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 ملخص البحث :

 تمكانيدددة التنبدددم  كدددش مددد  س ال دددعوس  السدددعا      اسدددترا ي ياهددددل ال إدددا كلدددن ال  ددد  عددد  ك       
مواجهددة الودد وا   التإاددرش الدساسدد  مدد  اددفك أ عددا  التف رددر البنددان     يدد ل  ال  دد  عدد  البنيددة 
العامليددة التددد    مدددي اسدددترا ي يات مواجهددة الوددد وا   أ عدددا  التف ردددر البنددان      طبيعدددة العف دددة  دددر  

طال ددا مدد  طددفق الفر ددة اي لددن  كليددة  185توافددا النفسدد    لدددي عرنددة  وامهددا أ عددا  التف رددر البنددان   ال
 التربية جامعة طنطا .

 وخلص البحث إلى:      
يمك  التنبم  ال عوس  السعا   مد  ادفك أ عدا  التف ردر البندان س التف ردر البندان  ال لدن   المواجهدة  – 1

 السلويية   التفاؤك الساذج . 
ل ددعوس  اسددترا ي يات مواجهددة الودد وا مدد  اددفك أ عددا  التف رددر البنددان س التف رددر يمكدد  التنبددم  ا - 2

البنددان  ال لددن   المواجهددة السدددلويية   المواجهددة اانفعاليددة   التفددداؤك السدداذج   التف رددر ال رافددد  
 ال  ا  .

 ا يمك  التنبم  التإارش الدساس  م  افك أ عا  التف رر البنان  . – 3
 وهرية  ر  أ عا  التف رر البنان    التوافا النفس  .  وجد عف ة ج – 4
يوجددد  نددام عددامل  ي أسددالرل التعامددش مددي موا دد  الإيددا  ب ي مددي  ددر  أسددالرل مواجهددة الودد وا  – 5

ااي ا يدددددة   السدددددلبية   أ عدددددا  التف ردددددر البندددددان  س التف ردددددر البندددددان  ال لدددددن   المواجهدددددة السدددددلويية 
 ال راف  ال  ا  . المواجهة اانفعالية   التف رر 
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 مقــدمة البحــث :

 رر م  أكثر الموضوعات الت  نالت اهتماما م  العلمام   ال احثر  نظرا يهمرته فد   ددد  يعد التف
الفددر    الم تمدددي      دددد  دددد  العلمدددام عدددد ا مدد  التادددنيفات الما  جدددة للتف ردددر مددد  أ دددهرها س التف ردددر 

 ردددر     التف رددر البددديه  ا التف theoretical / practical thinkingالنظددري ا التف رددر العملدد  
 / realistic    التف ردر الدوا ع  ا التف ردر ال يدال   intuitive / analytical thinkingالتإلرلد  

imaginary . التف رر التداسب  االتف رر الت اعدي     
كحدد   cognitive experiential self theory (CEST)  عدد نظريدة ال بدر  ال ا يدة المعر يدة 

م    فسدددرر التف رددر اينسدددان    حرددا  فتدددرد النظريددة  جدددو  نظدددامر  النظريددات الإديثدددة نسددبيا فددد  فهدد
    هدد اا النظامدداا  Experiential  الثددان  ابرا دد   rationalلت هرددا المعلومددات أحدددهما عدفندد  

مدش نظدا  اسدتنتاج  يع the rational systemيعمدفا  طريددة متواةيدة   متفاعلدة   فالنظدا  العدفند  
 فدددا لدددوع    فهددم  الفدددر  لدددوانر    م دددا ك المعرفددة   الف دددر     يتمرددا هددد ا علددن المسددتو  ال دددعوسي 

يددة   النظدا   نندده  إلرلد  يعتمددد علدن اي لددة   ال دواهد الواضددإة     يتمردا أيوددا  يد لم العمليددات العدل
 Experiential system يإتداج كلدن جهدد      لده  داسير  طدوسي   فد  حدر  يعمدش النظدا  ال برا د  

لدانيددة يليددة  ددد ا جهددد    عدد  مدد  الفددر      مدد  اددفك م ططددات   معتددددات ضددمنية  ددم  طريدددة  
اكتسا ها م  افك ال بر      هد   الم ططدات  سداعد الفدر  علدن الت يدل مدي البر دة   حدش الم دكفت 
 ن دش جهدد  ضد ل ممكد    فالهددل ايساسد  للنظدا  ال برا د  هدو ال إدا عد  ال دعوس ال ردد     نددل 

 رئ   حردددددددددددددددددددددددا يدددددددددددددددددددددددتم   هردددددددددددددددددددددددا انفعدددددددددددددددددددددددال  للمعلومددددددددددددددددددددددداتكدددددددددددددددددددددددش مدددددددددددددددددددددددا هدددددددددددددددددددددددو سددددددددددددددددددددددد
 ( Epstein, 1994 ; 1998; 2001; 2003 ; Epstein & Meier, 1989 ) 

  فتددرد نظريدددة ال دددبر  ال ا رددددة المعر يددة أا ل دددش نظددا  مددد  نظددام    هردددا المعلومدداتس العدلددد    
 ادددوس    analytic thinking ال ددبرا   نوعدا مد  الد يام   التف ددرر ال دا   دده   فالتف ددرر التإلرلد 

المتعلددا  (IQ )الم تلفددة يتعلددا  النظدددا  العدددفنن      سدددت د  مددداييس الد يام التدلرديددة ل يددا  الد يام 
 ) النظددا  ال برا دد    Constructive thinking هدد ا النظدددا     فدد  حددر  يتعلددا التف رددر البنددانن 

Epstein,  2001 ; Epstein & Meier, 1989 ) المتعلدا  النظددا  ال برا د  يتإدد  مد      الد يام
التف دددرر البنددان  أحردددانا لي دددرر كلددن  ادددفك موضددي الفددر  علددن متاددش التف دددرر البنددان     لدد ا يسدددت د 
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 . practical intelligence ( Humphreys ,2000 , 63) ام العمدل  دال ي
لمدر  ل للنظدا  العدفند    التف ردر ا لم   تل  نظرية ال بر  ال ا يدة المعر يدة فد  نظر هدا    فسدررها 

را د  علدن  ه ع  نظر    ية العلمام   النظريات المفسر  للتف رر   كا ف  التنكرد علن  نثرر النظدا  ال ب
لدربل   االنظا  العدفند    فدالتف رر المدر  ل  النظدا  العدفند  عمليدة عدليدة عليدا  عتمدد علدن التإلردش   

ددددانا   لبندددان    فدددالتف رر البندددان  يدددمثر علدددن ك ساا الفدددر  للمعلومدددات   الإااسدددتنتاج   تدددنثر  دددالتف رر ا
 . ( Epstein, 1998 ; 2001; 2003 ) ييفية   هراها  ااش العدش  

أنهدا  انه علن الرغم م  أهمية ال بر  ف  حيدا  ايفدرا    كا (Epstein,  2003 , 1 ) ي ير أ ستر 
 لدساسددة مدد   بددش ال دداحثر    حرددا لددم يلددا الدد يام ال برا دد   لددم  لددا نفددس الددددس ال دداف  مدد  ال إددا   ا

  التف رددر البنددان  نفددس الددددس مدد  ال إددا   الدساسددة  الدد ي حظدد   دده الدد يام   التف رددر المددر  ل  النظددا
حتددددن   ددددت  ريددددل د مدددداييس علددددن  سجددددة عاليددددة مدددد  ال فددددام  د العدفنددد    عددددف   علددددن عددددد   جددددو  

لمر  طدة التف ردر البندان   دنفس  سجدة ال فدام  لمدداييس الد يام   التف ردر السيكومترية لل يام ال برا د    ا
  النظا  العدفن  . 

  حد  المفاهيم الرنيسة ف  علدم الدنفس ايي دا       علدن الدرغم مد  أهمرتهدا     سهدا فدالسعا   ك  
دسا ا لددم  نددش  ددالتمتدي  الاددإة العامددة   ال ددعوس  الطمننرندة   الرضددا   البه ددة   إدرددا الد ات   كا أنهدد

  كا يدا مدد  الدساسدة   ال إددا .  يسددهم التف ردر البنددان  فدد  ال دعوس  السددعا    حرددا ي درر  كلددن أنمدداا 
عا ات ف رية  سداعد الفدر  علدن حدش الم دكفت الإيا يدة  ن دش جهدد  ضد ل نفسد     بطريددة  ايدد مد  

 نددة فددد    المر فددي  يتمردددا ا  المر السددفمة النفسددية   ال سدددمية   العدليددة   فددايفرا  ذ   التف ردددر البنددان
التف ردددر     لددددديهم  دددددس  علدددن  عددددديش أف دددداسهم  سدددهولة  يسددددر لتناسددددل الموا ددد     سدددداعد علددددن حددددش 

 السددال ة    لددديهم م دداعر ذا يددة موج ددة   تالم ددكفت    يمددا أنهددم أكثددر  دددس  علددن مواجهددة اانفعدداا
أكثددددر  ددددعوسا       (Harris&Lightsey,2005,411) دددددير ذات مر فددددي      أ اؤهددددم أكثدددر فعاليددددة  

   أ دددددش  عرضدددددا لل دددددوا يس أثندددددام اللردددددش (Stacciani & Troccoli, 2004 ) الرضدددددا
( Tan, 1994) . 

  يرجي ال احثوا  ددس  ايفدرا  ذ   التف ردر البندان  المر فدي علدن مواجهدة الود وا   التدلردش مد         
 دانش جرد    متنوعة لإش الم كفت مداسندة  دايفرا   اآلثاس السلبية المر  طة  ها كلن  دس هم علن طرح

 إذا يداا التف ردر البندان  يسداعد علدن    (Epstein &Katz,1992 )ذ ي التف ردر البندان  المدن ف  
 حددددددددددددددددددددددش الم ددددددددددددددددددددددد فت الإيا يددددددددددددددددددددددة  ن ددددددددددددددددددددددش جهدددددددددددددددددددددددد    ددددددددددددددددددددددد ا ال ددددددددددددددددددددددعوس  الوددددددددددددددددددددددد وا

( Tan, 1994 ;  Scheuer& Epstein, 1997; Stacciani & Troccoli, 2004)   
مواجهددة الودد وا    سدداعد علددن التدلرددش مدد  اآلثدداس السدددلبية المر  طددة  الودد وا يحسدد   تاسددترا ي يا  

ب     فال إدا الإدال  يإدا ك ال  د  1997مايسدة النيداك   ه دا  عبدد      ؛1994عبدد المعطد    
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ا كذا يدددداا عدددد  طبيعددددة العف ددددة  ددددر  أ عدددددا  التف رددددر البنددددان    اسددددترا ي يات مواجهددددة الودددد وا     مدددد
 المفهوماا متماثلر  أ  مستدلر  ؟. 

مددش    يعددد التف رددر البنددان  منب ددا جردددا لددت ام فدد  م دداات الإيددا  الم تلفددة ي المدسسددة   أمدداك  الع   
ر  يعدد يدف مد  ال يددام المعرفد  . فد  حد ( Epstein & Meier, 1989 )العف دات البدر    ادية

نددد  ضددية يإتددداج كلددن النظددا  العدفيكددا يم  فإدددش أيددة مسددنلة سياالتف رددر التإلرلدد  منب ددا جردددد لددت ام ا  
لدددن كالتف ددددرر العدفنددد  ب    رنمدددا  إتددداج ايحددددا  البدددر    ادددية   العف دددات ااجتماعرددددة    ال يدددا   ي

 .   (Epstein, 1998, 2001 )النظا  ال برا   ي التف رر البنان  ب  
 مشــكلة البحــث : 

  إددا الإال  ف  التساؤات اآل ية س   تإد  م كلة ال        
 ش يمك  التنبم  ال عوس  السعا   لدي طفق ال امعة م  افك أ عا  التف رر البنان  ؟ه - 1
هددش يمكدد  التنبددم  اسددترا ي يات مواجهددة الودد وا لدددي طددفق ال امعددة مدد  اددفك أ عددا  التف رددر  – 2

 البنان  ؟
 ق ال امعة م  افك أ عا  التف رر البنان  ؟هش يمك  التنبم  التإارش الدساس  لدي طف –3
 ش  وجد عف ة  ر  أ عا  التف رر البنان    التوافا النفس  لدي طفق ال امعة ؟ه - 4
د  الطدفق  هش  وجد  نية عامليه   مي أ عا  التف رر البندان    اسدترا ي يات  مواجهدة الود وا لد - 5

 ؟
 أهميــة البحــث:

 دا الإال  ف  س تمثش أهمية ال إ      
البندان   د التنصرش النظري لنظرية ال بر  ال ا ية المعر ية    م  ثم كلدام الووم علدن مفهدو  التف ردر  1

كمفهو  حديا نسبيا ف  م اك علم النفس    يتعلا  الددس  علن  وظيل ال بر  السا دة فد  حدش 
 الم كفت الإيا ية  ن ش جهد   ض ل ممك  .

 ;Epstein, 1998, 2001 )دق الفددرد الدد ي طرحدده ي أ سددتر  ي  يمرددري د مإا لددة اات دداس صدد 2

Epstein & Meier, 1989 )   دنا  التف ردر البندان  يسداعد ايفدرا  علدن الن داح فد  الإيدا  .
  ة ايفدرا  فد  الموا د  ااجتماعيدة    يدلش م  ال عوس  الت داؤ      يايدد مد  فعاليدةااجتماعي

  الموا د  الوداغطة     يايدد مد  السدفمة ال سدمية   النفسدية   ي ف  م  ال عوس  دالتو ر فد
المدسسددة   أمددداك   ام فدد  م ددداات الإيددا  الم تلفددة يلددد  ايفددرا   . حرددا يعددد منب دددا جردددا لددت

 . بالعمش   العف ات البر    اية
  فددد  كنهدددا  إدددا ك فهدددم التف ردددر البندددان    عف تددده  ددد ع  المت ردددرات النفسددددية   حردددا  وجددددد نددددس   - 3

فدد  حددد   علدددم  -الدساسدددات ايجنبيددة   العربيددة   حردددا ا  وجددد أي  ساسددة فدد  البر دددة العربيددة 
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اهتمددت  دساسدددة  أ عددا  التف رددر البنددان    عف تهدددا  كددش مدد  س ال ددعوس  السددعا        –ال احددا 
 استرا ي يات مواجهة الو وا     التوافا النفس      التإارش الدساس  .

 دددددرامت لتنميدددددة التف ردددددر البندددددان   المهتمدددددر   بدددددرامت  نميدددددة التف ردددددر  نهميدددددة  ادددددميمد  وجيددددده نظدددددر  4
ت فيدل الا  فد  موا د  الإيدا  الم تلفدة     استرا ي يا ه   لما لها م    س ف  ةيا   فعالية ايفدر   

م  ض وطها     ةيا   ال عوس  السعا     التوافدا النفسد     ااجتمداع  لدد  ايفدرا    حردا 
 ف رددر البنددان  علدن  عددديش ايف دداس   المعتدددات لتادد   أكثددر مفممدة لطبيعددة المو دد  يسداعد الت

. 
 أهــداف البحــث :

 يهدل ال إا الإال  كلن ال    ع س       
ايهميدددة النسدددبية ي عدددا  التف ردددر البندددان  فددد   فسدددرر الت ددداي  فددد  ال دددعوس  السدددعا   لددددي طددددفق  – 1

 ال امعة ؟
دي لددعدا  التف ردر البندان  فد   فسددرر الت داي  فد  اسدترا ي يات مواجهدة الود وا ايهميدة النسدبية ي  – 2

 طفق ال امعة ؟
ايهميدددة النسدددبية ي عدددا  التف ردددر البندددان  فددد   فسدددرر الت ددداي  فددد  التإادددرش الدساسددد  لددددي طدددفق  –3

 ال امعة 
 عة ؟طبيعة العف ة  ر  أ عا  التف رر البنان    التوافا النفس  لدي طفق ال ام – 4
  وا ؟أ عا  التف رر البنان  ع  استرا ي يات مواجهة الومدي  مايا  - 5
 يما يسعن ال إا الإال  كلن  دنرر  است انه التف رر البنان  ف  البر ة العربية . – 6

 تحديد المصطلحـات :

 Constructive thinking التفكـير البنـائي 

يدد أحددا  الإيدا  الروميدة  عمدش علدن افد  التدو ر    ا    يعرل  ننه طريددة  لدانيدة للتف ردر فد        
 ر ال سمية   العدلية للفر     ساعد علن حدش الم دكفت الروميدة  ن دش جهدد   دو  النفسية   م  السفمة

  ممكدد   بددد ا موددايدة اآلاددري     يت ددوا التف رددر البنددان  مدد  سدد عة أ عددا س  التف رددر البنددان  ال لددن 
تف رددر مواجهددة اانفعاليددة    التف رددر ال رافدد  ال  ادد    التف رددر الدطبدد    الالمواجهددة السددلويية     ال

لفدر  ال ف     التفاؤك الساذج .   يعرل التف رر البنان  كجرانيدا مد  ادفك الدسجدة التد  يإادش علرهدا ا
 التف رر البنان  المست دمة ف  ال إا . است انهعلن أ عا  

 
  Happiness الســعادة

سدددعا    ننهدددا  دددعوس  الرضدددا العدددا  عددد  جواندددل الإيدددا     ايضدددافة كلدددن   دددراس يثردددر  عدددرل ال       
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للوجدانات ااي ا ية مداسنة  الوجدانات السال ة     غيداق الم داعر السدلبيةس مثدش الدلدا     ال   دة     
ردا ااكت اق . . .       تإد  السعا   م  افك  سجة الفدر  علدن الم يدا  المسددت د  فد  ال إدا   ح

   رر الدسجة المر فعة كلن ةيا   ال عوس  السعا   . 
 Coping strategies استراتيجيات مواجهة الضغوط 

لوددداغطة     الت فيدددل مددد   التدددو ر هددد  ايسدددالرل التددد  يسدددت دمها ايفدددرا  لمواجهدددة الموا ددد  ا      
ك الدسجدددة التددد  الودددرا المدددر  ل  هدددا للوصدددوك كلدددن مسدددتو  مددد  التوافدددا      تإدددد  كجرانيدددا مددد  ادددف  

 يإاش علرها الفر  ف  م يا  استرا ي يات مواجهة الو وا المست د  ف  ال إا الإال .
 Psychological Adjustmentالتوافق النفسي  

يإدد  ليعرل التوافا النفس   ننه عملية  ينامية مسدتمر  يددو   هدا الفدر  مسدتهدفا   رردر سدلويه         
نفسده مد  جهدة      رنده    در  البر دة مد  جهدة قادري   يددا  مد  ادفك عف ة أكثر  وافدا  رنده  بدر  

   أسبعدة أ عدددا  فرعيددةس التوافدا ال  ادد    اانفعددال     التوافددا الادإ  ي ال سددم ب  التوافددا ايسددري 
لد  التوافا ااجتمداع   .  يتإدد  التوافدا النفسد  كجرانيدا مد  ادفك الدسجدة التد  يإادش علرهدا الفدر  ع

 فا النفس  المست د  ف  ال إا الإال .م يا  التوا
 التحصيل الدراسي 

ي دددرر مفهدددو  التإادددرش الدساسددد  كلددد  المعلومدددات أ  المهددداسات التددد  اكتسدددبها الطالدددل  عدددد  ساسدددته  
لمددددرسات  ساسدددية معرنددددة .  يدددتم ايددددا  التإادددرش الدساسدددد   ااات ددداس التإاددددرل     يسدددت د  ال احددددا 

عامدددة ي الاددد  الثدددان    الثالدددا ب يمم دددر لمسدددتوي  إادددرش م مدددور  سجدددات الطدددفق فددد  الثانويدددة ال
 الطفق. 

 اإلطــار النظـري

 التفكير البنائي  – 1
يعددد مفهددو  التف رددر البنددان  احددد المفدداهيم الإديثددة نسددبيا التدد  ظهددرت فدد  نظريددة ال بددر  ال ا يددة        

ينسددانية نتدداج ثفثددة المعر يددة    هدد  نظريددة مستعرضددة   مت املددة  لل  اددية  فتددرد أا ال  اددية ا
 يمثددش   يمثددش المسددتو  الف ددعوسي لل  اددية     Associational systemأنظمددةس نظددا  التددداع    

النظدددا  العدفنددد  المسدددتوي ال دددعوسي لل  ادددية    ي دددتمش علدددن ايف ددداس   المعلومدددات المسدددتمد  مددد   
عاليدة الت ريدد    يعتمدد هد ا  الترا  اينسان     ه   المعلومات يتم   فررها ف  صدوس  عد يدة   لفظيدة

إصدددداس اي لدددة الواضدددإة فددد  فهدددم الموا ددد    النظدددا  علدددن التإلردددش   التفسدددرر   الدددربل   ااسدددتنتاج   
ااسدددت ا ة المناسددد ة   يتمردددا  ددد لم فددد  كصدددداس ااسدددت ا ة   سدددرعة فددد    رردددر  التف ردددر     النظدددا  

ة     ي دددتمش علدددن المعلومدددات اددديلل   Preconscious ال برا ددد  يمثدددش المسدددتو   إدددت ال دددعوس 
ايف ددداس المسدددتمد  مددد  ال بدددر  ال  ادددية   ااصدددة الموا ددد  عاليدددة ااسدددتثاس     هددد   المعلومدددات يدددتم   
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  دفررها فد  صدوس  ذيريدات     يعمدش هد ا النظددا   طريددة  لدانيدة  فددا لم ططدات ضدمنية  دم اكتسددا ها 
ليدة   تمردا  سدرعة فد  كجدرام العمليدات   م  ال بدرات الماضدية      يعمدش هد ا النظدا  أيودا  طريددة ي

 .  (Watson et al., 1999, 195-196)كصداس ااست ا ات 
 يعدددد التف رددددر البندددددان  مم دددرا للدددد يام المر بدددددل  النظدددا  ال برا دددد    حرددددا ي ددددرر كلدددد  أي مدددددي        

يعدرل التف ردر لإيدا     فد  ااسدتطار الفر  التعلم م  ال دبرات الماضية  طريدة للتف رر  ايد مد  فعالرتدده 
البنددان   ننددده طريددددة  لدانيدددة للتف ردددر فددد  أحددددا  الإيدددا  الروميدددة  عمدددش علدددن افددد  التدددو ر    ايدددد مددد  

   سداعد علدن حدش الم دد فت  (O’Bryan, 2002,12 )السدفمة النفسدية  ال سدمية   العدليدة للفدر  
 )لتف ردر البندان  مدد  سد عة أ عدا الرومرددة  ن دش جهددد   دو ر ممكد   بددد ا مودايدة اآلادري     يت ددوا ا

Epstein,  2001,10-12)  سول يتنا لها ال احا    م م  التفارش   . 
     أبعاد التفكير البنائي 

  Global constructive thinking ( GCT) التفكير البنائي الكلي – 1
يددددة    يعدددرل  ننددده طر    يمثدددش التف ردددر البندددان  ال لددد  المسدددتو  ايكثدددر   ريددددا للتف ردددر البندددان        

 لدانيددة للتف رددر فدد  الإيددا  الروميددة  سدداعد علددن حددش الم ددكفت الإيا يددة  ددد ا ضدد وا أ  كحدددا  ألددم 
بنددان  سددوام للفدددر  أ  لناددري  .  يمثددش التف دددرر البنددان  ال لدد   متاددش يدددي علددن أحددد طر يدده التف دددرر ال

 destructive thinking 0غردر البندان  ب ال ردد ي المفردد ب    علدن الطدرل اآلادر التف ددرر المدددمر ي
ش السدلوا   ايفرا  ذ   التف رر البنان  المر في يتسموا  المر نة ف  التف رر      لديهم  ددس  علدن  عددي

لددرفنم الظددر ل المإيطددة    عددف   علددن أا طددريدتهم فدد  التف رددر عددا   مددا  ناسدددل المو دد     يمرلددوا 
 ي د ا صعوبة ف  فهم اي يام غرر المنط يدة     يكدوا   داؤمهم كل  التإكم ف  الموا   المنط ية  

لدة  ددك    فاؤلهم مناس ا للمو      يثدوا ف  اآلاري    يعتدد ا أنهدم يدولدوا الإ يددة مدا لدم  تدوافر أ 
علدن غرددر ذلد      يريددا ا علددن حدش الم ددكفت أكثدر مدد  التريرددا علدن النتددانت هدش سددت وا سددر ة أ  

 بددوك مر فددي للدد ات   يمرلددوا كلددن   ددوي  عف ددات اجتماعيددة  اف ددة     لددديهم  دددس غرددر سددر ة   لددديهم  
  ال رافد   Categoricalعلن مواجهة اانفعاك   السلوا     يتسموا  ان فداد فد  التف ردر الدطبد  

Superstitious   ال ف  Esoteric  . 
     The behavioral coping المواجهة السلوكية – 2

مواجهدددة السددلويية أحدددد المكونددات الرنيسدددة للتف رددر البندددان      هددو مكدددوا ثنددان  الدطدددل   عددد ال       
يمثددش مسددتو  أ ددش عموميددة مدد  التف رددر البنددان  ال لددن      ددرر المواجهددة السددلويية كلددن طريدددة  لدانيددة  

اجهددة للتف رددر  ايددد مدد  فاعليددة ايفددرا  فدد  مواجهددة ايحدددا    فددايفرا  ذ   المسددتو  المر فددي مدد  المو 
السدددددلويية يتادددددفوا  التفددددداؤك    اان سددددداا    الإمدددددا      الن ددددداا     الطمننرندددددة     يمرلدددددوا كلدددددن 
الت طديل   التريددا   عدد  ااندددفار    يإظدوا  دبددوك اجتمدداع  مد   بددش اآلادري     هدد   ال اددان  
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  تلفة . ساعدهم علن   دديم  الإلوك الوا عية للم كفت     ايد م  فاعلرتهم ف  الموا   الم
 Positive  تمثدددش مظددداهر المواجهدددة السدددلويية فددد  ثفثدددة مظددداهر هددد س التف ردددر ااي دددا           

thinking   يتمثددش فدد  كي ددا  حلددوك مدبولددة    ا عيددة للم ددكفت   فددايفرا  ذ   المسددتو  المر فددي مدد  
ا طدريدتهم فد  التف ردر التف رر ااي دا   يمرلدوا كلدن التريردا علدن ال واندل ايي ا يدة    ايضدافة كلدن أ

 سداعد علددن الإددد مد  ال   ددة   الودد وا النا  ددة عد  العمددش فدد  مهددا  غردر سدداس       وجيدده ايحدددا   
Action orientation     ي درر كلن مرش ايفرا  ا  اذ كجدرامات حاسمة   فعالدة فد  أي م دد لة أ  

ن حدددلها    يتمرددا ايفددرا  ذ   المسدددتو  مو دد   دددا مدد  التف دددرر فدد   نجرلهددا أ  فدد  اآلثدداس المتر  ددة علدد
المر في م   وجيده ايحددا   دنا ق امهدم يكدوا فعداا   مناسد ا فد  معظدم الموا د      ا يفددد ا الثددة 
ف  أنفسهم  سدهولة     عنددما يف دلوا فد  عمدش مدا   فدينهم يمرلدوا كلدن الدتعلم مد  اياطدام فد  ك مدا  

  ي ددرر كلددن مرددش الفددر   Conscientiousnessوددمرر الإدد  العمدش  دددا مدد  الت لدد  عدد  أ اندده     ال
 للت طيل   ايصراس علن ك ما  ايعماك  فعالية  فدا ل طة مدس سة مس دا .

  Emotional coping ( EC) المواجهة االنفعالية –3
طددل لد  عدد المواجهددة اانفعاليددة كحددد  المكوندات الرنيسددة للتف رددر البنددان      هدو مكددوا ثنددان  ا       

نيددة  يمثددش مسددتو  أ ددش عموميددة مدد  التف رددر البنددان  ال لدد  .    ددرر المواجهددة اانفعاليددة كلددن طريدددة  لدا
و  للتف رر  ساعد علن مواجهدة ايحددا  الوداغطة  فعاليدة  دد ا  دو ر أ  انفعداك   فدايفرا  ذ   المسدت

   إددد  أكثددر مدد  يونهددا المر فدي مدد  المواجهددة اانفعاليددة ينظددر ا للموا دد  الودداغطة علدن أنهددا موا دد
مادسا للدلا أ  التهديد    يتعداملوا معهدا  دد ا ضدرا أ   دو ر    ا يربطدوا ايحددا     ادرتهم   

ة   ا يهتموا يثررا  سوم الإظ ف  الماض     لديس لدديهم  لدا ةاندد نإدو المسدتدبش أ  حسداسددية مفرطد
الإمددا   غيدداق اانفعدداات  الهددد م    مرددا ا   ددا  الددرف  أ  الف دددش     لددديهم  بددوك ذات مر فددي   يت

السدددال ة مداسندددة   ردددرهم مددد  ايفدددرا    فددد  حدددر  ينظدددر ايفدددرا  ذ   المسدددتو  المدددن ف  كلدددن الموا ددد  
الوددداغطة علدددن أنهدددا ماددددس للتهديدددد   الدلدددا    ي دددعر ا  ال   دددة   الودددرا ال دددديد فددد  مثدددش هددد   

  كليه يم ي كلدن ال دعوس  دننهم غردر  دا سيالموا       يمرلوا كلن  عميم الف ش   فني ف ش يتعرضوا 
 علن كن اة أي   م ف  الماض  .

 self-acceptance  تمثددش مظدداهر المواجهددة اانفعاليددة فدد  أسبعددة مظدداهر هدد س  دبددش الدد ات         
 ي درر كلددن ا  ددا  عددا  كي ددا   لددد  ايفددرا  نإدو أنفسددهم     يعكددس  دددديرا مر فعددا للدد ات لددد  ايفددرا    

 ي ددرر كلددن مددد   Absence of negative overgeneralizationمدديم الاانددد السددالل غيدداق التع
  ي دددرر كلدددن  Nonsensitivity  نددل  عمددديم ايحدددا  غردددر السددال ة لدددد  ايفددرا     عدددد  الإساسددية 

مددد   إمددش الفددر  لل مددود     الددرف  مدد   بددش اآلاددري    التسددام  معهددم     غيدداق ايسددهاق فدد  
  ي ددرر كلددن مددد    نددل سدديطر  ايحدددا  السددال ة علددن  ف رددر  Absence of dwellingالتف رددر 



 

 

 ب9ي

 شويقيأبو زيد سعيد الد/ 

 9200 أكتوبر –عشر  التاسعالمجلد  –65 العدد –المجلة المصرية للدراسات النفسية 

 ايفرا    فت ير ايحدا  السال ة أمر طبيع    را التعلم م  ه   النتانت غرر المناس ة .
  Personal superstitious thinking ( PST )التفكير الخرافي الشخصي  – 4

سجدة  ناعدة ال د    م موعدة مد  ال رافدات ال اصدة   ي رر التف ردر ال رافد  ال  اد  كلدن         
 دده مثددشس ااعتدددا   دداا أي حددد  كي ددا   ا ددد أا يت عدده حددد  سددلب     يددر  ل هدد ا النددور مدد  التف رددر 
 الت ددداؤ       ال دددعوس  الودددع    ااكت ددداق    يهددددل كلدددن الت فيدددل مددد  ار دددة ايمدددش أ  الاددددمة 

ي حدددد ثها      ايفدددرا  ذ   المسدددتو  المر فدددي مددد  النا  ددة عددد  حدددد   اي ددديام السدددر ة مددد  ادددفك  و ددد
التف رددر ال رافدد  ال  ادد  يمرلددوا كلددن ااهتمددا   إمايددة أنفسددهم مدد  اياطدداس أ  التهديدددات أكثددر مدد  

 ااهتما   اان اة    إدرا ال ات .   ه ا النور م  التف رر ا يتوم  أية مكونات نوعية . 
  Categorical thinking ( CT)التفكير القطبي  – 5

يام ااتففدددات الدايددددة  دددر  اي ددد  ي ددرر التف ردددر الدطبددد  كلدددن مرددش ايفدددرا  كلدددن عدددد  ااهتمددا   ا      
مدد   ايحددا    ايفدرا      سؤيدة العددالم فد  حدد   اي دي    ايسددو    فدايفرا  ذ   المسدتو  المر فدي  

 دداملة ي ا ددي  ا اسددو  ب   يددم ي التف رددر الدطبدد   يمرلددوا كلددن  اددنيل ايحدددا    ايفددرا  فدد  ف ددات 
ردر ه ا التانيل كلن جمو  ف  التف رر   ا  اذ حلوك سطإية  ضاس      يمرش همام ايفدرا  كلدن التعب

 أف اسهم غرر مدبولة . ة     ااصة عندما   وا قساؤهم   ع  م اعرهم  اوس  غاض ه    طريدة ماع
 Polarizedر هددد س التف ردددر المسدددتدطل   تمثدددش مظددداهر التف ردددر الدطبددد  فددد  ثفثدددة مظددداه       

thinking  ي درر كلددن أسددلوق ال د   فدد    هرددا المعلومدات الدد ي يتمثددش فد  المرددش كلددن التاددنيل  
 Distrust of othersالثنان  لتحدا    ايفرا     فايفرا  كما أاياس أ  أ راس    ال   فد  اآلادري  

 ي درر كلدن عدد  التسدام  مدي اآلادري   Intolerance ي رر كلن عد  الثدة ف  اآلادري      التعادل 
  عد   بوك أاطانهم . 

  Esoteric thinking ( ET)التفكير الخفي  - 6
    ي دديام غرددر المنلوفددة مثددش التن دديم ي دددرر التف دددرر ال فدد  كلددن مدددي اعتدددا  ايفددرا   السددإر  ا       

ذ   التف رددر ال فدد  المر فددي يممنددوا  الطددالي    ددرام  الطددالي   اي دد اح     ايس اح ال ددرير     ايفددرا  
معرفة ال رل    جو  اي  اح   ايس اح ال رير    يعتمد ا علن اانط اعات ال  اية  لدديهم  ف ردر 
نا د من ف      تمثش مظاهر التف رر ال ف  ف  مظهري  هماس ااعتدا   دالظواهر غردر المنلوفدة مثدشس 

 Formal superstitiousال رددل     التف رددر ال رافدد  ال ددكل   اا دد اح    ددرام  ايف دداس   معرفددة

thinking   .مثش س ال رافات التدلردية   التن يم   الطالي  ال رد   السرئ 
        Naïve optimismالتفاؤل الساذج  – 7

وس  ي رر التفاؤك الساذج كلن أي مد  يكوا التفاؤك لد  الفر  غرر  ا عد   .    يتمثدش فد   دع       
الفر   التفاؤك ي  و ي حدد   أ ديام كي ا يدة ب كةام ايحددا   دد ا   جدو  مبدرسات منط يدة أ  معطيدات 
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أحدد مظداهر مواجهدة  -ح ي ية  م ي كلن ه ا ال عوس    ي تل  التفاؤك الساذج ع  التف ردر ااي دا   
اؤك السددداذج  يكدددوا   فدددالتف رر ااي دددا    سدددرلة جرددد  ي مفردددد ب للت يدددل   فددد  حددر  أا التفددد -السددلوا 

حددل اآلادددري  تمثددش فدد  اس فدددار الددر ح المعنويددة   مفردددا  ضدداسا    فال انددل ااي ددا   للتفددداؤك السدداذج ي
لل      ن داح ال د   فد  الإيدا  السياسدية    فد  حدر  يتمثدش ال اندل السدلب  فد  أا ايفدرا  ذ ي 

 نبدوا الموا د  غردر السداس    المستوي المر في م  التفداؤك السداذج ينظدر ا لتمدوس نظدر  سدطإية   يت
 ليس لديهم  دس  علن مواجهة الف ش .

 Over-optimism  تمثددش مظدداهر التفدداؤك السدداذج فدد  ثفثددة مظدداهر هدد س التفدداؤك الااندددد           
مثدددددش ااعتددددددا   ددددداا الن ددددداح فددددد  عمدددددش مدددددا يدددددم ي كلدددددن الن ددددداح فددددد  يدددددش  ددددد م   التف ردددددر المدددددنمل 

Stereotypical thinking دددا  أا يدش فددر  يإدل  الديدده   التف ردر التفدداؤل  مثدش ااعتPollyanna-

ish thinking   مثش ااعتدا   نا أي     طرل الدلل( Epstein,  2001,10-12). 
ر   ي ودددي التف ردددر البندددان  للتنظددديم الهرمددد  حردددا يمثدددش التف ردددر البندددان  ال لددد  المسدددتو  ايكثددد       

رددر مدد س المواجهددة السددلويية   المواجهددة اانفعاليددة   التف  عميمددا   يدددي فدد   مددة الهددر      يمثددش يددش 
رددر ال رافدد  ال  ادد    التف رددر الدطبدد    التف رددر ال فدد      التفدداؤك السدداذج المكونددات الرنيسددة للتف 
رددر البنددان     دددي فدد   سددل الهددر     رنمددا  مثددش مظدداهر  لدد  المكونددات الرنيسددة المكونددات النوعيددة للتف 

 .  (Humphreys,2000: Epstein,  2001 )ار الهر  البنان     دي ف   
 الســعادة
 (Sheldon , King, 2001 )  فد  كطداس علدم الدنفس ااي دا   ةا  ااهتمدا   دساسدة السدعا         

م درا م     ( Lu et al.,2001; Abir et al. , 2008 ) اعت اسها  مثش هدفا نهانيا ل ش سلوا كنسدان  
ب . 10   1997ة     طمننرنددددة الددددنفس    إدرددددا الدددد ات ي مايكددددش أسجايددددش   اعتددددداك الإالددددة المااجيدددد

  ايضددددددددددددددافة كلددددددددددددددن أا السددددددددددددددعا    عكددددددددددددددس  ددددددددددددددعوسا  الرضددددددددددددددا العددددددددددددددا  عدددددددددددددد  جوانددددددددددددددل الإيددددددددددددددا 
 (  Abir et al. , 2008, 12 )  سية     اعتدا ا لد  الفر   ننه يستطيي الإاوك علن اي يام الودر 

 . ( Kraut , 1979, 170 ) اعتدا       عوسا  البه ة   السر س ينم  ه ا ا
  يتفدا العلمددام علدن أا السدددعا    تودم  جوانددل انفعاليدة   معر يددة    يتمثدش ال انددل اانفعدددال        

للسدعا   ف  ةيا     راس الوجددانات ااي دا ية مداسنه  الوجددانات السدال ة   غيداق الم داعر السدلبية مثدش 
   يتمثددش ال انددل المعرفددد  للسددعا   فدد  ال ددعوس  الرضددا عدد  جواندددل الدلددا   ال   ددة   ال ددول . . . 

متعد   للإيا  مثشس العمش    الداش     الاإة ال سمية   النفسية   الإيا  ايسددرية       ايحسدا  
  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداا الإردددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  لهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا معنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن    الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة   هددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل

  ( Abir et al. , 2008, 13 ; Elliott & Coker,  2008) يودديل ي  اسي    
 ( ware, 2004 )   أا   يتمثدش فد  ال دعوس  دااحترا      جان ا ثالثا للسعا     هو ال انل ااجتمداع
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  انه ليس معا ا ع  الم تمي .الفر  موضي اهتما     ددير م   بش اآلاري    
     رر نتانت ال إو  الت ريبيدة أا السدعا    دتدرا  الادإة ال سدمية   النفسدية      دا ا   وجدو        

عف ددات اجتماعيددة معرنددة      دددش  فدددداا هدد   العف ددات     ةيددا   ضدد وا الإيددا  ي مايكددش أسجايددش   
التدددير مد   بدش صدر  تمثدش فد س ال دعوس  دااحترا      أا السعا    توم   سد عة عنا ب .10   1997

رندة فد  الإيدا    اآلاري       انس ا  العف ات البر   د اية     اان داة فد  أمداك  العمدش   الطمنن
    الرضددا النفسدد      أا السددعا      غيدداق اانفعدداك السددالل    إدرددا الدد ات     ال ددعوس  البه ددة 

 ,Lu & Shih )  ليست ن يوا للتعاسة أ  ااكت اق أ  الدلا أ  المرد ف ش منها له أسد ا ة الم تلفدة

1997 )  . 
لسدددعا   كلددن ااددتفل فدد  أسددالرل التف رددر التدد    رجددي الفددر ق  ددر  ايفددرا  فدد  مدددداس ال ددعوس  ا       

يست دمها ايفرا  ف  ك ساا    فسدرر   فهدم أحددا  الإيدا  الروميدة   فدايفرا  الد ي  يسدت دموا أسددالرل 
 فسددرر أحدددا  موا أسددالرل  ف رددر سددلبية فد  فهددم    ف ردر كي ا ردددة أكثددر سدعا   مدد  ايفددرا  الدد ي  يسدت د

  حردا   در  ل السدعا    دي ساا الفدر   م داعر    ( Lyubomirsky & Tucker , 1998 ) الإيدا  
 ; Diener et al. , 1999 ) أف داس     دريمده للمو د  أكثدر مد  اس  اطهدا  دالمو   فد  حدد ذا ده 

Heller et al. , 2004 ; Elliott & Ilies , 2008 )   فال عوس  السدعا   يتو   علدن طريددة الفدر .
السددا دة   العددالم المإرددل  ده      عدد العملرددات المعر يدة   المو فيدة عوامدش   فهمده    فسرر  لل بدرات 

   ( Lyubomirsky, 2001 ; Elliott & Ilies , 2008 )   سداعد علدن ال دعوس  السدعا    ة سديط
فالعوامدددش الموضدددوعية مثدددشس الدددداش     السدددك    الوظيفدددة   فسدددر  ددددسا ضددد رف جدددددا مددد  الت ددداي  فددد  

السدددلويية التدد  يسدددت دمها الفددر  فدد  حردددا ه الروميددة  تعا     فدد  حددر   فسددر ااسدددترا ي ياال دددعوس  السددد
 % ب مدددددددددددددددددددددددددددددد  الت دددددددددددددددددددددددددددددداي  فدددددددددددددددددددددددددددددد  ال دددددددددددددددددددددددددددددددعوس  السدددددددددددددددددددددددددددددددعا  40 دددددددددددددددددددددددددددددددسا يبرددددددددددددددددددددددددددددددرا ي 

( Tkach & Lyubomirsky,2006 ) .  
 يددر  ال احددا أا التف رددر البنددان   مددا يتوددمنه مدد   دددس  علددن   ددوي  عف ددات اجتماعيددة  اف ددة مددي     

آلاددددري    التسددددام  معهددددم     غيدددداق اانفعدددداات   الم دددداعر السددددلبية       نددددل  عمدددديم ايحدددددا  ا
  السددلبية    عدددد  سدديطر  ايف ددداس السددر ة علدددن  ف رددرهم     التريردددا علددن ال واندددل ااي ا يددة     عدددد 

 
مددد  الإساسدددية     الثددددة  دددالنفس     الدددددس  علدددن مواجهدددة ايحددددا    يدددش هددد   ال ادددان   دددد  ايدددد 

   .  ال عوس  السعا   لد  ايفرا  مر فع  التف رر البنان  مداسنة  ايفرا  من فو  التف رر البنان 

 coping strategies استراتيجيات مواجهة الضغوط 
فتاايدددد الم دددكفت   المسددد وليات   عدددد الوددد وا النفسدددية ح يددددة مميدددد  فددد  حيا ندددا المعاصدددر          

ايفددرا  يايددد مدد   عرضددهم للودد وا أ  علددرهم  أا يعرددد ا   ددكرش سددلويهم  المهددا  الملددددا  علددن عددا ا  
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 طريدددة  سدداعدهم علددن الت يددل    دلددش مدد  اآلثدداس السددلبية للودد وا النفسددية       توسددل اسددترا ي يات 
المواجهدددة العف ددددة  دددر  الموا دددد  الوددداغطة   الت يددددل معهددددا .     دددرر كلددددن م موعدددة مدددد  اين ددددطة 

اانفعاليددة التدد  يسددع  مدد  افلهددا الفددر  مواجهددة الموا دد  الودداغطة   التدلرددش  المعر يددة   السددلويية  
   (  Sarid et al., 2004 , 85 )م  أثاسها السلبية 

 ي ددرر مفهدددو  اسددترا ي يات المواجهدددة كلدد  ال هدددو  المعر يددة   السدددلويية   اانفعاليددة التددد  يبددد لها      
النا  ددة عدد  التعددرد للموا دد  الودداغطة      هدددل كلددن  الفددر  ي اس  المتطل ددات الدااليددة   ال اسجيددة

 ; Folkman & Lazarus , 1980 ; 1985)الت فيدل مد  التدو ر   الودرا المدر  ل  تلد  الموا د  

Thornton et al., 2005 )  . 
  درديم  نهدا عمليدة كعدا   ك ساا   اسدترا ي يات المواجهدة  ن (Kepbart, 2003)  يعدرل يدا رت        

يدددر  فعدددش للوددد وا      هددددل كلدددن مدا مدددة الوددد وا   الت فيدددل مددد  اآلثددداس السدددلبية    يدددل يإدددد 
  اللموا دد  الودداغطة التدد  يواجهونهدد المر  طددة  هددا   فددايفرا  ليسددوا  انمددا ضددإايا مستسددلمر    سددلبرر 

فهددم عددا   يإددا لوا  دلرددش أ    فيددل الودد وا  واسددطة التف رددر   ال ددعوس أ  السددلوا  طددرق متعددد    
واجهتها     ايفرا  يواجهوا الو وا  طرق  متنوعة    عودها فعداك نداج    الد ع  ايادر  معنن م

 ب .2008ا ش فعالية   نثررا ي   ر  أحمد   
  ددد   اينددت  جهددة نظددر العلمددام   ال دداحثر  اسددترا ي يات مواجهددة الودد وا   حرددا يتفددا عددد         

ترا ي ية المواجهددددة التددد   ريددددا علددددن الم ددددكلة كسدددترا ي رتر  للمواجهددددةس  كسددددمددد  ال دددداحثر  علددددن  جددددو  
problem-focused coping  كسددترا ي ية المواجهددة التدد   ريددا علددن اانفعدداك    emotion - 

focused coping    تودددم  ايسدددترا ي ية اي لدددن التريردددا علدددن الم دددكلة مددد  ادددفك ال إدددا عددد  
ا ااسدترا ي ية الثانيدة علدن الت فيدل معلومات كضا ية   كعا   الت طيل لإش الم كلة   فد  حدر   ر  د

مدد  التددو ر   ال ددعوس  الوددرا المددر  ل  ددالمو   الودداغل مدد  اددفكس   نددل الموا دد  الودداغطة أ  
 التف رددددددددددددددددددر التفددددددددددددددددددداؤل  أ  التريردددددددددددددددددددا علدددددددددددددددددددن ال واندددددددددددددددددددل ااي ا يدددددددددددددددددددة للمو ددددددددددددددددددد  الوددددددددددددددددددداغل

(Folkman & Lazarus , 1985 ; Carver et al., 1989 ;  Ender&Parker,1994 ) . 
  avoidanceكسدددترا ي ية ثالثدددة الت ندددل  (Ender&Parker,1990 )يوددديل انددددس    ددداسير   

 
 تمثش ف    نل التف رر ف  المو   الواغل يالتريردا علدن اانفعداك ب أ  اان مدا  فد  مهدا  أادر    

 ي التريرا علن الم كلة ب .     
لود ل اي لددن ا الثددانوي نمددوذج ا (Rothbaum et al. , 1882 ) يددد  س ةبددا    قادر ا        

 للمواجهة   ال ي يتوم  ثف  استرا ي يات للمواجهة س 
   تمثدش فد  مإدا ات الفدر    primary control copingالمواجهدة مد  ادفك الود ل اي لدن  – 1
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الن طة للتعديش   للت رردر   التدنثرر فد  البر دة   الموا د  الوداغطة لتتناسدل مدي مردوك  حاجدات 
 الفر  .

الفددر      تمثددش فدد  مرددش  secondary control copingمواجهددة مدد  اددفك الودد ل الثددانوي ال - 2
  سدلويه لرتناسدل مدي متطل دات المو د للت يل مي البر ة   الموا   الواغطة ع  طريا  عدديش 

 .هدل الت فيل م  كح اطات المستدبشفدد يل ن الفر  للت ل  ع  طموحا ه   أهدافه  
 relinquished control copingلود ل الددانم علدن الت لد  عد  العدا   المواجهدة مد  ادفك ا – 3

  تمثش ف  مرش الفر  لفستسف     دبش الموا     عد  ال يا   ني   م .   
مد  ادفك التإلردش العدامل  كلدن نمدوذج  ( Ayers et al.,1996 )  دد  وصدش ايدرة   قادر ا  

 سباع  للمواجهة يت وا م س
كلة     رر كلن ال هو  الواعية الت  يددو   هدا الفدر  لإدش الم د active copingالمواجهة الن طة  – 1

    تمثددش هدد   ال هددو  فدد  مإددا ات الفددر  لفهددم الم ددكلة  مدد  اددفك   ميددي معلومددات كضددا ية   
 كعا   الت طيل   إديد  أس اق الم كلة    م  ثم ا  اذ الدراس المناسل لإش الم كلة .

   تمثدش فد  مإدا ات الفدر  لفسدتفا   مد   support seekingجتماعيدة ال إا عد  المسداند  اا – 2
  لودرا   التددو ر المر  طددة  ددالمو   اآلادري  سددوام فدد  حددش الم دكلة أ  الت فيددل عدد  م دداعر ا

 لناري   د يساعد علن الت فيل م  أثاسها . رفايفااح م  م اعر الورا   التو 
ة فدد  مإددا ات الفددر  لفن دد اك  ن دديام أاددري أكثددر جاذ رددد    تمثددشdistraction   ددترت اانت ددا   – 3

ام  سددداعد  علددن نسددياا الم ددد لة أ  المو دد  الوددداغل    فدددد يل دددا الفددر  كلددن التر يددة   ااسددترا
 كوسرلة للت فيل م  م اعر الورا   التو ر الت  ي عر  ها  . 

ا تعدا  عد  الموا د  الوداغطة   ي رر كلدن مإدا ات الفدر  لفنسدإاق أ  ا avoidanceالت نل  – 4
 كما م  افك ااست راق ف  أحف  اليدظة أ    رش أ يام أكثر كي ا ية .

 در  اسدترا ي رتر  للمواجهدةس المواجهدة  (Holahan & Moos, 1991 )  يمرا هدواا  مدو         
لمو د  الوداغل    هدا الفدر  ي اس  ا   تمثدش فد   ال هدو  الواعيدة التد  يددو  Coping- activeالن دطة 

  أ  ك اس  اانفعداات المر  طدة  دالمو   مثدش مإا لدة حدش الم دكلة أ  ال إدا عد  مسداند   اجتماعيددة  
  تمثددش فدد  مإددا ات الفددر  لت اهددش المو دد   avoidance coping  المواجهددة عدد  طريددا الت نددل 

ف  .   يت ددا ه المر  طددة  ددالمو   عدد  طريددا اانسددإاق مدد  المو دد  أ  الددر  تالودداغل أ  اانفعدداا
للمواجهة حرا يدر   جدو  كسدترا ي رتر  للمواجهدةس   ( Miller, 1987 )ه ا التاوس مي  اوس مرللر 

   blunting   تمثدددش فددد  ةيدددا   التريردددا علدددن المو ددد  الوددداغل     التبلدددد  monitoringالمراا دددة 
  تمثش ف    نل اانت ا  للمو   الواغل .

ترا ي يات التد  يسدت دمها ايفدرا  فد  مواجهدة الود وا كا انده يمكد   علن الدرغم مد    داي  ااسد      
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كي ا يددددة مثددددش التريرددددا علددددن الم ددددكلة   المسدددداند  ااجتماعيددددة    ت دسدددديمها كلددددن نددددوعر  س اسددددترا ي يا
سدددلبية مثدددشس الت ندددل   اين ددداس   السدددلبية   ااسدددت راق فددد  أن دددطة أادددري     هددد ا مدددا  ت اسدددترا ي يا

؛ نعيمددة  2003؛سددعرد سددر س    1994 دداحثر  ي مثددشس حسدد  عبددد المعطدد    ذهددل كليدده عددد  مدد  ال
 ب  2008؛   ر  أحمد    2004الرفاع    

 التوافق النفســي
 يعددد التوافددا النفسدد  مدد  أكثددر الموضددوعات  إثددا   اهتمامددا مدد   بددش العديددد مدد  ال دداحثر  نظددرا       

عيدددداسا أساسدددديا لتإدرددددا السدددددوام النفسدددد    يهمرتدددده فدددد  حيددددا  ايفددددرا    حرددددا يعددددد التوافددددا النفسدددد  م
   ااجتماع  للفر  ف  كطاس عف ته  الم تمي   فالتوافا يتوم   فاعف متادف  ر  ال دد      ر تده

كددش منهمددا يددمثر علددن اآلاددر   يفددرد مطال دده   فنحيانددا يإدددا ال دد   التوافددا حددر  يرضددر   يتدبددش 
ندددا يتإددددا هددد ا حدددر   رضدددر البر دددة يندددوار الن ددداا الظدددر ل التددد   فدددوق  دسا ددده علدددن الت ردددر     أحيا

يكددوا سددوم ر  هدد ي  المددو فر  المتدددا لر      ال  ادد      فدد  معظددم ايحيدداا يكددوا الت يددل  وافدردددا  دد
 ب .   367   1982الت يل كافا ا ف  الوصوك كلن ه ا التوافا ي جا ر عبد الإمرد   

ظددم فددر    البر دة  نطدوي علدن الددددس  علدن ك د ار مع  يعدرل التوافدا  ننده عف ددة متناغمدة  در  ال       
  حاجات الفر  أ    نل معظدم المتطل دات الفراي يدة   ااجتماعيدة التد  يعنرهدا الفدر  ي صدفح م يمدر 

 ب .   التوافددا النفسدد  عمليددة يليددة    يناميددة  ظيفيددة  هدددل كلددن  إدرددا التددواةا  الددتفؤ  15  1978
 اسجيددة للفددر   مددا يسدداعد علددن حددش الاددراعات  ددر  الدددو  الم تلفددة  ددر  جوانددل السددلوا الدااليددة   ال

ددددة  إدردددا الث يددة ممددا يددم ي كلددن افدد  التددو ر      االدده   يدد ل   ددر  الدددو  ال ا يددة للفددر    الدددو  البر
يتإدد    النفس   اا ااا اانفعال  للفر  مي ايي ا ية   المر نة ف  التعامش مي الم تمدي مد  حولده    

 افك أسبعة أ عا  فرعية ه سالنفس  م  التوافا 
 ار التوافا ال  ا    اانفعال س   يدادد  ه  دبش الفر  ل ا ه   الرضا عنها      دس ه علدن ك د – 1

 تاحتياجا ددده  بددد ك ال هدددد   العمدددش المتواصدددش   انددددل  دددعوس   دددالدو      الدددو  مددد  ااضددددطرا ا
 العاا ية    متعه  ا ااا انفعال    هد م نفس  . 

 ال سددمية  العدليدة دالتوافا الاإ  ي ال سم  بس هو  متدي الفر   ادإة جردد  االيدة مد  ايمدرا – 2
فدة   اانفعالية   مي  دبله لمظهر  ال اسج    الرضا عنه     الو  م  الم داكش العودوية الم تل

لددده كلدددن     دددعوس   ااس يددداح النفسددد    دددا   دسا ددده   كمكانا ددده      متعددده  إدددوا  سدددليمة     مر
فدد  التريرددا   مددي  السددفمة دس دده علددن الإريددة   اا ددااا      الن دداا   الإرويددة معظددم الو ددت  

 ن اطه . العمش   ا كجها  أ  ضع  لهمته    ااستمراسية ف  الن اا  
وس  التوافا ايسري س هو  متي الفر   إيا  سعرد   ااش أسر   ددس     إ ه    إندو عليده   مدي  دع – 3

 روي  ااش ايسر    احترامها له      متعه  د س فعاك فرها.  د س  الإ
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التوافدددا ااجتمددداع س هدددو  ددددس  الفدددر  علدددن الم ددداسية ااجتماعيدددة الفعالدددة      دددعوس   المسددد ولية  - 4
ااجتماعية     امتثاله ل يم الم تمي ال ي يعيش  يه      دعوس    يمتده     س  الفعداك فد   نميدة 

  ددات ن  إدرددا اانتمددام   الددوام لل ماعددة مدد  حولدده     الددداوك فدد  منام تمعدده      دس دده علدد
اجتماعية  نام  مي اآلاري      الددس  علن ك امة عف ات كي ا يدة مدي أفدرا  الم تمددي   الإدر  

   ال ددعوس  السدعا     اامتنداا ثددة   ااحددترا  المتبددا ك معهددمعلن حدوق اآلادري  ف  جو م  ال
اعة   احتفله مكانه متمرا  فرها م  افك ما يم يه م  عمدش اجتمداع   عدا ن   ي انتمانه لل م

 ب . 5 -4   2003ةينل مإمو   فرر   

 دراسـات سـابقة في الموضوع

ن    العف دة  در  التف ردر البندا  إدا  (Epstein & Meier, 1989 )اهتم  ي ا ستر ي   يمدرري        
 ح ف  أماك  العمش      وي  عف دة مدي اآلادري      الود ل الد ا  كش م س أسالرل المواجهة ي الن ا

 20.47طال دا مد  طدفق ال امعدة  متوسدل أعمداسهم  174ب   التإارش الدساسد    لدد  عرندة  وامهدا 
تر  كعددا  يأ سدم يدا  التف ددرر البنددان   ي    جمعدت البياندات  اسدت دا   5.82 انإرال معيداسي مددداس  

يية     يت وا م  ثف  مدداييس فرعرددة ي التف ردر البندان  ال لد    المواجهدة السدلو ب  1989 مرري عا  
 جوهريددة  ددر  المددداييسالدساسددة عدد س   جددو  عف ددة موج ددة     المواجهددة اانفعاليددة ب    أسددفرت نتددانت 

مددي  لن داح فدد  أمدداك  العمددش   الدددس  علددن   دوي  عف دداتالفرعيدة الثفثددة للتف ردر البنددان    يدش مدد س ا
عف ددة ضدددعيفة   غرددر جوهريددة  ددر  المددداييس الفرعيددة اآلاددري      الوددد ل الددد ا     فدد  حرددد  يانددت 

 .التإارش الدساس    الثفثة للتف رر البنان   
    العف ددددة  ددددر  التف رددددر البنددددان    يددددش مدددد  أحدددددا  الإيددددا (Tan, 1994)   س  ي  دددددااي        

 طال ددا مدد  طددفق ال امعددة  113الروميددة   لددد  عرنددة  وامهددا   ال ددوا يس أثنددام النددو      الموددايدات  
م يدا  التف ردر     جمعدت البياندات  اسدت دا   5.82 انإرال معياسي مدداس   20.47متوسل أعماسهم 
دا    أ ضدإت نتدانت الدساسدة أا التف ردر البندان  يعدد منب دا جرد ( Epstien, 1989 )البندان  ا سدتر  

يس أثددام اللردش     ال ددعوس  الود وا النفسدددية   حرددا  بدر   جدددو  معددامفت ل دش مدد س  التعدرد لل ددوا 
لسدلويية   المواجهدة ا اس  اا سال ة   جوهرية  ر  أسبعة أ عدا  للتف ردر البندان  ي التف ردر البندان  ال لد   

 وا المواجهددة اانفعاليددة   التفدداؤك السدداذج ب   يددش مدد    ددراس ال ددوا يس أثنددام اللرددش     ال ددعوس  الودد
رددر  فدد  حددر  يانددت هدد   العف ددة موج ددة   جوهريددة مددي اي عددا  الثفثددة اياددر  للتف رددر البنددان  ي التف 

الدطبددد    التف رددددر ال فددد    التف رددددر ال رافددد  ال  ادددد  ب   يدددش مدددد    دددراس ال ددددوا يس أثندددام اللرددددش   
 . ال عوس  الو وا   يما أظهرت الدساسة أيوا أا التف رر البنان  يا ا  مي العمر

الدن  إدا الفدر ق  در   (Scheuer& Epstein, 1997 )  هددفت  ساسدة يسدكرري   يا سدتر ي        
ايفددرا  من فودد    مر فعدد  التف رددر البنددان  فدد  ال ددعوس  الودد وا النفسددية     التف رددر النا ددد   لددد  
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البنددان   م يددا  التف رددر  سددنة      اسددت دا 21.5طال ددا جامعيددا   متوسددل أعمدداسهم 281عرنددة  وامهددا 
ال لدد  ي كعدددا  يا سددتر ي ب  للتمررددا  ددر  ايفددرا  مر فعدد    من فودد  التف رددر البنددان     أسددفرت نتددانت 
الدساسدددة عددد   جدددو  فدددر ق جوهريدددة  دددر  الطددددفق مر فعددد    من فوددد  التف ردددر البندددان  فددد  ال ددددعوس 

  الو وا المعملية ف  حر  يانت ه   الفر ق غرر جوهرية ف  التف رر الم ر  . 
العف ددة  ددر  التف رددر البنددان    يددش مدد س التوافددا   ( Freeman, 1998 )   س  يفريمدااي ي        

أنثدن  72ذيدرا   31طال دا مد  طدفق ال امعدة منهم  103ال  ا    ااجتماع    لد  عرنة  وامهدا 
 يت ددوا   ب  1989ا  يأ سددتر ي  يمرددري عددا  م يددا  التف رددر البنددان  ي كعددد    جمعدت البيانددات  اسددت دا  

أسدفرت     سدلويية   مواجهدة اانفعاليدة بم  ثفثة مدداييس فرعيدة ي التف ردر البندان  ال لد    المواجهدة ال
يددش  نتدانت الدساسددة عدد س   جددو  عف ددة جوهريددة موج ددة  در  المددداييس الفرعيددة الثفثددة للتف رددر البنددان   

أظهدددرت النتدددانت أا ايفدددرا   مددد س التوافدددا البدددر    اددد      التوافدددا ااجتمددداع    الا اجددد    حردددا
من فوددد  التف ردددر البندددان  ي دددد ا صدددعوبة فددد   نكردددد الددد ات     دددوي  عف دددات اجتماعيدددة     إمدددش 
المسدد ولية    ضدد ل الدد ات   عددف   علددن أنهددم يعددانوا مدد  حرمدداا عدداطف    عالددة اجتماعيددة مداسنددة 

  ايفرا  مر فع  التف رر البنان  .
  إدددا ايسدددها  النسدددب  ل دددش مددد  التف ردددر  غردددر الدددوظيف   ( Reed, 2000 ) اهددتم يسيدددددي        

Dysfunction thinking  ذيدر 59ب طال ا جامعيا   مدنهم 239  فعالية ال ات   لدي عرنة  وامها ي
اسدت دمت اسدت انه      20.19سنة  متوسدل مددداس   47 س 17أنثن    را حت أعماسهم ما ر   180    

  ل يدا  التف ردر غردر الدوظيف  ي كعددا the career thoughts Inventory ( CTI)ايف داس المهنيدة 
س  داا فد  ا  داذ الددراس اا  ااست انة ثف  مدداييس فرعيدة يب     توم 1996سا سوا   قار ا عا  

    ال  ي رر كلن عدد  الدددس  علدن ا  داذ الددراس نتي دة لعدد  فهدم عمليدات ا  داذ الددراس أ  الع دا اانفعد
  ي درر كلدن الدلدا المدر  ل  ااتيداس  د م مدا أ  عمدش مدا      Commitment anxiety لا االتاا  

  ي ددرر كلددن عددد  الددددس  علددن الإسددم  ددر  الددداات الدااليددة  External conflictالاددرار ال دداسج  
 للفددر    الددداات المسددتمد  مدد  اآلاددري    ااصددة المعاسضددر  للفددر  ب     يدداا مدد  أهددم النتددانت التدد 

كلرهدددا الدساسدددة أا التف ردددر غردددر الدددوظيف  يعدددد منب دددا جرددددا  الرضدددا الدددوظيف    حردددا  بدددر   أا  وصدددلت 
اا %  مد  الت داي  فد  الرضدا الدوظيف      أا ااس  د 25فعالية ال ات   التف رر غرر الوظيف  يفسدراا 

 س فعاليددةفد  ا  دداذ الدددراس يم يدا  فرعدد  للتف رددر غرددر الدوظيف  يددر  ل اس  دداا سددال ا   جوهريدا  كددش مدد 
 ال ات     الرضا الوظيف  .

عف ددة  ددر  التف رددر غرددر الددوظيف  كلددن  إددا ال (Greene, 2001 )  هدددفت  ساسددة يجددري ي       
هنيدة ب طال ا جامعيدا     اسدت دمت اسدت انه ايف داس الم164ااهتمامات المهنية   لد  عرنة  وامها ي   

 ب     وصلت الدساسة كلنس 1996ر ا عا  ل يا  التف رر غرر الوظيف  ي كعدا  سا سوا   قا
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ددد  جددو  عف دددة جوهريددة  دددر  التف رددر غردددر الددوظيف  ي الدسجددة ال ليدددة ب   يددش مددد س ال راهيددة المهنيدددة   
سدال ة مدي  ة موج ة مي ال راهية المهنية    ال راهية للموضوعات   اين طة الدساسية     يانت عف

 ال راهية للموضوعات   اين طة الدساسية .
دددد  جدددو  عف دددة غردددر جوهريدددة  دددر  ااس  ددداا فددد  ا  ددداذ الددددراس يم يدددا  فرعددد  للتف ردددر غردددر الدددوظيف   

  ااهتمامات المهنية .
دددد  جدددو  عف دددة سدددال ة  جوهريدددة  دددر   لدددا االتددداا   يم يدددا  فرعددد  للتف ردددر غردددر الدددوظيف    ال راهيدددة 

 للموضوعات   اين طة الدساسية .
الفم داا   يدا  فرعد  للتف ردر غردر الدوظيف    ر  الادرار ال داسج  يمد  جدو  عف دة موج دة  جوهريدة  د

  الموضوعات  اين طة الدساسية .  
 العف ددة  در  التف ردر (Stacciani & Troccoli, 2004 ) إدا يستاكسدرناي   ي ر يدول ي          

 414عرندة  وامهدا  البنان   يش م س الود وا المهنية     الرضددا الدوظيف      الإالدة الادإية   لدد 
 ممرضدددددددة يعملدددددددوا  الاددددددددإة المدسسدددددددية     اسدددددددت د  ال احثددددددداا م يدددددددا  التف ردددددددر البندددددددان  ا سدددددددتر 

( Epstien, 1998) ياا م  أهم نتانت ال إا ما ين   س   
جوهريددة       يانددت هدد   العف دددة سددال ة   عددا  التف رددر البنددان جددو  عف ددة  ددر  الودد وا المهنيددة   أ  -

ريدة مدي ان  ال لد      المواجهدة اانفعاليدة ي عددي  للتف ردر البندان      موجبددة  جوهمي التف ردر البند
التف ردددر الدطبدددد    التف رددددر التفدددداؤل     سددددال ة   غردددر جوهريددددة مددددي التف رددددر ال دددددراف    المواجهددددة 

 السلويية .
العف ددة سددال ة ن      يانددت هدد   فسدد    المددداييس الفرعيددة للتف رددر البنددا جددو  عف ددة  ددر  الهنددام الن -

الدطبد   جوهرية مي التف ردر البندان  ال لد      المواجهدة السدلويية    المواجهدة اانفعاليدة   التف ردر  
 التف رددررددر جوهريددة  مددي التف رددر ال رافدد    كن عددا  للتف رددر البنددان    فدد  حددر  يانددت هدد   العف ددة غ

 التفاؤل   ي عدي  للتف رر البنان  . 
ان    مدا عددا  عدد التف ردر ه  ر  الاإة ال سمية   جميي أ عا  التف ردر البند جو  عف ة غرر جوهري -

 البنان  ال ل    ف انت العف ة سال ة   جوهرية .
جو  عف ة غرر جوهريده  در  الرضدا الدوظيف    جميدي أ عدا  التف ردر البندان    مدا عددا  عدد التف ردر    -

 البنان  ال ل    ف انت العف ة سال ة   جوهرية .
عف دددة  ددر  التف رددر غرددر الدددوظيف  كلددن  إددا ال ( Reed , 2005 ) هدددفت  ساسددة يسيدددي        

طال ددددا جامعيدددددا   مدددددنهم  232العادددددا ية     اسددددددترا ي يات مواجهددددة الوددددد وا   لددددددي عرنددددة  وامهدددددا   
سدددنة     اسدددت دمت اسدددت انه ايف ددداس  39س  16أنثدددن    را حدددت أعمددداسهم مدددا ر   119ذيدددرا     113

    م يدددا  العوامدددش  1996ل يدددا  التف ردددر غردددر الدددوظيف    كعددددا  سا سدددوا   قادددر ا عدددا   المهنيدددة
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ب     م يا  مواجهة الو وا كعددا  1992ال مسة ال بر  لل  اية ي كعدا  يكوستا   مكاسي ي عا  
     أسفرت نتانت الدساسة ع  س 1999ياندس    اسير ي 

ااس  داا وظيف  يلداييس الفرعيدة للتف ردر غردر ا  المدد  جو  عف ة موج دة   جوهريدة  در  العادا ية  -
 ف  ا  اذ الدراس    لا االتاا      الارار ال اسج  ب .

المهمددة    المددداييس الفرعيددة للتف رددر  المواجهددة المر  ددا  علددن ة جددو  عف ددة سددال ة  ددر  كسددترا ي ي  -
 ياندددت هددد  اددددرار ال دداسج  ب     لتدداا      الغرددر الدددوظيف  ي ااس  دداا فددد  ا  ددداذ الددددراس    لدددا اا

 العف ة جوهرية مدي ااس  داا فد  ا  داذ الددراس     الادرار ال داسج    فد  حدر  ياندت العف دة غردر
 جوهريه مي  لا االتاا  .

المدداييس الفرعيدة لمواجهدة المر  دا  علدن اانفعداك   ا ة  جو  عف ة موج ة   جوهدرية  در  كسددترا ي ي -
 . لا االتاا      الارار ال اسج بي ااس  اا ف  ا  اذ الدراس   للتف رر غرر الوظيف  

المدداييس الفرعيدة لمواجهدة المر  دا  علدن الت ندل    ا ة جو  عف ة موج ة   جوهددرية   در  كسددترا ي ي -
 . االتاا      الارار ال اسج ب للتف رر غرر الوظيف  ي ااس  اا ف  ا  اذ الدراس    لا

التف رددر رندامت  دددسيب  علدن  دددددير الد ات    دساسددة  ددنثرر   (Bartolett, 2006 )   اهدتم  اس ولردت
طال دا جامعيددا     اسدت د  ال احددا  40  لددد  عرندة  وامهددا  Well-beingالبندان    الهنددام ال  اد  

 )ا سدددتر   البندددان  ال لددد    هدددو احددددد المدددداييس الفرعيدددة لم يدددا  التف ردددر البندددان  رم يدددا  التف ددددر

Epstien, 1998) يدداا مد  أهددم نتددانت الدساسددة   جددو   ددنثرر  اك كحاددانيا للبرنددامت التدددسيب  علددن   
 التف رر البنان    أا التف رر البنان  ال ل  ير  ل اس  اطا جوهدريا  تددير ال ات .

 

 

 تعقيب على الدراسات السابقة 

 يتضح من الدراسات السابقة ما يأتي:
حدددا  نا لددت التف رددر البندددان  أجريددت فددد   ر ددات أجنبيددة   فلدددم يددت  لل اأا الدساسددات السدددا دة التددد   – 1

يددد مراجعدة  ساسددات أجريدت فدد  البر ددة العربيدة     لدد ا فداا البر ددة العربيددة فد  حاجددة كلدن كجددرام ما 
 م  ه   ال إو  .

 اعتما  الدساسات السا دة علن أ ا ر  ل يا  التف رر البنان س – 2
       طوسهددا ي 1989    ضددعها ي مردر ي   ي ا سددتر  ي فد  عددا  التدداسدت انه التف رددر البندان   -أ 

       ااسدددت انة فددد  صدددوس ها النهانيدددة  ت دددوا مددد  سددد عة أ عدددا س 2001ا سدددتر  ي فددد  عدددا 
  التف رددددر البنددددان  ال لدددد     المواجهددددة اانفعاليددددة   المواجهددددة السددددلويية   التف رددددر ال رافدددد

       التفاؤك الساذج .ال  ا    التف رر الدطب    التف رر ال ف
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 ب ل يدددا  التف ردددر غردددر 1996اسدددت انه ايف ددداس المهنيدددة التددد   ضدددعها سا سدددوا  قادددر ا ي –ق 
الوظيف  ي يمم ر ان فاد التف رر البندان  ب    ااسدت انه  تودم  ثفثدة أ عدا س ااس  داا 

 ف  ا  اذ الدراس    لا االتاا      الارار ال اسج  .
 الدساسات السا دة يتبر  ما ين   س النس ة لنتانت  – 3

 يمددا يتعلددا  ال دددعوس  الودد وا يوجددد ا سددداق فدد  نتددانت الدساسدددات السددا دة   حرددا أ ددداست    –أ 
نتددددانت الدساسددددات كلددددن أا ايفددددرا  ذ ي المسددددتو  المر فددددي مدددد  التف رددددر البنددددان  أ ددددش  ددددعوس 

 ر البنددددددان  الودددددد وا النفسددددددية   مداسنددددددة  ددددددايفرا  ذ ي المسددددددتو  المددددددن ف  مدددددد  التف ردددددد
( Tan, 1994 ;  Scheuer& Epstein, 1997; Stacciani & Troccoli, 2004). 

التف ردر غردر  جدو  عف دة جوهريدة  در   ( Reed , 2005 )أظهدرت نتدانت  ساسدة ي سيدد ي  –ق 
الددوظيف    اسددترا ي يات مواجهدددة الودد وا      ياندددت العف ددة موج دددة مددي ااسدددترا ي يات 

     سال ة مي استرا ي يات المر  ا  علن السلوا . المر  ا  علن اانفعاك
 وصدددلت  ساسددددة   يمدددا يتعلدددا  الرضدددا يوجدددد  ندددا   فدددد  نتدددانت الدساسدددات السدددا دة   حردددا -جدددد 

كلدن  جدو  عف دة  ( Stacciani & Troccoli , 2004 )ستاكسدرنا ي   ي  ر يدولن ي ي
 ) وصدلت  ساسدة ي سيدد ي   سال ة   جوهرية  در  التف ردر البندان  ال لد    الرضددا   فد  حدر

Reed, 2000 )  ساسدة ي جدري  ي     ( Greene, 2001)    كلدن  جدو  عف دة جوهريدة
 .م ر ان فاد التف رر البنان  ب  الرضاسال ة  ر  التف رر غرر الوظيف  ي م

  جدددددددددددددو  عف ددددددددددددددة جوهريدددددددددددددة موج ددددددددددددددة  دددددددددددددر  التف رددددددددددددددر البندددددددددددددان    التوافددددددددددددددا النفسدددددددددددددد  -  
 ( Freeman , 1998 ) 

 البحــث فروض

 ف  ضوم ايطاس النظري لل إا   نتانت الدساسات السا دة يمك  صياغة الفر د اآل يةس 
 نان  .يمك  التنبم  ال عوس  السعا   لد  أفرا  عرنة الدساسة م  افك أ عا  التف رر الب - 1
التف رددر  مكدد  التنبددم  اسددترا ي يات مواجهددة الودد وا لددد  أفددرا  عرنددة الدساسددة مدد   اددفك أ عددا ي - 2

 البنان  .
ن     وجد عف ة اس  اطيده  الدة كحادانيا  در   سجدات أفدرا  عرندة الدساسدة علدن أ عدا  التف ردر البندا – 3

 .  سجا هم علن م يا  التوافا النفس 
 مك  التنبم  التإارش الدساس  لد  أفرا  عرنة الدساسة م   افك أ عا  التف رر البنان  .ي - 4
 سددتوعل وا    أ عددا  التف رددر البنددان      مليددة   مددي اسددترا ي يات مواجهددة الودد ا  وجددد  نيددة عا – 5

  دسا يبررا م  الت اي  المفسر .
 المنهج و اإلجراءات
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 عينـة البحـث 
ب طال دددا   طال دددة  دددم ااتيددداسهم  طريددددة ع دددوانية مددد  210  وندددت عرندددة ال إدددا المبدنيدددة مددد  ي        

ات طال ددة    لعددد  اسددت ماك اي    20امعددة طنطدا      ددم اسددت عا  طدفق الفر ددة اي لددن  كليددة التربيددة ج
المسدت دمة فدد  ال إدا     امسددة طدفق حاصددلر  علدن الثانويددة العامدة مدد  ال داسج .  لتادد   العرنددة 

   م   سم التداسير 49م   ع ة الل ة العربية    83طال ا   طال ة ي  185ف  صوس ها النهانية مكونه 
مدد  اينددا     بلددط متوسددل أعمدداس أفددرا  العرنددة  107مدد  الدد يوس  78ب .مددنهم مدد   سددم علددم الددنفس  53

 سنة . 0.64سنة    انإرال معياسي مدداس    17.45

 األدوات 

 Constructive Thinking Inventoryـ إستبانة التفكير البنائي  1

مسددة  دددانش س    مدا ددش يددش منهددا اع دا108   ت ددوا مدد   (Epstein, 2001 )أعددها ا سددتر         
موةعدددة  ااط ددة  مامددا   ااط ددة كلددن حددد مددا   غرددر متنكددد   صددإيإة كلددن حددد مددا   صددإيإة  مامددا بي

  المواجهدة ع داس  ب 14لمواجهددة السددلويية ي ع اس  ب   ا 29س التف رر البندان  ال لن ي علن س عة أ عدا 
ع داس  ب    16  التف ردر الدطبد  يع داسات ب  7ي ع اس  ب   التف درر ال رافد  ال  اد   25اانفعالية ي 

ع اس  ب .   عكدس هد   اي عدا  ااطداس النظدري  15ع اس  ب     التفاؤك الساذج ي  13التف رر ال ف  ي 
  حردا يمثدش التف ردر البندان   2001للتف رر البنان  ال ي  دمه ي أ ستر  ي فد  عدا   -التنظيم الهرم  -

لبندددان    فددد  حدددر   مثدددش اي عدددا  السدددتة ايادددر  ي المواجهدددة ال لدددن المسدددتو  ايكثدددر   ريددددا للتف ددددرر ا
السدددلويية   المواجهدددة اانفعاليدددة   التف ردددر ال رافددد  ال  اددد    التف ردددر الدطبددد    التف ردددر ال فددد      
التفاؤك السداذج ب  مسدتوي ا دش   ريددا ي المسدتو  المتوسدل ب للتف ردر البندان      يتودم  يدش  عدد مد  

ر فرعيددده ي مددداييس فرعيدددة ب د مدددا عدددا  عدددد التف رددر ال رافددد  ال  ادد  د   مثدددش اي عددا  السدددتة  مظدداه
 المستويات النوعية للتف رر البنان  . 

 قد تم التحقق من صدق االستبانة في صورتها األجنبية من خالل:         
ــا العــاملى - 1 ل ددا طا 1500. حرددا أسددفرت نتددانت التإلرددش العدداملن اسددت ا ات عرنددة  وامهددا  التحلي

جامع  علن المدداييس الفرعيدة لفسدت انة عد    جدو  امسدة عوامدشس اي ك المواجهدة السدلويية   
يت دددد ي  ثفثدددددة مدددددداييس س التف ردددددر ااي دددددا      وجيدددده ايحددددددا    الومددددددرر الإددددد       الثدددددان  

  المواجهددة اانفعاليددة   يت دد ي  نسبعددة مددداييس فرعيددةس  دبددش الدد ات   غيدداق التعمدديم الاانددد   عددد
الإساسددية   غيدداق ايسددهاق فدد  التف رددر     الثالددا التف رددر الدطبدد    يت دد ي  ثفثددة مددداييس س 
التف ردددددر المسدددددتدطل   ال ددددد  فددددد  اآلادددددري    التعادددددل      الرا دددددي التف ردددددر ال فددددد    يت ددددد ي 

                                                 

   متومنة ف  أكثر م   عد  ع  الع اسات 
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  ااعتدا  ف  اي يام غردر منلوفدة    ال دامس التفداؤك السدداذج ال كل  م ياسر س التف رر ال راف  
 ددد أظهددرت نتددانت النمطدد    التف دددرر التفدداؤل        يت دد ي  ثفثددة مددداييسس التفدداؤك الاانددد   التف رددر

التإلردش العددامل  أا التف رددر ال رافدد  ال  ادد  ا يت دد ي  ددني مدد  العوامددش ال مسددة   ا يتوددم  
 أية مداييس فرعية .

 جامعيدا ب علدن أ عدا  التف رددر طال دا 1448 در   سجددات ايفدرا  ي ا    حسـا  معـامالت االرتبـاط – 2
ل رافدددد  االبنددددان  يالتف رددددر البندددددان  ال لددددن   المواجهدددددة السدددددلويية   المواجهددددة اانفعاليددددة  التف دددددرر 

ال  ادد   التف رددر الدطبدد    التف رددر ال فدد      التفدداؤك السدداذج ب     عوددها الدد ع       بددر  
 فرا  علن أي  عد   سجا هم علدن اي عدا  جو  معامش اس  اا  احد علن اي ش  اك  ر   سجات اي

م ايار      يما  بر   جو  معامش اس  اا  ر   سجات ايفرا  علن  عدد التف ردر ال لد     سجدا ه
علن اي عا  الستة أآلاري   حرا ياا معامش ااس بداا موجل   جوهري مي يدش مد س المواجهدة 

يدددش مددد س التف ردددر ال رافددد  ال  اددد  ي السدددلويية   المواجهدددة اانفعاليدددة    سدددالل   جدددوهري مددد
 التف رر الدطب      موجل   غرر جوهري مي التف رر ال ف    التفاؤك الساذج .  
 ن دا  حساق معدامفت ألفدا ير  افك م  و تم التأكد من ثبات اإلستبانة في صورتها األجنبية       

فددددد  ة اانفعاليدددددة   التف ردددددر ال راللمدددددداييسس التف ردددددر البندددددان  ال لدددددن   المواجهدددددة السدددددلويية   المواجهددددد
 0.84   0.94   0.92ال  ا    التف رر الدطب     التف ردر ال فد      التفداؤك السداذج      ياندت 

 علن التر رل . 0.76  0.88   0.80   0.81  
  ا  ال احا  ترجمة ااست انة  عرضها علدن المت اادر  فد  الل دة اان لرايدة للتنكدد مد    دة        

الدد ي  ي رددد ا الل ددة اان لرايددة  جمددة    ايضددافة كلددن م موعددة مدد  المت ااددر  فدد  علددم الددنفسالتر 
للتنكد م  سفمة الاياغة   مطا دة الترجمة العربية مي ايصدش ايجنبد    مناسدبتها للثدافدة العربيدة ي 

ة التربيددة طال ددا مدد  طددفق الفر ددة اي لددن  كليدد 125ب    مدد  ثددم  طبيدهددا علددن عرنددة  وامهددا  5ملإددا 
سدنة للتإددا مد   0.86سدنة    دانإرال معيداسي مددداس   17.4جامعة طنطا     يداا متوسدل أعمداسهم 

 صدق   ث ات ايست انة .
 . أوال : صدق االستبانة 

  م التنكد م  صدق ااست انة م  افك س       
  دة الترجمدة علدن  صدق المإكمر  حرا  م عرد ااست انه ف  صوس ها النهانية  عدد التنكدد مد  – 1

م موعددة مددد  المت اادددر  فددد  علدددم الدددنفس      دددم  عدددديش  عددد  الع ددداسات فددد  ضدددوم  عددد  
 % .80المإكمر    حرا أا نس ة اا فاق علن أي ع اس  ا  دش ع  

                                                 

 ي كر ال احا أ.  ماطف  مإمد يامش أستاذ علم النفس التربوي المتفرغ علن مراجعة ااست انة 
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بعوددها ر  علددن أ عددا  التف دددرر البنددان    حسدداق معددامفت ااس  دداا  ددر   سجدددات أفددرا  عرنددة التدندد  – 2
 ب 1ال ع  ي جد ك 

 ضضها البعمعامالت االرتباط بين درجات أفراد عينة التقنين على أبعاد التفكير البنائي وبع (1دول )ج
 7 6 5 4 3 2 1 المداييس

       - لتف رر البنان  ال ل ا- 1
      - **0.64 لمواجهة السلوييةا- 2
     - **0.84 **0.88 لمواجهة اانفعاليةا- 3
    - **0.54- **0.45- **0.63-   لتف رر ال راف  ال  اا - 4
   - **0.25 **0.27- 0.07- **0.31- لتف رر الدطب ا -5
   0.025- **0.24 0.04- 0.06 0.07- لتف رر ال ف ا -- 6
 - *0.21 *0.09- *0.20 **0.28 **0.35 **0.33 لتفاؤك الساذجا- 7

 0.01  ** مستو   الة  0.05*مستو   الة 
 لسا ا أاس يتو  م  ال د ك ا

عددامفت ااس  دداا  ددر   سجددات ايفددرا  علددن أسبعددة أ عددا  للتف رددر البنددان س التف رددر البنددان  ال لددن   م  -
 المواجهددة السددلويية   المواجهددة اانفعاليددة     التفدداؤك السدداذج      عوددها الدد ع  يانددت جميعهددا

 . 0.01موج ة    اك كحاانيا عند مستو  
ل  ادد    يددش مدد س  التف ردددر ت ايفددرا  علددن  عدددد التف رددر ال رافدد  امعددامفت ااس  دداا  ددر   سجددا -

فدددد   البنددددان  ال لددددن   المواجهددددة السددددلويية   المواجهددددة اانفعاليددددة   التف رددددر الدطبدددد    التف رددددر ال 
  0.01ي  التفددداؤك السددداذج   ين عدددا  للتف ردددر البندددان    ياندددت جميعهدددا  الدددة كحادددانيا عندددد مسدددتو  

لددن    دداا هدد   يانددت سددال ة مددي اي عددا  الثفثددة اي لنيالتف رددر البنددان  ال ب     معددامفت ااس 0.5
 المواجهة السلويية   المواجهة اانفعاليةب     موج ة مي الثفثة ايار  .

    يدش مد س  التف ردر البندان  ال لدنيفدرا  علدن  عدد التف ردر الدطبد  معامفت ااس  اا  ر   سجدات ا -
لتف رددر واجهددة اانفعاليددة     التف رددر ال فدد      التفدداؤك السدداذج  ين عددا  لالمواجهددة السددلويية   الم

ب   مدا عدداس المواجهدة  0.05   0.01البنان  يانت جميعها سال ة    الدة كحادانيا عندد مسدتو  ي 
 السلويية     التف رر ال ف    ف اا معامش ااس  اا غرر  اك كحاانيا .

    يدش مد س  التف ردر البندان  ال لدن فد  فدرا  علدن  عدد التف ردر المعامفت ااس  اا  ر   سجدات اي  -
نددددت المواجهددددة السددددلويية   المواجهددددة اانفعاليددددة     التفدددداؤك السدددداذج   ين عددددا  للتف رددددر البنددددان  يا

جميعها غرر  الة كحاانيا ما عددا التفداؤك السداذج   ف داا معامدش ااس  داا موجدل   اك كحادانيا 
 . 0.05عند مستو  

امش ااس  اا  ر   سجات ايفرا  علن  عد التف رر الدطب     سجدا هم علدن  عدد التف ردر ال رافد    مع -



 

 

 ب23ي

 شويقيأبو زيد سعيد الد/ 

 9200 أكتوبر –عشر  التاسعالمجلد  –65 العدد –المجلة المصرية للدراسات النفسية 

 .0.01كاا موجل    اك كحاانيا عند مستو  
 رر البندان   تفا ه   النتدانت مدي ايطداس النظدري للتف ددرر البندان  الد ي ي ددرر كلدن أا ةيدا   التف دد       

ش مد     ف  الدددس  علدن المواجهددة السدلويية   اانفعاليدة   ان فداد فد  يدال لن لد  ايفدرا  يعكس ةيا
 التف ردددددددددددددددددددددددر ال رافددددددددددددددددددددددد  ال  اددددددددددددددددددددددد      التف ردددددددددددددددددددددددر الدطبددددددددددددددددددددددد      التف ردددددددددددددددددددددددر ال فددددددددددددددددددددددد 

 ( Epstein , 2001)  لد ا  ددك نتدانت معدامفت ااس  داا  در  أ عدا  التف ردر البندان  علدن صددق    
 ااست انة .

 . التحليا العاملي – 3
لفرعيدة ي   ا  ال احا الإال   يجرام التإلرش العامل  لدسجات أفرا  عرنة التدندر  علدن المدداييس ا       

 المظدددددددددددددددددداهر الفرعيدددددددددددددددددددة ب ي عدددددددددددددددددددا  التف ردددددددددددددددددددر البندددددددددددددددددددان   طريددددددددددددددددددددة المكوندددددددددددددددددددات ايساسدددددددددددددددددددية
 Principal components   دم اسدت دا  مإد  يداياس ي اديم الت داي  للعوامدش    Eigen value   ا

يرًا الاإي  ب لتإديدد العوامدش المسدت رجة ذات الت د عات الدالدة  ثدم أ يدرت العوامدش  دد   دش ع  الواحد 
 ب نتانت التإلرش العامل  . 2.  يوض  جد ك ي  Varimaxمتعامدًا  طريدة فاسيماكس 
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 نتائج التحليا العاملى لدرجات األفراد على المظاهر  ( 2جدول ) 
 ئي بعد التدويرللتفكير البناالفرعية لألبعاد الفرعية 

 العوامش                    
 المداييس

1 2 3 4 5 

 المواجهة السلويية
 التف رر ااي ا  
  وجيه ايحدا 
 الومرر الإ 

 المواجهة اانفعالية
  دبش ال ات

 غياق التعميم الااند
 عد  الإساسية

 غياق ايسهاق ف  التف رر
 التف رر ال راف  ال  ا 

 التف رر الدطب 
 ر المستدطلالتف ر

 ال   ف  اآلاري 
 التعال

 التف رر ال ف 
 التف رر ال راف  ال كل 

ااعتددددددا  فددددد  اي ددددديام غردددددر 
 منلوفة

 التفاؤك الساذج
 التفاؤك الااند

 التف رر المنمل
 التف رر التفاؤل  

 
0.520 
0.743 
0.616 

 
 

0.464 
 
 
-0.439 
 

 
 
 
 
 

0.744 
0.321 
0.671 
0.489 

 
 
 
 
 
-0.541 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.583 
0.353 
0.807 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.647 
 

0.594 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.786 
.324 

0.356 
 
 
 
 
 
 

0.475 

  يتو  م  ال د ك السا ا ما ين  س
ا مظددداهر المواجهددددة السددددلويية ي التف رددددر ااي ددددا      وجيددده ايحدددددا    الوددددمرر الإدددد  ب  ت دددد ي أ -

ب     أا هدد ا العامددش   دد ي عليددة أيوددا احددد مظدداهر جميعهددا  العامددش اي ك ي المواجهددة السددلويية 
 المواجهة اانفعالية ي غياق التعميم الااند ب   التف رر ال راف  ال  ا  .
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أا مظدددداهر المواجهددددة اانفعاليددددة ي  دبددددش الدددد ات  غيدددداق التعمدددديم الاانددددد   عددددد  الإساسددددية   غيدددداق  -
اجهدددة اانفعاليدددة ب     أا هددد ا العامدددش ايسدددهاق فددد  التف ردددر ب  ت ددد ي جميعهدددا  العامدددش الثان يالمو 
    ي علية أيوا احد مظاهر التف رر الدطب  ي التعال ب .

ا مظددداهر التفددداؤك السددداذج يالتفددداؤك الااندددد   التف ردددر المدددنمل   التف ردددر التفددداؤل  ب  ت ددد ي جميعهدددا أ -
  العامش الثالا يالتفاؤك الساذج ب  .

اي ددديام غرددر منلوفددة ب  ت دد ي  ااعتدددا  فدد    رافدد  ال ددكل  أا مظدداهر التف رددر ال فدد  ي التف رددر ال  -
 جميعها  العامش الرا ي ي التف رر الدطب  ب .

ا مظدداهر التف رددر الدطبدد  يالتف رددر المسددتدطل   ال دد  فدد  اآلاددري    التعاددل ب  ت دد ي جميعهددا أ  -
مل ج ي التف ردر المدن العامش ال امس     أا ه ا العامش    ي علية أيوا احد مظاهر التفاؤك الساذ

 ب .  يتو  مما سبا أا ااست انة صا  ة   يمك  الوثوق  نتان ها ف  البر ة المارية .    
 ثبـات االسـتبانة

 ي    م التإدا م  ث ات ااست انة م  ادفك حسداق معامدش ألفدا ير ن دا  للمدداييس الفرعيدة السد       
افددددد  اانفعاليدددددة   المواجهدددددة السدددددلويية   التف ردددددر ال ر لفسدددددت انةس التف ردددددر البندددددان  ال لددددد    المواجهدددددة 

ال  ادد    التف رددر الدطبدد    التف رددر ال فدد      التفدداؤك السدداذج     يانددت معددامفت ألفددا ير ن ددا  
علن التر ردل    هد  معدامفت ث دات مدبولدة  0.68   0.59 0.69   0.72   0.81   0.75   0.86

 نسبيا .
ب صددا  ة   ثا تددة   يمكددد   1سدددت انة فدد  صددوس ها النهانيددة ي ملإدددا   يتودد  ممددا سددبا أا اا       

 الوثوق  نتان ها ف  البر ة المارية .
 اختبار اإلحساس بالسعادة

ل  وايدة أندديانا ايمريكيدة      دا  م ددي حبرد Sindy Hyindsنا يااات داس كعددا  سدرندي هدا       
ع داسات   حدد ل الع داسات التد  ا  تناسدل مددي    ترجمتده كلدن العربيددة    عدديش  عد  ال2006فد  عدا  

ع دداسات ب    إضددافة ع دداسات أاددر      ااات دداس فدد  صددوس ه النهانيددة يت ددوا مدد   6البر ددة العربدد  ي 
ع اس   مثش يش منهدا مو فدا مد  موا د  الإيدا      ي داق عنهدا  فدا م يدا  ثفثد  ي موافدا   غردر 19

 متنكد   غرر موافا ب .
  ة مد  ال بدراماات اس  التنكد م  صدق ااات داس مد  ادفك عرضده علدن م موعد  ا  مترجم ا       

حرا  م  عديش   ح ل  ع  الع اسات  نام علن سأي ال برام   حرا أا نس ة اا فداق علدن أي ع داس  
% .    دددا  ال احدددا الإدددال   التنكدددد مددد  صددددق ااات ددداس مددد  ادددفك حسددداق معامدددش 80لدددم  ددددش عددد  

 مددددددددد  عرندددددددددة التدندددددددددر  ب    سجددددددددددا هم علدددددددددن م يدددددددددا   50فدددددددددرا  ي ا   ااس  ددددددددداا  دددددددددر   سجدددددددددات اي
 0.58ب     يداا معامدش ااس  داا  در  الم ياسدر  2007ال عوس  السعا   يأعددا  عبدد الوهداق يامدش   
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 هو  اك كحاانيا     يدك علن صدق ااات اس.
صددش ةمندد   دددس     ددا  متددرجم ااات دداس  التنكددد مدد  ث ددات ااات دداس عدد  طريددا كعددا   التطبرددا  فا

كنددا  ب  المرحلددة الثانويددة  سددلطنة عمددداا   30ذيدددوس   30طال ددا ي  60أسددبوعاا   علددن عرنددة  وامهددا 
.   ا  ال احا الإال   التنكدد مد  ث دات ااات داس مد  ادفك حسداق معامدش  0.88 ياا معامش الث ات 

  هددو معامددش ث ددات  0.71مدد  عرنددة التدنددر  ب حرددا  لددط معامددش ألفددا  50ألفدا ير ن ددا  لفات دداسي ا   
 مدبوك.

ب صا ق   ثا دت   يمكد  الوثدوق  ده  2 ه   النتانت  بر  أا ااات اس ف  صوس ه الإالية ي ملإا 
 كن ا  ل مي البيانات ف  البر ة المارية . 

 ب 2006كعدا  عا ك السعرد البنا   سعرد عبد ال ن  ي  مقياس مهارات مواجهة الضغوط 
عنهددا  فددا م يددا  اماسدد  ي  نطبددا  انمددا    نطبددا غال ددا    نطبددا ع دداس  ي دداق 45 يت ددوا مدد  

أحيانددا    نطبددا نددا سا   ا  نطبددا مطلدددا ب     دديس  عوددها أسددالرل كي ا يددة فدد  التعامددش مددي الودد وا 
مثددش أسدددلوق التوجددده الن دددل نإدددو اي ام     الددد ع  ايادددر ي ددديس أسدددالرل سدددلبية فددد  التعامدددش   مثدددش 

 التدبش ااستسفم  لفةمة أ  المو   الواغل . أسلوق التوجه نإو الت نل  
 مددش ااس  دداا  ددر   سجددات ايفددرا   ددا  معدددا الم يددا   ددالتإدا مدد  صددد ه مدد  اددفك حسدداق معا

طال دا جامعيددا ب علددن الم يددا     سجدا هم علددن م يددا   إمددش الود وا كعدددا  لطفدد  عبددد  347ا   ي
هدو معامدش  اك كحادانيا .  0.67ر  الم ياسدر  ب     يداا معامدش ااس  داا  د 1994ال اسدل ك دراهيم ي 

ب طال ددا مد  عرنددة التدنددر  86ي ا      دا  ال احددا الإدال   إسدداق معامدش ااس  دداا  در   سجددات ايفدرا 
    نعيمدددة الرفددداع   ينعيمدددة الرفددداع علدددن المدرددددا     سجدددا هم علدددن م يدددا  مواجهددددة الوددد وا كعددددا

معامددددش اس  دددداا  اك كحاددددانيا   يدددددك علددددن صدددددق   هددددو  0.59ب     يدددداا معامددددش ااس  دددداا  2004
 الم يا .

   ا  معدا الم يا   التإدا م  ث ات الم يا   طريا كعا   التطبرا  فاصش ةمن   دس  أسدبوعاا  
.   ا  ال احا الإال   التنكدد مد  ث دات الم يدا  مد  ادفك  0.78ب  347 ياا معامش الث ات ي ا   

 0.83طال ا م  عرندة التدندر  ب للم يدا  حردا  لدط معامدش ألفدا  86حساق معامش ألفا ير ن ا  ي ا   
 .   هو معامش ث ات مدبوك نسبيا .

ب صددا ق   ثا ددت   يمكدد  الوثددوق  3 هدد   النتددانت  بددر  أا الم يددا  فدد  صددوس ه الإاليددة ي ملإددا 
  نتان ه ف  البر ة المارية .

 ب  2003كعدا س ةينل  درر ي        مقياس التوافق النفسي
  موةعدددة ي موافددا   أحياندا   معدداسدبع دداس  مدا دش يددش ع دداس  ثفثدة  دددانش  80تودم  الم يددا   ي

علدددن أسبعدددة أ عددددا س التوافدددا ال دددد ا    اانفعدددال    التوافدددا الادددإ  ي ال سدددم ب التوافدددا ايسدددري   
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 ب ع اس  . 20التوافا ااجتماع    ل ش  عد ي 
فدر  مد  طدفق ال امعدة   الثانويدة  400ندة  وامهدا   امت معدد  الم يدا   تدندر  الم يدا  علدن عر

العامدة   العداملر  فد   عد  الدطاعدات   حردا  دم التنكددد مد  صددق الم يدا  مد   بدش معدد  الم يددا  
 م  افكس 

اا سدداق الددداال  يمم ددر علددن صدددق الت ددوي  الفرضدد  حرددا  ددم معددامفت ااس  دداا  ددر  اي عددا   – 1
ا ا  ايسبعة   الدسجدة ال ليدة   يمدا  دم حسداق معامدش ااس  داايسبعة    عوها ال ع      اي ع

  ر   سجة يش ع اس    الدسجة ال لية  عد ح ل  سجة الع اس      يانت جميدي معدامفت ااس  داا
 مر فعة    الة كحاانيا .

ش عدحردا  دم حسداق معامدش ااس  داا  در   سجدات ايفدرا  علدن الم يدا    سجدا هم  صدق المحـ  - 2
ا ل  اية للمرحلة ايعدا ية   الثانويدة ي  كعددا  عطيدة هندا ب      يداا معامدش ااس  دام يا  ا

 لعرنت  ال يوس   اينا  علن التر رل . 0.93   0.82
  دا  ال احددا الإددال   ددالتإدا مد  صدددق الم يددا  مدد  اددفك حسداق معامددش ااس  دداا  ددر   سجددات 

أعددددا       سجدددا هم علدددن م يدددا  التوافدددا يم يددداطال دددا مددد  عرندددة التدندددر  ب علدددن ال 60ايفدددرا  ي ا   
 .  0.55مإمد عثماا ن ا   ب     ياا معامش ااس  اا 

معدامفت    التطبردا   الت اندة الناددفية     امت معد  الم يدا   التنكددد مد  الث دات مد  ادفك كعدا
    التنكددد مدد      ددا  ال احددا الإددال  0.87    0.53ألفددا ير ن ددا       را حددت معددامفت الث ددات  ددر  

طال دددا مددد  عرندددة التدندددر  ب  60ث دددات الم يدددا  مددد  ادددفك حسددداق معامدددش ألفدددا ير ن دددا  ي عدددا ي ا   
الم يددددا س التوافددددا ال  ادددد    التوافددددا الاددددإ    التوافددددا ايسددددري   التوافددددا ااجتمدددداع     يانددددت 

 علن التر رل . 0.65   0.62   0.49  0.66معامفت ألفا ير ن ا  
ب صدا ق   ثا دت   يمكد  الوثددوق  4أا الم يدا  فد  صددوس ه الإاليدة  ي ملإدا  يتود  ممدا سدبا 

 ف  البر ة المارية . ه نتان 
 خطوات إجراء البحث 

طال دددددا  طال دددددة ب   للتنكدددددد مددددد  ال ادددددان   125 طبردددددا أ  ات ال إدددددا علدددددن عرندددددة التدندددددر  ي  –1
 . 2008ا2007السيكومترية لت  ات ف  العا  الدساس  

علدددن عرندددددة ال إدددا التددد    وندددت مدددد  ال إدددا  عدددد التإددددا مدددد  صدددد ها   ث ا هددددا   طبردددا أ  ات – 2
 . 2009ا2008طالل   طال ة ب ف  الفاش الدساس  اي ك للعا  الدساس  185ي

 الإاوك علن م مور  سجات أفرا  العرنة ف  الثانوية العامة يمم ر للتإارش الدساس  . – 3
 إلرددش  دا س  حرددا  ددم اسددت  SPSS\PCامددة ايحاددانية  إلردش البيانددات كحاددانيا مدد  اددفك الإ – 4

 اانإداس المتعد  المتدسج      التإلرش العامل      معامش اس  اا  ررسوا  .
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 نتائج البحـث و تفسـيرها

 ( نتائج الفرض األول و مناقشتها  1) 
فك الدساسدة مد  ادس علن انه يمك  التنبم  ال عوس  السعا   لد  أفرا  عرندة ينص الفرض األول       

   .متدسجأ عا  التف رر البنان    للتإدا م  ه ا الفرد  ا  ال احا  است دا   إلرش اانإداس المتعد  ال
 دةر بالسعاتحليا تباين االنحدار المتعدد المتدرج لتأثير أبعاد التفكير البنائي على الشعو  (3جدول )

مجموع  المتغيرات النمــــوذج
 المربعات

درجة 
 ةالحري

متوسط مجموع 
 ف المربعات

 اي ك       اانإداس
 البوا              

 262.48 المواجهة السلويية
1971.37 

1 
183 

262.48 
10.77 

24.37** 

 الثان        اانإداس 
 البوا                

 المواجهة السلويية
 التف رر البنان  ال ل 

372.12 
1861.74 

2 
182 

186.06 
10.23 

18.19** 

 الثالا     اانإداس
 البوا             

 المواجهة السلويية
 التف رر البنان  ال ل 

 التفاؤك الساذج

446.26 
1787.59 

3 
181 

148.76 
9.88 

15.06** 

 0.001** مستو   الة 
 ائينتائج االنحدار المتعدد المتدرج للشعور بالسعادة على أبعاد التفكير البن (4جدول )

ايمة الثا ت   معامش   رتا المت ررات النموذج
 Bاانإداس

 2س ت

 الثا ت اي ك      
 المواجهة السلويية

 
0.343 

42.93 
0.168 

21.62* 
4.94* 

0.12 

 الثا ت الثان  
 المواجهة السلويية

 التف رر البنان  ال ل 

 
0.338 
0.222 

38.51 
0.166 
0.04 

16.32* 
5.001* 
3.27* 

0.167 

 الثا ت الثالا 
 لوييةالمواجهة الس

 التف رر البنان  ال ل 
 التفاؤك الساذج

 
0.276 
0.229 
0.193 

32.76 
0.135 
0.04 
0.125 

10.47* 
3.92* 
3.436* 
2.74 

0.200 

      0.001* مستو   الة 
ب لنتددددانت  إلردددددش اانإددددداس المتعددددد  المتددددددسج ال اصددددة  هدددد ا الفدددددرد   4   3 ي ددددرر ال ددددد اا ي  

  يتو  م  ه ي  ال د لر  ما يل س
الدد ي  ددم  يدده التنبددم  ال ددعوس  السددعا   مدد  اددفك المواجهددة السددلويية ي عددد  بالنســبة للنمــوذج األول دددأ 

%    النسددد ة الفانيدددة لتإلردددش   ددداي  اانإدددداس 12للتف ردددر البندددان   يتبدددر  أا نسددد ة الت ددداي  المفسدددر 
 هدددددة    هددددد   النتي دددددة  بدددددر   الدددددة  دددددنثرر  عدددددد المواج 0.001 هددددد   الدددددة عندددددد مسدددددتو   24.37
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السلويية علن ال عوس  السعا       يمك  صياغة معا لة التنبم  ال عوس  السعا   مد  ادفك  عدد 
 42.93المواجهة السلويية +  0.168المواجهة السلويية علن النإو التال س ال عوس  السعا     

ــانيق د    ة السددلويية  مدد  اددفك المواجهددالدد ي  ددم  يدده التنبددم  ال ددعوس  السددعا  بالنســبة للنمــوذج ال 
لنسدد ة %     ا17التف ردر البندان  ال لدن ي عددي  للتف ردر البندان    يتبدر  أا نسد ة الت داي  المفسدر   

    هددد   النتي دددة  بدددر    0.001  هددد   الدددة عندددد مسدددتو   18.19الفانيدددة لتإلردددش   ددداي  اانإدددداس 
وس ن  فددد  التنبدددم  ال دددعنددداأهميدددة المواجهدددة السدددلويية   التف ردددر البندددان  ال لدددن ي عددددي  للتف ردددر الب

ر التف ردا   مد  ادفك المواجهدة السدلويية       يمك  صياغة معا لة التنبم  ال عوس  السع السعا  
ة المواجهدد 0.166ال ددعوس  السددعا      البنددان  ال لددن ي عدددي  للتف رددر البنددان  علددن النإددو التددال س

 38.51التف رر البنان  ال لن +  0.04السلويية + 
ويية     الد ي  دم  يده التنبدم  ال دعوس  السدعا   مد  ادفك المواجهدة السدل  للنموذج ال الث جـ ـ بالنسبة

  المفسددر التف ردر البندان  ال لدن     التفدداؤك السداذج ين عدا  للتف ردر البنددان    يتبدر  أا نسد ة الت داي
     0.001  هددد   الدددة عندددد مسدددتو   15.06%     النسددد ة الفانيدددة لتإلردددش   ددداي  اانإدددداس 20

 عددا  هدد   النتي ددة  بددر  أهميددة المواجهددة السددلويية     التف رددر البنددان  ال لددن   التفدداؤك السدداذج يي
   للتف رددر البنددان  فدد  التنبددم  ال ددعوس  السددعا       يمكدد  صددياغة معا لددة التنبددم  ال ددعوس  السددعا

لبندان  عدا  للتف ردر ام  افك المواجهدة السدلويية     التف ردر البندان  ال لدن    التفداؤك السداذج يي 
ن التف ردر البندان  ال لد0.04المواجهدة السدلويية + 0.135ال دعوس  السدعا     س  علن النإو التال 

 32.76التفاؤك الساذج +  0.125+ 
وس  يتود  ممدا سدبا أا المواجهدة السدلويية  عدد أكثدر أ عدا  التف ردر البندان  أهميدة فد  التنبدم  ال دع

  ك .ان  ال ل  ثم التفاؤك الساذج      ه   النتي ة يتم  بوك الفرد اي السعا   يلرها التف رر البن
المر فدي ب كلدن أا التف ردر البندان  ال ردد ي   تسا ه   النتي ة مي ايطداس النظري لل إا ال ي ي درر

السدددال ة     ينمددد   م ددداعر ذا يدددة يسددداعد ايفدددرا  علدددن   ندددل الم ددداعر السدددلبية   غيددداق اانفعددداات 
 )     دعوسا  الرضدا لدد  ايفدرا   ( Harris & Lightsey, 2005)دددير ذات مر فعدا  موج دة    

Stacciani & Troccoli, 2004) ايددد مدد  السددفمة النفسددية  ال سددمية   العدليددة لتفددرا      ي( 

O’Bryan, 2002,12)   ل ا يا ا  ال عوس  السعا   لد  ايفرا  ذ   الدسجات المر فعة علن أ عا    
  حردا يمثددشس غيدداق بلمواجهددة السدلويية    التفدداؤك السدداذجاالتف رددر البندان  ال لددن    ردر البنددان  ي التف 

الم دداعر   اانفعدداات السددلبية     الرضددا     الاددإة النفسددية   ال سددمية عناصددر أساسددية لل ددعوس 
   السعا   .

ف ردر البندان  يعدد منب دا التكلدن أا الادت التد   (Tan, 1994) ساسة  دااي   تفا ه   النتانت  مي 
جردا للتعرد لل وا يس أثنام اللرش   حرا  بر   جو  عف دة سدال ة   جوهريدة  در  أسبعدة أ عدا  للتف ددرر 
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البنان  ي التف رر البنان  ال ل      المواجهة السلويية     المواجهدة اانفعاليدة     التفداؤك السداذج ب   
ال ددعوس  الودد وا   فدد  حددر  يانددت هدد   العف ددة موج ددة   كددش مدد    ددراس ال ددوا يس أثنددام اللرددش     

جوهريدة  ددر  اي عددا  الثفثدة اياددر  ي التف رددر الدطبد    التف رددر ال فدد    التف ردر ال رافدد  ال  ادد  ب 
  يددش مدد    ددراس ال ددوا يس أثنددام اللرددش .    تسددا هدد   النتي ددة أيوددا مددي نتددانت  ساسدددات التف رددر غرددر 

ان فدداد التف رددر البنددان    حرددا  وصددلت  لدد  الدساسددات كلددن  جددو  عف ددة الددوظيف  الدد ي يعددد مم ددرا 
 سددددددددددددددددددددددددددددددددال ة   جوهريددددددددددددددددددددددددددددددددة  ددددددددددددددددددددددددددددددددر  التف رددددددددددددددددددددددددددددددددر غرددددددددددددددددددددددددددددددددر  ظيفدددددددددددددددددددددددددددددددد    الرضددددددددددددددددددددددددددددددددا

( Reed, 2000 ; Greene, 2001) . 
 عا   يلرهدا ه   النتانت  بر  أا المواجهة السلويية  عد أكثر اي عا  أهميدة فد  التنبدم  ال دعوس  السد     

 هدا  ال ادان  التد  يتمردا ال لدن ثدم التفداؤك السداذج    يرجدي ال احدا هد   النتدانت كلدنالتف رر البنان  
ة   التريرددا علددن ال وانددل ااي ا يددايفددرا  ذ ي المسددتوي المر فددي علددن  لدد  اي عددا    التدد   تمثددش فدد س 

س  الدددد  غيدداق الم دداعر   اانفعدداات السددلبية     عددد   عمدديم ايحدددا  السددلبية     الثدددة  ددالنفس    
علن مواجهة ايحدا      وي  عف ات اجتماعية مدي اآلادري      هد   ال ادان   ايدد مد  ال دعوس 

ي عدا   السعا   لد  ايفرا  مر فع  التف ردر البندان  مداسندة  دايفرا  ذ ي المسدتو  المدن ف  علدن  لد  ا
 . 
 مناقشتها  ( نتائج الفرض ال اني و 2) 

يمكددد  التنبدددم  اسدددترا ي يات مواجهدددة الوددد وا لدددد  أفدددرا  عرندددة س  علدددن أنددده يـــنص الفـــرض ال ـــاني
الدساسدددة مددد  ادددفك أ عدددا  التف ردددر البندددان      للتإددددا مددد  هددد ا الفدددرد  دددا  ال احدددا  اسدددت دا   إلردددش 

سج ب لنتدددانت  إلرددش اانإدددداس المتعدددد  المتدددد 6   5اانإددداس المتعدددد  المتددددسج     يتوددم  ال دددد اا ي 
 لفرد  يتو  م  ه ي  ال د لر  ما يل سالبيانات ال اصة  ه ا ا

ال ي  م  يه التنبم  استرا ي يات مواجهدة الود وا مد  ادفك المواجهدة  بالنسبة للنموذج األول أ ـ 
تإلردش ل%     النسد ة الفانيدة 34السلويية ي عد للتف رر البنان    يتبر  أا نسد ة الت داي  المفسدر 

    هد   النتي دة  بدر   الدة  دنثرر  عدد  0.001    ه   الة عند مستو  95.38  اي  اانإداس 
المواجهددددة السددددلويية علددددن اسددددترا ي يات مواجهددددة الودددد وا     يمكدددد  صددددياغة معا لددددة التنبددددم 
  ال عوس  اسسترا ي يات مواجهة الو وا م  افك  عد المواجهة السلويية علدن النإدو التدال س

 74.05+  المواجهة السلويية 1.36استرا ي يات مواجهة الو وا   
ـــوذج ال ـــاني   ـ  الددد ي  دددم  يددده التنبدددم  اسدددترا ي يات مواجهدددة الوددد وا  مددد  ادددفك  بالنســـبة للنم

المواجهددددة السددددلويية   المواجهددددة اانفعاليددددة ي عدددددي  للتف رددددر البنددددان    يتبددددر  أا نسدددد ة الت دددداي  
 0.001  هد   الدة عندد مسدتو   64.4%    النسد ة الفانيدة لتإلردش   داي  اانإدداس 41المفسر 

    ه   النتي ة  بر   أهمية  المواجهدة السدلويية   المواجهدة اانفعاليدة ي عددي  للتف ردر البندان  
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فدددد  التنبددددم  اسددددترا ي يات مواجهددددة الودددد وا     يمكدددد  صددددياغة معا لددددة التنبددددم  اسددددترا ي يات 
نددان  تف رددر البمواجهددة الودد وا مدد  اددفك المواجهددة السددلويية   المواجهددة اانفعاليددة ي عدددي  لل

 0.447المواجهددددة السددددلويية +  0.98اسددددترا ي يات مواجهددددة الودددد وا   علددددن النإددددو التددددال س 
   60.76المواجهة اانفعالية + 

 غوطجهة الضتحليا تباين االنحدار لتأثير أبعاد التفكير البنائي على استراتيجيات موا (5جدول )

درجة  مجموع المربعات المتغيرات النمـــوذج
 الحرية

جموع متوسط م
 ف المربعات

 اي ك
 اانإداس      
 البوا        

 17261.7 المواجهة السلويية
33117.5 

1 
183 

17261.7180.9

7 
95.4** 

 الثان 
 اانإداس        

 البوا          

 المواجهة السلويية
 المواجهة اانفعالية

20875.97295

03.3 
2 

182 
10437.9 

162.1 
64.4** 

 الثالا
 اانإداس     
 البوا       

 المواجهة السلويية
 المواجهة اانفعالية

 التفاؤك الساذج

22445.7 
27933.5 

3 
181 

7481.9 
154.3 

48.48** 

 الرا ي 
 اانإداس   

 البوا       

 المواجهة السلويية
 المواجهة اانفعالية

 التفاؤك الساذج
 التف رر البنان  ال ل 

23547.3 
26831.96 

4 
180 

5886.8 
149.1 

39.49** 

 ال امس
 اانإداس    

 البوا       

 المواجهة السلويية
 المواجهة اانفعالية

 التفاؤك الساذج
 التف رر البنان  ال ل 

 التف رر ال راف  ال  ا 

24181.3 
26197.9 

5 
179 

4836.3 
146.36 

33.1** 

  0.001** مستوى داللة 
 البنائي ت مواجهة الضغوط على أبعاد التفكيرنتائج االنحدار المتعدد المتدرج الستراتيجيا (6جدول )

ايمة الثا ت   معامش   رتا المت ررات النموذج
 Bاانإداس

 2س ت

 الثا ت اي ك      
 المواجهة السلويية

 
0.585 

74.05 
1.36 

9.099* 
9.77* 

0.343 

 الثا ت الثان  
 المواجهة السلويية
 المواجهة اانفعالية

 
0.423 
0.313 

60.76 
0.983 
0.447 

7.41* 
6.37* 
4.72* 

0.414 
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ايمة الثا ت   معامش   رتا المت ررات النموذج
 Bاانإداس

 2س ت

 الثا ت الثالا 
 المواجهة السلويية
 المواجهة اانفعالية

 التفاؤك الساذج

 
0.374 
0.29 
0.188 

35.81 
0.87 
0.413 
0.579 

3.20* 
5.62* 
4.44* 
3.19 

0.45 

 الثا ت الرا ي
 المواجهة السلويية
 المواجهة اانفعالية

 التفاؤك الساذج
 التف رر البنان  ال ل 

 
0.393 
0.241 
0.199 
0.154 

21.75 
0.914 
0.343 
0.614 
0.144 

1.79 
5.98 
3.62 
3.53 
2.72 

0.47 

 الثا ت ال امس
 المواجهة السلويية
 المواجهة اانفعالية

 التفاؤك الساذج
 التف رر البنان  ال ل 

 التف رر ال راف  ال  ا 

 
0.353 
0.194 
0.199 
0.135 

-0.138 

42.85 
0.82 
0.276 
0.613 
0.126 

-0.436 

2.72 
5.19 
2.78 
3.46 
2.38 

-2.08 

0.48 

 0.001مستو   الة * 
ـــث ـ ج  ـــوذج ال ال الددد ي  دددم  يددده التنبدددم  اسدددترا ي يات مواجهدددة الوددد وا  مددد  ادددفك  بالنســـبة للنم

يتبددر    المواجهددة السددلويية    المواجهددة اانفعاليددة     التفدداؤك السدداذج  ين عددا  للتف رددر البنددان  
  هدد   الددة  48.48%     النسدد ة الفانيددة لتإلرددش   دداي  اانإددداس 45  المفسددر أا نسدد ة الت دداي

يدة         ه   النترد ة  بر  أهمردة المواجهة السلويردة   المواجهدة اانفعال 0.001عند مستو  
التفددداؤك السددداذج ين عدددا  للتف ردددر البندددان  فددد  التنبدددم  اسدددترا ي يات مواجهدددة الودددد وا    يمكددد  

ة التنبددددم  اسددددترا ي يات مواجهددددة الودددد وا مدددد  اددددفك المواجهدددددة السدلويردددددة    صددددياغة معا لدددد
ا ي يات المواجهة اانفعالية     التفداؤك السداذج ين عدا  للتف ردر البندان  علدن النإدو التدال س اسدتر 

 0.579المواجهددددددة اانفعاليددددددة +  0.413المواجهددددددة السددددددلويية +  0.87مواجهدددددة الودددددد وا   
  35.81التفاؤك الساذج + 

ال ي  م  يه التنبم  استرا ي يات مواجهة الو وا  م  افك المواجهدة  بالنسبة للنموذج الرابع د ـ 
السددلويية    المواجهددة اانفعاليددة     التفددداؤك السدداذج    التف رددر البندددان  ال لدد  ين عددا  للتف ردددر 

 دددداي  اانإددددداس %     النسدددد ة الفانيددددة لتإلرددددش  47البنددددان    يتبددددر  أا نسدددد ة الت دددداي  المفسددددر 
    هدد   النتي ددة  بددر  أهمردددة المواجهدددة السدددلويية    0.001  هدد   الددة عنددد مسدددتو   39.49

المواجهدددة اانفعاليدددة    التفددداؤك السددداذج     التف ردددر البندددان  ال لددد  ين عدددا  للتف ردددر البندددان  فددد  
 ي يات مواجهددة التنبددم  اسددترا ي يات مواجهددة الودد وا     يمكدد  صددياغة معا لددة التنبددم  اسددترا
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   التفدداؤك السدداذج     التف رددر لسددلويية     المواجهددة اانفعاليددةالودد وا مدد  اددفك المواجهددة ا
اسدددترا ي يات مواجهدددة الوددد وا    البندددان  ال لددد  ين عدددا  للتف ردددر البندددان  علدددن النإدددو التدددال س

 0.144ج +التفداؤك السداذ 0.614المواجهة اانفعالية +  0.343المواجهة السلويية +  0.914
  21.75التف رر البنان  ال ل  + 

اجهدة ال ي  م  يه التنبم  استرا ي يات مواجهدة الود وا  مد  ادفك المو  بالنسبة للنموذج الخامسد هد 
 رددددر السددددلويية    المواجهددددة اانفعاليددددة     التفدددداؤك السدددداذج     التف رددددر البندددددان  ال لدددد    التف

 ة %    النسدد48ان    يتبددر  أا نسددد ة الت دداي  المفسدددر ال رافدد  ال  ادد   ين عددا  للتف رددر البنددد
هدد   النتي ددة  بددر       0.001    هدد   الددة عنددد مسددتو  33.04الفانيددة لتإلرددش   دداي  اانإددداس 

ل لددد  التف ردددر البندددان  اانفعاليدددة     التفددداؤك السددداذج    أهميدددة المواجهدددة السدددلويية   المواجهدددة ا
   ف ردر البندان  فد  التنبدم  اسدترا ي يات مواجهدة الودد وا التف رر ال راف  ال  ا  ين عدا  للت

يمكد  صددياغة معا لدة التنبددم  اسددترا ي يات مواجهدة الودد وا مدد  ادفك المواجهدددة السدددلويية    
ل  اد  االتف رر البنان  ال لد      التف ردر ال رافد  نفعالية     التفاؤك الساذج     المواجهة اا

المواجهدددة  0.82اسددترا ي يات مواجهددة الودد وا    نإددو التددال سكن عددا  للتف رددر البنددان  علددن ال
التف رددر البنددان   0.126التفدداؤك السدداذج +  0.613المواجهددة اانفعاليددة +  0.276السددلويية + 

 42.85+  35.81التف رر ال راف  ال  ا   0.436 –ال ل  
لتنبددم  اسددترا ي يات  يتودد  ممددا سددبا اندده يمكدد   ر رددل أ عددا  التف رددر البنددان  حسددل أهمرتهددا فدد  ا

ف رددر مواجهدة الودد وا علددن النإددو اي د س المواجهددة السددلويية  المواجهددة اانفعاليدة التفدداؤك السدداذج  الت
 .  النتانت يتم  بوك الفرد الثان البنان  ال ل   التف رر ال راف  ال  ا    ف  ضوم ه 

فددرا  ذ ي المسددتو  المر فددي   تسددا هدد   النتي ددة مددي ايطدداس النظددري لل إددا الدد ي ي ددرر كلددن أا اي
ن  ال لدد  علدن أ عدا س المواجهددة السدلويية     المواجهددة اانفعاليدة     التفدداؤك السداذج     التف رددر البندا

وا فد  اسددت انه ي ا سددتر  ي للتف رددر البندان      يدد ل  ايفددرا  من فودد  التف ردر ال رافدد  ال  ادد  يكوندد
اآلثددداس السددددلبية المر  طددة  هدددا   حردددا أنهدددم ينظدددر ا أكثددر  ددددس  علدددن مواجهدددة الودد وا   التدلردددش مددد  

  للموا   الواغطة علن أنها موا    إدي   فرصة للدتعلم أكثدر مد  يونهدا مادددسا للدلدا أ  التهددديد 
ا يدة     يتعاملوا معها  د ا  و ر    لا    ايضافة كلن أنهم يمرلوا كلن التريدرا علن ال واندل ااي 

 ادية ا يتناسل مي طبيعدة الموا د     ايضدافة كلدن أا المعتددددات ال را يدة ال    نويي اسدت ا ا هم  م
ي يددش  دد م اي ددا   يليدده  دد م سددلب  ب  ايددد مدد  ال ددعوس  الوددع  لددد  ايفددرا   مدد  ثددم يكونددوا ا ددش 

 .( Epstein,2001, 2003 ) إمف للو وا 
وصدلت كلدن  جدو  عف دة التد    (Reed , 2005 )مدي نتدانت  ساسدة يسيددي  ةكمدا  تفدا هد   النتي د

جوهريددددة  ددددر  التف رددددر غرددددر الددددوظيف  ي مم ددددر ان فدددداد التف رددددر البنددددان  ب   اسددددترا ي يات مواجهددددة 
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الودد وا   يانددت هدد   العف ددة سددال ة مددي اسددترا ي يات المواجهددة المر  ددا  علددن السددلوا    سددال ه مددي 
 استرا ي يات المواجهة المر  ا  علن اانفعاك . 

 كلددن نيددة التنبددم  اسددترا ي يات مواجهددة الودد وا مدد  اددفك أ عددا  التف رددر البنددان  يرجددي ال احددا كمكا
 المواجهددةالمواجهددة السددلويية     ال اددان  التدد  يتمرددا  هددا ايفددرا  ذ ي المسددتوي المر فددي علددن أ عددا س

ن   علدداانفعاليدة     التف رددر البندان  ال لددن    التفداؤك السدداذج    يد ل  ايفددرا  ذ ي المسدتو  المددن ف
المردددش كلدددن  عدددد التف ردددر ال رافددد  ال  اددد  ين عدددا  للتف ردددر البندددان       تمثدددش هددد   ال اددددان  فددد س 

ايعمدداك  الت طيل     التعدامش مي الموا   الإردا ية  طريدة  ا عردة   مدبدولة     ايصددراس علدن ك مدا 
داغطة علدددن أنهدددا موا ددد   فاعلرددددة     التريردددا علدددن ال واندددل ااي ا رددددة   التعامدددش مدددي الموا ددد  الوددد

هم    إددي ي دل التعدلم   ااسدتفا   منها   غياق  عميم ايحددا  السدال ة   عدد  سديطر ها علدن أف داس 
  الددددس  علددن   ددوي  عف دددات  اف ددة مددي اآلاددري    يددش هدد   ال اددان   سدداعد ايفددرا  علددن اسددت دا  

 ة   ررهم م  ايفرا  .استرا ي يات متنوعة   ذات فاعلية ف  مواجهة الو وا مداسن
 ( نتائج الفرض ال الث 3) 

 س علددن أندده يمكدد  التنبددم  التإاددرش الدساسدد  لددد  أفددرا  عرنددة الدساسددة مدد  يــنص الفــرض ال الــث       
تعددد  افك أ عا  التف رر البنان      للتإدا مد  هد ا الفدرد  دا  ال احدا  اسدت دا   إلردش اانإدداس الم

 نت  إلرش اانإداس المتعد  .ب نتا 7    يتوم  جد ك ي  
 سيتحليا تباين االنحدار لتأثير أبعاد التفكير البنائي على التحصيا الدرا ( 7جدول ) 
 ف متوسط مجموع المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 اانإداس    
 البوا     

331.13 
14482.82 

7 
177 

47.30 
87.47 

0.541 

سددا ا عددد   جددو   ددنثرر  اك كحاددانيا ي عددا  التف رددر البنددان  علددن التإاددرش  يتودد  مدد  ال ددد ك ال
 الدساس  يفرا  العرنة      ه   النتي ة يتم سف  الفرد الثالا .

   تسددا هدد   النتي ددة مددي ايطدداس النظددري الدد ي ي ددرر كلددن أا التف رددر البنددان  منبددئ جرددد  دداي ام فدد 
  لدددديس فدددد  م دددداك اي ام ايكددددا يم    حرددددا يددددر  ل  موا دددد  التفاعددددش ااجتمدددداع    أمدددداك  العمددددش  

ة التإلرلدددد  ب   فالمسددددانش العلميددددالتإاددددرش الدساسدددد   النظددددا  المعرفدددد  ي الدددد يام المعرفدددد      التف رددددر 
الدوانر   ددالتإادددرش الدساسدد   تطلددل  ف رددرا اسددتداليا د لدديس  ف رددرا  نانيددا د  اندددما علددن الفهدددم   الددوع    

 . ( Epstein , 1998 )دس  علن  وظيفها  الم ا ك العلمية   الد
 

مد   جدو   ( Epstein& Meier,1989 )  تفا ه   النتي ة مي ما ال  كليه يا ستر ي   ي مرري 
 عف ة ضعيفة   غرر جوهرية  ر  أ عا  التف رر البنان    التإارش الدساس  . 
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الدساسدد  لدددد  أفددرا  عرندددة   يفسددر ال احدددا عددد  كسدددها  أ عددا  التف ردددر البنددان  فددد  التنبددم  التإادددرش
ال إدددا  كلدددن أا التإادددرش الدساسددد  أكددددثر  دددنثرا  ال يددددام المعرفددد     سدددمات ال  ادددية     العوامدددش 
الدافعيددة     ااسددترا ي يات المعر يددة   الفمعر يددة     أسددالرل الددتعلم . . .   غررهددا  مداسنددة  ددالتف رر 

  الددددس  علددن  وظيفهددا فدد   إدرددا السددفمة النفسددية   السددا دة    ةالبنددان  الدد ي يتعلددا  ددال برات الإيا يدد
العدلية   ااجتماعية    يد ل  فد  ااسدتمتار  الإيدا    الت فيدل مد  أثداس الود وا   لد ا يعدد التف ردر 

  فد  حدر  يكدوا كسدهامه فد  لإيا يدة ي الموا د  البدر    اديةبالبنان  منب ا جردا لت ام فد  الموا د  ا
 دا مداسنة  المت ررات ايار  .             التإارش الدساس  ض رف ج

 سيافق النفمعاما االرتباط بين درجات األفراد على أبعاد التفكير البنائي و درجاتهم على مقياس التو  (8جدول )

التوافا ال  ا   المت دددررات
  اانفعال 

 التوافا ايسري  التوافا الاإ 
التوافا 

 ااجتماع 

التوافا النفس  
 العا 

 **0.368 **0.364 **0.224 **0.327 **0.252 لتف رر البنان  ال لنا
 **0.357 **0.272 **0.321 0.133 **0.235 المواجهة السلويية
 **0.299 **0.254 **0.346 0.144 **0.352 المواجهة اانفعالية

 *0.201- *0.193- 0.145- **0.24- 0.054- التف رر ال راف  ال  ا 
 *0.280- *0.284- *0.185- 0.019 *0.204- التف رر الدطب 
 *0.199- *0.193- 0.145 *0.018- *0.201 التف رر ال ف 
 **0.385 **0.348 0.142 **0.364 **0.266 التفاؤك الساذج

  0.01** مستو   الة    0.05* مستو   الة 
 س( نتائج الفرض الرابع 4) 

 ددة    الددة كحاددانيا  ددر   سجددات أفددرا  عرنددة يددن  الفددرد الرا ددي علددن  جددو  عف ددة اس  اطيدده موج
الدساسددة علددن أ عددا  التف رددر البنددان     سجددا هم علددن م يددا  التوافددا النفسدد   للتإدددا مدد  صددإة هدد ا 

  سجددا همرا  علددن أ عددا  التف رددر البنددان    الفدرد  ددا  ال احددا  إسدداق معامددش ااس  دداا  ددر   سجدات ايفدد
 ب .  8علن م يا  التوافا النفس  ي جد ك 

 س ( ما يأتي 8و يتضح من جدول ) 
 ددد  جدددو  معدددامفت اس  ددداا  دددر   سجدددات ايفدددرا  علدددن م يدددا  التوافدددا النفسددد  ي الدسجدددة ال ليدددة  اي عدددا 

بنددددان  ال لدددد    المواجهددددة الفرعيددددة ب      سجددددا هم علددددن  عدددد  أ عددددا  التف رددددر البنددددان  ي التف رددددر ال
عندد  ج ب     ياندت جميعهدا موج دة    الدة كحادانيا  المواجهة اانفعالية     التفاؤك الساذالسلويية
  مددا عدددا معامددش ااس  دداا  ددر   سجددات ايفددرا  علددن  عددد التوافددا الاددإ    سجددا هم  0.01مسددتو  

علددن يددش م سالمواجهددة السددلويية     المواجهددة اانفعاليددة    يدد ل   معامددش ااس  دداا  ددر   سجدددات 
علددن التفدداؤك السدداذج   حرددا يدداا موج ددا  غرددر  اك  التوافددا ايسددري     سجددا هم دايفددرا  علددن  عدد

 كحاانيا .
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ددد  جددو  معددامفت اس  دداا  ددر   سجددات ايفددرا  علددن م يددا  التوافددا النفسدد  ي الدسجددة ال ليددة   اي عددا  
الفرعيدددة ب      سجدددا هم علدددن التف ردددر ال رافددد  ال  اددد  ي عدددد للتف ردددر البندددان      ياندددت جميدددي 

ب   ما عدا معامدش ااس  داا  0.05   0.01الة كحاانيا عند مستو  ي معامفت ااس  اا سال ة    
 ددر   سجددات ايفددرا  علددن التف رددر ال رافدد  ال  ادد  ي عددد للتف رددر البنددان    سجددا هم علددن يددش مدد س 

غردددر  اك   حردددا يددداا معامدددش ااس  ددداا سدددالل   التوافدددا ال  اددد   اانفعدددال    التوافدددا ايسدددري 
 كحاانيا .

  س  دداا  ددر   سجددات ايفددرا  علددن م يددا  التوافددا النفسدد  ي الدسجددة ال ليددة   اي عدداددد  جددو  معددامفت ا
الفرعيددددة ب      سجددددا هم علددددن التف رددددر الدطبدددد  ي عددددد للتف رددددر البنددددان      يانددددت جميددددي معددددامفت 

  مددا عدددا معامددش ااس  دداا  ددر   سجددات ايفددرا   0.01ااس  دداا سددال ة    الددة كحاددانيا عنددد مسددتو  
تف رددر الدطبدد  ي عددد للتف رددر البنددان    سجددا هم علددن  عددد التوافددا الاددإ    حرددا يدداا علددن  عددد ال

 معامش ااس  اا موج ا   غرر  اك كحاانيا .
  ددد  جددو  معددامفت اس  دداا  ددر   سجددات ايفددرا  علددن م يددا  التوافددا النفسدد  ي الدسجددة ال ليددة   اي عددا

  داا  رر البنان      يانت جميدي معدامفت ااس الفرعية ب      سجا هم علن التف رر ال ف  ي عد للتف
  مدا عدددا معامدش ااس  داا  در   سجددات ايفدرا  علدن  عدددد  0.05سدال ة    الدة كحادانيا عنددد مسدتو  

التف ددددرر ال فدددد  ي عددددد للتف دددددرر البنددددان    سجدددددا هم علددددن يددددش مدددد س التوافددددا ال ددددد ا   اانفعددددال    
غردر اا كحاانرددا    الثدان  موج دا   ا اي ك  موج دا     التوافا ايسري   حرا يداا معامدش ااس  دا

  اك كحاانيا .  به   النتانت يتم  بوك الفرد الرا ي جانيا .
   تسددا هدد   النتددانت مددي ايطدداس النظددري لل إددا الدد ي ي ددرر كلددن أا التف رددر البنددان  يددر  ل  النظددا 

ضددمنية  ددم اكتسددا ها مدد  اددفك  ال برا دد  الدد ي يعمددش  طريدددة  لدانيددة مدد  اددفك م ططددات   معتددددات
البر دددة     ندددل أي  دددعوس  اآلسددد   ال بدددر     سددداعد هددد   الم ططدددات   المعتدددددات علدددن الت يدددل مدددي

 ( Epstein, 1994 ; 1998; 2001; 2003 ; Epstein & Meier, 1989 )ال   ة   
جدو  مد     (Freeman, 1998 )  تفدا هد   النتدانت أيودا مدي مدا الادت كليدة  ساسدة ي فررمداا ي 

  عف ددددة جوهريددددة موج ددددة  ددددر  أ عددددا  التف رددددر البنددددان  ي التف رددددر البنددددان  ال لددددن   المواجهددددة السددددلويية 
ي مدد  المواجهدة اانفعاليددة ب   التوافددا النفسدد  ااجتمدداع    حرددا  بددر  أا ايفددرا  ذ ي المسددتو  المر فدد

  دددوي    علدددن ضددد ل الددد ات       لدددديهم  ددددس  التف ردددر البندددان  أكثدددر  إمدددف للمسددد ولية      نكرددددا للددد ات
 عف ات اجتماعية  اف ة مداسنة  ايفرا  ذ ي المستو  المن ف  م  التف رر البنان  .

 يفسددر ال احددا العف ددة ال وهريددة الموج ددة  ددر  التوافددا النفسدد  ي العددا    اي عددا  الفرعيددة للتوافددا ب 
التفددداؤك السددداذج جهددددة اانفعالردددة     ة     الموا يددش مددد س التف رددر البندددان  ال لددد      المواجهددة السدددلويي

   الددددس  ن   عكدس  سجدة المر نددة فد  التف ردركن عدا  للتف ردر البندان    كلددن أا هد   اي عدا  للتف رددر البندا
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    يدد ل  مسددتوي  دداس   مواجهددة اانفعدداات السددال ةعلددن   ددوي  العف ددات مددي اآلاددري     عددديش ايف
يلمددا ةا ت  لدد  ال ادان  ةا  التوافددا النفسدد  لددد  ايفدددرا  . فدد  الدر ح المعنويددة     الثدددة  ددالنفس     

حدر  يعكددس التف رددر ال رافدد  ال  ادد      التف رددر الدطبدد      التف رددر ال فدد  ين عددا  للتف رددر البنددان  
 سجة  نثرر المعتددات ال اط ة علدن سدلوا ايفدرا      يد ل  مسدتو  سؤيدة اي ديام فد  حدد   اي دي  

اي ديام كمدا  يودام أ  سدو ام ب لدطبد  يا ةا ت  ل  المعتددات ال اط ة     التف رر ا  ايسو      يلم
لددد  ايفددرا    ان فدد  التوافددا النفسدد      هدد ا يفسددر العف ددة السددال ة   ال وهريددة  ددر   لدد  اي عددا    

 التوافا النفس  ي العا      معظم اي عا  الفرعية للتوافا ب .
 و مناقشتها  ( نتائج الفرض الخامس  5 ي

أ عدا  ي اسدترا ي يات مواجهدة الودد وا    علدن عدد   جدو   نيدة عامليده   مد ينص الفرض الخـامس
ا التف رددر البنددان       سددتوعل  دددسا يبرددرا مدد  الت دداي  المفسددر     للتإدددا مدد  هدد ا الفددرد  ددا  ال احدد

طريددة التدد ير المتعامدد    يجرام  إلرش عامل  م  الدسجة اي لن  طريدة المكونات ايساسية لهدو لنت  
 ا  ددش عد  الواحددد الادإي  Eigen valueفاسيماكس     است دا  مإ  ياياسي اديم الت داي  للعوامدش 

 رب نتانت التإلرش العامل   بش    عد التد ي 9ب     يبر  جدد ك ي 0.3ب    ايم   د ي  ايد ع  ي 
 ات أفرادمتعامد لدرجنتائج التحليا العاملي قبا و بعد التدوير ال (9جدول )

 العينة على استراتيجيات مواجهة الضغوط و أبعاد التفكير البنائي
 العوامددش          

 المت ددررات
  عددد التد ير  بددش التد ير

 الثالا الثان  اي ك الثالا الثان  اي ك
اسدددددترا ي يات مواجهددددددة الودددددد وا 

 ايي ا ية 
اسدددددترا ي يات مواجهددددددة الودددددد وا 

 السلبية
 لتف رر البنان  ال ل  ا

 المواجهة السلويية
 المواجهة اانفعالية 

 التف رر الدطب  
 التف رر ال راف  ال  ا 

 التف رر ال ف  
 التفاؤك الساذج

 
0.591 

 
0.7391 

0.917 
0.787 
0.831 

 
-0.721 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.746 
0.565 

 
 
 
 
 
 
 

0.809 

 
0591 

 
0.730 
0.917 
0.766 
0.817 

 
-0.779 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.826 
0.650 

 
 
 
 
 
 
 

0.898 

       
% مدد  الت داي  المفسددر   هد   العوامددش 71.4ب   جدو  ثفثددة عوامدش  فسدر  9 يتود  مد  جددد ك ي 

 ه س
  أسبعدة أ عدا   يت د ي  كدش مد س اسدترا ي يات مواجهدة الود وا ااي ا يدة   السدلبية   العامـا األول
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اانفعاليددة   المواجهددة السددلويية   التف رددر ال رافدد  للتف رددر البنددان  ي التف رددر البنددان  ال لدد    المواجهددة 
% مد  نسد ة الت داي  المفسدر     يمكد   سدمية هد ا العامدش 42.5ب   يفسر ه ا العامش نس ة  ال  ا 

  نسالرل التعامش مي موا   الإيا  الرومية .
يفسدر    السداذج  ر ال فد      التفداؤك   يت  ي   عدي  للتف رر البندان    همداس التف رد العاما ال اني
ع  % م  نس ة الت اي  المفسر     يمك   سمية ه ا العامدش  دالتف رر غردر الدوا 16.6ه ا العامش نس ة 

. 
يفسدر هد ا   احد أ عا  التف ددرر البنددان     يت  ي   عد  احد   هو  عد التف رر الدطب   العاما ال الث

 .  ه ا العامش  التف رر الدطب يسم% م  نس ة الت اي  المفسر     ل ا 12.3العامش نس ة 
ر  ه   النتي ة  بر  أا  استرا ي يات مواجهدة الود وا    التف ردر البندان  مفهومداا متدداافا  غرد

مسددتدلر   حرددا   دد عت اسددترا ي يات مواجهددة الودد وا ااي ا يددة   السددلبية  مددي أسبعددة أ عددا  للتف رددر 
فدددددد  عاليدددددة   المواجهددددددة السدددددلويية   التف رددددددر ال راي التف رددددددر البندددددان  ال لدددددد    المواجهددددددة اانفالبندددددان  

ب علدددن عامددش  احدددد ي أسدددالرل التعامددش مدددي موا دد  الإيدددا  الروميدددة ب       هدد   النتي دددة يدددتم ال  ادد 
 سف  الفرد ال امس .  

   تفدا هدد   النتي ددة مددي ايطدداس النظددري لل إدا   نتددانت الدساسددات السددا دة التدد  أظهددرت أا التف رددر
ا      أا ايفدر ن دش جهدد    دد ا ال ددعوس  الودد واداعد علن حش الم دكفت الإيا يدة  البنان  ال رد يس

 مر فعددددددد  التف ردددددددر البندددددددان  أ دددددددش  دددددددعوس  الوددددددد وا مداسندددددددة  دددددددايفرا  من فوددددددد  التف ردددددددر البندددددددان 
 ( Tan , 1994 ;  Scheuer & Epstein , 1997 ; Stacciani & Troccoli , 2004)  أا   .

ا الفددر  الوددد وا   ددرر كلدد  ال هدددو  المعر يددة   السددلويية   اانفعاليددة التدد  يبدد له اسدددترا ي يات مواجهدددة
ي اس  المتطل دددات الدااليدددة   ال اسجيدددة النا  دددة عددد  الموا ددد  الوددداغل للت فيدددل مددد  اآلثددداس السدددلبية 

  ( Folkman & Lazarus , 1980 ; 1985 ; Thornton et al., 2005 )المر  طة  تلد  الموا د 
. 

ال احدددا هددد   النتي دددة كلدددن أا اسدددترا ي يات مواجهدددة الوددد وا ااي ا يدددة   السددددلبية   أ عدددا   يرجدددي 
ر ال رافددد  التف رددر البندددان  ال لددد    المواجهددة اانفعاليدددة   المواجهدددة السددلويية   التف ردددالتف رددر البندددان  ي

ل  عددديش ا دد  الإيددا  الروميددة  هدددب  مثددش طددرق   أسددالرل يسددت دمها الفددر  فدد  مواجهددة مو  ال  ادد 
ثدداس   رددر العف ددة  ددر  الفددر    البر ددة     مدد  ثددم الت لددل علددن الم دداكش الإيا يددة     الت فيددل مدد  اآل  

 السلبية المر  طة  ها .
 الخالصة و التوصيات 

ت ال إدا الإددال  كلدن أا التف ردر البنددان  يعدد منب دا جردددا لل دعوس  السدعا      الددددس   وصدلت نتدان  - 1
    التوافا النفس   ل ا يوص  ال احا  دما يل سعلن مواجهة الو وا 
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ضددر س   اددميم  ددرامت لتنميددة التف رددر البنددان  لدددي ايفددرا   اددفة عامددة  للطددفق المعلمددر   –أ 
  المعلمر  العاملر  ف  ال دمة  افة ااصة .

 ااهتما   تاميم أ  ات ل يا  ال يدام   التف رر المر  ل  النظا  ال برا   .      –ق 
لدساسد  لدد  أظهرت نتانت ال إا الإال  عدد  كسدها  أ عدا  التف ردر البندان  فد  التنبدم  التإادرش ا - 2

 أفرا  عرنة ال إا     ل ا يوص  ال احا  ديجرام المايدد مد  الدساسدات فد  مراحدش  ساسدية م تلفدة
 . 

 يوص  ال احا  يجرام مايد م  ال إو  المتعلدة  دما يل س – 3
 ل نسر  ف  أ عا  التف رر البنان  ف  مراحش عمرية م تلفة .طبيعة الفر ق  ر  ا –أ 

  الد يام العدا    الد يام الوجددان  عف ة أ عا  التف رر البنان   كش م س سمات ال  اية   –ق 
 ال يام ااجتماع    جو   الإيا  .

 ف ة التف رر البنان  للمعلم  التوافا المهن    ال فام  التدسيسية للمعلم . ع -جد 
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Abstract 

       The current study aims at examining how far the feeling of happiness, 

and academic achievement and can be predicted through constructive 

thinking dimensions. It also explores its factorial structure which 

encompasses stress coping strategies as well as dimensions of constructive 

thinking.  Besides, it investigates the relation between constructive thinking 

and psychological adjustment.  The study was conducted on 185 first year 

students at the faculty of Education, Tanta University.  The study results 

indicated the following: 

1 – Feelings of happiness can be predicted through three dimensions of 

constructive thinking, a) global constructive thinking, b) the behavioral 

coping strategies, and c) naïve optimism. 

2 – Stress coping strategies can be predicted through the following 

dimensions of constructive thinking; a) global constructive thinking, b) 

the behavioral coping, c) emotional coping, d) personal superstitious 

thinking, and e) naïve optimism. 

3 – Academic achievement can not be predicted through any dimensions of 

constructive thinking. 

4 – There is a positive and statistically significant relation between dimension 

of constructive thinking and psychological adjustment. . 

5 –There has been an emerging factorial structure ( life- situations hailing 

styles ) which combines both positive and negative coping strategies as 

well as the dimensions of global constructive thinking, the behavioral 

coping, the emotional coping , and personal superstitious thinking . 


