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 جامعة دٌالى

 كلٌة التربٌة الممداد

االرشاد النفسً والتوجٌه التربويلسم   

 الملخص:

 : ٌهدؾ البحث الحالً التعرؾ 

 مستوى التفكٌر المتفتح لدى طلبة الجامعة -1

 مستوى الحضور الوجودي لدى طلبة الجامعة. -2

 مستوى الفروق فً كل من التفكٌر المتفتح والحضور الوجودي تبعا المتؽٌر الجنس) ذكور ، اناث( -3

 .المتفتح والحضور الوجوديالعبللة بٌن التفكٌر  -4

 ( فمرة وبدابل خماسٌة 41( لمكون من )2117الؽرٌب ولتحمٌك اهداؾ البحث تبنت الباحثة ممٌاس )   

(  29( لمٌاس الحضور الوجودي لمكون من )2119عدنان ،لمٌاس التفكٌر المتفتح، وتبنت ممٌاس ) 

مماٌٌس على عٌنة البحث المكونة من ، وبعد تطبٌك اللمٌاس الحضور الوجودي  بل خماسٌةوبدافمرة 

( طالب وطالبة من طلبة الجامعة ظهرت النتابج أن طلبة الجامعة ٌتمتعون بالتفكٌر المتفتح وكذلن 211)

 ٌتمتعون بالحضور الوجودي ولكن ال توجد عبللة بٌن التفكٌر المتفتح والحضور الوجودي.

 Abstract 

The current study aims to identify: 

1. The level of emotional expression among university students. 

2. The level of  Existential  Presence among university students. 

3. The level of Differences in emotional expression and Existential  Presence 

of sex (male and female). 
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4. The relationship between emotional expression and Existential  Presence 

among university students. 

In order to achieve the research objectives, the researcher adopted a scale 

(Gharib,2017) formed of (40) items and five alternatives to measure 

emotional expression , The researcher also, adopted the scale (Adnan,2019) 

formed of (29) items and five alternatives to measure Existential  Presence. 

After implementing the two scales on research sample of (200 students) 

from University, the results showed  enjoy emotional expression and 

Existential  Presence, but there is no relationship between enjoy emotional 

expression and Existential  Presence.  

 

التعريف بالبحث والحاجة أليه :الفصل االول   

 : Problem of the research The مشكلة البحث

االسةتعدادات  و باألبعاد االنفعالٌةة والمابلٌةات ٌتعلكا معوامل منها  عدة إن شخصٌة الفرد تتشكل بفعل       

المعرفٌة ، ومنها ما ٌرتبط بنوع الخبرات والمهارات التً اكتسبها فً حٌاتةه الماضةٌة ، وهةذا ٌشةكل بةدور  

الجوانةةب المعرفٌةةة والمتمثلةةة ، بةةاإلدران و االنتبةةا  ، وعملٌةةات التفكٌةةر ، والجوانةةب االجتماعٌةةة التةةً تةةدف  

ى التفاعل م  البٌبة الخارجٌة وعنةد مواجهةة الطالةب الجةامعً عمبةات ومشةكبلت كبٌةرة  تسةتدعً الطالب ال

اٌجةةاد الحلةةول منةةه ، فاألسةةلوب االمثةةل لحةةل مشةةكلة مةةا  هةةو اسةةتعانة الطالةةب ببنابةةه المعرفةةً الةةذي ٌتمثةةل ) 

الؽٌر المتفةتح للطالةب،  ان  بالتفكٌر المتفتح ( أو لد ٌكون بشكل ) التفكٌر المنؽلك ( الذي ٌعكس حالة التفكٌر

تفكٌر الفرد هو ما ٌمٌز أسلوبه المعرفً الذي هو نتاج مراحل عمرٌة مختلفة ٌمر بهةا ، إذ ٌعمةل وٌتصةرؾ 

بها وفك االفكار التً ٌؤمن بها وتكون اعماله موجهةة باعتماداتةه وتوجهاتةه الشخصةٌة،  وبالتةالً فةان نجةا  

( .  ولةةد ٌكةةون التفكٌةةر  23   2119الةةذي ٌتمتةة  بةةه ) سةةمٌة   الطالةةب ٌتولةةؾ علةةى مةةدى االنفتةةا  الفكةةري 

المتفتح للٌل عند الطلبة وذلةن ٌةؤدي بةه الةى ان ٌكةون متصةلب فةً المةنهج الةذي ٌسةتخدمه وانعةدام المرونةة 

الفكرٌة الذي ٌشمل ضعؾ لدرة الطالب تجدٌد االفكار بأفكار جدٌةدة لابلةة للتطبٌةك   وعنةد ذلةن ٌكةون الفةرد 

(.  وهةةذا االنؽةةبلق سةةٌؤدي الةةى جوانةةب سةةلبٌة فةةً الجانةةب ,4 2121 حسةةنلبلنؽةةبلق الفكةةري ) اكثةةر مةةٌبلا 

العاطفً ، واالنفعالً الذي ٌتجسد بنفةور الطالةب مةن التواصةل والتفاعةل الوجةدانً مة  االخةرٌن ، والجانةب 
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مةن الموالةؾ ) المعرفً الذي ٌتجسد العناد فً الرأي ، والجانب السلوكً الذي ٌتجسةد فةً التكبةر والهةروب 

لحٌةاتهم المادمةةة ونظةةرتهم  االفةةراد ؤثر علةى نظةةرتوان الحضةةور الوجةودي الةةذي ٌةة( .  4   2113رضةا   

وتواصةله مة  االخةرٌن فةً بنةاف تفكٌةر  ألنفسهم المتمثلة بشعور االنسان بالمسةؤولٌة فةً بنةاف نفسةه وتطةور 

ي الن ؼٌابه ٌنعكس سةلبا علةى افةراد مجتمعه وعالمه الذي ٌعٌش فٌه وان ٌكون متمٌزا ولدٌه حضور وجود

فاألفراد .   ( (Fiest:2009:353المجتم  وٌسبب اضطرابات بٌن االفراد من مختلؾ المجامٌ  والمعتمدات 

ٌختلفون فٌما بٌنهم فً المدرة على مواجهة احداث الحٌاة والسةٌطرة علٌهةا دون االصةابة بةاألمران النفسةٌة 

االحسةاس والعاطفةة بمكونةات  وامةتبلكهموالجسمٌة ومةن دون ان ٌظهةر لةدٌهم العجةز فةً حٌةاتهم لمعةرفتهم 

الت تعبر عن معاناة االنسةان وصةراعاته ولهذ  الظاهرة دال  .(43: 2113 ،السٌطرة وااللتزام )االبراهٌمً

م  مجتمعه وم  نفسه فٌبدو ان االنسان الٌةوم اصةبح ٌعةٌش حٌاتةه بصةورة روتٌنٌةة تتمثةل بتحمٌةك الجوانةب 

ة ــــةةـات االنسانٌـــةةـن العبللـــــةةـا عـــةةـذا ابتعةةد تدرٌجٌــةةـة وبهـــةةـب العاطفٌــةةـن الجوانـــةةـالمادٌةةة اكثةةر م

وهذا ادى الى ابتعاد االنسان عن المةٌم والمعةانً التةً  .(6 :2119،) عدنان،(11: 2114 ،)الضب باألخرٌن

لظروؾ لد تؤثر على نظرة األفراد ألنفسهم وحاضرهم ومستمبلهم، مما لةد ٌةنعكس تعطً معنى للحٌاة وان ا

وتواصله م  االخةرٌن  نفسهوفهم على حضورهم الوجودي المتمثل بوعً االنسان ومسؤولٌته فً بناف نفسه 

وتكشةؾ بعةن حةوارات ومنالشةات االفةراد ان الةبعن مةنهم ٌكتنةؾ أهةدافهم  ،وان ٌكون متمٌز فً كل ذلن

شًف من الضبابٌة وعدم الوضو ، وعدم إجهةاد أنفسةهم فةً ممارسةة التفاعةل الجةاد والحمٌمةً مة  االخةرٌن 

ا لؤلحداث التً ٌعٌشونها لعدم تفكرهم والموالؾ الحٌاتٌة المختلفة، وكذلن منهم الذٌن ٌملكون انطبا ا واضحا عا

أي  ،وٌمكن المول على مثل هؤالف االفراد انه حاضةر جسةداو وؼابةب فكةراا وعاطفةة وشخصةٌةا  ،وتأملهم فٌها

ا  ا بحٌةث ٌكةون لةه حضةوراا حٌوٌةا لٌس له حضوراا فاعبل، وعلى عكس البعن االخر من االفراد تجد  إٌجابٌا

وكةونً  . (:2119:8)عدنان،(Fiest, 2009: 288ه )خرٌن والعالم الذي ٌعٌش فٌفً حٌاته الخاصة وم  اال

هةل  -هةذ  الدراسةة لتجٌةب عةن التسةاؤالت االتٌةة :تدرٌسٌة فً كلٌة التربٌة الممداد دفعنةً احساسةً  اجةراف 

ا؟ هةل حضةوراا وج ؟ هةل ٌمتلةن طلبةة كلٌةة التربٌةة الممةدادٌمتلن طلبة كلٌة التربٌة الممةداد تفكٌةراا متفةتح ودٌةا

 والحضور الوجودي؟التفكٌر المتفتح هنالن عبللة بٌن 

 اهمية البحث :

 ،ٌعد مفهوم التفكٌر المتفتح من المتؽٌرات المهمة فً علم النفس المعرفً وخاصة فً هذا الولت        

بسبب ان التؽٌرات السرٌعة فً مختلؾ المجاالت المهمة التً نعٌش بها فً عصرنا الحالً التً تتطلب 

وفعالة فً مواجهة الموالؾ المختلفة . والذي نحتاجه فً مواجهة الضؽوط والتوترات  ،التزود بأفكار مرنة

من تحمٌك االنسجام والتوافك م   تمكننا ،هو نوعٌة متفتحة من التفكٌر واالستجابات  ،التً ٌمر بها الفرد 

 ،الظروؾ فً ظل الوض  الراهن إذ نواجه فٌه تحدٌات وموالؾ حٌاتٌة صعبة بسبب الظروؾ المختلفة 

بأهمٌة دراسة العوامل التً تجعل الفرد ٌتمت  بخصابص  ،ونادى المتخصصٌن فً مجال علم النفس 

  نؽبلق الذي ٌؤثر بشكل سلبً على الفرد) الحربً تؤهله لتمبل التؽٌرات بإٌجابٌة بعٌداا عن اال ،شخصٌة 

( . والتفتح الفكري لٌس فطرٌا عند االنسان ، بل هو صفة من الصفات المكتسبة الجٌدة  14 : 2116

لئلنسان المفكر والبد ان ٌدرب وٌعلم االفراد منذ الصؽر على االنفتا  الفكري ) العملً ( لٌخرجوا من سجن 

الى االخرٌن وٌعرفوا مماصدهم عن طرٌك تشجٌعهم  عالم االفكار الرحب لٌتعرفوفً   انانٌتهم وٌنطلموا
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على التوس  فً المطالعة والمرافة المستمرة الستبماف الخزٌن المناسب والتحلٌل والحكم على بعن الموالؾ 

المتفتحٌن  ( . وٌنظر الى 41 : 2111الحٌاتٌة التً تجابههم فً الدراسة او فً الحٌاة العامة ) الحارثً   

بانهم ٌتمتعون بمجموعة خصابص عملٌة مثل سرعة البداهة وتعدد االفكار واالجابات والمدرة على التحلٌل 

والتركٌب والتموٌم ، واستخدام البراهٌن واالدلة فً اتخاذ المرارات والبحث عن العبللة بٌن السبب والنتٌجة 

المدرة على اصدار االحكام ؼٌر المعتمدة على ، وسعة االدران وطر  بدابل مختلفة لحل مشكلة ما ، و

معاٌٌر مألوفة ، والحكم على االفكار أو الموالؾ او الظواهر بعد دراستها وتموٌمها ، والخلفٌة الواسعة فً 

الحمول المعرفٌة المتعددة وكثرة المرافة ، والمرونة االدراكٌة والبراعة واالتمان فً معالجة المشكبلت، 

ث واالستمصاف واالهتمام بالمعانً ، والعبللات وتوظٌفها اكثر من المعلومات ذاتها ، كذلن والمدرة على البح

ٌتمٌزون بالمرونة واالصالة والطبللة الفكرٌة ، والمدرة على االضافة والزٌادة للمولؾ المشكلة التً 

 روكٌش ( .  تعود جذور مفهوم التفكٌر المتفتح الى وجهة نظر  Deraad, 2002, 34ٌبحثونها ) 

Rokeach  اذ أشارت دراساته الى ان الفرد لد ٌكون عمله متفتح او منؽلك التفكٌر، فاألشخاص ذو التفكٌر

المتفتح ٌتسمون بتفكٌر واس  الخٌال وٌبتعدون عن التعصب فً المعتمدات االخرى ، وٌمثل هذا االنفتا  

بلون التجدٌد او االضافة الى افكارهم الداخلً للتفكٌر ، اما الشخص المنؽلك ٌكون من المتطرفٌن وال ٌم

ان ذوي التفكٌر  ( .   Rokeach , 1980 , 52اشٌاف جدٌدة وتكون لراراتهم وافكارهم ثابتة وحازمة ) 

ا عن انهم ال ٌسلمون انفسهم للنزعات الذاتٌة ، وانما هو احساس لبلستجابة  ا متمدما المتفتح ٌمثلون نظاما

، وهنان الكثٌر من المشكبلت التً تواجه االنسان فً هذا المجال ، لذا الخارجٌة التً تصادفه فً حٌاته 

فاالنفتا  شًف مهم للتخفٌؾ من التحٌز ، فاألفراد الذٌن لدٌهم انؽبلق على انفسهم ، ٌضنون ان حٌاتهم بكل 

تفاصٌلها ماهً اال نموذج لما ٌنبؽً ان ٌكون علٌه حال البشرٌة وسمات شخصٌة المفكر حسب التفكٌر 

لمتفتح تتسم بتمبل آراف اآلخرٌن م  معتمداتهم الخاصة ، ولكنهم لدٌهم رؼبة كبٌرة فً اختبار براهٌن جدٌدة ا

، وعدم اخذ مولؾ سلبً ومعادة االخرٌن المخالفٌن بمعتمداته ، وٌنظر الى االمور التً ٌواجها عن طرٌك 

(  . وٌتخلى عن آراف  حٌنما ٌمتن ،  44: 1994التجربة والبراهٌن وال ٌطلك علٌها احكام مسبمة ) سبلمة   

وتبدو له االخطاف ألنه ٌتشوق لمعرفة كل جدٌد سواف كان موافما لما ٌرى او مخالؾ له ،وتمٌل لؽته فً 

الكبلم الى المرونة والتساهل م  االخرٌن وال ٌكون صارما أو حدٌا ، ألن االسلوب ٌنب  من طرٌمة تفكٌر  

ٌسمعهم وٌتبادل الكبلم معهم ، ومن الممكن تؽٌٌر آرابه ، فٌكون شخص وٌكون منبأ لؤلخرٌن بأنه سوؾ 

عمبلنً ومنطمً وٌشعر وٌحس بمشاعر االخرٌن ، لهذا نجد افكار  تجا  االخرٌن تحترم االخرٌن وال تتهكم 

علٌهم ، وٌتعامل م  الجمٌ  بنفس االهتمام ، وٌتعامل م  جمٌ  المعلومات الواردة له من اجل الوصول الى 

الحلول ، فهو دابم التؽٌٌر فً االسلوب والطرٌمة فً التفكٌر ، وٌدرن بشكل منطمً االعمال التً ٌؤدٌها 

( .   ٌلعب التفكٌر المتفتح دورا فً زٌادة البناف المعرفً لدى  42 : 1999والنتابج المتحصلة منها ) بكار   

ووصوله الى المعرفة بشكل  ،تفكٌر طلبة الجامعة ، فهو ٌرتبط وٌساهم فً تطور مستوى الطالب فً ال

مستمل تجعله اكثر انهمان فً العملٌة التعلٌمٌة ، اذ ٌؤدي الى مٌل الطالب للتفكٌر واس  االفك ، من خبلل 

لبول االفراد باآلراف الجدٌدة ، والبحث عن البراهٌن بدحن االفكار السابمة ، ثم التفكٌر بتأمل ، وتمٌٌمها 

االفراد ؼٌر ممٌدٌن بمعتمداتهم وال معتمدات االخرٌن ، وهذا ٌؤدي الى زٌادة بأنصاؾ وموضوعٌة ، وٌجعل 

 , Fernando , 2011الثمة بأنفسهم ، ذلن سوؾ ٌؤثر فً تعلم الطالب عبر افكارهم ونضجهم المعرفً  ) 

 Baronومن الدراسات التً تؤكد على اهمٌة التفكٌر المتفتح منها دراسة سٌلز وبارون وآخرون ) ( .   21
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et al , 2016: 16  ( ًف )Selz , 1998   الرتباطه بعدد من المتؽٌرات حٌث هدفت الدراسة التعرؾ )

على اثر برنامج التفكٌر المتفتح فً الذكاف وحل المشكبلت   بعد تطبٌك برنامج التفكٌر المتفتح اتضح ارتفاع 

هدفت هذ    (Sinatra  2003) ودراسة سٌناترا ،درجة الذكاف من خبلل لدرتهم على حل المشكبلت 

الدراسة الى التعرؾ على العبللة بٌن التفكٌر المنفتح و المعتمدات المعرفٌة  و توصلت نتابج الدراسة الى 

 Stanovich( .  اما دراسة ستنافج و وٌست    Sinatra  et al , 2003 , 23وجود عبللة لوٌة بٌنهما ) 

& West 1998  اد العبللة بٌن التفكٌر المنفتح و لدرة الطالب على تمٌٌم الحجج هدفت هذ  الدراسة الى اٌج

عٌنة هذ  الدراسة هم طلبة الجامعة وتوصلت نتابج الدراسة  ،بشكل مستمل مستندٌن على معتمداتهم السابمة 

ان الطلبة الذٌن لدٌهم تفكٌر متفتح ٌتنبؤون بشكل واضح على نوعٌة الحجة ولدرتهم على السٌطرة على 

ا ٌمٌلون الى تمٌٌم الدلٌل والبٌنة اكثر من اولبن الذٌن االدرا ن وان االفراد ٌمتلكون تفكٌر منفتح واسعا

( .وكذلن دراسة Stanovich & West , 1998 : 101ٌتمسكون بالمعتمدات السابمة وان توفر الدلٌل لهم ) 

لة بٌن المعتمدات هدفت هذ  الدراسة الى معرفة العبل Kardash & Sinatra 2003كاردش و سانترا  

اشارت نتابج الدراسة الى  ،المعرفٌة مثل الٌمٌن والمعرفة والسلوكٌات المعرفٌة مثل الحاجة الى المعرفة 

وان التفكٌر المنفتح ٌساهم فً تؽٌٌر االعتماد  ،والتصرفات المعرفٌة  ،وجود عبللة لوٌة بٌن المعتمدات 

ا ٌؤدي لبناف اثبات فً وجود التصرفات المعرفٌة و العملٌات إذ أن المعرفة تكون مرنة ولرٌبة مم ،المعرفً 

ة تؤدي دوراا هاما فً ٌالجامعالبٌبة ( .  لذا فان  Kardash & Sinatra , 2003 : 87المعرفٌة العمابدٌة ) 

واعداد الطالب المتأمل بعمك لؤلشٌاف  ،تطور وبناف الشخصٌة المنفتحة والناضجة النالدة لكل ما ٌدور حولها 

اذ ان التربٌة للمستمبل تزود  ،وانطباعاته المحدودة  ،واالفكار والمفاهٌم واالبتعاد عن احساساته الداخلٌة  ،

حتى ٌتمكنوا من استؽبلل ذكابهم ولدراتهم فً التفكٌر  ،االفراد بالمهارات المهمة واالساسٌة و الضرورٌة 

ومنفتحة  ،ر المحٌطة بهم بطرٌمة اكثر حرٌة وتنمٌة امكانٌتهم الخاصة فً معالجة جمٌ  الظواه ،والتأمل 

وتطوٌر واضافة وحذؾ ) بركات   نحو االخرٌن وتكون مرنة تشمل كل عناصر التطوٌر من تؽٌٌر وتعدٌل 

وٌرى الوجودٌون أن الشخصٌة المفكرة ذات العملٌة السلٌمة تتحمل المسؤولٌة فٌما ٌتعلك   ( . 111: 2119

بأفعالها ولراراتها والسعً لتجاوز المحددات والمعولات التً تمؾ فً طرٌك نموها وٌؤكدون على 

وان ٌعٌش اإلمكانٌات  البشرٌة أي لدرة اإلنسان على إن ٌصبح ما ٌرٌد أن ٌكون علٌه فً تحمٌك لابلٌاته 

فالحضور الوجودي والذي ٌتمثل بعبارة )انا  .(2019:9 عدنان،) (8: 2111, )صالح الحٌاة التً تلٌك به

موجود( ما هو إال شرط أولً لحل مشاكل معٌنة، فمثبلا الناس لد ٌتخلون عنه من اجل ان ٌكونوا ممبولٌن 

ا بأنهم بعملهم هذ ا ٌفمدون سلطتهم على أنفسهم وتمٌزهم من لبل اآلخرٌن ومن اجل تجنب الوحدانٌة علما

ان اإلنسان ال ٌمكن أن ٌعٌش فً حالة من الفراغ لمدة طوٌلة جداا . (425: 1999  الشخصً الفرٌد )انجلز

وٌرى ماي اذا لم  ٌسعى  الفرد نحو تحمٌك شًف ما، فأنه لٌس مجرد ركود بل تحوٌل اإلمكانٌات والطالات 

وفً نهاٌة المطاؾ إلى أنشطة هدامة ومدمرة وكذلن ٌعتمد ماي ان والٌأس،  المكبوتة إلى االعتبلل

األشخاص األسوٌاف ٌتمتعون بحضور وجودي لوي وتكون حٌاتهم ٌسودها النشاط من جمٌ  النواحً سواف 

كانت العملٌة او العاطفٌة، وان فمدان الحضور الوجودي ٌؤدي إلى النفور الذاتً والبلمباالة وعجز الفرد عن 

عن وجود  الحمٌمً وان العملٌات العصابٌة األساسٌة فً حٌاتنا الراهنة هً كبت الحس الوجودي، التعبٌر 

ومن الدراسات التً تؤكد على   (.345: 1998  وفمدان الفرد إحساسه بالوجود أو كٌنونته )عبد الرحمن

لة بٌن االبتكار ( حٌث هدفت الدراسة الى التعرؾ على العبل2119،عدناناهمٌة الحضور الوجودي دراسة )
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تطبٌك ممٌاس االبتكار العاطفً وممٌاس الحضور الوجودي   دالعاطفً وعبللته بالحضور الوجودي وبع

وتأتً أهمٌة هذ  ٌن لدى طلبة الجامعة.  لدراسة ال توجد عبللة بٌن المتؽٌرعلى عٌنة البحث  توصلت ا

تعُد من شرابح المجتم  المهمة وٌصاحبها  وهً طلبة الجامعة التً اسة من أنها تخص شرٌحة شبابٌة االالدر

من تؽٌرات نفسٌة فً خضم هذ  الظروؾ العصبٌة التً ٌمر بها بلدنا العزٌز وال سٌما التأثٌرات المعرفٌة 

                                                                                  فرازاتها على مستوى الفرد أو المجتم .وجدانٌة لمتؽٌرات البحث الحالً واوال

 Aims of The Research  :اهداف البحث

 ٌهدؾ البحث الحالً التعرؾ الى :

 .وى التفكٌر المتفتح لدى طلبة كلٌات التربٌة فً جامعة دٌالىمست -1

 . بعا لمتؽٌر الجنس )ذكور ، اناث (مستوى الفروق فً التفكٌر المتفتح ت -2

 . كلٌات التربٌة فً جامعة دٌالىتوى الحضور الوجودي لدى طلبة مس -3

 .ور ، اثاث(مستوى الفروق فً الحضور الوجودي تبعا لمتؽٌر الجنس ) ذك -4

 العبللة بٌن التفكٌر المتفتح والحضور الوجودي . -5

 : Limitation of the researchحدود البحث 

االناث للدراسات الصباحٌة  للجنسٌن ) الذكور و كلٌات التربٌة فً جامعة دٌالىٌتحدد البحث الحالً بطلبة  

 ( . 2121 -2121للعام الدراسً )  ( 

 Definition of the terms: تعريف المصطلحات 

 emotional expressionالمتفتح  التفكيراوالا : 

 عرفه كل من :   

1- Baron 1986  : الذاتً ، والمٌل بانه مجموعة من االستعدادات التً تهدؾ الى تجنب التحٌز للفكر

الى التفكٌر بطرق تعزز وتدعم االستنتاج على لدر عالً فً اطبلق االحكام نحو االخرٌن عن 

طرٌك الرؼبة فً النظر الى كل جوانب الموضوع او المضٌة المطروحة ، والوصول إلى اصدار 

 (. Baron,1986,195الحكم )

2- Costa & Macrae 1992  :مألوفة واشٌاف خارجة عن المألوؾ  هو الرؼبة فً التفكٌر فً اشٌاف

وٌجرب انفعاالت اٌجابٌة وسلبٌة اٌضا بشكل أعلى من الفرد المنؽلك مما ٌؤدي إلى حب االطبلع 

 , costa & macrae , 1992) على العالم الداخلً والخارجً على حد سواف وٌكون ؼنً الخبرات

15 .)  

( 2117) ؼرٌب    متفتح الذي اعد  التفكٌر الالتعرٌؾ النظري : بما ان البحث الحالً تبنى ممٌاس  -3

 . لذلن فأن الباحثة  اعتمدت تعرٌؾ بارون نظرٌا(   Baron 1988والذي اعتمد تعرٌؾ ) بارون 
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التعرٌؾ االجرابً : فهو الدرجة الكلٌة التً ٌحصل علٌها الطالب عند اجابته على ممٌاس التفكٌر  -4

 المتفتح الذي اعتمد فً البحث الحالً .

 عرفه كل من ::(The Existential  Presence) الحضور الوجوديياً : ثان

1-  Frankl 1966  :وعج  و الحياتيةتوقيس واتجاىاتو أنو جؾىخ وجؾد اإلندان وخبخاتو الذخرية

في  التجخبة الذخرية ىي السحؾر األساس لفيؼ اإلندان لشفدو بظخيقة تجسع بيؽ وجؾده في وحجانيتو

الؾاقع  في ىحا العالؼ عمى صعيج  ووجؾده واترالو مع اآلخخيؽ عالسو الخاص والعالؼ السذارك

 .(10: 2009, )فخحان الستسثل بكل األحجاث والتيجيجات السحيظة يوالعالؼ الخارج

2-  May, 1999  :ويتزح ذلػ مؽ خالل عالقة الفخد  ,بشذاط وحيؾية واىتسام ىؾ أن يعير الفخد

بحاتو وما يقؾم بو أو تفاعمو مع البيئة مؽ حؾلو ومجى ايجابيتو فييا، وكحلػ مجى اترالو وتفاعمو 

 (. May, 1999: 50) باآلخخيؽ في ىحا العالؼ

) وتالحي اعج حزؾر الؾجؾدي بسا ان البحث الحالي تبشى مقياس ال :النظري  التعريف -3

رولؾ لحلػ فأن الباحثة  اعتسجت تعخيف  (1999ف رولؾ مي تعخي تحي اعتسج( وال 2020التسيسي،

 . نغخياتعخيفًا مي 

ات عمى فقخ  خالل إجابتو الب السجيب: ىؾ الجرجة الكمية التي يحرل عمييا الظالتعريف اإلجرائي -5
 تو الباحثة.تبشمقياس الحزؾر الؾجؾدي الحي 

 السابقةالفصل الثاني : االطار النظري والدراسات 

  Baron , 2008نظرية بارون    :لتفكير المتفتح االطار النظري لاوال: 

ٌشٌر بارون بان التفكٌر المتفتح هو لدرة ادراكٌة تتمثل فً االستعداد لعملٌة التفكٌر التً تساهم فٌها      

المٌول عند االنسان فً تجنب التحٌز للفكر الذاتً واالتجا  الى التفكٌر بطرق تعزز وتدعم االستنتاج على 

لتحٌز فً االعتماد فً كل عملٌة بحث وهذا النوع من التفكٌر ٌحدث مظهر مختلؾ من ا ،لدر عالً وبكفافة 
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وادلة ضد االمكانٌات التً  ،واهداؾ جدٌدة   ،وانه ٌسمح بوجود امكانٌات او احتماالت جدٌدة  ،واستدالل

لذا  ،تبدو بالفعل لوٌة . وٌعتبر هذا التفكٌر نشط وفعال ألنه ال ٌنظر لهذ  االشٌاف فمط بل ٌبحث عنها خارجا 

ا للتفكٌر اُعدو ا وهذا النوع ٌساعد االفراد لٌصبحوا ذو تفكٌر واس  فهو ٌواجه التحٌز فً التفكٌر  ،لجٌد نموذجا

الذي ٌتكون باالستدالل   ،وهو بمثابة تذكٌر للنظرٌة المعٌارٌة وٌمثل جزف مهم لنموذج جدٌد فً التفكٌر ،

التفكٌر تكون عن  ( . والمدرة اإلدراكٌة لعملٌةBaron,2008 : 200والحكم والذي ٌعتمد على الخبرة ) 

وتمثل المرونة   ،طرٌك النظر الى جمٌ  موالؾ المضٌة المطروحة وصوال الى اصدار الحكم الخاص بها

اضافة المٌل لتولٌد واستكشاؾ اشٌاف ؼٌر مألوفة ) تفكٌر منتج (   ،فً التفكٌر آلراف ومعتمدات االخرٌن

( .  فذوي التفكٌر المتفتح ٌكونون   Judith, 2009 : 57وبدابل متعارضة فً التفكٌر ) تفكٌر مؽلك ( ) 

ا صحٌحة وفً بعن االحٌان حالة لد تكون   ،اكثر استعداد لبلنفتا  العملً وتكون وجهات نظرهم ؼالبا

نمدم الدلٌل لهم والذي ٌكون بمثابة تحدي  هً حالة ؼٌر مستبعدة فانه ٌتطلبوجهات نظرهم لٌست صحٌحة و

اسلوب  فٌكون  ،تفكٌر المتفتح ( ٌهتم بوجهات نظر االخرٌن ؼٌر وجهة نظر  ان الفرد ذو  )ال ،لمعتمداتهم 

ب التً لدٌه ؼٌر كافٌة لعمل وٌموم بتؽٌٌر مولفه عندما تكون االدلة واالسبا ،تفكٌر  بطرٌمة حوارٌة معهم 

 ،واآلراف بشكل جامد  ،اما بالنسبة لذوي العمل المنؽلك فانهم ٌتعاملون م  مجموعة من المعتمدات ذلن، 

فاألفراد ذوي االستعداد العملً المنؽلك  ،وهذا ٌجعل استعدادهم الل لتمبل وجهات نظر مختلفة من اآلخرٌن 

) المنطك ( . ان التفكٌر المتفتح ٌتضمن عنصرٌن  و التحٌز لآلراف اوحٌز للمعتمدات أتٌنشؽلون اكثر بال

الستعداد المناسب الذي لد ٌرتبط بالتعصب عند االفراد فهً ال اساسٌن مهمٌن وهما  : المابلٌة المعرفٌة وا

تختلؾ بٌن االفراد الذٌن ٌتمٌزون باإلتمان و االجادة فً تحمٌك االهداؾ التً ٌبتؽونها . إذ ان المابلٌات 

ب ممارنة م  الطبل  ،المعرفٌة تعادل انماط االداف المتعددة لمختلؾ الطلبة وخاصة فً مراحل التعلم الجامعً

فاألفراد الذٌن لدٌهم لابلٌة معرفٌة عالٌة ٌكون لدٌهم خبرات عالٌة وفعالٌة ذاتٌة   ،الذٌن ٌمتلكون لابلٌة ادنى

كبٌرة وخاصة عندما ٌكون التأكٌد على تنظٌم عملٌة االتمان . وهذا ٌختلؾ م  االفراد الذٌن تكون لابلٌتهم 

ٌعد استعداد  ( . Stanovich & West ,1997 :222 على التفكٌر الل وٌكون اتمانهم واجادتهم الل )

اذ ٌسمح بوجود احتماالت جدٌدة واهداؾ   ،االفراد لدرة ادراكٌة وهو ما اشارت الٌه ادبٌات التفكٌر النالد

وهذا النوع ٌساعد الطلبة لكً ٌصبحوا ذو تفكٌر فاعل تعتمد تفاصٌله على االستدالل   ،جدٌدة لدى االفراد

( . ومن مواصفات التفكٌر المتفتح هً التوجه   Baron ,2008 :200خبرة ) والحكم معتمدة على ال

اضافة الى ان هنان عوامل نفسٌة اخرى من المحتمل ان تشترن فً لوة   ،والبراعة والوصول الى الهدؾ

 ولد استعمل بندورا ، ومن بٌن هذ  العوامل الفروق الفردٌة فً عملٌات التفكٌر  ،التوضٌح وعملٌة االلتناع

Bandura 1986    للتمٌٌز بشكل اساسً بٌن التعلم ) وجود المعرفة ( واالداف ) ما ٌدل على المعرفة (   اذ

ان التصرفات المعرفٌة او المٌول تكون تحت سٌطرة الفرد لكً ٌستفٌد من المدرات  Baronاشار بارون 

المحتمل ان ٌعزز هدؾ االتمان وان التصرؾ المعرفً من   ،الفكرٌة التً تخض  للتفكٌر العمبلنً الواعً

 Baron, 1986وٌمثل التفكٌر المتفتح التصرؾ المعرفً والمأخوذ من تنظٌر   ،من خبلل التفكٌر المتفتح

 نحو االنفتا  الذهنً والفكري وهً مفردة من مفاهٌم وادبٌات التفكٌر النمدي . وان التفكٌر المتفتح : 

 ور المندف  عند االفراد .ٌمتاز بالتأملٌة ممارنة بالسلون المته -أ

 ٌظهر المٌل الى تحلٌل وفهم الخٌارات واٌجاد وجهات نظر بدٌلة . -ب
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 اعادة النظر فً واحدة من االفتراضات الخاصة . -ج

 المبول بالمعتمدات واالحتماالت المختلفة . -د

وتحسٌن المدرات الذاتٌة للفرد   ،فهؤالف االفراد تمتاز خواصهم النفسٌة فً االجادة فً تحمٌك اهدافهم    

( . كذلن ٌشعر الفرد انه  Fisher &Ford , 1998 : 234بتصرفاتهم فً اكتسابهم للمعرفة والمهارات ) 

وهذا نتٌجة امتبلكه عمل مفتو  وألنه منفتحا جعله ذلن ٌنمد آرابه وسلوكه فً   ،جدٌر الثمة بنفسه وباآلخرٌن

وٌستم  بانتبا  ببل تذمر او سخط للكبلم الموجه   ،ؽاف الى كل ما ٌمال ضد وكذلن ٌجٌد االص  ،الحٌاة الٌومٌة

  ،وٌتمبل جمٌ  االمور المؽلوطة الموجهة ضد  وعن االخرٌن  ،وٌنفتح على نفسه واحٌانا لؤلخرٌن  ،ضد 

فً        ألنه ٌعتمد بانه النهج الصحٌح والوحٌد على الفرد هو سماع ما ٌمال عنه من لبل اشخاص مختلفٌن معه 

ودراسة الموالؾ المختلفة عن طرٌك عملٌة ادراكها وتفسٌرها ضمن العملٌات العملٌة . وٌمثل   ،اآلراف

 وٌوصؾ هذا  ،واتخاذ المرار عند االنسان ،االنفتا  وجهة نظر بارزة من التفكٌر الجٌد فً اصدار االحكام 

ة تمت معرفتها عنه، بؽن النظر عن لمعلومات جدٌدولٌس كشخص عادل فمط   ،الشخص بانه مفكر سلٌم

 , Baron)ولكن كشخص ٌسعى للحصول على معلومات جدٌدة متحدٌا كل االستنتاجات   معتمداته المفضلة،

وتوصل بارون ان التفكٌر المتفتح ٌشمل مجموعة من عناصر تمثل عدة افكار فً  . ( 51 : 1994

واالنفتا  على   ،ٌتمثل فً التفكٌر والمرونةالذي  خصابص الشخصٌة داخل نطاق محتوا ،السلوكٌات وال

وتحدٌد الهوٌة ثم   ،التردد والمعتمد  ،انعكاسٌة الدوجماتٌة، والتفكٌر الحاسم،  ،والحكم المطلك  ،الخبرة

والمعتمدات الخارلة جنبا الى جنب م  التفكٌر المتفتح فً لٌاس مركب من  ،اضاؾ الٌها التفكٌر المؽاٌر

 (. Sa et al. , 1999: 213لمرن ) االنفتا  والتفكٌر ا

  لحضور الوجودي:لاالطار النظري ثانياً : 

 :(May, 1966)نظرية ماي 
الى الحضور الوجودي بانه النمط الفرٌد لئلمكانٌات عند الفرد، وانه  (May, 1966) ماي اشار      

موضوع شخصً جداا، فبل ٌوجد شخص آخر ٌستطٌ  أن ٌخبر الفرد كٌؾ أو ماذا ٌوجد فً هذا العالم بل 

على الفرد ٌجب ان ٌكتشؾ وجود  وٌؤكد ماي على جهد  ولٌمه الخاصة وان ٌعٌش الفرد بنشاط وحٌوٌة 

ذلن من خبلل عبللة الفرد بذاته وما ٌموم به أو تفاعله م  البٌبة من حوله ومدى اٌجابٌته  واهتمام، وٌتضح

فٌها وكذلن اتصاله وتفاعله باآلخرٌن فً هذا العالم  وٌشارن ماي  بالً الوجودٌٌن رأٌهم ) أن تكون هو أن 

ت وعلــى اآلخرٌــن فضبلا تعمل وأن تسلن على نحو ٌعنً ان تكون لدٌن الطرٌمة التً تؤثر بها على الــذا

وٌؤكد افرٌن انه بمدر  .(May, 1966 :206) اتر بموله "إننا نحن نمثل خٌاراتنعن ذلن هو ٌشاطر سار

المدى الذي نمبل فٌه المسؤولٌة عن حٌاتنا ٌتحدد المدر الذي نصبح به أحراراا وكابنات أخبللٌة. ولد اتفك 

ان الكثٌر والكثٌر من الناس ٌأتون للعبلج لٌس بسبب األعران العصابٌة  ماي م  رأي فٌكتور فرانكل

المعتادة ولكن ألنهم ٌشعرون بالسأم والملل والخواف النفسً وألنهم ٌفتمدون معنى واضح لحٌاتهم وعلى 

العكس من مفهوم الهوٌة عند ارٌكسون فان عبللة اإلنسان بنفسه والحضور الوجودي ال تعتمد على األداف 

التولعات التً تظهر من اآلخرٌن وٌعبر ماي عن ذلن بموله إذا كان اعتبارن وتمدٌرن لذاتن ٌموم فً مدا  و
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الطوٌل على التأثٌر االجتماعً فلن ٌكون لن التمدٌر لذاتن ولكن ٌصبح لدٌن صورة مبسطة من االنسجام 

فمعرفة النفس على انها  االجتماعً، كما ان الحضور الوجودي ال ٌتساوى م  مفهوم فروٌد عن األنا،

الكٌنونة أو الوجود الذي ٌستطٌ  ان ٌتفاعل م  العالم شًف جوهري، وان هذا الوجود اسبك من أي تفاعل 

.  وٌرى ماي أنو أفضل طرٌمة تفهم للبشر ٌكون (2119:21، عدنان)(352: 2119م  البٌبة)عبد الرحمن، 

أو دراسة تجربتهم الذاتٌة فً العالم وهذا خبلؾ  ،ً(من خبلل استعمال المنهج الفٌنومٌنولوجً )الظواهرات

لتصور فروٌد للناس كأنهم استجابات مٌكانٌكٌة  وٌرى ماي أنو البشر لهم المدرة على تشكٌل حضورهم 

الوجودي. وهذ  مسؤولٌة اإلنسان الوجودٌة اتجا  حٌاته فإما أن تؤدي به إلى اإلحساس بالحرٌة أو الشعور 

نمو الوجود فً العالم أما وجودنا فً الحٌاة وفك منظور ماي فٌأخذ ثبلثة نماذج متداخلة بالٌأس الذي ٌكبل ال

العبللة فً الولت نفسه وتمثل أبعاد الحضور الوجودي وهً: ) العالم من حولنا فً أدبٌات النظرٌة 

واهتمامه بها سواف  الوجودٌة( وهو العالم الخاص ٌتعلك بتفاعل الفرد م  العالم الموجود فٌه )البٌبة المحٌطة(

إحساسهم وٌرى ماي إون األفراد الذٌن ٌفمدون   . .(Fiest & Fiest 1998:101 )كانت مادٌة أو حٌاتٌة

بالحضور الوجودي، ٌفمدون كذلن إحساسهم باالنتماف إلى الطبٌعة وارتباطهم بها سواف الجامدة من مثل 

نات والنباتات  وان انجذاب الناس نحو مشاهد الطبٌعة الجبال والبحار والودٌان.. الخ أو الحٌة من مثل الحٌوا

وعناصر أسرارها ٌمنحهم متعة وصحة نفسٌة وعملٌة. وان ابتعاد الفرد عن دروس الطبٌعة البلٌؽة ٌعنً 

االنكفاف على النفس واالنطواف على الخواف والفراغ  ) م  العالم فً أدبٌات النظرٌة الوجودٌة( وهو كل ما 

 & Fiest).    تم  بتفاعل الفرد م  اآلخرٌن والتواصل معهم واستجابته للثمافة التً ٌعٌشهاٌتعلك عالم المج

Fiest, 2009: 351)   وٌعتمد ماي أون لؽة التواصل العمٌمة هً التً تحمل المعانً العمٌمة لبعضنا وتمربنا

ا من  ا واحداا مهما جوانب الؽربة التً ابتلً بها بعضنا من بعن، واون االفتمار لحسن التواصل ٌمثل جانبا

الناس اآلن فً العالم الؽربً. فضبلا عن اللؽة توجد أشكال أخرى للتواصل مثل الفن، والموسٌمى، 

ا  وإن الحضور  ،والرسم...الخ. إذا استطاع أي منها أن ٌوصل رسالة بأسلوب مبسط وٌكون ذا معنى حما

ىحا الفخد ال يسكؽ أن يتحسل السدؤولية إذا عمت ذاتو  الوجودي للفرد ٌنمو عبر العبللات م  اآلخرٌن، ولكن
مجخد انعكاس لآلخخيؽ ويعشي "العالؼ الحاتي" في أدبيات الشغخية الؾجؾدية وىؾ عالقة الفخد بشفدو يتعمق 

 (195: 2001 بعالقة الفخد بحاتو وكيشؾنتو اإلندانية الفخيجة ونغختو لدساتو وقابمياتو وإمكاناتو )عبج الخحسؽ،
ويخى ماي أن احج أىؼ الفخوق بيؽ اإلندان والحيؾان ىؾ وعي اإلندان بحاتو، وىي  .(22: 2019ن،عجنا)

ميدة خاصة لإلندان أن يخى نفدو وكأنيا شيء خارج عشو، ورؤية نفدو في الساضي والحاضخ والسدتقبل، 
وان الذعؾر بالحات فيحجث تعمؼ مؽ الساضي والتخظيط لمسدتقبل، ومؽ َثؼ قجرة اإلندان عمى تظؾيخ نفدو، 

يشظؾي كحلػ عمى قجرة اإلندان عمى استعسال الخمؾز واستعساليا في تيديخ مجخى حياتو، والتفكيخ في 
وكحلػ عمى اإلندان ان يتخح قخاراتو واختياراتو بشفدو  ،السجخدات واألشياء السظمقة مثل الجسال والعقل والخيخ

بحزؾره الؾجؾدي، وفي الؾقت ذاتو يتعمؼ كيف يشسؾ في كفخد، وىحه الفخدانية ىي احج جؾانب وعي السخء 
العالقات مع مؽ حؾلو مؽ خالل تأكيج حزؾره وليذ مجارات مؽ حؾلو، وعشجما يحقق الفخد قجرتو وإمكانياتو 
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يحرل عمى أمتع شعؾر ورثو اإلندان أشبو بذعؾر الظفل الرغيخ حيؽ يشجح في السذي ألول مخة الذعؾر 
ىحا الذعؾر بالدعادة مؾجؾد في كل فعل يسارسو الفخد طالسا كان ىحا الفعل  ،راتوبالشجاح في استعسال قج

طبيعيًا وتعبيخًا حقيقيًا عؽ قجرات الفخد قج يفزل بعض أصحاب نغخيات الذخرية التخكيد عمى احج ىحه 
يتحقق  الشساذج في حيؽ يخى عمؼ الشفذ الؾجؾدي ضخورة التخكيد عمى الشساذج الثالثة بالجرجة نفديا حتى

لجيشا فيؼ حقيقي لمذخرية والرحة الشفدية تتظمب أن يعير الفخد في ىحه العؾالؼ الثالث اإلندانية )عبج 
( وتفسٌرها للحضور May, 1966)ماي  نغخية بيشتو الحي التؾضيح خالل (. ومؽ361: 1998, الخحسؽ

 في ذكخ ما اللخ الحزؾر الؾجؾدي ومؽ ذو الفخد لرفات وذكخىا ،بذكل واسع ومفرل الوجودي
 مجرسة تعج والتي ،الشغخيات الؾجؾدية ضسؽ تقع ولكؾن الشغخية ،الدابقة التي تحجثت عؽ الشغخية الرفحات

لحلػ  ،الشفذ, ولكؾنيا فدخت الحزؾر الؾجؾدي بذكل اكثخ تفريال واكثخ وضؾحا عمؼ مجال في عمسية
 ىحا البحث. في نغخيا اطارا الشغخية ىحه الباحثة اعتسجت

 الثالث : منهجية البحث الفصل
  : مجتمع البحث

)كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة، كلٌة التربٌة االساسٌة،  التربٌةكلٌات ٌتحدد المجتم  البحث الحالً بطلبة     

 – 2121للدراسة الصباحٌة وللعام الدراسً  )  من الذكور واالناث وجامعة دٌالى  كلٌة التربٌة الممداد(

( من الذكور بنسبة 3678( طالبا وطالبة   موزعٌن بوال  )8971 ( *   ولد بلػ مجموع طلبة ) 2121

 ( ٌوضح ذلن . 1% وجدول  )(59)( من االناث بنسبة 5293 %   و )41

 (1جدول )

 المجموع االناث ذكور اسم الكلٌة ت

 3696 2398 1298 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة 1

 4453 2448 2115 االساسٌةكلٌة التربٌة  2

 822 447 375 كلٌة التربٌة الممداد 3

 

 : عينت البحث

( طبٌت ٚطبٌجخ ِٛظػ١ٓ 022اذز١طد ػ١ٕخ اٌجحش اٌحبٌٟ ثبٌطط٠مخ اٌؼشٛائ١خ اٌجؽ١طخ اش ثٍغ حغُ اٌؼ١ٕخ )

 (.0ٌٚىال اٌغٕؽ١ٓ ٚوّب ِٛضح فٟ اٌغسٚي ضلُ )ؽب١ٔخ  ػٍٝ االلؽبَ االٔ
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 (0عسٚي )

 اٌّغّٛع االٔبس اٌصوٛض  اٌمؽُ د

 52 05 05 ػٍَٛ اٌزطث٠ٛخ ٚإٌفؽ١خ 1

 52 05 05 االضشبز اٌزطثٛٞ ٚاٌزٛع١ٗ إٌفؽٟ 0

 52 05 05 اٌزبض٠د 3

 52 05 05 اٌٍغخ اٌؼطث١خ 4

 022 122 122 اٌّغّٛع 

 

 : البحثادواث 

( بخمس بدابل 41ٌتكون من  )الذي ( 2117الباحثة ممٌاس )ؼرٌب، تبنت   :التفكير المتفتحمقياش  اوال:

ا، نادراا، ابداا(، اعطٌت الدرجات ) ا، احٌانا ا، ؼالبا  ( للفمرات االٌجابٌة وبالعكس.5،4،3،2،1وهً )دابما

اإلثمبء ػٍٝ اٌفمطاد اٌغ١سح ٚاٌىشف ػٓ زلزٙاب فاٟ ل١ابغ ِاب ٚضاؼذ ً ألع: القوة التمييسيت لفقراث المقياش

ٚاضرجبطٙااب ثبٌسضعااخ اٌى١ٍ ااخ    زضعااخ ر١١ّع٘اابّم١اابغ ئحئاابئ١اب ٚاٌىشااف ٌم١بؼااٗ لبِااذ اٌجبحضااخ ثزح١ٍااً فمااطاد اٌ

 شٚٞ اٌسضعبد اٌؼب١ٌخ ٚاٌّؽزغ١ج١ٓفبٌفمطاد اٌزٟ رّزٍه لٛح ر١ّع٠خ ٟ٘ اٌفمطاد اٌزٟ ر١ّع ث١ٓ اٌّؽزغ١ج١ٓ 

شٚٞ اٌسضعبد اٌٛاطئخ فٟ اٌّفَٙٛ اٌصٞ رم١ؽٗ اٌفمطاد  ٚفٟ حبٌخ ػسَ لسضح اٌفمطح ػٍٝ اٌز١١ّع ػٍٝ ٚفك ٘صٖ 

ااب رىااْٛ ػس٠ّااخ اٌفبئااسح ٠ٚغاات حااصفٙب ِاآ اٌئااٛضح إٌٙبئ١ااخ ٌٍّم١اابغ. ٚلااس  ٙا أؼااٍٛة رااُ اؼاازؼّبي اٌئااٛضح فأَّ

 ١ٓ ِٕبؼج١ٓ فٟ ػ١ٍّخ رح١ًٍ اٌفمطح.اٌّغّٛػز١ٓ اٌّزططفز١ٓ ٚػاللخ زضعخ اٌفمطح ثبٌسضعخ اٌى١ٍخ ئعطائ

: المجموعتان المتطرفتان   : (Extreme Groups Method)أوالا

 ثبٌرطٛاد ا٢ر١خ:  خاٌجبحض ذألعً حؽبة اٌمٛح اٌز١١ّع٠خ ٌىً فمطح ِٓ فمطاد اٌّم١بغ لبِ

ِٚٓ صُ رحس٠س اٌسضعخ اٌى١ٍخ  طٍجخ اٌغبِؼخطبٌجخ ِٓ طبٌت ٚ( 022رطج١ك اٌّم١بغ ػٍٝ ػ١ٕخ اٌزح١ًٍ اٌجبٌغخ ) .أ 

 ٌىً اؼزّبضح. 

 رطر١ت االؼزّبضاد رٕبظ١ٌاب ثحؽت زضعزٙب اٌى١ٍخ ِٓ األػٍٝ ئٌٝ األزٔٝ. .ة 

%( ِٓ االؼزّبضاد اٌحبصٍخ ػٍٝ أزٔٝ 07%( ِٓ االؼزّبضاد اٌحبصٍخ ػٍٝ أػٍٝ اٌسضعبد ٚ)07رؼ١١ٓ ) .ط 

  ئش ثٍغ (Anastasi, 1976: 208) اٌسضعبد ٚاٌٍزبْ رّضالْ ِغّٛػزبْ ثأوجط حغُ ٚألئٝ رّب٠ع ِّىٓ

 ( اؼزّبضح.54ػسز االؼزّبضاد فٟ وً ِغّٛػخ )

اؼزرطاط اٌٛؼظ اٌحؽبثٟ ٚاالٔحطاف اٌّؼ١بضٞ ٌسضعبد اٌّفحٛص١ٓ ٌىً ِغّٛػخ ػٓ وً فمطح ِٓ فمطاد 

اٌؼ١ٍب ( ٌؼ١ٕز١ٓ ِؽزمٍز١ٓ الذزجبض اٌفطٚق ث١ٓ زضعبد اٌّغّٛػخ T. Testاٌّم١بغ صُ رطج١ك االذزجبض اٌزبئٟ )

ْا ع١ّغ اٌفمطاد ١ِّعح 2025ٚاٌّغّٛػخ اٌس١ٔب ٌىً فمطح ػٕس ِؽزٜٛ زالٌخ )  (4)ػسا اٌفمطح ( ٚلس رج١ٓ أَ

 (   ٠ج١ٓ شٌه.3ٚاٌغسٚي )
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 التفكٌر المتفتحض ل١ّخ ِؼبًِ ر١١ّع اٌفمطاد ٌفمطاد االذزجب (3اٌغسٚي )

الوسط  العدد المجموعة الفمرة
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

المٌمة 
االختبار 

 التابً

 النتٌجة

 3.9259 54 العلٌا 1
1.16314 4.160 

 

 دالة

 2.9259 54 الدنٌا
1.32966 

 4.0370 54 العلٌا 2
1.14863 5.880 

 

 دالة

 2.7037 54 الدنٌا
1.20736 

 4.0926 54 العلٌا 3
.97649 4.666 

 

 دالة

 3.0370 54 الدنٌا
1.34533 

 4.0370 54 العلٌا 4
1.14863 1.441 

 

 دالة

 3.7037 54 الدنٌا
1.25337 

 4.0741 54 العلٌا 5
1.09634 3.093 

 

 دالة

 1.31977 3.3519 54 الدنٌا

 3.974 1.29895 3.5370 54 العلٌا 6

 

 دالة

 1.41087 2.5000 54 الدنٌا

 4.936 1.04008 4.2222 54 العلٌا 7

 

 دالة

 1.32136 3.0926 54 الدنٌا

 4.862 1.15364 4.0926 54 العلٌا 8

 

 دالة

 1.25838 2.9630 54 الدنٌا

 4.586 1.25671 4.0741 54 العلٌا 9

 

 دالة

 1.34377 2.9259 54 الدنٌا

 4.495 1.40641 3.9444 54 العلٌا 11

 

 دالة

 1.46184 2.7037 54 الدنٌا

 6.183 92636. 4.5185 54 العلٌا 11

 

 دالة

 1.52329 3.0185 54 الدنٌا

 6.454 67733. 4.6481 54 العلٌا 12

 

 دالة

 1.38223 3.2963 54 الدنٌا

 5.308 78419. 4.3704 54 العلٌا 13

 

 دالة

 1.38273 3.2222 54 الدنٌا

 3.613 1.33176 4.0000 54 العلٌا 14

 

 دالة

 1.27780 3.0926 54 الدنٌا

 2.835 1.10728 4.0185 54 العلٌا 15

 

 دالة

 1.26336 3.3704 54 الدنٌا

 2.891 1.11027 4.2222 54 العلٌا 16

 

 دالة

 1.34182 3.5370 54 الدنٌا
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 4.703 99404. 4.2593 54 العلٌا 17

 

 دالة

 1.24287 3.2407 54 الدنٌا

 5.263 1.28108 3.9815 54 العلٌا 18

 

 دالة

 1.20403 2.7222 54 الدنٌا

 4.684 1.06874 3.9074 54 العلٌا 19

 

 دالة

 1.26502 2.8519 54 الدنٌا

 6.078 1.15606 4.0556 54 العلٌا 21

 

 دالة

 2.6111 54 الدنٌا
1.30914 

 4.734 1.30914 3.9444 54 العلٌا 21

 

 دالة

 1.15606 2.8148 54 الدنٌا

 4.211 1.31858 3.8704 54 العلٌا 22

 

 دالة

 1.28923 2.8333 54 الدنٌا

 6.593 1.27012 3.9815 54 العلٌا 23

 

 دالة

 98077. 2.7407 54 الدنٌا

 4.679 97488. 4.2593 54 العلٌا 24

 

 دالة

 97488. 3.2593 54 الدنٌا

 3.701 1.23143 4.3889 54 العلٌا 25

 

 دالة

 1.10602 3.5185 54 الدنٌا

 6.510 1.32808 4.2778 54 العلٌا 26

 

 دالة

 91973. 2.9630 54 الدنٌا

 7.100 1.16494 4.3889 54 العلٌا 27

 

 دالة

 97935. 2.8704 54 الدنٌا

 6.269 1.22930 4.2963 54 العلٌا 28

 

 دالة

 86066. 3.0556 54 الدنٌا

 4.080 1.17227 4.3519 54 العلٌا 29

 

 دالة
 
 
 

 1.06678 3.4074 54 الدنٌا

 5.971 1.32492 4.5556 54 العلٌا 31

 

 دالة

 86147. 3.1667 54 الدنٌا

 3.565 1.47623 4.0185 54 العلٌا 31

 

 
 1.40740 3.0370 54 الدنٌا دالة

 6.658 1.45321 4.1111 54 العلٌا 32

 

 
 2.5741 54 الدنٌا  دالة

1.04008 

 3.519 1.13023 4.0741 54 العلٌا 33

 

 

 1.21960 3.2778 54 الدنٌا

 دالة 3.072 1.15606 3.9444 54 العلٌا 34
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  1.28367 3.2222 54 الدنٌا

 3.923 1.19748 3.6667 54 العلٌا 35

 

 دالة

 1.44065 2.6667 54 الدنٌا

 3.955 1.04944 4.2593 54 العلٌا 36

 

 دالة

 1.44887 3.2963 54 الدنٌا

 3.878 85598. 4.3889 54 العلٌا 37

 

 دالة

 1.32703 3.5556 54 الدنٌا

 4.603 1.10349 4.0926 54 العلٌا 38

 

 دالة

 1.15364 3.0926 54 الدنٌا

 4.036 1.17391 3.5926 54 العلٌا 39

 

 دالة

 1.16269 2.6852 54 الدنٌا

 5.251 1.02723 4.0370 54 العلٌا 41

 

 دالة

 1.20171 2.9074 54 الدنٌا

 (.2.25( ثسالٌخ )126( ثسضعخ حط٠خ )1.96ل١ّخ )د( اٌغس١ٌٚخ )

 عالقت الفقرة بالدرجت الكليت للمقياش: 

اؼاازؼّبي ِؼبِااً اضرجاابط ث١طؼااْٛ الؼاازرطاط اٌؼاللااخ االضرجبط١ااخ ثاا١ٓ وااً فمااطح ٚاٌسضعااخ اٌى١ٍااخ ٌٍّم١اابغ      

ْا ع١ّااغ اٌفمااطاد رااطرجظ ثبٌسضعااخ اٌى١ٍااخ ( 022ثبؼاازؼّبي ػ١ٕااخ اٌزح١ٍااً شارٙااب ٌٍفمااطاد ٚاٌجبٌغااخ ) فااطزاا فزجاا١ٓ أَ

ٚثؼاس اٌحئاٛي ػٍاٝ إٌزابئظ ِٚمبضٔاخ ِؼابِالد  (2.25ٌٍّم١بغ اضرجبطاب شا زالٌخ ئحئبئ١خ ػٕس ِؽزٜٛ زالٌخ )

ْا  شاد زالٌاخ ئحئابئ١خ ػٕاس ِؽازٜٛ فماطاد اٌّم١ابغ  ع١ّاغاالضرجبط ثبٌم١ّخ اٌغس١ٌٚاخ ٌّؼبِاً االضرجابط رجا١ٓ أَ

 .اٌزفى١ط اٌّزفزح اضرجبط زضعخ اٌفمطح ثبٌسضعخ اٌى١ٍخ ٌّم١بغ٠ٛضح  (4) اٌغسٚي( 2025)

 (4عسٚي )

 قيسة ر السحدؾبة رقؼ الفقخة
نؾع داللة 

االرتباط عشج 
0,05 

 رقؼ الفقخة
قيسة ر 
 السحدؾبة

نؾع داللة 
االرتباط عشج 

0,05 
 دالة **0.432 21 دالة **0.365 1
 دالة **0.450 22 دالة **0.554 2
 دالة **0.579 23 دالة **0.426 3
 دالة **0.436 24 دالة 0.156 4
 دالة **0.452 25 دالة **0.313 5
 دالة **0.577 26 دالة **0.379 6
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 دالة **0.599 27 دالة **0.460 7
 دالة **0.544 28 دالة **0.474 8
 دالة **0.476 29 دالة **0.506 9
 دالة **0.573 30 دالة **0.435 10
 دالة **0.409 31 دالة **0.548 11
 دالة **0.557 32 دالة **0.582 12
 دالة **0.372 33 دالة **0.527 13
 دالة **0.342 34 دالة **0.383 14
 دالة **0.427 35 دالة **0.350 15
 دالة **0.429 36 دالة **0.346 16
 دالة **0.382 37 دالة **0.498 17
 دالة **0.462 38 دالة **0.484 18
 دالة **0.430 39 دالة **0.468 19
 دالة **0.532 40 دالة **0.578 20
ٚثّٛعت ِؼ١بض اٌمٛح (2.25( ٌّؽزٜٛ زالٌخ )198( ثسضعخ حط٠خ )2.298ل١ّخ )ض( اٌغس١ٌٚخ ٟ٘ )ػٍّب اْ 

فمطح ثؼس حصف   (39) اٌز١١ّع٠خ ٚػاللخ اٌفمطح ثبٌّغّٛع اٌىٍٟ فمظ ثٍغ ػسز فمطاد ِم١بغ اٌزفى١ط اٌّزفزح 

 ٌضؼف لٛرٙب اٌز١١ّع٠خ . )4)اٌفمطح 

 ئعطاءاد اٌئسق

ٛزٞ ػٍٝ ٠زحمك ٘صا إٌٛع ِٓ اٌئسق فٟ ػطض ِم١بغ اٌزفى١ط اٌّزفزح اٌٛع : اٌئسق اٌظب٘طٞ اٚال:

حٛي ِسٜ صالح١خ وً فمطح ِٓ فمطاد اٌّم١بغ ٚلس حئٍذ  ِغّٛػخ  ِٓ اٌرجطاء ٚاٌّرزئ١ٓ ٚاذص اضائُٙ

 %122ع١ّغ فمطاد اٌّمب١٠ػ ػٍٝ ٔؽجخ ارفبق 

صب١ٔب: صسق اٌجٕبء: رُ اؼزرطاط صسق اٌجٕبء ِٓ ذالي اٌزح١ًٍ اٌؼبٍِٟ االؼزىشبفٟ ٚاٌزح١ًٍ اٌؼبٍِٟ اٌزٛو١سٞ 

 ٚوبالرٟ:

رُ  ٌّم١بغ اٌزفى١ط اٌّزفزحِٓ اٌج١ٕخ اٌؼب١ٍِخ ٌزحم١ك صسق اٌجٕبء ٚاٌزحمك  اٌزح١ًٍ اٌؼبٍِٟ االؼزىشبفٟ:  -1

 اؼزّبضح اٌٝ اٌزح١ًٍ 022اؼزؼّبي اٌزح١ًٍ اٌؼبٍِٟ االؼزىشبفٟ ثطط٠مخ اٌّىٛٔبد اٌطئ١ؽخ ح١ش اذضؼذ 

 اؼفط اٌزح١ًٍ ػٓ عٛزح ٚصالح١خ ِئفٛفخ االضرجبطبد اٌربصخ ثبٌزح١ًٍ ػٍٝ ٚفك اٌّؼب١٠ط االر١خ: لس ٚ

ػٕس ِؽزٜٛ  ( 0.531-0.195)وبٔذ زاٌخ احئبئ١ب ح١ش ثٍغذ ث١ٓ  اْ اغٍت ِؼبِالد االضرجبط -

 ِّب ٠ش١ط اٌٝ رٛفط اٌحس االزٔٝ ِٓ االضرجبطبد ث١ٓ اٌّزغ١طاد. 2.25زالٌخ 
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 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Samplingاْ ل١ّخ ِإشط  وب٠عض ِب٠ط اٌٚىٓ  -

Adequacy  ط اٌٝ ِالئّخ ػ١ٕخ اٌجحش ِّب ٠ش١ 2.52ػٓ  ٠ع٠سٚ٘ٛ  0.679ٌىفب٠خ اٌّؼب٠ٕخ ثٍغذ

 ٚوفب٠زٙب 

 2.221ٚزاٌخ احئبئ١ب ػٕس  2.32وبٔذ اوجط ِٓ اٌربصخ ثبٌّئفٛفبد  االضرجبط اْ ِؼبِالد  -

اٌزح١ًٍ اٌؼبٍِٟ ثٍغذ  Bartletts test of sphericity اْ ل١ّخ ِطثغ وبٞ فٟ اذزجبض ثطر١ٍذ  

 .حط٠خٚزضعخ  2.222ٟٚ٘ زاٌخ احئبئ١ب ػٕس ِؽزٜٛ زالٌخ   1825.999

( التحليل العاملي االستكشافي والتوكيدي، دار  2102 ، ادمحم بوزيان:)تيغسةالمصدر . 741 -

 .اٌغسٚي ٠ٛضح شٌه  10صالمسيرة،عمان ،االردن 

 عسٚي اذزجبض و١ّٛ ٚثبضر١ٍذ ٌئالح١خ ػ١ٕخ اٌجحش ٌٍزح١ًٍ اٌؼبٍِٟ -

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.679 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1825.999 

Df 741 

Sig. .000 

 

لبل تدوٌر المحاور  اٌزفى١ط اٌّزفزحبطرٌمة المكونات الربٌسة لممٌاس ولد اسفرت التحلٌل العاملً       

الكامن لكل منها اكبر من الواحد الصحٌح بتباٌن مفسر بلػ ظهرت ان هنان أربعة عشر عامل كان الجذر 

 وعند تدوٌر المحاور تشبعت جمٌ  الفمرات على عامل واحد مما ٌشٌر الى انها أحادٌة العامل.  63.770

وحذفت  (0.531-0.195فمرة تراوحت تشبعاتها بٌن) 39تشعبت فٌه  التفكٌر المتفتحممٌاس وبالتالً فان  

 .ٌوضح الفمرات ( 5)والجدول  لٌل لعدم تشبعها بالعاملمن التح 4الفمرة 

 (5جدول )

 ٚرشجؼبد وً فمطح ِٓ فمطاد اٌّم١بغ   اٌزفى١ط اٌّزفزحعسٚي فمطاد ِم١بغ 

 التشبع الفقرة ت

 0.267 ان حرٌة التعبٌر حك للجمٌ  لكن من الضروري تمٌٌد حرٌة بعن الجماعات السٌاسٌة  1

االفكار التً اؤمن بها تندمج ضمن خصابصن الشخصٌة بصورة اكثر من التجارب التً  2
 تخوضها 

0.438 

 0.320 انا امٌل الى تصنٌؾ الناس الى معً او ضدي    3

ا بانه هنان امكانات جدٌدة للتعامل م  االمور 4    اعتمد دوما

 0.195 هنان نوعٌن من الناس من هم م  الحمٌمة   ومن هم ضد الحمٌمة  5
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 0.264 تؽٌٌر االفكار هً اشارة الى الضعؾ  6

 0.410 اعتمد انه ٌجب اللجوف الى التعالٌم الدٌنٌة عند البت فً المضاٌا االخبللٌة  7

 0.383 اعتمد بفردٌة االسلوب الصحٌح الذي ٌلجأ الٌه الفرد لحل مشاكله  8

 0.401 اكون سعٌداا متفاخراا عندما اجد شخصاا مشهوراا ٌحمل نفس المعتمدات التً احملها  9

 0.305 هنان عدد من الناس بدأت اكن لهم الكراهٌة بسبب اشٌاف ٌعتمدونها مخالفة لما اعتمد   11

 0.455 المدرة على التخلً عن االفكار السابمة داللة على لوة الشخصٌة  11

ا  12  0.431 ال ٌمكن الحد ان ٌؽٌر اعتمادي ما دمت ارا  صحٌحا

 0.433 اعرؾ كل شًف احتاجه عن ضرورات الحٌا         13

 0.280 اتمسن بمعتمداتً حتى وان كان هنان دلٌل ضد هذ  المعتمدات  14

 0.247 االهتمام الى الكثٌر من اآلراف ٌؤدي الى اتخاذ لرارات خاطبة  15

 0.234 أعتمد هنان نوعان من البشر فً هذ  الحٌاة : الطٌب و السًف  16

 0.411 اعتبر نفسً واس  االفك ومتسامح م  االخرٌن  17

 0.353 من الضروري التخلً بعن المعتمدات حتى وان كانت مفٌدة  18

 0.353 معظم الناس ال ٌعرفون ماهو الشًف المفٌد لهم   19

 0.451 شًف نبٌل عندما ٌحمل الشخص نفس المعتمدات التً ٌحملها والدٌه  21

 0.313 اتخاذ المرارات بسرعة هو نوع من الحكمة  21

 0.356 اعتمد بأن والبً للمبادئ والمثالٌات هو اكثر اهمٌة من اتجاهً الى الخٌال الواس   22

 0.393 من بٌن جمٌ  الفبلسفة الموجودٌن فً العالم اعتمد ان احدهم هو افكار  صحٌحة  23

 0.296 ال تختلؾ معتمداتً كثٌراا إذ تأثرت باألفكار المختلفة التً ٌحملها والدي  24

ا فً حلها  25  0.398 اذا افكر فترة اطول فً المشكلة سأكون االوفر حظا

 0.465 اعتقج ان تبايؽ اآلراء و االفكار في ) الرح و الخظأ ( قج تشاسب مجتسعات دون اخخى  26

حتىىى وان كانىىت بيئتىىي ) العالمىىة, الجيىىخان , السجرسىىة ( مختمفىىة فىىي االتجىىاه ولكشيىىا ربسىىا تحسىىل نفىىذ  27
 الظبع الجيشي 

0.525 

 0.483 ليذ مؽ الخظأ في عجم التفكيخ في بعض القزايا  28

 0.404 اعتقج ان القؾانيؽ والدياسات السجتسعية البج مؽ تغيخىا لتعكذ احتياجات العالؼ الستغيخ  29

 0.531 اشعخ بالغزب عشجما ارى شخرًا معانجًا ال يعتخف بخظئو  31

 0.338 اعتقج ان االخالق الججيجة مثاًل االباحية ىي ليدت اخالقية عمى االطالق  31

 0.404 عمى السخء تجاىل االدلة التي تعارض معتقجاتو الخاسخة او الثابتة  32

 0.237 عشجما يياجؼ شخرًا ما معتقجاتي ىي ليدت اىانة لي بذكل شخري  33

 0.249 السجسؾعة الحيؽ يدايخون مبادليؼ السختمفة بيؽ افخادىا ال يسكؽ ان يرسجوا طؾيالً  34

 0.319 انتقاد االخخيؽ يشبغي ان يبشى عمى حقالق دامغة     35

 0.333 يجب ان تكؾن معتقجات الفخد مشفتحة عمى االخخيؽ لمخد عمى اي معمؾمات او معتقجات ججيجة ليؼ  36

 0.266 اعتقج ان بعض االفخاد ال يجركؾن ما يؤمشؾن فيشاك شيء خاطئ بأحكاميؼ  37

 0.381 الدساح لمظمبة لالستساع لسكبخات الرؾت قج يذؾشيؼ ويزميؼ في عسمية التعمؼ  38
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 0.297 الحجس خيخ دليل في اتخاذ القخارات 39

 0.408 عمى الشاس ان تأخح بالشغخ االدلة التي تتعارض مع معتقجاتيؼ  41

 

ِٓ اعً اٌزضجذ ِٓ صحخ  :  (confirmatory Factor Analysis)التحليل العاملي التوكيدي  –

وس ِٓ ِس٠بد ِطبثمزٗ ِغ اٌج١بٔبد اٌّؽزمبح أإٌظطٞ اٌّزجٕٝ فٟ اٌجحش ٚرم٠ُٛ زضعخ صالح١زٗ ٚاٌزاالّٔٛشط 

 اٌزح١ًٍ اٌؼبٍِٟ اٌزٛو١سٞ. اش ٠شزطط  اٌزح١ًٍ اٌؼبٍِٟ اٌزٛو١سٞ ِب٠برٟ: اؼٍٛة رُ اؼزرسآَِ اٌؼ١ٕخ 

 ِزغ١طارٙب ٚػٛاٍِٙب.ٚعٛز اطبض ٔظطٞ ٠فؽط اٌظب٘طح ِٚفب١ّ٘ٙب ٚ -1

 صٍخ ثبٌظب٘طح .أٛاًِ اٌّىٛٔخ ٌٙب ٚشاد ِؽ١ّبد ِزٚعٛز رحس٠س زل١ك ٌٍؼ -0

شطاد اٌّٛالف أٚ اٌفمطاد اٌّىٛٔخ ٌىً ػبًِ ٚاٌزٟ ٠غت اْ رزشجغ ػ١ٍٗ زْٚ إٚعٛز ِغّٛػخ ِٓ اٌّ -3

اٌزٛو١سٞ اٌزح١ًٍ اٌؼبٍِٟ  ػٕٙب اٌزح١ًٍ اٌؼبٍِٟ االؼزىشبفٟ اٌٝ ػٕس اذضبع اٌؼٛاًِ اٌزٟاٌؼٛاًِ االذطٜ. ٚ

 (036 0210اٌّئسض)ر١غعح  اٌّإشطاد االر١خ ظٙطد  اٌزفى١ط اٌّزفزحٌّم١بغ 

 .Absolute/ Predictive Fit أٚال: ِإشطاد اٌّطبثمخ اٌّطٍمخ أٚ اٌزٕجإ٠خ 

٠ٛضح  ( 6)  ٚف١ّب ٠ٍٟ عسٚي  Parsimony  correction Indexصب١ٔب:  ِإشطاد االفزمبض ٌاللزئبز 

 ٚل١ّخ وً ِإشط ِٚؼ١بض اٌمجٛي ٌٗ ِإشطاد عٛزح اٌّطبثمخ ٌّم١بغ اٌزفى١ط اٌّزفزح

 (6عسٚي )

 قيمة درجة القطع )معيار القبول( المؤشرات مؤشر جودة المطابقة ت

 

 

أي ؼٌر دالة.  5ٌجب ان تمل لٌمته عن  1.855          مرب  كاي 

 المٌمة صفر تعنً مطابمة تامة

2 GFI  مؤشر حسن

 المطابمة

    1991لٌمة المؤشر تساوي أو اكبر من  0.745

3 AGFI  مؤشر حسن

 المطابمة المصحح

 1981لٌمة المؤشر تساوي أو اكبر  0.715

 

 

 

4 RMSEA   الجذر

التربٌعً لمتوسط خطا 

  1915لٌمة المؤشر تساوي أو اكبر   0.66
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 االلتراب

5     TLI1991لٌمة المؤشر تساوي أو اكبر   0.482 لوٌس-مؤشر تاكر  

6 AIC    محن المعلومات

 الٌكٌن

المفترن 
1458.328 

 1560.00المشب  

تمل لٌمة النموذج المفترن عن لٌمته 

 للنموذج المشب 

7  CAIC محن المعلومات

 المتسك الٌكٌن

المفترن 
1806.492 
 المشب 

4912.688 

تمل لٌمة النموذج المفترن عن لٌمته 

 المشب للنموذج 

8 ECVI  مؤشر الصدق

 التماطعً المتول 

 7328المفترن 
79839المشب   

 

تمل لٌمة النموذج المفترن عن لٌمته 

 للنموذج المشب 

9 RMR   مؤشر جذر

 متوسط مربعات البوالً

.  191لٌمة المؤشر تساوي أو اكبر   19141

 المٌمة صفر تعنً مطابمة تامة

11 PGFI   مؤشر حسن

 المطابمة االلتصادي

 1951لٌمة المؤشر تساوي أو اكبر 19667

 1961واألفضل 

11 NFI   مؤشر المطابمة

 المعٌاري

    1991لٌمة المؤشر تساوي أو اكبر من  19339

 

12 PNFI   مؤشر المطابمة

 المعٌاري االلتصادي

 1951لٌمة المؤشر تساوي أو اكبر 19321

 1961واألفضل 

٠ّىٓ االؼزٕزبط ثبْ اغٍات ِإشاطاد اٌّطبثماخ راسي ػٍاٝ )رحمك ؼجؼخ ِٕٙب( ِٚٓ ذالي وً اٌّإشطاد اٌؽبثمخ 

ِآ ثشاىً ِمجاٛي ِطبثمزاٗ ٌٍّغزّاغ  دواسأثبٌزبٌٟ فابْ إٌّاٛشط إٌظاطٞ لاس رٌٍّٕٛشط . ِٚمجٌٛخ ٚعٛز ِطبثمخ 

اْ االؼزٕزبط ٚػ١ٍٗ ف . ٌؼبٍِٟ اٌزٛو١سٞاٌزح١ًٍ ا فٟ حاٌّؼزّس إشطاد االحئبئ١خث١بٔبد اٌؼ١ٕخ ٌٍّ مب٠ؽخذالي ِ

فاٟ   احابزٞ اٌؼبِاً اٌزفى١اط اٌّزفازحئْ ِم١ابغ  إٌبشئ ِٓ ٘صٖ إٌزبئظ   ٠مٛز ئٌٝ رجٕٟ اٌطؤ٠اخ إٌظط٠اخ ا٢ر١اخ 

اٌجحش اٌحبٌٟ ٠ّىٓ ٠إشط رطبثمب ِمجٛال ث١ٓ إٌّٛشط إٌظطٞ اٌّؼزّس فاٟ اٌّم١ابغ ٚثا١ٓ اٌج١بٔابد إٌبرغاخ ِآ 

ا ٌئسق اٌجٕبء ٌٙصا اٌّم١بغ .  اٌؼ١ٕخ اٌّرزبضح. ٚثصٌه ٠ىْٛ اٌزح١ًٍ اٌؼبٍِٟ اٌزٛو١سٞ لس ٚفط ئؼٕبزاا ل٠ٛب

 ( ٠ٛضح شٌه7عسٚي ) وطٚٔجبخ ٚاٌزغعئخ إٌئف١خاٌضجبد: الؼزرطاط اٌضجبد رُ اؼزؼّبي ِؼبًِ اٌفب 
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لٌمةةةةةة معامةةةةةةل  نوع الثبات
 الثبات

  عدد الفمرات

 39 0.824 الفا كرونباخ

 20 0.727 التجزبة النصفٌة

   إعادة االختبار

 

اٌزفى١ط اٌّزفزح ػٓ طط٠ك ثؼض اٌّإشطاد اإلحئبئ١خ ٌّم١بغ  :اٌزفى١ط اٌّزفزحاٌّإشطاد اإلحئبئ١خ ٌّم١بغ 

ب  ٌسٜ طٍجخ اٌغبِؼخ ِا ِغ اٌّإشطاد اإلحئبئ١خ ٌٍزٛظ٠غ االػزساٌٟ ح١اش رزمابضة ِمجٛال  رج١ٓ أٔٙب رظٙط أؽغب

ْا اٌؼ١ٕخ اٌّرزبضح رّضً اٌّغزّغ اٌّاأذٛشح ِٕاٗ  اٌٝ حس لط٠ت زضعبد اٌٛؼظ ٚاٌٛؼ١ظ ٚإٌّٛاي ِّب ٠ش١ط ئٌٝ أ

ُا ٠ّىٓ رؼ١ُّ  ٌغاسٚي ثؼاض اٌّإشاطاد اإلحئابئ١خ ا ٘اصٖ اٌؼ١ٕاخ. ٔزبئظ اٌجحاش ػآ طط٠اكرّض١الا حم١م١اب ِٚٓ ص

 (اٌزفى١ط اٌّزفزح ٌسٜ طٍجخ اٌغبِؼخٌّم١بغ )

 التفكٌر المتفتح الممٌاس

 MEAN 139.8000الوسط الحسابً 

 Median 140.0000الوسٌط 

Mode 144.00المنوال 
a
 

 Std. Deviation 18.04823االنحراؾ المعٌاري 

 Variance 325.739التباٌن 

 -Skewness 0.871معامل االلتواف 

 Range 149.00المدى 

 Minimum 39.00الل لٌمة 

 Maximum 188.00أكبر لٌمة 

 4.010 معامل التفلطح

 27960.00 العدد

 

 اٌصٞ ٠زىْٛ ِٓ  (0219رجٕذ اٌجبحضخ ِم١بغ )ػسٔبْ   :ثانيا :مقياش الحضور الوجودي

ا  09) ا  ٔبزضا  اثساا( اػط١ذ اٌسضعبد )( فمطح ثرّػ ثسائً ٟٚ٘ ) زائّب ا  اح١بٔب ( ٌٍفمطاد 1 0 3 4 5غبٌجب

 اإل٠غبث١خ ٚثبٌؼىػ.

 القوة التمييسيت لفقراث المقياش: 

ألعً اإلثمبء ػٍاٝ اٌفماطاد اٌغ١اسح ٚاٌىشاف ػآ زلزٙاب فاٟ ل١ابغ ِاب ٚضاؼذ ٌم١بؼاٗ لبِاذ اٌجبحضاخ ثزح١ٍاً    

 ٚاضرجبطٙب ثبٌسضعخ اٌى١ٍ خ    زضعخ ر١١ّع٘بفمطاد اٌّم١بغ ئحئبئ١اب ٚاٌىشف 

فبٌفمطاد اٌزٟ رّزٍه لٛح ر١ّع٠خ ٟ٘ اٌفماطاد اٌزاٟ ر١ّاع ثا١ٓ اٌّؽازغ١ج١ٓ شٚٞ اٌاسضعبد اٌؼب١ٌاخ ٚاٌّؽازغ١ج١ٓ 

شٚٞ اٌسضعبد اٌٛاطئخ فٟ اٌّفَٙٛ اٌصٞ رم١ؽٗ اٌفمطاد  ٚفٟ حبٌخ ػسَ لسضح اٌفمطح ػٍٝ اٌز١١ّع ػٍٝ ٚفك ٘صٖ 
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ااب رىااْٛ ػس٠ّااخ  ٙا أؼااٍٛة رااُ اؼاازؼّبي اٌفبئااسح ٠ٚغاات حااصفٙب ِاآ اٌئااٛضح إٌٙبئ١ااخ ٌٍّم١اابغ. ٚلااس اٌئااٛضح فأَّ

 اٌّغّٛػز١ٓ اٌّزططفز١ٓ ٚػاللخ زضعخ اٌفمطح ثبٌسضعخ اٌى١ٍخ ئعطائ١ٓ ِٕبؼج١ٓ فٟ ػ١ٍّخ رح١ًٍ اٌفمطح.

: المجموعتان المتطرفتان   : (Extreme Groups Method)أوالا

 ثبٌرطٛاد ا٢ر١خ:  خاٌجبحض ذفمطاد اٌّم١بغ لبِألعً حؽبة اٌمٛح اٌز١١ّع٠خ ٌىً فمطح ِٓ 

ِٚٓ صُ رحس٠س اٌسضعخ اٌى١ٍخ  طٍجخ اٌغبِؼخطبٌجخ ِٓ طبٌت ٚ( 022رطج١ك اٌّم١بغ ػٍٝ ػ١ٕخ اٌزح١ًٍ اٌجبٌغخ ) .ز 

 ٌىً اؼزّبضح. 

 رطر١ت االؼزّبضاد رٕبظ١ٌاب ثحؽت زضعزٙب اٌى١ٍخ ِٓ األػٍٝ ئٌٝ األزٔٝ. .ٖ 

%( ِٓ االؼزّبضاد اٌحبصٍخ ػٍٝ أزٔٝ 07%( ِٓ االؼزّبضاد اٌحبصٍخ ػٍٝ أػٍٝ اٌسضعبد ٚ)07رؼ١١ٓ ) .ٚ 

  ئش ثٍغ (Anastasi, 1976: 208)اٌسضعبد ٚاٌٍزبْ رّضالْ ِغّٛػزبْ ثأوجط حغُ ٚألئٝ رّب٠ع ِّىٓ 

١بضٞ ٌسضعبد اؼزرطاط اٌٛؼظ اٌحؽبثٟ ٚاالٔحطاف اٌّؼ ( اؼزّبضح.54ػسز االؼزّبضاد فٟ وً ِغّٛػخ )

( ٌؼ١ٕز١ٓ T. Testاٌّفحٛص١ٓ ٌىً ِغّٛػخ ػٓ وً فمطح ِٓ فمطاد اٌّم١بغ صُ رطج١ك االذزجبض اٌزبئٟ )

( 2025ِؽزمٍز١ٓ الذزجبض اٌفطٚق ث١ٓ زضعبد اٌّغّٛػخ اٌؼ١ٍب ٚاٌّغّٛػخ اٌس١ٔب ٌىً فمطح ػٕس ِؽزٜٛ زالٌخ )

ْا ع١ّغ اٌفمطاد ١ِّعح   ج١ٓ شٌه.(   8٠ٚاٌغسٚي )ػٕس ٚلس رج١ٓ أَ

 ض اٌحضٛض اٌٛعٛزٞل١ّخ ِؼبًِ ر١١ّع اٌفمطاد ٌفمطاد االذزجب (8اٌغسٚي )

الوسط  العدد المجموعة الفمرة
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

لٌمة 
االختبار 

 التابً

 إٌز١غخ

 5.316 1.07575 4.4444 54 العلٌا 1

 

 زاٌخ

 1.43287 3.1481 54 الدنٌا

 زاٌخ 7.278 0.65929 4.5926 54 العلٌا 2

 1.36352 3.0926 54 الدنٌا

 8.472 0.70463 4.6481 54 العلٌا 3

 

 زاٌخ

 1.18825 3.0556 54 الدنٌا

 زاٌخ 6.576 1.06678 4.3519 54 العلٌا 4

 1.23879 2.8889 54 الدنٌا

 8.430 0.71424 4.5926 54 العلٌا 5

 

 زاٌخ

 1.22802 2.9630 54 الدنٌا

 زاٌخ 4.581 1.35168 3.9444 54 العلٌا 6

 1.16149 2.8333 54 الدنٌا

 8.208 0.67293 4.6667 54 العلٌا 7

 

 زاٌخ

 1.33176 3.0000 54 الدنٌا

 زاٌخ 8.818 0.58874 4.7407 54 العلٌا 8

 1.49305 2.8148 54 الدنٌا

 زاٌخ 4.824 1.13023 3.9259 54 العلٌا 9
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  1.26004 2.8148 54 الدنٌا

 زاٌخ 6.352 1.04008 4.5556 54 العلٌا 10

 1.22474 3.1667 54 الدنٌا

 5.208 1.30218 3.7593 54 العلٌا 11

 

 زاٌخ

 1.28435 2.4630 54 الدنٌا

 زاٌخ 5.675 0.96786 4.6852 54 العلٌا 12

 1.42957 3.3519 54 الدنٌا

 6.832 0.87775 4.6111 54 العلٌا 13

 

 زاٌخ

 1.37729 3.0926 54 الدنٌا

 زاٌخ 4.817 1.44126 3.8704 54 العلٌا 14

 1.35426 2.5741 54 الدنٌا

 8.266 0.89899 4.6111 54 العلٌا 15

 

 زاٌخ

 1.27985 2.8519 54 الدنٌا

 زاٌخ 4.322 1.47895 3.9630 54 العلٌا 16

 1.36902 2.7778 54 الدنٌا

 7.979 0.77275 4.6852 54 العلٌا 17

 

 زاٌخ

 1.34585 3.0000 54 الدنٌا

 زاٌخ 6.661 0.62696 4.7222 54 العلٌا 18

 1.37577 3.3519 54 الدنٌا

 3.710 1.18825 4.0556 54 العلٌا 19

 

 زاٌخ

 1.29949 3.1667 54 الدنٌا

 زاٌخ 7.227 0.77003 4.5370 54 العلٌا 20

 1.29464 3.0556 54 الدنٌا

 4.464 1.01698 3.8519 54 العلٌا 21

 

 زاٌخ

 1.29451 2.8519 54 الدنٌا

 زاٌخ 6.478 0.67293 4.6667 54 العلٌا 22

 1.30740 3.3704 54 الدنٌا

 4.148 0.77703 4.3333 54 العلٌا 23

 

 زاٌخ

 1.25518 3.5000 54 الدنٌا

 زاٌخ 2.984 1.19748 4.0000 54 العلٌا 24

 1.37615 3.2593 54 الدنٌا

 5.604 0.72008 4.5185 54 العلٌا 25

 

 زاٌخ

 1.45909 3.2778 54 الدنٌا

 زاٌخ 4.508 0.94503 4.2222 54 العلٌا 26

 1.36506 3.2037 54 الدنٌا

 4.922 0.74395 4.4444 54 العلٌا 27

 

 زاٌخ

 1.32611 3.4259 54 الدنٌا

 زاٌخ 5.510 0.78708 4.6111 54 العلٌا 28

 1.31340 3.4630 54 الدنٌا
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 زاٌخ 5.601 0.86249 4.5370 54 العلٌا 29

 1.46578 3.2407 54 الدنٌا

 (.2.25( ثسالٌخ )126( ثسضعخ حط٠خ )1.96ل١ّخ )د( اٌغس١ٌٚخ )

 عالقت الفقرة بالدرجت الكليت للمقياش: 

الؼاازرطاط اٌؼاللااخ االضرجبط١ااخ ثاا١ٓ وااً فمااطح ٚاٌسضعااخ اٌى١ٍااخ ٌٍّم١اابغ اؼاازؼّبي ِؼبِااً اضرجاابط ث١طؼااْٛ     

ْا ع١ّااغ اٌفمااطاد رااطرجظ ثبٌسضعااخ اٌى١ٍااخ 022ثبؼاازؼّبي ػ١ٕااخ اٌزح١ٍااً شارٙااب ٌٍفمااطاد ٚاٌجبٌغااخ ) ( فااطزاا فزجاا١ٓ أَ

ؼابِالد ٚثؼاس اٌحئاٛي ػٍاٝ إٌزابئظ ِٚمبضٔاخ ِ (2.25ٌٍّم١بغ اضرجبطاب شا زالٌخ ئحئبئ١خ ػٕس ِؽزٜٛ زالٌخ )

ْا  شاد زالٌاخ ئحئابئ١خ ػٕاس ِؽازٜٛ فماطاد اٌّم١ابغ  ع١ّاغاالضرجبط ثبٌم١ّخ اٌغس١ٌٚاخ ٌّؼبِاً االضرجابط رجا١ٓ أَ

 .اٌحضٛض اٌٛعٛزٞ اضرجبط زضعخ اٌفمطح ثبٌسضعخ اٌى١ٍخ ٌّم١بغ٠ٛضح ( 9)اٌغسٚي  ( 2025)

 (9عسٚي )

 قيسة ر السحدؾبة رقؼ الفقخة
نؾع داللة 

االرتباط عشج 
0,05 

 الفقخةرقؼ 
قيسة ر 
 السحدؾبة

نؾع داللة 
االرتباط عشج 

0,05 
 دالة **0.517 16 دالة **0.562 1
 دالة **0.737 17 دالة **0.641 2
 دالة **0.668 18 دالة **0.725 3
 دالة **0.454 19 دالة **0.558 4
 دالة **0.708 20 دالة **0.702 5
 دالة **0.524 21 دالة **0.476 6
 دالة **0.707 22 دالة **0.608 7
 دالة **0.561 23 دالة **0.733 8
 دالة **0.410 24 دالة **0.551 9
 دالة **0.600 25 دالة **0.592 10
 دالة **0.465 26 دالة **0.476 11
 دالة **0.573 27 دالة **0.615 12
 دالة **0.601 28 دالة **0.668 13
 دالة **0.605 29 دالة **0.522 14
 دالة  30 دالة **0.758 15
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ٚثّٛعات ِؼ١ابض اٌماٛح (2.25( ٌّؽازٜٛ زالٌاخ )422( ثسضعخ حط٠اخ )2.298ل١ّخ )ض( اٌغس١ٌٚخ ٟ٘ )ػٍّب اْ 

 فمطح . 09اٌز١١ّع٠خ ٚػاللخ اٌفمطح ثبٌّغّٛع اٌىٍٟ فمظ ثٍغ ػسز فمطاد ِم١بغ اٌحضٛض اٌٛعٛزٞ 

 : إجراءاث الصدق

: ٠زحمك ٘صا إٌٛع ِٓ اٌئسق فٟ ػطض ِم١بغ اٌزفى١ط اٌّزفزح اٌٛعٛزٞ ػٍٝ  اٌئسق اٌظب٘طٞ اٚال:

ِغّٛػخ  ِٓ اٌرجطاء ٚاٌّرزئ١ٓ ٚاذص اضائُٙ حٛي ِسٜ صالح١خ وً فمطح ِٓ فمطاد اٌّم١بغ ٚلس حئٍذ 

 %122ع١ّغ فمطاد اٌّمب١٠ػ ػٍٝ ٔؽجخ ارفبق 

اٌؼبٍِٟ االؼزىشبفٟ ٚاٌزح١ًٍ اٌؼبٍِٟ اٌزٛو١سٞ صب١ٔب: صسق اٌجٕبء: رُ اؼزرطاط صسق اٌجٕبء ِٓ ذالي اٌزح١ًٍ 

 ٚوبالرٟ:

رُ  ٌّم١بغ اٌحضٛض اٌٛعٛزٌٞزحم١ك صسق اٌجٕبء ٚاٌزحمك ِٓ اٌج١ٕخ اٌؼب١ٍِخ  اٌزح١ًٍ اٌؼبٍِٟ االؼزىشبفٟ:  -0

 اؼزّبضح اٌٝ اٌزح١ًٍ 022اؼزؼّبي اٌزح١ًٍ اٌؼبٍِٟ االؼزىشبفٟ ثطط٠مخ اٌّىٛٔبد اٌطئ١ؽخ ح١ش اذضؼذ 

 ٌزح١ًٍ ػٓ عٛزح ٚصالح١خ ِئفٛفخ االضرجبطبد اٌربصخ ثبٌزح١ًٍ ػٍٝ ٚفك اٌّؼب١٠ط االر١خ: اؼفط الس ٚ

 2.25ػٕس ِؽزٜٛ زالٌخ  ( 2371. -0.680)وبٔذ زاٌخ احئبئ١ب ح١ش ثٍغذ ث١ٓ  اْ اغٍت ِؼبِالد االضرجبط -

 ِّب ٠ش١ط اٌٝ رٛفط اٌحس االزٔٝ ِٓ االضرجبطبد ث١ٓ اٌّزغ١طاد.

 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacyوب٠عض ِب٠ط اٌٚىٓ اْ ل١ّخ ِإشط   -

 ِّب ٠ش١ط اٌٝ ِالئّخ ػ١ٕخ اٌجحش ٚوفب٠زٙب  2.52ػٓ  ٠ع٠سٚ٘ٛ  0.788ٌىفب٠خ اٌّؼب٠ٕخ ثٍغذ 

 2.221ٚزاٌخ احئبئ١ب ػٕس  2.32وبٔذ اوجط ِٓ اٌربصخ ثبٌّئفٛفبد  االضرجبط اْ ِؼبِالد  -

 2102.974اٌزح١ًٍ اٌؼبٍِٟ ثٍغذ  Bartletts test of sphericity فٟ اذزجبض ثطر١ٍذ   اْ ل١ّخ ِطثغ وبٞ  -

 .426ٚزضعخ حط٠خ  2.222ٟٚ٘ زاٌخ احئبئ١ب ػٕس ِؽزٜٛ زالٌخ 

( التحليل العاملي االستكشافي والتوكيدي، دار المسيرة،عمان  2102 ، ادمحم بوزيان:)تيغسةالمصدر 

 .اٌغسٚي ٠ٛضح شٌه  10ص،االردن 

 عسٚي اذزجبض و١ّٛ ٚثبضر١ٍذ ٌئالح١خ ػ١ٕخ اٌجحش ٌٍزح١ًٍ اٌؼبٍِٟ -

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.788 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2102.974 

Df 406 

Sig. .000 
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بطرٌمة المكونات الربٌسة لممٌاس الحضور الوجودي لبل تدوٌر المحاور ولد اسفرت التحلٌل العاملً    

ظهرت ان هنان ثمانٌة عوامل كان الجذر الكامن لكل منها اكبر من الواحد الصحٌح بتباٌن مفسر بلػ 

وعند تدوٌر المحاور تشبعت جمٌ  الفمرات على عامل واحد مما ٌشٌر الى انها أحادٌة   62.189

( 2370. -0.680فمرة تراوحت تشبعاتها بٌن) 29تشعبت فٌه  الحضور الوجوديممٌاس ان  العامل.وبالتالً ف

 ٌوضح الفمرات  (10) والجدول

 اٌحضٛض اٌٛعٛزٞ ٚرشجؼبد وً فمطح ِٓ فمطاد اٌّم١بغ  فمطاد ِم١بغ  ( 12) عسٚي
 التشب  الفمرة ت

 0.437 اعامل االخرٌن بلطؾ بؽن النظر عن كونهم )اناثا او ذكورا ( 1

 0.484 افضل العمل الجماعً فً االنشطة الجامعٌة 2

 5431. اعرؾ تماما ما ارٌد تحمٌمه فً الحٌاة 3

 4031. انتمد الناس الذٌن ٌرمون اعماب السجابر فً الشارع 4

 0.564 العبللات االجتماعٌة م  االخرٌن تعطٌنً الثمة بالنفس  5

 0.348 انعزل اثناف التجمعات وال اشارن بالحفبلت  6

 0.531 طموحاتً  اكبر من انجازاتً 7

 0.680 انجز االعمال التً تبلبم شخصٌتً وامكانٌاتً  8

 0.404 اعٌش حٌاتً بسعادة وان لم احمك اهدافً  9

 4971. عندما ٌأخذ الناس رأًٌ فً موضوع معٌن افكر لبل ان اتحدث 11

 2811. اهتمامً للٌل بأفكار وأراف االكبر سنا  11

 0.499 تزعجنً الظروؾ التً تمر بها بلدي 12

 5391. احب المشاركة فً االعمال التطوعٌة  13

 3651. اسعر لتحمٌك مصلحتً دون االهتمام بمصلحة االخرٌن  14

 6401. ٌزعجنً ان ارى زمبلبً متخاصمٌن 15

 3501. اشج  الناس الموهوبٌن والمتمٌزٌن لتحمٌك طموحاتهم  16

 6321. إنجازاتاعتز بما حممته فً حٌاتً من  17

 5731. اشعر بأنً أصبحت اكثر نضجا عند دخولً للجامعة 18

 2371. انتمد الطلبة الذٌن ٌتؽٌبون عن محاضراتهم عمدة  19

 6161. افكر ملٌا لبل اتخاذ أي لرار فً حٌاتً  21

 4131. ٌصعب علٌه حل  المشاكل التً اتعرن لها  21

 6601. ٌزعجنً تكسٌر اثاث الكلٌة من لبل  بعن الطلبة 22

 4371. اخطط  لمستمبلً بوالعٌة  23

 3031. اتصرؾ بعفوٌة دون تصن   24

 5151. ارى ان التطور العلمً مفٌد للبشرٌة 25

 3591. اؼضب بسرعة ألسباب تافهة 26

 4431. ابحث عن كل ما هو جدٌد فً الحٌاة 27
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 4991. ارى من حك كل فرد ان ٌكون له وجهة نظر خاصة به 28

 5021. اض  الخطط الفاعلة لنفسً واطبمها بنشاط 29

 

ِٓ اعً اٌزضجذ ِٓ صحخ  :  (confirmatory Factor Analysis)التحليل العاملي التوكيدي  –2

 ح٠بد ِطبثمزٗ ِغ اٌج١بٔبد اٌّؽزمبوس ِٓ ِسأاٌجحش ٚرم٠ُٛ ٚزضعخ صالح١زٗ ٚاٌزاالّٔٛشط إٌظطٞ اٌّزجٕٝ فٟ 

 ٠برٟ: اٌزح١ًٍ اٌؼبٍِٟ اٌزٛو١سٞ. اش ٠شزطط  اٌزح١ًٍ اٌؼبٍِٟ اٌزٛو١سٞ ِب اؼٍٛة رُ اؼزرسآَِ اٌؼ١ٕخ 

 ٚعٛز اطبض ٔظطٞ ٠فؽط اٌظب٘طح ِٚفب١ّ٘ٙب ِٚزغ١طارٙب ٚػٛاٍِٙب. - أ

 صٍخ ثبٌظب٘طح .أاٌّىٛٔخ ٌٙب ٚشاد ِؽ١ّبد ِزٛاًِ ٚعٛز رحس٠س زل١ك ٌٍؼ - ة

شطاد اٌّٛالف أٚ اٌفمطاد اٌّىٛٔخ ٌىً ػبًِ ٚاٌزٟ ٠غت اْ رزشجغ ػ١ٍٗ إٚعٛز ِغّٛػخ ِٓ اٌّ - د

اٌزح١ًٍ  ػٕٙب اٌزح١ًٍ اٌؼبٍِٟ االؼزىشبفٟ اٌٝ ػٕس اذضبع اٌؼٛاًِ اٌزٟزْٚ اٌؼٛاًِ االذطٜ. ٚ

 (036 0210)ر١غعح . اٌّإشطاد االر١خ د ظٙط اٌحضٛض اٌٛعٛزٌّٞم١بغ اٌزٛو١سٞ اٌؼبٍِٟ 

 .Absolute/ Predictive Fit أوال: مؤشراث المطابقت المطلقت أو التنبؤيت 

  Parsimony  correction Indexثانيا:  مؤشراث االفتقار لالقتصاد 

 ٠ٛضح ِإشطاد عٛزح اٌّطبثمخ ٌّم١بغ اٌحضٛض اٌٛعٛزٞ ٚل١ّخ وً ِإشط ِٚؼ١بض اٌمجٛي ٌٗ( 11)عسٚي 

 قيمة درجة القطع )معيار القبول( المؤشرات مؤشر جودة المطابقة ت
1 

 

أي ؼٌر دالة. المٌمة صفر  5ٌجب ان تمل لٌمته عن  2.675          مرب  كاي 

 تعنً مطابمة تامة

2 GFI 1991لٌمة المؤشر تساوي أو اكبر من  0.751 مؤشر حسن المطابمة    

3 AGFI  مؤشر حسن المطابمة

 المصحح

 1981لٌمة المؤشر تساوي أو اكبر  0.703

4 RMSEA   ًالجذر التربٌع

 لمتوسط خطا االلتراب

  1915لٌمة المؤشر تساوي أو اكبر   0.092

5     TLI1991لٌمة المؤشر تساوي أو اكبر   0.625 لوٌس-مؤشر تاكر  

6 AIC    محن المعلومات

 الٌكٌن

المفترن 
1116.469 

 870.000المشب  

تمل لٌمة النموذج المفترن عن لٌمته للنموذج 

 المشب 
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7  CAIC محن المعلومات

 المتسك الٌكٌن

المفترن 
1417.352 

 المشب 
2739.768 

تمل لٌمة النموذج المفترن عن لٌمته للنموذج 

 المشب 

8 ECVI  مؤشر الصدق

 التماطعً المتول 

 5.610المفترن
49372المشب   

 

لٌمة النموذج المفترن عن لٌمته للنموذج  تمل

 المشب 

9 RMR   مؤشر جذر متوسط

 مربعات البوالً

. المٌمة صفر  191لٌمة المؤشر تساوي أو اكبر   0.160

 تعنً مطابمة تامة

11 PGFI   مؤشر حسن المطابمة

 االلتصادي

 1961واألفضل  1951لٌمة المؤشر تساوي أو اكبر 0.630

11 NFI   مؤشر المطابمة

 المعٌاري

   1991لٌمة المؤشر تساوي أو اكبر من  0.560

 

 

  

12 PNFI   مؤشر المطابمة

 المعٌاري االلتصادي

 1961واألفضل  1951لٌمة المؤشر تساوي أو اكبر 19511

٠ّىآ االؼازٕزبط ثابْ اغٍات ِإشاطاد اٌّطبثماخ راسي )رحماك صّابٟٔ ِٕٙاب( ِٚٓ ذالي وً اٌّإشطاد اٌؽبثمخ    

ثشاىً ِمجاٛي ِطبثمزاٗ ٌٍّغزّاغ  دٌٍّٕٛشط . ٚثبٌزبٌٟ فبْ إٌّٛشط إٌظاطٞ لاس ربواسِمجٌٛخ ػٍٝ ٚعٛز ِطبثمخ 

اْ ٚػ١ٍاٗ فاا . اٌزح١ٍااً اٌؼابٍِٟ اٌزٛو١اسٞ فاٟ حاٌّؼزّاس إشاطاد االحئابئ١خث١بٔابد اٌؼ١ٕااخ ٌٍّ مب٠ؽاخِآ ذاالي ِ

اٌحضٛض اٌٛعاٛزٞ احابزٞ ئْ ِم١بغ  ٓ ٘صٖ إٌزبئظ   ٠مٛز ئٌٝ رجٕٟ اٌطؤ٠خ إٌظط٠خ ا٢ر١خ االؼزٕزبط إٌبشئ ِ

فٟ اٌجحش اٌحبٌٟ ٠ّىٓ ٠إشط رطبثمب ِمجٛال ث١ٓ إٌّٛشط إٌظاطٞ اٌّؼزّاس فاٟ اٌّم١ابغ ٚثا١ٓ اٌج١بٔابد   اٌؼبًِ

ا ٌئااسق اٌجٕاابء ٌٙااصا  إٌبرغااخ ِاآ اٌؼ١ٕااخ اٌّرزاابضح. ٚثااصٌه ٠ىااْٛ اٌزح١ٍااً اٌؼاابٍِٟ اٌزٛو١ااسٞ لااس ٚفااط ئؼاإبزاا ل٠ٛااب

 ٚاٌشىً ٠ٛضح شٌهاٌّم١بغ .

 ( ٠ٛضح شٌه10عسٚي ) ِؼبًِ اٌفب وطٚٔجبخ ٚاٌزغعئخ إٌئف١خطاط اٌضجبد رُ اؼزؼّبي اٌضجبد: الؼزر

 (10عسٚي )

لٌمةةةةةة معامةةةةةةل  نوع الثبات
 الثبات

  عدد الفمرات

 29 0.875 الفا كرونباخ

 15 0.719 التجزبة النصفٌة

   إعادة االختبار
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اٌحضٛض ػٓ طط٠ك ثؼض اٌّإشطاد اإلحئبئ١خ ٌّم١بغ  :الحضور الوجوديالمؤشراث اإلحصائيت لمقياش 

ب  اٌٛعٛزٞ ٌسٜ طٍجخ اٌغبِؼاخ ِا ِاغ اٌّإشاطاد اإلحئابئ١خ ٌٍزٛظ٠اغ االػزاساٌٟ ِمجاٛال  رجا١ٓ أٔٙاب رظٙاط أؽاغب

ْا اٌؼ١ٕخ اٌّرزبضح رّضً اٌّغزّاغ  اٌٝ حس لط٠ت ح١ش رزمبضة زضعبد اٌٛؼظ ٚاٌٛؼ١ظ ٚإٌّٛاي ِّب ٠ش١ط ئٌٝ أ

ُا ٠ّىآ رؼّاا١ُ ٔاٌّاأذٛشح ِٕاٗ رّ ثؼااض ( 13)ٌغاسٚي ا زابئظ اٌجحاش ػاآ طط٠اك ٘اصٖ اٌؼ١ٕااخ.ضاا١الا حم١م١ااب ِٚآ صاا

 (اٌحضٛض اٌٛعٛزٞ ٌسٜ طٍجخ اٌغبِؼخاٌّإشطاد اإلحئبئ١خ ٌّم١بغ )

 (13عسٚي )

 اٌّم١بغ
 الحضور الوجودي

 MEAN 111.2000اٌٛؼظ اٌحؽبثٟ 

 Median 115.0000اٌٛؼ١ظ 

 Mode 124.00إٌّٛاي 

 Std. Deviation 17.57654االٔحطاف اٌّؼ١بضٞ 

 Variance 308.935اٌزجب٠ٓ 

 Skewness -1.831ِؼبًِ االٌزٛاء 

 Range 111.00اٌّسٜ 

 Minimum 32.00الً ل١ّخ 

 Maximum 143.00أوجط ل١ّخ 

 4.826 ِؼبًِ اٌزفٍطح

 22240.00 اٌؼسز

 

 نتائج البحث : الفصل الرابع 

 وتموٌم داللته االحصابٌة.لدى طلبة الجامعة  اٌزفى١ط اٌّزفزحالتعرؾ على مستوى  -1

طبٌجخ اْ طبٌت ٚ 022ّم١بغ ػٍٝ ػ١ٕخ اٌجحش اٌزطج١م١خ اٌجبٌغخ اٌٌمس اظٙطد ٔزبئظ اٌجحش ثؼس رطج١ك     

( ثبٔحطاف ِؼ١بضٞ ِمساضٖ 139.8000اٌّش١ٌّٛٓ ثبٌجحش ٘ٛ )ٌسٜ اٌطٍجخ   اٌزفى١ط اٌّزفزحِزٛؼظ زضعبد 

(. ٠الحع أٗ اوجط ِٓ 87( ٚػٕس ِمبضٔخ ٘صا اٌّزٛؼظ ثبٌّزٛؼظ اٌفطضٟ ٌٍّم١بغ )*( ٚاٌجبٌغ )18.04823)

اٌّزٛؼظ اٌفطضٟ ٌٍّم١بغ. ٚػٕس اذزجبض اٌفطق ث١ٓ اٌّزٛؼط١ٓ ثبؼزؼّبي ِؼبزٌخ االذزجبض اٌزبئٟ ٌؼ١ٕخ ٚاحسح 

( وّب 022خ حط٠خ )( ٚثسضع2.25( رج١ٓ أٗ شٞ زالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ػٕس ِؽزٜٛ )054  ص1977)اٌج١برٟ   

 (14)٠ٛضح اٌغسٚي 

 ٚاٌّزٛؼظ اٌفطضٟ ٌٍؼ١ٕخالتفكٌر المتفتح عسٚي االذزجبض اٌزبئٟ ٌٍفطق ث١ٓ ِزٛؼظ زضعبد 
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متوسط  الممٌاس

 العٌنة

االنحراؾ 

 المعٌاري

المتوسط 

 الفرضً 

المٌمة التابٌة 

 المحسوبة

 النتٌجة

 دالة 179865 117 18.04823 139.8000 التفكٌر المتفتح 

 

( الى أن Baronأن عٌنة البحث ) طلبة الجامعة( لدٌهم تفكٌر متفتح. وٌشٌر بارون )  تشٌر النتٌجة     

ارتفاع االستعداد للتفكٌر المتفتح هو نتٌجة ارتفاع المدرات االدراكٌة والتً تجسدت فً مٌل الفرد الى 

تعداد وتؤثر على لابلٌتهم المعرفٌة اكثر اس همالتعامل م  المعتمدات واالراف بشكل مفتو  ومرن وهذا ٌجعل

ان الطلبة ٌمتلكون لابلٌات معرفٌة عالٌة ( Baron)فً تمثٌل انماط االداف المختلؾ عند الطلبة فاشار بارون 

واتفمت  ٌستطٌعون إدران خبرات وفعالٌة عالٌة، اذ ٌكون استعدادهم، ولابلٌتهم، واتمانهم على التفكٌر عالٌة.

( ودراسة Baron et al,2016( ودراسة ) Stanovich&Wast,1998 نتٌجة الدراسة م  دراسة كل من )

(Sinatra,2003.ان طلبة الجامعة لدٌهم تفكٌر متفتح ) 

وفك متؽٌر الجنس وتموٌم داللته  الجامعةلدى طلبة التفكٌر المتفتح الفروق فً مستوى  على تعرؾ -0

 االحصابٌة.

ٌزحم١ك ٘صا اٌٙسف رُ اؼزؼّبي االذزجبض اٌزبئٟ ٌؼ١ٕز١ٓ ِؽزمٍز١ٓ ٌٍّمبضٔخ ث١ٓ زضعخ اٌطٍجخ ثحؽت ِزغ١ط      

 1.962اٌجبٌغخ  ط ِٓ اٌم١ّخ اٌزبئ١خ اٌغس١ٌٚخصغح١ش وبٔذ اٌم١ّخ اٌزبئ١خ اٌّحؽٛثخ االتفكٌر المتفتح اٌغٕػ فٟ 

ث١ٓ التفكٌر المتفتح ٕ٘بن فطٚق فٟ  ١ٌػٗ . ِّب ٠ش١ط ئٌٝ ا2.25ِٔٚؽزٜٛ زالٌخ  198ػٕس زضعخ حط٠خ  

 ٠ٛضح شٌه (15) اٌطٍجخ اٌصوٛض ٚاالٔبس ٚاٌغسٚي

ٌٍطٍجخ ثحؽت ِزغ١ط التفكٌر المتفتح  بدعسٚي االذزجبض اٌزبئٟ ٌؼ١ٕز١ٓ ِؽزمٍز١ٓ ٌٍّمبضٔخ ث١ٓ ِزٛؼظ زضع

 (15عسٚي )                                         اٌغٕػ

اٌّزٛؼظ  اٌؼسز اٌغٕػ

 اٌحؽبثٟ

االٔحطاف 

 اٌّؼ١بضٞ

اٌم١ّخ اٌزبئ١خ 

 اٌّحؽٛثخ

اٌم١ّخ اٌزبئ١خ 

 اٌغس١ٌٚخ

 إٌز١غخ

 16.10236 141.3700 100 االناث
1.2332 

 
1.962 

 

 غ١ط زاٌخ

 19.76113 138.2300 100 الذكور 

 

( اصؽر من المٌمة التابٌة الجدولٌة 1.2332المحسوبة البالؽة ) ان المٌمة التابٌة ٌتبٌن من الجدول اعبل      

وهذا ٌشٌر الى انه ال توجد فروق فً  ( 198ودرجة حرٌة ) (0.05( عند مستوى داللة )1.960البالؽة )
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ا لمتؽٌر الجنس، ألن جمٌ  الطلبة هم ٌمثلون بٌبة اجتماعٌة اكادٌمٌة  التفكٌر المتفتح لدى طلبة الجامعة تبعا

فٌة واحدة ساهمت فً بنابهم المعرفً منذ المراحل الدراسٌة التً تتمثل بالمناهج والمدارس وطرٌمة وثما

 البحث والتطوٌر االكادٌمً فً مختلؾ المراحل العمرٌة التً ٌخض  لها االنسان.

 وتموٌم داللته االحصابٌة.لدى طلبة الجامعة  الحضور الوجوديالتعرؾ على مستوى  -3

طبٌجخ  420ػٍٝ ػ١ٕخ اٌجحش اٌزطج١م١خ اٌجبٌغخ  الحضور الوجوديٌمس اظٙطد ٔزبئظ اٌجحش ثؼس رطج١ك ِم١بغ 

( ثبٔحطاف ِؼ١بضٞ ِمساضٖ 111.200ٌسٜ اٌطٍجخ اٌّش١ٌّٛٓ ثبٌجحش ٘ٛ ) الحضور الوجودياْ ِزٛؼظ زضعبد 

(. ٠الحع أٗ اوجط ِٓ 87بٌغ )( ٚػٕس ِمبضٔخ ٘صا اٌّزٛؼظ ثبٌّزٛؼظ اٌفطضٟ ٌٍّم١بغ )*( ٚاٌج17.57654)

اٌّزٛؼظ اٌفطضٟ ٌٍّم١بغ. ٚػٕس اذزجبض اٌفطق ث١ٓ اٌّزٛؼط١ٓ ثبؼزؼّبي ِؼبزٌخ االذزجبض اٌزبئٟ ٌؼ١ٕخ ٚاحسح 

( وّب 022( ٚثسضعخ حط٠خ )2.25( رج١ٓ أٗ شٞ زالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ػٕس ِؽزٜٛ )054  ص1977)اٌج١برٟ   

 (16)٠ٛضح اٌغسٚي 

 ٚاٌّزٛؼظ اٌفطضٟ ٌٍؼ١ٕخ الحضور الوجوديعسٚي االذزجبض اٌزبئٟ ٌٍفطق ث١ٓ ِزٛؼظ زضعبد 

متوسط  الممٌاس

 العٌنة

االنحراؾ 

 المعٌاري

المتوسط 

 الفرضً 

المٌمة التابٌة 

 المحسوبة

 النتٌجة

 دالة 19.471 87 17.57654 111.200 الحضور الوجودي

ػٍّب اْ اٌم١ّخ اٌغس١ٌٚخ ٌالذزجبض  .الحضور الوجوديفً  ِطرفغ ِّٜب ٠ش١ط ئٌٝ اْ ػ١ٕخ اٌطٍجخ رزّزغ ثّؽزٛ

٠ّٚىٓ رفؽ١ط إٌز١غخ فٟ ضٛء االطبض     (022( ٚزضعخ حط٠خ )2.25ػٕس ِؽزٜٛ ) 1.960اٌزبئٟ رجٍغ 

ان عيشة البحث تتستع بقؾة االنا التي تكذف عؽ معجنيا الحقيقي مؽ زجٕٝ فٟ اٌفئً اٌضبٟٔ ِٓ إٌظطٞ اٌّ

خالل عسمية قيخ الفخد لمغخوف السحيظة بو ومقاومتيا ومحاولة التغيخ باستسخار وابجا الذجاعة والجخلة 

ومؾاجية التحجيات مدتقبل الؾجؾد مؽ خالل معخفة واستسال القجرات واالمكانات الخاصة ووفقا ليحه الشتيجة 

ت ىحه ، وتفقأن عيشة البحث تتدؼ باإلرادة والتسدػ بالحياة وتدعى لخمق معشى لمؾجؾد رغؼ االوضاع السخيخةف

 ( بأن طمبة الجامعة يتستعؾن بالحزؾر الؾجؾدي. 2019، الشتيجة مع دراسة ) عجنان

وفك متؽٌر الجنس وتموٌم داللته  الجامعةلدى طلبة  الحضور الوجوديتعرؾ الفروق فً مستوى  -4

 االحصابٌة.
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ٌزحم١ك ٘صا اٌٙسف رُ اؼزؼّبي االذزجبض اٌزبئٟ ٌؼ١ٕز١ٓ ِؽزمٍز١ٓ ٌٍّمبضٔخ ث١ٓ زضعخ اٌطٍجخ ثحؽت ِزغ١ط 

اٌجبٌغخ  ط ِٓ اٌم١ّخ اٌزبئ١خ اٌغس١ٌٚخوجح١ش وبٔذ اٌم١ّخ اٌزبئ١خ اٌّحؽٛثخ ا الحضور الوجودياٌغٕػ فٟ 

 الحضور الوجودي. ِّب ٠ش١ط ئٌٝ اْ ٕ٘بن فطٚق فٟ 2.25ِٚؽزٜٛ زالٌخ  198 ػٕس زضعخ حط٠خ  1.962

 ٠ٛضح شٌه (17) ٚاٌغسٚيٌٚئبٌح االٔبس  ث١ٓ اٌطٍجخ اٌصوٛض ٚاالٔبس 

ٌٍطٍجخ ثحؽت ِزغ١ط  الحضور الوجودي بدعسٚي االذزجبض اٌزبئٟ ٌؼ١ٕز١ٓ ِؽزمٍز١ٓ ٌٍّمبضٔخ ث١ٓ ِزٛؼظ زضع

 (17عسٚي )                                                         اٌغٕػ

اٌّزٛؼظ  اٌؼسز اٌغٕػ

 اٌحؽبثٟ

االٔحطاف 

 اٌّؼ١بضٞ

اٌم١ّخ اٌزبئ١خ 

 اٌّحؽٛثخ

اٌم١ّخ اٌزبئ١خ 

 اٌغس١ٌٚخ

 إٌز١غخ

 14.20617 114.7700 100 االناث
2.927 1.962 

 

 زاٌخ

 19.83500 107.6300 100 الذكور 

 

ىحه الشتيجة في ضؾء نغخية ماي الؾجؾدية الستبشاة، إّن أفخاد العيشة  يعيذؾن باىتسام  الباحثة تفدخ        
وحيؾية ونذاط بتفاعميؼ مع البيئة وتؾاصميؼ مع اآلخخيؽ ووعييؼ بحاتيؼ، وإدراكيؼ ألىسية وجؾدىؼ. وكحلػ 

جاء في   الشتيجة لرالح  االناث  بحدب ماسعييؼ في مؾاصمة الحياة ليكؾن ليؼ معشى لؾجؾدىؼ فييا،  وان 
يدعيؽ لتحقيق أىجافيؽ عمى الخغؼ مؽ كل ما في حياتيؽ الحالية مؽ معاناة ومراعب  ألنيؽىحا البحث 

واختمفت  ىحه الشتيجة مع دراسة التسيسي بان تؾجج فخوق  .وأزمات ناتجة عؽ عجم استقخار األوضاع األمشية
 ر الؾجؾدي.والرالح االناث في مدتؾى الحزؾ 

 

 ٚرم٠ُٛ زالٌزٗ االحئبئ١خ ٌسٜ طٍجخ اٌغبِؼخ والحضور الوجودي فتحتالم التفكٌرث١ٓ  اٌزؼطف ػٍٝ اٌؼاللخ  -5

ٌزحم١ك ٘صا اٌٙسف رُ اؼزؼّبي ِؼبًِ اضرجبط ث١طؼْٛ ح١ش اشبضد ل١ُ ِؼبِالد االضرجبط اٌٝ ٚعٛز ػاللخ 

. ٚػٕس رم٠ُٛ زالٌخ ِؼبِالد االضرجبط  (0.103)بلؽت والحضور الوجودي   فتحتالم التفكٌرث١ٓ  ضؼ١فخ

اٌم١ُ اٌزبئ١خ اٌّحؽٛثخ وبٔذ اصغط ِٓ اٌم١ّخ اٌغس١ٌٚخ ػٕس ِؽزٜٛ زالٌخ ثبؼزؼّبي االذزجبض اٌزبئٟ ظٙط اْ 

٠ٛضح (18) اٌغسٚي  ِّب ٠ش١ط اٌٝ اْ اٌمٛح اٌز١١ّع٠خ ٌطج١ؼخ اٌؼاللخ غ١ط زاٌخ.  022ٚزضعخ حط٠خ  2.25

 .والحضور الوجودي  فتحتالم التفكٌرضح ِؼبِالد االضرجبط ث١ٓ ٠ٛ( 18)عسٚي  . شٌه
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المتؽٌر  المتؽٌراالول
 الثانً

لٌمة معامل 
 االرتباط

المٌمة التابٌة 
 المحسوبة

المٌمة 
التابٌة 

 الجدولٌة

 النتٌجة

التفكٌر 
 المتفتح

الحضور 
 الوجودي

0.103 19457 19961 

 
 دالة

 

ٌسٜ طٍجخ اٌغبِؼخ ٚرم٠ُٛ زالٌزٗ فً الحضور الوجودي والجنس التفكٌر المتفتح  لٌاس درجة اسهام -6

 اإلحئبئ١خ.

 Enter)ثبؼٍٛة االزذبي) multiple Regressionٌٚزحم١ك ٘صا اٌٙسف رُ اؼزؼّبي رح١ًٍ االٔحساض اٌّزؼسز

ف١ّب اش وبٔذ اٌم١ُ   19299ثّمساض  لبزض ػٍٝ اٌزٕجإ ثبٌحضٛض اٌٛعٛزٞح ٚاٌغٕػ ٚعس اْ اٌزفى١ط اٌّزفز

ٌىً ِٓ اٌزفى١ط  2.25ِٚؽزٜٛ زالٌخ  198اٌفبئ١خ ٌّؼبًِ االٔحساض اٌّزؼسز زاٌخ احئبئ١ب ػٕس زضعخ حط٠خ 

 ٠ٛضح شٌه.  (19) اٌّزفزح ٚاٌغٕػ  ٚاٌغسٚي

 

 ثبٌحضٛض اٌٛعٛزٞ ٚاٌغٕػ تحلٌل االنحدار المتعدد باسلوب االدخال للتنبؤ  (19) جدول

 المتؽٌر التاب  ت
Dependent 

 المتؽٌر المتنبا
Independent 

 النتٌجة Fالمٌمة الفابٌة Rمعامل االنحدار 

 
 
 

 
الحضور 
 الوجودي

 
 التفكٌر المتفتح

 الجنس
 
 
 

19299 6.426  
 دال

 1 –درجة الحرٌة االفمٌة = عدد المتؽٌرات المتنببة 

 197=  1-3-211=  1- عدد المتؽٌرات المتنببة –درجة الحرٌة العمودٌة = عدد افراد العٌنة 

 3914( = 1915( ومستوى داللة )411،1المٌمة الفابٌة الجدولٌة  عند درجتً حرٌة)

ال يؾجج حاجة الى تقجيؼ التؾصيات : بسا ان عيشة البحث تتستع بالتفكيخ الستفتح والحزؾر الؾجؾدي 
 التؾصيات.

 السقتخحات :

 اجخاء دراسة مساثمة لستغيخات البحث  عمى عيشة مؽ الظمبة ) االيتام ، وابشاء السظمقيؽ(  -1
 اجخاء دراسة مساثمة لسعخفة العالقة بيؽ التفكيخ الستفتح والحخمان العاطفي. -2

 : المصادر العربية
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   ( مدخل إلى نظرٌات الشخصٌة1999انجلز  بربارا ، ترجمة فهد بن عبد هللا بن دلٌـــم :) دار ،

 .الحارثً  للطباعة والنشر، السعودٌة

  ( الجمود الذهنً وعبللته بالمدرة على حل المشكبلت والتحصٌل الدراسً 2119بركات   زٌد : )

 والجنس لدى طلبتً المرحلة االساسٌة والثانوٌة   جامعة المدس المفتوحة   فلسطٌن .

  ( العٌش فً الزمن الصعب   د1999بكار   عبد الكرٌم : )   ار الشامٌة للطباعة والنشر   بٌروت

 لبنان .

 ( االبتكار العاطفً وعبللته بالحضور الوجودي، رسالة ماجستٌر ؼٌر 2119، زهراف ماجد) عدنان

 منشورة.

 ( : تدنً الدافعٌة للتعلم   دار العلم والمعرفة للنشر والتوزٌ  مصر العربٌة . 2113) انور ,رضا 

  (2121حسن، لبٌلة ابراهٌم :) النوستولولجٌا ، وعبللتها بالتعبٌر االنفعالً والتفكٌر المتفتح

 ،اطروحة دكتورا  ؼٌر منشورة.

  ( تعلٌم التفكٌر   دار الروابط العالمٌة للنشر والتوزٌ   ط 2119الحارثً   ابراهٌم بن احمد : )4   

 الماهرة   مصر.

  ( عبللة الجمود الفكري الدوجماتٌة ب2116ٌالحربً   ناصر : ) ن انماط التعلم والتفكٌر لدى طبلب

 وطالبات المرحلة الثانوٌة من المدٌنة المنورة   رسالة ماجستٌر   جامعة ام المرى .

  ( اسلوب الدوؼماتٌة لدى الطلبة الجامعٌٌن   رسالة ماجستٌر فً 2119سمٌة   بن مبارن سمٌة : )

 الخضر   الجزابر . علم النفس المعرفً   كلٌة اآلداب للعلوم االنسانٌة   جامعة

  ( عبللة الدوجماتٌة بمستوى التعلٌم والتحصٌل الدراسً لدى  1994سبلمة   احمد عبد العزٌز : )

   مطاب  العهد   جامعة لطر الدوحة . 3السنة  3المراهمٌن المطرٌٌن   حولٌة كلٌة التربٌة   العدد 

  ( :    النشر وتوزٌ  2113والنفسٌة ) شحاته   حسن والنجار زٌنب لاموس المصطلحات التربوٌة

 الدار المصرٌة اللبنانٌة   الماهرة   جمهورٌة مصر العربٌة .

 المصادر االجنبٌة:

 Baron, , J., Scott ,S., Fincher, K., & Mets, S. E. ( 2016 ) :Why does the 

Cognitive Reflection Test (sometimes) predict utilitarian moral judgment 

(and other things) ? Journal of Applied Research in Memory Cognition, 4 

(3). 

 Baron  , J. , Badgio, P., & Gaskins, I. W. (1986 ) :Cognitive  style and its 

improvement. Anormative approach. In R.   J.  Sternberg (Ed ), Advances in 

the Psychology of human  intelligence ( Vol, 3.) . Hillsdale , NJ: Erlbaum. 

 ……..  , g (1994):Nonconse quentialist decisions. Behavioral Brain 

Sciences, 17(1) 1-42 
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( 1ملحك )  

) حسب اللقب  اسماء السادة المحكمين لمقياس التفكير المتفتح ومقياس الحضور الوجودي

 العلمي(

 ت االسم  االختصاص الدلٌك مكان العمل
اٌاد هاشم دمحما. د   علم النفس التربوي جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة الممداد  1 

دابكلٌة اآل جامعة بؽداد/ انعام لفته موسى د ا. علم النفس العام   2 
جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم 

 االنسانٌة
 3 ا. د  زهرة موسى جعفر علم النفس النمو

 جامعة دٌالى كلٌة التربٌة االساسٌة
 

 

 4 أ .د مهند عبد الستار دمحم علم النفس العام

دٌالى/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌةجامعة   أ .د  لطٌفة ماجد محمود صحة نفسٌة 
 

 

5 

 6 أ.د مظهر عبد الكرٌم علم النفس التربوي جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة
جامعة دٌالى مركز ابحاث الطفولة 

 واألمومة
 7 أ.د صالح مهدي صالح االرشاد التربوي

التربٌة ابن الهٌثمجامعة بؽداد / كلٌة  شخصٌة وصحة  
 نفسٌة

 8 أ.د ناجً محمود النواب

جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم 
 االنسانٌة

 9 أ.د عدنان محمود المهداوي االرشاد التربوي

جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم 
 االنسانٌة

 11 أ.م .د نور عبد الجبار علم النفس التربوي

 

 

 

 

 


