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Abstract: 

The aim of the current research is to identify the scale of 

positive thinking among graduate students, and to 

identify the personality dimension (extroversion - 

introvert) among graduate students, and to identify the 

significance of the statistical differences in the 

personality dimension (extroversion - introvert) 

according to the variables of the type (male - female) and 

specialization (Scientific - Human), and to identify the 

force and direction of the correlative relationship 

between positive thinking and post-personality 

(extroversion - introvert) among graduate students: The 

research sample consisted of (300) male and female 

students from graduate students at University of Anbar. 

The researchers used two measures: firstly, the scale of 

positive thinking (preparation of the researchers). 

Secondly, the measure of post-personality (extraversion -

introvert (for  Eysenck,)). The researchers using 

appropriate statistical methods studied using statistical 

programs (SPSS) has reached a number of results, most 

notably: 

1. The graduate students of the current research sample 

possessed a high level of positive thinking and 

statistical significance at the level (0.05). 

2. Social students are more introverted, with a level of 

significance (0.5). 

3. There is a direct relationship and statistically 

significant relationship between positive thinking and 

extroverted post-personality. 

There is an inverse relationship and statistically 

significant difference between positive thinking and 

introverted post-personality. 

Keywords: 

historical thinking 

thinking skills 

educational science. 

 

 

©Authors, 2020, College of 

Education for Humanities  

University of Anbar. This is 

an open-access article under 

the CC BY 4.0 license 

(http://creativecommons.org/li

censes/by/4.0/). 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2020 اذار

 

)751 ) 
 

 مشكمة البحث:
إف التفكير االيجابي  يجعؿ االنساف يعيش حياة سعيدة بعيدا عف المتاعب ، في حيف 

غير المرغوبة، التفكير السمبي يجعؿ االنساف غير سعيد وحياتو مميئة بالسموكيات السمبية 
فالتفكير االيجابي ىو استراتيجية في التفكير يكتسبيا االنساف مف خالؿ التعمـ وىي تنتج 
بشكؿ أساسي عف تعديؿ الفرد لألفكار السمبية عف نفسو واالخريف  وتقوده الى تحقيؽ 

فكؿ انساف لو عالمو   .(13: 2314 :نجاحات في حياتو تنعكس عمى الفرد والمجتمع )ممحـ
اص وطريقة تفكير مختمفة عف اآلخر ولو قدرات ذكاء وسمات شخصية تختمؼ عف الخ

االخريف ونحف بدورنا نقّيـ شخصيات االفراد االخريف حتى نستطيع اف نتعامؿ معيـ بحسب 
معرفتنا بخصائص شخصية كؿ منيـ ، فسمات الشخصية تساىـ ايضا بمساعدة الفرد في 

واتيـ وتحقؽ لمشخص الفاعمية عف طريؽ تفاعؿ تحقيؽ نمو شخصي وبناء وتقدير عاٍؿ لذ
الشخص مع االخريف ليس مع اصدقائو المقربيف فحسب بؿ يتفاعؿ مع المجتمع بشكؿ عاـ 

يزنؾ( آاما بعد الشخصية المتمثؿ باالنبساط واالنطواء فيرى ) .(622 :2314:ابو السؿ (
بعض الجوانب الميمة مف بانيا بعد اساسي في الشخصية وىو مفيوـ يمكف مف خاللو تفسير 

االنطواء( احد االبعاد الميمة في الشخصية التي  -سموؾ وشخصية الفرد ، اذ يعد )االنبساط
يمكف مف خالليا ربط الجوانب الفسيولوجية لمفرد )االثارة والكؼ( بالجوانب السموكية ، فيرى 

نخفض مف الكؼ ، ايزنؾ باف الشخص االنطوائي  يتميز بمستوى عاٍؿ مف االثارة  ومستوى م
عكس االنبساطي الذي يتميز بمستوى منخفض مف االثارة ومستوى عالي مف الكؼ 

(Eysenck:1981:12-14 ويمكف تحديد مشكمة البحث الحالي مف خالؿ التعرؼ عمى . )
نوع التفكير وبعد الشخصية والعالقة بينيما وانعكاس ذلؾ في حياة طمبة الدراسات العميا، 

الفرد سواء كاف ايجابًا اـ سمبًا مع بعد شخصياتيـ ؟ ، واختار الباحثاف  وكيؼ يرتبط تفكير
طمبة الدراسات بسبب المستوى الدراسي العالي وحساسية المرحمة الدراسية التي وصموا ليا 

في ىذه المرحمة بسبب المتطمبات الفكرية والدراسية مدعومة  يونياوالمشكالت التي قد يواج
ابية التي ال بد اف يتمتعوا بيا كي تعينيـ عمى اجتياز ىذه المرحمة بالجوانب الشخصية االيج

الدراسية والنجاح  بدوف مشاكؿ او عقبات او ما قد يؤثر عمى تقدميـ العممي. وبناًء عمى ما 
 تقدـ فاف مشكمة البحث ىنا تحاوؿ االجابة عف عدد مف التساؤالت وىي:

 بة الدراسات العميا في ىذه المرحمة؟.ما مستوى التفكير االيجابي الذي يتسـ بو طم -
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 ما نوع بعد الشخصية الذي يميز طمبة الدراسات العميا ؟  -
 –ما قوة العالقة واتجاىيا بيف التفكير االيجابي وبعد الشخصية ) االنبساطية  -

 االنطوائية ( لدييـ؟
 
 

 أهمية البحث :
الضرورية في العممية التعميمية وذلؾ ِإفَّ االىتماـ بالتفكير االيجابي يعد احد العوامؿ 

مف خالؿ معرفتنا باساليب التفكير التي تساعد في اختيار الطرؽ والوسائؿ المناسبة  لمتعميـ ، 
فعممية التفكير تسيـ في رسـ خصائص وابعاد شخصية الفرد لذلؾ فإف االىتماـ بتنمية التفكير 

ة مف مشكالت وصعوبات االيجابي يسيـ في مواجية المواقؼ التي تواجو الطمب
(Bayer:1987:47  .) فالفرؽ بيف الشخص الناجح في عممو وحياتو والشخص غير الناجح

ىو نوع التفكير، فقد يختمؼ االفراد فيما بينيـ مف حيث الفرص والظروؼ المتاحة لكؿ شخص 
يـ فيذه االشياء ال يمكف اف تصمح مقياسًا لمنجاح  فالتفكير يمتمكو جميع الناس لكف بعض

يستخدمو بشكؿ ايجابي وبعضيـ يستخدمو بشكؿ سمبي، ويرتبط االتجاه العقمي االيجابي 
(. فالتفكير االيجابي ىو الذي يساعد في ايجاد 7: 2338:بالنجاح في مجاالت الحياة )الرقيب

الشخصية التي تتمتع بالمظاىر السموكية االيجابية كالراحة النفسية والكفاية في العمؿ، ومف 
يستطيع الفرد اف يدرؾ ثقتو بنفسو ومدى قدرتو عمى تحمؿ المسؤوليات واالحباطات خاللو 

التي يتعرض ليا، فمف خالؿ التفكير التفكير استطاع االنساف اف يرتقي بنفسو ويفيـ عناصر 
كما  (.:2338112: الحياة مف حولو فالتفكير ىو مفتاح البناء لمشخص )االنصاري، كاظـ

ئص الشخصية وعمميات التفكير والتحصيؿ الدراسي وغيرىا مف اف ىناؾ عالقة بيف خصا
العمميات العقمية، اي أفَّ تفاعؿ بيف نمط شخصية الفرد وعمميات التحصيؿ والتفكير واالنجاز 
والقياـ باألعماؿ العامة، وىناؾ ارتباط بيف االنطوائية والتحصيؿ كما بينيا )آيزنؾ ( مف خالؿ 

والجامعية وغالبا ما يكوف االرتباط موجبًا وعاليًا)عويضة:  مقياسو عمى المراحؿ الثانوية
واف اىمية دراسة ابعاد الشخصية  تمكننا مف التعرؼ عمى سموكيات الناس  .(35: 1996

ومعرفة نقاط ضعفيـ وقوتيـ،  كذلؾ عند معرفة ابعاد وشخصيات االفراد مف حولنا يكوف 
ت( عمى اىمية دراسة انماط الشخصية إذ التعامؿ معيـ اكثر مرونة وسالسة، ويؤكد )بوجار 
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يقوؿ اف دراسة انماط الشخصية ىو اسموب عممي الكتشاؼ الصيرورة االنسانية ،اما )تروس( 
فيشير الى اف انماط الشخصية مف اىـ المتغيرات التي مف خالليا يتـ اختيار الشخص مينتو 

التعرؼ عمى طريقة  تكمف  اىمية  الدراسة مف خالؿ (. 235- 169 2018: :)المنياوي
تفكير طمبة الدراسات العميا وما ىي عالقة تفكيرىـ االيجابي ببعد شخصية كؿ طالب ، إذ 
تتميز الشخصية االنبساطية بأنيا شخصية اجتماعية واكثر واقعية  فينظر الى االشياء مف 

ياء حيث  قيمتيا، اما االنطوائي فيكوف غير اجتماعي ويكوف ميتمًا باألحالـ اكثر االش
واف دراسة انماط الشخصية تفيدنا في معرفة اتجاىات الفرد واىدافو وكيفية تكيفو مع الواقعية ، 

مجتمعو ومستوى طموحو،  كذلؾ معرفة انماط الشخصية تساعدنا في معرفة البناء العاـ 
لشخصية الفرد وتمكننا مف تفسير سموكو، ومف ىنا جاءت اىمية ىذه الدراسة لبياف اىمية 

االنطواء لدى عينة ميمة وىـ طمبة –ر االيجابي لدى الفرد ونمط شخصيتو االنبساط التفكي
 الدكتوراه( في جامعة االنبار.-الدراسات العميا )الماجستير

 أهداف البحث:    يهدف البحث الحالي الى :
 التعرؼ عمى مستوى التفكير االيجابي لدى طمبة الدراسات العميا . .1
االحصائية في التفكير االيجابي لدى طمبة التعرؼ عمى داللة الفروؽ  .2

 انساني (. –اناث( والتخصص )عممي  –الدراسات العميا تبعا لمتغيري النوع )ذكور 
االنطوائية ( لدى طمبة الدراسات  –التعرؼ عمى بعد الشخصية ) االنبساطية  .3

 العميا .
 –التعرؼ عمى داللة الفروؽ االحصائية في بعد الشخصية ) االنبساطية  .4

اناث (  –االنطوائية ( لدى       طمبة الدراسات العميا تبعا لمتغيري النوع ) ذكور 
 انساني(. -والتخصص ) عممي 

التعرؼ عمى قوة العالقة االرتباطية واتجاىيا بيف التفكير االيجابي وبعد  .5
 االنطوائية ( لدى طمبة الدراسات العميا. –الشخصية )االنبساطية  
 حدود البحث:

البحث الحالي بالتعرؼ عمى العالقة بيف التفكير االيجابي وبعد الشخصية  يتحدد   
الدكتوراه( في جامعة االنبار/ التابعة لوزارة التعميـ  –لدى طمبة الدراسات العميا )الماجستير 
 (.2319-2318العالي والبحث العممي لمعاـ الدراسي )
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 التفكير االيجابي:اوال : :  تحــــــديد المــــصـطمـحـــــــات
 :( Seligman 2003سيمجماف ) -

"استعماؿ او تركيز النتائج االيجابية لعقؿ الفرد في ما ىو بّناء وجيد مف اجؿ 
التخمص مف االفكار اليدامة السمبية لتحؿ محميا االفكار والمشاعر االيجابية 

((Seligman&Pawelski:2003:160  
 التعريف االجرائي :

مية التي يحصؿ عمييا الطالب مف خالؿ اجابتو عمى فقرات مقياس " ىو الدرجة  الك 
 التفكير االيجابي المطبؽ في البحث الحالي ".

 االنطوائية(: –: بعد الشخصية ) االنبساطية  ثانيا     
 (  :6819االنطوائية( ) –تعريؼ آيزنؾ لبعد الشخصية )االنبساطية   -   

يجمع بيف االنبساط المرتفع كطرؼ، واالنطواء "يمثؿ ىذا البعد متصاًل ثنائي القطب 
المتدني كطرؼ مقابؿ، حيث يتوزع جميع االفراد وبدرجات متفاوتة عمى ىذا المتصؿ. 

(Eysenck:1968:39 ). 
التعريؼ االجرائي :"ىو الدرجة الكمية لكؿ بعد التي يحصؿ عمييا الطالب             

االنطوائية( ، المطبؽ في البحث  –)االنبساطية مف خالؿ اجابتو عمى مقياس بعد الشخصية 
 الحالي .
 االطار النظري : 

 اوال / التفكير االيجابي:
نشأ عمـ النفس اإليجابي كي يوازف النزعة المرضية المييمنة مف خالؿ االىتماـ      

بأوجو الصحة وحسف الحاؿ وأوجو االقتدار والتمكف لدى الفرد والجماعة. وقد اطمقت البذور 
عمـ النفس المعرفي، المذيف و األولى مف التفكير اإليجابي، ضمف حركة العالج المعرفي 

يحتالف حاليًا مركز الصدارة في توجيات عمـ النفس المعاصر، ويقضي المعالج اإليجابي جزًء 
طوياًل مف وقتو يعرؼ ويعمـ اآلخريف بأف السبؿ اإليجابية مف السموؾ والتفكير ال تكوف إال 

بعض األفكار والمعتقدات والتوجيات الشخصية ، التي تتسـ بالعقالنية اإليجابية مف خالؿ 
(. ُيعد التفكير مف القوانيف االساسية في توجيو حياة الفرد سمبيًا أو 384: 2313)إبراىيـ :

إيجابيًا. إف ما نفكر فيو تفكيرا مركزا في عقمنا الواعي ينغرس ويندمج في خبرتنا، وأّيًا كاف ما 
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ده فسيتحوؿ إلى حقيقة عندما تمنحو مشاعرؾ ، وكمما اشتدت قوة اعتقادؾ ، وارتفعت تعتق
العاطفة التي تضيفيا إليو تعاظـ بذلؾ تأثير اعتقادؾ عمى سموكؾ وعمى كؿ شيء يحدث لؾ 
، يستمر األشخاص الناجحوف والسعداء محتفظيف عمى الدواـ باتجاه نفسي مف التوقع الذاتي 

 (.17:2338 اإليجابي )الرقيب :
 

 سيكولوجية التفكير االيجابي :
التفكير االيجابي ىو " اف نستخدـ قدرة عقمؾ لمتأثير عمى حياتؾ العامة بطريقة    

( . والتفكير سواء كاف 29: 2333تساعدؾ عمى بموغ امالؾ، وتحقيؽ احالمؾ " )مصطفى :
ايجابيًا أو سمبيًا فإنو  سوؼ يؤثر عمى الصورة الذاتية لمفرد، إذ ذكر الدكتور )ماكسويؿ 

( اف كؿ انساف Psycho Syberbeticsفي جراحة التجميؿ في كتابو )مولتز( وىو اخصائي 
يرسـ في داخمو صورة عف نفسو في جميع اركاف حياتو كما في قصة الشابة نتالي التي كانت 
تعاني مف تشوه في انفيا مما جعميا تترؾ المدرسة واصيبت بإحباط وخجؿ فابتعدت عف 

( وعمؿ ليا العممية وتمت بنجاح كبير وكاف كؿ الناس مما جعؿ والدىا يمجأ لمدكتور )مولتز
مف يراىا يينئيا لكنيا لـ تكف سعيدة ولـ تَر اي تغيير في وجييا  وعندما سأليا الدكتور مولتز 
ىؿ تريف فرقًا في انفؾ بيف الماضي واالف ؟ ردت نعـ ارى فرقًا ولكني ال اشعر بو، وكتب 

و اواًل اف يحدث تغييرا في االفكار ثـ يقوـ بعد الدكتور مولتز تعميقا عمى ذلؾ بإنُو كاف عمي
ذلؾ بإجراء العممية لكي يحدث التغيير الخارجي. كذلؾ يؤثر التفكير عمى التقدير الذاتي حيث 
كتبت الدكتورة كاروليف ميس في كتابيا " لماذا يمرض الناس ولماذا ال يعالجوف " اف التقدير 

االنساف ألنو يتعامؿ مع الشعور واالحاسيس.   الذاتي قد يكوف نسبيا في سعادة او تعاسة
وكذلؾ التفكير يؤثر عمى الثقة بالنفس، فالثقة بالنفس ىي الفعؿ مع االعتقاد انو ميما كانت 
التحديات او المؤثرات صعبة وميما كانت الحالة النفسية والمادية صعبة فإف الشخص سيعمؿ 

-57: 2337ابي لدى الشخص ) الفقي : عمى تحقيؽ اىدافو اي ىذا يعتمد عمى الفكر االيج
63.) 

 العوامل التي تؤثر في التفكير االيجابي :
 اىـ العوامؿ التي تؤثر في التفكير االيجابي لدى الشخص :

 النظرة الشاممة لمفرد والتحرؾ بالمحيط الشامؿ . .1
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الضبط والمشاركة مف قبؿ الشخص في العمؿ وكذلؾ الضبط الداخمي يعدُّ ميمًا  .2
 .لمتفكير 

 البنية الدماغية لمفرد وطبيعة الجينات الوراثية عند الفرد . .3
 التنشئة االجتماعية واالسرية لمفرد تؤثر عمى التفكير االيجابي لمفرد . .4
 استخداـ الميارات الذاتية التي يمتمكيا الفرد في اعادة التنظيـ االستراتيجي لُو . .5
ميال لكي يرتبط باألفكار امتالؾ الفرد لمفيوـ ذاتي ايجابي يجعؿ الشخص اكثر  .6

 المتنوعة .
 (.132: 2316اد :بوز )عمة و  

 انواع التفكير االيجابي:
التفكير االيجابي لتدعيـ وجيات النظر: ىذا النوع يستخدـ لكي يدعـ وجية  .1

 نظره الشخصية حتى اذا كانت النتائج سمبية.
تأثره  التفكير االيجابي بسبب التأثر باآلخريف: يكوف الفرد ايجابيا بسبب .2

 بشخص آخر سواًء أكاَف مف اصدقائو أـ مف اشخاص اخريف .
التفكير االيجابي مرتبط بالزماف: ينتج ىذا مف سموؾ ايجابي يرتبط بوقت  .3

وزمف معيف، ويتكرر التفكير في ظروؼ مشابية، ويمكف استخدامو في تعديؿ السموكيات 
 وبناء عادات ايجابية جديدة 

ة: عندما يصيب االنساف مرض صعب او يفقد التفكير االيجابي في المعانا .4
احد اعضائو، فإنو يصاب بحالة نفسية سيئة قد تستمر لفترة طويمة او تنتيي بالتقبؿ والرضا، 
وىناؾ اشخاص لو واجيتيـ صعوبات تجعؿ تفكيرىـ سمبي مما يؤثر عمى سموكيـ، وىناؾ 

 حوليا الى خبرة مفيدة.اشخاص عند الصعوبات يقترب مف اهلل سبحانو وتعالى ويفكر كيؼ ي
التفكير االيجابي المستمر في الزمف : ىذا النوع ىو االفضؿ مف انواع  .5

 التفكير ألنو ال يتأثر 
والزماف بؿ ىو عاده مستمرة مع الزمف، فسواء واجو الفرد صعوبات اـ ال فإنو  افبالمك

 .(  2337:232يشكر اهلل سبحانو وتعالى ويفكر في حؿ )الفقي :
 لمفّسرة  لمتفكير االيجابي:النظريات ا

 (Seligman ,et al,1998) :نظرية سيمجماف وآخريف
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أكد سيمجماف إف تنمية التفكير االيجابي عند الفرد امر ضروري فالتفكير االيجابي    
يعتبر حصنا قويا لمفرد يجنبو الضغوط وما ينتج عنيا مف اثار سمبية كذلؾ التفكير االيجابي 
افضؿ السبؿ لموصوؿ لمسعادة وتحمؿ الضغوط التي تواجو الفرد في حياتو 

(Seligman:2002:8 ( ويرى .)Seligman2333 اف تفكير الفرد ينساؽ داخميا وذلؾ )
عف طريؽ اىداؼ الفرد، فتفكير الفرد االيجابي يعتمد عمى ثقة الفرد بأف كؿ شيء يحدث في 

أي اف التفكير االيجابي يعتمد عمى عالقة الفرد  ،حياتنا يرجع الى الطريقة التي نفكر بيا
اف ابعاد التفكير االيجابي تتضمف توقعات بنفسو وبالعالـ المحيط بو، كذلؾ يقوؿ سيمجماف 

الفرد االيجابية نحو المستقبؿ،  فيذه التوقعات االيجابية تؤدي الى تحقيؽ مكاسب الفرد في 
مختمؼ جوانب حياتو المينية واالجتماعية  لذلؾ نجد اف تقييـ الفرد لنوعية الحياة التي يعيشيا 

د الذي يتمتع بقدره ذىنية ايجابية قادر عمى تغيير تكوف طبقا ألفكاره ومعتقداتو،  لذلؾ فإف الفر 
افكاره ومعتقداتو بما يناسب الموقؼ وخصائصو وضغوطو وبعد ذلؾ يكوف قادرًا عمى مواجية 

 (.Seligman & Paweiski :2003:161المواقؼ التي يتعرض ليا )
 : ( Aaron Beck) نظرية ارون بيك

ويرى اف لكؿ شخص افكارًا وتوقعات  ،ظيرت ىذه النظرية عمى يد ) اروف بيؾ (    
عف ذاتو وعف االخريف وعف العالـ المحيط بو، وىي تشكؿ فمسفة الفرد االساسية لمحياة، واف 
الصعوبات التي تواجو الفرد سواء كانت ) قمقًا  اـ اكتئابًا أـ ضغطًا ( في الحياة تحدث عندما 

عى الفرد الف يصبح اكثر وعيًا بأنماط تكوف افكاره ومعتقداتو ذات طبيعة سمبية خاطئة،  ويس
 ( . 268: 2336التفكير السمبية لكي يتـ استبداليا بأفكار ايجابية منطقية ) حسيف وحسف :

تتحدد  إذيرى اروف بيؾ اف لمعمميات العقمية دورًا في الدوافع والسموؾ واالنفعاالت    
سيره لألحداث،  وبذلؾ تعتمد استجابات الفرد االنفعالية عف شخص ما في طريقة ادراكو وتف

كثير مف استجابات الفرد الوجدانية والسموكية عمى معتقدات وافكار خاطئة يبينيا الفرد عف 
نفسو وعف العالـ المحيط بو،  ويجب اف تعتمد عمى التغيير في سموكو  ) ابو اسعد : 

بناء ( الطريقة التي تتـ بيا اعادة ال Beck 1963(.   لذا طور )143-146: 2311
( عمى وفؽ نظريتو Beckالمعرفي الذي ييدؼ الى تنمية التفكير االيجابي العقالني . ويرى )

نما تفسير ىذه المثيرات  ردود الفعؿ االنفعالية ليست فقط استجابة مباشرة لممثير الخارجي، وا 
بواسطة النظاـ المعرفي واف عدـ التوافؽ بيف المثيرات والنظاـ الداخمي بسبب وجود 
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ابات نفسية وردود الفعؿ التي يستجيب بيا الناس لممواقؼ تكوف متسقة،  واف ىذه اضطر 
االستجابات تقوـ عمى مجموعة مف القواعد التي تمثؿ االساس لتفسيرات االفراد وتوقعاتيـ 

 (. 131: 2331)سيد يوسؼ : 
 :االنطواء( –ثانيا / بعد الشخصية )االنبساط 

اف مف اىـ المشكالت التي تواجو بني البشر منذ القدـ تتمثؿ في محاولة فيـ     
طبيعة االنساف، ولقد استكشفت عدة مسارات وتـ استخداـ مفاىيـ متنوعة اال اف االجابة 
الشافية الكاممة التزاؿ غائبة عنا . ولعؿ السبب الرئيس لذلؾ ىو االختالؼ في الفروؽ بيف 

فروقًا ال حصر ليا، فالناس ال يتفاوتوف في المظير والحجـ فقط بؿ البشر حيث اف ىناؾ 
ىناؾ اختالفًا في تصرفاتيـ إذ ال يوجد شخصاف عمى وجو االرض متشابياف تماما. اف ىذه 
االختالفات جعمت مف الصعب تحديد قيـ يشترؾ اعضاء الجنس البشري، فيناؾ اصناؼ 

قي والسياسي الفاسد والتقي الورع  ومدمف العقاقير، مختمفة مف البشر فتجد العالـ والقاتؿ الحقو 
فمف الصعب تصور االنسانية التي يشترؾ فييا جميع ىؤالء فكمما وسعنا افقنا وجدنا  تنوعًا 

 (.14 :2311اعظـ في القيـ والطموحات وكذلؾ اساليب الحياة )ىريدي: 
 :مفهوم بعد الشخصية )االنبساطية _ االنطوائية(

مفيوـ رياضي يعني االمتداد الذي يمكف قياسو، ويشير البعد : يعرف البعد بانه    
اصال الى الطوؿ او العمؽ ) ابعاد فيزيائية( ولكف اتسع معناه ليشمؿ ابعاد سيكولوجية، فأي 

 عرف آيزنك االنبساطية :وقد  .(Warren:1934:78امتداد او حجـ يمكف قياسو فيو بعد )
نحو العالـ الخارجي الموضوعي، انو عالـ الناس واالشياء والعادات بانيا توجو الشخص 

واالعراؼ والمؤسسات االقتصادية واالجتماعية والحاالت الجسمية ويشار الى العالـ الخارجي 
 :فرويد االنطواء بينما عرؼ .(424 :2313سـ البيئة او ما يحيط بالشخص " )مصطفى :إب

يؼ التكوينات النفسية الداخمية ذات الطابع الخيالي "    ىو سحب المبيدو الذي يفضي الى توظ
"ىو نوع مف السموؾ يتميز :يونك االنبساط  واالنطواء كما عرؼ  .(28 :2317)نسيبة :

بالتوجيو في الحياة مف خالؿ محتويات نفسية شخصية ) اي اف الشخص يكوف مركزا عمى 
االفراد عمى االشياء الخارجية يصب  النشاط النفسي الداخمي ( بينما االنبساط يكوف تركيز

 .(Jung: 1995:414تركيزه عمى العالـ حولو " )
 :سيكولوجية االنبساط واالنطواء
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اف استخداـ مصطمح المنبسط او االنبساط بالمعنى السيكولوجي يرجع الى القرف   
( واستخدمو ايضا الطبيب F. Gordonالسادس عشر حيث استخدمو  "فيرنو جورداف " )

( وكؿ منيما وضع  ليذا المفيوـ نظرية مشابية تقريبا Ottogrossالنمساوي "اوتوجروس " )
( فقد ارتبط اسمو بيذيف النمطيف C.G. Yungلنظرية يونؾ، اما كارؿ جوستاؼ يونؾ )

االنطواء وذلؾ مف خالؿ تعاممو مع المرضى العصابييف فيو يرى اف كؿ انساف  -االنبساط 
نبساط واالنطواء، ولكف الذي يحدد نمط شخصية الفرد ىو النمط الذي يمتمؾ الميكانزميف اال

تكوف لو الغمبة ، فقد وصؼ يونؾ الشخص المنطوي بأنو غير قادر عمى المشاركة 
الى الداخؿ  )االجتماعية  مشغوؿ بعالمو الداخمي ودائما يتجو المبيدو     ) الطاقة النفسية

الى الخارج ويكوف ميتـ جدا بالعالقات  عكس المنبسط فيو شخص دائما نشاطو موجو
االجتماعية ، ويذكر يونؾ بأف ىناؾ اربع وظائؼ اساسية يوجيو الييا المبيدو وىي التي تحدد 

( . اما رورشاخ فيرى Jung :1971:47النمط وىي : االحساس والشعور والتفكير والحدس )
ذلؾ يتميز بالميارة الحركية ويكوف اف النمط المنبسط يتميز بالشعور الميف واالنفعاؿ المتغير ك

ذكاؤه عاديًا، اما المنطوي يتميز بالذكاء واالبداع ، ويكوف انفعالو ثابتًا ويجد صعوبة في 
( فيرى اف االنطواء W. sheldonاالتصاؿ بالعالـ الخارجي واالجتماعي.  اما وليـ شمدوف )

ف االنبساط مفيوـ محير يمثؿ اىـ خصائص الشخصية ذات الطابع العقمي. ويقوؿ شمدوف ا
ومختمط  لكف مفيوـ االنطواء يكوف اكثر نوعية مف االنبساط ويطمؽ عمى مفيوـ  االنطواء ) 
التشقؽ العقمي العمودي ( ومفيوـ االنبساط ) التشقؽ العقمي االفقي(، ويركز شمدوف في 

 .(231-198 :1983نظريتو عمى ربط بنية جسـ االنساف بالمزاج ) عبد الخالؽ : 
 :االنطوائية( –النظريات التي فسرت بعد الشخصية ) االنبساطية 

 نظرية يونك :
ميز يونؾ بيف اتجاىيف اساسييف تتخذىما الشخصية االنسانية وىما االنبساط    

واالنطواء، فاالنبساط توجو الشخص نحو العالـ الخارجي الموضوعي، اي اتجاه الفرد نحو 
العالـ الخارجي يمثؿ االنبساط  اما االنطواء فيو توجو الشخص نحو عالمو الداخمي. اف 

ف يوجد كالىما في الشخصية اال اف احدىما يكوف اقوى وشعوري ىذيف االتجاىيف المتعارضي
في حيف يكوف االخر اضعؼ والشعوريًا فإذا كانت االنا تغمب عمييا االنبساطية في عالقتيا 
مع العالـ الخارجي فأف الالشعور الشخصي لمفرد يكوف منطويا، واف االتجاىات والوظائؼ 
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احد النظـ ضعؼ نظاـ اخر ، كما قد يعارض تتفاعؿ مع بعضيا بثالث طرؽ ، فقد يعوض 
نظاـ ما نظاـ اخر ، وقد يتخذ نظاماف او اكثر ليكونا تالفًا، ويمكف تصوير التعويض بيف 
االتجاىات المتعارضة لالنبساط واالنطواء، فإذا  كاف االنبساط ىو االتجاه االعمى او ىو 

ينمي اتجاه االنطواء المكبوت  الغالب في االنا الشعوري فأف الالشعور سوؼ يعوض ذلؾ بأف
. اما اذا كاف اتجاه االنبساط محبطًا عند الفرد فأف االتجاه الالشعوري االنطوائي سيفرض 
نفسو عمى الشخصية وعادة ما يمي فترة السموؾ االنطوائي لمشخص فترة مف السموؾ 

تغمب عميو  االنبساطي الزائد ، كذلؾ االحالـ فيي تعويضية بحيث تكوف احالـ الشخص الذي
االنبساطية ذات طابع انطوائي وكذلؾ الشخص الذي تغمب عميو االنطوائية تكوف احالمو ذات 

 :1971طابع انبساطي، فأحالـ االنطوائييف تميؿ الى اف تكوف انبساطية  )ىوؿ. ليندزي:
121-122  .) 

 اف نظرية أيزنؾ مف النظريات الحديثة التي اعتمدت عمى :(Eysenk) نظرية آيزنك
مبدأ التحميؿ العاممي في   وصؼ شخصية الفرد،  وقاـ أيزنؾ بوضع ثالثة ابعاد لمشخصية 

 وكؿ بعد يتكوف مف قطبيف متناقضيف،  وىي:
الذىانية  - 3  ،     العصابية / االتزاف -2    ،    االنبساط / االنطواء  - 1
 / السواء 

فسو حامال لمدرسة سبيرماف اف نظرية آيزنؾ تعد نظرية تجريبية عاممية فيو يعد ن    
، فيو يرى اف اي نظرة الى دراسة الشخصية يجب اف تعتمد ىذه الدراسة عمى النتائج 
االحصائية ويذكر أيزنؾ بأف دراسة الشخصية يجب اف ال تتقيد بفحص قطاعات صغيرة ، 
 حيث استخدـ مقاييس التقدير في دراستو لتسعمائة جندي عصابي ، وقد اكد في نظريتو عمى
اىمية العوامؿ الوراثية في تشكيؿ شخصية الفرد.  يركز أيزنؾ في نظريتو عمى فكرة اساسية 
مفادىا اف شخصية الفرد يمكف اف توصؼ في ضوء السمات ومف امثمة السمات في نظريتو 
النشاط البدني واالندفاع،  واالىتياج،  واالجتماعية اذ تتجمع ىذه السمات لتكوف االنماط.  

مف تحديد ثالثة عوامؿ وىي تتكرر في الدراسات المختمفة وىذه العوامؿ ىي :  تمكف أيزنؾ
االنا االعمى. لـ يعتقد آيزنؾ بأف  -االتزاف  والذىانية  -االنطواء والعصابية  -االنبساط 

االشخاص يكونوف اما انبساطييف او غير انبساطييف ولكف ىناؾ درجة ما في كؿ نمط مف 
قد يكشؼ شخص ما بأنو يمتمؾ كثير مف االنبساط وقميؿ مف االنطواء،  ىذه االنماط الثالثة  ف
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كذلؾ قد يكشؼ عف كثير مف االتزاف وقميؿ مف العصابية، كذلؾ يرى آيزنؾ اف شخصية الفرد 
(. 186_185: 2316تحدد عف طريؽ الجينات واف تأثير البيئة محدود جدًا )عبد الخالؽ 

ة في عمـ النفس كما يقوـ أيزنؾ بتعريؼ السمة ) البعد ( يرى أيزنؾ اف االبعاد ليا مكانة كبير 
بأنيا مجموعة مف النزعات الفردية، ويعرؼ الطرز بأنيا تجمع مف السمات  وىذا يعني اف 
الطراز ىو تنظيـ اكثر عمومية وشمولية الذي يضـ السمة باعتبارىا جزءًا مكماًل )ىوؿ 

عمى األنماط وكاف اليدؼ لمكثير مف (. آيزنؾ كاف يؤكد في دراستو 497: 1971ولندزي:
اعمالو العممية ىو التعرؼ عمى األنماط ويقوؿ أيزنؾ اف دراستو االنماط ىي المدخؿ األساس 
لفيـ الشخصية ، ويرى اف شخصية الفرد تتكوف مف االبعاد الرئيسة وىي : االنطواء "االنا 

ية والالذىانية.  ووصؼ أيزنؾ كؿ األعمى"  واالنبساط " اليو"  والعصابية والالعصابية والذىان
نمط مف أنماط الشخصية فوصؼ المنطوي بأنو شخص ىادئ ومتأمؿ ومغـر بالكتب اكثر 
مف غيره،  ويميؿ الى التخطيط مقدمًا ويخضع مشاعره لمضبط الدقيؽ  ويأخذ شؤوف الحياة 
 بكؿ جدية وال ينفعؿ بسيولة. اما الشخص المنبسط فيو شخص اجتماعي يحب الحفالت
ويحب اف يّكوف أصدقاء كثيريف ال يحب القراءة كثيرا ويتصرؼ بسرعة فيو شخص مندفع 
متفائؿ غير ميتـ يحب الضحؾ ويأخذ األمور بكؿ بساطة وينفعؿ بسرعة ويميؿ الى العدواف 

 ( .333-332 :1993)جابر 
 ويرى آيزنؾ اف ىناؾ ثالثة ابعاد رئيسية في الشخصية وىي :    
 .العامؿ الممتد مف العصابية الى قوة االنا  .1
 .عامؿ ممتد مف االنطواء الى االنبساط  .2
 العامؿ األخير فيو يمتد مف الذىانية الى السواء. .3

 :الدراسات السابقة
 الدراسات التي تناولت التفكير االيجابي:اواًل: 

العالقة بيف التفكير السمبي وااليجابي وسمتي 
 والمتشائمةالشخصية المتفائمة 

 (Munro1995دراسة) مونرو العنواف

 االىداؼ الوسائؿ االحصائية العينة ادوات الدراسة
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تـ استخداـ استبياف لتحقيؽ 

 اىداؼ الدراسة

طبقت الدراسة 
عمى 

(طالبًا 423)
 وطالبة 

 
 

ىدفت الدراسة عمى -
التعرؼ بيف التفكير 
السمبي وااليجابي 
ونمطي الشخصية 

 والمتشائمةالمتفائمة 
بينت النتائج وجود فروؽ جوىرية في مستوى التفكير السمبي 
وااليجابي تعزى الى سمتي الشخصية المتفائمة والمتشائمة ، إذ اظير 
الطمبة المتفائموف درجة اكبر مف التفكير االيجابي ، بينما اظير 
الطمبة المتشائموف مستوى اكبر مف التفكير السمبي، كما اظيرت 

لمتغير الجنس والتخصص في التفكير السمبي  النتائج عدـ وجود اثر
 او االيجابي 

 
(Munro:1995:70) 

 النتائج

 
دور معممي المرحمة الثانوية في تنمية منياج 
التفكير االيجابي لدى طمبتيـ في ضوء 

 الكتاب والسنة وسبؿ تفعيمو

 (2314السر) العنواف

 االىداؼ الوسائؿ االحصائية العينة ادوات الدراسة

 
الباحثة باعداد  قامت

استبانة مكونة مف ثالثة 
 مجاالت:

 ميارات التفكير االيجابي -
اتجاىات التفكير  -

 االيجابي 
االساليب الفاعمة لتعزيز  -

 
بمغت العينة -
( مف 633)

المعمميف 
 والمعممات

 
تـ استخراج النتائج 
باستخداـ برنامج 

(Spss لتحميؿ )
 استجابات االفراد

 
دفت الدراسة عمى ى-

التعرؼ عمى ممارسة 
معممي المرحمة 
الثانوية لدورىـ في 
تنمية منياج التفكير 
االيجابي لدى طمبتيـ 
في ضوء الكتاب 
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 والسنة وسبؿ تفعيمو التفكير االيجابي
الكشؼ عف اثر -

متغيرات الدراسة 
-التخصص-)الجنس

سنوات الخبرة( عمى 
دور المعمـ ثـ اقتراح 
سبؿ لتفعيؿ دور 

 .المعمـ 
 
( 3.35توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )ال  -

بيف متوسطات تقديرات افراد عينة الدراسة لدرجة قياـ معممي المرحمة 
الثانوية بدورىـ في تنمية منياج التفكير االيجابي لدى طمبتيـ تعزى 
لمتغير الجنس عدا المجاؿ االوؿ )ميارات التفكير االيجابي( لصالح 

 االناث.
( بيف 3.35فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )توجد  -

متوسطات تقديرات افراد عينة الدراسة لدرجة قياـ معممي المرحمة 
الثانوية بدورىـ في تنمية منياج التفكير االيجابي لدى طمبتيـ تعزى 
لمتغيرالتخصص)عموـ شرعية، عمو انسانية،عموـ تطبيقية( لصالح 

 .العمـو الشرعية واالنسانية
 (3: 2314)السر:

 النتائج

 
 ثانيا:الدراسات التي تناولت  االنبساط واالنطواء:

السعادة النفسية وعالقتيا ببعدي الشخصية 
االنطواء والعصابية لدى طمبة  –االنبساط 

 الدراسة االعدادية

دراسة فرانسيس واخريف  العنواف
(1999) 

 االىداؼ الوسائؿ االحصائية العينة ادوات الدراسة
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مقياس بادبيرف لمعاطفة  -
المتزنة لقياس السعادة 

 النفسية 
وقائمة أيزنؾ لمشخصية  -

لقياس بعدي الشخصية 
االنطواء  –االنبساط 
 والعصابية 

 
تكونت العينة  -

( 242مف )
طالبًا وطالبة 
مف طمبة 
اإلعدادية في 
الشماؿ الشرقي 

 إلنكمترا 

تمت معالجة  -
البيانات باستخداـ 
ؿ برنامج التحمي

 (spssاالحصائي )

تيدؼ الدراسة الى  -
معرفة العالقة بيف 
السعادة النفسية وكؿِّ 
مف بعدي الشخصية 
االنبساط واالنطواء 

 والعصابية

 –وجود ارتباط داؿ احصائيا موجب بيف السعادة النفسية واالنبساط 
 االنطواء مع العصابية 

 
(Francis, 1999 : 689) 

 النتائج

 
وعالقتيا ببعد وجية الضبط 

االنبساط/االنطواء لدى عينة مف طالب 
 الجامعة

 (2316التجاني ) العنواف

 االىداؼ الوسائؿ االحصائية العينة ادوات الدراسة

 
مقياس الضبط الداخمي  -

 والخارجي لولياـ جيمس
 مقياس ايزنؾ لمشخصية -

تـ استخداـ 
عينة مؤلفة مف 

(طالبة 163)
(طالبًا 143و)

مف قسـ عمـ 
النفس جامعة 
عمار ثميجي 

 االغواط.

- 
 

معرفة الفروؽ بيف 
الذكور واالناث في كؿ 
مف وجية الضبط 
الداخمي والخارجي 
لمتعزيز وبعد االنبساط 
واالنطواء لدى عينة 

 مف طالب الجامعة
الكشؼ عف العالقة 
بيف متغير الضبط 
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 واالنبساط 

كف اميؿ ىناؾ فروؽ دالة في وجية الضبط لصالح الطالبات اذ  -
 لمضبط الخارجي

لـ تظير الدراسة فروقًا دالة بيف العينتيف في بعد االنبساط  -
 واالنطواء

ىناؾ عالقة ارتباطية موجبة بيف الضبط الخارجي لمتعزيز وبعد  -
 االنبساط واالنطواء

 
 ( :2316543، )التجاني 

 النتائج

جراءاته :  منهجية البحث وا 
 : Method of the Researchاواًل:منهجية البحث

استخدـ الباحثاف في بحثيما الحالي المنيج الوصفي االرتباطي، ألنو يتضمف      
خطوات عممية لمظاىرة التي قاـ الباحثاف بدراستيا كما ىي في الواقع، اذ تعد ىذه المنيجية 

ة وتصويرىا احد اشكاؿ التحميؿ والتفسير المنظـ والعممي لوصؼ مشكمة محددة او ظاىرة معين
بشكؿ كمي عف طريؽ جمع البيانات والمعمومات عف تمؾ الظاىرة المراد دراستيا وتصنيفيا 

 (.2311:278وتحميميا وبعد ذلؾ اخضاعيا لمدراسة الدقيقة)الجابري: 
 :    Population of the Researchثانيًا:مجتمع البحث

التابعة لوزارة التعميـ  يشتمؿ مجتمع البحث الحالي عمى طمبة  جامعة االنبار     
العالي والبحث العممي ولمستوى الدراسات العميا )الماجستير، والدكتوراه( لمعاـ 

( طالبًا وطالبة موزعيف 628( ويتكوف المجتمع االحصائي مف )2319-2318الدراسي)
( 253حسب التخصص والنوع عمى النحو االتي:  بمغ عدد الطمبة في التخصصات العممية )

%( مف المجتمع الكمي، اما التخصصات االنسانية فبمغ 43.28وطالبة ويشكموف نسبة )طالبًا 
%( مف المجتمع الكمي، اما 59.71( طالبًا وطالبة ويشكموف نسبة )375عدد الطمبة فييا)
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%( مف المجتمع 45.38( طالبا ويشكموف نسبة )285النوع فقد بمغ عدد الطالب الذكور )
%( مف المجتمع 54.61( ويشكؿ نسبة )343االناث بمغ)االصمي، اما عدد الطالبات 

 االصمي.
 : Research Sampleعينة البحث 

( طالب وطالبة تـ اختيارىـ بالطريقة 333تألفت عينة البحث الحالي مف )   
( 83( طالبا منيـ )141( طالبًا وطالبة وبواقع )628العشوائية مف المجتمع االصمي البالغ )

( 159( مف التخصصات العممية، اما االناث فقد بمغ )58ية و)مف التخصصات االنسان
 ( مف التخصصات العممية.51( مف التخصصات االنسانية و)138طالبة منيـ )

 :: Research Toolsرابعًا: أدوات البحث
 : مقياس التفكير االيجابي

 قاـ الباحثاف ببناء مقياس لمتفكير االيجابي، وعميو قاما بالخطوات االتية:
 .تحديد مفيـو التفكير االيجابي.1
 تحديد مكونات التفكير االيجابي .. .2
( فقرة 57بعد تحديد مجاالت المقياس االربعة تـ صياغة )جمع وصياغة الفقرات  .3

( 14( فقرة في مجاؿ التوقعات االيجابية والتفاؤؿ، و)14توزعت عمى اربعة مجاالت بواقع)
( فقرة في مجاؿ 16( فقرة في مجاؿ تقبؿ الذات، و)13و)فقرة في مجاؿ الرضا عف الحياة 

 المرونة االيجابية.
 صالحية الفقرات : 

( فقرة واعطاء خمسة بدائؿ لكؿ 57بعد تحديد مجاالت المقياس وفقراتو البالغة )     
( 11فقرة مف فقرات المقياس ،قاـ الباحثاف بعرضو عمى مجموعة مف المحكميف وبمغ عددىـ )

ب منيـ ابداء آرائيـ في صالحية الفقرات، وبعد جمع اآلراء وتحميميا تـ استبقاء محكمًا وطم
 %( فما فوؽ. وتـ إستبعاد فقرة واحدة .83الفقرات التي حازت عمى نسبة اتفاؽ )

( طالبا 33قاـ الباحثاف بتطبيؽ المقياس عمى )التطبيق االستطالعي لممقياس : 
تمع البحث موزعيف بحسب متغير النوع وطالبة تـ اختيارىـ بشكؿ عشوائي مف مج

 والتخصص.
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( 1-5: تـ اعطاء لكؿ فقرة مف فقرات المقياس أوزانًا تتراوح مف )تصحيح المقياس
 (.5-1اما الفقرات السمبية فيتـ تصحيحيا بالعكس مف ) ، لمفقرات االيجابية

 التحميل اإلحصائي لفقرات مقياس التفكير االيجابي  :
االحصائي لمفقرات الى الكشؼ عف الخصائص السيكومترية  تيدؼ عممية التحميؿ

ليا، اذ اف الخصائص السيكومترية لممقياس بشكؿ عاـ تعتمد بدرجة كبيرة عمى خصائص 
مف خاصيتي القوة التمييزية  افتحقؽ الباحثي. لذلؾ سSmath:1966:60-70)فقراتو )

 لمفقرات ومعامالت صدقيا بعد تطبيقيا عمى عينة مناسبة وعمى النحو اآلتي:
    :تمييز الفقرات بأسموب المجموعتين المتطرفتين .أ

يقصد بالقوة التمييزية لمفقرة قدرتيا عمى التمييز بيف ذوي المستويات العميا والدنيا مف 
ولغرض التعرؼ  .( Shaw:1967:406ة التي تقيسيا الفقرة ) األفراد بالنسبة إلى الخصيص

 عمى القوة التمييزية لمفقرات بيذا األسموب قاـ الباحثاف بالخطوات اآلتية:
 تحديد الدرجة الكمية لكؿ استمارة بعد تصحيحيا. .1
ترتيب الدرجات التي حصؿ عمييا أفراد العينة مف أعمى درجة إلى أدنى  .2

 ( درجة.254 -163درجة التي تراوحت بيف )
%( الدنيا مف الدرجات لتمثيؿ 27%( العميا ونسبة )27اختيرت نسبة ) .3

( طالب وطالبة لذا كاف عدد 333المجموعتيف المتطرفتيف، والف عينة التحميؿ مكونة مف )
( درجة أما 211 -254( استمارة كانت درجاتيا بيف )81استمارات أفراد المجموعة العميا )

( وبيذا 163 –183( استمارة كانت درجاتيا بيف )81استمارات المجموعة الدنيا فكانت )
يكوف لدينا أكبر حجـ وأقصى تبايف ممكنيف ويقرب توزيعيما مف التوزيع الطبيعي ) 

1976:208:Anastasi .) 
تطبيؽ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف الختبار داللة الفروؽ بيف المجموعة  .4

يمة التائية مؤشرًا لتمييز كؿ فقرة مف خالؿ العميا والمجموعة الدنيا لكؿ فقرة، وعدت الق
( التي كانت 163( ودرجة حرية )3.35مقارنتيا بالقيمة الجدولية عند مستوى داللة )

 (. وقد تبيف أف جميع الفقرات مميزة  .1.96)
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 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس:ب.
مف مؤشرات صدؽ البناء ارتباط درجة كؿ موقؼ في المقياس بالدرجة الكمية  

(. فالمواقؼ التي ال تظير ارتباطات عالية مع الدرجة  134:  1973لممقياس ) أبو حطب : 
(.اذ ُيعد ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية مؤشرًا عمى  287:  1992الكمية تحذؼ     ) عودة ، 

األسموب معيارًا يمكف اعتماده في إيجاد العالقة بيف درجات األفراد  صدؽ الفقرة، ويوفر ىذا
لكؿ فقرة والدرجة الكمية لممقياس، ومعامؿ االرتباط ىنا يشير إلى مستوى قياس الفقرة لممفيـو 

أي أف كؿ فقرة تسير في  .(Oppenheim:1978:136الذي تقيسو الدرجة الكمية لممقياس )
( إلى أف الدرجة Anastasi ،1976المقياس، وتشير أنستازي )المسار نفسو الذي يسير فيو 

الكمية لممقياس ىي أفضؿ محؾ داخمي عندما ال يتوفر المحؾ الخارجي 
(Anastasi:1976:206) . لذلؾ استعممت الباحثة معامؿ ارتباط بيرسوف الستخراج معامؿ

مارات الخاضعة لمتحميؿ االرتباط بيف درجات كؿ فقرة والدرجة الكمية لممقياس،  فكانت االست
( استمارة وىي ذات االستمارات التي خضعت لمتحميؿ اإلحصائي في 333بيذا األسموب )

ضوء أسموب المجموعتيف المتطرفتيف، وتبيف أف جميع معامالت االرتباط كانت دالة إحصائيًا 
تباط ( إذ كانت القيمة الجدولية لمعامؿ االر 298( ودرجة حرية )3.35عند مستوى داللة )

(3.398.) 
 ج.عالقة درجة الفقرة بدرجة المجال الذي تنتمي اليه  :

باستخراج العالقة االرتباطية بيف درجة كؿ فقرة مف  افولتحقيؽ ذلؾ قاـ الباحث    
فقرات مقياس التفكير االيجابي والدرجة الكمية لممجاؿ الذي توجد فيو، وذلؾ باالعتماد عمى 

( استمارة وبعد استعماؿ معامؿ ارتباط بيرسوف  اتضح أف 333)درجات أفراد العينة والبالغة 
( عند 39398معامالت االرتباط كميا دالة إحصائيا عند موازنتيا بالقيمة الجدولية البالغة )

 (.298( وبدرجة حرية )3935مستوى داللة )
 د. عالقة المجال بالمجاالت االخرى وعالقته بالدرجة الكمية لممقياس:

معامؿ ارتباط كؿ مكوف بالمكوف االخر وىو ما يسمى بصدؽ اف إيجاد    
(. اذ تـ التحقؽ مف ىذا النوع مف الصدؽ  124: 1964االرتباطات الداخمية )الشيخ : 

باستعماؿ معامؿ ارتباط ) بيرسوف ( إليجاد العالقة بيف درجات االفراد عمى كؿ مجاؿ 
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لمجاالت بعضيا مع البعض اآلخر والدرجة الكمية لممقياس. وكذلؾ ايجاد العالقة بيف ا
 ( يوضح ذلؾ. 1والجدوؿ )

 ( 1جدول )                                  
 عالقة المجال بالمجاالت االخرى وعالقته بالدرجة الكمية لممقياس             

الدرجة  المجاالت
الكمية 
 لممقياس

التوقعات 
االيجابية 
 والتفاؤؿ

الرضا عف 
 الحياة 

تقبؿ 
 الذات

المرونة 
 االيجابية

 0.365 0.426 0.435 0.398 1 الدرجة الكمية لممقياس
التوقعات االيجابية 

 والتفاؤؿ
 1 0.476 0.449 0.387 

 0.546 0.458 1   الرضا عف الحياة
 0.467 1    تقبؿ الذات

 1     المرونة االيجابية
المجاالت بعضيا مع يتبيف مف الجدوؿ اعاله بأف جميع االرتباطات سواء كانت بيف 

ارتباطيا بالدرجة الكمية لمقياس التفكير االيجابي وباستعماؿ معامؿ ارتباط  ـالبعض اآلخر أ
( إذ كانت القيمة 298( وبدرجة حرية )3.35بيرسوف كانت دالة احصائيًا عند مستوى داللة )

 (.3.398الجدولية تساوي )
ف الخصائص الميمة في بناء اذ يعد الصدؽ والثبات م  مؤشرات الصدق والثبات :

 (.  95:  1976المقاييس النفسية النيما يتعمقاف بما يقيسو المقياس واتساقو )ابو حطب: 
 :Validityالصدق  .

تعد خصيصة الصدؽ مف أىـ الخصائص القياسية الواجب توافرىا في المقاييس 
النفسية، ويعد التحقؽ منيا إجراًء ضروريًا، ذلؾ ألنو يشير إلى قدرة المقياس عمى قياس السمة 

 افوقد عمد الباحث(.  138:  1999أو الخاصية التي وضع مف اجؿ قياسيا )أبو جاللة: 
إلى التحقؽ مف صدؽ مقياس البحث الحالي باستعماؿ مؤشريف لمصدؽ ىما: الصدؽ 

 الظاىري، وصدؽ البناء، وعمى النحو اآلتي:
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 : Face Validityالصدق الظاهري   .أ

وقد تحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ لمقياس التفكير االيجابي مف خالؿ عرضيا عمى 
المقياس وتعميماتو  وقد حظيت جميع الفقرات  المحكميف واألخذ بآرائيـ حوؿ صالحية فقرات

 %(.133عمى نسبة اتفاؽ )
 : Construct Validityب .صدق البناء 

يعد تجانس فقرات المقياس وقدرتيا عمى التمييز ومعامالت ارتباطيا بالدرجة الكمية    
س ويقصد بو المدى الذي يمكف لممقيا (. 81: 1983مؤشرات لصدؽ بناء المقياس ) فرج ، 

(. Anastasi 126:1976أف يشير بموجبو إلى قياس بناء نظري محدد أو خاصية معينة )
وتعد أساليب تحميؿ الفقرات بطريقة المجموعتيف المتطرفتيف وتحديد القوة التمييزية لمفقرات 
وكذلؾ ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس وارتباط الفقرات بالمجاالت ، فالمقياس الذي 

فقراتو في ضوء ىذه المؤشرات يمتمؾ صدقًا بنائيًا. أي أنو كمما تطابقت النتائج تنتخب 
التجريبية مع االفتراضات النظرية أشار ذلؾ إلى صدؽ بناء المقياس )الزوبعي وآخروف: 

1981 :43.) 
 : Reliabilityالثبات  .4

موؾ ويقصد بالثبات مدى اتساؽ فقرات المقياس في ما يزودنا بِو مف معمومات عف س
(. ولتحقيؽ الثبات في ىذا البحث تـ اعتماد 131: 1996األفراد )أبو حطب وصادؽ: 

عادة االختبار ) ( لبياف االستقرار عبر Test-retestطريقتيف: أوليما، طريقة االختبار وا 
 Internal(، وثانييما بطريقة بياف درجة االتساؽ الداخمي )Stabilityالزمف )

Consistency .) 
 : Test-Retestإعادة االختبار  –الختبارطريقة ا -أ

ولغرض استخراج الثبات بيذه الطريقة فقد أعيد تطبيؽ المقياس عمى عينة الثبات 
( يومًا مف التطبيؽ األوؿ، ثـ ُحسب 14( فردًا، وبفاصؿ زمني بمغ )43التي تكونت مف )

( 3982االرتباط )معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات التطبيؽ األوؿ والثاني وبمػػػغ معامؿ 
 لممقياس، وتعد ىذه القيمة مؤشرا جيدا عمى استقرار إجابات األفراد عمى المقياس عبر الزمف.

 :  Cronbach's Alphaب.  معادلة ألفا كرونباخ   
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تعتمد ىذه الطريقة عمى االتساؽ في أداء الفرد مف فقرة إلى أخرى، وقد أستخرج 
( استمارة، 333استمارات العينة األساسية البالغة ) الثبات بيذه الطريقة مف درجات 

 .(  وىو معامؿ ثبات جيد3983وباستعماؿ معادلة كرونباخ بمغ معامؿ ألفا )
 مقياس بعد الشخصية ) االنبساطية _ االنطوائية( :

بعد اطالع الباحثاف عمى المقاييس المتوفرة تبنى الباحثاف اختبار بعد الشخصية )  
 . 1968نطوائية ( الذي وضعو وطوره  العالـ آيزنؾ اال –االنبساطية 

 وصف االداة:
 -( فقرة موزعة عمى اربعة ابعاد رئيسية وىي )االنبساط93يتكوف المقياس مف )  

( . ولكف حسب متغيرات 1989:6االنطواء ، العصابية ، الذىانية ،الكذب ( )ابو ناىية:
االنطواء( ثنائي القطب الذي يجمع بيف -اطالبحث الحالي قامت الباحثة باختيار بعد )االنبس

( فقرة لكال 24االنبساط المرتفع كطرؼ ، واالنطواء المرتفع كطرؼ، يتكوف المقياس مف )
 البعديف ويمكف تصنيؼ المقياس عمى النحو االتي:

.البعد االنبساطي: يكوف الفرد فيو متوجيًا نحو الموضوعات الخارجية ويظير درجة 1
 (فقرة.13الجتماعي ،ويتكوف ىذا البعد مف )اعمى في السموؾ ا

.البعد االنطوائي: ويكوف فيو الفرد متوجيًا نحو الذات ويظير سموكًا فكريًا افضؿ، 2
( فقرة. ويتكوف ىذا االختبار مف بديميف لإلجابة )نعـ/ال(.اما الزمف 11ويتكوف ىذا البعد مف)
 ( دقيقة .12الكمي لالختبار فيو )

 صالحية الفقرات:
-بعد اف قاـ الباحثاف بتوزيع الفقرات عمى مجالي المقياس المتمثمة ب)االنبساط

( فقرة موزعة عمى المجاليف، عرضت فقرات المقياس عمى 24االنطواء( والتي تتضمف )
( محكمًا ، لبياف أرائيـ في مدى صالحية فقرات المقياس عمى 11المحكميف البالغ عددىـ )

ضوح التعميمات بالنسبة لمعينة ، وبعد جمع اآلراء تـ استبقاء طمبة الدراسات العميا ومدى و 
 %( فاكثر.83الفقرات التي حازت عمى نسبة اتفاؽ )

 إعداد تعميمات المقياس:
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بعد عرض المقياس عمى المحكميف اصبح المقياس جاىزًا لمتطبيؽ االستطالعي،    
االجابة عمى فقرات المقياس بكؿ بكتابة تعميمات المقياس لمعينة لكي يتسنى ليـ  افقاـ الباحث

 سيولة ووضوح.
 التجربة االستطالعية لممقياس:

( طالبًا 33بتطبيؽ المقياس عمى عينة استطالعية مكونة مف ) افقاـ الباحث      
وطالبة، وذلؾ لمعرفة مدى وضوح فقرات االختبار والتعميمات والوقت الذي يستغرقو االختبار. 

العية تبيف اف فقرات المقياس والتعميمات الخاصة بو كانت واضحة وبعد اتماـ التجربة االستط
( 15-13جدًا لممفحوصيف ، واستغرؽ وقت االجابة عمى الفقرات مع شرح التعميمات ما بيف )

 دقيقة.
 تصحيح المقياس:

( 11( لالنبساط و)13( فقرة موزعة عمى بعديف بواقع )24يتضمف المقياس )
( لإلجابة عمى الفقرة )بنعـ ( 1ميف لإلجابة )نعـ/ال( ويعطى )لالنطواء ويتضمف المقياس بدي

(، اذا حصؿ المفحوص 24-1و)صفر( لإلجابة عمى الفقرة )ال(، وتتوزع الدرجة ما بيف )
( 24-31يصنؼ عمى انو منطِو، اما اذا تحصؿ عمى درجة ما بيف) (12-1عمى درجة مف )

 يصنؼ الفرد بانو منبسط .
 رات مقياس بعد الشخصية  :التحميل اإلحصائّي لفق

تيدؼ عممية التحميؿ اإلحصائي لمفقرات إلى الكشؼ عف الخصائص السيكومترية    
ليا، إذ إفَّ الخصائص السيكومترية  تعتمد بدرجة كبيرة عمى خصائص فقراتو 

(Smith:1966:60-70.) 
 القوة التمييزية لمفقرات:

عمى التمييز بيف األفراد الذيف يحصموف يقصد بالقوة التمييزية لمفقرات قدرة الفقرات   
عمى درجات عالية والذيف يحصموف عمى درجات منخفضة في السمة ومف أجؿ إيجاد القوة 

 التمييزية لفقرات المقياس اتبع الباحثاف األسموب اآلتي :
 ترتيب الدرجات ترتيبًا تنازليًا مف أعمى درجة إلى أدنى درجة . .1
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%( مف المجموعتيف العميا والدنيا وبذلؾ بمغ عدد 27)حددت المجموعتاف بنسبة  .2
( تمثؿ المجموعة 81( استمارة تمثؿ المجموعة العميا و )81االستمارات الخاضعة لمتحميؿ )

 الدنيا .
( اعتمد الباحثاف معػػامؿ )ارتباط 1بما اف تصحيح فقرات المقياس ثنائي )صفر ، 

ذا تعد الفقرة صادقة إذا كانت قوة العالقة طردية فاي(. لمكشؼ عف القوة التمييزية لمفقرات . ل
)مربع كاي(، وعند مقارنة القيمة  افولمكشؼ عف معنوية العالقة استخدـ الباحث .معنوية

( وعند ومسػتوى داللة 1المحسوبة الختبار )مربع كاي( بالقيمة الجدولية عند درجة حريػة )
 ولـ تستبعد أي فقرة مف الفقرات.( وجد أف الفقرات جميعيا صادقة 3.84( وىي )3593)

 مؤشرات صدق المقياس وثباته: 
ال يعد االختبار أداة صالحة لمقياس إال إذا توافرت فيو شروط معينة وتعد ىذه    

الشروط بمثابة أىداؼ يحاوؿ مصمـ االختبار تحقيقيا لحظة تصميمو لالختبار ، وأىـ ىذه 
 (.1993:9:ار)االماـ واخروفالشروط ىي صدؽ االختبار، ويميو ثبات االختب

 الحالي مؤشراف مف الصدؽ ىما : مقياسوقد تحقؽ في ال
 :(Face  Validityالصدق الظاهري  ) .1

تعريفا واضحا  افوقد تحقؽ ىذا المؤشر في ىذا المقياس وذلؾ العتماد الباحث    
،وأف ، وعرض المقياس عمى مجموعة مف الخبراء في عمـ النفس والقياس لبعد الشخصية

 مجرد اتفاؽ أكثرية الخبراء عمى صالحية فقرات المقياس يعد صدقًا ظاىريًا.
 :(Construct  Validity. صدق البناء  )2

 لقد تحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ كاآلتي: 
مف خالؿ إيجاد القوة التمييزية لفقرات االختبار بواسطة أسموب المجموعتيف  .أ

 المتطرفتيف فقد تبيف اف جميع فقرات االختبار مميزة. 
كما تحقؽ ىذا الصدؽ مف خالؿ إيجاد العالقة بيف درجة كؿ فقرة والدرجة الكمية  .ب

-3.278امالت االرتباط بيف )لالختبار باستخداـ معامؿ ارتباط بوينت بايسيلاير  وتراوحت مع
( ومستوى 3.398( وكانت جميع الفقرات دالة عند مقارنتيا بالقيمة الجدولية البالغة)3.581
 (.298( وبدرجة حرية )3935داللة )
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 (:Reliability)الثبات : 
يقصد بالثبات مدى دقة قياس االختبار لمصفة التي يقيسيا، ولحساب معامؿ    

 الثبات استخدـ الباحثاف الطريقة االتية: 
 االتساق الداخمي باستخدام طريقة التجزئة النصفية:

 internalيشير مؤشر معامؿ الثبات المستخرج بيذِه الطريقة الى االتساؽ الداخمي )
consistency(. اذ قسمت في ىذِه الطريقة 53: 1991مقياس )فيركسوف: ( بيف فقرات ال

فقرات االختبار عمى قسميف: الفردية والزوجية ، واستعمؿ معامؿ ارتباط بيرسوف لتعرؼ 
( وبمغ معامؿ 333العالقة بيف درجات الفقرات الفردية والزوجية لعينة تحميؿ الثبات  البالغة )

تعماؿ  معادلة "سبيرماف برواف " بمغ معامؿ ( وباس3.73االرتباط بيف نصفي االختبار )
 ( الذي يعد مقبواًل.3.84الثبات )

 الوسائل اإلحصائية المستعممة في البحث :
( في تحميؿ البيانات SPSSاستعاف الباحثاف بالحقيبة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية )

واحدة، االختبار التائي االختبار التائي لعينة   وقد استخدمت الوسائؿ اإلحصائية اآلتية:
اختبار االعتباطي،  لعينتيف مستقمتيف، معامؿ ارتباط بيرسوف، معامؿ ارتباط بوينت بايسيلاير

χمربع كاي
2 Chi- square معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية، معامؿ الثبات ،

 الفاكرونباخ.
 ها :عرض النتائج وتفسير 

 التفكير االيجابي لدى طمبة الدراسات العميا: عمى مستوى التعرف الهدف االول :
بتطبيؽ مقياس التفكير االيجابي عمى عينة البحث  افلتحقيؽ ىذا اليدؼ قاـ الباحث   
المتوسط الحسابي  ا( طالب وطالبة مف طمبة الدراسات العميا، واستخرج333البالغة )

الحسابي والمتوسط الفرضي واالنحراؼ المعياري لمعينة، ولمعرفة داللة الفرؽ بيف المتوسط 
باستخداـ االختبار التائي لعينة واحدة وتبيف اف القيمة  اف( درجة. قاـ الباحث171الذي بمغ )

( اكبر 299( ودرجة حرية )3935( عند مستوى داللة )22.893التائية المحسوبة البالغة )
لدراسات العميا( (، وىذا يعني اف عينة البحث )طمبة ا1996مف القيمة الجدولية البالغة )

 ( يوضح ذلؾ.2يمتمكوف التفكير االيجابي  بمستوى عاٍؿ، والجدوؿ )
 ( 2جدول )                                       
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عند أفراد العينة  لتفكير االيجابياالختبار التائي لمعنوية الفرق بين متوسط درجات ا
 والمتوسط الفرضي لممقياس

الوسط  العدد المتغير
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

القيمة 
التائية 

 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

مستوى 
 (3935الداللة)

التفكير 
 االيجابي

دالة   1,960 22.890 171 21.452 199.35 300
 احصائيا

الهدف الثاني: التعرف عمى داللة الفروق االحصائية في التفكير االيجابي لدى 
 :عممي( -اناث( والتخصص ) انساني -الدراسات العميا تبعا لمتغيري النوع )ذكورطمبة 

باستخراج الوسط الحسابي واالنحراؼ  افلمتعرؼ عمى ىذا اليدؼ قاـ الباحث    
العممي( مف خالؿ استجاباتيـ  -المعياري لكؿ مف عينة )الذكور واالناث( وعينة )االنساني 

لغرض معرفة داللة الفرؽ بيف المتوسطات الحسابية عند عمى مقياس التفكير االيجابي. و 
االختبار التائي لعينتيف  اف(، استخدـ الباحث298( ودرجة حرية )3935مستوى داللة )

 (  3 )  مستقمتيف وكانت النتائج كما مبينة بالجدوؿ
 

 ( 3جدول) 
تبعا داللة الفروق االحصائية في التفكير االيجابي لدى طمبة الدراسات العميا 

 عممي( -اناث( والتخصص ) انساني -لمتغيري النوع )ذكور
المتوسط  العدد الفئة المتغير

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 الداللة *  tالقيمة التائية 
 الجدولية المحسوبة  (0,05)

 غير دالة   1,96 0.197 25.211 199.60 141 ذكور نوعال
 17.537 199.12 159 اناث  

 غير دالة 1.96 0.426 20.624 199.74 191 انساني التخصص
 22.910 198.65 109 عممي
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لدى طمبة  االنطوائية( –الهدف الثالث : التعرف عمى بعد الشخصية )االنبساطية 

 الدراسات العميا.
 -بتطبيؽ مقياس بعد الشخصية )االنبساطية افلمتعرؼ عمى ىذا اليدؼ قاـ الباحث

( طالب وطالبة مف طمبة الدراسات العميا. ثـ قاـ 333االنطوائية( عمى عينة البحث البالغة )
  افاعتمد الباحثاذ مجموع الدرجات لكؿ طالب، وحسب   باعتماد مفتاح التصحيح افالباحث

( فيو يتصؼ بالبعد االنطوائي، 12-1اآلتي: عندما يحصؿ الطالب عمى درجة مف ) المعيار
يوضح  (4)( فيو يتصؼ بالبعد االنبساطي والجدوؿ 24-13وعندما يحصؿ عمى درجة مف )

 ذلؾ:
 ( 4جدول ) 

 عينة االنبساطية وعينة االنطوائية وداللة الفرق بينهما            
المتوسط  العدد العينة

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 الداللة *  tالقيمة التائية 
 الجدولية المحسوبة  (0,05)

عينة 
 االنبساطية

 دالة    1,96 32.039 1.943 14.751 161
  

عينة 
 االنطوائية

139 9.913 1.594 

الهدف الرابع: التعرف عمى داللة الفروق االحصائية في بعد الشخصية )االنبساطية 
اناث( والتخصص  -االنطوائية( لدى طمبة الدراسات العميا تبعا لمتغيري النوع )ذكور-

 انساني(. -)عممي
 عينة بعد الشخصية االنبساطية: أ.

باستخراج الوسط الحسابي واالنحراؼ  افلمتعرؼ عمى ىذا اليدؼ قاـ الباحث    
المنبسطيف مف خالؿ المعياري لكؿ مف )الذكور واالناث( و)العممي واالنساني(، عينة 

واالنطوائية(. ولغرض معرفة داللة الفرؽ  -استجاباتيـ عمى مقياس بعد الشخصية )االنبساطية
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االختبار التائي  اف(، استخدـ الباحث3935بيف المتوسطات الحسابية عند مستوى داللة )
 ( . 5لعينتيف مستقمتيف وكانت النتائج كما مبينة بالجدوؿ )
 (5جدول)

 التائي لعينتين مستقمتين ألفراد بعد  الشخصية االنبساطيةاالختبار 
المتوسط  العدد الفئة المتغير

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 الداللة *  tالقيمة التائية 
 الجدولية المحسوبة  (0,05)

 دالة    1,96 2.242 1.613 14.49 78 ذكور الجنس
 1.815 15.10 83 اناث  

 دالة    1.96 2.687 1.663 14.54 57 عممي التخصص
 1.875 15.33 104 انساني

 
 عينة بعد  الشخصية االنطوائية:ب ـ 
باستخراج الوسط الحسابي واالنحراؼ  افلمتعرؼ عمى ىذا اليدؼ قاـ الباحث    

ف مف خالؿ يعينة االنطوائي المعياري لكؿ مف )الذكور واالناث( و)العممي واالنساني(
واالنطوائية(. ولغرض معرفة داللة الفرؽ  -)االنبساطية استجاباتيـ عمى مقياس بعد الشخصية

استخدـ االختبار  ،(137( ودرجة حرية )3935عند مستوى داللة ) بيف المتوسطات الحسابية
 ( . 6التائي لعينتيف مستقمتيف وكانت النتائج كما مبينة بالجدوؿ )

 (6جدول)
 لعينتين مستقمتين ألفراد بعد الشخصية االنطوائيةاالختبار التائي 

المتوسط  العدد الفئة المتغير
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الداللة *  tالقيمة التائية 
 الجدولية المحسوبة  (0,05)

 دالة    1,96 2.327 1.596 10.25 63 ذكور الجنس
 1.547 9.63 76 اناث  
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 دالة   1,96 3.118 1.545 10.22 52 عممي التخصص
 1.548 9.38 87 انساني

الهدف الخامس: التعرف عمى قوة  العالقة االرتباطية واتجاهها بين التفكير 
 .االنطوائية( لدى طمبة الدراسات العميا -االيجابي وبعد الشخصية )االنبساطية

بيف الدرجة الكمية تحقيقًا ليذا اليدؼ قاـ الباحثاف باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف 
 -ألفراد العينة عمى مقياس التفكير االيجابي والدرجة الكمية ألفراد بعد الشخصية )االنبساطية

 (.7االنطوائية( وكانت النتائج كما موضحة في الجدوؿ )
 (7الجدول )

االنطوائية( والداللة  -العالقة بين  التفكير االيجابي وبعد الشخصية )االنبساطية
 بينهماالمعنوية 

المتغير 
 االوؿ

 العدد المتغير الثاني
 

قيمة 
معامؿ 
 االرتباط

مستوى  القيمة التائية
الداللة 

(.305) 
 الجدولية المحسوبة

التفكير 
 االيجابي

 دالة 1.96 5.764 0.415 161 بعد االنبساطية
 دالة 1.96 -3.231 -0.265 139 بعد االنطوائية

 النتائج كاالتي:مف مالحظة الجدوؿ اعاله كانت 
بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف التفكير االيجابي وعينة افراد بعد الشخصية  .1
ظير اف القيمة التائية  ،وعند اختبار الداللة المعنوية لمعامؿ االرتباط ،(3.415) االنبساطية

 ( درجة وىي اكبر مف القيمة التائية الجدولية5.764) المحسوبة لمعامؿ االرتباط تساوي
( مما يشير الى اف 159) وبدرجة حرية (3.35ة )عند مستوى دالل ،( درجة1996) البالغة

 ودالة احصائيًا بيف التفكير االيجابي وبعد الشخصية االنبساطية . ةىناؾ عالقة طردي
بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف التفكير االيجابي وعينة افراد بعد الشخصية  .2 
ظير اف القيمة التائية  ،د اختبار الداللة المعنوية لمعامؿ االرتباطوعن، (-3.265) االنطوائية

( درجة وىي اكبر مف القيمة التائية الجدولية -3.231المحسوبة لمعامؿ االرتباط تساوي)
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( مما يشير الى اف 137) وبدرجة حرية( 3.35) ( درجة، عند مستوى داللة1996) البالغة
     يف التفكير االيجابي وبعد الشخصية االنطوائية .ىناؾ عالقة عكسية ودالة احصائيًا ب

يتضح مف نتيجة اليدؼ الخامس مف الدراسة انو كمما زاد التفكير االيجابي لمشخص 
   والعكس صحيح اي كمما قؿ التفكير االيجابي زادت االنطوائية لدى الفرد، زادت االنبساطية،

 التوصيات والمقترحات:
 التوصيات:

نتائج الدراسة التي تـ التوصؿ الييا، وبالرغـ مف وجود التفكير االيجابي انطالقًا مف 
تعميـ نتائج ىذه الدراسة نظرًا لمحدودية العينة، لذلؾ فإف  ايضا لدى عينة الدراسة، وال يمكف

 الباحثاف يوصياف :
 . حممة توعية تحث عمى التفكير االيجابي وتحذر مف التفكير السمبي.1
 ألنوبشكؿ كبير في شخصية الفرد وتفكيره   لتأثيرهر االعالـ . التركيز عمى دو 2

 يخاطب العقؿ والحواس.
. تنبيو افراد االسر لضرورة  الكشؼ المبكر عف االنحرافات الفكرية لدى ابنائيـ 3

 وتوعيتيـ بشكؿ ايجابي لكي تنمو شخصياتيـ بشكؿ افضؿ.
في  يتجزأاصبحت جزًء ال   ألنيا. استثمار الرسائؿ االيجابية عمى مواقع التواصؿ 4

 حياة اغمب الشباب.
 :المقترحات

 بناًء عمى النتائج ما يمي: افقترح الباحثي
 . اجراء أبحاث مشابيو عمى عينات مختمفة .1
 . اجراء بحوث مع متغيرات مختمفة في محافظات مختمفة.2
 . االستفادة مف المقاييس الحالية في اجراء البحوث االخرى.3
مف نتائج ىذه البحث مف قبؿ المختصيف لوضع برامج لتعديؿ سموؾ  . االستفادة4

 االفراد المنطويف.
. االستفادة مف نتائج ىذه البحث مف قبؿ المختصيف لوضع برامج لتعديؿ سموؾ 5

 االفراد اصحاب التفكير السمبي.
 المصادر:قائمة
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