
عالقة املخاوف املسضية بالتفاؤل والتشاؤو وفاعلية الرات لدى طالب 
 املسحلة الثاىوية يف مديية السياض

 

 عنس بً سليناٌ الشالش د.
أستاذ عله اليفس املساعد وزئيس قسه عله  

 ظامعة شكساءاليفس بكلية الرتبية 

 املنلكة العسبية السعودية     

 :امللخص
التذاؤم  –تيجف الجراسة الحالضة إلى معخفة العالقة بضغ السخاوف السخضضة والتفاؤل     

وفاعمضة الحات لجى شالب السخحمة الثانػية في السجتسع الدعػدي، وقج تكػنت عضشة الجراسة 
( 888مجارس ثانػية في الخياض بالسسمكة العخبضة الدعػدية ) 4مغ مجسػعة مغ شالب 

سشة( بانحخاف معضاري  85.98مغ اإلناث( متػسط أعسارىع ) 99حكػر، مغ ال 98مػزعضغ )
(، واستخجمت الجراسة مقضاس السخاوف السخضضة )إعجاد الباحث(، والقائسة العخبضة 8.48)

(، ومقضاس فاعمضة الحات )إعجاد عبجالخحسغ 8996لمتفاؤل والتذاؤم )إعجاد عبجالخالق( )
ػد عالقة ايجابضة بضغ السخاوف السخضضة والتذاؤم (، وقج أضيخت الشتائج وج8998وىاشع( )

ووجػد عالقة سمبضة بضغ السخاوف السخضضة والتفاؤل، وكحلظ وجػد عالقة سالبة بضغ 
السخاوف السخضضة وفاعمضة الحات في بعج )اإلقشاع(، كسا أمكغ التشبؤ بسدتػى التفاؤل 

مكغ التشبؤ بسدتػى فاعمضة والتذاؤم مغ خالل درجات األفخاد في السخاوف السخضضة، كسا أ
 الحات في بعج )اإلقشاع( مغ خالل درجات األفخاد في السخاوف السخضضة.

السخاوف السخضضة، التفاؤل، التذاؤم، فاعمضة الحات، شالب السخحمة  الكمسات السفتاحية:
 الثانػية.
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عالقة املخاوف املسضية بالتفاؤل والتشاؤو وفاعلية الرات لدى طالب 
 الثاىوية يف مديية السياضاملسحلة 

 

 الشالش عنس بً سليناٌ د.
أستاذ عله اليفس املساعد وزئيس قسه عله  

 ظامعة شكساءاليفس بكلية الرتبية 

 املنلكة العسبية السعودية
 مكدمـة:

يعخف عمع الشفذ بأنو: عمع دراسة سمػك اإلندان في سػائو ومخضو، ولعل ىحا ما دفع     
بعمساء الشفذ إلى دراسة الجانبضغ كال عمى حجه، ثع تصػرت تمظ الجراسات لتتجو نحػ دراسة 
العالقة ما بضغ الجػانب السخضضة والدػية لجى اإلندان والتي أشمق عمضيا فضسا بعج بالجػانب 

ضة لمذخرضة، فبجأ العمساء في دراسة أحج أوجو االضصخاب في الذخرضة وعالقتو اإليجاب
 بجانب أو أكثخ مغ الجػانب االيجابضة لجيو.

وحضث أن السخاوف السخضضة تعتبخ نقصة البجاية في كثضخ مغ الحاالت السخضضة، كسا     
أنيا تعتبخ عاماًل مذتخكًا بضغ ىحه الحاالت، فإنو يػجج وراء كل اضصخاب نػاة مغ السخاوف 
السخضضة، كسا تعتبخ ىحه السخاوف قيخية وغضخ واقعضة، فالسخاوف السخضضة حزارية في 

ضافة إلى أن كثضخًا مغ الحاالت السخضضة تبجأ بالسخاوف السخضضة ثع شبضعتيا، ىحا باإل
 (. 3: 1998تتصػر إلى أعخاض ذىانضة )دمحم، الصضب، 

والسخاوف السخضضة ىي إحجى اإلضصخابات العرابضة التي يعاني مشيا الكثضخ مغ     
لتي تؤثخ في نسػ األفخاد في شفػلتيع ومخاىقتيع، كسا أنيا مغ االنفعاالت الحادة واليامة ا

الذخرضة وكحلظ عمى أداء الفخد وعالقاتو مع اآلخخيغ، وقج تكػن سببًا في شل حخكتو 
االنتاجضة، كسا أنيا مغ أشج االنفعاالت تأثضخا عمى التفكضخ واالنتباه والعسمضات العقمضة األخخى 

 (. 21: 1994)أمان، محسػد، 
يحاول السخيس أثشاءىا عدل القمق  إن استجابة الخػف ىي حضمة دفاعضة ال شعػرية    

الشاشئ عغ فكخة أو مػضػع أو مػقف معضغ في حضاتو الضػمضة وتحػيمو لفكخة أو مػضػع أو 
مػقف رمدي لضذ لو عالقة مباشخة بالدبب األصمي، ومغ ىشا يشذأ الخػف الحي يعمع 
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الخغع مغ السخيس عجم ججواه، وأنو ال يػجج أي خصخ عمضو مغ تعخضو ليحا السشبو، وعمى 
 -معخفتو التامة بحلظ، إال أنو ال يدتصضع التحكع أو الدضصخة عمى ىحا الخػف الحي يسثل 

الخػف مغ شيء آخخ بجاخمو يعبخ عشو بيحا الخػف الخارجي، ومغ  -كسا سبق أن ذكخنا 
ثع فإنو ال يػاجو الرخاع الجاخمي بشفدو وإنسا يحػلو إلى مػاقف خارجضة رمدية. 

 (.839 – 829: 8998)أحسج،عكاشة، 
أكثخ شجة مغ الخػف الصبضعي، فيػ خػف غضخ سػي مغ  Phobia والخػف السخضي    

مشبيات ال تدبب لإلندان أذًى فعمي. والخػف السخضي الفعال شعػر عشضف يتخاوح بضغ 
الزضق أو عجم الدخور حتى الخىبة أو اليمع، كسا أنو رد فعل انفعالي غضخ تكضفي )مغ 

( يحجث استجابو لسشبيات يجركيا الفخد عمى أنيا جيج شاق، ويراحب الزضق حتى اليمع
انفعال الخػف السخضي تغضضخات فدضػلػجضة وشعػرية وتعبضخية يشجع عشيا استجابات حخكضة 

 (.349: 8993وتجشبضو. ) أحسج،عبج الخالق، 
بجو ويخخج الخػف أحضانًا عغ كػنو مجخد خػف صخيح، فضأخح شكل انفعاالت أخخى قج ت    

أنيا ال تست لمخػف برمة، ومغ ىحه االنفعاالت التي تتفخع عغ الخػف: القمق، الػسػاس، 
الخجل، وضعف الثقة بالشفذ، وىحه االنفعاالت تؤثخ تأثضخ سمبضًا عمى الذخز وعمى 

 (.2998صحتو الشفدضة والذخرضة )بجر، األنراري، 
التذاؤم،  –مفيػمي التفاؤل  وعمى الجانب اآلخخ مغ جػانب الذخرضة اإليجابضة نجج    

التذاؤم مغ السفاىضع الحجيثة ندبضًا التي ضيخ االىتسام  –وفاعمضة الحات، ويعج التفاؤل 
التذاؤم مخكد  –بجراستيا في نياية الدبعضشات، وفي الفتخة الساضضة احتل مفيػم التفاؤل

وعمع نفذ الرجارة في عجد مغ الجراسات في مجال الذخرضة وعمع الشفذ اإلكمضشضكي 
 (.83: 8998الرحة وعمع الشفذ الحزاري والسقارن. )عبجالمصضف؛ حسادة، 

وقج حطضت دراسة فاعمضة الحات ودورىا في التكضف اإلنداني باىتساٍم كبضٍخ في أدبضات     
 ,Bandura) عمع الشفذ االجتساعي وعمع الشفذ االكمضشضكي والذخرضة، فقج قجم بانجورا

مضة الحاتضة التي تتزسغ أن سمػك السبادرة والسثابخة لجى الفخد يعتسج نطخيتو في الفاع (1997
عمى أحكام الفخد وتػقعاتو الستعمقة بسياراتو الدمػكضة، ومجى كفايتيا لمتعامل بشجاح في 
تحجيات البضئة والطخوف السحضصة، وىحه العػامل في رأي بانجورا تمعب دورًا ىامًا في التكضف 
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 تحجيج مجى نجاح أي عالج لمسذكالت االنفعالضة والدمػكضة  الشفدي واالضصخاب، وفي
.(Maddux, 1995)  

وتعتبخ الفاعمضة الحاتضة ذات أىسضة بالشدبة لمسسارسة التخبػية والشفدضة والرحضة، وذلظ     
ألنيا تؤثخ عمى الكضفضة التي يذعخ ويفكخ بيا الشاس، فيي تختبط عمى السدتػى االنفعالي 
برػرة سمبضة بسذاعخ القمق واالكتئاب وتقضضع الحات السشخفس، كسا تختبط عمى السدتػى 

(، ومغ 26: 8997بالسضػل التذاؤمضة مع التقمضل مغ قضسة الحات. ) سامخ،رضػان، السعخفي 
ىشا جاءت فكخة البحث الحالي في بحث ودراسة العالقة بضغ السخاوف السخضضة والتفاؤل 

 والتذاؤم وفاعمضة الحات لجى شالب السخحمة الثانػية في مجيشة الخياض. 
 مشكلة الدزاسة:

مغ أىسضة مػضػع السخاوف السخضضة بػصفيا ضاىخة باتت أكثخ تشبع مذكمة الجراسة     
مالحطة في البضئة العخبضة بدبب ازدياد الزغػط الشفدضة والستصمبات االجتساعضة وخرػصًا 

 عمى فئة السخاىقضغ.
عغ التػافق والتقجم في  -ولػ ندبضًا  –فالسخاوف السخضضة يسكغ ليا أن تعضق األفخاد     

السختمفة، كسا يسكغ لمتذاؤم أن يعضق تحقضق الخضا والدعادة في الحضاة، السجاالت الحضاتضة 
وأن يجفع لمضأس واالستدالم، وييضئ األرضضة السشاسبة لطيػر ونسػ االضصخابات الشفدضة، 
وىشاك جانب آخخ مغ عمع الشفذ االيجابي متسثل في التفاؤل وفاعمضة الحات الحي تقػم 

ة مغ الفخد وقجرتو عمى تحقضق أو القضام بدمػكضات معضشة، نطخيتو عمى أساس األحكام الرادر 
والفاعمضة الحاتضة لضدت مجخد مذاعخ عامة، ولكشيا تقػيع مغ جانب الفخد لحاتو وما يدتصضع 
القضام بو، ومجى مثابختو، ولمجيج الحي سضبحلو، وكحلظ مخونتو في التعامل مع السػاقف 

و لمفذل، ومغ ىشا فإن دراسة السخاوف السخضضة الرعبة والسعقجة، وتحجيو لمرعاب ومقاومت
وعالقتيا بكل مغ التفاؤل والتذاؤم وفاعمضة الحات تداىع في الكذف عغ الدبل التي يسكغ 
مغ خالليا التخفضف مغ انتذار ىحه السخاوف، وأيزا محاولة مداعجة السخاىقضغ في التعامل 

ات الشفدضة، حضث تػصمت نتائج مع السػاقف التذاؤمضة التي ساىست في انتذار االضصخاب
كثضخ مغ الجراسات إلى وجػد عالقة إيجابضة بضغ السخاوف السخضضة والعجيج مغ االضصخابات 

( لعالقتيا بالقمق وسساتو، ودراسة اييخنج 8989الشفدضة مثل: دراسة العضدػي؛ وعبجالمصضف )
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نتائج دراسات في االضصخابات السعخفضة، كسا تػصمت  (Ehring, et al 2008) وآخخيغ
أخخى إلى وجػد عالقة إيجابضة بضغ التذاؤم وبعس االضصخابات الشفدضة كجراسة شقضخ 

( لعالقتو بالذخرضة 8998( لعالقتو بالتعرب، ودراسة السذعان، والعشدي )8996)
( 2998( لعالقتو بقمق السػت، ودراسة اسساعضل )8998الفرامضة، ودراسة عبج الخالق )

 لػحجة الشفدضة، وقمق السػت، ومػضع الزبط.لعالقتو بالذعػر با
وعمى الجانب اآلخخ دلت نتائج دراسات أخخى عمى وجػد عالقة ايجابضة بضغ فاعمضة     

( لعالقتيا بكل مغ مدتػى الصسػح 8993الحات ومفاىضع عمع الشفذ االيجابي كجراسة عجػة )
فاؤل، بضشسا تػصمت نتائج ( لمفاعمضة الحاتضة والت2998ودافعضة االنجاز، ودراسة ديغع )

دراسات أخخى إلى وجػد عالقة سمبضة بضغ فاعمضة الحات وضغػط الحضاة مثل: دراسة صالح 
(، وبضغ فاعمضة الحات 8995(، وبضغ فاعمضة الحات والقمق واالكتئاب كجراسة دسػقي )8993)

 (.2993والضأس كسا في دراسة فايج )
ت اضصخاب السخاوف السخضضة فإن البحث في وبالخغع مغ كثخة األبحاث التي تشاول    

التذاؤم  –شبضعة العالقة بضغ السخاوف السخضضة كأحج جػانب الذخرضة الالسػية والتفاؤل 
وفاعمضة الحات كجػانب ايجابضة في الذخرضة لع يحع باالىتسام الكبضخ عمى السدتػى العخبي 

باحث اىتسامو في الجراسة بذكل عام والسجتسع الدعػدي عمى وجو الخرػص، ولحلظ وجو ال
 الحالضة إلى تشاول ىحه العالقة. 
  الجراسة في التداؤالت التالية: ومن ثم يسكن صياغة مذكمة

التذاؤم، وىل تختمف ىحه العالقة  –ىل تػجج عالقة بضغ السخاوف السخضضة والتفاؤل -8
 باختالف الجشذ؟

وىل تختمف ىحه العالقة ىل تػجج عالقة بضغ السخاوف السخضضة وفاعمضة الحات، -2
 باختالف الجشذ؟

التذاؤم مغ خالل درجات األفخاد في السخاوف  –ىل يسكغ التشبؤ بسدتػى التفاؤل -3
 السخضضة؟

 ىل يسكغ التشبؤ بسدتػى فاعمضة الحات مغ خالل درجات األفخاد في السخاوف السخضضة؟-4
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 ٍدف الدزاسة:
التذاؤم وفاعمضة الحات لجى شالب  –اؤلمعخفة العالقة بضغ السخاوف السخضضة والتف    

 الثانػية العامة في السجتسع الدعػدي.
 أٍنية الدزاسة:

تكسغ أىسضة ىحه الجراسة في كػنيا تبحث العالقة بضغ السخاوف السخضضة وعالقتيا     
بالتفاؤل والتذاؤم وفاعمضة الحات لجى فئة كالسخاىقضغ، وبالتالي ستداعج ىحه الجراسة السخبضغ، 

ألخرائضضغ الشفدضغ في مخاعاة ىحه الستغضخات عشج التعامل مع السخاىقضغ في السجتسع وا
 الدعػدي السضسا في مجيشة الخياض.

كسا تشبع أىسضة الجراسة في تػفضخ أداة لقضاس السخاوف السخضضة لجى السخاىقضغ في     
ة والشفدضة السجتسع الدعػدي تداعج الباحثضغ والستخررضغ في مجال الجراسات التخبػي

الستخجاميا في أبحاثيع ودراساتيع ويتػفخ فضيا مػاصفات القضاس الشفدي الجضج وخرائرو 
 الدضكػمتخية والستسثمة في الرجق والثبات.

التذاؤم، وأىسضتيا عمى  –وانصالقًا مسا تقجم حػل شضػع السخاوف السخضضة والتفاؤل     
بو السجتسع الدعػدي مغ عادات وتقالضج  السدتػى الشفدي والرحي لمفخد، وفي ضل ما يتسضد

وما يتعخض لو مغ مؤثخات عرخية تفخض عمى السخاىقضغ أنساط حضاة ججيجة وشسػحات 
مدتقبمضة، يتبضغ األىسضة العمسضة ليحه الجراسة، وما ستػفخه مغ معمػمات لمباحثضغ في مجال 

 تي تجابو السجتسع.عمع الشفذ تداىع في إنارة الصخيق ليع مغ أجل مػاجية التحجيات ال
 مفاٍيه الدزاسة واإلطاز اليظسي:

  Phobiaأواًل: السخاوف السخضية: 
يعتبخ الخػف مغ أكثخ السفاىضع الشفدضة شضػعًا، وقج ال يخمػ أحج مشا مشيا دون أن يعتبخ    

ذلظ مخضًا أو اضصخابًا، والخػف كمسة يدتخجميا الكثضخ مغ األفخاد في حضاتيع الضػمضة، كأن 
 يقػل الفخد: إنشي أخاف مغ الثعابضغ، أو يقػل: إنشي أخاف مغ الصبضب ..... وىكحا 

سػ الفخد ووصػلو إلى سغ السخاىقة، فإن التغضخات في مختمف جػانب الذخرضة ومع ن   
تدتسخ وتتصػر مسا يشجع عشيا ضيػر بعس السخاوف الججيجة التي تقل مع ىحه السخحمة، أو 
قج تدتسخ عشجه بعس السخاوف التي كانت مػجػدة في الصفػلة والسخاىقة في كثضخ مغ 
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غ مذاكمو التي كانت مػجػدة في شفػلتو وفي حضاتو األحضان، فضرارع مخاوفو الشاجسة ع
الضػمضة ويحاول التغمب عمضيا، حضث ال يدتصضع أي إندان أن يعاير مخاوفو، وإنسا يطيخ 
استجابة بجنضة فدضػلػجضة تبجو عمى شكل تغضخ في لػنو، وارتعاد فخائرو، وتربب العخق في 

تطيخ آثارىا مغ خالل أحاديثو وأقػالو، جدسو، كسا قج ييخع إلى اليخب، أو يكتع مخاوفو وال 
وقج يتصػر بو األمخ فضستج بأفكاره وخضالو إلى السدتقبل، ويدتشتج السػاقف السخضفة قبل 

 (.447 – 446: 2998حجوثيا ويشأى بشفدو بعضجًا عشيا حتى ال يػاجييا )أحسج، الدغبي، 
ي مشيا الكثضخ مغ والسخاوف السخضضة ىي إحجى اإلضصخابات العرابضة التي يعان    

األفخاد في شفػلتيع ومخاىقتيع، كسا أنيا عبارة عغ انفعاالت حادة تؤثخ في نسػ شخرضاتيع 
وفي أدائيع وعالقاتيع باآلخخيغ، وقج تكػن سببًا في شل حخكتيع مغ ناحضة إنتاجيع، كسا أنيا 

خى )أمان، محسػد، مغ أشج االنفعاالت تأثضخًا عمى التفكضخ واالنتباه والعسمضات العقمضة األخ
8994 :28.) 

الخػف بأنو:"حالة انفعالضة وفي وجػد خصخ مدعج أو تػقعو   Reberروبخ ويعٍخف     
ويترف الخػف عادة بأنو خبخة ذاتضة مغ اإلثارة الستصخفة أو التيضج، مع الخغبة في الفخار أو 

 .(Reber, 1995: 282) "اليجػم
ائضًا عمى أنيا: الجرجة التي سضحرل عمضيا أفخاد ويعِخف الباحث السخاوف السخضضة إجخ     

 عضشة الجراسة عمى مقضاس السخاوف السخضضة.
 أعخاض السخاوف السخضية:

 أواًل: األعخاض الدمهكية الظاىخية: ومن أىم ىحه األعخاض ما يمي:
 الرخاع الالإرادي شمبًا لإلغاثة.-8
 اتخاذ وضع ىجػمي يحاول فضو الفخد حذج كل شاقاتو لمجفاع ولقيخ حالة الخػف. -2
 التخاجع أو الفخار مغ الداحة.-3
 مز االصابع، أو قزع االضافخ، أو عس الذفة، وشج الذعخ.-4
 البكاء.-5
 المجػء إلى شخز آخخ شمبًا لمشججة أو اإلغاثة.-6
غ اضصخابو، فضبجو وكأنو يديء استخجام االرتباك: فتبجر مغ الخائف ترخفات تشع ع -7

 األشضاء.
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 ثانيًا: األعخاض الفيديهلهجية: وفيسا يمي أىم ىحه األعخاض:
 ارتعاش في الجدع يسكغ أن يؤدي إلى شممو وإعاقتو حتى عغ السذي.-8
 شحػب المػن واصفخار الػجو أو أحسخار فػري فضو.-2
 خة ووقػف شعخ الجدع. القذعخي-4نزػح قصخات مغ العخق عمى الػجو.    -3
 جفاف الفع: حتى يرعب عمى المدان التحخك في داخمو، وبالتالي يعدخ عمضو الشصق.-5
 ضضق التشفذ مسا يؤدي إلى االختشاق وبالتالي يجفع الفخد إلى استشذاق نفذ عسضق.-6
شجة ضخبات القمب حتى ترضخ مدسػعة، وقج تكػن ىحه الذجة في الزخبات سببًا لمػفاة -7

 عس األحضان.في ب
 عجم القجرة عمى التحكع في السثانة وبالتالي قج يحجث إدرار البػل تمقائضًا.-8
 تقمز العزالت مسا يؤدي إلى عجم دوران الجم برػرة متػازنة.-9

 تقمز األوتار الرػتضة مسا يؤدي إلى تغضخ في نبخة الرػت.-89
 اضصخاب الشػم والذعػرباألرق والذعػر بالشعاس.-88

 األعخاض السعخفية: من أىم ىحه األعخاض ما يمي:ثالثًا: 
       العجد عغ التعمع.           -2اضصخاب في إدراك األمػر وفيسيا.     -8
            الخغبة في التجشب.       -4               االعتقاد في الخصخ.     -3
 الذعػر بالعجد.-5

 األعخاض ما يمي:رابعًا: السذاعخ الجاخمية: من أىم ىحه 
الذعػر بالحضاء واالرتباك مغ شجة السػقف، وتتجدج ىحه الرفات عمى ىضئة قمو الكالم، -8

 واالختفاء عغ اآلخخيغ.
 الحضخة والضأس مغ الحضاة الشاجع عغ الذعػر بافتقاد األمغ.-2
 السضل إلى الكحب والخجاع.-4فقجان الخغبة في أداء الػاجبات واألعسال.           -3
االنصػاء والعدلة -6القمق الذجيج عمى الذخز الحي يسكغ أن يجج فضو مأمشا ومالذًا.  -5

 بعضجًا عغ أفخاد السجتسع.
 (. 2998الذعػر بالقمق عجم االرتضاح )بجر، األنراري، -8    فقجان الحشان والعاشفة.  -7

 أىم خرائص السخاوف السخضية:
 ضخرًا أو خصخًا أو أذى. أنيا خػف مغ مشبياٍت ال تدبب في الحقضقة-8
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 أنيا خػف مغ مػضػعات أو أشخاص أو أماكغ أو مػاقف ال تخضف غالبضة البذخ.-2
 ال تتشاسب درجة الخػف مع السشبو الحي أثاره.-3
عمى الخغع مغ أن الفخد يعمع أن ىحه السشبيات ال تسثل خصخًا عمضو فيػ ال يدتصضع -4 

 عمى ىحا الخػف عشج مػاجية ىحه السشبيات. –إراديًا  –الدضصخة 
 تثضخ ىحه السخاوف السخضضة في الفخد عادة استجابة لتجشب فضيخب مغ السشبو السخضف.-5
درجة كبضخة مغ اليمع أو الفدع )أحسج،  يثضخ عجم التسكغ مغ تجشب السشبو السخضف-6

 (. 349 – 8993: 339عبجالخالق، 
 السخاوف الذائعة لجى السخاىقين )طالب الثانهية العامة(:

تتصػر مخاوف السخاىقضغ في مػضػعيا ومطاىخىا تصػرًا يسضدىا عغ مخاوف        
 -األشفال، وأبخز السخاوف التي تكثخ عشج السخاىقضغ ما يمي: 

فتدتسخ السخاوف مغ الحضػانات التي كانت عشج االشفال لجى  ف من الحيهانات:الخه -1
السخاىقضغ، حضث وجج ما يقخب مغ نرف ىحه السخاوف باقضة حتى سغ السخاىقة، وقج تستج 

 إلى سغ الخشج.
فتختبط العجيج مغ مخاوف السخاىقضغ بالسجرسة والجراسة، فالسخاىق السخاوف السجرسية: -2

اق أو الفذل في االختبارات أو مغ عجم تحقق ما يصسح إلضو مغ آمال. كسا يخاف مغ اإلخف
يخاف السخاىق مغ الدخخية التي قج يتعخض إلضيا مغ السجرسة أو الدمالء، كسا يخاف مغ 
السذاركة في الشذاشات السجرسضة مثل إلقاء كمسة أو قرضجة في مشاسبة ما، أو السذاركة في 

جرة عمى بحل الجيج الكافي لسػاصمة الجراسة عمى الػجو مدخحضة، كسا يخاف مغ عجم الق
 السصمػب.

فضخاف السخاىق مغ السخاشخ أو الحػادث التي تدبب لو إعاقة دائسة  السخاوف الرحية:-3
أو مخض أو مػت، باإلضافة إلى ذلظ فإنو يخاف مغ زيادة الػزن الحي يتعخض مع حب 

 قػام رشضق.اإلندان لتشاول الصعام والخغبة في االحتفاظ ب
فقج أكجت الجراسات التي أجخيت عمى السخاوف الستعمقة بسدتقبل السخاىق االسيشي:  -4

شالب السجارس الثانػية وجػد مخاوف تتعمق بالحرػل عمى العسل أو الػضضفة التي يسارسيا 
مدتقباًل، والخػف مغ السذكالت التي ستػاجييع في السدتقبل، ويخاف مغ عجم تحقضق 

 صمعات التي يصسح في تحقضقيا.اآلمال والت
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فالسخاىق يخاف مغ البصالة التي يسكغ أن يتعخض ليا، وما يشجع  السخاوف االقترادية: -5
 عغ ذلظ مغ فقخ، أو انخفاٍض في السدتػى اإلقترادي لألسخة.

: فضخاف السخاىق مغ إيحاء مذاعخ السخاوف السترمة بعالقات السخاىق باآلخخين -6
لشبح مغ قبل اآلخخيغ، وعجم تسكشو مغ احتالل مكانة مخمػقة بضشيع، كسا اآلخخيغ كسا يخاف ا

 يخاف مغ آثار التعرب الحي قج يمحق بو نتضجة النتسائو لجساعة األقمضات.
في بجاية مخاىقتو  -فتطيخ لجى السخاىق  السخاوف الشاجسة عن عالقتو بالجشذ اآلخخ:-7
لظ بدبب التغضخات الجدسضة بعس الذكػك مغ عجم تقبمو مغ الجشذ اآلخخ وذ -

والفدضػلػجضة التي تخافق ىحه السخحمة مغ العسخ، فضذعخ بالحخج والزضق نتضجة عجم تشاسب 
أعزاء جدسو ومعالع وجيو، باإلضافة إلى خػفو مغ التمعثع عشجما يخيج أن يتحجث مع 

 (. 448: 2998الجشذ اآلخخ، وغضخ ذلظ مغ مخاوف )أحسج، الدغبي، 
 :   Pessimism & Optimismالتذاؤم  –ثانيا: التفاؤل 

تدضصخ عمى سمػك بعس األفخاد أحضانا ندعة إلى تػقع الخضخ، وأحضانا أخخى تدضصخ     
عمضيع ندعة إلى تػقع الذخ، وتػصف الشدعة األولي بالتفاؤل ويدسي صاحبيا متذائسا، 

وحالتيع الػججانضة وتشعكذ ىحه  ويتجاول الشاس الكمستضغ، ويعبخون بيسا عغ اعتقاداتيع،
الشدرعة التفاؤلضة أو تمظ التذاؤمضة عمى سمػكضاتيع، وعالقتيع االجتساعضة، وعمى صحتيع 

 (. 52: 2998الشفدضة وربسا صحتيع الجدسضة )أحسج، إسساعضل، 
التذاؤم في عالقتو بسختمف جػانب شخرضة اإلندان الدػية  –وتخجع أىسضة بعج التفاؤل     

أن   Seligman Theory in Attributionػية. فقج أكجت نطخية سضمجسان في العدووالالس
الصخيقة التي نفدخ بػاسصتيا األشضاء أو األحجاث ىي األكثخ تأثضخا عمى سمػكشا الحالي 
والسدتقبمي أكثخ مغ وقػعيا، وقج يكػن ليا مزامضغ سضئة أو جضجة عمي صحتشا الشفدضة 

 (. 95: 8989والجدجية ) دمحم، الحجار، 
 التفاؤل:-8

( التفاؤل بأنو: "نطخة استبذار نحػ السدتقبل تجعل الفخد 8996يعخف أحسج عبجالخالق )    
يتػقع األفزل ويشتطخ حجوث الخضخ، ويخنػ إلى الشجاح ويدتبعج ما عجا ذلظ" )أحسج، عبج 

 (.6: 8996الخالق، 
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استعجاد "تفاؤل بأنو: ال (Scheier & Carver 1983)وعخف كل مغ شايخ وكارفخ     
كامغ داخل الفخد لمتػقع العام لحجوث األشضاء الجضجة واإليجابضة، أي تػقع الشتائج الصضبة 

 (. 8995وااليجابضة لألحجاث السدتقبمضة" )أحسج،عبج الخالق؛ و بجر،األنراري، 
 م.ويتبشى الباحث التعخيف االجخائي لسؤلف األداة السدتخجمة في قضاس التفاؤل والتذاؤ 

 التذاؤم: -2
التذاؤم بأنو: "تػقع سمبي لألحجاث القادمة، يجعل الفخد  8996يعخف أحسج عبج الخالق     

يشتطخ حجوث األسػأ، ويتػقع الذخ والفذل وخضبة األمل ويدتبعج ما عجا ذلظ إلى حج بعضج: 
 (. 6: 8996)أحسج،عبجالخالق، 

التذاؤم بأنو: "استعجاد شخز أو  (Marshel et al 1992)ويعخف مارشل وآخخون     
سسة كامشة داخل الفخد تؤدي إلى التػقع الدمبي لألحجاث السدتقبمضة" )أحسج،إسساعضل، 

2998 :54.) 
التذاؤم( مفاىضع أخخى كالتذاؤم الجفاعي الحي يذضخ  –ويختبط بيحيغ السفيػمضغ )التفاؤل     

الدضئة رغع اعتخافيع بأن أداءىع كان جضجًا إلى ندعة لجي األفخاد إلى تػقع األحجاث السدتقبمضة 
في مػاقف ماضضة مذابية، كسا أن ىؤالء األفخاد دائسًا ما يتخحون مػقف السجافع عغ التذاؤم 

، وعخفة  Winstenالحي قجمو ويشدتغ   untrealistic Optimismوالتفاؤل غضخ الػاقعي
"شعػر الفخد بقجراتو عمى التفاؤل إزاء األحجاث  :بأنو Brown and Taylor تايمػر وبخاون 

دون مبخرات مشصقضة أو وقائع أو مطاىخ تؤدي إلى ىحا الذعػر، مسا قج يتدبب أحضانا في 
حجوث الشتائج غضخ الستػقعة وبالتالي يربح الفخد في قسة اإلحباط مسا قج يعخضو لمسخاشخ 

 (. 23 – 87:  8998واإلصابة باالضصخابات )بجر،األنراري، 
مفيػم التفدضخ التفاؤلي وأسمػب التفدضخ التذاؤمي الحي يخي Seligman وقجم سمضجسان     

بأنو يؤدي إلى الػقػع في العجد واالكتئاب عشجما يػاجو الفخد أحجاثًا ال يدتصضع التحكع فضيا 
غ فضزخع الحاالت الشفدضة، ونججه أشار في كتابو: "التفاؤل الستعمع" إلى أن التفاؤل يسك

تعمسو، ألنشا كبذخ لدشا متفائمضغ أو متذائسضغ بالفصخة، وأن الستفائل لغ تيدمو اإلعاقات 
 (Seligmen, 1991). واالحباشات أو تفت مغ عديستو بعكذ الستذائع 

   :Self – Efficacyثالثًا: فاعمية الحات  
 أبعاد فاعمية الحات:
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العسػمضة عبخ األنذصة والبضئات، ويذضخ حجد بانجورا مدتػيات أبعاد فاعمضة الحاتضة في     
مدتػى الفاعمضة الحاتضة إلى اعتسادىا عمى صعػبة السيسة الخاصة، وذلظ كتيجي الكمسات 
لديادة الرعػبة والعسػمضة السترمة بقابمضة التحػيل أو الشقل لسعتقجات كفاءة الحات عبخ 

كفاءة أو الفاعمضة السجركة األنذصة مثل: االنتقال مغ الجبخ إلى اإلحراء، وتقاس قػة ال
 . (Bandura, 1997: 36 – 37) بسقجار إنجاز الفخد السيسة السعصاة

ويؤكج بانجورا عمى أن اعتقادات الشاس في قجراتيع ليا تأثضخ عسضق في ىحه القجرات،     
فالقجرة أو الكفاءة لضدت خاصضة ثابتة بل ىشاك تشػعًا ىائاًل في كضفضة استخجام ىحه القجرة، 
فسغ لجييع أحداس بالكفاءة الحاتضة يسكشيع الشيػض مغ عثختيع، وذلظ ألنيع يتعاممػن مع 
أمػر الجنضا بسفيػم معالجة ىحه األمػر أكثخ مغ إحداسيع بالقمق مسا يتػقعػنو مغ أخصاء قج 

 (. 333: 2999تحجث )دانضل جػلسان، 
 دزاسات السابكة:

 وقج تم ترشيفيا في ثالثة محاور:     
 دراسات تشاولت عالقة السخاوف السخضية بستغيخات أخخى: أوال:

( والتى ىجفت إلى معخفة السخاوف السجرسضة 2986دراسة عباس، بمقػمضجى وآخخون )
الذائعة لجى تالمضح السخحمة االبتجائضة، وقج أتبعت الجراسة السشيج الػصفى، وقج تع تصبضق 

السجارس االبتجائضة بػالية أدرار، وقج تع  ( تمسضح وتمسضحة مغ259الجراسة عمى عضشة قػاميا )
أستخجام استسارة السخاوف السجرسضة، وقج تػصمت الجراسة إلى وجػد فخوق دالة إحرائضًا 
عمى مقضاس السخاوف السخضضة تعدى لستغضخ الدشػات الجراسضة، وبضشسا ال يػجج فخوق بضغ 

 البشضغ والبشات فى السخاف السخضضة.
( وىجفت ىحه الجراسة إلى التحقق مغ فاعمضة 2985خيع سعضج)دراسة السجىػن عبج الك

البخنامج اإلرشادي التجريبي الجساعي لمحج مغ بعس السخاوف السخضضة وتحدضغ مدتػى 
تقجيخ الحات لجى عضشة مغ شالب كمضة التخبضة بجامعة فمدصضغ بغدة مغ أجل تعجيل 

الحج مشيا وشخق التغمب عمضيا سمػكضاتيع والتعخف إلى أسباب السخاوف السخضضة وأسالضب 
ومداعجتيع عمى مػاجية مذكالتيع وإيجاد الحمػل السشاسبة ليع وتحدضغ مدتػى تقجيخ الحات 
والرحة الشفدضة لجييع.وقج أتبعت الجراسة االسشيج التجخيبي، وقج شبفت الجراسة عمى عضشة 
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ضة، وقج تػصمت ( شالبًا وشالبة، وأستخجمت الجراسة مقضاس السخاوف السخض28قػاميا )
الشتائج إلى أن شالب وشالبات كمضة التخبضة بجامعة فمدصضغ كان لجييع ارتفاع ندبي في 
السخاوف السخضضة وتجّن في تقجيخ الحات وبعج تصبضق البخنامج اإلرشادي الجامعي وإخزاع 
الصالب والصالبات إلى جمدات البخنامج اإلرشادي اتزح لجييع تحدغ ممحػظ في تجني 

السخاوف السخضضة وارتفاع مدتػى تقجيخ الحات لجى أفخاد السجسػعة التجخيبضة في مدتػى 
 القضاس البعجي .

( ىجف ىحه الجراسة اكتذاف ىل تػجج عالقة بضغ إساءة 2113دراسة عبج السجيج، فايدة )
السعاممة الػالجية مغ قبل )األب، األم( وبضغ السخاوف السخضضة لجى األبشاء ومعخفة ىل تػجج 

وق دالة بضغ األبشاء )ذكػر، إناث( في إدراكيع إلساءة السعاممة الػالجية والسخاوف فخ 
السخضضة، ومعخفة ىل تػجج فخوق دالة في إساءة السعاممة الػالجية والسخاوف السخضضة تبًعا 

( 899الختالف السدتػيات الثقافضة واالجتساعضة لمػالجيغ وشبقت الجراسة عمى عضشة قػاميا )
ة مغ شالب مخحمة الثانػية العامة مغ بعس مجارس محافطة القاىخة تتخاوح شالب وشالب

عام ،وتع  أستخجام مقضاس أراء األبشاء في السعاممة الػالجية،  88إلى  85أعسارىع بضغ 
ومقضاس السخاوف السخضضة ، واستسارة السدتػى االجتساعي والثقافي، وقج تػصمت الشتائج 

األم( وبضغ  -ضغ إساءة السعاممة الػالجية مغ قبل )األبإلى وجػد ارتباط دال إحرائي ب
السخاوف السخضضة الذائعة لجى األبشاء، وال تػجج فخوق دالة إحرائضا بضغ الحكػر واإلناث 

األم(، كسا تػصمت إلى وعجم  -في درجة إدراكيع إلساءة السعاممة الػالجية مغ قبل) األب 
اث في درجة إدراكيع لمسخاوف السخضضة، كحلظ وجػد فخوق دالة إحرائضا بضغ الحكػر واإلن

ال تػجج فخوق دالة إحرائضا؛ بضغ السدتػى الثقافي الستػسط والسشخفس لمػالجيغ في إساءة 
األم(، وعجم وجػد فخوق دالة إحرائضا بضغ  -السعاممة الػالجية كسا يجركيا األبشاء قبل )األب

 ػالجيغ والسخاوف السخضضة لجى االبشاء. السدتػى الثقافي واالجتساعي الستػسط والسشخفس لم
(ىدددجفت الجراسدددة الحالضدددة إلدددى استقرددداء فاعمضدددة 2986) دراسةةةة عبةةةجالفتال، مشةةةال ثا ةةةت

بخنامج إرشادي معخفي سمػكي في خفس مدتػى الخىاب االجتساعي لجى عضشة مغ الصالبات 
السعاقددات برددخًيا، ولتحضددق ىددحا اليددجف اتبعددت الباحثددة السددشيج التجخيبددي ، ، وقامددت بتصبضددق 

عمددى مجسددػعتضغ األولددى ضددابصة  ( شالبددة تددع تػزيعيددا82أدوات الجراسددة عمددى عضشددة قػاميددا )
( شالبدددددات وتدددددع اسدددددتخجم مقضددددداس الخىددددداب 6( شالبدددددات والثانضدددددة تجخيبضدددددة قػاميدددددا )6قػاميدددددا )
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( 2983االجتساعي ومقضاس السدتػى االجتساعي واالقتردادي/ إعدجاد عبدج العديدد الذدخز )
حرائضة وجػد فخوق ذات داللة إ: كسا قامت ببشاء بخنامج إرشادي، أسفخت الجراسة عغ اآلتي

بددضغ متػسددصي رتددب درجددات أفددخاد السجسددػعتضغ التجخيبضددة والزددابصة فددي القضدداس البعددجي عمددى 
مقضددداس الخىددداب االجتسددداعي فدددي إتجددداه أفدددخاد السجسػعدددة التجخيبضدددة، ووجدددػد فدددخوق ذات داللدددة 
إحرائضة بضغ متػسصي رتب درجات أفخاد السجسػعة التجخيبضة قبل وبعج تصبضق البخنامج عمى 

اب االجتسدداعي فددي إتجدداه القضدداس البعددجي، وكددحلظ عددجم وجددػد فددخوق ذات داللددة مقضدداس الخىدد
إحرائضة بضغ متػسصي رتب درجات أفدخاد السجسػعدة التجخيبضدة فدي القضاسدضغ البعدجي والتتبعدي 

 عمى مقضاس الخىاب االجتساعي مسا يجل عمى تحقق الفخض الثالث.
تعخف عمى مخاوف األشفال ( والتي ىجفت إلى ال8989)دراسة العيدهي وعبجالمطيف 

( تمسضحًا وتمسضحة، وقج شبق 299السخضضة وعالقتيا بحالة القمق وسستو، شسمت الجراسة )
 –عمضيع اختبار السخاوف لألشفال إعجاد دمحم عبج الطاىخ الصضب واختبار القمق )الحالة 

الشتائج أنو  الدسة( لألشفال مغ إعجاد سبضمبخجخ وتخجسة عبج الخقضب أحسج إبخاىضع. اتزح مغ
ال تػجج فخق دالة بضغ الحكػر واإلناث في حالة القمق، بضشسا تػجج فخوق في سسة القمق 
والسخاوف، مسا يذضخ إلى أن اإلناث أكثخ خػفًا وقمقًا. كسا أتزح أنو ال تػجج فخوق دالة 
فضسا يتعمق بحالة القمق، وىشاك فخوق بالشدبة لمسخاوف وسسة القمق، كسا اتزح أن ىشاك 
عالقة ارتباشضة مػجبة بضغ السخاوف السخضضة وحالة القمق وسستو لجى األشفال، حضث كانت 
معامالت االرتباط لجى العضشة الكمضة بضغ سسة القمق وحالة القمق، وبضغ السخاوف وحالة 

 (.9.98القمق، وبضغ السخاوف وسسة القمق، وجسضع ىحه االرتباشات جػىخية عشج مدتػى )
( التي ىجفت إلى التعخف عمى الخػف السخضي مغ 8999عبجالمصضف )دراسة عػض، و     

( مغ أشفال السجارس االبتجائضة، واستخجم 229السجرسة لجى األشفال عمى عضشة قػاميا )
الباحثان مقضاس الخػف السخضي مغ السجرسة، وكذفت نتائج الجراسة عغ عجم جػد فخوق 

 لسخضي مغ الجراسة.جػىخية بضغ الجشدضغ في متغضخات مقضاس الخػف ا
( التي ىجفت إلى معخفة السخاوف الذائعة لجى الصالب الدعػديضغ 8998) دراسة حافظ    

( 855( مغ الحكػر )287( مغ اإلناث )273عمى عضشة مغ شالب جامعة صشعاء شسمت )
واستخجم الباحث القائسة العخبضة لمسخاوف )الرػرة الدعػدية( إعجاد الباحث، وانتيت الشتائج 
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لى أن اإلناث أكثخ خػفًا مغ الحكػر بجرجة دالة، كسا كذفت صػرة السخاوف بضشيسا عغ إ
 مخاوف مذتخكة ومخاوف ذكخية وأخخى أنثػية.

 ثانيا: دراسات تشاولت عالقة التفاؤل والتذاؤم بستغيخات أخخى:
( والتي ىجفت إلى دراسة التفاؤل والتذاؤم لجى األشفال، وشسمت 8999) دراسة حدن     

( تمسضحًا مغ تالمضح الرفضغ الخامذ والدادس االبتجائي. وقج استخجم مقضاس 389العضشة )
التفاؤل التذاؤم مغ إعجاد الباحث، مقضاس التدسضة السجبة، ومقضاس الذعبضة بضغ األقخان. 

 2.95%( متذائسػن و ) 4.37%( مغ التالمضح متفائمػن في حضغ أن ) 93,57وتبضغ أن )
ع تػجج فخوق دالة بضغ األشفال الحيغ يفتقخون إلى الذعبضة واألشفال الحيغ %( ال مبالػن، ول

 يتستعػن بالذعبضة في نطختيع إلى السدتقبل، فمكل مشيسا نطخة تفاؤلضة.
( التي ىجفت إلى التعخف عمى القضسة التشبؤية لبعس الحاالت 8996) دراسة شقيخ    

لتفاؤل والتذاؤم وقمق السػت عمى عضشة مغ اإلكمضشضكضة السخشمفة مغ الصسأنضشة الشفدضة وا
شالب الصب جامعة ششصا، استخجمت مقضاس التعرب، ومقضاس االضصخابات 
الدضكػسػماتضة، ومقضاس االكتئاب، ومقضاس الصسأنضشة الشفدضة، ومقضاس التفاؤل والتذاؤم، 

مجسػعات ومقضاس قمق السػت، وأسفخت الشتائج عغ ارتفاع معجلي التذاؤم وقمق السػت لجى 
التعرب، والدضكػسػماتضضغ، والسكتئبضغ مقارنة باألصحاء، في مقابل انخفاض معجل التفاؤل 

 والصسأنضشة الشفدضة لجييع.
( التي ىجفت إلى دراسة التفاؤل وصحة الجدع، وشسمت 8997) دراسة عبجالخالق    

( سشة، 89.8شالبة( بستػسط عسخي ) 834شالبًا، و 83( شالبًا وشالبة مشيع )847)
(، ومقضاس تقجيخ 8996واستخجمت القائسة العخبضة لمتفاؤل والتذاؤم إعجاد عبجالخالق )

د الباحث. أضيخت نتائج التحمضل الرحة العامة، وقائسة األعخاض والذكاوى الجدسضة إعجا
العاممي التي أديخت بصخيقة ىضتمشج: السكػنات االساسضة، وتع استخخاج عامل واحج ثع تدسضتو 

( والرحة في 9.79عامل الرحة والتفاؤل، وعامل ثشائي القصب يجسع بضغ الرحة العامة )
  عخاض الجدسضة( األ9.78 -( في مقابل التذاؤم )9.65( التفاؤل )9.72العام األخضخ )

(- 9.77.) 
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 ثانيا: دراسات تشاولت عالقة التفاؤل والتذاؤم بستغيخات أخخى:
( وىجفت الجراسة الكذف عغ تأثضخ التفاؤل عمى Kimhiet all.2013دراسة كيسيى )

لخػف واألمل لجى شالب الجامعة، وقج أتبعت الجراسة السشيج التجخيبي وأجخيت الجراسة ا
( شالبة، وتع 74( شالب، و)33( شالب وشالبة، مقدسة إلى )897عمى عضشة قػاميا )

تقدضسيع لسجسػعة تجخيبضة وأخى ضابصة، وتع أستخجام مقضاس التفاؤل ومقضاس الخػف 
التخمز مغ سة إلى وجػد تأثضخ دال إحرائضًا لمتفاؤل عمى ومقضاس األمل، وقج تػصمت الجرا

 الخػف والتعامل باألمل.
(. وقج ىجفت الجراسة إلى البحث فى العالقة 2989دراسة عبج الكخيع، ايسان والجورى، ريا )

بضغ التفاؤل والتػجو نحػ الحضاة لجى عضشة مغ شالبات كمضة التخبضة لمبشات/ جامعة بغجاد 
لى والخابعة، وقج أتبعت الجراسة السشيج الػصفصػشبقت الجراسة عمى عضشة لمسخحمتضغ األو 

( شالبة مغ 866( شالبة مغ السخحمة األولى و )853( شالبة، مقدسة إلى )389قػاميا )
السخحمة الخابعة، وقج تع أستخجام مقضاس التفاؤل، ومقضاس التػجو نحػ الحضاة، وقج تػصمت 

ضة دالة بضغ التفاؤل والتػجو نحػ الحضاة، كسا تبضغ عجم وجػد الشتائج إلى وجػد عالقة ارتباش
فخوق فى التفاؤل بضغ  شالبات السخحمة األولى والسخحمة الخابعة، بضشسا تػجج فخوق فى التػجو 

 نحػ الحضاة لرالح شالبات السخحمة الخابعة. 
الدائج  ( والتى ىجفت إلى الكذف عغ أنساط التفكضخ2118دراسة نرخهللا، نهال خالج )

وعالقتيا بدضكػلػجضة التفاؤل والتذاؤم لجى شمبة مخحمة االثانػية العامة فى محافطة جشضغ، 
كسا ىجفت الجراسة إلى التعخف إلى الفخوق فى أنساط التفكضخ وعالقتيا بدضكػلػجضة التفاؤل 

ى والتذاؤم لجى شمبة الثانػية العامة، وقج أتبعت الجراسة السشيج الػصفى، وقج شبقت عم
( شالبًا وشالبة، وتع أستخجام مقضاس )ىاريدػن وبخامدػن( ألنساط 288عضشة قػاميا )

التفكضخ، ومقضاس )سضجسا( لمتفاؤل والتذاؤم، وقج تػصمت الشتائج إلى أن أنساط التفكضخ التى 
يدتخجميا شمبة مخحمة الثانػية العامة فى محافطة جشضغ ىى، نسط التفكضخ التخكضبي، والتفكضخ 

لى، والتفكضخ التحمضمي، والتفكضخ الػاقعى عمى التػالى، كسا تػصمت الجراسة إلى وجػد السثا
 فخوق ذات داللة إحرائضة بضغ أنساط التفكضخ التى يدتخجميا الصالب .

كحلظ تبضغ عجم وجػد عالقة ارتباشضة بضغ أنساط التفكضخ الدائج وسضكػلػجضة التفاؤل والتذاؤم 
د فخوق ذات داللة إحرائضة فى أنساط التفكضخ تعدى لستغضخات لجى العضشة، وكحلظ عجم وجػ 
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الجشذ، ومكان الدكغ، متغضخ فخع التخرز، وتػصمت الشتائج أيزًا إلى وجػد فخوق ذات 
داللة إحرائضة فى متػسط استجابات الصمبة عمى مقضاس التفاؤل والتذاؤم، تعدى لستغضخ 

 ومتغضخ فخع التخرز.الجشذ، بضسا ال تػجج فخوق تعدى لستغضخ الدكغ، 
التي ىجفت إلى التعخف عمى القضسة التشبؤية لبعس الحاالت  (1996دراسة شقيخ )    

اإلكمضشضكضة السخشمفة مغ الصسأنضشة الشفدضة والتفاؤل والتذاؤم وقمق السػت عمى عضشة مغ 
شالب الصب جامعة ششصا، استخجمت مقضاس التعرب، ومقضاس االضصخابات 

مقضاس االكتئاب، ومقضاس الصسأنضشة الشفدضة، ومقضاس التفاؤل والتذاؤم، الدضكػسػماتضة، و 
ومقضاس قمق السػت، وأسفخت الشتائج عغ ارتفاع معجلي التذاؤم وقمق السػت لجى مجسػعات 
التعرب، والدضكػسػماتضضغ، والسكتئبضغ مقارنة باألصحاء، في مقابل انخفاض معجل التفاؤل 

 والصسأنضشة الشفدضة لجييع.
( التي ىجفت إلى دراسة التفاؤل وصحة الجدع، وشسمت 8997) دراسة عبجالخالق    
( سشة، 89.8شالبة( بستػسط عسخي ) 834شالبًا، و 83( شالبًا وشالبة مشيع )847)

(، ومقضاس تقجيخ 8996واستخجمت القائسة العخبضة لمتفاؤل والتذاؤم إعجاد عبجالخالق )
ذكاوى الجدسضة إعجاد الباحث. أضيخت نتائج التحمضل الرحة العامة، وقائسة األعخاض وال

العاممي التي أديخت بصخيقة ىضتمشج: السكػنات االساسضة، وتع استخخاج عامل واحج ثع تدسضتو 
( والرحة في 9.79عامل الرحة والتفاؤل، وعامل ثشائي القصب يجسع بضغ الرحة العامة )

  ( األعخاض الجدسضة9.78 -لتذاؤم )( في مقابل ا9.65( التفاؤل )9.72العام األخضخ )
(- 9.77 .) 

 ثالثا: دراسات تشاولت عالقة فاعمية الحات بستغيخات أخخى:
ىجفت الجراسة إلى التعخف عمى شبضعة العالقة بضغ ( 2118دراسة رسسية فالل العتيبي )

عخف فاعمضة الحات اإلبجاعضة والسخونة السعخفضة لجى شالبات السخحمة الجامعضة، وكحلظ الت
عمى العالقة بضغ فاعمضة الحات اإلبجاعضة والتحرضل األكاديسي، كسا ىجفت إلى التعخف عمى 
العالقة بضغ ميارات ما وراء الحاكخة  والسخونة السعخفضة، كحلظ التعخف عمى العالقة بضغ 
ميارات ما وراء الحاكخة والتحرضل األكاديسي، كحلظ التعخف عمى القجرة التشبؤية لفاعمضة 

ات اإلبجاعضة وميارات ما وراء الحاكخة بالسخونة السعخفضة، كسا ىجفت إلى التعخف عمى الح
القجرة التشبؤية لفاعمضة الحات اإلبجاعضة وميارات ما وراء الحاكخة بالتحرضل األكاديسي لجى 
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( شالبة مغ شالبات كمضة التخبضة 384شالبات السخحمة الجامعضة، وتكػنت عضشة الجراسة مغ )
( سشة، وتع استخجام السشيج 23-88األمضخة نػره، والالتي تتخاوح أعسارىغ ما بضغ ) بجامعة

الػصفي االرتباشي، كسا تع استخجام مقضاس فاعمضة الحات، ومقضاس ما وراء الحاكخة والحي 
( والحي تخجسو إلى العخبضة أبػ غدال Troyer & Rich,2002شػره تخويخ وريتر)

( في دراستو، كسا Fee,2015سعخفضة والتي استخجميا فضي )(، واستبانة السخونة ال2997)
تع استخجام السعجل التخاكسي لمصالبات في السخحمة الجامعضة كسؤشخ لسدتػى التحرضل 
األكاديسي. وقج أضيخت نتائج الجراسة إلى أنو تػجج عالقة ارتباشضة مػجبة دالة إحرائضًا بضغ 

لجى شالبات السخحمة الجامعضة، كسا أضيخت الشتائج  فاعمضة الحات اإلبجاعضة والسخونة السعخفضة
أيزًا إلى وجػد عالقة ارتباشضة مػجبة دالة إحرائضًا بضغ فاعمضة الحات اإلبجاعضة والتحرضل 
األكاديسي، ووجػد عالقة ارتباشضة مػجبة بضغ ميارات ما وراء الحاكخة والسخونة السعخفضة، 

ارات ما وراء الحاكخة والتحرضل األكاديسي، كسا ووجػد عالقة مػجبة دالة إحرائضًا بضغ مي
أضيخت الشتائج أيزًا أنو يسكغ التشبؤ بالسخونة السعخفضة مغ خالل درجات شالبات السخحمة 
الجامعضة في فاعمضة الحات اإلبجاعضة وميارات ما وراء الحاكخة، كسا بّضشت الشتائج إلى أنو يسكغ 

ات شالبات السخحمة الجامعضة في فاعمضة الحات التشبؤ بالتحرضل األكاديسي مغ خالل درج
 اإلبجاعضة  وميارات ما وراء الحاكخة .

والتى ىجفت إلى الكذف عغ العالقة بضغ الحكاء  (2115دراسة عبج الفتال إ ي مهلهد )
الػججانى وفاعمضة الحات لجى عضشة مغ شمبة الدشة الثانضة ثانػى بسجيشة ورقمة، وقج أتبعت 

( مغ شالب وشالبة ، وقج تع 399الجراسة السشيج الػصفى، وتع التصبضق عمى عضشة قػاميا )
جانى وقج تػصمت الجراسة إلى أن مدتػى أستخجام مقضاس فاعمضة الحات ، ومقضاس الحكاء الػج

لحات لجى الصالب كان متػسصًا ، كسا أنو تػجج عالقة أرتباشضة مػجبة ذات داللة فاعمضة ا
إحرائضة بضغ كل مغ أبعاد الحكاء الػججانى وفاعمضة الحات، وبضغ الجرجة الكمضة لسقضاس 

أنو ال تػجج فخوق ذات داللة الحكاء الػججانى وفاعمضة الحات لجى أفخاد العضشة، كسا تبضغ 
 ى الصالب أفخاد العضشة.\إحرائضة فى فاعمضة الحات تعدي إلى الجشذ والتخرز األكاديسصمج

والتى ىجفت إلى البحث فى العالقة بضغ درجات  (2116دراسة ىانم سالم و رانيا عطية )
تأثضخ لمشػع  عادات العقل زكل مغ أتخاذ القخار ودرجات فاعمضة الحات، والتعخف عمى وجػد

ومدتػى التحرضل والتفاعل الثشائي بضشيع عمى كل مغ درجات عادات العقل ومدتػى اتخاذ 
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القخار ومدتػى فاعمضة الحات، وقج تع تصبضق السشيج الػصفى، وشبقت الجراسة عمى عضغ 
( مغ الصالب 899( مغ الصالب العاديضغ، و)829( شالبًا وشالبة، )238قػاميا )

ومقضاس فاعمضة تع استخجام مقضاس عادات العقل، ومقضاس اتخاذ القخار، الستفػقضغ، وقج 
الحات، وقج تػصمت الجراسة إلى أنو تػجج فخوق دالة إحرائضا بضغ متػسصى درجات الحكػر 
واإلناث في االستعجاد الجائع لمتعمع وروح السخاشخة لرالح الحكػر في حضغ ال تػجج فخوق 

ت العقل، كسا تػجج فخوق دالة إحرائضا بضغ متػسصى درجات بضشيسا في الجرجة الكمضة لعادا
الحكػر واإلناث في اتخاذ القخار لرالح اإلناث. وتػجج فخوق دالة إحرائضا بضغ متػسصى 
درجات الحكػر واإلناث في الثقة بالحات والجرجة الكمضة لفاعمضة الحات لرالح الحكػر، 

سصى درجات الصالب الستفػقضغ والعاديضغ باإلضافة إلى تػجج فخوق دالة إحرائضا بضغ متػ 
فى عادات العقل لرالح الستفػقضغ. فى حضغ أنو ال تػجج فخوق دالة إحرائضا بضغ متػسصى 
درجات الصالب الستفػقضغ والعاديضغ في اتخاذ القخار. ولكشو تػجج فخوق دالة إحرائضا بضغ 

لرالح الستفػقضغ. كسا أنو متػسصى درجات الصالب الستفػقضغ والعاديضغ في فاعمضة الحات 
تػجج عالقة مػجبة بضغ عادات العقل وكل مغ اتخاذ القخار وفاعمضة الحات لجى الصالب 

  الستفػقضغ والعاديضغ.
( وىجفت الجراسة إلى البحث فى الرخاع بضغ الجشدضغ ودور Krista,2012)كخستا  دراسة

شالب وشالبات كمضة والخػف مغ الفذل فى العسل السيشى اليشجسي لجى فاعمضة الحات 
وقج تع استخجام مقضاس الرخاع بضغ وقج تع أتبعت الجراسة السشيج الػصفى،  اليشجسة،

الجشدضغ، واستبانة تقضع أداء الفذل، وقج تػصمت الشتائج إلى تدجضل االناث لجرجة أعمى مغ 
غ فى مجال العسل اليشجسي، كسا تػصمت الجراسة إلى الخػف عغ الحكػر خػفًا عمى مدتقبمي

 أن الحكػر أعمى فى مدتػى الكفاءة الحاتضة فضسا يتعمق بسيارات وقجرات العسل.
ىجفت الجراسة إلى الكذف عغ العالقة بضغ فاعمضة  (Melanie,2012) ميالنى دراسة

( 248وقج أجخيت الجراسة عمى عضشة قػاميا )الحات والخػف مغ مسارسة الشذاط الخياضى، 
مغ الصالب الجامعضضغ، وقج تع استخجام مقضاس فاعمضة الحات ومقضاس الخػف مغ الفذل، 

مسارسة و وقج تػصمت الجراسة إلى وجػد عالقة مػجبة ذات داللة إحرائضة بضغ فاعمضة الحات 
 الشذاط البجنى. 
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ضة الحاتضة وسسات الذخرضة لجى شالب لتػقعات الفاعم( 1991دراسة الفخماوي )    
( شالبًا وشالبة بالفخقة الثالثة شعبة المغة العخبضة بكمضة التخبضة 826لمجامعة، شسمت الجراسة )

سشة وثسانضة أشيخ(،  28سشة وتدعة شيػر إلى  89بذبضغ الكػم، تتخاوح أعسارىع بضغ )
، واختبار كالضفػرنضا لمذخرضة واستخجم تكشضظ خاص لتقجيخ الفاعمضة الحاتضة إعجاد الباحث

إعجاد جػرج تخجسة عصضة ىشا ودمحم سامي ىشا، وأضيخت الشتائج أن مجسػعة الفاعمضة الحاتضة 
العادية أعمى مغ مشخفزي التػقع في كل مغ الدضصخة، والقجرة عمى الػصػل إلى مكانة 

وتحسل السدئػلضة، عالضة، والخزػع االجتساعي، وتقبل الحات والذعػر باالرتضاح والدعادة، 
والتصبضع االجتساعي، والدضصخة عمى الحات، والتدامح، واالنصباع الجضج، والسذاركة، 
والتحرضل عغ شخيق السدايخة، والتحرضل عغ شخيق االستقالل، والكفاية العقمضة، والعقمضة 

عادية ( كسا كانت مجسػعة الفاعمضة الحاتضة ال9.98الدضكػلػجضة، والسخونة وجسضعيا بجاللة )
أعمي مغ مفخشي التػقع في كل مغ الدضصخة، القجرة عمى الػصػل إلى مكانة عالضة، 
والخزػع االجتساعي، وتقبل الحات والذعػر باالرتضاح والدعادة، وتحسل السدؤولضة، والتصبضع 
االجتساعي والدضصخة عمى الحات والتدامح واالنصباع الجضج، والسذاركة والتحرضل عغ شخيق 

والتحرضل عغ شخيق االستقالل والكفاية العقمضة، والعقمضة الدضكػلػجضة، والسخونة  السدايخة،
 (. 9.98وجسضعيا بجاللة )

لفاعمضة الحات وعالقتيا بكل مغ مدتػى الصسػح ودافعضة  (1993دراسة عجهة )    
معة ( شالبًا بالفخقة الخابعة شعبة الخياضضات بكمضة التخبضة جا97اإلنجاز، وشسمت الجراسة )

السشػفضة، واستخجم مقضاس فاعمضة الحات إعجاد الباحث، واستبضان مدتػى الصسػح إعجاد كامضمضا 
( وأضيخت 8987( واختبار دافعضة اإلنجاز إعجاد فاروق عبج الفتاح )8975عبج الفتاح )

(، 9.98بجاللة  9.64الشتائج وجػد عالقة مػجبة بضغ فاعمضة الحات ومدتػى الصسػح )ر= 
 (. 9.98بجاللة  9.39عالقة مػجبة أيزًا بضغ فاعمضة الحات ودافعضة اإلنجاز )ر=  كسا تػجج

( لمفاعمضة الحاتضة وعالقتيا بزغػط الحضاة لجى الذباب الجامعي، 1993دراسة صالح )    
( مغ شمبة وشالبات الفخقة الخابعة بكمضة اآلداب جامعة الدقازيق مشيع 394وشسمت الجراسة )

( سشة، واستخجم مقضاس فاعمضة 23 -28أنثى( تخاوحت أعسارىع بضغ ) 99ذكخًا،  884)
الحات إعجاد الباحثة، ومقضاس ضغػط الحضاة إعجاد ىذام إبخاىضع عبجهللا، واستسارة السدتػى 
االجتساعي االقترادي إعجاد محسػد عبج الحمضع مشدي. وأضيخت الشتائج وجػد ارتباط دال 
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الرحضة، والزغػط االنفعالضة، وضغػط العسل بضغ فعالضة الحات وكل مغ الزغػط 
)وضغػط الدواج والعالقة بالجشذ اآلخخ، والسجسػع الكمي لمزغػط وجسضعيا بجاللة 

(، كسا ضيخ أن الحكػر أعمى مغ اإلناث في الزغػط الجراسضة والزغػط السالضة 9.98)
لدواج (، وضغػط ا9.95بجاللة  4.64( وضغػط العسل )ف = 9.98بجاللة  88.87)ف= 

(، كسا كان مشخفزػ فاعمضة الحات أعمى 9.95بجاللة  4.39والعالقة بالجشذ اآلخخ )ف = 
( 9.95بجاللة  4.57مغ مختفعي فاعمضة الحات في كل مغ الزغػط االنفعالضة )ف = 

(، كسا ضيخ وجػد 9.95بجاللة  4.43وضغػط الدواج والعالقة بالجشذ اآلخخ )ف = 
بجاللة  3.97لضة الحات عمى الزغػط الرحضة )ف = تفاعل بضغ الجشذ ومدتػى فعا

9.95 .) 
فت لجراسة فعالضة الحات وعالقتيا باحجاث الحضاة الزاغطة ( ىج1995دراسة دسهقي )    

( شالبة بالفخقة الثانضة 69وبعس االضصخابات الشفدضة لجي السخاىقات وشسمت الجراسة )
( عامًا، واستخجم 88، 86حت أعسارىع بضغ )والثالثة بالقدع األدبي بالسخحمة الثانػية تخاو 

( تخجسة الباحثة، 8984مقضاس الفاعمضة العامة لمحات إعجاد روبخت تضتػن وأيفخت ورثشجتػن )
ومقضاس أحجاث الحضاة الزاغصة إعجاد الباحثة، وقائسة القمق الحالة والدسة لدبضمبخجخ تخجسة 

غخيب عبج الفتاح. وأضيخت الشتائج أن  أحسج دمحم عبج الخالق، ومقضاس بضظ لالكتئاب إعجاد
مشخفزي الفعالضة الحاتضة أعمى مغ مختفعي الفاعمضة الحاتضة في إحداسيع بزغػط الحضاة )ت 

( وكمضيسا 9.37(، واالكتئاب )ت = 9,99( وكحلظ القمق )ت 9.98بجاللة  33.88= 
أحجاث الحضاة (، كسا أن مختفعي أحجاث الحضاة الزاغصة أعمى مغ مشخفزي 9.98بجاللة )

( وكمضيسا بجاللة 7.22(، واالكتئاب )ت = 6.79الزاغصة في كل مغ القمق )ت= 
(9.98.) 

 التعميق عمى الجراسات الدابقة:
اىتست غالبضة الجراسات بالكذف عغ وجػد فخوق جػىخية بضغ الجشدضغ في السخاوف  -

 التذاؤم. –وكحلظ في التفاؤل 
ػد عالقة إيجابضة بضغ السخاوف السخضضة أوضحت نتائج الجراسات الدابقة وج -

 واالضصخابات الشفدضة مثل: القمق. 
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أكجت نتائج الجراسات الدابقة عمى العالقة االيجابضة بضغ التفاؤل وفاعمضة الحات كسفاىضع  -
لعمع الشفذ اإليجابي مثل: الصسأنضشة الشفدضة، والسػاجية الفعالة، ومدتػى الصسػح، والجافعضة 

تحكع، والعالقة الدالبة مع القمق، واالكتئاب، واإلحداس بزغػط الحضاة، لإلنجاز، وال
 والضأس، واالنتحار. 

كحلظ أكجت نتائج الجراسات الدابقة عمى العالقة اإليجابضة بضغ التذاؤم وكل مغ: قمق  -
 السػت، واالكتئاب، والذخرضة الفرامضة، والذعػر بالػحجة الشفدضة.

الجراسات لمتعخف إلى شبضعة العالقة بضغ السخاوف السخضضة كأحج لع تتعخض أي مغ ىحه  -
وفاعمضة الحات كجػانب ايجابضة لمذخرضة  –التذاؤم  –الجػانب السخضضة وكل مغ التفاؤل 

 وىػ ما ستتشاولو الجراسة الحالضة.
 فسوض الدزاسة:

يسكن صياغة  انطالقا من اإلطار الشظخي، واستشادًا إلى نتائج  عجد من الجراسات الدابقة
 الفخوض التالية:

التذاؤم، وتختمف ىحه العالقة باختالف  –تػجج عالقة بضغ السخاوف السخضضة والتفاؤل -8
 الجشذ. 

تػجج عالقة بضغ السخاوف السخضضة وفاعمضة الحات، وتختمف ىحه العالقة باختالف -2
 الجشذ.

 خاد في السخاوف السخضضة. التذاؤم مغ خالل درجات األف –يسكغ التشبؤ بسدتػي التفاؤل  -3
 يسكغ التشبؤ بسدتػى فاعمضة الحات مغ خالل درجات األفخاد في السخاوف السخضضة. -4

 إجساءات الدزاسة:
 أوال: العيشة:

( شالب وشالبة مغ شالب 899شسمت ) الخرائص الديكدمتخية ألدوات الجراسة:-1
غ شالب السخحمة الثانػية، )ن ( م59السخحمة الثانػية في مجيشة الخياض مقدسضغ إلى )ن = 

مجارس ثانػية  4( مغ شالبات السخحمة الثانػية، وقج تع الحرػل عمى أفخاد العضشة مغ 59= 
 في الخياض.
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( مغ اإلناث 99( مغ الحكػر )98( مػزعة )888: بمغت )عيشة الجراسة األساسية –2
ل عمى أفخاد (، وقج تع الحرػ 8.48سشة( بانحخاف معضاري ) 85.98متػسط أعسارىع )

 مجارس ثانػية في الخياض. 4العضشة مغ 
 ثانيًا: أدوات الجراسة:

 مقياس السخاوف السخضية )البيئة الدعهدية( إعجاد الباحث:  -1
 : تذخضز السخاوف السخضضة لجي السخاىقضغ.اليجف من السقياس

تست صضاغة عبارات ىحا السقضاس مغ خالل اشالع الباحث عمى بعس وصف السقياس: 
لسقايضذ العخبضة واألجشبضة وىي التي تشاولت السخاوف كاختبار السخاوف )الفػبضات( لألشفال ا

( قائسة مدح السخاوف، وقام أحسج عبج الخالق 1998تألضف دمحم عبجالطاىخ الصضب )
( بتعخيبيا وإعجادىا، وقائسة مدح السخاوف الكػيتضة تألضف عادل شكخي كخيع 8984)
  (Beidel , turner & Morris 1995). ( ومقضاس الخػاف االجتساعي 8994)

أخاف، ( بجائل )ال 3( عبارة يجضب عشيا السخاىق مغ خالل )34ويتألف السقضاس مغ )    
أخاف بجرجة متػسصة، أخاف كثضخًا ججًا(، ويتكػن السقضاس في صػرتو الشيائضة مغ أربعة 

( عبارات، 8( عبارات، السخاوف الرحضة )89أبعاد رئضدضة ىي: السخاوف االجتساعضة )
 ( عبارة.89( عبارات، السخاوف البضئضة )6السخاوف االنفعالضة )

 سشة السخاوف في كل بعج:وفيسا يمي وصف لسحتهى العبارات الستز
ويتزسغ العبارات التي تذضخ إلى السخاوف مغ السذاجخة أو  السخاوف االجتساعية:   

التػبضخ أمام الدمالء، والسخاوف مغ السذاكل مع األسخة، ومخاوف التحجث أمام األخخيغ، 
والسخاوف مغ جخح شعػر اآلخخيغ، وتذضخ الجرجة السختفعة في ىحا البعج إلى ارتفاع 

 (. 33، 29، 27، 25، 28، 87، 83، 9، 5، 8السخاوف االجتساعضة، ويتزسغ العبارات )
العبارات التي تذضخ إلى السخاوف مغ السخض، السخاوف مغ تشاول  السخاوف الرحية:    

الجواء، السخاوف مغ األمخاض السعجية، السخاوف مغ مذاىجة الجخوح، وتذضخ الجرجة 
، 89، 6، 2رتفاع السخاوف الرحضة، وىػ يتزسغ العبارات )السختفعة في ىحا البعج إلى ا

84 ،88 ،22 ،26 ،39 .) 
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العبارات التي تذضخ إلى السخاوف مغ الفذل، والسخاوف مغ  السخاوف االنفعالية:    
الذعػر بالػحجة وتذضخ الجرجة السختفعة في ىحا البعج إلى ارتفاع السخاوف االنفعالضة، وىػ 

 (. 23، 89، 85، 88، 7، 3يتزسغ العبارات )
ويتزسغ العبارات التي تذضخ إلى السخاوف مغ الحضػانات، السخاوف  السخاوف البيئية:     

مغ األماكغ السختفعة، السخاوف مغ الطالم، السخاوف مغ الدالزل، وتذضخ الجرجة السختفعة 
، 24، 29، 86، 82، 8، 4في ىحا البعج إلى ارتفاع السخاوف البضئضة، ويتزسغ العبارات )

28 ،38 ،32 ،34 .) 
 الخرائص الديكهمتخية لمسقياس:

قام الباحث بالتحقق مغ الرجق مقضاس السخاوف السخضضة )البضئة  صجق السقياس:
( شالب وشالبة مغ شالب السخحمة الثانػية 899الدعػدية( وذلظ عمى عضشة مكػنة مغ )

البات السخحمة الثانػية، ( مغ ش59( مغ شالب السخحمة الثانػية )ن=59مقدسضغ إلى )ن=
مجارس ثانػية في الخياض، وقج أوضحت نتائج  4وقج تع الحرػل عمى أفخاد العضشة مغ 

التحمضل العاممي بصخيقة السكػنات األساسضة ليػتمشج والتجويخ الستعامج لمسحاور )أللفاريساكذ( 
عمى أربعة  وذلظ حدب محظ كايدر تػافخ الرجق العاممي لمسقضاس مغ حضث تذبع العبارات

( 23,46األول )السخاوف االجتساعضة( ) عػامل، وقج بمغت ندبة التبايغ السفدخ لمعامل
( 29,38( العامل الثاني )السخاوف الرحضة( )9.92 – 9.74وتخاوحت قضع التذبع بضغ )
( 85.77( العامل الثالث )السخاوف االنفعالضة( )9.84 – 9.66تخاوح تذبع العبارات بضغ )

( 83,96( العامل الخابع )السخاوف البضئضة( )9.73 – 9.49ع العبارات بضغ )وتخاوح تذب
 (. 9.69 – 9.47وتخاوح تذبع العبارات بضغ )

كسا قام الباحث كحلظ بالتحقق مغ االتداق الجاخمي لمسقضاس وذلظ بإيجاد معامل     
وذلظ بالشدبة  االرتباط بضغ السفخدة والسجسػع الكمي السرحح لمبعج الستزسغ ليحه السفخدة

( شالب وشالبة مغ شالب السخحمة 899لجسضع أبعاد السقضاس، وذلظ لمعضشة التي شسمت )
( مغ شالبات السخحمة 59( مغ شالب السخحمة الثانػية، )ن= 59الثانػية مقدسضغ إلى )ن= 

مجارس ثانػية في الخياض، وقج تخاوحت قضع  4الثانػية، وقج تع الحرػل عل أفخاد العضشة مغ 
 - 9.43( تخاوحت بضغ )3.79 – 9.47عامالت االرتباط لبعج السخاوف االجتساعضة بضغ )م
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( لبعج السخاوف االنفعالضة، تخاوحت 9.73 – 9.48( لبعج السخاوف الرحضة، بضغ )9.78
 ( لبعج السخاوف البضئضة. 9.66 – 9.39بضغ )

 ثبات السقياس:
( شالب 899تع التحقق مغ ثبات االبعاد الخئضدضة وذلظ لحات العضشة التي شسمت )    

( مغ شالب السخحمة الثانػية، )ن= 59وشالبة مغ شالب السخحمة الثانػية مقدسضغ إلى )ن=
مجارس ثانػية  4( مغ شالبات السخحمة الثانػية، وقج تع الحرػل عمى أفخاد العضشة مغ 59

معامل ألفا كخونباك، والتجدئة الشرفضة وقج تخاوحت قضع معامل ألفا في الخياض بصخيقتي 
( كحلظ تخاوح معامل الثبات بصخيقة التجدئة الشرفضة ما بضغ 9.98 – 9.69كخونباك بضغ )

 ( وىي معامالت ثبات مخضضة.9.84 – 9.65)
 (:1996القائسة العخبية لمتفاؤل والتذاؤم )أحسج،عبج الخالق، 

ة عذخ بشجًا لقضاس التفاؤل ومثميا لمتذاؤم، ويجاب عغ كل مشيا عمى وتذتسل عمى خسد   
أساس مقضاس خساسي، وتتخاوح معامالت ثبات ألفا كخونباك لمسقضاسضغ عمى عضشة كػيتضة 

 – 9.78( وكميا مختفعة، ووصل صجق السحظ إلى )9.95 – 9.98لجى الجشدضغ بضغ )
داخمي مختفع، وصجق تقاربي وعاممي ال ( لمسقضاسضغ عمى التػالي، ولمقائسة اتداق 9.69

بأس بيسا، كسا أدشو استخجم في دراسات سابقة في البضئة السرخية )أحسج،عبجالخالق، 
(، )زيشب، شقضضخ، 8999(، )مايدة، شكخي، 2998( )صالح،مخاد؛ وأحسج،دمحم 2995
8996.) 

 صجق السقياس في الجراسة الحالية:
( 899بحداب الرجق لمسقضاس لمعضشة التي شسمت )قام الباحث في الجراسة الحالضة     

( مغ شالب السخحمة الثانػية 59شالب وشالبة مغ شالب السخحمة الثانػية مقدسضغ إلى )ن= 
مجارس ثانػية  4( مغ شالبات السخحمة الثانػية، والتي تع الحرػل عمى أفخادىا مغ 59)ن= 

مى كل مفخدة ودرجة العامل في الخياض، وذلظ بإيجاد معامل االرتباط بضغ الجرجة ع
 – 9.55الستزسغ ليحه السفخدة بعج ححفيا، وقج تخاوحت قضع معامالت االرتباط ما بضغ )

( بالشدبة لسقضاس التذاؤم، وىي ندب 9.83 – 9.49( لسقضاس التفاؤل، وما بضغ )9.86
 مختفعة وتجل عمى صجق السقضاس.

 ثبات السقياس في الجراسة الحالية:
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في الجراسة الحالضة بجراسة ثبات السقضاس وذلظ عمى العضشة االستصالعضة التي  قام الباحث    
( مغ شالب 59( شالب وشالبة مغ شالب السخحمة الثانػية مقدسضغ إلى )ن= 899شسمت )

( مغ شالبات السخحمة الثانػية، والتي تع الحرػل عمى أفخادىا مغ 59السخحمة الثانػية، )ن= 
ض، بصخيقتي معامل ألفا كخونباك والتجدئة الشرفضة لمسقايضذ مجارس ثانػية في الخيا 4

الفخعضة الستزسشة بالسقضاس وكحلظ لمسقضاس ككل، وقج تخاوحت قضع معامل ألفا كخونباك 
، 9.54( وبالشدبة لسقضاس التذاؤم تخاوحت بضغ )9.98، 9.58لسقضاس التفاؤل بضغ )

( 9.93 – 9.73ئة الشرفضة بضغ )(، كسا تخاوحت قضع معامل الثبات بصخيقة التجد 9.89
وىي معامالت ثبات مختفعة ومخضضة تجعل الباحث يصسئغ إلى إمكانضة استخجام السقضاس 

 عمى عضشة الجراسة.
 (:1998مقياس فاعمية الحات: إعجاد عبجالخحسن؛ وىاشم ) -2

ثع مػقفًا اجتساعضًا، ويجب عمى السفحػص أن يتخضل نفدو في ىحا السػقف  46ويتكػن مغ 
يحجد مجى قجرتو عمى إنجاز الدمػك السحجد ليحا السػقف باختضار إحجى االجابات: صعب 

 سيل ججًا. –سيل نػعًا ما  –صعب نػعًا ما  –ججًا 
 ويقيذ السقياس األبعاد التالية:

 فاعمضة الحات السجركة في كبح العجوان.  -فاعمضة الحات السجركة لمعجوان.     ب-أ
فاعمضة الحات السجرك لدمػك السدايخة -جركة بسػاقف االقشاع المفطي.  دفاعمضة الحات الس -جد

 االجتساعضة.
سشة مغ  88 – 82( أعسارىع بضغ 98شبق السقضاس عمى عضشة قػاميا ) ثبات السقياس:

شالب وشالبات السجارس اإلعجادية والثانػية، ثع أعضج إجخاء السقضاس عمى نفذ العضشة ولكغ 
، 9.78الث أسابضع مغ التصبضق األول، وكانت معامالت االرتباط )( وذلظ بعج ث92بعجد )
( عمى األبعاد األربعة لمسقضاس، وقام الباحثان بحداب االتداق 9.73، 9,88، 9.74

الجاخمي مغ خالل إيجاد معامل االرتباط بضغ درجات األفخاد عمى العبارات ودرجاتيع الكمضة 
ة( وكانت جسضعيا دالة، حضث كانت قضع معامالت عمى كل بعج مغ األبعاد )السقايضذ الفخعض

( عمى األبعاد األربعة لمسقضاس )الرػرة العخبضة( 9.72،  9.74، 9.78، 9.78االرتباط )
 عمى البضئة السرخية.
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قام الباحث في الجراسة الحالضة بحداب الرجق  صجق السقياس في الجراسة الحالية:
شالبة مغ شالب السخحمة الثانػية مقدسضغ ( شالب و 899لمسقضاس وذلظ عمى عضشة شسمت )

( مغ شالبات السخحمة الثانػية، والحيغ 59( مغ شالب السخحمة الثانػية )ن= 59إلى: )ن=
مجارس ثانػية في الخياض، وذلظ بايجاد معامل االرتباط بضغ  4تع الحرػل عمضيع مغ 

السفخدة بعج ححفيا،  الجرجة عمى كل مفخدة ودرجة العامل )السقضاس الفخعي( الستزسغ ليحه
( لمسقضاس الفخعي فاعمضة الحات 9.73=9.42وقج تخاوحت قضع معامالت االرتباط بضغ )

( لمسقضاس الفخعي فاعمضة الحات السجركة في كبح 9.73–9.46السجركة لمعجوان، وبضغ )
( لمسقضاس الفخعي فاعمضة الحات السجركة بسػاقف اإلقشاع 9.53-9.79العجوان، وبضغ )

( بالشدبة لمسقضاس الفخعي فاعمضة الحات السجركة لدمػك السدايخة 9.86–9.49، وبضغ )المفطي
 االجتساعضة، ىي ندب مختفعة تجل عمى صجق السقضاس. 

 ثبات السقياس في الجراسة الحالية:
قام الباحث في الجراسة الحالضة بحداب ثبات السقضاس وذلظ عمى العضشة التي شسمت    

( مغ شالب السخحمة 59غ شالب السخحمة الثانػية مقدسضغ إلى: )ن=( شالب وشالبة م899)
 4( مغ شالبات السخحمة الثانػية، والتي تع الحرػل عمى أفخادىا مغ 59الثانػية و)ن= 

مجارس ثانػية في الخياض بصخيقتي معامل ألفا كخونباك والتجدئة الشرفضة لمسقايضضذ الفخعضة 
كل، وقج تخاوحت قضع معامل ألفا كخونباك لسقضاس الستزسشة بالسقضاس وكحلظ لمسقضاس ك
( ولمسقضاس الفخعي لفاعمضة الحات 9.89 – 9.46فاعمضة الحات السجركة لمعجوان بضغ )

(، ولمسقضاس الفخعي لفاعمضة الحات السجركة 9.88 -9.44السجركة في كبح العجوان بضغ )
ي لفاعمضة الحات السجركة (، ولمسقضاس الفخع9.85 – 9.42بسػاقف اإلقشاع المفطي بضغ )

(، كسا تخاوحت قضع معامل التجدئة الشرفضة 9.89 – 9.48لدمػك السدايخة االجتساعضة بضغ )
(، وىي معامالت ثبات مختفعة ومخضضة تجعل الباحث يصسئغ إلى 9.93 – 9.74بضغ )

 إمكانضة استخجام السقضاس في التصبضق عمى عضشة الجراسة.
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 :قشتَاعسض اليتائج وتفسريٍا وميا
نتائج الفخض األول الحي يشص عمى أنو: تهجج عالقة  ين السخاوف السخضية والتفاؤل 

 والتذاؤم، وتختمف ىحه العالقة باختالف الجشذ.
ولمتحقق مغ ىحا صحة ىحا الفخض قام الباحث بحداب معامل ارتباط بضخسػن ثالث     

( نتضجة العالقة بضغ 8مخات )العضشة الكمضة، عضشة الحكػر، عضشة اإلناث(، ويػضح الججول )
 السخاوف السخضضة والتفاؤل والتذاؤم )العضشة الكمضة، عضشة الحكػر، عضشة اإلناث(. 

 (8ججول )
 )العضشة الكمضة، عضشة الحكػر، عضشة اإلناث( غ السخاوف والتفاؤل والتذاؤمالعالقة بض 

 االرتباط بالسخاوف السخضية 
 عيشة اإلناث عيشة الحكهر العيشة الكمية 

 ***9.34- ***9.35- ***9.32- التفاؤل 
 *** 9.45 *** 9.42 ***9.49 التذاؤم 

 9.998*** دالة عشج  9.98** دالة عشج  9.95*دالة عشج 
( يتزح أن العالقة بضغ التفاؤل والتذاؤم والسخاوف 8وبالشطخ إلى الججول رقع )    

اإلناث(، حضث تبضغ وجػد  –السخضضة لجى عضشة الجراسة لع تختمف باختالف الجشذ )الحكػر
-عالقة سالبة بضغ السخاوف السخضضة والتفاؤل لجي العضشة ككل، حضث بمغ معامل االرتباط )

(، ولع تختمف ىحه الشتضجة لجى الحكػر، حضث 9.998لة عشج مدتػى )( وىي قضسة دا9.32
(، كسا بمغت 9.998( وىي قضسة دالة عشج مدتػى )9.35-بمغت قضسة معامل االرتباط )

 (. 9.998( وىي قضسة دالة عشج مدتػى )9.34-قضسة معامل االرتباط بشدبة اإلناث )
والسخاوف السخضضة، بسعشى أنو كمسا أي أن العالقة كانت سالبة ودالة بضغ التفاؤل    

ازدادت السخاوف كمسا قل التفاؤل سػاء لجى العضشة ككل أو لجى عضشات الحكػر واإلناث 
 مشفخدة. 

كسا تبضغ وجػد عالقة إيجابضة ودالة بضغ السخاوف السخضضة والتذاؤم، حضث بمغت قضسة     
(، كسا بمغت 9.998ج مدتػى )( وىي قضسة دالة عش9.49معامل االرتباط لجى العضشة ككل )

(، 9.998( وىي قضسة دالة عشج مدتػى )9.42قضسة معامل االرتباط لجى عضشة الحكػر )
(( وىي قضسة دالة عشج مدتػى 9.45بضشسا بمغت قضسة معامل االرتباط لجى عضشة اإلناث ))
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لجي ( مسا يجل عمى أنو كمسا زادت السخاوف السخضضة كمسا ارتفع التداؤم سػاء 9.998)
العضشة ككل أو لجي عضشة الحكػر أو اإلناث مشفخدة، مسا يعشي تحقق صحة الفخض األول مغ 
وجػد عالقة سالبة بضغ السخاوف السخضضة والتفاؤل وعالقة مػجبة بضغ السخاوف السخضضة 

 والتذاؤم.
نتائج الفخض الثاني الحي يشص عمى أنو: تهجج عالقة  ين السخاوف السخضية وفاعمية 

 وتختمف ىحه العالقة باختالف الجشذ. الحات،
ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض قام الباحث بحداب معامل االرتباط بضخسػن ثالث مخات     

( نتضجة العالقة بضغ السخاوف 2)العضشة الكمضة، عضشة الحكػر، عضشة اإلناث( ويػضح الججول )
  السخضضة وفاعمضة الحات )العضشة الكمضة، عضشة الحكػر، عضشة اإلناث(.

 (2ججول )
 وف وفاعمضة الحات)العضشة الكمضة، عضشة الحكػر، عضشة اإلناث(العالقة بضغ السخا 

 االرتباط بالسخاوف السخضية 
 عيشة اإلناث عيشة الحكهر العيشة الكمية أبعاد فاعمضة الحات 

 96 - 8-  5- إدراك العجوان 
 2- 88-  7- كبح العجوان 

 88-  98  4- السدايخة 
 *** 9.34- ***9.29- *** 9.38- اإلقشاع 

( يتزح وجػد عالقة سالبة بضغ السخاوف السخضضة واإلقشاع 2وبالشطخ إلى الججول )    
( 9.38-كبعج مغ أبعاد فاعمضة الحات، حضث تبضغ أن قضسة معامل االرتباط لجى العضشة ككل )

( وىي 9.29-(، وأما لجي عضشة اإلناث فقج بمغت )9.998وىي قضسة دالة عشج مدتػى )
(، في حضغ لع يكغ لمعالقة بضغ السخاوف السخضضة وباقي 9.998عشج مدتػى ) قضسة دالة

أبعاد فاعضة الحات أي داللة إحرائضة سػاء لجى العضشة ككل ولجى عضشات الحكػر واإلناث، 
وبحلظ تتحقق صحة الفخض الثاني برػرة جدئضة، حضث لع تثبت العالقة بضغ كل أبعاد فاعمضة 

 الحات والسخاوف السخضضة.
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نتائج الفخض الثالث الحي يشص عمى أنو: يسكن التشبؤ بسدتهى التفاؤل والتذاؤم من 
 خالل درجات األفخاد في السخاوف السخضية:

 ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض استخجم الباحث أسمػب تحمضل االنحجار الستعجد    
Multivariate regression     في السخاوف وذلظ لحداب القضسة التشبؤية لجرجات األفخاد

السخضضة لمتشبؤ بالتفاؤل والتذاؤم، حضث أن تحمضل االنحجار الستعجد يدتخجم لتحمضل العالقات 
بضغ متغضخ تابع ومتغضخيغ مدتقمضغ أو أكثخ، والتشبؤ بقضع الستغضخ التابع بسعمػمضة قضع 

بالستغضخ  الستغضخات السدتقمة باالعتساد عمى مؤشخ القضسة )ف(، وىي تذضخ إلى فاعمضة التشبؤ
التابع )السحظ( )ص( بسعمػمضة الستغضخات السدتقمة، فقج تع استخجام درجات السخاوف 
السخضضة كسشبئ والتفاؤل والتذاؤم كسحكات، كسا تع تقجيخ حجع األثخ الجال عمى قػة العالقة 
بضغ الستغضخات السشبئة ومتغضخات السحظ، حضث تع حداب مخبع معامل االرتباط والحي إذا 

( اعتبخ متػسصا 9.39(  يعتبخ معامل االنحجار ضعضفًا، أما إذا بمغ )9.89س عغ )انخف
( فإنو يعتبخ معاماًل مختفعًا، وبعبارة أخخى فان جسضع قضع )ف( الستشبأ بيا 9.59وإذا زاد عغ )

تشصبق عمى خط االنحجار في حالة وجػد متغضخيغ مدتقمضغ، مسا يجل عمى أن تبايغ الستغضخ 
(= واحج صحضح، وأما 2تفدضخه كمضة مغ معادلة االنحجار، وبحلظ تكػن قضسة )رالتابع يسكغ 

( وىي الرفخ فتجل عمى أن معادلة االنحجار ال تفدخ شضئا مغ تبايغ 2أقل قضسة لمسعادلة )ر
( التالضان نتضجة حداب معامل االنحجار الستعجد 4( و)3الستغضخ التابع. ويػضح الججوالن )

 والتذاؤم )العضشة الكمضة( و)عضشة الحكػر واإلناث(:  بضغ السخاوف والتفاؤل
 (3ججول )

 )العضشة الكمضة( نتضجة حداب معامل االنحجار الستعجد بضغ السخاوف السخضضة والتفاؤل والتذاؤم 
 

 التذاؤم التفاؤل الستغيخات السدتقمة
 *** 35.62 *** 29.83 ف 
 86 89  2ر 

 49 32- بضتا 
 5.97 4.56 ت 

 9.998 9.998 الجاللة 

( التالي حداب معامل االنحجار الستعجد بضغ السخاوف السخضضة 4كسا يػضح الججول )    
 والتفاؤل والتذاؤم )عضشة الحكػر، عضشة اإلناث(: 
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 ( 4ججول )
 معامل االنحجار الستعجد بضغ السخاوف السخضضة والتفاؤل والتذاؤم )عضشة الحكػر، عضشة اإلناث(

 االرتباط بالسخاوف السخضية السدتقمةالستغيخات 
 التذاؤم التفاؤل  التذاؤم  التفاؤل  

 *  5.8  3.2  1.13 15 ف 
  16  14  111  111 2ر 

  24  17-  11  12 بضتا 
  2.4  1.7  15  21 ت 

  1.15 غيخ دالة  غيخ دالة  غيخ دالة  الجاللة 

( تتزح القضسة التشبؤية الكبضخة لمسخاوف السخضضة في 4( و)3وبالشطخ إلى الججولضغ )    
التشبؤ بكل مغ التفاؤل والتذاؤم لجى عضشة الجراسة الكمضة، حضث بمغت قضسة )ف( بالشدبة 

( وىي 32-(، وبمغت قضسة بضتا )9.998( وىي قضسة دالة عشج مدتػى )29.83لمتفاؤل )
إلى قجرة السخاوف السخضضة عمى التشبؤ بانخفاض التفاؤل لجى العضشة قضسة مختفعة تذضخ 

( وىي قضسة دالة عشج مدتػى 35.62الكمضة، أما بالشدبة لبعج التذاؤم فقج بمغت قضسة )ف( )
( وىي قضسة مختفعة تذضخ إلى قجرة السخاوف السخضضة عمى 49(، وبمغت قضسة بضتا )9.998)

 جى العضشة ككل.التشبؤ بارتفاع مدتػى التذاؤم ل
أما بالشدبة لعضشة الحكػر فقج تبضغ عجم قجرة السخاوف السخضضة عمى التشبؤ بأي مغ     

( وىي قضع 9.98و 9.92مدتػى التفاؤل أو التذاؤم لجى الحكػر، حضث كانت قضع بضتا )
 مشخفزة ججًا، وتذضخ إلى انعجام القجرة التشبؤية بالشدبة عضشة الحكػر.

وقج اختمفت ىحه الشتضجة لجى عضشة اإلناث، حضث تبضغ قجرة السخاوف السخضضة عمى      
( وىي قضسة دالة عشج مدتػى 5.8التشبؤ بسدتػى التذاؤم لجى اإلناث، فقج بمغت قضسة )ف( )

( وىي قضسة متػسصة تذضخ إلى قجرة السخاوف السخضضة 24(، كسا بمغت قضسة بضتا )9.95)
التذاؤم لجى عضشة اإلناث، ولع يكغ لمسخاوف السخضضة قجرة عمى التشبؤ  عمى التشبؤ بسدتػى 

بسدتػى التفاؤل لجى اإلناث. وبحلظ تتحقق صحة الفخض الستعمق بقجرة السخاوف السخضضة 
عمى التشبؤ بسدتػى التفاؤل والتذاؤم لجى العضشة الكمضة، في حضغ اختمفت ىحه الشتضجة عشيا 

 ل عمى حجة.لجي عضشة الحكػر واإلناث، ك
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نتائج الفخض الخابع الحي يشص عمى أنو: يسكن التشبؤ بسدتهى فاعمية الحات من خالل 
 درجات األفخاد في السخاوف السخضية.

ولمتحقق مغ ىحا صحة الفخض قام الباحث باستخجام أسمػب تحمضل االنحجار الستعجد     
خضضة لمتشبؤ بأبعاد فاعمضة وذلظ لحداب القضسة التشبؤية لجرجات األفخاد في السخاوف الس

( التالضان 6( و )5الحات )العضشة الكمضة، عضشة الحكػر، عضشة اإلناث(. ويػضح الججوالن )
نتضجة حداب معامل االنحجار الستعجد بضغ السخاوف وفاعمضة الحات )العضشة الكمضة( و)عضشة 

 الحكػر، عضشة اإلناث(:
 (5ججول )

 السخاوف السخضضة وفاعمضة الحات )العضشة الكمضة( بضغ نتضجة حداب معامل االنحجار الستعجد
 السدايخة اإلقشاع كبح العجوان ادراك العجوان الستغيخات السدتقمة

 33 *** 89 99 48 ف
 2 89 8 2  2ر 

 4 38- 7 5 بضتا 
 57 4.42 99 64 ت 

 غضخ دالة 8 غضخ دالة غضخ دالة الجاللة 
 

 (6ججول )
 نتضجة معامل االنحجار الستعجد بضغ السخاوف السخضضة وفاعمضة الحات  

 )عضشة الحكػر، عضشة اإلناث(
 عضشة اإلناث عضشة الحكػر 

 السدايخة اإلقشاع كبح العجوان إدراك العجوان السدايخة االقشاع كبح العجوان إدراك العجوان
 4.8 4.4 87 46 8 88 88 82 ف 
 9.2 5 8 8 8 8 8 8  2ر

 83- 22- 4 7 2 3 89 4 بضتا 
 8.2- 2.8- 48 68 23 33 94 35 ت

 غضخ دالة  5 غضخ دالة  غضخ دالة  غضخ دالة  غضخ دالة  غضخ دالة  غضخ دالة  الجالة 

( تتزح قجرة السخاوف السخضضة عمى التشبؤ بالقجرة عمى 6( و)5وبالشطخ إلى الججولضغ )    
( وىي قضسة دالة عشج 89اإلقشاع كبعج مغ أبعاد فاعمضة الحات، حضث بمغت قضسة )ف( )

( مسا يعشي أن السخاوف 38-( وقضسة بضتا )89( )2(، وبمغت قضسة )ر9.998مدتػى )
بقجرة الفخد عمى اإلقشاع في االتجاه العكدي، في حضغ لع يكغ  السخضضة تدتصضع أن تتشبأ

( 7و 4لمسخاوف السخضضة أي قجرة عمى التشبؤ بأبعاد فاعمضة الحات، حضث تخاوحت قضسة بضتا )
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وىي قضع مشخفزة ججًا، وتذضخ إلى انعجام القجرة عمى التشبؤ بأبعاد فاعمضة الحات مغ خالل 
 ضة.درجات األفخاد في السخاوف السخض

ويتزح اختالف ىحه الشتضجة عشج مقارنتيا بضغ العضشة الكمضة وعضشة الحكػر، حضث تبضغ    
عجم قجرة السخاوف السخضضة عمى التشبؤ بأٍي مغ أبعاد فاعمضة الحات، فقج تخاوحت قضع بضتا ما 

 ( وىي قضع مشخفزة ججًا، وتذضخ إلى انعجام القجرة التشبؤية.89و 2بضغ )
تفاق عضشة اإلناث مع العضشة الكمضة، حضث أسفخ تحمضل االنحجار الستعجد عغ كسا تبضغ ا      

قجرة درجات عضشة اإلناث في السخاوف السخضضة عمى التشبؤ بالقجرة عمى اإلقشاع كبعج مغ 
( وىي قضسة دالة عشج مدتػى 4.4أبعاد فاعمضة الحات لجى االناث، حضث بمغت قضسة )ف( )

( وىي قضسة تذضخ إلى قجرة السخاوف السخضضة عمى 22-) (، كسا بمغت قضسة بضتا9.95)
التشبؤ بالقجرة عمى اإلقشاع ولكغ بجرجة متػسصة لجى عضشة اإلناث. وبحلظ تتحقق صحة 
الفخض في إمكانضة التشبؤ بسدتػى فاعمضة الحات مغ خالل درجات األفخاد في السخاوف 

ضة عمى التشبؤ بكافة أبعاد فاعمضة السخضضة برػرة جدئضة، حضث لع تثبت قجرة السخاوف السخض
الحات، فقج اختمفت ىحه الشتضجة عشج اختبار ىحا الفخض لجى )عضشة الحكػر، عضشة اإلناث( 

 كل عمى حجة.
  :مياقشة اليتائج وتفسريٍا

أضيخت نتائج الجراسة وجػد عالقة بضغ السخاوف السخضضة والتفاؤل والتذاؤم كأحج     
االضصخابات الشفدضة التي يعاني مغ الفخد، وتػصمت إلى وجػد عالقة إيجابضة بضغ السخاوف 
السخضضة والتذاؤم لجى )العضشة الكمضة، والحكػر، واإلناث(، وىحه الشتضجة تتفق مع الجراسات 

عالقة ايجابضة بضغ االضصخابات الشفدضة والتذاؤم الحي يػاجيو الفخد كجراسة التي وججت 
( بالذخرضة 8998( في عالقتو بالتعرب، ودراسة السذعان والعشدي )8996شقضخ )

( 2998( في عالقتو بقمق السػت، ودراسة اسساعضل )8998الفرامضة، ودراسة عبجالخالق )
ومػضع الزبط، كسا تػصمت نتائج الجراسة إلى بالذعػر بالػحجة الشفدضة، وقمق السػت، 

وجػد عالقة سمبضة بضغ السخاوف السخضضة والتفاؤل لجى )العضشة الكمضة، والحكػر، واإلناث(، 
 وىحه الشتضجة تتفق مع الجراسات التي وججت عالقة سمبضة بضغ االضصخابات الشفدضة والتفاؤل

ػالجوري والخػف، ودراسة عبج الكخيس Kimhi,et all 2983 , وآخخون   كجراسة كضع
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( وقمق السػت، ودراسة السذعان 8996كجراسة شقضخ ) والتػجو نحػ الحضاة، (2989)
( وقمق السػت، ودراسة 8998( والذخرضة الفرامضة، ودراسة عبجالخالق )8998والعشدي )

 ( والذعػر بالػحجة الشفدضة، وقمق السػت، ومرجر الزبط.2998اسساعضل )
ومغ ناحضة قضام السخاوف السخضضة بالتشبؤ بالتفاؤل والتذاؤم لجى العضشة الكمضة فمع تتسكغ     

مغ التشبؤ لجى عضشة الحكػر، والتشبؤ بالتذاؤم لجى عضشة اإلناث، ويخجع االختالف في التشبؤ 
بضغ الحكػر واإلناث إلى شبضعة السجتسع الدعػدي الحي يػجج فخوقًا في تشاول السخاوف 

ضضة بضغ الحكػر واإلناث، حضث يتعامل اآلباء مع األشفال الحكػر مغ خالل أدوار السخ 
اجتساعضة تختمف عغ اإلناث، وتتع التشذئة لمحكػر عمى أن يكػنػا أكثخ شجاعة وأقل خػفًا 
مغ اإلناث، وبالتالي مغ الرعب االعتخاف بالسخاوف، وتتفق ىحه الشتضجة مع نتضجة 

 (. 8996)الدغبي، 
التذاؤم فإنيسا تعكدان نطخة  –احضة وجػد عالقة بضغ السخاوف السخضضة والتفاؤل ومغ ن   

غضخ واقعضة لمحضاة، فشجج ذوي التذاؤم تعداء رافزضغ لكل شيء، وىػ ما يذضخ إلى سػء 
التػافق أو اختالل في الرحة الشفدضة، وفي السقابل نجج ذوي التفاؤل يتػقعػن حجوث 

 أن تحجث في الػاقع. األشضاء اإليجابضة التي يسكغ
إلى أن السخضى الستفائمضغ عشج تعخضيع لسذقة  Change (8998كحلظ تذضخ دراسة )    

إجخاء جخاحات شبضة خصخة أكثخ قجرة عمى الذفاء الدخيع وعجم التعخض لسزاعفات صحضة 
بدضصة بعج الجخاحة مقارنة بشطخاتيع مغ الستذائسضغ. فزاًل عغ ذلظ فإن التفاؤل يعسل عمى 
تقمضل تأثضخات السذقة في الػضائف الدضكػلػجضة، فقج تبضغ أن الستفائمضغ يطيخون قجرًا أقل مغ 

 (. 389: 8999اضصخاب السداج عشج استجابتيع لسجى واسع مغ مػاقف السذقة )شكخي، 
مغ ناحضة أخخى تػصمت نتائج الجراسة إلى عجم وجػد عالقة بضغ السخاوف السخضضة     

 أنيا تػصمت إلى وجػد عالقة سالبة بضغ السخاوف السخضضة واإلقشاع وفاعمضة الحات، إال
كبعج مغ أبعاد فاعمضة الحات، وىحا مؤشخ ايجابي في جانب األفخاد، وىحا ما دلت عمضو نتائج 
الجراسات التي وججت عالقة إيجابضة لفاعمضة الحات ببعس الستغضخات الشفدضة، مثل دراسة 

( 2998مدتػى الصسػح ودافعضة االنجاز، ودراسة ديغع ) ( وعالقتيا بكل مغ8993عجػة )
لمفاعمضة الحاتضة والتفاؤل، وكحلظ نتائج الجراسات التي وججت عالقة سمبضة لفاعمضة الحات مثل 

( افي عالقتيا 8995( وعالقتيا بزغػط الحضاة، ودراسة دسػقي )8993دراسة صالح )
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بالضأس، وتعتبخ الفاعمضة الحاتضة مغ أىع  ( لعالقتيا2993بالقمق واالكتئاب، ودراسة فايج )
مضكانضدمات القػى الذخرضة، حضث أنيا تحتل مخكدًا ميسًا في دافعضة الفخد لمقضام بأي عسل 
أو نذاط يكمف بو أو يػكل إلضو، فيي تداعج الفخد عمى مػاجية الزغػط الشفدضة وغضخىا 

فخد عمى أداء الدمػك الحي يحقق مسا قج تعتخض أدائو، فشجج أن فاعمضة الحاتضة ىي قجرة ال
نتائج مخغػبة في مػقف معضغ، والتحكع في األحجاث التي تؤثخ عمى حضاتو، ولضذ فقط ذلظ 
ولكغ أيزا تداعجه عمى إصجار التػقعات الحاتضة عغ كضفضة أدائو لمسيام واألنذصة التي يقػم 

 شذاط أو العسل.بيا، وكحلظ التشبؤ بسجى الجيج والسثابخة السصمػبة لتحقضق ذلظ ال
 :توصيات الدزاسة

 مغ خالل نتائج الجراسة ومشاقذتيا يػصي الباحث بسا يمي:    
بتزسضشيا مػضػعات  –مغ قبل واضعي السشاىج التعمضسضة قبل ترسضسيا -االىتسام -

وأفكار ومفاىضع تداعج السعمسضغ في التخفضف مغ السخاوف السخضضة وتشسضة التفاؤل وفاعمضة 
 الصالب.الحات لجى 

عسل بخامج إرشادية في السجارس تخكد عمى التخفضف مغ السخاوف السخضضة لجى  -
 الصالب.

السداىسة في التخفضف مغ السخاوف السخضضة لجى الصالب مغ خالل إشخاكيع في  -
 األنذصة الالصفضة.  
 :مكرتحات الدزاسة

الحات وبضغ متغضخات  دراسة العالقة بضغ السخاوف السخضضة والتفاؤل والتذاؤم وفاعمضة -
أخخى كالجشذ والعسخ والسخحمة التعمضسضة والبضئة السجرسضة وأسالضب التعامل السجرسي مع 

 الصالب 
دراسة العالقة بضغ السخاوف السخضضة والزغػط الشفدضة وأسالضب السعاممة الػالجية لجى  -

 عضشة مغ شالب السجارس وفي مخاحميا التعمضسضة السختمفة.
بخنامج تجريبي في التخفضف مغ مدتػى التذاؤم لجى شالب السخاحل التعمضسضة  دراسة أثخ -

 الثالث )االبتجائضة والستػسصة والثانػية(.
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 املساجع:
 أواًل: السخاجع العخبية    

(. التفاؤل والتذاؤم وبعس الستغضخات الشفدضة لجى 2998إسساعضل، أحسج الدضج دمحم ) .8
 . 88 – 69،58،السجمة التخبػيةعضشة مغ شالب جامعة أم القخى، 

عالقة الحكاء الػججانى بفاعمضة الحات لجى شالب الدشة (. 2985إبى مػلػد، عبج الفتاح) .2
كمضة العمػم اإلندانضة  ،رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة) الثانضة ثانػى بسجيشة ورقمة

 .(واالجتساعضة، جامعة قاصجى مخباح، الجدائخ
مجمة (. السخاوف السخضضة عشج شالب الجامعة الكػيتضة، 2998األنراري، بجر دمحم ) .3

 . 28،857حػلضات كمضة االداب والعمػم االجتساعضة،
، جامعة التفاؤل والتذاؤم: السفيػم والقضاس والستعمقات(. 8998األنراري، بجردمحم ) .4

 الكػيت، مجمذ الشذخ العسمي، لجشة التألضف والتعخيب والشذخ.
(. أثخ بخنامج تجريبي في الكفاءة االكاديسضة لمصالب عمى فاعمضة 2998بجوي، مشى ) .5

 . 299 – 58(، 29) 88،السجمة السرخية لمجراسات الشفدضةالحات، 
(.السخاوف السجرسضة الذائعة 2986بمقػمضجى، عباس؛ وسالسة، أغضات؛ وابخاىضع ماحى ) .6

مجمة مى تالمضح السخحمة االبتجائضة بأدرار، لجى تالمضح السخحمة االبتجائضة دراسة وصفضة ع
 885-86،845، العمػم األندانضة واالجتساعضة

عالع السعخفة  –(. الحكاء العاشفي )تخجسة( لضمى الجبالي2999جػلسان، دانضل ) .7
 . 262،الكػيت

دراسات نفدضة، (. السخاوف الذائعة لجى الصالب الضسشضضغ، 8998حافع، أحسج خضخي ) .8
 . 437 – 485( ،8) 3مرخ،

أبحاث في أىع مػضػعات عمع  -الصب الدمػكي السعاصخ(. 8989الحجار، دمحم ) .9
 ، بضخوت، دار الساليضغ.الشفذ الصبي والعالج الدمػكي

، السؤتسخ الجولي التفاؤل والتذاؤم لجى األشفال(. ،يشايخ8999حدغ، دمحم بضػمي ) .89
 .924 – 997لمصفػلة" الصفػلة في اإلسالم" جامعة األزىخ، 
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( السيارات االجتساعضة وفعالضة الحات لصالب 2998حدضب، دمحم عبج السشعع عبجهللا ) .88
 .839 – 824، 59،مجمة عمع الشفذالجامعة الستفػقضغ والعائجيغ والستأخخيغ دراسضا، 

(. الخػف السخضي وعالقتو برعػبات التعمع والتخمف 8992حدضغ، دمحم عبج السؤمغ ) .82
 .94 – 74 ،22، مجمة عمع الشفذالعقمي، 

(. عالقة الفاعمضة الحاتضة السجركة باالكتئاب والتػتخ 2999حسجي، ندية؛ وداؤود ندضسة ) .83
 مجمة دراسات العمػم التخبػيةلجى شمبة كمضة العمػم التخبػية في الجامعة األردنضة، 

8(27) ،44 – 55 . 
اؤل والتذاؤم (. العالقة بضغ االغتخاب واإلبجاع والتف، نػفسبخ2999خمضفة، عبجالمصضف ) .84

 .672 – 658مؤتسخ دولي سابع لسخكد اإلرشاد الشفدي، 
( فعالضة الحات وعالقتيا بأحجاث الحضاة الزاغصة وبعس 8995دسػقي، راوية محسػد ) .85

 269 ،(24) 8،مجمة كمضة التخبضة جامعة الدقازيقاالضصخابات الشفدضة لجى السخاىقات: 
– 298 . 

الفاعمضة الحاتضة وأسالضب مػاجية الزغػط  (.2998ديغع، عبج السحدغ ابخاىضع ) .86
 7، مجمة دراسات عخبضة في عمع الشفذكستغضخات محكضة لمتسضد بضغ األمل والتفاؤل، 

(8،) 85 – 859. 
(. تػقعات الكفاءة الحاتضة البشاء الشطخي والقضاس، الذارقة، 8997رضػان، سامخ جسضل ) .87

 . 58 – 25 ،55، مجمة شؤون اجتساعضة
عمع نفذ الشسػ )الصفػلة والسخاىقة( أسذ الشطخية (. 2998سج دمحم )الدغبي، أح  .88

 دار الشذخ.  –، عسان ومذكالت وسبل معالجتيا
(. دراسة مقارنة في السخاوف السخضضة بضغ الحكػر واإلناث 8996الدغبي، أحسج دمحم ) .89

 . 297 -882،  89، مجمة كمضة األداب، جامعة صشعاءالضسشضضغ، 
(. البشضة العاممضة لمكفاءة الحاتضة ومحجداتيا، 8999خ،نػفسب) الديات، فتحي مرصفى .29

 ،جامعة عضغ شسذ -السؤتسخ الجولي الدادس لإلرشاد الشفدي، مخكد اإلرشاد الشفدي 
 . 487 – 373القاىخة، 
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(. عادات العقل وعالقتيا بكل مغ اتخاذ 2986سالع، ىانع أحسج؛ و عصضة، رانضا دمحم ) .28
، مجمة لجى الصالب الستفػقضغ والعاديضغ بالرف األول الثانػى العامالقخار وفاعمضة الحات 

 .883-59(، 84)4، التخبضة الخاصة
(. فاعمضة الحات وعالقتيا ببعس الستغضخات الجافعضة لجى 2999الذعخاوي، عالء محسػد ) .22

 .325 – 44،285 مجمة كمضة التخبضة جامعة السشرػرةشالب السخحمة الثانػية، 
(. القضسة التشبؤية لبعس الحاالت اإلكمضشضكضة السختمفة في 8996سػد )شقضخ، زيشب مح .23

ششصا، جامعة  -مجمة كمضة التخبضة الصسأنضشة الشفدضة والتفاؤل والتذاؤم وقمق السػت، 
23 ،295 – 349 . 

مجمة دراسات (. التفاؤل والتذاؤم وعالقتيسا بأسالضب السذقة، 8999شكخي، مايدة دمحم ) .24
 . 486 – 387،  3 نفدضة

(. الفاعمضة الحاتضة وعالقتيا بزغػط الحضاة لجى الذباب 8993صالح، عػاشف حدضغ ) .25
 . 487 – 458 ،23،مجمة كمضة التخبضة جامعة السشرػرةالجامعي، 

.القاىخة،  اختبار السخاوف )الفػبضات( لألشفال(. 8998لصضب، دمحم عبج الطاىخ ) .26
 مرخ: دار السعارف. 

(. السخاوف السجرسضة 2986أغضات؛ و ابخاىضع ماحى) عباس، بمقػمضجى؛ و سالسة .27
-26،846، مجمة العمػم اإلندانضة واالجتساعضةالذائعة لجى تالمضح السخحمة االبتجائضة، 

845. 
نطخيات الذخرضة: البشاء الجيشامضات، الشسػ، شخق البحث (. 8999عبجالحسضج، جابخ ) .28

 القاىخة، مرخ: دار الشيزة العخبضة.  والتقػيع،
، اإلسكشجرية، قائسة مدح السخاوف: كخاسة التعمضسات(. 8984عبجالخالق، أحسج ) .29

 مرخ: دار السعخفة الجامعضة.
، اإلسكشجرية، مرخ: دار أصػل الرحة الشفدضة(. 8993عبجالخالق، أحسج دمحم ) .39

 السعخفة الجامعضة.
اآلداب، جامعة حػلضات كمضة (. الجراسة التصػرية لمقمق، 8994بجالخالق، أحسج دمحم ) .38

  .854-822،(99) 84 الكػيت،
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نتائج مرخية، (. السقضاس العخبي لمتفاؤل والتذاؤم، 2995عبجالخالق، أحسج دمحم ) .32
 .388 – 397( ، 3) 85 دراسات نفدضة،

دراسة  –التفاؤل والتذاؤم (. 8995ديدسبخ،عبجالخالق، أحسج دمحم؛ واألنراري، بجر )  .33
الجولي الثاني لسخكد اإلرشاد الشفدي لألشفال ذوي ، في السؤتسخ عخبضة في الذخرضة

 ، جامعة عضغ شسذ. 852 -838 ،8–والسعاقضغ  –الحاجات الخاصة السػىػبضغ 
مؤتسخ  التفاؤل وصحة الجدع: دراسة عاممضة،( 8997فبخايخ،عبجالخالق، أحسج دمحم ) .34

 .589 – 498 ، 2خجمة نفدضة في دولة الكػيت، 
مجمة (. التفاؤل والتذاؤم وقمق السػت دراسة عاممضة،  8998عبجالخالق، أحسج دمحم ) .35

 . 373 – 368( 493) 8، دراسات نفدضة
، اإلسكشجرية، مرخ: دار القائسة العخبضة لمتفاؤل والتذاؤم(. 8996بجالخالق، أحسج دمحم ) .36

 السعخفة الجامعضة.
(. مخاوف األشفال السخضضة 8989عبجالخحسغ العضدػي؛ و مجحت عبج المصضف ) .37

 . 392 – 289، 6، الكتاب الدشػي في عمع الشفذالقتيا بحالة القمق وسستو، وع
، القاىخة، مرخ:دار 8،جدراسات في الرحة الشفدضة(. 8998ودمحم الدضج ) ،عبجالخحسغ .38

 قباء لمصباعة والشذخ والتػزيع. 
(. فاعمضة الحات لجى األسػياء 8998عبجالخحسغ، دمحم الدضج؛ وىاشع، سامي دمحم مػسى ) .39

، القاىخة، دار 8والجانحضغ )في دمحم الدضج عبج الخحسغ(، دراسات في الرحة الشفدضة، ج
 قباء لمصباعة والشذخ.

(. التفاؤل وعالقتو بالتػجو نحػ الحضاة 2989) عبج الكخيع، ايسان صادق؛ و الجورى ريا .49
 .266-293(، 27)6لجى شالبات كمضة التخبضة لمبشات، مجمة البحػث التخبػية والشفدضة،

(. التفاؤل والتذاؤم وعالقتيا ببعجي الذخرضة 8998عبجالمصضف، حدغ؛ وحسادة، لػلػ ) .48
 .894 – 84( ، 8)26، مجمة العمػم االجتساعضة، جامعة الكػيتاالنبداط والعرابضة، 

(. إساءة السعاممة الػالجية كسا يجركيا األنباء مغ 2983عبج السجضج، فايدة يػسف ) .42
مجمة ( سشة. 88-85وف السخضضة فى السخحمة العسخية مغ )الجشدضغ وعالقتيا بالسخا

 .876-822(،58)86،دراسات الصفػلة
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(. فاعمضة الحات وعالقتيا بكل مغ مدتػى الصسػح 8993عجػة، عبجالعال حامج ) .43
 . 338 – 292( ، 88، )مجمة كمضة التخبضة ششصاودافعضة االنجاز، 

جاعضة وميارات ما وراء الحاكخة وعالقتيا فاعمضة الحات اإلب(. 2988العتضبي،رسسضة فالح ) .44
رسالة دكتػراة، ). بالسخونة السعخفضة والتحرضل األكاديسي لجى شالبات السخحمة الجامعضة

 .(السسمكة العخبضة الدعػدية ،كمضة التخبضة، جامعة السمظ سعػد
 (.فاعمضة بخنامج ارشادى معخفى سمػكى لمتخفضف مغ حجة2986عبج الفتاح، مشال ثابت ) .45

، ى التخبضةمجمة البحث العمسلعاقات برخيًا، الخىاب االجتساعى لجى عضشة مغ الصالبات ا
 .276-232(، 2)87كمضة البشات، جامعة عضغ شسذ، 

، القاىخة،مرخ: مكتبة االنجمػ الصب الشفدي السعاصخ(. 8998عكاشة، أحسج ) .46
 السرخية.

خػف السخضي مغ (. ال8999عػض عباس محسػد؛ وعبجالمصضف، مجحت عبجالحسضج ) .47
، مجمة عمع الشفذ، اليضئة السرخية العامة لمكتابالسجرسة لجى األشفال: دراسة عاممضة، 

83(4،)48 – 63 . 
(. الضأس وحل السذكالت والػحجة الشفدضة وفاعمضة الحات 2993فايج، حدضغ عمي ) .48

 83، الشفدضةالسجمة السرخية لمجراسات كسشبشات بترػر االنتحار لجي شالبات الجامعة، 
(38 ، )898 – 856 . 

(. الفاعمضة الحاتضة وسسات الذخرضة لجى شالب 8999الفخماوي، حسجي عمي )  .49
 . 498 – 378(، 2)84، مجمة كمضة التخبضة جامعة السشرػرةالجامعة، 

دراسة مقارنة لمسخاوف الذائعة لجى بعس الصالب  (.8994ابخيل، كخيع، عادل شكخي ) .59
السؤتسخ الجولي عغ آثار العجوان العخاقي عمى  العخاقي وأثشاءه وبعجه،الكػيتضضغ قبل الغدو 

 .دولة الكػيت، جامعة الكػيت 
(. فاعمضة العالج بالتخرز التجريجي والتجريب التػكضجي 8994محسػد، أمان أحسج ) .58

 – 28( ، 2،)جامعة عضغ شسذ، مجمة اإلرشاد الشفديفي عالج السخاوف االجتساعي، 
57  . 
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أنساط الدمػك الرحي وعالقتيا (. بعس 2996ديدسبخ،شضساء يػسف )السحسػد،  .52
السؤتسخ الجولي الثالث بكمضة العمػم االجتساعضة بفعالضة الحات وتقجيخ الحات واالكتئاب، 

  جراسات البضئضة مغ مشطػر تكاممي( الكػيت.)العمػم االجتساعضة وال
دى لمحج مغ السخاوف (. فاعمضة بخنامج إرشا2985السجىػن، عبج الكخيع سعضج ) .53

بجامعة  -السخضضة وتحدضغ فتعمضة مدتػى تقجيخ الحات لجى عضشة مغ شالب كمضة الخبضة
 .878-845، 43، مجمة اإلرشاد الشفديعدة،  -فمدصضغ

(. أنساط التعمضع والتفكضخ وعالقتيا بالتفاؤل والتذاؤم 2998مخاد، صالح؛ وأحسج، دمحم ) .54
 – 88( ،32) 88، السجمة السرخية لمجراسات الشفدضةلصمبة التخررات التكشػلػجضة، 

48  . 
(. التفاؤل والتذاؤم وعالقتيسا باالضصخابات الشفدضة 2999السذعان، عػيج سمصان ) .55

 ،(4) 89، دراسات نفدضة مجمة الجدسضة وضغػط أحجاث الحضاة لجي شب الجامعة،
595 – 53. 

العالقة بضغ الذخرضة الفرامضة (. 8998السذعان، عػيج سمصان؛ وعػيج العشدي ) .56
 .856 – 828، ( 29) 8السجمة السرخية لمجراسات الشفدضة،  والتفاؤل والتذاؤم،

أنساط التفكضخ الدائج وعالقتيا بدضكػلػجضة التفاؤل والتذاؤم (. 2998نرخهللا، نػال خالج ) .57
شجاح ) رسالة ماجدتضخ، جامعة اللجى شمبة مخحمة الثانػية العامة فى محافطة جشضغ

 الػششضة، نابمذ(.
 ثانيًا : السخاجع األجشبية:

1. American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statisticl 

manual of mental Disorder – IV. Washington . D.C. APA. 

2. Bandura, A., & Wood, A. (1989). “Effect of The perceived 

controllability and performance standards on self- regulating of 

complex decission – making“ ,Journal of Personality and Social 

Psychology, 4(56), 805 – 814. 

3. Bandura, A. (1997). Self- Efficacy: the Exercise of Control “W.H, 

freeman and company. 

4. Beidel, D., Turner S., & Morris, T. (1995). A new inventory to 

assess childhood social anxiety and phobia: the social phobia and 



 

 

 

) 854) 

2019 ييايس ، 1ج، 57جملة اإلزشاد اليفسي، العدد   

املسحلة الثاىوية لدى طالب عالقة املخاوف املسضية بالتفاؤل والتشاؤو وفاعلية الرات  

anxiety inventory for children. Journal of psychological assessment 

,7, 73 – 79.  

5. Benz, R., Bradley, L., Alderman,K., & Flowen, M. (1992.) 

Personal teaching efficacy, developmental relation ship, in 

education, Journal of educational research, 85 (5), 274 – 277.  

6. Berliner, D., & calfee, R. (1996). “Handbook of Educational 

Psychology“ New York, Macmillion library reference.  

7. Cervone, D., & peake p. (1986). “Anchoring, Efficacy, and action, 

the influence of judgmental Heuristics on self- efficacy and 

behavior“ Journal of personality and social psychology, 50 (3), 492 

– 501. 

8. Ehring, T,. Ehlers, A., & Glucksman, A. (2008). Do cognitive 

models help in predicting the severity of posttraumatic stress 

disorder, phobia, and depression after motor vehicle accidents? A 

prospective longitudinal study, Journal consulting and clinical 

psychology ,76 (2) ,219 – 230.  

9. Gupta, R., Dervensky, J., Tsaos, A. & Klein C. (1995). A 

comparison of adolescents fears from montreal and Vancouver. 

Canadian journal of school psychology ,11, 10 – 17.  

10. Hardin, E., Frederick, T. (2005). 0ptimism and pessimism as 

mediators pf the pf the Relations between self- discrepancies and 

distress among Asian and European americans, Journal of 

counseling psychology,  52(1), 25 – 35.  

11. Kimhi,S., Eshel,Y.,& Shahar,e.(2013). Optimism as a predictor of 

the effects of laboratory-induced stress on fears and hope, 

International Journal of Psychology,48(4),641-648. 

12. King, N., Josephs, A., Gullone, E.,& madden c. (1994). Assessing 

the fears of children with disability using te revised fear survey 

schedule for children: A comparative study British, Journal of 

medical psychology 67, 337 – 386. 

13. Krista,N. (2012). Examining the effects of fear of failure, self-

efficacy and gender role conflict in male and female engineering 

students, Dissertations abstract, Louisiana Tech University. 

14. Landon, T., Ehrenreich T. (2007). Self – Efficacy: A comparison 

between clinically anxious and non- referred yout, Journal of child 

psychiatry and himan development,38 (1), 31 – 45. 



 

 

 

) 855) 

2019 ييايس ، 1ج، 57جملة اإلزشاد اليفسي، العدد   

 عنس بً سليناٌ الشالشد. 

 

15. Maddux, J., (1995). Self – Efficacy Theory: anintrodution in 

maddux (ed) Self – Efficacy Adaptation, and Adjustment ,plenum 

press. 

16. Melanie,N. (2012). Self-efficacy, outcome expectancy, and fear of 

failure as predictors of physical activity, Dissertation abstract,. 

Southern Illinois University. 

17. Reber, S. (1995). Tha Penguin Dictionary of Psychology, London: 

pengum books 2
nd

  

18. Scheier, M., & Carver, C. (1992). Effects of optimism on 

psychological and physical well – being: theoretical overview and 

empirical update,  Journal ofcognitive therapy and Research, (16) 

201 – 228.  

19. Seligman,M. (1991). Leaned Optimism: The Skill to Coatuer Life’s 

Obstales, Large and Small, New York randon house.  

20. Zimmerman, B. (2000) Self – Efficacy An Essential Motive to Earn 

Contemporary, Journal of Educational Psychology, 25(I) 82 – 91.  

 
  



 

 

 

) 856) 

2019 ييايس ، 1ج، 57جملة اإلزشاد اليفسي، العدد   

املسحلة الثاىوية لدى طالب عالقة املخاوف املسضية بالتفاؤل والتشاؤو وفاعلية الرات  

The Relationship of Sickness Phobias to Optimism, Pessimism and 

Self-Efficacy Among Secondary School Students in Riyadh City 
 

Abstract  
      The study aims to know the relationship between the sickness 

phobias and optimism - pessimism and self-efficacy among secondary 

school students in Saudi society. The study sample consisted of a 

group of students of 4 secondary schools in Riyadh, Saudi Arabia 

(188) distributed (98 males, 90 females) the mean age (15.91 years) 

was standard deviation (1.41), the study used the measure of 

pathological concerns (researcher's preparation) and the Arab list of 

optimism and pessimism (prepared by Abdul Khalek) (1996), and the 

self-efficacy measure (Abdel Rahman and Hashim) (1998). The 

results showed that There is a positive relationship between sickness 

phobias, pessimism and a relationship Negative correlation between 

sickness phobias and optimism, as well as a negative relationship 

between sickness phobias and effectiveness of self in the dimension 

(persuasion). It was also possible to predict the level of optimism and 

pessimism through the degrees of individuals in the sickness phobias, 

and it was possible to predict the level of self-efficacy in the 

dimension (persuasion) Sickness phobias. 

Keywords: Sickness phobias, optimism, pessimism, self-efficacy, 

secondary school students.  

 


