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ة الثانو املرحلة طالب لدى ياة ا عن بالرضا ا وعالق   يجابية

خا ع عزب مضان ي را ر
س ،1 يو العليم عبد شعبان يع الكب ،ر يم إبرا ع .أحمد  

النفسية ة ال بية ،قسم ال ر جامعة ،لية .ز  
 eg.edu.azhar@26.hanyazab: االیمیل1
  

ص     :امل

ا البحث دف ع إا نالتعرف ب ي-لالتفاؤ(يجابيةالعالقة يجا نة-التفك واملر

الذفاعلي -التوكيدية-النفسية ياة) اتة ا عن طالب والرضا ةاملرحلةلدى طالب(الثانو

الثانو ي الثا دف)يالصف كما قإ، الفر عن ا،يجابية والكشف قوكذلك  ولفر

ياة ا عن و(للنوعًتبعاالرضا ي(والتخصص،)إناث-رذ ن. )عل-أد املشارك عدد لغ و

طالب) 400(البحث من وطالبة ةطالب الثانو ،منطالب) 200(بواقع املرحلة و ) 200(رالذ

ممنطالبة أعما تراوحت نرناث، البحث وطبق. سنة) 16.5(بمتوسط سنة) 17 -15(ب

ا وا س مقاي الباحث(يجابيةمقياس: عدة مقياس)إعداد عن، ياةالرضا إعداد(ا

الدسو اإ البحث نتائجوأسفرت. )2013،مجدي م أ نتائج تباطيةوجود :عدة ا رعالقة

إحصائيا موجبة نًدالة ياةب ا عن والرضا ةطالبلدىيجابية الثانو ق وجود،املرحلة  وفر

إحصائي للنوعيجابية اًدالة تبعا
ً

و الذ قو،رلصا فر ٍجود و عنو الرضا إحصائيا دالة
ً

ياة تبعاا
ً

كماللنوع  ناث، تشألصا وجودإ النتائجرا قعدم إحصائياوفر دالة
ً

سواء 

أو للتخصص يجابية تبعا ياة ا عن الرضا
ً

ا  ي-عل(رالد    ).أد

املفتاحية لمات ياة،يجابية :ال ا عن ة،الرضا الثانو املرحلة   .طالب

.  
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Positivity and Its Relationship with Life Satisfaction 
among High School Students 

Hany Ramadan Azab Ali Rakha1, Rabih Shaban Abdel-Alim 
Younes, Ahmed Ali Ibrahim Al-Kabeer 
Department of Mental Health, Faculty of Education, Al-Azhar 
University, Egypt. 
1E-mail : hanyazab.26@azhar.edu.eg 
ABSTRACT 
The aim of the research was to identify the relationship between 
positivity (optimism - positive thinking - psychological flexibility - 
assertiveness - self-efficacy) and life satisfaction among high school 
students (second grade secondary students). It also aimed to reveal 
differences in positivity, as well as differences in satisfaction with life 
by gender (male - female), and specialization (literary - scientific). The 
number of participants in the research was (400) male and female 
secondary school students (200 male students and 200 female 
students). The participants ages ranged between (15-17) years with a 
mean of (16.5) years. The current research used the following 
instruments: the scale of positivity (prepared by the researcher), the 
scale of life satisfaction (prepared by Magdy El-Desouki, 2013). The 
results of the research indicated that there is a statistically significant 
positive correlation between positivity and life satisfaction among 
secondary school students, and there is a statistically significant 
difference in positivity according to gender in favor of males. There 
are statistically significant differences in life satisfaction according to 
gender in favor of females, as shown. Finally, there is no statistically 
significant differences, whether in positivity or life satisfaction, 
according to the academic specialization (scientific – literary). 
Keywords: Positivity, Life Satisfaction, High School Students. 
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  :مقدمة

امل مرحلة عد
ُ

أدق من قة اترا غ من بھ تتصف ملا نظرا سان ا يمر ال النمو مراحل
ً

ة والعقرجذ س ا النمو ر مظا ع ا آثا تنعكس عة افةرسر نفعا خاللو ومن ،
تمام ا قة املرا مرحلة نالت فقد ن س ا لكال قة املرا إ الطفولة من ع السر نتقال

علماء من نالنفسالعديد العباديلي( والباحث ع ،   ).2013،2،عظ

و
ُ

ة ف أن إ بحاث قةش ياملرا عضعا من الفرد ا القيميةاف اللصراعات
جتماعية املطالب ض عا و دواجية ا ب س ا ل ريتعرض نز شعر م يجعل ض التعا ذا وو ر

الشعو م لد نخفض و تياح و الرضا رعدم املنعم،(عادةلسبار عبد   ).2013،32توفيق

ر صال تنمية أن Seligman (2002,8) ىو صية  ابيةجي ا أمرا ال
ً

ا  ضر
ً
سان ور  لإل

وحصنا
ً

وقائيا 
ً

ا الضغوط ضد  ا أن كما السلبية، ونواتج ا ل دو
ً
ة  ر ثا قيقية السعادة راس  ف ا

ناء لللوصو السبل أفضل من  روتحر الصعاب وتحمل الفشل وتخطى النفسية، والسعادة لل
  .املا قسوة من الفرد

عد و
ُ

ا يرتكز ال ساسية املوضوعات أحد Positivity ةيجابي  ي، النفس علم عل   يجا
وانب لتعظيم محاولة ل التفك من التخلص إ بھ تدفع وال الفرد لدى يجابية ا  .سل ش

(Conoley,2008, 67-70)  

توفيقو أن) 2009(زايدش يجابيةإ صاص توظيفعمبرنامجبمثابة ا من يمكن
امنة ال تنالطاقات ق طر عن داف من د املز تحقيق وإثراءألجل ات، تجا و ات القد رمية

ونجاحا فاعلية أك لتصبح املواقف
ً

.  

أن إ اسات الد ش د عناصررو تز أن ا شأ من السعادةُيجابية عن الداخليةمن والرضا
ياة قة كالتاملش مع للتعاملللفرد الفرصة إتاحة خالل منا كذلكفعالةإيجابية بطر د وتز ،ُ

اد داء والسالممن دوء بال إحساسا م وتكس فراد، لدى الذات عن والرضا ، ي
ً ُ

وا العاطفة واستقرار العامة ة ال يفيد الذى عملنوالتواز أنھ كما للفرد، الداخ لسالم
ترسيخ الذاتع الفرصةفاعلية يح ي ذا و القوللفرد نقاط ر تطو مواقفللفرد وخلق ة

أف واستجابات ياةجديدة ل اساتضل د  & Wong, (2012) ،Çakar (2012)  ،Bigdelooرمثل
Bozorgi (2016)،& Pavlopoulos (2013)  Tsouvelas،Rani & Midha(2014) .  

الن  طر خالل ومن
ُ

الذي ن ساني النفس علماء ات تصو من املستمدة ار ف و ة نرظر
وانب ا ع م تمام ا ا طبيعةوركز رسانيجابية فقد ا البحث كز، عضا ع

وانب املتمثلةا ي-لالتفاؤ(يجابية يجا النفسية - التفك نة فاعلية -التوكيدية-واملر
  ).الذات

اختي الوتم ذه لعناصرار نادا اس
ً

تناولت ال السابقة اسات بالرضارلد ا تباط وا   ريجابية
ياة عن م،ا الباحث بھ قام ما إ إضافة

ً
و للطالب، مفتوح يان است عمل ذان طرح تم

ساؤ ملال ال(عل م أ ما نظرك ة وج الفرد،عناصرمن ا يمتلك أن ب ي ال يجابية
و ي أن مكن حياتھ؟و عن الرضا ع أثر ا ل م)ن أ خالل ومن متنوعة الطالب إجابات انت و ،

ال ذه باختيار الباحث قام ة، املكر بالغة،،رعناصرجابات مية أ من وانب ا ذه ل ملا وذلك
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عمل ضدو صد لإلصابةكحائط فراد ادة باألمراضعرض ع عمل و والعقلية، زالنفسية
د ا إ   .قىالقو

تباط ال نظرا ن الباحث قبل من بالغا تماما ا تلقى يجابية وانب ا تلك أن ركما
ً ً ً

اعناصر
سدي وا النفسية ة اسابال د ت أشا حيث للفرد، رة ر

ُ
ال تلك تباط ا إ عديدة عناصررت

ع الرضا ة، ال الدافبالسعادة، املثابرة، ياة، ا لإلنجاز،ن الذات،عية النظرةتقدير
ضبط جتماعية، املساندة املشكالت، حل النفسية، الضغوط ع السيطرة ياة، ل يجابية

القلق من د ا إ باإلضافة اساتالنفس، د مثل الضغوط وتخفيف كتئاب رو
(Balamurugan, & Malik, 2015)،(Geers,Wellman, & Fowler,2013)، )، او الش يالسيد

، صو ا  .(Colette 2016&,،(Panahi,Sobhani ,& Panahi, 2016) ،)2016،323أيمن
(Eagleson, Hayes, Mathews ،(Amat, Mahmud, & Salleh ,2012) ،  

لة   البحث مش

ممن أ لھ ن تب ن، ق املرا بفئة للباحث املباشر اك حت منُخالل املشاعرنعانو عض
والضغو سلباالسلبية ا تأث م عل تؤثر ال ط

ً ً
املشكالتُحيث  من العديد من قو املرا ي نعا

نالنفسية ب ض التعا عن الناجمة م، حيا أثناء ا و يواج نرال ق املرا محاجات غبا رو
امل دائمبقيم صراع إ م فيؤدي وتقاليده، ٍجتمع صيٍ ع سلبا نعكس و مً، وسلوكيا م ا
اوتتمثل وضعف ن خر مع التوافق ة يؤدىصعو مما املواقف من كث داء ع ة رلقد

حيان من كث م إخفاق قدإ أقل م يجعل مما ي العقال التفك حلروقصو ع رة
وُيوذلك،املشكالت م تفك ع سلبا ُؤثر ومماً بداع عن ز بال م دوارشعر رسة

م م ة ما وال املطلو ياة للسعادة تحقيقھ عن الفردعيق ر شعرو فضل وا عدمتجعلھ
تياح و   .رالرضا

أن عضشو إ اسات صائصرالد الةيجابيا ن تحس إ ياةتؤدي ا ومع ذات
اتف قد ر تطو ع عمل و والكآبة، القلق من د ا عن رضال

ً
ق اوملاملرا املواقف ة لسلبيةاج

ات ا امل ع ك بناءاليجابيةروال ع  والصفات السمات عض وإكسابھ ،تھصعمل
اصة ناء ا الذات، بالنفس، الثقة ب ن، وتقبل وتقدير ة خر ة ع روالقد  املشكالت، مواج

حساس ذا والنجاح بالسعادة و ه و ياة عن بالرضا الفرد إلحساس ؤديُي ربدو  عامة بصفة ا
(Snyder, 2005) (Caprara,2006) (Lee, Cohen, Edgar,& Gagnon, 2010)   

(Fandokht,Sa’dipourb, & Ghawam, 2014) (Shokhmgar, 2017).  

ت ا أ  مع للتعامل للفرد الفرصة إتاحة خالل من الداخلية السعادة من حالة الفرد منحكما
ھتوا ال املشكالت قة ج والتوازإيجابية بطر والسالم دوء بال إحساسا عطى نو

ً
يفيدالذي

الع ة العاطال واستقرار منامة العديد ذلك ع وتؤكد للفرد، الداخ والسالم فة
اسات اسةرالد  Ramesh) (Wong, 2012) (Khramtsova, 2008) (Peterson et al., 2007)ركد

et al., 2013) (Moaser, 2016) (Panahi et al., 2016) (Rostami et al.,2017).    
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لة مش ا البحثوتتمثل الرالسا سؤال   :التائ

املــــرا مــــا"  لــــدى يــــاة ا عــــن والرضــــا يجابيــــة عــــض ن بــــ نالعالقــــة املمــــنق رحلــــةطــــالب
ــــة؟ تبعــــا،"الثانو ق الفــــر ومــــا

ً
وتبعــــا) إنــــاث-رذكــــو(للنــــوعو

ً
ــــي(للتخــــصص تلــــكــــ) علمــــي-أد

ات؟   "املتغ

داف   :البحثأ

ن ع التعرف ب اعناصرالعالقة نا ت ال ا البحث يجابية لدىا ياة ا عن والرضا
ة الثانو املرحلة قطالب الفر عن والكشف ذهو، اتل والتخصصاملتغ للنوع تبعا

ً
. 

ميــة مية :البحثأ أ نالبحثتت جانب  :من
أوال
ً

ة:  النظر   :مية

البحث و ي النقد إ ماإضافة حيث من ي سا النف مةياث م يم مفا من ناولھ
ماوج حيث ومن ، العل بالبحث إليھيديرة نتائجتوصل   .من

ثانيا
ً

التطبيقي:   :ةمية

ذه .1 مؤشرات إضافة انية ـتمالبحثإم ـ ال شـادية و ـة بو ال املؤسسات دو رتأكيد ر
ربالطـــــــالبرعايـــــــة وتطـــــــو ـــــــم أدوا ـــــــم ف ـــــــ م يجابيـــــــةرومـــــــساعد ـــــــصائص ل بـــــــاألطرم

  .املناسبة
تفيــد .2 القــد ــنتــائج سبحــث املقــاي عــض دواتإعــداد اتأو ــ متغ قيــاس ــ ــساعد ــ ال

قةمرحلةاا البحث   .املرا

ات: ًخامسا    البحثمصط

ا Positivity :يجابية أ الباحث ا عرف عديناعملية: ُو الفرد ساعد عاد متعددة مية
ُ

امل حل من وتمكنھ صية، ال ات القد ماترتنمية و الضغوط مع والتعامل زشكالت
ل يحقق مما ااملختلفة، وإحداث الفعال التوافق ،ھ يجابيةنلتواز شمل ا البحثو ا

خمسة التوكيدية،(:وعناصرع ي، يجا التفك ، النفسية لالتفاؤ نة فاعلية،واملر
  ).الذات

ياةالرضا ا   Life Satisfaction :عن

الباح عرفھ أنھُو القي: ُث سقھ ل طبقا ا ش ع ال ياة ا لنوعية وتقييمھ الفرد معتقدات
ً

  

أنھومعا عتقد الذي مثل باملستو ياتية ا فھ لظر الفرد نة مقا خالل من تماماتھ وا ه ىي و ر
ياتھ   .مناسب

ة الثانو املرحلة   High school students: طالب

ق املرا من مجموعة الباحث م قصد الثاو ي الثا الصف طالب من و الذ اوحرن ت ينو
م نرأعما   .سنة) 17 -15(ب
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سادســا
ً

  :البحث حدود: 

دود - 1 ةا شر ك :ال ـة طـالبمـنمجموعـةالبحـثرشا الثانو ناملرحلـة ـس ا ـو(مـن  -رذ
أعمــــا) إنــــاث اوح ــــ موت نر بــــا) 16.5(بمتوســــطعــــام،) 17 -15(بــــ تحديــــدًتقر خــــالموتــــم لمــــن

نمجموع    :   ت

و كوتمثل:املجموعة وشا ية وم السي صائص ا من التحقق ارعينة   .طالب) 150(ف

الثانيـــة  ض:املجموعــة فـــر ة ــ مـــن للتأكــد وذلـــك ساســية العينـــة عـــدد البحــثووتمثــل لـــغ  و
ن وطالبــة) 400(املــشارك طــالبطالـــب ــةاملرحلـــةمـــن وانــاث(الثانو ـــو نمـــن)رذ ـــي(القــسم د

و) 200(بواقع)والعل ي-عل(رذ ي-عل(إناث) 200(،)أد    ).أد

دود - 2 انيا تطبيـق:ةامل ـا البحـثتـم خـاللا الثـانومـن لس ـ ال بـرج ن بنـ ـد ـديمع ومع ،
محمد يد الش يفتيات بمحافظةيالثانوالعز ة ر للمنطقة عان التا الشيخز،   .كفر

دود -3 خالل:الزمنيةا التطبيق ،تم و ا الد لالفصل العامل ر   .)م2021 - 2020(رالد

النظر اساتيالعرض   :السابقةروالد

أوال
ً

  Positivityيجابية: 

املش حو النفس علم تمام ا تركز عديدة عقود مدى النفسية،لع ضطرابات و كالت
وع يصا و اسة د

ً ً
وانبر ا ملت أ ن ح الجا،

ُ ً
،يةيجاب كب حد إ سان ٍصية ٍ

بدأ الثالثة لفية ومطلع ن العشر القر ايات مع نحونولكن يتوجھ النفس علماء تمام ا
ا حياة جودة لصا ا ثما الس صية ال القوة ورمواطن وذلكتنميةلفرد املجتمعات،

النفسإ علم عرف ما صيةُطار ال سمات وأصبحت ي، ميجا أ من يجابية
علم اسات د ا تناول يتم ال ي،(النفسراملوضوعات سيو ان   ). 2011،68زسو

أشارو صال تنمية أن إSeligman (2002,8) لقد صية  يجابية ا أمرا ال
ً

ا  ضر
ً
 ور

وحصنا نسالإل
ً

وقائيا 
ً

ا الضغوط ضد  ا أن كما السلبية، ونواتج ا ل دو
ً
ة  ر ثا  ادةالسع راس

قيقية ناء لللوصو السبل أفضل من ف ا  وتحمل الفشل وتخطى النفسية، والسعادة لل
  .املا قسوة من الفرد روتحر الصعاب

شو ي، يجا النفس لعلم التا التطو ُاستعراض ر تم)2013(هللادعبمجدير أنھ إ
يتأس يجا النفس علم ت) 1998(عامس ما العالم يد سليجمانرع س" Seligman "ن رئ

سليجمان فقدم النفس، لعلم كية مر معية ميل" Seligman "ا " ھزبمساعدة
ميا ن عنوانھ" "Csikiszentmihalyi " شيكز مقاال

ً
النفس"  يعلم الدووذكرا" يجا أن رفيھ

س صية ال السلبية الصفات اسة د انحصر النفس لعلم مالرالتقليدي ا مع انية
يجابية امل. الصفات السياق نية امل سات املما نفسروأخذت واملد شادي و رر ر

السلوكية م مشكال وحل النفسية م اضطرابا من فراد بتخليص تمام و و ندواملسار،
ا ر وتطو يجابية صية ال م صفا تنمية إ   .لتفات
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ش النفسإ  Ernst, Gillham, Linkins, Reivich ,& Seligmam )(293 ,2009ُو علم أن
ي تي"Positive Psychology "يجا ي،و إيجا و ما ل اسة بد تم النفس علم حديث رار

سا الفضائل اسة بد تم منركما الفرد ن لتحص ة شر ال النفس داخل القوة امن وم نية،
تمام .املرض تراجع املرلذلك قبيل من يم لالضطراببمفا املؤدية والعوامل النف ض

النفسية ية الرفا قبيل من يم مفا ياةوالرضا Psychological Well-beingلصا ا  Lifeعن
Satisfaction والسعادةHappinessو اعةOptimismلوالتفاؤHopeمل، Courageوال

غ الدالالتإ ذات يم املفا من ةذلك متجاو ياة، ا جودة فرص من عز ال زيجابية ز
ُ

املرض عراض من لو وا بالعادية كتفاء  .يةمجرد

وم   :يجابيةمف

الConner & Davidson) (76 ,2003رأشا عن ع يجابية أن إ
ُ

ال صية ال ات رقد
املر بفعاليةُتمكن ديدات ال أو مات ة مواج من ق    .زا

عرف عفراو يمءا املساعدة) 2011،944(إبرا إبداء والرغبة املبادأة ع ة القد ا رأ
والكفاية ن ةلآلخر مواج ع ة القد مع وتفك تر عد القرار واتخاذ نجاز رالذاتية ٍو

ب وفقاملشكالت اجات وا الرغبات وإشباع ف الظر مع متناغمة جديدة حلو وإيجاد وكفاءة ل
امل   .جتمعمعاي

  :يجابيةعناصر

عليھ تنطو ما لرصد منيمحاولة بدىعناصريجابية ت يجابية أن ن تب رصو،
الب يقوم التالية السطو و ة، الر ايا ز باين ب متباينة أسماء وتحت رعديدة ؤ عرضو احث

ركزيجابيةعناصر اال ا البحثعل   :ا

أوال
ً

  Optimism :لالتفاؤ: 
التفاؤُ ياة”Optimism“لعد ا ا بار ا دو ا ل ال مة امل النفسية السمات أحد

ً ً
ز ر

ال و التفاليومية، ع و ن، باآلخر ةُعالقة الر عن صادقا ا عب ؤاؤ
ً ً

سواءيجابيةل ياة ل
أا اضر ا ملنت ع يز و ف ة، نا صية ألي ساسية الصفات ومن املستقبل، رو
والسعاو ة ال ق طر التفاؤ يجعل مما النفس، والسكينة نة الطمأن أيلث والسالمة، دة

با عالقة لھ اأن ا خ مع والتوافق ياة ا عن ي الذا عبد(املختلفةلرضا محمد
  ). 2015،437السالم،

التفاؤ ف   :لعر

فراد Suberamanian & Phil (2008, 5)عرفھ توقعات االتمعيجابيةبأنھ ا ظم
بال يرتبط و ف الضاغطة، حداث ة مواج عند لألفراد واقيا عت و

ً
ات تأث ولھ جسميةصالبة،

عن سانناتجة يضع عندما خاصة والنفسية سدية ا ة لل املؤذية الضغوط
ً

ات تفس
يو ال لألحداث والاشاؤمية النفسية الوظائف تضعف أن املمكن من وال ا فسيولوجيةج

لھ ض املر س ع تؤثر أو   .لديھ،
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التفاؤ مية   :لأ

حياة كب أثر فاأللللتفاؤ الضغوط،سان، مع للتكيف ة القد م لد املتفائلو راص ن
أن التفسكما ع ائلة ة قد م ي رلد املوقف،يجا حقيقة تقبل محاولة مع للمواقف

ال أيضا م و
ً

الدنستخدمو يل السلا عنفاعية النفس عاد ا محاولة أو ار ن مثل بية
لة ااملش ل    (Scheier, & Carver,1992) .وتجا

واملستقبل     اضر ل سبھ بال توقعاتھ وع للفرد النفسية الة ا ع يؤثر أنھ ُكما عدُ و ،ُ

السلبية السلوكيات من   (Johnson,2006,471) .والعنفوقاية

دو ٌروللتفاؤ سلول شكيل النفسيةفعال تھ و جتماعية وعالقاتھ الفرد ك
ن و ، ا يتوقع فاملتفائل سمية، إوا نظر و ، جتما و النف التوافق تحقيق

ب تمتع و ي إيجا بمنظو ياة الشررا يتوقع شائم امل نما ب جيدة، وجسمية نفسية ة
بمنظو ياة ا إ نظر و ،(لسروالفشل، العشر والء ، از شة يعا   ).2017،369ي

التفاؤ ن ب اتلالعالقة املتغ عض   :يجابيةو

نتا ت اسةرأشا د ا وم عديدة اسات د رئج  Balamurugan & Malik (2015)،Vijayshriر
وج (2015) عالإ وتمتعإقةود بالسعادة، والشعو ياة، ا عن والرضا التفاؤ ن ب ريجابية ل

ب الالفرد وتقدير جيدة، ونفسية جسدية تذة أشا كما املرتفع، رات
اسة تباطإGeers,Wellman, & Fowler (2013)رد ا وروجود التفاؤ ن ب ي نجاز،لإيجا

ا حل ع ة والقد ياة، ل يجابية توصلتروالنظرة ن ح القرار، واتخاذ ملشكالت
اسة وLina, Chianga, Lic, & Liub (2010)رد عالإ الضغوطجود ة ومواج التفاؤ ن ب لقة

  .بفاعلية

الع اساتُوتو الد من اسةرديد د ا وم يقي Steck (2004)ر، التفاؤ نلأن ق املرا
النفسيةو ضطرابات افة و والقلق، كتئاب من طفال

ُ
إ التفاؤ يرتبط كما ، لخر يجابياى

ً

مثل ة السو ات املتغ من النفسية: عدد ة ياة،ال ا عن الرضا سمية، ا ة ال ،
ة املواج داءالسعادة، بنجاح، املشكالت حل للضغوط، ساطالفعالة ن يد، ا ادي

  .والدافعية

ي: ًثانيا يجا   Positive Thinking: التفك
التفكُ يعد ا ”Positive Thinking“ يجا مصط

ً
استخدامھ ك يا، س جديدا

ُ ً ً
املحافل

حي والتعليمية، ة بو التفكال ات ا م استخدام مية أ إ العديدة بحاث ش رث
ُ ُ

إسم صية سب يك أن ع الفرد عاعدة فضال املستقبل، مع التعامل ع ة قاد يجابية
ً

ر
مناك والعديد الذات ع عتماد و بالنفس الثقة للتعاسابھ ة والضر مة الال رالصفات ملوز

تحديات عدالن،(املستقبلمع   ).2015،2أسماء

ي يجا التفك ف   :عر

منSeligman & Csikszentmihalyi (55 ,2000) ىير مجموعة و ي يجا التفك أن
توجد صية ال اتيجيات غس الذات تقبل ا م شر، ال عند متفاوتة جات طربد واملشر
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و صية، ال والتطلعوالنجازوالكفاءة ، جتما التفاعل ات ا وم الذات، وتحقيق رعطاء،
اتيجيا س من ذلك وغ املستقبل، مسئوليةنحو أك الفرد تجعل أن ا شأ من ال ت

وتحضرا ة وإيثا
ً

  .ر

أسماء ش التفك) 2015،7(عدالنو أن ارإ ف وخلق إلنتاج عقلية عملية و ي يجا
ترتبط دامةال ال التفك أخطاء ع لية والسيطرة ار قةباالبت بطر ا وتوج ا م وتقو

ع إيجابية تضفي بأنُفعالة يجابية و العقلية ار لألف والسماح العملية أو صية ال ياة ا
إ النجاحُتؤدي نتائج وتوقع والنجاح والنمو   . التوسع

عرف أنھُو ي يجا التفك الو: الباحث قة االطر والفرد سلك يجابياإنعكست،
ً

ع
و حداث، و اص تجاه وتتصرفاتھ بالفرد شافسارتقي واك عقلھ، ثمار اس ع عده

امنةقواه ة،ال القد روتكسبھ
غُ نحويع معفضل،حياتھ التعامل ستطيع ح

ا وحل    . املشكالت

مية ي التفك أ    :يجا

ع التكما عتفكمل و ا، ما وأ ياة ا قضايا مع التعامل ع ة القد إعطاء ع ي زيجا ر
ا لتعديل للفرداملدخل النفسية ة ال ز عز و الوجدانية التفك. الة ع أنوال ي يجا

النتغا السلبيات منعن س ل ذا ألن حياتھ، الفرد إيجابية،تواجھ ينظر بل
عسل و وضعية، عنبيات تعد و ا ل بالتصدي الفرد يقوم ذلك و يجابية، إ ا عديل ع مل

ار لألف   .(Aspinwall & Staudinger, 2003, 12) السلبيةالرضوخ

ذكر التفكنأ Caprara & Cervone (2003,9)و مقومات يلأو الويجا ي ،يأ
يمتل ال والفرص ات، والقد انات، م لرو ش و الفرد، ا نواةك يالو سا الذيقتدار

اليومية ياة ا متطلبات مع للتعامل لھ   .يؤ

التفكالعالقة ن اتب املتغ عض   :يجابيةو

ي يجا التفك املتغيرتبط من اسةفاتعدد د ا وم عديدة اسات د نتائج ت أشا رقد ر  ر
Seligman (2002,8) التفكإ يبعثأن ي عنيجا والرضا والنجاح بالسعادة حساس

التحديات وتحمل الفشل تخطي ع الفرد ساعد كما ياة، املشكالتا ة ومواج املختلفة
نة   .وبمر

أن Panahi,Sobhani, & Panahi (2016) يوكذلك ا شأ من ي يجا التفك ات ا م رأن
داء من كذلك د وتز السعادة، من د ُتز   .للطالباديُ

ش حتماالتFran (2005,116)ُكما يفكر ي إيجا ل ش ياة ا ير الذي الفرد أن ،ىإ
أج ومن والتعلم التحسن أجل من ناضل و التحديات من د املز يواجھ ما ُوعادة ُ ً

د املز تحقيق ل
النجاح   .من

ذكر عمل  Hayes, Mathews, Perman،&Colette (2016 Eagleson,( و ي يجا التفك أن
للتفك ضة املعا يجابية ار ف توليد ق طر عن وذلك ضطرابات من د ا السلرع

ي يجا التفك ال أش من ل ش بأي السل املحتو محل   .ىلتحل
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ثالثا
ً

 Assertiveness: كيديةالتو: 
خر مع مستمر تفاعل و ف اجتما فرد ق املرا عد املشاعرُ عن التعب ة حر عت و ن،

ُ

ا صية ال جوانب جتماعيمن العالقات فشل أو بنجاح ترتبط ال مة امل عل طلق و ة،
الذات(Assertiveness) التوكيدية توكيد أو التوكيدي السلوك التعب.أو تتضمن والتوكيدية
الذات ومعتقدعن وانفعاالت اء وآ ار أف من الفرد لدى وإيجابيةربما نة وم متوافقة قة بطر ات

املواقف ملشاعرع ار إن دو املوقف ا يتطل ال ة بالصو نجتماعية، نر مخر وانفعاال
ن،( حس غسان ن، حس   ).2018،2430أحالم

التوكيدية ف   :عر

ش ُ Dietz, Jennings, & Abrew (2005) التع إ ع الفرد ة قد و الذات توكيد برأن
ائھ وآ ه ا وأف مشاعره عن راملالئم الر بحقوقھ واملطالبة حولھ، من واملواقف اص تجاه

ظ دو ا عدواننستحق أو   .لم

عرف التوكيديةُو االباحث مشاع: أ عن التعب ع الفرد ة أورقد سلبية انت سواء ره
ا وعدمإيجابية، حقوقھ عن والدفاع ن، خر مع اختلفت أو التفقت للضغوط ذعان

يرغب ال ما إتيان ع ه أفعالتج   .من

عض و التوكيدية ن ب اتالعالقة   :ةيجابي املتغ

اسة د نتائج عال Amat, Mahmud, & Salleh (2012)،  Ateş(2016)رأسفرت وجود قةعن
التوكيديةموجبة ن ياةب ا عن ن،والسعادةوالرضا ق املرا اسةلدى د ت روأشا  Sarkova, etر

al., (2013) النفسية ية الرفا ياة، ا جودة من وكال الذات تأكيد عاد أ ن ب تباط ا وجود إ
ً

ر
الذاتوتقد ن ير ق املرا اسة .لدي د ت أو نما أنھPavlopoulos (2013) Tsouvelas &رب

واس التوكيدي السلوك خالل من ن ق املرا حياة عن للرضا كب بقدر بؤ الت ٍيمكن اتيجياتٍ
  .التكيف

اسة د كشفت إيعن Abedzadeh & Mahdian (2014)ركذلك عالقة نوجود ب جابية
التوكيدالتو ن ب سلبية عالقة وجود إ النتائج ت أشا كما والسعادة، والقلقركيدية ية

جتما والقلق السعادة ن ب سلبية عالقة جود و ، عملوجتما التوكيدي السلوك وأن ،
الزع التوتر من حد و ن، خر من ام ح و الذات تقدير ادة و بالنفس الثقة ُادة ذيز

للفرد النفسية ة ال عز أنھ كما الفرد، ب زيص ُ ُ.  

اسة د كشفت نناكأنRamadhan, Keliat,&Wardani (2019)ركما ب موجبة عالقة
يوجد أنھ كما النفسية، نة واملر عوالتوكيدية ب للتد النفسيةرتأث والعالجات الذات تأكيد

نة املر ع لألسرة جتماعية نللمراالنفسيةوو اتق املخد من    .رالوقاية

عا ا
ً

النفسيةر نة    psychological resilience: واملر

النفسيةرب نة املر وم ومف لبحوث"psychological resilience" ز ن الباحث إجراء أثناء
ا عوامل تضمنت اسات والبيرود والنفسية املعرفية النمويطر عو ال والبيولوجية قة

العو أو ، أكالطبي ل ش مرتبطة و ت ال ياةنامل ا تائج ظلب أنھ وجد وقد السلبية،
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الظأ ناسوء ف سور ما ا ع تج ي للضغوط، الفرد استجابة تح وقائية عوامل ك
نة املر أو ي يجا الفردةالنفسيوالتكيف ة قد ذلك تضمن الضاغطةعرو املواقف تخطي

يمل ما ل مستخدما مات و
ً

يجابيةز السمات من صيةك   (Masten, 2009, 227-238) .لل

النفسية نة املر ف   :وعر
اعرُ النفسيةأن Parsons, Kruijit,&Fox (2016, 296-310(ف نة عتواملر

ُ
من دينامي نظام

ة القد ز عز ددعرأجل و الفرد تواجھ ال الصعبة التحديات من التعا أو الصمود
أ ه لالستمراراستقرا قابليتھ أو تماسكھ   .رو

ر النفسيةالباحثىو نة املر ع: وأن الفرد ة استجاباترقد ة والعقليةرإدا نفعالية ھ
امل ياة ا ات وصعو محن مع الفعال التكيف من تمكنھ إيجابية قة تحقيقُبطر دف ختلفة

الضاغطة ياة ا أحداث مع املر   .نالتوافق

ن املر ن ب النفسيةوالعالقة اتة املتغ عض   :يجابية و

امل ن ب إيجابية عالقة وجود اسات الد عض ت النفرأثب نة يجابية،ور نفعاالت و سية
اسةفلقد د رت اسة Fredrickson et al.,(2003)رأظ نفعاالت Tugade et al.,(2004)رود أن

ت م ساعد العالية نة املر اب أ فراد لدى ةويجابية الضر النفسية املصادر ورب
التا و والشدائد، املحن مع بنجاح نفعللتكيف يجفإن وقائيةاالت بوظيفة تقوم ابية

ا نة املر ذو فراد تمتع و الضاغطة، واملواقف املحن آثار من وللتقليل عي أك ة بقد رملرتفعة
الضاغطة ياة ا أحداث   .(Bonanno, Galea, Bucciarelli, & Vlahov , 2007, 671- 682)تحمل

تكما اسةأو ب (Farooq,2017) رد موجبة عالقة النفسيةوجود نة املر عن ون والرضا
وال جتما و نفعا الن ع ساعد و النفسية ة لل ق الطر و ياة، معا توافق

ن املحيط ومع   .النفس

خالُو من ا ز عز و النفسية نة املر تنمية يجابيةومكن و صية ال السمات تفعيل ل
ك الفردوال لدى يجابيات و القوة مواطن الصعبةع املواقف مع التعامل ا يمك ،ح
كيةولقد مر النفسية الرابطة ال(APA, 2013, 1-4)حددت الطر تنميةقعض م س

ُ

ااملر م النفسية عالقات: ونة سرةإقامة أفراد مع وتجنبطيبة حداثواملجتمع، و زمات
ن وتمك ا، عل التغلب يمكن ال ا أ ع لتلكُالضاغطة واستجابتھ ه تفس غي من الفرد

السيطر ملحاولة وحداث يح، ال ا نصا مو ضع و ا، عل رة تفاؤليةو بنظرة حتفاظ
ترف شطة أ ندماج و ومشاعره، الفرد حاجات اتومراعاة ا من والتعلم خاء س و ية،

م جزءا ه باعتبا التغي وتقبل السابقة،
ً

يار ا وتقبن ضعة، و ا غي يمكن ال ال ف الظر ول ُو

و ا تحقيق يمكن ح الفرد انات وإم ات قد ضوء واقعية داف ُأ حاسمةر ات قرا راتخاذ
نفعا ة إدا ع ة والقد والضاغطة، السلبية راملواقف بر وا الثقة عالقات ناء و   .الت

خامسا
ً

  Self- Efficacy :الذاتفاعلية: 
الذاتأنإBandura (1993,120) شُ واملحركفاعلية ، سا العامل بمثابة عد

ُ

ة قد ع وال سانية للقوة س حداثعالفردرالرئ مقصودة قة بطر التحكم
القد ذه أن كما بھ، ئةاملحيطة الب عناصر مع الطبي والتوافق ي، الذا النمو من تمكنھ ُة

ر
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ساعده و بھ، املحيطة
ُ

أيضا
ً

ة،ع املتغ ئة الب ف ظر مع يتالءم بما ي الذا التجديد وعملية
ودافع ه وتفك مشاعره تؤثر ا أ أفعالھُكما افة و   .يتھ

ضيف الذاتأنSemmar (245 ,2006) و فاعلية
ُ

الفر نعدساعد وامل ام امل اختيار
د ا ادة إ تؤدي ا أ كما اتھ، لقد زاملناسبة ةابرةواملث ر والقد تحديدعرالعمل،

و ا، وتحقيق داف
ُ

التغلب الفرد املعساعد والضغوط املختلفة ل كمااملشا حيطة،
ساعده ا جديدةعأ فرص يئة و املتاحة الفرص   .استغالل

الذاتفعر   :فاعلية

ا عرف ُ (2016, 496) Pirolliالف اعتقاد ا تھأ قد يدفأداءعررد عام،سلو ل ش ٍو ٍ
لما مستو فإنھ تفع يا الذاتر تھفاعلية قد ثقتھ دادت ا لما الفرد، رلدي النجاحعز

دفھ   .تحقيق

أنو الباحثمكن عرف الذاتُ اع فاعلية امنة:أ صقوة ال اعتقاده لدي   تتمثل

تھ بقد عيھ و روإيمانھ أعمالعو من بھ لف ي ما بماُإنجاز وتمكن، بإتقان
ُ

عرافيتالءم مع
ومثابر ام امل تلك ة صعو إ النظر دو خالقية والقيم املجتمعية عنوالقيم ه وإصرا رتھ

ع ساعد القوة ذه و ھ، تواج ال العقبات بؤدحض الفردالت املستقبليةسلوكيات
داف ومستو بنفسھ الفرد ثقة مدي وتحديد ا وقو ا جا يود وتختلفر النفسية، تھ و عيتھ

املست باختالف ا ج د حيث شملرمن ف املجال حيث ومن ا، شد أو ا وقو العمومية جة ود رو ي
والبعد العام اديجتماالبعد   .والبعد

مية الذاتأ   :فاعلية

الذاتترتبط الفرد،فاعلية لدي ذاتيا معيقا أو معينا تصبح فقد التفك ًبأنماط ً  ؤثروً
اك لفعالية رإد طط أنواع ع الذات فراد ا، ال ا م فالذين يضعو  مرتفع إحساس لد

الذاتب ططاخ نيضعو فاعلية
ً

ة،  م ع نيحكمو والذين نا الذات عدم أنفس  أك فاعلية
ميال
ً

داء الفاشلة ططل  املتكر ف،الضعي و خفاق   .رو

فراد ركز م الذين و بوق إحساس لد الذاتي م فاعلية با لة تحليل  ان حاولو املش  نو
ا، مناسبة ٍلحلو إ التوصل الذين ل فإن املقابل م  الشك مع ّو  نيحولو الذاتية فاعلي
م با غرقو الداخل، إ ان موم مأنفس نو و عندما ال ئة مطالب نيواج م الصعبة الب  إ

بو نس ك  ُ الذاتية وقلة رقصولا جوانب  ال م الفعالية و لد تصو نو م ر  يؤدي الذي فشل
ه إن نتائج إ ربدو التوتر سلال التفك من النوع ذا سلبية، حد والضغط ُيولد  من ُو

ات الفعال ستخدام    ).(Bandura, & wood, 1989, 508املعرفية رللقد

و ذو Bandura (1993,134-135(و الذاتيأن ام فاعلية امل من بو ي ناملنخفضة
د ا بذل اخو ي حيث م ل ديدا ل ش ا أ ن شعر ال نالصعبة ً فإنوعو العكس

من املرتفع املستو ذو يفراد الذاتي الفاعلية باإلنجاز احساس م وثقةلد ،
ت ع ة ةرالقد مواج ده ج ز عز و ا عل والتغلب الصعبة، ام امل   .الفشلخطي
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عليھإن ب ي ما الفرد ملعرفة مرادفة ست ل ما، شاط ب القيام ع تھ قد الفرد ٍاعتقاد ر
خال ومن قياسفعلھ، الذاتل ذافاعلية ترجمة ع اتھ وقد اتھ ا م يقيم الفرد رفإن ر ُ

إ   .(Schunk, 2012, 146) أفعالعتقاد

ثانيا
ً

ياة:  ا عن   Life Satisfaction :الرضا

حداث من الكث ا خالل واجھ و حياتھ، ومختلفة متنوعة انتقالية بمراحل الفرد يمر
دي ا واملتطلبات ف الفردووالظر لدى ان فإن والتوتر، بالقلق الشعو لھ ب س قد ال ردة

ة عنرالقد بالرضا ا حي شعر ونجاح بفعالية واملتطلبات حداث ذه ة مواج وعنع نفسھ
املقاحيا و الرضاتھ، وعدم والفشل باليأس شعر ا مع والتكيف ا مواج ستطع لم إن بل

وحياتھ نفسھ عن. عن الرضا عد ياة ُو العالقة(Life Satisfaction) ا ذات املواضيع من
النفسية ة عبال دليل و ف ية، والرفا بالسعادة عروالشعو ة والقد بالسواء الفرد رتمتع

م ياتيةالتكيف ا املواقف سليمان،(املختلفةع   ).2017،306غم

ياة ا عن الرضا ف   :عر

ش
ُ

ة ال أن World Health Organization (1998,1403) العامليةمنظمة عنإ الرضا
ياة اوا مومعتقدات عن ضوءلفرد تماماتھ وا ه ومعاي وتوقعاتھ دافھ وأ ياة ا قعھ

الثقا فيھالسياق ش ع الذي املجتمع القيم   .ومنظومة

ياة ا عن الرضا عاد   :أ

ا وم باملف ياة ا عن للرضا العام وم املف الوظيفيةيرتبط الة وا ة ال عن لتقليدي
عن الرضا س فمقاي ولذلك سمية،للفرد، ا ة ال ا م متعددة مجاالت غطي ياة ا

جتما و أووالنفسية، حية والر ناكوعية و عنخالقية، للرضا س مقاي لبناء متعددة ود ج
تص جيدة ية وم سي بمؤشرات تتمتع ياة ثقاا ئات ب ،(متعددةفيةللتطبيق ع جابر

شوان، ريع   ).2006،60ر

مجدي ش و) 2013،21( الدسوو ياة ا عن للرضا عاد أ ستة   :إ

النف .1 عن:ستقرار الرضا ع باو والشعو املستقبلرالنفس تجاه والتفاؤ ة  .للب

تياح:السعادة .2 و بالرضا وشعو سعادة من الفرد بھ شعر ما مقدار رو فر ظر وعن
 .حياتھ

جتما .3 ات:التقدير قد الفرد ثقة تمثل سلرو تجاه اب و اناتھ، وإم وكھھ
 .جتما

الفرد:القناعة .4 ضا عن القناعة ع واقتناعرو إليھ وصل بما ياةوقناعتھ ا بمستو ىھ
ا ش ع  .ال

إ:جتماعية .5 وميلھ واملرح سامح بال الفرد لسلوك وصف الدعايةو وتبادل ك ال
م مع ش والتعا ن خر  .وتقبل

نة .6 والرضا :الطمأن ادئ ال النوم تتمثل وال نفعالية الة ا استقالل عن ع و
الظر نعن خر نقد وتقبل ياتية ا  .وف
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ياة ا عن الرضا ن ب   :يجابيةوالعالقة

رت اسةأظ عالPeterson et al., (2007)رد التفكقوجود جوانب ن ب إيجابية ية يجا
السع من وكال صية ال

ً
ياة ا عن والرضا ذكر .ادة يWong (2012) و يجا التفك أن

إيجاب تباطا ا يرتبط
ً

يجابيةر النفسية باملؤشرات ب-ًيا يرتبطالرضا أنھ كما والسعادة، ياة ا
سلب تباطا ا

ً
يار

ً
املر النفس علم كتئاب ،والقلق ،الضغوط -بمؤشرات   .والغضب ،و

ل وكشفت اسات ُد ان(منر  ،(Naveira,2015) (Uğurlu,2013) ،)2011،يسيوزسو
(Vijayshri ,2015) ، (Wong & Li ,2015) (Shaheen ,2015)موجبة تباطية ا عالقة وجود رعن

التفاؤ ن ب إحصائيا لدالة
ً

اديو نجاز و ياة ا عن عال. الرضا جود سالبةوو تباطية ا رقة
جات د ن ودالطالبرب شاؤم ال مقياس نجازمجارع و ياة ا عن الرضا مقياس ع

اساتادي الد تلك نتائج ت أو كما منأنھر، وكال التكيف سوء ن ب سلبية عالقة يوجد
ً

والتفاؤ ياة ا عن عن ،لالرضا الرضا ن ب سلبية عالقة توجد ن ياةح وأنا شاؤم وال
ة املواج اتيجيات باس ي ايجا ل ش يرتبط والدعملالتفاؤ املشكالت حل مثل شطة ال

ن ح اسجتما مع سل ل ش يرتبط شاؤم ال التكيفأن   .اتيجيات

اسةو د من Çakar (2012) رتو كال ن ب إيجابية عالقة وجود
ً

الذات عنفاعلية والرضا
و ياة، اأنا الذاتفاعلية الدخل مستو أن كما ياة، ا عن بالرضا كب ل ش بأ كىتت رملد

ذلك، ا بار ا دو لھ
ً ً
ز الذات وكذلكر يفاعلية تحقيقُللشباب م سا أن مكن

ُ
ات ا رامل

و ة، عنالتنمو والرضا ، الص م لنمو حيو أمر ميذا  .حيا

ت أو اسةكما تقديرإ   (Rey, Extremera, & Pena, 2011) رد ن ب إيجابية عالقة وجود
ياة ا عن والرضا دأن Agyar (2013)يفُيضكذلك ،الذات يز الذات تقدير مستو ادة ىالز

ياة ا عن الرضا تفوأن .من الذاترا تقدير مشاعر العاطفي،ياع اء بالذ كب ل ش وأنرتبط
سل أثر لھ العاطفي املزاج وضوح اعانخفاض عن انالرضا نما ب ن، ق املرا لدي ياة

إ تأث لھ العاطفي اء الذ مباشروضوح ي ياةعيجا ا عن    .الرضا

إيجابي عالقة وجود اسات الد من العديد ت أشا ركما والسلوكر ياة ا عن الرضا ن ب ة
النفسيةالتوكيدي نة اسة وواملر  (Sheinov,2018)،(Ateş, 2016)،(Amat, et al., 2012) ركد

واملساندةوأنھ التوكيدية خالل من ياة ا عن بالرضا بؤ الت   . جتماعيةُيمكن

البحث ض    :وفر

نت .1 ب موجبة تباطية ا عالقة اروجد عن والرضا املرحلةيجابية طالب لدى ياة
ة  .الثانو

أفرا .2 جات د متوسطي ن ب إحصائية داللة ذات ق فر رتوجد ملتغو وفقا البحث عينة ًد

و(النوع   .يجابية) إناث–رذ
متوسط .3 ن ب إحصائية داللة ذات ق فر ملتغوتوجد وفقا البحث عينة أفراد جات د ًي

ر
و(النوع ياة) إناث–رذ ا عن   .الرضا

أفرادتال .4 جات د متوسطي ن ب إحصائية داللة ذات ق فر روجد وفقاو البحث ًعينة

التخصص ي(ملتغ   .يجابية) عل–أد
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البحثتوجدال .5 عينة أفراد جات د متوسطي ن ب إحصائية داللة ذات ق رفر ًوفقاو

التخصص ي(ملتغ ياة) عل–أد ا عن  .الرضا

  :البحثإجراءات

أوال
ً

االبحثاقت: البحث من:  دافھا أ   .)رتباطي(الوصفياملناستخدامضوء

انياث
ً

لعين:البحثعينة:  ولية ة الصو وطالبـةًطالبـ) 420(ساسية البحثةربلغت ا
الفرقــــ طــــالب ــــةيــــةالثانةمــــن الثانو بعادوتــــمللمرحلــــة طالبــــا) 20(اســــ

ً
ـــــستكملوا لــــم

ــ ع ــستجيبوا ولــم العالبيانــات تــصبح ــذلك و س، املقــاي فقــرات ساســيةينــةعــض
وطالبةًطالب) 400(      .ا

  : البحثأدوات  

الباحث(يجابيةمقياس )1   )إعداد
يجابية ملقياس ية السيكوم صائص ا من   :التحقق

أوال
ً

ق :الداخساق:  طر عن   :وذلك

ن .1 ب تباط معامالت للمعادرحساب لية ال جة نتراوحت،قياسروالد   .)0.214،0.632(ب
ـل .2 جـة د ن بـ تبـاط معامل رحساب تلـمفـردةر إليـھ ـ ت ت الـذي نتراوحـتاملفـردة،كوالبعـد بـ

)0.814،0.398(. 
ن حـساب .3 بـ تبـاط ااملفـردةرمعـامالت جـة للمقروالد ليـة نتراوحـت،يـاسل ،)0.784 ،0.404(بـ

القيممعظمو التحق،مقبولةذه تم ذلك او ساق من للمقياسق مـنلداخ التأكد وتم
استخدامھصالحي   .ة

ثانيا
ً

  الصدق :

ي املقياس قصد حساب  الباحث اعتمد ما   :ع

ن صدق  . أ تھ  املقياس عرض تم :املحكم  ساتذة من مجموعة ع ولية رصو
ن وعلم مجال  املتخصص النفسية ة لية النفس ال بية، ب بقاوال عتم ء

افرداتاملمعظم اتفاق سب بلغت عديل % 100ال أي إجراء دو ،نكما
ال ال املفردات للبعد،وحذف ت بوت صياغة عديل راءآعًبناءفرداتاملاتم

نالسادة   .املحكم

اص-ب             العامدق التحليلتم :لتحليل جات العامحساب يجةرلد ن ش و املقياس
وجودعاملاالتحليل إ ر التدو عواملعد مو كماخمسة دوو   .)1(لبا
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   )1 (لجدو

شبعا و املستخرجة مقياسالعوامل مفردات ملصفوفة املتعامد ر التدو عد   يجابيةا

  فردةامل
العامل

  لو
ملعاال

ي   الثا
العامل

  لثالثا
العامل
ع  الرا

العامل
امس  ا

  فردةامل
العامل

  لو
لالعام

يالث   ا
العامل

  لثالثا
العامل
ع  الرا

العامل
امس  ا

1     .339   48  .710     
2     .524   49  .684     
3         50  .777     
4     .483   51  .562     
5     .378   52  .828     
6     .421   53      .538 
7     .567   54  .708     
8     .532   55      .537 

9     .396  56      .541 

10     .407  57  .735     

11     .498  58  .530     

12     .302  59  .772     

13     .387  60  .630     

14     .413  61    -.687   

15       62   .893    

16     .492   63   .866    
17     .320   64   .910    
18     .470   65   .900    
19     .302   66   .908    
20     .403   67    .763   
21     .329   68    .724   
22     .452   69   .455    
23        70    .711   
24     .320   71    .728   
25     .394   72   .775    
26     .481   73   .806    
27     .426   74   .874    
28     .314   75   -.402    
29     .427   76   .921    
30     .313   77   .827    
31      .578 78   -.396    
32  .749       79   .777    
33  .751       80    .695   
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عامــــل ــــل ــــ ع ــــشبعت ــــ ال املفــــردات ــــ: تحديــــد إ عــــدالعــــام للتحليــــل) 1(لجــــدوبــــالنظر
ر ــــالتـــدو ي مــــا و: يتــــ العامــــل بــــامل:لأن ــــشبع ،38،40 ،34،36 ،32،33(رقــــمفرداتقــــد

ا) 42،43،44،46،48،49،50،51،52،54،57،58،59،60 عــــــــــــدد لــــــــــــغ مكــــــــــــنو،)20(و
العامـــل ـــذا يأمـــا ؛)لالتفــــاؤ(ـــسمية الثـــا بـــامل :العامـــل ـــشبع ،65 ،64 ،63 ،62(رقــــمفرداتقــــد

لـــــــــــــــــغ) 66،69،72،73،74،75،76،77،78،79 او ــــــــــــــــــذاو،)14(عــــــــــــــــــدد ــــــــــــــــــسمية مكـــــــــــــــــن
ي(العامل يجا الثاأمـا؛)التفك بـامل:لـثالعامـل ـشبع ،70،71 ،68 ،61،67(رقـمفرداتقـد

لــــــــــغ) 80،83،84،85،87،88،89،90،91،92،93 او ـــــــــــذاو،)16(عــــــــــدد ــــــــــسمية مكـــــــــــن
النفــسيةا(العامــل نــة ــعالعامــلمـــاأ؛)وملر بــامل:الرا ــشبع ،5،6،7،8 ،4 ،1،2(رقـــمفرداتقـــد

ــ9 ــ10، ــ11، ـ12، ـ13، ـ14، ـ16، ـ17، ـ18، ـ19، ـ20، ـ21، ـ22، ـ24، ـ25، ـ26، ـ27، ـ28، ـ29، ،30 (
لــــغ او ــــذاو ،)27(عــــدد ــــسمية ــــامسالعامــــلمــــاأ؛)التوكيديــــة(العامــــلمكــــن ــــشبع:ا قــــد
لـــــــــــغ) 39،41،45،47،53،55،56،81،82 ،37 ،35،،31(رقـــــــــــمفرداتبــــــــــامل او  ،)12(عـــــــــــدد

ذاو سمية الذات(العاملمكن   .)فاعلية

املو أن يت قمكما س)3،15،23،86(رفردات ل انت، حيث دالة شبعات ا ل
تم،)0.3(من أصغرشبعاتال التا او مفردات حذف ذلكاملقياسمن ةو الصو رتصبح

ائ منال ونة م للمقياس   .مفردة) 89(ية

  

  

  

  

34  .821       81      .524 
35       .577 82      .477 
36  .799      83    -.390   
37       .663 84    -.395   
38  .791      85    -.394   
39       .520 86       
40  .732      87    -.362   
41       .495 88    -.587   
42  .566      89    -.319   
43  .673      90    -.309   
44  .480      91    -.343   
45       .530 92    -.470   
46  .561      93    -.388   
47       .483  

امن ال ذر   ا
ذر ا
امن   ال

10.932  9.671  5.726  5.536  4.646  

  %4.996  %5.952  %6.157%10.398  %11.755  التباين  التباين
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  الثبات:ثانيا

التا              الطر الثبات ساب الباحث   :ليةقاستخدم

نباخ-أ كر ألفا ثبات ال: ومعامل ـ ع الثبات ساب الباحث ) 150(سـتطالعيةعينـةاستخدم
ألفـــا جـــدو معامـــل ـــ و و نبــــاخ، لكر جــــة) 2(و والد املقيـــاس عــــاد أ مـــن عـــد ــــل ل الثبـــات رمعامــــل ُ

  :ليةال
   )2( لجدو

ملقياس لية ال جة والد عاد لأل الثبات   يجابيةرمعامالت

  البعد  م
معامل
  الثبات

  .848   لالتفاؤ  1

ي  2 يجا   .891  التفك

النفسية  3 نة   .573   واملر

  .822  التوكيدية  4

الذات  5   .814  فاعلية

  
ييتالسابق )2(لجدوباستقراء     سبة ونباكلكر ألفا معامل قيمة أن :ما عاد بال  أل

ن تراوحت املستخدم املقياس لغت ،)0.573،0.848(ب ا و ل للمقياس قيم  قيم و ،)0.804(ك
املقياس ذا استخدام صالحية يؤكد مما  .مقبولة

املفــــــردة-ب جـــــة د بحـــــذف ألفـــــا ثبـــــات ـــــ الثبـــــات ـــــساب الباحـــــث اســـــتخدم :رمعامـــــل  العينــــــة ع
ألفـــا معامـــل ســـتطالعية جـــة فبحـــذ ثبـــات ـــ املفـــردة، رد و ملقيـــاس الثبـــات معامـــل) 3(لجـــدوو

  :يجابية
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ھاني رمضان عزب علي رخا       
ربیع شعبان عبد العلیم یونس. د أ     
 رأحمد علي إبراھیم الكبی . د     

 

 

 

308 

  )3(لجدو

ألفاقيم  ثبات جة بحذف معامل يجابية رد ملقياس   املفردة

املفردة   رقم
ألفا ثبات جة بحذف معامل  رد

  املفردة
رقم

  املفردة
ألفا ثبات جة بحذف معامل  رد

  املفردة

1  799. 48  798. 

2  802. 49  799. 

3  804. 50  798. 

4  801. 51  798. 

5  804. 52  796. 

6  801. 53  804. 

7  801. 54  798. 

8  802. 55  804. 

9  801. 56  802. 

10  802. 57  796. 

11  800. 58  798. 

12  804. 59  798. 

13  802. 60  798. 

14  803. 61  803. 

15  803. 62  801. 

16  801. 63  799. 

17  803. 64  800. 

18  802. 65  799. 

19  803. 66  800. 

20  802. 67  804. 

21  801. 68  803. 

22  803. 69  802. 

23  803. 70  803. 
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املفردة   رقم
ألفا ثبات جة بحذف معامل  رد

  املفردة
رقم

  املفردة
ألفا ثبات جة بحذف معامل  رد

  املفردة

24  800. 71  802. 

25  803. 72  801. 

26  801. 73  801. 

27  801. 74  800. 

28  802. 75  804. 

29  799. 76  800. 

30  803. 77  799. 

31  802. 78  804. 

32  796. 79  801. 

33  796. 80  804. 

34  795. 81  804. 

35  804. 82  802. 

36  796. 83  804. 

37  803. 84  804. 

38  798. 85  804. 

39  801. 86  804. 

40  798. 87  804. 

41  802. 88  804. 

42  799. 89  804. 

43  799. 90  803. 

44  798. 91  804. 

45  803. 92  802. 

46  798. 93  804. 

47  802.  
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اســـتقراء ـــيتـــقالـــساب )3(لجـــدوو ي ال :مـــا معـــامالت قـــيم نتراوحـــتثبـــاتأن ،0.795(بـــ
املجميعوأن،)0.804 بقاءذه يتم التا و مقبولة، املقياسععامالت مفردات   . جميع

ختبـــــار-ج إعـــــادة قـــــة طر باســـــتخدام الثبـــــات خـــــالل :معامـــــل مـــــن املقيـــــاس ثبـــــات حـــــساب تـــــم
عـــــد التطبيـــــق، إعـــــادة قـــــة طر الثبـــــاتزفاصـــــلاســـــتخدام معامـــــل لـــــغ و ن، أســـــبوع ه مقـــــدا ـــــ رم

و)0.747(**للمقياس إحو دال املقياسمعامل استخدام ة للثقة يدعو مما   .ًصائيا
للمقيـاس ائيـة ال ة ـصائص: رالصو ا حـساب يعـد وم مـنةالـسي ـا عل ترتـب ومـا للمقيـاس،

يت ائية ال تھ صو املقياس أصبح املقياس، مفردات عض   .مفردة) 89(مننورحذف

ياةمقياس )2 ا عن ،: (الرضا الدسو مجدي  )2013إعداد

محمدأعد مجدي الصدق)2013(الدسواملقياس معامالت بإيجاد املقياس معد وقام ،ُ

معامل ان حيث والثبات، الصدق من عالية جة بد املقياس يتمتع ان و للمقياس، والثبات
ُ

ر
نباك كر بطر)0,85(وألفا والثبات النصفية، التجزئة   ).0,82(قة

املقياس   :وصف

املقياس و مو) 30(مننيت عادزفقرة أ ستة ع   :عة

حياتھ: والسعادة ف ظر عن تياح و بالرضا وشعو سعادة من الفرد بھ شعر ما ومقدار  .رر
ع البعد ذا حتو   ).15 -11 -9 -8 -7 -3 -1(وفقرات) 7(يو

لسلوك: وجتماعية وميلھوصف واملرح سامح بال وتقبلإالفرد الدعاية وتبادل ك ال
وا ن مخر مع ش  .لتعا

ع البعد ذا حتو و) 5(يو   ).28 -22 -18 -16 -14(: فقرات
نة عن: والطمأن والرضا ادئ ال النوم تتمثل وال نفعالية الة ا استقالل عن ع

نقد وتقبل ياتية ا ف نوالظر  .خر
ع البعد ذا حتو و) 6(يو   ).30 -29 -25 -23 -20 -19: (فقرات

النف وستقرار املستقبل: و تجاه والتفاؤ ة بالب والشعو النفس عن لالرضا  .ر
ع البعد ذا حتو و) 3(يو   ).15 -5 -2(: فقرات

جتما والتقدير اب: و و اناتھ وإم اتھ قد الفرد جتمارثقة سلوكھ  .تجاه
ع البعد ذا حتو و) 6(يو   ).27 -26 -24 -21 -6 -4: (فقرات

ا: والقناعة ش ع ال ياة ا بمستو واقتناعھ إليھ وصل بما وقناعتھ الفرد يضا  .ر
ع البعد ذا حتو و) 3(يو   ).17 -13 -10: (فقرات

ية السيكوم صائص ا من بالتحقق الباحث ا البحثللمقياسوقام خاللا   :من

أوال
ً

ق :الداخساق:  طر عن   :وذلك

ن .1 بــــــــ تبــــــــاط معــــــــامالت للمقيــــــــاسعــــــــادرحـــــــساب ليــــــــة ال جــــــــة نتراوحــــــــت ،روالد بــــــــ
)0.546**،0.812(**.  

تلـــك .2 إليـــھ ـــ ت ت الـــذي والبعـــد مفـــردة ـــل جـــة د ن بـــ تبـــاط معامـــل رحـــساب املفـــردة،ر
ن تراوحت  .)0.645،0.405(ب
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ليــــــة .3 ال جــــــة والد املقيـــــاس مفــــــردات مـــــن مفــــــردة ـــــل ن بــــــ تبـــــاط معــــــامالت رحـــــساب ،ر
نتراوحـــت القــــيممعظـــمو،)0.416،0.777(بـــ مــــنمقبولـــة،ـــذه التحقـــق تـــم ـــذلك و

للمقياس الداخ املقياسساق ذا استخدام صالحية من التأكد   .وتم

ثانيا
ً

الطر -: الثبات : الثبات ساب الباحث   :التاليةقاستخدم

نبــــــــــاخ )1 كر ألفــــــــــا ثبــــــــــات ال: ومعامــــــــــل ــــــــــ ع الثبــــــــــات ــــــــــساب الباحــــــــــث عينــــــــــةاســــــــــتخدم
ألفـــاســـتطالعية جـــدو معامــــل ــــ و و نبــــاخ، لكر مــــن) 4(و عــــد ـــل ل الثبــــات ُمعامــــل

لية ال جة والد املقياس عاد   : رأ

  ) 4(لجدو

ملقياس لية ال جة والد عاد لأل الثبات ياةرمعامالت ا عن   الرضا

الثباتمع  البعد  م   امل

  .821  السعادة  1

  .656  جتماعية  2

نة  3   .802  الطمأن

النف  4   .625  ستقرار

جتما  5   .715  التقدير

  .731  القناعة  6

  
دوباستقراء        ييتالسابق )4(لا نباك ألفا معامل قيمة أن :ما سبة ولكر عاد بال  أل

ن تراوحت املستخدم املقياس لغت ،)0.821، 0.625(ب ا و ل للمقياس قيم  قيم و ،)0.862(ك
ص يؤكد مما املقياسمقبولة ذا استخدام   .الحية

املفردة-ب جة د بحذف ألفا ثبات   :رمعامل
ألفا معامل ستطالعية العينة ع الثبات ساب الباحث استخدم جة بحذف ثبات  املفردة، رد

جدو و معامل) 5 (لو ياةالرضملقياس الثبات التا ا عن   :ا
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  )5(لجدو

ألفا ثبات معامل جة بحذف قيم ياةملقياساملفردة رد ا عن   الرضا

اســـتقراء ــــدوو ـــيتــــالــــسابق )6(لا ي ال :مــــا معــــامالت قــــيم نتراوحــــتثبــــاتأن ،0.859(بــــ
املجميعوأن ،)0.862 بقاءذه يتم التا و مقبولة، املقياسجميععامالت مفردات   . ع

التطبيق-ج إعادة قة طر باستخدام الثبات   :معامل
ه مقدا م فاصل عد التطبيق، إعادة قة طر استخدام خالل من املقياس ثبات حساب رتم ز

الثباتأسب معامل لغ و ن، و)0.737**(للمقياسوع للثقةمعاملو يدعو مما إحصائيا ًدال

املقياس استخدام   .ة

ة للمقياسرالصو ائية    ال

ي وم السي صائص ا حساب بقاءةعد من ا عل ترتب وما جميععللمقياس،
تھ صو املقياس أصبح املقياس، ائيةرمفردات و ال   .مفردة) 30(من نيت

املفردة   رقم
ألفا ثبات جة بحذف معامل  رد

  املفردة
رقم

  املفردة
ألفا ثبات جة بحذف معامل  رد

  املفردة

1  862. 16  862. 

2  862. 17  859. 

3  862. 18  862. 

4  862. 19  859. 

5  859. 20  861. 

6  861. 21  859. 

7  859. 22  862. 

8  859. 23  859. 

9  859. 24  862. 

10  859. 25  859. 

11  862. 26  859. 

12  859. 27  859. 

13  861. 28  859. 

14  859. 29  859. 

15  859. 30  861. 
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النتائج وتفس   :عرض

و )1 الفـــرض أنــھليــنص ـــ ا " ع عالقـــة حــصائياإدالـــةموجبـــةتباطيــةرتوجـــد
ً

ن ابيـــةيجبـــ
ا عاد ياةوأ ا عن ة والرضا الثانو املرحلة طالب  .لدى

تبـاط ـساب سـو ب تبـاط ا معامـل باسـتخدام الباحـث قام الفرض ذا من روللتحقق ننر  بـ
ا عاد وأ ياةيجابية ا عن الثان والرضا املرحلة طالب ةلدى ـ،و ـ مو و لجـدوكما

  :التا)6(

  )6(لجدو

تب  عنرمعامالت والرضا ا عاد وأ يجابية ن ب ياةاط   400)  =ن) ا

ع للرضا لية ال جة رالد
ياة   املقياس  ا

تباط   رمعامل

  املتوسط
نحراف

  ياملعيار

  13.01  38.6  **235.   لالتفاؤ

ي يجا   9.20  30.1  **555.  التفك

النفسية نة   7.35  41.1  **451.   واملر

  10.60  63.8  **387.  التوكيدية

الذات   4.61  31.6  **435.  فاعلية

لإليجابية لية ال جة  23.50 192.2 **646.  رالد

مستو عند دال تباط يمعامل مستو0.254 =0.01ر   0.194 = 0.05يوعند

الـــسابق ـــدو ا اســـتقراء عالقـــة) 6(لو نـــاك أن تباطيـــة يتـــ نرا بـــ إحـــصائية داللـــة ذات
ـــا عاد وأ عـــنيجابيـــة يـــاةوالرضـــا ـــة ا الثانو املرحلـــة طـــالب ادت،لـــدى لمـــا أنـــھ ـــ ع ـــذا زو

تتفــق النتــائج ــذه و يــاة، ا عــن الرضــا وتــدعيم ــادة ــ إ ذلــك أدى لمــا الطــالب لــدى زيجابيــة
مـن ـل اسـة د   Amat, et al., (2012) ،Çakar (2012) ،Ünüvar et al.,(2012)،(2012) رمـع

Wong،& Pavlopoulos (2013)  Tsouvelas،Rani & Midha(2014) ،Naveira (2015)،
Tagay et al., (2015)،Farooq(2017)،Sheinov(2018) ذاتو عالقــة وجــود ــ إ ت أشــا ــ رال

ن ب إحصائية ياةيجابيةداللة ا عن   .والرضا

أنھ )2 ع ي الثا الفرض أفراد" ينص جات د متوسطي ن ب إحصائية داللة ذات ق فر رتوجد و
النوع ملتغ وفقا البحث و(ًعينة ا)إناث–رذ عاد وأ   .يجابية

استخو الفرض ذا من التائيةدللتحقق سبة ال اختبار الباحث املستقلة،" ت" م للعينات
و دوو وقيمة) 7(لا ة املعيا نحرافات و املتوسطات ن" ت"رالتا ب الداللة يومستو



  اإلیجابیة وعالقتھا بالرضا عن الحیاة لدى طالب المرحلة الثانویة
 

ھاني رمضان عزب علي رخا       
ربیع شعبان عبد العلیم یونس. د أ     
 رأحمد علي إبراھیم الكبی . د     

 

 

 

314 

النوع ملتغ وفقا البحث عينة أفراد جات د ًمتوسطي
و(ر عاد) إناث–رذ وأ ،ايجابية

ي دو   لوا

ذلك   .يو

  )7(لجدو
أ" ت" قيمة  جات د متوسطي ن ب ق للفر حصائية ا رودالل النوعو ملتغ وفقا البحث عينة ًفراد

ا) إناث–رذكو( عاد وأ   .يجابية

  العدد  املجموعات  املقياس
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

قيمة
 "ت"

يمستو
  الداللة

و   13.35 43.2 200  رذ
  لالتفاؤ

 10.92 34.1 200  إناث
7.494 

دالة
  اًإحصائي

و  8.53 31.5  200  رذ
ي يجا   التفك

 9.64 28.7  200  إناث
3.145 

دالة
  ًإحصائيا

و  2.97 45.3  200  رذ
النفسية نة   واملر

 7.92 36.8  200  إناث
14.286  

دالة
  ًإحصائيا

و  11.09 65.2  200  رذ
  التوكيدية

 9.92 62.3  200  إناث
2.693  

دالة
  ًإحصائيا

و  4.63 32.4  200  رذ
الذات   فاعلية

 4.43 30.7  200  إناث
3.768  

دالة
  ًإحصائيا

و لية 28.00 197.8  200  رذ ال جة رالد
 16.15 186.7  200  إناث  لاليجابية

4.871  
دالة

  ًإحصائيا

مستو عند دوالية ا مستو2.576 = 0.01يت  1.960 = 0.05يوعند
ــــدو ا اســــتقراء قي) 7(الــــسابقلو أن عنــــد) ت(مــــةيتــــ إحــــصائيا ــــ) 010.(ىمــــستوًدالــــة

ليـــــةال ال جـــــة املتوســـــطلإليجابيـــــة،رد لـــــصا ق الفـــــر ـــــووأن ن،ع بـــــ ق فـــــر وجـــــود ـــــ ع وممـــــا
ـــا نــــاث و و ورلـــذ الــــذ لـــصا ــــا عاد وأ ــــل .ريجابيــــة اســـة د مــــع تتفــــق النتـــائج ــــذه  مــــنرو

حيــــث Doğa (2016)،)2011(خليــــلعفـــراء
ُ

وجـــودأ ــــ إ ت ق رشــــا إحــــصائيةذاتوفــــر ــــداللــــة
،لــصايجابيــة و ذلــكرالـــذ يرجـــع نــاثوقــد والـــضاغطةألن ــدة املج للعوامـــل عرضــة ـــ أك

ونقــص ن علــ الزائــد التحميــل الطاقــة، نقــص املــنخفض، قتــصادي و جتمــا املــستو ىمثــل
الذات   .تقدير

أنـــھ )3 ـــ ع الثالـــث الفـــرض ذات " يـــنص ق فـــر جـــاتوتوجـــد د متوســـطي ن بـــ إحـــصائية رداللـــة
مل وفقا البحث عينة النوعًأفراد و(تغ ياة) إناث–رذ ا عن  .الرضا
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اســـــتخدمو الفـــــرض ـــــذا مـــــن التائيـــــةللتحقــــق ـــــسبة ال اختبـــــار املـــــستقلة،" ت" الباحــــث للعينـــــات
ــ و ـــدوو وقيمـــة) 8(لا ـــة املعيا نحرافـــات و املتوســـطات ال" ت"رالتـــا نيومـــستو بـــ داللـــة

ال ــــ ملتغ وفقـــا البحـــث عينــــة أفـــراد جـــات د ًمتوســـطي
ـــو(نـــوعر يــــاة،) إنـــاث–رذ ا عـــن الرضـــا ــــ

ي دو   لوا

ذلك  .يو

   )8(لجدو
النوع" ت" قيمة ملتغ وفقا البحث عينة أفراد جات د متوسطي ن ب ق للفر حصائية ا ًودالل

ر و
ياة) إناث–رذكو( ا عن   .الرضا

  العدد  املجموعات  ساملقيا
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

مةقي
 "ت"

يمستو
  الداللة

و لية 24.72 104.2  200  رذ ال جة رالد
عنلل رضا

ياة   ا
 27.39 109.7 200  إناث

2.088  
دالة

  ًإحصائيا

مستو عند دوالية ا مستو2.576 = 0.01يت   1.960 = 0.05يوعند
دو ا استقراء قيمـة) 10(الـسابقلو أن مـستو) ت(يتـ عنـد إحـصائيا ىدالـة ـ) 0.01(ً

امل لــصا ق الفــر وأن يــاة، ا عــن للرضــا ليــة ال جــة والد ــتوســطر قع فــر وجــود ــ ع ممــا و،
ن نـاثبـ لــصا يـاة ا عـن الرضـا ــ نـاث و و مــن.رالـذ ـل اسـة د مـع تتفــق النتـائج ـذه  رو

Çakar (2012)، Ünüvar et al.,(2012)  اسـة د ت أشـا ن حـ رـ ـ Amat, et al., (2012)ر عـدمإ
نو س ا ن ب ق فر ياةال وجود ا عن   .رضا

أنــھ )4 ــ ع ــع الرا الفــرض ذاتال " يــنص ق فــر جــاتوتوجــد د متوســطي ن بــ إحــصائية  رداللــة
ع التخصصأفراد ملتغ وفقا البحث يأ(ًينة ا)عل–د عاد وأ   .يجابية

منو استخدمللتحقق الفرض التائيةذا سبة ال اختبار املستقلة،للع" ت" الباحث ينات
و دوو وقيمة) 9(لا ة املعيا نحرافات و املتوسطات ن" ت"رالتا ب الداللة يومستو

ع أفراد جات د التخصصرمتوسطي ملتغ وفقا البحث يأ(ًينة ا) عل–د عاد وأ ،يجابية
ي دو   .ذلكيولوا
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  )9(لجدو
ق" ت" قيمة  للفر حصائية ا ملتغوودالل وفقا البحث عينة أفراد جات د متوسطي ن ًب

ر
ي(التخصص ا) علمي–اد عاد وأ   .يجابية

  العدد  املجموعات  املقياس
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

قيمة
 "ت"

يمستو
  الداللة

ي   16.40 38.1 200  اد
  لالتفاؤ

 10.38 36.4 200  عل
1.253 

غ211.
دالة

  ًإحصائيا

ي  8.59 31.2  200  اد
ي يجا  8.05 31.8  200  عل  التفك

.780 
غ439.

دالة
  ًإحصائيا

ي  6.14 41.5  200  اد
النفسية نة  7.19 41.9  200  عل  واملر

.613  
غ102.

دالة
  ًإحصائيا

ي  15.30 61.3  200  اد
 9.84 62.0  200  عل  التوكيدية

.556  
غ579.

دالة
  ًإحصائيا

ي  5.40 31.0  200  اد
الذات  4.41 31.1  200  عل  فاعلية

.132  
غ895.

دالة
  ًإحصائيا

ي  33.60 192.2  200  اد
لية ال جة رالد

 13.80 188.8  200  علمي  لاليجابية
1.320  

غ188.
دالة

  ًإحصائيا

مس عند دوالية ا مستو2.576 = 0.01يتوت   1.960 = 0.05يوعند
ا اســـــــتقراء قيمـــــــةالـــــــسابق)9(لـــــــدوو أن ليـــــــة) ت(يتـــــــ ال جـــــــة الد ـــــــ إحـــــــصائيا دالـــــــة ـــــــ رغ ً

ق فــــر وجـــود عــــدم ــــ ع ممـــا ــــا، عاد وأ التخــــصصولاليجابيـــة ن ــــيأ(بـــ ـــ–د يجابيــــةــــ) عل
ا عاد   .وأ

أنھ )5 ع امس ا الفرض دال " ينص ذات ق فر جـاتوتوجد د متوسطي ن ب إحصائية راللة
وفقا البحث عينة التخصصًأفراد ي(ملتغ ياة) عل–اد ا عن   ."الرضا

التائية سبة ال اختبار الباحثة استخدامت الفرض ذا من املستقلة،" ت" وللتحقق للعينات
و دوو وقيمة) 10(لا ة املعيا نحرافات و املتوسطات نومستو" ت"رالتا ب الداللة ي

وفقا البحث عينة أفراد جات د ًمتوسطي
التخصصملر يأ(تغ ياة،)  عل–د ا عن الرضا

ذلك يو ي دو  .لوا
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  )10(لجدو
ملتغ" ت" قيمة  وفقا البحث عينة أفراد جات د متوسطي ن ب ق للفر حصائية ا ًودالل

ر و
ي(التخصص ياة) علمي–اد ا عن   .الرضا

  العدد  املجموعات  املقياس
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  يعيارامل

قيمة
 "ت"

يمستو
  الداللة

ي لية 26.88 102.5  200  اد ال جة رالد
ياةلل ا عن   30.85 107.2 200  عل  رضا

1.636  
دالة غ
  ًإحصائيا

مستو عند دوالية ا مستو2.576 = 0.01يت   1.960 = 0.05يوعند
استقراء دوو قيمـة)10(لا أن يتـ ـ) ت(الـسابق إحـصائيا دالـة ـ للرضـاًغ ليـة ال جـة رالد

ممـــا يـــاة، ا نعــن بـــ ق فــر وجـــود عـــدم ــ ـــ–ــيدأ(التخـــصصوع عـــن) عل الرضــا يـــاةـــ  .ا
أمـرا عـد امس وا ع الرا الفرض لنتائج سبة بال
ً تبعـا،ًمنطقيـاُ ق فـر توجـد ال حيـث

ً
و ُ

للتخـصص
ـي( ــ-أد م) عل ــل ــاديٍف املجــال ــ والــضغوط املواقــف لــنفس يتعــرض املــوادمــا أن كمــا ،

املــواد عــض ــ ـسيط ال خــتالف مــع مــا، بي ك مـش ــا م ــ ك زء فــا مـا ل ا ــس تد يــتم ـ رال
ما م قسم ل ب اصة   .ا

  :التوصيات
 الشعو ن تحس ا ودو يجابية ونات م مية بأ ن واملعلم باء رتبص عنر بالرضا

الطالب لدى ياة  .ا
 لال ية تد برامج تنميةرعقد اتيجيات اس عن ن والنفسي ن جتماعي ن ختصاصي

املختلفة ة والعمر التعليمية املراحل للطالب يجابية صائص  .ا
ثالثا
ً

حة:  مق   بحوث

 الطالب لدى يجابية انخفاض مستو ع للتعرف ية م اسة د ىإجراء ر
املختلفةامل اسية الد  .رراحل

 اسةعمل التعرفدفرد ات إ مستو انخفاض املؤثرة سباب و العوامل ع
الطالب لدى نيجابية ب نة مقا اسة د وعمل مكن و ر، ر ن(ُ س والطالبات) ا الطالب

عض مالعناصرىمستو لد   .يجابية
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  :عاملراجـ

أوال
ً

ية:  العر  املراجع

ن حس سالمأحالم ن حس غسان دة، مقياس). 2018(رو طلبةاعداد لدى التوكيدي السلوك
غداد للبنات،. جامعة بية ال لية   .2443 -2430،)2(29مجلة

عدالن محمد الثقة). 2015(أسماء تنمية ي يجا التفك ات ا م ع قائم تد برنامج رأثر ر
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