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 ملخص
 ةطبيع على  التعرف وكذلك  راسة،الد عينة دىل الالعقالنية واألفكار اإليجابية مستوى على  التعرف إلى الدراسة هدفت

 واألفكار اإليجابية متغيري يف اإلناثو الذكور بين الفروق الستكشاف دفته كما ة،الالعقالني ألفكاراو اإليجابية نبي العالقة
 ي روع  قد و .ياليب بدولة  المختار عمر  بجامعة العلوم  كلية من  وطالبة،  طالبا( 200) من تكونت عينة  على  ك وذل الالعقالنية،

 تشخيص بطارية خدمتاست ابيةيجاإل ياسلقو .الدراسية مرحلةلا وأيضا( إناثو ذكور) لنوعا  حيث من العدد في اويالتس
 إعداد  من الالعقالنية( المعتقدات) األفكار مقياس استخدام تم كما ،(2015) شقير زينب إعداد من يجابيةاإل الخصائص

 عينة  دى ل ةالالعقالني األفكار من عومرتف اإليجابية من فضمنخ وىمست هناك أن النتائج أوضحت(. 1987) الريحاني
 الدراسة،  عينة لدى النيةالعق غير واألفكار اإليجابية مقياس عادأب بين إحصائيا دالة سالبة ةارتباطي قةعال كهنا أن و الدراسة

 داللة  وىمست عند دالة كانت عهاوجمي ،لعقالنيةا رغي األفكار مع إيجابيا ارتبط فقد الحياة نحو بيالسل التوجه عدب ماعدا
 مع اإليجابية لمقياس الكلية ةالدرج بين( -0.440) بلغت إحصائيا دالة لبةسا ةطيباارت عالقة هناك أن ضحتا كما. (0.01)

 وضحت أ لنتائجا  ن أ إلى  باإلضافة(. 0.01) داللة  مستوى عند الدراسة  عينة لدى العقالنية غير األفكار لمقياس الكلية الدرجة 
 عدم  على الدراسة نتائج دلت حين في ث،إلناا لصالح اإليجابية يف ثواإلنا ذكورال بين صائيةإح  ةدالل ذات فروق جودو

 .الالعقالنية األفكار في واإلناث الذكور بين إحصائية ةدالل  ذات روقف وجود
 .ليبيا ة؛الجامع طلبة  الالعقالنية؛ األفكار اإليجابية؛: المفتاحية الكلمات
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Abstract 
This study aimed to determine the relationship between positivity and irrational beliefs, 

as well as exploring the differences between males and females in positivity and irrational 
ideas in a sample of (200) male and female students, from the Faculty of Science at Omar Al-
Mukhtar University in Libya. The number of males and females in the sample was equal as 
well as the school stage. In order to measure the varianles of this study, we used a diagnostic 
battery for positivity characteristics elaborated by Zainab Shoukair (2015), and a scale of 
irrational beliefs prepared by Al-Rehani (1987). The results showed that there is a low level 
of positivity, and a high level of irrational ideas in the sample, there is also negative 
correlation statistically significant between the dimensions of positivity scale and irrational 
ideas, except the negative orientation towards life that correlated positively with irrational 
ideas; all of which were statistically significance at (0.01). It also appears that there was a 
negative correlation statistically significant (-0.440) between the whole scores of positivity 
scale, and irrational ideas at the level of significance (0.01). In addition, the results showed 
that there were statistically significant differences between males and females in positivity 
in Favor of females, while the results showed no significant differences between males and 
females in irrational ideas. 
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