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 السدتخمص :

شسل  وقج Cov-19السمقحيغ و غيخ السمقحيغ بفايخوس ىجفت ىحه الجراسة الى قياس التفاؤل غيخ الػاقعي لجى عيشتي     
( 2447اذ بمغ عجد الصمبة السمقحيغ ) ( Cov-19) السمقحيغ و غيخ السمقحيغ بفايخوس مجتسع البحث الحالي شمبة الجامعة 

وقج استخجمت الباحثة مكياس لمتفاؤل غيخ الػاقعي )بشاء الباحثة( حيث ىجفت الجراسة  (,17469وعجد الصمبة غيخ السمقحيغ )
(  ووجػد تفاؤل 14.5068( وانحخاف معياري )94.7347الحالية الى وجػد تفاؤل غيخ واقعي لجى السمقحيغ بستػسط حدابي )

( كسا وججت فخوق دالة دالة 11.80844( وانحخاف معياري )92.7721غيخ واقعي لجى غيخ السمقحيغ بستػسط حدابي )
 الجراسة الى تىجفاحرائيا , كسا تػصمت الشتائج الى فخوق دالة احرائيا بيغ الحكػر واالناث والسمقحيغ وغيخ السمقحيغ . و 

سمػكيات الحساية الفخوق في وتعخف  COV_ 19سمػكيات الحساية الحاتية لجى السمقحيغ وغيخ السمقحيغ بفايخوس قياس تعخف 
سمػكيات  مكياسبشاء  تحقيق اىجاف البحث قامت الباحثةو لتية لجى شمبة الجامعة تبعا لستغيخ الجشذ ومتغيخ المقاح ، الحا

 الصمبة السمقحيغ وغيخ السمقحيغقج اشتسمت عيشة الجراسة عمى ( فقخة ، 34البالغ عجد فقخاتو بالريغة الشيائية )الحساية الحاتية و 
 انالى و قج تع اختيار العيشة بالصخيقة العذػائية ، تػصمت نتائج البحث ( 351) غيخ السمقحيغ( و 49)السمقحيغالبالغ عجدىع مغ  

والسمقحيغ وغيخ  الحكػر واالناث، و ال تػجج فخوق بيغ كل مغ السمقحيغ وغيخ السمقحيغ لجييع سمػكيات الحساية الحاتية مشخفزة
 استكساال لمبحث تع وضع عجة تػصيات و مقتخحات. . و السمقحيغ بدمػكيات الحساية الحاتية

 

 .السمقحيغ, غيخ السمقحيغ سمػكيات الحساية الحاتية, التفاؤل غيخ الػاقعي , الكمسات السفتاحية :
  
   مذكمة البحث : 
في تقخيخا حػل ميل األفخاد إلى التفاؤل غيخ الػاقعي ألحجاث الحياة،  واشار عمى أن الشاس يتػقعػن مغ    (Weinsten, 1980)وكذف  

د اآلخخيغ أن يكػنػا ضحايا السحغ وليذ أنفديع ، مثل ىحه األفكار ال تعشي مجخد نطخة متفائمة لمحياة، ولكغ خصأ في الحكع أي يتػقع الفخ 
يعصي قجرا مغ التفاؤل اكبخ مغ حجسو الصبيعي وبالسقابل تكػن نطختو إلى الجانب الدمبي مغ الحجث اقل دائسا الجانب االيجابي مغ الحجث و 

 .(James K. , 2005: 1)مسا ىي في حكيقة. وكمسا زادت السخاشخ, ارتفع مدتػى التفاؤل غيخ الػاقعي
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فاؤل غيخ الػاقعي يجعل الفخد يتحسل الجػانب االيجابية مغ و يتعخض الفخد لجسمة مغ السخاشخ واألمخاض السدتعرية والخصخة والن الت      
ج الحياة فقط، ويبعج عغ نفدو األحجاث الدمبية والديئة حتى ولػ مجخد التفكيخ بيا، فانو يجج صعػبة في مػاجية مذكبلت الحياة ولخبسا تػل

 (6: 2020ان ) خيخة وىشاء,لجيو نػع مغ الرجمة واإلحباط وعجم السقجرة عمى التكيف فيجعمو في حالة عجم اتد 
 (COVID-19) أن أولئظ الحيغ تحيصيع مخاشخ اكثخ ومعخضيغ لئلصابة بـ (Gassen et al., 2020) ولقج تػصمت دراسة     

سيطيخون تفاؤالا غيخ واقعي ويترخفػن بصخق غيخ متدقة لمتقميل مغ ضعفيع الذخري والترخف بصخيقة ال تتفق مع ارتفاع مخاشخ االصابة 
  .(Gassen et al., 2020:1) مخاض ومعجل الػفياتباأل

عغ تقجيخ األفخاد لؤلحجاث االيجابية بسعجل فػق الستػسط عمى حيغ كان تقجيخىع   (Weinstein 1980) وكذفت دراسة ويشذتايغ     
مثل الخبخة الحاتية والجافعية والقػالب لؤلحجاث الدمبية بسعجل أقل مغ الستػسط، كسا أضيخت الجراسة تأثخ التفاؤل غيخ الػاقعي بعػامل أخخى 

 (.27: 2011الشسصية والتحكع في السبلحطة )مذاشػ ,
حجثاا مختمفاا ييجد الرحة والحياة، أضيخ السذاركػن تفاؤالا غيخ  45أن مغ بيغ  Weinstein) 1982كحلظ وججت دراسة ويشذتايغ  )       

باحتسالية تعخض السخء لسذاكل صحية قج تقمل مغ الجافع التخاذ الخصػات البلزمة لتخفيف  مشيع. مسا يذيخ إلى أن الثقة السفخشة 34واقعي لـ 
 .(Gassen et al., 2020:3)السخاشخ

لمسخض، وقج أضيخت الشتائج أن  باالستجابةإلى البحث في عبلقة التفاؤل غيخ الػاقعي  ( Weinstein 1987) وىجفت دراسة ويشذتايغ      
اعتقاد الذخز بأنو غيخ معخض لؤلذى أو أنو أقل تعخضا مغ غيخه، كسا أوضحت الشتائج بأن التفاؤل غيخ الػاقعي غالبا ما يعػد إلى تعسيع 

ا مزى مغ حياتو األشخاص لتجاربيع التي حرمت ليع في الساضي، و اعتبارىا أساسا لسدتقبميع، فإذا لع تطيخ لجى الذخز مذكمة فيس
فديعسع ىحا يعتقج أنيا مثمسا لع تحل في الساضي فمغ تحرل في السدتقبل، كسا تػصل الباحث إلى أن التفاؤل غيخ الػاقعي يديج بديادة 

 ) نجج دراسة  ويشذتايغ .)18: 2020االعتقاد بالقجرة عمى مشع حجوث الخصخ، و يديج أيزا بشقز التجخبة الذخرية )خيخة وىشاء,
Weinstein  1992 )  التي كان اليجف مشيا فحز االعتقادات الستعمقة بالقابمية لئلصابة بالسخض، وقج كذفت الشتائج وجػد تفاؤل غيخ

واقعي مختفع لجى الصبلب، فقج عجوا فخصة إصابتيع بالسذكبلت الرحية أقل مغ فخصة أقخانيع، كسا بيشت أيزا أن التفاؤل غيخ الػاقعي 
.  (7-6: 2020س احتساالت خصخ اإلصابة باألمخاض ويكػن ذلظ بصخيقة غيخ مباشخة إذ يخفس القمق )بػلحبال,يزعف االىتسام بتخفي

عغ التفاؤل غيخ الػاقعي وشبقت عمى مقاشعة " مبلوي " في أفخيكيا والتي (   Mourisson , Ager & Willouk 1999اجخيت دراسة   )
يا، والكػليخا، والتيفػئيج، ، وقج كذفت الشتائج عغ اعتقاد السفحػصيغ بأن األمخاض الػبائية يقل تشتذخ فييا بعس األمخاض الػبائية: مثل السبلر 

 ,.Dolinski et al) (. دراسة دوليشدكي وآخخون 33: 2014احتسال حجوثيا ليع مقارنة باآلخخيغ مسا يؤكج ندعتيع لمتفاؤل غيخ الػاقعي )نبيمة,
ال، عمى وجو الخرػص، كانػا متفائميغ بذكل غيخ واقعي, عمى الخغع مغ وجػد مخاشخ أعمى في سياق الجائحة الحالية أن الخج (2020

مغ الشداء, بذكل أساسي ألن الخجال أكثخ عخضة لمسخاشخة برحتيع وتجاىل اإلجخاءات الػقائية  COVID-19 لئلصابة والػفيات مغ
 .Gassen et al., 2020:3) ـ COVID-19 (السختبصة ب

التفاؤل غيخ واقعي يعيق الجيػد مغ اجل التشسية الفعالة لمرحة، إذ مغ الرعب عميشا أن نقػم بدمػك صحي يتصمب الجيج  وقج ثبت أن     
 والربخ دون أن ندتصيع إدراك األخصار السختمفة بل قج يجفعشا عجم اإلدراك إلي مسارسة سمػكيات تكػن الدبب في اصابة الكثيخ مشا بأمخاض

يكػن ليا األثخ البالغ عمى الرحة الشفدية والجدسية المتيغ تعتبخان عشرخيغ ميسيغ ليحيا اإلندان بذكل سميع يدتعري عبلجيا. والتي 
 (.50: 2017)نديبة,

سذاكل السيسة التي باتت العالع يػاجيا, اذ تعتبخ الجائحة الحالية الدبب الخئيدي وتعج االمخاض السعجية واحجة مغ ال       
 بدخعة إلى تيجيج عالسي لمرحة العامة.  COVID-19تصػرت جائحة الع, و لمػفيات عمى مدتػى الع



عمى نطام الخعاية الرحية، خررت البمجان مػارد كبيخة  COVID-19وبيجف تقميل انتقال العجوى والعبء البلحق لـ       
الستخاتيجيات التأىب واالستجابة شبقت الحكػمات سمدمة مغ اإلجخاءات غيخ الجوائية في الغالب. وتذسل ىحه اإلجخاءات 

شطيف األسصح واألشياء( سمػكيات الحساية الحاتية الذخرية ) نطافة اليجيغ، وآداب التشفذ، وأقشعة الػجو(، والتجابيخ البيئية )ت
، والتباعج االجتساعي ) العدل الحاتي، والحجخ الرحي، وإغبلق السجارس، وإجخاءات مكان العسل واإلغبلق( واجخاءات 
الدفخ)نرائح الدفخ ، فحز الجخػل والخخوج ، قيػد الدفخ الجاخمية ، إغبلق الحجود( باإلضافة إلى التػاصل بذأن السخاشخ 

تعتسج فعالية وتأثيخ االستخاتيجيات السحكػرة أعبله بذكل كبيخ عمى امتثال السجتسع والتعاون ,  ركة السجتسع.االستخاتيجية ومذا
لقج أثبت تذجيع األشخاص وتحفيدىع عمى االمتثال لدمػكيات محجدة تتعمق بالشطافة والتباعج االجتساعي سابقاا فعاليتو في 

 (Vardavas et al. , 2020:1)التخفيف مغ تفذي األمخاض السعجية األخخى 
وقج اثخ بعس مغ ىحه الدمػكيات عمى الفخد مغ الشاحية الشفدية مثبل : ان التباعج االجتساعي الحي فخض عمى أكثخ مغ مميار 
شخز حػل العالع بدبب جائحة كػرونا ، ليذ أمخا سيبل، أو مػضػعا يدتيان بو، إذ أنو إجخاء استثشائي وغيخ مدبػق يقيج 

ذخرية، وىحا الػضع يتدبب في مذاكل عجيجة خاصة بيغ األفخاد الحيغ يفذمػن في التعاشي بذكل إيجابي مع ىحا الحخيات ال
الطخف لسا لو مغ تأثيخات مختمفة " نفدية، اجتساعية، صحية، اقترادية "، عمى الجسيع كبارا وصغارا وبجرجات متفاوتة، وذلظ 

خ بالزغط، وسيصخة السذاعخ الدمبية التي تؤدى إلى تأثيخات عجيجة عمى بدبب تغييخ الشسط السعيذي مسا يجعل البعس يذع
جسيع أبعاد وجػانب الذخرية السختمفة، فاالنغبلق القدخي بيغ ججران السشدل لفتخة شػيمة أمخ غيخ اعتيادي لعامة البذخ، مسا 

" ، أن البعج عغ األىل  Kings - Collegeيتدبب في أضخار خصيخة عمى الذخرية، ويؤكج مخكد الجراسات البخيصاني " 
واألصجقاء واألحباب ، وفقجان الحخية ، والخػف مغ اإلصابة بالفيخوس، كميا عػامل يسكغ أن تتدبب في تأثيخات سيئة عمى 

 ( .105 :2021خزخ,البذخ ) 

اولت مفيػم سمػك حساية وقج تعجدت الجراسات الشفدية التي تشاولت مفيػم حساية الحات، غيخ أن معطع الجراسات التي تش       
قرخت اىتساميا فقط عمى حساية الحات الجدجي مغ االعتجاءات الجشدية والتحخش الجشدي،  -في حجود عمع الباحثيغ  -الحات

(، كسا ركد البعس مشيا عمى  2005وما يتختب عمى ذلظ مغ آثار نفدية سمبية، ومغ أمثمة تمظ الجراسات دراسة عبج الخحيع ) 
(، وعبج العاشي  2013(، وياسيغ وكخدي )  Marphy,  2007(، ومارفي )  2008غ فكخياا كجراسة عسخان ) عيشات السعاقي

( التي ىجفت التعخف إلى فاعمية بخنامج إرشادي تجريبي في تشسية بعس ميارات حساية الحات لجى  2010وعبج التػاب ) 
 ( .388: 2017و الفخا,  األشفال ذوي اإلعاقة العقمية البديصة )ابػ ىجروس

 اىسية البحث :

 

ا مغ الرحة إلى ترػرات السػاقف  ان ضاىخة التفاؤل غيخ الػاقعي مشتذخة عمى نصاق واسع ويتع تصبيقيا في العجيج مغ السػاقف،      بجءا
أضيخت األبحاث أن مثل ىحا التفاؤل  د.الخصخة السختمفة . يبجو أن التفاؤل غيخ الػاقعي مدتسخ لمغاية بدبب مداىستو الشفدية اإليجابية لمفخ 



 يسكغ أن يعدز السخونة ويحفد االستجابات التكيفية لمذجائج, وىكحا، وجج أن األفخاد الستفائميغ بذكل غيخ واقعي يسيمػن إلى التعامل مع
 (.Eshei et al. , 2021: 3الطخوف السجيجة بذكل أفزل بذأن نجاحيع في السدتقبل )

يجفع بالفخد  ( بأن التفاؤل غيخ الػاقعي يعتبـخ كسيكــانيدم دفاعي إنكاري لخفس القمق Krish et al,  1996وبـيغ بعس الباحثيغ مشيع )      
اإلندان فمو التأثيخ عمي تغييخ حياة  ، وكشدعة لؤلنانية تجفع األفخاد لمتقميل مغ احتساالت وقػعيع في الخصخإلي مقاومة الكآبة والفذل واليأس

 (.103: 2012، بيشسا يعتقجون في وقػع الخصخ واألحجاث الديئة لآلخخيغ دونيع )بػشبال , إلى األفزل
ا مغ          وعمى الخغع مغ أن التفاؤل غيخ الػاقعي يتزسغ ميػالا مشيجية لتكػيغ معتقجات متحيدة وغالباا ما تكػن خاشئة، لكغ يػفخ عجدا

يؤدي انخفاض القمق الحي يشذأ نتيجة التفاؤل غيخ الػاقعي إلى تحديغ الرحة العقمية والجدجية لبعس األفخاد  الفػائج الشفدية والرحية. وقج
عمى الخغع مغ بعس الفػائج الشفدية السفتخضة التي تست مشاقذتيا أعبله ،  ، و يديج مغ الخفالية لجى االفخاد .COVID-19خبلل جائحة 

  (Gassen et al. , 2021: 11) خصيخاا بدبب التقييع غيخ الدميع لمسػاقف الخصخة.يسكغ أن يكػن التفاؤل غيخ الػاقعي 

أقل خصػرة.  لتفاؤل غيخ الػاقعي يجادل بأنو يسثل إنكاراا جدئياا لسػقف خصيخ، حيث يتع ترشيف الخصخ الحي ييجد حياة الفخد بأنووا        
( عمى أنو يداىع بذكل إيجابي Horowitz  ،1986؛  Lazarus  ،1983؛  Kirscht et al.  ،1966والحي اعتبخه العجيج مغ الباحثيغ )

ا بيغ السخضى الحيغ يعانػن مغ أمخاض جدجية مدمشة والحيغ يتخددون أحياناا في مخا  ا ججا عاة في التكيف الشفدي. يعتبخ اإلنكار الجدئي شائعا
( بأن ىحا اإلنكار الجدئي قج يشجح في تقميل القمق والتػتخ Breznitz  ,1983الستصمبات الرحية عمى الخغع مغ إدراكيع لحالتيع . جادل )

واألعخاض الشفدية األخخى، ويمعب دوراا في زيادة الخضا عغ الحياة والتكيف مع معطع األشخاص الحيغ يخذػن اإلصابة بسخض 
 (. Eshei et al. , 2021:8خصيخ)

التفاؤل غيخ الػاقعي شكل مغ أشكال التعديد الحاتي ويتذكل في  ان( Sissons Joshi and Carter  ،2013)وقجمت الجراسة       
ودراساتيع األكاديسية وربسا مدتقبميع السيشي، فسغ السحتسل أن يحاول الصبلب تقميل مدتػى قمقيع مغ  ة االفخادمػاجية حالة خصيخة تيجد صح

يؤدي بو إلى فذل االفخاد في االنخخاط في الدمػكيات اإليجابية التي  خبلل تبشي مػقف التفاؤل غيخ الػاقعي بأن ىحا الػباء ليذ كحلظ. مسا
 (. Eshei et al. , 2021:2مغ شأنيا تعديد صحتيع ورفاىيع . )

( أن شبلب الجامعات الحيغ لجييع تػقعات أكثخ تفاؤالا ألدائيع األكاديسي يدتثسخون السديج مغ 2021وأضيخت دراسة )ليشر وآخخون ،        
 الجيج الجيج في الجراسة ويكػنػن أكثخ رضا عغ اتخاذىع لمقخار. وباخترار قج يدفخ التفاؤل غيخ الػاقعي عغ فػائج في شكل تعديد السخونة

 ( Gassen et al. , 2021: 2)فيد الدمػكيات التكيفية وتح

( دراسة لمعبلقة بيغ التفاؤل والتفاؤل غيخ الػاقعي فقط. أضيخت الشتائج أن كبل مغ التفاؤل 1997) Davidson  &Prkachinوأجخى      
التفاؤل غيخ الػاقعي أعمى مدتػى مغ التسخيغ.  والتفاؤل غيخ الػاقعي، وأضيخ أولئظ الحيغ كانػا متفائميغ بجرجة عالية ولكشيع مشخفزػن في

كانت الشتيجة اإلجسالية ألولئظ الحيغ يتستعػن بجرجة عالية مغ التفاؤل غيخ الػاقعي أنيع أبمغػا عغ انخفاض تعخضيع لسذاكل صحية في 
 ( James K. , 2005)ك أو أنذصة صحية السدتقبل. وان التفاؤل غيخ الػاقعي ىػ أن ىؤالء األفخاد قج يشفػن أو ال يذاركػن بشذاط في سمػ 

إلى التحقق مغ الفكخة القائمة بأن األفخاد ذوي التفاؤل غيخ الػاقعي يتفاءلػن نتيجة تػجييع إلى  Weinstein 1983وىجفت دراسة      
ؤل غيخ الػاقعي بذكل ممحػظ العػامل التي تداعجىع عمى تحقيق مصالبيع السخغػبة في السدتقبل، كحلظ ىجفت الجراسة مغ تخفيس درجة التفا



  (، ومع ذلظ فإن ىحا اإلجخاء لع يشف ضاىخة البلواقعية في التفاؤلWeinstein بالشدبة لؤلحجاث ذاتيا التي تع تحجيجىا في الجراسة األولى ل
 (28, 2011 مذاشػ

ـع ربصو بسػضػع الػقاية والرحة. والػقاية ليدت اذ اىتع الباحثػن في الذخرية بسفيػم التفاؤل غيخ الػاقعي في الدشػات األخيخة و ت       
ي، مجاال محجدا، وإنسا ىي سمػكيات متخابصة ومتكاممة مغ أجل ضسان الرحة، وباعتبار أن الفخد دائع التفاعل فـي محيصـو السـادي واالجتساع

ة مغ األخصار عسمية تتصمب اإلحاشة بشػعية ترادفو أخصارا كثيخة تؤثخ عمى صحتو الشفدية والفديػلػجية والجدجية، و مغ ثع فإن الػقاي
 (2012ما ىي إال خصخ مغ األخصار ىجدت صحة اإلندان وحياتو في اآلونة االخيخة  )بػشبال ,   19كػفيج ـــــ الخصـخ وكيفيـة تفاديـو و 

-COVID(. ومباشخة بعج تفذي Lee et al.  ،2019ويعج سمػك الحساية الحاتية وسيمة فخدية أساسية لسقاومة العجوى )     
، شجع خبخاء الرحة العامة عمى اعتساد تعديد االلتدام بدمػكيات الحساية الحاتية. كان مغ السصمػب أن تؤدي الشطافة 19

. ومع ذلظ ، تذيخ األبحاث إلى أن سمػكيات COVID-19الذخرية الستدايجة والتباعج االجتساعي إلى الحج مغ انتذار 
 (Litwin&Levinsky, 2021: 2)ال يتع تبشييا بذكل متداٍو بيغ السجسػعات السختمفة أو في البيئات مختمفة الحساية الحاتية 

شاع استخجام بعس التجخبلت غيخ الريجالنية مثل التيػية الجاخمية وارتجاء األقشعة الجخاحية وغدل اليجيغ في حياتشا وقج     
٪ , ويسكغ تقميل خصخ 50اع الجخاحي يقمل مغ خصخ اإلصابة بحػالي . تع اعتبار القشCOVID-19اليػمية خبلل جائحة 

٪ إذا ارتجى جسيع األشخاص أقشعة في الجاخل. ُشمب مغ الشاس ارتجاء األقشعة بذكل 80اإلصابة بالعجوى عشج االقتخاب مغ 
 (zhang et al. , 2021: 7)إلدامي عشج دخػل جسيع أنػاع البيئات الجاخمية العامة في الريغ 

لفحز اثار سمػكيات نسط الحياة الرحية السشتطسة والحالة الرحية  (Nudelman et al. , 2021) وقج اجخيت دراسة     
لمتبايغ . وكان اليجف مغ الجراسة ىػ فحز  COVID _ 19الحاتية التقييع عمى االختبلف في االلتدام بدمػكيات الػقاية ل 
. كسا ىػ متػقع، وجج أن االنخخاط في سمػكيات COVID-19في االلتدام بالدمػكيات الػقائية التي تيجف إلى الحج مغ انتقال 

نسط الحياة الرحية واتباع اسمػب حياة صحي قبل تفذي الػباء مختبط بااللتدام بالدمػكيات الػقائية مغ فيخوس كػرونا 
(Nudelman et al. , 2021: 784) 
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 التعخيف الشظخي لمتفاؤل غيخ الهاقعي :

  ( 1980شذتاين )يوweinstein :  اعتقاد الفخد بإمكانية حجوث األشياء االيجابية لو أكثخ مسا ىي في الػاقع، واعتقاده بعجم إمكانية حجوث
 (Weinstein,1980: 806األشياء الدمبية اقل مسا ىي في الػاقع. )

 التعخيف الشظخي لدمهكيات الحساية الحاتية :



  ويشذتاين Weinstein (1989)عيشة, وذلظ عغ شخيق معخفة الجرجة التي يجرك بيا الفخد : مسارسة الفخد سمػكيات صحية م
 (Weinstein,1989 :39وجػد تيجيج صحي ما, ويجرك اي مسارسة صحية معيشة ستكػن فعالة في التخفيف مغ ذلظ التيجيج )

 االطار الشظخي :

 الشظخية السفدخة لمتفاؤل غيخ الهاقعي : 
 Weinstein’s Theory of Unrealistic Optimism (1980)نظخية ونذتاين لمتفاؤل غيخ الهاقعي

تعج الشطخية مغ الشطخيات التي فدخت التفاؤل غيخ الػاقعي بذكل مباشخ وتست االشارة الييا في العجيج مغ ادبيات عمع الشفذ 
 ,.Chen et al)       , (Baumeister et al., 2001, p. 355),  (Nickerson, 1998,. 197),  (Abramson et., 1989, . 366)مثل:

2019,. 6)  ,(Raghubir et al., 2021,. 364)  ,(Jelinek., 2022,. 2) ,(Prada et al., 2022,. 10) . 
(   ناقر فييا التفاؤل غيخ الػاقعي التي تذيخ الى ان االفخاد يسيمػن الى التقميل مغ احتسالية 1980لقج وضع ويشذتايغ  نطخيتو في عام )

ي السدتقبل ويبالغػن في تقجيخ احتسالية وقػع األحجاث السستعة او االيجابية في السدتقبل. وان العجيج مغ العػامل او وقػع أحجاث غيخ سارة ف
 . (Moore & Ohtsuka, 1997.. 6)خرائز ىحه األحجاث تخفف مغ ىحا السيل 

يغ لمخصخ. ويتػقعػن أن يكػن اآلخخون ضحايا السحغ اشارت الشطخية الى ان االفخاد بذكل عام، يسيمػن إلى االعتقاد بأنيع غيخ معخض       
وليذ أنفديع. وان مثل ىحه األفكار ال تعشي مجخد نطخة متفائمة لمحياة، ولكغ خصأ في الحكع والحي يسكغ وصفو بأنو تفاؤل غيخ 

 . (Weinstein, 1980,. 806)واقعي
دتقبمية الذخرية ستكػن أكثخ مبلءمة مغ تمظ التي يقتخحيا معيار ويعج الشاس متفائميغ بذكل غيخ واقعي إذا تػقعػا أن الشتيجة الس  

ا عشجما يتػقع الشاس ببل داع أن نتائجيع الذخرية ستكػن أكثخ مبلءمة مغ نتائج  مػضػعي ذي صمة. ويحجث التفاؤل غيخ الػاقعي أيزا
ل السيػل، وىي سسة شخرية تسثل تػقعات إيجابية بذكل عام ومغ الشاحية السفاليسية عغ التفاؤ  أقخانيع, ويختمف السفيػم مغ الشاحية التجخيبية

 (Shepperd et al., 2015,. 2) حػل السدتقبل 
واكجت الشطخية عمى ان لجى االفخاد ميل إلى التفاؤل بذكل غيخ واقعي بذأن أحجاث الحياة السدتقبمية. أي ان االفخاد بذكل عام، يرشفػن 

لؤلحجاث الدمبية مقارنة باألفخاد االخخيغ. وانو عادة ما يكػن مغ حجاث اإليجابية وأقل مغ الستػسط لؤلفخصيع بأن تكػن أعمى مغ الستػسط 
اذ قج يكػن الفخد محقاا تساماا في التأكيج عمى أن فخصو في تجخبة   .السدتحيل إثبات أن تػقعات الفخد الستفائمة بذأن السدتقبل غيخ واقعية

عمى أساس السجسػعة، مغ الديل ندبياا مبلحطة التفاؤل غيخ الػاقعي. فإذا ادعى جسيع الشاس بأن فخصيع في  .حجث سمبي أقل مغ الستػسط
 ,Weinstein)، فأنيع مغ الػاضح يختكبػن خصأ مشيجياا، مسا يجل عمى ان لجييع تفاؤل غيخ واقعيتجخبة حجث سمبي أقل مغ الستػسط

1980,. 806) . 
 -التفاؤل غيخ الػاقعي يختمفان في السعيار الحي تتع مقارنة التشبؤات الذخرية بو: ويسيد الباحثػن بيغ نػعيغ مغ

: والحي يذيخ إلى اعتقاد غيخ مبخر بأن الشتيجة الذخرية ستكػن أكثخ مبلءمة مغ الشتائج التي لشهع األول ىه التفاؤل السطمق غيخ الهاقعيا
 يذيخ إلييا معيار مػضػعي كسي.

: والحي يذيخ إلى التقجيخ الخاشئ بأن الشتائج الذخرية لمفخد ستكػن أكثخ مبلءمة مغ نتائج ؤل السقارن غيخ الهاقعيالشهع الثاني ىه التفا
 .األقخان

  -ويدتعسل الباحثػن شخيقتيغ عامتيغ لتػثيق التفاؤل السقارن غيخ الػاقعي:
 .: ىػ عشجما يحكع الفخد خصأا أن مخاشخه أقل مغ مخاشخ اآلخخيغاألولى



ا معيشاا، متفائميغ بذكل غيخ واقعي ية:الثان  .تحجيج ما إذا كانت مجسػعة مغ الشاس، وليذ فخدا
يسا وعمى الخغع مغ اختبلف التفاؤل السصمق غيخ الػاقعي والتفاؤل السقارن غيخ الػاقعي مغ الشاحية التذغيمية والسفاليسية، ومغ السحتسل أن

 Shepperd et)تذيخ الجالئل إلى أنيا قج تختمف في أسبابيا وانتذارىا وتأثيخاتيا السحتسمةمختبصان إيجابياا في بعس الحاالت. ومع ذلظ، 
al., 2015,. 2)  

ان االفخاد يعتقجون بأن احتسالية تعخضيم لألحجاث الدمبية أقل مقارنة باألفخاد اآلخخين، وان تتسحػر الشطخية حػل افتخاض رئيذ ىػ "
". واىتع بسجى التحيدات الستفائمة والطخوف التي تحجث في ضميا ىحه التحيدات يم أكثخ من االفخاد اآلخخيناحتسالية حجوث األحجاث اإليجابية ل

واشارت الشطخية الى ىشاك اعتبارات   .التي تؤدي باألفخاد الى ان يسيمػن الى ان يكػنػا متفائميغ بذكل غيخ واقعي بذأن االحجاث السدتقبمية
ار التحيد الستفائل الحي تثيخه األحجاث السختمفة التي تتجدج بعػامل او خرائز لؤلحجاث التي تؤثخ في معخفية وتحفيدية تؤثخ عمى مقج

وبخوز الرػرة الشسصية. وىحا  والخبخة الذخرية، والقجرة عمى التحكع السترػرة، التفاؤل غيخ الػاقعي وىي درجة الخغبة، واالحتسالية السترػرة،
كل غيخ واقعي تكػن بدبب انيع يخكدون عمى العػامل التي تحدغ فخصيع في تحقيق الشتائج السخجػة ويفذمػن يعشي ان فكخة تفاؤل االفخاد بذ

 .(Weinstein, 1980,. 807) . ص في إدراك أنو قج يكػن لجى اآلخخيغ العػامل ذاتيا التي تكػن لسرمحتيع
 العهامل او خرائص االحجاث التي تؤثخ في التفاؤل غيخ الهاقعي :

الشطخية العػامل او خرائز االحجاث التي تؤثخ في التفاؤل غيخ الػاقعي حػل االحجاث السدتقبمية لجى االفخاد مغ خبلل عجة حجدت 
 -افتخاضات تحقق مشيا االنسػذج  مغ صحتيا تجخيبياا:

كمسا كان سشي. لحلظ افتخض االنسػذج ": ان التحيدات الستفائمة حػل أحجاث الحياة السدتقبمية عسػماا دليل عمى الجفاعية أو التدرجة الخغبة -1
الحجث الدمبي غيخ مخغهب فيو بالشدبة لمفخد، كمسا زادت قهة السيل إلى االعتقاد بأن فخص السخء أقل من الستهسط؛ وكمسا كان الحجث 

 "االيجابي مخغهًبا فيو، كمسا زادت قهة السيل الى االعتقاد بأن فخص السخء أكبخ من الستهسط
: ىػ أحج العػامل التي تؤثخ عمى معتقجات الشاس حػل فخصيع في تجخبة حجث ما, اذ قج يكػن الشاس متفائميغ بذكل السترهرةاالحتسالية  -2

مية غيخ واقعي ألنيع يفتقخون إلى معمػمات معيشة مصمػبة إلجخاء تقييسات دقيقة لمسخاشخ أو استخجام إجخاءات لمحكع عمى االحتساالت السدتقب
"كمسا زادت االحتسالية السترهرة لحجث ما، زاد ميل الشاس لالعتقاد بأن  وث أخصاء مشيجية. لحلظ افتخض االنسػذجالتي تؤدي إلى حج

 فخصيم أكبخ من الستهسط.
ىي عامل آخخ يؤثخ عمى معتقجات الشاس حػل فخصيع في تجخبة حجث ما, اذ يجب أن تديل التجخبة الذخرية تحكخ  التجخبة الذخرية: -3

التجخبة الذخرية الدابقة مع حجث ما ة لمحجث وتخيل السػاقف التي يسكغ أن يحجث فييا الحجث. لحلظ افتخض االنسػذج "األحجاث الدابق
 تديج من احتسالية أن يعتقج الشاس أن فخصيم الخاصة أكبخ من الستهسط".

ج تجفع الشاس إلى ارتكاب أخصاء مشيجية عشج بأنيسا خاصيتيغ لمحجث ق 4و  3يعمق االنسػذج عمى الفخضيتان  القجرة عمى التحكم السترهرة -4
كمسا زادت إمكانية التحكم في حجث مقارنة فخصيع مع فخص اآلخخيغ، ولكشيسا ال يفدخان ضاىخة التفاؤل غيخ الػاقعي، فقج افتخض االنسػذج 

جث إيجابي، زاد ميل الشاس لالعتقاد بأن ؛ كمسا زادت إمكانية التحكم في حسمبي، زاد ميل الشاس إلى االعتقاد بأن فخصيم أقل من الستهسط
 فخصيم أكبخ من الستهسط.

عشجما تهجج قج يكػن لجى الشاس ترػر نسصي عغ نػع الذخز الحي تحجث لو االحجاث الدمبية. لحلظ افتخض االنسػذج " الرهرة الشسطية: -5
إلى االعتقاد بأن فخصيم الخاصة أقل من صهرة نسطية لشهع معين من األشخاص من السحتسل أن يحجث ليم حجث سمبي، يسيل الشاس 

 .Weinstein, 1980) )ال يسكغ إجخاء افتخاض واضح حػل تأثيخات بخوز الرػرة الشسصية عمى تػقعات األحجاث اإليجابية(. الستهسط"
807-808). 



التجخبة الذخرية، عمى سبيل السثال، قج تقمل واشار االنسػذج الى انو غالباا ما تتزسغ االفتخاضات  كبلا مغ االعتبارات التحفيدية والسعخفية. ف
مغ التفاؤل بذأن األحجاث الدمبية عغ شخيق جعل صػر األحجاث متاحة أكثخ أو عغ شخيق تقػيس اإلنكار الجفاعي. وبالتالي، ال يتع تقجيع 

ثيل السعمػمات او الرػر الشسصية في ىحه الفخضيات كاختبار لػجيات الشطخ التحفيدية مقابل وجيات الشطخ السعخفية أو كجراسة ألىسية تس
 . (Weinstein, 1980,. 818) تػليج التفاؤل غيخ الػاقعي

لساذا ؟ يبجو أن الشاس غالباا ما يفكخون  واكجت الشطخية عمى ان الشاس ليدػا متفائميغ بذكل غيخ واقعي في جسيع األوقات أو لجسيع األحجاث,
ببداشة، يعتقج الشاس أن مغ السحتسل  .الرمة، ولكشيع يتجاىمػن ضخوف وسمػكيات اآلخخيغ في ضخوفيع الخاصة ويخاشخون بالدمػكيات ذات

حجوث نتيجة سمبية مذتخكة ليع، وبالتالي مغ السخجح أن تحجث ليع أكثخ مغ اآلخخيغ. وإنيع يتغاضػن عغ حكيقة أن الشتيجة مغ السحتسل 
ا أن تحجث ألشخاص آخخيغ السحتسل أن يطيخ الشاس تفاؤالا غيخ واقعي تجاه األحجاث التي يخون أنيا  وباإلضافة إلى ذلظ، مغ غيخ .أيزا

خارجة عغ سيصختيع. ويتيح إدراك التحكع في الشتيجة لمشاس أن يبشيػا تشبؤاتيع عمى خصصيع ونػاياىع )عمى سبيل السثال، نػايا مسارسة 
جما يجرك الشاس أنو ليذ لجييع سيصخة عمى نتيجة ما، ىشاك القميل مسا الخياضة، والشطام الغحائي، واإلقبلع عغ التجخيغ، وما إلى ذلظ(. وعش

عمى يسكشيع اإلشارة إليو وىػ ما يبخر التفاؤل غيخ الػاقعي. وفي الػاقع، أي شيء يعسل عمى تقييج التشبؤات يقمل مغ التفاؤل غيخ الػاقعي. 
ن تقجيخاتيع قج تتعخض لمتحجي، ال سيسا في السدتقبل القخيب، وعشجما سبيل السثال ، يطيخ الشاس تفاؤالا غيخ واقعي أقل عشجما يعتقجون أ

ة يتمقػن معمػمات عغ السعجل األساسي لحجث ما، وعشجما يكػن لجييع خبخة سابقة في حجث ما. وأخيخاا، األشخاص الحيغ عانػا سابقاا مغ نتيج
فاؤل غيخ الػاقعي يسكغ أن يختمف باختبلف العػامل الطخفية، إال أنو غيخ مػاتية ىع أقل تفاؤالا بذأن تجشب التكخار. وعمى الخغع مغ أن الت

ا لمتجخبلت السرسسة لتقميمو ا مقاوما  (Shepperd et al., 2015, p. 3)يبجو أيزا
 اسباب التفاؤل غيخ الهاقعي

 -إلى ثبلث فئات عامة: ان لمتفاؤل غيخ الػاقعي أسباب عجيجة، مسا يجعمو ضاىخة قػية وواسعة االنتذار. وتشقدع ىحه األسباب 
: أن الشاس لجييع الجافع لبلعتقاد، أو لجعل اآلخخيغ يعتقجون، أنو مغ غيخ السحتسل أن يػاجيػا نتائج غيخ مػاتية. عمى سبيل الفئة األولى

فزبلا عغ يعتقج الشاس السثال، قج تحفد الخغبة في الذعػر بالخضا الشاس عمى أن يكػنػا متفائميغ بذكل غيخ واقعي في تػقعاتيع الذخرية.  
بؤات أنو يجب أن يكػنػا متفائميغ بذكل غيخ واقعي، أي أنو مغ األفزل أن تكػن متفائبلا بذكل غيخ واقعي بجالا مغ الجقة أو التذاؤم في التش

 . الذخرية
ز العادي. أي يعخف الشاس : أن الشاس يستمكػن معمػمات مختمفة )وغالباا أكثخ( عغ أنفديع أكثخ مغ معمػمات عغ الذخالفئة الثانية

تاريخيع الذخري وخصصيع ونػاياىع، ويدتعسمػن ىحه السعمػمات عشج حداب فخصيع في تجخبة نتيجة ما. ويفتقخون إلى ىحه السعمػمات عغ 
ا وأن التفاؤل غيخ اآلخخيغ. واألىع مغ ذلظ، عشجما يعخف االفخاد معمػمات ذات صمة عغ اآلخخيغ، يبجو أنيع يجركػن أنيع ليدػا مختمفيغ تساما 

 الػاقعي يشخفس. 
يسكغ أن يكػن التفاؤل غيخ الػاقعي نتيجة شبيعية لمصخيقة التي يعالج بيا الشاس السعمػمات. وىشاك عسميتان تدتحق الحكخ.  الفئة الثالثة:

صابقيع مع الرػرة الشسصية العسمية األولى ىػ االستجالل التسثيمي حيث يحكع الشاس عمى احتسالية خػضيع لحجث ما بشاءا عمى مجى ت
لؤلشخاص الحيغ يختبخون الحجث. العسمية الثانية ىي ميل الشاس إلى تحػيل حكع مقارن إلى حكع شخري. عشجما ُيصمب مغ الشاس مقارنة 

حكع  مخاشخىع بسخاشخ الذخز العادي، في بعس األحيان يشطخ الشاس فقط إلى مخاشخىع الذخرية، ويحػلػن حكع السخاشخ السقارن إلى
عمى السخاشخ الذخرية مع عجم وجػد مجسػعة مخجعية واضحة. يدتشتجػن أنو إذا كانت مخاشخىع مشخفزة، فيجب أن تكػن أقل مغ 

 (Shepperd et al., 2015,. 3-4)اآلخخيغ
 نسهذج السفدخة لدمهكيات الحساية الحاتية



 THE PRECAUTION ADOPTION PROCESS MODELنسهذج عسمية اتخاذ االحتياطات 

ويذار الشسػوذج اخترارا بـ  Neil D. Weinstein ((1988وضع نسػذج عسمية اتخاذ االحتياشات مغ قبل نيل ويشذتايغ 
PAPM تقػم عمى افتخاض أن الدمػك االحتخازي ،precautionary behavior  ا بالخغبة في )سمػك الحساية( يكػن مجفػعا

 ا ما تكػن صحية(. تقميل السخاشخ السختبصة بسثيخات معيشة )غالبا 

 _Hsin)اذ فدخ ىحا الشسػذج سمػكيات الحساية الحاتية بذكل مباشخ وتست االشارة الييا في العجيج مغ ادبيات عمع الشفذ مثل: 
you chuo, 2014, p: 74) ( 

 بيغ سبع مخاحل: PAPMويسيد انسػذج 

 كػن الفخد غيخ مجرك لمسذكمة أو ألىسية االحتخاز او االحتياط (1)
 الفخد مجركا، لكشو لع يفكخ بججية في اتخاذ إجخاء وقائييربح  (2)
 يأخح الفخد االحتياشات ويعسل عمى وزن اإليجابيات والدمبيات (3)
 يقخر الفخد عجم الترخف (4)
 يقخر الفخد الترخف، لكشو لع يترخف بعج (5)
 يقػم الفخد بالترخف (6)
 (.Chapin, 2014, p. 722بقػم الفخد بالريانة )  (7)

، الحيغ Irving Janis & Leon Mann  ((1977تعتسج عمى اعسال  PAPM التي استج عمييا انسػذجان السفاليع االساسية 
حاوال شخح استجابات االفخاد لمتيجيجات، مغ خبلل اقتخاح مخاحل مشفرمة تحجدىا معتقجات الشاس حػل قجرتيع عمى التعامل مع 

السخاحل، تحجد العسميات الشفدية داخل األفخاد. يتع  مجسػعة مغ PAPMالتيجيجات. بشاءا عمى ىحه اإلعسال، وصف انسػذج 
الدابقة لمدمػك بكػنيا حاالت عقمية، وليذ بكػنيا عػامل خارجية لمفخد، مثل التفكيخ بالدمػكيات  PAPMتعخيف جسيع مخاحل 

ا بكػنيا معاييخ تشصبق فقط عمى العامميغ في PAPMالحالية أو الساضية. كحلظ لع يتع تعخيف مخاحل  السجال الرحي  أيزا
)رغع تخكيد الكثيخ مغ الجراسات عمى فحز عيشات مغ العامميغ الرحييغ، او االفخاد الحيغ يعانػن مغ مذكبلت صحية(. 

 (.Weinstein et al., 2008, p. 126) إلى الدمػكيات البارزة لؤلشخاص العادييغ  PAPMتذيخ مخاحل 

حمية العتساد االحتياشات بذيء مغ التفريل، مع ابجاء اىتسام خاص ( الجػانب السخ 1988) Weinsteinفي البجاية، ناقر 
إلى اقتخاح إنسػذج عسمية تبشي االحتياشات.  Weinsteinلمجور الحي تمعبو ترػرات الزعف الذخري. ىحه السشاقذة قادت 

"السذاركة واتخاذ قخار جػىخ ىحا الشسػذج ىػ سمدمة مغ خسذ مخاحل: "عجم ادراك السذكمة" ، "اإلدراك وعجم السذاركة" ، 
بذأن ما يجب فعمو"، "التخصيط لمدمػك" و "الدمػك". ثع تع استشتاج ان مخحمة اتخاذ القخار التعشي الحاجة إلى اتخاذ إجخاء 
معيغ او سمػك، وىحه الشتيجة تسثل مخحمة إضافية. وقج تع ايزا إضافة السخحمة الدابعة "الريانة"، لئلشارة إلى التكخارات التي 

 (.Weinstein & Sandman, 1992, p. 170) تكػن مصمػبة بعج تشفيح اإلجخاءات الػقائية أوالا  قج



 

 ويرف السخصط ادناه السخاحل الدبعة السحكػرة في االنسػذج:

 

 

 

. Stages of the Precaution Adoption Process Model( مخاحل نسهذج عسمية التبشي لألحتيمط   1شكل ) 
 (.Weinstein et al., 2008, p. 127السرجر، ) 

شخح كيفية إتخاذ القخارات مغ قبل االفخاد لمكيام بدمػكيات الحساية، وكيف يتخجع االفخاد ىحه القخارات  PAPMيحاول إنسػذج 
 إلى أفعال، وعمى الشحػ التالي:

  مجروسة مغ غيخ يتصمب اعتساد سمػك حساية ججيج، أو التػقف عغ سمػك محفػف بالسخاشخ، اتخاذ خصػات
 السخجح أن تحجث خارج اإلدراك الػاعي.

  يصبق إنسػذجPAPM  عمى ىحه األنػاع مغ اإلجخاءات، وليذ عمى التصػر التجريجي لؤلنساط السعتادة لمدمػك، مثل
 التساريغ الخياضية أو الشطام الغحائي، إذ تمعب االعتبارات الخاصة بالسخاشخ دوراا ما لتبشي الدمػك.

 سػذج ال يذخح إنPAPM  بجء الدمػكيات السحفػفة بالسخاشخ، مثل قبػل مخاىق سيجارتو األولى، والتي يبجو أنو
" لمدمػك، بجالا مغ وجػد خصة لمدمػك )  readinessيسكغ تفديخىا بذكل أفزل مغ حيث "االستعجاد 

Weinstein et al., 2008, p. 126.) 
 أن األشخاص يتحخكػن خبلل التدمدل بالتختيب ، دون تخصي السخاحل. ومع ذلظ ، ال يػجج حج  يفتخض اإلنسػذج

 ,Elliott et al., 2007أدنى مغ الػقت الحي يقزيو السخء في كل مخحمة ويسكغ أن يتخاجع الشاس في مخحمتيع )
p. 426 .) 



بية فقط. يجب عجم استخجام األرقام مصمقاا لحداب معامبلت تع تسييد السخاحل باألرقام، لكغ ىحه األرقام تذيخ الى الكيع التختي
االرتباط، أو حداب السخحمة الستػسصة لعيشة، أو إجخاء تحميبلت االنحجار مع السخحمة التي يتع التعامل معيا كستغيخ مدتسخ 

اسي واحج، وىػ ما ومدتقل. حيث تفتخض كل ىحه الحدابات أن السخاحل تسثل فتخات متداوية السدافات عمى شػل ُبعج أس
 (.Weinstein et al., 2008, p. 126)يتعارض مع االفتخاض األساسي لشطخية السخحمة 

ال يػفخ مجسػعة ثابتة مغ الستغيخات التي تفخق بيغ السخحمة أو تعدز التقجم مغ مخحمة إلى  PAPMوعمى الخغع مغ أن انسػذج 
لحداسية السترػرة ، والذجة السترػرة ، والعػائق ، والفػائج ، والفعالية أخخى ، فسغ السعتقج أن معتقجات وترػرات الفخد )مثل ا

الحاتية ( ىي عػامل حاسسة لمعسل واالنتقال بيغ السخاحل. غالباا ما يغّيخ األشخاص أثشاء العسل والريانة سمػكيع، وفي ىحه 
 .Elliott et al., 2007, pبجالا مغ اإلدراك ) السخاحل مغ السخجح أن تعتسج الكفاءة الحاتية )الثقة في القجرات( عمى الخبخة

426.) 

 hazardsوىي الخسائل الخارجية حػل السخاشخ ،  Weinsteinأن ىحه العػامل تحجد التقجم بيغ السخاحل التي اقتخحيا 
 personal، والخبخة الذخرية  raising knowledge( ، وزيادة السعخفة 2-1)السخاحل  precautionواالحتياشات 
experience  ( ، والتيجيج السترػر 3-2مع السخاشخ والتػاصل مغ اآلخخيغ السيسيغ )السخاحلperceived threat  ،

 beliefs of precaution، ومعتقجات فعالية االحتياط  perceived social normsاألعخاف االجتساعية السترػرة 
effectiveness  فاءة الحاتية ( ، والك5أو السخحمة  4-3وصعػبتو  )السخاحلself-efficacy  وتخفيف الحػاجد السترػرة ،

mitigating perceived barriers  وتحديغ الفػائج السترػرةimprovement perceived benefits  ( 6-5)السخاحل
(Jassempour et al., 2014, p. 375.) 

ا، دون الخجػع بالزخو  رة عبخ جسيع السخاحل الػسيصة، عمى الخغع أن الحخكة لمخمف نحػ مخحمة سابقة يسكغ أن تحجث أيزا
 (.Weinstein et al., 2008, p. 126)  1مغ أنو مغ الػاضح أنو ال يسكغ االنتقال مغ السخاحل البلحقة إلى السخحمة 

 مخاحل تبشي الدمهك التحهطي:

 عجم ادراك السذكمة : -1

غالبا ما يتعامل االفخاد كثيخاا مع السخاشخ السعخوفة، مثل التجخيغ، واإليجز، واألنطسة الغحائية الغشية بالجىػن. في مثل ىحه 
الحاالت، يتبشى االفخاد معتقجات وخصط معقػلة عغ ىحا الخصخ؛ إذ يعتبخ معطع الشاس ىحه التيجيجات ذات صمة بحياتيع. اما 

 ,Weinstein et al., 2008) أو احتياشات محتسمة مغ قبل، فمغ يكػنػا قج كّػنػا آراء حػلو إذا لع يدسع الشاس عغ خصخ 
p. 128.) 



يجب عمى الشاس أوالا معخفة وجػد خصخ. في كثيخ مغ الحاالت ، يعكذ الفذل في حساية الحات جيبلا بػجػد التيجيج، وليذ 
ىام. إذ ان ىشاك فخق نػعي بيغ الفخد الحي ال يعخف شيئاا عغ  االقتشاع بأن التيجيج ضئيل. ان التسييد بيغ ىحيغ الشػعيغ

الخصخ والفخد الحي يفكخ في السذكمة ويدتشتج أنو ال يػجج خصخ. فالفخد الحي لع يفكخ قط في مخاشخ الشفايات الشػوية، عمى 
ح الحىغ بذأن الخصخ لكشو لغ يبحث سبيل السثال ، ال يعادل الفخد السقتشع بأن الخصخ ال يكاد يحكخ. فالفخد األول، سيكػن متفت

بشذاط عغ السعمػمات الخاصة بتجشب الخصخ. في السقابل، فإن التدام الفخد الثاني بػجية نطخ معيشة سيسيل إلى إنتاج استجابة 
عمى  متحيدة. إذ سيخكد الذخز الثاني بذكل انتقائي عمى الخسائل التي تجعع مػقفو، وسُيطيخ لجيو التفكيخ السزاد والسثابخة

 (.Weinstein, 1088, p. 361 السعتقج عشجما يػاجو أدلة غيخ مؤكجة )

تأثيخ كبيخ في نقل األشخاص في مخاحل االعتقاد حػل القابمية لمزخر، مغ السخحمة  Mediaغالباا ما يكػن لمػسائط االعبلمية 
عج ذلظ. ىحا اضافة الى عػامل أخخى قج ، ويقل تأثيخىا كثيخاا ب3إلى السخحمة  2ومغ السخحمة  2إلى السخحمة  PAPMمغ  1

. ىحه اقتخاحات لمشطخ فييا، وليدت افتخاضات أساسية Weinstein (1988)تكػن ىامة في إنتاج انتقاالت مختمفة محكػرة في 
 . يػضح الذكل )  ( ذلظ:PAPMلـ 

 

( مخاحل االعتقاد حهل القابمية لمزخر. يتم إعطاء أمثمة عمى األسئمة السدتخجمة لتحجيج السخحمة التي يسخ بيا  2شكل )  
الفخد لخطخ معين. وقج يرل الفخد إلى مخحمة إذا وافق عمى العبارة السختبطة بيحه السخحمة. ان العهامل السجرجة كسحجدات 

 (.Weinstein, 1088, p. 360تمك السخحمة من السخحمة الدابقة )السرجر،  تحكم ما إذا كان الفخد سيتقجم إلى

 االدراك، وعجم التفكيخ باتخاذ إجخاء وقائي    -2



بعج وصػل األشخاص إلى السخحمة األولى ، يجب أن تقشعيع رسائل األخصار اإلضافية وتجارب السخاشخ بأن الخصخ كبيخ. 
لسخحمة الثانية. لكغ ىحه الخسائل نادراا ما تحجد بػضػح قابمية التأثيخ. بالشطخ إلى ىحا مسا يديع في التأثيخ عمى الحخكة نحػ ا

الغسػض ، مغ الديل ندبياا عمى الشاس أن يدتشتجػا أن ىحه ليدت مذكمتيع. فاألشخاص الحيغ يقخون بأن الخصخ يذكل 
ا كبيخاا يطيخون ميبلا ثابتاا إلنكار أنيع شخرياا معخضػن لمخصخ )  (.Weinstein, 1088, p. 362 تيجيجا

إذ وبسجخد أن يدسع الشاس عغ االحتياشات ويبجؤون في تكػيغ آراء حػليا، فيع لع يعػدوا في السخحمة األولى. ومع ذلظ، 
تتشافذ العجيج مغ القزايا عمى وقتيع السحجود واىتساميع، بحيث يسكغ لؤلشخاص معخفة قجر معتجل عغ خصخ أو االحتياط 

 (.Weinstein et al., 2008, p. 128) ل أي شيء حيال ذلظ دون التفكيخ في ما إذا كانػا بحاجة إلى فع

مثبل، عشجما يذاىج الشاس اقتخاب إعرار، يكػن ىشاك شظ حكيقي حػل السكان الحي سيزخب فيو االعرار، ان صعػبة 
ثابت. تحجيج السخاشخ الذخرية تكػن واضحة. إذ يطيخ لجييع نػع  مغ عجم اليقيغ الستزسغ؛ وكحلظ التفاؤل غيخ الػاقعي 

يسكغ أن يذكل ىحا التفاؤل غيخ الػاقعي حاجداا كبيخاا أمام اعتساد سمػكيات الحساية الحاتية. عبلوة عمى ذلظ، شالسا أن الشاس ال 
يخون أنفديع معخضيغ لمخصخ، فإنيع لغ يدعػا لمحرػل عمى السعمػمات ولغ ييتسػا كثيخاا باالتراالت الخاصة بالسخاشخ. إذ 

شخ الفخدية، ورسائل السخاشخ الذخرية، محاوالت لتذجيع اإلجخاءات الػقائية مغ خبلل التغمب عمى تسثل تقييسات السخا
وىي السعتقجات الخاشئة  – Unrealistic optimismقشاعات عجم التعخض لمخصخ الذخري. يبجو أن التفاؤل غيخ الػاقعي 
ليا مرادر متشػعة. إذ يسكغ أن تشتج  -يا اآلخخون بأن السخاشخ التي سػف يتعخض ليا الفخد أقل مغ السخاشخ التي يػاجي

ا عامبل  عغ معمػمات غيخ صحيحة ومجسػعة متشػعة مغ األخصاء اإلدراكية األخخى. قج يكػن التفاؤل غيخ الػاقعي أيزا
 (.Weinstein, 1988, p. 363 تحفيدياا: الحاجة إلى حساية احتخام الحات أو الخغبة في تجشب الذعػر بالخػف )

أنو مغ السيع التسييد بيغ األشخاص الحيغ لع يفكخوا مصمقاا في فعل ما، وأولئظ الحيغ أعصػا الفعل بعس  PAPMح إنسػذج يقتخ 
 االعتبار ولكشيع لع يقخروا. ىشاك عجة أسباب لعسل ىحا التسييد:

 .أوالا ، مغ السخجح أن يكػن األشخاص الحيغ فكخوا في الفعل أكثخ دراية بالسخاشخ 
  ثانيا ، قج يتصمب جعل الشاس يفكخون في قزية ما أنػاعاا مختمفة مغ االتراالت )وتشصػي عمى أنػاع مختمفة مغ

 (.Weinstein et al., 2008, p. 129) العكبات( بجالا مغ حسميع عمى تبشي نتيجة معيشة. 
 أخح االحتياطات والعسل عمى وزن اإليجابيات والدمبيات -3

ا وميتساا بجسع السديج عشجما يرل الذخز الى  السخحمة التي يعتقج فييا بذجة السخاشخ أو فعالية االحتياط عشجىا سيكػن مشفتحا
مغ السعمػمات، مثال عمى ذلظ مخحمة تػقع االصابة. لكغ وعمى الخغع مغ أن السعتقجات حػل القابمية لمتأثخ والخصػرة والفعالية 

 ا تتأثخ بعجة عػامل:والتكمفة يسكغ أن تتصػر في وقت واحج، اال اني



  ا االىتسام: قج يبمي الفخد القميل مغ االىتسام باالحتياشات حتى يرل الى مخحمة مغ االعتقاد بأن الخصخ يسثل تيجيجا
 شخرياا كبيخاا.

  ا ان ما يفعمو اآلخخيغ عادةا سيداعج في فاعمية االحتياط: فاألشخاص الحيغ يعتقجون أنيع في خصخ سيعتقجون ايزا
ا. ولكغ ىشاك الكثيخ مغ الحاالت التي تكػن فييا االحتياشات مفيجة لبعس األفخاد وغيخ مشاسبة حالتيع أيزا 

 لآلخخيغ.
  التكمفة السترػرة: وتتزسغ "التكمفة" الػقت والجيج البلزميغ لتشفيح االحتياط، والشفقات، وأي آثار جانبية غيخ مخغػب

واحتسال عجم تػفخ االحتياط لمفخد ، وما شابو مغ العكبات.  فييا ، وفقجان الستعة مغ الدمػك الحي يجب تغييخه ،
 نطخاا ألن "التكمفة" تذسل مفيػم الرعػبة ، فإنيا تتزسغ احتسال أن يذظ الفخد في قجرتو عمى تشفيح االحتياشات )

Weinstein, 1988, pp. 364-365.) 
 قخار عجم الترخف -4

ا بعج، وأولئظ الحيغ اتخحوا القخارات. فاألشخاص الحيغ تػصمػا إلى  ىشاك اختبلفات ىامة بيغ األشخاص الحيغ لع يذكمػا آراءا
مػقف محجد بذأن قزية ما، حتى لػ لع يترخفػا بعج بذأن آرائيع، سيكػن لجييع استجابات مختمفة لمسعمػمات، ويكػنػن أكثخ 

ا. وُيصمق عمى ىحا االتجاه الحي يتدع بااللتدام بسػقف السخء اسع "التحيد مقاومة لئلقشاع مغ األشخاص الحي غ لع يذكمػا آراءا
" و "الحفاظ عمى الفخضية perseverance of beliefs" و "إثبات صحة السعتقجات confirmation biasالتأكيجي 

hypothesis preservationالصخق: ". يتجمى في مجسػعة متشػعة مغ الصخق. فقج تذسل ىحه 

  الثقة السفخشة في معتقجات الفخد 
 البحث عغ أدلة ججيجة مشحازة لتفزيل معتقجات الفخد 
 ايجاد تفديخات متحيدة لمبيانات الججيجة 
 .عجم كفاية تعجيل معتقجات الفخد في ضػء األدلة الججيجة 

و قخروا عجم الترخف، وأن اآلثار أن األمخ ىام عشجما يقػل الشاس إنيع قخروا الترخف أ Weinsteinليحه األسباب، يخى 
الستختبة عمى قػل األشخاص بأنيع قخروا عجم الترخف ليدت ىي نفديا عشج القػل بأنو مغ غيخ السحتسل انيع سػف 

 (.Weinstein et al., 2008, p. 129) يترخفػن 

 قخار الترخف، ما قبل الترخف -5

اشي، يتع الجسع بيغ السعتقجات حػل القابمية لمتأثخ والخصػرة والفعالية كسا تع ذكخه سابقاا، في الشساذج الدائجة لمفعل االحتي
صخيحة . كمسا كانت قيسة السعادلة اكبخ، كمسا زاد احتسال الكيام بالفعل االحتياشي. وفقاا YUJ والتكمفة في بعس القخار ال

لػجية الشطخ ىحه، لغ يحجث قخار الترخف حتى يرل األشخاص إلى السخاحل الشيائية لجسيع السعتقجات الثبلثة ذات الرمة: 
االعتقاد بأن الفخد معخض لئلصابة، وأن الخصخ سيكػن لو القابمية لمتأثخ، والخصػرة، وفعالية االحتياط. بعبارة أخخى، فإن 



عػاقب سمبية عميو شخرياا، وأن االحتياشات ستكػن فعالة شخرياا ىي جسيعيا شخوط ضخورية التخاذ قخار الترخف. يجب 
ا كافياا لمفعل، ألن أن يتجاوز كل متغيخ الحج األدنى لمكيسة قبل أن يقخر الفخد اتخاذ االحتياشات. ومع ذلظ، لغ يكػن ىحا شخشا 

ا مجى تجاوز الكيع الجنيا، وبالتالي يعكذ الحجع السمحػظ لمذجة واالحتسال، ودرجة  قخار الترخف سيأخح في االعتبار أيزا
الفعالية، و حجع التكمفة التي سيتع تكبجىا. اذ يسكغ عكذ قخار الترخف. لكغ ومع ذلظ ، فإن أولئظ الحيغ قخروا الترخف 

" لمعسل. يؤدي تذكيل مثل ىحه الشية إلى تفعيل عسميات التشطيع intention" لمعسل بل "نية tendency"ميل ليذ لجييع مجخد 
 (.Weinstein, 1988, p. 365 الحاتي التي تداعج عمى تخجسة الشية إلى أفعال )

 الترخف -6

في مخاحل العسل  Schwarzerر عمى التسييد بيغ القخار والفعل أو الترخف. ذلظ انصبلقا مغ افكا PAPMيعسل إنسػذج 
الرحي، والحي ميد بيغ مخحمة التحفيد األولية، والتي يصػر خبلليا الشاس نية لمترخف، بشاءا عمى السعتقجات حػل السخاشخ 
ا والشتائج والكفاءة الحاتية، ومخحمة اإلرادة التي يخصصػن فييا لتفاصيل العسل، ويبجأون العسل، ويتعاممػن مع صعػبات تشفيح ىح

 (.Weinstein et al., 2008, p. 129) العسل بشجاح 

ا ان التحفيد يحجث أوالا، ثع يتع تصػيخ ميارات التأقمع. مع وجػد  كحلظ تع الفرل بيغ الشػايا واألفعال. ويشاقر االنسػذج أيزا
جدة يسكغ أن تقمل مغ فجػات ىامة بيغ الشية في العسل وتشفيح ىحه الشية، وأن مداعجة األشخاص عمى تصػيخ خصط تشفيح مح

 (.Weinstein et al., 2008, p. 129) ىحه الحػاجد 

أن معمػمات التشفيح التفريمية لغ تكػن ىامة لمشاس في السخاحل السبكخة. ولكغ، وبالشدبة لؤلشخاص الحيغ  PAPMويقتخح 
قخروا الترخف، غالباا ما تكػن ىحه السعمػمات ضخورية لتحقيق االنتقال مغ القخار إلى الفعل. إذ أن القخارات الستعمقة بالعسل 

رات ولكشيا تربح أكثخ تخكيداا عمى تفاصيل الحجث السمسػسة عشجما يقتخب االختيار تدتشج في البجاية إلى تفديخات مجخدة لمخيا
 (.Weinstein et al., 2008, p. 129) الفعمي 

 الريانة   -7

تع إضافة السخحمة الدابعة "الريانة" ، لئلشارة إلى التكخارات التي قج تكػن مصمػبة بعج تشفيح اإلجخاءات الػقائية أوالا. والريانة 
يدت مذكمة عشجما ال تكػن ىشاك حاجة الستسخار اإلجخاءات بسخور الػقت، كسا ىػ الحال في التحميبلت السخضية، أو ل

الحرػل عمى تصعيع مجى الحياة، أو إزالة البكتيخيا مغ السشدل، لكشيا بالتأكيج تعج ىامة لمتغييخات في نسط الحياة التي يرعب 
 (.Weinstein & Sandman, 1992, p. 170الحفاظ عميو )

فبالشدبة ألي سمػك صحي شػيل السجى، يكػن ىحا الدمػك أكثخ مغ كػنو ترخف لسخة واحجة، فإن تبشي الدمػك ألول مخة 
يختمف عغ تكخار الدمػك عمى فتخات، أو تصػيخ نسط معتاد لبلستجابة. مثبل، بسجخد أن تحرل السخأة عمى أول صػرة شعاعية 



لمثجي، عمى سبيل السثال، ستكػن قج اكتدبت السديج مغ السعمػمات بذكل عام، ومخت بتجخبة شخرية )ربسا إيجابية وكحلظ 
سمبية(. ستمعب ىحه العػامل دوراا في قخار إعادة الفحز. وبالسثل، فإن الخجل الحي يتػقف عغ التجخيغ أو يفقج وزنو، يجب أن 

و تجخبة متعة الشجاح، في مخحمة مبكخة مغ اتخاذ اإلجخاء، ولكغ قج يػاجو تحجيات مختمفة يتعامل مع تجخبة االندحاب الحاد، أ
 (.Weinstein et al., 2008, p. 129) في مخحمة السجاومة 

 مشيجية البحث واجخاءاتو:

 Research Methodologyاواًل: مشيجية البحث 

اكثخ السشاىج انتذارا ، ذلظ ألنو السشيج الحي يذسل البحػث التي تخكد عمى ما ىػ   Descriptive Researchيعج السشيج الػصفي       
 ( . 97: 2008كائغ اآلن في حياة األندان والسجتسع ) العداوي ،

ة اذ يدعى السشيج الػصفي لتحقيق مجسػعة مغ األىجاف العمسية تتسثل حدب أجسعت عميو الجراسات العمسية، في جسع بيانات حكيكي      
ومفرمة حػل ضاىخة مػجػدة بالفعل لجى مجتسع معيغ، وتحجيج السذكبلت وتػضيحيا، وإجخاء مقارنات لبعس الطػاىخ أو السذكبلت 

االستفادة وتقػيسيا، مغ أجل إيجاد العبلقات القائسة بيغ تمظ الطػاىخ أو السذكبلت. وتحجيج ما يفعمو األفخاد في السذكمة أو الطاىخة الجراسة، و 
: 2019ئيع وخبخاتيع في وضع ترػرات مدتقبمية وخصط مقتخحة، واتخاذ القخارات السشاسبة لسػاقف متذابية في السدتقبل)السيجي, مغ آرا
208.) 
وىكحا فان البحػث االرتباشية ترشف ضسغ البحػث الػصفية أحياناا ألنيا نرف الحالة الخاىشة، ومع ىحا تختمف البحػث االرتباشية       

لػصفية في أن الحالة التي ترفيا ليدت كالحالة التي يجخي وصفيا في دراسات الحالة، فالبحػث االرتباشية ترف درجة عغ البحػث ا
: 2001العبلقة بيغ الستغيخات وصفاا كسياا، ألن الغخض مشيا تحجيج الجرجة التي تختبط بيا متغيخات كسية بعزيا بالبعس اآلخخ ) أبػ عبلم، 

278 .) 
 :(The Research Population)بحث مجتسع ال -ثانيا

( . يذسل مجتسع البحث الحالي مغ 219: 2000يقرج بسجتسع البحث ىػ جسيع مفخدات الطاىخة التي يتشاول الباحث دراستيا)ممحع,        
( ذكخ وانثى ممقحيغ 19916( في محافطة القادسية البالغ عجدىع )2021/2022شمبة جامعة القادسية لمجراسة الرباحي لمعام الجراسي )

الحكػر السمقحيغ  بيشسا بمغ عجد(,  %12.29بشدبة )( 2447مػزعيغ بػاقع )السمقحيغ  ، اذ بمغ عجد Cov-19وغيخ ممقحيغ بفايخوس 
( ذكػر غيخ 7817%( ، مشيع )87.71( بشدبة )17469( ، اما عجد الصمبة غيخ السمقحيغ بمغ )1466االناث السمقحات )وعجد ,( 981)

 1(*1( و ممحق )1الججول )( اناث غيخ السمقحات. وكسا في 9652السمقحيغ و)
 (1ججول)

 مجتسع البحث مهزع وفق تمقي المقاح والجشذ

                                                           
 

 الشدبة السجسهع الكمي الجشذ تمقي المقاح

 اناث ذكهر



 : (The Research Sample)ثالثا : عيشة البحث 

واخح في الحدبان االختيار التشاسبي االمثل، ألن   Stratified Random Sample تع اختيار عيشة البحث بالصخيقة الصبكية العذػائية      
 مكػن مغ عجة شبقات ذكػر وإناث وممقحيغ وغيخ السمقحيغ. لمصمبة  مجتسع البحث

بأنشا نمجأ إلى ىحه الصخيقة عشجما نخيج أن تسثل شبقات السجتسع ندبياا في العيشة كي تكػن مسثمة  Goodwin(  2010يذيخ جػدويغ )       
 (.  Goodwin , 2010 , p. 470لو ) 

إذ يجب أن تسثل العيشة ىحه الصبقات كل حدب وجػده في السجتسع، ثع يتع االختيار مغ كل شبقة مجسػعة تسثمو بالصخيقة العذػائية       
 (.20: 2010ل وغخابية , )السشيد 

%( ذكخ وانثى, 12( بشدبة )2447( فخد مغ السجتسع االصمي البالغ )49لحلظ تع اختيار عيشة البحث مغ السمقحيغ اذ بمغ عجد افخادىا )   
فخد غيخ ممقح ( 351%(. بيشسا تع اختيار )7( فخد بشدبة )29%( وعجد االناث السمقحات )5( فخد بشدبة )20وبمغ عجد الحكػر السمقحيغ )

( وبشدبة 194%( وبمغ عجد االناث غيخ السمقحات )39( فخد بشدبة )157%( ذكخ وانثى, اذ بمغ عجد الحكػر غيخ السمقحيغ )88بشدبة )
 ( يػضح تػزيع العيشة.2%(, وججول )49)

 (2ججول )
 تهريع عيشة البحث حدب تمقي المقاح والجشذ

 السجسهع الكمي الجشذ تمقي المقاح

 اناث ذكهر
 49 29 20 ممقحين

 351 194 157 غيخ ممقحين

 400 223 177 السجسهع الكمي

 Research Instrumentsثالثا: اداة البحث : 

 ( مقياس التفاؤل غيخ الهاقعي Unrealistic Optimism Scale:) 
( . نطخاا لعجم  : 4Anastasi , 1997)   ىػ أداة مػضػعية مقششة لتحجيج عيشة مغ الدمػكAnastasi (1997 ) مفيػم السكياس عشج      

)  COVID-19تػفخ أداة لكياس التفاؤل غيخ الػاقعي مدتشجة في البشاء إلى نطخية تبلئع عيشة البحث مغ السمقحيغ وغيخ السمقحيغ بفايخوس 
محمية أو عخبية مدتشجة ليحه الشطخية  ولع يعثخ عمى أداة (  1980عمى حج عمع الباحثة (، وفزبلا عغ ذلظ أن الباحثة تبشت نطخية ويشذتايغ ) 

 %12.29 2447 1466 981 ممقحين

 %87.71 17469 9652 7817 غيخ ممقحين

 %100 19916 11118 8798 السجسهع الكمي



الحي استشج عمى ىحه الشطخية في البشاء قج بشي عمى شمبة الجامعة اال (  1980في البشاء ، وكػن السكياس األجشبي الحي وضعو ويشذتايغ ) 
تفاؤل غيخ الػاقعي في البحث الحالي ( ، لحا تع بشاء مكياس الcovid-19انو ال يشدجع مع عيشة البحث الحالية )السمقحيغ وغيخ السمقحيغ مغ 

 عمى وفق الخصػات التالية:
 تحجيج مفيهم التفاؤل غيخ الهاقعي  .1

اشارا نطخيا في بشاء السكياس . اذ حجد التعخيف الشطخي  Weinstein) 1980)  ويشذتاينتبشت الباحثة نطخية التفاؤل غيخ الػاقعي  لـ 
 بأنو : لسفيػم التفاؤل غيخ الػاقعي عمى وفق الشطخية

في الػاقع اعتقاد الفخد بإمكانية حجوث األشياء االيجابية لو أكثخ مسا ىي في الػاقع، واعتقاده بعجم إمكانية حجوث األشياء الدمبية اقل مسا ىي 
(Weinstein,1980: 806.) 

 صياغة فقخات مقياس التفاؤل غيخ الهاقعي ) الريغة االولية ( .2
( فقخة ، الفقخات ) مع  16( فقخة ، يتسثل بالفقخات) ضج الطاىخة ( ىي ) 32يتكػن مكياس التفاؤل غيخ الػاقعي برػرتو األولية مغ )     

 فقخة .( 16الطاىخة ( وعجدىا ) 
  نهع البجائل وطخيقة ترحيح مقياس التفاؤل غيخ الهاقعي  .3

سكياس البجائل التي استعسمت في السكياس خساسية وكاآلتي تشصبق عمي)دائساا, غالباا, احياناا, نادراا, ابجاا(، وتع ترحيح االستجابات عمى ال  
, 2, غالباا 1 ( لمفقخات ) مع الطاىخة ( والجرجات اآلتية : )دائساا 1، ابجاا  2، نادراا  3, احياناا  4, غالباا  5بإعصاء درجات كاآلتي : ) دائساا 

 ( لمفقخات ) ضج الطاىخة ( . 5, ابجاا 4, نادراا 3احياناا 

 :عخض مقياس التفاؤل غيخ الهاقعي عمى السحكسين ) صالحية الفقخات (  .4
( والسذار 3تع عخض الفقخات التي تست صياغتيا عمى مجسػعة مغ السحكسيغ الستخرريغ في عمع الشفذ السجرجة أسسائيع في ممحق )    

إبجاء  الييع أنفاا ، أذ تع تػضيح الغخض مغ الجراسة والتعخيف الشطخي الستبشي لمجراسة ونػع العيشة التي سيصبق عمييا السكياس وأعسارىع وشمب
ومبلحطاتيع بذأن السكياس ومجى صبلحية فقخاتو وبجائمو وأوزانيا وما تتصمب مغ ححف أو تعجيل،  أذ تع اإلبقاء عمى جسيع فقخات  آرائيع

و بجائمو حدب قيع مخبع كاي فأعمى مغ قبل السحكسػن، إذ يتع قبػل فقخات السكياس %( 80السكياس التي حرمت عمى ندبة  اتفاق )
 (  .3ول )السدتخخجة ، و كسا في جج

 (3ججول )
 اراء الخبخاء حهل صالحية مقياس التفاؤل غيخ الهاقعي

 مدتهى الجاللة الشدبة السئهية لمخافزين الشدبة السئهية لمسهافقين عجد السعارضهن  عجد السهافقهن  ارقام الفقخات
(0005) 

1 ,2 ,4 ,6 ,8 ,12 ,16 ,17 ,21 , 
24 ,26 ,27 ,31 

 دالة 0 %100 صفخ 14

 دالة 7.1% 92.8% 1 13 28, 25, 11, 10, 9, 7

 دالة 14.2% 85.7% 2 12 32, 30, 22, 20, 19, 15, 3



 غيخ دالة 21.4% 78.5% 3 11 23, 18

 غيخ دالة 28.5% 71.4% 4 10 29, 14, 13, 5

 

 : إعجاد تعميسات مقياس التفاؤل غيخ الهاقعي .5
حخصت الباحثة في صياغتيا لتعميسات السكياس إلى أن تكػن واضحة ودقيقة وبديصة وحخصت أيزاا عمى عجم ذكخ ماذا يكيذ         

السكياس، إذ شمب مغ السدتجيب أن يؤشخ عمى أحج البجائل الخسدة لفقخات السكياس واإلجابة عشيا بكل صجق ومػضػعية مع إعصاءىا مثال 
ج مغ خسذ بجائل، كسا تست اإلشارة إلى عجم وجػد إجابات صحيحة وأخخى خاشئة بقجر ما ىػ معبخ عغ يػضح لكيفية اختيار بجيل واح

 شعػرىع وال داعي لحكخ االسع وأن اإلجابة لغ يصمع عمييا أحج سػى الباحثة.
 عيشة وضهح التعميسات وحداب الهقت : .6

( ممقح و)  15( ممقح وغيخ ممقح بػاقع )  30عيشة بمغ عجدىا ) ( عمى 4تع تصبيق مكياس التفاؤل غيخ الػاقعي السػضح في ممحق )     
جامعة القادسية، وبعج مبلحطة االستجابات عمى السكياس  -( غيخ ممقح )ذكػر واناث( ، تع اختيارىع بصخيقة عذػائية مغ كمية اآلداب  15

 ( دقائق.10يدتغخقو السفحػص في اإلجابة عمى السكياس )  تبيغ أن التعميسات والفقخات والبجائل كانت واضحة، كسا تبيغ إن مجى الػقت الحي
 التحميل االحرائي لمفقخات .7

فقخات اليجف مغ أجخاء التحميل االحرائي لمفقخات ىػ استخخاج القػة التسييدية لمفقخات والحفاظ عمى الفقخات السسيدة في السكياس واستبعاد ال  
( حيث يقرج بالقػة التسييدية لمفقخات مجى قجرة الفقخة عمى التسييد  85:  1983حسغ ، ( ، ) عبج الخ  : Ebel , 1972 392غيخ السسيدة ) 

 (.  : Shaw , 1967 450بيغ ذوي السدتػيات العميا وذوي السدتػيات الجنيا مغ األفخاد بالشدبة لمدسة التي تكيديا الفقخة ) 
لبشائو وان اعتساد الفقخات التي تتسيد بخرائز سيكػمتخية جيجة يجعل وعسمية التحميل االحرائي لفقخات السكياس مغ الخصػات االساسية   

 .     (Anastasi, 1997: 172)السكياس اكثخ صجقاا وثباتاا 
ا ويعج تسييد الفقخات جانباا ميساا مغ التحميل اإلحرائي لفقخات السكياس ألن مغ خبللو تتأكج مغ كفاءة فقخات السقاييذ الشفدية، إذ أني     

 ( . : Ebel , 1972 399)  تؤشخ قجرة فقخات السكياس عمى الكذف عغ الفخوق الفخدية بيغ األفخاد
يدة في مكياس التفاؤل غيخ الػاقعي واستبعاد الفقخات غيخ مسيدة, تع استخخاج القػة التسيدية لمفقخات, مغ وذلظ مغ اجل االبقاء غمى الفقخات السس

 ( ممقح وغيخ ممقح. 400( عمى عيشة بمغ عجدىا )4خبلل تصبيق مكياس التفاؤل غيخ الػاقعي ممحق)
 : Contrasted Groupsالسجسهعتين الطخفيتين )الستزادتين(  . أ

 ة التسييدية لكل فقخة مغ فقخات مكياس التفاؤل غيخ الػاقعي تع الكيام بالخصػات اآلتية :لحداب القػ       
% مغ األفخاد في كل مغ السجسػعتيغ الستصخفتيغ واستبعاد ندبة  27أنو عشج تحميل فقخات االختبار االعتساد عمى الشدبة Kellyأوصى كيمي  

 % الػسصى ولكي تكػن قيسة معامل التسييد متدقة مغ عيشة إلى أخخى يشبغي عشج إجخاء ىحا التقديع أال يقل عجد أفخاد عيشة تحميل الفقخات46
 (. 284:  2011في كل مغ السجسػعتيغ الستصخفتيغ ومغ األفزل زيادة عجد األفخاد عغ ذلظ ) عبلم ،  ( 100لمسكياس عغ ) 



% العميا والجنيا مغ الجرجات تسثل افزل ندبة يسكغ اخحىا في تحميل الفقخات, وذلظ النيا تقجم لشا مجسػعتيغ 27وىكحا فأن ندبة       
: 1981ػزيع الجرجات عمى السكياس عمى صػرة مشحشى التػزيع االعتجالي)الدوبعي واخخون ,بأقرى ما يسكغ مغ حجع وتسايد, حيشسا يكػن ت

74 ) 
( ممقح وغيخ ممقح، السذار إلييا في صفحة ) كتابة رقع صفحة  400عمى عيشة بالغ عجدىا ) ( 4وبعجما تع تصبيق السكياس ممحق )      

الجرجة الكمية لكل استسارة بعجىا تع تختب االستسارات مغ أعمى درجة إلى ادنى درجة، عيشة البحث(. تع ترحيح كل االستسارات واستخخاج 
استسارة وىي االستسارات التي حرل أفخادىا عمى أعمى الجرجات ( 108مغ السجسػعة العميا مغ االستسارات بمغ عجدىا )%( 27وفخز ندبو )

%( مغ السجسػعة 27( درجة وفخز ندبة ) 130 – 100جود الجرجات تتخاوح ) الكمية في اإلجابة عمى مكياس التفاؤل غيخ الػاقعي وكانت ح
 (. 79:  1987الجنيا مغ االستسارات ) الدوبعي وآخخون ، 

(  85 –57التي حرل أفخادىا عمى أدنى الجرجات الكمية في اإلجابة عمى مكياس التفاؤل غيخ الػاقعي وكانت حجود الجرجات تتخاوح )       
( استسارة، وبعج ذلظ تع حداب الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري لكل فقخة مغ  216بمغ عجد االستسارات العميا والجنيا ) درجة، وبيحا 

( لعيشتيغ مدتقمتيغ الختبار داللة الفخوق بيغ أوساط  t -testفقخات السكياس مغ السجسػعتيغ العميا والجنيا، ثع تع استعسال االختبار التائي ) 
عتيغ لسجسػعتيغ العميا والجنيا عمى كل فقخة مغ فقخات السكياس وذلظ ألن الكيسة التائية السحدػبة تسثل القػة التسييدية لمفقخة بيغ السجسػ درجات ا

   ( يػضح ذلظ .4العميا والجنيا، وعجت الكيسة التائية السحدػبة مؤشخاا لتسييخ كل فقخة عغ شخيق مقايدتيا بكيسة ججولية . وججول )
 (4) ججول

 القهة التسييدية لِفقخات مقياس التفاؤل غيخ الهاقعي باستعسال طخيقة السجسهعتين الستطخفتين
 0.05الجاللة عشج مدتهى  التائية السحدهبة االنحخاف السعياري  الستهسط الحدابي السجسهعة رقم الفقخة

 3.206 1.11112 3.7130 عميا 1
 

 دالة إحرائياا 
 1.22099 3.2037 دنيا

 5.383 1.24649 3.7500 عميا 2
 

 دالة إحرائياا 
 1.40316 2.7778 دنيا

 2.203 1.52775 3.2407 عميا 3
 

 دالة إحرائياا 
 1.30526 2.8148 دنيا

 2.684 1.48801 3.3611 عميا 4
 

 دالة إحرائياا 
 1.34763 2.8426 دنيا

 8.930 1.30048 3.5185 عميا 5
 

 دالة إحرائياا 
 1.01337 2.1019 دنيا

 7.852 97258. 4.2685 عميا 6
 

 دالة إحرائياا 
 1.29257 3.0463 دنيا

 7.103 1.16407 3.9907 عميا 7
 

 دالة إحرائياا 
 1.35761 2.7685 دنيا

 دالة إحرائياا  7.377 1.17384 3.8796 عميا 8



  1.27752 2.6481 دنيا
 11.178 88074. 4.5000 عميا 9

 
 إحرائياا دالة 

 1.36803 2.7500 دنيا
 8.685 99788. 4.4352 عميا 10

 
 دالة إحرائياا 

 1.18762 3.1389 دنيا
 9.208 86687. 4.5741 عميا 11

 
 دالة إحرائياا 

 1.26824 3.2130 دنيا
 3.267 1.54753 3.0833 عميا 12

 
 دالة إحرائياا 

 1.36219 2.4352 دنيا
 9.820 73123. 4.7315 عميا 13

 
 دالة إحرائياا 

 1.30884 3.3148 دنيا
 3.162 1.35228 2.6111 عميا 14

 
 دالة إحرائياا 

 1.08624 2.0833 دنيا
 4.559 1.44864 3.4352 عميا 15

 
 دالة إحرائياا 

 1.41675 2.5463 دنيا
 6.689 1.05749 4.3241 عميا 16

 
 دالة إحرائياا 

 1.21556 3.2870 دنيا
 6.214 1.44146 3.6574 عميا 17

 
 دالة إحرائياا 

 1.31487 2.4907 دنيا
 3.258 1.39831 3.2315 عميا 18

 
 دالة إحرائياا 

 1.35838 2.6204 دنيا
 5.937 84994. 4.6852 عميا 19

 
 دالة إحرائياا 

 1.12506 3.8796 دنيا
 9.297 1.21300 3.8796 عميا 20

 
 دالة إحرائياا 

 1.20214 2.3519 دنيا
 11.784 88069. 4.5093 عميا 21

 
 دالة إحرائياا 

 1.16663 2.8519 دنيا
 10.405 1.18762 4.1389 عميا 22

 
 دالة إحرائياا 

 1.29498 2.3796 دنيا
 2.788 1.32552 3.3333 عميا 23

 
 دالة إحرائياا 

 1.35914 2.8241 دنيا



 9.033 1.05294 4.3519 عميا 24
 

 دالة إحرائياا 
 1.34020 2.8704 دنيا

 9.524 1.12909 4.4259 عميا 25
 

 دالة إحرائياا 
 1.34754 2.8148 دنيا

 2.508 1.49974 3.1111 عميا 26
 

 دالة إحرائياا 
 1.48475 2.6019 دنيا

 2.116 1.39732 2.8611 عميا 27
 

 دالة إحرائياا 
 1.23411 2.4815 دنيا

 5.159 1.34599 3.9630 عميا 28
 

 دالة إحرائياا 
 1.37055 3.0093 دنيا

( وقيسة ججولية 0,05( ومدتػى داللة )214( نجج ان جسيع الفقخات دالة إحرائياا عشج درجة حخية )4ومغ خبلل مبلحطة الججول )  
الججولية. أي ان جسيع فقخات السكياس كانت مسيدة في ضػء ىحا  (. يتبيغ ان جسيع الكيع التائية السحدػبة اكبخ مغ الكيع التائية1,96)

 االجخاء. 
   (Internal Consistency):عالقة درجة الفقخة بالجرجة الكمية لمسقياس . ب

قياسات تسثل الجرجة الكمية لمسكياس بسثابة . يغ درجة كل فقخة و الجرجة الكمية لمسكياسيعتسج ىحا االسمػب عمى حداب العبلقة االرتباشية ب
( مغ خبلل ارتباشيا بجرجة األفخاد عمى الفقخات ومغ ثع فأن ارتباط درجة الفقخة بالجرجة  Immediate Criterion Measures)محكية آنية 

 الكمية لمسكياس يعشي أن الفقخة تكيذ السفيػم نفدو الحي تكيدو الجرجة الكمية وفي ضػء ىحا السؤشخ يتع االبقاء عمى الفقخات التي تكػن 
 (.Anastasi , 1976: 154الة أحرائياا )معامبلت ارتباط درجاتيا بالجرجة الكمية لمسكياس د

 ) والسكياس الحي تشتخب فقخاتو عمى وفق ىحا السؤشخ يستمظ صجقاا بشائياا ومغ مسيدات ىحا األسمػب أنو يقجم مكياساا متجانداا في فقخاتو       
Smith , 1966: 7.) 

قة االرتباشية بيغ درجة كل فقخة مغ فقخات السكياس والجرجة الستخخاج العبل (Pearson Correlation)وقج استعسل معامل ارتباط بيخسػن 
( استسارة، وأضيخت الشتائج أن جسيع معامبلت االرتباط تع قبػليا اعتساداا عشج مقارنتيا بالجرجة الحخجة لسعامل االرتباط البالغة 400الكمية لـ )

 (5(، وججول)398( ودرجة حخية )0,05( وعشج مدتػى داللة )0,098)
 (5ججول).

 التفاؤل غيخ الهاقعي  قيم معامالت االرتباط بين درجة كل ِفقخة والجرجة الكمية لسقياس
 0.05الجاللة عشج مدتهى  قيسة معامل االرتباط رقم الفقخة 0.05الجاللة عشج مدتهى  قيسة معامل االرتباط رقم الفقخة

 دالة إحرائياا  *222. 15 دالة إحرائياا  *222. 1
 دالة إحرائياا  *341. 16 دالة إحرائياا  *246. 2
 دالة إحرائياا  *290. 17 دالة إحرائياا  *127. 3
 دالة إحرائياا  *219. 18 دالة إحرائياا  *133. 4
 دالة إحرائياا  *305. 19 دالة إحرائياا  *435. 5



 دالة إحرائياا  *461. 20 دالة إحرائياا  *420. 6
 دالة إحرائياا  *488. 21 دالة إحرائياا  *321. 7
 دالة إحرائياا  *497. 22 دالة إحرائياا  *406. 8
 دالة إحرائياا  *268. 23 دالة إحرائياا  *540. 9
 دالة إحرائياا  *419. 24 دالة إحرائياا  *435. 10
 دالة إحرائياا  *442. 25 دالة إحرائياا  *394. 11
 دالة إحرائياا  *203. 26 دالة إحرائياا  *183. 12
 دالة إحرائياا  *223. 27 دالة إحرائياا  *415. 13
 دالة إحرائياا  *299. 28 دالة إحرائياا  *181. 14

إحرائياا عشج مقارنتيا بالكيسة الججولية الحخجة  ( ان جسيع درجات معامبلت الرتباط الفقخة بالجرجة الكمية دالة5يتزح مغ الججول )       
 (.0,05احرائية )( ومدتػى داللة 398( ودرجة حخية )0,098)

 الخرائص القياسية )الديكهمتخية( لسقياس التفاؤل غيخ الهاقعي:  .8
يخى السخترػن بالكياس الشفدي ضخورة التحقق مغ بعس الخرائز الكياسية في بشاء السكياس الحي يتع بشاءه او تبشيو ميسا كان       

 (. 209:  1986الغخض مغ استخجامو مثل الرجق والثبات ) عبلم ، 
فالسكياس الرادق (  159:  1983إذ تػفخ ىحه الخرائز شخوط الجقة والربلحية لسا ييتع السكياس بسعخفتو وقياسو )عبج الخحسغ ،      

ة ىػ السكياس الحي يكيذ ما أعج لكياسو أو يحقق الغخض الحي أعج ألجمو، وأن السكياس الثابت ىػ السكياس الحي يكيذ بجرجة مقبػلة مغ الجق
 (.  335: 2002)عػدة ، 

 Validity Indicatesمؤشخات الرجق :  . أ
يعج الرجق الخاصية األكثخ أىسية ألي اختبار فيػ يبيغ فيسا إذا كان السكياس يكيذ بالفعل الخاصية ذاتيا، والرجق يفتخض الثبات      

(. ويذيخ الرجق إلى أن السكياس يكيذ الدسة التي صسع مغ اجل قياسيا، ويختبط  Goodwin , 2010: 135ولكغ العكذ غيخ صحيح ) 
(. استعسمت الباحثة نػعيغ مغ الرجق 24:  1996الرجق ارتباشاا مباشخاا بالثبات ولكي يكػن السكياس صادق يجب أن يكػن ثابتاا )عباس ، 

 لسكياس التفاؤل غيخ الػاقعي وىسا : 
  Face Validityالرجق الظاىخي :  .1

ويتدع السكياس بيحا الشػع مغ الرجق اذا (.  90:  1998يبجو السكياس صادقاا ضاىخياا اذا كان يكيذ القجرة السػضػع لكياسيا )عػض،      
( . وإن أفزل شخيقة لحداب الرجق Barker et al . , 2002: 65كان يبجو عميو مغ الطاىخ بجيييا قادر عمى قياس ما يجعي قياسو ) 

تتع مغ خبلل عخض الباحث فقخات السكياس قبل تصبيقو عمى مجسػعة مغ السحكسيغ الحيغ يترفػن بخبخة تسكشيع مغ الحكع عمى  الطاىخي 
صبلحية فقخات االختبار في قياس الخاصية السخاد قياسيا، بحيث تجعل الباحث مصسئغ إلى آرائيع ويأخح باألحكام التي يتفق عمييا معطسيع 

(. وقج تع التحقيق مغ ىحا الشػع مغ الرجق عغ شخيق االجخاءات التي قام بيا لمتحقق  265: 2010خ ) الكبيدي, %( فأكث80أو بشدبة ) 
مغ صبلحية فقخات السكياس الحالي وبجائمو واوزانيا, وذلظ بعخضو عمى مجسػعة مغ السحكسيغ الستخرريغ في ميجان عمع الشفذ وتع االخح 

 ات . بسبلحطاتيع مغ تعجيل عمى بعس الفقخ 
  Constract Validityصجق البشاء :   .2



.  ( Goodwin,2010: 132( إلى أن صجق البشاء وىػ مجى قياس االختبار لتكػيغ فخضي أو مفيػم نفدي ) 2010يذيخ جػدويغ )      
مفيػم نفدي معيغ، أي ىػ السجى ويقرج برجق البشاء بأنو تحميل فقخات السكياس استشاداا إلى بشاء الخاصية الشفدية السخاد قياسيا أو في ضػء 

(  1999(.إذ يذيخ عيدػي )    : 151Anastasi , 1997الحي يسكغ أن تقخر بسػجبو أن لمسكياس بشاء نطخياا محجداا أو خاصية معيشة ) 
أعجت فقخاتو وفقاا  ( .وان السكياس الحي 52:  1999إن معامل التسييد الجال إحرائياا يعج مؤشخاا عمى صجق البشاء لمسكياس   ) عيدػي ، 

(  Constract Validity( اذ يعج صجق البشاء )  Anastasi , 1997:151عغ شخيق ) التحميل اإلحرائي لمفقخات ( يتستع برجق البشاء) 
العام لمرجق مغ حيث تذبع السكياس بالسعشى  Ebelأكثخ أنػاع الرجق قبػالا، ويخى عجد كبيخ مغ السختريغ أنو يتفق مع جػىخ مفيػم أيبل 

 .( 131 : 1990)األمام ، 
 لسقياس التفاؤل غيخ الهاقعي مؤشخات الثبات  . ب

ة يذيخ الثبات إلى االتداق في الجرجات عشجما يصبق االختبار مخة ثانية عمى نفذ األفخاد الحيغ شبق عمييع في السخة األولى بعج مخور فتخ    
 .( wallen , 2006 : 157 &Fraenkel)زمشية وإعصاء نفذ الشتائج 

( يعشي دقة السكياس ، وأنو يعخف إحرائياا بشدبة التبايغ الحكيقي إلى التبايغ الكمي، أو مخبع معامل االرتباط  Reliabilityإذا كان الثبات )   
غ األخصاء غيخ ( . ويقرج بسفيػم ثبات درجات االختبارات مجى خمػىا م 429:  2005بيغ العبلمات الحكيكية والعبلمات الطاىخية)عػدة ، 

تؤدي السشتطسة التي تذػب الكياس، فجرجات االختبار تكػن ثابتة إذا كان االختبار يكيذ سسة معيشة قياساا متدقاا في الطخوف الستبايشة التي 
 استعسال :والستخخاج الثبات تع   ( . 2000:131إلى أخصاء الكياس، فالثبات بيحا السعشى يعشي االتداق أو الجقة في الكياس) عبلم ، 

 االتداق الجاخمي ) معامل الفاكخونباخ ( : .1
( ،إذ يعتسج ىحا  530: 1991يذيخ معامل الثبات السدتخخج بيحه الصخيقة إلى االرتباط الجاخمي بيغ فقخات السقيـاس) فيخکدػن ،       

 .(  79:  1989ػرنجايظ وليجغ ، ثاألسمػب عمى اتداق أداء الفخد مغ فقخة إلى أخخى ) 
وإن حداب معامل ألفا كخونباخ لفحز االتداق الجاخمي، ىػ مؤشخ لثبات السكياس ، ويػفخ االتداق الجاخمي معمػمات عغ خصأ الكياس      

 .O'Rourke et al,2005): 15عمى وجو التحجيج ) 
(   : 44Carmines & Zeller , 1979)  وفي ىحه الصخيقة مغ الثبات فأن معامل الفا كخونباخ يدداد كمسا زاد عجد فقخات االختبار       

باخ ويشخفس معامل الفا كخونباخ في االختبار الحي يكػن عجد فقخاتو قميمة والستخخاج الثبات بيحه الصخيقة تست االستعانة بسعامل الفا كخون
( فخد بأن معامل الفا كخونباخ  400الستخخاج االتداق الجاخمي لمسكياس الحالي وجاءت الشتائج بعج تصبيق السكياس عمى عيشة مؤلفة مغ ) 

  (.7100.لسكياس التفاؤل غيخ الػاقعي بمغ )
 
 طخيقة اعادة االختبار : .2

إن معامل الثبات عمى وفق ىحه الصخيقة ىػ عبارة عغ قيسة معامل االرتباط بيغ درجات األفخاد التي تحرل عمييا مغ التصبيق األول         
اد، وإعادة تصبيق السكياس عمى األفخاد أنفديع وبفاصل زمشي مبلئع التصبيقيغ، وتتزسغ ىحه الصخيقة تصبيق السكياس عمى عيشة مسثمة مغ األفخ 

أن إعادة تصبيق السكياس لمتعخف عمى  (Adams) ثع إعادة تصبيق السكياس عمييا مخة أخخى بعج مخور مجة مشاسبة مغ الدمغ، إذ يخى آدمد
لقج قامت الباحثة بتصبيق مكياس التفاؤل غيخ الػاقعي الستخخاج الثبات بيحه الصخيقة   .ثباتو ، يجب أن يكػن خبلل مجة ال تقل عغ أسبػعيغ

( ذكػر واناث وممقحيغ وغيخ ممقحيغ، وبعج مخور اسبػعيغ مغ التصبيق األول 30عيشة التصبيق االستصبلعي االول السكػن مغ )عمى ال
 Personلمسكياس قامت الباحثة بإعادة تصبيق السكياس ذاتو مخة أخخى وعمى العيشة ذاتيا، وبعج استعسال معامل ارتباط بيخسػن )



Correlation Coefficientعخف عمى شبيعة العبلقة بيغ درجات التصبيق األول والثاني، ضيخ أن قيسة معامل الثبات لمتفاؤل غيخ ( لمت
 ( ، وقج ُعجت ىحه الكيسة مؤشخاا عمى استقخار استجابات األفخاد عمى مكياس التفاؤل غيخ الػاقعي عبخ الدمغ.0,78الػاقعي )

 وصف مقياس التفاؤل غيخ الهاقعي بالريغة الشيائية : .9
, 9,  7, 5, 2( فقخة مشيا مراغة ضج الطاىخة ىي : )14( فقخة ، وكانت )28يتكػن مكياس التفاؤل غيخ الػاقعي برػرتو الشيائية مغ )     

 فقخة فقج كانت مراغة مع الطاىخة .(  14( أما بكية الفقخات البالغ عجدىا ) 25, 24, 22, 21. 20, 17, 14, 13, 12, 11
 (.84( وبستػسط فخضي )28( وادنى درجة ىي )140وبحلظ فأن السجى الشطخي ألعمى درجة يسكغ الحرػل عميو السدتجيب ىي )    
 .السؤشخات اإلحرائية لسقياس التفاؤل غيخ الهاقعي :10

( في  SPSSتع استخخاج السؤشخات االحرائية لسكياس التفاؤل غيخ الػقعي باستعسال الحقيبة اإلحرائية لمعمػم االجتساعية )        
 يػضح ذلظ.( 6استخخاج تمظ السؤشخات اإلحرائية وججول )

 (6ججول )
 السؤشخات اإلحرائية لسقياس التفاؤل غيخ الهاقعي

 القيم السؤشخات ت
 N 400العيشة 1
 Hypothetical Mean 84الهسط الفخضي  2
 Mean 93.0125  الحدابي الستهسط 3
 Median 94.00الهسيط   4
 Variance 148.047التباين  5
 Mode 96.00السشهال   6
 Range 73.00السجى  7
 Std. Deviation 12.16748االنحخاف السعياري  8
 -Skewness -.079االلتهاء   9
 Kurtosis .208التفمطح   10
 Minimum 57.00أقل درجة  11
 Maximum 130.00 أعمى درجة 12

 
 (3ويبيغ تػزيع العيشة اقتخابو مغ التػزيع االعتجالي كسا مػضح بالذكل )

 



 
 (3شكل)

 يهضح تهزيع افخاد عيشة البحث عمى مقياس التفاؤل غيخ الهاقعي0 واقتخابو من التهزيع االعتجالي
 

  الحساية الحاتية :مقياس سمهكيات 
نطخاا لعجم تػفخ أداة لكياس سمػكيات الحساية الحاتية مدتشجة في البشاء إلى نطخية تبلئع عيشة البحث مغ السمقحيغ وغيخ       

 PAPMعمى حج عمع الباحثة (، وفزبلا عغ ذلظ أن الباحثة تبشت نسػذج ويشذتايغ )  ) COVID -19 السمقحيغ بفايخوس
 اة محمية أو عخبية مدتشجة ليحه الشطخية في البشاء( ولع يعثخ عمى أد

 لحا تع بشاء مكياس لكياس سمػكيات الحساية الحاتية في البحث الحالي عمى وفق الخصػات التالية:        
  .تحجيج مفيهم سمهكيات الحساية الحاتية:1

 .الشطخي لدمػكيات الحساية الحاتية الن تع تبشي نطخيتو 1980 تبشت الباحثة تعخيف ويشذتايغ
اشارا نطخيا في بشاء السكياس . اذ حجد التعخيف  Weinstein) 1980ويشذتاين) تبشت الباحثة نطخية اتخاذ االحتياط لـ   

  الشطخي لسفيػم سمػكيات الحساية الحاتية عمى وفق الشطخية بأنو :
صحية معيشة, وذلظ عغ شخيق معخفة الجرجة التي يجرك بيا الفخد وجػد تيجيج صحي ما, ويجرك مسارسة الفخد سمػكيات ىي 

  . (Weinstein,1989 :39اي مسارسة صحية معيشة ستكػن فعالة في التخفيف مغ ذلظ التيجيج )
 .صياغة فقخات مقياس سمهكيات الحساية الحاتية: 2

الحاتية تع االشبلع عمى عجد مغ السقاييذ السحمية والعخبية واالجشبية التي مغ اجل اعجاد فقخات مكياس سمػكيات الحساية 
 اعجت لكياس سمػكيات الحساية الحاتية وىي:

 



 أ.السقاييذ االجشبية :

 (2020قدصشصيغ فاردافاس واخخون )Constantine I. Vardavas et al  عمى جسيع فئات السجتسع , مع ثبلث ,
 . (Vardavas et al. , 2020: 3) ية، والتباعج االجتساعي، وكبلىسامجاالت )تجابيخ الحساية الذخر

 
  ( 2021ىػارد ليتػيغ و ميذال ليفيشدكي) Howard Litwin and Michal Levinsky,   , عمى عيشة مغ كبار الدغ

 (Litwin&Levinsky, 2021:3)( فقخات مغ دون مجاالت 10مكػن مغ )
 

 ب.السقياس العخبية :

  ( فقخة مع ثبلث مجاالت ىي )الحساية الديكػلػجية لمحات , 18( عمى عيشة مغ كبار الدغ , مكػن مغ )2011) القشاعي
 (26: 2011الحساية الجدجية لمحات , الحساية الخوحية لمحات ( )القشاعي , 

 .صياغة فقخات مقياس سمهكيات الحساية الحاتية ) الريغة االولية ( :3
( فقخة، ، وكانت جسيع الفقخات مع الطاىخة ، وممحق 40الحساية الحاتية برػرتو األولية مغ )يتكػن مكياس سمػكيات      

 يػضح ذلظ ( 5)

 .نهع البجائل وطخيقة ترحيح مقياس سمهكيات الحساية الحاتية4
، وتع ترحيح االستجابات البجائل التي استعسمت في السكياس خساسية وكاآلتي تشصبق عمي)دائساا, غالباا, احياناا, نادراا, ابجاا(    

 ( لمفقخات جسيعيا. 1، ابجاا  2، نادراا  3, احياناا  4, غالباا  5عمى السكياس بإعصاء درجات كاآلتي : ) دائساا 
 .عخض مقياس سمهكيات الحساية الحاتية عمى السحكسين )صالحية الفقخات(5

( عمى مجسػعة مغ السحكسيغ والسختريغ 5( فقخة ممحق )40قامت الباحثة بعخض السكياس بريغة االولية السكػنة مغ )    
( و شمب مشيع ان يبجوا مبلحطاتيع و ارائيع في مجى صبلحية الفقخات 3( محكسا ممحق )14في مجال عمع الشفذ بمغ عجدىع )

%( فأكثخ أذ تع اإلبقاء عمى فقخات 80اضافة( وباعتساد ندبة مػافقة )و البجائل و التعميسات ) اعادة صياغة ، ححف و 
فأعمى مغ قبل السحكسػن، إذ يتع قبػل فقخات السكياس وبجائمو حدب الشدبة %( 80السكياس التي حرمت عمى ندبة اتفاق )

 يػضح ذلظ .( 7السئػية  ، وججول )
 

 (7ججول )
 اراء الخبخاء حهل صالحية مقياس سمهكيات الحساية الحاتية   

 مدتهى الجاللةالشدبة الشدبة عجد عجد  ارقام الفقخات



السئهية  السعارضهن  السهافقهن 
 لمسهافقين

السئهية 
 لمخافزين

(0005) 

2 ,3 ,4 ,6 ,9 ,10 ,12 ,13 ,14 ,15 ,
16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,24 ,27 ,
28 ,29 ,30 ,31 ,33 ,34 ,35 ,37 ,

38 

 0 100 صفخ 14

 
 دالة 

1 ,7 ,23 ,25 ,36 13 1 92.8 7.1 
 

 دالة 

32،22 12 2 85.7 14.2 
 

 دالة 
5 ,8 ,11، ,26 

 ,39  ,40 
 غيخ دالة 28.5 71.4 4 10

 

 40،39،26،11،8،5سمػكيات الحساية الحاتية باستثشاء الفقخات )  ( ان جسيع فقخات السكياس صالحة لكياس7تبيغ مغ ججول )
 .( حرمت عمى اقل ندبة مئػية ، لحا تع ححفيا مغ السكياس

 .اعجاد تعميسات مقياس سمهكيات الحساية الحاتية6
البحث العمسي،  أعجت الباحثة تعميسات السكياس مع السخاعاة أن تكػن واضحة ومفيػمة مع التأكيج أن اإلجابة ألغخاض      

إذ شمب مغ السدتجيب أن يؤشخ عمى أحج البجائل الخسدة لفقخات السكياس وباختيار البجيل الحي يعبخ عغ رأي السدتجيب. 
كسا شمب مشيع ايزا اكسال البيانات الجيسػغخافية ) الجشذ ، خاصية المقاح(. كسا تست اإلشارة انو ال تػجج اجابة صحيحة 

تعبخ عغ وجية نطخ السدتجيب حيال تمظ السػاقف وال داعي لحكخ االسع وأن اإلجابة لغ يصمع  واخخى خاشئة بقجر ما ىي
 عمييا أحج سػى الباحث.

 .عيشة وضهح التعميسات وحداب الهقت 7
جامعة  –( ممقح وغيخ ممقح  مغ كمية اآلداب 30تع تصبيق السكياس عمى عيشة اختيخت بصخيقة عذػائية تألفت مغ )       

ة ، وتبيغ إن تعميسات السكياس وفقخاتو كانت واضحة، وإن متػسط الػقت السدتغخق لئلجابة عمى فقخات السكياس كان القادسي
 دقائق .( 10)

 
 .التحميل االحرائي لمفقخات8



لتحميل فقخات السكياس الحالي اتبعت الباحثة االجخاءات ذاتيا التي استعسمت في تحميل فقخات مكياس التفاؤل غيخ الػاقعي,    
 ( ممقح وغيخ ممقح.400وباستعسال العيشة ذاتيا البالغ عجدىا )

 وقج تم استعسال طخيقتين لتحميل الفقخات: 
 طخيقة السجسهعتين الستطخفتين . أ

 – 34( درجة، أما في السجسػعة الجنيا تخاوحت )  165 – 100تخاوحت الجرجات الكمية لبلستسارات في السجسػعة العميا )     
( درجة، وبعجما تع استخخاج الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري لكل فقخة مغ فقخات السكياس في السجسػعتيغ العميا  70

( لعيشتيغ مدتقمتيغ، وعجت الكيسة التائية السحدػبة مؤشخاا لتسييد كل فقخة عغ t - testائي  ) والجنيا، تع استعسال االختبار الت
 يػضح ذلظ . ( 8شخيق مقايدتيا بكيسة ججولية وججول )

 (8ججول )
 القهة التسييدية لِفقخات مقياس سمهكيات الحساية الحاتية باستعسال طخيقة السجسهعتين الستطخفتين

الستهسط  السجسهعة رقم الفقخة
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

التائية 
 السحدهبة

الجاللة عشج 
  0.05مدتهى 

 8.329 1.39732 3.3611 عميا 1
 

 دالة إحرائياا 
 1.15635 1.9074 دنيا

 10.986 1.13425 3.8241 عميا 2
 

 دالة إحرائياا 
 1.09512 2.1574 دنيا

 8.151 1.35991 2.3981 عميا 3
 

 إحرائياا دالة 
 63147. 1.2222 دنيا

 14.184 1.30764 3.4815 عميا 4
 

 دالة إحرائياا 
 67614. 1.4722 دنيا

 9.095 1.42843 2.6574 عميا 5
 

 دالة إحرائياا 
 61537. 1.2963 دنيا

 10.722 1.32745 3.4352 عميا 6
 

 دالة إحرائياا 
 98214. 1.7315 دنيا

 8.394 1.38862 2.6574 عميا 7
 

 دالة إحرائياا 
 75773. 1.3796 دنيا

 دالة إحرائياا  7.937 1.31135 3.6667 عميا 8



  1.22482 2.2963 دنيا
 15.407 1.11175 3.7500 عميا 9

 
 دالة إحرائياا 

 83887. 1.6852 دنيا
 14.955 1.13016 3.7778 عميا 10

 
 دالة إحرائياا 

 87364. 1.7222 دنيا
 11.774 1.21100 3.6389 عميا 11

 
 دالة إحرائياا 

 1.04862 1.8241 دنيا
 14.589 1.25341 3.7130 عميا 12

 
 دالة إحرائياا 

 90051. 1.5463 دنيا
 11.050 1.24430 3.7222 عميا 13

 
 دالة إحرائياا 

 1.12966 1.9352 دنيا
 13.623 1.19303 3.8148 عميا 14

 
 دالة إحرائياا 

 90497. 1.8519 دنيا
 15.372 1.10960 3.7593 عميا 15

 
 دالة إحرائياا 

 94661. 1.6019 دنيا
 10.695 1.32588 3.2870 عميا 16

 
 دالة إحرائياا 

 94556. 1.6111 دنيا
 8.633 1.41087 3.0093 عميا 17

 
 دالة إحرائياا 

 97755. 1.5833 دنيا
 8.264 1.51086 2.5833 عميا 18

 
 دالة إحرائياا 

 61220. 1.2870 دنيا
 16.280 1.22947 3.7593 عميا 19

 
 دالة إحرائياا 

 74251. 1.5093 دنيا
 15.659 1.16318 4.0463 عميا 20

 
 دالة إحرائياا 

 97511. 1.7593 دنيا
 14.185 1.26386 3.8611 عميا 21

 
 دالة إحرائياا 

 93779. 1.7130 دنيا



 12.822 1.31724 3.3241 عميا 22
 

 دالة إحرائياا 
 76529. 1.4444 دنيا

 12.515 1.25397 4.0833 عميا 23
 

 دالة إحرائياا 
 1.19187 2.0000 دنيا

 9.777 1.30217 3.6204 عميا 24
 

 دالة إحرائياا 
 1.12740 2.0000 دنيا

 11.590 1.27995 3.6852 عميا 25
 

 دالة إحرائياا 
 1.01814 1.8611 دنيا

 9.706 1.32081 3.7778 عميا 26
 

 دالة إحرائياا 
 1.21471 2.1019 دنيا

 11.312 1.50903 3.6759 عميا 27
 

 دالة إحرائياا 
 1.07792 1.6574 دنيا

 18.049 1.05422 3.8056 عميا 28
 

 دالة إحرائياا 
 75298. 1.5556 دنيا

 11.481 1.25258 3.8981 عميا 29
 

 دالة إحرائياا 
 1.11392 2.0463 دنيا

 8.254 1.51909 2.8056 عميا 30
 

 دالة إحرائياا 
 86603. 1.4167 دنيا

 5.412 1.48475 2.3981 عميا 31
 

 دالة إحرائياا 
 91197. 1.4907 دنيا

 12.357 1.13184 4.0926 عميا 32
 

 دالة إحرائياا 
 1.16941 2.1574 دنيا

 15.418 1.28495 3.4444 عميا 33
 

 دالة إحرائياا 
 61142. 1.3333 دنيا

 دالة إحرائياا  15.411 1.19260 4.1296 عميا 34
 97791. 1.8426 دنيا

 



( ومدتػى داللة 214( نجج ان جسيع الفقخات دالة إحرائياا عشج درجة حخية )8ومغ خبلل مبلحطة الججول )
(. يتبيغ ان جسيع الكيع التائية السحدػبة اكبخ مغ الكيع التائية الججولية. أي ان جسيع فقخات 1,96( وقيسة ججولية )0,05)

 السكياس كانت مسيدة في ضػء ىحا االجخاء.

 (Internal Consistency)ة الفقخة بالجرجة الكمية لمسقياس )االتداق الجاخمي( عالقة درج . أ
( الستخخاج العبلقة االرتباشية  Pearson Produst- Moment Correlationاستعسل معامل ارتباط بيخسػن )      

بيغ درجة كل فقخة مغ فقخات مكياس سمػكيات الحساية الحاتية والجرجة الكمية لو، وأضيخت الشتائج أن جسيع معامبلت 
االرتباط دالة عشج الكيسة الحخجة لسعامل االرتباط الن قيسة معامل ارتباشيا اعمى مغ الكيسة الحخجة لسعامل االرتباط ، التي 

( يػضح معامبلت ارتباط بيخسػن بيغ درجة الفقخة 9(. وججول )398( ودرجة حخية )0,05ومدتػى داللة )( 0,098مغ )تب
 والجرجة الكمية لسكياس سمػكيات الحساية الحاتية :

 (9الججول )
 سمهكيات الحساية الحاتية  قيم معامالت االرتباط بين درجة كل ِفقخة والجرجة الكمية لسقياس

قيسة معامل  الفقخةرقم 
 االرتباط

الجاللة عشج مدتهى 
0.05 

قيسة معامل  رقم الفقخة
 االرتباط

الجاللة عشج 
 0.05مدتهى 

 دالة إحرائياا  **492. 18 دالة إحرائياا  **425. 1
 دالة إحرائياا  **658. 19 دالة إحرائياا  **510. 2
 دالة إحرائياا  **618. 20 دالة إحرائياا  **458. 3
 دالة إحرائياا  **597. 21 دالة إحرائياا  **629. 4
 دالة إحرائياا  **596. 22 دالة إحرائياا  **471. 5
 دالة إحرائياا  **525. 23 دالة إحرائياا  **548. 6
 دالة إحرائياا  **486. 24 دالة إحرائياا  **455. 7
 دالة إحرائياا  **580. 25 دالة إحرائياا  **444. 8
 دالة إحرائياا  **456. 26 دالة إحرائياا  **635. 9
 دالة إحرائياا  **545. 27 دالة إحرائياا  **657. 10
 دالة إحرائياا  **678. 28 دالة إحرائياا  **533. 11
 دالة إحرائياا  **556. 29 دالة إحرائياا  **642. 12
 دالة إحرائياا  **467. 30 دالة إحرائياا  **547. 13



 دالة إحرائياا  **358. 31 دالة إحرائياا  **637. 14
 دالة إحرائياا  **533. 32 دالة إحرائياا  **652. 15
 دالة إحرائياا  **627. 33 دالة إحرائياا  **553. 16
 دالة إحرائياا  **613. 34 دالة إحرائياا  **432. 17
 

 .الخرائص القياسية ) الديكهمتخية ( لسقياس سمهكيات الحساية الحاتية :9
 Validity Indicates مؤشخات الرجق . أ

  Face Validityالرجق الظاىخي . 1
تع التحقق مغ الرجق الطاىخي عغ شخيق اإلجخاءات التي تع الكيام بيا لمتحقق مغ صبلحية فقخات السكياس وتع األخح      

 فقخات. (6بسبلحطات الخبخاء مغ تعجيل عمى بعس الفقخات مع استبعاد )
 

  Constract Validity . صجق البشاء2
تع التحقق مغ صحة ىحا السؤشخ في اإلجخاءات الدابقة مغ خبلل تحميل فقخات السكياس ولع تع استبعاد اي فقخة في      

 شخيقة السجسػعتيغ الستصخفتيغ لجاللتيا اإلحرائية .
 مؤشخ الثبات لسقياس سمهكيات الحساية الحاتية :  . ب
 : ميطخيقة معامل ) الفا كخونباخ ( لالتداق الجاخ .1

( أن معامبلت  1994( وىػ معامل ثبات عال . ويًخ نػنالي وبيخنذتايغ ) 9290.بمغ معامل الفا كخونباخ لمسكياس )       
 ( .  : 252Nunnally & Bernstein , 1994( تذيخ إلى معامل ثبات عالي )  0.80ألفا التي أكبخ مغ أو تداوي ) 

 
 طخيقة اعادة االختبار : .2

ولقج قامت الباحثة بتصبيق مكياس سمػكيات الحساية الحاتية الستخخاج الثبات بيحه الصخيقة عمى العيشة التصبيق       
( ذكػر واناث وممقحيغ وغيخ ممقحيغ، وبعج مخور اسبػعيغ مغ التصبيق األول لمسكياس 30االستصبلعي االول السكػن مغ )

 Person)وعمى العيشة ذاتيا، وبعج استعسال معامل ارتباط بيخسػن قامت بإعادة تصبيق السكياس ذاتو مخة أخخى 
Correlation Cofficient)  لمتعخف عمى شبيعة العبلقة بيغ درجات التصبيق األول والثاني، ضيخ أن قيسة معامل الثبات

( ، وقج ُعجت ىحه الكيسة مؤشخاا عمى استقخار استجابات األفخاد عمى مكياس سمػكيات الحساية الحاتية عبخ 0.831لمسكياس )
 لدابقة .الدمغ وىػ معامل ثبات عالي عشج مقارنتو بسعامل ثبات الجراسات ا

 وصف مقياس سمهكيات الحساية الحاتية  بالريغة الشيائية :.10



( فقخة, وجسيع الفقخات مراغة مع الطاىخة وكانت 34يتكػن مكياس سمػكيات الحساية الحاتية برػرتو الشيائية مغ )     
ح االستجابات عمى السكياس بإعصاء درجات تشصبق عمي)دائساا, غالباا, احياناا, نادراا, ابجاا(، وتع ترحيبجائميا خساسية وكاالتي 

 (1، ابجاا  2، نادراا  3, احياناا  4, غالباا  5كاآلتي : ) دائساا 
( وبستػسط 34( وادنى درجة ىي )170وبحلظ فأن السجى الشطخي ألعمى درجة يسكغ الحرػل عميو السدتجيب ىي )   

 ( 102فخضي )
 

 :الحساية الحاتيةسمهكيات السؤشخات اإلحرائية لسقياس . 11
تع استخخاج السؤشخات االحرائية لسكياس لدمػكيات الحساية الحاتية بأستعسال الحقيبة اإلحرائية لمعمػم االجتساعية )        

SPSS ( في استخخاج تمظ السؤشخات اإلحرائية وججول )يػضح ذلظ.( 10 
 (10ججول )

 السؤشخات اإلحرائية لسقياس سمهكيات الحساية الحاتية
 القيم السؤشخات ت

 N 400  العيشة 1
 Hypothetical Mean 84 الستهسط الفخضي 2
 Mean 87.1850الهسط الحدابي   3
 Median 87.0000الهسيط   4
 Variance 627.880التباين  5
 Mode 89.00السشهال   6
 Range 131.00السجى  7
 Std. Deviation 25.05754االنحخاف السعياري  8
 Skewness .480االلتهاء   9

 Kurtosis .287التفمطح   10
 Minimum 34.00أقل درجة  11
 Maximum 165.00 أعمى درجة 12

 (4ويبيغ تػزيع العيشة اقتخابو مغ التػزيع االعتجالي كسا مػضح بالذكل ) 

 



 

 (4شكل ) 
 اقتخابو من التهزيع االعتجالييهضح تهزيع أفخاد عيشة البحث عمى مقياس سمهكيات الحساية الحاتية0 

 

 عخض الشتائج وتفديخىا: 

 اليجف الخامذ : تعخف العالقة االرتباطية بين التفاؤل غيخ الهاقعي وسمهكيات الحساية الحاتية لجى:

 الطمبة السمقحين : . أ
ألجـل التعـخف عمـى العبلقـة االرتباشيـة بـيغ التفاؤل غيخ الػاقعي وسمػكيات الحساية الحاتية لجى الصمبة السمقحيغ، اسـتعسل   

الباحث معامـل ارتبـاط بيخسـػن لسعخفـة العبلقـة بـيغ درجـات شمبة الجامعـة عمـى مقيـاس التفاؤل غيخ الػاقعي، ودرجـاتيع عمـى 
( , ويذيخ معامل االرتباط الى ان 0.0714الحساية الحاتية، اذ بمغت قيسـة معامـل االرتبـاط السدتخخجة ) مقيـاس سمػكيات

العبلقة بيغ التفاؤل غيخ الػاقعي وسمػكيات الحساية الحاتية ىي عبلقة عكدية, وعشج مقارنة قيسة معامل االرتباط بالكيسة الحخجة 
ّن قيسة معامل االرتباط اصغخ مغ الكيسة الحخجة لسعامل االرتباط , وىحا يجل عمى أن ( تبيغ أ0.287لسعامل االرتباط البالغة )

 ( يػضح ذلظ. 19معامل االرتباط غيخ دال احرائياا والججول )

 
 (19ججول )

 معامالت االرتباط بين التفاؤل الهاقعي وسمهكيات الحساية الحاتية
قيسة معامل  الستغيخات

 االرتباط
القيسة الحخجة 
 لسعامل االرتباط

درجة 
 الحخية

 مدتهى الجاللة
0.05 



التفاؤل غيخ الهاقعي* سمهكيات 
 الحساية الحاتية
 لجى السمقحين

 غيخ دالة إحرائياا  47 0.287 _0.0714_

 

 الطمبة غيخ السمقحين : . ب
ألجـل التعـخف عمـى العبلقـة االرتباشيـة بـيغ التفاؤل غيخ الػاقعي وسمػكيات الحساية الحاتية لجى الصمبة غيخ         

السمقحيغ، اسـتعسل الباحث معامـل ارتبـاط بيخسـػن لسعخفـة العبلقـة بـيغ درجـات شمبة الجامعـة عمـى مقيـاس التفاؤل غيخ 
( , _0.2410_**اس سمػكيات الحساية الحاتية، اذ بمغت قيسـة معامـل االرتبـاط السدتخخجة )الػاقعي، ودرجـاتيع عمـى مقيـ

ويذيخ معامل االرتباط الى ان العبلقة بيغ التفاؤل غيخ الػاقعي وسمػكيات الحساية الحاتية ىي عبلقة عكدية, وعشج مقارنة 
( تبيغ ان قيسة معامل االرتباط اكبخ مغ الكيسة 0.104)قيسة معامل االرتباط بالكيسة الحخجة لسعامل االرتباط البالغة 

 ( يػضح ذلظ. 20الحخجة لسعامل االرتباط , وىحا يجل عمى ان معامل االرتباط دال احرائياا والججول )

 
 (20ججول )

 معامالت االرتباط بين التفاؤل الهاقعي وسمهكيات الحساية الحاتية
الحخجة القيسة  قيسة معامل االرتباط الستغيخات

 لسعامل االرتباط
درجة 
 الحخية

 مدتهى الجاللة
0.05 

التفاؤل غيخ الهاقعي* سمهكيات 
 الحساية الحاتية
 غيخ السمقحين

**_0.2410_ 
 

 دال إحرائياا  349 0.104

 التهصيات:

 بشاء عمى ما تػصل اليو البحث الحالي مغ نتائج , تػصي الباحثة بسا يمي :

أ. ضخورة تػجيو إعجاد حسبلت إعبلمية تدتيجف الذباب والصمبة الجامعة لخفع وعييع وتغييخ الدمػكيات الدالبة التي يسكغ أن 
 .(COVID-19)يقػمػا بيا ، وتعديد سمػكيات الحساية الحاتية وااللتدام بصخق الػقاية الرحية لمحج مغ انتقال العجوى 

ية وبالتحجيج السذخفيغ عمى الدكغ الجامعي ) االقدام الجاخمية ( تقجيع بخامج تثكيفية ب. عمى الجامعات والسؤسدات األكاديس
صحية تشذخ الػعي الرحي وسط الصمبة ، باعتبارىع فئة حيػية في السجتسع لمديصخة عمى انتذار االمخاض السعجية واالثار 

 الشاجسة عشيا.



( بكل شفافية ، مع العسل باستسخار عمى ترحيح أي COVID-19ج. ضخورة نذخ السعمػمات عغ فيخوس كػرونا السدتجج )
شائعات أو معمػمات خاشئة عغ الفيخوس والمقاح، ونذخ كل ججيج يتعمق بسخاحل تصػرات الفيخوس وتصػرات الػضع الرحي  

 وذلظ لتقميل حجة القمق مغ اإلصابة بالفيخوس، وتعديد إتباع الدمػكيات الػقائية اليػمية مغ الفيخوس.
 تذجيع الصمبة الجامعة عمى اخح جخعات المقاح بذكل الرحيح و تباع التعميسات الػقائية بذكل مدتسخ.د. 

 السقتخحات: 

 استكساالا لستصمبات البحث الحالي تقتخح الباحثة ما يمي :

 اجخاء دراسة لتعخف التفاؤل غيخ الػاقعي ومتغيخات اخخى لجى السبلكات الصبية في السخاكد الرحية.  . أ
دراسة تدتيجف تعخف العبلقة بيغ التفاؤل غيخ الػاقعي ومتغيخات اخخى مثل )االعتجال السداجي, االنفعاالت  اجخاء . ب

 الستفاقسة, االنجاز, التفكيخ الػاعي , الرجمة الثقافية(
لجراسة ج. اجخاء دراسات معسقة حػل متغيخ التفاؤل غيخ الػاقعي باعتباره اسمػب معخفي لو اثخ بالغ , ولكشو لع يحطى با

 الكافية , في مجال االمخاض الشفذ جدجية. 
د. اجخاء دراسة لتعخف سمػكيات الحساية الحاتية ومتغيخات اخخى مثل ) التفكيخ القدخي, خجاع الحات, الػعي الستدامي, 

 استيػاء السزاد(
 ة اخخى.ه.اجخاء دراسات معسقة حػل عيشة البحث الحالي )السمقحيغ ، غيخ السمقحيغ( مع متغيخات نفدي

 السرادر العخبية :

(. مشاىج البحث في العمػم الشفدية والتخبػية. القاىخة , دار الشذخ 2001ابػ عبلم, رجاء محسػد. ) •
 لمجامعات.

(: الصسأنيشة الشفدية كستغيخ وسيط في 2017ابػ ىجروس , ياسخة دمحم ايػب  و الفخا , معسخ ارحيع )    •
التزحية وسمػك حساية الحات لجى حفطة القخان الكخيع , مجمة جامعة العبلقة بيغ االنتساء الػششي وكل مغ 

 , جامعة االقرى, غدة , فمدصيغ. 1, العجد 21االقرى , مجمج 
, جامعة بغجاد مصبعة التعميع العالي , بغجاد التقهيم والقياس( : 1990االمام, مرصفى محسػد واخخون ) •

 ,العخاق.
تخجسة عبج هللا زيج القياس والتقهيم في عمم الشفذ والتخبية0)(: 1989, روبخت, والديت ىجيغ) ثػرنجايظ •

 الكيبلني وعبج الخحسغ عجس(, عسان. مخكد الكتب االردني.
( : تأثيخات التباعج االجتساعي اثشاء جائحة كػرونا 2021خزخ, وفاء الديج دمحم سالع )   •

(COVID_19عمى شخرية السخاىقيغ وكثا) فة استخجاميع لذبكة االنتخنيت , السجمة السرخية لبحػث
 \, جامعة ششصا , مرخ. 77االعبلم , عجد



عالقة الرالبة الشفدية والتفاؤل غيخ الهاقعي لجى الطالب ( : 2020خمف , خيخة وغيبلني, ىشاء) •
 ائخ.,  محكخة مكسمة لشيل شيادة الساجدتيخ, جامعة الذييج حسة لخزخ بالػادي , الجد الجامعي

االختبارات والسقاييذ (. 1987الدوبعي , عبج الجميل, وبكخ , دمحم لياس, والشاني , ابخاليع عبج السحدغ. ) •
 , دار الكتب لمصباعة والشذخ , جامعة السػصل. الشفدية

, دار  االختبارات والسقاييذ الشفدية( : 1981الدوبعي, عبج الجميل وبكخ, دمحم الياس والكشاني ,ابخاىع )  •
 كتب لمصباعة والشذخ , جامعة السػصل , السػصل , العخاق .ال

الصبعة االولى , بيخوت , دار الفكخ  االختبارات الشفدية: تقشياتيا واجخاءاتيا.( : 1996عباس, فيرل .) •
 العخبي.

 , دار الفكخ العخبي , القاىخة , مرخ.القياس الشفدي( : 1983عبج الخحسغ , سعج) •
( . مقجمة في مشيج البحث العمسي , الصبعة االولى , عسان ,دار 2008.)العداوي , رحيع يػنذ كخو  •

 دجمة.
التأثيخ (: 2020عبلء الجيغ, جياد والذخيفيغ, احسج وعبػد, دمحم والديخ عمي , احسج والذػبكي ,نايفة ) •

 ,لجى عيشة من طمبة الجامعات االردنية 19الشفدي وحالة الرحة الشفدية خالل جائحة فايخوس كهرونا_
 , جامعة اليخمػك, اربج, االردن.3, عجد17السجمة االردنية في العمػم التخبػية, مجمج 

, مصابع الكبذ  تطهرات معاصخة في القياس الشفدي والتخبهي ( : 1986عبلم, صبلح الجيغ محسػد ) •
 التجارية , الكػيت.

يقاتو وتهجيياتو لقياس التخبهي والشفدي : اساسياتو وتطب(. ا2000عبلم, صبلح الجيغ محسػد. ) •
 . الصبعة االولى , القاىخة , دار الفكخ.السعاصخة

: اساسياتو وتصبيقاتو وتػجيياتو  القياس التخبهي والشفدي(. 2011عبلم, صبلح الجيغ محسػد. ) •
 السعاصخة. الصبعة الخابعة , القاىخة , دار الفكخ.

االجتساعي لجى السالكات الطبية الخهف من السهت وعالقتو بالجعم (: 2022عمي , نػر ىذام عبػدي ) •
 , جامعة القادسية , العخاق .19العاممة في مخاكد العدل الرحي لسخضى كهفيج

 , دار االمل لمشذخ والتػزيع , االردن. القياس والتقهيم في العسمية التجريبية( : 2002عػدة, احسج )  •
السكشجرية, دار السعخفة , االقياس الشفدي بين الشظخية والتطبيق(. 1998عػض, عباس محسػد.) •

 الجامعية.
, االسكشجرية, دار السعخفة  القياس والتجخيب في عمم الشفذ والتخبية(. 1999عيدػي, عبج الخحسغ دمحم.) •

 الجامعية.



, تخجسة ىشاء محدغ العكيمي , دار  التحميل االحرائي في التخبية وعمم الشفذ(: 1991فيخكدػن, جػرج ) •
 الحكسة , بغجاد العخاق .

( : العبلقة بيغ التفاؤل وسمػك حساية الحات لجى كبار الدغ الكػيتييغ, دار 2011القشاعي, مشى بجر) •
 , جامعة حمػان ,مرخ.1, عجد 17السشطػمة , مجمج 

, الصبعة االولى , العالسية  القياس الشفدي بين التشظيخ والتطبيق( : 2010الكبيدي, وىيب مجيج ) •
 الستحجة , بيخوت, لبشان.

, محكخة مقجمة لشيل (: عالقة التفاؤل غيخ الهاقعي بدمهك التجخين لجى السجخشين2011, قخمية) مذاشػ •
 شيادة الساجدتيخ, جامعة الحاج لخزخ _باتشة_ , الجدائخ.

 ( : مشاىج البحث في التخبية وعمع الشفذ , دار السديخة , عسان االردن.2000ممحع , سامي ) •
(, االحراء التخبػي باستخجام الخزم االحرائية 2010, عاير مػسى. )السشيدل, عبج هللا فبلح , وغخابية •

 لمعمػم االجتساعية. االردن , دار السيدخة لمصباعة
(. مشاىج البحث التخبػي , الصبعة االولى , القاىخة , در الفكخ 2019السيجاوي , مججي صبلح شو.)  •

 العخبي.
نطهاء ( وعالقتيا بالتفاؤل غيخ الهاقعي لجى سسات الذخرية )االنبداط واال (: 2017نديبة , مذخي ) •

 , محكخة مقجمة لشيل شيادة الساجدتيخ, جامعة دمحم بػضياف السديمة, الجدائخ.مخضى القهلهن العربي 
وعالقتو بإدارة  19قمق االصابة بفايخوس كهرونا السدتجج كهفيج_(: 2020يػسف, زيشب صبلح محسػد) •

, مجمة البحػث في مجاالت التخبية  مية من الفيخوس اثشاء الجائحةربة االسخة لمدمهكيات الهقائية اليه 
  , جامعة السشيا_ كمية التخبية الشػعية, مرخ.31الشػعية ,عجد 
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