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امللخص:
هدفت هذه الدرا�سة التعرف �إىل فاعلية برنامج تدريبي
م�ستند �إىل نظرية العزو يف تنمية التفكري الإيجابي لدى طالبات
ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف مديرية تربية وتعليم لواء �سحاب يف
الأردن ,وتكونت العينة من ( )56طالبة ،ق�سمن �إىل جمموعتني
جتريبية و�ضابطة� ,إذ بلغ عدد �أفراد املجموعة التجريبية ()27
طالبة ,يف حني بلغ عدد �أفراد املجموعة ال�ضابطة ( )29طالبة.
وطبقت الدرا�سة مقيا�س التفكري الإيجابي كاختبار قبلي وبعدي،
بالإ�ضافة �إىل الربنامج التدريبي الذي بني باال�ستناد �إىل نظرية
العزو .و�أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى
الداللة ( )α=0.05يف الأداء البعدي على مقيا�س التفكري الإيجابي
الكلي وجميع �أبعاده بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ل�صالح
املجموعة التجريبية .و�أو�صت الدرا�سة با�ستخدام الربنامج التدريبي
مع طلبة ال�صف ال�سابع الذين يعانون من تدين يف التفكري الإيجابي.
الكلمات املفتاحية :برنامج تدريبي ,التفكري الإيجابي،
العزو ,ال�سابع.

Abstract
This study aimed at investigating the effectiveness
of a training program based on the Attribution Theory
for the development of positive thinking among
female students at the seventh grade in the education
directorate of Sahab District. The sample consisted of
57 female students and it was divided into two groups,
the experimental group (27) , and the control group
(29). The study applied a positive thinking scale as
a pretest and a posttest on the sample, in addition to
a training program based on the Attribution Theory.
The results indicated that there were significant
differences at the significance level a=0,05 between
the experimental and control groups in the total score
of the posttest of the positive thinking scale and in all
its dimensions, in favor of the experimental group.
Finally, the study recommended applying this training
program on the students who have low levels of
positive thinking.
Keywords: Training program, Positive Thinking,
Attribution, Seventh Grade.

املقدمة:
تقوم نظرية العزو ال�سببي بدور مهم يف حياة الفرد من
خالل ت�أثره بتف�سرياته و�إدراكه للأ�سباب ,ويعد العزو يف هذه
النظرية املرتكز الرئي�س للتنب�ؤ بتف�سري الفرد ل�سلوكاته الح ًقا,
كما ُير َبط باملعارف وال�سلوكات واالنفعاالت املرتبطة بالإجناز
(.)Vispoel & Astin, 1993
رجع الفرد خاللها
ويعرف العزو ال�سببي ب�أنه احلالة التي ُي ِ

نتائج الأحداث التي متر به �إىل �أ�سباب تعود �إىل اجلهد والإمكانية
وال�شخ�صية والظروف اخلارجية� ,أو �إىل احلظ وال�صدفة ,ويعرف
كذلك ب�أنه الطريقة التي يف�رس بها الأفراد �أ�سباب جناحهم �أو
عزوا داخل ًيا ,وهنا الفرد
ف�شلهم ,فعزوهم لأ�سباب داخلية ي�سمى ً
يتحمل م�س�ؤولية جناحه �أو ف�شله� ,أما �إذا عزا جناحه �أو ف�شله
للآخرين وحملهم امل�س�ؤولية ,وعفى نف�سه ف�إن العزو هنا خارجي
(.)Weiner, 2004
�أما م�سببات العزو يف الإجناز فهي تكامل بني نظريتني
هما :نظرية مو�ضع ال�ضبط ( )Locus of Controlلراوتر ()Rotter
عام ( ,)1966ونظرية العزو ( )Attributionلوايرن ( )Weinerعام
( ,)1972فمو�ضع ال�ضبط �إما �أن يكون داخل ًيا �أو خارج ًيا ,حيث �أن
الفرد املت�صف بال�ضبط الداخلي يتحمل امل�س�ؤولية ,ويعزو جناحه
�أو ف�شله لعوامل داخلية بعك�س الفرد الذي يعزو جناحه �أو ف�شله
خارج ًيا�.أما نظرية العزو لوايرن ( )Weinerفتناولت عوامل النجاح
�أو الف�شل املنتمية �إىل جماالت م�ستقلة� ,إذ تتمثل العوامل الداخلية
يف القدرة واملجهود ,بينما تتمثل العوامل اخلارجية يف �صعوبة
املهمة واحلظ ,وهذا ُي َك ِّمل نظرية مو�ضع ال�ضبط ،ويجمع اجلانب
املعريف واالنفعايل (الفرماوي.)2004 ,
وتركز نظرية العزو على حقيقة �إدراك الفرد للأ�سباب
احلقيقية التي تكمن وراء جناحه �أو ف�شله ,بالإ�ضافة �إىل حتيزه
لتف�سري تلك املواقف من وجهة نظره اخلا�صة� ,إذ يقوم الفرد بتف�سري
ذلك ا�ستنا ًدا �إىل �إدراكه املعريف وبناء عليه تتحدد ا�ستجاباته
مثل على �أن والدته كانت
لل�سلوك ،فقد يف�رس ف�شله يف االختبارات اً
من�شغلة عن تدري�سه ،وبالتايل ف�إنه يقوم بهذا العزو حلماية ذاته,
ف�صورته �أمام نف�سه �ستتح�سن رغم �أن ذلك لي�س يف م�صلحته؛ لأنه
�سيغفل جدية الدرا�سة ومتابعتها باالعتماد على نف�سه (Martinko,
.)Harvey & Dasborough, 2011
عاما لنظريات
إطارا ً
وهناك العديد من امل�صادر التي �شكلت � ً
العزو ,كنظرية هايدر ( ،)Hiederالذي يعد الأب ال�رشعي لنظرية العزو
من خالل نظرية التوازن التي �أوجدها ،حيث ذكر فيها �أن الأفراد
مييلون �إىل فهم وتف�سري �سلوكاتهم و�سلوكات الآخرين ,ويعترب
كثريا من �سلوكاتنا مدفوعة حلاجتني ,هما:
هايدر (� )Hiederأن
ً
حاجتنا لفهم العامل من حولنا ,ورغبتنا يف التحكم يف العامل من
حولنا؛ فالفرد يرغب يف التمكن من ال�سيطرة على م�صريه وتنظيم
�أموره لت�صبح حياته �سعيدة قدر الإمكان ,ولكن ال ميكن حتقيق تلك
احلاجات �إال �إذا مت التنب�ؤ بال�سلوك والأحداث التي جتري حولنا .كما
ان نتائج ال�سلوك تعزى � َإما �إىل قوى �شخ�صية وتكون داخلية تتكون
من قدرة الفرد مع ال�سعي �إىل بذل جمهود ,وقوى البيئة الفاعلة
وهي قوى خارجية تتكون من �صعوبة املهمة ,وت�شكل اجلزء الأهم
من اجلزء الآخر وهو احلظ ,وذلك لأنه ي�صعب التنب�ؤ باحلظ ب�صورة
وا�ضحة (.)Heider,1958
وي�شمل العزو يف نظرية وايرن ( )Weinerثالثة �أبعاد ،هي:
موقع ال�سبب (�إما �أن يكون داخل ًيا كاجلهد والقدرة� ,أو يكون خارجيا
كاحلظ) ,وثبات ال�سبب (�إما �أن يكون ثاب ًتا ن�سي ًبا كالذكاء� ,أو �أن
يكون غري ثابت كاملر�ض) ,و�إمكانية ال�سيطرة� :إما �أن يكون قابل
للتحكم مثل احلالة ال�صحية� ,أو �أن يكون غري قابل للتحكم ككره
الآخرين له (العتوم واخرون.)2005 ,
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وي�سري تقييم العزو ال�سببي وفق عدد من العوامل ,من �أبرزها
موقع ال�ضبط الداخلي �أو اخلارجي ،وحالة ال�ضبط من حيث الثبات �أو
عدم الثبات ،بالإ�ضافة �إىل �إمكانية ال�ضبط من حيث قابلية ال�ضبط
�أو عدمها� ،إذ يعزو الفرد جناحه �أو ف�شله �إىل �أربعة عوامل �أ�سا�سية
تقع �ضمن الأبعاد ال�سابقة ،هي :القدرة ,واجلهد ,و�صعوبة املهمة,
واحلظ ،كما و�أنهم يدركون ب�أن نتائجهم هي م�س�ؤولية �أحد هذه
العوامل �أو اثنني منها (قطامي.)2010 ,
وحينما يعزو الفرد جناحه �أو ف�شله �إىل عوامل داخلية كالقدرة،
ف�إن الدافعية �ستكون مرتفعة ,كذلك يكون الفرد �أكرث ثبا ًتا �إذا ما
كان عزوه م�ستن ًدا �إىل القدرة �أو �صعوبة املهمة ,حيث يقل الثبات
أي�ضا تتناق�ص الدافعية
�إذا ما ا�ستند العزو �إىل املجهود �أو احلظ ,و� ً
�إذا كان العزو م�ستن ًدا �إىل عوامل ثابتة ،بينما تزداد �إذا كان العزو ال
يت�صف بالثبات (الفرماوي.)2004 ,
ومبا �أن نظرية العزو ال�سببي ت�ساعد على تف�سري دوافع الإجناز
للأفراد يف خمتلف املراحل العمرية ومن �ضمنها مرحلة املراهقة،
ف�أن الإجناز الفعلي لي�س هو الدافع الأ�سا�سي لتوقع الفرد يف
امل�ستقبل� ،إمنا الدافع يكمن يف �أمناط العزو �سواء كانت داخلية �أو
خارجية� ،أو ميكن التحكم بها كالقدرة �أو ي�صعب التحكم بها كاحلظ.
وتعد �أمناط العزو اخلارجية �إحدى املحركات ل�سلوك املراهقني،
لأنهم غالبا ما ي�شعرون �أن الظروف املحيطة بهم ت�شكل عوائق
مثل قد
تعيق �إجنازهم بال�شكل الذي يطمحون �إليه ،ف�سلطة الوالدين اً
ت�أخذ حي ًزا يف العزو اخلارجي لديهم ،هذا بالإ�ضافة �إىل �أمناط العزو
الداخلية التي قد ترتبط ببع�ض مظاهر مرحلة املراهقة ،فقد يعزو
املراهق �سبب عزلته �أو عدم وجود عالقات اجتماعية لديه مع �أقرانه
�إىل ظهور حب ال�شباب يف وجهه ،الأمر الذي قد يعيق تفعيله ل�سلوكه
االجتماعي بال�شكل املطلوب (الفرحاتي.)2005 ،
وتربز �أهمية عزو الفرد بطريقة تفكريه ,فالتفكري عملية
يعالج العقل خاللها املثريات احل�سية ب�إعطاء تف�سريات لها
و�إدراكها لت�شكيل �أفكاره اخلا�صة حولها ،و�إ�صدار احلكم عليها
(�سعيد.)2007 ,
ويعد التفكري الإيجابي �أحد املفاهيم احلديثة للتفكري ,وي�شمل
على تفكري الفر�صة ,الذي ي�شري �إىل زيادة تركيز الفرد على فر�ص
النجاح �أكرث من احتماالت الف�شل ,بالإ�ضافة �إىل �شموله على التفكري
البناء الذي يركز على اكت�ساب الفرد ملهارات �شخ�صية ت�ؤهله
ملواجهة امل�شكالت بكفاءة (.)Manz & Neck,1992
والتفكري الإيجابي عملية توليد للأفكار املرتبطة ارتباطً ا
وثي ًقا باال�ستب�صار واالبتكار ،حيث تعمل على تركيز طاقة فكرية
ترتبط بنتيجة �إيجابية حتقق فائدة للمجتمع ،فالأفراد الذين
يفكرون بطريقة �إيجابية غال ًبا ما يح�صلون على ما يريدون؛ لأن
هذا الأ�سلوب يف التفكري يدفعهم لتحقيق �أهدافهم ،وحينما ي�صبح
التفكري ب�إيجابية عادة لدى الفرد ف�إن جميع �أفكاره التي يعرب عنها
ت�صبح �إيجابية ب�شكل تلقائي ,وعندئذ ينظر �إىل هذا الفرد �أنه فرد
�إيجابي (الطيطي.)2003 ،
وعند النظر للإيجابية من منظور نف�سي ميكن �أن تتحدد يف
م�ضي الفرد بقدراته و�إمكاناته مبا يتمتع به من تلقائية ومرونة
مقبل على احلياة
مبتع ًدا عن اجلمود ,بحيث يكون
�شخ�صا واقع ًيا اً
ً
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بعزمية وثبات ,حيث تع ّد الرغبة يف الإجناز �أحد م�ستويات
الإيجابية ,فتتفاوت هذه الرغبة من فرد لآخر� ,إذ يت�سم ه�ؤالء
الأفراد ب�أن خماطرتهم ن�سبية ,ومييلون �إىل املهام ذات امل�ستوى
ف�ضل عن ارتفاع م�ستوى ثقتهم وقدراتهم
املتو�سط من ال�صعوبة,
اً
(ابراهيم.)2013 ,
وتعود البذور الفل�سفية للتفكري الإيجابي يف الع�رص احلديث
�إىل ويليم جيم�س ( )William Jamesالذي يرى �أن الغاية النهائية
للإن�سان هي ال�سعادة ,و�أن
من ي�سعى �إىل حتقيقها هو الأجدر ب�أن ُيطلق عليه ذي العقل
ال�سوي “ فالعقلية ال�سوية” هي العقلية التي ميتلكها ال�شخ�ص
املتفائل الإيجابي ,بينما “الروح املري�ضة” ميتلكها الفرد الذي
ت�سيطر عليه الك�آبة ,ويذكر جيم�س �أن الطريقة الوحيدة لعالجها
تكمن يف الإميان واالعتقاد والروحانية ,مما ي�ؤدي �إىل والدة ثانية
للروح ،وبالتايل يندفع لر�ؤية احلياة بطريقة �إيجابية متفائلة (�أبو
حالوة.)2011 ,
وخالل احلقبة الواقعة بني احلربني العامليتني الأوىل والثانية
كان النا�س غارقني بالي�أ�س والإحباط ,فظهرت �أفكار بيل ()Peale
الذي يع ّد �أول من �أر�سى مفهوم التفكري الإيجابي ,وتنب�أ بقدرته
على قلب املواقف ال�سلبية� ,إذ كان التفكري الإيجابي عنده مرتبط
بالإميان ,لأن الإميان باهلل يولد الإميان بالذات ,ثم الثقة بالنف�س
(.)Ventrella, 2012
وانطلق االهتمام بعلم النف�س الإيجابي من النظرية الإن�سانية
كر ّد فعل على �أن معظم املظاهر التي يركز عليها علم النف�س
التقليدي كانت حول اجلوانب ال�شخ�صية ال�سلبية (كالقلق واالكتئاب)
لدى الأفراد ،لكن هدف علم النف�س الإيجابي هو البحث عن مكنونات
ال�سعادة والرفاهية ،فقد القت اجلوانب النف�سية الإيجابية يف �أواخر
الت�سعينات من القرن املا�ضي املزيد من االهتمام لدى علماء النف�س,
وذلك انطال ًقا من منظور �أن الإن�سان يحمل بداخله قوة و�ضعف يف
�آن واحد ،وهما يحددان حياة الفرد ،ف�إما �أن مييل هذا الفرد �إىل
التفا�ؤل من خالل تفكريه الإيجابي� ,أو �أن مييل �إىل الت�شا�ؤم من
خالل تفكريه ال�سلبي (�سيلجمان.)2006 ،
وميكن التو�صل �إىل املالمح الإيجابية يف �شخ�صية الفرد يف
�ضوء نظرية فرويد ( )Freudمن خالل ر�ؤيته ب�أن الفرد متفائل ما
مل تقع حوادث يف حياته ت�ؤدي �إىل عقدة نف�سية ,ويذكر �أن ما يتم
�إ�شباعه ب�صورة مفرطة يف �أي مرحلة من املراحل يعر�ض الفرد لأن
يكون متفائل ب�شكل مفرط ومعتمد على الآخرين ,والعك�س ي�ؤدي �إىل
ت�شا�ؤم مفرط (ال�سيد.)2011 ,
وي�شتمل التفكري الإيجابي على خم�سة �أنواع� :أوال  -عندما
ي�ستخدم التفكري الإيجابي لتدعيم وجهات النظر ,فيقنع الفرد نف�سه
�أنه على �صواب (فالع ّداء يقنع نف�سه ب�إمكانية حتقيق رقم قيا�سي
جديد) ,لكن قد تكون النتيجة �سلبية (فاملدخن قد يقنع نف�سه
بالتدخني لتقليل التوتر وجعله متز ًنا) .ثان ًيا  -التفكري الإيجابي
ب�سبب الناجم عن �إيجابية الآخرين �أو املحيط ,ويت�ضح ذلك عند
الإلتقاط بفرد لديه توجهات �إيجابية �أو ح�ضور برنامج تلفزيوين
�إيجابي مثال .ثالثًا  -عندما يفكر الفرد ب�إيجابية ب�سبب التوقيت,
وتتعلق بالتفكري املرتبط بفرتة يقوم فيها الإن�سان بالوعي
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بت�رصفاته وانتقائها (كالتفكري يف رم�ضان والروحانيات املرتبطة
به) .راب ًعا  -التفكري الإيجابي وقت املعاناة ,وهذا النوع من
التفكري يكون بعد تقبل املعاناة ,ف�إما �أن يكون تفكريه �إيجابي �أو
�سلبي وحمبط ,وفر�صة تفكريه الإيجابي تتيح له التفكري يف كيفية
خام�سا  -التفكري الإيجابي
التعامل مع التحدي وحتويله �إىل خربه.
ً
غري املرتبط ب�شيء ,وهو الأف�ضل بني الأنواع جميعها حيث �أنه غري
مرتبط بزمان �أو مكان فهو عادة �أو �سمة لدى الفرد ميتلكها ويعي�ش
فيها (الفقي.)2009 ,
ويذكر الفقي (� )2010أن التفكري الإيجابي ي�ساعد يف الرتكيز
على حل امل�شكالت؛ حيث ي�ستطيع الفرد الناجح الرتكيز على اجلوانب
التي يعتقد �أنها مهمة يف امل�شكلة ,ويلغي التفكري يف اجلوانب
الأخرى التي يعتقد �أنها غري مهمة ,فامل�شكلة مهما بلغت �صعوبتها
ف�إنها �سوف حتل .كذلك ي�ساعد هذا التفكري الفرد على الر�ؤية بو�ضوح
فهو يعرف ما يريد على املدى البعيد والقريب ,ويعمل على دفعه
�أن يكون اجتماع ًيا وحم ًبا للم�ساعدة �إنطال ًقا من �إميانه ب�أن الأفكار
ال متوت ,كما �أنه ميكن الفرد من العي�ش بالأمل والكفاح وال�صرب
وجتعله واث ًقا بنف�سه حم ًبا للتغيري ويقبل التحديات من �أجل النجاح.
وميتاز الفرد ذو التفكري الإيجابي بالعديد من ال�صفات,
فهو مييل �إىل التغيري �إذا لزم الأمر ,وبنيته الذهنية متما�سكة,
كما �أنه يرف�ض الهزمية ,ويقر بامل�شكالت مع الإميان بوجود
و�سيلة للتغلب عليها وب�أنها حتديات ل�صنع الإبداع.ويعمد املفكر
الإيجابي �إىل التفا�ؤل يف حياته ,وجتنب الي�أ�س واحلزن ,وغال ًبا ما
يكون �أ�صدقا�ؤه �إيجابيون ,كما ويتجنب املجادالت وال�رصاعات,
ولديه قدرة على �إدارة الأزمات بكفاءة ,كما ميتاز ب�أنه �أكرث وع ًيا
بجوانب قوتهم و�ضعفهم ,وغال ًبا ما يكون م�صدر دافعيته داخل ًيا
(�سليمان.)2011 ,
قيما عليا ,فتجده يبتعد عن الكذب
وميتلك املفكر الإيجابي ً
والنميمة واال�ستغالل ,بالإ�ضافة �إىل امتالكه ر�ؤيا وا�ضحة؛ فهو
يعرف ما يريد جي ًدا وكيف يحققه ,وي�ؤمن ب�إيجاد حل لكل ما
يواجهه والإ�ستفادة من ال�صعوبات التي يواجهها للح�صول على
خربات وجتارب ميكنه الإ�ستناد عليها ,كما ي�ؤمن ب�أن التغيري �أمر
يقيم
واقعي ال جمال لتجنبه ,بل ي�سعى �إىل التغيري عند اللزوم ,فهو ّ
ويعدل خطته ويف الوقت ذاته يتعلم من �أخطائه (الفقي.)2009 ,

الدراسات السابقة
مت التو�صل �إىل عدد من الدرا�سات التي تناولت فاعلية الربامج
التدريبية امل�ستندة �إىل نظرية العزو بالإ�ضافة �إىل الدرا�سات ذات
ال�صلة بالتفكري الإيجابي.
و�أجرى مورجان ( )Morgan, 1994درا�سة يف جامعة
نوتنجهام هدفت التعرف �إىل �أثر التفكري الإيجابي وال�سلبي يف تعلم
مهارات حا�سوبية تقليدية با�ستخدام منطني من التغذية الراجعة
الإيجابية وال�سلبية ,حيث تكونت العينة من ( )86طالب ًا وطالبة,
و�أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا يف م�ستوى تعلم
املهارات احلا�سوبية تعزى لنمط التفكري الإيجابي �أو ال�سلبي ,بينما
�أظهرت النتائج فروق دالة بني اجلن�سني يف ا�ستخدام التغذية الراجعة
يف التعلم تعزى للتفكري الإيجابي ل�صالح الذكور ,حيث �أظهروا تفو ًقا
إجمال.
يف هذا املجال ,كما �أظهرت العينة اً
ميل نحو التفكري ال�سلبي � اً

ومن الدرا�سات التي تناولت التفكري الإيجابي درا�سة �أوروان
( )Orawan, 1997التي هدفت �إىل تنمية توكيد الذات با�ستخدام
برنامج التوجهات �أو االفكار الإيجابية لدى جمموعة من طالب
اجلامعة يف تايلند� ,إذ تراوحت �أعمارهم ما بني (� )24 - 18سنة،
وكانوا يعانون من �سمات القلق وزيادة ال�ضبط الذاتي ,وطبق على
�أفراد العينة مقايي�س لقيا�س القلق وال�ضبط الذاتي والتوكيدية ,ثم
طبق برنامج مبتو�سط (� )38ساعة .وتو�صلت النتائج �إىل �أن برنامج
التوجهات الإيجابية قد عمل على زيادة قبول الذات واعتبارها,
وكذلك نق�صت معدالت العدوان ب�شكل دال ,ووجد ارتباط �سلبي دال
لتوكيد الذات ومع القلق والعدوانية.
وهدفت درا�سة جودهارت (� )Goodhart, 1999إىل الك�شف
عن ت�أثري التفكري الإيجابي وال�سلبي يف التح�صيل والأداء الإجنازي
,وفق مواقف معينة حيث در�ست عالقة منط التفكري بالتح�صيل,
وتكونت العينة من ( )151طال ًبا وطالبة من اجلامعة ,وتو�صلت
النتائج �إىل وجود ارتباط موجب ودال �إح�صائ ًيا بني منط التفكري
الإيجابي والقدرة على الإجناز التح�صيلي لدى طلبة اجلامعة ,بينما
ال يوجد ارتباط دال �إح�صائ ًيا بني التفكري ال�سلبي وقدرة الطلبة على
الأداء التح�صيلي.
�أجرت مو�سى ( )2000درا�سة هدفت التعرف �إىل �أثر برنامج
تدريبي يف العزو ال�سببي والتح�صيل يف مادة اللغة االجنليزية
لدى �أطفال ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف الأردن .و�شملت العينة
( )74طالبة ،وا�ستخدمت الباحثة مقيا�س ال�سببية ثنائي البعد
لأمناط العزو.وتو�صلت الدرا�سة �إىل تفوق املجموعة التجريبية على
ال�ضابطة يف االختبار البعدي لأمناط العزو ال�سببي يف حت�صيل مادة
فعال يف
اللغة الإجنليزية ،مما يدل على �أن الربنامج التدريبي كان اً
رفع م�ستوى التح�صيل الدرا�سي.
ويف درا�سة �أجراها هافرين ( ،)Haveren, 2004هدفت
�إىل معرفة �أثر م�ستوى التفكري الإيجابي يف التح�صيل لدى طلبة
اجلامعة يف �ضوء متغريات اجلن�س وم�ستوى التعلم ,وتكونت العينة
من ( )200طالب وطلبة يف �أحد اجلامعات الأمريكية ومن م�ستويات
�سواء �أكانوا يف
خمتلفة.وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن الطلبة اجلامعيني ً
ال�سنة الأوىل �أم الأخرية ف�إنه ال توجد بينهم فروق جوهرية من حيث
م�ستوى التفكري الإيجابي ,بينما يوجد فرو ًقا جوهرية بني م�ستوى
التفكري الإيجابي عند اعتبار متغري اجلن�س ل�صالح الذكور ,حيث
�أظهروا م�ستوى �أف�صل على التفكري الإيجابي.
وعر�ضت درا�سة العنيزي ( )2008برنامج للتدريب على
التفكري الإيجابي والقيادة الذاتية للتفكري الإيجابي وعلى ا�رساتيجية
التعلم املنظم و�أثره يف عالج الت�أخر الدرا�سي.وتكونت الدرا�سة من
أخرا درا�س ًيا من ال�صف الرابع يف الكويت ,مت تق�سيمهم
( )64طال ًبا مت� ً
�إىل جمموعتني� :ضابطة وجتريبية ,وا�ستخدمت الدرا�سة اختبار
امل�صفوفات املتتابعة لرافن ,واختبار حت�صيلي يف اللغة العربية
لل�صف الرابع االبتدائي بدولة الكويت ,ومقيا�س ا�سرتاتيجيات التعلم
املنظم ذات ًيا ,واختبار التفكري الإيجابي ,واختبار التعلم التعاوين.
و�أ�شارت النتائج �إىل تفوق املجموعة التجريبية يف القيا�س البعدي
للتفكري الإيجابي والتعلم التعاوين والتنظيم الذاتي وحت�صيل اللغة
العربية.
وهدفت الدرا�سة التي �أجراها الزق (� 2011أ) التعرف �إىل
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فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى نظرية العزو في تنمية التفكير االيجابي
لدى طالبات الصف السابع األساسي في مديرية تربية وتعليم لواء سحاب

أ .الهنوف محمد الدبايبه
د .أحمد محمد الزعبي

�أثر برنامج تدريبي قائم على نظرية العزو ال�سببي يف رفع م�ستوى
التح�صيل لدى الطلبة اجلامعيني .وقد �أجريت الدرا�سة على ()150
طال ًبا وطالبة يف اجلامعة الأردنية ,ق�سموا �إىل جمموعتني جتريبية
و�ضابطة .وقد ا�ستخدم الباحت اختباريني حت�صيليني يف علم النف�س
�أحدهما قبلي والآخر بعدي ,و�شمل الإختبار التح�صيلي مو�ضوعات
يف الدافعية والذكاء واحلاجات الإن�سانية ،وكذلك طبق الربنامج
التدريبي املبني على نظرية العزو.و�أ�شارت النتائج �إىل وجود فعالية
للربنامج التدريبي يف رفع م�ستوى التح�صيل يف مادة علم النف�س
أثرا للجن�س
لدى طلبة املجموعة التجريبية ,يف حني مل جتد الدرا�سة � ً
�أو تفاعله مع الربنامج.
�أما الدرا�سة التي �أجراها الزق ( 2011ب) ،فقد هدفت التعرف
�إىل �أثر التدريب على العزو ال�سببي وم�ستوى التح�صيل يف الفعالية
الذاتية الأكادميية املدركة للطلبة واملواظبة على الدرا�سة.وتكونت
العينة من ( )128طال ًبا وطالبة يف اجلامعة الأردنية ,وطبقت
قائما على نظرية العزو ،بالإ�ضافة �إىل
الدرا�سة
ً
برناجما تدريب ًيا ً
تطبيق قبلي وبعدي ملقيا�سي املواظبة على الدرا�سة والفاعلية
الأكادميية املدركة.وقد تو�صلت النتائج �إىل تفوق املجموعة
التجريبية على ال�ضابطة يف الأداء البعدي على مقيا�سي املواظبة
والفاعلية الذاتية الأكادميية ،مما ي�شري �إىل �أن التدريب على العزو
ي�سهم يف زيادة املواظبة والفاعلية الأكادميية املدركة.
و�أجرت �سليمان ( )2012درا�سة هدفت الك�شف عن
توجهات امل�س�ؤولية التح�صيلية (داخلية ,خارجية) ,والتعرف
�إىل �أثر برنامج تدريبي يف تعديل �أمناط العزو ال�سببي من �أ�سباب
خارجية �إىل �أ�سباب داخلية .حيث قامت الباحثة ببناء مقيا�س يف
توجهات امل�س�ؤولية التح�صيلية وبناء برنامج م�ستند �إىل نظرية
العزو ال�سببي لوايرن ( ،)Wienerوتكونت عينة الدرا�سة من ()27
طالبة وزعن �إىل جمموعتني �ضابطة وجتريبية� .أظهرت النتائج �أن
املجموعة التجريبية تفوقت على ال�ضابطة يف الأداء البعدي على
مقيا�س التوجهات التح�صيلية ،يف حني مل تتو�صل الدرا�سة �إىل
وجود فروق دالة يف التوجيهات التح�صيلية تعزى للتفاعل بني
ال�صف وم�ستوى التح�صيل.
ويف درا�سة �أجرتها اخلويل ( )2014هدفت �إىل بحث �أثر
برنامج تدربيي قائم على التفكري الإيجابي يف تنمية مهارات اتخاذ
القرار وم�ستوى الطموح الأكادميي ,وا�ستخدمت الباحثة املنهج �شبه
التجريبي وتكونت العينة من ( )27طالبة جامعية مت�أخرة درا�س ًيا,
وزعوا �إىل جمموعتني �ضابطة وجتريبية ,و�أعد وطبق برنامج قائم
على التفكري الإيجابي بالإ�ضافة �إىل تطبيق االختبارات التالية:
كاتل للذكاء ,ومهارات اتخاذ القرار ,والطموح الأكادميي ,والتفكري
الإيجابي ,وحت�صيل القواعد النحوية.و�أ�شارت النتائج �إىل تفوق
املجموعة التجريبية يف الأداء البعدي على مقيا�سي مهارات اتخاذ
القرار والطموح الأكادميي.
و�أجرت حداد ( )2014درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن �أثر
برنامج تدريبي قائم على التفكري الإيجابي يف خف�ض قلق االختبار
لدى عينة من طالبات ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ,حيث تكونت عينة
الدرا�سة من ( )60طالبة من مدر�سة �أ�سماء بنت �أبي بكر الثانوية
للبنات يف عمان بالأردن ,ق�سمت ع�شوائ ًيا �إىل جمموعتني جتريبية
و�ضابطة ,وطبق الربنامج التدريبي التي ا�ستند �إىل ا�سرتاتيجيات
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التفكري الإيجابي على �أفراد املجموعة التجريبية.و�أظهرت النتائج
انخفا�ض قلق الإختبار لدى املجموعة يف الأداء البعدي على
املقيا�س ,مما ي�شري �إىل فاعلية الربنامج امل�ستخدم.
وقام �أبو �رشف ( )2016بدرا�سة هدفت التعرف �إىل فاعلية
برنامج ار�شادي م�ستند للنظرية التفاعلية يف تنمية التفكري
الإيجابي ومهارات توكيد الذات لدى الن�ساء املعنفات يف الأردن,
وتكونت العينة من ( )60امر�أة ،ق�سمن �إىل جمموعتني جتريبية
و�ضابطة.وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل تفوق املجموعة التجريبية يف
االختيار البعدي على مقيا�س التفكري الإيجابي وتوكيد الذات,
مما ي�شري �إىل �أن الربنامج الإر�شادي قد عمل على زيادة التفكري
الإيجابي وتوكيد الذات لدى الن�ساء.
ويف درا�سة �أجراها الزعبي ( )2016هدفت الك�شف عن
العالقة بني التفكري الإيجابي بتقدير الذات و�أ�سلوب العزو .حيث
تكونت العينة من ( )500طالب وطالبة ،بواقع ( )158طالب و
( )342طالبة ،وا�ستخدم الباحث مقيا�س التفكري الإيجابي ومقيا�س
تقدير الذات ومقيا�س مركز العزو� .أظهرت النتائج وجود عالقة
�إيجابية ذات عالقة �إح�صائية بني التفكري الإيجابي وتقدير الذات
من جهة ,والتفكري الإيجابي ودرجة العزو الداخلي من جهة �أخرى.
إ�سهاما يف التنب�ؤ
كما �أظهرت النتائج �أن �أ�سلوب العزو الداخلي �أكرث � ً
بالتفكري الإيجابي من تقدير الذات.
و�أجرت �أبو هالل ( )2016درا�سة هدفت �إىل التحقق من
فاعلية التدريب على التوجهات الهدفية يف موقع العزو ال�سببي,
حيث تكونت العينة من ( )69طالبة يف ال�صف العا�رش يف الأردن ,مت
توزيعهن ع�شوائ ًيا �إىل جمموعتني جتربيبية و�ضابطة ,حيث قامت
الباحثة ببناء برنامج تدريبي يف التوجهات الهدفية ملحاولة تعديل
موقع العزو ال�سببي ,حيث ت�ألف من ( )14جل�سة تدريبية ،وا�ستخدمت
الباحثة مقيا�س التوجهات الهدفية ومقيا�س العزو ال�سببي� .أظهرت
النتائج �أن املجموعة التجريبية تفوقت على ال�ضابطة يف الأداء
البعدي على مقيا�س العزو ال�سببي ,مما ي�شري �إىل �أن التدريب على
التوجهات الهدفية عملت على تعديل موقع العزو ال�سببي الذي طبق
على املجموعة التجربيبة.
يت�ضح �أن عد ًدا من الدرا�سات ا�ستخدمت التفكري الإيجابي
كمتغري م�ستقل من خالل برامج تدريبية قائمة على التفكري الإيجابي
لتعديل وتنمية متغريات اخرى ،مثل :توكيد الذات ,والتح�صيل,
والتعلم ,والـت�أخر الدرا�سي ,ومهارات اتخاذ القرار ،وقلق االختبار،
كدرا�سة �أوروان ( ,)Orawan, 1997وجودهارت (Goodhart,
 ,)1999ومورجان ( ,)Morgan1994وهافرين (, )Haveren, 2004
بالإ�ضافة �إىل درا�سة اخلويل ( , )2004ودرا�سة حداد ( ،)2014يف
متغريا
حني ا�ستخدمت درا�سة �أبو �رشف ( )2016التفكري الإيجابي
ً
تاب ًعا من خالل التعرف �إىل ت�أثري الربنامج الإر�شادي فيه ,وتكونت
عينات الدرا�سة من طلبة املدار�س واجلامعات.وتو�صلت نتائج هذه
الدرا�سات �إىل �أن التفكري الإيجابي ي�سهم يف زيادة وتغيري العديد
من املظاهر ال�سلوكية والأكادميية والنف�سية .كما وجدت درا�سة �أبو
�رشف (� )2016أن الربنامج ي�سهم يف زيادة التفكري الإيجابي لدى
الن�ساء ,مما ي�شري �إىل �أن الربامج التدريبية ميكن �أن ت�سهم يف تنمية
التفكري الإيجابي لدى الأفراد.
وبعد مقارنة الدرا�سة احلالية بالدرا�سات ال�سابقة ،يت�ضح �أن
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الدرا�سة احلالية تتفق مع الدرا�سات ال�سابقة التي ا�ستخدمت نظرية أهمية الدراسة:

العزو كمتغري م�ستقل لكنها تختلف عنها يف املتغريات التابعة
امل�ستخدمة �إذ ا�ستخدمت الدرا�سة احلالية التفكري الإيجابي ,وال
يوجد �أي من تلك الدرا�سات ا�ستخدمت املتغريات نف�سها .كما اتفقت
الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات التي ا�ستخدمت التفكري الإيجابي
كمتغري تابع ،لكنها اختلفت معها يف طبيعة املتغري امل�ستقل
امل�ستخدم ،وكذلك اختلفت مع الدرا�سات التي ا�ستخدمت التفكري
الإيجابي كمتغري م�ستقل.

مشكلة الدراسة
يعد التفكري الإيجابي من م�صادر القوة لت�ساعد الفرد يف
حل امل�شكالت ،كما �أنه �أ�سلوب ومهارة ميكن تعلمه والتدريب عليه،
وميكن �أن ينعك�س هذا التفكري يف الكلمات والتخيالت اخلا�ضعة
للنمو والتو�سع والنجاح؛ فالفرد ذو التفكري الإيجابي يرى كل مواقف
احلياة من منظور �إيجابي.وا�ستنادا �إىل نظرية العزو التي ت�ؤكد على
�أن العزو ال�سببي يلعب دورا كبريا يف �سلوك الفرد ودافعيته وتفاعله
مع املواقف ،وال�سعي نحو النجاح ،مما ي�شري �إىل الفرد قد يكون
�إيجاب ًيا �أو �سلب ًيا وفقا لطريقته يف العزو ،ومن هنا ف�إن التغيري يف
التفكري وال�سلوك يتطلب �إحداث تغيري يف طريقة عزو الفرد لنتائج
�سلوكاته و�سلوكات الآخرين من حوله ،حيث �أن طريقة عزوه حتتم
عليه طريقة التفكري التي �سيخو�ضها يف املرات القادمة.وقامت
العديد من الدرا�سات �أثر طريقة العزو على خمتلف املتغريات� ،إال �أن
الدرا�سة احلالية عملت على �إعداد برنامج تدريبي ميكن الطالب من
مثل،
امتالك مقومات العزو املنا�سبة ،كالعزو للجهد ولي�س القدرة اً
وحينما ي�ستطيع الفرد القيام بذلك يكون �إيجاب ًيا �أكرث ،مما يقوده
بال�رضورة �إىل النجاح يف امل�ستقبل ،مما يقلل من ال�ضغوطات
الداخلية واخلارجية الناجمة عن الإخفاق ،بل على العك�س يتعزز
لديه الثقة بالنف�س والقدرات الذاتية.
وقد اختارت هذه الدرا�سة عينتها من الطالبات يف بداية
مرحلة املراهقة ،نتيجة للتغريات التي تطر�أ عليهن يف اجلوانب
التطورية املختلفة ،بالإ�ضافة �إىل احتياجاتهن �إىل التدريب
على الطرق ال�سليمة يف العزو والتعامل مع التحديات املختلفة
وخ�صو�صا يف املجاالت الأكادميية ،والعقلية،
التي تواجههن،
ً
والإنفعالية ،واحلياتية ب�شكل عام .لذا جاءت هذه الدرا�سة للتعرف
�إىل فاعلية برنامج تدريبي مبني على نظرية العزو يف تنمية التفكري
الإيجابي لدى طالبات ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف مديرية تربية
لواء �سحاب.

فرضية الدراسة:
عمدت هذه الدرا�سة �إىل التحقق من الفر�ضية االتية:
ال توجد فروق دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى الداللة ()α =0.05
بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف التفكري الإيجابي تعزى
للربنامج امل�ستند �إىل نظرية العزو.

♦ ♦الأهمية النظرية:
تنبع �أهمية الدرا�سة من �أهمية نظرية العزو حيث �أن الأفراد
الذين يعزون جناحهم �أو ف�شلهم �إىل عوامل داخلية ذاتية يتوقع
جناحهم يف امل�ستقبل ،بينما الذين يعزونها �إىل عوامل خارجية
ف�إنه يتوقع ف�شلهم يف املرات الالحقة ،وتكمن الأهمية النظرية
للدرا�سة فيما يلي:
 تبني الدرا�سة لنظرية العزو يف براجمها ,حيث تلعب هذه
مهما يف جناح الطالب الدرا�سي وتوافقه ال�شخ�صي,
دورا ً
النظرية ً
وتعد هذه الدرا�سة من الدرا�سات القليلة ح�سب علم الباحثة يف
الأردن التي ا�ستندت �إىل نظرية العزو لبناء الربنامج التدريبي.
 تزويد الباحثني بالأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة حول
العزو والتفكري الإيجابي.
 ترفع هذه الدرا�سة من م�ستوى الوعي ب�أهمية العزو.
 تزود الدرا�سة الباحثني مبقايي�س موثوقة للتفكري
الإيجابي.
♦ ♦الأهمية العملية:
 ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل التنبيه �إىل �رضورة عمل برامج
قائمة على العزو لتنمية التفكري الإيجابي ,وبذلك ميكن �أن ي�ستفيد
املهتمون من �إجراءات هذه الدرا�سة يف بناء براجمهم.
 تزود الدرا�سة بربنامج تدريبي قابل للتطبيق من قبل
املهتمني يف امليدان الرتبوي.
 ميكن �أن ت�سهم هذه الدرا�سة يف م�ساعدة املخت�صني عند
التخطيط للربامج التي ت�سعى لتنمية التفكري الإيجابي لدى الطالبات.

هدف الدراسة:
هدفت هذه الدرا�سة التعرف �إىل فاعلية برنامج تدريبي مبني
على نظرية العزو يف تنمية التفكري الإيجابي لدى طالبات ل�صف
ال�سابع الأ�سا�سي يف مديرية تربية لواء �سحاب.

مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:
◄◄الربنامج التدريبي :جمموعة من الأن�شطة واال�سرتاتيجيات
املنظمة واملخطط لها ,وامل�ستندة �إىل نظرية العزو ,ويتكون من
املواقف والتدريبات التي تعزز طرق العزو ال�سليمة لأ�سباب النجاح
والف�شل لدى الطالبات حيث يتم تعليمها يف �ضوء مواقف متنوعة
كالق�ص�ص ولعب الأدوار ,بهدف تنمية التفكري الإيجابي.
◄◄التفكري الإيجابي ( :)Positive Thinkingم�صدر قوة
داخلي لدى الفرد ي�ساعده على مواجهة املهات املختلفة مبهارة
وثقة واقتدار حلني التغلب عليها ،كما ي�ساعده على التحكم يف
�أفكاره ال�سلبية للو�صول �إىل الفعل والنتائج الإيجابية ،لأنه يتحرر
بوا�سطة هذه القوة من معاناته و�آالمه ال�سلبية التي تعيق تفعيله
لقدراته التي ميتلكها ب�شكل جيد (.)Peale,1999
ويعرف �إجرائ ًيا يف هذه الدرا�سة بالدرجات التي يح�صل
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فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى نظرية العزو في تنمية التفكير االيجابي
لدى طالبات الصف السابع األساسي في مديرية تربية وتعليم لواء سحاب

أ .الهنوف محمد الدبايبه
د .أحمد محمد الزعبي

عليها �أفراد الدرا�سة من �إجابتهم على مقيا�س التفكري الإيجابي الذي
مت تطويره لأغرا�ض هذه الدرا�سة.

حدود الدراسة:
تقت�رص عينة الدرا�سة على طالبات ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي
يف مديرية تربية وتعليم لواء �سحاب خالل الف�صل الدرا�سي الأول
من العام 2018/2017م .باال�ضافة �إىل الأدوات امل�ستخدمة يف
الدرا�سة وخ�صائ�صها ال�سيكومرتية ممثلة بالربنامج التدريبي,
ومقيا�س التفكري االيجابي.

الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة:
ا�ستخدمت الدرا�سة احلالية املنهج �شبه التجريبي( (�Quasi Ex

 ،)perimental Designملالءمته لأغرا�ض الدرا�سة.
تصميم الدراسة:

مت تق�صي فاعلية برنامج تدريبي م�ستند �إىل نظرية العزو
يف تنمية التفكري الإيجابي لدى طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف
مديرية تربية وتعليم لواء �سحاب ،من خالل تطبيق برنامج م�ستند
�إىل نظرية العزو على طالبات املجموعة التجريبية وقيا�س التفكري
الإيجابي على املجموعتني قبل وبعد تطبيق الربنامج ،واجلدول ()1
يظهر ت�صميم الدرا�سة.
جدول (:)1
تصميم الدراسة تبعًا للمجموعات وتطبيق القياسين القبلي والبعدي والمعالجة

القيا�س البعدي

املعاجلة

القيا�س القبلي

املجموعة

O1

X

O1

)E (27

O1

)C (30

O1

أداتا الدراسة:
ا�ستخدمت يف هذه الدرا�سة �أداتني لتحقيق �أغرا�ضها ،هما
مقيا�س التفكري الإيجابي ,والربنامج التدريبي.
مقياس التفكري اإلجيابي:
ا�ستخدم مقيا�س التفكري الإيجابي الذي �أعدته ن�صري ()2017
بعد التحقق من خ�صائ�صه ال�سيكومرتية ,وقد تكون املقيا�س من
( )35فقرة ,تقي�س (� )5أبعاد ,بواقع ( )7فقرات لكل ُبعد ,وهي:
التوقعات الإيجابية والتفا�ؤل وي�شمل الفقرات (,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 , )7حب التعلم والإنفتاح املعريف ال�صحي والتحكم يف العمليات
العقلية العليا وي�شمل الفقرات (, )14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8
التقبل الإيجابي للإختالف عن الآخرين والتقبل غري امل�رشوط للذات
وي�شمل الفقرات ( , )21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15امل�س�ؤولية
ال�شخ�صية وت�شمل الفقرات ( , )28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22وحل
امل�شكالت و�صناعة القرار وي�شمل الفقرات (,33 ,32 ,31 ,30 ,29
 .)35 ,34ويتبع كل فقرة تدرج ليكرت اخلما�سي ,ويتم ت�صحيح
(دائما= 5درجات ,غال ًبا= 4درجات,
الفقرات على النحو الآتي:
ً
نادرا= درجتان� ,أب ًدا= درجة واحدة)  ,وقد مت
�أحيا ًنا= 3درجاتً ,
احت�ساب املتو�سطات احل�سابية لأداء �أفراد الدرا�سة على الفقرات.
صدق املقياس وثباته
قامت ن�صري ( )2017بالتحقق من �صدق املقايي�س بطريقتي
�صدق املحكمني وال�صدق التمييزي ,بالإ�ضافة اىل التحقق من
الثبات بطريقتي الإعادة والإت�ساق الداخلي من خالل تطبيقه
على عينة من طلبة اجلامعات يف الأردن ,وقد تراوحت معامالت
الثبات بطريقة الإعادة ما بني ( ,)0.90 - 0.75يف حني تراوحت
معامالت الثبات بطريقة الإت�ساق الداخلي ما بني (,)0.92 - 0.82
وتو�صلت �إىل �أن املقيا�س يتمتع بدالالت �صدق وثبات مقبولة يف
البيئة الأردنية.
�أما يف الدرا�سة احلالية فقد مت التحقق من ال�صدق بطريقتني:
أولأ  -ا�ستخرج �صدق املحكمني من خالل عر�ض مقيا�س التفكري
� ً
الإيجابي على ( )8من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات
الأردنية ,حيث مت اعتماد ن�سبة اتفاق ( )80%لقبول الفقرة ,ومتت
تب ًعا ملالحظات واقرتاحات جلنة التحكيم مت الإبقاء على معظم
الفقرات دون تعديل ،يف حني متت �إعادة �صياغة بع�ض العبارات.

حيث ت�شري الرموز ال�سابقة �إىل ما يلي:
 :Eاملجموعة التجريبية.
 :Cاملجموعة ال�ضابطة.
 :Xاملعاجلة (الربنامج التدريبي)
 :O1تطبيق مقيا�س التفكري الإيجابي القبلي والبعدي.
أفراد الدراسة:
اختري �أفراد الدرا�سة من طالبات ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي
يف مدر�سة حف�صة بنت عمر الثانوية للإناث يف لواء �سحاب خالل
الف�صل الدرا�سي الأول من العام 2018 /2017م .وبلغ عدد �أفراد
الدرا�سة ( )56طالبة� ،إذ اختريت �شعبتان ع�شوائ ًيا لتمثل �إحداهما
املجموعة ال�ضابطة والبالغ عدد �أفرادها ( )29طالبة ،والأخرى
املجموعة التجريبية والبالغ عدد �أفرادها ( )27طالبة.
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ثان ًيا  -طريقة �صدق البناء حيث طبق املقيا�س على عينة
�أولية ا�ستطالعية بلغت ( )30طالبة من ال�صف ال�سابع ,وا�ستخرجت
معامالت االرتباط بني فقرات مقيا�س التفكري الإيجابي ب�أبعاد
املقيا�س وبالدرجة الكلية للمقيا�س ,كما يو�ضح اجلدول ( )2حيث
تراوحت معامالت ارتباط فقرات مقيا�س التفكري الإيجابي بالدرجة
ؤ�رشا على القدرة
الكلية ما بني ( ،)0.79 – 0.26وقد اعترب ذلك م� ً
التمييزية للفقرات ،كما تراوحت معامالت االرتباط بني الفقرات
والأبعاد ما بني ( ،)0.87 – 0.28وكانت جميعها دالة �إح�صائ ًيا
عند م�ستوى الداللة ( , )α=0.05وهي قيم مقبولة لغايات الدرا�سة
احلالية.
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جدول (:)2
معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات مقياس التفكير اإليجابي بأبعاد المقياس وبالدرجة الكلية

الرقم

معامل االرتباط

الفقرة

بالدرجة الكلية

بالبعد

1

لدي �أمل كبري يف امل�ستقبل

*0.26

*0.38

2

�أ�شعر بالراحة عندما �أفكر بامل�ستقبل

*0.44

*0.57

البعد

3

طفولتي كلها مرح و�سعادة

*0.27

*0.37

4

�أعتقد �أن التجارب القا�سية التي مررت بها علمتني ال�صرب

*0.51

5

�أثق بالآخرين رغم معاناتي من بع�ضهم

*0.41

التوقعات الإيجابية
*0.70
والتفا�ؤل
*0.61

6

�أ�شعر ب�أن اخلري يغلب على ال�رش عند النا�س

*0.43

*0.49

7

�أنا �شخ�ص حمظوظ

*0.63

*0.64

8

�أف�ضل املو�سيقى التي تدعو للتفا�ؤل

*0.29

*0.48

9

�أ�ستطيع �أن �أغري من �أفكار االخرين نحوي

*0.56

*0.65

10

�أتعرف على نقاط �ضعفي و�أعمل على جتنبها

*0.51

*0.74

11

�أذا ف�شلت مرة ف�س�أجنح يف املرات القادمة

*0.33

*0.55

12

�أ�شعر بان احلياة مليئة بالفر�ص و�إمكانيات التطور

*0.55

*0.67

13

لو نظمت وقتي جي ًدا ف�ستكون النتيجة خمتلفة متاما

*0.50

*0.56

14

�أ�شعر ان احلياة تت�سع لتطوري وتطور الآخرين من حويل

*0.39

*0.52

15

�أعرف كيف �أتعامل مع النا�س حتى لو مل �أكن �أحبهم

*0.54

*0.67

16

�أومن بحرية التفكري لدى الآخرين

*0.70

*0.75

17

�أحب العمل الذي يتطلب التعاون والعمل اجلماعي

*0.46

*0.50

18

حياتي مهمة حتى لو مل �أحقق كل ما �أطمح اليه

*0.58

*0.68

19

من حقي �أن �أفكر مب�صلحتي اخلا�صة

*0.61

*0.75

20

�أف�ضل �أن يكون يل �أ�صدقاء خمتلفون (عائالت� ,أعمار,مناطق خمتلفة)

*0.57

*0.69

21

�أجد �سهولة يف املحافظة على اال�صدقاء لفرتة طويلة

*0.46

*0.67

22

�أعرف حقوقي وواجباتي جي ًدا

*0.79

*0.72

23

�أتوىل �أدوارا قيادية داخل جمموعتي (ال�صف,اال�صدقاء)..

*0.45

*0.47

24

ي�صفني �أقاربي و�أ�صدقائي ب�أين �شخ�ص م�س�ؤول ويعتمد عليه

*0.37

*0.38

25

توجد لدي �أكرث من طريقة لإجناز االمور التي تواجهني

*0.45

*0.57

26

اجلذابون بنظري هم املبدعون واملختلفون يف �أرائهم و�أفكارهم

*0.45

*0.57

27

�أحب االعمال التي ترتك ىل حرية التفكري و�أتخاذ القرار

*0.46

*0.74

28

مزاجي طيب بغ�ض النظر عن الظروف اخلارجية

*0.49

*0.59

29

�أعتقد ب�أن تعر�ض الفرد للم�شكالت يزيد من فر�صته للتعلم

*0.39

*0.28

30

�أدرك ب�أن هناك �أكرث من طريقة واحدة حلل �أي م�شكلة

*0.51

*0.60

31

�أ�شارك االخرين بحل م�شكالتهم ب�أنفتاح وحرية

*0.55

*0.87

32

�أ�ستمتع بالتحدي يف حل امل�شكالت التي تواجهني

*0.50

*0.68

33

�أقول احلقيقة حتى لو كانت �ضد م�صلحتي ال�شخ�صية

*0.31

*0.73

34

�أ�ستطيع �أختبار احلل املنا�سب ملا يواجهني

*0.47

*0.74

35

�أنظر �إىل اجلانب امل�رشق عند �أتخاذ �أي قرار

*0.61

*0.55

*دال إحصائيًا عند مستوى الداللة ()α=0.05
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حب التعلم والتفتح
املعريف

التقبل الإيجابي
لالختالف عن
الآخرين

امل�س�ؤولية
ال�شخ�صية

حل امل�شكالت
و�صناعة القرار

بالدرجة الكلية

*0.79

*0.75

*0.83

*0.86

*0.75

فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى نظرية العزو في تنمية التفكير االيجابي
لدى طالبات الصف السابع األساسي في مديرية تربية وتعليم لواء سحاب

أ .الهنوف محمد الدبايبه
د .أحمد محمد الزعبي

كما ومت التحقق من ثبات مقيا�س م�ستوى التفكري الإيجابي
عن طريق تطبيق و�إعادة تطبيق االختبار ( ,)Test - Retestحيث طبق
املقيا�س و�إعادة تطبيقه بفارق �أ�سبوعني على العينة اال�ستطالعية
ذاتها امل�ستخدمة يف ال�صدق ،ثم احت�سبت معامالت االرتباط بني
التطبيقني حيث بلغت قيمها ما بني ( )0.91 – 0.72للأبعاد ،وبلغ
معامل ثبات الإعادة للدرجة الكلية ( .)0.91وكذلك مت التحقق من
الثبات بطريقة ثبات االت�ساق الداخلي ,كما يو�ضح اجلدول ()3
احت�سابها على التطبيق القبلي للعينة اال�ستطالعية.فقد تراوحت
قيم املعامالت للأبعاد ما بني ( ،)0.80– 0.60وبلغ معامل ثبات
الإت�ساق الداخلي للدرجة الكلية ( ،)0.90وهذه النتائج ت�شري �إىل
�أن املقيا�س يتمتع مبعامالت ثبات عالية ومقبولة لأغرا�ض هذه
الدرا�سة.
جدول (:)3

الرقم

الأبعاد

ثبات
الإعادة

1

التوقعات الإيجابية والتفا�ؤل

0.86

0.60

2

حب التعلم والتفتح املعريف

0.91

0.70

3

التقبل الإيجابي لالختالف عن
الآخرين

0.81

0.80

4

امل�س�ؤولية ال�شخ�صية

0.72

0.67

5

حل امل�شكالت و�صناعة القرار

0.75

0.76

0.91

0.90

املقيا�س الكلي

يتكون الربنامج التدريبي من ( )21جل�سة تدريبية ,ت�شمل
التدريب على جميع جماالت العزو الداخلي واخلارجي ,الثابت
واملتغري ,حيث متثل كل جل�سة مواقف متنوعة وم�شكالت قد تواجه
الطالبة يف حياتها اليومية ,بالإ�ضافة �إىل عر�ض املهارات ب�شكل
مبا�رش وتو�ضيحها قبل البدء بتطبيقها خالل اجلل�سات التدريبية.
وا�ستخدمت العديد من اال�سرتاتيجيات ،ومنها :احلوار
واملناق�شة ,والع�صف الذهني ,والتعلم من خالل اللعب ,والإ�ستدالل,
والتعلم التعاوين ,والت�أمل الذاتي ,و�رسد الق�ص�ص ,والتدري�س
املبا�رش ,و�أ�سلوب لعب الدور.
مت التحقق من �صدق الربنامج من خالل عر�ضه على ()5
من املحكمني ذوي الإخت�صا�ص يف جمال علم النف�س وعلم
النف�س الرتبوي ,وذلك للت�أكد من مالءمة الربنامج و�صدق حمتواه,
و�صالحية الأهداف والإ�سرتاتيجيات التي ت�ستخدم ,كذلك عدد
اجلل�سات واملدة الزمنية الالزمة له ,وا�ستنا ًدا لر�أي املحكمني فقد
مت �إجراء التعديالت التي ركزت على �إ�ضافة بع�ض الأن�شطة للجل�سات
التدريبية وحذف الأن�شطة غري املن�سجمة مع الأهداف ,بالإ�ضافة �إىل
بع�ض الأخطاء اللغوية وتعديل بع�ض ال�صياغات.

ثبات اإلعادة ومعامالت االتساق الداخلي (كرونباخ ألفا) لمقياس مستوى التفكير اإليجابي

االت�ساق
الداخلي

والعزو ,وت�ستنتج الطالبة دور العزو لأ�سباب النجاح �أو الف�شل
للو�صول �إىل الهدف ,وتتعرف �إىل العزو الداخلي واخلارجي الثابت
وغري الثابت ,وتتعرف �إىل العزو اخلارجي الثابت وغري الثابت و�إىل
�أي مدى ميكن قبوله.

متغريات الدراسة:
Ú Úاملتغري امل�ستقل :الربنامج التدريبي امل�ستند لنظرية العزو.
Ú Úاملتغري ال ّتابع :التفكري الإيجابي.

الربنامج التدرييب املستند لنظرية العزو:

بني الربنامج التدريبي باال�ستناد لنظرية العزو التي قام إجراءات الدراسة:

ببنائها ( ،)Winer, 2004واال�ستفادة من �أبعادها القائمة على العزو
الداخلي املتغري ,والنتائج املرتتبة على ذلك يف �صياغة اجلل�سات
التدريبية التي تعك�س مفهومها ،وذلك بعد االطالع على الدرا�سات
ال�سابقة فيما يخ�ص الربامج التدريبية امل�ستخدمة؛ كدرا�سة مو�سى
( , )2000ودرا�ستي الزق (� 2011أ) ( 2011ب) ,من �أجل حتديد
الوقت الالزم لكل جل�سة والأدوات الالزمة ،وكذلك الإجراءات
واال�سرتاتيجيات التي يجب اتباعها لتحقيق الأهداف العامة،
واخلا�صة بكل جل�سه تدريبية.
وهدف الربنامج التعرف �إىل معنى ال�ضغط وا�ستنتاج الأ�سباب
املتوقع �إدراجها حتت ال�ضغط و�إدارته ,والتعرف �إىل العزوات
اخلارجية القابلة لل�ضبط والغري قابلة لل�ضبط وكيفية جتنبها.وتبني
الطالبة اهدافها وكيف تعزو ف�شل �أو جناح خططها ,وتدرك الطالبة
كيف تنظم وقتها وكيف تنظم مهامها ح�سب الوقت املتاح ,وتنمي
ثقتها بالذات وت�ستخدم احلديث الذاتي الإيجابي ,وتكت�شف املدى
الذي حتتاجه الأهداف وكيف ت�ؤثر طريقة العزو يف حتقيقها ,وحتدد
مدى ت�أثري عزو النجاح �إىل املحاولة على الأداء ,وت�ستنتج الطالبة
�أهم �صفات املفكر الناجح ,وتتعرف �إىل العوامل التي ميكن �أن ُتعزى
�إىل احلب ,وتتعرف على �صفات املفكر املثابر والعالقة بني املثابرة
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قام الباحثان مبجموعة من الإجراءات متثلت مبا يلي:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،اتبعت اخلطوات والإجراءات الآتية:
أول  -التحقق من �صدق وثبات مقيا�س التفكري الإيجابي
 �Ú Úاً
على عينة ا�ستطالعية من جمتمع الدرا�سة.
Ú Úثان َيا  -توزيع �أفراد الدرا�سة �إىل جمموعتني جتريبية
و�ضابطة.
Ú Úثالثًا  -بناء الربنامج التدريبي امل�ستند �إىل نظرية العزو
وجل�ساته وحتديد خطة العمل باجلل�سات التدريبية اخلا�صة بالطلبة.
Ú Úراب ًعا � -إعداد دليل الربنامج التدريبي الذي ا�ستند �إىل
نظرية العزو ,وت�ضمن الآتي :مقدمة ،وهدف عام ،و�أهداف خا�صة،
وخطة عمل لكل جل�سة ،والوقت الالزم ،واملواد والتجهيزات الالزمة،
وطريقة التنفيذ والتقييم لكل جل�سة.
خام�سا  -حتكيم الربنامج التدريبي للتحقق من �صدقه
Ú Ú
ً
من قبل �أع�ضاء هيئة تدري�سية خمت�صني يف اجلامعات الأردنية.
�ساد�سا  -احل�صول على �إذن باملوافقة على التطبيق وكتب
ً Ú Ú
ت�سهيل مهمة تطبيق الدرا�سة من اجلامعة ملديرية تربية لواء �سحاب
ومن املديرية للمدر�سة.

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )10ع ( - )28آب 2019

�Ú Úساب ًعا  -تطبيق مقيا�س التفكري الإيجابي على عينتي
الدرا�سة التجريبية وال�ضابطة وذلك كقيا�س قبلي ،ثم تطبيق
الربنامج التدريبي على العينة التجريبية وتقدمي الإر�شادات
واملعلومات املتعلقة بجديتهم يف التعامل مع جل�سات الربنامج
وال�رسية ,وتو�ضيح الهدف من تطبيق الربنامج لهم ،ثم تطبيق
القيا�س البعدي على املجموعتني وذلك من قِبل الباحثني.

جدول (:)5
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي المصاحب لفحص فاعلية البرنامج التدريبي في ال ّدرجة
الكلية للتفكير اإليجابي.

Ú Úتا�س ًعا  -اخلروج باملقرتحات والتو�صيات.
الختبار فر�ضية الدرا�سة ,ا�ستخدم برنامج الرزم الإح�صائية
( , )Spss V.23وذلك الحت�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ,بالإ�ضافة �إىل �إجراء حتليل التباين املتعدد امل�صاحب
( )One - Way MANCOVAوحتليل التباين الأحادي امل�صاحب
(.)One - Way ANCOVA

نتائج الدراسة ومناقشتها
ن�صت فر�ضة الدرا�سة على» ال توجد فروق دالة �إح�صائ ًيا عند
م�ستوى الداللة ( )α =0.05بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
يف التفكري الإيجابي تعزى للربنامج امل�ستند �إىل نظرية العزو».
وللتحقق من �صحة الفر�ضية ،فح�صت الفروق التي تعزى لأثر
متغري املجموعة يف الدرجة الكلية ملقيا�س التفكري الإيجابي ،حيث
ح�سب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات
طلبة املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على القيا�سني القبلي
والبعدي ملقيا�س التفكري الإيجابي ،كما هو مو�ضح يف اجلدول (.)4
جدول (:)4
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات طلبة المجموعتين التجريبية
والضابطة على كل من القياسين القبلي والبعدي لمقياس التفكير اإليجابي

املجموعة

االختبار القبلي

0.426

1

0.426

5.538

*0.02

املجموعة

2.783

1

2.783

36.182

*0.00

اخلط�أ

4.077

53

0.077

الكلي

7.225

55

* دال إحصائيًا عند مستوى الداللة (.)α = 0.05

املعاجلة اإلحصائية

ت�شري نتائج اجلدول (� )5إىل وجود فروق دالة �إح�صائياعند
م�ستوى ( )α = 0.05يف الدرجة الكلية للتفكري الإيجابي بني
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على القيا�س البعدي ملقيا�س
التفكري الإيجابي ،حيث �أن قيمة (ف) املح�سوبة بلغت ()36.182
وهي قيمة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( ،)α = 0.05وعند
النظر �إىل املتو�سطات احل�سابية يالحظ تفوق طلبة املجموعة على
الطلبة يف املجموعة ال�ضابطة يف القيا�س البعدي للتفكري الإيجابي
الكلي ،وذلك ي�شري �إىل �أن �أداء املجموعة التجريبية على القيا�س
البعدي قد حت�سن ب�صورة ملحوظة بف�ضل التدريب على الربنامج
التدريبي امل�ستند لنظرية العزو.
ولفح�ص فاعلية الربنامج التدريبي يف كل بعد من �أبعاد التفكري
الإيجابي ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابات الطالبات تب ًعا للفروق بني املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة على القيا�سني القبلي والبعدي تب ًعا ال�ستجاباتهم على
مقيا�س التفكري الإيجابي ،واجلدول ( )6يو�ضح ذلك.
جدول ()6
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والمتوسط البعدي المعدل الستجابات األفراد على
أبعاد التفكير اإليجابي تبعًا لمتغير المجموعة

القيا�س القبلي

القيا�س البعدي

املتو�سط
الإنحراف
املتو�سط الإنحراف
احل�سابي
املعياري
احل�سابي املعياري
املعدل

جمموع درجات متو�سطات
املربعات احلرية املربعات

امل�صدر

Ú Úثام ًنا  -تفريغ نتائج الدرا�سة يف برنامج الرزم
الإح�صائية للعلوم الإن�سانية واالجتماعية ( ،)SPSSثم معاجلتها
وا�ستخراج النتائج.

القيا�س القبلي

اختبار
ف

الداللة
الإح�صائ ّية

البعد

العدد

التجريبية

2.92

0.20

3.46

0.25

27

ال�ضابطة

2.93

0.24

3.02

0.32

29

الكلي

2.93

0.22

3.23

0.36

56

التوقعات
الإيجابية
والتفا�ؤل
حب التعلم
والتفتح
املعريف

يالحظ من اجلدول ( )4الفروق الظاهرية يف ا�ستجابات �أفراد
العينة على الدرجة الكلية ملقيا�س التفكري الإيجابي تب ًعا ملتغري
املجموعة ،وملعرفة الداللة لتلك الفروق ا�ستخدم اختبار حتليل
التباين الأحادي امل�صاحب لتحديد ت�أثري تلك الفروق ,كما
يو�ضح اجلدول (:)5

التقبل
الإيجابي
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القيا�س البعدي

املتو�سط
املجموعة
الإنحراف
املتو�سط الإنحراف
احل�سابي
املعياري
احل�سابي املعياري
املعدل

العدد

التجريبية

2.82

0.40

3.27

0.32

27

ال�ضابطة

2.61

0.48

2.82

0.51

29

الكلي

2.71

0.45

3.04

0.48

56

التجريبية

2.99

0.33

3.47

0.36

27

ال�ضابطة

2.90

0.43

2.98

0.50

29

الكلي

2.94

0.39

3.22

0.50

56

التجريبية

2.95

0.33

3.52

0.32

27

ال�ضابطة

3.02

0.35

3.09

0.35

29

الكلي

2.98

0.34

3.30

0.40

56
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القيا�س القبلي
البعد

امل�س�ؤولية
ال�شخ�صية
حل
امل�شكالت
و�صناعة
القرار

أ .الهنوف محمد الدبايبه
د .أحمد محمد الزعبي

جدول ()8

القيا�س البعدي

املتو�سط
املجموعة
الإنحراف
املتو�سط الإنحراف
احل�سابي
املعياري
احل�سابي املعياري
املعدل

العدد

نتائج اختبار هوتلنج ( )Hotelling›s Traceلفاعلية البرنامج التدريبي في أبعاد التفكير
اإليجابي

املتغري

القيمة

التجريبية

2.86

0.35

3.48

0.34

27

ال�ضابطة

3.11

0.35

3.13

0.38

29

الكلي

2.99

0.37

3.30

0.40

56

التجريبية

2.97

0.38

3.54

0.33

27

ال�ضابطة

3.01

0.40

3.15

0.29

29

الكلي

2.99

0.38

3.34

0.37

56

االختبار
القبلي

2.812 * 0.777

5.00

49.00

0.03

املجموعة

6.513 * 0.601

5.00

49.00

*0.00

يت�ضح من اجلدول ( )8وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا يف �أبعاد
التفكري الإيجابي تعزى للتدريب على الربنامج امل�ستند لنظرية العزو
من خالل فح�ص الفروق بني �أفراد الدرا�سة على القيا�س البعدي
للتفكري الإيجابي ،ولإيجاد الفروق التي تعزى ملتغري املجموعة
يف كل بعد من �أبعاد التفكري الإيجابي ,فقد ا�ستخدم اختبار حتليل
التباين الأحادي املتعدد امل�صاحب ()One Way MANCOVA
لفح�ص الفروق بني طلبة املجموعتني ,كما يو�ضح اجلدول (.)9
جدول ()9
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي المتعدد المصاحب ( )MANCOVAلفاعلية البرنامج
التدريبي في أبعاد التفكير اإليجابي أفراد الدراسة.

امل�صدر

جدول ()7

البعد

اختبار
بارتليت

حل
امل�س�ؤولية
ال�شخ�صية امل�شكالت

___

___

___

___

___

0.57

___

___

___

___

0.62

0.65

___

___

___

0.53

0.51

0.61

___

___

0.59

0.59

0.69

0.61

___

ن�سبة
الت�أرجحية

قيمة chi2

درجات احلرية

الداللة
الإح�صائية

0.877

131.142

10

0.00

املجموعة

التوقعات
الإيجابية
حب التعلم
والتفتح
التقبل
الإيجابي
امل�س�ؤولية
ال�شخ�صية
حل
امل�شكالت

التوقعات
الإيجابية

االختبار القبلي

معامل االرتباط بين أبعاد التفكير اإليجابي واختبار بارتليت ( )Bartlettلفحص العالقة
االرتباطية بينها

حب التعلم
والتفتح

اختبار ف

* دال إحصائيًا عند مستوى داللة (.)α = 0.05

يظهر اجلدول ( )6فرو ًقا ظاهرية يف �أبعاد التفكري الإيجابي
تعزى للتدريب على الربنامج ،وللك�شف عن �أثره فقد تقرر �إجراء
اختبار حتليل التباين الأحادي املتعدد امل�صاحب (One Way
 ،)MANCOVAوللت�أكد من �أحد افرتا�ضات اختبار حتليل التباين
املتعدد املتعلق باختبار وجود عالقات ارتباطية دالة �إح�صائيا بني
�أبعاد التفكري الإيجابي ،فقد مت ح�ساب معامل االرتباط بني �أبعاد
املقيا�س للتحقق من وجود عالقات ارتباطية ذات دالالت �إح�صائية،
وللتحقق من وجود عالقات ارتباطية بينها مت ا�ستخدام اختبار
بارتليت ( )Bartlettلفح�ص الكروية كما يظهر يف اجلدول (.)7

التقبل
الإيجابي

درجات
احلرية/
الب�سط

درجات
احلرية/
املقام

الداللة
الإح�صائ ّية

11

اخلط�أ

يت�ضح من جدول ( )7وجود عالقة ارتباطية عند م�ستوى
الداللة الإح�صائية ( )α = 0.05بني �أبعاد التفكري الإيجابي ،حيث
بلغت قيمة  .)chi2 (131.142ويو�ضح اجلدول ( )8نتائج اختبار
هوتلنج ( )Hotellingʼs Traceلفاعلية الربنامج التدريبي يف �أبعاد
التفكري الإيجابي.

املتغريات
التابعة
التوقعات
الإيجابية
حب التعلم
والتفتح
التقبل
الإيجابي
امل�س�ؤولية
ال�شخ�صية
حل
امل�شكالت
التوقعات
الإيجابية
حب التعلم
والتفتح
التقبل
الإيجابي
امل�س�ؤولية
ال�شخ�صية
حل
امل�شكالت
التوقعات
الإيجابية
حب التعلم
والتفتح
التقبل
الإيجابي
امل�س�ؤولية
ال�شخ�صية

اختبار ف

الداللة
الإح�صائ ّية

جمموع درجات متو�سطات
املربعات احلرية املربعات
1.979

1

1.979

* 13.282

0.00

0.130

1

0.130

0.666

0.42

0.337

1

0.337

3.054

0.09

0.289

1

0.289

2.249

0.14

0.083

1

0.083

0.860

0.36

2.992

1

2.992

* 20.078

*0.00

3.394

1

3.394

* 17.382

*0.00

2.553

1

2.553

* 23.100

*0.00

1.741

1

1.741

* 13.523

*0.00

2.226

1

2.226

* 23.151

*0.00

7.898

53

0.149

10.348

53

0.195

5.857

53

0.111

6.822

53

0.129
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امل�صدر
اخلط�أ
الكلي

املتغريات
التابعة
حل
امل�شكالت
التوقعات
الإيجابية
حب التعلم
والتفتح
التقبل
الإيجابي
امل�س�ؤولية
ال�شخ�صية
حل
امل�شكالت

جمموع درجات متو�سطات
املربعات احلرية املربعات
5.095

53

12.730

55

13.835

55

8.695

55

8.812

55

7.381

55

اختبار ف

الداللة
الإح�صائ ّية

0.096

* دال إحصائيًا عند مستوى داللة (.)α = 0.05

يت�ضح من النتائج يف اجلدول ( )9ت�شري �إىل وجود فروق ذات
داللة عند م�ستوى ( )α = 0.05يف جميع �أبعاد التفكري الإيجابي
قيما تراوحت
على القيا�س البعدي ،حيث بلغت قيم اختبار (ف) ً
بني ( ،)23.151 – 13.523وهي قيم دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى
( ،)α= 0.05وعند النظر �إىل املتو�سطات احل�سابية يالحظ تفوق
الطلبة يف املجموعة التجريبية يف القيا�س البعدي جلميع الأبعاد،
قيما
حيث بلغت املتو�سطات احل�سابية لدى املجموعة التجريبية ً
�أعلى منها لدى املجموعة ال�ضابطة.
وا�ستنا ًدا �إىل هذه النتيجة ،ف�إنه ميكن رف�ض الفر�ضية
ال�صفرية الأوىل وقبول الفر�ضية البديلة التي تن�ص على :توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة �إح�صائية ( )α = 0.05بني
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف التفكري الإيجابي لدى طلبة
ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف مديرية تربية وتعليم لواء �سحاب تعزى
للربنامج التدريبي امل�ستند لنظرية العزو
ميكن تف�سري هذه النتيجة من خالل ما احتواه الربنامج من
ا�سرتاتيجيات ون�شاطات عملت على تعزيز �أمناط العزو الإيجابي
لدى الطالبات كالعزو الداخلي املتغري ,والعزو اخلارجي غري الثابت،
وباملقابل االبتعاد عن العزو ال�سلبي املتمثل بالعزو الداخلي الثابت
�أو العزو اخلارجي لأ�سباب ثابتة ،وهذا بدوره يعمل على تفعيل قدرات
بدل
الطالبات ب�شكل �أف�ضل ،ويزيد من التحدي للو�صول �إىل الهدف اً
من اال�ست�سالم ,فعلى �سبيل املثال عندما ا�ستخدم ا�سرتاتيجية �رسد
الق�ص�ص يف جل�سة ق�صة جناح “هوندا” كان هناك تفاعل كبري
من قبل الطالبات ،وقد ظهر ذلك من خالل مترين كتابة �أهدافهم
امل�ستقبلية .كذلك ا�ستخدمت ا�سرتاتيجية الع�صف الذهني كمثال
�أخر على اال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة يف جل�سات التفكري الإيجابي،
حيث قدمت جل�سة ع�صف ذهني ت�ضمنت �أهم �صفات املفكر الناجح,
وطرق التفكري ب�إيجابية ،وقد انعك�س ذلك على �أداء الطالبات �أثناء
حل ن�شاطات اجلل�سة املختلفة .كما ميكن تف�سري هذه النتيجة من
خالل الرتابط املوجب بني الإيجابية و�أبعاد العزو ،فالعزو ال�سببي
مثل ،ي�ؤدي بالطالبة لأن تكون �إيجابية وال ت�ست�سلم
املرتبط باجلهد اً
للف�شل ،وال تي�أ�س ،بل تعدل من طرقها يف التعامل مع املعطيات

ب�شكل �إيجابي حلني الو�صول �إىل �أهدافها ،وذلك ال ينعك�س على
�أدائها فح�سب ،بل ينعك�س على �شخ�صيتها ونظرتها للأمور فتكون
�أكرث �سعادة وتفا�ؤ ًال وتقديراً لذاتها ،مما ينعك�س على التوقعات التي
ت�صبح �أكرث �إيجابية ،وباملح�صلة يبدو �أن العزو املن�سوب �إىل اجلهد
والعوامل املتغرية ين�سجم مع �أبعاد التفكري الإيجابي؛ كالتوقعات
الإيجابية ،والتقبل الإيجابي ،وازدياد حتمل امل�س�ؤولية ال�شخ�صية،
والكفاءة الذاتية يف حل امل�شكالت ،يف حني �إن العزو املرتبط
بالعوامل الداخلية �أو اخلارجية الثابتة ال يتيح للطالبات تفعيل
قدراتهن ب�إيجابية بل على العك�س رمبا يثبط تلك الإيجابية ،فتميل
الطالبة عموما �إىل الركون وعدم بذل اجلهد املطلوب منها للأداء.
واتفقت الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات التي تو�صلت �إىل �أن
الربامج امل�ستندة �إىل نظرية العزو كانت فعالة يف تغيري وتنمية
بع�ض املظاهر النف�سية العقلية والأكادميية املختلفة لدى الطلبة
مثل درا�سة اورون ( ,)Orawan,1997ودرا�سة العنيزي (,)2008
وكذلك درا�سة اخلويل ( ,)2014وحداد ( ,)2014بالإ�ضافة �إىل
درا�ستي الزق (� 2011أ) ( 2011ب) .كما اتفقت مع درا�سة �أبو
�رشف ( ،)2016التي وجدت �أن التفكري الإيجابي ميكن �أن ُي َن َّمى
لدى الأفراد �إذا خ�ضعوا للتدريب

التوصيات
تقرتح الدرا�سة احلالية عد ًدا من التو�صيات ,وذلك بالإعتماد
على ما تو�صلت �إليه النتائج
1 .1دمج �أ�ساليب العزو ال�سببي يف املناهج املدر�سية املختلفة,
من خالل �إ�ضافة �أ�سئلة حتفز تفكري الطالب يف الأ�سباب وراء
النتائج.
2 .2تدريب طالبات ال�صف ال�سابع ب�شكل منتظم لتعديل عزواتهن
ب�شكل �سليم.
3 .3ا�ستخدام الربنامج التدريبي مع الطلبة الذين يعانون من
وخ�صو�صا �إذا ما كان العزو خارجي غري
م�شكلة ب�سبب عزوهم
ً
قابل لل�ضبط (كاحلظ).
� 4 .4إجراء املزيد من الدرا�سات حول ت�أثري الربنامج امل�ستند على
العزو على لتفكري الإيجابي مع فئات عمرية خمتلفة
5 .5اجراء املزيد من الدرا�سات حول ت�أثري الربنامج امل�ستند على
العزو على التفكري الإيجابي مع فئة الذكور.
6 .6اجراء املزيد من الدرا�سات حول ت�أثري الربنامج امل�ستند على
العزو على التفكري الإيجابي مع الطلبة ذوي التح�صيل املتدين.
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