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   :مستخلص ال

التواضع الفكري والهناء الذاتي مستوى الكشف عن  هدفت الدراسة الحالية إلى    

الفكري بين التعرف على الفروق في التواضع ، واألكاديمي لدى طلبة الدراسات العليا

الكشف عن إمكانية ، وكذلك طلبة الدراسات العليا بحسب الجنس والمرحلة الدراسية

ولتحقيق هدف الدراسة . التنبؤ بالهناء الذاتي األكاديمي من خالل التواضع الفكري

وتكونت عينة الدراسة استخدم الباحثون المنهج الوصفي لمالءمته لطبيعة الدراسة. 

ً وطال540من ) بة من طلبة الدراسات العليا. واعتمدت الدراسة على مقياس ( طالبا

عداد بورتر وشومان  التواضع الفكري من  Porter & Schumann (2018) 

 Renshaw وترجمة الباحثين،  ومقياس الهناء الذاتي األكاديمي من إعداد رنشاو 

متوسطات درجات أفراد  (. وأشارت النتائج إلى أن  2018وترجمة القرني)  (2016)

عينة الدراسة على أبعاد التواضع الفكري والهناء الذاتي األكاديمي تقع في حدود 

في الدرجة الكلية للتواضع ذات داللة إحصائية وجود فروق وعدم ، المستوى المرتفع

الفكري بين طلبة الدراسات العليا بحسب الجنس والمرحلة الدراسية، كما أشارت 
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إلى أن التواضع الفكري يُسهم في التنبؤ بالدرجة الكلية للهناء الذاتي النتائج أيضا 

 األكاديمي.

  طلبة الدراسات العليا.-الهناء الذاتي األكاديمي-التواضع الفكري الكلمات المفتاحية:

Abstract:  

The present study aimed at exploring the level of 

Intellectual humility and Academic Subjective Well-being 

among postgraduate students, and to test for significant 

differences in of Intellectual humility and due to gender and 

study level .and identify the contribution of Academic Subjective 

Well-being in predicting Intellectual humility. among the 

research sample To achieve the objectives of the study, the 

researchers used the descriptive approach for suitability to the 

nature of the study, a sample of (540) male and female 

postgraduate students. Also, Porter & Schumann (2018) scale of 

Intellectual humility translated by researchers Renshaw (2016) 

scale of Academic Subjective Well-being translated by AlQarni 

(2018) were used after testing their validity and reliability. 

Results showed  high level of Intellectual humility and 

Academic Subjective Well-being of total  and all its domains.. 

Also, no significant differences were found in Intellectual 

humility and due to gender and study level. Also, Total score of 

Academic Subjective Well-being can be predicted from total 

score Intellectual humility. 

Key words: Intellectual humility- Academic Subjective Well-

being- postgraduate students. 

 مقدمة الدراسة وتراثها النظري:

في عالم متغير يتميز بالنمو والتغير المتسارع، ويوفر فرًصا مستمرة للحصول        

على معلومات جديدة، ويموج بتنوع األفكار والقيم المختلفة سواء أكانت أخالقية، أو 

دينية، أم سياسية، أم اجتماعية، أو ثقافية، تبدو من األهمية بمكان القدرة على 

ن وجهة نظر الفرد، ومن من الضروري أن االستماع، وفهم وجهة نظر مختلفة ع

يكون لديك وعي بحدود معرفتك وفهمك، والشعور بالثقة حيال ما تعرفه بالفعل، بينما 

تبقى مدرًكا لما ال تعرفه، وهو ما يتجلى في فضيلة التواضع الفكري التي تقود إلى 
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 ,Samuelson, Church, Jarvinen, & Paulus)ازدهار البشرية وعدم تنافرها 

2013). 

التواضع الفكري متغيًرا مهًما في علم النفس اإليجابي، وهو أحد ويعد 

مجاالت التواضع العام الذي تمَّ تحديده بشكل عام بأنه سمة تتضمن رؤية دقيقة أو 

معتدلة لنقاط القوة والضعف لدى الفرد، وكذلك التوجه الشخصي بين األفراد بدالً من 

حيث يستطيع خفض مستوى األنانية بشكل يضمن التركيز على رؤيته الذاتية، ب

 . (van Doorn-Harder, 2017)المحافظة على القبول االجتماعي 

أن موضوع التواضع الفكري أصبح محل  (Fennell, 2019)ويرى فينيل      

اهتمام متزايد داخل األوساط األكاديمية في السنوات األخيرة، ويرجع ذلك إلى حد 

التي تعني -كبير إلى وجهة النظر الفلسفية التي مفادها أن فكرة التواضع الفكري

-االعتراف بخطأ وجهات نظر المرء واالنفتاح على تغيير تلك اآلراء عند الضرورة

بمثابة فضيلة مهمة في الوقت الحاضر؛ نظًرا لما يشهده العالم من االختالفات الثقافية 

 السائدة في المجتمعات.

ويمكن النظر إلى التواضع على أنه تركيب متعدد األبعاد، ويمكن تصوره 

كالذكاء العام والذكاءات المتعددة، ومن ثم التواضع قد يشتمل على مجموعة واسعة 

هناك العديد من السياقات والمجاالت التي قد ينظر فيها اآلخرون إلى من المواقف، ف

الفرد بوصفه شخًصا مغروًرا متكبًرا، وهذا ما دفع علماء النفس إلى تأييد فكرة أن 

التواضع قد يشمل مجموعة متنوعة من المجاالت والسياقات الفرعية. وهذا يعني أن 

 Intellectualالتواضع الفكري  :التواضع قد يرتبط بموقف معين، ومن أمثلتها

Humility والتواضع الثقافي ،Cultural Humility والتواضع في مجال ،

  (Relational Humility   ;Davis, et al., 2016العالقات االجتماعية 

(Watkins, Hook, Mosher, & Callahan, 2019. 

فكرية" كما رؤية التواضع الفكري من زاوية عكسية لمفهوم "الغطرسة ال

intellectual arrogance ،الذي يمثل صفة سلبية متأصلة في علم النفس اإلنساني ،

فكينونة اإلنسان تميل إلى تقدير مواطن القوة الفكرية والتقليل من جوانب الضعف 

لديها، وقد يترتب على ذلك الميل القوي نحو التحيز الذاتي تجاه األفكار والمعتقدات 

د تعد جزًءا ال يتجزأ من بنيته المعرفية، ويرتبط التواضع الخاصة، وسلوكيات الفر

الفكري بشكل إيجابي مع بعض السمات األخالقية مثل: التسامح، والتعاطف، 

ل التعلم والنمو الشخصي والتفاعل االجتماعي  ومساعدة اآلخر، كما أنه يسه ِّ

 .(Church, & Samuelson, 2017)واالزدهار اإلنساني 

أن التواضع  (Krumrei-Mancuso, 2017)يوسو مانك-ويرى كوموري

الفكري يعد شكالً من أشكال التواضع الذي يعد موضوًعا ذا أهمية في العلوم 

االجتماعية، ويشير إلى الوعي الذي ال يهدد الفرد من الخطأ الفكري، وهذا الوعي 
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يعني أن الذي ال يهدد أفكار الفرد، ويقدم استقالالً صحيًا بين الفكر واألنا، وهذا 

الشخص لن يشعر بالتهديد بسبب الخالفات الفكرية، ولن يكون واثقًا ثقة مطلقة تجاه 

معرفته وحدودها، وأنه يحترم وجهات نظر اآلخرين، وينفتح على مراجعة وجهات 

 نظره باستمرار. 

وعلى الرغم من أنه لم يتم التوصل بعد إلى توافق في اآلراء بشأن التعريف 

لفكري، إال أنه غالبًا ما يُفهم على أنه تصرف يعبر عما وراء الدقيق للتواضع ا

المعرفة يتميز باالعتراف بأن معتقدات المرء قد تكون عرضة للخطأ، مصحوبة 

 .(Leary et al., 2017) باهتمام مناسب بالقيود في أساس اإلثبات للمعتقدات

التواضع الفكري بأنه إدراك الفرد بأن  )(Leary, 2017وعرف ليري 

معتقداته الشخصية قد تكون قابلة للخطأ، وعلى الرغم من أن التواضع الفكري يعكس 

بشكل أساسي تقييمات األفراد لمعتقداتهم، إال أنه غالبًا ما يظهر من خالل االنفتاح 

وآرائه. على آراء اآلخرين وعدم وجود صالبة وغرور فيما يتعلق بمعتقدات الفرد 

وفي المقابل، يظهر التواضع الفكري المنخفض في اإلصرار غير المبرر على أن 

معتقدات الفرد صحيحة، وتجاهل األفراد الذين يحملون وجهات نظر معايرة، 

وبالتالي، فإن انخفاض التواضع الفكري يمكن أن يولد صراًعا بين األفراد وردود فعل 

رات تستند إلى معلومات غير صحيحة وعدم قوية على االختالفات في الرأي وقرا

 الرغبة في التفاوض أو التسوية.

مالمح التواضع الفكري فيما  (Dunnington, 2018)ويحدد ديوننجتون 

 يلي:

: ينطوي التواضع الفكري على مستوى Low concernاالهتمام المنخفض -

ه؛ فالشخص منخفض من االهتمام بشكل غير معتاد لحالة الفرد الفكرية الخاصة ب

المتواضع فكريًا هو الشخص الذي ال يهتم كثيًرا باالعتراف وإرجاع الفضل له 

 ولذكائه في إنجازاته الفكرية؛ ومع ذلك يهتم كثيًرا بالتعلم والفهم باستمرار.

: يتميز التواضع الفكري باالعتراف Limitations-owningاالعتراف بالمحددات -

شخص المتواضع فكريًا هو الشخص الذي يعرف بالقيود والمحددات الفكرية؛ فال

عيوبه الفكرية؛ أي أنه يعترف بأوجه قصوره، ويحاول التعويض، والتغلب عليها قدر 

 استطاعته.

التوسط واالعتدال: اتخاذ موقف وسط بين المبالغة في تقدير الحالة المعرفية -

يتكون من "تبني  اإليجابية للمعتقدات، والتقليل من شأنها؛ أي أن التواضع الفكري

المواقف المعرفية المناسبة من الناحية النظرية العليا"، بمعنى أن الشخص المتواضع 

فكريًا هو الذي يميل إلى أن يكون لديه إحساس دقيق بمستويات القوة المعرفية 

المختلفة التي تميز وجهات نظره؛ إنها دقيقة حول أيها يرقى إلى المعرفة، وأي منها 
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ة، وما إلى ذلك، وصواًل إلى أي منها مجرد افتراضات أو فرضيات معتقدات راسخ

 عمل.

-أجرى كوموريوباستعراض الدراسات السابقة في مجال التواضع الفكري         

دراسة كان الهدف منها استكشاف العالقة  Krumrei-Mancuso (2017)مانكيوس 

اضع العام، والتعاطف، االرتباطية بين التواضع الفكري والمتغيرات التالية: التو

( فردًا من 314واالمتنان، واإليثار، والسعي نحو القوة. واشتملت عينة الدراسة على )

( سنة، 74-18% ذكًرا(، وتراوحت أعمارهم ما بين ) 41,4المواطنين األمريكيين )

(. واستخدمت الدراسة 11,72( سنة بانحراف معياري )34,36ومتوسط أعمارهم )

-Krumreiمانكيوس وروسو -لفكري الشامل من إعداد كوموريمقياس التواضع ا

Mancuso & Rouse (2016)ومقياس التعاطف من إعداد ديفيد ،Davis 

 ,McCullough، ومقياس االمتنان من إعداد مكيلوف وإيمونز وتسانج (1983)

Emmons, & Tsang (2002)ومقياس اإليثار من إعداد سميث ،Smith 

، Davis et al. (2010)ع العام من إعداد ديفيد وآخرين ، ومقياس التواض(2006)

. وتوصلت نتائج Schwartz (1992)ومقياس السعي نحو القوة من إعداد  شوارتز

( بين 0,01الدراسة إلى وجود عالقات ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى )

التواضع الفكري، والتعاطف، واالمتنان، واإليثار، والتواضع العام، بينما وجدت 

عالقة ارتباطية سلبية بين التواضع الفكري والسعي نحو القوة، كما أن التواضع 

بؤ بهذه المتغيرات، وتوصلت النتائج أيًضا إلى أن التواضع الفكري يسهم في التن

الفكري ال يتأثر ببعض المتغيرات الديموجرافية في التواضع الفكري، وهي: الجنس، 

 والعمر، ومستوى التعليم، والعرقية، ومستوى الدخل، والمنزلة االجتماعية.

ا دراسة فينيل  ى العالقة فقد كان هدفها  التعرف عل (Fennell, 2019)أم 

، Spiritual Transcendenceبين التواضع الفكري وكل من: التسامي الروحي 

لدى طلبة الجامعة، واشتملت العينة  Social Orientationوالتوجه االجتماعي  

أنثى(، تراوحت أعمارهم الزمنية ما  284ذكًرا،  169( طالبة وطالبة )453على )

ة الجامعة بإندونيسيا، واستخدمت الدراسة ( سنة، وتم اختيارهم من طلب24-18بين )

، وقائمة  (Hill, et al., 2014)مقياس التواضع الفكري من إعداد هيل وآخرين 

، ومقياس (Seidlitz et al., 2002)التسامي الروحي من إعداد سيديتز وآخرين  

، وتوصلت إلى (Singelis, 1994)التوجه االجتماعي من إعداد سينجليز وآخرين

القة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا بين التواضع الفكري والتسامي الروحي وجود ع

والتوجه االجتماعي، وأن كالً من: التسامي الروحي والتوجه االجتماعي يسهمان في 

 التنبؤ بالتواضع الفكري لدة طلة الجامعة.

 & ,Hill, Hall, Wang)وتناولت دراسة هيل وهال وونج وديكير 

Decker, 2019)  الدور الوسيط للتواضع الفكري بين االلتزام الدينيReligious 
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commitment ( فردًا 235وبعض مؤشرات الهناء الذاتي، واشتملت العينة على )

أنثى، وفرد واحد لم يحدد نوعه(، متوسط أعمارهم الزمنية  114ذكًرا، و 120منهم )

مقياس التواضع (، واستخدمت الدراسة 10,55( سنة بانحراف معياري )34,94)

الفكري من إعداد الباحثين، وعدة مقاييس لقياس بعض مؤشرات الهناء الذاتي، 

وتوصلت النتائج إلى وجود عالقات ارتباطية موجبة أو سالبة بين التواضع الفكري 

وكل من االلتزام الديني واالزدهار، والرضا عن الحياة، ومعنى الحياة، والقلق العام، 

 بين االلتزام الديني ومؤشرات الهناء الذاتي. وأنه يتوسط العالقة

 ,.Krumrei-Mancuso, et al)مانكيوسو وآخرين  -وفي دراسة كوموري

كان الهدف الكشف عن العالقة ابين التواضع الفكري وبعض السمات المتعلقة  (2020

. وهي عبارة عن خمس دراسات knowledge acquisitionباكتساب المعرفة 

( فردًا، شملت الجنسين من الذكور 1189اتها اإلجمالية من )فرعية تكونت عين

واإلناث، ومن مراحل عمرية متفاوتة من طالب جامعة، وراشدين وكبار السن. 

واستخدمت الدراسة مقاييس عديدة منها مقياس التواضع الفكري الذي تم إعداده في 

بين التواضع هذه الدراسة، وأشارت النتائج إلى وجود عالقات ارتباطية موجبة 

، والحاجة reflective thinkingالفكري والمتغيرات التالية: التفكير التأملي 

، واالنفتاح العقلي، والتفكير curiosity، والفضول need for cognitionللمعرفة 

 intrinsic، والدافعية الداخلية للتعلم open-minded thinkingالمتفتح 

motivation. 

أ دراسة كانون وف  ,Cannon, Vedel, & Jonason)يدال وجوناسون وأم 

فقد هدفت الى الكشف عن العالقة بين التواضع الفكري وسمات الشخصية  (2020

( طالبًا وطالبة من 924، واشتملت عينة الدراسة على )Dark Triad traitsالمظلمة 

%( من اإلناث، واستخدمت  59طلبة الجامعة بالمملكة المتحدة، منهم حوالي )

 Jonason)دراسة مقياس الثالوث المظلم في الشخصية من إعداد جوناسون ووبستر ال

& Webster, 2010) ومقياس التواضع الفكري الشامل من إعداد كوموري ،-

، وأشارت النتائج (Krumrei-Mancuso & Rouse, 2016)مانكيوس وروسو 

الفكري، وسمات  إلى أن وجود عالقة ارتباطية سلبية ودالة إحصائيًا بين التواضع

 .Machiavellianism، والميكافيلية   psychopathyالنرجسية، والسيكوباتية 

يتمثل الهناء الذاتي لدى الطالب في تقييم وإدراكهم  للبعد ومن جانب آخر 

الداخلي، أو البعد االجتماعي، فالطالب يشعر بالسعادة والهناء عندما يكون مستقالً في 

اتخاذ قراراته التي تتعلق بدراسته، ولديه القدرة على تنظيم انفعاالته األكاديمية، 

قد في كفاءته وقدرته على إنجاز ويستطيع مواجهة ما يتعرض له من ضغوط، ويعت

مهامه الدراسية، وتقديره المرتفع لذاته، ويحدد أهدافه بوضوح، ولديه الرغبة في تعلم 

المزيد، ويسعى دائًما إلى االتقان، وباإلضافة إلى ذلك يمتلك مهارات التواصل مع 
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الجامعي  اآلخرين، ويتعاطف معهم، ويتقبلهم، ولديه عالقات إيجابية مع أفراد المجتمع

 (2018سواء مع زمالئه، أو معلميه )القرني،

ف الهناء الذاتي األكاديمي بأنه مجموعة من المؤشرات واإلدراكات  ويُعر 

التي تعكس إحساس طلبة الجامعة بمتعة التعلم، وترابطهم في الجامعة، ووضوح 

جاز الهدف لديهم، واعتقادهم في فاعليتهم األكاديمية، وما يترتب على ذلك من إن

أكاديمي. ويتضمن الهناء الذاتي األكاديمي أربعة أبعاد فرعية. وفيما يلي تعريف كل 

 بعد من األبعاد األربعة:

: شعور الطالب بالخبرات Academic satisfactionالرضا األكاديمي  -

 واالنفعاالت اإليجابية عند اندماجه في المهام الدراسية.

: شعور الطالب بانتمائه University Connectednessالترابط الجامعي  -

 للجامعة، وباالهتمام والتقبل من اآلخرين فيها.

: ميل لإلدراك واالستجابة لالنفعاالت College gratitudeاالمتنان األكاديمي  -

 اإليجابية )التقدير والشكر( لدور العطاء الذي يقدمه اآلخرون للطالب في الكلية.

: اعتقاد الطالب في قدراته وفاعلية Academic Efficacyالفاعلية األكاديمية  -

 (Renshaw ,2016 )سلوكياته التي تلبي أهدافه األكاديمية.

هدفت دراسة قاسم و عبدالاله الهناء الذاتي األكاديمي وفي الدراسات المتعلقة      

( إلى التعرف على طبيعة العالقة بين السعادة النفسية وكل من المرونة 2018)

الثقة بالنفس لدى عينة من طالب الدراسات العليا بجامعة سوهاج، والكشف المعرفية و

عن الفروق في كل من السعادة النفسية والمرونة المعرفية والثقة بالنفس تبعاً الختالف 

إناث(، إلى جانب التعرف على مقدار إسهام كل من المرونة المعرفية  -النوع )ذكور

النفسية، ولتحقيق أهداف الدراسة أعدت الباحثتان والثقة بالنفس في التنبؤ بالسعادة 

مقياسين: أحدهما لقياس المرونة المعرفية واآلخر لقياس الثقة بالنفس، كما تم استخدام 

(، وتكونت عينة الدراسة 2003قائمة السعادة النفسية تعريب " أحمد عبدالخالق" )

الدراسة إلى وجود ( طالباً وطالبة من طالب الدراسات العليا. وتوصلت 297من )

عالقة ارتباطية موجبة بين درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس السعادة النفسية 

ودرجاتهم على مقياسي المرونة المعرفية بأبعاده الفرعية والثقة بالنفس ببعديه، وال 

توجد فروق  بين متوسطات درجات مجموعة الذكور ومجموعة اإلناث من طالب 

ى مقياس السعادة النفسية، في حين توجد فروق بين متوسطات الدراسات العليا عل

درجات مجموعة الذكور ومتوسطات درجات مجموعة اإلناث من طالب الدراسات 

العليا على مقياسي المرونة المعرفية والثقة بالنفس بأبعادهما الفرعية، كما أظهرت 

بنسب مختلفة في التنبؤ النتائج تباين إسهام متغيري الثقة بالنفس والمرونة المعرفية 

 .بالسعادة النفسية لدى أفراد عينة الدراسة
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فقد كان من أبرز أهدافها التعرف على درجة  ( 2018وأما دراسة القرني )       

التعاطف مع الذات لدى طالبات جامعة الملك خالد في مدينة أبها، والتعرف على 

درجة الهناء الذاتي األكاديمي لدى عينة الدراسة، وكذلك الكشف عن طبيعة العالقة 

نة البحث من االرتباطية بين التعاطف مع الذات والهناء الذاتي األكاديمي. وتكونت عي

( طالبة تم اختيارهن من طالبات: كلية التربية، والعلوم اإلنسانية، والعلوم 429)

 – 18.46بجامعة الملك خالد في مدينة أبها، وتراوحت أعمارهن الزمنية ما بين )

( سنة، وبانحراف معياري 20,78( سنة، وبمتوسط عمر زمني قدره )20,99

وات التالية: مقياس التعاطف مع الذات )إعداد (، وطبقت عليهن الباحثة األد1,56)

 Renshaw(، ومقياس الهناء الذاتي األكاديمي من إعداد رنشاو 2013الضبع، 

)ترجمة الباحثة(، وقد كان من أبرز النتائج أن مستوى الهناء الذاتي  (2016)

ين األكاديمي لدى أفراد عينة الدراسة جاء متوسًطا. ووجود عالقة ارتباطية موجبة ب

األبعاد اإليجابية للتعاطف مع الذات والدرجة الكلية للهناء الذاتي األكاديمي ،وكذلك 

إمكانية التنبؤ بالدرجة الكلية للهناء الذاتي األكاديمي من خالل أبعاد التعاطف مع 

 الذات لدى عينة الدراسة. 

( إلى الكشف عن عالقة الهناء الذاتي 2019بينما هدفت دراسة أبو زيد )

تفاؤل لدى طالب الجامعة، وكذلك التعرف على أبعاد الهناء الذاتي التي تنبئ بال

بالتفاؤل لدى طالب الجامعة، مع معرفة تأثير عاملي التخصص )علمي /أدبي( 

والنوع )ذكر /أنثي( في تأثيرهما المشترك على الهناء الذاتي لدى طالب الجامعة، 

لنوع )ذكر /أنثي( في تأثيرهما ومعرفة تأثير عاملى التخصص )علمي /أدبي ( وا

المشترك على التفاؤل لدى طالب الجامعة، حيث طبق الباحثين الدراسة على عينة 

( طالب 400( طالب وطالبة. وتكونت عينة الدراسة النهائية من )120أولية قوامها )

( طالبة وتم تقسيم عينة الدراسة تبعا 303( طالبا و)97وطالبة بواقع بواقع )

العلمية واألدبية. واستخدم الباحثين األدوات السيكومترية التالية استمارة للتخصصات 

البيانات العامة، ومقياس الهناء الذاتي، ومقياس التفاؤل. وأشارت نتائج الدراسة إلى 

وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الهناء الذاتي والتفاؤل لدى طالب الجامعة، قدرة 

يرها  على التنبؤ بالتفاؤل لدى طالب الجامعة، وعدم بعض أبعاد الهناء الذاتي دون غ

وجود تفاعل بين التخصص والنوع في تأثيرهما المشترك على الهناء الذاتي لدى 

 طالب الجامعة.

( كان الهدف معرفة العالقة بين 2019وفي دراسة عبدالخالق والنيال )

 عن استكشاف السلوك الصحي والفاعلية الذاتية والتفاؤل والهناء الشخصي، فضال

( طالبا وطالبة من جامعة بيروت 370منبئات السلوك الصحي. وشملت العينة )

عاما. وأسفرت النتائج عن  22و 17العربية من اللبنانيين، تراوحت أعمارهم بين 

حصول اإلناث على متوسط أعلى جوهريا من الذكور في السلوك الصحي، في حين 
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ث في التقدير الذاتي لكل من الصحة النفسية حصل الذكور على متوسط أعلى من اإلنا

والسعادة. وكانت جميع معامالت االرتباط المتبادلة بين مقاييس الدراسة دالة إحصائيا 

وموجبة لدى الجنسين. وباستخدام تحليل االنحدار المتدرج، تنبأ بالسلوك الصحي: 

لفاعلية الذاتية وتقدير التفاؤل والفاعلية الذاتية وتقدير الصحة الجسمية لدى الرجال، وا

الصحة الجسمية لدى النساء، على التوالي. وخلصت هذه الدراسة إلى العالقة الوثيقة 

بين السلوك الصحي وسمتي الفاعلية الذاتية والتفاؤل، فضال عن أن هاتين السمتين 

 .تنبئان بالسلوك الصحي

ا دراسة زهانج ورنشاو      دفت إلى ( فقد ه (Zhang & Renshaw ,2020وأم 

التعرف على العالقة بين العوامل الخمس الكبرى للشخصية والهناء الذاتي األكاديمي 

لدى طلبة الجامعة ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحثان بتطبيق مقياس العوامل الخمس 

ومقياس الهناء الذاتي األكاديمي  (John et al. 1991)الكبرى للشخصية من إعداد 

( من 434على عينة مكونة من )   & Bolognino, 2016)(Renshawمن إعداد 

طلبة جامعة جنوب الواليات المتحدة األمريكية. وباستخدام نمذجة المتغيرات الكامنة 

توصلت نتائج الدراسة إلى أنه يمكن التنبؤ بالهناء الذاتي األكاديمي ككل من خالل 

الهناء الذاتي األكاديمي عاملي االنفتاح على التجارب، والقبول. وفيما يتعلق بأبعاد 

فإنه يمكن التنبؤ بالرضا األكاديمي والفعالية األكاديمية من خالل الضمير، في حين 

 يمكن التنبؤ بالترابط األكاديمي من خالل العصابية.

التي تناولت التواضع -في حدود علم الباحثين-ونظًرا  لندرة الدراسات العربية

ولة بحثية من جانب الباحثين للكشف عن قدرة الفكري، فإن هذه الدراسة تأتي كمحا

 .بالهناء الذاتي األكاديمي لدى طلبة الدراسات العليا التواضع الفكري على التنبؤ

 تحددت مشكلة الدراسة الحالية في األسئلة التالية:مشكلة الدراسة: 

 التواضع الفكري لدى طلبة الدراسات العليا؟مستوى ما  .1

 األكاديمي لدى طلبة الدراسات العليا؟الهناء الذاتي مستوى ما  .2

هل توجد فروق في التواضع الفكري لدى طلبة الدراسات العليا تعزى إلى  .3

 متغيري الجنس والمرحلة الدراسية؟

هل يمكن التنبؤ بالهناء الذاتي األكاديمي من خالل التواضع الفكري لدى طلبة  .4

 الدراسات العليا ؟ 

 لية إلى:هدفت الدراسة الحا أهداف الدراسة:

 التواضع الفكري لدى طلبة الدراسات العليا.مستوى الكشف عن  .1

 الهناء الذاتي األكاديمي لدى طلبة الدراسات العليا.مستوى الكشف عن  .2

التعرف على الفروق في التواضع الفكري لدى طلبة الدراسات العليا تعزى إلى  .3

 متغيري الجنس والمرحلة الدراسية.
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بالهناء الذاتي األكاديمي من خالل التواضع الفكري الكشف عن إمكانية التنبؤ  .4

 لدى طلبة الدراسات العليا.

 أهمية الدراسة:

 تبرز األهمية النظرية للدراسة الحالية في الجوانب التالية:األهمية النظرية: 

الكشف عن مستوى التواضع الفكري والهناء الذاتي األكاديمي لدى طلبة  .1

الفروق في التواضع الفكري لديهم وذلك بحسب الدراسات العليا، والتعرف على 

الجنس والمرحلة الدراسية، وكذلك إمكانية التنبؤ بالهناء الذاتي األكاديمي من 

 خالل التواضع الفكري.

التي تناولت التواضع الفكري،  -في حدود علم الباحثين -ندرة الدراسات العربية .2

لعربية وتفتح آفاقًا جديدة للبحث وبالتالي فإن الدراسة الحالية قد  تثري المكتبة ا

 أمام الباحثين في عالمنا العربي. 

تناولها فئة طلبة الدراسات العليا وهي فئةٌ تستحق المزيد من االهتمام  وذلك من  .3

خالل دراسة الجوانب اإليجابية التي تزيد من صحتهم النفسية في مواجهة 

 مصادر الضغوط األكاديمية.

 األهمية التطبيقية للدراسة الحالية في الجوانب التالية:تبرز األهمية التطبيقية:  .4

االستفادة من نتائج هذا الدراسة في المجال التربوي والنفسي، وذلك من خالل  -1

توجيه أنظار القائمين على الدراسات العليا نحو تنمية وتعزيز التواضع الفكري 

 يهم.لدى الطلبة مما قد يسهم في تعزيز الهناء الذاتي األكاديمي لد

قد تفيد نتائج هذه الدراسة في تصميم برامج إرشادية لطلبة الدراسات العليا وذلك  -2

لتنمية التواضع الفكري لديهم مما قد ينعكس بشكل إيجابي على مستواهم العلمي 

 ومسيرتهم األكاديمية.

ترجمة مقياس التواضع الفكري والتحقق من الخصائص السيكومترية ألدوات  -3

األمر الذي قد يُسهل على الباحثين استخدامها في أبحاث  الدراسة بشكل عام؛

 ودراسات مستقبلية.

 مصطلحات الدراسة:

 & Porterعرف بورتر وشومان  :Intellectual Humilityالتواضع الفكري 

Schumann (2018)  التواضع الفكري بأنه "قدرة الفرد على التعرف على حدود

 معرفته، وتقدير نقاط القوة الفكرية لدى اآلخرين.

بأنه الدرجة المرتفعة التي -إجرائيًا-ويُعرف الباحثون التواضع الفكري 

يحصل عليها طلبة الدراسات العليا على مقياس التواضع الفكري من إعداد  وترجمة 

 .خدم في الدراسة الحاليةالباحثين والمست

ف رنشاو  :Academic Subjective Well-beingالهناء الذاتي األكاديمي  عرَّ

Renshaw ,2016)  الهناء الذاتي األكاديمي بأنه مجموعة من المؤشرات )
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واإلدراكات التي تعكس إحساس طلبة الجامعة بمتعة التعلم، وترابطهم في الجامعة، 

ادهم في فاعليتهم األكاديمية، وما يترتب على ذلك من ووضوح الهدف لديهم، واعتق

 إنجاز أكاديمي. 

بأنه الدرجة المرتفعة -إجرائيًا-ويُعرف الباحثون الهناء الذاتي األكاديمي  

التي يحصل عليها طلبة الدراسات العليا على مقياس الهناء الذاتي األكاديمي من إعداد 

( والمستخدم في الدراسة 2018وترجمة القرني ) (Renshaw ,2016)رنشاو 

 .الحالية

 تحددت الدراسة الحالية بما يلي:حدود الدراسة: 

 طلبة الدراسات العليا .الحدود البشرية: 

 هـ.1440/1441الحدود الزمانية: 

 الجامعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية.الحدود المكانية: 

 التواضع الفكري كمنبئ بالهناء الذاتي األكاديمي. الحدود الموضوعية:

 إجراءات الدراسة:

من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدم المنهج الوصفي بنمطيه منهـج الدراسة:  

 االرتباطي والمقارن.

طلبة الدراسات العليا بالجامعات الحكومية بالمملكة العربية مجتمع الدراسة:  

اسة في برامج الدراسات العليا والدكتوراه  للعام الجامعي السعودية والمقيدون بالدر

 هـ.1440/1441

( طالبًا وطالبة من طلبة 540تمَّ تطبيق أدوات الدراسة في على عدد ) عينة الدراسة:

الدراسات العليا بجامعات المملكة العربية السعودية، تراوحت أعمارهم الزمنية ما بين 

( سنة، وانحراف معياري 31,97ارهم الزمنية )( سنة، وقد بلغ متوسط أعم23-52)

( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيري الجنس 1(. والجدول )6,20قدره )

 والمرحلة الدراسية.

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير الجنس والمرحلة الدراسية1جدول )

 

 

 النسبة المئوية التكرار متغيرات الدراسة

 الجنس
 %27 146 ذكر

 %73 394 أنثى

 المرحلة الدراسية
 %77.2 417 ماجستير

 %22.8 123 دكتوراه

 %100 540 المجموع



 Doi:10.33850/ajahs.2021.140331 وآخرون د.حممد اجلبيلي   

 

ـ ــ ــ  ت

144 

لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام مقياس التواضع الفكري، ومقياس أدوات الدراسة: 

 الهناء الذاتي األكاديمي:

 :Intellectual humilityمقياس التواضع الفكري  -1

orter Pاستخدم الباحثون مقياس التواضع الفكري من إعداد بورتر و شومان        

& Schumann (2018) ( فقرات 9وهو من مقاييس التقدير الذاتي، ويتكون من )

ويُجاب عن كل منها تبعًا لمقياس تدرج سباعي، وتتدرج االستجابات على بنود 

، وتشير جميع العبارات في االتجاه (1، 2، 3، 4،5،6،7المقياس على النحو التالي: )

( تمت صياغتها بطريقة سلبية، وتشير 6،8،9، ما عدا ثالث فقرات هي: )الموجب

الدرجة المرتفعة إلى تمتع الطالب بمستوى مرتفع من التواضع الفكري، وللتحقق من 

، الكفاءة السيكومترية للمقياس قام معدا المقياس باستخدام الصدق العاملي االستكشافي

والصدق العاملي التوكيدي، كما تم حساب معامل االتساق الداخلي للتحقق من ثبات 

 المقياس وكانت قيم معامالت الصدق واالتساق الداخلي قيم مقبولة.

ومن أجل إعداد صورة عربية من المقياس قام الباحثون بما  وفي الدراسة الحالية

 يلي:

 إلى اللغة العربية.ترجمة عبارات المقياس من اللغة االنجليزية  -

( متخصصين في اللغة 2عرض النسختين العربية واإلنجليزية على عدد ) -

اإلنجليزية لمراجعة الترجمة، والتحقق من مطابقة المعنى في اللغتين العربية 

 واالنجليزية.

عرض المقياس بعد الترجمة على متخصص في اللغة العربية لتحديد مدى سالمة  -

 العربية لعبارات المقياس.الصياغة اللغوية 

تحكيم المقياس للتحقق من مدى مالءمته للبيئة السعودية بعرضه على مجموعة  -

 من المتخصصين في علم النفس.

 وفيما يلي إجراءات التحقق من االتساق الداخلي وصدق وثبات المقياس:

تم حساب االتساق الداخلي للمقياس من خالل حساب معامالت االتساق الداخلي:  . أ

 ( ذلك.2الرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس، ويوضح الجدول )ا
 ( معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لمقياس التواضع الفكري2الجدول )

 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط الفقرة

1 0.591** 6 0.377** 

2 0.529** 7 0.260** 

3 0.501** 8 0.589** 

4 0.515** 9 0.645** 

5 0.532**   

 (.0.01** دال عند مستوى الداللة )
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( أن معححامالت االرتبححاط بححين درجححة كححل فقححرة والدرجححة الكليححة 2يتضححح مححن جححدول )

( وجميعهححا دالححة إحصححائيا عنححد مسححتوى 0,645 – 0,260للمقيححاس تراوحححت مححا بححين )

 مناسبة من االتساق الداخلي.( مما يشير إلى تمتع المقياس بدرجة 0.01)

تم التحقق من الصدق العاملي للمقياس باسحتخدام التحليحل العحاملي ب: الصدق العاملي: 

 Maximum Likelihood(، بطريقحححة االحتمحححال األقصحححى CFAالتوكيحححدي )

method (ML)  وتعتبر من أشهر طرق حساب التحليل العاملي التوكيدي، وذلك بعحد

( KMOالتأكد من مناسبة حجم العينة إلجراء التحليل العاملي عليها باستخدام اختبحار )

(، وهحي قيمحة عاليحة تشحير إلحى كفايحة العينحة إلجحراء التحليحل، 0,67الذي بلغت قيمته )

كانححت قيمححة االختبححار دالححة إحصححائياً عنححد كمححا تححم اسححتخدام اختبححار بارتليححت للكرويححة، و

(، مما يعني أن المصفوفة الناتجحة هحي مصحفوفة الوححدة. 0,01مستوى داللة أقل من )

( قيمة مؤشر حسن المطابقة المحسوبة مقارنحة بحالقيم الحرجحة التخحاذ 3ويبين الجدول )

 القرار بشأن االحتفاظ بالنموذج من عدمه.
 استخدام مربع كاي لنموذج مقياس التوافق الفكري(: مؤشر حسن المطابقة ب3جدول )

 مستوى الداللة درجات الحرية مربع كاي

8,50 12 0,745 

غيحر دالحة عنحد مسحتوى الداللحة  ( بأن قيمة اختبار مربع كحاي3يتضح من الجدول )     

( أو أقل منه، مما يعطي مؤشراً بتطحابق البيانحات واالحتفحاظ بحالنموذج الححالي. 0,05)

 ( قيم تشبعات مفردات المقياس على العامل الواحد.4ويبين الجدول )

 (: قيم تشبعات مفردات مقياس التوافق الفكري على العامل الوحيد4جدول )

 التشبع المفردة التشبع المفردة التشبع المفردة

1 0.326 2 0.330 3 0.367 

4 0.497 5 0.523 6 0.762 

7 0.999 8 0.432 9 0.660 

( بحأن قحيم التشحبع لمفحردات المقيحاس أعلحى محن مححك 4يتضح محن خحالل الجحدول )     

 (، مما يدل على تمتع المقياس بصدق عاملي جيد.0,3كايزر )

تحححم حسحححاب معحححامالت ثبحححات المقيحححاس باسحححتخدام معامحححل ثبحححات ج. ثباااات المقيااااس: 

ألفاكرونبححال للصححورة الكليححة للمقيححاس، كمححا تححم حسححاب ثبححات المقيححاس كححذلك بطريقححة 

( قحيم 5بحراون، ويبحين الجحدول )-التجزئة النصفية باستخدام طريقتي جتمحان وسحبيرمان

 ثبات المقياس.
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كرونباخ والتجزئة النصفية ( معامالت الثبات باستخدام طريقتي ألفا5جدول )

 لمقياس التواضع الفكري

 معامل ألفاكرونباخ
 التجزئة النصفية

 براون-طريقة سبيرمان طريقة جتمان

0,89 0,76 0,81 

( يتضحححح بحححأن معحححامالت الثبحححات بحححالطرق الحححثالث لمقيحححاس 5محححن خحححالل الجحححدول )    

( مما يشير إلحى تمتحع مقيحاس 0,70التواضع الفكري كانت مرتفعة، وأعلى من القيمة )

 التواضع الفكري بدرجة مرتفعة من الثبات. 

 مقياس الهناء الذاتي األكاديمي: -2

 رنشحاو استخدم البحاحثون مقيحاس الهنحاء الحذاتي األكحاديمي الحذي قحام بإعحداده 

Renshaw (2016)  بهدف قياس الهناء الذاتي األكحاديمي لحدى طحالب الجامعحة. وهحو

( مفحردة موزعحة علحى أربعحة 16من نحوع التقريحر الحذاتي، وقحد اشحتمل المقيحاس علحى )

 Academicهحي: الرضحا األكحاديمي ( مفحردات لكحل بعحد، واألبعحاد 4أبعاد، وبواقحع )

satisfactionوالتحححرابط الجحححامعي ،University Connectedness واالمتنحححان ،

 .  Academic Efficacy، والفاعلية األكاديمية College gratitudeاألكاديمي

ويُجاب عن كل منها تبعًا لمقياس تدرج سباعي، وتتدرج االستجابات على 

(، وتسير جميع العبارات في 1، 2، 3، 4،5،6،7بنود المقياس على النحو التالي: )

(، وأقل درجة 112االتجاه الموجب. وبالتالي فإنَّ أعلى درجة على المقياس ككل )

ب بالهناء الذاتي األكاديمي. وقد (، وتشير الدرجة المرتفعة إلى إحساس الطال16)

تمتع المقياس بخصائص سيكومترية جيدة من حيث معامالت الصدق العاملي 

 والبنائي، واالتساق الداخلي، والثبات. 

( بإعداد صورة عربية من المقياس والتحقق من صدقه من 2019وقامت القرني )

التوكيدي على عينة  خالل صدق المحكمين وحساب االتساق الداخلي والصدق العاملي

من طالبات جامعة الملك خالد بأبها، كما تم حساب ثبات المقياس من خالل حساب 

معامالت ثبات ألفا كرونبال ومعامل ثبات التجزئة النصفية بطريقتي )جتمان و 

براون( وكانت القيم تشير إلى تمتع المقياس بثبات وصدق مناسب وفي -سبيرمان

حثون بالتحقق من االتساق الداخلي وصدق وثبات المقياس من الدراسة الحالية قام البا

 خالل اإلجراءات التالية:

تم التحقق من صدق االتساق الداخلي لمقياس الهناء الذاتي االتساق الداخلي:  . أ

األكاديمي من خالل حساب معامالت االرتباط بين العبارات وأبعادها، ومعامالت 

( معامالت ارتباط 6، ويوضح الجدول )ارتباط البعد بالدرجة الكلية للمقياس

 الفقرات بالصورة الكلية للمقياس.
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( معامالت ارتباط درجات الفقرات بالدرجة الكلية لمقياس الهناء الذاتي 6الجدول )

 األكاديمي

 الفاعلية األكاديمية االمتنان األكاديمي الترابط األكاديمي الرضا األكاديمي

 الفقرة
معامل 

 االرتباط
 العبارة

معامل 

 االرتباط
 الفقرة

معامل 

 االرتباط
 العبارة

معامل 

 االرتباط

1 0.628** 2 0.824** 3 0.796** 4 0.843** 

5 0.641** 6 0.850** 7 0.737** 8 0.774** 

9 0.723** 10 0.831** 11 0.828** 12 0.844** 

13 0.690** 14 0.799** 15 0.620** 16 0.432** 

 (.0.01) ** دال عند مستوى الداللة

( أن قححيم معححامالت االرتبححاط بححين كححل مفححردة والدرجححة 6يتضححح مححن جححدول ) 

(، ولمفحححردات البعحححد الثحححاني 0.723-0.628الكليحححة للبعحححد األول تراوححححت محححا بحححين )

(، ولمفحححردات البعحححد الثالحححث تراوححححت محححا بحححين 0.850-0.799تراوححححت محححا بحححين )

( 0.844-0.432ن )(، ولمفحححردات البعحححد الرابحححع تراوححححت محححا بحححي0.620-0.828)

(؛ ويعنححي ذلححك ارتبححاط جميححع مفححردات 0,01وجميعهححا دالححة إحصححائيًا عنححد مسححتوى )

 .المقياس باألبعاد التي تنتمي إليها

كما تم حساب معامالت االرتباطات بين درجة كل بعد والدرجة الكلية. ويوضح 

 ( نتائج ذلك.7جدول )

درجة الكلية لمقياس الهناء ( معامالت االرتباطات بين درجة كل بعد وال7جدول )

 الذاتي األكاديمي

 الدرجة الكلية األبعـاد

 **0.820 (1الرضا األكاديمي )

 **0.659 (2الترابط األكاديمي )

 **0.887 (3االمتنان األكاديمي )

 **0.862 (4الفاعلية األكاديمية )

 (.0.01** دال عند مستوى الداللة )

االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس ( أن معامالت 7يتضح من جدول)

(، 0,01(، وجميعها دالة إحصائًيا عند مستوى )0.887-0.659تراوحت ما بين )

 مما يدل على تمتع المقياس بدرجة مرتفعة من االتساق الداخلي.

تححم التحقححق مححن الصححدق العححاملي لمقيححاس الهنححاء األكححاديمي عححن الصاادق العاااملي:   . ب

العححاملي التوكيححدي، وذلححك باسححتخدام طريقححة األرجحيححة العظمححى طريححق الصححدق 

Maximum Likelihood method (ML) وذلححك بعححد التأكححد مححن مناسححبة ،
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( الححذي KMOحجححم العينححة إلجححراء التحليححل العححاملي للمقيححاس باسححتخدام اختبححار )

(، وهي قيمة عالية تشير إلى كفاية العينة إلجراء التحليل، كمحا 0,86بلغت قيمته )

تححم اسححتخدام اختبححار بارتليححت للكرويححة، وكانححت قيمححة االختبححار دالححة إحصححائياً عنححد 

( قيمححة مؤشححر حسححن المطابقححة 8(. ويبححين الجحدول )0,01مسحتوى داللححة أقححل مححن )

 المحسوبة مقارنة بالقيم الحرجة.

(: مؤشر حسن المطابقة باستخدام مربع كاي لنموذج مقياس الهناء الذاتي 8ول )جد

 األكاديمي

 مستوى الداللة درجات الحرية مربع كاي

23,70 75 0,183 

غيحر دالحة عنحد مسحتوى  ( بحأن قيمحة اختبحار مربحع كحاي8يتضح محن الجحدول ) 

( أو أقل منحه، ممحا يعطحي مؤشحراً بتطحابق البيانحات واالحتفحاظ بحالنموذج 0,05الداللة )

 ( قيم تشبعات مفردات المقياس على العامل الواحد.9الحالي. ويبين الجدول )

(: قيم تشبعات مفردات مقياس الهناء الذاتي األكاديمي على العوامل 9جدول )

 األربعة

 الفاعلية األكاديمية االمتنان األكاديمي الترابط األكاديمي األكاديميالرضا 

 التشبع المفردة التشبع المفردة التشبع المفردة التشبع المفردة

1 0.467 2 0.300 3 0.352 4 0.445 

5 0.608 6 0.775 7 0.563 8 0.505 

9 0.688 10 0.429 11 0.677 12 0.399 

13 0.886 14 0.434 15 0.665 16 0.423 

للتحقححق مححن ثبححات المقيححاس تححم اسححتخدام طريقتححي ألفححا كرونبححال، ج. ثبااات المقياااس: 

والتجزئة النصفية وتمتعت أبعحاد المقيحاس بدرجحة مناسحبة محن الثبحات، ويوضحح جحدول 

 ( نتائج ذلك. 10)

(: معامالت ثبات أبعاد مقياس الهناء الذاتي األكاديمي والدرجة الكلية 10جدول )

 بطريقتي ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية

 البعد
معامل 

 ألفاكرونباخ

 التجزئة النصفية

 براون-طريقة سبيرمان طريقة جتمان

 0,73 0,71 0,76 الرضا األكاديمي

 0,86 0,80 0,89 الترابط األكاديمي

 0,80 0,77 0,83 االمتنان األكاديمي

 0,77 0,74 0,82 الفاعلية األكاديمية

 0,78 0,72 0,84 كامل المقياس
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 (0.01دالة عند مستوى ) **

( أن قيم معامالت ألفا كرونبال لمفردات أبعاد مقياس 10يتضح من جدول )

(، 0,84(، وللدرجة الكلية )0,89-0,76تراوحت ما بين ) الهناء الذاتي األكاديمي

( لألبعاد الفرعية، 0,80-0,71وبطريقة جتمان تراوحت معامالت الثبات ما بين )

براون تراوحت معامالت الثبات ما بين -(، وبطريقة سبيرمان0,72وللدرجة الكلية )

قيم مرتفعة،  (، وجميعها0,78( لألبعاد الفرعية، وللدرجة الكلية )0,73-0,86)

 وتشير إلى تمتع المقياس بدرجة مرتفعة من الثبات.

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

 أوالً: النتائج المتعلقة بالسؤال األول:

نص السؤال األول على: " ما مستوى التواضع الفكري لدى طلبة الدراسات 

 العليا؟"

فات المعيارية لإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرا

لدرجات أفراد عينة الدراسة على مقياس التواضع الفكري. ولحساب مستوى التواضع 

الفكري على المقياس تم االعتماد على معيار الفئات المفتوحة، حيث تم حساب المدى 

(، وبقسمة المدى على ثالث 6=1-7أقل قيمة ممكنة( وبالتالي ) –)أكبر قيمة ممكنة 

 (، وبناء على ذلك يكون المعيار على النحو التالي:2ة )فئات يكون طول الفئ

 (.1/3مستوى منخفض إذا تراوح المتوسط بين ) -

 (.3,01/5مستوى متوسط إذا تراوح المتوسط بين ) -

 (.5,01/7مستوى مرتفع إذا تراوح المتوسط بين ) -

 ( يبين تلك النتائج.11والجدول ) 

الستجابات طلبة الدراسات العليا (: المتوسطات واالنحرافات المعيارية 11جدول )

 (540على مقياس التواضع الفكري )ن= 

 مستوى التواضع الفكري االنحراف المعياري المتوسط المتغير

 مرتفع 0.74 5.46 التواضع الفكري

( أن المتوسط الحسابي لدرجات أفراد عينة الدراسة على 11يتضح من الجدول )

(، مما يشير إلى أن 0.74وانحراف معياري )( 5.46مقياس التواضع الفكري ككل )

 مستوى الفكري للطلبة جاء بمستوى مرتفع.

وقد تبدو هذه النتيجة منطقية حيث أن طلبة الدراسات العليا من المتوقع أن 

تتوفر فيهم بعض الصفات التي تساعدهم على إنجاز مسيرتهم العلمية بكل نجاح، ومن 

رين مهما بلغوا من العلم والمعرفة  وكذلك أبرزها التواضع وعدم الترفع عن اآلخ

االبتعاد عن التحيز والتراجع عن الخطأ إذا ما اتضح مدعما بالشواهد المقنعة. وهذا ما 

( من أن (Kudashov & Mosienko, 2018كوداشوف وموسينكو  أشار إليه
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التواضع الفكري يعني قبول القيود المعرفية الخاصة بنا، والبحث عن الحقيقة، 

ويرتبط ارتباًطا وثيقًا بالشك العلمي والتحليل النقدي لكل من النظريات العلمية 

المعترف بها، ويتميز بإعطاء األولوية للمعرفة نفسها والسعي وراء الحقيقة التي 

تسمح لنا بالتوقف عن االهتمام بصورتنا االجتماعية ووضعنا وإضعاف الشعور 

ألمور قد تبرز جلية في مرحلة الدراسات العليا بأهمية الذات لفترة من الوقت. وهذه  ا

بشكل عام، حيث يكون هدف الطلبة هو الحصول على المعرفة بغض النظر عن أي 

 أمر آخر .

 ثانيًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

نص السؤال الثاني على: " ما مستوى الهناء الذاتي األكاديمي لدى طلبة الدراسات 

 العليا؟"

لى هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة ع

لدرجات أفراد عينة الدراسة على مقياس الهناء الذاتي األكاديمي ككل وعلى أبعاده 

الفرعية. ولحساب مستوى الهناء الذاتي األكاديمي على المقياس تم االعتماد على 

أقل قيمة ممكنة(  –كبر قيمة ممكنة معيار الفئات المفتوحة، حيث تم حساب المدى )أ

(، وبناء على 2(، وبقسمة المدى على ثالث فئات يكون طول الفئة )6=1-7وبالتالي )

 ذلك يكون المعيار على النحو التالي:

 (.1/3مستوى منخفض إذا تراوح المتوسط بين ) -

 (.3,01/5مستوى متوسط إذا تراوح المتوسط بين ) -

 (.5,01/7المتوسط بين )مستوى مرتفع إذا تراوح  -

 ( يبين تلك النتائج.12والجدول ) 

(: المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات طلبة الدراسات العليا 12جدول )

 (540على مقياس الهناء الذاتي األكاديمي )ن= 

 مستوى التواضع الفكري االنحراف المعياري المتوسط البعد

 مرتفع 1.05 5.43 الرضا األكاديمي

 مرتفع 0.90 6.27 الترابط األكاديمي

 مرتفع 1.15 5.76 االمتنان األكاديمي

 مرتفع 1.05 6.02 الفاعلية األكاديمية

 مرتفع 0.84 5.87 الهناء الذاتي األكاديمي الكلي

( أن مستوى أبعاد الهناء الذاتي األكاديمي جاء مرتفعا 12يتضح من الجدول )

وبالنسبة للدرجة الكلية فقد جاء مستوى الهناء الذاتي األكاديمي مرتفعا لدى أفراد عينة 

 الدراسة.  
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( والتي أشارت نتائجها 2018وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة القرني )

وقد يٌفسر ، تي األكاديمي لدى أفراد العينة جاء متوسًطاالى أن مستوى الهناء الذا

ارتفاع مستوى الهناء الذاتي األكاديمي لدى طلبة الدراسات العليا في ضوء ما أشار 

(  من حيث  تزايد  التأكيد في السنوات األخيرة  على (Lumby ,2011إليه لومبي 

ة التقليدية والتركيز على أن دور  الجامعة ليس مقتصراً على  تزويد الطالب بالتربي

الكفاءة األكاديمية فقط، بل يجب أن تقدم لهم الفرص واألدوات التي يحتاجونها لكي 

 يصبحوا واثقين من أنفسهم وسعداء وصامدين في مواجهة ضغوط الحياة المختلفة.

ً ما تكون حياتهم مليئة بالمعنى فلديهم  كما أن طلبة الدراسات العليا غالبا

لتحقيقها، مما قد  من خالل التحاقهم ببرامج الدراسات العليا ويسعونأهداف واضحة 

يجعلهم يشعرون بالرضا تجاه حياتهم بشكل عام وحياتهم االكاديمية بشكل خاص، كما 

ً على  أن توقعهم للنجاح  قد يجعل حياتهم مليئة باألمل،  األمر الذي قد ينعكس إيجابا

 مستوى الهناء الذاتي األكاديمي لديهم. 

 ثالثًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:

نص السؤال الثالث على: " هل توجد فروق في التواضع الفكري تعزى للجنس 

 والمرحلة الدراسية لدى طلبة الدراسات العليا؟"

ت لعينتين مستقلتين لحساب داللة  –لإلجابة على هذا السؤال تم استخدام اختبار 

الطالب والطالبات، ومتوسطات درجات طلبة الفروق بين متوسطات درجات 

الماجستير ومتوسطات درجات طلبة الدكتوراه على مقياس التواضع الفكري. 

 ( نتائج ذلك.13ويوضح جدول )

(: اختبار "ت" للعينات المستقلة إليجاد داللة الفروق بين استجابات 13جدول )

 (540)ن= الطالب والطالبات بالعزو لمتغير الجنس والحالة الدراسة 

 المتغير
مستويات 

 المتغير
 المتوسط العدد

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

 الجنس
 0.78 5.43 146 ذكر

0.725 0.468 
 0.72 5.48 394 أنثى

المرحلة 

 الدراسية

 0.75 5.44 417 ماجستير
1.243 0,214 

 0.71 5.54 123 دكتوراه

دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات أفراد  ( عدم وجود فروق13يتضح من جدول )

 عينة الدراسية تعزى للجنس أو المرحلة الدراسية.

 جانكوسكي وساندج وبيل وروفينج وأدامز وتختلف هذه النتيجة مع دراسة 

(Jankowski, Sandage, Bell, Ruffing, & Adams ,2019)  والتي

أسفرت نتائجها الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيًا بين الجنسين في التواضع 
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. ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن الطلبة وبغض النظر عن متغير الفكري لصالح الذكور

الجنس والمرحلة الدراسية تتشابه ظروف حياتهم األكاديمية ونظرتهم المستقبلية، 

سمات وخصائص معرفية يطلق قد يتمتع أصحابه ب إضافة إلى أن التواضع الفكري

تتمثل في: حسن االطالع  The Epistemic Dimensionعليها البعد المعرفي 

Knowledgeable والذكاء، وحب التعلم، والفضول، والبصيرة، والعقالنية. وكذلك ،

سمات وخصائص اجتماعية يطلق عليها البعد االجتماعي للتواضع الفكري، 

 Theواضع، الحب، العدل، عدم التباهي. وينقسم البعد االجتماعي وتتضمن: الت

Social Dimension  للتواضع الفكري إلى الجوانب الداخلية )الشخصية

intrapersonal( والخارجية ))(interpersonal ويشير الجانب الداخلي إلى .)

بينما يصف  الطريقة التي ينظر بها المرء إلى نفسه، مثل عدم الظهور وعدم التباهي،

الجانب الخارجي كيف يتفاعل المرء مع اآلخرين، مثل غير أناني وصادق ومهذب 

(Danovitch, Fisher, Schroder, Hambrick, & ;Moser, 2019 

(Samuelson, et al., 2015. 

 ثالثًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:

األكاديمي من خالل  نص السؤال الرابع على: " هل يمكن التنبؤ بالهناء الذاتي

 التواضع الفكري لدى طلبة الدراسات العليا؟"

لإلجابة على السؤال الرابع تم استخدام تحليل االنحدار البسيط بطريقة. ويوضح جدول 

 ( نتائج ذلك.14)

(: معامالت معادلة خط االنحدار لتحديد إسهام متغير التواضع في التنبؤ 14جدول )

 (540ديمي لدى طلبة الدراسات العليا )ن= بمتغير الهناء الذاتي األكا

 نموذج االنحدار

 المعامالت غير الموحدة
المعامالت 

 الموحدة
 قيمة )ت(

مستوى 

 الداللة
 (Bقيمة )

الخطأ 

 المعياري
 (Betaقيمة )

 0.26 3.71 المعامل الثابت

0.344 

14.53 0.00 

معامل التواضع 

 الفكري
0.39 0.05 8.52 0.00 

( أنه يمكن التنبؤ بالهناء الذاتي األكاديمي 14يتضح من النتائج الموجودة في جدول )

 من خالل التواضع الفكري، ويمكن كتابة المعادلة التنبؤية على النحو التالي: 

 التواضع الفكري.× 0,39+  3,71الهناء الذاتي األكاديمي=  

بارجمنت وهيل كراوس ووتتفق هذه النتيجة بشكل غير مباشر مع دراسة 

( والتي أشارت (Krause, Pargament, Hill, & Ironson ,2016وإيرونسن

والسعادة، كما تتفق أيضاً مع نتائجها إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين التواضع 
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( والتي أوضحت (Krumrei-Mancuso ,2017مانكيوس -كوموري دراسة 

ع واالمتنان كأحد أبعاد الهناء الذاتي نتائجها وجود عالقة ارتباطية موجبة بين التواض

األكاديمي، وكذلك تتفق من حيث وجود عالقة ارتباطية موجبة  بين التواضع الفكري 

 ,Jankowski)مع دراسة جانكوسكي وساندج وبيل وروفينج وأدامز والهناء الذاتي 

Sandage, Bell, Ruffing, & Adams ,2019) وبشكل غير مباشر  تتفق مع ،

( والتي توصلت نتائجها إلى (Zhang & Renshaw ,2020هانج ورنشاو ز دراسة

أنه يمكن التنبؤ بالهناء الذاتي األكاديمي ككل من خالل عامل االنفتاح على التجارب 

وخبرات اآلخرين هذا إذا أخذنا بالحسبان أن من أبرز مالمح التواضع الفكري احترام 

 آراء اآلخرين وتقبلها.

الفكري باألداء األكاديمي أشار بورتر وشكيومانن  وعن ارتباط التواضع

 & ,Porter, Schumann, Selmeczy)وسلمكزي وترزسنوسكي 

Trzesniewski, 2020)  إلى أن المتعلمين المتواضعين فكريًا يتصرفون  بطرق

تؤدي إلى زيادة احتمالية تعلمهم وإتقانهم؛ حيث إنهم عندما  يتلقون ردود الفعل بأنهم 

أساءوا فهم شيء ما ، يجب أن يعملوا على تصحيح سوء فهمهم حتى يتم إعالمهم 

السهلة والصعبة، يجب بشكل أفضل، كما أنه عندما يُتاح لهم االختيار بين المواد 

عليهم اختيار التحدي ألنه من المرجح أن يوسع  معرفتهم، وعندما يواجهون مشكلة 

 صعبة، يجب أن يستمروا ألنهم يريدون الوصول إلى استجابة صحيحة.

ما أشار إليه كوداشوف وموسينكو ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء 

Kudashov & Mosienko, 2018)لمتواضع فكريًا ال يبالغ في ( من أن الشخص ا

تقدير معتقداته، ولكنه في الوقت نفسه ال يقلل من تقديرها؛ حيث يعتقد أن وجهة نظره 

مناسبة لوضعه المعرفي وقدرته الفكرية، كما أنه ال يقمع أو يحجب نقاط ضعفه، بل 

يراها كمصادر للتطور الشخصي، ويعتمد على األدلة والبراهين كفرص للتطور 

األفكار. ومن جانب آخر، يعترف الشخص المتواضع فكريًا بأن المعرفة تعتمد وتحديد 

على مساهمات اآلخرين، وبالتالي يعبر عن االمتنان لهم واالعتراف بفضلهم، وهذا ما 

يشعر به الطالب تجاه أساتذته وزمالئه ومؤسسته التعليمية التي ينتمي إليها فيشعر 

ه في سبيل العلم والمعرفة األمر الذي قد يساهم في تجاهها بعظيم االمتنان لما تقدمه ل

 تعزيز مستوى الهناء الذاتي األكاديمي لديه.
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