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 الممخص:
 خبلؿ مفو لدى الطمبة الجامعييف بجامعة ثميجي عمار باألغواط  اإليجابيىدفت الدراسة الحالية البحث في التفكير   
ىي األبعاد األكثر شيوعا بيف الطمبة الجامعييف؟ ما ؟لدى الطمبة الجامعييف اإليجابيىو مستوى التفكير ما :التالية التساؤالت

ىذه التساؤالت استخدمنا مقياس  وفقا لمنوع؟، ولئلجابة عف اإليجابيىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في أبعاد التفكير 
مجموعة مف النتائج توصمنا حيث  اطالب 633( عمى عينة مف الطمبة حيث بمغ عددىـ 6303لعبد الستار) اإليجابيالتفكير 
لدى الطمبة الجامعييف، أما األبعاد األكثر شيوعا فقد جاء الشعور العاـ بالرضا أوال،  اإليجابيارتفاع مستوى التفكير  :أىميا

لبلختبلؼ، حب التعمـ والتفتح المعرفي الصحي، السماحة واألريحية، الضبط االنفعالي والتحكـ،  اإليجابيـ التقبؿ ث
ة والتفاؤؿ وأخيرا تقبؿ المسؤولية الشخصية، أما الفروؽ فقد توصمنا اإليجابية، الذكاء الوجداني، التوقعات اإليجابيالمجازفة 

ف نتائج قدمنا تفسيرات لصالح اإلناث، وفي ضوء ما توصمنا إليو م اإليجابيلوجود فروؽ ذات داللة إحصائية في التفكير 
 .واقتراحات

  ، الطمبة الجامعييفاإليجابيالتفكير  الكممات المفتاحية:
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Abstract 
  The current study aimed at research into positive thinking among university students, 

University Amar Telidji  lagouat and through snow the following questions:-what is the level of 

positive thinking among students? -What are the most common dimensions between undergraduate 

students? -Are there any statistically significant differences in the dimensions of positive thinking 

according to genre?, in order to answer these questions we used a measure of positive thinking to 

Abed elsattar (2010) on a sample of 200 students, where students numbered and came to the following 

results:-high level of positive thinking among university students, the most common dimensions 

according to the overall feeling of satisfaction first, then the positive acceptance of difference, love of 

learning and cognitive openness, tolerance and generosity, emotional and control exactly positive risk, 

emotional intelligence, positive expectations and optimism finally accepts personal responsibility, 

either The differences we have statistically significant differences in positive thinking for females. In 

the light of the results we have reached, we have provided explanations and suggestions.  
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  ة:ــمقدم
مف كوف الفرد كائف يحمؿ جوانب  ،اإليجابيتحت مظمة عمـ النفس  اإليجابييندرج التفكير 

 ةاإليجابينسعى لفيـ االنفعاالت ومف خبللو  ،ف الخبرات التي يمر بيا تشكؿ شخصيتوا  و  ،ايجابية وسمبية
ومعرفة كيؼ يمكف لمفرد  ،الرضا ،السعادة، ة مثؿ األمؿاإليجابيوعمـ النفس ييتـ بدراسة المشاعر 

والجوىر األساسي الذي يقوـ عميو عمـ النفس  ،يجابيةإعر بكتساب الميارات التي تسيـ في ممارسة المشاا
ة والسمبية التي تستثار مف خبلؿ المواقؼ وخبرات اإليجابيالفرد يولد ولديو العديد مف المشاعر ف اإليجابي
بالتالي نمو قدرات عقمية وميارات  ،لذا وجب معرفة مصدر ىذه األفكار وتنميتيا وتكوينيا ،الحياة
رتباطا وثيقا بالنجاح في كؿ ا اإليجابيويرتبط التفكير ، تساعد عمى صقؿ شخصية الفردماعية اجت

تفكيره  نمط يغيرمجاالت الحياة، والفرد كي يحقؽ النجاح ويعيش سعيدا ويحيى حياة متوازنة يجب أف 
جميع قؼ التي تحدث لو والسعي الدائـ إلى تطوير اوالمو  ،وأسموب حياتو ونظرتو تجاه نفسو واآلخريف

في مجاؿ عمـ المتخصصيف  عمماءالوقد أبدع نخبة مف  (640 ،6300 وآخروف، )زيد .جوانب حياتو
دراسة كؿ ما مف شأنو وقاية البشر مف و  ،وصفو دراسة كافة مكامف القوة لدى البشرب اإليجابيالنفس 

إضافة إلى دراسة كؿ العوامؿ الفردية االجتماعية  ،الوقوع في براثف االضطرابات النفسية والسموكية
ة ىي بداية الطريؽ لمنجاح فحيف يفكر اإليجابي، و والمجتمعية التي تجعؿ الحياة اإلنسانية جديرة أف تعاش

ة اإليجابييؤدي إلى األعماؿ  اإليجابينو في الواقع يبرمج عقمو ليفكر ايجابيا والتفكير إيجابيا فاالشخص 
 (00 ،6303، )السمطاني. الحياةفي معظـ شؤوف 

 اإلشكالية:
بؤرة تركيز البحوث والدراسات  Positive Psychology اإليجابيأصبحت موضوعات عمـ النفس 

 ركز ػػمف الدراسات التي ت والكػػػػػثير حيث ظير حديثا عمى الساحة العممية العديد ،النفسية في اآلونة األخيرة
ة لمشخصية بدال اإليجابيمف أبرزىا التركيز عمى الجوانب و  ،اإليجابياألساسية لعمـ النفس  عمى التوجيات

مفاىيـ عمـ النفس ضمف  اإليجابيلذا يعد التفكير  ،مف التركيز عمى االضطرابات والجوانب السمبية
جدير  وعالتوظيؼ اإلجرائي كموض ومنحو إمكانية ،مف أصولو الفمسفيةخاصة بعد تحريره  اإليجابي

  .بالبحث والتطبيؽ العممي
لذا نرى أف االىتماـ بيذا الجانب ، اإليجابينبية حوؿ تنمية التفكير تعددت الدراسات العربية واألج 

يؤكد حيث ، الكثير مف المشاكؿتزايد لما لو مف أىمية في تشكيؿ نمط حياة الفرد وتوجيييا وحؿ  الميـ
يبحث  ليس تخصصا جديدا بؿ ىو توجو ظير حديثا  اإليجابيأف عمـ النفس  (6300، معمرية)بشير 

اإلنساف وىناؾ أيضا جوانب طبية سميمة متوازنة مشرقة في في ة اإليجابيعمى دراسة المشاعر  يركزو 
وقدـ عمـ النفس اإلنساني  ،أخذت قميبل مف اىتمامات عمماء النفس فيما مضى مف الزمف ،حياة اإلنساف

Humanistic Psychology   كذلؾ إسياماتو مف خبلؿ تأكيده عمى أف اإلنساف كائف ايجابي بطبعو وأقوى
وأكد عمى أىمية اإلنسانية  ،وىو دافع التفوؽ والنجاح ،Self Healisationدافع لديو ىو دافع تحقيؽ الذات 

نو يمكف قياس السمات أيذكر كما و  ،في الوقاية مف األمراض Positive Human Experienceة اإليجابي



                                                                                      

 

ت وتقديرىا مف خبلؿ توكيد الذا  The Engoged Lifeبة ؤو ة لمفرد أو الحياة النشطة المثمرة الداإليجابي
  The Ofeasant Lifeالحياة السعيدة السارة  أوة اإليجابيويمكف قياس المشاعر  ،وفعالية الذات وضبطيا

  (030، 6300،)معمرية .في ىذا المجاؿ
ف األشياء بدال مف الجانب م اإليجابيأداة لرؤية الجانب بصفة عامة  اإليجابيالتفكير  يعتبر

التي تبسط كؿ ما ىو معقد بحيث  ،ىو الميؿ الذي يجعؿ العقؿ يتقبؿ األفكار والصور والكممات، و السمبي
)عبد  أو يفكر فيو في المستقبؿ أو الحاضر ،يتوقع الفرد نتائج ايجابية تؤدي إلى النجاح فيما يريده

لدى طمبة الجامعييف  اإليجابيوالبحث ىذا ييدؼ إلى الوقوؼ عمى أبعاد التفكير  (622، 6306 ،الحميد
ة اإليجابييعكس شخصية الطالب  اإليجابيكوف التفكير و  ،لدييـ اإليجابيأيضا معرفة مستوى التفكير و 

اؿ بالتالي حاضر فعّ و  ،قؼ سواء التعميمية منيا أو االجتماعيةأي يؤثر عمى سموكو في مختمؼ الموا
 ؽ.ومستقبؿ مشر 

وبالتالي المجتمعات  ،مما ذكر سابقا نستنتج أف ىذا النوع مف التفكير يساعد عمى تطوير األفراد 
مف أىـ المؤسسات التي و  ،نخص بالذكر الشبابىدؼ كؿ المجتمعات و  ىذا ىوات، و تحقيؽ النجاحو 

، فتمكنيـ مف ىذا التفكير يعني كفاءتيـ في اإليجابيتطمح إلى تكويف شباب جامعييف يتصفوف بالتفكير 
تسعى الباحثتاف مف خبلؿ البحث الحالي تحديد وعميو  .التعامؿ مع العالـ الخارجيبلت و حؿ المشك

 :البحث الحالي مف األسئمة التاليةطمؽ انحيث ، تبعا لمنوع وأولوية أبعاده اإليجابيمستوى التفكير 
 ؟لدى الطمبة الجامعييف اإليجابيىو مستوى التفكير ما -
 ؟شيوعا بيف طمبة الجامعة األكثر اإليجابيالتفكير  أبعادماىي  -
 وفقا اإليجابيفي أبعاد التفكير ( α =0.05عند مستوى الداللة )ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  -

  وفقا لمنوع؟

 :فروض الدراسة 
 .لدى الطمبة اإليجابيتوى التفكير نتوقع مستوى مرتفع في مس -
 الجامعييف. الطمبة بيف اإليجابيالتفكير  تبايف شيوع أبعادنتوقع  -
  .لمنوعوفقا  اإليجابيفي أبعاد التفكير  (α =0.05داللة )عند مستوى  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية -

 أىمية الدراسة:
 :اآلتيكيمكف توضيح أىمية البحث الحالي  
تنوعت و اىتماـ الباحثيف  أخذتالمواضيع التي  أىـيعتبر موضوع التفكير مف نظرية: الىمية األ -

بالتالي وع الميـ و مف التوجيات التي تطرقت ليذا الموض اإليجابييعد عمـ النفس و  ،النظريات التي تناولتو
بالتالي و ، اإليجابيىو التفكير و  ،لدى الطمبة الجامعييف إيجابيب باحثة عف جانجاءت دراستنا مدعمة و 
كذا ثر الثقافة والوسط والجانب المعرفي و أخصوصا الجامعي و دى فئة الشباب و التعرؼ عمى مستوياتو ل

 .رالجنس في ظيور ىذا التفكي



                                           
 

 

في المجتمع  كإطارات يعتبر الشباب الجامعي فئة جد ميمة لكونيا فئة يعوؿ عمييا األىمية التطبيقية: - 
مناىج  أو أساليب أوتساىـ في تبني برامج  التي النقاط القوية أىـ بإظيار اإليجابيقد اىتـ عمـ النفس و 

  التطبيقية مف كونو يساىـ أىميتوبالتالي يستمد ىذا البحث و  ،تساىـ في رفع مستوى الفعالية لدييـ
نو أ، كما شيوعا لدييـ األبعاد أىـكذا لدى الطمبة الجامعييف، و  اإليجابيالوقوؼ عمى مستوى التفكير 

 .مناىج تعميميةو  إرشاديةيستفاد مف نتائجو في بناء برامج 

 :أىداف الدراسة 
 .لدى طمبة المرحمة الجامعية اإليجابيمعرفة مستوى التفكير  -
 انتشارا بيف الطمبة. اإليجابيمعرفة أكثر األبعاد في التفكير  -
 حسب النوع. وأبعاده اإليجابيالكشؼ عما إذا كانت ىناؾ فروؽ دالة في التفكير  -

 حدود الدراسة: 
  طالبة  033طالب و 033طالب موزعيف كاآلتي  633: تكونت عينة البحث مف الحدود البشرية - 
كمية العموـ بالضبط و  تـ إجراء وتطبيؽ الدراسة في جامعة عمار ثميجي باألغواط الحدود المكانية: - 

 .االجتماعية واإلنسانية
 (.6302أجريت ىذه الدراسة بالتحديد تطبيقيا  شير ماي مف سنة )الحدود الزمانية:  - 
ـّ استخداـ مقياس التفكير  األدوات المستخدمة لجمع البيانات: -  حسب طبيعة موضوع البحث ت

 .6303لعبد الستار  اإليجابي

 تحديد مصطمحات الدراسة: 
قدرة الفرد  ىو اإليجابي: التفكير (6332 ،إبراىيـ) حسب Positive Thinking :اإليجابيالتفكير  -

اإلرادية عمى تقويـ أفكاره ومعتقداتو، والتحكـ فييا، وتوجيييا تجاه تحقيؽ ما توقعو مف النتائج الناتجة 
بع تفاؤلي تسعى إلى وتدعيـ حؿ المشكبلت، ومف خبلؿ تكويف أنظمة وأنساؽ عقمية منطقية ذات طا

 الوصوؿ لحؿ المشكمة.
عمى أنو أسموب متكامؿ في التفكير يختبره  إجرائيا اإليجابيتعرؼ الباحثتاف التفكير  :اإلجرائيالتعريف  -

 ة نحو حياتو اليومية والمستقبمية وقناعتو بالقدرة عمى تحقيؽ النجاح.اإليجابيالطالب ويعكس توقعاتو 
 .6303لعبد الستار  اإليجابيبمجمؿ الدرجات المحصؿ عمييا مف تطبيؽ مقياس التفكير  أيضايعرؼ و  

 

 

 



                                                                                      

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

وتحديد  اإليجابيلطرح مفيوـ التفكير  إليياالنقاط التي تـ التطرؽ  ألىـفي ىذا الجانب وصؼ  
  أىـ الدراسات العربية واألجنبية التي درست ىذا الموضوع والتعقيب عمييا كالتالي:

  لغويا: اإليجابيالتفكير 
  )فكر( الَفْكُر والِفْكُر ِإعماؿ الخاطر في الشيء (0033،بف منظور)مف الناحية المغوية حسب  

ـُ وال النظُر قاؿ وقد حكى ابف دريد في جمعو َأفكارًا والِفْكرة كالِفْكر وقد  قاؿ سيبويو وال يجمع الِفْكُر وال الِعْم
وَأْفَكَر فيو وَتَفكََّر بمعنًى   بابو ضرب كما في المصباح« وقد فكر في الشيء إلخ » َفَكر في الشيء قولو 

 .رػػكُّر اسـ التَّْفِكيػػػَ راع الميث التَّفػػػف كػػر الِفْكر اأَلخيرة عوَفْيَكر كثي ،ورجؿ ِفكِّير مثاؿ ِفسِّيؽ
التََّفكُّر التَأمؿ  ،ف العرب مف يقوؿ الِفْكُر الِفْكَرة والِفْكرى عمى ِفْعمى اسـ وىي قميمة الجوىريػػوم  

اأَلمِر فْكٌر َأي ليس لي فيو  قاؿ يعقوب يقاؿ ليس لي في ىذا ،واالسـ الِفْكُر والِفْكَرة والمصدر الَفْكر بالفتح
أما في المعجـ الوسيط جاء مفيـو  (2 ،0033، )بف منظور ،قاؿ والفتح فيو َأفصح مف الكسر  حاجة

العقؿ فيو ورتب بعض ما يعمـ ليصؿ بو إلى  إستخدـفكرا :  –فكر في األمر  –التفكير مف الفعؿ فكر 
 .المجيوؿ

عمؿ عقمو فييا أالمشكمة وفي  تعماؿ مف فكرأشيع في االسمبالغة في فكر وىو  :()فّكر في األمر - 
 (296 ،6334، )ضيؼ .ليتوصؿ إلى حميا فيو مفكر

 The Positive Thinking:اصطالحا اإليجابيالتفكير  

وربما كاف تعدد  ،لقد استخدـ الباحثوف أوصافا متعددة لمتمييز بيف نوع وآخر مف تعريفات التفكير  
حيث يعرؼ  ،أوصاؼ التفكير وتسمياتو أحد الشواىد عمى مدى اىتماـ الباحثيف بدراسة موضوع التفكير

مثير يتـ استقبالو عف طريؽ  عرضلالدماغ بيا التي يقـو  المرئيةسمسمة مف النشاطات العقمية غير  بأنو
 (062  ،6304 ،أزاد حسف ) .و الخبرةواحدة مف الحواس الخمسة أو أكثر بحثا عف معنى في الموقؼ أ

الجة المشكبلت بأنو توقع النجاح في القدرة عمى مع اإليجابيالتفكير  (6332 ،إبراىيـ)يعرؼ 
    وباستخداـ استراتيجيات القيادة اآلتية والتي تزيد مف إمداد الفرد بثقتو  ،عقمية بناءة بتوجيو مف قناعات

دارتو لعمميات التفكير لديو، أما  يعرفو بأنو فف التعامؿ بما ىو متاح  (6339زحموط )في أدائو وسيطرتو وا 
وطريقة التفكير ىي إحدى خيارات الحياة  ،مف أدوات وقدرات ووسائؿ لمحصوؿ عمى أفضؿ النتائج

ؿ مع مصاعب مثأوالشخص السعيد ىو مف يمتمؾ مجموعة مف طرؽ التفكير تمكنو مف التعامؿ بشكؿ 
االنتفاع بقابمية  بأنو اإليجابيالتفكير  (فيرابيفر)ويعرؼ ، (029 ،6300، عبل).ومواقؼ الحياة المختمفة

قدرة عقمؾ  ستخداـا وىناؾ مف يعرفو بأنو، (06 ،6300،بيفر)العقؿ البلواعي لبلقتناع بشكؿ ايجابي 
 .ؾ عمى بموغ أمالؾ وتحقيؽ أحبلمؾلمتأثير عمى حياتؾ العامة بطريقة تساعد -عقمؾ البلواعي  الباطف،

    تعرؼ التفكير بأنو حالة مزاجية ايجابية ينقميا الفرد عف نفسو لآلخريف  (6300 ،بكار)أما  
عمييا  مف حولو بتصرفاتو اتجاه األشخاص واألحداث ونظرتو الحسنة لؤلمور وتفسيرىا بطريقة يغمب



                                           
 

 

غفاؿ الجانب السيئا بأّنو :" التفاؤؿ بكؿ ما تحممو ىذه الكممة  اإليجابي، ويعرؼ التفكير لجانب الجيد وا 
مف معنى والنظر إلى الجميؿ في كؿ شيء والبحث عف الجانب المثير في الحياة واف كانت ومضة ضوء" 

 (.42، 6300، بكار)
      نو مف الممكف ألي إنساف أنممس  ،بلحيةصطالمف خبلؿ التعاريؼ السابقة المغوية منيا وا

 ،ولكف القوة الحقيقية تظير عندما يواجو الفرد تحديات الحياة ،أف يكوف ايجابيا في الظروؼ العادية
أي ىو  ،خريف ونحو المستقبؿعبارة عف إدراكات دقيقة مف الفرد نحو نفسو ونحو اآل اإليجابيفالتفكير 
حيث تظير الكفاءة في االنجاز واكتساب الخبرات  ،مختمفة مف الحياةردود الفعؿ تجاه مواقؼ مجمؿ 

     وىو يساعد عمى تقوية الثقة بالنفس حسب  ،الجديدة واالستمتاع بالحياة مع نفسو ومع اآلخريف
 المخطط التالي:  

 
 

 
 اإليجابيمخطط يوضح أىمية التفكير                       

تقوية الثقة  :تتجسد في أربع نقط ىي اإليجابينبلحظ مف خبلؿ الشكؿ أعبله أف أىمية التفكير 
ة اإليجابيمف ثـ ردة فعمو  ،تمييا تحكـ الطالب في أفكاره ومف خبلؿ التقدـ والتطور الشخصي ،بالنفس

 وىذا يتوافؽ مع المنظور المعرفي.  ؿ،تجاه مواقؼ الحياة والمستقب

ف يكوف جيده أوعمى الفرد أف يدعـ مف تفاؤلو و  ،ةاإليجابيإصدار األحكاـ  يجابياإليشمؿ التفكير 
  اإليجابيوانتظار الفوائد وعمى التقييـ  ،متكامبل وفيو إحساس بالمسؤولية ويرتكز التفكير عمى االستكشاؼ

إلحداث تغيير  ،أو إدخاؿ تحسينات وفي كؿ حالة يتـ تصميـ االقتراح ،ويرتكز أيضا عمى حؿ المشكبلت
متوصؿ إلى اقتراح يكوف مف السيؿ التوصؿ ل بتحويؿ تفكير الفرد اإليجابيفعندما يقوـ التفكير  إيجابي،
       .ةاإليجابيقتراحات التوالدية وبتقسيـ االقتراحات إلييتـ با اإليجابيوىكذا فاف التفكير  ذلؾ،إلى 

ة اإليجابييعمؿ عمى اكتشاؼ المبادئ والنواحي  اإليجابيوىذا يعني أف عمـ النفس  (022 ،6330بونو، )
عف مناطؽ القوة والتمييز الدقيؽ  بمعنى البحث ،ة في شخصية الفرداإليجابيوالقدرات والسمات والميارات 

بح بمثابة التحصيف حتى تص ،في شخصية الفرد وتنميتيا والتأكيد عمييا والتمكيف والتمييد لنموىا ورعايتيا
حباطاتضد ما قد يتعرض لو   (069 ،6303 محمد،) .في سياؽ حياتو اليومية ،الفرد مف تيديدات وا 

 التفكير االيجابي

 تقوية الثقة بالنفس

 التحكم في االفكار 

 التقدم الشخصي

 رد الفعل ايجابي



                                                                                      

 

تي تشير إلى االىتماـ بكؿ أف تاريخ عمـ النفس مميء باألدلة العممية ال Seligman  (5002) يذكر
وف عميو ػػػػوما ينبغي أف تك ،والى قمة االىتماـ بما ىو ايجابي فييا ،ىو سمبي في الشخصية اإلنسانيةما

يجابية،مف كفاءة  إذا تأممنا إجراءات العبلج المعرفي سنجد أنيا تعمـ المريض  :وعمى سبيؿ المثاؿ وا 
لتنمية خصاؿ الشخصية  ،مي لديو القوى النفسيةولكنيا ال تن ،النفسي كيفية تنفيذ األفكار اآللية ودحضيا

ذي يرسخ االىتماـ الشديد بجوانب األمر ال ،مف قدرات وسمات وخصاؿ وميارات وتطويرىا ،ةاإليجابي
ة اإليجابيعمى حساب الجوانب  Fix what's wrong opproach أو ما يعرؼ بتثبيت منحى الخطأ ،الضعؼ

 (0 ،6303، محمد) .في الشخصية اإلنسانية

 : اإليجابيأىمية التفكير 
ستطيع ييجابية إفكر بي أف اختار الفردفإذا  ،طريقة تفكيره لتغييرالفرد  مف خبلؿ إستجابة  تتجسد  

 ، ولذلؾ فإفومف تحقيؽ الفضؿ لنفس ووالتي ربما تعيق ،يافيالكثير مف المشاعر غير المرغوب  زيؿيأف 
دؽ اهلل العظيـ ػػوص ،اةػػػػػاالت الحيػػػػاؿ مف مجػػػػارتباطا وثيقا بالنجاح في كؿ مج اإليجابيالتفكير العقمي 

 اإليجابيومما يذكره المؤلفوف في التفكير ، حتى يغيروا ما بأنفسيـ ( ) إف اهلل ال يغير ما بقوـ و:ػػفي قول
 : مف فوائد استخدامو ما يمي

 وىو سر األداء العالي ويعزز بيئة العمؿ باالنفتاح والصدؽ والثقة. ،ىو الباعث عمى استنباط األفضؿ -
 المستقبؿ األفضؿ الذي يحقؽ أىدافؾ. ، تحقؽ لؾمحياةلتختار قائمة أىداؼ  يجعمؾ -
البناء الذي تجريو داخؿ نفسؾ سوؼ يكوف لو األثر النافع في شخصيتؾ  اإليجابيتأكد أف التغيير  -

   .وفي كافة نشاطاتؾ
أف تكوف مفكرا ايجابيا يعني أف تقمؽ بشكؿ اقؿ وتستمتع أكثر واف تنظر لمجانب المضيء بدال مف أف  -

وتختار أف تكوف سعيدا بدال مف الحزف وواجبؾ األوؿ أف يكوف شعورؾ  ،وداءتمؤل رأسؾ باألفكار الس
  .الداخمي طيبا

ة، والتفاؤؿ والطاقة والقدرة عمى الدفاع اإليجابية في عقولنا ومشاعرنا تصنع مف حياتنا اإليجابيىذه  أف -
 حديث النفس.كبر منيما أو  ،مف شياطيف اإلنس والجف إليناوصد اليجـو الذي يصدر  ،عف النفس

 إليناتنجذب فسنفكر بطريقة سمبية عندما والعكس  ،ةاإليجابيالمواقؼ  إلينايجابية تنجذب إعندما نفكر ب -
 (63 ، 6304، )العمري .المواقؼ السمبية

، وتصدر منو المقترحات الممموسة ء توالديعف القيمة والفائدة، وىو تفكير بنا اإليجابييبحث التفكير  -
إف العقؿ يمتمؾ فكرة واحدة في أي حيث والعممية حيث يجعؿ األشياء تعمؿ، وىدفو ىو الفعالية والبناء 

العقؿ ال يقبؿ الفراغ  ألف ،أخرجت الفكرة السمبية التي تقابميا ،فإذا أدخمنا في عقولنا فكرة إيجابية ،وقت
 .ة فسوؼ تمؤله األفكار السمبيةياإليجابفإذا لـ نمؤله باألفكار 

إف الشخص الذي يفكر إيجابيًا ويعتمد عمى نفسو، وينظر نظرة متفائمة يستطيع أف يستيوي ما حولو  -
 (39 ،6336، الرقيب) .ويطمؽ القدرات التي تحقؽ اليدؼ  ،فعبلً 



                                           
 

 

وتحويميا مف تغيير بؤرة االىتماـ كذلؾ، مف خبلؿ أنو ييدؼ إلى  اإليجابيتبرز أىمية عمـ النفس  -
إلى البحث عف األسباب  ،االىتماـ بالبحث عف األسباب التي تؤدي إلى االضطرابات النفسية والعقمية

  EasterbsooK, 2001,20)) إيجابية.التي تؤدي إلى سبلمة التفكير ومواجية الضغوط واالضطراب بطريقة 

  :اإليجابيأنماط التفكير 
حب التعمـ والتفتح عمى ، والتحكـ في العمميات العقمية ،االنفعالي الضبط، التفاؤؿ :يمكف إجماليا كاآلتي

تقبؿ المسؤولية ، التسامح مع االختبلؼ عف اآلخريف، الرصيد المعرفي الصحي، الشعور بالرضا، الخبرة
  (000 ،6303، ) قاسـ.الذكاء االجتماعي، المسامحة واألريحية، تقبؿ الذات غير المشروط، الشخصية

  ة:اإليجابيالخصائص التي تتميز بيا الشخصية 
 :والشعور بالسعادة واليدوء النفسي وراحة الباؿ ىي الفرد تحقيؽ أىداؼفي ىناؾ عشرة خصائص تساعد 

  .اإليماف باهلل سبحانو وتعالى واالستعانة بو والتوكؿ عميو -
القريب والمتوسط والبعيد الرؤيا الواضحة التي تساعد الفرد عمى التعرؼ عمى ما يريد عمى المدى  -

 .وكيؼ يخطط لتنفيذه بمرونة تامة حتى يحصؿ عمى أىدافو
القيـ العميا والتي تجعؿ الفرد يعيش بعيدا عف السموكيات السمبية بؿ يتمتع بكؿ الصفات   -

تميز الشخصية التي تفكر تفكيرا خصائص  وىية مثؿ الصدؽ واألمانة والعطاء والكـر اإليجابي
 إيجابيا.

  .عمى الحموؿ عند مواجية الصعوبات التركيزو  لؤلحداث اإليجابيقع التو   -
 .والصعوبات تؤثر عمى أركاف حياتوال يدع التحديات حيث ، االستفادة مف التحديات والصعوبات -
 .الثقة بالنفس وحب التغيير وخوض المخاطر -
 .وحب اآلخريف ومساعدتيـ ،ةاإليجابيالميارات االجتماعية و  ،والكفاح والصبر ،يعيش باألمؿ  -

   (030 ،6333 ،)الفقي
يذعف لمحؽ  اإليجابي Flaxible Thinkingصاحب التفكير المرف ، (6306كما تذكر سعيد )

لغتو  اإليجابيصاحب التفكير ، ت سواء كاف موافقا أو مخالفا لياويتوؽ إلى معرفة الجديد مف المعموما
، قادر عمى الدخوؿ في در عمى الحوار والمناقشة العمميةومفرداتو تتمتع بالمرونة قابمة لؤلخذ والعطاء، قا

قدر اإلمكاف  اإليجابييحاوؿ صاحب التفكير ، ثمرة ومفيدة بالنسبة لو ولآلخريفوحوارات ممناقشات 
إعطاء تصور طبيعي وواقعي عف ذاتو أماـ اآلخريف، ويقدـ نفسو لآلخريف بشفافية وبشكؿ متواضع، ألّنو 

يع شخصيتو بما ال يفيد وال وبالتالي ال حاجة إلى تقن ،يدرؾ أف المثالية والكماؿ ليست مف صفات البشر
كما ، كرة وجديدة تناسب التطور الحاصؿبامتبلكو ألساليب مبت اإليجابييتمتع صاحب التفكير و  ،يمـز

عمى تجنب ذلؾ ويساعدىـ عمى ذلؾ امتبلكيـ قدر مف الفكر والثقافة  اإليجابييحرص أصحاب التفكير 
 (62 ،6332 ،)غانـ .والمرونة الفكرية التي تساعدىـ عمى تجنب مثؿ ىذه المواقؼ الحرجة

 



                                                                                      

 

  :اإليجابيامل المؤثرة في التفكير العو 
ألّف جميع  ،بشكؿ خاص اإليجابيوعممية التفكير  ،عوامؿ تؤثر في التفكير بشكؿ عاـىناؾ عدة   

   العقؿ سواء ما كاف منيا  في داخؿ الموجودةالمشاعر والمعتقدات والمعارؼ تبنى أساسا عمى األفكار 
 : أىـ ىذه العوامؿ ما يميو  ،ف داخميافي الشعور أو البلشعور الكام

  .بالمحيط الشامؿالنظرة الشاممة والتحرؾ  -
 . عند المرء بالخصوص الضبط الداخمي، و الضبط بشكؿ عاـ وااللتزاـ بالمشاركة في العمؿ -
   .البنية الدماغية وطبيعة الجينات الوراثية في ىذه البنى العقمية -
  .ممارسة الواعية وتشجيع االكتشاؼاالنتباه وال  -
 الثقافية في محيط الفرد.التنشئة االجتماعية واألسرية ومستوى البيئة  -
  استخداـ الميارة الذاتية في إعادة التنظيـ االستراتيجي لمتفكير -
لوجيات اط باألفكار المتنوعة والمخالفة امتبلؾ الفرد لمفيوـ ذاتي ايجابي يجعمو أكثر ميبل لبلرتب  -

ميبل لتحدي قؿ أو  ،وغير مطمئف ،مفآأما الذي يتبنى مفيوما ذاتيا سمبيا فيو غير  ،نظر اآلخريف
 . األفكار

  .قدرة الفرد عمى االستيعاب المفظي وتنظيـ األفكار والتنظيـ اإلدراكي  -
استغبلؿ الجيد المبذوؿ في عممية التفكير و  اإليجابيتطوير ميارات ثانوية لميارة التفكير  -

  .اإليجابي

   :اإليجابيت المستخدمة في التفكير االستراتيجيا
أف لمحوار الداخمي أىمية  (6333)المحارب يرى  :Self-talk Strategyستراتيجية التحدث الذاتي ا -

العديد مف  نو: قد ظير في اآلونة األخيرةأ ((Breshia Mike وتشير ،كبيرة في تعديؿ السموؾ واألفكار
درجت تحت عناويف مختمفة وقد  ،ستخداـ ىذه االستراتيجياتاك ،فرادالبرامج التي تساىـ في رفع كفاءة األ

إلى  (6332إبراىيـ )وتشير  ،دةوالتي مف خبلليا يشعر الفرد بالفاعمية والسعا ،منيا برامج القوة الداخمية
 . mental dialoguesستراتيجية التحدث الذاتي تعبر عف الحوارات العقمية اأف 
 تتطمب الوقوؼ عمى أوجو comparing strategy  المقارنة استراتيجيةيشير مجدي حبيب أف  كما   

حيف نطمب مف الطمبة  ونأب (6332)جابر ويضيؼ ، بيف األشياء والظواىر والعبلقات ،واالختبلؼ الشبو
 ، ونحف نمفت االنتباه إلىخصائص محددة لنقاط المقارنة لتفات إلىالفإننا نطمب منيـ ا ،أف يقارنوا

يزيد مف قاعدة وىذا  ونواحي االختبلؼ الحيوي بنواحي التشابومـ الوعي ع، وتضرورة زيادة حدة التميزات
 .األحكاـالبيانات التي تستخدـ إلصدار 

ذي أف حؿ المشكبلت نوع مف التفكير ال (6332)يرى جابر  Problem Solving   حل المشكالت  - 
       وىذا يمكف تدريسو  ،، ويستطيع الناس أف يحسنوه عف طريؽ الممارسةيمكف تعمموو يتطمب ميارة 
      ، فإنيـ يعرضوف المشكبلت عمى الطمبة ويوجيوف انتباىيـ وف ذلؾولكي يعمؿ المدرس في المدارس

    نيـ يستخدموف رغبة الطمبة الطبيعية إ، طريقة التفكير في المشكمة، بدال مف تركيزىـ عمى مادتو إلى



                                           
 

 

وتنمية  ،شكمة بطريقة تجعؿ ليا معنى عندىـسير المكدافع وىـ يساعدوف الطمبة عمى تف ،في االكتشاؼ
 .لحموؿ، واختبارىا وتقويـ النتائجالفروض التي تتعمؽ با أوالتخمينات 

 رة عمى التفاعؿ مع الموقؼ الحالينو القدأ (6330)يرى حسيف  :Decision Making اتخاذ القرار -
 .قرار سميـ إلىجؿ الوصوؿ أؿ أوسع مف كورؤيتو بش
القدرة ، القدرة عمى الربط ،ي: ) القدرة عمى التخيؿمتطمبات قبمية لتعمـ ميارة اتخاذ القرار تتمثؿ فوىناؾ 

 (.القدرة عمى جمع المعمومات ،القدرة عمى حؿ المشكبلت ،االستنتاج
كمما زاد تكرار  وأن achmanR & odgsonH )0909) يرى  imagining strategyالتخيل  ستراتيجيةا -

مف  ، ألنو يكوف قد خبره أكثرة الفرد عمى جوانب الموقؼ الضاغطممارسة ىذا التخيؿ زادت معو سيطر 
لتوسيع  ،تتمثؿ في استخداـ الخياؿ والصور العقمية ،أف تطبيؽ ميارة التخيؿ (6330)حسيف  ويضيؼ مرة

قـ بإثارة ثـ إلى الصورة  العاطفةكبر قدر ممكف مف أىو أف تضيؼ  ،وأساس التخيؿ الناجح ،المدارؾ
ة ف أفكارؾ ومعتقداتؾ الحاليأل ،وكف متحمسا واستمر في تخيؿ الصورة مرارا وتكرارا ،رغبة داخمية عميقة

تصبح األفكار  ،األفكار الجديدة المبرمجة مف خبلؿ التكرار والتخيؿف ة،تشكمت مف خبلؿ التفكير والعاطف
 (20 ،6332 ،) جوفيتاؿ .مسيطرة تتحكـ في سموكياتناواألفكار والمعتقدات ال ،المسيطرة

وأيضا  ،ستراتيجية في إكساب سموكيات جديدةوتفيد ىذه اال :Modeling Strategyالنمذجة:  ستراتيجيةا -
  :ومف األنواع الشائعة لمنمذجة ،في تقميؿ أو زيادة بعض السموكيات الموجودة لدى الفرد

 .باألداء بوجود المتدربالنمذجة الحية حيث يقـو النموذج  -
النمذجة المصورة حيث يشاىد المتدرب النموذج وىو يقوـ باألداء مف خبلؿ وسائؿ إيضاحية مثؿ  -

 .األفبلـ
ويقوـ المتدرب بمراقبة النموذج ، باألداء أماـ المتدربالنمذجة مف خبلؿ المشاركة حيث يقوـ النموذج   -

  (632 ،6304 ،الخولي).بمساعدة النموذج ثـ يقوـ بتأدية نفس األداء
بعض المفكريف قد صنفوا التفكير عمى أساس األزواج المتناظرة  فأ (60 ،6330 ،) بنت يوسؼ ذكرت
والتفكير القائـ  ،والتفكير االستنباطي ،والتفكير االستقراري ،والتفكير التقاربي ،التفكير التباعدي  ىي:

والتفكير اإلبداعي  ،مف الدماغ األيمفوالتفكير القائـ عمى الجانب  ،عمى الجانب األيسر مف الدماغ
اتخاذ القرارات بطريقة عممية مف  أو ،القدرة عمى حؿ المشكبلت أي ،والتفكير العممي ،والتفكير الناقد

 .خبلؿ التفكير المنظـ المنيجي

 :اإليجابيالوصايا العشرة لمتفكير 
االىتمامات  ،القرار القاطع : الرغبة المشتعمة،في (6330 ،)الفقيتتمثؿ ىذه الوصايا حسب  

الوقت  ،الشخصية والنشاطات اليومية، السكوف والتأمؿ اليومي، التنمية الذاتية، التأكيدات المتضامنة
 (6330،)الفقي .لية كاممةؤو داؼ، اإلدراؾ الواعي، تحمؿ المس، تحديد األىاإليجابي

 
 



                                                                                      

 

  Positive Thinking Perspectives  :اإليجابيوجيات النظر حول التفكير 
 إالالعامة لمحياة واف التشاؤـ ال يقع في حياة الفرد حيث يرى أف التفاؤؿ ىو القاعدة  :Freudنظرية  -1
تكونت لديو عقدة نفسية، والعقدة النفسية ارتباط وجداني سمبي شديد التعقد والتماسؾ حياؿ موضوع ما  إذا

لـ تقع في حياتو حوادث تجعؿ نشوء العقدة  إذاالداخمية، فالفرد متفائؿ  أومف الموضوعات الخارجية 
الذي يشبع بشكؿ مفرط في طفولتو سيكوف عرضة لمتفاؤؿ المفرط واالعتماد  أيممكنا  أمراالنفسية لديو 

 ؿالجد إثارة إلىالمذة الفمية فاف الشخصية الفمية ستتـ بالسموؾ الذي يميؿ  أحبطت إذا أما اآلخريفعمى 
 .والتناقض الوجداني

   يفكر فيو الناس  وتقوـ المدرسة المعرفية عمى فكرة القائمة باف ما : Cognitiveالمنظور المعرفي -2
ميمة وذات صمة وثيقة بسموكيـ  أمورىي  إنما ،ومثميـ وآرائيـوكذلؾ اتجاىاتيـ  أنفسيـيقولونو عف  وما

 ومف بيف النماذج ما يمي:الصحيح والمريض 
نماليسا بعمميتيف متباينتيف  اإلنسانييفالتفكير واالنفعاؿ  أفحيث يرى : Ellisأليس  ألبرت - يتداخبلف  وا 

 رد ػػػػػالف ارػػػػػػػػػػػػػػػػػػأفكف السيطرة عمى أالمعرفة والعاطفية يرتبطاف عمى نحو وثيؽ جدا و  أفو  ،بصورة ذات داللة
 وفير السيطرة عمى عواطفو.تىو 
ثبلث مجموعات  إلى اإليجابيحيث قسـ التفكير  Erin Kirkegaard 6332كجارد  نموذج كير -

فعؿ  إلىما يقود عممية الفكر الداخمية  أفذلؾ  :Internal cognitionمتشابكة ىي: المعرفة الداخمية 
واف معرفتو الداخمية تبقيو  ،يحكمو ويقود عممية صحيفة فكره اليومية ىو امتبلؾ الفرد غرض ما ،خارجي

 ومع اليدؼ يجئ الغرض.  ،مركزا عمى اليدؼ
عنده  اإليجابيفالمفكر  تجريبيامتبلؾ ثقة واعتقاد في ظاىرة بدوف دليؿ  بأنوويعرؼ  :Faithااليمان  - 

غمب أويشتؽ الناس في  والروحانية ىي تجربة الشخصية لشيء مقدس ،واإللوثقة في الطبيعة والعالـ 
 .إيمانيـبالغرض والمعنى مف  اإلحساس األحياف

مدعـو  اإليجابيالتفكير  بحيث :Influential personale relationships العالقات الشخصية المؤثرة -
 (623 ،6306تركي،  ) أصدقاء أو أقرباءعبر عبلقة الفرد بنفسو وباهلل وبالمقربيف سواء كانوا 

 آليافاف حياتؾ ستصبح ايجابية  إيجابية، أفكاراكنت تفكر  إذانو أحيث افترض : (مارتين سيمجمان) -
ذا  اإليحاءالنظرية تقـو عمى  أفوليذا يمكف القوؿ  ،تتصرؼ كالفائز أفكنت تريد الفوز فانو يجب عميؾ  وا 

تحصؿ  أفيمكنؾ  بأنوتعتقد داخميا  أفشيئا فانؾ يجب   أردت إذانؾ أ إذ ،auto suggestionالذاتي 
 ( 23 ،6302 سوي،) المو .عميو

 اإلنسانية ةروجرز( يؤكدوف عمى أف الطبيعو و م)ماس اإلنسانيمنظري التيار مف المنظور اإلنساني:  -3
يؽ وتحق توحيا وقوة لتوجي وولدي ،يولد مزود بالحب واالرتقاء فاإلنسافمنمو، لطبيعة ايجابية خبلقة تسعى 

 (063، 6304 )مطرش، .األمؿ والسعادة

 
 



                                           
 

 

 : السابقة تالدراسا
وعبلقتيا  اإليجابيىناؾ العديد مف الدراسات التي أجريت لتوضيح مفيـو التفكير الدراسات العربية: 

وأبرزت نتائجيا وجود  ،في مصر اإليجابي( حوؿ أبعاد التفكير 6339ببعض المتغيرات كدراسة قاسـ )
ثـ تقبؿ  ،ةاإليجابيالتوقعات  ،ؤؿمف نسبة التبايف الكمي وىي )التفا %26ثبلثة عوامؿ رئيسية ساىمت في 

باإلضافة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  ،وأخيرا الذكاء الوجداني ،المسؤولية الشخصية
 (022 ،6306 ،)عبلء .لبلختبلؼ مع اآلخريف اإليجابيالجنسيف في تقبؿ المسؤولية الشخصية والتقبؿ 

وعبلقتو بالدافعية األكاديمية  اإليجابيبعنواف التفكير  :(2113دراسة منتيى مطرش وسوزان دريد ) - 
بيدؼ التعرؼ  ،الذاتية واالتجاه نحو مينة التدريس لدى طمبة كميات التربية بجامعتي بغداد والمستنصرية

ـ ، ثحسب النوع والتخصص اإليجابيمعرفة الفروؽ في التفكير ، و عمى العبلقة القائمة بيف المتغيريف
      6303(لكوتفريد)ومقياس الدافعية األكاديمية الذاتية  ،اإليجابيلمتفكير  (6303 ،إبراىيـ)تطبيؽ مقياس 

جبة ودالة بيف التفكير طالب وطالبة وكانت النتائج وجود عبلقة ارتباطيو مو  044عمى عينة  قواميا 
حصائيا في التفكير لدى الطمبة ووجود فروؽ دالة إ اإليجابي، ووجود مستوى مرتفع في التفكير والدافعية
 .تبعا لمتغير النوع والتخصص لصالح الذكور اإليجابي

وعبلقتو ببعض المتغيرات لدى طمبة الجامعة بجامعة  اإليجابيالتفكير  :2112دراسة عمي تركي  -
كذلؾ معرفة مستوى التفكير ، 6300صورة مختصرة لمقياس إبراىيـ استيدؼ البحث إعداد  ،بغداد بالعراؽ

تكونت العينة  ،وعبلقتو ببعض المتغيرات الديموغرافية كالنوع والعمر والتخصص ،لمطمبة اإليجابي
الطمبة الجامعييف يتمتعوف بتفكير ايجابي مرتفع وعدـ وجود  أف( طالب وطالبة وكانت النتائج 003مف)

إحصائيا في تبعا لمتغير النوع ووجود فروؽ دالة  اإليجابيفروؽ دالة إحصائيا بيف الطمبة في التفكير 
   .تبعا لمتغير التخصص اإليجابيالتفكير 

حيث  ،في مصر دراسة عاممية اإليجابيبعنواف أبعاد التفكير  :(2119دراسة عبد المريد قاسم ) -
مف خبلؿ التعرؼ عمى البنية المعرفية  ،ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أبعاد التفكير لدى المصرييف

( مفحوص مف الجنسيف استخدـ  030تكونت العينة مف ) ،(6336لمقياس التفكير لعبد الستار إبراىيـ )
وجود مستوى عاؿ في التفكير  :( وقد أسفرت الدراسة عمى النتائج التالية6336مقياس عبد الستار )

والتوقعات  ،( وىي التفاؤؿ%26امؿ رئيسية في)لدى المفحوصيف حيث ساىمت ثبلثة عو  اإليجابي
وجود فروؽ دالة إحصائيا في التفكير و ، ثـ تقبؿ المسئولية الشخصية، وأخيرا الذكاء الوجداني ،ةاإليجابي
 .تبعا لمتغير النوع لصالح الذكور اإليجابي

 األردنيةيات الجامعات ممداء كعـ ػيإلى درجة ف ؼالدراسة التعر  دفتى: (2116) يبدراسة الرق -
الدراسة في األردف وطبقت  ية صنع القرار. أجريتمى عمؾ عمثر ذلأو  اإليجابي التفكيرى و ستمل ،الرسمية

 فكا ووممارست اإليجابيالتفكير مستوى  أفالنتائج  رتيوأظ، عميدًا وعميدة93 اىعدد مغى عينة بعم
متغير عزى إلى ت وقا دالة إحصائيافر  رتيأظكما  ،الرسمية األردنيةيات الجامعات معمداء ك لدى مرتفعا

كما أشارت  ،متغير الرتبة والخبرة األكاديمية فري ضمىجو  ؽفر  أير ييظ ـول ،اإلناث الجنس لصالح



                                                                                      

 

لدى  القرارية صنع موعم ،اإليجابيوممارسة التفكير  فف بيف ،داؿ إحصائيا غير ؽالفر  فالنتائج إلى أ
 .العمداء

لدى طمبة الجامعة في  اإليجابيىدفت الدراسة التعرؼ عمى مستوى التفكير  :(2115)دراسة غانم  - 
 البةػػػػػطالب وط 633ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية والتربوية، واختار الباحث عينة مكونة مف 

( مف أفراد الدراسة %43.2وتوصمت الدراسة أف ما نسبة ) -فمسطيف -مف جامعة القدس  جامعييف،
( مف اإلناث ووجود %02.2( مف الذكور و )%43منيـ ما نسبة ) اإليجابييبل نحو التفكير ػػػروا مػػأظي

 .لصالح اإلناث اإليجابيفروؽ دالة إحصائيا بيف الجنسيف عمى مقياس التفكير 

 الدراسات األجنبية:
في التحصيؿ  اإليجابيىدفت الدراسة إلى دراسة اثر مستوى التفكير السمبي و  Haveren,(2004) دراسة -

طالبا وطالبة  633لدى طمبة الجامعة في ضوء متغيرات الجنس ومستوى التعميـ وبمغ عدد أفراد العينة 
الممتحقيف في إحدى الجامعات األمريكية ومف مستويات مختمفة وقد أسفرت النتائج عف عدـ وجود فروؽ 

بينما أظيرت  اإليجابيتفكير السمبي و دالة إحصائيا بيف طمبة سنة أولى والسنة األخيرة مف حيث مستوى ال
النتائج وجود فروؽ دالة في مستوى التفكير حسب النوع لصمح الذكور حيث اظيروا مستوى أفضؿ في 

 .اإليجابيالتفكير 
 اإليجابيىدفت الدراسة إلى معرفة عبلقة بعض المتغيرات بنمطي التفكير  Edmeads,(2004) دراسة -

( 02بمغت عينة الدراسة ) إذ ،أجريت الدراسة في إحدى الجامعات األمريكية، لدى طمبة الجامعة ،والسمبي
ناثا قد %40.4وتوصمت الدراسة إلى النسبة ) ،( طالبة032)طالبا و اظيروا ميبل ( مف الطمبة ذكورا وا 

، كما أظيرت الدراسة وجود عبلقة ذات داللة إحصائية في التفكير والتحصيؿ اإليجابينحو التفكير 
 (060 ،6300، )محمد جبروع حسب الن

 (Pats) ةاإليجابي األوتوماتيكيةناقشت ىذه الدراسة تساؤؿ ىؿ األفكار : (1994ليتسي،) دراسة -
انات ػػػػوتـ تجميع البي واتصاليا باألحداث السمبية تنبئ باحتمالية حدوث إما االكتئاب أو الشعور بالسعادة.

ة منبئة بالشعور بالسعادة اإليجابي( طالًبا وأظيرت النتائج أف األفكار 026مف التطبيؽ عمى ) الكػػػػػػػػػػػػاممة
باالكتئاب وأف  لمتنبؤة المتعمقة باستحقاؽ وجدارة الذات ارتبطت باألحداث السمبية اإليجابيواألفكار 

 ة ارتبطت بأقؿ نسب مف االكتئاب.اإليجابيالمستويات المرتفعة مف األفكار 
                                                                ( Lightsey,Owen Richard,Jr ,1994) 

  :اإليجابيالتعقيب عمي دراسات التفكير 
 .مدت جميع الدراسات المنيج الوصفياعت -
 .044و  030بيف  تبايف حجـ العينة حيث تراوح عدد الطمبة العينة ما -
 ة لدىيمف أسباب السعادة الحقيق ،اإليجابيأجمعت الدراسات السابقة عمى أف جوانب التفكير  -

 .الذكور واإلناث في مختمؼ الثقافات



                                           
 

 

ودراسة   6332لصالح اإلناث كما في دراسة غانـ  اإليجابيد فروؽ بيف الجنسيف عمى التفكير و وج -
 دراسة ( و 6339قاسـ ) (6300)ولصالح الذكور في دراسة منتيى مطرش  ،6332الرقيب 

haveren,2004  دراسةو .Edmeads,2004  
وارتبط  ،(0994بالشعور بالسعادة والرضا عف الحياة كما في دراسة )ليتسي، اإليجابيارتبط التفكير  -

( 6300دراسة منتيى مطرش ) مثؿوارتبطت بالدافعية والتحصيؿ  ،والشعور سمبيا باالكتئاب والقمؽ
 . Haveren,2004ودراسة 

 :مف الدراسات السابقة في نادستفا  :أوجو االستفادة من الدراسات السابقة
 .كتابة اإلطار النظري - 
 .نيج الدراسة وىو المنيج الوصفيماختيار  - 
 .االطبلع عمى المصادر والمراجع المختمفة التي تتناسب مع الدراسة الحالية - 
 .اختيار أداة الدراسة - 
 .فكرة أعمؽ وأوسع عف موضوع الدراسةتكويف  - 

 إجراءات الدراسة الميدانية

يتضمف ىذا اإلطار ما قمنا بو مف إجراءات لتحقيؽ أىداؼ الدراسة مف حيث تحديد المنيج  
واألساليب اإلحصائية التي  ،والتأكد مف الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة ،عينة الدراسةو المعتمد 

  .استخدمت في معالجة النتائج وفيما يمي وصؼ ليذه اإلجراءات

  منيج الدراسة:
الدراسة عمى حد عممنا قصد تحميؿ لطبيعة متو ئاعتمدنا في دراستنا عمى المنيج الوصفي لمبل 

ييا الكمية والكيفية حوؿ ودراسة اإلشكالية التي تـّ طرحيا، والمنيج الوصفي يعبر عف جمع البيانات بنوع
مف أجؿ تحميميا وتفسيرىا واستخبلص النتائج لمعرفة طبيعتيا وخصائصيا وتحديد  ،الظاىرة محؿ الدراسة

 (00 ،6330 ،)بوفاتح .وصوال إلى تعميميا  ،العبلقات بيف عناصرىا وبينيا وبيف الظواىر األخرى

 مجتمع وعينة الدراسة:
مف ثميجي باألغواط بجامعة عمار  العموـ االجتماعية واإلنسانيةشمؿ مجتمع الدراسة طمبة كمية   

ـّ اختيار عينة الدراسة بالطريقة وبعد تحديد المجتمع  ،6302كبل الجنسيف لمعاـ الدراسي  ت
 يحيث يتـ تشكيؿ ىذه العينة عمى أساس أف يكوف ىناؾ احتماؿ متساو   probability sempleالعشوائي

جميع العناصر في مجتمع الدراسة الختيارىا، بمعنى أفّ  فرص اختيار أي عنصر مف المجتمع  أماـ
الدراسة متساوية لجميع أفراد المجتمع، وفي نفس الوقت فإّف اختيار أي عنصر مف عناصر مجتمع 

ـّ اختيار حجـ  ،(040 ،6333، وعثماف )ربحي الدراسة ال يؤثر عمى اختيار العناصر األخرى وقد ت



                                                                                      

 

%( بناء عمى اقتراحات بعض المتخصصيف في والقياس والتقويـ أف يكوف 66العينة األساسية بنسبة )
 (00، 6330 )عبيد، .%( مف مجتمع عدده بالمئات66عدد األفراد الدراسات الوصفية يأخذ بنسبة )

قد تعتمد عمى نيا فروض وبأنيا تمتاز الدراسة االستطبلعية بقصر المدى وسرعة اإلنجاز والمرونة لكو  -
                                                     (06 ،6333 الفقي،) .سبؽ مف دراسات ليا صمة بالموضوع محؿ الدراسة ما

ص ائػػػػػػػؿ حساب الخصػػػػػػألج ،( طالب وطالبة23درة بػ )ػػػػػينة استطبلعية مقػػػػػػاس عمى عػػػػػوتـ تطبيؽ المقي
ب ػػػالي يبيف توزيع الطمبة الجامعييف حسػػػػّ دوؿ التػػػػػوالج ،د مف صبلحيتوػػػػػوالتأك ،ليذا المقياسالسيكومترية 
 الجنس.  

                     
 د العينة االستطالعية حسب النوعتوزيع أفرا( 1جدول )

 
 النوع إناث ذكور المجموع

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة المرحمة الدراسية
 طمبة كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية 62 23% 62 23% 23 033%

 
قد تـ اختيار حجـ و متساوي حسب الجنس  مف خبلؿ الجدوؿ أّف عدد الطمبة والطالباتيتضح لنا 

  .( طالب وطالبة66063ردا مف أصؿ )( ف23بتقدير )%( أي 2عينة الدراسة االستطبلعية بنسبة )

  الدراسة وخصائصيا السيكومترية:أدوات 
وفيما  اإليجابيدراسة استخداـ أداة واحدة لقياس متغيرات الدراسة وىي مقياس التفكير تطمبت ال 

 يمي تأتي التفاصيؿ الخاصة بيذا المقياس وكيفية حساب الصدؽ والثبات ليا:
موزعة  ( فقرة003)مف ( 6303لعبد الستار ) اإليجابيمقياس التفكير يتألؼ الدراسة:  التعريف بأداة - 

 مف العبارتيف  يختار أف( ويطمب مف المستجيب و )ب، تتألؼ كؿ فقرة مف عبارتيف )أ( عمى عشرة محاور
( ويجمع 0( والفقرة )ب( الدرجة )6فقط تنطبؽ عميو كؿ فقرة وتعطى الفقرة )أ( الدرجة )عبارة واحدة 

ويكوف اتجاه  اإليجابيدرجات كؿ الفقرات يصبح لكؿ فرد درجة كمية تمثؿ درجتو عمى مقياس التفكير 
ويجب درجة يحصؿ عمييا المستجيب تمثؿ السمبية في التفكير  أدنىتصحيح جميع الفقرات ايجابي، وتعد 

( فما فوؽ ويتكوف 046ة في التفكير عمى المقياس يجب أف تصؿ )اإليجابي( فأدنى في حيف 00أف تبمغ )
 :التالية األبعادالمقياس مف 

 

 

 

 



                                           
 

 

 وأرقام عبارات كل محور اإليجابيمحاور مقياس التفكير ( 2جدول )

 األبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد أرقام العبارات

ة والتفاؤؿاإليجابيالتوقعات  0.6.0.4.2.2.0.6  
 الضبط االنفعالي والتحكـ في العمميات العقمية العميا 9.03.00.06.00.04.02.02.00.06.09

الصحي حب التعمـ والتفتح المعرفي 63.60.66.60.64.62.62.60.66.69.03  
 الشعور العاـ بالرضا  00.06.00.04.02.02.00.0609.43.40.46
لبلختبلؼ عف اآلخريف اإليجابيالتقبؿ  40.44.42.42.40.46.49.23.20.26.20.24  

 السماحة واألريحية 22.22.20.26.29.23.20.26.20.24.22
 الذكاء الوجداني 22.20.26.29.03.00.06.00.04.02

 تقبؿ غير مشروط لمذات 02.00.06.09.63.60.66.60.64.62.62.60.66.69.93.90.96
 تقبؿ المسئولية الشخصية 90.94.92.92.90.96.99.033

ةاإليجابيالمجازفة  030.036.030.034.032.032.030.036.039.003  

لمتأكد مف صبلحية المقياس عمى البيئة الجزائرية بالضبط مدينة  :الخصائص السيكومترية لممقياس -
 :معامؿ الصدؽ والثبات بعدة طرؽ ىياألغواط، قمنا بتطبيؽ المقياس عمى أفراد عينة الدراسة، وحساب 

 :صدق المقياس -
و قدرة المقياس عمى التمييز بيف طرفي الخاصية التي يقيسيا وىالصدق التمييزي )المقارنة الطرفية(:  

وؿ عمييا تنازليا أو ترتب الدرجات التي تـ الحص، و المقياس عمى مجموعة المفحوصيفحيث يطبؽ 
 ، 6300، قدور) .يقارف بيف المجموعتيف المتناقضتيف المتاف تقعاف عمى طرفي الخاصيةثـ تصاعديا، 

ـّ ترتيب الدرجات مف األدنى  (،034 ـّ االعتماد لحساب صدؽ المقياس عمى الصدؽ التمييزي، حيث ت ت
فكاف عدد األفراد  ،ع% مف درجات أدنى التوزي60و ،% مف أعمى التوزيع60إلى األعمى بحيث تـ أخذ 

 (623 .6332.عبد الحميـ)( لمعرفة الفروؽ بيف المجموعتيف Tبعد ذلؾ تـّ حساب )( فردا، و 04)
 : لتالي يوضح ذلؾوالجدوؿ ا

 نتائج صدق المقياس بطريقة الصدق التمييزي (3جدول )            

 المتغير المقاس مجموعات المقارنة DF  S X  الداللة اإلحصائية

 02.60 62 3.30داؿ عند 
 المجموعة العموية  04 090.96 0.00

 اإليجابيالتفكير 
 المجموعة السفمية  04 022.46 6.64

 

( عند درجة الحرية 02.60بمغت القيمة ) (t)نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ المحصؿ عميو أّف قيمة 
( أي توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مقياس التفكير 3.333( بمستوى الداللة اإلحصائية )62)

أي المقياس لديو قدرة تمييزية،  ،عند الطمبة بيف المجموعتيف، وذلؾ لصالح المجموعة العميا اإليجابي



                                                                                      

 

( وىذا ما 022.46( بينما متوسط المجموعة الدنيا بمغ )090.96حيث بمغ متوسط المجموعة العميا )
 .يؤكد أّف المقياس صادؽ

صدؽ االتساؽ الداخمي مف أىـ أنواع الصدؽ التي  :Internal Consistencyصدق االتساق الداخمي 
، ويرتبط ىذا النوع مف الصدؽ بالتحقؽ مف االتساؽ بيف أبعاد األداة لمتحقؽ مف صدؽ يمكف استخداميا

ومدى ارتباطيا بالدرجة الكمية، ولمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي قامت الباحثتاف بحساب  ،المقياس
  .ة كؿ بعد بالدرجة الكمية لممقياسارتباط درج

 
 اإليجابينتائج صدق االتساق الداخلي لألبعاد وللدرجة الكلية لمقياس التفكير ( 4جدول )

 ادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألبع المتوسط الحسابي االنحراف المعياري قيمة " ر" الداللة اإلحصائية
ة والتفاؤؿاإليجابيالتوقعات  04.36 0.20 3.224 3.30  

3.30 3.030 0.02 06.06 
الضبط االنفعالي والتحكـ في العمميات العقمية 

 العميا
الصحي حب التعمـ والتفتح المعرفي 00.03 6.49 3.236 3.30  
 الشعور العاـ بالرضا 63.66 0.46 3.060 3.30
لبلختبلؼ عف اآلخريف اإليجابيالتقبؿ  06.22 6.63 3.662 3.30  
 السماحة واألريحية 02.03 0.0 3.223 3.30
 الذكاء الوجداني 04.63 6.66 3.266 3.30
 تقبؿ غير مشروط لمذات 62.26 4.00 3.009 3.30
 تقبؿ المسئولية الشخصية 00.62 6.04 3.029 3.30
ةاإليجابيالمجازفة  02.02 0.20 3.206 3.30  
ة الكمية الدرجػػػػػػػػػػ 000.64 00.69 0   

 األبعادحيث أّف ىذه  ،اإليجابييتضح أّف ىناؾ ارتباط بيف كؿ بعد بالدرجة الكمية لمقياس التفكير 
 .، بالتالي المقياس صادؽ(3.30عند مستوى الداللة )صادقة 

استخداـ و يؤكد التعريؼ الشائع لمثبات أّنو يشير إلى إمكانية االعتماد عمى أداة القياس : مقياسالثبات  -
إذا ما استخدـ االختبار أكثر  ،وىذا يعني أّف ثبات االختبار ىو أف يعطي نفس النتائج باستمراراالختبار، 

مف مرة تحت ظروؼ مماثمة، أي الثبات يشير إلى أّنو عند تكرار تطبيؽ االختبار نحصؿ عمى نتائج ليا 
قياس ثبات الماعتمدت الباحثة في حساب  حيث (022 .6336.وميرفت )فاطمة. صفة االستقرار

 :مجموعة مف الطرؽ ىي
يعتبر معامؿ ألفا كرونباخ أحد مؤشرات  :Cronbach Alpha M كرونباخ -ثبات المقياس بطريقة ألفا 

ويمثؿ معامؿ آلفا متوسط المعامبلت الناتجة عف تجزئة االختبار بطرؽ  االتساؽ الداخمي لممقياس،
ثـ مجموع التباينات، وكذلؾ تبايف الدرجة الكمية  ،مختمفة، ويتـ حساب تبايف كؿ بند مف بنود المقياس

تمت معالجة البيانات  (،9 .6332 .أبو ىاشـ)لممقياس، وتشترط أف تقيس بنود المقياس سمة واحدة فقط 
 كرونباخ . –والجدوؿ الموالي يوضح نتائج اختبار ألفا  اإليجابيالتفكير كرونباخ لمقياس  –بطريقة ألفا 



                                           
 

 

  اإليجابيكرونباخ لمقياس التفكير  –الثبات ألفا  نتائج معامل( 5جدول )

 متغيرات الدراسة عدد  البنود S X  كرونباخ-معامؿ الثبات ألفا
 اإليجابيالتفكير  003 23 000.64 00.69 3.900

ي قيمة ( وى3.900أّف معامؿ الثبات بمغ القيمة ) نبلحظ مف خبلؿ نتائج الجدوؿ المحصؿ عمييا 
وبما أّف ىذه القيمة تقترب مف الواحد فيي قيمة عالية وتدؿ عمى الثبات المرتفع  ،دؿ عمى الثباتت كبيرة

 .ثابت اإليجابيالتفكير لممقياس وبالتالي مقياس 
بيف  (بيرسوف)يتـ حساب معامؿ االرتباط :  Split-Half حساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية 

بما أّف المقياس طبؽ في بيئة عربية مشابية لمبيئة الجزائرية ، وجوتمافنصفي االختبار باستخداـ معادلة 
(، ورغـ ذلؾ اعتمدنا 3.00)ػوالمقدر ب (6303، قاسـ)فقد ُأعتمد عمى الثبات الذي توصؿ إليو الباحث 

والجدوؿ يمخص لنا  ،(جوتماف)والتأكد مف ثباتو بطريقة  ،ئة النصفيةبات عمى طريقة التجز حساب الث في
 نتائج معالجة البيانات بطريقة التجزئة النصفية كما يمي:

 نتائج معامل ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية( 6جدول )

 المتغير المقاس البنود  S X معــــــــــــامــل الثبات
 الفردية 69.92 9.60 02 قبؿ التصحيح  بعد التصحيح طريقة التصحيح

 اإليجابيالتفكير 
 3.206 3.060 جوتماف

 الزوجية  60.66 03.92 02
 الكمػػػػػػػية 000.64 00.69 06

مف خبلؿ نتائج الجدوؿ المحصؿ عمييا نبلحظ أف قيمة معامؿ ثبات المقياس بطريقة التجزئة 
القيمة إلى وصمت  "جوتماف"( قبؿ التصحيح وبعد التصحيح بطريقة 3.206وصمت إلى ) ،النصفية

وىناؾ طريقة أخرى لمتأكد مف ثبات األداة وىي  ،تدؿ عمى ثبات المقياس( وىي قيمة عالية 3.060)
  حساب ثبات كؿ بعد مف أبعاد المقياس بمعامؿ الثبات آلفا كرونباخ والجدوؿ الموالي يوضح ذلؾ:

 اإليجابيمعامل آلفا كرونباخ لقياس ثبات أبعاد التفكير ( 7جدول )

 الدراسة متغيرات البنود عدد S X معامل الثبات
ة والتفاؤؿاإليجابيالتوقعات  بنود 6 04.36 0.20 3.022  
 الضبط االنفعالي والتحكـ في العمميات العقمية العميا بندا 00 06.06 0.02 3.004
الصحي حب التعمـ والتفتح المعرفي بندا 00 00.03 6.49 3.020  
بالرضاالشعور العاـ  بندا 06 63.66 0.46 3.026  
لبلختبلؼ عف اآلخريف اإليجابيالتقبؿ  بندا 06 06.22 6.63 3.000  
 السماحة واألريحية بندا 00 02.03 0.30 3.043
 الذكاء الوجداني بنود 03 04.63 6.66 3.046
 تقبؿ غير مشروط لمذات بندا 00 62.62 4.00 3.060
 تقبؿ المسئولية الشخصية بنود 9 00.62 6.04 3.002
ةاإليجابيالمجازفة  بنود 03 02.02 0.20 3.020  
 الدرجػػػػػػػػػػات بندا 003 000.64 00.69 3.626



                                                                                      

 

يتضح مف خبلؿ الجدوؿ أّف معامؿ ثبات كؿ بعد عاؿ وىذا يدؿ عمى أّف مقياس التفكير  
 .يتمتع بدرجة عالية  مف الثبات  اإليجابي

  :الدراسة ةإجراءات تطبيق أدا
وثبات األداة وصبلحيتو لقياس ما وضػعت ألجمػو قامت الباحثتاف بعد التأكد مف صدؽ  

بعد حصوؿ عمى التوجييات والتسييبلت مف قبػؿ عميد كمية العموـ االجتماعية  - :باإلجراءات التالية
 واإلنسانية داخؿ المكتبة المتواجدة بنفس الكمية.

 الصدؽ والثبات. لحساباستمارة عمى الطمبة مف كبل الجنسيف  23 تـ توزيع -
 استمارة عمى الطمبة مف كبل الجنسيف.  023 بعد إجراء الصدؽ والثبات تـ توزيع -
بعد جمع االستمارات مف أفراد مجتمع الدراسة، تـ استبعاد االستبيانات التي لـ يتـ اإلجابة عف أحػد  -

 .استمارة( 633) أو لـ يتـ استرجاعيا، حيث تـ معالجة النتائج عمى فقراتيػا
 تػـ تػرقيـ وترميػز أداة الدراسػة، كمػا تػـ توزيػع البيانػات حسػب األصػوؿ ومعالجتيػا إحصػائيًا، مػف خػبلؿ - 

 جياز الحاسوب لمحصوؿ عمى نتائج الدراسة

  األساليب اإلحصائية: 
والتفسير وصوال  اعتمدنا عمى بعض األساليب اإلحصائية بيدؼ تسييؿ عممية العرض والتحميؿ 

 إلى نتائج الدراسة التي سنخرج بيا ويمكف توضيحيا كالتالي: 
 .تطبيؽ مقاييس النزعة المركزية المتمثمة في )المتوسط الحسابي، االنحراؼ المعياري( .0
    .دراسة داللة الفروؽ وذلؾ بتطبيؽ .6
بيانات باستعماؿ حزمة ولقد تمت المعالجة اإلحصائية لم ،ت" لداللة الفروؽ بيف المتوسطاتاختبار " -

ائج التي ( والتي حصمنا مف خبلليا عمى النتspss20البرنامج اإلحصائي في العموـ االجتماعية )
 .  ستعرض في الفصؿ الموالي

  عرض نتائج الدراسة ومناقشتيا:
 اإليجابينتوقع مستوى مرتفع في مستوى التفكير  " نص الفرضية عرض وتحميل نتائج الفرضية األولى:

كما تـ حساب المتوسط واالنحراؼ  (T)لئلجابة عف السؤاؿ األوؿ استخدمنا اختبارو لدى الطمبة " 
 ، والجدوؿ الموالي يوضح ذلؾ:اإليجابيالمعياري  لمتفكير 

 اإليجابيلمعرفة مستوى التفكير  (T)المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ونتائج اختبار( 8جدول )

 متغيرات الدراسة DF  S 1X X  الداللة اإلحصائية
 اإليجابيالتفكير  200 178.80 046 12.79 40.67 199 داؿ إحصائيا   0.01

                 ( عند درجة 43.20بمغت القيمة ) (T)أّف قيمة  أعبله: نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ             
             اإليجابي( أي وجود مستوى مرتفع في التفكير 3.30( بمستوى الداللة اإلحصائية )099الحرية )



                                           
 

 

( 06.09( واالنحراؼ المعياري بمغ القيمة )006.63عند الطمبة، حيث بمغ متوسطيـ الحسابي القيمة )
كؿ مف  إليووقد اتفقت ىذه النتيجة مع ما توصؿ  ،(046المتوسط الفرضي )ب مقارنة كبيرة وىذه القيمة
       واختمفت  (6306عمي تركي )و ( 6306( والقريشي )6300مطرش وزميمتيا ) (6300أزاد قادر )

لدى  ،اإليجابيعالي في التفكير  إلى وجود متوسط صمت ىذه الدراسةحيث تو  (6332مع دراسة غانـ )
الجامعييف يمتمكوف ميارات وقدرات تمكنيـ مف حؿ الطمبة  أفيمكف تفسير ذلؾ لكوف و  ،الطمبة الجامعييف

بعض االستراتيجيات،  يولد الطالبكوف و  ،اإليجابيمفيـو التفكير  إلىالتي تواجييـ وبالعودة  ،المشكبلت
، القريشي)نقبل عف  "حجازي"يو كما ذكره ف ،اوبعض الخطط التدريجية لتغيير الطريقة التي يفكر بي

عبارة عف نواة االقتدار المعرفي وفاعمية التعامؿ مع مشكبلت الحياة وتحدياتيا، والتغمب عمى  (6306
في زيادة ثقة الطمبة بأنفسيـ وقدرتيـ عمى إيجاد  اإليجابيأيضا راجع إلى دور التفكير ، محنيا وشدائدىا

طريقة تفكيره فاف اختار أف يفكر  رىيفكوف الطالب  ،الحموؿ الميارية الكفيمة لمواجية المواقؼ والمشاكؿ
وىذا التفسير يرتبط مع المنظور  ،يستطيع أف يتجنب الكثير مف المشاعر غير المرغوبة بإيجابية،
 المعرفي. 

 بيف اإليجابيالتفكير  تبايف شيوع أبعادنتوقع  " نص الفرضية :ثانيةئج الفرضية العرض وتحميل نتا
لتفكير بعاد اتـ حساب المتوسط واالنحراؼ المعياري أل الثانيلئلجابة عف السؤاؿ و " الجامعييف. الطمبة

  ، والجدوؿ الموالي يوضح ذلؾ:اإليجابي

 اإليجابيالتفكير  أبعادمتوسطات ( 9جدول )

مجموعة امتبلؾ  وبالتالي ،اإليجابيامتبلؾ الطمبة لمتفكير  أعبلهنبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ  
خذ بعد أو  60.90سط قدره بمتو  ،األولىمنيا التقبؿ غير المشروط لمذات في المرتبة  ،مياراتخصائص و 

تجنب تحقير الذات أماـ  أف( 6306، عبد المريد)وفقا ؿو  ،20.85متوسط قيمتو  ،الشعور العاـ بالرضا
الحصوؿ عمى انتباىيـ أو عطفيـ، وبالتالي تعبر عف مدى ثقة في الذات لدى الطمبة  يسبباآلخريف 

S X  الدراسة متغيرات 
ة والتفاؤؿاإليجابيالتوقعات  200 14.14 1.60  
 الضبط االنفعالي والتحكـ في العمميات العقمية العميا 200 17.64 2.94
الصحي حب التعمـ والتفتح المعرفي 200 18.26 2.58  
 الشعور العاـ بالرضا 200 20.85 2.61
لبلختبلؼ عف اآلخريف اإليجابيالتقبؿ  200 19.21 2.84  
 السماحة واألريحية 200 17.95 2.12
 الذكاء الوجداني 200 15.46 2.79
 تقبؿ غير مشروط لمذات 200 27.93 0.03
 تقبؿ المسئولية الشخصية 200 12.78 1.79
ةاإليجابيالمجازفة  200 15.90 1.51  
 الدرجػػػػػػػػػػات 200 180.14 13.42



                                                                                      

 

يدؿ و  ،ىذا البعد بالمرتبة الثانية بحيث أتى ،وانعكس عميو والذي ارتبط بالرضا عمى الذات ،الجامعييف
 لجامعيةالمرحمة ا إلىبانتقاليـ مف مرحمة الثانوية  باالستقبللية يشعروف ،الطمبة الجزائرييف أفذلؾ عمى 

كبلت والتعامؿ معيا وبالتالي االعتماد عمى أنفسيـ في حؿ المش ،الثقة وعدـ حاجتيـ لآلخريف وتزداد
 .اعمى الشعور العاـ بالرض كبير ، وىذا ينعكس بشكؿبإيجابية

مما يعني امتبلؾ  09.60لبلختبلؼ عف اآلخريف اخذ قيمة  اإليجابيالتقبؿ  كما نبلحظ أف بعد 
بعدي السماحة و  ،الصحي المعرفي لمحب التعمـ والتفتح بالنسبة، و وآراءه الطمبة لميونة في تقبؿ اآلخر

التوالي عمى  ،فقد جاءت قيـ متوسطاتيا متقاربة ،واألريحية والضبط االنفعالي والتحكـ في العمميات العقمية
تدؿ ىذه النتيجة عمى حب التطمع والتعمـ واكتساب المعرفة الصحية و  ،(00.24()00.92()06.62)

والمناسبة لدى الطمبة، إاّل أف التعمـ الجيد قد يأتي مف خبلؿ التجارب التي يمر بيا الشباب وىي تتراوح 
تسمح ليـ بالتعامؿ  واألريحيةالقدرة عمى التسامح  أفإاّل  ،بيف تجارب جيدة وأخرى سيئة ذات تأثير سمبي

ارات والقدرات ومعتقداتو واعتبارىا مف الماضي، باإلضافة إلى المي أفكارهمع الخبرات المؤلمة، مف خبلؿ 
التي تساىـ بشكؿ ميـ في تخطي الصعوبات والعقبات التي يتعرض ليا  ،االنفعالية المعرفية والعقمية

 .اتالجامعييف يتميزوف بيذه الميارات والقدر  الطمبة أفوتشير النتيجة المتحصؿ عمييا عمى  ،الشباب
 ، جاءتةاإليجابيوالتوقعات  ،يالذكاء الوجدانوبعد ، ةاإليجابيالمجازفة  ونبلحظ أف بعد

وىي أيضا نسب متقاربة حيث يتميزوف بإقداميـ  ،(04.04()02.42()02.93سطاتيا عمى التوالي )متو 
ة في كؿ اإليجابيوىذا يتطمب قدرة وميارة عالية في تقدير الجوانب  إيجابي،عمى القياـ بالمياـ بشكؿ 

تسييرىا بشكؿ جيد،  ،ييز مشاعرهالميمات، باإلضافة إلى أف الذكاء الوجداني يتمثؿ في قدرة الفرد عمى تم
 الكافيكذا قدرة عمى تمييز مشاعر اآلخريف والقدرة عمى التعامؿ معيا، وىذا الذكاء يمنح لمفرد النجاح و 

حموؿ جيدة، وقد يعود ذلؾ لكوف الشباب الجامعي يحتكوف  إلىوالوصوؿ  ،في تسيير عبلقاتو مع اآلخريف
واكتساب ميارات في فيـ االختبلؼ وتقبمو مما  ،االنفتاح عمى األخرثقافاتيـ و بعضيـ ببعض باختبلؼ 

متفائمة، وفيما رؤية ايجابية و ات فإنيـ يمتمكوف زيادة ونمو الذكاء الوجداني، نتيجة ليذه المكتسب إلىيؤدي 
فإنيـ تبعا لذلؾ  ،توقعات مرتفعة حوؿ الكفاءة الذاتية األشخاص( أّف لدى 6300" )لوبيز"شيف ذكر 

حدد النتائج، وأف األشخاص ت التي سوؼسوؼ يؤمنوف بأف جيودىـ الشخصية)الميارات الشخصية( ىي 
  (064  ،6300)لوبيز ، .ديمكف أف يكونوا متفائميف ألنيـ يعمموف بج ،المتفائموف

ويمكف تفسير ذلؾ  ،(06.06خصية قيمة متوسط تقدر بػ )خذ بعد تقبؿ المسؤولية الشأفي حيف 
وبالتالي فإنيـ ال يتقبموف ذواتيـ بشكؿ  ،لكوف الشباب لدييـ الكثير مف األىداؼ التي يطمحوف لتحقيقيا

وبالتالي  ،يمات متجددة ومتطمبات متنوعةوفي حركة دائمة نحو م ،تاـ وىذا قد يعود لكونيـ فئة نشطة
وجد تقبؿ لمذات بحيث يوجد تقبؿ يلكف ىذا ال يعني ال  ،التقبؿ بشكؿ كبير يبؽ دائما محدودا إلىالوصوؿ 

  .اإليجابييمتمكوف التفكير  امعييفلطمبة الجا أفومما تقدـ ذكره نستنتج  ،لمذات ولممسؤولية الشخصية لديو

  



                                           
 

 

( α =0.05عند مستوى الداللة )توجد فروؽ ذات داللة إحصائية :ةلثالفرضية الثارض وتحميل نتائج ع
وذلؾ لمتحقؽ مف  (T)ولئلجابة عف السؤاؿ الثاني استخدمنا اختبار، وفقا لمنوع اإليجابيفي أبعاد التفكير 

والجدوؿ ، اإليجابيفي مقياس التفكير  ،المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الفروؽ بيفجود 
 الموالي يوضح ذلؾ:

 حسب النوع. اإليجابيللمقارنة بين متوسطات أبعاد التفكير  (T)اختبار ( 11جدول )

 المتغير المقاس النوع Df t S2 X N الداللة اإلحصائية

 داؿ إحصائيا 3.30

096 

0.93 
 ة والتفاؤلاإليجابيالتوقعات  إناث  033 04.00 0.20
 ذكور  033 02.60 6.00

غير داؿ  3.30
 إحصائيا

3.00 
 العقمية العميا لعممياتا الضبط االنفعالي والتحكم في إناث  033 00.02 6.62
 ذكور  033 00.66 6.29

 4.32 داؿ إحصائيا 3.30
 الصحي حب التعمم والتفتح المعرفي إناث  033 06.60 6.26
 ذكور  033 09.23 0.00

 0.22 داؿ إحصائيا 3.30
 الشعور العام بالرضا إناث  033 63.96 6.04
 ذكور  033 63.64 0.34

 0.22 داؿ إحصائيا 3.30
 لالختالف عن اآلخرين اإليجابيالتقبل  إناث  033 09.26 6.60
 ذكور  033 00.96 0.00

 0.93 داؿ إحصائيا 3.30
 السماحة واألريحية إناث  033 06.00 0.66
 ذكور  033 02.64 6.60

 4.36 داؿ إحصائيا 3.30
 الذكاء الوجداني إناث  033 02.26 6.90
 ذكور  033 00.06 4.03

 2.20 داؿ إحصائيا 3.30
 تقبل غير مشروط لمذات إناث  033 66.02 0.00
 ذكور  033 66.20 6.32

غير داؿ  3.06
 إحصائيا

0.62 
 تقبل المسئولية الشخصية إناث  033 00.0 0.20
 ذكور  033 00.02 6.62

 6.92 داؿ إحصائيا 3.30
 ةاإليجابيالمجازفة  إناث  033 02.26 0.20
 ذكور  033 04.09 4.266

 2.30 داؿ إحصائيا 3.30
 الدرجــــــــــات إناث  033 060.46 06.20
 ذكور  033 002.06 06.49

  

 :يتبف مف الجدوؿ أعبله أفّ  
لصالح  3.30ىي دالة عند مستوى الداللة و  2.30 اإليجابيمجنس في التفكير لمفروؽ وفقا ل قيمة )ت( -

أما بالنسبة ألبعاد التفكير  002.06أما الذكور فجاء المتوسط الحسابي  ،060.46اإلناث بمتوسط قدره 
غير داؿ و  3.30لة بيف ما ىو ما داؿ عند مستوى الدالو  3.00و 2.20بيف  tتراوحت قيمة  اإليجابي
ة اإليجابيس في كؿ مف التوقعات بحيث تمثمت الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية وفقا لمجن ،إحصائيا

 قيمة ب لئلناثو  02.60حيث جاء متوسط الذكور ب ،رلصالح الذكو  0.9تساوي  tالتفاؤؿ بقيمة و 



                                                                                      

 

لصالح الذكور حيث المتوسط  4.32جاءت ب  tوالتفتح المعرفي الصحي قيمة  حب التعمـ04.00
 0.22كانت  t، الشعور العاـ بالرضا فقيمة 06.60وبالنسبة لئلناث  09.2ػالحسابي لمذكور يقدر ب

لبلختبلؼ عف اآلخريف  اإليجابيلمذكور، التقبؿ  63.64و 63.93إلناث متوسط حسابي قدره لصالح ا
لصالح  0.93قيمتيا   tاألريحية، السماحة و 00.96مذكور وبالنسبة ل 09.26متوسط قدره لصالح اإلناث ب

لصالح الذكور بمتوسط قدره  4.36، الذكاء الوجداني 02.64أما الذكورو  06.00بمتوسط قدرة  اإلناث
لصالح اإلناث بمتوسط قدره  2.20، تقبؿ غير المشروط لمذات 02.62أما اإلناث فقيمتو  00.06
 المقدرة  لصالح اإلناث  6.92كانت  tة قيمة اإليجابي، المجازفة 66.20وبالنسبة لمذكور  66.02
 .04.09و بالنسبة لمذكور  02.26

أما بالنسبة لؤلبعاد التي ال توجد فروؽ وفقا لمجنس فيي: الضبط االنفعالي والتحكـ في العمميات  -
ىي و  0.62تقدر ب   tبعد التقبؿ المسئولية الشخصية حيث ، و 3.00قيمة   tالعقمية العميا حيث اخذ 

 .اإلناثو لتالي ال توجد فروؽ بيف الذكور وبا إحصائياغير دالة 
قد اتفقت ىذه و  ،لصالح اإلناث اإليجابيتوصمت لوجود فروؽ في التفكير ىذه الدراسة بالتالي فإف نتيجة  

قاسـ و (، 6306كؿ مف تركي ) إليواختمؼ مع ما توصؿ ( و 6332غانـ) إليوجة مع ما توصؿ النتي
ية فاقالعوامؿ االجتماعية والث إلىيمكف تفسير ىذه النتيجة بالعودة و  ،(6334( ودراسة ىافريف)6339)

عمى عاتقو  يحمؿالذي  ،والنفسية، فالذكور مقارنة باإلناث في المجتمعات العربية والمجتمع الجزائري
باإلضافة إلى النظرة  ،السمبية والتوترات األفكارالمسؤوليات التي تولد نوعا مف الكثير مف الضغوطات و 

يكونوا عمى  أفالمتشائمة لممستقبؿ مقارنة باإلناث حيث تعد التنشئة االجتماعية لمذكور تتطمب منيـ 
 تالي يؤثروبال ،وفقا لمثقافة العربية والجزائرية ،التحمؿو طبيعة معينة تعتمد عمى إظيار سموكات النضج 

الشعور بالفشؿ، عدـ و  ،ـتتمثؿ في انعداـ المرونة في التفكير لدييو  ،بشكؿ سمبي عمى طريقة تفكيرىـ
بالنسبة  عدمياتراوحت النتائج بيف وجود فروؽ و  فقد اإليجابيوفيما يخص أبعاد التفكير ، فعالية الذات

حب  التفاؤؿ،ة و اإليجابيالتوقعات التالية  األبعادلوجود فروؽ لصالح الذكور فقد سجمنا ىذه النتيجة عمى 
، يعتمد ىذاف البعداف عف التجربة وحب التطمع وطبيعة الوجدانيالذكاء  والتفتح المعرفي الصحي،التعمـ 

مقارنة باإلناث حيث تميؿ حياتيف لممحدودية مقارنة ، بالتجارب والنشاطالتنشئة االجتماعية لمذكور حافمة 
 توقع األمور بايجابية.و  ،حب التطمعبالذكور وبالتالي نجد الثقافة السائدة تساىـ في تنمية 

، التقبؿ عمى التوالي الشعور العاـ بالرضافي حيف األبعاد التي كانت بيا الفروؽ لصالح اإلناث فيي 
ة اإليجابيوط لمذات، المجازفة ،  تقبؿ غير المشر لبلختبلؼ عف اآلخريف، السماحة واألريحية اإليجابي

بحيث تنشئ اإلناث عمى حسف  ،تميؿ لتقبؿ اآلخر يجعميا ،سموب التفكير لئلناثنوع أيمكف تفسير ذلؾ بو 
تسمح ليا  ،معرفية قواعد األخبلقية والثقافية التي تنمي ليا عادات عقمية ومياراتالالتصرؼ، التفاعؿ و 

منذ الطفولة تقوـ  اإلناث تربيةتتجمى في القدرة عمى التسامح و بالميونة في التفكير والتعامؿ مع اآلخريف، و 
حيث  ،تقبؿ الذاتعمى وىذا ما ينعكس  ،تجاوز الخبرات المؤلمة، وتحقيؽ التوازف النفسيعمى التسامح و 



                                           
 

 

بالتالي فيي تحاوؿ القياـ و  ،ليا النظرة الدونية لآلخريفتجنب و  ،محاولة تحقيؽ ذاتيا إلىالبنت  ىتسع
 (.6339قد اختمفت ىذه النتيجة مع ما توصؿ إليو قاسـ)و ، ة التي تحقؽ بيا نجاحاإليجابيبالمجازفات 

الضبط االنفعالي والتحكـ في العمميات العقمية العميا، وبعد التقبؿ المسئولية الشخصية أما فيما يخص  -
يسعوف يمكف تفسير ذلؾ أف لمذكور واإلناث عمى حد سواء و  ،يةإحصائفانو لـ نسجؿ فروؽ ذات داللة 

عف ( نقبل 6336فوفقا لما ذكر إبراىيـ ) ،لتحمؿ مسؤولية الشخصية دوف إلقاء األعذار عمى غيرىـ
بمختمؼ الثقافات تسعى لتكويف نماذج جميمة ال يمقوف األعذار عمى  اإلنسافطبيعة  أف (6339قاسـ)

غيرىـ، وىذا ما ساىـ في تطوير وتنمية العمميات العقمية العميا كحؿ المشكبلت والمرونة في التفكير 
 ذواتيـ ومجتمعيـ.  أماـإضافة إلى تحمؿ المسؤولية الشخصية 

 خاتمة:
ىو السبيؿ العممي والتطبيقي إلى التعرؼ عف السموؾ اإلنساني األمثؿ، وذلؾ  اإليجابيعمـ النفس 

بيدؼ استثمار ما لدى األفراد مف قوى وقدرات وميارات، وبالتالي تغطية الجانب السمبي لدييـ، والتفكير 
مؤسسات المجتمع لنقميا  يحمؿ في أبعاده الكثير مف المفاىيـ الخاصة والمميزة التي تسعى كؿ اإليجابي

وتحقيؽ االزدىار  ،ألفرادىا، ونجد فئة الشباب وىي الفئة الفاعمة والنشطة المعنية بتطوير مجتمعاتيا
حيث يعوؿ عمييـ كثير كإطارات وفاعميف في لعب ادوار ميمة  ،والتقدـ، ونخص بالذكر الشباب الجامعي

ه يحمؿ ضمف أبعاد اإليجابيمعني بذلؾ، فالتفكير  في بناء وتطوير بيئتيـ، والشباب الجزائري ىو اآلخر
حب التعمـ والتفتح المعرفي  ،، الضبط االنفعالي والتحكـ في العمميات العقميةةاإليجابيالتفاؤؿ، التوقعات 

، الذكاء الوجداني األريحيةلبلختبلؼ عف اآلخريف، السماحة  اإليجابيالصحي، الشعور بالرضا، التقبؿ 
قد حاولنا معرفة مف خبلؿ ة، و اإليجابيالشخصية، المجازفة  يةلمذات، تقبؿ المسؤولتقبؿ غير مشروط 

لدى الطمبة الجامعييف وتوصمنا لوجود مستوى مرتفع مف التفكير  اإليجابيالبحث عف مستوى التفكير 
 لدييـ، وتعبر ىذه النتيجة عف وعي لمطمبة، وقدرتيـ عمى حؿ المشكبلت والتعامؿ مع أوضاع اإليجابي

لصالح اإلناث مما يفسر دور التنشئة  اإليجابيبيئتيـ الحالية، كما أظيرت النتائج وجود فروؽ في التفكير 
بالمقابؿ ظير تأثير الضغوط التي  ،االجتماعية والثقافة السائدة لتكويف توجيات ايجابية لدى الطالبات

لبلختبلؼ  اإليجابيلرضا، التقبؿ خصوصا في بعد الشعور العاـ با اإليجابييعيشيا الذكور في التفكير 
ة، في حيف سجمنا تفوقا اإليجابي، تقبؿ غير المشروط لمذات، المجازفة األريحيةعف اآلخريف، السماحة و 

والتفتح المعرفي الصحي،  ، حب التعمـة والتفاؤؿاإليجابيالتوقعات  ،لصالحيـ في كؿ مف الذكاء الوجداني
تطويرىا مف خبلؿ برامج و و  ،لدييـ مما يسمح لنا استثمارىا الضعؼة و وبالتالي توصمنا لمعرفة نقاط القو 

 .اإليجابيدراسات تثري مجاؿ البحث 

 :مقترحات الدراسة
 ودوره في بعض المتغيرات األخرى كجودة الحياة، التكيؼ النفسي اإليجابيالبحث في مجاؿ التفكير  -

  .حؿ المشكبلت



                                                                                      

 

 .لشخصيةمثؿ تقبؿ المسؤولية ا بناء برامج تساىـ في تطوير بعض الميارات -
توسيع الدراسات إلى فئات أخرى مف الشباب خصوصا الذيف يتعرضوف لضغوطات اجتماعية ونفسية  -

مكانية استخداـ برامج قائمة عمى التفكير   لمساعدتيـ عمى تخطي المشاكؿ النفسية والمعرفية.  اإليجابيوا 
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