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 الممخص

 
 
 

العالقة بين كل من الشعور باألمن النفسي والتفكير اإلبداعي والتوجه هدفت الدراسة إلى معرفة 

، ولتحقيق هذا الهدف 2و  1نحو الحياة ) التفاؤل/ التشاؤم( لدى عينة من طمبة جامعتي البميدة 

 (2011)ناصر حسينومقياس التفكير اإلبداعي  Maslowتم تطبيق مقياس األمن النفسي "

إعداد الطالبة، بحيث أجريت الدراسة عمى عينة مكونة من  ومقياس التوجه نحو الحياة من

، أسفرت النتائج عمى أن لمشعور باألمن النفسي  2و1( طالبا وطالبة من جامعتي البميدة  151)

 .0.01(  عند مستوى الداللة 0.12عالقة بين التفكير اإلبداعي والتوجه نحو الحياة  بمغت )

 التفكير اإلبداعي، التوجه نحو الحياة ) التفاؤل/ التشاؤم(.: األمن النفسي، الكممات المفتاحية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Résumé 

 

 

 

 Cette étude visait à connaître la relation entre chacun le sentiment de 

sécurité psychologique et la pensée créative et de l'orientation vers la vie 

(optimisme / pessimisme) auprès d'un échantillon d'étudiants de 

l'Université de Blida1-2, et pour atteindre cet objectif a été l'application 

de la mesure de sécurité psychologique »Maslow et de mesurer la pensée 

créatrice Nasser Hussain (2011) et la mesure de l'orientation sur la vie de 

la préparation des élèves, de sorte que l'étude a été appliquée à un 

échantillon de 156 étudiants  l'Université de Blida1- 2, il a donné des 

résultats après l'utilisation du coefficient de corrélation multiple 

thérapeute statistique sur la présence de relation positive relationnelle a 

été (0,62) au niveau de 0,01. 

Mots-clés: sécurité psychologique, pensée créatrice, l'orientation vers la 

vie (optimisme / pessimisme). 

 

 


