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:الملخص
ظلفيجداراجامعةطلبةمنعینةلدىاإلیجابيالتفكیرفيالبحثالدراسةھذهھدفت

جدارا,جامعةفيالجامعیینالطلبةلدىاالیجابيالتفكیرمستوىھو,وماكوروناجائحة
الدراسةأھدافولتحقیقالدراسة.وسنواتوالتخصصالجنسمتغیرمنكلأثرودراسة
حیث,صدقھادالالتواستخراج)2010(الستارلعبداإلیجابيالتفكیرمقیاساستخدم
(التوقعاتھيأبعاد)10(علىموزعةفقرة)55(منمكونمقیاسشكلعلىصیغت

التعلمحببالرضا,الشعورالعلیاالعملیاتفيوالتحكماالنفعاليالضبطوالتفاؤل,اإلیجابیة
الذكاءواألریحیة,السماحةاآلخرین,بینلالختالفاالیجابيالتقبلالصحي,المعرفيوالتفتح

عینةتكونت).االیجابیةوالمجازفةالشخصیة,المسؤولیةوتقبلمشروط,غیروتقبلالوجداني,
متغیراتعلىموزعینوطالبةطالبا)300(ن-األردنفيجداراجامعةطالبمنالدراسة
.2020/2021الدراسيللعامالدراسیةوالسنةوالكلیةالجنس

إیجابیاوعیایمتلكونوأنھماإلیجابي,التفكیرمستوىارتفاعإلىالدراسةوتوصلت
التقبلثمأوال,بالرضاالشعورجاءفقدشیوعااألكثراألبعادأماالجامعیین,الطلبةلدىبالذات.

واألریحیة,والسماحةاالنفعالي,والضبطالصحي,المعرفيوالتفتحالتعلموحباإلیجابي,
المسؤولیةتقبلوأخیراوالتفاؤل,االیجابیةالتوقعاتاإلیجابیة,المجازفةالوحداني,الذكاء

عندإحصائیةداللةذاتفروقوجودالنتائجأظھرتكمااألخیرة,المرتبة.فيالشخصیة
وجودعدمإلىبینتكماالذكور,لصالحالجنسلمتغیرتعزى)a=0.05(الداللةمستوى
كماالدراسیة,السنةلمتغیرتعزي)a=0.05(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروق

الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجودیوجدالأنھإلىالنتائجأشارت
)a=0.05(الكلیة.لمتغیرتعزى

ومن أبرز التوصیات التي نتجت عن ھذه الدراسة إجراء المزید من الدراسات التي
تھدف إلى تنمیة التفكیر اإلیجابي, وتعمیم المقیاس على أكبر شریحة من الطلبة.

طلبة جامعة جدارا.التفكیر االیجابي , جائحة كورونا,:الكلمات المفتاحیة

Abstract

This study aimed to research positive thinking among a
sample of students from Jadara.University in the light of the
Corona pandemic, and what is the level of positive thinking
among University students at Jadara University ,and to study
the impact of each of the variables of gender, specialization



and years of study. To achieve the objectives of the study
,Abdul Sattar's Positive Thinking Scale was used (2010).

And extracting the indications of its validity, as it was
formulated in the form of a scale consisting of (55)
paragraphs.

They are divided into(10) dimensions:( positive expectations
and optimism , emotional control and control of higher
processes, feeling of satisfaction, love of learning and healthy
cognitive openness ,positive acceptance of the difference
between others ,tolerance and comfort, emotional
intelligence, unconditional acceptance, acceptance of
personal responsibility, positive risk).The study sample
consisted of students from Gadara University in Jordan
(n-300)students distributed among the variables of gender,
college and academic year for the academic year 2020/2021.

The study found a high level of positive thinking, and that
they possess a positive awareness of self. Among University
students, as for the most common dimensions, the feeling of
satisfaction came first, then positive acceptance ,love of
learning and healthy cognitive openness, emotional control,
tolerance and comfort, lonely intelligence ,positive risk-taking,
positive expectations and optimism, and finally acceptance of
personal responsibility .The results also showed that there
are statistically significant differences at the level of
significance(a=0.05) due to the gender variable in favor of
females, and also showed that there are no statistically
significant differences at the level of significance(a=0.05)
attributable to the academic year variable. The results also
indicated that no there are statistically significant differences
at the level of significance(a=0.05)due to the college variable.



The study found a high level of positive thinking, and that
they possess a positive awareness of self . Among University
students, as for the most common dimensions, the feeling of
satisfaction came first, then positive acceptance, love of
learning and healthy cognitive openness, emotional control,
tolerance and comfort , lonely intelligence, positive risk-taking
, positive expectations and optimism, and finally acceptance
of personal responsibility . The results also showed that there
are statistically significant differences at the level of
significance (a=0.05) due to the gender variable in favor of
males , and also showed that there are no statistically
significant differences at the level of significance (a=0.05)
attributable to the academic year variable, and the results
indicated that no there are statistically significant differences
at the level of significance (0.05)due to the college variable.

Among the most prominent recommendations that resulted
from this study is to conduct more studies aimed at
developing positive thinking, and to generalize the scale
among the largest segment of students.

Key words: positive thinking, Corona pandemic, Jadara
University students.

مقدمة

المخلوقاتمنكثیرعلىهللافضلھبانكثیرة,بنعماإلنسانوتعالىسبحانھهللاكرم
بنعمة العقل, فالدین مصدر الھدایة للعقل والعقل مناط التكلیف والتلقي.

فالقرانالكونیة,الظواھرمالحظةإلىاإلنسانبدعوةفائقةعنایةاإلسالمعنيولقد
التفكیرعلىحثھوإنماالطبیعیة,الظواھرفيالعلميوالبحثالتفكیرعلىاإلنسانحثالكریم

).2011,والنفسي.(سلیمانالبیولوجيتكوینھأسراروفينفسھ,في



العالممستوىعلىكورونا"بفیروس"یعرفماأو)19(كوفیدوباءانتشارمنذ
بالجائحةتسمیتھوحتى,2019األولكانون/دیسمبرفيالصینیةووھانمدینةمنمنطلقا
.2020آذار/مارسفيالعالمیةالصحةمنظمةقبلمنرسمیا

مشكلة الدراسة

صعوبةبسببالكبیر,الجھدتتطلبالتيالدراساتمنوأسالیبھالتفكیردراسةتعد
وأنبدالبلفحسبالتفكیرطبیعةفيیبحثأنیكفيالفإنھوعلیھوطبیعة,حقیقتھعنالكشف

یبحث في طرق وأسالیب التفكیر.



أسئلة الدراسة.

تتمثل مشكلة الدراسة على السؤال التالي.

ما درجة مستوى التفكیر اإلیجابي لدى عینة من طلبة جامعة جدارا في ظل جائحة كورونا؟.

ویتفرع من السؤال الرئیسي األسئلة الفرعیة التالیة:-

اإلیجابيدرجةمتوسطبین)a=0.05الداللة(مستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدھل.1
لدى طلبة جامعة جدارا في ظل جانحة كورونا تعزى إلى متغیر الجنس ؟.

اإلیجابيدرجةمتوسطبین)a=0.05(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدھل.2
لدى طلبة جامعة جدارا في ظل جانحة كورونا تعزى إلى متغیر الكلیة.؟

اإلیجابيدرجةمتوسطبین)a=0.05الداللة(مستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدھل.3
لدى طلبة جامعة جدارا في ظل جانحة كورونا تعزى إلى متغیر السنة الدراسیة؟.

أھداف الدراسة .

تسعى الدراسة الحالیة إلى :

كورونا.وأزمةجائحةظلفيجداراجامعةطلبةلدىاإلیجابيالتفكیرمستوىعلى.التعرف1

أنثى)-(ذكرالجنسلمتغیرات:وفقاالجامعةطلبةبیناإلیجابيالتفكیرمستوىعلى.التعرف2
والكلیة (علوم -آداب) والمرحلة الدراسیة (سنة أولى- سنة ثانیة) و(.سنة ثالثة – سنة رابعة).

األھمیة النظریة

والجامعیة,المدرسیةمراحلھجمیعفيالتعلیمعلىأبنائھاحثعلىجاھدةاألسرةتعمل
ألھمیةفقطلیسوتفوقبنجاحالدراسیةالمراحلجمیعتجاوزالتعلیمیةالمؤسساتمعبیدیدا

التعلیم وإنما ألھمیة التعلیم في عصر العولمة

أھمیة البحث الدراسة الحالیة فیما یأتي :

والجنس.والكلیة,الدراسیةوالمرحلةاإلیجابيالتفكیربینالعالقةعلىالضوء.یسلط1

والمجتمع.الفردصعیدعلىوامتیازاتھوفوائدهاألكادیميالتحصیلأھمیةإلى.یشیر2

مستویاتھملجمیعالطلبةلدىاإلیجابيالتفكیرمھاراتلتنمیةمناسبةداعمةتعلیمیةبیئة.خلق3
وفئاتھم.



أھمیةإلىالنفسياإلرشادمجالفيالمسؤولیننظرتوجیھفيالحالیةفيالدراسة.تسھم4
التفكیر اإلیجابي في حیاة الفرد.

األھمیة العلمیة.

فيجداراطلبةلدىاإلیجابيالتفكیرمقیاسلتقدیممحاولةالحالیةالدراسةھذهتحاول
كونھامنالدراسةأھمیةتنبع,كماالطلبةأداءتحسینعلىیؤثرالذيبالشكلكوروناجائحةظل

تعمیموبالتاليالطلبةوتقییمتشخیصفيوالمسؤولینالمختصینیزودأنیمكنمقیاستشكل
المقیاس.

مبررات الدراسة

تقییمأدواتإلىوالحاجةكورونا,جائحةظلفياإلیجابي.التفكیرالتفكیرمفھوم-
التفكیرمھاراتوتنمیةتحسینفيیساعدمماعلمیةأسسعلىتقومالتي

اإلیجابي.
نقص المقاییس المقننة التي تقیس مھارات لتفكیر اإلیجابي .-

التعریفات اإلجرائیة.

تشكیلأجلمنالعقلبھیقومعقلينشاطبأنھالتفكیریعرف).Thinkingاصطالحا.(التفكیر
باستغالل,الجدیدوإبداعالمشكالتوحلمنطقیة,بصورعلیھاوالحكماألموروإدراكاألفكار

).2011(سلیمان,الذاكرةفيوالمخزونالمعطیات

للتفكیرالستار)(عبدتعریفاإلیجابي,التفكیر):Positive=Thinking(اإلیجابي.التفكیر
مھاراتاكتسابنحوالفردوأھدافنشاطاتوامتدادالعقالنیةاألفكارمنمجموعةبأنھاإلیجابي

).2008الستار,ورضا.(عبدوسعادةبفاعلیةالعیشنحوالوجھةاإلیجابیةالممارسةمنتمكنھ

كلحلشأنھامنوالتيالحیاةأموركلفيالمتبعةواألسالیبواآلراءالمعتقداتوأنھ
ما یواجھھ الفرد من مشكالت ومواضیع بصورة متفائلة إیجابیة ناجحة.

المستجیبعلیھایحصلالتيبالدرجةفیتمثلاإلیجابيالتفكیرتعرفالباحثانویضع
معالحسابيالمتوسطجمعحاصلمناكبرأومساویةتكونبحیثاإلیجابيالتفكیرمقیاسعلى

االنحراف المعیاري.

یشملجدیدلمرضالعالمياالنتشارالعالمیة.ھوالصحةمنظمةتعریفحسبجائحة:
وعدمدولیاانتشارهیفسرالسیطرة,وھذایتحدىالمرضأنكذلكویعني,الدولمنالعدید

الحكوماتإلىرسالةإیصالعبرسیاسيجانبإلىكذلكویشیرواحدة,دولةفيانحصاره



وسیاسیةاقتصادیةتداعیاتلھأصبحتالمرضبأنالعالم.أنحاءجمیعفيوالمنظمات
(رویترز)جدیدلمرضالعالمياالنتشارتعنيالجائحةعالمي.باختصارنطاقعلىواجتماعیة

الجزیرة.نتالربأبووكاالت).أسامھالكترونیة+(مواقعالجزیرة.11/3/2020
)News,www.Aljazeera.net(

حیوانیةكورونافیروساتوتعد)19(كوفید-كوروناالمستجدكورونافیروسكورونا:
منالعدوىتنتقلثمومناإلنسان,إلىالحیوانمنواالنتقالاالنتشارعلىقادرةوھيالمنشأ
طبیعةحولعنھالمعلوماتوإخفاءواآلراءالنظروجھاتاختلفتوعلیھأخر,إلىإنسان

عائلیةساللةحصلتطبیعیةعواملبفعلتطورتمرضیةحالةبأنھجانبأعتبرهإذ,الفیروس
تستمرلكيالبیئیةالمتغیراتمعوالتكیفالتطورعلىالقدرةلھاأنالفیروساتمنمعینة

ألسباباستحدثبیولوجیةمختبراتفيتطویرهتمأنھآخراتجاهذھببینماوالتأثیربالنشاط
مقاالت).18/4/2020,برستركخاص–النوريسرداروسیاسیة.(دلیناقتصادیةوغایات
علىوتداعیاتھاالبیولوجیةوالحربالجائحةمفھومبین)19(كوفید-كوروناالمستجد(كورونا

األمن الدولي).

حدود الدراسة

).2021-2020(الدراسيالعامفيالدراسةھذهتطبیقتمالزمانیة:الحدود

الحدود المكانیة: جامعة جدارا. محافظة اربد .

).300(عددھموالبالغجداراجامعةطلبةالبشریة:الحدود

محددات الدراسة .

منالخاصةالتربیةقسموالعلوماآلدابطلبةعلىاألصليالمجتمع.اقتصربشریةمحددات
مرحلة التعلیم الجامعي (ذكور وإناث).

لعملاألخرىالجامعاتفياآلخرینالطلبةوعلىجداراجامعةطلبةعلىالدراسةتعمیمتتحدد
المتوفرة.العینةحسبموزعین)300(عددھموالبالغاألردنفيمشابھةدراسات

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

لمعالجةالفردیستخدمھاالتيواألسالیباألنشطةجمیعیمثلاإلیجابيالتفكیرإن
فيالفردثقةولتدعیمبھا,والتحكمأفكارهبقیادةوذلكبناءة,عقلیةقناعةباستخدامالمشكالت

تحیق أھدافھ من خالل اعتقاده وأفكاره المنطقیة ذات الطابع التفاؤلي.



ویتصرفیفكر,حینوھوسلبیا,وغیرإیجابیاكونھفيمتفردعاقلكائناإلنسان
األفكارمھاجمةفیجبوالكفاءة,بالسعادةویشعرفاعلیةذایصبحوعقالنیةإیجابیةبطریقة

یصبحبدرجةوالتفكیراألدوار,تنظیمإعادةطریقعنللذاتوالمھددةالسلبیةواالنفعاالت
).2011الستار,وإیجابیا.(عبدمنطقیاالفرد

الفردبھاتقومالتيواالجتماعیةوالنفسیةالعقلیةالعملیاتمنمجموعةعنعبارةفھو
مترابطبشكلما,موضوعحولعادةواسترجاعوتذكرواستداللومحاكمةواستیعابفھمفي

).2012(البري,معقولمنطقيومتناسق

قناعاتھمیبدونحضارتنافيوالمفكرینالفالسفةمنكثیراأن)2011(روزینیرى
والمشكالتوالمھامالمسائللكلالناجحالحلضمانةتعداإلنسانیفكركیفمعرفةبأن

أنخاص.إلثباتنحوعلىوالشرح,للتوقفحاجةالأنھیرونوھمالبشریة,أمامالمطروحة
ألھمیةوتأكیداعملیة,ممارسةوألي,إنسانيفعلأليضروریاشرطایعدالفعالالتفكیر

عندماإالالمعرفــــةعلـــــىیحصأنللمــــــــــریمكــــــــن"الھوجویقولالتفكیــــــر
).2008(الفقي,یفكـــــــــر"كیفیتعلــــــــــم

منوالخوفالقلقمستویاتفيانخفاضیصاحبھاإلیجابيللتفكیرالفرداستخداموإن
نمطأنیشیرالجمھور,وھذامواجھةأوالتنافس,مواقفمثلالضاغطةالمشكالتواجھة
المشكلةجوانبإدراكالفردفعالیةومناإلیجابي.الذاتيالتقییممنیزیداإلیجابيالتفكیر
Belciug(حلھافيوالثقة et al,1992,p.1-8.(

علىالتغلبإلىیؤديالذيالمتفائلالتفسیرفيیسھماإلیجابيالتفكیرأسلوبإن
التفسیریؤديكماالتعویضوبإمكاناتبالثقةمعززاالصعبةالمواقفحاالتفيالصعاب
علىتحافظبلللیأس,تستسلمالالتيالواقعیةالدالئلإلىتشیرأھدافعنالتخليإلىالمتفائل
).2006(حجازي,الذاتتوجیھحسنإلى,ویؤديالواقعیة

وبالتاليواالستسالم,االنھزامیةإلىیؤديالسلبيالتفكیرأسلوبالفرداستخدامولعل
منالعكسوعلىالفرد,عندالعجزترسیخأمامالمجالیفتحمماوالمبادرة,الفعلعناإلخفاق

البحثنحوالفردیدفعوبتاليواألملالمعنویاتعلىالحفاظإلىاإلیجابيالتفكیریؤديذلك
Carver(البدیلةالحلولحول & Sheier 2003,P.17.(

الحیاةقضایامعالتعاملعلىالقدرةإلعطاءالضامنیعتبراإلیجابيالتفكیروألن
یعنيوالللفرد,النفسیةالصحةوتعزیزالوجدانیة,الحالةلتعدیلالمدخلفیعتبروأزماتھا,

إلىینظربلاإلیجابیةمنلیسھذاألنحیاتنا,فينواجھھاسلبیاتأيعناإلیجابيالتفكیر
والالسلبیةاألفكارعنالفردیبتعدوبذلكاإلیجابیةإلىتعدیلھاعلىویعملوضعیة,سلبیات



منبدالاألشیاءمناإلیجابيالجانبلرؤیةأداةھوعامةبصفةاإلیجابيفالتفكیرلھا,یرضخ
ھوماكلتبسطوالتيوالكلماتوالصوراألفكاریتقبلالعقلیجعلالذيفھوالسلبي,الجانب

فيبھیفكرأویریدهفیماالنجاحإلىتؤديإیجابیةنتائجالفردیتوقعبحیثتبسطھمعقد
).2005الحاضر.(أنتوني,أوالمستقبل

صفات المفكر اإلیجابي:-

اإلیمان با� سبحانھ وتعالى واالستعانة بھ والتوكل علیھ.-
المفكر اإلیجابي شخصیة مؤمنة تتوكل على هللا في جمیع األوقات.-
فإنھاإلغراءاتأوالمؤثراتكانتمھماعلیابقیمیعیشالناجحالمفكرالعلیا.القیم--

واألمانةبالصدقویتمیزوالنمیمة,والغیبةالكذبمثلالسلبیةالسلوكیاتعنیبتعد
.وحب الخیر للناس

االعتقاد والتوقع اإلیجابي.-
سبحانھبا�إیمانھمرتبطاوالتوقعاالعتقادوھذااالعتقاد,قوةلدیھالجیدالمفكر-

وتعالى ومعرفتھ أن ال یضیع أجر من أحسن عمال.
التركیز على الحل عند مواجھة المشكالت.-
لنفسھویفسرھاببساطةاألموریأخذفھوالمشكالت,حلعلىیركزالناجحفالمفكر-

).2011إیجابیة.(طعمھ,بطریقة

صفات الشخصیة اإلیجابیة

اإلیمان با� سبحانھ وتعالى واالستعانة بھ والتوكل علیھ..1
القیم العلیا: الشخصیة الناجحة تعیش بقیم علیا مھما كانت المؤثرات أو اإلغراءات..2
والبعیدةالقریبةاألصعدةجمیععلىتریدماتعرفالناجحةالشخصیةالواضحة:الرؤیا.3

خططوتضع؟تریدماعلىتحصلوكیفترید؟متىوتعرفترید؟ماذاوتعرف
للتنفیذ بمرونة تامة.

االعتقاد والواقع اإلیجابي: الشخصیة اإلیجابیة تعلم قوة االعتقاد والتوقع..4
تسمىأساسیةأركانسبعة:توجدحیاتھعلىتؤثروالصعوباتوالالتحدیاتیدعال.5

الشخصيوالركنالصحيوالركنالروحي(الركنوھيالمتزنةللحیاةالسبعةاألركان
لوالمثالسبيفعلىاالجتماعي)والركنالماديوالركنالمھنيوالركنالعائليوالركن

واجھ أي فرد تحدیا مادیا أو مھنیا فھو ال یدع ھذا التحدي یؤثر على باقي األركان.
واثق من نفسھ یحب التغییر وخوض المخاطر..6
الحیاةتفنىوبدونھباألملتعیشالناجحةفالشخصیةوالصبر:والكفاحاألملیعیش.7

ویضیع اإلنسان , فاألمل طریق النجاح والكفاح والتقدم.



بشخصیةتمتعھالناجحةالشخصیةصفاتمناآلخرین:مساعدةویحب.اجتماعي.8
دونتـــــــامبتقبلمعھمویتعامـــلاآلخریـناحتراممنبھتتمتـعلماالقلبإلىمحببة

).2012(سلیمان,فیھمالتحكمأواستغاللھــــمفــــــيالمحاولــــة

الوجدانیةالحالةوتعدیلالحیاة,قضایامعللتعاملالمدخلاإلیجابيالتفكیرویعتبر
نواجھھاسلبیاتعننتغاضىأناإلیجابيالتفكیریعنيوالالفرد,لدىالنفسیةالصحةویعزز

في حیاتنا, ألن ھذا لیس من اإلیجابیة.

أھمیة التفكیر اإلیجابي :

بدونفیھااإلنسانأنجزهماوتصوراألرضعلىاإلنسانیةالحیاةتصوریمكنال
لناتوضحوالحیواناإلنسانحیاةبینشاملةوبنظرةنتائجھ,منالحضارةصورفكلتفكیر,

فضل التفكیر على اإلنسان وكیف أن بسببھ استطاع اإلنسان أن یصنع ھذه الحیاة

والتفكیرالتفكیر,تسببواألفكاراألفكار,صانعھوالمفكرأن)2009(الفقي,ویرى
النتائج,یسببوالسلوكالسلوك,تسببواألحاسیساألحاسیس,یسببوالتركیزالتركیز,یسبب

والنتائج تحدد واقع حیاة الشخص.

فیھتتفاعلوالذيمنظومةبطریقةالتفكیرإلىبالفردتؤديواألنشطةالمشاعرأن
واستفادةبكفاءة,ویوظفھاالعالقاتھذهیفعلوماتبادلیةعالقةفيالمخرجاتمعالمدخالت

النظریةعلىاإلیجابيالتفكیرویعتمدالراجعة,التغذیةمنالمكوناتھذهجمیع
).1978البنائیة.(العریفي,

.العوامل المؤثرة في التفكیر اإلیجابي

بشكلاإلیجابيوبالتفكیرعامبشكلالتفكیرفيتؤثرالتيالعواملمنالعدیدھنالك
العقلفيالداخلةاألفكارعلىأساساتبنىوالمعتقداتواألحاسیسالمشاعرجمیعألنخاص,

سواء كان في منطقة الشعور والالشعور, وأھم ھذه :-

المستوى العالي لرعایة الطفولة المبكرة في بیئتھ األسریة أو التعلیمیة..1
البنیة الدماغیة وطبیعة الجینات الوراثیة في ھذه البنیة العقلیة.2
والتغییرواالنتباهللتفكیروالعمليالنظريالتعلیموممارسة,للخیارالبدیھيالتدریب.3

والممارسة .
تشجیع االكتشاف  وإصدار األحكام االرتجالیة ومستوى البعد االنفعالي..4
اللغویةوالثروةوالعقلیةالبدنیةوالصحةالعملفيبالمشاركةااللتزام.5

)2003للمرء.(الطیطي,



النظرة الشاملة والتحرك بالمحیط الشامل..6
االنتباه والممارسة الواعیة وتشجیع االكتشاف..7
قدرة الفرد على االستیعاب اللفظي وتنظیم األفكار والتنظیم اإلدراكي..8
استخدام المھارة الذاتیة في إعادة التنظیم االستراتیجي..9

محیطفيالثقافیةالبیئةومستوىواألسریةاالجتماعیةالتنشئة.10
).2016الفرد.(علھ,ویوزاد,

األھدافتحقیقفيوتطبیقھاالشخصیة,اإلمكاناتتنمیةاإلیجابيالتفكیرفلسفةوتستلزم
حیاتھ,طوالللمواھبالمستمرةالتنمیةإلىیحتاجالفردإلیھیسعىالذيالتفوقألنالشخصیة,

المشاركــــــةأنیعنيوھذاجدیـــــــدة,أھدافاختیـــاریتطلباألھدافتحقیقفيوالنجاح
).2011(یونس,الذاتلتحقیــــــــــقمكملةمستمرةعملیـــــــةھـــــــيالفعالةالحقیقة

أنماط التفكیر اإلیجابي :

االنفعالي,الضبطالتفاؤل,كاآلتي:اإلیجابيالتفكیرمقیاسفيجاءتكماإجمالھایمكن
والرصیدبالرضا,الشعور,الخبرةعلىوالتفتحالتعلمالعقلیة,حبالعملیاتفيوالتحكم
الذاتتقبلالشخصیة,المسؤولیةتقبلاآلخرین,عناالختالفمعالتسامحالصحي,المعرفي

اإلیجابي,المرنالتفكیروصاحباالجتماعي,الذكاءواألریحیة,المسامحةالمشروط,غیر
الحوارعلىقادر,والعطاءلألخذقابلةبالمرونةتتمتعومفرداتھلغتھاإلیجابيالتفكیرفصاحب

نفسھویقدماآلخرین,أمامذاتھعنوواقعيطبیعيتصورإعطاءویحاولالعلمیة,والمناقشة
).2010متواضع.(قاسم,وبشكلشفافیةبكل

قدرامتالكھمذلكعلىویساعدھمذلكتجنبعلىاإلیجابيالتفكیرأصحابویحرص
من الفكر والثقافة والمرونة الفكریة التي تساعدھم على تجنب مثل ھذه المواقف الحرجة .

العوامل المؤثرة في التفكیر اإلیجابي :

ھناك عدة عوامل تؤثر في التفكیر وأھم ھذه العوامل ما یلي :

النظرة الشاملة والتحرك بالمحیط الشامل.-
االنتباه والممارسة الواعیة وتشجیع االكتشاف.-
قدرة الفرد على االستیعاب اللفظي وتنظیم األفكار والتنظیم اإلدراكي.-
استخدام المھارة الذاتیة في إعادة التنظیم االستراتیجي.-
).2016الفرد.(علھ,ویوزاد,محیطفيالثقافیةالبیئةومستوىواألسریةاالجتماعیةالتنشئة-





االستراتیجیات المستخدمة في التفكیر اإلیجابي:-

وقدواألفكار,السلوكتعدیلفيكبیرةأھمیةالداخليللحوارأنالذاتي:التحدثإستراتیجیة-
بالفاعلیةالفردیشعرخاللھامنوالتيالداخلیة,القوةبرامجمنھامختلفةعناوینتحتدرجت

العقلیة.الحواراتعنتعبرالذاتيالتحدثإستراتجیةأن).إلى2007(الفقي,ویشیروالسعادة,
الناسویستطیعتعلمھ,ویمكنمھارةیتطلبالتفكیرمننوعالمشكالتحلأنالمشكالت:حل-

علىالمدرسونیعملولكيالمدارس,فيتدرسھیمكنوھذاالممارسة,طریقعنیحسنوهأن
منبدالالمشكلةفيالتفكیرطریقةإلىانتابھمویوجونالمشكالتالطالبعلىیعرضذلك

).2000.(الفقي,مادتھعلىالتركیز
مھارةلتعلمقبلیةمتطلباتوھناكالحاليالموقفمعالتفاعلعلىالقدرة.ھوالقراراتخاذ-

حلعلىوالقدرةواالستنتاجالربطعلىوالقدرةالتخیلعلى(القدرةفيتتمثلالقراراتخاذ
المشكالت, والقدرة على جمع المعلومات).

جوانبعلىالفردسیطرةمعھزادتالتخیلھذاممارسةتكرارزادكلماالتخیلإستراتیجیة-
خاللمنالمبرمجةالجدیدةفاألفكار,مرةمنأكثرخبرهقدیكونألنھالضاغطالموقف
فيتتحكمالمسیطرةوالمعتقداتواألفكارالمسیطرةاألفكارتصبحوالتخیل,التكرار

).2005,سلوكیاتنا.(جوفیال
الشائعةاألنواعومنجدیدةسلوكیاتإكسابفياإلستراتیجیةھذهوتفیدالنمذجة:إستراتیجیة-

للنمذجة: -
النمذجة الحیة حیث یقوم النموذج باألداء بوجود المتدرب.-
إیضاحیةوسائلخاللمنباألداءیقوموھوالنموذجالمتدربیشاھدالمصورة.حیثالنمذجة-

مثل األفالم.
بمراقبةالمتدربویقوم,المتدربأمامباألداءالنموذجیقومحیثالمشاركةخاللمنالنمذجة-

).2014النموذج.(الخولي,بمساعدةاألداءنفسبتأدیةیقومثمالنموذج

القاطع,,والقرارالمشتعلةالرغبةفي:)2007(الفقي,بینھاالتيالعشرةالوصایاأھمومن
التأكیدات,الذاتیةالتنمیةالیومي,والتأملوالسكونالیومیة,والنشاطاتالشخصیةواالھتمامات

المتضامنة, الوقت اإلیجابي, تحدید األھداف, اإلدراك الواعي, تحمل المسؤولیة.

وشرحواستعارةتسجیلفيوالفشلاألسئلة,طرحفيالفشلاإلیجابيالتفكیرمعوقاتومن
تكونأنفيالفشلأكثر,ھوماتمنيفيالفشل,جیدةبطریقةالتفكیرفيالفشلاألفكار,
).2003اإلبداع.(الطیطي,تصرفاتتحملوفيالمحاولةاستمرارفيالفشلمبدعا,



مننمطینوفقمعھویتعاملإلیھینظرفأنھشخصأوموقفأيیواجھعندماوالفرد
التفكیر, فإما أن:

یتبنى نمطا یتعامل معھ وفق نمطین من التفكیر:.1
المھمومةالفئةھذهخاصةالبشرمنالعظمىكالغالبیةالتفكیرمنسلبیانمطایتبنى.2

(النكدیة) من الناس وكذلك العصامیین والمصابین باالضطرابات النفسیة  والشخصیة.
مشــــــــــاعرتطویرفيتســـاھمماعادةالتياإلیجابیــــــــةالطریقـــــةیتبنىإنوإما.3

).2005(إبراھیم,بالطمأنینــــةتتســـــــــموتصرفات

علىیقومأساسیةعملیةوھذهوالسلوكواالنفعالالمعرفةبینتبادلیةعالقةتوجدكما
والسلوكEmotionاالنفعالفيتؤثرCognitiveفالمعرفةالمعرفيالمدخلأساسھا

Behaviorالعقالني.(عبدغیرللتفكیرنتیجةیعتبرانالعصاميوالسلوكاالضطرابوأن
).1994الستار،

وعنذاتھعنالفردتشكلھاالتيواألفكارالمعتقداتعنینفصلالاإلیجابيفالتفكیر
).2013الظروف.(عصفور,أماموالتحملالتصرفعلىقدراتھ

یصبحوعندماالروحي,االتزانھوبأحاسیسھالتحكمعلىاإلنسانیساعدماأولإّن
الخلقحسیكونوجل,عزهللالیرضيالناسمعتعاملھفيسمحایكونروحانیاالشخص

ربھمععالقتھتصلححینمااإلنسانبسلوكیرتقيالروحيفاالتزانمعطاء,كریماودودالطیفا
الصغیروبرحمالمحتاجویعطيالضعیفیعینفھوالناس,مععالقتھعلىذلكینعكس
).2008(الفقي,الكبیرویحترم

وجھات النظر حول التفكیر اإلیجابي:-

الفردعالقةعبرمدعومالتفكیربحیث.المؤثرةالشخصیة:لعالقاتاإلنسانيالمنظور.1
تفكركنتإذاأنھافترضأصدقاء,حیثأوأقرباءكانواسواءوبالمقربینوبا�بنفسھ
أنعلیكیجبفإنھالفوزتریدكنتوإذاألیاایجابیةستصبححیاتكفأنایجابیة,أفكارا

ورجرجز)(ماسلواإلنسانيالتیارمنظريمناإلنسانيالمنظورفمنكالفائز,تتصرف
مزودیولدفاإلنسانللنمو,تسعىخالفةایجابیةاإلنسانیةالطبیعةأنعلىیؤكدون

بالحب واالرتقاء , ولدیھ قوة للتوجیھ حیاتھ وتحقیق األمل والسعادة .
فيیقعالالتشاؤموأنللحیاةالعامةالقاعدةھوالتفاؤلأنیرىحیث:Freudنظریة.2

شدیدسلبيوجدانيارتباطالنفسیةوالعقدةنفسیة,عقدةلدیھتكونتإذاإالالفردحیاة
التعقید والتماسك حیال موضوع ما من الموضوعات الخارجیة والداخلیة.



یفكرمابأنالقائلةفكرةعلىالمعرفیةالمدرسةوتقوم.:Cognitiveالمعرفيالمنظور.3
وبوزاد,ومثلھم.(علھ,وأراھماتجاھاتھموكذلكأنفسھمعنیقولونھوماالناسفیھ

2016.(

ومن فوائد التفكیر اإلیجابي :

ھو الباعث على استنباط الحل وھو سر األداء العالي ..1
یحققالذياألفضلالمستقبلالحیاةأھدافقائمةمنتختاراالیجابيالتفكیریدعك.2

أھدافك.
شخصیتكفيالنافعاألثرلھیكونسوفنفسكداخلتجریھالذيالبناءالتغییرأنتأكد.3

وفي كافة نشاطاتك.
علىوالقدرةوالطاقة,والتفاؤلاإلیجابیة,حیاتنافيتضععقولنافياإلیجابیاتھذهمن.4

الدفاع عن النفس.
بطریقةنفكرعندماوالعكس,اإلیجابیةالمواقفإلیناتنجذبإیجابیةبطریقةتفكرعندما.5

).2011السلبیة.(طعمھ,المواقفإلینانجذبفإنناسلبیة

إعداد"أن)2010(القرافيذكرالطلبةحیاةفيالتفكیرأھمیةتوظیفمجالوفي
التكیفعلىیساعدوهأنبالتربیةالمھتمینمنیتطلبالتغیرسریعمجتمعفيللعیشالطالب

التيالمشاكلحلعلىوتدریبھأمامھالفرصةإتاحةخاللمنالتغییر.السریعالمجتمعھذامع
تواجھھ بنفسھ ویتم تحقیق ذلك إذا احترمنا طرق تفكیره.

أحدبالسعادةواإلحساسبالحریةوالشعوراإلیجابيالتفكیریعتبرعلیھوبناء
التفكیریھملالفإنھنفسھالوقتوفياإلیجابي,النفسعلمعلیھایرتكزالتيالموضوعات

السلبیةمسبباتأھمعلىالتعرفإلىاإلیجابيالنفسعلماءیسعىبلالتشاؤمي,أوالسلبي
التفكیرمنالتخلصإلىبھتدفعوالتيالفردلدىاإلیجابیةالجوانبلتعظیممحاولةفيللتفكیر
).2001سلبي.(الفقي,بشكل

Dweek(ولیجیتدویكوأشار & Leggett,1988.(قدراتھعنالفردمعتقداتأنعلى
أنفيیعتقدونالذینفالطالبتفكیره,سلبیةوإیجابیةعلىالتأثیرفيھامادوراتلعبالعقلیة
مراحلعلىللتغلبالالزمةالقدراتإلىیفتقرونثابتة,فطریةطبیعةذاتالعقلیةقدرتھم
إلىبھمتدفعالتيالفاشلةالسلوكیةاألنماطفيالسقوطیتوقعونفأنھملذابھایمرونالتيالفشل

نتائج تحصیلیة ومخرجات تعلیمیة منخفضة

التعلیم في " عالم ما بعد كورونا "- جائحة وأزمة كورونا وأثرھا في العالم -:



من%90منأكثرأي,وتلمیذةتلمیذملیار1.5تمكنعدمالیونسكوإعالنأحدث
جائحةانتشاربفعلإغالقھابسببالجامعةأوالمدرسةإلىالذھابمنالعالم,فيالدرسین
الحساسالوترعلىضربتالبیاناتھذهأنیبدوإذ,العالميالصعیدعلىصدمة"19"كوفید

عندما قدمت صورة للفكرة العبثیة لعالم بال مدارس.

بأسره,العالمصعیدعلىمشتركةمنفعةالتعلیمأنالجمیعإدراكعنذلكوأسفر
االنعزالمآلھاجدا,متدھورةالتعلمنظمحیثأووالتعلم,المدارسمنالخالیةفالمجتمعات

االجتماعي واألخالقي واالقتصادي.

االستثماراتمستوىعلىالبلدانحافظتلوحتىأنھإلىالیونسكوتقدیراتوتشیر
210بمقدارستنخفضالتعلیملقطاعالمتاحةالمواردفأنوالتعلیم,التربیةمجالفيالعامة

أنمنویخشىبلكورونا,لجائحةاالقتصادياألثربسبب2020عامفيدوالرملیارات
یزداد ھذا التقدیر.

المالیةالمواردزیادةمعبالتزامنللتعلیمالعالمیةالمساعداتحصةزیادةیجبلذلك
).2020الوطنیة.(دلین,المیزانیاتفيللتعلیمالمخصصة

الدراسات السابقة :

الجمھورعلىالمحلياإلعالمتأثیراتبعنوان):2020بتول,(مصطفى,دراسة
الیمنيالجمھورواعتمادتعرضمدىمعرفةإلىالدراسةھذهھدفتكورونا,أزمةفيالیمني

التأثیراتمستوىورصد"كورونا"أزمةخاللللمعلوماتكمصدرالمحلياإلعالمعلى
استخداموتمالمسحي,المنھجعلى,واستندتذلكعلىالمترتبةوالسلوكیةوالعاطفیةالمعرفیة
مختلففيالیمنيللجمھورممثلة)247(بلغتعینةعلىالمعلوماتلجمعاالستبیان

المحلياإلعالمعلىیعتمدونالعینةأفرادغالبیةأنإلىالنتیجةخلصتوقدالمحافظات,
بھویثقون,%35.6بنسبةوذلككورونا,أزمةخاللمتوسطةبدرجةللمعلوماتكمصدر
أنكمایومیا,ساعةمنأقلبمتوسطأحیاناإلیھویتعرضون%36.5بنسبةمتوسطةبدرجة
وسائلیتابعونوھم"كورونا"أزمةبعدالمحليلإلعالمتعرضھممستوىیتأثرلمالغالبیة
%53.8بنسبةمعاوالجدیدالتقلیدياإلعالم

المحلي,لإلعالمالتعرضعلىالمترتبةالمعرفیةبالتأثیراتیتعلقفیماالنتائجوأشارت
ومتكاملةكافیةبمعلوماتویزودھملدیھم,الصحيالوعيیرفعأنھعلىیوافقونالغالبیةفإن
أولویاتھمترتیبفيویساھموغموضا,لغطالدیھمیؤثرالوأنھكورونا,جائحةعن

منیرفعالمحلياإلعالمأنعلىالغالبیةیوافقففیھاالعاطفیةالتأثیراتأماواھتماماتھم,
شعورھمتعزیزفيویساھم"كورونا",أزمةخالللدیھمالجمعيوالشعورالمعنویةالروح



باالغترابشعورھمیعززالمحلياإلعالمأنعلىیوافقوالمفیمالألزمة,الدولةتجاهبالرضا
والعزلة.

الصحيالوعيتنمیةفيالجدیداإلعالموسائلدور)2020علھ,(عیشھدراسة
ثلجي,عمارجامعةكورونافیروسانتشارضوءفيالعالمیةالصحیةاألزماتومكافحة
فيالجدیداإلعالموسائلبدورالتنبؤإمكانیةمنالتحققإلىالدراسةھذهھدفتالجزائر,

,الجزائرفيكورونافیروسانتشارظلفيالصحیةاألزماتومكافحةالصحيالوعيتشكیل
فردا,140منمكونةعینةشملالذيالمسحوأسلوبالوصفيالمنھجالدراسةاستخدمت

الصحيالوعيتنمیةفيالجدیداإلعالملوسائلاإلیجابيبالدورالتنبؤیمكنأنھالنتائجوبینت
ذاتفروقھناكوانالجزائر,فيكورونافیروسانتشارظلفيالصحیةاألزماتومكافحة

ومكافحةالصحيالوعيتشكیلفيالجدیداإلعالمدوردرجاتمتوسطفيإحصائیادالة
علىوذالكالمھني,المجاللمتغیرتعزىالفیروسانتشارظلفيالعالمیةالصحیةاألزمات

.)2020علھ,(عیشھ,العمریةوالفئاتالجنسمتغیريعكس

دراسةالجامعیینالطلبةلدىاإلیجابيالتفكیربعنوان):2016(وبوزادعلھ,دراسة
بجامعة,الجامعیینالطلبةلدىاإلیجابيالتفكیرفيالبحثالدراسةھدفتباالغواط.میدانیة
لعبداإلیجابيالتفكیرمقیاساستخدامتمالدراسة,أسئلةخاللومنباألغواطعمارثلیجي

توصلتحیثوطالبة,طالبا)200(عددھمبلغحیثالطلبةمنعینةعلى)2010الستار(
شیوعااألكثراألبعادأماالجامعیین,الطلبةلدىاإلیجابيالتفكیرمستوىارتفاعأھمھاالنتائج

والتفتحالتعلمحبحیثلالختالف,اإلیجابيالتقبلثمأوالبالرضاالعامالشعورجاءفقد
والذكاءاإلیجابیة,المجازفةوالتحكماالنفعاليالضبطواألریحیة,السماحةالصحي,المعرفي
أما,الشخصیةالمسؤولیةتقبلالمسؤولیةتقبلوأخیراوالتفاؤلاإلیجابیةالتوقعات,الوجداني

الفروق فقد توصلنا لوجود فروق ذات داللة إحصائیة في التفكیر اإلیجابي لصالح اإلناث.

العملفيوالسلبياإلیجابيالتفكیر):أثر2012(وآخرون,Changشانجدراسة
الموقفأثرعنالكشفإلىوھدفتتایوانفيأجریتالمراھقین.لدىالمنظمالتعاوني

المدارسطلبةلدىالتعاونيالعملفيوالسلبياإلیجابيوالتفكیرالمراھقینوخصائصالحالي
,وأظھرتالمقاطعةمركزفيالمھنیةالمدرسةمنطالبا)157(علىالعینةوشملتالمھنیة,
أنھما,كماإحصائیادالةسلبیةبعالقةبعضھمامعیرتبطانوالسبياإلیجابيالتفكیرأنالنتائج

منكلأنالنتائجأظھرت,كماالمنظمالتعاونيالعملمعإحصائیادالةموجبةبعالقةیرتبطان
)Chang&et.al.2012(المنظمالتعاونيللعملحقیقتینمتنبینیعدانوالسبياإلیجابيالتفكیر

Wangونجدراسة.4 ( منعینةلدىاإلیجابيالتفكیرمقابلالسلبيالتفكیر):2012)
أجریتالنفسي.التوافقوسوءالنفسیةالرفاھیةمعالعالقاتالسنغافوریینالطلبة



التفكیرمقابلاإلیجابيالتفكیربینالعالقةعنالكشفإلىوھدفتسنغافورافيالدراسة
الجامعةطلبة)من398(العینةشملت,وقدالنفسيالتوافقوسوءالرفاھیةمعالسلبي

مقیاسعنفضالوالسبياإلیجابيالتفكیرمقیاساستخدمالمتغیراتولقیاسالسنغافوریة,
والقلقالنفسیةالضغوطشملتمتغیراتعدةضمالذيالنفسيالتوافقوسوءالرفاھیة

الرفاھیةبمؤشراتیرتبطاإلیجابيالتفكیرأنإلىالدراسةتوصلتوالغضب,واالكتئاب
الضغوطبمؤشراتیرتبطالسبيالتفكیرأنظھر,بینماوالسعادةالحیاةعنوالرضا
الحیاةعنوالرضاالرفاھیةبمؤشراتسلبیایرتبطوأنھواالكتئابوالقلقالنفسیة

فيالجنسینبیندالةإحصائیاداللةذاتفروقوجودالنتائجأظھرتكماوالسعادة.
فيالجنسینبینإحصائیةفروقھناكتظھرلم,حیناإلناثولمصلحةوالقلقالضغوط

یكنلمالعمرأنالنتائجوالسعادة.وأظھرتالحیاةعنوالرضاوالغضباالكتئابمنكل
السلبيالتفكیرأناالنحدارتحلیلنتائجأظھرت.كماالدراسةمتغیراتمنبأيمتنبئا
التفكیرإسھامكانبینماوالغضب,واالكتئابالقلقمتغیراتفيملحوظبشكلیسھم

)Wong.2012(والرضاالسعادةمتغیراتفياألساسبالدرجةاإلیجابي

Wangوآخرونوانجدراسة & Etal التفكیرأسالیببینالعالقة):2012)
تایوان,فيالدراسةأجریتتایوان.فيالجامعةطلبةلدىالتعاونیةوالمواقف(اتجاھاتھ)

أنماطنحوالحاليوالسلبياإلیجابيالتفكیرما)1(التساؤلینعناإلجابةإلىوھدفت
نحوسلبیاأمإیجابیاالطلبةیفكركیف)2(الجامعة؟.طلبةلدىاالجتماعیةالقضایا
العاصمةفيوالخاصالعامطلبةمن)901(علىالعینةالتعاونیة؟,وشملتمواقفھم
التفكیرمقیاسللبحثأدوات)طالبة,واستخدمت549(طالب)352(بواقعتایوان

فقرة)22(منیتكونوالذي)Ingram&Wissnicks.1988(وسنیكیرلنكراماإلیجابي
المستقبلیة,,والتوقعاتالیومیةوالوظائفالنفسیة(األعراضمجاالتخمسةعلىموزعة
للتفكیر)Hollon&Kendall.1988(استبیاناستخدمتكماأخرى),,وتقویماتالذاتوتقویم
المنخفض,والتوقعاتالذات,وتقییمالسلبيالذات(مفھوممجاالتعلىموزعةالسلبي

استخدمتالتعاونیةالمواقفالرغبات)ولقیاس,وتغیرالتكیفالسلبیة,والتعاسة,وسوء
Wang(ونجاستبیان بینإحصائیادالةموجبةعالقةوجودإلىالدراسةوتوصلت),2001
بالموقفاإلیجابيالتفكیرمجاالتإسھامالتعاونیة,عنوالمواقفاإلیجابيالتفكیر

وجودالدراسةبینتاالنحدار,كماتحلیللنتائجوفقاإحصائیادالةجمیعھاكانتالتعاونیة
اإلسھامنسبةكانتالتعاونیة,كماوالمواقفالسلبيالتفكیربینإحصائیادالةسالبةدالة

إحصائیادالةالسلبیة)_التوقعاتالسلبيالذات(مفھومالسلبيالتفكیرلمجاالتبالنسبة
إحصائیادالةغیرالذاتتقییموانخفاضالتعاسةمجاليفياإلسھامنسبةكانتحین,في



إحصائیاداالاإلسھامكانفقدالرغبات)الشخصي,وتغیر(التوافقمجاليفيأمافي,
).Wang&et.all,2012(سلبيبشكلولكن



یمكن الخروج من ھذه الدراسات التي تناولت جوانب التفكیر اإلیجابي باالستنتاجات التالیة:

ندرة الدراسات التي أجریت لبحث ھذا المفھوم وقیاسھ على المستوى العربي .-1
أكدت أغلب الدراسات السابقة على أن مفھوم التفكیر اإلیجابي مفھوم شدید الثراء والخصوبة-2

والتعقید في آن واحد فضال عن تعدد جوانبھ واتساعھ لیشمل قطاعا غیر قلیل من السلوك
اإلنساني .

أكدت الدراسات السابقة على أن جوانب التفكیر اإلیجابي من أسباب السعادة الحقیقیة لدى-3
الذكور واإلناث في مختلف الثقافات.

رغم الظروف الصعبة الصعبة التي یمرأن أفراد العینة یتمیزون بمستوى عال من التفكیر اإلیجابي-4
بھا الطلبة.

إجراءات الدراسة:

أوال منھج الدراسة.

اعتمد الباحثان في الدراسة الحالیة المنھج الوصفي., فھو المنھج المناسب لطبیعة مشكلة الدراسة .

معامل االرتباطالفقراتالبعد

التوقعات
االیجابیة

والتفاؤل نحو
المستقبل

0.594اعتقد أن ما أودیھ من أعمال یقودني نحو األفضل.
0.667أعتقد أن لي من األھداف ما یجعلني أشعر بمتعة وقیمة.

0.586أشعر بالطمأنینة عندما أتصور ما ستكون حیاتي علیھ في السنوات القادمة..
0.621أسعى إلى جعل حیاتي مشوقة.

0.722إذا فشلت مرة فسأنجح في المرة القادمة.
0.627أؤمن بالفكرة القائلة بعد العسر یسرا.

0.540أشعر أن المصائب ال یأتي منھا إال األلم , ولكن استفید منھا مستقبال

الضبط
االنفعالي

0.467أتحكم في غضبي بسھولة, وإن حاول أحد إثارتي.
0.667أستطیع أن أحدد أھدافي ألنھا طریق النجاح في حیاتي.

0.536بالجد والنشاط یصل الفرد إلى الطریق لتحقیق ھدفھ
0.666أعتقد أن العالقات الشخصیة تنال تقدیر اآلخرین وإعجابھم..

0.511أستطیع بسھولة أن أغیر في أفكار اآلخرین.
0.532أنا راض عما لدي من أشیاء وممتلكات..

0.611أحافظ على تطوري وتطور اآلخرین من حولي.

الشعور العام
بالرضا

0.599الحیاة تبث في روح التفاؤل والسعادة والرضا والحیویة والنشاط.
0.425أشعر بالرضا والقناعة ألن األمور تسیر لصالحي.

0.525أستمتع بحیاتي رغم قلة المادة والثروة.
0.657أمتلك الحریة في طرح أفكاري لعمل ما أرید.
0.487أشعر بتوفیق من هللا تعالى , وأن هللا یرعاني.

0.511أشعر بمتعة العمل الذي أقوم فیھ فأعمل لجعل الحیاة مشوقة .



ثانیا عینة الدراسة:

الدراسيللعاممقصودةغیربطریقةاختیارھمتموطالبةطالبا)80(مناالستطالعیةالعینةتكونت
مقصودةغیربطریقةاختیارھمتموطالبةطالبا)300(منالنھائیةالدراسةعینةوتكونت,2020/2021

أدوات الدراسة :

قدرةعلىالتعرفإلىالمقیاسھذایھدف).,2008إبراھیم,الستارعبد(إعداد:اإلیجابي:التفكیرمقیاس-1
.أبعاد)10(علىموزعة)55(منالمقیاسوبتكونإیجابیة,بصورةالتفكیرعلىالطلبة

صدق البناء

ومنالدراسةمجتمعمن–استطالعیةعینةعلىالدراسةأداةتطبیقتمالدراسةألداةالبناءصدقمنللتحقق
لقیاسبیرسونارتباطمعاملاستخدامتمحیثوطالبة،طالبا)80(وقوامھا–األصلیةالدراسةعینةخارج
ذلك:یوضح)1(رقموالجدولاألبعاد،منبعدلكلالكلیةوالدرجةاالیجابيالتفكیرأبعادفقراتبینالعالقة

بعدلكلالكلیةوالدرجةاالیجابيالتفكیرمتغیرأبعادفقراتبیناالرتباطمعامالت)1(رقمجدول
بعدلكلالكلیةوالدرجةاالیجابيالتفكیرمتغیرأبعادفقراتبیناالرتباطمعامالت)1(رقمجدولتابع

معاملالفقراتالبعد
االرتباط

حب التعلم
0.511أستطیع حل مشاكلي الشخصیة معتمد/ة على قدراتي الخاصة.
0.759أستطیع تجاوز مواقف اإلحباط والتخلص من األمور المقلقة.

0.719أستطیع الدفاع عن نفسي بمعرفة نقاط ضعفي ونقاط قوتي.
0.562أؤمن بأھمیة العالج النفسي في تغییرنا لألفضل

التقبل االیجابي

0.610أتصرف مع مختلف فئات الناس .بأسلوب مناسب .
0.741أشعر براحة االختالط بالناس المختلفین علي,

0.718أعتقد أن نظرتي لعمل المرأة متحررة وغیر تقلیدیة.
0.672أحب أن أقرأ كثیرا عن العقائد واألدیان المختلفة.
0.530أحب السفر والتعرف على المجتمعات األجنبیة.

السماحة واألریحیة

0.670یغلب علي التفكیر المنطقي فتصرفاتي تدل على تأمل وتفكیر..
0.678أمتلك القدرة الالزمة إلنجاز واجباتي في الوقت المحدد.

0.614قدراتي تؤھلني ألن أكون فاعال بالمجتمع.
0.688أعرف ما علي من حقوق وما علي من واجبات .

0.727أمتلك القدرة على تحمل مسؤولیة األعمال التي أكلف بھا.
0.637أستطیع تحمل المسؤولیة تجاه نفسي وأبذل قصارى جھدي لتحملھا.

الذكاء الوجداني
0.560أتصرف بحكمة وكیاسة في حل الخالفات مع اآلخرین.

أتحدى الصعاب والعراقیل التي یضعھا اآلخرون في طریقي.لعرقلة
نجاحي.

0.722

0.762ال أجد صعوبة في تكوین الصداقة من كال الطرفین .
0.648ال أشعر بالحرج عندما أرید أن أعبر عن حبي .



بعدلكلالكلیةوالدرجةاالیجابيالتفكیرمتغیرأبعادفقراتبیناالرتباطمعامالت)1(رقمجدولتابع

معاملالفقراتالبعد
االرتباط

التقبل غیر
المشروط للذات

0.599أغفر وأسامح كل من عرضني لأللم والمعاناة.
0.773الصورة التي شكلھا اآلخرون عني  تتطابق مع صورتي الحقیقیة.

0.786ال أجد مبررا لفرض قیود على أفكار اآلخرین.وأنھم أحرار في تفكیرھم.
0.641ال أمانع أن یكون أصدقائي ممن یخالفوني فكرا وعقیدة
0.488أومن بالقول: (أنھ كلما كثرت معارفك كثرت مشاكلك.

تقبل المسؤولیة
الشخصیة

0.615أتقبل نفسي حتى لو تعرضت لنقد اآلخرین.
0.650أكون یقظا في حقوقي وواجباتي.

0.543أقوم بأداء األعمال القیادیة والتي تتطلب الشرح والتوجیھ
0.592أحقق متطلباتي االجتماعیة بمشاركة اآلخرین أحزانھم وأفراحھم.

أسیر وفق القول السائد (أنا مسؤول عما أفعلھ, ولست مسؤوال عما یفعلھ
اآلخرون.)

0.537

المجازفة
االیجابیة

0.514أجازف باتخاذ القرار المناسب متجنبا المخاطر في جمیع الظروف.
0.647أحب األعمال الواضحة المألوفة التي تترك لي حریة االختیار.

0.656لدي أكثر من طریقة إلنجاز األمور..
0.667یتحقق النجاح بالمثابرة والجھد الشخصي ومساعدة أشخاص بجانبي.

0.556ال أتصرف إال بعد تفكیر وتأمل في العواقب.
0.562أعتقد أن حیاتي تتجھ نحو األفضل ألنني أقل غرورا وتقبال للحیاة.

یوضح)2(رقموالجدولالمتغیرعلىالكلیةوالدرجةاالیجابيالتفكیرمتغیرأبعادبیناالرتباطمعامالتاحتسابتمكما
ذلك

)2(رقمجدول
معامالت االرتباط ألبعاد التفكیر االیجابي والدرجة الكلیة علیھ

معامل االرتباطالبعدالرقم
**0.536التوقعات االیجابیة والتفاؤل نحو المستقبل1
**0.554الضبط االنفعالي والتحكم في العملیات العقلیة2
**0.605الشعور العام بالرضا3
**0.489حب التعلم والتفتح المعرفي الصحیح4
**0.730التقبل االیجابي لالختالف عن اآلخرین5
**0.788السماحة واألریحیة6
**0.596الذكاء الوجداني7
**0.485تقبل غیر مشروط للذات8
**0.546تقبل المسؤولیة الشخصیة9

**0.490المجازفة االیجابیة10



ثبات األداة:
ألفاكرونباخمعادلةباستخدامالثباتمعاملباحتسابالباحثانقامالدراسة،أداةثباتمنالتحققبغرض.5

)Cronbach's Alpha،(المقیاس،لفقراتالداخلياالتساققیاسبغرضالثباتمعامالتلحسابوذلك
عنتعبرایجابیةقیمةوھي)0.866(االیجابيالتفكیرمقیاسفقراتلجمیعالثباتمعاملقیمةبلغتحیث

التفكیرمتغیرلفقراتالثباتمعامالتاحتسابتمكماالحالیة،الدراسةلغایاتومقبولمرتفعثباتمعامل
ذلك.یوضح)3(رقموالجدوللھتنتميالتيواألبعاداالیجابي

)3(رقمجدول
معامالت الثبات لفقرات أبعاد التفكیر االیجابي

كرونباخ الفاعدد الفقراتالبعد
70.734التوقعات االیجابیة والتفاؤل نحو المستقبل

70.646الضبط االنفعالي والتحكم في العملیات العقلیة
60.487الشعور العام بالرضا

40.640حب التعلم والتفتح المعرفي الصحیح
50.667التقبل االیجابي لالختالف عن اآلخرین

60.753السماحة واألریحیة
40.579الذكاء الوجداني

50.674تقبل غیر مشروط للذات
50.534تقبل المسؤولیة الشخصیة

60.636المجازفة االیجابیة

إجابة األسئلة
السؤال الرئیسي األول:

نقطةتحدیدتمفقدجدارا،جامعةطلبةلدىاإلیجابيالتفكیربمستوىوالمتعلقالدراسةفيالرئیسيالسؤالعنولإلجابة
وأدنى(االستبیان)الدراسةمقیاستدریجأعلىبینالفرققیمةاحتسابتمبحیثالدراسةفياعتمادهتمكمحكالقطع
فياألدنىالقیمةعلىالناتجإضافةتمتثمومن)1.33=1/3–5(یليكماوذلكمستویات3علىوقسمتھقیمة

متغیراتفقراتعلىالدراسةعینةأفراداستجاباتمستویاتاعتمادمحكاتتصبحوبذلك)1(والبالغةالمقیاستدریج
).4(رقمالجدولفيكماالدراسة



)4(رقمجدول
محكات اعتماد مستویات استجابات أفراد عینة الدراسة على فقرات متغیرات الدراسة

5–3.673.68–2.332.34–1طول الفئة
مرتفعةمتوسطةمنخفضةدرجة االستجابة

الدراسةعینةأفرادالستجاباتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطاتاحتسابتمالسؤالھذاعنلإلجابة
من طلبة جامعة جدارا على فقرات أداة الدراسة مقیاس التفكیر االیجابي وأبعاده وكانت النتائج على النحو التالي:

االیجابيالتفكیرمقیاسأبعادلفقراتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات)5(رقمجدول

المتوسطالفقراتالبعد
الحسابي

االنحراف
المعیاري

درجة التقییم

التوقعات
االیجابیة
والتفاؤل

نحو
المستقبل

مرتفعة3.840.908اعتقد أن ما أودیھ من أعمال یقودني نحو األفضل.
مرتفعة4.150.602أعتقد أن لي من األھداف ما یجعلني أشعر بمتعة وقیمة.

أشعر بالطمأنینة عندما أتصور ما ستكون حیاتي علیھ في السنوات
القادمة..

مرتفعة4.060.914

مرتفعة3.970.852أسعى إلى جعل حیاتي مشوقة.
مرتفعة4.000.771إذا فشلت مرة فسأنجح في المرة القادمة.

مرتفعة4.080.764أؤمن بالفكرة القائلة بعد العسر یسرا.
مرتفعة3.880.873أشعر أن المصائب ال یأتي منھا إال األلم , ولكن استفید منھا مستقبال

الضبط
االنفعالي

مرتفعة3.950.977أتحكم في غضبي بسھولة, وإن حاول أحد إثارتي.
مرتفعة3.920.930أستطیع أن أحدد أھدافي ألنھا طریق النجاح في حیاتي.

مرتفعة3.930.864بالجد والنشاط یصل الفرد إلى الطریق لتحقیق ھدفھ
مرتفعة3.721.090أعتقد أن العالقات الشخصیة تنال تقدیر اآلخرین وإعجابھم..

مرتفعة3.940.905أستطیع بسھولة أن أغیر في أفكار اآلخرین.
مرتفعة3.900.800أنا راض عما لدي من أشیاء وممتلكات..

مرتفعة4.060.813أحافظ على تطوري وتطور اآلخرین من حولي.

الشعور
العام

بالرضا

مرتفعة3.930.863الحیاة تبث في روح التفاؤل والسعادة والرضا والحیویة والنشاط.
مرتفعة3.940.880أشعر بالرضا والقناعة ألن األمور تسیر لصالحي.

مرتفعة3.870.904أستمتع بحیاتي رغم قلة المادة والثروة.
مرتفعة4.100.815أمتلك الحریة في طرح أفكاري لعمل ما أرید.
مرتفعة3.950.862أشعر بتوفیق من هللا تعالى , وأن هللا یرعاني.

متوسطة3.570.995أشعر بمتعة العمل الذي أقوم فیھ فأعمل لجعل الحیاة مشوقة .

االیجابيالتفكیرمقیاسأبعادلفقراتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات)5(رقمجدولتابع



المتوسطالفقراتالبعد
الحسابي

االنحراف
المعیاري

درجة
التقییم

حب التعلم
مرتفعة3.870.826أستطیع حل مشاكلي الشخصیة معتمد/ة على قدراتي الخاصة.
مرتفعة4.030.844أستطیع تجاوز مواقف اإلحباط والتخلص من األمور المقلقة.

متوسطة3.670.842أستطیع الدفاع عن نفسي بمعرفة نقاط ضعفي ونقاط قوتي.
مرتفعة3.720.920أؤمن بأھمیة العالج النفسي في تغییرنا لألفضل

التقبل
االیجابي

مرتفعة3.790.851أتصرف مع مختلف فئات الناس .بأسلوب مناسب .
مرتفعة3.970.877أشعر براحة االختالط بالناس المختلفین علي,

مرتفعة3.860.855أعتقد أن نظرتي لعمل المرأة متحررة وغیر تقلیدیة.
متوسطة3.620.875أحب أن أقرأ كثیرا عن العقائد واألدیان المختلفة.
متوسطة3.510.813أحب السفر والتعرف على المجتمعات األجنبیة.

السماحة
واألریحیة

مرتفعة3.751.028یغلب علي التفكیر المنطقي فتصرفاتي تدل على تأمل وتفكیر..
مرتفعة3.791.122أمتلك القدرة الالزمة إلنجاز واجباتي في الوقت المحدد.

مرتفعة3.870.824قدراتي تؤھلني ألن أكون فاعال بالمجتمع.
مرتفعة4.020.774أعرف ما علي من حقوق وما علي من واجبات .

متوسطة3.670.939أمتلك القدرة على تحمل مسؤولیة األعمال التي أكلف بھا.
مرتفعة3.920.904أستطیع تحمل المسؤولیة تجاه نفسي وأبذل قصارى جھدي لتحملھا.

الذكاء
الوجداني

مرتفعة3.740.969أتصرف بحكمة وكیاسة في حل الخالفات مع اآلخرین.
أتحدى الصعاب والعراقیل التي یضعھا اآلخرون في طریقي.لعرقلة

نجاحي.
مرتفعة4.080.878

مرتفعة4.060.844ال أجد صعوبة في تكوین الصداقة من كال الطرفین .
مرتفعة3.950.932ال أشعر بالحرج عندما أرید أن أعبر عن حبي .

االیجابيالتفكیرمقیاسأبعادلفقراتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات)5(رقمجدولتابع

المتوسطالفقراتالبعد
الحسابي

االنحراف
المعیاري

درجة التقییم

التقبل غیر
المشروط

للذات

مرتفعة3.960.972أغفر وأسامح كل من عرضني لأللم والمعاناة.
مرتفعة3.910.879الصورة التي شكلھا اآلخرون عني  تتطابق مع صورتي الحقیقیة.

ال أجد مبررا لفرض قیود على أفكار اآلخرین.وأنھم أحرار في
تفكیرھم.

مرتفعة3.871.001

مرتفعة3.940.924ال أمانع أن یكون أصدقائي ممن یخالفوني فكرا وعقیدة
مرتفعة3.980.966أومن بالقول: (أنھ كلما كثرت معارفك كثرت مشاكلك.

تقبل
المسؤولیة
الشخصیة

مرتفعة3.810.946أتقبل نفسي حتى لو تعرضت لنقد اآلخرین.
مرتفعة3.780.962أكون یقظا في حقوقي وواجباتي.

مرتفعة3.881.039أقوم بأداء األعمال القیادیة والتي تتطلب الشرح والتوجیھ
مرتفعة3.920.926أحقق متطلباتي االجتماعیة بمشاركة اآلخرین أحزانھم وأفراحھم.

أسیر وفق القول السائد (أنا مسؤول عما أفعلھ, ولست مسؤوال عما
یفعلھ اآلخرون.)

مرتفعة4.020.836



المجازفة
االیجابیة

مرتفعة4.080.834أجازف باتخاذ القرار المناسب متجنبا المخاطر في جمیع الظروف.
مرتفعة4.050.877أحب األعمال الواضحة المألوفة التي تترك لي حریة االختیار.

مرتفعة3.880.886لدي أكثر من طریقة إلنجاز األمور..
مرتفعة3.940.925یتحقق النجاح بالمثابرة والجھد الشخصي ومساعدة أشخاص بجانبي.

مرتفعة4.060.883ال أتصرف إال بعد تفكیر وتأمل في العواقب.
مرتفعة4.000.890أعتقد أن حیاتي تتجھ نحو األفضل ألنني أقل غرورا وتقبال للحیاة.

للمتغیرالكلیةوالدرجةاالیجابيالتفكیرأبعادمنبعدلكلالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطاتاحتسابتمكما
).6(رقمالجدولفيكما

)6(رقمجدول
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألبعاد التفكیر االیجابي والدرجة الكلیة

درجة التقییماالنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالبعد
مرتفعة3.990.502التوقعات االیجابیة والتفاؤل نحو المستقبل

مرتفعة3.910.574الضبط االنفعالي والتحكم في العملیات العقلیة
مرتفعة3.890.514الشعور العام بالرضا

مرتفعة3.820.607حب التعلم والتفتح المعرفي الصحیح
مرتفعة3.750.555التقبل االیجابي لالختالف عن اآلخرین

مرتفعة3.830.618السماحة واألریحیة
مرتفعة3.960.589الذكاء الوجداني

مرتفعة3.910.638تقبل غیر مشروط للذات
مرتفعة3.880.576تقبل المسؤولیة الشخصیة

مرتفعة3.990.621المجازفة االیجابیة
مرتفعة3.900.293الدرجة الكلیة

مرتفعةبدرجةجاءجداراجامعةطلبةلدىاإلیجابيالتفكیردرجةمستوىبأنأعاله)6(رقمجدولمنیتضح
خصائصھماختالفعلىجداراجامعةطلبةأنعلىیدلممامرتفعةبدرجةجاءتاإلیجابيالتفكیرأنماطجمیعأنكما,

یمثلون مستویات مرتفعة من القدرة على التفكیر اإلیجابي في ظل جائحة كورونا.

إجابة السؤال الفرعي األول الفروق في التفكیر االیجابي حسب متغیر الجنس.

لمتغیرتبعاجداراجامعةطلبةلدىاالیجابيالتفكیرمستوىفيبالفروقیتعلقوفیمااألولالفرعيالسؤالعنلإلجابة
-T(اختبارإجراءتمكماالمعیاریة،واالنحرافاتالحسابیةالمتوسطاتاحتسابتمفقدالجنس test(المستقلةللعینات
ذلك.یوضح)7(رقموالجدولاألكادیميالتكیفمتغیرعلىالدراسةعینةأفراداستجاباتمتوسطاتبینالفروقلفحص

-T(اختبارنتائج test(الجنسمتغیرحسباالیجابيالتفكیرمتغیرفيالمتوسطاتبینللفروق

المتوسطالعددالجنسالمصدر
الحسابي

االنحراف
المعیاري

درجات)t(قیمة
الحریة

الداللة
اإلحصائیة

التفكیر
االیجابي

171218.3215.7214.1263540.000ذكر
185211.2715.805أنثى



=a(الداللةمستوىعندإحصائیادالةفروقوجودأعالهالجدولفيالنتائجنیتبین متوسطاتبین)0.05
حینفي)218.32(للذكورالحسابيالمتوسطبلغحیثالذكورلصالحكانتوقدالجنسلمتغیرتبعاالدراسةعینةأفراد
).211.27(لإلناثالحسابيالمتوسطجاء

إجابة السؤال الفرعي الثاني الفروق في التفكیر االیجابي حسب متغیر نوع الكلیة.

لمتغیرتبعاجداراجامعةطلبةلدىاالیجابيالتفكیرمستوىفيبالفروقیتعلقوفیماالثانيالفرعيالسؤالعنلإلجابة
-T(اختبارإجراءتمكماالمعیاریة،واالنحرافاتالحسابیةالمتوسطاتاحتسابتمفقدالكلیةنوع test(المستقلةللعینات

ذلك.یوضح)8(رقموالجدولاألكادیميالتكیفمتغیرعلىالدراسةعینةأفراداستجاباتمتوسطاتبینالفروقلفحص

-T(اختبارنتائج.6 test(الكلیةمتغیرحسباالیجابيالتفكیرمتغیرفيالمتوسطاتبینللفروق

المتوسطالعددالكلیةالمصدر
الحسابي

االنحراف
المعیاري

درجات)t(قیمة
الحریة

الداللة
اإلحصائیة

التفكیر
االیجابي

183215.3615.2840.8463540.398إنسانیة
173213.9116.998علمیة

الدراسةعینةأفرادمتوسطاتبین()الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدمأعالهالجدولمنیتبین
المتوسطمتوسطجاءبلغحینفي)215.91(اإلنسانیةالكلیاتلطلبةالحسابيالمتوسطبلغحیثالكلیةنوعلمتغیرتبعا

والكلیاتاإلنسانیةالكلیاتطلبةبینجوھریةفروقالیستالفروقھذهأنإال)213.91(العلمیةالكلیاتلطلبةالحسابي
.العلمیة في مستوى التفكیر لدى طلبة جامعة جدارا

إجابة السؤال الفرعي الثالث الفروق في التفكیر االیجابي حسب متغیر السنة الدراسیة

تمفقدالدراسیةالسنةلمتغیرتبعاجداراجامعةطلبةلدىاالیجابيالتفكیرمستوىفيبالفروقیتعلقوفیما
)9(رقمالجدولفيھوكماالدراسیةالسنةمتغیرلمستویاتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطاتاحتساب

)9(رقمجدول
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة حسب متغیر السنة الدراسیة

االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالعددالسنة الدراسیةالمتغیر

التفكیر االیجابي

48216.3315.517السنة األولى
80213.7116.355السنة الثانیة
114213.0016.332السنة الثالثة
64215.7213.621السنة الرابعة
50216.9818.767السنة الخامسة



356214.6616.133الدرجة الكلیة

One(األحاديالتباینتحلیلاختبارإجراءتمالفروقتلكولفحص Way ANOVA(عنالكشفبھدف
ذلك.یوضح)10(رقموالجدولالمتوسطات،بینالفروق

)10(جدول
نتائج تحلیل التباین األحادي للفروق بین المتوسطات حسب متغیر السنة الدراسیة

درجاتمجموع المربعاتالمصدر
الحریة

متوسط
المربعات

قیمة
)F(

الداللة
اإلحصائیة

التفكیر
االیجابي

816.2194215.3050.8260.510بین المجموعات
91536.972351260.789داخل المجموعات

92398.191355المجموع

دالةذاتفروقوجودعدمأعالهالجدولفيكمااألحاديالتباینتحلیلنتائجمنیتضح
=a(الداللةمستوىعندإحصائیة السنةلمتغیرتبعاالدراسةعینةأفرادمتوسطاتبین)0.05
تبعاجداراجامعةلطلبةالحسابیةالمتوسطاتبینالظاھریةالفروقمنالرغمفعلىالدراسیة

لدىاإلیجابيالتفكیرمستوىفيجوھریةفروقالیستالفروقھذهأنإالالدراسیةالسنةلمتغیر
طلبة جامعة جدارا.الظاھریة.

التوصیات :

االھتمام بتدریب الطلبة على مھارات التفكیر اإلیجابي الفعال ألن ذلك یؤدي إلى تطویر-1
مستوى معیشتھم في الحاضر والمستقبل.

إجراء المزید من الدراسات التي تھدف إلى تنمیة التفكیر اإلیجابي-2
تعمیم المقیاس على أكبر شریحة من الطلبة.-3

:المقترحات

طلبة,(مدرسین,مختلفةمجتمعاتلدىاإلیجابيالتفكیرعنمماثلةدراساتإجراء-1
موظفین).

الجامعة.طلبةلدىاإلیجابيالتفكیروتنمیةلتعزیزإرشادیةبرامجعمل-2
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