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� �يجا�ي وال��وض ��ادي� لدى طالب وطالبات�  التفك
قة ت$بؤ"ھ اسة فا 0ر بتف.نا �شراف د ر جامعة � ر   ز

ق ابرا�يم ، 1الدينحسن مرسال شرف  ضا ر ز    دمحم مصطفي مصطفى الديب، حب�بر

�ر بن0ن، ال.-بية ,لية ،علم النفس التعلي$# قسم   .زجامعة 1
  hasansharfeldein.2026@azhar.edu.eg :  للباحث الرئ�س8لك.-و5يال4-يد 1

  :م78ص

ق بــــ0ن        رالــــذ,و و\نــــاث YــــS التفك0ــــ- 8يجــــاWي و�ــــدف البحــــث اTUــــاSQ إQــــP الكــــشف عــــن الفــــر

والعالقــة بـ0ن التفك0ــ- 8يجــاWي والabــوض \,ـادي$#، وإمeانيــة التdبــؤ بــالabوض  والabـوض 1,ــادي$#،

�ــــر بتفgنــــا 1شــــراف , ز1,ــــادي$# مــــن التفك0ــــ- \يجــــاWي لــــدى عينــــة مــــن طــــالب وطالبــــات جامعــــة 1

ًطالبـا مـن ) 250(روvلـغ عـدد الـذ,و , )م2021 -2020(طالب وطالبة للعام اqUامSp ) 400(وعدد�م 

اســـات 58ـــسانية) 150(وعـــدد 8نـــاث, طـــالب ,ليـــة ال.-بيـــة بالدقgليـــة  ,رطالبـــة مـــن طالبـــات ,ليـــة الد

�م الزمنية ما ب0ن  �م, سنة) 19.0-17.9(روتراوحت أعما بـانحراف , سـنة) 18.4(روvلغ متوسط أعما

، ومقيـاس )نإعـداد البـاحثو(س التفك0ـ- 8يجـاWينحيث طبق عل�aم البـاحثو مقيـا, )4.641(يمعيار

تبــــاط لب0-ســــو( ، وvاســــتخدام )نإعــــداد البــــاحثو(الabــــوض 1,ــــادي$# نمعامــــل \ واختبــــار الdــــسبة , ر

ق دالـة إحـصائيا وتوصلت نتائج البحث إPQ) ومعامل تحليل \نحدار, )ت(التائيھ  ً، عـدم وجـود فـر و

ق دالـــة إحـــصائيا YـــS )  إنـــاث-رذ,ـــو (YــS التفك0ـــ- 8يجـــاWي ترجــع إQـــP متغ0ـــ- النــوع ً، كمــا لـــم توجـــد فــر و

جــود عالقــة موجبـة دالــة إحــصائيا بــ0ن , )  إنـاث-رذ,ــو(الabـوض 1,اديميــة ترجــع إQـP متغ0ــ- النــوع  ًو و

التفك0- 8يجاWي والabوض 1,ادي$# لدى الطالب وأنھ يمكن التdبؤ بالabوض 1,ادي$# من التفك0- 

  .8يجاWي

  . الabوض 1,ادي$#8يجاWي،التفك0- : حيةال=لمات املفتا
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Abstract: 
     The current research aims to reveal the differences between males 

and females in positive thinking and academic buoyancy, the 

relationship between positive thinking and academic buoyancy, and 

the possibility of predicting academic buoyancy from positive thinking 

among a sample of (400) male and female students of Al-Alazhar 

University in Tafhna Al-Ashraf for the academic year (2020 – 2021 

AD), the number of male students was (250) students from the College 

of Education in Dakahlia, and the number of female students was 

(150) female students from the College of Human Studies, and their 

chronological age ranged between (17.9-19.0) years, and their average 
age was (18.4) years, with a deviation Normative (4.641), where the 

researchers applied to them the positive thinking scale (prepared by 
researchers), and the academic buoyancy scale (prepared by 

researchers), using (Pearson correlation coefficient, t-test, and 
regression analysis coefficient). Statistically significant in positive 

thinking is due to the gender variable (male - female), and there are no 
statistically significant differences in academic buoyancy due to the 

gender variable (male - female), and there is a positive statistically 

significant relationship between positive thinking and academic 

buoyancy among students and that Academic advancement can be 

predicted from positive thinking                                                  

Keywords: Positive Thinking, Academic buoyancy.  
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  : مقدمة

عرفة فقط بل مساعدة الطالب   �عت4- الgدف الرئ�س ل�qامعات �و عدم \كتفاء بتقديم امل       
ا�aم، وتطو�ر إمeانا�aم , ع�P اك�ساب أدوا�aا وصناع�aا وإعادة �شكيلgا رمن خالل استخدام قد

وSY �ذا 8طار شgدت السنوات 1خ0-ة , ٍ؛ ملواجgة التحديات والتعامل معgا بإيجابيةالعقلية
ًا�تماما م.£ايدا بمفgوم التفك0- 8يجاWي والذي �عد أحد ا ملتغ0-ات املgمة لدى طالب اqUامعة؛ ً

, و�ن$# لد¤aم \صرار واملثابرة ع�P أداء املgام والتعامل مع التحديات, فgو �س�ث0- 5شاط الطالب
ٍوتحقيق مستو عال من الabوض 1,ادي$#, والتكيف داخل الب�ئة 1,اديمية   .ى

 �عت4- 1داة اTUقيقية ال©# يواجھ ¨aا إPQ أن التفك0- 8يجاWي) 126, 2013, العبيدي(و¦ش0-          
,  وميولـھ، ونظراتـھ ملـا حولــھالفـرد،ن ومـن خـالل التفك0ـ- تتeــو معتقـدات العـصر،\5ـسان متغ0ـ-ات 

ات التفك0ـــ- \يجــــاWي لـــدي أفراد�ــــا  روعليـــھ فـــإن ا�تمــــام ا¬qتمعـــات أصــــبح ينـــصب ع�ــــP تنميـــة مgــــا
  . لتحقيق أقص استفادة مabم

،(ى    و�ر ة 1فـراد ع�ـP 1داء، فgـو ) 36، 2013رعصفو رأن للتفك0- 8يجاWي تأث0-ات كب0-ه SY قـد
نـــــة ة املـــــتعلم ع�ـــــP حــــل املـــــشكالت، وإصـــــدار 1حeـــــام، والقابليــــة للمر وين$ــــ# قـــــد وتحقيـــــق النجـــــاح , ر

ات الصائبة   .ر1,ادي$#، والثقة بالنفس، والقوة ملواجgة املواقف الضاغطة، واتخاذ القرا

ا مgما SY ال´Tة النفسية 8يجابية ) 341،2018سليم،(      و�ب0ن ًأن التفك0- \يجاWي يؤدي دو ًر
ئ�ــسا YــS كث0ــ- مــن البµــ# النفــسية كجــودة اTUيــاة،  ، وال©ــ# �عــد عنــصرا  ً,ونــھ يؤصــل لفكــرة التفــاؤ ر ً ل

  .والرفا�ية النفسية، وvالتاSQ دفع املتعلم لإلقبال ع�P حياتھ 1,اديمية

نالبــاحثو أن التفك0ــ- 8يجــاWي لــدى املتعلمــ0ن يمكــن أن �ــساعد�م ى        مــن خــالل مــا ســبق يــر 
و\نـــدماج داخـــل الب�ئـــة , و\حـــساس بالرضـــا 1,ـــادي$# , 1,اديميـــة،ع�ـــP \ســـتمتاع بـــأداء مgـــامgم 

ا�aم ع�P حل املشكالت ال©# تواجggم، وتحس0ن فاعلي�aم الذاتية, 1,اديمية   . روتدعيم قد

أن مفgــوم الabــوض 1,ـادي$# مــن املفــا�يم اTUديثــة ) Martin& Marsh,2008,176(      و�وºـ¹
ة5ًس¾يا SY مجال علم النفس 8يجاWي، و¦ش0-   الطالب ع�P مواجgة التحديات ال©# �عـد مـن رإPQ قد

 .طبيعة اTUياة اليومية 1,اديمية

" لabـوضا"إQـP أنـھ عنـد تطبيـق مفgـوم ) Colmar, Liem, Connor & Martin,2019,71(     و¦ـش0-
YـــS ســـياق الب�ئـــة 1,اديميــــة �ـــشار إليـــھ باســــم الabـــوض 1,ـــادي$#، و�ــــو مـــرتبط بـــالتكيف 8يجــــاWي 

اسة، و\ندماج 1,ادي$#   .رللمتعلم داخل الب�ئة 1,اديمية، مثل \ستمرار SY الد

�ن ع�P التعامل بفاعلية مع التحديات 1,ادي) Martin, 2014,93(   فيذكر مية رأن الطالب القاد
نمثل املgام الصعبة أو الفشل SY \متحانات �عملو ع�P النحو 1مثل، و�ؤدو Äشeل أفضل، فإذا  ن
ن Äعدم قبولgم SY املراحل  ة ع�P الabوض 1,ادي$# فإaÅم يخاطر ولم يكن الطالب لد¤aم القد ر

Pاسية 1ع�   .رالد

نومــن خــالل مــا ســبق يــر البــاحثو أن التفك0ــ- 8يجــاWي والabــوض       �عمــالن ع�ــP �عز�ــز  1,ــادي$#ى
د�م الذاتيـــة، و\عتمـــاد ع�ـــP نÇـــÆ املواجgـــة بـــدال مـــن نÇـــÆ \ســـتجابة، كمـــا �ـــساعدان  الطـــالب ملـــوا

ً
ر

ات، وانجاز التeليفات   .راملتعلم0ن ع�P التخلص من القلق املرتبط بمواعيد \ختبا
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  :مش=لة البحث

، 2006غانم ،(      �ش0- ,ل من  �dب، 2013ر؛عصفو نأن طالب اqUامعة �عانو من ) 2017ز؛ 
  Pم ع�a� رانخفاض SY مستو التفك0- 8يجاWي مما س¾ب لgم الكث0- من املشكالت، وعدم قد ى

، ( توصل بحث التوافق داخل ب�ئ�aم 1,اديمية، كما إPQ وجود عالقة ) 125, 2017يالطمالو
سية، وأن التفك0- 8يجا Wي ينÉÊ بالتحصيل املرتفع رعكسية ب0ن التفك0- 8يجاWي والضغوط املد

والتعلم 1فضل للمتعلم0ن، وأن التفك0- \يجاWي لھ عالقة واTºة بالتعلم Äشeل عام من حيث 
ة ع�P مواجgة التحديات 1,اديمية  . رأنھ مسgل للتعلم 1فضل والقد

ن    و�دعم مشeلة البحث اTUاSQ ما توصل إليھ الباحثو من وجود تناقض SY نتائج البحوث 
املتعلقة بالتفك0- 8يجاWي تبعا ملتغ0- اdqUس حيث أسفر بحث 

ً
ق ) 2013العبيدى، ( وإPQ وجود فر

ق ) 2019؛ عالونة،2017ز�dب،(وغ0- دالة �عز ملتغ0- اdqUس، SY ح0ن توصل بحث  وإPQ وجود فر
وق إPQ وجود فر) 2020صا¹U،(رب0ن اdqUس0ن لصا¹U الذ,و SY التفك0- \يجاWي، ب�نما توصل بحث 

؛ الغامدي، 2013العبيدى، (ب0ن اdqUس0ن SY التفك0- \يجاWي لصا¹U \ناث، كما توصل بحث 
ىإPQ أن طالب اqUامعة يتمتعو بمستو مرتفع من التفك0- ) 2020؛ ابرا�يم،2019؛ عالونة، 2018 ن

، 2006غانم ،(\يجاWي، SY ح0ن توصل بحث  �dب، 2013ر؛عصفو إPQ ميل غالبية طالب  )2017ز؛ 
#Êامعة نحو التفك0- السلqUا.  

     كما توصل الباحثو إPQ وجود تناقض SY نتائج البحوث السابقة للabوض 1,ادي$# تبعا ملتغ0- 
ً

ن
،2018، سليم،2018ناصف،(اdqUس حيث أسفر بحث  ق غ0- ) 2020ي؛ ¨daساو وإPQ وجود فر

ق ) 2020سن،ح(ًدالة تبعا ملتغ0- اdqUس SY الabوض 1,ادي$#، ب�نما توصل بحث  وإPQ وجود فر
؛ سعد ، 2020حليم،( رب0ن الذ,و و\ناث SY الabوض 1,ادي$# لصا¹U \ناث، وتوصل بحث

ق �عز إPQ متغ0- اdqUس ب0ن الذ,و و\ناث SY الabوض ) 2020؛ العظمات،2020 رإPQ وجود فر يو
ُ

، وتوصل بحث ،(ر1,ادي$# لصا¹U الذ,و ض 1,ادي$# لدى ىإPQ أن مستو الabو ) 2020ي¨daساو
ىإPQ أن مستو ) 2020؛ العظمات،2018عامر،(ًطالب اqUامعة ,ان مرتفعا، ب�نما توصلت بحث

نالabوض 1,ادي$# ,ان منخفضا لدى عينة البحث، ولذا فقد سPp الباحثو إلجراء �ذا البحث  ً

  .للكشف عن الفgم العميق لطبيعة العالقة ب0ن املتغ0-ين

   -:JK JL  �سئلة التالية وتتمثل مش=لة البحث اEFا

ق دالــة إحــصائيا YــS التفك0ــ- 8يجــاWي ترجــع إQــP متغ0ــ- اqUــdس  .1 ً�ــل توجــد فــر )  إنــاث–رذ,ــو (و
�ر؟عينة من لدى   زطالب وطالبات جامعة 1

ق دالـة إحــصائيا YـS الabــوض 1,ـادي$# ترجـع إQــP متغ0ـ- اqUــdس  .2 ً�ـل توجـد فــر )  إنــاث–رذ,ـو (و
�ر؟طالب وطالبات جاعينة من لدى   زمعة 1

ً�ل توجد عالقة  دالة احصائيا ب0ن التفك0- 8يجاWي والabوض 1,ادي$# لدى عينة من طالب  .3

�ر؟  زوطالبات جامعة 1
�ـــل يمكــــن التdبــــؤ بــــالabوض 1,ـــادي$# مــــن التفك0ــــ- 8يجــــاWي لـــدى عينــــة مــــن طــــالب وطالبــــات  .4

�ر؟  زجامعة 1
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  :أ0داف البحث

OLإ JLاEFدف البحث ا�Q      :ي الكشWالتفك0- 8يجا SY ق ب0ن الذ,و و\ناث رف عن الفر و
 وإمeانية التdبؤ بالabوض \,ادي$#،والabوض 1,ادي$#، والعالقة ب0ن التفك0- 8يجاWي والabوض 

�ر   . ز1,ادي$# من التفك0- \يجاWي لدى طالب وطالبات جامعة \

  :أ0مية البحث

  : يةتتTU أ0مية البحث اEFاJK JL النقاط Rت

ً�ــسليط الــضوء ع�ــP متغ0ــ-ات حديثــة 5ــس¾يا YــS الب�ئــة العرvيــة وأ�مي�aــا للمتعلمــ0ن YــS املرحلــة  -1

 .اqUامعية
ة لتطو�ر�ما من خالل  -2 رتقديم مقياس التفك0- 8يجاWي والabوض 1,ادي$# يمكن أن يeو باد ن

 . ىبحوث أخر
دي$# وعالقا�aمـا بمتغ0ـ-ات ىفتح ا¬qال لبحوث أخر تبحث SY التفك0- 8يجاWي والabوض 1,ا -3

 .ىأخر

  : مصطE8ات البحث

� �يجا�ي�  Positive Thinking: التفك
�ادة توقعاتھ  ن    �عرفھ الباحثو بأنھ  Sز�و نمط من أنماط التفك0- �ساعد الطالب ع�

\يجابية وتفاؤلھ ملا يقوم بھ من أعمال، مع �دوءه واتزانھ وتحكمھ SY عمليات التفك0-، و\�تمام 
ات  تھ ع�S اتخاذ القرا ربتعلم ,ل ما �و جديد ومالئم، وتقبلھ ملا �سند إليھ من أعمال، وقد ر

فة ا¬Tسوvة   .ز8يجابية الفعالة مع ا¬qا

جة ال©# يحصل عل�aا الطالب SY مقياس التفك0- 8يجاWي املستخدم      رو¦ع4- عنھ إجرائيا بالد
ً

  :نgا الباحثو ع�P النحو �ÐيSY البحث اTUاSQ و¦شتمل ع�P خمسة أÄعاد �عرف

  Love of Learning :حب التعلم

ُ و¦عرف بأنھ \�تمام الوا¹º بتعلم ,ل ما �و جديد ومالئم، والتعامل السليم مع مواقف 

ن �علمgا   .واÓUوف والقلق، و\ستمتاع بتعلم 1فeار اqUديدة ال©# يخÑÒ# 1خر

  Personal Responsibility Acceptance :تقبل املسئولية ال7jصية

ة الفرد ع�P تحمل املسئولية وعدم إلقاء اللوم ع�Ð Pخر�ن، و\عتماد  ر و�عرف بأaÅا قد
، والعمل ع�S انجاز 1عمال واتمامgا، ومساعدة 1خر�ن ع�S النجاح  رع�S النفس SY كث0- من 1مو

  .SY العمل

JLنفعاt الضبط: Emotional Control  

ة الف ر و¦عرف بأنھ قد رد ع�S التعب0- عن مشاعره بطر�قة مالئمة، مع ا¬Tافظة ع�S �دوءه ُ
  .والتوقف عن \ستمرار SY الغضب، والتحكم SY عمليات التفك0- لديھ
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فة �يجابية   Positive Risk-taking :زا}zا

aÅو�عرف بأ 
ُ

ة الفرد ع�P حب \ستطالع وتقبل الغموض ومعرفة ,ل ما �و جديد "ا  رقد
ئةومالءم، ومن ث ات 8يجابية الفعالة TUل أية مشeلة طا ا ع�P اتخاذ القرا رم يeو قاد ر ر

ً
  ".ن

  Optimism and Positive Expectations :ل والتفاؤالتوقعات �يجابية

توقع الطالب لتحقيق نتائج إيجابية SY مختلف جوانب حياتھ برغم العقبات  " و�عرف بأaÅا
�ادة مسال©# قد �ع.-ض طر�قھ، ز فضال عن 

ً
لتو التفاؤ وما يتوقعھ من نتائج إيجابية SY تحقيق  ى

  .أ�دافھ

  Academic Buoyancy :ال��وض ��ادي�

ن الباحثو بأنھ احساس الطالب بكفاءتھ الذاتية واستجابتھ التكيفية ألنواع �عرفھ
التحديات والصعوvات ال©# �عد من طبيعة اTUياة اليومية 1,اديمية محتفظا باندماجھ 1,ادي$

ً
 #

#ÑÕا   .روعالقات إيجابية ب�نھ و0vن أساتذتھ بما يمكنھ من تحقيق أ�دافھ ومواصلة تقدمھ الد

جة ال©# يحصل عل�aا الطالب SY مقياس الabوض 1,ادي$# املستخدم SY ًو�عرف إجرائيا       ر بالد
Wعة  أÄعاد �عرفgا الباحثو ع�P النحو �Ðي نالبحث اTUاSQ و¦شتمل ع�P أ   :ر

  :ض ��ادي�أ�عاد ال��و

   Self-efficacy :الفاعلية الذاتية

اتھ واستعداداتھ وثقتھ SY نفسھ إلنجاز التeليفات  ر  و�عرف بأaÅا معتقدات املتعلم SY قد
ُ

�ة ا¬Óتلفة والتفاعل مع اTUياة  رواملgام 1,اديمية املeلف ¨aا والتعامل مع املواقف \ختبا
جديد و\ل.£ام ب�نفيذ ما يطلب منھ بما يمكنھ من تنفيذ 1,اديمية وvذل اgqUد لتعلم ,ل ما �و 

 .مgامھ 1,اديمية بكفاءة وفاعلية لتحقيق أ�دافھ 1,اديمية

  Facing academic challenges :مواج.ة التحديات ��اديمية

�عرف بأaÅا اgqUود ال©# يؤد¤aا املتعلم ملواجgة املواقف 1,اديمية الصعبة والعمل ع�P تخط� و
ُ

aا 
#ÑÕا سات ال©# تمكنھ من تحقيق ذلك ملعاودة نجاحھ وتفوقھ الد رمن خالل اتباع املما   .ر

    t :Academic Engagementندماج ��ادي�

ُ و¦عرف بأنھ حرص الطالب ع�S \نخراط SY عملية �علمھ والرغبة SY املشاركة 1,اديمية وترك0£ه 

مgام املeلف ¨aا مع \ل.£ام بالقواعد ال©# يحدد�ا أثناء العمل 1,ادي$# ومثابرتھ SY أدائھ لل
  . ىا¬Tاضر واTUفاظ ع�P املستو العاSQ من الdشاط

   Teacher- Student Relationship :العالقة ب�ن املعلم والطالب

 و�عرف بأaÅا حرص الطالب ع�P إقامة عالقات إيجابية وم.£نة SY مجال محيطة 1,ادي$# 
ُ

ة استاذه فيما يواجgھ ب�نھ و0vن معلميھ قائ رمة ع�P الود وا¬Tبة و\ح.-ام املتبادل بيabما واس�شا
  .من صعوvات وتحديات وطلب املساعدة منھ بما يحقق لھ الرضا و8شباع  1,ادي$#

  



  التفكير اإليجابي والنهوض األكاديمي لدى طالب وطالبات
 فهنا األشراف دراسة فارقة تنبؤيهجامعة األزهر بت

  حسن مرسال شرف الدين. أ
  رضا رزق ابراهيم حبيب. د.أ
  دمحم مصطفي مصطفى الديب. د.أ
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  :محددات البحث

 البحث اTUاSQ ع�P الكشف عن العالقة ب0ن التفك0- 8يجاWي والabوض 1,ادي$# يقتصر  
�ر لدى طالب وطا اسات 58سانية) 400(البالغ عدد�م ,زلبات جامعة \ , رطالب بeلية ال.-بية والد

#ÑÕا اÑÕ# الثا5ي2021-2020رSY العام الد كما أن النتائج محددة باألدوات , رم من الفصل الد
ض , ) مقياس الabوض 1,ادي$#- مقياس التفك0- 8يجاWي(املستخدمة  وواملفا�يم النظر�ة والفر
  .و1ساليب 8حصائية املستخدمة SY معاqUة بيانات البحث اTUاSQ, اÓUاصة ¨aا

  :املفا0يم �ساسية للبحث

� tيجا�ي�أوال التفك
ً

: Positive Thinking  

ً�عد التفك0- 8يجاWي مصط�Tا جديدا 5س¾يا تم استخدامھ SY ا¬Tافل ال.-بو�ة والتعليمية ً ً ُ ,
 SY -0أ�مية التفك PQة حيث �ش0- 1بحاث إ رمساعده املتعلم ع�P اك�ساب ÓÙصية إيجابية قاد

حيث أن التفك0- 8يجاWي يكسب الفرد الثقة بالنفس , ع�P التعامل مع التحديات املستقبلية
�ة للتعامل تلك تحديات مة والضر رو\عتماد ع�P الذات والعديد من الصفات الال   .وز

جاه عق�S يتخلل أفeار العقل التفك0- \يجاWي بأنھ ات) (Hong&Lin,2012,272و¦عرف 
 النمو والتوسع والنجاح والتوقع 8يجاWي العام إPQروالeلمات والصو والسلوكيات ال©# تؤدي 

  . و�رتبط بالنتائج املرغوvة والناTÛة SY املواقف املتعددةللمستقبل،

رإSQ 1مو التفك0- \يجاWي بأنھ توجھ عق�S يجعل الطالبة تنظر ) 18، 2014رعصفو ،(     و¦عرف
و1شياء واملواقف نظره إيجابية مفيدة، وتتوقع نتائج صائبة لeل عمل تقبل عليھ وال تتوقف عند 

  . العوائق والعÜ-ات بل تتخطا�ا و�ستفيد مabا SY حيا�aا العملية واملgنية

أن P إGhodsbin, Safaei, Jahanbin, Ostovan, & Keshvarzi,2015,342  Q) (  كما �ش0-            
نالتفك0- 8يجاWي �و أن يeو لدى الفرد قناعات ومعتقدات تجعلھ يضع توقعات إيجابية 4ÓU-تھ 

  .املستقبلية بحيث يظgر �ذا SY انتقائھ وتفضيلھ لسلوك محدد

نإPQ أن التفك0- 8يجاWي �و ا¬Tافظة ع�P التواز السليم ) 138, 2020,عودة(       و¦ش0-
اك مختلف املشكالت فgو  أسلوب اTUياة و¦عµ# ال.-ك0£ ع�P 8يجابيات بدال من ال.-ك0£ ع�P روإد

ً

  .السلبيات

ُو¦ستخلص الباحثو مما سبق أن التفك0- \يجاWي �و نمط من أنماط التفك0- يمكن املتعلم من  ن
قيادة تفك0-ه، ومشاعره، وتوج�gaا وجgة إيجابية، نحو ما يواجgھ من تحديات وصعوvات وعقبات، 

اتھ وإمeاناتھ لتخطي العقبات وحل املشكالت ال©# تواجgھ و�و واثق ف�ستخدم امل رتعلم ,امل قد
من حلgا، فيبحث عن اTUل بدال من \س�سالم للمشكالت

ً
.  

� �يجا�ييذوخصائص الطالب �  : التفك

،(          �ش0-  ق يتو إSQ معرفة:إPQ أن املفكر \يجاWي يتمتع باÓUصائص التالية) 8،2012ي\نصار
نة واqUديد من املعلومات سواء ,ان موافقا أو مخالفا لgا، كما أن لغتھ ومفرداتھ تتمتع باملر

ً ً
وقابل , 

حاتھ , لألخذ والعطاء ات املثمرة واملفيدة بالdسبة لھ ولألخر�ن، ومداخالتھ واطر وقادر ع�P اTUوا ر
0- إذا اقتضت اTUاجة تمتاز بالسمو والرSæ حيث مفا�يمھ ومقوالتھ منطقيھ قابلة للتعديل والتغي
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لذلك، و�قدم نقده ومالحظاتھ لآلخر�ن ع�P شeل نقد بناء ومفيد، و�تصف بفكر مس�ن0- وقادر 
ع�P إبداء الرأي مع اح.-ام الرأي \خر

َ
.  

 ع�P أن املفكر 8يجاWي �و الذي يفكر SY اTUل )2020؛ إبرا�يم،2020صا¹U،(        و�تفق ,ل من 
ه، و¦ساعد غم صعوvتھ، روال تنضب أفeا ر Ðخر�ن، ير حال لeل مشeلة، و�ر أن اTUل ممكن  ي ًي

ه ومشاعره، لديھ امليل والقوة الدافعة لتحقيق ذا�aم وتقبل 1مو  رأكÜ- توافقا مع نفسھ وأفeا ر
ً

 Pبقلة الوقت وال يلقي باألعذار ع� Æéêشاط وال يتdالعمل وال Pالصعبة، لديھ طاقة إيجابية ع�
qëاعة ما يج0£ لھ أن يتحمل مسئوليتھ بال ترددغ0-ه، ولديھ من ال .  

ن        مما سبق �ستخلص الباحثو أن الÓëصية 8يجابية تتم0£ بال.-ك0£ ع�P اTUل عند مواجgھ 
ة ع�P مواجgة التحديات والضغوط والصعوvات, املشكالت ال �سمح للتحديات والصعوvات , رالقد

وتتح�P بالرغبة SY , وترفض الgز�مة, كن التغلب عل�aاوتؤمن بأن ,ل مشeلة يم, أن تؤثر ع�P حيا�aا
  .التغي0- واك�شاف اqUديد

� �يجا�ي� :أ�عاد التفك

بحث TUصر أÄعاد التفك0- 8يجاWي وما يتصف بھ ) 201-193، 2008إبرا�يم ،( ي      أجر 
ات تضمabا  سة سلوكية تم صياغ�aا SY شeل عبا ر8يجابيو من أفeار ومعتقدات ومما ر ن

 ل والتفاؤ8يجابيةالتوقعات :(العرWي للتفك0- 8يجاWي و�مكن إجمالgا ع�P النحو التاSQ  ملقياسا
روالضبط \نفعاSQ والتحكم SY العمليات العقلية العليا وحب التعلم والتفتح املعرSY والشعو 

�حية والذ,اء \ العام بالرضا نفعاSQ روالتقبل 8يجاWي لالختالف عن \خر�ن والسماحة و\
فة \يجابية ط للذات وتقبل املسئولية الÓëصية وا¬qا زوالتقبل غ0- املشر   ). و

 الضبط -لالتفاؤ(إPQ أن أÄعاد التفك0- 8يجاWي تتمثل SY ) 78، 2013ز,ي ،, أحمد(        و¦ش0-
SQياة-\نفعاTUفة 8يجابية- تقبل املسئولية- الرضا عن ا ) 41 ،2013رعصفو ،( ، و�ذكر)ز ا¬qا

 Sì يWعاد التفك0- 8يجاÄوحب التعلم والتفتح (أن  أ SQر والشعو يالفكرلالتفاؤ والضبط \نفعا
8يجاWي مع \خر�ن  الذا�ي وتطو�ر الذات والتفاعل  بالرضا والتقبل

َ
إPQ ) 70، 2014دمحم،(، و¦ش0-)

Sì يWعاد التفك0- \يجاÄأن أ : SY نفعاالت والتقبل لالتوقعات \يجابية والتفاؤ والتحكم\
  . لألخر�ن وتحمل املسئولية وحب التعلم8يجاWي

ــــل  ــــــر ,ـــ ـــــة نظـ ـــدد تبعـــــــا الخـــــــتالف وجgــ ــــاWي تتعــــ ــــ- 8يجـــ ـــا ســـــــبق أن أÄعـــــــاد التفك0ـــ ــــــ¹í ممــــ       يتـ
ً

ــــط تـــــم استخالصــــــgا مـــــن البحــــــوث باحـــــث،  تـــــم \عتمــــــاد YـــــS البحـــــث اTUــــــاSQ ع�ـــــP خمـــــسة أÄعــــــاد فقـ
ــــــــ0ن تلـــــــــك  الـــــــــسابقة ا بـ ـــــرا ـــــ- تكـــــ ــ ــــــا أكÜــ ــــــث أaÅــــ بحيـــ

ً
ــــــــS ر ــــــــوث وìـ ـــــضبط (البحــ ــــة والـــــ ـــات 8يجابيـــــ التوقعـــــــ

فة \نفعاSQ وحب التعلم و تقبل   ).8يجابية زاملسئولية الÓëصية وا¬qا
  Academic Buoyancy :��ادي�ًثانيا ال��وض 

ــــــد أنــــــــھ ي.ــــــــ-جم  ــــة، فنجــ ـــــة العرvيــــ ـــــS اللغـــ ـــــادي$# Yـــ       تتعــــــــدد مرادفــــــــات مــــــــصط�¹ الabــــــــوض 1,ـــ
ــــو ـــــادي$#، أو الabـــــــ ــــــــــو 1,ــــــ ــــــــî الطفـ ـــــوم بمعµـــ ـــP مفgــــــ ـــــــــث ع�ــــــــ ـــــــار الباحــ ـــــع اختيــــ ـــد وقــــــ ــــادي$# وقــــــــ ض 1,ـــــــ

ـــــم  ـــــال علــــ ـــــات إQـــــــــP مجـــ ـــــرب املرادفـــ ــــــو؛ وذلـــــــــك ألنــــــــھ أقــــ ــــوم الطفــ ـــــــن مفgـــــ الabــــــــوض 1,ــــــــادي$# بـــــــــدال مـ
ً

ـــاء،  ـــــــة ,الكيميـــــــ ـــالعلوم الطبيعيـــ ــــــة بـــــــ ـــــــا�يم املرتبطــــ ــــن املفــ ـــ ـــو مـــ ــــــــوم الطفـــــــ ـــــــة وأن مفgــ الـــــــــنفس، خاصـــ
ـــــوم والف0£يــــــاء، وغ0-�ــــــا مــــــن ا¬qــــــاالت العلميــــــة، ولــــــذا فقــــــد اســــــتقر البــــــا نحثو ع�ــــــP اســــــتخدام مفgـ

ـــا  ـــــشتق الabــــــوض لغو�ـــ اÕــــــÑ#، و¦ـ ـــS �ــــــذا البحــــــث بــــــدال مــــــن مفgــــــوم الطفــــــو الد ــــادي$# Yـــ الabــــــوض 1,ــ
ً

ر
ً
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ـــــــل  ــــــن الفعــ ــــا-aÅـــــــــض(مـــ ــــــــaÅ ً :( Pوضـــــ ـــــــال aÅـــــــــض فـــــــــالن إQـ ـــل يقظـــــــــا و5ـــــــــشيطا، يقــ و¦عµـــــــــ# القيـــــــــام بالفعــــــ
ً ً

  ).  637،1994املqïم الوج0£،( أي أسرع إPQ مالقاتھ: العدو
�عر"ف ال��وض ��ادي�:  

الabـــوض 1,ـــادي$#  )Bakhshaee, Hejaze, Dorta j &Farzad, 2017,339(      �عـــرف
ة الطالب SY التغلب ع�P التحديات ال©# Sì جزء من اTUياه اليومية 1,اديمية   .ربأنھ قد

) Shafi, Hatley, Middleton, Millican & Templeton,2018,1(ُ    كمـــــا �عـــــرف
ة ا ـــــــد ــــــھ قــ ـــوض 1,ـــــــــادي$# بأنـــ ـــــــة رالabــــــ ــــب اTUيـــــــــاه اليوميــ ـــــــP متاعـــــ ـــــاح ع�ــ ـــــــP التعامـــــــــل بنجــــ ــــــالب ع�ــ لطـــ

ــــــــــا ــــة ¨aــ ــــــــسلبية املرتبطــــــــ ــ ـــــــــــشاعر الــ ـــــة، واملـ ـــــــواع , 1,اديميـــــــ ــــي ألنـــــ ــــــاء تكيفــــــــ ــــاWي وvنــــــ ـــــلوك إيجــــــــ ــــو ســـــــ ــــــ فgــ
ـــل  ــــــــالل مراحــــــــ ـــــــشeل مــــــــــستمر خــ ــــــالب Äــــ ـــــــــا الطــــ ـــــر ¨aـ ــ ـــــــ# يمـــ ـــــــــن، ال©ــــ ـــات، وا¬Tـ ــــــ ــــــديات، و\نتeاسـ التحــــ

  .إعداد�م 1,ادي$#
الabـــوض 1,ـــادي$# بأنـــھ بنـــاء ) Colmar, Liem, Connor & Martin,2019,1(    و¦عـــرف 

�aم ع�ــــــP التعامــــــل مــــــع التحــــــديات اليوميــــــة  ــــصلة بتقــــــدم الطــــــالب وقــــــد راجتمــــــاSù انفعــــــاSQ وثيــــــق الــ
  .1,اديمية

الabــــــــوض ) Jahedizadeh, Ghonsool & Ghanizadeh,2019,162(ُ      و¦عــــــــرف 
ة الطــــــالب ع�ـــــــP التعامــــــل بنجــــــاح مــــــع 8خفاقـــــــات و ـــد ـــادي$# بأنــــــھ قـــ ــــد مـــــــن ر1,ـــ التحــــــديات ال©ــــــ# �عــ

  .طبيعة اTUياة اليومية 1,اديمية
ة املتعلم ع�P) 320،2020السيد، الصف©#،(       و¦عرف   رالabوض 1,ادي$# بأنھ قد

 SـــــــY ،ـــــة 1,اديميــــــة ـــــھ اليوميــ ــــا YـــــــS حياتـ ــــسات يواجggــ ـــديات، ونكـــ ـــھ مـــــــن تحـــ ـــا يواجgـــ  التغلــــــب ع�ــــــP مــــ
¹Û صــــــعودا و�بوطـــــــا ـــأ ـــــا فيتـــ ـــة منــــــھ للتغلــــــب عل�aــ محاولـــ
ً ً

ــــتمكن مـــــــن التحــــــر مabــــــا والتغلـــــــب ر ــــ# يــ ر ح©ــ
  .عل�aا

ـــــــاحث0ن ع�ــــــــP أن الabــــــــوض 1,ـــــــــادي$#   ـــــــ0ن البـ ـــــــبھ اتفـــــــــاق بـ ــــــاك شـ ـــــبق أن �نــ ــــا ســـ ــــــ¹í ممــــ       يتــ
ـــاة  ـــــة اTUيــــــ ـــــــد مــــــــن طبيعـــ ـــ# �عــ ــــديات ال©ـــــ ـــــــع التحــــ ــــــاح مــ ـــل بنجــ ـــــتجابة الطالـــــــــب للتعامـــــ �ع4ــــــــ- عــــــــن اســـ

ـــــــــية، و اســــ ــــــــواد الد ــــــــS املــــ ــ ـــــــضة Yـــ ـــــــــــات منخفـــــ جــ ـــــP د ـ ــــصو ع�ـــــــ ـــة، ,اTUــــــــ ــــــــ ـــة 1,اديميــ ــــــــ راليوميـ ر ــــ-اب ل اق.ـــــــــ
ــــــــب  ـــــــق الطالــ ــــاز التeليفــــــــــات والواجبــــــــــات، ليتوافـــ ـــــP انجــــــ ـــ ة ع�ــ ــــد ـــــدم القــــــ ـــــــات، وعـــــ ـــــــد \متحانـــ رمواعيـــ

نفسيا مع تحدياتھ \,اديمية ال©# تواجgھ
ً

 .  
  :يخصائص الطالب ذو ال��وض ��ادي�

يأن الطالب ذو الabوض ) ,Martin, Colmar, Davey, & Marsh,2010 485(      �ش0-
ة  عالية ع�P املثابرة SY مواجgة التحديات والعقبات ال©# تواجggم SY حيا�aم ر1,ادي$# لد¤aم قد

  . 1,اديمية

إPQ أن الطالب ) Putwain, Connors, Symes, & Douglas-Osborn, E. 2012,357(      و¦ش0-
ن ع�P \ستجابة Äشeل إيجاWي  وذو الabوض 1,ادي$# أقل عرضة للفشل 1,ادي$#، قادر ي

يملتعلقة بتقييم 1داء،  يمتلeو مeو عاطفي قو SY مواجgة التحديات اليومية للتحديات ا ن ن
 -Üضو أ,اديميا �م أكabو مستو منخفض من القل، كما أن الطالب الذين يeم يمتلaÅأ îµبمع

ً
ن ى ن

ة ع�P تحقيق النجاح 1,ادي$#، والشعو بجودة اTUياه 1,اديمية رقد  & Datu(ر
Yuen,2018,209.(  

ن¹í مما سبق أن 1فراد ذو الabوض 1,ادي$# ي�سمو بمجموعة من اÓUصائص        يت ي
 Pة ع� ة ع�P تجاو التحديات 1,اديمية، القد روال©# يتم0£ون ¨aا عن غ0-�م بأaÅم يمتلeو القد زر ن
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اÑÕ#، مستو منخفض من  فض الفشل الد اسة،  ى\ندماج 1,ادي$#، الرغبة لالستمرار SY الد ر ر ر
مالaþم، املثابرة من أجل تحقيق القلق 1,ادي$ ز#، \حتفاظ Äعالقات جيدة مع معلمو�م و

  .النجاح

  :أ�عاد ال��وض �tادي�

التخطيط :نإPQ أن الabوض \,ادي$# يتeو من ثالثة أÄعاد Sì) 2015أبو العال،(�ش0-        
غم املشكالت اسية والتوجھ 8يجاWي  رملعاودة النجاح ومواجgة العقبات الد ( وتوصل, ر

الفاعلية الذاتية والتخطيط وضبط (أن أÄعاد الabوض 1,ادي$# Sì ) 2020؛ سعدـ، 2018ناصف،
مواجgة : أن أÄعاد الabوض \,ادي$# Sì) 2018محمود،(ب�نما يذكر, )الذات والgدوء و\ل.£ام

 ,�Panjwani& AqilشSY-0 ح0ن , العقبات 1,اديمية والثقة بالنفس والعالقة ب0ن العلم والطالب
\ل.£ام والتdسيق والثقة  :نإPQ أن الabوض 1,ادي$# متغ0- متعدد Ä1عاد فيتeو من ) (2019

  .و\ندماج 1,ادي$# والgدوء

،(  و�ذكر       الفاعلية الذاتية ومواجgة :أن أÄعاد الabوض \,ادي$# Sì) 2020ي¨aناساو
 إPQ أن أÄعاد )2020البالل،(و¦ش0-, م والطالبالعقبات \,اديمية واملثابرة والعالقة ب0ن املعل

Sì #$وض \,اديabة العقبات \,اديمية ومقاومة الضغوط \,اديمية والدعم : الgمواج
الكفاءة الذاتية والسيطرة : أن أÄعاد الabوض 1,ادي$# Sì) 2021ع�P، ياقوت،(�و¹ºو, \,ادي$#

  .ع�P التحديات \,اديمية و\ندماج \,ادي$#

Wعة أÄعاد تم استخالصgا من البحوث السابقة، بحيث   ر     وتم \عتماد SY البحث اTUاSQ ع�P أ
 Sì عادÄ1 وض \,ادي$# و�ذهabوم الgتباطا بمف ا بيabا و1كÜ- ا رأaÅا  1كÜ- تكرا ر

ً
الفاعلية الذاتية (

  ). والطالبومواجgة التحديات 1,اديمية و\ندماج \,ادي$# والعالقة ب0ن املعلم

  :البحوث السابقة

�ات أخر-1�� �يجا�ي مع متغ�  :ى بحوث تناولت التفك

ىإPQ التعرف ع�P مستو التفك0- 8يجاWي والسلÊ# لدى طلبة ) 2006غانم ، (�دف بحث      
طالب وطالبة ) 200(اqUامعة SY ضوء Äعض املتغ0-ات الديموجرافيھ وال.-بو�ة، وتeونت العينة من 

امعة القدس املفتوحة، وتمثلت أدوات البحث SY مقياس التفك0- 8يجاWي والسلÊ# ملتحق0ن بج
ا نمطا من %) 40.5(لدى طلبة اqUامعة، وتوصلت نتائج البحث  إSQ أن  من طلبة اqUامعة  أظgر

ً
و

ق %) 59.5(التفك0- 8يجاWي ب�نما  جود فر ا نمطا من التفك0- السلÊ#، و ومن �ؤالء الطالب أظgر و و
ً

  .رذ,و و\ناث  لصا¹U \ناثب0ن ال

إPQ التعرف ع�P التفك0- \يجاWي والسلÊ# وعالقتھ ) 2013العبيدي،(      و�دف بحث 
اÑÕ# لدى طلبة جامعة Äغداد، وتeونت العينة من  طالب وطالبة، تمثلت ) 200(ربالتوافق الد

اÑÕ#، وتوصلت نتائج  البحث إPQ أن ر1دوات SY مقياس التفك0- \يجاWي ومقياس التوفق الد
ق دالة إحصائيا SY التفك0- \يجاWي  والطالب يتمتعو بنمط تفك0- إيجاWي مرتفع، ولم توجد فر ن

  .ترجع ملتغ0- اdqUس

إPQ الكشف عن نمط التفك0- السائد عند الطالب بجامعة ) 2017ز�dب،(     و�دف بحث 
غرداية، والتعرف ع�P السمات 1كÜ- شيوعا وال©# تم0£ الطلبة ذ

ً
يو التفك0- \يجاWي وذو  ي
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طالبا وطالبة من طالب جامعة غرداية، وتمثلت 1دوات ) 155(التفك0- السلÊ#، وتeونت العينة من 
SY مقياس التفك0- \يجاWي والسلÊ# لطالب اqUامعة، وتوصلت نتائج البحث إPQ ميل غالبية طلبة 

ق دالة إحصائيا ت جود فر اqUامعة تحو التفك0- السلÊ#، و
ً

و   .ررجع ملتغ0- اdqUس لصا¹U الذ,وو

ىإPQ التعرف ع�P مستو التفك0- 8يجاWي لدى طلبة ) 2019عالونة،(       كما �دف بحث 
طالبا وطالبة من طلبة جامعة ) 364(جامعة القدس املفتوحة فرع نابلس، وتeونت العينة من 

ً

عة، وتوصلت نتائج البحث القدس، وتمثلت 1دوات SY مقياس التفك0- \يجاWي لدى طالب اqUام
ق  جود فر وإPQ أن طالب جامعة نابلس املفتوحة يتمتعو بمستو مرتفع من التفك0- \يجاWي، و و ى   ن

ر�عز ملتغ0- اdqUس لصا¹U الذ,و   .ي

إPQ الكشف عن مستو�ات التفك0- 8يجاWي لدى طالب ) 2020صا¹U،(       �دف بحث 
، وتمثلت ) من 8ناث179(، و)ر من الذ,و166() 295(اqUامعة بالعراق، وتeونت العينة من 

ق  و1دوات SY مقياس التفك0- 8يجاWي لدى طالب اqUامعة، وتوصلت نتائج البحث إPQ وجود فر
نب0ن الذ,و و\ناث SY مستو التفك0- 8يجاWي لصا¹U \ناث، وأن طالب اqUامعة يتمتعو  ى ر

  .ىبمستو مرتفع من التفك0- 8يجاWي

�ات أخر بحوث تن -2�  :ىاولت ال��وض ��ادي� مع متغ

إPQ التعرف ع�P طبيعة النموذج البنا�ي للعالقات ب0ن ) 2018ناصف،(�دف بحث        
لالabوض والعزم 1,اديمي0ن، والنمو 8يجاWي، وأساليب التواصل 1سر لدى طالب الصف 1و  ي

، وتeونت العينة من  طالبة، وتمثلت ) 211(ًطالبا، و) 241(ًطالبا وطالبة، مabم ) 454(يالثانو
 ، ى1دوات SY مقاي�س الabوض، والعزم 1,اديمي0ن، والنمو 8يجاWي، وأساليب التواصل 1سر
جات الذ,و و8ناث  ق دالة إحصائيا ب0ن متوسطات د روتوصلت نتائج البحث إPQ  أنھ لم توجد فر رو ً

  .SY الabوض

 عن العالقة ب0ن الabوض 1,ادي$# وتوجgات إPQ الكشف) 2019حليم،(      و�دف بحث 
لأ�داف \نجاز، والتعرف ع�P مدى اختالف ,ل مabما باختالف النوع لدى طالب الصف \و 

، وتeونت العينة من  طالبة، وتمثلت 1دوات SY مقياس الabوض ) 215(ًطالبا و) 150(يالثانو
ث إPQ وجود عالقة ب0ن الabوض \,ادي$# ومقياس توجgات �1داف، وتوصلت نتائج البح

ق ب0ن الذ,و و\ناث SY الabوض \,ادي$#  ر\,ادي$# وتوجgات أ�داف \نجاز، وإPQ وجود فر و
  .رلصا¹U الذ,و

، ( �دف بحث        إPQ التعرف ع�P العالقة ب0ن اليقظة العقلية والabوض ) 2020ي¨daساو
لية والabوض 1,ادي$# لدى طالب اqUامعة SY ى1,ادي$# ، وكذلك التعرف ع�P مستو اليقظة العق

طالبا وطالبة من طالب ,لية ال.-بية جامعة بµ# ) 836(ضوء متغ0- اdqUس، وتeونت العينة من 
ً

سو�ف، وتمثلت 1دوات SY مقياس اليقظة العقلية ومقياس الabوض 1,ادي$#، وتوصلت نتائج 
ادي$# لدى طالب اqUامعة ,ان مرتفعا، ولم ىالبحث إPQ أن مستو اليقظة العقلية والabوض 1,

ً

ق دالة إحصائيا SY مستو اليقظة العقلية والabوض \,ادي$# �عز ملتغ0- اdqUس يتوجد فر ى ً   .و

إPQ التعرف ع�P العالقة ب0ن الabوض 1,ادي$# والدافعية )2020حسن، (      و�دف بحث 
، وتeونت العينة طالب وطالبة من طالب ) 200( من يالعقلية لدى طالب الصف الثا5ي الثانو

، وتمثلت أدوات البحث SY مقياس الدافعية العقلية، ومقياس الabوض  يالصف الثا5ي الثانو
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\,ادي$#، وتوصلت نتائج البحث إPQ وجود عالقة موجبة ب0ن الabوض 1,ادي$# والدافعية 
ق دالة إحصائيا ب0ن الذ,و و\ناث SY الabوض  جود فر رالعقلية، و و و

ً
  .1,ادي$# لصا¹U \ناث

ىإPQ التعرف ع�P مستو الabوض 1,ادي$# والدافعية ) 2020العظمات، (     و�دف بحث 
جية لدى طالب الصف العاشر والكشف عن مستو الabوض \,ادي$# تبعا  الداخلية واÓUا
ً

ى ر
اخلية ملتغ0- اdqUس، وتمثلت 1دوات SY مقياس الabوض 1,ادي$#، ومقياس الدافعية الد

ق  جود فر جية، وتوصلت نتائج البحث إPQ ان مستو الabوض \,ادي$# ,ان منخفضا، و وواÓUا و
ً

ى ر
  .رSY الabوض \,ادي$# لصا¹U الذ,و

� ب�نبحوث تناولت العالقة -4�  :  �يجا�ي وال��وض ��ادي�التفك

عقلية إPQ الكشف عن 8سgام الdسÊ# لeل من اليقظة ال) 2018سليم، (      �دف بحث 
لدى عينة من طالب ,لية ال.-بية ) الabوض 1,ادي$#(والتفك0- 8يجاWي SY التdبؤ بالطفو 1,ادي$#

، وتeونت العينة من طالبا وطالبة، مabم ) 308(رجامعة دمabو
ً

طالبا، و) 120(
ً

طالبة، وتمثلت ) 180(
 وتوصلتفو 1,ادي$#، 1دوات SY مقياس اليقظة العقلية ومقياس التفك0- 8يجاWي ومقياس الط

جود عالقة موجبة ب0ن املتغ0-ين   .ونتائج البحث إPQ تdبؤ التفك0- \يجاWي بالabوض 1,ادي$# و

،(    و�دف بحث   عن العالقة ب0ن التفك0- 8يجاWي والضغوط الكشفإPQ ) 2017يالطمالو
سية لدى طالب املرحلة الثانو�ة، وتeونت العينة من طالبا وطالبة، وتمثلت ) 50(روالتحديات املد

ً

ت نتائج البحث إPQ أدوات البحث SY مقياس التفك0- 8يجاWي ومقياس الضغوط 1,اديمية وتوصل
سية   . روجود عالقة سالبة ب0ن التفك0- 8يجاWي والضغوط املد

   -: التعليق ع�O البحوث السابقة

S¹ ما ي�íا يتgمن خالل العرض السابق للبحوث السابقة وتحليل :-   

 الباحث تناولت العالقة -ن ما اطلع عليھ الباحثو-لم توجد بحوث عرvية أو أجن¾ية SY حدود - 
 ب0ن التفك0- 8يجاWي والabوض 1,ادي$# لدى طالب اqUامعة

SY التفك0- )  \ناث-رالذ,و(وجود تناقض SY نتائج البحوث ال©# تناولت أثر متغ0- النوع  - 
اسة, ب اqUامعة لدى طال8يجاWي والabوض 1,ادي$# ؛ 2019,عالونة؛ 2017, ز�dب(رمثل د

  ).2020,؛ العظمات2020,حسن

نومن ثم استفاد الباحثو من البحوث السابقة SY تحديد املرحلة التعليمية املناسبة ،  - 
وتحديد العدد املناسب للمشارك0ن SY البحث، اختيار متغ0- اdqUس كمتغ0- تصdيفي، 

  .حث اTUاSQ و1ساليب \حصائية، وتفس0- النتائجواختيار 1دوات املناسبة لللب

ض البحث   : وفر

ض التالية   :و     �سPp البحث اTUاSQ إPQ اختبار الفر

ق دالــة احــصائيا بــ0ن الــذ,و و\نــاث YــS التفك0ــ- 8يجــاWي لــدى عينــة  .1 رال توجــد فــر طــالب مــن ًو
�ر  . زوطالبات جامعة 1

ق دالة احصائيا بـ0ن الـذ,و و\ .2 رال توجد فر طـالب عينـة مـن لـدى ) نـاث YـS الabـوض 1,ـادي$#ًو
�ر  .زوطالبات جامعة 1
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ًال توجـد عالقـة دالـة احــصائيا بـ0ن الabـوض 1,ــادي$# والتفك0ـ- 8يجـاWي لــدى عينـة مـن طــالب  .3

�ر   .زوطالبات جامعة 1
 ال يمكن التdبؤ  بالabوض 1,ادي$# من التفك0- 8يجاWي لدى عينة من طالب وطالبات جامعة .4

�ر  .ز1

  : اجراءات البحث

أوال
ً

  :املن��: 

تبــاطي الــذي يخــتص بجمـع البيانــات واTUقــائق وتــصdيفgا         راسـتخدم الباحــث املــنÆÇ الوصـفي \
  .لوتبو��aا، باإلضافة إPQ تحليلgا، وتفس0- النتائج ال©# يتم الوصو إل�aا

ثانيا
ً

  . ناملشاركو: 

اسات \5سانية , 0ن طالب ,لية ال.-بية     تم اختيار مجموعة من املشارك0ن من ب روطالبات ,لية الد
اÑÕ# الثا5ي من العام اqUامSp-بالدقgلية �ر، وذلك خالل الفصل الد ر جامعة 1 ، )م2020/2021(ز

PQا إgوتم تقسيم:  

J¡ســـتطالt البحـــث JـــK ناملـــشاركو: Sùالبحـــث \ســـتطال SـــY ًطالبـــا مـــن ) 150(نبلـــغ عـــدد املـــشار,و

اسات 58سانية طالب ,لية ال.-ب �ر- بالدقgلية-رية وطالبات ,لية الد �م , ز جامعة 1 رتراوحت أعما
وذلـــك TUـــساب اÓUـــصائص  (،)0.88(ي، وانحـــراف معيـــار )20.37(يبمتوســـط عمـــر) 20،19(مـــا بـــ0ن

 .السيeوم.-ية ألدوات البحث

 حيث البة،وططالب ) 400(ن بلغ عدد املشار,و SY البحث 1ساÑÕ# :ناملشاركو JK البحث �سا¤£
طالبا مـن طـالب ,ليـة ال.-بيـة) 250(رتeونت عينة الذ,و من

ً
طالبـة ) 150(وتeونـت عينـة 8نـاث مـن, 

اسـات 58ـسانية بالدقgليـة �م, سـنة) 19.0-17.9(رمن طالبـات ,ليـة الد ) 18.4(روvلـغ متوسـط أعمـا
�aا الabائية)4.641(يبانحراف معيار, سنة   . ر وذلك لتطبيق أدوات البحث SY صو

الثاث
ً

  -:أدوات البحث: 

� �يجا�ي -1� ).نإعداد الباحثو:( مقياس التفك
ىأعد الباحثو مقياسا للتفك0- 8يجاWي نظرا لعدم وجود اتفاق SY البحـوث 1خـر ع�ـP أÄعـاد  ن

ً ً

محـــددة للتفك0ـــ- 8يجـــاWي، فاختلفـــت Ä1عـــاد بـــاختالف وجgـــة نظـــر ,ـــل باحـــث وطبيعـــة بحثـــة 
ة إعداد ملقياس للتفك0- 8يجاWيوالعينة املستخدمة SY البحث مم ورا دفع الباحثو لضر   . ن

لــدى عينــة مــن طـــالب  إيجـــاد أداة دقيقــة لقيــاس التفك0ــ- 8يجـــاWي: ال.ــدف مــن املقيــاس : أ   
  . وطالبات اqUامعة

ي\طالع ع�S 1دب ال.-بو والسيeولو�S والبحوث السابقة ذات من خالل : ي�ساس النظر: ب 
�dب2013, ز,ي, أحمد ( يجاWي مثل الصلة بالتفك0- 8  ).2019,؛ عالونة2017, ز؛ 

اتھ  -ج تھ 1ولية والبالغ عدد عبا رتم عرض املقياس SY صو ة ع�P مجموعة من 1ساتذة ) 75(ر رعبا
) 10(املتخصص0ن SY مجاSQ علم النفس التعلي$# وال´Tة النفسية بeلية ال.-بية، والبالغ عدد�م 

ات املقياس محكم0ن، وذلك إلبداء الر رأي حو عبا مع امeانية 8ضافة أو اTUذف أو التعديل ملا ل
نھ مناسبا ير
ً

قمو ر، واqUدو  يو¹º الdسب املئو�ة للموافقة ع�P ,ل مفردة من مفردات ) 1(ل
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و يت¹í من نتائج التحكيم أنھ تم 8بقاء ع�P املفردات ال©# ) 10= ن (مقياس التفك0- 8يجاWي
  ن كما Sì دو إجراء أي �عديل، وتم �عديل صياغة باSæ املفردات %100بلغت 5سب اتفاقgا 

طالبــا وطالبــة وذلــك ) 150(نتــم تطبيــق املقيــاس ع�ــP املــشار,و YــS البحــث \ســتطالSù وعــدد�م  -د
  : ي�Sللمقياس كماTUساب اÓUصائص السيeوم.-ية 

Jالتحليل العام�: Factorial Validly    

اس التفك0- 8يجاWي باستخدام أسلوب التحليل العام�S تم حساب التحليل العام�S ملقي     
ًطالبا جامعيا، حيث تم ) 150(\ستكشاSY ع�P عينة اÓUصائص السيeوم.-ية  والبالغ عدد�ا  ً

 SYستكشا\ Sونات الرئ�سية إجراء التحليل العام�eبطر�قة تحليل امل
(PrincipalComponentsAnalysis) ي كما أجر التدو�ر املتعامد

ُ
ة لألÄعاد من خالل طر�ق

(VarimaxRotation) ر، واعتمد محك ,ايز)Kaiser( امن واحداeذر الqUو قيمة ا, Pو¦عتمد ع� ،
ً

ن
ات املقياس، وvيdت نتائج تباطات لعبا Tيحا أو أكÜ-، وتم حساب مصفوفة \ّ ر ر

ً
 العام�S التحليل 

وقيم �شبع املفردات ع�P ح، راqUذو الeامنة لgا أك4- من الواحد ال´Tي قيم عوامل خمسة وجود
 TUساب (KMO)، وSì أقل قيمة لل�شبعات الدالة، و,انت قيمة مؤشر )0,30(العامل تز�د عن 

 Sì Sا للتحليل العام�gتباط إلدخال وSì تز�د عن اTUد 1د5ى ) 0,663(رمدى مناسبة مصفوفة \
 Sìعلما بأن قيمة اختبار ) 0,5(ملقبولية البيانات للتحليل و

ً
(KMO) ت.-اوح ب0ن الصفر والواحد 

 وPì مناسبة للتحليل، وvالتاSQ يمكن أن اTUكم بكفاية �qم العينة إلجراء �ذا ال´Tيح،
 العوامل املستخرجة و�شبعا�aا Äعد التدو�ر املتعامد ملصفوفة لو�و¹º اqUدو التاSQالتحليل، 

قم , مقياس التفك0- 8يجاWيمفردات  رواqUدو    :يو¹º ذلك) 1(ل

  ) 1(لجدو

 ��العوامل املستخرجة و�شبعا»�ا �عد التدو"ر املتعامد ملصفوفة مفردات مقياس التفك
  �يجا�ي

 م
العامل 

 ل�و
العامل 

 الثا®ي

  العامل

 الثالث

العامل 
 الرا�ع

العامل 
 ا7Fامس

 م
العامل 

 ل�و
العامل 

 الثا®ي

  العامل

 الثالث

العامل 
 الرا�ع

العامل 
 ا7Fامس

1     0.637 39      

2  0.401    40 0.324     

3     0.472 41 0.531     

4     0.632 42 0.317     

5     0.313 43 0.327     

6     0.348 44 0.358     

7     0.526 45   0.385   

8     0.331 46    0.408  

9     0.427 47  0.444    



  التفكير اإليجابي والنهوض األكاديمي لدى طالب وطالبات
 فهنا األشراف دراسة فارقة تنبؤيهجامعة األزهر بت
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 م
العامل 

 ل�و
العامل 

 الثا®ي

  العامل

 الثالث

العامل 
 الرا�ع

العامل 
 ا7Fامس

 م
العامل 

 ل�و
العامل 

 الثا®ي

  العامل

 الثالث

العامل 
 الرا�ع

العامل 
 ا7Fامس

10    0.432  48  0.322    

11   0.381   49  0.318    

12     0.308 50  0.619    

13    0.347  51  0.445    

14    0.415  52  0.308    

15     0.308 53 0.375     

16   0.457   54  0.364    

17   0.351   55  0.387    

18   0.478   56      

19   0.541   57      

20   0.449   58  0.422    

21      59  0.372    

22   0.507   60 0.567     

23      61 0.467     

24    0.320  62 0.551     

25   0.355   63 0.403     

26   0.472   64 0.460     

27   0.565   65    0.507  

28   0.616   66    0.563  

29    0.301  67      

30 0.399     68    0.317  

31  0.522    69    0.426  

32 0.340     70    0.505  

33 0.341     71      

34  0.307    72    0.433  

35 0.454     73    0.635  

36 0.516     74    0.474  

37 0.466     75 0.574     

38  0.373          
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 م
العامل 

 ل�و
العامل 

 الثا®ي

  العامل

 الثالث

العامل 
 الرا�ع

العامل 
 ا7Fامس

 م
العامل 

 ل�و
العامل 

 الثا®ي

  العامل

 الثالث

العامل 
 الرا�ع

العامل 
 ا7Fامس

اzFذر 
 ال=امن

6.684 4.940 3.940 3.802 3.548       

®سبة 
 التباين

8.912% 6.587% 5.254% 5.070% 4.731%       

  :للتحليل العام�Ä Sعد التدو�ر يت¹í ما ي�P) 1(لوvالنظر اSQ جدو 
قـــم لالعامـــل �و - ات  ر قـــد �ـــشبع بالعبـــا ، 53، 44، 43، 42، 41، 40، 37، 36، 35، 33، 32، 30(ر

ـــــصائيا وتراوحـــــــت ) 18(، وvلــــــغ عـــــــدد�ا )75، 64، 63، 62، 61 ،60 ة، �ـــــــشبعت �ـــــــشبعا د\ إحــ عبـــــــا
ً ًً

ر
ـــــ0ن  ـــــامن )0,574 -0,317(قيم�aــــــا مــــــا بـ ـــــاين  )6,684(، وقــــــد ,ــــــان اqUــــــذر الeـ ، %)8,912(، بdــــــسبة تبـ

ات   جانـب الطالـب بـتعلم ,ـل مـا �ـو جديــد الواºـ¹ مــنعـن \�تمـام روتكـشف مـضام0ن �ـذه العبـا
عامــــل الـــسليم مــــع مواقـــف اÓUــــوف والقلــــق، و\ســـتمتاع بــــتعلم 1فeـــار اqUديــــدة ال©ــــ# ومالئـــم، والت

ن �علمgا  ).حب التعلم(وvالتاSQ يمكن �سمية �ذا العامل بـــ ؛ .ويخÑÒ# 1خر
قـــم العامـــل الثـــا®ي - ات  ر قـــد �ـــشبع بالعبـــا ، 55، 54، 52، 51، 50، 49، 48، 47، 38، 34، 31، 2(ر

ة، �ــشبعت �ــشبعا د\ إحــصائيا وتراوحــت قيم�aــا مــا بــ0ن ع) 14(، وvلــغ عــدد�ا )59، 58 بــا
ً ًً

 -0,307(ر
ــــامن )0,619 ـــاين  )4,940(، وقـــــد ,ـــــان اqUــــــذر الeـ ، وتكــــــشف مـــــضام0ن �ــــــذه %)6,587(، بdــــــسبة تبــ

ات عن اك ذاتھ من خالل تحمل املسئولية وعدم إلقاء اللوم رالعبا تھ ع�P إد ر اعتقاد الطالب SY قد ر
و¦س$î �ذا العامل بـــ PQ النماذج ال©# تن�¹ و�ساعد 1خر�ن ع�P النجاح؛ ع�P 1خر�ن، و�ذا �ش0- إ

 ).تقبل املسئولية الÓëصية(
قم العامل الثالث - ات  ر قد �شبع بالعبا ، )45، 28، 27، 26، 25، 22، 20، 19، 18، 17، 16، 11(ر

ة، �ـــشبعت �ـــشبعا د\ إحـــصائيا وتراوحـــت قيم�aـــا مـــا بـــ0ن) 12(وvلــغ عـــدد�ا  عبـــا
ً ًً

، )0,616 -0,351 (ر
ات عــن %)5,254(، بdــسبة تبــاين  )3,940(وقـد ,ــان اqUــذر الeــامن  ر، وتكــشف مــضام0ن �ــذه العبــا

تـــھ ع�ــــP ضـــبط مـــشاعره ا¬Óتلفـــة �ــــادة راعتقـــاد الطالـــب YـــS قد ز، ممـــا يمكنــــھ مـــن تحقيـــق أ�دافـــھ و
جة مرتفعة من النجاح؛  ة ع�P أداaþا وتحقيق د رالقد  ). \نفعاSQالضبط(و¦س$î �ذا العامل بـــ ر

قــم العامـل الرا�ــع - ات  ر قـد �ــشبع بالعبـا ، 72، 70، 69، 68، 66، 65، 46، 29، 24، 14، 13، 10(ر
ة، �ــشبعت �ــشبعا د\ إحــصائيا وتراوحــت قيم�aــا مــا بــ0ن ) 14(، وvلــغ عــدد�ا )74، 73 عبــا

ً ًً
 -0,301(ر

ـــامن )0,505  مـــــضام0ن �ــــــذه ، وتكـــــشف)%5.070(، بdــــــسبة تبـــــاين  )3,802(، وقـــــد ,ـــــان اqUـــــذر الeــ
 ، ات عــن اعتقــاد الطالــب ع�ــP حــب \سـتطالع وتقبــل الغمــوض والرغبــة YــS اك�ــشاف ا¬gqــو لالعبـا ر

فــة ا¬Tــسوvة ات 8يجابيــة الفعالــة وا¬qا ة ع�ــP اتخــاذ القــرا زومــن ثــم يeــو أكÜــ- قــد ر ر و¦ــس$î �ــذا ؛ ن
فة 8يجابية(العامل بـــ   ).زا¬qا

قـم العامل ا7Fامس - ) 10(، وvلـغ عـدد�ا )15، 12، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 1(ر قـد �ـشبع بـاملفردات 
مفــردات، �ــشبعت �ــشبعا د\ إحــصائيا وتراوحــت قيم�aــا مــا بــ0ن 

ً ًً
، وقــد ,ــان اqUــذر )0.637 -0,308(

ة الفــرد ع�ــS %)4,731(، بdــسبة تبــاين  )3,548(الeـامن  ات عـن قــد ر، وتكـشف مــضام0ن �ــذه العبــا ر
 فــضال عــن حيـاة بــرغم العقبــات ال©ـ# قــد �ع.ــ-ض طر�قـھ،تحقيـق نتــائج إيجابيــة YـS مختلــف جوانــب 

ً

ل�ــادة مــستو التفــاؤ ومــا يتوقعــھ مــن نتــائج إيجابيــة YــS تحقيــق �1ــداف، وال.-ك0ــ£ ع�ــP اqUوانـــب  ى ز
  ).لالتوقعات 8يجابية والتفاؤ(و¦س$î �ذا العامل بـــ 8يجابية و\بتعاد عن اqUوانب السلبية؛ 
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قـــــم - ــــم يكـــــن لgـــــا أي �ـــــشبعات دالــــــة ) 71، 67، 57، 56، 39، 23، 21(ر كمـــــا يتـــــ¹í أن املفـــــردات  لــ
مفـردات؛ حيـث ,انـت �ـشبعات ,ـل ) 7(ًإحصائيا لدى أي عامل من العوامل اÓUمسة، وvلـغ عـدد�ا 

  .، وvالتاSQ تم حذفgا من املقياس)0,30(مabا أقل من 
ة الabائية للمقياس أصبحت مeونة من  عة حسب مفردة، وì) 68(ر يت¹í مما سبق أن الصو زP مو

  .5سبة �شبعgا للعامل ال©# تdت$# إليھ
  : الداخ��t Jساق

      Sساب \�ساق الداخ�TU  ليةeجة ال جة ,ل Äعد والد تباط ب0ن د رتم استخدام  معامل \ ر ر
تباط  جة الeلية للمقياس، حيث تراوحت معامالت \ تباط ,ل Äعد بالد رللمقياس لقياس مدى ا ر ر

  .لما �ش0- إPQ الثقة SY النتائج ال©# يمكن الوصو إل�aا عند تطبيق املقياس، م)0.535،0.824(ب0ن 

  :ثبات املقياس

نباخ   :وطر"قة ألفا كر

نبــاخ TUــساب الثبــات      ،  لeــل Äعــد مــن أÄعــاد املقيــاس ,ــل ع�ــP حــدهوتــم اســتخدام معامــل ألفــا كر
قم  SQدو التاqU¹ اºرو�و نباخ ألÄعاد) 2(ل  مقياس التفك0ـ- 8يجـاWي ومعامل الثبات بطر�قة ألفا كر

جة الeلية   .روالد
  )2(لجدو

جة ال=لية � �يجا�ي والد�نباخ أل�عاد مقياس التفك رمعامل ثبات ألفا كر   و

معامل  ��عاد م
ثبات ألفا    0.709  حب التعلم  1

  0.680  تقبل املسئولية ال7jصية  2

3  JLنفعاt 0.698  الضبط  

فة �يجابية  4   0.738  زا}zا

  لالتوقعات �يجابية والتفاؤ 5

 

0.725 

جة ال=لية   0.859 رالد

نباخ تراوحت ب0ن ) 2(ل     يت¹í من جدو  )  0,738، 0,680(وأن معامالت ثبات ألفا كر
لألÄعاد وجميعgا معامالت مقبولة إحصائيا مما �ش0- إSQ صالحية استخدام �ذا املقياس SY �ذا 

ً

قم رالبحث، و�و¹º اqUدو  ات غ0- ) 4(ل ة الabائية ملقياس التفك0- 8يجاWي Äعد حذف العبا رالصو ر
  .الدالة

جة:طر"قة ت¼Eيح املقياس: ج ًإذا أختار أبدا، ) 1(ر ي´�¹ املقياس بأن يحصل املستجيب ع�P د

Pا، و) 2(و يحصل ع� دائما؛ ) 5(ًإذا اختار غالبا، و) 4(ًإذا اختار أحيانا، و) 3(ًرإذا اختار ناد ًإذا اختا ر
جات املقياس من  جة) 375: 75(رو ت.-اوح د   .رد
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2-   ).نإعداد الباحثو(:مقياس ال��وض ��ادي�

 Pالبحوث 1خر ع� SY وض 1,ادي$# نظرا لعدم وجود اتفاقabى      أعد الباحثو مقياسا لل ن
ً ً

أÄعاد محددة للabوض 1,ادي$#، فاختلفت Ä1عاد باختالف وجgة نظر ,ل باحث وطبيعة بحثة 
ة إعداد �ذا املقياس، كما أن غالبية وال ورعينة املستخدمة SY البحث مما دفع الباحثو لضر ن

ة مواقف رالبحوث السابقة اعتمدت ع�P مقاي�س تقر�ر�ة أما املقياس اTUاSQ فأعد SY صو
ُ

.  

  .إيجاد أداة دقيقة لقياس الabوض 1,ادي$# لدى طالب اqUامعة: ال.دف من املقياس : أ 

1طــر النظر�ــة والبحــوث الــسابقة املرتبطــة بــالabوض  \طــالع ع�ــPمــن خــالل : ينظــر�ســاس ال: ب 
 &Datu؛ 2018؛ الزغÊـــ#،Salim et al.,2016  ؛Comerford et al.,2015(1,ـــادي$# مabـــا

Yang,2019 ،2020؛ العظمات، 2020؛ عطيھ.(  

تھ 1ولية والبالغ عدد مواقفھ -ج P مجموعة من 1ساتذة ًموقفا ع�) 40(رتم عرض املقياس SY صو
) 10(املتخصص0ن SY مجاSQ علم النفس التعلي$# وال´Tة النفـسية بeليـة ال.-بيـة، والبـالغ عـدد�م 

مـع امeانيـة 8ضـافة أو اTUـذف أو التعـديل ملـا لمحكم0ن، وذلك إلبداء الـرأي حـو مواقـف املقيـاس 
نھ مناسبا ير
ً

 100اقف ال©# بلغت 5سب اتفاقgا  و�ت¹í من نتائج التحكيم أنھ تم 8بقاء ع�P املو،و
  .نكما Sì دو إجراء أي �عديل، وتم �عديل صياغة باSæ املواقف% 

طالبـا وطالبــة وذلــك ) 150(نتـم تطبيــق املقيــاس ع�ـP املــشار,و YــS البحـث \ســتطالSù وعــدد�م  -ه
Sوم.-ية للمقياس  كما ي�eصائص السيÓUساب اTU:  

  Factorial Validity : العام�Jالتحليل

تھ 1وليــة مــن خـــالل         رحــسب البــاحثو التحليـــل العــام�S ملقيــاس الabـــوض 1,ــادي$# YــS صـــو ن
جات ا¬qموعـة \سـتطالعية وال©ـ# تتeـو مـن تبـاط لـد نمـصفوفة \ ر مـشار,ا مـن طـالب ,ليـة ) 150(ر

ً

اسات 58سانية, ال.-بية �ر بالدقgلية-روطالبات ,لية الد �S وتـم حـساب التحليـل العـام, ز جامعة 1
جات املقياس باتباع اÓUطوات Ðتية  :رلد

تباطات ملفردات \ختيار  �   ). 150= ن( ع�P العينة \ستطالعية 40×40رإعداد مصفوفة \
 حيـث Kmo Test كفاية �qم العينة إلجراء التحليل العـام�S باسـتخدام اختبـار ىحساب مد �

 أي أك4ـ- مـن اTUـد 1د5ـى ،)Y)00627ـS تحليـل �ـذا املقيـاس Kmo بلغت قيمة إحصا�ي اختبـار
  .  وvالتاSQ فإنھ يمكن اTUكم بكفاية �qم العينة إلجراء �ذا التحليلKaiserالذي اش.-طھ 

لإجـــراء التحليــــل العـــام�S بطر�قــــة تحليــــل املeونـــات الرئ�ــــسة لgــــوتلينج ل�Tـــصو ع�ــــP العوامــــل  �
  .املeونة للمقياس بجذر ,امن لgذه العوامل أك4- من الواحد ال´Tيح

Wعـــة عوامـــل، و,انـــت قـــيم اqUـــذر الeـــامن للعوامـــل ع�ـــP التـــواì SQـــSتـــم التو � رصـــل إQـــP أ ُ :4.012 ،
3.209 ،2.812 ،2.229     .  

�  Pعد، تم عمل التدو�ر املتعامد للعوامـل ع�ـÄ ل, SY ذه العوامل الناتجةgل #Ñنف� îµإلعطاء مع
�مــاكس لeــايز  راTUاســوب بطر�قــة فا ر، واتبــع البــاحثو محــك ,ــايز)Kaiser(ر  الختيــار Kaiser ن

 PQشبعات دالة، �0.3شبعات املواقف بالعوامل، والذي �عت4- ال�شبعات ال©# تصل إ� -Üأو أك 
Wعــة عوامـل كمــا �ــو موºــ¹ باqUــدو  لو�ـش0- ن�يجــة التحليــل العــام�Ä Sعـد التــدو�ر إQــP وجــود أ ر

)3.( 
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  ) 3(لجدو

 ياس الabوض 1,ادي$#العوامل املستخرجة و�شبعا�aا Äعد التدو�ر املتعامد ملصفوفة مفردات مق

تحليل العام�Ä Sعد التدو�ر لل) 3(لبالنظر إPQ جدو : لتحديد املفردات ال©# �شبعت ع�P ,ل عامل
S¹ ما ي�íيت :  

 م
  العامل

 ل 1و

  العامل 

 الثا5ي

  العامل

  الثالث

  العامل 

 الراÄع
 م

  العامل

 ل 1و

  العامل

  الثا5ي

  العامل

  الثالث

العامل 
 الراÄع

1   0.527  21 0.563    

2   0.357  22 0.406    

3 0.545    23   0.574  

4 0.334    24   0.476  

5 0.477    25  0.556   

6 0.432    26     

7 0.549    27    0.602 

8   0.305-  28  0.481   

9  0.496   29   0.421  

10  0.403   30  0.400   

11 0.327-    31    0.468 

12     32 0.513    

13  0.377   33 0.556    

14  0.345   34   0.590  

15    0.557 35    0.445 

16   0.426  36 0.575    

17    0.607 37 0.301    

18  0.689   38    0.385 

19 0.545    39  0.568   

20     40     

 2.229 2.812 3.209 4.012 اzFذر ال=امن اzFذر ال=امن

 %5.572 %7.031 %8.024 %10.030 التباين التباين
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قم ل العامل �و- وvلغ ) 37 ،36 ،33، 32، 22، 21، 19، 11، 7، 6، 5، 4، 3(ر قد �شبع باملواقف 
، وتكشف مضام0ن �ذه %10.030 بdسبة تباين 4.012، وقد ,ان اqUذر الeامن )13(عدد�ا 

اتھ واستعداداتھ و ثقتھ SY نفسھ إلنجاز التeليفات واملgام راملواقف عن معتقدات املتعلم SY قد
�ة ا¬Óتلفة والتفاعل مع اTUياة 1,اديمية  ر1,اديمية املeلف ¨aا والتعامل مع املواقف \ختبا
وvذل اgqUد لتعلم ,ل ما �و جديد و\ل.£ام ب�نفيذ ما يطلب منھ بما يمكنھ من تنفيذ أدائھ 

فاعلية ( وvالتاSQ يمكن �سمية �ذا العامل ،,اديمية1,ادي$# بكفاءة وفاعلية لتحقيق أ�دافھ 1
  ).الذات 1,اديمية

قم العامل الثا®ي - ، )9(وvلغ عدد�ا ) 39، 30 ،28، 25، 18، 14، 13، 10، 9(ر قد �شبع باملواقف 
، وتكشف مضام0ن �ذه املواقف عن اعتقاد %8.024 بdسبة تباين3.209وقد ,ان اqUذر الeامن 

ل©# يؤد¤aا ملواجgة املواقف 1,اديمية الصعبة والعمل ع�P تخط�aا من خالل الطالب SY اgqUود ا
اÑÕ#، وvالتاSQ يمكن �سمية  سات ال©# تمكنھ من تحقيق ذلك ملعاودة نجاحھ وتفوقھ الد راتباع املما ر

  ).مواجgة التحديات 1,اديمية(�ذا العامل 

قم العامل الثالث - ، وقد )8(وvلغ عدد�ا ) 34، 29، 24 ،23، 16، 8، 2، 1(ر قد �شبع باملواقف 
، وتكشف مضام0ن �ذه املواقف عن مدى حرص %7.031 بdسبة تباين 2.812,ان اqUذر الeامن 

الطالب ع�S \نخراط SY عملية �علمھ والرغبة SY املشاركة 1,اديمية وترك0£ه أثناء العمل 
بالقواعد ال©# يحدد�ا ا¬Tاضر واTUفاظ 1,ادي$# ومثابرتھ SY أدائھ للمgام املeلف ¨aا مع \ل.£ام 

  ).\ندماج 1,ادي$#(ىع�P املستو العاSQ من الdشاط، وvالتاSQ يمكن �سمية �ذا العامل 

قم العامل الرا�ع- ، وقد ,ان )6(وvلغ عدد�ا ) 38، 35، 31، 27، 17، 15(ر قد �شبع باملواقف 
 �ذه املفردات عن مدى حرص ، وتكشف مضام0ن%5.572 بdسبة تباين 2.229اqUذر الeامن 

 P0ن معلميھ قائمة ع�vمجال محيطة 1,ادي$# ب�نھ و SY إقامة عالقات إيجابية وم.£نة Pالطالب ع�
ة استاذه فيما يواجgھ من صعوvات وتحديات وطلب  رالود وا¬Tبة و\ح.-ام املتبادل بيabما واس�شا

العالقة (وvالتاSQ يمكن �سمية �ذا العامل املساعدة منھ بما يحقق لھ الرضا و8شباع 1,ادي$#، 
  ).ب0ن املعلم والطالب

ل�س لgا أية �شبعات دالة حيث ,انت �شبعات ,ل مabا ) 40، 26، 20، 12( يت¹í أن املواقف      
ة الabائية للمقياس مeونة من )0.3(أقل من  ر، وvالتاSQ تم حذفgا من املقياس وvذلك لتصبح الصو

موقفا) 36(
ً

.  

  :  الداخ��tJساق

جة الeلية  تباط ب0ن Ä1عاد والد ر    TUساب \�ساق الداخ�S قام الباحثو بحساب معامالت \ ر ن
تباط ب0ن  ، وvذلك تم التحقق من \�ساق )0.801،0.363(رللمقياس حيث تراوحت معامالت \

  . الداخ�S للمقياس

  . الثبات

نباخ  نباخ TUساب الثبات ع�P العينة معامل ثبا استخدم الباحثومعامل ثبات ألفا كر وت ألفا كر
جة الeلية ع�P ) 4(ل\ستطالعية، و�و¹º جدو  رمعامل الثبات لeل Äعد من أÄعاد املقياس والد ُ

  :  النحو �Ðي
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  )4(ل  جدو 

جة ال=لية ملقياس ال��وض �   �ادي�رمعامالت الثبات لأل�عاد والد

 معامل الثبات البعد م

 0.724 فاعلية الذات 1,اديمية 1

 0.688 مواجgة التحديات 1,اديمية 2

 0.559 \ندماج 1,ادي$# 3

 0.542 العالقات ب0ن املعلم والطالب 4

جة الeلية  .784 رالد

  
ــــتقراء جـــــدو                 ــــ) 4(لباسـ نبـــــاخ بالdـ ـــا لكر سبة ألÄعـــــاد املقيــــــاس ويتـــــ¹í أن قيمـــــة معامــــــل ألفــ

، وìـS قـيم مقبولـة )0.784(، وvلغت قيم�aـا للمقيـاس كeـل )0.724 و0.542(املستخدم تراوحت ب0ن 
¦ـع مواقـف أÄعـاد املقيـاس عـشوائيا مما يؤكد صالحية استخدام �ذا املقيـاس،  ًوقـام البـاحثو بتو ز ن

قم رداخل املقياس واqUدو  ة الabائية ملقياس االتاSQ يو¹º )  8(ل    .لabوض 1,ادي$#رالصو

لالستجابة ) 2(لالستجابة املرتفعة، و) 3(يحصل الطالب ع�P  :طر"قة ت¼Eيح املقياس: ج
جة للمقياس) 1(املتوسطة، و جة، 120 =40 ×3= رلالستجابة املنخفضة، ومن ثم فإن أع�P د رد

جة للمقياس جة ع�P املقياس ب0ن 40=40×1=روأد5ى د جة، وvذلك ت.-اوح الد رد   ).120 -40(ر

  :خطوات البحث التنفيذية

  -:ن         لتنفيذ إجراءات البحث اTUاSQ اتبع الباحثو اÓUطوات Ðتية

مجموعـة مـن الـسادة  وعرضـgا ع�ـP �ـدف البحـث،لتحقـق مـن ل البحـث اTUـاSQ أدوات إعـداد .1
،  وذلــك ي1ســاتذة ا¬Tكمــ0ن املتخصــص0ن YــS مجــال علــم الــنفس التعلي$ــ# و8حــصاء ال.-بــو

نأجـر البـاحثوم ثـ, املقـاي�س اTUاليـة صـالحية مـدى YـS الـرأي إلبـداء  أبـدا�ا ال©ـ# التعـديالت ى
  .نا¬Tكمو

  .حساب اÓUصائص السيeوم.-ية ألدوات البحث .2
  . ومقياس الabوض 1,ادي$# ع�P عينة البحث 1ساسية, تطبيق مقياس التفك0- 8يجاWي .3
ــــتجابات ع�ـــــP مقيـــــاس التفك0ـــــ- 8يجـــــاWي .4 aـــــوض 1,ـــــادي$# ؛ وذلــــــك  ومقيـــــاس الb, تـــــ´Tيح \سـ

SQاTUض البحث ا  .وللتحقق من فر

  .�ساليب �حصائية

ض البحث اTUاSQ استخدمت 1ساليب 8حصائية التالية   -:وللتحقق من Tة فر

جـات الـذ,و و8نـاث t-test) ت(اختبار الdسبة التائية -1 ق بـ0ن متوسـطي د ر الختبار داللـة الفـر رو
 .aوض 1,ادي$# وال8bيجاWي،SY مقياس التفك0- 

تباط  -2 جة \ تباط ب0-سو TUساب د ر معامل ا ر جات أفراد ا¬qموعة SY مقياس التفك0- نر رب0ن د
 .8يجاWي بأÄعاده والabوض 1,ادي$#



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )5(، الجزء )193: (العدد

 

 

545 

 .تحليل \نحدار -3

ض البحث ومناقش¿�ا   :ونتائج فر

KـــJ التو"ـــنص ع�ـــO أنـــھ  :لالفـــرض �و ق دالـــة احـــصائيا بـــ�ن الـــذكو و�نـــاث  رال توجـــد فـــر فك�ـــ� ًو
0ــر مــن عينــة�يجــا�ي لــدى  ن والختبــار �ــذا الفــرض حــسب البــاحثو , زطــالب وطالبــات جامعــة �

ـــاWي، TUــــــساب) ت(اختبـــــار  جـــــات الطــــــالب والطالبــــــات YـــــS التفك0ــــــ- 8يجـــ ق بــــــ0ن متوســــــطي د ر الفـــــر و
قم رواqUدو    :يو¹º ذلك) 5(ل

  )5(لجـدو 

جات طالب وطالبانتائج اختبار ال$سبة التائية  � رب�ن متوسطي د�ت اzFامعة JK التفك
  ).400=ن(�يجا�ي

 ��التفك
 �يجا�ي

نوع 
ك  راملشا

 املتوسط العدد
tنحراف 

 ياملعيار
 "ت"قيمة 

ىمستو 
 الداللة

 حب التعلم 2.13 23.76 250 رذ,و

 2.11 22.97 150 إناث
 غ0- دالة 1.11

تقبل  3.01 20.34 250 رذ,و
املسئولية 
 2.02 19.04 150 إناث  الÓëصية

 غ0- دالة 1.56

الضبط  2.40 15.66 250 رذ,و
SQ1.65 14.56 150 إناث \نفعا 

 غ0- دالة 1.78

فة  3.61 17.564 250 رذ,و زا¬qا
  8يجابية

  3.42  16.213  150  إناث
 غ0- دالة 0.97

التوقعات  2.27 20.78 250  رذ,و
8يجابية 

 2.05 21.76 150 إناث  لوالتفاؤ
 غ0- دالة 1.50

 4.66 98.10 250 رذ,و
جة الeلية  رالد

 3.93 94.54 150  إناث
 غ0- دالة 1.78

جة الeلية SY ) ت(أن قيمة ): 5(ليت¹í من جدو         رغ0- دالة احصائيا بالdسبة لألÄعاد والد
ــــذه الن�يجــــــــة مـــــــع بحــــــــث التفك�ـــــــ� �يجــــــــا�ي  ، وت�نــــــــاقض �ـــ ـــــرض الـــــــصفر ـــ# قبـــــــو الفـــ ي؛ و�ـــــــذا �عµـــــ ل

ق YـــS مـــستو التفك0ــــ- 8يجـــاWي لـــصا¹Uوالـــذ) 2006,غـــانم( ىي توصـــل إQـــP وجــــود فـــر ، كمــــا )8نـــاث( و
ق YــــS ) 2019,؛ عالونـــة2017,ز�dــــب(ت�نـــاقض تلــــك الن�يجـــة مــــع بحـــث  ووالــــذي توصـــل إQــــP وجـــود فــــر

، و�فـسر البـاحثو �ـذه الن�يجــة YـS أن طـر التفك0ـ- ال©ــ#  قمـستو التفك0ـ- 8يجـاWي لـصا¹U الــذ,و ن رى
ند تeــــو م�ـــشا¨aة Äغـــض النظـــر عـــن متغ0ــــ- اqUـــdس، كمـــا يـــرتبط التفك0ــــ- ري�بعgـــا الـــذ,و و8نـــاث قـــ
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ن حياتـھ؛  و8يجاWي Äشeل وثيق Äسمات ÓÙصية الفرد ومـشاعره و1عمـال 8يجابيـة YـS جميـع شـؤ
ســـة ســـلوكيات ناTÛـــة ليeـــو إ5ـــسانا  ًلــذا يمكـــن  القـــو أن التفك0ـــ- 8يجـــاWي يـــدفع بــالفرد إQـــP  مما ن رل

اســــة , ھًإيجابيــــا Äغــــض النظــــر عــــن جdــــس , ؛ الgاشــــ$# 2013, العبيــــدي (روتتفــــق �ــــذه الن�يجــــة مــــع د
ق SY مستو التفك0- 8يجاWي �عز ملتغ0- اdqUس) 2018 يال©# توصلت نتائجgا إPQ عدم وجود فر ى , و

, وYـــS ضــــوء مــــا تمتلكـــھ �ــــذا الفئــــة مـــن خــــصائص تمكــــabم مـــن إقامــــة عالقــــات إيجابيـــة مــــع Ðخــــر�ن
  .  ن فإaÅم ي�شا¨aو SY طر�قة تفك0-�موتقبلgم 8يجاWي لذا�aم، ومن ثم

ق دالــة احــصائيا بــ�ن الــذكو و�نــاث KــJ ال��ــوض و"ــنص ع�ــO أنــھ ال :الفــرض الثــا®ي ر توجــد فــر ًو

0ــر مــن ��ـادي� لــدى عينــة ن  والختبـار �ــذا الفــرض حــسب البــاحثو ,زطـالب وطالبــات جامعــة �
جـــــات الطـــــالب والطالبـــــTUـــــساب) ت(اختبـــــار  ق بـــــ0ن متوســـــطي د ر الفـــــر , ات YـــــS الabـــــوض 1,ـــــادي$#و

قم رواqUدو   .يو¹º ذلك) 6(ل

  ) 6(ل       جـدو 

جات طالب   نتائج اختبار ال$سبة التائية   JK ال��وض وطالبات اzFامعةرب�ن متوسطي د
  .��ادي�

ك ال��وض ��ادي�  املتوسط العدد رنوع املشا
  \نحراف

 ياملعيار
 ىمستو الداللة "ت"قيمة 

 الذات فاعلية 5.78 17.61 250 رذ,و
 5.98 17.28 150 إناث ��اديمية

 غ0- دالة 0.89

مواج.ة التحديات  3.51 11.37 250 رذ,و
 3.08 10.68 150 إناث ��اديمية

 غ0- دالة 0.74

 4.90 18.79 250 رذ,و
 tندماج ��ادي�

 4.25 17.79 100 إناث
 غ0- دالة 0.35

علم العالقة ب�ن امل 5.74 17.54 250 رذ,و
 5.68 17.23 150 إناث والطالب

 غ0- دالة 0.78

 4.56 65.31 250 رذ,و
جة ال=لية  رالد

 3.14 62.98 150 إناث
 غ0- دالة 1.41

جـــة الeليــــة ) ت(أن قيمـــة ) 6(ليتـــ¹í مـــن جـــدو      رغ0ـــ- دالـــة احـــصائيا بالdـــسبة لألÄعـــاد والد
ـــذا  ــــوض 1,ــــــادي$#؛ و�ـــ ـــــاقض تلــــــك الن�يجــــــة مــــــع ملقيــــــاس الabــ ، وت�نـ ــــرض الــــــصفر ي�عµــــــ# قبــــــو الفــ ل

ق YـS الabـوض 1,ـادي$# لـصا¹U )2020,؛ العظمات2019, حليم(بحث و واللذان توصال إPQ وجود فر
، كما ت�ناقض أيـضا ًالذ,و ق ذات ) 2020, سـعد؛ 2020,حـسن( مـع مـا توصـلت إليـھ ر وإQـP وجـود فـر

8 ¹Uــوض 1,ـــادي$# لــصاabال SــY ضـــوء أن  ,نــاثداللــة إحــصائية SــY نو�فــسر البـــاحثو �ــذه الن�يجــة
ر تباين SY العوامل الثقافية وطبيعة التdشئة \جتماعيـة للـذ,و و8نـاث YـS ,ـل مجتمـع، عدم وجود

وال©# ينجم عabا عدم \ختالف SY السلوكيات والتصرفات املرتبطة بكيفية التصدي للمـشكالت أو 
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ا التحـــديات أو العقبـــات ال©ـــ# تـــواجggم  أثنـــا اســـة،  كمـــا أن مـــ Äغـــض (يمتلكـــھ طـــالب اqUامعـــة رء الد
ة ع�P من خصائص مش.-كة) النظر عن نوع اdqUس ر تمكabم من  تجاو التحديات 1,اديمية والقد ز

ـــع معلمــــــو�م  ـــة و\حتفــــــاظ Äعالقــــــات جيــــــدة مـــ اســـ ـــتمرار YــــــS الد ر\نــــــدماج 1,ــــــادي$# والرغبــــــة لالســـ
مالaþــم واملثــابرة مــن أجــل تحقيــق النجــاح وال تخطــيط اqUيــد ملــستقبلgم والــسيطرة ع�ــP نتــائجgم زو

اســــة1,اديميــــة ـــالgم ع�ــــP الد وتتفـــــق �ــــذه الن�يجــــة مــــع بحـــــث ، ر 1مــــر الــــذي مــــن خاللـــــھ يــــزداد اقبـ
ق غ0ــ- دالـة إحــصائيا  بــ0ن الـذ,و و8نــاث YــS الabــوض و) 2018,ناصـف( رالــذي توصــل إQـP وجــود فــر ًو

  .1,ادي$#

ًقــــة دالـــة احــــصائيا بــــ�ن التفك�ــــ� �يجــــا�ي وال��ــــوض ال توجــــد عال  و"ــــنص ع�ــــO :الفـــرض الثالــــث

ـــر 0ــ ــــن طـــــالب وطالبـــــات جامعـــــة � ـــادي� لـــــدى عينـــــة مـ ـــن �ـــــذا الفـــــرض حـــــسب , ز��ــ ــــق مــ وللتحقـ
 SـY جات أفراد العينة تباط لب0-سو ب0ن د رالباحثو معامل \ نر الabـوض و, بأÄعـادهالتفك0ـ- 8يجـاWي ن

قم1,ادي$#  ربأÄعاده، وال©# يحدد�ا اqUدو    :التاSQ) 7(ل

  )7(لجدو 

جـــــات أفــــــراد العينــــــة KـــــJ مقيــــــاس التفك�ـــــ� �يجــــــا�ي و ال��ــــــوض  �ســـــو بــــــ�ن د�تبــــــاط ب ر  معامـــــل ا نر
  )400= ن (��ادي� بأ�عاد0ما 

 م

  الabوض 1,ادي$#

  

 التفك0- 8يجاWي

فاعلية الذات 
 1,اديمية

مواجgة 
التحديات 
 1,اديمية

\ندماج 
 1,ادي$#

عالقة ب0ن ال
 املعلم والطالب

جة   رالد

 الeلية

**0.345 **0.498 **0.446 **0.302 **0.542 حب التعلم 1

**0.265 **0354 **0.411 **0.408 **0.456 تقبل املسئولية الÓëصية  2

3 SQ0.319 **0.274 **0.208 **0.282 **0.209 الضبط \نفعا**

فة 8يجابية 4 **0.497  **0.345  **0.238  **0.398  **0.345  زا¬qا

5 
التوقعات 8يجابية 

  لوالتفاؤ
0.425** 0.265** 0.154* 0.372** 0.402**

جة الeلية **0.358 **2.417 **0.311 **0.273 **0.323 رالد

تبــاط ب0-ســو دالــة عنــد مـــستو ) 7(ليتــ¹í مــن جــدو            ىأن جميــع معــامالت \ ن ، )0.01(ر
، ثــم  بأÄعــادهالabــوض 1,ــادي$# و, بأÄعــادهالتفك0ــ- 8يجــاWي جبــة بــ0ن ممــا يــدل ع�ــP وجــود عالقــة مو

، وقبــو الفــرض البــديل و�ــو لنــرفض الفــرض الــصفر توجــد عالقــة موجبــة ذات داللــة احــصائية " ي
�ـــرالتفك0ـــ- 8يجـــاWي والabـــوض 1,ـــادي$# بـــ0ن  و�فـــسر , "زلـــدى عينـــة مـــن طـــالب وطالبـــات جامعـــة 1

ـــ لالب ذو التفك0ـــــ- 8يجــــاWي لـــــد¤aم مـــــستو مرتفـــــع مـــــن التفـــــاؤ نالبــــاحثو �ـــــذه الن�يجـــــة بـــــأن الطــ ى ي
ولــد¤aم ثقـــة كب0ــ-ة YـــS التغلــب ع�ـــP مـــا , والنجــاح YـــS أفعــالgم وYـــS تفــاعال�aم \جتماعيـــة مــع Ðخـــر�ن

�aم ع�ـــP تحقيـــق أ�ـــدافgم، كمـــا أن , وضـــغوط أ,اديميـــة, ٍيـــواجggم مـــن صـــعوvات روvالتـــاSQ تـــزداد قـــد
لو بالــسعادة والتفــاؤ والرضــا عــن اTUيــاةلــد¤aم مــستو�ات مرتفعــة مــن الــشع وأكÜــ- ميــل إQــS �غي0ــ- , ر



  التفكير اإليجابي والنهوض األكاديمي لدى طالب وطالبات
 فهنا األشراف دراسة فارقة تنبؤيهجامعة األزهر بت

  حسن مرسال شرف الدين. أ
  رضا رزق ابراهيم حبيب. د.أ
  دمحم مصطفي مصطفى الديب. د.أ
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ة ع�P مواجgـة  رحيا�aم نحو 1فضل باستخدام أساليب وأ5شطة إيجابية وvالتاSQ تeو لد¤aم القد ن
ة YــS تحمــل املواقــف الــضاغطة  رتحــديا�aم 1,اديميــة ب�نمــا صــاحب التفك0ــ- الــسلÊ# يeــو أقــل قــد ن

ـــا YـــــS حياتـــــھ لديــــــة مـــــستو�ات مرتفعــــــة مـــــن القلـــــق و\كتئــــــاب والغـــــضب الــــــسر¦ع و, ال©ـــــ# يتعـــــرض لgـــ
, ســـليم(وتتفـــق �ـــذه الن�يجــة مـــع بحـــث. وال�ــشاؤم، وvالتـــاqï� SQـــز عــن مواجgـــة تحدياتـــھ 1,اديميــة

, يالطمالو(وvحث, التفك0- 8يجاWي والabوض 1,ادي$# ال©# أثب�ت وجود عالقة موجبة ب0ن )2018
ة الطالــب ع�ــP مواجgــة الــضغوط الــذي توصــل إQــP وجــود عالقــ) 2018 رة بــ0ن التفك0ــ- 8يجــاWي وقــد

  .والتحديات 1,اديمية

فاعليــــة الــــذات (و"ــــنص ع�ــــO أنــــھ ال يمكــــن الت$بــــؤ بــــال��وض ��ــــادي� وأ�عــــاده : الفــــرض الرا�ــــع
 من )العالقة ب�ن املعلم والطالب, tندماج ��ادي�,  مواج.ة التحديات ��اديمية, ��اديمية

�، الضبط tنفعاJL، حـب الـتعلم ، تقبـل (� �يجا�ي وأ�عاده التفك لالتوقعات �يجابية والتفاؤ
فة �يجابية 0ر) زاملسئولية ال7jصية، ا}zا   . ز لدى عينة من طالب وطالبات جامعة �

جـة الeليـة مـن خـالل التفك0ـ- 8يجـاWي تـ م ر     وملعرفة إمeانية التdبـؤ بأÄعـاد الabـوض 1,ـادي$# والد
قم راستخدام تحليل \نحدار واqUدو    :يو¹º ذلك) 8(ل

  )8(لجدو  

تحليــل tنحـــدار ملعرفـــة إم=انيـــة الت$بــؤ بـــال��وض ��ـــادي� مـــن خــالل أ�عـــاد التفك�ـــ� �يجـــا�ي 
جة ال=لية    روالد

أ�عاد 
ال��وض 
  ��ادي�

قيمة 
  )ر(

قيمة 
  )2ر(

قيمة 
  )ف(

ىمستو 
  الداللة

معامل 
انحدار 

  بÉتا

ا7Fطأ 
  ياراملعي

قيمة 
  )ت(

ىمستو 
  الداللة

فاعلية 
الذات 

  1,اديمية

0.658  0.433  21.20  0.01  0.412  2.39  5.531  0.01  

مواجgة 
التحديات 
  1,اديمية

0.487  0.237  8.61  0.01  0.209  5.11  2.405  0.01  

\ندماج 
  1,ادي$#

0.442  0.196  6.75  0.01  0.167  4.36  3.919  0.01  

العالقة 
ب0ن املعلم 

  طالبوال

0.562  0.316  12.83  0.01  0.291  9.23  5.127  0.01  

جة  رالد
  الeلية

0.586  0.352  18.64  0.01  0.325  0.621  5.012  0.01  

   :ما يأ�ي) 8(ليت¹í من جدو      



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )5(، الجزء )193: (العدد
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ــــــذات 1,اديميــــــــة- ــــة الــ ــــد فاعليــــ ــ ـــــة-: Äعــ ـــــــت قيمــــ ـــــة الـــــــــذات ) ف( بلغـ ــــة التdبــــــــؤ بفاعليـــ ــــة إمeانيــــ ملعرفــــ
ـــــة  ـــــــ) 21.20(1,اديميـــــــ ـــــــــة دالـــــ ـــــــS قيمـــ ـــــــد مــــــــــــستووìـــــ ــــصائيا عنـــــ ىة إحــــــــ ــــــة , )0.01(ً ـــــــــت القيمــــــ ــــــــا ,انـــ كمــــ

ــــة  ـــــــة الـــــــــذات 1,اديميـــــ ــــؤ بفاعليــ ــــــS التdبـــــ ـــــــاWي Yـــ ـــــ- 8يجــ ـ ـــة للتفك0ـــ ــــــة ) 5.531(التdبؤ�ــــــ ـــة دالـــ ـــــS قيمــــــ وìــــ
ــــــستو ــــــد مــ ىإحـــــــصائيا عنـ ً)0.01( , SــــــــY ـــــاين ــــن التبــ ــــدر مــــ ــــاWي �ـــــــسgم YـــــــS تفــــــــس0- قـــ ــــ- 8يجــــ وأن التفك0ـــ

S يمكـــــــن التdبـــــــؤ ببعـــــــد فاعليـــــــة الـــــــذات وvالتـــــــاÄ)43.3(% ,Qعـــــــد فاعليـــــــة الـــــــذات 1,اديميـــــــة  بdـــــــسبة
  .1,اديمية  من التفك0- 8يجاWي

ـــــــديات 1,اديميـــــــــــة- ـــــــة التحــــ ـــــــــد مواجgــــ ـــــة:  Äعــ ـــــت قيمــــــ ــــــة ) ف(بلغــــــ ـــــــة إمeانيـــــــــــة التdبـــــــــــؤ بمواجgـــــ ملعرفــــ
ـــــــــة  ــــــديات 1,اديميــ ـــــستو) 8.61(التحــــ ـــد مــــــ ـــــــــصائيا عنـــــــ ـــــة إحــ ـــــــــة دالـــــ ــــــــS قيمــ ىوìــ ــــــــت , )0.01(ً ـــــــــا ,انـــ كمـ

ـــS ال ـــــــة للتفك0ـــــــــ- 8يجـــــــــاWي Yــــــ ـــــــديات 1,اديميـــــــــة القيمـــــــــة التdبؤ�ــ ـــــــؤ بمواجgـــــــــة التحــ وìـــــــــS ) 2.405(تdبــ
ـــــستو ــــــد مــ ــــــة إحـــــــصائيا عنـ ــــة دالـ ىقيمـــ ـــن , )0.01(ً ـــدر مـــــ ــــــS تفـــــــس0- قــــ ـــاWي �ـــــــسgم Yـ ـــ- 8يجــــ وأن التفك0ـــــ

ـــة التحـــــــديات 1,اديميـــــــة بdـــــــسبة ــــــÄ Sعـــــــد مواجgــــ ـــاين Yـ ــــــد , %)23.7(التبــــ وvالتـــــــاSQ يمكـــــــن التdبـــــــؤ ببعـ
  .مواجgة التحديات 1,اديمية من التفك0- 8يجاWي

-Ä #$ــــــــادي ــــــــدماج 1,ـــ ــــــــد \نـــ ـــــــة: عـــ ـــــــت قيمــــ ـــــــــادي$# ) ف(بلغــــ ــــؤ باالنـــــــــــدماج 1,ــ ــــة التdبـــــــ ـــــــــة إمeانيـــــــ ملعرفــ
ــــد مــــــــستو) 6.75( ــــصائيا عنــــ ـــة إحــــ ـــS قيمــــــــة دالـــــ ىوìـــــ ـــــــ- , )0.01(ً ــــــة للتفك0ـ ــــا ,انــــــــت القيمــــــــة التdبؤ�ــ كمــــ

ـــــــــادي$#  ـــــدماج 1,ـــــــ ــــــــ ــــــــــؤ باالنـــ ـــــS التdبــــــ ـــــــــ ــــــاWي Yــ ـ ــــــد ) 3.919(8يجـــــــــ ــــــــ ــــــصائيا عنــ ــــــــ ـــــة إحــ ــــــــ ـــة دالـــ ــــــــ ــــــS قيمـــــ ــــــــ ًوìــ

ــــستو ـــ-, )0.01(ىمـــ ــــد \نــــــــدماج وأن التفك0ـــــ ــــــاين YــــــــÄ Sعــــ ـــــن التبـ ـــــدر مـــ YـــــــS تفــــــــس0- قـــ ـــاWي �ــــــــسgم   8يجـــــ
ــــــــادي$# بdـــــــــــسبة ـــــــ- , %)19.6(1,ــ ــــــــن التفك0ــــ ـــــــــادي$# مـــ ـــد \نــــــــــدماج 1,ــ ـــؤ ببعــــــــ ــــــــن التdبــــــــ ـــــاSQ يمكــ وvالتــــــ

  .8يجاWي

ــــــم والطالـــــــب - ـــ0ن املعلــ ـــــد العالقــــــــة بــــ ـــة بــــــــ0ن ) ف(بلغــــــــت قيمـــــــة:  Äعــ ـــؤ بالعالقــــ ــــــة التdبـــــ ملعرفــــــــة إمeانيـ
ــــب  ىيمـــــــة دالــــــــة إحـــــــصائيا عنــــــــد مـــــــستووìــــــــS ق) 12.83(املعلـــــــم والطالـــ ــــــة , )0.01(ً ـــــت القيمــ كمــــــــا ,انــ

ــــب  ـــــS التdبــــــؤ بالعالقـــــــة بــــــ0ن املعلــــــم والطالـــ ـــــة دالـــــــة ) 5.127(التdبؤ�ــــــة للتفك0ــــــ- 8يجـــــــاWي Yـ وìــــــS قيمـ
ــــــستو ــــــد مــ ىإحـــــــصائيا عنـ ً)0.01( , SــــــــY ـــــاين ــــن التبــ ــــدر مــــ ــــاWي �ـــــــسgم YـــــــS تفــــــــس0- قـــ ــــ- 8يجــــ وأن التفك0ـــ

ــــــــسبة ــــــب بdـ ـــــ0ن املعلـــــــــم والطالـــ ــــد العالقـــــــــة بــــ ـــد \نـــــــــدماج , %)Ä)31.6عـــــ ـــــؤ ببعــــــ ـــن التdبــــ وvالتـــــــــاSQ يمكــــــ
  .1,ادي$# من التفك0- 8يجاWي

ـــة - جــــــــــة الeليـــــــ ـــــــــت قيمـــــــــــة: ر الد ــــــة ) ف(بلغـ ــــة الeليــــ جــــــ ــــؤ بالد ــــة التdبـــــــ ـــــــــS ) 18.64(رملعرفــــــــــة إمeانيــــــ وìــ
ــــــستو ــــــد مــ ــــــة إحــــــــصائيا عنـ ــــة دالـ ىقيمـــ ً)0.01( , SــــــــY يWبؤ�ـــــــة للتفك0ــــــــ- 8يجـــــــاdـــة الت ــــــا ,انـــــــت القيمـــــ كمـ

ــــــة  جـــــــة الeليـ ـــؤ بالد ــــS قيمـــــــة دالـــــــة إحـــــــصائيا عنـــــــد مـــــــستو) 5.012(رالتdبــــ ىوìـــ وأن التفك0ـــــــ- , )0.01(ً
ــــة  بdـــــــــسبة ـــــة الeليـــــ جــــ ـــS الد ــ ـــــــن التبـــــــــاين Yــــ ــــــدر مــ ــــــS تفـــــــــس0- قـــ ــــــــاWي �ـــــــــسgم Yـــ ــــــاSQ , %)35.2(ر8يجـ وvالتـــ

جة الeلية للabوض 1,ادي$# من التفك0- 8يجاWي   .ريمكن التdبؤ بالد

  :وفيما ي�J معادلة tنحدار املتعدد

جة الeلية      *0.209) + (فاعلية الذات 1,اديمية* 0.412 + (773.5 = لتفك0- 8يجاWيل رالد
ـــة بـــــ0ن املعلـــــم * 0.291) + (\نـــــدماج 1,ـــــادي$# * 0.167) + (مواجgـــــة التحـــــديات 1,اديميـــــة العالقــ

جــة الeليـة للabــوض 1,ـادي$#* 0.325) + (والطالـب جــات ,ـل مــن ) رالد تفعـت د رو�الحــظ أنـھ ,لمــا ا ر
 \نــــدماج - مواجgــــة التحــــديات 1,اديميــــة -فاعليــــة الــــذات 1,اديميــــة (1,ــــادي$# أÄعــــاد الabــــوض 

جـــات التفك0ـــ- 8يجـــاWي لـــدى )  العالقـــة بـــ0ن املعلـــم والطالـــب-1,ــادي$#  تفعـــت د جـــة الeليــة ا روالد ر ر
�ر   .زطالب جامعة 1



  التفكير اإليجابي والنهوض األكاديمي لدى طالب وطالبات
 فهنا األشراف دراسة فارقة تنبؤيهجامعة األزهر بت

  حسن مرسال شرف الدين. أ
  رضا رزق ابراهيم حبيب. د.أ
  دمحم مصطفي مصطفى الديب. د.أ
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ـــــــ- 8يجـــــــــاWي YـــــــــS ال ــــــأث0- ألÄعـــــــــاد التفك0ــ ـــــــة بوجـــــــــود تـــ ــــاحثو �ـــــــــذه الن�يجــ ــــسر البـــــ ــــــؤ ن     و�فـــــ تdبـــ
ــــــــ-  ــــــــ ات التفك0ـــــ ـــــد ــــــــ ـــــ ــــ0ن لقـــ ــــــــ ـــــــــتالك املتعلمـــــــــ ـــ ــــــ ـــP أن امـــ ــــــــ ــــــــ ــــــــك إQــ ــ ـــــــ ـــــــع ذلــــ ـــــــــ ــــادي$#، و�رجـــــ ـــ ــــــــ ــــــالabوض \,ــــــ ــــــــ ربـــــــ

ـــــــاWي ــــل املـــــــــسئولية (\يجـ ـــــاSQ ،حــــــــب الــــــــتعلم ،تقبــــ ــــضبط \نفعـــ ، الـــــ ـــاؤ لالتوقعــــــــات 8يجابيــــــــة والتفـــــ
ـــــة ـــــــة 8يجابيــــــ فــــ ــــــصية، ا¬qا ــــــــذلك ) زالÓëـــــ ـــــــ0ن، وكـــ ـــــــــة للمتعلمــــ ـ ـــــــة الذاتيـ ــــة الفاعليــــ ـــــS تنميـــــــ ــــ �ـــــــــــسgم Yــ

ــــة مـــــا يقـــــاب �aم ع�ـــــP مواجgـ �aم ع�ــــــP رقـــــد ــــد ـــة وتحـــــس0ن قـ ـــل ب�ئـــــ�aم \,اديميــ رلgم مـــــن تحـــــديات داخــ
ــــــاتذ�aم  حيــــــــث  ــــــة وفعالــــــــة مـــــــع معلمــــــــ�aم وأســ املـــــــشاركة الــــــــصفية مــــــــع احتفـــــــاظgم Äعالقــــــــات إيجابيــ
ـــــن الفـــــــرد نتـــــــائج  ـــــث يتوقـــــــع مــ ـــات، بحيــ ــــاWي يجعـــــــل العقـــــــل يتقبـــــــل 1فeـــــــار والeلمــــ ـــــ- 8يجـــ أن التفك0ــ

ــــــده أو يفكـــــــر  ا ير�ــ ـــاح فيمـــــــ ــــو إيجابيـــــــة تــــــــؤدي إQـــــــS النجـــــ ـــــر، فgــــــــو يحــــ ــــستقبل أو اTUاضــ لفيــــــــھ YـــــــS املــــ
ـــــــھ، ــ�0Ó-�ا لتحقيـــــــــق أ�دافــ �ا و�ـــــــ ـــــ�ثما ــــــن اســــ ــــداث يمكـــ ــ ــــــS أحـــ ـــــــداث الـــــــــصعبة إQـــ ــــــساعدتھ  ر1حــ ومـــ

ـــاWي،  ــــو 1فــــــضل وجعلgــــــا �ــــــسY -0ــــــS \تجــــــاه 8يجـــ ــــھ نحــ ـــــشاف قــــــواه الeامنــــــة، و�غ0ــــــ- حياتــ ــــP اك�ـ ع�ــ
ـــــة ـــــــــشطة وأســــــــــاليب إيجابيـــــ ــــــــتخدام أ5ـ ــــــــS , باســ ـــــــــP الــــــــــتعلم Yــ ــــرد ع�ـ ــــ ـــــھ �ــــــــــساعد الفــ ـــــا أنـــــ املواقــــــــــف كمـــــ

ــــــث ـــع بحـــ ـــة مــــــ ــــــة، وتتفـــــــــق تلـــــــــك الن�يجــــــ ــــة تحدياتـــــــــھ 1,اديميـــ ــــليم، (الـــــــــضاغطة، ومواجgـــــ ) 2018ســـــ
ة التdبؤ�ة العالية للتفك0- \يجاWي بالabوض 1,ادي$# ت إPQ القد روال©# أشا   .ر

  :توصيات البحث

  :  SY ضوء ما أسفر عنھ البحث من نتائج يمكن تقديم Äعض التوصيات ع�P النحو �Ðي

ــــــ- ـــــوض 1,ـــــــادي$#  عقـــــــد نـ ــــــاWي والabــ ــــــ- \يجـ ــــــشة دو ,ـــــــل مـــــــن التفك0ـ ـــة ملناقـ ردوات ومـــــــؤتمرات علميــــ
  .وأثر�ما ع�P العملية التعليمية

ات - ــــــــــر ــــــــة واملقــــ ـــــا�Æ ال.-بو�ــــــ ـــــــب واملنـــــــــ ــــــــS الكتـــــــ ــ ـــاWي Yــــ ــــــــ ــــ- \يجـــ ــــــــ ات التفك0ــ ــــــا ــــــــــــدمج مgــــــــ ـــام بــ ــــــــ ـ ر  \�تمــ ر
اسية   .رالد

ـــــن قــــــــــد- ـــــز مـــــ ـــــادي$# بمــــــــــا �عـــــ ـــــوض \,ـــــ ــــــدو \يجــــــــــاWي للabـــــ ـــــــ�ثمار الــــ ز تفعيــــــــــل واســـ ُ ــــــــP ر ــــــتعلم ع�ــ رة املــــ
  .مواجgة تحدياتھ 1,اديمية

�حةËالبحوث املق:  

  . العوامل املن¾ئة بالabوض 1,ادي$# لدى فئات ومراحل عمر�ة مختلفة-

ــــوض 1,ــــــــادي$# - ــــــS تحـــــــس0ن الabـــ ـــاWي Yـ ـــ- \يجـــــ ات التفك0ــــ ـــا ــــP مgــــ ـــائم ع�ـــ �Ê# قـــــ ــــامج تـــــــد ــــة برنـــ ر فاعليـــ ر
  .لدى طالب اqUامعة

�Ê# لتنمية م- ات التفك0- 8يجاWي SY خفض الضغوط 1,اديميةر فاعلية برنامج تد   .رgا

ـــــــة - ــــــات ومراحـــــــــل عمر�ــ ـــــــاWي والabــــــــوض 1,ـــــــــادي$# لـــــــــدى فئـــ ـــــشف عـــــــــن مـــــــــستو التفك0ـــــــــ- \يجــ ى الكـــ
  .مختلفة
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  :املراجع

أوال املراجع العرÌية
ً

:  

دى طالبات التفك0- \يجاWي وعالقتھ بالتخصص \,ادي$# ل). 2020.(إبرا�يم، شر�ن عبد الو�اب
�ة �بية البدنية . ر,لية ال.-بية الر�اضية للبنات جامعة 8سكندËلة العلمية للz{ا

  .50 -1، )14(والر"اضية،

� �يجا�ي). 2008.(إبرا�يم، عبد الستار�: القا�رة. ع�ن العقل دليل املعا�F املعرJK لتنمية التفك
  .دار الكتب

اÑÕ# وقلق \ختبار SY عالق�aا باال5شغال برفيالت ال).2015.(أبو العال، سوسن ابرا�يم رabوض الد
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