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التفكري اإلجيابي وعالقته بالصالبة الهفسية والكدرة على حل 
 املشكالت لدى طالب املرحلة الجانوية العامة

 د/ حناى أمحد حمود علي
 مدرس بقسـ عمـ النفس

 جامعة أسيوط -كمية اآلداب 

 (ممخص)ال

الدراسة التحقؽ مف العالقة بيف التفكير اإليجابي، وكؿ مف الصالبة النفسية تستيدؼ 
والقدرة عمى حؿ المشكالت لدى طالب المرحمة الثانوية العامة، كما تستيدؼ التعرؼ 
عمى الفروؽ في كؿ مف التفكير اإليجابي والصالبة النفسية، والقدرة عمى حؿ المشكالت 

(، والصؼ الدراسي )األوؿ والثاني والثالث(. وتكونت لدييـ، حسب الجنس )ذكورػػػ إناث
ذكور  ٛٓٔطالًبا مف طالب المرحمة الثانوية العامة مف الجنسيف ) ٕٚ٘عينة الدراسة مف 

ثالثة(، وتراوحت  ٙٛثانية و ٜٚأولى و ٕٜأنثى( مف مختمؼ الصفوؼ الدراسية ) ٜٗٔو
 هوانحراؼ معياري قدر  عاًما(، ٜٛ.ٙٔعاًما( بمتوسط قدره ) ٛٔ-ٙٔأعمارىـ بيف )

مقياس التفكير اإليجابي ومقياس  ىعاًما(. وقد أدى مختمؼ أفراد العينة عم ٖٛ.ٓ)
الصالبة النفسية ومقياس القدرة عمى حؿ المشكالت. وأسفرت النتائج عف وجود ارتباط 
موجب بيف التفكير اإليجابي، وكؿ مف الصالبة النفسية والقدرة عمى حؿ المشكالت، 

وؽ بيف الذكور واإلناث في التفكير اإليجابي في اتجاه اإلناث، وعدـ وجود ووجود فر 
فروؽ بيف الصفوؼ الدراسية في التفكير اإليجابي، وعدـ وجود تفاعؿ بيف النوع والصؼ 

 الدراسي في التأثير عمى كؿ مف الصالبة النفسية والقدرة عمى حؿ المشكالت.  

الصالبة النفسية، القدرة عمى حؿ المشكالت، التفكير اإليجابي،  الكممات المفتاحية:
 طالب المرحمة الثانوية العامة.
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(Abstract) 

The present study aimed to validation from the relationship 

between positive thinking and both psychological hardiness and 

problem solving ability among high secondary school students, And 

identify to the differences between the averages of positive thinking 

scores and psychological hardiness and problem solving ability 

among high secondary school students according to variables type 

(males/females), and Classroom (First /Second/ Third), The sample 

of the study consisted of 257 male and female from high secondary 

school students distributed according to type variable (108 males/ 

149 females) and Classroom (92 first / 79 second / 86 third), and 

range ages them between (16 to 18 years) with an average age of 

16.98 years and a standard deviation of 0.83 years, and  used to 

positive thinking scale, psychological hardness scale, and problem 

solving ability scale, The results showed that There was a positive 

correlation between positive thinking, psychological hardness and 

problem solving ability among high secondary school students, 

There was statistically significant differences between males and 

females in positive thinking, There wasn't statistically significant 

differences in positive thinking according to the Classroom variable, 

There wasn't statistically significant differences according to type 

and Classroom variables in psychological hardiness and problem 

solving ability. 

keywords: Positive thinking, psychological hardiness, problem 

                   solving ability, high secondary school students. 
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 همدهة
فيو عامؿ أساسي في  ،األنشطة لدى الفرد جميعا في يمثؿ التفكير اإليجابي دوًرا ميم  

األنشطة التربوية واالجتماعية  جميعالتعمـ والتعميـ واإلدارة والعالقات مع اآلخريف، و 
والسياسية واالقتصادية والعممية والعممية واإلبداعية لدى الفرد بشكؿ عاـ، فيو يساىـ 

كثير مف  في تقدـ الحياة وتوجييا والرقي بيا، كذلؾ يساىـ في حؿ  مساىمة كبيرة 
وبو يستطيع  ،المشكالت التي يتعرض ليا الفرد في مجتمعو، وتجنب كثير مف األخطاء

وتسير لصالحو في الحياة، فالفرد الذي يمتمؾ  والتحكـ فييا، أمور كثيرةعمى الفرد السيطرة 
والضغوط التي  ،قدرة التفكير اإليجابي بشكؿ جيد يستطيع مواجية التحديات والصعوبات

 ،القرارات اتخاذوالتحكـ في  ،تجاه الذات واآلخريفتواجيو في الحياة مف خالؿ االلتزاـ 
ؿ مف المشكالت مف خالو يستطيع حؿ العديد والتحدي في مواجية الضغوط، كما أن  

سمسمة مف الخطوات المنظمة والمتبعة التي يستخدميا بيدؼ الوصوؿ إلى حؿ مناسب 
 لممشكمة التي يتعرض ليا في حياتو.

 Pawelski وباولسكي Seligman تسؽ ذلؾ مع ما أوضحو كٌؿ مف سيميجمافوي
في التعامؿ مع بأف التفكير اإليجابي يمثؿ األداة األكثر فاعمية   (160-161 :2003)

مشكالت الحياة، فالعقبات والصعوبات والسمبيات ال تحؿ عممًيا إال مف خالؿ التفكير 
اإليجابي الذي وجده يوفر الكثير مف الحموؿ اإليجابية، كما أنو يشكؿ العالج الناجح 

والرفاىية النفسية لدى الفرد، وال يعني التغاضي  ،وطيب الحاؿ ،لمحفاظ عمى المعنويات
وىناؾ مسممة أساسية لمتفكير  ،بيات الحياة بؿ عمى العكس ينظر إلييا بشكؿ جدليعف سم

أف  واإليجابي يتعمؽ بالموقؼ مف الذات؛ إذ يتعيف عمى الشخص رغـ خيباتو وحاالت فشم
مكانا والقسوة ذاتو  يجعؿ اليأس يتعمؽ بتو، وأال  يظؿ إيجابًيا في نظرتو إلى ذاتو وقدراتو وا 

إذ يرى أنو في مقابؿ الفشؿ ىناؾ العديد مف اإلنجازات، وفي مقابؿ في الحكـ عمييا، 
مكانات، وفي مقابؿ العثرات ىناؾ فرص ممكنة، فالتفكير  أوجو القصور ىناؾ قدرات وا 

جؿ اإليجابي ىو تركيز عمى النتائج اإليجابية لعقؿ الفرد عمى ما ىو بناء جيد مف أ
 ألفكار والمشاعر اإليجابية.ولتحؿ محميا ا ،السمبية التغمب عمى األفكار

إلى أف تكوف حياتو وحياة مف حولو مميئة بالسعادة  ،ميما كاف عمره ،كما يسعى الفرد
والرفاىية والنجاح المتواصؿ في مختمؼ مجاالت الحياة، لذلؾ يحاوؿ الفرد جاىًدا أف 
ر يجمب لنفسو ولغيره المصالح المعنوية والمادية والخير، وأف يبعد عف نفسو الضر 

لكي يستطيع تحسيف مستوياتو الفكرية،  ،الوصوؿ إلى أىدافومف والمفاسد؛ ما يمكف لمفرد 
وعف الحياة بصفة عامة، وأف يدرب  ووذلؾ مف خالؿ منيج فكري سميـ عف نفسو ومجتمع

نفسو عمى التخمص مف األفكار السمبية التي تحد مف قدراتو، والتي تضيع جيوده في 
ـ  مف اتو، و سبيؿ تحقيؽ أىدافو في حي يمكف تحديد األفكار اإليجابية التي يؤمف بيا  َث

 (.ٚ: ٕٛٓٓ)الرقيب، 
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يجعؿ الفرد أكثر فاعمية فيما يدور حولو مف أحداث أو أنشطة، وما  فالتفكير اإليجابي
وليات أو واجبات أو ردود أفعاؿ، كما يشجع التفكير الفرد عمى ئيتطمب ذلؾ مف مس

تنقصو أو التي يرغب فييا إلشباع حاجاتو بنفسو أو مف أجؿ البحث عف المعمومات التي 
أو المساعدة في  ،أو مفيوـ محدد ،أو أشمؿ حوؿ موضوع معيف ،تكويف صورة أوضح

أو الرد  ،حؿ مشكمة مف المشكالت التي تواجو الفرد في حياتو أو كتابة تقرير مف التقارير
كير إلى تحقيؽ الذات الذي يرتبط عمى أسئمة اآلخريف واستفساراتيـ، وأيًضا يؤدي التف

ارتباًطا وثيًقا بالتخطيط لموصوؿ إلى األىداؼ، وأف التفكير العميؽ والدقيؽ ىو الوسيمة 
الوحيدة لنجاح ذلؾ التخطيط، كذلؾ يساىـ التفكير في إنتاج المزيد مف المعرفة الجديدة 

بداعات في مختمؼ مجاالت الحياة ،لخدمة اآلخريف وتحقيؽ إنجازات اإلنسانية عبر  وا 
الصناعة والزراعة والتجارة والنقؿ والمواصالت ووسائؿ  االختراعات في مجاؿك العصور

و فالم   ،، كما يشجع التفكير عمى االستقاللية في الفكر واتخاذ القراراتالراحة المختمفة
لفرد سبحانو وتعالى ميز الفرد بالعقؿ الذي يفكر تفكيًرا عميًقا يفوؽ المخموقات كافة، وا

فيـ ذلؾ جيًدا  ،الذي يشغؿ ىذا العقؿ في التفكير فيما يقرأ أو يسمع أو يشاىد يستطيع أواًل 
ثـ القياـ بردود األفعاؿ واألنماط السموكية المناسبة ثانًيا، فكمما اعتمد الفرد عمى نفسو في 

كمما  ،التفكير بما يدور حولو دوف الوقوع تحت تأثير فكر اآلخريف أو رغباتيـ أو ميوليـ
دوف أف يكوف تابًعا ألحد )ابف ناصر،  ،ووجيات نظره ،رائو وأفكارهآزادت االستقاللية في 

ٕٓٔ٘ :ٗٛ- ٜٗ.)   

دراكو الصالبة النفسية تعمؿ عمى تعديؿ الفرد و  لؤلحداث الضاغطة في الحياة، وا 
واآلخريف،  وتتمثؿ في االلتزاـ وىو نوع مف التعاقد النفسي يمتـز بو الفرد تجاه نفسو وأىدافو

والتحكـ ويشير إلى مدى اعتقاد الفرد بأف يكوف لو تحكـ فيما يتمقاه مف أضرار وتحمؿ 
بيف البدائؿ  واالختيارالقرارات  اتخاذحدث لو، ويشمؿ القدرة عمى ولية عما يئالمس

والمواجية الفعالة لمضغوط، والتحدي وىو اعتقاد الفرد بأف ما يطرأ عميو مف تغيير في 
ما يساعد عمى استكشاؼ  تو ىو أمر ضروري لمنمو أكثر مف كونو تيديًدا لو؛جوانب حيا

 البيئة ومعرفة المصادر النفسية واالجتماعية التي تساعد عمى مواجية الضغوط بفاعمية
 .(ٕٗ٘ :ٕٕٔٓ)محمود، 

مف أىـ األنشطة التي تميز الفرد عف غيره مف وتعد القدرة عمى حؿ المشكالت 
إيجاد طريقة لمتغمب عمى موقؼ صعب، أو الدوراف حوؿ عقبة أو  المخموقات، وىي تعني

ي لمذكاء لدى لنظر إلييا عمى أنيا الناتج العممتحصيؿ ىدؼ غير ميسور المناؿ. ويمكف ا
إف التأمؿ في طبيعة أنشطة الفرد العقمية في مجاالت الحياة  إذعميو،  الفرد والدالة

ة سمسمة مف مشكالت متفاوتة الصعوبة يسعى الحياة ىي بمثاب ف  إ إذالمختمفة يظير مف 
الفرد إلى التغمب عمييا وتجاوزىا لتحقيؽ التكيؼ والوصوؿ إلى األىداؼ في حياتو. وىكذا 

الزغموؿ نجد أف حؿ المشكالت يسيـ في تطوير الجوانب المدنية والحضارية لحياة الفرد )
   (. ٕ٘ٙ :ٕٔٔٓعيسى، و  ؛ محمدٕٚٙ :ٕٚٓٓ، والزغموؿ
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في حياة الفرد، فكثير مف المواقؼ  اأساسي   اطمبلمشكالت مالقدرة عمى حؿ ا كما تعد
التي تواجيو في حياتو اليومية ىي أساس مواقؼ تتطمب حؿ مشكالت، وتعد أكثر أشكاؿ 

عمى التكيؼ في حياتو،  االسموؾ اإلنساني تعقيًدا، فالفرد يتعمـ حؿ المشكالت ليصبح قادر 
فإذا كانت الحياة التي يواجييا الفرد ذات طبيعة ثابتة، وكاف لو دور أو أدوار محددة 

ىو أف يؤدي  يتعممويؤدييا، لما كاف حؿ المشكالت قضية ممحة، فكؿ ما عمى الفرد أف 
 (.ٗٗٔ :ٕٔٔٓ، ومعقدة )إبراىيـ المحددة لو، ولكف الحياة متغيرة هأدوار 

بيف التفكير اإليجابي الحالية عمى العالقة  ي الدراسةلتعرؼ فإلى اوىذا ما دفع الباحثة 
وكٌؿ مف الصالبة النفسية والقدرة عمى حؿ المشكالت لدى طالب المرحمة الثانوية العامة، 
 ،والتعرؼ عمى الفروؽ في التفكير اإليجابي والصالبة النفسية والقدرة عمى حؿ المشكالت

وفًقا لمتغيري النوع )ذكور/ إناث(، والصؼ الدراسي )األوؿ/ الثاني/ الثالث(. أما عف 
إف ىذه الدراسة تحمؿ بعض اإلضافات التي تشكؿ ف ؛الدراسة الحالية تضيفوالجديد الذي 

وذلؾ في  -مف حيث عدـ وجود دراسة عمى المستوى العربي والدولي ،أيًضا مبررات بحثية
تناولت العالقة بيف التفكير اإليجابي والصالبة النفسية  -الباحثة وحدود ما اطمعت عمي

 .والقدرة عمى حؿ المشكالت لدى طالب المرحمة الثانوية العامة

 أهداف الدراسة
 وفي ضوء ما سبؽ، يمكف تحديد أىداؼ الدراسة الحالية في اآلتي:

مف الصالبة النفسية والقدرة  وكؿ   ،بيف التفكير اإليجابيطبيعة العالقة  الكشؼ عف -ٔ
 عمى حؿ المشكالت لدى طالب المرحمة الثانوية العامة.

ت درجات التفكير اإليجابي والصالبة النفسية الفروؽ بيف متوسطاتعرؼ عمى   -ٕ
النوع  وفًقا لمتغيري ،ة الثانوية العامةلدى طالب المرحم المشكالت والقدرة عمى حؿ  

 األوؿ/ الثاني/ الثالث(.)ذكور/ إناث(، والصؼ الدراسي )

 هشكلة الدراسة
يعد التفكير اإليجابي مف أىـ العوامؿ المؤثرة في مواجية الصعوبات والضغوط التي 

 ؛ا كاف التفكير إيجابًيا لديوتواجو الفرد في حياتو، والتعامؿ مع المشكالت وحميا، فكؿ م
شكالت أدى إلى التعامؿ مع الم ؛أدى إلى حؿ المشكالت، وكمما كاف التفكير سمبًيا لديو

عف طريؽ حؿ المشكالت والمبالغة في التعامؿ معيا  سواء كاف ذلؾ ،بأساليب خاطئة
ـ  واختزاليا واستسياليا، و  عدـ الوصوؿ إلى حؿ مناسب لممشكمة، ومع ذلؾ فالتفكير  مف َث

ما عكس  ،السمبي يرتبط بتدىور المستوى الصحي وعدـ تحقيؽ أىداؼ الفرد وطموحاتو
التفكير اإليجابي لدى الفرد، كما أف التفكير السمبي يجعؿ الفرد ينظر إلى الحياة  يحققو

مف حولو بمنظار مظمـ ويجعمو تعيس ومتشائـ في طريقة تفكيره، بينما عممية التفكير 
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ـ  مِ اإليجابي ليا تأثير إيجابي في حياة الفرد، و  وأف  ،يستطيع أف يشعر بقيمة حياتو ف َث
 ية المواءمة بيف متطمباتو ورغباتو عمى أساس ما توفره لو البيئة المحيطة بو.يقوـ بعمم

المتغيرات النفسية اإليجابية التي تمثؿ دوًرا ميًما في  ىحدإالصالبة النفسية مف وتعد 
وتحقيؽ التوازف بيف المشكالت المختمفة التي يتعرض ليا في  ،جودة الحياة لدى الفرد

حياتو، فالفرد الذي يتميز بالصالبة النفسية يستطيع أف يواجو الضغوط التي يتعرض ليا 
عمى المدى القريب والبعيد، بينما الفرد الذي يعاني مف فقداف الصالبة النفسية ال يستطيع 

، ي القدرة عمى فيـ الظروؼ الخارجية بدقةمواجية الصعوبات في حياتو، فالصالبة ى
ىما:  ،قرار مرغوب فيو، كما أنيا سمة شخصية معقدة تتكوف مف ثالثة عناصر واتخاذ

التحدي والسيطرة وااللتزاـ، ومع ذلؾ تتصؿ الصالبة النفسية بشكؿ أساسي بالتوافؽ 
 &Khaledian, Babaee)اإليجابي لدى الفرد عند مواجية المشكالت والصعوبات 

(Amani, 2016: 87. 

كانت طبيعتيا تمثؿ عقبة تحوؿ دوف تحقيقو  اأف مواجية الفرد لممشكالت أي   كما
يجاد حموؿ ليا، وفي المقابؿ نجد أف الفرد اليـو  ،ألىدافو ما يحتـ عميو التعامؿ معيا وا 

خصوًصا أف حؿ المشكالت ليس بالعممية  ،تواجيويقع في حيرة أماـ المشكالت التي 
كما أنو ال يخضع ألسموب أو مدخؿ واحد في كؿ المواقؼ والحاالت مف جانب،  ،العفوية

ومف جانب آخر فإف شخصية الفرد تتشكؿ بفعؿ عوامؿ متعددة منيا ما يتعمؽ بقابمياتو 
وىذا التشكيؿ  ،تمقاىاواستعداداتو، ومنيا ما يرتبط بنوع الخبرات والميارات المختمفة التي ي
فالفرد يسعى إلى تحقيؽ يشمؿ الجوانب المعرفية واالجتماعية التي تؤىمو لمتوافؽ مع بيئتو، 

ذلؾ مف خالؿ تمقي موانع وعقبات كثيرة تستدعي منو إيجاد الحموؿ المناسبة لممشكالت 
نى كؿ فرد المختمفة التي تواجيو، والمشكالت ىي سمة طبيعية يواجييا جميع األفراد، ويتب

 (.ٕٕٛ: ٕٛٓٓمكاناتو )جابر، ا  أسموب الحؿ الذي يتناسب مع خصائصو و 

تعد القدرة عمى حؿ المشكالت مف األمور التي تصادؼ الفرد بشكؿ يومي في حياتو، و 
ما يسبب حالة مف  ،يمنع الفرد مف تحقيؽ أىدافو وطموحاتو في الحياة افالمشكمة تعد عائق
لمشكمتو، وال يستطيع كؿ األفراد  لديو، وتستمر ىذه الحالة حتى يجد حال الضيؽ والتوتر

الفرد الذي يمتمؾ ميارات حؿ المشكالت  الوصوؿ إلى حؿ مناسب لمشاكميـ، ولذلؾ فإف  
، ويعد امتالؾ الفرد لميارات حؿ وجودتو يتفوؽ عمى غيره في سرعة الحؿ المطموب
ر والنمو الذي نعيشو اآلف، وأيًضا ميارات المشكالت ميارة أساسية في ظؿ عصر التطو 

التفكير المختمفة قد تساىـ في الوصوؿ إلى حؿ مناسب لممشكمة التي يتعرض ليا الفرد 
  (.ٚ :ٕٙٔٓالغفار،  في حياتو )عبد

وأيًضا تتمثؿ مشكمة الدراسة الحالية في مرحمة المراىقة وىي فترة عواصؼ وأزمات، 
حياة اإلنساف ألنيا المرحمة التي يتحدد فييا المستقبؿ فيي تمثؿ مرحمة ميمة وحرجة في 

أو يعاني مف  ،إلى حد كبير، وىي الفترة التي يمر فييا المراىؽ بكثير مف الصعوبات
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الصراعات والقمؽ، ويمكف أف ينحرؼ إذا لـ يجد مف يأخذ بيده ويعاونو في التغمب عمى 
ف كونيا فترة انتقاؿ مف الطفولة ىذه الصعوبات التي يمر بيا الفرد في حياتو، فضاًل ع

إلى النضج، ومف االعتماد عمى العائمة وعدـ المسئولية االجتماعية إلى االعتماد عمى 
 (.ٕٔ :ٕٓٔٓالنفس وتحمؿ المسئولية )عطية، 

ال توجد و أن -طمع عميوفي حدود ما اُ  -وبمراجعة التراث النفسي الحظت الباحثة
تناولت دراسة العالقة بيف التفكير اإليجابي  ،والدوليدراسة سواء عمى المستوى العربي 

والقدرة عمى حؿ المشكالت بصفة عامة وطالب المرحمة الثانوية العامة  ،والصالبة النفسية
بصفة خاصة، ولكف ىناؾ العديد مف الدراسات تناولت التفكير اإليجابي وعالقتو بالعديد 

راسات التي أجريت عمى ىذا المتغير كانت نتائج ىذه الدإذ مف المتغيرات النفسية، 
 بيترسوف  (،ٕٙٓٓغانـ )و  Haveren (2004)ىافيريف  متضاربة، فقد أشارت دراسة

Peterson وريتش Ruch ركماف اوبParkman (2007) وسيميجماف Seligman 
( ٕٗٔٓواعر )و  Wang (2013)وانج و  Liang ((2013 ليانجو  (ٜٕٓٓقاسـ )و 
إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور  (ٕٚٔٓ)الصمالوي و ( ٕٙٔٓمحمد )و 

( ٕٚٔٓالحويج )و  Tai ((2012تاي  بينما توصمت دراسة .واإلناث في التفكير اإليجابي
( إلى عدـ وجود فروؽ بيف ٕٛٔٓحمودة )و واعر و  عميو حافظ و ( ٕٛٔٓالسعدي )و 

 .الذكور واإلناث في التفكير اإليجابي

كما أف نتائج الدراسات التي أجريت عمى الصالبة النفسية وعالقتيا بالعديد مف 
الفتالوي و  (ٕٚٓٓحفني )و  (ٕٕٓٓحسف )و المتغيرات مختمفة، فقد أظيرت دراسة حمادة 

 (2011)وشاىبازديجاف Abbasi وأباسي  Samadzadeh سامدزديو  (ٕٔٔٓ)
Shahbazzadegan   كياليديني وKhaledian وباباي Babaee (2016) وأماني 

Amani  راىيؿ وRahul (2017)  ناراد وNarad (2018)  وجود فروؽ ذات داللة
( ٕ٘ٔٓإحصائية بيف الذكور واإلناث في الصالبة النفسية، بينما توصمت دراسة محمود )

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور واإلناث في إلى ( ٕٛٔٓالميدي )و 
وأيًضا كانت نتائج الدراسات التي أجريت عمى القدرة عمى حؿ الصالبة النفسية، 

الرازؽ  وعالقتيا بالمتغيرات النفسية متضاربة، فقد أظيرت دراسة عبد ،المشكالت
 عبدو  (ٕ٘ٔٓالشمري )و  Aurah  (2013)اهوأور( ٕٔٔٓعمي )و ( ٕٗٓٓ)

في القدرة  ية بيف الذكور واإلناثوجود فروؽ ذات داللة إحصائ Abdalla  (2016)هالال
كيـ و ( ٖٕٔٓعمي )و  Hamm (2010)ىامـ  عمى حؿ المشكالت، بينما أشارت دراسة

Kim وتشوي  Choi((2014  ( إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة ٕ٘ٔٓابف ناصر )و
 إحصائية بيف الذكور واإلناث في القدرة عمى حؿ المشكالت.

و لـ توجد دراسة إلى أن  يمكف اإلشارة ، ومما سبؽ عرضو مف نتائج الدراسات السابقة
قد تناولت دراسة العالقة بيف التفكير اإليجابي  ،في حدود ما اطمعت عميو الباحثة
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والصالبة النفسية والقدرة عمى حؿ المشكالت بوجو عاـ وطالب المرحمة الثانوية العامة 
اسة بوجو خاص، وىذا ما دفع الباحثة إلجراء الدراسة الحالية، ويمكف تحديد مشكمة الدر 

 الحالية في اإلجابة عف التساؤالت اآلتية:

مف الصالبة النفسية والقدرة عمى حؿ  كؿبالتفكير اإليجابي  إلى أي مدى يرتبط -ٔ
 المشكالت لدى طالب المرحمة الثانوية العامة؟

التفكير اإليجابي والصالبة النفسية والقدرة عمى حؿ  إلى أي مدى توجد فروؽ في -ٕ
 -الثاني  -إناث( والصؼ الدراسي )األوؿ  -)ذكور  حسب كؿ مف النوعالمشكالت 
 لدى طالب المرحمة الثانوية العامة؟الثالث( 

 لدراسةاإلطار النظري ل
طاراتيا النظريةء الجز  انتناوؿ في ىذ ومراجعة الدراسات السابقة في  ،مفاىيـ الدراسة وا 

 ، عمى النحو اآلتي:الموضوع

 هفاهين الدراسة :أوًل 
 .القدرة عمى حؿ المشكالتو الصالبة النفسية و المفاىيـ: التفكير اإليجابي  ىذهوتشمؿ 

 وفيما يمي نتناوؿ كؿ منيا بقدر مف اإليجاز:
 اإليجابي التفكير -1

التفكيػػػر  Cervone  (2003: 42)وكيرفووو   ،Caprara كػػػابرار عػػػرؼ كػػػٌؿ مػػػف
الفرد فيو ذاتو بكؿ األفكار اإليجابية التػي قػد تدفعػو  نعاإليجابي بأنو الجيد الذىني الذي يق

( ٕٔ :ٖٕٓٓإلػػى تحقيػػؽ أىدافػػو وطموحاتػػو فػػي الحيػػاة وعػػدـ تعطيميػػا، بينمػػا عػػرؼ بيفػػر )
باسػػتخداـ العقػػؿ البػػاطف )الالواعػػي( بشػػكؿ  االنتفػػاعقػػدرة الفػػرد عمػػى و التفكيػػر اإليجػػابي بأن ػػ

( أف ٛ٘ٔ :ٕٗٓٓإيجػػابي لتحقيػػؽ أىدافػػو وأحالمػػو فػػي حياتػػو، فػػي حػػيف أضػػاؼ الػػديف )
والقػػدرة  ،والػػتحكـ بالػػذات ،وتقػػديرىا يةمسػػئولالالتفكيػػر اإليجػػابي ىػػو قػػدرة الفػػرد عمػػى تحمػػؿ 

ة عمػػى العطػػاء والمشػػاركة والقػػدر  ،والثقػػة المتبادلػػة مػػع اآلخػػريف ،عمػػى الحػػب والتعػػاوف البنػػاء
والعنايػػػة بػػػاآلخريف، والقػػػدرة عمػػػى مواجيػػػة  واالىتمػػػاـفػػػي تطػػػور المجتمػػػع بشػػػكؿ إيجػػػابي، 

والتكيػػؼ مػػع اآلخػػريف، والمرونػػة فػػي والقمػػؽ والشػػعور بالػػذنب، واحتػػراـ الػػذات،  ،الصػػعوبات
( عػرؼ التفكيػر ٗٔٔ :ٕٙٓٓا إبػراىيـ )حؿ المشكالت التي يتعػرض ليػا فػي مجتمعػو، أم ػ

 و،ئػو توقع النجاح في القدرة عمى حؿ المشػكالت مػف خػالؿ قناعػات عقميػة بنااإليجابي بأن  
ستراتيجيات القيادة الذاتية التي تساعد الفػرد عمػى زيػادة ثقتػو فػي أدائػو وسػيطرتو اواستخداـ 

 عمى عمميات التفكير لديو بشكؿ إيجابي.

و مصػػػدر قػػػوة وحريػػػة، فيػػػو ( التفكيػػػر اإليجػػػابي بأن ػػػٙٙٔ :ٕٚٓٓوأيًضػػػا عػػػرؼ الفقػػػي )
مصدر قوة ألنو يساعد الفرد عمى زيادة مياراتو وثقتو بالتفكير لموصوؿ إلى الحؿ المناسب 

ثػاره النفسػية آلحؿ مشكمتو، وىو مصدر حرية ألف الفرد يتحرر مف معاناة التفكير السػمبي و 
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و أف التفكيػر اإليجػابي ىػػ Bamford (123 :2009) بػامفورد ولكػف أضػاؼوالجسػمية، 
نػػػو يشػػػير إلػػػى قػػػدرة الفػػػرد عمػػػى امػػػتالؾ العديػػػد مػػػف إ إذ ؛تفكيػػػر بنػػػاء ىدفػػػو الفاعميػػػة والبنػػػاء

بقدرتو عمى النجاح فػي حػؿ مشػكالتو  واقتناعو ،التوقعات اإليجابية المتفائمة تجاه المستقبؿ
التفكيػػر اإليجػػابي عبػػارة عػػف موقػػؼ  ( إلػػى أف  ٕٔٔٓ:ٕٓفػػي الحيػػاة، بينمػػا أشػػار الحكػػيـ )

الفػػرد عمػى اإلنجػػاز والنجػاح والنمػػو، ذىنػي يتضػمف األلفػػاظ واألفكػار والصػػور التػي تسػاعد 
فالفرد اإليجابي يتوقػع نتػائج إيجابيػة لكػؿ مشػروع يقبػؿ عميػو، وأيًضػا يتوقػع الفػرح والسػعادة 

فػي حياتػو يجػده، فػي  والنجاح والصحة لكؿ عمؿ، ولو وجية نظر بأف كؿ ما يتوقعػو الفػرد
( حوؿ التفكير اإليجابي بأنو عبارة عف مجموعة ٓٓٔ :ٕٔٔٓحيف تبمور تعريؼ إبراىيـ )

وامتػػػداد نشػػػاطات الفػػػرد وأىدافػػػو نحػػػو اكتسػػػاب ميػػػارات تمكنػػػو مػػػف  ،مػػػف األفكػػػار العقالنيػػػة
ش في الحياة بفاعمية ورضػا وسػعادة، بينمػا عػرؼ حجػازي الممارسة اإليجابية الموجية لمعي

بالصػػػور واألفكػػػار واأللفػػػاظ  لالىتمػػػاـو اتجػػػاه ذىنػػػي ( التفكيػػػر اإليجػػػابي بأن ػػػٖٛ، ٕٕٔٓ)
 والكممات التي تؤدي إلى التطور والنجاح والتوسع.

أف التفكير اإليجابي نمط مف أنماط  Belching  (2012: 3)بيلتشنج في حيف أوضح
إدراكو لفاعميتو في حؿ المشكالت التفكير الذي يزيد مف تقييـ الفرد إيجابًيا لذاتو في ضوء 

( أف ٜٕٔ :ٖٕٔٓبينما أضاؼ العبيدي )، ومواجية الصعوبات و في حياتويالتي تواج
التفكير اإليجابي عبارة عف اآلراء والمعتقدات اإليجابية واألساليب المتبعة في كؿ أمور 
يجابية  الحياة التي مف شأنيا حؿ كؿ ما يواجو الفرد مف مشكالت بصورة متفائمة وا 

التفكير اإليجابي ىو ف أ( ٚ٘ٔ :ٕٙٔٓميمود )و  عماش ناجحة، في حيف أضاؼ كٌؿ مف
بينيـ، كما أنو ميارة يمكف اكتسابيا  متفاوتةألفراد لكف توجد بدرجات قدرة فطرية لدى ا

وتعمميا، واستخداـ الجوانب اإليجابية والتحكـ فييا لتحقيؽ الذات وبموغ األىداؼ، وأيًضا 
مجموعة مف االستراتيجيات اإليجابية في الشخصية التي مف شأنيا أف تساعد في 

( ٕٕٗ :ٕٛٔٓياة، بينما عرؼ عشماوي )الوصوؿ إلى السعادة والنجاح وطيب الح
دراكاتو لمتعامؿ بفاعمية  نظـالتفكير اإليجابي بأنو نشاط ذىني ي الفرد مف خاللو معارفو وا 

فادة منيا بأكبر قدر ممكف مع األخذ في االعتبار واإل ،وكفاءة مع المواقؼ واألحداث
اإلجراءات لتجنب األضرار التي قد  ؿمع عدـ االستغراؽ فييا واتخاذ كالجوانب السمبية 

  تحدث.

قدرة أو نشاط ذىني ويتضح مف خالؿ ما سبؽ ذكره أف التفكير اإليجابي عبارة عف 
فكار اإليجابية التي قد تدفعو لموصوؿ إلى تحقيؽ أىدافو وحؿ الفرد مف خاللو األ ستخدـي

الحب والتحكـ  ية والقدرة عمىمسئولالمشكالت التي يتعرض ليا في حياتو، وتحمؿ ال
  بالذات والثقة المتبادلة مع اآلخريف.
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مف الدرجات التي  و مجموعةفي الدراسة الحالية بأن  التفكير اإليجابي إجرائًيا  ويعرؼ
يحصؿ عمييا الفرد في مقياس التفكير اإليجابي المستخدـ في الدراسة، فالدرجة المرتفعة 

 تعبر عف التفكير بشكؿ إيجابي، والدرجة المنخفضة تعبر عف التفكير بشكؿ سمبي.

 النفسية الصالبة -2

 يا مصدر مف( الصالبة النفسية بأن  ٖٖٕ :ٕٕٓٓمف حمادة، حسف ) عرؼ كؿ  
والتخفيؼ مف آثارىا  ،المصادر الشخصية الذاتية لمقاومة اآلثار السمبية لضغوط الحياة

النفسية والجسمية، كما تسيـ في تسييؿ وجود ذلؾ النوع مف اإلدراؾ والتقويـ  الصحةعمى 
التي تقود لمتوصؿ إلى الحؿ الناجح لمموقؼ الذي خمقتو الظروؼ الضاغطة،  ،والمواجية

وعمى ذلؾ فالصالبة النفسية تخفؼ مف أثر الضغوط وتسيـ في مساعدة األفراد عمى 
الحجار و دخاف  (،ٙ :ٕٔٔٓاالستمرار في إعادة التوافؽ، بينما عرؼ كٌؿ مف مخيمر )

عاـ لدى الفرد في فاعميتو وقدرتو عمى  اعتقاد بأنيا ( الصالبة النفسيةٖٖٚ :ٕٙٓٓ)
واجية التحديات استخداـ المصادر واإلمكانيات النفسية والبيئية المتاحة لو في م

ىي: االلتزاـ تجاه  ،التي تواجيو في الحياة مف خالؿ ثالثة أبعاد والصعوبات والضغوط
 .ية الضغوطالذات واآلخريف، والتحكـ والضبط في اتخاذ القرارات، والتحدي في مواج

( أف الصالبة النفسية تشير إلى القدرة العالية عمى ٘ٚ :ٕٚٓٓفي حيف يرى محمد )
المواجية اإليجابية لمضغوط وحميا ومنع الصعوبات المستقبمية، التي تعكس مدى اعتقاده 
في فاعميتو والقدرة عمى االستخداـ األمثؿ لكؿ المصادر الشخصية والبيئية النفسية 

مية أحداث الحياة الضاغطة وتحقيؽ واالجتماعية المتاحة؛ لكي يدرؾ ويفسر ويواجو بفاع
 اإلنجاز والتفوؽ.

الصالبة  Nezhad (2010: 758) دونيزهاBesharat بيشارات  بينما عرؼ كٌؿ مف
النفسية بأنيا اعتقاد لدى الفرد وتتضمف االلتزاـ والتحكـ والتحدي في مواجية المشكالت 

الحياة والصحة الجيدة يا نمط نفسي مرتبط بالضغط النفسي وجودة في الحياة، كما أنّ 
 ساراني أما كٌؿ مف واألداء الجيد في ظؿ مجموعة مف الظروؼ الضاغطة في الحياة،

Sarani وأزىاري Azhari ومازلوـ Mazlom وشيرباؼ Sherbaf (2015: 409) 
ىي: التحكـ وااللتزاـ والتحدي،  ،يا اعتقاد مكوف مف ثالثة أبعادعرؼ الصالبة النفسية بأن  

رؼ األحداث المحيطة بالفرد بينما عُ  فيعرؼ التحكـ بأنو الميؿ إلى االعتقاد، ويؤثر يُ و 
ويشكؿ  ،وىو الوضع الطبيعي لمحياة ،التحدي بأنو التغيير في االعتقاد بداًل مف االستقرار

و نظاـ مف فرصة التحفيز لنمو الشخصية بداًل مف التيديدات، في حيف يصؼ االلتزاـ بأن  
 .تي تيدؼ إلى التقميؿ مف مخاطر األحداث الصعبة في الحياةالمعتقدات ال

 Azarian ، ازارينيGhalyanee (2016: 117) جيالني في حيف عرؼ كٌؿ مف
 Habibi (2016: 216) وىابيبي Farokhzadianف ازاديوخوفار  Asghar واسجيار
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وتشمؿ ثالثة خصائص عامة  ،يا اتجاه عاـ نحو الذات والعالـ المحيطالصالبة النفسية بأن  
 :ىي ،لدى الفرد

 .و قادر عمى السيطرة عمى األحداث أو التأثير عمييا )السيطرة(االعتقاد بأن   -أ 
 .قادر عمى الشعور بالتقاطع العميؽ أو االلتزاـ باألنشطة التي يقـو بيا )االلتزاـ( -ب 
ي الحياة وأنيا جانب طبيعي ف ،توقع أف التغيير ىو معركة مثيرة لمزيد مف النمو -ج 

 .)المواجية(

براىيميـ Moradi موراد أما كٌؿ مف   Rad (2018: 199) وراد Ebrahimim وا 
لممقاومة  امصدرً بوصفيا سمات الشخصية التي تعمؿ  ىحدإيا عرؼ الصالبة النفسية بأن  

ضد األحداث الضاغطة لمحياة، كما أنيا نوع مف الشعور بااللتزاـ )بداًل مف الميمة(، 
 والشعور بالسيطرة )بداًل مف عدـ وجود تأثير(، والقتاؿ )بداًل مف التيديد(.

الصالبة النفسية تشير إلى االتجاه أو االعتقاد لدى  ويتضح مف خالؿ ما سبؽ ذكره أف  
ىي:  ،وليا ثالثة مكونات ،في مواجية أحداث الحياة الضاغطةالذي يساعده  ،الفرد

 االلتزاـ والتحكـ والتحدي.

مجموعة مف الدرجات التي  ايوتعرؼ الصالبة النفسية إجرائًيا في الدراسة الحالية بأن  
يحصؿ عمييا الفرد في مقياس الصالبة النفسية المستخدـ في الدراسة، فالدرجة المرتفعة 

أف مرتفعة، والدرجة المنخفضة تعبر عف بدرجة صالبة نفسية الفرد لديو  أف  بر عف تع
 صالبة نفسية منخفضة.الفرد لديو 

 عمى حل المشكالت القدرة -3

يا تصور عقمي يتضمف ( القدرة عمى حؿ المشكالت بأن  ٕٖٚ :ٖٕٓٓعرؼ زيتوف )
الوصوؿ إلى حؿ مناسب سمسمة مف الخطوات المنظمة التي يستخدميا الفرد بيدؼ 

 :ٖٕٓٓالوىاب ) عبدو  العدؿ لممشكمة التي يتعرض ليا في حياتو، بينما عرؼ كٌؿ مف
( القدرة عمى حؿ المشكالت بأنيا القدرة عمى استخراج نتائج مف مقدمات معطاة، ٜٛٔ

فيو الفرد الحقائؽ المعروفة لموصوؿ إلى الحقائؽ  دـقكما أنيا نوع مف األداء التي يُ 
وذلؾ عف طريؽ إدراؾ وفيـ العوامؿ واألسباب المتداخمة في  ،ولة التي يريد اكتشافياالمجي

 .حمياالمشكالت التي ي

القدرة عمى حؿ المشكالت بأنيا  Jonassen (2004: 12)جوناسيف  في حيف عرؼ
قدرة الفرد عمى اكتشاؼ المعرفة والميارات التي يمكف مف خالليا أف يصؿ إلى حؿ 

فمف خالؿ التدخؿ في مجموعة مف العمميات المعرفية واألىداؼ يكوف مناسب لممشكمة، 
( عرؼ القدرة عمى حؿ ٙ٘ :ٕٚٓٓا األعسر )الحؿ غير معروؼ أو غير مألوؼ، أم  

يا خطة أو مجموعة خطوات يستخدميا الفرد مف أجؿ الوصوؿ إلى حالة المشكالت بأن  
وتحوؿ دوف تحقيؽ أىدافو في  النجاح والرضا، أو التغمب عمى الصعوبات التي تعترضو
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الحياة، وتتحدد بمستوى الفرد لكفاءتو الذاتية في حؿ المشكمة، ودرجة ثقتو في الحؿ، 
 واالستجابة االنفعالية أثناء الحؿ. 

 ودزيريال Thomasوسيمث  Bellوبيؿ  Alissaأليس  بينما عرؼ كٌؿ مف
D’Zurilla (2009: 439)   تشير إلى قدرة الفرد عمى المشكالت بأنيا  القدرة عمى حؿ

الذاتي  لمتوجيوو حؿ المشكالت التي تحدث في البيئة الطبيعية، فمف خالؿ استخدام
ؼ فعالة لمتعامؿ مع اطر أعمميات المعرفية السموكية يستطيع تحديد أو اكتشاؼ لم

( أف القدرة عمى ٜٔ :ٕٔٔٓأضاؼ زمزمي )و المشكالت اليومية الضاغطة في الحياة، 
حؿ المشكالت ىي قدرة لدى الفرد تساعده في التغمب عمى الصعوبات والعقبات الموجودة 

 .في المواقؼ االجتماعية في زمف معيف

( أف القدرة عمى حؿ المشكالت ىي قدرة لدى الفرد تساعده ٔ٘ :ٕ٘ٔٓالشيري )وبيف 
يا سموؾ في حياتو، كما أن   وتواجيفي تحقيؽ ىدؼ معيف أو التغمب عمى صعوبات معينة 

تحقيؽ ىدؼ معيف أو حؿ مشكمة إلى منظـ مف خالؿ عممية التفكير، يسعى مف خالليا 
 Vidyaفيدي  مف ، في حيف أشار كؿ  تواجيومعينة أو التخمص مف الصعوبات التي 

أف القدرة إلى  Roberts (333 :2015)وروبيرت  Richard وريتشارد Athotaوأثوتا 
المشكالت ىي وظيفة معرفية ميمة لموصوؿ إلى حؿ مناسب لممشكمة في عمى حؿ 

 الحياة.

( أف القدرة عمى حؿ المشكالت ٓٓٔ :ٕٙٔٓ) لحسفو  قدوري في حيف أوضح كٌؿ مف
أو أنيا تمثؿ  ،ىي قدرة الفرد عمى االستجابة لممواقؼ التي تحتاج لجيد غير مألوؼ

 Soneسوني  كٌؿ مفبالنسبة إليو في الحياة اليومية، بينما أضاؼ  اأو تحديً  ،صعوبة
 Ogawa وأوجاوSung وسينج  Otomo وأوتوـ Abeوأبي   Kawachiوكاوتشي

أف القدرة عمى حؿ المشكالت تشير إلى المستوى األعمى لمعمميات المعرفية  (2 :2017)
الالزمة لمتعامؿ بشكؿ مناسب مع مختمؼ األحداث الضاغطة في الحياة، كما أنيا تشمؿ 

يا تؤدي إلى وأن   ،وتشير إلى وعي الفرد وتصوره لممشكالت التوجيوعنصريف ىما: مشكمة 
حؿ المشكالت، وميارات حؿ المشكالت تشير إلى  وظيفة دافعية )تحفيزية( في عممية

وتيشو  Kim كيـ أشار كٌؿ مف في حيف، لمتعامؿ مع مشكمة معينة ةساليب فعالأاستخداـ 
Choi  وسينجSung  وجوJoo  وبارؾPark (2018: 3)   القدرة عمى حؿ  إلى أف

ىي قدرة الفرد عمى اكتشاؼ وابتكار األساليب التي تساعد في تحقيؽ أكبر  ،المشكالت
 قدر ممكف مف حؿ المشكالت التي يتعرض ليا أثناء العالقات الشخصية اليومية.

وتعرؼ القدرة عمى حؿ المشكالت إجرائًيا في الدراسة الحالية بأنيا مجموعة مف 
ة عمى حؿ المشكالت المستخدـ في الدرجات التي يحصؿ عمييا الفرد في مقياس القدر 

قدرة كفاءة بدرجة مرتفعة في ال، فالدرجة المرتفعة تعبر عف أف الفرد لديو الحالية الدراسة
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قدرة عمى ضعؼ في الوالدرجة المنخفضة تعبر عف أف الفرد لديو  المشكالت،عمى حؿ 
 حؿ المشكالت.

ا: اإلطارات النظرية
ً
 ثاني

وسمات وأبعاده، لمتفكير اإليجابي مف حيث النظرية المفسرة لو،  ءىذا الجز نتناوؿ في 
النظريات المفسرة  المفكر اإليجابي، وفوائد التفكير اإليجابي، ولمصالبة النفسية وتشمؿ

، ، ولمقدرة عمى حؿ المشكالت مف حيث النظريات المفسرة ليا، وأنواعياليا، وأبعادىا
، ويمكف وخطواتيا ،قدرة عمى حؿ المشكالتوأنماط التفكير المستخدمة في عممية ال

 توضيح ذلؾ فيما يمي:
 التفكير اإليجابي -1
 نظرية األمل والمبادرة - أ

وىو العامؿ  ،يعد األمؿ العامؿ المشترؾ بيف التفكير اإليجابي والعواطؼ اإليجابية
لمعمؿ و يعطي إيجابية التفكير بطاقتيا الوجدانية األكثر نفًعا كما أن  المباشر لمتفاؤؿ، 

واألكثر تعزيًزا لالرتياح النفسي والوفاؽ مع النفس والنظرة اإليجابية إلييا. بينما  ،والتدبير
مكانية الفرد لتحقيؽ األىداؼ الذاتية، كما يتمثؿ إيتمثؿ المفيوـ التقميدي لؤلمؿ في إدراؾ 

ويصبح مدفوًعا  ،و في مقدوره أف يجد طرًقا لتحقيؽ األىداؼ المرجوةفي اعتقاد الفرد أن  
بد مف التمييز بيف األمؿ الذي يتخذ طابع الرجاء السمبي في  الستخداـ ىذه الطرؽ، فال

ثارىا مف قبيؿ انتظار الفرج، وبيف آوتمقي  ،مف خالؿ فعؿ قوى خارجية ،تحقيؽ األىداؼ
بط منظور األمؿ اإليجابي والمبادرة الذي تقوؿ بو ىذه النظرية. فاألمؿ الفعاؿ ىو الذي يرت

ويصبح مدفوًعا الستخداـ ىذه الطرؽ  ،باالعتقاد بالقدرة عمى تحقيؽ األىداؼ المرجوة
والسعي لمسير عمييا بدافعية مرتفعة في حاالت تتصؼ باالحتمالية أو بمقدار معيف مف 

يظير األمؿ الفعاؿ في ىذه النظرية تحديًدا مف خالؿ  إذوقد ال(،  ،انعداـ التأكد )قد تنجح
ؽ الوصوؿ إلييا وتعظيميا وتنويعيا، ائويشمؿ البحث عف طر  ،كير الوسائميالتف يمي:ما 

فالفرد الذي يشعر باألمؿ في تحقيؽ أىدافو لديو القدرة عمى إيجاد الطرؽ والوسائؿ 
مف زادت القدرة عمى إيجاد الطرؽ والبدائؿ، و  ؛لموصوؿ إلييا. وكمما ارتفعت درجة األمؿ

ـ   تفعة في األمؿ لدييـ قدرة في إيجاد العديد مف الطرؽ الدرجات المر  وفاألفراد ذو  َث
والبدائؿ، والتفكير التدريبي ويقصد بو تعبئة الطاقات والموارد التي تساعد في الوصوؿ إلى 

ويشمؿ المبادرة إلى استخداـ ىذه الطرؽ  ،ؽ التنفيذ مف خالؿ الجيد الواعي والمقصودائطر 
 ومتابعة السير عمييا.

لدى الفرد، ونظاـ لمتفكير، ويقوـ عمى إدراؾ عف حالة وجدانية  وىكذا فاألمؿ عبارة
القدرة عمى التنفيذ والتدبير والمثابرة عمييما. وفي الواقع أف ىذه القدرة المدركة تحفز الحالة 
الوجدانية لدى الفرد التي ترجع بدورىا لكي تعزز القدرة لديو، كما يشكؿ األمؿ نقيض كؿ 

لمفرج، واليأس المتمثؿ في العجز المدرؾ عف إيجاد طرؽ مف الموقؼ السمبي المنظر 
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وتساعد لمخروج مف الشدة والمعاناة المصاحبة ليا، ومع ذلؾ يمكف تعمـ وتنمية  ،التعامؿ
: ٜٖٖ -ٖٖٛعاؿ الذي قدمتو ىذه النظرية )حجازي، تفكير األمؿ مف خالؿ المنظور الف

ٕٓٓ٘.)  

 أبعاد التفكير اإليجابي -ب

 التفكير اإليجابي يتكوف مف: ( إلى أف  ٕٙ٘-ٖٕ٘: ٕٔٔٓ)أشار إبراىيـ 
ويقصد بيا أي تحقيؽ مكاسب في مختمؼ جوانب حياة  التوقعات اإليجابية والتفاؤل: -ٔ

الفرد، فضاًل عف زيادة مستوى التفاؤؿ، وما يتوقعو مف نتائج إيجابية في حياتو 
 الصحية، والشخصية، واالجتماعية، والمينية.

ميارات الفرد في توجيو الضبط االنفعالي والتحكـ في العمميات العقمية العميا: أي  -ٕ
وقدراتو عمى التخيؿ في اتجاىات سميمة ومفيدة تتناسب مع متطمبات انتباىو، 

الصحة النفسية وتنمية رصيده المعرفي المناسب لعمميات التوافؽ النفسي، 
 واالجتماعي.

أي ما يميزه مف اتجاىات إيجابية تجاه  ي:حب التعمم والتفتح المعرفي الصح -ٖ
إمكانيات التغير بما في ذلؾ مف اىتماـ بالمعرفة وحب التعمـ والمعرفة، ويتميز 
أصحاب ىذا النوع أيًضا بالنظرة اإليجابية ألىمية العالج النفسي والثقة فيما يقدمو 

لصحة المعالج مف نصائح وتوجييات، وما يممكو مف رصيد معرفي ومعمومات عف ا
 وكيؼ نتعامؿ مع مواقؼ الخوؼ، والقمؽ واالكتئاب واالضطراب النفسي. ،والسعادة

ويقصد بو الشعور بالرضا عف النفس والسعادة بتحقيؽ  الشعور العام بالرضا: -ٗ
 األىداؼ العامة في الحياة بما في ذلؾ مستوى المعيشة واإلنجاز والتعميـ.

ويقصد بو تبني أفكار وسموكيات اجتماعية  التقبل اإليجابي لالختالف عن اآلخرين: -٘
، فالفرد مطموب تدؿ عمى أف تفيـ االختالؼ بيف األفراد حقيقة وواقع ال مفر منو

 بتشجيع االختالؼ والنظر لو بمنظور إيجابي وتفتح.
: ويقصد بيا تبني معتقدات وسموكيات متسامحة عما مر بو الفرد مف السماحة -ٙ

خبرات في الماضي أو آالـ نفسية ارتبطت بأحداث ماضية، وأيًضا يقصد بو تبني 
أفكار وسموكيات تنظر لمماضي بصفتو أمًرا مضى وانقضى، وأف يتقبؿ الواقع وما 

يمكف تغييرىا. والقبوؿ فيو مف تحديات دوف أف تغفؿ عما بو مف أمور مستحيمة ال 
بما ال يمكف تغييره، وكذلؾ تعني قمة الشكوى أو كثرة التذمر مف حياتؾ، فالناجح ال 

 عف إرادتو. الخارجةيعرؼ الشكوى وال يتذمر طواؿ الوقت مف األشياء 
: يشير إلى مجموعة مف الخصائص الشخصية والميارات الذكاء الوجداني  -ٚ

 ـ  ف الفرد مف تفيـ مشاعر وانفعاالت اآلخريف، ومف ثَ االجتماعية والوجدانية التي تمك
 يكوف أكثر قدرة عمى فيـ حياتو النفسية واالجتماعية.
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ويقصد بو تقبؿ الفرد لذاتو وتعرؼ قيمتيا، ويعني  التقبل غير المشروط لمذات: -ٛ
الرضا بما يممكو مف إمكانيات وتجنب عدـ تحقير الذات أماـ اآلخريف؛ بيدؼ 

باىيـ أو عطفيـ أو حتى مجرد لفت األنظار لو، وتقبؿ الذات الحصوؿ عمى انت
الفرد ال يتضايؽ ويتذمر مف األمور الخارجة  يشمؿ جانًبا كبيًرا مف العقالنية؛ ألف  

عف إرادتو، كما يشجعو تقبؿ ذاتو عمى المجازفات اليادفة إلقامة عالقات اجتماعية 
قائمة عمى االحتراـ والحب المتبادؿ باآلخريف، ومف مظاىر عدـ تقبؿ الذات أف 
 تتبنى أسموب الممصقات أي أف نمصؽ بأنفسنا مفاىيـ سمبية قد توقع الضرر

إنؾ عندما تصؼ ذاتؾ "بأنني بالنفس، وتتحوؿ لعائؽ مف عوائؽ النمو والتطور. 
انطوائي بطبيعتي" أو خجوؿ أو كسوؿ أو ىذه طبيعتي إنؾ بذلؾ تحـر ذاتؾ مف 

وتربطو بأشياء مستحيمة تقيد مف حركتؾ ونموؾ وتكبميا بالمخاوؼ السمبية  ،التغير
ف الفرد الذي يتقبؿ ذاتو ال ينزعج بسرعة والحتميات التي يتعذر معالجتيا، كما نجد أ

و يبسط بو التعرض لمسمبية والقبوؿ بالمرض والتعاسة. كما أن   اسمبي   اوال يضع عنوان
ال ينزعج عندما يتعرض لنقد خارجي أو تقييًما ما، ويضع ذلؾ في إطار ىادئ ألنو 

 يثؽ في ذاتو وقدراتو.
وف ال يتحججوف بقمة الزمف وال يمقوف فاألفراد اإليجابي تقبل المسئولية الشخصية: -ٜ

األعذار عمى اآلخريف ولدييـ مف الشجاعة ما يجيز ليـ أف يتحمموا مسئوليتيـ بال 
فمثؿ ىؤالء ىـ النماذج الجميمة التي تنجح وتساعد اآلخريف، وتحقؽ  مف ثـتردد، و 

 الفوز ليـ ولمف حوليـ.
ى مف حيث حب االستطالع اإليجابيوف يتميزوف بقدرات أعم المجازفة اإليجابية: -ٓٔ

والرغبة في اكتشاؼ المجيوؿ وتقبؿ الغموض، ومف ثـ يكونوا أكثر قدرة عمى اتخاذ 
القرارات اإليجابية الفعالة والمجازفة المحسوبة. وليذا نجدىـ يفضموف األعماؿ التي 

 المعتادة. ةالروتينيتتطمب التفكير واتخاذ القرار أكثر مف األعماؿ 
 :اإليجابيسمات المفكر  -ج

 وىي: ،ىناؾ عشرة سمات لممفكر اإليجابي ( إلى أف  ٕٔٔ: ٖٕٓٓأشار فنتوال )

يقصد بو اإليماف بالنتائج اإليجابية وتوقعيا في أصعب األزمات والمواقؼ و التفاؤؿ:  -
 والتحديات.

والطاقة والمشاعر والتحريض الذاتي  االىتماـحماس: ىو امتالؾ أعمى مستويات ال -
 اإليجابي.

يقصد بو االعتقاد بالذات وباآلخريف واإليماف بالقوى الروحية األعمى التي و اإليماف:  -
 تقدـ اإلرشاد والمساعدات لدى احتياج الفرد ليا.

 التكامؿ: وىو االلتزاـ الفردي بالشرؼ واالنفتاح والعدؿ وفؽ المعايير الشخصية. -
 بدوف ضماف النتائج. الشجاعة: وىو اإلرادة لمقياـ بالمغامرات وقير المخاوؼ حتى -
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مكانيات الفرد. -  الثقة والقناعة بمقدرات وطاقات وا 
 التصميـ: وىو المضي الشاؽ نحو اليدؼ والسبب والغرض. -
 الصبر: ويقصد بو اإلرادة عمى انتظار الفرصة واستعداد الفرد لذاتو ولآلخريف. -
واألزمات اليومية اليدوء: وىو التفكير والقدرة عمى الموازنة في مواجية الصعوبات  -

 والتحديات.
  الموجو نحو وضع األىداؼ وتحديات األوليات.    االىتماـالتركيز: وىو  -
 ( إلى أف سمات المفكر اإليجابي ىي:ٜ: ٕ٘ٓٓفي حيف أشار غانـ ) -
أف الفرد صاحب التفكير اإليجابي يميؿ إلى الحؽ ويسعى إلى معرفة الجديد مف  -

المغة التي يستخدميا المفكر  سواء كاف موافًقا أو مخالًفا ليا، كما أفّ  ،المعمومات
اإليجابي تتمتع بالمرونة القابمة لؤلخذ والعطاء ويكوف قادر عمى الحوار والمناقشة 

 العممية.
ومقوالتو  مفاىيموالمفكر اإليجابي مداخالتو وطروحاتو تتميز بالسمو والرقي، كما أف  -

والتغيير إذا اقتضت الحاجة لذلؾ، وأيًضا يتميز بقدرتو الفائقة  منطقية وقابمة لمتعديؿ
ويقدـ نقده ومالحظاتو  ،عمى اختيار كالمو بحيث ال يجرح اآلخريف وال يستيزئ بيـ

 لآلخريف عمى شكؿ نقد بناء ومفيد.
يتميز المفكر اإليجابي بفكر مستنير وقادر عمى إبداء الرأي مع احتراـ الرأي اآلخر،  -

ا يناسب مف مفاىيـ ومصطمحات لمموقؼ أو موضوع النقاش دوف زيادة ويستخدـ م
ـ   ،أو نقصاف  لمطرؼ اآلخر. المموقؼ ومقنع ايكوف حديثو مناسبوِمف َث

المفكر اإليجابي يعطي تصور طبيعي وواقعي عف ذاتو أماـ اآلخريف ويقدـ نفسو  -
رة وجديدة تناسب لآلخريف بشفافية وبشكؿ متواضع، كما يتمتع بامتالؾ أساليب مبتك

فيو بذلؾ يعد مف األفراد المبدعيف القادريف عمى إعطاء حموؿ  ،التطور الحاصؿ
 ناجحة وفعالة لممشكالت المحيطة لو ولغيره.

 يضع نفسو في ورطات حرجو أثناء المناقشات يحرص المفكر اإليجابي عمى أال   -
 وذلؾ المتالكو ناحية مف الفكر والثقافة والمرونة الفكرية.  ،المختمفة

 فوائد التفكير اإليجابي -د -
  ىي:فوائد استخداـ التفكير اإليجابي  ( أف  ٓٔ-ٜ: ٕٛٓٓأوضح الرقيب ) -
يجعؿ التفكير اإليجابي الفرد يختار مف قائمة أىداؼ الحياة المستقبؿ األفضؿ الذي  -

 يحقؽ أىدافو.
سوؼ يكوف لو األثر النافع في  ،الفرد مف داخمويجريو البناء الذي  التفكير اإليجابي -

 نشاطاتو.وجميع شخصيتو 
يجعؿ عقؿ ومشاعر الفرد اإليجابية تصنع في حياتو اإليجابية والتفاؤؿ والطاقة  -

والقدرة عمى الدفاع عف النفس، ويعتمد عمى نفسو وينظر نظرة متفائمة يستطيع أف 
 ويطمؽ القدرات التي تحقؽ اليدؼ. ،يستيوي ما ىو لو فعاًل 
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ف العقؿ يمتمؾ فكرة واحدة في أي وقت فإذا أدخؿ الفرد في عقمو فكرة إيجابية إ -
فإذا لـ نمؤله باألفكار  ؛فالعقؿ ال يقبؿ الفراغ ،أخرجت الفكرة السمبية التي تقابميا

 تمؤله األفكار السمبية.اإليجابية فسوؼ 
لمجانب المضي بداًل مف األفكار السوداء وتختار  التفكير اإليجابي يجعؿ الفرد ينظر -

 أف تكوف سعيًدا بداًل مف الحزف وواجبؾ األوؿ أف يكوف شعورؾ الداخمي طيًبا.
يبحث التفكير اإليجابي عف القيمة والفائدة، وىو تفكير بناء توالدي، وتصدر منو  -

 عالية والبناء.يجعؿ األشياء تعمؿ، وىدفو ىو الفإذ  ؛والعممية ةالمقترحات الممموس
 الصالبة النفسية -2
 لنظريةإلطارات اا - أ

 Kobasa نظرية كوبازا -
اعتمدت نظرية كوبازا عمى عدد مف األسس النظرية والتجريبية التي تمثمت في وجود 
ىدؼ لمفرد أو معنى لحياتو الصعبة يعتمد بالدرجة األولى عمى قدرتو عمى استغالؿ 

التعرض  تقـو نظرية كوبازا عمى أف   إذإمكانياتو الشخصية واالجتماعية بصورة جيدة، 
د منو لنمو الفرد بُ  و حتمي اللؤلحداث الحياتية اليومية الشاقة يعد أمًرا ضرورًيا، بؿ إن  

المصادر النفسية واالجتماعية الخاصة بكؿ فرد قد  ونضجو االنفعالي واالجتماعي، وأف  
يتضمف وجود عالقة مباشرة بيف تزداد عند التعرض ليذه األحداث، وقدمت كوبازا نموذًجا 

دراؾ الضغوط والتعرض ليا وبيف نواتجيا الصحة النفسية والجسمية والمرض النفسي إ
 إذوالجسمي، ووجود عالقة غير مباشرة بيف إدراؾ الضغوط والتعرض ليا وبيف نواتجيا، 

المتغيرات الوسيطة المتمثمة في الوارثة وخبرات الطفولة ومتغيرات الشخصية والمصادر  إف  
الصالبة  أف   إلى دراؾ الضغوط ونواتج الضغوط، كما أشارت كوبازااالجتماعية تؤثر في إ
يقمؿ مف اإلصابة باإلجياد الناتج عف التعرض لمضغط، وتزيد  ا،وقائي االنفسية تعمؿ متغيرً 

مف العمؿ عمى استخداـ الفرد لمصادره الشخصية واالجتماعية المناسبة تجاه الظروؼ 
  (.ٚٙ: ٕٔٔٓحسيف،  الضاغطة في الحياة )أبو

 نظرية التحميؿ النفسي -

العالقة بيف البناء  ذي أشار إلى أف  ال   Freudصاحب ىذه النظرية فرويد   -
األنا األعمى(،  - األنا – الطبوغرافيا وتركيب الشخصية تتـ مف خالؿ ثالثة نظـ )اليو

األنا فاليو تعد نقطة االتصاؿ بيف الطاقة الجسمية والطاقة النفسية ومصدرىا، بينما 
ليا وظائؼ ميمة ذات  ىي مركز الطاقة النفسية ومصدر القوة لمفرد وصالبتو، كما أف  

قوـ بفصؿ عممية التفكير مف تَ إذ  ؛عالقة بجياز اإلدراؾ الحسي لتنظيـ عمميات الفعؿ
خالؿ تأخير أو تقديـ حدوث الحركة اإلرادية، كما تساعد عمى التحكـ في األمور 

وكبت الجزء اآلخر وفؽ ضرورة مبدأ  ،تسمح بإشباع جزء منيا والرغبات الغريزية فيي
مف خالؿ ، وتمثؿ األنا الحكمة وسالمة العقؿ وميمتيا، الواقع أي ما يسمح بو الواقع
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ذا فشمت األنا بالتوفيؽ بيف  السمطات الثالث ىي العالـ الخارجي واليو واألنا األعمى. وا 
طرابات النفسجسمية، ولذا فقد نالت ىذه السمطات الثالث قد يؤدي إلى نشأة االض

، النظريات النفسية أىمية كبيرة لمجانب السيكولوجي الداخمي لمفرد في بعدي قوة األنا
والتي تشير  ،تي تعد مرادًفا لقوة الصالبة مقابؿ العجز النفسيوال  ، مقابؿ ضعؼ األنا

الجتماعية بكفاءة مرتفعة إلى قدرة الفرد عمى القياـ بوظائفو النفسية والجسمية والعقمية وا
لديو، بينما ضعؼ األنا يعد مرادًفا لمعجز النفسي )انخفاض قدرة الفرد وقصوره( عف 

طاىر، أداء أعمالو ووظائفو النفسية والجسمية والعقمية واالجتماعية لدى الفرد )
ٕٓٓٙ :ٕٚ.)  

 أبعاد الصالبة النفسية -ب

الصالبة النفسية تشمؿ ثالثة مكونات يوجد اتفاؽ بيف العمماء والباحثيف عمى أف 
والضبط أو التحكـ مقابؿ انعداـ الحيمة، والتحدي  ،أساسية وىي: االلتزاـ مقابؿ االغتراب

ويمكف  ،الصالبة النفسية خميط مف المكونات الثالثة وأف  ، مقابؿ اإلحساس بالتيديد
 توضيح ذلؾ فيما يمي:

الصالبة النفسية ارتباًطا بالدور الوقائي يعد مكوف االلتزاـ مف مكونات  :االلتزام -
لمقاومة مثيرات المشقة، وىو اعتقاد الفرد في حقيقتو وأىميتو  ابوصفيا مصدرً ، لمصالبة

وقيمة، ويمكف أف يتضح ذلؾ مف خالؿ قيمة الحياة التي تمكف في والء الفرد لبعض 
فة ذاتو وتحديده ألىدافو ، وىناؾ التزاـ تجاه النفس ىو تجاه الفرد نحو معر بادئ والقيـالم

وقيمة الخاصة في الحياة، وتحديده التجاىاتو اإليجابية عمى نحو مميز عف اآلخريف، 
والتزاـ تجاه العمؿ وىو اعتقاد الفرد بقيمة العمؿ وأىميتو سواء لو أو لآلخريف، واعتقاده 

يات وضرورة تحمؿ مسئول نجاز عممو،إبضرورة التفاعؿ في محيط العمؿ وبكفاءتو في 
(، بينما أشار كؿ مف جعيص والحديبي ٕٔ: ٕٔٔٓ، فأبو حسي) العمؿ وااللتزاـ بنظمو

( إلى أف االلتزاـ ىو الميؿ إلى بذؿ الجيد لتحقيؽ األىداؼ والتمسؾ ٗ٘: ٕٗٔٓ)
والميؿ  ،بالمعتقدات واإلخالص في العمؿ وتحمؿ المسئولية تجاه المواقؼ المينية المختمفة

ميمة معينة، وتبني بعض المبادئ والقيـ واألىداؼ المحددة  لالنخراط بكؿ إخالص في
مف أجؿ تحقيؽ الطموحات والرغبات المينية وتمسكو والتزامو بيا وتحممو المسئولية 

 .تجاىو

( إلى أف التحكـ ىو مدى اعتقاد الفرد أنو بإمكانو ٗٔ: ٕٕٓٓأشار مخيمر ) التحكـ: -
أف يكوف لو تحكـ فيما يمقاه مف أحداث ومواقؼ، وتحمؿ المسئولية الشخصية عما يحدث 
لو ويشمؿ التحكـ القدرة عمى اتخاذ القرارات، والقدرة عمى تفسير األحداث، والقدرة عمى 

( إلى ٗ٘: ٕٗٔٓيف أشار كؿ مف جعيص والحديبي )المواجية الفعالة لمضغوط، في ح
في السيطرة عمى األحداث الحياتية مف خالؿ التخطيط الجيد أف التحكـ ىو قدرة الفرد 

لمتعايش معيا، والقدرة عمى التأثير في أحداث حياتو الخاصة، وتوقع حدوث المواقؼ 



 ص( 176-106، ص 0202أكتوبر   4، ع  61ودراسات نفسية )مج دللة حبوث 

366 
 

ميؿ مف آثارىا باستثمار ما الصعبة باستقراء لمواقع، ووضع الخطط المناسبة لمواجيتيا والتق
، والقدرة وتصرفاتو وسموكو ومتحكًما في انفعاالتويتوافر لديو مف إمكانيات مادية ومعنوية، 

 عمى اتخاذ القرارات، وعدـ احتياجاتيا إلى العوامؿ الخارجية.

( إلى أف التحدي ىو اعتقاد الفرد أف ما يطرأ عميو ٗٔ: ٕٕٓٓأشار مخيمر ) :التحدي -
ما يساعد  لو، اعمى جوانب حياتو ىو أمر مثير وضروري أكثر مف كونو تيديدً  مف تغيير

واستكشاؼ البيئة ومعرفة المصادر النفسية واالجتماعية التي تساعده عمى  المبادأةعمى 
مواجية الضغوط في الحياة بفاعمية، وىذه الخاصية تساعد في المحافظة عمى سالمة 

حداث الحياة الضاغطة السمبية، بينما أشار كؿ مف األداء النفسي لمفرد رغـ التعرض أل
التحدي ىو قدرة الفرد عمى التعايش مع  ( إلى أف  ٖ٘: ٕٗٔٓجعيص والحديبي )

المشكالت الحياتية واألحداث اليومية بفاعمية دوف خوؼ أو تيديد خاصة عندما يعتقد 
مبادأة في حميا، الفرد في قدرتو التغمب عمى المشكالت دوف الرجوع إلى اآلخريف، وال

 .والقدرة عمى تكويف مفيـو جديد

 القدرة عمى حل المشكالت -3

 ةريلنظإلطارات اا -أ

 النظرية السموكية  -

الفرد يواجو الموقؼ المشكؿ )المشكمة( بسمسمة معقدة مف  وفًقا لمنظرية السموكية فإف  
المثيرات واالستجابات االرتباطية نتيجة لمخبرات السابقة التي يتعرض ليا في حياتو، كما 
تنظر ىذه النظرية إلى حؿ المشكمة عمى أنيا سموؾ متعمـ يخضع لمعديد مف المبادئ 

ر، كما تقوـ ىذه النظرية عمى أساليب والقوانيف الخاصة بالتعمـ التي تحكـ أي سموؾ آخ
كثيرة باستخداـ أنماط متعممة عمى نحو ىرمي وفؽ ارتباطيا بالموقؼ المشكؿ أىميا 

ويقوي االرتباط باألثر البعدي )اإليجابي( أي التعزيز، فالمشكمة ، أسموب المحاولة والخطأ
عمى ما لديو مف تمثؿ المثير لدى الفرد ومحاولة حميا يكوف بمثابة االستجابة بناء 

 (.ٓٙ: ٕٓٔٓمعمومات ومفاىيـ سبؽ لو أف تعمميا )عبدالمجيد، 

إف ىذا التفسير لحؿ المشكمة ال يختمؼ عف عمميات المحاولة والخطأ التي تقوـ بيا 
قطط "ثورندايؾ" لمخروج مف القفص أو فئراف "سكنر" لمحصوؿ عمى المعززات، ويبدو أف 

ض بأف عمميات المحاولة والخطأ أو "تجريب العادات الجديد في ىذا التفسير ىو االفترا
المتوافرة" تتـ عمى نحو مضمر أو عبر نشاطات داخمية؛ فتفسير حؿ المشكمة بالعادات أو 

وىو اكتشاؼ حؿ ، االرتباطات المتعممة ينفي مبدأ أساسًيا يقوـ عميو تعمـ حؿ المشكمة
قد ال ينطبؽ ىذا التفسير عمى جديد ال يتوافر في الحصيمة السموكية لممتعمـ، لذلؾ 

ن   ما األوضاع التعممية التي تشمؿ مشكالت ذات درجة مرتفعة مف التجريد والتعقيد، وا 
استخدـ أساًسا لتفسير أداءات تتطمب مف المتعمـ اكتشاؼ االستجابة الصحيحة أو 

(، فقد كانت ٙ٘ٗ: ٖٕٓٓيدة متوافرة )نشواتي، االستجابة األفضؿ مف بيف بدائؿ عد
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 وذلؾ عمى النحو اآلتي:  ،يقة ثورانديؾ في البحث تقوـ عمى المشاىدة وحؿ المشكالتطر 
ضع الفرد أو الحيواف في موقؼ يتطمب حؿ مشكمة ما مثؿ محاولة اليروب مف مكاف 

االستجابة  واختريحبس فيو )بالنسبة لمحيواف(، ورتب توجيات الفرد أو الحيواف، 
ؿ تجنب أو إحداث صدمة خفيفة لمحيواف، وراقب الصحيحة مف بيف اختيارات متعددة مث

  (.ٕٕ: ٕٕٔٓ)الشرقاوي، سموؾ الفرد أو الحيواف، وسجؿ ىذا السموؾ في صورة كمية 

 نظرية الجشطالت -

أوضح أصحاب نظرية الجشطالت أف حؿ المشكمة يشمؿ عمى عمميات داخمية تحدث 
وليس كما يرى السموكيوف، حيث أف حؿ المشكمة عندىـ يتوقؼ عمى قدرة  ،لدى الفرد

عادة تنظيـ المجاؿ اإلدراكي الخاص بالموقؼ المشكؿ بحيث يمكنو  الفرد عمى تنظيـ وا 
دراؾ العالقات القائمة في الموقؼ، ويظير ذلؾ مف خالؿ مالحظة  مف االستبصار وا 

بوضوح في قدرة الفرد عمى إدراؾ  سموؾ الفرد في مثؿ أوضاع المشكمة، ولكف يظير
المثيرات التي تشمؿ عمييا الموقؼ المشكؿ، وظيور الحؿ عمى نحو سريع ومفاجئ 
ومكتمؿ يوحي بسموؾ الفرد االستبصاري، وقيامو بإعادة تنظيـ إدراكو لمثيرات الموقؼ 

ن   ميؿ إلى ما تالتعممي المشكؿ؛ فالفرد ال يمارس المحاولة والخطأ كما رأى السموكيوف، وا 
وذلؾ نتيجة إدراؾ العالقات المختمفة التي يمكف أف تقوـ بيف مثيرات أو ، الحؿ فجأة

 .مكونات ىذا الموقؼ المشكؿ

في حيف يرى بياجيو أف المشكمة بمثابة موقؼ يسيـ في بناء وتطوير خبرات األبنية 
ي المشكؿ، وفِ المعرفية لدى الفرد نتيجة لحالة عدـ التوازف العقمي التي يثيرىا الموقؼ 

حالة الفشؿ يستخدـ الفرد عممية التالؤـ التي تشمؿ تعديؿ البني المعرفية، بينما جانية 
يعتبر حؿ المشكمة التي يتعرض ليا الفرد في حياتو مف العمميات المعرفية العقمية العميا 
ز التي تشمؿ قدرات مثؿ تنظيـ وتحميؿ وتركيب المعرفة، واستدعائيا والقدرة عمى التميي

والتعميـ؛ كما يمكف تحديد ميارة حؿ المشكمة وفؽ منظور جانية الذي ضمنو في كتابو 
يا ناتج متوقع ومنطقي لتعمـ المفاىيـ والمبادئ التي يتطمبيا المتعمـ بأن  ، "شروط التعمـ"

 (. ٗٛ-ٖٛ: ٕ٘ٔٓلتحقيؽ درجة اإلبداع )ابف ناصر، 
 أنواع القدرة عمى حل المشكالت - ب

 وىي: ، مف المشكالت التي يمكف أف يواجييا الفرد في حياتو ىناؾ أنواع عديدة
صحيحة واحدة  صحيح وطريقة: وىي المشكالت التي يوجد ليا حؿ المشكالت المغمقة-

لموصوؿ إلى الحؿ المناسب لممشكمة، وىي تمثؿ النمط التقميدي لحؿ المشكالت المختمفة 
 مثؿ إيجاد حجـ جسـ منتظـ معروؼ أبعاده.
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: وىي المشكالت التي ليس ليا حؿ صحيح واحد، لكف ليا عدة المفتوحةالمشكالت 
حموؿ صحيحة، كما أف ليا عدة طرؽ مختمفة لموصوؿ إلى الحؿ المناسب لممشكمة، ومف 

 ؟نوع التربية األفضؿ لزراعة القمحأمثمة ذلؾ ما 
: وىي التي تقع بيف المشكالت المغمقة والمشكالت المفتوحة؛ المشكالت المتوسطة

حيث يمكف أف يوجد ليا حؿ صحيح واحد، ولكف يمكف الوصوؿ إلى ىذا الحؿ بعدة طرؽ 
 (.ٛ٘ٔ -ٚ٘ٔ: ٕٗٔٓمختمفة )الجبوري، الطائي، 

  ىي:( إلى أف أنواع القدرة عمى حؿ المشكالت ٜٛ -ٜٚ: ٕٕٔٓبينما أشار جرواف )
تماًما، : وتتصؼ بأف المعطيات واضحة جًدا والمطموب يكوف محدد مشكالت التحويل

، ويتطمب حميا إيجاد سمسمة مف اإلجراءات أو عمميات متتابعة عف طريؽ البحث
 واالختيار مف بيف مجموعة بدائؿ أو إمكانيات متاحة لمحؿ.

: وتتصؼ بجمع عناصر المشكمة مع وصؼ محدد تماًما مشكالت التنظيم أو الترتيب
قميص مجموعة مف البدائؿ ليا، ويتطمب حميا تنظيـ العناصر بصورة مناسبة عف طريؽ ت

 أو اإلمكانيات المتاحة لمحؿ.
عبارة عف عدة أمثمة أو شواىد،  المعطياتأف : وتتصؼ بمشكالت االستقراء

والمطموب اكتشاؼ قاعدة عامة أو نمط منسجـ مع المعمومات المعطاة، ويتطمب حميا 
  إيجاد مبدأ عاـ أو تركيبة تدعميا األمثمة.

بأف المعطيات عبارة عف مقدمات أو فروض، والمطموب  : وتتصؼمشكالت االستنباط
 معرفة ما إذا كانت نتيجة معينة تترتب منطقًيا أو ال تترتب عمى المقدمات.

 أنماط التفكير المستخدمة في عممية القدرة عمى حؿ المشكالت -ج

ذلؾ النمط الذي ال يتحقؽ إال مف خالؿ توفر شرطيف  (: ىونمط التفكير الفعال )اإليجابي
ميميف ىما: يمثؿ الشرط األوؿ في استخداـ أفضؿ المعمومات المتوفرة مف حيث دقتيا 
وكفايتيا وعالقتيا بالموضوع المطروؽ لمنقاش، بينما يتمثؿ الشرط الثاني في اتباع منيجية 

ميارات التفكير المتنوعة المختمفة  التفكير استخداـعممية سميمة. ويتطمب ىذا النمط مف 
 واستراتيجياتيا المختمفة بدرجة مرتفعة مف الكفاءة.

(: ىو ذلؾ النمط مف التفكير الذي ال يسير وفؽ نمط التفكير غير الفعال )السمبي
منيجية واضحة أو دقيقة، ويقوـ عمى أخطاء أو افتراضات باطمة أو متناقضة أو 

ضوع أو إعطاء تعميمات وأحكاـ متسرعة أو ترؾ ادعاءات وحجج غير متصمة بالمو 
األمور لمزمف أو لمحوادث لكي تعالجيا، وىناؾ أنماط لمسموؾ يتبعيا الفرد الذي ال يمتـز 

أو الجماعي بيدؼ القضاء عمى ، بالتفكير الفعاؿ منيا المجوء إلى القوة واليجوـ الشخصي
ساءة استخداـ المغة سواء كاف ، والتردد في اتخاذ القرارات المناسباألفكار السمبية ة، وا 

بقصد أو بدوف قصد مف أجؿ االبتعاد عف صمب الموضوع أو الوصؼ المجانب 
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لمصواب، وكذلؾ طرح فرضيات مخالفة لمواقع لرفض فكرة معينة، واالعتماد عمى األمثاؿ 
واألقواؿ المعروفة في إصدار القرارات والحكـ عمى األمور ميما اختمفت الخصائص 

  (.٘ٙ: ٕٕٔٓقة بالمشكالت المعروضة لمنقاش )سيد، المتعم

 القدرة عمى حل المشكالت خطوات -د

 تتعمق ىذه الخطوة بالمشكالت سيئة التحديد؛ ألن المشكالت :الوعي بوجود المشكمة
واإلحساس بالمشكمة  جيدة التحديد تطرح عمى الفرد مف قبؿ المعمـ أو يقرأىا في كتاب،

الرغـ مف أف الفرد عمى  خصائص حموؿ المشكالت الجيدة والشعور بوجودىا ىي إحدى
و في بعض الحاالت تبقى المشكالت إن  فيعتقد بأف المشكمة الحقيقية تعمف عف نفسيا، 

مفتاح تعرؼ عمى المشكمة أو إيجادىا يسمى  إف  إذ خفية بالنسبة لمكثير مف األفراد، 
كؾ الفرد في صحة قانوف ما أو ، ففي الكثير مف األحياف يتشؿ أو حب االستطالعالفضو 

إجراء معيف، وقد ال يقتنع بمطابقة منتج معيف لممواصفات أو قد يصيبو اإلحباط ألف أمًرا 
ما لـ يعمؿ بالطريقة التي يجب أف يعمؿ فييا، وقد ال يعي الفرد بالمشكالت بسبب تعوده 

تطرح المشكالت  و تعود أفعمى أمور وأوضاع وقوانيف معينة ويفترض صحتيا، وربما ألن  
مف قبؿ المعمـ وال يبحث عنيا، ولكف ميارة تعرؼ عمى المشكمة والوعي بيا يمكف أف 
تتجسد مف خالؿ التعميـ والتدريب والممارسة، ويصبح الفرد لديو إحساس بجوانب النقص 

   أو جوانب التقصير في القوانيف واإلجراءات في مادة استيالكية معينة.
يتـ خالليا بناء فيـ  ذه الخطوة مف حؿ المشكالت ميمة ألف  : ىفيم طبيعة المشكمة

خاص لممشكمة مف قبؿ مف يقوـ بحميا، فالفرد يمثؿ المشكمة بطريقة خاصة بو، وقد 
و يستدعي مف يستخدـ في ذلؾ الصور والمعادالت والرسومات والمخططات، كما أن  

في فيـ عناصر المشكمة، الذاكرة طويمة المدى بعض التمثيالت المناسبة التي تساعد 
ؿ المشكمة، ويحتاج مف يقوـ بحؿ المشكمة إلى درجة مف المعرفة مث  وتسمى ىذه المرحمة تَ 

بالموضوع أو كما يرى جانيو يجب أف يمتمؾ العديد مف المعمومات والمبادئ والمفاىيـ 
 ألف المعرفة بموضوع المشكمة تمكف الفرد مف تمييز، لكي يستخدميا في حؿ المشكمة

ا مَ  العناصر الميمة في نص المشكمة كما تساعده في إدراؾ العالقات بيف متغيراتيا،
ينشط مخططات الحموؿ المناسبة لديو، وكمما تحسف مستوى المعرفة بموضوع المشكمة 

حموؿ المشكالت الجيدة ىي مف تمثؿ المشكمة بعمؽ وتصؿ إلى عدة  ف  أ، و تحسف تمثميا
الذي يقوـ بحؿ المشكمة ينشط المخططات العقمية المناسبة في نماذج لفيـ المشكمة، فالفرد 

الذاكرة طويمة المدى ويستدعييا عند الحاجة إلييا، وتمثؿ ىذه المخططات حقائؽ مختمفة 
جراءات وقواعد ومفاىيـ، وكمما كانت ىذه المخططات مناسبة وواضحة أسيمت  ومنظمة وا 

المخططات المناسبة يعني الفشؿ في  عدـ استدعاء ف  أفي حؿ المشكمة بصورة فعالة، و 
ـ  استيعاب تطبيقاتيا و   فادة منيا.عدـ اإل ِمف َث
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: ويقصد بيا وضع المعمومات في لحل المشكمة وتنظيميا جمع المعمومات المناسبة
قوائـ أو رسومات أو صور أو جداوؿ أو مخططات، وأيًضا يقصد بيا البحث عف 
معمومات مف مصادر أخرى، وتكوف ىذه الميمة سيمة في بعض أنواع المشكالت، إال 

تكوف صعبة خاصة إذا كانت المعمومات لدى الفرد أكثر مما يا في بعض األحياف ن  أ
ـ  لدرجة يصعب التحكـ فييا، و  ،يحتاج إليو  التركيز عمى المعمومات المناسبة. لذا ال ِمف َث

بد مف استخالص المعمومات المناسبة أواًل ثـ تنظيميا ثانًيا، ولكف في بعض األحياف 
يعاني الفرد مف نقص ما لديو مف معمومات، األمر الذي ال يمكنو مف إيجاد الحؿ 

إلى البحث عف المعمومات المناسبة مف مصادر  اطرً ويكوف عندىا مض ،المناسب لممشكمة
أخرى، لكي يطمئف الفرد عمى ذخيرتو مف المعمومات التي يمكف استخداميا في حؿ 

يجب أف يعيد التفكير فيما قد تعممو سابًقا في أوضاع مشابية، ووضع قائمة بما  ،المشكمة
مف ذلؾ في  فادةى اإليتمثمو مف المفاىيـ والمبادئ، وأف يصدر الفرد حكًما عمى مد

مواجية المشكالت المستجدة، وقد يعتمد الفرد أحياًنا عمى معرفة األصدقاء والخبراء 
بموضوع المشكمة، وعندىا يجب أف يستمع إلى وجيات نظرىـ باىتماـ، كما يمكف أف يتـ 
الحصوؿ عمى المعمومات المناسبة لحؿ المشكمة مف المصادر المكتوبة أو باستخداـ 

لمعمومات عبر شبكة المعمومات العالمية، وأيًضا يمكف الوصوؿ إلى المعمومات قواعد ا
 مف خالؿ جمع بيانات ميدانية تتعمؽ بالمشكمة المطروحة أو ببعض جوانبيا.

الفرد المشكمة ويحصؿ عمى المعمومات وينظميا  يتمثؿبعد أف : تشكيل الحل وتنفيذه
المختمفة لممشكمة، فإنو يكوف في وضع بصورة تساعده في رؤية العالقات بيف العناصر 

بد أف يفكر في استراتيجية مناسبة لتنفيذ الحؿ،  مناسب يقوده إلى حؿ مناسب، وعندىا ال
 وىو في ذلؾ يختار مف بيف العديد مف الطرؽ الحؿ األكثر مناسب لممشكمة.

 وىي الخطوة األخيرة في خطوات القدرة عمى حؿ المشكالت لدى الفرد،: تقويم الحل
وتتمثؿ في الحكـ عمى الحؿ الذي تـ الوصوؿ إليو مف حيث مدى مناسبتو وفعاليتو، وقد 

ىؿ االستجابة صحيحة ومعقولة في ضوء المعطيات؟ كما  يطرح الفرد السؤاؿ اآلتي:
حتى يتجنب ما قد يقع فيو مف  ،يمكف أف يستخدـ طريقة بديمة لمتأكد مف صحة الحؿ

ءات المناسبة لمحؿ عندما تكوف المسائؿ ذات تحديد جيد، أخطاء في تنفيذ القواعد واإلجرا
فإنو عممية صعبة بسبب كثرة  ،بينما التقويـ المرتبط بحموؿ المشكالت ذات التحديد السيئ

بد مف تقييميا في ضوء أطر عمؿ ثابتة ومنظمة، كما يجب أف يكوف  المتغيرات، وال
ؾ في تالفي الكثير مف األخطاء التي يساعد ذلإذ  ؛التقييـ قبؿ البدء بالحؿ وبعد تنفيذه

يمكف أف ترتكب إما في التخطيط أو في تنفيذ حؿ المشكمة، ومف القواعد الثابتة التي 
وال سيما إذا كانت المشكمة بحثية مثاًل ىو الحكـ عمى مدى  ،يمكف استخداميا في التقويـ

جراءات ومعايير البحث العممي )  -ٕٚٚ: ٕٚٓٓ، الزغموؿ والزغموؿسالمة خطوات وا 
ٕٛٓ .) 
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ا
ً
 الدراسات السابمة: ثالث

فيما يتعمؽ بالدراسات  ،النفسي في الوطف العربي والدولي مف خالؿ عمؿ مسح لمتراث
السابقة المتعمقة بموضوع البحث، أمكف الخروج بعدد مف الدراسات التي تـ تقسيميا إلى 

 بعديف ىما:
 تناولت العالقة بين التفكير اإليجابي والصالبة النفسية دراسات -1

 بيف التفكير اإليجابي والصالبة تعرؼ عمى العالقةلى ( إٖٕٔٓىدفت دراسة محمد )
تعرؼ عمى الفروؽ وفًقا لمتغير النوع )ذكور/إناث(، ومتغير النفسية ومعنى الحياة، وأيًضا 

رابعة( في التفكير  - )أولى الدراسية أدبي(، ومتغير الفرقة - التخصص العممي )عممي
لدى طالب الجامعة، وقد أجريت الدراسة عمى اإليجابي والصالبة النفسية ومعنى الحياة 

المنيج ( طالًبا وطالبة مف طالب جامعة أسواف، وقد تـ استخداـ ٓٓٗعينة بمغ قواميا )
مقياس الصالبة في: مقياس التفكير اإليجابي، و  ،تمثمت أدوات الدراسة، و االرتباطي

 لدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبةالنفسية، ومقياس معنى الحياة، وقد أظيرت نتائج ا
ومعنى الحياة لدى طالب الجامعة، ووجود فروؽ  ،بيف التفكير اإليجابي والصالبة النفسية

في التفكير اإليجابي والصالبة النفسية ومعنى  الدراسية دالة إحصائًيا وفًقا لمتغير الفرقة
في  وفًقا لمتغير التخصص الحياة في اتجاه الفرقة الرابعة، ووجود فروؽ دالة إحصائًيا

التفكير اإليجابي والصالبة النفسية ومعنى الحياة في اتجاه التخصص العممي، ووجود 
بي والصالبة النفسية ومعنى فروؽ دالة إحصائًيا وفًقا لمتغير النوع في التفكير اإليجا

 الحياة في اتجاه الذكور.

 طبيعة العالقة ( إلى الكشؼ عفٕٗٔٓ) ةوأبو حالو  ف جنيديم كؿ   بينما ىدفت دراسة
تعرؼ عمى عادة الذاتية، وكذلؾ نفسية والس  بيف معنى الحياة والتفكير اإليجابي والصالبة ال

مف خالؿ معنى الحياة والتفكير اإليجابي والصالبة النفسية لدى  ،التنبؤ بالسعادة الذاتية
وقد أجريت الدراسة عمى عينة تكونت مف ا، طالب الجامعة المتفوقيف والمتأخريف دراسي  

ا مف طالب كميات ( طالًبا وطالبة مف طالب الجامعة المتفوقيف والمتأخريف دراسي  ٕٖٓ)
ا بمغ : المتفوقيف دراسي  مجموعتيفيز مقسميف إلى العز  وادي الدواسر جامعة سمماف بف عبد

 ٓٚٔا بمغ عددىا طالبة(، والمتأخريف دراسي   ٜٓطالًبا/  ٓٙطالًبا وطالبة ) ٓ٘ٔعددىا 
 .طالبة( ٘ٚطالًبا/  ٜ٘طالًبا وطالبة )

  Argyle & Luإعدادية: قائمة أكسفورد لمسعادة واستخدمت الدراسة األدوات اآلت
وترجمة  Edwards إيدوارد الخالؽ، ومقياس معنى الحياة إعداد وترجمة أحمد عبد

، ومقياس التفكير اإليجابي، ومقياس الصالبة النفسية إعداد عماد يماوتعريب فيالباحث
، وقد توصمت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة االرتباطي مخيمر، وقد تـ استخداـ المنيج

ارتباطية موجبة دالة إحصائًيا بيف التفكير اإليجابي والصالبة النفسية لدى طالب 
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ا الجامعة، ووجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف طالب الجامعة المتفوقيف والمتأخريف دراسي  
 ب المتفوقيف دراسًيا.عمى مقياس التفكير اإليجابي والصالبة النفسية في اتجاه الطال

بيف التفكير اإليجابي  تعرؼ عمى العالقةاللى ( إٕ٘ٔٓفي حيف ىدفت دراسة حماد )
تعرؼ عمى الفروؽ وفًقا الاآلداب جامعة النيميف، وأيًضا  والصالبة النفسية لدى طالب كمية

 -ثالثة -ثانية -ومتغير الفرقة الدراسية )أولىلمتغير النوع )ذكور/إناث(، ومتغير العمر، 
رابعة( في التفكير اإليجابي والصالبة النفسية لدى طالب كمية اآلداب جامعة النيميف، وقد 

عاًما، وانحراؼ  ٘.ٕٕ( طالًبا وطالبة بمتوسط عمري قدرة ٖٗٔتكونت عينة الدراسة مف )
(، ووفًقا لمتغير ىنثأ ٜٚ/ اذكرً  ٘٘عاًما موزعيف وفًقا لمتغير النوع )ٖٙ.ٗمعياري قدرة 

لمنيج رابعة(، وقد تـ استخداـ ا ٘ٗ - ثالثة ٜٖ - ثانية ٕٓ - أولى ٖٓرقة الدراسية )الف
، وتمثمت أدوات الدراسة في: مقياس التفكير اإليجابي إعداد عبدالستار إبراىيـ، االرتباطي

حنصالي، وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة  ةومقياس الصالبة النفسية إعداد مريان
ارتباطية موجبة بيف التفكير اإليجابي والصالبة النفسية لدى طالب كمية اآلداب جامعة 

وعدـ وجود فروؽ دالة إحصائًيا وفًقا لمتغير النوع، ومتغير العمر في التفكير النيميف، 
 تغير الفرقة الدراسية.اإليجابي والصالبة النفسية، ولكف وجود فروؽ وفًقا لم

 تناولت القدرة عمى حل المشكالت لدى طالب المرحمة الثانوية العامة دراسات -2

بيف القدرة  طبيعة العالقة إلى الكشؼ عف Salami (2006)مي سال ىدفت دراسة
تعرؼ لمرحمة الثانوية العامة، وكذلؾ عمى حؿ المشكالت والسموؾ اإلنساني لدى طالب ا

الذكور واإلناث في القدرة عمى حؿ المشكالت والسموؾ اإلنساني، وقد  عمى الفروؽ بيف
( طالًبا وطالبة مف طالب المرحمة الثانوية العامة، وقد تـ ٖٓٗتكونت عينة الدراسة مف )

استخداـ المنيج االرتباطي، وتمثمت أدوات الدراسة في: مقياس القدرة عمى حؿ 
وقد توصمت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة  المشكالت، ومقياس دراسة السموؾ اإلنساني،

ارتباطية موجبة بيف القدرة عمى حؿ المشكالت والسموؾ اإلنساني، ووجود فروؽ دالة 
 ا بيف الذكور واإلناث في القدرة عمى حؿ المشكالت.إحصائي  

بيف القدرة عمى  طبيعة العالقة تعرؼ عمىإلى  Ali (2008)عمي  بينما ىدفت دراسة
تعرؼ عمى طالب الثانوية العامة، وأيًضا  المعرفة لدى ءما وراحؿ المشكالت وميارات 

الفروؽ بيف الذكور واإلناث في القدرة عمى حؿ المشكالت وميارات ما وراء المعرفة، وقد 
( طالًبا وطالبة مف طالب الثانوية العامة، ٕ٘ٛٔأجريت الدراسة عمى عينة بمغ عددىا )

، المنيج االرتباطي(، وقد تـ استخداـ أنثى ٓٙٙ/اذكرً  ٕ٘ٙزعيف وفًقا لمتغير النوع )مو 
 ءما وراوقد تمثمت أدوات الدراسة في: مقياس القدرة عمى حؿ المشكالت، ومقياس ميارات 

المعرفة، وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف القدرة عمى حؿ 
المعرفة لدى طالب الثانوية العامة، وعدـ وجود فروؽ دالة  ءوراما المشكالت وميارات 

 المعرفة.  ءما وراا بيف الذكور واإلناث في القدرة عمى حؿ المشكالت وميارات إحصائي  
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بيف تجييز  طبيعة العالقة إلى الكشؼ عف( ٜٕٓٓفي حيف ىدفت دراسة عمواف )
ى الفروؽ بيف متوسطات درجات تعرؼ عمالقدرة عمى حؿ المشكالت، وكذلؾ المعمومات و 

تجييز المعمومات والقدرة عمى حؿ المشكالت لدى طالب الثانوية العامة وفًقا لمتغير 
النوع، ومتغير المستوى الدراسي، ومتغير المستوى التحصيمي، ومحؿ اإلقامة، والمستوى 

رسة ( طالًبا وطالبة مف مدٕٓٚاالجتماعي االقتصادي، وقد تكونت عينة الدراسة مف )
تـ (، وقد ىنثأ ٗٓٔ /اذكرً  ٙٙٔالصالح الخيرية دير البمح، وموزعيف وفًقا لمتغير النوع )

في: مقياس تجييز المعمومات، ، ، وتمثمت أدوات الدراسةاستخداـ المنيج االرتباطي
وجود فروؽ دالة ومقياس القدرة عمى حؿ المشكالت، وقد توصمت نتائج الدراسة إلى 

واإلناث في القدرة عمى حؿ المشكالت في اتجاه اإلناث، ووجود  ا بيف الذكورإحصائي  
المشكالت لدى طالب الثانوية  فروؽ وفًقا لمتغير المستوى الدراسي في القدرة عمى حؿ  

 العامة.

بيف  طبيعة العالقة تعرؼ عمى( إلى ٕٓٔٓسعد )وفي نفس اإلطار ىدفت دراسة 
مرحمة الثانوية العامة، وأيًضا المشكالت لدى طمبة ال والقدرة عمى حؿ  ، مركز الضبط

ًقا لمتغير النوع فْ وَ  ،والقدرة عمى حؿ المشكالت، تعرؼ عمى الفروؽ في مركز الضبط
الثالث(، وقد أجريت الدراسة  - الثاني – )ذكور/إناث(، ومتغير الصؼ الدراسي )األوؿ

ثانوية العامة قي قرية أبو سناف، ( طالًبا وطالبة مف طمبة الٓ٘ٔعمى عينة بمغ قواميا )
لمضبط الداخمي  Rotter روتير ، وقد تـ استخداـ مقياسالمنيج االرتباطيوقد تـ استخداـ 

، ومقياس القدرة عمى حؿ المشكالت إعداد ، Heppnerىيبنير  والخارجي تعريب برىـو
وتعريب جرواف، وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية  Petersonوبيتيرسوف 

سالبة بيف مركز الضبط والقدرة عمى حؿ المشكالت لدى طمبة الثانوية العامة، وعدـ وجود 
ا في مركز الضبط والقدرة عمى حؿ المشكالت وفًقا لمتغير النوع فروؽ دالة إحصائي  
 والصؼ الدراسي.

العالقة  طبيعة إلى الكشؼ عفدراسة ىدفت  Hamm (2010)ىاـ  أجرىفي حيف 
تعرؼ عمى ت لدى طالب الثانوية العامة، و بيف مفيوـ الذات والقدرة عمى حؿ المشكال

الفروؽ بيف الذكور واإلناث في مفيوـ الذات والقدرة عمى حؿ المشكالت، وقد تكونت 
طالًبا وطالبة مف طالب الثانوية العامة في الصؼ الحادي عشر والثاني  ٙٛالعينة مف 

عشر، وتمثمت أدوات الدراسة في: مقياس مفيوـ الذات، ومقياس القدرة عمى حؿ 
إلى وجود عالقة  نتائج الدراسة ، وقد توصمتلمنيج االرتباطياالمشكالت، وتـ استخداـ 

ة ارتباطية سالبة بيف مفيـو الذات والقدرة عمى حؿ المشكالت، وعدـ وجود فروؽ دال
 ا بيف الذكور واإلناث في القدرة عمى حؿ المشكالت. إحصائي  

 ( إلى الكشؼ عف طبيعة العالقة بيف أنماط الشخصيةٕٔٔٓوىدفت دراسة عمي )
ؼ عمى الفروؽ تعر مرحمة الثانوية العامة، وأيًضا المشكالت لدى طمبة ال والقدرة عمى حؿ  
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في أنماط الشخصية والقدرة عمى حؿ المشكالت وفًقا لمتغيري النوع )ذكور/إناث(، 
جريت الثالث( لدى طمبة المرحمة الثانوية العامة، وقد أُ  الثاني/ والصؼ الدراسي )األوؿ/

( طالًبا وطالبة مف طمبة المرحمة الثانوية العامة في ٙ٘ٗعينة تكونت مف )الدراسة عمى 
ـ   استخداـ مقياس أنماط الشخصية، ومقياس القدرة عمى حؿ  منطقة الجميؿ األسفؿ، وقد ت

وتعريب فرج  Peterson (1942)رسوف يتيوب Heppnerر يالمشكالت إعداد ىيبن
راسة وجود عالقة ارتباطية سالبة بيف أنماط الد نتائج(، وقد أظيرت ٖٜٛٔعبدالقادر طو )

الشخصية والقدرة عمى حؿ المشكالت لدى طمبة المرحمة الثانوية العامة، ووجود فروؽ في 
أنماط الشخصية والقدرة عمى حؿ المشكالت وفًقا لمتغيري النوع )ذكور/إناث(، والصؼ 

 عامة.الدراسي )األوؿ/الثاني/الثالث( لدى طمبة المرحمة الثانوية ال

العالقة بيف طبيعة تعرؼ عمى ( إلى ٕٗٔٓمف بحري وفارس ) كؿ  بينما ىدفت دراسة 
السنة الثالثة ثانوي،  لقدرة عمى حؿ المشكالت لدى طالبميارات ما وراء المعرفة وا

تعرؼ عمى الفروؽ بيف الذكور واإلناث في ميارات ما وراء المعرفة والقدرة عمى وكذلؾ 
( طالًبا وطالبة مف ٓ٘ٔحؿ المشكالت، وقد أجريت الدراسة عمى عينة تكونت مف )

في: مقياس ميارات ما وراء المعرفة،  ةالدراسوقد تمثمت أدوات طالب السنة الثالثة ثانوي، 
 وتـ استخداـ المنيج االرتباطي، كالت إعداد نزية حمدي،المش ومقياس القدرة عمى حؿ  

وقد توصمت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف ميارات ما وراء المعرفة 
والقدرة عمى حؿ المشكالت لدى طالب السنة الثالثة ثانوي، وعدـ وجود فروؽ بيف الذكور 

   مى حؿ المشكالت.واإلناث في ميارات ما وراء المعرفة والقدرة ع

بيف أساليب  طبيعة العالقة ( إلى الكشؼ عفٕ٘ٔٓدراسة ابف ناصر )ىدفت  كما
لسنة الثانية بوالية المسيمة، لدى عينة مف تالميذ ا المشكالتوالقدرة عمى حؿ  ،التفكير

وفًقا لمتغير النوع  المشكالتتعرؼ عمى الفروؽ في أساليب التفكير والقدرة عمى حؿ و 
طالًبا وطالبة  ٕٓٚعممي(، وقد تكونت العينة مف  - )ذكور/إناث(، والتخصص )أدبي

مف طالب ثانويات دوائر والية المسيمة، وتـ استخداـ مقياس أساليب التفكير، ومقياس 
وقد أظيرت نتائج الدراسة  وتـ استخداـ المنيج االرتباطي، المشكالت، القدرة عمى حؿ  

المشكالت، وعدـ وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف أساليب التفكير والقدرة عمى حؿ  وجود
فروؽ دالة إحصائًيا في أساليب التفكير والقدرة عمى حؿ المشكالت وفًقا لمنوع 

 والتخصص.

دراسة ىدفت إلى  بإجراءAnboucarassy (2015)  انب يكاراسي وفي ىذا السياؽ قاـ
ى طالب المشكالت وأساليب التعمـ لد بيف القدرة عمى حؿ   طبيعة العالقة تعرؼ عمى

تعرؼ عمى الفروؽ بيف الذكور واإلناث في القدرة عمى حؿ الثانوية العامة، وكذلؾ 
طالًبا وطالبة  ٖٓٓالمشكالت وأساليب التعمـ، وقد أجريت الدراسة عمى عينة تكونت مف 

(، وقد تمثمت ىنثأ ٔ٘ٔ/اذكرً  ٜٗٔوع )مف طالب الثانوية العامة، موزعيف وفًقا لمتغير الن
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المشكالت، ومقياس أساليب  لمقدرة عمى حؿ   Dubey ديبي أدوات الدراسة في: مقياس
، وقد وقد تـ استخداـ المنيج االرتباطي، Venkatraman فينكاتراماف التعمـ إعداد

توصمت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف القدرة عمى حؿ المشكالت 
وأساليب التعمـ لدى طالب الثانوية العامة، ووجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف الذكور واإلناث 

 اتجاه الذكور.في في القدرة عمى حؿ المشكالت 

 تعرؼ عمىدراسة ىدفت إلى  Kalaimathi(2015) كااليماثي أجرى حيف  في
مة لدى طالب الثانوية العامة، بيف القدرة عمى حؿ المشكالت والذاكرة العام طبيعة العالقة 

تعرؼ عمى الفروؽ بيف الذكور واإلناث في القدرة عمى حؿ المشكالت والذاكرة العاممة، و 
خدـ ، وقد استُ طالًبا وطالبة مف طالب الثانوية العامة ٓ٘ٔوقد تكونت عينة الدراسة مف 

مقياس القدرة عمى حؿ المشكالت، ومقياس الذاكرة العاممة، وتـ استخداـ المنيج الوصفي، 
وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف القدرة عمى حؿ المشكالت 
والذاكرة العاممة لدى طالب الثانوية العامة، ووجود فروؽ بيف الذكور واإلناث في القدرة 

 مى حؿ المشكالت.ع

بيف الذكاء  طبيعة العالقة إلى الكشؼ عف (ٕٙٔٓدراسة عمياف ) ىدفت بينما
س الحكومية االنفعالي والقدرة عمى حؿ المشكالت لدى طمبة المرحمة الثانوية في المدار 

 تعرؼ عمى الفروؽ في الذكاء االنفعالي والقدرة عمى حؿ  في مدينة خانيونس، و 
الثالث(،  -الثاني -)األوؿ لمتغير النوع )ذكور/ إناث(، والمستوى الدراسيوفًقا ، المشكالت

طالًبا وطالبة مف طالب المرحمة الثانوية العامة، وقد تمثمت  ٜٕٙوتكونت العينة مف 
في: مقياس الذكاء االنفعالي، ومقياس القدرة عمى حؿ المشكالت، وقدـ تـ ، أدوات الدراسة

ا توصمت نتائج الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائي  ، و المنيج االرتباطياستخداـ 
 في الذكاء االنفعالي والقدرة عمى حؿ المشكالت وفًقا لمتغير النوع والمستوى الدراسي.

 وج هنب سكيNwoke ونوكي  Mefohميفو  كٌؿ مف أجرىوفي ىذا السياؽ 
Johnbosco  وتشيكويورجي Chukwuorjiوتشيجي كي Chijioke (2017)واندريو 

Andrew   بيف األساليب المعرفية والقدرة  طبيعة العالقةتعرؼ عمى دراسة ىدفت إلى
تعرؼ عمى الفروؽ بيف الذكور واإلناث ت لدى طالب الثانوية العامة، و عمى حؿ المشكال

لدى طالب الثانوية العامة، وقد أجريت في القدرة عمى حؿ المشكالت واألساليب المعرفية 
طالًبا وطالبة مف طالب الثانوية العامة، موزعيف وفًقا  ٕٓٗة تكونت مف الدراسة عمى عين
عاًما بمتوسط ٜٔ-ٗٔ(، وتراوحت أعمارىـ بيف ىنثأ ٖٔٔذكور/ ٜٓٔلمتغير النوع )
عاًما، وقد تمثمت أدوات الدراسة  ٙ٘.ٕعاًما، وبانحراؼ معياري قدره  6٘ٙٔعمري قدره 

وتـ استخداـ المنيج  القدرة عمى حؿ المشكالت،في: مقياس األساليب المعرفية، ومقياس 
وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف القدرة عمى حؿ  االرتباطي،
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ا بيف المشكالت واألساليب المعرفية لدى طالب الثانوية العامة، ووجود فروؽ دالة إحصائي  
 الذكور.اتجاه في الذكور واإلناث في القدرة عمى حؿ المشكالت 

 تعليك عام
ال توجد دراسة واحده عمى المستوى العربي والدولي تناولت العالقة بيف التفكير  -

وكؿ مف الصالبة النفسية والقدرة عمى حؿ المشكالت بصفة عامة  ،اإليجابي
 وطالب المرحمة الثانوية بصفة خاصة.

النفسية أجريت عمى الدراسات التي اىتمت بالعالقة بيف التفكير اإليجابي والصالبة   -
بينما الدراسات التي تناولت ، وىو ما يختمؼ مع الدراسة الحالية، طالب الجامعة
وىذا ما يتفؽ ، المشكالت أجريت عمى طالب المرحمة الثانوية العامة القدرة عمى حؿ  

 مع الدراسة الحالية.
الدراسات  ابقة وجود تضارب في النتائج التي توصمت إلييايتضح مف الدراسات الس    -

 المشكالت لدى طالب المرحمة الثانوية العامة. التي تناولت القدرة عمى حؿ  
فادت الباحثة مف الدراسات السابقة في اختيار المنيج األكثر مالئـ لمدراسة الحالية أ  -

 وىو المنيج االرتباطي.
 مف النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسات في تحميؿ نتائج الدراسة فادةاإل  -

 الحالية.
كما أتاحت الدراسات السابقة لمباحثة فرصة اختيار المقاييس المناسبة التي تقيس  -

 متغيرات الدراسة الحالية.
 الدراسات السابقة ساعدت الباحثة في صياغة فروض الدراسة الحالية. إف    -

 فروض الدراسة
والقدرة عمى حؿ وكؿ مف الصالبة النفسية ، يوجد تبايف مشترؾ بيف التفكير اإليجابي -ٔ

 المشكالت لدى طالب المرحمة الثانوية العامة.
المشكالت لدى طالب  يختمؼ التفكير اإليجابي والصالبة النفسية والقدرة عمى حؿ   -ٕ

المرحمة الثانوية العامة وفًقا لمتغيري النوع )ذكور/إناث(، والصؼ الدراسي 
 )األوؿ/الثاني/الثالث(.

 هنهج الدراسة وإجراءاتها
 نهج الدراسة: هأولً 

إذ لمناسبتو ألىداؼ الدراسة؛  ؛منيج االرتباطياستخدمت الباحثة في الدراسة الحالية ال
وصفيا وصًفا دقيًقا، فيوضح خصائصيا كما توجد في الواقع و ، ىذا المنيج الظاىرةيدرس 

وحجميا ودرجة ارتباطيا مع الظواىر األخرى القائمة عمى جمع األوصاؼ والحقائؽ 
والبيانات وتصنيفيا، وتنظيميا، والتعبير عنيا كًما وكيًفا، ما يسيؿ فيـ العالقات بيف 
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أكثر المناىج  مف ىر األخرى، لذا يعد المنيج االرتباطيالظاىرة المراد دراستيا والظوا
 المستخدمة في الدراسات النفسية.

ا: 
ً
 عينة الدراسةثاني

مف طالب المرحمة الثانوية العامة  ةوطالب اطالبً ( ٕٚ٘)تكونت عينة الدراسة مف 
 ٜٚأولى/  ٕٜ(، والصؼ الدراسي )أنثى ٜٗٔ ذكور/ ٛٓٔالنوع ) يموزعيف وفًقا لمتغير 

 هبمتوسط عمري قدر ، عاًما(ٛٔ -ٙٔ(، وتراوحت أعمارىـ بيف )ةثالث ٙٛة/ ثاني
 .(عاًماٖٛ.ٓ) هوانحراؼ معياري قدر  ،(عاًماٜٛ.ٙٔ)

 أدوات الدراسةثالثًا: 

وىي: مقياس التفكير اإليجابي ، استخدمت الباحثة في الدراسة الحالية ثالث أدوات
، ولمتأكد مف الخصائص ومقياس الصالبة النفسية ومقياس القدرة عمى حؿ المشكالت

استطالعية )وىي عينة مستبعدة مف  السيكومترية ليا تـ حساب الثبات والصدؽ عمى عينة
مف طالب المرحمة الثانوية وطالًبا  ةطالب ٕٓٔمكونة مف ، العينة األساسية لمدراسة(

 وفيما يمي نعرض لكؿ منيا عمى حدة: العامة،

 مقياس التفكير اإليجابي -1
( بيدؼ قياس الجوانب اإليجابية في تفكير ٕٛٓٓ)أعد ىذا المقياس عبدالستار إبراىيـ 
وتتكوف كؿ منيا مف اختياريف "أ" أو ات، عبار  ٓٔٔالفرد، وسموكو، ومعتقداتو، وتكوف مف 

ف العبارات يتراوح مِ  ا"ب" ، كما تكوف المقياس مف عشرة أبعاد كؿ بعد يتضمف عددً 
الذي يشير إلى التفكير  ،عبارة، وتـ التصحيح بإعطاء االختيار "أ" ٚٔ: ٛعددىا مف 

ما عدا  ،(ٔالذي يشير إلى التفكير السمبي الدرجة ) ،(، واالختيار "ب"ٕاإليجابي الدرجة )
فقد تـ تصحيحيا عكس الطريقة  ،ٜٛ -ٕٓ -ٜٔ -ٛٔ -ٚٔ -ٙٔست عبارات ىي 

  ( درجة.ٕٕٓ-ٓٔٔالسابقة، ومع ذلؾ تتراوح الدرجة الكمية عمى المقياس بيف )

 اسثبات وصدق املمي
 المقياس ثبات -

قاـ معد المقياس بحساب الثبات بطريقة إعادة االختبار فقد وصؿ معامؿ االرتباط بيف 
(، بينما في الدراسة الحالية تـ حساب الثبات بطريقة ألفا لكرونباخ ٚٛ.ٓالتطبيقيف إلى )
 (.ٔكما في الجدوؿ )
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 .(121مقياس التفكير اإليجابي وأبعاده )ن= . ثبات (1جدول )

ما يدؿ عمى  كرونباخ مرتفعة؛لجميع قيـ ثبات معامؿ ألفا  ( أف  ٔيتضح مف جدوؿ )
ـ  ثبات المقياس، و   يمكف استخدامو في الدراسة الحالية. ِمف َث

 المقياس صدق -

معد المقياس الصدؽ بطريقة الصدؽ الظاىري، بينما في الدراسة الحالية تـ  حسب
وذلؾ عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف  ،صدؽ المحؾ الصدؽ باستخداـ حساب

وأبعاده والدرجة الكمية  مقياس التفكير اإليجابية الدراسة االستطالعية عمى درجات عين
معامؿ ( قيـ ٕ، ويوضح جدوؿ )(ٕٔٔٓ) إعداد عماد محمد مخيمر ،لمصالبة النفسية

 .االرتباط بيف المقياسيف

 (.121(. صدق مقياس التفكير اإليجابي )ن= 2جدول )

الدرجة الكمية و  وأبعاده بيف التفكير اإليجابيقوي  ( وجود ارتباطٕجدوؿ ) مف حيتض
معامالت  تراوحت قيـإذ الثانوية العامة، لدى طالب المرحمة  الصالبة النفسيةلمقياس 

 كرونباخلمعامل الثبات بطريقة ألفا  التفكير اإليجابي وأبعاده
 ٖٚ.ٓ التوقعات اإليجابية
 ٔٚ.ٓ الضبط االنفعالي

 ٙٙ.ٓ حب التعمم
 ٖٚ.ٓ الشعور بالرضا
 6ٜٚٓ التقبل اإليجابي

 ٙٛ.ٓ السماحة
 ٗٛ.ٓ الذكاء الوجداني

 6ٙ٘ٓ لذاتتقبل ا
 ٗٛ.ٓ يةمسئولتقبل ال

 ٘ٚ.ٓ اإليجابيةالمجازفة 
 ٙٛ.ٓ الدرجة الكمية لمتفكير اإليجابي

 االرتباط تقيم معامال  التفكير اإليجابي وأبعاده
 ٜٚ.ٓ التوقعات اإليجابية
 ٕٚ.ٓ الضبط االنفعالي

 ٓٛ.ٓ حب التعمم
 ٘ٚ.ٓ الشعور بالرضا
 ٓٚ.ٓ التقبل اإليجابي

 ٕٛ.ٓ السماحة
 ٛٚ.ٓ الذكاء الوجداني

 ٖٛ.ٓ تقبل الذات
 ٙٛ.ٓ يةمسئولتقبل ال

 ٙٚ.ٓ المجازفة اإليجابية
 ٜٛ.ٓ الدرجة الكمية لمتفكير اإليجابي
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(، وىي قيـ مرتفعة تدؿ عمى صدؽ المقياس المستخدـ في ٜٛ.ٓ - ٓٚ.ٓبيف )االرتباط 
 الدراسة الحالية.

 مقياس الصالبة النفسية -ٕ
( بيدؼ التعرؼ عمى صالبة الفرد ٕٔٔٓعماد محمد مخيمر )أعد ىذا المقياس 
 اإلجابة عفعبارة تركز عمى جوانب الصالبة النفسية لمفرد، وتـ  ٚٗالنفسية، وتكوف مف 

 ال تنطبؽ أبًدا(، وتوزعت -أحياًنا تنطبؽ -المقياس وفًقا لثالثة مستويات )تنطبؽ دائًما
قد تـ تصحيح المقياس عبارات المقياس عمى ثالثة أبعاد ىما: االلتزاـ، التحكـ، التحدي، و 

، ٚماعدا العبارات ) ٔ، وال تنطبؽ أبًدا= ٕ، وتنطبؽ أحياًنا= ٖبإعطاء تنطبؽ دائًما= 
( فقد تـ ٚٗ، ٙٗ، ٕٗ، ٖٛ، ٖٚ، ٖٙ، ٖ٘، ٕٖ، ٕٛ، ٕ٘، ٖٕ، ٕٔ، ٙٔ، ٔٔ

  .تصحيحيا بالطريقة العكسية

 ثبات وصدق املمياس
 ثبات المقياس -

تـ حساب معامالت إذ بطريقة االتساؽ الداخمي بحساب الثبات المقياس  قاـ معد
االرتباط بيف درجة كؿ مفردة ومجموع درجات البعد الذي تنتمي إليو، وكذلؾ حساب 

( ٘ٓ.ٓوجميعيا دالة عند ) ،مقياسدرجة كؿ بعد والدرجة الكمية لم االرتباط بيفمعامالت 
(، ٜٙ.ٓاللتزاـ )ا وىي: (، وتـ حساب معامؿ ألفا لكرونباخ ألبعاد المقياسٔٓ.ٓو)

 يمكؿ كبش(. كما تـ حساب معامالت ألفا لممقياس ٕٚ.ٓالتحدي )(، و ٙٚ.ٓوالتحكـ )
عبارات المقياس، أما في الدراسة الحالية تـ حساب الثبات تجانس  إلىما يشير  ؛(٘ٚ.ٓ)

  ( يبيف معامالت الثبات.ٖبطريقة ألفا لكرونباخ، والجدوؿ )
 (121النفسية وأبعاده )ن= . ثبات مقياس الصالبة (3جدول )

، لمقياس الصالبة النفسية كانت مقبولة معامالت الثبات ( أف  ٖدوؿ )يتضح مف ج
وبيذا يمكف استخدامو في الدراسة ، (ٜٚ.ٓ-ٗٙ.ٓ) الثبات بيفحيث تراوحت قيـ معامؿ 

 الحالية.

 صدق المقياس -

 محؾلمحكميف"، وصدؽ الطريقة الصدؽ الظاىري "صدؽ امعد المقياس  استخدـ
، وقد كاف معامؿ االرتباط بينيما ربيع ةشحاتد محمإعداد  مع مقياس قوة األنا مقياسلم

 كرونباخلألفا بطريقة ثبات المعامل  الصالبة النفسية وأبعادىا
 ٗٙ.ٓ االلتزام
 ٜٙ.ٓ التحكم
 ٚٙ.ٓ التحدي

 ٜٚ.ٓ الدرجة الكمية لمصالبة النفسية
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 ،المقياسمعامؿ االرتباط بيف  اوكذلؾ أيضً ، (ٔٓ.ٓ)مستوى ( وىو داؿ عند ٘ٚ.ٓ)
وىو داؿ عند  ،(ٖٙ.ٓ-) وكانت القيمة ،غريب عبدالفتاح غريب ومقياس بيؾ لالكتئاب

دؽ ، أما في الدراسة الحالية تـ حساب الصدؽ باستخداـ الصا( أيضً ٔٓ.ٓ)مستوى 
الصالبة النفسية وأبعاده  مقياس ، وذلؾ عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيفالتالزمي

الصالبة النفسية إعداد فوقية حسف مقياس الدرجة الكمية لمع  المستخدـ في الدراسة الحالية
 ( يبيف معامالت الصدؽ لممقياس.ٗ، والجدوؿ )(ٕ٘ٔٓرضواف )

 (.121(. صدق مقياس الصالبة النفسية وأبعاده )ن= 4جدول )

بيف الصالبة النفسية  دالةوجود عالقة ارتباطية موجبة  ح( يتضٗمف خالؿ جدوؿ )
، (ٕ٘ٔٓالصالبة النفسية إعداد فوقية حسف رضواف )جة الكمية لمقياس والدر  اوأبعادى

رتفعة تدؿ عمى (، وىي قيـ مُ ٜٛ.ٓ –ٕٚ.ٓمعامالت االرتباط بيف )حيث تراوحت قيـ 
 .صدؽ المقياس المستخدـ في الدراسة الحالية

  مقياس القدرة عمى حؿ المشكالت -ٖ
( بيدؼ قياس القدرة عمى حؿ ٜٜٛٔحمدي ) عبدالقادر نزيةمحمد أعد ىذا المقياس 

المقياس وفًقا ألربعة  اإلجابة عفعبارة، وتـ  ٓٗالمشكالت لدى الفرد، وتكوف مف 
ال تنطبؽ  -تنطبؽ بدرجة بسيطة -تنطبؽ بدرجة متوسطة -مستويات )تنطبؽ بدرجة كبيرة

تعريؼ المشكمة، ، التوجو العاـىما: ، أبعاد خمسأبًدا(، وتوزعت عبارات المقياس عمى 
بيرة بدرجة ك ، وقد تـ تصحيح المقياس بإعطاء تنطبؽتوليد البدائؿ، اتخاذ القرار، التقويـ

 ما ٔوال تنطبؽ أبًدا=  ،ٕوتنطبؽ بدرجة بسيطة=  ،ٖ= بدرجة متوسطة، وتنطبؽ ٗ= 
، ٖٔ، ٖٓ، ٕٚ، ٕٙ، ٕٗ، ٕٔ، ٛٔ، ٙٔ، ٗٔ، ٖٔ، ٓٔ، ٜ، ٛ، ٘عدا العبارات )

 ( فقد تـ تصحيحيا بالطريقة العكسية. ٓٗ، ٖٛ، ٖٚ، ٖٙ، ٖ٘، ٕٖ

 ثبات وصدق املمياس
 ثبات المقياس -

تـ حساب معامالت ؛ إذ إعادة االختباربطريقة بحساب الثبات المقياس  قاـ معد
، وتـ حساب معامؿ ألفا لكرونباخ (6ٛٛٓبيف التطبيقيف وبمغ معامؿ االرتباط )االرتباط 

 توليد البدائؿ(، و ٖٚ.ٓ) تعريؼ المشكمة(، و ٜٙ.ٓ) التوجو العاـ وىي: ألبعاد المقياس
ا مَ  (؛ٜٔ.ٓ) بشكؿ كمي(، والمقياس ٘ٙ.ٓ(، والتقويـ )ٖٙ.ٓ، واتخاذ القرار )(ٓٚ.ٓ)

 االرتباط تمعامالقيم  الصالبة النفسية وأبعادىا
 ٕٚ.ٓ االلتزام
 ٓٛ.ٓ التحكم
 ٜٚ.ٓ التحدي

 ٜٛ.ٓ الدرجة الكمية لمصالبة النفسية
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ا في الدراسة الحالية تـ حساب الثبات بطريقة عبارات المقياس، أم  تجانس  إلىيشير 
، وذلؾ عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف العبارات الفردية والعبارات التجزئة النصفية

وتـ استخداـ معادلة ، ةالزوجية لكؿ بعد مف أبعاد المقياس والدرجة الكمية لو عمى حد
براوف لتصحيح معامؿ االرتباط لنصفي االختبار، وتـ استخداـ ىذه المعادلة  -سبيرماف

  ( يبيف معامالت الثبات.٘والجدوؿ ) لتساوي عبارات المقياس،

 (.121(. ثبات مقياس القدرة عمى حل المشكالت )ن= 5جدول )
 

 القدرة عمى حل المشكالت وأبعادىا
بين نصفي معامل االرتباط 

 قبل التصحيح المقياس
 معامل االرتباط بين نصفي 

 بعد التصحيح المقياس
 ٛٚ.ٓ ٗٙ.ٓ التوجو العام

 ٘ٙ.ٓ ٛٗ.ٓ تعريف المشكمة
 ٛٙ.ٓ ٔ٘.ٓ توليد البدائل
 ٖٙ.ٓ ٙٗ.ٓ اتخاذ القرار

 ٘ٛ.ٓ ٗٚ.ٓ التقويم
الدرجة الكمية لمقدرة عمى حل 

 المشكالت
ٓ.ٚ٘ ٓ.ٛٙ 

وتراوحت بيف  ،مرتفعةمعامالت االرتباط لثبات المقياس  أف   (٘يتضح مف جدوؿ )
ـ  شير إلى ثبات المقياس، و (، وىو ما يُ ٙٛ.ٓ -ٖٙ.ٓ) يمكف استخدامو في الدراسة  ِمف َث

 الحالية. 

 صدق المقياس -

لحساب  باستخداـ طريقة الصدؽ الظاىري "صدؽ المحكميف"قاـ معد المقياس 
بينما في الدراسة الحالية تـ استخداـ الصدؽ التكويني، وذلؾ عف طريؽ حساب  ،الصدؽ

عمى أبعاد مقياس القدرة عمى حؿ  االستطالعيةمعامؿ االرتباط بيف درجات العينة 
المشكالت؛ وذلؾ العتبار أف كؿ بعد مف أبعاد المقياس يمكف أف يكوف محًكا خارجًيا 

 معامؿ االرتباط بيف أبعاد المقياس.   ( قيـٙلؤلبعاد األخرى، ويوضح جدوؿ )
 (.121(. صدق مقياس القدرة عمى حل المشكالت )ن= 6جدول )

أبعاد مقياس القدرة عمى 
 حل المشكالت

التوجو 
 العام

تعريف 
 المشكمة

توليد 
 البدائل

اتخاذ 
 التقويم القرار

 **٘ٛ.ٓ **ٕٜ.ٓ **ٕٛ.ٓ **ٙٛ.ٓ ٔ التوجو العام
 **ٜٔ.ٓ **ٜٛ.ٓ **ٛٛ.ٓ ٔ  تعريف المشكمة
 **ٜٓ.ٓ **ٚٛ.ٓ ٔ   توليد البدائل
 **ٗٛ.ٓ ٔ    اتخاذ القرار

 ٔ     التقويم

 1.11** دالة عند مستوى            
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االرتباط بيف أبعاد مقياس القدرة عمى حؿ  جميع معامالت ( أف  ٙ)يتضح مف جدوؿ 
، اواحدً  االمقياس يقيس جانبً ما يدؿ عمى أف  (؛ٔٓ.ٓدالة عند مستوى الداللة ) المشكالت

 . وىو القدرة عمى حؿ المشكالت

 هاالدراسة وهنالشت نتائج
سوؼ نعرض في ىذا الجزء لمنتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية، وفًقا ألبعادىا 

 الرئيسة والمتمثمة في اآلتي:

 العالقات االرتباطية بيف متغيرات الدراسة. ػٔ

 اسة.ر االختالفات بيف متغيرات الد ػٕ
 أواًل: العالقات االرتباطية بين متغيرات الدراسة

تـ حساب معامالت االرتباط بيف مختمؼ متغيرات الدراسة باستخداـ معامؿ ارتباط 
 ( نتائج معامالت االرتباط بيف متغيرات الدراسة.ٚبيرسوف، ويبيف جدوؿ )
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 النفسية(. معامالت ارتباط بيرسون بين التفكير اإليجابي وكل من الصالبة 7جدول )
  (.257والقدرة عمى حل المشكالت )ن=  

 
             المتغيرات                     

 مقياس
         

 القدرة عمى حل المشكالت الصالبة النفسية

والدرجة  األبعاد مقياس
 الكمية

درجة  التحدي التحكم االلتزام
 كمية

التوجو 
 العام

تعريف 
 المشكمة

توليد 
 البدائل

اتخاذ 
 القرار

درجة  التقويم
 كمية

 التفكير
 اإليجابي

 **1.23 *1.15 **1.19 **1.22 **1.23 *1.12 **1.34 **1.29 **1.28 **1.26 التوقعات اإليجابية
 **1.21  1.11  1112 **1.18 **1.22 **1.19 **1.23 **1.18 **1.18 **1.19 الضبط االنفعالي

 **1.19 *1.12 **1.19 **1.16 *1.15  1.11 **1.33 **1.28 **1.28 **1.31 حب التعمم
 **1.21 *1.14 *1.14 **1.18 **1.18 *1.15 **1.34 **1.27 **1.27 **1.31 الشعور بالرضا
  1.14  1.14  1.16  1.11  1.14  1.14 **1.17 **1.18 **1.17 *1.15 التقبل اإليجابي

 *1.14  1.19  1.17 *1.14  1.11  1.11 **1.24 **1.21 **1.21 **1.22 السماحة
 *1.12  1.12 *1.15  1.14  1.19  1.19 **1.23 **1.21 **1.21 **1.19 الذكاء الوجداني

  1.13  1.11  1.11  1.14  1.12  1.19 **1.17 **1.16 **1.16 **1.17 تقبل الذات
 **1.17  1.19  1.11 *1.15 **1.22  1.12 **1.31 *1.26 **1.26 **1.24 يةمسئولتقبل ال

  1.13  1.14  1.11  1.18  1.13  1.13  1.16 1.11  1.12  1.16 المجازفة اإليجابية

 **1.25 **1.32 درجة كمية
1.1.34

** 1.38** 1.16** 1.21** 1.15* 1.16** 1.13* 1.21** 

     ٔٓ.ٓ.                        ** دالة عند مستوى ٘ٓ.ٓ* دالة عند مستوى 

 ( يمكف مالحظة اآلتي:ٚبمراجعة نتائج جدوؿ )

وجدت عالقة ارتباطية موجبة بيف الدرجة الكمية لمتفكير اإليجابي وأبعاده  -ٔ
)التوقعات اإليجابية والضبط االنفعالي وحب التعمـ والشعور بالرضا والتقبؿ 

وكؿ مف الدرجة ، (ةيمسئولوالإليجابي والسماحة والذكاء الوجداني وتقبؿ الذات ا
الكمية لمصالبة النفسية وأبعادىا الثالثة، بينما ال توجد عالقة ارتباطية بيف 

 المجازفة اإليجابية والدرجة الكمية لمصالبة النفسية وأبعادىا الثالثة.
الكمية لمتفكير اإليجابي وأبعاده وجدت عالقة ارتباطية موجبة بيف الدرجة  -ٕ

وكؿ مف الدرجة الكمية لمقدرة عمى حؿ ، )التوقعات اإليجابية والشعور بالرضا
المشكالت وأبعادىا الخمسة، كما وجدت عالقة ارتباطية موجبة بيف الضبط 

ما عدا ، وكؿ مف الدرجة الكمية لمقدرة عمى حؿ المشكالت وأبعادىا، االنفعالي
وكؿ ، لتقويـ، وأيًضا وجدت عالقة ارتباطية موجبة بيف حب التعمـاتخاذ القرار وا

 الدرجة الكمية لمقدرة عمى حؿ المشكالت وأبعادىا ما عدا بعد التوجو العاـ.مف 
وكؿ مف الدرجة الكمية لمقدرة ، وجدت عالقة ارتباطية موجبة بيف السماحة -3

التوجو العاـ وتعريؼ المشكمة  وبعد توليد البدائؿ ما عدا، عمى حؿ المشكالت
، واتخاذ القرار والتقويـ، كما وجدت عالقة ارتباطية موجبة بيف الذكاء الوجداني

وبعد اتخاذ القرار ما عدا ، وكؿ مف الدرجة الكمية لمقدرة عمى حؿ المشكالت
وتوليد البدائؿ والتقويـ، وأيًضا وجدت عالقة  ،التوجو العاـ وتعريؼ المشكمة

وكؿ مف الدرجة الكمية لمقدرة عمى حؿ  ةيمسئولالوجبة بيف تقبؿ ارتباطية م
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العاـ واتخاذ القرار  التوجووبعد تعريؼ المشكمة وتوليد البدائؿ ماعدا ، المشكالت
 والتقويـ.

 ،وتقبؿ الذات والمجازفة اإليجابية ،عدـ وجود عالقة ارتباطية بيف التقبؿ اإليجابي -4
 وكؿ مف الدرجة الكمية لمقدرة عمى حؿ المشكالت وأبعادىا الخمسة.

توصمت نتائج الدراسة الحالية إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف التفكير فقد 
وىذا يعني أف الطالب الذيف يستخدموف التفكير اإليجابي في  ،اإليجابي والصال النفسية

النفسية عند مواجية الضغوط والصعوبات حياتيـ ىـ الطالب الذيف يتميزوف بالصالبة 
كاف لدييـ صالبة نفسية عند مواجية  ا كاف لدييـ تفكير إيجابيفي حياتيـ، أي كمم

وقد جاءت ىذه النتيجة متسقة مع الصعوبات واألزمات والكوارث والتحديات في حياتيـ، 
أظيرت ( التي ٕ٘ٔٓ(، حماد )ٕٗٔٓ) ةوأبو حالو (، جنيدي ٖٕٔٓنتائج دراسة محمد )

 وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف التفكير اإليجابي والصالبة النفسية.

ويمكف تفسير العالقة االرتباطية بيف التفكير اإليجابي والصالبة النفسية إلى أف الفرد 
عمى تخطي الفشؿ في الحياة وتحمؿ التحديات  لتفكير اإليجابي لديو قدرة تساعدهصاحب ا

واجية المشكالت المختمفة التي تواجيو في حياتو وقادر عمى تحمؿ الصعوبات وم
كما لديو قدرة عمى االلتزاـ والضبط والتحكـ والتحدي والمرونة عند تعرضو  ،الحياتية

ـ  و ، ويدرؾ أسبابيا، ألحداث الحياة الضاغطة لية مواجيتو لممواقؼ تزداد لديو احتما ِمف َث
الصعبة في حياتو بطريقة إيجابية وفعالة، وأيًضا الفرد الذي يتميز بالتفكير اإليجابي لديو 

و سبحانو وتعالى في مواجية الصعوبات والكوارث أفكار دينية تعتمد عمى ثقتو بالم  
ي الذ، (ٗٛ، ٕٕٔٓواألزمات في حياتو، كما تتفؽ ىذه النتيجة مع وجية نظر حجازي )

التفكير اإليجابي يمثؿ دوًرا ميًما في نواة االقتداء المعرفي في التعامؿ الجيد  أشار إلى أف  
مع قضايا الحياة ومشكالتيا وتحدياتيا، والتغمب عمى محنيا وشدائدىا، كذلؾ يساعد الفرد 

 في التخمص مف األزمات والكوارث التي تحدث في حياتو سواء كانت العممية والعممية.

وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف التفكير اإليجابي ظيرت نتائج الدراسة الحالية كما أ
كمما زاد التفكير اإليجابي لدى الطالب كاف  ووىذا يعني أن، والقدرة عمى حؿ المشكالت

لدييـ قدرة عمى حؿ المشكالت التي تواجييـ في حياتيـ في البيئة المحيطة بيـ، ونظًرا 
تمت بدراسة العالقة بيف التفكير اإليجابي والقدرة عمى حؿ لندرة الدراسات التي اى

يستطيع حؿ  ،يمكف تفسير ذلؾ بأف الذي لديو أفكار إيجابية في حياتو ،المشكالت
  المشكالت التي تواجيو في حياتو مف خالؿ مجموعة مف الخطوات العممية المنظمة.

التفكير ف ( بإٔٓٔ-ٓٓٔ، ٕٕٔٓوتتفؽ ىذه النتيجة مع ما أوضحو حجازي )
في حؿ المشكالت مف خالؿ تعريؼ المشكمة وتحديدىا، فيمكف تعريؼ يساعد اإليجابي 

المشكالت عمى أنيا معوقات أو قيود أو حاالت عجز ونقص تعقد الفرد عف تحقيؽ 
أىدافو في الحياة، فقد تجعؿ الفرد يفكر بأف ليس لديو موارد كذا، وليس لديو إمكانيات 
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وغير متعاوف في العمؿ، فيذه الصياغات السمبية تسد آفاؽ الحؿ كذا، أو فالف سمبي 
التفكير اإليجابي صياغة المشكمة ويحددىا يعيد بينما ا، مسدود اوتصنع أمامو حائطً 

: كيؼ نوفر موارد كذا؟ كيؼ يمكف الحصوؿ عمى إمكانيات تحقيقو مطموبَ  اباعتبارىا ىدفً 
مشكمة تفتح أماـ الفرد طريقة البحث عف الحؿ كذا؟ وبالطبع فإف ىذه الصياغة اإليجابية لم

المنشود مف خالؿ استقصاء إمكانيات الواقع، وبعد ذلؾ ينتقؿ الفرد إلى البحث عف الحؿ 
والمتمثمة في توليد البدائؿ التي تعني حمواًل ممكنة، فالتفكير العممي يركز عمى إطالؽ 

رؼ النظر عف قيمتيا الفعمية، لكي يولد أكبر عدد ممكف مف أفكار الحؿ بصالعناف لمذىف 
وينتقؿ الفرد إلى اتخاذ القرار األكثر إيجابية عمى المدى البعيد واألكثر قابمية لمتحقيؽ، 
وبذلؾ يتوفر الحؿ الناجح القائـ عمى التعامؿ اإليجابي مع المشكمة مف خالؿ التفكير 

ر اإليجابي أي مشكمة يمكف حميا مف خالؿ التفكي بإمكانيات الحموؿ، وبذلؾ فإف  
 ومنيجياتو العممية.

 اسةر ثانًيا: االختالفات بين متغيرات الد

الباحثة تحميؿ التبايف الثنائي  حسبتولمتعرؼ عمى االختالفات بيف متغيرات الدراسة 
ثالثة( عمى مقياس  -ثانية -وفًقا لمتغيري النوع )ذكور/ إناث(، والصؼ الدراسي )أولى

( نتائج ٛالتفكير اإليجابي والصالبة النفسية والقدرة عمى حؿ المشكالت، ويوضح جدوؿ )
   تحميؿ التبايف.

 ثانوية العامة عمى مقياس التفكير اإليجابي(. نتائج تحميل التباين لدى طالب المرحمة ال8جدول )
 (.257والصالبة النفسية والقدرة عمى حل المشكالت وفًقا لمتغيري النوع والصف الدراسي )ن= 

 مصدر املتغريات
 التبايو 

 دلموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

 متوسط
 املربعات 

الهسبة 
 الفائية )ف(

 مستوى 
 الداللة 

 
 
 

التفكري 
 اإلجيابي

 الهوع-أ
 1.15 3.841 781.435 1 781.435 )ذكور/إناث(

الصف  -ب    
 الدراسي

-ثانية -)أوىل
 ثالجة(

 وجدال ي 1.361 73.428 2 146.857

 وجدال ي 1.529 311.812 2 621.624 ب( ×تفاعل )ْأ
   213.229 251 51111.481 اخلطأ

    257 8288916.111 اجملموع
 
 
 

الصالبة 
 الهفسية

 الهوع-أ
 ال يوجد 1.131 13.784 1 13.784 )ذكور/إناث(

 الصف الدراسي -ب
-ثانية -)أوىل

 ثالجة(
 ال يوجد 1.293 31.171 2 62.141

 ال يوجد 1.445 47.214 2 94.418 ب( ×تفاعل )أ 
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 مصدر املتغريات
 التبايو 

 دلموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

 متوسط
 املربعات 

الهسبة 
 الفائية )ف(

 مستوى 
 الداللة 

   116.159 251 26645.989 اخلطأ
    257 2737164.111 اجملموع

    
 

الكدرة على 
حل 

 املشكالت

 الهوع-أ
 ال يوجد 1.577 147.152 1 147.152 )ذكور/إناث( 

 الصف الدراسي -ب
-ثانية -)أوىل

 ثالجة(
 ال يوجد 1.267 68.128 2 136.156

 ال يوجد 1.241 61.194 2 122.387 ب(× تفاعل )أ 
   254.727 251 63936.385 اخلطأ

    257 3146358.111 اجملموع

( وجود فروؽ دالة إحصائًيا وفًقا لمتغير النوع )ذكور/ إناث( في ٛمف جدوؿ ) يتبيف
 -ا وفًقا لمتغير الصؼ الدراسي )أولىالتفكير اإليجابي، وعدـ وجود فروؽ دالة إحصائي  

ثالثة( في التفكير اإليجابي، وكذلؾ عدـ وجود فروؽ دالة إحصائًيا وفًقا لمتغيري  -ثانية
ثالثة( في الصالبة النفسية والقدرة  -ثانية -والصؼ الدراسي )أولىالنوع )ذكور/ إناث(، 
، ولتحديد اتجاه الفروؽ وفًقا لمتغير النوع )ذكور/ إناث( في التفكير عمى حؿ المشكالت

( ٜالباحثة الفروؽ بيف المتوسطات وفًقا لمتغير النوع، ويوضح جدوؿ )حسبت  ،اإليجابي
 الفروؽ بيف المتوسطات.

الفروق بين متوسطات درجات التفكير اإليجابي لدى طالب المرحمة الثانوية العامة (. 9جدول )
النوع )ذكور/ إناث( باستخدام قيمة "ت" لداللة الفروق بين مجموعتين مستقمتين )ن=  وفًقا لمتغير

257.) 
 قيمة "ت" ع م ى املتغريات

 التفكري اإلجيابي
 14.48 177.17 118 ذكور

1.97* 
 14.19 181.43 149 إناث

 1.15* دالة عند مستوى        

( وجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف الذكور واإلناث في التفكير ٜيتضح مف جدوؿ )
كاف متوسط اإلناث أعمى مف متوسط الذكور في التفكير إذ اإليجابي في اتجاه اإلناث، 
 (. ٘ٓ.ٓ( وليا داللة عند مستوى الداللة )ٜٚ.ٔاإليجابي، وبمغت قيمة "ت" )

أظيرت نتائج الدراسة الحالية وجود فروؽ دالة بيف الذكور واإلناث حاؿ، فقد  وعمى أي
عمى مف متوسط الذكور كاف متوسط اإلناث أإذ في التفكير اإليجابي في اتجاه اإلناث، 

(، ٕٙٓٓفي التفكير اإليجابي، وىذه النتيجة تتفؽ مع ما جاءت بو نتائج دراسة غانـ )
 (2007) وسيميجماف Parkmanوباركماف  Ruchوريتش ، Peterson بيترسوف

Seligman ، ليانج Liang((2013( مف حيث تأثير متغير النوع ٕٚٔٓ، الصمالوي )
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ىافيريف في التفكير اإليجابي في اتجاه اإلناث، وتختمؼ مع ما توصمت إليو نتائج دراسة 
Haveren (2004)( وانج ٜٕٓٓ، قاسـ ،)Wang (2013)( واعر ٖٕٔٓ، محمد ،)

( مف وجود فروؽ دالة بيف الذكور واإلناث في التفكير اإليجابي ٕٙٔٓ(، محمد )ٕٗٔٓ)
(، ٕٚٔٓالحويج ) ،Tai ((2012في اتجاه الذكور، كما تختمؼ مع نتائج دراسة تاي 

( التي توصمت إلى عدـ وجود ٕٛٔٓ(، حافظ، عمي، واعر، حمودة )ٕٛٔٓالسعدي )
 ا بيف الذكور واإلناث في التفكير اإليجابي.فروؽ دالة إحصائي  

 يمكف تفسير نتيجة أف اإلناث أكثر تفكيًرا إيجابًيا مف الذكور في التفكير اإليجابي إالّ 
جعميـ يشعروف بعدـ االستقرار النفسي تأف الظروؼ التي تحيط بالذكور بوجو عاـ 

 كتئابالمستقبؿ واال والشعور بالقمؽ مف ،وعدـ الشعور باألمف النفسي ،واالجتماعي
، ويتفؽ ذلؾ مع ما أشار إلى أوىاـ وتخيالت في التفكير كؿ ذلؾ يؤدي ،النفسي والتوتر
 ،أف اإلناث أكثر مف الذكور في التفكير اإليجابيإذ بيف ( ٖٗ-ٖٖ: ٕٙٓٓإليو غانـ )

يرجع إلى أف الذكور يضطروف إلى استخداـ نمط التفكير الوقائي الذي يحدد انطالؽ 
مف  ىـ اإليجابي، كما أف الذكور في البيئة العربية مطالبوف عادة بإظيار أنماطٍ تفكير 

السموؾ تكوف أكبر مف عمرىـ الزمني، ومف قدراتيـ والتي في الغالب يعجزوف عف 
األمر الذي يقابؿ بالقسوة والعقاب أحياًنا، وفي بعض األحياف بالتيديد  ،تحقيقيا في الحياة
ويجعميـ  ،لؾ ينعكس بشكؿ سمبي عمى بنائيـ الفكري والذىنيكؿ ذ ،والتوبيخ والسخرية

غير قادريف عمى ممارسة ميارات التفكير اإليجابي المرف، باإلضافة إلى ذلؾ لجوء بعض 
الذكور أكثر مف اإلناث بشكؿ أكبر مما يجب وبشكؿ مفرط؛  يائأبنااألسر إلى تدليؿ 

   األمر الذي ينمي لدييـ اإلحساس باألنانية وشعورىـ بعدـ الثقة والفاعمية لمذات. 

أف اإلناث أكثر مف الذكور في التفكير اإليجابي إلى أف األنثى ب ذلؾ كما يمكف تفسير
باإلضافة إلى  ،مؼ مجاالت الحياةفي البيئة العربية تستطيع تحقيؽ المكاسب في مخت

التفاؤؿ لدييا، كما تتوقع نتائج إيجابية في حياتيا الصحية والشخصية  ىزيادة مستو 
واالجتماعية، ولدييا قدرة عمى التخيؿ في اتجاىات سميمة ومفيدة تتناسب مع احتياجات 

ؾ مف اىتماـ مكانيات التغير بما في ذلإيجابية تجاه إ الصحة النفسية، وتتميز باتجاىات
، وتمتمؾ العديد مف الخبرات والمعمومات عف الصحة والسعادة وكيؼ بالمعرفة وحب التعمـ

تتعامؿ مع مواقؼ الخوؼ والقمؽ واالكتئاب واالضطراب النفسي والشعور بالرضا عف 
باإلضافة إلى مستوى المعيشة واإلنجاز ، النفس والسعادة في تحقيؽ أىداؼ الحياة

وسموكيات اجتماعية تدؿ عمى تفيـ الفروؽ بيف األفراد والنظر  اتمؾ أفكارً والتعميـ، كما تم
ليـ بمنظور إيجابي ومتفتح، وأيًضا لدييا مجموعة مف الصفات والميارات االجتماعية 

، كما لدييا قدرة عمى تقبؿ وانفعاالتيـ والوجدانية التي تمكنيا مف فيـ مشاعر اآلخريف
الشخصية، وتتميز بقدرات أعمى مف حيث حب االستطالع والرغبة في  ةيمسئولوالذاتيا 

ومف ثـ تكوف أكثر قدرة عمى اتخاذ القرارات اإليجابية  ،اكتشاؼ المجيوؿ وتقبؿ الغموض
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التي تتطمب التفكير واتخاذ  الفعالة والمجازفة المحسوبة، وليذا نجدىا تفضؿ األعماؿ
    تادة. المع ةالروتينيالقرار أكثر مف األعماؿ 

في التفكير اإليجابي وفًقا دالة عدـ وجود فروؽ  الحالية كما أظيرت نتائج الدراسة
، محمد Tai (2012)، وىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة تاي لمتغير الصؼ الدراسي

ِمف ( التي أشارت إلى عدـ تأثير متغير الصؼ الدراسي في التفكير اإليجابي، و ٕٙٔٓ)
ـ   إلى أف طالب المرحمة الثانوية العامة في الصؼ األوؿ يمكف تفسير ىذه النتيجة  َث

والثاني والثالث يستخدموف التفكير اإليجابي في مختمؼ مجاالت الحياة سواء كانت 
 االجتماعية واالقتصادية والنفسية.

ي عدـ تأثير متغيري النوع والصؼ الدراس إلى الحالية في حيف توصمت نتائج الدراسة
( ٕٛٔٓ(، الميدي )ٕ٘ٔٓ، وىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة محمود )في الصالبة النفسية

بيف الذكور واإلناث في الصالبة  التي توصمت إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائًيا
(، ٕٔٔٓ(، الفتالوي )ٕٚٓٓ(، حفني )ٕٕٓٓ، وتختمؼ مع دراسة حمادة، حسف )النفسية

 (2011) وشاىبازديجاف Abbasi وأباسي Samadzadeh سامدزدي
Shahbazzadegan،  كياليدينيKhaledian  وبابايBabaee  (2016)وأماني 

Amani راىيؿ ،Rahul (2017) ناراد ،Narad (2018)  التي أظيرت وجود فروؽ
 دالة إحصائًيا بيف الذكور واإلناث في الصالبة النفسية، ومع ذلؾ يمكف تفسير ىذه النتيجة
إلى أف طالب المرحمة الثانوية العامة لدييـ قدرة عمى استخداـ المصادر واإلمكانيات 
النفسية والبيئية المتاحة ليـ في مواجية التحديات والصعوبات والضغوط التي تواجييـ في 

قرارات حياتيـ مف خالؿ االلتزاـ تجاه النفس واآلخريف والتحكـ والضبط في اتخاذ ال
الضغوط، كما يبحثوف عف األفكار قبؿ حدوث األزمات ويقدروف  والتحدي في مواجية

الحياة ويرفضوف اليزيمة، ولدييـ قوة لتحقيؽ ذواتيـ وتحسيف صورىـ، ويبحثوف عف 
التغيير مف حالة التفكير السمبي إلى األداء الجيد بطريقة التفكير اإليجابي ولدييـ رغبة في 

 التغيير األفضؿ.

الحالية عدـ وجود فروؽ دالة وفًقا لمتغيري النوع والصؼ  كما أظيرت نتائج الدراسة
 (2010)مع دراسة ىامـ  الدراسي في القدرة عمى حؿ المشكالت، وتتفؽ ىذه النتيجة

Hamm ،( كيـ ٖٕٔٓعمي ،)Kim  ٛوتشوي Choi((2014( ابف ناصر ،ٕٓٔ٘ )
القدرة عمى حؿ ا بيف الذكور واإلناث في التي أشارت إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائي  

  Aurahإيراه(، ٕٔٔٓ(، عمي )ٕٗٓٓالرازؽ ) مع دراسة عبد المشكالت، وتختمؼ
التي أظيرت وجود فروؽ  Abdalla  (2016)هالالعبد (، ٕ٘ٔٓ، الشمري )(2013)

يمكف تفسير دالة إحصائًيا بيف الذكور واإلناث في القدرة عمى حؿ المشكالت، ومع ذلؾ 
عدـ تأثير متغيري النوع والصؼ الدراسي في القدرة عمى حؿ المشكالت إلى أف طالب 
المرحمة الثانوية العامة يستخدموف الوعي في حؿ مشكالتيـ االجتماعية واالقتصادية 
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والنفسية، ولدييـ إحساس بالمشكمة والشعور بوجودىا ىي إحدى خصائص حموؿ 
يـ قدرة عمى فيـ طبيعة المشكمة التي يتـ مف خالليا بناء المشكالت الجيدة، وكذلؾ لدي

يـ يستخدموف فيـ خاص لممشكمة مف قبؿ مف يقوـ بحميا وحب االستطالع، كما أن  
وأيًضا يسترجعوف مف  الصور والمعادالت والرسـو والمخططات في حؿ المشكالت،

عناصر المشكمة،  الذاكرة طويمة المدى بعض التمثيالت المناسبة التي تساعد في فيـ
ىـ ولدييـ العديد مف المعمومات والمبادئ والمفاىيـ التي تساعد في حؿ المشكالت، و 

ف عمى الوصوؿ إلى الحؿ المناسب مف خالؿ اكتشاؼ العالقات بيف المعمومات و قادر 
التي تـ تقديميا مف خالؿ مجموعة مف ، والحقائؽ والمفاىيـ المنظمة سابًقا والمعطيات

مف أجؿ حؿ المشكالت التي تواجييـ في ، العقمية والسموكية الموجية ألدائيـالعمميات 
ـ  حياتيـ، و  فإنيـ يستخدموف الخطوات المنظمة والمنيجية في حؿ مشكالتيـ سواء  ِمف َث

   كانت العممية والعممية.

 تىصيات الدراسة
 :ما يميفيالتوصيات  فإنيا تقترح بعضبناء عمى ما توصمت إليو الدراسة مف نتائج، 

ضرورة إعادة صياغة الكتب المدرسية في فروع العمـ المختمفة بحيث تراعي أىمية  -ٔ
 التفكير اإليجابي لدى الطالب في حياتيـ سواء كانت العممية والعممية.

ف طرؽ وأساليب تربوية تساعد عمى التفكير العممي و اآلباء والمعمميستخدـ أف  -ٕ
لمساعدة األبناء عمى تجنب التفكير التمقائي ومحاولة تنمية التفكير  ،المنظـ

 اإليجابي والصالبة النفسية لدييـ وتناوؿ األمور الحياتية بإيجابية.
إعداد برامج إرشادية لتنمية التفكير اإليجابي والصالبة النفسية لدى طالب المرحمة  -ٖ

 الثانوية العامة.
مة الثانوية العامة لمتعرؼ عمى الخطوات الميمة إعداد برامج إرشادية لطالب المرح -ٗ

 التي تساعدىـ في حؿ المشكالت التي تواجييـ في المجتمع الذيف يشعوف فيو.
 الثانوية إجراء دراسة مقارنة بيف طالب المرحمة الثانوية العامة وطالب المرحمة -٘

 المشكالت.  الفنية التجارية في التفكير اإليجابي والصالبة النفسية والقدرة عمى حؿ
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 املراجع
(. فاعمية برنامج لتنمية التفكير اإليجابي لدى الطالبات ٕٙٓٓإبراىيـ )أماني( )

مجمة كمية التربية . المعرضات لمضغوط النفسية في ضوء النموذج المعرفي
 .ٜٙٔ -٘ٓٔ(: ٗ، جامعة قناة السويس، )اإلسماعمية

القاىرة: مؤسسة طيبة لمنشر  .مبادئ عمم النفس العام(. ٕٔٔٓإبراىيـ )سميماف( )
 والتوزيع.

عين العقل "دليل المعالج النفسي لمعالج المعرفي (. ٕٔٔٓ( )رعبد الستاإبراىيـ )
 القاىرة: دار الكتاب. ".اإليجابي

عالقة أساليب التفكير بالقدرة عمى حل المشكالت لدى (. ٕ٘ٔٓابف ناصر )فرحات( )
رسالة ماجستير  .دانية بوالية المسيمةعينة من تالميذ الثانية ثانوي: دراسة مي

 ورفمة. -)غير منشورة(، كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية، جامعة قاصدي مرباح
الصالبة النفسية واألمل وعالقتيما باألعراض (. ٕٔٔٓ)سناء( ) فأبو حسي

رسالة  .السيكوسوماتية لدى األميات المدمرة منازلين في محافظة شمال غزة
 غزة.  -ماجستير )غير منشورة(، كمية التربية، جامعة األزىر

 ".في التربية السيكولوجية "اإلبداع في حل المشكالت(. ٕٚٓٓاألعسر )صفاء( )
 القاىرة: دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع.

(. ميارات ما وراء المعرفة والقدرة عمى حؿ ٕٗٔٓبحري )نبيؿ(، فارس )عمي( )
 -ٖٔ(: ٔٗ) ٔ، مجمة العموم اإلنسانيةلدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي. المشكالت 

ٕ٘. 

 المممكة العربية السعودية: مكتبة جرير. .التفكير اإليجابي(. ٖٕٓٓبيفر )فيرا( )

(. محددات أداء مياـ حؿ المشكالت لدى طمبة الجامعة مف ذوي ٕٛٓٓجابر )عمي( )
 ٕ ،لقادسية في اآلداب والعموم التربويةمجمة ااالنغالؽ المعرفي )الدوجماتية(. 

(ٚ :)ٕٕٚ- ٕ٘ٙ. 

(. أثر طريقة حؿ المشكالت في تحصيؿ ٕٗٔٓالجبوري )عدناف(، الطائي )ذكرى(. )
مجمة أبحاث كمية التربية طالب الصؼ الثاني متوسط في مادة التربية اإلسالمية. 

 .ٕٚٔ -ٜٗٔ(: ٔ) ٖٔ، األساسية

عماف: دار  .العاطفي والتعمم االجتماعي العاطفيالذكاء (. ٕٕٔٓجرواف )فتحي( )
 الفكر لمنشر والتوزيع.

(. الشعور باالنتماء الميني في ضوء ٕٗٔٓجعيص )عفاؼ(، الحديبي )مصطفى( )
بعض المتغيرات الديموغرافية لدى الطالب معممي ذوي االحتياجات الخاصة 
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 حولياتالقمؽ االجتماعي. وعالقتو بالصالبة النفسية والمساندة االجتماعية المدركة و 
 الحولية العاشرة،، داب، جامعة القاىرةمركز البحوث والدراسات النفسية، كمية اآل

ٔٓ (ٕ :)ٔ- ٔٓ٘. 

(. التنبؤ بالسعادة الذاتية عمى ضوء معنى ٕٗٔٓ)محمد( ) ةأبو حالو جنيدي )أحمد(، 
الحياة والتفكير اإليجابي في المستقبؿ والصالبة النفسية لدى عينة مف طالب 

(: ٗ) ٙ ،الدراسات التربوية واإلنسانيةمجمة الجامعة المتفوقيف والمتأخريف دراسًيا. 
ٜٔ- ٖٕٔ. 

(. برنامج تدريبي ٕٛٔٓدة )حمودة( )حافظ )أبوبكر(، عمي )عماد(، واعر )نجوى(، حمو 
قائـ عمى البرمجة المغوية العصبية في تنمية ميارات التفكير اإليجابي لدى طالب 

، جامعة مجمة دراسات في اإلرشاد النفسي والتربويكمية التربية بالوادي الجديد. 
 .ٖٓ -ٔ(: ٕأسيوط، كمية التربية، )

 ".راسة تحميمية نفسية اجتماعيةاإلنسان الميدور "د(. ٕ٘ٓٓحجازي )مصطفى( )
 الدار البيضاء. -العربي الثقافيلبناف: المركز  -بيروت

 ".إطالق طاقات الحياة "قراءات في عمم النفس اإليجابي(. ٕٕٔٓحجازي )مصطفى( )
 لبناف: دار التنوير لمطباعة والنشر والتوزيع. -بيروت

بالصالبة النفسية لدى المراىقين من المناخ األسري وعالقتو (. ٕٚٓٓحفني )تغريد( )
رسالة ماجستير )غير منشورة(، معيد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة  .الجنسين
 القاىرة.

 القاىرة. .ماىية التفكير اإليجابي(. ٕٔٔٓالحكيـ )زياد( )

التفكير اإليجابي والصالبة النفسية وعالقتيما ببعض (. ٕ٘ٔٓ( )فعبد الرحمحماد )
رسالة ماجستير )غير منشورة(،  .كمية اآلداب -ت لدى طالب جامعة النيمينالمتغيرا

 كمية اآلداب، جامعة النيميف.

في التحكـ لدى  والرغبةالنفسية  الصالبة(. ٕٕٓٓحمادة )لولوة(، حسف )عبد المطيؼ( )
 .ٕٕٚ -ٜٕٕ(: ٕ)ٕٔ ،مجمة الدراسات النفسية. الجامعةطالب 

(. التفكير اإليجابي وعالقتو بالتوافؽ النفسي لدى طالب المرحمة ٕٚٔٓالحويج )أحمد( )
، المرقب جامعة، ، كمية اآلداب بالخمسمجمة العموم اإلنسانيةالثانوية العامة. 

(ٔٗ :)ٛٚ- ٔٔٛ. 

 اإلسالمية الجامعة(. الضغوط النفسية لدى طمبة ٕٙٓٓدخاف )نبيؿ(، الحجار )بشير( )
)سمسمة الدراسات  اإلسالمية الجامعةمجمة النفسية لدييـ.  الصالبةبوعالقتيا 
 .ٜٖٛ -ٜٖٙ(: ٕ)ٗٔ ،(اإلنسانية
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اإلنسان الفعال وميارات تحسين طريقة التفكير وتنظيم (. ٕٗٓٓالديف )جماؿ( )
 القاىرة: دار الفكر العربي. .السموك والتعامل مع اآلخر

تجاه الذات والمجتمع في  وتطبيقاتو(. أسس التفكير اإليجابي ٕٛٓٓالرقيب )سعيد( )
(: ٗٔ) ٘، جامعة الباحة، مجمة كمية التربيةضوء السنة النبوية "دراسة ميدانية". 

ٔ- ٘ٙ. 
 دار الشروؽ: عماف. .عمم النفس المعرفي(. ٕٚٓٓالزغوؿ )رافع(، الزغوؿ )عماد( )

(. الذكاء الوجداني وعالقتو بالقدرة عمى حؿ المشكالت ٕٔٔٓزمزمي )عواطؼ( )
مجمة كمية التربية االجتماعية لدى طالبات المرحمة الجامعية بمكة المكرمة. 

 .  ٙٙٔ -ٖٛ(: ٔٔ، )بالفيوم

 .استراتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرق التعميم والتعمم(. ٖٕٓٓزيتوف )حسف( )
 لـ الكتب.القاىرة: دار عا

مركز الضبط والقدرة عمى حل المشكالت والعالقة بينيما في (. ٕٓٔٓسعد )صالحة( )
 .سنان ضوء بعض المتغيرات لدى بعض طمبة المدارس الثانوية في قرية أبو

رسالة ماجستير )غير منشورة(، كمية الدراسات التربوية والنفسية العميا، جامعة عماف 
 العربية.

(. التفكير اإليجابي وعالقتو بمتغير الجنس والتخصص لدى ٕٛٔٓالسعدي )أزىار( )
 .ٕٚٓ -ٕٜٔ(: ٕٚ)، الباحثمجمة طمبة كمية التربية. 

كفاءة بعض الوظائف المعرفية لدى مرتفعي ومنخفضي مظاىر (. ٕٕٔٓسيد )شيريف( )
توراه رسالة دك .اضطراب الشخصية الحدية في ضوء النموذج االرتقائي العصبي

 )غير منشورة(، كمية اآلداب، جامعة القاىرة.
 القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية. .التعمم(. ٕٕٔٓالشرقاوي )أنور( )

عالقة حل المشكالت بميارات ما بعد المعرفة واألسموب (. ٕ٘ٔٓالشمري )محمد( )
رسالة  .التروي( لدى طالب المدارس الثانوية لممتميزين - )االندفاع المعرفي

 كتوراه )غير منشورة(، كمية التربية، الجامعة المستنصرية.د

(. ميارات التفاوض وعالقتيا بحؿ المشكالت لدى طالب ٕ٘ٔٓالشييري )حمزة( )
 .ٛٙ -ٕٗ(: ٜٓٔ، )مجمة الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفةالمرحمة الثانوية. 

درسية لدى طالب (. التفكير اإليجابي وعالقتو بالضغوط المٕٚٔٓالصمالوي )محمد( )
 .ٖٛٗ -ٖٖ٘(: ٛٔ) ٙ، مجمة البحث العممي في التربيةالمرحمة الثانوية. 
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الصالبة النفسية والعجز النفسي وعالقتو بالتوقعات (. ٕٙٓٓطاىر )أحالـ( )
رسالة دكتوراه )غير منشورة(، كمية اآلداب، الجامعة  .المستقبمية لدى طمبة الجامعة

 المستنصرية.

بعض األساليب المعرفية وعالقتيا بحل المشكالت لدى (. ٕٗٓٓ)أمؿ( ) ؽعبد الراز 
رسالة ماجستير )غير منشورة(، معيد الدراسات العميا  .طالب المرحمة الثانوية

 لمطفولة، جامعة عيف شمس.

(. التفكير اإليجابي وعالقتو بالقدرة عمى حؿ المشكالت لدى ٕٙٔٓ)نيى( ) رعبد الغفا
 . ٙٔ-ٔ(: ٚ، )البحث العممي في التربيةمجمة طالب الجامعة. 

عمميات ما وراء الذاكرة واالستراتيجيات المعرفية لحل (. ٕٓٔٓ)إيماف( ) دعبد المجي
 مصر: دار العمـ واإليماف لمنشر والتوزيع. - كفر الشيخ .المشكالت التعميمية

لدراسي لدى السمبي( وعالقتو بالتوافؽ ا -(. التفكير )اإليجابئٖٕٓالعبيدي )عفراء( )
 .ٕ٘ٔ -ٖٕٔ (:ٚ) ٗ، المجمة العربية لتطوير التفوقطمبة جامعة بغداد. 

(. القدرة عمى حؿ المشكالت وميارات ما ٖٕٓٓ)صالح( ) بعبد الوىاالعدؿ )عادؿ(، 
 -ٔٛٔ (:ٕٚ) ٖ، مجمة كمية التربيةوراء المعرفة لدى العادييف والمتفوقيف عقمًيا. 

ٕ٘ٛ. 

(. التفكير اإليجابي في عالقتو بكؿ مف التفاؤؿ وتقدير الذات. ٕٛٔٓعشماوي )فيفياف( )
 .ٕٗ٘ -ٜٕٔ  مجمة اإلرشاد النفسي

القاىرة: مكتبة  .ضغوط المراىقين والشباب وكيفية مواجيتيا(. ٕٓٔٓعطية )محمود( )
 األنجمو المصرية.

ة عمى حل المشكالت لدى تجييز المعمومات وعالقتيا بالقدر (. ٜٕٓٓعمواف )مصعب( )
رسالة ماجستير )غير منشورة(، كمية التربية، الجامعة  .طمبة المرحمة الثانوية

 اإلسالمية )غزة(.

مستوى التفتح العقمي وعالقتو بحل المشكالت لدى طمبة (. ٕٔٔٓعمي )عماد( )
، رسالة ماجستير )غير منشورة(، كمية العموـ التربوية والنفسية .المرحمة الثانوية

 جامعة عماف العربية.
أنماط الشخصية وعالقتيا بحل المشكالت لدى طمبة المرحمة (. ٕٔٔٓعمي )وطف( )

رسالة ماجستير )غير منشورة(، كمية التربية،  .الثانوية في منطقة الجميل األسفل
 جامعة اليرموؾ.
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لدى الذكاء االنفعالي وعالقتو بالقدرة عمى حل المشكالت (. ٕٙٔٓعمياف )عنايات( )
رسالة ماجستير )غير منشورة(، كمية التربية، الجامعة  .عينات من المراىقين

 اإلسالمية )غزة(.

(. التفكير اإليجابي وعالقتو باستراتيجية ٕٙٔٓعماش )خديجة(، ميمود )حميدات( )
مجمة مواجية الضغوط النفسية لدى عينة مف طمبة جامعة عمار ثميجي األغواط. 

 .ٚٙٔ -ٖ٘ٔ(: ٖٗ)ط، دراسات الجامعة األغوا

(. التفكير اإليجابي والسمبي لدى طمبة الجامعة: دراسة ميدانية في ٕٙٓٓغانـ )زياد( )
 -ٔ(: ٖ) ٕ، مجمة كمية التربية، جامعة القدس المفتوحةضوء بعض المتغيرات. 

ٗٔ. 
الصالبة النفسية وعالقتيا بالعوامل الخمسة لمشخصية (. ٕٔٔٓالفتالوي )آيات( ) 

 رسالة ماجستير )غير منشورة(، كمية التربية، جامعة كربالء. .الجامعةلدى طمبة 

 القاىرة: دار الفكر العربي. .قوة التفكير(. ٕٚٓٓ( )الفقي)إبراىيـ

تعريب ناوروز سعد،  .قوة التفكير اإليجابي في األعمال(. ٖٕٓٓفنتوال )سكوت( )
 الرياض: مكتبة العبيكات.

مجمة (. أبعاد التفكير اإليجابي في مصر "دراسة عاممية. ٜٕٓٓ( )دعبد المريقاسـ )
 .ٖٕٚ -ٜٔٙ(: ٗ) ٜٔ، دراسات نفسية

(. الذكاء الوجداني وعالقتو بالقدرة عمى حؿ ٕٙٔٓقدوري )رابح(، لحسف )ذبيحي( )
المشكالت لدى تالميذ المرحمة الثانوية )دراسة ميدانية بثانويتي ىواري بومديف 

 .ٚٔٔ -ٜٗ (:ٔ) ٕ  ، مجمة العموم النفسية والتربويةالمسيمة(. وبرىـو الجديدة ب

الصالبة النفسية وعالقتيا بمعنى الحياة في ضوء التفكير (. ٖٕٔٓمحمد )زينب( )
رسالة ماجستير )غير منشورة(، كمية  .اإليجابي لدى عينة من طالب الجامعة

 التربية، جامعة أسواف.
 .اتجاىات حديثة في عمم النفس المعرفي(. ٕٔٔٓمحمد )شذى(، عيسى )مصطفى( )

 عماف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

(. التفكير اإليجابي وعالقتو بدافعية اإلنجاز لدى طالب المرحمة ٕٙٔٓمحمد )شيماء( )
مجمة كمية التربية، جامعة الثانوية الفنية التجارية "دراسة ارتباطية تنبؤية". 

 .ٜٜٚ -ٗٚٚ(: ٕٓ) بورسعيد،

مجمة . الرياضية التربيةالنفسية لمعممي  الصالبة(. بناء مقياس ٕٚٓٓجدي( )محمد )م
 .ٔٔٔ -ٜٙ(: ٕ)، والتربويةالبحوث النفسية 
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(. صورة الجسـ المدركة وعالقتيا بكؿ مف اضطرابات األكؿ ٕ٘ٔٓمحمود )جيياف( )
 ٕٔ، مجمة دراسات تربوية واجتماعيةوالصالبة النفسية لدى طالب كمية التربية. 

(ٗ :)ٕ٘ٚ- ٖٕٔ. 

دارة الذات وعالقتيا بالصحة النفسية ٕٕٔٓ( )ىويدةمحمود ) (. الصالبة النفسية وا 
والنجاح األكاديمي في ضوء بعض المتغيرات لدى طالب الدبمـو المينية بكمية 

 . ٛٔٙ -ٔٗ٘(: ٗ)ٔٔ، مجمة دراسات عربية في عمم النفسالتربية. 

: مكتبة القاىرة النفسية )دليل االستبيان(. الصالبةاستبيان (. ٕٔٔٓمخيمر )عماد( )
 .المصريةاألنجمو 

(. التديف وعالقتو بالصالبة النفسية لدى طمبة المرحمة ٕٛٔٓالميداوي )مرزوؽ( )
 -ٖٗ(: ٔ) ٗ ،مجمة الراسخونالثانوية بمحافظة الميث بالمممكة العربية السعودية. 

ٖٙ. 
 األردف: دار الفرقاف. ،عماف .التربويعمم النفس (. ٖٕٓٓ( )دعبد المجينشواتي )

(. برنامج تدريبي قائـ عمى بعض عادات العقؿ وأثره عمى تنمية ٕٗٔٓواعر )نجوى( )
المجمة العممية ميارات التفكير اإليجابي لدى طالب كمية التربية بالوادي الجديد. 

 .ٜٜٕ -ٕٙ٘(: ٖٔ) ٕ ،بكمية التربية بالوادي الجديد
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