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انتفكري االجيابي وعالقته باندافع ادلعريف ندى طهبة قسم  

 انرتبية اخلاصة

 استاذ مداعج. خهلة احسج دمحم سعيج البخيفكاني
 جامعة السهصل/كمية التخبية االساسية /قدم التخبية الخاصة

khawlabrifcani@gmail.com 
 ممخص البحث

ييجف البحث الحالي التعخف عمى التفكيخ االيجابي وعالقتو بالجافع السعخفي لجػ 
شمبة قدع التخبية الخاصة ، استخجمت الباحثة مشيجية البحث الػصفي لسالئستو لصبيعة 

لثانية ( شالب وشالبة في السخحمتيغ ا111واىجاف البحث ، بمغ حجع عيشة الجراسة )
( 42في قدع التخبية الخاصة ، اعجت الباحثة استبيانا لمتفكيخ االيجابي مكػنا مغ ) والثالثة

واعتسجت الباحثة عمى مكياس جاىد  فقخة ذؼ البجائل الثالثة:) دائسا ، احيانا ، نادرا( ،
( فقخة ذؼ 01( ويتكػن السكياس مغ )4112لمجافع السعخفي السعج مغ قبل ) محسػد ، 

تشصبق عمي بجرجة كبيخة ، تشصبق عمي  ئل الخسدة: )تشصبق عمي بجرجة كبيخة ججا ،البجا
 بجرجة متػسصة ، تشصبق عمي بجرجة قميمة ، التشصبق عمي(.

وتع معالجة البيانات احرائيا باستخجام الػسائل االحرائية االتية في الحقيبة 
 االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ ، )االختبار التائي لعيشة واحجة ،  spss : االحرائية 

 ( .41معادلة كػردرريتذاردسػن  بخاون ، –معادلة سبيخمان 
 وتع التػصل الى الشتائج االتية :

  مدتػػ التفكيخ االيجابي لجػ افخاد العيشة كان عاليا .. 1
  مدتػػ الجافع السعخفي لجػ افخاد العيشة كان عاليا. .4
 بة بيغ متغيخؼ التفكيخ االيجابي والجافع السعخفي .وجػد عالقة ارتباشية مػج .3

وفي ضػء نتائج البحث قجمت الباحثة مجسػعة مغ التػصيات والسقتخحات مغ اىع 
التػصيات )تفعيل دور االرشاد التخبػؼ لتذجيع الصمبة عمى االستسخار في اتباع اساليب 

 . ايجابية في التفكيخ الشاجح والستفائل (
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السقتخحات )اجخاء دراسة عغ التفكيخ االيجابي وعالقتو بالدسات الذخرية ومغ ابخز  
 .  لجػ الصالب الستسيديغ(
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Positive Thinking And Its Relationship To Cognitive 

Motivation For Students Of The Special Education 

Department 

Assist Prof. Khawla Ahmed Mohammad Saeed AL brifcani   
 University Of Mosul \College Of Basic Education 

\Department Of Special Education  

     
   Summary 

 The current research aims to identify positive thinking and its 

relationship to cognitive motivation among students of the special 

education department. The researcher used the descriptive research 

methodology for its suitability to the nature and objectives of the 

research. 

The study sample size reached 100 male and female students in the 

second and third stages in the special education department. 

The researcher prepared a questionnaire for positive thinking consisting 

of 25 items with three alternatives always, sometimes, rarely. 

The researcher adopted a ready-made scale for cognitive motivation 

prepared by Mahmoud 2004 and the scale consists of 70 items with five 

alternatives: it applies to me very much, it applies to me to a great extent, 

it applies to me a moderate degree, it applies to me to a small degree , it 

does not apply to me . 

  The data were processed statistically using the following statistical 

methods in the statistical program spss : T-test for one sample , T-test for 

two in dependent samples, Spearman – Brown equation , Corder – 

Richardson equation 21. 

The following results were reached: 

1.The level of positive thinking a mong the sample members was high. 

2. The level of cognitive motivation a mong the sample members was 

high. 
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3. The existence of a positive correlation between the two variables of 

positive thinking and cognitive motivation. 

In light of the research results the researcher presented a set of 

recommendation and proposals, one of the most important 

recommendations activating the role of educational counseling to        

   Encourage students to continue adopting positive methods of successful 

and optimistic thinking . 

Among the most prominent proposals conducting a study on positive 

thinking and its relationship to the personality traits of distinguished 

students.  
     

 
 : أىسية البحث والحاجة اليو  

يتسيد عرخنا الحالي بالتغيخات الدخيعة في شتى مجاالت الحياة باالضافة الى االنفجار 
السعخفي والعمسي والتقشي والتكشػلػجي وىحا يتصمب مغ الفخد مػاكبة التصػر والتقجم لتثكيف نفدو 

 (101، 4111)حسج،  . قيق اىجافو وشسػحاتوحوت
لجييا مغ ثخوات  بساوان قجرة السجتسعات عمى تػفيخ الخخاء والدعادة والخفاه ألبشائيا تقاس 

بذخية واعية وقادرة عمى االنتاج والتشطيع واالبتكار فأؼ انصالقة حزارية تعتسج في جػىخىا عمى 
 (52، 4112. )عاتكة، ذاشو وفكخه وابجاعواالندان ونجيج 

كبيخا  في مختمف االصعجة السحمية والعخبية والعالسية كسا  ىتساما  لجامعي ا ويذيج التعميع ا
يذيج تصػرا  نحػ االفزل لسػاكبة حاجات االفخاد والسجتسع وخرائز العرخ العمسي ومػاجية 

ار الى تحجيات السدتقبل االقترادية واالجتساعية والثقافية والدياسية ومغ ىشا تتػجو االنط
الجامعة كػنيا مؤسدة تخبػية وتعميسية لتفعيل دورىا في اعجاد وتجريب الصمبة وتشسية شاقاتيع 

 (43، 4112)االسجؼ، .وقجراتيع 
مخحمة ميسة ججا  في بشاء شخريات الصمبة عبخ سشػات الجراسة وما  الجامعيةوُتعج السخحمة 

يكتدبػنو مغ خبخات وتجارب تجعميع قادريغ عمى قيادة أنفديع في سبيل تحقيق اىجافيع وتحقيق 
سعادتيع وسعادة اآلخخيغ وتكػيغ السجتسع االخالقي الفاضل الحؼ يتستع افخاده برحة نفدية 
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 (21، 4113)جبخ وكاضع، . بات والسعػقات مدتكبال  سميسة قادريغ عمى تحجؼ الرعػ  
بالفخد ويداعجُه عمى استثسار  ويعج التفكيخ االيجابي نسصا  مغ انساط التفكيخ التي تختقي

 (2-2، 4114عقمو ومذاعخه وسمػكو واكتذاف أنذصة واساليب ايجابية. )االنرارؼ، 
ي الحياة والتػجو الستفاؤل في الحياة والتفكيخ االيجابي ىػ أحج السخادفات لمتػجو التفاؤلي ف

يؤدؼ الى الشجاح بسا يتزسشو مغ تػقعات ايجابية لمشجاح والدعادة واالنجاز ويختبط التفكيخ 
االيجابي بالذخرية االيجابية والثقة بالشفذ والصسػح الحؼ يذجع الفخد عمى تحقيق اىجافو 

 (005، 4112)الديج،  . ومػاجية الرعػبات والسعػقات
بخ التفكيخ االيجابي برفة عامة أداة لخؤية الجانب االيجابي مغ االشياء بجال  مغ ويعت

الجانب الدمبي وىػ السيل الحؼ يجعل العقل يتقبل االفكار والرػر والكمسات التي تبدط كل ما 
ىػ معقج بحيث يتػقع الفخد نتائج ايجابية تؤدؼ الى الشجاح فيسا يخيج تحكيقو أو يفكخ فيو في 

 (422، 4114بل أو الحاضخ. )عبجالحسيج، السدتق
والذخز السترف بالتفكيخ االيجابي يكػن تػاقا  الى معخفة الججيج مغ السعمػمات ويترف 
بالسخونة واألخح والعصاء وقادر عمى الحػار والسشاقذة العمسية والجخػل والسذاركة في مشاقذات 
وحػارات مثسخة ومفيجة بالشدبة لو ولآلخخيغ وامتالكو اساليب مبتكخة وججيجة تتشاسب مع التصػر 

 (131، 4112)بػزاد واخخون، . والتقجم الحاصل في السجتسع بكل مجاالتو ومياديشو 
ويعتسج التفكيخ االيجابي عمى الخبخات الحاتية والدسات الفخدية االيجابية والشطام االيجابي 
التي تبذخ بتحديغ جػدة الحياة وتسشع ضيػر السجاخل السخضية عشجما تكػن الحياة مميئة 

ذاكل وخالية مغ السعشى واليجف فالتفكيخ االيجابي ىػ بسثابة آلية لمتحكع في بالرعػبات والس
بالقجرات واالمكانيات التي يستمكيا الفخد والقجرة عمى استثسارىا  الحات عغ شخيق االنجاز وااليسان

 (1، 4114)خميل، .بذكل فعال 
لمتعمع الى فخعيغ ىسا: وُيعج الجافع السعخفي جدء مغ الجافعية لمتعميع حيث تتفخع الجافعية 

دافعية االنجاز والجافع السعخفي، والجافع السعخفي أحج االمػر الزخورية لمدعي في الشجاح 
الجراسي لمصمبة وكمسا قػؼ الجافع السعخفي تدداد الجيػد السبحولة في عسمية التعميع فزال  عغ ذلظ 

فعال السصمػبة مغ الستعمع تديخُه ان مدتػػ الجافعية السصمػبة يختفع بذكل جػىخؼ حيشسا تكػن اال
 (140، 4111)ىسذخؼ،  .الى أن يرل الجافع الى أعمى مدتػػ لو
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ويتزسغ الجافع السعخفي مكػنات معخفية وال تعشي السعخفة السقترخة عمى الكتب والبحث في  
حجود السعخفة الزيقة، انسا التػسع في السعخفة لتذسل الخبخة والبحث واالستقراء والبحث عغ 

 لسعمػمات الججيجة واالنجحاب نحػ السػضػعات الغامزة وحب االستصالع العمسي.ا
 (215، 4112)التسيسي، 

ويكسغ الجافع السعخفي في رغبة الفخد السدتسخة الكتداب السعخفة والفيع واتقان السعمػمات 
وصياغة السذكمة وحميا والتخحيب بالسخاشخة وسبيل الحرػل عمى السعخفة ويتزسغ الجافع 

لسعخفي اربعة أبعاد أساسية وىي: رغبة الفخد بالحرػل عمى السعمػمات بدخعة، واالستدادة مغ ا
السعخفة عغ مػضػع ما، والسعالجة اليجوية لسػضػعات السعخفة، والخغبة في تحقيق التشاسق 

 (32-32، 4112)ابػ سميسان واخخون، .السعخفي وعجم التشاقس في السعمػمات 
بجػانب ايجابية اخخػ مثل التحريل الجراسي والتػافق الجراسي  ولمجافع السعخفي عالقة

يبخز دور السجرس في تػجيو وارشاد  واختيار التخرز الحؼ يتالءم مع السيػل واالتجاىات وىشا
وتػعية الصمبة وقبل ذلظ يتػجب عمى السجرس معخفة دوافع وميػل شمبتو ليتدشى تحفيدىع عمى 

 (240، 4111. )دمحم وخجيجة،  إال اذا كان يخضي دوافع الستعمعالتعمع فالتعمع ال يكػن مثسخا  
 ومسا ذكخ أعاله تكسغ أىسية البحث الحالي في الشقاط اآلتية:

أىسية التفكيخ االيجابي باعتباره مغ أىع أنػاع التفكيخ وتذجيع الصمبة باتباع اسمػب دقيق  -1
 ىجاف.وايجابي في التفكيخ لسػاجية الرعػبات والسعػقات وتحقيق اال

اىسية الجافع السعخفي الحؼ يحفد الصمبة عمى التعمع والذغف في الحرػل عمى السعخفة  -4
 والثقافة ويػلج لجييع حب االستصالع العمسي.

اىسية السخحمة الجامعية باعتبارىا مخحمة اعجاد وتجريب الصمبة لمخػض في مياديغ الحياة  -3
 السختمفة.

عمى دراسة وصيفة تشاولت التفكيخ االيجابي  اواشالعي افي حجود عمسي احثةعثخ البتلع  -2
 . الكيام بيحه الجراسة ةالباحث توعالقتو بالجافع السعخفي مسا حفد 

 : أىجاف البحث
 ييجف البحث الحالي الى:

 قياس مدتػػ التفكيخ االيجابي لجػ شمبة قدع التخبية الخاصة. -1
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 لجػ شمبة قدع التخبية الخاصة. قياس مدتػػ الجافع السعخفي -4

عخف عمى العالقة االرتباشية بيغ متغيخؼ التفكيخ االيجابي والجافع السعخفي لجػ شمبة قدع الت -3
 التخبية الخاصة.

 : حجود البحث
في قدع التخبية الخاصة لمعام  ةوالثالث الثانية السخحمتيغاقترخ البحث الحالي عمى شمبة 

 .4141-4111الجراسي 
 : تحجيج السرظمحات

 كل من:التفكيخ االيجابي: عخفو  -1

 ( ىػ ذلظ الشػع مغ التفكيخ الحؼ يسثل األنذصة واالساليب التي يدتعسميا 4110العشدؼ :)
الفخد لسعالجة السذكالت باستعسال قشاعات عقمية بشاءة وباستعسال استخاتيجيات الكيادة الحاتية 
 لمتفكيخ ولتجعيع ثقة الفخد في الشجاح مغ خالل تكػيغ أنطسة واتداق عقمية مشصكية ذات

 (2، 4110)العشدؼ،  . شابع تفاؤلي

 ( ىػ التفكيخ القائع عمى السعتقجات واآلراء واالساليب الستبعة في كل امػر 4113العبيجؼ :)
الحياة والتي مغ شأنيا حل كل ما يػاجو الفخد مغ مذكالت برػرة متفائمة وايجابية وناجحة. 

 (141، 4113)العبيجؼ، 

 ( ىػ التفكيخ الستفائل 4115جابخ :) لتحقيق الشجاح تتسثل بالدمػكيات الفعالة التي يدتخجميا
الفخد لسػاجية السعػقات بربخ وتحجؼ وايجاد حمػل مالئسة لمسذكمة ويشعكذ اثار التفكيخ 

 (1، 4115)جابخ، خضا الحاتي والدعادة واالشسئشان.االيجابي عمى الفخد مغ خالل شعػره بال

 التعخيف االجخائي لمتفكيخ االيجابي:
ساليب ايجابية يدتخجميا الصمبة تتسثل بتفكيخىع السثسخ في مػاجية ضغػط الجراسة ىػ ا

والحياة والتغمب عمييا وتقاس بالجرجة التي يحرل عمييا الصمبة مغ خالل اجاباتيع عمى فقخات 
 استبيان التفكيخ االيجابي السدتخجم في البحث الحالي.

 الجافع السعخفي: عخفو كل من: -2

 ( ال4112محسػد :) بحث عغ السعمػمات الججيجة مغ مرادر عمسية متشػعة وتحسل
التحجيات والرعػبات لتعمع شيء ججيج أو تفيع شيء غيخ مفيػم لغخض كذف الغسػض 
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 (33، 4112)محسػد، .عغ حقائق عمسية ججيجة  

 ( الخغبة السدتسخة وحب االستصالع العمسي لجػ الفخد لمبحث عغ 4112عبجالحسيج :)
األنذصة السعخفية وميل الستعمع الكتذاف السعخفة ومعالجتيا وبحل  السعمػمات ومسارسة

 (141، 4112)عبجالحسيج،  .الجيػد لمحرػل عمييا مغ مرادرىا التكشػلػجية الستعجدة

 ( ميل الستعمع 4115بػ عمي :)حرػل عمى السعخفة والذعػر بالتستع والدعادة عشج حل لم
 (11، 4115ف العمسية الججيجة. )بػعمي، السذكالت السعقجة والغامزة واكتداب السعار 

 التعخيف االجخائي لمجافع السعخفي:
ىػ محاولة الصمبة البحث عغ السعمػمات والخغبة في الحرػل عمييا مغ مرادر عجيجة 
ودقيقة واستثسار ىحه السعمػمات الججيجة لسػاكبة تصػرات السجتسع في شتى السجاالت وتػسيع 

لجرجة التي يحرل عمييا الصمبة عمى مكياس الجافع السعخفي ثقافاتيع ومعارفيع وُتقاس با
 السدتخجم في البحث الحالي.
بقة :ااطار نظخي ودراسات س  

 : أواًل: التفكيخ االيجابي
لتػضيف ايشجرج التفكيخ االيجابي ضسغ مفاليع عمع الشفذ االيجابي خاصة بعج امكانية 

االجخائي كسػضػع ججيخ بالبحث العمسي مغ عجة مفاليع مختمفة مشيا التفكيخ البشائي الحؼ قجمتو 
الشطخية البشائية والحؼ يخكد عمى زيادة االنتباه والتخكيد في الشجاح في حل السذكالت والتفكيخ 

لفذل وذلظ استشادا  في العػامل التي تؤدؼ الى تحجيج مذكمة ما واالبتعاد عغ التخكيد في جػانب ا
بيا تفكيخه ومغ ىحه االعتقادات يػجو لجيو اعتقادات وقشاعات راسخة  الحؼالستسيد  عمى الفخد

 (11-11، 4110)اسميع،  . السحاولة مغ اجل الشاجح
والتفكيخ االيجابي يداعج عمى ايجاد الذخرية الستػافقة التي تتستع بسطاىخ سمػكية ايجابية 

الصسأنيشة، الكفاية في العسل، االدراك الػاقعي لمقجرات، مدتػػ الصسػح، الثقة مثل الخاحة الشفدية، 
بالشفذ، التفاؤل، الحخص، االستقاللية، االيثار، االدراك االجتساعي، والقجرة عمى التػافق مع 

 (115، 4114)حجازؼ،  . الزغػط
الم وبالتالي االخفاق وان استخجام الفخد اسمػب التفكيخ الدمبي يؤدؼ الى االنيدامية واالستد

والسبادرة مسا يفتح السجال امام تخسيخ العجد عشج الفخد، وألن التفكيخ االيجابي يعتبخ  العسل في
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الزامغ العصاء القجرة عمى التعامل مع قزايا الحياة وأزماتيا ويعتبخ التفكيخ االيجابي السجخل  
 (2، 4112لشجار والصالع، . )ا لتعجيل الحالة الػججانية وتعديد الرحة الشفدية لمفخد

 
 ميارات التفكيخ االيجابي:

تقبل السدؤولية الذخرية: االيجابيػن ىع االفخاد الستسيديغ بعجم التحجج بقمة الػقت وال  (1
دون تخدد  يمقػن االعحار عمى غيخىع ولجييع الذجاعة مسا يجعميع يتستعػن بتحسل السدؤولية

 خخيغ عمى الشجاح.وىع نساذج ايجابية تحقق الشجاح وتداعج اآل

الزبط االنفعالي: وىي القجرة عمى ضبط الفخد النفعاالتو والتحكع فييا وتحػيل االنفعاالت  (4
 الى ايجابية مسا يؤدؼ الى قػة التفكيخ االيجابي والذعػر بالخضا والدعادة.الدمبية 

غع العكبات التفاؤل والتػقعات االيجابية: وتتسثل باألمل في امكانية تحقيق نتائج ايجابية بخ  (3
والطخوف الرعبة والسعػقات التي تعتخض شخيق الفخد وكل ما يتصمبو االمخ ىػ الذجاعة 
لمتحمي بالتفاؤل فيػ الخيار الػحيج اذا أراد الفخد تجشب الصخق السدجودة باالستدالم والدمبية. 

 (134، 4115)احسج، 

عي وشغل اوقات الفخاغ لتفاعل االجتسافي ااالبتعاد عغ الػحجة واالنصػاء: ويتسثل ذلظ  (2
 بسسارسة التساريغ الخياضية واليػايات.

تجشب استخجام االلفاظ السصمقة: وتتسثل بابتعاد الفخد عغ استخجام كمسات اليأس مثل:  (2
 )مدتحيل، ابجا ( ألنيا تجعل االمػر اكثخ تعقيجا  وسػء .

الشاجحة والستسيدة وقخاءة زرع االفكار االيجابية في العقل الباشغ: ويتسثل باالقتجاء بالشساذج  (2
 (1، 4115قرز الشجاح وتكخار العبارات االيجابية. )جابخ، 

 
 العهامل السؤثخة في التفكيخ االيجابي:

العػامل السجرسية: السجرسة بسا فييا مغ معمسيغ ومجراء ايجابييغ ومتفائميغ يشعكذ ايجابيا   -1
ؼ الشساذج االيجابية عمى شخريات الصمبة وكحلظ اختيار االصجقاء في السجرسة ذو 

والذخريات الجيجة الن اختيار الفخد ألصجقاء الدػء في السجرسة يشعكذ سمبا  عمى 
 . شخريتو
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شخيقة وتتسثل في  مغ اىع العػامل السؤثخة في التفكيخ االيجابي العػامل االسخية: تعج االسخة  -4

تخبية االشفال وزرع الكيع واالفكار فييع لرقل شخرية الصفل ويجعمو ايجابيا  واحتخام االسخة 
لصخيقة واسمػب تفكيخ الصفل وتذجيعو دائسا  عمى التفكيخ االيجابي وترحيح الجػانب الدمبية 

ية في تفكيخه وتعميع الصفل االسمػب السفزل وااليجابي في التفكيخ مسا يجعمو قػؼ الذخر
ويتحسل السدؤولية التي تتالءم مع شبيعة مخحمتو العسخية وعجم تحسمو اكثخ مغ شاقتو او 

 مسا يجعمُو سمبيا  وضعيف الذخرية ويفقج ثقتو بشفدو.ترحيح اخصائو باساليب مشفخة 

العػامل االجتساعية: كل مجتسع يحسل شابعا  خاصا  بو إما يتدع بالتفاؤل او التذاؤم بسا  -3
المح وججانية واجتساعية والن التفاؤل والتذاؤم سستي االشخاص ذوؼ التفكيخ يتدع بو مغ م

االيجابي او االشخاص ذوؼ التفكيخ الدمبي ولمعػامل االجتساعية دور كبيخ في التفاؤل او 
التذاؤم والػسط االجتساعي يؤدؼ دور فعال في تحجيج سستي التفاؤل والتذاؤم وباألخز بيغ 

فالسجتسع الحؼ يفخق بيغ الجشديغ ويعدز دور الحكػر وييسل دور  الجشديغ الحكػر واالناث
االناث وعجم الدساح ليغ لمسذاركة الفعالة في السجتسع واثبات كفاءتيغ الفعالة يؤثخ عمى 

ػن بالتفاؤل والتفكيخ االيجابي وبدبب التصػر تعشخرياتيغ وىشا الحكػر ىع فقط الحيغ يتس
صبح مغ أىع سسات السجتسع السعاصخ والستحزخ والتقجم في السجتسع بكل مجاالتو أ

التخمز مغ االفكار والسعتقجات الخاشئة والدمبية وتفعيل دور الفخد في السجتسع مغ كل 
 الجشديغ وفي شتى السجاالت.

العػامل الدياسية: وتتسثل بالشداعات والحخوب وما يشتج عغ ذلظ مغ اثار سمبية متسثمة  -2
الشفدية وما تدببو مغ اضصخابات في العالقات االندانية بالرخاع واالزمات واالضصخابات 

الحؼ يػلج االنعدال والػحجة الشفدية والذعػر بفخاغ الحياة ويذعخ الفخد بأنو ضعيف وعاجد وال 
يجج مغ يحسيو بدبب تاثيخ العػامل الدياسية والشداعات والحخوب عمى تجىػر الػضع في 

ا  حان االمل وكحلظ وسائل االعالم التي تعج سالالسجتسع والخػف والقمق مغ السدتقبل وفقج
ذو حجيغ اما تدتخجم استخجاما  ايجابيا  يبعث عمى التفكيخ االيجابي والتفاؤل او التفكيخ 

 . الدمبي والتذاؤم

العػامل الرحية: تؤثخ العػامل الرحية عمى التفكيخ االيجابي فاالشخاص الشاجحيغ  -2
لدمسية والذعػر بالدعادة والخمػ مغ القمق والتػتخ والستسيديغ يتدسػن بالرحة الشفدية ا
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واالكتئاب وألن االندان يعير في مجتسع محيط باالحباشات والسذكالت والسعػقات ىشا  
تطيخ قجرات الفخد االيجابية الستسثمة بالتفكيخ االيجابي والعديسة واالصخار والثقة العالية 

 (422-422، 4115)ناصخ،  . بالشفذ لتجاوز كل السعػقات وايجاد الحمػل ليا

 
 لتفكيخ االيجابي:ا التي فدختبعض الشظخيات 

 (Aron Beckنظخية العالم )ارون بيك  (1

اكج العالع )ارون بيظ( في نطخيتو ان لكل فخد افكارا  وتػقعات ومعاني وافتخاضات عغ 
واالخخيغ والعالع السحيط بو وىي تذكل فمدفة الفخد في الحياة وإن السذكالت  الحات

واالضصخابات الشفدية )القمق، االكتئاب، الزغػط الشفدية( في الحياة تحجث عشجما تكػن ىحه 
االفكار واالعتقادات واالفتخاضات لجيو ذات شبيعة سمبية وخاشئة، وشػر العالع )ارون بيظ( 

لتشسية التفكيخ االيجابي العقالني الستػافق ويؤكج وفقا  لشطخية التمقائية ىحه ردة الصخيقة الفعالة 
الفعل االنفعالية ليدت مجخد استجابات مباشخة وتمقائية بالشدبة لمسثيخ الخارجي وانسا يجخؼ تحميل 

خمي السثيخات وتفديخىا مغ خالل الشطام السعخفي الجاخمي ويشتج عغ عجم االتفاق بيغ الشطام الجا
والسثيخات الخارجية وجػد االضصخابات الشفدية واشار العالع )ارون بيظ( ان الذخز ذا التفكيخ 
االيجابي يعسل عمى اعادة صياغة السذكمة مغ خالل التحخك لحل ىحه السذكمة ومػاجيتيا ومغ 

لػججانية الدمػكية وا و ىشا فإن التعخف عمى االفكار الدمبية والجػانب ذات العالقة بيا السعخفية
والتعامل معيا واستبجاليا بأفكار اكثخ واقعية وقبػال  وقجرة الفخد عمى اختيار البجائل السشاسبة ومغ 
ىشا يكػن العسل عمى مداعجة الفخد بذكل واقعي واقخب لمحياة التي تدبب لو الزغػط الشفدية 

االسمػب األندب لترحيح  مسا يتيح الفخصة لتعجيل ىحه االفكار واستبجاليا بأفكار ايجابية وتقجيع
 (01، 4111نسط التفكيخ بذكل اكثخ واقعية وايجابية. )العديد وابػ اسعج، 

 (Seligman and othersسميجسان واخخون ) نظخية (2

يخػ اصحاب ىحه الشطخية وىع كل مغ العمساء )سميجسان وبيتخسػن وستيغ( ان كال  مغ 
ديخ الػقائع واالحجاث وان شخيقة تفديخ الفخد التفاؤل والتذاؤم ىسا اسمػبان في التفكيخ وفي تف

لمػقائع ال تقترخ عمى مػاجية حالة خاصة مغ نجاح او فذل بل ىي تتػقف عمى الفكخة التي 
يكػنيا الفخد عغ الكيسة العامة التي يعصييا الفخد لشفدو والمكانياتو ولسكانتو في الحياة ويسكغ 
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خبخاتو واساليب التشذئة والتخبية لمفخد بسا يحرل عميو  الفخد ان يتعمع التفاؤل والتذاؤم بشاء  عمى 
الفخد مغ رعاية وحب وتذجيع وتعديد ومكانة او احباط وزجخ واىسال والتقميل مغ قيستو ومكانتو 
ويؤكج العمساء في ىحه الشطخية ان االسمػب التفاؤلي او التذاؤمي في التفكيخ يكػن متعمع فانو 

غ خالل اساليب تجريبية عالجية وان مغ االججر أن يكػن الفخد حخا  يسكغ اعادة تعمسو واستبجالو م
في اختيار الصخيقة السشاسبة والستفائمة وااليجابية في التفكيخ مسا يجعل الفخد قادرا  عمى اكتذاف 
جػانب القػة التي لجيو ويدتعسل اساليب وأنذصة مػجية الدارتيا والتي تجعل الفخد اكثخ تحكسا  

 (0-2، 4113)جبخ، .في اتجاىات ومدارات تفكيخه برػرة ارادية 
 
 

 البشاء والتهسع في االنفعاالت االيجابية: نظخية (3

وضعت ىحه الشطخية مغ قبل العالسة )باربخا فخيج ريكدػن( وقج نجحت في ىحه الشطخية في 
اة التغمب عمى الرػرة التقميجية لمتفكيخ وإن الخفالية ىي نتيجة مؤثخة عمى االزدىار في الحي

وحجة العالسة )باربخا فخيج ريكدػن( في ىحه الشطخية ان السذاعخ االيجابية ليدت فقط اشارة 
لمخفالية ولكغ ايزا  واحجة مغ العػامل التي تحجد الخفالية والذعػر بالدعادة ليذ فقط تاثيخ 

 الخخاء في الحياة ولكغ ايزا  أساس االزدىار.
االيجابية ىي واحجة مغ السفاليع التجخيبية االكثخ ان نطخية البشاء والتػسع في االنفعاالت 

اثباتا  في عمع الشفذ االيجابي ليذ لتحقيق الدعادة والخفالية واالزدىار وإنسا لتشسية السذاعخ 
 واالنفعاالت االيجابية وىحه االنفعاالت ىي نتيجة لالفكار وانساط الدمػك.

ابي بذكل اسخع وبفزل السذاعخ ومعشى ىحه الشطخية ان االفخاد يتعمسػن في اشار ايج
واالنفعاالت االيجابية تدداد مػاىبيع الفكخية مثل االىتسام باالبجاع وتدداد مياراتيع االجتساعية 

 (3، 4110مثل التعاون مع االخخيغ وتبادل االراء في السػاقف االجتساعية. )العاسسي، 
 

 : ثانيًا: الجافع السعخفي
في  اميس  االجوافع البذخية االساسية، وكان لعمساء الشفذ  دور عج الجافع السعخفي مغ أىع يُ 

تصػيخ مفيػم الجافع السعخفي حيث يعج العمساء )شسػىيغ، ستػتالنج، وولف( أول مغ ميدوا مفيػم 
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الجافع السعخفي مغ خالل دراساتيع تجخيبيا لمجافع السعخفي وحجدوا الجافع السعخفي بأنو حاجة الفخد  
اسبة بصخائق متكاممة وذات معشى ىادف فيػ الحاجة الى فيع عالع مميء الى بشاء مػاقف مش

مذاعخ بالخبخات وجعمو مشصكيا  ومعقػال  وانو عشج تعخض ىحه الحاجة لالحباط يشذأ عغ ذلظ 
التػتخ واالحباط والتي تؤدؼ فيسا بعج الى بحل محاوالت فعالة لبشاء السػقف وزيادة  الفذل و

 (41 ،4114الفيع. )دمحم خان، 
لمسعمع في آٍن واحج ىسا: األول: ان  ىجفيغ( ان الجافع السعخفي يحقق 1110ويؤكج )كخاجة، 

التجريذ التي تيجف الى استثارة اىتسام الستعمسيغ بسختمف  اىجافالجافع السعخفي ىي احجػ 
جاف الثاني: ىػ ان الجافع السعخفي وسيمة ميسة لتحقيق االى يجفالشذاشات العقمية والشفدية، وال

التخبػية فيربح الجافع السعخفي أحج العػامل االساسية التي تداعج عمى تحريل السعخفة والفيع 
 (412، 1110)كخاجة، . والسيارة 

ان الجافع السعخفي لو دور أساسي في رفع مدتػػ اداء الستعمع في مختمف السجاالت و 
ى زيادة الجافع السعخفي كمسا تقجمػا السجرسية واألنذصة التي يػاجييا فال بج مغ االنتباه لمحفاظ عم

السعمسيغ والسجرسيغ مدؤولية كبيخة لمحفاظ عمى عمى عاتق في دراستيع وىحا يسكغ ان يزع 
 استسخارية الجافع السعخفي لجػ الستعمسيغ بجسيع السخاحل األساسية حتى ال تزعف تحت تاثيخ

 (2، 4111)جشجؼ،  .الطخوف والرعػبات السختمفة
( الى مرجريغ لمجافعية السعخفية حدب مرجر استثارتيا ىسا الجوافع 4115ويذيخ غبارؼ )

الجاخمية التي يكػن مرجرىا الستعمع نفدو أؼ يكػن الستعمع مجفػعا  بخغبة داخمية الرضاء ذاتو 
وكدب السعارف والسيارات التي يحبيا ويسيل الييا لسا ليا مغ اىسية كبيخة بالشدبة لو. أما 

الجافعية السعخفية ىي الجافعية الخارجية وىي التي مرجرىا خارجي مثل السرجر الثاني مغ 
 (24، 4115)غبارؼ،  الجػائد او اليجايا .السعمع او 

 : مكهنات الجافع السعخفي
حب االستصالع: ان الفخد الحؼ يستمظ دافعا  معخفيا  يبحث دائسا  عغ الخبخات الججيجة  (1

 ن بالخضا عشج تصػيخ مياراتيع وكفاءاتيع الحاتية.ويدتستعػن بتعمع االشياء الججيجة ويذعخو 

الكفاية الحاتية: وىػ اعتقاد الفخد ان بامكانو تشفيح ميسات محجدة او الػصػل الى اىجاف  (4
معيشة ويسكغ تصبيق ىحا السفيػم عمى الصمبة فالصمبة الػاثقيغ مغ أنفديع وقجراتيع يكػن 
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الحيغ لجييع شظ في قجاتيع وأنفديع ليذ  لجييع مدتػػ عاٍل مغ الجافع السعخفي أم الصمبة 
 لجييع دافعا  معخفيا.

االنجاز: ىػ استعجاد الستعمع لتحسل السدؤولية والخغبة السدتسخة في الشجاح واستثسار  (3
السعمػمات التي حرل عمييا بذكل مثسخ وفعال والتغمب عمى العكبات بكفاءة بأقل جيج 

 وافزل مدتػػ مغ االداء.

 افع السعخفي بصسػح الستعمع إذ بجون الصسػح ال يستمظ الستعمع دافعا  معخفيا  الصسػح: يختبط الج (2
لمحرػل عمى السديج مغ السعمػمات والحقائق ما لع يكغ لجيو شسػحا  وأمال  عاليا  يدعى 

 (22-22، 4115لتحكيقو باجادة وثقة عالية بالشفذ ومدتػػ عاٍل مغ التفػق. )بػعمي، 

 : مظاىخ الجافع السعخفي
 ( ثالثة مطاىخ تجل عمى الجافع السعخفي وىي:1112د )الكشاني، حج

وىي مجسػعة مغ األنذصة التي يقػم بيا الفخد لالحاشة بعشاصخ الدمػك االستكذافي:  (1
السػضػع وعالقة كل عشرخ بالعشاصخ االخخػ وىحا يعشي ان الدمػك االستكذافي يعتسج 

سبادغ او الحقائق او السعمػمات بجيجه عمى قيام الستعمع باستكذاف انػاع العالقات او ال
الحاتي مسا يعصيو فخصة التسكغ والثقة في التعمع السدتقل فالسفاليع والسعمػمات التي يرل 
الى اكتذافيا الستعمع بجيػده الحاتية تكػن ذات معشى ومغدػ والستعمع الحؼ يسمظ سمػكا  

 تعمع السطاىخ الججيجة.استكذافيا  عاليا  يطيخ اداء  ونذاشا  متسيدا  ورغبة في 

االستعالم والتقري: يدتسخ الستعمع في سعيو لتػسيع مجال فيسو وال يكػن الستعمع وحجه بل  (4
مع السعمع ليجيب عمى كل تداؤالتو واستفداراتو ويتعمع الستعمع كيفية التقري والبحث عغ 

 لسديج مغ التعمع.الحقائق والسعمػمات وادراكيا وفيسيا لديادة معمػماتو ارضاء  لخغبتو في ا

مػاجية السذكالت: عشجما يذعخ الستعمع بأؼ نقز او خصأ او شيء مفقػد مسا يديج مغ  (3
تػتخه وبحلظ يحتاج الستعمع لعسل شيء معيغ الزالة التػتخ وذلظ بالبحث وشخح االسئمة 

 (411، 1112اني، ش)الك.واختبار الستعمع مغ اكتذفو مغ السعمػمات 

 
 : خفيأسباب تجني الجافع السع

ضعف تجني استعجاد الستعمع لمتعمع: وتتسثل بعجم أو ضعف االستعجاد السػجػد لجػ  (1
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الستعمع نحػ التعمع وعجم استصاعتو الستعمع استيعاب السفاليع والحقائق وعجم امتالكو  
 خبخات سابقة.

الجػ الرفي غيخ السالئع وضعف الػسائل التعميسية والتقشيات التخبػية الحجيثة وكثخة  (4
 اعجاد الصمبة في الرف وشعػر الستعمع بالسمل والزجخ.

ضعف حخص السعمسيغ والسجرسيغ عمى اتقان الصمبة لمسعمػمات والحقائق والسفاليع  (3
 وضعف استخجام السعمسيغ والسجرسيغ السعدزات االيجابية.

خمػ التجريذ الرفي مغ استخجام اسمػب االكتذاف وحل السذكالت وكثخة االعباء  (2
 ى عاتق السعمسيغ.السمقاة عم

 عجم اتاحة الفخص لمستعمسيغ لتحقيق الشجاح في السيسات. (2

 عجم تشاسب مدتػػ العسل السصمػب مع قجرات وامكانيات الستعمع. (2

 ضعف التخكيد عمى استخاتيجيات التفكيخ في معالجة السعمػمات.  (0

 (22-22، 4112)رضػان، 
 : دخت الجافع السعخفيفالشظخيات التي 

 : السعخفيةالشظخيات 
يؤكج عمساء الشطخية السعخفية ان الجافع الى السعخفة والفيع يتػلج مغ خالل التفكيخ والعسميات 
العقمية، فاالندان كائغ عقالني يتستع بارادة قػية تسكشو مغ اتخاذ قخارات واعية وتؤكج عمى بعس 

مغ دوافع ذاتية مثل حب  السفاليع مثل القرج والشية والتػقيع ألن الشذاط السعخفي لمصمبة يتػلج
االستصالع واالكتذاف واالرتياد. وإن الخؤية السعخفية تؤكج عمى ان فقجان التػازن السعخفي يثيخ 
الجافع لجػ الصمبة بيجف الحرػل عمى التػازن السعخفي وإن شبيعة الجافعية في اداءاتو السختمفة 

يدعى فييا الصالب لمحرػل عمى وتفاعمو مع السػاقف والخبخات السختمفة ىي دافعية داخمية 
 ةاجابة عغ سؤال محيخ أو حل مذكمة مدتعرية او اكتذاف شيء ججيج والصالب يبقى في حال

 (4112قمق وتػتخ حتى يحقق التػازن السعخفي. )محسػد، 
 وتشجرج تحت ىحه الشطخية الشطخيات اآلتية:

ان الجافعية تشذأ بفعل الحخمان  نطخية بياجيو السعخفية )االرتقاء السعخفي(: يخػ العالع بياجيو (1
الشاتج عغ حالة عجم تػازن معخفي وما يتختب عغ دافع الدمػك مغ اجل استعادة التػازن 
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ندان ويتزسغ التكيف عسميتيغ التسثيل لالة فصخية وذلظ عغ شخيق عسمية التكيف وىي عسمي 
السػجػدة لجػ  ل: تفديخ االحجاث واالفعال مغ خالل السخصصاتيوالسؤائسة، ويقرج بالتسث

الفخد بسعشى مصابقة الحقائق مع ندبة الفخد بسعخفية، ويقرج بالسخصط عشج )بياجيو( انساط 
الدمػك او التفكيخ السشطسة او السدتخجمة باستسخار. أما عسمية السؤائسة فيقرج بيا التي يتع 

انتاج  مغ خالليا تعجيل الشدبية السعخفية بحيث تتالئع مع الخبخات الججيجة واما يتع
مخصصات ججيجة واما تعجيل السخصصات القجيسة ويؤكج بياجيو عمى ضخورة تكامل عسميتي 
التسثيل والسؤائسة لكي يدتصيع الفخد تحقيق حالة التػازن وبالتالي سػف تتع عسمية التصػر 

 .السعخفي واالرتقاء وفي الشياية التفكيخ وقج اشمق بياجيو عمى ىحه الحالة مرصمح االتدان
 (22-22، 4115مي، )بػع

نطخية الجذتالت السعخفية: أكج مؤسدػ نطخية الجذتالت وىع كل مغ: )ماكذ فختييسخ،  (4
كػىمخ، كػفكا( عمى  االىتسام بديكػلػجية التفكيخ وعمى السعخفة وأكجوا ان الدمػك يجب ان 

عمع وتؤكج ىحه الشطخية عمى مبجأ الت  يجرك في كميات اذ أن الدمػك اكبخ مغ مجسػع جديئات
باالستبرار ويقرج بالتعمع باالستبرار ضاىخة معخفية يتع فييا التػصل الى حل السذكمة 
التي يػاجييا الفخد فجأة بعج فتخة مغ التأمل واالنتطار ويتزسغ التعمع باالستبرار عسميتيغ 

 (35، 4110)الدعبي، .  ىسا الفيع وادراك العالقات

مساء الشفذ اىتساما  بالتعمع باالكتذاف ويخػ أنُو بخونخ: يعج العالع بخونخ مغ اكثخ ع نطخية (3
مصمب تخبػؼ ميع يحل محل التعمع بالحفع ويعخف بخونخ التعمع االكتذافي أنُو اعادة تشطيع 
وىػ بيحا نػع مغ التفكيخ ويحجث حيشسا يتجاوز الفخد السعمػمات السعصاة الى استبرار او 

قف التعمع االكتذافي يػاجو مذكمة تتخح تعسيسات ججيجة، ويخػ بخونخ ان الستعمع في مػا
 احجػ الرػر اآلتية:

 اىجاف يجب الػصػل الييا مع عجم تػافخ الػسائل التي تؤدؼ الى ذلظ. -أ 

 تشاقزات في مرادر السعمػمات التي ليا الجرجة ذاتيا مغ السػثػقية. -ب 

 البحث عغ الشدبية او الشطام او االتداق في مػاقف ال يكػن فييا ذلظ واضحا . -ج 

ويخػ بخونخ ان التعمع في أحدغ أحػالو ىػ تفكيخ والتفكيخ ىػ فيع لسديج مغ الحقائق 
 . السجركة مغ خالل عسمية تجعى اما صياغة السفاليع او الترشيف
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والتعمع االكذتافي في نطخ بخونخ يقػم عمى جيج الستعمع نفدو حيث يجج أن السادة التي  
لسعخفية انو يحذ حيال ذلظ بالتشاقس والتعارض يحاول تعميسيا لع تعج متدقة مع مشطػمتو ا

الحؼ يػلج نػعا  مغ القمق والتػتخ الحؼ يجفعو الى اعادة تشطيع تسثيالتو لسعصيات مادة التعمع مسا 
يؤدؼ الى زيادة اشكال استثسار السخدون السعخفي وبالتالي الى تججيج في نػاتج السعالجة وزيادة 

 (251، 4114)الخيخؼ،  . ادائو مخدونو السعخفي وزيادة في فعالية

 
 : دراسات سابقة

 السحهر األول: الجراسات التي تشاولت التفكيخ االيجابي
 (2113دراسة جبخ )* 

 ))التفكيخ االيجابي وعالقتو بأساليب التعامل مع الزغهط الشفدية لجى السعمسين((
تعخف عمى التفكيخ أجخيت ىحه الجراسة في العخاق )محافطة الجيػانية(، وىجفت الجراسة ال

االيجابي وعالقتو بأساليب التعامل مع الزغػط الشفدية لجػ السعمسيغ، بمغ حجع عيشة الجراسة 
( فقخة واعتسج الباحث 22( معمع ومعمسة، وأعج الباحث مكياسا  لمتفكيخ االيجابي مكػنا  مغ )211)

حث الػسائل االحرائية ( فقخة، واستخجم البا30عمى مكياس جاىد لمزغػط الشفدية مكػنا  مغ )
اآلتية في معالجة البيانات: )مخبع كاؼ، تحميل التبايغ، االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ، معامل 

كخونباخ(  -بخاون، االختبار التائي لعيشة واحجة، معادلة ألفا –ارتباط بيخسػن، معادلة سبيخمان 
 وأضيخت الجراسة اآلتية:

 التفكيخ االيجابي.تستع السعمسيغ بجرجة عالية مغ  -1

ة األولى اسمػب )مػاجية السذكالت( لسػاجية الزغػط سختبان السعمسيغ يدتعسمػن بال -4
الشفدية واسمػب )الجيشي والخوحي( في السختبة الثانية، أما بكية االساليب )اليخوب والتجشب، 

 حرائيا .االسشاد االجتساعي، العجوان( فغغ السعمسيغ يدتعسمػنيا بجرجة قميمة وغيخ دالة ا

وجػد عالقة ارتباشية ايجابية بيغ التفكيخ االيجابي واسمػبي مغ اساليب مػاجية الزغػط  -3
 ب( -، أ4113)جبخ، . الشفدية وىسا اسمػبي: )مػاجية السذكمة واالسشاد الجيشي والخوحي( 

 (2114واحسج )  عبجالراحب دراسة* 

الحاتية واالتجاه نحه ميشة التجريذ لجى ))التفكيخ االيجابي وعالقتو بالجافعية االكاديسية 
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 طمبة كميات التخبية(( 
اجخيت ىحه الجراسة في العخاق )بغجاد(، وىجفت الجراسة التعخف عمى التفكيخ االيجابي 
وعالقتو بالجافعية االكاديسية الحاتية واالتجاه نحػ ميشة التجريذ لجػ شمبة كميات التخبية، بمغ 

شالبا  وشالبة مغ شمبة الرفػف االول والخابع مغ جامعتي بغجاد ( 322حجع عيشة الجراسة )
 والسدتشرخية واستخجم الباحثان ثالثة مقاييذ جاىدة وىي:

 ( فقخات.111مكياس التفكيخ االيجابي السكػن مغ ) 

 ( فقخة.23مكياس الجافعية االكاديسية السكػن مغ ) 

 ( فقخة.21مكياس االتجاه نحػ ميشة التجريذ مكػن مغ ) 

)معامل ارتباط بيخسػن، االختبار التائي لعيشة  استخجم الباحثان الػسائل االحرائية اآلتية:و 
 واحجة، االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ، االختبار الدائي(، وأىع نتائج الجراسة ىي:

شة تستع الصمبة بسدتػػ عاٍل مغ التفكيخ االيجابي والجافعية االكاديسية الحاتية واالتجاه نحػ مي -1
 التجريذ.

 وجػد عالقة ارتباشية ايجابية بيغ الستغيخات الحاتية، االتجاه نحػ ميشة التجريذ. -4

وجػد فخوق دالة احرائيا بيغ الستغيخات الثالثة تبعا  لستغيخ الجشذ والرف والتخرز.  -3
 (113، 4112)عبجالراحب وأحسج، 

 (2115الشجار والظالع ) دراسة* 

هدة الحياة لجى العاممين بالسؤسدات االىمية بسحافظة ))التفكيخ االيجابي وعالقتو بج
 غدة((

وىجفت الجراسة التعخف عمى التفكيخ االيجابي اجخيت ىحه الجراسة في فمدصيغ )غدة(، 
وعالقتو بجػدة الحياة لجػ العامميغ بالسؤسدات االىمية بسحافطة غدة، بمغ حجع عيشة الجراسة 

( اناث، واعتسج الباحثان 32( ذكػر و )22االىمية وبػاقع )( فخد مغ العامميغ بالسؤسدات 111)
( فقخة وأعج الباحثان مكياس جػدة الحياة 11عمى مكياس جاىد لمتفكيخ االيجابي مكػن مغ )

بخاون،  -( فقخة، واستخجم الباحثان الػسائل االحرائية اآلتية: ) معادلة سبيخمان25مكػن مغ )
تائي لعيشة واحجة، االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ(، وأىع كخونباخ، االختبار ال -معادلة ألفا

 الشتائج التي تػصمت الييا الجراسة ىي:
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 كان مدتػػ التفكيخ االيجابي عاليا  لجػ افخاد العيشة. -1

 كان مدتػػ جػدة الحياة لجػ افخاد العيشة مختفعة ججا . -4

 دة الحياة.وجػد عالقة ارتباشية مػجبة بيغ متغيخؼ التفكيخ االيجابي وجػ  -3

 وجػد فخوق دالة احرائيا  بيغ الحكػر واالناث في التفكيخ االيجابي ولرالح الحكػر. -2

وجػد فخوق دالة احرائيا  في التفكيخ االيجابي تبعا  لستغيخ الخبخة ولرالح مدتػػ الخبخة  -2
 . ( سشػات2أعمى مغ )

)ذكػر واناث( ولرالح  وجػد فخوق دالة احرائيا  في متغيخ جػدة الحياة تبعا  لستغيخ الجشذ -2
 . الحكػر

وجػد فخوق دالة احرائيا  في متغيخ جػدة الحياة تبعا  لستغيخ الخبخة ولرالح مدتػػ الخبخة  -0
 (412، 4112( سشػات. )الشجار والصالع، 2اعمى مغ )

 (2116) دراسة الديج* 

 الفشية التجارية(())التفكيخ االيجابي وعالقتو بجفعية االنجاز لجى طالب السخحمة الثانهية 
اجخيت ىحه الجراسة في مرخ )بػرسعيج(، وىجفت الجراسة التعخف عمى التفكيخ االيجابي 
وعالقتو بجافعية االنجاز لجػ شالب السخحمة الثانػية الفشية التجارية، بمغ حجع عيشة الجراسة 

ى مكياس جاىد ( شالبا ، واعتسجت الباحثة عم52( شالبة و )111( شالبا  وشالبة وبػاقع )152)
( فقخات، واعجت الباحثة مكياسا  لجافعية االنجاز مكػنا  مغ 111لمتفكيخ االيجابي مكػنا  مغ )

( عبارة، واستخجمت الباحثة الػسائل االحرائية اآلتية: )معامل ارتباط بيخسػن، االختبار 30)
ونباخ(، وتػصمت الجراسة كخ  -التائي لعيشة واحجة، االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ، معادلة ألفا

 الى الشتائج اآلتية:
 وجػد عالقة ارتباشية مػجبة بيغ متغيخؼ التفكيخ االيجابي ودافعية االنجاز. -1

 وجػد فخوق دالة احرائيا  في التفكيخ االيجابي تبعا  لستغيخ الجشذ ولرالح الحكػر. -4

 ػف االول والثالث.ال يػجج فخوق دالة احرائيا  في التفكيخ االيجابي تبعا  لستغيخ الرف -3

 وجػد فخوق دالة احرائيا  في واقعية االنجاز تبعا  لستغيخ الجشذ ولرالح الحكػر. -2

ال يػجج فخوق دالة احرائيا  في دافعية االنجاز تبعا  لستغيخ الرفػف االول والثالث. )الديج،  -2
4112 ،002) 
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 السحهر الثاني: الجراسات التي تشاولت الجافع السعخفي 
 (2114محسهد )دراسة * 

 ))قياس الجافع السعخفي لجى طمبة جامعة السهصل((
اجخيت ىحه الجراسة في العخاق )السػصل(، وىجفت الجراسة الى قياس الجافع السعخفي لجػ 

( شالبا  وشالبة مغ الرفػف االول والخابع 121شمبة جامعة السػصل، بمغ حجع عيشة الجراسة )
عمػم الحاسبات، القانػن، اآلداب، التخبية، االدارة  مغ كميات: )الصب، اليشجسة، العمػم،

واالقتراد( بحدب متغيخات: )الرف، الجشذ، التخرز(، وأعج الباحث مكياسا  لمجافع السعخفي 
( فقخة مػزعة عمى خسدة مجاالت وىي: )الدعي لمسعخفة، حب االستصالع، 01مكػنا  مغ )

سئمة(، واستخجم الباحث الػسائل االحرائية االكتذاف واالرتياد، الخغبة في القخاءة، شخح اال
ر التائي لعيشتيغ االختبا اآلتية: )معامل ارتباط بيخسػن، مخبع كاؼ، االختبار التائي لعيشة واحجة،

 : ، وأضيخت الجراسة الشتائج اآلتيةمدتقمتيغ(
 مدتػػ الجافع السعخفي لجػ الصمبة كان عاليا . -1

السعخفي تبعا  لستغيخ الجشذ )ذكػر واناث( بيغ  ال تػجج فخوق دالة احرائيا  في الجافع -4
 الصالب والصالبات.

انداني(  -وجػد فخوق دالة احرائيا  في الجافع السعخفي تبعا  لستغيخ التخرز )عمسي -3
 ولرالح التخرز العمسي.

وجػد فخوق دالة احرائيا  في الجافع السعخفي تبعا  لستغيخ الرف )االول والخابع( ولرالح  -2
 (5، 4112)محسػد،  الرف االول.

 

 (2111السذيخاوي ) دراسة* 

))الجافع السعخفي والبيئة الرفية وعالقتيسا بالتفكيخ التأممي لجى طمبة السخحمة الثانهية 
 في مجيشة غدة((

أجخيت ىحه الجراسة في فمدصيغ )غدة(، وىجفت الجراسة الى التعخف عمى الجافع السعخفي 
التأممي لجػ شمبة السخحمة الثانػية في مجيشة غدة، بمغ حجع  والبيئة الرفية وعالقتيسا بالتفكيخ

( شالبا  وشالبة مغ الثانػية العامة مغ القدسيغ العمسي واالدبي، واعتسج 252عيشة الجراسة )
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( فقخة، كسا اعتسج الباحث عمى مكياس 32الباحث عمى مكياس جاىد لمجافع السعخفي مكػنا  مغ ) 
( 21( فقخة، وأعج الباحث مكياسا  لمتفكيخ التأممي مكػنا  مغ )42) لمبيئة الرفية مكػنا  مغ جاىد

 -بخاون، معادلة ألفا -فقخة، واستخجم الباحث الػسائل االحرائية اآلتية: )معادلة سبيخمان
كخونباخ، معامل ارتباط بيخسػن، االختبار التائي لعيشة واحجة، االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ، 

 بايغ االحادؼ(، وأضيخت الجراسة الشتائج اآلتية:اختبار تحميل الت
 كان مدتػػ الجافع السعخفي لجػ الصمبة جيجا . -1

كانت ابعاد البيئة الرفية لجػ افخاد العيشة بالتختيب اآلتي حدب األولػية وىي: )التشافذ،  -4
 الخضا، التجانذ، االحتكاك، الرعػبة(.

. جيجاكان مدتػػ التفكيخ التأممي لجػ افخاد العيشة  -3  ً 

وجػد عالقة ارتباشية مػجبة بيغ الجافع السعخفي والبيئة الرفية والتفكيخ التأممي.  -2
 (2-2، 4111)السذيخاوؼ، 

 (2115طيفهر ) دراسة* 

))الجافع السعخفي وعالقتو بالسدتهى االقترادي االجتساعي ومدتهى التحريل الجراسي 
 لجى طالب وطالبات السخحمة الثانهية بسجيشة ششجي((

جخيت ىحه الجراسة في الدػدان )مجيشة ششجؼ(، وىجفت الجراسة التعخف عمى الجافع أ
السعخفي وعالقتو بالسدتػػ االقترادؼ االجتساعي ومدتػػ التحريل الجراسي لجػ شالب 

( شالبا  و 112( وبػاقع )411وشالبات السخحمة الثانػية بسجيشة ششجؼ، بمغ حجع عيشة الجراسة )
( فقخة، ومكياس 31الباحث مكياسان ىسا: مكياس الجافع السعخفي مكػنا  مغ )( شالبة، وأعج 112)

( فقخة، واستخجم الباحث الػسائل االحرائية 42تقجيخ الػضع االقترادؼ االجتساعي مكػن مغ )
كخونباخ، االختبار التائي لعيشة واحجة، االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ(،  -اآلتية: )معادلة ألفا

 لجراسة الشتائج اآلتية:وأضيخت ا
 كان مدتػػ الجافع السعخفي لجػ الصمبة عاليا . -1

 وجػد عالقة ارتباشية مػجبة بيغ الجافع السعخفي والتحريل الجراسي. -4

ال تػجج فخوق دالة احرائيا  بيغ الجافع السعخفي والسدتػػ االقترادؼ االجتساعي لجػ  -3
 الصمبة.
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 سعخفي تبعا  لستغيخ الجشذ )ذكػر، اناث(.ال تػجج فخوق دالة احرائيا  في الجافع ال -2

ال تػجج فخوق دالة احرائيا  في السدتػػ االقترادؼ االجتساعي بيغ الصمبة تبعا  لستغيخ  -2
 (325، 4112الجشذ )ذكػر، اناث(. )شيفػر، 

 (2117السجالي وآخخون ) دراسة* 

صعهبات  ))مدتهى الجافعية السعخفية لجى طمبة الرف الخامذ والدادس األساسي ذوي 
 التعمم في مجيخية تخبية عسان((

أجخيت ىحه الجراسة في االردن )عسان( وىجفت الجراسة الى قياس مدتػػ الجافعية السعخفية 
لجػ شمبة الرف الخامذ والدادس األساسي ذوؼ صعػبات التعمع في مجيخية تخبية عسان، بمغ 

أعج الباحث مكياسا  لمجافعية ( شالبة، و 25( شالب و )21( وبػاقع )115حجع عيشة الجراسة )
( فقخة، واستخجم الباحث الػسائل االحرائية اآلتية: )معامل ارتباط 42السعخفية مكػنا  مغ )

 بيخسػن،  اختبار ويميكذ، تحميل التبايغ الستعجد(، وأضيخت الجراسة الشتائج اآلتية:
 تستع الصمبة بسدتػػ متػسط مغ الجافعية السعخفية. -1

احرائيا  في الجافعية السعخفية تبعا  لستغيخ الرف الجراسي الخامذ  ال تػجج فخوق دالة -4
 (101، 4110والدادس األساسي. )السجمي وآخخون، 

 
 : مؤشخات ودالالت من الجراسات الدابقة

 األىجاف: (1

:  ىجفت دراسات السحػر األول التعخف عمى التفكيخ االيجابي وعالقتو بالستغيخات اآلتية
زغػط الشفدية، الجافعية االكاديسية الحاتية، االتجاه نحػ ميشة التجريذ، أساليب التعامل مع ال

الجشذ، الرف الجراسي، التخرز العمسي، جػدة الحياة، دافعية االنجاز(، أما دراسات السحػر 
الثاني فيجفت التعخف عمى الجافع السعخفي وعالقتو بالستغيخات اآلتية: )الجشذ، الرف، الكميات 

نية، البيئة الريفية، التفكيخ التأممي، السدتػػ االقترادؼ االجتساعي، التحريل العمسية واالندا
 الجراسي(.

أما البحث الحالي فييجف التعخف عمى التفكيخ االيجابي وعالقتو بالجافع السعخفي لجػ شمبة 
 قدع التخبية الخاصة.
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 حجم العيشة: (2

في دراستي كل مغ الشجار  ( كسا111-121تخاوحت حجع العيشة في الجراسات الدابقة بيغ )
 (.4112( ومحسػد )4112والصالع )

 أما البحث الحالي، فديتع اختيار عيشة مشاسبة مغ شمبة قدع التخبية الخاصة.

 :الدوات ا (3

في بحػثيع  الباحثػن اختمفت الجراسات الدابقة مغ حيث السقاييذ واألدوات التي استخجميا 
فقج أعج بعس الباحثيغ السقاييذ كأدوات لبحػثيع، في حيغ أعتسج البعس اآلخخ مغ الباحثيغ 

 عمى مقاييذ جاىدة وكسا مػضح في ممخز الجراسات الدابقة.
فقج اعجت الباحثة استبيانا لمتفكيخ االيجابي واعتسجت الباحثة عمى أما في البحث الحالي 
 ( .4112السعج مغ قبل )محسػد  مكياس جاىد لمجافع السعخفي 

 

 الهسائل االحرائية: (4

السدتخجمة في الجراسات الدابقة باآلتي: )االختبار التائي  يسكغ اجسالي الػسائل االحرائية
بخوان،  -معامل ارتباط بيخسػن، معادلة سبيخمان ،لعيشة واحجة، االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ

تحميل التبايغ االحادؼ، تحميل التبايغ الستعجد، االختبار الدائي، كخونباخ مخبع كاؼ،  -معادلة ألفا
 اختبار ويميكذ(. 

 السشاسبة .في البحث الحالي فديتع استخجام الػسائل االحرائية  اأم

 شتائج:ال (5

اختمفت الجراسات الدابقة مغ حيث الشتائج التي تػصمت الييا تبعا  الختالف أىجاف 
       .لباحثة مغ نتائج تمظ الجراسات في تفديخ نتائج البحث الحالي وستدتفاد ا ومتغيخات الجراسات

 مشيجية البحث واجخاءاتو :
 :مشيجية البحثاوال: 

 مشيجية البحث الػصفي لسالءمتو لصبيعة وأىجاف البحث. ة عمىالباحث تاعتسج
 :ثانيًا: مجتسع البحث

لمعام الجراسي يتحجد مجتسع البحث الحالي بجسيع شمبة قدع التخبية الخاصة 
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 ( شالبا  وشالبة.412( والبالغ عجدىع )4111/4141) 
 

 :ثالثًا: عيشة البحث
مغ شمبة قدع التخبية الخاصة والبالغ  ةوالثالث ةالثاني سخحمتيغاختيخت عيشة البحث مغ ال

 .ةالثالث لسخحمة( مغ شمبة ا41) و ةالثانيالسخحمة ( مغ شمبة 51( وبػاقع )111عجدىع )
 
 :أداتا البحثرابعًا: 

 :التفكيخ االيجابي (1

( فقخة ذؼ البجائل الثالثة وىي: 42مغ ) مكػنالمتفكيخ االيجابي  ااستبيان ةالباحث جتاع
 )دائسا ، أحيانا ، نادرا (.

 صجق استبيان التفكيخ االيجابي:
يقرج بالرجق ىػ أن يكيذ االختبار أو السكياس فعال  القجرة أو الدسة أو االتجاه او 

 االستعجاد الحؼ وضع االختبار او السكياس لكياسو، أؼ يكيذ فعال  ما يقرج أن يكيدو.
وتع التأكج مغ الرجق الطاىخؼ لالستبيان مغ خالل عخضو عمى لجشة مغ السحكسيغ 

(، وتع اخح جسيع مالحطات الدادة السحكسيغ 4اختراصي العمػم التخبػية والشفدية )ممحق رقع 
 ستبجال فقخات حدب تػجييات وآراء السحكسيغ.وتعجيل فقخات كثيخة وا

 ثبات استبيان التفكيخ االيجابي:
الثبات ىػ أن يعصي االختبار او السكياس نفذ الشتائج اذا أُعيج تصبيقو عمى نفذ االفخاد 

 (25، 1151)السشجالوؼ وآخخون، . وفي نفذ الطخوف 
(، 41دلة كػدر ريتذاردسػن )وتع حداب ثبات استبيان التفكيخ االيجابي بصخيقة تصبيق معا

(، حيث شبق استبيان التفكيخ االيجابي عمى عيشة الثبات البالغ 1852وبمغ معامل الثبات )
السخحمة ( مغ شمبة 41و) ةالثاني سخحمة( مغ شمبة ال41( شالبا  وشالبة وبػاقع )21عجدىع )

 . (2/1/4141وتع تصبيق االستبيان يػم االحج السػافق ) ةالثالث
 

 ترحيح استبيان التفكيخ االيجابي: معيار
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بسا ان فقخات استبيان التفكيخ االيجابي جسيعيا فقخات ايجابية فقج تع االعتساد عمى معيار  
( درجة 1( درجتان لمبجيل )أحيانا (، و)4( درجات لمبجيل )دائسا (، و)3واحج ومحجد وىػ: اعصاء )

(، إذ ان أقل درجة 42-02ن بيغ )واحجة لمبجيل )نادرا ( وبحلظ انحرخت درجات االستبيا
 . (02(، وأعمى درجة ىي )42لالستبيان ىي )

 
 الجافع السعخفي: (2

( مكػنا  4112عمى مكياس جاىد لمجافع السعخفي السعج مغ قبل )محسػد،  ةالباحث تاعتسج
 ( فقخة ويتكػن السكياس مغ خسدة أبعاد وىي كاآلتي:01مغ )

 فقخة.( 12البعج األول: الدعي لمسعخفة ) -
 ( فقخة.12البعج الثاني: حب االستصالع ) -
 ( فقخة.12البعج الثالث: االكتذاف واالرتياد ) -
 ( فقخة.12البعج الخابع: الخغبة في القخاءة ) -
 ( فقخة.12البعج الخامذ: شخح االسئمة ) -

 وبجائل االجابة عمى فقخات السكياس ىي:
تشصبق عمي بجرجة متػسصة،  )تشصبق عمي بجرجة كبيخة ججا ، تشصبق عمي بجرجة كبيخة،

 تشصبق عمي بجرجة قميمة، ال تشصبق عمي(.
 صجق مكياس الجافع السعخفي:

تع التأكج مغ الرجق الطاىخؼ لمسكياس مغ خالل عخضو عمى لجشة مغ السحكسيغ 
 (.3اختراص العمػم التخبػية والشفدية )ممحق رقع 

 جييات وآراء السحكسيغ.فقخات السكياس حدب تػ وتع تعجيل وتغييخ جػانب عجيجة مغ 
 ثبات مكياس الجافع السعخفي:

 -تع استخخاج ثبات مكياس الجفع السعخفي بصخيقة التجدئة الشرفية وتصبيق معادلة سبيخمان
( 41( شالبا  وشالبة وبػاقع )21بخاون، حيث تع تصبيق السكياس عمى عيشة الثبات البالغ عجدىع )

وىع نفذ عيشة الثبات الحيغ شبق عمييع استبيان  ةلثالثا سخحمة( في ال41و) ةالثاني سخحمةفي ال
( وبمغ معامل ثبات 0/1/4141التفكيخ االيجابي، وتع تصبيق السكياس يػم الثالثاء السػافق )
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 (.1805مكياس الجافع السعخفي ) 
 معيار ترحيح مكياس الجافع السعخفي:

عمى معيار واحج  ةباحثال ت( فقخة ايجابية واعتسج01يتكػن مكياس الجافع السعخفي مغ )
 ومحجد وىػ:

 ( درجات لمبجيل )تشصبق عمي بجرجة كبيخة ججا (.2اعصاء ) -

 ( درجات لمبجيل )تشصبق عمي بجرجة كبيخة(.2اعصاء ) -

 ( درجات لمبجيل )تشصبق عمي بجرجة متػسصة(.3اعصاء ) -

 ( درجتان لمبجيل )تشصبق عمي بجرجة قميمة(.4اعصاء ) -

 يل )ال تشصبق عمي(.( درجة واحجة لمبج1اعصاء ) -

( وأعمى 01( أؼ أقل درجة لمسكياس ىي )01-321وبحلظ انحرخت درجات السكياس بيغ )
 (.321درجة لمسكياس ىي )

 
 :خامدًا: التظبيق الشيائي ألداتي البحث

( مغ 111استبيان التفكيخ االيجابي عمى العيشة األساسية البالغ عجدىع ) ةالباحث تشبق
 (12/1/4141يػم الثالثاء السػافق ) ةوالثالث ةالثاني سخحمتيغشمبة ال

وتع تصبيق مكياس الجافع السعخفي عمى العيشة األساسية يػم االربعاء السػافق 
(12/1/4141) . 

 
 :سادسًا: الهسائل االحرائية

 معامل ارتباط بيخسػن . -1

 بخوان . -معادلة سبيخمان -4

 االختبار التائي لعيشة واحجة . -3

 غ مدتقمتيغ .االختبار التائي لعيشتي -2

 (21-35، 4114(.)عػدة، 41معادلة كػرد ريتذاردسػن ) -2
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 عرض اننتائج وتفسريها : 

 التخبية الخاصة(م اليجف األول: )قياس مدتهى التفكيخ االيجابي لجى طمبة قد
ولتحقيق ىحا اليجف تع حداب الستػسط الحدابي الستحقق واالنحخاف السعيارؼ ألفخاد عيشة 

(، وبمغ الستػسط الشطخؼ )الستػسط الفخضي( 23851درجات أفخاد العيشة )بمغ متػسط البحث، و 
(، وبالسقارنة بيغ الستػسصيغ يتزح أن متػسط درجات أفخاد العيشة أعمى مغ الستػسط 21)

رائيا ، وكسا مػضح واحجة الجل اختبار داللة الفخق احالشطخؼ، وتع تصبيق االختبار التائي لعيشة 
 (.1في الججول )

 
 
 
 
 

 (1الججول )
نتائج االختبار التائي اليجاد داللة الفخوق بيغ متػسط درجات العيشة والستػسط الشطخؼ 

 الستبيان التفكيخ االيجابي.

الستهسط الحدابي  العيشة
 الستحقق

االنحخاف 
 السعياري 

الستهسط الشظخي 
 )الفخضي(

 الكيسة التائية
 مدتهى الجاللة

 الججولية السحدهبة

111 23851 1843 21 12814 1822 

دال احرائيا  
عشج مدتػػ 

( 1812داللة )
ودرجة حخية 

(11) 
 

ان ىشاك فخقا  داال  احرائيا  بيغ الستػسط الحدابي الستحقق  (1ويتزح مغ الججول )
والستػسط الشطخؼ )الفخضي( وكان الفخق لرالح الستػسط الحدابي الستحقق، وىحا يجل ان الصمبة 
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 .لجييع مدتػػ عاٍل مغ التفكيخ االيجابي 
ويحطػن والتعميل السخجح ليحه الشتيجة ىػ شبيعة شمبة الجامعة كػنيع أشخاص متعمسيغ 

بسكانة عمسية والجسيع يشطخ الييع نطخة ايجابية ومتفائمة وىحا يشعكذ عمى نطختيع االيجابية 
ألنفديع وثقتيع العالية بأنفديع وخرػصا أنيع عشجما يتخخجػن مغ الكمية سيحرمػن عمى 
شيادة جامعية ومكانة عمسية كػنيع مثقفيغ وناجحيغ في مديختيع العمسية وىحا يشعكذ عمى 

يخىع السشطع والجقيق وااليجابي وقجراتيع عمى تحسل السدؤولية ومػاجية ضخوف الحياة والتغمب تفك
 . عمييا لتحقيق أىجافيع وجاءت ىحه الشتيجة متفقة مع جسيع دراسات السحػر االول
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 اليجف الثاني: )قياس مدتهى الجافع السعخفي لجى طمبة قدم التخبية الخاصة( 
اب الستػسط الحدابي الستحقق واالنحخاف السعيارؼ ألفخاد عيشة ولتحقيق ىحا اليجف تع حد

(، وبمغ الستػسط الشطخؼ )الستػسط الفخضي( 425843البحث، وبمغ متػسط درجات أفخاد العيشة )
(، وبالسقارنة بيغ الستػسصيغ يتزح أن متػسط درجات أفخاد العيشة أعمى مغ الستػسط 411)

لعيشة واحجة ألجل اختبار داللة الفخق احرائيا ، وكسا مػضح  الشطخؼ، وتع تصبيق االختبار التائي
 (.4في الججول )

 (4الججول )
نتائج االختبار التائي اليجاد داللة الفخوق بيغ متػسط درجات العيشة والستػسط الشطخؼ 

 لسكياس الجافع السعخفي

الستهسط الحدابي  العيشة
 الستحقق

االنحخاف 
 السعياري 

الستهسط الشظخي 
 )الفخضي(

 الكيسة التائية
 مدتهى الجاللة

 الججولية السحدهبة

111 425843 31832 411 1801 1822 

دال احرائيا  
عشج مدتػػ 

( 1812داللة )
ودرجة حخية 

(11) 
( ان ىشاك فخقا  داال  احرائيا  بيغ الستػسط الحدابي الستحقق 4ويتزح مغ الججول )

الفخق لرالح الستػسط الحدابي الستحقق، وىحا يجل ان الصمبة والستػسط الشطخؼ )الفخضي( وكان 
 لجييع مدتػػ عاٍل مغ الجافع السعخفي.

والتعميل السخجح ليحه الشتيجة ىػ امتالك شمبة الجامعة دافعية نحػ التعمع ومعخفة السديج مغ 
ية واالقبال الحقائق والسعارف وتػضيفيا بذكل مثسخ باالضافة رغبتيع في تحقيق اىجافيع السدتقبم

العمسي وشخح االسئمة  االستصالععمى اتقان السعمػمات وصياغة السذكالت وحميا والتسيد بحب 
ونطختيع نحػ العمع بأنُو سالح يتدمح بو الفخد لبشاء مدتقبل زاىخ ومتقجم وتحسل الرعػبات 

 راساتد نتائج جسيع ومػاجيتيا في سبيل الحرػل عمى السعخفة وجاءت ىحه الشتيجة متفقة مع
 . السحػر الثاني
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 التعخف عمى العالقة االرتباطية بين متغيخي التفكيخ االيجابي: )الثالثاليجف  
 الجافع السعخفي لجى طمبة قدم التخبية الخاصة(و 

االرتباط السعخفي بيغ الستغيخيغ التفكيخ االيجابي والجافع  ولتحقيق ىحا اليجف تع حداب
(، ولمكذف 1822(، وبمغ معامل االرتباط )111البالغ عجدىع ) أفخاد عيشة البحثالسعخفي لجػ 

عغ مدتػػ الجاللة لسعامل االرتباط تع تصبيق االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ، وأضيخت الشتيجة 
(، 15( ودرجة الحخية )1812وجػد عالقة ارتباشية مػجبة بيغ الستغيخيغ عشج مدتػػ داللة )

وكسا  (1822( وىي اكبخ مغ الكيسة التائية الججولية )3832بة )وبمغت الكيسة التائية السححدػ 
 (.3مػضح في الججول )

 (3الججول )
 قيسػ معامل االرتباط بيغ التفكيخ االيجابي والجافع السعخفي

قيسة معامل  العيشة
 االرتباط

 الكيسة التائية
 مدتهى الجاللة

 الججولية السحدهبة

عشج مدتػػ داللة  دال احرائيا   1822 3832 1822 111
 (11( ودرجة حخية )1812)

انُو تػجج عالقة ارتباشية مػجبة بيغ الستغيخيغ االيجابي والجافع ( 3ويتزح مغ الججول )
السعخفي أؼ كمسا زاد التفكيخ االيجابي زاد الجافع السعخفي والتعميل السخجح ليحه الشتيجة ىػ ان 

االيجابي نابع مغ ذواتيع وشخرياتيع التػاقة لمعمع والسعخفة تستع الصمبة بسدتػػ عاٍل مغ التفكيخ 
وزيادة ثقافتيع والسذاركة في اكتذاف السعمػمات باسمػب تفكيخ دقيق وايجابي والذعػر بمحة 

 وسعادة في زيادة ذخيختيع السعخفية وخبخاتيع وتجاربيع وصقل شخرياتيع.
 

 : االستشتاجات
االيجابي الشابع مغ شخرياتيع االيجابية والفعالة  تستع الصمبة بسدتػػ عاٍل مغ التفكيخ (1

 والقادرة عمى تحقيق االىجاف بالخغع مغ الرعػبات والسعػقات.

 

 مغتستع الصمبة بسدتػػ عاٍل مغ الجافع السعخفي ورغبتيع في الخقي والتقجم العمسي واالستفادة  (4
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 . السعارف وتػضيفيا بذكل فعال 

 : التهصيات
بػؼ لتذجيع الصمبة عمى االستسخار في اتباع اساليب ايجابية في تفعيل دور االرشاد التخ  (1

 التفكيخ الشاجح والستفائل.

 

تذجيع الصمبة عمى زيادة الجافع السعخفي لجييع واستثسار الجافعية نحػ التعمع لتحقيق أىجافيع  (4
 والحرػل عمى مكانة مخمػقة واكسال الجراسات العميا.

 
  

 : السقتخحات 
 اجخاء الجراسات السدتقبمية اآلتية: احثةقتخح البتلحالي استكساال  لمبحث ا

 . التفكيخ االيجابي وعالقتو ببعس الدسات الذخرية لجػ الصالب الستسيديغ (1

 . الجافع السعخفي وعالقتو بقمق السدتقبل لجػ شمبة كمية التخبية األساسية (4

 
 السرادر

، الصبعة الجامعي والعاليفمدفة التخبية في التعميم (، 4112، سعيج جاسع، )االسجؼ (1
 االردن.،األولى، دار صفاء لمشذخ والتػزيع، عسان

السجمة (، "التفكيخ االيجابي استخاتيجياتو وتصبيقاتو"، 4114االنرارؼ، سامية لصفي، ) (4
 (، القاىخة، مرخ.44-2(، ص )02(، العجد )44، السجمج )السرخية لمجراسات الشفدية

(، "أثخ بخنامج تجريبي لتشسية ميارات التفكيخ التأممي 4112ابػ سميسان، د. بيجت واخخون، ) (3
لتظهيخ  السجمة العخبيةفي دافعية التعمع لجػ شالب الدشة التحزيخية في جامعة القريع، 

 (، السسمكة العخبية الدعػدية.21-41(، ص )11(، العجد )2، السجمج )التفهق 

كي لتشسية ميارات التفكيخ ، "بخنامج ارشادؼ معخفي سمػ 4115احسج، عرام دمحم عمي، ) (2
االيجابي لتحديغ جػدة الحياة وخفس قمق السدتقبل لجػ شمبة السخحمة الثانػية"، رسالة 

، جامعة عيغ مجمة البحث العمسي في التخبيةماجدتيخ، كمية التخبية، جامعة عيغ شسذ، 
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 (، مرخ.125-143(، ص )11شسذ، العجد ) 

 عيشة من االنفعالي لجى جابي وعالقتو بالتشظيملتفكيخ االيا(، 4110اسميع، يػسف فيسي، ) (2
، ، رسالة ماجدتيخ، كمية التخبية، الجامعة االسالمية، غدةالجامعات الفمدظيشية خخيجي

 فمدصيغ.

دراسة  –(، "التفكيخ االيجابي لجػ الصمبة الجامعييغ 4112بػزاد، د. نعيسة واخخون، ) (2
-142(، ص )4(، العجد )3، السجمج )والتخبهيةمجمة العمهم الشفدية ميجانية باألغػاط"، 

 (، جامعة الجدائخ، الجدائخ.121

 دراسة ميجانية -الجامعي مدتهى الجافع السعخفي لجى الظالب(، 4115بػعمي، د. بجيعة، ) (0
واالندانية، جامعة العخبي ، رسالة ماجدتيخ، كمية العمػم االجتساعية العمهم االجتساعية لقدم

 بغ مييجؼ، الجدائخ.

السجخل السشطػمي في التحريل  (، "اثخ استخجام4112التسيسي، د. ليث حسػدؼ ابخاليع، ) (5
 مجمة كمية التخبيةافع السعخفي عشج شالب الرف الخامذ االدبي في مادة الجغخافية"، والج

 . (، العخاق011-212(، جامعة بغجاد، ص )4(، العجد )40، السجمج )لمبشات

 httpd://mawdoo3.comانتخنت،  ايجابيًا؟، جعل تفكيخي كيف أ(،4115جابخ، د. االء، ) (1

 التعامل مع الزغهط تفكيخ االيجابي وعالقتو بأساليبال(، 4113جبخ، د. عجنان مارد، ) (11
 www.almualem.net، انتخنت، الشفدية لجى الستعمسين

(، "الدمػك االجتساعي وعالقتو بسفيػم 4113جبخ، حديغ عبيج وبذخػ سميسان كاضع، ) (11
، مجمة مخكد بابل لمجراسات االندانيةالحات لجػ شمبة كمية الفشػن الجسيمة في جامعة بابل"، 

 العخاق.، (، بابل114-23(، ص )4(، العجد )2السجمج )

قخاءات في عمم الشفذ  –اطالق طاقات الحياة (، 4114حجازؼ، د. مرصفى، ) (14
 لبشان. ،، الصبعة الثانية، دار التشػيخ لمصباعة والشذخ، بيخوتااليجابي

 (، "اثخ اسمػب التعميع الستسازج في تحريل شمبة الثالث4111حسج، عمي احسج، ) (13
، مجمة دراسات لمعمهم التخبهيةدافعيتيع لتعمع المغة العخبية"، األساسي في مادة المغة العخبية و 

 االردن. ،(، عسان155-102(، ص )1(، العجد )35عة االردنية، السجمج )الجام

 الفارقة لمظالب خرائص السعخفية والشفديةال(، 4114خميل، والء حديغ حدغ، ) (12

http://www.almualem.net/
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، رسالة ماجدتيخ، معيج الجراسات والبحػث التفكيخ االيجابي والتفكيخ الدمبي السخاىقين ذوي  
 جامعة القاىخة، مرخ.التخبػية، قدع عمع الشفذ التخبػؼ، 

، مجمة كمية اآلداب(، "التعمع مغ مشطػرات معخفية"، 4114الخيخؼ، د. أروػ دمحم ربيع، ) (12
 (، العخاق.251-225(، ص )111(، العجد )4جامعة بغجاد، السجمج )

 وعالقتيسا بالتفكيخ الجافع السعخفي والبيئة الرفية(، 4112رضػان، وسام سعيج، ) (12
 ،، رسالة ماجدتيخ، كمية التخبية، جامعة االزىخ، غدةالرف الخابعطالب  االبتكاري لجى

 فمدصيغ.

، الصبعة الثانية، مكتبة دار الخشيج عمم الشفذ التخبهي (، 4110الدعبي، احسج دمحم، ) (10
 السسمكة العخبية الدعػدية. ،لمصباعة والشذخ، الخياض

وعالقتو بجافعية االنجاز  (، "التفكيخ االيجابي4112الديج، شيساء دمحم كسال دمحم بجر، ) (15
(، ص 41، العجد )مجمة كمية التخبية، جامعة بهرسعيجلجػ شالب السخحمة الثانػية"، 

 مرخ. ،، بػرسعيج002-011)

(، "الجافع السعخفي وعالقتو بالسدتػػ االقترادؼ 4112شيفػر، د. دمحم احسج اكخم، ) (11
مجمة انػية بسجيشة ششجؼ"، واالجتساعي ومدتػػ التحريل الجراسي لجػ شمبة السخحمة الث

 الدػدان. ،(، مجيشة ششجؼ212-320(، ص )12، العجد )البحث العمسي في التخبية

(، "الثقة بالشفذ وعالقتيا بالجافعية لالنجاز لجػ شمبة 4112عاتكة، أ. غخغػط، ) (41
، مجمة الجراسات والبحهث االجتساعيةجامعة حسو لخزخ بالػادؼ انسػذجا "،  -الجامعة
 (، الجدائخ.11-52(، ص )12العجد )

، قدع في البيئة التخبهية تظبيقات عمم الشفذ االيجابي(، 4110العاسسي، د. رياض، ) (41
 https://ar.m.wikipedia.orgاالرشاد الشفدي، كمية التخبية، جامعة دمذق، انتخنت، 

امج ارشادؼ قائع عمى استخاتيجيات التفكيخ (، "بخن4114عبجالحسيج، ايسان سعيج، ) (44
 مجمة الظفهلةااليجابي لخفس بعس السذكالت الدمػكية لجػ اشفال السؤسدات االيػائية"، 

 (، جامعة االسكشجرية، مرخ.451-402(، ص )14(، العجد )1، السجمج )والتخبية

في التعميع (، "اثخ التفاعل بيغ أساليب االنجاز 4112عبجالحسيج، د. ىػيجا سعيج، ) (43
ومدتػيات تجييد السعمػمات في الجافع السعخفي لجػ شالبات الجراسات العميا بكمية التخبية"، 

https://ar.m.wikipedia.org/
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 ،(، القاىخة123-113(، ص )03، العجد )الشفذ مجمة دراسات عخبية في التخبية وعمم 
 مرخ.

(، "التفكيخ االيجابي 4112عبج الراحب، د. مشتيى مصذخ و د. سػزان دريج احسج، ) (42
وعالقتو بالجافعية االكاديسية الحاتية واالتجاه نحػ ميشة التجريذ لجػ شمبة كميات التخبية"، 

 (، جامعة بغجاد، العخاق.124-113(، ص )21، العجد )مجمة البحهث التخبهية والشفدية

الدمبي( وعالقتو بالتػافق  –االيجابي )(، "التفكيخ 4113خاليع خميل، )العبيجؼ، عفخاء اب (42
(، 0(، العجد )2، السجمج )السجمة العخبية لتظهيخ التفهق الجراسي لجػ شمبة جامعة بغجاد"، 

 االردن. ،(، الجامعة االردنية، عسان124-142ص )

يجابي اال اثخ التجريب عمى التفكيخ(، 4110العشدؼ، يػسف محالن سمصان، ) (42
 الجراسي لجى تالميح الرف الخابع االبتجائي في دولة واستخاتيجيات التعمم في عالج التأخخ

 ، اشخوحة دكتػراه، كمية التخبية األساسية، جامعة الكػيت، الكػيت.الكهيت

الصبعة الخامدة، دار  ،لكياس والتقهيم في العسمية التجريديةا(، 4114عػدة، احسج، ) (40
 االردن. ،ع، اربجاألمل لمشذخ والتػزي

مشذأة  والعقمية، الختبارات والسقاييذ الشفديةا(، 4113العيدػؼ، عبجالخحسغ دمحم، ) (45
 مرخ.،  السعارف، االسكشجرية

دار السديخة لمشذخ والتػزيع،  ،لجافعية الشظخية والتظبيقا (،4115غبارؼ، ثائخ احسج، ) (41
 االردن. ،عسان

، التعامل مع الزغهط الشفدية (،4111اسعج، )الغخيخ، احسج نايل واحسج عبجالمصيف ابػ  (31
 االردن. ،الصبعة االولى، دار الذخوق لمشذخ والتػزيع، عسان

، الصبعة االولى، دار اليازورؼ العمسية سايكهلهجية التعمم(، 1110كخاجة، عبجالقادر، ) (31
 . االردن ،لمشذخ والتػزيع، عسان

، الصبعة األولى، تعمم وأنساط التعميمسايكهلهجية ال(، 1112الكشاني، مسجوح عبجالسشعع، ) (34
 مكتبة الفالح لمشذخ والتػزيع، االمارات.

(، "السدتػػ الجافع السعخفي لجػ 4111دمحم، د. دمحم سعيج و م. م. ادىع اسساعيل خجيجة، ) (33
(، 222-242(، ص )4، العجد )مجمة آداب الفخاىيجيشمبة كمية التخبية جامعة دىػك"، 
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 العخاق. ،يت، تكخيتكمية اآلداب، جامعة تكخ  

 السدتقبل لجى طمبة لجافع السعخفي وعالقتو بقمقا(، 4114دمحم خان، ىو ناو حدغ، ) (32
، رسالة ماجدتيخ، كمية التخبية االساسية، جامعة االعجادية في مجيشة الدميسانية السخحمة

 العخاق.،الدميسانية، الدميسانية

، طمبة جامعة السهصل السعخفي لجىقياس الجافع (، 4112محسػد، احسج دمحم نػرؼ، ) (32
 العخاق. ،  اشخوحة دكتػراه، كمية التخبية، جامعة السػصل

 وعالقتيسا بالتفكيخ جافع السعخفي والبيئة الرفيةال(، 4111السذيخاوؼ، بدام دمحم، ) (32
، رسالة ماجدتيخ، كمية التخبية، قدع عمع  طمبة السخحمة الثانهية في مجيشة غدة التأممي لجى

 فمدصيغ. ،جامعة االزىخ، غدة الشفذ،

 ،والتقهيم في التخبية الخياضية الختبارات والكياسا (، 1151السشجالوؼ، قاسع وىخخون، ) (30
 العخاق. ،بيت الحكسة لمشذخ والتػزيع، بغجاد

(، "مدتػػ الجافعية السعخفية لجػ شمبة 4110السجالي، د. عخيغ عبجالقادر واخخون، ) (35
مجمة "، نذوؼ صعػبات التعمع في مجيخية تخبية عسا الرف الخامذ والدادس األساسي

 االردن. ،(، عسان412-101(، ص )3(، الجدء )1، العجد )العمهم التخبهية

الدمبي( وعالقتيا بدستي  -(، "محجدات التفكيخ )االيجابي4115ناصخ، حديغ، ) (31
ية لمعمػم ، كمية التخبمجمة اوروك لمعمهم االندانيةالستذائسة("،  –الذخرية )الستفائمة 

 العخاق. ،(، السثشى411-421(، ص )1(، العجد )11االندانية، جامعة السثشى، السجمج )

(، "التفكيخ االيجابي وعالقتو بجػدة الحياة لجػ 4112الشجار، يحيى وعبجالخؤوف، ) (21
 مجمة جامعة الشجاح لالبحاث والعمهم االندانيةالعامميغ بالسؤسدات األىمية بسحافطة غدة"، 

-411(، كمية التخبية، قدع عمع الشفذ، جامعة األقرى، ص )4(، العجد )41ج )، السجم
 فمدصيغ. ة ،(، غد 422

الصبعة األولى، دار صفاء لمشذخ  ،مجخل الى التخبية(، 4111ىسذخؼ، عسخ أحسج، ) (21
 . االردن ،والتػزيع، عسان
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 (1ممحق رقم ) 
 اسساء الدادة السحكسين

 العسلمكانة  االختراص اسم السحكم ت
جامعة السػصل/ كمية التخبية  مشاىج وشخائق تجريذ أ.د. فاضل خميل ابخاليع  .1

 األساسية
جامعة السػصل/ كمية التخبية  عمع الشفذ التخبػؼ  أ.م.د. انػر قاسع يحيى  .4

 األساسية
جامعة السػصل/ كمية التخبية  عمع الشفذ التخبػؼ  جسيل أم.د. ذكخػ يػسف  .3

 األساسية
شخائق تجريذ المغة  شو مذعلأ.م.د. فتحي   .2

 العخبية
جامعة السػصل/ كمية التخبية 

 األساسية
جامعة السػصل/ كمية التخبية  التخبية الخاصة أ.م. ليث حازم حبيب  .2

 األساسية
شخائق تجريذ التخبية  أ.م. غرػن خالج شخيف  .2

 الخاصة
جامعة السػصل/ كمية التخبية 

 األساسية
جامعة السػصل/ كمية التخبية  تجريذ العمػمشخائق  يػنذ أ.م. وصف ميجؼ  .0

 األساسية
جامعة السػصل/ كمية التخبية  االرشاد التخبػؼ  أ.م. اياد دمحم يحيى  .5

 األساسية
شخائق تجريذ التخبية  م. ليفاء عبجالخحسغ  .1

 الخاصة
جامعة السػصل/ كمية التخبية 

 األساسية
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 (2ممحق رقم ) 
 استبيان التفكيخ االيجابي

 
 استبيان آراء السحكسين حهل صالحية استبيان التفكيخ االيجابي

 جامعة السػصل
 كمية التخبية األساسية
 قدع التخبية الخاصة

 
 حزخة االستاذ: ................................................... الفاضل

السعخفي لجى طمبة )التفكيخ االيجابي وعالقتو بالجافع اجخاء البحث السػسػم ة خوم الباحثت
اعجت الباحثة استبيانا لمتفكيخ االيجابي مكػنا مغ  ، ولتحقيق اىجاف البحث(قدم التخبية الخاصة

 .فقخة  42
ونطخا  لسا تتستعػن بو مغ خبخة ودراية عمسية في مجال العمػم التخبػية والشفدية يعخض 

التعجيالت والسالحطات التي  الباحث عمى حزخاتكع االستبيان لبيان مجػ صالحية فقخاتو وابجاء
 تخونيا مشاسبة.

ىػ التفكيخ الستفائل لتحقيق الشجاح تتسثل بالدمػكيات الفعالة التي  التفكيخ االيجابي:
يدتخجميا الفخد لسػاجية السعػقات بربخ وتحجؼ وايجاد حمػل مالئسة لمسذكمة ويشعكذ اثار 

   حاتي والدعادة واالشسئشان.التفكيخ االيجابي عمى الفخد مغ خالل شعػره بالخضا ال
 

 وتقبمها فائق الذكخ واالمتشان
 

 ةالباحث                                                       
                                     خػلة احسج دمحم سعيج                                                  
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 استبيان التفكيخ االيجابي 
 

 بريغتو الشيائية
 

 اعدائي الصمبة
 

  تحية شيبة 
 

 بيغ أيجيكع استبيان التفكيخ االيجابي، الخجاء قخاءة فقخاتو بجقة واختيار البجيل الحؼ تخونو
 
 مشاسبا  ويخجى عجم تخك أؼ فقخة دون اجابة وال داعي لحكخ االسع. 
 

 ن السعمهمات أدناه:يمالحظة: تجو 
 

 الرف: 
 

 الجشذ:
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 التفكيخ االيجابياستبيان  
 نادراً  أحياناً  دائساً  الفقخات ت
    اؤمغ ان السدتقبل افزل مغ الساضي  .1
    استفاد مغ العبخ في السػاقف الرعبة  .4
    اشعخ اني سأحقق أىجافي في السدتقبل  .3
أسعى الى جعل حياتي مميئة بالفخح والبيجة والتغمب   .2

 عمى السذكالت
   

    أرغب التدامح مع الجسيع  .2
    أفخح لتحقيق امشياتي في حياتي  .2
    احتخم عالقاتي مع اآلخخيغ  .0
    انجمج مع اآلخخيغ في كل مشاسباتيع  .5
    أسيصخ عمى نفدي كي ال أتعرب  .1

    أتعامل مع اآلخخيغ ببداشة  .11
لجؼ الذجاعة في ترحيح اخصائي وتعجيل نقاط   .11

 الزعف في شخريتي
   

    ومػاىبياستثسخ بذكل فعال قجراتي   .14
    افكخ في قخاراتي قبل تشفيحىا  .13
    احب استذارة ذوؼ الخبخة والتجخبة والكفاءة  .12
    اعتسج عمى نفدي في اداء اعسالي  .12
    اسيصخ عمى نفدي في اداء اعسالي  .12
    احب الحرػل عمى مكانة مخمػقة في السجتسع  .10
    ُأحذ أني سأكػن شخرا  مبجعا  في السدتقبل  .15
    أبالي النتقادات اآلخخيغ الدمبيةال   .11
    أفكخ كثيخا  في السدتقبل اكثخ مغ الساضي  .41
    أواجو السذكالت بعقالنية وتفكيخ دقيق  .41
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    أفخح ألني محبػب مغ قبل الجسيع  .44
    أؤمغ بأن الفذل بجاية الشجاح  .43
    استفاد مغ أخصائي في الساضي  .42
    ةأتأمل الخيخ في الطخوف الرعب  .42

 (3ممحق رقم )
 مكياس الجافع السعخفي

 استبيان آراء السحكسيغ حػل صالحية مكياس الجافع السعخفي
 جامعة السػصل

 كمية التخبية األساسية
 قدع التخبية الخاصة

 
 حزخة االستاذ: ................................................... الفاضل

 الدالم عميكع ورحسة هللا وبخكاتو
)التفكيخ االيجابي وعالقتو بالجافع السعخفي لجى طمبة اجخاء البحث السػسػم  ةاحثوم البتخ 

عمى مكياس جاىد لمجافع  ةالباحث ت، ولتحقيق اىجاف البحث اعتسج(قدم التخبية الخاصة
( فقخة ذؼ البجائل الخسدة وىي 01( ويتكػن السكياس مغ )4112السعخفي السعج مغ قبل محسػد )

بيخة ججا ، تشصبق عمي بجرجة كبيخة، تشصبق عمي بجرجة متػسصة، تشصبق )تشصبق عمي بجرجة ك
عمي بجرجة قميمة، ال تشصبق عمي(، عمسا  أن السكياس مكػن مغ خسدة أبعاد وىي: )الدعي 

 لمسعخفة، حب االستصالع، االكتذاف واالرتياد، الخغبة في القخاءة، شخح االسئمة(.
عخض تونطخا  لسا تتستعػن بو مغ خبخة ودراية عمسية في مجال العمػم التخبػية والشفدية 

عمى حزخاتكع السكياس لبيان مجػ صالحية فقخاتو وابجاء التعجيالت والسالحطات التي  ةالباحث
 تخونيا مشاسبة.

يات البحث عغ السعػقات الججيجة مغ مرادر عمسية متشػعة وتحسل التحجالجافع السعخفي: 
والرعػبات لتعمع شيء ججيج أو تفيع شيء غيخ مفيػم لغخض كذف الغسػض عغ حقائق 

 عمسية ججيجة.
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  وتقبمها فائق الذكخ واالمتشان 
 
 

 الباحثة                                                       
 خهلة احسج دمحم سعيج
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 مكياس الجافع السعخفي

 بريغتو الشيائية
 اعدائي الصمبة 
  تحية شيبة  

، الخجاء قخاءة فقخاتو بجقة واختيار البجيل الحؼ تخونو أيجيكع مكياس الجافع السعخفيبيغ 
 ويخجى عجم تخك أؼ فقخة دون اجابة وال داعي لحكخ االسع. مشاسبا  

 ن السعمهمات أدناه:يمالحظة: تجو 
 الرف: 
 الجشذ:

 

 الفقخات ت
تشظبق عمي 
بجرجة كبيخة 

 ججاً 

تشظبق عمي 
 بجرجة كبيخة

تشظبق عمي 
 بجرجة متهسظة

تشظبق عمي 
 بجرجة قميمة

ال تشظبق 
 عمي

      األول: الدعي لمسعخفة السجال 
في اكسال دراستي بعج  ارغب  .1

 التخخج في الجامعة
     

في الحرػل عمى مرادر  ارغب  .4
 عمسية

     

السديج مغ الفخضيات  مىابحث ع  .3
 مػقفا غامزا   عشجما أواجو

     

أن التعميع مجؼ الحياة  أرػ   .2
 ضخورؼ لكل فخد في السجتسع

     

ارغب في السخاسالت الصبية في   .2
 حقل اختراصي
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اتػاصل عمى االنتخنيت بأحجث   .2

 العالسية السعمػمات
     

لدمالة دراسية أن أرشح  أرغب  .0
 إلى بمج متقجم

     

التقاريخ العمسية في وسائل  اتابع  .5
 االعالم السختمفة

     

 دوراتبخغبة كبيخة في اشارك   .1
 تعمع الحاسػب

     

جازؼ ناشعخ بالدعادة عشج ا  .11
 ا  نذاشا عمسي

     

السديخة العمسية بسذاركة  أواصل  .11
 ي لي كتابة البحػث العمسيةمالئز 

     

السخاجع العمسية  عساشمع عمى ب  .14
 حال انتيائي

 ي الجراسيةتجبااتحزيخ و  مغ

     

      ارغب بجج تشسية معمػماتي  .13
آراء و اخبار العمساء في  استصمع  .12

 مجاالت الحياة
     

      الثاني: حب واستظالع السجال 
يثيخ اىتسامي كل ججيج في مجال  . 12

 السعخفة
     

عشجما يعخض التمفاز خبخة  .12
 عمسية اتابعو حتى نيايتو

     

خ مغ نذاشات ذما يش اتابع .10
 الفزاء العمساء في اكتذاف
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أن البحث عغ السعمػمات  أرػ  .15

 عسمية مستعة في االنتخنيت
     

 أحب أن أتعمع الحاسػب ألشبع .11
 فزػلي العمسي

     

الى التعخف عمى السعالع  اميل .41
 الحزارية واألثخية

     

      ا  ة عمسيجمزيارة البمجان الستق أتسشى .41
أشارك زمالئي في رحالت عمسية  .44

 وثقافية
     

أحرل عمى معمػمات  عشجما .43
 ةيذابسالسعمػمات البكخ فججيجة ا

 ليا

     

األشياء الغخيبة و أريج  التقط .42
 التعخف عمييا

     

عمى كل ما يدتجج مغ  اشمع .42
السعخفة  السعمػمات في مجال

 االندانية

     

أحدب االستستاع لمبخامج العمسية  .42
 والثقافية

     

      ىػايات عمسية مختمفة أمارس .40
أفالم السغامخات  تعجبشي .45

 واالستكذافات
     

الثالث: االكتذاف السجال  
 واالرتياد
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خصط  ار اوكأن أبتكخ اف أحب .41

 عمسية
     

عغ ي في البحث ئزمال أشارك .31
أسباب السذكالت وحمػليا 

 السسكشة

     

في الكثيخ  زمالئياىتسام  اثيخ .31
 مغ األمػر العمسية

     

اشسح في الحرػل عمى مدتػػ  .34
السيسات  متسيد في انجاز

 التعميسية

     

في ايجاد حمػل عمسية  أسيع .33
 ةألػفججيجة و غيخ م

     

ع السجالت العمسية الكتذاف تابا .32
 الججيج مغ العمع

     

أقػم بأجخاء تجارب عمسية لػحجؼ  .32
 شيء ججيج ألتػاصل إلى

     

أتػقع أن يفتح التػجيو السعخفي  .32
 أبػاب السدتقبل

     

لجؼ الخغبة في البحث عغ  و .30
حقائق  السعمػمات الكتذاف

 ججيجة

     

مديخة ىحا العالع فأراه يتقجم  أتأمل .35
 خصػة خصػة بعج
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حرػل األخخيغ عمى بخاءة  .31

اختخاع يجفعشي الى السديج مغ 
 البحث

     

ابحل قرارػ جيجؼ في أن أكػن  .21
 عمسيا   افزل الصمبة

     

األفكار الججيجة التي تثيخ التقط  .21
الخغبة في البحث والتقري في 

 سيدرو 

     

اتابع البخامج التمفديػنية التي  .24
تعخض ججيجة عغ اإلندان 

 والدكػن 

     

      القخاءة السجال الخابع: الخغبة في 
أحب قخاءة السػضػعات الججيجة  .23

 والغخيبة
     

      تدخني السصالعة في السكتبات .22
أؤمغ بسقػلة )وخيخ جميذ في  .22

 (الدمان الكتاب
     

جالت العمسية سة الءارغب في قخا .22
 الستشػعة

     

ة باستسخار ألنيا ءفي القخا غبار  .20
 السعخفية تمبي حاجتي

     

      اىتع كثيخا باقتشاء الكتب الشادرة .25
استغل أوقات الدفخ بقخاءة  .21

 السجالت والكتب
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عشجما احرل عمى كتاب ججيج  .21

 أباشخ بقخاءتو
     

ة ءوفخ وقتا لمقخاأنطع أوقاتي أل .21
 والسحاكخة

     

أقتشي األقخاص الميدرية التي  .24
تحتػؼ عمى بخامج متشػعة 

 ثقافية -أدبية -عمسية

     

ارغب في مصالعة الكتب الثقافية  .23
 وقت الفخاغ

     

افات ثق ءة. اميل الي قخا2 .22
 الذعػب السختمفة

     

قخاءة السػضػعات العمسية  أعيج .22
 مغ الفيع لكدبي السديج

     

مكتبتي السشدلية بالعجيج مغ  ارفق .22
 والثقافية الكتب العمسية

     

      السجال الخامذ: طخح االسئمة 
الكثيخ مغ األسئمة في  لجؼ .20

 السختمفة مجاالت السعخفة
     

بالدخور في محاولتي  اشعخ .25
 اسئمة عمسية تقري اإلجابة عغ

     

أبادر بصخح األسئمة عشجما يشتيي  .21
 عخض السادة السجرس مغ

     

ابحث عغ اإلجابة لكل سؤال  .21
 يخصخ ببالي
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اقر زمالئي في الكثيخ مغ نا .21

 األفكار العمسية
     

مغ تػجيو األسئمة في كل  أكثخ .24
 أدرسيا السػاد التي

     

ل لمسجرس يشخح األسئمة س آن .23
تػضيح السادة الجراسية شسػلية 

 أكثخ

     

يخ أسئمة متشػعة لكذف اثت .22
الغسػض عغ بعس الحقائق 

 العمسية

     

ع ئالسأحاول أن أجج الجػاب ال .22
في الحػارات  لالسئمة التي تصخح

 العمسية

     

أرػ أن شخح األسئمة يشسي القجرة  .22
 العمسية لمصمبة

     

باستسخار لفيع التفديخات  أسعى .20
 التتداؤ العمسية لكثيخ مغ ال

     

اتابع البخامج التمفديػنية التي  .25
تعتسج عمى اثارة أسئمة عمسية 

 وثقافية

      

أحاور زمالني بعج مذاىجة كل  .21
 فمع عمسي او اجتساعي

     

أرػ أن أشخح األسئمة أفزل  .01
 توسيمة لمحرػل عمى السعمػما

     

 


