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لدى عينة من طالب وطالبات الثانوية بمركز   التفكير اإليجابي وعالقته بالثقة بالنفس 
 كتيفة بمنطقة حائل

  Positive thinking and its relation with self-confidence of a simple 

of male and female students from secondary school in KatifaCity. 
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 المستخلص: 

بالنفس لدى عينة   بالثقة  الى التعرف على التفكير االيجابي وعالقته  هدفت الدراسة 

لتقديم  كتيفة.  بمركز  العامة  الثانويه  وطالبات    حاجة حول معمق نظري إطار من طالب 

 التسارع مواكبة ليتمكنوا منااليجابي لديهم   التفكير مهارات طالب المرحلة الثانوية لتطوير

 ليصبح  التفكير هذا فعالية وزيادة  حياتنا المعاصرة، في المتوفرة  المعلومات نوعية و حجم  في

المعرفية التكنولوجي التقدم  متابعة على قادرا  بسبب  يوم بعد  يوما بالزيادة  اآلخذة  والثروة 

مشكال  .الحياة  في الطارئة والتغيرات المستجدات ثقه، ليتمكن من حل  بكل  لها  والتصدي  ته 

لدى طالب الثانوية  االيجابي التفكير طبيعة على  التعرف إلى الميدانية الدراسة هذه تهدف كما

في بالنفس عالقته العامة  االمبريقية بالثقة  المتغيرات  ببعض  تأثرهما  )الجنس   ودراسة  مثل 

االبوين(. تعليم  ،مستوى  ،الشعبة  التراكمي   والتوصيات  المقترحات بعض وتقديم  ،المعدل 

التحليلي   .لديه االيجابي التفكير مهارات لتطوير  الالزمة الوصفي  المنهج  الباحث  واستخدم 

سيطة االرتباطي. كما قام الباحث بأختيار عينة الدراسة باستخدام طريقة العينة العشوائية الب

العينة   عدد  بلغ  و200حيث  كتيفة 200طالب  بمركز  الثانوية  المدارس  طالب  من  طالبة 

( 2010بمنطقة حائل ، واستخدم الباحث مقياس التفكير االيجابي اعداد )ابراهيم ,عبدالستار ،

)القواسمة والفرح ، اعداد  بالنفس  الثقة   نتائج  عدة  إلى الدراسة   (. وخلصت1996ومقياس 

عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين كل من ابعاد الثقة بالنفس وبين جميع   منها : وجود  

ابعاد التفكير االيجابي بابعاد العشرة وكانت جميع معامالت االرتباط موجبة مما يشير الى ان 

هناك عالقة طردية بين كل بعد من ابعاد الثقة بالنفس وبين ابعاد التفكير االيجابي أي انه كلما 

قة الطالب بنفسه زادت لديه انماط التفكير االيجابي . وجود فروق ذات داللة احصائية زادت ث 

الذكور،  الطالب  لصالح  وذلك  للمقياس  الكلية  للدرجة  االيجابي  التفكير  درجات  متوسط  في 

بالنفس  توصيات  عدة إلى الدراسة   وتوصلت  الثقة  لتنمية  إرشادية  برامج  إعداد   : منها 
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التعليم  باعتبارها الحضور ال  إرشادية عالجية لطالب  ، تطبيق برامج  يجابي لحياة النسان 

الثقة  لكون  نظراً  األولى؛  المراحل  من  بالنفس  الثقة  مظاهر ضعف  من  يعانون  الذين  العام 

 بالنفس تنمو مع نمو النسان سلباً أو إيجاباً. 

 الثانوية العامة التفكير االيجابي ، الثقة بالنفس ، طالب وطالبات  الكلمات المفتاحية :

 Abstract: 

The researcher aims to provide a deepen theoretical frame 

about the need students of the secondary school to develop the skills 

of positive thinking of them to be able to keep pace with the 

acceleration in the volume and quality of information available in our 

daily life, and increasing the effectiveness of this thinking to be able 

to follow the technical development and wealth of knowledge 

increasing day after day due to the latest developments and changes in 

life, and to manage to solve its problems and face it confidently. This 

field study also purposes to know the nature of positive thinking of 

secondary school student in accordance with self-confidence and 

studying its influence with some Greek variables (kind, cumulative 

average, section, parents' education) and presenting some proposals 

and recommendations which important to develop his skill of positive 

thinking.   The researcher used the descriptive analytic correlative 

approach.   The researched have been chosen the thesis sample by 

using the simple grab sample way of choosing, and the sample number 

was 200 male students and 200 female students from the secondary 

school in Katifa, Hail region. He used Positive Thinking Standard, 

prepared by (Ibrahim, Abdul Sattar 2010), and Self-Confidence 

Standard, prepared by (Al-Qawasmeh and Al-Farah 1996). Results: 

There is a correlative relation statistically significant between all 

deportations of positive thinking and its ten deportations. All 

correlation transactions were positive which refer to a positive relation 

between each deportation of self-confidence deportations and between 

positive thinking deportations, which means that as the student self-

confidence increases, positive thinking patterns increases. There are 

distinctions statistically significant in positive thinking average levels 

of the total mark of measuring for the benefit of the male students. 
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 مقدمة:

ألساسية في حياة النسان فهوو الوذي يسواعد النسوان علوى يُعد التفكير عامال من العوامل ا 

توجيه الحياة وتقدمها كما يساعد على حل كثير من المشوكالت وتجنوب الكثيور مون األخطوار، 

وبه يستطيع النسان السيطرة والتحكم على األمور وتسييرها لصالحه فالتفكير عملية معرفيوة 

ات النفسوية األخورى كوالدراك والحسواس وجدانية راقية تبنى وتؤسس على محصولة العمليو

والتحصوويل والبووداع، و كووذلك علووى العمليووات العقليووة كالتووذكر والتميووز والتعموويم والمقارنووة 

واالستدالل والتحليل، ومن ثم يوأتي التفكيور علوى قموة هوذه العمليوات العقليوة والنفسوية وذلوك 

مشوكالت التوي تواجوه النسوان للدور الكبير الذي يلعبه في عمليوات إكسواب المعرفوة وحول ال

 (.3-2:  2012)حنان ، 

ولهذا يجب أن يتدرب النسان على مهارة التفكير االيجابي لتحويل كل أفكواره وأحاسيسوه  

لكي تكون في خدمة مصوالحه وحاجاتوه بودال مون أن تكوون ضوده و بعكوس هوذه المصوالح و 

فاعل وناجح للمواقف والمشواكل وكلموا الحاجات. فكلما كان التفكير ايجابي كلما أدى إلى حل  

كان سلبي كلما أدى إلى التعامل مع هذه المشكالت بأساليب سطحية وخاطئة سواء أكوان ذلوك 

بتضخيم هذه المشكالت والمبالغة في التعامل معها وبالتالي عدم الوصول إلى حل مقنع لها أو 

عامل معها وبالتالي عدم الوصوول بتبسيطها واختزالها واستسهالها وإتباع أساليب سلبية في الت

 إلى حل مناسب لها.

وعلي خالف ذلك يأتي التفكير السلبي مرتبطاً بتدهور المستوى الصحي وازدياد الحواالت  

المرضية كالكآبة واالضطراب النفسي وغير ذلك، حيوث تشوير الدراسوات والبحوون النفسوية 

العقلي ليس ناشئا مون المواقوف (  إلى أن االضطراب النفسي وJohnson ,2002والتربوية )

الصعبة التي تحيط بالفرد بقدر ما هو ناشئ عن حالوة اليوأس التوي تنتابوه اتجواه تلوك المواقوف 

والذي يوحي إليه بالعجز والفشل اتجاهها وهوذا موا يعبور عنوه بوالتفكير السولبي للحيواة والوذي 

عف وتقودير مونخفض يجعل الفرد ينظر إلى حياته الخاصة بتقصير واستهزاء واسوتهتار وضو

لذاته وإلى الحياة من حولوه عاموة بمنظوار مظلوم وقواتم يجعلوه أكثور تعاسوة وشوؤما فوي نهوج 

 تفكيره.  

نتيجة لسرعة التغيرات والتحوالت العلمية واالقتصادية واالجتماعية التي يعيشها النسان في وقتنا   

مع هذه التغيرات ومواجهته للمستقبل،  الحالي ، شرع الباحثون بتوجيه النظر إلى كيفية تعاطي النسان  

 (  2012وما يحمله من فرص وتحديات وبدأ مع ذلك تدقيق النظر في التفكير وطبائعه )حنان ،  

شخصيته    كانت  كلما  الشخصية  وسماته  وبقدراته  بنفسه  قوية  النسان  ثقة  كانت  كلما 

بنفسه ضعيفة ومهزوزة    ايجابية وأفكاره وأساليب تفكيره ايجابية، وعكس ذلك كلما كانت ثقته
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العلمي هو هدفا يجب أن تسعى  التفكير  يعد  أفكاره وأساليب تفكيره سلبية، حيث  كلما كانت 

المناهج الدراسية واألساتذة لتحقيقه في جميع المراحل الدراسية ويعتبر وسيلة في الوقت نفسه 

مهار على  الطالب  بتدريب  االهتمام  وأن  والمجتمع  الفرد  بمستوى  التفكير لالرتقاء  ات 

االيجابي الفعال يكون له مردود كبير على مستوى معيشتهم في الحاضر والمستقبل )حنان ،  

بالثقة 6:  2012 في عالقته  خفاياه السيما  بعض  إلى كشف  اآلتية  الدراسة  تسعى  ما  وهو   )

 بالنفس في دراسة محددة على طالب وطالبات الثانوية العامة بمركز كتيفة بمنطقة حائل. 

 الدراسة :  مشكلة

المعرفي   االنفجار  نتيجة  نفسها  تفرض  بدأت  التي  المشكالت  من  الهائل  الكم  خضم  في 

من  وغيرها  والتربوية  واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية  المجاالت  مختلف  في  الهائل 

التغلب على حل  من  للتمكن  حتمية  واالبداعي ضرورة  االيجابي  التفكير  ، اصبح  المجاالت 

 المشكالت. 

الهبة و  وهو   ، االنسان  لدى  العقلي  النشاط  اشكال  ارقى  التفكير  فان  معروف  هو  كما 

العظيمة التي منحها هللا تعالى لالنسان، وفضله بها على سائر مخلوقاته ،والحضارة االنسانية 

هي خير دليل على اثار هذا التفكير ، انه العملية التي ينظم بها العقل خبرات االنسان بطريقة 

 ( . 2008حل المشكالت وادراك العالقات. )نوفل، جديدة ل

وعلي الرغم من وجود دراسات التفكير وارتباطها بعودد مون المتغيورات السويكولوجية إال  

أن الباحث اراد التأكد من ارتباطها بمتغير "الثقة بالنفس" علي وجه التحديد  ، وعليوه تحواول 

ين "التفكيور االيجوابي والثقوة بوالنفس لودى هذه الدراسة تحديداً الوقوف على طبيعوة العالقوة بو

عينه من طالب وطالبات الثانوية العامة بمركز كتيفة بمنطقوة حائول" فبوالرجوع إلوى أدبيوات 

علم التفكير نالحظ أن المجتمعات النسانية ال سويما التربويوة والتعليميوة تركوز وبشوكل كبيور 

ه ، ومون بواب أولوى أن تعمول جاهودة على تنمية مهارات وقدرات أبنائها على التفكير وأنواعو

على ربط تلك المهارات والقدرات )بالقيم االيجابية( كأساس راسخ تنطلوق منوه كافوة السومات 

األخورى المسواندة للقيموة المطلوبوة ولحمايوة الطلبووة مون تيوارات الضوغوط واألفكوار السوولبية 

الطمأنينوة والثقوة المحبطة واالنتقال عبر خطوات مدروسة ومخطط لهوا مون كيفيوة الشوعور ب

 ، من خالل تأكيدها على التفكير االيجابي.  بالنفس واالستعداد للمتغيرات الحالية

التفكير  العالقوة بوين  طبيعوة علوى للتعورف ميدانيوة دراسوة إجراء الباحث على استلزم  وعليه

لدى عينه من طالب وطالبات الثانوية العامرة بم زرك زتيفرة  اإليجابي وعالقته بالثقة بالنفس

 :التالي النحو على األساسية الدراسة صياغة تساؤالت ذلك تم  ضوء وعلى،  بمنطقة حائل 

 ما هي األبعاد األكثر شيوعاً للتفكير االيجابي لدي طلبة المرحلة الثانوية العامة؟  -1

 بالنفس لدي طلبة المرحلة الثانوية العامة؟ما هي األبعاد األكثر شيوعاً للثقة  -2

 هل هناك عالقة ارتباطيه بين نمط التفكير االيجابي والثقة بالنفس؟ -3

 هل هناك عالقة ارتباطيه بين نمط التفكير السلبي وتدني الثقة بالنفس؟ -4
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ة هل هناك فروق بين متوسطات درجات التفكير االيجابي والثقة بالنفس لدي طلبة المرحل -5

الثانوية العامة تعزي إلي متغير )الجنس ، المعدل التراكمي ، الشعبة )علمي ، أدبي(،مستوي 

 تعليم األب(؟

هل هناك فروق بين متوسطات درجات التفكير االيجابي والثقة بالنفس لدي طلبة المرحلة  -6

دبي(،مستوي الثانوية العامة تعزي إلي متغير )الجنس ، المعدل التراكمي ، الشعبة )علمي ، أ

 تعليم األم(؟

 أهداف الدراسة: 

 طالب المرحلة الثانوية لتطوير    حاجة حول معمق نظري إطار تستهدف الدراسة تقديم   -1

ليتمكنوا من  االيجابي التفكير مهارات  المعلومات  نوعية و حجم  في التسارع مواكبة لديهم 

 المعاصرة.  حياتنا في المتوفرة 

 المعرفية  والثروة  التكنولوجي التقدم متابعة على قادرا ليصبح التفكير هذا فعالية وزيادة -2

ليتمكن من حل   .الحياة  في الطارئة والتغيرات المستجدات بسبب يوم  بعد يوما بالزيادة  اآلخذة 

 مشكالته والتصدي لها بكل ثقه.

طالب الثانوية   لدى االيجابي التفكير طبيعة على التعرف إلى الميدانية الدراسة هذه  تهدف  -3

بالنفس عالقته فيالعامة   )الجنس  بالثقة  مثل  االمبريقية  المتغيرات  ببعض  تأثرهما  ودراسة 

االبوين(. تعليم  ،مستوى  ،الشعبة  التراكمي   والتوصيات  المقترحات بعض وتقديم  ،المعدل 

 .لديه االيجابي التفكير مهارات لتطوير الالزمة

 أهمية الدراسة: 

مون نواحيتين ، إحوداهما نظريوة واألخورى تطبيقيوة ، وتبورز أهميوة   تبرز أهميوة الدراسوة 

 الجانبين فيما يلي:

فتحاول الدراسة الكشف عن طبيعة العالقة بين التفكير االيجابي وعالقتوه   أما الناحية النظ ية

بالثقة بالنفس ؛ انطالقاً من االهتمام المتزايد بالتفكير ودوره فوي التوأثير علوي شخصوية الفورد 

ل الجوانب ، مما يجعل للدراسة الحالية دوراً ايجابياً في إبراز أهمية التفكير فوي المجوال في ك

ندرة الدراسات النفسي عموماً ، وفي متغيري الدراسة علي وجه الخصوص. ال سيما في ظل  

واألبحووان التووي تناولووت موضوووع الدراسووة علووي النحووو المطووروح ، وبخاصووة فووي المجتمووع 

 دود علم الباحث.السعودي ، وذلك في ح

، وهوي مرحلوة المراهقوة    أهمية المرحلة العمرية التي سوتجري عليهوا الدراسوة يُضاف إلي ذلك 

( سونة ، وهوي  20-15المتوسطة ، حيث غالبية طالب المرحلة الثانوية تتوراوح أعموارهم بوين ) 

مرحلة عمريوة لهوا خصائصوها النفسوية والمعرفيوة واالنفعاليوة واالجتماعيوة التوي تميزهوا عون  

اعيوة" )إسوماعيل  غيرها من المراحل ، "كما أن هذه الفترة تتميز بأنها فترة أزمات نفسوية واجتم 

 ،1996  :57 .) 

، فتأمل الدراسة: أن تسهم نتائجها في تقديم بعض المؤشرات والمنبئوات   أما الناحية التطبيقية
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التي يمكن مون خاللهوا ان تسواعد المتخصصوين والتربوويين فوي التشوخيا ووضوع الخطوط 

مموا يزيود مون  الرشادية والعالجية للطالب لمون تسويطر علويهم أنمواط التفكيور غيور السولبية

قدرتهم علي ترسيخ وتعزيز هذا المفهوم. كما أنها تفتح الباب أمام الباحثين الجودد للمزيود مون 

 البحون في هذا الجانب المهم من جوانب التفكير وهو التفكير االيجابي.

 مصطلحات الدراسة: 

تفكيور حاولت الدراسة التركيز على ثالن مفاهيم أساسية في إطار كلي شومولي ، هوي: )ال 

االيجابي ، والثقة بالنفس( في محاولوة لفوض مابينهموا مون اشوتباك وبوين التعريفوات التوي قود 

 تتداخل معها .

يتبنى الباحوث تعريوف عبدالسوتار ابوراهيم حيوث   Positive Thinking :االيجابي التفكي 

يرى أن االيجابيين من الناس بأنهم يتصفون بالسوعادة لموا يتبنوون مون تلوك االفكوار العقالنيوة 

 (.2010التي تهديهم في توجهاتهم الشخصية والسلوكية االجتماعية )عبد المريد,

الودرجات التوي يحصول عليهوا الفورد علوي : هوو مجمووع  التع يف اإلج ائي للتفكي  االيجابي

 مقياس التفكير االيجابي المستخدم في الدراسة الحالية.

 )القواسمة تعريف الباحث ورغم تعدد التعريفات يتبنى  :Self – confidenceبالنفس  الثقة  

 علوى والقودرة  بالكفواءة  الفورد معهوا شخصوية يشوعر سومة أنهوا" علوى (37 :١٩٩٦ والفورح

 لتحقيوق وقدراتوه إمكاناتوه لوه تنتجوه أقصى موا مستخدما المختلفة الظروفو العقاب مواجهة

 تشوجيع علوى يعمول الوذي والسولوك الفكر والشوعور من إيجابي مزيج وهي المرجوة، أهدافه

 والتكيوف النفسوية الصوحة مون المطلووب إلى المستوى بالفرد والوصول السوي النفسي النمو

 التوي الودرجات مجمووع في بالنفس الثقة تتمثل الجرائية الناحية ومن ."واالجتماعي النفسي

 الحالية. الدراسة في المستخدم  بالنفس الثقة مقياس على إجابته من عليها الطالب يحصل

: هوو مجمووع الودرجات التوي يحصول عليهوا الفورد علوي والتع يف اإلج ائري للثقرة برالنفس

 الدراسة الحالية.مقياس الثقة بالنفس المستخدم في 

 حدود الدراسة: 

تتحدد الدراسة الحالية بموضوعها الذي يتمثل فوي استكشواف طبيعوة العالقوة بوين التفكيور  

اليجابي وعالقته بالثقة بالنفس لدى عينه من طوالب وطالبوات الثانويوة العاموة بمركوز كتيفوة 

 لى النحو التالي:بمنطقة حائل ، وعلى ما سبق يمكننا تحديد حدود ومجاالت الدراسة ع

 المدارس الثانوية )بنين وبنات( التابعة لمركز كتيفة بمنطقة حائل. الحدود المكانية:  ▪

 عينه من طالب وطالبات الثانوية العامة بمركز كتيفة بمنطقة حائل.  الحدود البش ية: ▪

الجامعي تم تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسي االول من العام الحدود الكمانية:  ▪

 هو . 1436/ 1435

 

 دراسات سابقة :   

دراسرات ،  اإليجرابي التفكي  دراساتفضل الباحث عرض الدراسات السابقة  وفق محورين )
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(  مستعرضاً ما توصل إليه من دراسات عربيوة وأجنبيوة فوي كول محوور منهوا   الثقة بالنفس

 وفق تسلسل تاريخي تنازلي.

 اليجابي:  التفكير دراسات

 التحصيل في والسلبي االيجابي التفكير تأثير بعنوان بدراسة)  (Goodhart,1999قام      

 مون وطالبوة طالبًوا (151) مون مكونوة عينوة اختيار تم  ، معينة مواقف في االنجازي واألداء

 االيجوابي التفكيور نموط بوين جووهري ارتباط وجود إلى الدراسة خرجت وقد ، طلبة الجامعة

 عودم  أظهورت فقود ذلوك مون العكوس علوى بينما ، الطلبة لدى النجاز التحصلي على والقدرة 

 التحصلي. األداء على الطالب السلبي وقدرة  التفكير بين جوهري ارتباط يوجد

 التفكيور توأثير على التعرف إلى (2001 ) داهلهمي  و ريج من كل دراسة أيًضا وهدفت     

 مون مكونوة عينوة لودى المفواهيم  بعوض تعلوم  في الراجعة التغذية فعالية في والسلبي االيجابي

 مفادهوا نتيجوة إلوى الدراسوة خلصوت وقود البكوالوريوس، مرحلة في الجامعة طلبة من (32)

 نموط إلوى تعوزى المفواهيم  تعلوم  فوي الراجعة التغذية فعالية مستوى في جوهرية فروق وجود

 كموا ، الجنس ومتغير والسلبي االيجابي التفكير في الدراسةتظهر  لم  بينما ، االيجابي التفكير

 التفكير االيجابي نحو إجماال الطلبة ميل النتائج بينت

 التفكيور نمطوي بوين المشوترك التفاعول توأثير معرفوة إلى  (2003 )دراسة ريبك وهدفت     

 فوي النجاح عزو في الدراسي والمستوى والتخصا متغيرات الجنس وبين والسلبي اليجابي

 الوذكور مون نصوفهم  ا وطالًوب طالًبوا( 284مون ) الدراسوة عينوة وتكونت ، المفاهيم  اكتساب

 اليجوابي التفكير لنمط جوهري تأثير هناك بأن الدراسة وخرجت النان األخر من والنصف

 التفكيور نحوو العينوة رد ا أف لودى ميول هنواك أن النتوائج أظهورت كموا ، المفواهيم  تعلويم  فوي

 والمسوتوى والتخصوا لمتغيورات الجونس تأثير وجود عدم  النتائج أظهرت بينما ، اليجابي

 . والسلبي اليجابي التفكير نمط في الدراسي

 اليجوابي التفكيور أثور علوى التعرف إلى (2003) آخ ونومورجان  دراسة وهدفت      

 ، والسلبية اليجابية الراجعة التغذية من نمطين باستخدام  حاسوبية مهارات تعليم  في والسلبي

 كثيورة  نتوائج إلوى الدراسوة وتوصولت ، وطالبة طالًبا) ٨٦بلغت ) الجامعة طلبة من عينة على

 التفكير نمط إلى تعزي بحيث حاسوبية مهارات تعلم  مستوى في فروق وجود عدم  أهمها كان

 اسوتخدام  فوي الجنسين بين جوهرية فروق وجود الدراسة أظهرت بينما ، السلبي أو اليجابي

 فوي ا تفووق أظهوروا الذين الذكور لمصلحة اليجابي للتفكير تعزي التعلم  في الراجعة التغذية

 . إجماال السلبي التفكير نحو مياًل  الطالب أظهر كما المجال هذا

وااليجوابي   السلبي التفكير مستوى أثر بعنوان2004)هاف ين ) أجرها أخرى دراسة وفي     

 اختوار وقود التعلويم، ومسوتوى الجونس متغيورات ضووء فوي الجامعوة طلبة لدى التحصيل في

 إحودى فوي ملتحقوين وطالبوة طالبًوا (200) مون مكونوة عينوة دراسوته أهداف الباحث لتحقيق

 الجوامعيين الطلبوة أن إلوى الدراسوة انتهوت وقود مختلفوة، من مستويات األمريكية، الجامعات
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 مسوتوى حيوث مون بيونهم  جوهريوة فوروق فوننهم ال األخيورة  أو األولوى السنة في كانوا سواء

 التفكيور مسوتوى بوين فوروق جوهريوة وجود النتائج أظهرت بينما وااليجابي، السلبي التفكير

 حيوث أظهوروا الوذكور الطوالب لمصلحة الجنس متغير اعتبار عند االيجابي والتفكير السلبي

 .االيجابي التفكير على أفضل مستوى

 التفكيور بوين العالقوة علوى التعورف هودف(2004  ) مرون و أجرهوا أخورى دراسة وفي     

 (420) بلغوت عينوة علوى والمتشوائمة، المتفائلوة الشخصية وسمتي االيجابي والتفكير السلبي

 وجوود إلوى الدراسوة انتهوت وقود األمريكية، الجامعات إحدى في ممن يدرسون وطالبة طالبًا

 المتفائلوة الشخصوية سومتي إلوى وااليجابي تعوزى التفكير السلبي مستوى في جوهرية فروق

 التفكيور علوى أكبور مسوتوى الطلبوة المتفوائلون اظهور حيوث الجامعوة، طلبوة لدى والمتشائمة

 أظهورت كموا التفكيور السولبي، علوى أكبور مسوتوى المتشوائمون الطلبة أظهر بينما االيجابي،

 االيجابي على أو السلبي التفكير مستوى في والتخصا الجنس لمتغير أثر ودوج عدم  النتائج

   .االيجابي التفكير نحو ميل إجمالي بشكل الطالب أظهر قد انه

 المتغيورات بعوض عالقوة معرفوة إلوى2004) )إدميسرد   أجرهوا التي الدراسة وهدفت     

 عينوة علوى الدراسوة إجوراءات طبقوت الجامعوة، طلبوة لدى والسلبي االيجابي التفكير بنمطي

 األمريكيوة، الجامعوات إحودى فوي النوان مون ( 105 ) و الوذكور، طالبًوا مون ( 75 ) بلغت

 مويالً  أظهوروا قود وإناثا ذكوًرا الطلبة من  (%41,4) نسبته ما أن إلى الدراسة نتائج وانتهت

 التفكيور نمطوي بوين هريوةجو عالقوة وجوود الدراسوة أظهورت كموا االيجوابي، التفكيور نحوو

 حيوث أظهور والنوان التحصويل مرتفعوي الطوالب لمصولحة الجونس و التحصويل ومتغيوري

 تظهور ولوم  االيجوابي، التفكيور نحوو أكبور مويالً  والطالبوات المرتفوع التحصويل ذوي الطوالب

   .والسلبي االيجابي التفكير ونمطي التخصا متغير بين عالقة جوهرية الدراسة

 السولبي التفكيور مسوتوى أثور بعنووان (2004 ) هراف ين أجراهوا أخورى دراسوة وفوي     

 وقود ، التعليم  ومستوى الجنس متغيرات ضوء في الجامعة طلبة لدى التحصيل في واليجابي

 إحدى في ملتحقين وطالبة طالًبا) ٢٠٠ (من مكونة عينة دراسته أهداف لتحقيق الباحث  اختار

 سوواء الجامعيين الطلبة أن إلى الدراسة انتهت وقد مختلفة مستويات من األمريكية الجامعات

 التفكيور مسوتوى حيوث مون بيونهم  جوهريوة فروق ال فننهم  األخيرة  أو األولى السنة في كانوا

 السولبي التفكيور مسوتوى بوين جوهريوة فوروق وجوود النتائج أظهرت بينما واليجابي السلبي

 مسوتوى وا أظهر حيث الذكور الطالب لمصلحة الجنس متغير اعتبار عند اليجابي والتفكير

 . اليجابي التفكير على أفضل

 االيجابي التفكير مستوى على التعرف  بنجراء دراسة هدفت إلى( 2006وقام )ب زات,       

 الغرض ولهذا ، والتربوية المتغيرات الديمغرافية بعض ضوء في الجامعة طلبة لدى والسلبي

 – المفتوحوة جامعوة القودس فوي ملتحقوين وطالبة طالبًا (200) من مكونة عينة الباحث اختار

اسوتخدم  كموا ، البحوث موضوع الدراسوة لمتغيورات تبعًوا مووزعين ، التعليمية طولكرم  منطقة

 تكشوفت ولقود . الغورض لهوذا إعوداده  توم  الجامعة طلبة لدى والسلبي االيجابي التفكير مقياس
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 التفكير من نمًطا أظهروا قد الدراسة أفراد %( من40,5الدراسة عن:أن ما نسبته ) هذه  نتائج

 فوروق %( من النان. فضالً عون وجوود16%( من الذكور ، )40نسبته ) ما منهم  االيجابي

 الجنسلمتغيرات ) تعزى والسلبي االيجابي التفكير اختبار على الطالب درجات بين جوهرية

 . العوامالت غيور األمهوات أبنواء والطوالب النوان الطالبوات لمصولحة وذلوك ، األم( وعمول

 االيجوابي التفكيور اختبوار على الطالب درجات بين جوهرية فروق وجود بالضافة إلي عدم 

 ومسوتوى ، األب وعمول ، السوكن مكوان و ، األكواديمي لمتغيرات:التحصويل تعزى والسلبي

 السوابقة والدراسوات النظري إطارها ضوء في الدراسة هذه  نتائج ونوقشت. واألم  األب تعليم 

 .العالقة ذات التوصيات بعض واقتراح التربوية والتطبيقات بعض المقترحات تقديم  وتم 

 التربيوة منظوور من اليجابي التفكير تأصيل إلى (ه1434، الحسني (دراسة أشارت زما      

 واسوتخدم . السوعودية الجامعوة طوالب لودى اليجابيوة العقليوة تكووين في للمساهمة السالمية

 طريقتوي الباحوث وظوف المونهج هوذا ضوء وفي الوثائقي الوصفي المنهج دراسته في الباحث

 جامعوة طلبة من عينة على الدراسة أجريت وقد ، البحث مادة  جمع في واالستنباط االستقراء

 البد إيجابي تسري جهد كل أن إلى الدراسة توصلت وقد عشوائية بطريقة اختيارها تم  القدس

 الفورد قودرة  يبورز اليجوابي التفكيور وأن السوالمية، التربيوة مصوادر فوي أصل له يكون أن

 أساس العبادة  وأن ، إرسالها أو استقبالها المراد للخبرة  اليجابي  الجانب اكتشاف على الفكرية

 فوي الدراسوة مقوررات باسوتحدان الدراسوة وأوصوت اليجوابي، التفكيور أسوس من جوهري

 والنودوات الموؤتمرات ٕوإقاموة ، الطوالب لودى اليجابي بالتفكير تعني التي الجامعية المرحلة

 المتعددة. الوسائل عبر اٍلسالمية المتنافية نشر ،وضرورة  العلمية

نمررا التفكيرر  وعالقترره بتقرردي  الرر ات: دراسررة  ( دراسررة بعنرروان2012وأجرر ت )حنرران,      

 العالقوة نووع علوى التعرف الدراسة هذه  ، وتتناول ميدانية على عينة من طلبة جامعة بشار

 الثوروة  أسواس يعود والوذي الجوامعي الطالوب لودى الوذات وتقودير التفكيور نمط بين الموجودة 

 اختوارت الغورض ولهذا تطورها، مؤشرات وأهم  استمرارها وسبب المجتمعات لكل البشرية

 تبعًوا مووزعين بشوار بجامعة ملتحقين وطالبة طالب( 200) من متكونة للدراسة عينة الباحثة

 طلبة على والسلبي اليجابي التفكير مقياس استخدمت كما البحث، موضوع لمتغيرات دراسة

 وخلصوت .الوذات تقدير مستوى لقياس سميث كوبر ومقياس الغرض، لهذا إعداده  الجامعة تم 

 بتقودير يتميوزون فهوم  ايجوابي تفكير نمط لديهم  الذين الطلبة أن :أهمها نتائج عدة  إلى الدراسة

 بالتقودير يتميوزون فهوم  سولبي تفكيور نموط لوديهم  الوذين الطلبوة أموا ذواتهوم، حوول مرتفع ذات

 الفورد عنود التفكير نمط أن أظهرت قد النظرية هذه  نتائج تكون ومنه .ذواتهم  حول المنخفض

 وجود عدم  النتائج كما أظهرت. لديه الذات تقدير تحديد في إسهاما وأكثر أساسيا عامال يعتبر

 الدراسوي التحصويل مسوتوى لمتغير تعزى الطلبة لدى التفكير نمطي في إحصائيا دالة فروق

 بعوض تقوديم  ّوتم  السابقة، والدراسات النظري إطارها ضوء في الدراسة هذه  نتائج ونوقشت.

 .بالموضوع العالقة ذات  التوصيات بعض واقتراح التربوية، والتطبيقات المقترحات،
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 مهوارات  لتنميوة  النفسوية  المناعوة  تنشيط  بعنوان (  بنجراء دراسة  ٢٠١٣ ,  )عصفور  بينما قام        

مسوتهدفة  . واالجتمواع  الفلسفة  شعبة  المعلمات  الطالبات  لدى  التدريس  كلفة  وخفض  اليجابي   التفكير 

 لتنشويط  برنوامج  إعوداد  توم  ذلوك  ولتحقيوق  ،  االيجوابي  مهارات التفكير  لتنمية  النفسية   المناعة  تنشيط 

 اليجوابي  التفكيور  اختبار  وهي  للقياس  أدوات   ثالن  ٕوإعداد  المعلمات  الطالبات  لدى  النفسية  المناعة 

 معلموة  طالبوة  ( 22)  مون  البحوث  عينوة   وتكونوت  التودريس  قلوق  ومقيواس  اليجوابي  التفكيور  وقياس 

 أن  إلوى  الدراسوة  وتوصولت  شومس   عين  جامعة  البنات  بكلية  واالجتماع  الفلسفة  شعبة  الثالثة  بالفرقة 

 فوي  والبعودي  القبلوي  التطبيقوي   في  المعلمات  الطالبات  درجات  متوسط  بين  إحصائًيا  دال  فرقا  هناك 

 التطبيوق  لصوالح  التودريس   قلعوة  قيواس  وفوي  اليجوابي  التفكيور  قياس  وفي  اليجابي  التفكير  اختبار 

  قلوق  وخفوض  اليجوابي  التفكيور  تنمية  في  بالفاعلية  يتسم  النفسية  المناعة  تنشيط  برنامج  وأن . البعدي 

 .واالجتماع  الفلسفة  شعبة  المعلمات  الطالبات  لدى  التدريس 

 اإليجرابي برالتفكي  وعالقتهرا الحياة جودةبنجراء دراسة بعنوان:  (2014 زما قام )السلمي,

 اليجوابي والتفكيور الحيواة  جوودة  أبعواد علوى التعورف مسوتهدفة القر ى أم جامعة طالب لدى

 متوسوطات فوي الفوروق علوى التعورف وكوذلك القورى، أم  جامعوة طوالب لدى شيوعا األكثر

 – التخصا (ضوء في القرى أم  جامعة طالب لدى الحياة  وجودة  اليجابي للتفكير الدرجات

، )األم  – األب تعلويم  مسوتوى  - التراكموي المعودل– االجتماعيوة الحالوة – الدراسوي المستوى

 مرحلوة طوالب جميوع مون الدراسوة مجتموع وتكون الوصفي، المنهج على الدراسة واعتمدت

 طوالب من عشوائية عينة اختيار وتم  المكرمة، مكة بمدينة القرى أم  جامعة في البكالوريوس

ً  (304عينتها ) أفراد عدد وبلغ ، البكالوريوس مرحلة للدراسوة  أداتين الباحث واستخدم  ، طالبا

 علوي وكواظم، الحلويم  عبود محموود ، منسي) إعداد الجامعة لطلبة الحياة  جودة  مقياس - وهما

 موع )م ٢٠١٠ .السوتار عبود ، إبوراهيم )إعوداد  اليجوابي التفكيور ومقيواس ،(م  ٢٠٠٦ مهدي،

 :أهمهوا نتوائج عودة  إلى الدراسة وخلصت. الدراسة عينة مع ليتناسب التعديالت بعض إجراء

 درجوات بوين 0.05 داللوة مسوتوى عنود إحصوائية داللة وذات موجبة ارتباطيه عالقة وجود

 يصواحبه الحيواة  بجودة  الشعور زيادة  أن اليجابي، التفكير أبعاد وجميع النفسية الصحة جودة 

 عامة.   اليجابي  التفكير أبعاد جميع في زيادة 

 : دراسات الثقة بالنفس

 الطلبوة نضوج في المساعد التدريب برنامج اثر معرفة استهدفت( دراسة (1982 أج ى أندر

التوابع  المتغيور ، بوالنفس والثقوة النضوج قياس بين العالقة على التعرف ثم  بأنفسهم  ثقتهم  ونمو

خوالل  مراحول ثالن خالل من البيانات جمعت ( طالب٣٨٢من) العينة تكونت الطلبة( )نضج

 المورة  وفوي المسواعد البرنوامج إدخوال قبول األولى المراحل في األداتان طبقت ( أسبوع٢٠)

،  العينوة ألفوراد اسوتبيان اسوتخدم  ، وقود المسواعد البرنامج تطبيق من أسابيع (١٠ (بعد الثانية

 فروق وجود عدم  :إلي النتائج توصلت وقد . بالنفس الثقة لقياس  ،  Erwinمدرج  استخدام  هو

ً  داله  فاعليتهوا وعودم  المسواعد نتيجوة البرنوامج بأنفسوهم  وثقوتهم  الطلبوة مسوتوى فوي إحصائيا

 األداتوين بوين ًً إحصوائيا دال ارتبواط ووجوود . الدراسوية والمرحلوة الجونس لمتغيور بالنسوبة
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 بأنفسوهم  ثقوتهم  كانوت الثالثوة المرحلة طالب بين بالنفس والثقة النضج قياس في المستخدمتين

 (.  2000المرحلة الثانية )السالم ،   طالب من اكبر

 بوالنفس الثقوة لتنميوة إرشوادي برنوامج بناء بنجراء دراسة استهدفت (١٩٩٣ ) وقام الكاملي

 )مجموعوه) التجريبوي التصوميم  (بوالنفس التوابع )الثقوة المتغير. المتوسطة المرحلة طلبة لدى

 إرشوادي برنوامج بنواء فوي بوالنفس الثقوة مقياس ، استخدم  وقد،  ضابطه( ومجموعه تجريبية

 تشوير إحصوائيا داله ذات فروق هو  وجود  الدراسة إليه ما توصلت واهم  بالنفس الثقة لتنمية

 بوينًً إحصوائيا دالوه فوروق وجوود الضوابطة ، وعودم  علوى التجريبيوة المجموعوة تفوق إلى

 الجنس. لمتغير بالنفس الثقة درجات

 لطلبوة الوالديوة المعاملوة وعالقتها بأساليب بالنفس بعنوان الثقة( 2006)زعي  ،  دراسةوفي 

 بالنفس  ثقة من الطالببه  يتمتع ما بين العالقة لمعرفة كمحاولة الدراسة هذه  وجاءت الجامعة

 معاملوه اآلباء يتبعها األساليب التي على والتعرف واألبناء اآلباء بين القائمة العالقة طبيعة و

 الشخصوية سوماتها مختلوف تشوكيل على الكبير األثر لها والتي ، مجتمع العراقيال في أبنائهم 

 ومن التخصصات والنان الذكور من المستنصرية طالب الجامعة على الدراسةواقتصرت .

 مقيواس مقياسين من إعداد الباحثة إحداهما )مقياس للثقة بالنفس ، و وفق،  والنسانية العلمية

عددهم  البالغ المستنصرية الجامعة طلبة الدراسة من وتكونت عينة. (الوالديه المعاملة أساليب

 (٦٠) بلغوت حيوث الطبقيوة العشووائية ( بالطريقوة2006- 2005( للعام الدراسوي )29539)

مختلفوة )التربيوة ، اآلداب ، العلووم(  تخصصوات مون وطالبة طالب )٢٠(بواقع  وطالبة طالبا

 معواملتهم  فوي الوالودين يتبعهوا التوي األساليب بين عالقة هناك كانت إذا فيما معرفة ولغرض

 ، بالنفس والثقة األب صرامة بين ضعيفة ارتباطيه عالقة وجود النتائج أظهرت  فقد ، ألبنائهم 

 ارتباطيوه عالقوة وجود بينموا بوالنفس والثقوة األب تسوامح بين وسلبية ضعيفة عالقة وجد كما

 والثقوة األب عوداء بوين موجبوة عالقوة وكوذلك بوالنفس والثقوة اآلبواء دفء بين وقوية موجبه

 عالقوة هناك أن النتائج أظهرت فقد بالنفس بالثقة وعالقتها األم  معاملة إلى بالنسبة أما. بالنفس

 بوين موجبوة ارتباطيوه عالقوة ووجود بالنفس والثقة األم  صرامة بين وسلبية ضعيفة ارتباطيه

بوالنفس ، وأوصوت  والثقوة األم  عداء بين موجبة عالقة وهناك بالنفس والثقة ودف األم  تسامح

 وبوث المجتموع لبنواء األساسية الركيزة  باعتبارها الشباب بشريحة الدراسة بضرورة االهتمام 

 التأكود، والنسوانية الشخصوية بنواء فوي مهم  دورا تلعب ألنها فيهم  وتنميتها بالنفس الثقة روح

 الدينية التعاليم  من االستفادة  أساس على الجديد النشء تربية في األمثل األسلوب استخدام  على

 التعامل. في والتربوية

ة مستهدفة التعرف علي درجة ممارسة األلعاب الجماعيو( بإج اء دراسة 2009,  وقام )سنان

وعالقتها بتعزيز الثقة بالنفس بمدينة مكة المكرمة لدي عينة الدراسة المختارة عشوائياً والتوي 

( طالب من طالب المرحلة المتوسطة والثانويوة باسوتخدام المونهج الوصوفي 845تكونت من )

االرتباطي. حيث أظهرت النتائج ارتفاع درجة ممارسة األلعاب الجماعية ، وكوذا أبعواد الثقوة 
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نفس لدي عينة الدراسة ، ووجود عالقة ارتباطيوة موجبوة بوين الدرجوة الكليوة لكليهموا عنود بال

.  وفي ضوء ما توصولت إليوه الدراسوة مون نتوائج ، أوصوي الباحوث بضورورة 001مستوي  

االهتمام باكساب طالب المرحلة الثانوية المهوارات الالزموة للمارسوة االلعواب الجماعيوة موع 

معلموي التربيوة الرياضوية علوي كيفيوة التعامول موع طوالب هواتين ضرورة االهتموام بودريب  

 المرحلتين من خالل مواقف عملية تساعدهم علي تحقيق ذاتهم وزيادة ثقتهم بأنفسهم.  

بنجراء دراسة بعنوان: اضوطرابات الكوالم وعالقتهوا بالثقوة بوالنفس   (2009,  وقام )الغامدي  

توسطة. مسوتهدفة الكشوف علوي درجوة انتشوار وتقدير الذات لدي عينة من طالب المرحلة الم

اضطرابات الكالم وأكثر هذه االضطرابات شويوعاً لودي عينوة الدراسوة ، وفهوم العالقوة بوين 

اضطرابات الكالم وعالقتها بكل من الثقة بالنفس وتقدير الذات اعتماداً علي المونهج الوصوفي 

شوار اضوطرابات الكوالم بنسوبة )االرتباطي والمقارن(. حيث بينت الدراسة ارتفواع درجوة انت

%( ، وكانت أكثرها شيوعاً اللجلجة في الكالم. بالضافة إلوي وجوود عالقوة ارتباطيوة 29.5)

سالبة ذات داللة إحصائية بين اضطرابات الكالم  وكالً مون الثقوة بوالنفس وتقودير الوذات لودي 

قوة بوالنفس وتقودير المضطربين في الكالم. ووجود فروق ذات دالوة إحصوائياً فوي كوالً مون الث

الذات بين العاديين والمضطربين لصوالح العواديين. كموا أشوارت الدراسوة كوذلك إلوي إمكانيوة 

التنبؤ باضطرابات الكالم من خالل درجات الثقة بالنفس وتقدير الذات لودي المضوطربين فوي 

الكووالم.  وأوصووت الدراسووة علووي حصوور الطووالب المضووربين فووي الكووالم وتقووديم الخوودمات 

ادية والعالجية لهم ، بالضوافة إلوي إشوراكهم فوي األنشوطة المدرسوية موع غيورهم مون الرش

 الطالب العاديين ، وذلك لرفع مستوي الثقة بالنفس ، وتقدير الذات لديهم.  

دراسوة اسوتهدفت التعورف علوي الثقوة بوالنفس وحوب االسوتطالع   (1428المف جي,وأجرى )

ف العالقووة بينهمووا ، ومعرفووة الفووروق بووين عينووة السوومة( ودافعيووة االبتكووار ، وكشوو –)الحالووة 

الدراسة تبعاً لمتغير )الجنس ، العمر ، الصف الدراسوي ، التخصوا ، التحصويل الدراسوي ، 

( طالوب 4272المدينة ، الجنسية( باستخدام المنهج الوصفي المقارن علي عينوة تكونوت مون )

ة الثانوية بصوفوفها الوثالن ( طالبة من طالب المرحل1936( طالب و )2336وطالبة بواقع )

)األول ، الثاني ، الثالث( ، وتخصصاتها المختلفة )عام ، علمي ، أدبي( بمنطقة مكة المكرموة 

،  1996اعتماداً علي عودة مقواييس وأدوات هوي: الثقوة بوالنفس مون إعوداد القواسومة والفورح 

افعية االبتكار من إعوداد السمة( من إعداد نايلور ، واستبيان د  –قائمة حب االستطالع )الحالة  

جوالن. وقد أظهرت الدراسوة عودة نتوائج تمثلوت فوي: وجوود عالقوة ارتباطيوة موجبوة ودالوة 

العام( ، بينما ال توجود عالقوة ارتباطيوة   –إحصائياً بين الثقة بالنفس وحب االستطالع )الحالة  

الثقة بالنفس ودافعية   بين الثقة بالنفس وحب االستطالع الحالة ، كما توجد عالقة ارتباطية بين

االبتكار لدي عينة الدراسة. توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً بين حوب االسوتطالع 

السمة( ودافعية االبتكار. ووجوود مظواهر مرتفعوة للثقوة بوالنفس وحوب االسوتطالع   –)الحالة  

ء أسورية صوحية والدافعية لالبتكار.وقد خلصت الدراسة إلي عدة توصيات أهمها: توفير أجوا

تساهم في النمو المتكامل لشخصوية المراهوق وزيوادة مسواحة الحووار ، بالضوافة إلوي إعوداد 
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بوورامج إرشووادية جماعيووة وتطبيقهووا فووي مراحوول التعلوويم المختلفووة لتنميووة الثقووة بووالنفس وحووب 

 االستطالع ودافعية االبتكار.  

علوي نسوبة انتشوار الثقوة التعورف    ( برإج اء دراسرة هردفت إلرى1428زما قامت )السرقاف , 

بالنفس وانفعال الغضب بين طالب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز بجدة وجامعة أم القورى 

بمكة المكرمة ، وكذلك الفروق لودي طوالب وطالبوات الجوامعتين  فوي الثقوة بوالنفس وانفعوال 

 الغضووب تبعوواً لمتغيوورات عوودة )السوون ، والجوونس ، والتخصووا ، والحالووة االجتماعيووة ،

( طالب وطالبة توم اختيارهوا بطريقوة 927والمستوي الدراسي(. وذلك علي عينة مكونة من )

عشوائية مون المنتظموين بالدراسوة ممون هوم فوي مرحلوة البكوالوريوس ) متوزوجين ، وغيور 

متزوجين( من التخصصات العلمية واألدبية من المستويات الدراسية )األول ، الثاني ، الثالوث 

( ، اعتماداً علي مقياسي الثقة بالنفس من إعوداد 1427/1428لعام الدراسي )، الرابع( خالل ا

شروجر ، وانفعال الغضب المتعدد األبعاد. وكانت أهم نتائج الدراسة أنه ال توجود فوروق ذات 

داللة إحصائية بين طالب وطالبات جامعتي الملوك عبود العزيوز وأم القورى فوي الثقوة بوالنفس 

وانتهت الدراسة إلي عدة توصيات أهمهوا:   متغير )السن ، التخصا(.وانفعال الغضب. تبعاً ل

توووفير مرشوودين داخوول الجامعووة لمسوواعدة الطووالب والطالبووات علووي تعزيووز الثقووة بأنفسووهم ، 

بالضافة إلي توعية اآلباء علي تووفير جوو أسوري جيود يسووده التورابط ، وكوذا عمول بورامج 

 الغضب.إرشادية للطالبات الالتي يعانين من 

وهكووذا قووام الباحووث باسووتطراد مجموعووة موون الدراسووات السووابقة المتعلقووة بووالتفكير االيجووابي 

ودراسات أخري متعلقة بالثقة بوالنفس ، ولوم يقوف الباحوث وفوق حودود علموه علوى دراسوات 

تناولت المتغيرين مع بعضهما البعض ، ورغم ذلك سيكون للدراسات السابقة دوراً مهمواً فوي 

سوة الراهنوة ، وتحقيوق أهودافها رغوم وجوود كثيور مون االختالفوات فوي األهوداف تعزيز الدرا

واألسوواليب والمنهجيووات بشووكل عووام. مووع مراعوواة أن هووذه الدراسووات توورتبط ارتباطوواً وثيقوواً 

بالدراسة الراهنة كونها منطلقة ممن االهتمام ذاته ، إلي جانب أنها ستسوهم فوي بلوورة إطارنوا 

ي تنمية المفاهيم والتحليالت ، وتوظيف ُمْخَرَجاتِها ، كول فوي مكانوه ، النظري ، ُمستعاناً بها ف

 ما يقدم مبرراً الختيار متغيري الدراسة وشمولهما بالدراسة والتحليل.

 تعقيب الباحث على الدراسات السابقة: 

الدراسات السابقة التي أجريت في هذا الموضوع استعرض الباحث  من خالل عرض  

العربية واألجنبية، ومن خوالل تحليول الدراسوات السوابقة توم رصود أوجوه   عدداً من الدراسات

الشبه، وأوجه االختالف بين البحث الحالي والدراسات السابقة، وأوجه استفادة البحوث الحوالي 

 .بناء الدراسة الحالية في أثر لها كان من الدراسات السابقة؛ والتي

 أوجه الشبه بين البحث الحالي والدراسات السابقة:   

( 2006اتفق البحث الحالي في هدفه مع العديود مون الدراسوات السوابقة مثول دراسوة بركوات )

 إلوى (ه 1434، الحسوني (والسولبي،  االيجوابي التفكيور مستوى إلى التعرف  والتي هدفت إلى
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 اليجابيوة العقليوة تكووين في للمساهمة السالمية التربية منظور من اليجابي التفكير تأصيل

نمط التفكيور وعالقتوه بتقودير الوذات: دراسوة ، دراسوة حنوان)  السوعودية الجامعة طالب لدى

 العالقوة نووع علوى التعورف الدراسوة هذه  ميدانية على عينة من طلبة جامعة بشار ، وتتناول

 بعنووان( ٢٠١٣ ( الجوامعي عصوفور الطالوب لودى الذات وتقدير التفكير نمط بين الموجودة 

 الطالبوات لودى التودريس كلفة وخفض اليجابي التفكير مهارات لتنمية النفسية المناعة تنشيط

 بوالتفكير وعالقتهوا الحيواة  جوودة (: 2014)  واالجتمواع ، السولمي الفلسوفة شوعبة المعلموات

 والتفكيور الحيواة  جوودة  أبعواد علوى التعورف مسوتهدفة القورى أم  جامعوة طالب لدى اليجابي

 القرى. أم  جامعة طالب لدى شيوعا األكثر اليجابي

الوصوفي( موع معظوم  الدراسوات  وقد اتفق البحث الحالي من حيث المنهج المستخدم )المونهج

 السابقة.

كذلك اتفق البحث الحالي في استخدامه ألداة البحوث وهوي مقيواس التفكيور االيجوابي ومقيواس 

 الثقة بالنفس .

 كما اتفق البحث الحالي في عينته  )الطالب والطالبات  ( مع عينة معظم الدراسات السابقة.

 ثانياً: أوجه االختالف بين البحث الحالي والدراسات السابقة: 

 اختلوووف البحوووث الحوووالي فوووي هدفوووه موووع بعوووض مووون الدراسوووات السوووابقة مثووول دراسوووة 

Goodhart,1999  داهلهمير: و ريج من كل ودراسة ( Rich & Dahlheimer , 2001) 

 ,Morgan & Others) مورجوان وخخورون دراسوة  (Rebecca, 2003) :دراسوة ريبكوا

 , Haveren) ودراسوة Munro,  2004) موونرو دراسوة ,Haveren) هافرين ): (2003

2004)  . 

  أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:   

  أهمها: من أمور عدة  في السابقة الدراسات استفاد الباحث من 

 عرض الطار النظري وفي المراجع المستخدمة. •

 تدعيم الطار النظري بنتائج دراسات وأبحان حول التفكير االيجابي والثقة بالنفس   •

بناء مشكلة البحث من خالل اطالع الباحث على العديد من الدراسات السابقة واألبحان   •

 ذات الصلة بشكل مالئم. 

 نتائج الدراسات السابقة في تقديم التوصيات والمقترحات.  استفاد البحث الحالي من •

ساعدت الدراسات السابقة الباحث في دراسة أسلوب استنتاج نتائج البحث، من خالل ما   •

تحصل عليه من نتائج الدراسة الميدانية ورصد مدى االتفاق، أو االختالف بين نتائج البحث 

 الحالي، والدراسات السابقة 

 منهج الدراسة:   

التحليلي  الوصفي  "المنهج  أن  الباحث  وجد   ، وأهدافها  الدراسة  موضوع  طبيعة  في ضوء 

االرتباطي" هو األكثر مالئمة ، واألسلوب االرتباطي يحاول تحديد ما إذا كان هناك عالقة 

ها في ارتباط  بين متغيرين أو أكثر ومعرفة حجم هذا االرتباط أو العالقة ، وإمكانية استخدام
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  ( التنبوء عدس  الظروف  18:  1999عمليات  الحقائق عن طريق  على  التعرف  مستهدفاً   .)

جمع  طريق  عن  الدراسة،  محل  الجارية  الظواهر  بين  مهمة  عالقات  منها  ليستنبط  القائمة 

المعلومات وتحليلها وتفسيرها، ومن ثم الوصول إلى نتائج علمية. حيث تقوم الدراسة الراهنة 

التفكير االيجابي ومستوي الثقة بالنفس وتحليلهما ، والكشف عما بينهما من بوصف مفهومي  

 ارتباط .  

 مجتمع الدراسة:  

مجتمع الدراسة يشمل جميع عناصر ومفردات المشكلة او الظاهرة محل الدراسة ، ويتكون 

المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية  الدراسة الحالية من جميع طلبة   مجتمع الدراسة في 

 طالب وطالبة.400بمدارس الثانوية العامة بمركز كتيفة بمنطقة حائل والبالغ عددهم 

 عينة الدراسة:    

البسيطة   العينة العشوائية  بالطريقة  قام الباحث باختيار عينة الدراسة باستخدام طريقة العينة 

( العينة  عدد  يبلغ  )400حيث  مابين  و)200(  طالبا    الم200(  من طالب   ، طالبه  دارس ( 

 الثانوية في المدارس الحكومية بمدارس مركز كتيفة بمنطقة حائل.  

 حادى عش  : أدوات الدراسة: 

الباحث  قام  الدراسة،  بموضوع  الصلة  ذات  السابقة  والدراسات  األدبيات  على  االطالع  بعد 

  -بتحديد أدوات الدراسة والتي تتمثل في:

الستار   • عبد   ، )إبراهيم  إعداد  االيجابي  التفكير  دراسة  2010مقياس  في  إليه  المشار    )

 (. 2014)السلمي, 

 ( . 1996رح, مقياس الثقة بالنفس من إعداد )القواسمة والف •

 أوالً: مقيا  التفكي  االيجابي: 

  -( ابعاد هي كما يلي:10فقرة مقسمة الى ) 109يتكون المقياس من                 

 ( فقرات .9البعد االول: التوقعات االيجابية ويتكون من )

 ( فقرات .10البعد الثانى: الضبط االنفعالي ويتكون من )

 ( فقرة .11التعليم والتفتح المعرفي والصحة ويتكون من )البعد الثالث: حب 

 ( فقرة .12البعد الرابع: الشعور العام بالرضا ويتكون من )

 ( فقرة .13البعد الخامس: التقبل االيجابي لالختالف ويتكون من )

 ( فقرة . 10البعد السادس: السماحة واالريحية ويتكون من )

 ( فقرات . 10يتكون من )البعد السابع: الذكاء الوجدانى و

 ( فقرة .17البعد الثامن: تقبل غير مشروط للذات ويتكون من )

 ( فقرة .8البعد التاسع: تقبل المسئولية الشخصية ويتكون من )

 ( فقرات .9البعد العاشر: المجازفة االيجابية ويتكون من )

( للتفكيور 1الدرجوة )  وقد تم تصحيح المقياس وفقاً لما ذكره معد المقياس االصلي حيث تعطى
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غير االيجابي بينما تعطى درجتان للتفكير االيجابي مع االخذ في االعتبوار ان هنواك عبوارات 

( . وقوود قووام الباحووث بوواجراء الصوودق والثبووات 17/18/19/ 16/ 15سووالبة وهووي ارقامهووا ) 

المقيواس  حيوث  أن قيم معامالت الثبات جميعها قيم مرتفعة لجميوع ابعواد  لمقياس التفكير االيجابى  

(،وتشير هذه القويم العاليوة  0.85( وكان معامل الثبات الكلي )   0.88  -0.57تراوحت ما بين  بين ) 

من معامالت الثبوات إلوى صوالحية المقيواس  للتطبيوق علوى عينوة الدراسوة مون طوالب وطالبوات  

 والوثوق بها المرحلة الثانوية في مركز كتيفة بمنطقة حائل   وإمكانية االعتماد على نتائجها  

 ثانياً: مقياس الثقة بالنفس: 

(ويتكوون  1996قام الباحث باستخدام )مقياس الثقوة بوالنفس مون إعوداد القواسومة والفورح   

( فقرة موزعة علي جوانب )الطالقوة اللغويوة ، االسوتقاللية ، الفسويولوجي ، 21المقياس من )

( فقورات سوالبة تمثلهوا 9موجبوة و)( فقورة  12ويتكوون المقيواس مون )النفسي ، االجتماعي( ،

( وأمووام كوول فقوورة أربووع اسووتجابات 21 – 20 – 16 – 15 – 7 – 6 – 5 – 3 – 1األرقووام )

 )دائماً، غالباً، أحياناً، نادراً( يختار الشخا منها ما يناسب حالته:

 وكانت ابعاد المقياس كما يلي:  

 (.17 – 8  – 4 – 2  – 1البعد األول: الطالقة اللغوية: ويقيسه خمس عبارات )

 (.12 –  11 – 10 –  9البعد الثاني: االستقاللية: ويقيسه خمس عبارات )

 (.7 – 6  – 5 –  3البعد الثالث: الجانب الفسيولوجي: ويقيسه أربع عبارات: )

 (.  21 – 20 –  19-18البعد  الرابع: الجانب النفسي: ويقيسه أربع عبارات: )

 (.  16 – 15  – 14 –  13االجتماعي: ويقيسه أربع عبارات )البعد الخامس: الجانب  

 تصحيح المقياس:

(، غالبواً 4يتم تصحيح المقياس بنعطاء قيم رقمية لسلم التدرج للفقرات الموجبة: دائمواً تأخوذ )

(، وتعكس هذه القيم للفقرات السوالبة، وبوذلك فونن 1(، نادراً تأخذ )2(، وأحياناً تأخذ )3تأخذ )

ة للطالب = مجموع درجاته على جميع فقرات المقياس، حيث تتراوح قيمتها فوي الدرجة الكلي

 (.84 –  21المدى )

وتعتبر الدرجة التي يحصل عليها من يستجيب للمقيواس، تقوديراً لدرجوة، أو مسوتوى امتالكوه 

 لسمة الثقة بالنفس.

يتم التعامول معهوا واستناداً إلى ذلك فنن قيم المتوسطات الحسابية التي وصل إليها الدراسة  سو

 لتفسير البيانات اعتماداً على المعيار المتوسطات الحسابية الموزونة كما يلي: 

 معيار المتوسطات الحسابية الموزونة   ( 1جدول ) 

 مستوى الثقة بالنقس  ضعيفة .  ( 1.74-1اذا وقعت قيمة المتوسط ما بين )

 الثقة بالنقس  متوسطة. مستوى  ( 2.49-1.75اذا وقعت قيمة المتوسط ما بين )

 مستوى الثقة بالنقس  كبيرة .  ( 3.24 -2.50اذا وقعت قيمة المتوسط ما بين )

 مستوى الثقة بالنقس  كبيرة جدا .  ( 4 -3.25اذا وقعت قيمة المتوسط ما بين )
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 صدق وثبات المقيا : 

 لفقرات المقياس " الصدق البنائي "   صدق االتساق الداخلى 

حيث قام الباحث بحساب االتساق الداخلى لفقرات االختبار وذلك بحساب معامالت االرتباط 

االرتباط    معامالت  اليه وكذلك حساب  تنتمى  الذي  للبعد  الكلية  والدرجة  فقرة  بين درجة كل 

لى عينة استطالعية قوامها ) بين درجة كل بعد  مع الدرجة الكلية للمقياس وذلك بالتطبيق ع

التالية 50 والجداول  الدراسة االصلية   الثانوية من خارج عينة  المرحلة  ( طالب من طالب 

 توضح نتائج معامالت االرتباط 

 / صدق االتساق الداخلى لفقرات المقياس: 1

اليه  تنتمى  الذي  للبعد  الكلية  والدرجة  فقرة  كل  درجة  بين  االرتباط  معامالت  حساب  تم 

 الجدول التالي يوضح معامالت االرتباط . و

 معامالت االرتباط بين درجة زل فق ة مع الدرجة الكلية للبعد    (2جدول ) 

 البعد الخامس  البعد ال ابع  البعد الثالث  البعد الثانى  البعد االول

 م
معامل 

 االرتباط 
 م

معامل 

 االرتباط 
 م

معامل 

 االرتباط 
 م

معامل 

 االرتباط 
 م

معامل 

 االرتباط 

1 0.80 ** 8 0.74 ** 3 0.71 ** 19 0.73 ** 14 0.79 ** 

2 0.61 ** 10 0.71 ** 5 0.77 ** 20 0.71 ** 15 0.65 ** 

4 0.64 ** 11 0.69 ** 6 0.59 ** 21 0.78 ** 16 0.63 ** 

9 0.71 ** 12 0.59 ** 7 0.59 ** 22 0.63 ** 17 0.78 ** 

18 0.81 ** 13 0.74 **       

 .  0.01داللة احصائية عند مستوى داللة احصائية عند مستوى *معامل االرتباط له 

 .  0.05**معامل االرتباط له داللة احصائية عند مستوى داللة احصائية عند مستوى 

( لفقورات  0.81 – 0.61موا بوين )  من الجدول السابق يتضح ان معامالت االرتباط ترواحت

( ، وقود 0.74  -0.59البعد االول ، وتراوحت معامالت ارتباط فقرات البعد الثوانى موا بوين )  

( ، تراوحوت معوامالت 0.77  -0.59تراوحت معامالت ارتباط فقرات البعد الثالث موا بوين )  

ارتباط البعد الخامس فقد   ( لفقرات البعد الرابع ، بينما معامالت0.78-0.71االرتباط ما بين )

( وكانوت جميوع معوامالت االرتبواط لهوا داللوة احصوائية عنود 0.79-0.63تراوحت ما بوين )

مما يشير الى ان فقرات مقياس الثقة بوالنفس  تتمتوع باسواق داخلوى مموا يودل     0.01مستوى  

 على ان فقرات المقياس صادقة لما وضعت لقياسه . 

 / صدق االتساق الداخلى لمحاور المقياس: 2

تم حساب معامالت االرتباط   بين درجة كل بعد مع الدرجة الكليوة للمقيواس والجودول التوالي 

 يوضح معامالت االرتباط  
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 معامالت االرتباط بين درجة زل بعد مع الدرجة الكلية للمقيا     (3جدول ) 

 طمعامل االرتبا عدد الفق ات  البعد  رقم البعد 

 ** 0.81 5 الطالقة اللغوية  1

 ** 0.68 4 االستقاللية 2

 ** 0.66 4 الجانب الفسيولوجى 3

 ** 0.84 4 الجانب النفسي  4

 ** 0.84 4 الجانب االجتماعى 5

 .  0.01*معامل االرتباط له داللة احصائية عند مستوى داللة احصائية عند مستوى 

الجدول السابق يتضح ان معامالت االرتباط بين درجوة كول محوور والدرجوة الكليوة للمقيواس 

( وقد معامالت االرتبواط لهوا داللوة احصوائية عنود مسوتوى 0.84  –  0.66تراوحت ما بين )  

مما  يشير الى ان ابعاد مقياس الثفة بالنفس  تتمتع باساق داخلى مما يدل علوى ان   0.01داللة  

 س صادقة لما وضعت لقياسه  محاور المقيا

 ثبات مقياس الثقة بالنفس: 

تم التأكد من ثبات مقياس الثقة بالنفس باستخدام معامل الفوا كرونبواو وكانوت نتوائج معوامالت 

   -الثبات كما في الجدول التالي:

 معامالت ثبات الفا ز ونباخ لالبعاد المقيا  والدرجة الكلية للمقيا      (4جدول ) 

 معامل الثبات  عدد الفق ات  البعد  رقم البعد 

 0.83 5 الطالقة اللغوية  1

 0.87 4 االستقاللية 2

 0.92 4 الجانب الفسيولوجى 3

 0.81 4 الجانب النفسي  4

 0.84 4 الجانب االجتماعى 5

 0.94 21 الدرجة الكلية 

( أن قيم معامالت الثبات جميعها قيم مرتفعة لجميع ابعاد المقياس  حيوث  12يتضح من الجدول ) 

(،وتشوير هوذه القويم  0.95( وكوان معامول الثبوات الكلوي )   0.92 -0.81تراوحت ما بين  بوين ) 

العالية من معوامالت الثبوات إلوى صوالحية المقيواس  للتطبيوق علوى عينوة الدراسوة مون طوالب  

رحلة الثانوية في مركز كتيفة بمنطقة حائل وإمكانية االعتماد على نتائجها والوثووق  وطالبات الم 

 بها. 

 األساليب االحصائية:  

االحصوائي وقود توم   spssلقد قام الباحث بتفريغ وتحليل ادوات الدراسة من خالل برنامج  

   -استخدام االساليب االحصائية التالية:
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 خصائا عينة الدراسة .التكرارات والنسب المئوية لوصف   -1

 معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق المقياس .   -2

 معامل الفا كرونباو ولقياس ثبات المقياس .   -3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لقياس استجابات افراد عينة   -4

 بالذات  . الدراسة على ابعاد مقياس التفكير االيجابي ومقياس الثقة 

تساؤالت   Tاختبار    -5 على  لالجابة  االتجاه  احادى  التباين  تحليل  وكذلك  المستقلة  للعينات 

 والتحقق من فروض الدراسة .  الدراسة

 ثانى عشر : نتائج الدراسة  

 نتائج التساؤل االول:  

مررا هرري األبعرراد األزثرر  شرريوعاً للتفكيرر  االيجررابي لررد  طررالب يررنص التسرراؤل االول علررى  

 الم حلة الثانوية العامة؟ 

لالجابة على هذا التساؤل قام الباحث بحسواب المتوسوطات الحسوابية واالنحرافوات المعياريوة 

لكل بعد من ابعاد مقيواس التفكيور االيجوابي وترتيوب هوذه االبعواد ترتيبواً تنازليواً علوى حسوب 

فووي فصوول المتوسووط الحسووابي مووع الحكووم علووة نمووط التفكيوور موون خووالل المعيووار الموضوووع 

 االجراءات والجدول التالى يوضح نتائج ذلك  

نتائج المتوسطات الحسابية واالنح افات المعيارية لكل بعد من ابعاد مقيا     (5جدول ) 

 التفكي  االيجابي 

رقم 

 البعد 
 البعد 

المتوسا  

 الحسابي 

االنح اف  

 المعيار 

الت تيب  

 التنازلي 

نما 

 التفكي  

 ايجابي 8 3.91 15.73 والتفاؤل التوقعات االيجابية  1

 ايجابي 5 3.97 18.05 الضبط االنفعالي  2

3 
حب التعلم والتفتح المعرفي 

 الصحى 
 ايجابي 4 5.25 18.15

 ايجابي 3 4.57 21.90 الشعور العام بالرضا  4

5 
التقبل االيجابي لالختالف عن  

 االخرين 
 ايجابي 2 4.83 23.86

 ايجابي 7 4.69 16.75 السماحة واالريحية  6

 ايجابي 6 4.53 17.13 الذكاء الوجدانى  7

 ايجابي 1 8.36 27.07 تقبل غير مشروط للذات  8

 ايجابي 10 3.73 13.46 تقبل المسئوولية الشخصية  9

 ايجابي 9 3.98 15.62 المجازفة االيجابية  10
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 ايجابي 35.16 187.71 الدرجة الكلية 

من الجدول السابق يتضح ان المتوسط العام لنمط التفكيور لعينوة مون طوالب المرحلوة الثانويوة فوي  

وكان نمط التفكير هو نمط تفكير ايجابي حيث جاءت جميوع    187.71مركز كتيفة بمنطقة حائل =  

  ابعاد مقياس التفكير بنمط تفكير ايجوابي وبنواء علوى نتوائج المتوسوطات الحسوابية توم ترتيوب ابعواد 

مقياس التقكير جاء البعد الخاص بالتقبل غير المشوروط للوذات فوي المركوز االول مون حيوث اكثور  

، بينموا جواء البعود    27.07انماط التفكير االيجابي شيوعاً بوين عينوة الدراسوة بمتوسوط  حسوابي =  

التقبل االيجوابي لالخوتالف عون االخورين " فوي المركوز الثوانى مون حيوث  الخامس  الخاص ب "  

، وفوي المركوز الثالوث مون حيوث درجوة الشويوع   23.86الشيوع وذلك بمتوسط حسابي =  درجة 

، وفووي    21.90جوواء البعوود الرابووع والخوواص ب " الشووعور العووام بالرضووا " بمتوسووط حسووابي =  

المركوز الرابووع جوواء البعوود الثالوث والخوواص " حووب الووتعلم والتفوتح المعرفووي الصووحى " بمتوسووط  

كووز الخووامس جوواء البعوود الثووانى والخوواص " الضووبط االنفعووالي "  بينمووا فووي المر   18.15حسووابي  

وفووي المركووز السووادس موون حيووث درجووة الشوويوع جوواء البعوود السووابع    18.05بمتوسووط حسووابي =  

وفي المركز السابع جاء البعود  السوادس    17.13والخاص " الذكاء الوجدانى " بمتوسط حسابي =  

وفوي المركوز الثوامن جواء البعود االول    16.75والخاص " السماحة واالريحية " بمتوسط حسوابي  

، وفووي المركووز التاسووع جوواء البعوود    16.75والخوواص " التوقعووات االيجابيووة والتفوواؤل " بمتوسووط  

وفوي المركوز االخيور جواء    15.62" بمتوسوط حسوابي =    العاشر والخاص " المجازفوة االيجابيوة 

 .   13.46تقبل المسئوولية الشخا بمتوسط =    البعد التاسع والخاص " 

من النتائج السابقة تبين للباحث ان عينة الدراسة من طالب الثانوية فوي مركوز كتيفوة بمنطقوة 

 غيور ان التقبول حائل تتمتع بمستوى جيد من التفكيور االيجوابي ويفسور الباحوث هوذه النتوائج 

 يحملهوا التوي الذهنيوة الصوورة  حيوث انوه يعبور عون المركوز االول  في جاء للذات مشروط 

بعد تقبول المسوئوولية  أما الخارجي سلوكه في كبير أثر ولها بذاته ٕواحساسه نفسه عن النسان

 الحمواس اليجوابي التفكيور سومات من أن نجد حيث ، المركز العاشر في جاء فقد الشخصية 

 . ليس لديهم ميل نحو تحمل المسئولية الشخصية     المرحلة هذه  في الطالب أن بمعنى

النتائج مع نتائج دراسة السلمى )  التي (. و١٤٣٤ ) ( ، ودراسة الحسني2014وتتفق هذه 

الفرد يبرز اليجابي التفكير  أن إلى  أشارت  اليجابي الجانب  اكتشاف على الفكرية قدرة 

 مشروط . ل غيرتقب يناسب ما وهو إرسالها أو استقبالها المراد للخبرة 

 نتائج التساؤل الثانى:  

على    الثانى  التساؤل  الم حلة   ينص  طالب  لد   بالنفس  للثقة  شيوعاً  األزث   األبعاد  ما 

 الثانوية العامة   

علووى هووذا التسوواؤل قووام الباحووث باسووتخدام كوول موون المتوسووطات الحسووابية واالنحرافووات    لالجابووة 

المعياريوة لكوول بعوود مون ابعوواد الثقووة بووالنفس وترتيوب هووذه االبعوواد ترتيبواً تنازليوواً حسووب المتوسووط  

 الحسابي. 
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 المتوسطات الحسابية واالنح افات المعيارية البعاد الثقة بالنفس    (6جدول ) 

رقم 

 البعد 
 البعد 

المتوسا  

 الحسابي 

االنح اف  

 المعيار 

الت تيب  

 التنازلي 

مستوى 

 الثقة 

 كبيرة   1 0.64 3.17 الطالقة اللغوية  1

 كبيرة   3 0.74 3.09 االستقاللية 2

 كبيرة   2 0.61 3.16 الجانب الفسيولوجى 3

 كبيرة   4 0.81 3.02 الجانب النفسي  4

 كبيرة   5 0.92 2.79 الجانب االجتماعى 5

 كبيرة 0.55 3.08 الدرجة الكلية 

الثقوة بوالنفس لودى طوالب  من الجدول السابق يتضح للباحث ان متوسط الدرجة الكليوة البعواد

وطبقاً للمعيوار الموضووع مسوبقاً فوي   3.08المرحلة الثانوية في مركز كتيفة بمنطقة حائل =  

فصوول االجووراءات فووان مسووتوى الثقووة بووالنفس بصووورة عامووة كووان كبيووراً ، حيووث تراوحووت 

موا  متوسطات ابعاد الثقة بالنفس لدى طالب المرحلة الثانوية فوي مركوز كتيفوة بمنطقوة حائول

( حيث جاء البعد الخاص بالطالقوة اللغويوة  فوي المركوز االول مون حيوث 3.17  -2.97بين )

حيث كان مستوى الثقة كبيوراً ، وفوي المركوز   3.17مستوى الثقة بالنفس  بمتوسط حسابي =  

الجانب الفسويولوجى بمتوسوط حسوابي الثانى من حيث مستوى الثقة بالنفس جاء البعد الخاص 

ثقة بالنفس كبيراً ، وفي المركز الثالث جاء البعود الخواص " االسوتقاللية " ومستوى    3.16=  

ومستوى ثقة بالنفس كبيراً ، وفي المركز الرابع جاء البعود الخواص   3.09بمتوسط حسابي =  

ومستوى ثقة كبير ، وفي المركز االخير جواء  3.02ب" الجانب النفسي " بمتوسط حسابي = 

 ومستوى ثقة كبير .    2.97ماعى " بمتوسط حسابي = البعد الخاص " الجانب االجت

ويتضح مما سبق ان جميع جوانب الثقة بالنفس لدى عينة الدراسة من طالب المرحلة الثانوية 

من  كل  ارتفاع  الباحث  يالحظ  كبيرة حيث  مستويات  ذات  كانت  حائل  بمنطقة  كتيفة  بمركز 

الباحث ذلك بان   الجوانب الطالقة اللغوية والجوانب الفسيولوجية وجانب االستقاللية ويعزو 

كافة  من  شخصيته  بناء  الى  الطالب  فيها  يسعى  عمرية  مرحلة  في  الثانوية  المرحلة  طالب 

االستقالل والتحرر من تدخالت الجوانب من حيث الطالقة اللغوية ويسعى فيها الطالب الى  

ومسؤوالً   ناضجاً  يكون  كيف  ويتعلم  المستقلة،  هويته  وتحديد  في األسرة،  ومحاوالً  ومجرباً 

)صالح, من  كل  بدراسة  جاء  مع  النتائج  هذه  وتتفق   ، الخارجي  وكذلك 1985عالمه   .)

على 1424)العنزي, الفرد  بقدرة  طردياً  ارتباطاً  ترتبط  بالنفس  "الثقة  أن  إلى  أشار  حيث   )

على  الفرد  قدرة  ارتفعت  فكلما  ومهاراته،  وقدراته  مواهبه،  وعلى  نفسه،  على  االعتماد 

عتماد على نفسه، وعلى استغالل قدراته ومهاراته، كلما ارتفعت ثقته بنفسه" ، وتتفق هذه  اال

( والتي اشارت الى وجود مظاهر شائعة للثقة بالنفس لدى 1428النتائج مع دراسة )المفرجي,
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عينة الدراسة )وأن دور المدرسة في هذا الجانب ال يقل أهمية عن الدور الذي تلعبه األسرة،  

ربما فالتركي للطالب  متكاملة  شخصية  بناء  على  التركيز  من  أكثر  التعليمي  الجانب  على  ز 

أساليب  على  المدارس  بعض  تركيز  وكذلك  اعتمادية  شخصية  بناء  في  األسباب  أحد  يكون 

التلقين التي يكون فيها الطالب سلبي معتمد على االستماع دون المشاركة اليجابية والفاعلة 

باأل االهتمام  قلة  وتظهر وكذلك  مهاراته  وتنمي  الطالب  تفكير  تثري  التي  الالصفية  نشطة 

 قدراته وتكسبه الثقة بنفسه( .  

 نتائج التساؤل الثالث:  

والثقة  االيجابي  التفكي   نما  بين  ارتباطيه  عالقة  هناك  هل  الثالث:    التساؤل  ينص 

 بالنفس   

لالجابة على هذا التساؤل قام الباحث باستخدام معامل ارتباط بيرسون بين كل بعد من ابعاد  

معامالت  نتائج  يوضح  التالي  والجدول  بالنفس  الثقة  ابعاد  من  بعد  كل  مع  االيجابي  التفكير 

   -رتباط:اال

 معامالت ارتباط بي سون بين ابعاد التفكي  االيجابي وابعاد الثقة بالنفس  (7جدول ) 

 ابعاد الثقة بالنفس

 ابعاد التفكير االيجابي

الطالقة  

 اللغوية 
 االستقاللية

الجانب  

 الفسيولوجى 

الجانب  

 النفسي

الجانب  

 االجتماعى

الدرجة  

 الكلية

 ** 0.27 ** 0.42 * 0.18 ** 0.35 ** 0.40 * 0.24 التوقعات االيجابية والتفاؤل  

 * 0.19 * 0.17 ** 0.30 ** 0.40 ** 0.63 ** 0.46 الضبط االنفعالي

حب التعلم والتفتح المعرفي  

 الصحى  
0.44 ** 0.47 ** 0.16 * 0.32 ** 0.26 ** 0.40 ** 

 ** 0.53 ** 0.59 ** 0.33 ** 0.29 ** 0.42 ** 0.49 الشعور العام بالرضا  

التقبل االيجابي لالختالف  

 عن االخرين 
0.18 * 0.43 ** 0.38 ** 0.22 * 0.23 * 0.38 ** 

 ** 0.42 ** 0.36 ** 0.47 * 0.25 ** 0.34 * 0.21 السماحة واالريحية  

 ** 0.35 ** 0.40 * 0.25 * 0.26 ** 0.45 ** 0.34 الذكاء الوجدانى 

 ** 0.34 ** 0.53 * 0.21 * 0.27 ** 0.37 ** 0.31 تقبل غير مشروط للذات  

 ** 0.46 * 0.28 ** 0.32 ** 0.29 ** 0.40 ** 0.36 تقبل المسئوولية الشخصية  

 ** 0.48 * 0.17 * 0.24 ** 0.44 ** 0.54 ** 0.44 المجازفة االيجابية 

 ** 0.45 ** 0.38 ** 0.32 ** 0.32 ** 0.51 ** 0.43 الدرجة الكلية  

  0.05*توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى 

 0.01** توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى  

من الجدول السابق يتضح ان هناك عالقة ارتباطية ذات داللة احصوائية عنود مسوتويات داللوة 

االيجابي بابعواد العشورة  بين كل من ابعاد الثقة بالنفس وبين جميع ابعاد التفكير  0.05،    0.01

وكانت جميع معامالت االرتباط موجبة مما يشير الى ان هناك عالقة طردية بين كل بعد مون 

ابعاد الثقة بالنفس وبين ابعاد التفكير االيجابي أي انه كلما زادت ثقة الطالب بنفسه زادت لديوه 
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  -انماط التفكير االيجابي وكانت نتائج معامالت االرتباط كما يلي:

 / عالقة االرتباط بين بعد الطالقة اللغوية زاحد ابعاد الثقة بالنفس وبين ابعاد التفكي  االيجابي:  1

 بوين  0.05،  0.01 داللوة مسوتوى عنود إحصوائية داللوة وذات موجبة ارتباطية عالقة توجد

اليجوابي حيوث  التفكيور أبعواد وجميوع كاحود ابعواد الثقوة بوالنفس  بعد الطالقة اللغوية درجات

( وكانووت جميووع اشووارات معووامالت 0.49 – 0.18تراوحووت معووامالت االرتبوواط مووا بووين )

االرتباط  الموجبة الى وجود عالقوة ارتباطيوة طرديوة بوين بعود الطالقوة وبوين ابعواد التفكيور 

االيجابي وتشير هذه النتائج كلموا زادت الطالقوة اللغويوة للطوالب كلموا زاد التفكيور االيجوابي 

 ه .لدي

 / عالقة االرتباط بين بعد االستقاللية زاحد ابعاد الثقة بالنفس وبين ابعاد التفكي  االيجابي:  2

 بوين  0.05،  0.01 داللوة مسوتوى عنود إحصوائية داللوة وذات موجبة ارتباطية عالقة توجد

اليجوابي حيوث  التفكيور أبعواد وجميوع كاحود ابعواد الثقوة بوالنفس  بعد الطالقة اللغوية درجات

( وكانووت جميووع اشووارات معووامالت 0.63 – 0.34تراوحووت معووامالت االرتبوواط مووا بووين )

االرتباط  الموجبة الى وجود عالقة ارتباطية طردية بين بعود االسوتقاللية وبوين ابعواد التفكيور 

 ه .االيجابي وتشير هذه النتائج كلما زادت االستقاللية للطالب كلما زاد التفكير االيجابي لدي

 / عالقة االرتباط بين بعد الجانب الفسيولوجى زاحد ابعاد الثقة بالنفس وبين ابعاد التفكي  االيجابي:  3

 بوين  0.05،  0.01 داللوة مسوتوى عنود إحصوائية داللوة وذات موجبة ارتباطية عالقة توجد

اليجابي حيوث  التفكير أبعاد وجميع كاحد ابعاد الثقة بالنفس  بعد الجانب الفسيولوجى درجات

( وكانووت جميووع اشووارات معووامالت 0.44 – 0.16تراوحووت معووامالت االرتبوواط مووا بووين )

وبوين ابعواد الجانب الفسيولوجى  االرتباط  الموجبة الى وجود عالقة ارتباطية طردية بين بعد  

تفكيور التفكير االيجوابي وتشوير هوذه النتوائج كلموا زادت الطالقوة اللغويوة للطوالب كلموا زاد ال

 االيجابي لديه .

 / عالقة االرتباط بين بعد الجانب النفسي زاحد ابعاد الثقة بالنفس وبين ابعاد التفكي  االيجابي:  4

 بوين  0.05،  0.01 داللوة مسوتوى عنود إحصوائية داللوة وذات موجبة ارتباطية عالقة توجد

اليجوابي حيوث  التفكيور أبعواد وجميوع ابعواد الثقوة بوالنفس  كاحود بعد الجانب النفسي درجات

( وكانووت جميووع اشووارات معووامالت 0.47 – 0.18تراوحووت معووامالت االرتبوواط مووا بووين )

وبوين ابعواد الجانوب النفسوي االرتباط  الموجبة الى وجوود عالقوة ارتباطيوة طرديوة بوين بعود  

قوة اللغويوة للطوالب كلموا زاد التفكيور التفكير االيجوابي وتشوير هوذه النتوائج كلموا زادت الطال

 االيجابي لديه .

/ عالقررة االرتبرراط بررين بعررد الجانررب االجتمرراعى زاحررد ابعرراد الثقررة بررالنفس وبررين ابعرراد التفكيرر   5

 االيجابي:  

 بوين  0.05،  0.01 داللوة مسوتوى عنود إحصوائية داللوة وذات موجبة ارتباطية عالقة توجد

اليجوابي حيوث  التفكيور أبعاد وجميع االجتماعى كاحد ابعاد الثقة بالنفس بعد الجانب  درجات
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( وكانووت جميووع اشووارات معووامالت 0.59 – 0.17تراوحووت معووامالت االرتبوواط مووا بووين )

وبوين ابعواد الجانوب االجتمواعى االرتباط  الموجبة الى وجود عالقة ارتباطية طردية بين بعد 

ج كلموا زادت الطالقوة اللغويوة للطوالب كلموا زاد التفكيور التفكير االيجوابي وتشوير هوذه النتوائ

 االيجابي لديه .

 / عالقة االرتباط بين الدرجة الكلية للثقة بالنفس والدرجة الكلية للتفكي  االيجابي:6

 بوين  0.05،  0.01 داللوة مسوتوى عنود إحصوائية داللوة وذات موجبة ارتباطية عالقة توجد

اليجابي حيث تراوحوت معوامالت االرتبواط  التفكير أبعاد جميعو الدرجة الكلية للثقة بالنفس

( وكانت جميع اشارات معامالت االرتباط  الموجبة الى وجوود عالقوة 0.53  –  0.19ما بين )

 وبين ابعاد التفكير االيجابي .الدرجة الكلية للثقة بالنفس  ارتباطية طردية بين  

 التفكيور أبعواد جميوع فوي زيوادة  يوؤدى الوى  بالثقوة بوالنفس ، زيادة  أن إلى تشير النتائج وهذه 

 .اليجابي للتفكير الكلية الدرجة وفي اليجابي،

انسوانية مرتبطوة بوالظروف المحيطوة  عملية التفكير عملية أن إلى تلك النتائج ويفسر الباحث 

بالطالب مثول العوامول االسورية والمدرسوة واالصودقاء وغيرهوا مون العوامول الموؤثرة علوى 

الشوعور بالثقوة فوي  وتقودم  توجوه فوي كبيرة  مساهمة لتفكير تساهم الطالب وبالتالي فان عملية ا

حيووث ان الثقووة بووالنفس فووي جوانبهووا المختلفووة موون الطالقووة واالسووتقاللية والجوانووب  الوونفس 

 ، الفسيولوجية والجوانب االجتماعية تعطي صورة متكاملة عن الشوخا الواثوق مون نفسوه 

 هوو اليجابي فالتفكير ، اليجابي التفكير صاحب هو الذي لديه ثقة كبيرة في نفسه  فالشخا

 الفورد حيواة  فوي إيجابيوة نتوائج إلوى ويوؤدي النجواح إلى مقومات الثقة بالنفس الذي يؤدي أحد

جاء فوي  مع يتفق وهذا والسعادة  النفس عن بالرضا والشعور والمهنية واالجتماعية الشخصية

 للدراسة.االطار النظري  

األفكار اليجابية تسواعد فوي بنواء الثقوة بوالنفس مموا كما يرجع الباحث هذه النتائج الى ان   

يؤدي إلي الفعل االيجابي الذي يساعد الشخا علي التقدم تحت أي ظورف مهموا كوان صوعباً 

ً  أساسيا شرطا بالنفس الثقة (. وتعتبر65-64: 2007الفقي )  والتكنولوجيوا، العلووم  لتقدم  مهما

 والمعلوموات المعرفة ثورة  مواكبة أجل من المتعلمين لدى العلمي التفكير على تنمية وتساعد

 الطالوب بودأ ( فنذا14-13: ١٩٩٦ ) العصر العضايلة هذا في العالم  يعيشها التي التكنولوجية

 أساسيا معوقا يشكل ذلك فنن بنفسه، يثق ال وهو ما، مهمة أداء أو مادة  أو علمي محتوى بتعلم 

شويءما،  عمول علوى قوادر غير بأنه اعتقاده  الطالب لدى ترسخ حيث يتبعها، وما التعلم  لعملية

. )2003)النفيعوي ،  . تقريبوا المطلووب بالشوكل والنجواز األداء علوى قوادر الحقيقوة في وهو

السوليم فوي (  أيضاً أن قدرة الفرد على االعتماد على نفسه، وحكمه  4:  1999ويؤكد سباعنة )

المواقف واألشياء، ومواجهة المشكالت التي تعترضه، والتوصل إلى حلول لها، مؤشور علوى 

ظهور الثقة بالنفس لودى هوذا الفورد. وتعتبور الثقوة بوالنفس شورطاً أساسوياً مهمواً لتقودم العلووم 

والتكنولوجيوا، وتسواعد علوى تنميوة التفكيور العلموي لودى المتعلموين، مون أجول مواكبوة ثوورة 

(. وتؤكود 14  –  13،  1996لمعرفة والمعلومات التي يعيشها العوالم هوذا العصور العضوايلة)  ا
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الووعي بأهميوة اسوتعمال العقول بطريقوة  –( أن التفكير اليجابي 143:  1416ناديا العريفي )

هو مصدر الثقوة بوالنفس،  –فعالة تضفي إيجابية على الحياة الشخصية، أو العملية أو األسرية 

 أساس تحقيق كل طموح ونجاح في هذه الحياة.  والتي هي 

وتمثل الثقة بالنفس ركيزة أساسوية يسوتند إليهوا العمول التربووي ، فهوي متداخلوة فوي جوانوب  

عديدة بداية من البيت ثم المدرسة وخارجها ، فالثقة بالنفس ضورورية للنجواح عمومواً ، وفوي 

التقويم الموضوعي البنواء ، والمقودرة  العملية التعليمية بوجه خاص ، فهي ترتبط بالقدرة علي

 علي التفكير الناقد والقدرة علي التفكير االبتكاري .  

 توصيات الدراسة:  

 انطالقاً من النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة فنن الباحث يقدم التوصيات التالية:  

 إعداد برامج إرشادية لتنمية الثقة بالنفس باعتبارها الحضور اليجابي لحياة النسان.   -1

تطبيق برامج إرشادية عالجية لطالب التعليم العام الذين يعانون من مظواهر ضوعف الثقوة   -2

 س من المراحل األولى؛ نظراً لكون الثقة بالنفس تنمو مع نمو النسان سلباً أو إيجاباً.بالنف

 ، الطوالب لودى اليجوابي بوالتفكير تعنوي الثانوية المرحلة في الدراسة مقررات استحدان -3

 . العلمية والندوات المؤتمرات وإقامة

يجابيووة فيا.شخصووية وموون اقامووة المووؤتمرات والنوودوات التووي تعنووي بدراسووات الصووفات اال 4-

 ضمنهاالثقة بالنفس والتفكير االيجابي.

 بالمدارس.   التحاقهم  أثناء ومهاراته اليجابي التفكير خلية على الطالب تدريب -5

 لتنشيط المناعة النفسية يتسم بالفاعلية في تنمية التفكير االيجابي.اعداد برنامج -6

لدى   وتنمي تكسب  التي واألساليب الطرق واتباع بالنفس الثقة بأهمية الجميع توعية  -7

   .بنفسه الثقة الشخا

 دراسات وبحوث مقت حة: 

للدراسة الحالية علوى فئوات عمريوة وفوي بيئوات مختلفوة  إجراء المزيد من الدراسات المماثله 

مما يساعد على التحقيق مون  النتوائج ، واعوداد البحوون فوي التفكيور االيجوابي موع متغيورات  

 أخرى، وإعداد برامج لتمية التفكير االيجابي والثقة بالنفس . 
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