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 الهمخص
 هدؼ الدراسة الحالية ال عرؼ إلى مس كل ال ف ير اإليجاب  معد طلبة جامعة القدس 

اس  دـ الباحث المعهج الكاف  ال حليل ؛ حيث المف كحة ف  فرع عابلس، كمف أجؿ  حقيؽ ذلؾ 
  طالبان كطالبة مف طلبة جامعة القدس المف كحة ف  فرع 364 ـ ا  يار ميعة م كعة مف س

عابلس، ا  يركا بالطريقة العشكااية الطبقية، كأشارت الع ااج إلى أف مس كل ال ف ير اإليجاب  معد 
بيعما ال يكجد فركؽ ذات داللة ف  مس كل  ،فعان طلبة جامعة القدس المف كحة ف  فرع عابلس مر 

ال ف ير اإليجاب  معد طلبة جامعة القدس المف كحة ف  فرع عابلس،  عزل لم غيرات الجعس، 
فركؽ ذات داللة إحاااية ف  مس كل ال ف ير  كال لية، كال قدير، كم اف الس ف، بيعما  كجد

ابلس  عزل لم غير المس كل الدراس ، اإليجاب  معد طلبة جامعة القدس المف كحة ف  فرع ع
كأكات الدراسة بضركرة  اميـ ك عظيـ برامج  دريبية  ااة بال ف ير اإليجاب    عاسب مة بياة 

 طلبة الجامعات الفلسطيعية.
الكمهات الهفتاحية: التفكير، التفكير اإليجابي، طمبة جاهعة القدس الهفتوحة، طمبة 

 الجاهعات.
 

Abstract 
This study aimed to identifying the level of the positive thinking among 

the students at AL-Quds Open University in Nablus branch .To achieve this 

purpose the researcher used Descriptive Analytical Approach. He chose a 

stratified random sample consists of (364)students studying at Nablus branch, 

the results indicated that: The positive thinking among the students at Al-quds 

Open University in Nablus branch is high . While there were no statistical 

significance differences among students about positive thinking due to 

variables: sex, age, college, and place of residence .While There were 

statistical significance differences among students about positive thinking due 

to level of study variable. The study recommended that the Palestinian 

universities should design and organize programs that deal with the positive 

thinking and suitable for the students environment .  

Key Words: POSITIVE THINKING , UNEVERSITY STUDENTS, 

AL-Quds Open University STUDENTS .  
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 : هقدهة
مامة؛ فهك يسامد اإلعساف ف  يعد ال ف ير اإليجاب  معاران مهمان ف  حياة العاس 

مكاجهة مشاؽ الحياة، كاعكبا ها ف  الكاكؿ إلى العيش ال ريـ كالحياة الهاعاة السعيدة، كيسهـ 
ف   حقيؽ أهداؼ الحياة كغايا ها، بؿ إف أهمية ال ف ير اإليجاب    جاكز ذلؾ بدكرها ف   حقيؽ 

قد مملت الدكؿ الم قدمة إلى بذؿ الكاكؿ إلى الراحة كالرضا، كنهمية ال ف ير اإليجاب ، ف
الجهد كالماؿ ل حقيؽ مس كل ماؿو مف ال ف ير اإليجاب  نفرادها، كذلؾ إيماعان معها بدكره ف  

  كفير فرص أ بر نفراد المج مة ل حقيؽ اإلعجاز انفضؿ.
كالمؤسسات ال ربكية الجامعية ه  مؤسسات عمك ك طكير ك غيير عحك انفضؿ؛ حيث 

الجامع  ال  ساب ال برات كالمعلكمات المكجهة كالمربية ال    ؤدم إلى لشباب  هيئ الفرص ل
 حقيؽ ال غيير المطلكب، ال سيما إذا ما  عاكلعا جكاعب بعاء الش اية ف ريان كسلك يان كباكرة 
مس مرة، فال بد أف ي عرض الطلبة ف  م  لؼ المس كيات إلى  رير مف ال فامالت كاالضطرابات 

عفسية كاالج مامية ال   ي كف بعضها معكؽ يحكؿ دكف  حقيؽ م طلبات ال ف ير الدراسية كال
اإليجاب ، كقد يس طية البعض ال غلب ملى هذه المعيقات ك  طيها، كي عذر ملى البعض ا  ر 
مجابه ها، انمر الذم يس كجب  شجية الشباب الجامع  ملى العمليات الدفامية العفسية ال   

مكاجهة هذه انزمات كالمعيقات ال    عيؽ ال ف ير اإليجاب  لديهـ سحجازم،  يلجي إليها الفرد ف 
2012.  

فف  ا كعة ان يرة ييعد االه ماـ بال ف ير اإليجاب  مف أ رر العلـك اإلعساعية أهمية 
لحدار ه؛ كنعه يه ـ بعمط  ف ير الفرد اإليجاب  كليس السلب  كالمسامدة ملى ال  يؼ االيجاب  

المجاؿ الش ا  كالمجاؿ االج مام  كالمجاؿ االعفعال ، بحيث يشعر بالسعادة مة عفسه ف  
م اعا ه إلى أقاى حد مم ف،  كمة ا  ريف، كي كف قادران ملى  حقيؽ ذا ه كاس غالؿ قدرا ه، كا 
عما هك أيضان القدرة  لذا أابح يعظر إلى ال ف ير اإليجاب  بيعه ليست فقط ال لك مف المرض كا 

اجهة المش الت، كانزمات العفسية، كالقدرة ملى ال كافؽ العفس ، كاالج مام ، كالشعكر ملى مك 
قد كجدت الدراسات أف الذيف يف قركف إلى   .Willson and perper,2004اإليجاب  بالسعادة س

 سغاعـ، ال ف ير اإليجاب  يميلكف إلى السلبية ف  المج مة، كه   عد اعع اسان مباشران لعمط  ف يرهـ
2005 .  

كياعب  حديد مفهـك ال ف ير اإليجاب ، كذلؾ ال  الؼ يراء الباحريف ككجهات عظرهـ، 
كرقافا هـ كطريقة دراس هـ لهذا الماطلح، كيعد ال ف ير اإليجاب  بمععاه الكاسة إم الؾ الفرد 
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اب  مف أهمية لعدد مف ال كقعات اإليجابية الم فاالة  جاه المس قبؿ، كعظران لما يمرله ال ف ير اإليج
. حيث   بيرة ف  حياة الفرد، فعجد مدد مف انطر العظرية ال    طرقت ل عريؼ هذا المفهـك

بيعه عمط مف اعماط ال ف ير يسامد  ف  قامكس ملـ العفس (Corsini, 1999) مرفه  كرسيع 
الفرد ملى اس  داـ الطاقات كاالم اعات ال امعة لديه ك عظيـ اف راة ك برا ه مف اجؿ  حقيؽ 

 .أهدافه الم  لفة
بيعه اس را يجيات إيجابية  س  دمها ش اية الفرد  (Yearly,2000)ك ما مرفة ييرل  

إلى إف ي كف  هاة الفرد عاجحة ك قكدفات  جعؿ حيبحيث  ميؿ الى ممارسة سلك ات اك  ار 
 اعساعان ايجابيان.

  باعه مف اح البعاء كالعماء الذم يح اج الى مملية 2011ك ما مرفه االح، كشامخ س
ذهعية كامية كماممه كمرابرة، أم أعه يح اج الى اليقظة الذهعية ال     ربص بقفز الرؤل 

فساحا ف  المجاؿ الر   ؤكم االيجاب . السلبية إلى كاجهة كميعا، كا 
يعد ال يع  ف  دراسة انمكر الم علقة ب ف ير الطالب مف أ رر الجكاعب ال    ح اج الى 
دراسة ك  طيط كهذا ي طلب كضة ال طط ال    عاسب ذلؾ، كهذا االمر شجة الباحث ملى 

دكد ف  ح –القياـ بهذه الدراسة، الذم لـ يسبؽ دراس ه ف  جامعة القدس المف كحة ف  فرع عابلس 
ف كجدت بعض الدراسات باكرة أك بي رل. كمف هعا   مف أهمية دراسة  -ملـ الباحث  كا 

ال ف ير اإليجاب ، كلعؿ ذلؾ يي   بالعفة كالمعرفة ملى مف يهمه مرؿ هذه الدراسات، ك اكاان 
 طلبة الجامعات مامة، ك طلبة جامعة القدس المف كحة ف  فرع عابلس ب ااة. 

ل الباحث أعه مف المهـ القياـ بدراسة مس كل ال ف ير اإليجاب  كاعطالقان مما سبؽ، ير 
لدل طلبة جامعة القدس المف كحة ف  فرع عابلس ل كضيح قدرة الطلبة ملى  حليؿ المش لة ال   
ي عرض لها كطريقة ال عامؿ معها بطريقة إيجابية، ك طكير االس را يجيات المعاسبة لمكاجه 

اإليجاب  نعه يؤدم إلى الراحة، كالرقة بالعفس كبال ال ، يشعر  ال ف ير السلب  ك عمية ال ف ير
 بحالة مف االس قرار العفس .

 هشكمة الدراسة:
يعد عمط ال ف ير مف انمكر انساسية ال   يجب ملى الطالب الجامع   عمي ها ل حقيؽ 

ضاء هياة ال عايش مة البياة الجامعية، كرفة ك عزيز مس كاه العلم  ك عامله مة زمالاه كأم
ال دريس ف  الجامعة. فاذا  يرر عمط  ف يره نم سبب مف انسباب فإف هذا يعع س مليه، لذا، 
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جاءت هذه الدراسة لمعرفة مس كل ال ف ير اإليجاب  معد طلبة جامعة القدس المف كحة ف  فرع 
 عابلس، كمف هعا  عحار مش لة الدراسة ف  اإلجابة مف السؤاؿ الرايس ال ال :

 هستوى التفكير اإليجابي عند طمبة جاهعة القدس الهفتوحة في فرع نابمس؟ها 
 ك فرع مف هذا السؤاؿ انسالة الفرمية:

 هؿ  كجد فركؽ ذات داللة إحاااية معد مس كل الداللةسα ≤ 0.05  مس كل ال ف ير   ف
ر  عزل مف كجهة عظرهـ لم غي اإليجاب  معد طلبة جامعة القدس المف كحة ف  فرع عابلس

 الجعس؟
 هؿ  كجد فركؽ ذات داللة إحاااية معد مس كل الداللةسα ≤ 0.05  مس كل ال ف ير  ف

  عزل لم غير ال لية؟ اإليجاب  معد طلبة جامعة القدس المف كحة ف  فرع عابلس
 هؿ  كجد فركؽ ذات داللة إحاااية معد مس كل الداللةسα ≤ 0.05  ال ف ير اإليجاب    ف

  عزل لم غير م اف الس ف؟ المف كحة ف  فرع عابلسمعد طلبة جامعة القدس 
 هؿ  كجد فركؽ ذات داللة إحاااية معد مس كل الداللةسα ≤ 0.05  مس كل ال ف ير   ف

  عزل لم غير المس كل الدراس ؟ اإليجاب  معد طلبة جامعة القدس المف كحة ف  فرع عابلس
 هؿ  كجد فركؽ ذات داللة إحاااية معد مس كل الداللةسα ≤ 0.05  مس كل ال ف ير   ف

  عزل لم غير ال قدير؟ اإليجاب  معد طلبة جامعة القدس المف كحة ف  فرع عابلس
 :أهداف الدراسة

 هدفت الدراسة ال عرؼ إلى:
 مس كل ال ف ير اإليجاب  معد طلبة جامعة القدس المف كحة ف  فرع عابلس. .1
سالجعس، كال لية،  ال الية  شؼ الفركؽ ف  مس كل ال ف ير االيجاب  ف  ضكء الم غيرات .2

 كم اف الس ف، كالمس كل الدراس ، كال قدير 
 :أههية الدراسة

 عبة أهمية هذه الدراسة مف مكضكمها؛ حيث  عاكلت مس كل ال ف ير اإليجاب ، ك عد 
هذه الدراسة ام دادان للدراسات السابقة ال   قامت بدراسة ال ف ير اإليجاب  كال عمؽ به،  ما أعها 

طلبة جامعة القدس المف كحة ف  فرع عابلس، كهك ما يلق  الضكء ملى شريحة مهمة   س هدؼ
مف شرااح المج مة لـ  لؽ االه ماـ ال اف  مف قبؿ الباحريف ف  العالـ العرب  بش ؿ ماـ كف  
فلسطيف ملى كجه ال اكص، كعدرة الدراسات ال    عاكلت مس كل ال ف ير اإليجاب  ملى طلبة 

طيعية بش ؿ ماـ كطلبة جامعة القدس المف كحة بش ؿ  اص، كقد  فيد هذه الجامعات الفلس
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الدراسة ف  إرراء الم  بات الفلسطيعية كالعربية بمكضكمات مف ال ف ير اإليجاب ،  ما  برز 
أهمية هذه الدراسة مف  الؿ ما يم ف أف   كاؿ له مف مدلكالت عظرية كف رية، حيث  عد 

اسات ال   اجريت ف  مجاؿ ملـ العفس االيجاب  كال ف ير االيجاب ، ع ااجها ام ددان لع ااج الدر 
كيم ف اف يس فيد مف ع ااج العامليف ف  مجاؿ امداد المقررات الدراسية ف  جامعة القدس 

 اقساـ شؤكف الطلبة ف  الجامعة. باإلضافةالمف كحة 
 :فرضيات الدراسة

مس كل ال ف ير ف    α ≤ 0.05سال يكجد فركؽ ذات داللة إحاااية معد مس كل الداللة  .1
  عزل لم غير الجعس  اإليجاب  معد طلبة جامعة القدس المف كحة ف  فرع عابلس

ف  مس كل   α ≤ 0.05سال يكجد فركؽ ذات داللة إحاااية معد مس كل الداللة   .2
 ال ف ير اإليجاب  معد طلبة جامعة القدس المف كحة ف  فرع عابلس  عزل لم غير ال لية.

ف  مس كل ال ف ير   α ≤ 0.05سفركؽ ذات داللة إحاااية معد مس كل الداللة  ال يكجد .3
 اإليجاب  معد طلبة جامعة القدس المف كحة ف  فرع عابلس  عزل لم غير م اف الس ف.

ف  مس كل ال ف ير   α ≤ 0.05سال يكجد فركؽ ذات داللة إحاااية معد مس كل الداللة  .4
ف كحة ف  فرع عابلس  عزل لم غير المس كل اإليجاب  معد طلبة جامعة القدس الم

 الدراس .
ف  مس كل ال ف ير   α ≤ 0.05سال يكجد فركؽ ذات داللة إحاااية معد مس كل الداللة  .5

 اإليجاب  معد طلبة جامعة القدس المف كحة ف  فرع عابلس  عزل لم غير ال قدير.
 : حدود الدراسة

 :2019-2018أجريت الدراسة ف  الفاؿ الراع  مف العاـ الدراس  س الحدود الزهنية.  
 :جامعة القدس المف كحة ف  فرع عابلس. الحدود الهكانية 
 طلبة جامعة القدس المف كحة ف  فرع عابلس.ألبشرية الحدود : 

 هصطمحات الدراسة:
  :ف   هك الدرجة ال لية ال   يحاؿ مليها ف  المقياس المس  دـالتفكير اإليجابي

 الدراسة الحالية
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 الدراسات السابقة:
 أواًل: الدراسات العربية:

 هدفت ال عرؼ إلى مس كل ال فاؤؿ كمر ز الضبط  بدراسة  2018س قاـ القااص
سالجعس،  ضكء م غيرات كمس كل ال ف ير اإليجاب  لدل طلبة الجامعات الفلسطيعية، ف 

  طالبان طالبة، ك كالت 389الد ؿ، الجامعة، المعدؿ . ك  كعت ميعة الدارسة مف س
الدراسة إلى أف مس كل ال ف ير اإليجاب  لدل افراد العيعة  اف  بيران كبكزف عسب  

 ، بيعما ال  كجد فركؽ لدل طلبة الجامعات ف  ال ف ير اإليجاب   عزل 83.6س%
 رة، الجامعة، المعدؿ . لم غيرات سالجعس، د ؿ انس

 دراسة بععكاف فعالية برعامج  دريب  ل عمية بعض أبعاد 2018س  ما أجرل محمكد  
ال ف ير اإليجاب  ف   حسيف مس كل الرضا مف الحياة لدل ميعة مف طالبات الجامعة، 

  طالبة مف طالبات المس كل انكؿ ف  قسـ اللغة 30ك  كعت ميعة الدراسة مف س
لية ا داب كالعلـك جامعة القايـ ف  السعكدية، كاس  دمت الباحرة المعهج االعجليزية ب 

ال جريب ، كمف أهـ الع ااج ال   أسفرت معها الدراسة: مف كجكد فركؽ دالة إحااايا 
  بيف م كسطات درجات المجمكمة ال جريبية ف  القياسيف القبل  0.01ملى مس كل س

الح القياس البعدم، مما يدؿ ملى فعالية كالبعدم ملى مقياس ال ف ير اإليجاب  لا
البرعامج المس  دـ ف   عمية أبعاد ال ف ير اإليجاب  ك حسيعه. بيعما ال يكجد فركؽ دالة 
إحااايا بيف م كسطات درجات المجمكمة ال جريبية ف  القياسيف البعدم كال  بع  مما 

 يدؿ ملى اس مرارية فعالية البرعامج المس  دـ.
 فعالية برعامج ل عمية بعض مهارات ال ف ير اإليجاب  لدل 2018س دراسة الباير  

  60الطالبة الجامعية  مد ؿ ل حسيف الحب كاالع ماء، ك  كعت ميعة الدراسة مف س
طالبة مف طالبات جامعة الجبؿ الغرب  بليبيا كذلؾ بعاء ملى ع ااج مقياس مهارات 

  30مجمكم يف: مجمكمة  جريبية سال ف ير اإليجاب ، كقد  ـ  قسيـ ميعة الدراسة إلى 
طالبة مف طالبات الجامعة  عرضف للبرعامج ال دريب  المس  دـ، كمجمكمة ضابطة 

  طالبة مف طالبات الجامعة لـ ي عرضف للبرعامج ال دريب ، كقد أشارت 30 ضـ س
ع ااج الدراسة إلى فاملية البرعامج ال دريب  ف   حسيف مهارات ال ف ير اإليجاب  لدل 

لبات المجمكمة ال جريبية، ك فكقت المجمكمة ال جريبية ملى المجمكمة الضابطة ف  طا
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مقدار ال حسف ملى مهارات ال ف ير اإليجاب  بعد  عرض المجمكمة انكلى للبرعامج 
 ال دريب .

 دراسة هدفت ال عرؼ إلى مس كل ال ف ير اإليجاب  معد طلبة 2017أجرل اسليـ س  
ؼ الفركؽ ف  مس كل ال ف ير اإليجاب ، كمس كل ال عظيـ الجامعات الفلسطيعية، ك ش

االعفعال   بعا للم غيرات ا  ية سالجعس، مس كل د ؿ انسرة، الجامعة، المعدؿ 
  مف  ريج  الجامعات الفلسطيعية ف  364ال را م  . ك  كعت ميعه الدراسة مف س

اف م كسطان كبكزف محافظات غزة. ك كالت الدراسة إلى أف مس كل ال ف ير اإليجاب   
% ، بيعما  كجد مالقة طردية بيف ال ف ير اإليجاب  كال عظيـ االعفعال  كال 62س عسب 

 كجد فركؽ ف  م كسط ال ف ير اإليجاب  يعزل لم غير الجعس . بيعما ال  كجد فرؽ بيف 
 .م كسطات ال ف ير اإليجاب  يعزل لد ؿ انسرة، كالجامعة، كالمعدؿ ال را م 

  هدفت ال عرؼ إلى فاملية إس را يجية مق رحة قاامة 2017س كعاؾ كمرمافاما دراسة ر  
ملى مهارات الذ اء الكجداع  ل عمية مهارات ال ف ير اإليجاب  لدل طلبة جامعة 
سسكراف  ف  العراؽ، كقد ا بة البحث المعهج شبه ال جريب  مف  الؿ ا  بار 

ح أف ال طبيؽ القبل  ضعؼ مجمكم يف:  جريبية كضابطة، كبعد  طبيؽ ال جربة ا ض
الطالب ف  مهارات ال ف ير اإليجاب ، كبعد المقارعة بيف ع ااج المجمكمة الضابطة 
كع ااج المجمكمة ال جريبية، ف  ال طبيؽ البعدم لمقياس ال ف ير اإليجاب ،  فكقت 
المجمكمة ال جريبية ملى المجمكمة الضابطة، بما يؤ د فاملية اإلس را يجية المق رحة 

 لقاامة ملى مهارات الذ اء الكجداع  ف   عمية مهارات ال ف ير اإليجاب  لدل الطلبة.ا
 بععكاف ال ف ير اإليجاب  كا جاهات الطالب العادييف عحك أقراعهـ 2017دراسة حماده س  

ذكم اإلماقة الحسية المدمجيف مف  الؿ البرعامج اإلرشادم،   كعت ميعة الدراسة مف 
ل ربية ال ااة بجامعة الملؾ سعكد ف  السعكدية، كأسفرت ع ااج   طالبان ف  قسـ ا35س

البحث مف كجكد فركؽ دالة إحااايا بيف م كسطات درجات الطالب ملى مقياس 
ال ف ير اإليجاب  بيف ال طبيقيف القبل  كالبعدم لاالح ال طبيؽ البعدم، بيعما  كجد 

لى المقياسيف  رجة فركؽ غير دالة إحااايا بيف م كسطات ر ب درجات الطالب م
 م فكفيف . –للمس كل الدراس  كعكع إماقة الطالب المدمجيف سالاـ 

 هدفت ال عرؼ إلى العالقة بيف ال ف ير اإليجاب  كال كافؽ ( 2017اما دراسة الحكيج س
العفس  لدل طلبة السعة الرالرة مف مرحلة ال عليـ الراعكية ف  مديعة ال مس ف  ليبيا، 
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ال شؼ مف كجكد فكرؽ مف مدمها ما بيف الذ كر كاإلعاث ف   ما حاكلت أيضان 
مس كل ال كافؽ اإليجاب  لدل طلبة السعة الرالرة مف مرحلة ال عليـ الراعكم، فيشارت 
الع ااج الى أف هعاؾ فركؽ بيف الذ كر كاإلعاث ف  أسلكب ال ف ير اإليجاب   ما  شفت 

 .الرة مف مرحلة ال عليـ الراعكمالع ااج ايضا اف هعاؾ فركقا بيف طلبة السعة الر
 بععكاف "ال ف ير اإليجاب  كمالق ه بال فاءة الذا ية المدر ة 2016أما دراسة ال امل  س  

  223مف س   كعت ميعة الدراسة" لدل ميعة مف ال الميذ المكهكبيف بالمرحلة االب دااية
ة ار باطيه دالة بيف طالبان مف طالب المرحلة االب دااية، كأظهرت الع ااج مف كجكد مالق

ال ف ير االيجابى كال فاءة الذا ية المدر ة، بيعما ال  كجد فركؽ ف  ال ف ير اإليجاب  
المع فض   عزل لل فامؿ  –إعاث ، كالمس كل ال حايل  سالمر فة  – عزل للعكع سذ كر 

 .بيف م غيرل العكع كالمس كل ال حايل 
 ال ف ير اإليجاب  كمالق ه  بععاكفدراسة   2016س كقد أجرل  ؿ مف  ديجة كميلكد

باس را يجية مكاجهة الضغكط العفسية لدل ميعة مف طلبة جامعة ممار رليج  انغكاط، 
  طالب جامع ، ك كالت الدراسة أف مس كل ال ف ير 100ك  كعت ميعة الدراسة مف س

اإليجاب  لدل ميعة الدراسة مر فة، مف كجكد مالقة مكجبة بيف ال ف ير اإليجاب  
كاس را يجية المكاجهة القاامة ملى االعفعاؿ، بيعما ال  كجد مالقة بيف ال ف ير اإليجاب  

ال ف ير اإليجاب  كاس را يجية المكاجهة القاامة ملى االعفعاؿ، مدـ كجكد مالقة بيف 
 اس را يجية المكاجهة القاامة ملى ال جعب.ك 

 إليجاب  كالسلب  لدل طلبة   هدفت ال عرؼ إلى طبيعة ال ف ير ا2013س دراسة العبيدم
  طالبان كطالبة. كاشارت ع ااج الدراسة 200جامعة بغداد، ك  كعت ميعة الدراسة مف س

ف  أف الطلبة ي م عكف بمس كل مال  مف ال ف ير اإليجاب ، بيعما ال  كجد فركؽ بيف 
الذ كر كاإلعاث ف  مس كل ال ف ير اإليجاب  كال كافؽ الدراس ، كمف كجكد مالقة 

 جابية دالة إحااايا بيف ال ف ير اإليجاب  كال كافؽ الدراس .إي
 ثانيًا: الدراسات األجنبية:

  دراسة جيان وسكوت(2012, Jean, Scott):  بععكاف "أرر ال عديؿ المعرف  مقابؿ
كهدفت الدراسة ال عرؼ إلى  ".ال عديؿ العالج ، ف  اس يعاب المحعة كال ف ير اإليجاب 

المعرف  مقابؿ ال عديؿ العالج ، ف  اس يعاب المحعة كال ف ير  العالقة بيف ال عديؿ
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ف إك كالت الدراسة للع ااج ا  ية:    طالبان.57اإليجاب ، ك  كف ميعة الدراسة مف س
 إجراءات ال عديؿ المعرف  أحدرت  غيران  بيران ف  اس يعاب المحعة كال ف ير اإليجاب .

  دراسة ليتسي اون، ريتشارد جولر– (Lightsey, Owen, Richard, Guler 2011)  
هدفت الدراسة إلى ال شؼ مف مالقة ال ف ير اإليجاب  ب ؿ مف المععى اإليجاب  ك 

للحياة كالرضا مف الحياة، كأجريت الدراسة ملى مجمكمة مف طلبة ال عليـ الجامع  بلغ 
كد مالقة   طالبان كطالبة،، ك كالت الدراسة إلى ع ااج، مف أهمها: كج232مددها س

 ار باطية مكجبة بيف ال ف ير اإليجاب  كالرضا مف الحياة. 
 ( 2007دراسة بترسون Peterson, ) العالقة بيف ال ف ير اإليجاب  ك ؿ مف السعادة

هدفت هذه الدراسة ال شؼ إلى العالقة بيف ال ف ير اإليجاب  ك ؿ مف السعادة . ك كالرضا
فردان مف البالغيف انمري ييف كميعة أ رل   13439كالرضا؛ ك  كعت ميعة الدراسة مف س

 ، ك كالت الدراسة مف كجكد ار باط 445مف البالغيف السكيسرييف بلغ مددها س
 ايجاب  داؿ إحااايا بيف جكاعب ال ف ير اإليجاب  كالرضا كالسعادة.

 ( دراسة هافرينHaaaveren, 2004 )  بععكاف "أرر مس كل ال ف ير السلب  كاإليجاب
كهدفت " يؿ لدل طلبة الجامعة ف  ضكء م غيرات مس كل ال عليـ كالجعسف  ال حا

إلى مالقة مس كل ال ف ير السلب  كاإليجاب  ف  ال حايؿ لدل طلبة الجامعة ف  ضكء 
  طالبان كطالبة المل حقيف 200م غيرات مس كل ال عليـ كالجعس، كبلغ مدد أفراد العيعة س

يات م  لفة، كقد  كالت الدراسة مف مدـ ف  إحدل الجامعات انمري ية كمف مس ك 
كجكد فركؽ ذات داللة إحاااية بيف طلبة السعة انكلى كان يرة مف حيث مس كل 
ال ف ير اإليجاب  كالسلب ، بيعما  كالت الع ااج مف كجكد فركؽ ذات داللة إحاااية 
ف بيف مس كم ال ف ير اإليجاب  كالسلب  معد م غير الجعس حيث أظهرت الع ااج ا

 الطلبة الذ كر أفضؿ كأملى مس كل كقدرة مف اإلعاث ملى ال ف ير اإليجاب .
  هونرو( 2004دراسة – Munro:)  هدفت الدراسة ال عرؼ إلى العالقة بيف ال ف ير

السلب  كال ف ير اإليجاب  كسم   الش اية الم فاالة كالم شاامة لدل طلبة الجامعة؛ 
ملى ال ف ير اإليجاب ، بيعما أظهر الطلبة  أظهػر الطلبػة الم فاالكف مس كل أ بر

الم شاامكف مس كل أ بػر ملػى ال ف يػر السلب ،  ما أظهرت الع ااج مف مدـ كجكد أرر 
كأظهر الطالب  لم غير الجعس كال  اص ف  مس كل ال ف ير السلب  أك اإليجاب 

 بش ؿ إجمال  ميالن عحك ال ف ير اإليجاب .
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  2004 –دراسة )ادهيدس Edmeads  :  هدفت هذه الدراسة إلى ال عرؼ ملى
مالقة بعض الم غيرات بعمط  ال ف ير اإليجاب  كال ف ير السلب  لدل طلبة الجامعة؛ 

  طالبان جامعيان كاع هت 180حيث طبقت إجراءات الدراسة ملى ميعة م كعة مف س
ج أف %  أظهركا ميالن لل ف ير اإليجاب ،  ما أظهرت الع اا55الدراسة بيف عسبة س

 الطالب ذكم ال حايؿ المر فة أ رر ميالن عحك ال ف ير اإليجاب .
 2003) دراسة هورجان وآخرون(Morgan ,& et :  هدفت الدراسة ال عرؼ إلى أرر

ال ف ير اإليجاب  كالسلب  ف   عليـ مهارات حاسكبية  قليدية باس  داـ عمطيف مف 
  طالبان 86طلبة الجامعة بلغت سال غذية الراجعة اإليجابية كالسلبية ملى ميعة مف 

كطالبة، كأسفرت ع ااج الدراسة مف مدـ كجكد فركؽ ف  مس كل  علـ مهارات الحاسكب 
 عزل إلى عمط ال ف ير اإليجاب  كالسلب ، بيعما كجد فركؽ جكهرية بيف الجعسيف ف  

كأظهر اس  داـ ال غذية الراجعة ف  ال علـ  عزل لل ف ير اإليجاب  لاالح الذ كر الذيف 
 الطلبة  فكقان ف  هذه المجاؿ، كميالن عحك ال ف ير السلب  أيضان.

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة
ي ضح مف  الؿ مرض الدراسات السابقة، أعها  عاكلت ال ف ير اإليجاب  مف زكايا م  لفة 

فمعها مف مديدة، كل ف  ؿ دراسة  عاكل ه مف جاعب يس حؽ البحث كالدراسة، كبالعظر إليها، 
اس  دـ االس باعة  يداة لجمة البياعات كقياس اس جابات المفحكايف كمعهـ مف اس  دـ مقياس 

 عاكلت مس كل ال ف ير اإليجاب  لدل طلبة جامعة  ال ف ير اإليجاب ،  بيف مدـ كجكد دراسة
هذه  القدس المف كحة ف  فرع عابلس مف كجهة عظرهـ، كمالق ه ببعض الم غيرات، كهذا ما يميز

، أفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة بش ؿ  بير، معها الدراسة مف الدراسات السابقة
ملى سبيؿ المراؿ ال الحار: اإلطار العظرم كالرجكع إلى الدراسات انالية ف  المكضكع، 

 ااج.كف   ي يد أهمي ها، ك حديد مش لة الدراسة كاياغ ها. كف  إمداد انداة أيضان ك فسير الع 
فضالن مف أف بعض الدراسات  ع بر معطلقان لهذه الدراسة؛ كذلؾ الس  ماؿ العسؽ البحر  

 العلم ، كف  سد بعض عكاح  القاكر فيها كا  مالها.
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 :الهنهجية واإلجراءات
 :هنهج الدراسة

الذم يه ـ بكاؼ الظاهرة  ما ه  ف   ال حليل اس  دـ الباحث المعهج الكاف  
ذا المعهج كاس  دـ الباحث هالكاقة، كيعمؿ ملى  حليلها ك فسيرها كربطها بالظكاهر ان رل، 

  .263: 2004لمعاسب ه لطبيعة مش لة الدراسة كأهدافها. سمبيدات كالقحطاف، 
 :هجتهع الدراسة

رع عابلس جميعهـ مسجليف   كف مج مة الدراسة مف طلبة جامعة القدس المف كحة ف  ف
  طالبا 6244كالبالغ مددهـ س 2018/2019ف  الفاؿ الدراس  الراع  مف العاـ الجامع  

 كطالبة كالجدكؿ ا    يكضح  اااص مج مة الدراسة حسب م غيرم الجعس كال لية:
 (: خصائص هجتهع الدراسة حسب هتغيري الجنس والكمية1جدول )

 الكمية
 الجنس

 الهجهوع انثى ذكر
 558 390 168 ال  عكلكجيا كالعلـك ال طبيقية
 484 364 120 ال عمية االج مامية كانسرية

 1486 1292 194 العلـك ال ربكية
 491 412 79 ا داب

 3225 1921 1304 العلـك اإلدارية كاالق اادية
 6244 4379 1865 المجمكع

 

  :عينة الدراسة
  كالجدكؿ ا    يكضح  كزية 364مشكااية طبقية مؤلفة مف سقاـ الباحث با  يار ميعة 

 أفراد ميعة الدراسة حسب م غيرا ها:
 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب هتغيرات الدراسة2جدول )

 النسبة العدد الهستوى الهتغير

 الجعس
 26.6 97 ذ ر
 73.4 267 أعرى

 100 364 المجمكع
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 النسبة العدد الهستوى الهتغير

 ال لية

 7.7 28 ال طبيقيةال  عكلكجيا كالعلـك 
 50.0 182 العلـك االدارية كاالق اادية

 21.2 77 العلـك ال ربكية
 7.7 28 ال عمية االج مامية كاالسرية

 13.5 49 ا داب
 100.0 364 المجمكع

 
 المس كل

 36.0 131 سعة اكلى
 32.7 119 سعة راعية
 20.1 73 سعة رالرة
 11.3 41 سعة رابعة
 100.0 364 المجمكع

 م اف الس ف

 33.5 122 مديعة
 56.6 206 قرية
 9.9 36 م يـ
 100 364 المجمكع

 ال قدير

 15.9 58 ام ياز
 25.8 94 جيد جدان 
 33.2 121 جيد
 17.3 63 مقبكؿ
 7.7 28 م كسط
 100.0 364 المجمكع
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 :أداة الدراسة
 االس باعة كاياغة فقرا ها: ا بة الباحث ال طكات اإلجرااية ا  ية ف  بعاء

االطالع ملى اندبيات مف ال  ب، كرسااؿ جامعية، كمل اات انبحاث الم  ااة  .1
 ف  مجاؿ ال ف ير بش ؿ ماـ كال ف ير اإليجاب  بش ؿ  اص، مرؿ مقياس مبد الس ار

   مف أجؿ بعاء االس باعة.2017س  ، كأبك العطا2017س  ، كاسليـ2008س
  لمعاسب ه 2017ال ف ير اإليجاب  المس  دـ ف  دراسة اسليـ س بعى الباحث مقياس  .2

 لطبيعة طلبة الجامعات .
مجمكمة مف الفقرات ال    قيس مس كل ال ف ير اإليجاب ، كقد  االس باعة ضمعت  .3

  فقرة، مكزمة ملى  مس مجاالت كه  سال كقعات 54  كعت ف  اكر ها االكلية مف س
ر اإليجابية سالسعادة ، مفهـك الذات اإليجاب ، كالرضا اإليجابية عحك المس قبؿ، كالمشام

مف الحياة، كالمركعة اإليجابية  ك ـ اس  داـ مقياس  قدير م درج أماـ  ؿ فقرة مف 
فقرات أداة الدراسة، بحيث اح كل المقياس ملى  مسة مس كيات كه  ملى العحك 

 ا   :
 قليلة جدان  قليلة م كسطة  بيرة  بيرة جدان 

5 4 3 2 1 
 : صدق األداة

اس  دـ الباحث الادؽ الظاهرم؛ حيث مرضت أداة الدراسة ملى مجمكمة مف 
المح ميف أاحاب ال برة الم  ايف ف  مجاؿ الدراسة يحملكف درجة الد  كراه ف  ملـ العفس، 

  مح ميف مف أسا ذة، 10كاإلحااء، كالقياس كال قكيـ، كملـ العفس ال ربكم، حيث بلغ مددهـ س
د مف ادؽ أداة الدراسة كمدل مالءم ها مة أهداؼ الدراسة، كقد طلب الباحث معهـ  حديلل ي د 

ل ف ير اإليجاب  كسالمة اللغة ل ؿ فقرة مف الفقرات ك عديؿ مدل معاسبة الفقرات مة مس كل ا
ك كضيح كحذؼ للفقرات غير المعاسبة مف كجهة عظرهـ، ك ـ  عديؿ الفقرات ال   طلب 

ضاف ها، كقد ام مدت عسبة ا فاؽ بيف المح ميف سالمح مكف  عديلها ك  %  الم ماد 80حذفها كا 
الفقرة، كبعاءن ملى يراء المح ميف كمالحظا هـ، أابحت االس باعة ف  اكر ها العهااية م كعة 

   فقرة مكزمة ملى  مس مجاالت.47مف س
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 : ثبات األداة
معامؿ ربات أداة الدراسة، اس  داـ الباحث طريقة اال ساؽ الدا ل  مف أجؿ اس  راج 

، كذلؾ بعد مملية  طبيؽ هذه Cronbach_ Alpha)كذلؾ مف  الؿ معادلة  ركعباخ ألفا س
  طالبان كطالبة، كقد  بيف مف أف 364االس باعة ملى ميعة الدراسة انساسية، الم كعة مف س

  كيعد 0.95س ملى انداة   ؿ بلغ معامؿ الربات مف طريؽ اال ساؽ الدا ل  س ركعباخ ألفا 
هذه قيمة مالية كمقبكلة لغايات  طبيؽ الدراسة. كالجدكؿ ا    يكضح معامالت الربات ل ؿ 

 مجاؿ مف مجاالت الدراسة كالدرجة ال لية.
 (: هعاهالت ثبات هجاالت الدراسة والدرجة الكمية حسب هعادلة )ألفاكرونباخ(4جدول )

 هعاهل كرنباخ الفا عدد الفقرات الهجال الرقم
 0.82 10 ال كقعات اإليجابية عحك المس قبؿ  .1
 0.76 8 المشامر اإليجابية سالسعادة   .2
 0.87 12 مفهـك الذات اإليجاب   .3
 0.80 7 الرضا مف الحياة  .4
 0.83 10 المركعة اإليجابية  .5
 0.95 47 الدرجة ال لية  .6

 

 :نتائج الدراسة وتحميمها
مف أجؿ  فسير قيمة الم كسط الحساب  للفقرات أك الدرجة ال لية نداة الدراسة 

 ساالس باعة  فقد اس  دـ المعيار المكضح ف  الجدكؿ ا   : 
 (: داللة الهتوسط الحسابي5جدول )
 الداللة الهتوسط الحسابي

 مع فض جدان  1.00-1.80
 مع فض 1.81-2.60
 م كسط 2.61-3.40
 مر فة 3.41-4.20
 مر فة جدان  4.21-5.00
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 كفيما يي   مرض ع ااج الدراسة ك حليلها حسب سؤاؿ الدراسة كفرضيا ها:
ما مس كل ال ف ير الع ااج الم علقة بسؤاؿ الدراسة الرايس كالذم يعص ملى:  أواًل:

 اإليجاب  معد طلبة جامعة القدس المف كحة ف  فرع عابلس؟ 
السؤاؿ فقد اس  دمت الم كسطات الحسابية كاالعحرافات مف أجؿ اإلجابة مف هذا 

 المعيارية ل ؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة كع ااج الجدكؿ ا     كضح ذلؾ:
(: الهتوسطات الحسابية واالنحرافات الهعيارية لهستوى التفكير اإليجابي عند طمبة جاهعة 6جدول )

 تصاعديًا. القدس الهفتوحة في فرع نابمس هرتبة حسب هتوسطها

الهتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 التريب الهستوى الهعياري

 1 مر فة 1.126 4.08 أ سامح بسرمة ح ى مة مف ي طاكف ف  حق   .1
 2 مر فة 1.137 4.06 أؤمف بيف المس قبؿ سي كف أفضؿ بإذف اهلل  .2
مزاج  طيب بغض العظر مف أم ظركؼ   .3

  ارجية
 2 مر فة 1.179 4.06

 2 مر فة 1.070 4.06 يم عع  أف أ ح ـ ف  غضب   .4
أس حضر قكؿ اهلل مز كجؿ "فاف مة العسر   .5

 يسران"
 5 مر فة 1.125 4.05

ف أراد أحد   .6 ليس مف ماد   أف أعفعؿ ح ى كا 
 إرار  

 5 مر فة 1.162 4.05

أس طية ال عرؼ ملى عقاط ضعف  ك غييرها إلى   .7
 عقاط قكة.

 5 مر فة 1.190 4.05

 8 مر فة 1.145 4.03 أف حيا   س  كف دااما سعيدةأم قد   .8
 9 مر فة 1.198 4.01 أم قد أعع  ابكر ف  مكاقؼ الحياة الم  لفة  .9
 10 مر فة 1.208 4.00  ارفا   مة زمالا    سـ بالح مة كال فاهـ   .10
 10 مر فة 1.174 4.00 أس طية أف أعجح فيما فشلت به سابقا.  .11
نعه ي عاسب مة  أس م ة بالعمؿ الذم اقـك به  .12

 طمكحا  
 12 مر فة 1.167 3.99

 13 مر فة 1.236 3.98 ليس بالضركرة أف أعجح ف   ؿ ما أفعله  .13
 14 مر فة 1.147 3.97 أم قد أف حيا    سير ملى ما يراـ  .14
 15 مر فة 1.192 3.96أ كقة أف أشغؿ معابا مرمكقا ف  انمكاـ   .15
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الهتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 التريب الهستوى الهعياري

 القادمة
ماامبه  أم قد أف ملى اإلعساف أف يس كمب  .16

    ي م ف مف مكاجه ها
 15 مر فة 1.234 3.96

أبحث باس مرار مف البدااؿ الجديدة لحؿ   .17
 مشا ل 

 15 مر فة 1.142 3.96

 18 مر فة 1.242 3.95 أ قبؿ ذا   مف دكف ش كل  .18
أس طية حؿ مشا ل  الش اية باالم ماد ملى   .19

 18 مر فة 1.234 3.95 قدرا   ال ااة

 20 مر فة 1.218 3.94 فيما أقـك به مف أمماؿأم قد بيعع  مكفؽ   .20
أشعر بالرضا نف انمكر  سير دااما ف    .21

 االح 
 21 مر فة 1.174 3.94

 22 مر فة 1.244 3.92 أعا ش ص محبكب مف ا  ريف  .22
 23 مر فة 1.221 3.91 أم لؾ مدة بدااؿ إلعجاز انمكر  .23
أس طية أف أجعؿ حيا   مشكقة كمب هجة   .24

 كسعيدة
 23 مر فة 1.220 3.91

أ كقة  زايد الشعكر بانمف كالطميعيعة ف    .25
 المس قبؿ

 24 مر فة 1.211 3.90

 24 مر فة 1.085 3.90 أ ارؼ بمشامر الحب مة زمالا   .26
 24 مر فة 1.171 3.90 لدم دكر مهـ ف  المج مة  .27
م اعات  .28  24 مر فة 1.181 3.90 أعا راض مما لدم مف مهارات كا 
مف أف ارم عحك ما يكاجهع  أس طية أػف أمبر   .29

 مف ضغكط
 29 مر فة 1.165 3.89

أس طية أف أ فهـ المش الت بيف انش اص   .30
 كأحؿ ال الفات بيعهـ

 29 مر فة 1.194 3.89

 31 مر فة 1.352 3.88 بمقدكرم أف أجعؿ حيا   مشكقة  .31
أم قد أعه مف انفضؿ ال يع  ف  مكاجهة   .32

 المش الت مف أجؿ حلها
 31 مر فة 1.229 3.88
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الهتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 التريب الهستوى الهعياري

 33 مر فة 1.261 3.86 يحمؿ ا  ركف مع  أف اران طيبة  .33
 33 مر فة 1.206 3.86 أشعر أف قدرا    افية ف  مكاجهة اإلحباطات  .34
أشعر بالطميعيعة نعع  حققت معظـ أهداف  ف    .35

 الحياة 
 33 مر فة 1.283 3.86

 36 مر فة 1.244 3.84 ماااب اليـك   كف لها فكااد ف  المس قبؿ  .36
 36 مر فة 1.252 3.84 أ سامح مة عفس  كال ألكمها  ريران   .37
 36 مر فة 1.295 3.84 أم قد أعع  قادر ملى  حقيؽ طمكح   .38
 39 مر فة 1.221 3.83 أ م ة بالرضا ال اـ مما لدم مف مم ل ات  .39
 40 مر فة 1.262 3.81 يعيقع  الفقر مف االس م اع بحيا    .40
ما س  كف مليه أشعر بالطميعيعة معدما أ اكر   .41

 41 مر فة 1.207 3.78 حيا   بعد مشرة أمكاـ

 42 مر فة 1.310 3.77 أ كقة انحسف مادة ح ى ف  الظركؼ الاعبة.  .42
 42 مر فة 1.329 3.77 أبادؿ ا  ريف مشامر الحب.  .43
 42 مر فة 1.206 3.77 أم قد أف الماض  الذم مش ه لف يعيؽ  قدم .  .44
الفاشلة بام بارها أ علـ مف ال جارب السابقة   .45

 مكاقؼ  علـ
 45 مر فة 1.359 3.67

 46 مر فة 1.359 3.55 أس طية ال ح ـ بمشامر الغضب بسهكلة   .46
 47 مر فة 1.529 3.49 أ قبؿ عفس  ح ى لك  عرضت لعقد ا  ريف  .47

  مر فة 0.67 3.90 الدرجة الكمية
جامعة القدس مس كل ال ف ير اإليجاب  معد طلبة ي ضح مف الجدكؿ السابؽ أف 

المف كحة ف  فرع عابلس  اف مر فعان ملى الفقرات، فقد  راكحت الم كسطات الحسابية بيف 
 ، كفيما ي علؽ بالدرجة ال لية لمس كل ال ف ير اإليجاب  معد طلبة جامعة القدس 3.49-4.08س

  3.90المف كحة ف  فرع عابلس فقد  اعت مر فعة كذلؾ بداللة الم كسط الحساب  الذم بلغ س
ك شير هذه الع يجة إلى أف طلبة جامعة القدس المف كحة ف  فرع عابلس ي م عكف بمس كل  ف ير 
ايجاب  مر فة، كل حديد فيما إذا  اف هعاؾ فركؽ ذات داللة إحاااية حسب مجاالت الدراسة 

 اس  دـ الباحث ا  بار ست  لعيعة كاحدة كع ااج الجدكؿ ا     كضح ذلؾ:
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تبار )ت( لعينة واحدة لداللة الفروق في هستوى التفكير اإليجابي عند طمبة (: نتائج اخ7جدول )
 جاهعة القدس الهفتوحة في فرع نابمس

الهتوسط  العدد الهجال
 الحسابي

االنحراف 
 الهعياري

هستوى  قيهة)ت(
 الداللة*

 0.000* 22.322 0.76479 3.8948 364 ال كقعات اإليجابية عحك المس قبؿ
 0.000* 22.855 0.75194 3.9008 364 اإليجابية سالسعادة المشامر 

 0.000* 21.227 0.80251 3.8929 364 مفهـك الذات اإليجاب 
 0.000* 21.395 0.81403 3.9129 364 الرضا مف الحياة
 0.000* 23.145 0.75976 3.9217 364 المركعة اإليجابية

 0.000* 25.524 0.67617 3.9046 364 الدرجة ال لية
عالحظ مف  الؿ البياعات السابقة مف كجكد فركؽ ف  مس كل ال ف ير اإليجاب  معد 

سال كقعات اإليجابية  طلبة جامعة القدس المف كحة ف  فرع عابلس ملى مجاالت الدراسة جميعها:
عحك المس قبؿ، المشامر اإليجابية سالسعادة ، كمفهـك الذات اإليجاب ، كالرضا مف الحياة، 

  كه  0.00كالمركعة اإليجابية، كالدرجة ال لية  فقد بلغت قيـ مس كل الداللة االحاااية مليها س
ك شير هذه الع يجة مف كجكد فركؽ ف  مس كل ال ف ير   .0.05أقؿ مف مس كل الداللة س

 اإليجاب  معد طلبة جامعة القدس المف كحة ف  فرع عابلس.
المؤسسة ال   يعمك كي طكر الطالب فيها عحك كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف الجامعة  عد 

انفضؿ؛ حيث  ه ء الفرص للطلبة ال  ساب ال برات كالمعلكمات المكجهة، كال    ؤدم إلى 
 حقيؽ ال غيير ف  جكاعب الش اية ف ريان كسلك يان، فال بد أف ي عرض الطلبة ف  م  لؼ 

لدية، انمر الذم يس كجب  شجية المس كيات إلى ايجابية  عمؿ ملى  طكير ال ف ير اإليجاب  
الطلبة الجامعييف ملى اس  داـ ال ف ير اإليجاب  ف  حيا ه الجامعية؛ فقدرة الطلبة الش اية 
ملى  كجيه أف ارهـ كفهـ حيا هـ يجعلهـ قادريف ملى   ط  المشا ؿ ال    ع رضهـ بش ؿ 

امعية، كهذا يشعرهـ باف يابح أفضؿ، كيحققكا ال كافؽ كال م ة بال ف ير اإليجاب  ف  الحياة الج
كمما ي لؽ لديهـ الرفاهية كال فاية  ،التوقعات اإليجابية نحو الهستقبل  ف يرهـ إيجابيان عحك

الجسمية كالعفسية كاالج مامية، كيشعركف بالرضا مف العفس كالقدرة ملى  قدير أعفسهـ كا  ريف 
ة الذات كالطميعيعة كانمف كاإلقباؿ كمكاجهة م طلبات الحياة، مما يجعلهـ يشعركف بالسعادة م

 ملى الحياة.
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  ، ك ديجة كميلكد2018س الع يجة مة ع ااج دراسة  ؿ مف القااص هذهك  فؽ 
أظهرت أف مؤشرات ال ف ير اإليجاب  جاءت مر فعة،.  ال    2013 ، كالعبيدم س2016س

 كالت إلى  ال    2012س  ، كدراسة القريش 2017الع يجة مة دراسة اسليـ س هذهك عارضت 
 درجة ال ف ير اإليجاب  لدل أفراد العيعة جاءت م كسطة.

 ثانيًا: نتائج فرضيات الدراسة: 
 الع ااج الم علقة بالفرضية انكلى، ك عص ملى أعه: 
هستوى التفكير في  (α ≤ 0.05)ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند هستوى الداللة 

 تعزى لهتغير الجنس. الهفتوحة في فرع نابمساإليجابي عند طمبة جاهعة القدس 
مف أجؿ فحص احة الفرضية الم علقة بم غير الجعس، اس  دـ ا  بارست  للعيعات 

 المس قلة، كع ااج الجدكؿ ا  ية  كضح ذلؾ:
هستوى التفكير اإليجابي (: نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين الهتوسطات الحسابية في 8جدول )

 تعزى لهتغير الجنس. ة القدس الهفتوحة في فرع نابمسعند طمبة جاهع

الهتوسط  العدد الجنس الهجال
 الحسابي

االنحراف 
 الهعياري

قيهة 
 )ت(

هستوى 
 الداللة

ال كقعات اإليجابية عحك 
 المس قبؿ

 0.01* 2.62 0.78 4.07 97 ذ ر
   0.69 3.83 267 اعرى

المشامر 
 اإليجابيةسالسعادة 

 0.25 1.14 0.75 3.98 97 ذ ر
   0.77 3.87 267 اعرى

 مفهـك الذات اإليجاب 
 0.02* 2.4 0.80 4.06 97 ذ ر
   0.78 3.83 267 اعرى

 الرضا مف الحياة
 0.00* 3.46 0.80 4.15 97 ذ ر
   0.80 3.83 267 اعرى

 المركعة اإليجابية
 0.06 1.89 0.77 4.05 97 ذ ر
   0.72 3.88 267 اعرى

 الدرجة ال لية
 0.01* 2.67 0.67 4.06 97 ذ ر
   0.67 3.85 267 اعرى

  α ≤ 0.05*داؿ إحااايا معد مس كل الداللة س
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    بيعه ال  كجد فركؽ ذات داللة إحاااية معد مس كل الداللة 8ي ضح مف الجدكؿ س
مس كل ال ف ير اإليجاب  معد طلبة جامعة القدس المف كحة ف  فرع عابلس ف    α ≤ 0.05س

لم غير الجعس ف  مجاؿ المشامر اإليجابية، كمجاؿ المركعه اإليجابية؛ فقد بلغت قيمة  عزل 
  بيعما ال  كجد فركؽ بيف 0.06 ، س0.25مس كل الداللة اإلحاااية مليها ملى ال كال  س

الذ كر كاإلعاث ف  المشامر اإليجابية، كالمركعة اإليجابية، كهذا يعع  أف جعس الطالب ال يؤرر 
 ال ف ير اإليجاب  ف  مجال  المشامر اإليجابية، كالمركعة اإليجابية. ف  مس كل

كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف  ؿ مف الذ كر كاالعاث ي عرض لعفس الظركؼ، كأف مملية 
اإلمداد ال ربكم كال عليم  للطلبة ف  الجامعة بش ؿ ماـ، ه  ال   أمدت هذا العكع مف الطلبة 

زعة ف  حيا هـ، كقادرة ملى اس يعاب الضغكط كالمشا ؿ ال   الذيف ي م عكف بش اية قكية كم 
يكاجهكعها ف  حيا هـ؛ حيث إعهـ ي م عكف بقدر  اؼو مف الذ اء، كلديهـ قدرات مالية مف 
االس يعاب كال حليؿ كال ر يز الذهع ، مما يجعلهـ أ رر اس قراران، كي م عكف بش اية هاداة، 

ت اإلعساف العاضج ذك ال ف ير االيجاب  أعه يكازف بيف الجاعب كم زعة اعفعاليان. كأف مف أهـ مميزا
البيكلكج  كالجاعب االج مام ، كيس طية أف يعمك كي طكر ف  مراحؿ حيا ه جميعها معذ الكالدة 

 .ح ى عهاية العمر
  بيعه  كجد فركؽ ذات داللة إحاااية معد مس كل 8س  ما عالحظ مف  الؿ جدكؿ

كل ال ف ير اإليجاب  معد طلبة جامعة القدس المف كحة ف  فرع مس ف    α ≤ 0.05سالداللة 
عابلس  عزل لم غير الجعس ملى باق  المجاالت كالدرجة ال لية؛ فقد  راكحت قيـ مس كل الداللة 

  ك شير هذه الع يجة مف كجكد فركؽ بيف الذ كر 0.00 ، س0.02اإلحاااية مليها ما بيف س
ـ الذات اإليجاب ، كالدرجة ال لية كهذا يعع  أف جعس كاإلعاث ف  الرضا مف الحياة، مفهك 

 الطالب يؤرر ف  مس كل ال ف ير اإليجاب  ملى مجال  المشامر اإليجابية، كالمركعة اإليجابية.
أظهرت  ال  ،  2018س القااصالع يجة مة ال رير مف الدراسات مرؿ:  هذهكقد ا فقت 

الع ااج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحاااية بيف م كسطات أفراد ميعة الدراسة  عزل لم غير 
 الجعس.
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 النتائج الهتعمقة بالفرضية الثانية وتنص عمى أنه:
في هستوى التفكير اإليجابي  (α ≤ 0.05)ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند هستوى الداللة 

 عند طمبة جاهعة القدس الهفتوحة في فرع نابمس تعزى لهتغير الكمية.
 حليؿ ال بايف انحادم  ـااس  دمف أجؿ ال ي د مف احة الفرضية الم علقة بم غير ال لية،  ـ 

كحة ف  فرع لمجاالت الدراسة للدرجة ال لية لمس كل ال ف ير اإليجاب  معد طلبة جامعة القدس المف 
 عابلس، كع ااج الجدكؿ ا     كضح ذلؾ:

(: نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق هستوى التفكير اإليجابي عند طمبة جاهعة 9جدول )
 القدس الهفتوحة في فرع نابمس تعزى لهتغير الكمية

هجهوع  هصدر التباين الهجال
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

قيهة 
 ف

هستوى 
 الداللة

التوقعات اإليجابية 
 نحو الهستقبل

 0.18 4 0.73 بيف المجمكمات
 359 211.59 دا ؿ المجمكمات 0.87 0.31

0.59 
 363 212.32 المجمكع

الهشاعر اإليجابية 
 )السعادة(

 0.12 4 0.47 بيف المجمكمات
 359 204.77 دا ؿ المجمكمات 0.93 0.21

0.57 
 363 205.24 المجمكع

 هفهوم الذات اإليجابي
 0.17 4 0.68 بيف المجمكمات

 359 233.10 دا ؿ المجمكمات 0.90 0.26
0.65 

 363 233.78 المجمكع

 الرضا عن الحياة
 0.10 4 0.42 بيف المجمكمات

 359 240.13 دا ؿ المجمكمات 0.96 0.16
0.67 

 363 240.54 المجمكع

 اإليجابيةالهرونه 
 0.18 4 0.72 بيف المجمكمات

 359 208.82 دا ؿ المجمكمات 0.87 0.31
0.58 

 363 209.54 المجمكع

 الدرجة الكمية
 0.04 4 0.17 بيف المجمكمات

 359 165.80 دا ؿ المجمكمات 0.99 0.09
0.46 

 363 165.97 المجمكع
  α ≤ 0.05*داؿ إحااايا معد مس كل الداللة س
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     بيعه ال  كجد فركؽ ذات داللة إحاااية معد مس كل الداللة 8ي ضح مف الجدكؿس
   ف  مس كل ال ف ير اإليجاب  معد طلبة جامعة القدس المف كحة ف  فرع عابلسα ≤ 0.05س

 عزل لم غير ال لية، ملى جمية المجاالت كالدرجة ال لية؛ فقد  راكحت قيـ مس كل الداللة 
 ، كهذه الع يجة  شير إلى قبكؿ 0.05كهذه القيمة أ بر مف مس كل الداللة س  0.87-0.99س

الفرضية الم علقة بم غير ال لية، كهذا يعع  أف  لية الطالب ال  ؤرر ف  مس كل ال ف ير 
 اإليجاب  معد طلبة جامعة القدس المف كحة ف  فرع عابلس.

بكية كالرقافية كاالج مامية كيعزك الباحث ذلؾ إلى ال شابه المكجكد ف  البياة ال ر 
كال عليمية ال   يعيش فيها طلبة جامعة القدس المف كحة فرع عابلس ف  ال ليات جميعها، فضالن 
مف أف أجكاء البياة ان اديمية ف  باق  الجامعات أيضا، كال عليمية بما أدل مف مدـ كجكد 

س بيف الطلبة مف ال ليات جميعها فركؽ ف  درجة ال ف ير اإليجاب  لديهـ. كهذا كهذا يؤيد ال جاع
ف  الجامعة كف  الكاقة جمية المجاالت العفسية، كال ربكية، كاالج مامية، كالرقافية ح ى 
الحضارية معها ي اد يفرض كاقعان احيان لديهـ.  ما أف أفراد العيعة ي عرضكف للبياة اال اديمية 

 ف  الجامعة عفسها. ذا ه ف  جمية ال ليات، كالمكاقؼ الم شابهة بح ـ كجكدهـ
 ما يعزك الباحث هذه الع يجة إلى طبيعة البياة الجامعية بم  لؼ مقكما ها؛ حيث إف 
الطلبة الجامعييف ي ضعكف اله ماـ م ساك مف حيث االه ماـ ان اديم  ف  جمية  ليات 

 مارؿ الجامعة كال    ه ـ بحاجات الطلبة العفسية كال ربكية بغض العظر مف ال لية، فضالن مف 
القدرات كاالس عدادات كانساليب ال دريسية ال    قدـ مف  الؿ المساقات، كما   ضمعه مف 
كسااؿ مساعدة  الكسااط ال عليمية بغض العظر مف ال لية، مف حيث طبيعة المكاد كمح كاها. 
أضؼ إلى ذلؾ  قارب الجكاعب ال     عاكؿ العكاح  االيجابية ف  هذه المساقات،  ما أعه ال 
يكجد هعاؾ مكاد م  ااة ف   عميه ال ف ير اإليجاب  أك  يفية رفة درجة ال ف ير اإليجاب  

  عط  مف  الؿ  لية دكف غيرها. 
كال   بيعت مف مدـ كجكد فركؽ   2018س القااص كقد ا فقت هذه الع يجة مة دراسة

 ية. ذات داللة احاااية بيف مؤشرات ال ف ير اإليجاب  كالطلبة  عزل لم غير ال ل
 النتائج الهتعمقة بالفرضية الثالثة وتنص عمى أنه:

في هستوى التفكير ( α ≤ 0.05)ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند هستوى الداللة 
 اإليجابي عند طمبة جاهعة القدس الهفتوحة في فرع نابمس تعزى لهتغير هكان السكن.
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الس ف، اس  دـ  حليؿ ال بايف مف أجؿ ال ي د مف الفرضية الم علقة بم غير م اف 
انحادم للدرجة ال لية لمس كل ال ف ير اإليجاب  معد طلبة جامعة القدس المف كحة ف  فرع 

 عابلس، كع ااج الجدكؿ ا     كضح ذلؾ:
(: نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق هستوى التفكير اإليجابي عند طمبة جاهعة 10جدول )

 فرع نابمس تعزى لهتغير هكان السكن. القدس الهفتوحة في

هجهوع  هصدر التباين الهجال
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

قيهة 
 ف

هستوى 
 الداللة

التوقعات اإليجابية 
 نحو الهستقبل

 0.92 0.08 0.05 2 0.09 بيف المجمكمات
   0.59 361 212.23 دا ؿ المجمكمات

    363 212.32 المجمكع

اإليجابية الهشاعر 
 )السعادة(

 0.60 0.51 0.29 2 0.58 بيف المجمكمات
   0.57 361 204.66 دا ؿ المجمكمات

    363 205.24 المجمكع

هفهوم الذات 
 اإليجابي

 0.41 0.90 0.58 2 1.16 بيف المجمكمات
   0.64 361 232.62 دا ؿ المجمكمات

    363 233.78 المجمكع

 الرضا عن الحياة
 0.39 0.94 0.62 2 1.24 المجمكماتبيف 

   0.66 361 239.30 دا ؿ المجمكمات
    363 240.54 المجمكع

 الهرونه اإليجابية
 0.35 1.06 0.61 2 1.22 بيف المجمكمات
   0.58 361 208.32 دا ؿ المجمكمات

    363 209.54 المجمكع

 الدرجة الكمية
 0.58 0.55 0.25 2 0.50 بيف المجمكمات
   0.46 361 165.46 دا ؿ المجمكمات

    363 165.97 المجمكع
  α ≤ 0.05*داؿ إحااايا معد مس كل الداللة س 

  مف مدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحاااية معد مس كل الداللة 10ي ضح مف الجدكؿ س
  ف  مس كل ال ف ير اإليجاب  معد طلبة جامعة القدس المف كحة ف  فرع عابلس α ≤0.05س

 عزل لم غير م اف الس ف ملى المجاالت جميعها كالدرجة ال لية، فقد  راكحت قيـ مس كل 
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  كهذه الع يجة  شير إلى قبكؿ الفرضية الم علقة 35-0.92الداللة اإلحاااية مليها ما بيف س
هذا يعع  أف م اف س ف الطالب ال يؤرر ف  مس كل ال ف ير اإليجاب  بم غير م اف الس ف، ك 

 معد طلبة جامعة القدس المف كحة ف  فرع عابلس.
كيعزك الباحث هذه الع يجة إلى أف فاات الشعب الفلسطيع  جميعها يعيشكف ف  بياات 

ة بي مله، م شابهة، ك عد مملية ال عشاة االج مامية مملية  علـ اج مام  كدمج لقيـ المج م
كمعاييره كرقاف ه كفلسف ه؛ بغض العظر مف م اف الس ف، ك م د ال عشاة ف  البياة الفلسطيعية، 
 هدؼ إلى مسامدة الطلبة ف   حقيؽ العمك السكم الم  امؿ العاضج، كالذم يعع س دكره ملى 
مظاهر الحياة  افة، حيث  ظهر ف  ش اي ه باكرة  حقؽ االيجابية لديه، كال    عع س 
بدكرها ملى  ف يره االيجاب ، كهذا الطالب ذك ال ف ير االيجاب ، ي ميز بالقدرة ملى  غيير أف اره 
كمع قدا ه بما ي عاسب مة المكاقؼ الحيا ية ال   يعيشها، كأف  ؿ مكقؼ ي فامؿ فيه الطالب، 

  .يسامده ف   فريغ طاقا ه السلبية، كضبطها، كا  ساب  برات جديده  عم   ف يره االيجاب
 النتائج الهتعمقة بالفرضية الرابعة وتنص عمى أنه:

في هستوى التفكير  (α ≤ 0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند هستوى الداللة )
 اإليجابي عند طمبة جاهعة القدس الهفتوحة في فرع نابمس تعزى لهتغير الهستوى الدراسي.

الدراس ، اس  دـ  حليؿ ال بايف لل ي د مف احة الفرضية الم علقة بم غير المس كل 
االحادم للدرجة ال لية لمس كل ال ف ير اإليجاب  معد طلبة جامعة القدس المف كحة ف  فرع 

 عابلس مف كجهة عظرهـ، كع ااج الجدكؿ ا     كضح ذلؾ:
(: نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق هستوى التفكير اإليجابي عند طمبة جاهعة 11جدول )

 لقدس الهفتوحة في فرع نابمس تعزى لهتغير الهستوى الدراسي.ا

هجهوع  هصدر التباين الهجال
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
هستوى  قيهة ف الهربعات

 الداللة

ال كقعات اإليجابية عحك 
 المس قبؿ

 0.017* 3.44 1.972 3 5.92 بيف المجمكمات
   0.57 360 206.41 دا ؿ المجمكمات

    363 212.32 المجمكع

المشامر اإليجابية 
 سالسعادة 

 0.785 0.36 0.20 3 0.61 بيف المجمكمات
   0.57 360 204.64 دا ؿ المجمكمات

    363 205.24 المجمكع

 مفهـك الذات اإليجاب 
 0.006* 4.18 2.63 3 7.87 بيف المجمكمات
   0.63 360 225.91 دا ؿ المجمكمات

    363 233.78 المجمكع
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 هصدر التباين الهجال
هجهوع 
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 قيهة ف الهربعات

هستوى 
 الداللة

 الرضا مف الحياة
 *0.000 6.46 4.10 3 12.29 بيف المجمكمات
   0.63 360 228.25 دا ؿ المجمكمات

    363 240.54 المجمكع

 المركعه اإليجابية
 0.049* 2.65 1.51 3 4.53 بيف المجمكمات
   0.57 360 205.01 دا ؿ المجمكمات

    363 209.54 المجمكع

 الدرجة ال لية
 0.013* 3.67 1.64 3 4.92 المجمكماتبيف 

   0.45 360 161.05 دا ؿ المجمكمات
    363 165.97 المجمكع

  α ≤ 0.05*داؿ إحااايا معد مس كل الداللة س 
            أف فركقان ذات داللة إحاااية معد مس كل الداللة 14ي ضح مف الجدكؿ س

طلبة جامعة القدس المف كحة ف  فرع عابلس   ف  مس كل ال ف ير اإليجاب  معد α ≤ 0.05س
 عزل لم غير المس كل الدراس  ملى المجاالت جميعها كالدرجة ال لية باس رعاء مجاؿ المشامر 

 ، كفيما 0.05كهذه القيمة أقؿ مف س  0.78اإليجابية؛ فقد بلغت قيمة مس كل الداللة مليها س
مس كل الداللة اإلحاااية مليها ما بيف ي علؽ بالمجاالت كالدرجة ال لية فقد  راكحت قيمة 

 ، كهذه الع يجة  شير إلى رفض 0.05  كهذه القيـ أقؿ مف مس كل الداللة س0.000 -0.049س
الفرضية الم علقة بم غير المس كل الدراس ، كهذا يعع  أف المس كل الدراس  للطالب يؤرر ف  

ف  فرع عابلس، كل حديد مادر مس كل ال ف ير اإليجاب  معد طلبة جامعة القدس المف كحة 
للمقارعات البعدية  (LSD)الفركؽ ف  مس كيات م غير المس كل الدراس  اس  دـ الباحث ا  بار 

 :لؾذكع ااج الجدكؿ ا     كضح 
لداللة الفروق في هستوى التفكير اإليجابي لدى طمبة جاهعة  (LSD)(: نتائج اختبار 12جدول )

 سب هتغير الهستوى الدراسي.القدس الهفتوحة في فرع نابمس ح
سنة  الهتوسط الهستوى الدراسي الهجال

 ثانية
 سنة رابعة سنة ثالثة

 ال كقعات اإليجابية عحك المس قبؿ

 *0.40- *0.35-  3.61 سعة أكلى
    3.83 سعة راعية
    3.96 سعة رالرة
    4.01 سعة رابعة

 مفهـك الذات اإليجاب 

 *0.44- *0.37-  3.60 سعة أكلى
    3.79 سعة راعية
    3.97 سعة رالرة
    4.04 سعة رابعة
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سنة  الهتوسط الهستوى الدراسي الهجال
 ثانية

 سنة رابعة سنة ثالثة

 الرضا مف الحياة

- 3.48 سعة أكلى
0.36* 

-0.48* -0.61* 
    3.84 سعة راعية
    3.96 سعة رالرة
    4.09 سعة رابعة

 المركعة اإليجابية

- 3.64 سعة أكلى
0.27* 

-0.28* -0.38* 
    3.91 سعة راعية
    3.92 سعة رالرة
    4.02 س ة رابعة

 الدرجة ال لية

 *0.37- *0.32-  3.64 سعة اكلى
    3.85 سعة راعية
    3.96 سعة رالرة
    4.01 سعة رابعة

   α ≤ 0.05*داؿ إحااايا معد مس كل الداللة س 
 مف كجكد فركؽ ذات داللة إحاااية بيف الم كسطات الحسابية 12ي ضح مف جدكؿ س

هستوى التفكير اإليجابي عند طمبة جاهعة القدس الهفتوحة في فرع نابمس حسب هتغير 
؛ كهذه الفركؽ بيف مس كل سعة أكلى كسعة راعية كرالرة كرابعة كلاالح مس كل الهستوى الدراسي

أم أف طالب الرضا عن الحياة والهرونة اإليجابية،  ة ملى مجاالتسعة راعية، كرالرة كرابع
 السعة الراعية لديهـ مس كل  ف ير إيجاب  أملى مف طالب السعة انكلى. 

ك اعت الفركؽ بيف مس كل سعة اكلى كسعة رالرة كسعة رابعة كلاالح سعة رالرة كرابعة 
ية عحك المس قبؿ. أم أف طالب سعة ف  مجاالت مفهـك الذات اإليجابية، ك ال كقعات اإليجاب

 رالرة كرابعة لديهـ مس كل  ف ير إيجاب  أملى مف طالب سعة أكلى. 
كيعزك الباحث هذه الع يجة إلى أف الطلبة  لما  قدمكا ف  مس كيا هـ الدراسية اابحكا 

كاقؼ أ رر معرفة، كدراية ف   عمية مهارات ال ف ير اإليجاب  لديهـ كب ااة ف  ال عامؿ مة الم
كانحداث الجارية ف  الجامعة، كال عاط  معها بطريقة مرعه، كي كف الطلبة أ رر قدرة ملى 
ضبط  ف يرهـ ف  المكاقؼ ال    كاجههـ،  ما يعزك الباحث هذه الع يجة إلى ال اااص 
الطبيعية االعفعالية المرافقة للطلبة ف  هذه المرحلة كال     اؼ بالحماس، كحب اإلطالع، 

ة، ككجكد ال  عكلكجيا ف  م عاكؿ اليد، ه  ال   جعلت لديهـ حالة مف الكم ، كالعضج، كالمعرف
درا ها بش ؿ أفضؿ، كالسيطرة مليها،  كالفهـ كالقدرة ملى  فسير انحداث ال    دكر حكلهـ كا 
فضالن مما  م ل ه ش ايا هـ مف دكافة دا لية  ر بط بالجكاعب ال ربكية، كاالج مامية، 
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ل   لها دكر بارز ف  قدر هـ ملى الحفاظ ملى درجة مف ال ف ير اإليجاب ، كأف كال عليمية ا
إ  الؼ انفراد ف  مس كيات  ف يرهـ يرجة  بعان ال  الؼ مس كيا هـ الدراسية، كلما يالكف إليه 

 مف معرفة ملمية  سامدهـ ف   حقيؽ أملى مس كيات ال ف ير اإليجاب . 
 سة وتنص عمى أنه:النتائج الهتعمقة بالفرضية الخاه

في هستوى التفكير اإليجابي عند طمبة  (α ≤ 0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند هستوى الداللة ) 
 جاهعة القدس الهفتوحة في فرع نابمس تعزى لهتغير التقدير.

اإليجاب  لل ي د مف الفرضية الم علقة بم غير ال قدير، اس  دـ  حليؿ ال بايف االحادم لمجاالت ال ف ير 
 كلدرجة ال لية معد طلبة جامعة القدس المف كحة، كع ااج الجدكؿ ا     كضح ذلؾ:

(: نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في هستوى التفكير اإليجابي عند طمبة جاهعة 13جدول )
 القدس الهفتوحة في فرع نابمس تعزى لهتغير التقدير.

هجهوع  هصدر التباين الهجال
 ربعاتاله

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

قيهة 
 ف

هستوى 
ال كقعات اإليجابية  الداللة*

 عحك المس قبؿ

بيف 
 المجمكمات

3.60 4 0.90 1.55 0.19 
دا ؿ 

 المجمكمات
208.72 359 0.58   

    363 212.32 المجمكع

المشامر اإليجابية 
 سالسعادة 

بيف 
 المجمكمات

1.56 4 0.39 0.69 0.60 
دا ؿ 

 المجمكمات
203.68 359 0.57   

    363 205.24 المجمكع

مفهـك الذات 
 اإليجاب 

بيف 
 المجمكمات

4.54 4 1.14 1.78 0.13 
دا ؿ 

 المجمكمات
229.24 359 0.64   

    363 233.78 المجمكع

 الرضا مف الحياة
بيف 

 المجمكمات
6.00 4 1.50 2.30 0.06 

دا ؿ 
 المجمكمات

234.54 359 0.65   
    363 240.54 المجمكع

 المركعه اإليجابية
بيف 

 المجمكمات
4.76 4 1.19 2.09 0.08 

دا ؿ 
 المجمكمات

204.78 359 0.57   
    363 209.54 المجمكع

 الدرجة ال لية
بيف 

 المجمكمات
3.17 4 0.79 1.75 0.14 

دا ؿ 
 المجمكمات

162.80 359 0.45   
    363 165.97 المجمكع

  α ≤ 0.05إحااايا معد مس كل الداللة س*داؿ 
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  مف مدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحاااية معد مس كل الداللة 13ي ضح مف جدكؿ س
  ف  مس كل ال ف ير اإليجاب  معد طلبة جامعة القدس المف كحة ف  فرع عابلس α ≤ 0.05س

مس كل الداللة   عزل لم غير ال قدير ملى جمية المجاالت كالدرجة ال لية كفقد  راكحت قيـ
 ، كهذه الع يجة  شير إلى قبكؿ 0.05  كهذه القيمة أ بر مف مس كل الداللة س0.06-0.60س

الفرضية الم علقة بم غير ال قدير، كهذا يعع  أف  قدير الطالب ال يؤرر ف  مس كل ال ف ير 
 اإليجاب  معد طلبة جامعة القدس المف كحة ف  فرع عابلس.

ة إلى أف الطلبة   شابه أعماط  ف يرهـ ف  المرحلة الجامعية كيعزك الباحث هذه الع يج
أممارهـ م قاربة، إذ أف جميعهـ  الجامعةبغض العظر مف ال قدير حيث أف غالبية الطلبة ف  

يكاجهكف عفس الظركؼ الجامعية مف حيث البياة الجامعية ال    ع مد ملى فلسفة ال عليـ 
المف كح، كمف أعماط المقررات الجامعية ال قليدية كاالل  ركعية مما ادل الى مدـ كجكد فركؽ 

 بيعهما  عزل لم غير ال قدير. 
 التوصيات:

 يكاى الباحث: ف  ضكء ع ااج الدراسة
  مقد كرش ممؿ كعدكات كأعشطة ال معهجية  عزز ال ف ير االيجاب  لدل طلبة ف  جامعة

 القدس المف كحة.
  ضركرة طرح مساقات دراسية ك اميـ برامج  دريبية  ااة ل عمية ال ف ير اإليجاب  معد

 طلبة جامعة القدس المف كحة بحيث   عاسب مة بياة طلبة الجامعات الفلسطيعية.
  دكر ال ف ير االيجاب  ف  حياة الطلبة العادييف ك عمية كضة برعامج  دريب  ل عزيز

 كالم فكقيف ف  جامعة القدس المف كحة.
  إجراء المزيد مف الدراسات حكؿ ال ف ير اإليجاب  معد طلبة الجامعات الفلسطيعية، كذلؾ

 ف  م  لؼ المجاالت ان اديمية.
 شطة ك كفير برامج  كمية بال ف ير اإليجاب  لطلبة حث انطر الطالبية ملى  عظيـ انع

 الجامعة جميعهـ.
  إجراء دراسة  هدؼ لل عرؼ إلى مس كل ال ف ير اإليجاب  كمالق ه بالاحة العفسية لدل

 طلبة الجامعات الفلسطيعية.
  ،إجراء دراسة مقارعة لل شؼ مف ال ف ير اإليجاب  بيف طلبة الجامعات الفلسطيعية

 ع ااجها مة ع ااج الدراسة الحالية.كمقارعة 
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