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 مقدمة البحث:
 من أىم شرائح المجتمع والتى ينتمى إلييا فئة الطالب الجامعيون، والذين يعانون بعضالشباب   

تجاىاتيم ونظرتيم  المشكالت واألزمات والتى تتمثل فى عدم قدرتيم عمى فيم ذواتيم وقبوليا، وا 
إلى اآلخرين وطريقة التعامل معيم ومع الواقع بصورة صحية، وكذلك المشكالت التى ينطوي 

كيم وتصرفاتيم مع أسرىم ومجتمعيم، والتى قد تؤدي بيم إلى حالة من سوء التكيف عمييا سمو 
نخفاض تقدير الذات الذي ينعكس عمى صحتيم النفسية ويؤثر عمى تطمعاتيم لممستقبل  وا 
األكاديمي والميني، فالصحة النفسية والعقمية ىي الجزء الميم فى حياة الطالب بالمرحمة 

 الجامعية.
مون فى مجال عمم النفس والصحة النفسية عمى أن األزمات التى يحياىا الشباب واتفق العام  

الىوم تشكل عامالً ميًما وأساسًيا فى تفجير بعض اإلضطرابات النفسية لدييم، فضغوط الحياة 
، 0202م )أحمد أبو أسعد، والصراعات التى يعيشيا ىؤالء الشباب من الممكن أن تيز كياني

 (. 796ص
( أن الضغوط ظاىرة ممموسة فى الحياة، 2013) Kumar & Bhukarشار إليو وىذا ما أ  

وجزءًا ال يتجزأ من حياة اإلنسان وخصوًصا طالب الجامعة، والسيما فى العصر الراىن الذي 
يتصف بالتعقيد والتغيرات المتالحقة فى كل جوانب الحياة، حيث تتزايد مطالب الحياة، وتتسارع 

واإلقتصادية والثقافية، مما ينتج عنيا مواقف ضاغطة ومصادر لمتوتر  التغيرات التكنولوجية،
والقمق واالنزعاج .ومما الشك فيو أن ىذه الضغوط والمشكالت التى يواجييا طالب الجامعة 
سواء فى أسرتو أو جامعتو أو مجتمعو تمثل مؤثرات ال يمكن تجاىميا أو إنكارىا، فإن لم يستطع 

معيا كانت بداية لكثير من اإلضطرابات النفسية كالقمق واإلكتئاب الفرد مواجيتيا والتكيف 
(Wilson-Salandy& Nies,2012,1-7 .) 
( إلى أنواع المشكالت والضغوط التى تواجو طالب الجامعة وىي 0200أشار حسن التميمي )  

جامعة كالتالى: ضغوط البيئة االجتماعية كالتفكك األسري، المشكالت المتعمقة بالدراسة فى ال

 نورا عطية عبد المطلب عطية
  معيدة بقسم العموم التربوية والنفسية

 جامعة الزقازيق –كمية التربية النوعية     
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كضغوط المناىج الدراسية، العقوبات، القواعد والقوانين الجامعية، المشكالت النفسية واالجتماعية 
وىي األىم تأثيًرا، فقد أكدت عديد من الدراسات عمى أن الفشل فى تحقيق اآلمال قد يؤدي إلى 

 ضغوط شديدة عمى الفرد مما تعوق تقدمو وتوجو إلى الحياة.
النفس اإليجابي بدرجة كبيرة بسبب االعتراف بعدم وجود توازن فى بحوث عمم نمت قضية عمم   

النفس ،حيث تركز غالبية البحوث فى مجاالت عمم النفس المختمفة، عمى االضطراب  النفسي 
والجوانب السمبية لمحياة اإلنسانية أكثر بكثير من الجوانب اإليجابية ،رغم أىمية ىذه الجوانب، 

( باحًثا من المشاركين فى  72الل الموضوعات البحثية التى قام بتغطيتيا)وقد ظير ذلك من خ
(، والتى كشفت أن األبحاث المنشورة 0222-0222حركة عمم النفس اإليجابي من عام )

(عن الجوانب اإلنسانية اإليجابية قميمة لمغاية من أمثمة ذلك دراسة موضوع التوجو 0222قبل)
(، والذي يعد من المفاىيم األساسية والميمة فى عمم نفس اإليجابي اإليجابي نحو الحياة )التفاؤل

لما لو من أثار إيجابية عديدة عمى الفرد، حيث توصمت نتائج لبحوث عديدة أن التفاؤل أمر 
أساسي لصحة الجسم، وأنو يؤثر تأثيرا إيجابًيا عمييا، وعمى العكس من ذلك فإن التشاؤم يزيد من 

 (.051-032، ص 0206جودة، حمدي أبو جراد،المشكالت الصحية )أمال 
التفاؤل يؤثر عمى سموك الفرد، وأن الفرد المتفائل يكون أفضل تكيًفا لإلنتقاالت الحياتية الميمة  

من الفرد المتشائم الذي يكون فى وضعية أكثر معاناة وتعاسة، وتوقع األسوأ فى حياتو الحاضرة 
بارات "لن ينصمح حالى أبًدا" و"ال سبيل إلى تغيير ىذه والمستقبمية، وىذا ما يعبر عنو الفرد بع

الحالة التعيسة" وىو يفترض فوق ذلك أنو فى حالة ظيور مشكمة ما مستعصية فى الزمن 
 (.009-17، ص0221الحاضر تبقى كذلك ولن يكون بمقدوره أن يجد ليا حاًل)أحمد الشافعى،

جابي نحو الحياة يبدأ بالثقة بالنفس ألنيا أن تنمية التوجو اإليFizel (2008كشفت ذلك نتائج ) 
تزيد من مستوي الطاقة العقمية وقدرة الفرد فإذا حممنا اإلنجازات العظيمة واألشخاص الذين 
يقومون بيا سنجد أن أبرز صفة لدييم ىي التوجو اإليجابي، فذوي اإليمان المطمق بقدرتيم عمى 

جاح. ويتسم الشخص ذو التوجو اإليجابي نحو تحقيق ما يريدونو ىم من لدييم فرص أعمى فى الن
الحياة بالقدرة عمى اكتساب األنمـاط العقمية والمعمومات الصحيحة والصائبة وليس عن طريق 
لى أكبر حد  الوقوف عمى األنماط العقمية الشائعة والخاطئة، ويميل إلى اتخاذ الموقف التقبمي وا 

ن حيث ىم ال من حيث ىو، كذلك المتفائـل عمـى من المالمح العقمية، وينظر إلى فكر اآلخرين م
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اسـتعداد لمحذف واإلضافة العقميين، فيو ينظر ألفكاره بمثابة كائنات حية تتوالد وتتكاثر وتخرج 
 0207أفكار جديدة، وكذلك من مالمحو اإليمان بأن المستقبل سيكون أفضل )بشرى إسماعيل،

أنو عند تحميل السمات الشخصية   Fellman (2010, P 13(.  وىذا ما أشار إليو )06،
لألفراد ذوي التوجو اإليجابي نحو الحياة وجد لدييم القدرة عمى مواجية المشكالت ويحاولون حميا 
بداًلمن اإلنتظار لمساعدة الغير، حيث ينظرون ليذه المشكالت عمى أنيا شئ مؤقت ويتغمبون 

 عمييا ببذل الجيد.
و الحياة اىتماًما بالًغا من قبل الباحثين، نظًرا إلرتباطو وتمقى دراسة التوجو اإليجابي نح  

بالصحة النفسية لمفرد، حيث يؤثر كل من التفاؤل والتشاؤم فى تشكيل سموك الفرد، وعالقاتو 
االجتماعية وصحتو النفسية والجسمية، فالمتفائل يتوقع الخير وأكثر استبشاًرا بالمستقبل، وينظر 

تع باألمن والصحة النفسية والجسمية، بينما المتشائم يتوقع الشر إلى الحياة بإيجابية، ويتم
 (.509، ص0226ويصاحبو اليأس والفشل، وتتسم نظرتو إلى الحياة بالسمبية )بدراألنصاري،

ستناًدا إلى ذك يسعى ىذا البحث إلى اإلىتمام بطالب الجامعة واألخذ باألسباب التى قد  وا 
افعية ورغبة وتغيير تفكيرىم نحو الحياة لكى يكونوا مقبولين فى تدفعيم إلى اإلقبال عمى الحياة بد

من المواضيع التى تناوليا الباحثين   المجتمع وفاعمين فيو، ويمثل التوجو اإليجابي نحو الحياة
بإستفاضة خالل العقدين الماضيين لما ليذا الموضوع من تأثير عمى الصحة النفسية والبيولوجية 

 (Scheier & Carver, 1985, P219- 247لمفرد )
ومن ىنا ترى الباحثة ان الشباب الجامعى تتغير نظرتو من التفاؤل إلى التشاؤم والعكس عمى   

حسب الضغوط والمواقف الحياتية التى يواجييا فإنيا فى الغالب تؤثر عمى حياة الفرد بصورة 
وط النفسية أو يكون كاممة إما أن يكون صاحب نظرة تفاؤلية ولديو القدرة عمى مواجية الضغ

 صاحب نظرة تشاؤمية وأصبحت بذلك ذات تأثير سمبى عمى الفرد.
 مشكمة البحث:

إنطاًلًقا من الواقع العممي الذي تعيشو الباحثة كأحد أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية   
النوعية، ومالحظاتيا لشكوى الطالب من بعض المشكالت األكاديمية أو االجتماعية، والتى ليا 
أثر عمى مستوى أداء الطالب األكاديمي وتكرار مرات الرسوب والتسرب من الجامعة، وقد قامت 

( طالب من شعبة معمم المغة االنجميزية من 022احثة بدراسة استطالعية عمى عينة قواميا)الب
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الفرقتين األولى والرابعة بكمية التربية النوعية لمتحقق من مدى توجييم االيجابي نحو الحياة وذلك 
اس أن بتطبيق مقياس التوجو االيجابي نحو الحياة )إعداد: الباحثة(، وأظيرت نتائج تطبيق المقي

% من أفراد العينة لدييم نظرة سمبية وتشاؤمية نحو الحياة، وأن ىناك بعض المشكالت التى 62
 تعوق توجييم نحوىا.

لذلك تنبع مشكمة الدراسة الحالية من أن طمبة الجامعة يتعرضون إلى تغيرات نمائية نفسية   
ف تستدعي تحقيًقا، واجتماعية ينتج عنيا مطالب وحاجات تستدعي إشباًعا وطموحات وأىدا

، 0227ورغبة ممحة لتحقيق التفرد واإلستقالل والبحث عن الذات ككيان مستقل )نادر الزيود،
(. كما أنيم عرضة لمواجية الكثير من اإلضطرابات النفسية والصراعات نتيجة المواقف 3

ية بجوانبيا واألحداث الجديدة والمتعددة التى يواجيونيا فى حياتيم الجامعية، فالحياة الجامع
األكاديمية، واالجتماعية، والنفسية، والسموكية تمثل مصادر لمضغوط يتعرض ليا الطالب فى 

 ىذه المرحمة.
لذا تأتى فكرة البحث الحالي إستجابة لمحاجة إلى اإلىتمام بتنمية التوجو اإليجابي نحو الحياة   

نوا أكثر عرضة لتشاؤم أوالتوجو لدى طالب الجامعة، وأن فئة الطالب فى مرحمة المراىقة قد يكو 
السمبي نحو الحياة أو اإلكتئاب الـذي يؤدي لإلحباط والضغوط النفسية، وقد يتطور األمر إلى 

( اآلف محاولة إنتحار فاشمة سنوًيا 02اإلقدام عمى اإلنتحار، حيث نتعرض فى ىذه األيام نحو)
(% من حاالت 35أن حوالى )( حالة إنتحار مؤكدة، حيث توصمت الدراسات 0022وأزيد من )

(% يرجع إلى عوامل 75اإلنتحار ترجع إلى إضطرابات نفسية كاإلكتئاب والقمق واإلنفصام، و)
 متعددة مثل التربية وثقافة المجتمع والمشاكل األسرية أو العاطفية والفشل الدراسي.

ط النفسي التى (% من األفراد يتعرضون لحاالت الضغ12أثبتت الدراسات أنو حوالى أكثر من ) 
(، وأن أكثر من 3، ص 0220تكون إحدي العوامل لحدوث الصراع النفسي )حسن محمود،

(% من مشكالت المرضى المراجعين لألطباء والمستشفيات ناتجة عن الضغوط النفسية 52)
( عمى 2011) Warning(،وقد كشفت ذلك نتائج 06، ص  0229)الغريرأحمد، أحمدأبو أسعد،

 ة بين التوجو اإليجابى نحو الحياة والضغوط النفسية والقمق واإلكتئاب. وجود عالقة عكسي
وتتمخص مشكمة الدراسة فى معاناة الطالب من االضطرابات النفسية وعدم القدرة عمى التوافق   

مع الضغوط النفسية الناتجة عن األحداث الحياتية اليومية التى تتمثل فى الضغوط األكاديمية، 
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، والضغوط األسرية التى ال يستطيع الفرد مواجيتيا والتى تكون ذات تأثير والضغوط الشخصية
عمى نظرة الشباب ما بين التفاؤل واالنبساطية. ونتيجة لما انتيت إليو الباحثة من نتائج بعض 

 الدراسات التى اطمعت عمييا يمكن صياغة مشكمة البحث الحالي فى التساؤل الرئيس التالى:
اطية بين التوجه اإليجابي نحو الحياة وبعض المتغيرات الديمغرافية لدى هل توجد عالقة إرتب

 طالب الجامعة؟
 ويتفرع من ىذا السؤال الرئيس األسئمة التالية:

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوجو اإليجابي نحو الحياة لدى طالب  .0
 الجامعة تعزي إلي النوع )ذكور،إناث(؟.

إحصائية في التوجو اإليجابي نحو الحياة لدى طالب ىل توجد فروق ذات داللة  .0
 الجامعة تعزي إلي التخصص الدراسي )إنجميزي ،فنية،تكنولوجيا التعميم(؟.

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوجو اإليجابي نحو الحياة لدى طالب  .3
 الجامعة تعزي إلي المستوي الدراسي )الفرقة األولي ،والفرقة الرابعة(؟.

 اف البحث:أهد
 يسعي البحث الحالي إلي تحقيق األىداف التالية: 

التعرف عمي العالقة بين التوجو اإليجابي نحو الحياة وبعض المتغيرات الديمغرافية لدى  .0
 طالب الجامعة. 

الكشف عن الفروق بين الذكور واإلناث في التوجو اإليجابي نحو الحياة لدى طالب  .0
 الجامعة.

لفرقة األولي والفرقة الرابعة في التوجو اإليجابي نحو الحياة لدى الكشف عن الفروق بين ا .3
 طالب االجامعة. 

الكشف عن الفروق بين التخصص الدراسي و التوجو اإليجابي نحو الحياة لدى طالب  .2
 الجامعة.

إن دراسة التوجو اإليجابي نحو الحياة لدى طالب الجامعة تعد ضرورة من  أهمية البحث: 
ولمطالب الجامعيين بصفة خاصة  -لألفراد بصفة عامة -اإلىتمام بالصحة النفسيةضروريات 

 وذلك ألىمية تمك المرحمة العمرية )الشباب( فى المجتمع.
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تبرز أىمية الدراسة الحالية فى أنيا تتناول موضوع من أكثر الموضوعات أىمية وىو التوجو 
 حتى تكون لديو القدرة لمواجية المستقبل. اإليجابي نحو الحياة والذى يجب أن يتوفر لدى الفرد

يأتي ىذا البحث فى سياق االىتمام بطالب الجامعة والتأىيل النظري لمساعدتيم عمى تنمية 
 السموك اإليجابي لدييم كدافع لتحقيق األىداف بكفاءة وفعالية.

 المفاهيم اإلجرائية لمبحث:
 (:University studentsطالب الجامعة  )

الجامعة فى ىذه الدراسة عينة من الطمبة والطالبات الذين يزاولون الدراسة بكمية  يقصد بطمبة  
( عام بمتوسط يبمغ حوالي 00-01التربية النوعية بجامعة الزقازيق، ويتراوح أعمارىم ما بين )

(عاًما ويعتبرالطالب الجامعي أحد العناصر األساسية والفعالة فى العممية التربوية، حيث 02)
 الحيوية والنشاط والقابمية لمتغييرواإلستعداد لتنمية ذاتو. يتميز ب

 (  (:Positive orientation to lifeالتوجو اإليجابي نحو الحياة 
"ىو النظرة اإليجابية، واإلقبال عمى الحياة، واإلعتقاد بإمكانية تحقيق  وتعرفه الباحثة إجرائًيا

وتشبع فى النياية، معبًرا عنيا بالدرجة  الرغبات فى المستقبل وأن تمك الرغبات سوف تتحقق
 الكمية التى سيحصل عمييا المستجيب عمى مقياس التوجو نحو الحياة.

 اإلطار النظري لمبحث:
 (:University studentsأواًل: طالب الجامعة  )

يعد الشباب في مرحمة الجامعة ذكوًرا كانوا أو إناث قوة فاعمة وفّعالة البد من االىتمام بيا   
وتكريس الجيود إلحتوائيم والعمل عمى جعل حياتيم أكثر دفًئا وتقباًل، األمر الذي يستمزم منا 
القضاء عمى مشكالتيم الطارئة وتقديم خدماتنا اإلرشادية لالضطرابات التي تعتري حياتيم )حسام 

 (.00، ص0200أبو سيف، 
 مصادر ومشكالت الطالب بالجامعة:

  من داخل الطالب كطموحو وأىدافو.مصادر داخمية: وىي التي تنبع 
  مصادر خارجية: والتي تأتي من المحيط الخارجي لمطالب كالزالزل، الضوضاء، درجة

 الحرارة، العادات والتقاليد، والقيم والمعتقدات.
  مصادر اجتماعية:  كسوء التغذية، والفقر، وكان المعيشة 



 

- 22 - 
  1212 يوليو –(21مسمسل العدد ) –الثانيالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

 ات وتعميم )طو حسين، مصادر مادية: كضغوط توفيراحتياجات األسرة من سكن ونفق
 (.012، ص 0227وسالمة حسين،

ومما سبق يتضح تنوع مصادر الضغوط والمشكالت التي يواجييا ويعيشيا طالب الجامعة،   
وىي كثيرة وتختمف من طالب آلخر ومن مجتمع آلخر؛ وبناء عمى مصادر المشكالت تتحدد 

 أنواع المشكالت التي تواجو طالب الجامعة ومنيا:
لبيئة الطبيعية: وىي كل ما يحتويو الغالف الجوي من ضغوط، كدرجات مشكالت ا .0

 الحرارة، والكوارث الكونية، وضيق السكن والتيوية.
ضغوط البيئة االجتماعية: كالتفكك األسري، كثرة االبناء، صراع االجيال، التفاوت  .0

 الحضاري، اختالف االتجاىات والميول.
البطالة، وعدم العدالة في توزيع الناتج القومي،  الضغوط االقتصادية: كإنخفاض اإلنتاج، .3

 وتأثير العوز والحرمان، والتفاوت الطبيعي.
المشكالت المتعمقة بالدراسة في الجامعة: كضغوط المناىج الدراسية، العقوبات، القواعد  .2

 والقوانين الجامعية، االزدحام.
او التعرض لإلدمان  المشكالت المرضية: قد يكون سببيا االصابة بالجروح، أو حادث، .5

 لممخدرات، أو التعرض لألمراض والتشوىات الجسدية.
المشكالت النفسية االجتماعية: وىي االىم تأثيًرا، فقد أكدت عديد من الدراسات عمى أن  .7

الفشل في العالقات العاطفية أو الفشل في تحقيق اآلمال قد يؤدي إلى ضغوط شديدة 
 (.02-09، ص 0200عمى الفرد )حسن التميمي، 
 (:Positive Orientation To Lifeثانًيا:التوجه اإليجابي نحو الحياة  )

 أبعاد التوجه نحو الحياة:
( لمتوجو نحو الحياة أبعاد ال يوجد ليا ترتيب ىرموني 005، ص 0202حدد دمحم أبو حالوة )   

ويمكن القول أن ثابت أو محدد، بل ينظم كل فرد ىذه األبعاد حسب أولوياتو ورؤيتو الذاتية، 
 ترتيبيا يعتمد عمى ثقافة الفرد وىذه األبعاد ىي:

 .الشعور بالتوافق النفسي 
 .الشعور بالسالمة واألمن 
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 .الشعور بالقيمة والجدارة الشخصية واالجتماعية 
 .المشاركة االجتماعية 
 .الرضا والسعادة الداخمية 
 .الشعورباالنتماء إلى اآلخرين 
 فة.انشطة الحياة إلىومية الياد 
 .السالمة البدنية والتكامل البدني العام 
 .الحياة المنظمة المقننة 

وتشير منظمة الصحة العالمية أن مفيوم التوجو نحو الحياة يتكون من عدة أبعاد منيا: الحالة   
النفسية. الحالة العقمية، الرضا عن العمل، الرضا عن الحياة، المعتقدات الدىنية، التفاعل 

والدخل المادي، ويتكون التوجو نحو الحياة من خالل ادراك الفرد لذاتو، عن  األسري، التعميم،
 (32، ص 0226حالتو الصحية، أو العقمية، وقدراتو الوظيفىة )عماد جبريل، 

وبعد استعراض أبعاد التوجو نحو الحياة ترى الباحثة ان كل فرد لو أوليات تحدد أبعاده فى 
التى يممكيا الفرد دور فى ىذا الترتيب، ومنيا ما ىو معرفى، التوجو نحوالحياة، كما أن لمثقافة 

قتصادي.   وما ىو صحي، وما ىو ديني، ووظيفى، وا 
 أهمية التوجه اإليجابي نحو الحياة:

( إلى أن التوجو اإليجابي نحو الحياة مفيد لصحة الفرد ويساعده 2002) Brissette)توصل    
ويجعمو قادًرا عمى استخدام أسالىب تكيف مناسبة وأن يمتمك عمى إقامة عالقات إجتماعية حميمة 

عادات صحية، أما التوجو التشاؤمي نحو الحياة فيحمل الفرد عمى اليروب من المواقف الباعثة 
 عمى التوتر.

أن الطمبة ذوي التوجو اإليجابي نحو et al., (2012) Petersonوقد كشفت ذلك نتائج    
ذاتية والثقة العالية بالنفس باإلضافة إلى الرضا عن الحياة، والقدرة عمى الحياة يتصفون بالكفاءة ال

 تكوين عالقات اجتماعية وتعزيز مكونات النمو الروحي.
إن لمتوجو اإليجابي نحو الحياة لو تأثير كبير عمى عممية إتخاذ القرار والمجازفة والصحة النفسية 

، وأن التوجو اإليجابي نحو الحياة يرتبط برضا والجسمية لمفرد وأن لو تأثير عمى عممية التكيف
أكثر عن الحياة ويرتبط بأنماط سموكيو إيجابية وأعراض إكتئاب أقل وأن المتفائمين يميمون 
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الستخدام وسائل مرنو أو متمركزة حول المشكمة لغرض التأقمم مع الضغوط، بينما التوجو السمبي 
موك سمبيو وتوتر نفسي، وأن لمتفاؤل والتشاؤم نحو الحياة يرتبط بأعراض اإلكتتاب ومظاىر س

تأثير عمى مستوى دافعيو الفرد، كما ان طبيعة الفرد فى توجيو نحو الحياة تتأثر بطبيعة مجتمعو 
 ,.Chang, et alمن حيث كونيا مجتمعات شرقيو أو غربيو وحسب ما يسود فييا من ديانات .)

2009, P506 ) 
% 50( أن Carprara, 2010 0207ن )ماىر المجدالوي، وىذا ما أشارت عنو نتائج كل م  

% غير راضيين عن حياتيم، كما أظيرت وجود عالقة سالبة بين 55من الطالب متشائمون، و
التشاؤم والرضا عن الحياة، وكما توصمت أيًضا إلى عدم وجود فروق كبيرة بين فى مقياس 

لديمغرافية، وأن التقييمات المتعمقة بالذات التفاؤل والتشاؤم والرضا عن الحياة تبًعا لممتغيرات ا
 وحياة الفرد والراحة فى المستقبل تعتمد عمى التوجو اإليجابي نحو الحياة. 

( تتوجو نحو Stateفى الشخصية وليس حالة  )Traitويرى االنصاري ان التفاؤل سمة ) )  
بية فى سموك االنسان المستقبل وتؤثر فى سموك االنسان المعاصر وىي ترتبط بالجوانب اإليجا
لمفرد)بدر االنصاري، ومختمف جوانب شخصيتو وتؤثر تأثيرا طيبا فى الصحة لنفسية والجسمية 

 (.01، ص0220
 مظاهر التوجه اإليجابي نحو الحياة:

( 5( في )03-02، ص0225تتعدد مظاىر التوجو نحو الحياة وقد لخصيا حسن عبد المعطي)
 مظاىر رئيسة ىي: 

  العوامل المادية والتعبير عن حسن الحال: وتتمثل في الخدمات المادية الحمقة األولى
التي يوفرىا المجتمع لمواطنيو، وحاجات الفرد الصحية والتعميمية، والزوجية، واالجتماعية 

 التى تساعده عمى ُحسن الحال.
  الحمقة الثانية إشباع الحاجات والرضا عن الحياة: وىي أحد المؤشرات الموضوعية

و نحو الحياة، فتمكن الفرد من إشباع حاجاتو االولية والثانوية، فيزيد توجيو نحو لمتوج
 الحياة، لشعوره بالرضا عن الحياة.

  :الحمقة الثالثة إدراك الفرد القوى والمتضمنات الحياتية تزيد من إحساسو بمعن الحياه
طتو وابتكاراتو لكي يعيش الفرد حياة جيدة عميو استخدام قدراتو وطاقتو الكامنة، وأنش
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لمقيام بتنمية العالقات االجتماعية، وأن ينشغل بالمشروعات اليادفة، وأن يخطط جيًدا 
 لموقت. 

  حساس الفرد بالسعادة: أن أداء خاليا الجسم وظائفيا بشكل الحمقة الرابعة الصحة وا 
صحيح يجعل الجسم في حالة جيدة وسميمة، فيشعر الفرد الرضا وتحقيق الذات والشعور 

 بالبيجة.
  الحمقة الخامسة جودة الحياة الوجودية: وىي األكثر عمًقا في النفس وشعور الفرد بوجوده

 وقيمتو.
 :الدراسات والبحوث السابقة

ىدفت دراسة إيمان صادق عبدالكريم، إلي استقصاء العالقة بين التفاؤل والتوجو نحو وريا   
( الحياة لدى عينة من طالبات) كمية التربية لمبنات / جامعة بغداد لممرحمتين 0202الدوري )

( طالبة من المرحمة األولى 053( طالبة منيا )309األولى والرابعة حيث بمغ عدد أفراد العينة )
( طالبة من المرحمة الرابعة ، وقد تم بناء مقياس التفاؤل بناء عمى استبيان استطالعي 077)و

وجو إلى عينة من الطالبات واالطالع عمى مجموعة من المقاييس والدراسات التي بحثت في ىذا 
 Scheierالموضوع، وأيضا أستخدم وألغراض البحث مقياس، التوجو نحو الحياة الذي أعده 

and Carver (1985 الذي قام بترجمتو وتعديمو أألنصاري)0991 
وأظيرت النتائج وجود عالقة أرتباطية دالة بين التفاؤل والتوجو نحو الحياة وأن مستوى التفاؤل   

لدى الطالبات أعمى من متوسط المجتمع وكذلك مستوى التوجو نحو الحياة لدى الطالبات أعمى 
جود فروق في التفاؤل لدى الطالبات بين المرحمة األولى من متوسط المجتمع وتبين أيضًا عدم و 

 والرابعة ووجود فروق دالة في التوجو نحو الحياة ولصالح طالبات المرحمة الرابعة.
( إلي الكشف عن مستوي التوجو نحو الحياة و 0200بينما إستيدفت دراسة نيفين فتحي )  

ي عمان. تكون مجتمع الدراسة من عالقتو بمستوي الطموح لدى طمبة الجامعو االردنية ف
( طالبا وطالبة منتظمين في الفصل الدراسي الصيفي في الجامعو االردنية لمعام الدراسي 3007)

( طالب وطالبة من طمبة البكالويوس في 722م ، تكونت عينة الدراسة من )0229/0202
داف الدراسة تم تطوير الجامعو االردنية من مختمف التخصصات العممية واالنسانية. ولتحقيق اى

مقياس التوجو نحو الحياة، ومقياس مستوي الطموح، كما تم التحقيق من معامالت الصدق 
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والثبات لممقياسين قبل تطبيقيما عمي عينو الدراسة، حيث تبين أنيما يتمتعان بدرجات صدق 
التوجو  وثبات مقبولة، فقد كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوي 

 نحو الحياة تعزي إلي اثر الجنس.
كما اظيرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزي إلى أثر التحصيل، وعدم   

وجود فروق ذات داللة احصائية تعزي إلي أثر التخصص. أما عن مجال الفروق االحصائية 
م وجود فروق ذات داللو بين متغيرات الدراسة في مستوي الطموح فقد كشفت النتائج عن عد

إحصائية تعزي إلي أثر الجنس ، والتخصص، ووجود فروق فروق ذات داللة احصائية تعزي 
الي اثر التحصيل في مستوي الطموح، وقد كشفت نتائج معامل إرتباط بيرسون عن وجود عالقة 

 االردنية.ايجابية دالة إحصائًيا بين التوجو نحو الحياة ومستوي الطموح لدى طمبة الجامعو 
الكشف عن الفروق في مستوى التوجو نحو الحياة  Schou, et al, (2017كما ىدفت دراسة ) 

تبًعا لبعض الخصائص االجتماعية والديموغرافية مثل )الجنس _العمر _الحالة الزواجية _والحالة 
قة بين الوظيفية_المستوى التعميمي ( لدى جميع السكان في النرويج، وأيًضا التعرف عمي العال

( عاًما، وتم 92-01التفاؤل وجودة الحياة وتحسين الصحة. وتراوحت أعمار أفراد العينة من )
تطبيق مقياس التوجو نحو الحياة "لشاير وكارفر" ومقياس جودة الحياة وتحسين الصحة، وأظيرت 

وق في النتائج عدم وجود فروق في التوجو نحو الحياة تبعا لمعمر والنوع بينما كانت ىناك فر 
التعميم والحالة الزواجية والوظيفية لصالح التعميم األعمي والمتزوجيين المينيين، كما وجد أن ىناك 
عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين التوجو نحو الحياة )التفاؤل( وكال من جودة الحياة 

 وتحسين الصحة.
العالقة بين التوجو نحو  إلى الكشف عن Gustems et al., (2017بينما إستيدفت دراسة )  

الحياة و الرفاىية النفسية و التقدم االكاديمي لدى طالب الجامعة، وتكونت عينة الدراسة 
( طالب من طالب الجامعة،  وتوصمت الدراسة أن التفاؤل مرتبًطا بشكل إيجابي 090من)

ة معينة من بالرفاىية النفسية ويتصل سمًبا بالضيق النفسي في الطالب الذكور، تم ربط درج
اإلىتمام بالنتائج األكاديمية بالتقدم في الدراسات، في حين أن القمق المفرط بشأن التقدم 
األكاديمي يمكن أن يعيق إكمال الدراسات بنجاح في الطالبات. واشارت النتائج أيًضا أن التوجو 
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ى الصحة والتقدم نحو الحياة يمكن استخداميا كأداة منبئة لتحميل التفاؤل وآثاره اإليجابية عم
 األكاديمي.

 التعقيب عمي الدراسات السابقة:
 أواًل: من حيث الهدف:  
إستيدفت الدراسات والبحوث السابقة التعرف عمي العالقة ما بين التوجو اإليجابي نحو الحياة   

والتفاؤل مع بعض المتغيرات الديمغرافية مثل دراسة )إيمان صادق عبدالكريم، وريا 
  ,.Schou, et al., 2017);(Gustems, et al؛ 0200نيفين فتحي،  ؛0202الدوري،
2017 .) 

 ثانًيا: من حيث األدوات
إستخدمت الدراسات السابقة مقياس التوجو اإليجابي نحو الحياة الذي أعده كل من شاير   

 .0915وكارفر
 ثالًثا: من حيث العينة المستخدمة:

عيناتيا وفقًا لميدف من الدراسة سواء من حيث الحجم أو تباينت الدراسات السابقة في اختيار   
 الجنس أو من حيث العمر الزمني ألفرادىا عمى النحو التالي:

 من حيث العمر الزمني:
اختمفت الدراسات السابقة من حيث العمر الزمني رغم أن تركيز غالبية ىذه الدراسات السابقة   

، )نيفين 0202ن صادق عبدالكريم ، وريا الدوري،كانت عمى طالب الجامعة كما في دراسة )إيما
( سنة، بينما دراسة 01(( حيث بمغ العمر الزمني )Gustems, et al., 2017 0200فتحي

(Schou, et al, 2017( بمغ العمر الزمني ألفراد العينة )92-01.) 
 من حيث حجم العينة:

رى عدد من ىذه الدراسات عمى تنوعت الدراسات السابقة في حجم عيناتيا المستخدمة حيث أج  
 ( حيث بمغ عدد أفراد العينةGustems, et al., 2017عينات كبيرة الحجم كما في دراسة ) 

(، 309( بمغ عدد أفراد العينة)0202دراسة )إيمان صادق عبدالكريم، وريا الدوري، (، بينما090)
 (.722( بمغ عدد أفراد العينة )0200)نيفين فتحي،
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 ينة:من حيث جنس الع
إشتممت معظم البحوث والدراسات السابقة عمى عينات من الذكور واإلناث كما في دراسة )إيمان  

 ( Schou, et al, 2017(. 0200(؛ )نيفين فتحي ،0202صادق عبدالكريم ، وريا الدوري، 
.( Gustems et al., 2017 

 رابُعا : من حيث النتائج:
ما بين التوجو اإليجابي نحو الحياة والتفاؤل  توصمت الدراسات إلي وجود عالقة إرتباطية .0

 والتقدم األكاديمي والرفاىية النفسية والطموجمدىطالب الجامعة.
توصمت الدراسات إلي وجود فروق دالة إحصائيا في التوجو نحو الحياة لصالح طالبات  .0

 المرحمة الرابعة .
توصمت الدراسات إلي عدم وجود فروق دالة إحصائيا في التوجو نحو الحياة تبعا لمعمر  .3

 والنوع. 
توصمت الدراسات إلي عدم وجود فروق دالة إحصائيا في التوجو اإليجابي نحو الحياة  .2

 تبعا لمتخصص الدراسي.
 فروض البحث: 

ة لدى طالب الجامعة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوجو اإليجابي نحو الحيا .0
 تبًعا لمتغيرالنوع )ذكور،إناث(.

توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوجو اإليجابي نحو الحياة لدى طالب الجامعة  .0
 تبًعا لممستوى الدراسي  لصالح الفرقة الرابعة. 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوجو اإليجابي نحو الحياة لدى طالب الجامعة  .3
 متغيرالتخصص الدراسي )إنجميزي، فنية، تكنولوجيا التعميم(.تبًعا ل

 إجراءات البحث:
 منهج البحث :

يعتمد البحث الحالى عمى المنيج الوصفي االرتباطي، والذي يستخدم فى الدراسات التى تصف   
 الوضع الراىن لمظاىرة، وكذلك فى الدراسات التى تيتم بتكوين الفرضيات واختبارىا. 
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 ث: عينة البح
( طالًبا وطالبة من الفرقتين األولى والرابعة من كمية 002تتضمن عينة البحث الحالى عمى )  

( 09,93( بمتوسط عمري)00-01جامعة الزقازيق تتراوح أعمارىم ما بين ) –التربية النوعية 
 ( ويرجع ذلك إلى أن )طالب الفرقة األولى مقبمين عمى الحياة الجامعية2,50وانحراف معياري)

 كتجربة جديدة بالنسبة ليم، بينما طالب الفرقة الرابعة مقبمين عمى التخرج لمحياة العممية(. 
 أدوات البحث:

لغرض تحقيق ىدف البحث الحالي وىو التعرف عمى طبيعة العالقة بين التوجو اإليجابي نحو  
الدراسي( لدى طمبة المستوي  -التخصص الدراسي  –الحياة وبعض المتغيرات الديمغرافية )النوع 

الجامعة، فقد عمدت الباحثة إلي إعداد مقياس التوجو اإليجابي نحو الحياة يتناسب مع ىدف 
البحث الحالي وطبيعة العينة المدروسة، وتم التأكد من صدق وثبات المقياس، وتم تطبيق 

 ( موزعو بينيما.002المقياس عمي عينة عدد أفرادىا )
 مةاألساليب اإلحصائية المستخد

 وإلثبات صحة ىذه الفروض تم إستخدام :
 (T-testإختبار )

 (One way ANOVA Test) 
 :مناقشة نتائج البحث وتفسيرها

 أواًل : النتائج المتعمقة باختبار الفرض األول :
ينص الفرض عمي أنو "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوجو اإليجابي نحو الحياة لدى  

طالب الجامعة تبًعا لمتغير النوع )ذكور، إناث(".والختبار صحة ىذا الفرض تم حساب 
( كما ىو T-testالمتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة وقيمة )

 (. 0)موضح بجدول 
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(:  داللة الفروق في التوجو اإليجابي نحو الحياة لدى طالب الجامعة تبعا لمتغيرالنوع 0جدول )
 ( 002)ذكور،إناث(. )ن = 

 ن متغير النوع
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

 قيمة

 "T-test " 

 الداللة

 االحصائية

 25.. 26..02 06 ذكور

 غير دالة 6.060

 .0.0 021.51 06 إناث

 أتضح من الجدول السابق أن :
ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطى درجات الطالب  تبعا لمتغيرالنوع )ذكور، 

( ( وىي غير دالة  T-test = 0.10إناث( في التوجو اإليجابي نحو الحياه حيث أن قيمة 
 إحصائيًا .
 :ج المتعمقة بإختبار الفرض الثانيثانًيا:النتائ

ينص الفرض عمي أن "توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوجو اإليجابي نحو الحياة لدى  
طالب الجامعة تبًعا لمتغير المستوى الدراسي لصالح الفرقة الرابعة" وألختبار صحة ىذا الفرض 

( كما T-testتم حساب المتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة وقيمة )
 (. 0ىو موضح بالجدول )

(: داللة الفروق في التوجو اإليجابي نحو الحياة لدى طالب الجامعة تبعا المستوي 0جدول )
 ( 002الدراسي لصالح الفرقة الرابعة. )ن = 

 ن متغير النوع
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

 قيمة

 "T-test " 

 الداللة

 االحصائية

 .1.0 26.02 06 الفرقة األولي

2.0.0 ** 
 دالة عند

 05.. 1..50 06 الفرقة الرابعة 6.60

 أتضح من الجدول السابق أن :
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالب  تبعا لمتغير المستوى الدراسي  

 = T-test)الفرقة األولي، والفرقة الرابعة( في التوجو اإليجابي نحو الحياه حيث أن قيمة 
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(، مما يدل عمي أن طالب الفرقة 2.20( وىي دالة إحصائًيًا عند مستوي داللة ) 2.346**
 الرابعة  اكثر توجًيًا بشكل إيجابي من الفرقة األولي نحو الحياة.

 : ج المتعمقة باختبار الفرض الثالثثالًثا: النتائ
ابي نحو الحياة لدى ينص الفرض عمي أنو "التوجد فروق ذات داللة إحصائية في التوجو اإليج 

طالب الجامعة تبعا لمتغيرالتخصص الدراسي )إنجميزي ، فنية ، تكنولوجيا التعميم(".وألختبار 
صحة ىذا الفرض تم حساب المتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة 

 (. 3( كما ماىو موضح بالجدول )One way ANOVA Testوقيمة )
لة الفروق في التوجو اإليجابي نحو الحياة لدى طالب الجامعة تبًعا (: دال3جدول )

 ( 002لمتغيرالتخصص الدراسي )إنجميزي، فنية، تكنولوجيا التعميم(.)ن = 
 ( أن :3أتضح من الجدول السابق رقم )

متغير التخصص 

 الدراسي
 ن

المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

 قيمة

 "F " 

 الداللة

 االحصائية

 6..1 02..1 6. إنجليزي

6.065 

 

 غير دالة

 

 00.62 12.60 6. فنية

 6..06 2..10 6. تكنولوجيا التعليم

ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطى درجات الطالب  تبعا لمتغيرالتخصص الدراسي 
 =F)إنجميزي ، فنية ، تكنولوجيا التعميم( في التوجو اإليجابي نحو الحياه حيث أن قيمة ) 

 ( وىي غير دالة إحصائيًا .0.109
 تفسير نتائج الفروض من خالل الدراسات السابقة واإلطار النظري:

من خالل عرض النتائج التى تم التوصل إلييا خالل ىذا البحث وضمن فروضو المستيدفو، 
يتضح أن معالجة ىذه النتائج قد حققت بعض الفروض، في حين لم تحقق الفرض البعض 

 ,Schou 0200، نيفين فتحي ،0200األخر، حيث جاءت دراسة كل من )مصطفي حفظي ،
et al,2017 صمت إليو الباحثة من نتائج الفرض االول وىو )ال توجد (  متفقة مع نتيجة ماتو

فروق ذات داللة احصائية بين متوسطى درجات الطالب  تبعا لمتغيرالنوع )ذكور، إناث( في 
 (( وىي غير دالة إحصائًيًا(T-test = 0.103التوجو اإليجابي نحو الحياه حيث أن قيمة 
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 ,Gustems، 0202كريم، وريا الدوري، فحين إختمفت مع دراسة كل من )إيمان صادق عبدال
( حيث توصمت إلي أن اإلناث أكثر توجًيا نحو الحياة من الذكور بينما دراسة )السيد 2017
 Haveren, 2004  White et al., 2014; Barber, 2010; ;, 2007؛ 0202عمي،  
Chanه النتيجة إلى ( توصمت إلي أن الذكور أكثر توجًيا نحو الحياة من اإلناث، وقد تعزى ىذ

التقارب الفكري والنفسي لمطمبة في مرحمو الشباب ومرحمة الدراسة الجامعية والذى يأتي من خالل 
 تفاعل الطمبة مع بعضيم والتأثير الفكري المتبادل خالل سنوات الدراسة الجامعية.

ا أو إناًثا وتفسر الباحثة ىذه النتيجة عمى أن طمبة الجامعة من كال الجنسين سواء كانوا ذكورً 
متوجيين إيجابًيا نحو الحياة، وأنيم يتقاربون في إدراكيم ألىمية كونيم من شرائح المجتمع 
الميمة، وا عتبارىم الثورة الوطنية ومن الدعائم األساسية التي ترتكز عمييا الدولة في نظاميا 

مواصمة الحياة اإلقتصادي واإلجتماعي لمحاضر والمستقبل، ويمتمكون ضغوط نفسية ال بأس بيا ل
 والكفاح من أجل إستمرارية ىذه الحياة التي وىبيا هللا لعباده.

( متفقة مع نتيجة ما توصمت إليو 0202وقد جاءت دراسة إيمان صادق، وريا الدوري، )  
الباحثة من نتائج الفرض الثاني وىو "توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطى درجات 

توي الدراسي )الفرقة األولي، والفرقة الرابعة( في التوجو اإليجابي نحو الطالب  تبعا لمتغير المس
(، 2.20( ( وىي دالة إحصائيًا عند مستوي داللة ) T-test = **2.346الحياه حيث أن قيمة 

مما يدل عمي أن طالب الفرقة الرابعة  أكثر توجًيًا بشكل إيجابي من الفرقة األولي نحو الحياة، 
( حيث توصمت إلي أنو التوجد فروق ذات 0200دراسة مصطفي حفظي، )بينما إختمفت مع 

 داللة إحصائية تبًعا لمتغير المستوى الدراسي في التوجو اإليجابي نحوالحياة.
وتفسر الباحثة ىذه النتيجة إلي أن  تدريب الطالب عمي الصفات المرتبطة بالتفاؤل تحررىم   

ون لو وتمكنيم بأن يصبحوا مميئين بالطاقة والحماس من البقاء عالقين في الفشل الذي قد يتعرض
ليمدان األداء القادم، وىذا التفاؤل يحيط بالحالة النفسية لمفرد ويؤثر في سموكو وتوقعاتو بالنسبة 
لمحاضر والمستقبل ويؤثر بدوره عمي الصحة النفسية لمفرد ويصبح التفاؤل واقًيا لمضغوط ، فيو 

داث الحياة الضاغطة وذلك بتعويده عمي أن يزود نفسو باألفكار يساعد عمي التحمل ومواجية أح
الصحية السارة لذلك ظيرت النتيجة أن طمبة الفرقة الرابعو أكثر توجيا في الحياة من طمبة الفرقة 

 األولي.
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( متفقة مع نتيجة ما 0203، عفراء العبيدي ،0200بينما جاءت دراسة كل من )نيفين فتحي،
في الفرض الثالث وىو)ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطى توصمت إليو الباحثة 

درجات الطالب  تبًعا لمتغير التخصص الدراسي )إنجميزي ، فنية ، تكنولوجيا التعميم( في التوجو 
( وىي غير دالة إحصائيًا. بينما إختمفت في F= 0.109اإليجابي نحو الحياه حيث أن قيمة ) 

( حيث أثبتت أنو ىناك فروق بين 0201شيماء سيد، Schou, et al, 2017دراسة كل من )
درجات الطالب تبعا لمتغير التخصص الدراسي، وتفسر الباحثة ىذه النتيجة بأن لكل طالب لو 
طموحاتو وأىدافو التي سعى إلى تحقيقيا بعد إكمال متطمبات دراسة الجامعة بغض النظر عن 

 نوع التخصص األكاديمي.
 :المراجع

 (.الفرق فى الشعور بالوحدة النفسية والتوجو الحياتى بين 0202أحمد عبدالمطيف أبوأسعد)
مجمة جامعة دمشق لمعموم المتزوجين والعازبين واألرامل من مستويات إقتصادية مختمفة، 

 .635-795(، 3)07، دمشق، سوريا، التربوية والنفسية
واستخدامات الدعابة، دراسة عبر ثقافية لطمبة .التفاؤل والتشاؤم )0221أحمد حسين الشافعي)

-17(، 70) 01المجمة المصرية لمدراسات النفسية،  الجامعة المصريين واإلماراتيين،
009. 

(.التنبؤ بالسعادة في ضوء األمل والتفاؤل لدى عينة 0206أمال جودة، وحمدي أبو جراد )
. وحة لألبحاث والدراساتمجمة جامعة القدس المفتطمبة جامعة القدس المفتوحة،  من
0(02 ،)032-051. 

(.إعداد صورة عربية لمقياس التوجو نحو الحياة. بحث مقدم لمندوة 0220بدر دمحم األنصاري)
 06 -05حول الصحة النفسية في العالم اإلسالمي خالل الفترة من  العالمية األولى

 جميورية اليمن. -لمصحة النفسية لمجمعية اليمنيةأكتوبر، 
(.القائمة العربية لمتفاؤل والتشاؤم: نتائج من ثماني عشرة دولة عربية. 0226 األنصاري)بدر دمحم

 . 550 -509(،3)06، دراسات نفسية
(.التوجو نحوالحياة وعالقتو بإضطراب الشخصية التجنبية لدي 0207بشري إسماعيل أحمد)

 . 10-36(،25،) مجمة اإلرشاد النفسيالمطمقين، 
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فاعمية اإلرشاد بالواقع في خفض الشعور بالوحدة النفسية لدى (.0200حسام أحمد أبو سيف)
)رسالة ماجستير غير منشورة(، رابطة األخصائيين النفسيين عينة من طالب الجامعة

 . 53-09(،0)02المصرية،
 ،القاىرة، دار األفاق العربية. (0سيكولوجية الفرد في المجتمع )ط(.0220حسن محمود شمال)
، ورقة االرشاد النفسي وجودة الحياة في المجتمع المعاصر(.0225المعطي)حسن مصطفى عبد 

عمل مقدمة في مؤتمر العممي الثالث لالتحاد النفسي والتربوي لإلنسان العرب في ضوء 
 .03-02الحياة، جامعة الزقازيق،

لبات (.التفاؤل وعالقتو بالتوجو نحو الحياة لدى طا0202ريا الدوري، إيمان صادق عبد الكريم) 
 .072-039(،06، )مجمة البحوث التربوية والنفسية .كمية التربية لمبنات

التمكؤ االكاديمي وعالقتو بالضغوط النفسية لدى طمبة (.0200حسن ناصر التميمي)
ماجستيرغير منشورة( ، جامعة ديالي، كمية التربية لمعموم االنسانية.، بالعراق،  )رسالةالجامعة

09-02 . 
األمل والتفاؤل محددان لمصمود النفسي لعينة من طمبة الجامعة ، (.0201شيماء سيد أحمد)

(، 7)09، جامعة عين شمس ،كمية البنات لمعموم والتربية ، مجمة البحث العممي في التربية
326-333 . 

استراتيجيات ادارة الضغوط التربوية (.0227طو عبد العظيم حسين، وسالمة عبدالعظيم حسين)
 عمان: دار الفكر لمنشر والتوزيع. (.0النفسية)ط
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Abstract: 
The Research aimed to identify the relationship between the positive 
orientation to life and some demographic variables associated with the 
university student represented in (gender, academic specialization, 
academic level), and in order to achieve this goal, the study sample 
consisted of (120) male and female students in the first and fourth 
classes, whose ages range from what Between (18-22) years old, with 
an average age (19.93) and a standard deviation (0.51). The 
descriptive approach was used, and the researcher applied a scale: 
positive orientation to life (preparation: the researcher), The results are 
as the following: There were no statistically significant differences in the 
positive orientation to life among university students according to the 



 

- 14 - 
  1212 يوليو –(21مسمسل العدد ) –الثانيالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

gender variable (males, females), and there were statistically significant 
differences in the positive orientation to life among university students 
according to the academic level in favor of the fourth year, and there 
were no related differences statistical significance in the positive 
orientation to life among university students according to the academic 
specialization variable (English, technical, educational technology). We 
can conclude from the current research directing the researchers' eyes 
to increase the greater effort for research and studies that deal with 
university students, to understand their problems and needs, and then to 
develop counseling and treatment programs based on a sound scientific 
basis in order to be able to adapt and conform to reality. 
Key words: University students, positive orientation to life, demogic  
variables. 


