
التفكير االيجابي وعالقته ببعض المتغيرات لدي طلبة الجامعة بكلية 

 التربية قصر بن غشير

د. نعيمة الفيتوري الهادي الختالي       د. عبير محمد أبو القاسم بن كافو  

 ــ جامعة طرابلس كلية التربية قصر بن غشير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الملخص :

يهدف هذا البحث  إلى التعرف على مستوى التفكير اإليجابي لدى عينة مـن طلبـة    

 بالطـالب الجامعي المتمثلة في الجنـسالجامعـة وعالقتـه ببعـض المتغيــرات المرتبطة 

, والتخصص األكاديمي , واستخدمت الباحثـتان مقياس التفكير اإليجابي لناجية رحومة 

 بن غشيـر, ( على عينة مكونة من طلبة الجامعة بكلية التربية قصر8102البصير )

 ن النتائج( طالبـاً وطالبة , وتوصلت الباحثتان إلى مجموعة م56وبلغـت عينة البحث )

أهمها : ارتفاع مستوى التفكيـر اإليجابي لـدى طلبـة الجامعـة , وعـدم وجـود فـروق 

دالة إحصائيا بين الذكـور واإلنـاث في مستـوى التفكيـر اإليجابي , وعـدم وجود فروق 

دالة إحصائيـا فـي مستوى التفكيـر اإليجابي حسب التخصص األكاديمي , وفي ضوء 

النتائج أوصت الباحثتان بضـرورة إعـداد بعــض األنشطــة والتدريبات ما توصلت إليه 

 والبرامج التي تساعد على تنمية التفكيـر اإليجابي لـدى طلبة الجامعة 

 :مقدمةال

 يعتبر التفكير إحدى العمليات العقلية المعرفية العليا الكامنة وراء تطور الحياة    

الكائنات الحية كافة , واكتشاف الحلول الفعالة التي  اإلنسانية وسيطرة اإلنسان على

يتغلب بها على ما يواجه في الحياة من مصاعب ومشكالت , بل إن معظم اإلنجازات 

العلمية التي حققتها البشرية مبنية على عملية التفكير  باإلضافة إلى أن األسلوب الذي 

 ة .تفاعالته كاف به الفرد يعمل قوة كامنة تؤثر علىيفكر 

 ويعتبر التفكير اإليجابي من المفاهيم الحديثة التي القـت اهتماما مـن الباحثين حديثاً     

, وهـو نوع جديد من التفكيـر الذي يحقق النجاح والصحة والتوافق النفسي والرضا عن 

الحياة  , ويجعل الفرد ينظر إلى الجانب المشرق والمضيء في الحيـاة , ويحمـل توقعـات 

 ـة متفائلة تجـاه المستقبل . إيجابي

 ذه الكلمــة مـن معني والنظـر إلىفالتفكير اإليجابي هو التفاؤل بكـل ما تحمله هــ    

الجميل في كــل شيء , وللتفكير اإليجابي أيضا أثر فعال وقوي في أنفسنا وأمور حياتنـا 

345



 ركيز علىيم لكيفية التجابي هو تعلاليوميــة والمستقبلية ,  وأن تعليــم التفكيــر االي

الفرد مدى الحياة , كما أنه يؤدي إلى الرضا  البناءة  ذات األثر اإليجابي على المجاالت

 (0.) الشخصي والشعور بجودة الحياة

فاإلنسان مهما كـان عمـره ومهما كـان الزمان أو المكان الـذي يعيش فيـه , يريـد      

السعادة والرفاهية , والنجاح المتواصل في شتي أن تكـون حياته وحياة من حوله مليئة ب

أن يجلب لنفسه ولغيره الخير والمصالح الماديــة  مجاالت الحيـاة , ولذلك يحـاول جاهــداً 

مراده بتحسين  نفسه الضر والمفاسد , وأن يصل إلىوالمعنويـة , وأن يدفــع عـن 

لحيــاة وعن مجتمعــه وعــن امستوياته الفكرية , وذلك بتبني منهج فكري سليم عن نفسه 

بصفة عامة , وأن يدرب نفسه على التخلي عن األفكار السلبية التي تحد مـن قدراته , 

والتي تضيـع جهــوده في سبيل تحقيــق ما يصبو إليه من أهداف في حياته , ومن هنا 

ذا اخترت إندرك أهمية التفكير اإليجابي ؛ ألن األنسان يستطيع أن يقرر طريقة تفكيره , ف

أن تفكــر بإيجابيـة تستطيع أن تزيل الكثير من المشاعـر غيـر المرغوب فيها والتي 

 ربما تعقيك مـن تحقيق األفضل لنفسك .  

 مشكلة البحث :

في ظل مجريـات العصر وأحداثــه المتالحقــة والتي يغلـب عليها الطابع غير      

رج االنسان ـتبرز أهمية التفكير االيجابي , ذلك التفكير الذي يخ السوي اجتماعيا وفكريا ,

التفاؤل ليصل به إلــى حالة الهـدوء والسكينة مع النفــس , إذ يصبح  مـن حالة التوتـر إلى

ضرورة ملحــة فـي األوقات العصيبـة الحاليــة التي يمــر بها مجتمعنا , حيث يساعد 

ا ضروري بي لها ال تخفي قيمتــه باعتبــاره سنــداً على رؤية األمور من منظور إيجا

 لإلنسان فــي مواصلة مسيــرة حياتــه . 

أن مهارات التفكير اإليجابي من  ( 8112عبد المريد قاسم )وتؤكد دراسة    

االستراتيجيـات التي مـن شأنها أن تجعــل اإلنسان أكثـر إيجابيــة ومسؤوليــة وإثارية 

اإليجابيين من الناس الذين يتصفــون بالسعـادة عندما يتبنـون األفكار بالسعـادة , وأن 

 (8)العقالنية التي تهديهم فـي توجهاتهم الشخصيـة والسلوكية واالجتماعية .

نمية مهارات التفكير أهمية  ت على( 8102ناجيـة رحومـة البصيـر )دراسة  , وتؤكد  

يجعل المرء أكثر استبصاراً بذاته وقدراته مما يساعده علي حل المشكالت  اإليجابي حتى

 (  3واتخاذ القرارات .)

وباعتبار أن الطالب الجامعي يحتاج إلى التوجيه التربـوي بوصفـه عمليـة واعيـة      

بنـاءة ومستمرة ترمي إلى الحد من مشكالته , وتمكنــه مــن االستفــادة مــن فرص 

القــدرات والمهارات وتنمية ذاته إيجابيا , وأن تنحل مشكالته  ويتخذ قرارته تنميــة 
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 ثعـى الباحثتان مــن خالل البحعليـه تسبشأن مستقبله بما يتالءم مع هذه القدرات , 

تخصص والتبعــا للجنس , لدي طلبة الجامعة د مستوي التفكير اإليجابي الحالي تحدي

 لحالي من األسئلة التالية :حيـث انطلق البحث ااألكاديمي 

شير( غمن طلبــة كليــة التربيـة )قصربن مـا مستـوى التفكيــر اإليجابي لدى عينة  -0

 جامعـة طرابلس ؟

هل توجــد فروق ذات داللة إحصائية في درجات التفكير اإليجابي تبعا لنوع الجـنس  -8

 ؟  بن غشير( جامعة طرابلسـدى طلبــة كليــة التربية )قصرلـ

هل توجـد فـروق ذات داللــة إحصائية فـي درجات التفكيــر اإليجابي تبعا  لمتغير  -3

 بن غشير( جامعة طرابلس ؟يمي لدى طلبة كلية التربية )قصرالتخصص األكاد

 أهداف البحث :

ر اإليجابي لــدى عينــة من طلبــة كليــة التربيــة ى التفكيـالتعرف على مستــو -0

 )قصربن غشير( جامعة طرابلس .

ـدى طلبة س لفروق في درجات التفكيـر اإليجابي تبعــا لنوع  الجـنالالتعرف على   -8

 بن غشير( جامعة طرابلس . كلية التربية )قصر

 لمتغيــر التخصصالتعرف على الفروق في درجـات التفكيــر اإليجابـي تبعا  -3

 بن غشير( جامعة طرابلس .ي لدى طلبة كليــة التربية )قصراألكاديمـ

 أهمية البحث :

تتمثل أهمية البحث في األهمية النظرية  حيث يعتبر موضوع التفكيــر مــن أهــم     

المواضيع التي أخــذت اهتمــام الباحثيــن وتنوعت النظريات التي تناولته , ويعــد علم 

بحث ليجابي مـن التوجهات التي تطرقــت لهــذا الموضوع , وبالتالي جاء هذا اإللنفس اا

يجابي لدى طلبة الجامعة وهو التفكير اإليجابي , وبالتالي مدعماً وباحثاً عــن جانـب إ

التعـرف على مستوياتــه لــدى فئــة الشباب وخصوصا الجامعي , وآثر الثقافة والوسط 

 في ظهور هذا التفكير .  والجانب المعرفي

وتتبلور األهمية التطبيقية  في أنها قد تفيد المرشدين واألخصائيين النفسييـن والعامليـن    

في مجال اإلرشـاد النفسي والتربوي في جميع المؤسسات النفسية والتربوية والقائمين 

 على عملية التعليم  بصفة عامة . 

 حدود البحث :

ة مــن عينوع التفكير اإليجابي لدى ـث بموضـذا البحــدد هـيتحالحدود الموضوعية : -

ال فـلألقســام )رياض األط اً طلبــة كليــة التربيــة )قصربن غشير( جامعة طرابلـس وفق
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, اللغة اإلنجليــزية , الدراسـات اإلسالمية , الجغرافيا , الفيزياء , الحاسوب , 

 .8180 - 8181الرياضيات( للفصل الدراسي 

شير( غ لى طلبة  كليــة التربيــة )قصربناقتصر هــذا البحـث ع الحدود البشرية :-

 جامعـة طرابلس .

س بن غشير( جامعة طرابلتطبيق البحث بكلية التربية )قصرتم الحدود المكانية : -

  ليبيا . \الواقعـة ببلدية طرابلس 

 - 8181العام الدراسي  تم تطبيق المقياس خالل الفصل األول من الحدود الزمانية :

8180 . 

 مصطلحات البحث :

تعريف التفكير اإليجابي : هو ذلك التفكيــر الــذي يمثــل األنشطــة واألساليب التي 

يستعملها الفــرد لمعالجة المشكـالت باستعمال قناعات عقلية بناءة وباستعمال 

ل تكــوين النجاح مــن خــالاستراتيجيات  لقيادة الذاتية للتفكير ولتدعيم ثقة الفرد في 

 (4أنظمة وأنســاق عقليـة منطقيــة ذات طابــع تفاؤلي .)

وهو استعمال وتركيز النتائج اإليجابية لعقل الفرد على كل ما هو بناء وجيد من أجل    

 ( 6التخلص من األفكار الهدامة أو السلبية ولتحل محلها األفكار والمشاعر اإليجابية .)

هي الدرجــة الكليــة التي يتحصل عليها الطالـب نتيجــة إجابتـه اإلجرائي : التعريف 

 . تانعن فقرات المقياس المتبني مــن قبل الباحث

 أدبيات  البحث :

 : مفهوم التفكير اإليجابي  ـــالمحور األول 

كثر يمثل التفكير اإليجابي أبرز جوانب االقتدار اإلنساني , إذ إنه بال شك األداة األ  

فاعلية في التعامل مـع مشكــالت الحيــاة وتحدياتـها , فالعقبــات والصعـوبات 

والمعوقات والسلبيات علي اختالفها ال تحل عمليا إال من خالل التفكير اإليجابي الذي 

 يوفر المخارج ويستكشـف إمكانـات الحلول . 

ة المتبعة في كل أمور الحيـا فالتفكيـر اإليجابي : هــو المعتقدات واآلراء واألساليــب

والتي من شأنها حل كل ما يواجهه الفرد من مشكالت ومواضيع بصورة متفائلة إيجابية 

 (5ناجحة .)

وهو نمط من أنماط التفكير يرتقي بالفــرد ويساعده على استثمار عقله ومشاعــره    

يب شطة وأسالوسلوكه واكتشاف قواه الكامنة وتغير حياته نحو األفضل باستخدام ان
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إيجابية , وذلك من خالل التحكم والسيطرة على طريقة التفكير واألفكار وجعلها تسير 

 (7في االتجاه اإليجابي .)

وهو قــدرة الفــرد الواعيــة باستعمال العقــل بطريقة إيجابية فعالة ذات طابع تفاؤلي   

قبل لفرد بالرضا والتفي معالجة المشكالت الحياتية والتغلب عليها بطريقة  تشعر ا

 (                       2اإليجابي للذات .)

ويتضح من التعريفات السابقة أن التفكير اإليجابي  يولد الثقــة بالنفس وبالقــدرات    

اإلبداعيــة واالبتكاريـة واالستبصارية من خالل مراقبة األفكار والمعتقدات وتقييمها 

 لبية الهدامة . بهــدف التخلـص من األفكار الس

 أهمية التفكير اإليجابي :

تتجسـد أهميــة التفكيــر اإليجابي من خالل استجابة الفرد لتغيير طريقة تفكيره , فإذا    

اختار الفرد أن يفكر بإيجابية يستطيع أن يزيل الكثير من المشاعر غير المرغوب فيها 

مـن تحقيــق األفضــل لنفسه , ولذلك فإن التفكير العقلي اإليجابي  , والتي ربما تعيقـه

مرتبط ارتباط وثيقا بالنجاح في كل مجال من مجاالت الحياة فمن فوائد استخدامه فيما 

 يلي :

عندمـا نفكــر بإيجابية تنجذب إلينا المواقف اإليجابيــة , والعكس عندما نفكر بطريقة  -0

 واقف السلبية . سلبية ستنجذب إلينا الم

,  8112التفكير اإليجابي يجلب السعادة حيث أكدت دراسة كل من ) كرام سوفاي   -8

 ( بوجود ارتباط  بين التفكير اإليجابي والشعور بالسعادة .8112وعبــد المريد قاسم , 

األفراد الذيــن يستخدمون التفكير اإليجابي لديهم القـدرة على تحقيــق األهــداف  -3

 (2واتخاد القرارات والتعلم بصورة صحيحة . )

 التوقع اإليجابي لألحداث والتركيز علي الحلول عند مواجهة الصعوبات . -4

يستطيع  ة متفائلةإن الشخص الذي يفكــر إيجابيا ويعتمــد على نفســه , وينظـر نظر -6

 (             01أن يستهوي ما حوله فعال , ويطلق القدرات التي تحقق الهدف .)

 االستراتيجيات المستخدمة في التفكير اإليجابي :

 استراتيجية التحدث الذاتي : -1

إن مـا يصدر عـن اإلنسان مــن أقوال وأفعال هو في الحقيقة ترجمة لما في ذهنه من     

أفكار عن ذاته وعمن حوله وعن الحياة عموما , وتتشكل تلك القناعات واألفكار قناعات و

جراء ما يتعــرض له عقــل اإلنســان من مصادر التشكيل الداخـلي والخارجي , 

فالتشكيل الخارجي مصادره متعددة األهل واألصـدقاء والمدرسـة ووسائل اإلعالم , 

مصدر الداخلي ؛ ألنه يحـدث ذاتيـا وربما من ولكــن أشــد تلك المصـادر أهمية هو ال
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غير أن يشعر اإلنسان  وتكمن خطورته في كـونه مالزما لإلنسـان , وال يستطيــع 

 (00الهــروب منــه كما قد يفعــل مـع المصادر الخارجية.)

فحديث الذات اإليجابي يعرف بأنه تصريح تأكيــدي يهــدف إلى تعزيز فكرة معينة     

ت , والتأكيــد عليها لذلك عندما نفكر في فكرة معينة مرارا وتكرارا فإننا عن الذا

نعــززها , ونؤكد عليها حتى تصيـر حقيقــة فـي نظرنا , حيث إنه ممكـن مـن خالل 

البرمجـة الذاتيــة والتحـدث مع النفس أن نجعل منك إنساناً سعيداً ناجحاً يحقق احالمه 

 ( 08الحياة .) من يائساً  وحيداً  أو تعيساً 

فالحــوار الداخلي لـه أهميـة كبيرة في تعديل السلوك واألفكار حيث ظهرت في  اآلونة    

األخيرة العديد من البرامج التي تسهــم فــي رفــع كفاءة األفــراد , كاستخدام هذه 

 ( 03االستراتيجيات والتي من خاللها يشعر الفــرد بالفاعلية والسعادة . )

الذات هو الحوار المستمر الذي يدور بيننا وبين أنفسنا , بناء علي رؤيتنا لما  فحديث   

نعتقده ونراه ونسمعه , أي أنه شكل من أشكال التفكير ثالثي األبعاد القائم علي أساس 

الكلمات والصور واالنفعاالت , نحن نبني ونعدل صورتنا الذاتية بناء علي حديث الذات 

 .تطلق صورا تثير بـدورها شعورا أو انفعاال ما مستخدمين الكلمات التي 

ة ـسبارف مكتـه من معـهي عملية تفكيرية يستخدم الفرد فيها ما لديحل المشكالت :  -2

 (04جل االستجابة لمتطلبات موقف ليس مألوفا . )ن أـسابقة ومهارات م

ي نتخلص حتحاسيسنا على افكارنا وتركيـزنا وطاقتنا وأإن أي مشكلة تصادفنا تؤثـر   

سلبي يفقد لفنجد الشخص ا, يجابي والسلبي ئـذ نالحـظ الفـرق بين المفكر اإلمنها وعند

احتماالتها فيزداد شعوره السلبي  وأأس المشكلة وعلى ن ويركز انتباهه علىالتواز

ع انتباهه فهو يض اإليجابي اما الشخص بية مما يؤدي الي تعقيد المشكلة ويتصرف بسل

ة ة فيتعلم من المشكلة منطقية وبأحاسيس هادئليل الموقف بطريقتح وتركيزه على

 (06) . سلوبه ثم يتصرف بإيجابيــة وبالتالي يتوصل لحلهاويعــدل في أ

اف تشالتفكير بإيجابية , واك ذه المهارة يتدرب الطالب علىــن خالل هـنه محيث إ    

ترسيخ  مما يؤدي إلى لفرصة لمعرفة خطئه ,عطائه االحل بطريقة ذاتية من خالل إ

 .الفكرة

 :اتخاد القرار -3

ألفراد والمجتمعات كثر الممارسات أثرا في حياة ايعتبر صنع القرار من أهم وأ   

حق وهو  م ,فروع العل ىـي شتـالباحثين ف اهتماماتن م مهماً  زاً ــل حيوالمنظمات ويشغ

 ن ذيـراد الـحتي لألفط ـحق أصيل ال يسق اتخاذ القرار مهاراتاب ـراد في اكتساألف

فأتخاد القرار هو االختيار من بين بدائل والتوصل لبديل , عاقة الفكرية يعانـون  من اإل
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 ما يكون ـود موقـف أو مشكلة  وصنع القرار , فغالباة بين وجـمناسب , فهناك عالق

درة علي ــن القوأ , ود موقف أو مشكلة هو الباعث والمحرك لعملية  صنع القرارـوج

 . قرار سليم ؤيته بشكل أوسع من أجل الوصول إلىل مع الموقف الحالي ورــالتفاع

(05)  

الرغم من  ىارات وعلــبعض االعتب لىإ استناداً  ونوعاً  اً ـصنف القرارات كموت  

 هميتها :غلب الباحثين صنفوها حسب أن أاختالف وجهات النظر فإ

ق األهداف للمشكالت أو تحقي يتناول حالً القـرارات وهذا النوع من  قرارات سوقية :

دد هذا ــوال يتح, ة ومستقبلها ـرة في المؤسسة أو الجماعـبعاد والتأثيرات الكبيذات األ

لتزام ويكون اال ة ويتميز بالديمومة نسبياً ــمعين ةـزمنيمن القرارات بمرحلة  المستوى

 ما . طويل نوعاً  ألجلبها 

للمشكالت القائمة أو تحقيــق  رارات يتناول حالً ــن القـموع ـوهذا الن :  تعبويةقرارات 

طلب والتي تت رارات التي تتكرر باستمرارأهـداف قصيرة األمد أو روتينية , أو بالق

 جراءات محددة مسبقالمعالجتها إون ــما تك ا وغالباً ـالتخاذه اً رـكبي اً ذهني اً دـجه

مصالح ددة بقواعد المؤسسة أو المنظمة أو ــرارات المحـوهي الق :قرارات مبرمجة 

 جراءاتها .الدولة المعنية وأنظمتها وإ

ون  الحلول لمشكالت غير رات التي تكن القراوع موهذا الن :قرارات غير مبرمجة 

جراءات المعمول بها أصال د واألنظمة واإلمعروفة مسبقا وال يمكن االعتماد علي القواع

 (07في حلها . )

ضا ية في اكساب سلوكيات جديدة , وأـجيذه االستراتيـد هـة النمذجة : تفياستراتيجي -4

 :, ومن األنواع الشائعة للنمذجة الفرد  ت الموجودة لدىادة بعض السلوكياـو زيتقليل أ

 النمذجة الحية حيث يقوم النموذج باألداء بوجود المتدرب . -

يقوم باألداء من خالل وسائل وهو النمذجة المصورة : حيث يشاهد المتدرب النموذج  -

 األفالم يضاحية مثلإ

, ويقوم المتدرب النمذجة من خالل المشاركة حيث يقوم النموذج باألداء أمام المتدرب  -

 (02) دية نفس األداء بمساعدة النموذج .بمراقبة النموذج ثم يقوم بتأ

 ات النظر حول التفكير اإليجابي :وجه

أن التفاؤل هو القاعدة العامة للحياة وأن التشاؤم ال  يرى حيث:  (Freud)نظرية  -1

يقع في حياة الفرد إال إذا تكونت لديه عقدة نفسية , والعقدة النفسية ارتباط وجداني سلبي 

د والتماسك حيال موضوع ما من الموضوعات الخارجية أو الداخلية , فالفرد ــشديد التعق

أي  ,دة النفسية لديه أمرا ممكنا ـوء العقــنش المتفائل إذا لم تقع في حياته حوادث تجعل
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 د علىايكون عرضة للتفاؤل المفرط واالعتمسرط في طفولته ــل مفــالذي يشبع بشك

 إلى لفمية ستتم بالسلوك الذي يميلفإن الشخصية ا األخرين , أما إذا أحبطت اللذة الفمية 

    دل والتناقض الوجداني .ـــارة الجـإث

الفكرة القائلة بأن ما يفكر فيه  وتقوم المدرسة المعرفية علىالمعرفي : المنظور  -2

الناس وما يقولونه عن أنفسهم وكذلك اتجاهاتهم وآرائهم ومثلهم , إنما هي أمور مهمة 

 ح والمريض ومن بين النماذج ما يلي :ــوذات صلة وثيقة بسلوكهم الصحي

انما ليس بعمليتين متباينتين و أن التفكير واالنفعال  حيث يرى:  ((Elisألبرت أليس -

وأن  ,ي نحو وثيق جدا ليتداخالن بصورة ذات داللة , وأن المعرفة والعاطفة يرتبطان ع

وأن اإلنسان كائن عاقل ــر السيطرة علي عواطفه رد هو توفيالسيطرة علي أفكار الف

ية وعقالنية يجابويتصرف بطريقة إوهو حين يفكر يجابيا وغير سلبي فرد في كونه إمت

 .يصبح ذا فاعلية ويشعر بالسعادة وكفاءة 

حيث قسم التفكير اإليجابي إلي ثالث ((Erin Kirkegaard 2005كجادركر نموذج -

 :مجموعات متشابكة هي 

د فعل خارجي هو امتالك الفر ما يقود عملية الفكر الداخلية إلىبأن  : المعرفة الداخلية -

زا ــفكره اليومية , وأن معرفته الداخلية تبقيه مرك غرض ما يحكمه ويقود عملية صحيفة

  يء الغرض .ـدف يجــالهدف , ومع اله على

ة بدون دليل تجريبي , فالمفكر ويعرف بأنه امتالك ثقة واعتقاد في ظاهر اإليمان : -

ة لشيء ــعالم واإلله , والروحانية هي تجربة شخصييجابي عنده ثقة في الطبيعة والاإل

 ان اإلحساس بالغرض والمعني من إيمانهم .ـب األحيـي أغلـدس ويشتق الناس فــمق

باهلل و يجابي مدعوم عبر عالقة الفرد بنفسهفالتفكير اإل رة :ـة المؤثـالعالقات الشخصي -

 واء كانوا أقارب أو أصدقاء . ــوبالمقربين س

تصبح إيجابية , فإن حياتك س حيث افترض أنه إذا كنت تفكر أفكاراً  سيلجمان مارتين : -

القول إن  ا يمكنإيجابية آليا وإذا كنت تريد الفوز فإنه عليك أن تتصرف كالفائز , ولهذ

اإليحاء الذاتي , إذ أنك أردت شيئا فإنك يجب أن تعتقد داخليا بأنه  النظرية تقوم على

 (02) يمكنك أن تحصل عليه .

 (Carver  Shreier , 2002يجابي لـ )نظرية التوقع اإل -3

هذه النظرية  أن المتفائل يتقبل الواقع الموضوعي من منظور التفكير اإليجابـي ,  ترى

فالشخص المتفائـل يمتلك توقعات ليست هي الواقع دوما , حيث يكون التشاؤم هو 

ن النظرية أ فيما لو تعرضنا لها , وترىالموقف المطلوب للتعامل مع وضعية خطرة 

 نم متي يتعين أن نكون متفائلين أو متشائمين سر التفكير اإليجابي يكمن في معرفة
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خالل امتالك الفرد القدرة الذهنية التي تتيح له تنظيم األحداث والواقع في إضاءة جديدة 

الفرد صاحب التفكير اإليجابي اإلمكانات البتداع البدائل الجديدة لحل  امتالكأي , 

 (81)البدائلية البناءة . نظرة  الحل الواحد وهذه هي وليس التوقف على, المشكالت 

دون ـروجرز( يؤك - وـاني )ماسلـار اإلنسـاري التيـن منظـماني : ـالمنظور اإلنس -4

ة اإلنسانية طبيعة إيجابية خالقة تسعي للنمو , فاإلنسان يولد مزود ــأن الطبيع ىـعل

 (80) حياته وتحقيق األمل والسعادة . بالحب واالرتقاء , ولديه قوة لتوجيه

ي ـد الفرد علــي يساعــيجابرى أن التفكير اإل: ي( 1991وآخرون ) نظرية سيلجمان -5

تخطي الفشل وتحمل التحديات المختلفة , وكذلك يعد حصنا وقائيــا ضد الضغــوط  

ونواتجـها السلبيــة , ويحافـظ أسلوب تفسيــر المتفائل علي إيجابية النظرة الي الذات 

أن اإلنسان عندما يمر بموقف مزعج فهو يميل  وتقديرها , ويرىاتها وإمكانياتها وقدر

 يــايجابلموقف المزعج , فإذا كان تفكيره إالي تبني تصور معين لسبب حدوث هذا ا

 ت األسباب المدركة للموقف قريبة من قدرة الفرد علي الضبط والتحكم والمرونةكان

 (88. )ة ومن ثم تزداد احتمالية مواجهته للموقف بطريقة فعال,

 الدراسات السابقة :

يجابي ر اإلــارات  التفكيــة مهـن تنميـ( ع8102ة البصير )ـة رحومـة ناجيـدراس -0

 معة بليبيا , حيـث هدفت الدراسة إلىدي طالبات الجاـكمدخل لتحسين الحب واالنتماء ل

ــل يجابي , حـ) حديث الذات اإلالكشف عــن العالقــة بيــن مهارات التفكير االيجابي 

رف ــ, والتعة ـات الجامعـطالب دىــب واالنتماء لــن الحــوبيالمشكالت , اتخاد القرار ( 

ين درجة تحس جابي علىيير اإلدي فعالية برنامج تدريبي لتنمية مهارات  التفكــعلي م

انت كاستخدمت الباحثة المنهج التجريبي , وطالبات الجامعة بليبيا , دىاء لالحب واالنتم

ث الذات االيجابي , حل حديي )النتائج وجـود عالقة بين مهارات التفكيـر االيجاب

نامج ة , وفعالية برـطالبات الجامع دىــن الحب واالنتماء لـالمشكالت , اتخاد القرار( وبي

 ين درجة الحــب واالنتمــاء لــدىتحس ة مهارات التفكير اإليجابي علىـتدريبي لتنمي

  (83). عة بليبياطالبات الجام

 جابي وعالقته ببعض المتغيـرات لدىي( عن التفكير اإل8108ة علي تركي )دراس -8

طلبة الجامعة بجامعة بغداد العراق  حيث استهدف البحث اعداد صورة مختصرة 

ة ــي للطلبـيجابمستوى التفكير اإل ىـ, وكذلك التعرف عل 8100براهيم اس إــلمقي

 وع والعمر والتخصص , وتكونتــة  كالنــرات الديموغرافيـوعالقته ببعض المتغي

 جنتائ( طالب وطالبة , واستخدم الباحث المنهج الوصفي ,  وتوصلت 001العينة من )

روق ــد فدم وجوـوع  أن الطلبة الجامعيين يتمتعون بتفكير ايجابي مرتفع الدراسة إلى
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روق دالة ووجود ف,يجابي تبعا لمتغير النوع دالة إحصائيا بين الطلبة في التفكير اإل

 (84. )احصائيا في التفكير االيجابي تبعا لمتغير التخصص 

 لدى يـبالتوافق النفسي وعالقته ــر االيجابـ( عن التفكي8108)شيشاين  ونج دراسة -3

جابي يالتفكير اإلالكشف عن العالقــة بين  الدراسة إلىث هدفت حية , ـالب الجامعـط

( طالب 322ن )ـة مــ, وتكونت العين الب الجامعةــط لدى بالتوافق النفسي ه ــوعالقت

التوافق  اسي ومقياس التفكير االيجابمقيو, المنهج الوصفي  , واستخدم الباحثجامعي 

ين ة ارتباطية موجبة بــليها الدراسة توجد عالقالتي توصلت إ , ومن النتائج النفسي 

حصائيا إال تــوجد فــروق دالة , و لطالب الجامعــة ق النفسي ـالتوافيجابي والتفكير اإل

  (86).متغيرات الدراسة  تعزي لعامــل الجنــس على

ي مصر دراسة ــيجابي فاد التفكير اإلـعن أبع (8112د قاسم )ــبد المريعدراسة  -4

لمصريين ا دىــل يجابيث هدفت الدراسة إلى التعرف علي أبعاد التفكير اإلـة , حيــعاملي

د اسفرت ــ( , وق8112ار )ــد الستـة لمقياس عبــة المعرفيــالبني ن خالل التعرف علىــم

ث ـيح المفحوصيـن ,  دىـــي لــيجابر اإلــي التفكيـالنتائج عن وجود مستوي عال ف

ــة , ثم يجابي(  وهي التفاؤل , والتوقعات اإل%62ي )ــة عوامل رئيسية فــهمت ثالثأس

كاء الوجداني , ووجود فروق دالة إحصائيا في واخيرا الذ تقبل المسئولية الشخصية 

 (85.)يجابي تبعا لمتغير النوع لصالح الذكور التفكير اإل

طلبة الجامعة : دراسة  لدىيجابي والسلبي عن التفكير اإل (8116دراسة غانم ) -6

, حيث هدفت هذه الدراسة تربوية مقارنة في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية وال

ت لمتغيـرايجابـي للطلبــة وعالقته ببعض اى مستوى التفكير اإلتعرف علـلل

م يمي ومكان السكن ومستوى تعليكادوالتحصيل األوالتخصص  وع الديموغرافية  كالن

, واستخدم   ( طالب وطالبة811, وتكونت العينة من )م األب واألم وعمل األب واأل

,   ةــامعطلبة الج ي لدىـي والسلبـيجابر اإلـومقياس التفكيج الوصفي ــالمنه ثــالباح

, مرتفع  يجابيبتفكير إة الجامعيين يتمتعون ــأن الطلب الدراسة إلى وتوصلت نتائج

لصالح  يجابي تبعا لمتغير النوعحصائيا بين الطلبة في التفكير اإلوجود فــروق دالة او

 صيجابي تبعا لمتغير التخصدالة إحصائيا في التفكير اإل فروقوجود عدم , و اث اإلن

  (87.)م ومكان السكن وعمل األب ومستوي تعليم األب واأل

يتضح مــن الدراسـات السابقـة والتي تكونت من دراسات عربية وأجنبية , بأنها تناولت     

طالب الجامعة , الذي يتشابه مع موضوع البحث الحالي  لدى يجابير اإلــموضوع التفكي

, وتنوعت الدراسات السابقة واختلفت تبعا لمجتمعاتها , فقد كانت جميعها ذات صلة 

 بالدراسة الحالية وعامال من عوامل إثرائها .
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ى مستوى التفكير ( التعرف علـ8108دراسة علي تركي ) مثلتناولت الدراسات السابقة  -

تخصص وع والعمر والالديموغرافيــة  كالن للطلبــة وعالقته ببعض المتغيـرات يجابـياإل

ر (  التفكيـ8108ونــج شيشايـن )دراسة ت ـتناولو, وهو ما حاول البحث الحالي توضيحه 

ريد دراسة عبد المتناولت و  طالب الجامعة , بالتوافق النفسي لدى يجابـي وعالقتــهاإل

ة اجية نــيجابي , في حيـن تناولـت دراساد التفكير اإلـابع التعرف على (8112قاسم )

 يجابي عن طريق برنامج تدريبي .تنمية مهارات  التفكير اإل ( 8102ة البصير )رحوم

تنوعت منهجيــة الدراسـة في الدراســات السابقة , فالبعض استخدم المنهج الوصفي  -

لتجريبي , ا ما استخدم البعض اآلخر المنهج باعتباره أكثـر المناهج مناسبة لطبيعتها , بين

الف بينها وبين ـه واالختــدد من أوجه التشابــة هناك عـالدراسات السابق وبالنظر إلى

البحث  في موضوعالبحث الحالي , فقد تشابه البحث الحالي مع بعض الدراسات السابقة 

ج ــدام المنهــابقة في استخه ايضا مع بعض الدراسات الســ, وتتشابالتفكير االيجابي وهو 

 الوصفي , واختلفـت في متغيرات البحث والحدود المكانية والزمانية  للبحث.     

 إجراءات البحث 

 منهج البحث :

د ـساعالذي ي  المنهج الوصفي التحليليمن خالل طبيعة البحث وظروفه تم استخدام     

ة راسود ن الظواهرـات بيــالعالقر واهر التربوية الموجودة , كما يفسعلي تفسير الظ

 نحو كمي , ويوضح مقدار الظاهرة من كما في الواقـع والتعبير عنها علىالظـواهر 

حثــة باويوضح خصائصها وقد وظفت ال ةنحو كيفي حين يصف الظاهر أو على حجمها 

  .اليـب اإلحصائية وتفسير النتائج ـراء العلمي باألسهذا المنهــج من خالل االستق

 عينة البحث :

ناث بمختلف ة ذكور وإبب من طلـذات حجم مناس عينة  ناتـت الباحثاراخت   

ب , وتم تصنيفها حس بن غشير جامعة طرابلسة قصرـكلية التربيمن  التخصصات 

, كان عدد وطالبة اُ ( طالب56) ة ــحيث بلغ  عدد العين, الجنس والتخصص الدراسي 

 .ة البسيطة ــة العشوائيــارهم  بالطريقــم اختيـوت ( ,41( وعدد اإلناث )86الذكور )

 أداة البحث :

ناجية رحومة يجابي إعداد )س التفكير اإلابحث علي مقيعتمد الا وصف المقياس :

س في قياماليتكون و, ة الجامعة ـطلب ىيجابي لــدر اإلــلقياس التفكي (8102, البصير 

) نعم , عبارة وهي  أمام كل( فقرة , وتوجد ثالثة اختيارات 52هائية من )نصورته ال

أمام العبارة  ( /المفحوص أن يضع عالمة  )  ( وعلى0,  8,  3, ال ( والبدائل )حيانا أ
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 ق في؛ ألنه مطب ذا المقياس ـوقد اخترنا ه ق معه ,ــأنها تتف رىــالخانة التي يفي 

ن ـق مــقم التحــد تــوق ث الحالي ,ـالمقياس لعينة البحضا يصلح وأي, المجتمع الليبي 

مقياس بتجريب ال نتان طريقة , فقامت الباحثــصدق وثبات المقياس باستخدام اكثر م

 وحساب معامل الصدق والثبات له .

الصدق هــو أن يقيـس االختبار أو السمة أو الخاصية التي يراد داة البحث : صدق أ

صدق  ىـآخر , وحتي تتحصل عل فعال ما يريد قياسه وال يقيس شيئاُ  قياسها أي أن يقيس

 : قامت الباحثتين بالخطوات اآلتية اسـالمقي

ه م النفس لتحقق من صحتذة الخبراء في علــة من األساتـمجموع المقياس علىتم عرض 

يالت وقد حازت انتماء العبارات للمقياس واقتراح ما يرونه من التعد وتحديد مدى

 وهذا يسمى  من آراء المحكمين % 011 – 27اتفاق يتراوح بين  رات المقياس علىعبا

 .بالصدق الظاهري 

                    :أداة البحث  ثبات

عتماد على نتائج الدراسة للتأكد من إمكانية اال الثبات لبيانات المقياسحساب تم   

 .  %81.5وبلغ معامل الثبات  ألفا كرو نباخبطريقة الميدانية في تعميم النتائج 

قيس ت أنهاكما تم إجراء اختبار الصدق للتأكد من أن أداة الدراسة والمتمثلة في المقياس 

 الصدق الذاتي من الثبات لتحصل على أعلىن استخرجت الباحثتاما أعدت من أجله ، و

 صدق تصل إليه األداة , حيث استخدم قانون :      

= 90.2 =الصدق الذاتي  √𝟖𝟏. 𝟓  √الثبات  =

 يوضح معامل الثبات والصدق لبيانات المقياس .الجدول التالي 

 ( معامالت الثبات والصدق لبيانات  المقياس0جدول رقم ) 

 المقياس
 معامل الثبات الداخلي

Cronbach's Alpha 
 معامل الصدق

 902.0 815.0 مستوي التفكير اإليجابي

 يتضح أن أداة الدراسة المتمثلة في االستبيان تتمتع بما يلي : السابقجدول من 

وهذا يعني أن نتائجه ثابتة إن  %81.5صفة الثبات الداخلي حيث بلغ معامل الثبات  -0

 أعيد استخدامه مرات أخرى على نفس العينة وفي نفس الظروف.  
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صالح لقياس ما صمم  فهو بذلك  %90.2حيث بلغ معامل الصدق   صفة الصدق -8

 فعلياً لقياسه. 

  : البحثعينة ل العامة خصائصال -أوال 

، تم حساب التكرارات والنسب المئوية   عينة البحثأفراد للتعرف على خصائص   

 : والتي يمكن تلخيصها فيما يلي

      : نوع الجنس -1

 عينة البحثسب المئوية لنوع جنس ( التكرارات والن2جدول رقم )             

 نوع الجنس التكرارات النسب المئوية

 ذكر 25 38.5

 أنثى 40 61.5

 المجموع 65 100

 

 
 سب المئوية لنوع جنس عينة البحث( الن 1التمثيل البياني )

 : التخصص -2

 نسب المئوية لتخصصات عينة البحثالتكرارات وال (3جدول رقم )

 التخصص التكرارات النسبة المئوية

 لغة إنجليزية 10 15.4

 طفالرياض أ 11 16.9

 حاسوب 14 21.5

 جغرافيا 11 16.9

 دراسات إسالمية 8 12.3

 فيزياء 5 7.7

 رياضيات 6 9.2

 المجموع 65 100

38.5

61.5
ذكر

أنثى
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 ( النسب المئوية للتخصصات عينة الدراسة 2)  التمثيل البياني

 :استجابة عينة الدراسة على عبارات المقياس  -ثانيا 

(  Likert Scale of three pointsالثالثي ) ليكرثلقد تم االعتماد على مقياس  

الرأي  يوضح، والجدول التالي لتحديد درجة األهمية النسبية لكل بند من بنود المقياس 

      . والدرجات والمتوسطات المرجحة ، ومستوى التفكير اإليجابي

 المرجحة ومستوى التفكير اإليجابي ( الرأي والدرجات والمتوسطات 4جدول رقم )   

 % الوزن النسبي المتوسط المرجح الدرجة خيارات المقياس
مستوى التفكير 

 اإليجابي

 منخفض (55.3أقل من -33.3) ( 1.67أقل   – 1) 1 ال

 2 أحيانًا
 2.33أقل  –1.67)

) 
 متوسط (77.6أقل من  – 55.6)

 مرتفع (100 –77.6) (3 – 2.33) 3 نعم

 : ة أساليب التحليل اإلحصائي

 IBM SPSSتم استخدام برنامج )أسئلته  واإلجابة عن لتحقيق أهداف البحث   

Statistics 26 )تطبيق األساليب اإلحصائية التاليةل : 

 : م القيام بما يليتاالحصاء الوصفي  - أوالً 

 .للمعلومات الشخصية لعينة البحث حساب التكرارات والنسب المئوية -1

كل ل  ومستوى التفكير اإليجابي ،حساب المتوسط المرجح واالنحراف المعياري  -2

 . المقياسعبارة من عبارات 

 : اإلحصاء االستداللي -ثانياً 

15.4

16.9

21.5
16.9

12.3

7.7
لغة إنجليزية9.2

رياض أطفال

حاسوب

جغرافيا

دراسات إسالمية

فيزياء

رياضيات
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 Independentاختبار الداللة اإلحصائية للفرق بين المتوسطات ) تم تطبيق 

Samples Test ار ــ( واختب(One Way ANOVA Test) 

 : عن أسئلة البحث اإلجابة -ثالثاً 

 : اإلجابة عن السؤال األول الذي ينص على ما يلي-

 ما مستوى التفكير اإليجابي لدى طلبة كلية التربية )قصربن غشير( جامعة طرابلس ؟ 

غشير( جامعة  بنلدى طلبة كلية التربية )قصرللتعرف على مستوى التفكير اإليجابي   

، يلخصها  ت الوصفية الستجابات عينة البحثاستلزم ذلك حساب اإلحصاءا ؛ طرابلس

 : الجدول التالي

 لتفكير( المتوسط المرجح واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمستوى ا5جدول )

 اإليجابي لدى عينة البحث

 المتوسط المتغير
االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

مستوى التفكير 

 اإليجابي

التفكير 

 اإليجابي
 مرتفع 83.7 0.16 2.51

  

ربية جابي لدى طلبة كلية التالمستوى العام للتفكير اإلييتضح أن السابق   من الجدول

ة المتوسط العام لرأي عين حيث أنبن غشير( جامعة طرابلس هو مستوى مرتفع , )قصر

وأن الوزن النسبي لمستوى التفكير ( ، 3 - 2.33( ، يقع في المدى )2.51هو ) البحث

( ، وأن %77.6وهو أكبر من الوزن النسبي الحرج ) %83.7اإليجابي يساوي 

إلى تجانس استجابات  ( مما يشير0.16هو ) المعياري الستجابات عينة البحث االنحراف

 بحث .عينة ال

المريــد قاسم دراسة عبد , و  (8108دراسة علي تركي ) من وهذا يتفق مع دراسة كل

بة الطل ىديجابي لـن وجود مستوى عال فـي التفكير اإل( التي توصلت نتائجها ع8112)

ديهم التفكير يتم اعدادهم بصورة تنمي ل ذلك ألن طلبة الجامعة  في كلية التربية  ؛

عى تطلب تحقيق هدف التربية التي تسي عداد الطالبألن إ ؛ ييجابوباألخص التفكير اإل

شخص متكامل من النواحي العقلية والجسمية واالجتماعية  الوصول الطالب إلىإلى 

ر , دارات كليات التربية باستمرانواحي يتم التأكيد عليها من قبل إواالنفعالية , وهذه ال

 يجابية ويحب تطوير من نفسهفكر بطريقة إوكذلك أن الطالب في المرحلة الجامعية ي

ة سعيدة مليئة بالرفاهية والنجاح المتواصل في شتي , ويريد أن يكون حيا وتفكيره 

ق عن طري مبتغاه وصول إلى, وال مجاالت الحياة , ويحاول جلب الخير لنفسه ولغيره

منهج فكري سليم عن نفسه وعن مجتمعه وعن الحياة فكرية بتبني تحسين مستوياتهم ال
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من قدراته  لبية التي تحدفكار الس, ويدرب نفسه التخلي على األاالجتماعية التي يعيشها 

 طلبة, كذلك أن ال هداف حياتهيع جهوده في سبيل تحقيق ما يصبو إليه من أوالتي تض

 في المرحلة الجامعية يمتلكون مهارات وقدرات تمكنهم من حل المشكالت التي تواجههم

جاد يا ة ثقة الطلبة بأنفسهم وقدرتهم علىيجابي في زياددور التفكير اإل , وهذا يرجع إلى

 الحلول المهارية الكفيلة لمواجهة المواقف والمشاكل . 

 من حيث مستويات تفكيرهم اإليجابي( النسب المئوية لعينة البحث 6)جدول           

 النسبة المئوية العدد مستوى التفكير اإليجابي

 1o 15.4% متوسط

 %84.5 55 مرتفع

ير هم من ذوي مستوى التفك البحثيتبين أن أغلب أفراد عينة من الجدول السابق  

هم من ذوي ( %15.4والباقي ), )  %84.5يجابي المرتفع حيث بلغت نسبتهم )اإل

 مستوى التفكير اإليجابي المتوسط.

 : اإلجابة عن السؤال الثاني الذي ينص على ما يلي-

لية كهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات التفكير اإليجابي لدى طلبة 

لإلجابة عن السؤال الثاني  لنوع الجنس؟ بن غشير( جامعة طرابلس تبعا)قصر التربية

  . يبين النتائجوالجدول التالي   Independent Samples Testتم تطبيق اختبار )

 ( المتوسط واالنحراف المعياري ومستوى المعنوية والنتيجة7جدول )

نوع 

 الجنس

التفكير متوسط درجات 

 اإليجابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

المعنوية 

 االفتراضي

مستوى 

المعنوية 

 المحسوب

(Sig) 

 النتيجة

 0.18 2.49 ذكر
0.05 0.58 

ق غير والفر

 0.15 2.52 أنثى إحصائيًا ةدال
 

( وهي قيمة أكبر 0.58( يساوي )Sigيتبين أن مستوى المعنوية )السابق ن الجدول م

، وهذا يشير إلى أن ال توجد فروق  (0.05المعنوية االفتراضي المحسوب )من مستوى 

 لنوع الجنس .  فكير اإليجابي تبعاذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الت

ال توجد  أنه  التي ترى  (2012دراسة علي تركي )من  وهذا يتفق مع دراسة كل   

, لجنس لنوع ا التفكير اإليجابي تبعاطات درجات فروق ذات داللة إحصائية بين متوس

توجد فروق ذات داللة أنه  التي ترى (2009عبد المريــد قاسم )وتختلف مع دراسة 

إحصائية بين متوسطات درجات التفكير اإليجابي تُعزي لنوع الجنس لصالح الذكور, 

ة يوترجع الباحثتين هذه النتيجة أن الطلبة في الجامعة يعيشون نفس الظروف الحيات
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الجامعية , فالمناهج الدراسية واألنشطة التي يمارسونها في الجامعات تساعدهم علي 

 اكتساب العديد من المهارات التي تنمي التفكير اإليجابي لديهم .

كما أن األسرة الليبية أصبحت ال تفرق بين بين الذكور واإلناث في عملية التربية وأن   

ة التربية ن في عمليي, وهذا جعل كال الجنسين متساويلإلناث الحق في التعلم مثل الذكور 

المعرفية والفكرية التي تجعلهم يفكرون بطرق ايجابية اتجاه األمور واكتساب المهارات 

  يشون سواء في األسرة أو الجامعة .ويع يوجهونهاالتي 

 : اإلجابة عن السؤال الثالث الذي ينص على ما يلي -

إحصائية بين متوسط درجات التفكير اإليجابي لدى طلبة هل توجد فروق ذات داللة 

 ؟اديمي األك تخصصلمتغير ال )قصربن غشير( جامعة طرابلس تبعاً  كلية التربية

(  One Way ANOVA Test )    لإلجابة عن السؤال الثالث تم تطبيق اختبار 

 .  يبين النتائج التالي والجدول

 ( One Way ANOVA Test )( نتائج اختبار 8جدول )

 النتيجة

مستوى 

المعنوية 

المحسوب 

(Sig) 

مستوى 

المعنوية 

 االفتراضي

االنحراف 

 المعياري

متوسط 

درجات 

التفكير 

 اإليجابي

 التخصص العدد

الفروق 

غير دالة 

 إحصائيًا

0.328 0.05 

 لغة إنجليزية 10 2.49 0.19

0.13 2.48 11 
رياض 

 أطفال

 حاسوب 14 2.51 016

 جغرافيا 11 2.54 0.04

0.20 2.50 8 
دراسات 

 إسالمية

 فيزياء 5 2.38 0.16

 رياضيات 6 2.62 0.17

 المجموع 65 2.51 0.16

 

( وهي 0.328( يساوي )Sigيتبين أن مستوى المعنوية المحسوب ) السابق من الجدول 

وهذا يشير إلى عدم وجود فروق  ، (0.05قيمة أكبر من مستوى المعنوية االفتراضي )

 تخصصلل طات درجات التفكير اإليجابي تبعاً لمتغيرذات داللة إحصائية بين متوس

 بن غشير في كلية التربية قصربالنسبة لطلبة الجامعة األكاديمي 

الجامعة لديهم من النضوج العقلي الكافي الستخدام قدراتهم في طلبة وهذا يفسر أن     

صول ي العوائق التي تحول دون الوالطريقة العلمية الصحيحة لتغلب عل التفكير واتخاذ
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التي تري أنه ال توجد فروق  (2005غانم )زياد  دراسةيتفق مع , وهذا أهدافهم  إلى

خصص  , الت تبعا لمتغيرطات درجات التفكير اإليجابي ذات داللة إحصائية بين متوس

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية  التي ترى  (2012دراسة علي تركي )ختلف مع وت

ذلك بتفوق و  األكاديمي التخصص تبعاً لمتغيرطات درجات التفكير اإليجابي بين متوس

 يجابي .  لمية في التفكير اإلاألقسام االنسانية علي االقسام الع

 توصيات البحث :

 بما يلي : ن تافي ضوء ما أسفر عنه البحث الحالي من نتائج توصي الباحث 

ل الــن خــة مــامعطالب وطالبات الج تعزيز مفهوم مهارات التفكير اإليجابي لدى  -0

 .ج اإلرشادية البرام

 لدىي يجابمشروع لتنمية مهارات التفكير اإل أهمية تبني وزارة التربية والتعليم -8

ون ــطالب الجامعة من خالل إدراج مادة تكون  ضمن مقررات المنهج الدراسي , وتك

ي , والقدرة علقيم االخالقية وتنمية  روح المسؤولية ها تعليم الطالب الـم أهدافــأهن ــم

يز الضبط الذاتي , وغير ذلك من مفاهيم ومهارات حل المشكالت واتخاد القرار وتعز

 يجابي .التفكير اإل

 طالب) ة ـمختلفمراحـل عمريـة  ر اإليجابي لدىتفكيـن الـإجراء دراسات مماثلة ع -3

  . ة , طالب المرحلة االعدادية , طالب المرحلة الثانوية (ـالمرحلة االبتدائي

 بحوث مقترحة :

 : ة فيبعض البحوث المقترحة المتمثل نتاالباحث ي ضوء نتائج البحث وتوصياته تقدمف

 الجامعة . طالب لتنمية التفكير اإليجابي لدىجراء  برامج تدريبية ارشادية إ -0

ن المجتمع  ) موظفين , م لقياس التفكير اإليجابي لدى شرائح اخرىإجراء دراسة  -8

 طباء , معلمين , مراهقين , كبار السن (محامين , أ

 ية الصحة النفسيجابي وعالقته بمتغيرات  التفكير اإلإجراء دراسات مماثلة عن  -3

 يجابي .اإلوعلم النفس 

نجاز تية :  اإلي وعالقته بالمتغيرات  اآليجابراء دراسات مماثلة عن التفكير اإلإج -4

,  يالدراسي , السعادة , الرضا عن الحياة , اتخاذ القرار , التوافق النفسي واالجتماع

 .   الحياة , فاعلية الذات ىمعن
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 :الهوامش 

رات االيجابي  في مهارنامج تدريبي قائم علي تحسين التفكير ـر بـ( آث8104ال علي الخولي ) ـمن -0

ة ـات عربيـ, دراس اً ـاد القرار ومستوي الطموح االكاديمي لدي طالبات الجامعة المتأخرات دراسيـاتخ

  . 022, ابريل , ص  8, ج 42ة وعلم النفس , السعودية , ع ـي التربيـف

 02التفكير االيجابي فــي مصر دراسة عامليه , دراسات نفسية ,  اد(  أبع8112) عبد المريد قاسم -8

  . 733ص( , 4)

( تنميـة مهارات  التفكيـر االيجابي كمدخـل لتحسين الحب واالنتماء 8102ناجيـة رحومـة البصيـر ) -3

 35 بنات , جامعة عين شمس , القاهرة , صلدي طالبات الجامعة بليبيا , , اطروحة دكتوراه , كلية ال

. 

( آثر التدريب علي التفكير االيجابي واستراتيجيات التعلـم 8117يوسف محيالن سلطان العنزي ) -4

فـي عـالج التأخـر الدراسي لـدي تالميـذ الصف الرابـع االبتدائـي فـي دولـة الكويــت , اطروحة 

 . 6ص, دكتوراه , كلية التربية االساسية , جامعة الكويت 

امعة , ة الجـدي طلبـرات لـه ببعض المتغيـر االيجابي وعالقتـ( التفكي8108القريشي )ي علي ترك -6

  . 5, ص 8(06االنسانية , )مجلة القادسية للعلوم 

السلبي( وعالقتــه بالتوافــق الدراسي   –( التفكيــر )االيجابي 8103عفراء ابراهيم خليل العبيــدي ) -5

( , ص 7( , العدد )4العربية لتطوير التفوق , جامعة االردن , المجلد )لدي طلبة جامعة بغداد , المجلة 

082. 

 ه " المجلةــاته وتطبيقاتــر االيجابي " استراتيجيــ( التفكي8108ي االنصاري )ـة لطفــسامي -7

 . 6( , ص74( , العدد)88المصرية للدراسات النفسية , المجلد )

ة ــسيوط النفــااليجابي وعالقته بأساليب التعامل مع الضغ ( التفكير8103د )ــد منشــام محمـحس -2

 .04, صلدي المعلمين , رسالة ماجستير غير منشورة , كلية التربية , جامعة كربالء 

ر وعالقته بتقدير الذات , رسالة ماجستير غير منشورة , ط التفكي( نم8100حنـان عبد العزيز ) -2

 . 73 -78جامعة ابي بكر بالقايد تلمسان , ص 

ــي ع فــاه الذات والمجتمــ( أسس التفكير االيجابي وتطبيقاته تج8112سعيد بن صالح الرقيب ) -01

بحث علمي محكـم ومنشور في احدي المجالت العلمية قدم كورقة عمل في ة النبوية , ـوء السنـض

 صالمؤتمر الدولي عن تنميـة المجتمع : تحديات وافاق في الجامعة االسالمية بماليزيا , كلية التربية , 

2  . 

( أسس التفكير االيجابي وتطبيقاته تجاه الذات والمجتمع فــي 8112ن صالح الرقيب )ــد بــسعي -00

ضوء السنـة النبوية , بحث علمي محكـم ومنشور في احدي المجالت العلمية قدم كورقة عمل في 

المؤتمر الدولي عن تنميـة المجتمع : تحديات وافاق في الجامعة االسالمية بماليزيا , كلية التربية , ص 

88 . 

 82الخطوة الذكية  , ص, جدة , مؤسسة  8ط( , قوة التحكم في الذات , 8114ابراهيم الفقي  , )  -08

.  

( ,  التفكيـر االيجابي لـدي الطلبــة الجامعييــن دراســة 8105عيشـة علـة , نعيمـة  بـوزاد ) -03

 . 038( , ص 8)3ميدانيــة باألغواط , مجلة العلوم النفسية والتربوية  , 

  .   26دار الفكر , االردن , ص  ( تعليم التفكير ومفاهيم وتطبيقات ,8112فتحي جروان ) -04

 -854, جدة , مؤسسة الخطوة الذكية , ص  8( المفاتيح العشرة للنجاح , ط8117ابراهيم الفقــي ) -06

851.  
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( تنمية مهارات الحب واالنتماء لخفض أحادية الرؤية 8104منال محمود اسماعيل عبد الظاهر ) -05

  . 816منشورة , كلية البنات , جامعة عين شمس , ص  لدي طالبات الجامعة , رسالة دكتوراه غير

( , تنمية مهارات التفكير الناقد واثرها علي اتخاذ القرار وحل 8103سلوي محمد متولي ) -07

المشكالت لدي عينة من الشباب الخريجين , رسالة دكتوراه غير منشورة , كلية البنات , جامعة عين 

 .58شمس ,ص 

أثر برنامج تدريبي قائم علي تحسين التفكير االيجابي في (  8104منال علي محمد الخولي ) -02

ا , ــرات دراسيـة المتأخـومستوي الطموح األكاديمي لدي طالبات الجامعمهارات اتخاذ القرار 

 , مرجع سابق . 816, ص  8(42ة  في التربية وعلم النفس , )ـات عربيــدراس

رات لـدي طلبـة ـ( التفكيـر االيجابـي وعالقتـه ببعض المتغيـ8108ي )ـيشعلي تركـي القر -02

 ., مرجع سابق  851, ص  8(06ة , مجلة القادسية للعلوم االنسانية , )ـالجامع

, 0بط , طــ( , التفاؤل والتشاؤم وعالقته بمفهوم الذات وموقع الض8101ذكريات البررزنجي ) -81

 . 42 , صدار صفاء للنشر والتوزيع , عمان , األردن 

( التفكيـر االيجابـي وعالقته بالدافعية األكاديمية الذاتية 8104منتهي مطرش وسوزان دريد ) -80

واالتجاه نحو مهنة التدريس لدي طلبة كليات التربية بجامعتي بغداد والمستنصرية , مجلة البحوث 

 .081( , ص 40) التربوية والنفسية ,

( ( التفكيـر االيجابـي وعالقته بأساليب التعامل مع الضغوط النفسية 8103حسام محمد الهاللي ) -88

  . 40لدي المعلمين , كلية التربية للعلوم االنسانية , جامعة كربالء , ص 

االيجابي كمدخـل لتحسين الحب  ( تنميـة مهارات  التفكيـر8102ناجيـة رحومـة البصيـر ) -83

واالنتماء لدي طالبات الجامعة بليبيا , , اطروحة دكتوراه , كلية البنات , جامعة عين شمس , القاهرة 

 ., مرجع سابق

 رات لدي طلبـة الجامعة ,ه ببعض المتغي( التفكير االيجابي وعالقت8108علي تركي القريشي ) -84 

 , مرجع سابق .  8(06, ) مجلة القادسية للعلوم االنسانية

26- Wong, Shyhshin (2012) .  Negative thinking versus positive thinking in  

a Singaporean student sample . relationships with psychological wellbeing 

and psychological  maladjustment . Learning and Individual Differences .22 

(1) , feb 2012, pp. 76-82. 

ي مصر دراسة عامليه , دراسات نفسية , (  أبعاد التفكير االيجابي فـ8112عبد المريد قاسم ) -85

 , مرجع سابق .  ( 4)02

( عن التفكير االيجابي والسلبي لدي طلبة الجامعة : دراسة مقارنة في 8116غانم )زياد بركات  -87

 - 26ص  ( ,3)4, دراسات عربية في علم النفس ,  تربويةضوء بعض المتغيرات الديمغرافية وال

032 . 
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