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 ملخص
 

لبة التفاؤل والتشاؤم لدى طعالقته بالتكيف األكاديمي و إلى مستوى التعرف هدفت الدراسة 

الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني بسبب جائحة 

عا  لمتغير: تبالتفاؤل والتشاؤم من وكل  التكيف األكاديمي، وتقصي الفروق في متوسطات كورونا

إذ  رتباطي،. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي االالجنس، مجال التخصص، والحالة االجتماعية

( من 210ضمت )عينة عشوائية طبقية على  ،التفاؤل والتشاؤمو  ،التكيف األكاديميطبق مقياسي: 

 دراسيال العام ، المسجلين في الفصل األول منقدس المفتوحةطلبة الدراسات العليا في جامعة ال

  .م2120/2120

وسطا ، كان مت الدراسات العليا التكيف األكاديمي لدى طلبةأن مستوى الدراسة أظهرت نتائج 

بة طلالالتفاؤل لدى . وبينت النتائج أن مستوى (%08.0وبنسبة مئوية ) ،(8.08بلغ )بمتوسط حسابي 

 ، بينما جاء التشاؤم بمستوى متوسط؛ إذ بلغ(%80.2وبنسبة مئوية ) ،(4.01)كان مرتفعا ، بمتوسط 

وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا  في  .(%59.4وبنسبة مئوية ) ،(2.97)متوسط ال

صص، التخالجنس، مجال تعزى لمتغير: والتفاؤل والتشاؤم  ،التكيف األكاديميكل من متوسطات 

كل من و  التكيف األكاديميبين  ا  لة إحصائيادوجود عالقة كما أظهرت النتائج  .والحالة االجتماعية

 األكاديمي التكيفللعالقة بين  بيرسون  ارتباط معامل قيمة وبلغت، طلبةالوالتشاؤم لدى  التفاؤل

ازداد التكيف األكاديمي طردية موجبة؛ بمعنى كلما ازدادت درجة وجاءت العالقة  ،(247.) التفاؤلو 



  

 س

 ، فقد بلغتمالتشاؤ و  األكاديمي التكيفللعالقة بين  بيرسون  ارتباط معامل قيمة أما. التفاؤل مستوى 

 توى انخفض مسالتكيف األكاديمي عكسية سالبة؛ بمعنى كلما ازدادت درجة وجاءت العالقة  ،(612.-)

 لتفاؤلاوكل من التكيف األكاديمي وقد بينت النتائج عدم وجود فروق في العالقة بين . التشاؤم

التنبؤ  ي فيلتكيف األكاديملوجود أثر دال إحصائيا  عينة الدراسة وفقا  لمتغير الجنس، و لدى  والتشاؤم

بالغة الباقية وال، أما ( من نسبة التباين في مستوى التفاؤل%6.1التكيف األكاديمي ) إذ وضح ؛بالتفاؤل

 .( تعزى لمتغيرات أخرى لم تدخل نموذج االنحدار98.9%)

  تكيف األكاديمي، التفاؤل والتشاؤم، الطلبة، التعلم اإللكتروني، جائحة كورونا.ال الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

 

The study aims to recognize the level of academic adjustment and its relation with 

optimism and pessimism among graduate studies students at Al-Quds Open University 

in light of the shift towards e-learning due to Corona Pandemic, and the differences in 

their averages due to: gender, academic specialization, social status, using the descriptive 

correlational approach. The study applies the tools: academic adjustment, optimism and 

pessimism scales, on a random cluster sample including 210 students.  

The results reveal that the level of academic adjustment among graduate studies 

students is moderate, with an average of 8.08, and a percentage 08.0%. The results show 

that the level of optimism is high, with an average of 4.01, and a percentage 2.81 %, while 

the level of pessimism is low with an average of 2.97, and a percentage 7.59 %. The results 

also indicate that there are no significant differences in any of the academic adjustment, 

optimism and pessimism due to: gender, academic specialization, social status. The 

results also show a statistically significant correlation between academic adjustment and 

both optimism and pessimism among graduate studies students, where the relation 

between academic adjustment and optimism is positive, with a value of Pearson 

correlation coefficient .247, which means: The greater the degree of academic adjustment, 

the greater the level of optimism. In Addition, the relation between academic adjustment 

and pessimism is negative, with a value of Pearson correlation coefficient -.612, which 

means: The greater the degree of academic adjustment, the lower the level of pessimism. 

The results reveals that there are no differences in the relation between academic 

adjustment and both optimism and pessimism among the study sample according to the 

gender variable, and the presence of a statistically significant effect of academic 

adaptation in predicting optimism. Academic adaptation predicts 6.1% of the variance in 

the level of optimism, while the rest 93.9% is attributable to other variables that did not 

enter the regression model. 

Key words: Academic adjustment, optimism, pessimism, students, E-learning, 

Corona Pandemic.  
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة ومشكلتها

 المقدمة  3.3

الت الصعوبات والمشك بعضيواجه الطالب بصفة عامة وطالب الدراسات العليا بصفة خاصة 

 ج الفرد إلىويحتا .األكاديمي هتكيف وانعكاس ذلك سلبا  على ،التشاؤمشعوره بإلى  تؤديقد التي 

ال تسير فهي ، هاتقلب رغميجابية للحياة اإلنظرة والضغوط الحياة المستمرة،  للتعامل مع التفاؤل سالحا  

بة التي عوقات الصفي هذه األ وبخاصةمع واقعه،  ، وتحتاج من الفرد أن يتكيفعلى وتيرة واحدة

ت والتغيرات االجتماعية التي المس ،المدارس والجامعات وا غالق ،يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا

قد و  ".09-وفيدك"صابة بفيروس كورونا من اإل للوقاية فيزيائيا   تباعدهمتسببت في سلوك الناس و 

سمات برز الأمن كان ، و ل الناس ببعضهم وبالعالم الخارجيساعدت التطورات التكنولوجية على تواص

وساعد  ،جائحة كورونا ان فاعال  في التعامل معكالذي  ،اإللكترونيالتعلم انتشار في مجال التعلم 

 .مع تأثيراتهاالطلبة تكيف تحقيق مستوى من استمرار العملية التعليمية و في 

يئة وميادين مختلفة، فهناك تكيف الفرد مع الب يظهر التكيف في حياتنا في مناسبات عديدة،و 

وكان  .(2000 )قاسم، وكليتهاالجتماعية، وتكيف المدرس مع عمله، وتكيف الطالب مع مدرسته 

( في نظرية النشوء والتطور، التي تشير (Darwinداروين هو مصطلح التكيف  إلىشار أول من أ

خطاره، أالتعايش مع صعوبات العالم الطبيعي و  قادرة علىالتي تبقى هي ن الكائنات الحية أ إلى

نسان البيئية المحيطة به، فاإلقوى القادر على التالؤم والتكيف مع الظروف ن البقاء لألأبمعنى 

 هنإهذه الحاجات، ف شباعقة إلو  جدت بعض المصادر المعذا ما و  ا  حاجاته، و  شباعيسعى إل بطبعه
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يف حالة من التوافق والتك إلىجل الوصول أهذه الصعوبات وتجاوزها، من  للتعامل معيبذل الجهد 

 (.2117، الدين محي)

ة أو مرحلة تعليمية إلى بيئة أو مرحلة أخرى عليهم في ويؤثر انتقال األفراد من بيئة تعليمي

عملية التكيف، ففي هذه الفترة قد تحدث تحديات وضغوط لدى الفرد حتى يستطيع االندماج والتكيف 

في الحياة األكاديمية واالجتماعية الجديدة، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتلبية المطالب األكاديمية، 

نشاء صداقات جديدة، وا لتصرف باستقاللية، والقدرة على تحمل المسؤولية التي تتطلبها هذه المرحلة وا 

 (.Sevinc & Gizir, 2014)التعليمية الجديدة 

التي تنتج  الضغوطالتعامل مع تشكيل العالقات الجديدة والتكيف معها، و حتى يتسنى للطلبة و 

من  فإنمن تنوع الدراسة الجامعية، وصعوبة المساقات الجامعية، والتعامل مع أساتذة وزمالء جدد، 

ذا فشل الطلبة الضروري  فإن التكيف ي فأن يتعلم الطلبة االستقاللية وطرق ممارستها وتطويرها، وا 

 واجهة التحديات والصعوبات فسوففي م امن المحتمل أن يتركوا الجامعة قبل التخرج، أما إذا نجحو 

 (.AL-Badarin and Ghaith, 2013وينعكس ذلك على أدائهم األكاديمي ) ،يتكيفون تكيفا  إيجابيا  

ي الحاجات ف جرى التعامل بفاعلية مع قضاء حال في النهائية المحصلة هو النجاح يكون و 

 لتكيفا لعمل على تحقيقللطلبة، واالظروف الخاصة، ومنها الحاجة إلى استمرار العملية التعليمية 

التعليمي بظروفه ومعطياته التي تفرضها تلك الظروف، ودور الحالة النفسية والنظرة  المحيط مع

     بيريرا ومكلفين ةدراسنتائج  وقد بينت. (2117العتوم، ) المتفائلة للطلبة في أثناء هذا التكيف

(Perera & McIlveen, 2014)، يجابيةإكثر أ نين المتفائلأمع الثقة بالنفس، و  يجابا  إن التفاؤل يرتبط أ 

 .على التكيف ، ومنها قدرتهمالتحديات والتغيرات الطارئة التي تواجههممن المتشائمين في سلوكهم مع 

( Positive Psychology) اإليجابيعلم النفس  ضمن إطار( Seligman, 2000سيلجمان ) شيريو 

فعة من نسان على العيش في مستويات مرتمل، والثقة بالنفس، تساعد اإلن الشعور بالتفاؤل واألإلى أ
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، عيشهان يأن الحياة جديرة بأكثر، والشعور أة اإليجابيحساس بالعواطف السعادة، وذلك من خالل اإل

 ى توافقه، وانعكاس ذلك إيجابا  علة لديهاإليجابيالصحة النفسية  وهذا أمر ضروري في سبيل تحقيق

 على مواجهة مطالب الحياة والتكيف مع ، مما يجعله قادرا  واجتماعيا   مجتمعه نفسيا   معمع نفسه و 

 البيئة المحيطة به.

حباطات في الحاضر تجعله غير قادر على من اإلالشخص المتشائم مجموعة  وتسيطر على

ه يتوقع نأال إ ،ليهإعمال المسندة ينجح في بعض األمن إمكانية أن على الرغم ، فهو النمو الوجداني

ق كل تقدم وكل و  مما يع ،في كل خطوة من خطوات حياته المستقبلية والنتائج السيئة والسلبيةالفشل 

لذا  ،سم بالجمودمة تتتبصبغة سوداء قاصبغ قد ت  شخصيته  إنبل ، في حياته حققهن يأتطور يمكن 

 .(2110 ،غيرالص) للفرد تعد دراسة الفرد من حيث التفاؤل والتشاؤم مهمة في فهم الحياة االنفعالية

جائحة عالمية بانتشاره في دول العالم كافة دون  (09كورونا )كوفيد  أصبح فيروس وبعد أن

 .احتلت هذه الجائحة حيزا  واسعا  في الذهنية الجمعية للبشر، وفي صورة مهدد وجوديقد استثناء، ف

أن جائحة كورونا أصبحت شبحا  يهدد الجميع ليس فقط بسبب ما  إلىوتشير اإلحصائيات واألرقام 

ينشر من هذه اإلحصائيات، ولكن أيضا  لما ينشر حوله من أخبار ومعلومات عبر كل وسائل اإلعالم 

ثارة الذع ،واالتصال يات ، فأثرت على مجر رتكون في معظمها غير موثوقة تعتمد على التهويل وا 

التعليم؛ إذ تسببت في انقطاع العملية التعليمية عن مئات الماليين من طلبة حياة البشر كافة، ومنها 

 (.2121 ،طمونيو شاهين، المصري، )  المدارس في العالم

لطلبة في مراحل التعليم العالي كافة، باستثناء تلك المؤسسات على ا وقد انعكست آثار الجائحة

التي استطاعت أن تتعامل مع هذا الواقع الطارئ والصعب، فاستثمرت في إمكاناتها وقدراتها، وبخاصة 

ها للتكنولوجيا ، من خالل توظيفالمفتوح عن بعدالمؤسسات التعليمية التي تمتلك بيئة مناسبة للتعلم 

التعلم اإللكتروني، وكانت جامعة القدس المفتوحة من بين هذه المؤسسات التعليمية،  ووسائل التعليم
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التي حافظت على استمرارية العملية التعليمية لطلبتها في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا دون 

من خالل  يوتتبنى جامعة القدس المفتوحة نظام المزاوجة بين التعليم التقليدي والتعلم اإللكترون توقف

ما يسمى "التعليم المدمج"، الذي يوفر فرص التعليم والتعلم ويوظف التكنولوجيا الحديثة في العملية 

 (.2121)جامعة القدس المفتوحة،  التعليمية

يق وعالقته بالتفاؤل ورفض المستحيل وتحقللطالب  األكاديميهمية التكيف أ تبين يمما تقدم 

به  لمحيطةا نسان على التكيف مع الظروف الحقيقيةقدرة اإلفالشيء الذي يتوقع حدوثه وهو متفائل، 

في ظل الظروف الراهنة التي فرضت على و  .ساس النجاح، ومواجهة الضغوط وتحديات الحياةأهي 

أي فئة  شأنهم شأنالدراسات العليا إن طلبة ، فالشعب الفلسطيني والعالم ككل خالل جائحة كورونا

لبالد، فمن خالل ا الذي تمر بهللتشاؤم والنظرة السلبية للحياة في الوضع  ون في المجتمع قد يتعرض

مع  يجابي يستطيع طالب الدراسات العليا التكيفإة والتفاؤل والنظر للوضع بشكل اإليجابيالنظرة 

تمام تعليالوضع الذي ف   والتكيف مع وسائل التكنولوجيا المستخدمة إلتمام هذه  ،مهرض عليه وا 

التشاؤم لدى وعالقته بالتفاؤل و  األكاديميومن هذه الفكرة انطلقت الباحثة في دراسة التكيف  المرحلة.

 لكتروني في محافظة رام الله والبيرة.طلبة الدراسات العليا في ضوء التحول نحو التعلم اإل

 

  مشكلة الدراسة 0.3

تصر على ال تق المتقدمة، فالجامعةسس التي تعتمد عليها الدول هم األأ يعد التعليم الجامعي من 

ة يرتاده الطلبة بهدف التطور في المهارات الشخصي ا  مهم علميا   ، فهي صرحا  الجانب المعرفي فقط

ء شعبها، بناأفتعد جامعة القدس المفتوحة الرائدة في احتضان الطلبة من  ة واالجتماعية،األكاديميو 

 في أي مجتمع. فهم الثروة الحقيقية
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لهذه إن فللظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي يمر بها الشعب الفلسطيني،  ونظرا  

ة، التي المؤسسات التعليميأم  المدرسة،، أم األسرة كبير في بعض جوانب الحياة سواء   تأثيرالعوامل 

 تاف وهو جوهر الصحة النفسية، لهذا يعاني كثير من طلبة الجامعتحدد مستوى قدرة الفرد على التكي

عي، وتفاعلهم االجتما األكاديميدائهم أعلى  مما يؤثر سلبا   األكاديمي،من صعوبات في التكيف 

ة الجامعات وانقطاع الدوام بسبب جائح إغالق. وبسبب باألمنوالشعور بعدم الثقة، وفقدان الشعور 

 مما دفع ،اإللكترونيالتحول نحو التعلم  نهاء دراساتهم العليا، فكانإخر من أكورونا وخوفهم من الت

اصل بين أبناء في تحقيق التو بالتالي اهم وسكلية الدراسات العليا لتنظيم محاضرات موحدة إلكترونية، 

 شعبنا، باستخدام تقنية الصفوف االفتراضية.

كأحد المتأثرين بهذا الواقع والمشتركين في العملية التعليمية، باعتبارها  الباحثةخالل شعور من 

 هميةأل في برنامج الماجستير، ومالمستهاكطالبة مارست التعلم اإللكتروني خالل جائحة كورونا 

وبالتالي  ،ةة لدى الطلباإليجابيعمل على تنمية وتطوير السمات الشخصية يي ذال األكاديميالتكيف 

عملية  في كل ما يتعلق بمتطلباتالتفاؤل من خالل الشعور بة اإليجابي والطاقةثقة بالنفس ال زيادة

التعليم والتعلم ومخرجاتها في هذه الظروف، وجدت من الضرورة تقصي واقع التكيف األكاديمي 

التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول عالقته بو 

 :وتتمثل مشكلة الدراسة من خالل السؤال الرئيس اآلتي .بسبب جائحة كورونا اإللكترونينحو التعلم 

والتفاؤل والتشاؤم لدى طلبة الدراسات العليا في  األكاديميبين التكيف ارتباط  عالقةتوجد هل  

 ؟بسبب جائحة كورونا اإللكترونيجامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم 
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 سئلة الدراسةأ 1.3

هذه الدراسة التعرف إلى التكيف األكاديمي وعالقته بالتفاؤل والتشاؤم لدى طلبة جامعة  حاولت

 جابتأول نحو التعلم اإللكتروني بسبب جائحة كورونا. وبناء  عليه، القدس المفتوحة في ضوء التح

 هذه الدراسة عن األسئلة اآلتية:

طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس ما مستوى التكيف األكاديمي وأبعاده لدى  :األولالسؤال 

 ؟بسبب جائحة كورونا اإللكترونيالمفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم 

طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس  لدىما مستوى كل من التفاؤل والتشاؤم : الثانيالسؤال 

 ؟بسبب جائحة كورونا اإللكترونيالمفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم 

العليا  طلبة الدراسات لدىهل توجد فروق جوهرية في متوسطات التكيف األكاديمي  :ثالثالسؤال ال

عزى ت بسبب جائحة كورونا اإللكترونيفي جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم 

 لمتغير: )الجنس، مجال التخصص، الحالة االجتماعية(؟

لدراسات ا طلبةلدى في متوسطات كل من التفاؤل والتشاؤم  جوهريةهل توجد فروق  :رابعالسؤال ال

تعزى  ورونابسبب جائحة ك اإللكترونيالعليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم 

 لمتغير: )الجنس، مجال التخصص، الحالة االجتماعية(؟

ة التفاؤل والتشاؤم لدى طلب وكل منالتكيف األكاديمي تختلف العالقة بين  له الخامس:السؤال 

الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني بسبب جائحة 

 ؟ باختالف الجنس كورونا

 دىلما القدرة التنبؤية ألبعاد التكيف األكاديمي في مستوى كل من التفاؤل والتشاؤم  :دسساالسؤال ال

بسبب  اإللكترونيطلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم 

 ؟جائحة كورونا
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 الدراسة فرضيات 4.3

لإلجابة عن األسئلة )الثالث، والرابع، والخامس، والسادس(، فقد صيغت الفرضيات الصفرية 

 اآلتية: 

 ( بين متوسطاتα>05.إحصائّية عند مستوى الّداللة )ال توجد فروق ذات داللة : الفرضية األولى

طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم  لدىالتكيف األكاديمي 

 تعزى لمتغير الجنس. بسبب جائحة كورونا اإللكتروني

 ( بين متوسطاتα>05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة ): الفرضية الثانية

طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم  لدىالتكيف األكاديمي 

 تعزى لمتغير مجال التخصص. بسبب جائحة كورونا اإللكتروني

 ( بين متوسطاتα>05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة )لثة: الفرضية الثا

طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم  لدىالتكيف األكاديمي 

 تعزى لمتغير مجال الحالة االجتماعية. بسبب جائحة كورونا اإللكتروني

 ( بين متوسطاتα>05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة )الرابعة: الفرضية 

طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم  لدىتشاؤم التفاؤل وال

 تعزى لمتغير الجنس. بسبب جائحة كورونا اإللكتروني

 ( بين متوسطاتα>05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة )الخامسة: الفرضية 

طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم  لدىالتفاؤل والتشاؤم 

 تعزى لمتغير مجال التخصص. بسبب جائحة كورونا اإللكتروني
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 ( بين متوسطاتα>05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة )السادسة: الفرضية 

لم جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التع لدى طلبة الدراسات العليا فيالتفاؤل والتشاؤم 

 تعزى لمتغير الحالة االجتماعية. بسبب جائحة كورونا اإللكتروني

بين درجتي  (α>05.عند مستوى الّداللة ) ا  إحصائيّ  دالة ال توجد عالقة ارتباطالسابعة: الفرضية 

 طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء لدىالتكيف األكاديمي والتفاؤل والتشاؤم 

 . بسبب جائحة كورونا اإللكترونيالتحول نحو التعلم 

 ستوى م التفاؤل والتشاؤم عند وكل منالتكيف األكاديمي  بين عالقةال ختلفت ال الثامنة:الفرضية 

م في ضوء التحول نحو التعللدى طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة  (α>05.) الّداللة

 باختالف الجنس. اإللكتروني بسبب جائحة كورونا

في مستوى كل من التفاؤل والتشاؤم من خالل أبعاد التكيف األكاديمي يمكن التنبؤ : تاسعةالفرضية ال

بسبب  رونياإللكتطلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم  لدى

 .جائحة كورونا

 

 الدراسة أهداف 7.3
 :تحقيق األهداف اآلتية إلىالدراسة  تسع

طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة  لدى األكاديميمستوى التكيف  إلىالتعرف  .0

 . بسبب جائحة كورونا اإللكترونيفي ضوء التحول نحو التعلم 

 طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في لدى التفاؤل والتشاؤممستوى  إلىالتعرف  .2

 . بسبب جائحة كورونا اإللكترونيضوء التحول نحو التعلم 
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تحديد طبيعة الفروق في التكيف األكاديمي تبعا  لمتغيرات الدراسة التصنيفية: الجنس، مجال  .8

 التخصص، الحالة االجتماعية.

تحديد طبيعة الفروق في التفاؤل والتشاؤم تبعا  لمتغيرات الدراسة التصنيفية: الجنس، مجال   .7

 التخصص، الحالة االجتماعية.

جامعة  طلبة الدراسات العليا في لدىتقصي العالقة بين التكيف األكاديمي والتفاؤل والتشاؤم  .5

فروق في ، والائحة كورونابسبب ج اإللكترونيالقدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم 

 . هذه العالقة بحسب الجنس

طلبة  دىلكل من التفاؤل والتشاؤم في مستوى  بعاد التكيف األكاديميأل يةالتنبؤ  تحديد القدرة .0

سبب ب اإللكترونيالدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم 

 .جائحة كورونا

 

 الدراسة أهمية 6.3

ي فرشاد النفسي والتربوي اإلبدور أنها تهتم في  الناحية النظرية،الدراسة من  هميةأ تكمن 

لجامعة كمجتمع ا ةتتناول طلب كونهافي هميتها أ تبرز  كماتصدي للمشكالت النفسية واالجتماعية، لا

 ةوهي بذلك قد تشكل في أدبها النظري ومعطياتها إضافة إلى األدب النظري والمكتبة العربي ،دراسة

 ، والتفاؤل والتشاؤم، وبخاصة لدىكاديميفي مجال متغيري الدراسة الرئيسين، وهما: التكيف األ

 ةيجابيإالطلبة في مرحلة غير اعتيادية تتمثل في جائحة كورونا، وما كان لها من انعكاسات سواء  

 أم سلبية علة عملية التعليم والتعلم في فلسطين.

سوف تقوم الدراسة بتسليط الضوء على العالقة بين التكيف ف، الناحية التطبيقيةأما من 

طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول  لدىوالتفاؤل والتشاؤم  األكاديمي
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بير وفاعل قد تساهم بشكل ك نتائج هذه الدراسةكما أن . بسبب جائحة كورونا اإللكترونينحو التعلم 

تساعد في  ،في تقديم معطيات وصفية حول مستوى التكيف األكاديمي وعالقته بالتفاؤل والتشاؤم

لهم،  وتقديم الخدمات اإلرشاديةطلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة التعامل بمهنية مع 

ة قد كما أن نتائج الدراس .حة كورونابسبب جائ اإللكترونيالتحول نحو التعلم وبخاصة في مجال 

ائج عملية وما سيكون لذلك من نت ،ليهاإمكانية تطبيق النتائج التي تتوصل عطي فرصة كبيرة إلت

 على تطوير الحالة التعليمية في الجامعة.

 

 حدود الدراسة ومحدداتها 5.3
 حدود الدراسة الحالية في اآلتي: تتمثل

دراسات لفي برامج اجامعة القدس المفتوحة  ةالدراسة على عينة من طلب تقتصر ا: الحدود البشرية

 . التي توفرها عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعةالعليا 

 جامعة القدس المفتوحة. يلدراسات العليا فكلية ا: الحدود المكانية

 .م2121/2120الدراسة من الفصل الدراسي األول  ت: طبقالحدود الزمانية

 على المفاهيم والمصطلحات الواردة في الدراسة. تقتصر ا: ميةيالمفاه المحددات

شاؤم، ، ومقياس التفاؤل والتاألكاديميستخدم في هذه الدراسة مقياس التكيف ا: جرائيةاإل المحددات

على األدوات المستخدمة لجمع البيانات، ودرجة صدقها وثباتها على عينة  تقتصر اوهي بالتالي 

 الدراسة وخصائصها، والمعالجات االحصائية المناسبة.
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  متغيرات الدراسةاإلجرائية لاالصطالحية و التعريفات  5.3

للطالب  اديمياألكهو نتاج لتفاعل الطالب مع المواقف المختلفة، وعملية التكيف " :األكاديميالتكيف 

محطة لتفاعل عدد من العوامل كالقدرة العقلية، والقدرة التحصيلية، والميول التربوية، واالتجاهات 

-97: 2117)القضاة،  "سرية بشكل عامنحو النظام التعليمي، والحالة النفسية للطالب، والظروف األ

000.) 

تكيف التي يحصل عليها الطالب على مقياس الالدرجة الكلية  :بأنه جرائيا  ويعرف التكيف األكاديمي إ

 المعد لهذه الدراسة. األكاديمي

دوث حتجعل الفرد يتوقع األفضل، وينتظر هو نظرة استبشار نحو المستقبل : "Optimism التفاؤل

 (.05:  1998نصاري،)األ "النجاح، ويستبعد ما خال ذلك إلىالخير، ويرنو 

فاؤل المعد التالدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب على مقياس  :بأنه جرائيا  إويعرف التفاؤل 

 لهذه الدراسة.

توقع ، ويأسو نتظر حدوث األيهو توقع سلبي لألحداث القادمة، يجعل الفرد " :Pessimismsالتشاؤم 

 (.00:  1998نصاري،)األ "حد بعيد إلىمل، ويستبعد ما خال ذلك الشر والفشل وخيبة األ

يعرف التشاؤم بأنه: نزعة التشاؤمية تشير إلى توقع عام لحدوث نتائج سلبية ، ف"Tylerأما تايلور "
  (.2010أكثر من اإليجابية على أن تكون سمة ثابتة نسبيا  )أبو الديار، 

شاؤم المعد التالدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب على مقياس  :بأنه جرائيا  إ التشاؤمويعرف 

 لهذه الدراسة.

هم الطلبة المسجلون في برنامج الدراسات العليا )الماجستير( في جامعة القدس  :الدراسات العلياطلبة 

ويتابع الطلبة دراستهم  م،2121/2120عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي، للعام الدراسي  -المفتوحة

  بإشراف أعضاء هيئة التدريس لنيل درجة الماجستير.
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( بأنه: هي فصيلة كبيرة 2121عرفته منظمة الصحة العالمية ) (:(COVID – 19 فيروس كورونا

ن تسبب للبشر طيف من االعتالالت، تتراوح بين نزلة البرد الشائعة أمن الفيروسات التي يمكن 

 .والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة

لمرض فيروس كورونا،  هي جائحة عالمية مستمرة حاليا  (: COVID – 19) جائحة فيروس كورونا

ولى في األ تفشى المرض للمرةسببها فيروس كورونا المرتبط بالمتالزمة التنفسية الحادة الشديدة، 

الصحة العالمية  منظمةعلنت أ  ؛ حيثم(2109) وائل شهر ديسمبر عامأمدينة ووهان الصينية في 

 يتبعث على القلق الدول ن تفشي الفيروس يشكل حالة طوارئ صحية عامةر، أيناي 30 في  رسميا  

 .(2121منظمة الصحة العالمية، )

جل أليات االتصال الحديثة من آشكال التعيلم عن بعد باستخدام ألكتروني: هو شكل من التعلم اإل

 التعلمية يميةدارة العملية التعلإوبصورة تمكن من  ،قل تكلفةأسرع وقت و أيصال المعلومات للمتعلمين بإ

 (.2109جنبي، ) داء المتعلمينأطها وقياس وتقييم بوض
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 اإلطار النظري  3.0

 المقدمة  0.3.0

 التكيف األكاديمي 1.3.0

 التفاؤل والتشاؤم 4.3.0

 الدراسات السابقة 0.0

 الدراسات السابقة المتعلقة بالتكيف األكاديمي  3.0.0

 الدراسات السابقة المتعلقة بالتفاؤل والتشاؤم 0.0.0
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

لإلطار النظري والدراسات السابقة، ففي الجزء األول منه  عرضا  مفصال  تضمن هذا الفصل 

التفاؤل  ،األكاديميسيكون العرض عن متغيرات الدراسة الرئيسة، المتمثلة في: مفهوم التكيف 

سرة له، طلبة ، وأبرز النظريات المفاإللكترونيوالتشاؤم، وأبرز النظريات المفسرة لها، ومفهوم التعليم 

الدراسات العليا، أما الجزء الثاني من هذا الفصل، فيتمثل في الدراسات السابقة التي لها صلة بالبحث 

 دراسات عربية وأخرى أجنبية.، وتضمنت ي؛ إذ وزعت بحسب متغيرات الدراسةالحال

 

 اإلطار النظري 3.0

 المقدمة  3.3.0

يئتهم مع ب، كثر الكائنات لهم قدرة على التعايشأيعد التكيف سمة من سمات البشر، فهم 

 أينشرض وفق نظرية التطور، فاماكن مختلفة على األ إلىومحيطهم، فمنذ القدم بدأ البشر بالتحرك 

يه، ووجدوا واالنسجام مع العالم المحيط ف التأقلمالفرد في هذا العالم وهو يتعلم منذ الصغر على كيفية 

من التكيف معها، حيث اكتشفوا النار للحصول على الدفء، ولطهي  اليتمكنو بيئات ومناخات مختلفة 

ينتقل  ،ا  كثر وعيأنسان صبح اإلأومع تطور الحياة وتقدمها  ،، مما زاد التنوع في نظام حياتهمالطعام

 ,Nyamayaro & Saravanan) هدافه وتحقيق غاياتهأ  إلىفيتكيف معها للوصول  ،بيئة إلىمن بيئة 

2013). 



  

16 

ضي مدة يق فهو، األكاديميهم المؤشرات المتعلقة بصحة الطالب النفسية هو تكيفه أ ن من إ

 كاديميا  أن تكيف الطالب أذ إ ؛طويلةكثر في حياته في الجامعة، وتعد هذه المدة أو أربع سنوات أ

ن يسهم في أن ينعكس على انتاجياته، ويمكن أوشعوره بالرضا واالرتياح عن حياته الجامعية يمكن 

تحديد مدى استعداده لتقبل االتجاهات والقيم التي تعمل على تطويرها الجامعة لدى طلبتها، وتكيف 

 الجنس، ومفهوم الذات، والقدرات ، منها:غيرات عدةبمت يتأثرالطالب مع متطلبات الحياة الجامعية 

ضال عن النفسية، ف المتغيراتببعض  يتأثرالعقلية، وبعض العوامل االجتماعية والشخصية، كما 

 (.2006 بطبيعة الحياة الجامعية )بركات، تأثره

 مع لجامعيا للطالب التكيف مدى تبيان في واضحا   مؤشرا   الجامعي للطالب العام السلوك يعدو 

 للبناتا أحد الطالب كون  على عالوة ،التفاعل ثم ،فاالنتباه ،باالهتمام وال  أ يبدأ والذي ،محيطه

 محافظتهو  ،ومدرسيه زمالئه مع االجتماعية العالقات من شبكة بناء طريق عن الجامعة في ةاإليجابي

  .الخصوص وجه على التدريس قاعة في لمدرسيه متابعتهو  النظام على

 حاولةوم ،مستمرة تعليمية عملية ضمن حالة ؛ومحاوله حالة" :بأنه األكاديمي التكيف يعرف

 هةج من فيها والنجاح جهة من مشاربها اختالف على الدراسية المواد الستيعاب الطالب قبل من

 انشطة لخال العلم من رفقاء مع العالقة يجابيةا  و  ،محيطه مع قوي  رابط لخلق الدؤوب والسعي أخرى،

 (. Youngman, 1979:258) "وخارجه الجامعي رمحال داخل متعددة

احل على ر مهم الأ مرحلة مهمة ان لم تكن  الجامعةفي  الطلبةعد المرحلة العمرية التي يمر بها وت

، ذلك المحيط الذي يتسم بديمومة االتساع، ذ تسهم في صهر الطالب في بوتقة محيطهإ اإلطالق

سهام اإل رأكبلها أن كما  ،بنوع من االستقاللية وتحقيق الهوية الشخصيةمر الذي يشعر الطالب األ

 .(2101 ،الزيود) التعبيرن جاز إفي طفرات التطور 
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نسان المتفائل يظهر وكأنه يقوم بحماية نفسه وذاته من مشاعر االكتئاب والحزن ن اإلإنجد 

 م يعاني كثيرا  وفي المقابل نجد المتشائ ،اة التي يحملهاإليجابيفكار والتوقعات الشديد والقلق بسبب األ

حداث ومن ثم فهو يتعرض لمشاعر الحزن الشديد فكار والتوقعات السلبية لمجريات األمن األ

دد فيما إذا نسان هو الذي يحسلوب تفكير اإلأن أواالكتئاب والقلق، ويؤكد سيلجمان في هذا السياق ب

 (.2009 ،هوالعبد الل السهل) م متشائما  أ نسان متفائال  كان هذا اإل

ن اختالف أ( في تصنيفه، ,B.C: 370-460 Hippcrate)هيبوقراط  غريقيويرى الطبيب اإل

ن أيشير  ذإ ربعة،األمزجة وهي تقابل األ الجسم،اختالفات عضوية كيميائية في  إلىمزجة يعزى األ

ب ن صاحأ إلىن صاحب المزاج الدموي متفائل. فهو يشير أصاحب المزاج السوداوي متشائم، و 

 الإالمزاج الدموي متفائل ومرح ونشيط وممتلئ الجسم وسهل االستشارة وسريع االستجابة، وال يهتم 

 متأملهو ف ،ما صاحب المزاج السوداوي . أمور بجد، فهو هوائياأل يأخذباللحظة الحاضرة، وال 

وبة التعامل يجد صعهمية بالغة على كل ما يتصل به، و أ ويعلق ، وبطيء التفكير وثابت االستجابة

مزاجية االنماط ال أحد إلىذ يعتقد )هيبوقراط( ان الناس ينتمون ؛ إع الناس، واهم ما يميزه االنطواءم

 .(2109)شاهين،  والمبتهج( ،الخامل ،المتشائم ،المتفائل) :وهي ،ربعةاأل

و أ ،قترانمن السلوكات يمكن تعلمها من خالل اال ان التفاؤل والتشاؤم كغيرهأويرى السلوكيون 

ن التفاؤل والتشاؤم من االستجابات الشرطية أساس الفعل المنعكس الشرطي، على اعتبار أعلى 

، التشاؤم إلىهذا المثير قد يؤدي  فتكرار ظهور مثير ما بحادث سيء لشخص ما وتكرار ،المكتسبة

               خر ذا المثير التفاؤل عند الشخص اآلن ارتباط مثير ما بشيء سار يترتب على هأو 

 ،ة للحياةياإليجابن التفاؤل يرتبط بالعديد من النتائج أتظهر البحوث النفسية و  (. 2012 )محيسن،

الرياضة  وزيادة النجاح في ،والصحة العامة والصحة النفسية الجيدة ،المتوقع زيادة متوسط العمر :مثل
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ية واستراتيجيات المواجهة الفعالة عندما نواجه الشدائد النفس ،وشفاء معدالت العمليات القلبية ،والعمل

 .(1996 )عبد الخالق،

مع دخول إغالق المدارس والجامعات الفلسطينية للشهر الثاني، بسبب جائحة كورونا التي و 

عطيل المؤسسات ، وتسببت بتألقت بظاللها الثقيلة على مختلف مناحي الحياة في األراضي الفلسطينية

جبار الطلبة على المكوث في منازلهم،  لم يجدوا خيارا  أمامهم سوى التوجه للتعليم و التعليمية، وا 

 اعتماد أساليب من إلىلجأت المؤسسات التعليمية في فلسطين فقد  .)التعليم عن بعد( اإللكتروني

في محاولة للتغلب على غياب الطلبة، وضياع آالف الحصص المدرسية، وتأخر  اإللكترونيالتعليم 

مكانية تو   م عن بعد.ة التحتية للتعلينيفر الباطلبة الجامعات عن التخرج، وسط جدل واضح بجدوى وا 

 حوالي وأن ،ثلث األسر الفلسطينية لديها جهاز حاسوب بأنتفيد بيانات اإلحصاء الفلسطيني و 

يمتلكون المهارات  األفرادمن  (%08) من أكثر ، كما أنمنها لديها نفاد لإلنترنت في المنزل (56%)

 .(2107حصاء الفلسطيني، إلالجهاز المركزي ل) األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

دول لكتروني بكل حيثياته ومراحله، وبالنسبة لبعض الإلكتروني نظام يعد التعليم والتعلم اإلو 

العربية يعد نظام جديد، فنظام التدريس يعتمد على التكنولوجيا في جميع المراحل، بحيث يحضر 

ليدي باللقاء بالنظام التق ن يحضروها وجاهيا  أجميع محاضراتهم التي كان من الممكن  لكترونيا  إالطلبة 

ي بيوتهم، وهم ف لكترونيا  إالمحاضرات ويتابعوها  ن ى الجامعة، يحضرو المباشر مع المحاضر في مبن

ع مخذ الحضور والغياب والتفاعل أماكن عملهم، ومكاتبهم من خالل الغرف االفتراضية، ويتم أو أ

ما ن يرى الجميع والتواصل فيأمما يميز هذا النظام أنه يتيح للمحاضر . و لطلبة من خالل الشاشةا

دارة الصف، وال يسمح بالتهرب والخروج والمغادرة وترك الكاميرا إ المحاضربينهم والتفاعل، ويتولى 

مفتوحة، فهذا نظام يسمح للنقاش والحوار من خالل جميع وسائل التواصل األخرى واالحتفاظ 

في و  ،حين يرغب الطالبليها إرجوع مكانية الإبالمقررات والمحاضرات والواجبات والتمارين، مع 
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دول عديدة، منها: في  اعتمد، وهو نظام الجامعة مقر إلىالوقت الذي يريده، وال يلزم الحضور 

 (.2121)القضاة،  حديثا فلسطين، واألردن، وغيرهما

 

 التكيف األكاديمي 0.3.0

المؤشرات على صحة  ومن أقوى من أهم مظاهر التكيف العام،  األكاديميتكيف يعد ال

تكيف الطالب مع متطلبات الجامعة، وشعوره بالرضا عن نوعية حياته الجامعية فالطالب النفسية؛ 

تعمل  استعداده لتقبل االتجاهات والقيم التي يمكن أن ينعكس على إنتاجيته، ويسهم في تحديد مدى

تي يواجهها عن تنوع التحديات ال نتجي عدم التكيف لدى الطلبةّن إالجامعة على تطويرها لدى طلبتها. 

تتضمن هذه التحديات تشكيل عالقات ، و الطلبة خاصة في السنوات األولى من الدراسة الجامعية

ة، وصعوبة األكاديمياألعباء  إلىإضافة  جديدة والتكيف مع هذه العالقات، وتعلم استراتيجيات جديدة،

علموا أن يت إلىبحاجة  الطلبةولهذا ف. لزمالءالمساقات الدراسية، وكيفية التعامل مع األساتذة وا

يطورون  تىحمواجهة هذه التحديات  وفي إطار من التفاؤل فياالستقاللية وطرق ممارستها وتطويرها، 

ينعكس على أدائهم   فة، واعتقاداتهم حول قدراتهم على القيام بالمهام المختلاألكاديميتكيفا  إيجابيا  

(0990 (Tinto,. 

 ذلك النوع من السلوكات التي يتم من خاللها التكيف مع المتطلبات إلى التكيفي ويشير السلوك

ي رعاية أنفسهم، ف األفرادالبيئية، كما يتضمن المهارات المستخدمة في الحياة اليومية والتي يستخدمها 

عملية تقوم على المواءمة بين الطالب هو  األكاديميالتكيف فخرين. وكذلك في االتصال مع اآل

ومتطلبات المؤسسة التربوية التي ينتمي إليها، وأنه عملية ديناميكية مستمرة ال تتوقف عند مرحلة 

زمالئه، تكوين عالقات جيدة بين الطالب وأساتذته و  األكاديمية للتكيف اإليجابيمعينة، وأن من النتائج 

               التربويةللبحوث مريكية وقد أكدت الجمعية األ تحقيق الصحة النفسية. إلىباإلضافة 
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"Association (AERA) American Educational Research"  يتضمن  التكيفيعلى أن السلوك

 ،االجتماعية، والرعاية الذاتية، والتوجه الذاتي، والكفاءة االتصال :من بينها ،العديد من الكفايات

       والقيام بالمتطلبات المنزلية، ومتطلبات العمل األكاديمي، واألداءواستثمار وقت الفراغ، 

Harrison and Boney, 2008)).  

يتأثر بالجو  األكاديميالتكيف  أنإلى ( Basilaia & Kvavadze, 2020) وكفافديزباسيليا شار وأ

 هو الذي تسوده الحرية والديمقراطية، وروح العدالة، والمساواة، اإليجابيالجامعي، فالمجتمع الجامعي 

والمودة والتعاطف، بين الطلبة أنفسهم، ومع اساتذتهم، هو الذي يساعد الطلبة على استغالل طاقاتهم 

ع الطلبة م اإليجابيلألساتذة عن طريق تفاعلهم  اإليجابيعن الدور  قصى، فضال  أحد  إلىوقدراتهم 

 .ناهج وطرق التدريس التي تنمي مهارات الطلبةواعتمادهم الم

 

 تعريف التكيف 1.2.1.2

والتصادم  فهي نقيض التحالف والتنافر ،جماع الكلمةا  ، التالف والتقارب و تكيف يتكيف تكيفا   :لغةً 

 .(2110ناصر، )

هو نتاج لتفاعل الطالب مع المواقف المختلفة، وعملية التكيف  التكيف األكاديمياصطالحًا: 

للطالب محطة لتفاعل عدد من العوامل كالقدرة العقلية، والقدرة التحصيلية، والميول التربوية،  األكاديمي

واالتجاهات نحو النظام التعليمي، والحالة النفسية للطالب، والظروف االسرية بشكل عام )القضاة، 

و قدرة الفرد على ( إلى أن التكيف األكاديمي ه2101وفي تعريف آخر، يشير بني خالد )(. 2117

مواجهة المشكالت الحياتية، وحل المشكالت الحادثة، والتفاعل معها بإيجابية ومرونة، من أجل إعادة 

 التوازن للنفس والوصول بها إلى حالتها الطبيعية.
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من  حيث أنه يرتبط بالعديد ؛فإن مصطلح التكيف مصطلح اختلف الباحثون عليه ،وعليه

ما التي يقومون بها في المواقف المختلفة و  األفرادفهو يرصد سلوكات  ،الجوانب العلمية المختلفة

ات ، ومهارات الرعاية الشخصية، والمهار االجتماعيةالمهارات  :مثل ،يرتبط بها من المهارات المختلفة

وتتعلق  ،المرتبطة، مجموعة من القدرات الوجدانية التي تسمح للطلبة بالتفاعل مع المواقف التربوية

القدرة العقلية والقدرة التحصيلية، والميول التربوية، واالتجاهات نحو النظام  :مثل ،بعدد من العوامل

وقف سرية بشكل عام، وبذلك فإن تعريف التكيف يتوالحالة النفسية للطالب، والظروف األ ،التعليمي

 على الجانب الذي ينظر منه، وموضوع الدراسة.

إلى إمكانية قياس التكيف األكاديمي لدى الطلبة في المؤسسات  1989))وقد أشار سهاونه      

مستوى هداف و ألنضج ا، و لتكيف المنهجيا: ، هيمتكاملة ومتتابعة التعليمية، من خالل ستة أبعاد

الصحة و  ،المهارات والممارسات الدراسية، و ل الوقتالفعالية الشخصية في التخطيط واستغال، و الطموح

 .ةوالطلب الشخصية مع المدرسين قاتالعال، و النفسية

 
 أبعاد التكيف األكاديمي(: 1الشكل )

 

 

المهارات 
والممارسات 

الدراسية

الصحة النفسية

العالقات الشخصية
مع المدرسين 

والطلبة

الفعالية الشخصية
في التخطيط 

واستغالل الوقت

التكيف المنهجي

دافهاألنضج 
ومستوى الطموح
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 النظريات المفسرة للتكيف األكاديمي 2.2.1.2

وطبيعة  حياة،والنسان اإل إلىيختلف تفسير التكيف باختالف المدارس النفسية ونظرة كل منها 

 :منها ،ظهرت عدة نظريات تناولت التكيف اإلنسانيةالعالقات 

 التكيف من منظور مدرسة التحليل النفسي: -أوالً 

ن الفرد يولد مزود بغرائز ودوافع، فالحياة عبارة عن سلسلة من الصراعات " أFruedفرويد "يرى 

حباطات، فيكون الفرد في صراع بين دوافعه الشخصية التي ال يقبلها إو أللحاجات  إشباعيعقبها 

ال إلن تتم عملية التكيف  ،على ذلك وبناء   .خرى أالمجتمع من جهة، والمطالب االجتماعية من جهة 

و( وتحذيرات لهأ) الواقع على تحقيق التوازن بين متطلبات أنا( التي تعمل وفق مبد)األ إذا استطاعت

 (.Angler, 2009)الواقع ( ومقتضيات نا العليا)األ

 التكيف من منظور المدرسة السلوكية: -ثانياً 

ن أساس في النظرية السلوكية، باعتبار أمركز هي ن العادة أصحاب المدرسة السلوكية أيرى 

ا يمكن و متعلمة، لهذأن العادات تكون مكتسبة أالعادة مفهوم يعبر عن رابطة مثير واستجابة، وبما 

ذاتية الحركة  لةآلشخصية الفرد وكأنها  ن تكيفية بعادات تكيفية، فينظرو الاستبدال العادات غير 

 (.0997 )دسوقي، توجهها ضغوط بيئية وحوافز

 التكيف من منظور النظرية المعرفية: -ثالثاً 

 ،الذين يتصفون بالتكيف السوي هم يفكرون بطريقة عقالنية األفرادن أ "Ellis" ليسإيرى ألبرت 

ي تمثل فالتكيف يعني العالقة المنسجمة مع البيئة، والت ،وبالتالي غير معرضين لالضطرابات النفسية

ر ضروري الفسيولوجية أم االجتماعية، فالتغيي غلب الحاجات وتلبية المتطلبات سواء  أ شباع إالقدرة على 

ألجل إشباع الحاجات وتلبية المتطلبات، فإذا عجز الفرد عن التكيف مع بيئته  في أنماط السلوك
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، بد القادروع يصبح في حالة عدم تكيف، ويؤدي ذلك إلى تعرضه لالضطرابات النفسية )المجالي

2110.) 

 

 عناصر التكيف 3.2.1.2

 عنصرين رئيسين من عناصر التكيف، هما:( إلى Zhang, 2009) زانجأشار 

الفرد وما ينطوي عليه في بنائه النفسي من حاجات ودوافع وخبرات وقيم وقدرات وعواطف األول: 

 وعقد، كلها توجه نفسي تندرج تحت مسمى المحيط النفسي الداخلي للفرد.

الثاني: المحيط الخارجي، ويتكون من البيئة الطبيعية المحيطة للفرد من ماء وهواء ورياح، والبيئة 

 األسرة والمدرسة والنادي وبيت العبادة والشارع. االجتماعية التي تشمل

ف الفرد يمدى تك إلى( Lent, Taveira, Sheu, & Singley, 2009) لينت وزمالؤهكما أشار 

الحاجات األخرى الفسيولوجية منها  إشباعحاجاته لتأكيد ذاته عن طريق  إشباعيتوقف على 

واالجتماعية، واألدوار المختلفة التي يلعبها الفرد في حياته وفي أثناء تفاعله ومع بيئته المادية 

 شباعإواالجتماعية، وتتمثل في األهداف والطرق التي ميزها في مجال حياته على أنها تساعد على 

حاجاته  شباعإوتكيفه السليم على مدى كفاية الذات في  هذه الحاجة. وتبعا  لذلك، تتوقف سعادة الفرد

ال يختل توازن تكيفه ويؤدي به  التعاسة،  لىإبما يتفق والواقع، وما يتوقعه الفرد من المجتمع، وا 

 والشعور بالنقص.
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 خصائص التكيف 4.2.1.2

 :2014) )نصر الدين، هناك عدة خصائص للتكيف، من أهمها

يشمل  وبالتالي ،ليست متجزئةو  نه شخصية متكاملةأيجب النظر لإلنسان  التكيف عملية كلية:

التوافق المجاالت المختلفة لهذه الشخصية، وكذلك التكيف مع المظاهر والمسالك الخارجية للفرد 

 ،والعمل ،اسةالدر  :لحياته الداخلية وتجاربه من حيث الرضا عن نفسه وعن العالم الخارجي في ميادين

 نسانية بشكل عام.عالقات اإلوال ،والزواج

 لكل فرد منا بحاجة إلى حاجات ودوافع فالتكيف بالنسبة التكيف عملية نشوئية تطورية ارتقائية:

لطفل في عمر العاشرة يختلف عن التكيف بالنسبة للمراهق، ففي كل مرحلة بحاجة إلعادة االتزان 

وافع الرجوع واالرتقاء من البسيط للدعلى مستوى المرحلة العمرية وخصائصها وسماتها، كما يكون ب

 واألهداف إلى األكثر تعقيدا .

ن التكيف ال يكون مره واحدة وبصورة نهائية، بل يستمر ما أيقصد به  التكيف عملية دينامية:

 ،والدوافع للفرد ومتطلبات الواقع الحاجات إشباعاستمرت الحياة، فالحياة عبارة عن سلسلة من 

التي تنتج عن صراع القوى المختلفة بعضها ذاتي وبعضها بيئي، والتي تخص  والدينامية هي المحطة

حاضر وهذه القوى بعضها ينتمي للماضي وبعضها لل ،الذات بعضها بيولوجي وبعضها فطري مكتسب

 .والمستقبل

عادة إ غير سوي ينطوي على وظيفة تحقيق أم  كان سويا  أ التوافق سواء   التكيف عملية وظيفية:

ن جديد الناشئ عن صراع القوى بين الذات والموضوع، فالتوافق ليس عملية لخفض التوتر، التوازن م

 نساني.بل ولتحقيق قيمة الذات وبالتالي تحقيق الوجود اإل
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ينظر للتكيف من الناحية االقتصادية من حيث كمية الطاقة المستخدمة  التوافق عملية اقتصادية:

في الصراع بين القوى المختلفة، ما هي الطاقة المستعملة؟ لصالح من هذه القوى المستخدمة؟ إلى 

 أين تتجه؟ إلى الداخل أم الخارج. 

 

 أنماط التكيف 5.2.1.2

 :(0978 ،)أحمد كاآلتي ماللتكيف، وههناك نمطان 

و أن يكون الفرد راضيا  عن نفسه غير كاره لها ونافر منها، أو ساخط وه التكيف الشخصي: -األول

تتسم حياته النفسية من الخلو من التوترات والصراعات النفسية التي  اعليها أو غير واثق فيها، كم

تقترن مع مشاعر الذنب والقمع والضيق والنقص، ومن المكونات الرئيسة لهذا البعد من التكيف 

إشباع الفرد لدوافعه المختلفة بصورة ترضي الفرد والمجتمع في آٍن واحد. إن غير المتكيف مع نفسه 

بين الجوانب النفسية، وهي حرب تستنفذ قدرا  من طاقته، كان يجدر  اتدور رحاهشخص يعاني حربا  

أن تستغل في مواجهة تكاليف الحياة وشدائدها، والخلو قدر اإلمكان من أعراض القلق الحاد، 

واالكتئاب، والعدوانية، ومختلف االضطرابات النفسية والعقلية واألمراض العضوية مع التفاؤل في 

 قبال عليها.الحياة واإل

هو قدرة الفرد على أن يعقد صالت اجتماعية راضية مرضية مع من  :التكيف االجتماعي -والثاني

يعاشرونه أو يعملون معه من الناس، صالت ال يخشاها االحتكاك أو التشكي أو الشعور باالضطهاد، 

في  أو برغبة ملحةودون أن يشعر الفرد بحاجة ملحة إلى السيطرة أو العدوان على من يقترب منه، 

 االستماع إلى إطرائهم له أو في استدرار عطفهم عليه، أو طلب المعونة منهم.

قدر على ضبط نفسه في المواقف التي تثير االنفعال، فال يثور وال يتهور أوالمتكيف مع المجتمع  

املة الناس جانب قدرته على مع إلىتافهة، وال يعبر عن انفعاالته بصورة طفيلية فجة، هذا  ألسباب
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جتماعية ؛ فالتكيف االجتماعي هو عملية اعنهم وأوهامهبما تصوره له افكاره  تتأثربصورة واقعية ال 

تتضمن نشاط األفراد والجماعات وسلوكهم التحرري إلى المالئمة واالنسجام بين الفرد وبين جملة 

 .ير جوانب الحياة االجتماعية في توافقأفراد وبيئتهم، أو بين الجماعات المختلفة، حتى تس

 

 أشكال التكيف 6.2.1.2

 و تكيف سلبي، وذلك حسب تحقيق الفرد ألهدافه وغاياته،أيجابي إن يكون تكيف أما إالتكيف 

م المعايير والسلبي باستخدا اإليجابيونميز بين التكيف  ،حاجاته ورغباته إشباعو عجز الفرد عن أ

 :(2117)الرفوع والقرارعة،  تيةاآل

لبي يجعل ، فالسلوك الساإليجابيالراحة الذاتية كونها معيار التكيف  إلىيستند المعيار الشخصي: 

ذى لآلخرين، ويعتمد تقييم درجة السلوك على درجة الفرد يشعر بضيق وقلق وانزعاج ويسبب األ

 االنزعاج النفسي الذي يسببه السلوك.

ان أقرب ما من الكمال ك مد على فكرة الكمال والمثالية، فكلما كان السلوك قريبا  يعت المعيار المثالي:

 يكون سوي، وكلما ابتعد عن الكمال كان غير سوي.

 ،يستند في الحكم على سلوك التكيف السلبي إذا انطبق عليه أحد المعايير الثالثة المعيار الوظيفي:

اجاته ح إشباعفي المجتمع، وعدم سماحه للفرد ب خرينن يتعامل مع اآلأعدم السماح للفرد ب :وهي

 .خرين النفسيةوجود تأثير سلبي لهذا السلوك في صحة اآلو  الخاصة،

بي بمقدار انحرافه والسل اإليجابيينظر للتكيف و ينطلق من فكرة التوزيع الطبيعي،  :المعيار اإلحصائي

 .يعيأكثر الحاالت ضمن المتوسط في التوزيع الطبقع عن المتوسط، وت
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 العوامل التي تؤدي إلى عدم التكيف 7.2.1.2

 إلى العوامل التي تؤدي إلى عدم التكيف، وهي كما يلي: (2118ماهر )أشار 

: الصفات الوراثية تنتقل لألفراد عن طريق الجينات، والصفات الوراثية مؤكدة في النقص الجسماني

حظة فالعوامل الوراثية والبيئية تعمالن سويا  منذ اللالتكوينات الجسمانية مع أهمية الظروف البيئية، 

 األولى للحمل.

: لدى الفرد حاجات جسمية وحاجات اجتماعية عدم إشباع الحاجات بالطرق التي تقررها الثقافة

مكتسبة، وتحدد الثقافة للفرد الطرق التي يتم بها إشباع هذه الحاجات سواء  األولية منها أم المكتسبة، 

لمحدودة إلشباع الحاجة الجنسية التي تعترف بها الثقافة عن طريق الزواج وال تسمح فالطريقة ا

العادات بغير ذلك، وكذلك المأكل والمشرب والملبس؛ إذ تتنوع السبل في الثقافة وتتنوع األهداف، 

 غير أن هذا التنوع محدود في اإلطار الثقافي.

سدية، وتر وتصحبها تغيرات فسيولوجية وتغيرات ج: االنفعاالت هي تعدم تناسب االنفعاالت والمواقف

فنالحظ أن الثقافة تؤثر في االنفعاالت، فاالنفعاالت الحادة المستمرة تخل من توازن الفرد ولها أثرها 

الضار جسديا  واجتماعيا ، فالخوف الشديد في بعض المواقف يؤدي إلى خفقان القلب وسرعة النبض 

 د، فالثقافة تحدد أيضا  طريقة التعبير.والشعور بالهبوط والتعرق الزائ

: تهدف التنشئة االجتماعية إلى أن يتعلم الفرد معايير السلوك تعلم سلوك مغاير لمعايير الجماعة

في جماعته، فاألفراد ينحرفون بدرجات متفاوتة عن السلوك النمطي أو النموذجي للجماعة، فال بد 

فراد وطرق التفكير والتعبير عن االنفعاالت، فخبرات األ من وجود فروق فردية بين األفراد في السلوك

تؤدي إلى سبل من التكيف تنحرف بهم عن النمط أو النموذج في الثقافة، فيصبح الفرد شاذا  في 

 مجتمعه.



  

28 

: الذات تلعب أدوارها تبعا  لما يتوقعه المجتمع من الفرد، مما يؤدي عادة الصراع بين أدوار الذات

لتكيف، وحاجة الفرد أن يلعب دوران متعارضان، فالفتاة المتعلمة التي تريد أن إلى الصراع وعدم ا

تبني لنفسها مستقبال  مهنيا  ناجحا  وتريد الزواج، تقع في صراع بين دورها كفتاة مهنية، ودورها في 

ا مزواجها، كزوجة وأم، وغالبا  ما تتعارض األدوار، وقد ال يحدث التكيف بين فردين ألن دور كل منه

 بالنسبة لزميلة ال تتفق مع دور اآلخر.

ي يمثلها أي فرد في أي نظام اجتماع التي: يعرف المركز بأنه المكانة عدم إشباع الحاجة إلى المركز

في أي وقت من األوقات. فللطفل مكانة ومركز معين في أسرته، وله مكانته ومركزه في جماعة 

سبة وفي مجتمعه كله. ويهم الفرد أن يحدد مركزه بالن أصدقائه وفي مهنته، وفي جماعة يتفاعل معها،

لألفراد الذين يتعامل معهم، وليس من الضروري أن يسعى إلى مركز الزعامة أو أن يكون مرتفع 

الشأن حتى يشعر بالطمأنينة، فالخادم ومكانته ال تتعدى كونه خادما  من وجهة نظر المجتمع، غير 

 لذي ال يشعر بالطمأنينة من ناحية مركزه.أنه قد يكون أسعد حاال  من سيده ا

مييز : يكون الفرد فكرته عن نفسه، وينزع إلى تأكيد ذاته طبقا  لفكرته عن نفسه بتعدم فهم المرء لذاته

األهداف التي تتفق، ويطلق علماء النفس على الهدف المؤقت مستوى الطموح، ويحدده الفرد تبعا  

يضع  األفراد فيما بينهم في مستوى طموحهم، فالواقعي منهم لتقيمه لقدراته على التحصيل، ويختلف

لنفسه مستويات قريبة من مستوى قدراته على التحصيل، في حين نرى بعض الذين ال يقدرون أنفسهم 

 التقدير الصحيح قد وضعوا ألنفسهم أهدافا  تفوق تحصيلهم.

 ق قدرة الفرد على تمييز األهداف: مما يعو عدم القدرة على اإلدراك والتميز لبعض العوامل النفسية

والوسائل المناسبة في مجال حياته التي تؤدي إلى تكيفه السليم، فكثيرا  ما نكره شخص لمجرد مقابلتنا 

له ألول مرة، ونحدد سلوكنا نحوه تبعا  لهذا الشعور دون أن نعرف السبب الرئيس الذي يدفعنا إلى 

 .(2118 ،ماهر) ذلك
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 التفاؤل والتشاؤم 3.1.2

يختلف سلوك اإلنسان من وقت آلخر، فيكون تارة  مسرورا  نتيجة بعض التصورات التي توحي 

له بالخير، وتارة  يكون حزينا  يتوقع حدوث الشر فيكون متشائما ، لهذا سيجري التعرف إلى التفاؤل 

 والتشاؤم، وأنواعه، والعوامل المؤثرة فيه، ونظرياته.

 عشر لسابعا القرنين فالسفة كتابات في التفاؤل لمفهوم المبكرة النظرية المناقشات ظهرتو 

 النفس علماءوكذلك لدى  ،(Boman & Mergler, 2014) وكانط ،فولتير ديكارت، :مثل عشر والثامن

ا ، من أيض التاليين القرنين مدى على وجيمسوفرويد،  نيتشه،و  هيجل، :مثلالبارزين،  والفالسفة

 هذه كتاباتهم في، وركزوا (Domino & Conway, 2001) أعمالهم في التفاؤل مفهوم حول آراءخالل 

 بسبب انك والذي اإليجابي، التفكير في سلبية أو محايدة نظرةباعتبار أن لديهم  مبكر وقت في

 إلى النظرة يف التغيير معو . زمنهم في النفس علم في البشرية الطبيعة نع السائد السلبي المنظور

 ببناء االعتراف بدأ العشرين، القرن  نهاية فيالتفكير اإليجابي  تجاه حدثت التي البشرية الطبيعة

 (.Peterson, 2000) مختلفة مستويات على األفراد يمتلكها التي األساسية السمة باعتباره التفاؤل

 النتائج من العديد في تسهم أن يمكن التي الشخصية السماتمن  انتاثن التفاؤلو  األملويعد 

 ى مغز  له المتفائل التفكير أن الدراسات أظهرت المثال، سبيل علىو (.  ,2119Rand) اإليجابية

 ,Carver, Scheier, & Segerstrom) والرفاهية البدنية والصحة األكاديمي األداء مع إيجابية عالقاتو 

2010; Rand, Martin, & Shea, 2011; Snyder, 2002 .)أعلى مستوى  هناك ،تحديدا   أكثر وبشكل 

 عندما أفضل أكاديمي أداء: ذلك في بما المرغوبة، النتائج من متنوعة بمجموعة مرتبطالتفاؤل  من

 ,Danielsen, Wiium) السابق األكاديمي األداء أو الشخصية القدرات في ا  يإحصائ التحكم يتم

Wilhelmsen, & Wold, 2010 ; Gallagher, Lopez, & Pressman, 2013)،  للتسرب أقل احتماليةو 

 مستويات وانخفاض بالصحة، المتعلقة المشكالت من أقل عدد، و (Snyder et al., 2002) من التعليم
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 اءاألد :مثل الفوائد، من بالعديد رتبطي التفاؤلفإن  وبالمثل،. (Snyder et al., 2000) االكتئاب

 & ,Solberg Nes, Evans) الجسدية بالصحة المتعلقة األعراض من أقل عددو  األفضل، األكاديمي

Segerstrom, 2009; Pajares, 2001)، الضغطأقل من  مستويات وكذلك التكيف، في أقل تومشكال 

 يف مهما   دورا   اإلنسانيتان السمتان هاتان تلعبوبشكل عام، (. Scheier & Carver, 1992) النفسي

 .لديهم األمثل األداء وتعزيز لألفراد ومنهم الطلبة، الخبرات جودة تحسين

 حفيز،والت الداخلية، دافعيةال" من متغيرة مكونات مع الفردية القوة من نوعا   التفاؤلويمثل 

 دورا  التفاؤل  يلعب قد وبالتالي،(. Avey, Luthans, & Youssef, 2010) النجاح وتوقعات والمثابرة،

 مع عاملوالت العليا الدراسات درجة على الحصول في العليا الدراسات ةلطلب الناجح األداء في مهما  

 السمات منهو  التفاؤل أن من الرغم علىو  .العليا الدراسات بيئة في المتأصل والقلق الضغوطات

ولها  ،أفضل وصحة أكاديمي نجاح إلى ويؤدي ،الطالب أداء تعزز أن يمكن التي األساسية البشرية

 فيكل كاٍف ، والتي لم تعالج بشالعليا الدراسات ةطلب بين والصحة األكاديمي باألداء المتعلقة فوائدها

 ;Carver et al., 2010) العليا الدراسات ةطلب على والتشاؤم التفاؤل تأثيرأفضل ل فهم لتحقيق األدب

Carver & Scheier, 2014; Solberg Nes et al., 2009.) 

 

 تعريف التفاؤل 1.3.1.2

الفأل ": سكيتقال ابن ال .تيمن به الفألو فعل يستبشر به وتفاؤل بشيء أالمعنى اللغوي: هو قول  

ا واجد خر يقول يآفيسمع  ،و يكون طالب ضالةأخر يقول يا سالم آفيسمع  ن يكون الرجل مريضا  أ

 (.1981:317، )ابن منظور "يقال تفاءلت بكذا
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 التعريف االصطالحي:

لفرد المستقبل تجعل انظرة استبشار نحو "التفاؤل  بأنه: التفاؤل( :15 1998)نصاري عرف األ

"، Tayler. أما تايلور ""ويستبعد ما خال ذلك ،ويدنو من النجاح ،وينتظر حدوث الخير ،فضليتوقع األ

بية زعة تفاؤلية تشير إلى توقع عام للنتائج على أنها إيجابية أكثر من كونها سلن" :بأنه فيعرف التفاؤل

 (.2010:64على أن تكون سمة ثابتة نسبيا " )أبو الديار، 

 بارزان باحثان "Michael Scheier and Charles Carver" كارفر وتشارلز شاير مايكلوكان 

 أي إلى يعكس رمتغي فردي اختالف" :بأنه التفاؤل نايعّرف، وهما الشخصية في كمتغير التفاؤل درسا

 (.Carver et al., 2010: 879) "مستقبلهم أجل من معممة إيجابية توقعات الناس يحمل مدى

 

 بالتفاؤل المتعلقة لمفاهيما 2.3.1.2

 :الواقعي غير التفاؤل

اعتقاد الفرد باألحداث  باعتباره يمثلالتفاؤل غير الواقعي  (Weinstein, 1980) يعرف واينشتاين

 ة يزيد من توقع حدوثها.اإليجابيحداث ن األأحدوثها، وتوقعه بمن ل يقلوالتالسلبية 

 أنه على (Yamawaki, Tschanz, and Feick , 2004) وتشانز وفيك ياماواكي دراسة تؤكد حين في 

 لهذه مدىال طويل االستخدام أن إال ،للفرد الدفاعي التشاؤم يلعبه الذي الدور أهمية من الرغم وعلى

 أداء على السلبب تنعكس المتكررة السلبية التوجهات نأل وذلك الفرد، أداء على يؤثر قد االستراتيجية

 .الحياة عن الرضا وعدم واالكتئاب، للقلق، عرضه وتجعله الفرد

 :الدفاعي التفاؤل

التشاؤم الدفاعي وسيلة يستخدمها الفرد بغرض أن  (Dehaene et al., 1999) ديهاني وزمالؤهيرى 

خدمها ي فرد يستأة مثل االستعداد لالمتحان، األكاديميالتكيف مع موقف معين خاصة في المواقف 
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 فراداألن و و نه يستخدمها المتشائمأ بمعنىكوسيلة لحماية الذات عندما يكون النجاح غير مؤكد، 

 .خريناآل

 :الفعال التفاؤل

ذا  ،ساس في الحياةأن التفاؤل جزء أ ،(2100 العزيز، )عبد لدىكما ورد  "Moor" يؤكد مور وا 

 "مور" لبويتط ،مكانه التفاؤلن نبتعد عن التشاؤم ويحل أن نعيش حياة فعالة ونشطة يجب أأردنا 

يره وسلوكه يجابية ويؤمن بقدرتها على التأثير في تفكإن يتوقع الفرد أفضل النتائج، ويبني اتجاهات أ

المتفائلين، كما هي موضحة  سلوكات لألشخاص ةثالث "Aspinw" أسبينو وقد بين .وشعوره بالسعادة

 (.2009:12 باليد،) (2في الشكل )

 

 سلوكات األشخاص المتفائلين (:0) الشكل

 

 

 

التعامل مع المواقف واألحداث السلبية
.كبر من المتشائمينأيجابية ونجاح إب

نة معالجة المواقف والمعلومات تكون بمرو
.كبرأ

ر عن المتشائمين من ناحية تطوينيختلفو
المعلومات االرائية والمهارات لمواجهة 
الموقف وحل المشكالت التي تواجههم
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 في التفاؤل والتشاؤم اإلسالموجهة نظر  3.3.1.2

: تعالى كقوله ،معلى التفاؤل واجتناب التشاؤم في مواقع متعددة من القران الكري اإلسالمحث 

م  اْلي ْسر  ): تعالىكذلك قوله  (،0+5 :الشرح)( ي سۡرا   لۡع سۡرِ ٱم ع   ِإنَّ ي سۡر ا  لۡع سۡرِ ٱف ِإنَّ م ع  )  و ال  ي ِريد  اللَّه  ِبك 

م  اْلع ْسر   من  ساسأي أاالبتعاد عن المعتقدات والخرافات التي ليس لها فيجب  (.85 :البقرة) (ي ِريد  ِبك 

ومن  آلخرنماط التفاؤل والتشاؤم تختلف من شخص أن فإ وبالتاليالصحة من الناحية العلمية، 

 (.2102 ،عون ) ألخرى حضارة 

 

 :اإلسالمالتشاؤم في 

ذى لغير فاعله الحقيقي بسبب كراهيتك للمنسوب له، أو أن تنسب ما لحق بك من ضرر أهو 

 منها ،عفي عدة مواضالكريم ن آبمصطلح التطير، وقد ورد التطير في القر   اإلسالمويشار له في 

ِذِهۦ ۖ": تعالىقوله  ن ة  ق ال وْا ل ن ا ه َٰ س  م  ٱْلح  ْته  ٓاء  يِّئ ٌة ي طَّيَّر   ف ِإذ ا ج  ْم س  ن ت ِصْبه  ه ۥٓ ۗ أ ال ٓ ِإنَّم ا و اِ  م ن مَّع  ىَٰ و  وْا ِبم وس 

ل َِٰكنَّ أ ْكث ر ه ْم ال  ي ْعل م ون   ِئر ه ْم ِعند  ٱللَِّه و  عطاهم أ ذا إن قوم فرعون أفالله يبين لنا (، 080)األعراف،  "ط َٰٓ

م ال ، ومن ثم فهو ملك لههذا الخير بب في نزولنهم السأقالوا لنا هذا ويقصدون بهذا  الله خيرا  

الم ومن ن موقفهم هو التطير بموسى عليه السإي ضرر فأذا ابتالهم الله بسيئة إأما  ،لهم فيه كشري

 .(  2011سرائيل )النعمة،إي التشاؤم بموسى عليه السالم وبني أمعه، 

 هي: ،والتشاؤم لدى الفردن هناك عوامل محددة تحدد درجة التفاؤل أ (2108) محيسنويرى 

ي التفاؤل لها دور كبير ف فهيالعوامل البيولوجية: وتشمل المحددات الوراثية واالستعدادات الموروثة، 

 والتشاؤم لدى الفرد.

لوسط االجتماعي ا ، وبخاصةفي التفاؤل والتشاؤم كبيرا   دورا  العوامل البيئية لعب تالعوامل البيئية: 

 ط الثقافي.الذي يعيشه الفرد والوس
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المواقف االجتماعية المفاجئة: التعرض للضغوط النفسية والمواقف العصيبة له أثر بالغ على حالة 

 مل.، وتكون نظرته للحياة يسودها التشاؤم وفقدان األاالنفعاليةالفرد النفسية و 

عامل هو تدين لعل نقص الو متدين، المستوى التدين: الفرد المتدين يميل للتفاؤل أكثر من الفرد غير 

 مهم للتشاؤم.

جة التفاؤل والتشاؤم، تحديد در في  ا  كبير  ا  سرة تلعب دور ساليب التنشئة المتبعة في األأسرية: التنشئة األ

، فاألسرة تفائال  و  يجابية يشعر الفرد بقيمته واحترامه، فيكون الطفل أكثر توافقا  إذا كانت التنشئة إف

 تجاهشائمة فيها الطفل له نظرة مت أواالنفعاالت والمشاحنات وعدم االستقرار ينشالتي يسودها التوتر 

 الحياة.

 

 سمات الشخص المتفائل:

لى يحظى بتوجه واثق يتسم بالقدرة عو رؤية واضحة عن حياة هادفة، الشخص المتفائل يمتلك 

، ويشعر لى هدفهفعل أي شي، ويعمل على تحقيق األهداف التي من شأنها أن تساعده في الوصول إ

بأن لديه قدرة كبيرة على السيطرة الشخصية على حياته، ويتحمل مستويات عالية من المسؤولية 

الشخصية، ويميل إلى إقامة عالقات مع اآلخرين، ويعيش حياة هانئة ومزدهرة )ميرسر وتروياني، 

2115.) 

كون أكثر تفاؤال  من خالل بعض الممارسات الذاتية، وتتمثل هذه الممارسات يلفرد أن لويمكن 

في االستعداد لتأدية الواجبات الموكلة له وتصور جميع الظروف التي يمكن أن يمر بها خالل 

النهار، ويكون على استعداد لتلقي الصدمات والتأهب للمرور بها، وفحص تصرفاته خالل النهار 

د كل ما تقع عليه عيناه وتسمعه أذناه بهدف البناء ال الهدم، وتذكر بعض في كل مساء، وانتقا

القرارات المهمة التي اتخذها في مجرى حياته، واالستفادة من تجارب اآلخرين ونصائحهم، وقراءة 
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سير المشاهير من الرجال واالستفادة من طريقة حكمهم في ظروفهم، واستخالص العبر التي توافق 

رد في ضوء العقل والحكمة، كما أن من المهم أن يتشبع الفرد بمبادئ الصحة وتيسر حيات الف

 (.0980الذهنية، وأن يجعل منها موضوع إيحاء ذاتي متصل )شرارة، 

 

 النظريات المفسرة للتفاؤل والتشاؤم 4.3.1.2

العالقات يعة نسان وطباإل إلىباختالف المدارس النفسية ونظرة كل منها  التفاؤليختلف تفسير 

 منها: التفاؤل،ظهرت عدة نظريات تناولت قد و  ،نسانيةاإل

 نظرية التحليل النفسي: -أوالً 

يرى "فرويد" بأن القاعدة العامة للحياة هي التفاؤل، وأن التشاؤم ال يتكون في حياة الفرد إال إذا 

ء العقد النفسية ل نشو تكونت لديه عقدة نفسية، ويعتبر الفرد متفائال  إذا لم يقع في حياته مما يجع

ممكنا ، ولو حدث العكس أصبح اإلنسان متشائما . كما يرى "فرويد" أن منشأ التفاؤل والتشاؤم يكون 

في المرحلة الفمية، وأن هناك سمات وأنماط شخصية فمية مرتبطة بهذه المرحلة، ترجع إلى التدليل 

ن المرحلة في أ" مع فرويد Erriksonون "واإلفراط واإلشباع، أو إلى اإلحباط والعدوان. ويتفق إريكس

الفمية الحسية قد تشكل للرضيع اإلحساس بالثقة أو عدم الثقة، والذي يظل المصدر الذاتي لألمل 

 (.2102، ن والتفاؤل أو اليأس والتشاؤم بقية الحياة )عو 

 :المعرفيةالنظرية  -ثانياً 

لمتفائلون لديهم ا األفرادالمتفائلين، و  يجابية بشكل انتقائي لدىإالتفكير واللغة واألفكار تكون 

أم لكتابة اأم في القراءة  ة مقارنة بالكلمات السلبية سواء  اإليجابيعلى من استخدام الكلمات أ نسبة 

باألحداث  ، والطريقة التي بواسطتها يتنبأ الفردن األحداث اإليجابية قبل السلبية، فهم يتذكرو لتذكرا
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رق وأساليب عن طيبحثون  فرادن األالمعرفيون بأ، ويشير د سلوكهتقبلية مهمة وحاسمة لتحديالمس

بؤات الدقيقة التن إلى، وأنهم يوجهون سلوكاتهم وأفكارهم حول العالم وجهة تميل للتنبؤ بما سيحدث

 . (2108 بن محمد،)والصحيحة 

 :السلوكية النظرية -ثالثاً 

 ينتبي مكان عن طريق التقليد والمحاكاة، وقد أن ينتشر في أمكن ين التفاؤل السلوكية أترى 

ن الرموز و اكتساب التفاؤل مأمكانية تكوين استجابة معينة للرموز، إتجارب الفعل المنعكس الشرطي 

 .(2100 )زعايطة، و التعزيزأ ،و العقابأ ،و الثوابأ ،فر الدافعابطريقة تجريبية متى تو 

 النظرية االجتماعية: -رابعاً 

االجتمــاعي أن التفــاؤل والتــشاؤم يمكن أن  الــتعلم نظرية صــاحب "،Bandura" نــدوراايــرى ب

، ـون مـن التوقعـاتيتكبنـاء شخـصية الفـرد ف .لسلوك اآلخرين من خالل التقليد والمحاكاة يكتسبها الفرد

، فتعمل هذه االبنية بشكل تفاعلي عن طريق التعلم وفعاليـة الـذات والطموحـات، واألهـداف،

بالمالحظة، لذلك سلوك الفرد يرتبط بتاريخ التدعيم لبعض المواقف، وحين يفشل الفرد في أداء 

 (.2100هريدي، )المهمات بنجاح يتكون لديهم توقعات سلبية، ويغلب عليهم التشاؤم 

 

  Learning-E لكترونيالتعلم اإل  4.1.2

ثل: الحاسوب م ،من أنماط التعليم القائم على استعمال األجهزة التقنية ا  نمطيمثل التعلم اإللكتروني 

التعلم ويعرف  .اللوحي، ووسائطه المتعددة من صورة وصوت ورسوم وأشكال وجداول وغيرها

مبتكرة  ويعد التعلم اإللكتروني طريقة(. 2117)رباح،  تعليم عبر شبكة اإلنترنتاإللكتروني بأنه 

علة لتعليم الطلبة في حال استعماله بطريقة صحيحة كمفهوم تعليمي جديد باستعمال وسائل اوف
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اعلية كثير من الباحثين التعلم اإللكتروني على أنه أكثر ف. ويصنف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

. لملقدرته على تحسين أداء الطلبة وزيادة فاعليتهم نحو التع ، وذلكمن التعليم الحضوري )التقليدي(

عرض الدروس التعليمية عبر شبكة اإلنترنت للطلبة على شكل فيوديو ، توفي هذا النمط من التعلم

 وغيرها من الوسائل؛ لذلك يعد التعلم اإللكتروني ثورة ،وملفات مطبوعة بالحاسوب ،وصور ،تعليمي

 (.Alabbad, 2016) تدريس وأساليبهحديثة في مجال طرائق ال

كترونيا  أو التعليمية إل حصصطبيعة التعليم اإللكتروني على طريقة إيصال المعلومات والوتعتمد 

ستخدم الوسائط اإللكترونية في االتصال واستقبال البيانات واكتساب المهارات والتفاعل تإذ  ؛افتراضيا  

 سة التعليميةؤسوقد يكون بين المعلم والمسسة التعليمية، ؤ بين المعلم والمتعلم، وبين المتعلم والم

المكونات  تعليمية، بل يلغي أغلب أيضا ، وال يستلزم هذا النمط من التعلم وجود صفوف دراسية ومبانٍ 

كثر من تسمية أوجد إذ ي؛ .بأنه تعليم افتراضي بوسائله التعليميةأحيانا  صفه لدرجة و  ،المادية للتعليم

ن المتعلم إين فو التعلم عن بعد، وفي كلتا الحالتأفقد يطلق عليه التعلم االفتراضي  ،لكترونيللتعلم اإل

 .(2117إبراهيم، ) يتلقى المعلومات من مكان بعيد عن المعلم

تعليم والتعلم سهل عملية البعدة ميزات، فهو يمقارنة بالتعليم التقليدي  اإللكترونيميز التعلم توي

كة إعطاء دروس تعليمية بمساعدة الشببعززها عبر قيام بعض األساتذة في الجامعات يالحضورية و 

عليم أعداد ، ويمكن من ت.ساعد الطالب من التعلم إلكترونيا  في أي مكان وأي زمان، ويالعنكبوتية

يق قساعد في مراعاة الفروق الفردية للطلبة نتيجة لتح، ويهائلة من الطلبة دون قيود المكان أو الزمان

هولة وسرعة س، ويوفر التعليمية المؤسساتتبادل المهارات والخبرات بين ، ويسمح بالتعلم الذاتي

واالطالع  التقييم الفوري والسريع، وسمح بتحديث البيانات والمعلومات الخاصة بالمحتوى التعليمي

لمعلومات والبيانات هولة الوصل إلى ا، إضافة إلى س.على النتائج وتقديم التغذية الراجعة للمتعلمين

 .(2119 ،ينحس) الدراسية واالطالع على تجارب اآلخرين إلكترونيا  لتقليل الوقت والجهد والتكلفة
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 لكتروني:التعلم اإل  ماطنأ

 ,Titthasiri؛2110الزكي، ماط متعارف عليها للتعلم اإللكتروني، وهي تتمثل في )هناك ثالثة أن

2013:) 

(: هو تعليم يجتمع فيه المعلم مع المتعلمين ضمن Synchronous) لكتروني المتزامنالتعلم اإل .0

 عملية اتصال متزامن بالنص او الصوت او الفيديو.

(: هو اتصال بين المعلم والمتعلم بشكل غير Asynchronous) لكتروني غير المتزامنالتعلم اإل .2

في وقت يكون المعلم فيه مشرف بشكل كامل على وضع مصادر وخطة التدريس  ،متزامن

ن يكون أي وقت يناسبه لتلقي العلم دون أوالتقويم ضمن الموقع التعليمي، ثم يدخل الطالب في 

 هناك اتصال متزامن مع المتعلم.

التي تدعم  (: هو التعليم المشتمل على مجموعة من الوسائطBlended learning) التعلم المدمج .8

وعة من سلوب التعليم المدمج مجمأسلوب التعليم وتطبيقاته، ويضم أبعضها البعض بما يعزز 

ررات التعلم نترنت، ومقوالمقررات المعتمدة على اإل ،لكتروني الفوري برمجيات التعلم التعاوني اإل

 دارة نظم التعليم.ا  لكترونية، و الذاتي اإل

اعتماد النظام اإللكتروني بأشكاله المتعددة، واعتماد نظام سعت الجامعات المفتوحة إلى قد و 

التعلم اإللكتروني، وتنفيذ الواجبات الدراسية واالمتحانات بطريقة إلكترونية بدال  من الورقية                

(2101 ,Davies .) ونظرا  للشعور بالحاجة إلى توظيف التعلم اإللكتروني في مؤسسات التعليم

بمستوياتها كافة، فقد بدأت حتى المؤسسات التي تتبع نظام العليم التقليدي توظف التعلم اإللكتروني 

في العملية التعليمية التعلمية بدجة أو بأخرى، فالنظام التقليدي أصبح عبئا  في الظروف الطبيعية، 

جتمعات التعلم اإللكتروني عازمة وبقوة على تطوير طرق وأدوات لتوظيف التكنولوجيا بطريقة وم

 .( (Chiheb et el., 2011فاعلة في التعليم والتعلم، وفي إطار يتمركز حول الطالب بالدرجة األولى 
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 الدراسات السابقة 0.0

أمكن التوصل إليها من خالل السابقة ذات العالقة التي  للدراسات عرضا   يتناول هذا الجزء

ألول : المحور اإلى محورينهذه الدراسات حسب متغيرات الدراسة  ، وقد قسمتمراجعة األدب النظري 

 أما المحور الثاني فتناول الدراسات التي تتعلق، بالتكيف األكاديمي التي تتعلقدراسات ال تناول

 األقدم. إلىة من األحدث سواء  أكانت عربية أم أجنبية، مرتب، بالتفاؤل والتشاؤم

 

  بالتكيف األكاديميالدراسات المتعلقة  3.0.0

( ,0202Abood, Alharbi, Mhaidat, & Gazo) وغازو ،مهيدات ،الحربي ،عبود دراسةهدفت 

لعوامل الشخصية الخمسة الكبرى النموذج والكفاءة  إلى معرفة العالقة بين سمات الشخصية وفقا  

صص. تخالالجامعة الهاشمية في ضوء الجنس و  ةالذاتية األكاديمية والتكيف األكاديمي لدى طلب

استخدم نموذج و  (،إناث 810و  ،ذكور 258طالبا  وطالبة متخرجين،  570) من الدراسةتكونت عينة 

 أظهرتالتكيف األكاديمي. مقياس و  ،لذاتية األكاديميةالكفاءة ا ومقياس، )FFM) العوامل الخمس

 يميةاألكاد الكفاءة في المشاركين درجات اتفروق ذات داللة إحصائية في متوسطوجود نتائج ال

 الضميرو  التوافق العلمية، كما بينت النتائج أن والتخصصات اإلناث لصالح والتكيف األكاديمي

وجود عالقة  ، معةالجامع ةبين طلب على التجربة واالنبساط والعصابية هي األكثر شيوعا   االنفتاحو 

ارتباط إيجابية ذات داللة إحصائية بين االنبساطية واالنفتاح على التجربة والكفاءة الذاتية األكاديمية 

مية والتكيف كاديوالتكيف األكاديمي والعالقة السلبية بين العصابية والضمير والكفاءة الذاتية األ

 األكاديمي. 

التعرف إلى مستوى التكيف األكاديمي لدى عينة من طلبة  (0239) المرابحةدراسة  وحاولت

الطب البشري في جامعة الخليج العربي، باإلضافة للتعرف إلى بعض العوامل والمتغيرات التي يمكن 
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 "ورومقياس هنري ب"أن تؤثر على درجة تكيف الطلبة أكاديميا . ولتحقيق أهداف الدراسة، استخدم 

( طالبا  وطالبة من 009( فقرة، وطبق على عينة ضمت )52الذي يتكون من ) ،للتكيف األكاديمي

شارت أطلبة الطب للسنة الدراسية األولى، اختيروا عشوائيا ، واستخدم المنهج الوصفي التحليلي، و 

النتائج إلى أن مستوى التكيف األكاديمي لدى الطلبة جاء بدرجة متوسطة، وعدم وجود اختالف دال 

 إحصائيا  بين متوسطات التكيف األكاديمي لدى الطلبة باختالف جنس الطالب، أو جنسيته.

مع الحياة  ةتكيف الطلبتقصي  إلى(  ,0239Gonta & Bulgac) جونتا وبولجاك دراسةهدفت و 

 ناولالل ت، من خعند التكيف مع وضعهم الجديد ةالصعوبات التي يواجهها الطلب األكاديمية وتحليل

ا  مشارك )070)ضمت هذه الدراسة  مقاومة اإلجهاد. عملية التكيف فيما يتعلق باألسباب والقدرة على

كيفهم ت األسئلة حولمجموعة من عليهم جامعة بوخارست، الذين طرح في  البوليتكنيك من طلبة

ع المتعلقة بالتكامل والتكيف مت يواجهون مشكال ةظهرت النتائج أن العديد من الطلب. أاألكاديمي

ن تمت كما يعتقد ثلث م نتيجة لذلك، فكر الكثير منهم في ترك الجامعة.، و السياق الجديد للحياة

( ٪01وهناك ) ،في الحياة األكاديمية ةلمساهمة في استيعاب الطلبل مقابلتهم أن المعلمين لم يفعلوا ذلك

 لخيار.في هذا ا فكر مليا  رغم أن العديد منهم قد  نفسي، رشدطلبوا المساعدة من م ةفقط من الطلب

التعرف إلى طبيعة العالقة بين التكيف األكاديمي واالنفتاح  (2019) دراسةةةةةةةةةة لمياء وحاولت

 بــالطريقــة ااختيرو  ،( طـالــب وطــالبــة200) على الخبرة لــدى طلبــة الجــامعــة، بلغــت عينــة البحــث من

 "،وســـــــيركبيكر "العشـــــــوائية العنقودية، طبق عليهما مقياس التكيف األكاديمي المعد وفق وجهة نظر 

 "،ايكوســــتا وماكر "فقرة، ومقياس االنفتاح على الخبرة المبني وفق وجهة نظر  32)من ) يتألفالذي 

طلبة الجامعة لديهم انخفاض في مســــــــــــــتوى التكيف ن أأظهرت النتائج  .( فقرة32) الذي يتكون من

من االنفتاح على الخبرة، وكذلك هناك عالقة ارتباطية دالة بين  ن لديهم مســــتوى عالٍ أاألكاديمي، و 

 التكيف األكاديمي واالنفتاح على الخبرة.
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لكتروني في تحســــين مهارات ثر التعليم اإلأ إلىلتعرف ل (0238) عبد الرحمن دراسةةةة وســــعت

تكونت عينة و التعلم الذاتي لدى طلبة مســـاق تقنيات التعليم واالتصـــال في جامعة حائل بالســـعودية، 

، دراسةهداف الأ ( طالب وطالبة من طلبة مساق تقنيات التعليم واالتصال، ولتحقيق 60) الدراسة من

 ة( فقر 45) مهارات التعلم الذاتي، وتكونت منقياس ل اســـــتخدم منهجا  وصـــــفيا  وتجريبيا ، وط ورت أداة

ثر ذي أوجود  إلىشارت نتائج الدراسة . أوثباتها هامن صـدق التأكد بعدربعة مجاالت، أموزعة على 

 لكتروني على تحســــــين مســــــتوى مهارات التعلم الذاتيداللة احصــــــائية للتدريس باســــــتخدام التعليم اإل

حصــــــائية في تحســــــين مهارات التعلم الذاتي إات داللة لصــــــالح المجموعة التجريبية، ووجود فروق ذ

ثر ذي داللة احصــــــــــــــائية لتفاعل أ)الـذكور(، ووجود  تعزى لمتغير الجنس وذلـك لصــــــــــــــالح الطالب

لكتروني في تحســــــــــــــين مهــارات التعلم الــذاتي وذلــك لصـــــــــــــــالح المجموعــة متغيري الجنس والتعلم اإل

  التجريبية.

عالقة مهارات الحياة بالتكيف األكاديمي لدى  إلىالتعرف  (0238) فودة أبو دراسةةةةةةةةةهدفت و 

 (505) ردنية، واســتخدم المنهج الوصــفي االرتباطي، بلغت عينة الدراســةة األععينة من طلبة الجام

وية العنقودية من طلبة البكالوريوس، كليات العلوم الترب بالطريقة العشـــــــــــــوائية وااختير  ،وطالبة طالبا  

ـــةوالعلوم والتمريض في الجـــامعـــة األ واآلداب ( من اإلنـــاث، 700( من الـــذكور و)017، منهم )ردني

من مجموع الطلبة في هذه الكليات. وقد طبقت أدواتي الدراســة،  (%05وتمثل هذه العينة ما نســبته )

 وهما: مقياس مهارات الحياة، ومقياس التكيف األكاديمي، وأظهرت النتائج أن مستوى مهارات الحياة

لــدى طلبــة الجــامعــة األردنيــة جــاءت بــدرجــة مرتفعــة، أمــا نتــائج التكيف األكــاديمي فجــاءت بــدرجــة 

أن هناك عالقة ارتباطية موجبة متوسطة ذات بينت النتائج متوسـطة حسـب المقاييس المستخدمة، و 

 .داللة إحصائية بين مهارات الحياة بداللتها الكلية وأبعادها مع التكيف األكاديمي
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فهدفت إلى تحديد العوامل التي تمكن الطلبة الجدد  ،( ,0235McGhiekماكجي )دراسة أما 

اسة أجراها في جنوب أفريقيا، وتكونت عينة الدر  ةمن التكيف بنجاح في البيئة التعليمية في دارس

 (%51( طالبا ، وجمعت البيانات عن طريق االستبانات والمقابالت الفردية. وجدت النتائج أن )82من)

من الطلبة الذين يصلون للدراسة في الجامعة يتسربون من الدراسة ومعظمهم في السنة األولى، كما 

( طالبا  وطالبة واجهوا صعوبة في التغلب على تحدياتهم االنتقالية 82( من )21كشفت النتائج أن )

ة والتوجيه مساعدوالتكيف األكاديمي، وتوصلت الدراسة إلى أن العوامل والتحديات ذاتها نستخدمها لل

 للطلبة الجدد. 

التعرف إلى مستوى التكيف األكاديمي ومستوى دافعية  (0235دراسة العمري )وهدفت 

نجاز، وتكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات المرحلة الثانوية بمدينة الرياض في المملكة العربية اإل

من خالل لمنهج الوصفي التحليلي ( طالبة، واستخدم ا012السعودية، واشتملت عينة الدراسة على )

 ئج أنوأظهرت النتامقياس التكيف األكاديمي، ومقياس الدافعية لإلنجاز كأدوات للدراسة، تطبيق 

 مستوى دافعية اإلنجاز بدرجةجاء ، و مرتفعةمستوى التكيف األكاديمي لعينة الدراسة جاء بدرجة 

ف ايجابية ذات داللة احصائية بين مستوى التكيوجود عالقة ارتباطية أشارت النتائج إلى ، و مرتفعة

 عينة الدراسة.دى األكاديمي ودافعية اإلنجاز ل

التمركز حول الذات وعالقته التعرف إلى  فهدفت، (0236وعبد الرحمن ) عليدراسة أما 

بالتكيف األكاديمي لدى طلبة جامعة بغداد، ومعرفة الفروق في التمركز حول الذات والتكيف 

( 711عينة من )الاألكاديمي وفق متغيري النوع والتخصص، واستخدم المنهج الوصفي، وتكونت 

ياس تمركز حول الذات، ومقعلى مقياس ال ت الدراسةبطريقة عشوائية، واعتمد اطالب وطالبة، اختيرو 

التكيف األكاديمي، وأظهرت النتائج أن طلبة الجامعة يتمتعون بمستوى مرتفع من التمركز حول 

الذات، ويتمتع الطلبة بمستوى مرتفع من التكيف األكاديمي، وال توجد فروق في النوع في التكيف 
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ديمي، التمركز حول الذات والتكيف األكااألكاديمي، وال توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا  بين 

 ووجود فروق في التخصص لصالح اإلنساني، وال يوجد فروق في التفاعل بينهما.

طبيعة العالقات بين رتب الهوية والتكيف التعرف إلى  (0236براهيم وجالل )إدراسة وهدفت 

العينة  جامعة شقراء، وتكونت -ة لدى طالبات كلية التربيةاألكاديميوبين الكفاءة الذاتية  األكاديمي

يات نجليزية والرياضطفال، واللغة اإل( طالبة من طالبات كلية التربية تخصص رياض األ097من )

المقياس  :ثالثة مقاييس تول والثاني في كلية التربية، وطبقمن الطالبات الناجحات بالمستوى األ

اس للجامعة، ومقي األكاديميالتكيف يدولوجية واالجتماعية، ومقياس الموضوعي لرتب الهوية األ

ن بعض أة، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي، وقد بينت النتائج األكاديميالكفاءة الذاتية 

لدى طالبات جامعة  ةاألكاديميبالكفاءة الذاتية  حد كبير في التنبؤ إلى المتغيرات المستقلة ساهم نسبيا  

 ،ثم التشتت ،يليها التعليق ،هي: رتبة االنغالق ،رتب الهوية السائدة لدى الطالبات أظهرت، و ءشقرا

 متوسطة. لدى طالبات الكلية األكاديمينجاز، كما جاءت درجة الكفاءة الذاتية والتكيف اإل خيرا  أو 

 ديمياألكاالكشف عن الكفاءة االجتماعية وعالقتها بالتكيف  إلى (0237) مرشودوهدفت دراسة 

لدى طلبة الجامعة في تكريت، واعتمد الباحث المنهج الوصفي االرتباطي، وتكونت عينة البحث 

ص، وفق متغيري الجنس والتخص ابطريقة عشوائية طبقية اختيرو  ا( طالب وطالبة، اختيرو 211من)

قة عال النتائج وجود أظهرت، و األكاديميومقياس التكيف  ،داة لقياس الكفاءة االجتماعيةأ تواستخدم

التكيف  ، وعدم وجود فروق فياألكاديميموجبة بين متغير الكفاءة االجتماعية والتكيف  دالة احصائيا  

لصالح  األكاديمينساني، ووجود فروق بين الجنسين في التكيف للفرعين العلمي واإل األكاديمي

 بقدر مقبول من التكيف األكاديمي. الذكور، وطلبة الجامعة يتمتعون 

لدى طلبة  األكاديميمعرفة مستوى التكيف  إلى (0237) شعثان وبن كحلدراسة وهدفت 

الجامعة ودراسة هذا المفهوم في ضوء متغيري الجنس والتخصص ومكان االقامة بإتباع المنهج 
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رالوصفي المناسب لمثل هذه الموضوعات.   ،لدراسةهداف اأ لتحقيق  األكاديميمقياس للتكيف  طو 

 جامعة زيانفي نسانية وطالبة من كلية العلوم االجتماعية واإل ب( طال011طبق على عينة قوامها )و 

م االجتماعية طلبة العلو  أن نتائج الدراسة أظهرتو  ،اختيرت بطريقة عشوائية بسيطة ،عاشور بالجلفة

حصائية إ ال توجد فروق ذات داللةو  ،مستوى مرتفع من التكيف األكاديميبيتمتعون نسانية والعلوم اإل

 .امة(قواإل ،والقسم ،)الجنس :لمتغيرات ى تعز  األكاديميكيف في الت

المرحلة  ةالتعرف إلى مستوى التكيف األكاديمي لدى طلب (0237دراسة حمادنة )وحاولت 

الثانوية في منطقة بني كنانة، والكشف عن وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات 

من ( 281عينة الدراسة في التكيف األكاديمي تعزى لمتغيرات الدراسة، واشتملت عينة الدراسة على )

مقياس بيق ل تطمن خالالمرحلة الثانوية، واستخدم المنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة،  طلبة

التكيف األكاديمي كأداة للدراسة. أظهرت النتائج ارتفاع مستوى التكيف األكاديمي لدى عينة الدراسة، 

وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات عينة الدراسة في التكيف األكاديمي تعزى 

 لمتغيري: التحصيل الدراسي، والجنس. 

التعرف إلى أثر (  ,0234Quan, Zhaen, & Benxian)بيناكس و  ،زهين ،كوان دراسة وهدفت

ينة ولى الجامعية، وتكونت عالشعور بالوحدة والتكيف على التوافق األكاديمي لدى طلبة السنة األ

وطالبة في الجامعة في الصين، واستخدم في الدراسة مقياس الشعور بالوحدة  ( طالبا  270الدراسة من )

ومقياس التكيف األكاديمي ونمط التقليد. وأشارت النتائج إلى وجود أثر سلبي ومباشر  ،االجتماعية

للشعور بالوحدة على التوافق األكاديمي، وذلك من خالل تنشيط نمط تقليد سلبي وقمع نمط التقليد 

 ياإليجابي؛ إذ إن لعب تقليد النمط دور الوسيط في العالقة بين الشعور بالوحدة وتأقلم الطلبة ف

 الكلية.
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للتعرف إلى العوامل األكثر شيوعا  (  ,0234Sevinc & Gizirر )يز يفينك وجيدراسة سوسعت 

التي تؤثر سلبا  في التكيف مع الحياة الجامعية لدى طلبة السنة األولى الجامعية واستراتيجيات 

ية، الجامع المواجهة المستخدمة من قبل هؤالء الطالب في الجامعات في عملية التكيف مع الحياة

( طالبا  جامعيا  من مختلف الكليات في جامعة مرسين، وجمعت البيانات عن 25وتكونت العينة من )

( سؤاال  وضعت من قبل الباحثين. وكشفت النتائج عن عوامل تؤثر 27طريق المقابالت التي ضمن )

دقاء عالقاتهم مع االصبطريقة سلبية في طالب السنة األولى أكاديميا ، واجتماعيا ، وعاطفيا ، وأن 

والمشاركة في النشاطات الترفيهية، وفي تنظيم أوقات الفراغ تؤثر سلبا . فضال  عن ذلك، هناك عوامل 

شخصية مثل الخجل والخوف من الفشل، وهؤالء الطلبة في الغالب يتجنبون طلب المساعدة والتعامل 

 تكيفوا مع الحياة الجامعية. مع طالب السنوات األخيرة ويواجهون التحديات بأنفسهم حتى ي

التعرف إلى المناخ األسري والتكيف األكاديمي لدى طلبة الجامعة،  (0230) دراسة ميرةوحاولت 

والتعرف إلى العالقة االرتباطية بين المناخ األسري والتكيف األكاديمي. أجريت الدراسة في جامعة 

اختيروا بطريقة عشوائية، واستخدمت أداة ( طالب وطالبة، 811بغداد، تكونت عينة الدراسة من )

ومقياس التكيف األكاديمي. أظهرت النتائج أن طلبة جامعة بغداد يتمتعون  ،لقياس المناخ األسري 

، ووجود عالقة ارتباطية دالة إيجابية بين المناخ األسري والتكيف )جيد( متوسطبتكيف أكاديمي 

 لما كان تكيفه أفضل.األكاديمي؛ حيث كلما كان المناخ األسري سوي ك

الية الثانوية في و  ةمستوى التكيف المدرسي لدى طلبالتعرف إلى  (0230) دراسة النوروهدفت 

المرحلة الثانوية، والكشف عن  ة( طالب وطالبة من طلب511الخرطوم، وتكونت عينة الدراسة من )

وجود فروق ذات دالة احصائية بين متوسط درجات عينة الدراسة في التكيف المدرسي تعزى لمتغير 

، ومقياس األكاديميمقياس مفهوم الذات  من خالل تطبيقاستخدم المنهج الوصفي التحليلي، . الجنس

مستوى التكيف المدرسي لدى طالب النتائج انخفاض  أظهرتالتكيف الدراسي كأدوات للدراسة، و 



  

46 

المرحلة الثانوية بوالية الخرطوم، ووجود فروق ذات دالة احصائية بين متوسط درجات عينة الدراسة 

 ووجود فروق ذات دالة احصائية بين اإلناثتعزى لمتغير الجنس، لصالح  األكاديميفي التكيف 

لعلمية ير التخصص بين التخصصات امتوسط درجات عينة الدراسة في التكيف المدرسي تعزى لمتغ

 دبية، لصالح التخصصات العلمية.والتخصصات األ

 (Adhalambo, Odwar, & Mildred, 2011) دي، أودوار، وملدر مبواالدهأدراسة وحاولت 

الكشف عن العالقة بين مستويات التكيف األكاديمي والتحصيل لدى طالب المدارس الثانوية، 

( مدرسة ثانوية كينية، واستخدم الباحث المنهج 02( طالب من )751) واشتملت عينة الدراسة على

الوصفي بأسلوب المقطع العرضي لوصف ظاهرة التكيف القائم على االستبيانات، ومقياس التكيف 

األكاديمي ومقياس المشاركة المدرسية، ومقياس الرضا عن المدرسة، وتوصلت الدراسة إلى عدم 

بين الطالب والطالبات في التكيف األكاديمي، ووجود عالقة ارتباطية  وجود فروق ذات دالة إحصائية

 إيجابية بين مستوى التحصيل الدراسي والتكيف األكاديمي.

 

 بالتفاؤل والتشاؤمالدراسات المتعلقة  0.0.0

ات لدى الطالب  الكشف عن الفروق في التفاؤل والتشاؤم (0202الكرديس والعمري ) دراسة حاولت

: العمر، الترتيب في األسرة، المستوى الدراسي، الحالة االجتماعية، السكن، الدخل متغيراتوفقا  ل

واستخدمت الدراسة مقياس  ،( طالبة218وتكونت عينة الدراسة من ) ،التقدير الدراسيو الشهري لألسرة، 

ئيا  بين (. وأسفرت النتائج عن: وجود عالقة )سالبة( دالة إحصا2110 التفاؤل والتشاؤم )السليم،

يا  عدم وجود فروق دالة إحصائ، و درجات الطالبات في مقياس التفاؤل ودرجاتهن في مقياس التشاؤم

في درجات التفاؤل والتشاؤم لدى أفراد عينة الدراسة تعزى الختالف أعمارهن، أو الترتيب في 

م ي درجات التشاؤ عدم وجود فروق دالة إحصائيا  فو أو الحالة االجتماعية، أو نوع السكن،  األسرة،



  

47 

تعزى الختالف كل من: المستوى الدراسي، الدخل الشهري. بينما توجد فروق دالة إحصائيا  في 

ريال  21111درجات التفاؤل باختالف الدخل الشهري لصالح أفراد العينة الذين دخل أسرهن )من 

الح الطالبات هن لصالمستوى الدراسي لصالح المستوى الثامن، والختالف تقديرات فأكثر(، واختالف 

 وجود فروق دالة إحصائيا  في درجات التشاؤم لدى ، كما بينت النتائجالحاصالت على تقدير )ممتاز(

 .(أفراد عينة الدراسة تعزى الختالف تقديراتهن لصالح الطالبات الحاصالت على تقدير )جيد

الكشف عن عالقة الهناء الذاتي بالتفاؤل لدى  إلى (0239) خرون آبو زيد و أدراسة هدفت و 

 تأثيررفة ، مع معيهمبعاد الهناء الذاتي التي تنبئ بالتفاؤل لدألى إالجامعة، وكذلك التعرف  ةطلب

 المشترك على الهناء الذاتي تأثيرهمانثى( في أ)ذكر، جنس وال ،دبي(أ)علمي،  عاملي التخصص

اؤل لدى المشترك على التف تأثيرهماوالنوع في  التخصصعاملي  تأثيرالجامعة، ومعرفة  ةلدى طلب

( طالب وطالبة، بطريقة عشوائية، 711الجامعة، حيث طبق الباحثين الدراسة على عينة من ) ةطلب

)استمارة البيانات العامة، مقياس الهناء الذاتي، مقياس  تواستخدم( طالبة، 818و) ( طالبا  97بواقع )

 ن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين الهناء الذاتي لدىإلى أشارت النتائج أو لجمع البيانات، التفاؤل( 

لدى  المشترك على التفاؤل تأثيرهمافي  جنسعدم وجود تفاعل بين التخصص والو الجامعة،  ةطلب

  الجامعة. ةطلب

وعالقتها  (الجمود الفكري ) الكشف عن عالقة الدوجماتية إلى (0239بن حميد )دراسة  سعتو 

بالتفاؤل والتشاؤم والرضا عن الحياة وتقدير الذات لدى طلبة الجامعة، ويتكون مجتمع الدراسة من 

 (857)( طالب وطالبة، بواقع 099) طلبة جامعة الملك سعود في الرياض، وتكونت عينة الدراسة من

ة، مقياس الدوجماتيالمنهج الوصفي االرتباطي، واستخدمت  الدراسة( طالبة، واتبعت 802طالبا و)

وجود  ائجالنت أظهرتومقياس الرضا عن الحياة، ومقياس تقدير الذات، ومقياس التفاؤل والتشاؤم، و 

جود و عالقة ارتباطية عكسية بين الدوجماتية وبين الرضا عن الحياة والتفاؤل لدى طلبة الجامعة، و 
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جود فروق ذات و لدى طلبة الجامعة، و وتقدير الذات والتشاؤم  عالقة ارتباطية طردية بين الدوجماتية

 :وجماتية والرضا عن الحياة وتقدير الذات والتشاؤم والتفاؤل تعزى لمتغيراتددالة احصائية بين ال

  )الجنس، العمر، المستوى االقتصادي(.

التعرف إلى التفاؤل وعالقته بالصـــحة النفســــية لدى طلبة  (2018) حسةةةيندراسةةةة  هدفتبينما 

باألسلوب الطبقي العشوائي  ا( طالبا ، اختيرو 211كلية اآلداب جامعة القادسية، وقد بلغ عدد العينة )

ذو التوزيع المتســــــــــــــــاوي. ولغرض قيـــاس الهـــدف هـــذا الهــدف بنيــت أداة التفـــاؤل، والتي تكونــت في 

( فقرة، وبينت النتائج أن طلبة 22، وأداة الصــــــــــــحة النفســــــــــــية من )( فقرة27صــــــــــــورتها النهائية من )

الجامعة يتمتعون بالتفاؤل بدرجة عالية، باإلضـــــــافة إلى تمتع الطلبة بالصـــــــحة النفســـــــية، وأن هناك 

 عالقة ارتباطية طردية بين التفاؤل والصحة النفسية.

والتشاؤم لدى عينة من طلبة فهدفت التعرف إلى التفاؤل (، 0238) وكاملدراسة النصراوي أما 

جــامعــة بغــداد للمرحلتين األولى والرابعــة، والتعرف إلى الفروق في التفــاؤل والتشـــــــــــــــاؤم تبعــا  لمتغير 

( إنــاث. اعتمــد 001( ذكور و)000( طــالبــا ، )820المرحلــة الــدراســــــــــــــيــة، والجنس، وبلغ عــدد العينــة )

، لقياس التفاؤل (.Dember et alؤه )الباحث في هذه الدراســـــــــــة على المقياس الذي أعده دمبر وزمال

ن أ والتشــاؤم؛ إذ تم ترجمته وتقنين المقياس على البيئة العربية من قبل )الدســوقي(، وأظهرت النتائج

وبينت النتائج عدم وجود فروق في التفاؤل تبعا  مســــــــتوى التفاؤل كان أعلى من مســــــــتوى التشــــــــاؤم، 

 لمتغير المرحلة والنوع.

الكشف عن مستوى التفاؤل والتشاؤم الكلي  إلى (0238النواصرة والحوراني )دراسة هدفت و 

ببعض  األردن وعالقته ،وأبعاده لدى عينة من الطلبة الموهوبين والعاديين في مدراس محافظة عجلون 

، وتكونت ديمياألكاوالتحصيل  ،المستوى االقتصادي لألسرة ،الجنس، الصف :المتغيرات الديموغرافية

بطريقة  وااختير  ،من الطلبة العاديين( 088من الطلبة الموهوبين( و) 92وطالبة ) ا  ب( طال281العينة )
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فاؤل نتائج الدراسة أن مستوى الت أظهرت. عشوائية طبقية من الصفوف األساسية العليا والثانوية

ة في كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ،والتشاؤم الكلي بين الطلبة العاديين والموهوبين مرتفعا  

نس؛ بينما لمتغير الصف والج درجات التفاؤل والتشاؤم الكلي وأبعاده بين الطلبة )الموهوبين( تبعا  

توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات التفاؤل والتشاؤم الكلي وأبعاده بين الطلبة )العاديين(، 

ئية في درجات التفاؤل والتشاؤم الكلي وأبعاده بين الطلبة تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصاو 

لمتغير المستوى االقتصادي لألسرة، كما تبين وجود عالقة ارتباطية  )الموهوبين والعاديين( تبعا  

، بينما لم يتبين مياألكاديإيجابية في مستوى التفاؤل والتشاؤم الكلي بين الطلبة الموهوبين والتحصيل 

يل بين التفاؤل والتشاؤم الكلي وأبعاده بين الطلبة العاديين والتحص اطية دالة إحصائيا  وجود عالقة ارتب

  .األكاديمي

إلى تقصي واقع التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة جامعة القدس  (0235) شاهينة دراس هدفتو 

ي فالمفتوحة في فلسطين، إذ جمعت البيانات باستخدام مقياس التفاؤل والتشاؤم، واستخدم المنهج الوص

وطالبة  ( طالبا  8870) جريت الدراسة على عينة قوامهاأاالرتباطي، واختيرت عينة طبقية عشوائية، و 

سط طلبة كانت فوق المتو الأظهرت النتائج أن درجة التفاؤل لدى  .المفتوحةمن طلبة جامعة القدس 

أما التشاؤم فكانت درجته أدنى من المتوسط  ،(%68.70(، وبنسبة شيوع بلغت )51.47بمتوسط قدره )

توافق بين الذكور واإلناث في درجات كل من التفاؤل ووجود  ،(%49.56(، وبنسبة شيوع )37.12)

تكن الفروق دالة إحصائيا  بين الذكور واإلناث في متوسطات كل من التفاؤل والتشاؤم. والتشاؤم، فلم 

أما متوسطات التفاؤل فكانت تزداد كلما انخفض المستوى االقتصادي ألسرة الطالب، بعكس 

متوسطات التشاؤم التي نقصت مع انخفاض المستوى االقتصادي، وأن الفروق في متوسطات التفاؤل 

لطلبة مرتفعي درجة التدين، بينما كانت الفروق في متوسطات التشاؤم لصالح منخفضي كانت لصالح ا

 درجة التدين.
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إلى معرفة العالقة بين الرضا عن الحياة والتفاؤل  (0235) بو البصلأدراسة القيسي و  هدفتو 

 ،وطالبةطالب  (811ميرة رحمة في السلط. وتكونت عينة الدراسة من )كلية األ والتشاؤم لدى طلبة

بطريقة العينة القصدية، وقد أشارت نتائج الدراسة  اختيرواناث، من اإل (077و) الذكور من (058)

درجة متوسطة من الرضا عن الحياة والتفاؤل لدى الطلبة، بينما كانت درجة التشاؤم  إلى وجود

حصائية بين الرضا عن الحياة والتفاؤل والجنس لصالح إتبين وجود فروق ذات داللة كما  منخفضة،

 الذكور. 

 تشاؤموعالقته بالتفاؤل والاالبتكار االنفعالي  إلى للتعرف ( 0235) وناصر دراسة العادليوسعت 

معرفة الفروق في االبتكار االنفعالي لدى طلبة كلية التربية ، و لدى طلبة كلية التربية األساسية

ية التربية لدى طلبة كلهما الفروق فيو  والتشاؤم التفاؤلدرجة معرفة و  الجنس،األساسية وفق متغير 

ة معرفة العالقة بين االبتكار االنفعالي والتفاؤل والتشاؤم لدى طلبة كليو  ،الجنساألساسية وفق متغير 

 اي صورتهفومقياس التشاؤم  ،ومقياس التفاؤل ،مقياس االبتكار االنفعالي . ٌطورالتربية األساسية

 ظهرتأ .من أقسام كلية التربية األساسية وطالبة ( طالبا  821) ضمتعلى عينة  وطبقت ة،النهائي

اؤل بين الذكور هناك فروق دالة في التف، وأن طلبة كلية التربية األساسية يتمتعون بالتفاؤل أننتائج ال

ليس ، و اؤميشعرون بالتشن طلبة كلية التربية األساسية من المبتكرين ال ، وأاإلناثولصالح  اإلناثو 

يجابية دالة بين االبتكار االنف هناك عالقة، و اإلناثفروق دالة في التشاؤم بين الذكور و  هناك عالي وا 

  .سالبة وضعيفة بين االبتكار االنفعالي والتشاؤم وبين التفاؤل والتشاؤم ةن هناك عالقأوالتفاؤل، كما 

 والتكيف والتشاؤم التفاؤل بين القائمة العالقة عن كشفال (0235يفي وسويح )ضدراسة ت هدفو 

 عينةاالرتباطي، من خالل   الوصفي المنهجفي الجزائر، واعتمد على  الجامعة ةطلب لدى األكاديمي

 التفاؤل مقياس واستخدم، لفةالج بوالية عاشور زيان جامعة من وطالبة، طالبا  ) 001) من مكونة

 ،تشاؤملل واآلخر تفاؤللل أحدهما فرعيين، مقياسين من يتكون  والذي"، الخالق عبد ألحمد" والتشاؤم
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 األهداف نضج المنهاج، مع التكيف: أبعاد ةثالث ويضم"، بورو لهنري " األكاديمي التكيف ومقياس

. وقد أظهرت النتائج أن الطلبة لديهم )والطلبة األساتذة مع الشخصية العالقات الطموح، ومستوى 

نظرة تفاؤلية تجاه الحياة بمستوى متوسط، بينما كان مستوى التشاؤم منخفضا ، ومستوى متوسط من 

 ووجود، األكاديمي والتكيف التفاؤل بين عالقة وجود عدم التكيف األكاديمي، كما بينت النتائج 

 . كاديمياأل والتكيف التشاؤم بين عكسية ارتباطية عالقة

 ةلى دور األمل والتشجيع على الطلبإلتعرف ل ( ,0236Cankaya) كانكايا دراسة وسعت

تكونت و  واألداء األكاديمي والصحة البدنية والرفاهية، استخدم البحث الكمي غير التجريبي، الخريجين

من خالل إكمال استطالع عبر اإلنترنت.  طوعا   واشارك طالب دراسات عليا (858) عينة الدراسة من

 والتفاؤل يدعم األداء األكاديمي والصحي األفضل إلى حد ما مرتكز على األمل أنظهرت النتائج أو 

، مي للطالبفيما يتعلق باألداء األكادي من التفاؤل النتائج، األمل قد يكون متغير شخصية أكثر تكيفا  

القدرة الشخصية على إنجاز المهام و باإليمان العالي  درجة عالية من األمل ارتبطت وأن هناك

األكاديمية، والتي بدورها تنبأت بمعدل عام أعلى. كما ساهمت درجة عالية من األمل في تباين كبير 

ا  متغير  كون ييمكن أن التفاؤل  تبين أن. على النقيض من ذلك، لديهم منظور الذاتلتوقع الطالب  في

طالب ال فادأ، كما لصلة في التنبؤ بالصحة البدنية المدركة للذاتالفروق الفردية ذات ا ضمن

لرفاهية فيما يتعلق باأما  .الصحة الجسديةب فيما يتعلقعن مخاوف أقل بشكل ملحوظ  المتفائلون 

 أنهم راضون بنفس القدر عن حياتهم. واالطالب المتفائلون وجدفإن الذاتية، 

الكشف عن العالقة بين التفاؤل والتشاؤم وعالقتهما بالرضا عن ( 0237نهدي )وحاولت دراسة 

( طالبا  009، في جامعة قاصـــــدي مرباح بورقلة، وضـــــمت عينة الدراســـــة )الجامعةالحياة لدى طلبة 

وطالبة، واسـتخدمت الدراسـة المنهج الوصـفي، من خالل تطبيق مقياس التفاؤل والتشاؤم ألحمد عبد 

حياة، ومقياس تقدير الذات، فأظهرت النتائج وجود عالقة ذات دالة الخالق، ومقياس الرضــــــــــا عن ال
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إحصـائيا  بين التشاؤم والرضا عن الحياة لدى طلبة الجامعة، وأنه ال تختلف سمة التفاؤل لدى طلبة 

 الجامعة باختالف الجنس، وال تختلف سمة التشاؤم لدى الطلبة باختالف الجنس.

إلى الكشف عن (  ,0237Jean, Claudia, Claudia)، وكلوديا كلوديا ،دراسة جين وهدفت

العالقة االرتباطية بين الهناء الذاتي لدى اآلباء واألمهات والتفاؤل لدى األبناء من الجنسين، وطبق 

( 287( مراهقا  من طلبة الجامعة، و )891مقياس الهناء الذاتي ومقياس التفاؤل على عينة قوامها )

درجات تشاؤم أعلى من اإلناث، وسجلت األمهات شعور  الذكور سجلو ولي أمر، وكشفت النتائج أن ا

بالرضا عن الحياة والوجدان الموجب أعلى من اآلباء، كما بينت النتائج وجود ارتباط إيجابي بين 

تفاؤل األمهات وشعور أوالدهن بالرضا عن الحياة والهناء في المجال الدراسي، وأنه يمكن التنبؤ 

 خالل الهناء الذاتي لآلباء. بالتفاؤل لألبناء من

خالقي ومستوى معرفة مستوى الحكم األ إلىهدفت  ،(0234) مصطفى ومقالدةبني دراسة وفي 

وطالبة من طلبة جامعة  ( طالبا  722) وتكونت العينة من ،التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة جامعة اليرموك

ومقياس  ،(2110) قبل عبد الفتاحخالقي للراشدين المعد من اليرموك، واستخدم مقياس الحكم األ

ؤل لدى ن هناك مستوى مرتفع من التفاأالنتائج  أظهرتمن قبل الباحثين، و  طورالتفاؤل والتشاؤم الم

ي بين يجابإارتباط النتائج  أظهرتخالقي، كما طلبة جامعة اليرموك ومستوى متوسط من الحكم األ

 ،الجنسري: متغي إلىعدم وجود فروق في مستوى التفاؤل والتشاؤم تعزى و خالقي والتفاؤل، الحكم األ

 والتخصص.

الكشف عن  إلى(  ,0231Kimhi, Eshel, & Shahar)، إيشيل، وشاهار دراسة كيمهي وهدفت

الجامعة، واتبعت الدراسة المنهج التجريبي، وتكونت  ةمل لدى طلبتأثير التفاؤل على الخوف واأل

لمجموعة تجريبية وا ( طالبة، قسم77( طالب و)88)منهم ( طالب وطالبة، 017) عينة الدراسة من
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جود و  إلىمل، وتوصلت الدراسة وضابطة، واستخدم مقياس التفاؤل، ومقياس الخوف، ومقياس األ

 للتفاؤل على التخلص من الخوف والتعامل باألمل. حصائيا  إتأثير دال 

ة المقترحة كدراسات سابقة للدراسة، فإنه يمكن جنبيالدراسات العربية واألخالل استعراض من 

ديمي التكيف األكا إلىالتعرف  المرتبطة بالتكيف األكاديمي قد هدفت الدراسات معظم مالحظة أن

التكيف  فتبحث فيما الدراسة الحالية أوربطه بمتغيرات عديدة ليس من بينها التفاؤل والتشاؤم، 

 ليه أي من الدراسات السابقة.إوهذا ما لم تتطرق  ،األكاديمي وعالقته بالتفاؤل والتشاؤم

، يالحظ أن دراسة الدراسات السابقة المتعلقة بالتكيف األكاديميمن خالل كذلك فإنه 

(2109Gonta & Bulgac, )، المتعلقة بالتكامل ت يواجهون مشكال ةظهرت أن العديد من الطلبأ

مستوى كان و  فكر الكثير منهم في ترك الجامعة.نتيجة لذلك، ، و والتكيف مع السياق الجديد للحياة

، فودةأبو (، ودراسة )2109، المرابحةمتوسطة في دراسة )التكيف األكاديمي لدى الطلبة جاء بدرجة 

  (.2102 )ميرة،(، ومستوى جيد في دراسة 2100دراسة )إبراهيم وجالل، ، ولدى الطالبات في (2108

ن طلبة الجامعة لديهم انخفاض في مستوى التكيف أ( 2019، لمياءبينما أظهرت نتائج دراسة )

بينما كان مستوى التكيف األكاديمي . (2105، رشود)م، وكان المستوى مقبوال  في دراسة األكاديمي

)شعثان  ودراسة(، 2107)العمري، ودراسة  ،(2100، علي وعبد الرحمن)دراسة لدى الطلبة مرتفعا  في: 

(، 2105)حمادنة، ( لدى طلبة العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية، وفي دراسة 2105وبن كحل، 

 (.2102دراسة )النور، و 

علي )، ودراســـــــة ( ,2121Abood, Alharbi, Mhaidat, & Gazo) دراســـــــةفي نتائج وأظهرت ال

 اتفروق ذات داللة إحصــــــائية في متوســــــطوجود (، 2102، ودراســــــة )النور، (2100، وعبد الرحمن

دراســـــــــة ، و (2108، عبد الرحمن)دراســـــــــة بينت نتائج اإلناث، في حين  لصـــــــــالح التكيف األكاديمي

(، ودراســة 2109، المرابحةدراســة )بينما أشــارت ، رلصــالح الذكو  كانت (  أن الفروق 2105، رشــود)م
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(، 2105)حمادنة، (، ودراســـــــــة 2105)شـــــــــعثان وبن كحل، ودراســـــــــة  (،2100)إبراهيم وعبد الرحمن، 

(، إلى عدم وجود اختالف دال إحصـــــــائيا  بين Adhalambo, Odwar, & Mildred, 2011ودراســـــــة )

 متوسطات التكيف األكاديمي لدى الطلبة باختالف جنس الطالب. 

)النور، ، ودراسة ( ,2121Abood, Alharbi, Mhaidat, & Gazo) دراسةبينما أظهرت نتائج 

 حلصال التكيف األكاديمي لدى الطلبة اتمتوسط فروق ذات داللة إحصائية فيوجود  (، 2102

( لصالح 2100وعبد الرحمن،  عليفي حين كانت الفروق في دراسة )العلمية،  التخصصات

( عدم وجود فروق ذات 2105بينما بينت نتائج دراسة )شعثان وبن كحل،  التخصصات اإلنسانية،

 األكاديمي للطالب.داللة إحصائية في التكيف األكاديمي تعزى للتخصص 

، لمياء)أظهرت نتائج دراســـــة وقد ربطت الدراســـــات التكيف األكاديمي بالعديد من المتغيرات، ف

دراســـــــــــة  وبينت ن هناك عالقة ارتباطية دالة بين التكيف األكاديمي واالنفتاح على الخبرة.أ( 2019

 لكتروني علىالتعليم اإلثر ذي داللة احصـــــــــــائية للتدريس باســـــــــــتخدام أ( وجود 2108، عبد الرحمن)

حصائية إتحسين مستوى مهارات التعلم الذاتي لصالح المجموعة التجريبية، ووجود فروق ذات داللة 

ثر أود )الذكور(، ووج في تحســــين مهارات التعلم الذاتي تعزى لمتغير الجنس وذلك لصــــالح الطالب

ذاتي تحســــــــــــين مهارات التعلم اللكتروني في ذي داللة احصــــــــــــائية لتفاعل متغيري الجنس والتعلم اإل

أن هناك عالقة ارتباطية موجبة  (2108، فودة بوأ)دراسة وبينت وذلك لصالح المجموعة التجريبية. 

 .متوســـــــــطة ذات داللة إحصـــــــــائية بين مهارات الحياة بداللتها الكلية وأبعادها مع التكيف األكاديمي

( طالبا  وطالبة واجهوا صـــعوبة في 82( من )21( إلى أن ),McGhiek 2107وأشـــارت نتائج دراســـة )

( وجود عالقة 2107التغلـب على تحدياتهم االنتقالية والتكيف األكاديمي. وبينت دراســــــــــــــة )العمري، 

ارتباطية إيجابية ذات داللة احصـــــائية بين مســـــتوى التكيف األكاديمي ودافعية اإلنجاز لدى الطلبة. 

والتفاؤل يدعم األداء األكاديمي والصحي  األمل أنظهرت النتائج أ ( ,2100Cankaya) دراسةوبينت 
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( إلى وجود عالقة دالة احصـــائيا  موجبة 2105، رشــوددراســـة )موأشــارت نتائج األفضــل إلى حد ما. 

 ,2107Quan, Zhaenبينما أشارت نتائج دراسة )بين متغير الكفاءة االجتماعية والتكيف األكاديمي. 

& Benxian, ( ودراســـة ،)2107Sevinc & Gizir,  إلى وجود أثر ســـلبي ومباشـــر للشـــعور بالوحدة ،)

( وجود عالقة 2102 على التوافق األكـاديمي وتـأقلم الطلبـة في الكليـة. وبينت نتائج دراســــــــــــــة )ميرة،

 ,Adhalamboارتباطية دالة إيجابية بين المناخ األســــــــــري والتكيف األكاديمي. وأشــــــــــارت دراســــــــــة )

Odwar, & Mildred, 2011) عالقة ارتباطية إيجابية بين مســـــــتوى التحصـــــــيل الدراســـــــي  إلى وجود

 والتكيف األكاديمي.

النواصرة )ة دراس، فيالحظ أن نتائج الدراسات السابقة المتعلقة بالتفاؤل والتشاؤمأما بخصوص 

، سينح، بينما كانت النتائج في دراسة )فراد العينة يميلون إلى التشاؤمأن أظهرت أ (2108، والحوراني

الطلبة  مستوى التفاؤل لدى( تشير إلى أن طلبة الجامعة يتمتعون بالتفاؤل بدرجة عالية، وكان 2018

 ،النواصرة والحوراني)دراسة (، وأشارت نتائج 2108أعلى من مستوى التشاؤم في دراسة )النصراوي، 

إلى وجود مستوى مرتفع من التفاؤل والتشاؤم لدى الطلبة، وكان هناك مستوى مرتفع من  (2108

ة دراس (، بينما بينت نتائج2107مصطفى ومقالدة، بني التفاؤل لدى طلبة جامعة اليرموك في دراسة )

وجود درجة متوسطة للتفاؤل بين طلبة الجامعة،  (،2107يفي وسويح، ض)، ودراسة (2107، شاهين)

طلبة كلية  ( أن2107، وناصر دراسة )العادليبينما كان مستوى التشاؤم متدنيا  لديهم، وبينت نتائج 

  .التربية األساسية يتمتعون بالتفاؤل

 اتأثيرهمالتخصص في الجنس و ( عدم وجود تفاعل بين 2109، خرون آبو زيد و )أدراسة  وبينت

النصراوي، )، وكذلك عدم وجود فروق بين الجنسين في دراسة الجامعة ةالمشترك على التفاؤل لدى طلب

(، 2105)نهدي،  ، ودراسة(2107، شاهين)ودراسة  ،(2108 ،النواصرة والحوراني)(، ودراسة 2108

( وجود فروق في التفاؤل والتشاؤم باختالف الجنس، 2109دراسة )بن حميد، بينما أظهرت نتائج 
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من  كثر تشاؤما  أالذكور ، بينما كان (2107، بو البصلأالقيسي و وكان الذكور أكثر تفاؤال  في دراسة )

وكانت (،  ,2105Jean, Claudia, Claudiaدراسة )، و (2108، نواصرة والحورانيال)دراسة في ناث اإل

 (.2107، وناصر دراسة )العادليالفروق في التفاؤل لصالح اإلناث في 

عدم وجود فروق دالة إحصائيا  في درجات  (2107مصطفى ومقالدة، بني ) دراسةوبينت نتائج 

 راسةدالتخصص، بينما أشارت نتائج التفاؤل والتشاؤم لدى أفراد عينة الدراسة تعزى الختالف 

عدم وجود فروق دالة إحصائيا  في درجات التفاؤل والتشاؤم لدى إلى  (2121)الكرديس والعمري، 

 .أفراد عينة الدراسة تعزى الختالف الحالة االجتماعية

بو زيد أ)أظهرت نتائج دراسة وقد ربطت الدراسات التفاؤل والتشاؤم بالعديد من المتغيرات، ف

عة، الجام ةالهناء الذاتي لدى طلبالتفاؤل و ن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين أ( 2109، خرون آو 

وجود عالقة )سالبة( دالة إحصائيا  بين درجات  (2121)الكرديس والعمري،  دراسةنتائج  وبينت

( 2109، وأشارت دراسة )شعاع بن حميد، الطالبات في مقياس التفاؤل ودرجاتهن في مقياس التشاؤم

 عة،الرضا عن الحياة والتفاؤل والتشاؤم لدى طلبة الجام إلى وجود عالقة ارتباطية بين الدوجماتية وبين

( أن هناك عالقة ارتباطية طردية بين التفاؤل والصحة النفسية. 2018، حسيندراسة )وبينت نتائج 

( وجود عالقة ارتباطية إيجابية في مستوى التفاؤل 2108 ،النواصرة والحوراني)دراسة وبينت نتائج 

باطية دالة ، بينما لم يتبين وجود عالقة ارتلدى الطلبة الموهوبين األكاديميوالتشاؤم الكلي والتحصيل 

الرضا عن الحياة  بين (2107، بو البصلأالقيسي و )دراسة وربطت  الطلبة العاديين. لدى إحصائيا  

 ،بين االبتكار االنفعالي والتفاؤل( 2107، وناصر دراسة )العادلي، بينما ربطت والتفاؤل لدى الطلبة

 ( بين التفاؤل وكل من الخوف واألمل. ,2108Kimhi, Eshel, & Shaharدراسة )وربطت 
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( الوحيدة التي ربطت بين متغيري الدراسة الحالية الرئيسين، 2107يفي وسويح، ضوكانت دراسة )

 عكسية إرتباطية عالقة ووجود، األكاديمي والتكيف التفاؤل بين عالقة وجود عدموأظهرت النتائج 

  .األكاديمي والتكيف التشاؤم بين

وتحديد  ،طار النظري للدراسة الحاليةبناء اإلمن الدراسات السابقة في  استفادت الباحثةوقد 

 ،من هناو  بما يتناسب مع التطور في الدراسات الالحقة.تها، هميأ و  هاصياغة المشكلة وتحديد أهداف

 الدراسة الحالية ال تتصل بموضوعها اتصاال  ن الدراسات التي لها عالقة بموضوع أ ترى الباحثة

ه التكيف األكاديمي وعالقت هدف التعرف إلىجراء هذه الدراسة بإضرورة  إلى، مما دفعها مباشرا  

بالتفاؤل والتشاؤم لدى طلبة الدراسات العليا في ضوء التحول نحو التعليم االلكتروني خالل جائحة 

تمتع سوف يوبذلك ، متغيرات الدراسة الحالية مجتمعةبين ذ لم تجمع الدراسات السابقة إ ؛كورونا

 لم تتم دراسته من قبل في المجتمع الفلسطيني. موضوع هذه الدراسة بالجدة واألصالة، حيث 
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 

يتناول هذا الفصل الطرق واإلجراءات التي اتبعت، والتي تضمنت تحديد منهجية الدراسة 

المتبعة، ومجتمع الدراسة والعينة، وعرض الخطوات واإلجراءات العملية التي اتبعت في بناء أدوات 

الدراسة وخصائصها، ثم شرح مخطط تصميم الدراسة ومتغيراتها، واإلشارة إلى أنواع االختبارات 

 إلحصائية المستخدمة في تحليل بيانات الدراسة. ا

 

 الدراسة يةمنهج 3.1

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي االرتباطي بأحد صوره للحصول على المعلومات 

منهج الحيث أن  الخاصة بموضوع الدراسة، وذلك ألنه أكثر المناهج مالئمة لطبيعة هذه الدراسة؛

لتحقيق أهداف هذه الدراسة، كونه المنهج الذي يقوم بدراسة وفهم  الوصفي االرتباطي هو األمثل

ن هذا المنهج ال يعتمد فقط  ووصف الظاهرة وصفا  دقيقا  من خالل المعلومات واألدبيات السابقة، وا 

على جمع المعلومات إنما يقوم بالربط وتحليل العالقة ما بين متغيرات الدراسة للوصول إلى 

 .(1992، لوصول إليها من خالل الدراسة )عوده وملكاوي االستنتاجات المرجو ا
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 مجتمع الدراسة وعينتها 0.1

 ملغ عدده، والباالمفتوحة القدس جامعة في العليا الدراسات طلبةتكون مجتمع الدراسة من جميع 

 .توحةالمف القدس جامعةفي  العليا والدراسات العلمي البحث عمادةإلحصائيات (، وذلك وفقا  709)

 أما عينة الدراسة، فقد اختيرت كاآلتي:

 في العليا الدراســـــــات طلبة( 81العينة االســــــتطالعية: اختيرت عينة اســـــــتطالعية مكونة من ) -أوال  

بغرض التأكد من صـــــــالحية أدوات الدراســـــــة واســـــــتخدامها لحســـــــاب  ، وذلكالمفتوحة القدس جامعة

 الصدق والثبات.

وبلغ  ،نسالعشوائية بحسب الج المعاينة بطريقةعينة الدراسة األصلية: اختيرت عينة الدراسة  -ثانيا  

آلية ب ، الملتحقين بمســـاقاتمن طلبة الدراســـات العليا في جامعة القدس المفتوحة( 201حجم العينة )

متغيراتها ( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب 0.8والجدول ) بسـبب جائحة كورونا، التعلم اإللكتروني

 المستقلة :

 (3.1الجدول )
 المستقلة الدراسة متغيرات حسبالدراسة  عينةتوزع 

 %النسبة  العدد  الفئات  المتغير 

 الجنس
 31.9 67 ذكر

 68.1 143 أنثى

 100.0 210 المجموع

 التخصص مجال

 52.4 110 التربوية التخصصات

 34.8 73 اإلدارية العلوم مجال في التخصصات

 12.9 27 التخصصات من ذلك غير

 100.0 210 المجموع

 االجتماعية الحالة

 34.8 73 أعزب

 55.7 117 متزوج 

 9.5 20 (أرمل/ مطلق) ذلك غير

 100.0 210 المجموع
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  الدراسة يأدات  1.1 

مقياس   ،األكاديمي التكيفمقياس  ما:ه، أداتينعلى  الدراسةلتحقيق أهداف الدراسة، اعتمدت 

 كما يلي: و التفاؤل والتشاؤم، 

 أواًل: مقياس التكيف األكاديمي  

سات دب التربوي والدراعلى األ االطالعوبعد تحقيق الغاية المرجوة من الدراسة الحالية، من أجل 

استند  ،اس التكيف األكاديمي المستخدمة في بعض الدراساتيمقالمختلفة ل الصور مراجعةو  ،السابقة

  وذلك لمالئمته ألهداف الدراسة. ،(2105)حمادنة، المقياس المطور من قبل بشكل رئيس إلى 

 

 التكيف األكاديمي  الخصائص السيكومترية لمقياس 1.3.3 

 صدق المقاييس:

 كما يلي: ،استخدم نوعان من الصدق، التكيف األكاديمي ساللتحقق من صدق مقي 

 (Face validity)أ( الصدق الظاهري 

للتحقق من الصدق الظاهري أو ما يعرف بصدق المحكمين لمقياس التكيف األكاديمي، عر ض 

، كما هو في مجال العلوم التربويةمن المتخصصين  ( محكمين01)المقياس بصورته األولية على 

إذ أعتمد معيار  ؛( فقرة88موضح في ملحق )ب(، وقد تشكل المقياس في صورته األولية من )

( كحد أدنى لقبول الفقرة. وبناء  على مالحظات وآراء المحكمين، أجريت التعديالت %81االتفاق )

 ،(89ياس )أصبح عدد فقرات المقف ،المقترحة، فقد ع دلت صياغة بعض الفقرات، وأضيفت فقرة واحدة

 كما هو مبين في الملحق )ت(.

 

 



  

62 

 (Construct Validity) ب( صدق البناء 

من أجل التحقق من الصدق للمقياس، استخدم صدق البناء على عينة استطالعية مكونة من 

( من طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة، ومن خارج عينة الدراسة المستهدفة، 81)

الستخراج قيم معامالت ارتباط الفقرات مع  (Pearson Correlation)واستّخدم معامل ارتباط بيرسون 

 (:2.8الدرجة الكلية لمقياس )التكيف األكاديمي(، كما هو مبين في الجدول )

 (2.8)جدول 
 (03)ن=قيم معامالت ارتباط فقرات مقياس التكيف األكاديمي مع الدرجة الكلية للمقياس 

 الدرجةاالرتباط مع  الفقرة
 الكلية

 الدرجةاالرتباط مع  الفقرة
 الكلية

 الدرجةاالرتباط مع  الفقرة
 الكلية

 األكاديمي التكيف مقياس
3 .05 07 .36* 27 .02 

0 .74** 05 .34* 28 .60** 

1 .73** 00 .06 29 .66** 

4 .56** 07 .61** 81 .40* 

7 .28 08 .40* 80 .48** 

6 .26 09 .71** 82 .67** 

5 .29 21 .66** 88 .66** 

8 .33* 20 .85** 87 .72** 

9 .59** 22 .52** 85 .56** 

32 .37* 28 .02 80 .82** 

33 .80** 27 .48** 87 .25 

30 .29 25 .66** 88 .62** 

31 .86** 20 .46** 89 .06 

 (p < .01 **عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً *  (p < .05 *عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً             
 

، 00، 02، 7، 0، 5، 0معامل ارتباط الفقرات )( أن 2.8يالحظ من البيانات الواردة في الجدول )

اقي بل، وتحتاج إلى حذف، أما ا  حصائيّ إِ  ة  دالّ غير و  مقبولةٍ غير  ةذات درج تكان(، 89، 87، 27، 28

كانت ذات درجات مقبولة ودالة ف(، .80 -.88)بين ما  رتباطاالمعامل قيم تراوحت الفقرات فقد 

( تعتبر .81أن قيمة معامل االرتباط التي تقل عن ) ((Garcia, 2011إذ ذكر جارسيا  ؛إحصائيا  

( تعتبر متوسطة، والقيمة التي تزيد .71أقل أو يساوي  -.81ضعيفة، والقيم التي تقع ضمن المدى )
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(، وأصبح عدد 89، 87، 27، 28، 00، 02، 7، 0، 5، 0( تعتبر قوية، لذلك حذفت الفقرات ).71عن )

 ( فقرة.29فقرات المقياس )

 بات مقياس التكيف األكاديمي: ث

( 81ن )م زع المقياس على عينة استطالعية مكونة، و  مقياس التكيف األكاديميللتأكد من ثبات 

بهدف و  .من طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة، ومن خارج عينة الدراسة المستهدفة

 (Cronbach's Alpha)التحقق من ثبات االتساق الداخلي للمقياس، استخدمت معادلة كرونباخ ألفا 

( .97ألفا ) ، وقد بلغ معامل كرونباخ( فقرة29على بيانات العينة االستطالعية بعد قياس الصدق )

  .األصلية العينة على للتطبيق قابلة األداة من وتجعل مرتفعة، القيمة هذه وتعد

 ثانيًا: مقياس التفاؤل والتشاؤم

سات دب التربوي والدراطالع على األاالوبعد تحقيق الغاية المرجوة من الدراسة الحالية، من أجل 

منها: و  ،المستخدمة في بعض الدراسات اس التفاؤل والتشاؤميمقالصور المتوافرة لوعلى  ،السابقة

رئيس بشكل  المقياس الحالياستند و  (، 1998)األنصاري، دراسةو (، 2107 ،سويحو  ضيفي)دراسة 

 .(، باعتباره طبق في البيئة الفلسطينية وقنن لها2107)شاهين،  مقياسلى إ

 

 الخصائص السيكومترية لمقياس التفاؤل والتشاؤم 0.1.1

 صدق المقياس:  

 استخدم نوعان من الصدق، وكما يلي:

 (Face validity)أ( الصدق الظاهري 

عر ض  ،التفاؤل والتشاؤمللتحقق من الصدق الظاهري أو ما يعرف بصدق المحكمين لمقياس 

، كما هو في مجال العلوم التربوية( محكمين من المتخصصين 01المقياس بصورته األولية على )
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( فقرة؛ إذ أعتمد معيار 81موضح في ملحق )ب(، وقد تشكل المقياس في صورته األولية من )

( كحد أدنى لقبول الفقرة، وبناء  على مالحظات وآراء المحكمين أجريت التعديالت %81االتفاق )

 (.تالمقترحة، فقد ع دلت صياغة بعض الفقرات، كما هو مبين في الملحق )

 Construct Validity) ب( صدق البناء )

من  مكونة استطالعية من أجل التحقق من الصدق للمقياس، استخدم صدق البناء على عينة

( من طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة، ومن خارج عينة الدراسة المستهدفة، 81)

الستخراج قيم معامالت ارتباط فقرات التفاؤل  (Pearson Correlation)واستّخدم معامل ارتباط بيرسون 

 (:8.8والتشاؤم مع الدرجة الكلية كال  على حدى، كما هو مبين في الجدول )

 (8.8)جدول 
 (03)ن=قيم معامالت ارتباط فقرات مقياس التفاؤل والتشاؤم مع درجة كًل منهما 

 التشاؤماالرتباط مع  الفقرة التفاؤلاالرتباط مع  الفقرة
 التشاؤم التفاؤل

0 .67** 00 .74** 

2 .89** 07 .76** 

8 .91** 08 .96** 

7 .76** 09 .97** 

5 .86** 21 .86** 

0 .69** 20 .92** 

7 .83** 22 .97** 

8 .71** 28 .96** 

9 .86** 27 .96** 

01 .81** 25 .93** 

00 .80** 20 .96** 

02 .87** 27 .96** 

08 .77** 28 .88** 

07 .83** 29 .92** 

05 .94** 81 .94** 

 (p < .01 **عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً *

-.07) بينما تراوحت الفقرات ( أن معامل ارتباط 8.8يالحظ من البيانات الواردة في الجدول )

      (، وكانت جميع معامالت االرتباط ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيا ، إذ ذكر جارسيا.97

Garcia, 2011)) ( تعتبر ضعيفة، والقيم التي تقع ضمن .81أن قيمة معامل االرتباط التي تقل عن )
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( تعتبر قوية، لذلك لم .71متوسطة، والقيمة التي تزيد عن )( تعتبر .71أقل أو يساوي  -.81المدى )

 تحذف أي فقرة من الفقرات.

 التفاؤل والتشاؤم:  ثبات مقياس 

( 81ن )م التفاؤل والتشاؤم، وزع المقياس على عينة استطالعية مكونةمقياس للتأكد من ثبات 

بهدف و  .عينة الدراسة المستهدفةمن طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة، ومن خارج 

 (Cronbach's Alpha)التحقق من ثبات االتساق الداخلي للمقياس، استخدمت معادلة كرونباخ ألفا 

 :يوضح ذلك (7.8)والجدول ( فقرة، 81على بيانات العينة االستطالعية بعد قياس الصدق )

 (4.1) جدول
  ألفا كرونباخ والتشاؤم بطريقة التفاؤل مقياس ثبات معامالت

 كرونباخ ألفا عدد الفقرات البعد
 .90 05  التفاؤل

 .98 05 التشاؤم

 

 اؤموالتش التفاؤللمقياس  ألفا كرونباخ ثبات معامل( أن قيم معامالت 7.8يتضح من الجدول )

وتعتبر هذه القيم مرتفعة وتجعل من األداة قابلة  ،(.98( و ).90كال  على حدى بلغت على التوالي: )

 .للتطبيق على العينة األصلية

 

 اييس الدراسة:مق تصحيح

(، 29تكون مقياس التكيف األكاديمي في صورته النهائية من ) مقياس التكيف األكاديمي: -أوالً 

، 05، 07، 08، 00، 8، 7، 0، 5، 7، 8، 2، 0(، وقد مثلت الفقرات: )ثكما هو موضح في ملحق ) ،فقرة

 إذ عكست ؛األكاديمي لتكيف( االتجاه السلبي ل29 ،28، 27، 20، 25، 27، 28، 22، 20، 21، 08، 00
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 للتكيف(، االتجاه اإليجابي 09، 07، 02، 01، 9تصحيحها، بينما مثلت الفقرات: ) عند األوزان

 .األكاديمي

(، فقرة، 81في صورته النهائية من ) التفاؤل والتشاؤم: تكون مقياس التفاؤل والتشاؤممقياس  -ثانياً 

كال  على  موالتشاؤ  لتفاؤل(، وقد مثلت جميع الفقرات االتجاه اإليجابي لثهو موضح في ملحق )كما 

 .ةحد

وأعطيت ( خماسي، Likertوقد طلب من المستجيب تقدير إجاباته عن طريق تدرج ليكرت )

، درجتان (2) نادرا  ( درجات، 8) أحيانا  ( درجات، 7) غالبا  ( درجات، 5) دائما   :األوزان للفقرات كما يلي

 (، درجة واحدة. 0) أبدا  

التفاؤل و  ،ميالتكيف األكاديكل من  شيوعولغايات تفسير المتوسطات الحسابية، ولتحديد مستوى 

 تنفوص   ،( درجات5-0) ما بينولت العالمة وفق المستوى الذي يتراوح لدى عينة الدراسة، ح   والتشاؤم

 منخفض، وذلك وفقا  للمعادلة اآلتية: ،إلى ثالثة مستويات: مرتفع، متوسط

 =  طول الفئة        
 الحد األعلى _ الحد األدنى )لتدرج(       

   
 عدد المستويات المفترضة              

 وبناء  على ذلك، فإّن مستويات اإلجابة على المقياس تكون على النحو اآلتي: 

 (7.1جدول )
 التفاؤل والتشاؤمو  التكيف األكاديمي سمات شيوعدرجات احتساب مستوى 

 فأقل 0.11 مستوى منخفض 
 3..0 - 0.14 مستوى متوسط 

 5 -1.68 مستوى مرتفع 
 

 

 

3

51
33.1
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 الدراسة   متغيرات 4.1

 اشتملت الدراسة على المتغيرات المستقلة والتابعة اآلتية:      

 المستقلة:المتغيرات  -أ

 أنثى(.، ذكر: )ماه ،: وله مستويانالجنس .0

 مجال في التخصصات، التربوية التخصصات: )هي ،مستويات ثالثة وله :التخصص مجال .2

 (.التخصصات من ذلك غير، اإلدارية العلوم

 (.(أرمل/ مطلق) ذلك غير،  متزوج،  أعزب) :هي ،مستويات ثالثة وله ،االجتماعية الحالة .8

 :ةالتابع اتالمتغير  -ب

 .الدراسة عينة لدى التكيف األكاديمييقيس  المتوسط الكلي الذي (أ

 .الدراسة عينة لدى حدى علىكال   يقيس التفاؤل والتشاؤمالذي  الكلي المتوسط (ب

 

 إجراءات تنفيذ الدراسة   7.1

 الدراسة: إجراءات في تنفيذ  اآلتية لخطواتاأتبعت 

البيانات الثانوية من العديد من المصادر الثانوية كالكتب، المقاالت، التقارير، الرسائل  جمع .0

 اتهاو الجامعية، وغيرها، وذلك من أجل وضع اإلطار النظري للدراسة، واالستعانة بها في بناء أد

 وتوظيفها في الوصول إلى نتائج الدراسة الحقا .

 تحديد مجتمع الدراسة. .2

 الدراسة.تحديد عينة  .8

 .الدراسة إلجراء المعنية الجهاتالحصول على موافقة  .7
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 .الدراسة من خالل مراجعة األدب التربوي في هذا المجال واتتطوير أد .5

 على عينة الدراسة. المراد تطبيقها  الدراسة أدواتتحكيم  .0

( 81إذ شملت ) ؛الدراسة على عينة استطالعية ومن خارج عينة الدراسة األساسية أدواتتطبيق  .7

، وذلك بهدف التأكد من دالالت صدق وثبات من طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة

 الدراسة. أدوات

دق بكل ص هاالدراسة على العينة األصلية، والطلب منهم اإلجابة على فقرات أدواتتطبيق  .8

 ي.وموضوعية، وذلك بعد إعالمهم بأن إجابتهم لن تستخدم إال ألغراض البحث العلم

( لتحليل SPSS, 26إدخال البيانات إلى ذاكرة الحاسوب، حيث استخدم برامج الرزمة اإلحصائي ) .9

جراء التحليل اإلحصائي المناسب .  البيانات، وا 

الخروج و  ،مناقشة النتائج التي أسفر عنها التحليل في ضوء األدب النظري والدراسات السابقة .01

 .التوصيات والمقترحات البحثية من مجموعةب

 

 اإلحصائية المعالجات  16.

برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية استخدم ، وبعد جمعهامن أجل معالجة البيانات 

(SPSS, 26)،  اآلتية: وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية.  .0

 لفحص الثبات. ( AlphaCronbach's)معامل كرونباخ ألفا  .2
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 لفحص الفرضيات (،test-Independent Samples t) مستقلتين)ت( لمجموعتين  اختبار .8

 المتعلقة بالجنس.

بمجال  لفحص الفرضيات المتعلقة ،(Way ANOVA-Oneالتباين األحادي ) تحليل اختبار .7

 التخصص، الحالة االجتماعية.

وكل من  التكيف األكاديميلمعرفة العالقة بين  (Pearson Correlationاختبار بيرسون ) .5

 التفاؤل والتشاؤم، كذلك لفحص صدق أداتي الدارسة.

 (Fisher Z-Transformation)استخدمت معادلة الفرق بين معاملي ارتباط لعينتين مستقلتين  .0

 وفقا  لمتغير الجنس. ،والتشاؤم التفاؤلوعالقته بالتكيف األكاديمي للفروق في 

باستخدام أسلوب  ،(Simple Linear Regressions)استخدم معامل االنحدار الخطي البسيط  .7

  .من أجل قياس تأثير )التكيف األكاديمي( في مستوى )التفاؤل والتشاؤم( ،(Enterاإلدخال )
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 الفصل الرابع

  عرض نتائج الدراسة

 

ها وفرضياتها أسئلتيتناول هذا الفصل عرضا  للنتائج التي توصلت إليها الدراسة في ضوء 

أسئلتها حيث عرضت في ضوء  ؛، وقد نظمت وفقا  لمنهجية محددة في العرضتالتي طرح

، ويتمثل ذلك في عرض نص السؤال أو الفرضية، يلي ذلك مباشرة اإلشارة إلى نوع وفرضياتها

المستخدمة، ثم جدولة البيانات، ووضعها تحت عناوين مناسبة، يلي ذلك  المعالجات اإلحصائية

تعليقات على أبرز النتائج المستخلصة، وهكذا تعرض النتائج المرتبطة بكل سؤال وفرضية على 

 حدة.

 

 النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة 3.4

التكيف األكاديمي لدى طلبة الدراسات العليا  مستوى  ماالنتائج المتعلقة بالسؤال األول:  ..1.1

  ؟في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني بسبب جائحة كورونا

ب المئوية والنس ،واالنحرافات المعيارية، ح سبت المتوسطات الحسابية ،لإلجابة عن السؤال األول

عليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول التكيف األكاديمي لدى طلبة الدراسات اللمقياس 

 ( يوضح ذلك: 0.7، والجدول )نحو التعليم اإللكتروني بسبب جائحة كورونا
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 (3.4جدول )
على ي التكيف األكاديمالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لكل فقرة من فقرات مقياس 

 المقياس ككل مرتبة تنازلياً 
رقم  الرتبة

 الفقرة
المتوسط  الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 )%( المئوية

 المستوى 

قمت بالتخطيط الدقيق لتحديد أهداف معينة لنفسي بحيث أسعى إلى  10 3
 تحقيقها من خالل دراستي في البرنامج

 مرتفع 77.0 1.055 3.85

 مرتفع 77.0 1.113 3.85 ليمةهي دوافع مقنعة وس أشعر بأن دوافعي للبقاء في برنامج الماجستير 09 0

 مرتفع 75.6 1.004 3.78 أشعر بأنني أعرف مكاني وقدرتي في هذا البرنامج الدراسي 17 1

 مرتفع 73.6 1.007 3.68 أعتبر نفسي شخصا  متكيفا  تماما  مع حياتي الدراسية 19 4

اسة في بسبب التحاقي بالدر أشعر بأن ممارسة حياتي العملية تأثرت إيجابا   12 7
 برنامج الماجستير

 متوسط 71.8 1.078 3.59

 متوسط 66.0 1.316 3.30 أستمر في الماجستير بناء  على إلحاح من غيري بالدرجة األولى 15 6

أشعر بعدم الرضا المتثالي للتعليمات واألنظمة المتعلقة بالمحافظة على  29 5
 النظام في الكلية

 متوسط 65.4 1.185 3.27

أجد أن بعض األساتذة يتعمدون وضعي في مواقف أشعر فيها باالرتباك  24 8
 حتى يستمتعون بذلك

 متوسط 65.2 1.283 3.26

أشعر بأن أساتذتي يسخرون مني إذا أعطيت رأيا  يؤشر أنني غير متابعة  21 9
 للمحاضرة اإللكترونية

 متوسط 65.2 1.291 3.26

 متوسط 64.8 1.291 3.24 استمراري في الدراسة للماجستير مضيعة للوقتيراودني اعتقاد بأن  08 32

أشعر بعدم االرتياح من الطريقة التي يريد بها بعض األساتذة لفت انتباهي  25 33
 فيها في المحاضرة

 متوسط 64.6 1.224 3.23

أتضايق وأنزعج من كثرة النصائح واألوامر التي أتلقاها من األساتذة أو  28 30
 اآلخرين بشأن دراستي وعملي

 متوسط 63.6 1.207 3.18

 متوسط 63.2 1.249 3.16 فكرت عدة مرات في تغيير موضوع تخصصي الدراسي 02 31
 متوسط 62.8 1.267 3.14 أعتقد بأن المحاضرات التي آخذها غير مترابطة مع بعضها البعض 04 34

 متوسط 62.8 1.275 3.14 قيمة علمية بالنسبة ليأعتقد بأن المحاضرات التي أخذتها ليست ذات  05 37

أجد أن تصرفات بعض األساتذة هي السبب في جعلي ال أ قبل على تعلم  26 36
 المساقات التي يدرسونها في الكلية

 متوسط 62.0 1.229 3.10

 متوسط 61.2 1.150 3.06 أشعر بأن أنظمة وتعليمات الجامعة صارمة وتقيد حريتي 07 35

 متوسط 60.2 1.098 3.01 تتغير اهتماماتي تجاه الدراسة بسرعة دون تخطيط 14 38

أفضل المشاركة في األنشطة الالمنهجية )الرياضية واالجتماعية( حتى لو  27 39
 كان ذلك على حساب دراستي

 متوسط 60.0 1.149 3.00

لمالية، االمشكالت التي تواجهني خارج إطار البرنامج الدراسي )المشكالت  16 02
أو العاطفية، أو الخالفات العائلية...الخ( هي السبب في إهمالي أحيانا  

 لواجباتي الدراسية

 متوسط 60.0 1.160 3.00

كان لدي ميل لعدد من التخصصات الدراسية المتنوعة بحيث لم أتمكن  01 03
 من التركيز على التخصص الدراسي الذي اخترته في الكلية

 متوسط 60.0 1.285 3.00

 متوسط 59.2 1.205 2.96 أشعر بأن بعض األساتذة متعالين في عالقاتهم مع الطلبة 23 00

أشعر بأنني ال أقوم بالتخطيط واالهتمام الكافي تجاه واجباتي ومسؤولياتي  11 01
 الدراسية

 متوسط 58.2 1.116 2.91
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 متوسط 58.0 1.128 2.90 أشعر بتأنيب الضمير لعدم أخذي األمور بالجدية الكافية 13 04

أشعر في بعض األحيان أنني ال أبدي االهتمام الالزم لبعض األمور التي  18 07
 لها أهمية خاصة في حياتي الدراسية

 متوسط 57.8 1.112 2.89

أعتقد أن الواجبات المطلوبة مني كثيرة ضمن المساقات التي أدرسها  06 06
 إلكترونيا  

 متوسط 57.4 1.136 2.87

 متوسط 57.4 1.221 2.87 وجدت االنتقال من المرحلة الجامعية إلى الدراسات العليا أمرا  صعبا  علي 03 05

أتتردد في أن أطلب أو أسأل أستاذي ليوضح لي بعض النقاط الغامضة  20 08
 في المحاضرة

 متوسط 56.4 1.099 2.82

عاملة تختلف عن مأشعر بأن بعض األساتذة يعاملون بعض الطلبة معاملة  22 09
 بقية الطلبة في المحاضرة

 متوسط 55.2 1.174 2.76

 متوسط 63.6 728. 3.18 التكيف األكاديمي الدرجة الكلية لمقياس
 

ف التكي ( أن المتوسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة على مقياس0.7يتضح من الجدول )

المفتوحة في ضوء التحول نحو التعليم األكاديمي لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس 

أما  .متوسط مستوى وب ،(%08.0وبنسبة مئوية ) ،(8.08ككل بلغ ) اإللكتروني بسبب جائحة كورونا

تراوحت ما ف ،التكيف األكاديميالمتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مقياس 

الدقيق لتحديد أهداف معينة لنفسي بحيث أسعى قمت بالتخطيط " :فقرةال(، وجاءت 3.85-2.76بين )

 ،(3.85بمتوسط حسابي قدره ) ،في المرتبة األولى ،"إلى تحقيقها من خالل دراستي في البرنامج

أشعر بأن بعض األساتذة يعاملون " :فقرةالمرتفع، بينما جاءت  مستوى وب ،(%77.0وبنسبة مئوية )

وسط في المرتبة األخيرة، بمت ،"الطلبة في المحاضرةبعض الطلبة معاملة تختلف عن معاملة بقية 

 متوسط. مستوى وب ،(%55.2وبنسبة مئوية ) ،(2.76حسابي بلغ )
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مستوى كل من التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة الدراسات  ما :الثاني السؤالالمتعلقة ب النتائج 0.3.4

 العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني بسبب جائحة كورونا؟

 نسب المئويةوال ،واالنحرافات المعيارية ،ح سبت المتوسطات الحسابية ،لإلجابة عن السؤال الثاني

الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو  التفاؤل والتشاؤم لدى طلبةلمقياس 

 ( يوضح ذلك:2.7والجدول ) التعليم اإللكتروني بسبب جائحة كورونا،

 (..4جدول )
دى طلبة ل ةحد على كالً التفاؤل والتشاؤم  لمقياس واالنحرافات المعيارية والنسب المئويةالمتوسطات الحسابية 

  الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني بسبب جائحة كورونا
االنحراف  المتوسط الحسابي المتغير الرتبة

 المعياري 
النسبة 

 )%( المئوية
 المستوى 

 مرتفع 78.2 0.748 3.91 التفاؤل 0
 متوسط 53.8 0.971 2.69 التشاؤم 2

 

بلغ  اؤلالتف ( أن المتوسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة على مقياس 2.7الجدول ) يتضح من

أما المتوسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة  .متوسط مستوى وب ،(%78.2وبنسبة مئوية ) ،(8.90)

 . متوسط مستوى وب ،(%53.8وبنسبة مئوية ) ،(2.69بلغ )ف ،التشاؤم على مقياس

أفراد عينة  لتقديراتوالنسب المئوية  ،واالنحرافات المعيارية ،الحسابيةوقد ح سبت المتوسطات 

 كال  على حدة، وعلى النحو اآلتي: والتشاؤم التفاؤلالدراسة على فقرات كل من 
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 التفاؤل  (3

 (1.4جدول )
توسطات الممرتبة تنازليًا حسب التفاؤل لفقرات والنسب المئوية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 الحسابية
رقم  الرتبة

 الفقرة
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 )%( المئوية

 المستوى 

 مرتفع 80.2 0.998 4.01 اليأس مع حياة وال الحياة مع يأس ال: بأن أؤمن 08 1

 مرتفع 80.0 0.928 4.00 اليوم من أفضل غدا   يكون  أن أتوقع 15 2

 مرتفع 80.0 0.976 4.00 المستقبل في األمور تتحسن أن أتوقع 03 3

 مرتفع 79.6 0.943 3.98 والتفاؤل باألمل مفعما   الحياة نحو أتوجه 05 4

 مرتفع 79.4 0.950 3.97 سعيد أنه على المستقبل إلى أنظر أنا 04 6

 مرتفع 78.4 0.935 3.92 الصعب الظرف هذا في حتى ومبهجة سارة بأشياء أفكر 13 5

 مرتفع 78.4 0.960 3.92 قريبا   إلي ستأتي الجيدة األمور أن أرى  09 7

 مرتفع 78.2 0.942 3.91 الصعب الظرف هذا في حتى ومبهجة سارة بأشياء أفكر 12 0

 مرتفع 78.0 0.907 3.90 المستقبل بشأن كبير بتفاؤل أنظر 14 9

 مرتفع 77.8 0.916 3.89 الجائحة هذه انتهاء بعد الحياة من األفضل أتوقع 10 18

 مرتفع 77.6 0.940 3.88 األشياء من المشرق  الجانب أرى  11 11

 مرتفع 77.2 0.956 3.86 متزايد نحو على سعيدة حياتي ستصبح 07 12

 مرتفع 77.2 0.978 3.86 السارة المفاجآت لي يخبئ الزمن 06 13

 مرتفع 77.0 0.996 3.85 مشرقا   يوما   سيكون  غدا   أن أشعر 02 14

 مرتفع 74.0 1.030 3.70 اكورون جائحة وجود رغم لي بالنسبة جميلة الحياة تبدو 01 16

 مرتفع 78.2 0.748 3.91 التفاؤل 

 

 

فقرات ( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن 8.7يتضح من الجدول )

 مع حياة وال الحياة مع يأس ال: بأن أؤمن" :فقرةال(، وجاءت 4.01 -3.70تراوحت ما بين ) التفاؤل

مرتفع،  مستوى وب ،(%80.2وبنسبة مئوية ) ،(4.01بمتوسط حسابي قدره ) ،" في المرتبة األولىاليأس

خيرة، " في المرتبة األكورونا جائحة وجود رغم لي بالنسبة جميلة الحياة تبدو" :فقرةالبينما جاءت 
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مرتفع. وقد بلغ المتوسط الحسابي  مستوى وب ،(%74.0وبنسبة مئوية ) ،(3.70بمتوسط حسابي بلغ )

 مرتفع. مستوى وب ،(%78.2وبنسبة مئوية ) ،(3.91)لتفاؤل ل

 التشاؤم  (0

 (4.4جدول )
ت مرتبة تنازليًا حسب المتوسطا التشاؤملفقرات  والنسب المئوية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 الحسابية
رقم  الرتبة

 الفقرة
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية
)%( 

 المستوى 

 متوسط 59.4 1.073 2.97 الكورونا قبل عليه كانت ما إلى تعود لن الحياة أن أعتقد 16 1

 متوسط 58.4 1.055 2.92 الحياة هذه في الحظ من القليل لدي 17 2

 متوسط 55.4 1.140 2.77 مؤلمة أحداثا   دوما   سيتبعها ألنه السارة األحداث تخيفني 28 3

 متوسط 54.6 1.109 2.73 بلالمستق في لي تحدث قد التي المؤسفة األشياء تخيفني 25 4

 متوسط 53.8 1.083 2.69 باستمرار لي تطرق  المصائب 20 6

 دوما   محظوظ غير سيبقى الحظ سيء الشخص أن لي يبدو 29 5
 فعل مهما

 متوسط 53.8 1.147 2.69

 متوسط 53.8 1.156 2.69 حبهمأ الذين الناس عن قريبا   سأنفصل بأنني غامر شعور لدي 27 7

 متوسط 53.0 1.182 2.65 حولي مكن بين بؤسا   األكثر المخلوق  أنني أشعر 18 0

 متوسط 53.0 1.275 2.65 األحداث أسوأ يحدث أن انتظر أنا 24 9

 متوسط 52.6 1.255 2.63 وتعيسا   بائسا   ألكون  أتجه أنا 21 18

 متوسط 52.4 1.228 2.62 يومال في مرة مئة أموت أنني أشعر تجعلني المخاوف من كثير 23 11

 متوسط 51.8 1.215 2.59 الحياة هذه من يائس أنا 22 12

 متوسط 51.8 1.281 2.59 المستقبل في بائسة حياة أعيش أن أتوقع 26 13

 متوسط 51.6 1.185 2.58 أجلي من وجدت قد الكوارث أن لو كما أشعر 30 14

 متوسط 50.6 1.166 2.53 ظلمة أكثر سيصبح مستقبلي 19 16

 متوسط 53.8 0.971 2.69 التشاؤم

 
 فقرات( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن 7.7يتضح من الجدول )

 عليه كانت ما إلى تعود لن الحياة أن أعتقد" :فقرةال(، وجاءت 2.97-2.53تراوحت ما بين ) التشاؤم

 مستوى وب ،(%59.4وبنسبة مئوية ) ،(2.97بمتوسط حسابي قدره ) ،" في المرتبة األولىالكورونا قبل
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ابي بلغ " في المرتبة األخيرة، بمتوسط حسظلمة أكثر سيصبح مستقبلي" :فقرةالمتوسط، بينما جاءت 

 ،(2.69) لتشاؤممتوسط. وقد بلغ المتوسط الحسابي ل مستوى وب ،(%50.6وبنسبة مئوية ) ،(2.53)

 .متوسط مستوى وب ،(%53.8وبنسبة مئوية )

 

 المتعلقة بفرضيات الدراسة النتائج ..4
 األولىالنتائج المتعلقة بالفرضية  3.0.4

التكيف األكاديمي  بين متوسطات( α>05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة ) 

طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني لدى 

 .الجنستعزى لمتغير  بسبب جائحة كورونا

ت( ) اســــــــتخدم اختبار الجنس، لمتغير تحديد الفروق تبعا  و  األولى الفرضــــــــية فحص من أجل

  ( تبين ذلك:5.7الجدول )ونتائج (، Independent Samples t-test) مستقلتينلمجموعتين 

 (7.4)الجدول 
التكيف األكاديمي لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس متوسطات  بيننتائج اختبار )ت( لداللة الفروق 

 الجنس لمتغير تعزى  المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني بسبب جائحة كورونا
 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المتوسط العدد جنسال المتغير

 األكاديمي التكيف
 347. 0.943 0.677 3.24 67 ذكر

   0.751 3.14 143 أنثى

 

انت كالتكيف األكاديمي مقياس أن قيمة مستوى الداللة المحسوب على  (5.7)يتبين من الجدول 

التكيف في وجود فروق عدم ، وبالتالي (α>05.)من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة  كبرأ

األكاديمي لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم 

  .الجنس لمتغير تعزى  اإللكتروني بسبب جائحة كورونا
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 الثانيةالنتائج المتعلقة بالفرضية  0.0.4

التكيف األكاديمي  بين متوسطات( α>05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة ) 

لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني 

 .مجال التخصصتعزى لمتغير  بسبب جائحة كورونا

ومن أجل فحص الفرضـية الثانية، استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعا  

للتعرف  (One-Way ANOVA) اســـتخدم تحليل التباين األحادي، ومن ثم التخصـــص مجاللمتغير 

 يبينان ذلك: (7.7)و (0.7)والجدوالن  ،التخصص مجال لى داللة الفروق تبعا  لمتغيرإ

 (0.7)جدول 
التكيف األكاديمي لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس 

 صصالتخ لمتغير مجال تعزى  في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني بسبب جائحة كوروناالقدس المفتوحة 
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المستوى  المتغير

 األكاديمي التكيف
 0.731 3.14 110 التربوية التخصصات

 0.742 3.24 73 اإلدارية العلوم مجال في التخصصات

 0.694 3.15 27 التخصصات من ذلك غير

 

بين المتوســــــــطات الحســــــــابية، ومن أجل ظاهرة وجود فروق  (0.7)يتضــــــــح من خالل الجدول 

معرفة إن كانت هذه الفروق قد وصــــلت لمســــتوى الداللة اإلحصــــائية اســــتخدام اختبار تحليل التباين 

 يوضح ذلك: (7.7)والجدول  ،(One-Way ANOVA)األحادي 

 (5.4)جدول 
التكيف األكاديمي لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس  مقياس على األحادي التباين تحليل نتائج

 التخصص لمتغير مجال تعزى  المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني بسبب جائحة كورونا
 مصدر التباين المتغير

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 "ف" المربعات متوسط
 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة 

 األكاديمي التكيف
 658. 0.420 0.224 2 0.448 بين المجموعات

   0.533 207 110.410 داخل المجموعات

    209 110.858 المجموع
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انت كمقياس التكيف األكاديمي  أن قيمة مستوى الداللة المحسوب على (7.7)يتبين من الجدول 

التكيف في وجود فروق عدم  ، وبالتالي(α>05.)من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة  كبرأ

األكاديمي لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم 

 .التخصص مجال لمتغير تعزى  اإللكتروني بسبب جائحة كورونا

 

  الثالثة النتائج المتعلقة بالفرضية  1.0.4

التكيف األكاديمي بين متوسطات ( α>05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة )

لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني 

 .االجتماعية الحالةتعزى لمتغير  بسبب جائحة كورونا

، اسـتخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعا  الثالثةومن أجل فحص الفرضـية 

للتعرف  (One-Way ANOVA)، ومن ثم اســتخدم تحليل التباين األحادي االجتماعية الحالةلمتغير 

 يبينان ذلك: (9.7)و (8.7)والجدوالن  ،االجتماعية الحالة لى داللة الفروق تبعا  لمتغيرإ

 (8.7)جدول 
التكيف األكاديمي لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس ا

 جتماعيةاال الحالة لمتغير تعزى  القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني بسبب جائحة كورونا
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المستوى  المتغير

 األكاديمي التكيف
 0.726 3.13 73 أعزب

 0.732 3.22 117 متزوج 

 0.734 3.08 20 (.أرمل/ مطلق) ذلك غير

 

بين المتوســــــــطات الحســــــــابية، ومن أجل ظاهرة وجود فروق  (8.7)يتضــــــــح من خالل الجدول 

معرفة إن كانت هذه الفروق قد وصــــلت لمســــتوى الداللة اإلحصــــائية اســــتخدام اختبار تحليل التباين 

 يوضح ذلك: (9.7)والجدول  ،(One-Way ANOVA)األحادي 
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 (9.4)جدول 
العليا في جامعة القدس التكيف األكاديمي لدى طلبة الدراسات  مقياس على األحادي التباين تحليل نتائج

 االجتماعية الحالة لمتغير تعزى  المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني بسبب جائحة كورونا

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

 "ف" المربعات متوسط
 المحسوبة 

 مستوى الداللة 

 األكاديمي التكيف
 621. 0.478 0.255 2 0.510 بين المجموعات

   0.533 207 110.348 داخل المجموعات

    209 110.858 المجموع

 

، األكاديمي التكيفأن قيمة مستوى الداللة المحسوب على مقياس  (9.7)يتبين من الجدول 

التكيف في وجود فروق عدم  ، وبالتالي(α>05.)من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة  كبرأكانت 

لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم األكاديمي 

 .االجتماعية الحالةتعزى لمتغير  اإللكتروني بسبب جائحة كورونا

 

 الرابعةالنتائج المتعلقة بالفرضية  4.0.4

والتشاؤم التفاؤل  بين متوسطات( α>05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة )

لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني 

 .الجنستعزى لمتغير  بسبب جائحة كورونا

)ت(  راســـــــتخدم اختبا الجنس، لمتغير تحديد الفروق تبعا  و  الرابعة الفرضـــــــية فحص ومن أجل

  ( تبين ذلك:01.7ونتائج الجدول )(، Independent Samples t-test)  مستقلتينلمجموعتين 

 (32.4)الجدول 
التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس  متوسطات بيننتائج اختبار )ت( لداللة الفروق 

 الجنس لمتغير تعزى  المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني بسبب جائحة كورونا
 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المتوسط العدد جنسال المتغيرات

 651. 0.453- 0.764 3.88 67 ذكر التفاؤل 

   0.743 3.93 143 أنثى

 التشاؤم 
 396. 0.851- 0.902 2.60 67 ذكر

   1.002 2.73 143 أنثى
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انت كوالتشاؤم  التفاؤلمقياس أن قيمة مستوى الداللة المحسوب على  (01.7)يتبين من الجدول 

التفاؤل والتشاؤم  فيوجود فروق عدم ، وبالتالي (α>05.)من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة  كبرأ

لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني بسبب 

 .الجنس لمتغير تعزى  جائحة كورونا

 
 الخامسةالنتائج المتعلقة بالفرضية  7.0.4

التفاؤل والتشاؤم  بين متوسطات( α>05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة )

لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني 

 .التخصص مجالتعزى لمتغير  بسبب جائحة كورونا

، اســـتخرجت المتوســـطات الحســـابية واالنحرافات المعيارية الخامســـةومن أجل فحص الفرضـــية 

 (One-Way ANOVA)، ومن ثم اســــــــــتخدم تحليل التباين األحادي التخصــــــــــص مجالتبعا  لمتغير 

 يبينان ذلك: (02.7)و (00.7)والجدوالن  ،التخصص مجال لى داللة الفروق تبعا  لمتغيرإللتعرف 

 (00.7)جدول 
التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة  واالنحرافات المعيارية لمقياسالمتوسطات الحسابية 

 صصالتخ مجال لمتغير تعزى  القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني بسبب جائحة كورونا
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المستوى  المتغيرات

 التفاؤل 
 0.723 3.93 110 التربوية التخصصات

 0.829 3.87 73 اإلدارية العلوم مجال في التخصصات

 0.633 3.94 27 التخصصات من ذلك غير

 التشاؤم 
 0.989 2.68 110 التربوية التخصصات

 0.939 2.67 73 اإلدارية العلوم مجال في التخصصات

 1.012 2.76 27 التخصصات من ذلك غير
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المتوســــــطات الحســــــابية، ومن أجل ظاهرة بين وجود فروق  (00.7)يتضــــــح من خالل الجدول 

معرفة إن كانت هذه الفروق قد وصــــلت لمســــتوى الداللة اإلحصــــائية اســــتخدام اختبار تحليل التباين 

 يوضح ذلك: (02.7)والجدول  ،(One-Way ANOVAاألحادي )

 (30.4)جدول 
مقياس التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس  على األحادي التباين تحليل نتائج

 التخصص لمتغير مجال تعزى  المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني بسبب جائحة كورونا
مجموع  مصدر التباين المتغيرات

 المربعات
درجات 
 الحرية

 "ف" المربعات متوسط
 المحسوبة 

 مستوى الداللة 

 التفاؤل 
 823. 0.194 0.110 2 0.219 بين المجموعات

   0.564 207 116.794 داخل المجموعات

    209 117.013 المجموع

 التشاؤم 
 917. 0.086 0.082 2 0.164 بين المجموعات

   0.950 207 196.715 داخل المجموعات

    209 196.879 المجموع

 

 ،والتشاؤم التفاؤل مقياسأن قيمة مستوى الداللة المحسوب على  (02.7)يتبين من الجدول 

التفاؤل في وجود فروق عدم  ، وبالتالي(α>05.)من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة  كبرأكانت 

والتشاؤم لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني 

 .التخصص مجالتعزى لمتغير  ونابسبب جائحة كور 
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 السادسةالنتائج المتعلقة بالفرضية  6.0.4

 والتشاؤم التفاؤل بين متوسطات( α>05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة )

 ونياإللكتر  التعلم نحو التحول ضوء في المفتوحة القدس جامعة في العليا الدراسات طلبة لدى

 .االجتماعية الحالة لمتغير تعزى  كورونا جائحة بسبب

، اســـتخرجت المتوســـطات الحســـابية واالنحرافات المعيارية الســـادســـةومن أجل فحص الفرضـــية 

للتعرف  (One-Way ANOVA)، ثم اســــتخدم تحليل التباين األحادي االجتماعية الحالةتبعا  لمتغير 

 يبينان ذلك: (07.7)و (08.7)والجدوالن  ،االجتماعية الحالة لى داللة الفروق تبعا  لمتغيرإ

 (08.7)جدول 
التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس

 جتماعيةاال الحالة لمتغير تعزى  القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني بسبب جائحة كورونا
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المستوى  المتغيرات

 التفاؤل 
 0.789 3.95 73 أعزب

 0.748 3.89 117 متزوج 

 0.609 3.88 20 (.أرمل/ مطلق) ذلك غير

 التشاؤم 
 1.055 2.72 73 أعزب

 0.945 2.67 117 متزوج 

 0.828 2.67 20 (.أرمل/ مطلق) ذلك غير

 

بين المتوســــــطات الحســــــابية، ومن أجل ظاهرة وجود فروق  (08.7)يتضــــــح من خالل الجدول 

معرفة إن كانت هذه الفروق قد وصــــلت لمســــتوى الداللة اإلحصــــائية اســــتخدام اختبار تحليل التباين 

 يوضح ذلك: (07.7)والجدول  ،(One-Way ANOVAاألحادي )
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 (34.4)جدول 
مقياس التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس  على األحادي التباين تحليل نتائج

 االجتماعية الحالة لمتغير تعزى  المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني بسبب جائحة كورونا
مجموع  مصدر التباين المتغيرات

 المربعات
درجات 
 الحرية

 "ف" المربعات متوسط
 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة 

 التفاؤل 
 841. 0.173 0.098 2 0.196 بين المجموعات

   0.564 207 116.817 داخل المجموعات

    209 117.013 المجموع

 التشاؤم 
 953. 0.049 0.046 2 0.092 بين المجموعات

   0.951 207 196.786 داخل المجموعات

    209 196.879 المجموع

 
 ،والتشاؤم التفاؤل مقياسأن قيمة مستوى الداللة المحسوب على  (07.7)يتبين من الجدول 

التفاؤل في وجود فروق عدم  ، وبالتالي(α>05.)من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة  كبرأكانت 

والتشاؤم لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني 

 .االجتماعية الحالةتعزى لمتغير  ونابسبب جائحة كور 

 

 السابعة النتائج المتعلقة بالفرضية  5.0.4

وكل التكيف األكاديمي  بين (α>05.) الّداللة مستوى  عند إحصائّياً  دالة ارتباطية عالقة توجد ال

التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو  من

 .التعلم اإللكتروني بسبب جائحة كورونا

 بين (Person Correlation)بيرسون السابعة، استخرج معامل ارتباط  الفرضيةلإلجابة عن 

 لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس والتشاؤم التفاؤلوكل من التكيف األكاديمي مقياسين 

يوضح  (05.7)، والجدول جائحة كوروناالمفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني بسبب 

 بيرسون:معامل ارتباط نتائج اختبار 
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 (37.4)جدول 
 تفاؤلالوكل من التكيف األكاديمي قيمة معامل ارتباط بيرسون بين درجات أفراد عينة الدراسة على مقياسيين 

بب التعلم اإللكتروني بسلدى طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو  والتشاؤم
 (413)ن= جائحة كورونا

 التشاؤم  التفاؤل 
 بيرسون  ارتباط معامل

 -612.** 247.** األكاديمي التكيف

 (**  p> 01.عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً *            
 

   الداللةوجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى  (705.)يتضح من الجدول 

(.01≥α)  والتشاؤم لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة  التفاؤلوكل من  التكيف األكاديميبين

 قيمةن ، ويالحظ أالقدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني بسبب جائحة كورونا

طردية وجاءت العالقة  ،(247.بلغت ) التفاؤلو  األكاديمي التكيفللعالقة بين  بيرسون  ارتباط معامل

 باطارت معامل قيمة أما. التفاؤل ازداد مستوى التكيف األكاديمي موجبة؛ بمعنى كلما ازدادت درجة 

عكسية سالبة؛ وجاءت العالقة  ،(612.-) ، فقد بلغتالتشاؤمو  األكاديمي التكيفللعالقة بين  بيرسون 

 . التشاؤم انخفض مستوى التكيف األكاديمي بمعنى كلما ازدادت درجة 

 

  الثامنة النتائج المتعلقة بالفرضية  8.0.4

 (α>05.) الّداللة مستوى  عندالتفاؤل والتشاؤم  كل منو التكيف األكاديمي  بين عالقةال ختلفت ال

لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني 

 .باختالف الجنس بسبب جائحة كورونا

 بين (Person Correlation)بيرسون ، استخرج معامل ارتباط الثامنة الفرضيةلإلجابة عن 

ول ح  و عينة الدراسة وفقا  لمتغير الجنس، لدى  والتشاؤم التفاؤلوكل من التكيف األكاديمي مقياسي 
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 Fisher)استخدمت معادلة الفرق بين معاملي ارتباط لعينتين مستقلتين ثم ( المناظرة لها، Zإلى قيمة )

Z-Transformation) ذلكيوضح  (00.7)، والجدول وفقا  للجنس: 

 ( 36.4جدول )
للفرق بين معاملي ارتباط لعينتين مستقلتين  (Fisher Z-Transformation)نتائج اختبار معادلة 

 وفقًا للجنس

 ( Zقيمة ) معامل االرتباط العدد الجنس التفاؤل والتشاؤم التكيف األكاديمي
Z 

 المحسوبة
الداللة 

 اإلحصائية

 التكيف
 األكاديمي

 التفاؤل
 332. 316. 07 ذكر

070. 512. 
 224. 222. 078 أنثى

 التشاؤم
 .781 .279 678. 591.- 07 ذكر

   725. 618.- 078 أنثى

 3.96القيمة الحرجة 

في  ،(α>05.)( عدم وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة 700.يتضح من الجدول )

إذ س، عينة الدراسة وفقا  لمتغير الجنلدى  والتشاؤم التفاؤلوكل من التكيف األكاديمي العالقة بين 

لجنس على وفقا  لوكل من التفاؤل والتشاؤم التكيف األكاديمي المحسوبة للعالقة بين  (Zبلغت قيمة )

(، في حين بلغت قيمة مستوى 0.90وهذه القيم أقل من القيمة الحرجة ) ،(.279) ،(.070التوالي: )

وهذه القيم أكبر من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة (، .781(، ).512على التوالي: )الداللة 

(.05<α)،  لدى  التشاؤمو  التفاؤلوكل من التكيف األكاديمي وبالتالي عدم وجود فروق في العالقة بين

 .عينة الدراسة وفقا  لمتغير الجنس
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  التاسعة النتائج المتعلقة بالفرضية  9.0.4

لبة ط لدىفي مستوى كل من التفاؤل والتشاؤم من خالل أبعاد التكيف األكاديمي يمكن التنبؤ 

الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني بسبب جائحة 

 كورونا.

( في مستوى )التفاؤل والتشاؤم( لدى طلبة الدراسات من أجل قياس تأثير )التكيف األكاديمي

العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني بسبب جائحة كورونا، 

باستخدام أسلوب اإلدخال  ،(Simple Linear Regressions)استخدم معامل االنحدار الخطي البسيط 

(Enter)،  يوضحان ذلك: (08.7) (، و07.7)والجدوالن 

 (35.4جدول )
وء التحول في ضالتفاؤل سهام التكيف األكاديمي في التنبؤ بإنتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لمعرفة مدى 

 نحو التعلم اإللكتروني بسبب جائحة كورونا

 النموذج

 

المعامالت  المعامالت غير المعيارية
المعيارية 

 Betaبيتا 

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

(R) 

التباين 
 المفسر

0R 

معامل 
 االرتباط
 المعدل

معامل 
 االنحدار

الخطأ 
 المعياري 

    000. 13.800  225. 3.103 الثابت

247. 000. 3.683 247. 069. 254. التكيف األكاديمي
a 

.06

1 

.057 

  .*222 دالة عند مستوى داللة13.568 =  قيمة "ف" المحسوبة لتكيف األكاديمي 
 (  *  p> 05.*دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )                

لتكيف ل (α. ≤15)وجود أثر دال إحصائيا  عند مستوى الداللة  (17.4)يتضح من الجدول 

( من نسبة التباين في مستوى %6.1التكيف األكاديمي ) إذ وضح ؛التنبؤ بالتفاؤل األكاديمي في

متغيرات أخرى لم تدخل نموذج االنحدار، إلى تعزى ، ف(%98.9الباقية والبالغة )النسبة أما  .التفاؤل

 ،عليهو  وهذا يعني أن هناك متغيرات مستقلة أخرى قد تلعب دورا  أساسا  في تفسير مستوى التفاؤل.

درجة التكيف األكاديمي أي كلما تغير  ،(y= 3.103 + .254X) كاآلتي:يمكن كتابة معادلة االنحدار 

 (. (254.بمقدار  واحدة يحدث تغير طردي موجب في التفاؤل
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 (38.4جدول )
سهام التكيف األكاديمي في التنبؤ بالتشاؤم في ضوء التحول إنتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لمعرفة مدى 

 نحو التعلم اإللكتروني بسبب جائحة كورونا

 النموذج

 

المعامالت  المعامالت غير المعيارية
المعيارية 

 Betaبيتا 

مستوى  قيمة ت
 الداللة

معامل 
 االرتباط

(R) 

التباين 
 المفسر

0R 

معامل 
 االرتباط
 المعدل

معامل 
 االنحدار

الخطأ 
 المعياري 

    000. 22.178  238. 5.277 الثابت

- 000. 11.170- 612.- 073. 816.- التكيف األكاديمي

.612a 

-

.375 

-.372 

  .*222 دالة عند مستوى داللة124.771 =  قيمة "ف" المحسوبة لتكيف األكاديمي 
 (  *  p> 05.*دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )                

لتكيف  (α.≤15)وجود أثر دال إحصائيا  عند مستوى الداللة  (780.)يتضح من الجدول 

( من نسبة التباين في مستوى %37.5التكيف األكاديمي ) إذ وضح ؛التنبؤ بالتشاؤم األكاديمي في

( تعزى لمتغيرات أخرى لم تدخل نموذج االنحدار، وهذا يعني % 02.5، أما الباقية والبالغة )التشاؤم

يمكن كتابة  ،ليهوع أن هناك متغيرات مستقلة أخرى قد تلعب دورا  أساسيا  في تفسير مستوى التشاؤم.

درجة واحدة يحدث التكيف األكاديمي أي كلما تغير  ،(y= 5.277 + -.816) ي:كاآلتمعادلة االنحدار 

 (. (816.-بمقدار  تغير عكسي سلبي في التشاؤم
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 الفصل الخامس

 تفسير النتائج ومناقشتها

 

 تفسير نتائج أسئلة الدراسة ومناقشتها 1.5

 ومناقشتهانتائج السؤال األول  تفسير 1.1.5

 ومناقشتهانتائج السؤال الثاني  تفسير 2.1.5

  ومناقشتها تفسير نتائج فرضيات الدراسة 2.5

 ومناقشتهانتائج الفرضية األولى  تفسير 1.2.5

 ومناقشتهانتائج الفرضية الثانية  تفسير 2.2.5

 الفرضية الثالثة ومناقشتها نتائج تفسير 3.2.5

 ومناقشتهانتائج الفرضية الرابعة  تفسير 4.2.5

 ومناقشتها خامسةنتائج الفرضية ال تفسير 5.2.5

 ومناقشتها سادسةالفرضية ال نتائج تفسير 6.2.5

 ومناقشتها سابعةنتائج الفرضية ال تفسير 7.2.5

 ومناقشتها ثامنةنتائج الفرضية ال تفسير 8.2.5

 ومناقشتها تاسعةنتائج الفرضية ال تفسير 9.2.5
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 الخامسالفصل 
 تفسير النتائج ومناقشتها

 
تضـــمن هذا الفصـــل مناقشـــة النتائج التي توصـــلت إليها الدراســـة، من خالل أســـئلتها وما انبثق 

عنها من فرضـــــيات، وذلك بمقارنتها بالنتائج التي توصـــــلت إليها الدراســـــات الســـــابقة الواردة في هذه 

 لنتائج.التي يمكن طرحها في ضوء هذه ا الدراسة، إضافة إلى تفسير النتائج، وصوال  إلى التوصيات

 

 ئلة الدراسة ومناقشتهاسأنتائج تفسير 1.5 

 تفسير نتائج السؤال األول ومناقشتها 1.1.5

التكيف األكاديمي لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء  مستوى  ما

 ؟التحول نحو التعلم اإللكتروني بسبب جائحة كورونا

كاديمي التكيف األ المتوسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة على مقياسأظهرت النتائج أن 

لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني بسبب 

 كان متوسطا .ككل  جائحة كورونا

كاديمي أظهرت وجود تكيف أ(، التي 2109، المرابحة) واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة

ج كما اتفقت كذلك مع نتائ، لدى عينة من طلبة الطب البشري في جامعة الخليج العربيمتوسط 

ة علدى عينة من طلبة الجامكاديميا  متوسطا  أتكيفا   التي أظهرت أيضا  ، (2108فودة،  أبو)دراسة 

، لمياءاختلف مع نتائج دراسة ) ، بينما(2100دراسة )إبراهيم وجالل، ولدى الطالبات في ، ردنيةاأل

يضا  كما اختلف أ، لدى طلبة الجامعة في مستوى التكيف األكاديمي ا  انخفاض ظهرتأ(، التي 2109

  مرتفعةمستوى التكيف األكاديمي جاء بدرجة  أنأظهرت  التي (،2100، العمري ) مع نتائج دراسة
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لتكيف كان مستوى او ، في المملكة العربية السعودية طالبات المرحلة الثانوية بمدينة الرياضلدى 

)العمري، ودراسة  ،(2100، علي وعبد الرحمن)دراسة في:  كذلك األكاديمي لدى الطلبة مرتفعا  

)شعثان  (، ودراسة2100)إبراهيم وعبد الرحمن،  ، ودراسة(2100، علي وعبد الرحمن)(، ودراسة 2107

(، 2105)حمادنة، ( لدى طلبة العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية، وفي دراسة 2105وبن كحل، 

، والظروف التعليمية القائمة في وقد يعزى ذلك إلى اختالف مجتمعي العينة (.2102دراسة )النور، و 

 .حينه على التعليم الوجاهي

من   حيث يواجهون العديد ؛وضع طلبة الدراسات العليا بشكل خاصإلى  هذه النتيجة ى وتعز 

ها وقات العصيبة التي يمر بفي هذه األ وبخاصة ،بالضغوط مشعورهإلى  المشكالت التي تؤدي

و مرحلة من بيئة تعليمية أو مرحلة تعليمية إلى بيئة أ الطلبةيؤثر انتقال و ، العالم بسبب جائحة كورونا

ستطيع ديات وضغوط لدى الفرد حتى ي، ففي هذه الفترة قد تحدث تحلديهم أخرى في عملية التكيف

االندماج والتكيف في الحياة األكاديمية واالجتماعية الجديدة، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتلبية المطالب 

نشاء صداقات جديدة، والتصرف باستقاللية، والقدرة على تحمل المسؤولية التي تتطلبها  األكاديمية، وا 

لتي تنتج من تنوع الدراسة الجامعية، وصعوبة المساقات الجامعية، والضغوط ا مرحلة الدراسات العليا،

 والتعامل مع أساتذة وزمالء جدد.

فإن العديد  ،للظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي يمر بها الشعب الفلسطيني ونظرا  

 األكاديمي دائهمأعلى  مما يؤثر سلبا   األكاديمي،من صعوبات في التكيف يعانون  اتمن طلبة الجامع

جامعات ال إغالقبسبب ، وذلك باألمنوتفاعلهم االجتماعي، والشعور بعدم الثقة، وفقدان الشعور 

 .نهاء دراساتهم العلياإخر من أوانقطاع الدوام بسبب جائحة كورونا وخوفهم من الت
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 اومناقشته ثانيالالسؤال تفسير نتائج  2.1.5

مستوى كل من التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في  ما

 ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني بسبب جائحة كورونا؟

ان مرتفعا ، كالتفاؤل مستوى  في المتوسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسةأظهرت النتائج أن 

طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء لدى بينما جاء التشاؤم بمستوى متوسط؛ 

  .التحول نحو التعلم اإللكتروني بسبب جائحة كورونا

تشير إلى أن طلبة الجامعة يتمتعون  ، التي(2018، حسين) واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة

دراسة  اليرموك في وكان هناك مستوى مرتفع من التفاؤل لدى طلبة جامعة ،بالتفاؤل بدرجة عالية

 ،(2108، نواصرة والحورانيال) النتائج في دراسةواتفقت كذلك مع (، 2107مصطفى ومقالدة، بني )

مستوى التفاؤل لدى الطلبة أعلى من كان كما ، فراد العينة يميلون إلى التشاؤمأن أظهرت أالتي 

، بينما اختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل (2108مستوى التشاؤم في دراسة )النصراوي، 

وجود مستوى مرتفع من التفاؤل والتشاؤم لدى الطلبة، التي بينت  ،(2108 ،النواصرة والحوراني)من 

 (،2107يفي وسويح، ض)، ودراسة (2107، شاهين) اختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسةكما 

 .متوسطة للتفاؤل بين طلبة الجامعة، بينما كان مستوى التشاؤم متدنيا  لديهموجود درجة  اظهرتأ انتلال

نت تضم التي كا ،خرى في الدراسة الحالية والدراسات األ العينة مجتمعاتوقد يعزى ذلك إلى اختالف 

 لحالية.انفردت به الدراسة ا ذيكاديمي للطلبة وليس فقط طلبة الدراسات العليا الأكثر من مستوى أ

نســـــان على مل، والثقة بالنفس، تســـــاعد اإلن الشـــــعور بالتفاؤل واألإلى أ هذه النتيجة ى تعز قد و 

حساس وذلك من خالل اإل وخاصة طلبة الدراسات العليا، العيش في مسـتويات مرتفعة من السـعادة،

، وهذا أمر ضـــــــروري في ســـــــبيل ن يعيشـــــــهاأن الحياة جديرة بأكثر، والشـــــــعور أة اإليجابيبالعواطف 

 ممجتمعهمع و  ممع نفســه م، وانعكاس ذلك إيجابا  على توافقهمة لديهاإليجابيالصــحة النفســية  يقتحق
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، معلى مواجهة مطالب الحياة والتكيف مع البيئة المحيطة به ينقادر  م، مما يجعلهواجتماعيا   نفســــــيا  

لى عحباطات في الحاضـــر تجعله غير قادر من اإلالشـــخص المتشـــائم مجموعة  بينما تســـيطر على

ه نــأال إ ،ليــهإعمـال المســــــــــــــنــدة ينجح في بعض األمن إمكــانيــة أن على الرغم ، فهو النمو الوجـداني

ق كل و  مما يع ،في كل خطوة من خطوات حياته المســـــتقبلية والنتائج الســـــيئة والســــلبيةيتوقع الفشــــل 

ظ على االــدراســــــــــــــات العليـا للحفـ ةوهــذا مــا يتجنبـه طلبـ ،في حيـاتــه حققـهن يأتقـدم وكــل تطور يمكن 

 هدافهم.أ من التشاؤم لتحقيق  مستوى مرتفع من التفاؤل ومستوى متدنٍ 

 

 الدراسة ومناقشتها فرضياتنتائج تفسير 2.5 

 ومناقشتها ىاألول الفرضيةتفسير نتائج  1.2.5

التكيف األكاديمي  بين متوسطات( α>05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة )

الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني لدى طلبة 

 .الجنستعزى لمتغير  بسبب جائحة كورونا

التكيف األكاديمي لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة في وجود فروق عدم أظهرت النتائج  

 .الجنس متغيرل تعزى  جائحة كوروناالقدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني بسبب 

)إبراهيم وعبد الرحمن، (، ودراسة 2109، المرابحة) كل من واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة

 ,Adhalambo(، ودراسة )2105)حمادنة، (، ودراسة 2105)شعثان وبن كحل، ودراسة  (،2100

Odwar, & Mildred, 2011 ،)دال إحصائيا  بين متوسطات  عدم وجود اختالفجميعها  التي أظهرت

ي لدى الطلبة باختالف جنس الطالب، بينما اختلف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج التكيف األكاديم

، (2100، علي وعبد الرحمن)، ودراسة ( ,2121Abood, Alharbi, Mhaidat, & Gazo)دراسة كل من 

 ديميالتكيف األكا اتإحصائية في متوسطفروق ذات داللة وجود التي بينت  (، 2102ودراسة )النور، 
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( أن 2105 رشود،دراسة )م، و (2108، عبد الرحمن)دراسة بينت نتائج اإلناث، في حين  لصالح

 .رلصالح الذكو  كانت الفروق 

 عملية تقوم على المواءمة بين الطالب ومتطلبات األكاديميالتكيف  هذه النتيجة إلى أن ى وتعز 

المؤسسة التربوية التي ينتمي إليها، وأنه عملية ديناميكية مستمرة ال تتوقف عند مرحلة معينة، وأن 

غض ب تكوين عالقات جيدة بين الطالب وأساتذته وزمالئه األكاديمية للتكيف اإليجابيمن النتائج 

الدرجة ب يتأثر بالجو الجامعي األكاديميالتكيف  ، باعتبار أنىنثأ أمالنظر عن كون الطالب ذكر 

لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة  اإليجابي، فالمجتمع الجامعي األولى وليس بجنس الطالب

لطلبة والمودة والتعاطف، بين ا تسوده الحرية والديمقراطية، وروح العدالة، والمساواة،القدس المفتوحة 

قصى، األد حال إلىهو الذي يساعد الطلبة على استغالل طاقاتهم وقدراتهم و ذتهم، ساتأأنفسهم، ومع 

ق ائطر مع الطلبة واعتمادهم المناهج و  اإليجابيلألساتذة عن طريق تفاعلهم  اإليجابيعن الدور  فضال  

 جنسهم. عنبغض النظر  التدريس التي تنمي مهارات الطلبة

 

 ومناقشتها الثانية الفرضيةتفسير نتائج  2.2.5

التكيف األكاديمي  بين متوسطات( α>05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة )

لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني 

 .مجال التخصصتعزى لمتغير  بسبب جائحة كورونا

التكيف األكاديمي لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة في وجود فروق عدم أظهرت النتائج 

 مجال متغيرل تعزى  القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني بسبب جائحة كورونا

 .التخصص
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عدم وجود ظهرت أالتي  ،(2105)شعثان وبن كحل،  مع نتائج دراسة الدراسةهذه  نتيجة واتفقت

نما اختلفت ، بيالتكيف األكاديمي تعزى للتخصص األكاديمي للطالب فروق ذات داللة إحصائية في

، ( ,2121Abood, Alharbi, Mhaidat, & Gazo) دراسةنتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من 

يمي التكيف األكاد اتفروق ذات داللة إحصائية في متوسطوجود  التي بينت(، 2102)النور، ودراسة 

في حين كانت الفروق في دراسة )إبراهيم وعبد الرحمن، العلمية،  التخصصات لصالح لدى الطلبة

 .( لصالح التخصصات اإلنسانية2100

جامعية وشعوره بالرضا واالرتياح عن حياته ال كاديميا  أن تكيف الطالب أهذه النتيجة إلى  ى وتعز 

ات والقيم لتقبل االتجاهن يسهم في تحديد مدى استعداده أنتاجياته، ويمكن إن ينعكس على أيمكن 

ذي يندرج كاديمي البغض النظر عن نوع التخصص األ التي تعمل على تطويرها الجامعة لدى طلبتها

كاديمي بنوع نه من البديهي لطلبة الدراسات العليا أن ال يتأثر تكيفهم األأتحته أي طالب، لذلك نجد 

 المواد الستيعاب الطالب قبل من ةومحاول ،مستمرةال تعليميةال عمليةال ضمن خاصةبو  ،التخصص

 أخرى. جهة من فيها والنجاح جهة من مشاربها اختالف على الدراسية

 

 ومناقشتهاالثالثة  الفرضيةتفسير نتائج  3.2.5

التكيف األكاديمي بين متوسطات ( α>05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة )

جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني لدى طلبة الدراسات العليا في 

 .االجتماعية الحالةتعزى لمتغير  بسبب جائحة كورونا

التكيف األكاديمي لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة في وجود فروق عدم  أظهرت النتائج

 الحالةتغير تعزى لم القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني بسبب جائحة كورونا

 .االجتماعية
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ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة التي أمكن للباحثة االطالع عليها 

تناولت متغير الدراسة )الحالة  الحظ عدم وجود دراسة واحدة_ في حدود علم الباحثة_يومراجعتها، 

 مما يضفي أهمية خاصة للدراسة الحالية. ،االجتماعية(

 إشباعيق حاجاته لتأكيد ذاته عن طر  إشباعالفرد يتوقف على  لى أن تكيفإوتعزى هذه النتيجة 

الحاجات األخرى الفسيولوجية منها واالجتماعية، واألدوار المختلفة التي يلعبها الفرد في حياته في 

في مجال حياته  اأثناء تفاعله ومع بيئته المادية واالجتماعية، وتتمثل في األهداف والطرق التي ميزه

هذه الحاجة. وتبعا  لذلك، تتوقف سعادة الفرد وتكيفه السليم على مدى  إشباععلى أنها تساعد على 

ال يختل توازن  إشباعكفاية الذات في  حاجاته بما يتفق والواقع، وما يتوقعه الفرد من المجتمع، وا 

أم  ا  متزوجكان أة االجتماعية سواء  عن الحال ، بعيدا  التعاسة، والشعور بالنقص إلىتكيفه ويؤدي به 

 غيره. أمعزب أ 

 

 ومناقشتهاالرابعة  الفرضيةتفسير نتائج  4.2.5

التفاؤل والتشاؤم  بين متوسطات( α>05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة )

وني اإللكتر لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم 

 .الجنستعزى لمتغير  بسبب جائحة كورونا

التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة  فيوجود فروق عدم ظهرت النتائج أ

 .الجنس متغيرل تعزى  القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني بسبب جائحة كورونا

عدم وجود التي أظهرت  ،(2109، خرون آبو زيد و )أ مع نتائج دراسة الدراسةهذه  نتيجة واتفقت

وكذلك عدم  ،الجامعة ةالمشترك على التفاؤل لدى طلب تأثيرهماالتخصص في الجنس و تفاعل بين 

 ،(2108 ،النواصرة والحوراني)(، ودراسة 2108)النصراوي، وجود فروق بين الجنسين في دراسة 



  

97 

بينما اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع  (،2105)نهدي وسعاد،  ، ودراسة(2107، شاهين)ودراسة 

وجود فروق في التفاؤل والتشاؤم باختالف الجنس، التي بينت  ،(2109)بن حميد، نتائج دراسة كل من 

من  كثر تشاؤما  أالذكور ، بينما كان (2107، بو البصلأالقيسي و وكان الذكور أكثر تفاؤال  في دراسة )

وكانت (،  ,2105Jean, Claudia, Claudiaدراسة )، و (2108، نواصرة والحورانيال)دراسة في ناث اإل

 (.2107، وناصر دراسة )العادليالفروق في التفاؤل لصالح اإلناث في 

النسبة بمقومات التفاؤل ف ،كل فرد منا بحاجة إلى حاجات ودوافعلى أن إوتعزى هذه النتيجة 

عادة في كل مرحلة بحاجة إلالفرد التكيف بالنسبة للمراهق، فلطفل في عمر العاشرة يختلف عن 

و الطالب في مرحلة الدراسات ه االتزان على مستوى المرحلة العمرية وخصائصها وسماتها، كما

ن الطلبة في كما أيكون بالرجوع واالرتقاء من البسيط للدوافع واألهداف إلى األكثر تعقيدا ، و  العليا،

يا في جامعة القدس المفتوحة يتلقون تعليمهم من خالل وسائل التعليم اإللكتروني برنامج الدراسات العل

في ظل جائحة كورونا، ويعاملون بنفس الطريقة في تقديم الواجبات باختالف أنواعها، وكذلك في 

طلبة الدراسات ل التفاؤل أو التشاؤمن اختالف الجنس ال يؤثر على مستوى إوبالتالي فأساليب التقييم، 

 لعليا.ا

 

 ومناقشتها الخامسة الفرضيةتفسير نتائج  5.2.5

التفاؤل والتشاؤم  بين متوسطات( α>05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة )

لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني 

 .التخصص مجالتعزى لمتغير  بسبب جائحة كورونا
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التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة في وجود فروق عدم ظهرت النتائج أ

 مجالتغير تعزى لم القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني بسبب جائحة كورونا

 .التخصص

عدم  التي أظهرت (2107مصطفى ومقالدة، بني ) دراسةنتائج اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع 

وجود فروق دالة إحصائيا  في درجات التفاؤل والتشاؤم لدى أفراد عينة الدراسة تعزى الختالف 

 .ختالفا  جوهريا  مع نتائج الدراسة الحاليةاولم تظهر أي من نتائج الدراسات السابقة  التخصص،

 النتائج نم متنوعة بمجموعة مرتبطالتفاؤل  من أعلى مستوى  هناكلى أن إوتعزى هذه النتيجة 

 أو يةالشخص القدرات في ا  يإحصائ التحكم يتم عندما أفضل أكاديمي أداء: ذلك في بما المرغوبة،

، كما أن البرامج المطروحة في برنامج ق بغض النظر عن نوع التخصصالساب األكاديمي األداء

اته الطلبة كل حسب ميوله واتجاهالدراسات العليا هي برامج مختارة بعناية، وتتوافق مع توقعات 

وطموحاته، وهي أيضا  خضعت لدراسات جدوى فيما يتعلق بتوافقها مع سوق العمل ومتطلباته 

 .واحتياجاته

 

 ومناقشتها السادسة الفرضيةتفسير نتائج  6.2.5

 والتشاؤم التفاؤل بين متوسطات( α>05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة )

 ونياإللكتر  التعلم نحو التحول ضوء في المفتوحة القدس جامعة في العليا الدراسات طلبة لدى

 .االجتماعية الحالة لمتغير تعزى  كورونا جائحة بسبب

التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة في وجود فروق عدم ظهرت النتائج أ

 الحالةتغير تعزى لم اإللكتروني بسبب جائحة كوروناالقدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم 

 .االجتماعية
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عدم  ، التي أظهرت(2121)الكرديس والعمري،  دراسةنتائج اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع 

وجود فروق دالة إحصائيا  في درجات التفاؤل والتشاؤم لدى أفراد عينة الدراسة تعزى الختالف الحالة 

 .االجتماعية

تساوي درجة الطموح والرؤية المستقبلية لطلبة الدراسات العليا باختالف  لىإوتعزى هذه النتيجة 

أوضاعهم االجتماعي، وأن أهدافهم تتسق في سعيها إلى تطوير مؤهالتهم وقدراتهم واستعداداتهم من 

تفع من ر خالل التحاقهم ببرنامج الدراسات العليا في مجال تخصصهم، فهم جميعا  لديهم مستوى م

التفاؤل حول مستقبلهم، وما يمكن أن يضيفه إنجازهم لمرحلة الدراسات العليا إلى مهنتهم لمن هم 

ملتحقون بالعمل في أي من المجاالت، وكذلك ما يمكن أن تفتح لهم من فرص لمن هم ال يزالون 

 يبحثون عن فرصة للعمل في مجال تخصصهم.

 

 ومناقشتها السابعة الفرضيةتفسير نتائج  7.2.5

وكل التكيف األكاديمي  بين (α>05.) الّداللة مستوى  عند إحصائّياً  دالة ارتباطية عالقة توجد ال

التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو  من

 .التعلم اإللكتروني بسبب جائحة كورونا

التشاؤم لدى و  التفاؤلوكل من  التكيف األكاديميبين  ا  إحصائيلة ادوجود عالقة ظهرت النتائج أ

 ازداد مستوى التكيف األكاديمي طردية موجبة؛ بمعنى كلما ازدادت درجة ، وجاءت العالقة طلبةال

كلما  عكسية سالبة؛ بمعنى عالقة، فقد جاءت التشاؤمو  األكاديمي التكيفبين  العالقة أما. التفاؤل

 .التشاؤم انخفض مستوى التكيف األكاديمي ازدادت درجة 

وجود عالقة  التي بينت ،(2107)العمري،  من واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل

 ،ارتباطية إيجابية ذات داللة احصائية بين مستوى التكيف األكاديمي ودافعية اإلنجاز لدى الطلبة
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األداء األكاديمي  انوالتفاؤل يدعم األمل أن ظهرتأالتي  ( ,2100Cankaya) دراسةوكذلك مع نتائج 

التي  ،(,McGhiek 2107)مع نتائج دراسة  يجةنتهذه ال، بينما اختلفت والصحي األفضل إلى حد ما

( طالبا  وطالبة واجهوا صعوبة في التغلب على تحدياتهم االنتقالية والتكيف 82( من )21أن )أظهرت 

 األكاديمي. 

 لى طبيعة البيئة والثقافة االجتماعية واختالفإ مع نتائج بعض الدراسات االختالف ى عز قد يو 

الحالية والظروف التي نفذت فيها الدراسة الحالي، فالتكيف األكاديمي في هذه الظروف  الدراسة ةعين

المتمثلة بجائحة كورونا، وتداعياتها على حياة المجتمع واألفراد ومنهم طلبة الدراسات العليا، فارتبط 

 .كل من التفاؤل والتشاؤم بدرجة التكيف األكاديمي للطالب سلبا  أم إيجابا  

 

 ومناقشتها الثامنة الفرضيةتفسير نتائج  8.2.5

 (α>05.) الّداللة مستوى  عندالتفاؤل والتشاؤم  كل منو التكيف األكاديمي  بين عالقةال ختلفت ال

ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني  لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في

 .باختالف الجنس بسبب جائحة كورونا

 التشــــــــــــــاؤمو  التفاؤلوكل من التكيف األكاديمي بينت النتائج عدم وجود فروق في العالقة بين 

 عينة الدراسة وفقا  لمتغير الجنس.لدى 

وجود فروق  أظهرتالتي  ،(2108، عبد الرحمن)اختلفت نتائج الدراســة الحالية مع دراســة وقد 

 لطالبوذلك لصـــالح ا ،حصـــائية في تحســـين مهارات التعلم الذاتي تعزى لمتغير الجنسإذات داللة 

. وقــد يعزى توافق الـذكور واإلنــاث من طلبــة برنـامج الــدراســــــــــــــات العليــا في جـامعــة القــدس )الـذكور(

طبيعــة  ي لــديهم إلىالمفتوحــة في تقييم العالقــة بين كــل من التفــاؤل والتشـــــــــــــــاؤم والتكيف األكــاديم

اإلجراءات التي طورتهــا الجــامعــة في أدوات التعلم اإللكتروني، واإلرشـــــــــــــــادات التي ضــــــــــــــمنتهــا في 
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ناثا ، إضــــافة إلى  تواصــــلها مع الطلبة، وخلق حالة من التواصــــل الفاعل بين الطلبة أنفســــهم ذكورا  وا 

ت العليا، افرة في الدراســــــــــــــاتكافؤ الفرص بين الطلبة باختالف جنســــــــــــــهم في االلتحاق بالبرامج المتو 

  وبالتالي تناغم مستوى الطموح لديهم وتفاؤلهم بمستقبلهم المهني وارتباط ذلك بمستوى التكيف لديهم.

 

 ومناقشتهاالتاسعة  الفرضيةتفسير نتائج  9.2.5 

لبة ط لدىفي مستوى كل من التفاؤل والتشاؤم من خالل أبعاد التكيف األكاديمي يمكن التنبؤ 

الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعلم اإللكتروني بسبب جائحة 

 كورونا.

التكيف  إذ وضح ؛التنبؤ بالتفاؤل لتكيف األكاديمي فيلوجود أثر دال إحصائيا  أظهرت النتائج و  

( تعزى لمتغيرات %98.9)، أما الباقية والبالغة ( من نسبة التباين في مستوى التفاؤل%6.1األكاديمي )

 .أخرى لم تدخل نموذج االنحدار

وجود  ظهرتأالتي  ،(2108 ،النواصرة والحوراني)مع دراسة الحالية  واتفقت نتائج هذه الدراسة

، لبة الموهوبينلدى الط عالقة ارتباط إيجابية في مستوى التفاؤل والتشاؤم الكلي والتحصيل األكاديمي

نتائج هذه  بينما اختلفت .الطلبة العاديين لدى ارتباطية دالة إحصائيا   بينما لم يتبين وجود عالقة

 والتكيف التفاؤل بين عالقة وجود عدمالتي  أظهرت  ،(2107يفي وسويح، ضدراسة )الدراسة مع 

  .األكاديمي والتكيف التشاؤم بين عكسية ارتباط عالقة ووجود، األكاديمي

التحديات و صعوبات الالتعايش مع  قادرون بطبيعتهم علىالبشر ن ألى إوتعزى هذه النتيجة 

على التالؤم والتكيف مع الظروف البيئية المحيطة  فهم إذا ما بذلوا جهدهم قادرون ، التي تواجههم

هذه  اعشبقة إلو  ذا ما وجدت بعض المصادر المعا  حاجاته، و  شباعيسعى إل نسان بطبعه، فاإلمبه

ة من حال إلىجل الوصول أهذه الصعوبات وتجاوزها، من  ل معللتعاميبذل الجهد  هنإالحاجات، ف
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 لتكيفا الحاجات الحاجة إلى استمرار العملية التعليمية للطلبة، فاستطاعوا، ومن هذه التوافق والتكيف

التعليمي بظروفه ومعطياته التي تفرضها تلك الظروف، ودور الحالة  المحيط معبدرجة مناسبة 

ن التفاؤل يرتبط أ ،(Fatshel, 1988) لة للطلبة في أثناء هذا التكيف. وقد بينتالنفسية والنظرة المتفائ

لتحديات امن المتشائمين في سلوكهم مع  يجابيةإكثر أن المتفائلون أمع الثقة بالنفس، و  يجابا  إ

والتغيرات الطارئة التي تواجههم، وهذا يؤشر إلى منطقية الترابط بين التفاؤل والتشاؤم مع التكيف 

مكانية التنبؤ بمستوى التفاؤل أو التشاؤم لديهم من خالل مستوى  األكاديمي لطلبة الدراسات العليا، وا 

 .األكاديمي تكيفهم

 

 التوصيات والمقترحات 3.5

 التوصيات: –أوالً 

 بما يلي: ةتوصيال ه يمكنفي ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، فإن

قيام برنامج الدراسات العليا في الجامعة ومن خالل طواقمه ومنسقي البرامج ولجان التخصصات  (0

 في تحسين مستوى التكيف األكاديمي لدى الطلبة، وتطوير اإلجراءات الكفيلة بتسهيل مباالهتما

 بمستوى أعلى وأكثر وضوحا . المختلفةالتعليمية مع المواقف تفاعل الطالب 

توسيع مساحة التدريب المسبق واإلرشادات المتعلقة باستخدام الطلبة لتقنيات التعلم اإللكتروني  (2

 ومهاراته، وتفعيل دور الطواقم الفنية المساندة في هذا المجال.

ة الدراسات العليا، وانعكاسها على تكيف الطلبتطوير خدمات اإلرشاد المهني للطلبة في برنامج  (8

 والتعامل مع أي نظرة تشاؤمية قد تكون لدى أي منهم.
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 المقترحات: –ثانياً 

 استنادا  إلى إجراءات الدراسة ونتائجها وخبرة الباحثة، يمكن اقتراح اآلتي: 

المس حياة ت أخرى  نفسية التكيف األكاديمي لدى الطلبة وربطه بمتغيراتإجراء بحوث تتقصى  .0

 رقد تلعب دورا  أساسيا  في تفسي الطالب الجامعي وطالب الدراسات العليا على وجه الخصوص

 .التكيف األكاديمي لديهم

أي متغيرات وسيطة قد تؤثر على العالقة بين التكيف األكاديمي إجراء بحوث بهدف الكشف عن  .2

 .لدى طلبة الجامعة ومنهم طلبة الدراسات العليا
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 المصادر والمراجع العربية واألجنبية:

 القرآن الكريم

 :المراجع باللغة العربية -أوالً 

 .بناء وهبةأمطبعة . القاهرة: استراتيجيات التعليم وأساليب التعلم(. 2117) .إبراهيم، مجدي

رتب الهوية االجتماعية واأليدولوجية والتكيف األكاديمي (. 2100إبراهيم، نوف وجالل، إلهام. )

)رسالة ماجستير غير  وعالقتهم بالكفاءة الذاتية واألكاديمية لدى طالبات كلية التربية.

 .المملكة العربية السعوديةمنشورة(، جامعة شقراء، 

: دار . القاهرةالعربلةسان (. 0980) .بن منظور المصري، أبو فضل جمال الدين محمد بن مكـرما

 .المعارف

دة االنفعالي في تنمية التفاؤل لخفض ح-(. فاعلية برنامج لإلرشاد العقالني2010أبو الديار، نجاح. )

جامعة  ،مجلة العلوم االجتماعيةالضغوط النفسية لدى عينة من أسر األطفال المعوقين سمعيا . 

 .91-58:(3)38الكويت، جامعة الكويت، 

(. الهناء 2109العظي ورانيا، عبد الرحمن ومحمد السيد، سعفان ومحمد، إبراهيم. )أبو زيد، عبد 

المجلة العربية لآلداب والدراسات اإلنسانية، الذاتي وعالقته بالتفاؤل لدى طالب الجامعة. 

057-025( :8)01. 
األكاديمي لدى طلبة الجامعة  وعالقتها بالتكيفمستوى مهارات الحياة  .(2121). حنان فودة،أبو 

  .011-77(: 0)5 ،ردنيةاأل  الجامعة-األردنيةالمجلة التربوية  .ردنيةاأل

 بيروت: مكتبة لبنان.  معجم مصطلحات العلوم االجتماعية.(. 0978أحمد، بدوي. )

 (، اإلسكندرية: المكتب المصري الحديث. 01.  ط)أصول علم النفس. 1986)أحمد، راجح. )
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عالقة سمة التفاؤل والتشاؤم بقلق المستقبل لشباب الجالية العربية في (. 2010صفاء. ) اإلمامي،

)رسالة ماجستير غير منشورة(، األكاديمية العربية المفتوحة في  الدنمارك، مدينة البورك.

 .الدنمارك

 .الكويت: جامعة الكويت التفاؤل والتشاؤم المفهوم والقياس والمتعلقات.(. 1998األنصاري، بدر. )

التفاؤل والتشاؤم وعالقتهما بالرضا الوظيفي لدى عينة من المرشدين (. 2009باليد، أحمد. )

. )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة أم القرى، مكة، المملكة المدرسيين بمراحل التعليم العام

 العربية السعودية.

البات الجامعة: دراسة مقارنة بين المتزوجات وغير التوافق الدراسي لدى ط .2006)) بركات، زياد.
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الدوجماتية وعالقتها بالتفاؤل والتشاؤم والرضا عن الحياة  (.2109شعاع بنت هندي. )، بن حميد

م )أطروحة دكتوراه غير منشورة(، كلية العلو  .للعلوم األمنيةجامعة نايف العربية ت، وتقدير الذا

 االجتماعية، الرياض، المملكة العربية السعودية. 

الضغوط النفسية وعالقتها بالتفاؤل والتشاؤم وبعض المتغيرات (. 2108بن محمد، عبد الهادي. )

اجستير غير )رسالة مالمدرسية لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية بمحافظة الخبر. 

 منشورة(، جامعة البحرين، البحرين.

(. التكيف األكاديمي وعالقته بالكفاءة الذاتية العامة لدى طلبة كلية العلوم 2010بني خالد، محمد. )

 -028(: 27)2العلوم اإلنسانية، -مجلة جامعة النجاح لألبحاث التربوية في جامعة آل البيت.
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فر . مؤسسة نور للكتب اإللكترونية، متواالتعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد(. 2109جنبي، كمال. )
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دراسة مقدمة لمؤتمر  تجربة جامعة القدس المفتوحة في التعليم المدمج.(. 2101حمايل، ماجد. )

وحدة ابن رشد الثالث بعنوان استخدام التكنولوجيا في التعليم الجامعي والمنعقد في جامعة 

 25/9/2101بيرزيت، بتاريخ 

https://www.ramallah-gis.ps/userfiles/file/Press_Ar_Preliminary_Results_Report-ar-with-%20tables.pdf
https://www.ramallah-gis.ps/userfiles/file/Press_Ar_Preliminary_Results_Report-ar-with-%20tables.pdf
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)رسالة  .عالقة التفاؤل غير واقعي بسلوك السياقة الصحي لدى السائقين(. 2100زعايطة، سرين. )
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 أسيوط، امعةج الرياضية، التربية كلية ،الرياضية التربية وعلوم لفنون  أسيوط مجلة .األردنية

80(0،) 289 -200. 

تكنولوجيا التعلم والتعليم اإللكتروني في التعليم الجامعي باستخدام التعليم (. 2117سالم، أحمد. )

، 2112اكتوبر،  27ورقة عمل مقدمة )لندوة مدرسة المستقبل(  .اإللكتروني مع نموذج مقترح

 العربية السعودية.كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة 
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مستوى الضغوط النفسية . (2121. )عبد الرحمن ،طمونيو المصري، إبراهيم و شاهين، محمد أحمد 

بسبب  منزليال الحجر تحت الواقعين الفلسطينيين من عينةلدى  واالجتماعية وأساليب مواجهتها
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   .81-57 (،0)13 ،واإلنسانية
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 العاديينو(. مستوى التفاؤل والتشاؤم لدى الموهوبين 2108. )، صفاءالحورانيو  فيصلالنواصرة،  
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 أدوات الدراسة قبل التحكيم )أ(: ملحقال
 

     القدس المفتوحة جامعة     

 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي 
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 ............................................المحترم/ة.حضرة األستاذ الدكتور 

 تحية طيبة وبعد،

تقوم الباحثة بدراســــــة الســــــتكمال متطلبات الحصــــــول على درجة الماجســــــتير في اإلرشــــــاد النفســــــي 
التكيف األكاديمي وعالقته بالتفاؤل والتشةةةةةةةاؤم لدى طلبة الدراسةةةةةةةات العليا في والتربوي بعنوان: "
ولما  ".فتوحة في ضةةةةةوء التحول نحو التعليم اإللكتروني بسةةةةةبب جائحة كوروناجامعة القدس الم

كنتم من أهـل العلم والـدرايـة واالهتمـام في هـذا المجال، فإنني أتوجه إليكم إلبداء آرائكم ومالحظاتكم 
القيمة في تحكيم فقرات مقياســـــي الدراســـــة الحالية، من حيث مناســـــبتها لقياس ما وضـــــعت لقياســـــه، 

ضافة أي تعديل مقترح ترونه مناسبا ، من أجل إخراج ووضـوح الف قرات وسالمة صياغتها اللغوية، وا 
 هاتين األداتين بالصورة المناسبة لتحقيق أهداف الدراسة.

 مع بالغ شكري وتقديري،
 عبير ريحان محمد شاهينالباحثة: 

  بإشراف: أ. د. محمد أحمد شاهين
 بيانات المحكم:

 التخصص الرتبة العلمية الجامعة اسم المحكم
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 كاديمي  مقياس التكيف األ  -أوالً 
هو نتاج لتفاعل الطالب مع المواقف المختلفة، وعملية التكيف األكاديمي للطالب " التكيف األكاديمي:

محطة لتفاعل عدد من العوامل كالقدرة العقلية، والقدرة التحصيلية، والميول التربوية، واالتجاهات 
-97: 2117نحو النظام التعليمي، والحالة النفسية للطالب، والظروف األسرية بشكل عام" )القضاة، 

000 .) 
 التكيف األكاديمي وعالقتهسيطور هذا المقياس بهدف استخدامه كأداة موضوعية في تشخيص 

بالتفاؤل والتشاؤم لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعليم 
(. 2105بمقياس التكيف األكاديمي في دراسة )حمادنة، ، وباالستعانة اإللكتروني بسبب جائحة كورونا

ولية وقد شمل المقياس في صورته األوبناء  على ذلك صيغت فقرات المقياس في صورته األولية. 
 .( فقرة، تشمل على ثالثة بدائل: )نعم، غير متأكد، ال(78)

التعديل 
المقترح 
 إن وجد

اتجاه  الفقرة مالءمة الفقرة  صياغة الفقرة
 الفقرة

 الرقم
غير 
 مناسبة

غير  مناسبة
 مالئمة

مالئم
 ة

 

هـل أظهرت اهتمــامـا  كـافيــا  الختيـارك لموضــــــــــــــوع      
 تخصصك الدراسي في الكلية؟ 

+ 0 

هل كان عندك ميل لعدد من التخصــــــــــــــصــــــــــــــات      
الدراســــــــــــــية المتنوعة بحيث لم تتمكن من التركيز 
 على التخصص الدراسي الذي اخترته في الكلية؟

_ 2 

هل فكرت أو تفكر في تغير موضــوع تخصــصــك      
 الدراسي؟

+ 8 

هـــل وجـــدت االنتقـــال من المرحلـــة الجـــامعيـــة إلى      
 الدراسات العليا أمرا  صعبا  ومزعجا  لك؟ 

+ 7 

 5 + هل الدراسة في العادة أمر ممتع بالنسبة لك؟     

هـل لـديـك دوافع قوية تجعلك تقبل على دراســــــــــــــة      
 المساقات المقررة في الخطة الدراسية؟

+ 0 

هــل تشــــــــــــــعر أنــك تجبر على دراســـــــــــــــة مواد في      
 المساقات ال تحبها أو ال تميل إليها؟

- 7 

هـل تعتقـد بـأن المحـاضــــــــــــــرات التي تـأخـذها غير      
مترابطة مع بعضــها البعض، أو أنها ليســت ذات 

 قيمة عملية بالنسبة لك؟
 

+ 8 
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الواجبــــات المطلوبــــة منــــك كثيرة هـــل تعتقــــد بــــأن      
 ضمن المساقات التي تدرسها؟

- 9 

هل تشــعر بأن أنظمة وتعليمات الجامعة صــارمة      
 وتقيد حريتك؟

+ 01 

هل تشـــعر بصـــدق أنك تحب دراســـتك في برنامج      
 الماجستير الذي التحقت به؟

+ 00 

هل يراودك اعتقاد بأن اســـــــــــتمرارك في الدراســـــــــــة      
 للماجستير مضيعة للوقت؟ 

- 02 

هــــل تشــــــــــــــعر بـــــأن دوافعــــك للبقـــــاء في برنـــــامج      
 الماجستير هي دوافع مقنعة وسليمة؟

+ 08 

هـل قمـت بـالتخطيط الـدقيق لتحـديـد أهداف معينة      
لنفسك بحيث تأمل في تحقيقها من خالل دراستك 

 في برنامجك؟

+ 07 

في المواضــــــــــــــيع التي تـدرســــــــــــــهـا، هل تحاول أن      
تحصـــــــــــــــل فيهــا على عالمــات أعلى من عالمــة 

 النجاح؟

+ 05 

هل تشـــــــــــــعر بأنك ال تقوم بالتخطيط الكامل تجاه      
واجبـاتـك ومســــــــــــــؤوليـاتك اليومية، أم أنك ال تولي 

 ذلك االهتمام الكافي؟

- 00 

هل تشـــــــــــعر بأن ممارســـــــــــة حياتك العملية تأثرت      
 إيجابا  بسبب التحاقك للدراسة في الماجستير؟

+ 07 

هل تشــــــــعر بتأنيب الضــــــــمير لعدم أخذك األمور      
 بالجدية الكافية؟

+ 08 

 09 + هل تتغير اهتماماتك بسرعة؟     

هل تســــــتمر في الماجســــــتير بناء  على إلحاح من      
 غيرك بالدرجة األولى؟

- 21 

خارج إطار البرنامج هل المشكالت التي تواجهها      
الدراســـــــــــــي كالمشـــــــــــــكالت المالية أو العاطفية أو 
الخالفات العائلية...الخ هي الســــــــــبب في اهمالك 

 أحيانا  لواجباتك الدراسية؟

+ 20 

 22 - هل تحاول أن تضع لنفسك خطة حياة جيدة؟     

هــل لــديــك رغبــة في التفوق أو الحصــــــــــــــول على      
 تدرسها؟معدل عال في المساقات التي 

+ 28 
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هل تشـــــــــــــعر بأنك تعرف مكانك في هذا البرنامج      
 الدراسي؟

 

+ 27 

هـــل تشــــــــــــــعر في بعض األحيـــان أنـــك ال تبـــدي      
ــــة  االهتمــــام الالزم لبعض األمور التي لهــــا أهمي

 خاصة في حياتك الدراسية؟

- 25 

هل تعتبر نفســـــــك شـــــــخصـــــــا  متكيفا  تماما  بحياتك      
 الدراسية؟

+ 20 

هل تشـــــــعر بأن معظم أســـــــاتذتك عادلين أو غير      
مـتـحـيـزين في معـــــــاملتهم معـــــــك كعـــــــدالتهم في 

 العالمات التي يعطونك إياها مثال ؟

+ 27 

هـــل تتردد وال ترغـــب في أن تطلـــب أو تســــــــــــــــأل      
أســــتاذك ليوضــــح لك بعض النقاط الغامضــــة في 

 الدرس؟

- 28 

هل تشعر بأن أساتذتك يسخرون منك أو يحقدون      
 عليك؟

- 29 

هل تشـــــــــعر بأن بعض األســـــــــاتذة يعاملون بعض      
الطلبة معاملة تختلف عن معاملة بقية الطلبة في 

 المحاضرة؟

- 81 

هل تشـعر بأن بعض أساتذتك مستبدين ومتعالين      
 في عالقاتهم مع الطلبة؟

- 80 

هل تجد أن بعض األسـاتذة يتعمدون وضــعك في      
باالرتباك حتى يســــــــــــتمتعون مواقف تشــــــــــــعر فيها 

 بذلك؟

- 82 

هل تشــــــــــــعر بعدم االرتياح من الطريقة التي يريد      
بهـــا بعض أســــــــــــــــاتـــذتـــك لفـــت انتبـــاهـــك فيهـــا في 

 المحاضرة؟

- 88 

هل تجد ان تصـرفات بعض مدرسيك هي السبب      
في جعلك ال تقبل على تعلم المواد التي يدرسونها 

 في الكلية؟

- 87 

احيـانـا المشــــــــــــــاركـة بـالنشــــــــــــــاطات هـل تفضــــــــــــــل      
الالمنهجيـة )الريـاضــــــــــــــيـة واالجتماعية( ولو على 

 حساب حصصك ودروسك؟

+ 85 
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هل تتضــــايق وتنزعج من كثرة النصــــائح واألوامر      
التي تتلقـاها من األســــــــــــــاتذة أو اآلخرين بشــــــــــــــأن 

 دراستك وأعمالك؟

- 80 

هل تشــــــعر بأن غالبية األشــــــخاص ال يهمهم من      
عالقتهم بك ســــوى الحصــــول على منافع خاصــــة 

 بهم؟ 

- 87 

هل تشــــــــــــــعر في الغالب بعدم الرضــــــــــــــا المتثالك      
للتعليمـــات واألنظمـــة المتعلقـــة بـــالمحـــافظـــة على 

 النظام في الكلية؟

+ 88 

 
 التفاؤل والتشاؤم   -ثانياً 

المستقبل تجعل الفرد يتوقع األفضل، وينتظر حدوث الخير، ويرنو : "هو نظرة استبشار نحو التفاؤل
   (. 1998إلى النجاح، ويستبعد ما خال ذلك" )األنصاري،

هو توقع سلبي لألحداث القادمة، يجعل الفرد ينتظر حدوث األسوأ، ويتوقع الشر والفشل  التشاؤم:
بمقياس التفاؤل وباالستعانة  (، 1998وخيبة األمل، ويستبعد ما خال ذلك إلى حد بعيد" )األنصاري،

(، وبناء  على ذلك صيغت فقرات المقياس في صورته 2107سويح )يفي و ضوالتشاؤم في دراسة 
جابات وفق تدريج ليكرت ت( فقرة، وت صحح االس81شمل المقياس في صورته األولية )وقد األولية. 

 ( درجات.5(، أبدا  )7نادرا  )(، 8(، أحيانا  )2(، غالبا  )0الخماسي، كاآلتي: دائما  )
التعديل 

المقترح إن 
 وجد

اتجاه  الفقرة مالءمة الفقرة  صياغة الفقرة
 الفقرة

 الرقم
غير 
 مناسبة

غير  مناسبة
 مالئمة

 مالئمة

 التفاؤل -أوالً 

 تبدو الحياة جميلة بالنسبة لي     

 

+ 0 

 أشعر أن غدا  سيكون يوما  مشرقا       

 

+ 2 

 أتوقع أن تتحسن األمور في المستقبل     

 

+ 8 

 أنا أنظر إلى المستقبل على أنه سعيد     

 

+ 7 

 أتوجه نحو الحياة مفعما  بالحل والتفاؤل     

 

+ 5 

 الزمن يخبئ لي المفاجآت السارة     

 

+ 0 

 ستصبح حياتي سعيدة على نحو متزايد     

 

+ 7 

 اليأسال يأس مع الحياة وال حياة مع      

 

+ 8 

 أرى إن المساندة تأتي إلي تقريبا       

 

+ 9 

 أتوقع األفضل من الحياة     

 

+ 01 
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 أرى الجانب المشرق من األشياء     

 

+ 00 

 أفكر بأشياء سارة ومبهجة     

 

+ 02 

اآلمال أو األحالم التي لم تتحقق اليوم سوف      
 تتحقق غدا  

 

+ 08 

 بشأن المستقبلأنظر بتفاؤل كبير      

 

+ 07 

 أتوقع أن يكون غدا  أفضل من اليوم     

 

+ 05 

 التشاؤم -ثانياً 

 00 - خبرتي تقول لي أن الحياة مظلمة مثل الليل     

 لدي القليل من الحظ في هذه الحياة     

 

+ 07 

 أشعر أنني المخلوق األكثر بؤسا       

 

+ 08 

 مستقبلي سيصبح أكثر ظلمة     

 

+ 09 

 المصائب تطرق لي باستمرار     

 

+ 21 

 20 + أنا اتجه ألكون بائسا  وتعيسا       

 أنا يائس من هذه الحياة     

 

+ 22 

كثير من المخاوف تجعلني أشعر أنني أموت      
 مئة مرة في اليوم

+ 28 

 أنا انتظر أن يحدث أسوأ األحداث     

 

+ 27 

ي قد تحدث ل تخيفني األشياء المؤسفة التي     
 في المستقبل

 

+ 25 

 أتوقع أن أعيش حياة بائسة في المستقبل     

 

+ 20 

لدي شعور غامر بأنني سأنفصل قريبا  عن      
 الناس الذين أحبهم

 

+ 27 

تخيفني األحداث السارة ألنه سيتبعها دوما       
 أحداثا  مؤلمة

 

+ 28 

يبدو لي أن الشخص سيء الحظ سيبقى غير      
 محظوظ دوما  مهما فعل

 

+ 29 

 أشعر كما لو أن الكوارث قد وجدت ألجلي     

 

+ 81 

 

 مع بالغ شكري 

 الباحثة
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 المحكمينقائمة (: بالملحق )
 الجامعة التخصص الرتبة االسم  الرقم

جامعة القدس  إرشاد نفسي وتربوي  أستاذ أ. د. حسني عوض 1
جامعة القدس  أصول التربية أستاذ أ. د. مجدي زامل 2 المفتوحة
جامعة القدس  إدارة وتخطيط تربوي  أستاذ أ. د. محمد الطيطي 3 المفتوحة
جامعة القدس  صحة نفسية أستاذ أ. د. سامي أبو اسحق 4 المفتوحة
جامعة القدس  مناهج وأساليب تدريس أستاذ  أ. د. محمد عبد الفتاح شاهين 5 المفتوحة
جامعة القدس  صحة نفسية أستاذ ذياب عوادأ. د. يوسف  6 المفتوحة
 جامعة القدس علم نفس أستاذ مشارك د. عمر الريماوي  7 المفتوحة

 جامعة النجاح إرشاد نفسي وتربوي  أستاذ مساعد د. فايز محاميد 8
 جامعة النجاح عالج نفسي أستاذ مساعد د. فاخر الخليلي 9
 جامعة الخليل نفسي وتربوي إرشاد  أستاذ مساعد د. إبراهيم المصري  10
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 )الصدق الظاهري(  بعد التحكيم أدوات الدراسة(: تالملحق )

 

     القدس المفتوحة جامعة     

  عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
 

                                                                    بسم الله الرحمن الرحيم

 .ةالمحترم/كتور ............................................داألستاذ الحضرة 

 ،وبعدطيبة تحية 

تقوم الباحثة بدراســــــة الســــــتكمال متطلبات الحصــــــول على درجة الماجســــــتير في اإلرشــــــاد النفســــــي 
في  لدى طلبة الدراسةةةةةةةات العليا التكيف األكاديمي وعالقته بالتفاؤل والتشةةةةةةةاؤموالتربوي بعنوان: "

ولما  ."جامعة القدس المفتوحة في ضةةةةةوء التحول نحو التعليم اإللكتروني بسةةةةةبب جائحة كورونا
كنتم من أهـل العلم والـدرايـة واالهتمـام في هـذا المجال، فإنني أتوجه إليكم إلبداء آرائكم ومالحظاتكم 

حيث مناســـــبتها لقياس ما وضـــــعت لقياســـــه، القيمة في تحكيم فقرات مقياســـــي الدراســـــة الحالية، من 
ضافة أي تعديل مقترح ترونه مناسبا ، من أجل إخراج  ووضـوح الفقرات وسالمة صياغتها اللغوية، وا 

 هاتين األداتين بالصورة المناسبة لتحقيق أهداف الدراسة.

 مع بالغ شكري وتقديري،
 عبير ريحان محمد شاهين :باحثةال
  هينشا حمدمحمد أ .د إشراف: أ.ب

 بيانات المحكم:

 التخصص الرتبة العلمية الجامعة اسم المحكم
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 كاديمي  مقياس التكيف األ  -أوالً 
هو نتاج لتفاعل الطالب مع المواقف المختلفة، وعملية التكيف األكاديمي للطالب " كاديمي:التكيف األ 

محطة لتفاعل عدد من العوامل كالقدرة العقلية، والقدرة التحصيلية، والميول التربوية، واالتجاهات 
-97: 2117نحو النظام التعليمي، والحالة النفسية للطالب، والظروف األسرية بشكل عام" )القضاة، 

000.)  
 التكيف األكاديمي وعالقتهسيطور هذا المقياس بهدف استخدامه كأداة موضوعية في تشخيص 

بالتفاؤل والتشاؤم لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة في ضوء التحول نحو التعليم 
(. 2105 ،حمادنة) في دراسةكاديمي التكيف األبمقياس ، وباالستعانة اإللكتروني بسبب جائحة كورونا

ولية وقد شمل المقياس في صورته األوبناء  على ذلك صيغت فقرات المقياس في صورته األولية. 
 .ال( ،كدأ)نعم، غير مت: ( فقرة، تشمل على ثالثة بدائل78)

التعديل 
المقترح 
 إن وجد

اتجاه  الفقرة مالءمة الفقرة  صياغة الفقرة
 الفقرة

 الرقم
غير 
 مناسبة

غير  مناسبة
 مالئمة

 مالئمة

 

اخترت موضـــوع تخصـــصـــي الدراســـي في الكلية بناء       
 على اهتمام كافي مسبقا  

+ 0 

كان لدي ميل لعدد من التخصـــــــــــصـــــــــــات الدراســـــــــــية      
ـــــــث لــم أتـمــكـن مــن الـتــركـيــز عـلــى  الـمـتــنـوعـــــــة بــحـي

 التخصص الدراسي الذي اخترته في الكلية

_ 2 

تخصـــــــــصـــــــــي فكرت عدة مرات في تغيير موضـــــــــوع      
 الدراسي

+ 8 

وجدت االنتقال من المرحلة الجامعية إلى الدراســــــــات      
  العليا أمرا  صعبا  علي

+ 7 

 5 + الدراسة والمطالعة في العادة أمر ممتع بالنسبة لي     

لدي دوافع قوية تجعلني أ قبل على دراســــة المســــاقات      
 المقررة في الخطة الدراسية

+ 0 

مجبر/ة على دراســــة مواد في المســــاقات أشــــعر أنني      
 باستخدام التعليم اإللكتروني

- 7 

أعتقد بأن المحاضـــرات التي آخذها غير مترابطة مع      
 بعضها البعض

- 8 

أعتقد بأن المحاضــرات التي أخذتها ليســت ذات قيمة      
 علمية بالنسبة لي

-  
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ــــة مني كثيرة ضــــــــــــــمن       ــــات المطلوب أعتقــــد أن الواجب
 المساقات التي أدرسها إلكترونيا  

- 9 

أشـــــــعر بأن أنظمة وتعليمات الجامعة صـــــــارمة وتقيد      
 حريتي

- 01 

أشـــــــــــــعر بصـــــــــــــدق أنني أحب دراســـــــــــــتي في برنامج      
 الماجستير الذي التحقت به

+ 00 

يراودني اعتقاد بأن اســتمراري في الدراســة للماجســتير      
 مضيعة للوقت

- 02 

دوافعي للبقاء في برنامج الماجســــتير هي أشــــعر بأن      
 دوافع مقنعة وسليمة

+ 08 

قمت بالتخطيط الدقيق لتحديد أهداف معينة لنفســــــــــي      
بحيث أســـــــــــعى إلى تحقيقها من خالل دراســــــــــــتي في 

 البرنامج

+ 07 

لدي رغبة في التفوق والحصـــــــول على معدل تراكمي      
 مرتفع في المساقات التي أدرسها

+ 05 

أشــعر بأنني ال أقوم بالتخطيط واالهتمام الكافي تجاه      
 واجباتي ومسؤولياتي الدراسية 

- 00 

أشــــــــــــــعر بأن ممارســــــــــــــة حياتي العملية تأثرت إيجابا       
 بسبب التحاقي بالدراسة في برنامج الماجستير

+ 07 

أشــــــــعر بتأنيب الضــــــــمير لعدم أخذي األمور بالجدية      
 الكافية

+ 08 

 09 - اهتماماتي تجاه الدراسة بسرعة دون تخطيطتتغير      

أســـــــــتمر في الماجســـــــــتير بناء  على إلحاح من غيري      
 بالدرجة األولى

- 21 

خــــارج إطــــار البرنــــامج  التي تواجهني المشــــــــــــــكالت     
أو  ،أو العـاطفية ،المشــــــــــــــكالت المـاليـة) الـدراســــــــــــــي
 لعــائليــة...الخ( هي الســــــــــــــبــب في إهمــاليالخالفــات ا

 الدراسية واجباتيأحيانا  ل

+ 20 

أحاول أن أضــــــــــــــع لنفســــــــــــــي خطة حياة جيدة تراعي      
ـــــــب تحول النظـــــــام التعليمي إلى  الـتـغـيـيرات بســــــــــــــب

 اإللكتروني

+ 22 

وقدرتي في هذا البرنامج  نني أعرف مكانيشــــــــعر بأأ     
 الدراسي

+ 28 
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بــدي االهتمـــام أشــــــــــــــعر في بعض األحيـــان أنني ال أ     
التي لهــا أهميــة خــاصـــــــــــــــة في مور الالزم لبعض األ
 حياتي الدراسية

- 27 

 25 + أعتبر نفسي شخصا  متكيفا  تماما  مع حياتي الدراسية     

أشعر بأن معظم أساتذتي عادلين وغير متحيزين في      
معـاملتهم معي كعدالتهم في العالمات التي يعطونني 

 إياها مثال  

+ 20 

أســــــتاذي ليوضــــــح لي أتتردد في أن أطلب أو أســــــأل      
 بعض النقاط الغامضة في المحاضرة

- 27 

أشـــــعر بأن أســـــاتذتي يســـــخرون مني إذا أعطيت رأيا       
 يؤشر أنني غير متابعة للمحاضرة اإللكترونية

- 28 

شـــــــــــعر بأن بعض األســـــــــــاتذة يعاملون بعض الطلبة أ     
 معاملة بقية الطلبة في المحاضرة معاملة تختلف عن

- 29 

متعالين في عالقاتهم مع  األســــاتذةشــــعر بأن بعض أ     
 الطلبة

- 81 

أجد أن بعض األســـاتذة يتعمدون وضـــعي في مواقف      
 يها باالرتباك حتى يستمتعون بذلكشعر فأ

- 80 

شعر بعدم االرتياح من الطريقة التي يريد بها بعض أ     
 األساتذة لفت انتباهي فيها في المحاضرة

- 82 

تصـــــــرفات بعض األســـــــاتذة هي الســـــــبب في  أجد أن     
جعلي ال أ قبل على تعلم المســــــــاقات التي يدرســــــــونها 

 في الكلية

- 88 

أفضــل المشــاركة في األنشــطة الالمنهجية )الرياضــية      
 واالجتماعية( حتى لو كان ذلك على حساب دراستي

- 87 

أتضـــــــــــايق وأنزعج من كثرة النصـــــــــــائح واألوامر التي      
 األساتذة أو اآلخرين بشأن دراستي وعمليأتلقاها من 

- 85 

أشـــــعر بأن غالبية زمالئي في الدراســـــة ال يهمهم من      
 عالقتهم بي سوى الحصول على منافع خاصة بهم

- 80 

أشـــــــــــــعر بعدم الرضـــــــــــــا المتثالي للتعليمات واألنظمة      
 المتعلقة بالمحافظة على النظام في الكلية

+ 87 

ة أثناء التحاقي بالصــفوف االفتراضــي أشــعر باالرتياح     
 لحضور المحاضرات

+ 88 

 تأرى أن نظام االمتحانات مريح لي ضــــــــمن متطلبا     
 التعليم اإللكتروني

+ 89 
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   التفاؤل والتشاؤم -ثانياً 
الخير، ويرنو  حدوثتجعل الفرد يتوقع األفضل، وينتظر هو نظرة استبشار نحو المستقبل : "التفاؤل

   .( 1998نصاري،)األ "ويستبعد ما خال ذلك لى النجاح،إ
الفشل ، ويتوقع الشر و أسو نتظر حدوث األيهو توقع سلبي لألحداث القادمة، يجعل الفرد  التشاؤم:
التفاؤل مقياس بوباالستعانة  ،( 1998نصاري،)األ "لى حد بعيدإمل، ويستبعد ما خال ذلك وخيبة األ
، وبناء  على ذلك صيغت فقرات المقياس في صورته (2107)سويح يفي و ضفي دراسة  والتشاؤم
جابات وفق تدريج ليكرت تاالس( فقرة، وت صحح 81شمل المقياس في صورته األولية )وقد األولية. 

 .( درجات5) أبدا  (، 7)نادرا  (، 8) أحيانا   (،2) غالبا  (، 0) دائما  كاآلتي: الخماسي، 
 

التعديل 
المقترح 
 إن وجد

اتجاه  الفقرة مالءمة الفقرة  صياغة الفقرة
 الفقرة

 الرقم
غير 
 مناسبة

غير  مناسبة
 مالئمة

 مالئمة

 التفاؤل -أوالً 

رغم وجود  تبدو الحياة جميلة بالنسبة لي     
 جائحة كورونا

 

+ 0 

 أشعر أن غدا  سيكون يوما  مشرقا       
 

+ 2 

 أتوقع أن تتحسن األمور في المستقبل     
 

+ 8 

 أنا أنظر إلى المستقبل على أنه سعيد     
 

+ 7 

 والتفاؤلمل أتوجه نحو الحياة مفعما  باأل     
 

+ 5 

 الزمن يخبئ لي المفاجآت السارة     
 

+ 0 

 ستصبح حياتي سعيدة على نحو متزايد     
 

+ 7 

ال يأس مع الحياة وال حياة مع أؤمن بأن:      
 اليأس

 

+ 8 

 تأتي إلي قريبا  الجيدة سمور ن األأأرى      
 

+ 9 

بعد انتهاء هذه  أتوقع األفضل من الحياة     
 الجائحة

 

+ 01 

 أرى الجانب المشرق من األشياء     
 

+ 00 

حتى في هذا  أفكر بأشياء سارة ومبهجة     
 الظرف الصعب

 

+ 02 

اآلمال أو األحالم التي لم تتحقق اليوم سوف      
 تتحقق غدا  

 

+ 08 

 أنظر بتفاؤل كبير بشأن المستقبل     
 

+ 07 

 أتوقع أن يكون غدا  أفضل من اليوم     
 
 
 
 
 
 

+ 05 

 التشاؤم -ثانياً 

أعتقد أن الحياة لن تعود إلى ما كانت عليه      
 قبل الكورونا

+ 00 

 لدي القليل من الحظ في هذه الحياة     
 

+ 07 
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بين مكن  أشعر أنني المخلوق األكثر بؤسا       
 حولي

 

+ 08 

 مستقبلي سيصبح أكثر ظلمة     
 

+ 09 

 المصائب تطرق لي باستمرار     
 

+ 21 

 20 + تجه ألكون بائسا  وتعيسا  أأنا      

 أنا يائس من هذه الحياة     
 

+ 22 

كثير من المخاوف تجعلني أشعر أنني أموت      
 مئة مرة في اليوم

+ 28 

 يحدث أسوأ األحداثأنا انتظر أن      
 

+ 27 

تخيفني األشياء المؤسفة التي قد تحدث لي في      
 المستقبل

 

+ 25 

 أتوقع أن أعيش حياة بائسة في المستقبل     
 

+ 20 

لدي شعور غامر بأنني سأنفصل قريبا  عن      
 الناس الذين أحبهم

 

+ 27 

تخيفني األحداث السارة ألنه سيتبعها دوما       
 أحداثا  مؤلمة

 

+ 28 

يبدو لي أن الشخص سيء الحظ سيبقى غير      
 محظوظ دوما  مهما فعل

 

+ 29 

 أجليمن أشعر كما لو أن الكوارث قد وجدت      
 

+ 81 

 

 مع بالغ شكري 

 الباحثة
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  إجراء فحص الخصائص السيكومتريةبعد  أدوات الدراسة(: ثالملحق )

     القدس المفتوحة جامعة     

 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي 
 

 عزيزتي الطالبة ..... عزيزي الطالب....

تقوم الباحثة بدراســــــة الســــــتكمال متطلبات الحصــــــول على درجة الماجســــــتير في اإلرشــــــاد النفســــــي 
 في لعلياا الدراسةةةةات طلبة لدى والتشةةةةاؤم بالتفاؤل وعالقته األكاديمي التكيف "والتربوي بعنوان: 

وذلك  ،"كورونا جائحة بسةةةبب اإللكتروني التعليم نحو التحول ضةةةوء في المفتوحة القدس جامعة
اسـتكماال  لمتطلبات الحصـول على درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي من كلية الدراسات 

ق مع وجهة بما يتواف لذا، أرجو منك التعاون في تعبئة هذه االستبانة .جامعة القدس المفتوحة-العليا
نظرك، علما  بأن بيانات الدراســـة هي ألغراض البحث العلمي فقط، وســـيراعى الحفاظ على ســـريتها، 

 وال يطلب منك كتابة اسمك أو ما يشير إليك، شاكرين لك حسن تعاونك.

 البيانات الشخصية:
A1 أنثى)    (    -4                           ذكر )     (    -1 الجنس 

A2 التربوية  )    ( التخصصات -1 التخصص مجال 
 اإلدارية  العلوم مجال في )    ( التخصصات  -2
 التخصصات  من ذلك )    ( غير  -3

A8 أعزب  -1 االجتماعية الحالة  )     ( 
 )     (  متزوج  -2
 (أرمل/ مطلق) ذلك )      (  غير -3
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 :األكاديمي التكيف مقياس
 المربع المناسب:( في xالرجاء وضع اإلشارة )

 الرقم

 

 

 

 

 

 
 

  

أول
 -اً 

مقي
اس 
التك
يف 
األك
ادي

 مي  
 
 

   
الباح

 ثة

                                                               
 :باحثةال

عبير 
ريحان 
محمد 
  شاهين

                                                               
 إشراف: أ.ب
محمد  .د
 حمدأ

  شاهين
بسم 

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة
كان لدي ميل لعدد من التخصصات الدراسية المتنوعة بحيث  0

لم أتمكن من التركيز على التخصـــــص الدراســـــي الذي اخترته 
 في الكلية

     

      فكرت عدة مرات في تغيير موضوع تخصصي الدراسي 2
وجدت االنتقال من المرحلة الجامعية إلى الدراسات العليا أمرا   8

 صعبا  علي 
     

أعتقد بأن المحاضــــرات التي آخذها غير مترابطة مع بعضــــها  7
 البعض

     

أعتقد بأن المحاضــــــرات التي أخذتها ليســــــت ذات قيمة علمية  5
 بالنسبة لي

     
تي المســاقات ال أعتقد أن الواجبات المطلوبة مني كثيرة ضــمن 0

 أدرسها إلكترونيا  
     

      أشعر بأن أنظمة وتعليمات الجامعة صارمة وتقيد حريتي 7
يراودني اعتقاد بأن اســتمراري في الدراســة للماجســتير مضــيعة  8

 للوقت
     

أشــــــــــعر بأن دوافعي للبقاء في برنامج الماجســــــــــتير هي دوافع  9
 مقنعة وسليمة

     

الـدقيق لتحـديد أهداف معينة لنفســــــــــــــي بحيث قمـت بـالتخطيط  01
 أسعى إلى تحقيقها من خالل دراستي في البرنامج

     

أشـــعر بأنني ال أقوم بالتخطيط واالهتمام الكافي تجاه واجباتي  00
 ومسؤولياتي الدراسية 

     

أشعر بأن ممارسة حياتي العملية تأثرت إيجابا  بسبب التحاقي  02
 الماجستيربالدراسة في برنامج 

     

      أشعر بتأنيب الضمير لعدم أخذي األمور بالجدية الكافية 08
      تتغير اهتماماتي تجاه الدراسة بسرعة دون تخطيط 07
أســـــــــتمر في الماجســــــــــتير بناء  على إلحاح من غيري بالدرجة  05

 األولى
     

المشــــــــــــــكالت التي تواجهني خـارج إطـار البرنـامج الدراســــــــــــــي  00
)المشكالت المالية، أو العاطفية، أو الخالفات العائلية...الخ( 

 هي السبب في إهمالي أحيانا  لواجباتي الدراسية
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 الرقم

 

 

 

 

 

 
 

  

أول
 -اً 

مقي
اس 
التك
يف 
األك
ادي

 مي  
 
 

   
الباح

 ثة

                                                               
 :باحثةال

عبير 
ريحان 
محمد 
  شاهين

                                                               
 إشراف: أ.ب
محمد  .د
 حمدأ

  شاهين
بسم 

الله 

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة
      أشعر بأنني أعرف مكاني وقدرتي في هذا البرنامج الدراسي 07
أشعر في بعض األحيان أنني ال أبدي االهتمام الالزم لبعض  08

 في حياتي الدراسية األمور التي لها أهمية خاصة
     

      أعتبر نفسي شخصا  متكيفا  تماما  مع حياتي الدراسية 09
أتتردد في أن أطلب أو أســـــــــأل أســـــــــتاذي ليوضـــــــــح لي بعض  21

 النقاط الغامضة في المحاضرة
     

أشـعر بأن أسـاتذتي يسخرون مني إذا أعطيت رأيا  يؤشر أنني  20
 غير متابعة للمحاضرة اإللكترونية

     

أشـــــــــــــعر بأن بعض األســـــــــــــاتذة يعاملون بعض الطلبة معاملة  22
 تختلف عن معاملة بقية الطلبة في المحاضرة

     

      أشعر بأن بعض األساتذة متعالين في عالقاتهم مع الطلبة 28
أجد أن بعض األســـــاتذة يتعمدون وضـــــعي في مواقف أشـــــعر  27

 فيها باالرتباك حتى يستمتعون بذلك
     

أشعر بعدم االرتياح من الطريقة التي يريد بها بعض األساتذة  25
 لفت انتباهي فيها في المحاضرة

     

أجد أن تصــــــرفات بعض األســــــاتذة هي الســــــبب في جعلي ال  20
 أ قبل على تعلم المساقات التي يدرسونها في الكلية

     

أفضـــــــــــل المشـــــــــــاركة في األنشـــــــــــطة الالمنهجية )الرياضـــــــــــية  27
 واالجتماعية( حتى لو كان ذلك على حساب دراستي

     

أتضـــــايق وأنزعج من كثرة النصـــــائح واألوامر التي أتلقاها من  28
 األساتذة أو اآلخرين بشأن دراستي وعملي

     

أشـــــــــــــعر بعدم الرضـــــــــــــا المتثالي للتعليمات واألنظمة المتعلقة  29
 بالمحافظة على النظام في الكلية

     

 
 والتشاؤم التفاؤل مقياس  

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقم
 التفاؤل -أوالً 

 رغم وجود جائحة كورونا تبدو الحياة جميلة بالنسبة لي 0

 

     
 أشعر أن غدا  سيكون يوما  مشرقا   2

 

     
 أتوقع أن تتحسن األمور في المستقبل 8
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 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقم
 أنه سعيدأنا أنظر إلى المستقبل على  7

 

     
 والتفاؤلمل أتوجه نحو الحياة مفعما  باأل 5

 

     
 الزمن يخبئ لي المفاجآت السارة 0

 

     
 ستصبح حياتي سعيدة على نحو متزايد 7

 

     
 ال يأس مع الحياة وال حياة مع اليأسأؤمن بأن:  8

 

     
 قريبا   يتأتي إلمور الجيدة سن األأأرى  9

 

     
 بعد انتهاء هذه الجائحة األفضل من الحياةأتوقع  01

 

     
 أرى الجانب المشرق من األشياء 00

 

     
 حتى في هذا الظرف الصعب أفكر بأشياء سارة ومبهجة 02

 

     
 اآلمال أو األحالم التي لم تتحقق اليوم سوف تتحقق غدا   08

 

     
 أنظر بتفاؤل كبير بشأن المستقبل 07

 

     
 أن يكون غدا  أفضل من اليومأتوقع  05

 

     
 التشاؤم -ثانياً 
      أعتقد أن الحياة لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الكورونا 00
 لدي القليل من الحظ في هذه الحياة 07

 

     
 بين مكن حولي أشعر أنني المخلوق األكثر بؤسا   08

 

     
 مستقبلي سيصبح أكثر ظلمة 19

 

     
 تطرق لي باستمرارالمصائب  21

 

     
      تجه ألكون بائسا  وتعيسا  أأنا  20
 أنا يائس من هذه الحياة 22

 

     
كثير من المخاوف تجعلني أشعر أنني أموت مئة مرة في  23

 اليوم

     
 نتظر أن يحدث أسوأ األحداثأأنا  24

 

     
 تخيفني األشياء المؤسفة التي قد تحدث لي في المستقبل 25

 

     
 أتوقع أن أعيش حياة بائسة في المستقبل 26

 

     
 لدي شعور غامر بأنني سأنفصل قريبا  عن الناس الذين أحبهم 27

 

     
 تخيفني األحداث السارة ألنه سيتبعها دوما  أحداثا  مؤلمة 28

 

     
يبدو لي أن الشخص سيء الحظ سيبقى غير محظوظ دوما   29

 مهما فعل

 

     
 أجليمن أشعر كما لو أن الكوارث قد وجدت  30

 

     

 
 مع بالغ شكري وتقديري 
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 كتاب تسهيل المهمة (:حالملحق )

 

 


