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                                           البحث: ملخص
تشاولت الجراسة فحص العبلقة بضؽ التفكضخ اإليجابي وكل مؽ التفاؤل وتقجيخ الحات       

مؽ اإلناث  063، مؽ الحكؾر 033وذلػ عمي عضشة مكؾنة مؽ طمبة جامعة حمؾان قؾاميا 
، ومقضاس التفاؤل ألحسج عبج طبق عمضيؼ مقضاس لمتفكضخ اإليجابي مؽ إعجاد فضفضان أحسج فؤاد

الخالق ومقضاس روزنبخج لتقجيخ الحات تخجسة مسجوحة سبلمة وتؼ التأكج مؽ صبلحضة األدوات 
؛ البعض؛ وأشارت الشتائج إلي وجؾد إرتباطات دالة بضؽ كل متغضخات الجراسة وبعزيا لمقضاس

ولؼ تكؽ فخوقٌا جؾىخية بضؽ الحكؾر واإلناث في الجرجات عمضذ كل السقايضذ التي شسمتيا 
 الجراسة .كساتبضؽ أن التفاؤل وتقجيخ الحات مشبئات بالتفكضخ اإليجابي.
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 مقدمة:

ة في إطار دراسات عمؼ الشفذ اإليجابي والحي يعج أحجث فخوع تشجرج الجراسة الحالض      
 مؽ خبلل مارتؽ سضمجسان 8998عام عمؼ الشفذ حضث بجأت الجراسات في ىحا السجال 

Seligman ,2002)  مجيخ مخكد عمؼ الشفذ اإليجابي في بشدمڤانضا في الؾاليات الستحجة )
 األمخيكضة.

 ,Seligman( وكحلػ )0380ال )مججي عبج هللا ، ويذضخ العجيج مؽ الباحثضؽ في ىحا السج
2002 &Taylor et al , 2000  إلى أىسضة تظؾيع وتشسضة القجرات العقمضة والخرال )

الذخرضة لتحقضق أعمى درجات األداء والكفاءة في التفاعل مع اآلخخيؽ والذعؾر بالدعادة 
 بلمة الجدسضة والشفدضة ليؼ.والخضا مسا يعج مظمبًا أساسضًا في حضاة األفخاد يديؼ في الد

( إلى أن اإلستبرار، وحل السذكبلت ، والتفاؤل مؽ أىؼ 0338ويذضخ )حدؽ الفشجخي، 
عؾامل تكؾيؽ السشاعة الشفدضة في مؾاجية اإلضظخابات الجدسضة والشفدضة؛ ويخي )دمحم نجضب 

كضخ ( أن اإلىتسام بالتفEaster brook, 2001 إستخ بخوك )( وكحلػ  0383الربؾة ، 
 ومؾاجية السذقة بظخق إيجابضة يديؼ في تكؾيؽ شخرضة إيجابضة فعالة ومؤثخة.

( أن نجاح الفخد في مختمف جؾانب حضاتو يعتسج عمى 0330وتخي )وفاء دمحم مرظفي، 
درجة اإليجابضة في تفكضخه ، وفي نغختو وتقضضسو لشفدو ولآلخخيؽ ولمسؾاقف التي يخبخىا فزبًل 

لتظؾيخ مختمف جؾانب حضاتو.ويقؾم التفكضخ اإليجابي وفقًا لسا أشار عؽ محاوالتو السدتسخة 
( عمى التؾقع اإليجابي لؤلمؾر، وبشاء ىؾية إيجابضة لمحات تقؾم 0330إلضو )أسامة الحخيخي، 

ي مجخياتيا وفي عمى التفاؤل واألمل ألن الستفائل يقضؼ السؾاقف عمى أنو قادر عمى التحكؼ ف
 ويدتظضع مؾاجية السذكبلت.وحكسة  حضاتو بحكاءتمف جؾانب مخ



 

 

 

)      008) 

  فيفيان أمحد فؤادد. 
 

 2018 أبزيل ،3ج، 54دد جملة اإلرشاد النفسي، الع

 ,Johnson et al( وكحلػ جؾندؾن وآخخيؽMarizo, 2003ويؤكج ماريدو )
( عمى أىسضة تقجيخ الحات في تحجيج درجة الثقة في الشفذ والتي تديؼ في درجة  ( 2007

 .اإليجابضة في تفكضخ الفخد
  :مشكلة الدراسة

 لحالية االجابة عليه هه :جراسة االدؤال الخئيدي الحي تحاول ال      
 يجابي وكل مؽ التفاؤل وتقجيخ الحات؟ ىشاك عبلقة جؾىخية بضؽ التفكضخ اإلىل 

 ىحا الدؤال التداؤالت اآلتضة : ويشبثق عؽ 
 التفاؤل،يجابي في كل مؽ ق بضؽ مختفعي ومشخفزي التفكضخ اإلىل ىشاك فخو  -8

 وتقجيخ الحات؟
 وتقجيخ الحات؟  والتفاؤل، تفكضخ االيجابي،ىل ىشاك فخوق بضؽ الحكؾر واالناث في ال -0
 ىل التفاؤل وتقجيخ الحات مشبئات بالتفكضخ اإليجابي؟ -0

   :أهنية الدراسة
 يلي: تتمثل أهمية الجراسة الحالية فيما

يعج التفكضخ أحج أىؼ العسمضات العقمضة العمضا التي تختبط بكل العسمضات العقمضة  -8
د مع البضئة السحضظة بو وقجرتو عمي اآلخخي ويتحجد مؽ خبلليا تؾافق الفخ 
 مؾاجية متظمبات حضاتو وحل مذكبلتو .

اإلنداني تديؼ في جابضة التفكضخ خاصضة ميسة مؽ خرائص التفكضخ تسثل إي -0
ضظخابات الشفدضة والجدسضة ألنيا تديؼ في سعادتو وتديج وقاية الفخد مؽ اإل

 ألمؾر .مؽ ثقتو في نفدو وقجرتو عمي التشاول الفعال لسجخيات ا
جتساعضة ه في تشسضة السيارات الذخرضة واإلألىسضة التفكضخ االيجابي ودور  نغخاً  -0

لمظبلب تقؾم كافة الجامعات الخاصة في مختمف كمضاتيا بتجريذ مقخر 
التفكضخ الشاقج والحي يشظؾي عمي التجريب عمي ميارات التفكضخ االيجابي ، 

أن الجامعات الحكؾمضة  اال ويعج اجتضاز ىحا السقخر شخطًا مؽ شخوط التخخج
يجخل ضسؽ لؾائحيا الجاخمضة في شأن  تؾلي اىتسامًا بسثل ىحا السقخر وال ال

 السقخرات التجريدضة .
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في السجارس والجامعات  ويتعمس يتؾقف نجاح الفخد في حضاتو لضذ عمي ما -4
بل عمي كضف يفكخ وعمي تشغضؼ وتدمدل يكتدبو مؽ خبخات حضاتضة فقط  أوما

 اتخاذ قخارتو في ضؾء ىحه األفكار .أفكاره و 
تشاوليا مؾضؾع يالخبط بضؽ الجؾانب السعخفضة والخرال الذخرضة والي أىسضة  -5

عمؼ الشفذ ج ضسؽ مؾضؾعات الفخوع الحجيثة في يشجر الجراسة الحالضة والحي 
 ومؽ أىسيا عمؼ الشفذ االيجابي وعمؼ نفذ الرحة .

ات السجتسع وىؾ قظاع طبلب قظاع ميؼ مؽ قظاع تتشاول الجراسة الخاىشة -6
الجامعة، ويسكؽ أن تديؼ نتائج ىحة الجراسة في مجال التؾجضو واالرشاد 
الشفدي وتشسضة السيارات الذخرضة واالجتساعضة والثقة في الشفذ وتحقضق 

 الشجاحات االكاديسضة واالجتساعضة.
لسيسة يعج التفكضخ االيجابي والتفاؤل وتقجيخ الحات مؽ الستغضخات األساسضة ا -7

حضث تذضخ )فضفضان أحسج  في تحجيج درجة الدبلمة الشفدضة والجدسضة لمفخد.
( . الي ان التغضخات الشفدضة والفدضؾلؾجضة الستختبة عمي التعخض  0338فؤاد ،

لمسؾاقف واالحجاث الضؾمضة السثضخة لمسذقة تتحجد مؽ خبلل الظخيقة التي يفكخ 
 ىا.خ ويفداألحجاث بيا الفخد ويفيؼ مؽ خبلليا 

 :املفاهيه األساسية يف الدراسة
 نعخض فضسا يمي لمسفاىضؼ األساسضة في الجراسة الحالضة عمى الشحؾ التالي: 

 التفكيخ اإليجابي:
( إلى إعسال العقل  8995معجؼ الؾسضط ، ح التفكضخ بؾجو عام في المغة )يذضخ مرظم

ض ما يعمؼ لضرل بو إلى حضث يقال فكخ في األمخ، يفكخ، فكخًا ، أعسل عقمو فضو ورتب بع
عمى أنو كل نذاط ذىشي  ( إلي التفكضخ0388)مؾسؾعة عمؼ الشفذ ، وتذضخ  السجيؾل؛

 يختمف عؽ اإلحداس واإلدراك الحدي أو يتجاوز اإلثشضؽ إلى األفكار السجخدة.
 ( بإعتباره نذاط ذىشي يداعج في فيؼ السؾضؾعات0388جسل، )دمحم جياد ويتشاولو     
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( بأنو عسمضة معخفضة مخكبة تقؾم  عمى إكتداب  0336صبلح صالح معسار ،  ويعخفو )    
( الظخيقة الحىشضة التي يقؾم الفخد 0338؛ كسا يعتبخه )مؤيج أسعج دناوي،  السعارف وتشغضسيا

 مؽ خبلليا بحل مذكبلتو أو التغمب عمضيا.
التفكضخ  ( إلى التفكضخ اإليجابي بإعتباره نسط مؽBelching et al,2012ويذضخ )

 يديج مؽ تقضضؼ الفخد إيجابضًا لحاتو في ضؾء إداركو لفعالضتو في حل السذكبلت 
ال يعشي اإليجابي   أن التفكضخ Aspinwall &  Staudinger , 2003 )ويؤكج )      

التغاضي عؽ الدمبضات ألن اإليجابضة تعشي تعجيل الدمبضات والترجي ليا مع عجم االستغخاق 
 بضة.في األفكار الدم

( بأنو نذاط عقمي يشظؾي عمى تشغضؼ الخبخات لحل 0330وتعخفو )رجاء أبؾ عبلم ،       
 مذكمة أو إدراك عبلقة ججيجة بضؽ متغضخيؽ أو أكثخ أو بضؽ عجة أمؾر.

( التفكضخ اإليجابي بأنو وعي الفخد بإمكاناتو  Caprara et al , 2003)ويحجد       
 .ة متظمبات الحضاة الضؾمضةوقجراتو التي يدتخجميا في مؾاجي

( إلى أن التفكضخ اإليجابي ىؾ أحج أسالضب التفكضخ 0330ويذضخ )أسامة الحخيخي،       
 ى عجة جؾانب أساسضة وىي:ويقؾم عم السداعجة عمى الشجاح في مختمف مجاالت الحضاة

 الفخد لسؾاطؽ قؾتو الذخرضة والحىشضة واإلجتساعضة والجدسضة. اكتذاف -
 جابي لمسؾاقف واألمؾر.التؾقع اإلي -
 يجابي لمحات ألن تقجيخ الحات يحجد لمفخد سمؾكو وقضسة وتؾقعاتو.اإلتقجيخ ال -
و ومياراتو برخف الشغخ عؽ الشؾع تحدضؽ التفكضخ مؽ خبلل تظؾيخ الفخد لقجرات -

 ومدتؾي التعمضؼ.
 سعة األفق ومخونة التفكضخ. -
 القجرة عمى إبجاء الخأي مع إحتخام الخأي اآلخخ. -
 جرة عمى اإلقشاع والتأثضخ.الق -
بأسالضب متشؾعة واإلستفادة مؽ السؾاقف قف وحل السذكبلت امؾاجية السؾ  -

 الزاغظة.
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معارفو ومجركاتو لمتعامل بكفاءة وفعالضة مع السؾاقف واالحجاث استخجام الفخد  -
عتبار الجؾانب الدمبضة مع عجم األخح في اإل واالستفادة مشيا بأكبخ قجر مسكؽ مع

 .ق فضيا واتخاذ كافة االجخاءات لتجشب األضخاراالستغخا
الظخيقة التي يفكخ بإعتباره التفكضخ االيجابي  (  إلي0380)دمحم عدمضة ،  يذضخو 

بيا الفخد وتتزسؽ مذاعخه وقجراتو وكافة إمكاناتو في تشاول السؾاقف واألحجاث 
فخاد بكفاءة وحل السذكبلت وفيؼ العبلقات بضؽ العشاصخ الستذابكة والتفاعل مع األ

 .وإيجابضة مسا يديؼ في دفعو إلى األمام والتفاعل بديؾلة مع السحضظضؽ بو 
( التفكضخ اإليجابي بأنو  0385ويعخف ) يحضي الشجار ، عبج الخؤف الظبلع ، 

نسط مؽ التفكضخ يقؾم عمى قجرة الفخد عمى التخكضد عمى مؾاطؽ قؾتو وقجراتو 
 .ذكبلتالحىشضة وتكؾيؽ عادات ججيجة لحل الس

 عخيف الباحثة للتفكيخ االيجابي :ت
ىؾ نذاط ذىشي يقؾم مؽ خبللو الفخد بتشغضؼ معارفو ومجركاتو لمتعامل بكفاءة وفعالضة      

مع السؾاقف واالحجاث واالستفادة مشيا بأكبخ قجر مسكؽ مع األخح في االعتبار الجؾانب 
 لتجشب األضخارالدمبضة مع عجم االستغخاق فضيا واتخاذ كافة االجخاءات 

 التعخيف اإلجخائي للتفكيخ اإليجابي:
ابي السدتخجم في الجراسة عمى مقضاس التفكضخ اإليجالتي يحرل عمضيا الفخد ىؾ الجرجة 

    .الخاىشة
 :التفاؤل  - 2

أنو يدتخجم برفة  خ تعخيف التفاؤل الكثضخ مؽ الججل في شأن تحجيج ىؾيتو االيثض       
ة لجي غضخ الستخررضؽ لبلشارة الي تؾقع الخضخ بسختمف الرؾر الضؾمضالحضاة  عامة في

 والدضاسضة واالقترادية ......الخ (.الذخرضة واالجتساعضة لسدتؾيات وعمي كافة ا
الي التفاؤل عمي أنو مضل الي تؾقع   (Webster ,1991,p.704)ويذضخ معجؼ وبدتخ

 ؾقع أفزل الشتائج السسكشة .األفزل دائسًا وأن كل السؾاقف ستشتيي الي نتائج جضجة وت
عتباره سسة شخرضة تؤثخ الي التفاؤل بإ ( Schreiber & carver ,1993)ويذضخ

يجابضًا في صحة الفخد وتقضو مؽ العؾاقب الدمبضة لمسؾاقف واألحجاث التي يتعخض ليا .ويتفق إ
جاد ستعإعتباره اؤل بإالتف حضث يذضخون الي  ( Marshall et al ,1994)معيسا في ذلػ 
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رتباط ىحة التؾقعات بالخغبات األحجاث االيجابضة ويزضفؾن إلي ذلػ إشخري لتؾقع 
ويعخف مجي امكانضة تحقق ىحة الظسؾحات ؛ والظسؾحات السدتقبمضة برخف الشغخ عؽ

(McKenna ,1993 )  التفاؤل بأنو التؾقعات االيجابضة العامة لؤلحجاث والشتائج السدتقبمضة
 ل عمضيا أو الؾصؾل الضيا.التي يتسشي الفخد الحرؾ 

الي التفاؤل  Anderson , 1996 ) (Schreiber & Carver ,1992;ويذضخ
عمي أنو يسثل عامبًل وقائضًا يديؼ في الحفاظ عمي سبلمة الفخد الشفدضة والجدسضة ويشذط 

(بأنو  6، ص.  8336عشجما يؾاجو الفخد صعؾبات في حضاتو .ويعخفو ) أحسج عبج الخالق ، 
تبذار نحؾ السدتقبل تجعل الفخد يتؾقع األفزل ويشتغخ حجوث الخضخ والشجاح نغخة اس

انب ؾ باط التفاؤل بسختمف جتالي ار  (8998ويدتبعج ماخبل ذلػ؛ ويذخ )بجر األنراري ، 
ضة في الحفاظ عمي الدبلمة الشفد ميساٌ الذخرضة السداجضة والسعخفضة، وأنو يسارس دورا ٌ 

أن لمتفاؤل دوره السيؼ في مداعجة  (Peterson, 2007 ) والجدسضة لمفخد، ويزضف الي ىح
تغمب عمي الرعؾبات وتجاوز السحؽ الفخد في وضع الخظط السدتقبمضة وتحقضق األىجاف وال

يجابضة لمسدتقبل والتي تشظؾي عمي ؤية اإل( أن الخ 0337يخي )دمحم نجضب الربؾة،  كسا
 .التفاؤل واألمل تحقق الدعادة وتقمل مؽ األلؼ

تفق في أن التفاؤل يختبط التعخيفات الدابقة االأن جسضعيا إحع أنو رغؼ تبايؽ ويبل
التؾقعات بكضفضة  هإرتباط ىحعمي  ( Burnt ,2006 ) يجابضة لمسدتقبل. ويؤكجبالتؾقعات اإل

التؾقعات او  هعمي تحقق ىح هدراك الفخد لسختمف األحجاث والسؾاقف، وأن تفكضخ الفخد يداعجإ
 يعؾق تحققيا .

مؽ ىشا بخزت فكخة البحث الحالي لتشاول العبلقة بضؽ التفكضخ االيجابي والتفاؤل، أي و 
 .دراسة كضف يديؼ التفكضخ االيجابي في تحقق التؾقعات السدتقبمضة القائسة عمي التفاؤل

 تعخيف الباحثة لمتفاؤل 
 ( لمتفاؤل نغخا لقضاميا باستخجام8996تتبشي الباحثة تعخيف )أحسج عبج الخالق ،

 مقضاسو لقضاس التفاؤل في الجراسة الحالضة.
 :التعخيف االجخائي للتفاؤل 

 ىؾ الجرجة التي يحرل عمضيا الفخد عمي مقضاس أحسج عبج الخالق لمتفاؤل.     
 تقجيخ الحات: -3
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خ بسعشي إعتبخ أو ( إلى التقجي 0334تذضخ التعخيفات المغؾية ) قامؾس الستزسؽ ، 
 و إعظائيا قضسة.خ الحات ىؾ إعتبار الحات أتقجي  اليأعظي قضسة وبالت

و اتسبأنيا مجسؾع إدراكات الفخد وتقضض ( تقجيخ الحات 0385ويعخف )أحسج عبج الخالق، 
ف يا لتشغضؼ خبخاتو وتفدضخىا. ويزضضلؾعائفو بؾصفو إندانًا ولعبلقاتو اإلندانضة التي يشخخط ف

( أن تقجيخ الحات ربسا يكؾن 0337 ،زبضجة أمديان ؛0330خيف )عسخ لعؾيجة، إلى ىحا التع
إيجابضًا مؽ خبلل التقجيخ والسجح والتفؾق اإلجتساعي والشجاح، أو يكؾن سمبضًا متختبًا عمى 

 إدراك الفخد إلنخفاض كفاءتو الذخرضة واإلجتساعضة أو الخفض اإلجتساعي.
 أنو ترؾرات وتقضضسات اآلخخيؽ ( إلى تقجيخ الحات عمى0338ويذضخ )حدؽ شحاتو، 

اك الفخد والحي يتزسؽ الثقة بالشفذ والذعؾر بالكفاءة الذخرضة ويسثل برؾرة عامة إدر لمفخد 
( أن تقجيخ الحات يتحجد مؽ خبلل 0338ويؾضح )شاكخ خمف،  لحاتو وترؾراتو عؽ نفدو؛

 .الشجاحات والقضؼ والظسؾحات والجفاعات
يؼ ألنفديؼ وتقجيخ ( الفخوق بضؽ األفخاد في تقضضسات8998وتعدو  )مسجوحة سبلمة، 

ذواتيؼ إلى الفخوق بضشيؼ في تخكضد اإلنتباه نحؾ تقضضسات اآلخخيؽ ليؼ ، وقجراتيؼ عمى تحجيج 
مؾاطؽ القؾة والزعف في إمكاناتيؼ، وتدداد دقة تقجيخ الفخد لحاتو مع التقجم في العسخ 

لسبلحغات  ،ويختمف بإختبلف مجاالت التفاعل في حضاتو الضؾمضة، كسا يختمف أيزًا وفقاً 
 الفخد عؽ نفدو وكحلػ وفقًا إلدراكو لخؤية اآلخخيؽ لو.

، فخد لشفدو مؽ حضث الكفاءة والشجاح( عمى أنو تقضضؼ ال8998، فؤادوتعخفو )ڤضؾلضت 
( ويزضف إلضو أن ىحه التقضضسات 8998ويتفق معا في ىحا التعخيف )صالح أبؾ جادو، 

ربسا تكؾن إيجابضة حضث يخي الفخد نفدو ذو ل إتجاىات الفخد نحؾ نفدو والتي تتزح مؽ خبل
 قضسة وأىسضة، وقج تكؾن سمبضة ناتجة عؽ اإلحباط والذعؾر بإنخفاض األىسضة أو الذأن.

 خ الحات يعتسج عمي:( أن تقجي8998وتخي )مسجوحة سبلمة ، 
قبؾل اآلخخيؽ لمفخد وإحتخاميؼ لو وإىتساميؼ بو، والحي يختمف عبخ مخاحل حضاة  -

 الفخد.
 خ حضاة الفخد وما تشظؾي عمضو مؽ نجاح وفذل.تاري -

( أن تعبضخ الفخد عؽ تقجيخه لحاتو يتزسؽ إدراك 8999ويؾضح )عبج الخحسؽ سمضسان، 
الفخد لحاتو ووصفو ليا وقجرتو عمى التعبضخ الحاتي ويشظؾي أيزًا عمى كافة الدمؾكضات التي 
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ويذضخ )أحسج ي سمؾكو ؛ تو والتي يسكؽ مبلحغتيا فيدتخجميا لئلفراح عؽ تقجيخه لحا
( إلى تقجيخ الحات عمى أنو حكؼ شخري لمفخد يحجد مؽ خبللو قضسة ذاتو 8995صالح، 

 ويقع بضؽ نيايتضؽ أحجاىسا مؾجبة واآلخخي سالبة.
 خيف الباحثة لتقجيخ الحات:تع

راتو العقمضة وإمكاناتو الجدسضة وخرائرو جىؾ تقضضؼ الفخد لخرالو الذخرضو وق     
عمي خبخاتو الدابقة وماحققو مؽ  ضة والتي يعتسج عمضيا في تفاعمو مع اآلخخيؽ وتقؾمجتساعاإل

 نجازات ونجاحات أوفذل .إ
 التعخيف اإلجخائي لتقجيخ الحات:

نبخج السدتخجم في الجراسة ز ىؾ الجرجة التي يحرل عمضيا الفخد عمى مقضاس رو 
 الحالضة.

 :النظخيات ذات الرلة بمهضهع الجراسة
الستاحة في تخاث عمؼ الشفذ ذات والشساذج التفدضخية  يمي الشغخيات سانتشاول فض

  :عمي الشحؾ التاليالرمة بسؾضؾع الجراسة الخاىشة 
 ( Harrison& Bramson,1982)نسؾذج ىاريدؾن وبخاماسؾن في أسالضب التفكضخ  -8

زميا الفخد يخكد ىحا الشسؾذج عمي تشاول الفخوق بضؽ األفخاد في أسالضب التفكضخ التي يف    
وفقًا لمفخوق بضؽ األفخاد في وبضؽ سمؾكو الفعمي ؛ وتفدخ الفخوق الفخدية في أسالضب التفكضخ 

 الدضظخة أو الدضادة الشرفضة لمسخ.
نتغام أسالضب التفكضخ في اطار خسدة فئات أساسضة ىي التفكضخ التخكضبي، وكذفت عؽ إ

 والسثالي، والؾاقعي، والتحمضمي، والعسمي.
 بندن نظخية جا -2

والتي أوضح مؽ خبلليا أن تفكضخ الفخد يشتغؼ  8985الشغخية عام  هقجم جابشدؽ ىح      
 ستة مدتؾيات عمي الشحؾ التالي: في اطار

 .مدتؾي حل السذكبلت -
وصضاغة الحمؾل السختبظة بيا وكحلػ الحمؾل البجيمة  تحجيج السذكمة وويتؼ فض  

 .واختضار أفزل الحمؾل
  .مدتؾي اتخاذ القخار -
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 وفضو يتؼ تظبضق البجائل التي تؼ اختضارىا والتغمب عمي معؾقات تشفضحىا.   
 .شتاجاتتمدتؾي الؾصؾل الي االس -

 يتؼ ذلػ باستخجام قؾاعج التفكضخ االستقخائي واالستشباطي .و     
  :مدتؾي التفكضخ التباعجي -

 مؽ خبلل انتاج أفكار تتسضد بالظبلفة والسخونة واألصالة .    
 :التقضضسي تفكضخ التقؾيسي أومدتؾي ال -

 تحتؾيو مؽ بضانات والتشبؤ بالشتائج . ويشظؾي عمي تقضضؼ السؾاقف وما     
  :مدتؾي االستجالل -

ويعتسج عمي فيؼ العبلقات الستبادلة بضؽ السجخبلت والسخخجات أو األسباب      
 (.0338دمحم بكخ نؾفل ،مؽ خبلل : والشتائج )

 نظخية كهستا  -3
 ويحجد مؽ خبلليا أربع مخاحل ىخمضة لمتفكضخ 8985تا ىح الشغخية عام كؾس قجم     

  لدابقة عمضيا عمي الشحؾ التالي:وسسضت مخاحل ىخمضة ألن كل مخحمة تعتسج عمي ا
 :المخحلة األولي -

ادخال البضانات أي حرؾل الفخد  وتتزسؽ الستظمبات األساسضة لمتفكضخ ومشيا     
  .عمي السعمؾمات في السؾاقف

 :لمخحلة الثانيةا -
ابقة اليجاد حمؾل لمسذكبلت بضؽ بضانات السؾاقف والخبخات الديتؼ فضيا الخبط      
ستجالل والسشظق ام قؾاعج اإللي استخجسئمة، ويحتاج الفخد بشاء عمضو إجابات لؤلأو إ

 والتفكضخ الشاقج واتخاذ القخارات.
 :المخحلة الثالثة -

تتسضد باالبجاع والججة والظبلقة والخضال  وىي مخحمة الؾصؾل الي حمؾل استبرارية
 والحجس وبحل الجيج لمتغمب عمي الرعؾبات .

 :المخحلة الخابعة -
وىي السخحمة التي تدتمدم مؽ الفخد االلتدام والتحجي واالرادة والخغبة في التغضضخ   

 ( . 0388دمحم جياد الجسل ، مؽ خبلل :في مؾاجية السؾاقف الغامزة ) 
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    نظخية بخسيس     -4
 وتذضخ الي أن التفكضخ يشتغؼ في اطار مدتؾيضؽ ىسا : 8985قجم بخسضذ نغخيتو عام 

  . البديط المدتهي األساسي أو أواًل :
 ويتزسؽ الدببضة وادراك العبلقات والترشضف وتحجيج الخرائص .       
 .المدتهي المخكب ثانيًا :

ؽ حل السذكبلت واتخاذ القخارات يعتسج ىحا السدتؾي عمي السدتؾي األساسي، ويتزس       
مججي مؽ خبلل :) ؛ (through :Balkis&kiker,2005) والتفكضخ الشاقج واالبجاع

 (.8996حبضب،
 نظخية الديادة المخية لهيخمان -5

نغخية قضادة السخ ، وتذضخ  وتدسي أحضاناً  8987قجم ىحة الشغخية ىضخمان عام            
 أربعة أسالضب أساسضة ىي :ي اطار فالي إنتغام نتفكضخ الفخد 

األسمؾب السشظقي الحي يعتسج عمي القجرة عمي الفيؼ واالستفادة مؽ الخبخات -
 والسعمؾمات وتشغضؼ العبلقات فضسابضشيا .

 .األسمؾب االجتساعي ويشظؾي عمي التفاعل االجتساعي بضؽ الفخد والسحضظضؽ بو-
ت اجيج األىجاف واتخاذ اجخاءاألسمؾب التشغضسي يقؾم عمي االىتسام بالتفاصضل وتح-

  .لتحقضقيا وتشغضؼ األنذظة
األسمؾب االبتكاري ويتسثل في تجاوز الرعؾبات والتغمب عمي العقبات وبحل الجيج -

 ( . 8999عبج الؾىاب كامل ،  مؽ خبلل :اليجاد البجائل والحمؾل الججيجة )
   ( Sternberg , 1997)نظخية أساليب التفكيخ لذتيخنبخج – 6

بسدسي نغخية التحكؼ العقمي الحاتي ، ثؼ  8988قجم ىحه الشغخية شتضخنبخج عام     
، وتبمؾرت في صؾرتيا الشيائضة  8993تغضخ ىحا االسؼ لضربح نغخية أسالضب التفكضخ عام 

بعيا الفخد لمتؾافق مع متظمبات توتذضخ الي أن أسالضب التفكضخ ىي الظخق التي ي 8997عام 
 البضئة . 
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  :لسابقةدراسات ا
اسة الحالضة نعخض فضسايمي لشساذج مؽ الجراسات الدابقة ذات الرمة بستغضخات الجر 

 عمي الشحؾ التالي :
 الجراسات التي تناولت التفكيخ االيجابي-أواٌل:

ولت العبلقة بضؽ االكتئاب ونسط  تشا (  ( Teasdale ,1993في دراسة قام تضدجال 
مبة الجامعة مؽ الجشدضؽ أوضحت نتائجيا وجؾد مؽ ط 500التفكضخ عمي عضشة مكؾنة مؽ 

عبلقة طخدية بضؽ االكتئاب والتفكضخ الدمبي .بضشسا أوضحت نتائج دراسة فضشضل 
Fennell,1996)  مخيض مؽ السرابضؽ  03( والتي أجخيت عمي عضشة مكؾنة مؽ

ب سشة عجم وجؾد ارتباطات جؾىخية بضؽ االكتئا 59 -58باالكتئاب تتخاوح أعسارىؼ بضؽ 
 ودرجة التفكضخ الدمبي .

( دراسة حؾل العبلقة بضؽ نؾعضة التفكضخ وكل مؽ Goodhart,1999كسا أجخت )
مؽ الجشدضؽ  فخد مؽ طمبة الجامعة 858التحرضل الجراسي واالنجاز عمي عضشة مكؾنة مؽ 

ولؼ تكؽ ىشاك  أشارت نتائجيا الي وجؾد ارتباط جؾىخي بضؽ التفكضخ االيجابي واالنجاز،
 طات جؾىخية بضؽ التفكضخ الدمبي والتحرضل الجراسي .ارتبا
الدمبي واالبجاع عمي  العبلقة بضؽ التفكضخ  ( Rich & Dahlheimer,2001) وتشاول     

 فخدا مؽ الجشدضؽ مؽ طمبة الجامعة بالؾاليات الستحجة األمخيكضة؛ 866عضشة مكؾنة مؽ 
حرمت االناث  كسا بي واالبجاع،كذفت نتائجيا عؽ وجؾد ارتباط عكدي بضؽ التفكضخ الدم

لؼ تكؽ ىشاك ارتباطات  عمي درجات مختفعة مؽ التفكضخ الدمبي بالسقارنة بالحكؾر، كسا
وفي  جؾىخية بضؽ نؾعضة التفكضخ وكل مؽ التخرص الجراسي ومدتؾي التحرضل األكاديسي.

ي ومؾاجية تشاول العبلقة بضؽ التفكضخ الدمبىجفت الي  (Maurizio ,2003دراسة قام بيا )
أشارت  فخدٌا، 94السذقة الشفدضة عمي عضشة مؽ الجشدضؽ مؽ طمبة الجامعة مكؾنة مؽ 

تبضؽ وجؾد  نتائجيا الي عجم وجؾد فخوق جؾىخية بضؽ الجشدضؽ في التفكضخ الدمبي؛ كسا
عبلقة عكدضة بضؽ التفكضخ الدمبي والسؾاجية الفعالة لمسذقة الشفدضة لجي كل أفخاد العضشة مؽ 

 ضؽ.الجشد
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مؽ طمبة  فخداٌ  403( دراسة عمي عضشة مكؾنة مؽ  Munro,2004أجخي ) كسا  
ص العبلقة بضؽ نؾعضة التفكضخ الجامعة مؽ الجشدضؽ في الؾاليات الستحجة االمخيكضة لفح

أوضحت نتائجيا وجؾد ارتباطات جؾىخية بضؽ كل مؽ التفكضخ سمبي ( والتفاؤل  –)ايجابي 
لؼ تكؽ ىشاك فخوقٌا جؾىخية بضؽ  كسا ضؽ التفكضخ الدمبي والتذاؤم ،ب االيجابي والتفاؤل وأيزاٌ 

 الحكؾر واالناث في نؾعضة التفكضخ.
العبلقة بضؽ التفكضخ االيجابي ومتغضخي مدتؾي التحرضل  (Edmeads,2004)وتشاول 

طالب  75الجراسي والشؾع عمي عضشة مؽ طمبة الجامعة بالؾاليات الستحجة األمخيكضة قؾاميا  
بضؽ  يةتائجيا الي وجؾد عبلقة طخدية جؾىخ أشارت ن طالبة مؽ االناث  835، الحكؾرمؽ 

 التفكضخ االيجابي ومدتؾي التحرضل الجراسي لجي الجشدضؽ .
( بجراسة طؾلضة استسخت لسجة ثبلث سشؾات تشاولت العبلقة John et al , 2007قام ) 

مؽ االناث  83704مؽ الحكؾر،  6000بضؽ التفكضخ االيجابي والعسخ عمي عضشة مكؾنة مؽ 
عمضيؼ مقضاس بتخسؾن لمتفكضخ االيجابي وكذفت الشتائج عؽ وجؾد  بقمؽ السسمكة الستحجة، ط  

ارتباط مؾجب دال احرائضٌا بضؽ التقجم في العسخ وكل مؽ حب االستظبلع واالنراف 
اث عمي تبضؽ حرؾل االن ؛ كسانفتاح عمي الخبخاتجيخ الجسال والجافعضة لمتعمؼ واالوتق

يتعمق بكل مؽ الحب والعظف والحكاء الؾججاني .ولؼ  درجات مختفعة بالسقارنة بالحكؾر فضسا
 تكؽ ىشاك فخوقٌا جؾىخية بضؽ الجشدضؽ في حب االستظبلع والجافعضة لمتعمؼ واالنفتاح الحىشي.

مؽ يجابي وكل تشاولت العبلقة بضؽ التفكضخ اال بجراسة ( Peter et al,2007قام ) كسا     
مؽ السخاىقضؽ  0409الدعادة والخضا عؽ الحضاة لجي السخاىقضؽ عمي عضشة مكؾنة مؽ 

مؽ السخاىقضؽ الدؾيدخيؾن ؛ طبق عمضيؼ جسضعٌا قائسة إستخاتضجضات التفكضخ  445األمخيكان، 
يجابي وعجدٌا تضجضات التفكضخ االاإليجابي وأوضحت الشتائج وجؾد ارتباطات جؾىخية بضؽ إستخا

خات السكؾنة لمتفاؤل مؽ أىسيا األمل والدعادة وأيزٌا  السثابخة والحب وجؾدة الحضاة مؽ الستغض
 وحب االستظبلع .

 :الجراسات التي تناولت التفاؤلثانيٌا: 
( تشاولت العبلقة بضؽ الغزب والتفاؤل لجي Hart&Hittner,1995 (في دراسة قام بيا 

طبق عمضيؼ  سشة  06,8أعسارىؼ  متؾسطبمغت مؾعف في أحج البشؾك  40عضشة مكؾنة مؽ 
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تباطات جؾىخية بضؽ إر وجؾد  مقضاس لمسؾاقف السثضخة لمغزب وأخخ لمتفاؤل أوضحت نتائجيا
      .التفاؤل وشجة االستجابة لمغزب

بلقة بضؽ التفاؤل والتذاؤم ( تشاولت الع8998في دراسة قام بيا )أحسج عبج الخالق،
مؽ  804حكؾر ، مؽ ال 847معة مكؾنة مؽ جدسضة عمي عضشة مؽ طمبة الجاة الوالرح

 ة بضؽ التفاؤل والرحة العامة .بناث أوضحت نتائجيا وجؾد عبلقة مؾجاإل
( بفحص العبلقة بضؽ التفاؤل وعجدٌا مؽ الستغضخات 8998وإىتست دراسة ) زياد بخكات، 

ل ومحل الجيسؾجخافضة وىي الشؾع والعسخ والحالة االجتساعضة والتخرص األكاديسي ونؾع العس
مؽ  850مؽ الحكؾر ،830االقامة عمي عضشة مؽ طمبة جامعة القجس السفتؾحة مكؾنة مؽ 

اإلناث ،طبق عمضيؼ مقضاس سضمجسان لمتفاؤل  وأشارت الشتائج الي عجم وجؾد فخوق جؾىخية 
بضشسا كانت الفخوق في  في التفاؤل بضؽ مجسؾعتي الجراسة وفقٌا لمشؾع والحالة االجتساعضة؛

 جؾىخية وفقٌا لسحل الدكؽ ونؾع العسل والتخرص األكاديسيالتفاؤل 
( دراسة تشاولت العبلقة بضؽ التفاؤل 8998جخي )حدؽ عبج المظضف، لؤلؤة حسادة ،وأ  

مؽ الجشدضؽ مؽ طمبة الجامعة  003والشؾع واالنبداط والعرابضة عمي عضشة مكؾنة مؽ 
لعرابضة بضشسا كانت االرتباطات وجؾد ارتباطات مؾجبة بضؽ التذاؤم وا كذفت نتائجيا عؽ

باإلضافة إلي حرؾل الحكؾر عمي درجات مختفعة في التفاؤل  سالبة بضؽ التذاؤم واالنبداط؛
 بالسقارنة باإلناث.

ؤم وأسالضب ا( بتشاول العبلقة بضؽ التفاؤل والتذ8999وإخترت دراسة )مايدة شكخي،
لشتائج حرؾل االناث عمي وأوضحت امؾاجية السذقة لجي الجشدضؽ مؽ طبلب الجامعة 

درجات مختفعة مؽ التذاؤم بالسقارنة بالحكؾر مع مضميؽ إلي االعتساد عمي أسالضب التحاشي 
كذفت الشتائج عؽ وجؾد  واليخوب وأسالضب التخكضد عمي االنفعال في مؾاجية السذقة؛ كسا

عمي تشاول  ارتباطات جؾىخية ايجابضة خظضة بضؽ التفاؤل وأسالضب مؾاجية السذقة القائسة
 السذكمة.
(عمي فحص العبلقة بضؽ التفاؤل والتذاؤم 8999ركدت دراسة )فضرل حسجان ، كسا

لجي طبلب السخحمة الثانؾية في محافغة جشضؽ بفمدظضؽ وعجد مؽ الستغضخات الجيسؾجخافضة 
ومدتؾي تعمضؼ الؾالجيؽ وعسميسا وعجد أفخاد األسخة  عمسضة(-وىي الشؾع ونؾع الجراسة)أدبضة 

ؽ اإلناث م 066مؽ الحكؾر ،  079تختضب السضبلد وعجد غخف السشدل عمي عضشة قؾاميا و 
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ذفت نتائجيا عؽ عجم وجؾد فخوق جؾىخية ك؛ لمتفاؤل والتذاؤم  طبق عمضيؼ مقضاس سضمجسان
ذوي كحلػ طبلب الذعبة األدبضة و  كذف كسا ث في التفاؤل والتذاؤم ،الحكؾر واإلنا بضؽ

والظبلب مؽ السجارس الثانؾية السذتخكة عؽ درجات مختفعة مؽ  تختضب السضبلد الستقجم
تكؽ ىشاك إرتباطات جؾىخية بضؽ التفاؤل وباقي الستغضخات الجيسؾجخافضة التي  التفاؤل؛ ولؼ

 شسمتيا الجراسة .
ؤل ( اىتست بفحص العبلقة بضؽ التفا0338وفي دراسة قام بيا )أحسج اسساعضل ،

وجية الزبط والسدتؾي االقترادي االجتساعي عمي عضشة مؽ والؾحجة الشفدضة وقمق السؾت و 
 883طالب ، 863طمبة جامعة أم القخي بسكة السكخمة بالسسمكة العخبضة الدعؾدية مكؾنة مؽ 

كذفت نتائجيا عؽ حرؾل الحكؾر عمي درجات  سشة، 08- 89طالبة تخاوحت أعسارىؼ بضؽ 
لي ارتباطات جؾىخية سالبة بضؽ التفاؤل فعة مؽ التفاؤل بالسقارنة باالناث؛ باالضافة اتمخ 

بضشسا لؼ تكؽ ىشاك ارتباطات  والذعؾر بالؾحجة الشفدضة وقمق السؾت ووجية الزبط الخارجضة،
 .جؾىخية بضؽ التفاؤل والسدتؾي االقترادي 

( دراسة تشاولت مقارنة العبلقة بضؽ التفاؤل واالكتئاب لجي Grimes,2001وأجخي )
 8378شاب ،  883ؾاليات الستحجة االمخيكضة عمي عضشة مكؾنة مؽ الذباب والسدشضؽ في ال

مؽ السدشضؽ، أوضحت نتائجيا وجؾد عبلقة سمبضة بضؽ التفاؤل واالكتئاب؛ وأن التفاؤل يعج 
سمؾكٌا تؾافقضٌا لجي الذباب وكبار الدؽ عشج مؾاجية الذجائج والتعخض لمسؾاقف السثضخة 

 لمسذقة. 
وكل مؽ التفاؤل ومخكد التحكؼ   ،ة العبلقة بضؽ االكتئاب( دراسHardin ,2002وتشاول )

مؽ جشدضات أخخي  890أمخيكى، 848في التجعضؼ والقمق االجتساعي، لجي عضشة مكؾنة مؽ 
متعجدة؛ أشارت نتائجيا الي وجؾد عبلقة مؾجبة بضؽ االكتئاب وكل مؽ مخكد التحكؼ الخاجي 

 (.0337زيشب بجر ، ل :في التجعضؼ والقمق االجتساعي والتفاؤل) مؽ خبل
ت بالتفاؤل لجي عضشة مؽ الجشؾد ( الكذف عؽ السشبئاTurkum,2005وحاول )

جشجي وتبضؽ أن الخضا عؽ الحضاة والدعادة مؽ أىؼ السشبئات  076األتخاك مكؾنة مؽ 
 .ل مؽ خبلل كل مؽ الشؾع ومدتؾي التعمضؼ ؤ بالتفاؤل ؛ولؼ تكؽ ىشاك قضسٌا تشبؤية بالتفا

( التفاؤل كستغضخ معجل لمعبلقة بضؽ الذعؾر Wong & Fielding,2007وتشاول )
مخضي سخطان الخئة وأوضحت الشتائج  004باأللؼ ونؾعضة الحضاة عمي عضشة مكؾنة مؽ 
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وجؾد ارتباط عكدي دال بضؽ التفاؤل والذعؾر باأللؼ وارتباط جؾىخي مؾجب بضؽ التفاؤل 
 ونؾعضة الحضاة.

  :تقجيخ الحات الجراسات التي تناولت ثالثٌا:
بضؽ التفاؤل وتقجيخ الحات والذعؾر ( دراسة تشاولت العبلقة Stephen,1992 (أجخي     

طالب مؽ جامعة تكداس أوضحت نتائجيا  855بالؾحجة الشفدضة عمي عضشة مكؾنة مؽ 
وجؾد عبلقة عكدضة بضؽ التذاؤم وتقجيخ الحات؛ بضشسا كانت العبلقة طخدية بضؽ التذاؤم 

 .ؾحجة الشفدضةوالذعؾر بال
(لفحص العبلقة بضؽ التفاؤل وتقجيخ الحات عمي Koizumi,1995في دراسة قام بيا )     

طالب مؽ جامعة فؾكؾيا الضابانضة أوضحت نتائجيا وجؾد عبلقة  584عضشة مكؾنة مؽ 
تقجيخ ؛ وعبلقة مؾجبة بضؽ تؾقع الفذل وانخفاض السشخفض عكدضة بضؽ التفاؤل وتقجيخ الحات

    :الحات
بضؽ أسالضب التفكضخ وتقجيخ الحات عمي عضشة ة (عؽ العبلقZahng,2001في دراسة قام بيا )

مؽ طمبة الجامعة مؽ الجشدضؽ، طبق عمضيؼ مقضاس شتضخنبخج ألسالضب  794مكؾنة مؽ 
تقجيخ الحات  التفكضخ ومقضاس كؾبخ سسضث لتقجيخ الحات أوضحت نتائجيا تسضد مختفعي

ة والتذخيعضة والعالسضة بضشسا يسضل مشخفزي تقجيخ الحات إلي اسالضب بأسالضب التفكضخ الستحخر 
 والسحمضة والسحافغة. التفكضخ التشفضحية

أسالضب التفكضخ وتقجيخ ( دراسة تشاولت العبلقة بضؽ 0380وأجخي)عباس بمقؾمضجي،      
ضيؼ فخد، طبق عم 888الحات عمي عضشة مؽ تبلمضح السخحمة الثانؾية مؽ الجشدضؽ قؾاميا 

مقضاس كؾبخ سسضث لتقجيخ الحات ومقضاس أسالضب التفكضخ لعبج السشعؼ الجرديخ كذفت نتائجيا 
عؽ عجم وجؾد ارتباطات جؾىخية بضؽ أسالضب التفكضخ وتقجيخ الحات كسا لؼ تكؽ ىشاك فخوقٌا 

 .دالة  بضؽ طبلب القدؼ العمسي واألدبي في كل مؽ أسالضب التفكضخ وتقجيخ الحات
التفكضخ  بعشؾان العبلقة بضؽ نسط (0380اسة قامت بيا )حشان عبج العديد،في در       

طالبة مؽ جامعة بذار مؽ  835طالب ، 95مكؾنة مؽ وتقجيخ الحات عمي عضشة 
تخررات أدبضة وعمسضة طبقت عمضيؼ مقضاس كؾبخ سسضث لتقجيخ الحات ومقضاس أنساط 

ائج وجؾد عبلقة جؾىخية طخدية بضؽ التفكضخ )االيجابي والدمبي( مؽ إعجادىا وأوضحت الشت
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تؾجج  التفكضخ االيجابي وتقجيخ الحات السختفع وبضؽ التفكضخ الدمبي وتقجيخ الحات السشخفض وال
 فخوقٌا جؾىخية في أنساط التفكضخ بضؽ طبلب التخررات العمسضة واألدبضة. 

( بجراسة في ايظالضا ىجفت إلي التعخف عمي Elizabeth , 2013قامت ) كسا
عمي عضشة مكؾنة  عبلقة بضؽ أسالضب التفكضخ وتقجيخ الحات والسخونة لجي السخاىقضؽ الحكؾرال

ات وأسالضب ؾد ارتباطات جؾىخية بضؽ تقجيخ الحأشارت نتائجيا إلي وج مخاىق، 803مؽ 
 التفكضخ عمي التختضب التالي: التذخيعي والتشفضحي والقزائي واليخمي. 

  :تعقيب علي الدراسات السابقة
 الدابقة يسكؽ استخبلص اآلتي :  عج االطبلع عمي نساذج مؽ الجراسات الشفدضةب

نجرة الجراسات التي تشاولت كل مؽ التفاؤل والتفكضخ االيجابي وقج يخجع ذلػ  -8
الستغضخات في دراساتيا ومؽ أىسيا  هعمؼ الشفذ التي تتزسؽ ىح لحجاثة فخوع

 عمؼ الشفذ االيجابي، وأيزا عمؼ نفذ الرحة .
يتعمق بجور التفاؤل وتقجيخ الحات  رض نتائج الجراسات الشفدضة الدابقة فضساتعا -0

 في السؾاجية الفعالة لمسؾاقف واألحجاث . 
 نجرة الجراسات السحمضة التي تشاولت التفكضخ االيجابي لجي طمبة الجامعة -0
 ةنجرة الجراسات الشفدضة التي اىتست بسشبئات التفكضخ االيجابي والعؾامل السؤثخ  -4

 و والستغضخات السحجدة لو.فض
 فزوض الدراسة : 

مؽ خبلل مدح تخاث الجراسات الدابقة واالطبلع عمي الستاح مؽ بحؾث ودراسات      
 ة أمكؽ صضاغة الفخوض التالضة : نفدضة تتعمق بسؾضؾع الجراسة الحالض

يجابي وكل مؽ التفاؤل وتقجيخ ة ايجابضة جؾىخية بضؽ التفكضخ اإلىشاك عبلق -8
 .الحات

 .ىشاك فخوق بضؽ الحكؾر واالناث في التفكضخ اإليجابي والتفاؤل وتقجيخ الحات -0
في لجي الجشدضؽ تؾجج فخوق جؾىخية بضؽ مختفعي ومشخفزي التفكضخ االيجابي  -0

 وتقجيخ الحات.التفاؤل  يمقضاس الجرجات عمي
 يسكؽ التشبؤ بالتفكضخ اإليجابي مؽ خبلل التفاؤل وتقجيخ الحات. -4
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 :منهج الجراسة
 تؼ االعتساد عمي السشيج الؾصفي ألنو مشاسب لتشاول مؾضؾع الجراسة الحالضة .    

 عينة الجراسة :
مؽ االناث (  063مؽ الحكؾر ، 033)مؽ طمبة جامعة حمؾان  563تكؾنت عضة الجراسة مؽ 

سشة جسضعيؼ مؽ طبلب الفخقة الشيائضة  8.48سشة وانحخاف معضاري  08.0بستؾسط عسخ 
الخبخة بالحضاة الجامعضة ي التأثضخ الثقافي و ط متغضخ مؽ السقضسضؽ مع أسخىؼ في القاىخة لزب

حضاة مؾزعضؽ التي تكدب الظالب ميارات وخبخات وتؤثخ في تفكضخه وتديؼ في تكؾيؽ رؤيتو لم
 عمي الشحؾ التالي :

 (8ججول )
 يؾضح تؾزيع أفخاد عضشة الجراسة طبقٌا لمشؾع والتخرص الجراسي

 البضان ذكؾر اناث جسؾعالس
 كمضة اآلداب                833 833 033
 كمضة التجارة                885 93 035
 كمضة الحقؾق               85 73 855
 السجسؾع                  033 063 563

 :أدوات الجراسة
 تؼ استخجام السقايضذ اآلتضة:            

 (الباحثة )اعجاد                          مقضاس التفكضخ االيجابي  -8
 )اعجاد أحسج عبج الخالق(                                مقضاس التفاؤل -0
 مقضاس روزببخج                               )تخجسة مسجوحة سبلمة( -0

 الي: بالتفرضل عمي الشحؾ الت يمي لؤلدوات السدتخجمة في الجراسة الحالضة ونعخض فضسا      
  :مقضاس التفكضخ االيجابي -8

قامت الباحثة بترسضؼ ىحا السقضاس لتقجيخ درجة التفكضخ االيجابي لجي طمبة 
 مؽ خبلل اتباع الخظؾات التالضة:الجامعة وذلػ 

 خيات الشفدضة الستعمقة بالتفكضخ االطبلع عمي تخاث الجراسات والبحؾث والشغ -ا
 : ضخ االيجابي ومشيااالطبلع عمي نساذج مؽ مقايضذ التفك –ب 
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مقضاس التفكضخ االيجابي لعبج الدتار ابخاىضؼ، ومقضاس أسالضب التفكضخ لياريدؾن وبخامدضؾن 
االيجابي  تخجسة مججي حبضب، وقائسة أسالضب التفكضخ لذتخنبخج، واستبضان أسالضب التفكضخ

 بخج وجخيجؾريشكؾ.ريشكؾ، واستبضان أسالضب التفكضخ لمسعمسضؽ لذتضخنلمظبلب لذتضخنبخج وجخيجؾ 
بشج يتؼ االجابة عمضيؼ مؽ خبلل ثبلثة بجائل  08الشيائضة مؽ  ووتكؾن السقضاس في صؾرت

 84-  08وتتخاوح الجرجة عمضة بضؽ لئلجابة 
 القائمة العخبية للتفاؤل والتذاؤم: -2

ضؽ، يتكؾن ( وتتزسؽ مقضاسضضؽ فخعضضؽ مشفرم8996قام بإعجادىا )أحسج عبج الخالق،      
( بشجًا أحجىسا خاص بالتفاؤل واآلخخ خاص بالتذاؤم ويسكؽ 85مشيسا مؽ خسدة عذخ ) كل

اسضؽ معًا ألن الجرجة الكمضة لكل مقضاس يتؼ ضاستخجام أحجىسا فقط ولضذ شخطًا تظبضق السق
 تفدضخىا عمى حجه.

جابة ويسكؽ تظبضق ىحه القائسة برؾرة فخدية أو جساعضة ويدتغخق دقائق قمضمة تعتسج اإل     
ويذضخ معج ىحه القائسة أن  5 – 8عمضيا عمى اإلختضار مؽ متعجد، وتتخاوح درجة البشج مؽ 

درجات ثبات السقضاسضؽ مقبؾلة، كسا تبضؽ صجقيا مؽ خبلل الرجق التقاربي حضث إرتبظت 
الجرجة عمى مقضاس التفاؤل إرتباطًا إيجابضًا بعجد مؽ مقايضذ الذخرضة وىي الضأس واإلكتئاب 

إرتبظت الجرجة عمى مقضاس التذاؤم سمبًا بشفذ ىحه  ق والؾسؾاس القيخي، بضشساوالقم
 السقايضذ.

وتؼ في إطار الجراسة الحالضة إستخجام مقضاس التفاؤل فقط مؽ ىحه القائسة ألنو يتفق مع 
 أىجاف الجراسة ولتحقضق اإلخترار في الؾقت والجيج.

 .درجة 75- 85وتتخاوح الجرجة عمضو مؽ    
 ياس روزنبخج لتقجيخ الحات:مق -3
رونبخج الكشجي الجشدضة وتخجستو إلى المغة العخبضة )مسجوحة  قام بإعجاد ىحا السقضاس   

 (.8998سبلمة، 
ويتكؾن مؽ عذخة بشؾد تتعمق بتقجيخ الحات وإحتخاميا خسدة بشؾد إيجابضة السزسؾن، 

جرج رباعي ) أوافق وخسدة بشؾد سمبضة السزسؾن ويتؼ اإلجابة عمى كل بشج مؽ خبلل ت
 بذجة، أوافق، أرفض، أرفض بذجة (.
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وروعي عشج حداب الجرجة عمى ىحا السقضاس أن تؼ عكذ الجرجات الدمبضة بحضث 
والعكذ صحضح بحضث يتؼ حداب الجرجات عمى كل  0=  0،   8=  4تربح الجرجة 

 . 43- 83وتتخاوح الجرجات عمي ىحا السقضاس بضؽ  البشؾد بشفذ اإلتجاه؛
 حقق مؽ صبلحضة األدوات لمقضاسالت

 اواٌل : الثبات
اعادة االختبار، وايزا ثبات -تؼ حداب ثبات السقايضذ الثبلثة باستخجام أسمؾب االختبار

 القدسة الشرفضة وألفا لكخونباخ.
 إعادة اإلختبار –ثبات اإلختبار  -8

جامعة  مؽ طمبة 60الثبلثة عمي عضشة مكؾنة مؽ حداب الثبات تظبضق السقايضذ تؼ 
ثؼ أعضج تظبضق بظارية السقايضذ عمضيؼ أخخي  مؽ االناث( 07مؽ الحكؾر ،  05)  حمؾان

، وتبضؽ أن معامبلت الثبات لمسقايضذ الثبلثة مخضضة تخاوحت بضؽ بفاصل زمشي أسبؾعضؽ
.,833- .,797  

 .ثبات القدسة الشرفضة -0
ترحضح الظؾل تؼ استخجام أسمؾب القدسة الشرفضة لحداب ثبات السقايضذ مع 

( أن معامبلت الثبات 0بخاون ويبلحع مؽ خبلل ججول رقؼ ) -باستخجام معادلة سبضخمان
 وجسضعيا معامبلت ثبات مقبؾلة. ( 656,. - 780,.)تخاوحت بضؽ 

 ثبات ألفا لكخونباخ -0
( أن معامبلت ثبات ألفا لكخونباخ لكل السقايضذ مقبؾلة 0يؾضح ججول رقؼ ) 

  658 ,. - 806,.تخاوحت قضستيا بضؽ 
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 (0ججول )
 يؾضح معامبلت ثبات مقايضذ أدوات الجراسة

معامبلت                
 الثبات

 السقايضذ 

إعادة  –االختبار 
 اإلختبار

 ألفا لكخونباخ القدسة الشرفضة

 806,. 675,. 833,. التفكضخ االيجابي
 788,. 780,. 821,. التفاؤل

 658,. 656,. 797,. تقجيخ الحات
 .ثانيٌا : الرجق

 اآلتضة لتقجيخ صجق مقضاس التفكضخ اإليجابي  تؼ إستخجام األسالضب
أسمؾب اإلتداق الجاخمي وذلػ مؽ خبلل حداب ارتباط الجرجة عمي كل بشج  -8

  ( . 0)ججول  بالجرجة الكمضة عمي السقضاس
لحي يقؾم عمي حداب متؾسظات درجات استخجام أسمؾب السجسؾعات الظخفضة وا -0

مجسؾعتضؽ طخفضتضؽ احجاىسا حرمت عمي درجات مختفعة عمي مقضاس التفكضخ 
%،الخبضع األعمي( وحرمت اآلخخي عمي درجات مشخفزة عمي نفذ 05االيجابي)أعمي 
%، الخبضع األدني( بيجف إختبار قجرة مقضاس التفكضخ االيجابي عمي 05السقضاس)أدني 

  (8)ججول السختفعضؽ والسشخفزضؽ في الستغضخات محل االىتسام  التسضضد بضؽ
االرتباط بضؽ الجرجة الكمضة  تتؼ حداب الرجق التبلزمي مؽ خبلل حداب معامبل -0

وتبضؽ أن  (4عمي السقضاس الحالي ومقضاس التفكضخ االيجابي لعبج الدتار ابخاىضؼ )ججول 
 تخجم في الجراسة يتسضد برجق .السقضاس السد

 (0ول )جج
 بالجرجة الكمضة عمضو. يؾضح إرتباطات كل بشج مؽ بشؾد مقضاس التفكضخ االيجابي

 اإلرتباطات بالجرجة الكمضة البشؾد اإلرتباطات بالجرجة الكمضة البشؾد

8 60**‚ 85 78**‚ 
0 50*‚ 86 65**‚ 
0 56*‚ 87 70**‚ 
4 57*‚ 88 64**‚ 
5 70**‚ 89 79**‚ 
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 اإلرتباطات بالجرجة الكمضة البشؾد اإلرتباطات بالجرجة الكمضة البشؾد

6 66**‚ 03 56*‚ 
7 88‚*** 08 68**‚ 
8 50*‚ 00 54*‚ 
9 74**‚ 00 70**‚ 

83 76**‚ 04 80***‚ 
88 60**‚ 05 56*‚ 
80 59*‚ 06 74**‚ 
80 70**‚ 07 58*‚ 
84 64**‚ 08 78**‚ 

 3.35* دالة عشج      3.338** دالة عشج 
 (4ججول )

 معامبلت ارتباط الجرجة الكمضة عمي مقضاس التفكضخ االيجابي
 ابخاىضؼ بالجرجة عمي السقضاس السدتخجم في الجراسةلعبج الدتار 

 إلرتباطا معامبلت العضشات                   
 ,.**79 الحكؾر
 **.,80 اإلناث

 **,.88 العضشة الكمضة
 ..,8** دال عشج 

 :تطبيق األدوات وجمع البيانات
حت بضؽ رؾرة جسعضة في السجرجات الجراسضة عمي مجسؾعات تخاو تؼ تظبضق األدوات ب

طالب وطالبة وتؼ استبعاد الظبلب مسؽ تبضؽ عجم ججيتيؼ وتخاوح الدمؽ السدتغخق  03-43
 دقضقة. 05 -05ة بضؽ دفي كل جم

 :خطة التحليالت االحرائية
  ة السشاسبة ألىجاف الجراسة وىي :تؼ اجخاء التحمضبلت االحرائض    

 معامبلت االرتباط السدتقضؼ. -8
 دني لجرجات األفخاد عمي مقضاس التفكضخ االيجابي.حداب الخبضعات األعمي واأل -0
 .اختبار ت لجاللة الفخوق بضؽ السجسؾعتضؽ السدتقمتضؽ -0
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 تحمضل االنحجار الستجرج. -4
 نتائج الدراسة ومناقشتوا

               :نتيجة الفخض األول
مبلت االرتباط السدتقضسة بضؽ الجرجات الكمضة االختبار ىح الفخض تؼ حداب مع     

 مي الشحؾ التالي: سدتخجمة في قضاس متغضخات الجراسة وبعزيا البعض عال
 (5ججول )
 لجى عضشة الحكؾر خجمة في الجراسة الحالضةتمرفؾفة إرتباطات الجرجات الكمضة لمسقايضذ السد

 معامبلت اإلرتباط               
 السقايضذ 

 تقجيخ الحات التفاؤل التفكضخ االيجابي

   8 التفكضخ االيجابي
  8 ‚***88 التفاؤل

 8 ‚***85 ‚***86 تقجيخ الحات
          ...,8*** دال عشج 

 (6ججول )
 مرفؾفة إرتباطات الجرجات الكمضة لمسقايضذ السدخجمة في الجراسة الحالضة لجى عضشة االناث

 معامبلت اإلرتباط              
 السقايضذ 

 تقجيخ الحات التفاؤل التفكضخ االيجابي

   8 ضخ االيجابيالتفك
  8 ‚***80 التفاؤل

 8 ‚***88 ‚**79 تقجيخ الحات
 ..,8***دال عشج ا...,          **دال عشج 

تبضؽ صحة ىحا الفخض حضث تبضؽ وجؾد عبلقات مؾجبة بضؽ متغضخات الجراسة وبعزيا 
ؽ التفاؤل يجابي بكل ملجي الجشدضؽ في عضشة الجراسة؛ حضث ارتبط التفكضخ اإلالبعض 

 .بتقجيخ الحاتط التفاؤل ارتباطٌا مؾجبا ٌ كسا ارتب تقجيخ الحات،و 
( التي أوضحت أن التفاؤل أحج Grimes,2001الشتضجة مع نتائج دراسة ) هتتفق ىح

الخكائد األساسضة التي يدتخجميا األفخاد في إطار تشاوليؼ اإليجابي لمسؾاقف عشج مؾاجية 
( مؽ أن التجريب عمي التشاول 0338لفشجخي ، حدؽ اأوضحو ) السؾاقف السثضخة لمسذقة .وما
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االيجابي لمسؾاقف في إطار البخامج االرشادية والعبلجضة يديج مؽ تفاؤل الستجربضؽ ويديؼ في 
كذفت عشو نتائج دراسة  ويتفق كحلػ مع ما تعجيل سمؾكيؼ ونغختيؼ لمحضاة نحؾ األفزل.

يسثل الخضا عؽ السيام التي ( مؽ ارتباط التفاؤل بالخضا عؽ العسل و 0336حدؽ، ىجي )
، وارتباط التذاؤم بالؾحجة الشفدضة والتي تعج يقؾم بيا في عسمو أحج مغاىخ التفكضخ االيجابي

 , Stephenأشار الضو ) مع ما الشتضجة أيزاٌ  هوتتدق ىح مؽ خرائص التفكضخ الدمبي
 شفدضة.مع الؾحجة ال ( مؽ ارتباط التذاؤم سمبضٌا مع تقجيخ الحات وايجابضاٌ 1992

وجؾد  (Peter et al ,2007) ,(Munro,2004 أوضحت نتائج دراسات) كسا
 .إرتباط مؾجب بضؽ التفكضخ اإليجابي والتفاؤل

التي كذفت  (Koizumi ,1995)يذضخ إلضة  وتتفق نتائج الجراسة الخاىشة مع ما
تقجيخ الحات ، وكحلػ وجؾد عبلقة  وانخفاضعؽ وجؾد عبلقة طخدية بضؽ تؾقع الفذل 

(إلي وجؾد Stephen ,1992 . وقج أشار )تقجيخ الحات وانخفاضعكدضة بضؽ التفاؤل 
(  0380عبلقة عكدضة بضؽ التذاؤم وتقجيخ الحات .بضشسا تبضؽ في دراسة )عباس بمقؾمضجي ، 

نتائج دراسة )حشان عبج  وواضحتتؾجج عبلقة بضؽ طخيقة تفكضخ الفخد وتقجيخه لحاتو؛  أنو ال
ىشاك عبلقات جؾىخية بضؽ التفكضخ االيجابي وتقجيخ الحات السختفع وبضؽ  ( أ، 0380العديد، 

( إلي Elizabeth,2013أشارت نتائج دراسة )و  كضخ الدمبي وتقجيخ الحات السشخفض.تفال
 وجؾد إرتباطات جؾىخية بضؽ أسالضب تفكضخ الفخد وتقجيخه لحاتو.

 :نتائج الفخض الثاني
 فخوق بضؽ الحكؾر واالناث في كل متغضخات الجراسةالختبار ىحا الفخض تؼ حداب ال     

 ( 7ججول ) 
 مجسؾعات السقارنة       

 السقايضذ
 االناث الحكؾر

 مدتؾي الجاللة قضسة ت
 ع م ع م

 غضخ دالة 2.19 3.47 52.84 2.19 56.31 التفكضخ االيجابي
 غضخ دالة 1.05 1.73 48.65 3.71 51.47 التفاؤل

 غضخ دالة 2.19 2.77 34.82 2.21 32.81 تقجيخ الحات
تحقق الفخض الثاني لمجراسة حضث تبضؽ عجم وجؾد فخوق عجم يتتزح مؽ ىحا الججول      

  .في كل مؽ التفكضخ االيجابي والتفاؤل وتقجيخ الحاتجؾىخية بضؽ الحكؾر واالناث 
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( Maurizo,2003)الشتضجة مع نتائج العجيج مؽ الجراسات مشيا دراسة هتتفق ىح
إلي عجم وجؾد فخوق بضؽ الجشدضؽ في التفكضخ  (Elmeads,2004 و ) (Munro,2004و)

إلي عجم وجؾد فخوق (  0335اإليجابي كسا أشارت نتائج دراسات عجيجة مشيا )زياد بخكات ،
بضؽ الجشدضؽ مؽ طمبة الجامعة في بعض أبعاد الذخرضة وىي التفاؤل واالنبداط 

( 8998و)زياد بخكات ،  (8998)أحسج عبج الخالق ،كذفت نتائج دراسات  كسا والعرابضة.
(عؽ عجم وجؾد فخوق بضؽ الجشدضؽ في التفاؤل وأشارت نتائج 8999و) فضرل حسجان،

بضشسا ( الي عجم وجؾد ارتباطات جؾىخية بضؽ الشؾع والتفاؤل 0338دراسة )سامخ رضؾان، 
ات ونغخة تذاؤمضة يتزسشو مؽ سمؾكض تؾجج ارتباطات جؾىخية بضؽ الشؾع واالكتئاب بسا

 لمحضاة.
فخوق بضؽ الجشدضؽ في التفاؤل  وجؾد ولكؽ ىشاك العجيج مؽ الجراسات التي أوضحت

ؽ أوضحت نتائج غالبضتيا أن الحكؾر أكثخ تفاؤاٌل بالسقارنة باالناث مؽ ىحة الجراسات )حد
 (0333)عؾيج السذعان ، ( و8999( و)مايدة شكخي،  8998عبج المظضف ،لؤلؤة حسادة،

( John et al , 2007 و)  ( Rich,Dahlheimer,2001 (بضشسا أشارت نتائج دراسات؛
  .إلي أن اإلناث أكثخ تفاؤاٌل بالسقارنة بالحكؾر مشيا

 :نتائج الفخض الثالث
الختبار ىحا الفخض تؼ اجخاء السقارنات بضؽ مختفعي ومشخفزي التفكضخ االيجابي في 

 عمي الشحؾ التالي: اختبار ت لمسجسؾعتضؽ السدتقمتضؽ كل مؽ التفاؤل وتقجيخ الحات باستخجام 
 (8ججول )

يؾضح السقارنات بضؽ متؾسظات درجات مختفعي ومشخفزي التفكضخ االيجابي عمي مقضاسي التفاؤل 
 وتقجيخ الحات

 مجسؾعات السقارنة
 

 السقايضذ

 مشخفزي التفكضخ االيجابي مختفعي التفكضخ االيجابي
 ع م ع م مدتؾى الجاللة قضسة ت

 التفاؤل
 تقجيخ الحات

00,68 
06,87 

0,44 
8,98 

04,90 
87,98 

0,08 
8,80 

0,85 
8,80 

338, 
38, 

مقضاسي يتزح مؽ الججول الدابق ارتفاع متؾسظات درجات مختفعي التفكضخ االيجابي عمي 
 بستؾسظات درجات مشخفزي التفكضخ االيجابي.التفاؤل وتقجيخ الحات بالسقارنة 
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( مؽ أن التفاؤل يسثل ركضدة أساسضة 0338تضجة مع ماذكخه )حدؽ الفشجخي ،الش هتتفق ىح  
( التي كذفت 8999يقؾم عمضيا التفكضخ االيجابي، ويؤكج ذلػ نتائج دراسة  )فضرل حسجان ،

حثة الحالضة أن التفكضخ االيجابي مؽ مؤشخات اعؽ ارتباط التفاؤل بالدبلمة الشفدضة وتخي الب
ويذضخ )عمي  عمي التفاؤل الؾاقعي في تقضضؼ األمؾر واألحجاث.ويقؾم الدبلمة الشفدضة 

( إلي أن التفاؤل يشبع مؽ ثقة الفخد في نفدو وفي قجراتو عمي تحقضق األىجاف 0333عدكخ،
 يديؼ في زيادة قجرة الفخد عمي مؾاجية السؾاقف الزاغظة. ومؾاصمة بحل الجيج مسا

 :نتائج الفخض الخابع
استخجام االنحجار الستعجد باعتبار أن التفاؤل وتقجيخ الحات لمتحقق مؽ ىحا الفخض تؼ 

 متغضخات مدتقمة مشبئة بالتفكضخ االيجابي ) متغضخ تابع ( .
 ( 9ججول ) 

 يؾضح انحجار كل مؽ التفاؤل وتقجيخ الحات عمي التفكضخ االيجابي
الستغضخات 

 السدتقمة
اإلرتباط  الستغضخ التابع

 البدضط
اإلرتباط 

 الستعجد
ندبة 

 السداىسة
 مدتؾي الجالة قضسة ت بضتا

 التفاؤل
ضخ 

تفك
ال

ابي
اليج

ا
 

50‚3 74‚3 46‚3 89‚3 97‚0 38‚3 
 3‚38 87,ن0 3‚05 3‚07 3‚55 3‚58 تقجيخ الحات

 4‚68الثابت العام = 
خ الحات مشبئات بالتفكضخ وأن التفاؤل وتقجيالخابع يتزح مؽ الججول صحة الفخض 

( مؽ أن الخضا عؽ Turkum,2005ة مع ماكذفت عشو دراسة )تتفق ىحة الشتضج، ياإليجاب
( إلي Wong & Fielding,2007الحضاة والدعادة مؽ أىؼ السشبئات بالتفاؤل ؛كساأشار )

وجؾد ارتباط جؾىخي مؾجب بضؽ التفاؤل ونؾعضة الحضاة، وطالسا كانت نؾعضة الحضاة 
جابي لمفخد وتختبط في نفذ بساتتزسشو مؽ رضا الفخد عشيا تعكذ درجة مؽ التفكضخ االي

 الؾقت بالتفاؤل وبشاء عمضو يسكؽ اعتبتخ التفاؤل مؽ الستغضخات السشبئة بالتفكضخ االيجابي.
( إلي مضل مشخفزي تقجيخ الحات الي Peterson,2007كسا أشارت نتائج دراسة )

تفكضخ أسالضب التفكضخ التقمضجية والسحافغة بضشسا يتسضد مختفعي تقجيخ الحات بأسالضب ال
تشاول تقجيخ الحات الستحخرة والتي تعج مؽ أىؼ خرائص التفكضخ االيجابي وبالتالي يسكؽ 

 أشارت الضو نتائج دراسة ويتفق ذلػ مع ما كأحج السشبئات بالتفكضخ االيجابي؛
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(Elizabeth,2013 مؽ وجؾد إرتباط مؾجب بضؽ تقجيخ الحات والسخونة وتعج السخونة مؽ )
 Belching etأوضحو ) ويتدق مع ما .ابي ومؽ السشبئات بوخرائص التفكضخ االيج

al,2012,  مؽ ان التفكضخ االيجابي إعتباره نسط مؽ التفكضخ يديج مؽ تقضضؼ الفخد إيجابضًا )
يحي  )أشار الضو ويتفق أيزٌا مع ما ؛ لحاتو في ضؾء إداركو لفعالضتو في حل السذكبلت

كضد الفخد عمي تفكضخ االيجابي يقؾم عمي تخ ( مؽ أن ال0385الشجار،عبج الخؤف الظبلع ،
( ألن 0330كساأوضح )أسامة الحخيخي ، مؾاطؽ قؾتو وتحجيجه ليا وثقتو في قجراتو الحىشضة.

التؾقع االيجابي لمسؾاقف واألمؾر )التفاؤل( والتقجيخ االيجابي لمحات يسثبلن جؾانب أساسضة 
 في التفكضخ االيجابي ومؽ ثؼ يسثبلن مشبئات بو.

  :وصياتالت
تذجضع الظبلب عمي تحجيج أىجافيؼ وتؾقع الشتائج االيجابضة مع الثقة في الشفذ  -8

وتجشب الختابة والتفكضخ الخوتضشي والتجريب عمي تخابط محتؾي التفكضخ واستخجام 
االمكانات الحىشضة والخبخات الحضاتضة والسيارات الذخرضة في تحقضق األىجاف 

 .ي مختمف مجاالت الحضاةوالتغمب عمي السذكبلت والشجاح ف
ترسضؼ بخامج تجريبضة تعشي بتشغضؼ التفكضخ الحي يجسع بضؽ التفاؤل الؾاقعي الحي  -0

يأخح الدمبضات في االعتبار ويحاول التغمب عمضيا باستخجام قؾاعج التفكضخ 
 .االيجابي

ي السجارس أو االىتسام بتؾجضة الؾالجيؽ والقائسضؽ عمي التشذئة سؾاء كانؾا مجرسضؽ ف -0
في الجامعات عمي تذجضع األبشاء والظبلب عمي التفكضخ أعزاء ىضئة التجريد

 االيجابي ومحاولة تظبضق ذلػ في مختمف السؾاقف.
تؾجضة األخرائضضؽ الشفدضضؽ في السجارس والجامعات نحؾ العسل عمي تشسضة   -4

 .بلبجي الظالتفكضخ االيجابي ل
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  :العزبية املزاجع  
تفاؤل والتذاؤم وبعض الستغضخات الشفدضة لجي عضشة مؽ (:ال0338أحسج إسساعضل ) .8

 – 58، ص ص  63العجد  ،85السجمج  ،السجمة التخبؾية طمبة جامعة أم القخي،
88 . 

القجس،  . الظبعة الثانضة،عمؼ الشفذ اإليجابي(: 0380أحسج جؾدة، ودمحم عدمضة ) .0
 غدة ، مكتبة الظالب لمظباعة والشذخ.

مجمة التقؾيؼ والقضاس قجيخ الحات لظبلب الجامعة ، ( قضاس ت8995أحسج صالح ) .0
 . 87 – 8( ص ص  6جامعة اإلسكشجرية، العجد ) الشفدي والتخبؾي 

، دلضل تعمضسات القائسة العخبضة لمتفاؤل والتذاؤم(: 8996أحسج عبج الخالق ) .4
 االسكشجرية :دار السعخفة الجامعضة.

مجمة العمؾم اسة عالسضة، (:التفاؤل وصحة الجدؼ :در 8996أحسج عبج الخالق ) -5
  68 – 45ص ص  ، 0، العجد  06، السجمج اإلجتساعضة

، القاىخة: مكتبة األنجمؾ عمؼ نفذ الذخرضة(: 0385أحسج عبج الخالق ) .5
 السرخية.

، السسمكة العخبضة الدعؾدية، ججة: دار التظؾيخ الحاتي( :  0330أسامة الحخيخي )  .6
 السجتسع، الظبعة األولي .

رسالة (: عبلقة تقجيخ الحات بسذكبلتو حاجاتو اإلرشادية، 0337جة )أمديان زوبض .7
 ، جامعة الجدائخ، كمضة اإلندانضاتماجدتضخ ) غضخ مشذؾرة (

(: فاعمضة إستخادم بعض إستخاتضجضات عمؼ  0338حدؽ عبج الفتاح الفشجخي )  .8
، دضةالسجمة السرخية لمجراسات الشفالشفذ اإليجابي في التحقضق مؽ قمق السدتقبل، 

 .78 – 05( ، ص ص  58( ، رقؼ )88مجمج ) 
( التفاؤل والتذاؤم وعبلقتيسا ببعجي 8998، لؤلؤة حسادة )حدؽ عبج المظضف .9

،العجد  06، السجمج  مجمة العمؾم اإلجتساعضة الذخرضة واإلنبداط والعرابضة .
 .  834- 40األول ،صص 
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رسالة الحات،  نسط التفكضخ وعبلقتة بتقجيخ (:0380حشان عبج العديد ) .83
،جامعة أبي بكخ بمقايج تمسدان، كمضة العمؾم اإلجتساعضة، ماجدتضخ)غضخ مشذؾرة(

 قدؼ عمؼ الشفذ ..
، الكؾيت: دار القمؼ لمشذخ والتؾزيع ، عمؼ الشفذ التخبؾي (: 0330رجاء أبؾ عبلم )  .88

 الظبعة الثانضة.
والتذاؤم  (: دراسة في سضكؾلؾجضة الذخرضة: التفاؤل8998زياد أمضؽ بخكات ) .80

مجمة التقؾيؼ والقضاس  وعبلقتو ببعض الستغضخات السختبظة بالظالب الجامعي،
 . 76-55ص ص  ، 88، العجد  الشفدي والتخبؾي 

أنساط التفكضخ والتعمؼ لجي الظمبة الحيؽ يدتخجمؾن الضج  (:0335زياد أمضؽ بخكات ) .80
جمة الدرقاء م الضدخي في الكتابة وعبلقتيا ببعض الدسات الشفدضة والذخرضة،

 . 808- 839، ص ص 0، العجد 7السجمج  ،لمبحؾث والجراسات
أسالضب التفكضخ وعبلقتيا بستغضخات الذخرضة لجي طالبات  (:0337زيشب بجر ) .84

السجمج  ،السجمة السرخية لمجراسات الشفدضة جامعة السمػ عبج العديد بججة،
 .009- 033(،ص ص 54(،العجد)87)

مجمة العمؾم الكتئاب والتذاؤم: دراسة ارتباطضة، (: ا0338سامخ جسضل رضؾان ) .85
 . 48- 80، ص ص 8العجد ،00السجمج ، التبؾية والشفدضة

(: اإلعتسادية وعبلقتيا بتقجيخ الحات لجي طمبة السخحمة 0333شاكخ خمف ) .86
، األردن، كمضة التخبضة :  (هرسالة دكتؾراه )غضخ مشذؾر األساسضة العمضا في األردن . 

 خيةجامعة السدتشر
. األردن عسان: دار سضكؾلؾجضة الشذأة اإلجتساعضة(: 8998صالح أبؾ جادو ) .87

 السدضخة لمشذخ والتؾزيع والظباعة
، القاىخة: مكتبة األنجمؾ السرخية الظبعة القضاس الشفدي(: 8997صفؾت فخج ) .88

 الثانضة.
: ديبؾن لمظباعة والشذخ عالؼ التفكضخ األردن(: 0336صبلح صالح معسار ) .89

 .ع ، الظبعة األوليوالتؾزي
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(: أسالضب التفكضخ وعبلقتيا بتقجيخ الحات في ضؾء 0380عباس بمقؾمضجي ) .03
متغضخي الجشذ والتخرص: دراسة مقارنة عمي تبلمضح السخحمة الثانؾية بالجدائخ، 

 .  808- 800(، ص ص 9العجد ) ، مجمة العمؾم اإلندانضة واإلجتساعضة
س تقجيخ الحات لجي عضشة مؽ أطفال (: بشاء مقضا8999عبج الخحسؽ سمضسان ) .08

 – 45(، ص ص 0، السجمج )مجمة عمؼ الشفذالسخحمة اإلبتجائضة في دولة قظخ، 
88. 

 ، القاىخة: دار الكتب. مقضاس التفكضخ اإليجابي(: 0338عبج الدتار إبخاىضؼ ) .00
: األسذ العمسضة التعمؼ العبلجي بضؽ الشغخية والتظبضق(: 8999عبج الؾىاب كامل ) .00

 القاىخة: دار الشيزة السرخية. مج تعجيل الدمؾك،لبخا
الكؾيت ، دار الكتاب  ،ضغؾط الحضاة وأسالضب مؾاجيتيا(: 0333عمي عدكخ ) .04

 الحجيث، الظبعة الثانضة
، الجدائخ: دار اليؾي لمظباعة التجيؽ والتكضف الشفدي(: 0330عسخ العؾيجة ) .05

 والشذخ.
وعبلقتيسا باالضظخابات الشفدضة (:التفاؤل والتذاؤم 0333عؾيج سمظان السذعان) .06

 مجمة دراسات نفدضة والجدسضة وضغؾط أحجاث الحضاة لجي طمبة الجامعة،
 508 - 535،ص ص  4، العجد 83،السجمج

(: سضكؾلؾجضة التفاؤل والتذاؤم لجي طمبة الثانؾية العامة في 8999فضرل حسجان ) .07
، كمضة شذؾرة(رسالة ماجدتضخ )غضخ مالسجارس الحكؾمضصة في محافغة جشضؽ، 

 جامعة الشجاح الؾطشضة ، نابمذ ،فمدظضؽ. الجراسات العمضا،
(: العبلقة بضؽ التعخض لسثضخات السذقة واإلصابة 0338ڤضڤضان أحسج فؤاد )  .08

رسالة بدخطان الثجى: مع إشارة خاصة لمتأثضخ السعجل لبعض سسات الذخرضة ، 
 ة ،قدؼ عمؼ الشفذ.  جامعة القاىخ  –، كمضة اآلداب  دكتؾراه )غضخ مشذؾرة (

، القاخخة: مكتبة زىخاء دراسات في سضكؾلؾجضة الشسؾ(: 8998إبخاىضؼ )فؤاد ڤضؾلضت  .09
 الذخق لمظباعة والشذخ.

مجمة  (:التفاؤل والتذاؤم وعبلقتيسا بأسالضب مؾاجية السذقة.8999مايدة شكخي) .03
 . 485 – 088،ص ص 0،العجد  9السجمج  ،دراسات نفدضة
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 ، بضخوت ، دار الكتاب الجامعي لمشذخ.ؾس عمؼ الشفذقام(: 0334الستقؽ ) .08
دلضل تعمضسات القائسة العخبضة لمتفاؤل (: 8996مججي أحسج، أحسج عبج الخالق ) .00

 ، االسكشجرية :دار السعخفة الجامعضة .  والتذاؤم
، القاىخة :مكتبة الشيزة  دراسات في أسالضب التفكضخ(: 8995مججي حبضب ) .00

 السرخية
، القاىخة : دار األسذ الشغخية واالستخاتضجضات التفكضخ: (:8996مججي حبضب ) .04

 الشيزة السرخية
(: األنساط الفكخية لمظالبات الستفؾقات 0388دمحم أمضؽ ،مرظفي اليضبلت ) .05

، 08، السجمج مجمة دراسات العمؾم التخبؾيةأكاديسضًافي كمضة األمضخة عالضة الجامعضة، 
 . 078 – 059، ص ص  8العجد 

،  تظبضقات عسمضة في تشسضة التفكضخ بإستخجام عادات العقل(: 0338نؾفل )دمحم بكخ  .06
 األردن: دار السضدخة لمشذخ والتؾزيع والظباعة . الظبعة األولي،

العسمضات الحىشضة وميارات التفكضخ مؽ خبلل عسمضتي (: 0388دمحم جياد جسل ) .07
 ، العضؽ: دار الكتاب الجامعي.التعمؼ والتعمضؼ

(: عمؼ الشفذ اإليجابي: تعخيفو وتاريخو ومؾضؾعاتو 0338ؾة )دمحم نجضب الرب .08
 76، السجمج الدابع، العجد األول، ص ص مجمة عمؼ الشفذوالشسؾذج السقتخح لو. 

– 79 . 
(: دور عمؼ الشفذ اإليجابي في تفعضل إجخاءات الؾقاية 0383دمحم نجضب الربؾة ) .09

السجمة التاسع، العجد األول  ،مجمة دراسات عخبضة في عمؼ الشفذوالعبلج الشفدي . 
 .05 – 8ص ص 

(: السعاناه االقترادية في عبلقتيا بتقجيخ الحات والذعؾر 8998مسجوحة سبلمة ) .43
، السجمج الثاني، ص ص مجمة دراسات نفدضةبالؾحجة الشفدضة لجي طمبة الجامعة، 

08 – 47 . 
كتبة األنجمؾ ، القاىخة: مإستبضان تقجيخ الذخرضة لمكبار(: 8998مسجوحة سبلمة ) .48

 السرخية.
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األمخاض العقمضة والظب العقمي والظب (: 0388مؾسؾعة عمؼ الشفذ والتخبضة ) .40
 ، لبشان : دار الثقافة لمشذخ والتؾزيعالشفدي

، األردن: عالؼ الكتب تظؾيخ ميارات التفكضخ اإلبجاعي(: 0338مؤيج أسعج دناوي ) .40
 الحجيث لمشذخ والتؾزيع. 

الكفاية الذخرضة وتقجيخ الحات وعبلقتيسا بأمخاض (: 8995نجؾي الدضج بشضذ ) .44
جامعة الدقازيق، كمضة  رسالة دكتؾراه )غضخ مشذؾرة(اإلكتئاتب لجي السخاىقضؽ، 

 قدؼ عمؼ الشفذ –اآلداب 
مجمة  (:التفاؤل والتذاؤم وعبلقتيسا بزغؾط العسل،0336ىجي جعفخ حدؽ ) .45

 . 880 – 80ص ص  ،8العجد ،6مجمج  ،دراسات نفدضة
، بضخوت:  8. ط حقق أحبلمػ بقؾة تفكضخك اإليجابي(: 0330دمحم مرظفي ) وفاء .46

 دار إبؽ حدم لمظباعة والشذخ .
(: التفكضخ اإليجابي وعبلقتو بجؾدة 0385يحضي الشجار، عبج الخءوف الظبلع ) .47

مجمة الشجاح لؤلبحاث الحضاة لجي العاممضؽ بالسؤسدات األىمضة بسحافغة غدة، 
 08 -8( ، ص ص  0( ، العجد )09السجمج )  ، )العمؾم اإلندانضة(
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Abstract 

      The study manipulates positive thinking in relation to optimism 

and self – steem within a sample of university students consists of 300 

males and 260 females. All answered 3 questionnaire for positive 

thinking, optimism, and self  - steem .The results showed after 

reaching psychometric validity for all tools that there are significant 

correlation between positive thinking, optimism  and self - steem ;No 

significant differences between males and females for all the three 

variables and optimism and self – steem are predictors of positive 

thinking . 

 

 

                                                                            

                                                               

 

                    

                                                                

 

 

 

 


