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 اسملخص
رموز ومفاىيم وتصورات يف امناط  التفكًن عملية عقلية معرفية ىادفة تقوم إبعادة تنظيم ما ندركو من   

جديدة حيث يتم فيها استخدام اخلربات ادلتكررة حلل مشكلة معينة او ادراك عالقة جديدة دلوضوع ما 
,والتعامل مع ادلتغًنات اخلارجية دلعرفة ادلعاين اليت حتملها ادلثًنات يف الوسط االدراكي او البيئة ادلدركة 

انلتقاه من تعليم او تدريب تتظافر عليو جهود عدة من سلتلف االطراف ,وتتطور ىذه العملية بناء على م
يف ادلراحل العمرية ادلختلفة ,ويعد منط التفكًن االجيايب من اىم االمناط اليت نسعى اىل تعزيزىا لدى طلبة 
 اجلامعة شعلة ادلستقبل وبصيص االمل وتوجيههم اىل نبذ االفكار السلبية اليت تعمل على ىدم الطاقة
البشرية ,اليت الديكن بدونو اداؤىا على ضلو فعال وكي حيقق الفرد النجاح ويعيش سعيدا وحييا حياة 
متوازنة جيب ان يشمل التغيًن طريقة تفكًنه واسلوب حياتو ,ونظرتو جتاه نفسو والناس ,واالشياء 

يًن حيدث اوال من ,وادلواقف اليت حتدث لو والسعي الدائم اىل تطوير مجيع جوانب حياتو ,وان اي تغ
داخل الفرد ,يف الطريقة اليت يفكر هبا واليت تسبب لو ثورة ذىنية كبًنة فقد جتعل حياتو يف سعادة او 

السليب ( ىو استعمال او تركيز النتائج  –( ان التفكًن )االجيايب 2003تعاسة ,ويرى "سليجمان ") 
يد من اجل التخلص من االفكار اذلدامة او االجيابية للعمليات ادلعرفية للفرد على كل ماىو بناء وجد
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السلبية لتحل زللها االفكار وادلشاعر االجيابية,وكذلك ينجم من حالة اخللل يف مستوى التوجس من 
االتصال  اىل حدوث مشكالت نفسية واجتماعية مجة من ادلتوقع ان يتعرض الفرد اىل مشكالت يف 

ان نسبة وجود مستوى التوجس من االتصال العايل  سوء التكيف ,حيث بينت الدراسات االجنبية اىل
% وىي تشكل مشكلة حقيقية يف اجملتمعات , وان ذلذا ادلستوى العايل 40من االتصال  عند االفراد يف
يف التوجس من االتصال اتثًنا كبًنا يف حياة الفرد ,اذ انو ينسحب ويبحث عن الفرص ادلتاحة لتجنب 

مكن ذلك  .ونتيجة ذلذا االنسحاب والتجنب لعملية االتصال ,فانو يتم االتصال مع افراد اخرين كلما ا
ادراكو بشكل اقل اجيابية مقارنة ابالفراد االخرين يف بيئتو , شلا ينتج عنو اتثًنات سلبية على ادلستوى 
االكادديي واالجتماعي لطلبة اجلامعة ,ويستهدف البحث احلايل التعرف اىل العالقة االرتباطية بٌن 

السليب والتوجس من االتصال لدى طلبة اجلامعة , واجياد الفروق يف التفكًن االجيايب  –فكًن االجيايب الت
السليب والتوجس من االتصال لدى طلبة اجلامعة تبعا دلتغًني النوع )ذكور , اانث ( والتخصص  –

ياس التفكًن )علمي ,انساين ( ,والجل حتقيق اىداف البحث , اعتمد الباحثان مقياسٌن االول مق
مقياس  والثاين ,( فقرة30فقراتو )السليب مت بنائو استنادا  لنظرية  سليجمان حيث بلغ عدد  –االجيايب 

( بعد اعادة صياغة ترمجة 2005بعد ترمجتو من )النقشبندي 1979التوجس من االتصال دلكروسكي 
خلصائص السيكومرتية ( فقرة وبعد التاكد من ا27العديد من الفقرات حيث بلغت عدد فقراتو )

للمقياسٌن )الصدق ,الثبات.الدالالت التمييزية ( مت تطبيق ادلقياسٌن على عينة البحث مكونة من 
-2018( طالب وطالبة من اجلامعة ادلستنصرية ومن الكليات العلمية واالنسانية للعام الدراسي 200)

ئية ادلناسبة : اظهرت النتائج وجود , وبعد مجع البياانت ومعاجلتها ابستخدام الوسائل االحصا 2019
, وان الطالبات ادلستنصرية لدى طلبة اجلامعة والتوجس من االتصال  مستوى عايل من التفكًن السليب

اكثر ميال ضلو منط التفكًن االجيايب من الطلبة)الذكور( ,وايضا وجود ميال عاليا لدى طلبة التخصصات 
من طلبة التخصصات االنسانية, ووجود عالقة ارتباطية دالة بٌن  العلمية ضلو منط التفكًن االجيايب اكثر

السليب والتوجس من االتصال لدى طلبة اجلامعة ,ويف اخلتام قدم الباحثان عدد من –التفكًن االجيايب 
.التوصيات وادلقرتحات ادلستقبلية الستكمال مدايت البحث احلايل  

.لتوجس من االتصالالسليب.ا -:التفكًن االجيايبالكلمات اسمفتاحية   
 
 
 

Abstract 
      Thinking is a conscious cognitive process that rearranges the symbols, concepts and 
perceptions in new patterns where repeated experiences are used to solve a specific 
problem or to understand a new relationship to a subject, and to deal with external 
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variables to know the meanings that the stimuli carry in the conscious or perceived 
environment. This process is based on  what we receive  of education or training 
combined with the efforts of several different parties in different age stages ,  and the 
pattern of positive thinking is one  of the most important patterns that we seek to 
strengthen for the students of the university torch of the future and the glimmer of hope 
and guide them to reject negative ideas that work on the destruction of human energy,  
Which cannot be performed without it effectively and for the individual to achieve 
success and live happy and live a balanced life must include change his way of thinking 
and lifestyle, and his outlook on himself and people, and things, and attitudes that occur 
to him and the constant quest to develop all aspects of his life, and that any change 
occurs first of Within the individual, , In the way he thinks and which causes him a 
great mental revolution may make his life in happiness or misery . Seligman (2003) 
believes that positive (negative) thinking is the use or concentration of the positive 
results of cognitive processes of the individual on everything that is constructive and 
new in order to get rid of destructive or negative ideas to be replaced by positive 
thoughts and feelings and their association with the explanatory method, as well as 
arising from the state of imbalance in the level of fear of contact to the occurrence of 
psychological and social problems of great expected to be exposed to individual 
problems in poor adaptation, Where foreign studies have shown that the percentage of 
the high level of fear of communication among individuals in communication is 40%, 
which is a real problem in societies, and this high level in the fear of communication has 
a significant impact on the life of the individual. As he/ she  withdraws and looks for 
opportunities to avoid contact with other individuals whenever possible. As a result of 
this withdrawal and avoidance of the communication process, it is perceived less 
positively than other individuals in its environment, resulting in negative effects on the 
academic and social level of university students. To identify the correlation between 
positive thinking - negative and fear of communication with university students, and to 
find the differences in positive thinking - negative and fear of communication among 
university students depending on the variables of gender (male, female) and 
specialization (scientific, human), and in order to achieve the objectives of the research, 
the researchers adopted the measures of the first positive - negative thinking scale was 
built on the theory Seligman 2003), where the number of items (30) items and the 
second measure of the fear of communication to Makroosiki 1979 after the translation 
of (Naqshbandi 2005). After the rewording of the translation of several paragraphs 
where the number of items (27) items and after ascertaining the characteristics of the 
psychometric standards (honesty, consistency. The discriminatory implications) were 
applied to the sample of the research consisting of (200) students from the University of 
Mustansiriya and scientific and humanitarian colleges For the academic year 2018-2019.  
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The results showed that there was a high level of negative thinking among university 
students, and that students were more inclined towards the positive thinking pattern of 
students (males). Also, there was a high tendency among students of scientific disciplines 
towards a positive thinking pattern than students And the existence of a correlation 
between the positive thinking - the negative and the fear of communication with 
university students, and in conclusion the researchers presented a number of  
recommendations and proposals for the future to complete the current research levels. 
 

 

  ابلبحثالتعيةف 
 مشكلة البحث :

تتميز عملية التفكًن ابهنا عملية انسانية وتتطلب تنميتها وتعلمها جهودا متميزة من اطراف عديدة يف مراحل العمر    
ادلختلفة وىي ذات صلة ابلنواحي الوراثية والبيئية من حيث اجملاالت ادلختلفة :اجلسمية واالجتماعية واالنفعالية والثقافية 

(, وان ىذا Brainحلضارية ,واالنسان يولد ولديو الة التفكًن وىي العقل )التسمية البايولوجية العلمية ( ىو ادلخ )وا
العقل يركز على شئ معٌن حبد ذاتو وحياول ان يلغي الفشل من حياتو ويفكر ابلسعادة ,وحياول دائما ان يلغي التعاسة 

باشرة اىل االحاسيس واحلركات الداخلية واخلارجية لالبقاء على اخلربات من حياة الفرد ,فالعقل) ادلخ( يعطي اوامره م
السارة والغاء اخلربات غًن السارة ,وذلذا جيب ان يتدرب االنسان على مهارة التفكًن االجيايب لتحويل افكاره واحاسيسو  

ان االنسان كائن عقالين كي تكون يف خدمة مصاحلو وحاجاتو بدال من ان تكون ضد ىذه ادلصاحل واحلاجات , لذا ف
يتشكل منط حياتو العام تبعا لنوعية احلركة ادلعرفية واالدراكية اليت يتخذىا يف موقف معٌن , ومن ىنا كان البد من تغيًن 
او على االقل تعديل اساليب وامناط التفكًن اليت يستخدمها االفراد لتغيًن ىذا الواقع ادلعاش, كلما كان التفكًن اجيابيا  

ادى اىل حل فاعل وانجع ذلذه ادلشكلة , وكلما كان ىذا التفكًن سلبيا كلما ادى اىل التعامل مع ىذه كلما 
ادلشكالت ابساليب سطحية وخاطئة , سواء كان ذلك بتضخيم ىذه ادلشكالت وادلبالغة يف التعامل معها وابلتايل عدم 

ل يف مستوى التوجس من االتصال اىل حدوث وكذلك ينجم من حالة اخلل(.2006الوصول اىل حل مقنع ذلا )بركات,
مشكالت نفسية واجتماعية مجة ، من ادلتوقع ان يتعرض الفرد اىل مشكالت يف سوء التكيف ، حيث بينت الدراسات 

%( 20االجنبية اىل ان نسبة وجود مستوى التوجس من االتصال العايل عند االفراد يف كل اجملموعات العمرية ىي )
قيقية يف اجملتمعات,وان ذلذا ادلستوى العايل يف التوجس من االتصال أتثًناً كبًناً على حياة الفرد وىي تشكل مشكلة ح

إذ انو ينسحب ويبحث عن الفرص ادلتاحة لتجنب االتصال مع االفراد االخرين ، وان االشخاص من ذوي توجس 
خرين بطريقة تفوق ماديكن احلصول عليو االتصال العايل يكون لديهم سلاوف من اجراء عملية اتصال اجتماعي مع اال

,وان مثل ىؤالء  (Mccroskey, 1977 A ,P.83)من مكاسب يف حالة اجراء اتصال يف مواقف زلددة 
االشخاص يتوقعون حدوث نتائج ومشاعر سلبية من االتصال ., لذا فاهنم يتجنبون ىذا االتصال بقدر االمكان او 

 (.Phillips,1968:39ما جيربون على اجراء عملية التواصل مع االخرين )يعانون من مشاعر سلتلفة من القلق عند
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وان الطالب اجلامعي يف رلتمعنا العراقي أبمس احلاجة اىل ىذا االىتمام لينشأ سليمًا معاىف ومتكاماًل ليتمكن من    
ئدة يف ىذا اجملال تتصدى ذلذه اداء دوره يف اجملتمع ابحسن السبل واقصر جهد واسلم عقل، والدراسة احلالية اليت تعد را

وىنا تكمن مشكلة البحث احلايل الذي  ادلشكلة وذلك ابلتعرف على اجلوانب ادلهمة من شخصية الطالب اجلامعي ، 
يعد زلاولة لالحاطة بطبيعة تلك ادلتغًنات ادلهمة اليت ينجم من اغفاذلا مشكالت اجتماعية ونفسية وتربوية مجة ، 

حتاول تبيان اخلالف النظري بٌن ادلنظرين حول متغًني البحث احلايل وأضافة خربات ومفاىيم إضافة دلا تقدم فإهنا 
جديدة ذلا ,ولكون الباحثان تدريسيان يف اجلامعة  الحظا ان البعض من طلبة اجلامعة لديهم توجس يف االتصال 

ويف أوقات أخرى تفكًنًا تشاؤميا والبعض االخر على العكس من ذلك , وحيملون تفكًنًا إجيابيًا يف بعض االوقات 
ينعكس على شخصياهتم شلا يؤثر سلبًا يف السعي  لتحقيق أىدافهم االكادديية واحلياتية , لذا تولد لدى الباحثان 

بوجود مشكلة االمر الذي دفعها اىل اخلوض يف غمار البحث , وإلثبات صحة ذلك من عكسو قام  سحساإال
عينة من طلبة اجلامعة ادلستنصرية أختًنت عشوائيا من رلتمع البحث االصلي , الباحثان بدراسة إستطالعية على 

الغرض منها التعرف اىل إجتاه تفكًنىم ىل دييل اىل االجيابية أم اىل السلبية ومستوى توجس االتصال لديهم , وبعد مجع 
بتلخيص مشكلة حبثهما من خالل  بياانت العينة االستطالعية وحتليلها أتضح ان النتائج متذبذبة لذا قام الباحثان

 زلاولة االجابة عن التساؤالت االتية:
تفكًن اجيايب ام تفكًن سليب ؟ ىو منط التفكًن السائد لدى طلبة اجلامعة ؟ىل ىو ما -  
( والتوجس من  السليب – اإلجيايبمستوى توجس االتصال لديهم ؟ وىل توجد عالقة بٌن منطي التفكًن)  وما -

بة اجلامعة ادلستنصرية؟االتصال لدى طل  
  

 : أمهية البحث

ان االىتمام ابلتعليم اجلامعي والدعوات ادلتكررة لزايدة االنفاق عليو ، يشكل مسة عامل اليوم يف سلتلف الدول  
ادلتقدمة والنامية ،ـوىو اىتمام واضح الداللة حيث ان تنشئة االجيال على وفق متطلبات العصر، اصبحت مهمة ملحة 

الوفاء هبا اذا اراد اجملتمع ألبنائو مواكبة التقدم االنساين ,ويكتمل فعل التعليم اجلامعي أساسًا يف االسهام يف  البد من
تعديل أمناط التفكًن الرئيسة عند الطلبة، بقصد اكساهبم ادلهارات والتصورات ادلالئمة للفهم واالستيعاب وادلشاركة 

باع احلاجات الشخصية فضاًل عن تنمية احساسهم ابدلسؤولية جتاه انفسهم االجيابية والفعالة يف تنمية اجملتمع واش
ورلتمعهم ,ومن ىنا تتبٌن امهية اجلامعات يف اعداد االجيال ورفد اجملتمعات هبذه االجيال القادرة على البحث والتقصي 

ف ابلتفكًن الراقي واالبتكار والقادرة على شلارسة التفكًن الناجح والفعال , ىذا التفكًن الذي اصبح يعر 
"Advanced Thinking, فاالنسان يستطيع ان يقرر  (.2004" النو يتجاوز التفكًن السطحي )التعويضي

ا تعيقو من واليت رمب ًنمن ادلشاعر غًن ادلرغوب فيهاطريقة تفكًنه فإذا أختار ان يفكر إبجيابية يستطيع ان يزيل الكث
 Communication)فيما يتعلق مبفهوم التوجس من االتصال (  51:  2005حتقيق االفضل لنفسو )كينان ,

Apprehension)  ادلفاىيم اليت انلت اىتمامًا كبًناً يف البحوث العلمية، حيث ان اخلوف من االتصال  يعترب من
مت تقريره على انو اخلوف االول عند االمريكيٌن يف مسح على مستوى  (Verbal Communication)اللفظي 

%( من افراد اجملتمع عمومًا يعانون من التوجس 20- 15لراشدين. واقرتحت نتائج البحث ان ما بٌن )زللي واسع ل
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من االتصال ، وان ىذا التوجس يعين وجود خوف مبقدار كاٍف يقيد الفرد للدخول جبدية يف عملية اتصال لفظي يف 
 (Mccroskey, 1977B, P. 27)مقابالت انسانية طبيعية 

من الدراسات والبحوث العلمية اىل ارتباط التوجس من االتصال بعدد من ادلتغًنات الدديوغرافية واشارت العديد   
والشخصية ،فقد وجد ان للتوجس من االتصال العايل ارتباطاً مبدى واسع من مسات الشخصية غًن ادلتوافقة اجتماعياً، 

وف من اجراء عملية اتصال اجتماعي مع فقد وجد ان االشخاص ذوي التوجس من االتصال العايل يكون لديهم سلا
اآلخرين بطريقة تفوق فكرة ما ديكن احلصول عليو من مكاسب يف حالة اجراء االتصال يف مواقف زلددة 

(Mccroskey, 1977A, P. 80)  وان مثل ىؤالء االشخاص يتوقعون حدوث نتائج ومشاعر سلبية من
 ,Phillips)ا جيربون على اجراء عملية التواصل مع اآلخرين االتصال او يعانون من مشاعر سلتلفة من القلق عندم

1968, P. 39)  وقد بينت دراسة كول ومكروسكي .(Cole & Mccroskey, 1999)  العالقة بٌن
التوجس من االتصال ادلدرك واخلجل والعداء اللفظي مع ادراك مصداقية ادلصدر والعاطفة يف السياقات التنظيمية 

ٌن االشخاص . واشارت النتائج اىل ان ىناك عالقة سلبية بٌن كل من التوجس من االتصال وسياق العالقات ما ب
والعداء اللفظي ادلدرك للمصدر مع ادلصداقية والعاطفة وادليل ادلقرر من ادلستلم وىذا يعين ان االفراد الذين ينظر اليهم 

م اقل مصداقية وابدلثل فان العاطفة كانت اكثر على اهنم ذوي التوجس من االتصال او عداء لفظي ينظر اليهم على اهن
سلبية عند االفراد الذين يتم ادراكهم على اهنم ذوي توجس من االتصال او عداء لفظي مقارنة ابولئك الذين ىم اقل 

 . (Cole & Mccroskey, 2003, P.101, 105, 108)توجساً من االتصال 
 –واىدافو ادلهتمة بتقدمي اطار نظري فكري حول التفكًن االجيايب من ىنا يتجلى االىتمام مبوضوع البحث احلايل    

السليب وعالقتو ابلتوجس من االتصال لدى طلبة اجلامعة , ومقدار توافر ىذين النمطٌن من التفكًن )النمط السائد ( 
م االجيال اليت سوف لدى طلبة اجلامعة ,الن معرفة ىذه االساليب واالمناط التفكًنية لدى طلبة اجلامعة يؤدي اىل وفه

وعليو تتجلى أمهية البحث احلايل يف أن وضعنا الراىن ىو أحوج ما حيتاج بو ,تتحمل ادلسؤولية يف بناء مستقبل اجملتمع 
الفرد التحول من االفكار السلبية اىل االفكار االجيابية ادلتفائلة فهناك دائما فرصة إلعادة اطالق طاقات احلياة والنماء , 

ة امهية البحث ابلنقاط االتية:وديكن بلور   
تناولو شرحية مهمة من شرائح اجملتمع وىي شرحية الطلبة اجلامعيٌن والذين ذلم دور كبًن يف تنمية اجملتمع  .1

 وتطويره لكوهنم موارد بشرية مهمة يعول عليها يف النهوض ابدلستقبل .
وعلى العكس من ذلك التفكًن معي اجلامعرفة التأثًن الذي يرتكو التفكًن االجيايب يف شخصية الطالب  .2

 السليب .
تناولو مفهوم التوجس من االتصال وىو مفهوما حديثا انل اىتماما كبًنا يف البحوث العلمية يف رلال  .3

 االختصاص .
كما تنبثق امهية البحث احلايل من خالل ما يفتحو من افاق وما يقدمو من إضافات تسهم يف ترسيخ الوعي  .4

 دروسة .العلمي يف الظاىرة ادل
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 يستهدف البحث احلايل التعرف اىل :أىداف البحث :

 مستوى منطي التفكًن االجيايب والسليب)النمط السائد ( لدى طلبة اجلامعة. -1
 مستوى التوجس من االتصال لدى طلبة اجلامعة . -2
الدراسي السليب لدى طلبة اجلامعة على وفق متغًني النوع)اجلنس ( والتخصص  –الفرق يف التفكًن االجيايب  -3

. 
 التوجس من االتصال لدى طلبة اجلامعة على وفق متغًني النوع )اجلنس( والتخصص الدراسي . الفرق يف -4
 السليب( والتوجس من االتصال لدى طلبة اجلامعة .-طية بٌن منطي التفكًن )االجيايب العالقة االرتبا  -5
توجس من االتصال لدى طلبة اجلامعة تبعا السليب وال –الفرق يف العالقة االرتباطية بٌن التفكًن االجيايب  -6

 دلتغًني اجلنس والتخصص الدراسي .

 
 حدود البحث :

يتحدد البحث احلايل بطلبة اجلامعة ادلستنصرية ومن الكليات العلمية واإلنسانية ومن ادلراحل الدراسية )الثانية   
 . 2019- 2018اانث( للعام الدراسي  -,والرابعة( ولكال اجلنسٌن )ذكور 

 

 : حتدةد اسمصطلحات
 السليب –اوال: التفكًن االجيايب 

: انو الوعي إبستعمال العقل البشري بكل طاقاتو وإمكانياتو دون وضع أي اعاقات سلبية  1987العريفي  -
 ( .11: 2013من أفكار وشعور وتصرف , )اذلاليل ,

واخلارجي اجتاه نفسو  :ىو كيفية شعور الفرد بنفسو كشخص انضج يقرر سلوكو الداخلي 2002مهفريز  -
 ( . 36:  2002واالخرين واحلياة  )مهفريز , 

(  :ىو استعمال او تركيز النتائج االجيابية للعمليات ادلعرفية للفرد على   Seligman  2003سليجمان ) -
كل ما ىو بناء وجديد من اجل التخلص من االفكار اذلدامة او السلبية لتحل زللها االفكار وادلشاعر 

 (Seligman & Pawelski ,  2003 :160)ية االجياب
اليت يستعملها الفرد دلعاجلة ادلشكالت  واألساليب: ىو ذلك التفكًن الذي ديثل االنشطة  2007العنزي  -

اسرتاتيجيات القيادة الذاتية للتفكًن , وتدعيم ثقة الفرد ابلنجاح من  وإبستعمال قناعات عقلية بناءة , 
 (  11: 2013تفاعلي ) اذلاليل ,  لية منطقية ذات طابعخالل تكوين انظمة وأنساق عق

على تبين إدراك وتفكًن وسلوك يف حتقيق ما تتطلبو احلياة من سعادة شخصية  قدرة الفرد ىو :2008الفقي  -
 ( . 11:  2008وكفاءة علمية وإزدىار ,)الفقي,
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السليب " كتعريف نظري ذلك النو  -ايب( للتفكًن " االجي2003سليجمان  تبىن الباحثان تعريف )  :التعريف النظري
 .السليب " يف تعريف واحد  -تناول شّقي التفكًن " االجيايب 

 التعريف االجرائي
 السليب الذي مت –الدرجة الكلية اليت حيصل عليها ادلستجيب من خالل اجابتو عن فقرات مقياس التفكًن االجيايب   

يف البحث احلايل بنائو من قبل الباحثان  وادلستخدم اعداده و   

 :اثنيا: التوجس من االتصال  
 كروسكي عرفو م(Mccroskey, 1977)  مستوى خوف او قلق الفرد ادلرتبط بعملية اتصال حقيقي او":

.لقد تبنت مجيع الدراسات اليت  (Mccroskey, 1977, P. 78)متوقع مع شخص او اشخاص اخرين " 
جس روسكي للتوجس من االتصال ، لذلك ال توجد تعاريف اخرى للتو كمفهوم التوجس من االتصال تعريف متناولت 

 )تبىن الباحثان ىذا التعريف للعامل مكروسكي(كروسكي .من االتصال ، فقط تعريف م

الدرجة الكلية اليت حيصل عليها ادلستجيب يف ضوء اجابتو لفقرات مقياس التوجس من االتصال :التعريف االجرائي 
 .  ايلادلستخدم يف البحث احل

 اطار نظري ودراسات سابقة
 اوال:اطار نظري 

 1-مفهوم التفكًن االجيايب - السليب
يعتقد الكثًن ان طريقة التفكًن سواء كانت اجيابية او سلبية ىي امور فطرية توجد مع االنسان منذ طفولتو , ولكن 

يث تكون الطريق اىل السعادة والنجاح يف التفكًن بطريقة اجيابية واحلد من التفكًن السليب ىي مهارة ديكن تعلمها  حب
( 30:2000حياة كل فرد مهما كان مركزه او حتصيلو العلمي , )الكناين,  

 التفكًن االجيايب
ديثل التفكًن االجيايب ابرز جوانب االقتدار االنساين , إذ انو االداة االكثر فاعلية يف التعامل مع مشكالت احلياة     

دلعوقات والعقبات والسلبيات على اختالفها الحتل علمياً اال من خالل التفكًن االجيايب الذي وحتديها , فالصعوابت وا
كما يشكل التفكًن ,عبئة الطاقات  حلل  ادلشكالت يعمل على توفًن ادلخارج واستكشاف  مكامن  احللول  وتوجيو وت

وىو هبذا ادلعىن اليعين التغاضي عن سلبيات االجيايب العالج االمثل للحفاظ على ادلعنوايت , وحسن احلال النفسي , 
احلياة الفعلية , بل ينظر بشكل جديل حلادثٍة ما من حيث سلبياهتا وإجيابياهتا يف الوقت نفسو ويوازن بينهما , ومن مث 

(. 38:  2006العمل على تعظيم االجيابيات واحلد من السلبيات  ) حجازي ,   
 التفكًن السليب

يب نوعا من االحياء الذايت يقوم بو الفرد حيال نفسو , يهمس لنفسو أبنو عاجز وغًن قادر أو غًن ديثل التفكًن السل   
مستطيع , وفاشل وغًن زلبوب اىل آخر قائمة التنتهي من االفكار وادلشاعر السلبية , وقد يبدأ االحياء السليب أثر جتربة 

حان فشل فيو فبدل من أن يستفيد منها نراه يعممها على دير هبا االنسان , كأن يكون قد فشل يف عمل قام بو أو أمت
حياتو كلها , وبدالً من أن ينسى أدلها حيييها يف كل جتربة يقبل عليها , فالتفكًن السليب على ىذا االساس تفكًن ذو 

( .68: 2012) عبد العزيز ,  طبيعة ىدامة يتكبل صاحبها ابلفشل واالحباط.  
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 النظرايت ادلفسرة دلفهوم التفكًن " االجيايب - السليب "
  -نظرية  ارون بك

ارون بيك "على حقيقة مفادىا أن لكل فرد أفكارا ومعاين وافرتاضات وتوقعات عن الذات وعن  "تنص نظرية    
ومن ىنا سعى الفرد لكي  .االخرين وعن العامل احمليط بو , وىي تشكل يف مجلتها الفلسفة االساسية للشخص يف احلياة 

ثر وعياً أبمناط التفكًن السلبية واخلاطئة لديو واستبداذلا أبفكار اجيابية توافقية واكثر منطقية , )حسٌن , يصبح أك
الذي  ( ويعتقد )بيك( ان االنسان يشوه ادلعلومات ويدرك االشياء بطريقة خاطئة , االمر 268:   2006وحسٌن , 

دور العمليات العقلية ابلنسبة للدوافع واالنفعاالت بيك" على  "يرتتب عليو تفكًن خاطئ وغًن وظيفي,   ويركز
والسلوك , حيث تتحدد االستجاابت االنفعالية والسلوكية اخلاصة بشخص ما عن طريق كيفية اداركو وتفسًنه , وادلعىن 

( . 143:  2011الذي يعطيو حلدث ما )ابو اسعد ,   
سليجمان   نظرية -  

االفراد ديلكون احلرية وادلقدرة الكاملة يف اختيار طريقة تفكًنىم وإن ذلك يرى صاحب ىذه النظرية "سليجمان"  ان   
يؤدي ابلفرد اىل إكتشاف جوانب القوة اليت لديو , واستعمال أساليب وأنشطة موجهة إلدارهتا , واليت جتعلو أكثر 

سليكمان" اىل أبعاد ( .وقد أشار " 38:  2013حتكماُ بصورة ارادية إبجتاىات ومسارات تفكًنه , ) اذلاليل , 
التفكًن االجيايب اليت تتضمن التوقعات االجيابية ضلو احلياة, تلك التوقعات البناءة اليت هتدف اىل حتقيق مكاسب يف 

سلتلف جوانب حياة الشخص االجتماعية وادلهنية يف ادلستقبل , وادلشاعر االجيابية من حيث متتع الشخص 
ف والسعادة والطمأنينة يف العالقات الشخصية واالجتماعية مع االخرين , ابالنفعاالت اليت تتمحور حول التعاط

ومفهوم الذات االجيايب ىو نظرة الفرد االجيابية ضلو ما ديتلكو من أفكار وقوى ومعتقدات وقدرات متنوعة والرضا عن 
 من خالذلا يقارن الفرد ظروف حياتو احلياة أي تقومي الفرد لنوعية احلياة اليت يعيشها طبقاً الفكاره ومعتقداتو وقيمو واليت

ابدلستوى االمثل الذي يعتقده , وادلرونة االجيابية وىي قدرة الفرد الذىنية االجيابية على تغيًن افكاره ومعتقداتو مبا 
و                       وضغوطو ليكون قادرا على ادلواجهيناسب ادلوقف وخصائصو  .(Seligman ,1991: 29 

) . 
اعتمدا نظرية ) سليجمان ( لألسباب االتية : الباحثان  

 اهنا نظرية شاملة تناولت يف فحواىا اغلب االفكار واآلراء  الواردة يف النظرايت االخرى . -1
 يعد ) سليجمان ( اىم رواد علم النفس االجيايب -2
 يرى الباحثان ان ىذه النظرية تتفق مع افراد عينة البحث احلايل . -3

 صالمفهوم التوجس من االت-2

ولقد  (Mccroskey, 1970)ان مصطلح التوجس من االتصال  قد مت صياغتو من قبل جيمس مككروسيكي   
 Unwilling to)انل ىذا ادلفهوم وادلفاىيم ادلرتبطة بو مثل التكتم وعدم الرغبة يف االتصال 

Communicate)  اىتماماً واسعاً من الباحثٌن(Mccroskey, 1970, P. 271)  حدد   1984.ويف عام
( دراسة ومقالة يف ىذا اجملال ، 1000قائمة من ) (Pyne & Richmond, 1984)كل من ابين ورمجوند 



 Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(8);  September 2019 

 

Route Educational & Social Science Journal 08 

Volume 6(8); September 2019 

 

وكانت الفكرة االساسية ذلذه ادلقاالت تبٌن التأثًنات السلبية ذلذه ادلفاىيم على النجاح االكادديي واالجتماعي واحليايت 
 .  (Pyne & Richmond, 1984, P. 249)للفرد ، وبتحديد ىذه ادلفاىيم نظرايً 

 أسباب التوجس من االتصال :

كروسكي باب التوجس من االتصال ،اال ان مقدم العديد من الباحثٌن وجهات نظر متعدة يف اس   
(Mccroskey, 1983)  قدم حتليالً سببياً لكل من التوجس من االتصال شبو السمة والتوجس من االتصال ،
ي ديكن ان ينطبق على االمناط االربعة للتوجس من االتصال .وفيما يتعلق ابلعلوم ادلوقفي ، واعطى تفسًناً والذ

االجتماعية ، فان ىناك تفسًنين رئيسيٌن لسلوكيات االفراد شبو السمة ادلتمايزة واليت واجهت النقد والتحليل مها الوراثة 
 يف فهمنا للتوجس من االتصال.بينت والبيئة ويعتقد مككروسكي ان كال التفسًنين ديكن ان يسامها اىل حٍد كبًن

الدراسات ان ىناك أتثًناً ال يستهان بو للوراثة ، على الرغم من  انو مل يفرتض ان ىناك " جٌن للتوجس من االتصال 
ان ىناك بعض  (Socialbiopsy)"،حيث ان الدراسات اليت اجريت يف رلال علم احلياة النفسي االجتماعي 

ديكن قياسها عند االطفال بعد مدة قصًنة من الوالدة ، وان االطفال خيتلفون بسبب السمات االجتماعية اليت 
ادليل او  (Socialbility)اختالف ىذه السمات فيما بينهم ،احدى ىذه السمات ىي ما نطلق عليو ابالجتماعية 
قة والتوائم االخوية للجنس الرغبة يف التواصل والتعارف مع االخرين "، وان البحوث اليت اجريت على التوائم ادلتطاب

نفسو تعزز ىذا الدور النظري للوراثة ، حيث اشارت نتائج البحث اىل ان التوائم ادلتطابقة ابيلوجياً ىي اكثر تشاهباً من 
انحية السمة االجتماعية مقارنة ابلتوائم االخوية ،ولكن احلال مل يكن كذلك عند اجراء الدراسة نفسها على عينات  

وائم الراشدين والذين ابلطبع كانت لديهم الفرصة يف اكتساب الكثًن من اخلربات االجتماعية ادلتنوعة كبًنة من الت
(Mccroskey, 1983: 8)  اما التفسًن الثاين فيتمثل ابساليب التعزيز يف بيئة الفرد )وخصوصاً يف مرحلة.

يت تدعم ىذه وان ىناك بعض الدراسات الالطفولة( اليت تعد من العناصر االساسية يف تشكيل التوجس من االتصال، 
 .  (Mccroskey & Richmond, 1978 :214)كروسكي ورمجوند االراء منها دراسة م

 النظرايت اليت  فسرت مفهوم التوجس من االتصال :

 : (James Mccroskey , 1983)جيمس مككروسكي 

ينظر اليو على انو  (Communication Apprehension)ان ادلفهوم االصلي للتوجس من االتصال        
" القلق ذو االساس الواسع وادلرتبط ابالتصال اللفظي ". اما الدراسات الالحقة فقد عدلت ىذا التعريف تعديالً بسيطاً 

يف حٌن ان الدراسات احلديثة تبٌن ان التوجس من االتصال ىو " عبارة عن مستوى خوف او قلق الفرد ادلرتبط 
ع مع شخص او رلموعة من االشخاص االخرين ".ويف ادلقالة االصلية اليت تناولت مفهوم ابتصال حقيقي او متوق

التوجس من االتصال مل تتضمن االشارة فيما اذا كان التوجس من االتصال ىو مسة خاصة ابحد االفراد او اهنا استجابة 
 (Trait)وثيق الصلة مبفهوم السمة  اىل عوامل موقفية ابحد مواقف االتصال ،ومع ذلك فان ادلفهوم الذي نتكلم عنو

قد اشارت اىل ادلصطلح بكونو شبو مسة ومتغًن ومرتبط بنمط او الدراسات  حيث ان معظم دلوقفية ،وليس العوامل ا
  (Mccroskey , 1977A , P. 78)نوع الشخصية 
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 : (Beatty & Mccroskey , 2004)بييت ومككروسكي 

بعكس التوجو ادلفاىيمي  (Beatty & et.al., 1998)و ،قام كل من بييت ومجاعت 1998يف عام  
للتوجس من االتصال ،قائلٌن " اهنا متثل مظاىر سلوكية للوظائف العصبية البايلوجية ادلوروثة وادلتشاهبة" . فضالً عن 

يف  ذلك فهم يفرتضون ان االختالفات الفردية يف استجاابت القلق والتجنب من االتصال انجتة عن الفروق الفردية
االنظمة االحيائية العصبية . وان ىذا التغيًن الذي حدث يف النظر اىل التوجس من االتصال ، جرى دفعو عن طريق 

 & Beatty)التطورات احلاصلة يف نظرية وقياس الشخصية ويف العلوم العصبية ادلعرفية والرتاكيب الوراثية السلوكية 
et.al., 1998 , P. 200). 

 اثنيا: دراسات سابقة
 السليب  –دراسات تناولت مفهوم التفكًن االجيايب -1
السليب يف  -استهدفت الدراسة التعرف اىل اتثًن التفكًن االجيايب:(Goodhart 1999دراسة جودىارت )-

( طالبا وطالبة من اجلامعة ,وتوصلت 151عينة مكونة من ) التحصيل واالداء االصلازي يف مواقف معينة , مت اختيار
 وجود ارتباط جوىري بٌن منط التفكًناالجيايب والقدرة على االصلاز التحصيلي لدى الطلبة ,بينما وجدت الدراسة اىل

 ( .Goodhart, 1999)عدم وجود ارتباط جوىري بٌن التفكًن السليب وقدرة الطلبة على االداء التحصيلي
استهدفت مل ادلواقف الضاغطة ( , السليب " وعالقتو بتح –)التفكًن " االجيايب  (Maurizio : 2003دراسة ) -

السليب"  وحتمل ادلواقف الضاغطة واختار لذلك عينة مكونة من )  -"االجيايب الدراسة التعرف اىل العالقة بٌن التفكًن
ن و ( طالبا وطالبة من طلبة اجلامعة , وقد اعد الباحث ادلقياس اخلاص ابلبحث , واستخدم معامل ارتباط بًنس 94

بٌن التفكًن يا جيايب , وجود عالقة دالة احصائتائج اليت اسفرت عن متتع العينة ابلقدرة على التفكًن االللحصول على الن
االجيايب وحتمل الضغوط , وعالقة دالة احصائيا بٌن التفكًن السليب والقدرة ادلنخفظة على حتمل ادلواقف الضاغطة 

السليب"  تعزى اىل متغًن النوع , بينما اظهر   -االجيايب فضال عن ذلك مل جيد الباحث فروقا دالة احصائيا للتفكًن"
 (Maurizio :2003,76).الذكور قدرة افضل من االانث  على حتمل ادلواقف الضاغطة  

هدفت الدراسة اليت اجراىا  اىل معرفة عالقة بعض ادلتغًنات بنمطي التفكًن " االجيايب است :2004دراسة ادميدس -
طالب وطالبة ٌأختًنوا بطريقة 180امعة , حيث طٌبّـَقْت إجراءات الدراسة على عينة بلغت ) لدى طلبة اجل السليب"  –

عشوائية من احدى اجلامعات االمريكية , وقد قام ) الباحث( ببناء مقياس البحث , واستعمل للوصول اىل النتائج 
ة ذكورا وااناث قد اضهروا ميوال ضلو %( من الطلب41معامل ارتباط بًنسون , و اسفرت نتائج الدراسة اىل ان نسبة )

التفكًن االجيايب ,كذالك وجود عالقة ارتباطية بٌن التحصيل ادلرتفع والتفكًن االجيايب , كما مل ُتظِهر الدراسة وجود 
 (. 2004ادميدس  فروق دالة احصائيا  اتبعة  دلتغًن التخصص  ومنط  التفكًن)

السليب"  وعالقتو ابلتوافق  –عرف على طبيعة التفكًن "االجيايب استهدفت الدراسة الت: 2013دراسة العبيدي 
السليب" والتوافق الدراسي  -الدراسي لدى طلبة جامعة بغداد , فضال عن التعرف على الفروق يف التفكًن"االجيايب
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لفت عينة البحث وادلرحلة الدراسية ( وأت –التخصص الدراسي  –على وفق متغًن ) النوع   طالب (200من)  
وطالبة مت اختيارىم بطريقة عشوائية , ومت تطبيق مقياسا البحث ومها من اعداد الباحثة , وقد استخدمت الوسائل 
االحصائية ادلتمثلة مبعامل ارتباط بًنسون , واالختبار التائي لعينة واحدة , واالختبار التائي لعينتٌن مستقلتٌن , 

درة على التفكًن االجيايب , ووجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا بٌن التفكًن واسفرت النتائج عن    متتع افراد العينة ابلق
 –السليب " تعزى دلتغًنات ) النوع  –االجيايب والتوافق الدراسي, و مل تظهر الدراسة فروقا احصائية للتفكًن "االجيايب 

( .124: 2013وادلرحلة الدراسية ( )العبيدي ,  –التخصص الدراسي   
ناولت مفهوم التوجس من االتصالت اسةدر  -2  

استهدفت الدراسة اجياد العالقة االرتباطية بٌن السلوك التوكيدي والتوجس من االتصال : 2005دراسة النقشبندي 
حتقيق اىداف البحث يتطلب وجود ثالثة مقاييس لقياس متغًنات  وألجل ,وتفسًنات الذات لدى طلبة اجلامعة
( فقرة وتبين مقياس التوجس من االتصال 29مقياس السلوك التوكيدي ادلؤلف من )البحث حيث قامت الباحثة ببناء 

( ادلكون من 1996)كودي نست واخرون  ( فقرة  ومقياس تفسًنات الذات24( الكون من )1979)مكروسكي 
 ( فقرة وبعد التحقق من اجراءات صدق الرتمجة للمقياسٌن االجنبيٌن والتاكد من اخلصائص السيكومرتية28)

( طالب وطالبة جامعية من جامعة بغداد وبعد 400للمقاييس الثالثة قامت بتطبيقهما على عينة الدراسة ادلؤلفة من )
ان طلبة اجلامعة   -مجع البياانت ومعاجلتها ابستخدام الوسائل االحصائية ادلناسبة مت التوصل اىل النتائج االتية 

وى عال من التوجس من االتصال ,وان الطلبة يفسرون ذواهتم يتصفون مبستوى واطئ من السلوك التوكيدي, ومست
على اهنا اكثر اعتمادا على االخرين بشكل متبادل , ووجود عالقة ارتباطية سلبية بٌن السلوك التوكيدي والتوجس من 

وعالقة سلبية االتصال , ووجود عالقة ارتباطية اجيابية بٌن التوجس من االتصال بتفسًن الذات ذات االعتماد ادلتبادل 
(.2005بتفسًن الذات ادلستقل  )النقشبندي ,  

 منهجية البحث واجراءاتو

مـــنهج  انلتحقيـــق أىــداف البحــث احلـــايل البــد مــن إتبـــاع منهجيــة علميــة زلـــددة, إذ اعتمــد  الباحثــمــنهج البحــث :   
تلك الظواىر والقيـام  البحث )الوصفي( أالرتباطي الذي يستهدف وصف الظواىر النفسية عن طريق مجع البياانت عن

 (.27: 2017بتحليلها وتعرف العالقات بينها,)حسٌن, وآخرون,

 رلتمع البحث: 

ادلستنصـــرية  ومـــن الكليـــات العلميـــة  (* طـــال وطالبـــة مـــن اجلامعـــة 7382تــــــــألف رلتمــــــــــع البحـــث احلـــــــايل مـــن )       
واالنســانية مت اختيــار كليتــان يف التخصــص العلمــي مها)اذلندســة والعلــوم ( وكليتــان يف التخصــص االنســاين مهــا )االداب 

( 1( للدراســـة الصـــباحية فقـــط ,واجلـــدول )2019- 2018والرتبيـــة االساســـية ( ومـــن كـــال اجلنســـٌن للعـــام الدراســـي )
 يوضح ذلك 
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 (1جدول)

 وزيع افراد رلتمع البحث حسب متغًني التخصص الدراسي واجلنست

 
 2019 -2018*مت احلصول على ىذه اإلحصائيات من قسم شؤون الطلبة /اجلامعة ادلستنصرية للعام الدراسي 

 عينة البحث
( طالب وطالبة من اجلامعة ادلستنصرية ومن الكليات العلمية)الصرفة( واالنسانية ومن  200أتلفت عينة البحث من )   

 2019-2018ألســــلوب العشــــوائي البســــيط للعــــام الدراســــي كــــال اجلنســــٌن  ,وقــــد اختــــًنت عينــــة البحــــث احلــــايل اب
 .                                                       ( يوضح ذلك2واجلدول)

  (2جدول )

 توزيع أفراد عينة البحث حسب متغًني التخصص الدراسي واجلنس 

 

 
 
 
 

 اجملموع اجلنس التخصص الدراسي اسم الكلية
 اانث ذكور

 علمي اذلندسة
 

1718 1283 3001 
 2663 1657 1006 العلوم
 انساين االداب

 
2004 2009 4013 

 6815 3688 3228 الرتبية االساسية
 16593 8637 7956 اجملموع

 اجملموع اجلنس التخصص الدراسي اسم الكلية
 اانث ذكور

 50 25 25 ميعل اذلندسة
 50 25 25 العلوم
 انساين االداب

 
25 25 50 

 50 25 25 الرتبية االساسية
 200 100 100 اجملموع
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 اثنياً: أداات البحث.
 السليب -مقياس التفكًن االجيايب -1

ومنهــا  )بركــات  الســليب –بعــد اطــالع الباحثــان علــى االدبيــات وادلقــاييس الســابقة الــيت تناولــت مفهــوم التفكــًن االجيــايب 
( ونظــرا لعــدم تــوفر اداة 2017( و )عمــران 2013( و )العبيــدي 2012( و)عبــد العزيــز 2012( و )طعمــة 2006

 تناسب افراد العينة ,اراتى الباحثان ببناء وتطوير أداة لقياس ىذا ادلفهوم. 
 خطوات اعداد وبناء ادلقياس 

السليب ,وقد مت ذلك من خالل اعتماد الباحثان نظرجية  -ًن االجيايب حتديد ادلنطلقات النظرية وادلنهجية دلفهوم التفك -أ
 ( إطارا نظراي دلتغًن حبثهما .2003)سليجمان 

ب.حتديد رلاالت ادلقياس:ينبغي مسح رلال السلوك ادلطلوب قياسو وحتديد رلاالتو، فادلقياس جيب ان ديثل رلاالتو من 
الت ادلقياس يف ضوء الدراسات وادلقاييس السابقة اليت مت االطالع حيث أمهية كل رلال وكل مستوى، ومت حتديد رلا

السليب   -عليها، إضافة إىل خربة الباحثان الشخصية ولذلك مت حتديد ثالثة رلاالت يف بناء مقياس التفكًن االجيايب
مها:افكار موجهة ضلو الذات ,و افكار موجهة ضلو اجملتمع. ,و افكار موجهة ضلو احلياة: من خالل ما تقدم قام الباحثان 

( فقرات لكل رلال من رلاالت ادلقياس الثالث . وان 10(فقرة اليت مثلت الصورة االولية للمقياس بواقع )30بصياغة )
( على 1,2,3,4,5بدائل لإلجابة على فقرات ادلقياس ىي) دائماً، غالباً، أحياان، اندراً،  أبدا( واتخذ الدرجات )

( .5,4,3,2,1ة ,اما الفقرات السلبية عكس ىذا الرتتيب )الرتتيب للفقرات االجيابي  
  مقياس التوجس من االتصال-2

لقيـــاس مفهـــوم التـــوجس مـــن االتصـــال وبعـــد االطـــالع علـــى ادلقـــاييس الســـابقة ذات العالقـــة: مقيـــاس )مكروســـكي      
( ,اعتمـــــد 2013( ومقيـــــاس )العتـــــايب 2006(و مقيـــــاس )ال الشـــــيخ 2005ادلـــــرتجم مـــــن قبـــــل النقشـــــبندي  1983

( 2005وادلـرتجم مـن قبـل )النقشـبندي  (Mccroskey , 1979)ادلعـد مـن العـامل مككروسـيكي الباحثـان ادلقيـاس 
بعـــد اجـــراء تعـــديالت يف عـــدد كبـــًن مـــن الفقـــرات يف صـــدق الرتمجـــة للـــنص االصـــلي ومبـــا ينســـجم وافـــراد عينـــة البحـــث 

م كـل فقـرة مـن فقـرات ادلقيـاس بـدائل لإلجابـة ىـي) دائمـاً، ( فقـرة وأمـا27احلايل,ويتكون ادلقيـاس بصـورتو االوليـة  مـن )
( على التوايل وأن مدى درجات أفراد عينة البحث 1، 2، 3، 4، 5غالباً، أحياان، اندراً، أبدا( وأتخذ الدرجات اآلتية)

 (.135 – 27ترتاوح بٌن )
 صالحية الفقرات للمقياسٌن

قدرة ادلقياس على قياس ادلتغًن ادلراد قياسو ,وان مضمون الفقرات  لغرض التعرف على صالحية الفقرات اليت تشًن إىل  
( و )ادللحـق 1متفق مع الغرض الذي وضعت ألجلو .وللتحقق من ذلك قام الباحث بعرض فقرات ادلقياسٌن )ادللحـق 

اجـل إبـداء (مـن 3( ادللحـق)10( على رلموعة من احملكمٌن يف رلال الرتبيـة وعلـم الـنفس والقيـاس والتقـومي* عـددىم )2
%(علـى الفقـرة بـٌن احملكمـٌن 80آرائهم من خالل احلكم على مدى صالحية فقرات ادلقيـاس,ومت اعتمـاد نسـبة اتفـاق )

( فقـرة 27السـليب,و) –(فقـرة مـن مقيـاس التفكـًن االجيـايب 30لتعد الفقرة مقبولة يف ادلقيـاس ,وقـد حصـل اتفـاق علـى )
 من مقياس التوجس من االتصال  .

 حصائي لفقرات ادلقياسٌنالتحليل اال
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إىل إن اذلدف من إجراءات التحليل اإلحصائي ىو اإلبقاء على فقرات ادلقياس ادلميزة اليت  1972يشًن "ايبل"   
تستطيع ان متثل اخلاصية اليت وضعت من اجلها ,اي ان حساب القوة التمييزية للفقرات يقصد هبا قدرة الفقرات على 

ولغرض  (Ebel,1972:392لعليا والدنيا من األفراد يف اخلاصية اليت تقيسها الفقرة .)التمييز بٌن ذوي ادلستوايت ا
السليب  ,والتوجس من االتصال , فقد اختار الباحثان عينة  –إجراء التحليل اإلحصائي دلقياسي التفكًن االجيايب 

لمية واالنسانية للعام الدراسي ( طالب وطالبة  من طلبة اجلامعة ادلستنصرية ومن الكليات الع200عشوائية بلغت )
 وقد تضمن التحليل اإلحصائي مايلي : 2018-2019

 السليب -معامالت متييز فقرات مقياس التفكًن االجيايب
 (  يوضح ذلك3السليب واجلدول ) -حيث أظهرت النتائج أن مجيع الفقرات دالة إحصائيا دلقياس التفكًن االجيايب   

 السليب لدى طلبة اجلامعة –ت مقياس التفكًن االجيايب معامالت متييز فقرا (3جدول )
القيمة التائية  اجملموعة الدنيا اجملموعة العليا ت

 احملسوبة
 مستوى الداللة

االضلراف  الوسط احلسايب
 ادلعياري

 االضلراف ادلعياري الوسط احلسايب

 دالة 6,30 1,11 3,25 0,65 4,73 1
 دالة 2,03 1,32 1,94 1,42 2,48 2
 دالة 5,15 1,20 3,61 0,71 4,59 3
 دالة 3,72 1,14 2,77 1,23 3,62 4
 دالة 6,30 1,11 3,25 0,65 4,37 5
 دالة 3,07 1,28 3,22 1,01 3,90 6
 دالة 7,41 1,33 3,18 0,73 4,72 7
 دالة 4,10 1,31 3,44 0,95 4,35 8
 دالة 5,15 1,20 3,61 0,71 4,59 9
 دالة 7,94 1,02 3,68 0,39 4,87 10
 دالة 2,72 1,53 2,90 1,20 3,62 11
 دالة 6,13 1,17 3,42 0,57 4,51 12
 دالة 6,81 1,08 3,24 0,71 4,44 13
 دالة 3,20 0,92 4,57 0,13 4,98 14
 دالة 4,96 1,22 2,57 1,14 3,70 15
 دالة 2,86 1,21 1,81 1,27 2,50 16
 دالة 4,72 1,26 2,37 1,34 3,55 17
 دالة 3,78 1,02 1,92 1,92 2,77 18
 دالة 5,05 1,42 3,12 1,00 4,33 19
 دالة 4,82 1,30 2,72 1,01 4,38 20
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 دالة 3,27 1,16 1,92 1,46 2,75 21
 دالة 4,82 1,38 3,29 0,87 4,37 22
 دالة 3,41 1,00 1,81 1,04 2,51 23
 دالة 3,90 1,37 3,12 1,13 4,07 24
 دالة 5,19 1,26 3,40 0,60 4,53 25
 دالة 7,71 1,25 2,50 0,88 4,11 26
 دالة 3,48 1,14 3,50 100 4,22 27
 دالة 4,68 1,15 3,27 0,87 4,20 28
 دالة 2,67 1,27 2,62 1,45 3,33 29
 دالة 7,71 1,25 2,50 0,88 4,11 30

  
سليب كانت ذات  قدرة ال -( أّن قيم معامالت متييز فقرات مقياس التفكًن االجيايب  3يتضح من اجلدول ) 

على التميز بٌن االستجاابت ادلتطرفة حيث كانت مجيع قيمها التائية احملسوبة ذات داللة إحصائية عند مقارنتها ابلقيمة 
 ( .198(وبدرجة حرية )0,05( عند مستوى داللة )1,96اجلدولية البالغة )

 معامالت متييز فقرات مقياس التوجس من االتصال
                                    (  يوضح ذلك 4مجيع الفقرات دالة احصائيا وجدول )ن اظهرت النتائج ا

 لدى طلبة اجلامعة معامالت متييز فقرات مقياس التوجس من االتصال  (4جدول )
 
القيمة التائية  اجملموعة الدنيا اجملموعة العليا ت

 احملسوبة
 مستوى الداللة

االضلراف  الوسط احلسايب
 عياريادل

 االضلراف ادلعياري الوسط احلسايب

 دالة 4,23 1,11 3,83 0,50 4,53 1
 دالة 4,08 1,23 2,64 1,21 3,61 2
 دالة 2,54 1,03 3,35 1,23 3,90 3
 دالة 3,44 1,12 3,85 0,66 4,46 4
 دالة 6,48 0,94 3,59 0,63 4,59 5
 دالة 6,74 1,07 3,38 0,60 4,51 6
 دالة 7,18 0,98 1,96 1,26 3,53 7
 دالة 3,29 0,99 4,14 0,58 4,66 8
 دالة 6,11 1,11 3,00 0,81 4,14 9
 دالة 3,09 1,10 3,05 1,36 3,79 10
 دالة 5,34 1,23 2,46 1,35 3,79 11
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 دالة 4,64 1,20 3,44 0,98 4,42 12
 دالة 6,13 1,12 2,16 1,25 3,57 13
 دالة 6,35 1,17 2,92 0,81 4,16 14
 دالة 7,02 0,95 2,27 1,31 3,83 15
 دالة 4,42 1,08 2,09 1,45 3,18 16
 دالة 8,23 0,88 1,96 1,17 3,61 17
 دالة 5,25 1,26 2,20 1,29 3,50 18
 دالة 5,83 1,04 3,03 0,93 4,18 19
 دالة 5,29 1,10 3,37 1,00 4,44 20
 دالة 2,47 1,08 3,85 0,74 4,29 21
 دالة 3,46 1,08 2,25 1,63 3,18 22
 دالة 6,67 1,27 2,33 1,14 3,88 23
 دالة 2,18 1,06 3,64 1,21 4,12 24
 دالة 7,87 1,16 2,44 0,90 4,01 25
 دالة 6,34 0,78 1,90 1,45 3,33 26
 دالة 3,77 1,07 4,07 0,65 4,72 27

 عالقة درجة الفقرة ابلدرجة الكلية للمقياس
سـتخداماً يف حتليـل االختبـارات وادلقـاييس النفسـية، وذلـك دلـا تتصـف بـو مـن حتديـد تعد ىذه الطريقة من أكثر الطرائق ا

( 6( ) 5واجلـدولٌن )  (Nunnally, 1978, p:280) قيـاس يف قيـاس الظـاىرة السـلوكيدلـدى جتـانس فقـرات ادل
 نتائج ىذا االجراء دلقياسي البحث انيوضح

 السليب لدى طلبة اجلامعة –دلقياس التفكًن االجيايب  معامالت ارتباط درجة الفقرة ابلدرجة الكلية (5جدول )
 

تسلسل 
 الفقرة 

قيمة معامل 
 االرتباط 

تسلسل 
 الفقرة 

قيمة معامل 
 االرتباط 

تسلسل 
 الفقرة 

قيمة معامل 
 االرتباط

تسلسل 
 الفقرة 

قيمة معامل 
 االرتباط 

1 0,465 9 0,443 17 0,448 25 0,436 
2 0,176 10 0,513 18 0,364 26 0,472 
3 0,443 11 0,196 19 0,384 27 0,290 
4 0,292 12 0,422 20 0,507 28 0,354 
5 0,465 13 0,463 21 0,228 29 0,152 
6 0,235 14 0,263 22 0,367 30 0,472 
7 0,429 15 0,310 23 0,289   
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8 0,372 16 0,262 24 0,225   
(. 0.05ط جلميــع الفقـرات دالــة إحصــائياً عنـد مســتوى داللــة )( ان معــامالت االرتبـا 5عنـد االطــالع علـى اجلــدول ) 

السليب  بصورتو قبل  النهائية  –واستنادا اىل معامالت التمييز ومعامل االتساق الداخلي اصبح مقياس التفكًن االجيايب 
 ( فقرة 30يتألف من )

 تصال لدى طلبة اجلامعةمعامالت ارتباط درجة الفقرة ابلدرجة الكلية دلقياس التوجس من اال ( 6جدول) 
 

تسلسل 
 الفقرة 

قيمة معامل 
 االرتباط 

تسلسل 
 الفقرة 

قيمة معامل 
 االرتباط 

تسلسل 
 الفقرة 

قيمة معامل 
 االرتباط

تسلسل 
 الفقرة 

قيمة معامل 
 االرتباط 

1 0,322 8 0,269 15 0,524 22 0,356 

2 0,313 9 0,427 16 0,349 23 0,397 

3 0,177 10 0,221 17 0,504 24 0,115 

4 0,291 11 0,328 18 0,357 25 0,524 

5 0,385 12 0,339 19 0,443 26 0,415 

6 0,491 13 0,437 20 0,413 27 0,241 

7 0,410 14 0,444 21 0,218   

 ( 0.05( ان معامالت االرتباط جلميع الفقرات دالة إحصائياً عند مستوى ) 6عند االطالع على اجلدول ) 
 دق والثبات للمقياسٌنمؤشرات الص

يعد الصدق من اخلصائص ادلهمـة الـيت جيـب مراعاهتـا يف بنـاء ادلقـاييس النفسـية، وادلقيـاس الصـادق : الصدق -1
 ,Stanley & Hopkins)ىــو ادلقيــاس الــذي حيقــق الوظيفــة الــيت وضــع مــن اجلهــا بشــكل جيــد. 

1972, p: 101)  ويشــًن اوبنهــامي(Oppenheim)  قيــاس الفقــرات دلــا اىل ان الصــدق يــدلل علــى
 . (Oppenheim, 1973, p:69)يفرتض ان تقيسو 

 ,Graham)يعد الصدق الظاىري معلماً من معامل الصدق ادلطلـوب يف بنـاء ادلقـاييس النفسـية :الصدق الظاىري -أ
1984, p: 40)  ويتحقق ىذا النوع من الصدق علـى فكـرة مـدى مناسـبة ادلقيـاس دلـا يقـيس(Ebil, 1972, p: 

مت تقـــدير الصـــدق الظـــاىري للمقيـــاس بعـــرض فقـــرات ادلقياســـٌن علـــى رلموعـــة مـــن احملكمـــٌن للحكـــم علـــى  (وقـــد555
صــالحيتها يف قيــاس الصــفة او اخلاصــية ادلــراد قياســها.وقد حتقــق ىــذا النــوع مــن الصــدق يف ادلقياســٌن ,وذلــك عنــدما مت 

والقيـــــاس والتقـــــومي  بيـــــة وعلـــــم الـــــنفسعـــــرض الفقـــــرات يف كـــــال األداتـــــٌن علـــــى رلموعـــــة مـــــن احملكمـــــٌن ادلختصـــــٌن يف الرت 
 (وكما ذكر سابقاً لبيان رأيهم بفقرات ادلقياسٌن ومدى مالءمتها للمجال الذي تقيسو.3ادللحق)

ويقصـد بـو حتليـل درجــات ادلقيـاس اسـتناداً اىل البنـاء النفسـي للخاصـية ادلـراد قياســها، او يف : مؤشـرات صـدق البنـاء-ب
أي ىو عبارة عن ادلدى الـذي ديكـن ان تقـرر مبوجبـو  (Cronbach, 1976, p: 151)ضوء مفهوم نفسي معٌن 
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ىذا النـوع مؤشرات (.وقد مت التحقق من (Anastasi, 1976, p: 151)ان للقياس بناء نظرايً زلدداً او مسة معينة 
الكليـة للمقيـاس" إجياد " العالقة بٌن درجة الفقـرة ابلدرجـة و , ٌنقياسادلمن الصدق ابستخراج معامالت التمييز لفقرات 

لكال ادلقياسٌن ,حيث تعد الدرجة الكلية للمقياس مبثابة قياسات زلكية آنية من خالل ارتباطهـا بـدرجات األفـراد علـى 
 ( يف إجراءات حتليل الفقرات. 5( و) 4الفقرات, وعد ادلقياس صادقاً بنائياً وفق ىذا ادلؤشر كما ذكر سابقاً اجلدولٌن )

وديكن التحقق من ذلك اذا كانت  (Marshall, 1972:4)ابنو اتساق يف نتائج ادلقياس  يعرف الثبات :الثبات-2
ولقـد اسـتخرج الثبـات دلقيـاس أمنـاط اإلدارة  (Holt & Irving,1971:60)فقـرات ادلقيـاس تقـيس السـمة نفسـها 

(  دلقياس التفكًن االجيايب    0.78إذ بلغ معامل الثبات هبذه الطريقة )    طريقة إعادة االختبار:الصفية بطريقتٌن مها:
( دلقيـاس التــوجس مـن االتصـال ، وىــذا يـدل علــى أني ادلقياسـٌن يتمتعـان بثبــات جيـد. إذ يشــًن 0.73السـليب ,و)    -

( يعـــــد مؤشـــــراً جيـــــداً لالختبـــــار الثابـــــت 0,90–0,70( اىل أني معامـــــل الثبـــــات الـــــذي يـــــرتاوح بـــــٌن )1985)دوران،
مت اســـتخراج معامـــل الثبـــات هبـــذه الطريقـــة مـــن خـــالل اســـتخدام : تســـاق الـــداخليطريقـــة االو (,133: 1985)دوران،

( وىـو معامــل  0.87السـليب هبــذه الطريقـة )  -معادلـو كرونبـاخ الفـا حيــث بلـغ معامـل الثبـات دلقيــاس التفكـًن االجيـايب 
 .( 0.84ثبات عال ,بينما كان معامل الثبات دلقياس التوجس من االتصال هبذه الطريقة)  

:حتقيقًا ألىداف البحث احلايل اعتمد الباحث على احلقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  لوسائل اإلحصائيةا 
SPSS) يف ادلعاجلات اإلحصائية كلها سواء إجراءات التحقق من اخلصائص السايكومرتية ألدايت البحث , أو )

-tنسبة االتفاق , واالختبار التائي لعينة واحدة  استخراج النتائج , واستعمل الباحثان الوسائل اإلحصائية اآلتية:
test واالختبار التائي لعينتٌن مستقلتٌن,t-test. ومعامل ارتباط بًنسون , واالختبار الزائي , 
 

 ومناقشتها:وتفسًنىا عرض النتائج

 عة السليب ( )النمط السائد ( لدى طلبة اجلام -:التعرف اىل مستوى التفكًن) االجيايب اذلدف االول
للتحقق من اذلدف احلايل قام الباحثان ابستخدام االختبار التائي لعينة واحدة هبدف معرفـة داللـة الفـرق بـٌن متوسـط   

 (   7وكانت النتائج كما موضحة يف جدول ) ,درجات العينة وادلتوسط الفرضي للمقياس
توسـط درجـات افـراد العينـة وادلتوسـط الفرضــي نتيجـة االختبـار التـائي لعينـة واحـدة دلعرفـة داللــة الفـرق بـٌن م (7جـدول )

 السليب -دلقياس التفكًن االجيايب 

 ادلتغًن
حجم 
 العينة

ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

الوسط 
 الفرضي

درجة 
 احلرية

مستوى                           القيمة التائية
 الداللة

 الداللة
 اجلدولية احملسوبة 

التفكــــــــــــــــــــًن 
 –يب االجيــــا
 السليب

 دالة 0,05 1,96 14,84 199 90 11,177 101,73 200

 (  1,96( تساوي ) 199( وبدرجة حرية )0,05القيمة التائية اجلدولية عند مستوى داللة )      
( صلد ان ىناك فرق دال احصائيا بٌن القيمة التائية احملسوبة والقيمة اجلدولية لصاحل 7من خالل االطالع على جدول )

توسط احلسايب للعينة وىذا يدلل على ان منط التفكًن السائد لديهم ىو التفكًن السليب  وديكن تفسًن ميل الطلبة ادل
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اجلامعيٌن ضلو التفكًن السليب بنسبة كبًنة يعود اىل عدة عوامل ذات اجتاىات ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية 
ام , ونفسية اجتماعية مرتبطة ابلطالب من خالل شعوره بعدم ذات صلة ابحمليط وظروف الطلبة احلياتية بشكل ع

كما ديكن تفسًن   ,الشعور ابالمن النفسي واالستقرار نتيجة مايواجو اجملتمع العراقي من ازمات وضغوط وحتدايت
ظروف النتيجة على وفق نظرية" سليجمان" استسالم كثًن من الطلبة للتفكًن غًن التاملي وادلتشائم حيال احلياة وال

احمليطة شلا يرتك يف ذىن ىؤالء الطلبة ابن ىذه الظروف وىذه ادلشكالت ستبقى دائمة واهنا  التزول وىذا ينعكس يف 
(,ودراسة ") ادميدس Maurizio : 2003)  قدرهتم على االصلاز والتحصيل, وإتفقت ىذه النتيجة مع دراسة

 . (Anthony 2002( واختلفت مع دراسة )2013ودراسة )العبيدي  (,2004
حتقيقاً ذلذا اذلدف استخدم الباحثان االختبار  :التعرف اىل التوجس من االتصال  لدى طلبة اجلامعةاذلدف الثاين:

وكانت النتائج كما  التائي لعينة واحدة دلعرفة داللة الفرق بٌن ادلتوسط احلسايب الفراد العينة وادلتوسط الفرضي  للمقياس
 ( 8موضحة يف جدول )

نتيجة االختبار التائي لعينة واحدة دلعرفة داللة الفرق بٌن متوسط درجات العينة وادلتوسط الفرضي دلقياس  (8جدول )
 التوجس من االتصال 

 
 

 حجم العينة
ادلتوسط 
 احلسايب

اإلضلراف 
 ادلعياري

الوسط 
 الفرضي

 القيمة التائية
 الداللة

 اجلدولية احملسوبة

 دالة 1,96 14,78 81 10,81 92,30 200

( وىي ذات داللة احصائية 14,78( تبٌن ان القيمة التائية احملسوبة بلغت )8من خالل االطالع على جدول )    
لتوجس من االتصال ,قد جاءت النتيجة ل( شلا يشًن اىل ان طلبة اجلامعة يتصفون مبستوى عاٍل 0.05عند مستوى )

يف ان التوجس من االتصال ينظر اليو على انو  (Mccroskey, 1983)منسجمة مع ما اشار اليو مككروسيكي 
شبو مسة والذي ديثل توجو منط الشخصية الثابت نسبيًا ضلو شكل معٌن من االتصال عرب تنوع واسع من السياقات 

(Mccroskey & Beatty, 1998, P. 282)  ولقد اشار كل من مككروسكي ورمجوند,(Mccroskey 
 & Richhmond , 1979) فراد ذو التوجس من االتصال العايل يوجدون بشكل غًن مالح  يف اىل ان اال

 ,Mccroskey  & Richhmond , 1979)اجملتمع عمومًا ، وان نسبة مثل ىؤالء االفراد ىو عاٍل 
P.59) ولقد جاءت ىذه النتيجة متفقة مع عدد من الدراسات كدراسة كلوب وكامربا.(Klopf & Cambra, 
 (Wheelss et.al., 1986)ودراسة ويلز واخرون  (Fayer et.al., 1984)ن ودراسة فاير واخرو  (1975

 ,Fayer et.al., 1984)واليت اشاروا فيها ان الطلبة اجلامعيٌن يتصفون مبستوى عاٍل يف التوجس من االتصال 
P.49 ; . 
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اذلدف الثالث : التعرف اىل الفروق يف التفكًن االجيايب – السليب والتوجس من االتصال لدى طلبة اجلامعة تبعا دلتغًن 
(10,9كما موضحة يف اجلدولٌن )  أظهرت نتائج التحليل االحصائي اجلنس,والتخصص الدراسي  ,  

السليب لدى  –( نتيجة االختبار التائي لعينتٌن مستقلتٌن الختبار داللة الفرق يف مستوى التفكًن االجيايب 9جدول)
 الدراسيطلبة اجلامعة تبعا دلتغًني اجلنس والتخصص 

 
 اجلنس

التخصــــــــــــص 
 الدراسي

االضلـــــــــــــــراف  ادلتوسط احلسايب العدد
 ادلعياري

القيمـــــــــة التائيـــــــــة 
 احملسوبة

ـــــــــــــــــــــة  القيمـــــــــــــــــــــة التائي
 اجلدولية

 الداللة

 1,96 3,24 12,36 106,90 100 الذكور
 

 دالة
 
 

 غًن دالة

 11,75 101,36 100 االانث
 1,57 12,61 105,50 100 علمي 
 11,98 102,76 100 انساين
( نتيجة االختبار التائي لعينتٌن مستقلتٌن الختبار داللة الفرق يف التوجس من االتصال لدى طلبة اجلامعة 10جدول)

 تبعا دلتغًني اجلنس والتخصص الدراسي
 

 اجلنس
التخصــــــــــــص 

 الدراسي

االضلـــــــــــــــراف  ادلتوسط احلسايب العدد
 ادلعياري

القيمـــــــــة التائيـــــــــة 
 احملسوبة

ـــــــــــــــــــــة  القيمـــــــــــــــــــــة التائي
 وليةاجلد

 الداللة

 دالة 1,96 3,44 11,26 99,08 100 الذكور
 10,48 104,38 100 االانث
 غًن دالة 1,96 1,69 10,86 103,06 100 علمي 
 11,38 100,40 100 انساين

السليب  –( يتضح لنا ان ىناك فرق دال احصائيا يف مستوى التفكًن االجيايب 10( و )9عند االطالع على اجلدولٌن )
بينما ,والتوجس من االتصال وفقا دلتغًن اجلنس ولصاحل الطلبة الذكور يف ادلقياس االول وللطلبة االانث يف ادلقياس الثاين 

ويعزو الباحثان ىذه النتيجة اىل تشابو يوجد فرق دال احصائيا وفقا دلتغًن التخصص الدراسي يف كال ادلقياسٌن , ال
واالانث يف اجملتمع العراقي وخاّصة ادلتعّلم منو , اما فيما خيص عدم وجود فروق  طبيعة التنشئة االجتماعية بٌن الذكور

ذات داللة احصائّية وفق متغًّن التخصص ) علمي _ انساين ( لكال متغًني البحث ان الطلبة اجلامعيٌن يف كال 
 .التخصصٌن يعيشان ويتأثران بظروف نفسية واجتماعية واقتصادية وثقافية واحدة 

 السليب  والتوجس من االتصال لدى طلبة اجلامعة  –: التعرف اىل العالقة بٌن التفكًن االجيايب الرابعاذلدف 
اسـتعمل الباحثـان السـليب ، والتـوجس مـن االتصـال(  –للتعرف علـى العالقـة بـٌن متغـًني البحـث )التفكـًن االجيـايب     

البحث ، واتضح ان قيمة معامل االرتباط بٌن ادلتغًنين  ىي  معامل ارتباط بًنسون إلجياد العالقة االرتباطية بٌن متغًني
 ( 11( وىي عالقة موجبة دالة احصائيا  والنتيجة كما موضحة يف جدول )  0,463)    



 Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(8);  September 2019 

 

Route Educational & Social Science Journal 888 

Volume 6(8); September 2019 

 

السليب والتوجس من االتصال لدى طلبة  –قيمة معامل االرتباط الجياد العالقة بٌن التفكًن االجيايب  (11جدول )
 اجلامعة

قيمة معامل  جم العينة ح ادلتغًنات 
 ارتباط بًنسون 

الداللة  القيمة التائية لداللة معامل االرتباط 
اإلحصائ

 ية 
السليب  –التفكًن اإلجيايب 

 والتوجس من االتصال 
200 
 
 

0,463 
 
 

 دالة  1,96 8,90

ستوى الواطئ من التوجس ( )ان ىناك عالقة اجيابية عكسية بٌن التفكًن االجيايب وادل11ويفسر الباحثان نتيجة جدول )
من االتصال وطردية بٌن التفكًن السليب وادلستوى العايل من التوجس من االتصال (ونعزو ذلك اىل ان الكثًن من افكار 
الفرد اخلاطئة تعززىا افكار التعصبية حيث جيعل التعصب من التفكًن ذاتيا ومتناقضا ومزاجيا ومتشائما ويؤدي ذلك اىل 

تشويهها لعدم القدرة على احلوار وانعدام ادلرونة يف التواصل مع االخر شلا يؤدي اىل تعطيل دور العقل  تضييع احلقائق او
والفكر ادلتفتح القادر على االستدالل يف التعاطي مع احلقائق وادلعارف ,وايضا سيطرة مالمح اجلمود والركود والتصلب 

ن احلياة الفكرية والذىنية ويكون ذلك عادة الفتقارىم للوعي على تفكًن االفراد وتثبيت تفكًنىم على جوانب زلددة م
واخلوف من التعامل مع كل ماىو جديد ,وايضا اعتماد ,الالزم دلواكبة احلياة الفكرية وعدم ادلقدرة على حتمل مسؤولية 

وقوع يف اخطاء التفكًن ىذا االندفاع وعدم الرتوي اىل اليف التفكًن فيؤدي الكثًن من الطلبة اجلامعيٌن اسلوب االندفاع 
ويرى  السليب وجيعل الفرد يستخدم طريقة اللف والدوران شلا يؤدي تدين مستوى التفكًن االجيايب لدى الطلبة.

(plattner 1999  ان االفراد الذين بفتقرون اىل القدرة يف التعبًن عن االفكار واالراء واالفكار لديهم توجس عال )
الذين يتضمن سلوكهم التعبًن حبرية عن االفكار واالراء وادلشاعر بطريقة مباشرة يتصف من االتصال  ,بينما االفراد 

 (.plattner 1999سلوكهم مبستوى واطئ يف التوجس من االتصال )
الســليب  والتـــوجس مــن االتصـــال  لــدى طلبـــة  –التعــرف إىل الفـــرق يف العالقــة  بـــٌن التفكــًن االجيـــايب  اذلــدف اخلـــامس:
تغًني) اجلنس والتخصص الدراسي(: استخدم الباحثان االختبار الزائي اذ كانت النتائج كما موضحة يف اجلامعة  تبعاً دل
 (     12جدول )   

السليب والتوجس من االتصال  –(نتائج االختبار الزائي لداللة الفرق يف العالقة بٌن التفكًن االجيايب  12جدول )  
 لتخصص الدراسيلدى افراد العينة حبسب متغًني اجلنس, وا

 ادلتغًنات

 
 العدد فئة العينة

قيمة 
معامل 
 االرتباط

قيمة فيشر 
 ادلعيارية

 القيمة الزائية
مستوى 
 الداللة

 الداللة
 اجلدولية* احملسوبة

 دالة  1,96 4,32 0,775 0,651 100 ذكور اجلنس
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  (0,05) 0,156 0,155 100 إانث

 

 غًن دالة

 0,090 0,090 100 علمي التخصص الدراسي
0,244 

 0,055 0,054 100 انساين

 1.96( =198( بدرجة حرية )0.05*القيمة التائية اجلدولية عند مستوى داللة )

 (10يتضح من اجلدول)

شلـا ( 1.96( وىي اكرب من القيمة اجلدولية البالغة )  4,32:أن القيمة الزائية احملسوبة البالغة )  ما يتعلق مبتغًن اجلنس
يعين ذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية يف العالقة بٌن متغًني البحث لدى طلبة اجلامعة على وفـق متغـًني اجلـنس 

(   0.244: ظهــر ان القيمـة الزائيـة احملسـوبة البالغــة )أمـا فيمــا يتعلـق مبتغـًن التخصـص الدراسـي لصـاح الطلبـة الـذكور ,
الســليب  –, شلــا يعــين عــدم وجــود فــروق يف العالقــة بــٌن التفكــًن االجيــايب ( 1.96ىــي اقــل مــن القيمــة اجلدوليــة البالغــة )
 .تعزى اىل متغًن التخصص الدراسي  والتوجس من االتصال لدى افراد العينة

 

 التوصيات
 استنادا اىل نتائج البحث يقدم الباحثان التوصيات االتية :

ساعدة الطلبة للتخلص من مشكالهتم النفسية واالجتماعية ان توفر اجلامعات مراكز لالرشاد النفسي والتوجيو الرتبوي دل -
والعاطفية , وذلك لتجنيب الطالب االضطراابت النفسية وادلشاعر السلبية الشديدة اليت تؤدي اىل التفكًن السليب 

 ادلشحون ابالحباط والكابة والتعصب .
النسانية بتضمٌن اخلطط الدراسية عدد من ضرورة االىتمام من قبل ادارات اجلامعات وعمادات الكليات العلمية وا -

االجراءات والنشاطات اليت تطور وتنمي من التفكًن االجيايب وتقلل من التفكًن السليب والتوجس من االتصال لدى 
الطالب اجلامعي من خالل تنوع طرق التدريس واالختبارات االدائية والنظرية والشفوية وجعل الطالب عنصر نشط يف 

ليمية التعلمية من خالل اعداد التقارير والبحوث وادلناقشة الصفية وغًنىا من الفعاليات والنشاطات العلمية العملية التع
 واالجتماعية.

ان توفر اجلامعات مراكز للبحث العلمي والدورايت العلمية ادلتخصصة وادلدعومة واليت تفتح الفرصة امام الطلبة  -
 ظهار مواىبهم وابداعاهتم وجتعل منهم مفكرين مرنٌن .ادلبدعٌن يف اجملاالت العلمية ادلختلفة ال

 ادلقرتحات
وعدد من ادلتغًنات النفسية منها :جودة احلياة,التكيف السليب   –اجراء دراسة الجياد العالقة بٌن التفكًن االجيايب  -

 النفسي , حل ادلشكالت .
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رفية يف تنمية مهارات التفكًن االجيايب لدى طلبة اجلامعة برانمج تدرييب قائم على النظرية ادلع اجراء دراسة شبو جتريبية اثر -
. 

 اسمصادر 
 العربيةاوال:-

 ( , 2013العبيدي , عفراء ابراىيم خليل  : ) السليب " وعالقتو ابلتوافق الدراسي لدى  –التفكًن " االجيايب
 (  7د )ق , اجمللد الرابع , العد, اجمللة العربية لتطوير التفو  طلبة جامعة جامعة بغداد

 ( , 2004الفقي , ابراىيم : )الطبعة الثانية , جدة , مؤسسة اخلطوة الذكية . قوة التحكم ابلذات , 
   _______  ( ,2008  : )سلسلة النجاح , دار الراية للنشر والتوزيع , سوراي . قوة التفكًن , 
  ( , 2004الكناين , حيدر الزم  :)قتو أبساليب ادلعاملة الوالدية التفكًن االضطهادي عند ادلراىقٌن و عال

 , رسالة ماجستًن غًن منشورة , كلية الرتبية ابن رشد . جامعة بغداد .
 ( , التفكًن االجيايب وعالقتو ابساليب التعامل مع الضغوط النفسية 2013اذلاليل , حسام دمحم منشد : )

 الء .لدى ادلعلمٌن ,رسالة ماجستًن غًن منشورة ,كلية الرتبية , جامعة كرب
 ( السلوك التوكيدي وعالقتو ابلتوجس من االتصال وتفسًنات الذات 2005النقشبندي ,بشرى عثمان.)

 جامعة بغداد .–لدى طلبة اجلامعة , اطروحة دكتوراه غًن منشورة ,كلية االداب 
 ( التفكًن االجيايب 2006بركات,زايد .)– تغًنات السليب لدى طلبة اجلامعة )دراسة ميدانية يف ضوء بعض ادل

 (, جامعة القدس ادلفتوحة , طولكرم .
 ( , 2006حجازي , مصطفى : ) ادلركز الثقايف العريب , االنسان ادلهدور دراسة حتليلية نفسية اجتماعيو ,

 بًنوت .

 ( (: اساسيات القياس والتقومي النفسي يف تدريس العلوم )ترمجة خليل يوسف واخلليلي 1985دوران، رودين
 االردن. –رتبية للطباعة والنشر، جامعة الًنموك، اربد وآخرون(، دار ال

 ( , 2012عبد العزيز , حنان : )رسالة ماجستًن , كلية الرتبية ,جامعة  منط التفكًن وعالقتة بتقدير الذات ,
 بشار , دمشق . 

 ( التفكًن2004العوضي,عبدهللا دمحم: )  مات ) االنرتنت(الراقي .الشبكة العادلية للمعلو 
http://www.Aljalsa.com/view 

 ( , 2005كينان , كيت : )بًنوت ,الدار العربية للعلوم , الطبعة االوىل  تنظيم وتفعيل الذات ,. 
 (  2002مهفريز , توين  : )ترمجة دمحم أيوب , دار الرضا للنشر سوراي  . قوة التفكًن السليب , 

 
 



 Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(8);  September 2019 

 

Route Educational & Social Science Journal 888 

Volume 6(8); September 2019 

 

 -اثنيا: االجنبية
- Allen , M .J .7& yen ,E (1996 ) Lntrodution to measurement  theory , 
califania , Books cole , u .s .A . 

  -  Anastasi , A. (1976) : Psychological Testing. New York , The 
Macmillan Publishing Inc. 

- Cole , J. G. & Mccroskey , J. C. (2003) : The association of percieved 
communication apprehension , shyness , and verbal aggression 
with perception of source credibility and affect in organizational 
and interpersonal contexts. Communication Quarterly, 51 ,  
P. 101-110 . 

- Ebel , R. L. (1972) : Essential of education measurement. 2nd ed., New 
Jersy , Prentic - Hill . 
-  Edmeads , J(2004) " the power of  negative thiking  relatwd with some 
factores  , Jou-rnal Articles . 

- Fayer , J. M. ; mccroskey , J. C. & Richmond , V. P. (1984) : 
Communication apprehension in puerto rico and the united 
states : Intial comparisons . World Communication , 13 , 49 - 66 
. 

- Goodhart,D.E(1999).The effect of positive and negative thinking on 
performance in an achievement situation ,gournal of personality 
and social psychology ,vol.51,no.1,pp.117-124. 

- Graham .J .R , Lilly , r .s . (1984 ) Psychological testing  New Jersey , 
Proentice , hell , incn  Engiand cliffs . 

- Gronbach ,l,G (1963): Psychogical teting and personnl d ecisions , 2Th 
urban university of llionois press . 

- Mccroskey , J. C. (1976) : Measures of Communication - bound anxiety 
. Speech Monographs , 37 (4) , 269-277 . 



 Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(8);  September 2019 

 

Route Educational & Social Science Journal 888 

Volume 6(8); September 2019 

 

 Oral communication apprehension : Asummary of recent : (1977A) ـــــــــــــــــــــــــــــــ
theory and research . Human Communication Research , 4 , 78 
- 96 . 

 .Classroom Consequences of communication apprehension : (1977B) ـــــــــــــــــــــــــــــــ
Communication Education , 26 , 27-33 . 

 

 The effects of communication apprehension on nonverbal : (1978) ـــــــــــــــــــــــــــــــ
behavior. Communication Quareterly , 24 , 39-44 . 

- Marshal , (1972) psychology forth the education , New York worth 
publishers , inc . 

- Maurizio , F(2003) " Hostility changes following antidepressant  
treatment : Relation –Ship to stress and negative thinking " Journal  of 
Psychiatric Research , Vol .30 .N0.6 . 

- Nunnelly , J. C. (1978) : Psychometric Theory . New York , McGraw-
Hill. 

- Phillips , G. M. (1968) : Reticence : Pathology of the normal speaker. 
Speech Monographs , 35 , P. 39 . 

- Pyne, S. K. & Richmond, V. P. (1984) : A biolography of related 
research and theory. In : J. A. Daly & J. C. Mccroskey (eds) 
Avoiding Communication : shyness , reticence and 
Communication Apprehension (PP. 247-294) , Beverly - Hills : 
Sage . 

- Seligman , m . (1991 ) learned optimism the skill to counter lift obstacles 
, large and small , new York , Random House . 

- Stanley , C. J. & Hopkins , K. D. (1972) : Educational and Psychological 
Measurement and Evaluation. New Jersey , Prentice-Hill . 


