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انحفكير اإليجابي وعالقحه بأسهوب حم انمشكالت انحياجية
نذى طالب انجامعة
رشا مصطفي حنفي *
إشراف
د /عواطف إبراهيم شوكث ***

ا.د /عبير نصر انذين عبذ انعهيم **
انمسحخهص

هذف الثحد الحالي إلي الكشف عن العاللة تين الحفكيش اإليداتي وأسلوب حل الوشكالت الحياجية لذى
طالب الداهعة ،جكونث عينة الثحد هن( )55طالة وطالثة هن خاهعة عين شوس ،وجن جطثيك األدوات
الحالية همياس الحفكيش اإليداتي(إعذاد سناء فشاج) ،همياس أسلوب حل الوشكالت الحياجية(إعذاد الثاحثة) ،
وجوصلث نحائح الثحد إلي وخود إسجثاط هوخة تين الحفكيش اإليداتي وأسلوب حل الوشكالت الحياجية لذى
طالب الداهعة ،جوخذ فشوق رات داللة إحصائية تين هحوسطات دسخات الزكوس وهحوسطات دسخات
اإلناخ في أتعاد أسلوب حل الوشكالت الحياجية لصالح الزكوس  ،جوخذ فشوق رات داللة إحصائية تين
هحوسطات دسخات الزكوس وهحوسطات دسخات اإلناخ في أتعاد الحفكيش اإليداتي لصالح الزكوس ،جوخذ
فشوق رات داللة إحصائية تين هحوسطات دسخات طالثات الفشلة األولي وهحوسطات دسخات طالثات
الفشلة الشاتعة في أتعاد أسلوب حل الوشكالت الحياجية لصالح الفشلة الشاتعة  ،جوخذ فشوق رات داللة
إحصائية تين هحوسطات دسخات طالثات الفشلة األولي وهحوسطات دسخات طالثات الفشلة الشاتعة في
أتعاد الحفكيش اإليداتي لصالح الفشلة الشاتعة  ،عذم وخود فشوق رات داللة إحصائية تين هحوسطات طالب
الكليات النظشية وهحوسطات طالب الكليات العولية في أتعاد أسلوب حل الوشكالت الحياجية ،عذم وخود
فشوق رات داللة إحصائية جخحلف تين هحوسطات الطالب الكليات النظشية وهحوسطات الطالب الكليات
العولية في أتعاد الحفكيش اإليداتي .

الكلوات الذالة :الحفكيش اإليداتي – حل الوشكالت – طالب الداهعة

*باحثة ماجسحير  -عهم نفس  -كهية انبنات – جامعة عين شمس
انبريذ االنكحروني Rashad15551@gmail.com :
** أسحار عهم اننفس – كهية انبنات – جامعة عين شمس
*** أسحار مساعذ عهم اننفس – كهية انبنات – جامعة عين شمس
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مقذمة
التفكير اإليجابى ( )Positive thinkingىو أحد موضوعات عمم النفس اإليجابى( Positive
 ،)Psychologyلقد ظير عمم النفس اإليجابى  8998عمى يد مارتن سميجمان ()Martian Seligman
عالم النفس اإلكمينيكى بجامعة بنسمفانيا بالواليات المتحدة األمريكية ،وأكد سميجمان عمى أىمية التعرف
عمى الجوانب اإليجابية لدى الفرد فى عممية الوقاية والعبلج ،دون إغفال دور الجوانب السمبية وتاثيرىا
عمى حياة الفرد(شيماء عزت. )5182،
ويعتبر مفيوم التفكير اإليجابى من أىم المفاىيم فى عمم النفس اإليجابى ،حيث أشارت دراسة (أمانى
سعيدة ) 5112 ،بأنو قدرة الفرد اإلرادية عمى تقويم أفكاره ومعتقداتو ،والتحكم فييا وتوجيييا لتحقيق ما
توقعو من النتائج الناجحة وتدعيم حل المشكبلت من خبلل تكوين أنظمة وأنساق عقمية منطقية ذات طابع
متفاؤل تسعى بو لموصول إلى حل المشكمة .
وأشارت بعض الكتابات النظرية ألىمية حل المشكبلت(أسماء عدالن )5182 ،حيث أن ىناك عبلقة
إيجابية بين التفكير اإليجابى وأسموب حل المشكبلت ،فالطبلب الذين يتسمون بالتفكير اإليجابى لدييم
القدرة عمى إكتساب ميارات نفسية لمواجية المشكبلت التى تواجييم وزيادة إنتباىو وتفكيره فى أبعاد
النجاح فى أية مشكمة والجوانب التى تؤدى إلى تحدى المشكمة وحميا ،دون التركيز عمى جوانب الفشل
فييا.
وىذا ما أكدت عميو نتائج دراسة(جون ودنوه ،)8992،ودراسة (أمانى سعيدة ،)5112،ودراسة (أحبلم عبد
الستار ،)5188،ودراسة(سالمة عطية(،)5185،سناء فراج (،)5182،أسماء عدالن ،)5182،ودراسة
(دعاء حافظ  ، )5188،ودراسة(حسين رشدى . )5188،
وتأسيسا عمى ما سبق ترى الباحثة أن أىمية التفكير اإليجابى لدى طبلب الجامعة تكمن فى مساعدتيم
ً

عمى التعرف عمى األساليب المختمفة لحل المشكبلت التى تواجييم .
مشكمة البحث وتساؤالتو :

تتبمور مشكمة البحث فى الكشف عن العبلقة بين التفكير اإليجابى وعبلقتو بأسموب حل المشكبلت
الحياتية لدى طبلب الجامعة حيث أن ىذا النوع من التفكير يساعد عمى تطوير شخصية األفراد بشكل
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وخاصة طبلب الجامعة  ،واىتمت الباحثة بيذه المرحمة نظ اَر
إيجابى كما يساعد عمى زيادة الثقة بالنفس
ً
خاصة فيما يتعمق بالصحة النفسية والنجاح فى الحياة
إلرتباطيا بكثير من العوامل المؤثرة فى حياة الفرد
ً

سواء عمى المستوى األكاديمى أو الشخصى أو اإلجتماعى  ،فيم ّكنيم التفكير اإليجابى من رفع مستوى

وبناء عمى ذلك أصبح من
كفاءتيم فى حل المشكبلت والتعامل مع العالم الخارجى بشكل أكثر إيجابية،
ً

الضرورى دراسة العبلقة بين التفكير اإليجابى وأسموب حل المشكبلت الحياتية لدى طبلب الجامعة .

وحددت مشكمة البحث فى اإلجابة عمى التساؤالت التالية :
 -8ىل توجد عبلقة إرتباطية بين التفكير اإليجابى وأسموب حل المشكبلت الحياتية لدى طبلب الجامعة؟
 -5ىل يختمف أسموب حل المشكبلت الحياتية بإختبلف النوع (ذكور – إناث) لدى طبلب الجامعة؟
 -3ىل يختمف التفكير اإليجابى بإختبلف النوع (ذكور – إناث) لدى طبلب الجامعة؟
 -2ىل يختمف أسموب حل المشكبلت الحياتية بإختبلف المرحمة الدراسية (الفرقة األولى– الفرقة الرابعة)
لدى طبلب الجامعة ؟
 -2ىل يختمف التفكير اإليجابى بإختبلف المرحمة الدراسية (الفرقة األولى – الفرقة الرابعة) لدى طبلب
الجامعة ؟
 -6ىل يختمف أسموب حل المشكبلت الحياتية بإختبلف التخصص (عممى – أدبى) لدى طبلب
الجامعة؟
 -7ىل يختمف التفكير اإليجابى بإختبلف التخصص (عممى – أدبى) لدى طبلب الجامعة ؟
أىداف البحث :
ييدف البحث الحالى إلى :
 -8الكشف عن العبلقة بين التفكير اإليجابى وأسموب حل المشكبلت الحياتية لدى طبلب الجامعة .
 -5الكشف عن الفروق بين التفكير اإليجابى وأسموب حل المشكبلت الحياتية لدى طبلب الجامعة
فى ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية (النوع -التخصص -السنة الدراسية) .
أىمية البحث :
األىمية النظرية :
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 -8أىمية الموضوع الذى يتصدى لو البحث الحالى والمتمثل فى مستوى التفكير اإليجابى لدى طبلب
الجامعة حيث يعد من أىم المشكبلت النفسية التى يواجييا الفرد ،كما أن التفكير اإليجابى يعد مفيوم
نسبيا فى الدراسات العربية فتساعد دراستو فى إلقاء الضوء عميو وفتح المجال لمزيد من البحث
حديث ً

والدراسة فيو .

 -5المرحمة العمرية التى تستيدفيا الدراسة الحالية وىى المرحمة الجامعية ومن حيث أىميتيا فى المجتمع
فى تقديم الرعاية والدعم والتشجيع المناسب ليذه الفئة من الطبلب لما تتحممو من المسئولية اإلجتماعية
بعد التخرج.
 -3من المتوقع أن يفتح ىذا البحث المجال إلجراء دراسات وبحوث الحقة مشتقة من متغيرات ىذه
الدراسة ونتائجيا ،ومساعدة الميتمين بدراسة الصحة النفسية الخاصة بطبلب الجامعة فى إعداد برامج
مشابية لمعالجة مشكبلت أخرى قد يعانى منيا المراىق .
األىمية التطبيقية :
 -8يقدم البحث الحالى مقياس أسموب حل المشكبلت الحياتية لدى طبلب الجامعة حيث يتوافر فيو
الخصائص السيكومترية من ثبات وصدق ويمكن تزويد المكتبة العممية بالمقياس حيث يساعد الباحثون فى
مجال الدراسات النفسية لئلستعانة بو فى أبحاثيم ودراساتيم .
 -5النتائج التى سوف يصل إليو ىذا البحث قد يستفاد منيا المتخصصين فى رعاية طبلب الجامعة
أيضا اآلباء والمدرسين فى كيفية تنمية ميارات التفكير اإليجابى وأساليب حل المشكبلت لدى
و ً

طبلب الجامعة .

محددات البحث :
المحدات الموضوعية  :اقتصر ىذا البحث عمى دراسة العبلقة بين التفكير اإليجابى وأساليب حل
المشكبلت الحياتية لدى طبلب الجامعة .
الحدود البشرية  :تكونت عينة البحث من عدد( )62طالب وطالبة  ،عدد( )21طالبة من طالبات قسم
عمم النفس بكمية البنات  ،وعدد( )82طالب بكمية الحاسبات والمعمومات جامعة عين شمس .
المحددات المكانية  :كمية البنات لآلداب والعموم والتربية ،كمية الحاسبات والمعمومات جامعة عين شمس.
المحدات الزمانية :الفصل الدراسى األول لمعام  5151 – 5189م .
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مصطمحات البحث :
 -1التفكير اإليجابى )Positive Thinking( :
تعريف التفكير اإليجابى إجرائياً ىو نوع من أنواع التفكير يمكن لمفرد من خبللو التحكم فى أفكاره ومشاعره
إيجابيا من خبلل خمق أفكار تساعده عمى التوقع اإليجابى لممستقبل ،فيحفز ذاتو بحديث ذاتى
وتوجييا
ً

إيجابى ثم يستخدم كل قدراتو وامكاناتو لتخطى العقبات وحل المشكبلت التى تواجيو فيصبح واثقاً من حميا
ومن ثم يتخذ القرار الصائب،
ويشمل
األبعاد التالية :

تعرفو الباحثة بأنو إكتساب ميارة
أ -ميارة التحدث الذاتى اإليجابى (ّ :)Positive self-talk skill
الحوار التى تساعد عمى تحفيز الفرد لذاتو وتقبميا من خبلل التركيز عمى مصادر القوى اإليجابية

داخمو لتعزيز فكرة إيجابية أو التخمص من فكرة سمبية أو مواجية مشكمة .
ب -ميارة التوقع اإليجابى ( :)Positive expectation skillوتعرفو الباحثة بأنو شعور الفرد
بالتفاؤل لشيء إيجابى والنظرة اإليجابية نحو مستقبمو ،واستغبلل أفضل ما لديو من معارف وميارات
لتساعده عمى التقدم فى الحياه فتوقع الفرد اإليجابى وثقتو فى النجاح يمكنو من تحقيق النجاح .
جـ -ميارة القيادة الذاتية لمتفكير( : )Self-driving of Thinking skillتعرفيا الباحثة بأنيا توجيو
الفرد لؤلنشطة العقمية واألفكار وتبنى معتقدات بناءة والبعد عن أخطاء التفكير مما يؤدى إلى سيطرة
الفرد عمى انفعاالتو وتحكمو فى سموكو بشكل إيجابى .
د -ميارة حل المشكالت واتخاذ القرار(: )Solving Problems and make decision skill
قدرة الطالبة عمى التفكير فى حل المشكبلت التى تواجييا واتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب
وتحممو المسئولية الكاممة تجاه ق اررىا .
 -2أسموب حل المشكالت الحياتية(Solving life Problem Method) :
ائيا بأنو األسموب الذى يتبعو الفرد فى التعامل مع
تعريف أسموب حل المشكالت الحياتية إجر ً

المشكبلت التى تواجيو ،بحيث يستخدم كل ما لديو من خبرات وميارات ومعمومات ليصل إلى حل
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المشكمة من خبلل إتخاذ القرار بمواجيتو لممشكمة أو تجنبيا واستخدامو لبدائل الحمول ،وقدرتو عمى
الضبط الشخصى ،ويشمل األبعاد التالية :
أ -الثقة عمى حل المشكمة ( :)Confidence to solve the Problemثقة الفرد الذاتية فى
قدرتو عمى التعامل بفاعمية مع المشكبلت التى تواجيو من خبلل قدرتو عمى تحديد المشكمة بوضوح
واتخاذ الق اررات المناسبة لحميا .
ب -مواجية المشكمة "أسموب اإلقدام" ( : )Facing the Problemرؤية الفرد لمجانب اإليجابى
فى المواقف الحياتية المميئة بالمشكبلت وقدرتو عمى جمع المعمومات واستخدام أسموب منظم فى
حل مشكبلتو.
جـ -تجنب المشكمة "أسموب اإلحجام"(:)Avoid the Problemفشل الفرد فى حل مشكبلتو وشعوره
بالرغبة فى اإلبتعاد واإلنعزال واليروب من مشكبلتو.
د -األسموب اإلبداعى"توليد بدائل حمول لممشكمة"( Creative approach to Problem
 )solvingإقتراح الفرد بدائل جديدة ومبتكرة لحل المشكمة من خبلل تغيير أساليب الحياة اليومية
أو اإلستعانة بذوى الخبرة أو إستغبلل الخبرة الشخصية لمفرد.
ىـ -الضبط الشخصى( :)Self- tuningالسيطرة الذاتية لمفرد وقدرتو عمى التحكم فى اإلنفعال الذى
يكون عميو الفرد حين يكون بصدد مشكمة.
دراسات سابقة :
تعرض الباحثة مجموعة من دراسات سابقة التى تناولت متغيرات البحث الحالى ،وتم تصنيفيم إلى ثالثة
محاور عمى النحو التالى:
المحور األول  :دراسات تناولت التفكير اإليجابى وعالقتو ببعض المتغيرات األخرى :
دراسة ( (Haveren,2004ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أثر مستوى التفكير السمبى واإليجابى فى
التحصيل لدى طمبة الجامعة فى ضوء متغيرات الجنس ومستوى التعميم  ،وتكونت عينة الدراسة من
( )511طالباً وطالبة ممتحقين فى إحدى الجامعات األمريكية من مستويات مختمفة  ،وقد انتيت الدراسة
إلى أن الطم بة الجامعيين سواء كانوا فى السنة األولى أو األخيرة فإنيم ال فروق جوىرية بينيم من حيث
مستوى التفكير السمبى واإليجابى  ،بينما أظيرت النتائج وجود فروق جوىرية بين مستوى التفكير السمبى
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والتفكير اإليجابى عند اعتبار متغير الجنس لمصمحة الطبلب الذكور حيث أظيروا مستوى أفضل عمى
التفكير اإليجابى .
ىدفت دراسة ) (Chen Wei JU,2012بعنوان (أثر الحديث الذاتى اإليجابى عمى كل من الضغط
والتحدث أمام الجميور) إلى الكشف عن أثر الحديث الذاتى اإليجابى عمى كل من الضغط والتحدث أمام
الجميور وطبقت الدراسة عمى مجموعة تكونت من ( )821من المراىقين مقسمة إلى مجموعتين ،
مجموعة تم تدريبيا عمى الحديث الذاتى اإليجابى ومجموعة تركت دون تدريب  ،واستخدمت الدراسة
المينج التجريبى وتوصمت إلى نتائج أىميا أن الحديث الذاتى اإليجابى ساعد عمى تقميل الضغط واألداء
الجيد أمام الجميور.
دراسة (سناء فراج  )2015 ،بعنوان (فاعمية برنامج إرشادى لتنمية التفكير اإليجابى كمدخل لتحسين
مستوى تقدير الذات لدى عينة من المراىقين) ىدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعمية البرنامج اإلرشادى
المقترح لرفع مستوى تقدير الذات ،وتكونت عينة الدراسة من عدد( )31مراىقاً ومراىقة تراوحت أعمارىم
من  86-83سنة موزعين بالتساوى عمى مجموعتين تجريبية وضابطة  ،وقد أظيرت النتائج وجود فروق
بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية فى القياسين القبمى والبعدى لمقياس التفكير اإليجابى فى
اتجاه القياس البعدى كما أظيرت وجود فروق بين درجات أفراد بالمجموعتين التجريبية والضابطة فى
القياس البعدى لمقياس التفكير اإليجابى فى اتجاه أفراد المجموعة التجريبية .
دراسة (إيمان محمود )2017 ،بعنوان (التفكير اإليجابى وعبلقتو بكل من التنظيم الذاتى لمتعمم
والتحصيل الد ارسى لدى طبلب المرحمة الثانوية) وىدفت الدراسة إلى التعرف عمى عبلقة التفكير اإليجابى
بكل من التنظيم الذاتى لمتعمم والتحصيل الدراسى لدى عينة من طبلب المرحمة الثانوية  ،وتكونت عينة
الدراسة من(  )325طالب وطالبة من طبلب الصف الثانى الثانوى ،واستخدمت الباحثة مقياس التفكير
اإليجابي(إعداد الباحثة) ومقياس التنظيم الذاتى لمتعمم(إعداد الباحثة ) ،وأسفرت النتائج إلى وجود فروق
ذات داللة إحصائية (عند مستوى داللة  )1.18بين متوسطات درجات كل من الذكور واإلناث فى درجات
أبعاد مقياس التفكير اإليجابى وكذلك الدرجة الكمية لممقياس لصالح متوسطات درجات اإلناث  ،ووجود
فروق ذات داللة إحصائية (عند مستوي داللة  ) 1.18بين متوسطات درجات كل من الذكور واإلناث فى
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درجات أبعاد مقياس التنظيم الذاتى لمتعمم ،وكذلك الدرجة الكمية لممقياس لصالح متوسطات درجات اإلناث
.
دراسة (وفاء محمود )2018 ،بعنوان إسيام عادات العقل فى التنبؤ بالتفكير اإليجابى لدى طالبات
الجامعة( ، )5188وىدفت الدراسة إلى الكشف عن العبلقة بين عادات العقل والتفكير اإليجابى لدى
طالبات الجامعة ،وأجريت الدراسة عمى عينة قواميا( )233طالبة من طالبات الجامعة منين( )533طالبة
بكمية التربية و( )511طالبة بكمية العموم  ،وطبق عميين مقياس عادات العقل ،ومقياس التفكير اإليجابى
من إعداد الباحثة ،وتم إستخدام المنيج الوصفى اإلرتباطى التنبؤى ،وأظيرت النتائج توافر عادات العقل
لدى طالبات الجامعة حيث احتمت العادة العقمية (التساؤل وحل المشكبلت) المرتبة األولى ،بينما احتمت
عادة التفكير وراء المعرفة المرتبة األخيرة بين عادات العقل ،كما أظيرت النتائج إختبلف ترتيب عادات
العقل لدى أفراد العينة تبعاً إلختبلف متغير التخصص(عممى – إنسانى)،كما تبين أن بعد التفاؤل
والتوقعات اإليجابية قد احتل المرتبة األولى لدى أفراد العينة بينما جاء بعد الضبط اإلنفعالى فى المرتبة
األخيرة بين أبعاد التفكير اإليجابى لدى أفراد العينة باختبلف متغير التخصص(عممى – إنسانى)  ،كما
أظيرت وجود عبلقة إرتباطية دالة بين عادات العقل والتفكير اإليجابى.
المحور الثانى  :دراسات تناولت حل المشكالت وعالقتو ببعض المتغيرات األخرى :
دراسة (سالمة عطية )2012،بعنوان برنامج لتنمية بعض ميارات الذكاء الوجدانى وعبلقتو بأساليب حل
المشكبلت لدى عينة من المراىقين ،وىدفت الدراسة إلى إعداد برنامج تدريبى لتنمية بعض ميارات الذكاء
الوجدانى المتمثمة فى (الذكاء الشخصى ،والقدرة عمى تحمل الضغوط  ،والقدرة عمى التكيف) وعبلقة
الذكاء الوجدانى بأساليب حل المشكبلت لدى عينة من المراىقين ،وتكونت عينة الدراسة من ( )21طالب
قسمت إلى مجموعتين  ،عدد( )21طالب بالمرحمة الثانوية مقسمين عمى مجموعتين تجريبية وضابطة،
واستخدمت الباحثة مقياس الذكاء الوجدانى لبار -أون( )Bar -Onترجمة صفاء األعسر ،مقياس أسموب
حل المشكبلت لكاسيدى ولونج ترجمة فتحى عبد الحميد عبد القادر – السيد محمد أبو ىاشم ،وتوصمت
النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات أفراد المجموعة التجريبية ودرجات أفراد
المجموعة الضابطة فى القياس القبمى عمى مقياس حل المشكبلت ،وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
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مستوى( )1.18بين درجات أفراد المجموعة التجريبية ودرجات أفراد المجموعة الضابطة فى القياس البعدى
عمى مقياس الذكاء الوجدانى لصالح المجموعة التجريبية .
دراسة (نوال بريك )2015 ،بعنوان أسموب حل المشكبلت وعبلقتو بقمق المستقبل لدى تبلميذ السنة
الثالثة الثانوى  ،وىدفت الدراسة إلى الكشف عن طبيعة العبلقة بين أسموب حل المشكبلت وقمق المستقبل
لدى عينة من تبلميذ السنة الثالثة الثانوى بمدينة ورقمة ،واستخدمت الباحثة مقياس حل المشكبلت ليبنر
وبترسين ( )8985ومقياس قمق المستقبل لزينب شقير ( )5112وتتم تطبيقيم عمى عينة من تبلميذ السنة
الثالثة الثانوى بمدينة ورقمة قواميا ( )852تمميذ  ،وتوصمت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة فى قمق
المستقبل بين تبلميذ العمميين واألدبيين ذوى المستوى المرتفع عمى أسموب حل المشكبلت  ،ووجود فروق
ذات داللة فى قمق المستقبل بين التبلميذ العمميين واألدبيين ذوى المستوى المنخفض من أسموب حل
المشكبلت .
ىدفت دراسة (بوسى عصام )2016 ،بعنوان (إتخاذ القرار وعبلقتو بأسموب حل المشكبلت والعوامل
الخمسة الكبرى لمشخصية وفاعمية برنامج تدريبى لتنمية اتخاذ القرار لدى عينة من طبلب الجامعة) إلى
التعرف عمى العبلقة بين اتخاذ القرار وأسموب حل المشكبلت والعوامل الخمسة الكبرى لمشخصية ،والفروق
بين الذكور واإلناث في متغيرات الدراسة ،وفاعمية البرنامج التدريبي القائم عمى الحل االبداعي لممشكبلت
(تريز) في تنمية اتخاذ القرار ،وتكونت عينة الدراسة من ( )311طالب وطالبة من طبلب جامعة
المنصورة ،ممن تتراوح أعمارىم ما بين ( )55-51عاماً ،واستخدمت الباحثة مقياساً إلتخاذ القرار وآخر
ألسموب حل المشكبلت باإلضافة لمبرنامج التدريبي القائم عمى الحل اإلبداعي لممشكبلت ،قائمة العوامل
الخمسة الكبرى لمشخصية وأوضحت نتائج الدراسة أنو توجد عبلقة موجبة دالة بين إتخاذ القرار وأسموب
حل المشكبلت ،كما توجد عبلقة موجبة دالة بين اتخاذ القرار وكل من اإلنبساطية ،واإلنفتاح عمى الخبرة،
والمقبولية ويقظة الضمير ،وعبلقة سالبة دالة بين اتخاذ القرار والعصابية ،كما وجدت فروق دالة إحصائياً
بين الذكور واإلناث فى كل من إتخاذ القرار وأسموب حل المشكبلت والعوامل الخمسة الكبرى لمشخصية .
المحور الثالث  :دراسات تناولت التفكير اإليجابى وعالقتو بحل المشكالت :
دراسة ( )2002 , Lyubomirبعنوان (العبلقة بين التأمل والتفكير السمبى والقدرة عمى حل المشكبلت
لدى طبلب المرحمة الجامعية ) وىدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بين التأمل والتفكير السمبى والقدرة عمى
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طالبا وطالبة جامعية نصفيم ممن يعانون من التفكير السمبى
حل المشكبلت وشممت الدراسة()861
ً

وال نصف اآلخر تفكيرىم ال يتصف بالسمبية وبينت النتائج أن الطبلب ذوى التفكير السمبى قد أظيروا

فاعمية أقل لحل المشكبلت مقارنة بالطبلب أصحاب التفكير األكثر إيجابية فيم لدييم فاعمية أكبر لحل
المشكبلت .
ىدفت بن ناصر فرحات ( )2014بعنوان (عبلقة أساليب التفكير بالقدرة عمى حل المشكبلت لدى عينة
من طبلب السنة الثانية ثانوى) إلى التعرف عمى العبلقة بين أساليب التفكير بقدرة التبلميذ عمى حل
المشكبلت وتكونت عينة الدراسة من ( )571طالباً وطالبة واستخدمت المنيج الوصفى اإلرتباطى وطيقت
عمييم األدوات التالية  :قائمة أساليب التفكير لستيرنبرج – مقياس القدرة عمى حل المشكبلت وأظيرت
النتائج ما يمى  :توجد عبلقة بين أساليب التفكير والقدرة عمى حل المشكبلت  ،توجد فروق دالة إحصائياً
بين الذكور واإلناث فى القدرة عمى حل المشكبلت .
دراسة يمكن وكاجال ويوكا( )0222, Yelkin D., Cagla G., Ulku T,بعنوان العبلقة بين مستوى
المرونة اإليجابية والقدرة عمى حل المشكبلت لدى طبلب المرحمة الجامعية " وىدفت ىذه الدراسة إلى
التحقق من مستوى المرونة اإليجابية لدى طبلب الجامعة من قبل مختمف المتغيرات والعبلقة بين مستوى
المرونة اإليجابية لدييم والقدرة عمى حل المشكبلت  ،وتم جمع البيانات من ( )352طالب  ،من الذين
يدرسون بإحدى الجامعات بإسطنبول واستخدمت الدراسة مقياس المرونة اإليجابية  ،ومقياس حل
المشكبلت  ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن طبلب الجامعة لدييم مستوى عالى من المرونة اإليجابية
بمتوسط( )891.17وعبلوة عمى ذلك فقد وجد أنو ال توجد فروق فى متوسط المرونة اإليجابية لدى طبلب
الجامعة ترجع إلى الجنس والصف الدراسى ،وأظير معامل إرتباط بيرسون والذى تم حسابو بالنسبة لمعبلقة
بين المرونة اإليجابية وميارات حل الممشكبلت لدى طبلب الجامعة وجود إيجابية وقوية بين مستوى
اإليجابية وميارات حل المشكمة لدى طبلب الجامعة .
أوجو اإلستفادة من الدراسات السابقة :
تحديد متغيرات البحث من خبلل تناول وتحميل الدراسات السابقة تم حصر متغيرات الدراسة وىما التفكير
اإليجابى وأسموب حل المشكبلت الحياتية ،تحديد طبيعة العبلقة بين المتغيرين ،تحديد المصطمحات
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اإلج رائية من خبلل الدراسات السابقة ،إعداد أدوات البحث من خبلل تناول وتحميل الدراسات السابقة،
تحديد عينة البحث من خبلل الدراسات العديدة التى اىتمت بالطبلب فى المرحمة الجامعية .
فروض البحث :
فى ضوء الدراسات السابقة أمكن صياغة فروض البحث الحالى كما يمى :
 -8توجد عبلقة إرتباطية بين التفكير اإليجابى وأسموب حل المشكبلت الحياتية لدى طبلب الجامعة .
 -5يختمف أسموب حل المشكبلت الحياتية بإختبلف النوع (ذكور – إناث) لدى طبلب الجامعة .
 -3يختمف التفكير اإليجابى بإختبلف النوع (ذكور– إناث) لدى طبلب الجامعة .
 -2يختمف أسموب حل المشكبلت الحياتية بإختبلف المرحمة الدراسية (الفرقة األولى – الفرقة الرابعة) لدى طبلب
الجامعة.
 -2يختمف التفكير اإليجابى بإختبلف المرحمة الدراسية (الفرقة األولى – الفرقة الرابعة) لدى طبلب الجامعة .
 -6يختمف أسموب حل المشكبلت الحياتية بإختبلف التخصص (عممى – أدبى) لدى طبلب الجامعة .
 -7يختمف التفكير اإليجابى بإختبلف التخصص (عممى – أدبى) لدى طبلب الجامعة .
منيج واجراءات البحث :
 -8منيج البحث  :إعتمد البحث الحالى عمى المنيج الوصفى اإلرتباطى لمكشف عن العبلقة بين التفكير
اإليجابى وأسموب حل المشكبلت الحياتية لدى طبلب الجامعة.
 -5عينة البحث  :تكونت من عدد( )62طالب وطالبة من طبلب الجامعة من الذكور واإلناث بجامعة
عين شمس بالكميات التالية (البنات لآلداب والعموم والتربية  -الحاسبات والمعمومات ) بالفرقة األولى
والرابعة تخصص أدبى وعممى فى األقسام التالية (عمم نفس – ىندسة برمجيات ) بجامعة عين شمس،
وتراوحت أعمارىن الزمنية بين( )51-87سنة .والجدول التالى يوضح توزيع العينة فى ضوء المتغيرات
المتعددة .
جدول( )1يوضح توزيع العينة فى ضوء المتغيرات المتعددة
م

السنة الدراسية

التخصص

النوع

العدد

8

الفرقة األولى

كميات نظرية

إناث

52
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5

الفرقة الرابعة

3

الفرقة الرابعة

52
ذكور

كميات عممية

العدد الكمى لمعينة

82
62

أدوات البحث :
 -1مقياس أسموب حل المشكالت الحياتية ( إعداد الباحثة)  :تم إعداد المقياس وفق مجموعة من
المراحل وىى :
أ -مراجعة األطر النظرية والدراسات السابقة وذلك لئلستفادة منيا فى تحديد أساليب حل المشكبلت
وصياغة التعريف اإلجرائى ومن خبلل إستعراض التراث النظرى الخاص بمفيوم حل المشكبلت
بصفة عامة .
ب -اإلطبلع عمى الدراسات السابقة فى أسموب حل المشكبلت وتنحصر فى " تحديد المشكمة– تحميل
المشكمة– جمع المعمومات– إقتراح بدائل حمول – إختيار أفضل بديل– إتخاذ القرار -تقييم النتائج"
.
جـ -إطبلع الباحثة عمى بعض المقاييس لمدراسات األجنبية والعربية عن خطوات حل المشكبلت
الحياتية التى أسيمت بشكل أو بآخر فى إعداد أبعاد وفقرات مقياس الدراسة الحالية وقد وجدت
الباحثة أن لكل دراسة طبيعتيا الخاصة التى تفرضيا عمييا عينة الدراسة وخصائصيا ،لذلك فضمت
الباحثة إعداد مقياس لرصد أساليب حل المشكبلت التى يتعرض ليا المراىقين بحيث يتناسب مع
طبيعة عينة الدراسة الراىنة وكذلك أخذىا فى اإلعتبار أىداف الدراسة.
د -قامت الباحثة بدراسة إستطبلعية من خبلل إعداد إستبيان مفتوح مكون من عدد من األسئمة وطبق
نعكاسا إلستجابات أفراد
عمى عينة مكونة من عدد( )51من المراىقين حتى يكون إعداد المقياس إ
ً
عينة الدراسة وأساليب حل المشكبلت فى مواقفيم الحياتية التى يتعرضون ليا فى الوقت الحالى .

ىـ -صياغة بنود المقياس فى ضوء ما أسفرت عنو تحميل التراث النظرى والمقاييس السابقة وكذلك
نتائج الدراسة االستطبلعية وقد روعى فى الصياغة التنوع بين االيجاب والسمب والدقة والوضوح
وتضمن المقياس فى صورتو المبدئية ( )65عبارة  ،كما تم تحديد بدائل االستجابة الثبلثة (غالباً
وتقابميا الدرجة  –3أحياناً وتقابميا الدرجة  –5ناد اًر وتقابميا الدرجة  )8وتعكس الدرجات فى حالة
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العبارات السمبية  ،وتمت صياغة عبارات المقياس فى صورة واضحة ومبلئمة لمعينة واليدف من
القياس .
و -تجريب المقياس من خبلل تطبيقو فى صورتو النيائية عمى عينة مكونة من ( )61طالبة من
طالبات كمية البنات وذلك لئلطمئنان عمى وضوح العبارات  ،فضبلً عن سيولة فيم التعميمات ،
وصبلحية بدائل اإلستجابة  ،وقد اتضح أن العبارات والتعميمات تتميز بالوضوح والفيم لدى جميع
أفراد العينة االستطبلعية .
التحقق من الخصائص السيكومترية لممقياس :
 -1ثبات المقياس :
قامت الباحثة بحساب ثبات مقياس أسموب حل المشكبلت باستخدام طريقة ألفا كرونباخ حيث بمغ
معامل الثبات  ،1.93كذلك تم إستخدام طريقة التجزئة النصفية فبمغ معامل الثبات  ،1.82وىى
معامبلت ثبات مرتفعة مما يشير إلى تمتع المقياس بدرجة من الثبات تؤىمو لئلستخدام .
 -2صدق المقياس  :وتم التحقق منو بعدة طرق ىى :
أ -صدق المحكمين  :قامت الباحثة بعرض المقياس فى صورتو األولية عمى مجموعة من السادة
األساتذة والمختصين فى عمم النفس والقياس النفسى والصحة النفسية وذلك إلبداء الرأى حول مدى
مناسبة العبارات لميدف العام من المقياس ،وقد كان لمسادة الخبراء بعض االراء من أىميا  :حذف
العبارات المكررة أو غير المبلئمة بأبعاد أسموب حل المشكبلت ،وتعديل صياغة بعض العبارات
األخرى وذلك تمييداً لتطبيقو عمى عينة الدراسة .
ب -الصدق التمييزى :قامت الباحثة بحساب الصدق التمييزى بإستخدام المقارنة الطرفية بين الفئة العميا
والفئة الدنيا لدرجات أفراد العينة عمى أبعاد المقياس والمجموع الكمى ،وتعتمد ىذه الطريقة عمى ترتيب
درجات أفراد العينة ترتيباً تنازلياً من أعمى الدرجات إلى أقل الدرجات وتقسيميم إلى فئتين عميا ودنيا،
وتتكون الفئة العميا من درجات الطالبات الذين حصمن عمى أعمى الدرجات فى المقياس ،وتتكون الفئة
الدنيا من درجات الطالبات الذين حصمن عمى أقل الدرجات فى المقياس  ،والجدول التالى يوضح ذلك
:
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جدول ( )2يوضح داللة الفروق بين درجات أفراد العينة فى أبعاد مقياس أسموب حل
المشكالت (ن=)60
أبعاد

المجموعة المتوسط

اإلنحراف

الحسابى

المعيارى

8.92

1.55

المقياس
الفئة
الثقة فى حل الدنيا
المشكمة

الفئة

5.83

1.88

قيمة "ت"

مستوى
الداللة

87.92

1.18

العميا
الفئة
مواجية

الدنيا

المشكمة

الفئة

5.13
5.77

1.12
1.82

53.98

1.18

العميا
الفئة
تجنب

الدنيا

المشكمة

الفئة

8.98
5.72

1.19
1.12

87.97

1.18

العميا
اإلسموب

الفئة

اإلبداعى

الدنيا

فى
المشكمة

حل الفئة

8.96
5.72

1.88
1.18

58.28

1.18

العميا
الفئة

الضبط

الدنيا

الشخصى

الفئة

8.78
5.75

1.28
1.12

العميا
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الفئة
الدرجة الكمية

1.89

8.92

الدنيا
الفئة

1.81

5.78

88

1.18

العميا
الفئة العميا ن= ، 15الفئة الدنيا ن =15
يتضح من نتائج الجدول السابق ما يمى :
( )8وجود فروق ذات داللة إحصائية بين االرباعى األعمى واالرباعى األدنى فى المجموع الكمى فى إتجاه
الربيع األعمى ،حيث أن قيمة (ت) بمغت( ، )88وىى دالة عند مستوى داللة ()1.118
( ) 5وجود فروق ذات داللة احصائية فى كافة األبعاد فى إتجاه الربيع األعمى ،حيث ان قيمة )ت) دالة
عند مسوى ( ، )1.118وىذا يدل عمى تمتع المقياس بواحدة من الخصائص السيكومترية لممقياس
الجيد وىى قدره عمى التمييز بين األفراد.
جـ -حساب اإلتساق الداخمى :
قامت الباحثة بحساب اإلتساق الداخمى عن طريق إرتباط كل مفردة بالبعد الذى تنتمى إليو وجاءت
النتائج
عمى النحو التالى:

جدول ( )3يوضح اإلتساق الداخمى ألبعاد مقياس أسموب حل المشكالت (ن = )60
اإلبداع
مواجية المشكمة
الثقة فى
الضبط
تجنب
المفردة
المفردة فى حل المشكمة
المفردة
المفردة االقدام
المفردة حل
الشخصى
المشكمة
المشكمة
1

2 ** 0774

**0744

3

4 **0783

5 **0764

6

7 ** 0770

**0784

8

9 **0752

**0764 10 **0763
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11

12 ** 0762

*0743

14 **0740 13

**0737 15 **0776

16

17 ** 0764

**0771

19 **0763 18

**0744 20 **0761

21

22 **0768

**0744

24 **0749 23

**0745 25 **0755

26

27 **0774

**0763

29 **0754 28

**0760 30 **0773

31

32 **0773

**0784

34 **0768 33

**0752 35 **0774

36

37 **0769

**0769

39 **0740 38

**0751 40 **0774

41

42 **0782

**0788

44 **0752 43

**0737 45 **0742

46

47 **0776

**0754

49 **0742 48

**0741 50 **0751

51

52 **0761

**0743

54 **0740 53

**0769

56

**0758

55

**0737

57

**0760

58

**0751

** دالة عند 0701
يتضح من الجدول السابق أن جميع مفردات أبعاد المقياس دالة عند مستوى  1.18والذى يؤكد اإلتساق
الداخمى لممقياس .وقامت الباحثة بحساب معامالت اإلرتباط بين األبعاد الفرعية لممقياس والدرجة الكمية،
وتراوحت قيم معامل اإلرتباط ما بين( )1.92 – 1.71وىى دالة عند مستوى ( )1.18مما يشير إلى أن
ىناك إتساقاً بين جميع أبعاد المقياس7
 -2مقياس التفكير اإليجابى لممراىقين إعداد (سناء فراج عثمان : )2015 ،
إستخدمت الباحثة مقياس التفكير اإليجابى لممراىقين إعداد (سناء فراج عثمان  )5182 ،وعدد فقراتو ()37
فقرة ،قامت معدة المقياس بحساب الصدق عن طريق صدق المحكمين ،اإلتساق الداخمى  ،كما أثبتت
الثبات العالى لممقياس حيث بمغ ثباتو بطريقة ألفاكرونباخ ( )1.82وبمغ بإعادة تطبيق المقياس (. )1.86
حساب الكفاءة السيكومترية لمقياس التفكير اإليجابى فى البحث الحالى :
أ -حساب ثبات المقياس :
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قامت الباحثة بحساب ثبات اإلختبار بتطبيق المقياس عمى عينة قواميا ( )61من طالبات كمية البنات
قسم عمم نفس الفرقة الثالثة  ،وتم حساب الثبات بطريقة ألفاكرونباخ حيث بمغ معامل الثبات ،1.83
وبطريقة التجزئة النصفية وبمغ معامل الثبات ،1.79مما يؤكد تمتع مقياس التفكير اإليجابى بمعامبلت
ثبات عالية وىذا يؤكد صبلحية المقياس لئلستخدام .
ب -صدق المقياس :
الصدق التمييزى(المقارنة الطرفية) :
قامت الباحثة بإستخدام الصدق التمييزى بين األفراد الذين حصموا عمى أعمى درجات فى مقياس التفكير
اإليجابى وبين األفراد الذين حصموا عمى أقل درجات عمى المقياس وفى ىذه الطريقة يتم ترتيب درجات
األفراد ترتيباً تنازلياً ثم تحديد االرباعى األعمى ( درجات األفراد مرتفعى الدرجة عمى المقياس )
واالرباعى األدنى ( األفراد منخفضى الدرجة عمى المقياس ) ولقد تم اخذ نسبة ( )%52بين طرفى
األختبار ثم قامت الباحثة بالمقارنة بين متوسطات االرباعى األعمى واألدنى وحساب داللة الفروق بين
ىذه المتوسطات بإستخدام اختبار"ت" والجدول التالى يوضح ذلك :
جدول ( )4يوضح داللة الفروق بين درجات أفراد العينة فى أبعاد مقياس التفكير اإليجابى (ن=)60
األبعاد

مجموعة المقارنة

اإليجابى

الفئة الدنيا

الحديث الذاتى الفئة العميا

11.1177

اإليجابى

الفئة الدنيا

11.1177

.11210

القيادة الذاتية الفئة العميا

17.0177

1.11111

لمتفكير

الفئة الدنيا

11.1177

1.71211

حل المشكبلت الفئة العميا

11.2177

1.11171

الفئة الدنيا

11.1177

1.71171

المجموع الكمى الفئة العميا

11.1177

1.11211

الفئة الدنيا

11.1177

1.11111

التوقع

واتخاذ القرار

الفئة العميا

المتوسط

اإلنحراف المعيارى

"ت" قيمة

مستوى

10.1177
الحسابى

1.11011

11.011

2.1177

الداللة
.0..0

.17111
1.11121
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الفئة العميا ن= ، 15الفئة الدنيا ن =15
يتضح من نتائج الجدول السابق :
( )8وجود فروق ذات داللة إحصائية بين االرباعى األعمى واالرباعى األدنى فى المجموع الكمى فى إتجاه
الربيع األعمى  ،حيث أن قيمة (ت) بمغت ( ، (52.523وىى دالة عند مستوى داللة ()1.118
( )5وجود فروق ذات داللة احصائية فى كافة األبعاد فى إتجاه الربيع األعمى ،حيث ان قيمة )ت) دالة
عند مسوى ( ، )1.118وىذا يدل عمى تمتع المقياس بواحدة من الخصائص السيكومترية لممقياس
الجيد وىى قدره عمى التمييز بين األفراد.
جـ -صدق اإلتساق الداخمى لمقياس التفكير اإليجابى :
قامت الباحثة بحساب صدق اإلتساق الداخمى بحساب تقدير الصـدق ٍ
لكل من المفردات واألبعاد
بالمقـياس حيث تم حساب معامل االرتباط بين درجة البعد وارتباطيا بالدرجة الكمية لممقياس كذا
حساب معامل االرتباط بين درجة كل مفردة من مفـردات المقياس وبين الدرجـة الكمية ليذا المقياس،
وفيما يمى النتائج التى وصمت الييا الباحثة :
جدول ( )5يوضح القيم التقديرية لمعامالت اإلرتباط بين درجة البعد والدرجة الكمية لمقياس التفكير
اإليجابى
البعد

الدرجة الكمية

التوقع اإليجابى والتفاؤل

**.691

الحديث الذاتى اإليجابى

**.957

القيادة الذاتية لمتفكير

**.959

حل المشكبلت واتخاذ القرار

**.856

]**[ تشير إلى مستوى داللة ()1.18

(ن = )61

يتضح من الجدول السابق ان جميع قيم معامبلت االرتباط لكل بعد من أبعاد مقياس التفكير اإليجابى
وعبلقيا بالدرجة الكمية لممقياس دالة عند مستوى ( ، )1.18وفيما يمى عبلقة كل مفردة بالبعد وبالدرجة
الكمية :
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جدول ( )6يوضح القيم التقديرية لمعامالت اإلرتباط بين درجة المفردة والدرجة الكمية لمقياس التفكير
اإليجابى
البعد

التوقع
اإليجابى
والتفاؤل

الحديث
الذاتى
اإليجابى

الفقرة

ارتباط
الفقرة
بالبعد

0
4
0.
01
10
12
12
1
1
11
11
12

**.010
**.110
**.111
**.112
**.011
**.111
**.111
**.111
**.117
**.110
**.112
**.111

ارتباط
الفقرة
بالمقياس
الكلى
**.127
**.112
**.111
**.111
**.011
**.111
**.101
**.171
**.102
**.117
*.111
**.111

11
11
10
11

**.111
**.111
**.111
**.001

**.121
**.112
**.171
**.011

10

**.111

**.111

البعد

الفقرة

ارتباط الفقرة ارتباط الفقرة
بالمقياس الكلى
بالبعد

1
2
11
11
11
17
11
11
11
11
1
0

**.117
**.111
**.111
**.111
**.112
**.121
**.011
.101
**.107
**.112
**0170
**.121

**.171
**.017
**.011
**.171
**.111
**.110
**.011
-.711
**.111
**.171
**.111
**.171

1
11
11
11

حل
المشكالت
17
وإتخاذ
القرار
11

**.011
**0111
.110
0702

**.011
**.111
.117
.111-

**.011

**.011

**.111

**.111

12

**.121

**.111

11

**.172

**.111

القيادة
الذاتية
للتفكير

]**[ تشير إلى مسوى داللة (( )1.18ن = )61
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]*[ تشير إلى مسوى داللة ()7.71
يتضح من الجدول السابق أن قيم معامبلت االرتباط لكل مفردة من مفردات المقياس من حيث عبلقتيا
بالدرجة الكمية كانت دالة عند مستوى ( ، )1.18والبعض اآلخر من قيم معامبلت االرتباط لكل مفردة من
مفردات المقياس من حيث عبلقتيا بالدرجة الكمية لممقياس كانت دالة عند مسوى ( ،)1.12مما يشير إلى
إرتفاع معامبلت االرتباط وبالتالى صدق مفردات المقياس فيما عدا الفق ارت رقم( ) 33 - 88 – 86حيث
ان معامبلت إرتباطيم (بالبعد وبالدرجة الكمية) غير دالة احصائياً.
مبررات إختيار ىذا المقياس :
أ -حداثة المقياس ،حيث صمم ىذا المقياس عام (. )5182
صمم ىذا المقياس لقياس التفكير اإليجابى لدى المراىقين  ،والباحثة
ب -تناسب المقياس مع عينة الدراسة حيث ُ
تتناول طبلب الجامعة والتى تتراوح أعمارىم من ( )51-87عام وىذه المرحمة العمرية تندرج تحت المراىقة .

جـ -سيولة فقرات المقياس وقصر عدد عباراتو مما ييسر تطبيقو وفيمو ألفراد العينة .
د -المقياس مقنن عمى المجتمع المصرى .
ىـ -إستعانة الباحثين بالمقياس فى أكثر من دراسة حديثة عمى سبيل المثال وليس الحصر دراسة حسين
رشدى(. )5188
نتائج البحث وتفسيراتيا :
 -1الفرض األول وتفسيره :
ينص الفرض األول عمى أنو " توجد عالقة إرتباطية بين التفكير اإليجابى وأسموب حل المشكالت
لدى

الحياتية
طالب الجامعة " .
اختبار صحة الفرض األول :

لمتحقق من صحة ىذا الفرض تم حساب معامل ارتباط بيرسون لمكشف عن العبلقة بين التفكير
اإليجابى وأسموب حل المشكبلت الحياتية لدى طبلب الجامعة ،ويوضح الجدول التالى ما توصمت
إليو الباحثة من نتائج:
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جدول رقم ( )7يوضح نتيجة اختبار بيرسون لداللة اإلرتباط
بين التفكير اإليجابى وأسموب حل المشكالت الحياتية لدى طالب الجامعة
حل المشكالت
الثقة فى

التفكير اإليجابى

حل
المشكالت

مواجية

تجنب

المشكالت

المشكمة

األسموب
األبداعى فى
حل المشكمة

المجموع
الضبط

الكمى

الشخصي

لحل
المشكالت

التوقع اإليجابى والتفؤل **.011

**.120

**.100

**.111

**.011

**.011

الحديث الذاتى اإليجابى **.111

**.112

**.011

**.101

**.111

**.010

**.011

**.011

**.111

*.101

**.011

**.011

**.121

**.120

**.100

**.010

*.121

**.011

المجموع الكمى لمتفكير **.120

**.211

*.010

**.077

**.011

**.011

القيادة الذاتية لمتفكير
حل المشكالت واتخاذ
القرار
األيجابى
)0705
*(

ن=()65

** ()0701

ويتضح من الجدول السابق تحقق الفرض األول بصورة كمية  ،حيث تبين وجود عبلقة إرتباطية دالة
بين المجموع الكمى لمتفكير اإليجابى وأسموب حل المشكبلت ،حيث أن جميع معامبلت إرتباط بيرسون
عمى كافة األبعاد دالة عند مستوى داللة إحصائية( )1.12( ، )1.18حيث تبين وجود ارتباط طردى
موجب بين درجات الطبلب عمى مقياس التفكير اإليجابى وبين درجاتيم عمى مقياس أسموب حل
المشكبلت  ،حيث أن جميع معامبلت إرتباط بيرسون عمى كافة األبعاد دالة ع عند مستوى داللة
إحصائية( )1.12( ، )1.18أى أنو كمما ارتفع مستوى التفكير بشكل إيجابى كمما تزداد قدرتيم عمى
حل المشكبلت التى تواجييم.
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اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (فتحى عبد الرحمن )5117،فامتبلك ميارات التفكير اإليجابى بشكل عام
إحساسا بالسيطرة الواعية عمى تفكيره وينمى شعوره بالثقة فى مواجية الحياة  ،كما يساعد عمى
يعطى الفرد
ً

رفع مستوى الكفاءة التفكيرية لمفرد مما يساعده عمى حل مشكبلتو.

وىذا ما أكدتو نتائج دراسة( )Lyubomir,5115أن الطبلب ذوى التفكير السمبى قد أظيروا فاعمية أقل
لحل المشكبلت مقارنة بالطبلب أصحاب التفكير اإليجابى فيم لدييم فاعمية أكبر لحل المشكبلت ،ودراسة
(خمود عبد الستار )5186،التى توصمت إلى وجود ارتباطات موجبة بين أنماط التفكير والتفاؤل واألمل
وأنماط التفكير وميارات حل المشكبلت لدى طبلب الجامعة  ،ودراسة( Yelkin D., Cagla G., Ulku
 ) T, 5182التى توصمت إلى وجود عبلقة إيجابية بين مستوى المرونة اإليجابية وميارات حل المشكمة
لدى طبلب الجامعة كما أشار(عبد الستار إبراىيم )5117 ،أن التفكير اإليجابى يحتوى عمى أساليب حل
بدال من اليروب والتأجيل وعمميات معالجة األفكار الخاطئة التى تتكون عن الذات أو عن
المشكبلت ً
اآلخرين واستبدال األفكار المؤدية لئلضطراب بأفكار أخرى بناءة تدفع بالشخص لؤلمام .
 -2الفرض الثانى وتفسيره :
ينص الفرض الثانى عمى أنو " يختمف أسموب حل المشكالت الحياتية بإختالف النوع (ذكور –
إناث) لدى طالب الجامعة "7
اختبار صحة الفرض الثانى :
تم التحقق من صحة ىذا الفرض بحساب إختبار " ت " لممقارنة بين عينتين مستقمتين
 Independent-Samples T.testوالجدول التالى يوضح المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى
وقيمة(ت) .
جدول رقم ( )8يوضح قيمة (ت) لداللة الفروق بين متوسطات درجات عينة الدراسة ( الذكور –
اإل ناث)
لمقياس أسموب حل المشكالت الحياتية
مقياس
أسموب حل المشكالت المجموعات
الحياتية

المتوسط
الحسابى
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الثقة فى حل الذكور

11.7110

1.11111

المشكالت

اإل ناث

11.1177

1.17701

مواجية

الذكور

11.1110

1.21117

المشكالت

اإل ناث

11.1177

1.11112

الذكور

10.7777

1.00011

اإل ناث

11.1777

1.17111

الذكور

12.1777

1.11102

تجنب المشكالت
األسموب
اإلبداعى
فى

حل اإل ناث

12.1177

1.11101

1.110

7.71

1.101

7.71

1.711

7.71

.712

غير
دالة

األبعـــــــــــــــاد

المشكالت
الضبط

الذكور

11.0111

1.11111

الشخصى

اإل ناث

11.1777

1.11222

المجموع الكمى الذكور

111,701

1.11112

اإل ناث

111,111

11.11111

ألسموب
المشكالت

(ن = )65

حل

1.217

1.711

7.71

7.71

( الذكور ن= ،15اإلناث=)50

يتضح من نتائج الجدول السابق تحقق الفرض جزئياً حيث أظيرت النتائج ما يمى :
أ -ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث فى المجموع الكمى ألسموب حل المشكبلت فى
إتجاه مجموعة الذكور حيث أن قيمة "ت" دالة عند مستوى(. )1.18
ب -ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث فى الثقة فى حل المشكبلت فى إتجاه مجموعة
الذكور حيث أن قيمة "ت" دالة عند مستوى(. )1.18
جـ -ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث فى مواجية المشكبلت فى إتجاه مجموعة
الذكور حيث ان قيمة "ت" دالة عند مستوى(. )1.18
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د -توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث فى تجنب المشكبلت فى إتجاه مجموعة اإلناث
حيث ان قيمة "ت" دالة عند مستوى(. )1.18
ىـ -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واألناث فى األسموب األبداعى فى حل المشكبلت
حصائيا.
حيث ان قيمة "ت" غير دالة إ
ً

و -ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث فى الضبط الشخصى فى إتجاه مجموعة
الذكور حيث ان قيمة " ت " دالة عند مستوى (. )1.18
وتشير النتائج إلى تحقق الفرض فى معظم األساليب ولم يتحقق فى األسموب اإلبداعى فقط وىذا يدل
عمى تحقق الفرض جزئياً ،وىذا ما أكدتو دراسة (عادل المنشاوى )5182،بوجود فروق دالة بين الجنسين
فى أساليب حل المشكبلت ،ودراسة (بن ناصر فرحات )5189،التى أظيرت وجود فروق دالة إحصائياً
بين الذكور واإلناث فى القدرة عمى حل المشكبلت ،ودراسة (منيرة صالح القطان )5182،التى أشارت إلى
وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطى مجموعتى الذكور واإلناث فى ميارات حل المشكبلت ودراسة
(بوسى عصام  )5186،التى أكدت وجود فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث
فى أسموب حل المشكبلت .
 -3الفرض الثالث وتفسيره :
ينص الفرض الثالث لمبحث عمى أنو " يختمف التفكير اإليجابى بإختالف النوع (ذكور – إناث) لدى
طالب الجامعة " 7
اختبار صحة الفرض الثالث :
تم التحقق من صحة ىذا الفرض بحساب إختبار " ت " لممقارنة بين عينتين مستقمتين
 Independent-Samples T.testوالجدول التالى يوضح المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى
وقيمة(ت) .
جدول رقم ( )9يوضح قيمة (ت) لداللة الفروق بين متوسطات درجات عينة الدراسة ( الذكور –
اإل ناث)
لمقياس التفكير اإليجابى
مقياس التفكير اإليجابى

المتوسط
المجموعات
الحسابى
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التوقع
والتفاؤل

األيجابى الذكور
األناث

11.1777
11.1777

1.11211
1.10111

الحديث
األيجابى

الذاتى الذكور
األناث

11.1777

1.11027

12.1177

1.22171

الذكور

10.7777

1.00011

األناث

10.1177

1.12111

المشكالت الذكور
حل
وإتخاذ القرار
األناث

11.1110

1.12221

12.7177

1.10117

00.1110

2.11210

07.1177

11.11771

األبعــــــــــــــــــاد

القيادة
للتفكير

الذاتية

الكلى الذكور
المجموع
للتفكير األيجابى
األناث

(ن =)65

1.711

0705

1.111

0701
غير

-.111

دالة

1.710

0701

1.121

0705

( الذكور ن= ، 15األناث ن=)50

يتضح من نتائج الجدول السابق تحقق الفرض حيث أظيرت النتائج ما يمى :
أ -هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث فى المجموع الكلى فى إتجاه مجموعة الذكور
"
ت
"
قيمة
أن
حيث
دالة عند مستوى (. ).0.2
ب -هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث فى التوقع األيجابى للذات فى إتجاه مجموعة
الذكور حيث أن قيمة " ت " دالة عند مستوى (. ).0.2
جـ -هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث فى الحديث الذاتى اإليجابى فى إتجاه مجموعة
الذكور حيث أن قيمة " ت " دالة عند مستوى (. ).0.0
د -التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث فى القيادة الذاتية للتفكير حيث ان قيمة " ت "
غير دالة إحصائيا0
هـ -هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث فى حل المشكالت وإتخاذ القرار فى إتجاه
مجموعة الذكور حيث أن قيمة " ت " دالة عند مستوى (. ).0.0
وىذا ما أكدتو نتائج دراسة (عبد المريد قاسم  )5119،والتى أظيرت نتائجيا وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين الجنسين ،ودراسة (محمود محمد غانم  )5112،بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين
الذكور واإلناث لصالح اإلناث ،ودراسة (سعيد بن صالح الرقيب )5118،التى أكدت وجود فروق ذات
داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث  ،ودراسة (عمى القرشى )5185،التى أكدت عمى
تبعا لمتغير النوع لصالح الذكور .
وجود فروق ذات داللة إحصائية فى التفكير اإليجابى ً

 -4الفرض الرابع وتفسيره :
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ينص الفرض الرابع لمبحث الحالى عمى أنو " يختمف أسموب حل المشكالت الحياتية بإختالف المرحمة
الدراسية (الفرقة األولى – الفرقة الرابعة) لدى طالب الجامعة " 7
اختبار صحة الفرض الرابع :
تم التحقق من صحة ىذا الفرض بحساب إختبار " ت " لممقارنة بين عينتين مستقمتين
 Independent-Samples T.testوالجدول التالى يوضح المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى
وقيمة(ت) .
جدول رقم ( )10يوضح قيمة (ت) لداللة الفروق بين متوسطات درجات عينة الدراسة ( الفرقة األولى –
الفرقة الرابعة)
لمقياس أسموب حل المشكالت الحياتية
مقياس

المتوسط

اإلنحراف

أسموب

حل

الحسابى

المعيارى

الثقة فى حل طالبات الفرقة األولى

55.5211

-9.329 3.58558

المشكالت

طالبات الفرقة الرابعة

58.6211

5.37837

مواجية

طالبات الفرقة األولى

53.3611

-2.538 5.92632

المشكالت

طالبات الفرقة الرابعة

56.5811

8.76852

تجنب

طالبات الفرقة األولى

55.1111

-2.118 3.83288

المشكالت

طالبات الفرقة الرابعة

52.6111

8.72292

األسموب

طالبات الفرقة األولى

57.2611

3.91298

المشكالت الحياتية

األبداعى

فى

-2.312

طالبات الفرقة الرابعة

38.2611

5.28792

الضبط

طالبات الفرقة األولى

89.6111

-6.963 5.16822

الشخصى

طالبات الفرقة الرابعة

53.6111

5.11111

حل المشكالت
األبعـــــــــــــــــــــاد

المجموعات

قيمة "ت"

المجموع الكمى طالبات الفرقة األولى

مستوى
الداللة
1.18
1.18
1.18

1.18

1.18

1.18 -7.892 9.69626 882.7611
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ألسموب

حل

المشكالت

طالبات الفرقة الرابعة

2.22888 832.6811
( الفرقة األولى ن= ، 25الفرقة الرابعة

(ن = )50
ن=)25

توضح نتائج الجدول السابق تحقق الفرض حيث أظيرت النتائج أن قيمة (ت) فى المجموع الكمى
لمقياس أسموب حل المشكبلت الحياتية )) -0.121وبالتالى توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطى درجات العينة فى المجموع الكمى لمقياس أسموب حل المشكبلت الحياتية لصالح طالبات الفرقة
الرابعة حيث أن قيمة "ت" دالة عند مستوى (. )1.18
كما أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات الفرقة األولى وطالبات الفرقة الرابعة فى
إتجاه طالبات الفرقة الرابعة عمى كافة األبعاد (الثقة فى حل المشكبلت  -مواجية المشكبلت -تجنب
المشكبلت  -األسموب األبداعى فى حل المشكبلت -الضبط الشخصى) حيث أن قيمة "ت" دالة عند
مستوى داللة (. )1.18
وترجع ىذه الفروق إلى أن الطالب اكتسبوا الخبرة نتيجة الفترة الزمنية والتى ىى أربع سنوات ،مما ولّد
لدييم نوع من اآللفة بالمشكالت التى يتعرضون ليا واكسبيم خبرة فى حميا  ،وىو ما أكده (فتحى
جروان )5119،بأن حل المشكبلت ىى عممية تفكيرية يستخدم الطالب فييا ما لديو من معارف مكتسبة
وخبرات سابقة وميارات  ،من أجل اإلستجابة لمتطمبات موقف مألوف  ،حيث يتدرب الطالب عمى التفكير
بإيجابية واكتشاف الحل بطريقة ذاتية  ،من خبلل إعطائو الفرصة لمعرفة خطئو مما يؤدى إلى ترسيخ
الفكرة وىذا يوضح الفروق بين الفرقة األولى والرابعة.
 -5الفرض الخامس وتفسيره :
ينص الفرض الخامس لمدراسة عمى أنو " يختمف التفكير اإليجابى بإختالف المرحمة الدراسية (الفرقة
األولى – الفرقة الرابعة) لدى طالب الجامعة " .
اختبار صحة الفرض الخامس :
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تم التحقق من صحة ىذا الفرض بحساب إختبار " ت " لممقارنة بين عينتين مستقمتين
 Independent-Samples T.testوالجدول التالى يوضح المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى
وقيمة(ت) .
جدول رقم ( )11يوضح قيمة (ت) لداللة الفروق بين متوسطات درجات عينة الدراسة ( الفرقة األولى –
الفرقة الرابعة)
لمقياس التفكير اإليجابى

مقياس التفكير اإليجابى

المجموعات

التوقع األيجابى الفرقة األولى
والتفاؤل

الحسابى

المعيارى

-3.812 5.38287 82.8511

الفرقة الرابعة

5.16398 87.2811

الحديث الذاتى الفرقة األولى

5.17252 51.8211

الفرقة الرابعة

5.89697 55.9511

القيادة

الذاتية الفرقة األولى

5.15738 86.8511

لمتفكير

الفرقة الرابعة

5.97197 58.1811

المشكالت الفرقة األولى

5.88937

األيجابى

حل

واتخاذ القرار
األبعـــــــــــــاد

المتوسط

األنحراف

قيمة "ت"

89.581

الفرقة الرابعة

8.88298 53.8611

المجموع الكمى الفرقة األولى

2.86318 78.3611

لمتفكير األيجابى الفرقة الرابعة

2.38283 82.6211

(ن = )2.

مستوى
الداللة
.001

.001 -3.228
.001 -6.892
.001 -6.782
.001 -8.965

( الفرقة األولى ن= ، 12الفرقة الرابعة

ن=)12
تشير نتائج الجدول السابق لتحقق الفرض حيث أظيرت النتائج أن قيمة (ت) فى مقياس التفكير
الكمى

اإليجابى
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( )-1.211وبالتالى فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى درجات العينة فى المجموع الكمى لمتفكير
األيجابى لصالح طالبات الفرقة الرابعة حيث أن قيمة "ت" دالة عند مستوى (. )1.118
كما أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات الفرقة األولى والفرقة الرابعة فى إتجاه
طالبات الفرقة الرابعة فى ( التوقع اإليجابى  -الحديث الذاتى األيجابى -القيادة الذاتية لمتفكير -حل
المشكبلت واتخاذ القرار) حيث أن قيمة "ت" دالة عند مستوى (. )1.118
وترجع ىذه الفروق إلى أن الطبلب اكتسبوا الخبرة نتيجة الفترة الزمنية والتى ىى أربع سنوات ،مما ولّد
لدييم نوع من التفكير المرن واإليجابى والتفاعل الجيد مع المتغيرات واألحداث التى يتعرضون ليا .
 -6الفرض السادس وتفسيره :
ينص الفرض السادس لمدراسة عمى أنو " يختمف أسموب حل المشكالت الحياتية بإختالف التخصص
(عممى – أدبى) لدى طالب الجامعة" 7
اختبار صحة الفرض السادس :
تم التحقق من صحة ىذا الفرض بحساب إختبار " ت " لممقارنة بين عينتين مستقمتين
 Independent-Samples T.testوالجدول التالى يوضح المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى
وقيمة(ت) .
جدول رقم ( )12يوضح قيمة (ت) لداللة الفروق بين متوسطات درجات عينة الدراسة
(الكميات النظرية – الكميات العممية) لمقياس أسموب حل المشكالت الحياتية
مقياس

أسموب

المشكالت الحياتية

حل

المجموعات
الكميات

األبعـــــــــــــــــــــــــاد

الثقة فى حل النظرية
المشكالت

الكميات
العممية

مواجية

الكميات

المتوسط

األنحراف

الحسابى

المعيارى

56.8211

3.27595

58.1667

3.58322

52.6111

5.52782
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قيمة "ت"

8.622-5.898

مستوى
الداللة

غير دالة

1.18
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النظرية

المشكالت

الكميات
العممية
الكميات
تجنب

النظرية

المشكالت

الكميات
العممية

األسموب

الكميات

اإلبداعى

النظرية
حل الكميات

فى
المشكالت

العممية
الكميات

الضبط

النظرية

الشخصى

الكميات
العممية

المجموع الكمى
ألسموب
المشكالت
(ن = )35

حل

الكميات
النظرية
الكميات
العممية

56.6667

8.92881

52.7211

5.28922

87.1111

5.77726

59.7111

3.32763

59.6111

5.35379

55.2111

5.25829

53.7333

5.38325

8.237

.812

غير دالة

8.653-

81.89828 857.6111

1.18

.728

غير دالة

غير دالة

8.82869 852.1667

( الكميات النظرية ن= ،20الكميات العممية ن =)15

أظيرت نتائج الجدول السابق ما يمى :
أ -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طبلب الكميات النظرية وطبلب الكميات العممية فى المجموع
الكمى ألسموب حل المشكبلت حيث أن قيمة " ت" غير دالة إحصائياً .
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ب -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طبلب الكميات النظرية وطبلب الكميات العممية فى الثقة فى
حل المشكبلت حيث أن قيمة " ت" غير دالة إحصائياً.
جـ -توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طبلب الكميات النظرية وطبلب الكميات العممية فى مواجية
المشكبلت فى إتجاه طبلب الكميات العممية حيث أن قيمة " ت" دالة عند مستوى (. )1.18
د -توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طبلب الكميات النظرية وطبلب الكميات العممية فى تجنب
المشكبلت فى إتجاه الكميات النظرية حيث أن قيمة " ت " دالة عند مستوى ()1.18
ىـ -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طبلب الكميات النظرية وطبلب الكميات العممية فى األسموب
األبداعى
فى حل المشكبلت حيث أن قيمة " ت " غير دالة إحصائياً .
و -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طبلب الكميات النظرية وطبلب الكميات العممية فى الضبط
الشخصى حيث أن قيمة " ت "غير دالة إحصائياً .
يتضح من النتائج إلى تحقق صحة الفرض جزئياً والذى ينص عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية
تختمف بأختبلف التخصص الدراسى بين متوسطات درجات طبلب الكميات النظرية ومتوسطات درجات
طبلب

الكميات

العممية

فى أسموب حل المشكبلت واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة بن ناصر( )5182التى أظيرت عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية فى القدرة عمى حل المشكبلت تعزى لمتغير التخصص(عممى – أدبى).
 -7الفرض السابع وتفسيره :
ينص الفرض السابع لمدراسة عمى أنو يختمف التفكير اإليجابى بإختالف التخصص(عممى – أدبى)
لدى طالب الجامعة
اختبار صحة الفرض السابع :
تم التحقق من صحة ىذا الفرض بحساب إختبار " ت " لممقارنة بين عينتين مستقمتين
 Independent-Samples T.testوالجدول التالى يوضح المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى
وقيمة(ت) .
جدول رقم ( )13يوضح قيمة (ت) لداللة الفروق بين متوسطات درجات عينة الدراسة
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(الكميات النظرية – الكميات العممية) لمقياس التفكير اإليجابى
المتوسط

األنحراف

الحسابى

المعيارى

اإليجابى الكميات النظرية

86.3111

5.86752

والتفاؤل

الكميات العممية

86.2111

5.25985

الحديث

الذاتى الكميات النظرية

58.8111

5.89262

الكميات العممية

55.2111

5.22791

القيادة

الذاتية الكميات النظرية

89.1211

3.62875

لمتفكير

الكميات العممية

87.1111

5.77726

الكميات النظرية

51.3111

3.28189

الكميات العممية

58.8667

5.89995

الكميات النظرية

77.2211

81.81789

الكميات العممية

77.6667

9.88987

مقياس التفكير اإليجابى
التوقع

المجموعات

األيجابى

حل

المشكالت

األبعـــــــــــــــــــاد

واتخاذ القرار

المجموع

الكمى

لمتفكير األيجابى

(ن =) 35

قيمة "ت"
-.819-.6298.887

مستوى
الداللة
غير دالة
غير دالة
غير دالة

 8.222-غير دالة

 -.162-غير دالة

( الكميات النظرية ن= ،20الكميات

العممية ن =)15
يتضح من نتائج الجدول السابق عدم تحقق الفرض حيث اظيرت النتائج ما يمى :
أ -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات طبلب الكميات النظرية ومتوسطات طبلب الكميات
العممية فى المجموع الكمى لمتفكير األيجابي حيث أن قيمة " ت" غير دالة إحصائياً .
ب -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات طبلب الكميات النظرية ومتوسطات طبلب الكميات
العممية فى التوقع األيجابى لمذات حيث أن قيمة " ت " غير دالة إحصائياً .
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جـ -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات طبلب الكميات النظرية ومتوسطات طبلب الكميات
العممية فى الحديث الذاتى األيجابى حيث أن قيمة " ت " غير دالة إحصائياً
د -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات طبلب الكميات النظرية ومتوسطات طبلب الكميات
العممية فى القيادة الذاتية لمتفكير حيث أن قيمة " ت " غير دالة إحصائياً .
ىـ -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات طبلب الكميات النظرية ومتوسطات طبلب الكميات
العممية فى حل المشكبلت واتخاذ القرار حيث أن قيمة " ت " غير دالة إحصائياً.
تشير ىذه النتائج إلى عدم تحقق صحة الفرض والذى ينص عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية تختمف
بإختبلف التخصص الدراسى بين متوسطات الطبلب الكميات النظرية ومتوسطات الطبلب الكميات العممية
فى التفكير اإليجابي بأبعاده وىذا ما أكدتو دراسة (إدماس  )5112،حيث أظيرت نتائج الدراسة عدم وجود
عبلقة بين متغير التخصص ونمطى التفكير اإليجابى والسمبى  ،ودراسة (مانرو )5112،التى أكدت عدم
وجود أثر لمتغير الجنس فى مستوى التفكير اإليجابى والسمبى .
توصيات البحث :
من خالل نتائج البحث تمكنت الباحثة من وضع بعض التوصيات التى قد تؤدى إلى مساعدة الطالب
عمى تنمية التفكير بإيجابية التخمص من األفكار السمبية وىى كالتالى :
 -8إقامة المناقشات والندوات والمحاضرات لمشباب فى الجامعات حول التوعية بأىمية التفكير اإليجابى
وتنمية مياراتو وأثرىا فى تحسين أساليب حل المشكبلت .
 -5ضرورة الوعى الثقافى والتربوى لؤلسرة لتفيم قدرات أبنائيم وتنميتيا ومساعدتيم فى اختيار أنشطة
تستثير

قدراتيم

بدال
ً

من كبتيا .
 -3إعداد دورات تيدف إلى تنمية ميارات اتخاذ القرار وحل المشكبلت لدى طبلب الجامعة إلحتياج مثل
ىذه المرحمة العمرية لتعمم وتنمية ىذه الميارات فى الحياة العممية .
 -2تشجيع اآلباء عمى التفكير بإيجابية فى األحداث والمواقف اليومية .
 -2مساعدة طبلب الجامعة عمى التخمص من التفكير السمبى ودعم روح التفاؤل والتوقع اإليجابى .
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 -6اإلستفادة من الرسائل والبحوث العممية الخاصة بالبرامج التدريبية واإلرشادية وتطبيقيا فى المدارس
والجامعات .
 -7اإلىتمام بمشكبلت المراىقين بشكل عام وتقديم الدعم النفسى ليم .
البحوث المقترحة :
استكماال لمبحث الحالى يمكن لمباحثة عرض مجموعة من المقترحات لمبحوث والدراسات من أىميا :
ً
 -8دراسة العبلقة بين التفكير اإليجابى وأساليب المعاممة الوالدية لدى المراىقين .
 -5إعداد برنامج قائم عمى التفكير اإليجابى فى تنمية ميارات اتخاذ القرار وحل المشكبلت لدى طبلب
الجامعة .
 -3إعداد برنامج لمتفكير اإليجابى فى تنمية ميارات القيادة وأسموب حل المشكبلت لدى طبلب الجامعة .
انمصادر وانمراجع :
أوالً  :المراجع العربية :
 -8أبو النصر ،مدحت محمد( ،)5118إدارة الذات المفيوم واألىمية والمحاور  ،القاىرة ،دار الفجر
لمتوزيع والنشر .
 -5أبو غزال ،سالمة عطية( .)5185برنامج تنمية بعض ميارات الذكاء الوجدانى وعبلقتو بأساليب حل
المشكبلت لدى عينة من المراىقين  ،رسالة دكتوراه غير منشورة  ،كمية البنات لمعموم واآلداب
والتربية  ،جامعة عين شمس .
 -3إبراىيم ،عبد الستار ( ،)5117عين العقل دليل المعالج المعرفى لتنمية التفكير اإليجابى ،سمسمة
النفسى،

الممارس
القاىرة ،دار الكتب لمطباعة والنشر.

 -2الرقيب ،سعيد بن صالح ( ،)5118أسس التفكير اإليجابى وتطبيقاتو تجاه الذات والمجتمع فى
ضوء السنة النبوية ،بحث منشور ص( .)88-9
 -2الزناتى،أسماء محمد عدالن( ،)5182أثر برنامج قائم عمى التفكير اإليجابى فى بعض سمات
الشخصية وميارة حل المشكبلت لدى تبلميذ الحمقة اإلعدادية ذوى صعوبات التعمم االجتماعى.
رسالة دكتوراه غير منشورة ،معيد الدراسات التربوية ،جامعة القاىرة .
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 -6القرشى ،عمى تركى ( ،)5185التفكير اإليجابى وعبلقتو ببعض المتغيرات لدى طمبة الجامعة ،مجمة
القادمية لمعموم اإلنسانية ،مج ، 82ع( ، )5ص. 595-529
 -7المنشاوى ،عادل محمود ( ، )5182أساليب حل المشكبلت وقوة السيطرة المعرفية وفعالية الذات
اإلبداعية لدى ذوى األسموب اإلبداعى(التجديدى – التكيفى) من طبلب كمية التربية ،مجمة الدراسات
التربوية واإلنسانية ،مج  ،6ع(.)5
 -8باشا ،شيماء عزت(،)5182عمم النفس اإليجابى رؤية معاصرة  ،القاىرة ،مكتبة األنجمو المصرية .
 -9بريك ،نوال(،)5182أسموب حل المشكبلت وعبلقتو بقمق المستقبل لدى تبلميذ السنة الثالثة الثانوى،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة قاصدى مرباح ورقمة،
 -81جروان ،فتحى عبد الرحمن ( ،)5117تعميم التفكير مفاىيم وتطبيقات ،ط  ، 8األردن ،دار الفكر
لمطباعة.
 -88عبد الغنى ،أمينة ربيع محمد( . )5188رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية لمطفولة المبكرة
 ،جامعة المنيا .
 -85عثمان ،سناء فراج( ،)5182فاعمية برنامج إرشادى لتنمية التفكير اإليجابى كمدخل لتحسين مستوى
تقدير الذات لدى مجموعة من المراىقين ،رسالة دكتوراه  ،كمية البنات لآلداب والعموم والتربية ،
جامعة عين شمس.
 -83عموان ،مصعب محمد شعبان( . )5119تجييز المعمومات وعبلقتيا بالقدرة عمى حل المشكبلت
لدى طمبة المرحمة الثانوية ،رسالة دكتوراه غير منشورة  ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية  ،غزه .
 -82فرحات ،بن ناصر( ،)5182عبلقة أساليب التفكير بالقدرة عمى حل المشكبلت لدى عينة من تبلميذ
الثانية ثانوى بوالية المسيمة  .رسالة دكتوراه غير منشورة .كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية ،
جامعة محمد بوضياف بالمسيمة.
 -82قاسم ،عبد المريد ( ،)5119أبعاد التفكير اإليجابى فى مصر دراسة عاممية  ،مجمة الدراسات
النفسية،
مج ،89ع( )2ص. 753-698
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Positive thinking and its relationship to method of solving life problems
among university students
Rasha Mostafa Hanafi
Abstract
The study sample consisted of (55) male and female students from university
students, this researcher aims to identify the relationship between positive
thinking and Methods of Solving life Problems among University Students.
The results of study found that there is a correlation between positive thinking
and Methods of solving life Problems among University Students. There are
statistically significant differences between the mean scores of males and the
mean scores of females in the dimensions of the problem-solving method. There
are statistically significant differences between the mean scores of males and the
mean scores of females in the dimensions of positive thinking. Fourth in the
dimensions of positive thinking, there are statistically significant differences
between the averages of the grades of the first year students and the averages of
the degrees of the fourth year students in the dimensions of the approach to
solving life problems. The process "in the dimensions of the life problemsolving method, the absence of statistically significant differences between the
averages of the students of the theoretical colleges" Girls College, Department
of Psychology "and the averages of the students of the practical colleges" in the
dimensions of positive thinking
Keywords
Positive thinking - Problems solving- University students
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