ن رية تقرير المصيركما يمكن تفسير نت ج  هذا الفرض في ضوء 

ور المراهق لالراشد باالزدهار النفسي في ةرمل  المراهه  دلر خبرات ال فول  اإليجاب   في شع
لالرشرررررد، ميث إ  اشرررررباب االمت اجات األسررررراسررررر   لل ف  في ةرام  ال فول  ةق  الحاج  إلى 
االسرررتهالل   لالكفاءة لاالجتماة   تسرررهس في شرررعور الفرد بالرضرررا عن الح اة لةن ثس االزدهار 

 النفسي.
( ةن التباين %42.5فسررررر  ت كفاءة المواجه أط وأشددارت نتائج الفرض الثاني إلى 

، لتتفق نت ج  هذا الفرض ةع نتا أ الدراسررات لالبحوث طالب الجاةع   لد االزدهار النفسرري
 Padhy etبحث  التي أشررارت إلى لجود عالق  بين كفاءة المواجه  لاالزدهار النفسرري ةق 

al. (2020) فرراءة المواجهرر  لال هارر  ميررث أشرررررررررررررررارت نتررا أ البحررث إلى لجود عالقرر  بين ك
لالرفاة   كما أ  كفاءة المواجه  ةن المنب ات بالرفاة  . ل حث ك  ةن عبد الجواد وةحمد 

أشررررررررررررررارت نتا أ البحث إلى لجود عالق  ارتباط   ةوجب  بين كفاءة المواجه   ( ميث2019 
 مواجه .لالرفاة   النفس  ، كما أنه يمكن التنبؤ بالرفاة   النفس   ةن خالل كفاءة ال
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 Akin and Akin (2015a)كمررا تتفق نت جرر  الفرض ةع نت جرر  بحررث كرر  ةن 
أظهرت النتا أ لجود عالق  إيجاب   بين كفاءة المواجه  لالسررعادة الذات  ، كما أ  كفاءة ميث 

ميث  Akin and Akin (2015b) حث ل  ،المواجه  تتنبأ بالسرررررررعادة الذات   بشرررررررك  إيجابي
، كما أ  كفاءة لاالزدهار النفسرريعالق  إيجاب   بين كفاءة المواجه  لجود أشررارت النتا أ إلى 

 بشك  إيجابي. النفسي  باالزدهارالمواجه  تتنبأ 
ةن خةا ص الش ة   التي  كفاءة المواجهةلقد ترجع نت ج  هذا الفرض إلى أ  

ش ص على تهي الفرد ا ثار السلب   لل غوط الح اة لأزةاتها لةهالة  الفش ، لتدة س قدرة ال
اكتسرراب المقيد ةن ال رق الفعال   لمواجه  ةحن لشرردا د المسررتهب  ةما يجع  الشرر ص أكقر 
تفالل لطمأنين  لأكقر شررررررررررررررعورا بالمعني لأكقر قدره على إنجاز لتحهيق أهدافه في الح اة ةما 

 يسهس في شعوره باالزدهار النفسي.
ب ات البحث ميث ليمكن تفسرررررررررير نت ج  هذا الفرض في ضررررررررروء اإلطار الناري لأد

لالزدهار النفسررري، أ  الشرررعور باالزدهار يتكو  ةن عدة سرررمات  PROSPERيشرررير نموذو 
 أل خةا ص تت من نهاط الهوة لالمرلن  لاإليجاب   لالتي تمق  سمات كفاءة المواجه .

ميث إ  تعرض  في ضوء ن رية العجز المكتسبليمكن تفسير نت ج  هذا الفرض 
 ال   لاإلسناد الداخلي للفش  يؤدي إلى ان فاض الكفاءة الذات   الش ص ألمداث الح اة ال

لتهدير الذات لالشرررررعور بال قي للوس الذات المسرررررتمر ةما يجع  الشررررر ص عرضررررر  لإلصررررراب  
باالكت اب، بينما تمتع الشررررررر ص بالفعال   الذات   لتهدير الذات المرتفع لاإليجاب   لالهدرة على 

أمداث الح اة ال رررال   يؤدي إلى التعافي السرررريع ةن آثار  المقابرة لمهالة  الفشررر  لةواجه 
 ال غوط لالتمتع بالسعادة لالرفاة   لةن ثس االزدهار النفسي. 

نت ج  هذا الفرض ميث تهترح أ  الشررررر ص  ن رية الحفاظ على المواردكما تفسرررررر 
شررر ةررر   يمر بالعديد ةن المواقف الةرررلب  لالتحديات لاألزةات   سرررت دس ةا لديه ةن ةوارد 

لنفسررر   لاجتماة   لمهالة  هذه ال رررغوط لاألزةات لالمحن، لأي رررا الكتسررراب ةوارد إضرررا    
لمواجه  ال ررررغوط المسررررتهبل   ةما ينعكس على شررررعوره بالسررررعادة لالرضررررا لاالزدهار النفسرررري 

 ميث إ  التراكس المستمر للموارد النفس   يسهس في تحسين الةح  النفس   اإليجاب   لديه. 
( %48.5فسر  ت الم   ات المعر    اإليجاب   نتائج الفرض الثالث إلى أطوأشارت 
ميث يفسر ة  ء االنتماء االجتماعي ، لدي طالب الجاةع  االزدهار النفسيةن التباين في 
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أقو  ة   ات المجال األلل في وهو يعد  ةن التباين في االزدهار النفسررررري %42.3موالي 
ةن  %33.5فسررررر ة  ء الةررررح  لالسررررالة ا التفالل موالي ي ، كماالتنبؤ باالزدهار النفسرررري

أقو  ة   ات المجال القاني في التنبؤ باالزدهار وهو يعد م   التباين في االزدهار النفسرررري
ةن التباين في االزدهار  %31.8يفسررررر ة  ء ضرررربء النفس الةررررحي موالي  ، كماالنفسرررري

يفسرررررررررر ، كما باالزدهار النفسررررررررريأقو  ة   ات المجال القالث في التنبؤ  وهو يعد النفسررررررررري
أقو   وهو يعددد ةن التبرراين في االزدهررار النفسرررررررررررررري %29.8ة  ء الرعررايرر  الررذات رر  موالي 

 %6.3ليفسرررررر ة  ء النجاح موالي ، ة   ات المجال الرابع في التنبؤ باالزدهار النفسررررري
اين ةن التب %3.3ةن التباين في االزدهار النفسرررررررري، ليفسررررررررر ة  ء الوفاء العاطفي موالي 

، ةن االزدهار النفسرررري %3.8في االزدهار النفسرررري، ليفسررررر ة  ء التعلق المسررررتهر موالي 
ةن التباين في االزدهار النفسي، ليفسر ة  ء  %1.3موالي  ليفسر ة  ء التوج ه الذاتي

 %0.9موالي  ةن االزدهار النفسررري، ليفسرررر ة  ء الغفرا  %1.1االنفتاح العاطفي موالي 
 دهار النفسي.ةن التباين في االز 

لتتفق نتررا أ هررذا الفرض ةع نتررا أ البحوث التي أشررررررررررررررررارت إلى لجود عالقرر  بين 
( 2018 الم   ات المعر    اإليجاب   لةؤشررررات االزدهار النفسررري ةق  نتا أ بحث ةحمود 

 -التفالل – فاعل   الذات اإليجاب   إلى لجود عالق  بين الم   ات المعر     ميث توصلا
ميث أسرررررررفرت  Tomlinson et al. (2017)ل حث  ( لالرضرررررررا عن الح اة.النجاح -الل م 

أقوي ةنب ات  ، لتعدأ  الم   ات اإليجاب   ارتب ا بالرضا عن الح اة لالسعادة عنالنتا أ 
 بالرضا عن الح اة لالسعادة ةما يؤكد أ  لجود الم   ات اإليجاب   يعقز الرفاة   اإليجاب  

 . الرضا عن الح اة لالسعادة(
كمرا تتفق ةع األدب رات التي تشررررررررررررررير إلى أ  ة   رات ال فول  المبكرة تؤثر على 

، ((Feeney & Cassidy, 2003 ك     اسررررتمرار الشررررباب في إدرا  العالس في لقا المق
التي تشرررررررررير إلى أ  الم   ات المعر    اإليجاب    Keyfiz (2010)لتتفق ةع نت ج  بحث 

 إيجابي بالمرلن .ةنبؤ سلبي لالكت اب لالهلق لةنبؤ 
إلى أ  اكتسررررررراب الشررررررر ص تمقيالت ةعر    إليجاب    ترجع نتيجة هذا الفرضلقد 

ةرن  لةدعم  لذاته عن نفسرررررره لعن عالقاته با خرين لعن ةسررررررتهبله تسررررررهس بشررررررك  كبير في 
شرررررعوره باالزدهار النفسررررري، فتمتع الشررررر ص بالقه  بالنفس لالتفالل لالهدرة على ضررررربء الذات 
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عاطف ةع الذات لا خرين، لالمغفرة ةن المنب ات باالزدهار النفسرررررررررررررري. كما أ  لالنجاح لالت
تبني الشررررررررر ص ة   ات إيجاب   تتمق  في الجدارة لالنجاح لالقه  لالكفاءة ترتبء بالسرررررررررعادة 

 لالرضا عن الح اة لالتي تعد ةن المنب ات باالزدهار النفسي.
ميث إ   ي وأدبيات الكحثضددوء االطار الن ر ليمكن تفسرررير نت ج  هذا الفرض في 

الشررررعور باالزدهار النفسرررري نابع ةن شررررعور الفرد بمجموع  ةن ال ةررررا ص األسرررراسرررر   لالتي 
تتمقرر  في الوجرردا  اإليجررابي لالنررابع ةن ة   ررات ةعر  رر  إيجرراب رر  ةقرر  التفررالل لالغفرا  ، 

ت لاقل   لالهدف في الح اة لالنابع ةن ة   ات ةعر    إيجاب   تتمق  في لضع الفرد توقعا
في م ررراتررره لاالعتمررراد على الرررذات، لاالنررردةررراو النرررابع ةن ة   رررات ةعر  ررر  إيجررراب ررر  ةقررر ب 
االنتماء االجتماعي لالتعاطف ةع االخرين، لةجموع  ةن الةررررررررفات اإلضررررررررا    لالتي تتمق  
في الحيويرر  النررابع ةن ة   ررات ةعر  رر  إيجرراب رر  ةقرر  ت وير الررذات لالحرردلد الةررررررررررررررح رر ، 

ن ة   ات ةعر    إيجاب   ةق  التوج ه الذاتي لضررررررربء النفس الةرررررررحي لالةرررررررمود النابع ة
لالكفاءة، لالعالقات اإليجاب   النابع  ةن ة   ات ةعر    إيجاب   ةق  االنتماء االجتماعي 

 لالتعاطف ةع االخرين لاالنفتاح العاطفي. 
ميث يسررررعي  ن رية االتسدددا  المعرفيليمكن تفسررررير نت ج  هذا الفرض في ضرررروء 

ص باستمرار إلى تحهيق االتساق المعرفي ميث تت ابق أفكاره لةعتهداته لأراءه لةعارفه الش 
فاألفراد الذين يشرررررررعرل  بالجدارة لهو إمسررررررراسررررررره بأ  له ق م ، لالكفاءة لهي أ  لديه الدافل   
لالهدرة على تحهيق أهدافه، لالنجاح لهو توقع أداء جيد لنفسررررررره، لالتفالل بأ  نتا جه سرررررررتكو  

لاالنتماء االجتماعي ميث عالقاته التفاعل   ةع السرررررررررررررر اق الذي يل ه   ه، لالغفرا  جيدة، 
لتسرررراةح ا خرين لالهدرة على ضرررربء النفس الةررررحي لات اذ أهداف لاقل   للح اة لليرها ةن 
الم   ات المعر    اإليجاب   تجع  الفرد يشعر بالسعادة لالرضا لالرفاة   لةن ثس االزدهار 

 النفسي.
إلى لجود يوجد نموذو بنا ي يفسر العالق  بين خبرات  نتائج الفرض الرابع لأشارت

ال فول  اإليجاب   لاالزدهار النفسررررررري في لجود الم   ات المعر    اإليجاب   كعاة  لسررررررر ء 
ل برات ال فول  اإليجاب   على دال إمةرررررا  طا  يوجد تأثير ةباشررررررلد  طالب الجاةع ، ميث 
لم   ات المعر    ةباشررررررررررر دال إمةررررررررررا  طا لتأثير  ل، %36.9االزدهار النفسرررررررررري بنسررررررررررب  

دال  ، كما لجدت تأثيرات لير ةباشرررررررررررة  %51.3 بنسررررررررررب  اإليجاب   على االزدهار النفسرررررررررري
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ل برات ال فول  اإليجاب   على االزدهار النفسي عبر الم   ات المعر    اإليجاب   إمةا  طا 
ت الدال  إمةا  طا ل برات ال فول  اإليجاب   ل ذلك يكو  أجمالي نسب  التأثيرا %37.6بنسب  

م  في ظهور اهةن العواة  المسررررررررر %74.5، ةما يعني أ  %74.5على االزدهار النفسررررررررري 
االزدهررررار النفسرررررررررررررري لررررد  طالب الجرررراةعرررر  ترجع إلى خبرات ال فولرررر  اإليجرررراب رررر ، كمررررا أ  

 . %37.6الم   ات المعر    اإليجاب   تقيد قوة هذا اإلسهاس بنسب  
خبرات ال فول   نت ج  هذا الفرض ةع نت ج  الفرض األلل الذي أشار إلى أ  فقلتت

، لنت ج  الفرض لدي طالب الجاةع  االزدهار النفسرري( ةن التباين %39.8فسررر  ت اإليجاب  
( ةن التباين في %48.5فسرررررررررر  ت الم   ات المعر    اإليجاب  القالث الذي أشرررررررررار إلى أ  

 .الجاةع لدي طالب  االزدهار النفسي
لتتفق نت ج  هذا الفرض ةع نتا أ الدراسررررررررررررررات التي أشررررررررررررررارت إلى أ  الم   ات 

 المعر    تعم  كمتغير لسررررررررررررر ء في العالق  بين السررررررررررررر اق األبوي المدر  لالنتا أ النفسررررررررررررر  

(Messman-Moore & Coates, 2008; Stowkowy & Addington, 2012; and 
Thimm, 2010) ( ، ةع نت جرر  بحررثلتتفق نت جرر  هرذا الفرض Bowers (2015)  الرذي

إلى التوسء الجق ي للم   ات اإليجاب   في العالق  بين الس اق الوالدي لالرضا عن  توص 
 .لد  طالب الجاةع  الح اة

نت ج  هذا الفرض أنه كلما زاد تأثير الم   ات المعر    اإليجاب   زاد تأثير  لتعني
لنفسرررررررررررررري لد  طالب الجاةع ، أي أ  الم   ات خبرات ال فول  اإليجاب   على االزدهار ا

المعر  رر  اإليجرراب رر  تعمرر  على زيررادة التررأثيرات لير المبرراشرررررررررررررررة ل برات ال فولرر  اإليجرراب رر  
 في الشعور باالزدهار النفسي.   المساهم

هذا الفرض إلى أ  نمو الفرد في سرررررررر اق أسررررررررري عا لي اجتماعي  نتيجة ترجعوقد 
   األسررراسررر   للفرد يسرررهس في إكسرررابه تمقيالت ةعر    إيجاب   ثهافي يشررربع االمت اجات العاط 

ةرن  ةدعم  للذات عن ذاته لعن ةجتمعه لعن ةسررررررتهبله ةما يعقز األداء الشرررررر ةرررررري للفرد 
 لالمعتهدات المرتب   بالةح  النفس   اإليجاب   أي االزدهار النفسي.

اة  المعر    ليؤكد ذلك أنةرررررررررررار المدرسررررررررررر  المعر    الذين أشرررررررررررارلا إلى دلر العو 
كمتغيرات لس    في العالق  بين األمداث التي يمر ليتعرض لها الفرد في البي   التي يل ه 
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ا لما يمتلك ةن  فيها ل ين اسررررررررررررررتجاباته العاط    لالوجدان   الالمه ، ميث يل س األمداث لفهط
 .ةعتهدات ل ني ةعر    ةما ينعكس بدلره على استجابته لردلد أفعاله تجاه المواقف

 ن رية أريكسوط للنمو النفسي االجتماعيليمكن تفسير نت ج  هذا الفرد في ضوء 
للفرد ميث يمر الفرد في ك  ةرمل  بأزة  أل صرررررررررررررراب يت لب ةن الفرد اشرررررررررررررباب االمت اجات 
العاط    األسراسر   للفرد قدرة الفرد على م  هذا الةرراب بشرك  صرحي سرل س يكو  لد  الفرد 

ةرن  ت ور ش ة   الفرد طوال فترة م اته في خء إيجابي تتناةى ة   ات ةعر    إيجاب   
   ه الش ة   السوي  مسن  التوافق المستمع  بالةح  النفس   لاالزدهار النفسي.

لتعرد الم   رات المعر  ر  اإليجراب ر  بمقرابر  نوب ةن المعتهردات لالمفراة س المردعم  
ه لةسررررررررررررررتهبله ناتجه ةن إشررررررررررررررباعه للذات التي يت ذها الفرد مول نفسررررررررررررررره لالعالس المح ء ب

لالمت اجات العاط    األساس   أثناء خبرات ال فول  اإليجاب  ، لةع تهدس العمر لت ور النمو 
تاهر الحاج  إلى االتسرررررراق لالتماسررررررك المعرفي فتكو  بذلك لدي الفرد ةعتهدات ةرنه ةدعم  

ح اة ةما يؤدي إلى لذاته ةتفا ل  بنارته للمسررررررررتهب  متى أثناء تعرضرررررررره ألزةات لضررررررررغوط ال
 شعوره باالزدهار النفسي.

ليمكن تفسير تأثير خبرات ال فول  اإليجاب   على االزدهار النفسي ل الب الجاةع  
ةن عبر المعتهدات األسررررررررررررراسررررررررررررر   للشرررررررررررررباب مول أنفسرررررررررررررهس لعالقاتهس ةع العالس مولهس أي 

يعد رابء فعال  الم   ات المعر    اإليجاب   ةن خالل أ  السرررررررررررررر اق الوالدي المدر  الذي
ل داء اإليجابي لد  الشررررررررباب الذين لديهس ةعتهدات أسرررررررراسرررررررر   إيجاب   قوي   أنا اسررررررررتحق أ  
تحدث لي األشررررررر اء الجيدة(، ل التالي تتوسرررررررء الم   ات المعر    اإليجاب   في العالق  بين 

، (Bowers, 2015)السررر اق األبوة لاألةوة  المدر  لالرضرررا عن الح اة لدي طالب الجاةع 
ةمررا ين بق على توسررررررررررررررء الم   ررات المعر  رر  اإليجرراب رر  في العالقرر  بين خبرات ال فولرر  

 اإليجاب   لاالزدهار النفسي لدي طالب الجاةع .
خبرات نموذو بنا ي يفسررررررر العالق  بين إلى لجود  الفرض الخامس نتائج لأشررررررارت

لسرررررررررررررر ء لد  طالب  كعاة  كفاءة المواجه في لجود  لاالزدهار النفسرررررررررررررري ال فول  اإليجاب  
 برات ال فول  اإليجاب   على االزدهار ل دال إمةررررررررررررررا  طا .ميث لجد تأثير ةباشرررررررررررررررالجاةع 

 كفاءة المواجه  على االزدهار النفسيل دال إمةا  طاةباشر تأثير  ل، %45.5النفسي بنسب  
  ل برات ال فول  اإليجاب دال  إمةررررررا  طا ، كما لجدت تأثيرات لير ةباشرررررررة  %52.8 بنسررررررب 
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ل ذلك يكو  أجمالي نسررررررررررررب   %28.1على االزدهار النفسرررررررررررري عبر كفاءة المواجه  بنسررررررررررررب  
، ةما %73.6التأثيرات الدال  إمةررررررررررررا  طا ل برات ال فول  اإليجاب   على االزدهار النفسرررررررررررري 

في ظهور االزدهار النفسرررررررري لد  طالب الجاةع    هماالمسررررررررةن العواة   %73.6يعني أ  
اإليجاب  ، كما أ  كفاءة المواجه  تقيد قوة هذا اإلسررررررررررررررهاس بنسررررررررررررررب  ترجع إلى خبرات ال فول  

28.1% . 
نت جررر  هرررذا الفرض أنررره كلمرررا زاد ترررأثير كفررراءة المواجهررر  زاد ترررأثير خبرات  لتعني

ال فول  اإليجاب   على االزدهار النفسررررررررررري لد  طالب الجاةع ، أي أ  كفاءة المواجه  تعم  
في الشررعور باالزدهار   المسرراهم برات ال فول  اإليجاب   على زيادة التأثيرات لير المباشرررة ل

 النفسي.
خبرات ال فول   أ  نت ج  هذا الفرض ةع نت ج  الفرض األلل الذي أشار إلى لتتفق

، لنت ج  الفرض لدي طالب الجاةع  االزدهار النفسرري( ةن التباين %39.8فسررر  ت اإليجاب  
لدي  االزدهار النفسرري( ةن التباين %42.5فسررر  ت كفاءة المواجه  الذي أشررار إلى أ القاني 

 .طالب الجاةع 
 Akin and Akin (2015a)بحررث كرر  ةن  تتفق نت جرر  هررذا الفرض ةع نتررا أل 

أ  كفاءة المواجه  ةتغير لسررررررر ء في العالق  بين ال ها  العهل   لالسرررررررعادة  إلى التي أشرررررررارت
أ  كفراءة  أشرررررررررررررررارت إلىالتي  Akin and Akin (2015b)لنترا أ بحرث ك  ةن الذات ر . 

 .لاالزدهارالمواجه  ةتغير لس ء في العالق  بين ال ها  العهل   
التي تشرررير إلى  ن رية كفاءة المواجهةليمكن تفسرررير نت ج  هذا الفرض في ضررروء 

أ  األطفال يكتسرربو  كفاءة المواجه  في لقا ةبكر ةن النمو أي السررنوات األللي ةن العمر 
لمبكرة اإليجاب   في إكسرررراب األطفال طرقطا ة تلف  للمواجه  تعد ميث تسررررهس خبرات ال فول  ا

ةقال للسرررلوك ات االجتماة   التك     ةع اسرررتمرار الدعس االجتماعي األسرررري ل طفال تسرررتمر 
ةعهس هذه ال رق للمواجه  ب  تت ور ةعهس في ةرمل  المراهه  لالرشررد لتكو  طرق اجتماة   

هالة  الفشرررررررر  لالتعافي السررررررررريع ةن آثار ال ررررررررغوط لازةات إيجاب   تعقز لديهس الهدرة على ة
 الح اة ةما يؤدي إلى تمتعهس بالرضا عن الح اة لةن ثس االزدهار النفسي.

خبرات نموذو بنا ي يفسررررر العالق  بين  لجودإلى  نتائج الفرض السدددادس لأشررررارت
    لكفاءة المواجه الم   ات المعر    اإليجابفي لجود  لاالزدهار النفسي ال فول  اإليجاب  
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دال ، ميث لجد تأثير ةباشرررررررررررر لد  أفراد عين  البحث ةن طالب الجاةع  لسررررررررررر   ه كعواة 
 (، للجد تأثير ةباشر%31ل برات ال فول  اإليجاب   على االزدهار النفسي بنسب   إمةا  طا 

لجد (، ل %30.3للم   ات المعر    اإليجاب   على االزدهار النفسرري بنسررب   دال إمةررا  طا 
(، كما لجد %40.2لكفاءة المواجه  على االزدهار النفسي بنسب  دال إمةا  طا تأثير ةباشر 

تأثيرات لير ةباشرررة على االزدهار النفسرري عبر الم   ات  أ  خبرات ال فول  اإليجاب   لها
، للها تأثيرات لير ةباشرررررة على االزدهار النفسرررري عبر  %23.54المعر    اإليجاب   بنسررررب  

، ةما يشررررررير إلى أ  التأثير لير المباشررررررر ل برات ال فول  %24.52ة المواجه  بنسررررررب  كفاء
على االزدهار النفسرررري أكبر ةن التأثير لير المباشررررر لها عبر  كفاءة المواجه اإليجاب   عبر 

 .لأ  كا  يتهارب ةعها م   ات المعر    اإليجاب  ال
ل ررراةس في أ  الم   رررات لتتفق نت جررر  هرررذا الفرض ةع نت جررر  الفرض الرابع لا

المعر    اإليجاب   لكفاءة المواجه  ةتغيرات تتوسررررررررررررررء العالق  بين خبرات ال فول  اإليجاب   
لاالزدهار النفسرررررررررررررري لدي طالب الجاةع ، لهذا يؤكد على أهم   النموذو المهترح في البحث 

 زدهار النفسي.الحالي لدلر الم   ات المعر    اإليجاب   لكفاءة المواجه  في الشعور باال
ميث إ  ال برات اإليجاب   ت لق دلاة  تةررررررراعدي  ميث تسررررررراعد التفكير الموسرررررررع 
لالتفالل لضرربء النفس لليرها ةن الم   ات المعر    اإليجاب   في إيجاد ةعني إيجابي في 
المواقف التي يمر بهرا الفر ةمرا يسررررررررررررررهر  بردلره المواجهر  اإليجراب ر  لالكفراءة األعلى، أي أ  

درل  على إيجاد ةعني إيجابي في تجار هس اليوة   متى ضررررمن ال ررررغوط لاألزةات الناط قا
تردعس لتعقز  التي الم   ررات المعر  رر  اإليجرراب رر ب برات طفولر  إيجرراب رر  ل ةن خالل تمتعهس 

 لديهس. كفاءة المواجه بدلرها ةن 
   في م اة اإلنسررا  فما يمتلكه ةن بني ةعر  العوامل المعرفيةليرجع ذلك إلى دلر 

لأفكار لةعتهدات يسررررررررررررررهس بدلر فعال في تفسررررررررررررررير المواقف التي يتعرض لها ليع يها ةعا  
إيجاب   تؤثر على الح اة بم تلف ةجاالتها فينعكس عل ه المشرررررررررررررراعر اإليجاب   لإيجاد ةعني 
في الح رراة لعالقررات اجتمرراة رر  فعررالرر  لالهرردرة على االنجرراز لاألداء التك في، لعل رره فررالح رراة 

ي على ةعتهدات الش ص لة   اته المعر    التي تعد إمد  المكونات األساس   بأكملها تبن
 يد ةن السمات لالموارد النفس   لالش ة  .دلالجوهري  في بناء الش ة   لإكسابها الع
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 للمخططات املعرفية اإلجيابية التأثريات املباشرة وغري املباشرة 

( الذي ير  أ  الم   ات المعر    بن ات ةعر    تتشرررررررك  2008ليؤكد ذلك فرو  
تفكير الفرد خالل ةرملتي ال فولرررر  لالمراههرررر ،  في ةرملرررر  ال فولرررر  المبكرة لتعبر عن نمء

 لهذا ليكو  الشررر ص سررروي عندةا تفسرررر ة   اته المعر    األمداث بواقل   لنارة تفالل  .
 .يدعس لديه كفاءة المواجه 

ليمكن تفسير نت ج  هذا الفرض في ضوء الناري  المعر     لكيلي  الذي يؤكد على 
تسباها الش ص في البي    التي تل ه فيها لنت ج  تفاعالته أهم   التركيبات المعر    التي اك

ةع األفراد المح  ين به، ميث يفسررر أي ةوقف يتعرض له بناء على ةا يمتلكه ةن ةعتهدات 
لةعارف فشعور الش ص بالرضا لالتفالل لالهدرة على اإلنجاز لإيجاد ةعني في م اته يعتمد 

ات ةعر    إيجاب   عن نفسررررررررررررررره لعن المجتمع على ةا يمتلكه ةن ةعارفه لةعتهدات لتركيب
 لعن ةستهبله. هالمح ء ب

 Bowlby(1980)كما يمكن تفسرررررررررررير نت ج  هذا الفرض في ضررررررررررروء ناري  التعلق 
لالذي يري أ  الفرد تتكو  لديه نماذو عم  داخل   تشررررررررررررررك  ة   ات ةعر    عن الذات 

ه ةع أفراد أسرررررررررررررررته فإذا كانا لا خرين لالعالس المح ء به ةن خالل أنماط التعلق لتفاعالت
أنماط تعلق أةن  سرررررررراهما في إشررررررررباب لتلب   ماجاته األسرررررررراسرررررررر   تكونا ة   ات ةعر    
إيجاب   تتسررررررررررررررس بالقه  لالتفالل لالتعاطف ةع االخرين لالغفرا  لالتعاطف ةع الذات لاالنتماء 

هلق لالتوتر االجتماعي، ب  لتمكنه ةن العم  متي في ظ  ال ررغوط، ةما يؤدي إلى تهلي  ال
في المواقف التي تن وي على تهديد لزيادة الهدرة على المواجه  ةما ينعكس على ةسررررررررررررررتهبله 
لنارته للعالس ةن موله لالتي تتسس بالمشاعر اإليجاب   لالهدرة على اإلنجاز لإيجاد ةعني في 

  خبرات ال فولرر  اإليجرراب ررالح رراة، لةن ثس الشررررررررررررررعور برراالزدهررار النفسرررررررررررررري، لهررذا يؤكررد دلر 
الم   ات المعر    اإليجاب   في تدة س لتعقيق كفاءة المواجه  في المواقف ال رررررررررررررررال   ل 

لالموارد  المعر   ل البي     لةن ثس الشررررررررررعور باالزدهار النفسرررررررررري. ةما يعاس ةن أهم   العواة 
 في م اة الفرد.الش ة   
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 البحث:توصيات 

ا ةةررررمم  ةناهأ ت وير .1  المسررررتمرة، لالكل ات مدارطال ةناهأ في دةجها يمكن خةرررر ةررررط
لتهتس بمتغيرات علس النفس اإليجرررابي ةقررر   لل رررالرررب، الت وري  المسررررررررررررررتو   ةع لةتوافهررر 

 االزدهار النفسي لكفاءة المواجه  لالم   ات المعر    اإليجاب  .
تعقيق الةرررح  النفسررر   لل الب الجاةع  داخ  الحرس الجاةعي ةن خالل تعقيق شرررعورهس  .2

ة س ةعتهداتهس المعر    اإليجاب   كالتفالل لضررربء النفس الةرررحي باالزدهار النفسررري لتد
 لالمغفرة، لالجدارة، لالكفاءة، لالقه ، لالنجاح، لاالنفتاح العاطفي، لاالنتماء االجتماعي.

خبرات الح اة اإليجاب   تسرررررررررررهس بدلر كبير في تمتع الفرد بالةرررررررررررح  النفسررررررررررر   اإليجاب    .3
 لالمحددات المبكرة الح اة بمعالج  االهتماس دعونا إلىالمتمقل  في االزدهار النفسي ةما ي

الح اة، ةن خالل تهديس دلرات إرشرررررررررررادي   ةد  لالةرررررررررررح  الةرررررررررررح   للتنم   االجتماة  
لنرردلات للهررا مين على تر  رر  لرعررايرر  األطفررال لتوعيتهس بررأهم رر  خبرات لتجررارب ال فولرر  

 اإليجاب  .
لقيادة تمتعهس بالةررررررررح  النفسرررررررر   اإليجاب    االهتماس بتهديس براةأ لقا    ل الب الجاةع  .4

المتمقل  في االزدهار النفسرررررررررررري ةما يهيهس خ ر اإلصرررررررررررراب  باالكت اب لالهلق لليرها ةن 
 االض رابات النفس   لالمشكالت السلوك  .

تهديس براةأ إرشرررررررررررررررادي  لتدة س لتنم   كفاءة المواجه  لد  طالب الجاةع  األةر الذي  .5
رضررررررررهس ةن أزةات لةحن لإمباطات، لةهالة  الفشرررررررر  لالهدرة يمكنهس ةن ةواجه  ةا يعت

 على التعافي السريع ةن آثارها السلب  .
 
 
 
 
 
 



 م

 

 

) 89) 

 2022 إبريل ، 1ج 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

 للمخططات املعرفية اإلجيابية التأثريات املباشرة وغري املباشرة 

 
 

 املراجع:
(. كفاءة المواجه  ل عض المتغيرات الديمغرا    لد  2020األنةرررررررراري، خول  جمي  ةحمد  

س التر وي  ةجل  جاةع  أس الهري للعلو المعنفات بومدة الحماي  االجتماة   بمدين  جدة. 
 .400-365(، 3 12، لالنفس  

(. التشرررررررررررويهات المعر    لعالقتها ب ررررررررررربء الذات لد  طلب  كل   2015بدر، طارق ةحمد  
، 114، الجمل   العراق   للعلوس التر وي  لالنفسرررر  ، ةجل  العلوس التر وي  لالنفسرررر  ا داب. 

290- 344. 
(. التنبؤ بكفاءة المواجه  2019  الجب ، عةرررراس الدسرررروقي إسررررماعي ، البهنسرررري، أة  ناصررررر

، 215، ةجل  الهراءة لالمعرف على ضرررروء الوعي المهني ل خةررررا ي النفسرررري المدرسرررري. 
193-246. 
 الم   ات لير التوافل   لاألخ اء المعر    لد  ةري ررات. (2015 ، أيمن ماةد الجوهري 

 (.هاهرةرسال  ةاجستير لير ةنشورة، كل   ا داب، جاةع  ال . الشره العةبي
(. الدلر الوسرررررررررررر ء لك  ةن التدين لأسرررررررررررراليب التفكير في 2021 ممودة، ممودة عبد الوامد 

المجل  العالقر  بين األسررررررررررررررلوب المعرفي لاألمكراس ال لل ر  لرد  طالب المرملر  القرانوير . 
 .103-15(، 1 89. كل   التر    جاةع  سوهاو، التر وي 

نفسرري لدي ال الب المعالس في ضرروء المسررتوي (. بن   االزدهار ال2020 رزق، زينب شررلبا  
 -295(، 107 30، المجل  المةرررررررري  للدراسرررررررات النفسررررررر  االقتةرررررررادي المدر  لالنوب. 

351. 
ال رررررررررررربع، فتحي عبد الرممن، طلب، أممد على أممد، سررررررررررررل ما ، عمرل ةحمد فريد سرررررررررررريد 

اء لأةهررات (. الوالررديرر  ال هارر  عهل ررا لعالقتهررا بكفرراءة المواجهرر  لرردي عينرر  ةن آبرر2016 
-161(، 40 4، ةجل  كل   التر    في العلوس النفس  األطفال الذاتويين لالمعاقين عهل ا. 

263. 
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(. النموذو البنا ي لعالق  العواة  ال مسرررررررررررررر  الكبر  2021 طه، رياض سررررررررررررررل ما  السرررررررررررررريد 
المجل  المةرررررررري  للشررررررر ةررررررر   لالشرررررررفه  بالذات باالزدهار النفسررررررري لد  طالب الجاةع . 

 .292-231، 110( 31.  لنفس  للدراسات ا
(. تحلي  المسرررررارات 2019 عبد الجواد، أممد سررررريد عبد الفتاح، ةحمد، ةحمد شرررررلبا  أممد 

للعالق  بين االبتكاري  االنفعال   لكفاءة المواجه  لالرفاة   النفسرررررررررررررر   لد  ةعلمي التر    
 .363-275(، 13 4 ةجل  جاةع  الفيوس للعلوس التر وي  لالنفس  ،ال اص . 

(. االزدهار النفسرررررررررررررري لدي طلب  الجاةع  في ضرررررررررررررروء بعض 2019 العبيدي، عفراء إبراة س 
 .55-37(،8 2، المجل  الجقا ري  ل بحاث لالدراساتالمتغيرات. 

(. نمذج  العالقات السبب   بين االزدهار النفسي لك  2021 عرفي، كريس ةحمد سعيد مسن 
، كل رر  التر  رر  جرراةعرر  المجلرر  التر ويرر  . ةن التسررررررررررررررراةح لالحكمرر  لررد  طالب كل رر  التر  رر

 .1364 -1271، 88سوهاو، 
 . الهاهرةب ةكتب  االنجلو المةري .علس النفس اإلكلين كي(. 2008 فرو، صفوت 

خبرات ال فول  لعالقتها باألةن النفسرري لسررمات الشرر ةرر   لد  (. 2012 قدلس، ريس سررمير 
.  رسررال  ب  الجاةعات في ق اب لقةالمشرراركين سرر اسرر ا للير المشرراركين سرر اسرر ا ةن طل

 لقة(.-ةاجستير، كل   التر    جاةع  األزهر 
(. كفاءة المواجه  لعالقتها 2015 كفافي، عالء الدين، لعبده، إبراة س، أبو لقال ، سررررررررررررررميرة 
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The Direct and Indirect Effects of Positive Cognitive Schemas and 

Coping Competence in The Relationship Between Positive 

Childhood Experiences and Psychological Flourishing  

Among University Students 

 

Abstract: The research aimed to identify the direct and indirect effects 

of positive cognitive schemas and coping Competence in the 

relationship between positive childhood experiences and psychological 

Flourishing among university students. The sample consisted of (320) 

male and female students from the Faculty of Education, Sohag 

University. The Positive Cognitive Schemes scale prepared by Louis et 

al., (2018) was used, translated by the two researchers, the coping 

Competence scale and the positive childhood experiences scale 

prepared by the two researchers, and the psychological Flourishing 

scale prepared by Soleimani et al (2015) translated by the two 

researchers. The results indicated that positive childhood experiences 

explain (39.8%) of the variance in psychological Flourishing among 

university students, and the Coping Competence explains (42.5%) of 

the variance in psychological Flourishing among university students, 

and that positive cognitive schemas explain (48.5%) of the variance in 

Psychological Flourishing among university students, where the social 

belonging scheme explains about (42.3%) of the variance in 

psychological Flourishing, which is the strongest schemes in the first 

field in predicting psychological Flourishing, and the health and safety 

/ optimism scheme explains about (33.5%) of the variance in 

psychological Flourishing, which is It is one of the strongest schemes 

in the second field in predicting psychological Flourishing, and the 

healthy self-control scheme explains about (31.8%) of the variance in 

psychological Flourishing, and it is considered the strongest schemes of 

the third field in predicting psychological Flourishing, and the self-care 

scheme explains about (29.8%) of the variance In psychological 

Flourishing, it is the strongest fourth-order chart in predicting 

psychological Flourishing. It also found a direct effect of positive 

childhood experiences on psychological Flourishing and a direct effect 

Dr. Heba Gaber Abed Elhameed 

Assistant Professor Mental Health 

Sohag university 

Dr. Abeer Ahmed Abuelwafa Donkol 

Assistant Professor Mental Health 

South Valley university 



 م

 

 

) 105) 

 2022 إبريل ، 1ج 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

 للمخططات املعرفية اإلجيابية التأثريات املباشرة وغري املباشرة 

of positive cognitive schemes on psychological Flourishing, and a 

direct effect of Coping Competence on psychological Flourishing, and 

an indirect effect of positive childhood experiences on psychological 

Flourishing through positive cognitive schemes and Coping 

Competence, and the indirect effect of positive childhood experiences 

through Coping Competence on psychological Flourishing is greater 

than its indirect effect through positive cognitive schemes. 

Keywords: Positive Cognitive Schemas- Coping Competence- Positive 

Childhood Experiences- Psychological Flourishing- University 

Students. 

 
 


