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  ملخص البحث
  
تقدير الذات في السنين األخيرة باهتمـام كبيـر ويشـاركه فـي ذلـك صـنف        موضوعيحظى   

آخر ال يقل عنه أهمية تتعلق مباحثه بالمبادئ األساسـية واالنفعـاالت اإلنسـانية وفـي مقـدمتها      

كبيـرا  وتشـهد العالقـة بـين المتغيـرين اهتمامـا علميـا        .التفكير بقطبيه السلبي وااليجـابي 

ونتيجـة لسـرعة التغيـرات    . عنـد الفـرد   لشديد بالصحة النفسـية نظرا الرتباطهما ا ومتزايدا

ـ العلمية واالقتصادية واالجتماعية التي  والتحوالت قـد  و فـي وقتنـا الحـالي   اإلنسـان   هايعيش

شرع الباحثون بتوجيه النظر إلـى كيفيـة تعـاطي اإلنسـان مـع هـذه التغيـرات ومواجهتـه         

ك تـدقيق النظـر فـي التفكيـر، وهـو مـا       للمستقبل، وما يحمله من فرص وتحديات وبدأ مع ذل

يسعى البحث الحالي إلى الكشف عن بعض خباياه في عالقته مـع تقـدير الـذات فـي دراسـة      

  .محددة على طلبة الجامعة لمدينة بشار

وقد اشتمل البحث الحالي على دراسة تطبيقية هدفت إلـى التعـرف علـى العالقـة االرتباطيـة      

في ظل بعض المتغيـرات المتمثلـة فـي الجـنس، التخصـص       بين أنماط التفكير وتقدير الذات

  .لدى عينة من طلبة جامعة بشــار. الدراسي، التحصيل األكاديمي

لتحديـد  التفكيـر وتقـدير الـذات، و    أنمـاط حيث تتحدد مشكلة الدراسة في توضيح العالقة بين 

  :م صياغة تساؤالت الدراسة على النحو التاليطبيعة تلك العالقة تّ

ـ   ـة ارتباطيـعالق هـل هنـاك /1 ـ ـة بـين نمـط التفكي ـ   ـر وتقدي ة ـر الـذات لـدى طلب

  ار؟ـة بشـجامع

ر الــذات ـر االيجــابي وتقديـــة بــين التفكيـــة ارتباطيـــاك عالقـــل هنـــهــ/ أ .1  

  ة؟ـع لدى الطلبـالمرتف

ر الــذات ـر الســلبي وتقديـــة بــين التفكيـــة ارتباطيـــاك عالقـــل هنـــهــ/ ب. 1  

  ة؟ـلدى الطلبض ـالمنخف

اك فروق في نمطي التفكير االيجابي والسلبي لـدى طلبـة الجامعـة تعـزى إلـى      ـل هنـه /2

  متغير الجنس؟

ل هناك فروق في نمطي التفكير االيجابي والسـلبي لـدى طلبـة الجامعـة تعـزى إلـى       ـه /3

  متغير التخصص الدراسي؟
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طلبـة الجامعـة تعـزى إلـى     ل هناك فروق في نمطي التفكير االيجابي والسـلبي لـدى   ـه /4

  متغير التحصيل األكاديمي؟

اإلطار النظري لكل مـن مفهـوم الـذات وتقـدير الـذات مـن خـالل         الفصل الثـاني ويشمل  

ات لإللمام بالموضوع من تعـاريف ومراحـل وصـفات لـذوي التقـدير      استعراض أهم المحطّ

التـي  " روزنبـارغ "مثـل نظريـة   المنخفض والمرتفع وغيرها، واسـتعراض أهـم النظريـات    

كـوبر  "تربط تقييم الفرد لذاته بالقيم  والمعـايير السـائدة فـي المحـيط االجتمـاعي، ونظريـة       

" زيلـر " التي تركز على البعد المتعدد الجوانب لتقدير الذات، فـي حـين تشـير نظريـة     " سميث

  .إلى نشوء و تطور هذا المفهوم  داخل المحيط االجتماعي الذي يعيش فيه الفرد

لمفهـوم التفكيـر بشـكل عـام، ثـم       ق إلـى اإلطـار النظـري   التطـر  تم الفصل الثالثو في 

  .تخصيص جزء للتركيز على التفكير بين السلبي وااليجابي

إلى منهج الدراسة حيث تم تقسـيمه إلـى جـزئين، األول منهـا خـاص       رابعالفصل اليتعرض و

ففـي الدراسـة االسـتطالعية تـم     بالدراسة االستطالعية واآلخر خـاص بالدراسـة األساسـية    

ـ    تناول عينة الدراسة وأدوات الدراسة، و ـ اإلجـراءات التـي اسـتخدمت للتأكّ ن الخصـائص  د م

 Cooper) لكـوبر سـميث  (بالنسـبة الختبـار تقـدير الـذات     ) الصدقالثبات و(السيكومترية 

Smith      ـ . والمقياس التفكير السلبي وااليجابي الذي تـم بنـاءه مـن طـرف الباحثـة فـي  ا أم

مـن  طالبـا   200الدراسـة المتكونـة مـن     الدراسة األساسية تم التعرض إلى وصـف عينـة  

جامعة مدينة بشار، واألساليب اإلحصائية التي تـم اسـتعمالها بغـرض التوصـل إلـى النتـائج       

  .المراد بها في هذا البحث 

نتـائج تسـاؤالت البحـث  ومناقشـتها، وكانـت       واألخير عـرض  الفصل الخامسفي جاء كما 

  :النتائج كالتالي أهم

هنـاك عالقـة ارتباطيـة بين نمط التفكيــر وتقديــر الـذات لـدى طلبــة جامعــة       / 1

  .بشـار

هنـاك عالقـة ارتباطيـة بين التفكيــر االيجـابي وتقديــر الـذات المرتفــع لـدى       / أ.1

  .الطلبـة

ين التفكيـر السـلبي وتقديــر الـذات المنخفــض لـدى      هنـاك عالقـة ارتباطيـة ب/ ب.1

  .الطلبـة
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وتفسر هذه النتيجة بأن الطلبة الذين لـديهم نمـط تفكيـر ايجـابي فهـم يتميـزون بتقـدير ذات        

مرتفع حول ذواتهم، أما الطلبـة الـذين لـديهم نمـط تفكيـر سـلبي فهـم يتميـزون بالتقـدير          

ظريـة قـد أظهـرت أن نمـط التفكيـر عنـد       ومنه تكون نتائج هذه الن .المنخفض حول ذواتهم

  .الفرد يعتبر عامال أساسيا وأكثر إسهاما في تحديد تقدير الذات لديه

فـي نمطـي التفكيـر االيجـابي والسـلبي لـدى طلبـة         دالة احصـائيا  هنـاك فروقليس / 2

  .الجامعة تعزى إلى متغير الجنس

لتفكير لدى الطلبة في نمطي ا حيث أظهرت نتائج هذه الفرضية عدم وجود فروق دالة إحصائيا

  .الطالب جنستعزى لمتغير 

في نمطي التفكير االيجـابي والسـلبي لـدى طلبـة الجامعـة       دالة احصائيا هناك فروقليس / 3

  .تعزى إلى متغير التخصص الدراسي

أظهرت نتائج هذه الفرضية عدم وجود فروق دالة إحصائيا في نمطي التفكير لدى الطلبة  كذلك

  .التخصص الدراسير تعزى لمتغي

في نمطي التفكير االيجـابي والسـلبي لـدى طلبـة الجامعـة       دالة احصائيا هناك فروقليس / 4

  .تعزى إلى متغير التحصيل األكاديمي

أظهرت نتائج هذه الفرضية عدم وجود فروق دالة إحصائيا في  كذلك بالنسبة للفرضية األخيرة فقد

  .ستوى التحصيل الدراسيكير لدى الطلبة تعزى لمتغير منمطي التف
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  مقدمــة

يعد التفكير عامال من العوامل األساسية في حياة اإلنسان فهـو الـذي يسـاعد اإلنسـان علـى       

ه الحياة وتقدمها كما يسـاعد علـى حـل كثيـر مـن المشـكالت وتجنـب الكثيـر مـن          يتوج

السيطرة والتحكم علـى األمـور وتسـييرها لصـالحه فـالتفكير      األخطار، وبه يستطيع اإلنسان 

عملية معرفية وجدانية راقيـة تبنـى وتؤسـس علـى محصـلة العمليـات النفسـية األخـرى         

كاإلدراك واإلحساس والتحصيل واإلبداع، و كذلك علـى العمليـات العقليـة كالتـذكر والتميـز      

التفكيـر علـى قمـة هـذه العمليـات       ومن ثـم يـأتي   ،والتعميم والمقارنة واالستدالل والتحليل

العقلية والنفسية وذلك للدور الكبير الـذي يلعبـه فـي المناقشـات وحـل المسـائل الرياضـية        

عنه فـي عمليـات إكسـاب المعرفـة وحـل المشـكالت        ا، حتى انه ال يمكن االستغناءوغيره

  .التي تواجه اإلنسان

نميتهـا وتعلمهـا جهـودا    لـب عمليـة ت  تتميز عملية  التفكير أيضا بأنها عمليـة  إنسـانية وتتط  

طراف عديدة في مراحل العمر المختلفـة وهـي ذات الصـلة بـالنواحي الوراثيـة      متميزة من أ

فملكـة   .الثقافيـة لجسـمية، االجتماعيـة، االنفعاليـة و   ا لبيئية من حيث المجاالت المختلفة منهاوا

لخارجيـة إلبقـاء علـى    العقل تعطي أوامرها مباشرة إلى األحاسـيس والحركـات الداخليـة وا   

الخبرات السارة وإلغاء الخبرات الغير سارة ولهـذا يجـب أن يتـدرب اإلنسـان علـى مهـارة       

حاجاتـه بـدال   والتفكير االيجابي لتحويل كل أفكاره وأحاسيسه لكي تكون فـي خدمـة مصـالحه    

  .من أن تكون ضد و بعكس هذه المصالح و الحاجات

والمقـررات الدراسـية الجامعيـة خاصـة دور كبيـر      ن للمناهج الدراسـية بعامـة   ومن هنا فإ

ومهم في تنمية وتطوير التفكير ومهاراته لدى الطلبة والدارسـين إذ يـتم عـن طريقهـا تعلـيم      

الطالب على التنظيم والتسلسل في تفكيرهم وتطبيق هـذه المهـارات التفكيريـة داخـل وخـارج      

  .المؤسسات التعليمية والتربوية

ب علـى آليـة التفكيـر االيجـابي ومهاراتـه خـالل       م الشباب والتـدر تعلّ قفمن الواجب والالئ

السير الدراسي الجامعي حتى يتسنى لهم إتقان هـذا التفكيـر الفعـال والمـنظم والـذي يوصـل       

بصاحبه إلى السعادة والحياة المنتجة ومن هنـا ال بـد الوقـوف والتأمـل فـي قـول المربـي        

ال يعنيني مـاذا يدرسـون و لكـن كـل مـا يعنينـي       مون أوالدي، وال يعنيني ماذا يعلّ: "سميث

  "قراراتهم بأنفسهم اكيف يفكرون إذ يجب أن يتخذو احقا هو كيف يتعلمو
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وكلما كان التفكير ايجابي كلما أدى إلى حل فاعـل ونـاجح للمواقـف والمشـاكل وكلمـا كـان       

ن ذلـك  سلبي كلما أدى إلى التعامل مع هذه المشكالت بأسـاليب سـطحية وخاطئـة سـواءا كـا     

بتضخيم هذه المشكالت والمبالغة في التعامل معها وبالتـالي عـدم الوصـول إلـى حـل مقنـع       

لها أو بتبسيطها واختزالها واستسهالها وإتباع أساليب سلبية فـي التعامـل معهـا وبالتـالي عـدم      

  .الوصول إلى حل مناسب لها

مرضـية كالكآبـة   فالتفكير السلبي يـرتبط بتـدهور المسـتوى الصـحي وازديـاد الحـاالت ال      

واالضطراب النفسي وغير ذلك، حيث تشير الدراسـات والبحـوث النفسـية والتربويـة إلـى أن      

االضطراب النفسي والعقلي ليس ناشئا من المواقف الصعبة التي تحـيط بـالفرد بقـدر مـا هـو      

ناشئ عن حالة اليأس التي تنتابه اتجاه تلك المواقـف و الـذي يـوحي إليـه بـالعجز والفشـل       

هها وهذا ما يعبر عنه  بالتفكير السلبي للحيـاة والـذي يجعـل الفـرد ينظـر إلـى حياتـه        اتجا

الخاصة بتقصير واستهزاء واستهتار وضعف وتقدير منخفض لذاتـه وإلـى الحيـاة مـن حولـه      

  .عامة بمنظار مظلم وقاتم يجعله أكثر تعاسة وشؤما

مـة بتقـدير إطـار نظـري     ومن هنا يتجلى االهتمام بموضوع هـذه الدراسـة وأهـدافها المهت   

فكري حول التفكير االيجابي والتفكير السـلبي ومعرفـة طبيعـة تـوافر هـذين النمطـين مـن        

التفكير لدى طلبة الجامعة ومدى تأثير هـذين األخيـرين علـى تقـدير كـل طالـب لذاتـه الن        

تـي  معرفة عالقة تأثير نمط التفكير في تقدير الذات لدى الطلبة يـؤدي إلـى معرفـة األجيـال ال    

سوف تتحمل مسؤولية بناء مستقبل المجتمع كما يسـاعد ذلـك تنميـة التكـوين المناسـب فـي       

  .الجامعات و كيفية تنمية هذه الموارد البشرية ذات القيمة الكبيرة

  :إشكاليات الدراسة .2

لفـة علـى التفكيـر    حول عجـز الطـالب فـي مـراحلهم المخت     ر التربويون دائما عن قلقهميعب

الذي يؤدي إلى نتائج جيدة، مـن حيـث االنجـاز والتحصـيل الدراسـي، وقـد       المنتج و الفعال 

دأبت المحاوالت التطورية المستمرة لتنمية مهارات التفكيـر االيجـابي لـدى التالميـذ، وظلـت      

هذه المشكلة أساسية وقائمة باستمرار بالنسبة للعملية التربويـة والتعليميـة، بـالرغم مـن كثافـة      

يــة واالمبريقيــة فــي أدبيــات هــذا الموضــوع وبخاصــة فــي الدراســات والبحــوث النظر

انه مازال هناك الكثيـر مـن التسـاؤالت حـول الممارسـات العمليـة        المجتمعات الغربية، إالّّ

لتطوير هذه المهارات، ومازال هناك فقر في تـوفير البـرامج التدريبيـة والمقترحـة فـي هـذا       

لتقـديم إطـار   جاءت فكـرة هـذه الدراسـة    المضمار، وبخاصة في مجتمعاتنا العربية، ومن هنا 
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اإلنسان العربـي لتطـوير مهـارات التفكيـر االيجـابي لديـه حتـى         نظري معمق حول حاجة

 مـات المتـوفرة فـي حياتنـا المعاصـرة      يستطيع مواكبة التسارع فـي حجـم ونوعيـة المعلو   

ة المعرفيـة  وزيادة فعالية هذا التفكير ليصبح قادرا علـى متابعـة التقـدم التكنولـوجي والثـرو     

األخذة بالزيادة يوما بعد يوم بسبب المستجدات والتغيرات الطارئـة علـى حيـاة اإلنسـان فـي      

االيجـابي وتجنـب التفكيـر    هذا العالم، واستجالء مدى أهمية تمتع األفـراد بمهـارات التفكيـر    

يتوصـل الفـرد إلـى الشـعور بمـدى قيمتـه الذاتيـة و كفاءتـه         ذان من خاللهمـا  اللّالسلبي 

  .أجل تحقيق أهدافه التعليمية والمهنيةلخصوص وبا

إجراء دراسـة ميدانيـة للتعـرف علـى طبيعـة التفكيـر االيجـابي        وعليه استلزم على الباحثة 

  .والسلبي في عالقته بتقدير الذات في ظل بعض المتغيرات المرتبطة بطلبة الجامعة

  :التاليالدراسة األساسية على النحو  تّم صياغة إشكالياتوعلى ضوء ذلك 

  هل هناك عالقة ارتباطية بين نمط التفكير وتقدير الذات لدى طلبة جامعة بشار؟  /2-1 

  هل هناك عالقة ارتباطية بين التفكير االيجابي وتقدير الذات المرتفع لدى الطلبة؟/ أ.2-1

هل هناك عالقة ارتباطيـة بـين التفكيـر السـلبي وتقـدير الـذات المـنخفض لـدى         / ب.2-1

  الطلبة؟

هل هناك فروق في نمطي التفكير االيجابي والسلبي لـدى طلبـة الجامعـة تعـزى إلـى       /2-2

  متغير الجنس؟

هل هناك فروق في نمطي التفكير االيجابي والسلبي لـدى طلبـة الجامعـة تعـزى إلـى       /2-3

  متغير التخصص الدراسي؟

تعـزى إلـى   هل هناك فروق في نمطي التفكير االيجابي والسلبي لـدى طلبـة الجامعـة     /2-4

  متغير التحصيل األكاديمي؟
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 :فرضيات الدراسة .3

  :فرضيات البحث/ 3-1

  هناك عالقة ارتباطية بين نمط التفكير وتقدير الذات لدى طلبة جامعة بشار  /3-1-1

  وتقدير الذات المرتفع لدى الطلبةهناك عالقة ارتباطية بين التفكير االيجابي  /أ.3-1-1

  دى الطلبةهناك عالقة ارتباطية بين التفكير السلبي وتقدير الذات المنخفض ل /ب.3-1-1

هناك فروق في نمطي التفكير االيجابي والسـلبي لـدى طلبـة الجامعـة تعـزى إلـى        /3-1-2

  .متغير الجنس

هناك فروق في نمطي التفكير االيجابي والسـلبي لـدى طلبـة الجامعـة تعـزى إلـى        /3-1-3

  .متغير التخصص الدراسي

هناك فروق في نمطي التفكير االيجابي والسـلبي لـدى طلبـة الجامعـة تعـزى إلـى        /3-1-4

  .متغير التحصيل األكاديمي

  : الصفرية الفرضيات/ 3-2 

 هناك عالقة ارتباطية بين نمط التفكير وتقدير الـذات لـدى طلبـة جامعـة بشـار      ليس /3-2-1

وتقـدير الـذات المرتفـع لـدى     هناك عالقة ارتباطية بـين التفكيـر االيجـابي     ليس/ أ.3-2-1

  الطلبة

وتقـدير الـذات المـنخفض لـدى     هناك عالقة ارتباطية بين التفكيـر السـلبي    ليس/ ب.3-2-1

  الطلبة

هناك فروق في نمطي التفكير االيجابي والسـلبي لـدى طلبـة الجامعـة تعـزى       ليس /3-2-2

  إلى متغير الجنس

هناك فروق في نمطي التفكير االيجابي والسـلبي لـدى طلبـة الجامعـة تعـزى       ليس /3-2-3

  إلى متغير التخصص الدراسي

هناك فروق في نمطي التفكير االيجابي والسـلبي لـدى طلبـة الجامعـة تعـزى       ليس /3-2-4

  .يإلى متغير التحصيل األكاديم
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 :أسباب ودواعي اختيار الموضوع .4

يعتبر موضوع التفكير بشكله العام  من المواضيع المتداولة فـي بحـوث علـم الـنفس وعلـوم      

نظـرا لـنقص الدراسـات الميدانيـة التـي      التربية، فقد أوليت اهتماما لدراسة موضوع التفكيـر  

تعالج التفكير من حيث انه ينقسم إلى نـوعين ايجـابي وسـلبي فـي شخصـية الفـرد والـذي        

  .الخ...ينعكس ذلك من خالل سلوكه، قراراته، أقواله

فعملية توجيه التفكير وتحسينه أكثر عالقة بمجال التنميـة البشـرية تخصـص الدراسـة، فكـان      

المثيرة للبحث والدراسة، فـالفرد فـي مرحلـة الشـباب أكثـر حاجـة مـن        من أكثر المواضيع 

غيره لتحسين وتطوير نمط تفكيره واكتسابه استراتيجيات وطـرق ناجعـة وايجابيـة وأسـاليب     

جديدة وراقية في التفكير، ألن التفكير عمـاد الصـحة النفسـية يـتحكم فـي مجمـل الجوانـب        

  .النفسية األخرى

  :أهمية الدراسة .5

كثير حول أساليب التفكير وأنماطه و مميـزات هـذه األسـاليب وخصائصـه االيجابيـة      كتب ال 

إال انـه قلـة مـن البـاحثين      ،التي تنعكس على سلوك األفراد وقدراتهم و إبـداعاتهم المختلفـة  

وبخاصة في الجانب العربي من اهتم بتوضـيح ماهيـة التفكيـر االيجـابي والتفكيـر السـلبي       

على حياة الفرد ومعرفة العوامـل المـؤثرة علـى هـذه األنمـاط مـن       ومزايا وتأثير كل منهما 

التفكير سواء من حيث المؤسسات االجتماعيـة أو المؤسسـات التربويـة المختلفـة حيـث أننـا       

مطالبين دائما بضرورة السـعي الحثيـث والجـاد لوضـع أسـس واسـتراتيجيات موضـوعية        

  .وصحيحة لوقاية أنفسنا من األفكار السلبية

لعالقة قوية بين الثقة بالنفس وبـين األفكـار االيجابيـة، كمـا هـو العكـس بالنسـبة        حيث أن ا

لذوي  األفكار السلبية، فكلما كانت ثقة اإلنسـان قويـة بنفسـه وبقدراتـه وسـماته الشخصـية       

كلما كانت شخصيته ايجابية وأفكاره وأساليب تفكيره ايجابية، وعكـس ذلـك كلمـا كانـت ثقتـه      

كلما كانت أفكاره وأساليب تفكيره سلبية، حيـث يعـد التفكيـر العلمـي     بنفسه ضعيفة ومهزوزة 

قيقـه فـي جميـع المراحـل الدراسـية      هو هدفا يجب أن تسعى المناهج الدراسية واألسـاتذة لتح 

يعتبر وسيلة في الوقت نفسـه لالرتقـاء بمسـتوى الفـرد والمجتمـع وأن االهتمـام بتـدريب        و

لفعال يكون له مـردود كبيـر علـى مسـتوى معيشـتهم      الطالب على مهارات التفكير االيجابي ا

  .في الحاضر والمستقبل
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باالهتمـام بتنميـة مهـارات     ولذا فقد أوصت بعض المؤتمرات العلمية التابعة لمعهـد اليونسـك   

التفكير في التدريس و في المناهج التربوية المختلفـة، و نتيجـة لـذلك انعقـد المـؤتمر الثالـث       

وكـان موضـوع   ، )1985( للوزراء والمسئولين في التعليم في الوطن العربي فـي بغـداد عـام   

العربيـة بعـد    المؤتمر حول البيئة التدريسية في الجامعات العربية ولقد قـررت بعـض الـدول   

فـي المرحلـة الثانويـة وربطـه      هذا المؤتمر تدريس التفكير بأنواعه المختلفة في مقرر خـاص 

مواضيع الرياضـيات والعلـوم، حيـث أن للمنـاهج الدراسـية بعامـة والمنـاهج الدراسـية         ب

الجامعية بخاصة دور كبير ومهم في تنمية وتطوير التفكيـر ومهاراتـه المختلفـة إذ يـتم عـن      

م تطبيقهـا  والتسلسل في تفكيـرهم ومـن ثـم يمكـنه    تعليم وتدريب الطالب على التنظيم  طريقها

  . خالل تفاعلهم وانخراطهم الفعلي في المؤسسات االجتماعية والتربوية المختلفة

  :أهداف الدراسة .6

تقديم إطار نظري معمق حول حاجة اإلنسـان العربـي لتطـوير مهـارات التفكيـر االيجـابي       

مواكبة التسـارع فـي حجـم و نوعيـة المعلومـات المتـوفرة فـي حياتنـا         لديه حتى يستطيع 

المعاصرة، وزيادة فعالية هذا التفكير ليصبح قادرا علـى متابعـة التقـدم التكنولـوجي والثـروة      

  .المعرفية اآلخذة بالزيادة يوما بعد يوم بسبب المستجدات والتغيرات الطارئة في الحياة

إلى التعرف علـى طبيعـة التفكيـر االيجـابي والسـلبي لـدى        كما تهدف هذه الدراسة الميدانية

الطلبة في عالقته بتقدير الذات وبعض المتغيرات كـالجنس، التخصـص الدراسـي، التحصـيل     

الدراسي، و تقديم بعض المقترحـات والتوصـيات الالزمـة لتطـوير اإلنسـان العربـي مـن        

  .مهارة التفكير االيجابي لديه

  :التعاريف اإلجرائية .7

التـي  و والراقيـة  المعقـدة  العقليـة الذهنيـة  ت العمليـا  مـن  يعـد التفكير بشكل عـام   :التفكير

للظـواهر  التفسـير والتحليـل    في حياته العامـة ويظهـر ذلـك مـن خـالل     يستخدمها اإلنسان 

 يتوجـه باتخـاذ القـرار    ومـن هنـا  وعن طريق بلورة وإعادة ومراجعة المعلومات والمواقف، 

   .أو حل مشكالت حياته

فـي  م العمليـات الذهنيـة   اواسـتخد  م العقـل ااسـتخد  والتفكير االيجابي هـو  :التفكير االيجابي

ناحيـة التفسـير   ومـن   المواقف التـي تتطلـب ذلـك بطـرق منطقيـة و عقالنيـة وأصـيلة،       

  .أي التفاؤلية بطريقة تنزع إلى األمور االيجابية يكونواالستنباط واالستدالل 
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الظـروف   والمبالغـة فـي تقيـيم    األشـياء، هو التشاؤم في رؤية  السلبيالتفكير  :التفكير السلبي

السـلبية   األفكـار و .حقيقة ماثلـة ال شـك فيهـا    إلىفهو الوهم الذي يحول الالشيء  ،والمواقف

ـ  والمدرسـة في البيـت واألسـرة    لهمواقف تحدث  نتيجة الفرد تجتاح تهـا  وتتزايـد قو ل، والعم

ـ  دمتـرد  يكـون وحـين   نفسهب تامةعلى ثقة الفرد ون يكعندما ال  للـركض خلـف كـل     أومهي

  .موقفوجاهز لالنسياق خلف كل عاطفي، انفعال 

هو الرؤية الخاصة بكل فرد اتجـاه نفسـه وأحكامـه حـول إمكانياتـه، كفاءاتـه،        :تقدير الذات

ـ حسـب ثـالث مسـتويات متفـق عليهـا هـي إ      قدراته، ويختلف تقدير الذات من فرد ألخر  ا م

  .بمستوى مرتفع أو مستوى متوسط أو مستوى منخفضتقدير ذات 

 مقيـاس تقـدير الـذات    الب من خـالل الدرجة التي يحصل عليها الطّ هي :مستوى تقدير الذات

 (Cooper Smith)لكوبر سميث 

راسية التي يصل إليها كـل طالـب نـاجح فـي شـهادة      هي تلك المرحلة الد :المرحلة الجامعية

في تخصـص معـين، وتتصـادف هـذه المرحلـة الدراسـية بفتـرة        لوريا إلتمام الدراسة االباك

  .الشاب من عمر الطالب
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  :تمهيد 

األساسـية هـي السـعي لتكامـل     وظيفتـه   أن إذد مفهوم الذات حجر الزاوية في الشخصـية  يع

اتساق الشخصية، ليكون الفرد متكيفا مع البيئة التي يعيش فيهـا، وجعلـه بهويـة تميـزه عـن      و

تتجلـى  غيـره، و  الـذي يميـز الفـرد عـن    و وحدة وتماسك الشخصية إلىفهو يسعى . اآلخرين

ليسـلكوا سـلوكا يتماشـى     اآلخـرين انه يـؤثر فـي    إذ، اإلنسانييحدد السلوك  في كونه أهميته

، كمـا يـؤثر فـي تحديـد     اآلخـرين تعامل الفرد مع  أسلوبمع خصائصه، فهو يحدد من جهة 

  .التوافقب دورا كبيرا في الصحة النفسية ومعه فهو يلع اآلخرين أسلوب تعامل

ـ  مفهوم الذات هو مفهوم افتراضي مدرك يتشـكل   إن الل المتغيـرات البيئيـة الكثيـرة    مـن خ

تـؤثر كـل    إذالتي ال يمكن الفصل بينهما تماما فهي تشترك بدرجات متفاوتـة مـع بعضـها،    و

متغير من المتغيرات التـي تشـكله ستصـب فـي مفهـوم       أيفأي تحسن في  األخرىمنهما في 

  .الذات العام

بـه مـن جميـع     واإللمـام لموضوعات الهامة فـي علـم الـنفس،    لذلك يعد هذا الموضوع من ا

جوانبه سيميد القارئ برؤية حقيقية لماهيته، لـذلك اقترحـت الباحثـة التطـرق لمفهـوم الـذات       

  .، و ذلك بالشكل الوافيبشكل عام ثم االنتقال لتقدير الذات بالخصوص

 :oide S Conceptالذات   مفهوم .1

 :تعريف مفهوم الذات/ 1-1

  William »ويليـام جـيمس    أفكـار مـن   نظريـاتهم  اقتبس العديد من الباحثين 1960م منذ عا

James » )   ،الـنفس تعنــي   نأ، وكمعنــى للـذات  األنـا الــذي يعتبـر   )1973سـيد خيـر اهللا

القـدرات العقليـة تنـدرج تحـت مفهـوم       أنيـرى  المظاهر الروحية والمادية واالجتماعيـة، و 

الماديـة   ابـة الـنفس  الممتلكـات الماديـة بمث   أن أخـرى كان يعتبر من جهة ة، والنفس الروحي

قسـم مكونـات   حيـث   .لنفس صـفة ديناميكيـة للمحافظـة علـى الـذات     جيمس ا أعطىحيث 

   :إلى )38 :2011فراحي فيصل،(الذات

أسـرته التـي يمكـن أن يضـع الفـرد      التي تشمل ممتلكاته الماديـة، وجسـمه و   :ذات فردية/ أ

 .بانسجام معها

الصـورة التـي يكونهـا الغيـر عنـه      غيـر، و تي من خاللها يتم معرفة الال :ذات اجتماعية/ ب

 .بمعنى الفكرة التي يكونها الفرد عن نفسه من خالل تصورات اآلخرين له
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العواطـف التـي   ثل في النواة المركزيـة للكـائن، وتشـمل الشـعور و    التي تتم :ذات روحية/ ج

  .يدركها الفرد، والميول والقدرات العقلية واالستعدادات النفسية

 األنـا اسـتعمل مصـطلح الـنفس ويطلـق علـى       « William Alport »لبورت أم ويليا أما    

يسـتخدما   أنوالـنفس يجـب    األنـا مصـطلح   أنلبـورت  م الوظيفة المالئمة للنفس، ويرى أاس

 أنو يـرى   النفس صـفات تـدل علـى الوظـائف المناسـبة للشخصـية      و األنا أنعلى اعتبار 

، بما في ذلـك صـورته الجسـدية، وإحساسـه     تشمل كل جوانب الحياة المتعلقة بالشخصالذات 

  ).1988رتشارد الزاروس، ( .وتقديره لذاتهبهويته، 

 نظريتـه لالنـا مكانـة بـارزة فـي       « Sigmond Freud »سـيجموند فرويـد    عطىأوقد    

يفـي وتنفيـذي اتجـاه    حد ما بـدور وظ  األنا تقوم إلى أنالمتعلقة بتكوين الشخصية، حيث يرى 

 .بإشـباعها الشخصـية   هـي التـي تحـدد الغرائـز لتقـوم      األنـا  أنيرى كـذلك  و خصيةالش

  )21 :1966فرويد،سيجموند (

ـ ) 20: 2004قحطـان احمـد الظـاهر،   (  « Mead Margaret »ميـد مرغيـت   لكن     اقض تن

الـنفس عبـارة عـن     أنميـد تـرى    أنهو نظام من العمليات حيـث   األنا أنفرويد الذي يرى 

التجاهـات معينـة مثلمـا    ب لنفسـه لشـعور معـين و   الشخص يسـتجي  أنترى شيء مدرك، و

  .له اآلخرونيستجيب 

واحدة  تكون فـي كـل األحـوال، وإنمـا للفـرد       و ترى ميد مرغريت أن الفرد ال يمتلك ذاتاّ  

  .عدة ذوات بحسب األدوار االجتماعية

 المنطقـة الروحيـة التـي تحـدد المعتقـدات     مفهوم الذات بمثابة  أن « lewin »ليوين  يرى   

يشمل عالم الفرد من الخبرات الشخصـية كفضـاء يتحـرك فيـه الفـرد       إذالحالية اتجاه النفس، 

كـذلك خطـة المسـتقبل    الهامـة، و  األشـياء واالدراكـات و  األفكـار و األمـور من اجل تقييم 

  )2007مايسة جمعة،.(األحداثو

سـي  فرويـد فـي التحليـل النف    نظريـة فيدمج بـين   Symands »  1951»  سيموندس أما    

 أمـا هـي مجموعـة مـن العمليـات المتعاقبـة،       األنـا  أنفيرى  بين الفلسفة االجتماعية لميد،و

الـنفس مظهـرين   و األنـا تعتبـر  فسـه، و النفس فهي الكيفية التي يتعامل بهـا الشـخص مـع ن   

 :2001موسـوعة علـم الـنفس والتربيـة،     ( .بينهمـا مميزين للشخصية فـان هنـاك تفاعـل    

  .)155ص
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أن مفهـوم الـذات هـو مجمـوع       « Stratton & Hayes »هـايس  ن وسـتراتو يرى حيث    

الطرق التي يرى الفرد نفسه من خاللها، وعادة ما ينظـر إلـى مفهـوم الـذات علـى انـه ذو       

بعدين أساسيين هما البعد الوصفي و يعرف باسـم صـوره الـذات والبعـد التقييمـي ويعـرف       

رة إلـى الجانـب التقييمـي مـن إدراك     بتقدير الذات، وأن كان يستخدم المصطلح غالبـا لإلشـا  

  ). 34 :2007مايسة جمعة،( .الفرد لذاته

المعنـى المجـرد   : أن مفهـوم الـذات هـو    )83: 1975كميليـا، ( كاميليا عبد الفتـاح ترى    

  .إلدراكنا ألنفسنا جسميا وعقليا واجتماعيا في ضوء عالقاتنا باآلخرين

عليهـا الشخصـية، وأن الشـخص النـاجح      عليه فان مفهوم الذات هو النـواة التـي تقـوم   و   

يكَون مفهوما لذاته في ضوء عالقاته باآلخرين، ولكـي يحـدث اإلدراك السـليم للـذات يجـب      

أال تكون هناك هوة بين إمكانيات القوة الفعلية للفرد وفكرتـه عـن ذاتـه، وكلمـا كـان هنـاك       

  .وم سليم عن الذاتاتساقا ما بين إدراك الفرد لذاته وإدراك اآلخرين له تكّون مفه

  : بعض المصطلحات المرتبطة بمفهوم الذات/ 1-2

ـ   رضاهو  :تقبل الذات: 1-2-1 ن صـفاته وقدراتـه وإدراكـه لحـدوده     المرء على نفسـه وع

 )134 :1991ميخائيـل إبـراهيم اسـعد،   ( اسـعد  إبـراهيم حسب ميخائيل و وخواصه الشخصية،

ببعـديها السـلبي وااليجـابي بواقعيـة، كمـا      الذي يتقبل ذاته، يتقبل مجابهـة الحيـاة    فردال أن

ينمـي اهتماماتـه   طاقتـه، و يسـتخدم  يعـيش و يـتكلم و  أنفي  له الحق أنيشعر من يتقبل ذاته 

فسـه  الرفض لذاته فهو نقيض المسـتقبل لهـا، غيـر مرتـاح لن     أوالعار، بالذم و اإلحساسدون 

  .حتى انه يكرهها أوال يقيمها يلومها و

عملية تنمية قدرات ومواهب الـذات اإلنسـانية وفهـم الفـرد لذاتـه       هي :تحقيق الذات :1-2-2

مما يساعد على تحقيق االتسـاق والتكامـل والتنـاغم مـا بـين مقومـات الشخصـية         ها،تقبلو

  .الحاجة الناتجة عن ذلكوتحقيق التوافق بين الدوافع والحاجات و

الكمـال  واألفضـلية و  الذات يعنـي السـعي وراء التفـوق    أن تحقيق » « Adlerدلر حيث يرى أ

  )24: 2007أمزيان زوبيدة،( .التام

لهذه الصورة أهمية كبيرة لتكـوين شخصـية الفـرد، إذ علـى أساسـها       :صور الذات :1-2-3

هـذه الصـورة المـأخوذة تكـون متجـددة      يكون سلوكه متأثرا بهـا، و يكون فكرته عن نفسه، و

  )39: 1976حمزة مختار،( .ديناميكيةو ودائمة التغيير
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قـد تختلـف صـورة الـذات     يتخيلهـا صـاحبها، و   أورة الذات هي الذات كما يتصـورها  صوف

  .كثيرا عن الذات الحقيقية

  :فالصورة نوعان) 286: 1973كمال دسوقي،(  « Tomi »  أما بالنسبة لتومي

  .إدراكها عن طريق التعبير عن ميول التقدير الذاتيوهو الشعور بالذات و :صورة خاصة

  .هو ما يمثله دور اآلخرين في تحديد إدراك الفرد لذاتهو :صورة اجتماعية

مجموعـة مـن األفكـار التـي      هـي  )49 :2011فراحي فيصـل، ( "Argyle" حسب أرجيلو

واكتسـاب مكانـة    خـالل العمـل،   يكونها الفرد لنفسه، كالدور الذي يشغله فـي المجتمـع مـن   

الخصـائص  تظهر هـذه الصـور مركبـة مـن مجموعـة مـن       و. اجتماعية وسمات شخصيته

  .يدمجها بالتدريج ضمن تكوين األنايكتسبها الفرد بطريقة شرعية و

د طريقـة إدراكـه ألراء   تقـويم الشـخص لنفسـه فـي حـدو     يقصد به  :تقدير الذات: 1-2-4 

لذاتـه وهـذا المفهـوم مـرتبط جـدا       فكرة المرء عن نفسه هي نمط إدراكـه و حوله،اآلخرين 

تتضـمن الثقـة بـالنفس    ود االيجابيـة إلـى نفسـه    هو يشير إلى نظـرة الفـر  و ،مفهوم الذاتب

تضـمن الثقـة بـالنفس بدرجـة كافيـة      نفسه بمعنى أن ينظر الفرد لذاتـه نظـرة    في االيجابية

  )107 :2000علي عسكر،( .بكفاءتهيتضمن إحساس الفرد و

ـ    :الشـعور بالـذات  الوعي و: 1-2-5 أمزيـان  (  « Spitz»ب سـبيتز  إن الـوعي بالـذات حس

 هـر حـوالي الشـهر   ينشأ من خالل أول ابتسامة عند الرضـيع والتـي تظ   )24: 2007،زوبيدة

إن  .الـذي يـدل بـالتعرف علـى الموضـوع      لديه قلق الشهر الثامن، وكتعبير عن الرضا الثالث

. يتـرجم اإلقامـة الحقيقيـة للـذات    الرفض حوالي الشهر الخامس عشـر   أي" ال"استعمال عبارة 

ـ و و الـوعي بالـذات و هـو التبصـير باألسـباب التـي       يرى فاخر عاقل أن الشعور بالذات ه

  )49: 2002عمر لعويدة،( .لنفسهسلوك معين أو فهم المرء  إلىدفعت بالمرء 

  :نوعين من المشاعر الشعور بالذات يتضمنو 

ويتكون في النفس نتيجـة للتقـدير والمـدح والتفـوق االجتمـاعي      : الشعور االيجابي نحو الذات

  .النجاحو

نتيجـة للشـعور بـالرفض االجتمـاعي     ويتكـون داخـل الـنفس    : حو الـذات الشعور السلبي ن

  .نقص الكفاءة االجتماعيةو
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صـراحة ومواجهـة، وهـو لـيس مجـرد      بواقعيـة و بهو معرفة الـذات   :فهم الذات :1-2-6

: 2002عمـر لعويـدة،  ( .الحقـائق التحقـق مـن مغـزى هـذه      أيضااالعتراف بالحقائق و لكن 

50(  

تضمن تحكم الفرد في سـلوكه الحـالي وميلـه إلـى ضـبط الـنفس       وي :تنظيم الذات: 3-2-7 

  .والتحكم الذاتي بهدف تحقيق الرضا النفسي الداخلي

يـرى إبـراهيم   للسـيطرة أو التفـوق أو للبـروز، و    تأكيد الذات هو حافز :تأكيد الذات :1-2-8

عـل  أن تأكيـد الـذات هـو ذلـك الـدافع الـذي يج       )25: 2007أمزيان زوبيدة،( أبو زيداحمد 

، واالعتمـاد علـى الـنفس، وهـو أيضـا      اإلنسان في حاجة إلى التقدير، االعتراف، االسـتقالل 

الرغبة فـي التـزعم والسـعي الـدائم إليجـاد المكانـة       تلك الرغبة في السيطرة على األشياء و

  .القيمة االجتماعيةو

  « A.Maslow»يميـل ماسـلو  ذات علـى إشـباع تلـك الرغبـة، هـذا و     و يعمل حافز تأكيد ال 

ليـة للقـدرات   القول أن تأكيـد الـذات يعنـي النمـو بدرجـة عا      إلى )78: 2003،الشيخ دعد(

خل فيه األنا نفسه مـن اجـل نضـجه وتوظيفـه العقالنـي      هذا التطور يتدو. والسمات الشخصية

   .تنسيقه لهو

ـ وتدل على الشعور الذاتي : الثقة بالنفس: 1-2-9 و قدرتـه علـى مواجهـة األمـور      هبإمكانيت

 تلفة في الحياة، و تنمو هذه الثقة من خالل تحقيق األهـداف الشخصـية التـي تبـدأ كأفكـار     المخ

رض الواقـع بـالتخطيط و االسـتفادة مـن مخـزون      في ذهن الفـرد و تجـد طريقهـا إلـى أ    

   .الخبرات

 تقـدير طبيعـة االنفعـاالت الشخصـية     وهو القدرة علـى تثمـين أو   :احترام الذات :1-2-10

بيـر عـن الخـوف، السـعادة، الغضـب      الشعور بالذنب فـي حالـة التع   ويرتكز ذلك على عدم

علــي . (مــع المواقــف المرتبطــة بهــاالفــرح إذا تــم ذلــك التعبيــر بصــورة تتناســب و

  )157: 2000عسكر،

هـو كـذلك   و ،شـعور بـالنقص  مـن   هو إذالل الذات وما يصـاحبها : تحقير الذات :1-2-11

ـ   عـدم إشـباع   فذات أو اإلحسـاس بالدونيـة،   حط المرء من شأن نفسه أو اإلحساس السـلبي بال

  .هذاتحتقار ال بشكل حتمي به يؤدي ذاتلا حاجة تقديرالفرد ل
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  :وين مفهوم الذاتــتك/ 1-3

 نتـاج الخبـرات التـي يمـر بهـا      إن مفهوم الذات ليس شيئا موروثا لدى اإلنسان وإنمـا هـو  

ـ    ،التي يعيش فيها البيئةالتفاعل مع و ـ وتقييم الفـرد لذاتـه يتول وعبـر  الصـغر تـدريجياً    ذد من

وغالبـا مـا    ،الفـرد  يق الذات المثالية التي يحلـم بهـا  مع الرغبة في تحقمراحل النمو المختلفة 

اتـه ودرجـة تكيفـه مـع بيئتـه      يسعى اإلنسان إلى تحقيق ذات واقعية تتواءم مع إمكانياته وخبر

  .ي لتحقيق ذات مثالية غير واقعيةن السعمبدالً 

انيات الذاتية الكامنة تساعد على تطوير الـذات الحقيقيـة إلـى تلـك الواقعيـة      استغالل اإلمكإن 

  .وبيئتهالتي تحقق للشخص السالم والوئام مع نفسه 

 أن) 2007 أمزيـان زوبيـدة،  ( السـياق فـي هـذا    العالم النفسي األمريكي" سلوأبراهام ما"يقول 

بـدأ بالحاجـات    اإلنسان يولد وهو محفـز لتحقيـق احتياجـات أساسـية فـي شـكل هرمـي       

الفسيولوجية كالجوع والعطش، مرورا باحتياجـات األمـن والسـالمة ثـم احتياجـات االنتمـاء       

وبعـد  . والتقبل من المجموعة، وصوالً إلى احتياجات اعتبار واحترام الـذات فـي قمـة الهـرم    

الكتفـاء  تحقيق كل هذه الحاجات يجاهد اإلنسان لتحقيـق ذاتـه ليصـل إلـى أسـمى مراحـل ا      

  .والسالم مع نفسه الذاتي

هـؤالء الـذين حققـوا ذاتهـم بـأنهم       إلـى وصـف  ) 2007 أمزيان زوبيـدة، ( ماسلوويذهب 

واقعيون، متقبلـون ألنفسـهم ولآلخـرين، تلقـائيون، مركـزون علـى أهـدافهم وعلـى حـل          

 .مشاكلهم، مستقلون، ديمقراطيون، ويتمتعون بروح الخلق واإلبداع

   :اد الذاتــأبع /1-4

ن مفهوم الذات يشمل كل مـا يملكـه الفـرد بصـوره المركبـة والمؤلفـة مـن        يمكن القول أ 

و االنفعاليـة ورؤيـة اآلخـرين لـه      تفكيره عن نفسه وتحصيله وخصائصه الجسـمية والعقليـة  

  .كذلك رؤيته بما يتمنى أن يكون عليه الفرد

 يليـام ومـن أبـرزهم   أبعاد مفهـوم الـذات    اتفاق بين مجموعة من الباحثين حولحيث أن هناك 

ــيمس ــولي « William James»  ج ــد  ، «Cooley» ، ك ــد «Mead» مي ــد عب ــالم ، حام الس

   .)2004 قحطان احمد الظاهر،.(زهران
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  :أبعـاد الـذات فيمـا يلـي    ) 291: 1984زهـران، (زهـران   حيث تمثلـت األبعـاد كالتـالي   

ـ        :الذات المدركة/ 1-4-1 اد مـن  تتكون مـن أفكـار الفـرد الذاتيـة المنسـقة المحـددة األبع

التصـورات  ولكينونته الداخليـة والخارجيـة، وتشـمل عناصـر المـدركات       العناصر المختلفة

  .التي تحدد خصائص الذات، كما تظهر في وصف الفرد لذاته كما يتصورها هو

التصـورات التـي تحـدد الصـورة التـي      المـدركات و  تتمثل في :الذات االجتماعية /1-4-2

تـي يمثلهـا الفـرد مـن خـالل تفاعلـه االجتمـاعي مـع         يعتقد أن اآلخرين يتصورونها ،وال

  .اآلخرين

المدركات والتصورات التـي تحـدد الصـورة المثاليـة للشـخص       هي :الذات المثالية /1-4-3

  .الذي يود أن يكون عليها

مـا  فـرد، و تمثل كل مـا يمتلكـه ال  آخرا سماه بالذات الممتدة، وويليام جيمس بعدا  أضافحيث 

فـذكر الـذات    Cooleyأمـا كـولي   . مثـل العائلـة، الـوطن، العمـل     اآلخرينيشترك به مع 

 نعكاس ذلك مـن اآلخـرين، كـذلك أشـار    ه من خالل االمنعكسة، وهو تصور الفرد لما هو علي

إلى الذات الذاتية وهي مـا يعتقـده الفـرد عـن ذاتـه وهـي        « Landholem»الباحث لندهولم 

  )2004 قحطان احمد الظاهر،( .ليست ثابتة

يختلـف قلـيال عـن مـا      )49: 1970محمـد،  أنـور الشرقاوي ( «Symonds»يموندس س أنإال 

  :كالتالي األبعادسبق ذكره فهو يستخلص 

  .الفرد لنفسه إدراككيفية  - 

 .معتقدات الفرد عن نفسه - 

 .تقييم الفرد لنفسه - 

  .الدفاع عنهاتي يحاول الفرد بها تقوية ذاته والسلوكية ال األساليب - 

   :تائف مفهوم الذاــوظ /1-5

يتفق العلماء والباحثون على أن مفهـوم الـذات يعتبـر حجـر الزاويـة فـي الشخصـية، وأن        

وظيفته األساسية هي السعي لتكامل واتساق الشخصية ليكـون الفـرد متكيفـا مـع البيئـة التـي       

  .وجعله بهوية تميزه عن اآلخرين يعيش فيها 

قحطـان  ( « Alport & Rogers» روجـر لبـورت و أحسـب   وظـائف مفهـوم الـذات    تتمثلف

  :يلي فيما )60: 2004احمد الظاهر،
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  .لحفاظ على وحدة وتماسك الشخصية ا -

  .تميز فرد عن آخر -

  .ساق الذات وتقييماتها ومقاصدها تساعد على ات -

  .الخبرة من أجل التكيف السلوكي  تنظيم عالم -

  .تعمل على التحكم في السلوك البشري  -

 فـي رؤيتـه لوظيفـة مفهـوم الـذات     ) 98: 1977لسـالم، زهران حامد عبـد ا (يجسد زهران و

بلـورة  ظيفة مفهوم الذات وظيفـة واقعيـة تقـوم بتنظـيم و    ن وكبرمجة لعالم الخبرة فهو يقول بأ

  .يحدد السلوكد في وسطه، ولذا فانه ينظم وعالم الخبرة المتغير الذي ال يوجد الفر

تنظـيم  وأساسـية بتوجيـه و ضـبط    جرين أن مفهوم الذات هو الذي يقوم بصفة يعتقد البين وو

    )2004 قحطان احمد الظاهر،( .أداء الفرد و عمله

بعـد مـن ذلـك فقالـت أن مفهـوم      إلى أBeemer »  ) (Beemer,1992:32 »حيث ذهبت بيمر 

  .تحديد السلوكاك واستيعاب الخبرات والذات يؤثر في تنظيم اإلدر

 امـل الجـوهري فـي الـتحكم بالسـلوك     مفهوم الذات هو الع أناستخالصا لذلك، يمكن القول و

يحـدد االسـتجابات الذاتيـة فـي      إذتوجيـه السـلوك   البشري، فهو قوة دافعة لتنظيم وضـبط و 

التفسـيرات السـتجابات اآلخـرين، وأن ذلـك يحـدد      مواقف الحياة المختلفة، كما انـه يعطـي   

فـي  أسلوب تعمل الفرد مع اآلخرين من جهة ومن جهة أخـرى فهـو يـؤثر بشـكل أو بـآخر      

  .تحديد تعامل اآلخرين معه

كما تتميز وظيفة مفهوم الذات بأنها انتقائيـة مـن خـالل إدراكـه للخبـرات والمواقـف التـي        

  .يتعرض لها والتي تتالءم أو تتعارض مع ميوله ورغباته وحاجاته واعتقاداته

ن جابته فـي موقـف مماثـل وفـق الـزم     لذلك تبتعد استجابات الفرد عن النمطية فقد تختلف است

التـي  اآلخـرين و مـع  إلى تنظيم عالم الخبرة من أجل التكيف مع الـذات و المكان، فهو يسعى و

  .اتساق الفرد إلىتدعو 

  

  

  

  

  



 �اتـ� ا�ــ���ــ                   �                                                                                     ــ
	ـــــا��� ـا���ـ
 

18 
 

  :هوم الذاتـائص مفـخص /1-6  

  :يتميز مفهوم الذات بمجموعة من الخصائص التالي 

وده يعني أن الفرد يدرك ذاتـه مـن خـالل الخبـرات المتنوعـة التـي تـز       : التنظيم/ 1-6-1

  .بالمعلومات، ويقوم الفرد بإعادة تنظيمها حيث يصوغها ويصنفها وفقا لثقافته الخاصة

لمفهـوم الـذات    إذ، فئـات  إلـى يصنف الفرد الخبرات التي يمر بـه  : متعدد الجوانب/ 1-6-2

وقد تكـون هـذه التصـنيفات فـي مجـاالت كالمدرسـة       . الجانب أحاديجوانب متعددة و ليس 

 .الجسميةألسرة، الميول، القدرات العقلية واالتقبل االجتماعي، 

يشكل الذات هرما قاعدتـه الخبـرات التـي يمـر بهـا الفـرد فـي مواقـف         : هرمي/ 1-6-3

 .خاصة و قمته مفهوم الذات العام

يتسم مفهوم الذات بالثبات النسبي وخاصة في قمـة الهـرم، ويقـل ثباتـه كلمـا      : ثابت/1-6-4

سبب تنوع مفهوم الذات بشكل كبيـر وذلـك لتنـوع المواقـف     ب ،قاعدته إلىنزلنا من قمة الهرم 

 .نظرا الختالف المراحل العمرية

تتنوع جوانب مفهوم الـذات لـدى الفـرد خـالل مراحـل تطـوره       : نمائي و تطوري/1-6-5

إال انـه بمـرور الـزمن تتطـور      فهو ال يميز في مرحلة الطفولة نفسه عن البيئة المحيطة بـه، 

العمـر عبـر المراهقـة والبلـوغ، حيـث أن الفـرد كلمـا نمـا زادت          مفاهيم جديدة كلما تقدم

مفاهيمه وخبراته، حيث يصبح له القـدرة علـى إيجـاد التكامـل فيمـا بـين هـذه الخبـرات         

 .بأجزائها الفرعية لتشكل إطارا مفاهيميا واحدا

مفهوم الذات ذو طبيعة تقييمية ووصفية ، فيعطـي الفـرد تقييمـا لذاتـه فـي      : تقييمي/1-6-6

معـايير مطلقـة كالمقارنـة     إلـى و قد تصدر التقييمات لذاته بالشـارة  كل موقف من المواقف، 

 .المقارنة مع الزمالء مثال أومع المثالية، 

هناك تمايز بين المفاهيم التـي يوجـد بينهـا ارتبـاط نظـري فمـثال مفهـوم        : فارقي/1-6-7

بمفهـوم االتجاهـات، و مفهـوم    الذات الجسمية ترتبط بمفهوم المظهر العام أكثر مـن ارتباطـه   

ـ    ن ارتباطـه بـالمواقف االجتماعيـة    الذات القدرة العقلية ترتبط بالتحصيل األكـاديمي أكثـر م

  .الماديةو
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  : الذات اتــنظري/ 1-7

بـاختالف توجهـات ومنـاهج     واختلفـت تناولت مفهوم تقـدير الـذات،    التي ياتنظرال تعددت 

يم مفهوم تقـدير الـذات علـى بعـض النمـاذج لتفسـير       الباحثين، كما اعتمد الباحثون في تصم

  .مستويات تقدير الذات

  :« Carl Rogers» كارل روجرزل الذات نظرية/ 1-7-1

اإلنسان يولد ولديه دافعية قويـة السـتغالل إمكانياتـه الكامنـة لتحقيـق ذاتـه       " أنالنظرية ترى 

نسـان آخـر يظهـر تفهمـاً     قد يحتـاج اإلنسـان إلـى إ   ك بطريقة تتوافق مع هذه الذات، ووليسل

امنـة واسـتقاللها لكـي    ويبدي تعاطفاً كاملين لكي يساعده على اسـتنباط هـذه اإلمكانيـات الك   

  ".يحقق ذاته

علـى استكشـاف واسـتغالل     مسترشـد على مسـاعدة ال المرشد في ظل هذه النظرية مد تلذلك يع

هم، والمتعـاطف  مـتف إمكانياته المعرفية الذاتية في جو من القبـول الكلـي الغيـر مشـروط وال    

  .كامل سعياً وراء تحقيق الفردية وتكوين الذات ابدون انتقاد وبرض

  :حيث تفترض النظرية ما يلي

  .السلوككامل الن يكون مختلفا في الرأي والمفاهيم ولكل إنسان الحق ال - 

تصـرفه متوافقـا مـع    يتصرف بما تمليه عليه معتقداته ومبادئه، أي أن يكـون سـلوكه و  أن  - 

  .كارهأف

حرية التصـرف يجـب أن تتوافـق مـع القـوانين العامـة و ال تمـس حقـوق و حريـة           - 

  .اآلخرين

  .مـط سـلوكه فهـو مسـئول علـى تبعـات ذلـك السـلوك        ما انه حـر فـي اختيـار ن   ب - 

  :تسعى نظرية الذات كارل روجرز إلى تحقيق األهداف التالية وعليه   

تلقائيـة ال تضـع   وقويـة ومسـتقلة و   ت من خالل تكـوين شخصـية متماسـكة   تحقيق الذا - 

  .اعتبارا كبيرا لما يقوله اآلخرين

  .رضاه عن نفسهتقبل الفرد و تأكيد الذات من خالل -

  :ز ثالثة مفاهيم توحيدية جديدة هيكما أدخل روجر  

  . اإليجابيالحاجة إلى االعتبار  – 

  .الحاجة إلى اعتبار الذات  – 

  .شروط التقدير – 
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  :ظريــة روجرز في الـذات من أهم مفاهيم نو

الظـاهري   والذي يسـتجيب ككـل مـنظم للمجـال     وهو الفرد ككل، :مفهوم الكائن العضوي –

ن تحقيق الذات وصـيانتها هـي دافـع هـذا الكـائن العضـوي       أإلشباع حاجاته المختلفة، حيث 

  ).176: 1975، مصطفى  فهمي( .األساسي

، هـو  عـالم مـن الخبـرة دائـم التغييـر     فـي   حيث يوجد كل فرد: مفهوم المجال الظاهري –

لـك  ، وقـد تـدرك ت  رد يحيا في عالم من الخبرة خاص به، عالم متغير باسـتمرا مركزه فكل فر

 م الرمـوز ، وحينما تكون الخبـرة شـعورية فإنهـا تخـتص بعـال     الخبرة شعورياً أو ال شعورياً

: 1975،محمـد غنـي  سـيد  (.والعالم الخاص بالفرد ال يدركه بالمعنى الكامل إال الشخص نفسـه 

692(  

ـ   هوم هذه النظرية األساسي ونواتهامف هي: الـذات  – للخبـرة التـي    ي، فهـي المحـور الرئيس

الطريقة التي ندرك بها ذاتنا هـي التـي تحـدد نـوع شخصـيتنا وكيفيـة       ف، تحدد شخصية الفرد

هـول  ( .إدراكنا لها، وللذات عدة خصـائص فـي نموهـا وتأثيرهـا علـى السـلوك واإلدراك      

  )613: 1978،ندزيليو

  ):Rosenberg» )1965»  نظرية روزنبرج /1-7-2

من أوائل النظريات التي وضعت أساسـا لتفسـير وتوضـيح تقـدير الـذات       هذه النظرية تعتبر

للفـرد وارتقـاء سـلوك تقييمـه لذاتـه       روزنبرج تاحيث ظهرت هذه النظرية من خالل دراس

قتصـادي واالجتمـاعي، والديانـة    اال ىل المسـتو في ضـوء العوامـل المختلفـة التـي تشـم     

 (Robson.P.J,1988: 15) وظروف التنشئة الوالدية

ــدر  ــرى بن ــي  Bender» 1993» وي ــنيفات ه ــة تص ــذات ثالث ــع لل ــرج وض   : أن روزنب

   .وهي كما يرى الفرد ذاته ينفعل بها: الذات الحالية أو الموجودة -

  .فردن عليها الوهي الذات التي يجب أن يكو: الذات المرغوبة -

  .فرد أن يوضحها أو يعرفها لآلخرينوهي صور الذات التي يحاول ال: الذات المقدمة -

ويسلط روزنبرج الضوء على العوامل االجتماعية فال أحـد يسـتطيع أن يضـع تقـديراً لذاتـه       

  )Peterson,S,R&Bender,R,L,1993: 37)( .واإلحساس بقيمتها إال من خالل اآلخرين

ـ   (Rosenberg,1979:73) 1979 ويعتبر روزنبرج الفـرد نحـو نفسـه     اتقدير الـذات اتجاه

، وهـذا االتجـاه نحـو الـذات يختلـف      عامل معها، ويكون نحوها اتجاهاًألنها تمثل موضوعاً يت

  . من الناحية الكمية عن اتجاهاته نحو الموضوعات األخرى
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خـالل المعـايير    فقد حاول روزنبرج دراسة نمو وارتقاء سلوك تقييم الفرد لذاته، سـلوكه مـن  

السائدة في الوسط االجتماعي بالفرد، وقد اهتم روزنبرج بصفة خاصـة فـي تقيـيم المـراهقين     

لذواتهم، واهتم بالدور الذي تقوم به األسرة في تقيم الفرد لذاته وعمـل علـى توضـيح العالقـة     

لفـرد  بين تقدير الذات الذي يتكون في إطار األسـرة وأسـاليب السـلوك االجتمـاعي الالحـق ل     

ــه     ــو نفس ــرد نح ــاه الف ــس اتج ــوم يعك ــذات مفه ــدير ال ــر أن تق ــد واعتب ــا بع . فيم

)Rosenberg,1973(  

   :)Cooper Smith» )1967 »نظرية كوبر سميث  /1-7-3

نظريته لتفسير تقدير الـذات مـن خـالل دراسـته      «Cooper Smith» استخلص كوبر سميث

ميـز بـين نـوعين مـن تقـدير الـذات       قـد  و لتقدير الذات عند أطفال ما قبل المدرسة الثانوية،

الـذين يشـعرون    األفـراد تقدير الذات الحقيقي ويوجـد عنـد    )45: 2000شاكر عقلة خلف،(هما

ليسـوا   أنهـم الـذين يشـعرون    األفـراد تقدير الذات الدفاعي ويوجد عند  أنهم ذو قيمة وبالفعل 

مـع   أساسـه علـى   يستطيعون االعتراف بمثـل هـذا الشـعور والتعامـل     ذوي قيمة ولكنهم ال

وقد ركز كـذلك علـى خصـائص العمليـة التـي تصـبح مـن خاللهـا          اآلخرين،ومع  أنفسهم

وقـد افتـرض فـي سـبيل     ذات عالقة بعملية تقدير الـذات،   مختلف جوانب الظاهرة االجتماعية

 النجاحـات، القـيم  : قـدير الـذات وهـي   عمل كمحدودات لتمجموعات من المتغيرات ت أربعذلك 

انه بـالرغم مـن عـدم قـدرتنا علـى تحديـد        إلى سميث كوبرفاعات، ويذهب الدو الطموحاتو

الـدرجات المنخفضـة فـي تقـدير      وأصـحاب الدرجات العالية  أصحابمميزة بين  أسرية أنماط

حـاالت الرعايـة الوالديـة تبـدو مرتبطـة بنمـو        األطفال فان هنـاك ثالثـا مـن   الذات من 

  :األعلى من تقدير الذات وهي المستويات 

  .اآلباءمن جانب  األطفالعيل تف -

  .االيجابي  األطفالتدعيم سلوك  -

   .اآلباءوحريتهم في التغير من جانب  األطفالاحترام مبادرة  -

مـنهج واحـد   ب قيـد وانـب، ولـذا فعلينـا أال نت   حيث ذهب إلى أن تقدير الذات مفهوم متعدد الج 

ـ      ير األوجـه المتعـددة لهـذا    ومدخل معين لدراسته، بل علينـا أن نسـتفيد منهـا جميعـاً لتفس

عـالء الـدين   ( .المفهوم، ويؤكد أيضاً بشدة أهمية تجنب فـرض الفـروض غيـر الضـرورية    

  )104: 1989كفافي،
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فضال عن ذلك يرى كوبر سميث أن تقدير الذات ظـاهرة أكثـر تعقيـداً ألنهـا تتضـمن كـالً        

الـذات يتضـمن اتجاهـات     ، وإذا كان تقـدير رد الفعل أو االستجابات الدفاعيةمن تقييم الذات و

تقييمه نحو الذات فإن هذه االتجاهات تتسم بقـدر كبيـر مـن العاطفـة، فتقـدير الـذات عنـد        

التـي يـرى أنهـا تصـفه     سميث هو الحكم الذي يصدره الفرد على نفسه متضـمناً االتجاهـات   

ـ التعبيـر الـذاتي  : ذاتـه إلـى قسـمين    ، ويقسم تعبير الفرد عن تقـديره ل على نحو دقيق و ، وه

التـي   ،ذاته ووصفه لها والتعبيـر السـلوكي، ويشـير إلـى األسـاليب السـلوكية      إدراك الفرد ل

عبـد الرحمـان   ( .، التـي تكـون متاحـة للمالحظـة الخارجيـة     تفصح عن تقدير الفرد لذاتـه 

  )96: 1999سليمان،

الـذات تكمـن فـي عـاملين رئيسـين       تقدير أشار سميث في كتاباته ودراساته إلى أن جذور كما

 ه الفـرد مـن ذوى األهميـة فـي حياتـه     األول مدى االهتمام والقبول و االحترام الذي يلقا ،ماه

مراحـل الحيـاة ، فقـد يكـون الوالـدان ورفـاق        بـاختالف وهم يختلفون من مرحلة ألخرى 

تـاريخ الفـرد فـي النجـاح بمـا فـي       الثاني  و .المرحلة بين ذوى المكانة والتميز أو األصدقاء

 )197: 1991ممدوحة سالمة،( .عية لهذا النجاح أو الفشلذلك األسس الموضو

  : )Zeller )1969 » «ر نظرية زيل /1-7-4

ـ  إلـى أن   1989يشير عالء الدين كفافي  تقـدير الـذات نالـت     فـي  Zeller » «ر نظريـة زيل

نظريتي روزنبرج وكوبر سـميث، وحظيـت بدرجـة أقـل منهـا، مـن حيـث        شهرة أقل من 

، أي أن زيلـر  سه تعد أكثـر تحديـداً وأشـد خصوصـية    ا في الوقت نفيوع واالنتشار ، لكنهشال

  . ا هو إال البناء االجتماعي للذاتيعتبر تقدير الذات م

إلى تقدير الـذات مـن زاويـة نظريـة المجـال       )105: 1989عالء الدين كفافي،(وينظر زيلر 

ـ     ار المرجعـي  في الشخصية، ويؤكد أن تقييم الذات ال يحدث في معظـم الحـاالت إال فـي اإلط

ويلعـب دور المتغيـر   . بأنـه تقـدير يقـوم بـه الفـرد لذاتـه       االجتماعي، ويصف تقدير الذات

فعنـدما تحـدث   يـه  توسطة بين الـذات والعـالم الـواقعي، وعل   الوسيط أو أنه يشغل المنطقة الم

فـإن تقـدير الـذات هـو العامـل الـذي يحـدد نوعيـة          غييرات في بيئة الشخص االجتماعيةت

   .لتي ستحدث في تقييم الفرد لذاته تبعا لذلكالمتغيرات ا

أن تقـدير الـذات طبقًـا    ) 91: 1999،سـليمان  عبد الـرحمن (1999و يرى عبد الرحمن سليمان 

، وقدرة الفـرد علـى أن يسـتجيب لمختلـف     رتبط بين تكامل الشخصية من ناحيةلزيلر مفهوم ي
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ة التـي تتمتـع بدرجـة عاليـة     ، ولذلك فإن الشخصية أخرىالمثيرات التي يتعرض لها من ناحي

  .من التكامل تحظى بدرجة عالية من تقدير الذات

 :عن النظريات تعقــيب  / 1-8

  : نظريات تقدير الذات يمكن استخالص ما يليمن خالل 

  .التفاعـل بينهمـا  اثـة والبيئـة و  الورو همـا  أن نمو الشخصية يرتكز على عاملين مهمـين،   -

ـ  ر الذات بينتعددت مفاهيم تقدي - عبـارة عـن    رف تقـدير الـذات بأنـه   العلماء، فمنهم من ع

 قدرته على مـا يقـوم بـه مـن تصـرفات أو      مدرك أو اتجاه يعبر عن إدراك الفرد لنفسه وعلى

أنه عبارة عن تقييم الفرد لذاتـه علـى نهايـة قطـب موجـب أو سـالب أو بينهمـا، أو هـو         

تقـديرات   ، أو هـو مجموعـة  لفـرد التـي يحـددها ا   االيجابية و السلبيةيرات مجموعة من التقد

األكاديمية واألسـرية، وهـو مجموعـة مـن االتجاهـات      الفرد لذواته الشخصية واالجتماعية و

والمعتقدات التي يستند عليها الفرد عندما يواجـه العـالم المحـيط بـه ، أو هـو التقيـيم الـذي        

المرتفـع هـو أن   فتقـدير الـذات   ، يدركها اآلخرون من وجهه نظره هـو  يضعه الفرد لذاته كما

ـ    أهميةلفرد يعتبر نفسه ذا قيمة وا ه ، أما تقدير الذات المنخفض فهو عدم رضـا الفـرد عـن ذات

  .أو رفض الذات أو احتقار الذات

 وقعـاً ت ،حـاال  حاجـة ،  اتجاهـاً، ( هـو  فمنهـا مـا   كما تعددت اتجاهات مفهوم تقدير الذات، -

  .)تقييماً 

بالتفاعـل مـع األم   ، حيـث تبـدأ   لعمريـة المختلفـة  ا اإلنسـان مراحل  خاللإن الذات تنمو من 

بالبيئة المحيطة ويتكون لديـه تقـدير لذاتـه إمـا باإليجـاب      بداية ، فيتأثر الطفل والعالم المحيط

 أو بالسلب في حياته معتمداً على خبرات التفاعل في بيئـة نشـأته األولـى ومـدى االستحسـان     

  .الذي يلقاه من ذوى االهتمام به

الجنس والمدرسة واألقـران والعيـوب الجسـمية وغيرهـا مـن      األسرية والعمر و إن الرعاية -

  .أم إيجابـاً  المعيقات تعتبـر مـن أهـم العوامـل المـؤثرة فـي تقـدير الـذات سـلباً كـان          

، فمفهـوم الـذات يشـمل آراء    الـذات تقـدير  بين مفهـومي تقـدير الـذات و    اختالفهناك  -

ومـا يتمسـك بـه     لنفسـه،  الفـرد  يم الذي يضـعه هو التقيلشخص عن نفسه بينما تقدير الذات ا

  . ت مألوفة لديه مع اعتبار لذاتهمن عادا
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جعلـت مـن   " روجـرز "فنظريـة   ، تعددت نظريات الشخصية في تعريف الـذات ومفاهيمـه   -

ومن أهـم نظريتـه مفهـوم الكـائن العضـوي و المجـال الظـاهري         ،الذات جوهر الشخصية

  .ذاتوكذلك ال

  :قياس مفهوم الذات/ 1-9

لم تتزامن دراسة الذات التجريبية ووسـائل قياسـها مـع ظهـور أول نظرياتهـا، حيـث بـدأ        

االهتمام بقياس مفهوم الذات عندما أخذت األهداف التربويـة تتسـع لتشـمل الجوانـب التربويـة      

وقـد تزايـد االهتمـام    . بعد أن كانت مقتصرة على الجانـب المعرفـي   واالنفعالية واالجتماعية

تعـدد   إلـى لذات الذي يعد حجـر الزاويـة فـي الشخصـية، األمـر الـذي أدى       بقياس مفهوم ا

  .األساليب واألدوات التي تقيس مفهوم الذات

  :)S. Coopersmith» )S.E.I » اختبار كوبر سميث /1-9-1 

يضم هذا االختبار نسختين، نسخة مدرسية و نسخة مهنية، يعتمـد هـذا االختبـار علـى التقيـيم      

 العـام، االجتمـاعي، األسـري   (فرعيـة  أبعـاد   4فقرة مقسمة ضـمن   58الذاتي، ويتكون من 

يسـتعمل  ) Mensonge( ، إضـافة إلـى بعـد آخـر خـاص بالكـذب      )المدرسي، أو المهنـي 

  .كمؤشر دفاعي عن االختبار

  ).ال ينطبق(أو ) ينطبق(يجيب المفحوص عليها إما باختيار 

ـ  و  صـدق، حيـث   الالثبـات و يكومترية جيـدة مـن ناحيـة    يتميز هذا االختبار بخصـائص س

تحقـق معامـل الثبـات    أسـابيع و ) 5(عادته لفترة زمنية قدرت بخمسة استخدم االختبار وتمت إ

بالنسـبة   0.90 صـل إلـى  ما صدق االختبـار فو أ )72 :2004قحطان احمد الظاهر،( %88ب 

يطبق هذا االختبار بصفة فرديـة لغـرض فهـم االتجاهـات التـي      و. للشكلين المدرسي والمهني

  ) 2011فراحي فيصل،(. ناها كل فرد أو لغرض الدراسة والبحث العلمييتب

وتستعمل بعض الدراسات الشكل المدرسي الختبار تقـدير الـذات بالنسـبة لعينـة األفـراد مـا       

عامـا، إالّ أن   19و  17عاما، وتستعمل الشكل المهني لعينة البـالغين مـا بـين     16و  12بين 

  .مدرسي مهما اختلفت شرائح الفئات العمريةمعظم البحوث تستعمل فقط الشكل ال

ـ    25تتكـون مـن   و"  كوبر سميث"مصغرة الختبار كما نجد نسخة مبسطة و ن فقـرة مختـارة م

جابة بنفس طريقة االختبار األصـلي، ويصـل أعلـى مجمـوع إلـى      تتم اإلفقرة األصلية، و 50

الختبـار  سـيكومترية لهـذا ا  ، أكـدت الخصـائص ال  1977أجريت دراسـة سـنة   درجة، و 25

  )2011فراحي فيصل،( .المبسط
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  ):Rozenberg» )R.S.E.S»اختبار روزنبرغ / 1-9-2 

اإلجابة على كـل فقـرة مـن خـالل      فقرات، تتم 10من ) R.S.E.S( روزنبرغ اختباريتكون  

 1، موافق بشدة، موافق، غير موافق، وغيـر موافـق بشـدة، ويـتم التنقـيط مـن       اختيارات 4

، وتشـير الـدرجات   40و  10مـا بـين    رالمجمـوع الكلـي لالختبـا   ، وبالتالي ينحصر 4إلى 

إلى تقـدير ذات مـنخفض، ويعتبـر هـذا االختبـار ثابتـا و صـادقا و صـالح          30األقل من 

 .لتطبيقه على عينة المراهقين

ــارتر / 1-9-3 ــار هـ  Harter»  (Harter’s Self-Perception Profile for»اختبـ

Adolescents): )،450 :1993عبد الخالق و آخرون( 

ظهـر  ميادين مختلفة خاصـة بفئـة المـراهقين، مثـل الم     8فقرة، تدرس  36 االختباريضم هذا 

ة، االنـدماج االجتمـاعي، السـلوك وعالقـات الصـداقة      الرياضيالجسدي، الكفاءات المدرسية و

ـ   حيث  الل مجموعـة مـن الفقـرات المحـددة     يتم حساب المجموع الكلي لهذا االختبار مـن خ

ل مجموع األبعاد الفرعية الثمانية، يتميز كل بعـد فرعـي بدرجـة عليـا تشـير      ليس من خالو

  .إلى تقدير ذات مرتفع في الميدان المحدد لكل بعد فرعي

  ):Tennesse Self Concept Scale TSCS(لمفهوم الذات مقياس تنيسي / 1-9-4

العربيـة صـفوت    باللغـة  قـام بترجمتـه وإعـداده   ، و "W.Fitts"لفه وليام فيتس هذا المقياس أ

  )452 :1993عبد الخالق و آخرون،(. سهير كاملفرج و

عوامـل   5فقرة، موزعة علـى ميـادين مختلفـة مؤلفـة مـن       100يحتوي هذا االختبار على 

عوامـل   3، و)االجتمـاعي، األخالقـي، الفـردي، الجسـدي، األسـري     (خارجية لمفهوم الذات 

) TSCS2(نسـخة ثانيـة لهـذا االختبـار     وظهـرت   ).الهوية، السلوك، الرضا الـذاتي (داخلية 

يطبـق  و فقـرة  82يتكون من شكل خاص بالطفل، وشكل آخـر خـاص بالبـالغ، يتكـون مـن      

ويمكن تطبيق هـذا االختبـار فرديـا أو جماعيـا خـالل      ، سنة 12على المدى العمري ما فوق 

  .دقيقة 20إلى  10

، حيـث  )74 :2004هر،قحطـان احمـد الظـا   ( كلينيكيـة وللمقياس صورتان إرشادية واألخرى إ

الدرجـة  (نقـد الـذات، الدرجـة الموجبـة     : يـة تيستخرج من الصورة اإلرشادية الـدرجات اآل 

خالقيـة، الـذات   السـلوك، الـذات الجسـمية، الـذات األ    الهوية، الرضا عـن الـذات،    الكلية،



 �اتـ� ا�ــ���ــ                   �                                                                                     ــ
	ـــــا��� ـا���ـ
 

26 
 

، الـذات االجتماعيـة، درجـة التغييريـة، درجـة التوزيـع، درجـة        األسريةالشخصية، الذات 

  .)الزمن

 الخطـأ لـى  نسـبة الصـواب إ  : اآلتيـة ها الدرجات البحثية فيستخرج من اإلكلينيكيةما الصورة أ

 ، درجـات الصـراع الكليـة   )االنكـاري  صـراع القبـول، الصـراع   (درجة محصلة الصراع 

ان التوافــق العــام، الــذه الــدفاعات الموجبــة، ســوء: تيــةتة اآلالمقــاييس التجريبيــة الســ

  .، تكامل الشخصيةالشخصية، العصاب اضطراباتو

قحطـان احمـد   ( :إسـماعيل مفهـوم الـذات للكبـار لمحمـد عمـاد الـدين        اختبار/ 1-9-5

  )74 :2004الظاهر،

) 8إلـى  مـن الصـفر   (عبارة يجاب عـن كـل منهـا ببـدائل تسـعة       100يتكون المقياس من 

. 2مفهـوم الـذات الواقعيـة،    . 1(المفحوص الواحد عن عبارات المقياس ثـالث مـرات   ويجيب

  ).مفهوم الذات لدى الشخص العادي. 3هوم الذات المثالية، مف

التباعـد، تقبـل   : و هـي  أخـرى يقيس االختبـار كـذلك أبعـاد ثالثـة      األبعادالى جانب هذه و

  .الذات، تقبل اآلخرين

 Culture Free Self Esteem :اختبــار ثقافــة تقــدير الــذات الحــر لألطفــال/ 1-9-6

Inventory for Children                                       

أبعاد فرعية، إضافة إلـى بعـد الكـذب لغـرض االتجـاه       5فقرة و  60من  االختباريتكون هذا 

 نظـرة الفـرد  (العـام  : الوقائي لالختبار، تقيس فقرات هذا االختبار نظرة الفرد ألربعـة ميـادين  

  .األصدقاء، التمدرس، الوالدان و)إلى نفسه

اآلخـر  الجـزء  وى أساس أن جزءا منهـا يمثـل تقـدير ذات مرتفـع،     تقسم فقرات االختبار عل

تجمـع بعـد ذلـك عـدد الخانـات      يمثل تقدير ذات منخفض، وتتم اإلجابة إمـا بـنعم أو ال، و  

  .لحساب المجموع الكلي لتقدير الذات

  :اختبار مفهوم الذات لألطفال في مرحلتي الطفولة الوسطى و المتأخرة /1-9-7

 :2004قحطـان احمـد الظـاهر،   ( 1982بشاي و طلعت منصور سـنة   كل من حليم أعدهحيث 

يقـيس  ". فيفـان شـيرمان  "و " بـولين سـيزر  "، الذي اعتمد في تصحيحه على فكرة مقياس )76

، الخبـرات  األصـدقاء هذا المقياس ثالث مجاالت هـي الخبـرات المدرسـية، العالقـات مـع      
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كـل فقـرة ثـالث مـرات علـى      عـن   اإلجابـة وتتم فقرة  35يشمل المقياس على و. األسرية

  .أساس المقارنة بزمالء الفصل، األهمية بالنسبة للطفل، الرضا عن النفس

سـنة، حيـث وصـل معامـل ثبـات       12حتـى   8حيث يصلح هذا المقياس للتطبيق مع أعمار 

، كما أن معـامالت إعـادة االختبـار بعـد سـتة أسـابيع مقبولـة        0.81التصنيف للمقياس إلى 

 . لغالبية البنود

  : oiSEstime deدير الذات تق. 2 

  :تعريفه /1 -2

  )2004المتقن،(. القيمة أعطى،  ثمن قدر بمعنى اعتبر، :لغة/ 2-1-1

 إلـى نشـير   أنتباينت تعاريف تقدير الذات من جانـب البـاحثين و يمكـن     :اصطالحا/ 2-1-2

  :بعضها

ير الـذات هـو   تقـد  أن" )215: 1995احمد محمد حسن صـالح، ( Cattle 1964 :كاتلتعريف  

  ."سالبة األخرىموجبة و  إحداهماشخصي لقيمة الذات حيث يقع بين نهايتين  حكم 

) 193: 1991،إبـراهيم فـؤاد   فيوليـت (  1967Cooper Smith  كـوبر سـميث  كما قد أشـار  

أن تقدير الذات ذلك التقييم الذي يتوصل إليه الفرد ويتبنـاه عـادة فيمـا يتعلـق بذاتـه و يـرى       "

   ."وم يعبر عن اتجاه موافقة أو عدم الموافقة من جانب الفرد اتجاه ذاتهأن هذا المفه

. على أنه اتجاهات تقييمية نحو الذات مـن حيـث القـدرة علـى النجـاح و الكفـاءة       يضيفو 

  ).171 :1998أبو جادو، (

مجموعة االتجاهات و المعتقـدات التـي يسـتدعيها الفـرد عنـدما      :"تقدير الذات هو أن ويؤكد 

لعام المحيط به ، وهى تشمل معتقدات توقع النجاح لالسـتجابة طبقـا لتوقعـات النجـاح     يواجه ا

  )145: 1987نهى يوسف اللحامى،". (والقبول والقوه الشخصية

هو تقييم الـذات أو تقريـر عـن الـذات وهـي المعلومـات التـي        " 1972الحنفي كما يعرفها  

  "يقررها الفرد عن نفسه أو تقيمه لذاته 

تقـدير الـذات    )192: 1998فـؤاد ابـراهيم،   فيوليـت ( Rosenberg 1978 برجروزن ويعرف 

اتجاهات الفرد الشاملة  سالبة أو موجبـة نحـو نفسـه، وهـذا يعنـي أن تقـدير الـذات        : "بأنه

المرتفع هو أن الفرد يعتبر نفسه ذا قيمة وأهمية، بينمـا يعنـي تقـدير الـذات المـنخفض عـدم       

أو احتقـار الـذات، أي أن تقـدير الفـرد لذاتـه يعنـي       رضا الفرد عن ذاته أو رفض الـذات  

  . "الفكرة التي يدركها الفرد عن كيفية رؤية وتقييم اآلخرين له
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ــراهيم،( 1979مصــطفي فهمــي يعــرف     ــؤاد اب ــت ف ــذات  )193: 1998فيولي ــدير ال تق

عبارة عن مدرك أو اتجاه يعبر عن إدراك الفرد لنفسه وعن قدرتـه علـى كـل مـا يقـوم      ":بأنه

، وخاصـة الحاجـة   ذا المدرك في إطـار حاجـات الطفولـة   من أعمال وتصرفات، ويتكون ه به

   .إلى االستقالل والحرية والقبول والنجاح

ــرف      ــا يع ــورانس كم ــذات   )Laurence 1981 )Laurence,1981: 245ل ــدير ال تق

  ."عبارة عن تقييم الشخص لذاته علي نهاية قطب موجب أو سالب أو بينهما ":بأنه

ـ     J.Michaud et al ،2006ميشـو و آخـرون   . ج( )Harter )1993هـارتر  ث عرفـه  حي

218p ("يتخـذهما الفـرد ليصـدر     نالتقـدير العـام اللـذا   النظرة الشاملة و تقدير الذات هو أن

 . حكما شخصيا اتجاه نفسه

تقـدير الـذات    ) 14، 1983: هـانم عبـد المقصـود   ( 1983هـانم عبـد المقصـود    وتعرف 

التـي تتضـمنها   ن التقديرات الحسنة والسيئة التي يعطيها الفـرد حـول نفسـه و   مجموعة م:"بأنه

عبارات االختيار من حيث درجة توافرها في ذاته، وأن تقـدير الفـرد لذاتـه يمكـن أن يتكـون      

، فهو يرتبط بعالقة الفرد بالمجتمع الذي يعـيش فيـه األفـراد المحيطـون     نمن عالقاته باآلخري

  ."ويعيشون معهم

تعريفـاً لتقـدير الـذات     )6: 2000نبيـل محمـد الفحـل،     ( 1985عبد الرحيم بخيت م كما يقد

ـ " :بأنه رد عنـدما يواجـه العـالم المحـيط     مجموعة االتجاهات والمعتقدات التي يستند عليها الف

   ."الرفض أوقد تكون بالموافقة فهو حكم الفرد اتجاه نفسه و، به

بمثابـة  : "إلـي تقـدير الـذات بأنـه     ) 7، 1986: صـفوت فـرج  ( 1986صفوت فرج ويشير  

، فيمـا يتضـمنه مـن إيجابيـات     سعى منه نحو التمسك بهـذا التصـميم  تصميم الفرد لذاته في م

، وفيما يتضمن هذا التصميم أيضـا مـن سـلبيات ال تقلـل     وه الحترام ذاته مقارنا باآلخرينتدع

   .للتخلص منهمن شأنه بين اآلخرين في الوقت الذي يسعي فيه 

عـن كـوبر    )145: 1987المـرى،  إسـماعيل محمـد  ( 1987محمـد إسـماعيل المـرى   وينقل 

ــه Cooper Smithســميث  ــذات بأن ــدير ال ــي " :تق مجموعــة االتجاهــات والمعتقــدات الت

معتقـدات توقـع النجـاح ودرجـة     ، وهي تشـمل  رد عندما يواجه العالم المحيط بهيستدعيها الف

 ."ل، ودرجة الجهد المبذوالفشل

أن تقـدير الـذات    )402: 1989محمـد بيـومي حسـن،   ( 1989محمد بيومي حسن بينما يري 

  .هو التقييم الذي يضعه الفرد لذاته وكما يدركها اآلخرون من وجهة نظره هو
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أن تقـدير الـذات يشـير إلـى      )197: 1993موسـى جبريـل،  ( 1993موسى جبريل ويذكر   

واجتماعيـة ، وكـذلك أيضـا إلـى وجـود       توقعات النجاح في مهمات لهـا أهميـة شخصـية   

  .مشاعر إيجابية نحو الذات، وإلى قبول الذات، وأنها مقبولة من اآلخرين

فتقـدير الـذات هـو    " )431: 1997روالن دورون و فرانسـواز، ( الموسوعة النفسـية في  أما

سمة شخصية تتعلق بالقيمة التي يعطيها الفرد لشخصيته، فهـو يتحـدد كوظيفـة للعالقـة بـين      

  ."الحاجات المشبعة و مجمل الحاجات التي نشعر بها

  : ـو الـذاتنم /2 -2 

يعتبر تقدير الذات مفهوماً متصالً اتصاالً وثيقاً بمفهوم الـذات، وهـو جانـب منـه ألن أحكـام      

  .القيمة متضمنة فيما يتعلمه الفرد منذ طفولته من اآلخرين عن نفسه

بـأن الطفـل عنـد مـيالده ال      )83 :1995،نجوى السـيد بنـيس  ( 1995بنيس وتشير نجوى   

يكـون  و يكون واعياً بنفسه كمخلوق متميز و منفصل عن كافة مكونـات البيئـة مـن حولـه ،    

ما يدركه عندئذ هو الشعور بالراحة والتعـب، فيخـرج إلـى العـالم وهـو فـي حالـة عجـز         

طـول مـن   واتكال، ويظل على هذا الحال لفترة إذا ما قورنـت بفتـرة حياتـه كلهـا ، تكـون أ     

مثيالتها لدى أي كائن آخر، ومن المنطقي أن نفترض أن الطفل اإلنسـاني يجهـل فـي البدايـة     

وجوده أو انعدام قدرته ، وفى طريقه إلى النضـج يـزداد وعيـه باعتمـاده وعجـزه بالنسـبة       

   .للراشدين

أن إدراك الـذات يصـل    )120: 1987إبـراهيم أبـو زيـد،   ( 1987إبراهيم أبو زيـد  ويضيف 

درجة من الوضوح عندما يصل الطفل إلى سن الثالثـة فـي األغلـب ، و يتـأخر إدراكـه      إلى 

ضعف ذاكرة الطفـل وافتقـاره إلـى الخبـرات التـي      : لذاته قبل هذه السنة ألسباب عديدة منها

  .فضال عن عجزه اللغوي  ،تمكنه من تميز الذات عن البيئة

فالحـب  ت المبكـرة بـين األم ورضـيعها    فعـاال وينمو اإلحساس بالذات وتقديرها من تبادل االن 

المتبادل بين الطفل ووالديه من العوامل التي تؤدى إلى تكـوين تقـدير الـذات اإليجـابي، وفـى      

كل مرحلة من مراحل النمو يكـون لـدى الطفـل عديـد مـن الخبـرات المرتبطـة باإلنسـان         

ـ  وبعض هذه الخبـرات تكـون نافعـة وبعضـها ا     وباألشياء المحيطة به ، ون ضـاراً  آلخـر يك

وأنه لكي يحافظ الفرد على تقديره الذاتي اإليجـابي يعتمـد هـذا علـى التكامـل النـاجح بـين        

 (Mach,1983:31) .الخبرات االيجابية والسلبية
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ويتطور هذا المفهوم التقويمي للذات وفقاً لمالحظـات المـرء عـن ذاتـه كموضـوع ، ووفقـا       

لنحو أمر مكتسـب يتوقـف بالدرجـة األولـى     إلدراكه لكيفية رؤية اآلخرين له، وهو على هذا ا

على خبرات التفاعل في بيئة التنشئة األولى ، ومدى االستحسان الـذي يلقـاه الفـرد مـن قبـل      

ذوى األهمية في حياته الذين يؤثرون بنوعيـة خبـراتهم وتفـاعلهم مـع الفـرد علـى تقـديره        

  :هما )680: 1991،ممدوحة سالمة( والذي يكمن في عاملين رئيسين، لذاته

ــة      - أ  ــن ذوى األهمي ــرد م ــاه الف ــذي يلق ــرام ال ــول واالحت ــام والقب ــدى االهتم   .م

  .تاريخ نجاحات الفرد وفشله بما في ذلك األسس الموضوعية لهذا النجاح أو الفشل - ب

    :ر الذاتـة تقديـأهمي/ 3 -2

ـ  بالبيـت مـن والديـه وإخوتـه حتـى      تقدير ممن حولـه  إلىكلما ينمو الطفل تزداد حاجته  ي ف

ـ و أقرانهالمدرسة من  ـ دير فيعمـل و مدرسيه ليحظى بهذا التق ط فـي مجـاالت كثيـرة فـي     ينش

ويحظـى بالتقـدير    األنظـار  إليـه في النظام حيث يلفـت  النشاط المدرسي و أوجهفي الدراسة، و

نجـد  الثنـاء عليـه، و   أوبمدحـه   اآلخـرين مـن   قد يمثل تقدير الذاتو. المرغوباالجتماعي و

 إثابـة مشـروع قـام بـه     أو أجـاده يثاب على عمل  أن إلىحيث يميل الفرد كذلك عند البالغين 

فحصـيلة مـا يحققـه     .علـى تشـجيع   أوعلى درجة  أومادية كالحصول على عالوة من رئيسه 

تحـدد شـدة أو ضـعف الحاجـة إلـى       اح أو فشل خالل خبرات حياته هـي التـي  الفرد من نج

  .التقدير لدى هذا الفرد

لـم   كانـت الحاجـات النرجسـية    إذا: "انـه ) 87: 1973دسـوقي، كمال ( Palmardيرى  حيث

قـدير الـذات السـوي هـو     أن تغلب الباحثين يؤكـدون علـى   تشبع فان تقدير الذات ينقص وأ

يسـمح لـه بتوظيـف طاقتـه     و بـاألمن  اإلحسـاس بالتالي يجلب يتكيف و أنالذي يسمح للفرد 

  ".النفسية نحو النفسية نحو معرفة حقائق الحياة

 أسـاس هـي فـي الواقـع موجـودة فـي      ة، ويالشعور بالقيمة الذات أوات لتقدير الذات الحاج إن

ـ    آخربمعنى كل سلوك بشري و هـذا يعنـي   و ر نفسـه، فان كل واحد شخص مهم جـدا فـي نظ

نحن حـين نتصـرف نأخـذ بعـين االعتبـار      و أنفسنا إلىشيئا كبيرا من سلوكنا مدفوع بنظرتنا 

الفـرد يـدرك    أنعلـى   التأكـد  أخيـرا فمن الممكـن  ، إليها هذا التصرف بالنسبة تأثيرذواتنا و 

ممـا لـدى الشـخص ذي مشـاعر      أقـوى لديـه   واهتمامجديرة بالتقدير  أنهاعلى  بأصالةذاته 

  .دونية
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  :راحل تطور الذاتـم/ 4 -2 

محاولتـه التكيـف مـع البيئـة      مر بها الفـرد أثنـاء  ل الخبرات التي يينمو مفهوم الذات من خال

الفـرد فـي عالقتـه     أن أي ،قف بعضها يثيـر التـوتر و الـبعض يخفـف منـه     فهو يمر بموا

الديناميكية بالبيئة المحيطة يحصل على خبرات بعضـها مـريح و بعضـها مـؤلم، مثـل هـذه       

  .الخبرات هي التي يترتب عليها نمو التنظيمات السلوكية المختلفة بناء على عملية التعلم

 أومجـرد نمـو تنظيمـات سـلوكية خاصـة       أي ،حـد عند هذا ال تقفال هذه الخبرات  أنغير 

  .نمو مفهوم عام عن الذات إلى أيضادافع فردي منعزل، بل قد يؤدي 

  :ست مراحل و هي إلىنمو الذات  )L'ecuyer  )L'ecuyes, 1979لوسيور فقد قسم 

  .سنتين إلىمن الوالدة  .1

 .سنوات 5 إلىمن السنتين  .2

 سنة 12 إلىسنوات  6من  .3

 .سنة 18 إلىسنة  12من   .4

 . سنة 60 إلىسنة  20من  .5

  . سنة و ما فوق 60من  .6

تطــور مفهــوم الـذات عنــد الشــخص حســب  ) L'ecuyer )L'ecuyes,1979حيـث يقســم  

  :المراحل العمرية و هي كالتالي

الجانــب  إن ):مــن المــيالد حتــى الســنتين ( مرحلــة انبثــاق الــذات و بروزهــا / 2-4-1

التبـاين بـين الـذات و الـالذات      من خـالل سـياق   المسيطر في هذه المرحلة هو انبثاق الذات

تميز بين الذات و الالذات يبدأ على مستوى الصورة الجسـدية، ثـم يـزداد التفاعـل مـع       أولو

، و من هنا تبدو فرديـة الطفـل، ثـم مـن خـالل العـامين يـزداد تمييـز         اآلخرينثم مع  أمه

مييـز الطفـل لذاتـه، حيـث ال     ، ثم من خالل العـامين يـزداد ت  اآلخرينثم مع  أمهالتفاعل مع 

، لكنه عن طريق االتصـاالت الحسـية المتعـددة يتعـرف تـدريجيا      أمهجسم ويفرق بين جسمه 

  .األخرى األجسامعلى الحدود الخارجية لجسمه و يصبح يميز بينه و بين 

بعـد مرحلـة انبثـاق الـذات      تكون :)سنوات 5من السنتين حتى ( مرحلة تأكيد الذات/ 2-4-2

الـذات عـن    إثبـات رحلة تعزيز و تدعيم الذات و ترسـيخها و تعزيزهـا فيكـون    تظهر هنا م

  .مما يجعله يحس بقيمة الذات اآلخرينطريق التحدي و معارضة 
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ــمائر  ــتعمال الض ــي"فاس ــا" ، " ل   Pronoms possessifs et pronoms personnel" أن

ـ مايز بين الذات و الـالذات، فحسـب بـل    الت أودليل ليس على التباين  و دليـل علـى وعـي    ه

خالص بالذات، فيدعم الطفل وعيه بذاته علـى المسـتوى السـلوكي مـن خـالل االعتـراض و       

  .الرفض

ينـتج هـذا التوسـع     ):سـنة  12حتـى   سنوات 6من (مرحلة توسيع و تشعب الذات / 2-4-3

التـي يعيشـها الطفـل    ) الجسمية، العقلية، االجتماعيـة ( و التشعب من تعدد التجارب و تنوعها 

الناتجـة عـن ردود فعـل المحـيط فتشـكل صـورة        األدوارهذه المرحلة، و كذا من خالل  في

التي تدعم ثقة الطفل بنفسه، هـذه الثقـة تسـمح لـه باالنـدماج فـي مجتمعـات         األولىالذات 

الـذات ليشـمل التجـارب الجديـدة     غير عائلية كالمدرسة مثال، و هكـذا يتسـع مفهـوم     أخرى

كمـال  ( .الن المفهـوم الـذي كونـه مـن قبـل كـان ناقصـا        سـلبية  أوسواء كانت ايجابيـة  

   ) 1973دسوقي،

كـذا شخصـية   و ذلـك بالتعامـل مـع الـزمالء    المدرسة و إلى األسريفانتقال الطفل من الجو 

ـ نظم تدريجيا صورة متنوعة للـذات و حيث ي األستاذ ـ  إلـى نظر الب ات االجتماعيـة فـي   العالق

لذاتـه   إدراكـه هنـا يتوسـع الطفـل مجـال     و ،األفعـال حدود المشاعر والسمات والتصرفات و

 األوليـة دراكـات  اإل أنيتبـين للطفـل   وتوسيع الذات االجتماعية، و األسرةخروجه من مجال و

توسـيع الـذات    أهميـة بالتـالي تتضـح لـه    ال تعد كافية، و األسريالتي حصل عليها في الجو 

  .وتوسيع تجارب جديدة توسع تصوره لذاته

تفريـق علـى   الويحـدث هـذا التمـايز     ):سـنة  18حتـى   12( ت مرحلة تمايز الذا/ 2-4-4

ـ  مستوى عال من النضج، و يبحـث الفـرد   ي سـن الرشـد،   بعد تجارب متعددة قبل الـدخول ف

  .على االستقاللية

  .ترابطا حول الذاتثباتا و أكثريكون في هذه المرحلة من العمر مفهوما 

ـ  أن) 293: 1973كمال دسـوقي، (  Tomيقوم توم و  مييـز بـين الصـورة الحقيقيـة     ر التمؤش

  .الصورة االجتماعية للذات تنمو بصفة  منظمة مع السنو

ضـج الجنسـي   تمييز مفهـوم الـذات هنـاك الن   صياغة و إعادةوامل المتداخلة في من بين العو  

 فالتغيرات التي تحدث على مستوى جسم المراهـق فـي هـذه المرحلـة تتطلـب منـه التكيـف       

انتقال المراهـق مـن فتـرة التفكيـر الملمـوس       أن، كما التوافقق حتى يحق لتغيراتتقبل هذه او

االستنباطي يجعلـه يعيـد النظـر فـي ذاتـه و صـياغتها وفـق         اإلجرائيمرحلة التفكير  إلى
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التفكيـر فـي الـذات فـي مرحلـة       يأخـذ ة تتعدى مستوى الواقـع الملمـوس، و  معطيات جديد

الـذات المدركـة   أوالذاتيـة للـذات    المراهقة حسب بعض المفكرين شكل المواجهة بين الصورة

علـى  خاصـة  هـذه المواجهـة   وتظهـر  الـذات االجتماعيـة،    أيالصورة االجتماعية للذات و

يمـنح دور   أحيانـا وضعيتها غالبا مـا تكـون متناقضـة، فهـو     االجتماعية، و األدوارمستوى 

ـ      يمنح دور ط أخرى أحياناالراشد، و ات فل غير قـادر علـى اخـذ القـرارات، وتـدعم المعطي

ـ   أوالثقافية الجديدة التـي يعيشـها حاليـا    االجتماعية و ذه المواجهـة بـين الـذات    وضـعية ه

التفريديـة بصـفة عامـة فـي هـذه       أزمـة حـدة  المدركة والذات االجتماعية وتزيد بالتالي من 

  .المرحلة العمرية

فـي هـذه المرحلـة مفهـوم الـذات       ):سنة 60حتى  20من (الرشد  مرحلة النضج و/ 2-4-5

ـ  أنيمكـن   إنمـا مستوى من التنظيم و التكـون و  أعلىتطور فقط على ال ي ر نتيجـة لعـدة   يتغي

 أييكـون هنـاك تركيـز كبيـر علـى خـارج الـذات،        في حياة الشخص، و أحداثمتغيرات و

  .جانب االجتماعيالعلى 

ـ : اآلتيـة  األحـداث التشـكيل بالنسـبة للتغيـرات و    إلعادةيكون موضوع  أنفيمكن  ف أو التكي

ـ     أوالنجاح  أومختارة، الكفاءة المهنة ال االقتصـادية  ة والفشل فـي الـزواج، المكانـة االجتماعي

غيـرات الصـحة، التكيـف فـي الـزواج والعزوبيـة       ثقافة الجنس، الصورة الجسدية حسـب ت 

علـى  ق يـؤثران علـى نمـو مفهـوم الـذات و     حالة الطـال و لفشل في الزواجافدرجة النجاح و

بحيـث انـه فـي    داخـل الشخصـية    الخمسينو األربعين مستوى تصور الذات في السنوات بين

 50خارج الذات حـول المجتمـع فهـذا النسـق يعـوض بـين        أقصى إلىعمر الراشد تمركز 

 ,Ziller )L'ecuyes يعطـي زيلـر  اكبـر حـول السـياق الـداخلي و     بالتمركزسنة  60سنة و 

ليبـدأ فـي    األربعـين تقـديرات الـذات يزيـد فـي سـن       أنتبين  أخرىنتائج )  154 : 1979

  .التقمصات بعد ذلك

بدراسـة نمـو الـذات    )  Thurner & Chiriboga  )L'ecuyes, 1979 :158لقد قام كـل مـن   

  :إلىعينات فتوصلوا  أربعةمع 

  .الشعور بالصالحية يخفض الشعور بالكسل و الحيرة و من لهو الفكر -

  ايجابية األشخاصتصبح العالقة بين  -

  .زيادة الثقة بالنفس -
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  ):سنة و ما فوق 60( الكبار  األفرادمرحلة / 2-4-6

سـلبيا، و ذلـك لتـأثرهم بعـدة عوامـل       األفـراد عموما يكون مفهوم الذات عند هذه الفئة من 

قدراتهم الجسدية تتدهور، فقدان االنشـغاالت اليوميـة االجتماعيـة كالتقاعـد مـع       أن كإدراكهم

  .األبناءالشعور بالوحدة الناتج عن ذهاب 

  :ام تقدير الذاتأقس/ 5 -2

  :إلى قسمينيقسم علماء الذات التقدير الذاتي     

هـو التقـدير الـذاتي الـذي يكتسـبه الشـخص خـالل         :التقدير الـذاتي المكتسـب  / 2-5-1

انجازاته فيحصل الرضا بقدر ما أدى مـن نجاحـات، فهـذا بنـاء التقـدير الـذاتي علـى مـا         

  .يحصله من انجازات

يعود إلى الحس العام لالفتخار بالـذات، فلـيس مبنيـا أساسـا      :لالتقدير الذاتي الشام/ 2-5-2

فهو يعنـي أن األشـخاص اللـذين أخفقـوا فـي حيـاتهم       . على مهارة محددة أو انجازات معينة

العملية ال يزالون ينعمون بدفء التقدير الذاتي العـام، و حتـى إن أغلـق فـي وجـوههم بـاب       

  .االكتساب

ب و الشامل يكمـن فـي التحصـيل و االنجـاز األكـاديمي      و االختالف األساسي بين المكتس  

أن االنجاز يـأتي أوال ثـم يتبعـه التقـدير الـذاتي، بينمـا       : لففكرة التقدير الذاتي المكتسب تقو

أن التقـدير الـذاتي   : فكرة التقدير الذاتي الشامل و التي هي اعم مـن حيـث المـدارس تقـول    

  .يكون أوال، ثم يتبعه التحصيل و االنجاز

بـان معرفـة مسـتوى تقـدير الـذات       )1973كمال دسـوقي، (  "Andre & Lelord "يعتبرو  

و العـالي غيـر كـاف لتفسـير مجمـوع ردود فعـل        ضمن خالل توزيع درجته بين المـنخف 

  .الفرد

لذلك ينبغي علينا أن نأخـذ بعـين االعتبـار درجـة الممانعـة أو المواجهـة ألحـداث الحيـاة         

لـذلك فهمـا يضـيفان جـدين     . عـدم االسـتقرار  / و أداة التقلباتاليومية ذلك الن تقدير الذات ه

الثبـات و عـدم االسـتقرار و يسـتنتجان نتيجـة      : آخرين إضافة إلى االنخفاض و العلو و هما 

  .لذلك أربعة أنماط كبرى من تقدير الذات

  :الثابتتقدير الذات العالي و/ أ

  الغير مستقرتقدير الذات العالي و/ ب

  الثابتمنخفض وتقدير الذات ال/ ج
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  الغير مستقرتقدير الذات المنخفض و/ د

   :الذات وياتـمست/ 6 -2 

اعتقاد الشخص المكون عـن نفسـه أو تقييمـه لنفسـه مـن حيـث إمكانياتـه ومنجزاتـه          نشأي

. وأهدافه ومواطن قوته وضعفه وعالقاته باآلخرين ومـدى اسـتقالليته واعتمـاده علـى نفسـه     

  .لدى الشخص أو منخفضاً عالياًالذات  تقديروقد يكون 

يتكون هذا التقدير للذات أو يتشكل منذ عهد الطفولة وذلك وفقـاً للتجـارب التـي يتعـرض لهـا      

 مـة، مـثال اعتـداء بـدني أو نفسـي أو     فإذا ما كانت هذه التجارب قاسية ومؤل ،بصورة متكررة

ذاتـه   انطبـاع سـلبي كبيـر عـن     فردجنسي متكرر أو حرمان أو إهمال عاطفي يتكون لدى ال

مصاحباً بمشاعر الخوف، والخجل، والجـبن، والتـردد مـع الكآبـة وعـدم الثقـة بـالنفس أو        

  .باآلخرين، وانعدام الدافعية، والفشل المتكرر في أي أمر يقدم عليه

    :العلماء ثالثة و هي اتفق عليها في مستويين الذات فيتمثل تقدير

  ).العالي(المستوى المرتفع لتقدير الذات 

 ). المتدني( المنخفض لتقدير الذات المستوى 

  :)المرتفع، القوي، االيجابي(العالي مفهوم الذات / 6-1 -2

عـن صـورة الـذات االيجابيـة المدعومـة بالثقـة وقـوة اإلرادة         عـالي ينشأ اعتبار الذات ال  

الفرد لذاته ورضاه منها حيـث تظهـر لمـن يتمتـع مفهـوم الـذات ايجـابي         بتقبل ،والتصميم

ـ و يك ،و متبلورة للذات يلمسها كل من يتعامـل مـع الفـرد أو يحتـك بـه      صورا واضحة ف ش

عنها أسلوب تعمله مع اآلخرين الذي يظهر فيه دائما الرغبـة فـي احتـرام الـذات و تقـديرها      

هميتهـا و الثقـة الواضـحة بـالنفس     و دورهـا و أ  ،و المحافظة علـى مكانتهـا االجتماعيـة   

يعـود  تقبل  الفرد لذاتـه و رضـاه عنهـا و   ي مما يعبر عن التمسك بالكرامة و االستقالل الذاتو

 ،الشـيخ (.قبول الذات من لديه مفهوم ايجابي عن ذاتـه إلـى معرفـة الـذات و التبصـر بهـا      

2003: 23(.  

تقـدير الـذات العـالي     )2008عطـا احمـد،  (  » « Joseph mutinتـان  فقد عرف جوزيف مي 

نـاجح جـدير    إنسـان  بأنـه يشـعر   إذنفسـه،  الصورة االيجابية التي يكونها الفرد حـول   بأنه

الحلـول لمشـكالته و ال يخـاف مـن المواقـف التـي        إيجادبالتقدير و تنمو لديه الثقة بقدراته، 

  .و بافتراض انه سينجح فيها إرادةيجدها حوله بل يواجهها بكل 
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العـالي يعتبـرون    التقـدير ذوي  األشـخاص فـان   )2008عطـا احمـد،  (حسب كوبر سميثو 

يملكـون   أنهـم مهمين و لديهم فكرة محددة و كافية لما يظنـون صـوابا، كمـا     خاصأش أنفسهم

قهما طيبا لنوع شخصياتهم، و يسـتمتعون بالتحـدي و ال يضـطربون عنـد الشـدائد، و هـو       

 التـأثر و  لإلقنـاع و اقل تعرضا للقلـق، و لـديهم اسـتعداد مـنخفض      بأحكامهمالثقة  إلى أميل

لتحمل االيجابيـة فـي المناقشـات الجماعيـة و اقـل حساسـية       ميال  أكثرو هم  اآلخرين بآراء

  . للنقد

تنشئة والخبرات التي يمـر بهـا الفـرد منـذ طفولتـه المبكـرة، والتجـارب والخبـرات         إن لل

فكلمـا كانـت   ، الحياتية المؤثرة خالل نموه لها أثرها الكبير فـي بلـورة اعتبـار الـذات هـذا     

 الفيزيولوجيـة واألمنيـة   تـه األساسـية العاطفيـة و   التنشئة سليمة في جو يكفل للطفـل احتياجا 

ـ    ماكلما كان اعتبار الذات ايجابياً وانعكس ذلك على شخصـية الفـرد    ه ديـاً فـي اعتـداده بنفس

كمـا أن التجـارب االيجابيـة التـي تحقـق      . وثقته في ذاته التي تدفعه لتحقيق أهدافه في الحياة

  .النجاح المتكرر تسهم في دعم اعتبار الذات

  :للذات صفات أصحاب التقدير العالي/ 2-6-2 

األكثـر قـدرة علـى السـيطرة علـى أنفسـهم        الدراسات أن هؤالء األشـخاص هـم   أظهرت

شـيء ولكـنهم يتحكمـون فـي مشـاعرهم       والتحكم في حياتهم مع أنهم ال يتحكمون فـي كـل  

لـيس بالضـرورة أن تكـون دائمـا      واستجاباتهم اتجاه القضـايا واألحـداث وهـي اسـتجابات    

شـاقة فيهـا السـعادة والحـب والنجـاح       ولكنها ال بد أن تكون مستمرة فالحياة رحلـة . إيجابية 

العـالي لـذاتهم يعلمـون ذلـك ويسـتمرون       وفيها التعاسة والكراهية والفشل وأصحاب التقـدير 

استقرارا وسعادة ألنهـم يؤمنـون بـأن النهايـة      األكثرفي السير وال يتوقفون حتى يجدوا البيئة 

  : من خالل الصفات التالية ويمكن مالحظة هؤالء. عيدةستكون س

   .الشعور بالقيمة الذاتية -

  . سريعون في االندماج واالنتماء أينما وجدوا  -

  . لديهم الشعور بقيمتهم الذاتية وبكفاءتهم وقدرتهم على مواجهة التحدي -

  . إنتاجية في األعمال األكثر هم -

  . هم أكثر سعادة ورضا بحياتهم من غيرهم -

  . تفائلون وواقعيون مع أنفسهم وأقوياء في مواجهة عثرات النفسم - 
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  .و التحكم في حياتهم أنفسهمالقدرة على السيطرة على  - 

  .عثرات النفس مواجهةالقوة في  - 

  .قوة التحكم في المشاعر - 

  .يستمتعون بالخبرات الجديدة - 

 .لديهم حب االستطالع - 

  .كثيرة أسئلةيطرحون  - 

  .ألنشطةايتطوعون للقيام بالمهمات و   - 

  .يستجيبون للتحديات - 

ـ   اآلخـرين عنـدما يبـدؤون بالتعامـل مـع      األفـراد يبدأ تكوين االتجاهات عند و ون الـذين يلب

مـريم  (.تساهم في تكـون عـال لتقـدير الـذات     أساسيةهناك ثالث ظروف حاجاتهم ومطالبهم و

  )10ص: 2003سليم،

  .العاطفة الغير مشروطينالحب و. أ

  .يتم تطبيقها باتساقل جيد ووجود قوانين محددة بشك. ب

  .لألبناءقدر واضح من االحترام  إظهار. ج

  :)الضعيف، السلبي(منخفض مفهوم الذات ال/ 2-6-3

عـدم رضـا الفـرد عـن ذاتـه      " : بأنـه ) Rosenberg,1979(  1979روزنبورغ عام  يعرف

ومـن   ية،العالقـات األسـر   حالـة المجتمـع،   واألسباب المؤدية لتدنيه هي الفقر، ،"أو رفضها 

  :أعراض تدنيه هي

السـعي   الخجـل،  ،االسـتقاللية الشعور بالذنب ،النقد الـالذع، الدفاعية،عـدم    الخوف من الفشل،

  .واستخدام اآلتيات الدفاعية إلرضاء اآلخرين،

  :فيما يتعلق بمفهوم الذات السلبي يظهر  أن هناك نمطين 

للفـرد إحسـاس بثبـات الـذات      يكـون  األول تكون فكرة الفرد عن نفسه غير منتظمة حيـث ال 

  .تكاملها إذ ال يعرف مواطن الضعف والقوة لديه و األمر هنا يشير إلى سوء التكيفو

مـات جديـدة عـن    في النمطـين فـان أي معلو  الثاني يتصف بالثبات والتنظيم و يقاوم التغيير و

رتبـاط  قد أشـارت العديـد مـن الدراسـات عـن اال     الذات تسبب القلق والشعور بتهديد الذات و

يق بينما مفهوم الذات االيجابي والصحة النفسية مـن جهـة وبـين مفهـوم الـذات السـلبي       الوث
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ايجابيـة فـي   حيث أن األفـراد األسـوياء كـانوا أكثـر     . االضطراب النفسي من جهة أخرىو

كانت الفكرة التي يحملونهـا عـن أنفسـهم ايجابيـة أي أنهـم أشـخاص       تعاملهم مع اآلخرين و

أنهـم أشـخاص غيـر    مضطربون فاطهروا مفهومـا سـلبيا عـن ذواتهـم و    مرغوب بهم أما ال

الواقع أن من يكون لنفسه مفهوما سلبيا كثيـرا مـا يكشـف عـن هـذا المفهـوم       و. مرغوب بهم

اآلخـرين  نفسـه و من أسلوب حديثه أو تصرفاته الخاصة أو من تعبيـره عـن مشـاعره تجـاه     

ـ   رام الـذات وعـادة مـا يعـاني هـؤالء      مما يجعلنا نصفه بعدم الذكاء االجتماعي أو عـدم احت

األفراد من نوعين من السلبية إما أن يظهـر عليـه عـدم القـدرة علـى التوافـق مـع العـالم         

 الخارجي الذي يعيشون فيه حيث تسمع أيا منهم يعبـر عـن ذلـك بأنـه لـيس علـى مسـتوى       

أو  حياتـه بعـدم االسـتقرار النفسـي فـي     الهموم أو انه يشعر اآلخرين أو انه محمل بالمشاكل و

كشكل  ثاني فيه يظهر الفرد في شعور البعض منهم بالكراهيـة مـن اآلخـرين حيـث تسـمعه      

يعبر عن ذلك بأنه يشعر بعدم قيمة أو عدم أهميـة أو انـه غيـر مقـدر مـن اآلخـرين مهمـا        

  .)280 :1992 ،مخول(.فعل

مـثالً   الطفـل سلبية متراكمة ترافـق نمـو    قد ينشأ اعتبار الذات الضعيف نتيجة لظروف حياتية

أو يكـون هنالـك   . بسبب طالق الوالدين وتفكك األسرة أو نتيجة لمعاملـة سـيئة مـن زوج األم   

عدم استقرار في حياة الطفل واضطراره للتنقـل مـن أسـرة ألخـرى بسـبب تفكـك أسـرته        

  .رمان العاطفي من األسرة الجديدةوالمعاملة السيئة، أو الح

هم االعتقاد بأنهم فعـال فاشـلون ولـذلك يقـدمون علـى      الفشل المتكرر عند البعض قد يخلق لدي

كل عمل وهم يتوقعون الفشل ويتنبئون به مسبقاً ولـذلك ال يحصـدون إال فشـالً جديـداً وهـذا      

  . ال يصلحون لشيء، وأنهم فاشلون يدعم االعتقاد األصلي لديهم بأنهم

 قـد، الـرافض  لخافـت النا اعتبار الذات المنخفض يتـرك العنـان لـذلك الصـوت الـداخلي ا     

، المثبط للهمم الذي يدفع إلـى التـردد عنـد مواجهـة أي تحـدي مـع االستسـالم أو        رالمستنك

 .الهروب مبكراً

  :للذات صفات األشخاص ذوو التقدير المنخفض /2-6-4  

  :ذوي التقدير المنخفض بالصفات التالية األشخاصيتصف 

  .لثأر من العالمأنفسهم أو الشعور بالغضب وإرادة ا الشعور بالنقص اتجاه -

  .اإلطراء والثناء احتقار الذات أو االرتباك عند حصول -

  . حتى ولو لم يكن لهم عالقة بالخط الشعور بالذنب دائما -
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  . االعتذار المستمر عن كل شيء -

وإن كـان  حتـى  حصـلوا عليـه   العمـل الـذي    االعتقاد بعدم االسـتحقاق للمكانـة أو   - 

  .ذلك عاديا اآلخرون يرون

  . أدوارهم االجتماعية كدور األبوة أو دور الزوجية كفاءة فيعدم الشعور بال -

  . المأل أمامالخوف من التحدث  -

  . يميلون على سحب أو تعديل رأيهم خوفا من سخرية ورفض اآلخرين  -

يمشون ببطء مطأطأين رؤوسهم يبدون كالغربـاء عـن العـالم يحـاولون     و  انطوائيين  -

  .وأال يراهم أحد أنفسهمعلى  االنكماش

تقـدير الـذات ألنهـا عمليـة      عنف والعدوانية وعدم تقبل النقد هي صور من ضـعف ال -

  . هروب من مواجهة مشكالت النفس

  .التشاؤم -

  .االنكفاء على النفساالنكماش و - 

  : ر الذاتـرة في تقديـالعوامل المؤث/ 7 -2 

و دي إلـي تقـدير ذات مرتفـع أ   هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في الـذات، و التـي تـؤ   

  :لدى األفراد، وهي  منخفض

  : عوامل تتعلق بالفرد نفسه /2-7-1

تتحدد بقـدر خلـوه مـن القلـق أو عـدم االسـتقرار        فردفلقد ثبت أن درجه تقدير الذات لدى ال

سـاعد ذلـك علـى نمـوه نمـوا      . جيـده  ةإذا كان الفرد متمتعا بصحة نفسـي  النفسي بمعنى أنه

إذا كان الفـرد مـن النـوع القلـق غيـر المسـتقر فـإن        طبيعيا ويكون تقديره لذاته مرتفعا أما 

، حيـث يـرتبط ذلـك بـبعض     فكرته عن ذاته تكون منخفضة وبالتالي يـنخفض تقـديره لذاتـه   

  :العوامل المتعلقة بالفرد ذاته نذكر منها

متغير الجنس يعد من المتغيـرات المهمـة التـي تـؤثر فـي تقـدير        إن :الجنس/ 2-7-1-1

المعاملة الوالديـة، حيـث قـد نـرى الفـرق واضـحا فـي         أساليبما حد  إلىالذات، فهو يحدد 

منـه للبنـت    أكثـر االهتمـام للولـد   و العنايةأبنائهم، حيث يعطيان الرعاية وتعامل الوالدين مع 

، فهنـاك  األخـرى قد يكـون العكـس لـدى بعـض المجتمعـات      معات العربية خاصة، وبالمجت

دراسـة  : ارتباطـه بـالجنس نـذكر منهـا    ت وحثت حول مفهوم الـذا العديد من الدراسات التي ب
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 : Anderews, 1976)   نـدروز أ  ، دراسـة )401: 1971زهـران، (حامد عبد السالم زهـران  

  .)1992عروق،(صالح محمد  إدريس، دراسة عروق (36

الحيويـة فـي تشـكيل     تعد الناحيـة الجسـمية مـن المصـادر    : الناحية الجسمية/ 2-7-1-2

الجسـم وتناسـقه ومظهـره     حجمـه، فطـول  ة الجسم ومظهره ون بنيالتي تتضممفهوم الذات و

 إلـى ن ذلـك يـدعو غالبـا    تأثير ايجـابي فـي رؤيـة الفـرد لنفسـه أل     مالمحه الجميلة لها و

االستحسان، كـذلك يعـد النضـج الجسـمي للـذات      والرضا والتقدير والحب و استجابات القبول

ايجـابي   تـأثير بكـر للبنـات لـه    الجسمية عنصرا مهما في مفهوم الذات، لذلك فان البلـوغ الم 

أظهـرت العالقـة بـين    من الدراسات التـي  و. المتأخرمن البلوغ  أكثرفي مفهوم الذات بدرجة 

 , Mussen and Jones)النضـج الجسـمي نـذكر دراسـة موسـن وجـونز      مفهـوم الـذات و  

 Obiakorوبــاكور دراســة أ، )1995النيــال و كفــافي، (كفــافي ، ودراســة النيــال و(1957

  )2004حطان احمد الظاهر،ق( 1987

 إذالتحصـيل قويـة ووثيقـة    إن العالقة بين مفهـوم الـذات و  : األكاديميالتحصيل / 2-7-1-3

 أن إلـى تشـير الدراسـات   مكن القول انه كلما زاد احدهما اثر في الثـاني بشـكل ايجـابي، و   ي

ه يكونـوا مشـاعر سـلبية اتجـا     أن إلـى ذوي التحصيل المنخفض غالبـا مـا يميلـون     األفراد

. مشـاعر ايجابيـة  إلـى تكـوين مفـاهيم و   ذوو التحصيل العـالي   األفراد، في حين يميل أنفسهم

دراسـة سـتريت   نستشهد ببعض الدراسات التي تطرقت لدراسة هـذه العالقـة منهـا     أنيمكن و

(Street, 1988) ، دراسـة  )1985بلبـل،  يعقـوب و (بلبـل رمـزي   إبـراهيم و دراسة يعقوب ،

  )2004قحطان احمد الظاهر،( 1978زمالئه سنة روجرز و

لـذات يتطـور مـع التقـدم فـي      مفهوم ا أن إلىكثير من الدراسات  أشارت: السن/ 2-7-1-4

ـ   هي السن، و متفاوتـة لعوامـل متعـددة     ور بـدرجات إحدى سمات مفهوم الـذات، لكنـه يتط

فعمليـة التقـدم فـي السـن     . كالجنس والصف االجتماعي والتعلم والقـدرات العقليـة وغيرهـا   

الخبـرات التـي   ما دام هناك زيـادة فـي المعـارف و   ن مفهوم الذات يتبع ذلك ة حتمية، وأمسأل

ومـن الدراسـات التـي    . كيف مـع البيئـة التـي يعـيش فيهـا     محاولته للت أثناءيمر بها الفرد 

منهـا، دراسـة الربـد     العمـر نـذكر  ب حول العالقة بين مفهوم الـذات و جريت في هذا الجانأ

تطوريـة التـي   معرفـة التغيـرات ال   إلـى التي هدفت و (Larned and Muller, 1979)مولر و

الجـدد مـن الصـف     األصـليين تقدير الذات لدى الطـالب المكسـيكيين   تحدث لمفهوم الذات و

. خـر مـن صـف آل  تقدير الـذات يختلـف    أن إلىتوصلت الدراسة ، وحتى الصف التاسع األول
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، و دراســة (March ,Graven,Debus ,1990)ديبــوس كــرافين ودراســة مــارش و كــذلك

  .)1992عروق،( صالح محمد إدريس

ن التقييم للذات يزداد تمايزاً مع تقـدم النمـو، بحيـث تكـون هنـاك تقييمـات مختلفـة        أحيث 

باختالف مجاالت التفاعل، ويتطور ذلك التقييم وفقاً لمالحظـات المـرء عـن ذاتـه، وإلدراكـه      

  ).1991،680:ممدوحة محمد سالمة (كيفية رؤية اآلخرين له 

ارجيـة  خامـل داخليـة و  هـو نتـاج لعو   اإلنسـاني السلوك  إن: اإلنسانيالسلوك / 2-7-1-5

ــوجي و  ــب البيول ــق بالجان ــاعيتتعل ــلوكيين  . االجتم ــول الس ــث يق ــد (حي ــان احم قحط

 إذغيـر سـوي    أوالسلوك مـتعلم سـواء كـان سـويا      أنفي هذا الصدد  )168 :2004الظاهر،

أساسـي وفـق متغيراتهـا الكثيـرة     لفرد تشكل سلوكه بشـكل  التي يعيش فيها ا األولىالبيئة  أن

، فالـذين يتسـمون بالسـلوك    مفهـوم الـذات  هناك ارتباطا وثيقا بين السـلوك و  أنيمكن القول و

المقبول لديهم مفهوم ذات ايجـابي بينمـا الـذين يتسـم سـلوكهم بالسـلبية لـديهم مفهـوم ذات         

: الـذات و السـلوك نـذكر    فهـوم و من الدراسات التي بحصـص فـي العالقـة بـين م     .سلبي

ــو دراســة إ كــذلك  (Strauss and other,1988) ســتراوس وآخــرون، (Eyo.I.E,1981)ي

  )1970الشرقاوي،(دراسات عربية كثيرة نذكر منها دراسة انور محمد الشرقاوي 

  :عوامل تتعلق بالبيئة الخارجية /2-7-2

ونشـأ فيهـا الفـرد وكـذلك      والظروف التـي تربـى   االجتماعيةوهى متصلة بظروف التنشئة  

  :نوع التربية ومنها

 يمراحـل نمـوه المختلفـة إلـى جـو أسـر       يحتاج الطفل فـي  :الرعاية األسرية /2-7-2-1

هادئ ومستقر وأيضا للتقبل في جو أسرته والمجتمع، فقـد يـؤدى شـعوره بـالرفض لتكـوين      

  )18: 1998عكاشة  أحمد.(مفهوم خاطئ عن ذاته وتقديره لها

نمـو تقـدير الـذات لـدى الفـرد، فقـد توصـلت        سرة البيئة األساسية لنشأة واألتعتبر حيث 

العديد من الدراسات إلى أن الدعم الوالدي ومنح االسـتقالل والحريـة لألبنـاء مـرتبط بطريقـة      

إيجابية بالتقدير المرتفع للـذات لـدى األبنـاء، فعنـدما يثـق األب و األم بـاالبن و يعتبرانـه        

  )2011،فراحي فيصل( .زيد من تقديره لذاتهفإن هذا ي شخصا مسؤوال

إلـى ظهـور تقـدير ذات مـنخفض عنـد األطفـال       ) C. Black) "1979" "بالك. س"و أشار  

  ).64: 2011،فراحي فيصل(. من والدين مطلقين أو مدمنين على المشروبات الكحولية
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 أن لهــؤالء) Brubeck et J. Beer) "1992" "بيــربروبــك و"فــي نفــس اإلطــار وجــد  

ل يتحصلون علـى درجـات مرتفعـة فـي اختبـار االنهيـار       األطفال نظرة سلبية حول أنفسهم و

ــاك" ــال " Aaron T. Beck" "ب ــار لألطف ــاس االنهي  Children’s Depression(أو مقي

Inventory .()،65: 2011فراحي فيصل.(  

ــب  ــا حس ــك و ج. س"أم ــاك كورمي ــدي. ه. ب م  .C.B. Mc Cormick et J.H" "كني

Kennedy " تهم سـتكون العالقـة مـا بـين     المراهقين الذين انفصلوا عن آبائهم أثناء طفـول فإن

يـون  ڤ( .فضاالبن صعبة عند نهاية مرحلـة المراهقـة إضـافة إلـى تقـدير ذات مـنخ      األب و

  ).33 : 2004، كروكو

أن البيئـة التـي تشـعر المراهـق بفقـدان       )79، 1978:هـول ولينـدزى  (يعتقد جون سوليفان 

رمان واإلحباط، فهذه البيئة تولـد القلـق لـدى المـراهقين و تـؤدى بشـكل خطيـر        السند والح

  .لتهديد مفهومه وثقته بذاته و احترامه لها

ولها دور كبير في تقـدير الطفـل لذاتـه، حيـث يكـون تأثيرهـا فـي         :المدرسة /2-7-2-2

ـ         ام تكوين تصور الطفل عن ذاتـه واتجاهاتـه نحـو قبولهـا أو رفضـها، كمـا أن لـنمط النظ

المدرسي والعالقة بين المعلم والتلميذ يؤثر تـأثيرا هامـا علـى مسـتوى مفهـوم التلميـذ عـن        

  ).38 :1986،عكاشةمحمود فتحي (سه نف

ــد مــن الدراســات التــي بحثــت فــي ذلــك منهــا دراســة دانزيــك   وقــد تطرقــت العدي

(Danzig,1977)دراسة هاروب ، )Harrop,1983(   

فـي المكانـة    و يتمثـل ذلـك   : و المجتمـع  الجاريـة عوامل ناشئة عن المواقف  /2-7-2-3

وضآلة النجاح والفشل، والشعور باالختالف عن الغيـر، والترفـع أو الـرفض مـن      االجتماعية

ــرا  ــرين، وص ــل اآلخ ــذنب قب ــعور بال ــل والش ــخ...مة المث ــدق  ( .ال ــوب الص محج

  )13 :1998،المصطفى

دير الــذات يتــأثر أن تقــ )40: 1995،نجــوى الســيد بنــيس( 1995وتــذكر نجــوى بنــيس 

وتكشـف   إيجابية تحتـرم الـذات اإلنسـانية    بالظروف المحيطة بالفرد، فإذا كانت مثيرات البيئة

عن قدرتها وطاقتها يصبح تقدير الذات إيجابيا، أما إذا كانت البيئة محبطـة فـإن الفـرد يشـعر     

اد عنـد تقيـيمهم   وقد ترجـع االختالفـات بـين األفـر     التالي يسوء تقدير الفرد لذاتهبالدونية، وب

ألنفسهم إلى اختالفاتهم في تركيز انتبـاههم عنـد تمـثلهم ألنفسـهم، فاألشـخاص ذوو التقـدير       
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المرتفع لذواتهم هم من يؤكدون قدراتهم أو جوانب قـوتهم، أمـا ذوو التقـدير المـنخفض فهـم      

  ).679 : 1991،مدوحة سالمةم(يركزون على عيوبهم وصفاتهم السيئة 

  :ر الذاتـتقدي اجة إلىـالح/ 8 -2 

إن حاجاتنا إلى الشعور ألن ما نحن عليه وما نقوم به هـو ضـمن معاييرنـا الذاتيـة الخاصـة      

ترتبط بمفهوم الذات ومستوى الطموح عندنا، وما نفكر به عـن أنفسـنا يـدور حـول مفهومنـا      

للقيم والمعايير و ما هو صواب وما هو خطـأ، فجميعهـا تـؤدى للجوانـب المهمـة لحاجاتنـا       

دير الذات، ألنها تدور حول منظومة القيم التي اكتسـبها الفـرد فـي أثنـاء عمليـة التطبيـع       لتق

االجتماعي له والتي يحاول من خاللها المجتمـع أن يعـد طريـق حياتـه، وأن يتشـرب قيمـه       

ومعاييره والتي ال يستطيع الفرد أن يخرق تلـك القـيم و المعـايير االجتماعيـة دون أن يشـعر      

  .ديره لذاتهبإحباط يتصل بتق

 فكـلّ  ية الدور الذي يقوم بـه فـي حياتـه   كما يهدف اإلنسان في سلوكه ألن يشعر بقيمته وأهم 

منا له أدوار مختلفة يقوم بما يشعره بقيمته في حـد ذاتـه كإنسـان وكقـائم بالـدور، ويـود أن       

أن  يلقى تقدير اآلخرين لما يقوم به من عمل في حياته ، وعندما يقـوم بـأي عمـل، فإنـه يـود     

يشعر بالنجاح والتقليل فيمـا يقـوم بـه مـن عمـل،وأن هـذا العمـل لـه وزن وقيمـة ، وان          

محمـد المرشـدى   (انخفاض تقدير الذات ينتج عن الفجوة أو الثغـرة بـين الـذات وطموحاتهـا     

  ).392: 1987،موسى

كما ترجع حاجاتنا إلى إدراك ومعرفة أهمية تقدير الذات من أن فكـرة الفـرد عـن ذاتـه منـذ      

فولته ال يقتصر تأثيرها على سلوكه الحالي، بل يمتـد إلـى سـلوكه المسـتقبلي ويـؤثر فـي       ط

تنميته االجتماعية المقبلة حيـث يميـل ذو تقـدير الـذات المرتفـع إلـى الحريـة واالسـتقالل         

واالبتكار والقدرة على التعبير عـن آرائهـم، مهمـا اختلفـت مـع آراء اآلخـرين، ويميلـون        

ــن اال  ــو م ــق والخل ــي للتواف ــطراب الشخص ــالح ( ض ــد ص ــد محم   )218: 1995،أحم

وإذا كان الفرد يعزو إنجازاته ويستمد تعزيزات سـلوكه مـن ذاتـه، فيتوقـع منـه فـي هـذه        

الحالة درجة مرتفعة من تقدير الذات مقارناً بآخر ال يحصـل علـى تعزيـزات لتقـديره لذاتـه      

نـه ال اعتمـاداً علـى قدرتـه     نتيجة العتقاده أنه يحقق ما يحقق، ويعجز عن تحقيق ما يعجـز ع 

وصـفه شـخص فعـال    و إمكاناته بل اعتماداً على العوامل الخارجية، ويصبح تقـديره لذاتـه ب  

  .)1991:صفوت فرج( .منجز تقدير ضئيل
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  : الفرق بين مفهوم الذات وتقدير الذات/ 9 -2 

ضـح  بعد عرض أهم المراحل األساسية التي شملت كل من مفهـوم الـذات وتقـدير الـذات، يت    

أن كل مفهوم يحمل خصوصية معينة، فاألول لـه مرجعيـة نحـو المعرفـة، اإلدراك ووصـف      

أن مفهـوم الـذات    )230: 2006ميشـو و آخـرون،   (ولفاليـه   الذات، حيث ذكر كل من كامبل

مـا هـو   (، في حين يحمل تقـدير الـذات مفهـوم التقيـيم     )من أنا؟(هو مرجعية لمعرفة الذات 

  ).الشعور الخاص بي؟

إذن أن مفهوم الذات هو عبارة علـى معلومـات عـن صـفات الـذات، بينمـا تقـدير         ويتضح

  .الذات فهو تقييم لهذه الصفات

فمفهوم الذات يتضمن فهما موضوعيا أو معرفيا للذات، أما تقـدير الـذات فهـو فهـم انفعـالي       

  ).6، 1982: عبد الحافظ. (للذات يعكس الثقة بالنفس

تقـدير الـذات، شـرح    ريفا للتفرقة بين مفهـوم الـذات و  عت Coopersmithوقدم كوبر سميث 

لـذات يتضـمن   فيه أن مفهوم الذات يشمل مفهوم الشخص وآراءه عـن نفسـه، بينمـا تقـدير ا    

  .ما يتمسك به من عادات مألوفة لديه مع اعتباره لذاتهالتقييم الذي يصنعه و

) م الـذات مفهـو (الح الوصـفي  بـين االصـط  ) 87 :الدوسـري ( Fox "1990" ز فـوكس ميو 

، من خـالل توضـيحه أن مفهـوم الـذات يشـير      )تقدير الذات(االصطالح العاطفي الوجداني و

 أنا رجـل، أنـا عامـل، أنـا طالـب     : علومات مثل إلى وصف الذات باستخدام مجموعة من الم

تقـدير الـذات فيهـتم     صورة شخصـية متعـددة الجوانـب، أمـا    صياغة وذلك لغرض تكوين و

ـ  إصـدار األحكـام   حيـث أن األفـراد يقومـون بصـياغة و    وم الـذات،  بالعنصر التقييمي لمفه

بالتالي فإن مفهوم الـذات يسـمح للفـرد بـأن يصـف      يمتهم الشخصية كما يرونها، والخاصة بق

ـ      ا الفـرد  نفسه في إطار تجربة معينة، أما تقدير الذات فيهـتم بالقيمـة الوجدانيـة التـي يربطه

   .بأدائه ضمن هذه التجربة

عـن كـوبر    نقـال  )27، 1998:محجـوب الصـدق  ( 1998مصـطفى المحجـوب   قدم الكذلك  

  : يلى  سميث تفرقة بين مفهوم الذات و تقدير الذات نوجزه فيما

مفهوم الذات ويشمل آراء الشخص عن نفسه، بينما تقـدير الـذات هـو التقيـيم الـذي يضـعه        

ـ مـع اعتبـار لذاتـه، وبالتـال     لنفسه وما يتمسك به من عادات مألوفة لديه عـن اتجـاه   ر ي يعب

 ذاته، وبهـذا يكـون تقـدير الـذات هـو     القبول أو الرفض بحيث يشير إلى معتقدات الفرد اتجاه 

الحكم على صالحيته معبراً عنها بواسطة االتجاه الذي يكنـه حـول ذاتـه، فهـو خبـرة ذاتيـة       
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ـ       ى ينقلها لآلخرين عن طريق التقارير اللفظية ويعبر عنهـا بالسـلوك الظـاهر، كمـا يشـير إل

  :ث نقاط يجب أخذها في االعتبار هيثال

يركز التعريف على تقدير الذات عامة في المواقـف الثابتـة والدائمـة علـى تقـديرها فـي        –أ 

المواقف النوعية أو الطارئة، ولكن تعـالج كـل منهـا مسـتوى الفـرد لذاتـه و يختلفـان فـي         

  .هوم والظروف التي يتكون خاللها عمومية وثبات المف

تقدير الذات تبعاً للخبرات المختلفة التي يمر بهـا الفـرد فقـد يعتبـر نفسـه جيـد       يختلف  –ب 

المجـاالت طبقـا    جداً كتلميذ ولكنه ضعيف كموسيقى ؛ فالتقدير الكلى للفرد هـو مجمـوع تلـك   

  .ألهميتها لذاته 

 وقيمه فيصـل فـي النهايـة إلـى قـرار     يختبر الفرد أداءه وقدرته واتجاهاته طبقا لمعاييره  –ج 

  .سالبة أو موجبة نحو ذاته ما يحمل اتجاهاتإ

ونستنج مما سبق أن هناك فرقا بين مفهوم الذات وتقدير الـذات، فـاألول هـو التعريـف الـذي      

يضعه الفرد لذاته أو الفكرة التي يكونها الفرد عن ذاته، أما الثـاني فهـو التقيـيم الـذي يضـعه      

  .الفرد لذاته
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تعرف على ذاته وتحديـد معالمهـا ويكـون ذلـك بشـكل ملـح فـي        يحاول المرء باستمرار ال

ـ        .ا يحـل عليـه وعلـى بيئتـه مـن تغييـر      مرحلة المراهقة ويسـتمر بقيـة الحيـاة تبعـاً لم

فكرة الفرد عن نفسه تتميـز بـالتفرد، ولكنهـا عرضـة للتعـديل بتـأثير الظـروف البيئيـة         ف

فرد قـد يـرى نفسـه بصـورة     فـال . واالجتماعية التي تحيط به، وبوجهة نظر اآلخـرين عنـه  

  .عامة له تصور شبه ثابت عن ذاته ايجابية أحياناً، وبصورة سلبية أخرى، إال أنه بصفة

للبيئة الثقافية للفرد، مع حصيلة خبراته الحياتية أثـر كبيـر فـي بنـاء شخصـيته، أو بمعنـى       

مـين فـي   فالطفل منذ وقت مبكر يبدأ في تكوين هويتـه متشـبهاً باألشـخاص المه   . آخر هويته

ففي الوقت الواحد يتشبه بأمه وأبيـه أو أحـد إخوتـه أو معلمـه، إال أن هـذا       . البيئة من حوله

أمـا المراهـق فـألن    . الخلط يفرز شخصية متشـعبة ذات أدوار مختلفـة، مفككـة األوصـال    

خبراته الحياتية ال زالت محدودة فإنه يكون مذبذباً وغير متيقن مـن أمـره وهـو يسـعى إلـى      

فلذلك تراه يلعب أدواراً متضادة، مـثال فـي الوقـت الواحـد يكـون      . ه وتكوين هويتهتحقيق ذات

وعليـه  . مستقالً ومعتمداً على غيره؛ جريئاً وجباناً؛ متحدياً وخضـوعاً؛ جـدياً وغيـر مكتـرث    

في النهاية تخليص نفسه من لعب هذا الدور المزدوج ومـن أن يكـون نسـخة مـن غيـره، أو      

  .تجاوزاً هذه المرحلة االنتقاليةي يبدأ في تكوين هويته الخاصة به مالتذبذب بين األدوار لك

هذا لن يتأتى إال بعد أن يكتسب مزيـداً مـن الخبـرات الحياتيـة ويتعـرض للمفـاهيم الثقافيـة        

وفى حالة أن كـل شـيء سـار علـى مـا يـرام، فإنـه        . واألخالقية والدينية الخاصة بمجتمعه

 . لى مرحلة استكمال بناء الهوية الخاصة بهيخرج من هذه المرحلة االنتقالية إ
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فهـو الـذي يسـاعد علـى توجـه       اإلنسـان في حيـاة   األساسيةيعد التفكير عامال من العوامل 

، وبـه  اإلخطـار الحياة وتقدمها، كما يساعد على حل كثير من المشكالت وتجنـب الكثيـر مـن    

كثيـرة وتسـييرها لصـالحه، فـالتفكير عمليـة       أمـور السيطرة والتحكم على  اإلنسانيستطيع 

 األخـرى عقلية معرفية وجدانيـة راقيـة تبنـى وتؤسـس علـى محصـلة العمليـات النفسـية         

، وكذلك علـى العمليـات العقليـة كالتـذكر والتمييـز      واإلبداعوالتحصيل  واإلحساس كاإلدراك

والتحليل، ومن ثـم يـأتي التفكيـر علـى قمـة هـذه العمليـات         واالستداللوالتعميم والمقارنة 

رياضـية  لالعقلية والنفسية وذلك للدور الكبير الـذي يلعبـه فـي المناقشـات وحـل المسـائل ا      

وغيرها، حتى انه ال يمكن االستغناء عنه فـي عمليـات اكتسـاب المعرفـة وحـل المشـكالت       

كير ايجابيا كلمـا أدى إلـى حـل فاعـل ونـاجح لهـذه       ، فكلما كان هذا التفاإلنسانالتي تواجه 

المشكلة، وكلما كان هذا التفكير سلبيا كلما أدى إلـى التعامـل مـع هـذه المشـكالت بأسـاليب       

 خـالل  الدراسـات الحديثـة التـي اهتمـت بـالتفكير وأسـاليبه       أثبتتهسطحية وخاطئة، هذا ما 

  .صل النظريو ما ستتطرق إليه الباحثة في هذا الف السنوات األخيرة

  :التفكير/ 1

  :مفهوم التفكير/ 1-1

  :تعريف التفكير لغة/ 1-1-1

أعمـل عقلـه فيـه، ورتـب بعـض مـا يعلـم        : فَكَر في األمر ، يفكر ، فكراً : من حيث اللغة

المعجـم  . (حلهـا إعمال العقـل فـي مشـكلة للتوصـل إلـى      : والتفكير. ليصل به إلى المجهول

  )الوسيط

  :تعددت تعريفات التفكير فمن أهمها نورد ما يلي :اصطالحاتعريف التفكير / 1-1-2

بأنـه المعالجـة العقليـة للمـدخالت     " )24 :2008،محمـد بكـر نوفـل   (Costa كوسـتا   عرفه 

 ".الحسية بهدف تشكيل األفكار من اجل إدراك المثيرات الحسية والحكم عليها

علـى أن التفكيـر هـو     )24: 2008محمـد بكـر نوفـل،   ( Debono  2003ويشـير ديبونـو   

العملية التي يمارس عليها الذكاء نشاطه على الخبرة، أي انـه يتضـمن القـدرة علـى اسـتخدام      

الذكاء الموروث وإخراجه إلى ارض الواقـع، مثلمـا يشـير إلـى اكتشـاف متبصـر أو متـأن        

  . للخبرة من اجل الوصول إلى هدف
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أن التفكيـر يشـير إلـى وجـود      )14 :2008مؤيد اسـعد حسـن دنـاوي،   (ويرى جون ديوي 

مشكلة أو أزمة لذلك ينظم طريقـة منهجيـة لحلهـا لهـذا ارتـبط التفكيـر العلمـي بالطريقـة         

  . المنهجية التي يستخدمها اإلنسان في التصدي لهذه المشكالت أو التغلب عليها وتبسيطها

أعلـى  تشـير إلـى أن التفكيـر هـو      )316: 1993رجاء محمـود، (أما رجاء محمود أبو عالم 

أشكال النشاط العقلي لدى اإلنسان، وهـو كـذلك عمليـة يـنظم بهـا العقـل خبراتـه بطريقـة         

كحل لمشكلة معينة أو إدراك عالقة جديدة بين أمرين أو عدة أمـور بـذلك ينتمـي إلـى      جديدة

  .اعلي مستويات التنظيم المعرفي وهو مستوى إدراك العالقات

إن التفكيـر عبـارة عـن نشـاط يسـتطيع       )25 :2001محمد جهـاد (ويضيف محمد جهاد جمل 

الفرد من خالله فهم موضوع محدد أو موقف معين أو على األقـل فهمـه، بعـد مظـاهر هـذا      

  .الموقف أو ذلك الموضوع

بأنـه عمليـة معرفيـة متعـددة بعـد       )19 :2006صالح صالح عمـاري، (وعرفه بربرا بريشن 

  . ساب معرفةاكتساب معرفة ما، أو انه عملية منظمة تهدف إلى إك

فيـرى فـي تعريفـه للتفكيـر بأنـه عمليـة معرفيـة         )15: 2008،أسعد مؤيد(أما مجدي حبيب 

خـرى كـاإلدراك واإلحسـاس والتخيـل     عليا تبنى وتؤسس على محصلة العمليـات النفسـية األ  

وكذلك العمليات العقلية كالتذكر والتعميم والتمييز والمقارنـة واالسـتدالل وكلمـا اتجهنـا مـن      

  .س إلى المجرد كلما كان التفكير أكثر تعقيداالمحسو

مـه العـام انـه    تعرف التفكيـر بمفهو  )1977موسوعة علم النفس،(تعريف موسوعة علم النفس 

كل نشاط ذهني أو عقلي يختلف عن اإلحسـاس، و اإلدراك الحسـي أو يتجـاوز االثنـين إلـى      

  .األفكار المجردة

  :تعريفا للتفكير على النحو التاليمن خالل التعريفات السابقة تستخلص الباحثة 

أنه عملية عقلية معرفية هادفة تقوم بإعادة تنظيم ما نعرفه مـن رمـوز و مفـاهيم وتصـورات     

في أنماط جديدة حيث يتم فيها اسـتخدام الخبـرات المتكـررة لحـل مشـكلة معينـة، أو إدراك       

عـاني التـي تحملهـا    عالقة جديدة لموضوع ما والتعامل مع المتغيرات الخارجيـة لمعرفـة الم  

المثيرات في الوسط اإلدراكي أو البيئة المدركة، وتتطور هذه العمليـة بنـاءا علـى مـا نتلقـاه      

 .من تعليم أو تدريب

 فـي مـا يلـي    ن الباحثـة  ، إال أبمنظار انه عملية عقليـة تفكير وهذه كانت مجموعة تعريفات ال

  .ستتطرق في هذا الموضوع إلى أساليب التفكير بالشكل الخاص
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  :أساليب التفكير مفهوم/ 1-2

تعريفـا ألسـاليب التفكيـر بأنهـا     ) 1997مجـدي عبـد الكـريم حبيـب،    (  Frommفروميقدم 

طريقة تعامل اإلنسان الخاصة مـع بيئتـه، إذ تشـكل هـذه األسـاليب اسـتراتيجيات مكتسـبة        

المختلفة، ويضيف انه يمكن الحكـم علـى مثـل هـذه األسـاليب مـن       شكالت الحياة لمواجهة م

حيث ما تؤدي إليه من نتائج، فهناك أساليب تفكيـر منتجـة لحلـول المشـكالت وأخـرى غيـر       

منتج، وهذا يكون بناءا على مالئمة كل أسـلوب مـن أسـاليب التفكيـر المسـتخدمة للموقـف       

  .المشكل

أســاليب التفكيــر بأنهــا ) De Boeer&Coetzee,2000( دي بــوير وكــوتزبينمــا يعــرف 

مجموعة من الطرق المعرفية التـي تسـتخدم فـي إصـدار األحكـام وصـنع القـرار وحـل         

المشكالت وكل أسلوب من هذه األساليب يسـاعد علـى فهـم الشخصـية، والعالقـات المهنيـة       

  .بطريقة جيدة

ريقـة  ن أسـلوب التفكيـر هـو ط   بـأ ) 40 :1989نادر فتحي قاسـم، (Murphy  مورفي ويرى

التعامل المميزة للفرد مع مشكلة ما، تلك الطريقـة التـي تميـز تفـرده عـن اآلخـرين والتـي        

  .تعمل على خدمة الهدف الذي يريد تحقيقه

ــذكر  ــون وي ــون و برامس ــاليب  ) Harrison&Bramson,1982 :45( هاريس ــا ألس تعريف

الفـرد علـى أن   التفكير بأنها مجموعة من الطـرق أو االسـتراتيجيات الفكريـة التـي اعتـاد      

يتعامل بها مع المعلومات المتاحة لديه عـن ذاتـه أو بيئتـه، وذلـك حيـال مـا يواجهـه مـن         

  .مشكالت

أن مفهـوم أسـاليب التفكيـر يعنـي مجموعـة مـن        )Sternberg,1997 :14( يرى ستيرنبجو 

، االستراتيجيات والطرق المختلفة التـي يسـتخدمها األفـراد بصـورة عامـة لحـل مشـكالتهم       

 .المهام والمشروعات وسيطرة الفرد الذاتية على عقله وانجاز

  : همية التفكيرأ/ 1-3

قدرة اإلنسان على االستبصار والتفكير الرمـزي، مكنـه مـن اكتشـاف أسـرار األشـياء فـي        

الطبيعة وبالتالي الوصول إلى القوانين التي مكنتـه مـن تفسـير الظـواهر والسـيطرة عليهـا       

  .وتسخيرها لصالحه

التفكير مصدر العلم، والعلم مصدر لتعديل سلوك اإلنسان لـذلك تختلـف سـلوك اإلنسـان عـن      

سلوك الحيوان الذي ال يتغير وال يتطـور، وكلمـا زادت معرفـة اإلنسـان باألشـياء تغيـرت       
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نظرته إليها واختلفت ظروف االستفادة منها، فقـد ينظـر اإلنسـان العـادي إلـى قطعـة مـن        

ء ال يضر وال ينفـع و لكـن العـالم الجيولـوجي يعتبرهـا سـجال       الصخر على أنها مجرد شي

  .تاريخيا لعصور ماضية يكتشف من خاللها خصائص تلك العصور

فمـن خـالل التفكيـر أدرك     للتصور أهمية كبيرة في إدراك اإلنسان لوجوده النفسـي المسـتمر  

مـن تجـارب األجيـال     االسـتفادة عن طريق  اإلنسان إنسانيته واستطاع أن يحافظ على وجوده

  .أساليب التعامل معها السابقة وتكيفه للبيئة التي يعيش فيها وتطوير

قدرة اإلنسان على التصور والتخيل جعلته يتخطـى حـدود الحاضـر إلـى المسـتقبل، فيتخيـل       

ويتصور مستقبله ويحاول أن يخطط له ويعـد لـه العـدة وهـو يعـيش هـذا الحاضـر وهـذا         

  .الخ...اة اإلنسان االجتماعية واالقتصادية والسياسيةالتخطيط يشمل كل جوانب حي

قدرة اإلنسان على التحليل والتركيـب، مكنتـه مـن ممارسـة تفكيـر مـنظم لحـل مشـكالته         

الفردية واالجتماعية، حيث اخذ اإلنسـان يبحـث و يحلـل جميـع المشـكالت التـي تعتـرض        

ولـم يقتصـر تفكيـر اإلنسـان     حياته، فحاول أن يحلل أسبابها ويضع لها الحلول والمقترحـات،  

على حل مشكالته الفردية بل تعداها إلى عـالج المشـكالت االجتماعيـة مـن خـالل التفكيـر       

  .العلمي وتطويره

        :خصائص التفكير/ / / / 4----1

إلى أن  )25: 2008محمد بكر نوفل،( 1999جروان في سياق التعرض لمفهوم التفكير يخلص 

  : يتميز بالخصائص التالية التفكير

التفكير سلوك هادف، فهو ال يحدث في فـراغ أو بـال هـدف وإنمـا يحـدث فـي مواقـف         -

  .معينة

  .التفكير سلوك تطوري يتغير كما ونوعا تبعا لتطور الفرد وتراكم خبراته -

التفكير الفعال هو التفكير الـذي يوصـل إلـى أفضـل المعـاني والمعلومـات التـي يمكـن          -

  .استخالصها في   موقف ما

مضمون نسبي فال يعقل لفرد ما أن يصـل إلـى درجـة الكمـال فـي التفكيـر، وأن       التفكير  -

  .يحقق ويمارس جميع أنواع التفكير

  .يتشكل التفكير من تداخل عناصر البيئة التي تجري فيها المواقف والخبرة -

يحدث التفكير بأشكال وأنماط مختلفة قد تكـون لوظيفـة أو رمزيـة أو كميـة أو منطقيـة أو       -

  .أو تشكيلية لكل منهما خصوصية مكانية




 	�� ا������� 	� وا�����ا���ـ� ا��ـــــ���                                                                                         ا�
 

52 
 

  :مهارات التفكير/ 1-5

مهارة جمع البيانـات والمعلومـات عـن طريـق واحـدة أو أكثـر مـن         :المالحظة/ 1-5-1

الحواس الخمس وهي عملية تفكيـر تتضـمن المشـاهدة والمراقبـة واإلدراك، وتقتـرن عـادة       

 . بسبب قوي أو هدف يستدعي تركيز االنتباه ودقة المالحظة

 ويقصد بهـا تصـنيف المعلومـات وتنظيمهـا وتقويمهـا ، وهـي مهـارة        :التصنيف/ 1-5-1

أساسية لبناء اإلطار المرجعي المعرفي للفرد، وعنـدما نصـنف األشـياء فإننـا نضـعها فـي       

مجموعات وفق نظام معين فـي أذهاننـا كالتصـنيف حسـب اللـون أو الحجـم أو الشـكل أو        

  .الترتيب التصاعدي أو التنازلي وغيرها

وتعني المقاربة بـين األشـياء واألفكـار واألحـداث وفـق أوجـه الشـبه        : المقاربة/ 1-5-3

وأوجه االختالف والبحث عن نقاط االتفاق ونقـاط االخـتالف ورؤيـة مـا هـو موجـود فـي        

   احدهما و مفقود

  :مستويات التفكير/ 1-6

خبـرات فـي كـل جديـد     يختلف التفكير عن باقي القدرات العقلية األخرى ألنه عمليـة تنظـيم   

يناسب الموقف الذي يواجه اإلنسان وفي هذا السـياق يمكـن تصـنيف التفكيـر إلـى القسـمين       

  :التاليين

نـراه فـي أحـالم اليقظـة واألحـالم       وذلـك مـا   :التفكير الحر الغير موجه نسـبيا / 1-6-1

وال  واأللعاب االيهامية فهذا النوع من النشاط العقلي مجـرد تعبيـر عـن رغبـات أو حاجـات     

يعتمد إال على عالقات بسيطة تكون غير حقيقة ولذلك فـإن هـذا النـوع أقـرب للتخيـل منـه       

  .إلى التفكير

والذي يهدف إلى حـل مشـكلة أو ابتكـار شـيء نـافع ويمكننـا أن        :التفكير الموجه/ 1-6-2

نقسم هذا النوع مـن التفكيـر إلـى القسـمين التـاليين مـع مالحظـة أن هـذا التقسـيم عـام           

  :واعتباري

ونلجـأ إليـه عنـدما نحـاول فحـص رأي ونقـرر       : التفكير الناقد أو التقييمـي /  1-6-2-1

مدى صحته وينتهي هذا النوع من التفكير بإصدار األحكـام أو الموازنـة بـين موضـوعين أو     

أكثر للمفاضلة بينهما، وأساس التفكير الناقد هو تطبيـق المعرفـة فـي موقـف معـين وزمـن       

  .محدد
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وهو الذي يستخدم التفكيـر لـيس لمجـرد مراجعـة رأي معـين       :التفكير اإلبداعي /1-6-2-1

بل إلنتاج شيء جديد ذو قيمـة ويتضـمن العمـل اإلبـداعي أو االبتكـاري الـذي يقـود إلـى         

اختراع شيء يخدم فرد معين أو ابتكار شيء جديـد فـي ميـادين األدب والفـن والموسـيقى أو      

  .ى حل للمشكالتاكتشاف عالقات جديدة أو الوصول إل

  : الفرق بين التفكير ومهارات التفكير/ 1-7

يبدو أن هناك تداخالت بين مفهومي التفكير ومهارات التفكيـر، فـالتفكير مهـارة ذهنيـة كليـة      

تتم عن طريقها معالجة ذهنية للمدخالت الحسية والمعلومـات المسـترجعة لتكـوين األفكـار أو     

ن اإلدراك والخبــرة الســابقة للمعالجــة الواعيــة وتتضــم. االســتدالل لهــا أو الحكــم عليهــا

  )17 :2008مؤيد اسعد حسن دناوي،(. والحدس أو عن طريقها فتكتسب الخبرة معنى

أما مهارات التفكير فهي معالجـة ذهنيـة تمـارس وتسـتخدم عـن قصـد فـي التفاعـل مـع          

يتطلـب تكـامال   المعلومات أو المواقف، وتسهم هذه المهارات في فاعليـة التفكيـر ألن التفكيـر    

  .بين مهارات ذهنية معينة لتحقيق هدف ما في موقف معين

  : أنواع التفكير/  1-8

يصنف التفكير من حيث أنواعه إلى مجموعـة مـن الطـرق الفكريـة التـي يعتـاد الفـرد أن        

يتعامل بها مع المعلومات المتوفرة لديه نحو ما يواجه مـن مشـكالت ومواقـف، حيـث توجـد      

  )28 :2008،أسعد مؤيد(: ير منهاأنواع عديدة للتفك

يتمثل في قـدرة الفـرد بـاالطالع علـى بعـض وجهـات النظـر         :التفكير التركيبي/ 1-8-1

التي قد تتيح حلوال أفضـل وإعـدادا وتجهيـزا والـربط بـين وجهـات النظـر التـي تبـدو          

  .متعارضة باإلضافة إلى إتقان الوضوح واإلبتكارية وامتالك المهارات التي توصل لذلك

ويقصد به قدرة الفرد علـى تكـوين وجهـات نظـر مختلفـة اتجـاه       : التفكير المثالي/ 1-8-2

األشياء والميل إلى التوجه المستقبلي والتفكيـر فـي األهـداف باإلضـافة إلـى اهتمـام الفـرد        

  .باحتياجاته من جهة وما هو مفيد لألفراد اآلخرين

العمـل والبرهـان والتجربـة    هو نشاط عقلـي مـنظم قـائم علـى     : التفكير العلمـي / 1-8-3

ويستخدمه اإلنسان في معالجة مواقف مجبرة واستقصـاء المشـكالت بمنهجيـة سـليمة منظمـة      

في نطاق مسلمات عقلية واقعية، يوصل الفرد إلى الفهـم وتفسـير الظـواهر المختلفـة والتنبـؤ      

  .بحدوثها 
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صـية التـي مـر بهـا     حيث انه ذلك النوع من التفكير الذي يتم توجيهه في ضوء الخبـرة الشخ 

 واهتمامـه الفرد إليجاد طرق جديدة لعمـل األشـياء لالسـتعانة بـالمواد الخـام المتاحـة لـه        

  .بالجوانب اإلجرائية

وهو ذلك النوع من التفكير الذي يقـوم بـه الفـرد لتجزئـة المـادة       :التفكير التحليلي/ 1-8-4

قـات أو روابـط ممـا يسـاعد     التعليمية إلى عناصر ثانوية أو فرعية وإدراك ما بينها مـن عال 

  .على فهم بنيتها والعمل على تنظيمها في مرحلة الحقة

وهو النوع الذي تتبـع فيـه منهجيـة سـليمة محـددة تسـتخدم فيهـا        : التفكير الفعال/ 1-8-5

  .أفضل المعلومات من حيث دقتها وكفايتها

ضـحة أو  هجيـة وا هو ذلك النمط من التفكيـر الـذي ال يتبـع من    :التفكير غير الفعال/ 1-8-6

و إفتراضـات باطلـة متناقضـة أو إعطـاء تعميمـات أو أحكـام       دقيقة ويبنى على مغالطـات أ 

  .متسرعة أو ترك األمور للزمن أو للظروف كي تعالجها

هو ذلك النوع مـن التفكيـر المتضـمن للتحلـيالت الهادفـة والدقيقـة        :التفكير الناقد/ 1-8-7

والمتواصلة ألي إدعاء ومن أي مصـدر مـن أجـل الحكـم علـى دقتـه وصـالحيته وقيمتـه         

اتخـاذ القـرار الجيـد المـدروس     نحـو  الحقيقية أو أنه نمط من أنمـاط المسـؤولية المعرفيـة    

   .لرفض أو قبول أو تعليق الحكم على شيء ما

هو نشاط عقلـي مركـب وهـادف يعمـل الفـرد علـى توجيهـه        : التفكير اإلبداعي /1-8-8

برغبة قوية في البحث عـن حلـول أو التوصـل إلـى نـواتج أصـلية لـم تكـن معروفـة أو          

يعني قدرة اإلنسان على إبداع ما هـو فريـد مـن نوعـه أو خـارق للعـادة        مطروحة من قبل،

  .األمر الذي يدفع اإلنسان إلى ابتكار الجديد

هو تفكير غير علمي ال يعتمـد علـى التجربـة واألدلـة المنطقيـة      : التفكير الخرافي/ 1-8-9

بل يعتمد القصص الخيالية واألساطير وفيه ملجأ الفرد إلـى أسـباب غيـر طبيعيـة لتفسـير أو      

حل مشكالت طبيعية يعزونها إلـى علـل غيـر صـحيحة أو غيبيـة ال يسـتطيع تحديـدها أو        

  .التحكم فيها

يتضمن هذا النوع مـن التفكيـر عمليـات ذهنيـة راقيـة يكـون       : لتفكير المنطقيا/ 1-8-10

فيها الفرد حيوياً فاعالً ويتطلب مخزوناً معرفياً منظماً مدمجاً فـي بنـاء الفـرد المعرفـي كمـا      

يتطلب انتباهاً مستمراً لتحقيق الهدف، ويبدأ التفكير المنطقي بخبـرات حسـية ثـم يتطـور إلـى      

ريد ثم إلى خبرات أكثر تجريداً، ويحـدث التفكيـر المنطقـي عنـدما يواجـه      خبرات متدنية التج
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الفرد مشكلة ما ال يجد لها حال جاهزا أو أسـلوب تجريبيـا، ألنـه يمارسـه لمحاولـة معرفـة       

يوصـف   األسباب والعلل التي تكمن وراء األشياء وهو يقـوم علـى أدلـة وبـراهين نظريـة      

  .ود فكري كبيربأنه تفكير قصدي موجه ويتضمن بذل مجه

بـين المثيـرات     صاحب هـذا النـوع مـن التفكيـر      وهو ربط :التفكير الترابطي/ 1-8-11

ويـأتي هـذا النـوع مـن التفكيـر نتيجـة        واالستجابات في المواقف المختلفة التـي تواجهـه   

   .والمحاولة والتعلم التكرار

بأنه التفكير الغني بالمفـاهيم والـذي يتضـمن تنظيمـا ذاتيـا       :التفكير عالي الرتبة/ 1-8-12

لعملية التفكير ويسعى إلى االستكشـاف والتسـاؤل خـالل البحـث والدراسـة أو التعامـل مـع        

  مواقف الحياة المختلفة 

هو تفكير مغلق ويتمسـك صـاحبه باألفكـار المتطرفـة، حيـث      : التفكير التسـلطي / 1-8-13

ويمتـاز صـاحبه بنظـرة    . لقبـول المطلـق أو الـرفض المطلـق    يتصف بالجمود والميل إلى ا

سطحية للحياة، وقد يرجع سبب تبني هذا النوع من التفكيـر إلـى أسـاليب التنشـئة االجتماعيـة      

  .الخاطئة، وهو معادي للتفكير العلمي

ويتصف صاحبه بالمرونـة وعـدم الجمـود والقـدرة     : التفكير المساير أو التوفيقي/ 1-8-14

االستيعاب، ويظهر صاحبه تقبال ألفكـار اآلخـرين ويغيـر مـن أفكـاره ليجـد طريقـا        على 

وسيطا يجمع بين طريقته في المعالجة وأسـلوب اآلخـرين فيهـا، ويميـل إلـى ربـط أفكـاره        

بأفكار اآلخرين األمر الذي يساعده علـى الـتخلص مـن الصـعوبات التـي يواجههـا وتبنـي        

  .سياسة األخذ والعطاء في كل موقف

تنـوع   إلـى أن ثمـة   )27 :2008محمـد بكـر نوفـل،   (مانجل يشير    :عناصر التفكير/  1-9

في عناصر التفكير وأدواته التي يستخدمها الفرد فـي ممارسـة عمليـة التفكيـر، حيـث يمكـن       

  :تلخيصها على النحو التالي

التصور هو صور األشـياء الماديـة التـي تنطبـع وتسـجل فـي       ): التخيل(التصور / 1-9-1

ذاكرة الفرد حيث أن كل صورة حسية هي عبارة عن عدد كبيـر مـن العناصـر التـي توجـد      

في عالقة محددة في التشابه واالتساق وتتميز بعموميـة مبـدأ مـن خـالل انتظامهـا الزمـاني       

ر قـد يكـون صـورة مركبـة     والمكاني وتظهر في وعي الفرد كموضوعات للمعرفة، والتصـو 
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ومعقدة تتكون في مستوى من مستويات تطـور المخطـط األولـي أو الهيكلـي، وهـي أسـهل       

  .للتناول واالستخدام والمعالجة

إن تخيل الصور التي تحتوي على تجارب شخصـية حـول موضـوع معـين أو أشـخاص أو      

توليـد صـور تخيليـة    مشاهد هي أداة من أدوات التفكير التي يعمد الفرد إلـى اسـتخدامها فـي    

  .ترمز إلى مواضيع معينة

هـي أسـماء مقـررة أو اصـطالحية تعـرف بهـا األشـياء         :الرموز واإلشـارات / 1-9-2

والظواهر والعمليات، كأسماء األشياء واألرقـام، إن الرمـز هـو إشـارة اصـطنعها اإلنسـان       

لتحل محل حدث، أو واقعة وتستخدم الرموز في عمليـة تكـوين المفـاهيم، حيـث أن الرمـوز      

شـاطات الحقيقيـة ومـن األمثلـة     واإلشارات تمثالن وتساندان البدائل للمواضيع والتجـارب والن 

على الرموز ،إشارات المرور وإشارات سـكة الحديـد و أجـراس المدرسـة، وكلهـا أشـكال       

تقود إلى تعابير رمزية تحفز التفكير، وهي التي تخبرنا مـاذا نفعـل حيـال شـيء مـا وكيـف       

  )2006صالح صالح معمار،(. نفعله

د على شـكل خطـة، تعمـل علـى توجيـه      تعد المفاهيم قاعدة معرفية توج :المفاهيم/ 1-9-3

السلوك على نحـو نمـط مـن التصـنيف يـتم بنـاءا عليـه وضـع األفـراد أو األشـياء أو           

الموضوعات في فئات بناء على الخصائص المشتركة بينهـا، وبالتـالي تسـاهم المفـاهيم فـي      

   .اكتساب الفرد عملية الفهم لما يجري حوله من أحداث

وشـموال مـن الرمـز فهـو يحـل محـل جملـة مـن الصـفات          حيث أن المفهوم أكثر ثراءا 

. ما يحل الرمز محـل شـيء أو حـدث مـا    المشتركة لفئة من المخططات األولية أو الصور بين

المفهوم صفة أو مجموعـة صـفات تشـترك فيهـا عـدة أشـياء أو ظـواهر، ويمتلـك          أي أن

صـالح صـالح   ( .ربالتالي تلك الخصائص والصفات التي تشترك فيها تلـك األشـياء والظـواه   

   )48: 2006معمار،

تعد اللغة من أكثر الوسائل كفاءة في تنفيذ عمليات التفكيـر، فهـي نظـام مـن     : اللغة/ 1-9-4

الرموز والقواعد تسمح للفرد بالتواصل مع اآلخرين فعنـدما يسـمع أحـدنا أو يقـرأ أو يكتـب      

  .التفكيركلمة أو جملة أو يالحظ إشارة في أي لغة، عندها يتحفز إلى عملية 




 	�� ا������� 	� وا�����ا���ـ� ا��ـــــ���                                                                                         ا�
 

57 
 

يؤدي التفكير في كثيـر مـن الحـاالت إلـى تحريـك مجموعـة        :النشاطات العضلية/ 1-9-5

من عضالت الجسم فمثال عندما نفكر في كلمـة معينـة نالحـظ اسـتجابات عضـلية بسـيطة       

تشبه إلى حد كبير الحركات التي يحدثها الفـرد عنـدما يتحـدث بصـوت مرتفـع وفـي هـذا        

إن الدراسـات أشـارت إلـى وجـود عالقـة       )29: 2008رنوفل،محمد بك(مانجل المجال يؤكد 

وطيدة إلى ما بين التفكير واألنشـطة العضـلية للشـخص الـذي يفكـر، فكلمـا انغمـس هـذا         

والعكـس صـحيح أي عنـدما ال يعمـل      الشخص فـي التفكيـر زادت التقلصـات العضـلية،    

  .الشخص عقله بالتفكير يكون هناك استرخاء عضلي

لحركـات األوليـة لمجموعـة عضـالتنا     أو بـأخرى يقـدم أدلـة لتـدخل ا    إن التفكير بطريقة  

  .فاألنشطة العضلية التي يقوم بها الفرد تسمح له بالتوجه نحو التفكير في شيء ما يقوم به

بشـكل عـام    )2008نوفـل،  محمـد بكـر  ( الدماغلقد زودت نظريات  :وظائف الدماغ/ 1-9-6

الجانـب األيسـر   (ونظرية النصفين الكرويين بشكل خاص الباحثين بوظـائف جـانبي الـدماغ    

، وبالتالي تمكن الباحثون من فهم اآللية التي يعمل بهـا الـدماغ وفـي ضـوء     )األيمن و الجانب

هذا الفهم عاملوا على تنشيط جانبي الدماغ من خالل تنمية وظـائف كـل جانـب مـن جـانبي      

وذلك للحصول على السيطرة المتوازية للدماغ، ومـن ثمـة اسـتغالل الطاقـة الهائلـة      الدماغ، 

  .لجانبي الدماغ

  :العوامل المؤثرة في أساليب التفكير/  1-10

ال يوجد هناك من المؤسسات أو الهيئات التـي تسـتطيع أن تلعـب الـدور     : األسرة/ 1-10-1

: السـمات المميـزة لهـذا المنـاخ األسـري     الذي تلعبه األسرة في حياة األفـراد، ومـن أهـم    

  )2003البدراوي،. 1991الطواب،(

تشجيع األبناء على االستقاللية في التفكير وإتباع أسلوب الحـوار والنقـاش والتفـاهم ولـيس     . أ

إلقاء األوامر وأسلوب الطاعة العمياء، وذلك من خالل مـا تقدمـه مـن شـعور بـاألمن       أسلوب

  .واالطمئنان للطفل

ـ      التخل. ب وية كالقسـوة والتهديـد و التـوبيخ    ص ما أمكـن مـن أسـاليب التربيـة غيـر الس

والسخرية والعقاب البـدني والمعنـوي، أو التـدليل الزائـد، أو النبـذ واإلهمـال، أو التذبـذب        

  .وعدم الثبات في أسلوب معاملة األبناء

الختيـار مـا    توفير مثيرات متنوعة ومختلفة وعديدة أمام األبنـاء إلتاحـة الفرصـة لـديهم    . ج

  .بينها ما يناسب قدراتهم وميولهم واتجاهاتهم
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تنمية حب االستطالع عند األبنـاء وتعزيـزه لـديهم مـن اجـل تطـوير قـدراتهم العقليـة         . د

  .واإلبداعية

  :المدرسة/ 1-10-2

هي تلك المؤسسة التربوية الرسمية الوحيـدة التـي يمكنهـا تقـديم خـدمات تربويـة متوازنـة        

لألفراد، بمعنى أنها تمتاز عن غيرها مـن المؤسسـات بتقـديم الخـدمات التعليميـة والتربويـة       

بشكل مخطط ومنظم حسب العمر الزمنـي والعقلـي للتلميـذ، وهـذا غيـر متـوفر بـأي مـن         

يتها، فالمدرسة تتكـون مـن مجموعـة مـن العناصـر األساسـية       المؤسسات األخرى على أهم

التي تتكامل مع بعضـها الـبعض بنائيـا و تتسـاند وظيفيـا للحفـاظ علـى اسـتمرارية هـذه          

المؤسسة و بقائهـا، و هـذه العناصـر تتفاعـل فـي إطـار المدرسـة كمؤسسـة أو كنظـام          

والتـي تتمثـل فـي     )2003البـدراوي، (المدرسـة  اجتماعي، و هي تحدد ما يطلق عليه فاعلية 

وكلمـا  الوسـائط المسـتخدمة وكـذا التقـويم     المعلم، المتعلم، مدير المدرسة والمنهاج والتقنيات و

تكاملت هذه العناصر وقامت بوظائفها بشكل سـليم كلمـا قـدمت المدرسـة خـدماتها بالشـكل       

المطلوب، وكلما حصل كان هناك قصور أو عجز فـي واحـدة أو أكثـر مـن هـذه العناصـر       

  .لما انخفضت فاعلية المدرسة كمؤسسة تعليمية و تربويةك

  :التنشئة االجتماعية/ 1-10-3

يعتبر هذا العامل من العوامل المهمة التي تؤثر في نمط وأسلوب التفكيـر لـدى الفـرد فتجعلـه     

تفكيرا ايجابيا أو سلبيا، وهناك عدة أسباب تـؤدي بـالفرد إلـى اإلحسـاس بـالنقص و الدونيـة       

  :أهمها

يؤكد معظم علمـاء الـنفس علـى أن التربيـة والتنشـئة الخاطئـة لهـا        : التربية غير السوية/ أ

تأثير خطير في تكوين الفرد النفسي واالجتماعي وتوجيه سـلوكه توجيهـا سـويا، فـإن قامـت      

التربية والتنشئة على الخوف والتوتر واالنفعال والصراع الدائم والمتكـرر، فإنهـا تـؤدي إلـى     

طربة لدى األفراد وهـذا يـنعكس فـي سـلوكه وفـي اسـتعداده لإلصـابة        بلورة شخصية مض

باألمراض النفسية والعقلية، لذا فانه ال بـد مـن تـوفير أسـاليب تربويـة يسـودها التعـاطف        

جامعـة  (والحنان بين أفراد األسرة، وتوفير تربية تحتـرم الفـرد وتتقبـل مشـاعره واتجاهاتـه      

  )1992القدس،

ينشـأ الفـرد فـي مجتمعنـا منـذ الطفولـة المبكـرة لـنظم          :ماعيةالحرمان والقيود االجت/ ب

اجتماعية قمعية تقوم على الحرمـان والسـيطرة وتتعـدد أشـكال هـذا الحرمـان فقـد يكـون         
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حرمانا ماديا، أو قد يكون حرمانا من المكانـة والمركـز االجتمـاعي، أو حرمانـا مـن إبـداء       

ويجعلـه  رسـة التفكيـر االيجـابي المثمـر     مماالرأي بحرية، وكل ذلك يحد من قدرة الفرد على 

  )2003البدراوي،(. عرضة لالضطراب الفكري والتطرف فيه

إن األنظمة السياسية الرجعيـة المتخلفـة تسـعى دائمـا إلـى       :هيمنة النظم السياسية المتخلفة/ ج

إشعار مواطنيها بالعجز والضعف والنقص، حتـى يبقـى هـؤالء المـواطنين مسـلوبي اإلرادة      

لى هذه األنظمـة، وال يفكـرون بغيـر إشـباع حاجـاتهم األساسـية فـي الحيـاة وال         وبحاجة إ

يطالبون بحقوقهم، وبذلك فإن هـذه األنظمـة الحاكمـة المتخلفـة تصـبح حجـر عثـرة أمـام         

ممارسة الفرد لحريته الفكرية ويبقى تفكيره سلبي وفي حـدود مـا تقبلـه هـذه األنظمـة و مـا       

  .تسمح به

  :المختلفةوسائل اإلعالم / 1-10-4

إن حجم اإلقبال على وسائل اإلعالم المتطورة بأشكالها المختلفـة يتضـاعف تقريبـا كـل عـام      

أن هنـاك  ) 1999جبسـون، (الدراسـات  وكل شهر وبشكل متسارع، فقـد أثبتـت بعـض    

ـ   ائي علـى سـلوك و تفكيـر المشـاهدين     تأثير مباشر وملحوظ للتلفاز والبـث الفض

والتلفزيون وبالخصـوص االنترنـت مـن أبـرز وسـائل      والمجالت، اإلذاعة  تعتبر الصحفف

اإلعالم التي تجذب مختلف الفئات و خاصة فئة الشباب، وهـي ذات تـأثير قـوي فـي تكـوين      

كمـا يعتبـر التـأثر بأبطـال الرياضـة ونجـوم األفـالم        . العديد من االتجاهـات والتمـثالت  

   .اتجاه مواضيع مختلفةوالموسيقى عامال مهما في تطبيع الفرد على أنماط سلوكية معينة 

  :مراحل تطور التفكير لدى اإلنسان/ 1-11

بل المدرسة االبتدائيـة، مـن ثـالث سـنوات إلـى خمسـة       ما ق :لة المبكـرة  والطف/ 1-11-1

  .سنوات

  :  وتتميز هذه المرحلة باالتي

  .تفكير عياني محسوس ينصب على النواحي الحسية المتعلقة باللذة ة األلم عند الطفل -

  .تفكير يتصل بالخيال وال يسير حسب قواعد المنطق -

يميل الطفل ميال كبيرا إلى اإلكثار من األسئلة التي تـدور حـول األمـور التـي يشـاهدها و       -

  .ما يمر به مواقف وموضوعات من حياته اليومية

  .تعلم شرطي قائم على االستجابة المباشرة للمثيرات البيئية -
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ى حدى دون محاولة الربط بين المثيـرات والمثيـر فـي لحظـة     يستجيب الطفل لكل مثير عل -

  .نشاطه هو كل شيء وال يمكن أن يكون له معنى غير ما يظهر في شكله

ال يختفي هذا النوع من التفكير تماما من حياة اإلنسان عندما يكبر فقـد يظهـر جليـا عنـدما      -

  .يواجه مجموعة من المثيرات الجديدة التي ال دراية له من قبل

المرحلة األولى مـن المدرسـة االبتدائيـة مـن خمـس سـنوات       : الطفولة الوسطى/ 1-11-2

  إلى ثماني سنوات

  :و تتميز هذه المرحلة باالتي

  .تفكير تجريدي ناقص قائم على اكتشاف أوجه التشابه بين المثيرات المختلفة -

اسـتخدام  ما زال تفكير الطفل في هـذه المرحلـة غيـر مجـرد أي ال يقـوم علـى أسـاس         -

المعاني الكلية أو األلفاظ المجردة فهـو ال زال ال يسـتطيع أن يركـز انتباهـه فـي موضـوع       

  .معين لمدة طويلة

يستطيع الطفل في هذه المرحلة  أن يستخدم الصور البصرية لألشياء التـي يحتـك بهـا فـي      -

نـه ال يسـتطيع   حياته اليومية كما انه يستطيع أن يدرك العالقة المكانية بـين الموضـوعات ولك  

  .أن يدرك فكرة العلة والمعلول إدراكا سليما

يستجيب الطفل ألكثر من مثير في وقت واحد وفي هـذه الحالـة يكـون قـادرا علـى إيجـاد        -

عالقة تشابه بين هذه المثيرات المتعددة، فعندما يكون فـي موضـع اختيـار بـين شـيئين فانـه       

  .يقبل على واحدة مرجئا اإلقبال على األخرى

فتتـآزر حاسـة   . يبدأ في هذه المرحلة نوع من التآزر والترابط بين حواس الطفـل المختلفـة   -

البصر مع حاسة اللمس مما يجعل الطفل يدرك أن ما يلمسه هـو نفسـه مـا يـراه وهنـا تبـدأ       

  .معاني المثيرات في التكوين تدريجيا عن طريق المحاولة والخطأ

ة مـن المدرسـة االبتدائيـة، مـن سـبعة سـنوات       المرحلة الثاني :الطفولة المتأخرة/1-11-3

  سنة 12حتى 

  :و تتميز هذه المرحلة بما يلي

  -.قدرة كبيرة على إدراك العموميات و الخصوصيات في نفس اللحظة -

تفكير تجريدي كامل قائم علـى اكتشـاف أوجـه التشـابه و كـذلك أوجـه االخـتالف بـين          -

  .هر الماديةالمثيرات المختلفة و القدرة على تعليل الظوا
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يستطيع الطفل في هذه المرحلة أن يصف مـا يـدور حولـه وأن يكتشـف مـا يوحـد بـين         -

  .الموضوعات من عالقات

  .في أواخر هذه المرحلة يكون الطفل قادرا على الربط والتحليل والتفسير واالستنتاج -

يتبلور النشاط العقلي حول موضوع معـين بـدال مـن التشـتت فـي موضـوعات متعـددة         -

  .ومتنوعة

القدرة على اإلدراك الكلي للموقف والتركيز علـى اإلدراك والفهـم فـي عمليـة الـتعلم مـن        -

  .حيث اكتشاف ما يوجد بين الموضوعات المختلفة من عالقات تشابه أو تضاد أو تجاور

المرحلـة الطـور المتوسـط و الثـانوي، فتتميـز هـذه       : مرحلة المراهقة و الرشد/ 1-11-4

  :يليالمرحلة بما 

في هذه المرحلة نجد أن الشخص الذي يفكر يسترشد فـي تفكيـره بمـا يعرفـه مـن قواعـد        -

  .ومبادئ وأسس معينة مثل النظريات الهندسية وقوانين الطبيعة والرياضيات

  .يتعلم عن طريق االستبصار السابق على الحل -

، فالعلمـاء مـثال هـم    توجد فروق في القدرة على التعامل بالمفاهيم وفي اسـتعمالها وفهمهـا   -

أكثر من غيرهم في البحث حول أمور مجردة غايـة التجريـد كالطاقـة والجهـد والقـوة، فـي       

حين أن البعض األخر ال يستعملون حتى المفاهيم العاديـة اسـتعماال جيـدا، فمثـال ذلـك مـن       

يحسب المسافة بين بلدة وبلـدة مجـاورة بـالمبلغ الـذي يدفعـه فـي ركـوب المواصـالت أو         

  .ن الذي يستغرقه في السفر بين البلدتين بغض النظر عن وسيلة الركوببالزم

ويميل بعض األفراد في تعاملهم مع المثيرات إلـى االهتمـام بالشـكل قبـل المضـمون فـي        -

وأخيـرا يختلـف األفـراد فـي     . حين يميل البعض اآلخر إلى االهتمام بالمضامين قبـل الشـكل  

التفكير في موضـوع مـا، فاسـتمرار عمليـة التفكيـر       قدرتهم على سهولة االستمرار في عملية

متوقف على قدرة الفرد على االنتقال المستمر مـن الشـكل إلـى المضـمون ومـن المضـمون       

إلى الشكل، فبعض األفراد لهـم قـدرة عاليـة علـى االنتقـال مـن الشـكل إلـى المضـمون          

األخـر يكـون    وبالعكس، فيكتشف مزيدا من المفاهيم ويقـوم بمزيـد مـن التجريـد والـبعض     

متجمدا في تفكيره بحيث ينتهي تفكيره عند مجرد وصوله إلى صـيغة مناسـبة لعالقـة الشـكل     

  .والمضمون
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  :النظريات المفسرة ألساليب التفكير/ 1-12

النظريات المفسرة ألسـاليب التفكيـر بـاختالف مؤلفيهـا وبـاختالف المحتـوى الـذي         اختلفت

ى كـل نظريـة إلـى تحقيقـه و تفسـيره      تضمنه هذه النظريات و باختالف الهدف الـذي تسـع  

  :وهناك مجموعة من النظريات التي فسرت أساليب التفكير منها

أسـاليب التفكيـر التـي    توضح هذه النظريـة   :1982نظرية هاريسون وبرامسون / 1-12-1

يفضلها الفرد، وطبيعة االرتباط بينها وبين سلوكه الفعلـي، كمـا توضـح مـا إذا كانـت هـذه       

  .وتبين الفروق بين األفراد في أساليب التفكير. األساليب ثابتة أم قابلة للتغيير

وتنمـو  من االسـتراتيجيات يمكنـه تخزينهـا    وقد أوضحت هذه النظرية أن الطفل يكتسب عددا 

هذه االستراتيجيات وتزدهر خالل مرحلتي المراهقـة والرشـد كنمـاذج أساسـية فـي الحيـاة       

  .العملية مما يؤدي إلى تفضيل استراتيجيات خاصة

التفكيـر التركيبـي، المثـالي    : هـي  وقد صنفت هذه النظرية أساليب التفكير إلى خمسة أسـاليب 

األسـاليب هـي فئـات أساسـية     وأكـدت النظريـة علـى أن هـذه     . الواقعي، العملي، التحليلي

  .للطرق المفيدة لإلحساس باآلخرين والعالم

وذكرت هذه النظرية أن الفروق في السيطرة النصفية للمخ تتسـبب و تـؤدي إلـى فـروق فـي      

  .التفكير

  :1985نظرية جابنسن / 1-12-2

فيـة  قدم جابنسن مصفوفة لعمليات التفكير تتضمن ستة مسـتويات يغلـب عليهـا األبعـاد المعر    

  :وهذه المستويات هي

و الـذي يشـمل لعـض الخطـوات مثـل التعـرف علـى المشـكلة          :مستوى حل المشـكالت 

وتحديدها، توضيح المشكلة، صـياغة الفـروض، صـيغة الحلـول المناسـبة، إنتـاج األفكـار        

المرتبطة بالمشكلة، صياغة الحلول البديلة، اختبار أفضـل الحلـول، تطبيـق الحـل الـذي تـم       

  .ل إلى النتائج النهائيةقبوله، الوصو

يشمل صياغة الهـدف الموضـح فيـه وتوضـيحه، إظهـار الصـعوبات        :مستوى اتخاذ القرار

البـدائل الممكنـة والتعـرف عليهـا      والمعوقات التي تعترض تحقيق هذا الهـدف مـع تحديـد   

  .اختيار ودراسة البدائل، ترتيب البدائل واختيار أفضلها، تقويم المواقف

ينـدرج تحتهـا كـل مـن التفكيـر االسـتقرائي والتفكيـر        : اسـتنتاجات  مستوى الوصول إلى

  .االستنباطي
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يتضمن عمل القوائم بصـفات األشـياء واألحـداث، إنتـاج األفكـار       :مستوى التفكير التباعدي

) األصـالة (نتـاج األفكـار الفريـدة    ، إ)المرونـة (، إنتاج األفكـار المتنوعـة   )الطالقة(المتعددة 

  ).التحسينات(ة إنتاج األفكار المطور

يشـمل التمييـز بـين الحقـائق واآلراء، والحكـم علـى مصـداقية         :مستوى التفكير التقويمي

، التعـرف علـى المشـكالت وتحليلهـا     المصدر والمرجع، المالحظة والحكم علـى تقاريرهـا  

  .تقويم الفروض، تصنيف البيانات، التنبؤ بالنتائج

خدام المـداخل الجدليـة والمناقشـات    يـتم مـن خـالل اسـت    : مستوى الفلسـفة و االسـتدالل  

  .المتبادلة

حدد كوستا أربعـة مراحـل هرميـة للتفكيـر وتعتمـد كـل        :1985نظرية كوستا / 1-12-3

سـتوى أساسـية للمسـتوى التـالي لهـا      مرحلة على المراحل السابقة لها، وتعد عمليات كـل م 

  :وتتمثل هذه المراحل في مايلي

وتشـمل مجموعـة جوانـب عقليـة فرديـة      " المهـارات المنفصـلة للتفكيـر   " :المرحلة األولى

ـ   إدخـال البيانـات   : ر تعقيـدا و هـي  ومنفصلة، وتعد متطلبات أساسية لمستويات التفكيـر األكث

  .تشغيل البيانات واستخراج النواتج بعد تعديلها وتطويرهاو

ـ    " استراتيجيات التفكير: "المرحلة الثانية ين المهـارات المنفصـلة   وتتضـمن عمليـات الـربط ب

للتفكير السابقة من خالل االستراتيجيات التي يسـتخدمها األفـراد حينمـا يواجهـون المشـكالت      

والمواقف الصعبة والمختلفة، والتي تتطلب حال أو إجابـات لـم تكـن معروفـة وقتهـا وهـذه       

  .منطقحل المشكالت، التفكير الناقد، اتخاذ القرار، االستدالل وال: االستراتيجيات هي

التفكيـر االبتكـاري وتشـمل مجموعـة السـلوكيات التـي تتصـف بالجـدة          :المرحلة الثالثة

واالستبصار والتي يستخدمها الفرد إلنتاج أنماط التفكير الجديـدة والنـواتج المتفـردة والحلـول     

اإلبـداع، الطالقـة، التفكيـر المجـازي، تحـدي      : األصلية للمشكالت، وتشمل هذه السـلوكيات 

  .حدسية وعمل النماذج واالستبصار والخيالالصعب وال

وذلك مـع تـوافر المسـتويات السـابقة ال بـد مـن وجـود        " الروح المعرفية: "المرحلة الرابعة

عامل أساسي، وهو أن الشـخص المفكـر يجـب أن يكـون لديـه قـوة اإلرادة واالسـتعداد أو        

ـ : الميل، والرغبة وااللتزام، ويتضمن هذا المستوى الصفات اآلتيـة  تح الـذهن والبحـث عـن    تف

  .البدائل والتعامل مع المواقف الغامضة وإدراك لعالقات والرغبة المستمرة في التغيير
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  :1985نظرية برسيس / 1-12-4

  :تصنف هذه النظرية عمليات التفكير إلى عمليات أساسية وأخرى مركبة كاآلتي

السـببية والتحـويالت   : نموذج العمليات األساسـية للتفكيـر وتتضـمن العمليـات اآلتيـة      :أوال

  .وإدراك العالقات والتصنيف واكتشاف السمات الفريدة والمميزة

حـل المشـكالت   : نموذج العمليات المركبة للتفكير وتتضمن مجموعـة العمليـات اآلتيـة    :ثانيا

بتكـاري، وهـي تعتمـد علـى مجموعـة العمليـات       واتخاذ القرار والتفكير الناقد والتفكيـر اإل 

األساسية المذكورة سابقا، ويالحـظ أن كـل عمليـة تفكيـر مركبـة تسـتخدم فـي أداء مهمـة         

معينة، ويترتب عليها الوصول إلـى نـاتج معـين، ويوضـح هـذا النمـوذج أن عمليـة حـل         

النهايـة التفكيـر   المشكالت تؤدي إلى اتخاذ القرار، وتؤدي إلى التفكير الناقـد، ثـم يـأتي فـي     

  .اإلبتكاري الذي يمثل قمة السلوكيات والعمليات العقلية المركبة والمعقدة

  :1987نظرية قيادة المخ لهيرمان / 1-12-5

وتعـرض النظريـة أربعـة أسـاليب للتفكيـر       تسمى هذه النظرية بأداة هيرمان للسيادة المخيـة 

  :توضح الطرق التي يتعامل بها األفراد مع العالم وهي

هو القدرة على بناء قاعـدة معرفيـة والقـدرة علـى فهـم ودمـج األبنيـة         :ألسلوب المنطقيا

  .واألنظمة والعمليات المعرفية

مـن أهـم خصائصـه جدولـة وتنظـيم األنشـطة واالهتمـام بالتفاصـيل          :األسلوب التنظيمي

  .ووضع أهداف والتحرك نحوها

القدرة على االتصال والتأثير على اآلخرين والقـدرة علـى التعامـل مـع      :األسلوب االجتماعي

  .اآلخرين

يتمثل في تخيل البـدائل وتخطـي الحـواجز والعقبـات والحصـول علـى       : األسلوب االبتكاري

  .أفكار جديدة

  :نظرية التحكم العقلي الذاتي أو نظرية أساليب التفكير لستيرنبج/ 1-12-6

فقـد  هدف تفسـير طبيعـة أسـاليب التفكيـر     لنظريات التي ظهرت بتعد هذه النظرية من أحدث ا

باسم نظريـة الـتحكم العقلـي الـذاتي، ثـم       1988ظهرت هذه النظرية في صورتها األولى عام 

لتصـبح نظريـة أسـاليب التفكيـر، وظهـرت فـي        1990غير ستيرنبرج من مسـماها عـام   

كير علـى فكـرة رئيسـية مآلهـا     حيث تقوم نظرية أساليب التف 1997صورتها النهائية في عام 

التفكيـر هـي طـرقهم فـي تحقيـق ذلـك        أن الناس يحتاجون أن يكيفوا أنفسهم عقليا، وأساليب
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كما أن هذه الطرق التي يكيف بها الناس أنفسـهم هـي مـرآة داخليـة ألنـواع الحكومـات أو       

  . السلطات التي يرونها في العالم الخارجي

الوظيفـة  : العديـد مـن الجوانـب مثـل    ويرى ستيرنبرج أن الحكومات بالنسبة للمجتمعات لهـا  

وأمـا مـن حيـث الوظـائف الرئيسـية للحكومـات فهـي        . الشكل، المستوى، المجال، النزعة

ملكيـة  : يسـية للحكومـات فهـي أربعـة    أما األشـكال الرئ . التشريعية، التنفيذية، الحكمية: ثالثة

العـالمي، المحلـي   : ن رئيسـيين همـا  كمـا أن للحكومـات مسـتويي   . يةهرمية، أقلية، فوضـو 

: و للحكومـات أيضـا نزعتـان همـا    . وكذلك للحكومـات مجـاالن همـا داخلـي، خـارجي     

  .المحافظة، التحررية

  :وسائل وطرق قياس أساليب التفكير/ 13

التالميـذ  هناك العديد من األدوات التي تـم إعـدادها بغـرض قيـاس أسـاليب التفكيـر لـدى        

  :والطالب، وتتمثل فيما يلي

  :اختبار أساليب التفكير لهاريسون و برامسون وبارليت و اخرون/ 1-13-1

ويهدف هذا االختبار إلى قياس أسلوب التفكيـر السـائد والمفضـل لـدى الفـرد فـي مواجهـة        

مواقف الحياة اليومية، وذلـك مـن خـالل التقـدير الكمـي لمـدى تفضـيل األفـراد ومـيلهم          

تخدام احد أساليب التفكير التي يقيسها االختبار و يقـيس االختبـار خمسـة أسـاليب للتفكيـر      الس

عبـارة   90، ويتكـون هـذا المقيـاس مـن     )التركيبي، التحليلي، المثالي، العملي، الواقعي( هي

موقف من المواقف اليومية إلى تواجه الفـرد، وذلـك بواقـع خمـس عبـارات       18موزعة على 

كل عبارة منهم حال لذلك الموقـف، حيـث يعبـر كـل حـل عـن احـد         على كل موقف تمثل

  .أساليب التفكير الخمسة التي يقيسها االختبار

  :1991قائمة أساليب التفكير النسخة الطويلة لستيرنبرج وواجنر / 1-13-2

أسـلوب للتفكيـر لـدى التالميـذ والمدرسـين واألفـراد العـاديين فـي          13وتقيس هذه القائمة 

ك تعتبر هذه القائمة بمثابة قائمة عامة ألنها تقـيس أسـاليب التفكيـر لـدى جميـع      المجتمع ولذل

األفراد و في المراحل العمرية المختلفة، وهذه األساليب كشـفت عنهـا نظريـة الـتحكم العقلـي      

ـ    (الذاتي تمثلت فـي  المي، المحلـي، المتحـرر، المحـافظ    التشـريعي، التنفيـذي، الحكمـي، الع

  ).، الفوضوي، الداخلي، الخارجيالهرمي، الملكي، األقلي
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ا بطريقـة ليكـرت مـن سـبعة مسـتويات      عبارة يتم اإلجابة عليه 104وتتكون هذه القائمة من 

عبـارات موزعـة عشـوائيا     8مـن خـالل    13ويتم قياس كل أسلوب من أساليب التفكيـر ال  

  .داخل هذه القائمة

عبـارة و بـنفس    65مـن  من هذا االختبـار والـذي يتكـون     1992وهناك النسخة المختصرة 

  )طريقة ليكرت من سبعة مستويات(ونفس المستويات ) أسلوب 13(عدد األساليب 

  :استبيان أساليب التفكير للطالب لستيرنبرج وجريجورينكو/ 1-13-3

يقيس هذا االستبيان أساليب التفكير لدى الطالب وذلك بواسطة المعلمـين، حيـث يقـوم المعلـم     

ى كل طالب واإلجابـة علـى االسـتبيان عـن الطالـب، ومثـال لهـذا        بتقييم أساليب التفكير لد

  :االستبيان

  )  تشريعي(هو يفضل حل المشكالت التي تقابله بطريقته  

  )حكمي(هو يحب أن يقوم أفكاره أو أفكار اآلخرين  

  :استبيان أساليب التفكير للمعلمين لتيرنبرج وجريجورينكو/ 1-13-4

فكير المفضلة لدى المعلمين بسـبعة أسـاليب للتفكيـر تتمثـل فـي      يقيس هذا االستبيان أساليب الت

، وعـدد عبـارات هـذا    )التشريعي، التنفيذي، الحكمي، العالمي، المحلي، المتحـرر، المحـافظ  (

عبـارات موزعـة بصـورة عشـوائية داخـل       9عبارة بحث أن كل أسلوب يمثله  49االستبيان 

ن من قبل المعلمـين بطريقـة ليكـرت مـن سـبعة      هذا االستبيان، ويتم اإلجابة على هذا االستبيا

  .مستويات
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  :التفكير بين السلبي و االيجابي/ 2

كثيرون يعتقدون أن طريقة التفكير سواء كانت سـلبية أو إيجابيـة هـي أمـور فطريـة توجـد       

بحيـث   ،مع اإلنسان منذ طفولته، ولكن التفكير اإليجابي هـو مهـارة يمكـن تعلمهـا وإتقانهـا     

. مهمـا كـان مركـزه أو تحصـيله العلمـي      فردتكون الطريق إلى النجاح والسعادة في حياة كل 

 يخضع للتدريب الجيد ويمكـن اكتسـاب التفكيـر المـنظم العميـق والخـالق       انه العقلطبيعة ف

        :وعليه سأتطرق إلى كل نمط من أنماط التفكير على حدى فيما يلي

  :التفكير السلبي/ 2-1

ذاتي يقـوم بـه اإلنسـان حيـال نفسـه      هو نوع من اإليحاء ال :تعريف التفكير السلبي/ 2-1-1

يهمس لنفسه بأنه عاجز وغير قادر أو غيـر مسـتطيع، وفاشـل وغيـر محبـوب إلـى آخـر        

  .القائمة التي ال تنتهي من األفكار والمشاعر السلبية

د فشـل فـي عمـل قـام بـه أو      وقد يبدأ اإليحاء السلبي إثر تجربة مر بها اإلنسان، كأن يكون ق

امتحان فشل فيه فبدال من أن يستفيد منها نـراه يعممهـا علـى حياتـه كلهـا، و بـدال مـن أن        

  .ينسى ألمها فانه يحييها في كل تجربة يقبل عليها

فحقيقة التفكير السلبي انه اخطر من أن يتصور أي إنسـان، فهـو يجعـل الحيـاة سلسـلة مـن       

ت السلبية، مما يـؤدي إلـى النتـائج السـلبية مثـل األمـراض       المتاعب واألحاسيس و السلوكا

  )2007الفقي،( .والوحدة والخوفالنفسية والعضوية والشعور بالضياع 

لتوليـد تفكيـر   قويـا  هناك عدة أسباب يمكن أن تكـون دافعـا    :السلبيأسباب التفكير / 2-1-2

  :تتمثل فيما يلي سلبي لدى الفرد

فعـدم تبنـي الفـرد ألهـداف وآفـاق مسـتقبلية فـي        : عدم وجود أهداف محددة/ 2-1-2-1

حياته دراسية كانت أو مهنية يجعله من غير طموح، لذا يكون عرضـة بفراغـه هـذا للتفكيـر     

  .بأمور سلبية

خمس أنـواع مـن النـاس يعـانون مـن المشـكل        أن هناك )2007الفقي،(الفقي فيرى إبراهيم  

  :هذا هم

  .ما يريدونأشخاص ال يعرفون 

  .أشخاص يعرفون ما يريدون لكن ال يفعلون أي شيء للحصول عليه

  .أشخاص يعرفون ما يريدون وعندهم أهداف محددة ولكنهم ال يعتقدون في قدراتهم

  .أشخاص يعرفون بالتحديد ما يريدون ولكنهم يتأثرون سلبيا من العالم الخارجي
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  .بقوة حتى يحققوهاأشخاص يعرفون ما يريدون ويذهبون وراء أهدافهم 

يعني أن الشخص يفعل نفس الشـيء بـنفس الطريقـة فـي كـل       :الروتين السلبي/ 2-1-2-2

لحظة من حياته دون أن يكون هناك أي تغيير علـى اإلطـالق، فالشـخص الـذي يعـيش فـي       

روتين سلبي يفقد االهتمام بعمله وبكل شيء حولـه وال يجـد أي طعـم ألي تغييـر وهـذا مـا       

  .السلبي سيدفعه للتفكير

من اكبر التحديات التـي قـد يواجههـا اإلنسـان فـي حياتـه        :المؤثرات الداخلية/ 2-1-2-3

هي تحدياته مع نفسه، أي أنها ال تحدث من العالم الخـارجي ، و مـن اخطـر هـذه المـؤثرات      

ألن الصـورة  . هي عدم التقبل الذاتي ألنه من أهم أسباب التعاسة التي قد يشـعر بهـا اإلنسـان   

ة والتقدير الذاتي والتقبل الذاتي والحـب الـذاتي واالحتـرام الـذاتي والثقـة فـي الـنفس        الذاتي

والمفهوم الذاتي والمثل األعلى الذاتي، كل هذه المفاهيم جميعـا متواجـدة فـي داخـل اإلنسـان      

في ملفاته العقلية والمخزنة بقوة في العقل الباطن والتي سـببها األساسـي هـو الشـخص نفسـه      

ق أفكاره السلبية عـن نفسـه والتـي كررهـا اكثـر مـن مـرة وربـط معهـا          وذلك عن طري

أحاسيسه حتى أصبحت اعتقادا، ثم كـرر هـذا االعتقـاد بأحاسـيس مرتبطـة حتـى أصـبحت        

  .عادة من عاداته يعيش بها حياته والتي تكون مملوءة بالتحديات والصعوبات

واالنفعـاالت الوجدانيـة    نذكر كذلك ضعف الثقة بالنفس واالنسـياق السـريع خلـف المـؤثرات    

  .والعاطفية واالبتعاد عن الثبات والهدوء اللذين يمهدان لشخصية ايجابية الفكر والسلوك

  .تركيز اإلنسان على مناطق الضعف لديه ومن ثم تضخيمها حتى تصبح شغله الشاغل

التفاعـل  االنطواء على النفس والبعد عن المشاركات االجتماعيـة االيجابيـة والتـدريب علـى     

  االجتماعي

عقد المقارنات بين الفرد وبين غيره من الـذين يتفوقـون عليـه مـع تجاهلـه لمـواطن القـوة        

  .لديه

  .المواقف السلبية والذكريات الناشئة مع الفرد منذ طفولته

  .تضخيم األشياء فوق حجمها وعدم تفهم المواقف بعقالنية وهدوء

  .باألفكار السلبية الخوف والقلق والتردد يصنعان شخصية مزدحمة

  .االكتئاب و السوداوية في رؤية األمور والمواقف

للمؤثرات الخارجية ذات الطابع السـلبي تـأثير كبيـر علـى      :المؤثرات الخارجية/ 2-1-2-4

االنتقـادات والـتهكم   توليد تفكير سلبي لدى الفرد سواءا كانت من األسـرة، المدرسـة، العمـل ك   
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قـد يكـون لـه األثـر البـالغ فـي        أقاربه أوعمله  أوأسرته  الفرد من محيط االذي يتعرض له

  .اكتساب التفكير السلبي

اتخاذ أصدقاء سـلبيين فـي أفكـارهم ونظـرتهم للحيـاة تسـبب       : الصحبة السيئة/ 2-1-2-5

التركيز على السلبيات وتجعل العقل يفتح كل الملفـات مـن نفـس النـوع ممـا يسـبب نتـائج        

لسلبي يجعل الشـخص يرتـاح للنـاس الـذين يـدعمون رأيـه       أيضا من نفس النوع، فالتفكير ا

السلبي، وتكون أفكارهم من نفس نـوع أفكـاره، فالصـحبة السـلبية تسـبب وتقـوي التفكيـر        

السلبي، وبذلك يعيش اإلنسان في محيط سلبي يسبب له تحـديات اكبـر ويجعـل حياتـه سلسـة      

  .من المتاعب

مـن أهـم عوامـل التشـاؤم والتفكيـر      تعتبـر وسـائل اإلعـالم     :وسائل االعالم/ 2-1-2-6

السلبي بسبب تركيزها على السلبيات والتحـديات وذلـك لكـي تشـد انتبـاه النـاس فـتجعلهم        

يستمرون في مشاهدة ما يضـرهم، فمشـاهدة البـرامج أو األفـالم أو قـراءة مقـاالت تحمـل        

ـ     أثير علـى  طابعا سلبيا فان لذلك األثر الكبير كما نرى أن بعض وسـائل اإلعـالم تسـتعمل للت

  . الناس بطريقة سلبية

  :أعراض التفكير السلبي/ 2-1-3

  :أظهرت الدراسات بعض الجوانب والمظاهر للتفكير السلبي كالتالي

  .تظهر في الجوانب اآلتيةو  :اضطرابات التفكير /2-1-3-1

حيث يكون االنتقال من فكرة إلـى أخـرى دون أن يسـتكمل الفكـرة األولـى، و      : سياق التفكير

أن الدوران حول نفس الفكرة مرات ومرات، أو الكف عن الحـديث عـن فكـرة قبـل االنتهـاء      

  . منها، أو الدخول في ذكر تفاصيل كثيرة حول الفكرة ال لزوم لها في سياق الحديث

غير مترابطة منطقيـا أو علـى شـكل أوهـام وأفكـار      ويكون على شكل أفكار  :محتوى التفكير

غير ثابتة، ويدور التفكير هنا حول أحداث تشـبه األحـالم، ويظهـر هـذا االضـطراب علـى       

شكل عدم قدرة الفرد على التفكير في المفاهيم المجـردة التصـورية، أو اللجـوء إلـى التفكيـر      

  .المبهم البعيد عن األفكار الحقيقية لألشياء

أي ظهور حالة من الفتـور والخمـول فـي التفكيـر أو مـا تسـمى بحالـة        : وراضطراب الشع

السبات في التفكير، كما قد يظهر ذلك على شكل هذيان فكري بحيـث يكـون ذهـن الفـرد فـي      

  .هذه الحالة ما بين اليقظة والنعاس ويصل أحيانا إلي حالة اإلغماء التام
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علـى تـذكر تفاصـيل دقيقـة جـدا      ويظهر ذلك على شـكل زيـادة القـدرة    : اضطراب الذاكرة

لبعض الخبرات التي مر بها الفرد، والتي يؤدي تذكره لهـا إلـى حالـة مـن الضـيق والكـدر       

والقلق، وبخاصة في حالة الخبرات غير السارة، وأن يظهـر ذلـك علـى شـكل فقـدان الفـرد       

  .لجزء من ذكرياته أو لذكرياته كاملة

رب نمط مـن التفكيـر غيـر المتناسـب مـع      بمعنى أن يظهر الفرد المضط: اضطراب انفعـالي 

الموقف كما ونوعا، بحيث يظهر الفرد بعض المفـردات اللغويـة غيـر المعبـرة بشـكل دقيـق       

  .عما يجول في خاطره من أفكار، فيقع نتيجة لذلك ببعض األخطاء واألوهام

ويظهر ذلك علـى شـكل تكـرار لـبعض الحركـات العصـبية أو       : اضطراب السلوك الحركي

التعابير والمفردات دون أن يكون لها حاجة أو ضرورة، كمـا تظهـر لـدى الفـرد فـي      بعض 

هذه الحالة بعض الحركات المقلوبة أو المصطنعة علـى شـكل أنمـاط مـن السـلوكات اآلليـة       

  .غير المقنعة للموقف

تؤدي القناعـات الخاطئـة والتفكيـر الخـاطئ إلـى مشـكالت       : القناعات الخاطئة /2-1-3-2

وفي الصحة النفسية، وفيما يلـي توضـيح لـبعض النمـاذج مـن هـذه القناعـات        في التكيف 

  :الخاطئة في التفكير

بمعنى أن يحكم الفرد على مجموعة من األشـياء أو األفـراد بنـاءا علـى جـزء      : التعميم الزائد

  .أو مظهر واحد من هذه األشياء

يـث يصـبح هـذا    أي إعطـاء أهميـة مبـالغ فيهـا لموضـوع معـين بح       :اإلفراط أو التفريط

الموضوع محور تفكير الفرد وال يجد بديل له، ويسـعى إلـى تحقيقـه دون غيـره وقـد يصـل       

  .  إليه وقد ال يصل كأن يقول لنفسه إما أن ادرس الطب أو ال ادرس إطالقا

استخدام عبارة تقـدم أحكامـا مطلقـة قاطعـة ال تأخـذ االحتمـاالت المختلفـة        : الجمل المطلقة

  .واستخدام مفردات لغوية في غير موضعهابعين االعتبار، 

أي عـدم الثقـة بالمسـتقبل واسـتخدام األفكـار المتشـائمة مـن        : استمرار الوضع قائما زمانيا

الحياة على افتراض أن ما كـان موجـودا فـي الماضـي سـيبقى كمـا هـو فـي الحاضـر          

  .والمستقبل

ـ    كلة فـي هـذه القناعـات    وتؤدي هذه القناعات الخاطئة إلى أخطاء وجمود فـي التفكيـر والمش

الخاطئة مقاومتها المستمرة ألي محاولة للتعديل والتغيير إلـى درجـة كبيـرة، حتـى أن بعـض      
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الناس الذين يحملون مثل هذه القناعات على استعداد للتضحية بكل شـيء دفاعـا عنهـا، ومـن     

  :لياألساليب التي تجعل من هذه القناعات الخاطئة مقاومة للتعديل والتغيير هي كالتا

تمتاز بالخصوصية بحيث ال يـتم التعبيـر عنهـا شـعوريا وإنمـا يعبـر عنهـا بشـكل ال         / أ

شعوري وبالتالي يصعب إدراكها من قبل الفرد بوضوح، فهـو ال يتحـدث عنهـا وال يسـتطيع     

  .مناقشتها مع اآلخرين ألنها خفيفة وغير ظاهرة

ساسـية فـي حيـاة الفـرد     تظهر بعض هذه القناعات في مراحل الطفولة البـاكرة فتصـبح أ  /ب

حيث ال يستطيع االستغناء عنها في سبيل التكيف مـع متطلبـات الحيـاة، وتتحـول بـذلك إلـى       

أنماط من العادات الثابتة والراسخة في تفكيـر الفـرد غيـر قابلـة للتعـديل والتغييـر لقناعتـه        

  .فيها

ـ       /ج رة زمنيـة  ال يتنازل عنها الفرد ببساطة وبسهولة ألنـه قـد توصـل إليهـا مـن خـالل فت

طويلة، لدرجة أن بعض األفراد الذين يحملون هـذه القناعـات الخاطئـة يسـعون إلـى إثبـات       

صحة هذه القناعات، بإتباع أساليب وطـرق مختلفـة ألنهـم يفضـلون أن يكونـوا علـى حـق        

أكثر من تفضيلهم الن يكونوا أكثر سعادة وأكثر صدق وموضـوعية ومـن بـين هـذه الطـرق      

  :إليها هؤالء األفرادواألساليب التي يلجأ 

بحيث يحاول الفرد تجاهـل وتجنـب المعلومـات أو األحـداث أو المواقـف      : التجاهل االنتقائي

أو الوقائع التي تنفي هذه القناعات أو تناقضها، ويبقـى ويثبـت إدراكـه كلـه حـول المواقـف       

  .والواقع التي تميز هذه القناعات الخاطئة وتؤكدها ولو أنها غير موضوعية

يركز الفرد حامل هذه القناعات الخاطئـة انتباهـه علـى أي مالحظـة تثبـت       :االنتباه االنتقائي

  .قناعاته الخاطئة وال يركز على دون ذلك

أي محاولة الفرد لتفسـير الوقـائع التـي يصـادفها فـي حياتـه        :المكافأة أو التعزيزات الزائفة

ناعات الخاطئـة، كمـا يحـاول بعـض     بشكل خاطئ باعتبارها تتضمن مكافأة أو تشجيع لهذه الق

األفراد الذين يحملون هذه القناعات طلب اإلطراء والمـديح لهـذه القناعـات، فـإذا مـا حصـل       

الفرد على هذه التعزيزات واإلطراءات بين الفينة واألخرى ممـن حولـه فـان هـذه القناعـات      

  .الخاطئة تزداد رسوخا وتثبيتا لديه وتصبح أكثر مقاومة لإلمحاء

يقوم الفرد باختيار أصـدقائه الـذين يحملـون قناعـات تشـبه قناعاتـه ممـا         :األصدقاء اختيار

يؤدي إلى أن يعمل كل فرد من أفراد هذه العالقـة علـى اختيـار وانتقـاء الوقـائع واألحـداث       

  .التي تثبت هذه القناعات الخاطئة وروايتها وتكرارها بشكل يزيد من تركيز االنتباه عليها




 	�� ا������� 	� وا�����ا���ـ� ا��ـــــ���                                                                                         ا�
 

72 
 

يتسـبب التفكيـر السـلبي لـدى الفـرد فـي بعـض السـمات          :فكير السلبينتائج الت/ 2-1-4

    :والمظاهر السلوكية، اذكرها في اآلتي

مرتبطـة بـالخوف و حالـة الهجـوم مرتبطـة       حالة الهـروب تعتبر  :وبالهجوم أو الهر مبدأ

السلبي الذي يجعـل اإلنسـان ال يفكـر بطريقـة      بالغضب و في كلتا الحالتين السبب هو التفكير

  . منطقية

فعنـدما يسـتخدم الشـخص أي نـوع مـن هـذه األنـواع         المقارنةو ،النقد ،اللوم :القتلة الثالثة

  .تحدث للشخص األخر التيمن  ينعكس عليه هو بسلبيات أسوأ الثالثة فهو

تجعـل اإلنسـان يخاصـم ويقـاطع أقـرب النـاس        التيالذات السفلى هي  :ىتقوية الذات السفل

   . إال ضعفاليس  إليه ويجد التسامح

 إلـى قـد يـؤدي   جـدا   ةخطيـر ال بسـلبياته التفكير السلبي  :اإلدمان    التفكير السلبي قد يؤدي إلى

إال نتيجـة عـدم    مـا هـو   والواقع أن اإلدمان فـي حـد ذاتـه    ،وشرب الخمر المخدرات نإدما

سلبية جعلـت الشـخص يحـاول الهـروب والخـروج منهـا        وحالة نفسيةفي الشخصية اتزان 

   . لمشاكله يعتقد أنه الحل مطافإلى  باتجاهه

  :التفكير االيجابي/ 2-2

  :تعريف التفكير االيجابي/ 2-2-1

التفكير االيجابي بوحي إلـى اإليجابيـة وهـي المحافظـة علـى التـوازن السـليم فـي إدراك         

  . مختلف المشكالت

فهو أسلوب متكامل في الحياة ، ويعني التركيز علـى اإليجابيـات فـي أي موقـف بـدالً مـن       

تك ، وأن تظـن خيـراً فـي اآلخـرين     إنه يعني أن تحسن ظنـك بـذا  التركيز على السلبيات ، 

  ).6: 2005-���, +*�رات ا�'��ة ا�%��$،(. وأن تتبنى األسلوب األمثل في الحياة

أن التفكيـر اإليجـابي هـو االنتفـاع بقابليـة العقـل        )6: �0،2003/
ا 	��/
   (فترى فيرا بيفـر  

  .الالواعي لالقتناع بشكل إيجابي

التفكيـر االيجـابي أن يسـتخدم الفـرد     ) 29: 2003و0/�ء +�/1�$،  (وتقول وفاء محمد مصطفى 

للتأثير على حياتـه العامـة بطريقـة تسـاعده علـى بلـوغ       ) عقله الالواعي(قدرة عقله الباطن 

  .وتحقيق أحالمهآماله ، 
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هـو قـدرتنا الفطريـة للوصـول إلـى نتـائج        )49: 2003-/�3ت د	��/3،  (ويقول سكوت دبليو 

  .أفضل عبر أفكار إيجابية

 هو حالة مزاجية ايجابية ينقلهـا الفـرد عـن نفسـه لآلخـرين مـن حولـه بتصـرفاته اتجـاه         

انـب الجيـد   األشخاص واألحداث ونظرته الحسنة لألمور وتفسيرها بطريقـة يغلـب عليهـا الج   

  . وإغفال الجانب السيئ

فالتفكير االيجابي هو استخدام العقل و العمليات الذهنية في الحيـاة اليوميـة مـن ناحيـة تفسـير      

  .الظواهر والعالقات والتعامل مع الغير بطريقة أصيلة، ايجابية وتفائلية

  :اإلنسانأهمية التفكير االيجابي في حياة / 2-2-2

عمره ، ومهما كـان الزمـان أو المكـان الـذي يعـيش فيـه إلـى أن        يسعى اإلنسان مهما كان 

تكون حياته وحياة من حوله مليئـة بالسـعادة ، والرفاهيـة ، والنجـاح المتواصـل فـي شـتى        

مجاالت الحياة، ولذلك يحاول جاهـداً أن يجلـب لنفسـه ولغيـره الخيـر والمصـالح الماديـة        

  .والمعنوية ، وأن يدفع عن نفسه الضر والمفاسد

من هنا ندرك أهمية التفكير اإليجابي فاإلنسان يستطيع أن يقرر طريقـة تفكيـره فـإذا اختـار     و

أن يفكر بإيجابية يستطيع أن يزيل الكثير من المشاعر الغير مرغوب بهـا والتـي ربمـا تعيقـه     

  )51 :2005،آ�8 آ��6ن( .األفضل لنفسهمن تحقيق 

 .بالنجاح فـي كـل مجـال مـن مجـاالت الحيـاة       ويرتبط االتجاه العقلي اإليجابي ارتباطاً وثيقاً

)،���

ا��ن 9	230: 1992(  

وإن معرفتنا لتفاعل العقل الواعي والعقل الباطن سوف تجعـل اإلنسـان قـادراً علـى تحويـل      

حياته كلها، فعندما يفكر العقل بطريقـة صـحيحة، وعنـدما يفهـم الحقيقـة، وتكـون األفكـار        

بنـاءةً وبينهـا انسـجام وخاليـة مـن االضـطراب فـإن         المودعة في بنك العقل الباطن أفكاراً

القوى الفاعلة العجيبة سوف تستجيب وتجلب أوضـاعاً وظروفـاً مالئمـة واألفضـل فـي كـل       

شيء، ولكي يغير اإلنسان الظروف الخارجية فإنـه يتعـين عليـه أن يغيـر السـبب، والسـبب       

يفكـر بهـا اإلنسـان ويتصـورها     هو الطريقة التي يستخدم بها اإلنسان عقله وهو الوسيلة التي 

  )8: 2000>3ز�: +�
�0،. (في عقله

ولكي يحقق الفرد النجاح ويعيش سعيداً ويحيا حياة متوازنـة يجـب أن يشـمل التغييـر طريقـة      

تفكيره ، وأسلوب حياته ، ونظرته تجاه نفسـه، والنـاس، واألشـياء، والمواقـف التـي تحـدث       

  )23: 2003و�0ء +'%= +�1�$،( .حياتهله، والسعي الدائم إلى تطوير جميع جوانب 
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فعلى الفرد أن يعلم أن أي تغيير في حياته يحدث أوالً فـي داخلـه، فـي الطريقـة التـي يفكـر       

إ	/
اه�<  . (بها، والتي تتسبب له ثورة ذهنية كبيرة قد تجعل حياتـه امـا فـي سـعادة أو تعاسـة     

،�A�17: 2004ا�(  

ـ    فايرسـتون  رجـل الصـناعة هـارفي      صـرح  :در اإلنسـان التفكير اإليجابي يزيـد مـن ق

رأس المال ليس شديد األهمية فـي عـالم األعمـال، وكـذلك الخبـرة، إذ      : "قائال )2007الفقي،(

ك الحصول عليهما بأي شكل، ولكن المهم هو األفكار، فإذا كانـت لـديك أفكـار فـاعلم أن     يمكن

إنجـازه سـواء فـي عملـك      لديك األصول األساسية التي تحتاج إليها وأنه ال حدود لما يمكنـك 

  ".أو في حياتك عامة

إن األفكار هي العماد الذي تأسست عليها معظم البلـدان ولقـد سـاعدت األفكـار علـى إنشـاء       

شركات ضخمة لدفع عجلة االقتصاد األمريكي، وهـو األضـخم فـي العـالم إن األفكـار هـي       

كـر الـذي تتفتـق    أساس كل شيء نقوم ببنائه، وكل خطوة نخطوهـا لألمـام، والشـخص المف   

  .مخيلته عن أفكار رائعة تعلو قيمته

إن األفكار التي تشـغل العقـل تكـون ذات أهميـة أكثـر مـن        :التفكير اإليجابي يجلب السعادة

أي شيء في الحياة، فكوننا ال نستطيع شراء السعادة وال الفـوز بهـا، لـذا يجـب أن نختارهـا      

  .وذلك بأفكارنا االيجابية

 إن: ")2007الفقـي، (أورليـوس قـول اإلمبراطـور الرومـاني مـاركوس     ي :يصنع حياة اإلنسان

، فإذا ساورتنا أفكار سـعيدة كنـا سـعداء، وإذا تملكتنـا أفكـار مشـينة       "حياتنا من صنع أفكارنا

غدونا أشقياء، وإذا هاجمتنا أفكار مزعجة تحولنا خـائفين، ولـذلك فـإن األشـخاص الـذين ال      

يحرصون على تطوير وممارسة التفكير اإليجـابي عـادة مـا يجـدون أنفسـهم تحـت رحمـة        

م، فهم يعجزون عـن حـل المشـكالت، ويجـدون أنفسـهم فـي مواجهـة        الظروف المحيطة به

عقبات الواحدة تلو األخرى، على عكس أصحاب التفكيـر اإليجـابي دائمـا مـا يتمكنـون مـن       

  .التغلب على الصعاب

الشخصية الناجحـة تعـرف جيـدا مـا تريـد علـى المـدى         :يساعد بالرؤية الرؤية الواضحة

لماذا تريده وكيـف تسـتطيع أن تحصـل عليـه باسـتخدام       القصير والمتوسط والبعيد، وتعرف

  . كافة مصادرها وإمكانياتها، وتخطط للتنفيذ بمرونة تامة حتى تحصل على أهدافها

الشخصـية الناجحـة تعـرف جيـدا قـوة      : يساعد التركيز على الحل عند مواجهة الصـعوبات 

أن يركـز انتباهـه علـى    قانون التركيز، وكيف أنه يلغي أي شيء آخر لكي يسـتطيع اإلنسـان   
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ما يريد، لذلك فهو يركز على الحل واالحتماالت ويعرف جيـدا أن كـل مشـكلة مهمـا كانـت      

لها حل لذلك فهو يأخذ األمور ببساطة ويفسرها لنفسه بطريقـة إيجابيـة ويسـتمر يفكـر بهـذه      

الطريقة مهمـا كانـت آراء النـاس أو المـؤثرات الخارجيـة أو الداخليـة حتـى يجـد الحـل          

  . مشكلةلل

الشخصـية الناجحـة تتمتـع بأسـلوب     : يدفع الفرد أن يكون اجتماعي ويحب مساعدة اآلخـرين 

إيجابي يحترم اآلخرين ويتعامل معهم بتقبل تام، فهو يحـب النـاس ويتمتـع بمسـاعدتهم فيقـوم      

بتقديم يد العون لهم بكافة الطرق، ويعلم جيـدا أن اإلنسـان يمـوت ولكـن يمكـن ألفكـاره أن       

  .لعون والمساعدة لهموتساعد اآلخرين لذلك فهو ال يبخل على الناس بتقديم يد اتعيش 

الشخصـية الناجحـة تعـرف أن األمـل هـو      : يمكن الفرد أن يعيش باألمل والكفاح والصـبر 

بداية التقدم والنمو ولوال وجود األمل لتوقف كل شيء، ولمـا حـاول أي إنسـان أن يفكـر فـي      

مثال على ذلك توماس أديسون لم يشتك أو يلـم أحـدا عنـدما حـاول     و. التغيير والتقدم أو النمو

عشرة آالف محاولة الكتشاف المصباح، ورغـم السـخرية التـي القاهـا وضـياع أموالـه لـم        

  .يترك فكرته، بل أخذ المسئولية كاملة واستمر في طريقه حتى حقق هدفه

الشخصـية   :النجـاح فـي سـبيل    يجعله واثق من نفسه يحـب التغييـر وخـوض المخـاطر    

الناجحة تعرف جيدا أن التغيير شيء واقعـي ال يسـتطيع أي إنسـان أن يتجنبـه، لـذلك فهـو       

  .يعرف ما يريد من أهداف ويخطط لتنفيذها ويضع كافة االحتماالت لها ويضعها في الفعل

  :خصائص التفكير االيجابي /2-2-3

ويعـزز بيئـة العمـل باالنفتـاح والصـدق      ، يسعى إلى استنباط األفضل، وهو سر األداء العالي

  .والثقة

لـه فـي    حيـاة المسـتقبل األفضـل   للفرد أن يختار من قائمـة أهـداف    التفكير اإليجابي يسمح

الشخص الذي يفكر إيجابياً ويعتمد علـى نفسـه ، وينظـر نظـرة متفائلـة يسـتطيع أن       ف .ذلك

  . يستهوي ما حوله فعالً ، ويطلق القدرات التي تحقق الهدف

العقل يمتلك فكرة واحدة في أي وقت فـإذا أدخلنـا فـي عقولنـا فكـرة إيجابيـة أخرجـت         إن

لم نمـأله باألفكـار اإليجابيـة فسـوف      الفكرة السلبية التي تقابلها ، إن العقل ال يقبل الفراغ فإذا

  تمأله األفكار السلبية

ـ     دث عنـدما نفكـر   عندما نفكر بطريقة إيجابية تنجذب إلينا المواقـف اإليجابيـة ، والعكـس يح

  .بطريقة سلبية فإننا نجذب إلينا الموقف السلبية
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يبحث التفكير اإليجابي عن القيمـة والفائـدة ، وهـو تفكيـر بنـاء توالـدي ، وتصـدر منـه         

  .المقترحات الملموسة والعملية حيث يجعل األشياء تعمل ، وهدفه هو الفعالية والبناء

   :االيجابي استراتيجيات وقواعد إلكساب التفكير /2-2-4

فـي مرحلـة مـا مـن عمـره أن يكتشـف مواهبـه، ألن         فرديحتاج كل : اكتشاف المواهب -

ـ   ـ  االموهبة كنز مدفون داخل كل فرد يجب التنقيـب عنه ـ   اوإخراجه ، ولكـل  اواالسـتفادة منه

ـ       فرد . هكنزه المدفون المختلف عن اآلخر وليس شـرطا أن يكـون كنـزك ممـاثال لمـن حول

والنابغون الذين وضعوا أيديهم علـى الكنـز الـداخلي واسـتغلوه دون ملـل      هكذا فعل العباقرة 

  .أو يأس

يذهب أهل المعرفة بـالتفكير االيجـابي إلـى أن التفكيـر فـي أمـر       : التوقع االيجابي لألمور -

  . ما والتركيز عليه هو أحد القوانين الرئيسية في توجيه حياة اإلنسان سلبيا أو ايجابيا


ا�/�ن  .(خبراتنـا يرا مركزا فـي عقلنـا الـواعي ينغـرس وينـدمج  فـي       إن ما نفكر فيه تفك	

،���
91992 :230(  

وأيا كان ما نعتقده فسيتحول إلى حقيقة عندما نمنحه مشـاعرنا، وكلمـا اشـتدت قـوة اعتقادنـا       


ا�/�ن  .(وارتفعت العاطفة التي تضيفنا إليه تعاظم بـذلك تـأثير اعتقادنـا علـى هـذا السـلوك      	

���
9،2007: 110 (  

ه�3//, ا�//Eات ه//� ا��//3رة ا�Eه�6//, ا�//� �'%�*//� ا�CD//�ن B//�   :بنــاء الهويــة اإليجابيــة للــذات -

 F///9اE	 F///-��Gوإ ، F///��C)ي
///�
G ,+�///-ن  )2002،أ�///�CDا 
///�0 =///�='9 �///0 

 ا����//////LMو��*�3///, ا ،


ًا �A///3ة �9///3رك ا�E///� �///�TUاR///CS0 R9 داP///9 �///+ �ً///%Qدي -///�3آً� �Oر>�///ً�        ///WCو ، Fو-///�3آ F///%�Xو

� �ً��Oدا R9اE� R93رY Z+ [�).،���

ا��ن 9	1992(  

لإلنسان أن يتعلم شيئا جديدا، وأن يتقـدم ويتطـور خطـوة كـل يـوم      يمكن : تحسين التفكير -

  .الظروفال عن اليوم الذي سبقه، وهذا ليس له عالقة بالعمر و

ـ  :توسيع نطاق التفكير والخروج من الدوائر الضيقة - طالبـا علـى سـبيل     ان الشـخص فإذا ك

ـ    يالمثال ال  موظفـا أو عـامال    اننحصر بالمناهج الدراسية اسـتعدادا لالمتحـان فقـط، وإذا ك

ـ     يحرر من قيود الكسب المادي فقط، وعليه أن يت ـ  هبحـث عـن مجـال لتطـوير نفس  هوهوايات

  .فهذا طريق رحب للدخول في عالم أوسع وأشمل هوأنشطت
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�//�ؤل اD و: التفائــل واالمــل  -��	 =//�A�       ^_//Y0//� أ $//G �//*_X39و ، ,//�	���Dا `Q�//�%//�ن 	��6


 ا�%��Q/////�    )2003 -/////�3ت د	��/////3، ( ا�%3اX/////: واMز+/////�ت وا�'/////=��ت  _/////U� أن F/////9ا
%L �/////+و ،

,��T%ت ا�a�U%�0 +3ا>*, ا� $G وذآ�ء ,%�'	 F9��G �0 >�'+ FCوأ F93Xو F1��	.  

 رمي األحمـال والهمـوم أوال بـأول، وعـدم حملهـا لتتـراكم وتـدخل        إستراتيجيةم تعلّإن  -

تفكير في حالة من اليأس والقنوط، فهنـاك دائمـا حلـول للقضـايا الصـغيرة قبـل أن تتفـاقم        ال

   .وتكبر

ـ العمل على بناء الثقة بالنفس وذلك من خالل تقـدير   - ذات فـي النجاحـات الصـغيرة، ألن    ال

   .للتقدم نحو أعمال أكثر نجاحا ةعزيمالالثقة واإليمان بالنفس تزيد من 

 متـك المتعلقـة باالرتقـاء بتفكيـرك    عدم السماح لمشاكل وهموم الحيـاة اليوميـة تنسـي مه    -

واالستفادة من النقد الذاتي لنفسـك عنـد االخـتالء لمراجعـة نقـاط القـوة والضـعف وسـبل         

  . تطويرها

هـا تجعلـك تقـارن أحالمـك بواقعـك      د عن أحالم اليقظة البعيدة جدا عن الواقـع ألن ابتعاال -

لتدخل في حالة من اليأس، التزم بالواقعية واعمل على تحسينها ولـو بقـدر بسـيط أفضـل مـن      

  . بناء أحالم يقظة بعيدة المنال

كل هذه األمور تجنبك التفكير السلبي وتنقلك إلى عـالم مـن التفكيـر اإليجـابي الـذي بـدوره       

  .لنجاح والتطورسيفتح لك آفاقا جديدة تؤدي بك إلى ا
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  :سمات التفكير السلبي مقارنة بالتفكير االيجابي/ 2-2-4

 Johnson(السلبي بعد تحليل العديد من الدراسات التي اهتمت بالبحث حول التفكير االيجابي و 

، أمكن إظهار )2004، العوضيMaurizio 2003،2003، لحمادي 2003، بكار 2002

األساسية للتفكير السلبي من خالل مقارنته بالتفكير االيجابي، وذلك كما هو خصائص السمات وال

  :مبين في الجدول المقارنة األتي

  سمات التفكير السلبي سمات التفكير االيجابي

بينما صاحب التفكير المـرن االيجـابي فانـه    

يذعن للحق ويتوق إلى معرفـة الجديـد مـن    

 .لهاالمعلومات سواء كان موافقا أو مخالفا 

ــر   ــلبي ذو فك ــر الس ــرد صــاحب التفكي الف

متصلب شديد الجمـود و غيـر قـادر علـى     

 التخلص من آرائه حتى لو بدا له خطئها

أما صـاحب التفكيـر االيجـابي فـان لغتـه      

ــذ   ــة لألخ ــة قابل ــع بالمرون ــه تتمت ومفردات

والعطــاء، قــادر علــى الحــوار والمناقشــة 

العلمية، قادر علـى الـدخول فـي مناقشـات     

ــه    ــبة ل ــدة بالنس ــرة ومفي ــوارات مثم وح

 .ولآلخرين

اللغة التي يستخدمها صاحب التفكيـر السـلبي   

ــة   ــة والقطعي ــاالة والجدي ــى المغ ــل إل تمي

والتعميم، ومفرداتـه التـي يسـتخدمها قويـة     

وصارمة ورموزه مغلقة وحاسمة غيـر قابلـة   

 .للتعاطي مع الرأي األخر

بينما مداخالتـه وطروحاتـه تمتـاز بالسـمو     

لرقي حيـث مفاهيمـه ومقوالتـه منطقيـة     وا

وقابلة للتعديل والتغييـر إذا اقتضـت الحاجـة    

 .   لذلك

ــتوى   ــدني مس ــرح وت ــف الط ــز بتخل يتمي

المقــوالت والمفــاهيم لديــه بســبب قناعاتــه 

 .المتصلبة والجامدة

بينمــا صــاحب التفكيــر االيجــابي فيتصــف 

بقدرته الفائقة على اختيـار كالمـه بحيـث ال    

وال يسـتهزي بهـم، ويقـدم     يجرح اآلخـرين 

نقده ومالحظاته لآلخرين على شكل نقـد بنـاء   

 .و مفيد

يتصف الفـرد ذو التفكيـر السـلبي بضـعف     

اإلحساس الوجداني نحو اآلخـرين فـال يهـم    

أن يلقي بـالكالم الخشـن والجـارح نحـوهم،     

ــن أذى   ــم م ــببه له ــا يس ــه بم دون أن يأب

 .إلحساساتهم
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يتصـف  أما صاحب التفكير االيجـابي الـذي   

بفكر مستنير وقادر علـى إبـداء الـرأي مـع     

احترام الرأي األخر ويستخدم ما يناسـب مـن   

مفاهيم ومصـطلحات للموقـف أو موضـوع    

ــالي   ــان، وبالت ــادة أو نقص ــاش دون زي النق

يكون حديثه مناسب للموقف ومقنـع للطـرف   

 . اآلخر

يتصف صـاحب التفكيـر السـلبي بـالثرثرة     

قـف وأن  وإعطاء انطبـاع لآلخـرين بأنـه مث   

لديه إجابات لكل سؤال، وفـي كـل المواقـف،    

ــاهيم  فهــو يســتخدم عــدد معــين مــن المف

والمصطلحات والمبـادئ الجـاهزة والمحـددة    

والتي يستخدمها في كل موقـف سـواء كانـت    

مناســبة أو غيــر مناســبة، وبالتــالي يكــون 

حديثه ال جدوى منه مليء بالمغالطـاة العلميـة   

 .والمنطقية

التفكيـر االيجـابي فيحـاول    أما الفرد صاحب 

قدر اإلمكان إعطاء تصور طبيعـي وواقعـي   

ــدم نفســه  ــه أمــام اآلخــرين، ويق عــن ذات

لآلخــرين بشــفافية وبشــكل متواضــع ألنــه 

يدرك أن المثالية والكمال ليست مـن صـفات   

البشر وبالتالي ال حاجة إلى تقنيـع شخصـيته   

 .بما ال يفيد وال يلزم

إعطـاء  يميل صاحب التفكيـر السـلبي إلـى    

المستمعين لـه صـورة مثاليـة عنـه وعـن      

شخصيته تأبى طبائع النـاس تحقيقهـا، ولكـن    

سريعا ما تكتشف هذه الصـورة وسـريعا مـا    

يراه اآلخرون على حقيقته، وسبب ذلـك نـاتج   

عن نقص في الشـفافية وقلـة الخبـرة بواقـع     

 .الحال بالنسبة له

ــابي   ــر االيج ــع صــاحب التفكي ــا يتمت بينم

يب مبتكـرة وجديـدة تناسـب    بامتالكه ألسـال 

التطور الحاصـل، فهـو بـذلك يعتبـر مـن      

األفراد المبدعين القادر علـى إعطـاء حلـول    

ناجعــة و فــاعلي للمشــكالت المحيطــة لــه 

 .ولغيره

يتمتع أيضا صاحب التفكيـر السـلبي بضـعف    

المعالجة وافتقاره لألسـاليب والحلـول الفعالـة    

ــلوب   ــتخدامه لألس ــبب اس ــكالت، بس للمش

في البحث والتفكير الـذي ال يتناسـب    التقليدي

 .مع التصورات الجديدة والمعاصرة
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بينما يحرص أصحاب التفكير االيجـابي بـان   

ال يحدث ذلك معهـم ويسـاعدهم علـى ذلـك     

امتالكهم ناصية من الفكر والثقافـة والمرونـة   

الفكرية التي تساعدهم على تجنـب مثـل هـذه    

 .المواقف المحرجة

التفكيـر السـلبي فـي    عادة ما يقع أصـحاب  

مواقف من اإلربـاك ويضـعون أنفسـهم فـي     

ورطــات حرجــة أثنــاء النقاشــات المختلفــة 

نتيجة للتناقضات الفكريـة حيـث ال يمتلكـون    

الخلفية الثقافية الواسعة التـي تسـاعدهم علـى    

 .متابعة النقاش بموضوعية
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حـل فاعـل    إلـى  أدىمـا كـان التفكيـر ايجابيـا كلمـا      يتضح من خالل عرض الفصل انه كلّ

التعامـل مـع هـذه     إلـى  أدىما كـان التفكيـر سـلبيا كلمـا     مشكلة، وكلّ أوموقف  أليوناجح 

ـ     بأساليبالمشكالت  ذه المشـكالت والمبالغـة فـي    سطحية وخاطئة، سـواءا كـان بتضـخيم ه

سـلبية فـي التعامـل معهـا      أسـاليب  وإتبـاع بتبسيطها واختزالها واستسهالها  أو، التعامل معها

التفكيـر السـلبي    فـان  اإلجمـال الحل المناسب لهـا، وعلـى وجـه     إلىوبالتالي عدم الوصول 

واالضـطراب النفسـي    ي وازدياد الحـاالت المرضـية كالكآبـة   ارتبط بتدهور المستوى الصح

 إلـى  (Johnson ,2002)  وغير ذلك، حيث تشـير الدراسـات والبحـوث النفسـية والتربويـة     

 االضطراب النفسي والعقلي ليس ناشئا من المواقف الصعبة التـي تحـيط بـالفرد بقـدر مـا      أن

بـالعجز والفشـل    إليـه هو ناجم عن حالة اليأس الذي تنتابه اتجاه تلك المواقف والـذي يـوحي   

حياتـه   إلـى اتجاهها، وهذا ما يعبر عنه بالتفكير السلبي للحياة، والـذي يجعـل الفـرد ينظـر     

  .تعاسة وتشاؤما في نهج تفكيره أكثرحوله بمنظار مظلم قاتم، ويجعله والى الحياة من 
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  :تمهيد

اسـتعمالها فـي الجانـب الميـداني      الباحثة في هذا الفصل  صتخص التعريف باألدوات التي تـم

يـث منهجيـة   مـن ح  تطرقـت إليهـا  الخطـوات واإلجـراءات التـي    من هذه الدراسة، ويليها 

والتأكـد مـن الخصـائص     في تحليـل البيانـات   المعالجات اإلحصائيةعينة الدراسة، والبحث، 

بالنسـبة   الختبار صدق وثبات األدوات والتوصل إلـى النتـائج النهائيـة للدراسـة    السيكومترية 

سين تقدير الذات و أنماط التفكير، وذلـك مـن خـالل عـرض الدراسـتين االسـتطالعية       للمقيا

          .واألساسية

  :أدوات الدراسة/ 1

  :ر سميثمقياس تقدير الذات لكوب/ 1-1

  :بناء االختبار/ 1-1-1

حيـث  ،   cooper smithكـوبر سـميث   األمريكـي صمم هذا المقياس مـن طـرف الباحـث    

وبعـد  ، )2011فراحـي فيصـل،  (اختبار روجرز ودايمونـد  تستمد فقرات االختبار جذورها من 

: فقـرة تقـيس أربعـة ميـادين     58تنظيم وإلغاء الفقرات المبهمة والمتكررة، تـم االحتفـاظ ب   

  .1االجتماعي، األسري، المدرسي و الشخصي

  :االختبار وأبعاده/ 1-1-2

ـ    ة لـدى الفـرد اتجـاه نفسـه فـي      تم بناء اختبار تقدير الذات لكي يقـيس االتجاهـات التقييمي

األسري، الشخصي والمدرسي أو المهنـي، حيـث يتكـون هـذا االختبـار      الميدان االجتماعي، 

فقرة تصف مشـاعر وآراء وردود الفعـل الفرديـة مـن خـالل إجابـة الفـرد علـى          58من 

  ".ال ينطبق"أو "  ينطبق"الفقرات بوضع إشارة على 
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  :حيث تتوزع فقرات االختبار على األبعاد األربعة بالشكل التالي

 )خمسةاليوضح توزيع فقرات اختبار تقدير الذات على األبعاد ) 02(جدول رقم (        

  الفقرات                       األبعاد         

  تقدير الذات العام

1 ،3 ،4 ،7 ،10 ،12 ،13 ،15 ،18 ،19 ،

24 ،25 ،27 ،30 ،31 ،34 ،35 ،38 ،

39 ،43 ،47 ،48 ،51 ،55 ،56 ،57.  

  .52، 49، 40، 28، 21، 14، 8، 5  تقدير الذات االجتماعي

  .44، 29، 22، 20، 16، 11، 9، 6  تقدير الذات األسري

  .54، 46، 42، 37، 33، 23، 17، 2  تقدير الذات المدرسي

  .58، 53، 50، 45، 41، 36، 32، 26  الكذب

  

  :ترجمة االختبار/ 1-1-3

تم ترجمة اختبار تقدير الذات لكوبر سـميث بمـرحلتين، فـي المرحلـة األولـى تـم ترجمـة        

فقرات االختبار من اللغة الفرنسية إلـى اللغـة العربيـة حيـث اشـترك فـي ترجمـة فقراتـه         

  .شريفح . د: تحت إشراف CMEPمجموعة البحث 

ية إلـى اللغـة الفرنسـية مـن     أما المرحلة الثانية فتمت الترجمة العكسية للفقرات من اللغة العرب

  . طرف باحث آخر لم يشترك في الترجمة األولى

  .النسخة الفرنسيةهو في وتّم االحتفاظ بنفس ترتيب فقرات االختبار كما 
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  :تطبيق و تصحيح االختبار/ 1-1-4

علـى األفـراد الـذين يزاولـون دراسـتهم      ) كوبر سـميث (تم تطبيق النسخة المدرسية الختبار ي

المؤسسات التربوية، في حين تطبق النسخة المهنيـة علـى األفـراد الـذين يشـغلون      في مختلف 

و يتفق أغلب الباحثين على تطبيق الشـكل المدرسـي لالختبـار مهمـا اختلفـت      . مناصب عمل

  .و تفاوتت فئات السن

مـن   أما التصحيح فيتم بإعطاء درجة واحدة لكل إشارة يتم تسـجيلها ضـمن إطارهـا المعـين    

أربعـة مجـاميع خاصـة بالبعـد العـام      في األخير على  لتحصلن، اإلضافيةالتفريغ خالل ورقة 

المهنـي، و يـتم الحصـول علـى الدرجـة      / البعد االجتماعي، البعد األسري، البعد المدرسـي 

 26الكلية لالختبار بجمع مجموع األبعاد األربعة، و تكون الدرجة القصـوى فـي البعـد العـام     

 50درجـات، و بالتـالي تمثـل الدرجـة      8األبعاد الثالثة األخـرى   درجة، في حين تكون في 

  .الدرجة القصوى لالختبار الكلي

  :مستويات االختبار/ 1-1-5

  .تقدير ذات منخفض 29اقل من 

  .تقدير ذات متوسط  30-35

  .تقدير ذات مرتفع 36-48

  :مقياس التفكير السلبي وااليجابي/ 1-2

  :يرخطوات إعداد استمارة التفك/ 1-2-1

ر إيجاد مقيـاس جـاهز يقـيس التفكيـر بنمطيـه      وذلك لتعذّ ةم هذا المقياس من طرف الباحثصم

فبعـد اإللمـام بموضـوع التفكيـر واإلحاطـة الشـاملة بنمطيـه السـلبي         ، السلبي وااليجـابي 

تم التعرف على خصائص وسمات كل نمـط علـى حـدى، فهـذا مـا سـاعد       حيث وااليجابي 

على وضع مجموعة من الفقرات منها ما تـدل علـى التفكيـر السـلبي وأخـرى تـوحي إلـى        

التفكير االيجابي من خالل تلك السمات، وذلـك كـان كخطـوة أولـى فـي االنطـالق لتكـوين        

 22علـى التفكيـر السـلبي، و    دالـة  17فقـرة، منهـا    39فقرات المقياس، حيث تّم التوصل ب
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: تحتـوي علـى بـديلين همـا    كمحاولة أولـى  و تّم وضع اإلجابة ثنائية القطب .للتفكير االيجابي

  ).ال تنطبق/تنطبق(

واللّـذين اهتمـوا بالبحـث حـول     حيث تّم تقديم المقياس ألحد أساتذة جامعة القـدس  بفلسـطين   

حكـيم علـى الشـكل األولـي لالسـتمارة، فمـن خـالل تعليقاتـه         لتّموضوع التفكير لغرض ا

. وتحكيمه قد تم حذف الفقر ة السابعة عشر ألنها تتكـرر بـنفس المعنـى فـي الفقـرة الثامنـة      

ذو األربـع بـدائل،    )Likert(كذلك ارتأى أن تكون إجابة المفحـوص تبعـا لطريقـة ليكـرت     

  .حتى يكون المقياس أكثر صدقاً

مناسـبة و ضـبط   الغيـر  رف فقد تّم من طرفه تصـحيح بعـض المصـطلحات    أما بالنسبة للمش

لبعض الفقـرات بغـرض تفـادي أي مـبهم أو غمـوض والحصـول علـى         الصحيحة الصيغة

  .اإلجابة بالقصد الصحيح

ذوي  كذلك تم تقديم نموذج االستمارة على بعض أسـاتذة قسـم علـم الـنفس بجامعـة تلمسـان      

ـ   الخبرة في التحكيم، وكـان آلرائهـم   المسـاهمة فـي تكـوين    بديدة الفضـل  وتوجيهـاتهم الس

  .الدراسة بالمعايير الجيدة والتي تصب في صلب موضوعاستمارة 

منهـا تـدل علـى التفكيـر      16فقـرة   38فبعد ذلك تم التوصل إلى تشكيل استمارة متكونة من 

تنطبـق  (حيث تـم وضـع أربـع بـدائل و هـي      . منها تدل على التفكير االيجابي 22السلبي و 

  .ال تنطبق أبدا/ ال تنطبق/ تنطبق /بشدة
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  : أبعاد االختبار/ 1-2-2

  :تنقسم فقرات المقياس إلى ما يلي 

  )يوضح توزيع فقرات مقياس التفكير على بعديه االيجابي والسلبي) 03(جدول رقم (    

3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-17-18-19-21-

22-25-26-27-32-33-35-36 

  

ــرات  ــر فقـ التفكيـ

 االيجابي

1-2-11-13-14-16-20-23-24-28-29-30-31-

34-37-38 

 

ــ ــر ـفقـ رات التفكيـ

 السلبي

  

  :تطبيق وتصحيح االختبار/ 1-2-3

يتّم تطبيق مقياس التفكير بين االيجابي والسلبي على األفـراد البـالغين، كـون المقيـاس يلمـس      

. بعض أساليب التفكير القائمة على التجريد المحظ وذلـك مـا تتـوفره تلـك المرحلـة العمريـة      

كذلك يتوجب تطبيقه على األفراد المتمدرسـين فالمقيـاس يحتـوي بعـض الفقـرات الموجهـة       

  . سين التي تتعلق بجماعة الزمالء والجو داخل القسمللطلبة المتمدر

ـ   ) 1 - 4(تمنح إجابة المفحوص درجة تتـراوح بـين    دائل حسـب فقـرات   علـى ترتيـب الب

علـى  ) 4 - 1(فتمـنح الـدرجات    للمقيـاس  التفكير االيجابي، أما بالنسـبة للفقـرات السـلبية   

) 152 - 38(، وبذلك فان الدرجـة الكليـة علـى هـذا المقيـاس تتـراوح بـين        ترتيب البدائل

  .   درجة

) 114(وقـد اعتمـدت الدرجـة     شرا علـى التفكيـر السـلبي   بينما الدرجة المنخفضة تعتبر مؤ

 )فـأكثر  114(الحد القاطع بين التفكير االيجابي والسـلبي، حيـث تعتبـر درجـة المفحـوص      

دليـل علـى تفكيـر     بمثابـة ) فأقـل  114(، بينما الدرجة جابيبمثابة على تفكير المفحوص االي

  .المفحوص السلبي
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  :مستويات االختبار/ 1-2-4

  تفكير سلبي  114 إلى 38من 

  تفكير ايجابي 152إلى  115من 

  :الدراسة االستطالعية /2

  :ةعينة الدراسة االستطالعي /2-1

 للدراسـة  مـن المجتمـع األصـلي    االسـتطالعية كعينة للدراسة  بسيطةية تم اختيار عينة عشوائ

، مـن مجمـوع العينـة األساسـية     %20طالب والتي تمثل نسبة  40حيث تكونت من مجموع 

  :عينة الدراسة االستطالعية بالخصائص التاليةحيث تميزت 

  :حسب الجنس/ أ

  )يبين توزيع عينة الدراسة االستطالعية وفق الجنس) 04(جدول رقم (              

 نســـالج ددــالع سبةــالن

 ورـذك 25 62.50%

  اثـنإ 15 37.50%

 جموعـالم 40 100%

أن النسبة المئوية للطلبـة الـذكور كانـت أكبـر مقارنـة بنسـبة       ) 02(يتضح من الجدول رقم 

  .الطلبة اإلناث
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  :حسب التخصصات/ ب

  )الدراسييبين توزيع عينة الدراسة االستطالعية وفق التحصيل ) 05(جدول رقم (      

 صــالتخص ددــالع ةــالنسب

 الهندسة المعمارية 15 37.50%

 العلوم التجارية 10 %25

 اللغة  الفرنسية 15 37.50%

 وعــالمجم 40 100%

 أن النسبة المئوية لطلبـة الهندسـة المعماريـة والعلـوم التجاريـة     ) 03(يتضح من الجدول رقم 

  .كانت متساوية وكانت اكبر من طلبة اللغة الفرنسية

  :حسب التحصيل الدراسي/ ج

  )يبين توزيع عينة الدراسة االستطالعية وفق نسبة التحصيل) 06(جدول رقم (

 حصيلــالت ددــالع سبةــالن

 10/20يساوي معدل  أواكبر  35 87.50%

  10/20 اقل من 05 12.50%

 المجموع 40 100%

أن النسبة المئوية للطلبة المتحصلين على نسبة اكبر من معدل القبول ) 04(الجدول رقم  يالحظ في

  .كانت اكبر من المتحصلين على اقل من معدل القبول
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  :دراسة ثبات وصدق االختبارين / 2-2

  أنماط التفكيرثبات وصدق مقياس / 2-2-1

  : La Fidélité  ثبات االستمارة/ 2-2-1-1

  ): برافي بيرسون(الثبات بطريقة إعادة االختبار/ أ

طالـب كخطـوة أولـى حيـث تكـرر       40تم تطبيق مقياس أنماط التفكير على عينة بلغ عددها 

يـوم وذلـك بغـرض     15تطبيق المقياس نفسه للمرة الثانية على نفس العينة بفارق زمني مـدة  

ـ (كد من ثبات المقياس بطريقة إعـادة االختبـار   التّأ ، حيـث بلغـت النتيجـة    )ي بيرسـون براف

  .، وهي قيمة ذات شدة مرتفعة وجد مرضية0,01 مستوى داللة دالة عند  0,71

  :)αααα(كرومباخ  ألفاالثبات بطريقة / ب

 فقـرة، تـم   38لحساب الثبات الخاص باستمارة التفكيـر المكونـة مـن    ) α(بعد تطبيق معادلة 

ذات شـدة مرتفعـة ممـا يبـين تناسـق       و هـي قيمـة   0.83تساوي ) α(التوصل إلى أن قيمة 

  .فقرات االستمارة

  :الثبات بطريقة التجزئة النصفية/ ج

) Spearman Brown(بـراون   –كانت قيمـة معامـل الثبـات المحسـوبة بطريقـة سـبيرمان      

 1بعد تقسيم فقرات االستمارة إلى نصـفين، شـمل النصـف األول الفقـرات مـن       0.75تساوي 

 و تعتبـر هـذه القيمـة مرتفعـة وجـد     . 38إلـى   19قرات مـن  ، و النصف الثاني الف19إلى 

  .مرضية
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  )ر حسب برافي بيرسون والفا كرومباخيبين قيمتي ثبات مقياس التفكي) 07(جدول رقم (

  S.Bيمة ر ــق  αيمة ــق  يمة رــق  ريقةــالط

  0,75  0,83  0,71  القيمة

ألفـا  االختبار، إعـادة المختلفـة فـي ذلك،  ر بيانات الجدول إلى ارتفاع قيم الثبـات بـالطرق   تشي

  .كرونباخ والتجزئة النصفية

  :La Validité  صدق االستمارة/ 2-2-1-2

م عرض فقـرات المقيـاس علـى مجموعـة مـن األسـاتذة الجـامعيين        تّ : المحكمينصدق / أ

وقـد تراوحـت نسـب الموافقـة علـى       ذوي خبرة في التحكـيم،  و المتخصصين في علم النفس

وهي نسـب مقبولـة للصـدق لمثـل هـذا       ) %85 - %75 (فقرات المقياس بهذه الطريقة بين 

  .النوع من المقاييس

  :الداخلياالتساق / ب

تم التحقق من صدق االستمارة عـن طريـق االتسـاق الـداخلي، و ذلـك بحسـاب معـامالت        

للفقـرات المكونـة لالسـتمارة و يظهـر الجـدول      االرتباط بين كل فقرة و المجمـوع الكلـي   

  .التالي تلك المعامالت

 سـتمارة ط بـين كـل فقـرة والمجمـوع الكلـي ال     يبـين معـامالت االرتبـا   ) 08(جدول رقم (

  )التفكير

 م الفقرةـرق امل االرتباطــمع صائيةــاإلحالداللة 

 01 0.434 0.01دال عند 

 02 0.341 0.01دال عند 

 03 0.452 0.01دال عند 
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 04 0.432 0.01دال عند 

 05 0.611 0.01دال عند 

 06 0.312 0.01دال عند 

 07 0.434 0.01دال عند 

 08 0.532 0.01دال عند 

 09 0.546 0.01دال عند 

 10 0.326 0.01دال عند 

 11 0.677 0.01دال عند 

 12 0.338 0.01دال عند 

 13 0.612 0.01دال عند 

 14 0.498 0.01دال عند 

 15 0.588 0.01دال عند 

 16 0.393 0.01دال عند 

 17 0.511 0.01دال عند 

 18 0581 0.01دال عند 

 19 0.631 0.01دال عند 

 20 0.545 0.01دال عند 

 21 0.311 0.01دال عند 
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 22 0.467 0.01دال عند 

 23 0,626 0.01دال عند 

 24 3.333 0.01دال عند 

 25 0.522 0.01دال عند 

 26 0.583 0.01دال عند 

 27 0.399 0.01دال عند 

 28 0.435 0.01دال عند 

 29 0.442 0.01دال عند 

 30 0,677 0.01دال عند 

 31 0.634 0.01دال عند 

 32 0.398 0.01دال عند 

 33 0.422 0.01دال عند 

 34 0.483 0.01دال عند 

 35 0.581 0.01دال عند 

 36 0.593 0.01دال عند 

 37 0.421 0.01دال عند 

 38 0,593 0.01دال عند 

ممـا   0.01يتضح من هذا الجدول أن جميع معـامالت االرتبـاط دالـة عنـد مسـتوى داللـة       

  .يشير إلى صدق فقرات االستمارة
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  :كوبر سميث الذات تقديراختبار ثبات وصدق  /2-2-2

  : La Fidélité  اختبار الذاتثبات / 2-2-2-1

  ): برافي بيرسون(الثبات بطريقة إعادة االختبار/ أ

زامنـا مـع تطبيـق اسـتمارة التفكيـر      بر سميث وكان ذلـك ت تم تطبيق اختبار تقدير الذات لكو

ـ   على نفس العينة و بنفس الفارق الزمني إلعادة  تطبيقه،  د مـن ثبـات   وبـنفس الغـرض للتأك

ـ )برافـي بيرسـون  (المقياس بطريقة إعادة االختبار  دالـة عنـد     0,63ث بلغـت النتيجـة   ، حي

، وهي قيمـة ذات شـدة مرتفعـة وجـد مرضـية يمكـن مـن خاللهـا أن         0,01مستوى داللة 

  .المقياس ثابت

  :)αααα(الثبات بطريقة ألفا كرومباخ / ب

لحسـاب ثبـات اختبـار تقـدير الـذات       Alpha Cronbachبعد تطبيق معادلة ألفـا كرونبـاخ   

  :على مستوى األبعاد و االختبار الكلي، تم التوصل إلى النتائج التالية

  )يوضح معامالت الثبات الختبار تقدير الذات) 09(جدول رقم (         

كوبر (إختبار تقدير الذات 

  )سميث
  )α(معامل الثبات 

  0.67  البعد العام

  0.56  البعد االجتماعي

  0.56  البعد األسري

  0.79  البعد المدرسي

  0.87  االختبار الكلي
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بالنسـبة لالختبـار الكلـي لتقـدير     ) α(تشير بيانات الجدول إلى ارتفاع قيمـة ألفـا كرونبـاغ    

، في حـين جـاءت قـيم األبعـاد الخاصـة باالختبـار مرضـية        0.87الذات حيث بلغت قيمته 

لكـل مـن البعـد االجتمـاعي      0.56للبعد العـام و   0.67 للبعد المدرسي و 0.79  تراوحت بين

  .والبعد األسري

  :الثبات بطريقة التجزئة النصفية/ ج

فقـرات الكلـي لالختبـار إلـى جـزئين      استخدمت الباحثة طريقة التجزئة النصفية بتقسيم عدد ال

تـم  ، كمـا  )25/25(شمل الجزء األول الفقرات الزوجية، و الجـزء الثـاني الفقـرات الفرديـة     

لكـل بعـد   ) 4/4(حساب الثبات بنفس الطريقة لألبعاد األربعة المكونة الختبـار تقـدير الـذات،    

  :وكانت النتائج كالتالي

بــراون  �يوضــح قــيم الثبــات بعــد تطبيــق معادلــة التصــحيح لســبيرمان) 10(جــدول (

Spearman- Brown (  

كوبر (اختبار تقدير الذات 

  )سميث

قيمة الثبات بعد التصحيح بمعادلة 

-Spearmanبراون � لسبيرمان 

Brown  

  0.68  البعد العام

  0.54  البعد االجتماعي

  0.89  البعد األسري

  0.41  البعد المدرسي

  0.68  االختبار الكلي
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 -تشير بيانات الجدول إلى قـيم مرضـية لنتـائج الثبـات بعـد التصـحيح بمعادلـة سـبيرمان        

  .ة الثبات الخاصة باالختبار الكليقيمبروان، خصوصا 

  :La Validitéصدق االستمارة  / 2-2-2-2

استخدمت الباحثة طرقا مختلفة لحساب صـدق اختبـار تقـدير الـذات كـوبر سـميث، حيـث        

  :أسفرت النتائج على ما يلي

تم تقديم نموذج مقياس كوبر سميث على بعض أسـاتذة قسـم علـم الـنفس      :صدق المحكمين/ أ

 إالمـن كـون المقيـاس عـالمي ومعـروف       تلمسان ذوي الخبرة في التحكيم، فبـالرغم بجامعة 

  .المدروسة انه وجب التدقيق بفقراته جيدا تجنبا ألي غموض، ومحاولة تكييفه مع البيئة

   Consistance Interne: االتساق الداخلي/ ب

بالدرجـة الكليـة   تقتضي هذه الطريقة استخدام معامل ارتباط كل فقـرة مـن فقـرات االختبـار     

لغرض استبعاد الفقرات التي ال ترتبط بداللة معنوية مـع الدرجـة الكليـة للبعـد الـذي تقيسـه       

و أظهرت النتائج أن كل الفقرات ارتبطت باألبعـاد الفرعيـة التـي تنتمـي إليهـا عنـد       . الفقرة

  .، مما يشير إلى تجانس األبعاد الفرعية المكونة الختبار تقدير الذات0.01مستوى 

  )يوضح قيم معامل االرتباط بين كل فقرة و الدرجة الكلية للبعد العام) 11(جدول رقم ( 

  الداللة اإلحصائية  معامل االرتباط  رقم الفقرة

  0.01دال عند   0.37  1

  0.01دال عند   0.35  3

  0.01دال عند   0.32  4

  0.01دال عند   0.24  7

  0.01دال عند   0.30  10
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  0.01دال عند   0.68  12

  0.01دال عند   0.31  13

  0.01دال عند   0.50  15

  0.01دال عند   0.40  18

  0.01دال عند   0.35  19

  0.01دال عند   0.33  24

  0.01دال عند   0.26  25

  0.01دال عند   0.35  27

  0.01دال عند   0.35  30

  0.01دال عند   0.35  31

  0.01دال عند   0.26  34

  0.01دال عند   0.68  35

  0.01عند دال   0.35  38

  0.01دال عند   0.41  39

  0.01دال عند   0.41  43

  0.01دال عند   0.63  47

  0.01دال عند   0.32  48
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  0.01دال عند   0.60  51

  0.01دال عند   0.37  55

  0.01دال عند   0.33  56

  0.01دال عند   0.52  57

أن جميع معامالت االرتباط التـي تـم الحصـول عليهـا بحسـاب      ) 12( يتضح من الجدول رقم

بـين درجـة كـّل فقـرة و الدرجـة        Bravais – Pearsonبرسون  �معامل االرتباط لبرافي 

  .0.01الكلية للبعد العام الختبار تقدير الذات لكوبر سميث، دالة إحصائيا عند مستوى 

فقـرة و الدرجـة الكليـة للبعـد      يوضح قيم معامـل االرتبـاط بـين كـل    ) 12(جدول رقم (

  )االجتماعي

  الدالة اإلحصائية  معامل االرتباط  رةـرقم الفق

  0.01دالة عند   0.34  5

  0.01دالة عند   0.34  8

  0.01دالة عند   0.61  14

  0.01دالة عند   0.49  21

  0.01دالة عند   0.54  28

  0.01دالة عند   0.59  40

  0.01دالة عند   0.52  49

  0.01عند دالة   0.52  52
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أن االرتباطات بين فقـرات البعـد االجتمـاعي و الدرجـة الكليـة      ) 12(يتضح من الجدول رقم 

، ممـا يؤكـد أن فقـرات البعـد االجتمـاعي      0.01لهذا البعد دالة إحصائيا عند مسـتوى دالـة   

  .تتميز باتساق داخلي جيد

يوضح قيم معامـل االرتبـاط بـين كـل فقـرة و الدرجـة الكليـة للبعـد         ) 13(جدول رقم (

  )األسري

  الدالة اإلحصائية  معامل االرتباط  رقم الفقرة

  0.01دالة عند   0.50  6

  0.01دالة عند   0.38  9

  0.01دالة عند   0.23  11

  0.01دالة عند   0.59  16

  0.01دالة عند   0.33  20

  0.01دالة عند   0.64  22

  0.01دالة عند   0.62  29

  0.01دالة عند   0.64  44

أن االرتباطات بـين فقـرات البعـد األسـري و الدرجـة الكليـة       ) 12(يتضح من الجدول رقم 

، و هـذا يبـين مـدى اتسـاق فقـرات البعـد       0.01لهذا البعد دالة إحصائيا عند مستوى داللـة  

  .األسري
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فقـرة و الدرجـة الكليـة للبعـد     يوضح قـيم معامـل االرتبـاط بـين كـل      ) 14(جدول رقم (

  )المدرسي

  الدالة اإلحصائية  معامل االرتباط  رقم الفقرة

  0.01دالة عند   0.44  2

  0.01دالة عند   0.72  17

  0.01دالة عند   0.63  23

  0.01دالة عند   0.61  33

  0.01دالة عند   0.26  37

  0.01دالة عند   0.33  42

  0.01دالة عند   0.47  46

  0.01 دالة عند  0.50  54

يتضح من الجدول االتساق الداخلي لفقرات البعد المدرسي من خـالل داللـة االرتباطـات بـين     

 .فقرات هذا البعد مع الدرجة الكلية للبعد
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يوضح مدى ارتبـاط كـّل الفقـرات الخمسـين الختبـار تقـدير الـذات مـع         ) 15(رقم جدول (

  )الدرجة الكلية لالختبار الكلي

  الدالة اإلحصائية  االرتباطمعامل   م الفقرةـرق

  0.01دال عند   0.13  1

  0.01دال عند   0.33  2

  0.01دال عند   0.35  3

  0.01دال عند   0.27  4

  0.01دال عند   0.37  5

  0.01دال عند   0.55  6

  0.01دال عند   0.27  7

  0.01دال عند   0.21  8

  0.01دال عند   0.40  9

  0.01دال عند   0.34  10

  0.01دال عند   0.24  11

  0.01دال عند   0.27  12

  0.01دال عند   0.55  13

  0.01دال عند   0.26  14
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  0.01دال عند   0.43  15

  0.01دال عند   0.30  16

  0.01دال عند   0.28  17

  0.01دال عند   0.36  18

  0.01دال عند   0.33  19

  0.01دال عند   0.37  20

  0.01دال عند   0.31  21

  0.01دال عند   0.30  22

  0.01دال عند   0.41  23

  0.01دال عند   0.18  24

  0.01دال عند   0.25  25

26  /  /  

  0.01دال عند   0.47  27

  0.01دال عند   0.41  28

  0.01دال عند   0.34  29

  0.01دال عند   0.53  30

  0.01دال عند   0.48  31
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32  /  /  

  0.01دال عند   0.17  33

  0.01دال عند   0.30  34

  0.01دال عند   0.36  35

36  /  /  

  0.01دال عند   0.21  37

  0.01دال عند   0.61  38

  0.01دال عند   0.38  39

  0.01دال عند   0.28  40

41  /  /  

  0.01دال عند   0.18  42

  0.01دال عند   0.33  43

  0.01دال عند   0.25  44

45  /  /  

  0.01دال عند   0.26  46

  0.01دال عند   0.32  47

  0.01دال عند   0.13  48
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  0.01دال عند   0.47  49

50  /  /  

  0.01دال عند   0.28  51

  0.01دال عند   0.36  52

53  /  /  

  0.01دال عند   0.42  54

  0.01دال عند   0.27  55

  0.01دال عند   0.13  56

  0.01دال عند   0.48  57

58  /  /  

يبين الجدول ارتباط فقرات اختبار تقدير الذات مـع الدرجـة الكليـة لالختبـار عنـد مسـتوى       

  .0.01داللة 
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  :األساسيةالدراسة  /3

  :منهج الدراسة /3-1

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، انطالقا من طبيعـة الدراسـة و البيانـات المـراد الحصـول      

   .التفكير وتقدير الذات أنماطعليها لمعرفة طبيعة العالقة بين 

وصـفا  و يقوم هذا المنهج على دراسة الظاهرة، كما توجد فـي الواقـع مـن خـالل وصـفها      

 و مـن  . عـرض النتـائج فـي ضـوئها     دقيقا و جمع المعلومات و تحليلها وتفسيرها، و من ثـم

تعمـيم  ستنتاجات تسـاهم فـي فهـم الواقـع، و    خصائص هذا المنهج أنه يذهب إلى التوصل إلى ا

و البيانـات التـي تـتلخص فـي      نتائج دراسة الباحث وفق المعطيات الخاصة بجمع المعلومـات 

صـل  و ت .و المركبة التي تمثل نتـائج التسـاؤالت المطروحـة و الفرضـيات     الجداول البسيطة

نـب النظـري المتمثـل فـي النظريـات      إلى تفسير تلك النتـائج باالعتمـاد علـى الجا    ةالباحث

  .الدراسات السابقةو

  :مجتمع و عـينة الدراسة /3-2 

 بجامعـة بشـار، حيـث   يتكون مجتمع الدراسة من الطالب الجامعيون الذين يواصلون تعلـيمهم  

الدراسـة   أداتـي بعـد تفريـغ نتـائج    ف. طالب بطريقة العينة العشوائية البسـيطة  250تم اختيار 

االستمارات الغير صالحة والتي لم تملـئ بشـكل صـحيح مـن طـرف      وإلغاء بعض تم استبعاد 

ـ    طالـب  200 قدر عدد عينة الدراسة األساسية ب ، وبهذااألفرادبعض  م إلغـاء  بمعنـى انـه تّ

  .استمارة تم توزيعها 250استمارة من أصل  50

  :عينة الدراسة األساسيةصفات / 3-3

، حيـث بلـغ   )طلبـة جامعـة بشـار    ( تم اختيار عينة عشوائية من المجتمع األصلي للدراسـة  

 :تميزت العينة بالخصائص التالية و طالب، 200عدد العينة 
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  )العينة األساسية المدروسةيوضح خصائص ) 16(رقم جدول (                  

  تغيراتــالم  غيراتـويات المتـمست  ددـالع سبة المؤويةـالن

   الهندسة المعمارية 80 40%

 

 التخصص

 
 اللغة الفرنسية 75 37.5%

 العلوم التجارية 45 22.5%

   ذكر 95 47.5%

 الجنس

 أنثى 105 52.5%

   10/20يساوي  أواكبر  137 68.5%

 المستوى التحصيلي

 10/20اقل من  63 31.5%

التخصـص، الجـنس، المسـتوى    (عينة الدراسـة األساسـية حسـب المتغيـرات      يبين الجدول

  .للعينة ، باإلشارة إلى العدد والنسبة المؤوية من المجموع العام)التحصيلي

  :أداة الدراسة /3-4

أداتين لجمع المعلومـات الخاصـة بالدراسـة، و تمثلـت األداة األولـى فـي        ةالباحث تاستخدم

تصـميم   أمـا األداة الثانيـة فهـي    ،) Cooper Smith(اختبار تقدير الـذات لكـوبر سـميث    

التأكـد مـن    ، تـم  الستمارة تقيس أنماط التفكير بين االيجابي والسلبي لدى الطلبـة الجـامعيين  

  .باتها و صدقها بطرق مختلفةث

 رافيـة ألفـراد الدراسـة حيـث احتـوت     شملت هذه االسـتمارة أيضـا الخصـائص الديموغ   و

  .فراد الدراسة والمطلوبة كمتغيرات للدراسةالبيانات الشخصية لدى أ
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أربعـة أبعـاد فرعيـة  و هـي     ) Cooper Smith(يضم اختبار تقدير الذات كـوبر سـميث   و

ـ  ذات األسـري و تقـدير الـذات المدرسـي     تقدير الذات العام، تقدير الذات االجتماعي، تقدير ال

ينطبـق، و ال  (و يقابل كـل فقـرة مـن فقـرات االختبـار إجابتـان       . إضافة إلى مقياس الكذب

مـن خـالل   . ، و تعطى درجة واحدة أمام كل إجابة تتوافق مـع اتجـاه تقـدير الـذات    )ينطبق

  .استعمال ورقة شفافة لتسهيل عملية التصحيح والتفريغ

: يـارات التاليـة  ابـل كـل فقـرة الخ   و يقفقـرة،   38، فشملت علـى  التفكير أنماطأما استمارة 

، وقد تم إعطـاء درجـات لكـل اختيـار لتـتم      )أبداتنطبق كثيرا، تنطبق، ال تنطبق، ال تنطبق (

درجـات، ال   3ت، تنطبـق  درجـا  4تنطبـق كثيـرا   : معالجتها إحصائيا علـى النحـو التـالي   

 النسـبة لفقـرات التفكيـر االيجـابي    درجة واحدة، وهـذا ب  1ال تنطبق أبدا  درجتان، 2 تنطبق

 درجـة واحـدة   1تنطبـق كثيـرا   : تـالي أما لفقرات التفكير السلبي فتم إعطـاء الـدرجات كال  

  .درجات 4ال تنطبق أبدا  ،درجات 3 درجتان، ال تنطبق 2تنطبق 

  :إجراءات تطبيق أداتي الدراسة /3-5

و اسـتمارة  ة بتطبيق أداتي الدراسة األساسية، اختبار تقدير الـذات لكـوبر سـميث    الباحث تقام

 لعـام أنماط التفكير في نفس الوقت وعلى نفس العينة على طلبة جامعـة مدينـة بشـار خـالل ا    

توزيـع نسـخ األداتـين    ، و اسـتغرق  14/05/2012بتـاريخ   تحديدا و  2011/2012 الدراسي

م تصحيح و تفريـغ البيانـات و معالجتهـا إحصـائيا بواسـطة      ، و بعد ذلك تأيام 04و جمعها 

  . ، و تم بعد ذلك عرض و تفسير النتائج15، إصدار رقم SPSSبرنامج 

  :أساليب المعالجة اإلحصائية/3-6

فـي معالجـة بيانـات الدراسـة األساسـية األسـاليب اإلحصـائية المناسـبة          ةالباحث تاستخدم

  :للفرضيات المقترحة، و ذلك على النحو التالي

  .التكرارات و النسب المئوية لوصف أفراد الدراسة و تحديد نسب اإلجابات

المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لمعرفة اسـتجابات عينـة الدراسـة اتجـاه أبعـاد      

  .تقدير الذات

  .لحساب ثبات األداتين (Split half)و ) Alpha Crombach(معامل ألفا كروبناخ 



  �ـ�����ــ� ا�را�ـــ                                                                                            
ــ	 ا��ا�ــا���

 

108 

 

لتحديـد  لحسـاب صـدق األداتـين و    )Bravais- Pearson(معامل ارتبـاط برافـي برسـون    

 .أنماط التفكيرالعالقة بين تقدير الذات  و 

علـى   المسـتوى التحصـيلي  /  لدراسة الفروق بين الجنسـين  )Student(ستودنت ) ت(اختبار 

  .أنماط التفكيرمستوى 

  .أنماط التفكيرعلى مستوى  التخصصاتلدراسة الفروق بين  (Anova)اختبار انوفا 
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 تمهيد:

و الدراسـة و تحليلهـا    الباحثـة فـي هـذه    إليهالت يتناول هذا الفصل عرض النتائج التي توص

  .تفسيرها من خالل قبول أو رفض فرضيات الدراسة

المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة ألبعـاد تقـدير الـذات      يوضح ) 17(رقم جدول (

  )وأنماط التفكير

المتوسط   األبعاد

  الحسابي

  الدرجة العليا  الدرجة الدنيا  االنحراف المعياري

  13.09  12.20  03,16  12.65  تقدير الذات العام

تقدير الذات 

  االجتماعي

04.18  01.57  03.96  04.40  

  04.23  03.80  01.53  04,02  سريتقدير الذات األ

  04.38  03.88  01.77  04.13  تقدير الذات المدرسي

  61.05  59.80  04.45  60.43  التفكير االيجابي

  42.07  40.48  03.92  41.53  التفكير السلبي

  

أن متوسطات أبعـاد تقـدير الـذات جـاءت مرتفعـة بالنسـبة       ) 16(يتبين من هذا الجدول رقم 

فقرات، فجاء في الترتيب األول تقـدير الـذات االجتمـاعي بمتوسـط      8لألبعاد التي تتكون من 

، ويـأتي متوسـط تقـدير    04.13بمتوسـط حسـابي    ، يليه تقدير الذات المدرسي04.18حسابي 

أمـا بالنسـبة    .و هو منخفض نوعا مـا مقارنـة بالبعـدين السـابقين     04.02ب  الذات األسري

  .باالرتفاع البعدين، فتميزت متوسطات أنماط التفكيرألبعاد استمارة 
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 1/ عرض وتفسير نتائج الفرضيات:

   :عرض و تفسير نتائج الفرضية األولى/ 1-1

  بشاربين نمط التفكير وتقدير الذات لدى طلبة جامعة  ارتباطيةتوجد عالقة 

بـين   Bravais–Pearsonبرسـون   -لتحليل الفرضية تم حسـاب معامـل االرتبـاط لبرافـي     و

  .اختبار تقدير الذات الكلي واستمارة أنماط التفكير

  )معامل االرتباط بين أنماط التفكير وتقدير الذات الجدول يوضح) 18(رقم جدول (       

  الداللة المعنوية  قيمة ر الجدولية  درجة الحرية  تقدير الذات الكلي  معامل االرتباط

  0.01  0.18  198  0.81  أنماط التفكير

أنمـاط التفكيـر   وجـود عالقـة ارتباطيـه دالـة إحصـائيا بـين       ) 17(يتضح من الجدول رقم 

و هـي دالـة     0.81حيث كانت قيمة ر المحسـوبة  تسـاوي   الجامعة، لدى طلبة  وتقدير الذات

  .0.01إحصائيا عند مستوى داللة 

  عالقة ارتباطية بين التفكير االيجابي وتقدير الذات المرتفع لدى الطلبةتوجد  /أ

التفكيـر االيجـابي وتقـدير الـذات     يبـين معامـل االرتبـاط بـين     يوضـح  ) 19(رقم جدول (

  )المرتفع

تقدير الذات   معامل االرتباط

  المرتفع

  الداللة المعنوية  قيمة ر الجدولية  درجة الحرية

  0.01  0.18  198  0.42  التفكير االيجابي

أنمـاط التفكيـر   وجـود عالقـة ارتباطيـه دالـة إحصـائيا بـين       ) 18(يتضح من الجدول رقم 

و هـي    0.42حيـث كانـت قيمـة ر المحسـوبة  تسـاوي      الجامعة، لدى طلبة  وتقدير الذات

  .0.01دالة إحصائيا عند مستوى داللة 
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  لدى الطلبة المنخفضوتقدير الذات  السلبيعالقة ارتباطية بين التفكير توجد  /ب

التفكيـر السـلبي وتقـدير الـذات     يبـين معامـل االرتبـاط بـين     يوضـح  ) 20(رقـم  جدول (

  )المنخفض

تقدير الذات   معامل االرتباط

  المنخفض

  الداللة المعنوية  الجدوليةقيمة ر   درجة الحرية

  0.01  0.18  198  0.49  التفكير السلبي

أنمـاط التفكيـر   وجـود عالقـة ارتباطيـه دالـة إحصـائيا بـين       ) 19(يتضح من الجدول رقم 

و هـي    0.49حيـث كانـت قيمـة ر المحسـوبة  تسـاوي      الجامعة، لدى طلبة  وتقدير الذات

  .0.01دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

   :تفسير نتائج الفرضية الثانية عرض و/ 1-2

هناك فروق في نمطي التفكير االيجابي والسـلبي لـدى طلبـة الجامعـة تعـزى إلـى متغيـر        

  .الجنس

  )أنماط التفكير والجنسبين  يبين معامل الفرق )21(رقم جدول (                   

              نمط 

  لتفكيرا

  
  
  الجنس

ت   السلبي نمط التفكير  نمط التفكير االيجابي

  المحسوبة

ت 

  الجدولية

مستوى 

  الداللة

  ع  م  ع  م

  غير دال  1.96  1.79  04,10  41.61  04.46  61.02  ذكور

  غير دال  1.96  0.27  03.77  41.45  04.39  59.89  إناث

فروق في نمطـي التفكيـر االيجـابي والسـلبي لـدى      عدم وجود ) 20(يتضح من الجدول رقم 

   .الجنس طلبة الجامعة تعزى إلى متغير
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   :عرض و تفسير نتائج الفرضية الثالثة/ 1-3

هناك فروق في نمطي التفكير االيجابي والسـلبي لـدى طلبـة الجامعـة تعـزى إلـى متغيـر        

  .يالتحصيل األكاديم

  )أنماط التفكير ونسبة التحصيل الدراسيبين  يبين معامل الفرقيوضح ) 22(رقم جدول (

  نمط التفكير

  
  
  التحصيل

ت   نمط التفكير السلبي  االيجابينمط التفكير 

  المحسوبة

ت 

  الجدولية

مستوى 

  ع  م  ع  م  الداللة

تحصيل 

  ايجابي

  غير دال  1.96  0.59  03.92  41.42  04.39  60.34

تحصيل 

  سلبي

  غير دال  1.96  0.80  03.97  42.00  04.74  60.81

فروق في نمطـي التفكيـر االيجـابي والسـلبي لـدى      عدم وجود ) 21(يتضح من الجدول رقم 

  .التخصص الدراسيطلبة الجامعة تعزى إلى متغير 
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   :عرض و تفسير نتائج الفرضية الرابعة/ 1-4

ـ     ة تعـزى إلـى متغيـر    هناك فروق في نمطي التفكير االيجابي والسـلبي لـدى طلبـة الجامع

  .التخصص الدراسي

التبـاين لـدى الطلبـة الـذين لـديهم تفكيـر ايجـابي بـاختالف         يمثل نتائج ) 23(رقم جدول (

  )الهندسة المعمارية،اللغة الفرنسية،العلوم االقتصادية:التخصص الدراسي

مستوى 
 الداللة

(P .value) 

قيمة ف 
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

مصدر 
 التباين

0.91 
 غير دالة

بين  3.37 2 1.68 0.08
 المجموعات

داخل  3939.644 197 19.998  
 المجموعات

 اإلجمالي 3943.020 199   

 

يمثل نتائج التبـاين لـدى الطلبـة الـذين لـديهم تفكيـر سـلبي بـاختالف         ) 24(رقم جدول (
  )الهندسة المعمارية،اللغة الفرنسية،العلوم االقتصادية:التخصص الدراسي

مستوى 
  الداللة

(P .value) 

قيمة ف 
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

مصدر 
 التباين

0.91  
  غير دالة

بين   2.875 2 1.43 0.09
  المجموعات

داخل  3066.945 197 15.56  
 المجموعات

 اإلجمالي 3069.820 199   
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فـروق فـي نمطـي التفكيـر االيجـابي      عـدم وجـود   ) 23(و ) 22(يتضح من الجدولين رقم 
  .التخصص الدراسيوالسلبي لدى طلبة الجامعة تعزى إلى 

مدى أهمية تدخل متغير أنماط التفكيـر فـي تحديـد مسـتوى تقـدير      عن كشفت هذه الدراسة    

الخاصة بالتفكير االيجابي لدى طلبة الجامعـة بـالتحكم فـي عناصـر      تعمل المؤشراتو ،الذات

  .ير في طريق الرضا عن النفس وبالتالي تحقيق النجاحوالس قديرهامعرفة الذات وت

فنتائج الدراسة أسفرت عن تحقق الفرضية األولـى القائلـة أن هنـاك عالقـة ارتباطيـة بـين       

  .نمط التفكير وتقدير الذات لدى طلبة جامعة مدينة بشار

د لذاتـه فـي حياتـه    وبالتالي يمكن القول أن نمط التفكير يؤثر بشكل كبيـر علـى تقـدير الفـر    

  :هو تحقق الفرضيتين الفرعيتين التاليتينوأكثر دليل على ذلك . بشكل عام

  هناك عالقة ارتباطية بين التفكير السلبي وتقدير الذات المرتفع لدى طلبة الجامعة

  هناك عالقة ارتباطية بين التفكير السلبي وتقدير الذات المنخفض لدى طلبة الجامعة

، وكلمـا كـان تفكيـر الفـرد سـلبيا كـان       الفرد ايجابيا كان تقديره لذاته مرتفعفكلما كان تفكير ا

  .طردية بين المتغيرينلذاته سلبي، وهذا يعني العالقة تقديره 

نمطـي التفكيـر االيجـابي    حيث انه لم تتحقق الفرضيات الفرقيـة التـي تـدرس الفـرق فـي      

كـال مـن عينتـي الـذكور     ، أي أن جـنس والسلبي لدى طلبة الجامعة تعـزى إلـى متغيـر ال   

  .لم يتفاوتا في االستجابات على مقياس التفكير واإلناث

نمطي التفكيـر االيجـابي والسـلبي لـدى طلبـة      كذلك لم تتحقق الفرضية التي تدرس الفرق بين 

، بالنسـبة للطلبـة الـذين تفوقـوا فـي تحصـيلهم       التحصيل الدراسي الجامعة تعزى إلى متغير

  .يتفوقوا في تحصيلهم الدراسي الدراسي والطلبة الذين لم

نمطـي التفكيـر االيجـابي والسـلبي لـدى طلبـة الجامعـة        فرضية التي تدرس الفرق بين وال

لهندسـة المعماريـة، اللغـة    اخصص الدراسي والتي تمثلت فـي تخصـص   الت تعزى إلى متغير

  .الفرنسية، والعلوم االقتصادية
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  :بعض المقترحات والتطبيقات التربوية لتحسين وتطوير تفكير الطلبة

  :في ضوء اإلطار النظري للدراسة ونتائجها ومناقشتها تقترح الباحثة التوصيات اآلتية

االسـتطالع لـديهم وذلـك بطـرح     جعل الطالب محببين للمعرفة مـن خـالل تنميـة حـب      -

مشكالت معاصرة ومثيرة لالهتمام، وتـوجيههم لـتعلم أنمـاط جديـدة مـن التفكيـر وتطـوير        

  .ثقتهم بقدراتهم على التحليل واالستدالل وحل المشكالت

تعليم الطالب الجرأة في التعبير عن وجهـات نظـرهم والرغبـة والحمـاس فـي مواجهـة        -

 يستسـهلوا الطـرق القريبـة والبسـيطة والسـطحية لمواجهـة       المشكالت التي تواجههم، وان ال

هذه المشكالت، حيث أن تعرض الطالب للمشكالت يفـرض عليـه طرقـا مـن التفكيـر لحـل       

لذا فانه البد من زيادة وعي الطالـب وإدراكـه ألهميـة التفكيـر واالستقصـاء       هذه المشكالت،

  .لحل هذه المشكالت المختلفة

تعامل مع األولويات المهمة فـي حيـاتهم وعـدم االهتمـام باألشـياء      العمل مع الطالب على ال -

جـل أن يكـون لألهـداف التعليميـة     التي تركز على قشـور األشـياء مـن أ    الثانوية والصغيرة

  .والمواد الدراسية معنى حقيقي في حياة الطالب فيزداد اهتمامهم بها وتركيزهم عليها

التفكيـر والتثبـت منـه ويعطيـه ذلـك قـدرة        مساعدة الطالب على استكشاف آفات الفكر و -

  .على استدراك األخطاء قبل أن يقع بها، وتصبح عائقا أما تفكيره االيجابي الصحيح

مساعدة الطالب على أن ينشد التغيير و التعديل في نفسه وذاته بذاتـه، ويكـون ذلـك ممكنـا      -

فهـم و اسـتثمار الظـواهر    إذا كان هناك تنمية للتفكير التأملي لدى الطالب الـذي يقـوم علـى    

  .بعمق دون االستسالم لها ومحاولة وضع منهجا للتعامل معها بفكر عميق و متجدد

تعليم الطالب اعتماد التفكير الحر بعيـدا عـن الذاتيـة والرغبـات الخاصـة وتنميـة لـديهم         -

  .روح التفكير المرن البعيد عن الجمود الذهني المتصلب
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شـعور بمتعـة االنجـاز والوصـول إلـى الحلـول الصـحيحة        إتاحة الفرصة أمام الطالب لل -

وذلك من خالل توفير البرامج التدريبية الالزمة والتي تسـهم فـي توسـيع مـداركهم وقـدراتهم      

  .في التعامل مع المشكالت

تعليم الطالب وعبر مراحل التعليم المختلفة أهميـة التفكيـر الراقـي االيجـابي البعيـد عـن        -

  .ناول المواضيعالسذاجة والسطحية في ت

إن يعتمد الطلبة على التفكير المنظم والممنهج فـي التعامـل مـع المشـكالت المحيطـة وان       -

  .يتعاملوا معها بشعور من القدرة والثقة بالذات

المناخ التعليمـي ومكوناتـه الفيزيقيـة واالجتماعيـة واالنفعاليـة       أهميةالبد من التأكيد على  -

ومدى انعكاساته على عملية الـتعلم والتعلـيم بشـكل عـام، وعلـى تنميـة الفكـر والتطـوير         

التعلم ال يحدث فـي فـراغ، وانـه ال بـد مـن تـوفر        أنالمعرفي للطالب بشكل خاص، حيث 

له دور مهم يـؤده ويقـدره الجميـع مـن اجلـه      المناخ الصفي التدعيمي الذي يشعر المتعلم بأن 

مـتهم وعليـه    بأنـه داخل العملية التعليمية، بدال من المناخ الصفي الدفاعي الذي يشعر المـتعلم  

  .يستعد دائما للمواجهة دفاعا عن نفسه أن

والتوجيـه التربـوي والنفسـي واالجتمـاعي ومسـاعدة       اإلشرافتوفر الجامعات مراكز  أن -

ن مشكالتهم النفسية واالجتماعيـة والعاطفيـة، وذلـك لتجنيـب الطالـب مـن       الطلبة للتخلص م

التفكيـر السـلبي المشـحون     إلـى االضطرابات النفسية والمشاعر العاطفية الشديدة التي تـؤدي  

  .بة والتعصبباإلحباط والكآ

مـن   أسـاليب على الطالب الجامعيين التخلص مـن التفكيـر النمطـي السـطحي باعتمـاد       -

فـي التفكيـر لحـل     واإلربـاك التشـويش   إلـى رن والمنظم وتجنب كل ما يؤدي بهم التفكير الم

  .مشكالتهم المختلفة

على الطالب التحلي بالصبر والتفاؤل وتجنب التشـاؤم والتسـرع والمنافسـة غيـر الخالقـة       -

بـة  سـية للطالـب، وترفـع مـن مسـتوى الكآ     تـدهور الحيـاة الصـحية والنف    إلىالتي تؤدي 

صحت النفسية وتجعل منه يائسا ومحبطا وغير قـادر علـى التفكيـر بعمـق      والسوداوية وتهدد

  .في المشكالت المحيطة به
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 إلـى على الطالب تجنب التفكير الجامد والمتصلب واعتمـاد التفكيـر التـأملي الـذي يـؤدي       -

االنفتاح في التفكير والتعاطي مع المشـكالت بمرونـة الباحـث المفكـر المنطلـق بعيـدا عـن        

  .االنغالق والمحدودية والثبات إلىتطرف والتعصب التي توصل بصاحبها التشنج وال
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عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة يسعدني جدا مأل االستمارتين التاليتين لمساعدة الباحثة في    

  .انجاز مشروع رسالة ماجستير تدور حول التفكير وعالقته بالتقدير الذات عند طالب الجامعة
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 و شكرا جزيال لتعاونك 

 



 مقياس تقدير الذات لكوبر سميث 
Cooper Smith 

 

 

تنطبق تنطبق ال الفقرات  

 1 لست مهموما بشكل عام

الكلمة في القسم أخدصعوبة كبيرة في  أجد  2 
ر أنلو استطعت  أودفي نفسي أشياء أغي  3 

 4 اتخذ قرارات دون صعوبات
 5 يتمتع الناس برفقتي

بسرعة في المنزل أتضايق  6 
 7 الجديدة األشياءتعود على احتاج وقتا طويال أل

بين زمالئي من نفس سني بوبمح أنا  8 
يا مشاعري عادةايراعي والد  9 

لآلخريناستسلم بسهولة   10 
 11 والدايا ينتظران مني الكثير

أناكما  أكون أنمن الصعب كثيرا   12 
في حياتيض ممختلط وغا شيءكل   13 

اآلخرينعلى  أؤثرفي الغالب   14 
 15 لدي نظرة سلبية على نفسي

 16 كثيرا ما تكون لدي رغبة في مغادرة البيت
القسم داخلاشعر دائما بعدم االرتياح   17 

مثل اغلب الناس إعجاباشكلي اقل  أجد  18 
سأقوله، أقولهعندما يكون لدي ما   19 

ياايفهمني والد  20 
مني أكثراغلب الناس محببون   21 

يااعادة باني محاصر من طرف والد أحس  22 
اخل القسمد ل عزيمتيعادة ما تقّ  23 
آخرشخصا  أكون أن أتمنىغالبا ما   24 

بي اآلخرونعادة ما يثق   25 
أبداال اقلق   26 

واثق من نفسي تماما أنا  27 
الناس بسهولة أعجب  28 
وقاتا ممتعة مع والديأاقضي   29 

اليقظة أحالماقضي وقتا طويال في   30 
لو كنت اصغر من سني أتمنى  31 

 32 افعل ما يحث فعله
فخور بنتائجي الدراسية أنا  33 



  

  

  

افعلهأن يقول لي ما يجب  أن آخرانتظر دائما من شخص   34 
أعمالبه من  أقومسف على ما أتأعادة ما   35 

اإلطالقلست سعيدا على  أنا  36 
دائما بعملي بقدر المستطاع أقوم  37 

أموريقادر على تدبر  أناعموما   38 
سعيد في حياتي أنا  39 

اقل مني سنا أصدقاءيكون لي  أن أفضل  40 
 41 أحب كل الناس اللذين اعرفهم

في القسم أسئلةتوجه لي  أنيعجبني   42 
نفسي جيداافهم   43 

 44 في البيت ال احد يهتم بي
اإلطالقال يؤنبني احد على   45 

يكون آن أودبالمدرسة ليس كما  أدائي  46 
قادر على اتخاذ القرار والتمسك به أنا  47 

)بنتا(ولدا  أكون آنال يعجبني   48 
اآلخرينغير مرتاح في عالقتي مع  أنا  49 
غير مرتاح في عالقتي مع اآلخرين أنا  50 

 51 عادة ما اخجل من نفسي
إزعاجي اآلخرونعادة ما يحاول   52 

 53 أقول الصدق دائما
نتائجي غير كافية نأ أساتذتييشعرني   54 

ال اهتم بما يحدث لي أنا  55 
به أقومبما  أوفّقناذرا ما   56 
بسرعة عندما يوبخني احد أتضايق  57 

 58 اعرف دائما ما ينبغي قوله للناس
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 أنمـاط التفكيـراس ـمقي

 
ال تنطبق 

 أبدا

 
 ال تنطبق

 
 تنطبق

 إلى حد ما

 
تنطبق 
 كثيرا

 
 الفقــــــرات

 

 
 الرقم

.أن الحياة كلها تعبيبدو لي       01 

.أشعر كثيرا بفقدان األمل      
 

02 

.ال اشعر إنني إنسان ضعيف إذا اكتشف الناس أخطائي      
 

03 

.فشلت في الحصول على ما أريدلن تكون نهايتي إذا       
 

04 

 05 أنا متفاءل بأن مستقبلي سيكون أفضل من الحاضر    

 أحاول دائماً تغيير نظرة اآلخرين السلبية نحوي    
 

06 

.أود السعي والعمل بجد ألن الحياة مليئة بالفرص      
 

07 

.إنني أنسى اإلساءة بسرعة      08 

.أساسي لي في الحياةالسرور والبهجة مطلب       
 

09 

.أحب الناس وأود أن أكون اجتماعيا      
 

10 

ليس المهم أن اشعر بمتعة الدراسة بقدر الحصول على     
.الشهادة  

11 

.اشعر أن اهللا يرعاني      
 

12 

.اكره الناس المتسلطين وال يهمني أن أتعامل معهم      13 

.دائما بأن ما عشته البارحة سأعيشه اليوم شعرأ      14 

.طلب مساعدة اآلخرين وعونهم ال يشعرني بالضعف      
 

15 

ضروري أن انجح في كل ما افعل، فإذا لم انجح قد انطوي عن     
.نفسي  

 

16 

حتما سيوجد بعض الناس أفضل وأكفىء مني في بعض     
.األمور  

17 

فيما يحدث، ولكني استطيع أن أتحكم إني ال استطيع أن أتحكم     
.في تفكيري ومشاعري نحو ذلك  

18 

.مصائب الدنيا اليوم قد تكون لها فوائد في المستقبلاعتقد أن       19 

لن أجد من يحبني لو ظهرت ضعيفا أو فاشال في بعض     
.المواقف  

 

20 



 

.لن أتوقف عن محاولة تصحيح أخطائي      21 

.أفضل من الهروب منها وتجاهلهامواجهة المشاكل       22 

لو تعرضت لمواقف  بنفسي استطيع أن اشعر بالسعادة والثقةال     
.محرجة أمام زمالئي  

 

23 

حتى ولو شعر البعض  عند إبداء رأييال اشعر بالذنب أو الخطأ     
.بالضيق واإلزعاج  

 

24 

لما وصلت إلى النجاح الذي  الكفاح والصبر والعمل بجدلوال     
.أحققه في حياتي  

 

25 

.كل علم وعمل فيه خير ومنفعة فهو عبادة      26 

.ًتماما شريرال يوجد إنسان       27 

أفكر في حاليا ال يهمني التفكير بمصلحة غيري بقدر أن     
.مصلحتي الخاصة  

28 

.اعتقد أني اقل حظا من إخوتي      29 

بإمكاني أن أصل إلى أحسن مما أنا عليه، لو ما ه كان شعر أنأ    
.تعرضت له من سلب ونهب بسبب اآلخرين  

 

30 

.بان ما أقوم به بال هدفشعر بصفة مستمرة أ      31 

 32 لدي إيمان أن ما يحدث لي من خير أو شر فهو بمشيئة اهللا    

 أتقبل وجهة نظر اآلخر حتى لو لم تتفق مع وجهة نظري    
 

33 

من عادتي أن أتأثر بالمشكل الذي يواجهني إلى درجة انه ال     
 أستطيع وضع حلول فاعلة له 

34 

.حددت أهدافا في حياتي وأسعى إلى تحقيقها      
 

35 

".عامل الناس كما تحب أن يعاملوك: "اعمل بالمثل القائل      

 

36 

في معظم المواقف التي تكون فيها المناقشات حادة ال استطيع     
.تملك نفسي، لدرجة قد تصدر مني أقوال وأفعال غير الئقة  

 

37 

أشعر أنني شخص تقليدي وال أمتلك أساليب ومهارات تواكب     
.التطورات الحياتية المعاصرة  

38 



  :ملخص

 لـدى الطّالـب الجـامعي   العالقة الموجودة بين نمط التفكيـر وتقـدير الـذات    نوع  ف علىهذه الدراسة التعر تتناول
والذي يعد ولهـذا الغـرض   اسـتمرارها وأهـم مؤشـرات تطورهـا،      وسبب ة لكل المجتمعاتأساس الثروة البشري

ـ  طالب وطالبة  200اختارت الباحثة عينة للدراسة متكونة من  ة بشـار مـوزعين تبعـاً لمتغيـرات     ملتحقـين بجامع
لهـذا   إعـداده يجابي والسـلبي علـى طلبـة الجامعـة تّـم      ث، كما استخدمت مقياس التفكير اإلدراسة موضوع البح

 إطارهـا كما نوقشت نتـائج هـذه الدراسـة فـي ضـوء       .الغرض، ومقياس كوبر سميث لقياس مستوى تقدير الذات
واقتـراح بعـض التوصـيات     ،والتطبيقـات التربويـة   ،م تقديم بعـض المقترحـات  وتّ ،النظري والدراسات السابقة

 .بالموضوع ذات العالقة

  :الكلمات المفتاحية

  . مستوى تقدير الذات -الذات  -التفكير السلبي  -يجابي التفكير اإل -أنماط التفكير 

Résumé : 

Cette étude a identifié la relation entre le type de  la réflexion et l'estime de soi chez 

l’étudiant universitaire, qui est la base du capital humain dans toutes les communautés 

Et aussi l'un des indicateurs importants de son développement. C’est pourquoi le 

chercheur a choisi l'échantillon d’une étude composée de 200 étudiants inscrits à 

l'Université de Béchar selon les variables de l'étude. Le Chercheur a utilisé un 

questionnaire à réflexion positive et négative sur les étudiants universitaires avaient été 

préparés à cet effet, ainsi que le questionnaire de Cooper Smith pour tester le niveau 

d'estimer soi même. En fin , ils ont discuté les résultats de cette étude dans le cadre 

théorique et des études antérieures , en présentant des propositions et des applications 

éducatives associées à l'objet. 

Les Mots-clés : 

Les types de penser - La pensée positive – La pensée négative – Soi - Le niveau 

d'estime de soi. 

Abstract : 

This study adresses to identify the type of relation between the kind of thinking and 

self-esteem of University students, And which are the basis of human capital in all 

communities, and the most important indicators of development, For this purpose 

researcher has chosen a sample of students to study numbered 200 students at the 

Béchar university, distribued depending on the study’s variables . The researcher used a 

questionnaire about positive and negative thinking witch had been prepared for this 

purpose, and Cooper Smith questionnaire to test the level of self-esteem. Finaly , in 

light of this study’s results and discussion the researcher suggested some 

recommendations. 

Keywords : 

Kinds of thinking - Positive thinking - Negative thinking – Self - The level of self-

esteem 

 


