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 العربيةملخص البحث باللغة 

كلية  –قسم الطفولة المبكرة لدى طالبات  اإليجابيالتعرف على مستوى التفكير  إلى الحالييهدف البحث 

العيناة مان  اختياااولقاد مام  هن.يلاد اإليجاابي للتفكيار انتشااااالكشف عن األبعااد األكرار والجوف  جامعة – التربية

للمقياا   السايكو مترياةللتأكاد مان الائاا   ، االساساية العيناةطالبة ب( 921و) االستطالعيةطالبة بالعينة  (03)

 رة( فقا993المكاون  مان ) (2399، إباراييم)إعاداد  اإليجابيالتفكير  على مقيا  البحثادوات  اشتملت .المستادم

بلا   حياث، ملحاو التفكير اإليجاابي بشاك   اامفاع مستوىنتا ج البحث  وكا  من ايم .موزعة على عشرة محاوا

علاى  (%21.12) ،(91..91لداجات الطالبات على مقيا  التفكير اإليجاابي ) والنسبة المئوية المتوسط الحسابي

والنسابة المئوياة  الحساابي وفقا لتوزيع المتوسط موضع الدااسة اإليجابيأبعاد التفكير بين  ت فروقوجد .الترميب

اإليجابياة فاي الترمياب  جااءت المجازفاةبينماا  الترمياب األول اإليجابياة فايحيث جاء التفاؤل والتوقعات  منهم لكال

الدااسااية الماتلفااة )األول، الرالااث،  هنلمسااتوياممبعااا فااروق رياار دالااة إحئااا يا بااين الطالبااات  دتوجاا .األخياار

 مقيا  التفكير االيجابي. علىالاامس، السابع( 

 .طالبات كلية التربية ،مقاييس ،اإليجابيالتفكير  المفتاحية:الكلمات 
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Positive thinking level among female students of early childhood Department, 

Faculty of Education - Jouf University  

Dr. Fatma Moustafa Swilam Youssef 

 

Abstract: 

The current research aims to identify the level of positive thinking among 

female students of Early Childhood Department, Faculty of Education, Jouf 

University, and to uncover the most common dimensions of positive thinking among 

them. The sample was chosen from (30) female students for the exploratory sample 

and (129) female students for the basic sample, to verify the psychometric properties 

of the scale used. The research tools included the Positive Thinking Scale (Prepared 

by Ibrahim, 2011) consisting of (110) items distributed on ten axes. One of the most 

important results of the research was a marked increase in the level of positive 

thinking, as the arithmetic mean and percentage of female students grades on the 

positive thinking scale were (197.16) and (89.62%), respectively. There were 

differences between the studied dimensions of positive thinking according to the 

distribution of the arithmetic mean and the percentage for each of them, where 

optimism and positive expectations came in the first place, while positive risk came in 

the last order. Non-statistically significant differences were found between female 

students according to their different academic levels (first, third, fifth, seventh) on the 

positive thinking scale. 

Key words: Positive Thinking, Standards, Female Students of faculty of Education 
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  :مقدمهال 

يركز على وجود الفنيات  والذي اإليجابيقدمها علم النفس  التيأحد أنواع التفكير  اإليجابييعد التفكير 

كما يعد رة على عقولهم ومفكيريم ومحقيق أحالمهم طمدفعهم للسي التييمكن أ  يتعلمها البشر و التيواإلجراءات 

 اتاالقرا امااذ فيالتسرع  ويحد منمساعد الطالب على مطوير قداامهم وإمكانيامهم الذينية،  التيمن المهااات 

 .(22: 2392، حالوه أبو) الااطئة

ويحيى يحقق النجاح  كيك  مجاالت الحياة، والفرد  فيإامباطا وثيقا بالنجاح  اإليجابييرمبط التفكير و

 محدث له التي، والمواقف خرو آلاحياة متوازنة يجب أ  يغير نمط مفكيره واسلوب حيامه ونظرمه مجاه نفسه و

 .(229 : 2390،وآخرو  )الدليمى

السوية معد مئداا للسعادة أ  الجوانب اإليجابية بالشائية  (192: 2391)إبراييم وآخرو ،  ذكروي

أ  يكو  قاداا  وأوممكنه من أ  يحدد لنفسه أيدافا  نيخرمع اآل اإليجابيالحقيقية حيث مساعد الفرد على التفاع  

  .على مواجهة الئعاب

كلما  التفكير، فيالنفو ، فكلما زادت مرونة اإلنسا   فيأيمية منبع من بث التفاؤل  اإليجابيوللتفكير 

 )السر، السه  عليه مجاوز لحظات الفش  والتعام  معها على إنها خبرات يتعلم ويستفيد منهاصاا من 

29:2392). 

شك  أفض   فيواؤية األشياء  واالامياح بالتحسن األفكاا اإليجابية مساعدنا على الشعواكما أ  

العم   في  األفكاا المتفا لة واإليجابية محسن من فرص النجاح فإ وكذلكوالتئرف بعقالنية وبئواة عملية، 

 .(2331:.0بدير،) والحياة اإلجتماعية

يستطيع الفرد أ  يحدد طريقة مفكيره  ه عندماأن( 28: 2331، ي(، )الفق02: 2339)ديبونو،  ويرى

 لنفسه إذاعن محقيق األفض   معيفهابما  فيها، والتيزي  الكرير من المشاعر رير المرروب يستطيع أ  يفعند ذ 

من معاناة التفكير  لحرية اإلنسا  وقومه ألنه سيحراه مئداا اإليجابيحيث يعد التفكير  فكر بإيجابية.يا أ  ااخت

يؤدى  اإليجابيفالتفكير  هأفكاا فيستطيع التحكم يالظروف ولكن  فيستطيع التحكم ي، فمن المحتم  أال السلبي

                                                               .والنتا ج اإليجابية اإليجابيإلى الفع  

حيث  الفعال والمنظم يوص  الفرد إلى السعادة والحياة المنتجة. اإليجابيولذلك مرى الباحرة أ  التفكير 

حياة ومقدمها، كما يساعد على يساعد على موجه ال الذيحياة اإلنسا  فهو  فييعتبر التفكير من العوام  االساسية 

 .مشكالت ومجنب الكرير من السلبياتح  العديد من ال

 بقسملدى عينة من الطالبات  اإليجابي قيا  مستوى التفكير إلى ىسع الحالي البحثومن ينا فا     

 االنفعاليالتفاؤل والتوقعات اإليجابية، الضبط اآلمية ) بأبعادهجامعة الجوف ، كلية التربيةالطفولة المبكرة، 

 ، الشعوا العام بالرضا،الئحي فيالعمليات العقلية، حب التعلم والتفتح المعر فيوالتحكم 

http://www.ajrsp.com/


م 0201-1-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح  

   

 

www.ajrsp.com                                                                                                                         10  

ISSN: 2706-6495 

، التقب  رير المشروط للذات، مقب  الوجداني، الذكاء واألايحية، السماحة نيخرمع اآل لالختالف اإليجابيالتقب    

  .(المجازفة اإليجابيةالمسؤولية الشائية، 

 :البحثمشكلة 

عئر ملئ بالتغيرات  فييحتاجها الفرد  التيبمرابة أدوات حيوية و اإليجابيمعتبر مهااات التفكير   

المستقب  ومن معالجة المعلومات  فينوع من المتغيرات  أيالسريعة والمتالحقة حتى يمكنه التعام  بفاعليه مع 

معدي   فييسهم  اإليجابيإ  مدايب الطالب على مهااات التفكير بالتالي فصحيحة، ومعالجة يحئ  عليها  التي

)عبد  امجايه إلى اإليجابية ويحسن من قداامه المعرفية ويكسبه القداة على أداء المهام بكفاءة وفاعلية

 .(198 :2391وآخرو ، )إبراييم  ،(2399الستاا،

للتعام  مع المشكالت  لهالفرد حالة من السعادة الداخلية من خالل إماحة الفرصة  اإليجابيالتفكير ويمنح 

جايدا إلى أ  مكو  حيامه مليئة بالسعادة والنجاح  ولذلك يسعى اإلنسا ، مواجهه بطريقة رير نمطية التي

منهج  بتبنيويحاول الوصول إلى مرادة بتحسين مستويامه الفكرية، وذلك شتى مجاالت الحياة  فيالمتواص  

)عبد  محد من قداامه التيعن األفكاا السلبية  التاليفكرى سليم عن نفسه وعن مجتمعه وأ  يداب نفسه عن 

 .(92 :2399 الستاا،

، حيث اجتماعيةاأليام بأزمة  يذه فيبئفة خاصة  السعوديوالمجتمع  بئفة عامةممر المجتمعات و

، ليس من أج  المساعدة على والجماعي الفرديبالمتغيرات اإليجابية على المستويين  األخذ متطلب ملك األزمة

مواجهة الحياة  فيلدى األفراد فحسب وإنما لرفع كفاءمهم  واالجتماعيةمافيف المعاناة الجسمية والنفسية 

 .الضارطة ومشكالمها اليومية

أو  اقتئاديةشتى جوانب حيامهم سواء كانت  في على الطالب سلبياالزمات مأثير  لهذهكما أ  

بحيث ال مؤثر على حيامهم ومستقبلهم األزمات  يذهمواجهة  وحتى يستطيع الطالب .أو نفسية أو صحية اجتماعية

وأ  يكونوا بعيدين عن الضغوط النفسية ومتحقق لهم السعادة والتفاؤل باإليجابية  مالبد أ  متسم شائيته الدااسي

 .مؤدى بهم لشائيات ذات صحة نفسية جيدة التيالنفسية 

  الحاجة مدعو إلى قيا  يذا سوية قاداة على مواجهة األزمات فإلبناء شائية  اإليجابيونظرا أليمية التفكير 

 .المتغير

 اإلجابة عن األسئلة التالية: فيوتتحدد مشكلة البحث 

  بكلية التربية؟ بقسم الطفولة المبكرة، لدى عينة من الطالبات  اإليجابيما مستوى التفكير 

  ؟التربية المبكرة كليةالطفولة  الجامعيات بقسمبين الطالبات  اإليجابي األبعاد األكرر شيوعا للتفكير ييما 

  :فروض البحث

  ؟ كلية التربيةقسم الطفولة المبكرة، لدى طالبات  اإليجابيما مستوى التفكير 

  بكلية التربية؟بقسم الطفولة المبكرة، بين الطالبات الجامعيات  اإليجابيومباين ألبعاد التفكير  اختالفيوجد 
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  التربية؟كلية بقسم الطفولة المبكرة، بين الطالبات الجامعيات  اإليجابياألبعاد األكرر شيوعا للتفكير  ييما 

 :هدف البحث

 :إلى الحالييهدف البحث      

 كلية التربيةقسم الطفولة المبكرة، طالبات لدى  اإليجابيمستوى التفكير  على التعرف. 

  بكلية  ،بقسم الطفولة المبكرةبين الطالبات الجامعيات  اإليجابيللتفكير  انتشاااالكشف عن األبعاد األكرر

 .التربية

 أهمية البحث:

 :يليفيما  الحاليلبحث مكمن أيمية ا 

 :األهمية النظرية

  قد مبدو ذات أيمية ومأثير  التيالبحث أيميته من خالل مناوله للعديد من المتغيرات الهامة ويستمد يذا

 .اإليجابيحياة األفراد وطريقة مفكيريم  فيبال  

  على شائية الطالبات  بدواهينعكس  والذي اإليجابيالتفكير  مفهوممعزيز  في البحث يذهقد مفيد نتا ج

 .الدااسيومقدمهم 

  إثراء المكتبة النفسية  فيابما قد يسايم  الذي السيكولوجيقد يكو  يذا البحث إضافة إلى التراث

 والعربية.

 :األهمية التطبيقية

لدى  اإليجابيالوقوف على مستوى التفكير  فييستمد يذا البحث أيميته التطبيقية من كونه يسايم 

يمكن بناء برامج إاشادية ومنموية أو  حيثشيوعا لديهم،  ، وكذلك محديد االبعاد االكررالجامعيات الطالبات

 .الطالبات عبر ملك المرحلة الحيامية الهامة الفعالية لهؤالءافع مستوى  فيأساليب ومنايج دااسية مسايم 

 :البحثحدود 

  .الجوفجامعة ية التربية، كلبقسم الطفولة المبكرة، طالبة  (921مكونت عينة البحث من ) الحدود البشرية :

 جامعة الجوف. ،كلية التربية ،على طالبات قسم الطفولة المبكرة البحثمم إجراء ومطبيق  الحدود الزمانية :

 م 2323يـ ، 9229 من العام الجامعي األولفئ  الدااسي خالل ال البحث ايذ يأجر الحدود المكانية :

 البحثمصطلحات 

 :اإليجابيالتفكير 

أفكااه  فيبأنه )عمليه وجدانية ومعرفية يستطيع الفرد من خاللها التحكم  اإليجابييعرف التفكير 

 فيمحكما  وأكررامكانامه وقداامه  فيومشاعره ومبنى أفكاا ومشاعر إيجابية مجعله أكرر مرونة ومفاؤال وواثقا 

حلول إيجابية ئية عند مواجهة مشكالت الحياة مما يساعد على الوصول إلى االشومقبال للمسؤولية  انفعاالمه

 .(.20 :2392 ،عبد الرسولالمشكالت ) لهذه
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ستادام العق  ا)أنه نمط من أنماط التفكير الذى يقوم الفرد من خالله ب اإليجابيوتعرف الباحثة التفكير  

مواجهه مما يزيد من إمكانيات الفرد  التيبطريقة واعية وفعالة حتى يتمكن من مواجهة الئعاب والمشكالت 

 .عن التفكير السلبى( ويبعده، وقداامه وثقته بذامه

 .(اإليجابيمحئ  عليها الطالبة على مقيا  التفكير  التي )الداجة إجرائيا بانه اإليجابيوتعرف الباحثة التفكير 

 أحمد،(، )802-291: 8022(، )إبراهيم، 221-208: 8002)إبراهيم،  كما ذكر اإليجابيويتكون التفكير 

 من عدة مهارات أهمها: (221: 8022

، فضال عن زيادة حيامهماتلف جوانب  في متعددة مكاسب يحقق الفرد أ  والتفاؤل:التوقعات اإليجابية  (9

ومعرفه  والمهنية. واالجتماعية الشائيةو حيامه الئحية فيمستوى التفاؤل وما يتوقعه من نتا ج إيجابية 

الشائية مجع  الفرد ينظر إلى المستقب  بأم  ويتوقع أفض   في( بأنه سمه 202 :2392الرسول، عبد )

 قة بدال من نقاط الضعف.لرالنتا ج مما يجعله يسعى إلى محقيق أيدافه ويركز على نقاط ا

بين  االختالفمدل على مفهم  اجتماعيةمبنى أفكاا وسلوكيات  أي اآلخرين:مع  لالختالف اإليجابيالتقبل  (2

 إيجابي.النا ، والنظر لها بمنظوا 

من مفهم  الفردممكن  التي والوجدانية االجتماعيةالئفات الشائية والمهااات  يي :الوجدانيالذكاء  (0

 .واالجتماعية، ومن ثم يكو  أكرر قداة على فهم حيامه النفسية نيخراآل وانفعاالتمشاعر 

وقداامه على  ،بمهاامه الماتلفة انتبايهيستطيع الفرد موجيه  :العمليات العقلية فيوالتحكم  االنفعاليالضبط  (2

المال م  فيمع متطلبات الئحة النفسية ومنمية اصيده المعر متالءمسليمة ومفيدة  امجايات فيالتاي  

 واالجتماعي. النفسيلعمليات التوافق 

ذلك  فيإيجابية نحو إمكانيات التغير بما  امجاياتما يميز الفرد من  :الصحي فيوالتفتح المعرحب التعلم  (8

 بالمعرفة وحب التعلم، ويتسم أصحاب يذا النمط بالنظرة اإليجابية. االيتماممن 

بئفته أمر مضى، وأ  متقب  الواقع بما فيه من  للماضيمبنى أفكاا وسلوكيات منظر  :واألريحيةالسماحة  (1

 والقبول بما ال يمكن مغييره. محديات دو  أ  مغف  عما به من أموا مستحيلة ال يمكن مغييريا،

معيشة ذلك مستوى ال فيالحياة بما  فيوذلك بتحقيق األيداف العامة  الشعور العام بالرضا والسعادة: (.

 فيبأنه مقييم الفرد لمجاالت معينة  Gilligan& Huebner, 2002: 1150)) والتعليم. ويعرفهواإلنجاز 

الرضا  –الرضا عن البيئة  –الرضا عن الجامعة  -الرضا عن األصدقاء –الرضا عن األسرة  ييحيامه و

 عن الذات.

المجهول ومقب   اكتشاف فيوالرربة  االستطالعيتسم الفرد بقداات أعلى من حب  المجازفة اإليجابية: (2

اإليجابية الفعالة والمجازفة المحسوبة حيث مؤي   تااالقراومن ثم يكو  أكرر قداة على امااذ  الغموض،

 يريديا مجتمعه. التيملك المهااات الفرد للتعام  مع متطلبات سوق العم  
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:ويعنى الرضا لدى الفرد من إمكانات ومجنب عدم محقير الذات أمام اآلخرين  التقبل غير المشروط للذات (1 

 أو عطفهم أو حتى مجرد لفت األنظاا . انتبايهمبهدف الحئول على 

يو الذى ال يتعذا بقلة وضيق الوقت ، وال يلقى باألعذاا على  اإليجابي: الفرد  تقبل المسئولية الشخصية (93

 بدو  مردد . المسؤوليةاآلخرين ولديهم الشجاعة لتحم  

 :النظرياإلطار 

 :اإليجابي مفهوم التفكير

الحياة  ويعنى التركيز على  في متكام بأنه " أسلوب  اإليجابي( التفكير 2332) الرقيبعرف 

 .  موقف بدال من التركيز على السلبيات " أي فياإليجابيات 

التفكير  فيبأنه أسلوب متكام  ( 93: 2392)عبد الرسول،  ،(2391، آخرو و )علةيشير كال من و

  ياتبره الطالب ويعكس موقعامه اإليجابية نحو حيامه اليومية والمستقبلية وقناعته بالقداة على محقيق النجاح.

والتحكم فيها وموجيهها  ااه( بأنه قداة الفرد اإلاادية على مقويم معتقدامه وأفك.239ويرى الطمالوى )

 فيالتكي المنطقينمط من أنماط التفكير  اإليجابيمجاه محقيق ما موقعه من النتا ج الناجحة، حيث يعتبر التفكير 

 .الهدامةالذى يبتعد فيه الفرد عن أخطاء التفكير 

يعنى  اإليجابيعلى أ  التفكير  (93: 2392(، )عبد الرسول، 2391 وآخرو ، كال من ) الكاملىيؤكد و

بدال من موقع االشياء السيئة  متفا لةافكااه ويوجهها وجهة إيجابية  فيوأ  يتحكم أ  يفكر الشا  بهدوء ومركيز 

موقف أو  أي لى مواجهة، وأ  يكو  لديه ثقة بذامه وإيما  باهلل وا  محم  أفكااه الشجاعة والحما  والتئميم ع

  .صعاب مواجهه

أنه نمط من أنماط على  اإليجابيالتفكير  (2: 2398)شحامه،  (،2. :2392، األنئااي) ويعرف

يمتلك   وأ  ا ج أفض  عبر نتا ج إيجابية،والوصول إلى نت ،يرمقى بالفرد ويساعده على محقيق أيدافهالتفكير 

إيجابية ويذا يجعله قاداا من وضع موقعات معتقدات وقناعات ااساة ذات طابع مفاؤلى حتى يكو  أكرر مفاؤال 

 ،في المواقف الضارطةقداة الفرد على التعلم  التفكير اإليجابي ويشم  ،خرو لابرامه المستقبلية وخبرات اآل

  للوصول إلى حلول مرضية بقداات إبداعية. واالنتباهركيز تيشم  قداة الفرد على ال بنا يمفكير  رويعتب

 عقلي، ويو امجاه أكررسألة معلم التفكير بإيجابية بأنه م اإليجابيالتفكير  (Simon, 2012: 25) ويرى

 وموقع النتا ج الجيدة والمفضلة. ،والتوسع والنجاحموص  إلى النمو  التييعترف بافكاا وكلمات وصوا العق  

يو مئدا القوة  اإليجابي  التفكير فإ (23: 2398 (، )عبد الرحمن،221: 2399)الفقى، ومن منظوا 

را من معاناة وسجن التفكير اإلنسا  على التفكير حتى يجد الح  وبذلك يستطيع الفرد التحيساعد  ألنهوالحرية 

 وآثااه السلبية.  يالسلب
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بأنه عملية وجدانية ومعرفيه يستطيع الفرد  اإليجابي( التفكير 92: 2392 عبد الرسول،بينما عرفت ) 

 فيأفكااه ومشاعره ومبنى أفكاا ومشاعر إيجابية مجعله أكرر مرونة ومفاؤال وواثقا  فيمن خاللها التحكم 

  .الشائية عند مواجهة مشكالت الحياة ةللمسؤوليومقبال  انفعاالمه فيإمكانامه وقداامه وأكرر محكما 

الذي يحدد من خالله االفكاا  العقلي االمجاهعلى انه  اإليجابي التفكير (Sasson, 2011: 691) ويعرف

 محقيق النمو والتوسع والنجاح. فيمسهم  التيوالكلمات والئوا 

الكلمة من معنى والنظر إلى  يذهبك  ما محمله  اإليجابي( با  التفاؤل يمر  التفكير 2390ومرى )بكاا، 

 الحياة وإ  كانت ومضة ضوء. فيعن الجانب المرير  والبحث شيءك   فيالجمي  

ى مئرفامه مجاه يفكر بها الفرد ومنعكس إيجابيا عل التيبأنه الطريقة  اإليجابيوقد ينظر إلى التفكير 

 .    (012: 2398)عبد الرحمن،  األشااص واألحداث

وحديره  وانفعاالمهبأنه الوعى والجهد المتعمد والمداو  إلدااة الفرد لوقته   (kelly, 2013)ويعرفه      

 مؤدى إلى أمكانية حدوث أكرر النتا ج إيجابية . التيوسلوكيامه رير اللفظية ، ومعتقدامه بالطريقة 

بانه وعى الفرد بأمكانامه وقداامه التي  اإليجابيالتفكير   (Caprara & Cervone, 2003)ويحدد

 مواجهة متطلبات الحياة اليومية . فييستادمها 

يستادمها الفرد لمعالجة  التياألنشطة واألساليب على انه مجموعة من  اإليجابييمر  التفكير و

ذامه للنجاح من خالل مكوين  فيتفكير لتدعيم ثقة الفرد ال استراميجيات واستادام، عقلية بناءة بطرقالمشكالت 

ممااسة مسعى للوصول لح  المشكلة باإلضافة إلى نزعته إلى  ،مفاؤليعقلية منطقية ذات طابع  أنظمة وأنساق

 .(211: 2392 ) الكشكى،  ،(932: 2331 ،)سعيدة سلوكيات مجع  حيامه ناجحة ويكو  ااضيا عنها

 في( بأنه قداة الطالبة على مواجهة ما يعترضها من عوا ق 2323، وعبد الرسول ومعرفه )النفيسة

والنظرة التفاؤلية لألموا وثقتها بذامها وإدااكها إلمكانيامها ومفتح  اإليجابيسبي  محقيق يدفها من خالل التوقع 

بك   آاا هاذينها وسيطرمها على عمليات التفكير لديها ومقدامها على التوافق مع المواقف الجديدة والتعبير عن 

 حرية.

 السابقة:ومن خالل التعريفات 

األكبر له عندما يواجه  التحديإنسا  ا  يكو  إيجابيا، ولكن  ألينلمس أنه من الممكن أ  يكو  

وثقة بنفسه وذامه ويستطيع مناول  مشكالت ومحديات الحياة، حينئذ عندما يواجه ملك التحديات بك  يدوء وشفافية

ع نفسه بالحياة م االستمتاع، ومظهر الكفاءة والقداة على اإلنجاز، ويستطيع اإليجابيملك التحديات من منظوايا 

مايية  (9اقم )  اإلنسا  يفكر ويسلك طريقا إيجابيا ويوضح الشك إ  يذا، نستطيع فعال أ  نقول خرو واآل

 :اإليجابيالتفكير 
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 اإليجابييوضح ماهية التفكير  :(2شكل )

 

 اإليجابيأبعاد التفكير 

 

 :التاليالجدول  فيكما  من وجهات نظر متعددة اإليجابيير قامت الباحرة بتلاي  أبعاد التفك

 التفكير اإليجابي من خالل الدراسات السابقة ملخص ألبعاد(: 2جدول رقم )

 اإليجابيأبعاد التفكير  السنة الباحث

العمليات العقلية، حب التعلم والتفتح  فيوالتحكم  االنفعاليالتفاؤل والتوقعات اإليجابية، الضبط  2332 عبد الستاا ،إبراييم

، واألايحية، السماحة نيخرمع اآل لالختالف اإليجابي، الشعوا العام بالرضا، التقب  العقلي

 .، التقب  رير المشروط للذات، مقب  المسؤولية الشائية، المجازفة اإليجابيةالوجدانيالذكاء 

 الابرة، الشعواالعمليات العقلية، حب التعلم والتفتح على  في، التحكم االنفعاليالضبط  2393 ، عبد المريدقاسم

 ةالمسؤولين، مقب  يعن اآلخر االختالف، التسامح مع الئحي فيبالرضا، الرصيد المعر

 .االجتماعي، الذكاء واألايحيةالشائية، مقب  الذات رير المشروط، المسامحة 

 في العقليوالتحكم  االنفعاليالضبط  مقب  المسؤولية الشائية، التقب  رير المشروط للذات، 2390 عال ،عبد الرحمن

 .نيخرمع اآل لالختالف اإليجابي، التقب  االنفعال

 اإليجابيوالتحكم، الشعوا العام بالرضا، التقب   االنفعاليالتفاؤل والتوقعات اإليجابية، الضبط  2392 محمد الئيدا ،
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 .الوجدانيالذكاء  ،واألايحية، السماحة لالختالف 

 ، الرضا عن الذات.االختالف، مقب  اإليجابيالمرونة المعرفية، التوقع  2398 محمد  البحيرى،

، الشعوا العام بالرضا، الئحي فيالتوقعات اإليجابية والتفاؤل، حب التعلم والتفتح المعر 2398 والطالعالنجاا 

، التقب  رير الوجداني، الذكاء واألايحيةن، السماحة يمع اآلخر لالختالف اإليجابيالتقب  

 .المشروط للذات، مقب  المسؤولية الشائية، المجازفة اإليجابية

العمليات العقلية العليا، حب التعلم  فيوالتحكم  االنفعاليالتوقعات اإليجابية والتفاؤل، الضبط  2391 وآخرو السيد 

 .، الشعوا العام بالرضاالئحي فيوالتفتح المعر

 .اإليجابي، التوقع اإليجابيحديث الذات  2391 وآخرو  الكاملى

، الرضا عن اإليجابيالتوقعات اإليجابية نحو المستقب ، المشاعر اإليجابية، مفهوم الذات  .239 اسليم، يوسف 

 .الحياة، المرونة اإليجابية

 التفكير في، المرونة االنفعاالت فين، التحكم يالتوقعات اإليجابية، مقب  الذات، مقب  اآلخر .239 جابر، رادة 

 .، القيادة الذامية لألفكاااإليجابي الذاميوالتفاؤل، الحديث  اإليجابيالتوقع  .239 محمد  الطمالوى،

 .، المسؤولية الشائيةاالنفعالي االمزا التفاؤل والتوقعات اإليجابية،  2392  عبد الرسول، حنا 

 اإليجابي، التقب  االجتماعية، مقب  المسئولية االنفعاليالتوقعات اإليجابية والتفاؤل، الضبط  2392 عبد الرازق، وفاء 

 .ن، الشعوا بالرضايعن اآلخر لالختالف

 .، المرونة الفكريةفسنالتفاؤل، الرقة بال 2323 وعبد الرسول النفيسة 

 

 :اإليجابيأهمية التفكير 

له فوا د حيامية  اإليجابيأ  التفكير  (911: .239، ازمى)الع،  (Cherry, 2014) كال من ذكري

الئا بة  القراااتوزيادة الرقة بالنفس وامااذ  الدااسيومعليمية عديدة منها الشعوا بالسعادة ومحقيق النجاح 

 والتفاؤل والقوة لمواجهة المواقف الضارطة والمرونة العقلية عند مواجهة التحديات والئعاب. 

 اجتماعيةإقامة عالقات  فيقداة الفرد  فيمتمر  أيميته  اإليجابيالتفكير   ( أ88 :2390 ،عئفواكما مرى )

 االنفعاالت فيت إبداعية والتركيز على ح  المشكالت والقداة على التحكم اوالتميز بقدا خرو إيجابية مع اآل

  .التغيير فيوالسلوك والرربة 

على الذات والرقة بالنفس  االعتمادإلى أ  طريقة التفكير اإليجابي مكسب الفرد  (Diaz, 2006,117)ويشير 

 عام  مع محديات المستقب .للت اإليجابية والضروايةوالعديد من الئفات 

نمط من  باعتبااهيزيد من مقييم الفرد لذامه بطريقة إيجابية  اإليجابيالتفكير  أ  (Belching, 2012) ويؤكد

 ضوء إدااكه لح  المشكالت. فيانماط التفكير 
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أنفسنا وأموا حيامنا اليومية والمستقبلية  فيأثر فعال ( 29: 2392، السروضح )كما  اإليجابيوللتفكير  

التفكير كلما كا  من السه  عليه مجاوز لحظات الفش   فيالنفو  فكلما زادت مرونة اإلنسا   فيمن بث للتفاؤل 

أيمية  اإليجابيفكير ( أ  للت20 :2392، العمريويضيف ) .والتعام  معها على أنها خبرات يتعلمها ويستفيد منها

 :يليوفوا د منها ما 

 ة فستنجذب عندما نفكر بإيجابية منجذب إلينا المواقف اإليجابية، والعكس عندما نفكر بالمواقف السلبي

 .إلينا المواقف السلبية

  حيامنا والطاقة والتفاؤل والقداة على الدفاع عن  فيعقولنا ومشاعرنا مئنع اإليجابية  فياإليجابية

 النفس.

   ويطلق القداات إلى محقيق  يفكر بطريقة إيجابية يعتمد على نفسه ويستهوى ما حوله الذيإ  الشا

 .الهدف

  الملموسة ويدفه الفعالية والبناءحيث مئدا منه المقترحات العملية و موالديمفكير  اإليجابيالتفكير. 

  شائيتك وكافة  فيألثر النافع يحدث مغيرا إيجابيا بناءا داخ  نفسك ويذا يعود با اإليجابيالتفكير

 نشاطامك.

من نفسه يحب التغيير  اويجعله واثقويمنح الفرد السعادة الداخلية يجلب السعادة  اإليجابيكما أ  التفكير 

منطقيه مواجهه بطريقة رير  التيويتيح للفرد التعام  مع المشكالت  سبي  النجاح فيوخوض المااطر 

(Hamilton, 2005,108) ،يحقق اإلنسا  السعادة ويعيش حياة متوازنة يجب  ولكي(، 2391، آخرو )السيد و

 همحدث ل التيأ  يغير اإلنسا  من طريقة مفكيره، أسلوب حيامه، نظرمه مجاه نفسه، النا ، االشياء، والمواقف 

 .حيامهالدا م إلى مطوير جميع جوانب  والسعي

جميع مجاالت الحياة  في ونجاحهوثيقا بحياة الفرد  اامباطيرمبط  اإليجابييتضح أ  التفكير  مما سبق

الئا بة، ويجع  اإلنسا  ااضيا عن  تالقرااا، ويزيد من ثقة الفرد وقدامه على امااذ الدااسيومحقيق النجاح 

 .محقيقها فيب  ويسعى دا ما جايدا المستق فيالتفكير وطموحات عديدة  في ويمتلك مرونة ،حيامه
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  :اإليجابيسمات المفكر  

 التيملائا للسمات  (29: 2398الرحمن، (، )عبد 1: 2392كما ذكر )بركات،  التالييعطى الشك  

 عن ريره من االفراد: اإليجابييتميز بها الفرد 

 

 (: سمات الشا  اإليجابي2شك  اقم )

يعتقد دا ما با  المعااف  اإليجابيبأ  الفرد  (2392، عبد الرازق)، (2391 ،آخرو السيد و)ويضيف 

ويضعو  ألنفسهم أيداف محددة  ،منمو من خالل الجهد واإلصراا عبر المراح  الدااسية والعمرية الماتلفة

 االندفاع موعد بالتروي، ويتميز (2398، الطالعو النجاا)القراا  وامااذ اإلبداعيولديهم القداة على التفكير 

  .األفكاا وموجيهها فيوالقداة على التحكم 

 االمزا التفكير وثبات الشائية،  في االستقالليةبتقدير عال لنفسه فيمي  نحو  اإليجابيويتمتع الفرد 

الموجب نحو المقراات الدااسية مما يساعد على  واالمجاهمما يجعله يشعر بالمودة نحو األسامذة  االنفعالي

 ،الطمالوى) مما ينعكس ذلك بالنظرة اإليجابية نحو المستقب  والشعوا بالرضا والسعادة الدااسيالتوافق 

 .(.239 جابر) (،.239

يسعى إلى التطوير والتغيير نحو  اإليجابي( بأ  الشا  2323، وعبد الرسول ومضيف )النفيسة

منظمة  استراميجياتاألفض ، مقب  النقد بئدا احب، يحدد قا مة باأليداف قئيرة المدى وبعيدة المدى، ووضع 

والعزيمة والمرابرة، التعام  مع المشكالت بمرونة  لتحقيقها مهما كانت المئاعب، التمتع باإلاادة والئبر

 .وأايحية

  :ابياإليجمعوقات التفكير 

  فيما يلي: (22-00 :2393 ،كما ذكرمها )كاندى اإليجابييمكن إجمال معوقات التفكير 
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  اإليجابية.ضعف اإليما  بالهدف وبمعتقدات الفرد 

  :حيث يتشك   خبرات الفرد السابقة وخاصة السبع سنوات األولى من حياة الفرد، أيالابرات السابقة

يكتسبها الفرد من الوالدين والعا لة والمداسة  التيمن القيم  % 13رة ما يقرب من ملك الفت في

 ومنها التفكير. النواحيكافة  فيمؤثر بشدة على الفرد  هيواألصدقاء فلو كانت سالبة ف

  :ضياع. فيحياة اإلنسا  يجعله ال يستغ  قداامه فيعيش  فيعدم وجود يدف محدد  أيرياب الهدف 

 عم . أينه حتما سيفش  إذا أقدم على الاوف من الفش : إذ يشعر الفرد بأ 

  للفرد فهو يرمد إليه مماما كئدى الئوت الذاميالحديث.  

  :مواجه ومؤثر على مفكيره. التيمن أكبر التحديات  ييمحديات الفرد مع نفسه و ييالمؤثرات الداخلية 

  فعلى سبي  المرال قد يتأثر  السلبي: معتبر من أيم عوام  ضياع االيداف والتفكير الاااجيةالمؤثرات

 التيقد مكو  أشااص أو وسا   إعالم أو رير ذلك و الاااجيةالفرد بئديق له فيسلك مرله فالمؤثرات 

 .السلبيقد معتبر من ايم أسباب التفكير 

  ليس  التياألحاسيس السلبية  فيفيجد نفسه سجينا  الماضيوخاصة لو معلم الفرد من  :الماضي فيالعيش

 الذاكرة. فيإال  لها وجود

  :عدم القداة على المواجهة. ييالاوف من المواجهة 

 :التالي (0اقم ) شك  فيويمكن ملاي  ما سبق 

 

 اإليجابيمعوقات التفكير : (1شكل )
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 :اإليجابيالتفكير  تنمية استراتيجيات 

(، 2399 العديد من الدااسات والكتب مر  )الفقى، فيذكرت  التي االستراميجياتيناك مجموعة من 

 يلي:( كما 2كما يو مبين في شك  ) ويمكن إجمالها (03 :2323، وعبد الرسول (، )النفيسة2392)فررلى، 

 

 :الماضيتغير  استراتيجية-١

 ه ويفكروسلوك هوكلمام همع مالحظة احاسيس، في الماضي لهفي مجربة سلبية حدثت  الفرد فكرحيث ي

ستعم  وي ،نفس التحدي يواجهبالزمن و يعود الفرد بانهتاي  ، ويمن خالل يذه التجربة هافي األشياء التي معلم

 .(أفض  أصبح ها  احساس )سيجدوالسلوكيات االفض   المناسبةالكلمات 

 : إستراتيجية المثل األعلى -٢

في  ، ويفكرلها التئديفي  هواسلوب هوأحاسيس هسلوك ويالحظ، اال  هفي مشكله مواجه الفرد فكرحيث ي

كيف )االعلى يو من يواجه يذا الموقف  ها  مرل ثم يتاي  الفرد في االمزا  والحكمة له قدوة يعتبرهمر  أعلى 

يالحظ الفرد مغير مئرفامه ومن ثم (، كلمامه -معبيرات وجهه -مركيزه  -ايدافه  -اسلوبه  -سلوكه  سيكو 

 انه إكتسبها من مرله االعلى.وأحاسيسه إلى االفض  حيث 

 :إستراتيجية الشخص  األخر -٣

ماي  نفسك في شاشة ( ،سوء فهم -في حيامك )بينكما مشكله هفي محٍد مع شا  اخر مواجه عندما مفكر

اعتقادامك  أفكااك، أحاسيسك، منفسك، سلوكك، ،كلكلمام مع مالحظتك، ،متئرف مع يذا الشا  العرض وانت

، الحظ اعتقاده عن الموقف وعنك وعن مئرفه معك، ماي  انك الشا  االخر اال ، الموقفعن الشا  وعن 

 .التغير الذي حدث في احاسيسك وسلوككوالحظ 

 : إستراتيجية تغيير التركيز -٤

محدد، ثم يقيم نفسه من خالل مجموعة من االسئلة  إيجابياإلستراميجية يركز الفرد على يدف  يذه في

 السلبيمر بها من خالل مجاابه، ومتحدد النتا ج اإليجابية والسلبية بحسب ما يكو  عليه التقييم، فالتفكير  التي

 يركز على الطرق األفض  لح  المشكلة. اإليجابييركز على المشكلة وسلبيات الموقف، أما التفكير 

 :إستراتيجية التجزئة -5

 .التعام  مع ك  جزء لتحقيق الهدف المنشود ومن ثم ،مشكلة الى اجزاء صغيرة أيمجز ة  يمكن

 : إستراتيجية التنقيص والتصعيد -6

، يريده ما المحتى ينتهي مماما  يريدهوعلى مئعيد ما  يريدهعلى منقي  ما ال على الفرد أ  يعم  يوميا 

 يريد.ويزدير وينمو ما 
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 :إستراتيجية إعادة التعريف-2 

فكر في ي ، عليه أ مرال او يشعر بدونيه او خجوال اضعيف خرو نفسه او يراه اآل يرى الفردعندما   

بها بسبب  يشعرفكر في االحاسيس التي ، وا  يواعتقد انه حقيقة خرو اآل لهاو اعطاه  هلنفس اهمعريف سلبي اعط

الفرد  يركز السلبية ثممن الحالة  يارجبعمق ثالث مرات لكي  يتنفس على الفرد أ  بالتالي، والتعريف السلبي

 بالتعريف الجديد. فسهفي ن هثقت االيجابي، ويالحظعلى االحاسيس التي يشعر بها بسبب التعريف 

 :إستراتيجية البدائل -2

يعتمد نجاح الفرد على أفكاا وبدا   ومعتقدات جديدة، مجعله يستفيد من البدا   المتاحة له ويحقق النجاح 

 يسعى إليه. الذي

 

 اإليجابيإستراتيجيات تنمية التفكير  :(1شكل )

ا  اإلنسا  يستطيع  اإليجابيمنمية التفكير  فيويتضح من العرض السابق لبعض اإلستراميجيات المستادمة       

اإلستراميجيات حتى  لهذهستادام الطرق الماتلفة االتال  من أفكااه السلبية ومحويلها إلى أفكاا إيجابية ب

 يواجهه من صعوبات بأفض  الطرق. مالى يستطيع التغلب ع

  :النظريتعقيب على اإلطار 

 :الدراسات السابقة

  :اإليجابيدراسات تتعلق بالتفكير أوال : 

وتحسين  اإليجابي لتنمية بعض مهارات التفكير تدريبيبرنامج  ( بعنوان"8026) آخروندراسة إبراهيم و

 "االبتدائيةالشعور بالسعادة لدى تالميذ المرحلة 

والشعوا  اإليجابيبين مهااات التفكير  االامباطية إلى التعرف على العالقةت يذه الدااسة وقد يدف  

ببلدية سوق الجمعة  األساسيالعينة من بين مداا  التعليم  اختيااوقد مم  االبتدا يةبالسعادة لدى مالميذ المرحلة 

مداستين يما ) اس  الحضااة الجديدة ،  اختيااوقد مم  ( مداسة ) بنين وبنات (91بطرابلس والبال  عدديم ) 

حرو  ( إناث وقد أعد البا19( ذكوا، ) 12بواقع ) ( 921المداستين )  فيالئديق كشو  ( وبل  عدد األطفال 

 مدايبي( و)مقيا  الشعوا بالسعادة النفسية( و)برنامج اإليجابيمنها )مقيا  مهااات التفكير  عددا من األدوات

وقد موصلت  (االبتدا يةومحسين الشعوا بالسعادة لدى مالميذ المرحلة  اإليجابياات التفكير لتنمية بعض مها
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وأبعاد  اإليجابيبين أبعاد مهااات التفكير  موجبة ذات داللة إحئا ية اامباطيةإلى وجود عالقة  البحث نتا ج يذا 

 .(3.39عند مستوى)  االبتدا يةمقيا  الشعوا بالسعادة لدى مالميذ المرحلة 

لدى عينة من طالبات جامعة  اإليجابي( بعنوان "اإلبداع الجاد وعالقته بالتفكير 8029) آخرونو الثقفيدراسة 

 "جدة -الملك عبد العزيز

لدى عينة من طالبات   اإليجابيإلى التعرف على العالقة بين اإلبداع الجاد والتفكير  دااسةاليدفت مللك 

" ومقيا  التفكير .239جامعة الملك عبد العزيز، حيث مم مطبيق مقيا  اإلبداع الجاد من إعداد األكرع "

( من طالبات جامعة الملك عبد .23لى عينة من الطالبات قوامها )" ع2392من إعداد القئاص " اإليجابي

، ووجود اإليجابيات داللة إحئا ية بين اإلبداع والتفكير ذ اامباطيةوجود عالقة  العزيز ولقد أ هرت النتا ج 

، كما أ هرت النتا ج أ  اإلبداع الجاد يسهم البحثلدى عينة  اإليجابيمستوى مرمفع من اإلبداع الجاد والتفكير 

 .اإليجابيالتنبؤ بالتفكير  فيبداجة دالة 

 "عالقته بكل من التفاؤل وتقدير الذات  في اإليجابي( بعنوان "التفكير 8022دراسة عشماوى )

وك  من التفاؤل ومقدير الذات وذلك على عينة  اإليجابيفح  العالقة بين التفكير  دااسةالمناولت 

 اإليجابيمن اإلناث وطبق عليهم مقيا  للتفكير  213من الذكوا، و 033مكونة من طلبة جامعة حلوا  قوامها 

 "9119" ومقيا  اوزنبرج لتقدير الذات مرجمة سالمة "9111" عبد الاالقلومقيا  التفاؤل  من إعداد الباحرة

 البحثومم التأكد من صالحية األدوات للقيا ، وأشاات النتا ج إلى وجود إامباطات دالة بين ك  متغيرات 

، البحثها شمل التيس لداجات على ك  المقاييا فيفروقا جويرية بين الذكوا واإلناث وبعضها البعض، ولم مكن 

 .اإليجابيكما أ  التفاؤل ومقدير الذات منبئات بالتفكير 

تحسين  في اإليجابيلتنمية بعض أبعاد التفكير  تدريبي( بعنوان "فعالية برنامج 8022) عبد الرسولدراسة  

 "الرضا عن الحياة لدى عينة من طالبات الجامعة 

لدى عينة من  اإليجابيلتنمية بعض أبعاد التفكير  مدايبيإلى الكشف عن فعالية برنامج  دااسةاليدفت 

محسين الرضا عن الحياة لدى الطالبات، وقد أجريت  فيطالبات الجامعة، والتعرف على مدى أثر البرنامج 

( طالبة من طالبات المستوى األول بقسم اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب والعلوم 03على عينه قوامها ) لدااسةا

إعداد ) اإليجابيالتفكير  األدوات األمية :مقيا  البحثفي ، وطبقت التجريبيالمنهج  واستادم )جامعة القئيم(

حتى يتناسب مع المرحلة  Schnettler et al (2015) المعدل بواسطةالباحرة( ومقيا  الرضا عن الحياة 

( بين 3.39وجود فروق ذات داللة إحئا ية عند مستوى ) دااسة عنالولقد أسفرت نتا ج ملك الجامعية .

الماتلفة  بأبعاده اإليجابيعلى مقيا  التفكير  والبعدي القبليالقياسين  فيمتوسطات داجات المجموعة التجريبية 

( بين متوسطات داجات المجموعة 3.39، ووجود فروق ذات داللة إحئا ية عند مستوى )البعديلئالح القيا  

مما يدل على فعالية  البعديلئالح القيا   الرضا عن الحياةعلى مقيا   والبعدي القبليالقياسين  فيالتجريبية 

 .اإليجابيمنمية أبعاد التفكير  فيالبرنامج 

http://www.ajrsp.com/


م 0201-1-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح  

   

 

www.ajrsp.com                                                                                                                         23  

ISSN: 2706-6495 

وقلق اإلختبار لدى طالبات  النفسيوعالقته بالصمود  اإليجابي( بعنوان "التفكير 8022دراسة العازمى )  

 "كليات التربية األساسية بالكويت 

وقلق اإلختباا لدى طالبات كليات  النفسيوالئمود  اإليجابيإلى التعرف على التفكير يدفت الدااسة 

، إعداد إبراييم) اإليجابيطالبة وإستادمت الباحرة مقيا  التفكير ( 3.ة األساسية، ومكونت العينة من )التربي

، وأسفرت النتا ج إعداد الباحرة() ىقلق اإلختبااالومقيا   إعداد الباحرة(،) النفسيومقيا  الئمود  ،(2399

كا  ومستوى قلق اإلختباا لدى العينة  لدى العينة كا  مرمفعا لدى العينة، النفسيعلى أ  مستوى الئمود 

نسب مرمفعة كانت  اإليجابيتفكير متوسطا، وأ  النسبة المئوية لتكراات إستجابات الطالبات لعبااات مقيا  ال

 نسب منافضة.   ييوأ  نسب مكراات الطالبات للتفكير السلبى  جدا،

 "لدى الشباب وعالقته ببعض المتغيرات النفسية  اإليجابي( بعنوان "التفكير 8025دراسة عبد الرحمن )

وبعض المتغيرات النفسية،  اإليجابي إلى محاولة التعرف على العالقة بين التفكير لدااسةايدفت ملك 

عاما من الذكوا واإلناث طلبة  (03-23) اب الذين متراوح اعماايم ما بينوقد مم إختياا العينة من الشب

مقيا  القداة على  الرضا عن الحياة،مقيا   ،اإليجابيعلى مقيا  التفكير  البحثوإشتملت أدوات  وخريجين.

على  دااسةالمقيا  مقدير الذات، واسفرت نتا ج ملك  و، (االدوات من إعداد الباحرة ، )جميعمواجهة الضغوط

، القداة على الرضا عن الحياة وبين ) مقدير الذات، اإليجابيبين التفكير  3.39وجود إامباط دال إحئا يا عند 

( 3.38، 3.39)بين الذكوا واإلناث عند مستوى داللة  اإليجابيالتفكير  فيروق (، وجود فمواجهة الضغوط

، القداة على مواجهة الضغوط بين الذكوا الرضا عن الحياة مقدير الذات، فيلئالح اإلناث، وجود فروق 

 لضغوط الئحية ال يوجد فروقوا االقتئادية( فيما عدا الضغوط 3.38، 3.39واإلناث عند مستوى داللة )

 .فيهما

 دراسة عاملية " –مصر  في اإليجابي( بعنوان "أبعاد التفكير 8020قاسم )دراسة 

عرف على البنية تإلى التعرف على أبعاد التفكير لدى المئريين، من خالل ال الدااسةيدفت ملك 

من أيم  وكا ( مفحوص من الجنسين، 939(، مكونت العينة من )2332المعرفية لمقيا  التفكير إلبراييم )

( %82) فيلدى المفحوصين حيث سايمت ثالثة عوام  ا يسية  اإليجابيالتفكير  فيالنتا ج وجود مستوى عال 

 في، ووجود فروق دالة إحئا يا الوجدانيالشائية، الذكاء  المسؤوليةيجابية، مقب  التفاؤل، التوقعات اإل ييو

 .مبعا لمتغير النوع لئالح الذكوا اإليجابيالتفكير 

السلبي( وعالقته بالتوافق الدراسي لدى طلبة جامعة  – اإليجابي( بعنوان "التفكير )8021سة العبيدي )درا

 بغداد"

سلبي( من خالل دااسة ميدانية على عينه من  –إلى التعرف على طبيعة التفكير )إيجابي  الدااسةيدفت 

طالب وطالبه( وعالقته بالتوافق الدااسي وكذلك التعرف على الفروق في التفكير بشقيه  233طلبة الجامعة )

ق مقيا  التفكير المرحلة الدااسية( ومم مطبي –التائ  الدااسي  –والتوافق الدااسي وفق متغير )الجنس 
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. وأ هرت نتا ج الدااسة بتمتع الطلبة بنمط السلبي( ومقيا  التوافق الدااسي ويما من إعداد الباحرة –)اإليجابي  

مفكير إيجابي ومستوى مرمفع من التوافق الدااسي، كما موصلت الدااسة إلى عدم وجود فروق في التفكير 

 ائ  الدااسي أو المرحلة الدااسية.  السلبي( مرجع لمتغير الجنس، الت –)اإليجابي 

نحو  واالتجاهة الذاتية األكاديميعالقته بالدافعية و اإليجابي( بعنوان " التفكير 8021دراسة مطرش و دريد  )

 بغداد والمستنصرية " بجامعتيمهنة  التدريس لدى طلبة كليات التربية 

ة الذامية، واالمجاه نحو مهنة األكاديميإلى معرفة مستوى التفكير االيجابي، والدافعية يدفت الدااسة 

، واالمجاه نحو مهنة التدايس، التدايس لدى طلبة كليات التربية، وكذلك معرفة الفروق في التفكير االيجابي

لتحقيق أيداف . والجنسالئف و ق المتغيرات: التائ ،لدى يؤالء الطلبة وف ة الذاميةاألكاديميوالدافعية 

الئباحية من كليات التربية في  الفترةالبحث مم اختياا مجتمع البحث من طلبة الئفوف األابعة األولى في 

، ثم 2390-2392جامعتي بغداد والمستنئرية من كال الجنسين في التائ  العلمي واالنساني، للعام الدااسي 

( طالبًا وطالبة، موزعين وفق 022األولى والرابعة وعدديم )مم اختياا عينة البحث وقد شملت طلبة الئفوف 

التائ : علمي وإنساني ووفق الئف: األول والرابع، ومم اختياايم بالطريقة العشوا ية المتعددة المراح . 

ة الذامية، األكاديميمقيا  التفكير االيجابي، ومقيا  الدافعية  :وأما أدوات البحث فقد شملت المقاييس الرالثة

مستوى التفكير االيجابي، والدافعية  أ  أشاات أيم نتا ج البحث إلىووأخيًرا مقيا  االمجاه نحو مهنة التدايس، 

ة الذامية، واالمجاه نحو مهنة التدايس لدى طلبة كليات التربية أعلى من الداجة المعيااية للمقيا ، أي األكاديمي

في المتغيرات الرالث، وجود عالقة اامباطية موجبة ودالة احئا يًا بين  أ  طلبة الجامعة يتمتعو  بمستوى عالي

، وجود فروق ذات داللة إحئا ية بمستوى ة واالمجاه نحو مهنة التدايساألكاديميالتفكير االيجابي والدافعية 

 .الئف و الجنس ،التائ ( في المتغيرات الرالث الر يسة والتي يمكن أ  معزى للمتغيرات: 3.38الداللة )

 اإليجابيلتنمية بعض أبعاد التفكير  تدريبي( بعنوان " فعالية برنامج 8080الرسول ) النفيسة وعبددراسة 

 لدى عينة من الطالبات جامعة القصيم " األكاديميوأثره على الصمود 

 اإليجابيلتنمية بعض أبعاد التفكير  مدايبيإلى التعرف على مدى فعالية برنامج الدااسة  يدفت ملك

ذو المجموعتين التجريبية والضابطة،  التجريبيالمنهج الدااسة  ملك وامبعت، األكاديميوأثره على الئمود 

األدوات  استادام( طالبة من طالبات علم النفس بكلية التربية بجامعة القئيم، ومم 22) البحثوشملت عينة 

ومقيا  (  2323) عبد الرسولو أبو بكرمعريب   (Cassidy, 2016)إعداد األكاديمياألمية: مقيا  الئمود 

المرونة الفكرية (  –التفاؤل  -) الرقة بالنفس اإليجابيلتنمية بعض ابعاد التفكير  مدايبيوبرنامج  اإليجابيالتفكير 

وجود فروق ذات داللة إحئا ية بين متوسطات داجات دااسة إلى ال، وقد أشاات نتا ج ملك (إعداد الباحرة)من 

 بأبعاده األكاديميومقيا  الئمود  اإليجابيعلى مقيا  التفكير  البعديو القبليالتطبيقين  في التجريبية المجموعة

، كما وجدت فروق ذات داللة إحئا ية بين متوسطات داجات المجموعتين البعديلئالح التطبيق الماتلفة 
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لئالح المجموعة  األكاديميالئمود  ومقيا  اإليجابي التفكيرلمقيا   البعديالتطبيق  فيالضابطة والتجريبية  

  .التجريبية

 :التعقيب على الدراسات السابقة

 اإليجابيأ  يناك العديد من الدااسات قد مناولت التفكير يتضح من خالل عرض الدااسات السابقة 

 – النفسي دالئمو –التفاؤل ومقدير الذات  –اإلبداع  –مر  ) السعادة النفسية وعالقته بالعديد من المتغيرات 

، دااسة (2391) آخرو سعد و (،2391) آخرو ة( مر  دااسة إبراييم واألكاديميالدافعية  –الرضا عن الحياة 

كما  (2392(، دااسة مطرش و دايد ).239) العازمي(، دااسة 2392(، دااسة محمود )2392عشماوى )

 اإليجابيلتنمية بعض أبعاد التفكير  مدايبي( مدى فعالية برنامج 2323) عبد الرسولمناولت دااسة النفيسة و

 -) الرقة بالنفس  الدااسةملك  فيالمستادمة  اإليجابيومن ايم  ابعاد التفكير  األكاديميوأثره على الئمود 

إلى وجود عالقة إامباطية موجبة  ( 2391) آخرو إبراييم و دااسة موصلت قدو .المرونة الفكرية( –التفاؤل 

وأبعاد مقيا  الشعوا بالسعادة لدى مالميذ المرحلة  اإليجابيذات داللة إحئا ية بين أبعاد مهااات التفكير 

ذات داللة  اامباطية( على وجود عالقة 2391) آخرو ، ولقد أ هرت نتا ج سعد و(3.39عند مستوى)  االبتدا ية

 فيكما  اإليجابيالتفاؤل ومقدير الذات كمنبئات للتفكير  استادم ، كمااإليجابية بين اإلبداع والتفكير إحئا ي

الطالب على  اإليجابيالتفكير  مأثير جوانبكما اجمعت ملك الدااسات على مدى  (.2392دااسة عشماوى )

كما كا  له مأثير واضح على (، 2391) آخرو (، سعد و2323) عبد الرسولوالطالبات مر  دااسة النفيسة و

 (.2391) آخرو السعادة النفسية لدى التالميذ مر  دااسة إبراييم و

 :من الدراسات السابقة االستفادةأوجه 

 :كالتاليالباحرة من الدااسات السابقة  استفادت

  النظريكتابة اإلطاا. 

 الحالي البحثما   التيعلى المئادا والدااسات والمراجع و االطالع. 

 اإليجابيالتفكير  فيوالمتغيرات المؤثرة  البحثعينة  اختياا. 

 المناسبة البحثأدوات  اختياا. 

 :اءاتهاوإجر البحثمنهجية 

 البحثومحديد مجتمع  البحثمن حيث منهج  الدااسةمتعلق بتئميم  التييذا الجزء اإلجراءات يتضمن 

ستادمت ا التيحئا ية والمعالجة اإل البحثوالتحقق من صدقها وثبامها وكذلك إجراءات  البحثوأداة  وعينته

 .للحئول على النتا ج

  :منهج البحث

 .المنهج الوصفي لمال مته لنوعية المشكلة المراد قياسهاعلى  البحث يذه الباحرة في اعتمدت
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 :البحثمجتمع  

جامعة الجوف من المستويات  ،كلية التربية ،المبكرةقسم الطفولة  من طالبات البحثمكو  مجتمع 

العينة بطريقة عشوا ية  اختيااطالبة، مم ( 083) والبال  عدديم م2323،ـي9222 الجامعيالدااسية للعام 

  .( طالبة921ومكونت عينة البحث من )

  السيكو مترية:وخصائصها  البحثأدوات 

المعد من قبل  اإليجابيالتفكير مقياس  هيو البحثالحالي أداة واحده لقياس متغيرات  البحثتطلب 

ويتكو  من مجموعة من العبااات مئف بعض أساليبنا من التفكير في الشائية والمواقف  (8022، إبراهيم)

( فقرة موزعة على عشرة محاوا، ك  فقرة منها متكو  من عباامين 993االجتماعية، وزع المقيا  على ) 

الداجة ( أالفقرة ) ويطلب من المستجيب أ  ياتاا من العباامين عبااة واحدة فقط، ومعطى(، بأ(، )( فرعيتين

(، ومجمع داجات ك  الفقرات ليئبح لك  فرد داجة كلية ممر  داجته على مقيا  9( والفقرة )ب( الداجة )2)

( داجه فأدني بينما يعتبر إيجابيا إذا حئ  على  9.ويعتبر الفرد ذو مفكير سلبي إذا حئ  على ) اإليجابيالتفكير 

 :من األبعاد التالية (2و موضح بجدول اقم )كما ي ويتكو  المقيا ( داجه فأعلى 922)

 (: أبعاد مقياس التفكير اإليجابي8جدول رقم )

 عدد العبارات إرقام العبارات األبعاد

 2 2-2 التفاؤل والتوقعات اإليجابية

 22 29-9 العمليات العقلية فيوالتحكم  االنفعاليالضبط 

 22 10-80 الصحي فيحب التعلم والتفتح المعر

 28 18-12 الشعور العام بالرضا

 28 51-11 خرونمع اآل لالختالف اإليجابيالتقبل 

 22 65-55 واألريحيةالسماحة 

 20 25-66 الوجدانيالذكاء 

 22 98-26 التقبل غير المشروط للذات

 2 200-91 تقبل المسؤولية الشخصية

 20 220-202 المجازفة اإليجابية

 :المعامالت العلمية للمقياس

 قامت الباحرة بحساب المعامالت العلمية للمقيا  على النحو التالي:
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  الصدق:أ ـ  

( طالبة من مجتمع 03لحساب صدق االمساق الداخلي للمقيا  قامت الباحرة بتطبيقه على عينة قوامها )

عبااة البحث ومن رير العينة األصلية للبحث، حيث قامت الباحرة بحساب معامالت االامباط بين داجة ك  

منتمي إليه، وكذلك معامالت االامباط بين داجة ك  عبااة والداجة الكلية للمقيا ،  الذيوالداجة الكلية للبعد 

ملك وضح م( 8(، )2(، )0معامالت االامباط بين داجة ك  بعد والداجة الكلية للمقيا ، والجداول ) أيضاو

 على التوالي. النتا ج

 (1جدول )

 (10ن = ) رجة الكلية للبعد المنتمية إليهدرجة كل عبارة والدمعامل االرتباط بين 

التفاؤل والتوقعات 

 اإليجابية

 االنفعاليالضبط 

 فيوالتحكم 

 العمليات العقلية

حب التعلم والتفتح 

 المعرفي الصحي

الشعور العام 

 بالرضا

التقبل اإليجابي 

 لالختالف مع اآلخرون

اقم 

 العبااة

معام  

 االامباط

اقم 

 العبااة

معام  

 االامباط

اقم 

 العبااة

معام  

 االامباط

اقم 

 العبااة

معام  

 االامباط

اقم 

 العبااة

معام  

 االامباط

1 0.72 9 0.48 20 0.50 31 0.62 43 0.40 

2 0.72 10 0.57 21 0.58 32 0.80 44 0.74 

3 0.85 11 0.78 22 0.68 33 0.76 45 0.79 

4 0.56 12 0.65 23 0.43 34 0.57 46 0.53 

5 0.65 13 0.84 24 0.65 35 0.63 47 0.63 

6 0.67 14 0.60 25 0.57 36 0.82 48 0.56 

7 0.73 15 0.62 26 0.60 37 0.57 49 0.64 

8 0.79 16 0.78 27 0.72 38 0.76 50 0.79 

  17 0.69 28 0.57 39 0.59 51 0.43 

  18 0.53 29 0.60 40 0.80 52 0.76 

  19 0.56 30 0.72 41 0.53 53 0.63 

      42 0.69 54 0.70 
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 (1تابع جدول ) 

 (10معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد المنتمية إليه )ن = 

 الذكاء الوجداني واألريحيةالسماحة 
التقبل غير 

 المشروط للذات

تقبل المسؤولية 

 الشخصية
 المجازفة اإليجابية

اقم 

 العبااة

معام  

 االامباط

اقم 

 العبااة

معام  

 االامباط

اقم 

 العبااة

معام  

 االامباط

اقم 

 العبااة

معام  

 االامباط

اقم 

 العبااة

معام  

 االامباط

55 0.50 66 0.67 76 0.56 93 0.67 101 0.51 

56 0.74 67 0.54 77 0.53 94 0.69 102 0.76 

57 0.76 68 0.53 78 0.69 95 0.73 103 0.48 

58 0.67 69 0.43 79 0.47 96 0.59 104 0.49 

59 0.64 70 0.63 80 0.45 97 0.66 105 0.51 

60 0.64 71 0.79 81 0.53 98 0.56 106 0.61 

61 0.74 72 0.56 82 0.47 99 0.46 107 0.69 

62 0.70 73 0.67 83 0.71 100 0.58 108 0.65 

63 0.70 74 0.79 84 0.76   109 0.61 

64 0.69 75 0.54 85 0.66   110 0.55 

65 0.56   86 0.66     

    87 0.64     

    88 0.68     

    89 0.66     

    90 0.53     

    91 0.74     

    92 0.63     

 

 3.019( = 3.38قيمة )ا( الجدولية عند مستوي داللة )

 ( ما يلي: 0يتضح من جدول )

 يي( و3.28:  3.23ما بين ) للبعد المنتمية إليهـ مراوحت معامالت االامباط بين داجة ك  عبااة والداجة الكلية 

 معامالت اامباط دالة إحئا ياً مما يشير إلى صدق االمساق الداخلي للمقيا  .
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 (1جدول ) 

 (10)ن =   للمقياسدرجة كل عبارة والدرجة الكلية  االرتباط بينمعامل 

اقم 

 العبااة

معام  

 االامباط

اقم 

العباا

 ة

معام  

 االامباط

اقم 

 العبااة

معام  

 االامباط

اقم 

 العبااة

معام  

 االامباط

اقم 

 العبااة

معام  

 االامباط

اقم 

العباا

 ة

معام  

 االامباط

1 0.74 20 0.62 39 0.52 58 0.60 77 0.56 96 0.59 

2 0.74 21 0.40 40 0.68 59 0.65 78 0.54 97 0.41 

3 0.67 22 0.53 41 0.50 60 0.60 79 0.53 98 0.55 

4 0.56 23 0.56 42 0.52 61 0.59 80 0.53 99 0.48 

5 0.55 24 0.65 43 0.56 62 0.59 81 0.45 100 0.43 

6 0.59 25 0.50 44 0.70 63 0.68 82 0.45 101 0.59 

7 0.61 26 0.63 45 0.57 64 0.60 83 0.54 102 0.61 

8 0.69 27 0.57 46 0.49 65 0.56 84 0.66 103 0.46 

9 0.60 28 0.59 47 0.47 66 0.44 85 0.47 104 0.50 

10 0.55 29 0.59 48 0.44 67 0.56 86 0.54 105 0.55 

11 0.54 30 0.59 49 0.50 68 0.65 87 0.57 106 0.49 

12 0.52 31 0.53 50 0.52 69 0.65 88 0.70 107 0.53 

13 0.55 32 0.59 51 0.51 70 0.51 89 0.71 108 0.53 

14 0.63 33 0.59 52 0.44 71 0.59 90 0.48 109 0.55 

15 0.45 34 0.70 53 0.49 72 0.45 91 0.67 110 0.57 

16 0.56 35 0.62 54 0.59 73 0.50 92 0.48   

17 0.46 36 0.69 55 0.61 74 0.52 93 0.67   

18 0.59 37 0.59 56 0.62 75 0.49 94 0.62   

19 0.44 38 0.59 57 0.69 76 0.44 95 0.68   

 

 3.019( = 3.38قيمة )ا( الجدولية عند مستوي داللة )
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 ( ما يلي: 1يتضح من جدول ) 

 يي( و2..3:  3.23ما بين )للمقيا  ـ مراوحت معامالت االامباط بين داجة ك  عبااة والداجة الكلية 

 معامالت اامباط دالة إحئا ياً مما يشير إلى صدق االمساق الداخلي للمقيا  .

 (5جدول )

 (10ن = )للمقياس والدرجة الكلية  معامل االرتباط بين مجموع درجات كل بعد

 معامل االرتباط األبعاد م

 3.13 التفاؤل والتوقعات اإليجابية 9

 3.22 العمليات العقلية فيوالتحكم  االنفعاليالضبط  2

 3.19 حب التعلم والتفتح المعرفي الئحي 0

 .3.2 الشعوا العام بالرضا 4

 3.22 خرو التقب  اإليجابي لالختالف مع اآل 8

 3.19 واألايحيةالسماحة  6

 3.21 الذكاء الوجداني 2

 3.13 التقب  رير المشروط للذات 2

 3.22 مقب  المسؤولية الشائية 9

 3.13 المجازفة اإليجابية 20

 3.019( = 3.38قيمة )ا( الجدولية عند مستوي داللة )

 يلي:( ما 8يتضح من الجدول ) 

 يي( و3.19:  3.22ـ مراوحت معامالت االامباط بين مجموع داجات ك  بعد والداجة الكلية للمقيا  ما بين )

 معامالت اامباط دالة إحئا ياً مما يشير إلى االمساق الداخلي للمقيا  .

 الثبات:ب ـ 

 الطرق اآلمية: لحساب ثبات المقيا  قامت الباحرة باستادام

 : معامل ألفا لكرونباخ( 2)

لحساب ثبات المقيا  قامت الباحرة باستادام معام  ألفا لكرونباخ وذلك بتطبيقها على عينة قوامها 

 :ذلك التالي يوضح( 1)وجدول  األصلية،( طالبة من مجتمع البحث ومن خااج العينة 03)
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 (6جدول ) 

 (10)ن =                     معامالت الثبات باستخدام معامل ألفا لكرونباخ للمقياس                       

 معامل الفا األبعاد

 3.28 التفاؤل والتوقعات اإليجابية

 3.21 العمليات العقلية فيوالتحكم  االنفعاليالضبط 

 3.29 حب التعلم والتفتح المعرفي الئحي

 3.22 الشعوا العام بالرضا

 8..3 خرو التقب  اإليجابي لالختالف مع اآل

 .3.2 واألايحيةالسماحة 

 3.29 الذكاء الوجداني

 3.21 التقب  رير المشروط للذات

 1..3 مقب  المسؤولية الشائية

 2..3 المجازفة اإليجابية

 3.10 الداجة الكلية

 ( ما يلي:1يتضح من جدول )

معامالت دالة إحئا يا مما يشير إلى ثبات  يي( ، و3.10:  8..3ـ مراوحت معامالت ألفا للمقيا  ما بين )

 المقيا  . 

 ( التجزئة النصفية:8)

للتأكد من ثبات المقيا  استادمت الباحرة طريقة التجز ة النئفية وذلك عن طريق مجز ة المقيا  إلى 

جز يين متكافئين ـ العبااات الفردية مقاب  العبااات الزوجية ـ ثم مم حساب معام  االامباط بينهما ، حيث قامت 

( طالبة ، وبعد 03ة األصلية للبحث قوامها )الباحرة بتطبيق المقيا  على عينة من مجتمع البحث ومن رير العين

حساب معام  االامباط قامت الباحرة بتطبيق معادلة سبيرما  وبراو  إليجاد معام  الربات ، وقد بل  معام  

( ، بينما بل  معام  الربات 3.21بل  معام  االامباط بين داجات العبااات الفردية والزوجية للمقيا  )االامباط 

 أ  المقيا  على داجة مقبولة من الربات .( ويو معام  اامباط دال إحئا ياً مما يشير إلى 3.10)

 المستخدم:األسلوب اإلحصائي 

األساليب  ةالباحر تإحئا ياً، ولحساب نتا ج البحث استادمم معالجتها مبعد جمع البيانات وجدولتها 

 اإلحئا ية اآلمية:
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 ـ معام  االامباط. 

 ـ معام  الفا لكرونباخ.

 ـ التجز ة النئفية.

 ـ المتوسط الحسابي.

 ـ النسبة المئوية.

 .محلي  التباين أحادي االمجاهـ 

لحساب  Spss(، كما استادمت الباحرة برنامج 3.38) يوقد اامضت الباحرة مستوى داللة عند مستو

 بعض المعامالت اإلحئا ية.

 عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها:

 سوف مستعرض الباحرة نتا ج البحث وفقاً للترميب التالي:

 ينص على: والذي األولاإلجابة على التساؤل 

 جامعة الجوف؟، كلية التربيةقسم الطفولة المبكرة، ما مستوى التفكير اإليجابي لدى طالبات 

ولإلجابة على التساؤل السابق مم حساب المتوسط الحسابي، التباين، االنحراف المعيااي للتفكير اإليجابي 

( كما مم حساب التكرااات والنسب المئوية الستجابات الطالبات على مقيا  التفكير اإليجابي باإلضافة .)جدول، 

 ( وفيما يلي عرض لتلك النتا ج: 2يو موضح بجدول ) لحساب متوسط ملك االستجابات كما

 (2جدول )

 (289المتوسط الحسابي والتباين واالنحراف المعياري لدرجات الطالبات على مقياس التفكير اإليجابي )ن =   

 العينةعدد  المقياس
المتوسط 

 الحسابي

المتوسط 

الفرضي 

 للمقياس

 التباين
االنحراف 

 المعياري

 90.30 2..911 922 91..91 921 االيجابيالتفكير 

 ( ما يلي: .يتضح من جدول )

مقاانة  مرمفعة القيمةويذه (، 91..91ـ بل  المتوسط الحسابي لداجات الطالبات على مقيا  التفكير اإليجابي )

 (، مما يشير إلى محقق التفكير اإليجابي بشك  مرمفع. 922) بالمتوسط الفرضي للمقيا 

وعبد  النفيسةدااسة )معها ملك الدااسة مر   امفقت التيذلك الفرض من خالل بعض الدااسات وويمكن مفسير 

 التي( بأ  الطالب يمتلكو  أثناء المرحلة الجامعية بعض المهااات .239العازمي ( ودااسة )2323،الرسول
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ومجنب العديد  اإليجابية مغير من مفكيريم نحو التي واالستراميجياتالطرق  واكتسابهمممكنهم من ح  المشكالت  

 . مؤدي بهم إلى الفش  التيمن المواقف والمشاعر المؤذية 

ه مدى قداة يفسر مرمفع ويذا ومن وجهة نظر الباحرة فإ  الطالبات الجامعيات كما مبين من النتا ج لديهم مفكير 

ما يواجههم من ضغوط عا لية أو معليمية أو  روف خااجية بطرق ماتلفة ومتنوعة  استيعاب ىالطالبات عل

 .اإليجابيك العوا ق بالتفكير ابية متناسب مع قداامهم ومحدى مإيج

 (2جدول )

 (289التكرارات والنسب المئوية الستجابات العينة على مقياس التفكير اإليجابي )ن =   

 السلبي االيجابي البيان م السلبي االيجابي البيان م السلبي االيجابي البيان م

9 
  129 التكراا

2 
 9 120 التكراا

0 
 18 111 التكراا

 %14 %86 النسبة %7 %93 النسبة  %100 النسبة

2 
  129 التكراا

8 
 33 96 التكراا

1 
 3 126 التكراا

 %2 %98 النسبة %26 %74 النسبة  %100 النسبة

. 
 12 117 التكراا

2 
 18 111 التكراا

1 
 15 114 التكراا

 %12 %88 النسبة %14 %86 النسبة %9 %91 النسبة

93 
 30 99 التكراا

99 
 54 75 التكراا

92 
 30 99 التكراا

 %23 %77 النسبة %42 %58 النسبة %23 %77 النسبة

90 
 36 93 التكراا

92 
 24 105 التكراا

98 
 36 93 التكراا

 %28 %72 النسبة %19 %81 النسبة %28 %72 النسبة

91 
 63 66 التكراا

9. 
 42 87 التكراا

92 
 36 93 التكراا

 %28 %72 النسبة %33 %67 النسبة %49 %51 النسبة

91 
 39 90 التكراا

23 
 24 105 التكراا

29 
 42 87 التكراا

 %33 %67 النسبة %19 %81 النسبة %30 %70 النسبة

22 
 60 69 التكراا

20 
  129 التكراا

22 
 12 117 التكراا

 %9 %91 النسبة  %100 النسبة %47 %53 النسبة

28 
 18 111 التكراا

21 
 9 120 التكراا

2. 
 18 111 التكراا

 %14 %86 النسبة %7 %93 النسبة %14 %86 النسبة

 24 105 التكراا 03 9 120 التكراا 21 9 120 التكراا 22
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 %19 %81 النسبة %7 %93 النسبة %7 %93 النسبة 

09 
 12 117 التكراا

02 
 12 117 التكراا

00 
 6 123 التكراا

 %5 %95 النسبة %9 %91 النسبة %9 %91 النسبة

02 
 3 126 التكراا

08 
 9 120 التكراا

01 
 12 117 التكراا

 %9 %91 النسبة %7 %93 النسبة %2 %98 النسبة

0. 
 6 123 التكراا

02 
 3 126 التكراا

01 
 12 117 التكراا

 %9 %91 النسبة %2 %98 النسبة %5 %95 النسبة

23 
 21 108 التكراا

29 
 51 78 التكراا

22 
 6 123 التكراا

 %5 %95 النسبة %40 %60 النسبة %16 %84 النسبة

20 
 24 105 التكراا

22 
 27 102 التكراا

28 
 12 117 التكراا

 %9 %91 النسبة %21 %79 النسبة %19 %81 النسبة

21 
 9 120 التكراا

2. 
 54 75 التكراا

22 
 15 114 التكراا

 %12 %88 النسبة %42 %58 النسبة %7 %93 النسبة

21 
 24 105 التكراا

83 
 63 66 التكراا

89 
 33 96 التكراا

 %26 %74 النسبة %49 %51 النسبة %19 %81 النسبة

82 
 27 102 التكراا

80 
 54 75 التكراا

82 
 6 123 التكراا

 %5 %95 النسبة %42 %58 النسبة %21 %79 النسبة

88 
 9 120 التكراا

81 
 48 81 التكراا

8. 
 12 117 التكراا

 %9 %91 النسبة %37 %63 النسبة %7 %93 النسبة

82 
 12 117 التكراا

81 
 15 114 التكراا

13 
 6 123 التكراا

 %5 %95 النسبة %12 %88 النسبة %9 %91 النسبة

 

 (2تابع جدول )

 (289التكرارات والنسب المئوية الستجابات العينة على مقياس التفكير اإليجابي )ن = 

 السلبي االيجابي البيان م السلبي االيجابي البيان م السلبي االيجابي البيان م

19 
 36 93 التكراا

12 
 15 114 التكراا

10 
 9 120 التكراا

 %7 %93 النسبة %12 %88 النسبة %28 %72 النسبة
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12 
 30 99 التكراا

18 
 3 126 التكراا

11 
 39 90 التكراا

 %30 %70 النسبة %2 %98 النسبة %23 %77 النسبة

1. 
 33 96 التكراا

12 
 15 114 التكراا

11 
 45 84 التكراا

 %35 %65 النسبة %12 %88 النسبة %26 %74 النسبة

.3 
 12 117 التكراا

.9 
 21 108 التكراا

.2 
 15 114 التكراا

 %12 %88 النسبة %16 %84 النسبة %9 %91 النسبة

.0 
 39 90 التكراا

.2 
 33 96 التكراا

.8 
 18 111 التكراا

 %14 %86 النسبة %26 %74 النسبة %30 %70 النسبة

.1 
 33 96 التكراا

.. 
 12 117 التكراا

.2 
 45 84 التكراا

 %35 %65 النسبة %9 %91 النسبة %26 %74 النسبة

.1 
 6 123 التكراا

23 
 63 66 التكراا

29 
 24 105 التكراا

 %19 %81 النسبة %49 %51 النسبة %5 %95 النسبة

22 
 57 72 التكراا

20 
 9 120 التكراا

22 
 12 117 التكراا

 %9 %91 النسبة %7 %93 النسبة %44 %56 النسبة

28 
 48 81 التكراا

21 
 36 93 التكراا

2. 
 18 111 التكراا

 %14 %86 النسبة %28 %72 النسبة %37 %63 النسبة

22 
 21 108 التكراا

21 
 51 78 التكراا

13 
 105 24 التكراا

 %81 %19 النسبة %40 %60 النسبة %16 %84 النسبة

19 
 33 96 التكراا

12 
 27 102 التكراا

10 
 27 102 التكراا

 %21 %79 النسبة %21 %79 النسبة %26 %74 النسبة

12 
 15 114 التكراا

18 
 18 111 التكراا

11 
 12 117 التكراا

 %9 %91 النسبة %14 %86 النسبة %12 %88 النسبة

1. 
 45 84 التكراا

12 
 9 120 التكراا

11 
 24 105 التكراا

 %19 %81 النسبة %7 %93 النسبة %35 %65 النسبة

933 
 63 66 التكراا

939 
 12 117 التكراا

932 
 57 72 التكراا

 %44 %56 النسبة %9 %91 النسبة %49 %51 النسبة

930 
 12 117 التكراا

932 
 57 72 التكراا

938 
 24 105 التكراا

 %19 %81 النسبة %44 %56 النسبة %9 %91 النسبة
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931 
 69 60 التكراا

93. 
 60 69 التكراا

932 
 54 75 التكراا

 %42 %58 النسبة %47 %53 النسبة %53 %47 النسبة

931 
 45 84 التكراا

993 
 54 75 التكراا

 
 %42 %58 النسبة %35 %65 النسبة

 %2998متوسط النسبة المئوية للتفكير االيجابي = 

 %8092متوسط النسبة المئوية للتفكير السلبي = 

 

يتضح من الجدول السابق أ  النسب المئوية لتكرااات استجابات الطالبات على مقيا  التفكير اإليجابي 

(، ومتوسط النسبة المئوية الاستجابات التفكير اإليجابي % 933إلى  89)بماتلف عبااامه مراوحت ما بين 

( مما % 23.2سلبي والتي بلغت )( ويي نسبة مرمفعة جدا مقاانة بمتوسط النسبة المئوية للتفكير ال% 1.2.)

 يؤكد صحة الفرض. 

 ينص على: والذي الثانياإلجابة على التساؤل 

كلية بقسم الطفولة المبكرة، األبعاد األكثر شيوعا للتفكير اإليجابي بين الطالبات الجامعيات  هيما 

 جامعة الجوف؟، التربية

ولإلجابة على التساؤل السابق مم حساب المتوسط الحسابي، التباين، االنحراف المعيااي والنسبة المئوية لداجات 

 ( وفيما يلي عرض لتلك النتا ج: 1الطالبات على أبعاد التفكير اإليجابي كما يو موضح بجدول )

 (9جدول )

 ية المتوسط الحسابي، التباين، االنحراف المعياري والنسبة المئو

 (289بعاد مقياس التفكير االيجابي          )ن = ألدرجات الطالبات على 

 األبعاد
المتوسط 

 الحسابي
 التباين

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية
 الترتيب

 9 %95.49 1.21 1.47 15.28 التفاؤل والتوقعات اإليجابية

العمليات  فيوالتحكم  االنفعاليالضبط 

 العقلية
18.86 5.65 2.38 85.73% 1 

 2 %92.07 1.83 3.33 20.26 حب التعلم والتفتح المعرفي الئحي

 2 %95.06 1.87 3.48 22.81 الشعوا العام بالرضا

 . %88.76 1.92 3.68 21.30 التقب  اإليجابي لالختالف مع اآلخرين
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 0 %93.13 2.24 5.03 20.49 واألايحيةالسماحة  

 1 %89.53 1.93 3.74 17.91 الذكاء الوجداني

 2 %86.32 2.55 6.51 29.35 التقب  رير المشروط للذات

 8 %89.68 1.37 1.87 14.35 مقب  المسؤولية الشائية

 93 %82.79 1.44 2.08 16.56 المجازفة اإليجابية

 ( ما يلي: 1يتضح من جدول )

:  %1..22)يجابي ما بين مراوحت النسبة المئوية لداجات الطالبات على مقيا  التفكير اال

ويذا يفسر مدى ،%95.49مئوية   بنسبه( التفاؤل والتوقعات اإليجابيةالترميب األول ) في، حيث جاء (18.21%

مواجههم ويذا ينتج عنه  التيمجاه المواقف واالحداث والمشكالت  ومتفا لةيؤالء الطالبات لرؤية إيجابية  امتالك

 ويؤكد ذلك كال من )علة %95.06المرمبة الرانية  وبنسبه مئوية   فيوالذى جاء ( الشعوا العام بالرضا)

 اإليجابيبأ  التفكير حيث أشاا كال منهم ( 2391السيد وآخرو ، ،) (2392(، )عبد الرسول، 2391وآخرو ، 

التفكير لدى الفرد، ويعكس موقعامه اإليجابية نحو حيامه اليومية والمستقبلية وقناعته  فييشك  أسلوب متكام  

مستوى  يزيد من التفكير اإليجابي بأ  (239-910: 2399)إبراييم، كما ذكر   بالقداة على محقيق النجاح.

والمهنية. ويجعله ينظر  عيةواالجتماحيامه الئحية والشائية  فيوما يتوقعه من نتا ج إيجابية لدى الفرد التفاؤل 

أشاا  بالفرد كماويؤدى  إلى المستقب  بأم  ساعيا إلى محقيق أيدافه ويركز على نقاط الرقة بدال من نقاط الضعف.

((Gilligan& Huebner, 2002: 1150   البيئة –الجامعة  -األصدقاء –أ  يكو  ااضيا عن )األسرة–

يشعرو  بالرقة بالنفس وقداامهم الماتلفة  همالمتفا لة يجعل الرؤيةالطالبات لتلك  بامتالكومرى الباحرة أنه  الذات(.

وشعواين أنفسهن وينعكس ذلك برضاين عن ذامهن  فيعلى مواجهة الئعاب الماتلفة ويذا يجعلهن واثقين 

 .بالرضا العام

حب التعلم )الرابع  والترميب % 93.13مئوية  بنسبه ( واألايحيةالسماحة الترميب الرالث ) فيجاء و

حيث بقداة يؤالء الطالبات على مواجهة ملك الئعاب  ، %92.07مئوية   وبنسبه( والتفتح المعرفي الئحي

 بالسماحةجع  يؤالء الطالبات يشعرو   خرو على اآل اعتمادينوعدم  بأنفسهنوالتفكير مجايها بإيجابية وثقتهم 

الابرات والمعلومات الااصة  اكتساب شجع يؤالء الطالبات على المؤلمةومغلبهم علي الابرات  واألايحية

-932: 2332)إبراييم، مع دااسة  قما يتفويذا واإلنفتاح للتعلم الجيد.  فيمدفعهن للتفتح المعر التيبعملية التعلم 

إيجابية نحو إمكانيات  امتالكه امجايات ،اإليجابيالنمط  الفرد ذيما يميز حيث أيم ( 920: .239( )أحمد،992

بئفته  للماضيمبنى أفكاا وسلوكيات منظر وقدامهم على بالمعرفة وحب التعلم،  االيتمامذلك من  فيالتغير بما 

  يمكن التغلب عليها.أمر مضى، وأ  متقب  الواقع بما فيه من محديات 

الترميب الساد  و ،%21.12مئوية  بنسبة( مقب  المسؤولية الشائيةالترميب الاامس ) فيجاء ثم 

ملك الفترة لديهم العديد من  فيويمكن مفسير ذلك بأ  الطالبات ، %89.53مئوية بنسبة  )الذكاء الوجداني(
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 يريدو  محقيقها بأقئر الطرق، وبسعيهم الدا م والدؤوب ومحاوالمهم المستمرة ومفكيريم اإليجابي التيااليداف  

ومتقبلين مللك المشكالت بشك  اكرر إيجابية  ةالمسؤوليويذا يجعلهم متحملين يحققو  بعضا من ملك االيداف 

معهم  مميسير عالقامهوالنجاح في  نيخرللتعام  مع اآل الوجداني ويذا يعكس مدى إمتالك يؤالء الطالبات الذكاء

و مفهم مشاعر وإنفعاالت اآلخرين، ومن ثم يكو  أكرر قداة على فهم حيامه النفسية  بشك  إيجابى.

-910: 2399)إبراييم،  ، (Diaz, 2006,117)، (2391 آخرو ،علة ودااسة )مع  ويذا يتفقواإلجتماعية.

س والعديد من على الذات والرقة بالنف االعتمادأ  طريقة التفكير اإليجابي مكسب الفرد حيث أكد كال منهم ( 239

  الئفات اإليجابية  والضرواية للتعام  مع محديات المستقب .

التقب  )، (خرو التقب  اإليجابي لالختالف مع اآل) التواليعلى والرامن والتاسع الترميب السابع  في ثم

( ،  %88.76) التاليك مئوية بنسب( العمليات العقلية فيوالتحكم  االنفعاليالضبط ( ، )رير المشروط للذات

ويمكن مفسير ذلك بأ  يؤالء الطالبات لديهم قداات ومهااات عقلية ومعرفيه (  85.73%)  ( ، 86.32%)

 فيذلك يسهم بشك  كبير  وإنفعالية ممكنهم من إدااك مقب  اآلخر بما يمتلكه من خبرات وادود أفعال ماتلفة

( 93: 2392(، )عبد الرسول، 2391كال من ) الكاملى وآخرو ، ذلك ويؤكد  يواجهونها. التيماطي العقبات 

 متفا لةافكااه ويوجهها وجهة إيجابية  فييدفع الفرد للتفكير بهدوء ومركيز وأ  يتحكم  اإليجابيعلى أ  التفكير 

موقف أو صعاب مواجهه.  أيبدال من موقع االشياء السيئة ، وأ  يكو  لديه ثقة بذامه والحما  على مواجهة 

 إيجابي.أفكاا وسلوكيات إجتماعية مدل على مفهم اإلختالف بين النا ، والنظر لها بمنظوا  ومبنى

ويذا يدل علي مدى  %1..22مئوية  بنسبة (،المجازفة اإليجابيةالترميب العاشر واألخير ) فيبينما جاء   

ك   فيمقدير الجوانب اإليجابية  ىوذلك يتطلب من منهم القداة عل إيجابي،إقدام الطالبات على آداء المهام بشك  

شائيتك وكافة  فييحدث مغيرا إيجابيا بناءا داخ  نفسك ويذا يعود باألثر النافع  اإليجابيالتفكير  المهام.

حيث أ  التفكير  (2391، )السيد وآخرو ، (Hamilton, 2005,108)  دااستييتفق مع  نشاطامك. ويذا

سبي  النجاح ويتيح للفرد التعام  مع المشكالت  فييجعله واثقا من نفسه يحب التغيير وخوض المااطر  اإليجابي

   .مواجهه بطريقة رير منطقيه التي

 ينص على: والذي الثالثاإلجابة على التساؤل 

الطفولة  قسم –يوجد اختالف وتباين في المستوي الدراسي بين الطالبات الجامعيات بكلية التربية 

 المبكرة بجامعة الجوف في التفكير االيجابي؟

 يلي:( ما 93يتضح من جدول )

قسم الطفولة المبكرة بجامعة  –موجد فروق رير دالة إحئا يا بين الطالبات الجامعيات بكلية التربية 

ويذا  االيجابي. مقيا  التفكير علىالسابع(  الاامس، الرالث، األول،الجوف في المستويات الدااسية الماتلفة )

ومتفق ملك النتا ج مستويامهم التعليمية.  اختالفيعكس مدى شيوع التفكير اإليجابي بين الطالبات على الررم من 
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( التي بينت عدم 2390، )العبيدي( وأيضا دااسة 2392، )القرشي، (Harven, 2004من )مع دااسة كال  

 الدااسية.  المرحلةوجود فروق داله إحئا يا في التفكير اإليجابي وفق 

 (20جدول )

االتجاه بين الطالبات الجامعيات بقسم الطفولة المبكرة، كلية التربية في المستويات  أحاديتحليل التباين 

 (289مقياس التفكير االيجابي )ن =  علىالسابع(  الخامس، الثالث، األول،الدراسية المختلفة )

 الحريةدرجة  مجموع المربعات مصدر التباين المقياس
متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

 التفاؤل والتوقعات اإليجابية
 2.08 3 6.23 بين المجموعات

9.20 
 1.45 125 181.73 داخل المجموعات

العمليات  فيوالتحكم  االنفعاليالضبط 

 العقلية

 3.44 3 10.31 بين المجموعات
3.13 

 5.71 125 713.18 داخل المجموعات

 المعرفي الئحيحب التعلم والتفتح 
 2.32 3 6.95 بين المجموعات

3.11 
 3.36 125 419.61 داخل المجموعات

 الشعوا العام بالرضا
 8.30 3 24.91 بين المجموعات

2.2. 
 3.37 125 420.63 داخل المجموعات

 التقب  اإليجابي لالختالف مع اآلخرين
 1.02 3 3.07 بين المجموعات

3.2. 
 3.75 125 468.14 داخل المجموعات

 واألايحيةالسماحة 
 2.03 3 6.08 بين المجموعات

3.23 
 5.11 125 638.16 داخل المجموعات

 الذكاء الوجداني
 7.93 3 23.78 بين المجموعات

2.92 
 3.64 125 455.10 داخل المجموعات

 التقب  رير المشروط للذات
 1.62 3 4.87 بين المجموعات

3.28 
 6.63 125 828.44 المجموعاتداخل 

 مقب  المسؤولية الشائية
 1.11 3 3.33 بين المجموعات

3.81 
 1.89 125 235.98 داخل المجموعات

 المجازفة اإليجابية
 1.58 3 4.74 بين المجموعات

3..1 
 2.09 125 261.08 داخل المجموعات

 3.01 67.88 3 203.64 بين المجموعات الدرجة الكلية
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 172.13 125 21515.94 المجموعات داخل 

 2.12 ( =3.38قيمة )ف( الجدولية عند مستوى داللة )

 مقترحات وتوصيات

  التفكير اإليجابي استراميجياتمشجيع أعضاء ييئة التدايس على مطبيق. 

  بشك  فعال االستراميجيات يذه كيفيةعقد دواات مدايبية ألعضاء ييئة التدايس لتوضيح. 

  التدايبية المناسبة لتدايب الطالبات على مهااات التفكير اإليجابي.إعداد البرامج 

  وابطه بمتغيرات حديرة اإليجابي مجال التفكير فيإجراء دااسات وبحوث. 

 

 المراجع

  :المراجع العربية

لتنمية بعض مهااات  مدايبي(: برنامج 2391وليم ) ماجيإبراييم، أسامة عمر؛ سليما ، سناء محمد؛ يوسف، 

التربية،  في العلمي، مجلة البحث االبتدا يةومحسين الشعوا بالسعادة لدى مالميذ المرحلة  اإليجابيالتفكير 

 .189-190 :(8(، ج ).9كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية، ع )

العقالني اإليجابي. داا الكامب (: عين العق ؟ دلي  المعالج المعرفي لتنمية التفكير 2332إبراييم، عبد الستاا )

 للطباعة والنشر والتوزيع. القايرة.

األنجلو (: عين العق ؟ دلي  المعالج المعرفي لتنمية التفكير العقالني اإليجابي. داا 2399إبراييم، عبد الستاا )

 . القايرة.المئرية

نحو  اإليجابيلتنمية التوجه  يإاشاد(: فاعلية برنامج 2323أبو بكر، نشوة كرم؛ عبد الرسول، حنا  حسين )

 –ة لدى عينة من طالبات جامعة القئيم، مجلة كلية االداب األكاديميالمستقب  كمدخ  لتحسين المرونة 

 .11-9 :جامعة اإلسكنداية

ماييته ومنطلقامه النظرية وأفاقه المستقبلية، إصدااات  اإليجابي(: علم النفس 2392، محمد السعيد )هأبو حالو

 (.02مؤسسة العلوم النفسية والعربية، ع ) 

 العالمي الحضااياللغة العربية قا م على أبعاد الحواا  في(: برنامج مقترح .239أحمد، عقيلى محمد محمد )

، كلية التربية بأسيوط، مج حلة الرانويةلدى مالميذ المر اإليجابيوالتفكير  المستقبليلتنمية مهااات التفكير 

 ..22 - 988: (2) (، ع00)
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الجامعات  خريجيلدى عينة من  االنفعاليوعالقته بالتنظيم  اإليجابي(: التفكير .239سليم، يوسف فهمى )ا 

 .903( ص 9مج ) –رزة  –الجامعة اإلسالمية  –الفلسطينية 

وعالقته بالتنظيم الذامي لدى طلبة الجامعة، اسالة ماجستير (: اإلبداع الجاد .239األكرع، زينب صالح ثامر )

 )رير منشواة(، جامعة القادسية، العراق.

ومطبيقامه، المجلة المئرية للدااسات النفسية،  استراميجيامه :اإليجابي(: التفكير 2392) في، سامية لطياالنئاا

 .22 - 8: (22(، مج )2.ع )

لدى عينة من المرايقين المكفوفين  باالرترابوعالقته  اإليجابي(: التفكير 2398البحيرى، محمد ازق )

 .202 - 020: (.2(، ع )28المضطربين سلوكيا، المجلة المئرية للدااسات النفسية مج )

لدى عينة من  بياإليجا(: اإلبداع الجاد وعالقته بالتفكير 2391، سحر سعد؛ الكشكى، مجدة السيد على )يالرقف

التربية ، كلية البنات لآلداب والعلوم  في العلميجدة ، مجلة البحث  -طالبات جامعة الملك عبد العزيز

 .223 – .22: (92(، ج )23والتربية ،جامعة عين شمس ،ع )

(: مستوى التفكير 2390) ؛ عبود، حيدا محمود؛ على، ماجده عبا  محمدالدليمى، نايدة عبد زيد بعيوى

-229 ( :92(، ع )9، مج )بالكرة الطا رة، مجلة العلوم اإلنسانية المعرفيةوعالقته بالحئيلة  يجابياإل

282. 

(: التفاؤل ومركز الضبط وعالقتهما بالتفكير اإليجابي لدى طلبة الجامعات 2392القئاص، بسام عمر محمود )

 رزه.الفلسطينية، اسالة ماجستير )رير منشواة(، الجامعة اإلسالمية، 

وعالقته بجودة الحياة لدى العاملين  اإليجابي(: التفكير 2398النجاا، يحيى؛ الطالع، عبد الرؤوف أحمد )

 - 231: (2(، ع )21العلوم اإلنسانية، مج ) –بالمؤسسات األيلية بمحافظات رزة، مجلة النجاح لألبحاث 

221. 

لتنمية بعض أبعاد  مدايبي(: فعالية برنامج 2323) محمود ، حنا  حسينعبد الرسولاالء إبراييم على؛  النفيسة،

لدى عينة من الطالبات جامعة القئيم، اسالة ماجستير،  األكاديميوأثره على الئمود  اإليجابيالتفكير 

 .992-9: كلية التربية، جامعة القئيم

ضوء السنة النبوية، واقة  في(: أسس التفكير ومطبيقامه مجاه الذات والمجتمع 2332بن صالح ) الرقيب، سعيد

: الجامعة اإلسالمية بماليزيا، كلية التربية فيمحديات وآفاق  ،عن منمية المجتمع الدوليالمؤممر  فيعم  

1 :99. 
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 فيلدى طلبتهم  اإليجابيمنمية منهاج التفكير  فيالمرحلة الرانوية  معلمي(: دوا 2392السر، حنا  عمر أحمد ) 

 ضوء الكتاب والسنة وسب  مفعيله، اسالة ماجستير، كلية أصول التربية اإلسالمية، الجامعة اإلسالمية.

(: 2391السيد، شيماء محمد كمال محمد بدا؛ إبراييم، نجاح عبد الشهيد؛ الترش، يشام إبراييم إسماعي  )

الفنية التجااية: دااسة إامباطية  وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى طالب المرحلة الرانوية اإليجابيالتفكير 

 .11. -2.. :جامعة بوا سعيد –كلية التربية  منبؤية، مجلة

وعالقته بمهااات اإلمئال لدى طالب السنة التحضيرية  اإليجابي(: التفكير 2392الئيدا ، محمد الحميدى ) 

 .822  - 829:(0(، ع )21مجلة التربية، جامعة األزير مج ) -الرياض –بجامعة الملك سعود 

وعالقته بالضغوط المداسية لدى طالب المرحلة  اإليجابي(: التفكير .239الطمالوى، محمد محمد محرو  )

 .022 - 008: (1(، ج )92كلية البنات لألداب والعلوم والتربية، ع ) –الرانوية، جامعة عين شمس 

وقلق اإلختباا لدى طالبات  النفسيئمود وعالقته بال اإليجابي(: التفكير .239العازمى، عا شة ديحا  قئاب )

 .911 -988: (.2(،مج )12كليات التربية األساسية بالكويت، كلية التربية األساسية ، الكويت ،ع)

السلبي( وعالقته بالتوافق الدااسي لدى طلبة جامعة  –(: التفكير )اإليجابي 2390العبيدي، عفراء إبراييم خلي  )

 .982-920(: .(، ع )2ير التفوق، مج )بغداد. المجلة العربية لتطو

 .22 -91 :(2ومئادا التأثير، مجلة مسااات معرفية، ع ) اإليجابي(: التفكير 2392العمرى، حافظ )

 ، مئر، داا الراية للنشر والتوزيع.اإليجابيوالتفكير  السلبي(: التفكير 2331الفقى، إبراييم )

 داا سما للنشر والتوزيع. القايرة، التفكير،(: قوة 2399الفقى، إبراييم )

وعالقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة، مجلة  اإليجابي( : التفكير 2392القريشى ، على مركى ناف  )

 .212 - 221(: 2(، ع )98القادسية للعلوم اإلنسانية، كلية اآلداب، جامعة القادسية ، مج )

 اإليجابي(: التفكير 2391، أحمد حسن محمد )الليريى محمد؛ ، سلوالباقيالكاملى، وفاء طه أحمد محمد؛ عبد 

 واجتماعية، دااسات مربوية االبتدا يةوعالقته بالكفاءة المداكة لدى عينة من التالميذ المويوبين، المرحلة 

 .923 - 21: (0(، ع )22جامعة حلوا ، مج ) –

كمدخ   اإليجابيلتنمية التفكير  مكاملي انتقا ي إاشادي(: فاعلية برنامج 2392الكشكى، مجده السيد على )

لتحسين مقدير الذات لدى عينة من طالبات الجامعة الكفيفات، مجلة الجامعة اإلسالمية للدااسات التربوية 

 .210 - 212 :(21(، مج )1والنفسية، ع )
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وصعوبات التعلم "اؤية نفسية ومربوية معاصرة، القايرة، عالم الكتب  اإليجابي(: التعلم  2331بدير، كريما  )  

 .9ط

ضوء بعض المتغيرات  فيلدى طلبة الجامعة، دااسة مقاانة  والسلبي اإليجابي(: التفكير 2392بركات، زيات )

 علم النفس. فيالديمواجرافية والتربوية، مجلة دااسات عربية 

اسالة ماجستير رير منشواة،  :المهنيدى طلبة الجامعة وقلق المستقب  (: أنماط التفكير ل2390بكاا، سااة )

 جامعة أبى بكر بلقايد، ملمسا .

لدى طالبات كلية التربية للطفولة  األكاديميوعالقته بالتسويف  اإليجابي(: التفكير .239جابر، رادة فررلى )

 .9.8 - 991 :(0ع )أسيوط   جامعة-والتربيةالطفولة  فيالمبكرة، مجلة دااسات 

 داا الرضا. دمشق،(: معليم التفكير، 2339ديبونو، إدواا )

 فيلدى الطالبات المعرضات للضغوط النفسية  اإليجابي(: فاعلية برنامج لتنمية التفكير 2331سعيدة، أمانى )

 .911 - 938 :(2، مجلة كلية التربية باإلسماعلية، ع ) فيضوء النموذج المعر

 مقدير الشائية للكباا، القايرة، مكتبة األنجلو المئرية. استبيا  (:9119سالمة، ممدوحة )

للمفردة وعالقتها بك  من  االستجابةضوء نظرية  فية األكاديمي(: الكفاءة 2398رادة محمد احمد ) شحامه،

رير منشواة، كلية التربية،  دكتوااهلكلبة جامعة الزقازيق، اسالة  اإليجابيوالتفكير  األكاديميالئمود 

 جامعة الزقازيق.

 ،داا المعرفة الجامعية. اإلسكنداية(: دلي  معليمات القا مة العربية للتفاؤل والتشاؤم ، 9111عبد الاالق، أحمد ) 

لدى طالبات الجامعة،  اإليجابيالتنبؤ بالتفكير  في( إسهام عادات العق  2392عبد الرازق، وفاء محمود نئاا )

 .009 - 222: (21(، ع )991التربية، جامعة بنها، مج ) كلية

لدى الشباب وعالقته ببعض المتغيرات النفسية، مجلة كلية  اإليجابي(: التفكير 2398عبد الرحمن، حنا  أحمد )

 .920-2. :(2(، ج )911التربية، جامعة األزير، ع )

لدى معلمات اياض  اإليجابيعاد التفكير إلكساب بعض أب مدايبي(: فاعلية برنامج 2390عبد الرحمن، عال )

 .81 - 2 :(9على جودة الحياة لديهن، مجلة العلوم التربوية، ع ) ومأثيرهاألطفال 
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محسين  في اإليجابيلتنمية بعض أبعاد التفكير  مدايبي(: فعالية برنامج 2392عبد الرسول، حنا  حسين محمود ) 

 :(22(، مج )9كلية التربية، جامعة عين شمس، ع) الرضا عن الحياة لدى عينة من طالبات الجامعة،

203- 212. 

منمية الائا    فيوأثره  اإليجابيلمهااات التفكير  مدايبي(: فاعلية برنامج 2399عبد الستاا، أحالم على )

 ، معهد الدااسات التربوية، جامعة القايرة.دكتوااهالنفسية والعقلية لدى الطف ، اسالة 

 النفسياإلاشاد  عالقته بك  من التفاؤل ومقدير الذات مجلة في اإليجابي(: التفكير 2392عشماوى، فيفا  أحمد )

 .282- 291 :(0(، ج )82جامعة عين شمس ع )

وخفض قلق  اإليجابي(: منشيط المناعة النفسية لتنمية مهااات التفكير 2391عئفوا، إيما  حسنين محمد )

التربية وعلم  في، دااسات عربية  واالجتماعالتدايس لدى الطالبات المعلمات، شعبة الفلسفة 

 .10 - 90(: 0(،ج )22النفس،ع)

، دااسة ميدانية باألرواط، مجلة الجامعيينلدى طلبة  اإليجابي(: التفكير 2391علة، عيشة؛ بوزااد، نعيمة )

 .921 - 922 :(2ع )(، 0العلوم النفسية والتربوية، مج )

، للطالب اإليجابيمنمية التفكير  فيخدمة الجماعة  في مدايبي(: فعالية برنامج 2392فررلى، صفاء أحمد محمد )

 .2110 -2120 :(93) .0 والعلوم اإلنسانية، مئر،  االجتماعيةالادمة  فيمجلة دااسات 

علم النفس  مجموعتين فيعند  اإليجابي بعض جوانب التفكير في(: دااسة للفروق 2393قاسم، عبد المريد )

 .... - 00. :(2علم النفس ع ) فيدااسات عربية  وإيطالية،مئرية 

 ، أكسر حاجز دمارك، القايرة، مكتبة الهالل.اإليجابي(: قوة التفكير 2393كاندى، اوال )

مهنة  نحو واالمجاهة الذامية األكاديميوعالقته بالدافعية  اإليجابي(: التفكير 2392؛ دايد، سوزا  )هيمطرش، منت

، ع مجلة البحوث التربوية والنفسية والمستنئرية،بغداد  بجامعتيالتدايس لدى طالبات كليات التربية 

(29) :990 - 922. 
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