
الكوى اإلجيابية للصخصية يف عالقتوا باسرتاتيحيات مكاومة أعراض 
 االضطرابات النفسية لدى عينة من طالب اجلامعة

 

 د. الذيساء محسهد سالسان
  جرس الرحة الشفدية بكمية التخبيةم

 جامعة السشيا
 

 مستخلص الدراسة: 
في مقاكمة أعخاض القػػ كالفزائل اإليجابية لمذخرية ذات أىسية بالغة  تعتبخ      

االضصخابات الشفدية السختمفة التي تػاجو شبلب الجامعة. كعمى ضػء ىحا االفتخاض ىجفت 
الجراسة الحالية إلى دراسة القػػ كالفزائل اإليجابية لمذخرية كعبلقتيا بأعخاض 

( شالبا كشالبة مغ شبلب 606االضصخابات الشفدية كاستخاتيجيات مقاكمتيا لجػ عيشة مغ )
 (BSI)السشيا. كقج اشتسمت أدكات الجراسة عمى كل مغ؛ قائسة األعخاض السخترخة  جامعة
؛ تخجسة كتقشيغ الباحثة، كسا أعجت الباحثة كاستخجمت Derogatis, L., 1975إعجاد 

مقياسي؛ القػػ اإليجابية لمذخرية، كاستخاتيجيات مقاكمة األعخاض الشفدية. كقج تع استخجاـ 
شاسبة لمتحقق مغ صحة فخكض الجراسة. كسا ُقجمت بعس األساليب اإلحرائية الس

 التػصيات كالبحػث السقتخحة عمى ضػء ما تػصمت إليو الجراسة مغ نتائج. 
مقاكمة  –قائسة األعخاض السخترخة  –: القػػ اإليجابية لمذخرية الكمسات السفتاحية
 األعخاض الشفدية
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ت مكاومة أعراض الكوى اإلجيابية للصخصية يف عالقتوا باسرتاتيحيا
 االضطرابات النفسية لدى عينة من طالب اجلامعة

 

 د. الصيماء حممود ساملان
 رس الصرة النفسية بكلية الرتبيةمد

 جامعة املنيا
 

 :مكدمة
ىجؼ العبلج الشفدي مشح نذأتو إلي تحميل الرخاعات، كتخفيف السعاناة الشفدية، 

عسيل. كقج كاف لعمساء الشفذ الدابقيغ كمعالجة االضصخابات، كالبحث عغ حمػؿ لسذكبلت ال
إرىاصات متعجدة لمبحث في جػانب مذخقة مغ شخرية العسيل بجءًا مغ مبجأ "المحة" لػ 

Frued  كاليػ كسخدف لمتخاث اإلنداني كالقجرات اإلبجاعية لػ ،Young  كمحاكالت التفػؽ ،
عغ معشي   Frankelأىسية تحقيق الحات، كسا بحث   Maslow، كأضاؼ  Adlerلجؼ 

الحياة لسا لو مغ أىسية في السعالجة الشفدية. كرغع ىحه األفكار كالسحاكالت ضل التخكيد في 
شخرية  العبلج الشفدي متسحػرًا حػؿ االضصخابات الشفدية، كمػاشغ العمل، كاليديسة في

لتقجيع مفاىيع عغ الرحة الشفدية  Jahoda, 1958  العسيل، حتى ضيخت محاكالت
، كتكامل الذخرية، -كقاعجة مدتقبمية-تقبل الفخد لحاتو، كعسميات التصػر اإليجابية، ك 

كاالستقبللية، كالفيع الجقيق لمػاقع، كالتسكغ البيئي. فقج ضيخ عمع الشفذ اإليجابي كحخكة 
ججيجة في مياديغ عمع الشفذ ليغيخ التػجو لبلضصخابات الشفدية إلى الشطخ إلي رفاىية حياة 

إنجازًا كبيجة. إذ يحاكؿ عمع الشفذ اإليجابي أف يجسع ما كاف متشاثخًا  األفخاد كجعميا أكثخ
مغ جيػد العمساء الدابقيغ لعمع الشفذ حػؿ ما يحقق الخفاىية الشفدية الذخرية. فعمع الشفذ 
ليذ عمسًا لجراسة السخض فحدب؛ كإنسا يتعجػ دكره إلي اإلصبلح، كالػقاية، كالتشسية؛ بيجؼ 

 جسيع مجاالت حياتو.دعع كفاءة الفخد في 
أف عمساء الشفذ  Seligman, Steen, Park & Peterson, 2005كيحكخ 

اإليجابييغ لع يجعػا أنيع اختخعػا عمسًا ججيجًا، كإنسا ضيخ عمع الشفذ اإليجابي ليخكد عمى 
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العػامل الػاقية كالسصػرة لحياة الفخد أكثخ مغ تخكيده عمى تمظ العػامل الخصخة؛ كذلظ بتحجيج 
 Seligman, Steen, Park ػػ كالفزائل كاالنفعاالت اإليجابية التي تفدخ ىشاء الفخدالق

& Peterson, 2005, 410)) كيكسل سميجساف كبيتخسػف .Peterson & Seligman, 
أف عمع الشفذ اإليجابي في جانبو الػقائي يعسل عمى دراسة القػػ اإلندانية ككيفية  2005

كفي الجانب السخضي يخؼ سميجساف أف االضصخاب الشفدي دفعيا كتشسيتيا في سغ مبكخة. 
الحقيقي ىػ غياب الفزائل اإلندانية كاألمانة كالعصف، كليذ زمبلت األعخاض التي 

 . (Peterson & Seligman, 2005, 45) ترشف االضصخابات الشفدية
إف دكر عمع الشفذ اإليجابي يذسل كضع بخامج لتشسية الخراؿ اإليجابية لجػ 

اد لسداعجتيع عمى الشزج السبكخ، كالتحريغ ضج الفذل، كاالنحخافات السختمفة، األفخ 
 Seligman)كاإلصابة باألمخاض البجنية كالشفدية، كلسداعجتيع عمى تحقيق مدتقبل أفزل 

& Csikszentmihaly, 2000, 10) فقج اعتبخ سميجساف ىحه الخراؿ اإليجابية ميسة .
شفاؿ أكثخ مغ مجخد إصبلح ما لجييع مغ أخصاء، كتيجؼ في تخبية الشرء. إذ أف تشذئة األ

تخبيتيع إلي تقػية قجراتيع كفزائميع، كمسارسة كاستغبلؿ سساتيع اإليجابية برػرة إنجازية، 
كمغ مرمحة السجتسع أف يػفخ ضخكفًا تداعج أفخاده عمى إضيار ىحه الدسات عمى أكسل 

 (. 68 – 67أ، 6006كجو )سميجساف، 
ئج دراسات متعجدة أف البيئة الجراسية الجامعية عادة ما تكػف كقج أضيخت نتا 

ضاغصة؛ إذ تتزسغ عسميات االنفراؿ عغ األسخة، كأعباء متعجدة لمسقخرات الجراسية 
كالتداماتيا مغ تكميفات كامتحانات كغيخىا، كيحتاج فييا الصالب إلي أف يتكيف مع متغيخات 

 ,Carr، 6008البيئة السيشية )سالساف؛  لع يعتادىا، بل كيدتعج لمبجء في العسل في
Colthurst, Coyle & Elliot, 2012 لحا فسغ السيع لمصبلب أف يتعخفػا قػاىع .)

الذخرية كأف يتجربػا عمى تصػيخىا ليكػنػا قادريغ عمى التفكيخ بصخيقة أكثخ إيجابية في 
ك ليػضفػا ىحه الزغػط التي يختبخكنيا؛ بل كيدتصيعػف تعديد التداماتيع نحػ التعمع، 

 . Korthagen, 2004السعخفة في مسارسة ميشتيع؛ كذلظ كسا أكصت دراسة 
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 مدخل الدراسة: 
 .كيتزسغ مذكمة الجراسة كأىجافيا كأىسيتيا كمرصمحاتيا كحجكدىا      

 :أوال: مصكلة الدراسة
إف الرحة الشفدية لصبلب الجامعة عامل ميع ججًا في تسيدىع، سػاء أكاف ذلظ مغ 

بلؿ تػافقيع الجراسي كالجامعي، أك مغ خبلؿ حبيع كاستعجادىع لسيشتيع السدتقبمية أك مغ خ
خبلؿ بشاء شخرية قػية قادرة عمى مػاجية التحجيات. كقج الحطت الباحثة أثشاء 
السحاضخات، ككحلظ في الداعات السكتبية الخاصة بالصبلب كمقخراتيع؛ أف أغمب 

خجمات لئلرشاد الشفدي في مذكبلت خارج السقخر  السداعجات التي يصمبيا الصبلب ىي
، كمذكبلت الذيية، كفقج  الجراسي؛ إذ عادة ما يذتكػف مغ تقمب السداج، كمذكبلت الشـػ
السعشي، كفخاغ الحياة كمذكبلت متعجدة كخصيخة في عبلقاتيع مع ذكييع. كيبجك أف مثل ىحه 

الشفدية؛ نطخًا لصبيعة مقخراتو السداعجات مغ الصبيعي أف يشذجىا الصبلب مغ قدع الرحة 
كالرحة الشفدية، كالعبلج الشفدي كاالكميشيكي. لحا فسغ السيع األخح في االعتبار الرحة 

 Furr, Westfels, Mcconnell & Jenkins, 2001الشفدية لصبلب الجامعة. كقج أشار 
معية. كسا % مغ الصبلب خبلؿ السخحمة الجا50إلى أف األعخاض االكتئابية تؤثخ عمى نحػ 

أف االكتئاب قج ارتبط بانخفاض متػسط  Deroma, Leach & Leverett, 2009أكضح 
درجات الصبلب بالكمية. ككانت السدتػيات الستػسصة لبلكتئاب ذات داللة في التأثيخ عمى 
األداء األكاديسي لمصالب، كيسثل عائقًا ليحا األداء األكاديسي في حالة السدتػيات الذجيجة 

كىػ معاناة فئة غيخ قميمة مغ  الجانب األول من مذكمة الجراسةلبلكتئاب. كىحا ىػ كالحادة 
 شبلب الجامعة مغ أعخاض االضصخابات الشفدية. 

أف السخضى ذكؼ السذكبلت الشفدية السدمشة  Rapp &Goscha, 2006كقج كجج  
يع تحديغ كالذجيجة كانفراـ الذخرية كاالكتئاب يخكف أنيع ذكك مػاشغ قػة، كأف بإمكان

أف القػػ  Gustems & Calderon, 2014جػدة حياتيع مغ خبلؿ شفائيع. كسا كجج 
اإليجابية لمذخرية ذات عبلقة قػية بأعخاض االضصخابات الشفدية لجػ شبلب الجامعة 

؛ كىػ اختبار العبلقة بيغ القػػ اإليجابية الجانب الثاني من مذكمة الجراسةكىحا ىػ 
ضصخابات الشفدية لجػ شبلب الجامعة. كقج كاف سميجساف لمذخرية كبيغ أعخاض اال
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( مقتشعًا بأىسية مػاشغ القػة؛ فذعػر االنداف بأنو "شيب" كذك فزائل؛ 67ب، 6006)
يجعمو يتعامل مع مذكبلتو كاضصخاباتو بػاقعية، كيكػف قادرًا بشفدو عمى كضع حج ليا بل 

 ,Gilman, Heubner & Furlongكاستحجاث حمػؿ َكفؤة ليحه السذكبلت. كقج أكضح 
أف استخجاـ عمع الشفذ اإليجابي لتصػيخ خبخات الصبلب يداعج عمى تقجميع في  2009

في دراستيع أف أفزل كقت يتع فيو رصج قػػ  Lim & Kim, 2014تعميسيع. كسا أكصى 
الجانب الذخرية كتشسيتيا مغ خبلؿ التجخبلت اإليجابية ىػ أثشاء التعميع الجامعي كىحا ىػ 

كىػ دراسة عبلقة القػػ اإليجابية لمذخرية باستخاتيجيات السقاكمة  ثالث لسذكمة الجراسةال
مة الجراسة في التي يدتخجميا شبلب الجامعة في مػاجية األعخاض االكتئابية. كتتزح مذك

 األسئمة التالية:
ما ىػ تختيب كل مغ القػػ اإليجابية لمذخرية، كأعخاض االضصخابات الشفدية لجؼ   .8

 ب الجامعة ؟ شبل
ما ىي شبيعة العبلقة بيغ القػػ اإليجابية لمذخرية كأعخاض االضصخابات الشفدية لجؼ  .6

 شبلب الجامعة؟ 
ما ىي شبيعة العبلقة بيغ القػػ اإليجابية لمذخرية كاستخاتيجيات مقاكمة أعخاض  .3

 االضصخابات الشفدية لجؼ شبلب الجامعة؟ 
ة تخجع إلى الشػع أك التخرز أك التفاعل ىل تػجج فخكؽ في القػػ اإليجابية لمذخري .4

 بيشيسا لجػ عيشة الجراسة؟
ىل تػجج فخكؽ بيغ مختفعي كمشخفزي الفزائل اإليجابية لمذخرية في استخاتيجيات  .5

 مقاكمة أعخاض االضصخابات الشفدية لجؼ عيشة الجراسة؟ 
يجيات ىل تديع القػػ اإليجابية لمذخرية إسياما داال إحرائيا في التشبؤ باستخات .6

 مقاكمة أعخاض االضصخابات الشفدية لجػ عيشة الجراسة؟ 
 : : أهداف الدراسةثانيا

 ىجاؼ الجراسة الحالية فيسا يمي:تتزح أ     
تعخؼ تختيب كل مغ القػػ اإليجابية لمذخرية، كأعخاض االضصخابات الشفدية  .8

 لجػ شبلب الجامعة. 
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كأعخاض االضصخابات الشفدية تعخؼ شبيعة العبلقة بيغ القػػ اإليجابية لمذخرية،  .6
 لجػ شبلب الجامعة.

تعخؼ شبيعة العبلقة بيغ القػػ اإليجابية لمذخرية كاستخاتيجيات مقاكمة أعخاض  .3
 االضصخابات الشفدية لجؼ عيشة الجراسة. 

دراسة إمكانية كجػد فخكؽ في القػػ اإليجابية لمذخرية تخجع إلى الشػع أك  .4
 ة الجراسة.التخرز أك التفاعل بيشيسا لجػ عيش

دراسة إمكانية كجػد فخكؽ بيغ مختفعي كمشخفزي الفزائل اإليجابية لمذخرية  .5
 في استخاتيجيات مقاكمة أعخاض االضصخابات الشفدية لجؼ عيشة الجراسة. 

تعخؼ ندبة إسياـ القػػ اإليجابية لمذخرية في التشبؤ باستخاتيجيات مقاكمة  .6
 ة. أعخاض االضصخابات الشفدية لجؼ عيشة الجراس

 : : أهمية الدراسةثالجا
 يا الشطخية كالتصبيقية كسا يمي:تتسثل أىسية الجراسة الحالية مغ خبلؿ أىسيت    

 : األىسية الشظخية -أ 
ترسيع مقياس لمقػؼ اإليجابية لمذخرية لمسداعجة في تعخؼ كرصج كتختيب ىحه  .8

ة القػػ اإليجابية لجؼ شبلب الجامعة؛ حيث لع يػجج مقياس لمقػؼ اإليجابي
 .-كذلظ في حجكد عمع الباحثة-لمذخرية في البيئة العخبية 

رصج االستخاتيجيات التي يدتخجميا الصبلب ذكك القػػ اإليجابية لسقاكمة أعخاض  .6
االضصخابات الشفدية، كاالستعانة بيا في ترسيع مقياس لسقاكمة أعخاض 

 االضصخابات الشفدية حيث يسكغ تقشيشو كاستخجامو كسجخل عبلجي. 
؛  Derogatis, 1975ة كتقشيغ قائسة األعخاض السخترخة لػ "ديخكجاتذ" تخجس .3

لبلستعانة بيا في تعخؼ كتذخيز االضصخابات الشفدية السختمفة كتذخيز 
 مبجئي. 

 الحالية فيسا إف ثبت صحتيا في: : تفيج نتائج الجراسةاألىسية التطبيقية -ب 
رية كمقياس استخاتيجيات تػفيخ أداتيغ لمقياس ىسا؛ مقياس القػػ اإليجابية لمذخ  .8

مقاكمة األعخاض الشفدية؛ حيث يسكغ االستعانة بيسا في ترسيع بخامج إرشادية 
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معتسجة عمى القػػ اإليجابية لمذخرية لخفس أعخاض االضصخابات الشفدية 
 السختمفة

نذخ ثقافة اإلدراؾ السػجب لمحات؛ حيث يعي شالب الجامعة أف لجيو قػػ إيجابية  .6
 ع استخجاميا، كالتأكيج عمييا لسػاجية التحجيات السختمفة.في شخريتو يدتصي

تػعية السدئػليغ بالجامعة، كأعزاء ىيئة التجريذ، كالػالجيغ بأىسية القػػ  .3
اإليجابية في الذخرية، كاستخجاميا لتشسية شخرية الصبلب، ككسجاخل 

 كاستخاتيجيات لمتجريذ، ككأسمػب أساسي لمتخبية الػالجية. 
 : الدراسة : مصطلراترابعا

: كتعخفيا الباحثة في ىحه الجراسة بأنيا "خرائز تع القهى اإليجابية لمذخرية -أ 
اشتقاقيا مغ القيع الجيشية كالفزائل كاألخبلؽ، كىي تمظ الخرائز التي تجعل حياة 
اإلنداف أكثخ قيسة، كتذتسل عمى قيع معخفية كانفعالية كبيغ شخرية كمؤسدية 

تعتسج عمى القمب كأخخؼ تعتسج عمى العقل". كتذتق كمجتسعية كركحية، كمشيا قػؼ 
 Values Inالقػػ كالفزائل السصخكحة في ىحه الجراسة مغ ترشيف القػػ الذخرية 

Actions Inventory of Strengths (VIA- IS) ؛ الحؼ شخحوPeterson & 
Seligman, 2004 ، يا كُتعخؼ إجخائيًا في ىحه الجراسة بأنيا "الجرجة التي يحرل عمي

شالب الجامعة عمى مقياس القػػ اإليجابية لمذخرية السعج كالسدتخجـ في ىحه 
 الجراسة". 

: كىي األعخاض السجرجة في قائسة األعخاض السخترخة أعخاض االضطخابات الشفدية -ب 
Brief Symptoms Inventory  التي أعجىاDerogatis, 1975 كالتي تع إعجادىا ،
ذخيز السعجلة ألعخاض االضصخابات الشفدية التي كرػرة قريخة لتعبخ عغ قائسة الت

 Theكردت في الجليل التذخيري كاإلحرائي الخابع لبلضصخابات الشفدية 
Structured Clinical Interview for DSM-5 disorders (SCI) – R – 90 ؛

كالتي احتػت عمى االضصخابات الشفدية التالية: األعخاض الشفدجدسية، كىػس 
حداسية بي الذخرية، كاالكتئاب، كالقمق، كالعجاء، كالخىاب، كالبارانػيا، االضصياد، كال

 كالحىاف.
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: كتعخؼ في ىحه الجراسة بأنيا" استخاتيجيات مقاومة أعخاض االضطخابات الشفدية -ج 
األساليب التي يدتخجميا شالب الجامعة لئلدارة، كالديصخة عمى أعخاض االضصخابات 

تيجيات؛ التغييخ اإليجابي، كاألنذصة اليادفة، كدعع الشفدية التي تشتابو، كىي استخا
الحات، كالبحث عغ السدانجة االجتساعية كالتأمل الخكحي، كالسقاكمة الجدجية". كُتعخؼ 
إجخائيًا بأنيا "الجرجة التي يحرل عمييا الصالب عمى مقياس استخاتيجيات مقاكمة 

 راسة". أعخاض االضصخابات الشفدية الُسعج كالسدتخجـ في ىحه الج
تتحجد الجراسة الحالية بحجكدىا السكانية كالدمانية كبعيشة الجراسة. فقج خامدا: حجود الجراسة: 

/  6086تست إجخاءات الجراسة األساسية عمى عيشة مغ شبلب جامعة السشيا بالعاـ الجراسي 
. كتججر اإلشارة إلى أف تحجيج قػػ كفزائل الذخرية، ككحلظ تذخيز 6087

لشفدية تع عغ شخيق أسمػب التقخيخ الحاتي، ما يجعػ إلى ضخكرة الححر مغ االضصخابات ا
 إجخاء تعسيع نتائج الجراسة إال مغ خبلؿ إجخاء أساليب مختمفة لمقياس كالتذخيز.

 اإلطار النظري والدراسات السابكة: 
  القهى اإليجابية لمذخرية: -أ 

ث عغ محجدات الدعادة لقج ارتقى عمع الشفذ اإليجابي بسفيـػ الرحة الشفدية لمبح
البذخية التي تكسغ في عير اإلنداف حياة ُمخضية كُمذبعة يحقق فييا الفخد شسػحاتو، 
كُيػضف فييا قجراتو إلي أقري حج مسكغ، كيذعخ فييا باالشسئشاف كالشجاح )نػر الجيغ، 

اة (. إف نػعية الحياة التي يخنػ إلييا عمع الشفذ اإليجابي؛ ىي تمظ الحي36 – 38، 6086
السػضػعية التي تكسغ فييا الدعادة الحقيقية في التعبيخ عغ الفزيمة، كالقيع، كفعل ما 
ُيدتحق فعمو، كتكػف الغاية الشيائية ىي تحقيق امكانات الفخد مغ خبلؿ التعقل، كالحكسة، 
كالعػدة إلي الصبيعة الفصخية لئلنداف، كحيث تختبط أنذصة حياتو بقَيِسو العسيقة. )ىيفيخكف 

 ( 78، 6087نػيل، كبػ 
مفيـػ التفاؤؿ الستعمع كبجيل لسفيـػ العجد الستعمع الحؼ  8990كقج قجـ سميجساف      

استخجمو في دراساتو الدابقة لعبلج االكتئاب، كأسمػبيغ في التفديخ السعخفي لمػقائع؛ حيث 
يؤدؼ التفاؤؿ الستعمع إلي شحح اليسع كالشيػض إلي البحث عغ حمػؿ كسيادة مذاعخ 

الرتياح كاالنفتاح كاإلقجاـ، كحيث تعسل قػؼ االقتجار عمى تصػيخ القجرات الحىشية كالسيشية ا
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. فبعج قخاءات "سميجساف" الستعجدة في الكتابات الجيشية )60، 6086كاالجتساعية )حجازؼ؛ 
كالفمدفية كالتاريخية ذات الربغة االجتساعية؛ أكضح أف عمع الشفذ اإليجابي يسكشو أف 

اتجاه يحسي ضج االضصخابات الشفدية كأف يداعج اإلنداف عمى شحح شاقاتو، يعسل في 
 Park, Petersonكالرسػد في مقاكمة الرعاب؛ بالتخكيد عمى قػػ الذخرية اإليجابية )

& Seligman, 2004, 610)  كقج شسل البحث في عمع الشفذ اإليجابي ثبلث .)
ية أك السذاعخ اإليجابية سػاء في الساضي مجاالت؛ األكؿ ىػ دراسة الخبخة اإليجابية الحات

أك في الحاضخ أك في السدتقبل، كالثاني ىػ دراسة الدسات اإليجابية الفخدية كالقػػ 
 -36، 6008كالفزائل كالقجرات كاألنذصة، كالثالث ىػ دراسة الحياة ذات السعشي )الربػة، 

33 .) 
قػػ اإليجابية في ترشيفًا لمقيع كال Peterson & Seligman, 2004كقج كضع 

الذخرية مغ خبلؿ ثقافات كقخاءات مختمفة تذابو ذلظ الترشيف لبلضصخابات الشفدية في 
الجليل التذخيري كاإلحرائي الخابع لبلضصخابات الشفدية الرادر عغ الجسعية األمخيكية 

؛ إال أنو قج حاكؿ في American Psychiatric Association; DSM- 4لمصب الشفدي 
شيف لمقػػ اإليجابية أف يتجشب مذكبلت الفرل بيغ القػػ كالفزائل كسا حجث في ىحا التر

مجسهعة من السعاييخ  Seligman etal., 2005ترشيف االضصخابات الشفدية. كقج حجد 
 كسا يمي:الختيار وترشيف ىحه الفزائل والقهى 

 أف تسثل القػة انتذار كاسع في ثقافات متعجدة حػؿ العالع.  .8
 (. Fulfillingقة لمدعادة كاليشاء عمى نصاؽ كاسع )أف تكػف محق .6
 أف تسثل قيسة أخبلقية في حج ذاتيا، كليدت كسيمة لغاية مخغػبة.  .3
 تداعج عمى رفعة اآلخخيغ، كتشاؿ إعجابيع. .4
 ال يعشي كجػد القيسة اإليجابية خمػ الذخرية مغ القػػ الدمبية.  .5
 الفخدية. تدتصيع القػة أف تسيد بيغ األفخاد أؼ تخزع لمفخكؽ  .6
 أف تكػف الفزيمة قابمة لمقياس كتع دراستيا في أبحاث سابقة.  .7
أف تكػف الفزيمة مسيدة لمفخد، كليا استقخار ندبي مع باقي الفزائل األخخػ في  .8

 الذخرية.
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أف تتسثل الفزائل مغ خبلؿ نساذج بصػلية مخغػبة عبخ التاريخ، كقج ُتبلحع لجػ  .9
 . (Paragons & Prodigies)بعس األشفاؿ كالسخاىقيغ 

: كىػ أف تكػف بعس القػػ غيخ مػجػدة  (Selective Absence)الغياب االنتقائي  .80
 تسامًا لجػ بعس األفخاد. 

أف تدعي السؤسدات لتخبية ىحه الفزيمة لجػ أفخادىا كليا شقػس اجتساعية محجدة.  .88
(Seligman etal., 2005, 410) 

إلي أف القػػ الشفدية أكثخ  Seligman & Csikszentmihaly, 2000كقج أشار 
 & Seligman)مخكنة مغ السػاىب، كقابمة لمتعبيخ، كتػجييا عسميات اإلرادة

Csikszentmihaly, 2000, 5) كقج كضع .Peterson & Seligman, 2004 
ترشيفًا لمقيع كالفزائل األخبلقية اشتسمت عمى ستة فزائل كبخؼ، كفي السدتػؼ الثاني مشيا 

ػة أخبلقية؛ تػجج داخل كل متكامل لمذخرية، كتتغيخ بتغيخ مػاقفيا، ( ق64اشتسمت عمى )
كيختمف آداءىا، كما تتخكو مغ آثار إيجابية كسمبية. كيسكغ تػضيح ترشيف قػؼ الذخرية 

VIA - IS Classification of Character Strengths :كسا يمي  
التي  كىي القػػ السعخفية : Wisdom and Knowledge الحكسة والسعخفة .8

 تتزسغ اكتداب السعخفة كاستخجاميا كتذسل القػػ التالية: 
)كاألصالة كاالبتكار(: كىػ يعشي التفكيخ بصخؽ ججيجة  Creativity االبجاع  (أ)

 كمشتجة لترػر كيفية القياـ باألشياء .
)كاالىتساـ، كالبحث عغ الخبخة، كاالنفتاح   Curiosityالفزهل وحب االستطالع  (ب)

االىتساـ السدتسخ بالتجارب كالخبخات لحاتيا؛ حيث يجج السخء  عمى الخبخات(: كىػ
 مػضػعات كجػانب الخبخة شيء رائع. 

)كالتفكيخ الشقجؼ(: كىػ التفكيخ في األمػر مغ خبلؿ  Judgment الحكم (ج)
فحريا مغ جسيع الجػانب، كليذ إعصاء استشتاجات سخيعة، كأف يكػف السخء قادر 

 جالئل، ككزف كتقييع األدلة بسػضػعية. عمى تغييخ مشحي عقمو مغ خبلؿ ال
: كىػ اتقاف ميارات ججيجة أك مػضػعات Love of Learning حب التعمم (د)

معخفية، سػاء أقاـ الفخد بحلظ مغ خبلؿ نفدو أك مغ خبلؿ أشخ رسسية كالتعميع 
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داخل السؤسدات. كمغ الػاضح أنيا تتعمق بقػة الفزػؿ، كلكغ حب التعمع ييجؼ 
 زػؿ حيث يرف السيل السسشيج كالسشطع لسا يعخفو الفخد.إلي ما كراء الف

: كىػ أف يكػف السخء قادر عمى أف يقجـ الشرح الحكيع Perspectiveالبريخة  (ه)
 لآلخخيغ، كلجيو شخؽ لمشطخ لمعالع مغ حػلو تجعمو ذك معشي لشفدو كلآلخخيغ. 

دة : كىي القػػ االنفعالية التي تذسل التجريب عمى اإلراCourage الذجاعة .6
لمػصػؿ إلي األىجاؼ رغع مػاجية العػائق الخارجية كالجاخمية، كىي تذسل القػػ 

 التالية:
كالتحجث بكل ما ىػ صحيح رغع السعارضات،  :Braveryاإلقجام والبدالة  (أ)

كمكافحة األخصار كاإلفدادات؛ حتى كلػ لع تمقي تخحيبا مغ اآلخخيغ، كىي ال تقل 
. كىي تتزسغ شجاعة جدجية كلكغ ال مع التيجيجات أك الرعػبات أك األلع

  تقترخ عمييا فقط.
) كالكجح كالكفاح( : كىي محاكالت الفخد إلنياء ما Perseveranceالسثابخة  (ب)

بجأه، كاالستسخار في العسل رغع العقبات؛ التي يخمي بيا خارجًا ليذعخ بدعادتو في 
 إكساؿ ميامو. 

الحقيقة، كلكغ عمى نصاؽ )كالحق كالشداىة(: كىػ التحجث عغ   Honestyالرجق (ج)
كاسع داخل السجتسع، كبصخيقة نديية، كأف يترخؼ السخء بإخبلص، كدكف تطاىخ 

 كأف يتحسل الفخد مدئػلية مذاعخه كأفعالو. 
)كالحساسة كالصاقة(: كىي الدعي لحياة ذات إثارة؛ يعيذيا الفخد  Zestالحيهية  (د)

ما قاـ باألشياء بصخيقتيا  كأنيا مغامخة، إذ يذعخ بأنو نذط كعمى قيج الحياة إذا
 الكاممة، فيػ ُيِكغ لمحياة مذاعخ كبيخة.

: كىي القػػ بيغ الذخرية التي تتزسغ السيل لآلخخيغ، Humanity اإلندانية .3
 كالرجاقة معيع كىي تذسل:

: كىػ تقييع العبلقات السقخبة مع اآلخخيغ؛ خاصة ىؤالء الحيغ Love الحب (أ)
 لفخد. يتبادلػف السذاركة كاالىتساـ مع ا

: )كالكـخ كالخعاية كاالىتساـ كالخحسة كاإليثار(، كىي Kindnessالطيبة والمطف  (ب)
 القياـ باألشياء الجيجة لآلخخيغ كمداعجتيع كاالىتساـ بيع.
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: كىػ يذسل الحكاء الذخري كالحكاء Social Intelligenceالحكاء االجتساعي  (ج)
ذاعخ اآلخخيغ، ككحلظ دكافعو االنفعالي؛ كىػ يعشي أف يكػف الفخد كاعيًا بجكافع كم

كمذاعخه، كعالسًا بسا يجب أف يفعمو كيشاسب كافة السػاقف االجتساعية عمى 
 اختبلفيا، كأف يعخؼ كيدتشتج ما الحؼ يجعل اآلخخيغ يترخفػف بصخيقة ما. 

: كىي القػػ السجنية التي تكسغ كراء حياة السجتسع الرحي، كىي  Justice.العجالة4
 تذسل: 

: كالسػاششة كالسدئػلية االجتساعية كالػالء؛ كىػ Teamworkعاوني العسل الت (أ)
يعشي أف يقـػ الفخد بعسمو جيجًا كعزػ في مجسػعة أك فخيق كأف يكػف مخمرًا 

 ليع.
: كىي معاممة جسيع الشاس بسداكاة كفقًا لسفاىيع العجالة، كأف Fairnessاإلنراف (ب)

الفخد مذاعخه الذخرية  تؤثخ  يتػفخ لجؼ كل فخد فخصة االختيار الحخ.  كأال يجع
 في قخاراتو عغ اآلخخيغ، كاالنحياز ليع أك ضجىع. 

التي يكػف عزػًا -: كىي أف يقـػ الفخد بتذجيع السجسػعة Leadership القيادة (ج)
عمى القياـ بأدكارىع كمياميع في الػقت السحجد؛ حيث يجيخ الػقت، كيحافع  -فييا

 يشطع أنذصتيا كيخاقبيا. عمى العبلقات الجيجة داخل السجسػعة، ك 
: كىي القػػ التي تحسي ضج الذخكر كىي Temperanceالدساحة  .5

 تذتسل عمى: 
: كىػ الرفح عغ ىؤالء الحيغ ارتكبػا األخصاء، Forgivenessالعفه والغفخان  (أ)

 كإعصائيع فخصة ثانية، كتقبل أكجو القرػر في اآلخخيغ؛ فبل يكػف الفخد حقػدًا.
أف يتخؾ الفخد الفخصة إلنجازاتو أف تتحجث عشو؛ ال  : كىػHumility  التهاضع (ب)

 أف يطيخ نفدو بػصفو إندانًا غيخ عادؼ أك أف األشياء ال تتع إال بفزمو ىػ.
: كىػ أف يكػف الفخد حخيرًا عمى اختياراتو، كال يعخض نفدو Prudenceالححر  (ج)

 .لمسخاشخ التي ال داعي ليا، كال يقػؿ أك يفعل شيئًا يأسف عميو بعج ذلظ
: )كالتحكع بالحات(؛ كىػ أف يشطع الفخد ما Self- Regulation التشظيم الحاتي (د)

 يذعخ بو أك يفعمو، كأف يكػف مشزبصًا كمديصخًا عمى شييتو كانفعاالتو. 
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: كىي القػػ التي تذكل التػاصل بالكػف Transcendenceالدسه  .6
تذسل  األعمى، كما كراء العالع السحيط، كتعسل عمى تػفيخ السعشي، كىي

 القػػ التالية: 
  Appreciation of Beauty and Excellenceتقجيخ الجسال والتسيد (أ)

)كالخىبة كاإلعجاب كالتدامي(؛ كىػ أف يبلحع الفخد كيقجر الجساؿ كالتسيد، أك 
األداء الفشي كالساىخ في مختمف مجاالت الحياة اليػمية، مغ الصبيعة إلي الفغ إلي 

 اليػمية.الخياضة إلي جسيع الخبخات 
)كاالعتخاؼ بالفزل(؛ كىػ أف يكػف الفخد كاعيًا كشاكخًا  Gratitude االمتشان (ب)

 لؤلشياء الجيجة التي تحجث في حياتو، كيأخح كقتًا لمتعبيخ عغ الذكخ.
)كالتفاؤؿ كالػعي بالسدتقبل كالتػجو نحػه كالعسل لتحقيقو، كاالعتقاد  Hope األمل (ج)

 أنو شيء يسكغ تحقيقو.بأف السدتقبل يحسل كل ما ىػ جيج، ك 
: كىػ أف يحب الفخد الزحظ كالفكاىات، Humor (Playfulness) الفكاىة (د)

كيخسع االبتدامة عمى كجػه مغ حػلو كيخػ الجػانب السزيئة في األشياء مغ 
 حػلو، كقج يقـػ بالشكات أك افعاؿ أك كمسات ُتزحظ اآلخخيغ.

كىػ أف يعتشق الفخد السعتقجات : )كاإليساف كالغخض(؛ Spirituality)ىـ( الخوحانية 
الستساسكة حػؿ األىجاؼ الدامية كالكػف مغ حػلو، كأف يعخؼ الفخد أيغ يجب أف يستثل 
لمقجر كمخصصاتو، كأف يعتشق معتقجات تداعجه عمى تكػيغ معشي لمحياة، كأف تذكل 

 ىحه السعتقجات سمػكو، كتػفخ لو الصسأنيشة.
؛ عبخ الثقافية أنو  Park, Peterson & Seligman, 2006كقج أسفخت نتائج دراسة 

بجراسة مػاشغ القػػ كاالقتجار لجػ عيشات مختمفة فقج ُكجج تذابيًا ممحػضًا في ىحه القػػ، 
دكلة مختمفة؛ فقج كانت القػػ األكثخ تػاججًا ىي؛ المصف، اإلنراؼ،  40كفي تختيبيا في 

ًا ىي؛ الححر، كالتػاضع، كتشطيع الشداىة، االمتشاف، العقل الػاعي، كأقل ىحه القػػ كجػد
الحات. كقج دعست ىحه الشتائج محاكالت فيع الصبيعة االندانية ك/ أك تعخؼ الحج األدنى 
لستصمبات الذخرية اإلندانية البلزمة لسجتسع صحي. كسا كانت قػػ األمل كالعسل 

الستحجة. ككانت  التعاكني كالحساسة ىي أكثخ القػػ اإليجابية شيػعًا بيغ الذباب في الػاليات
قػػ تقجيخ الجساؿ، كاألصالة، كالقيادة، كاالنفتاح أكثخ شيػعًا لجؼ البالغيغ مغ نفذ البيئة. 
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في دراستيع؛ بزخكرة رصج كدعع القػػ الذخرية، كالحفاظ عمييا الباحثػف أكصي فقج لحا 
مى بشاء مغ التآكل كاالنجثار شػاؿ رحمة الشزػج، كأف يتع ذلظ جشبا إلى جشب مع العسل ع

بجراسة قػؼ  Gustems & Calderon, 2014القػػ األخخؼ مغ العجـ. كسا قاـ 
الذخرية لجػ الصبلب؛ حيث كجج أف قػػ الذخرية ليا تأثيخ ميع عمى األداء األكاديسي 
ليع. ككجج أف القػػ الذخرية األعمى في درجاتيا لجػ الصبلب ىي؛ المصف، كاالنراؼ، 

رجؽ. كسا كجج أف القػػ التي تخكد عمى اآلخخيغ أعمى في كالعسل الجساعي، كالحب، كال
درجاتيا مغ القػػ السعتسجة عمى الحات، كأف القػػ السختكدة عمى القمب أعمى في درجاتيا مغ 
القػػ السختكدة عمى العقل. كقج ارتبصت قػؼ الذخرية إيجابًا مع الخفاىية الذخرية لصبلب 

 في دراسة قػؼ الذخرية.   Park et al., 2004الجامعة؛ كىحا يتفق مع ما تػصل لو 
عبلقة ارتباشية دالة بيغ قػؼ الذخرية كالكفاءة  Lim & Kim, 2014ككجج       

الذخرية لمسعمع؛ حيث تشبأت القػػ بيغ الذخرية )كالتحكع كضبط الشفذ(، كالسعخفية، 
فديع بأنيع ذكك قػؼ كالخكحانية بالكفاءة الذخرية لمسعمع. فقج كاف السعمسػف الحيغ يجركػف أن

شخرية يسيمػف لئليساف بقجراتيع في إحجاث تغيخات في شبلبيع أكثخ مغ غيخىع مغ 
السعمسيغ ذكؼ السدتػيات السشخفزة مغ القػػ اإليجابية، كذلظ مع تثبيت أثخ الشػع كالعسخ 

أف أكثخ  Abd Majid, ali & Alias, 2014كسشػات الخبخة.  كقج أكضحت نتائج دراسة 
ل شيػعا لجػ السعمسيغ ىي فزائل الحكسة كاإلندانية كالدساحة؛ حيث أثخت ىحه الفزائ

 ,.Maggie etalالفزائل باإليجاب لجػ شبلبيع كاستغبلؿ امكاناتيع الحقيقية. كسا كجج 
أف أعمى خسذ قػؼ بيغ العامميغ بسجاؿ التخبية الخاصة كانت المصف كالشداىة  2015

تخجـ ىؤالء سساتيع اإليجابية لتذجيع اآلخخيغ، كإثارة كالفكاىة كاإلنراؼ كالحب. كقج اس
سساتيع اإليجابية، كأف يحققػا تقجمًا لجػ شبلبيع كأف يتجشبػا العػائج الدمبية. كسا حفد ىؤالء 
العاممػف استخاتيجيات السقاكمة لجػ شبلبيع كشجعػا العبلقات االجتساعية األقػػ كقابمػا 

كانت ىحه الدسات اإليجابية تبجك ككأنيا ُمعِجَية كذات فػائج االحتياجات الفخدية لصبلبيع. فقج 
 متبادلة في كثيخ مغ األحياف. 

 مهاطن القهة وأعخاض االضطخابات الشفدية: . ب
ييتع عمع الشفذ اإليجابي باستكذاؼ كيفية التػافق مع كل مغ ضغػط الحياة كالقمق مغ 

تفيع إيجابيات التذاـؤ الجفاعي، خبلؿ استخجاـ القػػ اإليجابية في التفكيخ الدمبي؛ مثل 
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كمخاشخ التفاؤؿ غيخ الػاقعي. فسيارة الكفاح مغ أجل ىجؼ ىي ما تبشي الدسات البذخية 
(. كقج 65، 6009اإليجابية، كسا تداعج عمى استخجاميا في مكانيا الرحيح )الفشجخؼ، 

أف ذكؼ الجرجات  Vazquez, Hervas, Rahona & Gomez, 2009تػصمت دراسة 
لية في حب االستصبلع كانػا ذكؼ استخاتيجية فعالة لمتعامل مع السػاقف الزاغصة العا

أف  Huta & Hawley, 2010السحتسمة كلجييع شبكة عبلقات اجتساعية مػسعة. بيشسا كجج 
الػججاف الدمبي كاالكتئاب عادة ما يختبط أكثخ بزعف القػػ الذخرية. كفي دراسة 

Gillham et al., 2011  لقػػ السػجية نحػ اآلخخيغ )الرفح كالحكسة( ارتبصت ُكجج أف ا
بأعخاض أقل لبلكتئاب، كتشبأت قػؼ التدامي )كاالمتشاف( بخضا أكبخ عغ الحياة. فقج كجج 

Gradisek, 2012   أف ىشاؾ ارتباشًا عاليًا بيغ كل مغ األمل كالحيػية كاالمتشاف كالحب
 كاالستصبلع كبيغ الخضا عغ الحياة. 

في دراستو لمعبلقة بيغ القػػ    Gustems & Calderon; 2014كسا تػصل 
اإليجابية لمذخرية كبيغ االضصخابات الشفدية؛ إلى أف ذكؼ الجرجات العالية في حب 
االستصبلع كانت لجييع مدتػيات مشخفزة مغ كل مغ؛ قمق السخاكؼ، كأعخاض البارانػيا، 

كالحيػية ذات القػػ السعتسجة عمى كالزغط الشفدي. أما ذكك الجرجات العالية في الشداىة 
اآلخخ كعمى العقل فكانت لجييع مدتػيات مشخفزة مغ كل مغ ىػس االضصياد كاالكتئاب 
كالبارانػيا. ككاف ذكك الجرجات العالية في الحكاء االجتساعي لجييع مدتػيات مشخفزة مغ 

عجدة لؤلعخاض كل مغ ىػس االضصياد كالحداسية بيغ الذخرية كالبارانػيا كالقائسة الست
الذائعة. كانخفزت مدتػيات العجكاف كالسخاكؼ السخضية لجؼ ذكؼ الجرجات العالية في 
اإلنراؼ )السعتسج عمى الحات(. كلع تػجج عبلقة بيغ األعخاض الشفدية الجدسية كقػؼ 
الذخرية، كقج أكضح الباحثاف أف ذلظ بدبب أف العيشة مكػنة مغ شبلب الجامعة كليدت 

  عيشات مخضية.
. كىي صػرة  (BSI)بترسيع قائسة األعخاض السخترخة  Derogatis, 1975كقج قاـ 

قريخة لبلختبار الكميشيكي البشائي السعتسج عمى الجليل التذخيري كاإلحرائي لبلضصخابات 
 – The Structured Clinical Interview for DSM-5 disorders (SCI)الشفدية 

R – 90 ع مجسػعات لبلضصخابات الشفدية تفيج في تقجيع صػرة .  كتحتػؼ القائسة عمى تد
كميشيكية عغ العسيل كىي؛ األعخاض الشفدجدسية، كىػس االضصياد، كالحداسية بي 
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الذخرية، كاالكتئاب، كالقمق، كالعجاء، كالخىاب، كالبارانػيا، كالحىاف. فقج عبخت مجسػعة 
ػرات كإدراكات الفخد عغ الزيق الشاتج عغ ترSomatizationاألعخاض الشفدجدسية 

 – Osessionلمسذكبلت كالعجد الجدسي. كعبخت مجسػعة مفخدات ىػس االضصياد 
Compulsion  عغ األفكار كاألفعاؿ التي يعاني مشيا الذخز كال يدتصيع مقاكمتيا، كىي

أفكار غيخ عقبلنية كغيخ إرادية. كركدت مجسػعة مفخدات الحداسية بيغ الذخرية 
Interpersonal Sensitivity  عغ مذاعخ عجـ الكفاية كالذعػر بالشقز؛ خاصة عشج

عغ تمظ األعخاض  Depressionالسقارنة باآلخخيغ. كتزسشت مجسػعة مفخدات اآلكتئاب 
الكميشيكية السسيدة مثل؛ الخمل، كفقج الصاقة كاليأس. أما العبلمات العامة كالعربية كالذج 

 Terror. كسا تتزسغ مفخدات الخىاب Anxietyكالتػتخ فيي ضسغ السفخدات السسيدة لمقمق 
تمظ األفكار  Hostilityمذاعخ الخعب كالخػؼ الذجيج. كتذسل مجسػعة مفخدات العجاء 

 كالسذاعخ أك األفعاؿ السسيدة لحالة التأثيخ الدمبي لمغزب. كترف مجسػعة مفخدات الفػبيا
Phobic anxiety  اف أك مػضػع أك تمظ االستجابة السدتسخة لمخػؼ تجاه شخز أك مك

مػقف محجد؛ كتكػف ىحه االستجابة غيخ عقبلنية كغيخ مشاسبة مع السثيخ كتؤدؼ إلى سمػؾ 
فيي تقجـ برفة  Paranoid Ideation تجشبي أك ىخكبي. أما مجسػعة مفخدات البارانػيا 

أساسية الدمػؾ البارانػؼ كاضصخاب مداجي في التفكيخ. كتعبخ مجسػعة مفخدات الحىاف 
Psychoticism  الشسػذج السخضي يجؿ عمى استسخارية االضصخاب لجػ الفخد. كتجؿ الجرجة

عمى جسيع مدتػيات  Global Severity Index (GSI)الكمية لمقائسة العامة الستعجدة 
 & Derogatis, L. 1975; Derogatis)الزغػط الشفدية التي يعانييا الفخد. 

Spencer, 1982; Derogatis, 1993; & Mohammadkhani, Dobson, Amiri, 
& Ghafari, 2010.  

 مقاومة األعخاض الشفدية:  . ج
إف الشطخية السعخفية لمزغط الشفدي كمقاكمتو تفتخض أف الذخز كالبيئة في 
تفاعل كتقييع عقبلني مدتسخ. فالزغط ىػ عبلقة الفخد ببيئتو؛ يقيع فييا ذلظ الفخض مػقف 

ار كسحب مرادر الفخد الحاتية كلتيجيج ىشائو الشفدي. البيئة باعتباره مفخكضًا كإجباريًا الجتخ 
كتيتع الشطخية بعسميتي إعادة التقييع السعخفي كالسقاكمة كػسيصيغ ميسيغ في عبلقات الفخد 

 & Kraaij, Pruymboom.  كذكخ (Folkman etal., 1989, 572)ببيئتو 
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Garnefski, 2002عجدة خبلؿ ؛ أنو نطخا ألف كل الشاس يػاجيػف أحجاث ضاغصة مت
حياتيع فإنيع في خصخ مدتسخ لسعاناة السذكبلت االنفعالية.  لحا البج مغ تحريغ األفخاد 
باالستخاتيجيات السعخفية لسقاكمة الزغػط؛  ألنيا تؤثخ عمى قابمية الفخد لمتأثخ بالسذكبلت 

 ,Kraaij, Pruymboom & Garnefski) االنفعالية كاستجابة لمزغػط التي يختبخكنيا
2002, 279) . 

قاما بقياس الخفاىية الشفدية   Plancherel & Bolognini, 1995كفي دراسة 
مغ خبلؿ القمق كالسداج االكتئابي كالػججاف الدمبي، كقج لػحع أف التعبيخ عغ الحاالت 

 Griffith, Dubowاالنفعالية الدمبية كاف مختبصًا بسدتػيات أقل مغ اليشاء الشفدي. ككجج 
& Lppolito, 2000  أف استخاتيجيات مقاكمة األعخاض الشفدية ارتبصت إيجابيًا مع كجػد

أف الخفاىية  Peterson & Sligman, 2004مدتػيات مشخفزة مغ القمق. كسا كجج 
بجعع  Rapp & Goscha, 2006الشفدية ارتبصت إيجابيًا بالقػػ الذخرية، ، كقاـ 

مذكبلت الرحة الشفدية السدمشة التجخبلت اإليجابية القائسة عمى قػؼ الذخرية لجؼ ذكؼ 
كالذجيجة؛ حيث ساعج ذلظ في دعع شفائيع برػرة أكثخ مغ الخجمات الخكتيشية لمصب 

 الشفدي. 
بأف االنفعاالت اإليجابية لجؼ مغ  Fredrickon & Joiner, 2002كقج أكصي 

مغ . كيتفق كل Coping Skillsيعانػف االكتئاب ليا دكر ميع في تحديغ ميارات السقاكمة 
Seligman & Csikszentmihaly, 2000 ،,ككحلظ Fava & Ruini, 2003 ؛ أف قػػ

الذخرية تحدغ مغ جػدة الحياة، كتجعميا ذات قيسة، كتحػؿ دكف معاناة األعخاض 
 ,.Kraaij etal)السخضية. فقػؼ الذخرية تعسل كحائط عازؿ ضج االنتكاسات. كقج أكضح 

تئابية كاألحجاث الدالبة لمحياة لجػ أفخاد العيشة أف التحكع في األعخاض االك (279 ,2002
يتػقف عمى قبػؿ ىحه األحجاث كإعادة التقييع اإليجابي لمحياة. لحلظ فقج افتخض الباحثػف أف 

( أف السذاعخ 86، 6004االكتئاب يعتبخ بسثابة مشبئ كبيخ الكتئاب تالي. كيخؼ جبخ )
ء مشيا، أما السذاعخ الدمبية فتزعف السشاعة اإليجابية تقػؼ اإلرادة لسقاكمة األمخاض كالذفا

 ضج األمخاض. 
 Fur)إف أعخاض االكتئاب يعاني مشيا حػالي نرف شبلب الجامعة في مخحمة ما 

etal., 2001) كشبقة لشطخية اليأس في االكتئاب؛ فإف نسط االستجالؿ الدمبي لؤلحجاث ،
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زسغ نطخية اليأس في الزاغصة ىػ بسثابة فخصة لتصػيخ األعخاض االكتئابية. كتت
االكتئاب ثبلث أنساط لبلستجالؿ ىي؛ أف يرف الفخد الحجث الزاغط بأنو مدتسخ أك ثابتًا، 
كالثاني أف يدتشتج الفخد أف نػاتج الحجث الزاغط ستكػف مجمخة، كالثالث أف يتزسغ 

 ,Abramson)االستشتاج بأف الحجث الزاغط سيكذف كُيدبب سسات سمبية لمحات 
Metalsky & Alloy, 1989, 358) كيخػ .Folkman & Moskowitz, 2000  أف

قجرة الفخد عمى مقاكمة الزغػط تتػقف عمى عجة عػامل مشيا؛ مجػ تحسل الفخد لمطخؼ 
الزاغط، كخبخاتو الدابقة، كتػقعاتو لسػاقف الذجة كنتائجيا، كإمكاناتو البيػلػجية، كمجػ 

مة كاستجابة لتقييع السػقف الزاغط؛ حيث شعػرة بقجرتو في الديصخة عمييا. كتطيخ السقاك 
تشتج ردكد أفعاؿ سمػكية كمعخفية كانفعالية تداعج عمى التحكع في الحجث السجرؾ بػصفو 

 ميجدًا. 
باستخاتيجيات السقاكمة بأنيا "مجسػعة مغ الجيػد السعخفية   Lazarusكيقرج 

تيجد أك تتجاكز مرادر  كالدمػكية السػجية لمتحكع في السصالب الجاخمية كالخارجية التي
أف  Folkman, Lazarus, Grun, Delongis, 1986كإمكانيات الفخد". كقج افتخض 

عسميات السقاكمة لؤلعخاض الشفدية تتذكل بجرجة معتجلة مغ الثبات خبلؿ السػاقف 
الزاغصة. كقج كانت صػر السقاكمة السعتسجة عمى االنفعاؿ تػافق ىحا االفتخاض. كسا تشبأت 

جيات السقاكمة باألعخاض الشفدية، كلع تفدخ استخاتيجيات السقاكمة الحالة الرحية استخاتي
( فخدا بالغًا. كتػسصت عسميات السقاكمة 850الجدسية بشدبة دالة إحرائيًا لجػ عيشة مغ )

العبلقة بيغ األحجاث الزاغصة كاألعخاض الشفدية كالحالة الرحية الجدسية. كساعجت 
 ,.Folkman et al)عمى زيادة العػائج التكيفية.  -السجؼ الصػيل عمى  -عسميات السقاكمة 

1989, p. 271: 272)    
أف الحكاء االجتساعي يعسل كشػع  Folkman & Moskowitz, 2000كقج كجج 

مغ السقاكمة ضج الشػاتج الستعجدة السختمفة لمزغط. إف ما يعسل عمى انييار مقاكمة الفخد 
؛ إذ تؤثخ الزغػط عمى إدراؾ الفخد لشفدو Syleكسا ذكخ  -ىػ؛ استسخار تعخضو لمزغػط 

أف االنفعاالت اإليجابية لجػ  Fredrickson& Joiner, 2002كلمعالع السحيط بو. كذكخ 
، كسا أف  Coping skillsمغ يعانػف االكتئاب ليا دكر ميع في تحديغ ميارات السقاكمة 

ىػ بسثابة أحج أساليب السقاكمة  Full Psychological heightاإلحداس بالػجػد األفزل 
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 ,Gander, Proyerكبشاء نسػذج كضيفي كاسع لسقاكمة االنفعاالت الدمبية. كسا بحث 
Ruch & Wyss, 2012  التي تع استيجاؼ تشسيتيا في التجخبلت  -عبلقة قػػ الذخرية

ف كالمصف بخفس األعخاض االكتئابية؛ إذ أضيخت نتائج الجراسة أف تشسية االمتشا -اإليجابية 
كاإليثار ساعجت عمى زيادة اليشاء الشفدي كخفس االكتئاب لجػ عيشة الجراسة التي اشتسمت 

أف الدمػؾ التجريدي  Pittard, possel & lau, 2017( فخدًا بالغًا. كقج صَخح 666عمى )
كاالجتساعي كاالنفعالي الدمبي يسثل ضغػشًا تختبط باالكتئاب لجؼ شبلب الجامعة. لحا البج 

غ تعديد الدمػؾ التعميسي كالتشطيسي عمى مدتػؼ التجريذ بالجامعة، ككحلظ عمى السدتػؼ م
السؤسدي؛ ليكػف سمػكًا إيجابيًا، كسا يجب الحج مغ الدمػكيات الدمبية؛ إذ يفيج ذلظ في 

 خفس األعخاض االكتئابية لجؼ الصبلب بالجامعة. 
عسميات خفس كتقميل، أف السقاكمة تذيخ إلي  Folkman etal., 1989كقج ذكخ 

أك التسكغ أك التحسل لمتفاعل الذخري البيئي؛ كلمسقاكمة عسميتاف أساسيتاف ىسا؛ التعامل 
مع السذكمة التي تدبب االجياد )السقاكمة السختكدة عمى السذكمة(، كالتشطيع االنفعالي 

ذكمة عمى )السقاكمة السختكدة عمى االنفعاؿ(. كتتزسغ عسميات السقاكمة السختكدة عمى الس
جيػد مػاجية الذخز إلزاحة السػقف مثل اليجكء، كالعقبلنية، كالجيػد السصمػبة لحل 
السذكمة. أما السقاكمة السختكدة عمى االنفعاؿ فيي تتزسغ االبتعاد، كتحكع الحات، كالبحث 
عغ السدانجة االجتساعية، كالتجشب اليخكبي، كتقبل السدئػلية كالتقييع اإليجابي. كتتزسغ 

ع أساليب السقاكمة عمى األفكار كالدمػكيات التي يدتخجميا الفخد إلدارة السػقف الحؼ جسي
 ,Kraaij. كيحكخ (Folkman et al., 1986, 278)يتعمق باليشاء الشفدي لمفخد 

Pruymboom & Garnefski, 2002  أف مغ يػاجيػف أحجاث ضاغصة متعجدة يكػنػف
خ في السذاعخ كاألفكار الخاصة باألحجاث تحت خصخ تصػيخ مذكبلت انفعالية. فالتفكي

الزاغصة؛ يبجك أنو يداعج في اكتداب خبخة "مخعبة" عغ ىحه األحجاث مسا يجعل ىحا 
التفكيخ ليذ فعااًل لمتعامل مع الزغػط. فالتفكيخ الدمبي يداعج في اعتقاد الذخز بعجـ 

 Seligman, 1990قجرتو عمى إدارة حياتو، كتحقيق رفاىيتو الشفدية، كىحا ما أسساه 
بالعجد الستعمع الحؼ يتشبأ باالكتئاب كشتيجة لمتفكيخ الدمبي. في حيغ أف التسدظ بسعاني 

 Kraaij etإيجابية داعسة عغ األحجاث يبجك أنو شخيقة جيجة لسحاربة الخبخات الزاغصة )
al., 2002, 278-798 .) 
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تشذيط الصالب،  كتكػف استخاتيجيات السقاكمة الُسختكدة عمى السذكمة فعالة في
كتحفيده لسزاعفة جيػده، كتشطيع عسمو بذكل دكرؼ؛ خاصة إذا تسيد الصالب بتحكع داخمي 
يذعخه بالسدئػلية، كضخكرة االعتساد عمى نفدو لبحؿ الجيج مغ أجل الػصػؿ إلي الشجاح 

( أف ىؤالء الحيغ يسيمػف إلي 68، 6087(. كذكخت سالساف )343، ص6080)خصار، 
عشاصخ السػقف أك الخبخة، كيفدخكف نػاتج السػقف أك الخبخات بشاء عمى جػانب االنتباه إلي 

إيجابية؛ قج يذعخكف بالدعادة أكثخ في حياتيع أك عمى األقل يخففػف مغ كشأة ضغػط 
حياتيع، عمى عكذ اآلخخيغ الحيغ يغفمػف جػانب جيجة مغ حياتيع أك يخكدكف عمى حطيع 

 يؤدؼ بيع إلي الذعػر بالكآبة، كربسا االكتئاب. الديء كخداراتيع الفادحة فيحا ما 
كتتشػع استخاتيجيات مقاكمة األعخاض الشفدية لتذسل؛ أ. استخاتيجية حل  

السذكبلت؛ كفييا يشتقي العسيل أسيل كأبدط السذكبلت أكاًل ليقػؼ جػانبو اإليجابية، ب. 
و، ككفاءاتو الذخرية كاستخاتيجيات دعع الحات؛ حيث يدجل كيكتب األشياء الجيجة في حيات

حتى كلػ كانت صغيخة، كج. استخاتيجية محاكلة االستسخار في الحياة كفي األنذصة التي 
اعتاد الفخد عمييا حتى كلػ لع يخغب في القياـ بيا، كد. استخاتيجية البحث عغ السدانجة 

اء االجتساعية مثل؛ االنزساـ كاالشتخاؾ في جمدات كأنذصة جساعية كالخخكج مع األصجق
كالجمػس مع األسخة، كىػ. استخاتيجية التججيج مثل؛ عسل تغيخات مبيجة في شكل الفخد. كسا 
تذسل استخاتيجيات مقاكمة األعخاض الشفدية االكتئابية؛ ك. مسارسة الخياضة باستسخار كلػ 
عمى فتخات صغيخة، كضبط ساعات الشـػ كاالستيقاظ، كمسارسة تسخيشات االستخخاء كالتشفذ 

 ,Melnyk & Rancour. كسا كجج (Brosan et al., 2010, p. 12-33) العسيق
أف تحديغ األعخاض الشفدية يسكغ أف يتع مغ خبلؿ سمػكيات أساسية مثل؛ زيادة  2016

الشذاط، كتغييخ نسط الحياة إلي الشسط الرحي، كالتعامل بػاقعية مع السذكبلت، كتحجؼ 
مز مغ األعخاض الشفدية االكتئابية. إضافة التفكيخ الدمبي، كاالستسخار في محاكالت التخ

إلى القياـ بأنذصة ىادفة كالقخاءة أك األعساؿ السيشية البديصة أك االستساع إلي السػسيقي أك 
كشػع مغ السدئػلية تجاه  -األلعاب، كمداعجة اآلخخيغ، كااللتداـ بػاجبات بديصة نحػىع 

 اآلخخيغ. 
يع عادات صحية أفزل، كضغط أقل ب أف الدعجاء لجي6006كقج ذكخ سميجساف  

، 6080كأجيدة مشاعية أقػؼ مغ األشخاص اآلخخيغ األقل سعادة. كسا ذكخ عبج الجبار )
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( أف رؤية السحبػبيغ لجػ الذخز لو دكر ميع في مقاكمة الفخد لمزغػط . فالسدانجة 48
التػافق االجتساعية يسكغ أف تكػف ذات قيسة في الذفاء مغ األمخاض الشفدية، كتديع في 

اإليجابي، كالشسػ الذخري، كتقمل مغ األخصار الشاتجة عغ األحجاث الزاغصة )دياب 
(. إف اإلرث الحؼ يخمفو عمع الشفذ اإليجابي يتسثل في التخكيد عمى 57-58، 6007

تحقيق سعادة الفخد لتقميل أعخاض االكتئاب، كذلظ ببشاء كججاف إيجابي كاتجاه إيجابي نحػ 
سثسخة، كرفع الجافعية، كبث الحيػية كاألمل كاالمتشاف، ككل ما يداعج عمى الحياة الجادة ال

 (. 87-85، ص6080تشسية الػعي بأشكاؿ مختمفة مغ الدعادة )الربػة، 
( أف القػػ اإلندانية ىي التي 866، 6006فقج ذكخت أسبيشػؿ كستػديشجخ ) 

ف الزاغصة كالرسػد، تداعج الفخد عمى التغمب عمى العػائق كالخخكج بشجاح مغ السػاق
كالسخكنة في االحتفاظ بالبقاء كالتػازف، كاستعادة ىحه القػػ مخة أخخؼ عشج مقاكمة الزغػط. 
فالقػػ اإليجابية في الذخرية تسشح اإلنداف القجرة كالكفاءة في التعامل اإليجابي مع 

السحيط بػصفو أنو إذا أدرؾ الفخد العالع  Ellisالزغػط كالسػاقف الرعبة. فقج رأؼ "إليذ" 
ميجدًا؛ فإنو بحلظ يدبب اضصخابًا انفعاليًا لشفدو؛ كشتيجة لصخيقة إدراكو كتفديخه لؤلحجاث 

 كحكسو عمييا كترػراتو تجاىيا. 
السدئػليغ عغ التعميع العالي بزخكرة  Costello & Stone, 2013كسا أكصي  

تي تخكد عمى االنفعاؿ استخجاـ السبادغ السأخػذة مغ مجاؿ عمع الشفذ اإليجابي؛ تمظ ال
اإليجابي، كتجعل حياة الشاس ُمجدية، كحيث يصػر الصبلب كفاءاتيع الحاتية. فيحه القػػ 
تداعج ذكؼ الرعػبات كالسذكبلت عمى تحديغ أنفديع؛ لحا يجب عمى القائسيغ عمى 
 التجريذ أف يذكمػا بيئات تعميسية تخكد عمى القػػ اإليجابية لمصبلب، كتبلئع احتياجاتيع
الفخدية؛ مغ خبلؿ استغبلؿ خجمات التػجيو كاإلرشاد الشفدي، ككافة السسارسات الجاعسة 
لمصبلب. إضافة إلي االىتساـ بجػانب القػػ الذخرية اإليجابية لمسعمع التي تداعج عمى 

أف تعجد  Majid, Ali & Alias, 2014دعع احتياجات الصبلب كتشسية مػاىبيع. كقج ذكخ 
عمع يداعج في تكػيغ اتجاىات إيجابية نحػ السعمع، كأف يكػف التعمع ذا سسات القػة لجؼ الس

معشي بالشدبة لمصبلب. فالقػػ اإليجابية ىي مكػنات نفدية إيجابية تؤثخ عمى التفكيخ 
 كالذعػر كالدمػؾ. 
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أف نسط تجريذ السعمع يختبط باألعخاض  Pittard etal., 2017كقج كجج  
فقج ارتبط نسط التجريذ الدمبي كاالجتساعي كاالنفعالي إيجابًا االكتئابية لجػ شبلب الجامعة. 

بأعخاض االكتئاب، كارتبط نسط التجريذ التخكيبي سمبًا باألعخاض االكتئابية. لحا فقج أكصي 
الباحثػف بتعديد الدمػؾ التعميسي كالتشطيسي في السؤسدات الجامعية، كالحج مغ الدمػؾ 

 مى خفس أعخاضيع االكتئابية. التجريدي الدمبي لسداعجة الصبلب ع
 فروض الدراسة: 

في كل مغ  –عيشة الجراسة  –يختمف تختيب متػسصات درجات شبلب الجامعة  .أ 
 القػػ اإليجابية لمذخرية كأعخاض االضصخابات الشفدية.

تػجج عبلقة ارتباشية سالبة دالة إحرائيًا بيغ القػػ اإليجابية لمذخرية كبيغ  .ب 
 .-عيشة الجراسة –لجػ شبلب الجامعة  أعخاض االضصخابات الشفدية

تػجج عبلقة ارتباشية إيجابية دالة إحرائيًا بيغ القػػ اإليجابية لمذخرية كبيغ  .ج 
 استخاتيجيات مقاكمة أعخاض االضصخابات الشفدية لجػ عيشة الجراسة.

ال تػجج فخكؽ في القػػ اإليجابية لمذخرية تخجع إلي كل مغ الشػع )ذكػر/إناث(،  .د 
 عمسي/أدبي(، أك التفاعل بيشيسا لجػ عيشة الجراسة. أكالتخرز )

تػجج فخكؽ بيغ مختفعي كمشخفزي القػػ اإليجابية لمذخرية في استخاتيجيات  .ق 
مقاكمة أعخاض االضصخابات الشفدية لرالح مختفعي القػػ اإليجابية لمذخرية 

 لجػ عيشة الجراسة.
التشبؤ باستخاتيجيات تديع القػػ اإليجابية لمذخرية إسياما داال إحرائيا في  .ك 

 مقاكمة أعخاض االضصخابات الشفدية لجػ عيشة الجراسة.
  إجراءات الدراسة: 

كإجخاءات كتتزسغ مشيج الجراسة كعيشة الجراسة االستصبلعية كاألساسية كاألدكات       
 .السدتخجمة كالسعالجات اإلحرائيةتصبيق األدكات عمى العيشة 
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 مشيج الجراسة:  
حثة السشيج الػصفي التحميمي السقارف؛ فيػ السشيج السبلئع لصبيعة اتبعت البا 

الجراسة الحالية، كالحؼ يتع مغ خبللو جسع السعمػمات عغ الطاىخة مػضع الجراسة، كمغ ثع 
 تػصيفيا كتحميميا كمقارنة الفخكؽ بيغ مجسػعاتيا. 

  عيشة الجراسة:
كشالبة مغ شبلب جامعة ( شالبًا 568: كتكػنت مغ )عيشة الجراسة االستطالعية -أ 

فخدا(  60كمية التخبية الشػعية ) –فخدا( 898السشيا بالكميات السختمفة )كمية التخبية )
 –فخدا( 58كمية الدراعة ) –فخدا(  39كمية اآلداب ) –فخدا(  76كمية العمـػ ) –

كمية اليشجسة  -فخدا( 60كمية دار العمـػ ) –فخدا( 64كمية شب األسشاف )
( 8.06( عامًا، كانحخاؼ معيارؼ قجره )68.34تػسط عسخؼ قجره )فخدا(، بس38)

عامًا، كذلظ لمتأكج مغ تػافخ الذخكط الديكػمتخية في أدكات الجراسة الحالية حتى 
 يسكغ استخجاميا في اختبار صحة فخكض الجراسة.

( شالبًا كشالبة مغ شبلب الجامعة 606: كتكػنت مغ )عيشة الجراسة األساسية  -ب 
( فخدا ، ككمية 83( فخدا، ككمية الريجلة )86لسختمفة )كمية الصب )بالكميات ا
( فخدا، 86( فخدا، ككمية الفشػف الجسيمة)45( فخدا، ككمية العمـػ )60التسخيس )

( فخدا، 30( أفخاد، ككمية التخبية )9( فخدا، ككمية التجارة )60ككمية التخبية الفشية )
لفخؽ الجراسية السختمفة مغ الفخقة األكلى ( فخدا( كفي ا45ككمية التخبية الشػعية )

(، كانحخاؼ معيارؼ قجره 60.79إلي الفخقة الشيائية، كذلظ بستػسط عسخؼ قجره )
 ( عاما. 8.69)

 أدوات الجراسة: 
 ( 8102مقياس القهى اإليجابية لمذخرية )إعجاد الباحثة  -أ 

كتب في عمع الشفذ بعج االشبلع عمى الجراسات الدابقة كاألدبيات الدابقة كقخاءة ما  
اإليجابي عغ القػػ اإليجابية لمذخرية، كاالشبلع عمى استخبار قػؼ الذخرية في 

بشاء عمى  Kwon, Lim, Kim, 2010؛ الحؼ قاـ بإعجاده (VIA- IS)الفزائل كاألفعاؿ 
؛ قامت الباحثة بترسيع  Peterson & Seligman, 2004ترشيف قػؼ الذخرية لجؼ 

في الذخرية ليذسل الفزائل الدت ذات القػػ األربع كعذخكف  مقياس القػػ اإليجابية
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. كقج تكػنت Peterson & Seligman, 2004السجرجة في ترشيف قػؼ الذخرية لػ 
تسثل قػؼ  –األداة في صػرتيا األكلية مغ ست مقاييذ فخعية كأربع كعذخكف بعجًا 

( عبارة لقػؼ 38( عبارة شسمت )878، كتكػف السقياس مغ )-الذخرية في الترشيف
( 63( عبارة لقػؼ اإلندانية، ك )66( عبارة لقػؼ الذجاعة، ك )67الحكسة كالسعخفة، ك )
 ( عبارة لقػػ الدسػ.36( عبارة لقػؼ الدساحة، ك)65عبارة لقػػ العجالة، ك )

 الذخوط الديكهمتخية لمسقياس: 
؛ قامت : قبل البجء في تصبيق السقياس عمى العيشة االستصبلعيةصجق السحكسين .8

جامعة  –( مغ أساتحة الرحة الشفدية بكمية التخبية 5الباحثة بعخض السقياس عمى )
السشيا، كذلظ ألخح آرائيع عغ السقياس كسعيار لرجؽ السحكسيغ. كقج تع اإلبقاء عمى 

%(، كعمى ضػء االقتخاحات 800جسيع العبارات؛ إذ بمغت ندبة االتفاؽ عمييا )
ة السحكسػف قامت الباحثة بتعجيل صياغة العبارات التي كالتػجييات التي قجميا الداد

اتفق السحكسػف عمى ضخكرة صياغتيا مخة أخخػ لتكػف كاضحة لمصبلب عيشة الجراسة، 
 كلتػفخ قياسا صادقا لمقػػ اإليجابية لمذخرية. 

: قامت الباحثة باستخجاـ شخيقة االتداؽ الجاخمي كسؤشخ لمرجؽ؛ االتداق الجاخمي  .6
معامبلت االرتباط بيغ درجة كل مفخدة كدرجة البعج الحؼ تشتسي إليو، كذلظ بحداب 

. كقج 8ككحلظ بيغ كل مفخدة كالجرجة الكمية لمسقياس الفخعي كالجرجة الكمية لمسقياس
: 0.79كانت جسيع معامبلت االرتباط مػجبة كدالة إحرائيا، كتخاكحت ما بيغ )

الحؼ تشتسي إليو. كتخاكحت معامبلت ( لبلرتباط بيغ درجة السفخدة كدرجة البعج 0.44
(. كسا 0.38: 0.69االرتباط بيغ درجة السفخدة كالجرجة الكمية لمسقياس الفخعي ما بيغ )

تخاكحت معامبلت االرتباط بيغ درجة السفخدة كالجرجة الكمية لسقياس القػػ اإليجابية 
رجة البعج ، (. كسا تع حداب معامبلت االرتباط بيغ د0.66: 0.64لمذخرية ما بيغ )

كبيغ كل مغ الجرجة الكمية لمسقياس الفخعي كالسقياس الكمي لمقػػ اإليجابية لمذخرية؛ 
 ( التالي:8كالشتائج مبيشة بججكؿ )

  

                                                           
1
 الجداول غير ملحقة بمتن البحث، ويمكن الرجوع إلى الباحثة لالطالع عليها. 
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 ( 8ججكؿ )
معامبلت االرتباط بيغ درجة البعج ككل مغ الجرجة الكمية لمسقياس الفخعي )الفزائل الذخرية( كالجرجة الكمية 

 (568ابية لمذخرية  )ف=لسقياس القػػ اإليج
 السشظهر حب التعمم الُحكم الفزهل أصالة البعج

 )**(0..1 )**(1.20 )**(0..1 )**(1.20 )**(1.28 الحكسة
 )**(...1 )**(0..1 )**(1..1 )**(...1 )**(...1 القهى اإليجابية

 الحيهية الرجق السثابخة اإلقجام البعج
 )**(0..1 )**(1.24 )**(0..1 )**(...1 الذجاعة

 )**(...1 )**(0..1 )**(0..1 )**(0..1 القهى اإليجابية
 الحكاء االجتساعي المطف الحب البعج

 )**(2..1 )**(1.20 )**(.1.2 اإلندانية
 )**(0..1 )**(8..1 )**(0..1 القهى اإليجابية

 القيادة اإلنراف العسل التعاوني البعج
 )**(1.20 )**(1.08 )**(1.20 العجالة

 )**(0..1 )**(1.20 )**(0..1 هى اإليجابيةالق
 التشظيم الحاتي الححر التهاضع العفه البعج

 )**(1.20 )**(0..1 )**(2..1 )**(0..1 الدساحة
 )**(8..1 )**(2..1 )**(0..1 )**(4..1 القهى اإليجابية

 الخوحانية الفكاىة األمل االمتشان تقجيخ الجسال البعج
 )**(0..1 )**(...1 )**(1.21 ()**1.28 )**(2..1 الدسه

 )**(0..1 )**(4..1 )**(...1 )**(8..1 )**(8..1 القهى اإليجابية
 (0.08دالة عشج مدتػػ ) )**(                             

( الدابق يتزح أف جسيع معامبلت االرتباط كانت جسيعيا دالة 8كمغ خبلؿ ججكؿ )
ت معامبلت االرتباط بيغ درجة البعج )القػة (. كقج تخاكح0.08إحرائيًا عشج مدتػػ )

اإليجابية لمذخرية( كبيغ الجرجة الكمية لمسقياس الفخعي )الفزيمة اإليجابية لمذخرية( ما 
(. كتخاكحت معامبلت االرتباط بيغ درجة البعج )القػة اإليجابية 0.78: 0.96بيغ )

 (.0.88: 0.65يغ )لمذخرية( كبيغ السقياس الكمي لمقػػ اإليجابية لمذخرية ما ب
( شالبًا كشالبة مغ شبلب 568ثع تصبيق السقياس عمى ).الرجق العاممي التهكيجي: 0

إلجخاء التحميل العاممي التػكيجؼ؛ حيث  AMOSجامعة السشيا، كاستخجمت الباحثة بخنامج 
اعتسجت الباحثة عمى عجة مؤشخات لمتأكج مغ حدغ مصابقة الشسػذج السقتخح )السقياس(؛ 
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؛ مػضح بالذكل رقع  -عبارة( 878)-ذج الشيائي لسقياس القػػ اإليجابية لمذخرية كالشسػ 
( كسا أف مؤشخات حدغ السصابقة لسقياس القػػ اإليجابية لمذخرية مػضحة بججكؿ 8)
(6 .) 

 

 
 (8شكل )

 (568الشسػذج السقتخح لسقياس القػػ اإليجابية لمذخرية )ف=  
 

 (6ججكؿ )
 (568ياس القػػ اإليجابية لمذخرية )ف = مؤشخات حدغ السصابقة لسق 

القػػ 
اإليجابية 
 لمذخرية

 السػػػػػػؤشػػػػػػػػػػػػخات
X2/df GFI RMSEA CFI TLI IFI 
6.89 0.85 0.07 0.89 0.88 0.90 

( أف قيع مؤشخات السصابقة جاءت في السجؼ السقبػؿ لحدغ 6يتزح مغ ججكؿ )
اؼ نطخًا لتأثخىا بحجع العيشة، كاستخجاـ ندبة مخبع السصابقة بعج االستغشاء عغ قيسة مخبع ك

(؛ التي أضيخت حدغ السصابقة نطخًا النخفاض قيستيا عغ X2 / dfكاؼ عمى درجة الحخية )
. كسا بيشت Brannick, 1995( 3-8(؛ حيث أف السجؼ السقبػؿ يستج مغ )3الجرجة )

في السجؼ السقبػؿ كالحؼ  ( جاءت جسيعياIFI, TLI, CFI ,GFI  الشتائج أف كبل مغ قيع )
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( قيستو أقل مغ RMSEA. كجاء مؤشخ )Bentler ,1990( 8يستج مغ )صفخ إلي 
 .Fan & Sivo,2005ك( مسا يؤدؼ إلي قبػؿ الشسػذج 8ك(، كلع تبمغ قيستو )08)

، معادلة ألفا كخونباخ: لمتأكج مغ ثبات السقياس استخجمت الباحثة كل مغ . ثبات السقياس4
، كالسقاييذ 6؛ حيث تع حداب الثبات لكل مغ أبعاد السقياسة الشرفيةالتجدئكشخيقة 

شالبا كشالبة مغ شبلب  (082)الفخعية، ككحلظ لمسقياس ككل؛ كذلظ عمى عيشة مكػنة مغ 
الجامعة.  كسا تع حداب الثبات بصخيقة إعادة التصبيق؛ حيث تع حداب معامل االرتباط بيغ 

بية لمذخرية كبيغ التصبيق الثاني الحؼ تع إجخاؤه بعج التصبيق األكؿ لسقياس القػػ اإليجا
شالبا كشالبة مغ شبلب الجامعة. كفي ججكؿ  (01)ذلظ بأسبػعيغ عمى عيشة مكػنة مغ 

كخكنباخ، كالتجدئة الشرفية، ككحلظ  –( التالي؛ تػضح قيع الثبات بصخيقتي معامل ألفا 3)
أبعاد السقياس )القػػ الذخرية(،  قيع الثبات بصخيقة إعادة التصبيق، كذلظ لكل بعج مغ

 كالسقاييذ الفخعية )الفزائل الذخرية(، كالسقياس الكمي لمقػػ اإليجابية لمذخرية.
 (3ججكؿ )

 قيع الثبات لمقػػ اإليجابية )األبعاد( كالفزائل اإليجابية )السقاييذ الفخعية( لسقياس القػػ اإليجابية لمذخرية 
الفزائل 
 اإليجابية

معامل 
 الثبات

الفزائل  القهى اإليجابية )األبعاد(
 اإليجابية

 الجرجة الكمية السشظهر حب التعمم الُحكم الفزهل أصالة البعج الحكسة
 1.00 ...1 4..1 8..1 0..1 0..1 معامل ألفا
تجدئة 
 نرفية

1..8 1... 1..4 1..8 1..2 1.2. 

إعادة 
 التطبيق

1..2 1..0 1.02 1..2 1... 1.21 

 الجرجة الكمية الحيهية الرجق السثابخة اإلقجام جالبع الذجاعة
 1.00 1.21 1.20 0..1 0..1 معامل ألفا
تجدئة 
 نرفية

1..1 1..0 1.28 1... 1.24 

إعادة 
 التطبيق

1... 1.01 * 1.0. 1..0 1.00 

 الجرجة الكمية الحكاء االجتساعي المطف الحب البعج اإلندانية

                                                           
2
 حثة لالطالع عليها.هذه النتائج غير موضحة بمتن البحث، ويمكن الرجوع إلى البا 
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 .1.2 4..1 2..1 0..1 معامل ألفا
تجدئة 
 نرفية

1..2 1..0 1..8 1.21 

إعادة 
 التطبيق

1..0 1..0 1..0 1..0 

 الجرجة الكمية القيادة اإلنراف العسل التعاوني البعج العجالة
 1.01 1.21 1.28 4..1 معامل ألفا
تجدئة 
 نرفية

1..8 1..0 1... 1.28 

إعادة 
 التطبيق

1..4 1..4 1.0. 1..2 

 الجرجة الكمية التشظيم الحاتي الححر التهاضع العفه البعج الدساحة
 .1.2 8..1 ...1 0..1 8..1 معامل ألفا
تجدئة 
 نرفية

1..8 1..4 1..0 1.04 1..0 

إعادة 
 التطبيق

1.02 1..0 1.01 1..1 1.00 

 الجرجة الكمية الخوحانية الفكاىة األمل االمتشان تقجيخ الجسال البعج الدسه
 1.00 1.20 1.21 1.24 1.20 ...1 معامل ألفا
تجدئة 
 نرفية

1..0 1... 1..0 1..8 1..0 1.2. 

إعادة 
 التطبيق

1..1 1.28 1..0 1.24 1..8 1.21 

كقج بمغت قيع معامبلت الثبات لمسقياس الكمي لمقػػ اإليجابية لمذخرية كسا يمي؛ قيسة      
ة معامل االرتباط بيغ ، كقيس0.96، كقيسة التجدئة الشرفية؛0.98معامل ألفا كخكنباخ؛ 

. كمغ خبلؿ ما تقجـ يتزح تػافخ 0.70التصبيقيغ األكؿ كالثاني )ثبات إعادة التصبيق(؛ 
ية لسقياس القػػ اإليجابية لمذخرية، كأنو يتستع بقجر كبيخ مغ الرجؽ الذخكط الديكػمتخ 

كالثبات لكل بعج مغ أبعاده )القػػ الذخرية(، ككحلظ لسقاييدو الفخعية )الفزائل اإليجابية(، 
ككحلظ لمسقياس الكمي لمقػػ اإليجابية لمذخرية؛ ما يؤىمو لبلستخجاـ في اختبار صحة 

 فخكض الجراسة الحالية. 
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، تخجسة وتقشين الباحثة 00.0قائسة األعخاض السخترخة: )إعجاد: ديخوجاتذ  -ب
8102 )Brief Symptom Inventory (BSI) Derogatis, 1975 

لجراسة استخاتيجيات مقاكمة األعخاض الشفدية؛ استخجمت الباحثة أسمػب التقخيخ الحاتي 
ة. كقج اشتسمت القائسة لتذخيز االضصخابات الشفدية باستخجاـ قائسة األعخاض السخترخ 

، 6( مفخدة مػزعيغ عمى تدعة أبعاد ىي، األعخاض الجدسية )سبع مفخدات ىي: 53عمى )
، 67، 66، 85، 5(، كىػس االضصياد )ست مفخدات ىي: 37، 33، 30، 69، 63، 7

(، كاالكتئاب 46، 66، 68، 60(، كالحداسية بيغ شخرية )أربع مفخدات ىي: 36، 36
، 86، 8(، كالقمق )ست مفخدات ىي: 50، 35، 88، 87، 86 ،9)ست مفخدات ىي: 

(، كالخىاب 46، 48، 40، 83، 6(، كالعجاء )خسذ مفخدات ىي:49، 45، 38، 89
، 4(، كالبارانػيا ) خسذ مفخدات ىي: 47، 43، 38، 68، 8)خسذ مفخدات ىي:

(، إضافة إلى 53، 44، 34، 84، 3(، كالحىاف )خسذ مفخدات ىي: 58، 48، 80،64
(؛ فيي ذات أىسية كميشيكية كغيخ مجرجة ألؼ بعج مسا 56، 39، 65، 88أربعة مفخدات )

 سبق. 
كالسقياس ذك خسدة بجائل شبقًا لتجرج ليكخت، مع كجػد بجيل سادس لخفس  

(، كيتع التذخيز مغ خبلؿ مؤشخات عامة لئلجياد ىي؛ Rاالستجابة عمى البشج )ض/ 
؛ كىي تعبخ عغ مجسػع  Global Severity Index (GSI)القائسة العامة لئلجياد

الجرجات مقدػما عمى عجد اإلجابات غيخ السخفػضة )التي تع االستجابة عمييا(. كيعتبخ 
GSI  ىػ السؤشخ األكثخ حداسية، كقائسة األعخاض اإليجابية الكميةPositive Symptom 

Total (PST)ػضح عجد ، كىي تعبخ عغ عجد البشػد ذات الجرجات أعمى مغ صفخ؛ لت
 Positiveاألعخاض التي يعانييا السفحػص. كقائسة األعخاض اإليجابية لئلجياد

Symptom Distress Index (PSDI)  كىي مجسػع قيع البشػد التي ليا إجابة أعمى مغ ،
صفخ مقدػمة عمى عجدىا،كىي تعبخ عغ متػسط اإلجياد الحؼ يعانيو السفحػص. كفي 

حه الجرجات الخاـ إلى درجات معيارية مػضحة في دليل حالة التذخيز الكميشيكي تحػؿ ى
 .  BSIقائسة األعخاض السخترخة 

 
 



 

 

 

)      806) 

 8102 أبريل -3د، 45، العدد جملة اإلرشاد النفسي
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 لمقائسة طبقًا لسعجه األصمي:  الذخوط الدكهمتخية 
مغ الذخكط الديكػمتخية لمسقياس باستخجاـ  Derogatis, 1975, 1993تحقق 

غ في السقياس األصمي التحميل العاممي التػكيجؼ الحؼ أبقي عمى األبعاد التدعة السفتخضي
(SCI – R – 90  ؛ حيث تع التأكج مغ كفاءة الشسػذج. كسا تع استخجاـ معامل ألفا)

كخكنباخ لمسقياس الكمي، ككحلظ لمسقاييذ الفخعية التدعة، كتخاكحت معامبلت ألفا كخكنباخ 
( لبلكتئاب. كسا استخجمت شخيقة االتداؽ الجاخمي 0.85( لمحىاف، كحتى )0.78بيغ )

. ككحلظ  0.76، 0.30امبلت االرتباط بيغ بشػد السقياس كالجرجة الكمية كتخاكحت بيغ لسع
تع استخجاـ صجؽ السحظ بحداب معامبلت االرتباط بيغ الجرجة الكمية لمسقياس كالجرجة 

 SCLكالقائسة األصمية  BSIالكمية لمسقاييذ الفخعية في كل مغ قائسة األعخاض السخترخة 
. كقج تع مخاجعة قيع البشػد كمعياريتيا كفائجتيا الكميشيكية في 0.95،  0.96كتخاكحت بيغ 
. كسا تع استخجاـ Derogatis & Spencer, 1982; Derogatis, 1993أبحاث تالية لػ 

 ,.Mohammadkhani, etalالقائسة مع عيشات متعجدة في دراسات عبخ ثقافية مثل دراسة 
  لتذخيز الكميشيكي.؛ كذلظ لمتأكج مغ صبلحية القائسة في ا2010
  :الذخوط الديكهمتخية لمقائسة في الجراسة الحالية 

قامت الباحثة بتخجسة بشػد القائسة، ثع عخضتيا عمى الستخرريغ في المغة اإلنجميدية 
جامعة السشيا، كالتأكج مغ صحة  –بعمع الشفذ التخبػؼ كالسشاىج كشخؽ التجريذ بكمية التخبية 

مغة اإلنجميدية مخة أخخػ؛ لمتأكج مغ صجؽ مزسػنيا، كقج أبقت تخجستيا، كإعادة تخجستيا ل
الباحثة عمى تختيب السفخدات كتػزيعيا كسا في القائسة األصمية. ثع تع إجخاء األساليب التالية 

 لمتحقق مغ الذخكط الديكػمتخية لقائسة األعخاض السخترخة: 
الجاخمي كسؤشخ لمرجؽ،  قامت الباحثة باستخجاـ شخيقة االتداؽ. االتداق الجاخمي: 0

كذلظ بحداب معامل االرتباط بيغ درجة كل مفخدة مغ مفخدات القائسة كبيغ الجرجة الكمية 
لمبعج الحؼ تشتسي إليو، ككحلظ بيغ درجة كل مفخدة كالجرجة الكمية لمقائسة )مؤشخ القائسة 

ا كانت (، كس0.80: 0.36(، كقج تخاكحت معامبلت االرتباط بيغ )GSIالعامة لئلجياد 
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( 4.  كالشتائج مبيشة بججكؿ )3(0.08جسيع معامبلت االرتباط دالة إحرائيا عشج مدتػػ )
 التالي: 

 (4ججكؿ )
 (866معامبلت االرتباط بيغ درجة السفخدة )ـ( كبيغ كل مغ درجة البعج كالجرجة الكمية لقائسة األعخاض السخترخة ) ف = 

 كمي بعج م كمي بعج م كمي بعج م كمي بعج م كمي بعج م
8 1... 1.00 0 1.04 1.44 81 1..1 1.02 0 1.02 1.4. 0 1.00 1.42 
. 1..0 1.4. 00 1..0 1..0 80 1..2 1..2 0. 1.21 1..1 08 1..8 1.02 

80 1..0 1.00 8. 1..4 1.4. 88 1..4 1.04 0. 1..0 1..1 00 1..1 1.00 
80 1..4 1..8 8. 1..1 1.08 48 1.01 1.00 02 1..4 1..1 02 1..0 1..0 
01 1... 1..4 08 1..0 1.00    00 1... 1.00 40 1..8 1.42 
00 1..0 1..0 0. 1... 1...    01 1..0 1..0 40 1..1 1... 
0. 1..2 1..1             
. 1..0 1.0. 2 1..0 1.40 4 1.00 1.40 0 1.04 1.40 00 1.40 

00 1... 1..1 82 1..8 1.41 01 1..1 1.08 04 1..8 1..0 80 1.00 
41 1.42 1.8. 00 1..0 1..4 84 1..0 1.00 04 1..0 1... 00 1.4. 
40 1..2 1.4. 40 1.04 1.00 42 1..0 1..0 44 1..1 1.00 08 1.0. 
4. 1..2 1.0. 4. 1..0 1.0. 00 1... 1.40 00 1..0 1..0   

لكمية لقائسة كسا تع حداب معامبلت االرتباط بيغ األبعاد التدعة لمقائسة كالجرجة ا 
(، كقج كانت جسيع معامبلت االرتباط دالة إحرائيا عشج  GSIاألعخاض السخترخة )مؤشخ 

 ( التالي:5(. كالشتائج مػضحة بججكؿ )0.08مدتػػ )
 ( 5ججكؿ )

 (866معامبلت االرتباط بيغ األبعاد كالجرجة الكمية لقائسة األعخاض السخترخة )ف=
األعخاض  البعج

 الجدسية
ىهس 
 اداالضطي

حداسية بين 
 شخرية

 ذىان البارانهيا رىاب عجاء قمق اكتئاب

معامل 
 االرتباط

1.24 1.20 1..2 1.22 1.20 1.28 1.28 1.21 1.22 

( شالبًا كشالبة مغ شبلب 866ثع تصبيق السقياس عمى ).الرجق العاممي التهكيجي: 8
ممي التػكيجؼ؛ حيث إلجخاء التحميل العا AMOSجامعة السشيا، كاستخجمت الباحثة بخنامج 

اعتسجت الباحثة عمى عجة مؤشخات لمتأكج مغ حدغ مصابقة الشسػذج السقتخح )السقياس(؛ 
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 النتائج غير موضحة بمتن البحث ويمكن الرجوع إلى الباحثة لالطالع عليها 
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( كسا 6؛ مػضح بالذكل رقع ) -عبارة( 53)-كالشسػذج الشيائي لقائسة األعخاض السخترخة 
 (. 6أف مؤشخات حدغ السصابقة لقائسة األعخاض السخترخة مػضحة بججكؿ )

 

 
 ( 6شكل )

 (866سػذج السقتخح لقائسة األعخاض السخترخة )ف= الش
 

 (6ججكؿ )
 (866مؤشخات حدغ السصابقة لقائسة األعخاض السخترخة )ف =  

قائسة 
األعخاض 
 السخترخة

 السػػػػػػؤشػػػػػػػػػػػػخات
X2/df GFI RMSEA CFI TLI IFI 
8.90 0.93 0.07 0.97 0.97 0.97 

لسصابقة جاءت في السجؼ السقبػؿ لحدغ ( أف قيع مؤشخات ا6يتزح مغ ججكؿ )
(، كانخفزت قيستيا X2 / dfالسصابقة؛ حيث اسُتخجمت ندبة مخبع كاؼ عمى درجة الحخية )

. كسا بيشت Brannick, 1995( 3-8(؛ حيث أف السجؼ السقبػؿ يستج مغ )3عغ الجرجة )
قبػؿ كالحؼ ( جاءت جسيعيا في السجؼ السIFI, TLI, CFI ,GFIالشتائج أف كبل مغ قيع )

ك(، كلع تبمغ قيستو 08( قيستو أقل مغ )RMSEA(. كجاء مؤشخ )8يستج مغ )صفخ إلي 
. كتججر اإلشارة إلى أف قيع Fan & Sivo,2005ك( مسا يؤدؼ إلي قبػؿ الشسػذج 8)

لجػ العيشة السخضية  0.69كحتى  0.60( تخاكحت ما بيغ (IFI, TLI, CFI ,GFIمؤشخات 
 .Mohammedkhani etal., 2010في دراسة 

تع حداب ثبات قائسة األعخاص السخترخة باستخجاـ شخيقتي  .الثبات في الجراسة الحالية:0
معادلة ألفا كخكنباخ كالتجدئة الشرفية، كذلظ لكل بعج مغ أبعاد القائسة ككحلظ لمقائسة كميا 
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في ججكؿ (. كنتائج إجخاءات التحقق مغ ثبات القائسة في الجراسة الحالية مبيشة GSI)مؤشخ
 ( التالي: 7)

 (7ججكؿ )
 (866معامبلت ألفا كخكنباخ كالتجدئة الشرفية لقائسة األعخاض السخترخة )ف= 

األعخاض  البعج
 الجدسية

ىهس 
 االضطياد

حداسية 
بين 

 شخرية

 كمي ذىان البارانهيا رىاب عجاء قمق اكتئاب

معامل 
 ألفا

1.20 1.41 1..8 1..2 1... 1..0 1..4 1... 1..0 1.04 

تجدئة 
 نرفية

1.20 1.00 1.00 1..0 1..0 1..0 1.00 1..2 1... 1.20 

 (8102مقياس استخاتيجيات مقاومة األعخاض الشفدية: )إعجاد الباحثة  . ج
بعج االشبلع عمى األشخ الشطخية كالجراسات الدابقة التي تشاكلت أساليب السقاكمة 

األعخاض العامة لبلضصخابات  لمزغػط كاألعخاض الشفدية االكتئابية؛ قامت الباحثة بعخض
في صػرة قائسة عمى مجسػعة مغ شبلب  DSM- 5الشفدية كسا ىػ مبيغ في دليل 

 الجامعة، ثع شمبت مشيع أف يجيبػا عمى سؤاؿ مفتػح ىػ؛ 
 كيف يسكشك أن تقاوم ىحه األعخاض الشفدية فيسا إن َشُعخت بيا؟ 

كبسخاجعة أساليب مقاكمة  بعج تجسيع استجابات الصبلب عغ ىحا الدؤاؿ السفتػح، 
األعخاض الشفدية التي ذكخت في الجراسات كاألدبيات الدابقة؛ قامت الباحثة بترسيع مقياس 
استخاتيجيات مقاكمة األعخاض الشفدية لصبلب الجامعة؛ كأداة لتحقيق أىجاؼ الجراسة الحالية. 

يتع االستجابة ( مفخدة؛ 57كقج صيغت مفخدات السقياس في صػرة بعج كاحج كمكػنة مغ )
عمييا في ىيئة خسذ بجائل تتخاكح بيغ )تشصبق عمّى تساما: ال تشصبق عمّى(، كتأخح الجرجات 

 ( شبقًا لتجرج ليكخت. 8: 5مغ )
  :الذخوط الديكهمتخية لمسقياس 

: قبل البجء في تصبيق السقياس عمى العيشة االستصبلعية؛ قامت الباحثة .صجق السحكسين0
جامعة  –( مغ أساتحة الرحة الشفدية كعمع الشفذ بكمية التخبية 5بعخض السقياس عمى )

السشيا ألخح آرائيع عمى مقياس استخاتيجيات مقاكمة األعخاض الشفدية كسعيار لرجؽ 
%(. كعمى 800السحكسيغ. كقج تع اإلبقاء عمى العبارات التي بمغت ندبة االتفاؽ عمييا )
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دة السحكسػف؛ قامت الباحثة بإجخاء التعجيبلت ضػء االقتخاحات كالتػجييات التي قجميا الدا
 عمى السقياس. 

: قامت الباحثة باستخجاـ شخيقة االتداؽ الجاخمي كسؤشخ لمرجؽ، كذلظ .االتداق الجاخمي8
؛ كذلظ عمى عيشة  4بحداب معامبلت االرتباط بيغ درجة كل مفخدة كالجرجة الكمية لمسقياس

لجامعة. كقج كانت جسيع معامبلت االرتباط ( شالبا كشالبة مغ شبلب ا568مكػنة مغ )
 (. 0.80:  0.68(، كتخاكحت ما بيغ )0.08دالة إحرائيا عشج مدتػػ )

: أجخت الباحثة التحميل العاممي االستكذافي بالتجكيخ السائل .الرجق العاممي االستكذافي0
Oblique Rotation  ل مغ لسفخدات السقياس لمتأكج مغ صجقو كتذبع مفخداتو عمى عػام

الجرجة الثانية )أبعاد(. كقج استخجمت الباحثة التجكيخ السائل لرعػبة استقبلؿ العػامل، كألنو 
. كيتيح التجكيخ (Byrne, 2005)أكثخ كاقعية في تسثيل العبلقات االرتباشية البيشية لمعػامل 

عػامل السائل التعخؼ عمى إمكانية كجػد بشية عاممية مغ الجرجة الثانية نتيجة ارتباط ال
(. كسا كانت محكات استخخاج العػامل 886، 6086ببعزيا بقيع معتجلة متقاربة )تيغدة، 

ىي؛ شخيقة السكػنات األساسية، كقبػؿ جسيع التذبعات )االرتباشات( ذات القيسة أعمى مغ 
( التالي 8. كيػضح ججكؿ )Kaiser- Mayer –Olkin (KMO)، كمحظ كايدر 0.30

 .Pattern matrixميا السدتخخجة مغ خبلؿ مرفػفة الشسط تذبعات السفخدات عمى عػام
 (8ججكؿ )

 (866العػامل كجحكرىا الكامشة كندب التبايغ السفدخ لسقياس مقاكمة األعخاض الشفدية عمى عػامميا )ف=  

تيا
خدا

 مف
ات

ذبع
 وت

مل
عها

ال
 

 الدادس العامل العامل الخامذ العامل الخابع العامل الثالث العامل الثاني العامل األول
 التذبع م التذبع م التذبع م التذبع م التذبع م التذبع م
2 1.00 4 1.0.- 41 1.01- 0 1.08 00 1.04 0 1.40 

80 1.48 0 1...- 4. 1...- 8 1.40 02 1.08 08 1.41 
80 1.48 . 1..2- 01 1.04- 0 1.00 00 1.00 00 1.40 
8. 1.02 . 1.48- 00 1.08- 00 1.00 48 1... 0. 1..8 
8. 1.01 01 1.00- 08 1.08- 00 1.00 40 1.00 0. 1.00 
82 1.00 04 1.0.- 00 1.04- 88 1.04 44 1.48   

80 1.41 0. 1.4.- 04 1...- 80 1..4 40 1.08   

                                                           
4
 الجدول غير ملحق بمتن البحث، ويمكن الرجوع إلى الباحثة لالطالع عليه. 
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مل 
عها

ال
بعا

وتذ ت  خدات
مف  ىا

 الدادس العامل العامل الخامذ العامل الخابع العامل الثالث العامل الثاني العامل األول
 التذبع م التذبع م التذبع م التذبع م التذبع م التذبع م

01 1.00 02 1.40- 0. 1..0- 84 1..0     
00 1.40 81 1.40-   00 1.42     
04 1.44 00 1.40-         
0. 1.40 00 1..0-         
0. 1.04           
42 1.01           
40 1.40           

 الجحور الكامشة لمعهامل
 00.80 0.0. 8..8 8.0. 0.0. 0.00 

 ندبة التباين السفدخ لكل عامل
 00... ..84 4..1 0.20 0.44 0.02 

 40.00ندبة التباين السفدخ الكمي 
( الدابق أف مفخدات مقياس استخاتيجيات مقاكمة األعخاض 8)ُيبلحع مغ خبلؿ ججكؿ 

الشفدية قج تذبعت عمى ستة عػامل مغ الجرجة الثانية. كسا أف العامميغ الثاني كالثالث كانا 
( مفخدة عمى العامل الثاني، 88( مفخدة عمى العامل األكؿ، ك)84سالبيغ. كقج تذبعت )

( مفخدات عمى 7خدات عمى العامل الخابع، ك)( مف9( مفخدات عمى العامل الثالث، ك)8ك)
( مفخدات عمى أؼ مغ 3( مفخدات عمى العامل الدادس. كلع تتذبع )5العامل الخامذ، ك)

(. كقج كانت القيسة السصمقة لسحجد مرفػفة 46، 48، 36العػامل كىي السفخدات )
 Measures of(. إضافة إلى أف  مقياس كفاية العيشة 0.00008االرتباشات أكبخ مغ )

Sampling Adequacy (MSA)  ما يجؿ عمى أف اختبار كايدر كاف جيجا .  0.77بمغ ،
 Bartlett's test ofكسا أضيخت نتائج التحميل العاممي لبشػد السقياس أف اختبار بختميت 

sphericity  داال إحرائيا. كفيسا يمي مرفػفة العػامل السختبصة لسقياس استخاتيجيات
 (. 9الشفدية كشتيجة لمتحميل العاممي السائل، كىي مبيشة بججكؿ )مقاكمة األعخاض 
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 ( 9ججكؿ )
 (866مرفػفة العػامل السختبصة لسقياس استخاتيجيات مقاكمة األعخاض الشفدية )ف=

العامل  العهامل
 الدادس

العامل  العامل الخامذ
 الخابع

 العامل الثاني العامل الثالث

 -.1.0 1.80- .1.8 1.81 1.02 العامل األول
  1.80 1.00- 1.80- 1.18- العامل الثاني
   1.00- 1.00- 1.10- العامل الثالث
    1.00 1.12 العامل الخابع

     1.00 العامل الخامذ
كقج اقتخحت الباحثة تدسية العامل األكؿ بػ )التغييخ اإليجابي(، كالعامل الثاني بػ    

)دعع الحات (، كالعامل الخابع بػ )البحث عغ السدانجة )األنذصة اليادفة(، كالعامل الثالث بػ 
االجتساعية(، كالعامل الخامذ بػ )التأمل الخكحي(، كالعامل الدادس بػ ) السقاكمة الجدجية(. 
كتعبخ استخاتيجية التغييخ اإليجابي عغ مخاجعة الفخد لدمػكياتو كأفكاره كانفعاالتو كمحاكلة 

لفخد عمى الذعػر بالخاحة كالخضا. كتعشي استخاتيجية استبجاليا بأخخػ إيجابية تداعج ا
األنذصة اليادفة قياـ الفخد بخصج مجسػعة مغ األعساؿ السفيجة لو كتحقق نفعا لآلخخيغ حيث 
يذعخ بفائجة عسمو كنذاشو كتداعجه عمى استعادة شعػره بالثقة في نفدو. كيقرج باستخاتيجية 

ة لشفدو بخصج االنجازات كالسيارات كالشجاحات دعع الحات بأف يقـػ الفخد بتقجيع السدانج
الحاتية التي قاـ بيا في الساضي؛ ليدتذعخ كفاءتو الحاتية. كسا تعبخ استخاتيجية البحث عغ 
السدانجة االجتساعية أف يقـػ الفخد باالنزساـ إلى اآلخخيغ كتػشيج عبلقاتو معيع، 

دتسخ بالػحجة كالعدلة. كسا يقرج كمذاركتيع أنذصتيع لتقػية قجرتو عمى مػاجية شعػره الس
باستخاتيجية التأمل الخكحي بقياـ الفخد بالعبادات كالرمػات كالجعاء كالتقخب إلى هللا كالتأمل 
في الكػف كاستمياـ الخبخات مغ كراء األحجاث ليقػؼ الفخد جػانبو الخكحية. كسا تذسل 

الجدسي كحيػيتو مغ خبلؿ  استخاتيجية السقاكمة الجدجية أف يقـػ الفخد باستعادة نذاشو
؛ كذلظ بأف يقـػ الفخد بتشطيع  مقاكمة األعخاض الجدسية كالذعػر بالخسػؿ كالتعب كالشـػ

 أكقات نػمو كمسارسة تجريبات االستخخاء كالتشفذ العسيق كالتساريغ الخياضية.
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: الختبار ثبات مقياس استخاتيجيات مقاكمة األعخاض الشفدية؛ قامت ثبات السقياس .0
( 80كخكنباخ، كالتجدئة الشرفية، كيػضح ججكؿ ) -ثة باستخجاـ شخيقتي معادلة ألفا الباح

 التالي قيع الثبات لمسقياس بياتيغ الصخيقتيغ. 
 (80ججكؿ )

 (866معامبلت ألفا كخكنباخ كالتجدئة الشرفية لسقياس مقاكمة األعخاض الشفدية )الجرجة الكمية( كأبعاده )ف=
التغييخ  الثبات

 اإليجابي
ألنذطة ا

 اليادفة
دعم 
 الحات

السدانجة 
 االجتساعية

التأمل 
 الخوحي

السقاومة 
 الجدجية

الجرجة 
 الكمية

 1.08 1.08 0..1 8..1 1.21 1.28 1.20 معامل ألفا
تجدئة 
 نرفية

1.28 1.20 1..0 1..0 1... 1.44 1.20 

 ( الدابق ارتفاع قيع معامل ألفا كخكنباخ كالتجدئة الشرفية80كيػضح ججكؿ ) 
لمسقياس كمكػناتو. كمغ خبلؿ التحقق مغ الذخكط الديكػمتخية لسقياس استخاتيجيات مقاكمة 
األعخاض الشفدية كأبعاده مغ صجؽ كثبات؛ يتزح أف السقياس يتستع بقجر كبيخ مغ الرجؽ 

 كالثبات ما يؤىمو لبلستخجاـ في الجراسة الحالية.
 إجخاءات تطبيق الجراسة: 

لديكػمتخية مغ صجؽ كثبات لؤلدكات السعجة لمجراسة بعج التحقق مغ الذخكط ا 
مقياس  –قائسة األعخاض السخترخة  –الحالية )مقياس القػػ اإليجابية لمذخرية 

استخاتيجيات مقاكمة األعخاض الشفدية(؛ قامت الباحثة بتػزيع أدكات الجراسة عمى أفخاد العيشة 
( شالب كشالبة؛ حيث تع  606 األساسية مغ شبلب جامعة السشيا، كالحيغ بمغ عجدىع )

تقجيع عخض مخترخ ألىجاؼ الجراسة، كتع إجخاء التصبيق عمى الصبلب كالصالبات الحيغ 
رغبػا في ذلظ، كالحيغ يذعخكف بسعاناة مغ االضصخابات الشفدية، كيخيجكف تعخؼ قػاىع 

ة  الذخرية. كقج تع التصبيق بصخيقة جساعية. ثع قامت الباحثة بتجسيع استجابات عيش
الجراسة عمى مقياس القػػ اإليجابية لمذخرية لتعخؼ تختيب القػػ اإليجابية لجػ شبلب 

. كسا قامت الباحثة بترحيح قائسة األعخاض السخترخة لتعخؼ -عيشة الجراسة-الجامعة 
تختيب االضصخابات الشفدية التي يعاني مشيا شبلب الجامعة مغ عيشة الجراسة، ككحلظ تعخؼ 

قاكمة التي يدتخجميا الصبلب لسقاكمة األعخاض الشفدية، كدراسة نػعية استخاتيجيات الس
العبلقات بيغ مقاكمة األعخاض الشفدية كبيغ القػػ اإليجابية لمذخرية، كاختبار صحة 
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فخكض الجراسة. كتججر اإلشارة إلى أنو تع استبعاد السقاييذ غيخ الرالحة أك غيخ مكتسمة 
 البيانات مغ التحميل اإلحرائي.

 ملعاجلات اإلذصائية:ا
إلجخاء التحميل اإلحرائي؛  SPSSتع استخجاـ الحدمة اإلحرائية لمعمـػ االجتساعية       

، t. Testحيث تع استخجاـ اإلحراءات الػصفية، كمعامل ارتباط بيخسػف، كاختبار ت 
 كتحميل التبايغ الثشائي، كتحميل االنحجار البديط،.

 نتائخ الدراسة: 
 –يختمف تختيب متػسصات درجات شبلب الجامعة ول ونرو   نتائج الفخض األ  -أ 

في كل مغ القػػ اإليجابية لمذخرية كأعخاض االضصخابات الشفدية"،  –عيشة الجراسة 
كالختبار صحة ىحا الفخض تع استخجاـ اإلحراءات الػصفية )الستػسصات الحدابية 

يب كل مغ القػػ اإليجابية لمجرجة الكمية لكل بعج مقدػما عمى عجد عباراتو(؛ لتعخؼ تخت
. كقج تختبت القػػ اإليجابية لمذخرية لجػ 5لمذخرية ، كأعخاض االضصخابات الشفدية

(، كاالمتشاف 4.36فخدا( لتكػف قػػ الرجؽ ) 606شبلب الجامعة عيشة الجراسة )
(؛ ىي القػػ األعمى 4.04(، كالقيادة )4.06(، كالسثابخة )4.87(، كالخكحانية )4.69)

(، كالبريخة 3.87. ككانت القػػ األقل تختيبا لجػ عيشة الجراسة ىي؛ قػػ الفكاىة )تختيبا
 (.3.54(، كالححر )3.44(، كحب التعمع )3.39(، كالتشطيع الحاتي )3.60)

(، ثع 4.05ككاف تختيب درجات الفزائل اإليجابية لجػ عيشة الجراسة ىي؛ الذجاعة )
(، ثع 3.88(، ثع العجالة )3.89ندانية )(، ثع اإل3.97(، ثع الدساحة )3.99الدسػ )
(. كسا كاف تختيب أعخاض االضصخابات الشفدية التي عانى مشيا شبلب 3.67الحكسة )
(، ثع 6.86(، ثع القمق )6.60ىي؛ ىػس االضصياد ) –عيشة الجراسة  –الجامعة 

 (، ثع العجاء8.98(، ثع الحىاف )8.94(، ثع الحداسية بيغ شخرية )6.08االكتئاب )
 (.8.69(، ثع الخىاب )8.83(، ثع األعخاض الشفدجدسية )8.84(، ثع البارانػيا )8.98)
تػجج عبلقة ارتباشية سالبة دالة إحرائيًا بيغ القػػ نتائج الفخض الثاني ونرو    -ب 

عيشة  –اإليجابية لمذخرية كبيغ أعخاض االضصخابات الشفدية لجػ شبلب الجامعة 
                                                           

5
 النتائج كاملة غير موضحة بمتن البحث ويمكن الرجوع إلى الباحثة لالطالع عليها. 
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الفخض تع استخجاـ معامل ارتباط بيخسػف الختبار " . كالختبار صحة ىحا -الجراسة
العبلقات بيغ القػػ اإليجابية لمذخرية كأعخاض االضصخابات الشفدية ) كسا تع 

( لجػ عيشة الجراسة. كقج GSIتذخيريا بقائسة األعخاض السخترخة مغ خبلؿ مؤشخ 
ابات اختمفت العبلقات بيغ القػػ اإليجابية لمذخرية )األبعاد( كأعخاض االضصخ 

. فقج كانت العبلقات دالة إحرائيا بيغ كل مغ السثابخة، كالمصف، كالتػاضع 6الشفدية
( كأبعادىا، كقج اختمفت GSIكبيغ كل مغ أعخاض االضصخابات الشفدية )بسؤشخ 

العبلقات ما بيغ مػجبة كسالبة كدالة كغيخ دالة بيغ باقي القػػ اإليجابية كأعخاض 
. أما نتائج اختبار العبلقات بيغ الفزائل اإليجابية االضصخابات الشفدية كأبعادىا

 ( التالي:88لمذخرية كأعخاض االضصخابات الشفدية فيي مػضحة بججكؿ )
 ( 88ججكؿ )

معامبلت االرتباط بيغ مقياس القػػ اإليجابية كمقاييدو الفخعية )الفزائل( كقائسة األعخاض السخترخة )مؤشخ 
GSI  = 606( ) ف) 

 السقياس الكمي الدسه الدساحة العجالة اإلندانية الذجاعة ةالحكس الستغيخات
 1.10- 1.10- 1.10- 1.10 1.12 1.12- 1.08- األعخاض الجدسية
 1.10- 1.10 1.10- .1.1 .1.1 )*(1.04- )*(1.04- ىهس االضطياد

 1.18 1.14 1.14 1.00 1.14 .1.1- .1.1- حداسية بين شخرية
 1.10- .1.1- 1.14- 1.10- 1.10 )*(1.04- )*(.1.0- اكتئاب
 1.00- 1.10- 1.10- .1.1- صفخ )*(1.04- )*(1.81- قمق
 1.12- صفخ .1.1- 1.10- 1.10 1.01- )*(1.04- عجاء
 1.14 1.12 1.12 .1.1- 1.01 1.12- 1.10- رىاب

 1.10 1.10 1.14 )*(1.00 )*(1.04 .1.1- 1.10- البارانهيا
 .1.1- 1.14- 1.10- 1.10- 1.10 )*(1.04- )*(1.00- ذىان
GSI -1.00)*( -1.00 

)*( 
1.10 1.18 -1.10 -1.18 -1.1. 

 (1.10دالة عشج مدتهى ) )*(        
( الدابق أف معامبلت االرتباط بيغ الفزائل اإليجابية 88يتزح مغ ججكؿ )      

لمذخرية، كالجرجة الكمية لمسقياس كبيغ أعخاض االضصخابات الشفدية كانت جسيعيا 
شخفزة كغيخ دالة إحرائيا فيسا عجا العبلقات بيغ أعخاض االضصخابات الشفدية كبيغ كل م

                                                           
6
 وضحة بمتن البحث ويمكن الرجوع إلى الباحثة لالطالع عليها.النتائج كاملة غير م 
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مغ قيسة الحكسة كقيسة الذجاعة؛ فقج كانت عبلقات سالبة كدالة إحرائيا عشج مدتػػ 
 (، كذلظ في عبلقة قيسة الحكسة بكل مغ ىػس االضصياد كاالكتئاب كالقمق كالعجاء0.05)

، ككحلظ عبلقة قيسة الذجاعة  -GSIمػضحة بسؤشخ  –ة لئلجياد كالحىاف كالقائسة العام
مػضحة  –بكل مغ ىػس االضصياد كاالكتئاب كالقمق كالحىاف كالقائسة العامة لئلجياد 

 . لحا فقج تحقق الفخض الثاني جدئيا.-GSIبسؤشخ 
ػ تػجج عبلقة ارتباشية إيجابية دالة إحرائيًا بيغ القػ  نتائج الفخض الثالث ونرو ج. 

اإليجابية لمذخرية كبيغ استخاتيجيات مقاكمة أعخاض االضصخابات الشفدية لجػ عيشة 
الجراسة. كالختبار صحة ىحا الفخض تع استخجاـ معامل ارتباط بيخسػف الختبار العبلقات 
بيغ القػػ اإليجابية لمذخرية كبيغ استخاتيجيات مقاكمة األعخاض الشفدية، كالشتائج مػضحة 

 الي:( الت86بججكؿ )
 (86ججكؿ )

معامبلت االرتباط بيغ مقياس القػػ اإليجابية كمقاييدو الفخعية )الفزائل(  كمقياس استخاتيجيات مقاكمة 
 (606األعخاض الشفدية )ف= 

 الدسه الدساحة العجالة اإلندانية الذجاعة الحكسة الستغيخات
القهى اإليجابية 

 لكمي(ا)السقياس 
 )**(4..1 )**(...1 )**(1.44 )**(1.01 )**(1.48 )**(1.04 )**(1.04  التغييخ اإليجابي
 )**(1.40 )**(1.48 )**(.1.0 )**(1.02 )**(1.80 )**(1.00 )**(1.00 األنذطة اليادفة

 )**(1.08 )**(1.00 )**(1.40 )**(1.40 )**(1.00 )**(1.00 )**(1.40 دعم الحات
 )**(1.00 )**(.1.0 )**(1.82 )**(1.08 )**(.1.8 )**(1.80 )**(1.80 السدانجة االجتساعية

 )**(1.08 )**(1.00 )**(1.80 )**(1.80 )**(.1.8 )**(1.00 )**(1.81 التأمل الخوحي
 )**(1.81 )**(1.84 1.12 )**(1.82 )**(1.81 )**(1.02 1.10 السقاومة الجدجية

 )**(1..1 )**(8..1 )**(1.40 )**(1.00 )**(1.41 )**(1.40 )**(.1.4 الجرجة الكمية
 (1.10دالة عشج مدتهى ) )**(           

( الدابق أف جسيع معامبلت االرتباط بيغ الفزائل اإليجابية 86يتزح مغ ججكؿ )        
)كسقاييذ فخعية( كالقػػ اإليجابية لمذخرية )كجرجة كمية(، كبيغ استخاتيجيات مقاكمة 

يا مػجبة كدالة إحرائيا عشج مدتػػ األعخاض الشفدية )األبعاد كالجرجة الكمية(؛ كانت جسيع
( فيسا عجا العبلقة بيغ استخاتيجية السقاكمة الجدجية كبيغ كل مغ الحكسة كالدساحة 0.08)
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كفزائل إيجابية؛ فقج كاف معامل االرتباط مشخفزا ججا كغيخ داؿ إحرائيا ؛ لحا فإف  –
 الفخض الثالث ُيقبل جدئيا.

فخكؽ في القػػ اإليجابية لمذخرية تخجع إلي كل  "ال تػجج نتائج الفخض الخابع ونرود. 
مغ الشػع )ذكػر/إناث(، أكالتخرز )عمسي/أدبي(، أك التفاعل بيشيسا لجػ عيشة الجراسة". 
كالختبار صحة ىحا الفخض تع استخجاـ تحميل التبايغ الثشائي، كنتائج اختبار ىحا الفخض 

 ( التالي:83مػضحة بججكؿ )
 ( 83ججكؿ )

لتبايغ الثشائي لمفخكؽ في الشػع كالتخرز كالتفاعل بيشيسا في الجرجة الكمية لمقػػ اإليجابية نتائج تحميل ا
 (606لمذخرية )ف=

درجات  مجسهع السخبعات السرجر
 الحخية

 مدتهى الجاللة قيسة ف متهسط السخبعات

 غيخ دالة 0.00 0..0420 0 0..0420 الشهع 
 غيخ دالة .1.0 0820.18 0 0820.18 التخرص

 (1.10دالة عشج ) .0.. .4..8040 0 .4..8040 الشهع * التخرص
   02400.82. 818 02400.82. الخطأ
   22..040 .81 2.00 الكمي
( الدابق أنو ال تػجج فخكؽ في القػػ اإليجابية لمذخرية 83يتزح مغ ججكؿ ) 

ائيا عشج )الجرجة الكمية( تخجع إلى الشػع أك التخرز، كلكغ كانت ىشاؾ فخكؽ دالة إحر
( في القػػ اإليجابية لمذخرية )الجرجة الكمية( تخجع إلى التفاعل بيغ كل 0.08مدتػػ )

مغ الشػع كالتخرز. كقج كانت متػسصات درجات الحكػر مغ التخرز العمسي 
، في حيغ كانت متػسصات درجات اإلناث مغ 649.58، كمغ التخرز األدبي 678.86

؛ ما يجؿ عمى تفاعل كل 666.37األدبي  ، كمغ التخرز643.86التخرز العمسي 
مغ الشػع كالتخرز في القػػ اإليجابية لمذخرية حيث كانت الفخكؽ لرالح الحكػر مغ 

 القدع العمسي كلرالح اإلناث مغ القدع األدبي.  
"تػجج فخكؽ بيغ مختفعي كمشخفزي القػػ اإليجابية  ىـ. نتائج الفخض الخامذ ونرو

قاكمة أعخاض االضصخابات الشفدية لرالح مختفعي القػػ لمذخرية في استخاتيجيات م
 .tاإليجابية لمذخرية لجػ عيشة الجراسة. كالختبار صحة ىحا الفخض تع استخجاـ اختبار ت 



 

 

 

)      888) 

 8102 أبريل -3د، 45، العدد جملة اإلرشاد النفسي

 االضطرابات النفسية اعراض الكوى االجيابية للصخصية فى عالقتوا باسرتاتيحيات مكاومة

Test ( 84الختبار الفخكؽ بيغ السجسػعات، كنتائج اختبار ىحا الفخض مػضحة بججكؿ )
 التالي:

 ( 84ججكؿ )
فعي كمشخفزي الفزائل اإليجابية لمذخرية في استخاتيجيات مقاكمة نتائج اختبار ت لمفخكؽ بيغ مخت

 (606األعخاض الشفدية )الجرجة الكمية( )ف= 
الستهسطات  الستغيخ

 الحدابية
االنحخاف 
 السعياري 

الستهسطات 
 الحدابية

االنحخاف 
 السعياري 

قيسة 
 )ت(

 الجاللة

دية
الشف

ت 
خابا

ضط
 اال

ض
عخا

ة أ
اوم

 مق
ات

يجي
تخات

اس
 

 (00مشخفزه الحكسة )ن= (.0سة )ن=مختفعه الحك
8.00 84..8 0.2. 84..8 ..00 1.10 

 1.10 02.. (.0مشخفزه الذجاعة )ن= (00مختفعه الذجاعة )ن=
8.81 84.00 0.01 84.00 

 1.10 4.00 (00مشخفزه اإلندانية )ن= (08مختفعه اإلندانية )ن=
8.02 84.1. 0.08 82.00 

 1.10 04.. (00مشخفزه العجالة )ن= (08مختفعه العجالة )ن=
8.81 84.0. 0.20 8..00 

 1.10 0.00 (04مشخفزه الدساحة )ن= (08مختفعه الدساحة )ن=
8.02 82.10 0.2. 8..11 

 1.10 .0.0 (00مشخفزه الدسه )ن= (.0مختفعه الدسه )ن=
8.80 80..8 0.20 84.00 

مختفعه القهى اإليجابية 
 (00)ن=

فزه القهى اإليجابية مشخ
 (00)ن=

0.10 1.10 

8.80 88..0 0.28 80.00 
( الدابق أف جسيع قيع )ت( لمفخكؽ بيغ مجسػعات 84كيتزح مغ خبلؿ ججكؿ )      

السختفعيغ كالسشخفزيغ في كل مغ الفزائل اإليجابية لمذخرية )السقاييذ الفخعية(، كالقػػ 
 (.0.08نت مػجبة كدالة إحرائيا عشج مدتػػ )اإليجابية لمذخرية )الجرجة الكمية(؛ كا

"تديع القػػ اإليجابية لمذخرية إسياما داال إحرائيا في  و. نتائج الفخض الدادس ونرو
كالختبار صحة  التشبؤ باستخاتيجيات مقاكمة أعخاض االضصخابات الشفدية لجػ عيشة الجراسة".

اختبار ىحا الفخض مػضحة بججكؿ ىحا الفخض تع استخجاـ تحميل االنحجار البديط، كنتائج 
 ( التالي:85)
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  (85ججكؿ )
 (606نتائج تحميل االنحجار البديط السياـ القػػ اإليجابية لمذخرية في تبايغ مقاكمة األعخاض الشفدية )ف= 

معامل  الستغيخ التشبؤي 
االرتباط 

R 

التباين 
 R2السذتخك

( Fقيسة )
 لإلسيام

قيسة 
ندبة 
 اإلسيام

وزن 
االنحجار 

 Bياري السع

معامل 
االنحجار 
السعياري 

Beta 

السقجار 
 الثابت

 قيسة )ت(

مقاومة األعخاض 
 الشفدية

1..1 1.0. 008.88)**( 0.% 1.82 1..1 02.00 01.00)**( 

 (0.08دالة عشج مدتػػ ) )**(
( الدابق عغ تحقق صحة 85أكضحت نتائج تحميل االنحجار البديط في ججكؿ )

ئج إلى أف القػػ اإليجابية لمذخرية )الجرجة الكمية( تديع الفخض الدادس؛ حيث تذيخ الشتا
في تبايغ استخاتيجيات مقاكمة األعخاض الشفدية )الجرجة الكمية( كىي الستغيخ التابع. فقج بمغ 

(، كمثمت القػػ اإليجابية لمذخرية تبايشا مذتخكا قجره 0.60معامل االرتباط بيشيسا )
األعخاض الشفدية؛ ما يجؿ عمى كجػد عبلقة  ( مغ تبايغ استخاتيجيات مقاكمة0.36)

ارتباشية قػية بيغ القػػ اإليجابية لمذخرية كاستخاتيجيات مقاكمة األعخاض الشفدية؛ ما 
يجعع نتائج الفخض الثالث. كسا يسكغ لجرجات القػػ اإليجابية لمذخرية لجػ شبلب 

يع، كتكػف السعادلة الجامعة التشبؤ بجرجات استخاتيجيات مقاكمة األعخاض الشفدية لجي
 االنحجارية الجالة عمى التشبؤ كالتالي:

 الستغيخ السدتقل× الستغيخ التابع= قيسة الثابت + معامل االنحجار 
)القػػ اإليجابية × 1..1+02.00استخاتيجيات مقاكمة األعخاض الشفدية = 

رية تؤدؼ إلى كتجؿ الشتيجة الدابقة عمى أف ارتفاع درجات القػػ اإليجابية لمذخ لمذخرية(
زيادة في درجات استخاتيجيات مقاكمة األعخاض الشفدية؛ إذ تديع القػػ اإليجابية لمذخرية 

% مغ تبايغ استخاتيجيات مقاكمة األعخاض الشفدية. كباستخجاـ الجرجات السعيارية 36بشدبة 
ارية التي تعشي التشبؤ مغ خبلؿ القيع السعيارية لمقػػ اإليجابية لمذخرية بالقيع السعي

 الستخاتيجيات مقاكمة األعخاض الشفدية، كالسعادلة كسا يمي:
القيسة × القيسة السعيارية الستخاتيجيات مقاكمة األعخاض الشفدية = معامل االنحجار 

 .السعيارية لمقػػ اإليجابية لمذخرية
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  :مناقصة نتائخ الدراسة
أعمى القػػ  مغ خبلؿ الشتائج الدابقة الختبار صحة فخكض الجراسة؛ يتزح أف 

كانت قػػ الرجؽ، كاالمتشاف، كالخكحانية،  –عيشة الجراسة  –اإليجابية لجػ شبلب الجامعة 
كالسثابخة، كالقيادة بيشسا كانت القػػ األقل في متػسصاتيا لجػ عيشة الجراسة ىي؛ قػػ 

عغ  الفكاىة، كالبريخة، كالتشطيع الحاتي، كحب التعمع، كالححر. كىحه الشتائج تختمف جدئيا
عبخ الثقافية؛ حيث كانت القػػ  Park et al., 2006تختيب القػػ اإليجابية في دراسة 

األعمى تػاججًا ىي قػػ المصف كاإلنراؼ كالشداىة كاالمتشاف كالعقل الػاعي، كأقميا تػاججا 
ىي قػػ الححر كالتػاضع كتشطيع الحات. كتختمف ىحه الشتائج أيزا عغ نتائج دراسة 

Gustems & Calderon, 2014  فقج كانت قػػ المصف كاإلنراؼ كالعسل الجساعي
كالحب كالرجؽ ىي القػػ ذات الجرجات األعمى لجػ شبلب الجامعة. كسا تختمف نتيجة 

في تختيب  Maggie etal., 2015ىحا الفخض في الجراسة الحالية جدئيا عغ نتائج دراسة 
القػػ األعمى تػاججا ىي قػػ المصف  القػػ لجػ العامميغ بسجاؿ التخبية الخاصة؛ فقج كانت

كالشداىة كالفكاىة كاإلنراؼ كالحب. كقج أسفخت نتائج ىحا الفخض أيزا عمى أف تختيب 
الفزائل لجػ عيشة الجراسة الحالية كاف الذجاعة )القػػ الذخرية(، ثع الدسػ )القػػ 

، ثع العجالة )القػػ الخكحية(، ثع الدساحة )قػػ الخيخ(، ثع اإلندانية )القػػ بيغ الذخرية(
السجتسعية(، ثع الحكسة )القػػ السعخفية(. ككانت جسيع متػسصات درجات ىحه الفزائل 
مختفعة؛ ما يجؿ عمى قػة الذخرية اإليجابية لجػ شبلب الجامعة ما يدتػجب االىتساـ 

ة باستغبلليا كتشسيتيا. كتجؿ االختبلفات الجدئية بيغ نتائج ىحا الفخض في الجراسة الحالي
كنتائج الجراسات الدابقة عمى أف الصبيعة الثقافية كالبيئة االجتساعية كأسذ التخبية األسخية 

 كالسجتسعية لعيشة الجراسة الحالية ليا أثخىا في اختبلؼ تختيب القػػ اإليجابية. 
كسا أكضحت نتائج الفخض الثاني عغ ارتباط قػػ الحكسة كالذجاعة سمبا بأعخاض 

)ىػس االضصياد كاالكتئاب كالقمق كالعجاء كالحىاف كالقائسة العامة  االضصخابات الشفدية
لئلجياد . فالػججاف الدمبي كالسذاعخ الدمبية كالسذكبلت كاالضصخابات الشفدية ارتبصت سمبا 
بفزائل الحكسة كالذجاعة كلع تكغ العبلقة االرتباشية قػية أك دالة بيغ الفزائل اإليجابية 

ات الشفدية. كقج تخسخت ىحه السعتقجات الدمبية لجػ عيشة األخخػ كأعخاض االضصخاب
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الجراسة ما جعل ىػس االضصياد ىػ األعمى تختيبا كتػاججا لجػ أفخاد العيشة. كتتفق نتائج 
 ;Plancherel & Bolognini, 1995الفخض الثاني جدئيا مع نتائج دراسات كل مغ

Peterson & Seligman, 2004; Rapp& Goscha, 2006; Huta & Hawley, 

2010; Gillham et al., 2011; Gander et al., 2012 & Gustems & 

Calderon, 2014 .  
كقج اختمفت نػعية العبلقات الجالة بيغ القػػ اإليجابية كل عمى حجه )األبعاد( كبيغ        

األعخاض الشفدية فقج كانت العبلقات بيغ السثابخة كأعخاض االضصخابات الشفدية مػجبة فيسا 
عجا األعخاض الشفدجدسية فقج كانت العبلقة بيشيا كبيغ السثابخة عبلقة ارتباشية سالبة. 
ككانت العبلقات االرتباشية الجالة إحرائيا بيغ كل مغ المصف كالتػاضع كالتشطيع الحاتي 
كبيغ أعخاض االضصخابات الشفدية مػجبة. كسا أكضحت الشتائج أف قػػ الدساحة التي 

مغ شخكر الشفذ البذخية كإدارة انفعاالتو الدمبية ليا دكر كبيخ في تداعج عمى التخمز 
التخمز مغ أعخاض االضصخابات الشفدية. كتعتقج الباحثة أف ىحه القػػ اإليجابية تمقى 
ضغػشا اجتساعية كقيػدا تفخضيا عمى شخرية الصالب الجامعي ما يجعمو يعاني ىحه 

إحرائيا بيغ كل مغ قيع الحكسة كالذجاعة االضصخابات. كسا أف االرتباط الدالب الجاؿ 
كبيغ أعخاض االضصخابات الشفدية يجؿ عمى أف القػػ السعخفية كالقػػ الذخرية ليا دكر 
ميع في تعخؼ أعخاض االضصخابات الشفدية لجػ عيشة الجراسة؛ إذ أف ليحه الفزائل دكر 

، ككحلظ القػػ الذخرية كبيخ في مقاكمتيا. فكمسا زادت القػػ السعخفية )الحكسة كالسعخفة(
)الذجاعة( كمسا قمت األعخاض الشفدية. لحا كجب عمى السختريغ كالسدئػليغ بالجامعة 
ضخكرة تشسية القػػ السعخفية كفتح مجاالت البحث العمسي لجػ الصبلب كالتػعية السعخفية 

ء كالثقافية لسداعجتيع عمى خفس اضصخاباتيع الشفدية. كسا إف تذجيع الصبلب عمى إبجا
آرائيع، كالجفاع عغ حقػقيع، كتػعيتيع بأىسية الحقػؽ الفكخية، لو دكر كبيخ في السداعجة 
عمى تشسية شخرية الصبلب كتحديغ أعخاض اضصخاباتيع الذخرية، كذلظ مغ خبلؿ شخؽ 

 التشفيذ االنفعالي السختمفة. 
اإليجابية كسا اتفقت نتائج اختبار صحة الفخض الثالث لمعبلقة اإليجابية بيغ القػػ       

لمذخرية كاستخاتيجيات مقاكمة أعخاض االضصخابات الشفدية مع نتائج دراسات سميجساف 
 ,.Folkman etal، ككحلظ دراسات 6006، كأسبيشػؿ كستػدنجخ 6004ب، كجبخ  6006
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1989; Folkman & Moskowitz, 2000; Griffith etal., 2000; Fredrickson 
& Joiner, 2002; Kraaij et al., 2002; Peterson & Seligman, 2004; 
Vazquez et al., 2009; Brosan et al., 2010; Grander et al., 2012; & 

Pittard et al., 2017 .  كقج دعست نتائج الفخض الثالث نتائج الفخضيغ األكؿ كالثاني؛
فقػػ كفزائل الذخرية تداعج أفخاد عيشة الجراسة عمى مقاكمة أعخاض االضصخابات 

%( مغ تبايغ استخاتيجيات 36فدية التي عانػا مشيا، كسا أسيست ىحه القػػ بشدبة )الش
مقاكمة األعخاض الشفدية، كتشبأت بيا.كىحه الشتائج تجعع أىسية القػػ اإليجابية لمذخرية، 
كالتي تذسل قػػ الحكسة التي تداعج عمى نقج الحات كمخاجعة أفكارىا كسمػكياتيا لمبحث عغ 

يسكغ لمصالب أف يحميا بشفدو، كالسثابخة كاالجتياد في التخمز مغ ىحه السذكبلت التي 
السذكبلت كقػػ شخرية لمذجاعة. كالبحث عغ السدانجة االجتساعية كقػػ بيغ شخرية 
تداعج عمى مقاكمة االضصخابات الشفدية، كالدعي كراء فيع كتبشي أفكار إيجابية عغ 

بالقػػ الخكحية كالتأمل كالتقخب إلى هللا  السجتسع الرحي الحؼ تدػده العجالة، كالتحرغ
 بالصاعات كالفكاىة لتحديغ السقاكمة الشفدية.

إف عبلقة القػػ اإليجابية لمذخرية باستخاتيجيات مقاكمة أعخاض االضصخابات       
الشفدية تجعع نتائج البحػث كالجراسات الدابقة كتػفخ معخفة كفيع الستخاتيجيات السقاكمة 

شبلب الجامعة. كبجراسة الفخكؽ بيغ شبلب الجامعة في القػػ اإليجابية  اإليجابية لجػ
لمذخرية فمع تكغ ىشاؾ فخكؽ بيغ الشػعيغ )ذكػرا كإناثا(، ككحلظ في التخرز )عمسي 
كأدبي( في ىحه القػػ؛ إال أف التفاعل بيغ الشػع كالتخرز كاف لو دكره في الفخكؽ في 

فخكؽ لرالح الصبلب الحكػر مغ التخرز القػػ اإليجابية لمذخرية حيث كانت ال
العمسي، كلرالح الصالبات اإلناث مغ التخرز األدبي في القػػ اإليجابية لمذخرية. لقج 
انخفزت درجات عيشة الجراسة في أعخاض االضصخابات الشفدية لتستعيع باستخاتيجيات 

لحا يجب أف  مقاكمة مشاسبة جعمتيع يديصخكف كيتحكسػف في أعخاض االضصخابات الشفدية.
تقجـ البيئة الجامعية فخصًا متعجدة لمصبلب تداعج عمى بشاء قػػ شخريتيع مغ خبلؿ عبلقة 
الصالب بالسعمع كتذجيع االشتخاؾ في السجتسعات التعميسية، كاإلرشاد الشسائي، إذ أف قػػ 
الذخرية تداعج عمى دعع نتائجيع األكاديسية، كأف تعخض عمى الصبلب الفخص ليكػنػا 

خ تكامبًل عمى السدتػػ الذخري كأف يكػف لجييع الحذ السػضػعي لميشاء الشفدي. أكث
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فتخكيد عسميات التجريذ بالجامعة عمى استخجاـ مػاشغ القػةفي يداعج الصبلب عمى زيادة 
بتحديغ  Pittard et al., 2017عػائجىع التعميسية ذات السدتػيات العميا. كقج أكصى 

التعميسية لتكػف إيجابية؛ لتحريغ الصبلب ضج االضصخابات  الدمػؾ التجريدي كالسسارسات
 الشفدية. 

 توصيات الدراسة: 
مغ خبلؿ نتائج البحػث كالجراسات الدابقة، كمغ خبلؿ ما تػصمت إليو الجراسة الحالية      

 مغ نتائج؛ ُيسكغ أف ُتقجـ التػصيات التالية:
عمى تصػيخىا، كبشاء القػػ مداعجة الصبلب عمى تعخؼ قػاىع اإليجابية كتجريبيع  .8

الذخرية األخخػ مغ العجـ؛ لتػضيفيا في التعمع كاستغبلليا في مػاجية ضغػط 
،  -إذا ما عانػا مشيا  –الصبلب كمقاكمتيع ألعخاض اضصخاباتيع الشفدية 

 كلمسداعجة في تصػيخ أدائيع األكاديسي.
ليتسكشػا مغ السداعجة  االىتساـ بتشسية القػػ اإليجابية لجػ ىيئة التجريذ بالجامعة .6

 عمى تشسيتيا لجػ شبلبيع.
دعع الدمػؾ السؤسدي كالتشطيسي في السؤسدات الجامعية ليداعج عمى تشسية  .3

التجريذ اإليجابي الحؼ يبشي الػججاف كالسذاعخ اإليجابية لمصبلب، لسداعجتيع 
 عمى السزي قجما في حياتيع كمػاجية ضغػشيع كمذكبلتيع الشفدية.

الجامعية لمفخص الستعجدة لبشاء القػػ اإليجابية لمذخرية لجػ  إتاحة البيئة .4
الصبلب؛ بتذجيع العبلقات اإليجابية االجتساعية بيغ الصبلب كمعمسييع كبشاء شبكة 

 مػسعة لمعبلقات االجتساعية مغ خبلؿ األنذصة الجامعية.
تفعيل خجمات التػجيو كاإلرشاد الشفدي ككافة السسارسات الجاعسة لمصبلب  .5

الىتساـ بالرحة الشفدية ليع، كالسداعجة عمى تكامل شخرية الصبلب كالتػعية كا
 حػؿ ىشائيع الشفدي.

 حبوث مكرتذة:
مغ خبلؿ ما تػصمت إليو الجراسة الحالية مغ نتائج تػصي الباحثة بإجخاء مديج مغ     

 البحث في السػضػعات التالية:
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 ػ شبلب الجامعة.الفزائل اإليجابية كعبلقتيا بأساليب دعع الحات لج .8
أثخ بخنامج معخفي إيجابي في تخفيف حجة اضصخاب القمق السعسع لجػ شبلب  .6

 الجامعة.
 أثخ التجخل اإليجابي الخكحي في عبلج ىػس االضصياد لجػ شبلب الجامعة. .3
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 املراجع العربية واألجنبية: 
)تخجسة ، سيكػلػجية القػػ اإلندانية(. 6006أسبيشػؿ؛ ليدا، ستػديشجخ؛ أكرسػال. ) .8

صفاء األعدخ، كنادية شخيف، كعديدة الديج؛ كعبلء الجيغ كفافي(. السجمذ األعمى 
 لمثقافة، السذخكع القػمي لمتخجسة. 

 . عساف، دار السديخة.التحميل العاممي االستكذافي كالتػكيجؼ(. 6086تيغدة، أدمحم ) .6
خضى (. تقجيخ الحات كعبلقتو بالػجػد األفزل لجػ م6004جبخ؛ دمحم جبخ. ) .3

 .66 -8(، 3)3، دراسات عخبية في عمع الشفذالدخشاف مقارنة باألصحاء. 
عمع الشفذ السخضي " الجليل التذخيري لبلضصخابات (. 6085جػندػف، ش. ) .4

)تخجسة. أمثاؿ الحػيمة، فاشسة عياد، ىشاء شػيخ، ممظ الخشيج، نادية  الشفدية"،
 الحسجاف(. القاىخة: مكتبة األنجمػ السرخية.

. إشبلؽ شاقات الحياة "قخاءات في عمع الشفذ اإليجابي"(. 6086مرصفى. ) حجازؼ؛ .5
 بيخكت: التشػيخ. 

(. الجاخل بيغ استخاتيجيات السقاكمة كمخكد التحكع لسػاجية 6080خصار، زىية. ) .6
، األكاديسية الجيػية  مجمة مدارات ججيجةضغط البكالػريا لجػ شمبة األقداـ الشيائية. 

 .  348 – 333، 8السغخب لمتخبية كالتكػيغ ب
(. بعس الستغيخات الشفدية في عبلقتيا بالتػافق 6008سالساف، الذيساء محسػد. ) .7

. قدع الرحة الشفدية، كمية التخبية، رسالة ماجدتيخالجراسي لجػ شبلب كمية التخبية. 
 جامعة السشيا.

يجابي (. أثخ بخنامج إيجابي قائع عمى التجخل اإل6087سالساف، الذيساء محسػد. ) .8
السخترخ لتشسية بعس ميارات إدارة الحات عمى خفس استخجاـ السػاد لجػ شبلب 

(، 8)48جامعة عيغ شسذ، مجمة كمية التخبية في العمـػ الشفدية، دبمـػ العاـ الػاحج. 
85- 90. 

عمع الشفذ اإليجابي "الػقاية اإليجابية كالعبلج الشفدي أ(. 6006سميجساف، مارتغ. ) .9
 . www.gulfkids.com( 6006جسة. دمحم أبػ حبلكة ، )تخ  اإليجابي".

http://www.gulfkids.com/
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. ) تخجسة صفاء األعدخ كآخخيغ الدعادة الحقيقيةب(. 6006سميجساف؛ مارتغ. ) .80
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Abstract: 

     Positive character strengths and virtues have an important role in 

coping with different psychological symptoms that university students 

suffered from. To verify this assumption; the present study aimed to 

investigate the relationships between positive character strengths and 

virtues, psychological symptoms and its coping strategies for a sample 

of (206) Minia university students. Study tools were a) Brief Symptom 

Inventory (BSI) ; prepared by Derogatis, 1975, translated and 

psychometrically tested by the researcher, b) Positive character 

strengths and virtues questionnaire, and c) psychological symptoms 

coping strategies  questionnaire; that both prepared by the researcher. 

Using SPSS program; statistical methods were used to verify study 

hypotheses that were suggested. Finally; some conclusions, 

recommendations were discussed and further researches were 

recommended.  

Key words:  Positive character strengths and virtues, coping strategies, 

psychological symptoms, University students 

 
 
 


