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 هص امل

لى الكشؼ عف القدرة التنبؤية لمتفكير المستند لمحكمة كالتفكير اإليجابي في إ ىدفت الدراسة الحالية    
( طالبان 653كتـ إجراء الدراسة عمى عينة قكاميا )المثابرة األكاديمية لدل طالب الداسات العميا، 

 الكصفي في الدراسة الحالية عمى المنيج ( سنة، كاعتمدت24-42كطالبة تتراكح أعمارىـ بيف )
كقاـ الباحث بإعداد أدكات الدراسة كالتي تتمثؿ في مقياس  أسئمتيا، عف كاإلجابة الدراسة أدكات تطبيؽ

التفكير المستند لمحكمة، كمقياس التفكير اإليجابي، كمقياس المثابرة األكاديمية، ثـ التحقؽ مف الصدؽ 
صمت الدراسة إلى أف مستكل التفكير المستند لمحكمة لدل أفراد عينة كالثبات ألدكات الدراسة، كتك 

الدراسة مرتفع، كمستكل التفكير اإليجابي لدل أفراد عينة الدراسة مرتفع، كمستكل المثابرة األكاديمية 
لدل أفراد عينة الدراسة مرتفع، كما تكصمت نتائج الدراسة إلى أف التفكير المستند لمحكمة يصمح 

( كىي قيمة دالة إحصائيان 407.5في التنبؤ بالمثابرة األكاديمية إذ بمغ معامؿ االنحدار ) استخدامو
بالمثابرة األكاديمية إذ بمغ  التنبؤ في استخدامو ، كأف التفكير اإليجابي يصمح(0..0.عند مستكل )

مجمكعة ، كقدمت الدراسة (3..0.عند مستكل )( كىي قيمة دالة إحصائيان 60.64معامؿ االنحدار )
مف التكصيات منيا إعداد البرامج كالدكرات التدريبية التي تسيـ في تدعيـ كتنمية التفكير المستند 
 لمحكمة كالتفكير اإليجابي مف خالؿ التنسيؽ بيف كميات التربية كاألكاديمية المينية لممعمميف، حث

 التفكير تنمية في التعممية التعميمية المكاقؼ تكظيؼ عمى المصرية بالجامعات التدريس ىيئة أعضاء
 0اإليجابي كالتفكير لمحكمة المستند

 .التفكير المستند لمحكمة، التفكير اإليجابي، المثابرة األكاديمية: انكهمبث املفتبحيت
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   The present study aimed to reveal the predictive ability of thinking based 

on wisdom in academic persistence among post-graduate students. The 

study was applied on a sample of (356) male and female students aged 

between (24-41) years. The present study relied on the descriptive method 

in applying the tools of the study and answering its questions. The author 

prepared thinking based on wisdom scale, the positive thinking scale, and 

the academic persistence scale, then check the psychometric properties of 

these tools. The study found that the level of thinking based on wisdom 

among members of the study sample is high, and the level of academic 

persistence among members of the study sample is high. Regression (2.705), 

which is a statistically significant value at the level of (0.004), and that 

positive thinking is suitable to use in predicting persistence academic, as the 

regression coefficient was (3.032), which is a statistically significant value at 

the level of (0.006). The study presented a set of recommendations, 

including preparing programs and training courses that contribute to 

supporting and developing thinking based on wisdom and positive thinking 

through coordination between colleges of education and the professional 

academy for teachers, urging college staff in the Egyptian universities to 

employ educational learning positions in developing thinking based on 

wisdom and positive thinking.  

: thinking based on wisdom, positive thinking, academic 

persistence. 
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 اندراست: مقدمت
ُيعد التفكير مف األمكر اليامة التي يحتاجيا اإلنساف في حياتػو اليكميػة لكضػع حمػكؿ لممشػكالت 
التي يتعرض ليا، كيمتاز التفكير بأنو عممية إنسانية تتطمب تنميتيا في جميع مراحؿ اإلنساف العمرية، 

رم في ظؿ ما يشيده العػالـ اليػكـ مػف لذلؾ برز االىتماـ بتنمية التفكير بأشكالو المختمفة كمطمب ضرك 
 تغيرات متسارعة كتحكالت جذرية، تشمؿ جميع مياديف الحياة االقتصادية كاالجتماعيةكالسياسية0

كمػػا يمثػػؿ التفكيػػر أحػػد العكامػػؿ األساسػػية فػػي حيػػاة اإلنسػػاف، فيػػك يسػػاعد الفػػرد عمػػى التقػػدـ 
السيطرة كالتحكـ في أمكر كثيػرة كتكجيػو  كمكاجية التحديات المختمفة بطرؽ عممية سميمة، كيمكنو مف

ىذه األمكر لصالحو، ُكينظر لمتفكير في األدبيات التربكية كالنفسية عمى أنو عممية عقمية كجدانية تبنى 
عمػػى أسػػاس مجمػػكع مػػف العمميػػات النفسػػية األخػػرل مثػػؿ اإلبػػداع كاإلحسػػاس كالتحصػػيؿ، إضػػافة إلػػى 

لتمييػػز كالمقارنػػة كاالسػػتدالؿ كالتحميػػؿ كالتعمػػيـ )بركػػات، تكظيػػؼ عمميػػات التفكيػػر الػػذىني كالتػػذكر كا
4..3 ،000) 

كالمتتبػػع لتطػػكر أنمػػاط التفكيػػر يالحػػظ أف ىنػػاؾ نمطػػان جديػػدان بػػدأ يفػػرض نفسػػو فػػي الدراسػػات 
كاألدبيػػات األجنبيػػة، أال كىػػك التفكيػػر المسػػتند إلػػى الحكمػػة، كلعػػؿ كتابػػات العػػالـ سػػتيرنبرغ حػػكؿ فيػػـ 

محػػػاكالت المبكػػػرة التػػػي فتحػػػت البػػػاب أمػػػاـ البػػػاحثيف فػػػي مختمػػػؼ الػػػدكؿ لمبحػػػث الحكمػػػة ُتعػػػد مػػػف ال
كاالستقصاء فػي ىػذا المجػاؿ، حيػث أشػار سػتيرنبرغ إلػى أف الحكمػة ُتعػد تطبيػؽ لمػذكاء كاإلبػداع الػذيف 
يممكيما الفرد، كذلؾ ضمف إطار مصفكفة مف القيـ ذات العالقة بالعمؿ كاألداء كالتحصيؿ، كبما يضػمف 

 0(Sternberg, 1990, 104)ف في العالقة بيف ما يحقؽ البعد الشخصي كالبعد العاـ التكاز
كُيعد مفيـك التفكير المستند لمحكمة في العمـك التربكية كالنفسية متغيران مركبان متعدد األبعػاد يمتػد 

ف النمػاذج تأثيره إلى مختمؼ مناشط الحياة، كخالؿ السػنكات القميمػة الماضػية أقتػرح البػاحثكف العديػد مػ
التي حاكلت تفسير ىذا المتغير مف خالؿ رؤل متباينة، فينػاؾ العديػد مػف النمػاذج التػي كضػعت أبعػادان 

 & Baltes)، كنمػكذج (Brown & Green, 2006)مختمفة لمتفكيػر المسػتند لمحكمػة مثػؿ نمػكذج 

Smith, 2008) كنمكذج ،(Ardelt, 2012)ب المعرفيػة ، كالتي تمثػؿ معظميػا محػاكالت لفيػـ الجكانػ
 كالكاجدانية كاألخالقية كالقيمية التي يتصؼ بيا الفرد الذم يتسـ بالتفكير المستند لمحكمة0

كما يهعد التفكير المستند إلى الحكمة أعمى مستكيات التفكيػر، فيػك قػدرة سػمككية كعقميػة تتضػمف 
ك أرقػى الحػاالت المسػتيدفة التفاعؿ كالتكامؿ بيف الجكانب اإلنفعالية كالعقمية في السػمكؾ اإلنسػاني، كىػ

لمنمك اإلنساني لسببيف: األكؿ أنو ذا مستكل رفيع مف المعرفة باألحداث كالكسائؿ في الحياة اإلنسػانية 
كىػػذا رأم التربػػكييف كالفالسػػفة، كالثػػاني أنػػو يتميػػز بػػالتعميـ ألنػػو ذا مسػػتكل عػػالي مػػف التجريػػد الػػذم 

ىتمػاـ بمحػيط الفػرد كخصكصػيتو، لػذلؾ ينظػر بػو عمػى يسمح بالتنكع، كبيذا المعنى فيك يجمػع بػيف اال
أنو شكؿ مف األداء اإلنساني المثالي الػذم يشػتمؿ عمػى التبصػر كمعرفػة الػنفس كالعػالـ ككػذلؾ إصػدار 

 (0  0، 4.43األحكاـ الصحيحة )محمد، 
خبػراء كىناؾ نمطان آخر مف أنماط التفكير ُيعد مف المفػاىيـ ذات المكانػة البػارزة لػدل البػاحثيف كال

أال كىك التفكير اإليجابي، حيث يمثؿ التفكير اإليجابي نيج كامؿ لمحياة كىػك أكبػر مػف امػتالؾ األفكػار، 
يجػابي فػي الػذات كا خػريف  ألنو يركز عمى اإليجابيات بدالن مػف السػمبيات، كيعنػي التفكيػر بشػكؿ جيػد كا 

جعؿ سمككو إيجابي، حتى لػك لػـز كتكقع األفضؿ، لذلؾ ينبغي لتحسيف النيج الخاص بحياة كؿ فرد أف ي
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األمػػر تغييػػر األفكػػار أك المعتقػػدات أك حتػػى رأم الفػػرد فػػي ذاتػػو، كذلػػؾ ألف مفتػػاح النػػاجح الحقيقػػي ىػػك 
 0    (Quilliam, 2003, 6-14)التفكير في أكبر عدد مف الطرؽ الممكنة لتحدل األفكار السمبية 
اإليجػابي، كمػا أف خطػط الفػرد المسػتقبمية كيرتبط نجػاح الفػرد كتفكقػو بمػدل قدرتػو عمػى التفكيػر 

تعتمػػد عمػػى مػػدل تحسػػيف المسػػتكيات الفكريػػة لديػػو كتبعػػده عػػف األفكػػار السػػمبية التػػي تقمػػؿ مػػف قدراتػػو 
نجازاتو المختمفة )النجار كالطالع،   (90، 4.45كا 

أف التفكيػػر اإليجػػابي يتمثػػؿ بمقػػدار االنتفػػاع  Park & Sperling (2012, 14)كمػػا يػػرل 
أف التفكيػػر اإليجػػابي ميػػارة  Cao (2012, 43)عي فػػي الػػدماغ كاالقتنػػاع بشػػكؿ إيجػػابي، كيػػرل بػػالالك 

إلػػى التفكيػػر  Onji (2013, 86)يمكػػف تعمميػػا بحيػػث تكػػكف السػػبيؿ لنجػػاح الفػػرد فػػي حياتػػو، كيشػػير 
فػرد، اإليجابي أنو بمثابة الكقكد المحفز لمذات لتحقيؽ األىداؼ كذلػؾ مػف خػالؿ االعتمػاد عمػى قػدرات ال

( إلػػى التفكيػػر اإليجػػابي بأنػػو قػػدرة الفػػرد كرفبتػػو فػػي االسػػتفادة مػػف 662، 4.40كمػػا يشػػير السػػممي )
 سمككياتو كتصرفاتو بحيث يككف المهخرج العاـ إيجابيان كناجحان عمى المستكل األكاديمي0

سػمة  كما أف المثابرة ُتعد مف أىـ السمات التي تقـك عمييا كتتكامؿ بيا شخصية اإلنسػاف، فيػي
شخصية ضركرية ألفراد المجتمع في الظركؼ العادية، كتككف أكثر ضػركرة فػي حػاالت التحػكؿ كالتغيػر 
المتسارع، ألنيا تمثؿ أىـ محددات كفاءة أداء األفراد في مختمؼ نكاحي النشاط كجميع مجاالت السمكؾ 

نػي كالترقػي فػي العمػؿ اإلنساني، كذلؾ مػف أجػؿ تحقيػؽ الػذات كزيػادة الثقػة بػالنفس ككػذلؾ النمػك المي
 (2240، 4.46كزيادة فرص تدعيـ المسار الكظيفي لمفرد )إبراىيـ، 

 ترتبط كما اإليجابية، الشخصية سمات تعكس كسمككية معرفية اتجاىات لتشمؿ المثابرة كتأتي
 الذات كصكرة الداخمي التحكـ بمركز المثابركف األفراد كيتميز النفسية، لمصحة اإليجابية بالنكاتج

 ,Burns & Anstey, 2010)المعكقات  مكاجية عند كالمركنة التكيؼ عمى كالقدرة كالتفاؤؿ إليجابيةا

528)0  
 األىداؼ تحديد تتطمب كما اإلنجاز في كافة المجاالت، تحقيؽ في فاعالن  دكران  تمعب فالمثابرة

 كاالنتقادات، كاساتاالنت كمكاجية العقبات عمى كالتغمب بالتضحيات كاألعماؿ كالقياـ الخطط كتنفيذ
ا أنيا كما كالنشاط، كالدافعية الطاقة كاستغالؿ  التي في المكاقؼ المختمفة كالمركنة التكيؼ تتطمب أيضن
 (490، 4.44زمزمي، )ما  نشاط أك عمؿ خطة اختيار تتطمب

األكاديمية تعتبر مف أىـ المتغيرات الالمعرفية  المثابرة ( إلى أف576، 4.44عطية ) كيشير
مة لألفراد، حيث ُتعد السمة التي تمكف الفرد أف يستمر في محاكلة تحقيؽ اليدؼ، كعمى األخص الالز 

عندما تعترضو صعكبات أك عقبات0 لذا ُتعد المثابرة األكاديمية مف أىـ السمات التي يمتمكيا الفرد لكي 
لمكشؼ عف  دراسةال جاءت ذلؾ أجؿ يككف قادران عمى التغيير كممارسة ميارات التفكير العميا0 كمف

القدرة التنبؤية لمتفكير المستند لمحكمة كالتفكير اإليجابي في المثابرة األكاديمية لدل طالب الداسات 
  العميا0

 اندراست: مشكهت
يأخذ التفكير المستند إلى الحكمة دكران ىامان في المجتمع، حيث إف ىذا البناء يشكؿ أىـ العكامؿ 

مع بشكؿ عاـ، كسمككيات الدراسة بشكؿ خاص نظران لمدكر الذم يمعبو التي تحدد سمككيات أفراد المجت
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في العممية التعميمية، كما يأخذ التفكير اإليجابي اتجاه فكرم يطرح أفكاران ذىنية ككممات كصكر تأخذ 
 بالنمك كالتكسع كالنجاح كالتي يتكقع أف تككف نتائجيا إيجابية عمى سمككيات األفراد0

تمؼ مستكياتيا مف القكاسـ المشتركة في جميع مجاالت النشاط اإلنساني، كتهعد المثابرة بمخ 
حيث تؤدم دكران ىامان في تشكيؿ سمككيات األفراد، كبالتالي تؤثر عمى الحالة العامة لممجتمع، فنحف 
نسمع كنقرأ عف مجتمعات يعمؿ أفرادىا بشكؿ دؤكب مف أجؿ إنجاز األعماؿ التي يكمفكف بيا، حيث إف 

المجتمعات تعرض عمى أفرادىا أخذ راحة مف العمؿ فيرفضكف بينما نرل في دكؿ أخرل  دكؿ ىذه
أشخاص يتسمكف بالسمكؾ التجنبي في أداء عمميـ، كيقاؿ إف الفرد ال يعمؿ سكل دقائؽ محدكدة مف 
الكقت المطمكب كالمحدد لمعمؿ الممكؼ بو كيحصؿ عمى أجر عنو، كربما يعكد ذلؾ إلى تدني مستكل 

و كعدـ رفبتو في أداء ىذا العمؿ، ألف الفرد لـ يكف ييدؼ إلى الدخكؿ فيو، بينما عندما يضع مثابرت
الفرد ىدفان نصب عينيو فسكؼ يبذؿ أقصى ما يستطيع مف جيد لتحقيؽ ىذا اليدؼ النابع مف داخمو 

 كالذم اختاره برفبتو0
ة لتحقيؽ ىذا اليدؼ، كعادة ما يصاحب تحديد اليدؼ رفبة تدفع الفرد لممارسة أنشطة متعدد

أما عدـ الرفبة فتجعؿ الفرد يماطؿ في أداء العمؿ كفقان لمبررات مختمفة، كىذا يعني أف الرفبات ىي 
المصادر ىي المصادر األساسية الدافعة لمعمؿ، حيث تمثؿ رفبة الفرد كميمو ألداء العمؿ حافزان لمثابرتو 

راد بالدراسات العميا كيعممكف كيثابركف مف أجؿ تحقيؽ كعامالن فاعالن في إتقاف عممو، كلذلؾ يمتحؽ األف
 الدراسة تحاكؿ ذلؾ أجؿ أىداؼ متعددة تعكد عمييـ بفكائد كمنافع شخصية كمينية كاجتماعية، مف

ىؿ التفكير المستند لمحكمة كالتفكير اإليجابي يتنبئاف : التالي الرئيس التساؤؿ عمى اإلجابة الحالية
  ل طالب الدراسات العميا؟، كيتفرع مف التساؤؿ الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:بالمثابرة األكاديمية لد

  ما مستكل التفكير المستند لمحكمة لدل طالب الدراسات العميا؟ -4

 ما مستكل التفكير اإليجابي لدل طالب الدراسات العميا؟ -4

  ما مستكل المثابرة األكاديمية لدل طالب الدراسات العميا؟ -6

لػػدل طػػالب تفكيػػر المسػػتند لمحكمػػة كالتفكيػػر اإليجػػابي بالمثػػابرة األكاديميػػة ىػػؿ يتنبػػأ ال -2
 ؟  الدراسات العميا

 أهداف اندراست:
 ىدفت الدراسة الحالية إلى: 

التعػػرؼ عمػػى مسػػتكل التفكيػػر المسػػتند لمحكمػػة، كمسػػتكل التفكيػػر اإليجػػابي، كمسػػتكل  -4
 المثابرة األكاديمية لدل طالب الدراسات العميا0

القػػػدرة التنبؤيػػػة لمتفكيػػػر المسػػػتند لمحكمػػػة كالتفكيػػػر اإليجػػػابي فػػػي المثػػػابرة ف الكشػػػؼ عػػػ -4
 0األكاديمية لدل طالب الداسات العميا
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 اندراست: أهميت
 ما يمي: فيالحالية أىمية الدراسة  تتضح  

 :اننظريت أوالً:األهميت
عممػاء الػنفس كالتربيػة لمتغيرات ذات أىمية بالغة لدل  افي تناكليالحالية أىمية الدراسة  تكمف -4

 التفكير المستند لمحكمة، التفكير اإليجابي، المثابرة األكاديمية0 كىي

تتمثػػؿ أىميػػة الدراسػػة الحاليػػة فػػي االىتمػػاـ بطػػالب الدراسػػات العميػػا، حيػػث إف نسػػبة كبيػػرة مػػف  -4
الممتحقيف بالدراسات العميا يشػغمكا كظػائؼ إدرايػة كأكاديميػة فػي مختمػؼ المجػاالت، كتػؤدم 

مثابرة في مختمؼ المجاالت كالمياـ األكاديمية دكران ىامان في إعػداد الخطػط كتنفيػذىا بجػد ال
 كاجتياد كمف ثـ تحقيؽ النجاح كاإلنجاز0  

يمكػف أف تػزكد الدراسػة الحاليػة البػاحثيف بػػبعض المرتكػزات النظريػة التػي تمكػنيـ مػف االسػػتناد  -6
أك مسػاىمة فػي التكسػع فػي قضػايا عمييا في بحكث الحقة قػد تكػكف مكممػة ليػذه الدراسػة 

 تربكية أخرل0
 انتطبيقيت: ثبنيًب:األهميت

يمكف أف تسيـ الدراسة الحالية في الكقكؼ عمى مستكل التفكير المستند لمحكمة، كمستكل  -4
 التفكير اإليجابي، كمستكل المثابرة األكاديمية لطالب الدراسات العميا0

بية بمقياس لمتفكير المستند لمحكمة، كمقيػاس التفكيػر تحاكؿ الدراسة الحالية إثراء المكتبة العر  -4
 اإليجابي، كمقياس المثابرة األكاديمية، كتكفيرىا لمباحثيف في المجاالت التربكية0

مف المتكقع أف تستفيد الجيات المختصة بالدراسات العميا بالجامعات مف نتائج الدراسة الحالية  -6
 تفكير اإليجابي في تحقيؽ جكدة نكاتج التعمـ0في معرفة قدرة التفكير المستند لمحكمة كال

 حدود اندراست:
إف أم تعميـ يمكف استخالصو مف نتائج ىذه الدراسة البد أف يككف في نطػاؽ متغيراتيػا كطبيعػة 
جراءاتيا، لػذا  أدكاتيا المستخدمة كعينتيا كالمجتمع الذم اشتقت منو كمنيجيا، كالمعالجة اإلحصائية كا 

 ية بالحدكد التالية:تتحدد الدراسة الحال
 مصطهحبث اندراست: -2
 :(Thinking based on Wisdom)التفكير المستند لمحكمة -أ 

التفكير المستند لمحكمة بأنو قػدرة الفػرد عمػى  Moraitou & Efklides (2012, 860)يهعرؼ 
ية بدكر ىاـ في تطبيؽ ميارات الذكاء اإلبداعية كالمعرفية عمى اختالفيا، كتقـك القيـ الحياتية كالشخص

قدرة الفرد عمى استخداـ التفكير الحكيـ مف أجؿ الكصكؿ إلى الصالح العاـ، كخمؽ تكازف بيف المصمحة 
 الفردية كالمصمحة العامة0 

كيعرفػػو الباحػػث بأنػػو الميػػارات العقميػػة التػػي تتضػػمف حكمػػة كذكػػاء فػػي التفكيػػر، كيقػػاس إجرائيػػان 
دراسة عمى مقياس التفكير المستند لمحكمة بأبعػاده التػي تتمثػؿ بالدرجة التي يحصؿ عمييا أفراد عينة ال

دارة االنفعػػاالت، الحكػػـ كاإليثػػار، معػػارؼ الحيػػاة كالمشػػاركة المميمػػة،  )معرفػػة الػػذات، فيػػـ ا خػػريف كا 
 الميارات الحيايتة، االستعداد لمتعمـ( المستخدـ في الدراسة الحالية0 
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 :(Positive Thinking)التفكير اإليجابي -ب
( التفكير اإليجابي بأنو الكقكد الذم يحفػز لمعمػؿ كاإلنجػاز مػف خػالؿ 393، 9..4ُيعرؼ قاسـ )

 استثمار كامؿ لقدرات الفرد كمكارده0
كيعرفو الباحث بأنو األساليب التي يتبعيا األفراد في جميع أمكر حياتيـ كالتي مف شأنيا حؿ كػؿ 

أعمى درجات النجاح، كيقاس إجرائيػان بالدرجػة التػي  ما يكاجيو الفرد مف مشكالت بصكرة إيجابية محققان 
 يحصؿ عمييا أفراد عينة الدراسة عمى مقياس التفكير اإليجابي المستخدـ في الدراسة الحالية0 

 :(Academic Persistence)المثابرة األكاديمية -ج
تػػػو عمػػػى ( المثػػػابرة األكاديميػػػة بأنيػػػا اسػػػتمرار الطالػػػب كمكاظب42، 4.44ُيعػػػرؼ عبػػػدالفتاح )

االستذكار كالنشػاط األكػاديمي كتػأخيره إلشػباع أىػداؼ صػغيرة فكريػة مػف أجػؿ تحقيػؽ أىػداؼ أكاديميػة 
 أكثر مرفكبية كلكنيا بعيدة نسبيان0   

كيعرفيا الباحث بأنيا قدرة الفرد عمى التعامؿ مع المياـ التعميمية الصعبة كاإلصػرار عمػى أدائيػا  
ليػدؼ المػراد تحقيقػو، كيقػاس إجرائيػان بالدرجػة التػي يحصػؿ عميػا كعدـ االستسػالـ حتػى الكصػكؿ إلػى ا

 أفراد عينة الدراسة عمى مقياس المثابرة األكاديمية المستخدـ في الدراسة الحالية0 
 عينت اندراست: -0

الدراسػػات  طػػالب( طالبنػػا كطالبػػة مػػف 653)تطبيػػؽ الدراسػػة األساسػػية عمػػى عينػػة قكاميػػا مػػف تػػـ 
جامعػػػػػة سػػػػػكىاج، كذلػػػػػؾ فػػػػػي الفصػػػػػؿ الدراسػػػػػي األكؿ لمعػػػػػاـ الجػػػػػامعي  فػػػػػي العميػػػػػا بكميػػػػػة التربيػػػػػة

( كانحػػػراؼ معيػػػارم 6207عامػػػان بمتكسػػػط عمػػػرم )( 24-42، تتػػػراكح أعمػػػارىـ بػػػيف )ـ4.44/.4.4
 (5062 0) 
 أدواث اندراست: -4

قػػػاـ الباحػػػث فػػػي الدراسػػػة الحاليػػػة بإعػػػداد مقيػػػاس التفكيػػػر المسػػػتند لمحكمػػػة، كمقيػػػاس التفكيػػػر 
كمقيػػػاس المثػػػابرة األكاديميػػػة، كتػػػـ تصػػػميـ أدكات الدراسػػػة إلكتركنيػػػان كتطبيقيػػػا عمػػػى أفػػػراد ، اإليجػػػابي
 الدراسة0 

 منهج اندراست: -3
 أك ظػػاىرة كصػػؼ إلػػى ييػػدؼ الػػذم الكصػػفي اسػػتخدـ الباحػػث فػػي تنفيػػذ الدراسػػة الحاليػػة المػػنيج

خضاعيا كتحميميا كميان كتصنيفيا تصكيران  كتصكيرىا مشكمة  ىػك المػنيج ىػذا لدقيقة، كيعتبػرا لمدراسة كا 
 أسئمتيا0 عف كاإلجابة الدراسة أدكات تطبيؽ في استخدامان  األنسب

 املعبجلت اإلحصبئيت: -3
 استخدـ الباحث ما يمي:

 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية0 -أ 

 اختبار )ت( لمعينة الكاحدة0 -ب 

 تحميؿ االنحدار المتعدد0 -ج 

 
 



 خالد أحمد عبدالعال إبراهيم/د.م.أ     دى طالب الدراسات العلياالتفكير المستند للحكمة والتفكير اإليجابي كمنبئات بالمثابرة األكاديمية ل

 جبمعت بىرسعيد –جمهت كهيت انرتبيت                         400                   (                    0202– أبريم) –  (43) انعدد

 أدبيبث اندراست:
زء تػػـ إلقػػاء الضػػكء عمػػى الخمفيػػة النظريػػة لمتغيػػرات الدراسػػة التػػي تيػػدؼ الدراسػػة فػػي ىػػذا الجػػ
 الحالية إلى دراستيا:

 التفكير المستند لمحكمة: -أوالً 
ُيعد التفكير المستند لمحكمة أحد أنكاع التفكير كالذم يتضمف القدرة عمى استخداـ كػؿ مػف معرفػة 

، 4999خبرات ا خريف في سبيؿ تحقيؽ أىدافو )جػركاف،  الفرد كذكائو كقدرتو عمى اإلبداع كالتعمـ مف
66) 
 مفيـك الحكمة: -4

تهعد الحكمة سمة شخصية كىي نتاج لممعرفة كالخبرة فيي التقتصر عمى التفكير السميـ بؿ تتبعو 
بالتصػػرؼ السػػميـ فػػي المكاقػػؼ المختمفػػة، كقػػد كرد ذكػػر الحكمػػة فػػي القػػرآف الكػػريـ كفػػي السػػنة النبكيػػة 

 في مكاضع كثيرة، كما أحتمت أىمية كبيرة في األدب النفسي كالتربكم0الشريفة 
( إلػػى أف الحكمػػة ىػػي تػػكازف متعػػدد األبعػػاد أك تكامػػؿ بػػيف 243، 4993كأشػػار فػػؤاد أبكحطػػب )

المعرفة كالكجداف كاالىتمامات االجتماعية، كجػكىر الحكمػة ىػك فػي نمػك الشخصػية كتقػدميا مػع تػكافر 
 ميارات معرفية0
إلػػى الحكمػػة بأنيػػا مفيػػـك خيػػالي بسػػبب التنػػكع  Brown & Green (2006, 33)كيشػػير 

المرتبط بالمعرفة المعتمدة عمى الفمسفة النفعية التي يتكقػع أف تنػتج أحكامػان جديػدة عنػد محاكلتيػا فيػـ 
الخبػػرات اإلنسػػانية المختمفػػة، فالحكمػػة تعمػػؿ عمػػى مسػػاعدة الفػػرد التكافػػؽ مػػع ظػػركؼ الحيػػاة المتغيػػرة 

 يا0كخبرات
ثالثة كفاءات كىي البصيرة كتعني إدراؾ الفرد ما ال  Bassett (2005, 5)كتضمنت الحكمة عند 

يستطيع ا خركف رؤيتو بكضكح، كالتفكير الشمكلي كالرؤية المنيجية كتشػمؿ القػدرة عمػى التمييػز بػيف 
الشخصػػية  عناصػػر المكقػػؼ كاإللمػػاـ بتمػػؾ العناصػػر، كتػػكازف المصػػالح كيشػػمؿ التػػكازف بػػيف المصػػالح

 كمصالح األفراد كالمؤسسات0   
الحكمة بأنيا فيـ الفرد العميػؽ لذاتػو كلرخػريف كالقػدرة عمػى  Webster (2007, 169)كعرؼ 

االستخداـ النشط لممعرفة، كالقدرة عمػى الػتعمـ مػف األفكػار كالبيئػة، باإلضػافة إلػى حػدة الػذىف كالبصػيرة 
 كالقدرة عمى إصدار األحكاـ0

بأنيا خالصة المعرفػة الخبراتيػة بالحقػائؽ ممػا يجعػؿ  Baltes & Smith (2008, 58)كعرفيا 
 الفرد قادر عمى الحكـ الجيد عمى األمكر الجكىرية في الحياة كالتي يحيط بيا الشؾ0 

( إلػػػى الحكمػػػة بأنيػػػا قػػػدرة الفػػػرد عمػػػى المكازنػػػة بػػػيف إمكاناتػػػو 5.3، 4.44كأشػػػارت شػػػاىيف )
فػػي اسػػتجاباتو لمكاقػػؼ الحيػػاة كمشػػكالتيا بيػػدؼ تحقيػػؽ األفضػػؿ لػػو المعرفيػػة كالكجدانيػػة كالنزكعيػػة 

 كلرخريف0  
كيػػرتبط مفيػػـك الحكمػػة بإتقػػاف الجػػدؿ األساسػػي حػػكؿ القضػػايا التػػي تتنػػاكؿ الكجػػكد البشػػرم مثػػؿ 
العالقة الجدلية قديمة األزؿ بيف الخير كالشر كالفناء كالكجػكد كاإليجابيػة كالسػمبية كالتبعيػة كاالسػتقالؿ 

شؾ كاليقيف كالتحكـ كاالفتقار إلػى السػيطرة، حيػث تتنػاكؿ الحكمػة ىػذه التناقضػات الحياتيػة المتعمقػة كال
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 & Staudinger)بالكجكد البشرم كالتي يمكف مف خالليا أف يككف األشخاص عمى قدر مف الحكمة 

Gluck, 2011, 230) 
يتمثؿ فػي التكجػو نحػك ( إلى ثالثة شركط تيسر تنمية الحكمة، األكؿ 47، 4.44كيشير أيكب )

التعمـ كيقصد بيا اتجاه مشاركة الشخص كمستكل قدرتو عمى اكتساب المعرفة عنػدما يكاجػو ا خػريف، 
الثاني يتمثؿ في األنشطة كالخبرات كالتي تتضمف أم نشاط منظـ أك فير منظـ كيتضمف التفاعالت مع 

المختمفيف عف الشخص مثػؿ العالقػات  ا خريف كجميع الخبرات العامة مع ا خريف كالتجارب مع الناس
مع األىػؿ كاألصػدقاء كذكم النفػكذ كالسػمطة، كالثالػث يتمثػؿ فػي البيئػة كيقصػد بيػا المحػيط العػاـ الػذم 
يكفر السياؽ كالفرص لتفاعؿ الفرد مع التعمـ كا خريف كالخبػرات المتنكعػة فػي تكليفػات متنكعػة إلنتػاج 

 الحكمة0   

( أف الحكمػػة تقتضػػي أف يكػػكف لػػدل الفػػرد قػػدرة فائقػػة عمػػى 42، 4.46كيضػػيؼ ناصػػر الػػديف )
ذا تحقػؽ ذلػػؾ فيػك يشػير إلػػى  الفصػؿ بػيف مػا ىػػك جػكىرم كذك قيمػة عػػف سػكاه مػف األمػػكر الميمػة، كا 
خطكات جادة لتحقيؽ التكامؿ المدركس لممعرفة المناسبة، كىذا يشير إلى عالقة تبادلية منطقيػة كثيقػة 

كامػػؿ، فالحكمػػة كحػػدىا ىػػي التػػي يمكنيػػا أف تمػػنح القػػدرات الالزمػػة الصػػمة بػػيف مفيػػكمي الحكمػػة كالت
لمتكصؿ لمحقائؽ الجكىرية، كلربط تمؾ الحقائؽ ببعضيا البعض بشػكؿ متكامػؿ، كحينئػذ يمكػف نقػؿ ذلػؾ 

 الكـ اليائؿ المتداخؿ مف الحقائؽ الجكىرية إلى أشخاص أخرل0 
 مككنات التفكير المستند لمحكمة: -4

لمككنػػات التفكيػػر المسػػتند لمحكمػػة حيػػث يتضػػمف  Brownحاليػػة عمػػى نمػػكذج تعتمػػد الدراسػػة ال
إطار عامان يصؼ تطكر الحكمة كالظركؼ المساعدة عمى ىػذا التطػكر، كقػد أسػفر النمػكذج عػف ثمانيػة 

 ( فيما يمي: 44، 4.43أبعاد لمحكمة كما ذكرىا آؿ دحيـ )
الكيفيػة التػي يػرل بيػا الفػرد ذاتػو كالتػي : كيشػير ىػذا البعػد إلػى Self-Knowldgeالمعرفة الذاتيػة -أ

 يعرؼ مف خالليا كيقؼ عمى نقاط القكة كنقاط الضعؼ لديو0 
: كتشػػير إلػى ا ليػة التػي يسػػيطر بيػا الفػرد عمػػى Emotional Managmentإدارة االنفعػاالت -ب 

 انفعاالتو الذاتية في المكاقؼ المختمفة0
الفرد فػي المصػمحة العامػة كتفضػيميا عمػى المصػمحة : كيشير إلى درجة تفكير Altruismاإليثار -ج 

 الشخصية كفعؿ أخالقي ييدؼ إلى عمـك الفائدة كليس عمى ذاتيتيا لدل الشخص المتصؼ بيا0
: كتشػػير إلػػى التعامػػؿ مػػع ا خػػريف بػػاحتراـ Inspirational Engagementالمشػػاركة المميمػػة -د

 تصكراتيـ لتبرير مكاقفيـ المختمفة تجاىيـ0 كنزاىة، كتفيـ المشاعر كالعكاطؼ لدل ا خريف، كفيـ
: كيشير إلى إدراؾ األبعاد المختمفة لممكقؼ، كاتخاذ قرارات صائبة بناء Jadgmentإصدار األحكاـ -ىػ

 عمى معطيات دقيقة مف خالؿ تحميؿ المكاقؼ كاالستعانة بآراء ا خريف في تصرفاتيـ0 
القػات بػيف النػاس كالعػالـ المػادم، بػيف مػا يعرفػو : كتشير إلػى العLife Knowldgeمعرفة الحياة -ك

النػػاس كالطريقػػة التػػي ينظػػركف بيػػا لمكػػكف0 كىػػك يمثػػؿ التأمػػؿ المنػػتظـ كالبحػػث عػػف معنػػى عميػػؽ فػػي 
 الحياة، كالنظر في السياقات المحتممة، كتقييـ جميع المكاقؼ الممكنة كقبكؿ الحياة بكؿ أسرارىا0 

إلػػى القػػدرة عمػػى إدارة المكاقػػؼ كاألدكار اليكميػػة فػػي الحيػػاة  : كتشػػيرLife Skillsميػػارات الحيػػاة -ك
 بفاعمية كاقتدار بأقؿ قدر مف الجيد كالكقت0 



 خالد أحمد عبدالعال إبراهيم/د.م.أ     دى طالب الدراسات العلياالتفكير المستند للحكمة والتفكير اإليجابي كمنبئات بالمثابرة األكاديمية ل

 جبمعت بىرسعيد –جمهت كهيت انرتبيت                         403                   (                    0202– أبريم) –  (43) انعدد

: كتشير إلى الميؿ لمعرفة ما يدكر فػي الحيػاة كالعمػؿ Willingness to Learnالرفبة في التعمـ -ز
اف داخػؿ المدرسػة أك المنػزؿ أك عمى ربط الخبرات النظرية بكاقع الحياة العممية كاالستفادة منيا سكاء ك

 خارج السياؽ الحياتي لمشخص في مكاقؼ جديدة0  
مما سبؽ يػرل الباحػث أف التفكيػر المسػتند لمحكمػة ىػك الكسػيمة التػي تسػاعد الفػدرعمى التصػدم 
لمعديػػد مػػف المشػػكالت التػػي يمكػػف أف تكاجيػػو فػػي حياتػػو، كتعينػػو عمػػى اتخػػاذ قػػرارات كاعيػػة صػػحيحة 

يػػو بػػالنفع كتسػػاعده عمػػى خدمػػة مجتمعػػو، كمػػف ثػػـ تجعمػػو يشػػعر بالرضػػا كالسػػعادة كمتعمقػػة تعػػكد عم
 كالتكافؽ0 

 أىمية التفكير المستند لمحكمة: -6
أشػػارت بعػػض الدراسػػات كاألدبيػػات النظريػػة التػػي تناكلػػت التفكيػػر بشػػكؿ عػػاـ كالتفكيػػر المسػػتند 

، ك (Hartman, 2001, 120)لمحكمػػة بشػػكؿ خػػاص إلػػى أىميػػة التفكيػػر المسػػتند لمحكمػػة  مثػػؿ 
 كيتضح ذلؾ فيما يمي:  (Webster, 2010, 75)(، 65، 7..4)الدسكقي، 

يكسػػػب الطػػػالب قػػػدرات معرفيػػػة تسػػػاعدىـ عمػػػى تحميػػػؿ القضػػػايا المعقػػػدة كاتخػػػاذ قػػػرارات  -أ 
 بشأنيا0

ينمػػػي لػػػدل الطػػػالب القػػػدرة عمػػػى التفكيػػػر الناقػػػد كحػػػؿ المكضػػػكعات المختمفػػػة كالتفكيػػػر  -ب 
 حؿ المشكالت0 المنطقي كاالستدالؿ في

يكسب الطالب القدرة عمى تبني أساليب لمبحث عف المعمكمات كاختيار ما يناسػب بنيػتيـ  -ج 
نتاج معرفة جديدة0  المعرفية كا 

يساعد عمى الحد مف الذاتية لػدل الطػالب، كاألخػذ بػآراء ا خػريف فػي المكاقػؼ المختمفػة  -د 
 كاالستماع لكجيات نظرىـ كالكقكؼ عمى الصالح منيا لممكقؼ0

ساعد الطالب عمى التمييز بيف االستجابات الصحيحة كاالسػتجابات فيػر الصػحيحة مػف ي -ق 
 خالؿ استخداـ الخبرات السابقة في مكاقؼ جديدة0

يساعد الطالب عمػى التمييػك بػيف األفكػار مػف خػالؿ إيجػاد أكجػو الشػبو كاالخػتالؼ بينيػا  -ك 
دراؾ ما بينيا مف عالقات0  كا 

جيد كتحديد خصائصػيـ، كالتعامػؿ فػي ضػكء ىػذه  يساعد الطالب عمى فيـ ذكاتيـ بشكؿ -ز 
 الخصائص دكف مبالغة أك تيكيؿ0

يسػػاعد عمػػى تحميػػؿ المكاقػػؼ كالتصػػرفات، كالكقػػكؼ عمػػى األخطػػاء الشخصػػية كاالعتػػراؼ  -ح 
 بيا، كالعمؿ عمى إصالحيا، كاالستفادة مف تمؾ األخطاء فيما بعد0

لمحكمػة ينمػي لػدل الطػالب الرفبػة فػي كيضيؼ الباحث إلى األىمية السابقة أف التفكيػر المسػتند 
التعمـ لزيادة المخزكف المعرفي لدييـ سكاء عمى المستكل الدراسػي أك المسػتكل الحيػاتي خػارج قاعػات 
الدراسػة، كمػػا يسػػاعدىـ عمػػى تنميػػة الجكانػػب الكجدانيػػة كالتػػي تتمثػػؿ فػػي التعػػاطؼ مػػع ا خػػريف كتفيػػـ 

ـ إصػدار أحكػاـ سػريعة كمتعجمػة، كمػا أنػو يسػاعد مشاعرىـ كدكافيـ التي يتصرفكف عمى أساسػيا كعػد
 عمى تنمية الجكانب المعرفية كاألكاديمية لدييـ في التعامؿ مع المكاد الدراسية لتحقيؽ النجاح كالتميز0

كتناكلت العديد مف الدراسات التفكير المستند إلى الحكمة لدل الطالب في ضكء متغيرات مختمفة، 
لتػػي ىػػدفت إلػػى التعػػرؼ عمػػى الحكمػػة كالتفكيػػر الحكػػيـ لػػدل طػػالب كا (Rhea, 2011)كمنيػػا دراسػػة 
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( كالتػي 4.44المرحمة الثانكية، كالكشؼ عف أثر التديف كالثقافة عمى التفكير الحكيـ، كدراسػة )أيػكب، 
ىدفت إلى إعداد برنامج تندريبي لتنمية التفكير القائـ عمى الحكمة كقياس أثره في تحسيف اسػتراتجيات 

المشكالت الضافطة لدل طمبة جامعػة الممػؾ فيصػؿ بالسػعكدية، كأظيػرت النتػائج فعاليػة  المكاجية لحؿ
 (Moraitou & Efklides, 2012)البرنامج لصالح التطبيػؽ البعػدم لممجمكعػة التجريبيػة، كدراسػة 

كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى الجانػب المعرفػي لنػاء التفكيػر الحكػيـ كالتعػرؼ عمػى العالقػة بػيف التفكيػر 
بػراىيـ،ا ( إلػى أف البيئػة 4.46لحكيـ كبيف األمؿ كاالنفعاالت كالذاكرة، في حيف أشػارت دراسػة )أيػكب كا 

%( مف تطكر أبعاد الحكمػة 02الثقافية كالعمر الزمني لدل أفراد العينة يمكف مف خالليا التنبؤ بنسبة )
الػذكاء كالحكمػة لػدل عينػة ( كالتي ىدفت إلى بناء نمكذج لمعالقػة بػيف 4.43لدييـ0 كدراسة )إبراىيـ، 

مف طالبات الجامعة بالمممكة العربية السعكدية، كأشارت النتائج إلػى كجػكد تػأثيرات سػمبية فيػر مباشػرة 
لمذكاء الشخصي كالذكاء االجتماعي عمى التنبؤ بأبعاد الحكمة لدل الطالبات، كىدفت دراسة )آؿ دحػيـ، 

الحكمة لدل الطالب المكىكبيف بالمرحمػة الثانكيػة  ( إلى التعرؼ عمى مستكل التفكير القائـ عمى4.43
كفؽ اختالؼ العكامؿ الخمس الكبػرل لمشخصػية لػدييـ، كأشػارت النتػائج إلػى أف مسػتكل التفكيػر القػائـ 
عمى الحكمة يختمؼ بػإختالؼ تػكافر العكامػؿ الخمػس الكبػرل لمشخصػية فػي جميػع أبعػاد التفكيػر القػائـ 

 عمى الحكمة0 

 إليجابي:التفكير ا -ثبنيبً 
ُيعد التفكير ىك المنظـ األساسي لحصاد الفرد كلعممية تقدمو كتطكره، فكممػا إسػتخدـ الفػرد عقمػو 
كتفكيره بشكؿ صائب كمما كانت حياتو ذات قيمة أكبػر، فعنػدما يكػكف الفػرد قػد تخطػى جميػع المشػكالت 

كالت المختمفػػة التػػي كقتيػػا أصػػبح تفكيػػر اإلنسػػاف إيجابيػػان كسػػاعده ذلػػؾ عمػػى العػػيش بعيػػدان عػػف المشػػ
 ( 407، 4.43يتعرض ليا في حياتو اليكمية )حسف، 

 مفيـك التفكير اإليجابي: -4
تعػػدد المفػػاىيـ التػػي تناكلػػت التفكيػػر اإليجػػابي كمنيػػا أنػػو نمػػط مػػف أنمػػاط التفكيػػر المنطقػػي الػػذم 

سػػػمبية يبتعػػػد فيػػػو الفػػػرد عػػػف أخطػػػاء التفكيػػػر اليدامػػػة التػػػي قػػػد تكجػػػو أفكػػػار كمشػػػاعر الفػػػرد كجيػػػة 
(Stallard, 2002, 69)0 

بأنػػو إتجػػاه ذىنػػي يتضػػمف األفكػػار كالصػػكر  Naseem & Khalid (2010, 42)كيعرفػػو  
 كالكممات اإليجابية التي تجعؿ الفرد مبدعان كبناءان، مما يؤدم إلى التطكر كالنجاح0

التفكير ( إلى التفكير اإليجابي بأنو مصدر قكة ألنو سيساعدؾ عمى 462، 4.44كيشير الفقي )
في الحؿ حتى تجده كبذلؾ تزداد ميارتؾ كثقتؾ كقكتؾ، كمصدر حريتؾ ألنؾ ستحرر مف معاناة التفكيػر 
السػػمبي، كمػػف المحتمػػؿ أال تسػػتطيع الػػتحكـ فػػي الظػػركؼ كلكػػف تسػػتطيع الػػتحكـ فػػي أفكػػارؾ فػػالتفكير 

 اإليجابي يؤدم إلى الفعؿ اإليجابي كالنتائج اإليجابية0 
( بأنػػػو تكجػػػو عقمػػػي يجعػػػؿ الطالػػػب ينظػػػر إلػػػى األمػػػكر كاألشػػػياء 459، 4.47كيعرفػػػو عمػػػي )

كالمكاقػػؼ نظػػرة إيجابيػػة مفيػػدة، كيتكقػػع نتػػائج صػػائبة لكػػؿ عمػػؿ يقبػػؿ عميػػو، كال يتكقػػؼ عنػػد العكائػػؽ 
 كالعثرات بؿ يتخطاىا كيستفيد منيا في حياتو0  

، 4.42) (، كدراسػػة الصػػاحب كأحمػػد32، 4.46كتشػػير بعػػض الدراسػػات مثػػؿ دراسػػة دنػػدم )
( أف التفكير اإليجابي ُيعد مصدر قكة ألنو يساعد األفراد عمى 62، 4.45(، كدراسة عبدالرحمف )420
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التفكير بالحؿ كبذلؾ تزداد مياراتو كثقتو بنفسو كبقدراتػو، كيػرتبط التفكيػر اإليجػابي بعػدة مفػاىيـ منيػا: 
فة منيػا: التفكيػر اإليجػابي لتػدعيـ كجيػات التفاؤؿ كاإلدراؾ كتقدير الذات، كلمتفكير اإليجابي أنكاع مختم

النظػػر، التفكيػػػر اإليجػػػابي بسػػبب التػػػأثر بػػػا خريف، التفكيػػر اإليجػػػابي فػػػي المعانػػاة، التفكيػػػر اإليجػػػابي 
 المستمر في الزمف0

كلكػػي يتحقػػؽ النػػاجح لمطػػالب كيعيشػػكف حيػػاة متكازنػػة يجػػب أف يشػػمؿ التغييػػر طريقػػة تفكيػػرىـ، 
اه أنفسيـ كالناس كاألشياء كالمكاقؼ التي تحدث ليـ، كالسعي الػدائـ إلػى كأسمكب حياتيـ، كنظرتيـ تج

تطكير جميع جكانب حياتيـ0 كيجػب عمػييـ أف يعممػكا بػأف تغييػر حيػاتيـ يحػدث أكالن فػي داخميػـ، كفػي 
الطريقػػة التػػي يفكػػركف بيػػا، كالتػػي ستسػػبب ليػػـ ثػػكرة ذىنيػػة كبيػػرة قػػد تجعػػؿ حيػػاتيـ سػػعيدة أك تعيسػػة 

 (0 90، 3..4)بركات، 
 سمات الشخص ذم التفكير اإليجابي: -4

يرل الشػخص ذك التفكيػر اإليجػابي الجانػب المشػرؽ مػف كػؿ مكقػؼ دائمػان، كيركػز عمػى الجكانػب 
الجيػػدة فقػػط مػػع االقتنػػاع بػػأف كػػؿ مػػا يحػػدث سػػيعمؿ بنجػػاح كمػػا يشػػعر بالمتعػػة الذاتيػػة، كاالنفعػػاالت 

إيجابيػػة متعػددة، كىػػذه المشػاعر اإليجابيػػة تغيػر عقميػػات  اإليجابيػة، كالمزاجيػػة اإليجابيػة، كيحمػػؿ أفكػار
األفراد تجاىو، كتعمؿ عمى تقكية اإلدراؾ كاالنتباه كالعمؿ، كما تعمؿ عمى بناء الفرد مف الناحية الماديػة 

 0(Mohanty, 2009, 360)كالفكرية كالمكارد االجتماعية، مما يؤدم إلى المزيد مف المركنة كاإلبداع 
ذك التفكيػػر اإليجػػابي مػػف األفػػراد المبػػدعيف القػػادر عمػػى إعطػػاء حمػػكؿ ناجعػػة  كيعتبػػر الشػػخص

كفاعمة لممشكالت المحيطة بو كلغيره، كيرل حؿ لكؿ مشكمة، كلديو أحالـ يحققيا، كينظر إلى المستقبؿ 
كيتطمػػع إلػػى مػػا ىػػك ممكػػف، كيتمسػػؾ بػػالقيـ كيتنػػازؿ عػػف الصػػغائر، كيسػػعى إلػػى معرفػػة الجديػػد مػػف 

كاء كاف مكافقان أك مخالفان ليا، كتتميز لغتو كمفرداتو بالمركنة قابمة لألخذ كالعطػاء، كقػادر المعمكمات س
عمى الحػكار كالمناقشػة العمميػة، كقػادر عمػى الػدخكؿ فػي مناقشػات كحػكارات مثمػرة كمفيػدة بالنسػبة لػو 

عػديؿ كالتغييػر إذا كلرخريف، كتمتاز مداخالتو بالسمك كالرقي حيػث مفػاىيـ كمقكالتػو منطقيػة كقابمػة لمت
اقتضت الحاجة لػذلؾ، كيتصػؼ بقدرتػو الفائقػة عمػى اختيػار كالمػو بحيػث ال يجػرح ا خػريف كاليسػتيزل 
بيـ، كيقدـ نقػده كمالحظاتػو لرخػريف عمػى شػكؿ نقػد بنػاء كمفيػد، كقػادر عمػى إبػداء الػرأم مػع احتػراـ 

ليػة، فيػك بػذلؾ صػاحب فكػر مسػتنير الرأم ا خر، كيمتمؾ أساليب مبتكرة كجديدة تناسػب التطػكرات الحا
(Johnson, 2002, 78)  0 

 العكامؿ المؤثرة  في التفكير اإليجابي: -6
ىناؾ العديد مف األدبيات كالدراسات التي أشارت إلى العكامؿ المؤثرة في التفكير اإليجػابي، كمنيػا 

(، 4.2، 3..4(، كدراسػػػة )بركػػػات، 4، 2..4(، كدراسػػػة )العكضػػػي، 4، 6..4دراسػػػة )الحمػػػادم، 
 (، كالتي أكجزت ىذه العكامؿ فيما يمي:47، 4.45كدراسة )النجار كالطالع، 

التنشئة االجتماعية لمفرد كدكرىا في التأثير عمػى مسػتكل التفكيػر اإليجػابي لمفػرد كذلػؾ   -أ 
 بما ليا مف أنظمة كمعايير كثقافة مجتمع0

 يجابي لدل الفرد0االستقرار كاألمف كما ليما مف دكر فعاؿ في تنمية التفكير اإل -ب 

المنػػاخ األسػػػرم كاسػػتقراره لػػػدل الفػػرد يػػػؤدم دكران ميمػػػان فػػي التػػػأثير عمػػى نمػػػك التفكيػػػر  -ج 
 اإليجابي0
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البيئػػػة المدرسػػػية كمػػػا ليػػػا مػػػف تػػػأثير إيجػػػابي أكسػػػمبي عمػػػى طريقػػػة الفػػػرد فػػػي التفكيػػػر  -د 
 اإليجابي0

 كسائؿ اإلعالـ كدكرىا في تكجيو سمكؾ األفراد كطريقة تفكيرىـ0  -ق 
 ية التفكير اإليجابي:أىم -2

لمتفكير اإليجابي أىمية كبيرة في حياة الفرد كالمجتمع، فيك الباعث عمػى إسػتنباط األفضػؿ، كىػك 
سر األداء المرتفع، كيعزز بيئة العمؿ باإلنفتاح كالصدؽ كالثقػة، كيحفػز عمػى اإلبػداع كاالبتكػار )دبميػك، 

تقمؽ بشكؿ أقػؿ، كتسػتمتع أكثػر، كأف تنظػر  (، كما أف اإليجابية في التفكير تساعد في أف40، 6..4
 (450-42، 4.44لمجانب المضئ بدالن مف أف تمأل رأسؾ باألفكار السكداء )بيفر، 

كينبغي عدـ اإلفػراط فػي أف التفكيػر اإليجػابي يكفػي لتغييػر الحيػاة إلػى األفضػؿ، فيجػب أف يكػكف 
، 3..4ة التػػي يفكػػر بيػػا )ركبينػػز، لػػدل الفػػرد بعػػض اإلسػػتراتيجيات كالخطػػط التدريجيػػة لتغييػػر الطريقػػ

4.0) 
إلػػى  (Backe, 2001)كفيمػػا يتعمػػؽ بالدراسػػات التػػي اىتمػػت بػػالتفكير اإليجػػابي، ىػػدفت دراسػػة 

معرفػػة العالقػػة بػػيف التفكيػػر السػػمبي كالقػػدرة عمػػى التفكيػػر اإلبػػداعي، كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى أف مسػػتكل 
إلػى معرفػة  (Rebecca, 2003)كىػدفت دراسػة  الطالبات فػي التفكيػر السػمبي مرتفػع مقارنػة بػالطالب،

التأثير بيف نمطي التفكيػر )اإليجػابي كالسػمبي( كمتغيػرات كػؿ مػف النػكع كالتخصػص كالمسػتكل الدراسػي 
كاكتسػػاب المفػػاىيـ، كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى عػػدـ كجػػكد فػػركؽ فػػي التفكيػػر اإليجػػابي ككػػؿ مػػف النػػكع 

إلى التعػرؼ عمػى مسػتكل التفكيػر  (Haveren, 2004)كالتخصص كالمستكل الدراسي، كىدفت دراسة 
اإليجابي كالسمبي لدل طمبة الجامعة، كتكصمت الدراسة إلى كجكد فػركؽ فػي مسػتكل التفكيػر اإليجػابي 

( إلػػى 3..4كالتفكيػػر السػػمبي لصػػالح الػػذككر فػػي مسػػتكل التفكيػػر اإليجػػابي، كىػػدفت دراسػػة )بركػػات، 
ي لػدل عينػة مػف طمبػة جامعػة القػدس، كتكصػمت الدراسػة التعرؼ عمى مستكل التفكير اإليجابي كالسػمب

%(مما يعني أقػؿ مػف المتكسػط، كىػدفت دراسػة 2.05إلى اف نسبة سمة التفكير اإليجابي كصمت إلى )
( إلى التعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف التفكير اإليجابي كالعكامؿ الخمسة في الشخصية، 4.44)محمد، 

( إلػى 4.46كير اإليجابي كاف متكسطان، كىدفت دراسة )العبيػدم، كتكصمت الدراسة إلى أف مستكل التف
التعػػرؼ عمػػى طبيعػػة التفكيػػر )اإليجػػابي كالسػػمبي( لػػدل طمبػػة الجامعػػة كعالقػػة ذلػػؾ بػػالتكافؽ الدراسػػي، 
كتكصمت الدراسة إلى أف الطمبة يتمتعكف بمستكل تفكيػر إيجػابي متكسػط، ككجػكد عالقػة ارتباطيػة بػيف 

( إلى معرفة درجة التفكير اإليجابي 4.43لتكافؽ الدراسي، كىدفت دراسة )الغامدم، التفكير اإليجابي كا
كمستكل فاعمية الذات كالعالقة بينيما لدل عينة مف المراىقيف في المرحمة الثانكية، كتكصػمت الدراسػة 

لتفكيػر إلى كجكد درجة مرتفعة مف التفكير اإليجابي، ككجكد عالقة ارتباطيػة ذات داللػة إحصػائية بػيف ا
( إلى معرفة العالقة بػيف التفكيػر 4.40اإليجابي كمستكل فاعمية الذات، كىدفت دراسة )العنزم كعمي، 

اإليجػػابي كالتكافػػؽ الدراسػػي بػػدل التالميػػذ العػػادييف كذكم صػػعكبات الػػتعمـ كبطيئػػي الػػتعمـ، كتكصػػمت 
، ككجكد عالقػة إرتباطيػة الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط رتب درجات التالميذ

 بيف درجات التالميذ في التفكير اإليجابي كالتكافؽ الدراسي0 
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 المثابرة األكاديمية: -ثبنثبً 
ف كػػاف ليػػا أسػػاس فػػي تككينيػػا العضػػكم، فيػػي عػػادة  تعتبػػر المثػػابرة األكاديميػػة عػػادة مكتسػػبة كا 

بعان لمتقدـ بػالعمر، كمػا تشػيد ىػذه السػمة حيايتة تنمك كتتعدؿ بخبرات الحياة المتكالية، كتنمك المثابرة ت
نكعان مف االستقرار في مرحمة الرشد، كتهعػد المثػابرة أكؿ كأىػـ خصػائص السػمكؾ الػذكي كالتفكيػر الفعػاؿ 

 (5750، 4.44)عطية، 
 الصعبة المكاقؼ مكاجية قدرة لدييـ الذيف األفراد بيا يتميز خاصية األكاديمية المثابرة كتُعد

 ىي بؿ النفسية بالصحة الفرد تمتع كمدل النفسي التكافؽ عمى دليؿ فيي ، معيا كيؼالت عمى كالقدرة
 كاالنفعالية كاالجتماعية كالعقمية الجسمية الناحية مف لمفرد الداخمية البنية تماسؾ عمى دليؿ

 (59، 4.43القطاكم كعمي، ) كاألكاديمية
 مفيـك المثابرة األكاديمية: -4

ى المثابرة األكاديمية بأنيا محاكلة الفرد كحرصو لتأجيؿ إشباع إل Good (2001, 458)يشير 
أىدافو الفكرية مف أجؿ تحقيؽ أىدافو اليامة التي تككف بعيدة نسبيان كيكافح في سبيؿ ذلؾ كيعمؿ 

 عمى تخطي كؿ ما يقابمو مف عقكبات0

ألداء ما  إلى المثابرة األكاديمية بأنيا تعبر عف حماس الفرد Heyset (2005, 344)كيشير 
يطمب منو كعدـ تركو قبؿ االنتياء مف إنجازه رفـ الصعكبات كالعقبات التي تعترضو كبذؿ كؿ جيده 

ف كانت فير محببو لو0  إلنجاز الميماـ حتى كا 
 األكاديمي التحصيؿ عمى القدرة المثابرة األكاديمية بأنيا Morales (2008, 1997)كيعرؼ 

 الضغكط رفـ اإليجابية النفسية الصحة عمى يدؿ مصطمح فيك اطرةالمخ عكامؿ كجكد رفـ لمفرد المرتفع
 0الفرد ليا يتعرض التي النفسية

 قصة عمى تدؿ التي كالنتائج المثابرة األكاديمية ىي العممية أف( 577 ،4.44) عطية كيذكر
 0تكاجيو التي العقبات رفـ أكاديمينا الناجح الفرد حياة

 كىي كالفعؿ القكؿ عمى كالحرص العمؿ عمى المكاظبة بأنيا( 44، 4.44) زمزمي عرفيا كما
 مف عمييا نستدؿ التي كالتعبيرية األكلية السمات مف تعتبر كما لمشخصية، العامة السمات مف سمة

 السمكؾ اختيار أك ككؼ تحريؾ عمى القدرة ليا فيي كبالتالي كتكجو السمكؾ، تحفز كىي السمكؾ
 0المناسب

 الميمة عمى العمؿ في استمرار ىي األكاديمية المثابرة أف إلى (227، 4.46) إبراىيـ كأشار
 0يكاجييا التي كالصعكبات التحديات رفـ الميمة تمؾ كانجاز إلتماـ ممكنة فترة ألطكؿ

 أجؿ مف فكرية صغيرة أىداؼ تأخير الطالب محاكالت بأنيا( 4.4، 4.42) المطيرم كيعرفيا
 0نسبينا بعيدة كلكنيا الطالب لدل مرفكبيو أكثر أكاديمية أىداؼ تحقيؽ

 حؿ نحك كالسعي الشخص، تكاجو التي العقبات عمى لمتغمب الجيد بذؿ المثابرة كتتضمف
 أف إلى كجمد بصبر الفشؿ لمكاجية كاالستعداد كجيد، كقت مف استغرقت ميما الصعبة المشكالت

 مكاصمة عمى القدرة تمثؿ ياألن لمسمكؾ كدافع كصفيا يمكف فالمثابرة ثـ كمف يؤدل، الذم العمؿ يكتمؿ
 (4670، 2..4 سالـ) كالتثبيط التعب كمقاكمة الجيد
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 معنى عمى تتفؽ تكاد األكاديمية المثابرة لفيـك تناكلت التي السابقة التعريفات أف الباحث كيرل
 كبذؿ العمؿ في االستمرار عمى الفرد قدرة في األكاديمية المثابرة التعريفات ىذه فتحدد السمة ليذه كاحد
 0ينشده الذم اليدؼ إلى الكصكؿ محاكالن  كالعقبات، الصعاب رفـ معينة ميمة ألداء الجيد

 سمات الشخص المثابر أكاديمان: -4
 أف الشخصية المثابرة أكاديمان تتصؼ بركح Luzczynska et al.,  (2005, 321)يشير

 أىدافو، بمكجبيا يتحدد برؤية ردالف يتحمى أف بمعنى اليدؼ، إلى لمكصكؿ كاالستمرار كاإلصرار التحدم
 كيتعمقكف ألنفسيـ أعمى أىدافنا كيضعكف لمتحدم كالمثيرة األصعب الميـ أداء يختاركف فالمثابركف

 لبمكفيا0  كيثابركف جيكدىـ كيستثمركف بيا،
 باالنتماء، الشعكر الحياة، في باليدؼ اإلحساس: كىي المثابريف لألفراد خصائص كىناؾ عدة

 االحباطات، مكاجية عمى القدرة السمبية، المشاعر تقبؿ المشكالت، حؿ عمى القدرة يجابي،اإل االنفعاؿ
 0 (Galenb & Baton, 2006, 6)الجيد  التكاصؿ النفسية، الصالبة المرتفع، الذات تقدير

( أف األشخاص المثابريف أكاديميان ال يقبمكف اليزيمة، كيكاظبكف 452، 4.44كأشار فتح اهلل )
اجعكف أبدان، كفي كؿ مرة يخفقكف يعاكدكف الكرة مرة أخرل دكف كمؿ أك ممؿ، كيجزؤكف المشكمة كال يتر 

إلى عناصرىا، كينظركف إلييا مف جميع الزكايا، كما أنيـ يضعكف استراتيجيات بديمة ال حصر ليا 
ثؿ: سأكاصؿ لمكاجية القضايا الصعبة كاألمكر الشائكة، كدائمان يرددكف أقكاالن دالة عمى مثابرتيـ م

 المحاكلة، دعني أفكر بنفسي0 
 األكاديمية بالمثابرة مرتبطة خصائص عدة ىناؾ أف Mukhopad (2010, 419)كيضيؼ 

 المعرفية كالقدرة الفرد، كمزاج الفعالة، كاألسرية الكالدية كالعالقة لمفرد الداعمة اإليجابية العناية كىي
 اإلحساس في ىامنا دكرنا البيئة مع الخارجي لتكيؼكا لمذات الداخمي التكيؼ يمعب كما كالعقمية،
  0األكاديمية لممثابرة الشامؿ لمتقييـ أساس فيك بالرفاىية،

 العكامؿ المؤثرة في المثابرة األكاديمية: -6
 ,Stieha)، كدراسة (Huff, 2009, 1554)أكضحت نتائح العديد مف الدراسات مثؿ دراسة 

، أف ىناؾ عديدان Pham, 2012, 1894) ، كدراسة (Wolf, 2011, 222)، كدراسة (240 ,2010
 مف العكامؿ التي تؤثر في المثابرة األكاديمية منيا: 

العكامؿ الشخصية التي تمتػع بيػا الفػرد كنسػبة الػذكاء المرتفػع، الميػارات االجتماعيػة،    -أ 
نظػيـ القدرة عمى التفاعؿ مع ا خريف، المركنػة، الػذكاء الكجػداني، النشػاط كالحمػاس، الت

الػػذاتي، الصػػحة النفسػػية، مفيػػـك الػػذات، كفعاليػػة الػػذات، كالتكجػػو نحػػك اإلنجػػاز، كالرضػػا 
 عف الحياة األكاديمية0

التفاعػػؿ داخػػؿ القاعػػات الدراسػػية بػػيف الطػػالب كأعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كالطػػالب مػػع    -ب 
بعضػػيـ، ككػػذلؾ المعاممػػة الطيبػػة مػػع طالبيػػـ، كتشػػجيعيـ لمطػػالب يزيػػد مػػف مثػػابرتيـ، 

ذلؾ العالقػػػات الكديػػػة بػػػيف الطػػػالب كزمالئيػػػـ تزيػػػد مػػػف مثػػػابرة الطػػػالب كانػػػدماجيـ ككػػػ
 كاستمرارىـ في الدراسة0

المساندة األسرية، كالمكانة االقتصادية لألسرة كتعميـ الكالديف، كتشػجيع الكالػديف لألبنػاء  -ج 
 كالتماسؾ األسرم0
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سػػاندة كالتشػػجيع لمفػػرد العكامػػؿ البيئػػة المتمثمػػة دكر المؤسسػػة التربكيػػة فػػي الػػدعـ كالم -د 
 ليككف عضك فعاؿ في مجتمعو كلو دكر مؤثر في ا خريف0

إلى  (Bharath, 2010)كفيما يتعمؽ بالدراسات التي تناكلت المثابرة األكاديمية، ىدفت دراسة 
األثػػر الدراسػػة أثػػر تفاعػػؿ الطالػػب كالكميػػة عمػػى مثػػابرة طػػالب كميػػة المجتمػػع، كأظيػػرت  التعػػرؼ عمػػى
ديػػد األىػػداؼ كحسػػف إدارة الكقػػت كاالىتمامػػات األكاديميػػة كالتكجػػو نحػػك اإلنجػػاز كفعاليػػة اإليجػػابي لتح

( إلى تحديد مستكل المثابرة كمػدل انتشػار التفػاؤؿ 4.44، كىدفت دراسة )زمزمي، الذات عمى المثابرة
، كالكشؼ عف الفركؽ بيف المتغيرات تبعان الخػتالؼ العمػر كالتخصػص،  كأظيػرت  تزايػد النتػائج كالتشاـؤ

 التخصػص فػي الجامعيػة الطالبة لدل المثابرة درجات متكسط كاف كما ، الزمني العمر زيادة مع المثابرة
 كالتفاعػػؿ كالتخصػػص لمعمػػر إحصػػائية داللػػة ذات فػػركؽ تكجػػد لػػـ حػػيف فػػي العممػػي، مػػف أعمػػى األدبػػي
الكجػداني كعالقتػو ( إلػى دراسػة الػذكاء 4.42المثػابرة، كىػدفت دراسػة )المطيػرم،  مقيػاس عمػى بينيما

 إرتباطيػة عالقػة كجػكد النتػائج بالمثابرة األكاديمية لدل عينة مػف طالبػات المرحمػة المتكسػطة، كأظيػرت
الطالبػػات، كىػػدفت دراسػػة  لػػدل األكاديميػػة كالمثػػابرة الكجػػداني الػػذكاء بػػيف مكجبػػة ذات داللػػة إحصػػائية

 النفسػػية كالصػػالبة األكاديميػػة المثػػابرة بػػيف العالقػػة طبيعػػة استكشػػاؼ ( إلػػى4.43)القطػػاكم كعمػػي، 
 كالسػعكدية، كتكصػمت الدراسػة إلػى كجػػكد المصػرية الجامعػات طالبػات مػف عينػة لػدل الغمػكض كتحمػؿ
 ىنػاؾ أف كجػد كمػا الغمػكض، كتحمػؿ النفسػية كالصػالبة األكاديميػة المثابرة بيف مكجبة إرتباطية عالقة
 النفسػية كالصػالبة األكاديميػة المثػابرة مقيػاس عمػى بػاتالطال درجات متكسطي بيف إحصائينا دالة فركقنا
 المصرية0  الجامعة طالبات لصالح

 إجراءاث اندراست:
يتضمف ىػذا الجػزء الدراسػة االسػتطالعية، ككصػفان ألدكات الدراسػة المسػتخدمة ككيفيػة إعػدادىا 

 كأساليب الضبط اإلحصائي المستخدمة في تحميؿ البيانات، كيمكف عرضو فيما يمي:
 عينت اندراست االستطالعيت: -أوالً 

( طالبػػان كطالبػػة مػػف طػػالب الدراسػػات 92طبقػػت الدراسػػة االسػػتطالعية عمػػى عينػػة مككنػػة مػػف )
العميا بكمية التربيػة فػي جامعػة سػكىاج، كقػد تػـ اختيػارىـ عشػكائيان بحيػث تتػكافر فييػا معظػـ خصػائص 

 لدراسة0العينة األساسية لمدراسة، كذلؾ لمتحقؽ صدؽ كثبات أدكات ا
 أدواث اندراست: -ثبنيبً 

 :فيما يمي عرض الباحث أدكات الدراسة ككيفية إعدادىا كأساليب ضبطيا اإلحصائي 
 مقياس التفكير المستند لمحكمة: -4

بعد اإلطالع عمى األدكات المستخدمة في الدراسات أعد الباحث مقياس التفكير المستند لمحكمة 
( فقػػرة تقػػيس 22)مػف فػػي صػكرتو األكليػػة  كتكػػكف المقيػاس مجػػاؿ،الالسػابقة كاألطػػر النظريػة فػػي ىػذا 

، مكزعة عمػى ثمانيػة أبعػاد مجمكعة مف الميارات العقمية التي تتضمف حكمة كذكاء الطالب في التفكير
( فقػرات، 5( فقػرات، اإليثػار كيضػـ )3( فقػرات، إدراة االنفعػاالت كيضػـ )3ىي: المعرفة الذاتية كيضػـ )

( فقػػرات، ميػػارات 5( فقػػرات، معرفػػة الحيػػاة )5( فقػػرات، إصػػدار األحكػػاـ )3يضػػـ )المشػػاركة الميمػػة ك 
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 بومسأ ؿالخ من عمػػى الفقػػػرات ةبتجاسالا فوكت( فقػػػرات، ك5( فقػػرات، الرفبػػػة فػػي الػػتعمـ )3الحيػػاة )
 بينمػػػا، محايػػػد( 4) ةجردلا لمثتك ،( فيػػػر مكافػػػؽ4ة )جردلا لمثت ثحيب الثالثػػػي جيردلتا ذم ترليك

 مكافؽ0 (6)ة جردلا لمثت
  :المقياسصدؽ  -/أ4

كطمػب مػنيـ ، (.4ُعرض المقيػاس فػي صػكرتو األكليػة عمػى مجمكعػة مػف المحكمػيف كعػددىـ )
كسػػالمة الصػػيافة المغكيػػة لمفقػػرات، كأم  لمتفكيػػر المسػػتند لمحكمػػة،الحكػػـ عمػػى مػػدل تمثيػػؿ الفقػػرات 

عمػػى الفقػػرة كاعتبارىػػا  %( كمػػا فػػكؽ لءبقػػاء.9مالحظػػات أخػػرل يركنيػػا مناسػػبة، كاعتمػػدت نسػػبة )
كتػـ تعػديؿ  التفكيػر المسػتند لمحكمػة، لقيػاسة يػمناسبة، كأتضح مف تقػديرات المحكممػيف أف الفقػرات كاف

، كما تػـ التحقػؽ مػف صػدؽ المقيػاس كذلػؾ بحسػاب العالقػة االرتباطيػة الصيافة المغكية لبعض الفقرات
 (40كيتضح ذلؾ في جدكؿ )بيف كؿ فقرة مف فقرات المقياس كالدرجة الكمية لممقياس، 

 ( 4جدكؿ ) 
 معامالت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات مقياس التفكير المستند لمحكمة كالدرجة الكمية لممقياس

 رقـ الفقرة
قيمة معامؿ 
 رقـ الفقرة االرتباط

قيمة معامؿ 
 رقـ الفقرة االرتباط

قيمة معامؿ 
 رقـ الفقرة االرتباط

قيمة معامؿ 
 االرتباط

4 .0536** 44 .0503** 46 .0579** 62 .0529** 
4 .0564** 46 .0526** 42 .03.4** 65 .0563** 
6 .0526** 42 .056.** 45 .03.3** 63 .0574** 
2 .0522** 45 .0564** 43 .0502** 67 .0506** 
5 .0569** 43 .0552** 47 .0532** 60 .059.** 
3 .056.** 47 .0574** 40 .0506** 69 .0570** 
7 .0346** 40 .0596** 49 .059.** 2. .0539** 
0 .0592** 49 .05.9** 6. .0569** 24 .0545** 
9 .0532** 4. .0536** 64 .0536** 24 .0570** 
4. .0575** 44 .0524** 64 .053.** 26 .0507** 
44 .0539** 44 .0500** 66 .0544** 22 .0594** 
 0.4.** دالة عند مستكل        

 : المقياس ثبات -/ب4
تـ التحقؽ مف ثبات المقياس بحساب قيمة معامؿ ألفا لكركنباخ، ك جاءت ىذه القيمة مسػاكية 

(، كما تـ حساب الثبات بطريقة التجزية النصفية باستخداـ معامؿ"سبيرماف براكف" فجاءت قيمة 003.)
النصفية باستخداـ معامؿ"جتمػاف"  (، كتـ حساب الثبات بطريقة التجزية 002.معامؿ الثبات مساكية ) 

(، كتشػػػير ىػػػذه القػػػيـ إلػػػى معامػػػؿ ثبػػػات مرتفػػػع 002.لمثبػػػات فجػػػاءت قيمػػػة معامػػػؿ الثبػػػات مسػػػاكية )
 لممقياس0 
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 : طريقة تصحيح المقياس -/ج4
 فوكت( فقػػػرة مكزعػػػة عمػػػى ثمانيػػػة أبعػػػاد، ك22تكػػػكف المقيػػػاس فػػػي صػػػكرتو النيائيػػػة مػػػف )

( فيػػػػر 4ة )جردلا لمثت ثحيب الثالثػػػػي جيردلتا ذم ترليك بومسأ ؿالخ من عمػػػػى الفقػػػػرات ةبتجاسالا
 المقيػاس درجػات تتػراكح ذلػؾ مكافػؽ، كعمػى (6)ة جردلا لمثت بينما، محايد( 4) ةجردلا لمثتك ،مكافؽ
 المسػػتند التفكيػػر مسػػتكل ارتفػػاع عمػػى مؤشػػران  كانػػت الدرجػػة ارتفػػع كممػػا أنػػو بحيػػث( 464 -22) بػػيف

 المسػتند التفكيػر مسػتكل انخفػاض عمػى مؤشػران  كانػت الدرجػة انخفضػت ككممػا المستجيب، لدل لمحكمة
 عمػػى باالعتمػػاد لمطػػالب لمحكمػػة المسػػتند التفكيػػر مسػػتكل عمػػى الحكػػـ كيػػتـ المسػػتجيب، لػػدل لمحكمػػة
    0مرتفع( 6-4062 مف) متكسط،( 4066-4037 مف) منخفض،( 4033-4 مف: )ا تي المعيار

 مقياس التفكير اإليجابي:  -4
بعػػد اإلطػػالع عمػػى األدكات المسػػتخدمة فػػي الدراسػػات لباحػػث مقيػػاس التفكيػػر اإليجػػابي أعػػد ا

األسػاليب التػي يتبعيػا ( فقػرة تقػيس .2)مػف  كتكػكف المقيػاس المجاؿ،السابقة كاألطر النظرية في ىذا 
األفراد في جميع أمكر حياتيـ كالتي مف شأنيا حػؿ كػؿ مػا يكاجيػو الفػرد مػف مشػكالت بصػكرة إيجابيػة 

 جيردلتا ذم ترليك بومسأ ؿالخ من عمػػػى الفقػػػرات ةبتجاسالا فوكت، كحققػػػان أعمػػػى درجػػػات النجػػػاحم
 (6)ة جردلا لمثت بينمػػػػا، محايػػػػد( 4) ةجردلا لمثتك ،( فيػػػػر مكافػػػػؽ4ة )جردلا لمثت ثحيب الثالثػػػػي
 مكافؽ0

 صدؽ المقياس:-/أ4
كطمػب مػنيـ ، (.4المقيػاس فػي صػكرتو األكليػة عمػى مجمكعػة مػف المحكمػيف كعػددىـ ) ُعرض

كسالمة الصيافة المغكية لمفقرات، كأم لقياس التفكير اإليجابي الطالب،  الحكـ عمى مدل تمثيؿ الفقرات
%( كمػػا فػػكؽ لءبقػػاء عمػػى الفقػػرة كاعتبارىػػا .9مالحظػػات أخػػرل يركنيػػا مناسػػبة، كاعتمػػدت نسػػبة )
كتػـ تعػديؿ الصػيافة  اإليجػابي، التفكير لقياسة يمناسبة، كأتضح مف تقديرات المحكمميف أف الفقرات كاف

، كما تـ التحقؽ مف صدؽ المقياس كذلؾ بحساب العالقة االرتباطية بيف كؿ فقرة المغكية لبعض الفقرات
 (40مف فقرات المقياس كالدرجة الكمية لممقياس، كيتضح ذلؾ في جدكؿ )

 ( 4جدكؿ ) 
 يجابي كالدرجة الكمية لممقياسمعامالت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات مقياس التفكير اإل

قيمة معامؿ  رقـ الفقرة
قيمة معامؿ  رقـ الفقرة االرتباط

قيمة معامؿ  رقـ الفقرة االرتباط
قيمة معامؿ  رقـ الفقرة االرتباط

 االرتباط
4 .0574** 44 .03.6** 44 .0557** 64 .03.0** 
4 .0522** 44 .0344** 44 .0593** 64 .0527** 
6 .0534** 46 .03.9** 46 .050.** 66 .053.** 
2 .0529** 42 .0570** 42 .0574** 62 .0579** 
5 .0503** 45 .03.2** 45 .03.5** 65 .0502** 
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3 .0574** 43 .0590** 43 .03.7** 63 .03.2** 
7 .0534** 47 .0526** 47 .0592** 67 .0573** 
0 .03.4** 40 .0595** 40 .0536** 60 .0524** 
9 .0505** 49 .0346** 49 .0574** 69 .0590** 
4. .0524** 4. .0577** 6. .0506** 2. .0536** 
 0.4.** دالة عند مستكل        

 : المقياس ثبات -/ب4
تـ التحقؽ مف ثبات المقياس بحساب قيمة معامؿ ألفا لكركنباخ، ك جاءت ىذه القيمة مسػاكية 

ية النصفية باستخداـ معامؿ"سبيرماف براكف" فجاءت قيمة (، كما تـ حساب الثبات بطريقة التجز 004.)
(، كتـ حسػاب الثبػات بطريقػة التجزيػة النصػفية باسػتخداـ معامؿ"جتمػاف" .00.معامؿ الثبات مساكية )

(، كتشػػػير ىػػػذه القػػػيـ إلػػػى معامػػػؿ ثبػػػات مرتفػػػع .00.لمثبػػػات فجػػػاءت قيمػػػة معامػػػؿ الثبػػػات مسػػػاكية )
 لممقياس0 

 : اسطريقة تصحيح المقي -/ج4
 ؿالخ من الفقػرات عمى ةبتجاسالا فوكتك ، فقرة( .2) مف النيائية صكرتو في المقياس تككف

 محايػػد،( 4) ةجردلا لمثتك مكافػػؽ، فيػػر( 4) ةجردلا لمثت ثحيب الثالثػػي جيردلتا ذم ترليك بومسأ
 مػاكم أنػو بحيػث( .44 -.2) بػيف المقيػاس درجػات تتػراكح ذلػؾ كعمى مكافؽ،( 6) ةجردلا لمثت بينما
 الدرجة انخفضت ككمما المستجيب، لدل اإليجابي التفكير مستكل ارتفاع عمى مؤشران  كانت الدرجة ارتفع
 التفكيػر مسػتكل عمػى الحكػـ كيػتـ المستجيب، لدل اإليجابي التفكير مستكل انخفاض عمى مؤشران  كانت

( 4066-4037 مػػػف) مػػػنخفض،( 4033-4 مػػػف: )ا تػػػي المعيػػػار عمػػػى باالعتمػػػاد لمطػػػالب اإليجػػػابي
 0   مرتفع( 6-4062 مف) متكسط،

 مقياس المثابرة األكاديمية:  -6
بعػػد اإلطػػالع عمػػى األدكات المسػػتخدمة فػػي الدراسػػات أعػػد الباحػػث مقيػػاس المثػػابرة األكاديميػػة 

( فقرة تقيس قدرة 54)مف في صكرتو األكلية  كتككف المقياس المجاؿ،السابقة كاألطر النظرية في ىذا 
عامؿ مع المياـ التعميمية الصعبة كاإلصرار عمى أدائيا كعدـ االستسالـ حتى الكصكؿ إلى الفرد عمى الت

 الثالثػػي جيردلتا ذم ترليك بومسأ ؿالخ من عمػػى الفقػػرات ةبتجاسالا فوكتاليػػدؼ المػػراد تحقيقػػو، ك
 مكافؽ0 (6)ة جردلا لمثت بينما، محايد( 4) ةجردلا لمثتك ،( فير مكافؽ4ة )جردلا لمثت ثحيب
 صدؽ المقياس:-/أ6

كطمػب مػنيـ ، (.4عرض المقيػاس فػي صػكرتو األكليػة عمػى مجمكعػة مػف المحكمػيف كعػددىـ )
كسػالمة الصػيافة المغكيػة لمفقػرات، كأم مالحظػات  لممثػابرة األكاديميػة،الحكـ عمى مدل تمثيؿ الفقػرات 

ا مناسػبة، كأتضػح %( كما فكؽ لءبقاء عمى الفقرة كاعتبارى.9أخرل يركنيا مناسبة، كاعتمدت نسبة )
كتـ تعػديؿ الصػيافة المغكيػة لػبعض  لقياس اإلنيماؾ التعميمي،ة يمف تقديرات المحكمميف أف الفقرات كاف
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، كما تـ التحقؽ مػف صػدؽ المقيػاس كذلػؾ بحسػاب العالقػة االرتباطيػة بػيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات الفقرات
 (60المقياس كالدرجة الكمية لممقياس، كيتضح ذلؾ في جدكؿ )

 ( 6كؿ ) جد
 معامالت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات مقياس المثابرة األكاديمية كالدرجة الكمية لممقياس

قيمة معامؿ  رقـ الفقرة
قيمة معامؿ  رقـ الفقرة االرتباط

قيمة معامؿ  رقـ الفقرة االرتباط
قيمة معامؿ  رقـ الفقرة االرتباط

 االرتباط
4 .0533** 42 .0524** 47 .0539** 2. .0569** 
4 .0546** 45 .053.** 40 .0502** 24 .03.4** 
6 .0520** 43 .0502** 49 .0534** 24 .0537** 
2 .0504** 47 .0569** 6. .0509** 26 .052.** 
5 .0527** 40 .0574** 64 .0556** 22 .03.6** 
3 .059.** 49 .0525** 64 .0560** 25 .0534** 
7 .050.** 4. .0534** 66 .0590** 23 .0576** 
0 .0506** 44 .0523** 62 .057.** 27 .03.3** 
9 .0539** 44 .0532** 65 .0345** 20 .0572** 
4. .03.4** 46 .0504** 63 .03.9** 29 .0596** 
44 .03.6** 42 .0596** 67 .03.5** 5. .03.4** 
44 .03.5** 45 .0524** 60 .03.6** 54 .0506** 
46 .0344** 43 .0566** 69 .0532** 54 .0524** 
 0.4.** دالة عند مستكل        

 : المقياس ثبات -/ب6
تـ التحقؽ مف ثبات المقياس بحساب قيمة معامؿ ألفا لكركنباخ، ك جاءت ىذه القيمة مسػاكية 

ة (، كما تـ حساب الثبات بطريقة التجزية النصفية باستخداـ معامؿ"سبيرماف براكف" فجاءت قيم005.)
(، كتـ حسػاب الثبػات بطريقػة التجزيػة النصػفية باسػتخداـ معامؿ"جتمػاف" 006.معامؿ الثبات مساكية )

(، كتشػػػير ىػػػذه القػػػيـ إلػػػى معامػػػؿ ثبػػػات مرتفػػػع 006.لمثبػػػات فجػػػاءت قيمػػػة معامػػػؿ الثبػػػات مسػػػاكية )
 لممقياس0 

 : المقياس طريقة تصحيح -/ج6
 ؿالخ من عمػى الفقػرات ةبتجاسالا فوكتك( فقػرة، 54تككف المقياس في صكرتو النيائية مػف )

، محايػػد( 4) ةجردلا لمثتك ،( فيػػر مكافػػؽ4ة )جردلا لمثت ثحيب الثالثػػي جيردلتا ذم ترليك بومسأ
 كممػا أنػو بحيػث( 453 -54) بػيف المقيػاس درجػات تتػراكح ذلػؾ مكافؽ، كعمى (6)ة جردلا لمثت بينما
 انخفضػػت ككممػػا المسػػتجيب، لػػدل رة األكاديميػػةالمثػػاب مسػػتكل ارتفػػاع عمػػى مؤشػػران  كانػػت الدرجػػة ارتفػػع
 مستكل عمى الحكـ كيتـ المستجيب، لدل المثابرة األكاديمية مستكل انخفاض عمى مؤشران  كانت الدرجة
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-4037 مػػف) مػػنخفض،( 4033-4 مػػف: )ا تػػي المعيػػار عمػػى باالعتمػػاد لمطػػالب المثػػابرة األكاديميػػة
    0مرتفع( 6-4062 مف) متكسط،( 4066
 اندراست ومنبقشتهب:  نتبئج
 اندراست: نتبئج  -أوالً 

 استخدـ الباحث برنامج  SPSS Statistics 25 لتحميؿ البيانات كمعالجتيا0 

 "،؟ما مستكل التفكير المستند لمحكمة لدل طالب الدراسات العميا ": النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ -4
لدل الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات  استخدـ الباحث المتكسطات لءجابة عف ىذا السؤاؿك 

 ( يكضح ذلؾ0 2) الجدكؿك في مقياس التفكير المستند لمحكمة،  طالب الدراسات العميا
 (2جدكؿ )

عمى مقياس التفكير  لدل طالب الدراسات العميا لدرجاتالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 
  المستند لمحكمة

 المستكل  االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد د لمحكمةمقياس التفكير المستن
 مرتفع 0950. 4094 653

( أف مسػػتكل درجػػات طػػالب الدراسػػات العميػػا عمػػى مقيػػاس التفكيػػر المسػػتند 2يتضػػح مػػف الجػػدكؿ )   
 لمحكمة المستخدـ في الدراسة الحاليػة جػاء بمسػتكل مرتفػع، كيرجػع الباحػث ىػذه النتيجػة إلػى أف أفػراد
عينػػة الدراسػػة قػػد مػػركا بصػػعكبات كمشػػكالت يكميػػة كثيػػرة، ممػػا يجعميػػـ بحاجػػة إلػػى التفكيػػر المسػػتند 
لمحكمة لحؿ مثؿ ىذه المشكالت كتحقيؽ النجػاح فػي الحيػاة، ممػا يسػتكجب عمػييـ أف يكظفػكا حكمػتيـ 

أف التفكيػر التخاذ القرارات الصػحيحية المتعمقػة بحيػاتيـ، كمػا أنػو مػف المحتمػؿ عػزك ىػذه النتيجػة فػي 
المستند لمحكمة يمكف الفرد مف استخداـ معرفتو كخبرتو كممكاتو عمى اإلبداع في سػبيؿ تحقيػؽ أىدافػو 
األمر الذم يحقؽ التكازف بيف منفعة الفرد الشخصية كمنفعة ا خريف، حيث إنيا تمكف الفػرد مػف تبنػي 

الحيػاة العمميػة كاألكاديميػة التػي قيـ أخالقية عمى المدل القصير كالمدل الطكيؿ، كيككف ىذ كاضح في 
تتصؼ بالتعدد كالتنكع مما يثرم فكره كيجعمو أكثر تقبالن لمحكمػة مػف خػالؿ االحتكػاؾ المباشػر مػع أفػراد 
مف تخصصات كمستكيات مختمفة، كما يعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف طالب الدراسات العميا أصبحكا 

الحكمػة مػف خػالؿ االنخػراط النشػط فػي عمميػات اتخػاذ  في مرحمة عمرية تجعميػـ قػادريف عمػى اكتسػاب
القرارات المختمفة كالقرارات المتعمقة بتحقيػؽ أىػدافيـ التربكيػة، كمػف المحتمػؿ أيضػان عػزك ىػذه النتيجػة 
في ضكء السياؽ البيئي كالثقافي ألفراد العينة كالذم ربما ساعد عمى اكتسػاب العديػد مػف الخبػرات التػي 

لحـر الجامعي كفي مكاقؼ الحياة اليكمية، ككذلؾ االستخداـ النشط لممعرفة كالقدرة يمكف تطبيقيا داخؿ ا
عمى إصدار األحكػاـ كسػيكلة معرفػة كفيػـ أفضػؿ لمػذات كلرخػريف كالقػدرة عمػى إدراة األمػكر الحيايتػة، 
كساعد عمى إحداث تكازف بػيف المصػالح الشخصػية كاالجتماعيػة، كتتفػؽ ىػذه النتيجػة مػع مػا تكصػمت 

في أف تطػكر الحكمػة يبمػغ ذركتػو كممػا تقػدـ الفػرد فػي العمػر (Cook-Greuter, 2000) و دراسة إلي
فػي صػكرة نمػك ذاتػي إيجػابي كتفكيػر مميػز لمرحمػة مػا بعػد العمميػات المجػردة، كتختمػؼ نتػائج الدراسػة 
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بػػػراىيـ،  (، كدراسػػػة 4.46(، كدراسػػػة )الشػػػريدة كآخػػػركف، 4.46الحاليػػػة مػػػع نتػػػائج دراسػػػة )أيػػػكب كا 
 ( كالتي أشارت نتائجيـ إلى أف مستكل الحكمة لدل الطالب كاف متكسطان0      4.45)الشريدة، 

 "،؟مػػا مسػػتكل التفكيػػر اإليجػػابي لػػدل طػػالب الدراسػػات العميػػا"  :النتػػائج  المتعمقػػة بالسػػؤاؿ الثػػاني -4
لػػدل لػػدرجات  اسػػتخدـ الباحػػث المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة لءجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿك 

 ( يكضح ذلؾ0 5) الجدكؿك في مقياس التفكير اإليجابي،  طالب الدراسات العميا
 ( 5جدكؿ ) 

التفكير عمى مقياس  لدل طالب الدراسات العميا لدرجاتالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 
 اإليجابي

 المستكل  االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد مقياس التفكير اإليجابي
 مرتفع 0036. 4074 653

( أف مسػػتكل درجػػات الطػػالب عمػػى مقيػػاس التفكيػػر اإليجػػابي المسػػتخدـ فػػي 5يتضػػح مػػف الجػػدكؿ )   
الدراسة الحالية جاء بمستكل مرتفع، كيرجع الباحػث ىػذه النتيجػة إلػى أف أفػراد عينػة الدراسػة يمتمكػكف 

كاجية الضغكط كالتحديات المختمفة التػي تػكاجييـ ميارات كقدرات تمكنيـ مف التعامؿ مع المشكالت كم
كالتي قد تتسبب في ارتفاع مستكل القمػؽ كالتػكتر إذا إنعكػس ذلػؾ سػمبان عمػى القػدرة فػي التفكيػر بشػكؿ 
إيجابي، كما يعزك الباحث ىػذه النتيجػة إلػى أف التنشػئة االجتماعيػة لألفػراد عينػة الدراسػة سػكاء أكانػت 

األسػرية أك الخارجيػة المتمثمػة فػي البيئػة التػي يتعػايش كيتعامػؿ فييػا الفػرد التنشئة الداخمية أم داخػؿ 
تمعػػب دكران إيجابيػػان فػػي ارتفػػاع مسػػتكل التفكيػػر اإليجػػابي، حيػػث إف التفكيػػر اإليجػػابي يسػػاعد عمػػى جعػػؿ 
الشخصية إيجابية كمتكافقة تتمتع بمظاىر سػمككية إيجابيػة مثػؿ الراحػة النفسػية، كالطمأنينػة، كالكفػاءة 
في العمؿ، كاإلدراؾ الكقعي لمقدرات، كالتفاؤؿ كالثقة بالنفس، كالقدرة عمى التحمؿ كالتكافؽ مع الظركؼ، 
كالقدرة عمى ضبط الػذات كتحمػؿ المسػؤكلية، كمػا اف التفكيػر اإليجػابي يجعػؿ الفػرد متػزف متصػالح مػع 

نتيجػة إلػى أف تػكفير نفسو كمع فيره كقادر عمى العيش برضػا تػاـ، كمػا أنػو مػف المحتمػؿ عػزك ىػذه ال
المناخ األسرم المستقر يساعد عمى نمػك التفكيػر اإليجػابي، كمػا أف المؤسسػة التعميميػة ليػا دكر فعػاؿ 
في مساعدة األفراد أف يفكركا بطريقػة إيجابيػة، كأيضػان كسػائؿ اإلعػالـ كدكرىػا فػي تكجيػو سػمكؾ األفػراد 

اعؿ في سمككيات األفراد اإليجاببية، كتتفؽ ىذه حيث إف األدكات اإلعالمية ليا دكر ف كطريقة تفكيرىـ، 
كالتػي تكصػمت إلػى أف أفػراد الدراسػة  ( 4.43كدراسة )الغامدم، (، 3..4النتيجة مع دراسة )بركات، 

دراسػػػة (، ك 4.44)محمػػػد، يتمتعػػػكف بمسػػػتكل مرتفػػػع لمتفكيػػػر اإليجػػػابي، كتختمػػػؼ مػػػع نتيجػػػة دراسػػػة 
لى أف أفراد الدراسة يتمتعكف بمسػتكل متكسػط لمتفكيػر (  كالتي تكصمت إلى تكصمت إ4.46)العبيدم، 
 اإليجابي0 

 "،؟ مػا مسػتكل المثػابرة األكاديميػة لػدل طػالب الدراسػات العميػا"  الثالػث:النتائج  المتعمقة بالسؤاؿ  -6
لػػدل اسػػتخدـ الباحػػث المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة لػػدرجات  لءجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿك 

 ( يكضح ذلؾ0 3) الجدكؿك في مقياس المثابرة األكاديمية،  سات العمياطالب الدرا
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 ( 3جدكؿ ) 
عمى مقياس المثابرة  لدل طالب الدراسات العميا لدرجاتالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

 األكاديمية
 المستكل  االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد المثابرة األكاديميةمقياس 

 مرتفع 0926. 4079 653
جػاء بمسػتكل  المثػابرة األكاديميػة( أف مسػتكل درجػات الطػالب عمػى مقيػاس 3يتضػح مػف الجػدكؿ )   

مرتفع، كيرجع الباحث ىذه النتيجة إلى أف مرحمة الدراسات العميا تحتاج إلى المزيد مف المثابرة كالرفبػة 
ات العميػا حػب االسػتطالع كتفضػيؿ التحػدم في التعمـ كالبحث عف المعمكمات، كيككف لدل طالب الدراسػ

كالرعبة فػي االتقػاف، كيتعػرض الطػالب فػي ىػذه المرحمػة إلػى العديػد مػف الضػغكطات ممػا يتطمػب مػنيـ 
المزيد مف القدرة عمى التحمؿ كالصبر في حػؿ المشػكالت كمكاجيػة األزمػات كالصػعكبات، كتػزداد لػدييـ 

كالسػعي نحػك تحقيقيػا، كبالتػالي يكػكف طػالب الدراسػات القدرة عمى التكيؼ كفيـ الذات كرسػـ األىػداؼ 
العميا األقدر عمػى تحمػؿ الضػغكط األكاديميػة ممػا ينعكػي إيجابيػان عمػى مقػدرتيـ عمػى مكاصػمة جيػكدىـ 
صرارىـ كمثابرتيـ مف أجؿ تحقيؽ أىدافيـ المنسجمة مػع طبيعػة مرحمػة الدراسػات العميػا، حيػث يميػؿ  كا 

تقػاف الميمػات طالب الدراسات العميا إلى تحػد م الصػعاب كاكتشػاؼ الغمػكض كالميػؿ إلػى االسػتقاللية كا 
كالتي تػنعكس إيجابيػان عمػى مسػتكل المثػابرة األكاديميػة لػدييـ، كمػا يعػزك الباحػث ىػذه النتيجػة إلػى أف 

 ، النشػػاط مسػػتكل كتزايػػد المسػػؤكلية، تحمػػؿ أىميػػا مػػف متعػػددة المثػػابرة األكاديميػػة مرىكنػػة بشػػركط
 إيجابيػة سػمات مػف ذلػؾ كفيػر االسػتذكار كمكاصػمة االنتبػاه، تركيػز عمػى كالقدرة العمؿ، عمى كالمكاظبة

(، كدراسػة 4.44األكاديمية، كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسػة )زمزمػي،  بالمثابرة صاحبيا تمتع عمى تدؿ
 يمية0 ( كالتي تكصمت إلى تمتع أفراد الدراسة بمستكل مرتفع في المثابرة األكاد4.43)القطاكم كعمي، 

 بالمثػػابرة اإليجػػابي كالتفكيػػر لمحكمػػة المسػػتند التفكيػػر يتنبػػأ ىػػؿ "الرابػػع:النتػػائج المتعمقػػة بالسػػؤاؿ  -2
اسػػتخدـ الباحػػث اختبػػار تحميػػؿ  لءجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿك  "،؟العميػػا الدراسػػات طػػالب لػػدل األكاديميػػة
كالتفكيػػر  فكيػػر المسػػتند لمحكمػػةالت قػػدرة( لمعرفػػة مػػدل "Enter" )باسػػتخداـ الطريقػػة المتعػػدداالنحػػدار 

( التػالييف نتػائج ىػذا التحميػؿ 0( كجػدكؿ )7، كيكضػح جػدكؿ )اإليجابي في التنبؤ بالمثػابرة األكاديميػة 
 0اإلحصائي

 ( 7جدكؿ ) 

نتائج تحميؿ التبايف كمعامؿ االرتباط المتعدد كمعامؿ التحديد لنمكذج االنحدار المتعدد بيف 
 كير المستند لمحكمة كالتفكير اإليجابيالمثابرة األكاديمية كالتف

 المصدر
Source 

مجمكع 
 المربعات

SS 

درجات 
 الحرية
DF 

متكسط 
 المربعات

MS 

ؼ 
 المحسكبة

F 

الداللة 
 اإلحصائية

Sig. 

معامؿ االرتباط 
 المتعدد

R 

معامؿ 
 التحديد

R
2

 

 0902. 0994. 4..0. 90534 6700564 4 35260764 االنحدار
     230670 656 43540442 الخطأ
      655 94920953 المجمكع
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 ( 0جدكؿ ) 
 معامالت االنحدار المتعدد كداللتيا اإلحصائية لمتفكير المستند لمحكمة كالتفكير اإليجابي

 معامؿ  المتغيرات
 االنحدار

الخطأ 
 المعيارم

معامؿ االنحدار 
الداللة  قيمة"ت" المعيارم

 اإلحصائية
 0295. 0546.  20447 60574 الثابت

 2..0. ***20207 0273. 0443. 0542. التفكير المستند لمحكمة
 3..0. ***60590 0544. 0604. 0325. التفكير اإليجابي

 4..0.*** القيمة دالة عند مستكل 
( أف نمػػكذج االنحػػدار المتعػػدد بػػيف المثػػابرة األكاديمػػة ) ص ( كالتفكيػػر المسػػتند 0يتضػػح مػػف جػػدكؿ )

 لمحكمة 
 (، يمكف صيافتو في المعادلة التالية: 4) س اإليجابي كالتفكير(، 4) س
 نمكذج االنحدار المقدر:-/أ2

  4س 60590+  4س 20207+ 60574ص = 
 40364المقدار الثابت =  يشير ىذا النمكذج لالنحدار إلى:

 60590=  4ب    20207= 4معامالت االنحدار:  ب
 صالحية نمكذج االنحدار المقدر:-/ب2

عمى صالحية نمكذج االنحدار المقػدر مػف خػالؿ التعميػؽ عمػى نتػائج االنحػدار المتعػدد يمكف الحكـ     
 ( كما يمي:0( كجدكؿ )7لمتفكير المستند لمحكمة كالتفكير اإليجابي المكضحة في جدكؿ )

 القدرة التفسيرية لمنمكذج:  -4
التحديػػد كأف معامػػؿ  0994.يسػػاكم  (R)( إلػػى أف معامػػؿ االرتبػػاط المتعػػدد 7يشػػير جػػدكؿ )

(R2)  مف التغيرات  9002 يفسر المستند لمحكمة كالتفكير اإليجابي، كىذا معناه أف 0902.يساكم %
% مػػف التبػػايف يرجػػع إلػػى عكامػػؿ  403(، كالبػػاقي المثػػابرة األكاديميػػةالتػػي حػػدثت فػػي المتغيػػر التػػابع )

% مػػف تبػػايف  .5ير مػػف تفسػػ أكبػػرأخػػرل، كبػػذلؾ تعػػد القػػدرة التفسػػيرية لمنمػػكذج مناسػػبة حيػػث إنيػػا 
 0المثابرة األكاديمية لطالب الدراسات العميا

 الداللة اإلحصائية الكمية لمنمكذج:  -4
تسػػػاكم  (.Sig)( الػػذم يتضػػمف تحميػػػؿ التبػػايف أف قيمػػة الداللػػة اإلحصػػائية 7يشػػير جػػدكؿ )

معنػكم"،  %، كبالتالي فإف نمػكذج االنحػدار داؿ إحصػائيان " 4، كىي أقؿ مف مستكل المعنكية 4..0.
بالمثابرة األكاديمية لطالب الدراسات العميا مف كمف ثـ يمكف استخداـ نمكذج االنحدار المقدر في التنبؤ 

 0خالؿ التفكير المستند لمحكمة كالتفكير اإليجابي
 الداللة اإلحصائية الجزئية لمنمكذج:  -6

إلحصػػائية أف ىػػذه ( الػػذم يتضػػمف معػػامالت االنحػػدار المتعػػدد كداللتيػػا ا0يتضػػح مػػف جػػدكؿ )
المعامالت جاءت متباينػة مػف حيػث داللتيػا أك عػدـ داللتيػا اإلحصػائية مػف ناحيػة كمػف حيػث مسػتكل 

 الداللة مف ناحية أخرل، كيمكف تكضيح ىذه النتائج فيما يمي: 
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( كىػػذه القيمػػة فيػػر دالػػة إحصػػائيان  60754قيمػػة الثابػػت فػػي المعادلػػة تسػػاكم )  -أ 
 في معادلة التنبؤ أمر فير ضركرم0 كبذلؾ يككف كجكد ىذا الثابت

(، كىػك 2..0.عنػد مسػتكل ) ا( داؿ إحصػائين 20207يالحظ أف معامؿ االنحػدار ) -ب 
، كىػػذه النتيجػػة تشػػير إلػػى أف بػػالتفكير المسػػتند لمحكمػػةمعامػػؿ االنحػػدار الخػػاص 
 0بالمثابرة األكاديميةيصمح استخدامو في التنبؤ  التفكير المستند لمحكمة

(، كىك 3..0.عند مستكل ) اداؿ إحصائين  ( 60590االنحدار ) يالحظ أف معامؿ  -ج 
التفكيػػر ، كىػػذه النتيجػػة تشػػير إلػػى أف بػػالتفكير اإليجػػابيمعامػػؿ االنحػػدار الخػػاص 

 بالمثابرة األكاديمية0يصمح استخدامو في التنبؤ  اإليجابي

لتفكيػػػر اإليجػػػابي كيرجػػع الباحػػػث أف اعتمػػػاد طػػػالب الدراسػػػات العميػػػا عمػػػى التفكيػػػر المسػػػتند لمحكمػػػة كا
كاستخداميما في حياتيـ األكاديمية كالمعرفية كالسمككية كالكجدانية يسيـ في التنبؤ بالمثابرة األكاديمية 
لدييـ، كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى طػالب الدراسػات العميػا فػي الجامعػات المصػرية يعيشػكف ظػركؼ 

الترقي كالكصكؿ إلى مكانة اجتماعية مرمكؽ،  تتسـ بالمنافسة الشديدة فيما بينيـ عمى التميز مف أجؿ
كمػػػا أف لػػػدييـ الرفبػػػة الكبيػػػرة فػػػي تحقيػػػؽ حاجػػػاتيـ المتنكعػػػة، كفػػػي ظػػػؿ تشػػػابو الظػػػركؼ كالضػػػغكط 
كالتحديات لدل طالب الدراسات العميا يبقى تكفر مستكيات مرتفعة مف التفكير المستند لمحكمة كالتفكيػر 

 تحقيؽ أىدافيـ الدراسية كتطمعاتيـ لممستقبؿ بكفاءة كفعالية0اإليجابي لدييـ بمثابة عكامؿ أساسية ل
 تىصيبث اندراست:  

مت إلييا الدراسة الحالية، فإف الباحث يكصي با تي:  في ضكء النتائج التي تكصم
إعداد البرامج كالدكرات التدريبية التي تسيـ في تدعيـ كتنمية التفكير المستند لمحكمة مف  -4

 ت التربية كاألكاديمية المينية لممعمميف0خالؿ التنسيؽ بيف كميا
ستبداؿ نمط  -4 إعداد البرامج كالدكرات التدريبية التي تسيـ في تدعيـ كتنمية التفكير اإليجابي كا 

 0التفكير السمبي مف خالؿ التنسيؽ بيف كميات التربية كاألكاديمية المينية لممعمميف
ؼ المكاقؼ التعميمية التعممية في حث أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية عمى تكظي -6

 تنمية التفكير المستند لمحكمة كالتفكير اإليجابي0
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 راج امل
(0 المثابرة األكاديمية كمحدد شخصي لمعكدة لمتعمـ لدل الممتحقيف بالدبمـك العػاـ 4.46إبراىيـ، أحمد )

0 47أسػكاف0  0 جامعػة0 مجمػة كميػة التربيػةفي التربية فػي ضػكء بعػض المتغيػرات
224-2050 

(0 نمذجػػة العالقػػات السػػببية بػػيف الحكمػػة كالػػذكاء األخالقػػي كالػػذكاء الشخصػػي 4.43إبػػراىيـ، سػػماح )
دراسػػات عربيػػة فػػي التربيػػة كالػػذكاء االجتمػػاعي لػػدل طالبػػات المرحمػػة الجامعيػػة0 

 0  4.9-039 073 رابطة التربكييف العرب0 كعمـ النفس
 0 القاىرة: مكتبة األنجمك المصرية0 ت العقميةالقدرا(0 4993أبكحطب، فؤاد )

(0 التفكير القائـ عمى الحكمة كمنبئ بالعكامػؿ الخمػس الكبػرل لمشخصػية 4.43آؿ دحيـ، عبدالرحمف )
لدل المكىكبيف في المرحمة الثانكية بالمممكة العربية السػعكدية0 رسػالة ماجسػتير 

 فير منشكرة0 جامعة الممؾ فيصؿ0 السعكدية0
(0 أثػػر برنػػامج تػػدريبي لتنميػػة التفكيػػر القػػائـ عمػػى الحكمػػة فػػي تحسػػيف 4.44ء الػػديف )أيػػكب، عػػال

المجمػػة اسػػتراتيجيات المكاجيػػة لحػػؿ المشػػكالت الضػػافطة لػػدل طػػالب الجامعػػة0 
 4240-4.4(0 77)044 جامعة عيف شمس0 المصرية لمدراسات النفسية

بػراىيـ، أسػامة ) القػائـ عمػى الحكمػة لػدل طػالب الجامعػة (0 تطػكر التفكيػر 4.46أيكب، عالء الػديف كا 
مػػؤتمر الجمعيػػة المصػػرية لمدراسػػات بػػدكؿ الخمػػيج العربػػي "دراسػػة عبػػر ثقافيػػة"0 

 0  452 -.44(0 79)046 النفسية
(0 التفكيػر اإليجػابي كالسػمبي لػدل طمبػة الجامعػة0 دراسػة مقارنػة فػي ضػكء بعػض 3..4بركات، زياد )

0 رابطػة راسات عربيػة فػي التربيػة كعمػـ الػنفسدالمتغيرات الديمكفرافية كالتربكية0 
 4600-05(0 6)2التربكييف العرب0 

التفكيػر اإليجػابي: دائمػان مػا تعػرؼ الكثيػر عػف التفكيػر اإليجػابي، بيػد أنػؾ تخشػى (0 4.44بيفر، فيػرا )
 0 الرياض: مكتبة جرير لمترجمة كالنشر كالتكزيع0 تطبيقو

0 العيف0 اإلمارات العربيػة المتحػدة: دار الكتػاب يـ كتطبيقاتتعميـ التفكير مفاى(0 4999جركاف، فتحي )
 الجامعي0

0 مجمػة البحػكث التربكيػة كالنفسػية(0 نظريػات الػذكاءات المتعػددة: دراسػة نظريػة0 4.43حسف، حيدر )
 4990-404(0 5)54جامعة بغداد0 

)االنترنت(0 استرجع (0 اتجاىات الحكـ كالتقدير عف الشبكة العالمية لممعمكمات 6..4الحمادم، عمي )
-http://www.aljalsa.com/viewمف المكقع0 

article.php?aid=63&typ=710 
(0 البنيػػة العامميػػة لمحكمػػة لػػدل المكىػػكبيف كالعػػادييف0 رسػػالة دكتػػكراه فيػػر 7..4الدسػػكقي، محمػػد )

 منشكرة0 كمية التربية0 جامعة عيف شمس0
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ميارات التكاصؿ لدل المرشديف في مدارس محافظة (0 التفكير اإليجابي كعالقتو ب4.46دندم، إيماف )
 دمشؽ الرسمية0 رسالة دكتكراه فير منشكرة0 جامعة دمشؽ0 سكريا0

 0 الرياض: العبيكاف لمنشر كالتكزيع0 قكة التفكير اإليجابي في األعماؿ(0 6..4ديبمك، سككت )
0 الريػاض: ة حياتػؾنصػائح مػف صػديؽ: دليػؿ سػريع كبسػيط لتػكلي مسػؤكلي(0 3..4ركبينز، أنتكني )

 مكتبة جرير لمترجمة كالنشر كالتكزيع0 
المثابرة كأحد مككنات السمكؾ الذكي كعالقتيػا بالتفػاؤؿ كالتشػاـؤ فػي ضػكء (0 4.44زمزمي، عكاطؼ )

0 األدبػػي( لػػدل الطالبػػة الجامعيػػة-متغيػػرم العمػػر كالتخصػػص األكػػاديمي )العممػػي
 750-044 ( 4) 2 0 السعكدية0مجمة جامعة أـ القرل لمعمـك التربكية كالنفسية

 لػدل كالتحصػيؿ المثػابرة دافعيػة عمػى الػتعمـ كراء ما مككنات لتنمية برنامج (0 أثر2..4سالـ، أماني )
دراسػػػات عربيػػػة فػػػي التربيػػػة كعمػػػـ 0  الػػػتعمـ عػػػف المكتسػػػب العجػػػز ذكات طالبػػػات
 4700-04.7( 4) 6 0 رابطة التربكييف العرب0النفس

تفكيػػػر اإليجػػػابي كالحكمػػػة االختباريػػػة لػػػدل طمبػػػة المرحمػػػة المتكسػػػطة (0 ال4.40السػػػممي، طػػػارؽ )
0 جامعػػة مجمػػة العمػػـك التربكبػػة كالنفسػػيةالمكىػػكبيف كالعػػادييف فػػي مدينػػة جػػده0 

 6350-664(0 4)49البحريف0 
(0 إسياـ كؿ مف الذكاء اإلجتماعي كأحداث الحياة الضافطة فػي التنبػؤ بالحكمػة 4.44شاىيف، ىياـ )

0 جامعػة عػيف مجمة العمـك التربكية كالنفسػيةدارس التربية الفكرية0 لدل معممي م
 0 .56-295(0 6)46شمس0 

(0 مسػػتكل التفكيػػر مػػا كراء المعرفػػي كالحكمػػة لػػدل عينػػة مػػف طػػالب الجامعػػة 4.45الشػػريدة، محمػػد )
(0 2)044 جامعػة اليرمػكؾ0 المجمػة األردنيػة فػي العمػـك التربكيػةكالعالقة بينيمػا0 

2.6-2450 
(0 القػػػدرة التنبؤيػػػة لمػػػذكاءات المتعػػػددة 4.46شػػػريدة، محمػػػد كالجػػػراح، عبدالناصػػػر كبشػػػارة، مكفػػػؽ )ال

مجمػػػة اتحػػػاد الجامعػػػات بمسػػػتكل الحكمػػػة لػػػدل الطػػػالب الجػػػامعييف فػػػي األردف0 
 4630-.44(0 4)044 جامعة دمشؽ0 العربية لمتربية كعمـ النفس

ابي كعالقتػػو بالدافعيػػة األكاديميػػة الذاتيػػة (0 التفكيػػر اإليجػػ4.42الصػػاحب، منتيػػي كأحمػػد، سػػكزاف )
0 مجمة البحكث التربكيػة كالنفسػيةكاالتجاه نحك مينة التدريس لدل طمبة التربية0 

 4240-446(0 4)24العراؽ0 
(0 فاعمية برنامج تدريبي إلكساب بعض أبعاد التفكير اإليجابي لدل المعممػات 4.45عبدالرحمف، عال )

0 مجمػػة العمػػـك التربكيػػةعمػػى جػػكدة الحيػػاة لػػدييف0 فػػي ريػػاض األطفػػاؿ كتأثيرىػػا 
 770-49(0 2)44جامعة القاىرة0 
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مقيػػاس المثػابرة األكاديميػػة لطػػالب اإلعػدادم كالثػػانكم كالجامعػػة0 كراسػػة (0 4.44عبػدالفتاح، فػػاركؽ )
 0 القاىرة: مكتبة األنجمك المصرية0التعميمات

كعالقتػػو بػػالتكافؽ الدراسػػي لػػدل طمبػػة جامعػػة  السػػمبي(-(0 التفكيػػر )اإليجػػابي4.46العبيػػدم، عفػػراء )
 0 454-446(0 39).04 اليمف0 المجمة العربية لتطكير التفكؽبغداد0 

الصػػػمكد األكػػػاديمي كعالقتػػو بتقػػػدير الػػػذات لػػػدل عينػػة مػػػف طػػػالب التعمػػػيـ (0 4.44عطيػػة، أشػػػرؼ )
 0 رابطػػة اإلخصػػائيف النفسػػييف المصػػرية )رانػػـ(0مجمػػة دراسػػات نفسػػية 0المفتػػكح

44(2) 0254-2040 
(0 فعاليػػة برنػػامج إرشػػادم فػػي تنميػػة التفكيػػر اإليجػػابي لػػدل طػػالب قسػػـ التربيػػة 4.47عمػػي، حمػػادة )

الخاصػػة كتعػػديؿ اتجاىػػاتيـ نحػػك أقػػرانيـ ذكم اإلعاقػػة الحسػػية المػػدمجيف معيػػـ0 
 0 402-0427 049 جامعة الزقازيؽ0 مجمة التربية الخاصة

التفكيػػر اإليجػػابي كعالقتػػو بػػالتكافؽ الدراسػػي لػػدل التالميػػذ  (4.400العنػػزم، عبػػداهلل كعمػػي، أحمػػد )
دراسػات عربيػة فػي التربيػة كعمػػـ العػادييف كذكم صػعكبات الػتعمـ كبطيئػي الػتعمـ0 

 4750-429(0 2)093 رابطة التربكييف العرب0 النفس
ترجع مف (0 التفكير الراقي عف الشبكة العالمية لممعمكمات )االنترنت(0 اس2..4العكضي، عبداهلل )

-http://www.aljalsa.com/viewالمكقع0 

article.php?aid=63&typ=710 

(0 التفكيػػر اإليجػػابي كعالقتػػو بفاعميػػة الػػذات لػػدل عينػػة مػػف المػػراىقيف0 رسػػالة 4.43الغامػػدم، بػػدر )
 الباحة0 السعكدية0 ماجستير فير منشكرة0 جامعة

(0 فاعميػػة نمػػكذج مػػارزانك فػػي تنميػػة االسػػتيعاب المفػػاىيمي فػػي العمػػـك 4.44فػػتح اهلل، عبدالسػػالـ )
كعػػادات العقػػؿ لػػدل تالميػػذ الصػػؼ السػػادس األساسػػي بمدينػػة عنيػػزة بالمممكػػػة 

 4990-425(0 90)045 جامعة الككيت0 المجمة التربكيةالعربية السعكدية0 
 0 القاىرة: دار الحرية لمنشر كالتكزيع0التفكير السمبي كالتفكير اإليجابي(0 4.44الفقي، إبراىيـ )

0 مجمػة دراسػات نفسػية(0 أبعػاد التفكيػر اإليجػابي فػي مصػر: دراسػة عامميػة0 9..4قاسـ، عبدالمريػد )
 7460-394(0 2)49رابطة اإلخصائيف النفسييف المصرية )رانـ(0 

 الغمػكض كتحمؿ النفسية بالصالبة كعالقتيا األكاديمية ابرة(0 المث4.43القطاكم، سحر كعمي نجكل )
0 ثقافيػة عبػر مقارنػة دراسػة -كالسػعكدية المصػرية الجامعػة طػالب مف عينة لدل
 9.0-52 0(20)جامعة عيف شمس0  0النفسي اإلرشاد مجمة

اض (0 التفكيػػر اإليجػػابي كعالقتػػو بالعكامػػؿ الخمسػػة الكبػػرل لػػدل طالبػػات قسػػـ ريػػ4.44محمػػد، عػػال )
0 رابطػػػة التربػػػكييف دراسػػػات عربيػػػة فػػػي التربيػػػة كعمػػػـ الػػػنفساألطفػػاؿ بالجامعػػػة0 

 4720-452(0 46)6العرب0 

http://www.aljalsa.com/view-article.php?aid=63&typ=710
http://www.aljalsa.com/view-article.php?aid=63&typ=710
http://www.aljalsa.com/view-article.php?aid=63&typ=710
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(0 التفكيػػر المسػػتند لمحكمػػة كعالقتػػو بالتكجيػػات القيميػػة لػػدل طمبػػة الجامعػػة0 4.43محمػػد، فاطمػػة )
 رسالة ماجستير فير منشكرة0 جامعة القادسية0 العراؽ0

 المرحمػػة طالبػػات لػػدل األكاديميػػة كالمثػػابرة الكجػػداني الػػذكاء بػػيف العالقػػة(0 4.42المطيػػرم، عزالػػة )
0 المؤسسػػػػة العربيػػػػة االجتماعيػػػػة لمعمػػػػـك العربيػػػػة المجمػػػػة0 بالبػػػػدائع المتكسػػػػطة

  4440-497 0(5)6 لالستشارات العممية كتنميةالمكارد البشرية0
مػػف منشػػكرات )بحػػث نظػػرم(0 (0 مفيػػـك الحكمػػة كأبعادىػػا شػػرعان ككضػػعان 4.46ناصػػر الػػديف، يعقػػكب )

 0 األردف0 عماف0جامعة الشرؽ األكسط
(0 التفكيػػر اإليجػػابي كعالقتػػو بجػػكدة الحيػػاة لػػدل العػػامميف 4.45النجػػار، يحػػي كالطػػالع، عبػػدالرؤكؼ )

مجمػػػة جامعػػػة النجػػػاح لألبحػػػاث )العمػػػـك بالمؤسسػػػات األىميػػػة بمحافظػػػة فػػػزة0 
 600-4(0 4)049فمسطيف0 اإلنسانية(
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