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 :ملخص الدراسة
والكفاءة االجتماعية يف ضوء متغريات )اجلنس،  اإلجيايب يهدف البحث إىل الوقوف على الفروق يف التفكري

وقد من خالل الكفاءة االجتماعية.  اإلجيايبوالتخصص، ومكان اإلقامة( وكذلك معرفة مدى إمكانية التنبؤ ابلتفكري 
 ( من اإلانث من بني طالب50( من الذكور، و)85( طالبًا وطالبة منهم )135مت التطبيق على عينة تكونت من )

، ومقياس الكفاءة االجتماعية، وعن طريق املتوسطات اإلجيايبوطالبات جامعة حائل، ومت استخدام مقياس التفكري 
"، ومعامالت االرتباط واالحندار البسيط؛ dواالحنرافات املعيارية وحتليل التباين وحساب قيمة "ت" وحجم األثر "

ترجع إىل اجلنس والتخصص و مكان اإلقامة ، وتوصلت  ايباإلجيعدم وجود فروق يف التفكري  توصلت النتائج إىلو 
الدراسة أيضًا إىل عدم وجود فروق يف الكفاءة االجتماعية ترجع إىل أثر متغري اجلنس وعدم وجود فروق ترجع إىل أثر 

ءة والكفا اإلجيايبمتغريي التخصص، ومكان اإلقامة، كما توصلت النتائج إىل وجود عالقة إجيابية بني التفكري 
لدى طالب وطالبات  اإلجيايباالجتماعية وأن الكفاءة االجتماعية كان هلا إسهام نسيب واضح يف التنبؤ ابلتفكري 

. اجلامعة
The current study aimed to investigate the differences in positive thinking and social 

competence in light of (sex, specialization, and residency). In addition, the study aimed to 
recognize the role of social competence in the prediction of positive thinking. The 
participants of the study comprised of 135 students in Hail University; 85 of them were 
male and 50 female. The study utilized the Positive Thinking and Social Competence 
scales. Using means, standard deviations, analysis of variance, t- test, Size effect, 
correlation coefficient and simple regression, for data analysis, the following result were 
reached. There were no statistically significant differences in positive thinking related to 
sex, or specialization while the differences are related only to those residing in Hail. 
Moreover, there were no statistically significant differences in social competence in favor 
of male students while specialization and residence bore no influence. Finally, there was 
positive correlation between positive thinking and social competence and the later had 
noticeable contribution in predicting positive thinking of university students.  
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 مقدمة:
يهدف إىل قياس مكامن اإلنسانية و يف اإلنسان،  ةاإلجيابيعلى دراسة احلاالت  اإلجيايبيقوم علم النفس  

للوصول إىل تطوير حياة أفضل هلا ؛ فهو يركز على أوجه القوة عند الفرد بداًل من أوجه القصور،  اوفهموفضائلها 
اليت من أمهها الرضا، والتفاؤل، واألمل،  ةاإلجيابيصية وعلى تعزيز اإلمكانيات املختلفة لتحقيق مقومات الشخ

 واالنطالق، والدافعية الذاتية، والسعادة، واملهارات االجتماعية والقدرة على احلب، وحتقيق الذات  .
. إن ما يهدف اليه )7Seligman, & Csikszentmihalyi ,2000 ,-(7وذكر "سليجمان" وزميله   

زيز قوة الفرد وتوكيد بنائها، وليس جمرد رعاية للضعف" .ولتحقيق النجاح يتطلب أن يكون "هو تع اإلجيايبعلم النفس 
مبعىن أن ينظر إىل اجلوانب املشرقة يف احلياة، وأن حيذر التشاؤم والفكر احملبط .  إجيابياً اإلنسان متفائاًل وأن يكون فكره 

 ( .7-6، 2006)حممد السعيد،  يف 
ن أع ؛ و نه شخص قادر على التفكري بواقعية ومنطق دون شطط أو اندفا أب ابيةإبجيويتصف الشخص الذى يفكر 

و عدم املباالة ، وإمنا يقوم على خطوات منطقية ، تبدأ من اإلدراك وحتديد اهلدف ، مث أتفكريه ال يتصف ابلتسرع 
دامها لثبوت جناحها، مث تفسريه ، مث وضع اختيارات، مث جتربة كل اختيار على حده لتستقر الذات املنطقية حول إح

 (.49، 48: 2002مراقبة هذا النجاح )حممد فتحي، 
فانه  يضاعف قدرة العقل الباطن  اإلجيايبنه  كلما كان تفكريان أىل إ( 4: 1993ذكر "حممود أمحد عمر" )وي 

 على التحرر، ويطلق سراحه من أسر التفكري السليب ، وحيميه من األمراض النفسية واجلسمية .
احلياة  يف والتفاؤل  اإلجيايببني التفكري  )Scheier & Carver(26 ,1993 ,يربط "شاير"، و"كارفر" و    

احلياة أهم أسباب النجاح ، مبا  يف ، وأن التفاؤل اإلجيايبفهما يعتربان أن التفاؤل هو أحد أهم تعريفات التفكري 
إمكانية مواجهة  يف سلبية فإهنا تؤدى إىل فقدان الثقة يتضمنه من توقعات إجيابية للنجاح والسعادة واإلجناز، أما ال

، كما يشريان اىل إن مؤهالت النجاح ليست عسرية أو بعيدة دية والصعبة، مما يؤدى إىل الفشلوختطى املواقف العا
يف املنال، أو متنح ألشخاص دون اآلخرين، فبإمكان كل منا أن يكتسب قدراً من هذه املؤهالت، لتدفعه حنو النجاح 

 حياته وإثبات ذاته بشرط أن يؤمن إبمكانية حتقيق النجاح . 
والنجاح يف احلياة له مؤهالته اخلاصة اليت ختتلف عن غريها من املؤهالت األكادميية أو الفنية أو املهنية، ومن أهم   

ان إبمكانية حتقيق واإلمي ةاإلجيابيهذه املؤهالت الكفاءة االجتماعية واختاذ املوقف الصائب، والتمسك ابألفكار 
النجاح. وهذا يعىن أن اإلنسان جيب أن يفكر من منطلق أنه قادر على حتقيق النجاح ؛ وهبذا فإن عقله سيعمل يف 
هذا االجتاه إلجياد الفرص والوسائل واحللول اليت تدفعه حنو النجاح ، وهذا ما يلخصه هذا القول "أنت ما تفكر فيه" 

سيمكننا أن جند مكااًن خلطواتنا حنو القمة ، أما لو فكران من منطلق الفشل فستزل فعندما نفكر أننا على القمة 
قدمينا، كما أن النجاح ال يعرف طريقه للخائفني واملرتددين وضعاف الثقة ابلنفس وذوى القلق. 
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كيات اليت حيتاج هلا وتشري الكفاءة االجتماعية إىل جمموع املهارات االجتماعية والوجدانية واملهارات املعرفية والسلو 
األفراد لتحقيق تكيفهم االجتماعي الناجح وتعترب واحدة من أكثر املفاهيم شيوعًا يف العلوم السلوكية، وتعتمد الكفاءة 
االجتماعية للفرد على عدد من العوامل اليت تتضمن املهارات االجتماعية، والوعي االجتماعي، والثقة ابلنفس )إقبال 

 (.64 ،2006عباس احلداد، 
وتقوم الكفاء االجتماعية أيضًا على قدرة الفرد يف أتسيس عالقات عالية املستوى ومرضية للطرفني، واحملافظة 
عليها، وجتنب املعاملة السيئة، والوقوع ضحية لآلخرين؛ فمن يتمتع ابلذكاء االجتماعي، ويستطيع التواصل مع غريه 

طيع أن ينظم ويقود ويعاجل اخلالفات أو املشاحنات اليت قد تنشأ يف بسهولة ويسر، ويقرأ مشاعرهم واستجاابهتم، ويست
أي نشاط إنساين.. هو قائد بطبعه، يستطيع التعبري عن املشاعر العميقة اليت ال يعرب عنها أصحاهبا بصراحة، وهو 

وجوده؛ فهو  الذي يوضح هذه املشاعر وحيددها مبا يساعد اجلماعة على التوجه حنو أهدافها، وهو من حيب اجلميع
مصدر ثراء وجداين، جيعل من معه يف حالة مزاجية ووجدانية جيدة، وهو من يقال عنه "ما أمجل وجوده معنا" )صفاء 

 (.60، 2000األعسر وعالء كفايف، 
وتظهر أمهية الكفاءة االجتماعية مبكراً؛ حيث تربز يف السنني األوىل من حياة الطفل؛ حيث تشتمل عالقة الفرد 

ان على مقدار أكرب من العالقات منها مع البالغني، وهي بذلك تقدم فرصة لتطوير الكفاءات االجتماعية؛ مع األقر 
 ,Welsh & Biermanمثل: التعاون والتفاوض، وخالل املراهقة تصبح العالقة ابألقران مهمة لألطفال )

2003, P.2.) 
ماعية ليست وليدة يوم، وإمنا هي تنمو وتتطور  ن الكفاءة االجتأىل إ(  2010حر عبد الفتاح خري هللا )وتشري س

كلما تقدم اإلنسان يف العمر، وكلما تعرض خلربات ومواقف متنوعة. لذلك، فهي على عالقة وثيقة مبستوى ذكاء 
الفرد، وطبيعة تنشئته االجتماعية، مبا فيها من أتثري متبادل من الوالدين أو املعلمني أو األقران، وقد حظيت الكفاءة 

ألفراد العاديني تعرف مظاهرها الكيفية اليت تنمو هبا، وأساليب تنميتها لدى اية بكثري من االهتمام والدراسة لجتماعاال
 (.2010االحتياجات اخلاصة بصفة خاصة  )سحر عبد الفتاح خري هللا،  يبصفة عامة، ولذو 

عرهم جيداً، ويقرأون مشاعر الناس واألفراد الذين يتمتعون ابلكفاءة االجتماعية يعرفون كيف يتحكمون يف مشا
اآلخرين، وحيسنون التعامل معها، ويكون هلم السبق والتفوق يف أي جمال من جماالت احلياة ابتداًء من جمال العالقات 

مؤسسة. )صفاء األعسر،  ةالعاطفية واحلميمة إىل االلتزام ابلقواعد غري املكتوبة اليت حتكم النجاح يف عمل وسياسات أي
 (.2000كفايف، وعالء  

وتعترب الكفاءة االجتماعية من أهم عوامل مكافحة العنف والعدوان، وأتيت أمهية تدريب الطالب على الكفاءة 
االجتماعية لدورها يف: التفهم اجليد ملشاعر الفرد، واالعرتاف مبشاعر اآلخرين، ووضع تصورات متكن الفرد من تفسري 

هلا، وفهم وتوقع عواقب أفعاله الشخصية، وخاصة تلك املتعلقة ابلعدوان.  اإلشارات االجتماعية والردود املناسبة
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والقدرة على التزام اهلدوء من أجل التفكري قبل التصرف؛ للحد من التوتر والغضب ليحل حمل العدوان سلوك إجيايب 
(Schwartz, 2001, 9.) 

ء االجتماعية يف العملية إىل قدرة الكفا (Viencet, et al, 2002, 1- 7)"فنست" وآخرون  وأشار
يف الوقت املناسب يف الفصل الدراسي للحصول  الءمةالتعليمية؛ حيث إن إظهار الطالب للمهارات االجتماعية امل

على جذب انتباه املعلم يساعد على تنظيم العملية التعليمية، ابإلضافة إىل خلق جو مناخي ييسر فهم احملتوى 
ات االجتماعية اليت تساعدهم على اكتساب احملتوى األكادميي يف الفصل الدراسي األكادميي، وابلتدريب على املهار 

من خالل بيئة دراسية، ومن هذه  املهارات: مهارة اتباع التعليمات واتباع التوجيهات، املهارات التوكيدية، مهارة 
 ة يف أطر أخرى. التعاون، تكوين عالقات سليمة مع األقران، ويساعد هذا على تعميم مهاراهتم املكتسب

والفرد الكفء اجتماعياً فرد أفضل من غريه يف تعريف انفعاالته وانفعاالت اآلخرين، ولديه قدرة كبرية على التعبري 
عن انفعاالته تعبرياً دقيقاً مينع سوء فهم اآلخرين له، فعندما يغضب يكون لديه القدرة على عكس انفعال الغضب على 

لديه القدرة على إظهار التعاطف مع اآلخرين وفهم انفعاالهتم وحتليلها، كالتمييز بني  مالمح وجهه وصوته، كما يكون
الشعور ابلذنب، واحلياء، واحلزن، والغضب، والشعور ابحلسد، والغرية، كما يكون لديه القدرة على السيطرة على 

،  مغازيـمجاح غضبه )إبراهيم الانفعاالته سيطرة تنمي قدراته العقلية والوجدانية كتأجيل إشباع حاجاته، وكبح 
 (2، م 2004

 مشكلة الدراسة :
من املؤسسات التعليمية بتنمية اجلانب املعريف لدى الطالب يف العملية التعليمية تدريساً وتقومياً، وقلَّما الكثري هتتم 

ية واألخالقية يف شخصية تعطي اهتماًما بشكل مباشر أو منظم لتنمية املهارات واملكوانت املتعلقة ابجلوانب االجتماع
الطالب، من خالل أي خطوات إجرائية منظمة، أو عرب برامج تدريبية جتعلهم قادرين على التفاعل بشكل سوى مع 
بعضهم البعض ومع اجملتمع بعامة؛ وعليه فمن السهل أن نرى العديد من شباب اليوم معاقني أخالقّياً، بسبب املعاملة 

 غري العادلة مبكراً.
سوء فهم األفراد  ىلإضعف مهارات التواصل االجتماعي، أمر شائع على نطاق واسع بشكل يؤدي كما أن 

، والتوجس من اآلخر، والتشكك فيه، والتعايل عليه، والرغبة يف إقصائه، وعدم تقبل االختالف، فضاًل ابعضلبعضهم 
 الضمري. عن شيوع العدوانية، والتحيز، وعدم التعاطف، وضعف الرقابة الذاتية، وتشوه

لقد أكدت دراسات عديدة على أن مرتفعي الكفاءة االجتماعية أكثر من منخفضي الكفاءة االجتماعية قدرة 
على مواجهة املواقف االجتماعية، ومشاركة يف األنشطة االجتماعية، وانفتاحًا على اآلخرين؛ كما تشري العديد من 

فر لكل شخص، فإذا ان مستوايت التفاعل االجتماعي ينبغي أن يتو األدلة النظرية والواقعية إىل أن هناك حّدًا أدىن م
حرم منه يصبح أقرب إىل الشعور ابلوحدة النفسية، ويتهدد توافقه النفسي، وأن اخنفاض مهارات الكفاءة االجتماعية 

المجلد )٢(، العدد )١(، ١٤۳٦ھـ - ٢۰١٥م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربویة



ان بن سامل العنزىد فرح        التفكري االجيابي والكفاءة االجتماعية لدى عينة من طالب وطالبات جامعة حائل يف ضوء بعض املتغريات        

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-203-

انيل جوملان، يؤدي إىل فشل احلياة االجتماعية، وتكرار الضغوط واملشاق، وفشل العالقات املتبادلة بني األشخاص )د
2000 ،165.) 

وأشار "روبرت" إىل أن اإلنسان يولد ولديه دافع أويل للكفاءة، وتعترب مراحل منو اإلنسان مراحل تعلم إجيابية 
نشطة مستمرة، يتم من خالهلا إرساء أساس كل العمليات املعرفية واالجتماعية والنفسية واحلركية، وحني يصبح اإلنسان 

 ,Robert, 1959)قته ابلبيئة املادية واملعنوية؛ فإنه قد حقق بذلك قدرًا كبريًا من الكفاءة قادرًا على ترسيخ عال
323). 

كما أن الواقع يقول إننا نقوم دائمًا بتعديل أنفسنا وسلوكنا ليتناسب مع منط حياتنا وتغرياهتا، فنحن مع رؤسائنا 
ك نتعامل مع والدينا بشكل خيتلف عن أطفالنا. ولكن الذي لينا نغري الطريقة اليت نتعامل هبا مع زمالئنا، وكذلو ومسؤ 

حيدث أننا أحياانً كثرية نتعامل بنمط حمدد وواضح يف حياتنا، وشبه اثبت يف عملنا، وحىت يف حالة وجود موقف غريب 
فإذا عرفنا  علينا يتطلب منا منطاً غري الذي اعتدان عليه فنجد أنفسنا نتساءل ماذا نفعل؟ لذلك جيب أن نعرف ذواتنا؟

أن تعرف أين تكمن مواطن القوة؟ وأين  اإلجيايباراتحت أنفسنا، وتنبهنا إىل ما يدور حولنا، وأول مبادئ التفكري 
 يكمن الضعف؟.

والكفاءة االجتماعية إىل كوهنما عاملني مهمًّني يف حتديد طبيعة  اإلجيايبويرجع اهتمام الباحث احلايل ابلتفكري 
فراد مع احمليطني هبم يف جماالت احلياة املختلفة، واليت تعد يف حالة االتصاف هبما من عوامل التفاعالت اليومية لأل

 التوافق النفسي على كافة املستوايت الشخصية ، واجملتمعية ، واملهنية ، والدراسية .
مباشر أو  بشكل ذلك كان والكفاءة االجتماعية سواء اإلجيايببه كل من التفكري  يقوم الذي املهم الدور وبسبب

دثه كل منهما أن منه يتوقع غري مباشر، وما دراستهما وإلقاء  أصبح من الضروري   يف حياة الطالب، فإنه أتثري من حيح
 الضوء على العالقة اليت قد تربط كل منهما ابآلخر. 

ثل، متغري اجلنس، ومبراجعة دقيقة للرتاث وجدت ندرة يف الدراسات اليت تبحث يف أثر املتغريات الدميوغرافية م
ة االجتماعية وهو االمر الذى والكفاء اإلجيايبعلى التفكري  األكادمييوحمل إقامة الطالب والطالبة، وكذلك التخصص 

للقيام هبذه احملاولة . دفع الباحث احلايل يالذ
 :حتديد مشكلة الدراسة

 التساؤالت التالية: يف يف ضوء ما سبق ميكن حتديد مشكلة الدراسة 
ترجع إىل أثر كل من املتغريات التالية كل على حده )اجلنس،  اإلجيايبالتفكري  روق يفتوجد فهل  .1

 والتخصص، وحمل اإلقامة( لدى طالب وطالبات جامعة حائل ؟
الكفاءة االجتماعية ترجع إىل أثر كل من املتغريات التالية كل على حده )اجلنس،  هل توجد فروق يف .2

؟ طالب وطالبات جامعة حائل والتخصص، وحمل اإلقامة( لدى
والكفاءة االجتماعية لدى طالب وطالبات جامعة حائل؟  اإلجيايبهل توجد عالقة بني التفكري  .3
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من خالل الكفاءة االجتماعية لدى طالب وطالبات جامعة حائل؟ اإلجيايبهل ميكن التنبؤ ابلتفكري  .4
 هدف الدراسة:

الكفاءة االجتماعية لدى طالب  ، وكذلك الفروق يفاإلجيايبتفكري ال تعرف الفروق يفاحلالية إىل هتدف الدراسة 
تعرف امة( كل على حدة، كما هتدف إىل وطالبات جامعة حائل يف ضوء متغريات )اجلنس، والتخصص، وحمل اإلق

جتماعية لدى من الكفاءة اال اإلجيايبوالكفاءة االجتماعية، وحبث إمكانية التنبؤ ابلتفكري  اإلجيايبالعالقة بني التفكري 
. اإلجيايبالتفكري  ذى تسهم به الكفاءة االجتماعية يفال جامعة حائل وحتديد االسهام النسيبطالب وطالبات 
 أمهية الدراسة :

النقاط التالية: تتضح أمهية الدراسة احلالية يف
شكالت األكادميية مة وضرورية تقف وراء جناح الفرد يف التعامل مع املهمتتناول الدراسة احلالية متغريات .1

والكفاءة االجتماعية. اإلجيايبواحلياتية اليت تواجهه يف حياته ومها التفكري 
من الباحثني يف  ، وهى فئة كبرية وجيب أن تنال االهتمام الكايف اوطالباهت هتتم الدراسة احلالية بطالب اجلامعة.2

جماالت علم النفس املختلفة. 
والكفاءة  اإلجيايبمقننة على البيئة السعودية ممثلة يف مقياس التفكري  تقدم الدراسة احلالية أدوات جديدة.3

االجتماعية.
عات اجلام يف جمال تطوير برامج اإلرشاد النفسي والرتبوي  فادة من نتائج الدراسة احلالية يفميكن االست.4

ب وطالبات اجلامعة  ضمن تطوير الذات ، والتنمية البشرية ، وأساليب التفكري لطال السعودية، واقرتاح برامج يف
برامج االنشطة الطالبية .

مصطلحات الدراسة :
positive thinking: اإلجيايب. التفكري 1

الدراسة احلالية تركيز الفرد على أوجه القوة لديه بداًل من أوجه القصور، وعلى تعزيز اإلمكانيات ،  يقصد به يف
 غري السارة .ومعرفة الفرد لقدراته الذاتية ملواجهة األشياء 

الذي سيستخدم  اإلجيايبو الطالبة على مقياس التفكري أالكلية اليت حيصل عليها الطالب  وحيدد إجرائيًا ابلدرجة 
يف الدراسة احلالية.

  Social competence . الكفاءة االجتماعية:2
قف اجتماعية حمددة وتؤدى إىل الدراسة احلالية جمموعة من املهارات اليت تستخدم لالستجابة يف موا يف يقصد هبا 

 احلكم االجتماعي املتعلق ابلنوعية العامة ألداء الفرد يف موقف معني .
وتتحدد إجرائيًا ابلدرجة اليت حيصل عليها الطالب أو الطالبة يف مقياس الكفاءة االجتماعية الذي سيستخدم    

يف الدراسة احلالية .
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 لية:. املتغريات املستخدمة يف الدراسة احلا3
لب كما ترتبط أيضًا ببيئة يقصد هبا متغريات )اجلنس، والتخصص، وحمل اإلقامة( وهذه املتغريات ترتبط ابلطا

.التعلم
 يقصد به الطالب )الذكور( يف مقابل الطالبات )اإلانث( .  اجلنس :

حمدد، واليت يتابع يقصد به نوع الدراسة األكادميية املقيد هبا الطالب أو الطالبة يف ختصص علمي  التخصص :
فيها دراسته ابنتظام، مع ما يصاحب ذلك من خربات متعلمة واشتملت الدراسة احلالية على طالب وطالبات من 

 ختصصات  )علم النفس، والرتبية اخلاصة، والثقافة اإلسالمية ( .
ة( واملدينة تعىن يف مدين –ويقصد هبا املكان الذي يعيش ويقيم فيه  الطالب أو الطالبة )قرية حمل اإلقامة :

الدراسة احلالية مدينة حائل أو إحدى حمافظاهتا أو مراكزها وما عدا ذلك فيقصد هبا القرية .
 حدود الدراسة :

حدود تعميم نتائج الدراسة احلالية هي :
يمون يفالذين يقية اخلاصة، والثقافة اإلسالمية( يف ختصصات )علم النفس، والرتب اوطالباهتطالب جامعة حائل  -1

مدينة( . –)قرية
)إعداد الباحث(. اإلجيايبالدراسة احلالية، وهى مقياس التفكري  يف يقاس ابألداة املستخدمة  و اإلجيايبالتفكري  -2
عدادإوهى مقياس الكفاءة االجتماعية ) الكفاءة االجتماعية كما تقاس ابألداة املستخدمة يف الدراسة احلالية، -3

 الباحث(.
 نظرياإلطار ال

.اإلجيايبأواًل: مفهوم التفكري 
يف معظمها إىل القدرة اليت يستطيع هبا الفرد وضع توقعات إجيابية للمستقبل وقدرته  اإلجيايبتشري تعريفات التفكري 

 لتحقيق النجاح والتوافق مع احمليطني بشكل جيد. هوآلياتعلى السيطرة على أفكاره السلبية مبا خيدم عمليات عمله 
 )Manz )Chris, Neck, and Manz, 1992، و"مانز" Neckو"نيك"  ،Chrisريز" "ك يعرف

املتفائلة جتاه املستقبل، واقتناعه بقدرته على النجاح، ومن  ةاإلجيابيأبنه امتالك الفرد لعدد من التوقعات  اإلجيايبالتفكري 
 .(I think I can أهم هذه التوقعات )أعتقد أنين استطيع 

د عن أخطاء ( أنه منط من أمناط التفكري املنطقي الذى يبتعد فيه الفر 2002 :69) Stallardويرى "ستاالرد" 
قد توجه أفكاره ومشاعره وجهة سلبية، مثل السيطرة اآللية  بعض املعتقدات اليت يف يتحملها  التفكري اهلدامة، اليت

رؤية األخطاء  يف منها، واملبالغة  توجيه مشاعر الفرد، وضعف القدرة على التخلص يف لبعض األفكار عن غريها 
 والنقائص، واالستعداد املسبق لقبول الكل أو ال شيء غري الكل، والنظر إىل العيوب واإلقالل من حجم املميزات.
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هو قدرة الفرد اإلرادية على تقومي أفكاره  اإلجيايب( أن التفكري 5: 2005سعيدة سيد إبراهيم" ) وترى "أماين
فيها، وتوجيهها جتاه حتقيق ما توقعه من النتائج الناجحة، وتدعيم حل املشكالت، من خالل  ومعتقداته، والتحكم

 تكوين أنظمة وأنساق عقلية منطقية ذات طابع تفاؤيل تسعى إىل الوصول حلل املشكلة. 
من  هي: رؤية النصف املمتلئ اإلجيايب( إىل أن النظرة الشائعة للتفكري 66: 2006وأشار "سليجمان مارتن" )

 الكوب، أو رؤية اجلانب املشرق للمصائب، أو توقع هناية سعيدة للمشاكل احلقيقية الواقعية.
 اإلجيايبهو استعداد شخصي للتوقع  اإلجيايب( إىل أن التفكري 508: 2008كما أشار "سيد حممد خري هللا" )

خلري ويرنو إىل النجاح؛ فالتفاؤل هو لألحداث، وهو نظرة أمل حنو املستقبل جتعل الفرد يتوهج أكثر وينتظر حدوث ا
جمرد أداة، لكنها أداة قوية، مع وجود الطموح والقيم، فهو األداة اليت جتعل كل من األفراد وإجنازاهتم والعدالة 

 االجتماعية ممكنة.
و منط  من ه اإلجيايبن التفكري أالباحث  تنتجديد اخلصائص املشرتكة بينها، يس، وحت وبعد حتليل التعريفات السابقة

، اهلدامة ، وتقوميها بطريقة فعالةخطاء التفكري أالسيطرة على  يف تساعده  فكار اليتجياد األإاط التفكري يتيح للفرد امن
، أبن تؤدى اىل التوسع  ، والنمو ةاإلجيابي لألفكار، والسماح لشخصية والعملية للفردعلى احلياة ا ةاإلجيابي ضفاءإو 

ابنه تركيز الفرد على أوجه القوة لديه بداًل من أوجه  اإلجيايبحدد الباحث تعريف التفكري  ضوء ما سبق يف والنجاح و 
القصور، وعلى تعزيز اإلمكانيات ، ومعرفة الفرد لقدراته الذاتية ملواجهة األشياء غري السارة .

 :اإلجيايبأبعاد التفكري 
أن التفكري  )200Seligman, & Csikszentmihalyi ,6 ,0-(10 وزميله أكد "سليجمان"

 ، وتنقسم إىل:ةاإلجيابييدور حول اخلربة الذاتية  اإلجيايب
، والقدرة على احلب والعمل، واجلسارة، واجلرأة ةاإلجيابيويرتبط ابلسمات الشخصية  تفكري على مستوى الفرد:

والطموح، واإلقبال على أو الشجاعة، والتسامح، والتخلص من القلق، واملهارات االجتماعية، واإلحساس ابجلمال، 
اجملازفة، والصفح، واإلبداع، واإلجناز، واالنفتاح على املستقبل، والروحانية، واملوهبة، واحلكمة، واملعارف البناءة حول 

 املستقبل، وهذا البعد يتضمن التفاؤل واألمل واإلميان والوالء.    
تنقل األفراد جتاه املواطنة األفضل وتتحدد يف  يتعلق ابلفضائل االجتماعية اليتتفكري على مستوى اجلماعة: و

املسؤولية، والرعاية، واإليثار، ومعرفة احللول، والبدائل حلل املشكالت، واالعتدال، واألخالقيات يف العمل.
 :اإلجيايبخصائص األفراد الذين يتميزون ابلتفكري 
  من أمهها ما يلي: اإلجيايبيوجد عدد من اخلصائص متيز ذوى التفكري 

الدافع للتميز يعتمد على قدرة الفرد على اإلجناز؛ أي امتالكه إرادة العمل وإجيابية إن . الرغبة يف التميز: 1
في السلوك دون تكاسل أو خوف أو تردد؛ فالذات القوية متلك القدرة على إجناز القرار املناسب إزاء املوقف؛ فال يك
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ة اليت هي مثرة التميز على الدافع للنجاح، وإسعاد اآلخرين )سيد إدراكه واإلحساس به فقط. وترتكز مصادر السعاد
 (.7: 2008حممد خري هللا، 

قدرة الفرد على التفكري بواقعية ومنطق  إجيابياً من خصائص املفكر  نإحيث . تبىن تصور حمدد لألهداف: 2
لبالدة، وإمنا خطوات منطقية تقوم هبا ليس التفكري الذي ال يتسم ابالندفاع وا اإلجيايبدون شطط أو اندفاع؛ والتفكري 

الذات، وتبدأ من اإلدراك وحتديد اهلدف، مث تفسريه، مث وضع اختيارات، مث جتربة كل اختيار على حده لتستقر الذات 
 (. 49، 48: 2002املنطقية حول إحدامها لثبوت جناحها، مث مراقبة هذا النجاح )حممد فتحي، 

حماولة جتاهل القلق أو  اإلجيايبصائص املهمة واملسئولة األوىل عن التفكري أحد اخلحيث إن . جتاهل القلق: 3
حتفز الفرد إما لتغيري سلوكياته أو تغيري بيئته وعامله، وقد  اليت عدم االرتياح؛ فالقلق يكون غالباً جمموعة من االنفعاالت 

املزاج احلزين )الفرحاتى السيد حممود، وجد األمريكيون أننا جيب أن حنارب من أجل جتنب الشعور بعدم االرتياح و 
2004 :90 .) 

( إىل القلق على أنه "الشعور الذي يصيب ابالكتئاب واالضطراب 45:42، 2002وقد أشار "حممد فتحي" )
عند التفكري فيما سيكون من أمر املستقبل" فماذا لو فشلنا؟ ماذا لو رفضنا اآلخرون؟ فينتاب الفرد سلسلة من األفكار 

س والتخيالت السلبية، كيف إذا سيطرت علينا األفكار السلبية؟، كيف نعيش حياة إجيابية وداخلنا هذا واهلواج
القلق؟، كيف لنا أن حنيا وليس لدينا القدرة على اإلحساس ابملتعة والسعادة والنجاح والصحة اجليدة وإقامة عالقات 

من  اإلجيايبسليمة علينا أن نقوم مبمارسة التفكري سليمة يف األسرة والعمل؟ ولكي ننتصر على القلق ونعيش حياة 
 قلقاً. لنا معوقات ومصائب تسبب  ةيهدف ألنفسنا، وهو أن نتغلب على أخالل حتديد 

يستطيع وضع اسرتاتيجية واضحة  اإلجيايبفرد الذي ميارس التفكري الف سرتاتيجية:ا. حل املشكالت بطريقة 4
مشكلة عقبة يف سبيل حتقيق أهدافه، والوصول بنفسه إىل بر األمان  ةمن أيللتغلب على مشكالته وحلها، وال جيعل 

) ,Abramsonهذا الشأن يشري "أبرامسون"، و"جاربر"، و"سليجمان"  يف الذي يشعره ابلرضا عن ذاته ويقدرها. و 
, 1980, 9)Garber, and Seligman  ًإىل أن األفراد ال يستطيعون مواجهة املشكالت وحلها وخصوصا

تنجم عن الشعور بنقص تقدير الذات؛ فالشعور الذي حيمله الفرد جتاه نفسه هو أحد حمددات السلوك، وشعور  ليت ا
شيء مبنظار  ياجتاهاته وسلوكه، فهو ينظر إىل أأفكاره و  يف الفرد أبنه شخص بال قيمة يفتقر إىل تقدير الذات يؤثر 

حنو أنفسهم، وأن يكون لديهم مفهوم إجيايب عن الذات، ليستطيعوا اليأس، ينبغي على األفراد أن حيملوا شعورًا جيدًا 
( أنه عندما يدرك الفرد أن هناك 146:139،  2001" )ييت تواجههم. ويذكر "إبراهيم الفقمواجهة املشكالت ال

كري العديد من احللول واخليارات للمشكلة اليت تواجهه فسوف يكون أقل توتراً، مع مالحظة أن الشخصية ذات التف
السليب تعجز متامًا عن رؤية خيارات احلل بل ال ترحب أيضًا هبا ألهنا عادة تتطلب تغري يف السلوك والتفكري؛ فعلى 

الفرد أن يقوم ببعض العمليات اآلتية للتخلص من التفكري السليب: 
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ن  إالذات؛ حيث  يف وهو حماولة أن يرسل الفرد للذات رابطاً يسمى التحكم )أ( االبتعاد عن املشاعر السلبية: 
 على معاجلة مواقف التحدي بكفاءة واقتدار.  ياولة برجمة عقله الواعي والالواعكل ما يفعله هو حم

وهى أن نبدأ ابلتعامل مع االنفعاالت قبل اللجوء إىل املنطق، وألن مشاعر نفعاالت السلبية: )ب( إبطال اال
 يف التعامل مع االنفعاالت هو إبطال مفعوهلا. الناس يف معظم األحيان شديدة السلبية فإن املفتاح 

عمليات احلل وأسأهلم "كيف حيبون  يف وهو أن حتاول أن تدع األفراد يشاركون معك  )ت( الرتكيز على احلل :
 أن حيل هذا املوقف"؟ 

على ابلقدرة  اإلجيايبالتفكري  ودائمًا ما يتسم الشخص ذ. التقدم واإلجناز ومضاعفة القدرات العقلية: 5
اإلجناز، كما يتمتع بقدرة ذهنية عالية يستطيع مضاعفتها كلما احتاج لذلك ليحقق جناحات تزيد من تقديره لذاته 

 لديه.  ةاإلجيابيوتعزز السلوكات 
مئات  إىل وجود )Seligman, & Csikszentmihalyi(7 ,2000 , وزميله وأشار "سليجمان"

يت تؤكد على عالقة تقدير الذات ابلرغبة يف النجاح، وقد سجل أطفال املقاالت املدرسية اخلاصة بتقدير الذات ال
النجاح فقد سجلوا تقديرًا مرتفعًا للذات، وسجل األفراد املكتئبون درجات  وتقديرًا منخفضًا للذات، أما راغباملنازل 

املنطق العقلي ي. منخفضة على مقياس تقدير الذات. وقد لوحظ أن تقدير الذات املنخفض تسبب يف الفشل األكادمي
ء نفعله هو تقدير الذات لذلك، إذا استطعنا أن نفعل شيئًا ما من أجل إعطاء األفراد ييقول إن أساس كل ش

اختياراهتم وسلوكهم ومعارفهم ومعايري حكمهم على  يف إحساسًا قواًي بذاهتم فسوف يصبحون أكثر حكمة وعقالنية 
تقدير الذات حيصلون على درجات  يف فراد الذين يعانون من اخنفاض األشياء. وتشري معظم الدراسات إىل أن األ

اإلقبال على التعليم لتجنب شعور األفراد بنقص قدرهتم على تقدير  يف اختبارات الذكاء وزايدة هائلة  يف منخفضة 
 الذات. 

ا ابلنا وأننا حنتاجها إن مضاعفة القدرات الذهنية والتقدم يف التحصيل الدراسي من ضرورايت احلياة املعاصرة فم
ملا له من أتثريات   Positive Self Talkمع الذات  اإلجيايب. فعلينا أن نبدأ ابحلديث ةاإلجيابيداخلنا لبناء النفس 

قوية، فالفرد صاحب التفكري السليم يفكر على النحو التايل "أان على ما يرام"، "وأستطيع أن أفعل ذلك"، أما 
 بشكل صحيح". ءشيعمل  يف ن "أان شخص ال فائدة منه، ولن أجنح الشخص السليب فتفكريه يكو 

ن التفكري إ (Robbins, 2008, 110:112)يذكر "روبينس" تغري نقاط الضعف إىل مصادر قوة:  -6
الوقت نفسه جيب جتنب اعتبار التفوق  يف ميكن حتقيقه إذا عاش الفرد بطريقة حمرتمة وحقق إجنازات بسيطة، و  اإلجيايب

واحلصول على السعادة والفوز هو  اإلجيايبللتفكري  يجيب أن يتعلم أن التعريف احلقيق املعيار الوحيد للنجاح. بل مبثابة
أن يبذل أقصى جهد لتحقيق األهداف، وأن يفهم ذاته، ويقبلها، ويبذل اجلهد احلقيقي؛ ليصـل إىل شعـور طبيعي 

للنجـاح. 
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)Abramson, Garber, and Seligman  ,1980وأوضح "أبرامسون"، و"جاربر"، و"سليجمان" 
ل إذا كان أمامنا كوب من املاء نصفه ممتلئ واآلخر فارغ ءبداخلنا. وتسا اإلجيايبحاجتنا لبناء التفكري  (70:73

جيابيته يف إسيقول نصفه ممتلئ وهذا يدل على  هذا السؤال اإلجيايبفكيف سرياها األفراد؟ إذا سألت الشخص 
خص السليب فسوف يقول نصفه فارغ. وهذا مفهوم رمزي للطريقة اليت ينظر هبا الناس للشيء الواحد، التفكري. أما الش

ويعكس نظرة التفاؤل أو التشاؤم عند الشخص. وهبذا علينا أن نتبع اخلطوات اآلتية:
أخـذ احليـاة هبـدوء وبسـاطـة.- التمسك حببل هللا املتني والتوكل عليه.-
 التفـاؤل بـاخليـر.- اللغة اجليدة. حسن اخللق واستعمال-
التذكر الدائم لنعم هللا.-استعمال الدعابة عند مواجهة املشاكل.-
الطرق على اجلانب اجليد.- يف شخصيتك والرتكيز عليها. ةاإلجيابيالبحث عن العناصر -
 ممارسة التمارين الرايضية.- ال جتعل املشاكل تسيطر علينا بل واجهها وقم حبلها.-

 يالذ اإلجيايببناء عبارات وبنود مقياس التفكري  يف من استعراض اخلصائص السابقة  وقد استفاد الباحث احلايل
الدراسات والبحوث السابقة عن  يف  وشيوعاً  كثر اخلصائص تكراراً أا أهنالدراسة احلالية ، وخاصة يف استخدمه 

 فراد العينة املستخدمة ، كوهنم  طالابً أاالعتبار طبيعة   يف، بعد االخذ  اإلجيايباحلديث عن خصائص ذوى التفكري 
البيئة السعودية .  يف وطالبات جامعيني 

 اإلجيايبآليات التفكري 
النجاح يعىن كسب احرتام اآلخرين، والتحرر من الظلم واملخاوف وحل املشكالت، والتقدم العلمي، والذكاء 

العطاء ملن يعتمدون علينا. ويعين النجاح أيضاً الفوز والقدرة على اإلجناز  الداخلي، واحرتام النفس، والقدرة على توفري
وحتقيق الذات. فمن منا ال حيب أن يكون سعيداً؟ احلقيقة إن الفرق بني الناجح والفاشل ال يكمن يف الظروف أو 

صرف الفرد من منطلق االعتقاد عتقاد إبمكانية حتقيق النجاح؛ فعندما يتااليف املعطيات بقدر ما يكمن يف قوة اإلرادة و 
إبمكانية حتقيق شيء ما فإن عقلنا يعمل لصاحلنا ويوجهنا لكيفية حتقيق هذا الشيء وعكس ذلك صحيح متامًا فلو 

املقرتن ابلثقة ابلنفس والتصميم على النجاح  اإلجيايباعتقد طالع اجلبل أنه سيفشل فلن جيد مكااًن ألقدامه. والتفكري 
سائل واملمارسات واألفكار اليت تدفع ابملرء على طريق السعادة، أما الذين يكتفون بتمين النجاح يستوجب حتديد الو 

فإذا أردان السعادة فعلينا ابلتمسك ابألفكار  ،  (11، 2001فإهنم يظلون عادة يف أماكنهم )أمين أبو الروس، 
النفس أنه من املمكن أن نقوى ثقتنا أبنفسنا ، والتخلص من اخلوف يعىن اكتساب الثقة ابلنفس، ويرى علماء ةاإلجيابي

من خالل إجراء تنظيم أو معاجلة لذاكرتنا ويتمثل ذلك اإلجراء يف خطوتني:
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 فقط ابلذاكرة  ةاإلجيابي)أ( وضع األفكار 
ذاكرته ب ةاإلجيابياإلنسان الناجح ال يعيد التفكري يف املواقف واملشاعر السلبية؛ ألنه ال يهتم إال بتخزين األفكار 

ات بذاكرته املقدمة واملكانة البارزة، أما السلبيات فإنه خيزهنا بذاكرته اإلجيابيفهو يعيش للتحقيق واإلجناز، فتحتل 
  بطريقة ختلوا من االنتباه واالهتمام، فيميل إىل نسياهنا والتغاضي عنها.

هنا تظل أمامه تؤمله وتزعجه، وال يستطيع واإلنسان الفاشل خيصص لألفكار السلبية مكااًن ابرزًا يف ذاكرته ولذا فإ
إىل فراشه يف املساء يظل يفكر يف آخر موقف مؤمل تعرض له، فهو يهتم   يقله عن التفكري فيها، وعندما أيو أن يبعد ع

كثرياً ابألفكار السلبية، ويعيش معها وهبا.
 من الذاكرة وليس األفكار السلبية ةاإلجيابي)ب( اسرتجاع األفكار 

ن تكرار اسرتجاع أ )Seligman, & Csikszentmihalyi(9 ,2000 , وزميله ليجمان"يذكر "س
حالة من عدم االتزان وتؤدى إىل إضعاف الثقة ابلنفس. يف األفكار السلبية من الذاكرة، جيعل الفرد 

 اإلجيايبمستوايت التفكري 
تويني للتفكري أن هناك مس )Seligman, & Csikszentmihalyi(9 ,2000 ,أوضح "سليجمان" 

 قدمهما "جيمس" عند التحدث مع الذات: اإلجيايب
حقنا أن نكون سعداء نشعر ابلقيمة والتقدير( وهو نفس الشعور  يف )الثقة  يأتقدير الذات كحالة شعورية: 

ير الشخصي للذات الذي يعترب مصدراً للقوة والثقة والتقد اإلجيايبابلقناعة واالطمئنان والرضا وما شابه ذلك. والتقبل 
 السليم.

أن نفكر ونواجه  يف قدراتنا يف الثقة  يخالل جناح تفاعلنا مع األفراد، أمن الشعور اجليد الذى ميتد إىل العامل: 
حياتنا، والتوتر بني هذين املستويني يؤدى إىل اخنفاض تقدير الذات ومنه إىل التفكري السليب. يف التحدايت األساسية 

 اإلجيايبالتعبري عن  التفكري  
( بعض العبارات اليت إذا اتبعها األفراد ترسم صورة إجيابية بداخل 67،66، 2006ذكر "سليجمان مارتن" )

العقل الباطن:
 أستطيع االمتناع عن التدخني(. -جيـب أن تكـون األفكـار إجيابية على سبيل املثال، )أان قوى -
قل أان قوى(. -تقول سوف أكون قوى جيب أن تشري األفكار إىل الزمن املتضمن للحدث )ال -
 جيـب أن يصاحب األفكـار اإلحسـاس القوى مبضموهنا حىت يقبلها العقل الباطن.  -
 جيب أن تكرر األفكار عدة مرات إىل أن تتربمج متاماً.  -

 نقلل من احلياة بكلمة النجاح، وال يف النجاح، واستبدل كلمة الفشل  يف هبذا تتصرف دائماً من منطلق التفكري 
أنفسنا أمام أية مهمة، فاإلنسان الذي يدهشنا إبجنازاته ليس "سوبر مان" وإمنا هو إنسان عادى لكنه يؤمن بقدراته 
ويقتنع بذاته، ويثق إبمكانية وصوله للنجاح، فإن النجاح ال حيتاج إىل مؤهالت فوق العادة أو أنه ضربة حظ، وإمنا 
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ابلقدرة على حتقيقه، فحجم النجاح حيدده االعتقاد أو التصور الداخلي، أتتى من الداخل، ومن اإلحساس القوى 
 وكلما اعتقد الفرد أنه قادر على إجناز أشياء كبرية زاد حجم النجاح.

الذى  اإلجيايببناء عبارات وبنود مقياس التفكري  يف من استعراض اجلزء السابق  وقد استفاد الباحث احلايل
 ك تفسري نتائج الدراسة احلالية .الدراسة ، وكذل يف استخدمه 

: Social Competencyاثنيا: الكفاءة االجتماعية
مبثابة فرضية متعددة األبعاد تضم املهارات  Social Competencyيعترب مفهوم الكفاءة االجتماعية 

فض القرين أو االعرتاض االجتماعية، والسلوك التوافقي، ومتغريات العالقة مع األقران، مثل )قبول القرين، والصداقة، ور 
 عليه(.

( أن الكفاءة االجتماعية هي فرضية متعددة األبعاد، تشمل 1990) Cavellويف هذا اإلطار يؤكد "كافل" 
 املهارات االجتماعية، واألداء، والتوافق االجتماعي؛ حيث يشري األداء إىل الكفاءة يف إطار املهام االجتماعية .

إىل أن الكفاءة االجتماعية للشخص تعين كفاءة السلوكيات  "  Gumpel 8 ,1993كما يشري "جومبل"
 املستخدمة إلنتاج مهارات اجتماعية واضحة  .

" أن الكفاءة االجتماعية هي جمموعة من املهارات االجتماعية اليت 225، 1997بينما يرى "عبد املنعم الدردير، 
اآلخرين، والقدرة على التصرف حبكمة مع اآلخرين، والقدرة جيب أن تتوفر يف الفرد الناجح، وتشمل "القدرة على فهم 

على تكوين أصدقاء واالحتفاظ هبم، واملشاركة يف األنشطة اجلامعية، والتعامل مع الزمالء بروح إجيابية، وسعة األفق يف 
 اجملال االجتماعي واخللو من التعصب والتحيز و حتمل املسئولية" .

يشري "ويلش" و"بريمان" إىل أن الكفاءة االجتماعية هي مصطلح فضفاض ويف موسوعة الطفولة واملراهقة 
يستخدم لوصف فعالية الطفل االجتماعية، ومدى أتثري قدرة الطفل على ترسيخ وإقرار عالقات تبادلية ذات جودة 

ية اليت حيتاجها وصلة مع اآلخرين؛ فالكفاءة االجتماعية هي كل املهارات والسلوكيات االجتماعية واالنفعالية واملعرف
 (.Welsh & Bierman, 1998, 12األطفال ألجل التكيف االجتماعي الناجح  )

جتماعية أبهنا القدرة على التعامل بنجاح مع البيئة احمليطة " الكفاءة اال22، 2008د املقصود، وتعرف "أماين عب
 ستقاللية .مبا ينطوي على ذلك من درجة مرتفعة من الشعور ابملسئولية االجتماعية واال

ويعرف "مارتن هنلي" وآخرون الكفاءة االجتماعية أبهنا: القدرة على التصرف على حنو سليم يف املواقف 
االجتماعية، وتعترب الكفاءة االجتماعية مظلة جلميع املهارات االجتماعية اليت  حيتاجها املرء لكي يقبل يف املواقف 

، يف ظروف ومالبسات معينة، الءمةاملاملهارات االجتماعية االجتماعية، والشخص الكفء اجتماعيًّا خيتار 
 (.25، 2012)رامي السيد عفيفي إبراهيم،  يف ويستخدمها بطرق تؤدى إىل نواتج إجيابية  

" الكفاءة االجتماعية أبهنا: ما يتاح للفرد من التواصل مع 33، 2006ويف هذا اإلطار عرف " هشام اخلويل، 
كنه من إقامة عالقات انجحة مع اآلخرين؛ وذلك من خالل تنمية بعض املهارات يف ضوء اآلخرين بفاعلية، وما مي
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أبعاد الكفاءة االجتماعية اليت تتكون من أربعة أركان هي: املعارف، ومهارة حل املشكالت، واألداء، والتوافق 
 االجتماعي .

موعة من املهارات االجتماعية اليت " الكفاءة االجتماعية على أهنا جم23، 2005وتعرف "جيهان السيد حممد، ،
 يتحلى هبا الطالب يف اجملال الدراسي، وهذه املهارات تشمل:

ويقصد هبا املهارات اليت يتصف هبا الطالب، وتظهر مهاراته يف التعامل مع  أواًل املهارات بني الشخصية:
املرتبطة ابملدرسة، وقدرته على مشاركة الطالب اآلخرين، وقدرته على التعامل مع املشكالت يف املواقف االجتماعية 

الطالب يف مجاعات املناقشة واألنشطة، ومهاراته يف التفاعل مع زمالء الفصل يف املواقف املختلفة، ابإلضافة إىل 
 مهاراته يف كيفية تقبل الزمالء وتقبل الزمالء له.

على إدارة ذاته يف املواقف الدراسية وتشمل جمموعة املهارات اليت تساعد الطالب  اثنيًا مهارة إدارة الذات:
املختلفة، وتظهر مهاراته يف التعامل مع الطالب بشكل مناسب، ومهاراته يف التعامل مع املشكالت اليت تظهر يف 

 التفاعل مع الزمالء واملدرسني واملواقف الدراسية.
هبا يف املواقف الدراسية، وأن يتصف وتعين قدرة الطالب على إمتام األعمال املكلف  اثلثًا املهارات األكادميية:

 ابجلودة.أداؤه 
مهية الكفاءة االجتماعية أج الباحث تنتكة بينها، يس، وحتديد اخلصائص املشرت  وبعد حتليل التعريفات السابقة

لعالقة اإلنسان ابإلنسان، ومبجتمعه ، وأن األفراد الذين يتمتعون ابلكفاءة االجتماعية يعرفون كيف يتحكمون يف 
اعرهم جيدا، ويقرأون بكفاءة مشاعر الناس اآلخرين، وحيسنون التعامل فيها، ويكون هلم السبق والتفوق يف أي مش

جمال من جماالت احلياة ابتداء من جمال العالقات العاطفية إىل االلتزام ابلقواعد غري املكتوبة اليت حتكم النجاح يف عمل 
هنا عبارة عن جمموعة عرفها أب اليت لكفاءة االجتماعية و حتديد مفهوم ا يف مؤسسة، واستفاد الباحث من التعريفات  ةأي

من املهارات اليت تستخدم لالستجابة يف مواقف اجتماعية حمددة وتؤدى إىل احلكم االجتماعي املتعلق ابلنوعية العامة 
ألداء الفرد يف موقف معني.
 مظاهر الكفاءة االجتماعية

املميزة للشخص  ع الكفاءة االجتماعية واألدبيات عددًا من اخلصائصأوضحت الدراسات السابقة يف موضو 
 اليت يلخصها الباحث فيما أييت: الكفء اجتماعياً 

االتصال الفعال يف العالقات االجتماعية املختلفة. -
 حل املشكالت االجتماعية والقدرة على اختاذ القرارات. -
 احلل البنَّاء للتناقضات. -
ل للمهارات االجتماعية األساسية، مثل البدء ابحملادثة.االستخدام الفعا -
 التعرف الدقيق للقواعد االجتماعية املوجودة يف بيئة الفرد وفهمها. -
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 التحكم ابلذات ومراقبة الفرد لسلوكه وكيفية أتثريه على اآلخرين. -
 إدراك الفعالية الذاتية. -
 ماعية.إميان الفرد بقدرته على التأثري يف بيئته االجت -
 احرتام الفروق الفردية على أساس اجلنس والعرق. -
 القدرة على جذب الدعم االجتماعي واالستفادة منه. -
 القدرة الفعالة على اجملاراة. -
 التوجه املستقبلي، مثل وضع األهداف والعمل ابجتاهها. -
 االهتمام الصادق بسعادة اآلخرين. -
 إىل األمور من وجهة نظر اآلخرين.القدرة على التقمص العاطفي والنظر  -
 القدرة على بدء العالقات واحملافظة عليها. -
 العالقات اجليدة ابجلامعة. -
 لألقران. اإلجيايبالقدرة على التمييز بني التأثري السليب والتأثري  -
 يتمتع ابلثقة يف نفسه ويف اآلخرين. -
 قبلهم واحرتامهم له.حيرتم نفسه وحيرتم اآلخرين، ويتقبلهم ويطمئن إىل ت -
تتوافر لديه املهارات االجتماعية املختلفة اليت حتقق له التوافق االجتماعي السليم؛ مثل الصداقات االجتماعية  -

املختلفة والتواّد والتواصل مع أفراد اجملتمع.
 يتمتع ابلذكاء االجتماعي. -
 ينه وبينهم.يتمتع بروح االنتماء للجماعة، والتأثري والتأثر املتبادل ب -
 مييل إىل التضحية يف سبيل خدمة اآلخرين. -
 مييل إىل حتمل املسئولية االجتماعية. -
 حيسن التصرف يف املواقف املختلفة. -
 تعرف على حاالهتم النفسية من أحاديثهم.ميتلك القدرة على فهم اآلخرين و  -
 ميتلك القدرة على تذكر األمساء والوجوه. -
أملهم أو دعابتهم. ابة والنكتة واالشرتاك مع اآلخرين يف مرحهم أومييل إىل روح الدع -
 من اآلخرين. حمبوابح  -
يف عالقاته مع اآلخرين. انجحح  -

مظاهر ضعف الكفاءة االجتماعية:
يظهر نقص الكفاءة االجتماعية واضحاً وجلّياً يف املظاهر اآلتية: 
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 عرفة كيفية التصرف يف موقف اجتماعي معني.ويتمثل يف عدم م :Cognitive Deficitعجز معريف   -
األطفال واملراهقني مثاًل يفهمون املناسبة االجتماعية  :Performance Deficitعجز األداء  -

ولكن احتياجاهتم تتعارض مع إدراكهم؛ مما يعين امتالكهم قدرات ومهارات غري أهنم  ويعرفون السلوك املطلوب أدائه،
 غري قادرين على تطبيقها. 

يفتقر ضعيف الكفاءة االجتماعية إىل فقد القدرة على التصرف السليم مع اآلخرين أو مع سلوكياهتم:  -
القدرة على تقييم املصلحة اخلاصة، وال يفهم توابع السلوك، وتنقصه القدرة على التعميم؛ فتوقع السبب والنتيجة غري 

ة وعدم تقدمي التوجيه الكايف يف مرحلة الطفولة موجود لديه، ويؤثر يف هذه املظاهر سوء التنشئة االجتماعي
(Osman, 2001, 1- 3.)

 وهناك مظاهر أخرى الفتقار الكفاءة االجتماعية تظهر فيما يلى:  
عدم القدرة على التكيف مع تعدد البيئات وتغري الظروف احلياتية. -
 الشعور املتكرر ابلضعف واالستياء. -
 قبل.القلق املستمر من حتدايت املست -
 انعدام الدوافع الذاتية وضعف العزمية جتاه اإلجنازات والتقدم. -
 اإلحباط السريع، وعدم القدرة على تكرار احملاوالت. -
 (.72 -71، 2004االتسام ابللوم والتفنن يف إجياد مربرات وتفسريات سلبية )مصطفي أبو سعد،  -
ن التورط يف كثري من مشكالت التفاعل مع إحيث  ية:املظاهر السلبية املرتتبة على ضعف الكفاءة االجتماع -

على  –أحياانً –احمليطني ابلفرد بشكل يقلل من احتمالية التغلب على اخلالفات يف العالقات الشخصية، وتصعيدها 
حنو قد يصل معه إىل صراعات عنيفة، نتيجة لضعف املهارات االجتماعية الالزمة يف التفاعل، خاصة مهارات 

 الجتماعي واالتصال، والتفهم الوجداين، وضبط الذات.االستشعار ا
يف مواقف التفاعل وعدم استثمار الفرص املتاحة إلقامة عالقات وديَّة مع  اإلخفاق الذي قد يعانيه الفرد: -

 بني الزمالء. الءمةاملاحمليطني به، وعدم احلصول على املوضع )الدور( املناسب يف العمل، واملكانة 
كنتيجة لإلحساس بعدم اجلدارة، وعدم التقبل غري   ر والرسوب الدراسي لبعض الطالب:الفشل املتكر  -

املشروط هلم، والتحيز وعدم العدالة يف التعامل معهم، وما يعرتي هؤالء الطالب من إحساس ابإلحباط واخنفاض 
وإاثرة الشغب وعدم االنضباط تقديرهم لذواهتم، واستخدام أساليب سلبية للتوافق تتسم ابلعدوانية والكذب واإلسقاط، 

داخل وخارج الصف املدرسي، يف حماولة للتفريغ النفسي للمشاعر السلبية، وإزاحة العدوان الكامن لديهم، وأتكيد 
 ذواهتم على حنو سليب أو غري مألوف.

 حيث يصعب على منخفضي املهارات االجتماعية ابالكتئاب: –أحيانً –يرتبط ضعف املهارات االجتماعية  -
اإلفصاح عن مشاعرهم، واإلفضاء مبا حيملون من مهوم، وما يشعرون به من معاانة لآلخرين، ومييلون بداًل من ذلك إىل 
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ما يؤدي إىل ظهور بعض األعراض اجرتارها ذاتيًّا، مما يضخم من آاثرها السلبية على املستويني النفسي والبدين، وهو 
(.2002وقي، كتئابية املزاجية، والنفسجسمية )طريف شاال 

 أساليب حتسني الكفاءة االجتماعية:
 ميكن حتسني الكفاءة االجتماعية من خالل جمموعتني من األساليب: 

أواًل: جمموعة األساليب اليت تركز على الشخص الذي يفتقد الكفاءة االجتماعية، وذلك بتوعيته وتعليمه مبادئ 
عديل أفكاره غري املتوافقة اليت حتول بينه وبني استغالل رصيده السلوك االجتماعي الكفء، مع تدريبه على ممارستها وت

 الكامن من املهارات االجتماعية.
اثنياً: جمموعة األساليب اليت تركز على السياق االجتماعي احمليط ابلشخص املضطرب اجتماعياً من خالل إشراك 

 (.237، 1993ماعية )أسامة أبو سريع، أفراد األسرة واألقران واملدرسني يف عمليات التدريب املهارات االجت
بناء عبارات وبنود يف ساليب حتسينها أالسابقة للكفاءة االجتماعية ، و  من استعراض املظاهروقد استفاد الباحث 

يف  وشيوعاً  كثر املظاهر تكراراً أهنا أالدراسة احلالية ، وخاصة  يف مقياس الكفاءة االجتماعية ، الذى استخدمه 
االعتبار  يف خذ ة االجتماعية املرتفعة  ، بعد األبحوث السابقة عن احلديث عن مظاهر ذوى الكفاءالدراسات وال

يف البيئة السعودية ، كما استفاد من حتليليها  يف وطالبات جامعيني  فراد العينة املستخدمة ، كوهنم  طالابً أطبيعة 
تفسري نتائج الدراسة احلالية .

 الدراسات السابقة:
أثناء يف تقليل القلق  يف  اإلجيايبتعرف قدرة التفكري ىل إدراسة هدفت  (Ayers, 1988)جو" -ريسأجرى "إي

( من 274احلديث مع األفراد، وتكونت الدراسة من تقارير لدراستني ، الدراسة األوىل أجريت على عينة قوامها)
حص الرابط بني قلق احلوار والتفكري ( فصاًل، وأجرى معهم حديث عام لف14) يف الطالب الذين مل يتخرجوا بعد، 

وأقيم معهم حوارات عامة لفحص العالقة بني قلق احلوار  اإلجيايب، وبعد تدريب الطالب على استعمال التفكري اإلجيايب
ابملعتقدات السلبية، وارتبط سلبياً  إجيابياً أجريت الدراسة الثانية ، ووجدوا أن قلق احلديث ارتبط  اإلجيايبوالتفكري 

مهها : أن األفراد الذين مت تدريبهم حصلوا على نسبة أعلى أىل نتائج من إة. كما توصلت الدراسة اإلجيابيملعتقدات اب
أكثر من هؤالء الذين مل  أثناء احلديث املعلومايتيف مقارنًة ابملعتقدات السلبية، وكانوا أقل قلقًا  ةاإلجيابياملعتقدات  يف 

ىل أن إدات السلبية، كما توصلت الدراسة بني خماوف احلديث واملعتق إجيايب اطهناك ارتبخيضعوا للتدريب، وكان 
 ، ويقلل من خماوف احلديثةاإلجيابيخيفض من خماوف احلديث واالستفادة الذاتية واألفكار  اإلجيايباستعمال التفكري 

 للمعتقدات السلبية . السلىب مع الذات والتزايد النسيب
، اإلجيايب( بدراسة هدفت إىل تقليل معدل ضرابت القلب ابستخدام التفكري 1992وآخرون ) Huقام "هيوي" 

 ويم الطالب إىل ثالثة جمموعات: ذو ستبانة أعدت خصيصًا لتقسا( طالب، استخدم 30عينة قوامها ) وذلك على
قبل عرضه   يماهري موقف اللقاء اجل ، وطلب منهم ختيليتقليدالتفكري ال وسلىب، وذو التفكري ال و، وذو جيايباإلتفكري ال
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حقيقة ، ومت تدريبهم على إضافة تفاصيل للصورة املتخيلة، مث مت قياس معدل ضرابت القلب ، وأسفرت النتائج عن أن 
 يقل استجابة خوف من املوقف احلقيقسجلوا أقل معدل لضرابت القلب، كما سجلوا أ اإلجيايبجمموعة التفكري 

 ملواجهة اجلماهري .
تعرف العالقة بني الصرامة وقوة األان، ( دراسة هدف Shaunessy, 1992وأجرت "ابرابرا شانسي" )

والضغوط والكفاءة األكادميية واالجتماعية يف جمتمع املراهقني، وقامت هذه الدراسة على افرتاضني؛ أحدمها: أن قوة 
ية واألكادميية، والثاين افرتض تفاعل أو أتثري واضح األان والصرامة واحلزم تعمل على إجياد مستوى من الكفاءة االجتماع

بني الصرامة وقوة األان، والقلق والكفاءة االجتماعية واألكادميية، وأثبتت هذه الدراسة وجود عالقات قائمة بني كل 
 هذه املتغريات وبعضها البعض. 

فاءة االجتماعية واألكادميية ( بعنوان "تطور األان والكWilliamson, 1992وهناك دراسة لـ "ويليامسون" )
عند األطفال: دراسة لألطفال األمريكيني املكسيكيني"، أجريت على عينة من املراهقني األمريكيني من أصل 
مكسيكي )متعددي الثقافات(، واستخدم يف هذه الدراسة مقياس "الفنجر" لقياس قوة األان وتطورها، وهدفت 

ألان وتطورها وبني كل من الكفاءة االجتماعية واألكادميية لدى عينة من الدراسة إىل اكتشاف العالقة بني قوة ا
األطفال متعددي الثقافات، وكشفت التحليالت اإلحصائية يف الدراسة عن وجود عالقات واضحة بني تطور األان 

 ( . 2006احلداد ) يف واملتغريات االجتماعية 
اسة هدفت إىل معرفة أثر التفاؤل على التحسن ( در 1993) Charlesو"تشارلز"  Michealوقدم "ميشيل" 

( من طالب اجلامعة 232الكلية، على عينة قوامها ) يف  يوسرعة اإلجناز والنجاح األدائ يو واحلي ياملظهر اجلسم يف 
،  اإلجيايب( عاماً، مستخدمًا "مقياس أسلوب احلياة" لقياس التفاؤل كدالة للتفكري 19: 18ترتاوح أعمارهم بني )

، كما أن يواحليو  يتفاؤل وكل من مظاهر التحسن اجلسمرت النتائج عن وجود عالقة إجيابية بني اإلحساس ابلوأسف
الكلية. ووجد أن التفاؤل دال على املواجهة الفعالة للمشكالت  يف  يًا لسرعة اإلجناز والنجاح األدائالتفاؤل كان منبئ

)والء حسـني حسـن خليل،  يف لألحداث   Active Copingالطالبية، وتطوير تكنيكات املواجهة النشطة 
2012.) 

دراسة هدفت إىل حتسني   )(Bryan, Roberta, Amy, 1997وقدم "برين" و"روبرت" و"آمي" 
( تلميذ وتلميذة 100، وذلك على عينة قوامها )اإلجيايبسلوكيات الطفل واألفعال اخلاصة ابلتمرد ابستخدام التفكري 

( عاماً. واستخدم الباحثون برانمج لتدريب التالميذ 11: 9تراوحت أعمارهم بني ) اليت تدائية من تالمذة املرحلة االب
 يت دراسية، وسجالت للشرح التفصيل، وقوائم مالحظة للسلوك، وسجاليللفصل الدراس ةاإلجيابيوتوفري البيئة 
ومهارات صنع القرار، واستخدام  تعلم حل املشكالت، يف متثلت  يقدم املعلمون خططًا للفصل الدراسللمعلمني، و 

م اخلاصة ابلتمرد والعدوان املنظم ، وأظهرت النتائج أن التالميذ قللوا من سلوكياهتم وأفعاهل اإلجيايباسرتاتيجيات التدعيم 
أصبحوا أكثر قدرة على حل املشكالت. % كما76بنسبة  ياجلسم
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هدفت إىل معرفة دراسة  (Boelen, & Van den Bout, 2002)فان دين ابوت" "أجرى "بويلني"، و
، وأظهرت هذه الدراسة العالقة بني التفكري اإلجيايبالعالقة بني اإلصابة ابحلزن والقلق واإلحباط واستخدام التفكري 

األتوماتيكية وبني التفاؤل والضغط والقلق على عينة قوامها تكونت  ةاإلجيابيالذى مت تفعليه كتواتر للمعتقدات  اإلجيايب
( مر هؤالء املفحوصني بفاجعة فقدان 86:  20( مفحوص من الذكور واإلانث تراوحت أعمارهم بني )326من )

ارتبط سلبيًا مبقياس  اإلجيايبأحد أحبائهم من الدرجة األوىل يف الثالث سنوات األخرية. وأظهرت النتائج أن التفكري 
مع القلق وصدمة احلزن ، وقد مت التوصل إىل نتائج أخرى مل يتماشى  اإلجيايبوالقلق، فيبدوا أن التفكري  يالضغط النفس

، وأنه ال توجد فروق ذات داللة يواضح للضغط النفس يف املنخفض هو ملمح معر  اإلجيايبمن أمهها أن التفكري 
 إحصائية بني اإلانث والذكور. 

بعض املتغريات النفسية. (  ابملهارات االجتماعية كدالة للجنس واالكتئاب و 2003واهتم " حممد احلسانني " )
إانث ( , واستخدم مقياس املهارات االجتماعية واالكتئاب والشعور  112ذكور ,  108وتكونت العينة من ) 

ابلوحدة والتوكيدية. وأشارت النتائج إيل وجود فروق بني الذكور واإلانث يف املتغريات املزاجية وبعض مكوانت املهارات 
( . 2003تئاب له أثر كبري يف املهارات االجتماعية وكذلك التوكيدية ) حممد احلسانني , االجتماعية , وأن متغري االك

للطالبات الذين واجهوا  اإلجيايب( دراسة هدفت إىل تنمية التفكري 2005سعيدة ابراهيم" ) وقدمت "أماين       
( طالبة للمجموعة الضابطة من كلية 30( طالبة للمجموعة التجريبية و)30طالبة ) 60ضغوطاً نفسية، على عينة من  

" و"مقياس الضغوط النفسية" اإلجيايبت الباحثة "اختبار التفكري ماجملتمع مبدينة أهبا ابململكة العربية السعودية، واستخد
درجات اجملموعة التجريبية عن اجملموعة الضابطة على  يف و"اختبار األبعاد الثالثة" ، وأسفرت النتائج عن وجود حتسن 

 ومقياس الضغوط النفسية واختبار األبعاد الثالثة . اإلجيايباختبار التفكري 
الكفاءة   ( بدراسة : تباين توجه الشباب حنو القوة االجتماعية مع اجتاه 2006كما قام ) عبد الفتاح درويش ,   

نتهت النتائج إيل وجود ( من طالب جامعة املنوفية . وا 200االجتماعية وحتمل املسئولية , وتكونت العينة من ) 
فروق دالة يف الكفاءة االجتماعية واملركز االقتصادي االجتماعي , كما ظهرت فروق دالة بني الذكور واإلانث يف 

 التوجه حنو القوة االجتماعية , كما اتضح أتثري املركز االجتماعي االقتصادي وحتمل املسئولية .
وبعــض اســرتاتيجيات  اإلجيــايبتعــرف أثــر التــدريب علــى التفكــري  ( دراســة  هــدفت إىل 2008حمــيالن،واجــرى )يوســف 

( تلميـــذاً مـــن بـــني تالميـــذ الصـــف الرابـــع االبتـــدائي بدولـــة 64الـــتعلم يف عـــالج التـــأخر الدراســـي وتكونـــت العينـــة مـــن )
 ،( تلميـــذاً 32( تلميـــذاً وجمموعـــة ضـــابطة وعـــددها)32الكويـــت، مت تقســـيمهم إىل جممـــوعتني جمموعـــة جتريبيـــة وعـــددها)

)إعــــداد الباحث(،ومقيــــاس اســــرتاتيجيات الــــتعلم املــــنظم اإلجيايباختبــــار التفكــــري  واســــتخدمت الدراســــة األدوات اآلتيــــة:
ذاتياً)إعداد لطفي عبد الباسط( ، واختبار الـتعلم التعـاوين )إعـداد الباحـث(،والربانمج املقرتح)إعـداد الباحث(،وتوصـلت 

يف عــالج التــأخر  اإلجيــايبثــر الــربانمج التــدرييب يف تنميــة مهــارات التفكــري مههــا :اتضــح أأالنتــائج مــن بعــض الدراســة إىل 
الدراسي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية.
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(  بدراســة  هــدفت اىل حبــث العالقــة بــني التوقعــات Phillipsen , Leslie (2009) وقامــت فليبســن، ليــزيل
هـدفت إىل تقيـيم الكفـاءة االجتماعيـة لـدى التالميـذ فيمـا يتعلـق املتفائلة و األقران والكفاءة االجتماعية" والـيت  ةاإلجيابي

تلميذاً من بني تالميذ الصف الثالث وحىت السادس يف إحدى  232بعالقات التالميذ مع األقران. وتكونت العينة من 
ميـذ الـذين وتوصـلت الدراسـة إىل أن التال PLOTاملدارس االبتدائية. واستخدمت الدراسة اختبار التوجهات احلياتيـة 

املتفائلـــة بشـــأن عالقـــاهتم ابألقـــران كـــان لـــديهم عـــدد أكثـــر مـــن  ةاإلجيابيـــكانـــت لـــديهم مســـتوايت عاليـــة مـــن التوقعـــات 
 األصدقاء ومت تصنيفهم على أهنم أكثر إجيابية من قبل أقراهنم .

ية من جهة، ( بدراسة هدفت اىل الكشف عن العالقة بني قوة األان والكفاءة األكادمي2012وقام رامي سعد )
وبني قوة األان والكفاءة االجتماعية من جهة اثنية، وبني قوة األان ودافعية اإلجناز من جهة اثلثة، والكشف عن الفروق 

وطالبة من  ( طالباً 150بني الذكور واإلانث يف كل متغري من هذه املتغريات، وتكونت عينة الدراسة األساسية من )
( طالبة. واستخدمت الدراسة بعض 83و ) ( طالباً 67العلوم . جامعة القاهرة، بواقع ) طالب الفرقة الثالثة بكلية دار

االدوات منها : مقياس قوة األان ، ومقياس الكفاءة األكادميية ، ومقياس الدافع لإلجناز وتوصلت الدراسة اىل نتائج من 
؛ ووجود عالقة بني قوة األان والكفاءة امهها وجود عالقة بني قوة األان والكفاءة األكادميية لدى طلبة اجلامعة

االجتماعية لدى طلبة اجلامعة؛ حيث أظهرت النتائج وجود عالقة دالة وموجبة بني قوة األان وبني أبعاد الكفاءة 
االجتماعية بعامة.

 من حتليل الدراسات السابقة يتضح ما يلى:
على متغريات متعددة مثل: تقليل معدل  إلجيايبا_ وجود اتفاق يف نتائج الدراسات حول األثر امللحوظ للتفكري 1

(، وأتثريه على مظاهر التحسن يف اجلسم كما يف دراسة 1992ضرابت القلب كما يف دراسة "هيوي" وآخرون )
(، وكذلك التقليل من السلوكيات اخلاصة ابلتمرد والعدوان مثل دراسة "براين" و"روبرات" 1993"شاير" و"كرايفر" )

( .2012سعد ) ي(  وقوة االان مثل رام2008يالن )الج التأخر الدراسي مثل دراسة احمل( ع1997و"آمي" )
تعرف أتثري بعض  املتغريات الدميوغرافية مثل: اجلنس،حاولت  –يف حدود علم الباحث –ت عدم وجود دراسا -2

.  اإلجيايبوالتخصص، ومكان اإلقامة يف التفكري 
تعرف أتثري بعض  املتغريات الدميوغرافية مثل: اجلنس،حاولت  –الباحثحدود علم يف  –عدم وجود دراسات  -3

والتخصص، ومكان اإلقامة يف الكفاءة االجتماعية .
يفطرح املشكلة وصياغة الفروض وبناء مقاييس الدراسة املستخدمة يف مت االستفادة من الدراسات السابقة  -4

 الدراسة احلالية .
 فروض الدراسة :

ترجع إىل أثر كل من  اوطالباهتبني طالب جامعة حائل   اإلجيايبالتفكري  يف فروق دالة إحصائيًا  . ال توجد1
 املتغريات التالية على حده )اجلنس، والتخصص، وحمل اإلقامة(.
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ترجع إىل أثر كل من  اوطالباهتالكفاءة االجتماعية بني طالب جامعة حائل  يف . ال توجد فروق دالة إحصائيًا 2
 ريات التالية على حده )اجلنس، والتخصص، وحمل اإلقامة(.املتغ

 والكفاءة االجتماعية لدى طالب جامعة حائل اإلجيايب. ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بني التفكري 3
.اوطالباهت
.اوطالباهت من الكفاءة االجتماعية لدى طالب جامعة حائل اإلجيايب. ميكن التنبؤ ابلتفكري 4
 الدراسة :عينة 

( من الذكور 85( من طالب وطالبات جامعة حائل، منهم )135صورهتا النهائية من ) يف تكونت عينة الدراسة 
( من اإلانث تراوحت أعمارهن ما 50سنة، و) 5.46±  20.2( سنة مبتوسط 21 -19تراوحت أعمارهم ما بني )

)علم النفس، والثقافة اإلسالمية، والرتبية سنة، من ختصصات خمتلفة  4.9±  20.0( سنة مبتوسط 21 -19بني )
اخلاصة(. 

أدوات الدراسة :
)إعداد الباحث(.  اإلجيايبالتفكري  أواًل: مقياس

 وصف املقياس، وخصائصه السيكومرتية:
مارتن ـ"ل اإلجيايبومنها مقياس التفكري  اإلجيايبقام الباحث ابالطالع على العديد من املقاييس اخلاصة ابلتفكري 

( عبارة ، يقابل كل عبارة إجابتان )أ، 32( ، وهو يتكون من )2005لجمان" ترمجة "صفاء األعسر" وآخرون ) سي
بعض  يف ب( ليس منها صحيح أو خطأ، واتضـح أن هذا املقيـاس ال يتالءم مع طبيعة العينة يف البيئة السعودية 

طريقة  يف اج إىل إعادة صياغة ، و استفاد منه الباحث ، واليناسب طالب اجلامعة ، وأن الكثري من عباراته حتتعباراته
 البناء .
الصورة  يف قام بصياغة جمموعة من املفردات كان عددها  اإلجيايبويف ضوء التعريف الذي تبناه الباحث للتفكري   

ومت صياغة ( مفردة . ومت عرضها على جمموعة من احملكمني املتخصصني يف جمال علم النفس ، 37االولية للمقياس )
، وقد وضع للمقياس نظام تصحيح إبعطاء كل عبارة تفاؤلية  نهللمقياس توضح كيفية اإلجابة ع تعليمات واضحة

 (.64: 32( درجة واحدة، وترتاوح الدرجة اخلام بني )عبارة تشاؤمية ) التفكري السلىب ، وكلنياإلجيايب( درجت)التفكري 
 صدق  املقياس:

 ريق: مت حساب صدق املقياس عن ط
مت عرض املقياس على جمموعة من احملكمني املتخصصني يف جمال علم النفس عددهم مخسة  ( صدق احملكمني:1)

مة الصياغة اللغوية، ءمدى متثيلها ملا تقيسه، ومدى مالحمكمني ، وذلك للحكم على مضمون عبارات املقياس و 
لسعودية، وطلب منهم إبداء أية مالحظات يروهنا مناسبة ، وكذلك مناسبته للبيئة ا اوطالباهت ومناسبته لطالب اجلامعة
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ت بسبب تداخل ( فقرا3شار بعضهم اىل حذف )أيرونه مناسبًا ، و  وحذف وتعديل مااملقياس ، واضافة  يف 
 ذات املقياس ،  وجاءت نسب اتفاقهم على البنود السابقة حسب اجلدول اآليت:  يف خرى أمضموهنم مع عبارات 

 ( 1جدول )

اإلجيايباتفاق احملكمني على عناصر التحكيم ملقياس التفكري نسب 
النسبة املئويةالبندم
%86احلكم على مضمون عبارات املقياس ومدى متثيلها ملا تقيسه .1
%91مة الصياغة اللغوية .ءمدى مال2
%90مناسبة عبارات املقياس لطالب وطالبات اجلامعة .3
%94للبيئة السعودية . مناسبة عبارات املقياس4

جاءت مرضية وقام الباحث  اإلجيايبيتضح من اجلدول السابق أن نسب اتفاق احملكمني على مقياس التفكري 
( 34صورته النهائية بعد صدق احملكمني ) يف بتعديل بعض عبارات املقياس يف ضوء نتائج التحكيم واصبح املقياس 

فقرة .
عن طريق حساب  اإلجيايبالباحث حبساب االتساق الداخلي ملقياس التفكري قام  ( صدق االتساق الداخلي:2)

معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة من فقرات املقياس والدرجة الكلية بعد تطبيقه على عينة استطالعية عددها 
 ( طالباً وطالبة  وجاءت معامالت االرتباط كما يوضحها اجلدول التايل:35)

 ( 2جدول)         
(35ن = ) اإلجيايبصدق االتساق الداخلي ملقياس التفكري 

معامل االرتباطالعبارةالبعدمعامل االرتباطالعبارة البعد
1 0.88*  18 0.85*

تفكري اجيايب

2 *0.93*

تفكري 
 سليب
 
 

19 0.87*
3 0.94* 20 0.87*
4 0.94* 21 0.93*
5 0.95* 22 0.86*
6 0.91* 23 0.82*
7 0.93* 24 0.71*
8 0.93* 25 0.79*
9 0.93*260.41
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10 0.92* 27 0.80*
11 0.92* 28 0.57*
12 0.92* 29 0.92*
13 0.92* 30 0.65*
14 0.90* 31 0.58*
15 0.90* 32 0.78*
16 0.87* 33 0.68*
17 0.43 34 0.80*

( مما يؤكد اتساق املقياس 0.01مجيع معامالت االرتباط دالة عند مستوى )ن أويتضح من اجلدول السابق ، 
( مل تصل اىل مستوى الداللة  وقام الباحث حبذفهما من  26 -17داخليًا فيما عدا معامل االرتباط للفقرتني رقم )

( فقرة . 32صورته النهائية ) يف قياس صبح املأو  الصورة النهائية للمقياس
 ثبات املقياس:

ابستخدام معامل "ألفا كرونباخ" عن طريق تطبيق املقياس على عينة  اإلجيايبمت حساب ثبات مقياس التفكري 
وهى قيمة  0.93( طالباً وطالبة وبلغت قيمة معامل الثبات 35عددها ) اوطالباهتاستطالعية من طالب جامعة حائل 

وميكن الوثوق هبا. 0.01عند مستوى دالة 
الكفاءة االجتماعية )إعداد الباحث(: اثنياً: مقياس

 وصف املقياس وخصائصه السيكومرتية:
( عبارة  تصف هذه العبارات قدرة 64صورته االولية من ) يف قام الباحث إبعداد مقياس الكفاءة االجتماعية 
االجتماعية واألمناط السلوكية اليت تظهر يف السلوك االجتماعي الفرد الكفء اجتماعيًا من خالل بعض املهارات 

أثناء حديثهم أو وجودهم مع يف للفرد. ومت صياغة تعليمات واضحة تطلب من املفحوصني أن يصفوا مشاعرهم 
( أسفل العمود الذي يوضح درجة انطباق العبارة عليه من عدمه من خالل مقياس √اآلخرين، وذلك بوضع عالمة )

 دائماً(. -غالباً  -اندراً  -ي بنوده كاآليت: )إطالقاً رابع
( على الرتتيب، أما 1، 2، 3، 4الدرجات ) اإلجيايبيصحح املقياس عن طريق إعطاء العبارات ذات االجتاه 

( على الرتتيب والدرجة الكلية اليت حيصل عليها 4، 3، 2، 1العبارات ذات االجتاه السالب فتأخذ الدرجات )
ملقياس هي اجملموع احلسايب الستجاابت املفحوص على مجيع البنود املوجبة والسالبة، وحيث إن املقياس املفحوص يف ا
(، أما النهاية الصغرى 224(، فإن الدرجة الكلية للمقياس من )4( عبارة وكل عبارة تصحح من )56يتكون من )

(.56) فهي
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صدق املقياس:
مت حساب صدق املقياس عن طريق: 

 كمني:( صدق احمل1)
، ومت عرضها على جمموعة من األساتذة مالءمةقام الباحث بصياغة مفردات املقياس بصورة سهلة وواضحة و 

( حمكمني؛ وذلك إلبداء آرائهم يف مفردات املقياس، وتضمن التحكيم 5احملكمني املتخصصني يف علم النفس عددهم )
 البنود اآلتية:

اءة االجتماعية.العبارات لقياس أبعاد الكف مالءمةمدى  -
 مدى وضوح العبارات والصياغات اللغوية. -
العبارات لطالب وطالبات اجلامعة. مالءمةمدى  -
 ومناسبة طريقة التصحيح. مالءمةمدى  -

وقد مت إجراء التعديالت يف ضوء آراء احملكمني، ومن املالحظات اليت أبداها السادة احملكمون ما أييت:
 االختبار وتعديلها؛ حىت يتضح للمفحوص اهلدف من السؤال. إعادة صياغة بعض مفردات -
 تقليل عدد املفردات؛ حىت ال يطول زمن التطبيق ويشعر املفحوص ابمللل أو التعب. -
( عبارة .56صورته النهائية )يف صبح املقياس أبتها لقياس الكفاءة االجتماعية و لعدم مناس إلغاء بعض العبارات -
قام الباحث حبساب االتساق الداخلي ملقياس الكفاءة االجتماعية عن طريق  خلي:صدق االتساق الدا( 2)

حساب معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة من فقرات املقياس والدرجة الكلية بعد تطبيقه على عينة استطالعية 
لتايل:( طالباً وطالبة من جامعة حائل ، وجاءت معامالت االرتباط كما يوضحها اجلدول ا35عددها )

 ( 3جدول)
(35صدق االتساق الداخلي ملقياس الكفاءة االجتماعية ن = )

البند
ارتباطه 
ابلدرجة 

الكلية
البند

ارتباطه 
ابلدرجة 

الكلية
البند

ارتباطه 
ابلدرجة 

الكلية
البند

ارتباطه 
ابلدرجة 

الكلية
10.22150.11290.14430.08
20.14160.09300.29440.14
30.05170.03310.41450.14
40.14180.25320.28460.17

50.10190.18330.14470.15
60.1520-0.05340.08480.20
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70.09210.15350.21490.09
80.07220.07360.12500.02
90.10230.24370.36510.09
100.26240.22380.17520.18

110.38250.3039-0.04530.23

120.19260.03400.13540.30

130.27270.18410.17550.21

140.24280.29420.28560.09
 ( ثبات املقياس:3) 

( 35قة "ألفا كرونباخ" على عينة قدرها )قام الباحث حبساب ثبات مقياس الكفاءة االجتماعية ابستخدام طري
(، وهو معامل ثبات مرتفع يسمح للباحث ابستخدام 0‚91طالبًا وطالبة من جامعة حائل، وبلغ معامل الثبات )

املقياس يف دراسته احلالية.
 األساليب اإلحصائية

حقق من فروض الدراسة ( حيث مت التSPSSمتت معاجلة و حتليل البياانت اعتمادًا على احلزمة اإلحصائية )
، واختبار "ت"  One Way ANOVAاالجتاه  يئية التالية: حتليل التباين أحادابستخدام األساليب اإلحصا

T.test .و معامل االرتباط، وحتليل االحندار اخلطى البسيط ،
ها:وتفسري  عرض النتائج

 :هاوتفسري  اإلجيايبالتفكري  يف أواًل، عرض النتائج اخلاصة ابلفروق 
، بني اإلجيايبجاءت صياغة الفرض األول للدراسة على النحو التايل: "ال توجد فروق دالة إحصائيًا يف التفكري 

 ترجع إىل أثر كل من املتغريات التالية على حده ) اجلنس، والتخصص، وحمل اإلقامة(". اوطالباهتطالب جامعة حائل 
-ريفاجلنسني )الذكور واإلانث(، وحمل اإلقامة )الللتحقق من صحة هذا الفرض مت إجراء اختبار "ت" بني 

االجتاه بني متغريات التخصص )طالب الثقافة اإلسالمية، وطالب الرتبية اخلاصة،  ياحلضر(، وحتليل التباين أحاد
ضوء املتغريات )اجلنس، والتخصص، وحمل اإلقامة(  يف  اإلجيايبالتفكري  يف وطالب علم النفس( للكشف عن الفروق 

دول التايل يوضح ذلك.واجل
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 (4جدول )
.اإلجيايبقيمة "ت" ومستوايت داللة الفروق بني اجلنسني )الذكور واإلانث(، على متغري التفكري 

م
املتغريات

قيمة(50اإلنـــاث )ن=  (85الذكـــور )ن= 
اجتاه الداللة الداللة "ت" ع مع م

1
لتفكري ا

اإلجيايب
غري دالة 0.10 23.082.5122.302.871.65

 (5جدول )
.اإلجيايبمدينة( على متغري التفكري  –قيمة "ت" ومستوايت داللة الفروق ملكان اإلقامة )قرية

املتغريات م
قيمة(74املدينة )ن= (61القرية )ن=

اجتاه الداللة الداللة "ت"
عمع م

غري دالة 0.57 22.932.5522.672.770.55ايباإلجيالتفكري 1
134=  درجة احلرية

مستوايت الداللة
دالة عند 1.980

0.05

دالة عند 2.617
0.01

دالة  3.373
عند 

0.001

ه بني الذكور واالانث ويفسر الباحث هذ اإلجيايبالتفكري  يف (  إىل عدم وجود فروق 4يشري اجلدول السابق )
التميز ، والقدرة على  يف جامعة حائل على السواء ابلرغبة  يف هنا قد ترجع اىل متتع كل من الذكور واالانث جة أبالنتي

اإلجناز؛ و امتالك إرادة العمل، وإجيابية السلوك دون تكاسل أو خوف أو تردد ، والقدرة على التفكري بواقعية ومنطق 
املناسب إزاء املوقف كانت او انثى  متلك القدرة على إجناز القرار   ة ذكراً القوي ةاإلجيابيدون شطط أو اندفاع ؛ فالذات 

جياد احللول ، إتباط الشديد ابملشكلة ، وحماولة جيابية ، والبناء على ما هو موجود ، وتطويره ،  وعدم االر والتفكري إب
شكالته وحلها ، وال جيعل من من خالل خطوات منطقية تقوم هبا الذات ، ووضع اسرتاتيجية واضحة للتغلب على م

أي مشكلة عقبة يف سبيل حتقيق أهدافه، والوصول بنفسه إىل بر األمان الذي يشعره ابلرضا عن ذاته ويقدرها وهذه 
ضوء ااتحة اجلامعة  يف ا ميكن تفسري هذه النتيجة ايضا ماالمور كلها ال تتوقف على كون الفرد ذكرا ام انثى ، ك

 . اإلجيايبالتفكري  يف عدم فروق بينهما  يف الطالب والطالبات مما ساهم متشاهبة لكل من  ألنشطة
التفكري  يف ىل عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني املقيمني ابلقرية واملدينة إ (  ايضاً 5كما يشري اجلدول )

تتمتع هبا كل  اليت قومات و احلضرية ، واملأ ةضوء خصائص البيئة الريفي يف ،  ويفسر الباحث هذه النتيجة  اإلجيايب
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فراده على أمنطقة حائل يشجع  يف فكل من الريف واحلضر  -على الرغم من اختالف امناط احلياة فيهما  -منهما 
اليت على حد سواء ، من خالل التعود على  وضع حلول واضحة ، والتغلب على املشكالت   اإلجيايبالتفكري 

بة يف سبيل حتقيق أهدافه ، والوصول بنفسه إىل بر األمان الذي يشعره ابلرضا مشكلة عق ةتواجههم ، وال جيعل من أي
امياهنم ابلقضاء والقدر ، وهو ، و  ياح  وذلك كله بسبب الوازع الديينعن ذاته ويقدرها ، وجتاهل القلق أو عدم االرت

ر املستقبل" فماذا لو فشلنا؟ ماذا مر الذى يبعد هبم عن دائرة االكتئاب واالضطراب عند التفكري فيما سيكون من أماأل
 هذه احلالة  سلسلة من األفكار واهلواجس والتخيالت السلبية . يف لو رفضنا اآلخرون؟ حيث ينتاب الفرد 

االجتاه للكشف عن داللة الفروق بني ختصصات  يضاً مت إجراء حتليل التباين أحادوللتحقق من صحة هذا الفرض اي
يوضح ذلك .  واجلدول التايل اإلجيايبالتفكري  يف ية اخلاصة، وعلم النفس( )الثقافة اإلسالمية، والرتب

( 6جدول ) 
 االجتاه للكشف عن داللة الفروق بني ختصصات  يحتليل التباين أحاد

إلجيايبا)الثقافة اإلسالمية، والرتبية اخلاصة، وعلم النفس( على متغري التفكري 

درجات جمموع املربعات مصدر التباين املتغريات م
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة
ف

مستوى 
الداللة

التفكري 1
اإلجيايب

22.052بني اجملموعات
11.03
7.07

1.550.21 934.13132داخل اجملموعات
956.19134اإلمجايل

بني أنواع التخصصات )الثقافة اإلسالمية، والرتبية اخلاصة، وعلم  ( عدم وجود فروق دالة6يتضح من اجلدول )
 النفس(. 

 اإلجيايبخصائص الشخصية للطالب والطالبات و أبنه قد يكون راجعًا إىل أن التفكري  يف وميكن تفسري ذلك 
يف حياته وحياة احمليطني  ايباإلجيقدرته على التأثري الفعال و  يف قدراته العقلية، و  يف للطالب هو تعبري عن ثقته بنفسه، و 

به، وحكمه حول قدرته على تنظيم تفكريه، وابلتايل فان كل طالب أو طالبة سواء كان ختصصه ينتمي إىل الثقافة 
نظرا الهنم ابناء  إجيابياً اإلسالمية أو علم النفس أو الرتبية اخلاصة يعتقد يف ثقته على قدرته على تنظيم تفكريه وجعله 

يتعرضون لنفس الظروف االجتماعية والثقافية والتعليمية  .منطقة واحدة و 
يتعرض هلا هؤالء الطالب والطالبات ،  اليت كادميية  ضوء طبيعة الربامج األ يف كما ميكن تفسري هذه النتيجة   

وى فيها عداد عام يتساإخلاصة، وعلم النفس( ،على مقررات حيث تتشابه هذه الربامج )الثقافة اإلسالمية، والرتبية ا
ا هؤالء الطالب والطالبات ن  يضا يتساوى فيهاعداد كلية إضافة اىل مقررات ابجلامعة ، ابإلمجيع الطالب والطالبات 
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مر الذى قد يفسر املناشط اىل تقوم هبا اجلامعة األبرامج االنشطة والبحوث الطالبية  وكثري من  يف هنما يتشاهبان أكما 
 . اإلجيايبري التفك يف عدم وجود فروق بينهما 

عددة اخرى على متغريات مت اإلجيايبثري التفكري كشفت أت  اليت وختتلف نتائج هذا الفرض مع نتائج الدراسات 
(، و دراسة "براين" و"روبرات" و"آمي" 1993(، ودراسة "شاير" و"كرايفر" )1992ن )يمثل دراسة "هيوي" وآخر 

كشفت عن وجود فروق ترجع اىل   اليت (  و 2012سعد ) يامر (  وقوة االان مثل 2008( دراسة احمليالن )1997)
استخدمتها . اليت على املتغريات  اإلجيايبالتفكري 

 :هاوتفسري  الكفاءة االجتماعية يف اثنياً، عرض النتائج اخلاصة ابلفروق 
امعة حائل "ال توجد فروق دالة إحصائيًا يف الكفاءة االجتماعية بني طالب جنه جاءت صياغة الفرض الثاين أب

 ترجع إىل أثر كل من املتغريات التالية على حده )اجلنس، والتخصص، وحمل اإلقامة(". اوطالباهت
-ريفللتحقق من صحة هذا الفرض مت إجراء اختبار "ت" بني اجلنسني )الذكور واإلانث(، وحمل اإلقامة )ال

ثقافة اإلسالمية، وطالب الرتبية اخلاصة، االجتاه بني متغريات التخصص )طالب ال ياحلضر(، وحتليل التباين أحاد
ضوء املتغريات )اجلنس، والتخصص، وحمل  يف الكفاءة االجتماعية  يف وطالب علم النفس( للكشف عن الفروق 

 اإلقامة( واجلدول التايل يوضح ذلك.
قيمة "ت" ومستوايت داللة الفروق بني اجلنسني )الذكور واإلانث(،   (7جدول )

على متغري الكفاءة االجتماعية. الريف واحلضر(ومكان اإلقامة )

م
متغري

(50اإلنـــاث )ن= (85الذكـــور )ن= 
قيمة
الداللة "ت"

اجتاه 
الداللة عمعم

1
الكفاءة 
غري دالة140.999.65139.8610.860.620.53 االجتماعية

متغري م
قيمة(74احلضر )ن=(61الريف )ن=

"ت"
اجتاه الداللة

الداللة عمعم

1
الكفاءة 
غري دالة1.070.28 -139.549.82141.4210.29 االجتماعية

134= درجة احلرية

مستوايت الداللة
دالة عند 1.980

0.05

دالة عند 2.617
0.01

3.373 
دالة عند 

المجلد )٢(، العدد )١(، ١٤۳٦ھـ - ٢۰١٥م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربویة



ان بن سامل العنزىد فرح        التفكري االجيابي والكفاءة االجتماعية لدى عينة من طالب وطالبات جامعة حائل يف ضوء بعض املتغريات        

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-227-

0.001


الذكور واإلانث( على متغري الكفاءة االجتماعية ، ( إىل عدم وجود فروق بني اجلنسني )7يشري اجلدول السابق )
 الكفاءة االجتماعية . يف وكذلك عدم وجود فروق بني املقيمني يف الريف واملدينة 

ر يسخاص ، الذى يح  بشكل   يبشكل عام ، واحلائل يعودضوء ان طبيعة اجملتمع  الس يف ويفسر الباحث هذه النتيجة  
حتقيق الكفاءة االجتماعية  ،   يف ية حضر ، ومينحهم فرصًا متساو  وأريف  يف ،  مقيمني و ااناثً أ فيه ، ذكوراً  لألفراد
حميطة وجماله ، من حيث املبادرة اىل حل املشكالت االجتماعية ، والقدرة على اختاذ القرارات ، االستخدام  يف كل 

ماعية املوجودة يف بيئة الفرد وفهمها، الفعال للمهارات االجتماعية األساسية ، التعرف الدقيق على القواعد االجت
ومراقبة الفرد لسلوكه وكيفية أتثريه على اآلخرين ، وإميان الفرد بقدرته على التأثري يف بيئته االجتماعية ، والقدرة على 

وين جذب الدعم االجتماعي واالستفادة منه ، والقدرة الفعالة على اجملاراة ،واالهتمام الصادق بسعادة اآلخرين ، وتك
 الكفاءة االجتماعية .  يف العالقات اجليدة ابجلامعة ، وهو االمر الذى قد يفسر عدم وجود فروق 

االجتاه للكشف عن داللة الفروق بني ختصصات  يضاً مت إجراء حتليل التباين أحاديأوللتحقق من صحة هذا الفرض 
يوضح ذلك .  االجتماعية  واجلدول التايلكفاءة ال يف )الثقافة اإلسالمية، والرتبية اخلاصة، وعلم النفس( 

(8جدول )
 االجتاه للكشف عن داللة الفروق بني ختصصات  يحتليل التباين أحاد

لكل فئة(  45)الثقافة اإلسالمية، والرتبية اخلاصة، وعلم النفس( على الكفاءة االجتماعية )ن= 

جمموع املربعات مصدر التباين متغري
درجات 

احلرية
ملربعاتمتوسط ا

قيمة
ف

مستوى 
الداللة

الكفاءة 
االجتماعية

432.902بني اجملموعات
216.45
100.102.160.11 13214.17132داخل اجملموعات

13647.08134اإلمجايل

لم ( عدم وجود فروق دالة بني أنواع التخصصات )الثقافة اإلسالمية، والرتبية اخلاصة ، وع8يتضح من اجلدول )
الكفاءة االجتماعية . يف النفس( 

ضوء قدرة اصحاب التخصصات الثالثة )الثقافة اإلسالمية، والرتبية اخلاصة ،  يف ويفسر الباحث هذه النتيجة 
، والتمتع ابلثقة يف نفسه ويف اآلخرين، وتوافر لألقران اإلجيايبوعلم النفس ( على التمييز بني التأثري السليب والتأثري 

االجتماعية املختلفة اليت حتقق له التوافق االجتماعي السليم ؛ مثل الصداقات االجتماعية املختلفة والتواّد  املهارات
نه يتمتع بروح االنتماء للجماعة، والتأثري والتأثر املتبادل بينه أ. والتمتع ابلذكاء االجتماعي ، و والتواصل مع أفراد اجملتمع
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 سبيل خدمة اآلخرين ، مييل إىل حتمل املسئولية االجتماعية ، وحسن التصرف يف وبينهم ، وانه  مييل إىل التضحية يف
تعرف حاالهتم النفسية من أحاديثهم وهذه اخلصائص اكتسبها ميتلك القدرة على فهم اآلخرين و املواقف املختلفة ، وانه 

ادميية متشاهبة ، واىل ىل ظروف تعليمية برامج اكإالتعرض  يف اصحاب هذه التخصصات من مكتسبات الشراكة 
 مؤثرات ثقافية واجتماعية متقاربة . 

الــيت (  Phillipsen , Leslie (2009)وختتلـف نتيجــة هــذا الفــرض مــع نتــائج دراســة فليبســن، ليــزىل  
 املتفائلة بشأن عالقاهتم ابألقران كان ةاإلجيابيتوصلت إىل أن التالميذ الذين كانت لديهم مستوايت عالية من التوقعات 

 لــديهم عــدد أكثــر مــن األصــدقاء ومت تصــنيفهم علــى أهنــم أكثــر إجيابيــة وكفــاءة اجتماعيــة مــن قبــل أقــراهنم ، ودراســة رامــي
مههــا وجــود عالقــة بــني قــوة األان والكفــاءة األكادمييــة لــدى طلبــة أىل نتــائج مــن إتوصــلت الدراســة  الــيت ( 2012ســعد )

الجتماعيـة لـدى طلبـة اجلامعـة؛ حيـث أظهـرت النتـائج وجـود عالقـة دالـة اجلامعة؛ ووجود عالقة بـني قـوة األان والكفـاءة ا
. وموجبة بني قوة األان وبني أبعاد الكفاءة االجتماعية بعامة

 :هاوتفسري  والكفاءة االجتماعية اإلجيايباثلثاً، عرض نتائج العالقة بني التفكري 
بني التفكري  القة ارتباطيه دالة إحصائياً جاءت صياغة الفرض الثالث للدراسة على النحو اآليت "ال توجد ع

"، وللتحقق من صحة هذا الفرض مت حساب معامل  اوطالباهت والكفاءة االجتماعية لدى طالب جامعة حائل اإلجيايب
والكفاءة االجتماعية لدى كل من عينة الذكور وعينة اإلانث وإمجايل  اإلجيايباالرتباط بطريقة "بريسون" بني التفكري 

، واجلدول التايل يوضح ذلك. اوطالباهت طالب جامعة حائل العينة
 ( 9جدول )

والكفاءة االجتماعية اإلجيايبالعالقة بني التفكري 

املتوسطاملتغريات ناجملموعة
االحنراف 
املعياري

معامل 
االرتباط

مستوى 
الداللة

85 عينة الذكور
30.0354.238اإلجيايبالتفكري 

0.4060.01
124.40015.418االجتماعية الكفاءة

50 عينة اإلانث
29.3464.375اإلجيايبالتفكري 

0.4480.01
121.53015.435الكفاءة االجتماعية

135 إمجايل العينة
29.7834.285اإلجيايبالتفكري 

0.4250.01
123.35015.428الكفاءة االجتماعية

 اإلجيايب( بني التفكري 0.1عند مستوى ) قة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً ( أنه توجد عال9يتضح من اجلدول )
والكفاءة االجتماعية لدى كل من عينة الذكور، وعينة اإلانث، وإمجايل العينة من طالب وطالبات جامعة حائل.
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ضوء األبعاد  والكفاءة االجتماعية يف اإلجيايبوميكن تفسري وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة بني التفكري 
واملتمثلة يف القدرة على احلب والعمل، واجلسارة، واجلرأة أو الشجاعة، والتسامح،  اإلجيايبواخلصائص املكونة للتفكري 

والتخلص من القلق، واملهارات االجتماعية، واإلحساس ابجلمال، والطموح، وحب اجملازفة، و الصفح، واإلبداع، 
، والروحانية، واملوهبة املرتفعة، واحلكمة، واملعارف البناءة حول املستقبل، واليت تتضمن واإلجناز، واالنفتاح على املستقبل

التمتع ابلثقة يف نفسه ويف  يف التفاؤل واألمل واإلميان والوالء. واألبعاد واخلصائص املميزة للكفاءة االجتماعية واملتمثلة 
ات االجتماعية املختلفة اليت حتقق له التوافق االجتماعي السليم اآلخرين، واحرتام النفس واحرتام اآلخرين، وتوافر املهار 

مثل، الصداقات االجتماعية املختلفة والتواّد والتواصل مع أفراد اجملتمع، والتمتع ابلذكاء االجتماعي، والتمتع بروح 
االنتماء للجماعة، والتأثري والتأثر املتبادل بينه وبني اآلخرين.

 من الكفاءة االجتماعية: اإلجيايباصة ابلتنب  ابلتفكري رابعاً، عرض النتائج اخل
من الكفاءة االجتماعية  لدى طالب  اإلجيايبكانت صياغة الفرض الرابع للدراسة أنه "ميكن التنبؤ ابلتفكري 

 "، وللتحقق من صحة هذا الفرض مت استخدام حتليل االحندار اخلطى البسيط للتنبؤ ابلتفكري اوطالباهت جامعة حائل
مبعلومية الكفاءة االجتماعية لدى طالب وطالبات جامعة حائل، واجلدول التايل يوضح ذلك. اإلجيايب

 (10جدول )
مبعلومية الكفاءة االجتماعية اإلجيايبحتليل االحندار اخلطي البسيط للتنبؤ ابلتفكري  

معامل B قيمة الثابت املتغري املنبئ
االرتباط

مربع 
معامل 
االرتباط

 قيمة ف
االحندارية

مستوى 
الداللة

الكفاءة 
الذاتية العامة

77.761.530.4250.18129.130.01

والكفاءة  اإلجيايب( أن قيمة معامل االرتباط اليت تعرب عن أقصى ارتباط بني التفكري 10يتضح من اجلدول )
ن أو  اإلجيايبيف التنبؤ ابلتفكري أن الكفاءة االجتماعية تسهم  ة( أي0.01االجتماعية دالة إحصائيًا عند مستوى )

%( ، وهذا يعىن حتقق الفرض 18نسبته ) اإلجيايبالتفكري  يف الكفاءة االجتماعية تسهم يف تفسري قدر من التباين 
 الرابع للدراسة.

فرد هو منط من أمناط التفكري املنطقي الذي يبتعد فيه ال اإلجيايبوميكن تفسري هذه النتيجة على اعتبار أن التفكري 
عن أخطاء التفكري اهلدامة، اليت حيملها يف بعض املعتقدات وقد توجه أفكاره ومشاعره وجهة سلبية كما ميثل التفكري 

لألحداث، ونظرة أمل حنو املستقبل جتعل الفرد يتوهج أكثر وينتظر حدوث  اإلجيايباستعداد شخصي للتوقع  اإلجيايب
االجتماعية تعىن القدرة على التعامل بنجاح مع البيئة احمليطة مبا ينطوي  اخلري ويرنو إىل النجاح. وإذا كانت الكفاءة
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جزء منها  يف على ذلك من درجة مرتفعة من الشعور ابملسئولية االجتماعية واالستقاللية فان الكفاءة االجتماعية يبىن 
. اإلجيايبعلى التفكري 

 توصيات الدراسة : 
  التوصيات التالية:ميقدن تميك يف ضوء نتائج الدراسة التالية

لتطوير كفاءهتم االجتماعية، وبصفة خاصة الطالبات، حيث  اوطالباهت. عقد دورات تدريبية لطالب اجلامعات 1
 الكفاءة االجتماعية يف اجتاه الذكور. يف ثبت من الدراسة احلالية وجود فروق 

، بصفة خاصة للطالب والطالبات اإلجيايب لتطوير التفكري اوطالباهت. عقد دورات تدريبية لطالب اجلامعات 2
لصاحل املقيمني داخل  اإلجيايبالتفكري  يف املقيمني خارج منطقة حائل، حيث ثبت من الدراسة احلالية وجود فروق 

 مدينة حائل.
للطالب  اإلجيايبأمهية قياس الكفاءة االجتماعية والتفكري على شؤون الطالب . حث املسئولني بعمادات 3
برامج التدريب والتأهيل واإلرشاد النفسي أثناء فرتة  يف بات قبل التحاقهم ابجلامعة، حىت يتم مراعاة ذلك والطال

  .اجلامعة
 م. االهتمام بطالب اجلامعة فيما يتعلق إبعدادهم وإرشادهم وتوعيتهم ألن هذا من شأنه أن يرفع من كفاءهت4

، حيث ثبت من الدراسة احلالية وجود عالقة ارتباطية موجبة اإلجيايبعلى تفكريهم  إجيابياً االجتماعية وابلتايل ينعكس 
 .اإلجيايبودالة بني الكفاءة االجتماعية والتفكري 

والكفاءة االجتماعية لطالب اجلامعات وربطها  اإلجيايب. إجراء املزيد من البحوث والدراسات عن التفكري 5
وأساليب التعلم والتفكري. لإلجنازمبتغريات مثل التحصيل الدراسي والدافعية 
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