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لدى عينة من طالب وطالبات  التفكري اإلجيابي وعالقته بالثقة بالنفس
 الثانوية مبركز كتيفة مبنطقة حائل

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

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

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

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

 التسارع مواكبة ليتمكنوا منااليجابي لديهم  التفكير مهارات طالب المرحلة الثانوية لتطوير

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

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

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

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

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

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

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

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

ز كتيفة طالبة من طالب المدارس الثانوية بمرك200طالب و200حيث بلغ عدد العينة 

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

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

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

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

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

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

في متوسط درجات التفكير االيجابي للدرجة الكلية للمقياس وذلك لصالح الطالب الذكور، 
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منها : إعداد برامج إرشادية لتنمية الثقة بالنفس  توصيات عدة إلى الدراسة  وتوصلت

باعتبارها الحضور اإليجابي لحياة اإلنسان ، تطبيق برامج إرشادية عالجية لطالب التعليم 

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

 بالنفس تنمو مع نمو اإلنسان سلباً أو إيجاباً.

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

 Abstract: 

The researcher aims to provide a deepen theoretical frame 

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

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

acceleration in the volume and quality of information available in our 

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

to follow the technical development and wealth of knowledge 

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

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

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

secondary school student in accordance with self-confidence and 

studying its influence with some Greek variables (kind, cumulative 

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

and recommendations which important to develop his skill of positive 

thinking.   The researcher used the descriptive analytic correlative 

approach.   The researched have been chosen the thesis sample by 

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

was 200 male students and 200 female students from the secondary 

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

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

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

There is a correlative relation statistically significant between all 

deportations of positive thinking and its ten deportations. All 

correlation transactions were positive which refer to a positive relation 

between each deportation of self-confidence deportations and between 

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

confidence increases, positive thinking patterns increases. There are 
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distinctions statistically significant in positive thinking average levels 

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

 Key words: positive thinking, self-confidence ,secondary school in 

KatifaCity. 

 مقدمة:

يُعد التفكير عامال من العوامل األساسية في حيااة اإلنساان فهاو الاذي يسااعد اإلنساان علاى  

يساعد على حل كثيار مان المشاكالت وتجناب الكثيار مان األخطاار،  توجيه الحياة وتقدمها كما

وبه يستطيع اإلنسان السيطرة والتحكم على األمور وتسييرها لصالحه فالتفكير عملياة معرفياة 

وجدانية راقياة تبناى وتسساس علاى محصالة العملياات النفساية األخارى كااإلدراك واإلحسااس 

العقليااة كالتااذكر والتميااز والتعماايم والمقارنااة والتحصاايل واإلبااداع، و كااذلك علااى العمليااات 

واالسااتدالل والتحلياال، وماان ثاام يااأتي التفكياار علااى قمااة هااذه العمليااات العقليااة والنفسااية وذلااك 

للادور الكبيار الااذي يلعباه فاي عمليااات إكسااب المعرفااة وحال المشاكالت التااي تواجاه اإلنسااان 

 (.3-2: 2012)حنان ، 

على مهارة التفكير االيجابي لتحويل كال أفكااره وأحاسيساه ولهذا يجب أن يتدرب اإلنسان  

لكااي تكااون فااي خدمااة مصااالحه وحاجاتااه باادال ماان أن تكااون ضااده و بعكااس هااذه المصااالح و 

الحاجات. فكلما كان التفكير ايجابي كلما أدى إلى حل فاعل ونااجح للمواقاف والمشااكل وكلماا 

بأساليب سطحية وخاطئاة ساواأ أكاان ذلاك كان سلبي كلما أدى إلى التعامل مع هذه المشكالت 

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

بتبسيطها واختزالها واستسهالها وإتباع أساليب سلبية في التعامل معها وبالتالي عادم الوصاول 

 إلى حل مناسب لها.

بي مرتبطاً بتدهور المستوى الصحي وازديااد الحااالت وعلي خالف ذلك يأتي التفكير السل 

المرضية كالكآبة واالضاطراب النفساي وريار ذلاك، حياث تشاير الدراساات والبحاوة النفساية 

(  إلى أن االضطراب النفسي والعقلي لايس ناشائا مان المواقاف Johnson ,2002والتربوية )

س التاي تنتاباه اتجااه تلاك المواقاف الصعبة التي تحيط بالفرد بقدر ماا هاو ناشان عان حالاة الياأ

والذي يوحي إلياه باالعجز والفشال اتجاههاا وهاذا ماا يعبار عناه باالتفكير السالبي للحيااة والاذي 

يجعل الفرد ينظر إلى حياته الخاصاة بتقصاير واساتهزاأ واساتهتار وضاعف وتقادير مانخفض 

ة وشااسما فااي نهااج لذاتااه وإلااى الحياااة ماان حولااه عامااة بمنظااار مظلاام وقاااتم يجعلااه أكثاار تعاساا

 تفكيره. 

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

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

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

كلما كانت ثقة اإلنسان قوية بنفسه وبقدراته وسماته الشخصية كلما كانت شخصيته  
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ايجابية وأفكاره وأساليب تفكيره ايجابية، وعكس ذلك كلما كانت ثقته بنفسه ضعيفة ومهزوزة 

مي هو هدفا يجب أن تسعى كلما كانت أفكاره وأساليب تفكيره سلبية، حيث يعد التفكير العل

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

لالرتقاأ بمستوى الفرد والمجتمع وأن االهتمام بتدريب الطالب على مهارات التفكير 

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

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

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

 مشكلة الدراسة :

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

الهائل في مختلف المجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية والتربوية وريرها من 

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

 المشكالت.

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

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

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

 ( .2008جديدة لحل المشكالت وادراك العالقات. )نوفل، 

ارتباطهاا بعادد مان المتغيارات السايكولوجية إال وعلي الررم من وجود دراساات التفكيار و 

أن الباحث اراد التأكد من ارتباطها بمتغير "الثقة بالنفس" علي وجاه التحدياد  ، وعلياه تحااول 

هذه الدراساة تحدياداً الوقاوف علاى طبيعاة العالقاة باين "التفكيار االيجاابي والثقاة باالنفس لادى 

ز كتيفاة بمنطقاة حائال" فباالرجوع إلاى أدبياات عينه من طالب وطالبات الثانوية العاماة بمركا

علم التفكير نالحا  أن المجتمعاات اإلنساانية ال سايما التربوياة والتعليمياة تركاز وبشاكل كبيار 

على تنمية مهارات وقدرات أبنائهاا علاى التفكيار وأنواعاه ، ومان بااب أولاى أن تعمال جاهادة 

كأسااس راسات تنطلاق مناه كافاة السامات على ربط تلك المهارات والقدرات )بالقيم االيجابية( 

األخاارى المساااندة للقيمااة المطلوبااة ولحمايااة الطلبااة ماان تيااارات الضااغوط واألفكااار الساالبية 

المحبطة واالنتقال عبار خطاوات مدروساة ومخطاط لهاا مان كيفياة الشاعور بالطمأنيناة والثقاة 

 ير االيجابي.، من خالل تأكيدها على التفك بالنفس واالستعداد للمتغيرات الحالية

التفكير  العالقاة باين  طبيعاة علاى للتعارف ميدانياة دراساة إجاراأ الباحاث علاى اساتلزم وعلياه

لدى عينه من طالب وطالبات الثانويرة الاامرة بم  رت  تيفرة  اإليجابي وعالقته بالثقة بالنفس

 :التالي النحو على األساسية الدراسة صيارة تساؤالت ذلك تم ضوأ وعلى، بمنطقة حائل 

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

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

 هل هناك عالقة ارتباطيه بين نمط التفكير االيجابي والثقة بالنفس؟ -3
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 نمط التفكير السلبي وتدني الثقة بالنفس؟ هل هناك عالقة ارتباطيه بين -4

هل هناك فروق بين متوسطات درجات التفكير االيجابي والثقة بالنفس لدي طلبة المرحلة  -5

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

 تعليم األب(؟

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

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

 تعليم األم(؟

 أهداف الدراسة:

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

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

 المعاصرة. حياتنا في المتوفرة

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

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

 مشكالته والتصدي لها بكل ثقه.

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

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

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

 .لديه االيجابي التفكير مهارات لتطوير الالزمة

 أهمية الدراسة:

تباارز أهميااة الدراسااة ماان ناااحيتين ، إحااداهما نظريااة واألخاارى تطبيقيااة ، وتباارز أهميااة  

 الجانبين فيما يلي:

فتحاول الدراسة الكشف عن طبيعة العالقة بين التفكير االيجاابي وعالقتاه  ية النظ يةأما الناح

بالثقة بالنفس ؛ انطالقاً مان االهتماام المتزاياد باالتفكير ودوره فاي التاأثير علاي شخصاية الفارد 

في كل الجوانب ، مما يجعل للدراسة الحالية دوراً ايجابياً في إبراز أهمية التفكيار فاي المجاال 

ندرة الدراساات لنفسي عموماً ، وفي متغيري الدراسة علي وجه الخصوص. ال سيما في ظل ا

واألبحاااة التااي تناولاات موضااوع الدراسااة علااي النحااو المطااروح ، وبخاصااة فااي المجتمااع 

 السعودي ، وذلك في حدود علم الباحث.

، وهاي مرحلاة المراهقاة  أهمية المرحلاة العمرياة التاي ساتجري عليهاا الدراساةيُضاف إلي ذلك 

( سانة ، وهاي 20-15المتوسطة ، حيث رالبية طالب المرحلاة الثانوياة تتاراوح أعماارهم باين )

مرحلااة عمريااة لهااا خصائصااها النفسااية والمعرفيااة واالنفعاليااة واالجتماعيااة التااي تميزهااا عاان 

اعياة" )إساماعيل ريرها من المراحل ، "كما أن هذه الفترة تتميز بأنها فترة أزماات نفساية واجتم

 ،1996 :57  .) 
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، فتأمل الدراسة: أن تسهم نتائجها في تقديم بعض المسشارات والمنبئاات  أما الناحية التطبيقية

التااي يمكاان ماان خاللهااا ان تساااعد المتخصصااين والتربااويين فااي التشااخي  ووضااع الخطااط 

ممااا يزيااد ماان  اإلرشااادية والعالجيااة للطااالب لماان تساايطر علاايهم أنماااط التفكياار رياار الساالبية

قدرتهم علي ترسيت وتعزيز هذا المفهوم. كما أنها تفتح البااب أماام البااحثين الجادد للمزياد مان 

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

 مصطلحات الدراسة:

تفكيار حاولت الدراسة التركيز على ثالة مفاهيم أساسية في إطاار كلاي شامولي ، هاي: )ال 

االيجااابي ، والثقااة بااالنفس( فااي محاولااة لفااض مابينهمااا ماان اشااتباك وبااين التعريفااات التااي قااد 

 تتداخل معها .

يتبناى الباحاث تعرياف عبدالساتار اباراهيم حياث   Positive Thinking :االيجرابي التفكير 

يرى أن االيجاابيين مان النااس باأنهم يتصافون بالساعادة لماا يتبناون مان تلاك االفكاار العقالنياة 

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

يحصاال عليهااا الفاارد علااي : هااو مجمااوع الاادرجات التااي التا يررا اإلا ائرري للتفكيرر  االيجررابي

 مقياس التفكير االيجابي المستخدم في الدراسة الحالية.

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

 علاى والقادرة بالكفااأة الفارد معهاا شخصاية يشاعر سامة أنهاا" علاى (37 :1996 والفارح

 لتحقياق وقدراتاه إمكاناتاه لاه تنتجاه أقصاى ماا مساتخدما المختلفاة والظاروف العقاب مواجهة

 تشاجيع علاى يعمال الاذي والسالوك الفكار والشاعور مان إيجاابي مزيج وهي المرجوة، أهدافه

 والتكياف النفساية الصاحة مان المطلاوب إلاى المساتوى باالفرد والوصول السوي النفسي النمو

 التاي الادرجات مجماوع فاي باالنفس الثقاة تتمثل اإلجرائية الناحية ومن ."واالجتماعي النفسي

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

: هااو مجمااوع الاادرجات التااي يحصاال عليهااا الفاارد علااي والتا يررا اإلا ائرري للثقررة بررالنفس

 مقياس الثقة بالنفس المستخدم في الدراسة الحالية.

 الدراسة:حدود 

تتحدد الدراسة الحالياة بموضاوعها الاذي يتمثال فاي استكشااف طبيعاة العالقاة باين التفكيار  

اإليجابي وعالقته بالثقة بالنفس لادى عيناه مان طاالب وطالباات الثانوياة العاماة بمركاز كتيفاة 

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

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

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

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

 هـ .1436/ 1435
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 دراسات سابقة :  

دراسرات ،  اإليجرابي التفكير  دراساتفضل الباحث عرض الدراسات السابقة  وفق محورين )

(  مستعرضاً ما توصال إلياه مان دراساات عربياة وأجنبياة فاي كال محاور منهاا  الثقة بالنفس

 وفق تسلسل تاريخي تنازلي.

 اإليجابي: التفكير دراسات

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

 مان وطالباة طالبًاا (151) مان مكوناة عيناة اختياار تام ، معيناة مواقاف في االنجازي واألداأ

 االيجاابي التفكيار نماط باين جاوهري ارتبااط وجاود إلاى الدراسة خرجت وقد ، طلبة الجامعة

 عادم أظهارت فقاد ذلاك مان العكاس علاى بينماا ، الطلباة لادى اإلنجااز التحصالي على والقدرة

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

 التفكيار تاأثير علاى التعارف إلى (2001 ) داهلهمي  و ريج من كل دراسة أيًضا وهدفت     

 مان مكوناة عيناة لادى المفااهيم بعاض تعلام فاي الراجعاة التغذياة فعالياة في والسلبي االيجابي

 مفادهاا نتيجاة إلاى الدراساة خلصات وقاد البكاالوريوس، مرحلاة فاي الجامعاة طلباة من (32)

 نماط إلاى تعازى المفااهيم تعلام فاي الراجعاة التغذياة فعالياة مساتوى في جوهرية فروق وجود

 كماا ، الجانس ومتغير والسلبي االيجابي التفكير في تظهر الدراسة لم بينما ، االيجابي التفكير

 التفكير االيجابي نحو إجماال الطلبة ميل النتائج بينت

 التفكيار نمطاي باين المشاترك التفاعال تاأثير معرفاة إلاى  (2003 )دراسرة ريبر  وهردت      

 فاي النجاح عزو في الدراسي والمستوى والتخص  متغيرات الجنس وبين والسلبي اإليجابي

 الاذكور مان نصافهم ا وطالًاب طالًباا( 284مان ) الدراساة عيناة وتكونات ، المفااهيم اكتسااب

 اإليجاابي التفكير لنمط جوهري تأثير هناك بأن الدراسة وخرجت اإلناة األخر من والنصف

 التفكيار نحاو العيناة رد ا أف لادى ميال هنااك أن النتاائج أظهارت كماا ، المفااهيم تعلايم فاي

 والمساتوى والتخصا  لمتغيارات الجانس تاأثير وجاود عادم النتائج أظهرت بينما ، اإليجابي

 . والسلبي اإليجابي التفكير نمط في الدراسي

 اإليجاابي التفكيار أثار علاى التعارف إلاى (2003) آخر ونوموراان  دراسة وهدت       

 ، والسالبية اإليجابية الراجعة التغذية من نمطين باستخدام حاسوبية مهارات تعليم في والسلبي

 كثيارة نتاائج إلاى الدراساة وتوصالت ، وطالباة طالًباا) 86بلغات ) الجامعة طلبة من عينة على

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

 اساتخدام فاي الجنساين باين جوهرية فروق وجود الدراسة أظهرت بينما ، السلبي أو اإليجابي

 فاي ا تفاوق أظهاروا الاذين الاذكور لمصلحة اإليجابي للتفكير تعزي التعلم في الراجعة التغذية

 . إجماال السلبي التفكير نحو مياًل  الطالب أظهر كما المجال هذا

وااليجاابي   السالبي التفكير مستوى أثر بعنوان2004)هات ين ) أجرها أخرى دراسة وفي     

 اختاار وقاد التعلايم، ومساتوى الجانس متغيارات ضاوأ فاي الجامعاة طلباة لادى التحصايل فاي
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 إحادى فاي ملتحقاين وطالباة طالبًاا (200) مان مكوناة عيناة دراساته أهاداف الباحاث لتحقياق

 الجاامعيين الطلباة أن إلاى الدراساة انتهات وقاد مختلفاة، مان مساتويات األمريكياة، الجامعاات

 مساتوى حياث مان بيانهم جوهرياة فاروق فاننهم ال األخيارة أو األولاى السانة فاي كاانوا ساواأ

 التفكيار مساتوى باين فاروق جوهرياة وجاود النتاائج أظهارت بينما وااليجابي، السلبي التفكير

 حياث أظهاروا الاذكور الطاالب لمصالحة الجانس متغير اعتبار عند االيجابي والتفكير السلبي

 .االيجابي التفكير على أفضل مستوى

 التفكيار باين العالقاة علاى التعارف هادف(2004  ) مرون و أجرهاا أخارى دراساة وفاي     

 (420) بلغات عيناة علاى والمتشاائمة، المتفائلاة الشخصاية وسامتي االيجاابي والتفكير السلبي

 وجاود إلاى الدراساة انتهات وقاد األمريكياة، الجامعاات إحادى في ممن يدرسون وطالبة طالبًا

 المتفائلاة الشخصاية سامتي إلاى وااليجاابي تعازى التفكيار السالبي مساتوى في جوهرية فروق

 التفكيار علاى أكبار مساتوى الطلباة المتفاائلون اظهار حياث الجامعاة، طلباة لادى والمتشاائمة

 أظهارت كماا التفكيار السالبي، علاى أكبار مساتوى المتشاائمون الطلباة أظهار بينماا االيجاابي،

 االيجابي على أو السلبي التفكير مستوى في والتخص  الجنس لمتغير أثر وجود عدم النتائج

   .االيجابي التفكير نحو ميل إجمالي بشكل الطالب أظهر قد انه

 المتغيارات بعاض عالقاة معرفاة إلاى2004) )إدميسرد   أجرهاا التاي الدراساة وهادفت     

 عيناة علاى الدراساة إجاراأات طبقات الجامعاة، طلباة لادى والسالبي االيجاابي التفكيار بنمطي

 األمريكياة، الجامعاات إحادى فاي اإلنااة مان ( 105 ) و الاذكور، طالبًاا مان ( 75 ) بلغات

 مايالً  أظهاروا قاد وإناثاا ذكاوًرا الطلباة من  (%41,4) نسبته ما أن إلى الدراسة نتائج وانتهت

 التفكيار نمطاي باين جوهرياة عالقاة وجاود الدراساة أظهارت كماا االيجاابي، التفكيار نحاو

 حياث أظهار واإلنااة التحصايل مرتفعاي الطاالب لمصالحة الجانس و التحصايل ومتغياري

 تظهار ولام االيجاابي، التفكيار نحاو أكبار مايالً  والطالباات المرتفاع التحصايل ذوي الطاالب

   .والسلبي االيجابي التفكير ونمطي التخص  متغير بين عالقة جوهرية الدراسة

 السالبي التفكيار مساتوى أثار بعناوان (2004 ) هرات ين أجراهاا أخارى دراساة وفاي     

 وقاد ، التعلايم ومستوى الجنس متغيرات ضوأ في الجامعة طلبة لدى التحصيل في واإليجابي

 إحدى في ملتحقين وطالبة طالًبا) 200 (من مكونة عينة دراسته أهداف لتحقيق الباحث اختار

 ساواأ الجاامعيين الطلبة أن إلى الدراسة انتهت وقد مختلفة مستويات من األمريكية الجامعات

 التفكيار مساتوى حياث مان بيانهم جوهرياة فاروق ال فاننهم األخيارة أو األولاى السنة في كانوا

 السالبي التفكيار مساتوى باين جوهرياة فاروق وجاود النتاائج أظهارت بينماا واإليجاابي السلبي

 مساتوى وا أظهار حيث الذكور الطالب لمصلحة الجنس متغير اعتبار عند اإليجابي والتفكير

 . اإليجابي التفكير على أفضل

 التفكياار مسااتوى علااى التعاارف  دراسااة هاادفت إلااىباانجراأ ( 2006وقررا) )ب  ررات،       

 ، والتربوياة المتغيارات الديمغرافياة بعاض ضاوأ فاي الجامعاة طلباة لادى والسالبي االيجاابي
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 جامعة القادس في ملتحقين وطالبة طالبًا (200) من مكونة عينة الباحث اختار الغرض ولهذا

 كماا ، البحاث موضع الدراسة لمتغيرات تبعًا موزعين ، التعليمية طولكرم منطقة – المفتوحة

 ولقاد . الغارض لهاذا إعاداده تام الجامعاة طلباة لادى والسالبي االيجاابي التفكير استخدم مقياس

 من نمًطا أظهروا قد الدراسة أفراد %( من40,5الدراسة عن:أن ما نسبته ) هذه نتائج تكشفت

 من اإلناة. فضاالً عان وجاود%( 16%( من الذكور ، )40نسبته ) ما منهم االيجابي التفكير

لمتغيارات  تعازى والسالبي االيجاابي التفكيار اختباار على الطالب درجات بين جوهرية فروق

 العامالت رير األمهات أبناأ والطالب اإلناة الطالبات لمصلحة وذلك ، األم( وعمل )الجنس

 االيجاابي التفكير اختبار على الطالب درجات بين جوهرية فروق وجود باإلضافة إلي عدم .

 ومساتوى ، األب وعمال ، الساكن مكاان و ، األكااديمي لمتغيرات:التحصايل تعازى والسالبي

 الساابقة والدراساات النظاري إطارهاا ضوأ في الدراسة هذه نتائج ونوقشت. واألم األب تعليم

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

 التربياة منظور من اإليجابي التفكير تأصيل إلى (ه1434، الحسني (دراسة أشارت  ما      

 واساتخدم. الساعودية الجامعاة طاالب لادى اإليجابياة العقلياة تكاوين فاي للمسااهمة اإلساالمية

 طريقتاي الباحاث وظاف المانهج هاذا ضاوأ وفاي الوثاائقي الوصفي المنهج دراسته في الباحث

 جامعاة طلباة من عينة على الدراسة أجريت وقد ، البحث مادة جمع في واالستنباط االستقراأ

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

 الفارد قادرة يبارز اإليجاابي التفكيار وأن اإلساالمية، التربياة مصاادر فاي أصال لاه يكاون أن

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

 فاي الدراساة مقاررات باساتحداة الدراساة وأوصات اإليجاابي، التفكيار أساس مان جاوهري

 والنادوات الماستمرات ٕوإقاماة ، الطاالب لادى اإليجاابي باالتفكير تعناي التي الجامعية المرحلة

 المتعددة. الوسائل عبر اإٍلسالمية المتنافية نشر ،وضرورة العلمية

نمررا التفكيرر  وعالقترره بتقرردي  الرر ات: دراسررة  ( دراسررة بانرروان2012وأارر ت )حنرران،      

 العالقاة ناوع علاى التعارف الدراساة هاذه ، وتتناول ميدانية على عينة من طلبة ااماة بشار

 الثاروة أسااس يعاد والاذي الجاامعي الطالاب لادى الاذات وتقادير التفكيار نماط باين الموجاودة

 اختاارت الغارض ولهاذا تطورها، مسشرات وأهم استمرارها وسبب المجتمعات لكل البشرية

 تبعًاا ماوزعين بشاار بجامعاة ملتحقين وطالبة طالب( 200) من متكونة للدراسة عينة الباحثة

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

 وخلصات .الاذات تقادير مستوى لقياس سميث كوبر ومقياس الغرض، لهذا إعداده الجامعة تم

 بتقادير يتميازون فهام ايجاابي تفكيار نماط لاديهم الذين الطلبة أن :أهمها نتائج عدة إلى الدراسة

 بالتقادير يتميازون فهام سالبي تفكيار نماط لاديهم الاذين الطلباة أماا ذواتهام، حاول مرتفاع ذات

 الفارد عناد التفكيار نماط أن أظهرت قد النظرية هذه نتائج تكون ومنه .ذواتهم حول المنخفض

 وجاود عدم النتائج كما أظهرت. لديه الذات تقدير تحديد في إسهاما وأكثر أساسيا عامال يعتبر
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 الدراساي التحصايل مساتوى لمتغيار تعازى الطلبة لدى التفكير نمطي في إحصائيا دالة فروق

 بعاض تقاديم ّوتام السابقة، والدراسات النظري إطارها ضوأ في الدراسة هذه نتائج ونوقشت.

 .بالموضوع العالقة ذات التوصيات بعض واقتراح التربوية، والتطبيقات المقترحات،

 مهاارات لتنمياة النفساية المناعاة تنشايط بعناوان(  بنجراأ دراساة 2013 ، )عصفور بينما قام      

مساتهدفة . واالجتمااع الفلسافة شعبة المعلمات الطالبات لدى التدريس كلفة وخفض اإليجابي التفكير

 لتنشايط برناامج إعاداد تام ذلاك ولتحقياق ، االيجاابي مهاارات التفكيار لتنمياة النفساية المناعة تنشيط

 اإليجاابي التفكيار اختباار وهاي للقياس أدوات ثالة ٕوإعداد المعلمات الطالبات لدى النفسية المناعة

 معلماة طالباة (22) مان البحاث عيناة وتكونات التادريس قلاق ومقيااس اإليجاابي التفكيار وقيااس

 أن إلاى الدراساة وتوصالت شامس عاين جامعاة البنات بكلية واالجتماع الفلسفة شعبة الثالثة بالفرقة

 فاي والبعادي القبلاي التطبيقاي فاي المعلماات الطالبات درجات متوسط بين إحصائًيا دال فرقا هناك

 التطبياق لصاالح التادريس قلعاة قيااس وفاي اإليجاابي التفكيار قيااس وفاي اإليجاابي التفكيار اختباار

 قلاق وخفاض اإليجاابي التفكيار تنمياة فاي بالفاعلياة يتسم النفسية المناعة تنشيط برنامج وأن. البعدي

 .واالجتماع الفلسفة شعبة المعلمات الطالبات لدى التدريس

 اإليجرابي برالتفكي  وعالقتهرا الحياة اودةبنجراأ دراسة بعنوان:  (2014  ما قا) )السلمي،

 اإليجاابي والتفكيار الحيااة جاودة أبعااد علاى التعارف مساتهدفة القر ى أ) اامارة طرالب لردى

 متوساطات فاي الفاروق علاى التعارف وكاذلك القارى، أم جامعاة طاالب لادى شايوعا األكثار

 – التخص  (ضوأ في القرى أم جامعة طالب لدى الحياة وجودة اإليجابي للتفكير الدرجات

، )األم – األب تعلايم مساتوى  - التراكماي المعادل– االجتماعياة الحالاة – الدراساي المساتوى

 مرحلاة طاالب جمياع مان الدراساة مجتماع وتكاون الوصافي، المانهج على الدراسة واعتمدت

 طاالب مان عشوائية عينة اختيار وتم المكرمة، مكة بمدينة القرى أم جامعة في البكالوريوس

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

 علاي وكااظم، الحلايم عباد محماود ، منساي) إعاداد الجامعاة لطلبة الحياة جودة مقياس - وهما

 ماع )م2010 .الساتار عباد ، إباراهيم)إعاداد  اإليجاابي التفكيار ومقيااس ،(م 2006 مهادي،

 :أهمهاا نتاائج عادة إلاى الدراساة وخلصات. الدراسة عينة مع ليتناسب التعديالت بعض إجراأ

 درجاات باين 0.05 داللاة مساتوى عناد إحصاائية داللاة وذات موجباة ارتباطياه عالقة وجود

 يصااحبه الحيااة بجاودة الشعور زيادة أن اإليجابي، التفكير أبعاد وجميع النفسية الصحة جودة

 عامة.  اإليجابي التفكير أبعاد جميع في زيادة

 :دراسات الثقة بالنفس

 الطلباة نضاج فاي المسااعد التدريب برنامج اثر معرفة استهدفت( دراسة (1982 أا ى أندر

التاابع  المتغيار ، باالنفس والثقاة النضاج قيااس باين العالقاة على التعرف ثم بأنفسهم ثقتهم ونمو

خاالل  مراحال ثاالة خالل من البيانات جمعت ( طالب382من) العينة تكونت الطلبة( )نضج

 المارة وفاي المسااعد البرناامج إدخاال قبال األولاى المراحال فاي األداتاان طبقت ( أسبوع20)
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،  العيناة ألفاراد اساتبيان اساتخدم ، وقاد المسااعد البرناامج تطبياق مان أسابيع (10 (بعد الثانية

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

ً  دالاه  فاعليتهاا وعادم المسااعد نتيجاة البرناامج بأنفساهم وثقاتهم الطلباة مساتوى فاي إحصاائيا

ً  دال ارتبااط ووجاود . الدراساية والمرحلاة الجانس لمتغيار بالنسابة  األداتاين باين إحصاائيا

 بأنفساهم ثقاتهم كانات الثالثاة المرحلاة طاالب بين بالنفس والثقة النضج قياس في المستخدمتين

 (. 2000المرحلة الثانية )السالم ،  طالب من اكبر

 باالنفس الثقاة لتنمياة إرشاادي برناامج بنااأ بانجراأ دراساة اساتهدفت (1٩٩3 ) وقا) التاملي

 )مجموعاه) التجريباي التصاميم (باالنفس التاابع )الثقاة المتغيار. المتوساطة المرحلاة طلبة لدى

 إرشاادي برناامج بنااأ فاي باالنفس الثقاة مقيااس ، اساتخدم وقاد،  ضابطه( ومجموعه تجريبية

 تشاير إحصاائيا دالاه ذات فاروق هو  وجود  الدراسة إليه ما توصلت واهم بالنفس الثقة لتنمية

ً  داله فروق وجود الضابطة ، وعدم على التجريبية المجموعة تفوق إلى  درجاات بين إحصائيا

 الجنس. لمتغير بالنفس الثقة

 لطلباة الوالدياة المعاملة وعالقتها بأساليب بالنفس بعنوان الثقة( 2006)زعي  ،  دراسةوفي 

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

 معاملاه اآلبااأ يتبعها األساليب التي على والتعرف واألبناأ اآلباأ بين القائمة العالقة طبيعة و

 الشخصاية ساماتها مختلاف تشاكيل علاى الكبيار األثار لها والتي ، مجتمع العراقيال في أبنائهم

 ومن التخصصات واإلناة الذكور من المستنصرية طالب الجامعة على الدراسةواقتصرت .

 قيااسم مقياسين من إعداد الباحثة إحداهما )مقياس للثقاة باالنفس ، و وفق،  واإلنسانية العلمية

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

 (60) بلغات حياث الطبقياة العشاوائية ( بالطريقاة2006- 2005( للعام الدراساي )29539)

مختلفاة )التربياة ، اآلداب ، العلاوم(  تخصصاات مان وطالباة طالاب )20(بواقاع  وطالبة طالبا

 معااملتهم فاي الوالادين يتبعهاا التاي األسااليب باين عالقاة هناك كانت إذا فيما معرفة ولغرض

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

 ارتباطياه عالقاة وجاد بينماا باالنفس والثقاة األب تساامح باين وسالبية ضاعيفة عالقاة وجد كما

 والثقاة األب عاداأ باين موجباة عالقاة وكاذلك باالنفس والثقاة اآلبااأ دفأ باين وقوياة موجباه

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

 باين موجباة ارتباطياه عالقاة ووجاود باالنفس والثقاة األم صرامة بين وسلبية ضعيفة ارتباطيه

باالنفس ، وأوصات  والثقاة األم عاداأ باين موجبة عالقة وهناك بالنفس والثقة ودف األم تسامح

 وباث المجتماع لبنااأ األساساية الركيزة باعتبارها الشباب بشريحة الدراسة بضرورة االهتمام

 التأكاد، واإلنساانية الشخصاية بنااأ فاي مهام دورا تلعاب ألنها فيهم وتنميتها بالنفس الثقة روح

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

 التعامل. في والتربوية
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مساااتهدفة التعااارف علاااي درجاااة ممارساااة األلعااااب ( بررراا ار دراسرررة 200٩، وقرررا) )سرررنان

الجماعيااة وعالقتهااا بتعزيااز الثقااة بااالنفس بمدينااة مكااة المكرمااة لاادي عينااة الدراسااة المختااارة 

( طالاب مان طاالب المرحلاة المتوساطة والثانوياة باساتخدام 845تي تكونات مان )عشوائياً وال

المنهج الوصفي االرتباطي. حيث أظهرت النتائج ارتفاع درجاة ممارساة األلعااب الجماعياة ، 

وكذا أبعاد الثقة بالنفس لدي عينة الدراسة ، ووجود عالقة ارتباطية موجبة بين الدرجاة الكلياة 

.  وفي ضوأ ماا توصالت إلياه الدراساة مان نتاائج ، أوصاي الباحاث 001لكليهما عند مستوي 

بضاارورة االهتمااام باكساااب طااالب المرحلااة الثانويااة المهااارات الالزمااة للمارسااة االلعاااب 

الجماعية مع ضرورة االهتمام بدريب معلمي التربية الرياضية علي كيفية التعامل ماع طاالب 

 عدهم علي تحقيق ذاتهم وزيادة ثقتهم بأنفسهم.  هاتين المرحلتين من خالل مواقف عملية تسا

بنجراأ دراسة بعناوان: اضاطرابات الكاالم وعالقتهاا بالثقاة باالنفس  (200٩، وقام )الغامدي 

وتقدير الذات لدي عينة من طاالب المرحلاة المتوساطة. مساتهدفة الكشاف علاي درجاة انتشاار 

ة الدراساة ، وفهاام العالقاة بااين اضاطرابات الكااالم وأكثار هااذه االضاطرابات شاايوعاً لادي عيناا

اضطرابات الكالم وعالقتها بكل من الثقة بالنفس وتقدير الذات اعتماداً علاي المانهج الوصافي 

)االرتباطي والمقاارن(. حياث بينات الدراساة ارتفااع درجاة انتشاار اضاطرابات الكاالم بنسابة 

وجاود عالقاة ارتباطياة %( ، وكانت أكثرها شيوعاً اللجلجة في الكالم. باإلضاافة إلاي 29.5)

سالبة ذات داللة إحصائية بين اضاطرابات الكاالم  وكاالً مان الثقاة باالنفس وتقادير الاذات لادي 

المضاطربين فاي الكاالم. ووجاود فاروق ذات دالاة إحصاائياً فاي كاالً مان الثقاة باالنفس وتقاادير 

ي إمكانيااة الااذات بااين العاااديين والمضااطربين لصااالح العاااديين. كمااا أشااارت الدراسااة كااذلك إلاا

التنبس باضطرابات الكالم من خالل درجات الثقة بالنفس وتقادير الاذات لادي المضاطربين فاي 

الكاااالم.  وأوصااات الدراساااة علاااي حصااار الطاااالب المضاااربين فاااي الكاااالم وتقاااديم الخااادمات 

اإلرشااادية والعالجيااة لهاام ، باإلضااافة إلااي إشااراكهم فااي األنشااطة المدرسااية مااع رياارهم ماان 

 ن ، وذلك لرفع مستوي الثقة بالنفس ، وتقدير الذات لديهم. الطالب العاديي

دراسااة اسااتهدفت التعاارف علااي الثقااة بااالنفس وحااب االسااتطالع  (1428المف ارري،وأجاارى )

الساامة( ودافعيااة االبتكااار ، وكشااف العالقااة بينهمااا ، ومعرفااة الفااروق بااين عينااة  –)الحالااة 

راساي ، التخصا  ، التحصايل الدراساي ، الدراسة تبعاً لمتغير )الجنس ، العمار ، الصاف الد

( طالاب 4272المدينة ، الجنسية( باستخدام المنهج الوصفي المقاارن علاي عيناة تكونات مان )

( طالبة من طالب المرحلة الثانوية بصافوفها الاثالة 1936( طالب و )2336وطالبة بواقع )

دبي( بمنطقة مكة المكرماة )األول ، الثاني ، الثالث( ، وتخصصاتها المختلفة )عام ، علمي ، أ

،  1996اعتماااداً علااي عاادة مقاااييس وأدوات هااي: الثقااة بااالنفس ماان إعااداد القواساامة والفاارح 

السمة( من إعداد نايلور ، واستبيان دافعية االبتكار من إعاداد  –قائمة حب االستطالع )الحالة 

موجبااة ودالااة  جااوالن. وقااد أظهاارت الدراسااة عاادة نتااائج تمثلاات فااي: وجااود عالقااة ارتباطيااة

العاام( ، بينماا ال توجاد عالقاة ارتباطياة  –إحصائياً بين الثقة بالنفس وحب االستطالع )الحالة 
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بين الثقة بالنفس وحب االستطالع الحالة ، كما توجد عالقة ارتباطية بين الثقة بالنفس ودافعياة 

 ً باين حاب االساتطالع  االبتكار لدي عينة الدراسة. توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا

الساامة( ودافعياة االبتكااار. ووجااود مظااهر مرتفعااة للثقااة باالنفس وحااب االسااتطالع  –)الحالاة 

والدافعية لالبتكار.وقد خلصت الدراسة إلي عدة توصيات أهمها: تاوفير أجاواأ أسارية صاحية 

عااداد تساااهم فااي النمااو المتكاماال لشخصااية المراهااق وزيااادة مساااحة الحااوار ، باإلضااافة إلااي إ

باارامج إرشااادية جماعيااة وتطبيقهااا فااي مراحاال التعلاايم المختلفااة لتنميااة الثقااة بااالنفس وحااب 

 االستطالع ودافعية االبتكار. 

التعاارف علااي نساابة انتشااار الثقااة  ( برراا ار دراسررة هرردت  إلررى1428 مررا قامرر  )السررقاف ، 

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

بمكااة المكرمااة ، وكااذلك الفااروق لاادي طااالب وطالبااات الجااامعتين  فااي الثقااة بااالنفس وانفعااال 

الغضاااب تبعااااً لمتغيااارات عااادة )السااان ، والجااانس ، والتخصااا  ، والحالاااة االجتماعياااة ، 

( طالاب وطالباة تام اختيارهاا بطريقاة 927والمستوي الدراسي(. وذلك علي عينة مكونة من )

ماان المنتظمااين بالدراسااة مماان هاام فااي مرحلااة البكااالوريوس ) متاازوجين ، ورياار عشااوائية 

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

( ، اعتماداً علي مقياسي الثقة بالنفس من إعاداد 1427/1428، الرابع( خالل العام الدراسي )

ضب المتعدد األبعاد. وكانت أهم نتائج الدراسة أناه ال توجاد فاروق ذات شروجر ، وانفعال الغ

داللة إحصائية باين طاالب وطالباات جاامعتي الملاك عباد العزياز وأم القارى فاي الثقاة باالنفس 

وانتهت الدراسة إلي عدة توصايات أهمهاا:  وانفعال الغضب. تبعاً لمتغير )السن ، التخص (.

لمساااعدة الطااالب والطالبااات علااي تعزيااز الثقااة بأنفسااهم ، تااوفير مرشاادين داخاال الجامعااة 

باإلضاافة إلاي توعياة اآلبااأ علااي تاوفير جاو أساري جياد يسااوده التارابط ، وكاذا عمال باارامج 

 إرشادية للطالبات الالتي يعانين من الغضب.

وهكااذا قااام الباحااث باسااتطراد مجموعااة ماان الدراسااات السااابقة المتعلقااة بااالتفكير االيجااابي 

ات أخااري متعلقااة بالثقااة بااالنفس ، ولاام يقااف الباحااث وفااق حاادود علمااه علااى دراسااات ودراساا

تناولت المتغيرين مع بعضهما البعض ، وررم ذلك سيكون للدراساات الساابقة دوراً مهمااً فاي 

تعزيااز الدراسااة الراهنااة ، وتحقيااق أهاادافها رراام وجااود كثياار ماان االختالفااات فااي األهااداف 

عااام. مااع مراعاااة أن هااذه الدراسااات تاارتبط ارتباطاااً وثيقااااً  واألساااليب والمنهجيااات بشااكل

بالدراسة الراهنة كونها منطلقة ممن االهتمام ذاته ، إلي جاناب أنهاا ستساهم فاي بلاورة إطارناا 

اتههاا ، كال فاي مكاناه ،  جج رج النظري ، ُمستعاناً بها في تنمية المفاهيم والتحليالت ، وتوظياف ُمخر

 غيري الدراسة وشمولهما بالدراسة والتحليل.ما يقدم مبرراً الختيار مت

 تاقيب الباحث على الدراسات السابقة:

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

عدداً من الدراساات العربياة واألجنبياة، ومان خاالل تحليال الدراساات الساابقة تام رصاد أوجاه 
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بحث الحالي والدراسات السابقة، وأوجه اساتفادة البحاث الحاالي الشبه، وأوجه االختالف بين ال

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

 أوجه الشبه بين البحث الحالي والدراسات السابقة:  

( 2006اتفق البحث الحالي فاي هدفاه ماع العدياد مان الدراساات الساابقة مثال دراساة بركاات )

 إلاى (ه1434، الحساني (والسالبي،  االيجاابي التفكيار مساتوى إلاى التعرف  دفت إلىوالتي ه

 اإليجابياة العقلياة تكاوين فاي للمسااهمة اإلسالمية التربية منظور من اإليجابي التفكير تأصيل

نمط التفكيار وعالقتاه بتقادير الاذات: دراساة ، دراساة حناان)  الساعودية الجامعاة طاالب لادى

 العالقاة ناوع علاى التعارف الدراساة هاذه من طلبة جامعاة بشاار ، وتتنااولميدانية على عينة 

 بعناوان( 2013 ( الجاامعي عصافور الطالاب لادى الاذات وتقادير التفكيار نماط بين الموجودة

 الطالباات لادى التادريس كلفاة وخفاض اإليجابي التفكير مهارات لتنمية النفسية المناعة تنشيط

 باالتفكير وعالقتهاا الحيااة جاودة(: 2014)  واالجتمااع ، السالمي الفلسافة شاعبة المعلماات

 والتفكيار الحيااة جاودة أبعااد علاى التعارف مساتهدفة القارى أم جامعاة طاالب لادى اإليجاابي

 القرى. أم جامعة طالب لدى شيوعا األكثر اإليجابي

دراساات الوصافي( ماع معظام  ال وقد اتفق البحث الحالي مان حياث المانهج المساتخدم )المانهج

 السابقة.

كذلك اتفق البحاث الحاالي فاي اساتخدامه ألداة البحاث وهاي مقيااس التفكيار االيجاابي ومقيااس 

 الثقة بالنفس .

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

 ثانياً: أوجه االختالف بين البحث الحالي والدراسات السابقة:

 اختلاااف البحااااث الحااااالي فااااي هدفاااه مااااع بعااااض ماااان الدراسااااات الساااابقة مثاااال دراسااااة 

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

 ,Morgan & Others) مورجاان وخخارون دراساة  (Rebecca, 2003) :دراساة ريبكاا

 , Haveren) دراساة وMunro,  2004) ماونرو دراساة ,Haveren) هاافرين ): (2003

2004) . 

  أواه االستفادة من الدراسات السابقة:  

  أهمها: من أمور عدة في السابقة الدراسات استفاد الباحث من 

 .عرض اإلطار النظري وفي المراجع المستخدمة 

  تدعيم اإلطار النظري بنتائج دراسات وأبحاة حول التفكير االيجابي والثقة بالنفس 

  البحث من خالل اطالع الباحث على العديد من الدراسات السابقة واألبحاة بناأ مشكلة

 ذات الصلة بشكل مالئم.

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

  ساعدت الدراسات السابقة الباحث في دراسة أسلوب استنتاج نتائج البحث، من خالل ما
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تائج الدراسة الميدانية ورصد مدى االتفاق، أو االختالف بين نتائج البحث تحصل عليه من ن

 الحالي، والدراسات السابقة

 منهج الدراسة:  

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

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

ارتباط  بين متغيرين أو أكثر ومعرفة حجم هذا االرتباط أو العالقة ، وإمكانية استخدامها في 

ً التعرف على الحقائق عن طريق الظروف 18: 1999نبوأ عدس ) عمليات الت (. مستهدفا

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

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

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

 ارتباط . 

 مجتمع الدراسة: 

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

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

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

 عينة الدراسة:   

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

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

 المدارس الحكومية بمدارس مركز كتيفة بمنطقة حائل.  الثانوية في

 حادى عش  : أدوات الدراسة: 

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

  -بتحديد أدوات الدراسة والتي تتمثل في:

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

 (.2014)السلمي، 

  ،( .1996مقياس الثقة بالنفس من إعداد )القواسمة والفرح 

 أوالً: مقيا  التفكي  االيجابي:

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

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

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

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

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

 ( فقرة .13البعد الخامس: التقبل االيجابي لالختالف ويتكون من )
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 ( فقرة . 10سماحة واالريحية ويتكون من )البعد السادس: ال

 ( فقرات . 10البعد السابع: الذكاأ الوجدانى ويتكون من )

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

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

 قرات .( ف9البعد العاشر: المجازفة االيجابية ويتكون من )

( للتفكيار 1وقد تم تصحيح المقياس وفقاً لما ذكره معد المقياس االصلي حيث تعطاى الدرجاة )

رير االيجابي بينما تعطى درجتان للتفكير االيجابي مع االخاذ فاي االعتباار ان هنااك عباارات 

( . وقااد قااام الباحااث باااجراأ الصاادق والثبااات 17/18/19/ 16/ 15سااالبة وهااي ارقامهااا ) 

أن قيم معامالت الثبات جميعها قايم مرتفعاة لجمياع ابعااد المقيااس  حياث التفكير االيجابى  لمقياس

(،وتشااير هااذه القاايم 0.85( وكااان معاماال الثبااات الكلااي )  0.88 -0.57تراوحاات مااا بااين  بااين )

العاليااة ماان معااامالت الثبااات إلااى صااالحية المقياااس  للتطبيااق علااى عينااة الدراسااة ماان طااالب 

لة الثانوية في مركز كتيفة بمنطقة حائل   وإمكانية االعتمااد علاى نتائجهاا والوثاوق وطالبات المرح

 بها

 ثانياً: مقياس الثقة بالنفس:

(ويتكاون  1996قام الباحاث باساتخدام )مقيااس الثقاة باالنفس مان إعاداد القواسامة والفارح  

، الفسايولوجي ،  ( فقرة موزعة علاي جواناب )الطالقاة اللغوياة ، االساتقاللية21المقياس من )

( فقاارات سااالبة تمثلهااا 9( فقاارة موجبااة و)12ويتكااون المقياااس ماان )النفسااي ، االجتماااعي( ،

( وأمااام كاال فقاارة أربااع اسااتجابات 21 – 20 – 16 – 15 – 7 – 6 – 5 – 3 – 1األرقااام )

 )دائماً، رالباً، أحياناً، نادراً( يختار الشخ  منها ما يناسب حالته:

 س كما يلي: وكانت ابعاد المقيا

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

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

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

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

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

 تصحيح المقياس:

(، رالبااً 4يتم تصحيح المقياس بنعطاأ قيم رقمية لسلم التادرج للفقارات الموجباة: دائمااً تأخاذ )

كس هذه القايم للفقارات الساالبة، وباذلك فانن (، وتع1(، نادراً تأخذ )2(، وأحياناً تأخذ )3تأخذ )

الدرجة الكلية للطالب = مجموع درجاته على جميع فقرات المقياس، حيث تتراوح قيمتهاا فاي 

 (.84 – 21المدى )

وتعتبر الدرجة التي يحصل عليهاا مان يساتجيب للمقيااس، تقاديراً لدرجاة، أو مساتوى امتالكاه 

 لسمة الثقة بالنفس.
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فنن قيم المتوسطات الحسابية التي وصال إليهاا الدراساة  سايتم التعامال معهاا واستناداً إلى ذلك 

 لتفسير البيانات اعتماداً على المعيار المتوسطات الحسابية الموزونة كما يلي: 

 مايار المتوسطات الحسابية الموزونة  ( 1ادول ) 

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

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

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

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

 صدق وثبات المقيا :

 لفقرات المقياس " الصدق البنائي " صدق االتساق الداخلى 

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

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

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

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

 توضح نتائج معامالت االرتباط 

 / صدق االتساق الداخلى لفقرات المقياس:1

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

 الجدول التالي يوضح معامالت االرتباط .و

 ماامالت االرتباط بين دراة  ل تق ة مع الدراة الكلية للباد   (2ادول ) 

 الباد الخامس الباد ال ابع الباد الثالث الباد الثانى الباد االول

( 
ماامل 

 االرتباط
( 

ماامل 

 االرتباط
( 

ماامل 

 االرتباط
( 

ماامل 

 االرتباط
( 

ماامل 

 االرتباط

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

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

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

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

18 0.81** 13 0.74**       

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

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

( لفقارات  0.81 – 0.61من الجدول السابق يتضح ان معامالت االرتباط ترواحت ما باين ) 

( ، وقاد 0.74 -0.59ماا باين )  البعد االول ، وتراوحت معامالت ارتباط فقرات البعاد الثاانى

( ، تراوحات معاامالت 0.77 -0.59تراوحت معامالت ارتباط فقرات البعد الثالث ماا باين ) 
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( لفقرات البعاد الراباع ، بينماا معاامالت ارتبااط البعاد الخاامس 0.78-0.71االرتباط ما بين )

لاة احصاائية عناد ( وكانت جميع معامالت االرتباط لهاا دال0.79-0.63فقد تراوحت ما بين )

مما يشير الى ان فقارات مقيااس الثقاة باالنفس  تتمتاع باسااق داخلاى مماا يادل    0.01مستوى 

 على ان فقرات المقياس صادقة لما وضعت لقياسه . 

 / صدق االتساق الداخلى لمحاور المقياس:2

التاالي  تم حساب معامالت االرتباط   بين درجة كل بعد ماع الدرجاة الكلياة للمقيااس والجادول

 يوضح معامالت االرتباط 

 ماامالت االرتباط بين دراة  ل باد مع الدراة الكلية للمقيا    (3ادول ) 

 ماامل االرتباط عدد الفق ات الباد رقم الباد

 **0.81 5 الطالقة اللغوية 1

 **0.68 4 االستقاللية 2

 **0.66 4 الجانب الفسيولوجى 3

 **0.84 4 الجانب النفسي 4

 **0.84 4 الجانب االجتماعى 5

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

الجدول السابق يتضاح ان معاامالت االرتبااط باين درجاة كال محاور والدرجاة الكلياة للمقيااس 

( وقاد معاامالت االرتبااط لهاا داللاة احصاائية عناد مساتوى 0.84 – 0.66تراوحت ما بين ) 

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

 س صادقة لما وضعت لقياسه محاور المقيا

 ثبات مقياس الثقة بالنفس:

تم التأكد من ثبات مقياس الثقة باالنفس باساتخدام معامال الفاا كرونباان وكانات نتاائج معاامالت 

   -الثبات كما في الجدول التالي:

 ماامالت ثبات الفا   ونباخ لالبااد المقيا  والدراة الكلية للمقيا     (4ادول ) 

 ماامل الثبات عدد الفق ات الباد رقم الباد

 0.83 5 الطالقة اللغوية 1

 0.87 4 االستقاللية 2

 0.92 4 الجانب الفسيولوجى 3

 0.81 4 الجانب النفسي 4

 0.84 4 الجانب االجتماعى 5

 0.94 21 الدرجة الكلية

( أن قيم معامالت الثبات جميعها قيم مرتفعة لجميع ابعاد المقيااس  حياث 12يتضح من الجدول )
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(،وتشاير هاذه القايم 0.95( وكاان معامال الثباات الكلاي )  0.92 -0.81تراوحت ما باين  باين )

العاليااة ماان معااامالت الثبااات إلااى صااالحية المقياااس  للتطبيااق علااى عينااة الدراسااة ماان طااالب 

رحلة الثانوية في مركز كتيفة بمنطقة حائل وإمكانية االعتماد على نتائجهاا والوثاوق وطالبات الم

 بها.

 األساليب االحصائية: 

االحصاائي وقاد تام   spssلقد قام الباحث بتفريغ وتحليل ادوات الدراسة من خالل برناامج  

   -استخدام االساليب االحصائية التالية:

 خصائ  عينة الدراسة .التكرارات والنسب المئوية لوصف  -1

 معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق المقياس .  -2

 معامل الفا كرونبان ـلقياس ثبات المقياس .  -3

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

 . الدراسة على ابعاد مقياس التفكير االيجابي ومقياس الثقة بالذات 

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

 والتحقق من فروض الدراسة . الدراسة

 ثانى عشر : نتائج الدراسة 

 نتائج التساؤل االول: 

مررا هرري األبارراد األ ثرر  شرريوعاً للتفكيرر  االيجررابي لررد  طررالب يررنص التسرراؤل االول علررى  

 الثانوية الاامة؟الم حلة 
لالجابة على هذا التسااؤل قاام الباحاث بحسااب المتوساطات الحساابية واالنحرافاات المعيارياة 

لكاال بعااد ماان ابعاااد مقياااس التفكياار االيجااابي وترتيااب هااذه االبعاااد ترتيباااً تنازلياااً علااى حسااب 

المتوسااط الحسااابي مااع الحكاام علااة نمااط التفكياار ماان خااالل المعيااار الموضااوع فااي فصاال 

 الجراأات والجدول التالى يوضح نتائج ذلك ا

نتائج المتوسطات الحسابية واالنح اتات المايارية لكل باد من ابااد مقيا     (5ادول ) 

 التفكي  االيجابي

رقم 

 الباد
 الباد

المتوسا 

 الحسابي

االنح اف 

 المايار 

الت تيب 

 التنازلي

نما 

 التفكي 

 ايجابي 8 3.91 15.73 التوقعات االيجابية والتفاؤل 1

 ايجابي 5 3.97 18.05 الضبط االنفعالي 2

3 
حب التعلم والتفتح المعرفي 

 الصحى
 ايجابي 4 5.25 18.15

 ايجابي 3 4.57 21.90 الشعور العام بالرضا 4

 ايجابي 2 4.83 23.86التقبل االيجابي لالختالف عن  5
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 االخرين

 ايجابي 7 4.69 16.75 السماحة واالريحية 6

 ايجابي 6 4.53 17.13 الذكاأ الوجدانى 7

 ايجابي 1 8.36 27.07 تقبل رير مشروط للذات 8

 ايجابي 10 3.73 13.46 تقبل المسئوولية الشخصية 9

 ايجابي 9 3.98 15.62 المجازفة االيجابية 10

 ايجابي 35.16 187.71 الدرجة الكلية

من الجدول الساابق يتضاح ان المتوساط العاام لانمط التفكيار لعيناة مان طاالب المرحلاة الثانوياة فاي 

وكااان نمااط التفكياار هااو نمااط تفكياار ايجااابي حيااث جاااأت  187.71مركااز كتيفااة بمنطقااة حائاال = 

جميع ابعاد مقيااس التفكيار بانمط تفكيار ايجاابي وبنااأ علاى نتاائج المتوساطات الحساابية تام ترتياب 

مقياس التقكير جاأ البعاد الخااص بالتقبال ريار المشاروط للاذات فاي المركاز االول مان حياث  ابعاد

، بينماا جااأ  27.07اكثر انمااط التفكيار االيجاابي شايوعاً باين عيناة الدراساة بمتوساط  حساابي = 

التقبل االيجابي لالختالف عن االخرين " في المركز الثاانى مان حياث البعد الخامس  الخاص ب " 

، وفاي المركاز الثالاث مان حياث درجاة الشايوع  23.86الشايوع وذلاك بمتوساط حساابي =  درجة

، وفااي  21.90جاااأ البعااد الرابااع والخاااص ب " الشااعور العااام بالرضااا " بمتوسااط حسااابي = 

المركااز الرابااع جاااأ البعااد الثالااث والخاااص " حااب الااتعلم والتفااتح المعرفااي الصااحى " بمتوسااط 

كااز الخااامس جاااأ البعااد الثااانى والخاااص " الضاابط االنفعااالي " بينمااا فااي المر 18.15حسااابي 

وفااي المركااز السااادس ماان حيااث درجااة الشاايوع جاااأ البعااد السااابع  18.05بمتوسااط حسااابي = 

وفي المركز السابع جااأ البعاد  الساادس  17.13والخاص " الذكاأ الوجدانى " بمتوسط حسابي = 

وفاي المركاز الثاامن جااأ البعاد االول  16.75والخاص " السماحة واالريحياة " بمتوساط حساابي 

، وفااي المركااز التاسااع جاااأ البعااد  16.75والخاااص " التوقعااات االيجابيااة والتفاااؤل " بمتوسااط 

وفااي المركااز االخياار جاااأ  15.62" بمتوسااط حسااابي =  العاشاار والخاااص " المجازفااة االيجابيااة

 . 13.46تقبل المسئوولية الشخ  بمتوسط =  البعد التاسع والخاص "

من النتائج السابقة تبين للباحث ان عينة الدراسة مان طاالب الثانوياة فاي مركاز كتيفاة بمنطقاة 

 ريار ان التقبال حائال تتمتاع بمساتوى جياد مان التفكيار االيجاابي ويفسار الباحاث هاذه النتاائج 

 يحملهاا التاي الذهنياة الصاورة حياث اناه يعبار عان المركاز االول  فاي جااأ للاذات مشاروط 

بعاد تقبال المسائوولية  أما الخارجي سلوكه في كبير أثر ولها بذاته ٕواحساسه نفسه عن اإلنسان

 الحمااس اإليجاابي التفكيار سامات مان أن نجاد حياث ، المركز العاشر في جاأ فقد الشخصية 

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

 التي (. و1434 ) ( ، ودراسة الحسني2014النتائج مع نتائج دراسة السلمى )وتتفق هذه 

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

 مشروط . تقبل رير يناسب ما وهو إرسالها أو استقبالها المراد للخبرة
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 نتائج التساؤل الثانى: 

ً للثقة بالنفس لد  طالب الم حلة  على   ينص التساؤل الثانى ما األبااد األ ث  شيوعا

 الثانوية الاامة  

علااى هااذا التساااؤل قااام الباحااث باسااتخدام كاال ماان المتوسااطات الحسااابية واالنحرافااات  لالجابااة

المعياريااة لكاال بعااد ماان ابعاااد الثقااة بااالنفس وترتيااب هااذه االبعاااد ترتيباااً تنازلياااً حسااب المتوسااط 

 الحسابي.

 المتوسطات الحسابية واالنح اتات المايارية البااد الثقة بالنفس   (6ادول ) 

رقم 

 الباد
 الباد

المتوسا 

 الحسابي

االنح اف 

 المايار 

الت تيب 

 التنازلي

مستوى 

 الثقة

 كبيرة  1 0.64 3.17 الطالقة اللغوية 1

 كبيرة  3 0.74 3.09 االستقاللية 2

 كبيرة  2 0.61 3.16 الجانب الفسيولوجى 3

 كبيرة  4 0.81 3.02 الجانب النفسي 4

 كبيرة  5 0.92 2.79 الجانب االجتماعى 5

 كبيرة 0.55 3.08 الدرجة الكلية

الثقاة باالنفس لادى طاالب  من الجدول السابق يتضح للباحاث ان متوساط الدرجاة الكلياة البعااد

وطبقااً للمعياار الموضاوع مسابقاً فاي  3.08المرحلة الثانوية في مركز كتيفة بمنطقة حائال = 

فصاال االجااراأات فااان مسااتوى الثقااة بااالنفس بصااورة عامااة كااان كبيااراً ، حيااث تراوحاات 

ماا  متوسطات ابعاد الثقة بالنفس لادى طاالب المرحلاة الثانوياة فاي مركاز كتيفاة بمنطقاة حائال

( حيث جاأ البعاد الخااص بالطالقاة اللغوياة  فاي المركاز االول مان حياث 3.17 -2.97بين )

حيث كان مستوى الثقاة كبياراً ، وفاي المركاز  3.17مستوى الثقة بالنفس  بمتوسط حسابي = 

الجاناب الفسايولوجى بمتوساط حساابي الثانى من حيث مستوى الثقة بالنفس جاأ البعد الخااص 

ثقة بالنفس كبيراً ، وفي المركز الثالاث جااأ البعاد الخااص " االساتقاللية " ومستوى  3.16= 

ومستوى ثقة بالنفس كبيراً ، وفي المركز الرابع جاأ البعاد الخااص  3.09بمتوسط حسابي = 

ومسااتوى ثقااة كبياار ، وفااي المركااز االخياار  3.02ب" الجانااب النفسااي " بمتوسااط حسااابي = 

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

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

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

االستقاللية ويعزو الباحث ذلك بان  الجوانب الطالقة اللغوية والجوانب الفسيولوجية وجانب

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

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

ً ومسسوالً  ً ومحاوالً في األسرة، وتحديد هويته المستقلة، ويتعلم كيف يكون ناضجا ومجربا
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(. وكذلك 1985عالمه الخارجي ، وتتفق هذه النتائج مع جاأ بدراسة كل من )صالح،

ً بقدرة الفرد على 1424)العنزي، ً طرديا ( حيث أشار إلى أن "الثقة بالنفس ترتبط ارتباطا

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

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

( والتي اشارت الى وجود مظاهر شائعة للثقة بالنفس 1428النتائج مع دراسة )المفرجي،

لدى عينة الدراسة )وأن دور المدرسة في هذا الجانب ال يقل أهمية عن الدور الذي تلعبه 

ز على الجانب التعليمي أكثر من التركيز على بناأ شخصية متكاملة للطالب األسرة، فالتركي

ربما يكون أحد األسباب في بناأ شخصية اعتمادية وكذلك تركيز بعض المدارس على 

أساليب التلقين التي يكون فيها الطالب سلبي معتمد على االستماع دون المشاركة اإليجابية 

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

 وتظهر قدراته وتكسبه الثقة بنفسه( . 

 نتائج التساؤل الثالث: 

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

 بالنفس  

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

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

  -االرتباط:

 ماامالت ارتباط بي سون بين ابااد التفكي  االيجابي وابااد الثقة بالنفس (7ادول ) 

 الثقة بالنفس ابعاد

 ابعاد التفكير االيجابي

الطالقة 

 اللغوية
 االستقاللية

الجانب 

 الفسيولوجى

الجانب 

 النفسي

الجانب 

 االجتماعى

الدرجة 

 الكلية

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

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

حب التعلم والتفتح المعرفي 

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

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

التقبل االيجابي لالختالف 

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

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

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

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

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

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

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

  0.05*توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى 
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 0.01** توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى 

من الجدول السابق يتضح ان هناك عالقة ارتباطياة ذات داللاة احصاائية عناد مساتويات داللاة 

بين كل من ابعاد الثقة بالنفس وبين جميع ابعاد التفكير االيجابي بابعاد العشارة  0.05،  0.01

وكانت جميع معامالت االرتباط موجبة مما يشير الى ان هناك عالقة طردية بين كل بعاد مان 

الثقة بالنفس وبين ابعاد التفكير االيجابي أي انه كلما زادت ثقة الطالب بنفساه زادت لدياه ابعاد 

  -انماط التفكير االيجابي وكانت نتائج معامالت االرتباط كما يلي:

 / عالقة االرتباط بين باد الطالقة اللغوية  احد ابااد الثقة بالنفس وبين ابااد التفكي  االيجابي: 1

 باين  0.05،  0.01 داللاة مساتوى عناد إحصاائية داللاة وذات موجباة ارتباطية عالقة توجد

اإليجاابي حياث  التفكيار أبعااد وجمياع كاحاد ابعااد الثقاة باالنفس  بارد الطالقرة اللغويرة درارات

( وكانااات جمياااع اشاااارات معاااامالت 0.49 – 0.18تراوحااات معاااامالت االرتبااااط ماااا باااين )

رتباطيااة طرديااة بااين بعااد الطالقااة وبااين ابعاااد التفكياار االرتباااط  الموجبااة الااى وجااود عالقااة ا

االيجاابي وتشااير هااذه النتاائج كلمااا زادت الطالقااة اللغويااة للطاالب كلمااا زاد التفكياار االيجااابي 

 لديه .

 / عالقة االرتباط بين باد االستقاللية  احد ابااد الثقة بالنفس وبين ابااد التفكي  االيجابي: 2

 باين  0.05،  0.01 داللاة مساتوى عناد إحصاائية داللاة وذات موجباة ارتباطية عالقة توجد

اإليجاابي حياث  التفكيار أبعااد وجمياع كاحاد ابعااد الثقاة باالنفس  بارد الطالقرة اللغويرة درارات

( وكانااات جمياااع اشاااارات معاااامالت 0.63 – 0.34تراوحااات معاااامالت االرتبااااط ماااا باااين )

طردياة باين بعاد االساتقاللية وباين ابعااد التفكيار االرتباط  الموجبة الى وجود عالقة ارتباطية 

 االيجابي وتشير هذه النتائج كلما زادت االستقاللية للطالب كلما زاد التفكير االيجابي لديه .

 / عالقة االرتباط بين باد الجانب الفسيولواى  احد ابااد الثقة بالنفس وبين ابااد التفكي  االيجابي: 3

 باين  0.05،  0.01 داللاة مساتوى عناد إحصاائية داللاة وذات ةموجبا ارتباطية عالقة توجد

اإليجاابي حياث  التفكير أبعاد وجميع كاحد ابعاد الثقة بالنفس  باد الجانب الفسيولواى دراات

( وكانااات جمياااع اشاااارات معاااامالت 0.44 – 0.16تراوحااات معاااامالت االرتبااااط ماااا باااين )

وباين ابعااد الجاناب الفسايولوجى االرتباط  الموجبة الى وجود عالقة ارتباطية طردية بين بعد 

التفكياار االيجااابي وتشااير هااذه النتااائج كلمااا زادت الطالقااة اللغويااة للطااالب كلمااا زاد التفكياار 

 يجابي لديه .اال

 / عالقة االرتباط بين باد الجانب النفسي  احد ابااد الثقة بالنفس وبين ابااد التفكي  االيجابي: 4

 باين  0.05،  0.01 داللاة مساتوى عناد إحصاائية داللاة وذات موجباة ارتباطية عالقة توجد

اإليجاابي حياث  التفكيار أبعااد وجمياع كاحاد ابعااد الثقاة باالنفس  بارد الجانرب النفسري درارات

( وكانااات جمياااع اشاااارات معاااامالت 0.47 – 0.18تراوحااات معاااامالت االرتبااااط ماااا باااين )

وبااين ابعاااد الجانااب النفسااي االرتباااط  الموجبااة الااى وجااود عالقااة ارتباطيااة طرديااة بااين بعااد 

التفكياار االيجااابي وتشااير هااذه النتااائج كلمااا زادت الطالقااة اللغويااة للطااالب كلمااا زاد التفكياار 
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 بي لديه .االيجا

/ عالقررة االرتبرراط بررين باررد الجانررب االاتمرراعى  احررد ابارراد الثقررة بررالنفس وبررين ابارراد التفكيررر  5

 االيجابي: 

 باين  0.05،  0.01 داللاة مساتوى عناد إحصاائية داللاة وذات موجباة ارتباطية عالقة توجد

اإليجاابي حياث  التفكيار أبعااد وجمياع بعد الجانب االجتماعى كاحد ابعاد الثقة بالنفس  درجات

( وكانااات جمياااع اشاااارات معاااامالت 0.59 – 0.17تراوحااات معاااامالت االرتبااااط ماااا باااين )

وباين ابعااد الجاناب االجتمااعى االرتباط  الموجبة الى وجود عالقة ارتباطية طردية باين بعاد 

التفكياار االيجااابي وتشااير هااذه النتااائج كلمااا زادت الطالقااة اللغويااة للطااالب كلمااا زاد التفكياار 

 يجابي لديه .اال

 / عالقة االرتباط بين الدراة الكلية للثقة بالنفس والدراة الكلية للتفكي  االيجابي:6

 باين  0.05،  0.01 داللاة مساتوى عناد إحصاائية داللاة وذات موجباة ارتباطية عالقة توجد

اإليجابي حياث تراوحات معاامالت االرتبااط  التفكير أبعاد وجميع الدراة الكلية للثقة بالنفس

( وكانت جميع اشارات معامالت االرتباط  الموجبة الى وجود عالقاة 0.53 – 0.19ما بين )

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

 التفكيار أبعااد جمياع فاي زياادة ياسدى الاى  بالثقاة باالنفس ، زياادة أن إلاى تشاير النتاائج وهاذه

 .اإليجابي للتفكير الكلية الدرجة وفي اإليجابي،

انساانية مرتبطاة باالظروف المحيطاة  عملياة التفكيار عملياة أن إلى تلك النتائج ويفسر الباحث 

بالطالااب مثاال العواماال االساارية والمدرسااة واالصاادقاأ وريرهااا ماان العواماال المااسثرة علااى 

الشاعور بالثقاة فاي  وتقادم توجاه فاي كبيارة مسااهمة لتفكيار تسااهمالطالب وبالتالي فان عملية ا

حيااث ان الثقااة بااالنفس فااي جوانبهااا المختلفااة ماان الطالقااة واالسااتقاللية والجوانااب  الاانفس 

 ، الفسيولوجية والجوانب االجتماعية تعطي صاورة متكاملاة عان الشاخ  الواثاق مان نفساه 

 هاو اإليجاابي فالتفكير ، اإليجابي التفكير صاحب هو الذي لديه ثقة كبيرة في نفسه  فالشخ 

 الفارد حيااة فاي إيجابياة نتاائج إلاى وياسدي النجااح إلاى مقومات الثقة باالنفس الاذي ياسدي أحد

جااأ فاي  مع يتفق وهذا والسعادة النفس عن بالرضا والشعور والمهنية واالجتماعية الشخصية

 االطار النظري للدراسة.

األفكاار اإليجابياة تسااعد فاي بنااأ الثقاة باالنفس مماا نتاائج الاى ان كما يرجع الباحث هذه ال 

يسدي إلي الفعل االيجابي الذي يساعد الشخ  علاي التقادم تحات أي ظارف مهماا كاان صاعباً 

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

 والمعلوماات المعرفاة ثاورة مواكبة أجل من المتعلمين لدى العلمي التفكير على تنمية وتساعد

 الطالاب بادأ ( فانذا14-13: 1996 ) العصر العضايلة هذا في العالم يعيشها التي التكنولوجية

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

شايأما،  عمال علاى قاادر ريار بأناه اعتقاده الطالب لدى ترست حيث يتبعها، وما التعلم لعملية
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. )2003)النفيعاي ،  . تقريباا المطلاوب بالشاكل واإلنجااز األداأ علاى قاادر الحقيقاة فاي وهاو

(  أيضاً أن قدرة الفرد على االعتماد على نفسه، وحكماه الساليم فاي 4: 1999ويسكد سباعنة )

التي تعترضه، والتوصل إلى حلول لهاا، مسشار علاى  المواقف واألشياأ، ومواجهة المشكالت

ظهااور الثقااة بااالنفس لاادى هااذا الفاارد. وتعتباار الثقااة بااالنفس شاارطاً أساسااياً مهماااً لتقاادم العلااوم 

والتكنولوجيااا، وتساااعد علااى تنميااة التفكياار العلمااي لاادى المتعلمااين، ماان أجاال مواكبااة ثااورة 

(. وتسكاد 14 – 13، 1996صار العضاايلة) المعرفة والمعلومات التاي يعيشاها العاالم هاذا الع

الاوعي بأهمياة اساتعمال العقال بطريقاة  –( أن التفكير اإليجاابي 143:  1416ناديا العريفي )

هو مصادر الثقاة باالنفس،  –فعالة تضفي إيجابية على الحياة الشخصية، أو العملية أو األسرية 

 والتي هي أساس تحقيق كل طموح ونجاح في هذه الحياة. 

مثاال الثقااة بااالنفس ركياازة أساسااية يسااتند إليهااا العماال التربااوي ، فهااي متداخلااة فااي جوانااب وت 

عديدة بداية من البيت ثم المدرسة وخارجهاا ، فالثقاة باالنفس ضارورية للنجااح عمومااً ، وفاي 

العملية التعليمية بوجه خاص ، فهي ترتبط بالقدرة علي التقويم الموضاوعي البنااأ ، والمقادرة 

 كير الناقد والقدرة علي التفكير االبتكاري .  علي التف

 توصيات الدراسة: 

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

 إعداد برامج إرشادية لتنمية الثقة بالنفس باعتبارها الحضور اإليجابي لحياة اإلنسان.  -1

عالجية لطالب التعليم العام الذين يعانون مان مظااهر ضاعف الثقاة تطبيق برامج إرشادية  -2

 بالنفس من المراحل األولى؛ نظراً لكون الثقة بالنفس تنمو مع نمو اإلنسان سلباً أو إيجاباً.

 ، الطاالب لادى اإليجاابي باالتفكير تعناي الثانوياة المرحلاة فاي الدراسة مقررات استحداة -3

 . لعلميةا والندوات المستمرات وإقامة

اقامااة المااستمرات والناادوات التااي تعنااي بدراسااات الصاافات االيجابيااة فيا.شخصااية وماان  4-

 ضمنهاالثقة بالنفس والتفكير االيجابي.

 بالمدارس.  التحاقهم أثناأ ومهاراته اإليجابي التفكير خلية على الطالب تدريب -5

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

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

  .بنفسه الثقة الشخ 

 دراسات وبحوث مقت حة:

للدراساة الحالياة علاى فئاات عمرياة وفاي بيئاات مختلفاة  إجراأ المزيد من الدراسات المماثلاه 

ممااا يساااعد علااى التحقيااق ماان  النتااائج ، واعااداد البحااوة فااي التفكياار االيجااابي مااع متغياارات  

 أخرى، وإعداد برامج لتمية التفكير االيجابي والثقة بالنفس . 
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 الم ااع 

الدراسة  مراحل في الطالبات عند بالنفس الثقة قياس)( ، 1٩78) محمد العادل ، عالم أبو -

 .الجراح علي مسسسة ، الكويت ، والجامعية الثانوية

 م(، الطفل من الحمل إلي الرشد ، الكويت ، دار القلم.1996إسماعيل ، محمد عماد الدين ) -

 العالمية الشبكة عن . والمسثرات األسباب األطفال: تفكير م(،2003) نعمة البدراوي، -

 للمعلومات.

التربية  منظور من اإليجابي م( ، التفكير2013 ( هرزا أحمد عبد بن عوض ، الحسني -

 . المكرمة مكة ، القرى أم جامعة التربية، كلية دكتوراه، رسالة اإلسالمية،

طلبة  لدى بالنفس الثقة لتنمية إرشادي برنامج ، بناأم(1993) جواد جابر جعفر ، الزاملي -

 التربية. بغداد ، كلية جامعة منشورة، رير ماجستير ، رسالة المتوسطة المرحلة

م( ، الثقة بالنفس وانفعال الغضب بين طالب 2008السقاف ، منال بنت محمد عمر ، ) -

رسالة ماجستير وطالبات جامعة الملك عبد العزيز بجدة وجامعة أم القرى بمكة المكرمة ، 

 .م النفس، جامعة أم القرى ، كلية التربية ، قسم علرير منشورة

 طالب لدى اإليجابي بالتفكير وعالقتها الحياة م(، جودة2014السلمي ، منصور مفرح ) -

، كلية التربية ، قسم علم  رسالة ماجستير رير منشورة، جامعة أم القرى ،  القرى أم جامعة

 .النفس )إرشاد نفسي(  

م( ، اضطرابات الكالم وعالقتها بالثقة 2009الغامدي ، صالح بن يحي الجار هللا ، ) -

رسالة دكتوراه رير بالنفس وتقدير الذات لدي عينة من طالب المرحلة المتوسطة  ، 

 ، جامعة أم القرى ، كلية التربية ، قسم علم النفس.  منشورة

المحرومين من األسر ورير المحرومين في م(، الفرق بين 2000الغامدي ، عبد هللا سافر ) -

مفهوم الذات ودافعية االنجاز لدي عينة من المراهقين في محافظة جدة  ، رسالة ماجستير 

 رير منشورة، جامعة أم القرى ، كلية التربية.

 ، التربوي والتوجيه النفسي اإلرشاد م(،1981) وخخرون مصطفى يوسف القاضي -

  المريت. دار ، الرياض

م( ، تطور مقياس الثقة بالنفس، المجلة العربية 1996القواسمة ، أحمد والفرح، عدنان ، ) -

 (.2( ، العدد )16للتربية، المجلد )

 مهنة نحو التربية كلية طلبة اتجاهات:م(1989الجعفري ) ماهر ، بينية ، عامر الكبيسي -

 (.13والنفسية ، عدد ) التربوية العلوم ، مجلة واالختصاص بالجنس وعالقتها التدريس

م(، األفكار العقالنية ورير العقالنية وعالقتها بوجهتي 2003المحمدي ، مروان بن نافع ) -

الضبط الداخلي والخارجي لدي عينة من طالب كلية المعلمين بجدة ، رسالة ماجستير رير 

 منشورة، جامعة أم القرى ، كلية التربية .
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السمة(  –م( ، الثقة بالنفس وحب االستطالع )الحالة 2008المفرجي ، سالم بن محمد ، ) -

ودافعية االبتكار لدي عينة من طالب وطالبات المرحلة الثانوية بمنطقة مكة المكرمة 

، جامعة أم القرى ، كلية التربية ، رسالة دكتوراه رير منشورةوعالقاتها ببعض المتغيرات ، 

 .قسم علم النفس 

م(، وجهة الضبط وعالقتها بكل من األفكار العقالنية 2006، عزيزة بنت منور ) اليوبي -

واالحتراق النفسي لدي عينة من معلمات المرحلة االبتدائية بمدينة ينبع  رسالة ماجستير رير 

 منشورة  ، مكة المكرمة ، كلية التربية للغات ،

 رة ، دار الراية للنشر والتوزيع.م(، استراتيجيات التفكير ، القاه2009الفقي، ابراهيم ) -

م(، التفكير السلبي والتفكير االيجابي، جمهورية مصر العربية ،دار 2009الفقي، ابراهيم)-

 الراية للنشر والتوزيع.

م(، التفكير االيجابي والسلبي لدي طلبة الجامعة: دراسة ميدانية في 2006بركات ، زياد ) -

 علم في عربية دراسات القدس المفتوحة ، مجلة ضوأ بعض المتغيرات ، فلسطين ، جامعة

 .77 -43(‘ 3(، ع ) 4مج ) ، النفس

 م( التفكير االيجابي، المملكة العربية السعودية، مكتبة جرير.2012بيفر،فيرا)-

 في األنموذج وسلوك االجتماعي التعزيز أثر،  م(1999حسن ) الحميد ،عبد أمين حاج -

 كلية التربية ، رسالة دكتوراه رير منشورة. ، بغداد،  األطفال عند الخلقي السلوك تشكيل

 لدى الشخصي بالهناأ كمنبئات والتفاؤل الوجداني الذكاأم(، 2013) سعيد هاني حسن، -

 (،23) مج النفسية ، للدراسات المصرية المجلةالقاهرة ،   ،المتزوجين وريرالمتزوجين 

 .87 -66‘ (2، ج ) (80ع)

، نمط التفكير وعالقته بتقدير الذات: دراسة ميدانية علي م(2012العزيز )حنان ، عبد  -

عينة من طالب جامعة بشار  ، رسالة ماجستير رير منشورة. ، جامعة أبي بكر بلقايد 

 تلمسان ، قسم العلوم االجتماعية، شعبة علم النفس )إرشاد نفسي(

لي االتجاه العقالني االنفعالي لدي ، فعالية برنامج إرشادي يستند إ( 2003)داوود، نسيمة  -

 (.28(، مجلد )2طالبات الصف العاشر ، مجلة دراسات العلوم التربوية ، ع )

والتوزيع  للنشر القلم دار  :، الكويت  التربوي النفس علم (،2003عالم ) أبو محمود رجاأ -

 .(2، ط)

 للدراسات العربية الموسوعة بيروت ، ،   النفس علم موسوعة   ( ،1977أسعد ) رزوق -

 والنشر.

  .(3، ط) الكتب عالم ، القاهرة ، االجتماعي النفس ، علم (1974) السالم عبد حامد ، زهران -

 مكتبة ،، الرياض  "األعمال في اإليجابي التفكير قوة " ، (2003، ) دبليو سكوت -

 .العبيكان
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(: ممارسة األلعاب الجماعية وعالقتها بتعزيز الثقة 2009سنان ، هاني بن محمد عمر ، ) -

بالنفس لدي طالب المرحلة المتوسطة والثانوية في العاصمة المقدسة ، جامعة أم القرى ، 

 رسالة ماجستير رير منشورة.كلية التربية ، قسم علم النفس )النمو( ، 

 .والتوزيع والنشر للطباعة ديبونو  :، عمان التفكير علم   ، (2006)معمار  صالح صالح -

(، إعداد مقياس األفكار العقالنية لألطفال 1996عبد هللا ، معتز سيد وعبد الرحمن، محمد السيد ) -

 (.41،  40والمراهقين ، القاهرة ، مجلة علم النفس ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ع )

(، البحث العلمي: مفهومه ، أدواته ، أساليبه، الرياض، 2009عبيدات ، ذوقان وخخرون ) -

 دار أسامة للنشر والتوزيع.

 ( ، أساسيات البحث التربوي ، عمان ، دار الفرقان.1999عدس ، عبد الرحمن ، ) -

اإليجابي  التفكير مهارات لتنمية النفسية المناعة ، تنشيط) 2013 ( محمد حسنين عصفور، -

 في عربية دراسات ، واالجتماع الفلسفة شعبة المعلمات الطالبات التدريس قلق وخفض

 (.42(، ع )3، ج )(ASEP)النفس  التربية وعلم

(، تقدير الذات وعالقته بالوحدة النفسية واالكتئاب لدي طالب 1993عطا ، محمود ) -

 .166 -145(، 11الجامعة ، مجلة دراسات نفسية ، ع )

(، دراسة للفروق الفردية في بعض جوانب التفكير 2010عبدالمريد، قاسم عبد المريد) -

 (.4( ،ع)9االيجابي عند مجموعتين مصرية وإطالية، دراسات عربية في علم النفس، مج)

 الخانجي. مكتبة ، القاهرة ، النفسية الصحة(، 1976) مصطفى ، فهمي -

 .والنشر للطباعة جرير مكتبة ،الرياض  ،  اإليجابي التفكير   ، (2003) بيفر فيرا -

 دار  ،األردن  ،"التطبيق و النظرية بين الذات مفهوم " ، (2003الظاهر ) أحمد قحطان -

 .للنشر وائل

 لطلبة الوالدية وعالقتها بأساليب المعاملة بالنفس (: الثقة2006لمياأ ياسين زعير ) -

المستنصرية ، قسم علم (، الجامعة 12الجامعة ، مجلة مركز البحوة التربوية والنفسية ، ع )

 النفس.

 ، "اإليجابي التفكير - المثلى الحياة مهارات سلسلة  ، (2005الباحثين ) من مجموعة -

   .لبنان مكتبة :بيروت

 التعلم عمليتي خالل من التفكير ومهارات الذهنية العمليات " (،2011جمل ) جهاد محمد -

 .الجامعي الكتاب دار ،العين  ،"والتعليم

 عالم  ،، األردن   اإلبداعي التفكير مهارات تطوير   (،2008دناوي ) حسن أسعد مسيد -

  .والتوزيع للنشر الحديث الكتب

 ،  العقل عادات باستخدام التفكير تنمية في عملية تطبيقات   ، (2008)  بكر نوفل، محمد -

  .والطباعة والتوزيع للنشر الميسرة دار ، األردن
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 ابن دار ،بيروت  ، اإليجابي تفكيرك بقوة أحالمك حقق  ، (2003)مصطفى  محمد وفاأ -

 .للطباعة حزم

تالميذ  لدى الدراسي بالتحصيل الذات مفهوم عالقة   ، (1985رمزي ) وبلبل إبراهيم يعقوب -
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139. 

- Edmeads, J (2004) “The power of negative thinking related with 

some factors” . Journal Articles , No . 001,78748 

- Goodhart ,D .E (1999) “The effects of positive and negative thinking 

on performance In an achievement situation”. Journal of Personality 

and Social Psychology ,vol. 51 , No . 1, pp 117- 124. 

- Harrison , A. & Bramson , R. ( 2005): "The art of thinking", Berkley 

Publishing Group, New York . 

- Haveren , V . R ( 2004 ) “ Levels career decidedness and negative 

career thinking by athletic status , gender , and academic class” . 

ProqQest – Dissertation Abstracts No . AAC, 9963589 

- Johnson, F. (2002): "Negative thinking the opposite of positive 

thinking", Leading Facts Inc . 

 - Lohr, J.M. (1982): "Relationships between assertiveness and 

factorially validated measures of irrational beliefs". Cognitive Therapy 

and Research, vol. 6. pp. 353-356. 

 - Morgan , R & Others ( 2003) “A systems thinking paradigm and 

learning computers simulation model of the positive and negative 

feedback structures underlying growth”. ERIC , AAC9429435 

- Munro, K. (2004): “Optimism: how to avoid negative thinking”. 

www.KaliMunro.com. 

 - Parrott ,L. (2004) “The power of negative thinking”. 

http://www.crosswalk.com/family/1206128.html 

- Rich , A & Dahlheimer , D (2001) “The power of negative thinking: 

A new perspective on “ irrational” cognitions” . Journal of Cognitive 

Psychotherapy , vol. 3, No . 1, pp 15 – 30. 

 - Rebecca , D . E ( 2003) “ What they think of us: The role of 

reflected stereotypes in attributions for positive versus negative 

http://www.kalimunro.com/
http://www.cross/


 Doi: 10.21608/jasep.2021.136074  سطام بن مصلح علي احلربي   
 

 

254 

performance feedback”. ProQuest–Dissertation Abstracts , No . 

AAC9816837 

- Street, S. (1988): "Feedback and self concept in high school 

students". Adolescence, Summer; vol. 23(90) pp. 449-56.  

- Sternberg, R. (1997): "Styles of thinking and learning", Canadian 

Journal of school Psychology, Canada . 

- Smith, D. ( 2009): "Opinions of School, academic motivation and 

school adjustment in the first year of secondary education: A pilot 

study in west-Yorkshire". Educational studies, 7, pp. 177-183. 

- Watson, et. Al ( 2007): "The contributions of self-defeating 

philosophies. perceived helplessness, and repression to anxiety among 

psychiatric patients", Journal of Clinical Psychology, July, vol. 45, No 

4, pp. 513-520. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


