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امللخص:

يهدف البحث الحايل التعرف  :

-1 مستوى التفكري املتفتح لدى طلبة الجامعة

-2 مستوى الحضور الوجودي لدى طلبة الجامعة.

-3 مســتوى الفــروق يف كل من التفكــري املتفتح 

والحضور الوجودي تبعــا املتغري الجنس) ذكور ، 

اناث(

-4 العالقة بني التفكري املتفتح والحضور الوجودي.

ولتحقيــق اهداف البحــث تبنــت الباحثة مقياس 

)الغريــب 2017( ملكــون من )40( فقــرة وبدائل 

خامســية  لقياس التفكري املتفتح، وتبنت مقياس 

)عدنان ،2019( لقياس الحضور الوجودي ملكون 

مــن )29 ( فقرة وبدائل خامســية  لقياس الحضور 

الوجودي، وبعد تطبيق املقاييس عىل عينة البحث 

املكونة من )200( طالب وطالبة من طلبة الجامعة 

ظهرت النتائج أن طلبــة الجامعة يتمتعون بالتفكري 

املتفتــح وكذلــك يتمتعون بالحضــور الوجودي 

ولكن ال توجد عالقة بني التفكري املتفتح 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 ex-

pression and Existential  Presence of sex 

)male and female(.

4.The relationship between emotional ex-

pression and Existential  Presence among 

university students.

In order to achieve the research objec-

tives, the researcher adopted a scale (Ghar-

ib,2017( formed of )40( items and five alter-

natives to measure emotional expression , 

The researcher also, adopted the scale )Ad-

nan,2019( formed of )29( items and five al-

ternatives to measure Existential  Presence. 

After implementing the two scales on re-

search sample of )200 students( from Uni-

versity, the results showed  enjoy emotional 

expression and Existential  Presence, but 

there is no relationship between enjoy emo-

tional expression and Existential  Presence. 
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الفصل االول

التعريف بالبحث والحاجة أليه

: The Problem of the research مشكلة البحث

إن شــخصية الفرد تتشكل بفعل عدة عوامل منها ما 

يتعلق باألبعاد االنفعالية والقابليات و االستعدادات 

املعرفية ، ومنها ما يرتبط بنوع الخربات واملهارات 

التي اكتسبها يف حياته املاضية ، وهذا يشكل بدوره 

الجوانــب املعرفية واملتمثلة ، باإلدراك و االنتباه ، 

وعمليــات التفكري ، والجوانــب االجتامعية التي 

تدفع الطالب اىل التفاعل مع البيئة الخارجية وعند 

مواجهة الطالب الجامعي عقبات ومشكالت كبرية  

تســتدعي ايجاد الحلول منه ، فاألســلوب االمثل 

لحل مشكلة ما  هو استعانة الطالب ببنائه املعريف 

الذي يتمثل ) بالتفكري املتفتح ( أو قد يكون بشكل 

) التفكري املنغلق ( الذي يعكس حالة التفكري الغري 

املتفتح للطالب،  ان تفكري الفرد هو ما مييز أسلوبه 

املعريف الذي هــو نتاج مراحل عمرية مختلفة مير 

بها ، إذ يعمل ويترصف بها وفق االفكار التي يؤمن 

بهــا وتكون اعاملــه موجهة باعتقاداتــه وتوجهاته 

الشخصية،  وبالتايل فان نجاح الطالب يتوقف عىل 

مدى االنفتاح الفكري الذي يتمتع به ) سمية , 2009 

, 23 ( .  وقد يكون التفكري املتفتح قليل عند الطلبة 

وذلك يؤدي به اىل ان يكــون متصلب يف املنهج 

الذي يستخدمه وانعدام املرونة الفكرية الذي يشمل 

ضعف قدرة الطالب تجديد االفكار بأفكار جديدة 

قابلة للتطبيــق , وعند ذلك يكــون الفرد اكرث ميالً 

لالنغالق الفكري )حسن 2020,4,(.  وهذا االنغالق 

سيؤدي اىل جوانب ســلبية يف الجانب العاطفي ، 

واالنفعايل الذي يتجسد بنفور الطالب من التواصل 

والتفاعل الوجداين مع االخرين ، والجانب املعريف 

الذي يتجســد العناد يف الرأي ، والجانب السلويك 

الذي يتجســد يف التكرب والهــروب من املواقف 

)رضــا , 2003 , 4( . وان الحضور الوجودي الذي 

يؤثر عىل نظرت االفــراد لحياتهم القادمة ونظرتهم 

ألنفسهم املتمثلة بشــعور االنسان باملسؤولية يف 

بناء نفســه وتطور تفكريه وتواصله مع االخرين يف 

بناء مجتمعــه وعامله الذي يعيش فيــه وان يكون 

متميــزا ولديه حضور وجــودي الن غيابه ينعكس 

ســلبا عىل افراد املجتمع ويسبب اضطرابات بني 

Fi-  االفراد من مختلــف املجاميــع واملعتقدات

est:2009:353((.   فاألفراد يختلفون فيام بينهم يف 

القدرة عىل مواجهة احداث الحياة والسيطرة عليها 

دون االصابة باألمراض النفســية والجســمية ومن 

دون ان يظهر لديهم العجــز يف حياتهم ملعرفتهم 

السيطرة  والعاطفة مبكونات  االحساس  وامتالكهم 

وااللتزام )االبراهيمي، 2003: 43(.  ولهذه الظاهرة 

دالالت تعــرب عــن معاناة االنســان ورصاعاته مع 

مجتمعه ومع نفســه فيبدو ان االنسان اليوم اصبح 

يعيش حياته بصورة روتينية تتمثل بتحقيق الجوانب 
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املادية اكرث مــن الجوانب العاطفيــة وبهذا ابتعد 

باألخرين)الضبع،  االنسانية  العالقات  تدريجيا عن 

2004: 10(،) عدنــان،2019: 6(. وهــذا ادى اىل 

ابتعاد االنســان عــن القيم واملعــاين التي تعطي 

معنى للحياة وان الظروف قد تؤثر عىل نظرة األفراد 

ألنفسهم وحارضهم ومســتقبلهم، مام قد ينعكس 

عىل حضورهم الوجودي املتمثل بوعي االنســان 

ومسؤوليته يف بناء نفســه وفهم نفسه وتواصله مع 

االخرين وان يكون متميز يف كل ذلك، وتكشــف 

البعض  ان  بعض حــوارات ومناقشــات االفــراد 

منهم يكتنــف أهدافهم يشء مــن الضبابية وعدم 

الوضوح، وعدم إجهاد أنفسهم يف مامرسة التفاعل 

الجاد والحقيقي مع االخريــن واملواقف الحياتية 

املختلفة، وكذلــك منهم الذين ميلكــون انطباعاً 

واضحاً لألحــداث التي يعيشــونها لعدم تفكرهم 

وتأملهم فيها، وميكن القول عىل مثل هؤالء االفراد 

انه حارض جســداّ وغائب فكراً وعاطفة وشخصيًة، 

أي ليــس له حضوراً فاعال، وعــىل عكس البعض 

االخــر من االفــراد تجده إيجابياً بحيــث يكون له 

حضوراً حيويــاً يف حياته الخاصــة ومع االخرين 

(Fiest, 2009: 288( والعامل الــذي يعيــش فيــه

)عدنــان،2019:8:(.  وكــوين تدريســية يف كلية 

الرتبية املقداد دفعني احسايس  اجراء هذه الدراسة 

لتجيب عن التســاؤالت االتية :- هل ميتلك طلبة 

كلية الرتبية املقداد تفكرياً متفتح؟ هل ميتلك طلبة 

كلية الرتبية املقداد حضــوراً وجودياً؟ هل هنالك 

عالقة بني التفكري املتفتح والحضور الوجودي؟

اهمية البحث :	 

يعد مفهوم التفكــري املتفتح من املتغريات املهمة 

يف علم النفس املعــريف وخاصة يف هذا الوقت ، 

بسبب ان التغريات الرسيعة يف مختلف املجاالت 

املهمــة التي نعيــش بها يف عرصنــا الحايل التي 

تتطلــب التزود بأفــكار مرنة، وفعالــة يف مواجهة 

املواقــف املختلفة . والــذي نحتاجه يف مواجهة 

الضغوط والتوتــرات التي مير بها الفرد ، هو نوعية 

متفتحــة من التفكــري واالســتجابات ، متكننا من 

تحقيق االنســجام والتوافق مــع الظروف يف ظل 

الوضــع الراهــن إذ نواجه فيه تحديــات ومواقف 

حياتية صعبة بســبب الظــروف املختلفة ، ونادى 

املتخصصني يف مجال علم النفس ، بأهمية دراسة 

العوامل التي تجعل الفرد يتمتع بخصائص شخصية 

، تؤهله لتقبل التغريات بإيجابية بعيداً عن االنغالق 

الذي يؤثر بشكل سلبي عىل الفرد) الحريب , 2006 

: 14 ( . والتفتح الفكري ليس فطريا عند االنسان ، 

بل هو صفة من الصفات املكتسبة الجيدة لإلنسان 

املفكر والبد ان يدرب ويعلــم االفراد منذ الصغر 

عــىل االنفتاح الفكــري ) العقــي ( ليخرجوا من 

ســجن انانيتهم وينطلقوا  يف عامل االفكار الرحب 

ليتعرفو اىل االخرين ويعرفوا مقاصدهم عن طريق 

تشــجيعهم عىل التوســع يف املطالعــة والقراءة 

املستمرة الســتبقاء الخزين املناســب والتحليل 

والحكــم عىل بعــض املواقــف الحياتيــة التي 
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تجابههم يف الدراسة او يف الحياة العامة ) الحاريث 

, 2000 : 41 ( . وينظر اىل املتفتحني بانهم يتمتعون 

مبجموعة خصائص عقلية مثل رسعة البداهة وتعدد 

االفكار واالجابات والقدرة عىل التحليل والرتكيب 

والتقويم ، واســتخدام الرباهــني واالدلة يف اتخاذ 

القرارات والبحث عن العالقة بني السبب والنتيجة ، 

وسعة االدراك وطرح بدائل مختلفة لحل مشكلة ما 

، والقدرة عــىل اصدار االحكام غري املعتمدة عىل 

معايري مألوفــة ، والحكم عىل االفكار أو املواقف 

او الظواهــر بعد دراســتها وتقوميهــا ، والخلفية 

الواسعة يف الحقول املعرفية املتعددة وكرثة القراءة 

، واملرونة االدراكيــة والرباعة واالتقان يف معالجة 

واالســتقصاء  البحث  والقدرة عىل  املشــكالت، 

واالهتــامم باملعاين ، والعالقــات وتوظيفها اكرث 

من املعلومــات ذاتها ، كذلك يتميــزون باملرونة 

واالصالــة والطالقة الفكرية ، والقدرة عىل االضافة 

De-  والزيادة للموقف املشــكلة التــي يبحثونها )

raad, 2002, 34 ( .  تعــود جــذور مفهوم التفكري 

املتفتح اىل وجهة نظر روكيش  Rokeach اذ أشارت 

دراساته اىل ان الفرد قد يكون عقله متفتح او منغلق 

التفكري، فاألشــخاص ذو التفكري املتفتح يتسمون 

بتفكري واســع الخيال ويبتعــدون عن التعصب يف 

املعتقدات االخرى ، وميثل هذا االنفتاح الداخي 

للتفكري ، اما الشخص املنغلق يكون من املتطرفني 

وال يقبلون التجديد او االضافة اىل افكارهم اشــياء 

جديدة وتكــون قراراتهم وافكارهــم ثابتة وحازمة 

)Rokeach , 1980 , 52( .  ان ذوي التفكري املتفتح 

ميثلون نظاماً متقدماً عن انهم ال يســلمون انفسهم 

للنزعات الذاتية ، وامنا هو احســاس لالســتجابة 

الخارجيــة التي تصادفه يف حياتــه ، وهناك الكثري 

من املشكالت التي تواجه االنسان يف هذا املجال 

، لــذا فاالنفتاح يشء مهم للتخفيــف من التحيز ، 

فاألفراد الذين لديهم انغالق عىل انفسهم ، يضنون 

ان حياتهم بــكل تفاصيلها ماهــي اال منوذج ملا 

ينبغي ان يكون عليه حال البرشية وسامت شخصية 

املفكر حســب التفكري املتفتح تتســم بتقبل آراء 

اآلخرين مع معتقداتهم الخاصــة ، ولكنهم لديهم 

رغبة كبرية يف اختبار براهــني جديدة ، وعدم اخذ 

موقف سلبي ومعادة االخرين املخالفني مبعتقداته 

، وينظــر اىل االمور التي يواجها عن طريق التجربة 

والرباهني وال يطلق عليها احكام مســبقة ) سالمة , 

1994 :44(  . ويتخىل عن آراءه حينام يقتنع،, وتبدو 

له االخطاء ألنه يتشوق ملعرفة كل جديد سواء كان 

موافقا ملا يرى او مخالف له ،ومتيل لغته يف الكالم 

اىل املرونة والتساهل مع االخرين وال يكون صارما 

أو حديا ، ألن االســلوب ينبع مــن طريقة تفكريه 

ويكون منبأ لألخرين بأنه ســوف يسمعهم ويتبادل 

الــكالم معهم ، ومن املمكن تغيــري آرائه ، فيكون 

شــخص عقالين ومنطقي ويشعر ويحس مبشاعر 

االخرين ، لهذا نجد افــكاره تجاه االخرين تحرتم 

االخرين وال تتهكم عليهــم ، ويتعامل مع الجميع 

بنفــس االهتامم ، ويتعامل مــع جميع املعلومات 
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الــواردة له من اجــل الوصــول اىل الحلول ، فهو 

دائم التغيري يف االســلوب والطريقــة يف التفكري ، 

ويدرك بشكل منطقي االعامل التي يؤديها والنتائج 

املتحصلــة منهــا ) بــكار , 1999 : 42 ( .   يلعب 

التفكــري املتفتح دورا يف زيادة البناء املعريف لدى 

طلبة الجامعة ، فهو يرتبط ويساهم يف تطور مستوى 

الطالب يف التفكري ، ووصوله اىل املعرفة بشــكل 

مســتقل تجعله اكرث انهامك يف العملية التعليمية ، 

اذ يؤدي اىل ميل الطالب للتفكري واسع االفق ، من 

خالل قبول االفراد بــاآلراء الجديدة ، والبحث عن 

الرباهني بدحض االفكار السابقة ، ثم التفكري بتأمل 

، وتقييمها بأنصاف وموضوعية ، ويجعل االفراد غري 

مقيدين مبعتقداتهم وال معتقدات االخرين ، وهذا 

يؤدي اىل زيادة الثقة بأنفســهم ، ذلك ســوف يؤثر 

يف تعلم الطالب عــرب افكارهم ونضجهم املعريف  

) Fernando , 2011 , 21  ( . ومن الدراسات التي 

تؤكد عىل اهمية التفكري املتفتح منها دراســة سيلز 

وبــارون وآخرون ) Baron et al , 2016: 16 ( يف ) 

Selz , 1998  ( الرتباطــه بعدد من املتغريات حيث 

هدفت الدراســة التعرف عىل اثــر برنامج التفكري 

املتفتح يف الذكاء وحل املشــكالت , بعد تطبيق 

برنامج التفكري املتفتــح اتضح ارتفاع درجة الذكاء 

من خالل قدرتهم عىل حل املشــكالت ، ودراسة 

ســيناترا )Sinatra, 2003(  هدفت هذه الدراســة 

اىل التعرف عــىل العالقة بني التفكــري املنفتح و 

املعتقدات املعرفية  و توصلت نتائج الدراسة اىل 

  Sinatra  et al , 2003 , 23 ( وجود عالقة قوية بينهام

 Stanovich & West  اما دراسة ستنافج و ويست  . )

1998  هدفت هذه الدراســة اىل ايجاد العالقة بني 

التفكري املنفتح و قدرة الطالب عىل تقييم الحجج 

بشكل مستقل مســتندين عىل معتقداتهم السابقة ، 

عينة هذه الدراسة هم طلبة الجامعة وتوصلت نتائج 

الدراسة ان الطلبة الذين لديهم تفكري متفتح يتنبؤون 

بشــكل واضح عىل نوعية الحجــة وقدرتهم عىل 

الســيطرة عىل االدراك وان االفراد ميتلكون تفكري 

منفتح واســعاً مييلون اىل تقييم الدليل والبينة اكرث 

من اولئك الذين يتمســكون باملعتقدات الســابقة 

 Stanovich & West , 1998 ( وان توفر الدليل لهم

Kar-  101 :( .وكذلك دراســة كاردش و ســانرتا

dash & Sinatra 2003 هدفت هذه الدراســة اىل 

معرفة العالقة بــني املعتقدات املعرفية مثل اليقني 

واملعرفة والســلوكيات املعرفيــة مثل الحاجة اىل 

املعرفة ، اشــارت نتائج الدراسة اىل وجود عالقة 

قوية بني املعتقــدات ، والترصفات املعرفية ، وان 

التفكري املنفتح يساهم يف تغيري االعتقاد املعريف 

، إذ أن املعرفــة تكون مرنــة وقريبة مام يؤدي لبناء 

اثبــات يف وجود الترصفــات املعرفية و العمليات 

 Kardash & Sinatra , 2003 : ( املعرفية العقائدية

87 ( .  لذا فــان البيئة الجامعية تؤدي دوراً هاما يف 

تطور وبناء الشــخصية املنفتحة والناضجة الناقدة 

لــكل ما يدور حولهــا ، واعداد الطالــب املتأمل 

بعمق لألشــياء ، واالفكار واملفاهيم واالبتعاد عن 
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احساســاته الداخلية ، وانطباعاته املحدودة ، اذ ان 

الرتبية للمســتقبل تزود االفــراد باملهارات املهمة 

واالساسية و الرضورية ، حتى يتمكنوا من استغالل 

ذكائهــم وقدراتهــم يف التفكري والتأمــل ، وتنمية 

امكانيتهــم الخاصــة يف معالجة جميــع الظواهر 

املحيطة بهــم بطريقة اكرث حريــة ، ومنفتحة نحو 

االخريــن وتكون مرنة تشــمل كل عنارص التطوير 

من تغيري وتعديل وتطوير واضافة وحذف ) بركات 

, 2009 :100 ( .  ويرى الوجوديون أن الشــخصية 

املفكرة ذات العقلية الســليمة تتحمل املســؤولية 

فيام يتعلــق بأفعالهــا وقراراتها والســعي لتجاوز 

املحددات واملعوقات التي تقف يف طريق منوها 

ويؤكدون عىل اإلمكانيات  البرشية أي قدرة اإلنسان 

عــىل إن يصبح ما يريد أن يكــون عليه يف تحقيق 

قابلياتــه وان يعيــش الحياة التي تليــق به )صالح, 

2000: 8( )عدنان، 2019:9(. فالحضور الوجودي 

والــذي يتمثل بعبارة )انا موجــود( ما هو إال رشط 

أويل لحل مشــاكل معينة، فمثالً الناس قد يتخلون 

عنه من اجل ان يكونــوا مقبولني من قبل اآلخرين 

ومن اجل تجنب الوحدانية علامً بأنهم بعملهم هذا 

يفقدون ســلطتهم عىل أنفسهم ومتيزهم الشخيص 

الفريد )انجلز, 1999: 425(. ان اإلنســان ال ميكن 

أن يعيش يف حالة من الفراغ ملدة طويلة جداً ويرى 

ماي اذا مل  يســعى  الفرد نحو تحقيق يشء ما، فأنه 

ليس مجــرد ركود بل تحويل اإلمكانيات والطاقات 

املكبوتة إىل االعتالل واليأس، ويف نهاية املطاف 

إىل أنشــطة هدامة ومدمرة وكذلــك يعتقد ماي ان 

األشــخاص األســوياء يتمتعون بحضور وجودي 

قوي وتكون حياتهم يســودها النشــاط من جميع 

النواحي ســواء كانــت العقليــة او العاطفية، وان 

فقدان الحضــور الوجودي يؤدي إىل النفور الذايت 

والالمبــاالة وعجــز الفرد عن التعبــري عن وجوده 

العصابية األساســية يف  العمليات  الحقيقــي وان 

حياتنا الراهنــة هي كبت الحس الوجودي، وفقدان 

الفرد إحساســه بالوجود أو كينونته )عبد الرحمن, 

1998: 345(.  ومــن الدراســات التــي تؤكد عىل 

اهميــة الحضور الوجودي دراســة )عدنان،2019) 

حيــث هدفت الدراســة اىل التعرف عــىل العالقة 

بني االبتكار العاطفي وعالقته بالحضور الوجودي 

وبعد  تطبيــق مقياس االبتــكار العاطفي ومقياس 

الحضور الوجــودي عىل عينة البحــث  توصلت 

الدراســة ال توجد عالقة بني املتغريين لدى طلبة 

الجامعة.  وتأيت أهمية هذه الدراسة من أنها تخص 

رشيحة شبابية اال وهي طلبة الجامعة التي تُعد من 

رشائح املجتمــع املهمة ويصاحبهــا من تغريات 

نفسية يف خضم هذه الظروف العصبية التي مير بها 

بلدنا العزيز وال سيام التأثريات املعرفية والوجدانية 

ملتغريات البحث الحايل وافرازاتها عىل مســتوى 

الفرد أو املجتمع.                                                                                 

Aims of The Research  :اهداف البحث

يهدف البحث الحايل التعرف اىل :

-1مستوى التفكري املتفتح لدى طلبة كليات الرتبية 
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يف جامعة دياىل.

-2مســتوى الفروق يف التفكري املتفتح تبعا ملتغري 

الجنس )ذكور ، اناث (. 

-3مســتوى الحضور الوجودي لــدى طلبة كليات 

الرتبية يف جامعة دياىل .

-4مســتوى الفــروق يف الحضور الوجــودي تبعا 

ملتغري الجنس ) ذكور ، اثاث(.

 -5العالقــة بــني التفكــري املتفتــح والحضــور ا

لوجودي .

: Limitation of the research حدود البحث

يتحــدد البحث الحــايل بطلبة كليــات الرتبية يف 

جامعة دياىل للدراســات الصباحية  للجنســني ) 

الذكور واالناث (  للعام الدرايس ) 2020- 2021 ) .

Definition of the terms : تعريف املصطلحات

emotional expression اوالً : التفكري املتفتح

عرفه كل من :   

Baron 1986-1 : بانه مجموعة من االســتعدادات 

التي تهدف اىل تجنب التحيز للفكر الذايت ، وامليل 

اىل التفكري بطرق تعزز وتدعم االســتنتاج عىل قدر 

عايل يف اطالق االحــكام نحو االخرين عن طريق 

الرغبــة يف النظــر اىل كل جوانــب املوضوع او 

القضية املطروحــة ، والوصول إىل اصدار الحكم 

.( Baron,1986,195(

Costa & Macrae 1992-2 : هو الرغبة يف التفكري 

يف اشــياء مألوفة واشــياء خارجة عــن املألوف 

ويجرب انفعاالت ايجابية وسلبية ايضا بشكل أعىل 

من الفرد املنغلق مام يؤدي إىل حب االطالع عىل 

العامل الداخي والخارجي عىل حد ســواء ويكون 

 .( costa & macrae , 1992 , 15( غني الخربات

-3التعريــف النظري : مبــا ان البحث الحايل تبنى 

مقيــاس التفكري املتفتــح الذي اعــده  ) غريب , 

  Baron 1988 2017( والذي اعتمد تعريف ) بارون

( لذلك فأن الباحثة  اعتمدت تعريف بارون نظريا .

-4التعريف االجــرايئ : فهو الدرجــة الكلية التي 

يحصــل عليها الطالــب عند اجابتــه عىل مقياس 

التفكري املتفتح الذي اعتمد يف البحث الحايل .

The Existential  Pres- )ثانياً : الحضور الوجودي 

ence(:عرفه كل من :

Frankl 1966 -1 : أنه جوهر وجود اإلنسان وخرباته 

الشــخصية واتجاهاته وقيمته الحياتية وعد التجربة 

الشخصية هي املحور األساس لفهم اإلنسان لنفسه 

بطريقة تجمع بني وجــوده يف وحدانيته يف عامله 

الخاص والعامل املشــارك ووجــوده واتصاله مع 

اآلخريــن يف هذا العامل عىل صعيد الواقع  والعامل 

والتهديدات  األحــداث  بكل  املتمثــل  الخارجي 

املحيطة )فرحان, 2009: 10).

May, 1999 -2 : هو أن يعيش الفرد بنشاط وحيوية 

واهتــامم, ويتضح ذلك مــن خالل عالقــة الفرد 

بذاتــه وما يقوم بــه أو تفاعله مع البيئــة من حوله 

ومــدى ايجابيته فيها، وكذلك مدى اتصاله وتفاعله 

.( May, 1999: 50( باآلخرين يف هذا العامل

-3التعريــف النظــري: مبــا ان البحــث الحــايل 
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تبنى مقيــاس الحضــور الوجودي  الــذي اعدته 

)التميمي،2020 ( والذي اعتمدت تعريف رولو مي 

1999( لذلك فأن الباحثة  اعتمدت تعريف رولو مي 

تعريفاً نظريا .

5- التعريــف اإلجــرايئ: هو الدرجــة الكلية التي 

يحصل عليها الطالــب املجيب خالل إجابته عىل 

فقــرات مقياس الحضــور الوجودي الــذي تبنته 

الباحثة.

❊ ❊ ❊

الفصل الثاني

االطار النظري والدراسات السابقة

اوال: االطار النظري للتفكري املتفتح :  نظرية بارون  

 Baron , 2008

يشــري بارون بان التفكري املتفتح هــو قدرة ادراكية 

تتمثل يف االستعداد لعملية التفكري التي تساهم فيها 

امليول عند االنسان يف تجنب التحيز للفكر الذايت 

واالتجاه اىل التفكري بطرق تعزز وتدعم االســتنتاج 

عــىل قدر عايل وبكفاءة ، وهــذا النوع من التفكري 

يحدث مظهر مختلف مــن التحيز يف االعتقاد يف 

كل عملية بحث واســتدالل،  وانه يســمح بوجود 

امكانيات او احتــامالت جديدة،  واهداف جديدة 

، وادلــة ضد االمكانيات التي تبــدو بالفعل قوية . 

ويعترب هذا التفكري نشــط وفعال ألنه ال ينظر لهذه 

االشياء فقط بل يبحث عنها خارجا ، لذا ُعّد امنوذجاً 

للتفكري الجيد ، وهذا النوع يساعد االفراد ليصبحوا 

ذو تفكري واسع فهو يواجه التحيز يف التفكري ، وهو 

مبثابة تذكــري للنظرية املعياريــة وميثل جزء مهم 

لنموذج جديد يف التفكري،  الذي يتكون باالستدالل 

 Baron,2008 ( والحكم والذي يعتمد عىل الخربة

200 :( . والقدرة اإلدراكية لعملية التفكري تكون عن 

طريق النظر اىل جميــع مواقف القضية املطروحة 

وصــوال اىل اصدار الحكم الخــاص بها،  ومتثل 
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املرونــة يف التفكــري آلراء ومعتقــدات االخرين،  

اضافة امليل لتوليد واستكشاف اشياء غري مألوفة ) 

تفكري منتــج ( وبدائل متعارضة يف التفكري ) تفكري 

مغلــق ( ) Judith, 2009 : 57  (.  فــذوي التفكري 

املتفتح يكونون اكــرث اســتعداد لالنفتاح العقي 

وتكون وجهات نظرهم غالباً صحيحة،  ويف بعض 

االحيــان حالة قــد تكون وجهات نظرهم ليســت 

صحيحة وهي حالة غري مستبعدة فانه يتطلب نقدم 

الدليل لهم والذي يكون مبثابة تحدي ملعتقداتهم 

، ان الفــرد ذو  )التفكري املتفتــح ( يهتم بوجهات 

نظــر االخرين غــري وجهة نظره ، فيكون اســلوب  

تفكريه بطريقة حواريــة معهم ، ويقوم بتغيري موقفه 

عندما تكون االدلة واالســباب التي لديه غري كافية 

لعمل ذلك، اما بالنسبة لذوي العقل املنغلق فانهم 

يتعاملون مــع مجموعة من املعتقــدات ، واآلراء 

بشــكل جامد ، وهذا يجعل استعدادهم اقل لتقبل 

وجهات نظر مختلفة مــن اآلخرين ، فاألفراد ذوي 

االستعداد العقي املنغلق ينشــغلون اكرث بالتحيز 

للمعتقــدات أو التحيز لــآراء او ) املنطق ( . ان 

التفكري املتفتح يتضمن عنرصين اساســني مهمني 

وهام  : القابلية املعرفية واالستعداد املناسب الذي 

قد يرتبط بالتعصب عند االفراد فهي ال تختلف بني 

االفراد الذين يتميزون باإلتقان و االجادة يف تحقيق 

االهداف التي يبتغونهــا . إذ ان القابليات املعرفية 

تعــادل امنــاط االداء املتعددة ملختلــف الطلبة 

وخاصــة يف مراحل التعلم الجامعــي،  مقارنة مع 

الطالب الذين ميتلكون قابلية ادىن،  فاألفراد الذين 

لديهم قابلية معرفية عالية يكون لديهم خربات عالية 

وفعالية ذاتية كبرية وخاصة عندما يكون التأكيد عىل 

تنظيم عملية االتقان . وهذا يختلف مع االفراد الذين 

تكون قابليتهــم عىل التفكري اقــل ويكون اتقانهم 

 ( Stanovich & West ,1997 :222 ( واجادتهم اقل

. يعد استعداد االفراد قدرة ادراكية وهو ما اشارت اليه 

ادبيات التفكري الناقد،  اذ يسمح بوجود احتامالت 

جديدة واهداف جديدة لــدى االفراد،  وهذا النوع 

يســاعد الطلبة ليك يصبحوا ذو تفكري فاعل تعتمد 

تفاصيله عىل االســتدالل والحكــم معتمدة عىل 

الخــربة ) Baron ,2008 :200  ( . ومن مواصفات 

التفكري املتفتح هي التوجه والرباعة والوصول اىل 

الهدف،  اضافة اىل ان هناك عوامل نفســية اخرى 

من املحتمل ان تشــرتك يف قوة التوضيح وعملية 

االقتنــاع،  ومن بني هذه العوامل الفروق الفردية يف 

 Bandura عمليات التفكري،  وقد اســتعمل بندورا

1986   للتمييز بشكل اســايس بني التعلم ) وجود 

املعرفة ( واالداء ) ما يدل عىل املعرفة (   اذ اشــار 

بــارون Baron ان الترصفات املعرفيــة او امليول 

تكون تحت سيطرة الفرد ليك يستفيد من القدرات 

الفكرية التــي تخضع للتفكري العقــالين الواعي،  

وان الترصف املعريف من املحتمل ان يعزز هدف 

االتقان من خالل التفكري املتفتح،  وميثل التفكري 

التــرصف املعريف واملأخــوذ من تنظري  املتفتح 

Baron, 1986 نحو االنفتاح الذهني والفكري وهي 



التفكري املتفتح وعالقته بالحضور الوجودي لدى طلبة الجامعة

 322    م. د زينة شهيد عيل البندر

مفــردة من مفاهيم وادبيات التفكــري النقدي . وان 

التفكري املتفتح : 

أ- ميتاز بالتأملية مقارنة بالســلوك املتهور املندفع 

عند االفراد .

ب- يظهر امليل اىل تحليل وفهم الخيارات وايجاد 

وجهات نظر بديلة .

 ج- اعــادة النظــر يف واحــدة مــن االفرتاضــات 

الخاصة .

د- القبول باملعتقدات واالحتامالت املختلفة .

فهؤالء االفراد متتاز خواصهم النفســية يف االجادة 

يف تحقيق اهدافهم،  وتحســني القــدرات الذاتية 

للفرد بترصفاتهم يف اكتســابهم للمعرفة واملهارات 

) Fisher &Ford , 1998 : 234 ( . كذلــك يشــعر 

الفرد انه جدير الثقة بنفسه وباآلخرين،  وهذا نتيجة 

امتالكه عقل مفتــوح وألنه منفتحا جعله ذلك ينقد 

آرائه وســلوكه يف الحياة اليوميــة،  وكذلك يجيد 

االصغاء اىل كل مــا يقال ضده،  ويســتمع بانتباه 

بال تذمر او ســخط للكالم املوجه ضده،  وينفتح 

عىل نفســه واحيانا لألخرين،  ويتقبل جميع االمور 

املغلوطة املوجهة ضده وعن االخرين،  ألنه يعتقد 

بانه النهج الصحيح والوحيد عىل الفرد هو ســامع 

ما يقال عنــه من قبل اشــخاص مختلفني معه يف        

اآلراء،  ودراســة املواقــف املختلفــة عن طريق 

عملية ادراكها وتفســريها ضمن العمليات العقلية . 

وميثل االنفتــاح وجهة نظر بارزة من التفكري الجيد 

يف اصدار االحكام ، واتخاذ القرار عند االنســان،  

ويوصف هذا الشــخص بانه مفكر ســليم،  وليس 

كشــخص عادل فقــط ملعلومــات جديدة متت 

معرفتها عنه، بغض النظر عــن معتقداته املفضلة، 

ولكن كشــخص يســعى للحصول عىل معلومات 

 Baron , 1994(  جديدة متحديا كل االســتنتاجات

51 : ( . وتوصل بارون ان التفكري املتفتح يشــمل 

مجموعة من عنارص متثل عدة افكار يف السلوكيات 

والخصائص الشخصية داخل نطاق محتواه، الذي 

يتمثل يف التفكري واملرونة،  واالنفتاح عىل الخربة،  

والحكم املطلق،  الدوجامتية، والتفكري الحاسم، 

انعكاســية،  الرتدد واملعتقــد،  وتحديد الهوية ثم 

اضاف اليهــا التفكري املغاير، واملعتقدات الخارقة 

جنبا اىل جنب مع التفكري املتفتح يف قياس مركب 

 Sa et al. , 1999: ( مــن االنفتاح والتفكري املــرن

.( 213

ثانياً : االطار النظري للحضور الوجودي: 

:)May, 1966( نظرية ماي

اشار ماي )May, 1966( اىل الحضور الوجودي بانه 

النمط الفريــد لإلمكانيات عند الفرد، وانه موضوع 

شخيص جًدا، فال يوجد شــخص آخر يستطيع أن 

يخــرب الفرد كيف أو ماذا يوجــد يف هذا العامل بل 

عىل الفرد يجب ان يكتشــف وجــوده ويؤكد ماي 

عىل جهده وقيمه الخاصة وان يعيش الفرد بنشــاط 

وحيوية واهتامم، ويتضح ذلك من خالل عالقة الفرد 

بذاته وما يقوم به أو تفاعله مع البيئة من حوله ومدى 

ايجابيته فيهــا وكذلك اتصاله وتفاعله باآلخرين يف 
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هذا العامل  ويشــارك ماي  باقي الوجوديني رأيهم ) 

أن تكون هو أن تعمل وأن تسلك عىل نحو يعني ان 

تكون لديك الطريقة التي تؤثر بها عىل الذات وعىل 

اآلخرين فضالً عن ذلك هو يشاطر سارتر بقوله »إننا 

نحن منثــل خياراتنــا )May, 1966 :206(. ويؤكد 

افرين انه بقدر املدى الذي نقبل فيه املسؤولية عن 

حياتنا يتحدد القدر الذي نصبح به أحراراً وكائنات 

أخالقية. وقــد اتفق ماي مــع رأي فيكتور فرانكل 

ان الكثــري والكثري من الناس يأتــون للعالج ليس 

بســبب األعراض العصابية املعتــادة ولكن ألنهم 

يشــعرون بالســأم وامللل والخواء النفيس وألنهم 

يفتقدون معنى واضــح لحياتهم وعىل العكس من 

مفهوم الهوية عند اريكســون فان عالقة اإلنســان 

بنفســه والحضور الوجــودي ال تعتمد عىل األداء 

والتوقعــات التي تظهر من اآلخرين ويعرب ماي عن 

ذلك بقوله إذا كان اعتبارك وتقديرك لذاتك يقوم يف 

مداه الطويل عىل التأثري االجتامعي فلن يكون لك 

التقدير لذاتك ولكن يصبح لديك صورة مبسطة من 

االنســجام االجتامعي، كام ان الحضور الوجودي 

ال يتســاوى مع مفهــوم فرويد عن األنــا، فمعرفة 

النفس عىل انها الكينونة أو الوجود الذي يســتطيع 

ان يتفاعــل مع العــامل يشء جوهــري، وان هذا 

الوجود اسبق من أي تفاعل مع البيئة)عبد الرحمن، 

2009: 352()عدنــان ،2019:20(.  ويرى ماي أّن 

أفضل طريقة تفهم للبرش يكون من خالل استعامل 

أو دراســة  )الظواهرايت(،  الفينومينولوجي  املنهج 

تجربتهم الذاتيــة يف العامل وهــذا خالف لتصور 

للناس كأنهم اســتجابات ميكانيكية, ويرى  فرويد 

ماي أّن البرش لهم القدرة عىل تشــكيل حضورهم 

الوجودي. وهذه مسؤولية اإلنسان الوجودية اتجاه 

حياتــه فإما أن تؤدي به إىل اإلحســاس بالحرية أو 

الشعور باليأس الذي يكبل النمو الوجود يف العامل 

أمــا وجودنا يف الحياة وفق منظور ماي فيأخذ ثالثة 

مناذج متداخلــة العالقة يف الوقت نفســه ومتثل 

أبعاد الحضــور الوجودي وهي: ) العامل من حولنا 

يف أدبيــات النظرية الوجودية( وهو العامل الخاص 

يتعلق بتفاعل الفرد مع العــامل املوجود فيه )البيئة 

املحيطة( واهتاممه بها سواء كانت مادية أو حياتية) 

.(Fiest & Fiest 1998:101

ويرى مــاي إّن األفراد الذين يفقدون إحساســهم 

بالحضــور الوجودي، يفقدون كذلك إحساســهم 

باالنتامء إىل الطبيعة وارتباطهم بها ســواء الجامدة 

من مثل الجبال والبحار والوديــان.. الخ أو الحية 

من مثــل الحيوانات والنباتات, وان انجذاب الناس 

نحو مشاهد الطبيعة وعنارص أرسارها مينحهم متعة 

وصحة نفســية وعقلية. وان ابتعاد الفرد عن دروس 

الطبيعة البليغة يعني االنكفاء عىل النفس واالنطواء 

عىل الخواء والفراغ  ) مع العامل يف أدبيات النظرية 

الوجودية( وهو كل ما يتعلق عامل املجتمع بتفاعل 

الفرد مــع اآلخريــن والتواصل معهم واســتجابته 

  (Fiest & Fiest, 2009: 351(.للثقافة التي يعيشــها

ويعتقد ماي أّن لغة التواصل العميقة هي التي تحمل 
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املعاين العميقة لبعضنــا وتقربنا بعضنا من بعض، 

واّن االفتقار لحسن التواصل ميثل جانباً واحداً مهامً 

من جوانــب الغربة التي ابتي بهــا الناس اآلن يف 

العامل الغريب. فضالً عن اللغة توجد أشكال أخرى 

للتواصل مثل الفن، واملوسيقى، والرسم...الخ. إذا 

استطاع أي منها أن يوصل رســالة بأسلوب مبسط 

ويكون ذا معنى حقاً، وإن الحضور الوجودي للفرد 

ينمو عرب العالقات مع اآلخريــن، ولكن هذا الفرد 

ال ميكن أن يتحمل املسؤولية إذا ظلت ذاته مجرد 

انعكاس لآخرين ويعني »العامل الذايت« يف أدبيات 

النظريــة الوجودية وهو عالقة الفرد بنفســه يتعلق 

بعالقة الفرد بذاته وكينونته اإلنسانية الفريدة ونظرته 

لســامته وقابلياته وإمكاناته )عبد الرحمن، 2001: 

195( )عدنــان،2019: 22(. ويرى ماي أن احد أهم 

الفروق بني اإلنســان والحيوان هو وعي اإلنســان 

بذاتــه، وهي ميزة خاصة لإلنســان أن يرى نفســه 

وكأنها يشء خارج عنه، ورؤية نفســه يف املايض 

والحارض واملســتقبل، فيحدث تعلم من املايض 

والتخطيط للمســتقبل، ومن ثَم قدرة اإلنسان عىل 

تطوير نفســه، وان الشــعور بالذات ينطوي كذلك 

عىل قدرة اإلنسان عىل استعامل الرموز واستعاملها 

يف تيســري مجرى حياتــه، والتفكري يف املجردات 

واألشــياء املطلقة مثل الجــامل والعقل والخري، 

وكذلك عىل اإلنســان ان يتخــذ قراراته واختياراته 

بنفســه كفرد، وهذه الفردانية هي احد جوانب وعي 

املرء بحضوره الوجــودي، ويف الوقت ذاته يتعلم 

كيــف ينمو يف العالقات مع مــن حوله من خالل 

تأكيد حضوره وليس مجارات مــن حوله، وعندما 

يحقق الفــرد قدرته وإمكانياتــه يحصل عىل أمتع 

شــعور ورثه اإلنسان أشبه بشــعور الطفل الصغري 

حني ينجح يف امليش ألول مرة الشــعور بالنجاح 

يف اســتعامل قدراته، هذا الشعور بالسعادة موجود 

يف كل فعل ميارســه الفرد طاملــا كان هذا الفعل 

طبيعياً وتعبرياً حقيقياً عن قــدرات الفرد قد يفضل 

بعض أصحاب نظريات الشخصية الرتكيز عىل احد 

هذه النامذج يف حني يرى علــم النفس الوجودي 

رضورة الرتكيز عىل النامذج الثالثة بالدرجة نفسها 

حتى يتحقق لدينا فهم حقيقي للشخصية والصحة 

النفســية تتطلــب أن يعيش الفرد يف هــذه العوامل 

الثالث اإلنسانية )عبد الرحمن, 1998: 361(. ومن 

 (May, 1966( خالل التوضيح الذي بينته نظرية ماي

وتفسريها للحضور الوجودي بشكل واسع ومفصل، 

وذكرها لصفات الفــرد ذو الحضور الوجودي ومن 

خالل ما ذكر يف الصفحات الســابقة التي تحدثت 

عن النظرية، ولكــون النظرية تقع ضمن النظريات 

الوجودية، والتي تعد مدرســة علمية يف مجال علم 

النفس, ولكونها فرست الحضور الوجودي بشــكل 

اكرث تفصيال واكرث وضوحا، لذلك اعتمدت الباحثة 

هذه النظرية اطارا نظريا يف هذا البحث.

❊ ❊ ❊
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الفصل الثالث

منهجية البحث

مجتمع البحث : يتحدد املجتمع البحث الحايل بطلبة كليات الرتبية )كلية الرتبية للعلوم االنســانية، كلية 

الرتبية االساســية، كلية الرتبية املقــداد( جامعة دياىل , من الذكور واالناث وللدراســة الصباحية وللعام 

الــدرايس  )2020 – 2021 ( * , وقد بلغ مجموع طلبــة ) 8971( طالبا وطالبة , موزعني بواقع )3678( من 

الذكور بنسبة %41 , و ) 5293( من االناث بنسبة )59(% وجدول  )1 ( يوضح ذلك .

جدول )1)

املجموعاالناثذكوراسم الكليةت

129823983696كلية الرتبية للعلوم االنسانية1

200524484453كلية الرتبية االساسية2

375447822كلية الرتبية املقداد3

عينة البحث :

اختريت عينة البحث الحايل بالطريقة العشــوائية البسيطة اذ بلغ حجم العينة )200( طالب وطالبة موزعني 

عىل االقسام االنسانية  ولكال الجنسني وكام موضح يف الجدول رقم )2).

جدول )2)

املجموعاالناثالذكور القسمت

252550علوم الرتبوية والنفسية1

252550االرشاد الرتبوي والتوجيه النفيس2

252550التاريخ3

252550اللغة العربية4

100100200املجموع
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ادوات البحث :

اوال: مقياس التفكري املتفتح:  تبنت الباحثة مقياس )غريب، 2017( الذي يتكون من  )40( بخمس بدائل 

وهي )دامئاً، غالباً، احياناً، نادراً، ابداً(، اعطيت الدرجات )5،4،3،2،1( للفقرات االيجابية وبالعكس.

القــوة التمييزية لفقرات املقياس :ألجــل اإلبقاء عىل الفقرات الجيدة والكشــف عن دقتها يف قياس ما 

وضعت لقياسه قامت الباحثة بتحليل فقرات املقياس إحصائيًا والكشف درجة متييزها وارتباطها بالدرجة 

الكليّة،  فالفقرات التي متتلك قوة متيزية هي الفقرات التي متيز بني املســتجيبني ذوي الدرجات العالية 

واملستجيبني

ذوي الدرجات الواطئة يف املفهوم الذي تقيســه الفقرات، ويف حالة عــدم قدرة الفقرة عىل التمييز عىل 

وفق هذه الصورة فِإنَّها تكون عدمية الفائدة ويجب حذفها من الصورة النهائية للمقياس. وقد تم استعامل 

أســلوب املجموعتني املتطرفتني وعالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية إجرائني مناسبني يف عملية تحليل 

الفقرة.

 :)Extreme Groups Method( أواًل: املجموعتان املتطرفتان

ألجل حساب القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات املقياس قامت الباحثة بالخطوات اآلتية: 

أ.تطبيق املقياس عىل عينة التحليل البالغة )200( طالب وطالبة من طلبة الجامعة ومن ثم تحديد الدرجة 

الكلية لكل استامرة. 

ب.ترتيب االستامرات تنازليًا بحسب درجتها الكلية من األعىل إىل األدىن.

ت.تعيني )%27( من االســتامرات الحاصلة عىل أعىل الدرجات و)%27( من االستامرات الحاصلة عىل 

أدىن الدرجــات واللتان متثالن مجموعتان بأكرب حجم وأقىص متايز ممكن )Anastasi, 1976: 208(، إذ 

بلغ عدد االستامرات يف كل مجموعة )54( استامرة.

اســتخراج الوســط الحســايب واالنحراف املعياري لدرجات املفحوصني لكل مجموعة عن كل فقرة 

مــن فقرات املقياس ثم تطبيق االختبار التايئ )T. Test( لعينتني مســتقلتني الختبار الفروق بني درجات 

املجموعة العليا واملجموعة الدنيا لكل فقرة عند مستوى داللة )0,05( وقد تبني أَنَّ جميع الفقرات مميزة 

عدا الفقرة )4( والجدول )3(   يبني ذلك.
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الجدول )3( قيمة معامل متييز الفقرات لفقرات االختبار التفكري املتفتح

الوسط العدداملجموعةالفقرة
الحسايب

االنحراف 
املعياري

القيمة االختبار 
التايئ

النتيجة

543.92591.16314العليا1
دالة4.160

542.92591.32966الدنيا

544.03701.14863العليا2
دالة5.880

542.70371.20736الدنيا

.544.092697649العليا3
دالة4.666

543.03701.34533الدنيا

544.03701.14863العليا4
دالة1.441

543.70371.25337الدنيا

544.07411.09634العليا5
دالة3.093

543.35191.31977الدنيا

543.53701.29895العليا6
دالة3.974

542.50001.41087الدنيا

544.22221.04008العليا7
دالة4.936

543.09261.32136الدنيا

544.09261.15364العليا8
دالة4.862

542.96301.25838الدنيا

544.07411.25671العليا9
دالة4.586

542.92591.34377الدنيا

543.94441.40641العليا10
دالة4.495

542.70371.46184الدنيا

.544.518592636العليا11
دالة6.183

543.01851.52329الدنيا
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.544.648167733العليا12
دالة6.454

543.29631.38223الدنيا

.544.370478419العليا13
دالة5.308

543.22221.38273الدنيا

544.00001.33176العليا14
دالة3.613

543.09261.27780الدنيا

544.01851.10728العليا15
دالة2.835

543.37041.26336الدنيا

544.22221.11027العليا16
دالة2.891

543.53701.34182الدنيا

.544.259399404العليا17
دالة4.703

543.24071.24287الدنيا

543.98151.28108العليا18
دالة5.263

542.72221.20403الدنيا

543.90741.06874العليا19
دالة4.684

542.85191.26502الدنيا

544.05561.15606العليا20
دالة6.078

542.61111.30914الدنيا

دالة543.94441.309144.734العليا21

542.81481.15606الدنيا

دالة543.87041.318584.211العليا22

542.83331.28923الدنيا

دالة543.98151.270126.593العليا23

.542.740798077الدنيا

دالة544.259397488.4.679العليا24

.543.259397488الدنيا
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دالة544.38891.231433.701العليا25

543.51851.10602الدنيا

دالة544.27781.328086.510العليا26

.542.963091973الدنيا

دالة544.38891.164947.100العليا27

.542.870497935الدنيا

دالة544.29631.229306.269العليا28

.543.055686066الدنيا

دالة544.35191.172274.080العليا29

543.40741.06678الدنيا

دالة544.55561.324925.971العليا30

.543.166786147الدنيا

544.01851.476233.565العليا31

دالة 543.03701.40740الدنيا

544.11111.453216.658العليا32

دالة 542.57411.04008الدنيا

544.07411.130233.519العليا33

543.27781.21960الدنيا

دالة543.94441.156063.072العليا34

543.22221.28367الدنيا

دالة543.66671.197483.923العليا35

542.66671.44065الدنيا

دالة544.25931.049443.955العليا36

543.29631.44887الدنيا

دالة544.388985598.3.878العليا37

543.55561.32703الدنيا
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دالة544.09261.103494.603العليا38

543.09261.15364الدنيا

دالة543.59261.173914.036العليا39

542.68521.16269الدنيا

دالة544.03701.027235.251العليا40

542.90741.20171الدنيا

قيمة )ت( الجدولية )1.96( بدرجة حرية )106( بداللة )0.05).

عالقة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس: 

     اســتعامل معامل ارتباط بريسون الســتخراج العالقة االرتباطية بني كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس 

باســتعامل عينة التحليل ذاتها للفقرات والبالغة )200( فرًدا فتبني أَنَّ جميع الفقرات ترتبط بالدرجة الكلية 

للمقياس ارتباطًا ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة )0.05( وبعد الحصول عىل النتائج ومقارنة معامالت 

االرتباط بالقيمة الجدولية ملعامل االرتباط تبني أَنَّ جميع فقرات املقياس ذات داللة إحصائية عند مستوى 

)0,05( الجدول )4( يوضح ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية ملقياس التفكري املتفتح.

جدول )4)

قيمة ر املحسوبةرقم الفقرة
نوع داللة 

االرتباط عند 
0,05

قيمة ر املحسوبةرقم الفقرة
نوع داللة االرتباط عند 

0,05

دالة0.432**21دالة0.365**1

دالة0.450**22دالة0.554**2

دالة0.579**23دالة0.426**3

دالة0.436**24دالة40.156

دالة0.452**25دالة0.313**5

دالة0.577**26دالة0.379**6

دالة0.599**27دالة0.460**7

دالة0.544**28دالة0.474**8

دالة0.476**29دالة0.506**9

دالة0.573**30دالة0.435**10
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دالة0.409**31دالة0.548**11

دالة0.557**32دالة0.582**12

دالة0.372**33دالة0.527**13

دالة0.342**34دالة0.383**14

دالة0.427**35دالة0.350**15

دالة0.429**36دالة0.346**16

دالة0.382**37دالة0.498**17

دالة0.462**38دالة0.484**18

دالة0.430**39دالة0.468**19

دالة0.532**40دالة0.578**20

علام ان قيمة )ر( الجدولية هي )0.098( بدرجة حرية )198( ملستوى داللة )0.05(ومبوجب معيار القوة 

التمييزيــة وعالقة الفقرة باملجموع الكي فقط بلغ عدد فقرات مقيــاس التفكري املتفتح  )39(  فقرة بعد 

حذف الفقرة )4) لضعف قوتها التمييزية .

إجراءات الصدق	 

اوال: الصــدق الظاهري : يتحقق هذا النوع من الصدق يف عرض مقياس التفكري املتفتح الوجودي عىل 

مجموعة  مــن الخرباء واملختصني واخذ ارائهم حول مدى صالحيــة كل فقرة من فقرات املقياس وقد 

حصلت جميع فقرات املقاييس عىل نسبة اتفاق 100%

ثانيا: صدق البناء: تم اســتخراج صدق البناء من خالل التحليل العامي االستكشــايف والتحليل العامي 

التوكيدي وكااليت:

-1التحليل العامي االستكشايف:  لتحقيق صدق البناء والتحقق من البنية العاملية ملقياس التفكري املتفتح 

تم اســتعامل التحليل العامي االستكشايف بطريقة املكونات الرئيســة حيث اخضعت 200 استامرة اىل 

التحليل وقد اسفر التحليل عن جودة وصالحية مصفوفة االرتباطات الخاصة بالتحليل عىل وفق املعايري 

االتية: 

-ان اغلــب معامالت االرتباط  كانت دالة احصائيا حيث بلغت بني)0.531-0.195(  عند مســتوى داللة 

0.05 مام يشري اىل توفر الحد االدىن من االرتباطات بني املتغريات.

-ان قيمة مؤرش  كايزر ماير اولكــن Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy لكفاية 

املعاينة بلغت 0.679 وهو يزيد عن 0.50 مام يشري اىل مالمئة عينة البحث وكفايتها 
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-ان معامالت االرتباط  الخاصة باملصفوفات كانت اكرب من 0.30 ودالة احصائيا عند 0.001

ان قيمة مربع كاي يف اختبار برتليــت   Bartletts test of sphericity التحليل العامي بلغت 1825.999  

وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة 0.000 ودرجة حرية.

741- . املصدرتيغزة، امحمد بوزيان:) 2012 ( التحليل العاميل االستكشايف والتوكيدي، دار املسرية،عامن 

،االردن ص31  .الجدول يوضح ذلك

-جدول اختبار كيمو وبارتليت لصالحية عينة البحث للتحليل العامي

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.

      وقد اســفرت التحليل العامي بطريقة املكونات الرئيسة ملقياس التفكري املتفتح قبل تدوير املحاور 

ظهرت ان هناك أربعة عرش عامل كان الجذر الكامن لكل منها اكرب من الواحد الصحيح بتباين مفرس بلغ 

63.770  وعند تدوير املحاور تشبعت جميع الفقرات عىل عامل واحد مام يشري اىل انها أحادية العامل. 

وبالتايل فان  مقياس التفكري املتفتح تشعبت فيه 39 فقرة تراوحت تشبعاتها بني)0.531-0.195( وحذفت 

الفقرة 4 من التحليل لعدم تشبعها بالعامل والجدول )5( يوضح الفقرات .

جدول )5)

جدول فقرات مقياس التفكري املتفتح وتشبعات كل فقرة من فقرات املقياس  

التشبعالفقرةت

0.267ان حرية التعبري حق للجميع لكن من الرضوري تقييد حرية بعض الجامعات السياسية 1

0.438االفكار التي اؤمن بها تندمج ضمن خصائصك الشخصية بصورة اكرث من التجارب التي تخوضها 2

0.320انا اميل اىل تصنيف الناس اىل معي او ضدي   3

اعتقد دوماً بانه هناك امكانات جديدة للتعامل مع االمور 4

0.195هناك نوعني من الناس من هم مع الحقيقة , ومن هم ضد الحقيقة 5

0.264تغيري االفكار هي اشارة اىل الضعف 6
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0.410اعتقد انه يجب اللجوء اىل التعاليم الدينية عند البت يف القضايا االخالقية 7

0.383اعتقد بفردية االسلوب الصحيح الذي يلجأ اليه الفرد لحل مشاكله 8

0.401اكون سعيداً متفاخراً عندما اجد شخصاً مشهوراً يحمل نفس املعتقدات التي احملها 9

0.305هناك عدد من الناس بدأت اكن لهم الكراهية بسبب اشياء يعتقدونها مخالفة ملا اعتقده 10

0.455القدرة عىل التخي عن االفكار السابقة داللة عىل قوة الشخصية 11

0.431ال ميكن الحد ان يغري اعتقادي ما دمت اراه صحيحاً 12

0.433اعرف كل يشء احتاجه عن رضورات الحياه       13

0.280امتسك مبعتقدايت حتى وان كان هناك دليل ضد هذه املعتقدات 14

0.247االهتامم اىل الكثري من اآلراء يؤدي اىل اتخاذ قرارات خاطئة 15

0.234أعتقد هناك نوعان من البرش يف هذه الحياة : الطيب و اليسء 16

0.411اعترب نفيس واسع االفق ومتسامح مع االخرين 17

0.353من الرضوري التخي بعض املعتقدات حتى وان كانت مفيدة 18

0.353معظم الناس ال يعرفون ماهو اليشء املفيد لهم  19

0.451يشء نبيل عندما يحمل الشخص نفس املعتقدات التي يحملها والديه 20

0.313اتخاذ القرارات برسعة هو نوع من الحكمة 21

0.356اعتقد بأن واليئ للمبادئ واملثاليات هو اكرث اهمية من اتجاهي اىل الخيال الواسع 22

0.393من بني جميع الفالسفة املوجودين يف العامل اعتقد ان احدهم هو افكاره صحيحة 23

0.296ال تختلف معتقدايت كثرياً إذ تأثرت باألفكار املختلفة التي يحملها والدي 24

0.398اذا افكر فرتة اطول يف املشكلة سأكون االوفر حظاً يف حلها 25

0.465اعتقد ان تباين اآلراء و االفكار يف ) الصح و الخطأ ( قد تناسب مجتمعات دون اخرى 26

حتى وان كانت بيئتي ) العائلة, الجريان , املدرسة ( مختلفة يف االتجاه ولكنها رمبا تحمل نفس الطبع 27
الديني 

0.525

0.483ليس من الخطأ يف عدم التفكري يف بعض القضايا 28

0.404اعتقد ان القوانني والسياسات املجتمعية البد من تغريها لتعكس احتياجات العامل املتغري 29

0.531اشعر بالغضب عندما ارى شخصاً معانداً ال يعرتف بخطئه 30

0.338اعتقد ان االخالق الجديدة مثالً االباحية هي ليست اخالقية عىل االطالق 31

0.404عىل املرء تجاهل االدلة التي تعارض معتقداته الراسخة او الثابتة 32

0.237عندما يهاجم شخصاً ما معتقدايت هي ليست اهانة يل بشكل شخيص 33

0.249املجموعة الذين يسايرون مبادئهم املختلفة بني افرادها ال ميكن ان يصمدوا طويال34ً

0.319انتقاد االخرين ينبغي ان يبنى عىل حقائق دامغة    35
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0.333يجب ان تكون معتقدات الفرد منفتحة عىل االخرين للرد عىل اي معلومات او معتقدات جديدة لهم 36

0.266اعتقد ان بعض االفراد ال يدركون ما يؤمنون فهناك يشء خاطئ بأحكامهم 37

0.381السامح للطلبة لالستامع ملكربات الصوت قد يشوشهم ويضلهم يف عملية التعلم 38

0.297الحدس خري دليل يف اتخاذ القرارات39

0.408عىل الناس ان تأخذ بالنظر االدلة التي تتعارض مع معتقداتهم 40

– التحليل العاميل التوكيدي )confirmatory Factor Analysis( :  من اجل التثبت من صحة االمنوذج 

النظري املتبنى يف البحث وتقويم درجة صالحيته والتأكد من مديات مطابقته مع البيانات املســتقاة من 

العينة تم استخدام اسلوب التحليل العامي التوكيدي. اذ يشرتط  التحليل العامي التوكيدي مايايت:

-1وجود اطار نظري يفرس الظاهرة ومفاهيمها ومتغرياتها وعواملها.

-2وجود تحديد دقيق للعوامل املكونة لها وذات مسميات متأصلة بالظاهرة .

-3وجــود مجموعة من املؤرشات املواقف أو الفقرات املكونة لكل عامل والتي يجب ان تتشــبع عليه 

دون العوامل االخرى. وعند اخضاع العوامل التي عنها التحليل العامي االستكشايف اىل التحليل العامي 

التوكيدي ملقياس التفكري املتفتح ظهرت املؤرشات االتية  املصدر)تيغزة،2012،236)

.Absolute/ Predictive Fit  أوال: مؤرشات املطابقة املطلقة أو التنبؤية

ثانيــا:  مــؤرشات االفتقار لالقتصــاد Parsimony  correction Index  وفيام يي جــدول  )6(  يوضح 

مؤرشات جودة املطابقة ملقياس التفكري املتفتح وقيمة كل مؤرش ومعيار القبول له

جدول )6)

قيمة درجة القطع )معيار القبول(املؤرشاتمؤرش جودة املطابقةت

يجب ان تقل قيمته عن 5 أي غري دالة. القيمة 1.855مربع كاي  

صفر تعني مطابقة تامة

قيمة املؤرش تساوي أو اكرب من GFI0.745   0.90 مؤرش حسن املطابقة2

AGFI مؤرش حسن 3

املطابقة املصحح

قيمة املؤرش تساوي أو اكرب 0.7150.80
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RMSEA  الجذر الرتبيعي 4

ملتوسط خطا االقرتاب

 قيمة املؤرش تساوي أو اكرب 0.05 0.66

 قيمة املؤرش تساوي أو اكرب TLI    0.482 0.90مؤرش تاكر-لويس5

AIC   محك املعلومات 6

اليكيك

املفرتض 
1458.328

املشبع 1560.00

تقل قيمة النموذج املفرتض عن قيمته للنموذج 

املشبع

 CAICمحك املعلومات 7

املتسق اليكيك

املفرتض 
1806.492

املشبع

4912.688

تقل قيمة النموذج املفرتض عن قيمته للنموذج 

املشبع

ECVI مؤرش الصدق 8

التقاطعي املتوقع

 املفرتض7328
املشبع7.839

تقل قيمة النموذج املفرتض عن قيمته للنموذج 

املشبع

RMR  مؤرش جذر متوسط 9

مربعات البواقي

 قيمة املؤرش تساوي أو اكرب 0.1 . القيمة صفر 0.140

تعني مطابقة تامة

PGFI  مؤرش حسن 10

املطابقة االقتصادي

قيمة املؤرش تساوي أو اكرب0.50 واألفضل 0.6670.60

NFI  مؤرش املطابقة 11

املعياري

قيمة املؤرش تساوي أو اكرب من 0.90   0.339

PNFI  مؤرش املطابقة 12

املعياري االقتصادي

قيمة املؤرش تساوي أو اكرب0.50 واألفضل 0.3200.60

ومن خالل كل املؤرشات الســابقة )تحقق سبعة منها( ميكن االستنتاج بان اغلب مؤرشات املطابقة تدل 

عــىل وجود مطابقة مقبولة للنموذج . وبالتايل فان النموذج النظري قد تأكدت مطابقته للمجتمع بشــكل 

مقبول من خالل مقايســة بيانات العينة للمؤرشات االحصائية املعتمــدة يف التحليل العامي التوكيدي 

. وعليه فإن االســتنتاج الناشــئ من هذه النتائج ، يقود إىل تبني الرؤية النظرية اآلتية، إن مقياس التفكري 

املتفتــح احادي العامل  يف البحث الحايل ميكن يؤرش تطابقــا مقبوال بني النموذج النظري املعتمد يف 

املقياس وبني البيانات الناتجة من العينة املختارة. وبذلك يكون التحليل العامي التوكيدي قد وفر إسناداً 
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قوياً لصدق البناء لهذا املقياس .

الثبات: الستخراج الثبات تم استعامل معامل الفا كرونباخ والتجزئة النصفية جدول )7( يوضح ذلك

معامل نوع الثبات قيمة 
الثبات

عدد الفقرات

0.82439الفا كرونباخ

0.72720التجزئة النصفية

إعادة االختبار

املــؤرشات اإلحصائية ملقياس التفكري املتفتح: عن طريق بعض املؤرشات اإلحصائية ملقياس التفكري 

املتفتح لدى طلبة الجامعة تبني أنها تظهر انســجاًما  مقبوال مع املؤرشات اإلحصائية للتوزيع االعتدايل 

حيث تتقارب درجات الوســط والوسيط واملنوال مام يشــري إىل أنَّ العينة املختارة متثل اىل حد قريب 

املجتمع املأخوذة منه متثياًل حقيقيًا ومــن ثمَّ ميكن تعميم نتائج البحث عن طريق هذه العينة. الجدول 

بعض املؤرشات اإلحصائية ملقياس )التفكري املتفتح لدى طلبة الجامعة(

التفكري املتفتحاملقياس

MEAN 139.8000الوسط الحسايب

Median 140.0000الوسيط

Mode 144.00املنوالa

Std. Deviation 18.04823االنحراف املعياري

Variance 325.739التباين

Skewness 0.871معامل االلتواء-

Range 149.00املدى

Minimum 39.00اقل قيمة

Maximum 188.00أكرب قيمة

4.010معامل التفلطح

27960.00العدد

ثانيا :مقياس الحضور الوجودي: تبنت الباحثة مقياس )عدنان، 2019( الذي يتكون من )29( فقرة بخمس 

بدائل وهي ) دامئاً، غالباً، احياناً، نادرا، ابداً( اعطيت الدرجات )5،4،3،2،1( للفقرات اإليجابية وبالعكس.
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القوة التمييزية لفقرات املقياس: 	 

ألجل اإلبقاء عىل الفقرات الجيدة والكشــف عن دقتها يف قياس ما وضعت لقياسه قامت الباحثة بتحليل 

فقرات املقياس إحصائيًا والكشف درجة متييزها وارتباطها بالدرجة الكليّة،  

فالفقــرات التي متتلك قــوة متيزية هي الفقــرات التي متيز بني املســتجيبني ذوي الدرجــات العالية 

واملســتجيبني ذوي الدرجات الواطئة يف املفهوم الذي تقيسه الفقرات، ويف حالة عدم قدرة الفقرة عىل 

التمييز عىل وفق هذه الصورة فِإنَّها تكون عدمية الفائدة ويجب حذفها من الصورة النهائية للمقياس. وقد 

تم اســتعامل أســلوب املجموعتني املتطرفتني وعالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية إجرائني مناسبني يف 

عملية تحليل الفقرة.

 :)Extreme Groups Method( أواًل: املجموعتان املتطرفتان

ألجل حساب القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات املقياس قامت الباحثة بالخطوات اآلتية: 

ث.تطبيــق املقياس عىل عينة التحليل البالغــة )200( طالب وطالبة من طلبــة الجامعة ومن ثم تحديد 

الدرجة الكلية لكل استامرة. 

ج.ترتيب االستامرات تنازليًا بحسب درجتها الكلية من األعىل إىل األدىن.

ح.تعيني )%27( من االســتامرات الحاصلة عىل أعىل الدرجات و)%27( من االستامرات الحاصلة عىل 

أدىن الدرجــات واللتان متثالن مجموعتان بأكرب حجم وأقىص متايز ممكن )Anastasi, 1976: 208(، إذ 

بلغ عدد االســتامرات يف كل مجموعة )54( استامرة. اســتخراج الوسط الحسايب واالنحراف املعياري 

 (T. Test( لدرجات املفحوصني لكل مجموعة عن كل فقرة من فقرات املقياس ثم تطبيق االختبار التايئ

لعينتني مســتقلتني الختبار الفروق بني درجات املجموعة العليا واملجموعة الدنيا لكل فقرة عند مستوى 

داللة )0,05( وقد تبني أَنَّ جميع الفقرات مميزة عند والجدول )8(   يبني ذلك.

الجدول )8( قيمة معامل متييز الفقرات لفقرات االختبار الحضور الوجودي

الوسط العدداملجموعةالفقرة
الحسايب

االنحراف 
املعياري

قيمة 
االختبار 

التايئ

النتيجة

دالة544.44441.075755.316العليا1
543.14811.43287الدنيا
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دالة544.59260.659297.278العليا2
543.09261.36352الدنيا

دالة544.64810.704638.472العليا3
543.05561.18825الدنيا

دالة544.35191.066786.576العليا4
542.88891.23879الدنيا

دالة544.59260.714248.430العليا5
542.96301.22802الدنيا

دالة543.94441.351684.581العليا6
542.83331.16149الدنيا

دالة544.66670.672938.208العليا7
543.00001.33176الدنيا

دالة544.74070.588748.818العليا8
542.81481.49305الدنيا

دالة543.92591.130234.824العليا9
542.81481.26004الدنيا

دالة544.55561.040086.352العليا10
543.16671.22474الدنيا

دالة543.75931.302185.208العليا11
542.46301.28435الدنيا

دالة544.68520.967865.675العليا12
543.35191.42957الدنيا

دالة544.61110.877756.832العليا13
543.09261.37729الدنيا

دالة543.87041.441264.817العليا14
542.57411.35426الدنيا

دالة544.61110.898998.266العليا15
542.85191.27985الدنيا

دالة543.96301.478954.322العليا16
542.77781.36902الدنيا

دالة544.68520.772757.979العليا17
543.00001.34585الدنيا

دالة544.72220.626966.661العليا18
543.35191.37577الدنيا
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دالة544.05561.188253.710العليا19
543.16671.29949الدنيا

دالة544.53700.770037.227العليا20
543.05561.29464الدنيا

دالة543.85191.016984.464العليا21
542.85191.29451الدنيا

دالة544.66670.672936.478العليا22
543.37041.30740الدنيا

دالة544.33330.777034.148العليا23
543.50001.25518الدنيا

دالة544.00001.197482.984العليا24
543.25931.37615الدنيا

دالة544.51850.720085.604العليا25
543.27781.45909الدنيا

دالة544.22220.945034.508العليا26
543.20371.36506الدنيا

دالة544.44440.743954.922العليا27
543.42591.32611الدنيا

دالة544.61110.787085.510العليا28
543.46301.31340الدنيا

دالة544.53700.862495.601العليا29
543.24071.46578الدنيا

قيمة )ت( الجدولية )1.96( بدرجة حرية )106( بداللة )0.05).

عالقة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس: 	 

    اســتعامل معامل ارتباط بريســون الســتخراج العالقة االرتباطية بني كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس 

باســتعامل عينة التحليل ذاتها للفقرات والبالغة )200( فرًدا فتبني أَنَّ جميع الفقرات ترتبط بالدرجة الكلية 

للمقياس ارتباطًا ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة )0.05( وبعد الحصول عىل النتائج ومقارنة معامالت 

االرتباط بالقيمة الجدولية ملعامل االرتباط تبني أَنَّ جميع فقرات املقياس ذات داللة إحصائية عند مستوى 

)0,05( ،الجدول )9( يوضح ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية ملقياس الحضور الوجودي.

جدول )9)
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قيمة ر املحسوبةرقم الفقرة
نوع داللة 

االرتباط عند 
0,05

قيمة ر املحسوبةرقم الفقرة
نوع داللة االرتباط عند 

0,05

دالة0.517**16دالة0.562**1

دالة0.737**17دالة0.641**2

دالة0.668**18دالة0.725**3

دالة0.454**19دالة0.558**4

دالة0.708**20دالة0.702**5

دالة0.524**21دالة0.476**6

دالة0.707**22دالة0.608**7

دالة0.561**23دالة0.733**8

دالة0.410**24دالة0.551**9

دالة0.600**25دالة0.592**10

دالة0.465**26دالة0.476**11

دالة0.573**27دالة0.615**12

دالة0.601**28دالة0.668**13

دالة0.605**29دالة0.522**14

دالة30دالة0.758**15

علام ان قيمة )ر( الجدولية هي )0.098( بدرجة حرية )400( ملستوى داللة )0.05(ومبوجب معيار القوة 

التمييزية وعالقة الفقرة باملجموع الكي فقط بلغ عدد فقرات مقياس الحضور الوجودي 29 فقرة .

إجراءات الصدق :	 

اوال: الصــدق الظاهري : يتحقق هذا النوع من الصدق يف عرض مقياس التفكري املتفتح الوجودي عىل 

مجموعة  مــن الخرباء واملختصني واخذ ارائهم حول مدى صالحيــة كل فقرة من فقرات املقياس وقد 

حصلت جميع فقرات املقاييس عىل نسبة اتفاق 100%

ثانيا: صدق البناء: تم اســتخراج صدق البناء من خالل التحليل العامي االستكشــايف والتحليل العامي 

التوكيدي وكااليت:

-2التحليل العامي االستكشــايف:  لتحقيق صــدق البناء والتحقق من البنيــة العاملية ملقياس الحضور 

الوجودي تم اســتعامل التحليل العامي االستكشــايف بطريقة املكونات الرئيســة حيث اخضعت 200 
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اســتامرة اىل التحليل وقد اسفر التحليل عن جودة وصالحية مصفوفة االرتباطات الخاصة بالتحليل عىل 

وفق املعايري االتية: 

- ان اغلــب معامالت االرتباط  كانت دالة احصائيا حيث بلغت بني)0.680- .2370(  عند مســتوى داللة 

0.05 مام يشري اىل توفر الحد االدىن من االرتباطات بني املتغريات.

- ان قيمــة مؤرش  كايزر ماير اولكن Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy لكفاية 

املعاينة بلغت 0.788 وهو يزيد عن 0.50 مام يشري اىل مالمئة عينة البحث وكفايتها 

- ان معامالت االرتباط  الخاصة باملصفوفات كانت اكرب من 0.30 ودالة احصائيا عند 0.001

-  ان قيمة مربع كاي يف اختبار برتليت   Bartletts test of sphericity التحليل العامي بلغت 2102.974 

وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة 0.000 ودرجة حرية 406.

 املصدرتيغــزة، امحمد بوزيان:) 2012 ( التحليل العاميل االستكشــايف والتوكيدي، دار املســرية،عامن 

،االردن ص31  .الجدول يوضح ذلك

-جدول اختبار كيمو وبارتليت لصالحية عينة البحث للتحليل العامي

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.

 

  وقد اسفرت التحليل العامي بطريقة املكونات الرئيسة ملقياس الحضور الوجودي قبل تدوير املحاور 

ظهــرت ان هناك مثانيــة عوامل كان الجذر الكامن لكل منها اكرب مــن الواحد الصحيح بتباين مفرس بلغ 

62.189  وعند تدوير املحاور تشبعت جميع الفقرات عىل عامل واحد مام يشري اىل انها أحادية العامل.

وبالتــايل فان  مقياس الحضور الوجودي تشــعبت فيه 29 فقرة تراوحت تشــبعاتها بني)0.680- .2370) 

والجدول )10( يوضح الفقرات 
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جدول) 10(  فقرات مقياس الحضور الوجودي وتشبعات كل فقرة من فقرات املقياس  

التشبعالفقرةت

0.437اعامل االخرين بلطف بغض النظر عن كونهم )اناثا او ذكورا (1

0.484افضل العمل الجامعي يف االنشطة الجامعية2

.5430اعرف متاما ما اريد تحقيقه يف الحياة3

.4030انتقد الناس الذين يرمون اعقاب السجائر يف الشارع4

0.564العالقات االجتامعية مع االخرين تعطيني الثقة بالنفس 5

0.348انعزل اثناء التجمعات وال اشارك بالحفالت 6

0.531طموحايت  اكرب من انجازايت7

0.680انجز االعامل التي تالئم شخصيتي وامكانيايت 8

0.404اعيش حيايت بسعادة وان مل احقق اهدايف 9

.4970عندما يأخذ الناس رأيي يف موضوع معني افكر قبل ان اتحدث10

.2810اهتاممي قليل بأفكار وأراء االكرب سنا 11

0.499تزعجني الظروف التي متر بها بلدي12

.5390احب املشاركة يف االعامل التطوعية 13

.3650اسعر لتحقيق مصلحتي دون االهتامم مبصلحة االخرين 14

.6400يزعجني ان ارى زماليئ متخاصمني15

.3500اشجع الناس املوهوبني واملتميزين لتحقيق طموحاتهم 16

.6320اعتز مبا حققته يف حيايت من إنجازات17

.5730اشعر بأين أصبحت اكرث نضجا عند دخويل للجامعة18

.2370انتقد الطلبة الذين يتغيبون عن محارضاتهم عمدة 19

.6160افكر مليا قبل اتخاذ أي قرار يف حيايت 20

.4130يصعب عليه حل  املشاكل التي اتعرض لها 21

.6600يزعجني تكسري اثاث الكلية من قبل  بعض الطلبة22

.4370اخطط  ملستقبي بواقعية 23

.3030اترصف بعفوية دون تصنع 24
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.5150ارى ان التطور العلمي مفيد للبرشية25

.3590اغضب برسعة ألسباب تافهة26

.4430ابحث عن كل ما هو جديد يف الحياة27

.4990ارى من حق كل فرد ان يكون له وجهة نظر خاصة به28

.5020اضع الخطط الفاعلة لنفيس واطبقها بنشاط29

2– التحليل العاميل التوكيدي )confirmatory Factor Analysis( :  من اجل التثبت من صحة االمنوذج 

النظري املتبنى يف البحث وتقويم ودرجة صالحيته والتأكد من مديات مطابقته مع البيانات املســتقاة من 

العينة تم استخدام اسلوب التحليل العامي التوكيدي. اذ يشرتط  التحليل العامي التوكيدي ما يايت:

أ-وجود اطار نظري يفرس الظاهرة ومفاهيمها ومتغرياتها وعواملها.

ب-وجود تحديد دقيق للعوامل املكونة لها وذات مسميات متأصلة بالظاهرة .

ج-وجــود مجموعة من املؤرشات املواقف أو الفقرات املكونة لكل عامل والتي يجب ان تتشــبع عليه 

دون العوامل االخرى. وعند اخضاع العوامل التي عنها التحليل العامي االستكشايف اىل التحليل العامي 

التوكيدي ملقياس الحضور الوجودي ظهرت املؤرشات االتية  .)تيغزة،2012،236)

.Absolute/ Predictive Fit  أوال: مؤرشات املطابقة املطلقة أو التنبؤية

 Parsimony  correction Index ثانيا:  مؤرشات االفتقار لالقتصاد

 جــدول )11( يوضح مؤرشات جــودة املطابقة ملقياس الحضــور الوجودي وقيمــة كل مؤرش ومعيار 

القبول له

قيمة درجة القطع )معيار القبول(املؤرشاتمؤرش جودة املطابقةت
يجب ان تقل قيمته عن 5 أي غري دالة. القيمة صفر تعني 2.675مربع كاي  1

مطابقة تامة

قيمة املؤرش تساوي أو اكرب من GFI0.751   0.90 مؤرش حسن املطابقة2

AGFI مؤرش حسن املطابقة 3

املصحح

قيمة املؤرش تساوي أو اكرب 0.7030.80

RMSEA  الجذر الرتبيعي 4

ملتوسط خطا االقرتاب

 قيمة املؤرش تساوي أو اكرب 0.05 0.092
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 قيمة املؤرش تساوي أو اكرب TLI    0.625 0.90مؤرش تاكر-لويس5

AIC   محك املعلومات 6

اليكيك

املفرتض 1116.469

املشبع 870.000

تقل قيمة النموذج املفرتض عن قيمته للنموذج املشبع

 CAICمحك املعلومات 7

املتسق اليكيك

املفرتض 1417.352
املشبع

2739.768

تقل قيمة النموذج املفرتض عن قيمته للنموذج املشبع

ECVI مؤرش الصدق التقاطعي 8

املتوقع

املفرتض5.610
املشبع4.372

تقل قيمة النموذج املفرتض عن قيمته للنموذج املشبع

RMR  مؤرش جذر متوسط 9

مربعات البواقي

 قيمة املؤرش تساوي أو اكرب 0.1 . القيمة صفر تعني 0.160

مطابقة تامة

PGFI  مؤرش حسن املطابقة 10

االقتصادي

قيمة املؤرش تساوي أو اكرب0.50 واألفضل 0.6300.60

قيمة املؤرش تساوي أو اكرب من NFI0.560  0.90  مؤرش املطابقة املعياري11

 

PNFI  مؤرش املطابقة 12

املعياري االقتصادي

قيمة املؤرش تساوي أو اكرب0.50 واألفضل 0.5110.60

   

ومن خالل كل املؤرشات السابقة )تحقق مثاين منها( ميكن االستنتاج بان اغلب مؤرشات املطابقة تدل 

عــىل وجود مطابقة مقبولة للنموذج . وبالتايل فان النموذج النظري قد تاكدت مطابقته للمجتمع بشــكل 

مقبول من خالل مقايســة بيانات العينة للمؤرشات االحصائيــة املعتمدة يف التحليل العامي التوكيدي . 

وعليه فإن االســتنتاج الناشــئ من هذه النتائج ، يقود إىل تبني الرؤية النظرية اآلتية، إن مقياس الحضور 

الوجــودي احادي العامل  يف البحث الحايل ميكن يؤرش تطابقا مقبوال بني النموذج النظري املعتمد يف 

املقياس وبني البيانات الناتجة من العينة املختارة. وبذلك يكون التحليل العامي التوكيدي قد وفر إسناداً 

قوياً لصدق البناء لهذا املقياس .والشكل يوضح ذلك

الثبات: الستخراج الثبات تم استعامل معامل الفا كرونباخ والتجزئة النصفية جدول )12( يوضح ذلك
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جدول )12)

معامل نوع الثبات قيمة 
الثبات

عدد الفقرات

0.87529الفا كرونباخ

0.71915التجزئة النصفية

إعادة االختبار

املــؤرشات اإلحصائيــة ملقياس الحضور الوجــودي: عن طريق بعض املــؤرشات اإلحصائية ملقياس 

الحضور الوجودي لدى طلبة الجامعة تبني أنها تظهر انســجاًما  مقبوال مع املؤرشات اإلحصائية للتوزيع 

االعتدايل حيث تتقارب درجات الوســط والوسيط واملنوال مام يشــري إىل أنَّ العينة املختارة متثل اىل 

حد قريب املجتمع املأخوذة منه متثياًل حقيقيًا ومن ثمَّ ميكن تعميم نتائج البحث عن طريق هذه العينة. 

الجدول )13( بعض املؤرشات اإلحصائية ملقياس )الحضور الوجودي لدى طلبة الجامعة(

جدول )13)

الحضور الوجودياملقياس

MEAN 111.2000الوسط الحسايب

Median 115.0000الوسيط

Mode 124.00املنوال

Std. Deviation 17.57654االنحراف املعياري

Variance 308.935التباين

Skewness 1.831-معامل االلتواء

Range 111.00املدى

Minimum 32.00اقل قيمة

Maximum 143.00أكرب قيمة

4.826معامل التفلطح

22240.00العدد
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الفصل الرابع

نتائج البحث

-1التعرف عىل مستوى التفكري املتفتح لدى طلبة الجامعة وتقويم داللته االحصائية.

    لقــد اظهرت نتائــج البحث بعد تطبيق املقياس عىل عينة البحث التطبيقيــة البالغة 200 طالب وطالبة 

ان متوســط درجات التفكري املتفتح  لدى الطلبة املشمولني بالبحث هو )139.8000( بانحراف معياري 

مقداره )18.04823( وعند مقارنة هذا املتوسط باملتوسط الفريض للمقياس )*( والبالغ )87(. يالحظ انه 

اكرب من املتوسط الفريض للمقياس. وعند اختبار الفرق بني املتوسطني باستعامل معادلة االختبار التايئ 

لعينة واحدة )البيايت ، 1977، ص254( تبني انه ذي داللة معنوية عند مستوى )0.05( وبدرجة حرية )200) 

كام يوضح الجدول )14)

جدول االختبار التايئ للفرق بني متوسط درجات التفكري املتفتح واملتوسط الفريض للعينة

النتيجةالقيمة التائية املحسوبةاملتوسط الفريض االنحراف املعياريمتوسط العينةاملقياس

دالة139.800018.0482311717.865التفكري املتفتح 

تشــري النتيجة أن عينة البحث ) طلبة الجامعة( لديهم تفكري متفتح. ويشري بارون ) Baron( اىل أن ارتفاع 

االســتعداد للتفكري املتفتح هو نتيجة ارتفاع القدرات االدراكية والتي تجسدت يف ميل الفرد اىل التعامل 

مع املعتقدات واالراء بشــكل مفتوح ومرن وهذا يجعلهم اكرث اســتعداد وتؤثر عىل قابليتهم املعرفية يف 

متثيل امناط االداء املختلف عند الطلبة فاشــار بارون )Baron( ان الطلبة ميتلكون قابليات معرفية عالية 

يســتطيعون إدراك خربات وفعالية عالية، اذ يكون اســتعدادهم، وقابليتهــم، واتقانهم عىل التفكري عالية. 

 (Baron et al,2016 ( ودراســة )Stanovich&Wast,1998 ( واتفقت نتيجة الدراســة مع دراســة كل من

ودراسة )Sinatra,2003( ان طلبة الجامعة لديهم تفكري متفتح.
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2- تعرف عىل الفروق يف مســتوى التفكري املتفتح لدى طلبــة الجامعة وفق متغري الجنس وتقويم داللته 

االحصائية.

     لتحقيق هذا الهدف تم اســتعامل االختبار التايئ لعينتني مســتقلتني للمقارنة بني درجة الطلبة بحسب 

متغري الجنس يف التفكري املتفتح حيث كانت القيمة التائية املحســوبة اصغر من القيمة التائية الجدولية 

البالغة 1.960 عند درجة حرية  198 ومســتوى داللة 0.05. مام يشري إىل انه ليس هناك فروق يف التفكري 

املتفتح بني الطلبة الذكور واالناث والجدول )15( يوضح ذلك

جدول االختبار التايئ لعينتني مســتقلتني للمقارنة بني متوســط درجات التفكري املتفتح للطلبة بحســب 

متغري الجنس

جدول )15)

املتوسط العددالجنس
الحسايب

االنحراف 
املعياري

القيمة التائية 
املحسوبة

القيمة التائية 
الجدولية

النتيجة

غري دالة100141.370016.102361.23321.960االناث

100138.230019.76113الذكور

يتبني من الجدول اعاله  ان القيمة التائية املحســوبة البالغــة )1.2332( اصغر من القيمة التائية الجدولية 

البالغة )1.960( عند مســتوى داللــة )0.05( ودرجة حرية )198(  وهذا يشــري اىل انه ال توجد فروق يف 

التفكري املتفتح لدى طلبة الجامعة تبعاً ملتغري الجنس، ألن جميع الطلبة هم ميثلون بيئة اجتامعية اكادميية 

وثقافية واحدة ساهمت يف بنائهم املعريف منذ املراحل الدراسية التي تتمثل باملناهج واملدارس وطريقة 

البحث والتطوير االكادميي يف مختلف املراحل العمرية التي يخضع لها االنسان.

3- التعرف عىل مستوى الحضور الوجودي لدى طلبة الجامعة وتقويم داللته االحصائية.

لقــد اظهرت نتائج البحث بعد تطبيق مقياس الحضور الوجودي عــىل عينة البحث التطبيقية البالغة 402 

طالبة ان متوســط درجات الحضور الوجودي لدى الطلبة املشــمولني بالبحث هو )111.200( بانحراف 

معياري مقداره )17.57654( وعند مقارنة هذا املتوســط باملتوســط الفريض للمقياس )*( والبالغ )87). 

يالحظ انه اكرب من املتوســط الفريض للمقياس. وعند اختبار الفرق بني املتوســطني باستعامل معادلة 

االختبــار التايئ لعينة واحدة )البيــايت ، 1977، ص254( تبني انه ذي داللة معنوية عند مســتوى )0.05) 
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وبدرجة حرية )200( كام يوضح الجدول )16)

جدول االختبار التايئ للفرق بني متوسط درجات الحضور الوجودي واملتوسط الفريض للعينة

متوسط املقياس

العينة

االنحراف 

املعياري

القيمة التائية املتوسط الفريض 

املحسوبة

النتيجة

دالة111.20017.576548719.471الحضور الوجودي

مام يشري إىل ان عينة الطلبة تتمتع مبستوى مرتفع يف الحضور الوجودي. علام ان القيمة الجدولية لالختبار 

التايئ تبلغ 1.960 عند مستوى )0.05( ودرجة حرية )200(،   وميكن تفسري النتيجة يف ضوء االطار النظري 

املتبنى يف الفصل الثاين من ان عينة البحث تتمتع بقوة االنا التي تكشف عن معدنها الحقيقي من خالل 

عملية قهر الفرد للظروف املحيطة به ومقاومتها ومحاولة التغري باستمرار وابدا الشجاعة والجرئة ومواجهة 

التحديات مستقبل الوجود من خالل معرفة واستامل القدرات واالمكانات الخاصة ووفقا لهذه النتيجة فأن 

عينة البحث تتســم باإلرادة والتمسك بالحياة وتسعى لخلق معنى للوجود رغم االوضاع املريرة، وتفقت 

هذه النتيجة مع دراسة ) عدنان ،2019 ( بأن طلبة الجامعة يتمتعون بالحضور الوجودي.

4- تعــرف الفروق يف مســتوى الحضور الوجودي لدى طلبة الجامعة وفــق متغري الجنس وتقويم داللته 

االحصائية.

لتحقيق هذا الهدف تم استعامل االختبار التايئ لعينتني مستقلتني للمقارنة بني درجة الطلبة بحسب متغري 

الجنس يف الحضور الوجودي حيث كانت القيمة التائية املحسوبة اكرب من القيمة التائية الجدولية البالغة 

1.960 عند درجة حرية  198 ومســتوى داللة 0.05. مام يشــري إىل ان هناك فروق يف الحضور الوجودي 

بني الطلبة الذكور واالناث  ولصالح االناث والجدول )17( يوضح ذلك

جدول االختبار التايئ لعينتني مســتقلتني للمقارنة بني متوسط درجات الحضور الوجودي للطلبة بحسب 

متغري الجنس
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جدول )17)

املتوسط العددالجنس
الحسايب

االنحراف 
املعياري

القيمة التائية 
املحسوبة

القيمة التائية 
الجدولية

النتيجة

دالة100114.770014.206172.9271.960االناث

100107.630019.83500الذكور

تفرس الباحثة هذه النتيجة يف ضوء نظرية ماي الوجودية املتبناة، إّن أفراد العينة  يعيشــون باهتامم وحيوية 

ونشــاط بتفاعلهم مع البيئة وتواصلهم مع اآلخرين ووعيهم بذاتهم، وإدراكهم ألهمية وجودهم. وكذلك 

ســعيهم يف مواصلة الحياة ليكون لهم معنــى لوجودهم فيها،  وان النتيجة لصالح  االناث  بحســب ما 

جاء يف  هذا البحث ألنهن يســعني لتحقيق أهدافهن عىل الرغم من كل ما يف حياتهن الحالية من معاناة 

ومصاعب وأزمات ناتجة عن عدم استقرار األوضاع األمنية. واختلفت  هذه النتيجة مع دراسة التميمي بان 

توجد فروق والصالح االناث يف مستوى الحضور الوجودي.

5- التعــرف عىل العالقــة  بني التفكري املتفتح والحضــور الوجودي لدى طلبة الجامعــة وتقويم داللته 

االحصائية

لتحقيق هذا الهدف تم اســتعامل معامل ارتباط بريسون حيث اشــارت قيم معامالت االرتباط اىل وجود 

عالقــة ضعيفة بني التفكــري املتفتح  والحضور الوجودي بلغــت )0.103( . وعند تقويم داللة معامالت 

االرتباط باســتعامل االختبار التايئ ظهر ان القيم التائية املحســوبة كانت اصغر من القيمة الجدولية عند 

 مســتوى داللة 0.05 ودرجة حرية 200  مام يشــري اىل ان القوة التمييزية لطبيعة العالقة غري دالة. الجدول 

)18( يوضح ذلك.  

جدول )18( يوضح معامالت االرتباط بني التفكري املتفتح  والحضور الوجودي.

قيمة معامل املتغري الثايناملتغرياالول
االرتباط

القيمة التائية 
املحسوبة

القيمة التائية 
الجدولية

النتيجة

دالة0.1031.4571.960الحضور الوجوديالتفكري املتفتح

6-قياس درجة اســهام التفكري املتفتح  والجنس يف الحضور الوجودي لدى طلبة الجامعة وتقويم داللته 

اإلحصائية.
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 Enter((باسلوب االدخال multiple Regressionولتحقيق هذا الهدف تم استعامل تحليل االنحدار املتعدد

وجد ان التفكري املتفتح والجنس قادر عىل التنبؤ بالحضور الوجودي مبقدار 0.299، فيام اذ كانت القيم 

الفائية ملعامل االنحدار املتعدد دالة احصائيا عند درجة حرية 198 ومستوى داللة 0.05 لكل من التفكري 

املتفتح والجنس  والجدول )19( يوضح ذلك. 

جدول )19( تحليل االنحدار املتعدد باسلوب االدخال للتنبؤ بالحضور الوجودي والجنس 

املتغري التابعت
Dependent

املتغري املتنبئ
Independent

معامل 
R االنحدار

القيمة 
Fالفائية

النتيجة

الحضور 
الوجودي

التفكري املتفتح الجنس
0.2996.426

دال

درجة الحرية االفقية = 
عدد املتغريات املتنبئة 

1 –
درجة الحرية العمودية = 

عدد افراد العينة – عدد 
املتغريات املتنبئة -1 = 

197 = 1-3-200
القيمة الفائية 

الجدولية  عند درجتي 
حرية)400،1( ومستوى 
داللة )0.05) = 3.04

التوصيــات : مبا ان عينة البحث تتمتع بالتفكري املتفتح والحضــور الوجودي ال يوجد حاجة اىل تقديم 

التوصيات.

املقرتحات :

1- اجراء دراسة مامثلة ملتغريات البحث  عىل عينة من الطلبة ) االيتام ، وابناء املطلقني(

-2اجراء دراسة مامثلة ملعرفة العالقة بني التفكري املتفتح والحرمان العاطفي.
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