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 اخلصائص السيكىمرتيت ملقياس التفكري البنائي 
 لطلبت اجلامعت

 أمل أبو زيد محمد مردي

 مستخلص  
ىدددا الب ددث إلددع  التعددرا امددع الخصددائص السدديكومترية لمقيدداس التفكيددر البنددائي لددد 

التفكيدر البندائي الكمدي أبعداد   ىدي    7, والدذ  يتكدون مدن    Epstien,( 2001)أبستن   
, التفكيددددر التفكيددددر الخرالددددي ال خصددددي  المواجيددددة اانفعاليددددة  ,  , المواجيددددة السددددموكية , 

, التفداؤ  السداذج , وتدط تطبيدم المقيداس امدع ايندة مدن طمبدة القاصرالتفكير االتصنيفي , 
تراو ددت أامددارىط  مددن  طالددب وطالبددة    612كميددة التربيددة د جامعددة  مددوان بمدد  اددددىا   

, وقدددددد توصدددددمت نتدددددائن الدراسدددددة إلدددددع أن المقيددددداس يتمتددددد   سدددددنة  66سدددددنوات إلدددددع    62
بمسددتويات  , كمددا دلددت النتددائن أي ددا امددع تمتعددوبمسددتويات ممئمددة مددن الصدددم العدداممي 
 مناسبة من الثبات , وااتسام الداخمي .

 ترية  , مقياس التفكير البنائي .  الخصائص السيكوم الكممات المفتاحية

Summary 

The aim of the research is to identify the psychometric properties of 

the Constructivist Thinking Scale of Epsten (2001), which consists of (7 

dimensions): total constructivist thinking, behavioral confrontation, 

emotional confrontation, personal superstitious thinking, classification 

thinking, hidden thinking, naive optimism, The scale was applied to a 

sample of (216 students) in the Faculty of Education - Helwan 

University, whose ages ranged from 20 years to 22 years. The results of 

the study concluded that the scale has adequate levels of global honesty, 

and the results also indicated that they enjoy appropriate levels. Of 

constancy, and internal consistency. 

key words: 

 Psychometric properties, a measure of constructive thinking 
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 مقذمت : 
ي دديد االمنددا اليددوط تقدددما  امميددا  وتطددورا  تقنيددا  لددي  ددتع مجدداات ال يدداة  ا مددر الددذ  
أوجد ت ديات اديدة ومتساراة, لر ت امع القائمين امع التربية والتعميط  درورة مسدايرة 

عمدديط  جيجدداد ىددذا الواقدد  المتطددور, وم اولددة التكيددا معددو  مددن خددم  مراجعددة منظومددة الت
 مداخ  واتجاىات  ديثة لتطوير وت سين اممية التعمط.

ويعتبددر التفكيددر  ددرورة مددن  ددرورات العصددر وقددد تنبددو اممدداة التربيددة إلددع  ددرورة 
ااىتماط بتعميمو ,لكنو ليس كاليدا  ,لدالتعميط الكداة ايبندع امدع تو ديا المفداىيط الخاصدة 

ط بددبعض اججددراةات المت ددمنة لييددا , ولكنددو بمددادة معينددة والقدددرة امددع اسددترجاايا أوالقيددا
متدددادىا وتم يصدديا وىددذا ا يددتط تمقائيددا  , بدد  ابددد مددن بددذ  الجيددد  يت ددمن توسددي  الخبددرة واه
لت قيقددو , نددو يتطمددب تفكيددرا  ودالعيددة اددن طريددم القيدداط بالعمميددات العقميددة وا ن ددطة التددع 

قدددىا بدددأ ااىتمدداط بتنظدديط تفكيددر تسددتثير التفكيددر المطمددوب ومدد  تقدددط المعرلددة وتزايدددىا وتع
 المتعممين , لمستفادة من طاقاتيط واستثمارىا

 اآلن  تدع  مدارسدنا لدي السدائد ىو الخطي التفكير ال الي إلع أن التعميمي الواق  ي ير

 بع ديا منفصمة ادن مقرر أ  مو واات أو مفاىيط تقدط  يث , والتعمط التعميط امميات لي

 مسداادة إلدع متدرابط ييددا غيدر ىائد  معرلدي ركداط إلدع النيايدة لدي تدؤد  ب يدث بع دا

 . الددنيا اتويمسدتو  لدي الجاندب المعرلدي قيداس امدع تقتصدر امت اندات اجتيداز امدع الطدمب

 بدالتفكير الخاصدة العقميدة والميارات وتنمية العمميات العقمي بالجانب ااىتماط لإن ىذا وامع

  622٢ , ابيدوليط   . المستقب  لمواجية واليامة ا ساسية المتطمبات من أصبا المنظومي
وتعتمددد تطبيقددات الددتعمط لمتفكيددر المنظددومي  د المدددخ  المنظددومي د لددي بنائيددا امددع 

والتددي تعتبددر أن المعمومددات غيددر المرتبطددة  Constructivism Theoryالنظريددة البنائيددة  
ة ىددي تمدد  يددبمعمومددات المددتعمط لدديس ليددا قيمددة لددي تكوينددو المعرلددي . إذ أن المعرلددة ال قيق

التدددي يقدددوط المدددتعمط بتركيبيدددا واسدددتدخاليا لدددي بنيتدددو العقميدددة المعرليدددة الجديددددة بصدددورة ذاتيدددة 
معرلدددة الجديددددة يدددتط إدراكيدددا أن الااتمدددادا امدددع المعرلدددة السدددابقة الموجدددودة لديدددو ,  يدددث 

العديدددد مدددن المبدددادئ  ا المعرلدددة السدددابقة , وليدددذا لدددإن ىندددوليميدددا مدددن خدددم  تكامميدددا مددد  
 6222 ,و اطايداأبد أ را  التربوية يمكن ا تقاقيا من النظرية البنائية امع الن و التالي 

  
سددية والتربويددة وتعددد ااختبددارات والمقدداييس النفسددية بمثابددة النددواة الرئيسددية لمب ددوث النف

وامدددع الدددرغط مدددن ذلددد  لدددإن الراصدددد لمواقددد  الب ثدددي التربدددو  والنفسدددي يست دددعر التقدددار ىدددذا 
بددا ثين إلددع اااتمدداد لددي المجددا  لددتدوات العمميددة المقننددة , ا مددر الددذ  ي ددذو بددبعض ال
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ثيط العمميدددة والتربويدددة ااتمدددادا امدددع مقددداييس واختبدددارات أجنبيدددة قدددد تكدددون غيدددر و إجدددراة ب ددد
لمبيئددة العربيددة   يددث تددط إادددادىا لتناسددب بيئددات معينددة , ا مددر الددذ  يددؤد  إلددع ممئمددة 

لجوة بعض البا ثين إلدع اااتمداد امدع مقداييس رديئدة اجادداد معبدرة ادن بيئدات أخدر  , 
 وتعبر ان خصوصية تم  البيئات , مما ينعكس امع دقة ومصداقية النتائن من تطبيقيا 

 مشكلت البحث :
المعمط ا تتوقا لقط امع قدر مدا يمتمكدو مدن معمومدات أو ميدارات ا    أن كفاةة 

كسددابيا لممتعممددين , ولكدن امددع قدرتددو لددي  تدريسديو , أو لددي قدرتددو امددع نقد  المعمومددات واه
تنميو قدرات وميدارات المتعممدين وخاصدة الميدارات العقميدة والمعرليدة , وأن امدتم  المعمدط 

 عممين .ليذه الميارات تسااد لي إكسابيا لممت
وقدددد بدددرزت لدددي اآلوندددة ا خيدددرة أىميدددة خاصدددة لدددنمط مدددن التفكيدددر والدددذ  ظيدددرت  ن 
التفكير السائد لي نظامنا التعميمي ىو التفكير الخطي ,والذ  أصدبا غيدر ممئمدا إلدع  دد 
كبير م  التطور المعرلي اليائد  وال اجدة الماسدة إلدع إكسداب الطمبدة ميدارات التفااد  مد  

نتاجيا ب    622٢دا من  فظيا واستظيارىا .  وليط ابيد , ازوافانة   المعرلة واه
وا    أن كفاةة المعمط ا تتوقا لقط امع قدر ما يمتمكو مدن معمومدات أو ميدارات 
كسددابيا لممتعممددين , ولكدن امددع قدرتددو لددي  تدريسديو , أو لددي قدرتددو امددع نقد  المعمومددات واه

العقميدة والمعرليدة , وأن امدتم  المعمدط تنميو قدرات وميدارات المتعممدين وخاصدة الميدارات 
 ليذه الميارات تسااد لي إكسابيا لممتعممين .

تندداو  العممدداة والبددا ثين امميددات وميددارات وقيدداس التفكيددر بجوانبددو وأبعدداده  لددي  ددين
المختمفدة بالدراسدة والب دث , وقدد أسدفر ذلد  ادن مجموادة مدن النظريدات التدي تفسدر كيدا 

ت بعدددض النظريدددات مفددداىيط  ديثدددة ت ددددد قيددداس أبعددداد جديددددة يفكدددر اجنسدددان , وقدددد ألدددرز 
لمتفكيددر , ومددن النظريددات المعاصددرة التددي ألددرزت أبعددادا جديدددة يمكددن الك ددا مددن خمليددا 

   Epstien & Meier. 1989نظريدة إب دتن ومييدر    لدي  دوةادن كيدا يفكدر اجنسدان 
نا القددرة العقميدة اجنسدانية والتي أطمم امييا " النظرية الخبرية المعرلية الذاتي "  يث ص

 Intelligence of the rationalلدي ندواين مددن الدذكاة ىمددا   الدذكاة العقمددي المنطقدي 

mind  , وقد أ ار أن ىذا النوع من الذكاة يمكن قياسة باسدتخداط مقداييس الدذكاة التقميديدة
,  Intelligenece of the experiential mindوالندوع الثداني ىدو الدذكاة العقمدي الخبراتدي 

وىدددددو مدددددرادا لمدددددا سدددددبم وأن أ دددددار إليدددددو بعدددددض العممددددداة والبدددددا ثين بالدددددذكاة الوجدددددداني 
Emotional intelligence  وذلدد  ااتمدداده ب ددك  أساسددي امددع مددا يمتمكددو الفددرد مددن ,
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خبددرات اكتسددبيا لددي  ياتددو العمميددة ,  لددالتفكير البنددائي ندداتن اددن ن دداط العقمددين المنطقددي 
 والخبراتي .

   ةالتاليت ديد مشكمة البحث في التساؤالويمكن تح

 تساؤالث البحث :
قائمة التفكير البنائي د بعد الت قم من معاممتيا العممية امدع طمبدة   تمت ما قيط د  1

 كمية التربية د جامعة  موان بدرجة مطمئنة من الصدم العاممي .
قائمة التفكير البنائي د بعد الت قم من معاممتيا العممية د امع طمبدة  ما قيط تمت د  6

 جامعة  موان بدرجة مطمئنة من الثبات . دكمية التربية 
د مددا دالددة ااتسددام الددداخمي لمقيدداس التفكيددر البنددائي بعددد تطبيقددة امددع طمبددة كميددة  3

 التربية د جامعة  موان .

 أهذاف البحث :
بعدد تطبيقيدا امدع طمبدة كميدة التفكيدر البندائي العامميدة لمقيداس  الت قم مدن البنيدةد   1

 التربية د جامعة  موان . 
التفكيدر البندائي بدرجدة مطمئندة مدن الثبدات بعدد تطبيقيدا مقيداس تمتد  ت قم مدن الـ  2

 امع طمبة كمية التربية د جامعة  موان .
امدع  ائي بعدد تطبيقدومقيداس التفكيدر البندد الت قم من معداممت ااتسدام الداخميدة ل 3

 طمبة كمية التربية د جامعة  موان .

 أهميت البحث :
 بندائييجدابي لدي توجيدو النظدر إلدع اااتمداد امدع التفكيدر الإد تسيط الدراسة ب ك   1

المعممدين بددا  كوا د من ااتجاىات ال ديثة لتنمية العمميات العقمية والمعرلية لدد  الطمبدة
 تمد امع نمط التفكير الخطي والذ  يع دمن ااتجاه السائ

لبنيدة د تزويد مجدا  امدط الدنفس التربدو  , والمنداىن وطدرم التددريس بنتدائن تخدص ا 6
لددد  طمبدة الجامعدة ممدا يسدديط ب دك  إيجدابي اندد و دد   البندائيالعامميدة لميدارات التفكيدر 

 برامن تنمية التفكير بأنوااو المختمفة .
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ئن لدي صدياغة ا ىدداا التعميميدة الممئمدة د يمكن اااتمداد امدع مدا تتوصد  النتدا 3
 .   بنائيوبناة المناىن وطرم التدريس ال ديثة التي تعتمد امع المدخ  ال

 مفاهيم البحث :
  Constructive thinking التفكير البنائي :

  إلدع أندو امدع الدرغط مدن أىميدة الخبدرة لدي  يداة  Epstein, 2001 1,أ ار إب دتين  
ا  ددخاص , إا أنيددا لددط تمددم ااىتمدداط الكددالي مددن الب ددث , والدراسددة مددن قبدد  البددا ثين , 
 يدددث لدددط يمدددم الدددذكاة الخبراتدددي , والتفكيدددر البندددائي نفدددس القددددر مدددن الب دددث والدراسدددة التدددي 

  ظي بيا الذكاة والتفكير المرتبط بالنظاط العقمني . 
 Cognitive experiential self theoryوتعتبدر النظريدة الخبريدة المعرليدة الذاتيدة 

(CEST)   والتددددي بدددددأ ظيورىددددا امددددع أيددددد  كدددد  مددددن إب ددددتين , وميددددرEpstien & 

Meir,1989  والتددي سددعيا مددن خمليددا إلددع م اولددة لفيددط ا نمدداط التددي يمكددن أن يسددمكيا  
وقددد أ ددارا إلددع أن ىنددا  نددواين مددن العقدد  اجنسددان لددي تفكيددره و دد  م ددكمتو اليوميددة , 
,  Intelligence of the rational mindيمتمكيمدا اجنسدان ىمدا   ذكداة العقد  المنطقدي 

والذ  يمكن قياسو وت ديده لد  ا لراد باستخداط اختبارات الدذكاة التقميديدة , والندوع الثداني 
والددذ  يت ددمن  Intelligence of the experiential mindىددو ذكدداة العقدد  الخبددر  

م تددددددددو  الددددددددذكاة الوجددددددددداني والددددددددذكاة العممددددددددي لمفددددددددرد . ولددددددددي ىددددددددذا السدددددددديام ي ددددددددير   
Kephart,2003,47  إلددددع أن مفيددددوط التفكيددددر البنددددائي ي ددددير إلددددع الفددددروم الفرديددددة التددددي  

تظيددر بددين ا لددراد لددي التفكيددر التمقددائي , ويعبددر انددو بامتددداده امددع متصدد  مددن التفكيددر 
 .      Destructive thinkingير اليدمي البنائي إلع التفك

لعمع الرغط من أىمية الخبرة لي  ياة ا لراد , إا أنيا لدط ت دظ ااىتمداط الطدالي مدن 
العممدداة والبددا ثين مثدد  مدددا لقيددو الددذكاة المعرلددي المو دددواي أو التفكيددر المددرتبط النظددداط 

سددت امددع قدددر اددا  مددن العقمنددي , كمددا ان المقدداييس المتددولرة لقيدداس الجانددب الخبددر  لي
    Epstein,2003,1الكفاةة السيكومترية التي تتوالر لمنظاط العقمني   

 تعريف التفكير البنائي 
  التفكيدر البندائي بأندو"  Epestein & Meier , 1989يعرا ك  من إب تين ومييدر   

بطددرم  الدرجددة التددي يددتعمط بيددا الفددرد بفعاليددة مددن خبددرات  ياتددو ويددديرىا امددع ن ددو تمقددائي
 .وأساليب تقم  من  عوره بال غوط وتزيد من سعادتو امع المستو  العقمي والبدني " 
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  صياغة تعريفو لمتفكير البنائي وأ دار  Epstein, 1998, 26 كما أااد " إب تين "   
" الدرجددة التددي معيددا يسددتطي  الفددرد التفكيددر امددع ن ددو تمقددائي ب يددث يددتمكن مددن    إلددع أنددو

وبندداة تواجيددو لددي ال يداة اليوميددة بأقد  قدددر مددن ال دعور بال ددغط " ,   د  الم ددكمت التدي
لر ددا يعتمددد امددع مبددادئ  Epstein  ( 2001 ) إب ددتينامددع التعريددا السددابم طددرح  

النظرية الخبرية الذاتية المعرلية بأن التفكير البندائي يسدااد ا لدراد امدع النجداح لدي ال يداة 
ط , ويزيدددددد مدددددن لعاليدددددة ا لدددددراد لدددددي المواقدددددا ااجتماايدددددة , ويقمددددد  مدددددن ال دددددعور بالت ددددداؤ 

ااجتمااية , ويخفا من ال عور بالتوتر لي المواقدا ال داغطة , كمدا أن ىدذا الندوع مدن 
 التفكير يعد منبئا جيدا بأداة ا لراد لي مجاات ال ياة المختمفة وخاصة ال ياة الدراسية .

 أبعاد التفكير البنائي 
ار ت أبعاد التفكير البنائي لي سبعة أبعاد تخ   لمنظداط اليرمدي , أ  ان ا بعداد 
تتمث  من أ كثر امومية إلع أق  ,  ويق  امع قمة اليرط بعد " التفكير البندائي الكمدي " , 
بينما يق  لي المنطقة الوسطع من التنظيط اليرمي ك  من ا بعداد  " المواجيدة السدموكية " 

اجنفعاليددددة " , " التفكيددددر الخرالددددي ال خصددددي " , " التفكيددددر التصددددنيفي " , "  , " المواجيددددة
التفكير القاصر " التفاؤ  الساذج " أما مظاىر الدالة امع والر تمد  ا بعداد لدد  ال دخص 
لتقددد  لدددي أدندددع مسدددتويات التنظددديط اليرمدددي , وقدددد ادددرض ىدددذه ا بعددداد امدددع الن دددو التدددالي  

.Epsten, 2001 )     
   Global constructive thinkingول : التفكير البنائي الكمي  البعد ال 

يعتبر ىذا البعد ىو أامع مسدتويات ا بعداد , وأكثرىدا تجريددا , ويعدرا باندو " طريقدة 
تمقائيددة لمتفكيددر لددي ال يدداة اليوميددة تسددااد امددع  دد  الم ددكمت ال ياتيددة بدددون  ددغوط أو 

 إ داث ألط سواة لمفرد أو لآلخرين " .
التفكيددر البنددائي امددع متصدد  لددو قطبددان أ دددىما قطددب إيجددابي التفكيددر البنددائي ويقدد  

الجيد , بينما يق  امع الطدرا اآلخدر قطدب التفكيدر المددمر , ويتميدز ا لدراد ذو  التفكيدر 
البنائي الجيد بالمرونة لي التفكير , ولدييط قدرة امع تعدي  السمو  بمدا يناسدب المتغيدرات 

لم يطة , كما تنسب سموكياتيط وتصدرلاتيط المواقدا التدي يمدرون بيدا البيئية وااجتمااية ا
, ويسي  اميو ليط الق ايا المنطقيدة بينمدا يجدد صدعوبة لدي ليدط الق دايا غيدر المنطقيدة , 
ويكددددون تفدددداؤليط أو ت دددداؤميط مناسددددبا لطبيعددددة المواقددددا التددددي يمددددرون بيددددا , كمددددا يتسددددمون 

امدددع النتدددائن , ويتسدددط أصددد اب التفكيدددر بدددالتركيز امدددع  ددد  الم دددكمة أكثدددر مدددن التركيدددز 
البندددائي الكمدددي أي دددا بالقددددرة امدددع مواجيدددة اانفعددداات , وانخفددداض القددددرة امدددع التفكيدددر 

 الخرالي .
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   The behavioral copingالبعد الثاني : المواجية السموكية  

ة يمث  ىذا البعد مستو  اق  امومية من التفكير البنائي الكمي , ويعدرا بأندو " طريقد
تمقائية لمتفكير تزيد من لاامية ا لراد لي مواجية ا  دداث , ويتميدز ا لدراد ذو  المسدتو  
المرتفدددد  مددددن المواجيددددة السددددموكية بسددددمات   التفدددداؤ  , اانبسدددداط , ال مدددداس , الن دددداط , 
الطمأنيندددة , كمدددا يميددد  ذو  المسدددتويات العاليدددة أي دددا إلدددع التخطددديط , والتريدددث لدددي  ددد  

لميدداط , ولدددييط مسددتو  اددا  مددن القبددو  ااجتمددااي . ومددن أىددط سددمات الم ددكمت وأداة ا
  Positive thinkingالدددرجات المرتفعددة امددع المواجيددة السدددموكية التفكيددر اجيجددابي , 

والدددذ  يظيدددر لدددي التوصددد  إلدددع ال مدددو  المقبولدددة والواقعيدددة لمم دددكمت ليدددط يميمدددون إلدددع 
فيييل فكير تيييم   ييي   ييي   تدددي يسدددتخدمونياالتركيدددز امدددع الجواندددب اجيجابيدددة , وا سددداليب ال

 فكضغوط فكنا جة ع  فكعمل فل فكمهام غتم فكسارة .

   Emotional copingالبعد الثالث : المواجية االنفعالية  
ي ير ىذا البعد إلع الطريقدة التمقائيدة لدي التفكيدر التدي تسدااد ال دخص امدع مواجيدة 

ويتميددددز ا لددددراد الددددذين يتمتعددددون  ا  ددددداث ال دددداغطة بفعاليددددة وبدددددون تددددوتر أو انفعددددا  ,
مسددتويات االيددة مددن المواجيددة اانفعاليددة ينظددرون إلددع المواقددا اانفعاليددة ال دداغطة امددع 
أنيددا تمثدد  ت ددديا أكثددر مددن كونيددا موقفددا يسددبب التيديددد أو القمددم , ويتعدداممون معيددا بدددون 

ث لدددي تدددوتر أو قمدددم , وا يربطدددون المواقدددا ال ا دددرة بسدددوة ال دددظ  الدددذ  يكدددون قدددد  دددد
الما ي وليس لددييط أي دا قمقدا مدن المسدتقب  , وا ي دعرون ب ساسدية زائددة تجداه الدرلض 

 أو الف   .
 - Selfوت تم  المواجية اانفعالية امع أربعة م تويات نفسية , ىي   تقب  الذات  

acceptance   , وي دددير ىدددذا الم تدددو  امدددع ااتجددداه اجيجدددابي مدددن ال دددخص ن دددو نفسدددو
 Absence of negativeي غيددددداب التعمددددديط الزائدددددد السدددددالب  والم تدددددو  الثدددددان

overgeneralization  , والددذ  يددد  امددع تجنددب الفددرد لتعمدديط ا  ددداث السددالبة الما ددية
وتدددد  امدددع مدددد  قددددرة الفدددرد امدددع    Nonsensitivityوالم تدددو  الثالدددث اددددط ال ساسدددية

ا الم تدو  الرابد  ليدو ت م  الغمدوض , والدرلض مدن قبد  اآلخدرين , والتسداما معيدط , أمد
, وي ير إلع قددرة الفدرد امدع تجندب  Absence of dwellingغياب اجسياب لي التفكير 

 سيطرة ا  داث السالبة التي قد بمر بيا امع تفكيره .
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   Personal superstitious thinkingالبعد الرابع : التفكير الخرافي الشخصي  
ال خص بمجموادة مدن الخرالدات الخاصدة بدو مثد    ي ير ىذا البعد إلع مد  قنااة 

اااتقاد بأن أ   دث إيجابي يعقبو  دث سمبي , ويد  ىذا المعندع امدع سدمة الت داؤط , 
وال عور بال عا , كما يميد  ا لدراد مرتفعدي ىدذه السدمة مدن التفكيدر إلدع ااىتمداط الزائدد 

و التيديدددددات أكثددددر مددددن لددددي اتخدددداذ اججددددراةات الوقائيددددة ل مايددددة أنفسدددديط مددددن ا خطددددار أ
 اىتماميط باجنجاز وبذ  الجيد من أج  ت قيم الذات .

      Categorical thinkingالبعد الخامس : التفكير التصنيفي 
يظير ىذا النمط من التفكير من خدم  ميد  الفدرد إلدع اددط ااىتمداط بدالفروم الدقيقدة 

ذو  الددرجات العاليدة امدع ىدذا البعدد بين ا لراد أو ا  دياة أو ا  دداث , ويتسدط ا لدراد  
إلع تصنيا ا لراد وا  داث لي لئات  اممة   أبديض د أسدود   ب يدث يمد  الفدرد ا لدوان 
ىمدا  ال مدو  الوسدطية لمم دكمت ,  الرمادية   المتوسطة   ممدا يدؤد  إلدع جمدود الفكدر واه

ظيدر بصدورة  دادة وينعكس ذل  أي ا امع أسموب الفرد لي التعبير ادن انفعااتدو والتدي ت
 انيفة وخاصة اندما تكون ألكارىط وآرائيط غير مقبولة ومرلو ة من اآلخرين .

وي تدددو  ىدددذا الدددنمط مددددن التفكيدددر امدددع ثمثدددة م تويددددات ىدددي   التفكيدددر المسددددتقطب  
Polarized thinking    وي دير إلددع أسدموب ال دخص لدي تجييدز المعمومدات الدذ  يتمثدد

 Distrust of داث وا لراد وا  ياة , وال   لي اآلخرين المي  إلع التصنيا الثنائي لت

others   والددذ  يظيددر لددي سددمو  ادددط الثقددة لددي اآلخددرين , والتعصددب ,Intolerance 
 اآلخرين أو التغا ي ان أخطائيط .ويظير لي سمو  ادط التساما م  

   Esoteric thinking القاصرالبعد السادس : التفكير ا
فكيدددر  لدددي مدددد  ااتقددداد ال دددخص لدددي السددد ر وا  دددياة غيدددر يظيدددر ىدددذا الدددنمط الت

المألولة مث  التنجيط , وقراةة الطال  , وا رواح ال ريرة , والقدرة امع التفكيدر الناقدد لددييط 
منخف دددة , ويت دددمن ىدددذا الدددنمط مدددن التفكيدددر مظيدددرين ىمدددا   اااتقددداد بدددالظواىر غيدددر 

والتدي تظيددر   Formal superstitious thinkingالمألولدة , والتفكيدر الخرالدي ال ددكمي  
 لي الخرالات التقميدية , التنجيط .

   Native optimismالبعد السابع : التفاؤل الساذج  
ويد  ىذا النمط التفكير امع مد  امتم  الفدرد لم داار التفداؤ  بصدورة غيدر واقعيدة 

مبدددررات والدددذ  يبددددو لدددي توقددد   ددددوث أ دددداث إيجابيدددة بددددون وجدددود معطيدددات واقعيدددة أو 
منطقيددة ليدددذا ال دددعور أو التوقددد  , والفدددرم بددين التفددداؤ  السددداذج والتفكيدددر اجيجدددابي لدددي أن 
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التفكيددر اجيجددابي يكددون وسددديمة مفيدددة لمتكيددا , بينمددا التفددداؤ  السدداذج ا يكددون مفيدددا بددد  
يكون  ارا لتكيا الفرد   امع الرغط من لائدتو التي تظير لدي رلد  الدروح المعنويدة لمفدرد 

.   
 Overي ددددتم  التفدددداؤ  السدددداذج امددددع ثددددمث م تويددددات , ىددددي   التفدددداؤ  الزائددددد  و 

optimism  والذ  يظير لي ااتقاد الفرد أن نجا و لي اممو يجعمو ناج ا لدي كد   دية
مثدد  اااتقدداد بددأن أ   ددخص ىددو طيددب  Stereotypical thinking, التفكيددر المددنمط  

مثددد  اااتقددداد بدددأن كددد  النددداس   Pollyannaish thinkingالقمدددب , التفكيدددر التفددداؤلي 
   .   Epstein,2001,11يتمتعون بطيبة القمب   
ويعدد التفكيدر البندائي ىدو أ دد مؤ درات   O, Bryan ( 2002,12  وي دير او, بدرين 

الذكاة المرتبط بخبرات الفرد ,  يث يد  ىذا النوع من التفكير امدع مدد  قددرة الفدرد امدع 
التددي سددبم وأن مددر بيددا لددي الما ددي ,  يددث يسددااد ذلدد   الددتعمط ممددا اكتسددبو مددن الخبددرات

لدددي قددددرة الفدددرد امدددع  ددد  م دددكمت  ياتدددو اليوميدددة بأقددد  جيدددد وتدددوتر ممكدددن , وتزيدددد مدددن 
السددممة النفسددية والجسددمية والعقميددة لمفددرد , ليددي تزيددد مددن قدددرة الفددرد امددع التفاادد  الجيددد 

 مستو  ااجتمااي   الخارجي  سواة امع المستويين النفسي والعقمي   الداخمي   , أو ال

 الذراساث السابقت : 
ىددلت إلدع الت قدم    Hopper.&Stave, ( 2008ولدي دراسدة أجراىدا ىوبروسدتيا  

لقائمة التفكيدر البندائي بعدد ترجمتيدا إلدع المغدة ا لمانيدة باسدتخداط  من صدم البنية العاممية
الت مي  العداممي ااستك دالي وطريقدة المكوندات ا ساسدية , كمدا سدعت الدراسدة مدن خدم  

طالبددا جامعيدددا  إلدددع مقارنددة نتدددائن الت ميددد   234تطبيددم القائمدددة امدددع اينددة مكوندددة مدددن   
عوامدد  المستخمصددة مددن دراسددة إب ددتن ومدداير   العدداممي المستخمصددة مددن اينددة الطددمب بال

Epsrein &Meier,1989  والتددي أجريددت امددع اينددة مددن الطددمب ا مريكددان , وقددد ,  
أسفرت نتائن الت مي  العاممي ان اام  ااط   القدرة امع المواجية , باج دالة إلدع سدتة 

تصدددنيفي , التفكيدددر اوامددد  أخدددر    المواجيدددة اانفعاليدددة , المواجيدددة السدددموكية , التفكيدددر ال
 الخرالي ال خصي , التفكير القاصر , والتفاؤ  الساذج .

ىددلت إلدع الت قدم مدن المعداممت العمميدة    Fer ( 2005ولدي دراسدة أجراىدا ليدر   
لقائمة أساليب التفكير لي  وة نظرية " ستيرنبرج " لي تركيا , قاط البا ث بترجمدة نسدخة 

لة إلدع النسدخة اجنجميزيدة , وقداط بتطبيدم النسدختين امدع من القائمة بالمغة التركية باج دا
طالددب   مددن معممددي المسددتقب  , واسددتخدط أسدداليب   معدداممت  226اينددة مكونددة مددن   
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اارتباط , ومعام  ألا , وأظيرت النتائن وجود معاممت ارتباط موجبة دالة بدين درجدات 
.   , وت قدددم لمقائمدددة 44دددد . 22ألدددراد ايندددة الدراسدددة امدددع النسدددختين تراو دددت مدددا بدددين   

.   , وان صددرت 94الجديددة معداممت اتسدام داخمدي مرتفعددة بمتوسدط معداممت ارتبداط   
.   وجميعيددا دالددة , كمددا بمغددت قدديط معدداممت 99. د 37قدديط معدداممت اارتبدداط البينيددة   

.   وىدددي قددديط دالدددة 79. د 23اارتبددداط باسدددتخداط طريقدددة إادددادة التطبيدددم مدددا بدددين      
ائيا , وقد دلت نتائن الدراسدة امدع أن النسدخة التركيدة  سداليب التفكيدر تتمتد  بدرجدة إ ص

 مطمئنة من الصدم والثبات .
إلدع الت قدم مدن الصددم العداممي لقائمدة   Zhang,(2006كمدا ىددلت دراسدة زىدانن   

ات أساليب التفكير , باج الة إلع قائمة " تورانس "  نماط التفكيدر ,  يدث تدط تطبيدم أدو 
طالددب وطالبددة   مددن طمبددة الجامعددة بالوايددات المت دددة  616الدراسددة امددع اينددة بمغددت   

ا مريكيددة ,  يددث اسددتخدط البا ددث أسددموب الت ميدد  العدداممي الددذ  أظيددرت نتائجددو تمددايز 
اوام  قائمة أساليب التفكير ان اوام  قائمة أنماط التفكير لدد " تدورانس " , ووجدد ارتبداط 

يب التفكيدر      الت دريعي , التنفيدذ  , ال كمدي , العدالمي , الم مدي موجب دا  بين أسال
 , المت رر , الم الظ   وك  من أنماط التفكير الكمي والت ميمي والمتكام    .

أبددو زيددد ال ددويقي   دراسددة ىدددلت إلددع ت ديددد القيمددة التنبؤيددة  بعدداد    6224أجددر   
اسدتراتيجيات مواجيدو ال دغوط , الت صدي   التفكير البنائي بمتغيرات   ال دعور بالسدعادة ,

الدراسدددي , كمدددا ىددددلت أي دددا إلدددع الك دددا ادددن البنيدددة العامميدددة لمقيددداس اتفكيدددر البندددائي لدددد 
"إب دددتين" . قددداط البا دددث بترجمدددة مقيددداس التفكيدددر البندددائي لمغدددة العربيدددة كمدددا قددداط ب سددداب 

العربيدة وبخاصدة الخصائص السيكومترية والت قم من مد  مناسدبتو لمتطبيدم امدع الثقالدة 
طالبددا   مددن طددمب الفرقددة ا ولددع  16٢المصددرية , وقددد ا ددتممت اينددة الدراسددة امددع    

بكميدة التربيددة , واسدتخدط أسددموب الت ميد  العدداممي ااستك دالي بطريقددة المكوندات ا ساسددية 
, واسدددتخداط م ددد  كدددايزر لت ديدددد العوامددد  المسدددتخرجة , وقدددد أسدددفرت الدراسدددة ادددن وجدددود 

ىددددي   العامدددد  ا و    المواجيددددة السددددموكية , العامدددد  الثدددداني   المواجيددددة  خمسددددة اوامدددد 
اانفعاليددة , العامدد  الثالددث   مظدداىر التفدداؤ  السدداذج , العامدد  الرابدد    التفكيددر القطبددي , 
العامددددد  الخدددددامس   مظددددداىر التفكيدددددر المدددددنمط   كأ دددددد مظددددداىر التفددددداؤ  السددددداذج , كمدددددا 

 " لت قم من ثبات المقياس .   استخدمت أسموب " معام  ألفا كرونبا 
 , Hoyer ألربا  وىيدنريتش وستانجر وبوىممان و ىويرك  من د ولي دراسة أجراىا 

Averbeck , Heidenreich , Stangier, Pohlmann ( 2009)  ىددلت إلدع الت قدم مدن
ط صدددم البنيدددة العامميدددة لقائمدددة التفكيدددر البندددائي بعددد ترجمتيدددا إلدددع المغدددة ا لمانيدددة باسدددتخدا
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الت مي  العداممي ااستك دالي وطريقدة المكوندات ا ساسدية , كمدا سدعت الدراسدة مدن خدم  
طالبددا جامعيدددا  إلدددع مقارنددة نتدددائن الت ميددد   234تطبيددم القائمدددة امدددع اينددة مكوندددة مدددن   

العدداممي المستخمصددة مددن اينددة الطددمب بالعوامدد  المستخمصددة مددن دراسددة إب ددتن ومدداير   
Epstein &Meier,1989  ,   والتددي أجريددت امددع اينددة مددن الطددمب ا مريكددان , وقددد

أسفرت نتائن الت مي  العاممي ان اام  ااط   القدرة امع المواجية , باج دالة إلدع سدتة 
اوامددد  أخدددر    المواجيدددة اانفعاليدددة , المواجيدددة السدددموكية , التفكيدددر التصدددنيفي , التفكيدددر 

 اذج .الخرالي ال خصي , التفكير القاصر , والتفاؤ  الس
ىدددلت إلددع الت قددم مددن المعدداممت العمميددة  دراسددة    Fer, 2005ليددر   كمددا أجددر  

لقائمة أساليب التفكير لي  وة نظرية " ستيرنبرج " لي تركيا , قاط البا ث بترجمدة نسدخة 
من القائمة بالمغة التركية باج دالة إلدع النسدخة اجنجميزيدة , وقداط بتطبيدم النسدختين امدع 

طالددب   مددن معممددي المسددتقب  , واسددتخدط أسدداليب   معدداممت  226   اينددة مكونددة مددن
اارتباط , ومعام  ألا , وأظيرت النتائن وجود معاممت ارتباط موجبة دالة بدين درجدات 

.   , وت قدددم لمقائمدددة 44. د 22ألدددراد ايندددة الدراسدددة امدددع النسدددختين تراو دددت مدددا بدددين   
.   , وان صددرت 94معداممت ارتبداط    الجديددة معداممت اتسدام داخمدي مرتفعددة بمتوسدط

.   وجميعيددا دالددة , كمددا بمغددت قدديط معدداممت 99. د 37قدديط معدداممت اارتبدداط البينيددة   
.   وىدددي قددديط دالدددة 79. د 23اارتبددداط باسدددتخداط طريقدددة إادددادة التطبيدددم مدددا بدددين      

ر تتمتد  بدرجدة إ صائيا , وقد دلت نتائن الدراسدة امدع أن النسدخة التركيدة  سداليب التفكيد
 مطمئنة من الصدم والثبات .

إلددع الت قددم مددن الصدددم العددداممي   Zhang (2002دراسددة زىددانن    وىدددلت دراسددة
"  نماط التفكيدر ,  يدث تدط تطبيدم  لقائمة أساليب التفكير , باج الة إلع قائمة " تورانس

طالدددب وطالبدددة   مدددن طمبدددة الجامعدددة بالوايدددات  616أدوات الدراسدددة امدددع ايندددة بمغدددت   
المت دددة ا مريكيددة ,  يددث اسددتخدط البا ددث أسددموب الت ميدد  العدداممي الددذ  أظيددرت نتائجددو 

نس " , ووجدد تمايز اوام  قائمة أساليب التفكير ان اوامد  قائمدة أنمداط التفكيدر لدد " تدورا
ارتبدداط موجددب دا  بددين أسدداليب التفكيددر      الت ددريعي , التنفيددذ  , ال كمددي , العددالمي , 

 الم مي , المت رر , الم الظ   وك  من أنماط التفكير الكمي والت ميمي والمتكام    .
بيددددا تقندددين مقيددداس امميدددات الدددتعمط   622٢  ولدددي دراسدددة أجرتيدددا   ن دددو  تركدددي 

برن تاين امع ايندة مدن طدمب جامعدة  مدوان  –  ل مي  و جيسمر  ILP-R المعد      
, قامدددت البا ثددددة بترجمدددة المقيدددداس مددددن المغدددة اجنجميزيددددة إلددددع العربيدددة وقامددددت بددددإجراةات 

طالددددب وطالبددددة مددددن كميددددة التربيددددة جامعددددة  مددددوان ,  1233التطبيددددم امددددع اينددددة بمغددددت 
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ط لدد بيرسدون , ومعامد  الثبدات لدد ألفدا واستخدمت أسموب الت مي  العاممي , ومعام  اارتبدا
كرونباخ , وتوصمت نتائن الدراسة إلع أن أبعاد المقيداس تتمتد  بدرجدة االيدة مدن ااتسدام 

 الداخمي كما أن أبعاد المقياس تتمت  بدرجة االية من الصدم .

 فروض البحث :
 د جامعدة  مدوانبعد تطبيقيا امع طمبدة كميدة التربيدة  د تتمت   قائمة  التفكير البنائي 1

 بدرجة مطمئنة من الصدم العاممي .
بعدد تطبيقيدا امدع طمبدة كميدة التربيدة د جامعدة  مدوان د تتمت  قائمة  التفكير البندائي  6

 بدرجة مطمئنة من الثبات  .
د تتمتد  قائمدة التفكيدر البندائي بعدد تطبيقيدا امدع طمبدة كميدة التربيدة د جامعدة  مدوان  3

 مت ااتسام الداخمي .بمستويات مطمئنة من معام

 مصطلحاث الذراست .
ا دددتممت مصدددطم ات الدراسدددة امدددع تعريدددا " التفكيدددر البندددائي " إلدددع جاندددب تعريدددا 
ا بعاد السبعة المرتبطة بو , ولقا لممقياس المسدتخدط لدي الدراسدة , وليمدا يمدي تعريفدا ليدذه 

 المصطم ات .
 التفكير البنائي :

بأنددو " طريقددة تمقائيددة لمتفكيددر لددي  Constructive thinkingويعددرا التفكيددر البنددائي 
أ داث ال يداة اليوميدة تعمد  امدع خفدض التدوتر وتزيدد مدن السدممة النفسدية , والجسدمية , 
والعقميدددة لمفدددرد , وتسدددااد امدددع  ددد  الم دددكمت اليوميدددة بأقددد  جيدددد وتدددوتر ممكدددن وبددددون 

ن تعددريفيط إجرائيددا امددع م ددايقة اآلخددرين " , ويتكددون التفكيددر البنددائي مددن سددبعة أبعدداد يمكدد
 الن و التالي   

 Global constructive thinking ( GCT )   التفكير البنائي الكمي

طريقدددة تمقائيدددة لمتفكيدددر لدددي ال يددداة اليوميدددة تسدددااد امدددع  ددد   " يعدددرا البا دددث بأندددو
 " .الم كمت ال ياتية بدون  غوط أو إ داث ألط سواة لمفرد أو لآلخرين 

 The behavioral coping ( B C)  المواجية السموكية 

 " طريقة تمقائية لي التفكير تزيد من لاامية الفرد لي مواجية ا  داث  " يعرا بأنو
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 Emotional coping ( E C)  المواجية االنفعالية

تعددرا بأنيددا   " طريقددة تمقائيددة لددي التفكيددر تسددااد امددع مواجيددة ا  ددداث ال دداغطة 
 " .بفاامية بدون توتر أو انفعا  

  Personal superstitious thinking ( PST)التفكير الخرافي الشخصي  
درجددة قنااددة ال ددخص بمجمواددة مددن الخرالددات الخاصددة بددو , ويددرتبط  يعددرا بأنددو   "

 " . بالت اؤط وال عور بال عا وااكتئاب
 Categorical thinking ( CT     التفكير التصنيفي

إلدددع اددددط ااىتمددداط بااختملدددات الدقيقدددة بدددين  ويعدددرا بأندددو " ي دددير إلدددع ميددد  أ لدددراد
 ا  ياة وا  داث وا لراد , ورؤية العالط لي  دود ا بيض أو ا سود " .

   Esoteric thinking ( E T )التفكير القاصر

ويعرا بأنو   " ي ير إلدع مدد  ااتقداد الفدرد لدي السد ر وا  دياة غيدر المألولدة مثد  
 وا  باح .... "التنجيط , وقراةة الطال  , 

 NO)  )Naïve Optimismالتفاؤل الساذج  
مددد  امددتم  الفددرد لم دداار يسددودىا التفدداؤ  بصددورة غيددر واقعيددة والددذ  "  يعددرا بأنددو

يبدو لي توق   دوث أ داث إيجابية بدون وجود معطيدات واقعيدة أو مبدررات منطقيدة ليدذا 
 ال عور أو التوق  "

 إجراءاث الذراست :
بدددداججراةات  ةالبا ثدددد تلدراسددددة والت قددددم مددددن صدددد ة لرو دددديا قامددددلت قيددددم أىددددداا ا

    التالية

 أوال : منهج الذراست .
المدنين الوصدفي نظدرا لمناسدبتو لطبيعدة الدراسدة ال اليدة وأىدداليا ,  البا ثدة استخدمت

لممقيددداس بعدددد الت قدددم مدددن    يدددث تيددددا الدراسدددة إلدددع وصدددا المعددداممت السددديكومترية 
التدددي يتميدددز بيدددا مقيددداس التفكيدددر البندددائي الصددددم العددداممي , الثبدددات , ااتسدددام الدددداخمي   

  .    موان بأبعاده السبعة امع اينة من طمبة كمية التربية د جامعة 
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 عينت البحث .
وىددددي العينددددة ا ساسددددية التددددي تددددط تطبيددددم أداة الدراسددددة امييددددا, والخددددروج مددددن خمليددددا 

  طالدددب وطالبدددة مدددن ال دددعب 6٢9  ا دددتممت امدددعموادددة مدددن النتدددائن والتوصددديات, و بمج
التعمديط ,  تكنولوجيدا, ريا دة اساسديو  امدوط-تربية خاصدة,  الدراسية ااتية  اربي أساسي

  66سددنوات إلددع    62ط  مددن    تراو ددت أامددارىإجتماايددة  دراسددات, امددط نفددس,  لرنسددي
 .سنة 

 أداة البحث :
 Constructive Thinking  تمثمددت أداة الب ددث لددي " قائمددة التفكيددر البنددائي "  

Inventory   لدددي نسدددختو ا صدددمية إب دددتينEpstein ( 1993  ااتمدددادا امدددع النظريدددة  
مدن طمبدة الجامعدة    1٢22الخبرية المعرليدة الذاتيدة ,   يدث قداط بتقندين المقيداس امدع   

   .طبيم امع اينة الب ث والعينات المماثمةتلقائمة لموقد أظيرت بيانات التقنين صم ية ا
مـن اداة في  الدراسـة الحاليـة ـ سارت خطوات التحقق من الخصائص السيكومترية 

 البحث عمى النحو التالي :
صياغة المقياس لدي صدورتو ا وليدة,  يدث تكدون المقيداس لدي صدورتو ا وليدة مدن -

   صددد ي ة 2  صددد ي ة  تمدددا , و ٢ا بدددين   ابدددارة تقريريدددة تتدددراوح ااسدددتجابة امييددد49 
  خاطئددة  تمددا , وتوزاددت العبددارات 1  خاطئددة غالبددا , و  6  إلددي  ددد، مددا, و  3غالبددا , و 

امي سبعة أبعاد, ىدي  بععدد التفكيدر البندائي الكمدي, بععدد المواجيدة السدموكية, بععدد المواجيدة 
بععدد التفداؤ  السداذج, بععدد التفكيدر اانفعالية, بععد التفكيدر التصدنيفي, بععدد التفكيدر القاصدر, 

   . الخرالي
أا داة ىيئدة التددريس مدن قسدط امدط  تط ار دو امدي مجموادة مدن السدادة الم كمدين

تدددط  . ومدددن ثددط  أا دداة  12الددنفس التربددو   بكميدددة التربيددة جامعدددة  مددوان , بمدد  اددددده   
  إجراة ما يمي 

 ن.تعدي  بعض المفردات لي  وة مم ظات السادة المع كمي -
إاددادة صددياغة ابددارات المقيدداس لددي  ددوة مم ظددات السددادة المع كمددين, وتطبيددم  -

 المقياس امي العينة ااستطماية  بغرض  ساب الخصائص السيكومترية.
%    92  ابددارات مدن ابددارات المقيدداس , نظدرا لعدددط ت قددم نسددبة     2تدط  ددذا   

 ابارة   لممقياس . 42 موالقة من أراة الم كمين , وبذل  أصبا ادد العبارات  
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 التحقق من صحت الفروض .
ــائا الفــرو الول :  1 "     لمت قددم مددن نتددائن الفددرض ا و  والددذ  نددص امددعـ نت

" قامددددت البا ددددث  بدرجددددة مطمئنددددة مددددن الصدددددم العدددداممي  تتمتدددد   قائمددددة  التفكيددددر البنددددائي
 باستخداط أسموب الت مي  العاممي امع الن و التالي   

 لمقياس التفكير البنائي:الصدق العاممي 
  وذلدددد  طالددددب وطالبددددة   6٢9قامددددت البا ثددددة بتطبيددددم المقيدددداس امددددي اينددددة بمغددددت 

بغرض إجراة الت مي  العداممي لممقيداس, ثدط قامدت البا ثدة بدإجراة الت ميد  العداممي بطريقدة 
المكونددات ا ساسددية, واستخمصددت البا ددث سددبعة اوامدد  لممقيدداس, وليمددا يمددي النتددائن التددي 

 مييا البا ثة  صمت ا
-37-32-3٢-62-16-12-2-3-6-1 ذات ا رقددداط  وقدددد تدددط  دددذا المفدددردات

, ومدن ثدط 30.±   وذل  نظرا  انخفاض معام  ت بعيا ان 41-٢7-24-9٢-٢6-26
تط استبعاد تم  المفدردات مدن ال دك  النيدائي لممقيداس, وليمدا يمدي ا بعداد المسدتخرجة بعدد 

  .(Varimaxسالتدوير المتعامد بطريقة الفاريماك
 ( البعاد المستخرجة من التحميل العاممي1جدول) 

 نسبة التباين التراكمية نسبة التباين المفسرة الجذر الكامن البعد

 5.172 5.172 4.861 المواجية السموكية

 10.247 5.076 4.771 التفكير البنائي الكمي 

 14.920 4.672 4.392 المواجية االنفعالية

 18.945 4.026 3.784 التصنيفيالتفكير 

 22.558 3.612 3.396 التفكير القاصر

 25.958 3.401 3.196 التفاؤل الساذج

 29.352 3.394 3.191 التفكير الخرافي

  .(Varmaxوليما يمي ا بعاد المستخرجة بعد التدوير المتعامد بطريقة الفاريماكس
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 لول)المواجية السموكية( العامل ا( معامالت تشبع مفردات  2جدول) 
رقم 
 المفردة

 معامل التشبع المفردات

 507, أعتقد أن لدى بعو الناس القدرة عمى قراءة أفكار الخرين 5

عندما أشعر أن الشخص الذي احبة يبادلني  نفس المشاعر ،  8
 أحسس أنني إنسان رائع ، وأنني أستطيع تحقيق كل ما أريده .

,581 

 321, من الناس الذين يعبرون عن أراء غير منطقية .أحيانا أنزعا  16

أعتقد لو أن شخص ما أعرفو نجح في إحدى المقابالت  18
الشخصية لوٌظيفة ميمة ، فإنو سٌيكون قادر دوما عمى الحصول 

 فة ٌجيدةيعمى وظٌ 

,375 

 535, لم أتعمم القراءة أبدا 27

 353, الخطأ فورا .عندما أكتشف أني وقعت في خطأ ما فإني أصحح  31

إذا كان عمى القيام بعمل ثقيل ، احاول التفكير فيو بشكل إيجابي  44
 لخفف عن نفسي عبء الميمة

,335 

لو قبمت في مقابمة لوظيفة ميمة ، أسعد كثيرا وأفكر أني دائما  49
 أستطيع الحصول عمى وظيفة جيدة .

,363 

يزعجني ذلك لن عندما يكون أدائي ضعيفا في عمل ما ، ال  56
 الميم أن قدمت أحسن ما في وسعي

,379 

 461, عندما تحدث لي أمور سعيدة ، يتممكني شعور أني أستحقيا . 67

عندما أواجو موقفا يمثل تحديا ، أحاول أن أتخيل أفضل ناتا  86
 وأتجنب التركيز عمى ما قد يقع من عواقب غير سارة .

,428 

تعكددددس مفددددردات العامدددد  ا و  مددددا يمكددددن تسددددميتو مددددن النا يددددة النظريددددة "المواجيددددة  
طريقدددة تمقائيدددة لدددي التفكيدددر تزيدددد مدددن لااميدددة الفدددرد لدددي مواجيدددة  "السدددموكية " وي دددير إلدددع 

 ا  داث " 
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 الثاني)  التفكير البنائي الكمي( العامل ( معامالت تشبع مفردات 3جدول)
 معامل التشبع ا المفردات رقم المفردة

أنا من الشخاص الذين يبادرون بالتصرف لحل المشكالت بدال  39
 من مجرد التفكير فييا أو التشكي منيا .

,313 

أتعامل مع أخطائي بشكل طبيعي لني أشعر أنيا ضرورية  53
 لمتعمم

,541 

 600, لم أرى في حياتي شخصا بني العنين  59

عمى الرغم من أن النساء يرتدين البنطال ، إال أن الرجال بصفة  65
 عامة أكثر إرتداء لمبنطال من النساء 

,346 

من الحماقة أن تضع كامل ثقتك في شخص ما ، فمو فعمت ذلك  72
 فحتما ستتألم 

,546 

 578, أعتقد أني إذا تصرفت بشكل جيد فإن أمورا جيدة ستحدث لي 87

 307, أحاول أن أبذل أقصى جيدي في العمال التي أؤدييا  89

والددذ   نددائي الكمدديبتعكددس مفددردات العامدد  الثدداني مددا يمكددن تسددميتو نظريددا بددالتفكير ال
يمكددن تعريفددو     بطريقددة تمقائيددة لمتفكيددر لددي ال يدداة اليوميددة تسددااد امددع  دد  الم ددكمت 

 ال ياتية بدون  غوط أو إ داث ألط سواة لمفرد أو لآلخرين .
 الثالث)المواجية االنفعالية( العامل( معامالت تشبع مفردات  4جدول) 

 معامل التشبع المفردات رقم المفردة
لألمور الصغير أن تزعجنيال أسمح  11  ,324 

أمضي أوقات كثيرة في تذكر إخفاقاتي وفشمي مقارنة بتذكري  15
 لنجاحاتي

,387 

 350, ال أتقبل الرفو بشكل جيد 19

إذا قمت شيئا سخيفا وأنا وسط مجموعة من الناس ، أنسى  23
 الموضوع وال أقمق حيالو

,398 

عمى إنجازىا ،أقول لنفسي عندما أواجو كما كبيرا من العمال  24
أنا لن أستطيع أبدا إنجاز ىذه العمال وأشعر باإلحباط 

 واليأس

,447 
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 487, عندما يحدث لي أمر سيء ، أتوقع مزيدا من الحداث السيئة 25

 398, أىتم كثيرا بأراء الخرين في . 30

ميم فإنني أشعر بأني  عندما يكون أدائي ضعيفا في أمتحان 32
 إنسان فاشل ، وأني لن أحقق أي نجاح في حياتي .

,400 

يقودني عقمي غالبا إلى التفكير في أحداث غير سارة حدثت  38
 في الماضي .

,395 

أشعر بأنني فاشل تماما إذا لم أحقق الىداف التي وضعتيا  47
 لنفسي

,576 

بالفشل . أذا لم أؤدي عممي بشكل تام وكامل ، أشعر 50  ,321 

عندما أؤدي اختبار فإنني في الغالب أعتقد أنني أديت أسوأ ما  51
 ىو حاصل بالفعل .

,476 

إذا رفضت في مقابمة لوظيفة ميمة ، أشعر باإلحباط وأني لن  55
 أتمكن أبدا من الحصول عمى وظيفة جيدة .

,355 

 379, افضل النجاح ، لكني أتعامل مع الفشل كمأساة 70

من طبعي أن أركز عمى التفكير في الحداث السارة التي  76
 حدثت في الماضي أكثر من الحداث غير السارة .

,559 

عندما تحدث لي أمور غير سارة ، فإني ال أدع ليا مجاال  80
 لتسيطر عمى تفكيري .

,425 

عندما يكون أدائي ضعيفا في امتحان ما ، فإني ادرك أنو  81
ينبغي أن يجعمني أشعر بعدم  امتحان واحد فقط وال

 الكفاءة تماما .

,341 

عندما يحدث لي أمرا غير جيد ، أتذكر كل المواقف  94
 السيئة التي مرت بي في حياتي مما يزيد من حزني 

,531 

تعكدددس مفدددردات العامددد  الثالدددث مدددا يمكدددن تسدددميتو نظريدددا بالمواجيدددة اانفعاليدددة والتدددي 
 لي التفكير تزيد من لاامية الفرد لي مواجية ا  داث يمكن تعريفيا بأنيا طريقة تمقائية
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 الرابع)التفكير التصنيفي(العامل  ( معامالت تشبع مفردات 5جدول)  
رقم 
 المفردة

 معامل التشبع المفردات

 380, ال يضايقني عمى اإلطالق رأي الناس في . 13

أعتقد أنو إذا فكرت أفكارا سيئة حول شخص ما ، فإنو قد يؤذي  14
 بيذة الفكار

.329 

 391, أعتقد أن لمقمر والنجوم تأثير عمى تفكير الناس . 22

 530, أعتقد أني إذا تمنيت شيئا بقوة ، فإنو قد يحدث . 33

 492, أعتقد بوجود الشباح . 46

 305, ، وأخرون فاشمون ىناك نوعان من الناس : أشخاص ناجحون 48

 658, عندما تحدث لي أمور غير سارة ، ال أفكر فييا أبدا . 54

إذا صدمني شخص أكن لو محبة ، فإن ذلك سيشعرني بعدم  74
 الكفاءة وأني لن أستطيع تحقيق أي نجاح أو ىدف .

,395 

 398, أعتقد أن ىناك إشارات تثير التفاؤل وأخرى تدعو لمتشاؤم 77

 331, أن المجرم سيظل مجرما . أعتقد 82

 468, أعتقد أن لدي بعو الشخاص القدرة عمى رؤية المستقبل 83

 495, أؤمن بوجود الطباق الطائرة ) أو وجود كائنات من عوالم أخرى ( 88

 311, أثنان + أثنان = أربعة 92

تعكس مفردات العام  الراب  مدا يمكدن تسدميتو نظريدا بدالتفكير التصدنيفي والدذ  ي دير 
إلددع ميدد  أ لددراد إلددع ادددط ااىتمدداط بااختملددات الدقيقددة بددين ا  ددياة وا  ددداث وا لددراد , 

 ورؤية العالط لي  دود ا بيض أو ا سود .
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 الخامس)التفاؤل الساذج(العامل ( معامالت تشبع مفردات 6جدول )  
رقم 
 المفردة

 معامل التشبع المفردات

 319, معظم الطيور تستطيع الجري أسرع من الطيران 21

 456, أعتقد أنو يمكنني الوثوق في إنطباعاتي الولى 34

إذا نجح أحد معارفي في امتحان ميم ، أشعر أنو شخص ناجح  41
 جدا وأتوقع أن يصبح شيئا كبيرا

,449 

 377, غسمت يدي قبل الكل عمى القل مرة واحدة خالل الشير الماضي 43

إذا نجحت في امتحان ميم ، أشعر أني شخص ناجح جدا  واتوقع  45
 أن أصبح شيئا كبيرا .

,454 

 562, أحمل عمى القل شيئا واحدا أتفائل بو وأعتقد أنو يجمب لي الحظ 58

سعيدين حتى لو كانوا غير من الفضل أن يحاول الناس أن يبدوا  60
 ذلك

,362 

ال أتضايق عندما يقوم الشخاص القل من معرفة ودراية بالتعامل  63
 معي عمى أنيم الرفع مقاما ويقدمون لي النصح .

,389 

في المرات التي عانيت فييا من المرو او اإلرىاق ن شعرت  71
 بالرغبة في الذىاب إلى النوم باكرا .

,417 

ينجح شخصا ما في كسب محبة آخر يحبو ، أشعر أنو عندما  79
 شخص رائع ، وأنو قادر عمى تحقيق ما يريد .

,441 

تعكس مفردات العام  الخامس ما يمكن تسميتو نظريا بد التفداؤ  السداذج  والدذ  يدد  
امع مد  امتم  الفرد لم اار يسودىا التفاؤ  بصدورة غيدر واقعيدة والدذ  يبددو لدي توقد  

ث إيجابيددة بدددون وجددود معطيددات واقعيددة أو مبددررات منطقيددة ليددذا ال ددعور أو  دددوث أ دددا
 التوق 
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 السادس)التفكير القاصر( العامل ( معامالت تشبع مفردات7جدول) 
 معامل التشبع  رقم المفردة

أرى أنو إذا عاممني الخرون بشكل سييء ، فالبد أن  7
 أرد المعاممة ليم بالمثل .

,308 

أنو من الفضل دائما الوصول إلى قرارات قاطعة اعتقد  17
 بدال من تقديم تنازالت .

,364 

أعتقد أن معظم الناس ال ييميم إال مصالحيم  29
 الشخصية .

,543 

أعتقد أنو من الفضل في معظم الحاالت أن أركز عمى  40
 الجانب اإليجابي من الشياء .

,492 

لنيا تؤلمني كثير عندما أفشل في  أتجنب تالتحديات 61
 إنجازىا .

,329 

 330, الشخص الوحيد الذي أثق بو تماما ىو أنا . 62

 366, أتألم عندما يستيزأ بي . 64

اعتقد أن ىناك عدة طرق خاطئة ، لكن تقريبا ال يوجد  68
 إال طريقة واحدة صحيحة ، لعمل أي شيء

,370 

أضع خطة إلنجازىا وألتزم عندما تكون لدي ميام كثيرة  73
 بيا .

,391 

 396, إذا امتنعت عن الطعام فإنك من الممكن أن تموت . 75

ال يزعجني أبدا إذا حدث أن اىانني بعو الشخاص  78
 من دون أي سبب .

,452 

 329, أجد صعوبة في تغيير رأيي إذا وصمت إلى قرار ما . 84

 305, والشريرونىناك نوعان من الناس فقط : الطيبون  93

" ي دير إلدع  التفكير القاصر تعكس مفردات العام  السادس ما يمكن تسميتو نظريا بد
مدددد  ااتقددداد الفدددرد لدددي السددد ر وا  دددياة غيدددر المألولدددة مثددد  التنجددديط , وقدددراةة الطدددال  , 

 وا  باح
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 السابع)التفكير الخرافي( العامل ( معامالت تشبع مفردات8جدول)  
 معامل التشبع  رقم المفردة

عندما يحدث لي أمر جيد ، أتوقع حدوث أمر سيء  4
 لتوازن المور .

,366 

عندما يحدث لي أمر جيد ، فغالبا ما أظن انو حدث  9
 بالحظ .

,372 

تعممت أال أتمنى بقوة ، لن الشيء الذي أتمناه بقوة  20
 عادة ال يحدث .

,324 

فأنا عادة ال أبذل  يحزنني كثيرا أن أحاول ثم أفشل ، لذلك 28
 كل ما في وسعي من جيد

,528 

لقد وجدت أن التحدث والكالم عن النجاحات التي أتمنى  66
 تحقيقيا قد يمنع حدوثيا .

,349 

عندما اواجو ، أحاول أن أفكر في اسوأ النتائا المحتممة  90
 ليذا الموقف .

,335 

التفكيدر الخرالدي ال خصدي تعكس مفردات العام  السادس مدا يمكدن تسدميتو نظريدا بدد 
, والذ  يمكن تعريفة بدرجة قنااة ال خص بمجمواة من الخرالات الخاصدة بدو , ويدرتبط 

 بالت اؤط وال عور بال عا وااكتئاب
يت دا مدن العددرض السدابم لنتدائن الت ميدد  العداممي التوكيدد  لمقيدداس التفكيدر البنددائي 

بعددد التطبيددم امددع طمبددة كميددة التربيددة د إلددع تطددابم البنيددة العامميددة التددي ألرزىددا المقيدداس 
جامعة  موان , م  تم  التي أستخمصت من التطبيم امع العديد من المجتمعدات , والتدي 

, ونتائن دراسدة أبدو زيدد  Epstein  (1993)ترجط لييا المقياس و مث  نتائن دراسة أبي تن 
   . 6224ال ويقي   

  مدن الدراسدة امدع أن المقيداس يتمتد  د وتد  النتائن السابقة امدع ت قدم الفدرض ا و 
 بمستويات مطمئنة من الصدم العاممي .
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  تتمتد  قائمدة  التفكيدر البندائي  التحقق من صحة الفرو الثاني والذي نـص عمـى  " 
 ." بدرجة مطمئنة من الثبات  بعد تطبيقيا امع طمبة كمية التربية  جامعة  موان  

ريقدددة معامددد  ااسدددتقرار, وذلددد  مدددن خدددم  قامدددت البا ثدددة ب سددداب ثبدددات ااختبدددار بط
, وتصد يا ااختبدار وطالبدة    طالبدا  6٢9تطبيم ااختبدار امدي ايندة مدن الطدمب بمغدت 
  يوما , و سداب معامد  اارتبداط الخطدي 62ورصد درجاتيط, ثط إاادة التطبيم بعد مرور 

ب الثبددات البسدديط لبيرسددون بددين درجددات الطددمب لددي التطبيددم ا و  والثدداني, وكددذل   سددا
زوجددي  –بطريقددة التجزئددة النصددفية, والتددي تقددوط امددي تجزئددة المقيدداس إلددي نصددفين لرد  

بدراون , وكدذل  -و ساب معام  اارتباط بينيما, وتطبيم معادلة تص يا الطو  سدبيرمان
 كرونباخ كما يمي -التجزئة النصفية بمعادلة "جوتمان" وألفا

 التفكير البنائي( نتائا معامالت ثبات مقياس 9جدول)  
عدد  البعد

 المفردات
معامل 

 االستقرار 
-معامل ألفا
 كرونباخ

معامل 
 التجزئة"جوتمان"

معامل 
 التجزئة"سبيرمان"

المواجية 
 السموكية

11 ,783 744، 747، ,748 

التفكير البنائي 
 الكمي 

7 ,884 537، .732 732، 

المواجية 
 االنفعالية

18 ,799 ,765 ,740 ,740 

 التفكير
 التصنيفي

13 ,702 437، ,722 ,733 

 775, 749, 766, 679, 10 التفكير القاصر

 712, 700, ،547 608, 13 التفاؤل الساذج

 792, 797, 794, 700, 6 التفكير الخرافي
 717, 707, 701, 801, 78 المقياس ككل

وت ددير يت دا مددن نتددائن الجدددو  السددابم أن جميدد  معدداممت ثبددات المقيدداس مرتفعددة, 
,  يددث تراو ددت قددديط معدداممت ااسدددتقرار ن إلدددي صددم ية المقيدداس لمسدددتخداط تمدد  النتددائ

, , كما تراو دت قديط معداممت ثبدات ألفدا كرونبدا  مدا 992, د و722 بعاد المقياس امع 
, وىدددي قددديط مطمئندددة تدددد  امدددع ثبدددات المقيددداس , كمدددا تراو دددت قددديط 742, د  237بدددين 
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د استخداط معادلة سدبيرمان بدراون لمتصد يا مدن أثدر التجزئدة معاممت التجزئة النصفية بع
, وىدديط قددديط مناسددبة ت ددير إلددع تمتدد  المقيدداس بدرجددة مطمئنددة مدددن 746, د 717مددا بددين
 الثبات. 

 وتد  النتائن السابقة امع ت قم ص ة الفرض الثاني من الدراسة  ,
الت قددم مددن صدد ة الفددرض الثالددث   نددص الفددرض الثالددث مددن الدراسددة امددع  " تتمتدد  
قائمددة التفكيددر البنددائي بعددد تطبيقيددا امددع طمبددة كميددة التربيددة د جامعددة  مددوان بمسددتويات 

 مطمئنة من معاممت ااتسام الداخمي " 
 .  التجانس الداخميثالثا : 

البا ثدددة ب سددداب التجدددانس  قامدددتلمت قدددم مدددن صددد ة الفدددرض الثالدددث مدددن الدراسدددة , 
  وذلدد  مددن خددم   سدداب معامدد  اارتبدداط الخطددي البسدديط لبيرسددون بددين درجددات الددداخمي

مدا يمدي النتدائن التدي  صد  وكدذل  الدرجدة الكميدة, ولي, ك  مفدردة والبعدد الدذ  تنتمدي إليدو 
  امييا 

 االول)المواجية السموكية( (  التجانس الداخمي لمبعد10جدول)  
معامل االرتباط بالدرجة الكمية  معامل االرتباط بالدرجة الكمية لمبعد رقم المفردة

 لممقياس
5 ,531

**
 ,328

**
 

8 ,319
**

 ,218
**

 

16 ,468
**

 ,330
**

 

18 ,622
**

 ,517
**

 

27 ,586
**

 ,383
**

 

31 ,472
**

 ,412
**

 

44 ,602
**

 ,421
**

 

49 ,530
**

 ,460
** 

أن جمي  معاممت اارتباط دالدة إ صدائيا , ومدن ثدط  السابم جدو اليت ا من نتائن 
 ي ير ذل  إلي تجانس البعد.
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 الثاني)التفكير البنائي الكمي ((  التجانس الداخمي لمبعد 11جدول)
معامل االرتباط بالدرجة الكمية  معامل االرتباط بالدرجة الكمية لمبعد  رقم المفردة

 لممقياس 
39 ,467

**
 ,407

**
 

53 ,430
** ,254

**
 

59 ,529
**

 ,497
**

 

65 ,520
**

 ,409
**

 

72 ,463
**

 ,345
**

 

87 ,502
**

 ,326
**

 

89 ,412
**

 ,347
**

 

معامدد  اارتبدداط دا  انددد ) (01. ) *معامدد  اارتبدداط دا  انددد مسددتو  دالددة)**(
 05.مستو  دالة

أن جمي  معاممت اارتباط دالدة إ صدائيا , ومدن ثدط  السابم جدو اليت ا من نتائن 
 ي ير ذل  إلي تجانس البعد.

 الثالث)المواجية االنفعالية( (  التجانس الداخمي لمبعد12جدول)  
معامل االرتباط بالدرجة الكمية  رقم المفردة

 لمبعد
معامل االرتباط بالدرجة 

 لممقياسالكمية 
11 ,511

**
 ,330

**
 

15 ,589
**

 ,418
**

 

19 ,554
**

 ,392
**

 

23 ,632
**

 ,476
**

 

24 ,435
**

 ,362
**

 

25 ,597
**

 ,337
**

 

30 ,536
**

 ,307
**

 

32 ,602
**

 ,291
**

 

38 ,488
**

 ,307
**

 

47 ,453
**

 ,291
**

 

50 ,488
**

 ,291
**
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51 ,435
**

 ,362
**

 

55 ,597
**

 ,337
**

 

70 ,536
**

 ,307
**

 

76 ,602
**

 ,291
**

 

80 ,536
**

 ,307
**

 

81 ,602
**

 ,291
**

 

94 ,488
**

 ,307
**

 

أن جميد  معداممت اارتبداط دالدة إ صدائيا , ومددن  السدابم دو الدجاليت دا مدن نتدائن 
 ثط ي ير ذل  إلي تجانس البعد.

 )  التفكير القاصر((  التجانس الداخمي لمبعد الرابع13جدول)  
معامل االرتباط بالدرجة الكمية  معامل االرتباط بالدرجة الكمية لمبعد رقم المفردة

 لممقياس
13 ,488

**
 ,276

**
 

14 ,453
**

 ,236
**

 

22 ,597
**

 ,337
**

 

33 ,536
**

 ,307
**

 

46 ,45
**

 ,32
**

 

48 ,488
**

 ,307
**

 

54 ,453
**

 ,291
**

 

74 ,488
**

 ,291
**

 

77 ,488
**

 ,276
**

 

82 ,453
**

 ,236
**

 

83 ,597
**

 ,337
**

 

88 ,536
**

 ,307
**

 

92 ,488
**

 ,291
**

 

أن جمي  معاممت اارتباط دالدة إ صدائيا , ومدن ثدط السابم  جدو اليت ا من نتائن 
 ي ير ذل  إلي تجانس البعد
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 الخامس)التفاؤل الساذج((  التجانس الداخمي لمبعد  14جدول)  

أن جمي  معاممت اارتباط دالدة إ صدائيا , ومدن ثدط  السابم جدو اليت ا من نتائن 
 ي ير ذل  إلي تجانس البعد.

 )التفكير التصنيفي((  التجانس الداخمي لمبعد السادس 15جدول)  
معامل االرتباط بالدرجة الكمية  معامل االرتباط بالدرجة الكمية لمبعد رقم المفردة

 لممقياس
7 

**
,467 **

,407 
17 

**
,430 **

,254 
29 

**
,529 **

,497 
40 

**
,467 **

,407 
61 

**
,430 **

,254 
62 

**
,467 **

,407 
64 

**
,430 **

,254 
68 

**
,497 **

,497 
73 

**
,407 **

,407 
75 

**
,254 **

,254 
78 

**
,497 **

,497 

معامل االرتباط بالدرجة الكمية  معامل االرتباط بالدرجة الكمية لمبعد رقم المفردة
 ياسلممق

21 ,409
**

 ,529
**

 

34 ,407
**

 ,520
**

 

41 ,254
**

 ,529
**

 

43 ,520
**

 ,409
**

 

45 ,467
**

 ,407
**

 

58 ,430
**

 ,254
**

 

60 ,529
**

 ,497
**

 

63 ,520
**

 ,409
**

 

71 ,5
**

 ,529
**

 

79 ,520
**

 ,520
**
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84 
**

,407 **
,407 

93 ,305 ,254
** 

أن جمي  معاممت اارتباط دالدة إ صدائيا , ومدن ثدط  السابم جدو اليت ا من نتائن 
 ي ير ذل  إلي تجانس البعد.

 السابع)التفكير الخرافي ((  التجانس الداخمي لمبعد   16جدول) 
معامل االرتباط بالدرجة الكمية  رقم المفردة

 لمبعد
 معامل االرتباط بالدرجة الكمية 

 لممقياس
4 **,391 

**
.407 

9 ,772
**

 
**

.254 
20 .88**

 .33**
 

28 .39**
 

**
.407 

66 .33** .93**
 

90 .407
**

 . 48**
 

أن جمي  معاممت اارتباط دالدة إ صدائيا , ومدن ثدط  السابم جدو اليت ا من نتائن 
 , وأن المقياس يتمت  بدرجة مطمئنة من ااتسام الداخمي .ي ير ذل  إلي تجانس البعد.

 .وصف المقياس في صورتو النيائية:5
  ابدددارة تقريريدددة تتدددراوح 42يتكدددون مقيددداس التفكيدددر البندددائي لدددي صدددورتو النيائيدددة مدددن 

 6  إلدي  دد، مدا, و  3   صد ي ة غالبدا , و 2  ص ي ة  تمدا , و ٢ااستجابة امييا بين 
  خاطئدددة  تمدددا , وتوزادددت العبددددارات امدددي سدددبعة أبعددداد, ىدددي  بععددددد 1  خاطئدددة غالبدددا , و 
  ابددددارة , بععددددد المواجيددددة 7عددددد التفكيددددر البنددددائي الكمددددي  ابددددارة, بع 11المواجيددددة السددددموكية 

  ابددارة, 12  ابددارة, بععددد التفدداؤ  السدداذج 13 ابددارة, بععددد التفكيددر القاصددر 19اانفعاليددة 
 ابارات, وبالتدالي تتدراوح الدرجدة 2  ابارة, بععد التفكير الخرالي 13بععد التفكير التصنيفي 

  .342-79امي المقياس كك  مابين  

 ياث البحث تىص
 استخمصا من نتائن الب ث يمكن تقديط التوصيات التالية  
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المختمفدة , ولددي بيئدات مختمفددة , ولعينددات  اة تقنددين لمقدداييس التفكيدر بانوااددود إجدر  1
 مختمفة .
المقيداس لدي الك دا ادن الفدروم بدين الطمبدة مدن الجنسدين   الطدمب د  د سدتخداط 6

 الطالبات   امع أبعاد المقياس المختمفة والدرجة الكمية .
د اسدتخداط المقيداس لدي التعدرا امدع اسدتراتيجبات التفكيدر البندائي لدد  المسدتويات  3

 الت صيمية المختمفة من طمب الجامعة .
يات الت صددي  الدراسددية المختمفددة مددن درجددات أبعدداد د إجددراة ب ددوث تنبئيددة بمسددتو  2

 التفكير البنائي .

 املراجع :
   المراجع العربية

  التفكير البنائي وامقتو بالسعادة واستراتيجيات  6224د أبو زيد سعيد ال ويقي   1
مواجية ال غوط والت صي  الدراسي والتوالم النفسي لد  اينة من طمب 

 التاس   , المجمد  2٢ة لمدراسات النفسية , العدد   الجامعة , المجمة المصري
 ا ر , أكتوبر .

  " تقنين مقياس امميات التعمط المعد  ل مي   622٢د ن و  إبراىيط  مد  تركي   
برين تاين امع اينة من طمب جامعة  موان , رسالة ماجستير ,  –وجيسمر 

 جامعة  موان ..
تفكير والمنياج المدرسي , الكويت , مكتبة الفمح   ال 622٢د وليط ابيد , ازوافانة   6

. 
أثر استخداط بعض    6219   م مد سممان أبو مموح ,وازو إسمااي  افانة 

استراتيجيات النظرية البنائية لي تنمية التفكير المنظومي لي اليندسة لد  
   www.pdffactory.com طمب الصا التاس  ا ساسي بغزة
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