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 ملخص البحث

اال كىو  أعلية عنو يقل ال موضوع آخر ذلك يف كيشاركو كبَت باىتماـ األخَتة السنوات يف التوافق النفسي كاالجتماعي موضوع ػلظى
 كنتيجة الفرد, عند النفسية بالصحة الشديد الرتباطهما نظرا كبَتا كمتزايدا علميا اىتماما ادلتغَتين بُت العالقة كتشهد التفكَت االغلايب,

 كيفية إىل النظر بتوجيو الباحثوف فقد شرع احلايل كقتنا يف اإلنساف يعيشها اليت كاالجتماعية كاالقتصادية العلمية التغَتات كالتحوالت لسرعة
 البحث ما يسعى كىو , كحتديات كتدقيق النظر يف التفكَت فرص من ػلملو كما كمواجهتو للمستقبل, التغَتات ىذه مع اإلنساف تعاطي
ادلرحلة ادلتوسطة , كقد مت صياغة  طلبة على دراسة زلددة يف التوافق النفسي كاالجتماعي مع عالقتو يف خباياه بعض عن الكشف إىل احلايل

رىم ( طالب كطالبة , مت اختيا 378مخسة اىداؼ من ضمنها فرضيتُت صفريتُت حبسب متغَت اجلنس , كاف عدد افراد عينة البحث )
بطريقة عشوائية يف قضاء بعقوبة , كأعدت الباحثة مقياس التفكَت االغلايب كمقياس التوافق النفسي كاالجتماعي ,كمث معاجلة البيانات 

(بُت مقياس التفكَت االغلايب كمقياس التوافق  0005)    احصائيان , كاشارت النتائج اىل كجود عالقة موجبة ضعيفة ذات داللة احصائية 
 ي لدل طلبة ادلرحلة ادلتوسطة , كخرجت الباحثة بعدد من االستنتاجات كالتوصيات كادلقًتحات.النفس

 التوافق النفسي -الكلمات المفتاحية: التفكير االيجابي

                                                           
 كلية الًتبية االساسية/ العراؽ  -تدريسية يف قسم االرشاد النفسي كالتوجيو الًتبوم /جامعة دياىل - 1
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Research Summary 

  The subject of psychological and social adjustment in recent years has been of great 

interest and is shared by another subject of no less importance, namely, positive 

thinking. The relationship between the two variables is characterized by great and 

growing scientific interest due to their strong correlation with the mental health of the 

individual and as a result of the rapid scientific and socio- At present, researchers have 

begun to look at how people deal with these changes and face the future, and the 

opportunities and challenges and scrutiny of thinking, which is what the current 

research seeks to reveal some of the hidden in relation to Psychological and social 

adjustment in a specific study on middle school students. Five objectives were 

formulated, including two zero hypotheses according to the gender variable. The 

sample of the sample was 378 students randomly selected in Baquba district. The 

researcher prepared the positive thinking scale and the adjustment scale Psychological 

and social, and then the treatment of data statistically, and the results indicated a 

positive relationship weak statistical significance (0.05) between the scale of positive 

thinking and the measure of psychological adjustment among students in the middle 

stage, and the researcher came out with a number of conclusions, recommendations 

and proposals. 

Key word: Positive thinking- social adjustment 

 الفصل االكؿ

 مشكلة البحث

يندرج التفكَت اإلغلايب حتت مظلة علم النفس اإلغلايب, ككوف الفرد كائن ػلمػل جوانػب اغلابيػة كسػلبية, كاف اخلػلات الػيت ؽلػر  ػا ىػي        
اليت تشكل شخصيتو, لذلك فمن خاللو نسعى لفهم االنفعاالت اإلغلابية ,كعلم النفس االغلايب يهتم بدارسة ادلشػاعر اإلغلابيػة مثػل االمػل 

ع السعادة, الرضا, كمعرفة كيف ؽلكن للفرد اكتساب ادلهارات اليت تسهم يف شلارسة ادلشػاعر بجيغلابيػة, كإف معرفتنػا بتفاعػل العقػل الػواعي مػ ,
العقل الباطن سوؼ جتعلنا قادرين على حتويل حياتنا كلها , فعندما يفكر العقل بطريقة صحيحة , كعندما يفهم احلقيقػة , كتكػوف األفكػار 

دعة يف بنك العقل الباطن أفكاران بناءةن كبينها انسجاـ كخالية من االضطراب فجيف القول الفاعلة العجيبة سوؼ تستجيب كجتلب أكضاعان ادلو 
كظركفان مالئمة كاألفضل يف كل شيء , كلكي يغَت اإلنسػاف الظػركؼ اخلارجيػة فجينػو يتعػُت عليػو أف يغػَت السػبب , كالسػبب ىػو الطريقػة الػيت 

كإف العػدك الكبػَت للتفكػَت اإلغلػايب ىػو داخلنػا  كلػيس ,(1)ا اإلنساف عقلو كىو الوسيلة اليت يفكػر  ػا اإلنسػاف كيتصػورىا يف عقلػويستخدـ  
زلمػػد خارجنػػا , كيػػن  مػػن تغياػػَت ادلػػزاج , كلػػذلك غلػػب اف ال نػػرب  مزاجنػػا ادلتػػنرجب بنىػػداؼ حياتنػػا اإلغلابيػػة , كيف ىػػذا ادلعػػٌت يرشػػدنا النػػ  

                                                           

 .8ـ ,الرياض ص2000قوة عقلك الباطن ,د.جوزيف مَتيف , الطبعة األكىل  , مكتبة جرير ,  -1 



لدى طمبة المرحمة المتوسطة التفكير االيجابي وعالقته بالتوافق النفسي واالجتماعي  

 م. م منتهى صبار عباس الشمري

  Route Educational and Social Science Journal    

1097          Volume 5(7), May 2018 
 

 عليو كسلم( إىل افاحافظة على القوة , كاحلرص على النافع , كاالستعانة باهلل كعدـ العجػز كالتػواط  يف طريػق العمػل اإلغلػايب , فعػن )صلى اهلل
أيب ىريرة قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو كسلم () ادلػممن القػوم خػَت كأحػب إيل اهلل مػن ادلػممن الضػعيف كيف كػل خػَت احػرص علػى مػا 

تعن باهلل كال تعجز كإف أصابك شيء فال تقل لو أط  فعلت كاف كذا ككذا كلكن قػل قػدر اهلل كمػا شػاء فعػل فػجيف لػو تفػتب عمػل ينفعك كاس
إف أحد األسباب اليت جتعل الكثَتين منا يواجهوف متاعب يف ترؾ ادلاضي كراءىم ىو ميلنا مجيعػان إىل التفكػَت يف أنػو ك يكػن , (1)الشيطاف (

ك ألم منا , فهذا ظلم , عندما نسػمب ألنفسػنا بػالتفكَت  ػذه الطريقػة كصلعػل الفكػرة تسػتحوذ علينػا نبػدأ يف الوقػوع يف ينبغي أف ػلدث ذل
كيشػػَت التوافػػق إىل قػػدرة الفػػرد علػػى إقامػػة عالقػػات اجتماعيػػة مػػع اتخػػرين مثمػػرة كشلتعػػة تتسػػم باحلػػب كالعطػػاء , (2)شػػباؾ الغضػػب كاالسػػتياء 
, كللتوافق بعدين علا التوافق النفسي كالتوافق االجتماعي , حيث  (3)لك يكوف شخصان نافعان يف زليطو االجتماعي كالعمل ادلنتج الفعاؿ كبذ

ق دلطالب يتضمن التوافق النفسي السعادة مع النفس كالرضا عنها كإشباع الدكافع كاحلاجات الداخلية األكلية الفطرية كالثانوية ادلكتسبة كالتواف
دلتتابعػػة . أمػػا التوافػػق االجتمػػاعي فيتضػػمن السػػعادة مػػع األخػػرين كااللتػػزاـ بنخالقيػػات ااتمػػع كمسػػايرة ادلعػػايَت االجتماعيػػة النمػػو يف مراحلػػو ا

كاف فكرة الشخص عن نفسو ىي النواة الرئيسة اليت تقـو عليها الشخصية , كما اهنا  , (4)كالتفاعل االجتماعي السليم كالعمل خلَت اجلماعة 
كاف أم خلل يف عدـ فهػم ادلػرء لذاتػو يػمدم اىل سػوء توافقػو  فمفهػـو الػذات السػل  ؽلكػن , (5)توافقو النفسي كاالجتماعي عامل أساس يف 

. فجيذا كاف مفهـو الذات عند الفرد متطابقان مع كاقعو أك كما يدركو اتخر (6)اف يمخذ على انو من عالمات اك اعراض سوء التوافق النفسي  
متوافقػان , امػػا اذا كػاف مفهػػـو الػذات لديػػو متضػػخمان ادل ىػذا اىل الغػػركر كالتعػايل شلػػا يفقػده التوافػػق مػع االخػػر كمػػا اف  فػاف ىػػذا الفػرد يكػػوف

شعور الفرد مبفهـو ذات متدٍف عن الواقع اك عن ادراؾ اتخرين لػو يػمدم اىل اف يتسػم سػلوكو بالفرديػة كاالحسػاس بػالنقص كبتضػخم ذكات 
كتعػػد مرحلػػة ادلراىقػػة مػػن اصػػعب ادلراحػػل الػػيت ؽلػػر  ػػا الفػػرد حيػػث انػػو ينتقػػل مػػن مرحلػػة  ,(7)اىل سػػوء التوافػػق  اأيضػػاتخػػرين كيػػمدم بػػو ىػػذا 

الطفولػػة اىل مرحلػػة الرشػػد باإلضػػافة اىل  التغػػَت السػػريع يف تركيبػػات جسػػمو كقػػد كصػػفها كػػل مػػن فركيػػد كسػػتانلي ىػػوؿ باهنػػا مرحلػػة عواصػػف 
ائيػػة جسػػمية كنفسػػية, فتسػػارع االحػػداث الضػػاغطة, كزيػػادة ادلتطلبػػات الػػيت يفرضػػها ااتمػػع علػػى كضػػغوط نفسػػية  , ألهنػػا مرحلػػة تغػػَتات ظل

ادلراىػػق, كزلاكلػػة التكيػػف مػػع تلػػك ادلتطلبػػات, كاف مشػػاعرىم تكػػوف متنججػػة ملتهبػػة غالبػػا كنفوسػػهم تكػػوف غػػَت مسػػتقرة شلػػا يكػػوف لػػو اال ػػر 

                                                           
 (. 2664ىػ( , حتقيق : زلمد فماد عبد الباقي , دار إحياء الًتاث العريب , بَتكت, رقم ) 261مسلم : أليب احلسُت مسلم بن احلجاج النيسابورم ) صحيب  - 1

 . 111ـ, الرياض , ص 2003خطوات بسيطة , د.آر ر كاليندكر , الطبعة األكىل  , مكتبة جرير , - 2

 . 203,القاىرة ,ص 1969زلمود سامي, مكتبة االصللو ادلصرية  علم النفس االكلينيكي ,الزيادم - 3

 . 47ص  لقاىرة, ا (1981) اخلاصلي, مكتبة  ,3ط ,  احلي عبد اهلل عبد موسى,  النفس علم إىل ادلدخل - 4

 .106ص ,القاىرة (1978) , مصر مكتبة , مصطفى  , فهمي النفسي التكيف - 5

 . 521,ص القاىرة, (ـ ٥٨٩١)   العريب الفكر دار ,سعد جالؿ,كادلراىقة  الطفولة - 6

 جامعة ,(1997), الًتبية كلية ,( منشورة غَت) ماجستَت رسالة ,,زلفوظ لقاء أمحد الرياض ألطفاؿ كاالجتماعي النفسي التوافق يف ادلتكاملة اخللة كحدة منهج فاعلية - 7
 .3, صادلوصل
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كنظػػػران ألعليػػػة التفكػػػَت االغلػػػايب لطلبػػػة ادلرحلػػػة ادلتوسػػػطة كدلعرفػػػة العالقػػػة بينػػػو كبػػػُت التوافػػػق النفسػػػي , (1)الشػػػديد يف تػػػوازهنم النفسػػػي كالعػػػاطفي
كاالجتماعي كتنسيسان من كل ما تقدـ ؽلكن صوغ مشكلة البحث احلايل من خالؿ السماؿ التايل ) اىل أم مدل يم ر التفكَت االغلايب على 

 رحلة ادلتوسطة (  التوافق النفسي كاالجتماعي لدل طلبة ادل

 أعلية البحث

يسػػػعى اإلنسػػػاف مهمػػػا كػػػاف عمػػػره , كمهمػػػا كػػػاف الزمػػػاف أك ادلكػػػاف الػػػذم يعػػػيو فيػػػو إىل أف تكػػػوف حياتػػػو كحيػػػاة مػػػن حولػػػو ملي ػػػة           
كادلصاحل ادلادية كادلعنوية  بالسعادة , كالرفاىية , كالنجاح ادلتواصل يف شىت رلاالت احلياة , كلذلك ػلاكؿ جاىدان أف غللب لنفسو كلغَته اخلَت

 , كأف يدفع عن نفسو الضر كادلفاسد , كإف شلا ؽلاكن اإلنساف من الوصوؿ إىل مراده أف يقـو  بتحسُت مستوياتو الفكرية كذلك بتبػٍت مػنهج
د من قدراتو , كاليت فكرم سليم عن نفسو كعن رلتمعو كعن احلياة بصفة عامة , كأف يدرب نفسو على التخلي عن األفكار السلبية اليت حت

تضيع جهوده يف سبيل حتقيق ما يصبو إليو من أىداؼ يف حياتو , كمن ىنػا نػدرؾ أعليػة التفكػَت اإلغلػايب فاإلنسػاف يسػتطيع أف يقػرر طريقػة 
ألفضػل لنفسػك , تفكَته فجيذا اخًتت أف تفكر بجيغلابية تسػتطيع أف تزيػل الكثػَت مػن ادلشػاعر الغػَت مرغػوب  ػا كالػيت رمبػا تعيقػك مػن حتقيػق ا

: مهارات  كيرتب  االجتاه العقلي اإلغلايب ارتباطان ك يقان بالنجاح يف كل رلاؿ من رلاالت احلياة, كيعتمد النجاح يف ام ادلهنة على عاملُت علا
اإلغلابيػة يف إنشػاء عالقػة العمل , كالعالقات اإلنسانية ,ك إف بناء عالقػات إنسػانية ناجحػة يبػدأ بػادلوقف اإلنسػاط  اإلغلػايب , كأكىل ادلواقػف 

إغلابيػػة ىػػي زلبػػة النػػاس ابتػػداءن , فمحبػػة النػػاس لػػك ىػػي أصػػالن انعكػػاس زلبتػػك ذلػػم 
كيعػػد التوافػػق النفسػػي كاالجتمػػاعي حبػػد ذاتػػو ىػػدفان  ,(.2)

الػيت يعػيو فيهػا لسلوؾ اإلنسػاف للحفػاظ علػى دؽلومػة احليػاة الػيت تعػد سلسػلة مػن التوافقػات تتضػب مػن خػالؿ تفاعلػو مػع نفسػو كمػع البي ػة 
قػق ,كإف عملية التوافق عملية  ديناميكية مستمرة إلشباع رغبات الفرد بجيغلاد الطرؽ ادلناسبة , لذلك ػلاكؿ  ا عن طريق تغيػَت سػلوكو أف ػل

سػػي كالتوافػػػق التوافػػق بينػػو كبػػُت نفسػػو , كبينػػو كبػػُت البي ػػة الػػيت تشػػمل كػػل مػػا ػلػػي  بػػالفرد مػػن مػػم رات ليصػػل إىل حالػػة مػػن االسػػتقرار النف
يف آف كاحػػػد , فهػػػو عمليػػػة النػػػو يتضػػػمن نوعػػػان مػػػن النشػػػاط الػػػذم تثػػػَته   Stateكحالػػػة   Process. كؽلثػػػل التوافػػػق عمليػػػة (3)االجتمػػػاعي

ل ثػمتطلبات اك حاجات معينة يتالءـ الكائن احلي عن طريقها مع البي ػة افاحيطػة بػو , كىػو حالػة  تسػتخدـ يف اإلشػارة إىل النتيجػة النهائيػة دل
ىػػذه التعػػديالت كاألنشػػطة الػػيت توصػػلك إليهػػا الكػػائن احلػػي
كنظػػران ألعليػػة ادلوضػػوع فقػػد تناكلتػػو العديػػد مػػن الدراسػػات كعػػل مراحػػل عمريػػو  ,(4)

( الػيت تناكلػت العالقػة بػُت 1996سلتلفة كمن خالؿ عالقتو مبوضوعات أخرل ,  نذكر من ىذه الدراسات على سبيل ادلثاؿ دراسة ديػواف )
موجبػة كدالػة  ارتباطيةلتنش ة االجتماعية كالتوافق النفسي كاالجتماعي لطلبة ادلرحلة اإلعدادية , كخلصت الدراسة إىل كجود عالقة أساليب ا

                                                           
 دكتوراه اطركحة) بغداد, جامعة(  1994) رشد, ابن-الًتبية كلية , السلطاط  كرمي ناجب , السيطرة كمركز الذات كمفهـوالعراقي  ادلراىق ذلا يتعرض اليت النفسية الضغوط - 1
 .6ص( منشورة غَت

 .7ص ( 2008)  سعيد,الرقيب النبوية  السنة ضوء يف كااتمع الذات جتاه كتطبيقاتو اإلغلايب التفكَت أسس - 2

 . 33,ص القاىرة ,(1976) ,اخلاصلي مكتبة , 1طفهمي مصطفى ,  , التكيف سيكولوجية يف دراسات , النفسية الصحة- 3

 7 رللد , 312 ,عدد كاجلنائية االجتماعية للبحوث القومي ادلركز , القومية االجتماعية االة ,الكردم ,ادلالجئ  أطفاؿ لدل كاالجتماعي الشخصي كالتكيف التوافق - 4
 . 118-110ص , القاىرة ,(1980),
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( على أف العالقة الداف ة كاإلغلابيػة   Sears,كما أكدت دراسة سَتز ) (1)إحصائيان بُت األسلوب الدؽلقراطي كالتوافق النفسي كاالجتماعي
كتتضب أعلية التوافق كذلك مػن خػالؿ إرتباطػو مبتغػَت الصػحة النفسػية  , (2)ناء كاتباء ترفع من مستول توافقهم النفسي كاالجتماعيبُت األب

(Mental Health   ارتباطػان ك يقػػان , إذ يعػد مفهػـو التوافػػق مػن ادلفػػاىيم ادلركزيػة يف رلػػاؿ الصػحة النفسػػية )(3),  اذ اف اغلػب تعريفػػات
خالية الصحة النفسية تشَت إىل توافق الفرد مع نفسو كرلتمعو توافقان يمدم إىل أقصى ما ؽلكن من الكفاية كالسعادة لكليهما , كالتمتع حبياة 

اىل توافق الفرد , كما اف . أم اف الصحة النفسية تقود  (4)من التنـز كاالضطراب كىذا يعٍت اف الفرد راٍض عن نفسو كمتقبل لذاتو كاتخرين 
كتنبع اعلية الدراسة من االعلية الكبػَتة دلوضػوع التفكػَت االغلػايب حيػث اصػبب مػن ادلواضػيع الػيت ,توافق الفرد يمدم بدكره اىل الصحة النفسية 

ايب كتنميتػو عػػن طريػق الػػلامج اخػذت اىتمػػاـ البػاحثُت كتنوعػػت النظريػات الػػيت تناكلتػو , كاف تعلػػيم طلبػة ادلرحلػػة ادلتوسػطة علػػى التفكػَت االغلػػ
كاالساليب االرشادية يفػتب بػاب االسػتزادة مػن العلػم , كلغػرض حتقيػق اىػداؼ ااتمػع كتطلعاتػو كطموحاتػو غلػب العنايػة بعمليػة أعػداد طلبػة 

 سدية .ادلرحلة ادلتوسطة اعدادان سليمان يضمن النمو الصحيب يف جوانب شخصياهتم النفسية كاالنفعالية كاالجتماعية كاجل

 يستهدؼ البحث احلايل حتقيق ما ين  :: اىداؼ البحث

 -كينبثق من اذلدؼ الفرضية االتية: االغلايب التفكَت دلقياس  ادلتوسطة ادلرحلة طلبة امتالؾ مدل على التعرؼ. 1

 اجلنس متغَت حبسب االغلايب التفكَت مقياس يف الطلبة درجات بُت( 0005) إحصائية داللة ذك فرؽ يوجد ال. 

 -كينبثق من اذلدؼ الفرضية االتية : كاالجتماعي النفسي التوافق مقياس على ادلتوسطة  ادلرحلة طلبة امتالؾ مدل على التعرؼ. 2

 متغَت حبسب كاالجتماعي النفسي التوافق مقياس على الطلبة درجات بُت( 0005)مستول عند إحصائية داللة ذك فرؽ يوجد ال 
 .اجلنس

 اغلاد العالقة بُت مقياس التفكَت االغلايب كالتوافق النفسي االجتماعي لدل طلبة ادلرحلة ادلتوسطة . . 3

 حدكد البحث

                                                           
( 1996)الًتبية, كلية ,( منشورة غَت) دكتوراه أطركحة كادم اللطيف عبد ديواف , اإلعدادية ادلرحلة طلبة لدل كاالجتماعي النفسي بالتوافق األسرية التنش ة أساليب عالقة - 1
 .2,ص ادلستنصرية اجلامعة ,

) ,1 العدد ,17 االد الًتبوية, للعلـو دمشق جامعة رللة,  شهاب جاسم كعلي أسعد علي كطفة, ادلعاصر الكوييت ااتمع يف االجتماعية للتنش ة الدؽلقراطية السمات - 2
 .227ص  ,( 2001

 للعلـو العراقية الةا  امحد حسن صاحل الداىرم,(  تربوية ميدانية نفسية دراسة)  العُت منطقة يف الثانوية ادلرحلة طالب لدل النفسي كالتوافق الطموح مستول بُت العالقة - 3
 . 27,ص بغداد جامعة, (2001)  , رشد ابن/ الًتبية كلية , االجتماع كعلم كالنفسية الًتبوية

 . 69,صبغداد جامعة ,( 1993), العلمي كالبحث العايل التعليم كزارة , كآخركف زلمود مصطفى اإلماـ, اخلواص نفس علم - 4
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ة يتحدد البحث احلايل بدراسة التفكَت االغلايب كعالقتو بالتوافق النفسي كاالجتماعي لدل طلبة ادلرحلة ادلتوسطة  / مديرية تربية زلافظ      
 ( . 2018 – 2017دياىل  كللعاـ الدراسي )

 حتديد ادلصطلحات :

 ( Positive Thinkingاكالن: التفكَت االغلايب )

عليهػػػا بصػػػورة منطقيػػػة, كحػػػل  األمػػػور كاحلكػػػمعقلػػػي يقػػػـو بػػػو العقػػػل مػػػن أجػػػل تشػػػكيل األفكػػػار كادراؾ اصػػػطالحان: بننػػػو نشػػػاط   . أ
 . (1)اجلديد, باستغالؿ ادلعطيات كادلخزكف يف الذاكرة كأبداعادلشكالت 

 ىو أف تستخدـ قدرة عقلك الباطن )عقلك الالكاعي( للتن َت على حياتك العامة بطريقػة تسػاعدؾ -( : 2003مصطفى ) -1 . ب
 .(2)على بلوغ آمالك, كحتقيق أحالمك 

ىو قدرة الفرد اإلرادية علػى تقػومي أفكػاره كمعتقداتػو, كالػتحكم فيهػا, كتوجيههػا جتػاه حتقيػق مػا توقعػو مػن النتػائج  -(: 2005إبراىيم ) -2
 .(3)الوصوؿ حلل ادلشكلةالناجتة كتدعيم حل ادلشكالت, كمن خالؿ تكوين أنظمة كانساؽ عقلية منطقية ذات طابع تفاؤيل تسعى إىل 

 عقالنيػػة ك منطقيػػة بطػػرؽ ذلػػك تتطلػػب الػػيت ادلواقػػف يف الذىنيػػة العمليػػات كاسػػتخداـ العقػػل اسػػتخداـ ىػػو -( : 2012) العزيػػز عبػػد - 3
 .(4)التفاؤلية أم االغلابية األمور إىل تنزع بطريقة يكوف كاالستدالؿ كاالستنباط التفسَت ناحية من , كأصيلة

الطبع ذم التوقعات اإلغلابية الذم ؽليل إىل إظهار ادلشاعر اإلغلابية مثل احلماس كاإل ارة, كينطلق من   -( :2000سليجماف )مارتن  -4
 (5)اجلانب ادلشرؽ كصوغها يف خطة كتنظيم كآلية تنفيذ .

 لعاك سليجماف كادلعتمدة يف البحث احلايلالتعريف النظرم الذم تضعو الباحثة كفقا لنظرية التفاؤؿ ادلتعلم ادلتبناة يف ىذا البحث كىي ل

كمػػػن الناحيػػػة اإلجرائيػػػة يتثمػػػل التفكػػػَت االغلػػػايب يف رلمػػػوع الػػػدرجات الػػػيت ػلصػػػل عليهػػػا الطالػػػب مػػػن إجابتػػػو علػػػى مقيػػػاس التفكػػػَت االغلػػػايب 
 ٠ادلستخدـ يف ىذه الدراسة 

                                                           
 .66ص عماف ,( 1995)  , اذلالؿ دار زىَت,الكرمي كالتعليم  االنساف - 1

 . 29بَتكت ص ,( 2003)  للطباعة حـز ابن دار,  األكىل ,الطبعة مصطفى زلمد كفاء اإلغلايب , تفكَتؾ بقوة أحالمك حقق - 2

 . 15ادلصدر السابق نفسو ص  - 3

 االجتماعية, العلـو قسم النفس, علم شعبة منشورة, ماجستَتغَت رسالة . العزيز عبدحناف  بشار , جامعة من عينة على ميدانية الذات دراسة بتقدير كعالقتو  التفكَت ظل  - 4
 7ص ,اجلزائر, 2012 تلسماف, بلقايد بكر أيب جامعة

5  - ). Positive psychology: An introduction, Seligman, M.E.P., & Csikszentmihályi, M,(  (2000 , American 
Psychologist, 55, 5–14 
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  Psychological and Social Adjustment  انيان: التوافق النفسي كاالجتماعي 

اشباع الفػرد حلاجاتػو النفسػية كتقبلػو لذاتػو كاسػتمتاعو باحليػاة اخلاليػة مػن التػوترات كالصػراعات كاالمػراض  -( : 2013اجلموعي ) .1
 .(1)النفسية , كاستمتاعو بعالقات اجتماعية محيمة كمشاركتو يف االنشطة االجتماعية , كتقبلو لعادات كتقاليد كقيم رلتمعو 

( : قدرة الفرد على تقبل ذاتو كتقبل اتخرين بصورة جتعلو يشػعر باالنسػجاـ مػع نفسػو كمػع بي تػو ادلاديػة 1993تعريف الدكرم )  .2
 .   (2)كاالجتماعية

 معظم إشباع علي الفرد قدرة على تنطوم البي ة مع( متناغمة عالقة) كاالنسجاـ التواـؤ من حالة ىو -(: 1988) الديب .3
 اليت كاالجتماعية الفيزيائية ادلتطلبات معظم عن جتيب أك كاالجتماعية ادلادية البي ة مطالب إزاء مرضي بشكل كتصرفاتو حاجاتو
 ) (.الفرد يعانيها

( كلكػػػي ينسػػػجم أك يػػػنجب   Surviveسػػػلوؾ الفػػػرد كػػػي ػليػػػا أك يعػػػيو )  -( :  Lazarus ,1976تعريػػػف الزا ركس )   .4
(Toget along  يف بي تو االجتماعية كا ) (3)لفسيولوجية  . 

 يف ىذا البحث  ادلتبناة الزكرسالباحثة لنظرية  تبنتوالتعريف النظرم الذم 

التعريػػػف االجرائػػػي : الدرجػػػة الػػػيت ػلصػػػل عليهػػػا ادلبحػػػوث عنػػػد اسػػػتجابتو علػػػى االداة ادلسػػػتعملة يف البحػػػث احلػػػايل لقيػػػاس التوافػػػق النفسػػػي 
 كاالجتماعي .

 ( 1977)تعريف كزارة الًتبية  Intermediate Stage الثان : ادلرحلة ادلتوسطة 

ىػػي ادلرحلػػة الدراسػػية الػػيت تقػػع بػػُت مرحلػػة الدراسػػة االبتدائيػػة كمرحلػػة الدراسػػة االعداديػػة كقوامهػػا  ػػالث سػػنوات كتشػػمل علػػى              
 .(4)الصفوؼ االكىل كالثانية كالثالثة 

 سابقة كدراسات النظرية ادلفاىيم  الثاط  الفصل  

 Positive Thinking   االغلايب التفكَت: اكالن 
                                                           

, اجلزائر  2013الوادم,  , رسالة ماجستَت , جبامعة اجلموعي بكوش مومن,  ميدانية اجلامعي دراسة الطالب لدم النفسي االجتماعي بالتوافق كعالقتها االجتماعية القيم- 1
 8,ص 

 ,, رشد ابن الًتبية كلية ,(منشورة غَت) دكتوراه أطركحة الدكرم أمحد سعدكف سافرة , كاالجتماعي النفسي بالتوافق كعالقتها بغداد جامعة طلبة لدل النفسية احلاجات - 2
 . 40, صبغداد جامعة ,(1993)

3   -  Lazarus S.R (1976) patterns of adjustement , 03 rd Edition ,Mc, Graw – Hill, New York, p3. 

 .4, بغداد, ص(1977) الًتبية, كزارة مطبعة مديرية , العراقية الًتبية كزارة ,(3) رقم العراؽ, يف الثانوية ادلدارس نظاـ - 4
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 أف كمػػػا اللغويػػػة كاالصػػطالحية, داللتػػو منهمػػػا كلكػػل ,(اإلغلػػػايب)ك ,(التفكػػَت: )علػػػا كلمتػػُت مػػػن اإلغلػػايب التفكػػػَت مصػػطلب يتكػػوف        
 كضلػو نفسػو ضلػو الفػرد مػن دقيقػة إدراكػات عػن عبػارة بانػو:  االغلػايب التفكػَت نعػرؼ اف ؽلكػن ك عليػو, يػدؿ مفهومان  اإلغلايب التفكَت دلصطلب
 اجلديدة اخللات كاكتساب االصلاز يف الكفاءة تظهر حيث, احلياة من سلتلفة مواقف جتاه الفعل ردكد رلمل ىو أم,  ادلستقبل كضلو االخرين

 التفكػػَت اعليػػة يوضػب سلطػػ  -: التػايل ادلخطػػ  حسػب بػػالنفس الثقػة تقويػػة علػى يسػػاعد كىػو,  االخػػرين كمػع نفسػػو مػع باحليػػاة كاالسػتمتاع
 االغلايب

 

 

 

 

 الطالب حتكم تليها , بالنفس الثقة تقوية:  ىي نق  اربع يف تتجسد االغلايب التفكَت اعلية اف اعاله الشكل خالؿ من نالحظ              
 علػى االغلػايب الػنفس علػم كيعمػل. كادلسػتقبل احليػاة مواقف جتاه االغلابية فعلو ردة مث كمن,  الشخصي كالتطور التقدـ خالؿ كمن افكاره يف

 كالتمييز القوة مناطق عن الدقيق البحث مبعٌت, الفرد شخصية يف االغلابية كادلهارات كالسمات كالقدرات االغلابية كالنواحي ادلبادئ اكتشاؼ
 مػن الفػرد لػو يتعػرض قػد ما ضد التحصُت مبثابة تصبب حىت,  كرعايتها لنموىا كالتمهيد كالتمكُت عليها كالتنكيد كتنميتها الفرد شخصية يف

 اىل تشػَت الػيت العلميػة باألدلة مليء النفس علم تاريخ اف( Seligman 2005) ,يذكر (1) اليومية حياتو سياؽ يف كاحباطات, هتديدات
 على, كاغلابية كفاءة من عليو تكوف اف ينبغي كما, فيها اغلايب ىو مبا االىتماـ قلة كاىل,  االنسانية الشخصية يف سل  ىو ما بكل االىتماـ
 لديػو تنمػي ال كلكنهػا, كدحضػها االليػة االفكػار تنفيػذ كيفيػة النفسػي ادلػريض تعلم اهنا سنجد ادلعريف العالج اجراءات تنملنا اذا ادلثاؿ سبيل
 الشػديد االىتمػاـ يرسػخ الػذم االمػر,  كتطويرىػا كقػدرات كمهػارات كمسػات خصػاؿ من,  االغلابية الشخصية خصاؿ لتنمية, النفسية القول
 .(2) االنسانية الشخصية يف االغلابية اجلوانب حساب على اخلطن منحى بتثبيت يعرؼ ما اك الضعف جبوانب

 : التايل يف االغلايب التفكَت اعلية كتتلخص

 . كالثقة كالصدؽ باالنفتاح العمل بي ة كيعزز,  العايل االداء سر كىو,  االفضل استنباط على الباعث انو.1

                                                           
 2010, ) سعيد ببور الًتبية كلية رللة, زلمد امحد سيد,  السكرم مرضى لدل النفسي التوافق مستول حتسُت يف االغلايب النفس علم فنيات بعض استخداـ فاعلية - 1
 .129ص,  العزيز عبد سعود ادللك جامعة(,

 ادلصدر السابق نفسو.- 2

 تقوية الثقة بالنفس

 التحكم باالفكار

 التقذم الشخصي

 رد الفعل االيجابي

 التفكير االيجابي
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 ااػػػػػػاؿ لػػػػػػو ليتػػػػػػاح,  ادلصػػػػػػاحل كتػػػػػػزداد,  ادلصػػػػػػاحل فيهػػػػػػا تتشػػػػػػابك الػػػػػػيت العمليػػػػػػة احليػػػػػػاة ظػػػػػػركؼ دلواجهػػػػػػة صػػػػػػاحلان  اعػػػػػػدادا االنسػػػػػػاف اعػػػػػػداد.2
 .(1) حياتو على تطرأ اليت للمشكالت احللوؿ كدلس التفكَت على قادران  جتعلو اليت ادلهارات الكتساب

 .(2) االنشطة ككافة شخصيتو يف النافع اال ر لو فيكوف نفسو داخل الفرد غلريو الذم البناء االغلايب التغَت.3

 كىدفػػػػػو, تعمػػػػػل االشػػػػياء غلعػػػػػل حيػػػػػث,  كالعلميػػػػة ادللموسػػػػػة ادلقًتحػػػػات منػػػػػو كتصػػػػػدر,  كالفائػػػػدة القيمػػػػػة عػػػػػن االغلػػػػايب التفكػػػػػَت يبحػػػػث.4
 .كالبناء الفعالية ىو

 ادلواقػػػػػف الينػػػػػا صلػػػػػذب فاننػػػػػا سػػػػػلبية بطريقػػػػػة نفكػػػػػر عنػػػػػدما ػلػػػػػدث كالعكػػػػػس,  االغلابيػػػػػة ادلواقػػػػػف الينػػػػػا تنجػػػػػذب باغلابيػػػػػة التفكػػػػػَت عنػػػػػد.5
 .(3) السلبية

,  القػػػػػػػػػاطع القػػػػػػػػرار,  ادلشػػػػػػػػػتعلة الرغبػػػػػػػػة:  يف(  2007,الفقػػػػػػػػي) حسػػػػػػػػػب الوصػػػػػػػػايا ىػػػػػػػػػذه تتمثػػػػػػػػل : االغلػػػػػػػػايب للتفكػػػػػػػػػَت العشػػػػػػػػرة الوصػػػػػػػػايا
, االغلػػػػػػػايب الوقػػػػػػت, ادلتضػػػػػػامنة التاكيػػػػػػدات, الذاتيػػػػػػة التنميػػػػػػة, اليػػػػػػومي كالتامػػػػػػل السػػػػػػكوف,  اليوميػػػػػػة كالنشػػػػػػاطات الشخصػػػػػػية االىتمامػػػػػػات

 . كاملة ادلسمكلية حتمل, الواعي االدراؾ,  االىداؼ حتديد

 :االغلايب التفكَت إلكساب كقواعد اسًتاتيجيات

 غلػػػػب فػػػػرد كػػػػل داخػػػػل مػػػػدفوف كنػػػػز ادلوىبػػػػة ألف مواىبػػػػو, يكتشػػػػف أف عمػػػػره مػػػػن مػػػػا مرحلػػػػة يف فػػػػرد كػػػػل ػلتػػػػاج: ادلواىػػػػب اكتشػػػػاؼ. 1
 دلػػػػن شلػػػػا ال كنػػػػزؾ يكػػػػوف أف شػػػػرطا كلػػػػيس اتخػػػػر عػػػػن ادلختلػػػػف ادلػػػػدفوف كنػػػػزه فػػػػرد كلكػػػػل منهػػػػا, كاالسػػػػتفادة ا كإخراجػػػػو ا عنػػػػو التنقيػػػػب
 .حولك

 القػػػػػػػوانُت أحػػػػػػػد ىػػػػػػػو عليػػػػػػػو كالًتكيػػػػػػػز مػػػػػػػا أمػػػػػػػر يف التفكػػػػػػػَت أف إىل االغلػػػػػػػايب بػػػػػػػالتفكَت ادلعرفػػػػػػػة أىػػػػػػػل يػػػػػػػذىب: لألمػػػػػػػور االغلػػػػػػػايب التوقػػػػػػػع. 2
 .(4)اغلابيا أك سلبيا اإلنساف حياة توجيو يف الرئيسية

 اال ػػػػر كللهويػػػػة, بذاتػػػػو كاحساسػػػػو نفسػػػػو عػػػػن االنسػػػػاف ػلملهػػػػا الػػػػيت الذىنيػػػػة الصػػػػورة ىػػػػي الػػػػذات ىويػػػػة: للػػػػذات اإلغلابيػػػػة اذلويػػػػة بنػػػػاء. 3
 .كسلوكو كقيمو االنساف فكر حتديد يف الكبَت

 لػػػػيس كىػػػػذا سػػػػبقو, الػػػػذم اليػػػػـو عػػػػن يػػػػـو كػػػػل خطػػػػوة كيتطػػػػور يتقػػػػدـ كأف جديػػػػدا, شػػػػي ا يػػػػتعلم أف لإلنسػػػػاف ؽلكػػػػن: التفكػػػػَت حتسػػػػُت. 4
 .الظركؼ كال بالعمر عالقة لو

                                                           
 .48 ص,عماف( , 2010,)  اليازكرم دار , معيوؼ السبيعي, اإلسالمية الًتبية مناىج يف التفكَت تعليم - 1

 .36ص,السعودية ,(  1997)  عيسى, ادلال,  اإلغلايب كالتفكَت اإلنساف - 2

 .74ص,مصر( ,  2009, ) الراية دار , ابراىيم الفقي,, التفكَت اسًتاتيجيات - 3

 .230ص,الرياض ,( 1992, ) جرير مكتبة األكىل, الطبعة, تريسي براياف,  النجاح نفس علم - 4
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 الدراسػػػػػية بادلنػػػػاىج ينحصػػػػر ال ادلثػػػػاؿ سػػػػػبيل علػػػػى طالبػػػػا الشػػػػخص كػػػػػاف فػػػػجيذا: الضػػػػيقة الػػػػدكائر مػػػػػن كاخلػػػػركج التفكػػػػَت نطػػػػاؽ توسػػػػيع. 5
 لتطػػػػػوير رلػػػػػاؿ عػػػػن كيبحػػػػػث فقػػػػ , ادلػػػػػادم الكسػػػػػب قيػػػػود مػػػػػن يتحػػػػرر أف عليػػػػػو عػػػػػامال أك موظفػػػػا كػػػػػاف كإذا فقػػػػ , لالمتحػػػػػاف اسػػػػتعدادا
 .كأمشل أكسع عاك يف للدخوؿ رحب طريق فهذا كأنشطتو كىواياتو نفسو

 كالقنػػػػػػوط, اليػػػػػػنس مػػػػػػن حالػػػػػػة يف التفكػػػػػػَت كتػػػػػػدخل لتػػػػػػًتاكم محلهػػػػػػا كعػػػػػػدـ بػػػػػػنكؿ, أكال كاذلمػػػػػػـو األمحػػػػػػاؿ رمػػػػػػي إسػػػػػػًتاتيجية تعالػػػػػػم إف. 6
 .كتكل تتفاقم أف قبل الصغَتة للقضايا حلوؿ دائما فهناؾ

 مػػػػػن تزيػػػػػد بػػػػػالنفس كاإلؽلػػػػػاف الثقػػػػػة ألف الصػػػػػغَتة, النجاحػػػػػات يف الػػػػػذات تقػػػػػدير خػػػػػالؿ مػػػػػن كذلػػػػػك بػػػػػالنفس الثقػػػػػة بنػػػػػاء علػػػػػى العمػػػػػل. 7
 .صلاحا أكثر أعماؿ ضلو للتقدـ العزؽلة

 التػػػػػـز اليػػػػنس, مػػػػػن حالػػػػة يف لتػػػػػدخل بواقعػػػػك أحالمػػػػػك تقػػػػارف جتعلػػػػػك هنػػػػا أل الواقػػػػػع عػػػػن جػػػػػدا البعيػػػػدة اليقظػػػػػة أحػػػػالـ عػػػػػن االبتعػػػػاد. 8
 السػػػػل  التفكػػػػَت جتنبػػػػك األمػػػػور ىػػػػذه كػػػػل,ادلنػػػػاؿ بعيػػػػدة يقظػػػػة أحػػػػالـ بنػػػػاء مػػػػن أفضػػػػل بسػػػػي  بقػػػػدر كلػػػػو حتسػػػػينها علػػػػى كاعمػػػػل بالواقعيػػػػة
 .(1)كالتطور النجاح إىل بك تمدم جديدة آفاقا لك سيفتب بدكره الذم اإلغلايب التفكَت من عاك إىل كتنقلك

  االغلايب التفكَت فسرت اليت النظريات بعض:   انيان 

 : االنفعػػػايل العػقػػػالط  العػػػػػػػالج نظرية.1

 موجػػػػػػو مباشػػػػػػر عػػػػػػالج ىػػػػػػي اك, عقالنيػػػػػػة أكثػػػػػػر للحيػػػػػػاة فلسػػػػػػفة كتبػػػػػػٍت بػػػػػػادلعقوؿ الالمعقػػػػػػوؿ عػػػػػػالج علػػػػػػى النظريػػػػػػة ىػػػػػػذه تػػػػػػنص        
 إىل كسػػػػػلوكي انفعػػػػايل خلػػػػػل يصػػػػاحبها الػػػػػيت العقالنيػػػػة غػػػػػَت معتقداتػػػػو تصػػػػػحيب علػػػػى ادلػػػػػريض دلسػػػػاعدة كانفعاليػػػػػة معرفيػػػػة فنيػػػػػات يسػػػػتخدـ
 الػػػػػنفس (عػػػػػاك إلػػػػػيس )ألػػػػػلت ىػػػػػو النفسػػػػػية العالجػػػػػات مػػػػػن النػػػػػوع ىػػػػػذا كاضػػػػػع,  كسػػػػػلوكي انفعػػػػػايل ضػػػػػب  يصػػػػػاحبها عقالنيػػػػػة معتقػػػػػدات
 طريقتػػػػػو يف الػػػػػيس كيتبػػػػػع  ـ1958 عػػػػػاـ يف ذلػػػػػك ككػػػػػاف( العقػػػػػالط  النفسػػػػػي العػػػػػالج) باسػػػػػم األمػػػػػر بػػػػػادم يف أمسػػػػػاه كالػػػػػذم اإلكلينيكػػػػػي
 يف, التحليليػػػػػُت مػػػػػع متامػػػػػان  كؼلتلػػػػػف, معهػػػػػم ؼلتلػػػػػف أنػػػػػو إال النفسػػػػػي التحليػػػػػل أنصػػػػػار مػػػػػن األصػػػػػل يف ألنػػػػػو اجلػػػػػدد الفركيػػػػػديوف العالجيػػػػػة

 علػػػػػػى التػػػػػػن َت يف دكر تلعػػػػػػب األكىل السػػػػػػنوات اخلمػػػػػػس يف الطفػػػػػػل ذلػػػػػػا يتعػػػػػػرض الػػػػػػيت ادلبكػػػػػػرة كاحلػػػػػػوادث كالشػػػػػػعور كالػػػػػػوعي االستبصػػػػػػار أف
 ىػػػػػػي كإظلػػػػػػا االنفعػػػػػػايل االضػػػػػػطراب تسػػػػػػبب الػػػػػػيت الوحيػػػػػػدة ليسػػػػػػت أهنػػػػػػا رأيػػػػػػو يف ادلبكػػػػػػرة فػػػػػػاخللات كيعػػػػػػارض يػػػػػػرفض إذ د الفػػػػػػر انفعػػػػػػاالت
 للمشػػػػػكالت كحلػػػػػو عالجػػػػػو يف كنسػػػػػس االعتقػػػػػاد كنظػػػػػاـ التفكػػػػػَت علػػػػػى يركػػػػػز فهػػػػػو ذلػػػػػذا,  اخلػػػػػلات ىػػػػػذه حػػػػػوؿ الفػػػػػرد كأفكػػػػػار اجتاىػػػػػات

)  ادلنطقيػػػػة غػػػػَت األفكػػػػار مػػػػن أكثػػػػر أك بواحػػػػد ك يقػػػػان  ارتباطنػػػػا تػػػػرتب  ادلضػػػػطربة ادلشػػػػاعر كػػػػل أف ألػػػػيس الػػػػلت كيقػػػػرر , الفػػػػرد تعػػػػًتض الػػػػيت
 (: السلبية

 بػػػػو أقػػػػـو مػػػػا كػػػػل عػػػػن كالرضػػػػا القبػػػػوؿ ألقػػػػى كأف, جيػػػػدان  أداءان  أؤدم أف علػػػػي ينبغػػػػي لنفسػػػػو الفػػػػرد يقػػػػوؿ إذ:  بالػػػػذات منهػػػػا يتعلػػػػق مػػػػا ػػػػػ1
 .فاشالن  أكوف فجيط  أال ك

                                                           
 . 77ص, 2012, تلمساف بلقايد جامعة,  حناف العزيز عبد, بشار جامعة طلبة من عينة على الذات بتقدير كعالقتو التفكَت ظل  - 1
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 منصػػػػفُت غػػػػَت فػػػػجيهنم كإال, كعدالػػػػة بلطػػػػف اجتػػػػاىي يتصػػػػرفوا أف علػػػػيهم أف اتخػػػػرين علػػػػى الفػػػػرد يقػػػػوؿ إذ:  بػػػػاتخرين منهػػػػا يتعلػػػػق مػػػػا ػػػػػ2
 . مضطربوف أهنم بل

 مػػػػا كػػػػل علػػػػى أحصػػػػل حػػػػىت كميسػػػػرة حسػػػػنة تظػػػػل أف ينبغػػػػي افاحيطػػػػة الظػػػػركؼ أف( يعتقػػػػد أك)  يقػػػػوؿ إذ:  بػػػػالظركؼ مهػػػػا يتعلػػػػق مػػػػا ػػػػػ3
 .شللة احلياة فنف كأال مٍت جهد دكف أريده

 كاف,  داللػػػػػػة ذات بصػػػػػػورة يتػػػػػػداخالف كاظلػػػػػػا متبػػػػػػاينتُت بعمليتػػػػػػُت ليسػػػػػػا كاالنفعػػػػػػاؿ التفكػػػػػػَت اف(  الػػػػػػيس الػػػػػػلت)  يػػػػػػرل كػػػػػػذلك          
 احلصػػػػػوؿ مث كمػػػػػن,  عواطفػػػػػو علػػػػػى السػػػػػيطرة تػػػػػوفَت ىػػػػػو الفػػػػػرد افكػػػػػار علػػػػػى السػػػػػيطرة كاف جػػػػػدان  ك يػػػػػق ضلػػػػػو علػػػػػى يرتبطػػػػػاف كالعاطفػػػػػة ادلعرفػػػػة
 لػػػػػدينا التفكػػػػػَت نظػػػػػاـ ػلكمهػػػػػا إظلػػػػػا حياتنػػػػػا يف كالسػػػػػلوكية االنفعاليػػػػػة النتػػػػػائج فػػػػػجيف أخػػػػػرل بعبػػػػػارة,  كانسػػػػػجامان  اسػػػػػتقراران  اكثػػػػػر سػػػػػلوؾ علػػػػػى

(1). 

 Theory of educated optimism    ادلتعلم التفاؤؿ نظرية.   3

 ككػػػػػػػذلك التفػػػػػػػاؤؿ أف األمريكيػػػػػػػة الػػػػػػػنفس أطبػػػػػػػاء مجعيػػػػػػػة كرئػػػػػػػيس اإلغلػػػػػػػايب الػػػػػػػنفس علػػػػػػػم ممسػػػػػػػس( سػػػػػػػليجماف مػػػػػػػارتن. د) يمكػػػػػػػد       
, التفػػػػاؤؿ نظريػػػػة بعػػػػده مػػػػن( سػػػػتُت)ك( بيًتسػػػػن) مػػػػن ككػػػػل سػػػػليجماف طػػػػور فقػػػػد يعلمػػػػاف, التشػػػػاـؤ  التفكػػػػَت يف أسػػػػلوباف كأهنمػػػػا كالتشػػػػاـؤ
 كػػػػذلك احليػػػػاة, يف كدلكانتنػػػػا كفرصػػػػنا ألنفسػػػػنا نعطيهػػػػا الػػػػيت العامػػػػة القيمػػػػة عػػػػن نكوهنػػػػا الػػػػيت الفكػػػػرة كىػػػػي,  كاألحػػػػداث الوقػػػػائع كتفسػػػػَت
 يف كضػػػػػعت الػػػػػيت فػػػػػالكالب , ادلػػػػػتعلم العجػػػػػز حػػػػػوؿ أعمالػػػػػو مػػػػػن انطالقػػػػػان  كادلتشػػػػػائم ادلتفائػػػػػل التفسػػػػػَت أسػػػػػلوب كزمػػػػػالؤه سػػػػػليجماف طػػػػػور

 تعلمػػػػػت جتنبهػػػػػا مػػػػػن تػػػػػتمكن أف دكف مػػػػػن ممدلػػػػػة صػػػػػارمة كهربائيػػػػػة شػػػػػحنة عنهػػػػػا تصػػػػػدر أف ؽلكػػػػػن شػػػػػبكة علػػػػػى أرضػػػػػيتها حتتػػػػػوم أقفػػػػػاص
 القفػػػػػص, مػػػػػن اذلػػػػػركب إمكانيػػػػػة خػػػػػالؿ مػػػػػن الصػػػػػدمة تتجنػػػػػب أف الحقػػػػػة جتربػػػػػة كضػػػػػعية يف ذلػػػػػا أتػػػػػيب عنػػػػػدما حػػػػػىت للعجػػػػػز, االستسػػػػػالـ

 خػػػػػػالؿ مػػػػػػن الصػػػػػػدمات جتنػػػػػػب مػػػػػػن متكنهػػػػػػا بتجػػػػػػارب السػػػػػػلبية الكػػػػػػالب معاجلػػػػػػة أخػػػػػػرل جتػػػػػػارب خػػػػػػالؿ مػػػػػػن كػػػػػػذلك اسػػػػػػتطاع كلكنػػػػػػو
 كأصػػػػبحت معاجلتهػػػػا, متػػػػت الصػػػػدمة مػػػػن ػلصػػػػنها الػػػػذم اإلغلػػػػايب بالسػػػػلوؾ للقيػػػػاـ دفعهػػػػا مػػػػن عػػػػدة زلػػػػاكالت كبعػػػػد رافعػػػػة علػػػػى الضػػػػغ 
, إغلابيػػػػػػة  يوضػػػػػػب( التفػػػػػػاؤؿ تعلػػػػػػم) كتابػػػػػػو الصػػػػػػدمات , كيف مػػػػػػن حتصػػػػػػنها أخػػػػػػرل كسػػػػػػائل عػػػػػػن كتبحػػػػػػث بسػػػػػػهولة, تستسػػػػػػلم كال تقػػػػػػاـك
 غلػػػػػػوؿ مػػػػػػا تغيػػػػػػَت مت فػػػػػػجيذا حياتػػػػػػك, يف ذلػػػػػػك يػػػػػػم ر ككيػػػػػػف العقبػػػػػػات, تصػػػػػػادؼ عنػػػػػػدما لنفسػػػػػػك تقولػػػػػػو مػػػػػػا بػػػػػػجيدراؾ ذلػػػػػػك حتقيػػػػػػق كيفيػػػػػػة

 نظػػػػرنا اإلغلػػػػايب, التفػػػػاؤيل التفكػػػػَت علػػػػى الناشػػػػ ة لتػػػػدريب بػػػػرامج بتصػػػػميم أيضنػػػػا كقػػػػاـ,  مذىلػػػػة نتػػػػائج إىل ستصػػػػل حػػػػوارات مػػػػن بػػػػداخلك
 تعػػػػػػديل طريقػػػػػػة علػػػػػػى التػػػػػػدريب يقػػػػػػـو حيػػػػػػث,  كالسػػػػػػلوكي التحصػػػػػػيلي كأدائهػػػػػػم كالنفسػػػػػػية كالعقليػػػػػػة اجلسػػػػػػدية صػػػػػػحتهم علػػػػػػى دلردكداهتػػػػػػا
 أك كحػػػػزف سػػػػلبية مػػػػن عنهػػػػا ينػػػػتج كمػػػػا تشػػػػاؤمية, أفكػػػػار تتوالػػػػد حػػػػدث أم إزاء: كالتػػػػايل التػػػػدريب كيكػػػػوف ادلعػػػػريف, العػػػػالج يف األفكػػػػار

 نفسػػػػػو يػػػػػرل ككيػػػػػف ادلتشػػػػػائم, ادلتػػػػػدرب ذىػػػػػن علػػػػػى كردت الػػػػػيت الصػػػػػور أك الػػػػػذكريات أك األفكػػػػػار بتحديػػػػػد أكالن  ادلػػػػػدرب يقػػػػػـو استسػػػػػالـ,
 ىػػػػػذا ممسسػػػػػو طورىػػػػػا بػػػػػندكات كتغيَتىػػػػػا كتعػػػػػديلها الفكػػػػػرة ىػػػػػذه دحػػػػػض يػػػػػتم التشػػػػػاؤمية الفكػػػػػرة حتديػػػػػد كبعػػػػػد فيػػػػػو, ىػػػػػو الػػػػػذم كالوضػػػػػع
 ككشػػػػػف ادلتشػػػػػائمة, التفسػػػػػَتات زلػػػػػل حتػػػػػل بديلػػػػػة, تفسػػػػػَتات إغلػػػػػاد أك كاحلجػػػػػة بػػػػػادلنطق ادلتشػػػػػائم االعتقػػػػػاد خطػػػػػن إيضػػػػػاح مثػػػػػل   العلػػػػػم,
 اليػػػػػـو إنسػػػػػاف علػػػػػى تفػػػػػرض نعيشػػػػػها الػػػػػيت احليػػػػػاة طبيعػػػػػة السػػػػػلبية , إف التشػػػػػاؤمية الرؤيػػػػػة ىػػػػػذه مػػػػػن كاجلػػػػػدكل ادلتشػػػػػائمة الرؤيػػػػػة يف ادلبالغػػػػػة
, سػػػػػػهلة ضػػػػػػحية غلعلػػػػػػو شلػػػػػػا الكثػػػػػػَت, يغػػػػػػَت أف يسػػػػػػتطيع ال بننػػػػػػو يشػػػػػػعره كاقعػػػػػػان   بصػػػػػػفة عليػػػػػػو تركػػػػػػز مػػػػػػا أف يمكػػػػػػد اجلػػػػػػذب فقػػػػػػانوف للتشػػػػػػاـؤ

                                                           
 . 251ص, عماف(,  1998,) كالنشر للطباعة الفكر دار, الزيود فهمي نادر, النفسي كالعالج االرشاد نظريات - 1
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 كالدراسػػػػػات كحياتػػػػك, جسػػػػدؾ يف حتصػػػػػده عقلػػػػك يف تزرعػػػػو مػػػػػا أف يمكػػػػد احلصػػػػد كقػػػػػانوف حياتػػػػك, يف منػػػػو مزيػػػػػد علػػػػى حتصػػػػل مسػػػػتمرة
 تػػػػػػن َتان  الػػػػػػدماغ يف تػػػػػػم ر كلهػػػػػػا عمليػػػػػػة, أك ذىنيػػػػػػة كانػػػػػػت سػػػػػػواء حياتنػػػػػػا, يف طلتارىػػػػػػا الػػػػػػيت كاألنشػػػػػػطة كالًتكيػػػػػػز التكػػػػػػرار أف تمكػػػػػػد احلديثػػػػػػة
 تشػػػػكيلو كيعػػػػاد ينشػػػػ  مػػػػا قػػػػدر علػػػػى إغلابيػػػػان  حػػػػديثان  عقلػػػػك حتػػػػدث مػػػػا قػػػػدر فعلػػػػى عملػػػػو, كطريقػػػػة كتكوينػػػػو تركيبػػػػو تعيػػػػد أهنػػػػا يف عجيبػػػػان 
 تفػػػػػاؤالن  أكثػػػػػر ليكػػػػػوف عقلػػػػػك تػػػػػدريب تعيػػػػػد أف تسػػػػػتطيع فجينػػػػػك كبػػػػػذلك,  صػػػػػحيب كالعكػػػػػس كطاقػػػػػة, كنشػػػػػاطنا إغلابيػػػػػة أفكػػػػػارا ليعطيػػػػػك
 عػػػػػػن تكػػػػػػف أف ىػػػػػػو كالتشػػػػػػاـؤ احلقيقػػػػػػي كالفشػػػػػػل كالصػػػػػػل, كادلثػػػػػػابرة بالعمػػػػػػل يقػػػػػػًتف الػػػػػػذم ىػػػػػػو اإلغلػػػػػػايب احلقيقػػػػػػي كالتفػػػػػػاؤؿ.. كإغلابيػػػػػػة
 .1افاحاكلة

 Psychological and social Adjustment  كاالجتماعي النفسي التوافق:   الثان 

 كتبيانػػػػػان  شػػػػػيوعان  ادلفػػػػػاىيم أكثػػػػػر مػػػػػن أصػػػػػبب حبيػػػػػث الًتبػػػػػوم, الػػػػػنفس علػػػػػم أدبيػػػػػات يف التوافػػػػػق مفهػػػػػـو اسػػػػػتخدامات كثػػػػػرت لقػػػػػد        
 الػػػػػذم العلػػػػػم ىػػػػػو الػػػػػنفس علػػػػػم اف اىل كيشػػػػػَت , بنسػػػػػره الػػػػػنفس علػػػػػم بننػػػػػو(   Munn) مػػػػػوف يعرفػػػػػو الػػػػػذم احلػػػػػد اىل كتفسػػػػػَته فهمػػػػػو يف

 فهػػػػػػػي الكلمػػػػػػػة كاجتمػػػػػػاع كالتقػػػػػػػارب, , التػػػػػػػ لف يعػػػػػػٍت اللغػػػػػػػة يف كالتوافػػػػػػػق,  كيدرسػػػػػػها احلػػػػػػػي للكػػػػػػػائن العامػػػػػػة التوافقيػػػػػػػة بالعمليػػػػػػػات يهػػػػػػتم
 الػػػػػػػذم( البػػػػػػػايولوجي)  االحيػػػػػػػاء علػػػػػػػم مػػػػػػػن مسػػػػػػػتمد(   Adjustment)  التوافػػػػػػػق , كمفهػػػػػػػـو 2كالتصػػػػػػػادـ كالتنػػػػػػػافر التخػػػػػػػالف نقػػػػػػػيض
, (3)(  كاالرتقػػػػػػػػاء النشػػػػػػػػوء) بنظريػػػػػػػػة ادلعركفػػػػػػػػة( 1859) داركف نظريػػػػػػػػة يف االساسػػػػػػػػية ادلفػػػػػػػػاىيم مػػػػػػػػن(  Adaptation) التكيػػػػػػػػف يعػػػػػػػػد
 كقػػػػػد تبقػػػػػى الػػػػػيت الكائنػػػػػات ىػػػػػي الطبيعيػػػػػة العػػػػػاك أخطػػػػػار دلواجهػػػػػة كادلواءمػػػػػة التكيػػػػػف علػػػػػى القػػػػػادرة احليػػػػػة الكائنػػػػػات اف اىل تشػػػػػَت حيػػػػػث
 البػػػػػػايولوجي ادلفهػػػػػػـو ىػػػػػػذا الػػػػػػنفس علمػػػػػػاء اسػػػػػػتعار كقػػػػػػد( ,  لألصػػػػػػلب البقػػػػػػاء)  اك(  الطبيعػػػػػػي باالنتخػػػػػػاب) يسػػػػػػمى مبػػػػػػا داركف عنػػػػػػو عػػػػػػل
 كمػػػػػػػػػػػن(   Adjustment)  التوافػػػػػػػػػػػق مصػػػػػػػػػػػطلب حتػػػػػػػػػػػت النفسػػػػػػػػػػػي ااػػػػػػػػػػػاؿ يف كاسػػػػػػػػػػػتخدـ( Adaptation) للتكيػػػػػػػػػػػف( العضػػػػػػػػػػػوم)

 الػػػػػذم البػػػػػايولوجي البقػػػػػاء علػػػػػى ينصػػػػػب شلػػػػػا أكثػػػػػر للفػػػػػرد كالنفسػػػػػي االجتمػػػػػاعي البقػػػػػاء علػػػػػى الػػػػػنفس علمػػػػػاء إىتمػػػػػاـ ينصػػػػػب أف الطبيعػػػػػي
 .(4)االحياء علماء إجتاه ؽلثل

 : بالتوافق ادلرتبطة ادلفاىيم بعض

                                                           
1 - Positive psychology: An introduction55 ,Seligman, M.E.P., & Csikszentmihályi, M. (2000). American 
Psychologist,p5–14 .   

 . 11ص, القاىرة( , 1962), مصر مكتبة , احلديثة الطباعة دار مصطفى , فهمي , النفسي التكيف - 2

3-Patterns of adjustment and human effectiveness ,Lazarus, R, Mc Graw - Hill company,((1969, New 
York,p17.  

 . 10ص نفسو السابق ادلصدر - 4



لدى طمبة المرحمة المتوسطة التفكير االيجابي وعالقته بالتوافق النفسي واالجتماعي  

 م. م منتهى صبار عباس الشمري

  Route Educational and Social Science Journal    

1107          Volume 5(7), May 2018 
 

 اىل يرجػػػػع السػػػػبب كلعػػػػل النفسػػػػية كالصػػػػحة التوافػػػػق بػػػػُت الػػػػًتادؼ اىل االحيػػػػاف بعػػػػض يصػػػػل قػػػػد كبػػػػَت ارتبػػػػاط ىنػػػػاؾ:  النفسػػػػية الصػػػػحة-
 اف أم, (1) جيػػػػػػدة نفسػػػػػػية بصػػػػػحة كمتتعػػػػػػو امتالكػػػػػػو علػػػػػى دلػػػػػػيالن  يعػػػػػػد الشخصػػػػػية كالعالقػػػػػػات البي ػػػػػػة دلواقػػػػػف جيػػػػػػدا ادلتوافػػػػػػق الشػػػػػخص اف

 التوافق من الفرد يبلغها اليت احلالة ىي النفسية الصحة

 التكيػػػػػػف علػػػػػػى القػػػػػػدرة ىػػػػػػو(  شػػػػػػتَتف)  مػػػػػػن كػػػػػػل عرفػػػػػػو كقػػػػػػد كالتوافػػػػػػق الػػػػػػذكاء بػػػػػػُت التػػػػػػاـ باالرتبػػػػػػاط الكثػػػػػػَت يعتقػػػػػػد حيػػػػػػث:  الػػػػػػذكاء -
 القػػػػدرة يف كيتمثػػػػل) ااػػػػرد الػػػػذكاء الػػػػذكاء مػػػػن انػػػػواع  ال ػػػػة بػػػػُت ؽليػػػػز(  ورنػػػػدايك)  امػػػػا, اجلديػػػػدة كظركفهػػػػا احليػػػػاة مشػػػػكالت مػػػػع العقلػػػػي
 كالتعامػػػػػل االشػػػػػياء فهػػػػم علػػػػػى القػػػػدرة يف كيتمثػػػػػل) افاحسػػػػػوس الػػػػذكاء(  معهػػػػػا التعامػػػػل علػػػػػى كالقػػػػػدرة كالرياضػػػػية اللفظيػػػػػة الرمػػػػوز فهػػػػػم علػػػػى
 الدراسػػػػػات بعػػػػػض كجػػػػػاءت( ,  السػػػػػبل باحسػػػػػن معهػػػػػم كالتعامػػػػػل االشػػػػػخاص فهػػػػػم علػػػػػى القػػػػػدرة يف يتمثػػػػػل) االجتمػػػػػاعي الػػػػػذكاء(  معهػػػػػا

 كيػػػػػػػرل ادلفهػػػػػػػـو يف ؼلتلفػػػػػػػاف اهنمػػػػػػػا اال االجتمػػػػػػػاعي بالػػػػػػػذكاء يعلعنػػػػػػػو كالػػػػػػػذم متامػػػػػػػان  بػػػػػػػو مػػػػػػػرتب  كأنػػػػػػػو بػػػػػػػالتوافق الػػػػػػػذكاء عالقػػػػػػػة كأكػػػػػػػدت
 .(2) التوافق اىل يمدم االجتماعي الذكاء( زىراف)

 نػػػػػوع كادلسػػػػػادلة,  كتالفيػػػػػو الصػػػػػراع جتنػػػػػب طبيعتهػػػػػا مػػػػػن ادلسػػػػػادلة اف اسػػػػػاس علػػػػػى ادلسػػػػػادلة مػػػػػن ظلطػػػػػان  التوافػػػػػق يعتػػػػػل مػػػػػن ىنػػػػػاؾ:  ادلسػػػػػادلة -
 للظػػػػػػػركؼ الفػػػػػػػرد خضػػػػػػػوع ادلسػػػػػػػادلة كتتطلػػػػػػػب,  كاالجتماعيػػػػػػة الثقافيػػػػػػػة البي ػػػػػػػة كخاصػػػػػػػة للبي ػػػػػػػة التسػػػػػػليم شػػػػػػػكل علػػػػػػػى يكػػػػػػػوف التوافػػػػػػػق مػػػػػػن

 فاشػػػػػالن  لألنظمػػػػػة ادلسػػػػػادلة يف يفشػػػػػل الػػػػػذم الفػػػػػرد كيعتػػػػػل كمشػػػػػاعره اجتاىاتػػػػػو يعػػػػػدؿ اف منػػػػػو تتطلػػػػػب كمػػػػػا,  فيػػػػػو يعػػػػػيو الػػػػػيت كاالحػػػػػواؿ
 الفػػػػركؽ حقيقػػػػة جتاىػػػػل منهػػػػا اعتبػػػػارات عػػػػدة بػػػػدكرىم اكضػػػػحوا حيػػػػث االجتمػػػػاع علمػػػػاء قبػػػػل مػػػػن شػػػػديدان  نقػػػػدان  لقيػػػػت الفكػػػػرة ىػػػػذه لكػػػػن
 اغلابيػػػػػػة عمليػػػػػػة يكػػػػػػوف اف غلػػػػػػب التوافػػػػػػق اف ذلػػػػػػك,  مرنػػػػػػة غػػػػػػَت جامػػػػػػدة عمليػػػػػػة منػػػػػػو غلعػػػػػػل مسػػػػػػادلة التوافػػػػػػق اعتبػػػػػػار كاف,   االفػػػػػػراد بػػػػػػُت

 .(3) اجلديدة القيم ازاء مرنان  يكوف اف منو يتطلب كىذا ادلتغَتة الظركؼ مطالب تواجو مستمرة

 : التوافق رلاالت

  ال ػػػػػة اىل يشػػػػػَت مػػػػػن فمػػػػػنهم ادلصػػػػػطلب ذلػػػػػذا احلقيقػػػػػي ادلعػػػػػٌت اىل العلمػػػػػاء لنظػػػػػرة تبعػػػػػان  التوافػػػػػق ابعػػػػػاد حتديػػػػػد حػػػػػوؿ اتراء اختلفػػػػػت       
 : التايل النحو على نذكرىا اساسيُت رلالُت يف حصرىا ؽلكن احلقيقة يف كلكن ابعاد مخسة اىل يشَت من كمنهم ابعاد

 دكف بوظائفهػػػػػا النفسػػػػػية األجهػػػػػزة تقػػػػػـو أف عليػػػػػو يًتتػػػػػب شلػػػػػا ادلختلفػػػػػة الوظػػػػػائف بػػػػػُت التػػػػػوازف إىل كيشػػػػػَت( :الػػػػػذا ) الشخصػػػػػي التوافػػػػػق.1
 .قوية صراعات

                                                           
 . 21ص, االردف, 2004, كالتوزيع للنشر الثقافة دار مكتبة,  زلمد جاسم زلمد,  1ط, كعالجها كامراضها النفسية الصحة مشكالت - 1

 . 157ص مصر, 2004,  كالتوزيع للنشر ايًتؾ,  سفياف نبيل,  1ط, النفسي كاالرشاد الشخصية يف ادلختصر - 2

 . 41ص, القاىرة,  1976,  اخلاصلي مكتبة,  فهمي مصطفى, 1ط, التكيف سيكولوجية يف دراسات,  النفسية الصحة - 3
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 االنسػػػػػجاـ مبػػػػػدل االجتمػػػػػاعي التوافػػػػػق كيتػػػػػن ر بػػػػػو افاحيطػػػػػة البي ػػػػػة مػػػػػع منسػػػػػجمة عالقػػػػػة الفػػػػػرد إقامػػػػػة إىل كيشػػػػػَت:  االجتمػػػػػاعي التوافػػػػػق.2
 .(1) الشخصية يف الداخلي

  كاالجتماعي النفسي التوافق فسرت اليت النظريات بعض:  رابعان 

 ( :  A Maslow)ماسلو(   الظاىرآتية) االنسانية النظرية -1

 عمليػػػػػػة ىػػػػػػو بػػػػػػل ذاتػػػػػػو حػػػػػػد يف ادلثػػػػػػَت موضػػػػػػوع لػػػػػػيس للسػػػػػػلوؾ ادلهػػػػػػم افاحػػػػػػدد أف إىل( الفينومينولوجيػػػػػػة) الظاىرآتيػػػػػػة النظريػػػػػػة تػػػػػػرل 
 كيعتػػػػػل, (2)  ػػػػػا يتصػػػػػرؼ الػػػػػيت الكيفيػػػػػة حتػػػػػدد الػػػػػيت ىػػػػػي لػػػػػو افاحيطػػػػػة األحػػػػػداث الشػػػػػخص  ػػػػػا يػػػػػدرؾ الػػػػػيت فالطريقػػػػػة لػػػػػو, اإلنسػػػػػاف إدراؾ
 احػػػػػػداث يف اشػػػػػػباعها كاعليػػػػػػة النفسػػػػػػية احلاجػػػػػػات عػػػػػػن حتػػػػػػدث مػػػػػػن ابػػػػػػرز كىػػػػػػو, االجتػػػػػػاه ذلػػػػػػذا شلثػػػػػػل خػػػػػػَت( Maslow) ماسػػػػػػلو ابراىػػػػػػاـ
 الػػػػػػػدكافع يف نظريػػػػػػػة عنػػػػػػػواف حتػػػػػػػت 1943 عػػػػػػػاـ االكىل للمػػػػػػػرة اذلرمػػػػػػػي بالتػػػػػػػدرج اخلاصػػػػػػػة نظريتػػػػػػػو حػػػػػػػوؿ افكػػػػػػػاره طػػػػػػػرح حيػػػػػػػث.  التوافػػػػػػػق

 احلاجػػػػػات ىػػػػػذه اف, لنظريتػػػػػو االساسػػػػػية اخلطػػػػػوط فيػػػػػو كضػػػػػب كالػػػػػذم(   Personality and Motivation) الشخصػػػػػية
 باالرتفػػػػاع احلاجػػػػات بقيػػػػة كتتػػػػدرج , اذلػػػػـر قاعػػػػدة الفسػػػػيولوجية احلاجػػػػات تشػػػػكل , ىرمػػػػي بشػػػػكل تتػػػػدرج مسػػػػتويات مخسػػػػة مػػػػن تتكػػػػوف
 .(3) ذلك يوضب( 1) كالشكل الذات لتحقيق االنساف حاجة توجد حيث , اذلـر قمة اىل تصل حىت

                             ماسلو ابراىاـ كضعو الذم للحاجات اذلرمي التنظيم(  1) الشكل                           

 (    المكاناتو الفرد حتقيق) الذات حتقيق حاجات                                            

 (التقدير , الكفاءة القبوؿ, االصلاز,) االحًتاـ حاجات                                    

 ( االنتماء , التقبل , االنتساب) احلب حاجات                                      

 (            األخطار غياب , األماف ك , الطمننينة)  األمن حاجات                                   

                                                                 (  اجلنس , النـو , اذلواء , العطو , اجلوع)   فسيولوجية حاجات                             

 مػػػػػتعلم سػػػػػلوؾ ىػػػػػو احلاجػػػػػات الشػػػػػباع الفػػػػػرد يسػػػػػتخدمو الػػػػػذم السػػػػػلوؾ كاف , كتوجهػػػػػو فػػػػػرد كػػػػػل سػػػػػلوؾ تثػػػػػَت احلاجػػػػػات كىػػػػػذه         
 حسػػػػػػب حاجاتػػػػػػو اشػػػػػػباع يسػػػػػػتطيع عنػػػػػػدما الفػػػػػػرد عنػػػػػػد يتحقػػػػػػق التوافػػػػػػق اف ماسػػػػػػلو كيػػػػػػرل, (4) الخػػػػػػر فػػػػػػرد مػػػػػػن يتغػػػػػػَت السػػػػػػلوؾ ىػػػػػػذا كاف

 سػػػػػػلم يف حاجػػػػػػة أم اشػػػػػػباع عػػػػػػدـ نتيجػػػػػػة ػلػػػػػدث التوافػػػػػػق سػػػػػػوء كاف,  الػػػػػػذات حتقػػػػػػق الػػػػػيت احلاجػػػػػػة اىل العضػػػػػػوية احلاجػػػػػػات مػػػػػػن اكلويتهػػػػػا
                                                           

 . 37ص, القاىرة,  1987,  ادلطم نة النفس رللة,  الدين عالء كفايف, السوم السلوؾ يف االسالمي افاحك - 1

 . 40ص, لبناف, بَتكت,  1982, الفكر دار,  فيصل عباس,  النفسي التحليل ضوء يف الشخصية - 2

 . 483ص, قطر, 1988, الًتبوية البحوث مركز, سالمة أمحد كزلمد العزيز عبد حسُت , الدريٍت , القطرية البي ة يف الذات تقدير مقياس بناء - 3

 . 298ص, 1983 بغداد جامعة مطبعة , القيسي الرمحن كعبد الكربويل ديل محد:  ترمجة,  دكاف شلتز,, الشخصية نظريات - 4
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 سلتلفػػػػػة كسػػػػػلوكية نفسػػػػػية اضػػػػػطرابات حػػػػػدكث عػػػػػن فضػػػػػالن  احلاجػػػػػة تلػػػػػك مسػػػػػتول عنػػػػػد الشخصػػػػػية تطػػػػػور توقػػػػػف اىل يػػػػػمدم شلػػػػػا احلاجػػػػػات
  التوافق سوء اىل ذلك يمدم مث كمن الذات حتقيق اىل الوصوؿ عدـ اىل يمدم شلا,(1)

    Lazaarus الزاركس نظرية.3

 كضػػػػػػعها كقػػػػػػد الضػػػػػػغوط مػػػػػػع التعامػػػػػػل نظريػػػػػػة اك ادلعػػػػػػريف -العقلػػػػػػي التقػػػػػػدير نظريػػػػػػة اك السػػػػػػيكولوجي التقيػػػػػػيم نظريػػػػػػة عليهػػػػػػا يطلػػػػػػق        
 يف التغػػػػػػػَتات مواجهػػػػػػػة لػػػػػػػدل االفػػػػػػػراد اطلػػػػػػػراط كيمكػػػػػػػد,  للضػػػػػػػغ  السػػػػػػػيكولوجي للتفسػػػػػػػَت البػػػػػػػارزين ادلميػػػػػػػدين احػػػػػػػد كىػػػػػػػو ركس الزا العػػػػػػػاك
 كيػػػػػتم,  سػػػػػلبية اك زلايػػػػػدة اك اغلابيػػػػػة نتػػػػػائج اىل تقػػػػػود باهنػػػػػا االحػػػػػداث تػػػػػدرؾ فقػػػػػد,  االحػػػػػداث ػلػػػػػددكا لكػػػػػي اكيل تقيػػػػػيم بعمليػػػػػة بي اتػػػػػو
 حػػػػػرج مػػػػػن لػػػػػو يتعػػػػػرض كمػػػػػا, عليػػػػػو االذل كقػػػػػوع عملػػػػػو مػػػػػن فصػػػػػل الػػػػػذم الشػػػػػخص يػػػػػدرؾ قػػػػػد ادلثػػػػػاؿ سػػػػػبيل فعلػػػػػى,  سػػػػػي ة باهنػػػػػا تقيمهػػػػػا
 ضػػػػػوء يف فيهػػػػػا يعيشػػػػػوف الػػػػػيت البي ػػػػػة مػػػػػع تكػػػػػيفهم اسػػػػػًتاتيجيات يسػػػػػتخدموف النػػػػػاس اف الزكرس يػػػػػرل كػػػػػذلك, لػػػػػو زمػػػػػالءه مراقبػػػػػة بسػػػػػبب
 اغلػػػػػايب انفعػػػػاؿ اىل تػػػػػمدم اغلابيػػػػة مرضػػػػػية كانػػػػت فػػػػػنف احليػػػػاة الحػػػػػداث تكيػػػػف اسػػػػػًتاتيجيات الفػػػػرد يسػػػػػتخدـ فعنػػػػدما للحػػػػػدث تقيػػػػيمهم
 كسػػػػػػػوء االضػػػػػػػطراب اىل تػػػػػػػمدم فنهنػػػػػػػا كسػػػػػػػلبية مرضػػػػػػػية غػػػػػػػَت كانػػػػػػػت كاف كفعاالػػػػػػػة ناجحػػػػػػػة ادلسػػػػػػػتخدمة االسػػػػػػػًتاتيجية كاف سػػػػػػػليم كتوافػػػػػػػق
 النظريػػػػػة ىػػػػػذه كفػػػػػق علػػػػػى التوافػػػػػق كسػػػػػوء النفسػػػػػي االضػػػػػطراب اف القػػػػػوؿ كؽلكػػػػػن. (2) كمالئمػػػػػة جديػػػػػدة اسػػػػػًتاتيجيات اىل فيلجػػػػػن التوافػػػػػق
 ,  البي يػػػػػة ادلػػػػػم رات مػػػػػن كغَتىػػػػػا الػػػػػرحم بي ػػػػػة كتػػػػػن َت اجليػػػػػٍت االرث مػػػػػن زلصػػػػػلة مولػػػػػده عنػػػػػد الشػػػػػخص يكػػػػػوف ): اال  بالشػػػػػكل ػلػػػػػدث
 كقػػػػػػد, التكيػػػػػػف مسػػػػػػار عػػػػػػن الشػػػػػػخص ينحػػػػػػرؼ , الشػػػػػػخص طريػػػػػػق يف عػػػػػػائق يقػػػػػػـو , ادلكيفػػػػػػة االجتماعيػػػػػػة ادلعيشػػػػػػة ضلػػػػػػو احليػػػػػػاة متضػػػػػػي
 .  (3) ادلتكيفة( كغَت للذات االهنزامية االستجابات من مبجموعة يتسم

 احػػػػػدعلا متصػػػػػلُت طػػػػػرفُت ؽلػػػػػثالف اساسػػػػػيُت عنصػػػػػريُت مػػػػػن مركبػػػػػة عمليػػػػػة النفسػػػػػي التوافػػػػػق اف الزكرس نظػػػػػر كجهػػػػػة مػػػػػن كػػػػػذلك          
 كمػػػػػػا كمواصػػػػػػفات ضػػػػػػواب  مػػػػػػن ذلػػػػػػا كمبػػػػػػا الفػػػػػػرد  ػػػػػػذا افاحيطػػػػػػة كاالجتماعيػػػػػػة الطبيعيػػػػػػة البي ػػػػػػة كاالخػػػػػػر, كتطلعاتػػػػػػو كحاجاتػػػػػػو بدكافعػػػػػػو الفػػػػػػرد
 .(4) كركادع عوائق من علية تشمل

  

                                                           
1-To test of Maslows theory of Need fulfillment, Betz, E. C, Journal of Vocational Behavior, ( 1984 ), April 
vol.,24,p204. 

2-Meaningful Events as Coping with chronic Stress,Folkman,S,(1997),New york,p216.  -  

 .198ص, االردف, عماف(, 2009,) كالتوزيع للنشر ادلسَتة دار, اللطيف عبد امحد, اسعد ابو, 1ط, االرشادية ادلهارات - 3

4  - patterns of adjustement, Lazarus S.R, , 03 rd Edition ,Mc Graw – Hill,(1976), New York  -  
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 االغلايب التفكَت تناكلت دراسات: خامسان 

 (1)( 2014,  حناف) دراسة .1

 يف طلبػػػػػتهم لػػػػػدل اإلغلػػػػػايب التفكػػػػػَت منهػػػػػاج تنميػػػػػة يف لػػػػػدكرىم الثانويػػػػػة ادلرحلػػػػػة معلمػػػػػي شلارسػػػػػة علػػػػػى التعػػػػػرؼ إىل الدراسػػػػػة ىػػػػػدفت       
 ادلعلػػػػػم, دكر علػػػػػى( اخلػػػػػلة سػػػػػنوات التخصػػػػػص, اجلػػػػػنس,) الدراسػػػػػة متغػػػػػَتات أ ػػػػػر عػػػػػن كالكشػػػػػف , تفعيلػػػػػو كسػػػػػبل كالسػػػػػنة الكتػػػػػاب ضػػػػػوء
 التحليلػػػػي الوصػػػػفي ادلػػػػنهج الباحثػػػػة اسػػػػتخدمت كقػػػػد, طلبتػػػػو لػػػػدل اإلغلػػػػايب التفكػػػػَت منهػػػػاج تنميػػػػة يف ادلعلػػػػم دكر لتفعيػػػػل سػػػػبل اقػػػػًتاح مث

 زلافظػػػػػات يف كمعلمػػػػػات معلمػػػػػُت مػػػػػن(  600)  الدراسػػػػػة عينػػػػػة بلغػػػػػت كقػػػػػد الدراسػػػػػة, أسػػػػػ لة عػػػػػن كاإلجابػػػػػة ادلعلومػػػػػات علػػػػػى للحصػػػػػوؿ
 كالػػػػػػيت للدراسػػػػػػة كػػػػػػنداة اسػػػػػػتبانة بجيعػػػػػػداد الباحثػػػػػػة قامػػػػػػت الدراسػػػػػػة أىػػػػػػداؼ كلتحقيػػػػػػق ,( 2014)  للعػػػػػػاـ غػػػػػػزة( ,مشػػػػػػاؿ شػػػػػػرؽ غػػػػػػرب,)

 التفكػػػػػَت اجتاىػػػػات, فقػػػػػرة(  14)  فقراتػػػػو كعػػػػدد اإلغلػػػػػايب التفكػػػػَت مهػػػػارات: كىػػػػػي رلػػػػاالت  ال ػػػػػة علػػػػى موزعػػػػة فقػػػػػرة(  42)مػػػػن تكونػػػػت
 نتػػػػػػػائج اىػػػػػػػم كمػػػػػػػن,  فقػػػػػػػرة(  13)  فقراتػػػػػػػو كعػػػػػػػدد اإلغلػػػػػػػايب التفكػػػػػػػَت لتعزيػػػػػػػز الفاعلػػػػػػػة األسػػػػػػػاليب فقػػػػػػػرة(  15)  فقراتػػػػػػػو كعػػػػػػػدد اإلغلػػػػػػػايب
 : الدراسة

 قيػػػػػػاـ لدرجػػػػػػة الدراسػػػػػػة عينػػػػػػة أفػػػػػػراد تقػػػػػػديرات متوسػػػػػػطات بػػػػػػُت(  0.05)  داللػػػػػػة مسػػػػػػتول عنػػػػػػد إحصػػػػػػائية داللػػػػػػة ذات فػػػػػػركؽ توجػػػػػػد ال•
 مهػػػػػػارات) األكؿ ااػػػػػػاؿ عػػػػػػدا اجلػػػػػػنس دلتغػػػػػػَت تعػػػػػػزل طلبػػػػػػتهم لػػػػػػدل اإلغلػػػػػػايب التفكػػػػػػَت منهػػػػػػاج تنميػػػػػػة يف بػػػػػػدكرىم الثانويػػػػػػة ادلرحلػػػػػػة معلمػػػػػػي
 .اإلناث لصاحل( اإلغلايب التفكَت

 قيػػػػػػاـ لدرجػػػػػػة الدراسػػػػػػة عينػػػػػػة أفػػػػػػراد تقػػػػػػديرات متوسػػػػػػطات بػػػػػػُت(  0.05)  الداللػػػػػػة مسػػػػػػتول عنػػػػػػد إحصػػػػػػائية داللػػػػػػة ذات فػػػػػػركؽ توجػػػػػػد•
 علػػػػػػػـو شػػػػػػػرعية, علػػػػػػػـو) التخصػػػػػػػص دلتغػػػػػػػَت تعػػػػػػػزل طلبػػػػػػػتهم لػػػػػػػدل اإلغلػػػػػػػايب التفكػػػػػػػَت منهػػػػػػػاج تنميػػػػػػػة يف بػػػػػػػدكرىم الثانويػػػػػػػة ادلرحلػػػػػػػة معلمػػػػػػػي
 .كاإلنسانية الشرعية العلـو لصاحل( تطبيقية علـو إنسانية,

  االجتماعي النفسي التوافق تناكلت دراسات: سادسان 

 (2)(2006)محيد فاطمة دراسة .2

 الدراسػػػػػػػة ىػػػػػػػدفت حيػػػػػػػث( مبصػػػػػػػراتو اكتػػػػػػػوبر 7 جامعػػػػػػػة طلبػػػػػػػة لػػػػػػػدل االجتمػػػػػػػاعي النفسػػػػػػػي بػػػػػػػالتوافق كعالقتهػػػػػػػا السػػػػػػػائدة القػػػػػػػيم)        
 كالتخصػػػػػػػػص اجلػػػػػػػػنس دلتغػػػػػػػػَتم كفقػػػػػػػػان  االجتمػػػػػػػػاعي النفسػػػػػػػػي بتػػػػػػػػوافقهم كعالقتهػػػػػػػػا اجلامعػػػػػػػػة طلبػػػػػػػػة لػػػػػػػػدل السػػػػػػػػائدة القػػػػػػػػيم علػػػػػػػػى التعػػػػػػػػرؼ
 بالطريقػػػػػة اختيػػػػػارىم مت كطالبػػػػػة طالػػػػػب 261 مػػػػػن ادلتكونػػػػػة البحػػػػػث عينػػػػػة علػػػػػى الدراسػػػػػة كطبقػػػػػت, التحليلػػػػػي الوصػػػػػفي ادلػػػػػنهج باسػػػػػتعماؿ
 الباحثػػػػػة اسػػػػػتخدمت كمػػػػػا, الليبيػػػػػة العربيػػػػػة البي ػػػػػة لػػػػػيالئم تكييفػػػػػو بعػػػػػد لػػػػػػالبورت القػػػػػيم مقيػػػػػاس الباحثػػػػػة كاسػػػػػتخدمت,  الطبقيػػػػػة العشػػػػػوائية
 عػػػػػػدة باسػػػػػػتخداـ احصػػػػػػائيان  البيانػػػػػػات معاجلػػػػػػة كمت, 1998 االكجلػػػػػػي امحػػػػػػد زينػػػػػػب قبػػػػػػل مػػػػػػن ادلعػػػػػػد االجتمػػػػػػاعي النفسػػػػػػي التوافػػػػػػق مقيػػػػػػاس
  -: الدراسة نتائج ككانت(  بَتسوف ارتباط معامل, t اختبار,  احلسايب ادلتوس ) اساليب

                                                           
 . 5, غزة , ص 2014ماجستَت ,  دكر معلمي ادلرحلة الثانوية يف تنمية منهاج التفكَت االغلايب لدل طلبتهم يف ضوء الكتاب كالسنة كسبل تفعيلو, حناف عمر السر , رسالة- 1

 . 20, ليبيا ,ص 2006, رسالة ماجستَت , االجتماعي النفسي بالتوافق كعالقتها السائدة قيمال - 2
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 .كالتخصص اجلنس دلتغَتم كفقان  البحث عينة افراد بُت االجتماعي النفسي كالتوافق القيم بُت احصائيان  دالة عالقة التوجد-

 القػػػػػػػيم يف الكليػػػػػػػة عينػػػػػػػة افػػػػػػػراد لػػػػػػػدل االنػػػػػػػاث درجػػػػػػػات كمتوسػػػػػػػطات الػػػػػػػذكور درجػػػػػػػات متوسػػػػػػػطات بػػػػػػػُت احصػػػػػػػائيان  دالػػػػػػػة فػػػػػػػركؽ كجػػػػػػػود-
 كالسياسػػػػػػػػية كاجلماليػػػػػػػػة الدينيػػػػػػػة القػػػػػػػػيم يف فركقػػػػػػػػات تظهػػػػػػػر ك بينمػػػػػػػػا, الػػػػػػػػذكور لصػػػػػػػاحل االقتصػػػػػػػػادية كالقػػػػػػػػيم االنػػػػػػػاث لصػػػػػػػػاحل االجتماعيػػػػػػػة
 . للقيم الكلي كااموع

 الفصل الثالث

 اجراءات البحث

 منهجية البحث : -: اوالا 

كلغػػرض  ادلتوسػػطةلػػدل طلبػػة  كالتوافػػق النفسػػي كاالجتمػػاعي للتفكػػَت االغلػػايبيتطلػػب حتقيػػق اىػػداؼ البحػػث احلػػايل كصػػف كمػػي           
مػن  الوصػفي اكثػرالتعرؼ على العالقة بينهم يتطلب ىذا اتباع ادلنهج الوصفي ككصف احلقائق كتوضيحها بداللة احلقػائق ادلتػوفرة ,كالبحػث 
 رلرد بيانات اذ اف عمل الباحث احلقيقي يبدأ مبتابعة ىذه البيانات بعناية كتفسَتىا كاكتشاؼ ادلعاط  كالعالقة اخلاصة  ا.

 مجتمع البحث :  -ثانياا:

لغ ( كالبا 2018 -2017للعاـ الدراسي ) مديرية تربية زلافظة دياىل / ادلرحلة ادلتوسطةيتنلف رلتمع البحث احلايل من طلبة  
   ( يوضب ذلك .1, كاجلدكؿ )يف قضاء بعقوبة ( 7084طلبتها للمرحلة ادلتوسطة )عدد 

 موزعة بحسب الجنس والنسب المئوية   جموع طلبة المرحلة المتوسطة في قضاء بعقوبةم (1الجدول )       

 طلبة المرحلة المتوسطة
 عدد
 البنين

 عدد
 العدد الكلي البنات

  7084 4038 3046  لبة ادلتوسطةط
 %100 % 57 %  43 النسبة ادل وية

 عينة البحث :  -ثالثاا:

مػػن اخلطػػوات ادلهمػػة يف إجػػراء معظػػم البحػػوث النفسػػية اختيػػار أفػػراد العينػػة الػػيت غلػػب أف تكػػوف شلثلػػة للمجتمػػع بشػػكل صػػحيب,  
كمت اختيارىػػا بالطريقػػة  ادلتوسػػطة/ قضػػاء بعقوبػػةادلرحلػػة ( طالبػػان كطالبػػة مػػن طلبػػة 378أجريػػت ىػػذه الدراسػػة علػػى عينػػة تطبيقيػػة بلػػغ قوامهػػا )

        ( يوضب ذلك:2العشوائية التطبيقية, كاجلدكؿ )
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 موزعُت حبسب اجلنس كالنسب ادل وية ة البحث يف مدارس ادلرحلة ادلتوسطة(عين  2اجلدكؿ) 

 العدد الكلي عدد البنات عدد البنُت عينة البحث
320 183 195 378 

 %100 %52 %48 النسبة ادل وية
ادلرحلػة لػدل طلبػة  كالتوافػق النفسػي كاالجتمػاعي التفكػَت االغلػايبمبا اف البحث احلايل يرمي اىل معرفة العالقة بُت    اداتا البحث : -رابعا :
, كبناء مقياس  التفكَت االغلايبدياىل  , لذا توجب توفر اداتُت لقياس متغَتات البحث , حيث قامت الباحثة ببناء مقياس  تربية/  ادلتوسطة

 -كقد مرت عملية بناء ادلقاييس بعدة مراحل ككما ين  :, التوافق النفسي كاالجتماعي

لػػى االطػػار النظػػرم الػػذم تبنتػػو الباحثػػة لكػػال ادلقػػاييس , مت حتديػػد كمجػػع فقػػرات ادلقػػاييس اعتمػػادان عحتديػػد كمجػػع فقػػرات ادلقيػػاس: ( أ
 االحباث كالدراسات السابقة .ك 

ب(اسػػتطالع اراء اخلػػلاء يف مػػدل صػػالحية فقػػرات ادلقػػاييس: بعػػد اف متػػت صػػياغة تعليمػػات ادلقػػاييس , كصػػياغة فقراهتػػا , قامػػت الباحثػػة 
(على رلموعة من اساتذة علػم الػنفس كاالرشػاد الًتبػوم لغػرض 1( فقرة لكل مقياس)ملحق 25بعرض االداتُت بصورهتا االكلية ادلكونة من )

 .احلكم عليهاتقومي ادلقاييس ك 

 -ج(التطبيق االستطالعي لكال االداتُت كىي كاال  :

 الجػل التنكػد مػن كضػوح تعليمػات االختبػػار ككضػوح فقراتػو كمالءمتهػا كادلػدة الػػيت  :لتطبيقق االسقتطيعي لمقيقاس التفكيقر االيجققابيا
ة اختَتكا ( طالبان كطالب100استطالعية مكونة من )( على عينة 1/2018 /10يستغرقها االختبار , قامت الباحثة بتطبيقو بتاريخ )  
إ نػػاء اشػػراؼ الباحثػػة علػػى التطبيػػق كجػػد أف فقػػرات ادلقيػػاس كانػػت مفهومػػة , , بصػػورة عشػػوائية مػػن ادلػػدارس ادلتوسػػطة يف قضػػاء بعقوبػػة

( دقيقػة , 29, 35نػت )كتعليمات االجابػة كاضػحة, كقامػت الباحثػة بتسػجيل كقػت انتهػاء أكؿ إجابػة عػن ادلقيػاس كآخػر إجابػة, فكا
 ( دقيقة.32كبذلك فنف معدؿ الوقت الزمٍت ادلستغرؽ لإلجابة عن ادلقياس ) 

 التطبيق االستطيعي لمقياس التوافق النفسي واالجتماعي 
بتطبيقو بتاريخ لغرض  التنكد من كضوح تعليمات ادلقياس, ككضوح فقراتو كمالءمتها كادلدة اليت يستغرقها االختبار , قامت الباحثة           

( طالبػػان كطالبػػة اختػػَتكا بصػػورة عشػػوائية مػػن طلبػػة ادلرحلػػة ادلتوسػػطة يف قضػػاء 100( علػػى عينػػة اسػػتطالعية مكونػػة مػػن )2018/ 1/ 10) 
بعقوبػة .إ نػاء اشػػراؼ الباحثػة علػػى التطبيػق كجػػد أف فقػرات ادلقيػػاس كانػت مفهومػػة , كتعليمػات االجابػػة كاضػحة ,كقامػػت الباحثػة بتسػػجيل 

( دقيقة , كبذلك فنف معدؿ الوقت الزمٍت ادلستغرؽ لإلجابة عن مقياس 36, 30انتهاء أكؿ إجابة عن ادلقياس كآخر إجابة, فكانت ) كقت
 ( دقيقة.33التوافق النفسي كاالجتماعي ) 
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 د( حتليل الفقرات للمقاييس

 . اسلوب حساب القوة التمييزية لكل فقرة 1
            ت مقياس التفكَت االغلايب عند طلبة ادلرحلة ادلتوسطة القوة التميزية لفقرا ( 3اجلدكؿ)  

ت 
 الفقرة

 المجموعة الدنيا المجموعة العليا
التائية  القيمة

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

المتوسط  0.5.
 الحسابي  

االنحراف 
 المعياري  

المتوسط 
 الحسابي  

االنحراف 
 المعياري  

 دالة 60840 00374 1055 00901 2069 1
 دالة 70734 00381 1022 00852 2007 2
 دالة 70412 00375 1044 00783 2045 3
 دالة 90533 00586 1008 00332 1099 4
 دالة 80435 00679 1007 00871 2086 5
 دالة 7035 00609 2012 00763 2091 6
 دالة 60418 00921 2009 00978 2098 7
 دالة 80087 00353 1070 00140 2043 8
 دالة 40501 00477 1081 00887 2032 9
 دالة 70172 00570 1065 00675 2040 10
 دالة 80333 00787 1082 00492 2069 11
 دالة 110964 00280 1080 00399 2071 12
 دالة 60169 00871 2011 00861 2096 13
 دالة 50878 00678 2027 00793 2.78 14
 دالة 70188 00387 1093 0.662 2055 15
 دالة 80709 00617 1099 00610 2076 16
 دالة 40807 00983 2013 00587 2061 17
 دالة 60824 00513 1053 00556 2011 18
 دالة 80840 00474 2055 00801 2093 19
 دالة 60361 00984 1022 00824 2033 20
 دالة 60649 00821 0093 00806 1096 21
 دالة 40970 10081 1.48 1.013 2.26 22
 دالة 50374 10103 0091 10081 2004 23
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 دالة 30969 1006 1078 10099 1093 24
 دالة 50979 00832 0096 00802 1093 25
  1096عند مستول جدكلية 

 
 التوافق النفسي واالجتماعي لطلبة المرحلة المتوسطةالقوة التمييزية لفقرات مقياس  ( 4اجلدكؿ )             

ت 
 الفقرة

 المجموعة الدنيا المجموعة العليا
التائية  القيمة

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

المتوسط  0.5.
 الحسابي  

االنحراف 
 المعياري  

المتوسط 
 الحسابي  

االنحراف 
 المعياري  

 دالة 70806 00669 1093 00983 1070 1
 دالة 50059 00726 1004 20026 2052 2
 دالة 60688 00877 0080 10096 2007 3
 دالة 40084 00887 1007 10099 1067 4
 دالة 60840 00981 1059 00926 2048 5
 دالة 70354 00894 0074 00988 2007 6
 دالة 50109 00926 1048 00931 2004 7
 دالة 50249 0.991 1.00 00805 2.26 8
 دالة 70573 20177 1057 00962 2041 9
 دالة 70982 10042 1050 00693 2052 10
 دالة 50750 1.181 1024 00831 2037 11
 دالة 50637 00840 1.46 00965 2044 12
 دالة 50989 10119 1074 10069 2.37 13
 دالة 40497 00970 1.24 10040 2011 14
 دالة 50662 00717 0078 10239 1022 15
 دالة 60825 10054 1028 10009 2004 16
 دالة 70817 10040 1044 10037 2041 17
 دالة 50225 00979 0094 10045 1096 18
 دالة 50131 10059 1048 00883 2044 19
 دالة 60407 10077 1052 00681 2063 20
 دالة 60973  1055 1013 00841 2048 21
 دالة 70713 10084 1039 10040 2011 22
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 دالة 50377 10039 1070 10065 2019 23
 دالة 80251 00887 1067 00790 2041 24
 دالة 40429 1.017 1.06 10025 1093 25

 
 . عالقة الفقرة بالدرجة الكلية 2

 عالقة الفقرة بالدرحة الكلية دلقياس التفكَت االغلايب عند طلبة ادلرحلة ادلتوسطة (5 اجلدكؿ )

 العالقة االرتباطية ت العالقة االرتباطية ت
1 0063 14 0066 
2 0059 15 0061 
3 0067 16 0073 
4 0076 17 0077 
5 0061 18 0071 
6 0071 19 0066 
7 0073 20 0057 
8 0077 21 0064 
9 0060 22 0060 
10 0063 23 0055 
11 0075 24 0078 
12 0057 25 0064 
13 0071 

 عند طلبة المرحلة المتوسطة التوافق النفسي واالجتماعي(عيقة الفقرة بالدرحة الكلية لمقياس  6الجدول ) 
 العالقة االرتباطية ت العالقة االرتباطية ت
1 0058 14 0055 
2 0063 15 0067 
3 0048 16 0057 
4 0067 17 0078 
5 0073 18 0067 
6 0056 19 0062 
7 0059 20 0060 
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8 0065 21 0057 
9 0069 22 0067 
10 0061 23 0077 
11 0075 24 0078 
12 0064 25 0062 
13 0057   

يػػة ق( ممشػػرات الثبػػات : يقصػػد بالثبػػات الدقػػة يف اداء االفػػراد كاالسػػتقرار يف النتػػائج عػػل الػػزمن , اك عػػدـ تػػن ر نتػػائج االختبػػار بصػػورة جوىر 
 ادلقياس.بذاتية الفاحص, كأرتنت الباحثة استخداـ طريقة ) الفا كركنباخ , طريقة التجزئة النصفية ( دلعرفة مدل  بات 

 .التفكَت االغلايب1
 طريقة ألفاكرونباخ 

( علػػى عينػػة 2017/ 1/ 25معامػػل ألفػػا )معامػػل االتسػػاؽ الػػداخلي( للمقيػػاس بعػػد تطبيقػػو بتػػاريخ ) عملػػت الباحثػػة علػػى حسػػاب       
, كحسػب معامػل  بعقوبػة ادلركػزشوائية من طلبة مدارس ادلرحلة ادلتوسطة قضاء ( طالبان كطالبة اختَتكا بصورة ع100استطالعية مكونة من )

جيػدان بالنسػبة لالختبػارات غػَت ادلقننػة الػيت اذا بلػغ معامػل  باهتػا  بػات ؽلثػل ىػذا معامػل ( ك 0084أرتباط  ألفاكركنباخ , إذ بلػغ معامػل ألفػا )
 ( . 0.65فنهنا تعد جيدة يف حُت يعد مقبوالن اذ بلغ ) ( فنكثر 0.75)

 :طريقة التجزئة النصفية 
( بلػػػغ  معامػػػل الثبػػػات بػػػُت نصػػػفي  Person, كباسػػػتعماؿ معامػػػل ارتبػػػاط بَتسػػػوف )اذ مت جتزئػػػة فقػػػرات ادلقيػػػاس اىل زكجيػػػة كفرديػػػة       

(كؽلثػػل ىػػذا معامػػل  بػػات جيػػد  0.92بػػراكف التصػػحيحية اصػػبحت قيمػػة معامػػل الثبػػات ) -كباسػػتخداـ معادلػػة سػػبَتماف ( 0.85االختبػػار)
 . ( 0.65( فنكثر فنهنا تعد جيدة يف حُت يعد مقبوالن اذ بلغ ) 0.75دلقننة اليت اذا بلغ معامل  باهتا )بالنسبة لالختبارات غَت ا

 0 التوافق النفسي واالجتماعي2
 طريقة ألفاكرونباخ 

مكونة مػن ( على عينة استطالعية  2018/ 25/1مت حساب معامل ألفا )معامل االتساؽ الداخلي( للمقياس بعد تطبيقو بتاريخ )       
( طالبػػػان كطالبػػػة اختػػػَتكا بصػػػورة عشػػػوائية مػػػن  طلبػػػة ادلرحلػػػة ادلتوسػػػطة , كحسػػػب معامػػػل أرتبػػػاط  ألفاكركنبػػػاخ , إذ بلػػػغ معامػػػل ألفػػػا 100)
 . (1) ( كيعد معامل الثبات ىذا جيدان 0078)

 :طريقة التجزئة النصفية 
-( كباسػتخداـ معادلػة سػبَتماف 0078) ات افاحسػوبة بالتجزئػة النصػفية ىػياذ مت جتزئة فقرات ادلقياس اىل زكجية كفردية ككانت نتيجة الثب  

               (. كيعد ىذا االختبار ذك  بات جيد.0087براكف التصحيحية اصبحت قيمة معامل الثبات )
         

 

                                                           
 . 366( ,عماف , االردف ,ص 1998,عودة امحد سلماف ,دار االمل ,) 2القياس كالتقومي يف العملية التدريسية ,ط- 1
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 الفصل الرابع: عرض النتائح وتفسيرها
 الفرضية الرئيسة االولى:   

 بفرضيتو اليت ينص على) التعرؼ على مدل إمتالؾ طلبة ادلرحلة ادلتوسطة  دلقياس التفكَت االغلايب(.حتقيقان للهدؼ االكؿ        
(كبػاضلراؼ  46089( كادلتوسػ  احلسػايب )   47لعينة كاحدة للمقارنة بُت ادلتوس  الفرضي البػالغ ) T.Testمت استخداـ االختبار التائي 

( كقػػد بينػػت النتػػائج إف ىنػػاؾ فرقػػان ذك داللػػة إحصػػائية إذ بلغػػت القيمػػة التائيػػة 740494( كبتبػػاين قػػدره )     80631معيػػارم قػػدره )    
( ,أم إف العينػة لػديها التفكػَت 377( بدرجة حريػة )0.05( عند مستول داللة )1096( كىي اكل من اجلدكلية )  70458افاحسوبة )   

  -(  ات : 7االغلايب . ككما موضب يف اجلدكؿ ) 
الوسط الحسابي والفرضي واالنحقراف المعيقاري ودرجقة الحريقة والقيمقة التائيقة ومسقتوة الداللقة لقدرجات الطلبقة فقي  ( 7الجدول) 

 يمقياس التفكير االيجاب
الوسط 
 الفرضي

المتوسط 
 الحسابي

 العينة

االنحراف 
 المعياري

درجة  التباين
 الحرية

الداللة  القيمة التائية
االحصائية 

عند 
مستوة)
.0.5) 

 الجدولية المحسوبة

 دالة  إحصائيان  1096 70458 377  740494 80631  378 46089  47  
( بُت ادلتوس  احلسػايب كادلتوسػ  0005بننو )ال يوجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستول ) كبذلك ترفض الفرضية الصفرية القائلة        

 الفرضي دلقياس التفكَت االغلايب لدل طلبة ادلرحلة ادلتوسطة(.
 :الفرعية الفرضية 

 االغلػايب حبسػب متغػػَت ( بػُت درجػات الطلبػػة يف مقيػاس التفكػَت0005و الػيت تػنص ) ال يوجػػد فػرؽ ذك داللػة إحصػائية )فرضػيالللتحقػق مػن 
 اجلنس(

مت حسػػاب ادلتوسػػ  احلسػػايب كاالضلػػراؼ ادلعيػػارم كالتبػػاين لكػػال اجلنسػػُت)ذكور كأنػػاث( , كباسػػتخداـ االختبػػار التػػائي لعينتػػُت مسػػتقلتُت مت 
 ( ات .8التوصل إىل النتائج ادلوضحة يف اجلدكؿ ) 

األوساط الحسابية واالنحراف المعياري والتباين ودرجة الحرية والقيمة التائية المحسوبة والجدوليقة لقدرجات افقراد  (  8الجدول)  
 عينة البحث على مقياس  التفكير االيجابي  بحسب الجنس   

الوسط  العدد  الجنس 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

درجة  التباين
 الحرية 

االحصائية الداللة  القيمة التائية
عند 

 (0.5.مستوة)
 الجدولية  المحسوبة 

 460267 60802 46008 183 ذكور 
 دالة إحصائيا 1096 30560   376

 480108 60936 43056 195 إناث
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( كبػنضلراؼ 46008يسػاكم )  اظهرت النتائج ادلوضحة يف اجلدكؿ اعاله اف متوس  درجات الذكور علػى مقيػاس التفكػَت االغلػايب         
( كبنضلراؼ معيارم   43056( يف حُت كاف الوس  احلسايب لإلناث يساكم )     460267(  كبتباين قدره)   60802معيارم قدره )  

( , كىػػي اكػػل مػػن قيمػػة )ت( اجلدكليػػة 30560( ,كأف قيمػػة )ت( افاحسػػوبة تسػػاكم )    480108( كبتبػػاين قػػدره)    60936قػػدره )   
(,كىذا يعٍت كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوس  درجات الذكور 376( كدرجة حرية )0.05( عند مستول داللة )1096البالغة )

كبػػػذلك تػػػرفض الفرضػػػية الصػػػفرية القائلػػػة )ال يوجػػػد فػػػرؽ ذك داللػػػة ,  كمتوسػػػ  درجػػػات اإلنػػػاث يف مقيػػػاس التفكػػػَت االغلػػػايب لصػػػاحل الػػػذكور
 يف مقياس التفكَت االغلايب حبسب متغَت اجلنس(.( بُت درجات الطلبة 0005إحصائية )

بفرضيتو اليت تنص على )التعرؼ على مدل امتالؾ طلبة ادلرحلة  ادلتوسطة على مقياس  الثاط حتقيقان للهدؼ  -:الثانيةالفرضية الرئيسة 
 التوافق النفسي كاالجتماعي .

 
والتباين ودرجة الحرية والقيمة التائية ومستوة الداللة لدرجات الوسط الحسابي والفرضي واالنحراف المعياري  (9الجدول)  

 الطلبة في مقياس التوافق النفسي واالجتماعي0
الوسط 
 الفرضي

المتوسط 
 العينة الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  التباين
 الحرية

الداللة  القيمة التائية
االحصائية 

 (0.5.عند)
 الجدولية المحسوبة

 دالة إحصائيان  1096 90243  377 490449  70032  378 43069  47 
( بُت درجات الطلبة على مقياس 0005و اليت تنص ) ال يوجد فرؽ ذك داللة أحصائية عند مستول)فرضيالللتحقق من  :الفرعية الفرضية 

 التوافق النفسي كاالجتماعي حبسب متغَت اجلنس(
االوساط الحسابية واالنحراف المعياري والتباين  ودرجة الحرية والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات افراد  ( .1الجدول)  

 عينة البحث على مقياس التوافق النفسي واالجتماعي بحسب الجنس   
 العدد  الجنس 

الوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

درجة  التباين
 الحرية 

اللة الد القيمة التائية 
االحصائية 

عند 
مستوة)
.0.5) 

 الجدولية  المحسوبة 

 400487 60363 43060 183 ذكور 
 دالة إحصائيان  1096  30309  376

 683003 260135 50016 195 إناث
 

 بفرضيتو اليت تنص على )اغلاد العالقة بُت مقياس التفكَت االغلايب كمقيػاس  الثالثللتحقق من اذلدؼ ا : الثالثة الفرضية الرئيسة
التوافق النفسػي كاألجتمػاعي لػدل طلبػة ادلرحلػة ادلتوسػطة( , مت اسػتخداـ معامػل أرتبػاط بَتسػوف , إذ بلغػت قيمػة معامػل االرتبػاط 
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( ,أم إف  376( بدرجػػػة حريػػػة )   0005)( عنػػػد مسػػػتول داللػػػة 0013( , كىػػػي اكػػػل مػػػن القيمػػػة اجلدكليػػػة )0074افاحسػػػوبة )
( بُت مقياس التفكَت االغلايب كمقياس التوافق النفسي  لدل طلبة ادلرحلة 0005ذات داللة احصائية)  ىنالك عالقة موجبة ضعيفة

 ( يوضب ذلك. 11ادلتوسطة , كاجلدكؿ )
 لدة الطلبة عينة البحثمعامل االرتباط ومربعه ونوع العيقة  (   11الجدول )                    
 نوع العالقة مربع معامل االرتباط معامل االرتباط العدد االختبار     

 378 التفكَت االغلايب
التوافق النفسي       ضعيفة 0054 0074 

 378 كاالجتماعي

( بػُت متوسػ  درجػات 0005داللػة )كبذلك تػرفض الفرضػية الصػفرية ) ال توجػد عالقػة أرتباطيػة ذات داللػة أحصػائية عنػد مسػتول         
 الطلبة على مقياس التقكَت االغلايب كمتوس  درجاهتم على مقياس التوافق النفسي كاالجتماعي(.

 االستنتاجات

 .التفكَت االغلايبأف افراد عينة البحث بشكل عاـ لديهم  .1
 .لديهم توافق نفسي كاجتماعياف افراد عينة البحث بشكل عاـ  .2
 .الذكورلصاحل  التفكَت االغلايبتوجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوس  اداء الذكور كمتوس  اداء اإلناث على مقياس  .3
لصاحل  التوافق النفسي كاالجتماعيتوجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوس  اداء الذكور كمتوس  اداء اإلناث على مقياس  .4

 االناث.
التفكَت االغلايب كالتوافق النفسي كاالجتماعي لدل طلبة ادلرحلة ( بُت 0005داللة احصائية) كجود عالقة موجبة ضعيفة  ذات .5

 ادلتوسطة.

 من خالؿ نتائج البحث احلايل ؽلكن للباحثة اف توصي باال ::  التوصيات

 .االفادة من ادلقاييس اليت مت بناءىا يف البحث احلايل يف عمل البحوث كالدراسات. 1

 . ادلرحلة ادلتوسطة.ضركرة تقدمي الدعم النفسي كادلعنوم كادلادم لطلبة 2

 .كسوء التوافق النفسي كاالجتماعي. اعداد برامج ارشادية لغرض التخفيف من االضطرابات االنفعالية كالنفسية 3

 استكماال لنتائج البحث احلايل تقًتح الباحثة اال ::  ادلقًتحات

 لتنمية التفكَت االغلايب لعينة البحث كلعينات اخرل سلتلفة ..بناء برامج ارشادية 1

 .اجراء دراسة شلا لة للدراسة احلالية كدلراحل دراسية اخرل كلكال اجلنسُت.2

 العمل على اجراء دراسات تشمل متغَتات نفسية اخرل على عينة البحث احلايل ألعليتها الكبَتة يف سلتلف جوانب احلياة . .3



لدى طمبة المرحمة المتوسطة التفكير االيجابي وعالقته بالتوافق النفسي واالجتماعي  

 م. م منتهى صبار عباس الشمري

  Route Educational and Social Science Journal    

1120          Volume 5(7), May 2018 
 

 : ادلصادر

 . الرياض, ـ2000 , جرير مكتبة ,  األكىل الطبعة , مَتيف جوزيف.,د الباطن عقلك قوة -1

 , العريب الًتاث إحياء دار , الباقي عبد فماد زلمد:  حتقيق ,( ىػ261)  النيسابورم احلجاج بن مسلم احلسُت أليب:  مسلم صحيب -2
 (. 2664)  رقم, بَتكت

 .  الرياض, ـ2003, جرير مكتبة ,  األكىل الطبعة , كاليندكر آر ر.د , بسيطة خطوات -3

 .  القاىرة, 1969 ادلصرية االصللو مكتبة, سامي زلمود الزيادم, االكلينيكي النفس علم -4

 .  القاىرة( , 1981) اخلاصلي, مكتبة  ,3ط ,  احلي عبد اهلل عبد موسى,  النفس علم إىل ادلدخل - 5

 . القاىرة( ,1978) , مصر مكتبة , مصطفى  فهمي,  النفسي التكيف -6

 .  القاىرة( ,ـ ٥٨٩١)   العريب الفكر دار, سعد جالؿ, كادلراىقة الطفولة -7

 ,( منشورة غَت) ماجستَت رسالة ,,زلفوظ لقاء أمحد الرياض ألطفاؿ كاالجتماعي النفسي التوافق يف ادلتكاملة اخللة كحدة منهج فاعلية -8
 . ادلوصل جامعة(, 1997), الًتبية كلية
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