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ملخف
َ ييضٞذ الضعاؾ ييت الخالُ ييت بل ييى ال٨ك يي ٖ ٠ييً َبُٗ ييت الٗال ٢ييت ب ييحن هم ييِ الخ٨ٟح يير ؤلاًج ييابي والؿ ييلبي وؤؾ ييالُب مىاظه ييت
الًٛىٍ لضي ُٖىت ٢ىامها (َ )80البا ظامُٗا بجامٗيت خؿيِبت بيً بيىٖلي بالكيل .٠جيم جُبُي ٤مُ٣ياؽ الخ٨ٟحير ؤلاًجيابي
والؿيلبي لؼٍياص بغ٧ياث ( )2006ومُ٣ياؽ ؤؾيالُب اإلاىاظهيت  CISSميً بٖيضاص  ، )1998( Norman. S, Endler.ph& alوبٗيض
الخدلُييل ؤلاخهيياجي ؤْهييغث الىخيياثج ؤن همييِ الخ٨ٟحيير الؿيياثض لييضي ؤٞيغاص ُٖىييت الضعاؾييت بًجييابي ،وؤن ؤؾييالُب اإلاىاظهييت
ألا٦ثيير اؾييخسضاما هييي ألاؾييالُب الاًجابُييت ،باإلييياٞت بلييى وظييىص ٖال٢ييت اعجباَُييه صالييت بييحن همييِ الخ٨ٟحيير (بًجييابي -ؾييلبي)
وؤؾالُب اإلاىاظهت الاًجابُت  ،وٖلى يىء َظٍ الىخاثج جىظذ الضعاؾت بمجمىٖت مً الا٢تراخاث .
اليلماث اإلافخاخُت  :الخ٨ٟحر الاًجابي والؿلبي  ،ؤؾالُب مىاظهت الًٛىٍ َ ،لبت الجامٗت.
Abstract
The present study aims to revealing the nature relationship between the positive and negative thinking style and the
coping stress styles among a sample of (80) university students at the University of Hassiba Ben Bouali in chlef. The
positive and negative thinking scale of Ziad Barakat (2006) and the Coping Styles CISS scale of Norman. S, Endler.ph & al
(1998) were applied . After the statistical analysis, the results showed that the prevailing thinking style among the sample
of the study is positive, and the most coping styles used are the positive styles, in addition to the existence of a positive
relationship between the thinking style (positive-negative) and the positive coping styles, in the light of these results, the
study culminated in a series of suggestions.
Key words : The positive and negative thinking , The coping stress styles, University students.

 ملدمت :
قهض ٖلم الىٟـ اإلاٗانغ ه٣لت هىُٖت وجدىال ٢ىٍا ٞبٗض ؤن َ ُ٘٢ظا الٗلم قىَا ٦بحرا في جىاو ٫مىيىٖاث جيغجبِ
ّ
ٗلييم الييىٟـ اإلاغضيييي ٧اال٦خئيياب وال٣ليي ٤والسييى ٝو٧ييل اإلاكيياٖغ والاهٟٗيياالث الؿييلبُت اججييه مجييا ٫البدييض الخييضًض هدييى
صعاؾت الٗىامل الضاٖمت للصخت الىٟؿُت لؤلٞغاص ،و٧ل ما مً قإهه ؤن ٌؿهم فيي جدؿيحن ألاصاء الىٟسييي اليىُْٟي لل٩ياثً
الحييي ،وَييى مييا ٌٗييغٗ ٝلييم الييىٟـ ؤلاًجييابي الييظي ًدٓيي ،بإَمُييت ٦بحييرة فييي الى٢ييذ اليغاًَ باٖخبيياعٍ اججاَييا ظضًييضا لضعاؾييت
الؿلى ٥مً زال ٫التر٦حز ٖلى صعاؾت اإلاكاٖغ ؤلاًجابُت لضي ؤلاوؿان والاؾخٟاصة مً َا٢اجه و٢ضعاجه وؾماجه ؤلاًجابُت.
و ٌٗييض الخ٨ٟحيير مييً اإلاخٛحيراث اإلاهمييت فييي ٖلييم الييىٟـ ٖامييت وٖلييم الييىٟـ ؤلاًجييابي زانييتٞ ،هييى وؾييُلت ؤؾاؾييُت لخىمُييت
ً
ً
ً
اسهييُت الٟييغص كيي٩ل مخ٩امييل بدُييض ًهييبذ مىاَىييا نييالخا ٢يياصعا ٖلييى خييل مكيي٨الجه ومكيي٨الث مجخمٗييهٞ .ييالخ٨ٟحر ٢ييض
ً٩ىن بًجابُا وبظلً ٪هبذ ؤصاة الٟغص ألا٦ثير ٞاٖلُيت فيي الخٗاميل مي٘ مكي٨الث الخُياة وجديضًااها وبًجياص الخليى ٫اإلاىاؾيبت
لها ،و في ججاوػ الٗ٣باث ويٛىٍ الخُياة ٖليى ازخالٞهيا٦ ،ميا ًم٨يً ؤن ً٩يىن ؾيلبُا ًياصي بليى الخٗاميل مي٘ َيظٍ اإلاكي٨الث
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والًٛىٍ بإؾالُب ؾُدُت وزاَئت ،ألامغ الظي ٌؿاَم في جضَىع اإلاؿخىي الهيحي للٟيغص وقيٗىعٍ بالُيإؽ وؤلاخبياٍ ،
وحٗغيه لاليُغاباث الىٟؿُت ال ي ال جيخج ًٖ اإلاى ٠٢الًا ِٚبدض طاجه ب٣ضع ما جيخج ًٖ َغٍ٣ت الخٗامل م٘ اإلاى٠٢
مما ًجٗل ال سو ًىٓغ بلى الخُاة هٓغة حكائمُت.
 .1ئػيالُت الدزاطت:
حٗخبيير الجامٗييت مييً ؤَييم اإلااؾؿيياث الخٗلُمُييت ال ييي ًجييب ؤن جخييىاٞغ ٞحهييا بِئييت بوؿيياهُت ّ
جدؿييً خُيياة الُييالب خُييض ؤن
للجامٗييت ؤزيغا فييي ج٩ييىًٍ اسهييُت الُالييبٞ ،الُلبييت الييظًً ًخمخٗييىن بالؿييلىّ ٥
الؿييىي ؤ٢ييضع ٖلييى الاهجيياػ والخٗيياون صازييل
الجامٗيت ،وطلي ٪ميً زيال ٫ب٢اميت ٖال٢ياث ٢ىٍيت مي٘ ؤًٖياء َُئيت الخيضعَـ وػمالههيم .وٍيغي( )Carr, 2004: 77ؤن ميا ًمحيز
ؤلاوؿ ييان ٖ ييً ب يياقي ال٩اثى يياث هؼٖخ ييه ال٣ىٍ ييت للخ٨ٟح يير ؤلاًج ييابي زهىن ييا ألاص ييخاءٞ ،مل ٩يياث الٗ ٣ييل حٗ ييض وؾ يياثل للخ٨ٟح يير
ؤلاًجيابي اإلاىُ٣يي٦ ،ميا ًا٦ييض (ٖبيض الؿيخاع ببيغاَُم  )2008 ،ؤن الىياؽ بُبُٗيتهم ًدبيىن ال ييسو اليظي ً٨ٟيغ وٍخهييغٝ
بةًجابُييت ،وٍ٩ييىن مداَييا بإهيياؽ بًجييابُحن ؤو ٖلييى م٣غبييت مييجهم  .وفييي هٟييـ الؿييُاٌ ١كييحر )  (Seligman, 2002بلييى ؤن
الجىاهيب ؤلاًجابُيت فيي ال سهيُت ٢يض خُٓيذ باَخميام مجيا ٫خيضًض فيي ٖليم اليىٟـ َيى ٖليم اليىٟـ ؤلاًجيابي اليظي ْهيغ
ً
في ؤوازغ الدؿُٗىاث  ،وجبٗيا ليظل ٪ويي٘ جهييُٟا لهيٟاث ال سهيُت ؤلاًجابُيت جًيمً ؤعبٗيا وٖكيغًٍ نيٟت اهبش٣يذ ميً
ؾ ييذ  ًٞيياثل ه ييي :الخ٨م ييت واإلاٗغ ٞييت وال ييجاٖت والخ ييب والٗضال ييت وي ييبِ ال ييىٟـ والؿ ييمى ،وؤن جىُْ يي ٠ؤلاوؿ ييان له ييظٍ
الهٟاث ًجٗله ًد ٤٣الؿٗاصة الخُ٣ُ٣ت ،ومً َىا هضع ٥ؤَمُت الخ٨ٟحر ؤلاًجابيٞ ،اإلوؿان ٌؿخُُ٘ ؤن ًديضص َغٍ٣يت
ج٨ٟحييرٍٞ ،ييةطا ازتييرث ؤن ج٨ٟييغ بةًجابُييت حؿييخُُ٘ ؤن جؼٍييل ال٨شحيير مييً اإلاكيياٖغ ٚحيير اإلاغٚييىب هييا ،وال ييي عبمييا حُٗ٣ييٖ ٪ييً
جد ٤ُ٣ألاًٞل لىٟؿ.٪
ً
وبن مٗغٞخىا لخٟاٖل الٗ٣ل الىا ي والٗ٣ل الباًَ ؾى ٝججٗل ؤلاوؿان ٢ياصعا ٖليى جدىٍيل خُاجيه ٧لهياٗٞ ،ىيضما ً٨ٟيغ
ً
ً
الٗ ٣ييل بُغٍ ٣ييت ص ييخُدت و ًٟه ييم الخ ٣ُ٣ييت ،وج ٩ييىن ألا ٩ٞيياع اإلاىصٖ ييت ف ييي بى يي ٪الٗ ٣ييل الب يياًَ ؤ ٩ٞيياعا بى يياءة وبُجه ييا اوس ييجام
ً
ً
وزالُييت مييً الايييُغابٞ ،ييةن ال٣ييىي الٟاٖلييت العجُبييت ؾييى ٝحؿييخجُب وججلييب ؤوييياٖا وْغوٞييا مالثمييت وألاًٞييل فييي ٧ييل
شييييء .ول٩ييي ّ
ٌٛحيير ؤلاوؿييان الٓييغو ٝالساعظُييت ٞةهييه ًخٗييحن ٖلُييه ؤن ٌٛحيير الؿييبب ،والؿييبب َييى الُغٍ٣ييت ال ييي ٌؿييخسضم هييا
ؤلاوؿان ٖ٣له و الىؾُلت ال ي ً٨ٟغ ها ؤلاوؿان وٍخهىعَا في ٖ٣له.
وٍىاظه الُالب زال ٫مغاخلهم الضعاؾُت يٛىَا هٟؿُت مسخلٟت هدُجت الٗضًض مً اإلاخُلباث مجها الىماثُت اإلاخٗل٣ت
بُبُٗ ييت اإلاغخل ييت الٗمغٍ ييت  ،واإلاخُلب يياث الضعاؾ ييُت اإلاخٗل ٣ييت باالؾ ييخظ٧اع والخده ييُل والامخداه يياث ،والٗال ٢يياث م يي٘ ال ييؼمالء
وألاؾ يياجظة واإلاىاٞؿ ييت م ييً ؤظ ييل الىج يياح ،باإلي يياٞت بل ييى اإلاخُلب يياث الا٢خه يياصًت اإلاخٗل ٣ييت بمه يياعٍ ٠الخم ييضعؽ ال ييي جتزاً ييض
ؾىىٍا م٣اعهت باإلاؿخىي اإلاِٗصيي اإلاخىاي٘ للٗاثالث الجؼاثغٍت ،ال ي جل ،٣نجؼا في جد ٤ُ٣مُالب ؤبىاهها مً ٚظاء وملبـ
ومهاعٍ ٠للضعاؾت واإلاخُلباث الاظخماُٖت اإلاخٗل٣ت بالٓغو ٝالاظخماُٖت ال ي حِٗكيها ألاؾيغة واملجخمي٘ ٖليى خيض الؿيىاء
٧اهدكاع الٗى ٠في ؤوؾاٍ الكباب ،و٦ثرة السالٞاث ألاؾغٍت بحن ألاولُاء٧...ل َيظا ٌؿياَم بليى خيض ٦بحير فيي ْهيىع اإلاكيا٧ل
ٖى ييض الُال ييب وجؼاً ييضَا بدُ ييض جإز ييظ ؤق يي٩اال ٦شح ييرة ٖل ييى خؿ ييب َبُٗ ييت ألاٞي يغاص وبِئ ييتهم٦ ،م ييا ج ييازغ ٖل ييى ؤَ ييم ظىاه ييب
اسهُتهم ٧الش٣ت بالىٟـ ومؿخىي ج٣ضًغ الظاث.
وبالخالي ٞةن ظمُ٘ َظٍ ألاهىإ مً الهغاٖاث والتهضًضاث ال ي ًىاظهها الُالب جٟغػ عصوص ؤٗٞا ٫واؾخجاباث جسخلي٠
بييازخال ٝالخ٩ييىًٍ الىٟسيييي والٓييغو ٝالبُئُييت والاظخماُٖييتٞ ،ىجييض مييً الُلبييت مييً ٌؿدؿييلم لهييا وجًييٗ٢ ٠ييىاٍ وم٣اومخييه
وٍخسييظ لىٟؿييه مىٟ٢ييا ؾييلبُا اوسييخابُا ،ومييجهم مييً ً٩ييىن ؤ٦ثيير ٗٞالُييت فييي مىاظهييت الهييٗىباث ُٞبييظ ٫ظهييىصا للخُ٨يي ٠ميي٘
َظٍ الىيُٗاث .وَظا ما جىنلذ بلُه هخاثج الٗضًض مً الضعاؾاث ال ي بُيذ ؤن الُلبت طوي الخ٨ٟحر ؤلاًجابي ؤ٦ثر ٢يضعة
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ٖلى الخٗبحير والخٟاٖيل ،وؤ٦ثير هجاخيا ليِـ ٣ٞيِ فيي اإلاىا٢ي ٠اإلاضعؾيُت وبهميا ؤًًيا فيي اإلاىا٢ي ٠الاظخماُٖيت٦ ،ميا ؤحهيم ؤ٦ثير
بًجابُيت فيي اإلاىا٢كياث ،وَٗبيرون ٖيً ؤهٟؿيهم بىييىح وٍخ٣بليىن الى٣يض بيغوح َُبيتٖ ،يالوة ٖليى ؤحهيم ؤ٢يل ٢ل٣يا وال ًمُليىن
بلى الخضمحر ،ؤما باليؿبت للُلبت طوي الخ٨ٟحر الؿلبي ٞلضيهم قٗىع قضًض بالضوهُت ،وٚحر ٢اصعًٍ ٖلى مىاظهت اإلاىا٢ي،٠
و َم ؤ٦ثر ا٦خئابا م٣اعهت باملجمىٖت ألاولى ،وٚحر ٢اصعًٍ ٖلى ج٩ىًٍ ٖال٢اث هابجت .
وٍييغي ًاعهييل) (Yarnell,2000فييي (بييً ٖمييىع  )2010،ؤن طوي الخ٨ٟحيير الاًجييابي ًخمحييزون باالؾييخمخإ ظ يغاء الخٟاٖييل ميي٘
آلازغًٍ وٍدؿمىن باالعجُاح في اإلاىا ٠٢الاظخماُٖيت ،وليضيهم صوميا اَخمامياث ظضًيضة  ،وَؿيٗىن إلًجياص خليى ٫للمكي٨الث
ال ي جىاظههم٩ٞ ،لما ٧ان الخ٨ٟحر اًجابُا ؤصي بلى خل ٞاٖل للمكا٧ل والًٛىٍ  ،و٧لما ٧ان َيظا الخ٨ٟحير ؾيلبُا ؤصي بليى
الخٗام ييل م يي٘ َ ييظٍ اإلاك يي٨الث بإؾ ييالُب ؾ ييُدُت وزاَئ ييت ٖ ييً َغٍ يي ٤جض ييسُم اإلاك يي٨الث ،واإلابال ٛييت ف ييي الخٗام ييل مٗه ييا ؤو
بخبؿيُُها وازتزالهييا ،وبجبيإ ؤؾييالُب ؾيلبُت فييي الخٗاميل مٗهييا  ،وٍيغجبِ الخ٨ٟحيير الؿيلبي بخييضَىع اإلاؿيخىي الهييحي واػصًيياص
ال٩أبت والايُغاباث الىٟؿُت ال ي ال جيخج ًٖ اإلاى ٠٢الًيا ِٚبديض طاجيه ب٣يضع ميا جييخج ٖيً َغٍ٣يت الخٗاميل مي٘ اإلاى٢ي٠
ال ي ٌكى ها هىٕ مً الُإؽ وؤلاخباٍ مما ًجٗل ال سو ًىٓغ بلى الخُاة بىٓغة حكائمُت (بغ٧اث.)2006،
ومً َظا اإلاىُل ٤ظاءث َظٍ الضعاؾت لخداو ٫ال٨كَ ًٖ ٠بُٗت الٗال٢يت بيحن هميِ الخ٨ٟحير (الاًجيابي -الؿيلبي) ليضي
ُٖىيت ميً الُلبييت الجيامُٗحن وهيىٕ ألاؾييالُب ال يي ٌؿييخسضمىحها إلاىاظهيت ييٛىٍ الخُيياة ميً زيال ٫ؤلاظابييت ٖليى الدؿييائالث
الخالُت :
 ما همِ الخ٨ٟحر( بًجابي -ؾلبي) الؿاثض لضي الُلبت الجامُٗحن ُٖىت الضعاؾت ؟ ما ؤ٦ثر ؤؾالُب مىاظهت الًٛىٍ اؾخسضاما مً َغ ٝالُلبت الجامُٗحن ُٖىت الضعاؾت ؟ َ ييل جىظ ييض ٖال ٢ييت اعجباَُ ييه صال ييت بخه يياثُا ب ييحن هم ييِ الخ٨ٟح يير (اًج ييابي -ؾ ييلبي) وه ييىٕ ألاؾ ييالُب اإلاؿ ييخسضمت إلاىاظه ييتالًٛىٍ لضي الُلبت الجامُٗحن ُٖىت الضعاؾت ؟
 .2فسكُاث الدزاطت :
لئلظابت ٖلى الدؿائالث الؿاب٣ت جم ا٢تراح الٟغيُاث آلاجُت :
 همِ الخ٨ٟحر الؿاثض لضي الُلبت الجامُٗحن ُٖىت الضعاؾت بًجابي . ٌؿخسضم الُلبت الجامُٗحن ُٖىت الضعاؾت ؤؾالُب بًجابُت إلاىاظهت الًٛىٍ. جىظض ٖال٢يت اعجباَُيه صاليت بخهياثُا بيحن هميِ الخ٨ٟحر(بًجيابي -ؾيلبي) وهيىٕ ألاؾيالُب اإلاؿيخسضمت إلاىاظهيت الًيٛىٍلضي الُلبت الجامُٗحن ُٖىت الضعاؾت.
 .3أهداف الدزاطت وأهمُتها :
اهض ٝالضعاؾت الخالُت بلى ال٨كَ ًٖ ٠بُٗت الٗال٢ت بحن هىٕ الخ٨ٟحر (اًجيابي -ؾيلبي) وؤؾيالُب مىاظهيت الًيٛىٍ
لضي ُٖىت ميً َلبيت ظامٗيت خؿيِبت بيً بيىٖلي بالكيل ،٠وج٨ميً ؤَمُيت الضعاؾيت فيي اؾيتهضاٞها لكيغٍدت َاميت فيي املجخمي٘
وهي قغٍدت الُلبت الجامُٗحن  ،و الخٗغٖ ٝلى ؤَم ألاؾالُب ال ي ًيخ جىحها إلاىاظهت الًٛىٍ ال ي ًخٗغيىن لهيا زيال٫
خُييااهم  ،وٖال٢ييت طليي ٪بىييىٕ ج٨ٟحييرَم ،مييً زييال ٫الخُييغ ١بلييى ؤَمُييت الجىاهييب ؤلاًجابُييت فييي ال سهييُت لخدضًييض ؤؾييالُب
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مىاظهت الًٛىٍ ٦ .ما جُٟض هخاثج الضعاؾت في بٖضاص صوعاث جضعٍبُت اهض ٝبلى جىمُت ٌٗ اإلاخٛحراث الىٟؿُت ؤلاًجابُت
لضي الُالب الجامعي و ال ي ٢ض حٗؼػ لضًه الخٗامل الاًجابي الٟٗا ٫م٘ يٛىٍ الخُاة املسخلٟت.
 . 4مـولخاث الدزاطت :
 .1.4الخفىحرؤلاًجابو والظلبي :Positive and Negative Thinking
ٌٗ ييغٖ ٝب ييض الؿ ييخاع بب يغاَُم (  )101: 2008ؤلاًج ييابُحن م ييً الى يياؽ ب ييإحهم م ييً ًخه ييٟىن بالؿ ييٗاصة إلا ييا ًخبى ييىن م ييً جل يي٪
ألا٩ٞاع الٗ٣الهُت ال ي اهضيهم في جىظهااهم ال سهُت والؿلىُ٦ت والاظخماُٖت مشل ٌٗ اإلاٗخ٣ضاث ال٨ٟغٍت والؿيلىُ٦ت
٦مىاظهييت الهييٗابٞ ،ؿييٗاصة ؤلاوؿييان جييغجبِ ب٣ضعجييه ٖلييى الٟٗييل واليكيياٍ ومجاَييضة الييىٟـ والىجيياح فييي خُاجىييا مغَييىن
بىظىص ما لضًىا مً مهاعاث ووكاٍ وَغ٧ ١ل ألابىاب اإلاخاخت.
٦مييا ٌٗغ ٞييه ؾ ييُٗض ن ييالر ب ييً ٖبييض الغ ُ٢ييب (ٖ )2008ل ييى الىد ييى الخ ييالي لَييى ؤن حؿ ييخسضم  ٢ييضعة ٖ٣ل يي ٪الب يياًَ ( ٖ٣ل يي٪
الالوا ييي ) للخ ييإزحر ٖل ييى خُاج يي ٪الٗام ييت بُغٍ ٣ييت حؿ يياٖضٖ ٥ل ييى بل ييى ٙآمال يي ، ٪وجد ُ٣يي ٤ؤخالم يي ٪ل ؤول َ ييى  ٢ييضعجىا الُٟغٍ ييت
للىنى ٫بلى هخاثج ؤًٞل ٖبر ؤ٩ٞاع بًجابُت.
ؤمييا الخ٨ٟحيير الؿييلبي ٞهييى ٖبيياعة ٖييً ؤؾييالُب ومٗخ ٣ييضاث واججاَيياث طَىُييت مىاً٢ييت للخ٨ٟحيير ؤلاًجييابي حؿييهم ٗ ٨ييـ
الخ٨ٟحيير ؤلاًجييابي فييي بزيياعة الٟىضيييى والايييُغاب الىٟسيييي وؾييىء الخىاٞيي ٤ؤي ؤن الخٗامييل ميي٘ اإلاٟيياَُم والاؾييخجابت ملسخليي٠
اإلاىا ٢يي ٠ال ييي جىاظهى ييا ًم ٨ييً مٗالجته ييا والخ٨ٟح يير ٞحه ييا بم ييا بُ ييغ ١ؾ ييلبُت جؼٍ ييض م ييً ن ييٗىبتها وجً ييٟي ٖل ييى ال ٟييغص الك ييٗىع
بالخٗاؾ ييت (ٖب ييض الؿ ييخاع اب يغاَُم  )116: 2008،خُ ييض جىم ييى الؿ ييٗاصة بمماعؾ ييت ألا ٩ٞيياع الؿ ييُٗضة والؿ يياعة ؤم ييا الك ييٗىع
بالخٗاؾت والخؼن ٞهى ما ًهىٗه الٟغص بىٟؿه بإن ًتر ٥ألا٩ٞاع الؿلبُت جدؿغب بلى ٖ٣له و َغٍ٣ت ج٨ٟحرٍ ججياٍ اإلاىا٢ي٠
ً
زهبا لل٣ل ٤والسى.ٝ
و ججاٍ آلازغًٍ  ،وبظلً ٪هبذ الٟغص مجاال
ٌٗييغ ٝالخ٨ٟحيير ؤلاًجــابو والظــلبي ئجسائُــا فييي الضعاؾييت الخالُييت ل بإهييه الضعظييت ال ييي ًدهييل ٖلحهييا الُالييب فييي مُ٣يياؽ
الخ٨ٟحيير ؤلاًجييابي والؿييلبي )  ) Positive and Negative Thinking Scale PNTSلؼٍيياص بغ٧يياث(  )2006اإلاُبيي ٤فييي
الضعاؾت الخالُت.
 .2.4أطالُب مواجهت اللؼون ): (Coping Styles
ٌٗغٞهيا الػعوؽ و ٞىل٨ميان ) ( Lazarus & Folkman,1984بييالجهىص ال يي ًبيظلها الٟيغص للؿيُُغة ٖليى ،ؤو السٟيٌ ،ؤو
الخدمي ييل للمُالي ييب الضازلُي ييت والساعظُي ييت ال ي ييي ٌؿي ييببها اإلاى٢ي يي ٠الًي ييا . ِٚؤمي ييا عوصلي يي ٠مي ييىؽ)ُٗٞ (Moosغٞهي ييا بإحهي ييا ل
ألاؾالُب ال ي ٌؿخسضمها الٟغص بى ي في حٗامله م٘ مهضع الً ِٛل .وٍغي صًيى) ( Dewe, 2000ؤن ؤؾيالُب اإلاىاظهيت هيي
الجه ييىص اإلاٗغ ُٞييت والؿ ييلىُ٦ت ال ييي ً ٣ييىم ه ييا ال ٟييغص ه ييض ٝالؿ ييُُغة  ،ؤو الخٗام ييل م يي٘ مُال ييب اإلاى ٢يي ٠ال ييظي ج ييم بصعا ٦ييه
وجُُ٣م ي ي ييه باٖخب ي ي يياعٍ ً ٟي ي ييىَ ١ا ٢ي ي ييت ال ٟي ي ييغص ،وٍغَ ي ي يي ٤مه ي ي يياصعٍ و٢ضعاج ي ي ييه وٍمش ي ي ييل مى ٟ٢ي ي ييا ي ي ي يياُٚا .وَٗغٞه ي ي ييا (ٖل ي ي ييي ٖب ي ي ييض
الؿ ييالم )11:2003،ل ؤحه ييا مجمىٖ ييت ألاؾ ييالُب ال ييي ًىاظ ييه ه ييا ال ٟييغص ؤخ ييضار الخُ يياة الُىمُ ييت الً يياُٚت ،وال ييي جخى ٢يي٠
م٣ىمااهييا ؤلاًجابُييت هدييى ؤلا٢ييضام وؤلاحجييام َب٣ييا ل٣ييضعاث الٟييغص ،وبَيياعٍ اإلاغظعييي للؿييلى ، ٥ومهاعجييه فييي جدمييل ؤخييضار
الخُاة الُىمُيت الًياُٚت ،وَب٣يا الؾيخجابخه الخُُٟ٨يت هديى مىاظهيت َيظٍ ألاخيضار صون بخيضار ؤي آزياع ؾيلبُت ظؿيمُت
ؤو هٟؿُت ٖلُهل ( بً ٖمىع.)2010،
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وحٗغ ٝئجسائُا فيي الضعاؾيت الخالُيت بي ييل ألاؾيالُب ال يي ٌؿيخسضمها ؤٞيغاص ُٖىيت الضعاؾيت فيي مىاظهيت الًيٛىٍ ميً زيال٫
م ُ٣يياؽ ؤؾ ييالُب اإلاىاظه ييت  CISSأله ييضع وهىعم ييان اإلاُب يي ٤ف ييي الضعاؾ ييت الخالُ ييت ،وجخمش ييل َ ييظٍ ألاؾ ييالُب ف ييي ؤؾ ييلىب خ ييل
اإلاك٩ل( ؤؾلىب بًجابي) ،ؤؾلىب الاهٟٗا ،٫وؤؾلىب الخجىب
( ؤؾالُب ؾلبُت).
 .3.4الولبت الجامعُون :
َم الُلبت اإلاسجلىن بجامٗت خؿِبت بيً بيىٖلي بالكيل ، ٠جدضًيضا ب٩لُيت الٗليىم جسهيو عٍاييُاث وبٖيالم آليي زيال٫
اإلاىؾم الجامعي2017م2018/م.
 .5الدزاطاث الظابلت :
 .1.5دزاطاث جىاولذ الخفىحر ؤلاًجابو والظلبي :
 دزاطت بسواث ()2006
َ ييضٞذ الضعاؾ ييت بل ييى الخٗ ييغٖ ٝل ييى مؿ ييخىي الخ٨ٟح يير ؤلاًج ييابي والؿ ييلبي ل ييضي َلب ييت الجامٗ ييت ف ييي ي ييىء ٗ ييٌ اإلاخٛح يراث
الضًمٛغاُٞييت والتربىٍييت ،ولهييظا الٛييغى ازخيياع الباخييض ُٖىييت مخ٩ىهييت مييً (َ )200البييا مييً ظامٗييت ال٣ييضؽ اإلاٟخىخييت٦ ،مييا
اؾييخسضم مُ٣يياؽ الخ٨ٟحيير ؤلاًجييابي والؿييلبي لييضي َلبييت الجامٗييت الييظي ؤٖييضٍ لهييظا الٛييغى ،خُييض ٦كييٟذ الىخيياثج ؤن مييا
وؿييبخه ( )%40.5مييً الُلبييت ؤْهييغوا همُييا مييً الخ٨ٟحيير ؤلاًجييابي ٦ ،مييا ؤْهييغث وظييىص ٞييغو ١ظىَغٍييت بييحن صعظيياث الُييالب
ٖلى ازخباع الخ٨ٟحر ؤلاًجابي والؿلبي حٗؼي إلاخٛحري الجييـ و ٖميل ألام  ،وٖيضم وظيىص ٞيغو ١ظىَغٍيت بيحن صعظيااهم حٗيؼي
إلاخٛحراث :الخدهُل ألا٧اصًاي ،م٩ان الؿٖ ،ً٨مل ألاب ومؿخىي حٗلُم ألاب وألام.
 دزاطت أبو شٍىت ()2013
َييضٞذ الضعاؾييت الخٗييغٖ ٝلييى مؿييخىي الخ٨ٟحيير ؤلاًجييابي والؿييلبي وٖال٢خييه بييالجمىص الييظَني لييضي َلبييت ظامٗييت الىجيياح
الىَىُت بىابلـ في يىء ٌٗ اإلاخٛحراث (الجيـ ،الخسهو ،اإلاٗض ٫الترا٦اي) ،وباؾخسضام اإلاى ج الىنٟي الاعجبياَي
 ،وجُبُ يي ٤مُ٣ي يياؽ الخ٨ٟح يير ؤلاًجي ييابي والؿي ييلبي لبر ٧يياث( ،)2006ومُ٣ي يياؽ ؤًؼه يي ٪للجمي ييىص ال ييظَني ( ٗ )1976ييض جغظمخي ييه
وجُ ييىٍغٍ ٖل ييى ُٖى ييت مخ٩ىه ييت م ييً (َ )786الب ييا ظامُٗ ييا ،ؤْه ييغث الىخ يياثج ؤن صعظ يت الخ٨ٟح يير ؤلاًج ييابي والؿ ييلبي ل ييضي ُٖى ييت
الضعاؾت ٧اهذ مخىؾُت٦ ،ما ٧ان مؿخىي الجمىص اليظَني مخىؾيُا  ،باإليياٞت بليى وظيىص ٖال٢يت اعجباَُيت صاليت بخهياثُا
بحن صعظت الخ٨ٟحر الؿلبي والجمىص ال٨ٟغي لضي َلبت الجامٗت.
 .2.5دزاطاث جىاولذ أطالُب مواجهت اللؼون :
 دزاطت ئبساهُم لبد ()2013
َضٞذ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى ؤؾالُب مىاظهت يٛىٍ الخُاة وٖال٢تها بالخىا ٤ٞالىٟسيي لضي َلبيت ٧لُياث املجخمي٘
اإلاخىؾييُت بمدآٞييت ٚييؼة ،وباؾييخسضام اإلاييى ج الىنييٟي و جُبُيي ٤ؤصاحييي الضعاؾييت اإلاخمشلخييحن فييي مُ٣يياؽ ؤؾييالُب مىاظهييت
الًييٛىٍ اإلاٗييض مييً َييغ )Carver, Schrirr& Weintraub,1989( ٝالييظي ّ
ٖغبييه (ٖلُييان و ال٨دلييىث ) 2011،ومُ٣يياؽ
الخىاٞيي ٤الىٟسيييي مييً بٖييضاص (الييضًبٖ )1988 ،لييى ُٖىييت مخ٩ىهييت مييً (َ )620البييا ؤْهييغث الىخيياثج جىييىٕ ؤؾييالُب مىاظهييت
الًييٛىٍ اإلاؿييخسضمت مييً َييغُٖ ٝىييت الضعاؾييت ،ووظييىص مؿييخىي ظُييض مييً الخىاٞيي ٤الىٟسيييي لييضيهم  ،باإلييياٞت بلييى وظيىص
ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثُت بحن ٌٗ ؤؾالُب مىاظهت يٛىٍ الخُاة والخىا ٤ٞالىٟسيي بإ ٗاصٍ وصعظخه ال٩لُت.
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 دزاطت طالم ()2017
َييضٞذ الضعاؾييت الخٗييغٖ ٝلييى ؤؾييالُب مىاظهييت الًييٛىٍ الىٟؿييُت وٖال٢تهييا بالخٟييائ ٫لييضي ُٖىييت مييً َلبييت الجامٗييت،
ج٩ىه ييذ الُٗى ييت م ييً (َ )192الب ييا وَالب ييت م ييً َ ييالب الٟغ ٢ييت الغا ٗ ييت ب٩لُ ييي التربُ ييت والخج يياعة بجامٗ ييت بىعؾ ييُٗض  ،وج ييم
اؾخسضام مُ٣اؽ ؤؾالُب الخٗامل مي٘ الًيٛىٍ ومُ٣ياؽ الخٟيائ ٫ميً بٖيضاص الباخشيت ،وؤؾيٟغث ؤَيم الىخياثج ٖيً وظيىص
ٖال٢ت اعجباَُت مىظبت صاليت بخهياثُا بيحن صعظيت َلبيت الخسههياث ألاصبُيت ٖليى ٗيض ؤؾيالُب اإلاىاظهيت ؤلاحجامُيت وبٗيض
الدك ييائم ،و وظ ييىص ٖال ٢ييت اعجباَُ ييت مىظب ييت صال ييت بخه يياثُا ب ييحن صعظ ييت َلب ييت الخسهه يياث ألاصبُ ييت ٖل ييى م ُ٣يياؽ ؤؾ ييالُب
مىاظهييت الًييٛىٍ الىٟؿييُت ٩٦ييل ،وٖييضم وظييىص جييإزحر صا ٫بخهيياثُا للخٟاٖييل الشىيياجي للىييىٕ والخسهييو ٖلييى ٧ييل ٗييض مييً
الخٟائ.٫
 حعلُب على الدزاطاث الظابلت :
ٗض ظم٘ الضعاؾاث الؿاب٣ت طاث الٗال٢ت بمخٛحري الضعاؾت وجدلُلها جم حسجُل الى٣اٍ آلاجُت:
 اَخمييام ٧ييل الضعاؾيياث بييالخُبُٖ ٤لييى اإلاغخلييت الجامُٗييت ممييا ًىبيير الاَخمييام ال٨بحيير بُييغ ١جغؾييُش وحٗؼٍييؼ الجىاهييبؤلاًجابُ ييت ف ييي ال سه ييُت  ،وبعق يياص الُ ييالب وج ييىُٖتهم باألؾ ييالُب الاًجابُ ييت ف ييي الخٗام ييل م يي٘ ي ييٛىٍ الخُ يياة وؾ ييبل
مىاظهتها .
 ه ييضعة الضعاؾ يياث ال ييي ظمٗ ييذ ب ييحن مخٛح ييري الضعاؾ ييت ٣ٞ ،ييض اَخم ييذ ٗ ييٌ الضعاؾ يياث ب ييالخ٨ٟحر ؤلاًج ييابي والؿ ييلبي ف يييٖال٢خييه بييبٌٗ اإلاخٛحيراث الضًمٛغاُٞييت والتربىٍييت والجمييىص الييظَني ...فييي خييحن اَخمييذ ؤزييغي بضعاؾييت ؤؾييالُب مىاظهييت
الًٛىٍ فيي ٖال٢تهيا بمخٛحيراث مشيل الخىاٞي ٤الىٟسييي و الخٟيائ ،٫وَيظا ميا ًبيرػ ؤَمُيت الضعاؾيت الخالُيت وميا ؾيخ٣ضمه
مً هخاثج ظضًضة وؤنُلت.
 ٧ل الضعاؾاث اجبٗذ اإلاى ج الىنٟي. ؾاٖضث الضعاؾاث الؿاب٣ت في جدضًض مك٩لت الضعاؾت وٞغيُااها ،و٦ظا الاؾتراجُجُت الٗامت لها ،وفي بزغاء الجاهبالىٓغي ،والخهىٖ ٫لى ؤصاحي الضعاؾت ،وفي جدلُل الىخاثج وجٟؿحرَا.

الجاهب اإلاُداوو للدزاطت وؤلاجساءاث اإلاىهجُت
 .1اإلاىهج اإلاظخسدم :
جماقييُا ميي٘ َبُٗييت الضعاؾييت ال ييي حؿييعى لل٨كييٖ ٠ييً َبُٗييت الٗال٢ييت بييحن هييىٕ الخ٨ٟحيير (الاًجييابي -الؿييلبي) وألاؾييالُب
اإلاؿخسضمت إلاىاظهت الًٛىٍ لضي الُلبت اؾخسضمىا اإلاى ج الىنٟي باٖخباعٍ ألاوؿب إلاشل َظٍ الضعاؾاث .
 .2مجخمع وعُىت الدزاطت :
جمشييل مجخميي٘ الضعاؾييت فييي َلبييت ظامٗييت خؿييِبت بييً بييىٖلي بالكييل ٠زييال ٫اإلاىؾييم الجييامعي( ،)2018/2017ؤمييا ُٖىييت
الضعاؾت ٞهي مخ٩ىهت مً مجمىٖت مً َلبت ٧لُت الٗلىم في جسهيو عٍاييُاث وبٖيالم آليي ،والبيالٖ ٜيضصَم (َ )80البيا و
َالبت.
 .3أدواث جمع البُاهاث في الدزاطت :
 .1.3ملُاض الخفىحرؤلاًجابو والظلبي ):) Positive and Negative Thinking ScalePNTS
ؤٖيض اإلاُ٣يياؽ ػٍيياص بغ٧يياث ( )2006وَيى ًخ٩ييىن مييً (٣ٞ )24ييغة ًجياب ٖلحهييا خؿييب ؤعبٗييت بيضاثل (ؤواٞيي ٤كييضة ،ؤواٞيي ،٤ال
واٞيي ،٤ال ؤواٞيي ٤كييضة) جإزييظ الييضعظاث آلاجُييت ٖلييى الترجِييب ( ، )1 ،2 ،3 ،4خُييض حٗخبيير الضعظييت اإلاغجٟٗييت املخهييىعة بييحن
( )96 -72ماقغا ٖلى الخ٨ٟحر الؿلبي ،والضعظت اإلاىسًٟت الىاٗ٢ت بحن ( )71 -24ماقغا ٖلى الخ٨ٟحر الاًجابي.
 .2.3ملُاض أطالُب مواجهت اللؼون (:)CISS
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نييمم اإلاُ٣يياؽ مييً َييغ ٝهييىعمً و ؤهييضلغ وآزييغون  ،)1998( Norman. S, Endler.ph& alوجييم الاٖخميياص ٖلييى اليسييست
اإلاٗغبييت واإلا٣ىىييت مييً َييغ ٝمجمىٖييت البدييض ٖلييى مؿييخىي مغ٦ييؼ البدييض فييي ألاهثروبىلىظُييا الاظخماُٖييت والش٣اُٞييت CRASC
بجامٗييت وَيغان ( ، )2006وهييي وسييست م٩ىهييت مييً ٣ٞ 48ييغة مىػٖييت ٖلييى  03ؤ ٗيياص هييي  :اإلاكيي٩ل (٣ٞ 16ييغة)  ،الاهٟٗييا16( ٫
٣ٞيغة)  ،الخجىييب (٣ٞ 16ييغة) ً ،جياب ٖلحهييا وٞيي ٤زمييـ بيضاثل مخضعظييت مييً (  )5 -1صعظيياث  ،خُيض جمشييل الضعظييت  1البييضًل
ؤَال٢ا  ،والضعظت  2هاصعا ،والضعظت  3ؤخُاها ،والضعظت ٚ 4البا  ،ؤما الضعظت ٞ 5خمشل البضًل ٦شحرا.
 . 3.3الخـائف الظُىومترًت ألدواث اللُاض :
للخد ٤٣مً السهاثو الؿُ٩ىمترًت ألصاحي الضعاؾت في البِئت املخلُت ٢مىا بدؿاب ما ًلي:
 .1.3.3الـدق :
 ؿدق اإلالازهت الوسفُت :ٗض جُبُ٧ ٤ل مً مُ٣اؽ الخ٨ٟحر ؤلاًجابي والؿلبي ومُ٣اؽ ؤؾالُب اإلاىاظهت ٖ CISSلى ُٖىت اؾخُالُٖت ٢ىامها
(َ )30البا ظامُٗا مً زاعط ُٖىت الضعاؾت ألاؾاؾُت جم جغجِب الضعظاث املخهل ٖلحهيا جغجِبيا جىاػلُيا زيم ؤزيظ وؿيبت
( ) ℅27مييً الييضعظاث الٗلُييا و ( ) ℅ 27مييً الييضعظاث الييضهُا ،زييم خؿيياب ازخبيياعلثل لضاللييت الٟييغو ١خُييض ٢ييضعث
ُ٢مييت لثل إلاُ٣يياؽ الخ٨ٟحيير ؤلاًجييابي بي ي ( ) 27.12وإلاُ٣يياؽ ؤؾييالُب اإلاىاظهييت ب ي ي ( ) 39.85وَمييا ُ٢مخييان صالخييان بخهيياثُا
ٖىض صعظت خغٍت  29ومؿخىي الضاللت ( ،)0.01ووؿخض ٫مً َظٍ الىخاثج ٖلى جمخ٘ اإلاُ٣اؾحن بضعظت ظُضة مً الهض١
حؿمذ بخُبُ٣هما في الضعاؾت الخالُت.
 .2.3.3الثباث:
 زباث ألفا هسوهبار :جييم خؿيياب زبيياث مُ٣يياؽ الخ٨ٟحيير ؤلاًجييابي والؿييلبي و مُ٣يياؽ ؤؾييالُب مىاظهييت الًييٛىٍ  CISSاٖخميياصا ٖلييى مٗامييل
الشبيياث ؤلٟييا ٦غوهبييار ،خُييض ٢ييضعث ُ٢مخييه بي ي ( )0.85باليؿييبت إلاُ٣يياؽ الخ٨ٟحيير الاًجييابي والؿييلبي وبلٛييذ ُ٢مخييه ()0.79
باليؿييبت إلاُ٣يياؽ ؤؾييالُب اإلاىاظهييت  ، CISSو َييظٍ الىخيياثج جا٦ييض جمخيي٘ ألاصاجييحن بضعظييت ٦بحييرة مييً الشبيياث فييي البِئييت املخلُييت
حؿمذ بخُبُ٣هما في الضعاؾت الخالُت.
 .4عسق هخائج الدزاطت :
.1.4عسق هخائج الفسكُت ألاولى :
ج ييىو الٟغي ييُت ألاول ييى ٖل ييى ؤن هم ييِ الخ٨ٟح يير الؿ يياثض ل ييضي َلب ييت الجامٗ ييت ُٖى ييت الضعاؾ ييت اًج ييابيل و الزخب يياع َ ييظٍ
الٟغيييُت جييم اؾييخسضام الخ ٨يغاعاث وألاوػان اليؿييبُت الؾييخجاباث ؤ ٞيغاص الُٗىييت ٖلييى اإلاُ٣يياؽ ،والىخيياثج ًىبييخها الجييضو٫
اإلاىالي:
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جدوٌ زكم(ً )01وضح مظخوى الخفىحرؤلاًجابو والظلبي لدى أفساد عُىت الدزاطت
السكم

همى الخفىحر

الخىساز

الوشن اليظبي

01
02
03

جفىحراًجابو
جفىحرطلبي
املجمو

51
29
80

% 63.75
%36.25
%100

ًخضر مً زال ٫الجضو ٫ع٢م ( )01ؤن وؿبت ألاٞغاص طوي الخ٨ٟحر ؤلاًجابي ٢ضعث ب يي( ،)%63.75ؤما وؿبت طوي الخ٨ٟحر
الؿلبي ٣ٞض ٢ضعث ب ي ( ، )%36.25ووؿيخض ٫ميً َيظٍ الىخياثج ٖليى ؤن ؤٞيغاص ُٖىيت الضعاؾيت ٌؿيخسضمىن الخ٨ٟحير ؤلاًجيابي،
وبالخالي جد ٤٣الٟغيُت ألاولى.
 .2.4عسق هخائج الفسكُت الثاهُت  :جىو َظٍ الٟغيُت ٖلى ل ٌؿخسضم َلبت الجامٗت ُٖىت الضعاؾت ؤؾالُب اًجابُيت
إلاىاظه ييت الً ييٛىٍ ل والزخب يياع َ ييظٍ الٟغي ييُت ج ييم خؿ يياب الخ٨ي يغاعاث وألاوػان اليؿ ييبُت الؾ ييخجاباث ؤٞي يغاص الُٗى ييت ٖل ييى
اإلاُ٣اؽ والىخاثج ًٓهغَا الجضو ٫اإلاىالي:
جدوٌ زكم(ً )02مثل هو أطالُب اإلاواجهت اإلاظخسدمت إلاواجهت اللؼون.

أطالُب اإلاواجهت
أطلوب خل اإلاؼيل
أطلوب الاهفعاٌ
أطلوب الخجىب
ًخض يير م ييً ز ييال ٫الج ييضو ٫ع ٢ييم ( )02ؤن م ييا وؿ ييبخه ( )%48.75م ييً ؤ ٞيغاص ُٖى ييت الضعاؾ ييت ٌؿ ييخسضمىن ؤؾ ييلىب خ ييل
الىػن اليؿبي
% 48.75
% 37.5
% 13.75

الخ٨غاعاث
39
30
11

اإلاكي٩ل إلاىاظهيت الًييٛىٍ ،وَيى ؤؾييلىب اًجيابي للخٗاميل ميي٘ الًيٛىٍ ومىاظهتهييا ،فيي خيحن ٌؿييخسضم ( )%37.5ميً ؤٞيغاص
ُٖىييت الضعاؾييت ؤؾييلىب الاه ٟٗييا ٫فييي مىاظهييت الً ييٛىٍ ٦ ،مييا ؤن مييا وؿييبخه ( )%13.75م ييً الُلبييت ٌؿييخسضمىن ؤؾ ييلىب
الخجىب  .و َظٍ الىخاثج جا٦ض اؾخسضام َلبت الجامٗت ُٖىت الضعاؾت ألؾالُب اًجابُت إلاىاظهت الًٛىٍ  ،ووؿخيخج مً
طل ٪جد ٤٣الٟغيُت الشاهُت.
.3.4عــسق هخــائج الفسكــُت الثالثــت :جييىو َييظٍ الٟغيييُت ٖلييى وظييىص ٖال٢ييت اعجباَُييه صالييت بخهيياثُا بييحن همييِ الخ٨ٟحيير
(بًج ييابي -ؾ ييلبي) وؤؾ ييالُب اإلاىاظه ييت ل ييضي َلب ييت الجامٗ ييت ُٖى ييت الضعاؾ ييت ،و الزخب يياع َ ييظٍ الٟغي ييُت ج ييم خؿ يياب مٗام ييل
الاعجباٍ بحرؾىن بحن صعظاث ؤ ٗاص مُ٣اؽ الخ٨ٟحر (ؤلاًجابي والؿلبي) وصعظياث ؤ ٗياص مُ٣ياؽ ؤؾيالُب اإلاىاظهيت ٦ميا َيى
مىبر في الجضو ٫الخالي:
جدوٌ زكم(ً )03وضح العالكت بحن همى الخفىحرؤلاًجابو والظلبي وأطالُب اإلاواجهت

أطالُب اإلاواجهت
همى الخفىحر

الخفىحرؤلاًجابو
الخفىحرالظلبي

أطلوب خل اإلاؼيل

**0.41
- 0.25

أطلوب الاهفعاٌ

0.21
0.19

أطلوب الخجىب

- 0.27
** 0.35

مييً زييال ٫الجييضو ٫ع٢ييم ( )03هالخيئ وظييىص ٖال٢ييت اعجباَُييت مىظبييت وصالييت بييحن همييِ الخ٨ٟحيير ؤلاًجييابي و ؤؾييلىب خييل
اإلاك٨الث خُض بل ٜمٗامل الاعجباٍ بحرؾىن ( )0.41وهي ُ٢ميت صاليت بخهياثُا ٖىيض مؿيخىي ( ،)0.01فيي خيحن ليم ج٨يً َيظٍ
الٗال٢ت صالت م٘ ؤؾلىبي الاهٟٗا ٫و الخجىب.
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٦مييا جىبيير هخيياثج الجييضو ٫وظييىص ٖال٢ييت اعجباَُييت مىظبييت وصالييت بييحن همييِ الخ٨ٟحيير الؿييلبي و ؤؾييلىب الخجىييب بمٗامييل
اعجباٍ ٢ضعٍ ( )0.35وَى صاٖ ٫ىض مؿخىي ( ، )0.01بِىما لم جَ ً٨ظٍ الٗال٢ت صالت م٘ ؤؾلىبي خل اإلاك٩ل و الاهٟٗا.٫
 -5مىاكؼت وجفظحرالىخائج :
ٗض الخدلُل ؤلاخهاجي لبُاهاث الضعاؾت ؤؾٟغث الىخاثج ٖلى جد٣ي ٤الفسكُت ألاولـى ال يي جيىو ٖليى أن همـى الخفىحـر
الظــائد لــدى هلبــت الجامعــت عُىــت الدزاطــت ئًجــابو ،وَييظٍ الىدُجييت ٢ييض حٗييؼي بلييى ٧ييىن ؤٞيغاص ُٖىييت الضعاؾييت مييً َلبييت
ظامٗ ييت خؿ ييِبت ب ييً ب ييىٖلي ممشل ييحن ف ييي َلب ييت جسه ييو عٍاي ييُاث وبٖ ييالم آل ييي ف ييي ٧لُ ييت الٗل ييىم َ ييم َلب ييت ؤؾ ييىٍاء ًخمح ييزون
باالؾخ٣غاع الىٟسيي والاظخما ي ،و٢ض ؾاٖض هٓام الخٗلُم في الجامٗت ٖلى حٗؼٍؼ الش٣يت فيي اليىٟـ ميً زيال ٫عوح اإلابياصؤة
ف ييي ال ييخٗلم  ،وم ييً ز ييال ٫اإلاك يياعَ٘ الٟغصً ييت للُال ييب وبقي يغا٦ه ف ييي الخٗل ييُم باؾ ييخسضام الاؾ ييتراجُجُاث الخضًش ييت ف ييي ال ييخٗلم
٧ييالخٗلم الخٗيياووي ،خُييض ًييغجبِ الخ٨ٟحيير ؤلاًجييابي بالٟٗالُييت الظاجُييت وج٣ييضًغ الييظاث ومؿييخىي الُمييىح و٧لهييا مييً ممحيزاث
الُاليب الىياجر ،خُييض ؤْهيغث الضعاؾييت ؤن (  )%63.75ميً ؤٞيغاص الُٗىييت ًمُليىن بلييى الخ٨ٟحير الاًجيابي ،فييي خيحن اؾييخسضم
( ) %36مييً ؤٞيغاص ُٖىييت الضعاؾييت الخ٨ٟحيير الؿييلبي الييظي ًخجلييى فييي مٓيياَغ ؤلاخبيياٍ والٟكييل والاؾدؿييالم للُييإؽٞ ،الٗ٣ييل
البكغي لِـ مجغص آلت لخىلُض ألا٩ٞاع ٞدؿب بل ًخإزغ ب ي ييمجمىٖت مً الغٚباث واإلاُيى ٫الىٟؿيُت والاظخماُٖيت واليضوا٘ٞ
الظاجُييت والٗىام ييل الساعظُ ييت ٦ ،مييا ؤن الٟك ييل ف ييي الامخدييان م ييشال ً ييىٛو ٖلييى الُال ييب خُاج ييه وَكييٗغٍ بالُ ييإؽ وؤلاخب يياٍ
ٞتيراوص طَىييه ؤ٩ٞيياع ؾييلبُت حُٗيي ٤ج٨ٟحييرٍ ُٞعجييؼ ٖييً الخ٨ٟحير الهيياثب ملجا هييت َييظا اإلاكيي٩ل وَييظا مييا ًمحييز ألااييسام طوي
الخ٨ٟحر الؿلبي .وَظٍ الىدُجت ج٣تيرب ميً الىخياثج ال يي جىنيلذ بلُيه صعاؾيت بغ٧ياث ( )2006ال يي ؤزبديذ ؤن َلبيت الجامٗيت
ؤْه ييغوا همُ ييا م ييً الخ٨ٟح يير ؤلاًج ييابي بيؿ ييبت  ٢ييضعَا ( ،)%40.5وصعاؾ ييت ؤب ييى ػٍى ييت ( )2013ال ييي جىن ييلذ بل ييى وظ ييىص صعظ ييت
مخىؾُت مً الخ٨ٟحر ؤلاًجابي لضي َلبت الجامٗت.
وؤؾٟغث هخاثج الخدلُل ؤلاخهاجي للفسكُت الثاهُت ال يي جيىو ٖليى أن هلبـت الجامعـت عُىـت الدزاطـت ٌظـخسدمون
أطــالُب ئًجابُــت إلاواجهــت اللــؼون ٖلييى اؾييخسضام ؤٞيغاص ُٖىييت الضعاؾييت ألؾييالُب بًجابُييت إلاىاظهييت يييٛىٍ الخُيياة،
واإلاخمشلت في ؤؾلىب خل اإلاك٩ل الظي ًخجلى فيي الخسُيُِ لخيل اإلاكي٩لت ،وويي٘ زُيت والٗميل هيا لخيل َيظا اإلاكي٩ل ٗيض
جدلُله ويبِ ألاولىٍياث ،وبيظ ٫مجهيىصاث مًياٖٟت لخجياوػ اإلاى٢ي ٠الًيا ، ِٚوالخ٨ٟحير فيي الخليى ٫البضًليت  ،والخ٨ٟحير
كي٩ل ؤًٞيل إلاىاظهيت اإلاكي٨الث خُيض خهيض ؤؾيلىب خيل اإلاكيي٩ل اليؿيبت ألا٦بير ليضي ؤٞيغاص ُٖىيت الضعاؾيت و ال يي بلٛييذ
ُ٢متهيا (  ، )%48.75فييي خيحن اخخييل ؤؾييلىب الاهٟٗيا ٫الترجِييب الشياوي بييىػن وؿييبي ٢يضعٍ ( )%37.5مييً خُيض اؾييخسضامه مييً
َ ييغ ٝالُلب ييت الج ييامُٗحن  ،خُ ييض ٌؿ ييخسضم الُلب ييت َ ييظا ألاؾ ييلىب م ييً ز ييال ٫الل ييىم ٖل ييى ال ييىٟـ والاوك ييٛا ٫باإلاك ييا٧ل
واإلاىا٢يي ٠الًيياُٚت ،والكييٗىع بييال٣ل ٤والخييىجغ والعجييؼ ولييىم آلازييغًٍ ،ؤمييا ؤؾييلىب الخجىييب ٣ٞييض اخخييل الترجِييب الشالييض
بي ييىػن وؿي ييبي ٢ي ييضعٍ ( )%13.75وٍٓهي ييغ مي ييً زي ييال ٫ججىي ييب اإلاى٢ي يي ٠الًي يياٗ ِٚي ييضم اإلابي يياالة والكي ييٗىع بالُي ييإؽ وال٣بي ييى٫
والاؾدؿييالم  ،الخى٣ييل بييحن الىاظهيياث الخجاعٍييت ،السلييىص للىييىم جىيياو ٫ألا٦ييالث اإلاًٟييلت و مكيياَضة الخلٟيياػ  ،وجخٟيي ٤هخيياثج
َييظٍ الضعاؾييت ميي٘ هخيياثج صعاؾييت الشٟ٣ييي ( ،)2012و صعاؾييت ألاؾييُل ( ،)2010و صعاؾييت الؼٍييىص ( )2003اإلاُب٣ييت ٖلييى َلبييت
ظامٗيت ُ٢يغ ال يي ؤْهيغث ؤن الُلبيت ٌؿيخسضمىن إلاىاظهيت الًيٛىٍ  Copingألاؾيالُب آلاجُيت وهيي :الخ٨ٟحير فيي اإلاكي٩لت،
بٖيياصة الخُ٣ييُم ؤلاًجييابي للمى٢يي ٠الًييا ، ِٚالخىٟييِـ الاهٟٗييالي وهييي ؤؾييالُب بًجابُييت للمىاظهييت ،وؤحهييم ال ًمُلييىن بلييى
الخجىيب وؤلاه٩ياع وججاَيل مكي٨الاهم والاؾيخٛغا ١فييي ؤخيالم الُٓ٣يت .وهيي هٟيـ الىدُجييت ال يي جىنيلذ بلحهيا صعاؾيت ببيغاَُم
لبييض( )2013مييً خُييض جىييىٕ ؤؾييالُب مىاظهييت الًييٛىٍ لييضي الُلبييت  ،وصعاؾييت لباجحرؾييىن و٧ييىبحن Patterson & Mc.
1987،Cubbinل.
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ومييً َييظا اإلاىُلييً ٤م٨ييً ال٣ييى ٫ؤن ٞئييت ٦بحييرة مييً الُلبييت الجييامُٗحن ٌؿييخسضمىن ؤؾييالُب بًجابُييت إلاىاظهييت اإلاىا٢يي٠
الًيياُٚت ال ييي حٗتريييهم فييي خُييااهم  ،فييي خييحن حؿييخسضم ٞئييت الُلبييت الييظًً ٌٗيياهىن مييً مكييا٧ل هٟؿييُت خيياصة ؤؾييالُب
ؾ ييلبُت للمىاظه ييت ٧الخجى ييب (ؤلاحج ييام اإلاٗغف ييي) وج٣ب ييل اإلاك يي٩ل والاؾدؿ ييالم ل ييه ،والخى ٟييِـ الاه ٟٗييالي بالب ٩يياء ،واله يغار
والاهٟٗاٖ ٫لى آلازغًٍ( الاهٟٗا. )٫
٦مييا ؤؾييٟغث هخيياثج الخدلُييل ؤلاخهيياجي للفسكــُت الثالثــت ال ييي جييىو علــى وجــود عالكــت ازجباهُ ـ دالــت ئخـــائُا بــحن
همى الخفىحر و هو أطالُب مواجهت اللـؼون ٖليى جد٣ي ٤الٟغييُت خُيض ؤْهيغث الىخياثج وظيىص ٖال٢يت اعجباَُيه صاليت
بخهاثُا بحن ؤؾلىب خل اإلاك٩ل للمىاظهت وهميِ الخ٨ٟحير ؤلاًجيابي ،وٖال٢يت اعجباَُيه صاليت بخهياثُا بيحن ؤؾيلىب ججىيب
اإلاىاظهت وهمِ الخ٨ٟحر الؿلبي .في خحن لم جغ ١الٗال٢ت بحن ؤؾلىب الاهٟٗا ٫وؤهماٍ الخ٨ٟحر(بًجابي -ؾلبي) بلى مؿخىي
الضاللت ؤلاخهاثُت ،و َظٍ الىدُجت ًم ً٨بعظاٖها بلى ؤن ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾيت ميً الُلبيت الجيامُٗحن اليظًً ليضيهم ج٨ٟحير
بًجييابي ًييغجبِ ٖيياصة بمييضي ٗٞييالُتهم الظاجُييت ومؿييخىي َمييىخهم وز٣ييتهم بإهٟؿييهمٞ ،هييم ًمُلييىن بلييى اؾييخسضام ؤؾييالُب
اًجابُييت إلاىاظهييت الًييٛىٍ جخمشييل ؤؾاؾييا فييي الخسُييُِ لخييل اإلاكيي٩ل ويييبِ ألاولىٍيياث ،وجٟؿييغ َييظٍ الىدُجييت فييي يييىء
هٓغٍت ؾلُجمان ( )Seligman ,1991الظي ًا٦ض ؤن ألاٞغاص طوي الخ٨ٟحر ؤلاًجابي ليضيهم ميً الهيٟاث الاًجابُيت ٧ال٣يضعة
ٖلييى الًييبِ  ،واإلاغوهييت فييي الخٗامييل ميي٘ الًييٛىٍ مييا ٌؿييمذ لهييم بخسُييي الٟكييل ،بدُييض حٗييض َييظٍ الهييٟاث خهييىا ٢ىٍييا
و٢اثُا يض الًٛىٍ الىٟؿُت ،و حؿاٖض ٖلى جدمل الهٗاب ومىاظهت اإلاك٨الث الخُاجُت .
 زاجمت :
جدم ييل الجامٗ ييت ٖل ييى ٖاج٣ه ييا الُ ييىم مهم ييت بٖ ييضاص الُال ييب للخُ يياة  ،و جىمُ ييت اسه ييِخه م ييً ظمُ يي٘ ظىاهبه ييا اإلاٗغ ُٞييت ،
الىظضاهُ ييت و الاظخماُٖ ييت ...وَ ييظا ال ًخد ٣يي ٤بال م ييً ز ييال ٫ج ٣ييىٍم و جدُ ييحن البي يرامج والي ييىٓم الخٗلُمُ ييت بم ييا ً ييخالءم م يي٘
بم٩اهُيياث الُالييب و٢ضعاجييه ومُىلييه واججاَاجييه ،وظٗلهييا ؤ٦ثيير بزيياعة للخ٨ٟحيير ٖييً َغٍيي ٤الى٣يياف ال٨ٟييغي ؤلاًجييابي اإلاشمييغ،
والخييىاع البىيياء ال٣يياثم ٖلييى الخدلُييل الىا٢ييض ،ميي٘ اهُئييت الٓييغو ٝاإلاىاؾييبت ال٦دؿيياب الُييالب مهيياعاث خييل اإلاكيي٨الث ال ييي
جىاظههم ،وبظل ٪حؿهم الجامٗت في ؾض خاظت املجخم٘ مً الٟ٨اءاث اإلاخسههت ال٣اصعة ٖلى مماعؾت الخ٨ٟحر ؤلاًجابي
الٟٗا ،٫وٖلى البدض والابخ٩اع ومىا٦بت الخدضًاث اإلاٗغُٞت اإلاتزاًضة للجهىى باملجخم٘ وجُىٍغٍ.
 ملترخاث الدزاطت :
مً زال ٫ما جىنلذ بلُه الضعاؾت الخالُت مً هخاثج ه٣ترح آلاحي :
 جىُْ ٠الخ٨ٟحر الاًجابي في اإلا٣غعاث الضعاؾُت في ٧اٞت ألاَىاع الخٗلُمُت.
 جضعٍب الُالب ٖلى مهاعاث الخ٨ٟحر الاًجابي مً زال ٫الضوعاث الخدؿِؿُت واإلالخُ٣اث الٗلمُت.
 جضعٍب الُالب ٖلى مهاعاث مجا هت اإلاك٨الث الُىمُت .
 جدؿِـ الُالب بٟٗالُت ٖلم الىٟـ ؤلاًجابي في خُاجىا الُىمُت.
 بعقاص الُالب وجىُٖتهم باألؾالُب الاًجابُت في الخٗامل م٘ يٛىٍ الخُاة.
 جغؾُش وحٗؼٍؼ الجىاهب ؤلاًجابُت في ال سهُت مً َغ ٝوؾاثل ؤلاٖالم بط ؤنبذ ؤلاٖالم مغ٦ؼ فيي آلاوهيت ألازحيرة ٖليى
الجىاهب الؿلبُت لل سهُت  ٥الٗى -٠ؤلاظغام-ؤلاصمان والاهدغاٞاث بمسخل ٠ؤهىاٖها.
 جىؾي ييُ٘ الضعاؾي يياث بل ي ييى ٞئي يياث ؤزي ييغي م ي ييً الكي ييباب زهىني ييا ال ي ييظًً ٌٗي يياهىن مي ييً ي ي ييٛىَاث اظخماُٖي ييت وهٟؿ ي ييُت و
مؿاٖضاهم ٖلى ججاوػَا باؾخسضام بغامج واؾتراجُجُاث ٢اثمت ٖلى الخ٨ٟحر ؤلاًجابي.
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