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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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 ةمقدم
 تلك في النفس م لعل هستبدرا هاتج من معظم  عليها فقات أهداف له وضعت لفلسفةا عن النفس علم انفصال منذ
 وفهمه  اإلنساني السلوك دراسة إلى النفس علم  هدف فقد لتحقيقها، المستخدمة تاالتجاها اختالف مع الفترة 

 على القدرة عطيناي قد ما وهو به، لتنبؤوا سلوكال هإلي لوؤي قد لما الفروض وضع من ذلك بعد مكنناي ما وتفسيره،
 .ةنفسيال صحةال لتحقيق وتعديله هيف التحكم
 المرضي السلوك على فقط تقتصر وال – سلوك أي – ككل السلوك اسةدر كانت البداية منذ النفس علم مهمة إن

 يرتبط علم  النفس معل وألن. يةمرضلوا يةالصح أحواله جميع في اإلنساني السلوك كل يدُرس كان إذ الشاذ، أو
 لتلك وفقا النفسي العلمي البحث توجيه نةمعي اعوأوض لمراح تطلبت فقد ه،ب طيحي ما مع وتفاعله نسانباإل
 البحث جهود تكثيف إلى دعا ما وهو مشكالت، من تسببه قد وما والنزاعات الحروب والسيما واألزمات ألوضاعا

 مواجهة  لىع الناس دةمساع سبيل في والبحوث الدراسات معظم  تكريس خالل من جاهاالت هذا في النفسي العلمي
 .النفسية الصحة لتحقيق منها صلتخلا اولةمحو المشكالت
 مهام ثالث النفس لعلم  كان الثانية العالمية الحرب قبل أنه" (Seligman, 2002, p. 41) نسيلجما يذكر
 على لتعرفوا ورضا، باعاوإش نتاجاإ أكثر فراداأل كل ةحيا جعلو ة،والنفسي العقلية األمراض عالج هي رئيسية،

 ولىاأل المهمة على للتركيز ركبي تحول هناك كان الثانية العالمية الحرب بعدو تها،ايورع المتميزة  واهبمال
 هاودراست العقلية األمراض لعالج وجهت التي الطائلة األموال بسبب ذلك كانو .األخريين المهمتين وتهميش

 إلى  يتابعها كان نم هالفخ ومن المتحدة ياتوالال في اقاتالط أغلب وجهتفت الحرب، نع الناتجة األوضاع لجةمعال
 ".النفسي والمرض االضطراب على التركيز
 للدراسات بالنسبة 17/1 قدرها نسبة هناك أن Diener  (1995)ودينر و Myers ميرز من كل ذكر فقد
 السعادة مصطلح جراإد وتم ية،اإليجاب دانيةالوج بالحاالت مقارنة لسلبية،ا يةدانجالو بالحاالت المتصلة النفسية

Happiness، 1973 عام  النفسية المستخلصات موضوعات ئمةبقا مرة ألول اإليجابية المشاعر جوهر هي يالت، 
 الطيبة حياة بال صلةالمت المقاالت من العديد وبها االجتماعية، المؤشرات في البحث مجلة ظهرت 1974 عام  وفي

 نحو فبلغت متسارع حون لىع عادةلسا عن النفسية اساترلدا توالت ثم ،Subjective Well – being الذاتية
 (.99 .ص ،2011 معمرية،) العشرين القرن ينياتثمان خالل دراسة 8000
 إلى هاتماماه توجه االنفعاالت، ميدان في النفسية الدراسات معظم  أن إلى (9 .ص ،1993) أرجايل يشير كما
 جعل أن اآلن نعلم  نحنو ة،بيالسل تاالنفعاال من يرهاغو والغضب ئابواالكت والقلق الخوف حاالت في البحث
 .بالتعاسة يشعرون ال تجعلهم  التي تلك عن تختلف أخرى ملياتع يتضمن سعداء الناس
 بشكل السلوك من ةإليجابيا نبجوالا ةدراس إلى النفس بعلم للعودة النفس علماء بعض دعوة إلى ذلك كل أدى لقد
 .لبيةسال الجوانب ىإل باإلضافة ،أكبر
 مقاال النفس، لعلم األمريكية ةعيالجم رئيس منصب توليه أثناء Seligman انليجمس قدم  1998 عام ففي"

 مالع سلي النفس علم  أن فيه يوضحان" اإليجابي النفس علم " بعنوان Csikszentmihali شيكزينتميهالي بمشاركة
 اإلنسانية سالنف لفضائو ىقو لدراسة علم نهكل فقط، لنفسيا مواالنهزا رواالنهيا واالستسالم ضالمر سةلدرا

 والعالج اإلصالح يسبق أن يجب بل النفس، هذه  في إفساده  تم  ما إصالح في ينحصر أال ينبغي طريق وأنه وقيمها،
 ىعل اهتمامه صبين ،طبيا علما ليس نفسال علم أن اائمد كرنتذ أن يجب كما .والتطوير والتنمية الوقاية النفسي،
 سياقات معظم  في متفوقا ليصير وفضائله، اإلنسان قوى بتطوير هتم ي أن بيج علم  ولكنه فقط، ضرلموا الصحة
 (.19. ص ،2008 الصبوة،" )واالكتشاف واإلبداع واالرتقاء، النمو ومراحل والتربية، كالعمل الحياة،

 سليجمان سم با ارتبطت اإليجابي لنفسا علم في اإلنسانية ئلوالفضا لقوىكا توعاموض أن وبالرغم 
Seligman ا معدوم يكن ولم  ذلك قبل بالفعل وجد قد م العل وهذا الموضوعات هذه  دراسة أن إال اضرالح قتالو في 

 أوتا فيانفي و Nancy Ehrenberg إيرنبرج نانسي ذكرت فقد. قليلة اإليجابية الجوانب حول الدراسات كانت وإن
 وبالرغم  أنه حيث ،اماتم ملةمه تكن لم  اإليجابي سنفال علم  عاتموضو أن Vivian Ota Wang (2003) انجو

 اإليجابي، السلوك نمو وتجاهلوا اإلنساني، السلوك في واالضطراب العجز جوانب على ركزوا النفس علماء أن من
 تساعا ا األكثر تمام االه هو لجديدا ولكن ،جديدة نتك مل كولسلوا النمو في اإليجابية المظاهر عن البحث أن إال
 (.100 .ص ،2011معمرية،) بيجااإلي سالنف علم لمصطلح ارشاوانت

 العقلية الصحة رسونيد كانوا وناإليجابي النفس علماء أن( "(Seligman, 2002, p. 2 سليجمان ذكر كما
 ,Deci & Ryan, 1985; Erikson, 1963, 1982; Jahoda)) الريادية األعمال من مجموعة على بناء والرفاه

1958; Maslaw, 1954, 1962; Rogers, 1951; Singer & Ryff, 1996; Vaillant, 1977)  ضمن 
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 المشاعر  تمكننا ظروف أي وتحت ولماذا؟ كيف؟ فهم النفس علم في لدينا عززت إيجابية كثيرة أخرى أشياء
 ,Cameron, Dutton, & Quinn) المثال سبيل على هامن هار؟الزدا نم اتوالمؤسس اإليجابي والطابع اإليجابية

2003; Easterbrook, 2003; Gardner, Csikszentmihaly, & Damon, 2001; Kahneman, 
Diener, & Schwarz, 1999; Murray; 2003; Vaillant, 2000). 

 الموهبة، في بحث ذيال F. Galton نوالتغ فرانس اإلنسان، لحياة اإليجابية الجوانب في الباحثين بين ومن
 Personal & Spiritual حيالروو شخصيال الكمال مبدأ في C. G. Young نغيو غوستاف ارلوك

wholeness ، وأدلر A. Adler وفرانكل اجتماعية، وميول باهتمامات المدفوع الفردي الكفاح في Frankel  في 
 نم إسهاماته ذلكك Humanistic Psychology انيإلنسا سفالن علم وقدم الحياة، في المعنى عن اإلنسان بحث
 .C روجرز كارل ره طو الذي الذات حول المتمركز فالعالج طبعه،ب ابييجإ ئنكا اإلنسان أن على هدكيتأ خالل

Rogers ونح أنفسهم  وتنشيط حياتهم  في اإليجابية الناحية من لالنطالق القوة لديهم األفراد أن مفاده  اعتقاد من انبثق 
 A. Maslow (1954) اسلوم اهامبرأ أما األصلية، يةققيالح واتهم ذ اكتشاف طاعوااست ما إذا المتقن داءواأل جنتااإل
 اهتم "والشخصية الدافعية في المصنف" المسمى كتابه في" ايجابي نفس علم نحو" بعنوان فصل خالل من

 تنمية رجاتد أعلى إلى التوصل ثم  ومن هم ذوات يققتح أو كيدأت طريقها عن لألفراد يمكن التي النفسية بالعمليات
 أنها  على نسانية،اإل والقوى المواهب هذه Maslow ماسلو عتبروي. يةلنفسا واهم ق أو الشخصية م لهوخصا هبهم موا

 .ذاته تحقيق استطاع الذي للفرد الشخصية السمات
 Mary Jahoda داجاهو ريما هدرتصأ يالذ الكتاب كان اإليجابية الجوانب تناولت التي الجهود أبرز ومن

 Current Concepts of Positive mentalيةيجابإلا النفسية للصحة ة راصالمع فاهيم الم"  بعنوان (1958)
health" .مجرد وليس األفضل، للوجود العلمي الفهم ألسس حقيقية حالة دراسة يمثل بأنه الكتاب هذا ويوصف 
 بأنPetreson (2004 ) وبترسون Seligman نسليجما نم كل كرذوي منه، والمعاناة  النفسي الكرب غياب
 حركة في األساسية اللبنات إحدى تعد ة،ياإليجاب ةيالنفس ةالصح مسألة في داجاهو اطرحته التي لعلميةا ةالرؤي

 (.104. ص ،2011 معمرية،) المستقبل وفي اليوم  اإليجابي النفس علم تأسيـس
 دراستها عم ةاإليجابي بالجوانب تم ته كانت التي والدراسات ءالعلما من العديد جهودو تاهامإس سليجمان ذكر لقد

 ذكرهم، على يأت لم اإليجابية مجال في وعملية نظرية يرة كب إسهامات لهم  كانت آخرين علماء أن إال تبالالضطرا
 جالعال نظرية صاحب A. Ellis ليسإ ألبرت أشهرهم، ومن اإليجابي، النفس علم  في مباشر غير تأثير لهم كان أو

 أن" الشخصي االتصال" كتابه يف (,p. 21) Seligman ,2008 ناسيلجم ذكر فقد. سلوكيال االنفعالي العقالني
 نشر إلى  Bernardبرنارد دعا ما وهو اإليجابي، النفس علم  في مباشر غير نحو على إال به يشعر لم  إليس تأثير
 بياإليجا النفس علم جالم يف المفهوم هذا تصحيح ىإل برنارد بحسب دفته ،"بيايجاإل النفس علم  مجلة" في مقالة
 لم لع الحقيقي البطل - إليس لبرتأ" بعنوان اإلنسانية للسعادة سيةالنف البنية فهم  في Ellis ليسإ بإسهام  يتعلق فيما

 .عام  بشكل واإليجابية السعادة في إليس سهاماتإ فيه موضحا" اإليجابي النفس
 نم التخفيف فقط ليس كيالسلو االنفعالي النيقلعا اإلرشاد هدف نأ (Ellis, 2001, p. 151) ليسإ ضريفتو
 الحياة مبادئ تعليمهم  خالل من ،وإيجابية سعادة أكثر حياة  شونيعي الناس جعل إلى ذلك يتجاوز بل ابطراالض

 لمساعدة  الشخصية ةبالسعاد الخاصة يةقالنالع سفةللفل األساسية المكونات إنها حيث العقالنية، والمعتقدات العقالنية
 .وسارة مقنعة بيةايجإ حياة عيشواي أن على اسالن

 الالعقالنية  األفكار من مجموعة الفرد عقل على سيطرت اإذ أنه( 5 .ص ،2013) النواجحة و وانعل شيروت
 تسم ت نظرة نفسه إلى دالفر رةظن تكان إذا أما جحيم، إلى تتحول سوف حياته فإن السلبية واالنفعاالت والهواجس
 .نعيم  في سيعيش فإنه بالحو واألمل بالتفاؤل
 عافيته استعادة  من اإلنسان تمكن يجابيةاإل االنفعاالت أن( 16 .ص ،2014) وة الح بوأ أوضح الصدد هذا فيو

 اإليجابية، تفعاالالنا اناإلنس على تسيطر وعندما ،عالجية قيمة األمر ولهذا الحياة على إقباله طاقة وتجدد النفسية
 اإلنسان هذا مثل لدى العامة يةفسالن ةنالمرو تتطور أن كنمي البعيد المدى وعلى اع،بداإل من مرتفعا مستوى رظهي

 .حياتية منغصات ألي اإليجابية هةوالمواج اإليجابي التعامل من يمكنه مما

 الدراسة مشكلة
 اإليجابية موضوع ظىويح ،جوهري أمر يتهشخص في ةابياإليج لجوانبا عن الكشف إلى اإلنسان حاجة إن

 لدراسة النفسية بحوثال لتدعيم الحديثة السيكولوجية هاتوجالت م غبر أنه الباحث حظال دوق النفس، علماء من يةهمبأ
 ذلك أكان سواء اإليجابية بالشخصية الخاصة البحوث في ملحوظة ندرة هناك زالت فما اإلنسان، لدى القوة مكامن
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 فعضوال رضالم دراسة دنع يتوقف يعد لم الجديدة  تهصور في النفس علم  إن" .األجنبي أم العربي توىلمسا لىع
 ديع ولــم  ،اإلنسانية الفضائل ومكامن وة الق نواحي ةدراس إلى كله ذلك تجاوز بل الشخصية في لخللا طنواوم

 القوة  لنواحي وتفعيال وابللص يماظتع أصبح بل جاالعوجا وإصالح أالخط الجع على مقتصرا النفسي العالج
 (.61 ص ،2009 ،صهاالب الطيب؛" )اإليجابي فالتكي إلى وصوال
 للوصول والعجز المرض من أبعد هو بما االهتمام  إلى (16 .ص ،2005) العالمية الصحة ظمةمن دعت دوق
 يعمل وأن ،الحياة  في يةلعادا تاهاداإلج على يتغلب أن ويمكن قدراته، فيها يحقق التي العافية من حالة إلى بالفرد

 عدةالقا هي النفسية الصحة فإن يجابياإل ساسحاإل وبهذا ،مجتمعه يف المساهمة على قادرا نكويو ،مثمرة  بإنتاجية
 .الفعالة ووظائفهما والمجتمع الفرد لعافية واألساس
 يف تغــير بوجــود ادائم باومصح يكــون اإليجابي التغــير فــي الشخـــص نجاح أن Kanfer كانفر أوضح كما
 منها  التحسين أو واآلخرين النفس عن ئةاطالخ اتوالتوقع األفكار ليعدبت االهتمام ذلك في ــامب ـــيره تفك طـــريقة

 (.22 .ص ،2008 إبراهيم،) األقل على
 ووفقا ،نيةعقال ارافكأ يملك أنه يفترض باإليجابية يتصف الذي الشخص فإن إيجابي، العقالني التفكير كان ولما

 مدى عن الكشف تحاول حاليةال اسةدرال فإن وعليه بية،ايجاإل لمدى محددا عتبارهاا يمكن العقالنية رألفكاا فإن لذلك
 الجامعي  الشباب فئة هي إيجابية تكون أن يفترض التي الفئات أكثر ولعل العقالنية، باألفكار اإليجابية ارتباط
 مشكلة دديتح ويمكن الحياة، معترك إلى الدراسة مقاعد من للالنتقا الطالب يهاف عديست ليةانتقا مرحلة في أنه باعتبار
 :اآلتي ؤللتساا في الدراسة
 ؟الالعقالنية واألفكار اإليجابية بين العالقة طبيعة هي ما

 الدراسة أهداف
 :اآلتية األهداف تحقيق إلى الدراسة تسعى

 .سةدرالا ةعين لدى اإليجابية مستوى على التعرف -1
 .الدراسة عينة دىل الالعقالنية األفكار ىمستو على التعرف -2
 .العقالنية واألفكار يةابإليجا بين العالقة على فرتعال -3
 .اإليجابية في واإلناث الذكور بين الفروق على التعرف -4
 .العقالنية فكاراأل في واإلناث الذكور بين الفروق على التعرف -5

 :الدراسة فروض
 .الدراسة عينة لدى لإليجابية مرتفع وىمست عتوقي -1
 .دراسةال ينةع ىلد الالعقالنية رافكاأل من منخفض مستوى وجدي -2
 .العقالنية واألفكار اإليجابية متغيري درجات متوسط بين إحصائيا الةد ةارتباطي عالقة توجد -3
-ذكور) النوع متغير حيث من يةجابإليا مقياس على الدراسة عينة فرادأ درجات متوسط في فروق توجد -4

 (.ناثإ
 نوعال متغير حيث من الالعقالنية كارفاأل سياقم على الدراسة نةيع فرادأ درجات متوسط في قوفر توجد -5

 (.اناث-ذكور)

 الدراسة أهمية
 وهي ع،يالسر التكنولوجي التطور لمواكبة المعاصرة حياتنا تتطلبها التي الشخصية هي اإليجابية الشخصية إن
 .سالم تساال وعدم  الصعاب ومواجهة والتكيف التعديل نحو وعمدف السلوك أن إلى تشير

 راشد كدراسة العربية البيئة في يجابيةاإل الشخصية تتناول التي القليلة الدراسات بعض كهنا أن من وبالرغم 
 ككل يجابيةاإل ةخصيالش تتناول لم  وغيرها ساتالدرا تلك أن إال( 2005 ؛2002) الضعيف ودراسات ،(2003)

 النفسية البحوث ثراءإ همع بوجتاس الذي األمر يةبجاإليا المالمح ببعض فقط تواكتف مختلفة، جوانب له متكامل
 والتفكير المشاعر من المتسقة األنماط تستوعب التي الفرد خصال كونها حيث من اإليجابية الشخصية عن بدراسة

 البحث يسعى التي ةيالجدل األمور من تعد يةواإليجاب العقالنية فكاراأل ينب العالقة كشف أن نع فضال والسلوك،
 كتبه  الذي المثير المقال بعد خصوصا فة،مختل بيئات في منها حققالت إلى يابإليجا سالنف علم مجال في ميالعل

 .اإليجابي النفس لعلم الحقيقي طلالب بأنه أليس إلبرت فيه ووصف برنارد
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 والثانية مة،اع بصفة باإليجابية الفرد عتمت بأهمية يتعلق األول جانبين على ترتكز حاليةال اسةالدر أهمية فإن لذا
 .اإليجابي النفس علم مجال في جدلية كقضية ليسإ ألبرت حددها التي العقالنية كارباألف اإليجابية طباارت ارباخت

 الدراسة حدود
 ،2019 العام  من بريلأ شهر في زمنيا تتحدد كما نية،القالع واألفكار اإليجابية في موضوعيا الدراسة هذه تتحدد

 .المستخدمة واألدوات المتبع هجبالمن تتحدد كما بالبيضاء، ختارلما مرع عةبجام العلوم  ليةك يف فتتحدد مكانيا ماأ

 الدراسة مصطلحات
 وأبعاد مفاهيم  عدة  ليشمل عويتس ،والمكونات والمعاني الدالالت متعدد امفهوم اإليجابية مفهوم  يعد: اإليجابية

 أن يمكن المفهوم ألنو ناحية من ةنفسيال تلالتجاها تبعا ةياباإليج تعريفات تباينت دقف إيجابية، بأنها توصف أخرى
 .أخرى ناحية من اإليجابية واألبعاد المفاهيم  كل أو واحدا ايجابيا مفهوما يشمل

 الشخصية وليةؤالمس تحمل على والقادر سهنف من ثقلواا الشخص في البحثي السياق هذا في اإليجابية وتتمثل
 والمعرفة  فلالكتشا مبادرا بالجمود، يتصف وال التهعاانف بطض على القدرة لديه ا،انفعالي ومتزن جتماعية،واال

 التي المرتفعة بالدرجة إجرائيا وتعرف بتفاؤل، عليها ومقبال الحياة في إليه يسعى الم مدركا محسوبة، بخطوات
 .الدراسة في مستخدمال المقياس على فحوصالم اليهع ليحص

 تتطلب التي الحتمية األفكار تلك وهي عقالنية، ال انهأ رىي رة فك عشر أحد Ellis سليإ حدد: العقالنية فكاراأل
 حيث عقالني، خيار عقالنية ال فكرة لكل فإن وبالمقابل المرونة، وعدم  بالجمود تتصف والتي والينبغيات الوجوب

 يا إجرائ وتعرف ني،قالع غير أو ي،عقالن يكون نأ بين الخيار على لقدرةا ولدية يولد إلنسانا أن ليسإ ىير
 .الدراسة في المستخدم عقالنيةالال األفكار مقياس على حوصالمف عليها يحصل التي المنخفضة جةالدرب

 النظري اإلطار
 اإليجابية أوال

 والكفاءة نسانية،اإل القوة تعكس التي انيوالمع الدالالت من دالعديب ةابياإليج مفهوم  يرتبط: اإليجابية تعريف.  1
 فهي  الحياة، في الذاتي الحال وحسن الشخصي، ينوالتمك النفسية والصحة الفضيلةو طيبةالو ،للفرد الذاتية ةليوالفعا
 الفرد جابيةإي لىع ةدال لتكون تتسع نفسية وخصائص ميزات ثناياها في تحمل واألبعاد العناصر متعدد نفسي مكون
 المبادرة  إلى الفرد تدفعو شاط،لنوا والحيوية األملب رالشعو النفس في تبعث لتيا الطاقة بمثابة إنها ه،نفس على
 .(5 .ص ،2013 والنواجحة، علوان؛) الواقع واستثمار الفرص واغتنام  والطموح والعطاء لوالبذ

 ىأخر وأبعاد مفاهيم  عدة  ليشمل ويتسع ،مكوناتوال يعانالمو الدالالت متعدد مفهوم  اإليجابية مفهوم  وألن
 يشمل أن يمكن المفهوم وألن ةناحي من النفسية لالتجاهات بعات ابيةيجاإل تعريفات باينتت دفق إيجابية، بأنها توصف
 .أخرى ناحية من اإليجابية بعادواأل المفاهيم  كل أو ،واحدا ايجابيا مفهوما
 متباينة أسماء حتوت عديدة صور في تتبدى يةاإليجاب أن إلى( 56 .ص ،1981) دعبي يشير السياق هذا وفي

 الديمقراطية والقيادة وليةؤالمس وتحمل بالنفس لثقةوا والمبادأة واألصالة لمرونةا) نهام يذكرو الرؤية، اياوز باينبت
 (.والتروي والحرص الدافئة لحيويةوا

 لقدرةا مع وتفكير ترو   بعد ليةبالمسؤو االضطالع ليع درةالق هابأن" اإليجابية( 8: 1981) القطان عرفت وقد
 باآلخرين واإلحساس لعطاءا ىعل القدرة كذلك وهي متاحة،ال ونةمرال دحدو في لجديدةا فالمواق مواجهة ىعل

 ينطوت اإليجابية أن وترى ،وعاداتهم  معاييرهم  ضوء في حياتهم  أمور في ورعايتهم  إليهم  واالنتماء بهم  واالعتزاز
 يعتبر ابينم ،تزاناال وهو منه برمه وال عنه غنى ال الذي اسساأل بمثابة أدناها يعتبر رئيسية مستويات ثةثال لىع

 األدنى  المستويين هذين وبين الخالقة، اإليجابية وتعني اإليجابية، تبلغه أن يمكن لما الذروة بمثابة وأرفعها أقصاها
 .صبةالخ صورها في اإليجابية توجد واألعلى

 على ويطين مفهوما بوصفها إليجابيةا مفهوم حيوض تصورا( 139 -138 .صص ،2002) عيد يعرضو
 مختلفة، مستويات والقمة القاعدة وبين اإلبداع، وقمتها األنا قوة قاعدتها مستويات خالل من رجتند ة،نفسي خصائص

 جابيةاإلي نأ يرى( 45 .ص ،2008) مارة ع اأم .الحياة ومعنى الذات وتقدير والتوكيدية االنفعالي االتزان في تتمثل
 .المجتمعو لذاتبا رفةوالمع الوعي ىلإ ضافةباإل ،والنضج الحريةو بالحب تتصف
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 المعرفي  الجانب هي ،جوانب عدة تتضمن سلوكية نفسية حالة: "بأنها اإليجابية( 7 .ص ،2013) خالد عرفوي
 سمات بعدة ترتبط بذلك وهي البيئي،/  تماعياالج انبالجو السلوكي، والجانب الوجداني، والجانب االدراكي،/
 ".ةسينف وصحة متماسك ذات بمفهوم  تعتمال عم تقبلالمس نحو ؤليةاتف نظرة المرء تُكسب جابيةإي

 الشخصية خصائص من عددا (Peter, 1974, pp. 20-113) بيتر حدد: اإليجابية الشخصية سمات. 2
 علي والقدرة  نسانية،اإل الطبيعة وفهم اإليثار،و واالستقاللية، رص،والح ؤل،تفاوال بالنفس، الثقة: منها اإليجابية

 .جتماعياال والتعاطف والطموح، لتحمل،ا علي رةوالقد الضغوط مع فيتكال
 حرة، شخصية: اإليجابية يةالشخص أن( Bathman & Grant , 1993, p. 103) وجرانت باثمان يرىو
 العقلية البنية تغيير لىع قادرة وهي الموقفية، بالقوى تتأثر وال رباقتدا ةيولالمسؤ وتتحمل العمل أعباء تتحمل

 ذات التغيرات تحدث حتى تنفيذه على والمثابرة القرار بأخذ والمبادرة ،اختارته ما ذتنفيو ختيارواال فرصال ةفعرلم
 .المعنى

 ح،النجا لتحقيق القوية إلرادةاب عتتمت اإليجابية الشخصية أن( Hartzell, 2000, pp. 20-21) هارتزل ويذكر
 الفرص عن والبحث ألهداف،ا حقيقلت لهادفا والجهد ل،وؤسالم القيادي والتفكير ة،جربالت لخوض والمجازفة

 .واالختالف التجديد إلى والميل حلها على والقدرة المشاكل وتفادي مناسبة،ال
 اةوالحي الحقيقية عادةللس ادرصكم أساسية فضائل ست( Seligman, 2002, p. 22) سليجمان حدد وقد

 .السمو – الروحانية عتدال،الا ة،الالعد ،االنسانية – حبال الشجاعة، المعرفة، – كمةالح: هي اإليجابية،
 والنظرة  والسعادة، النفسية، بالصحة يتمتع من هو اإليجابي الشخص أن إلى( 21 .ص ،2003) زهران ويشير

 .واإلحباط الواقع ةجهامو في والمرونة للحياة  الموضوعية
: ثلم دامةلها فكاراأل من تخلصلا يستطيع من هو اإليجابي صلشخا أن( 17 .ص ،2003) فربي وتذكر
 دراسة نتائج أوضحت وقد. بناءة يجابيةإ أفكارا بها يستبدل وأن والحسد، والغضب نب،بالذ والشعور الكراهية،

 :يف تتمثل أبعاد عدة  اإليجابية يةللشخص أن( 2003) راشد
 الثقة. 7 ؛واصللتا. 6 ؛المرونة.5 ؛ياعاإلبد التعاون. 4 ؛فراداأل بين القيادة . 3 ؛لطاقةا شحذ. 2 الذات؛ ادة قي. 1
 .بالنفس
 االنفعالي، االتزان التوكيدية، ،الذات تقدير اإلبداع،: على تشتمل اإليجابية أن( 1 .ص ،2006) الفرا يذكر كما

 فهي المعاصرة  تناحيا تتطلبها التي خصيةالش هي اإليجابية يةالشخص نأ( 8 .ص ،2006) عيد ويرى. األنا قوة 
 اإليجابية الشخصية سلوك أن أي الحياة، ومعنى الذات، وتقدير والتوكيدية، ي،فعالناال زانواالت ألنا،ا ة بقو تتميز
 عمارة  ،(2004) فيوك من كل ويتفق. االستسالم وعدم الصعاب مواجهة لىع والقدرة والتغيير التكيف نحو مدفوع

 اإلنسان يدفع الذي ييجابإلا فكيروالت مغامرة لا :لديها اإليجابية لشخصيةا نأ على( 2010) الحجاج، أبو و( 2008)
 النجاح، إرادة  مكانها وزرع المجدية غير السلبية األفكار وطرد إيجابية، حلول وامتالك للحياة جديدة آفاق الكتشاف

 نتائج خالل من أنه( 69 .ص ،2008) النجار ذكرت افيم. الغير ىعل تماداالع وند لكالمشا لحل الحرة  اإلرادة أو
 الثبات ثم  منو اإليجابية، واألفكار الثاقبة، والنظرة  بالنفس، الثقة: من كل جابيةياإل ةصيبالشخ ترتبطا اساترلدا

 .كوالتماس
 وممارسات داتومعتق رافكأ من يجابيوناإل به يتصف ما بحصر أنه( 102. ص ،2008) إبراهيم ويذكر
 :هي كيرتفال ماطوأن السلوك يف باإليجابية يتسمون لمن ةميزالم الخصائص أن تضحا ،سلوكية

 ؛بالرضا العام  الشعور .4 اإليجابية؛ المجازفة. 3 ؛الشخصية وليةؤالمس تقبل .2 ؛لتفاؤلاو اإليجابية التوقعات. 1
 لذات؛ل طمشرو غير تقبل. 8 اني؛الوجد الذكاء. 7 ؛حيالص رفيعلما التفتحو التعلم حب. 6 ؛ريحيةواأل السماحة. 5
 .اآلخرين مع لالختالف ابياإليج التقبل. 10 ؛العليا ةليالعق تلعملياا في التحكم و ياالنفعال الضبط. 9

 الذات صورة واكتشاف ،بالذات الوعي: تشمل اإليجابية يةالشخص مقومات أن Pagental باجنتال ويذكر
 أو بالشخص صةالخا االتجاهات وتكوين ةحياال ومهارات الشخصية ءةوالكفا الذات، كفاءة وزيادة ت،االذ وتحقيق

 في بالتحكم  ذلك ويكون االنفعالي، باالتزان إال يتحقق وال سؤولية،الم وتحمل لإلنسان، الكامنة ةلطاقا ستخداما
 (33. ص ،2010 ،دسألا) الغضب عن والتعبير السارة وغير السارة  المشاعر وإظهار المشاعر
 اساقيم( 20) يوجد أنه العاملي يلالتحل نتائج خالل من( 18-17. صص ،2013) خالد راسةد أوضحت وقد
 :هي ة،اإليجابي للشخصية فرعيا
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 حل على القدرة. 5 ؛الحياة  عن الرضا. 4 ؛التدين. 3 ؛القرار اتخاذ على القدرة. 2 ؛للمستقبل التخطيط. 1
 ققلال. 11 السعادة؛. 10 ؛ؤلتفاال. 9 ؛والطموح األمل .8 ؛االنفعالي تزاناال. 7 ؛سنفلبا الثقة. 6 ؛المشكالت
. 16 ؛الحياة  جودة. 15 ؛الفعال االتصال مهارات. 14 ؛ياالجتماع التوافق. 13 ؛يثارإلا. 12 لدافع؛ا اإليجابي
. 20 ؛السلبية تالنفعاالا. 19 ؛الوجداني الذكاء. 18 اإليجابية؛ االجتماعية التنشئة. 17 ؛واالنطالق الحرية

 .واطنةالم
 ،االنفعالي واالتزان ،األنا وة ق: ايهلد بيةاإليجا خصيةشال أن إلى (33 .ص ،2010) دألسا دراسة وتوصلت
 .واإلبداع الحياة، معنى تحديد على والقدرة  الحياة وتقدير والتوكيدية،

 معا تشكل التي تالمكونا من دبالعدي إليجابيةا طارتبا والدراسات األبحاث نتائج أوضحت: يجابيةاإل مكونات. 3
 ؛2013 خالد،) يةاإليجاب مكونات تحديد إلى فتهد يلتا راساتالد لنتائج حثالبا مراجعة خالل ومن ة،ابييجاإل

 ؛2008 عمارة، ؛2004 كوفي، ؛2003 راشد، ؛2005 الضعيف، ؛2006 الفرا، ؛2008 النجار، ؛2010 األسد،
 ؛ (2013 والنواجحة، ان؛علو ؛1981 عبيد، ؛2003 زهران، ؛2003 يفرا،ب ؛2006 يد،ع ؛2010 الحجاج، أبو
 ,Bathman & Grant, 1993; Peter, 1974; Hartzell, 2000; Seligman) أخرى اتدراس إلى ةفضاباإل

2002.) 

 :عةمجتم الدراسات تلك في حصره  تم  ما الباحث ويعرض لإليجابية، مكونا( 55) ل تناوال هناك أن تضحا

 .ونةالمر -1
 .الطاقة شحذ -2

 .المثابرة -3
 .ادةلقي ا -4
 .نااأل قوة -5

 .النفسب  ةالثق -6
 .العدالة -7

 .الذات يرقدت  -8
 .والمجتمع بالذات الوعي -9
 .المشكالت حل على القدرة -10

 .القرار اتخاذ على القدرة -11
 .المسؤولية تحمل -12

 .النفس على االعتماد -13
 .اتحدي الت  مواجهة  -14

 .النفسية الصحة -15
 .االيثار -16
 .التواصل -17

 .بداعياإل التعاون -18
 .ناةعاالم حملت  على قدرةلا -19

 .السعادة -20
 .بالحياة االستمتاع -21
 .الحياة عن الرضا -22

 .للحياة يجابياال معنىال -23
 .الحياة في  الهادف الجهد -24

 .للمستقبل التخطيط  -25
 .الطموحو ملاأل -26

 .ملواأل التفاؤلية  اللغة -27
 .التفاؤل -28

 .والسمو يةحان الرو -29
 .االعتدال -30
 .يةالتوكيد -31

 .االنفعالي انالتزا -32
 .اتالذ قيادة -33
 .الذات تحقيق -34

 .المبادرة -35
 .النضج -36

 .لنجاحا رادةإ -37

 .التجديد إلى الميل  -38
 .التغيير على صرار اإل  -39

 .الحرية -40
 .النطالقا -41

 .طالنشاو الحيوية -42
 .فعالال تواصلال مهارات -43

 .فةوالمعر الحكمة -44
 .طبالضب  عالتمت  -45

 .شباعاإل تأجيل  على لقدرةا -46
 .المشاعر في التحكم  -47

 .الوجداني الذكاء  -48
 .الموضوعية -49

 .الشجاعة -50
 .المحسوبة المخاطرة -51

 .نسانيةواإل الحب  -52
 .عبدااإل -53

 .االجتماعية قاتالعال  -54
 .االجتماعي التوافق -55

 مصطلحات تناول م ت أنه والتعريفات الدراسات جنتائ يف جابيةاإلي كوناتم نم عرضه تم  ما خالل من ضحيت
 تناولها في األخرى عن الدراسات بعض تختلف وبينما .واحد معنى ذات وهي مختلفة بتسميات اإليجابية إلى تشير

 :منها اشيوع ألكثرا دوتُع والدراسات اتلتعريفا بأغل عليها تتفق يجابيةلإل مكونات هناك أن إال ابيةيجاإل لمكونات
 .السعادة  التفاؤل، الحياة، معنى المحسوبة، المخاطرة  االنفعالي، تزاناال المسؤولية، تحمل النفس،ب لثقةا

 فتراضاتواال واألبحاث دراساتال نتائج من اإليجابية، مجال في السيكولوجي التراث في ذكره تم  ما ضوء وفي
 وتشمل معانيال من العديد إلى تشير بيةجااإلي نأ لباحثا يرى تها،اونومك اإليجابية الشخصية تسماو والتعريفات

 واالجتماعية، الشخصية وليةؤالمس تحمل على والقادر نفسه من الواثق السعيد، هو اإليجابي الشخص وأن أبعاد عدة 
 طواتخب والمعرفة فلالكتشا بادرام ،بالجمود يتصف وال التهعاانف ضبط على لقدرةا لديه ،لياانفعا ومتزن
 .بتفاؤل عليها ومقبال الحياة في إليه عىيس لما امدرك ة،محسوب

 الالعقالنية األفكار: ثانيا
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 طربلمضا السلوك وراء تكمن منطقية غير أو عقالنية غير فكرة  عشر حدىإ البداية فيEllis  إليس ذكر
 ،(1997. ص ،367) وزهران ،(182-181. صص ،1992)  Pattersonباترسون :من كل أوردها صابي،والع

 :وهي( 34-32 .صص ،2003) وعمر ،(126 .ص ،2000) يانوسف ،(50 .ص ،1999) العزة و ادي؛لهوعبدا
 .لمجتمعا في فرد كل من والتأييد والرضا الحب الفرد ينال أن الضروري من :األولى العقالنية غير الفكرة
 .تهيمق ققتحت حتى ماتما منجزاو اتمام كفؤا نساناإل يكون أن بيج: الثانية العقالنية غير الفكرة
 .معاقبتهم ويجب ومجرمون شريرون الناس بعض: الثالثة العقالنية غير الفكرة
 .مدمرة  ثةكار هذه  فإن الفرد مراد غير على األمور سارت إذا: الرابعة العقالنية غير الفكرة

 .ردالف هافي يتحكم ال ارجيةخ فوظرو عوامل تسببها شكالتوالم االضطرابات: الخامسة العقالنية غير لفكرةا
 في حدوثها احتمال نتوقع أن ويجب واالنزعاج الخوف تبعث خطيرة أمور هناك :لسادسةا العقالنية غير الفكرة
 .الحسبان

 .مواجهتها من لأسه كالتلمشا بعض تحاشي: السابعة العقالنية غير الفكرة
 لكي  منه أقوى صشخ ناكه يكون أن ويجب ،رينخآ على الشخص يعتمد أن يجب :منةالثا العقالنية غير رةالفك
 .هعلي يعتمد

 .الحاضر للسلوك األساسية المحددات هي الماضية واألحداث الخبرات: التاسعة العقالنية غير الفكرة
 .خريناآل لمشكالت ينزعج أن يجب شخصال أن: العاشرة العقالنية غير الفكرة
 .لةمشك لكل وكامل اليثم حل هناك: عشر الحادية يةقالنالع غير الفكرة

 انسجامها  على يتوقف هذا نفإ ،ومنطقية عقالنية التفكير ساليبأ تكون أن( 73 .ص ،1999) تيم و الفرخ رذكوت
 ال عندما عقالنية وغير يةمنطق غير وهي ماعية،االجت يةاعلوالف السعادة وتحقيق الحياة في وقيمنا العامة، أهدافنا مع

 .واالنسحاب واالنفعال والهزيمة بالسلبية علينا وتحكم اقعلوا مع اتوافقن متخد وال اهاتذ في ومنطقية صحيحة تكون

 :هي إنسانية حتميات ثالث في فكاراأل هذه فلخص عاد Ellis إليس أن إال
 .علأف أال المزري ومن ميةاأله ذوى اآلخرين من امحبوب كونأ وأن جيدا أؤدي أن علي يجب -أ

 .بغضاء أشخاصا اعتبروا وإال مينئاد دة موو بلطف دالفر تجاه  وناآلخر يتصرف أن حتمية -ب
 فإن وإال ،كبير مجهود بدون يريد ما كل على الفرد يحصل وأن وميسرة  حسنة الظروف تكون أن حتمية -ت
 (.29 .ص ،2008، هللا عبد هشام ؛107 .ص ،1994 الشناوي ؛337: 1991 ين،وآخر حنا) قاتمة تبدو الحياة

 الفرد يتبناها يالت يةاالنفعال لعقالنيةا رغي السلوكيات
 أفكار هي ويعتقدها الفرد يتبناها التي االنفعالية العقالنية غير السلوكيات أن (Ellis, 2001, p. 29) يسإل يعتقد
 :تياآل يف لتتمث وظيفيا مختلة وانفعاالت

 .نالتهوي أو اإلهمال -أ
 .المنطقي غير الزائد التعميم  -ب
 .التهويل -ت
 غير نحو على مفكرين التهوين أو للتهويل يعاجم الناس لدى بيولوجية عةنز دجوو Ellis يسإل فترضا دوق
 وم، العم في يقطمن يرغ أمر هو المطلق أو الكمال في التفكير إن. مطلق بشكل التفكير حالة في يحدث كما منطقي

 على ملةشتم لقمطال في فكيرالت من قشتت أخرى عقالنية غير فكيرت ياتعمل إلى كذلك Ellis سإلي أشار قد كما
 .والعالم  ولآلخرين للذات العام والتقدير االحباط تحمل على لقدرةا عدم التهويل،

 إلى افتض الخاطئ التفكير نم أخرى اطامأن هناك فإن والمبالغة والتعميم وينبالته التفكير أخطاء إلى باإلضافة
 :منها االنفعالي ضطراباال لىإ ؤديت سبق ما

 نتاجستاال و لحكما خطاءأ -أ
 ياقس أو معينة، معلومات توافر عدم بسبب الحادثة تفسير في خطأ عن ناتجا المضطرب السلوك يكون دق

 وببأسل يسمى ما وهذا ،القلق في اأيض رهوتظ باالكتئاب المصابين لدى خاص بشكل خطاءاأل هذه وتسود ،مختلف
 .(38 .ص ،2008 هللا، عبد)  Jumping to Conclusionsاجاتالستنتا إلى القفز
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 فالتطر و الثنائية -ب
 الواحد الشيء أن يدركوا أن دون سيئة، أو حسنة سوداء، أو بيضاء إما األشياء إلدراك األشخاص بعض يميل

 علم  في الباحثون ويطلق جابية،إي نتائج إلى يؤدي أو إيجابية، أشياء هفي كونت قد اسيئ مراأل ظاهر في يبدو قد الذي
 بهذا ويرتبط الشخصية، تصلب أو الغموض من رالنفو مثل مفاهيم  صيةشخال نم الخاصية هذه  على سفلنا

 خاصية  شخصلا ليعز كأن االنتقائي، التجريد مفهوم  عليه نطلق أن يمكن التفكير من خاطئ آخر أسلوب األسلوب،
 على زويرك اسياقه عن صلةمنف ثاحدلأل الفرد ينظر أن بمعنى خر،آ قاسي فـي ويؤكدهـا م العا سياقها من عينةم

 (.234 .ص ،2011 إبراهيم،) الطيبة الكلية بالنتيجة خذاأل دون ام الع السياق عن دابعي معينة قعةوا من سيئة جزئية

 السابقة الدراسات
 بين العالقة على التعرف إلى فتهد( 2004) مؤمن بها قامت دراسة عقالنيةال فكاراأل تاولتن التي الدراسات من

 طالبا( 609) من تكونت عينة على وذلك والضاغطة، السارة الحياة وأحداث قالنيةعالال اراألفك من وكل عادةسال
 التفكير زاد كلما أي ة،دسعاوال العقالنية األفكار بين موجبة ارتباطية عالقة وجود النتائج أوضحت. وطالبة
 التعرف إلى فتهد اسةدر( 2008) ةويضالع ىرأج كما. والعكس بالسعادة  يالجامع الطالب شعور زاد ي،العقالن
. وطالبة طالبا( 181) من تكونت عينة على كوذل النفسية، الصحة ومستويات الالعقالنية األفكار بين عالقةال على
. النفسية لصحةا توياتومس الالعقالنية اراألفك بين إحصائيا ةدال البةس ةيباطارت قةعال وجود النتائج أوضحتو

 تكونت عينة لدى وذلك الحياة، ومعنى عقالنيةالال األفكار بين القةلعا عن فللكش( 2012) كرامة سةدرا وهدفت
. ةالحيا نىومع نيةالالعقال األفكار بين إحصائيا دالة سلبية عالقة هناك نأ النتائج أوضحت. مفحوص( 600) من
 الحياة  عن رضاال بينو الالعقالنية فكارألا بين العالقة داللة على فالتعر ىإل هدفت بدراسة( 2014) الحميدي وقام 
 الحياة عن والرضا الالعقالنية األفكار في الفروق داللة على والتعرف الكويت، بدولة الثانوية المرحلة بةطل لدى
 إحصائيا دالة عالقة وجود ىإل النتائج أشارت. وطالبة طالبا( 290) من تكونت نةيع ىلد وذلك واإلناث، الذكور بين
 طبيعة  اختالف تبين كما الالعقالنية، األفكار وبعض رعيةالف ومجاالته الحياة  عن رضالل الكلى مقياسال اتجدر بين

 النتائج أوضحت كما ناث،اإلو ورالذك عينة من بكل الالعقالنية واألفكار الحياة  عن الرضا مجاالت بين االرتباط
 االستحسان، طلب: يه نيةقالالالع ألفكارا من ةبعأر في واإلناث الذكور ينب صائيةإح داللة ذات فروق وجود

 وجود النتائج وأظهرت كما اإلناث، لصالح الزائد والقلق الذكور، لصالح اآلخرين لمشاكل واالنزعاج العتمادية،وا
 الذات، عن الرضاو قران،األ عن الرضا أبعاد في اإلناث لصالح اثواإلن ورلذكا ينب إحصائية داللة ذات فروق
 لدى الالعقالنية األفكار عن الكشف إلى( 2015) عثماني دراسة هدفت ماك. ةياالح عن للرضا لكلىا سوالمقيا
 عن ضارال من بكل عالقتها وتفحص والتخصص، الجنس باختالف انتشارها في واالختالف الجامعيين، الطلبة
 ر فكااأل انتشار اسةالدر جئتان أوضحت. وطالبة طالبا( 301) من تكونت عينة على لكوذ المستقبل، وقلق ةالحيا

 الجامعيين الطلبة لدى الالعقالنية األفكار انتشار يختلف ال وأنه ،%67 بنسبة الجامعيين ةالطلب لدى الالعقالنية
 .(يأدب/ميعل) التخصص باختالف الجامعيين الطلبة ىلد النيةعقالال األفكار انتشار يختلف بينما الجنس، باختالف

 وقلق الحياة عن الرضا من وكال قالنيةالالع األفكار بين ئياصاإح ةالد ارتباطية عالقة دجوو النتائج أظهرت وقد
 وقلق ياةالح عن الرضا من وكال الالعقالنية األفكار بين العالقة تختلف ال وأنه الجامعيين، الطلبة لدى المستقبل
 قةعالال ىعل التعرف إلى دراسة فتهد دراسة وفي. والتخصص سالجن فباختال الجامعيين بةالطل لدى المستقبل

. وطالبة طالبا( 353) من تكونت عينة على وذلك( 2017) بودربالة بها قام النفسية والصحة قالنيةالالع األفكار بين
 عدم  إلى لنتائجا أشارت كما لدراسة،ا عينة لدى عقالنيةالال كارألفل عةمرتف نسبة هناك أن الدراسة نتائج أوضحت

 .فسيةالن والصحة لالعقالنيةا فكارألا بين صائيةإح لةالد ذات عالقة وجود
 اإليجابية، عن مقياس إعداد إلى( 1981) عبيد دراسة هدفت فقد ،اإليجابية متغير تناولت التي الدراسات أما

 المرونة،: هي أبعاد تسعة نع العاملي التحليل جنتائ أوضحت وقد بة،وشا شاب (400) نم الدراسة عينة تكونتو
 وفي . وليةؤبالمس والشعور واألصالة، والمبادأة، طية،والديمقرا والقيادة، ،رصوالح ،والحيوية س،بالنف ةثقوال

 كلية من طالب ينب يةاإليجاب ومستوى التوافق مستوى مقارنة إلى هدفت( 1985) الدين سيف بها قامت دراسة
 مقسمين  قلحقووا الشرطة يتيكل البط نم طالب( 200) من العينة تكونت وقد الحقوق، كلية من وطالب الشرطة
( 2001) عيد أما. الشرطة كلية بطالب مقارنة الحقوق كلية طالب وإيجابية توافق النتائج ضحتأو وقد. مناصفة

 من بةوطال اطالب( 546) من دراسةال عينة تكونت وقد يجابية،اإل تونامك لتحديد مقياس إعداد إلى دراسته هدفت فقد
 اإلبداعي، التوجه: في تمثلت جابيةاإلي تمثل عوامل خمسة عن مليعاال التحليل نتائج تضحأو. شمس عين جامعة
 عالقةال ىعل التعرف إلى( 2002) الضعيف دراسة هدفت وقد. التوكيدية األنا، قوة  االنفعالي، االتزان الذات، تقدير
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 باالط( 320) من تكونت عينة ىدل وذلك اإليجابية، لقياس ة داأ اءوبن الشخصية، تغيراتم وبعض يةاإليجاب نبي
 فقرة ( 39) من مكون مقياس بإعداد الباحث قام  دراسته هدافأ تحقيق أجل من شمس، نعي جامعة من وطالبة
 تحمل على القدرة  االختيار، حرية ز،نجااإل ةفعياد ،المسار تصحيح الضبط، وجهة: في تمثلت بعد 14 على موزعة

 المحسوبة، المخاطرة  مثابرة،ال المبادرة، بالنفس، قةالث ي،الفور شباعاال جيلأت رشادي،اإل النموذج تجاوز حباط،اإل
 الشخصية للمتغيرات تعزى االيجابية في دالة فروق وجود عدم  عن النتائج أوضحتو. اآلخر إلى االستماع

( 2003) داشر قامت اإليجابية، شخصيةلل ياسمق بناء وبهدف(. عيةاالجتما الحالة سي،الدرا وىمستلا ،الجنس)
 العاملي  التحليل ئجنتا أوضحتو. الثانوي التعليم من وطالبة طالب( 506) من تكونت عينة على لكوذ ةاسالدر بهذه
 اعي،بداإل التعاون راد،األف بين دة القيا الشخصية، الطاقة شحن يجابي،إ موقف تبني: هي بعاداأل من عدد عن

( Seligman et al., 2008) ونخروآ نماسليج وأجرى .النفسب ةالثق الفعال، التواصل ر،المسا وتعديل المرونة
 جوتنب ومختلف( اإليجابي بالتفكير المرتبط) الناجح الحياة أسلوب بين العالقة على التعرف إلى هدفت دراسة

( 40-35) بين ارهم عمأ تتراوح واإلناث الذكور من فردا( 5299) نم العينة نتوتكو الشخصية، في اإليجابية
 الشخصية في اإليجابي التفكير جوانب وبعض حياةال في االرتياح بين ابييجإ اطتبار وجود ئجالنتا تحضوأ. سنة
 وحب كمةحوال التعلم، وحب والحب واإلبداع الجمال، وتذوق واآلخرين، الذات مع والتسامح االمتنان مثل
 ذلكو يين،صرالم لدى بييجااإل ركيالتف بعادأ لىع التعرف ىإل فتهد بدراسة( 2009) اسمق قام  كما. ستطالعاال

 من  اإليجابي التفكير مقياس باستخدام  الباحث قام دراسته هدافأ ولتحقيق مفحوص،( 151) من تكونت عينة على
 ي،نفعالاال الضبط اإليجابية، التوقعات لتفاؤل،ا: هي ادأبع شرة ع على المقياس هذا ويشتمل. (2008) إبراهيم  إعداد
 اآلخرين، مع ختالفلال اإليجابي لتقبلا لرحمة،ا الصحة، من فيعرالم يدالرص تعلم،ال لية،قلعا العمليات في التحكم 

 لحليتال نتائج أوضحتو. وليةؤالمس تقبل للذات، المشرط غير التقبل الوجداني، الذكاء ريحية،واأل المسامحة
 .وجدانيال كاءلذا الشخصية، وليةؤسمال تقبل اإليجابية، توقعاتال ل،التفاؤ: هي عوامل ثةثال وجود للمقياس يالعامل

 السابقة اساتالدر على تعقيب
 نجد بل متكامل، ككل اإليجابية مع الالعقالنية األفكار تناولت دراسات توجد ال أنه السابقة الدراسات من يتضح

 مع ةينالعقال األفكار تناولت تيال( 2004) مؤمن دالية راسةكد اإليجابية وناتمك بعض تاولنت تالدراسا أن
 الحميدي من كل ادراست تناولت كما الحياة، معنى مع العقالنية فكاراأل( 2012) كرامة دراسة تناولت كما سعادة،ال
 مع نية الالعق األفكار راسةلد دافعا لكذ عدوي الحياة، عن الرضا مع النيةقالع األفكار( 2015) وعثماني ،(2014)

 .كوناتهام بكل اإليجابية
 لقياس أداة  عدادإ بين أهدافها تباينت قد تالدراسا أن فيتضح ابية،يجاإل لتتناو التي لدراساتاب يتعلق فيما أما

 (2003 ،راشد ؛2002 ،الضعيف ؛2001 ،عيد ؛1981 ،عبيد) اإليجابية مكونات على لتعرفوا اإليجابية
 ,Seligman et al ؛1985 الدين، سيف) أخرى راتمتغي مع اإليجابية بين قةالعال على للتعرف تهدف اساتودر

2008.) 
 وجود إلى اإليجابية مكونات أحد مع العقالنية األفكار تناولت التي الدراسات نتائج تشارأ فقد النتائج ناحية منو
 نبي وقفر وجود السابقة اساتالدر نتائج أوضحت كما .بيةيجااإل ومكونات العقالنية األفكار بين إيجابي ارتباط
 اإليجابية،  مكونات تحديد في تباينت فقد اإليجابية تناولت التي تراسالدا أما ني،العقال ريفكالت في واإلناث الذكور
 .اإليجابية مستوى في واإلناث الذكور بين الفروق تحديد في وكذلك

 واإلجراءات المنهج
 اسةالدر منهج
. الدراسة هذه  في ناروالمق االرتباطي بشقيه يالوصف البحث أسلوب اتباع مت الدراسة أهداف قتحقي أجل من

 خالل من ،دقيقا وصفا بوصفها ويهتم  الواقع، في جدتو كما الظاهرة  أو الواقع دراسة على يعتمد الذي ثبحال ووه
 وحجم رمقدا يوضح رقميا اوصف يعطي ذيلا يالكم أو صائصها،خ ويوضح الظاهرة  يصف الذي النوعي التعبير
 (.74 .ص ،2006 ،ونوآخر عباس) الظاهرة

 دراسةلا مجتمع
 وطالبة، طالب( 2000) عددها والبالغ البيضاء بمدينة العلوم  كلية وطالبات طالب من سةلدراا مجتمع تكوني
 .والسنوات األقسام  جميع من 2019/ 2018 الجامعي العام في رسيناالد
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 ةسدراال عينة
 مت ذكور،( 30) و ناث،إ( 30) منهم العلوم، كلية بطال نم اطالب( 60) من عيةاالستطال الدراسة ةعين كونتت
 .الدراسة في المستخدمة للمقاييس السيكومترية الخصائص من التأكد لغرض عليهم المقاييس قبيتط

 مرحلةوال النوع حيث من التساوي يهاف عيرو حيث المتساوية العشوائية بالطريقة اختيرت فقد الفعلية العينة أما
 السنة  سبح من العينة أفراد يعوزت( 1) جدول ويوضح طالب، (100)و طالبة،( 100) من ينةالع تفتكون الدراسية
 (.إناث ذكور،) والنوع الدراسية،

 (إناث ذكور،) والنوع الدراسية، المرحلة حيث من العينة أفراد توزيع (1) جدول

 اإلناث  الذكور  د لعد ا ية الدراس المرحلة 
 25 25 50 عام

 25 25 50 األولى 

 25 25 50 انيةالث 

 25 25 50 الثالثة
 100 100 200 المجموع 

 الدراسة أدوات

 :اآلتية األدوات باستخدام  الباحث، قام  الدراسة أهداف تحقيق جلأ من

 الخصائص تشخيص يةطارب اماستخد تم الدراسة عينة لدى اإليجابية قياس أجل من: اإليجابية مقياس.1
 التفكير :ستقي يسمقاي 6 على موزعة ،رةعبا 204 من البطارية كونوتت ،2015 شقير إعداد من ،اإليجابية
 بحيث بدائل بثالث عنها اإلجابة تكون الحياة، نحو التوجه السعادة، ة،الحيا عن الرضا األمل، تفاؤل،ال اإليجابي،

 وبذلك .احدة و درجة على تحدث وال درجتين، على ما داح وإلى ،جاترد ثثال على كثيرا تحدث ختياراال يأخذ
 البيئة في البطارية ثباتو صدق من 2015 شقير قتحقت قدو ،204 درجة ىدنوأ 609 هي درجة أعلى تكون

 في دالة االرتباط معامل درجات وكانت الداخلي واالتساق المحكمين، صدق استخدمت حيث والسعودية، المصرية
 ت معامال عميج وكانت أخرى مقاييس مع تالزميال الصدق استخدام تم كما .ككل وللمقياس الفرعية يسيمقاال كل

 النصفية والتجزئة كرونباخ لفاأو االختبار، عادة إ طريقة بواسطة منه تحققال تم فقد الثبات أما ة،رتفعم االرتباط
 .0.01 مستوى عند دالة المعامالت جميع وكانت

 الحالية الدراسة يف بطاريةلل ةريتالسيكوم الخصائص

 الصدق: والأ

 حيث من المقياس فقرات حول مرائهآ إلبداء حكمينم 6 ىلع المقياس الباحث عرض: مينكالمح قصد( أ)
 نوالمحكم تفقا وقد اإلجابة، خيارات ومناسبة ة،اللغ وسالمة المعنى ووضوح اإليجابية، لقياس الفقرات صالحية

 .ليهع متفق لعديت وند المقياس صالحية على

 تراوحت وقد ه،يمثل يالذ البعد مع قياسمال فقرات من فقرة كل رتباطا بقياس الباحث قام: داخليال االتساق( ب)
 كل ارتباط معامالت قياس تم كما 0.01 مستوى عند دالة جميعها وكانت 0.62 إلى 0.37 بين االرتباط معامالت

 وقد ا،إحصائي دالة جميعها وكانت 0.58 إلى 0.32 بين اطرتباال معامالت وتراوحت الكلية الدرجة مع بعد
 دالة  كانت فقد الكلية والدرجة قرةف كل بين االرتباط تمالمعا ماأ ،0.01 إلى 0.05 نبي الداللة مستويات تراوحت
 .المقياس من استبعادها تم فقرات ثالث ماعدا 0.05 مستوى عند جميعها

 الثبات: ثانيا
 0.68 كانت كرونباخ األف معامل مةقي أن اتضح وقد ات،الثب من للتحقق نباخكرو لفاأ لةدمعا الباحث استخدم

 .ياسمقال تباث إلى تشير مةقي يهو
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 الريحاني إعداد من اسمقي الباحث استخدم الالعقالنية األفكار قياس أجل من: الالعقالنية راألفكا مقياس.2
 كرتينف إليها وأضاف Ellis ليسإ حددها التي رعش إلحدىا رافكاأل ليقيس المقياس الريحاني عدأ وقد (.1987)
 تكون  فقرة  52 الفقرات عدد بحليص فقرات، أربع اللخ من ة كرف كل وتقاس ة،عربيلا البيئة مع المقياس تناسبلي

 التي بةاإلجل( 1) وقيمة للفكرة  المفحوص قبول على تدل التي لإلجابة( 2) القيم  تعطيأ وقد. ال وأ بنعم عليها اإلجابة
 رفض عن رعبت يوه دنىأ كحد درجة 52 بين تالدرجا حتترو وبالتالي فكرة لل المفحوص رفض على تدل
 كحد درجة 104و العقالنية، فكاراأل من عالية درجة أو المقياس لهايمث التي يةالالعقالن فكاراأل عميلج صحوالمف
 من عالية درجة أو المقياس لهايمث التي نيةقالعلالا فكاراأل لجميع المفحوص قبول عن تعبر يوه للدرجات علىأ

 .عقالنيةالال كارفاأل

 يةالحال الدراسة في يةنلعقالا اراألفك مقياسل يةرمتالسيكو الخصائص

 الصدق: والأ

 فقرات حول آرائهم  إلبداء محكمين 6 على الالعقالنية األفكار مقياس الباحث عرض: كمينالمح صدق( أ)
 اراتخي ومناسبة لغة،ال وسالمة المعنى ووضوح نية،الالعقال األفكار اسلقي قراتالف حيةصال حيث من المقياس

 .العقالنية األفكار اسلقي المقياس صالحية ىعل نومالمحك تفقا وقد ة،بجااإل

 أن واتضح .الكلية الدرجة مع المقياس بعادأ من بعد كل فقرات ارتباط بقياس ثالباح قام : الداخلي االتساق( ب)
 امالت مع توحترا وقد ،0.01 داللة توىبمس نابعد كان بينما ،0.05 ةحصائيإ داللة بمستوى كان اعدب رشع دأح

 .0.642 إلى 0.312 ينب االرتباط

 الثبات: اثاني
 االرتباط معامل أن اتضح بينهما االرتباط معامل وبحساب متكافئين، نصفين إلى المقياس بتجزئة الباحث قام 

 .ياحصائإ دالة وهي 0.70 جاتمان ارتباط ملمعا قيمة نتكا بينما ،0.71 كان براون سبيرمان

 

 اإلحصائية األساليب
 استخدم  وتم بالدراسة، الخاصة البيانات لتحليل( SPSS) تماعيةاالج للعلوم حصائيةإلا مزحال برنامج تخداماس مت

 :اآلتية اإلحصائية األساليب
 .الحسابية المتوسطات -
 .ريةالمعيا االنحرافات -
 .واحدة لعينة t-test اختبار -
 .لتينمستق ينتينلع t-test اختبار -
 .ونسربي ارتباط معامل -

 النتائج
 .الدراسة عينة لدى لإليجابية مرتفع مستوى وجود يتوقع: أنه على ينص: ولألا الفرض

 توسطالمو بيالحسا توسطالم بين الفروق داللة بحساب الباحث قام األول الفرض صحة من التحقق أجل من
 الفرضي متوسطوال يالحساب المتوسط بين فروقال داللة( 2) الجدول ويوضح .t-test ستخداماب رضي،الف
 .اإليجابية مقياس على العينة أفراد اتجابتسال
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 مقياس على العينة أفراد الستجابات الفرضي والمتوسط الحسابي المتوسط بين الفروق داللة (2) جدول
 اإليجابية

 الداللة  وىمست t قيمة الفرضي  المتوسط ي المعيار االنحراف سابي الح توسطالم ينة الع  عدد

200 285.4 18.2 304.5 14.36 0.001 

 14.36 انتك t قيمة وأن الفرضي، المتوسط قيمة من أقل الحسابي المتوسط قيمة أن( 2) جدولال من ضحيت
 سطالمتو بين إحصائية لةدال ذات اروقف اكهن أن يوضح وذلك ،0.001 مستوى عند إحصائيا دالة قيمة وهي

 ويفسر ،الدراسة عينة لدى يةابجياإل مستوى في خفاضان كاهن أن إلى يشير ما وهو .الفرضي وسطوالمت الحسابي
 النفسية األصعدة جميع على الحياة  ربكتأ مشكالت من الليبي الشعب له تعرض ما خالل من النتيجة هذه  الباحث

 من  اكبير اجزء أن حيث رضا، مبعد وللواقع اؤم،شتب للمسقبل ينظرون اسالن جعلتو ،ةاعيواالجتم واالقتصادية
 .بها ثرويتأ فيها يؤثر ئته،بي عم لتفاعله نتاج انإلنسا سلوك

 .الدراسة عينة لدى الالعقالنية راألفكا من منخفض مستوى وجود يتوقع :أنه على ينص: الثاني الفرض
 سطوالمتو سابيالح توسطالم بين الفروق داللة بحساب حثالبا قام  نياالث الفرض صحة من التحقق أجل من

 والمتوسط الحسابي المتوسط بين قالفرو داللة( 3) دولجلا حويوض واحدة  نةيلع t-test ستخداماب الفرضي،
 .الالعقالنية األفكار مقياس على العينة الستجابات الفرضي

 مقياس على راسةالد عينة جاباتالست ضيالفر وسطلمتاو يالحساب المتوسط بين الفروق داللة( 3) جدول
 عقالنيةالال فكارألا

 الداللة  مستوى tقيمة الفرضي  المتوسط ياري معلا  االنحراف الحسابي  وسطتالم العينة  عدد

200 68.8 7.2 52.0 32.95 0.001 

 32.95 انتك t ةمقي وأن الفرضي، الحسابي المتوسط من أكبر الحسابي المتوسط أن( 3) جدولال من يتضح
 توسطلما نبي إحصائية داللة ذات افروق هناك أن يوضح ذلكب وهو ،0.001 مستوى عند ائياإحص دالة قيمة وهي

 من النتيجة تفسير ويمكن. الدراسة عينة لدى العقالنية أفكار وجود إلى مايشير وهو .الفرضي سطوالمتو الحسابي
 ينشأو الكبار هايتداول التي طقيةالمن غير الخرافات من العديد مينهب شرتنت يةقبلال المجتمعات في الناس أن خالل
 يركزون الناس أن تجد لذلك منها، المنطقي التحقق دون تهوين أو ليوهوت تعميمات من يهتحتو وما األطفال عليها
 .ذاته الحدث على ال الحدث، بها ويفسرون المعتقدات على

 يجابيةاإل متغيري درجات متوسط بين إحصائيا لةدا باطيهارت قةعال وجدت: أنه على ينص: الثالث الفرض
 .نيةلعقالا واألفكار الثمانية دهابأبع

 متغيري بين العالقة طبيعة على للتعرف بيرسون ارتباط معامل ماستخد األول الفرض نم ققحالت أجل من
 األفكار  من كل على داألفرا تاباجاست بين االرتباط معامل( 4) جدولال ويوضح الالعقالنية، واألفكار اإليجابية

 .الثمانية ادهابأبع بيةاإليجاو لعقالنيةا

 اإليجابية ومقياس العقالنية األفكار مقياس من كل على األفراد اتباجاست بين االرتباط املعم (4) جدول
 200=ن

 الدرجة مع اإليجابية  مقياس بعاد أ مع االرتباط الالعقالنية  األفكار 
 الكلية
 ية لإليجاب

 تفكير ال
 يجابي اإل

 عن لرضاا األمل  التفاؤل 
 الحياة 

 اإليجابي جه التو السعادة 
 الحياة  نحو

 السلبي وجه الت
 ة ا يحال نحو

 **-0.213 **0.178 **-1.22 **-0.245 **-0.214 **-1.22 **-0.165 **-0.233 األولى  الفكرة

 **-0.347 **0146 **-0.188 **-0.178 **-0.223 **-1.58 **-0.199 **-0.355 الثانية الفكرة

 **-0.318 **0.186 **-0.147 **-0.198 **-0.230 **-0.198 **-0.222 **-0.374 الثةالث  الفكرة
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 **-0.262 **0.196 **-0.165 **-02.23 **-0.184 **-0.212 **-0.117 **-0.215 الرابعة  الفكرة

 **-0.274 **0.142 **-0.179 **-0.144 **-0.142 **-0.118 **-0.189 **-0.310 الخامسة  الفكرة

 **-0.281 **0.224 **-0.163 **-0.192 **-0.213 **-0.124 **-0.149 **-0.245 السادسة  ةالفكر

 **-0.296 **0.159 **-0.118 **-0.207 **-0.207 **-0.156 **-0.140 **-0.216 بعة السا الفكرة

 **-0.244 **0.166 **-0.203 **-0.137 **-0.169 **-0.149 **-0.201 **-0.215 الثامنة الفكرة

 **-0.304 **0.174 **-0.152 **-0.169 **-0.115 **-0.162 **-0.192 **-0.322 التاسعة  الفكرة

 **-0.245 **0.129 **-0.142 **-0.174 **-0.149 **-0.116 **-0.188 **-0.348 العاشرة  الفكرة

 **-0.299 **0.188 **-0.197 **-0.201 **-0.133 **-0.222 **-0.174 **-0.219 عشر  الحادية الفكرة

 **-0.276 **0.201 **-0.142 **-0.185 **-0.156 **-0.140 **-0.136 **-0.303 عشر  الثانية الفكرة

 **-0.255 **0.143 **-0.176 **-0.150 **-0.187 **-0.155 **-1.55 **-0.212 عشر  الثالثة الفكرة

 -**0.440 **0.196 **-0.153 **-0.187 **-0.201 **-0.223 **-0.230 **-0.3.88 الكلية  الدرجة 

 0.01مستوى عند ةدال** 

 وأبعاد اإليجابية، مقياس أبعاد جميع بين إحصائيا لةدا سالبة ةارتباطي قةالع هناك أن( 4) جدولال نم يتضح
 األفكار قياسم أبعاد مع ،بياإيجا ارتبط فقد الحياة  نحو بيالسل التوجه عدب ماعدا الالعقالنية، األفكار اسمقي

 (.0.01) داللة ستوىم عند دالة تكان وجميعها ية،الالعقالن
 اإليجابية، لمقياس الكلية الدرجة بين( -0.440) بلغت ئياإحصا دالة سالبة ةياطبترا عالقة هناك أن حيتض كما

 الذي الثالث الفرض تحقق إلى يرشماي وهو ،(0.01) داللة مستوى عند الالعقالنية األفكار لمقياس الكلية الدرجة مع
 من  إليس ليهإ ذهب ما إلى تشير ئجاتنال فإن وعليه نية،قالعال واألفكار اإليجابية بين ارتباطية عالقة وجود على نص
 بل سية،النف ضطراباتلال فقط ليس مصدرا الالعقالنية األفكار تكون بينما العقالنية، األفكار في تتمثل اإليجابية أن

 .يةاإليجاب عدمو سةللتعا

 من ةياإليجاب مقياس على سةاالدر عينة فرادأ درجات متوسط في روقف توجد: أنه على ينص: الرابع الفرض
 (.اناث-ذكور) النوع متغير حيث

 باستخدام اإليجابية مقياس على واإلناث الذكور درجات متوسطي بين الفرق حساب تم  الفرض هذا من للتحقق
 .بيةاإليجا في اثواإلن الذكور اتدرج متوسطي بين الفروق داللة( 5) لوجدلا ويوضح ،"t" اختبار

 جابيةاإلي في واإلناث ورذكلا درجات متوسطي بين روقفال داللة (5) جدول

 الداللة  مستوى t قيمة المعياري  االنحراف المتوسط  العدد  النوع 

 0.001 3.96 10.00 280.60 100 ذكور 

 12.50 315.50 100 إناث

 نمابي ،10.00 معياري وانحراف 280.60 كان يةاإليجاب مقياس على الذكور متوسط أن( 5) جدولال من حيتض
 القيمة  من أكبر محسوبة قيمة وهي 3.96 كانت t قيمة وأن ،12.50 معياري وانحراف 315.50 اإلناث متوسط
 اإلناث، لصالح ابيةاإليج في اثناإلو الذكور بين فروق وجود إلى يشير ما وهو ،0.001 داللة وبمستوى الجدولية

 .الدراسة عينة دىل ثانواإل الذكور بين يةابجاإلي في فروق توجد أنه على ينص الذي الرابع الفرض قوتحق
 بما أكبر اختالط ولديهم  اإلناث، من أكبر ولياتؤومس أعباء عليهم  تقع الذكور كون النتيجة هذه  تفسير ويمكن

 .اإلناث نم إيجابية أقل وجعلهم  ،سلبا عليهم  نعكسا يكون دق ام هوو ليبيا، في مشكالت من يدور

 األفكار مقياس على سةالدرا عينة فرادأ اتجرد متوسط في فروق وجدت :أنه على ينص: الخامس رضالف
 (.ناثإ -ذكور) النوع متغير حيث من نيةالالعقال
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 الالعقالنية األفكار مقياس لىع ثاإلنوا الذكور درجات متوسطي بين الفرق حساب تم الفرض هذا من للتحقق
 األفكار  في إلناثوا روالذك درجات متوسطي ينب الفروق داللة( 6) جدولال ويوضح ،"t" اختبار ستخدامبا

 .العقالنية

 العقالنية األفكار في واإلناث الذكور درجات متوسطي بين الفروق داللة (6) جدول

 اللة الد  ستوىم t يمةق المعياري  االنحراف المتوسط   العدد  النوع 

 لة دا غير 1.84 8.30 46.80  100 ذكور 

 7.80 44.70  100 إناث

 اإلناث متوسط كان بينما ،8.30 معياري وانحراف ،46.80 كان وركذلا متوسط أن( 6) لجدو نم يتضح
 عدم لىإ يشير ما وهو ،إحصائيا دالة غير قيمة وهي ،1.84 كانت t قيمة وأن ،7.80 معياري وانحراف ،44.70
 نمابي ،(2015) عثماني سةدرا جئنتا مع النتيجة هذه وتتفق عقالنية،الال األفكار في واإلناث الذكور بين وقفر وجود
 (. 2014) الحميدي راسةد نتائج مع تختلف

 واالجتماعية، الدراسية البيئة لذات سواء حد على واإلناث الذكور تعرض خالل من النتيجة هذه الباحث ويفسر
 .جنسينال كال لدى كاراألف زرع في كذل وغير منها السليمة ليدوالتقا تاداالع ودور

 خالصة
 :ياآلت إلى الدراسة تلصخ اهضوعر البيانات يلوتحل عجم بعد

 .الدراسة عينة لدى اإليجابية من منخفض مستوى وجود -1
 عينة لدى ضة،منخف نيةقالع رأفكا وجود يعني ما الدراسة، عينة لدى مرتفع بمستوى عقالنيةال أفكار وجود -2

 .الدراسة
 ماعدا راسةالد في المحددة  جابيةيإلا مكونات وجميع يةعقالنالال األفكار بين ئياإحصا دالة البةس عالقة وجود -3
 األفكار مقياس أن وبما .اإليجابية أبعاد بين من اسلبي ابعد ليكون إعداده  تم  بعد وهو الحياة، نحو السلبي التوجه بعد
 ةعين لدى يجابيةواإل ةيالعقالن بين اإيجابي اارتباط هناك أن يعني ذلك نفإ والالعقالنية لعقالنيةا يقيس ةنيعقالالال
 .راسةلدا

 إيجابية أكثر اإلناث أن يعني ما اإلناث، لصالح اإليجابية في واإلناث الذكور بين إحصائيا الةد فروق وجود -4
 .الدراسة عينة في الذكور من

 .لالعقالنيةا األفكار في واإلناث الذكور بين صائياإح دالة روقف دوجو عدم  -5

 والمقترحات توصياتال
 وصياتالت -أ

 بشكل سواء واإلرشاد الدعم تقديم  خالل من خاصة بصورة  والذكور عامة، ةبصف الشباب بفئة امتمهاال زيادة -1
 .سهم نفو في اإليجابية وزرع المعنوية الروح لرفع إعالمي كخطاب أو جماعي

 والبرامج تاناجروالمه اللقاءات خالل من الجامعي، يمالتعل مراحل لخال اإليجابية نشر على ملالع -2
 .اإليجابية في به يحتذى مثاال ليكون الجامعي باألستاذ واالهتمام ،ةيفيهالتر

 .لالعقالنيةا ألفكارا لعديت السيما للطلبة النفسية بالجوانب لالهتمام الكليات في النفسي اإلرشاد مكاتب تفعيل -3
 المقترحات -ب
 .عةماالج طلبة لدى يجابيةإلا علرف تدريبي برنامج ادإعد تتناول اسةدر إجراء -1
 .الالعقالنية األفكار لتعديل سلوكي اليعنفا عقالني برنامج إعداد تتناول اسةدر إجراء -2
 .رىأخ عينات لىع ةالالعقالني كارباألف اإليجابية عالقة حول بدراسات القيام  -3
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