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 مشتخلص البخح
ىدف البحث الحالي إلي التعرف عمي أساليب التفكير في ضوء نظرية        

، وكذلك التعرف عمي طبيعة العالقة بين  ،ومستوي اإلستمتاع بالحياه Sternbergستيرنبرج
أساليب التفكير واإلستمتاع بالحياه ومعرفة تأثير بعض المتغيرات الديموجرافية 
)العمر،التخصص الدراسي،المستوي الدراسي ،الحالة االجتماعية(عمي المتغيرات التابعة 

-81ت أعمارىم بين)طالبة، وتراوح 422والمستقمة في البحث الحالي ، بمغت العينة الفعمية 
،طبق  4,44وانحراف معيارى قدره48,22، والوسيط  42,06( بمتوسط عمري قدره 24

عمييم قائمة أساليب التفكير لستيرنبرج ترجمة وتعريب أبو ىاشم، ومقياس اإلستمتاع بالحياة 
إعداد الباحثة ، وفي ضوء أساليب المعالجة األحصائية توصل البحث الي مجموعة من 

كان أىميا:؛ أن اكثر اساليب التفكير استخدامًا لدى طالبات جامعة الممك خالد ىو النتائج 
االسموب التشريعى ، وكان أقميم استخداما ىو اسموب المحافظ ،كما أشارت النتائج إلي وجود 
تأثير دال إحصائيا لممتغيرات الديموجرافية )العمر ،والمستوي الدراسي ،والتخصص 

ب التفكير.وبالنسبة لمستوي االستمتاع بالحياة  فقد كان مرتفع  الدراسي(عمي بعض أسالي
ولم يوجد تأثير دال إحصائيا لكل من التخصص  % ،12.11حيث كانت النسبة المئوية 

، وعن طبيعة  الدراسي والعمر والمستوي الدراسي والحالة اإلجتماعية عمي االستمتاع بالحياة
واألستمتاع بالحياه فقد وجد عالقة ارتباطية موجبة  العالقة اإلرتباطية بين أساليب التفكير

دالة إحصائيا بين درجات الطالبات عمى االسموب الممكى  ودرجاتيم عمى مقياس  االستمتاع 
بالحياة.وتم تفسير نتائج البحث في ضوء اإلطار النظري والنظريات والدراسات السابقة وفي 

التوصيات والمقترحات البحثية  لتوضيح  ضوء النتائج المستخمصة تم التوصل الي عدد من
 القيمة العممية والعممية من الدراسة الحالية

 طالبات الجامعة.-اإلستمتاع بالحياه-التفكيرالكممات المفتاحية :أساليب 
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according to Sternberg’s theory and their relationship to  styles

enjoying life among female university students 

Abstract of the study 

The recent research aimed to identify thinking styles according to 

Sternberg's theory, the level of enjoying life, and the nature of the 

relationship between thinking styles and enjoying life, as well as to 

recognize the effect of some demographic variables (age, specification, 

study level, and social status) on both dependent and independent 

variables in the recent research. The research sample consisted of (240) 

female students; their ages ranged from (18-32) years, the mean was 20.96, 

and the median was 21.00, and standard deviation was 2.22. Sternberg's 

thinking styles inventory that was translated and Arabized by Abo 

Hashem, as well as enjoying life measure that was prepared by the 

researcher were applied to the research sample. After applying statistical 

methods, the research reached some  results which showed that the most 

thinking style that was used by King Khaled University female students 

was legislative style, and the least one was the conservative style. Results 

also showed that there is a significant effect of demographic variables (age, 

study level, specification) on some thinking styles. The level of enjoying life 

was high as the percentage was 83.88%, there was no statistically 

significant effect of specification, age, study level, and social status on 

enjoying life. There was a statistically significant positive relationship 

between students' scores on monarchic style and their scores on enjoying 

life measure. The results were explained according to literature overview, 

theories, and previous studies.According to recent research results, the 

researcher suggested somerecommendations and future studies to clarify 

the scientific and applied value of the recent research. 

Key words: 
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 املكدمة : 
التفكير احد الموضوعات التي حظيت بالدراسة في مجاالت عمم النفس بصفة عامة، وفي      

مجال عمم النفس المعرفي بصفة خاصة؛ حيث يساعد التفكير األفراد عمى مواجية الصعوبات 
وحل المشكالت في مختمف جوانب الحياة، ولذلك يعد التفكير من اكثر الظواىر إثارة لالىتمام 

فكير الحس حركي، وما قبل العمميات فالتفكير المادي وصواًل لمتفكير بدأ من الت
 (.482، 4284المجرد)العتوم،

( ان التفكير كعممية عقمية معرفية ينطوي عمى إعادة تنظيم 4222وأشار أبو المعاطي)    
عناصر الموقف بطريقة تساعد عمى ادراك العالقات وحل المشكالت بما يتضمنو من عمميات 

اه واإلدراك والتذكر وغيرىا من الميارات المعرفية كاالستنتاج والتحميل والتركيب والتعميم) االنتب
 (.  4282أبو ىاشم، 

وتتعدد أساليب التفكير التي يستخدميا األفراد في المواقف المختمفة، وىي تمثل الطرق  
لمتعبير عنيا بما  والوسائل المفضمة لمفرد في توظيف قدراتو، واكتساب معارفو، وتنظيم أفكاره

يتالءم مع الميام والمواقف التي تعترض الفرد. كأسموب التفكير المتبع عند التعامل مع 
 ( Sternberg،8004المواقف االجتماعية في الجوانب الحياتية )

ويؤدي أسموب التفكير إلي زيادة الرغبة في اإلصغاء لألخرين، ونقص التمركز حول الذات     
أو التحقير آلراء اآلخرين ،وزيادة القبول أو التسامح إزاء وجيات النظر  ، ونقص االستخفاف

األخرى ، وتناقض االبتعاد عن صمب الموضوع ، وزيادة الرغبة في التفكير في الموضوعات 
الجديدة ، بدال من رفضيا باعتبارىا سخيفة ، واستخدام التفكير لالكتشاف بدال من استخدامو 

أو الدفاع عنيا ، واستخدام أشكال من التفكير غير تمك التي تتسم لتدعيم وجية نظر معينة 
بالنقد المحض ، ومعرفة ما ينبغي عممو بدال من انتظار فكرة من األفكار ) دي بونو 

،8010.) 
الكتابات واألطر النظرية التي تناولت ىذا المجال في ضوء ما تم التوصل اليو من 
جديد ماىي إال بعض من  بالواقع والتفكر فيما ىويتضح ان التسامح وقبول االخر والرضا 

  .األستمتاع بالحياة إذن اسموب التفكير قد يؤثر ويتأثر باإلستمتاع بالحياة عناصر
بالحياة ما ىو إال سمسمة  إن األستمتاع(Reade, R., 2005 ) حيث أشار ريدي

من العمميات االجتماعية تتضمن تنمية الوعي بالواقع المعاش ومحاولة تجاوز مرحمة الندم 
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عمي ما فات وتقبل الوضع الراىن القائم بالفعل كما ىو ، والتعامل بواقعية وفاعمية مع 
ا الفرد بإستمتاع مشكالت الوضع الراىن ، وتبني أىداف حياتية مستقاة من الحياة التي يعيشي

وفمسفة واضحة يتبناىا بصورة تجعل الفرد أكثر تسامحا مع ذاتو واألخرين من حولو وقبولو 
 لألخر بأفكاره.  

كما أن األستمتاع بالحياة  أمر مرتبط بطريقة التفكير التي تستخدميا في إدارة حياتك 
ثة معرفة أكثر االساليب وفي ضوء تحميالت الدراسة لمحتوي متغيرات الدراسة ، حاولت الباح

إستخداما لدي طالبات جامعة الممك خالد وكذلك مدي الشعور باإلستمتاع بالحياة لدييم وىل 
توجد عالقة بين أساليب التفكير واإلستمتاع بالحياة ومدي تأثير بعض المتغيرات الديموجرافية 

متغيرات التابعة )العمر،التخصص الدراسي،المستوي الدراسي ،الحالة اإلجتماعية(عمي ال
 والمستقمة في الدراسة الحالية .

إن طالبات الجامعة ليم أىمية في مستقبل البالد فين أميات  مشكمة الدراسة :
ألجيال قادمة وكذلك ىن قادة في المستقبل ومديريات وقد قامت الباحثة بعمل لقاءات لمتعرف 

لتفكير ثم قامت الباحثة  بدراسة عمي أىم المتغيرات التي يفضل  دراستيا مع متغير أساليب ا
إستطالعية لموقوف عمي مدي مالئمة متغيرات البحث ومقاييسو لعينة البحث وكذلك التعرف 

 عمي المعوقات التي قد تواجو الباحثة أثناء التطبيق لتفادييا مستقبال .
 التفكير ستعراض الدراسات التي تم عمي أساليبومن خالل المقابالت والدراسة اإلستطالعية وبإ

 الطالب عمي
؛اليوسفي،4282؛الضيدان،8001؛عجوة،4222؛العتوم،4222؛بدارين،4221ثل)الشمريم

-في حدود عمم الباحثة–إختمفوا في النتائج ،كما وجد (4286؛بكر،4286؛حسن،  4282
ندرة في الدراسات التي تناولت اإلستمتاع بالحياة، ولذا سوف يحاول البحث الحالي التعرف 

 ب التفكير األكثر شيوعا ومستوي االستمتاع بالحياة والعالقة بينيما.عمي أسالي
 ويمكن تحديد مشكمة البحث الحالي في االسئمة التالية 

بالمممكة العربية  ما ىي أساليب التفكير األكثر إستخداما لدي طالبات جامعة الممك خالد  -8
 ؟ السعودية

تجاه -4 بين أساليب التفكير واالستمتاع بالحياة لدي طالبات جامعة  رتباطيةاإل عالقة ال ما كم وا 
 الممك خالد؟
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ىل يوجد تأثير دال إحصائيا لكل من التخصص الدراسي والعمر ومستواىم الدراسي   -2
 والحالة اإلجتماعية عمي أساليب التفكير في ضوء نظرية ستيرنبرج لدي طالب الجامعة؟

 ي طالبات جامعة الممك خالد ؟ما ىي  مستويات االستمتاع بالحياة  لد  -2
ىل يوجد تأثير دال إحصائيا لكل من التخصص الدراسي والعمر ومستواىم الدراسي   -2

 والحالة اإلجتماعية عمي االستمتاع بالحياة لدي طالبات الجامعة؟
 : أٍداف البخح

التعرف عمي أساليب التفكير االكثر شيوعا لدي عينة من طالبات جامعة الممك خالد  -8
 ومعرفة مستوي اإلستمتاع بالحياة .

والذي نادرا  مايتم تناولو في  -الوقوف عمى طبيعة العالقة بين االستمتاع بالحياة  -4
  .وأساليب التفكير في ضوء نظرية ستيرنبرج –الدراسات العربية 

 .مستويات االستمتاع بالحياة  لدي طالبات جامعة الممك خالدالتعرف عمي  -2
تأثير كل من العمر والحالة االجتماعية والتخصص عمي أساليب التفكير  معرفة  -2

  .،واالستمتاع بالحياة
 أٍنية البخح

 أٍنية ىظزية: 
يكتسب البحث الحالي أىميتو من أىمية الموضوع الذي يتناولو وىي أساليب التفكير  -8

 واإلستمتاع بالحياة .
التي تناولت أساليب التفكير  -في حدود عمم الباحثة –ندرة البحوث في الجامعات العربية  -4

 .في ضوء نظرية ستيرنبيرج وعالقتيا باإلستمتاع بالحياة
 أىمية تطبيقية يمكن االستعانة بنتائج البحث الحالي في االتي 

ر لدي طالبات الجامعة ومن ثم تساعد قد تسيم نتائج البحث في معرفة أساليب التفكي -8
القائمين عمي مراكز اإلرشاد الطالبي  في تخطيط برامج تدريبية لتطوير وتحسين أساليب 

 التفكير لدي طالبات الجامعة.
قد تساعد نتائج البحث في وضع برامج إرشادية لموصول لمستوي أفضل  لإلستمتاع  -4

 طالبات الجامعة.بالحياة  من خالل تحسين أساليب التفكير لدي 
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قد يفيد البحث الحالي في فتح آفاق بحثية جديدة في موضوع أساليب التفكير واإلستمتاع  -2
 بالحياة 

 إثراء المكتبة العربية بتقديم مقياس عن اإلستمتاع بالحياة .     -2
 البخح : ومفاٍيه مصطلخات

 :Thinking Stylesأساليب التفكري 
لكل فرد أسموبو الخاص في التفكير ، ومن يمكن تعريف أساليب التفكير بأن    

الصعوبة بمكان التنبؤ بطرق تفكير االخرين ،كما أن أسموب التفكير يقيس تفضيالت االفراد 
 (4222المغوية والمعرفية ومستويات المرونة لدييم في العمل والتعامل مع االخرين )العتوم، 

فقد عرفا أساليب  Grigorenko,E.&Sternberg,R( 8002أما ستيرنبرج وجريجورنكو) 
التفكير بأنيا طريقة الفرد المفضمة في التفكير عند أداء األعمال وىو  ليس قدرة ،  إنما ىو 

القدرات( ورد في  –أساليب التفكير –تفضيل إلستخدام القدرات ويقع بين )الشخصية 
ئيا أساليب التفكير . ويتبني البحث الحالي ىذا التعريف االخير ويعرف إجرا( 4282)اليوسفي،

بالدرجة التي يحصل عمييا الفرد في كل أسموب عمي حدة من قائمة أساليب التفكير المستخدمة 
 في البحث الحالي .

 Enjoying Lifeاإلستنتاع باحلياة 
( اإلستمتاع بالحياه بأنو تقييم إيجابي لمذات Timothy,A،.4222عرفت تيموثي )   

 (.4282)عبدالعال،ومصطفي مظموم، واإلمكانيات بصفة عامة ورد في
االستمتاع بالحياة ىو نتاج ردود أفعال الفرد التقييمية تجاه حياتو  باألضافة إلي    

إسموب تفكيره وذلك في ضوء الرضا عن الحياة من خالل ىذا التقييم المعرفي أو الوجداني مما 
اإلستمتاع بالحياة  بالدرجة التي ويعرف إجرائيا  ، يجعمو قادرا عمى صناعة االستمتاع بالحياة

 يحصل عمييا الفرد عمي مقياس اإلستمتاع بالحياة المستخدم في البحث الحالي .
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 االطار اليظزي 
 Thinking Styles أساليب التفكري

ألسموب الفرد في أداء الميام المختمفة في ضوء  تعرف اساليب التفكير أنيا إنعكاس
معتقداتو وخمفيتو الثقافية ، كما أنيا أحد متغيرات الشخصية التي تحدد استجابات األفراد نحو 

 (.4282؛عمي، 4221المثيرات المختمفة في البيئة المحيطة )الشمري ،
؛عمي 8001؛عجوة،4282؛طنوس،4282كما يوجد في )ابو ىاشم،

(  أن أساليب التفكير عمي أنيا تفضيالت الفرد الستخدام قدراتو أو 4222نبرج،؛ستير 4282،
مياراتو في أداء ميمة معينة بطريقة محددة .كما أنيا الطرق واألساليب المفضمة في أكتساب 
المعارف ،وتنظيم األفكار والتعبير عنيا بما يتالءم مع الميام التي يتعرض الييا  ويؤكد أن 

 تظير في المواقف الحياتية المختمفة في المنزل ،المدرسة ،العمل والمجتمع.   أساليب التفكير
ولما كانت الباحثة تتبني تعريف ستيرنبرج والذي قدم نظرية ألساليب التفكير حيث يري أن 
الناس يحتاجون إلي أن يسوسوا أنفسيم عقميا ،وأساليب التفكير ىي طرقيم في تحقيق ذلك 

ي يسوس بيا الناس أنفسيم ىي مرآه داخمية ألنواع ،كما أن ىذه الطرق الت
الحكومات)السمطات (التي يرونيا في العالم الخارجي فالحكومات بالنسبة لممجتمعات ليا العديد 

، المنطقة أو  Level، المستوي  Form،الشكل  Functionمن الجوانب مثل الوظيفة 
 ، Leaning، والنزعة  Scopeالمجال 

، Legislativeلرئيسية لمحكومات فيي ثالث :التشريعيةومن حيث الوظائف ا
 . Judicial، والحكمية Executiveالتنفيذية

أما األشكال الرئيسية لمحكومات فيي أربع : 
.كما أن  Anarchic،وفوضوية  Olgarchic، أقميةHierachic،ىرميةMonarchicممكية

.ونطاقا أو مجاال  Local،ومحمية  Globalلمحكومات مستويين رئيسيين ىما :كمية 
 External)الشئون المحمية والداخمية (،وخارجية Internalالحكومات فيما : داخمية 

، والتقدمية  Conserative)الشئون الخارجية (. ولمحكومات نزعتان ىما :المحافظة 
Progressive أن السيطرة الذاتية العقمية ليا نفس :الوظائف ،األشكال،  . ويري ستيرنبرج

 (8001المجال، والنزعات، وفيما يمي عرض ليذه الجوانب )عجوة ، المستويات،
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وبناءا عمي ذلك اطمق ستيرنبرج نظرية اساليب التفكير واقترح ثالثة عشر اسموبا لمتفكير 
 يندرجوا تحت الخمسة أبعاد السابقة وىم:

 الصكل ويصنلأوال مً حيح 
األسموب الممكي :يفضل ىؤالء االفراد التوجو نحو نحو ىدف واحد محدد طوال الوقت  -8

 .ولدييم الغاية تبرر الوسيمة ،متسامحون ومرنون ولييم إدراك قميل نسبيا باألولويات
االسموب اليرمي : ويميل االفراد في ىذا االسموب إلي التنظيم والترتيب في إنجاز  -4

يث يضعوا أىدافيم في شكل ىرمي من حيث األىمية فيبدأ باألىداف األكثر أعماليم ، ح
 .أىمية وال يستطيعون تحقيق جميع االىداف في وقت واحد

:يتصف ىؤالء االفراد بإمكانية البدء في تحقيق العديد من االىداف  االسموب االقمي -2
في نفس الوقت دون تحديد االكثر اىمية كما أنيم متوترون ولدييم العديد من االىداف 

  .المتناقضة
االسموب الفوضوي : يتصف ىؤالء االفراد بأنيم مدفوعون من خالل خميط من  -2

لجتيم لممشكالت ، ويعتقدون أن الغاية تبرر الحاجات واألىداف ،عشوائيون في معا
 .الوسيمة ،ويقاومون التجديد

 ثاىيا مً حيح الوظيفة : 
بخمق قوانين خاصة بيم وال يفضمون  االسموب التشريعي أصحاب ىذا االسموب يقومومون -8

الحمول الجاىزة المجربة سمفا من االخرين  في حل مشكالتيم بل يقدمون الحمول المبتكرة 
 ويستمتعون بحميا 

ستخدام  -4 االسموب التنفيذي يفضل ىؤالء االفراد الخضوع لمقوانين كما يفضمون إلي تقميد وا 
يفضمون تنفيذ الخطط المعدة من قبل الحمول السابقة التي توصل إلييا االخرين كما 

 االخرين
االسموب الحكمي يميل أصحاب ىذا األسموب إلي الحكم عمي االخرين وعمي أعمال غيرىم  -2

كما لدييم القدرة عمي تحميل وتقييم االشياء ويفضمون المواقف التي يحمل فييا الفرد 
 .المشكالت 
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 ثالجا مً حيح املشتوي 
يميل أصحاب ىذا األسموب إلي التعامل الكمي مع المشكالت حيث التجريد ويتجاىمون  العالمي -8

 .التفاصيل كما يميمون إلي العموميات
  .المحمي يتصف ىؤالء االفراد التعامل مع المشكالت بشكل عياني حيث يفضمون  التفاصيل -4

 رابعا مً حيح اليزعة 
االسموب المتحرر يميل أصحاب ىذا األسموب بالذىاب فيما وراء القوانين واالجراءات -8

،البحث عن واإلرتياح لممواقف الغامضة كما يفضمون التغيير ألقصي درجة 
 .ممكنة

االسموب المحافظ يتصف ىؤالء األفراد بالتقيد الشديد بالقوانين الموجودة سمفا -4
وتفضيل المألوف في الحياة مع اإلبقاء عمي المعتاد وتفضيل اقل تغيير ممكن 

 .ويسعي إلي تحقيق الميمات الموكمة اليو بالطرق التقميدية 
 خامشا مً حيح اجملال 

فراد إلي األنطواء مع ضعف في اإلدراك االجتماعي األسموب الداخمي  يميل ىؤالء اال-8
 بالعالقات الشخصية ويميمون كذلك إلي العمل منفردين

االسموب الخارجي يتصف أصحاب ىذا االسموب بالتوجو نحو االخرين كما انيم يميمون إلي -4
 االنبساط وتميز تعامميم مع االخرين باليسر والسيولة كما يفضمون العمل في جماعة .

 8001؛عجوة، 4222؛العتوم،4282؛ عمي،4282تضح ماسبق في )أبو ىاشم،وي
؛Bernado,et.el,200؛4282؛اليوسفي،4282؛الضيدان،

Grigorenko&Sternberg8002،4286؛بكر) 
 Enjoying Lifeاإلستنتاع باحلياة 

يعد االستمتاع بالحياة من بين متغيرات الشخصية اإليجابية التي بدأ االىتمام بيا 
مؤخرًا في إطار عمم النفس اإليجابي؛ وليذا فإن االستمتاع بالحياة نظرًا لحداثة عيده بيذا 
العمم فقد نجد قصورًا واضحًا في مجموعة التعريفات التي تناولت ىذا المفيوم من بعيد أو 

اء مترافقًا ومتزامنًا مع مفيوم إيجابي آخر أكثر ارتباطًا بو أال وىو مفيوم قريب حين ج
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وكالىما ينضويان تحت لواء أو مظمة مفيوم آخر أكثر اتساعًا وىو  Happinessالسعادة 
 .Quality of Lifeمفيوم "جودة الحياة" 

لنفس وليذا نجد أن ىناك ندرة في اإلسيامات السيكولوجية التي أسس ليا عمماء ا
 (4282اإليجابي وخصوصًا ما يرتبط منيا بمفيوم االستمتاع بالحياة )عبدالعال ،

ذا بحثنا في معاجم المغة العربية عن كممة إستمتاع سنجدىا كالتالي :  وا 
م ت ع :المتاع السمعة وىو أيضا المنفعة وما تمتعت بو واألسم المتعة ومنو متعة 

 (682متعو تمتيعا  )معجم مختار الصحاح،صالحج ألنيا انتفاع وأمتعو اهلل بكذا و 
ذا نظرنا إلي مجال عمم النفس وكيفية تعريفو لإلستمتاع سنجد أن الفروق مابين  وا 

 Veenhovenالسعادة واإلستمتاع تكاد تتالشي إال ما ندر من العمماء ؛مثل فينيوفن 
R،.8000ن مفيوم ( حيث  يري وجود فرق بين اإلستمتاع بالحياة والسعادة حيث وضح أ

 اإلستمتاع بالحياة يرتبط بعمميات عقمية ،بينما مفيوم السعادة يتضمن عمميات وجدانية أكثر.
 ( نموذج االستمتاع بالحياة:4220كما  وضع  التميمي )

كتاب لو عن "فن االستمتاع" عبارة عن مثمث متساوي األضالع تتفاعل أضالعو  في
معًا وتتكامل من أجل إسعاد الفرد، وكل ضمع من أضالع ىذا المثمث يعكس ثالثة قوى جاءت 

 كالتالي:
القوة الجسدية: وىي تمك القوة التي تدفع المرء إلى حب البقاء، والتممك والحرية، والنوم  (8

طرة، وغيرىا، وقد تطغي ىذه القوة عمى باقي القوى األخرى فتظير بأشكال واألكل والسي
 مختمفة كـ )األنانية، والكبر( وقد تضمر لتظير )االنطوائية والغموض(.

القوة العقمية: وىي تمك القوة التي تدفع بالمرء إلى حب التعمم واالستطالع، واالكتشاف  (4
أثارىا عمى الشخص في شكل من الحكمة  والتأمل، والتحميل والحساب، والقياس، وتظير

 والثقافة وأسموب اإلقناع أو الربط وتبسيط األمور.
القوة الروحية: وىي تمك القوة التي تدفع المرء لمحب وتممس العواطف والشعور بالرضا  (2

والقناعة والسمو، وحب القيم، والعطاء، والبذل، والتضحية وتظير آثارىا عمى الفرد 
 لشخصية، والراحة والقدرة عمى التأثير.بالطمأنينة وقوة ا
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ومن خالل التعاريف عن اإلستمتاع نجد أنو أسموب حياة يؤثر ويتأثر بفكر االنسان وتقييمو 
لألحداث ومن ىنا جاءت فكرة محاولة التعرف عمي العالقة بين االستمتاع بالحياة وأسموب 

 التفكير 
 الدراسات الشابكة 

  والطالبات التفكير لدي فئة الطالبأوال دراسات تناولت أساليب 
( بعنوان أساليب التفكير وعالقتيا بأنماط الشخصية لدي  4222وقد كانت دراسة البدارين)

طمبة جامعة اليرموك وىدفت الدراسة إلي معرفة العالقة بين أساليب التفكير وفقا لنظرية 
ية ووفقا لنظرية ىوالند السمطة الذاتية الفعمية لستيرنبرج ومدي إرتباطيا بأنماط الشخص

ألنماط الشخصية ومعرفة إختالف أساليب التفكير وأنماط الشخصية تبعا لبعض المتغيرات 
( من طمبة وطالبات جامعة اليرموك وأختيرت 122الديموجرافية وتكونت عينة الدراسة من )

ر وفقا عينة الدراسة بشكل عشوائي ، وكانت ادوات الدراسة كالتالي مقياس أساليب التفكي
لنظرية السمطة الذاتية الفعمية لستيرنبرج واألداة الثانية مقياس الميول المينية األمريكي 
المبني عمي نظرية ىوالند ألنماط الشخصي وقد أسفرت النتائج عن أن أكثر األساليب التي 
حصمت عل أعمي متوسطات كانت التشريعي ، التحرري ، اليرمي ،التنفيذي،الخارجي أما 

يب التي حصمت عمي متوسطات أقل فكانت القضائي والفوضوي ، المحمي ،العالمي األسال
والداخمي ،األقمية ،التقميدية كما كشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية إلختالف 
بعض اساليب التفكير وأنماط الشخصية تعزي لمجنس ،التخصص ،المستوي الدراسي.كما 

بين أساليب التفكير وفقا لنظرية السمطة الذاتية الفعمية مع  كشفت الدراسة عن وجود إرتباط
(  Diaz4222أنماط الشخصية وفقا لنظرية ىوالند ألنماط الشخصية . وحاولت دراسة دياز )

التعرف عمي العالقة بين أساليب التفكير في ضوء نظرية ستيرنبرج ألساليب التفكير وبين 
( طالبا من 22م الحاسوب وقد كانت عينة الدراسة )األداء عمي نماذج إتخاذ القرار بإستخدا

وقد أسفرت النتائج عن وجود عالقة إرتباطية   South Albamaطالب جامعة جنوب االباما 
دالة إحصائيا بين اساليب التفكير )التشريعي ،والحكمي ،واليرمي ، والداخمي( واألداء عمي 

 لعينة .نماذج اتخاذ القرار وبرنامج المحاكاة لدي افراد ا
(التعرف عمي أساليب التفكير المفضمة لدي الطالب وعالقة 4221وحاولت دراسة الشمري ) 

ىذه األساليب بالنوع ومستوي التحصيل الدراسي وأساليب التنشئة الوالدية لدي أفراد العينة 
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( 821( طالبا وطالبة تم إختيارىم بطريقة عشوائية حيث قسمت إلي )222والتي تكونت من )
( طالبة وأسفرت النتائج عن االساليب األكثر تفضيال لدي الطالب ىي أساليب 424،) طالب

التفكير الخارجي ،فالتشريعي، فاليرمي، فالتنفيذي، فالتحرري، فالحكمي عمي الترتيب كما 
بينت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط أداء الذكور واإلناث عمي أسموبي التفكير 

ارجي لصالح اإلناث وأشارت النتائج إلي وجود عالقات موجبة دالة إحصائيا الفوضوي ،والخ
بين معظم أساليب التفكير ومعظم أساليب المعاممة الوالدية التي تبنتيا الدراسة ، وقد كانت 

 العالقات بين أساليب التفكيروأساليب المعاممة الوالدية  عند األم أكثر منيا عند األب .
 Lash&Jennie&,Wolman,2010الرك ،والش ،وجيني ،وولمان )أما دراسة كل من ك 

Clark  فقد ىدفت إلي الكشف عن طبيعة العالقة بين أساليب التفكير وأساليب لمتعمم )&
( طالب وطالبة من طمبة الدراسات العميا 02والتخصص العممي وتكونت عينة الدراسة من )

يب التفكير لستيرنبرج وأسفرت النتائج بإحدي الجامعات األمريكية وقد استخدم مقياس أسال
أساليب التفكير تعزي إلي البرنامج  -8عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في كال من 

اساليب التفكير لمتخصص  -4األكاديمي من )ماجستير ،ودكتوراه( الممتحق بو الطالب 
إحصائيا بين أساليب األكاديمي في الدراسات العميا،كما أظيرت النتائج وجود عالقة دالة 

 التفكير وأساليب التعمم . 
( فقد ىدفت إلي معرفة  أساليب التفكير المفضمة لدي عينة من طمبة 4286اما دراسة بكر )

( طالبا وطالبة من  812وطالبات جامعة الجوف في ضوء نموذج ستيرنبرج وتكونت العينة )
يرنبرج واجنر بصورتيا المختصرة ، كمية العموم واآلداب بطبرجل جامعة الجوف ، االدوات ست

وأسفرت نتائج الدراسات عن  أنماط التفكير المفضمة كانت المحمي ،الداخمي ،المحافظ ، 
الخارجي،اليرمي ،الممكي،التنفيذي ،األقميمي ،التشريعي ،الحكمي ،الفوضوي، 

الداخمي العالمي،المتحرر. كما توجد فروق جوىرية بين الذكور واألناث في أنماط التفكير 
 والتنفيذي والمحمي والممكي لصالح اإلناث .

( وكانت بعنوان أساليب المواجية وعالقتيا بالتفكير االنتحاري  4282وعن دراسة الضيدان) 
لدى طالب الجامعة وىدفت الدراسة إلي التعرف عمي أساليب التفكير في ضوء نظرية 

طالب وطالبة  284قواميا  ستيرنبرج وتكونت عينة الدراسة مجموعتين االولي مصرية
طالب وطالبة وأستخدم الباحث قائمة اساليب التفكير  200والمجموعة الثانية سعودية قواميا 
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لستيرنبرج وأسفرت النتائج عن وجود إرتباط ذات داللة إحصائية بين أساليب مواجية الضغوط 
ساليب مواجية النفسية والتفكير اإلنتحاري كما أسفرت عن وجود عامل عام بين ابعاد أ

  الضغوط النفسية وأبعاد التفكير اإلنتحاري . 
( إلي إستقصاء أساليب التفكير الشائعة لدي المراىقين والكشف 4286وىدفت دراسة حسن) 

عن العالقة بين أساليب التفكير لدي المراىقين وتقدير الذات لدييم ، وقد كانت  عينة الدراسة 
جديدة لمعموم والفنون بالتجمع الخامس محافظة القاىرة عشوائية من طالب معاىد القاىرة ال

( وطبقت عمييم 422( وعدد اإلناث )222( حيث كان عدد الذكور )222وكان قواميا )
مقياس أساليب التفكير لستيرنبرج ، ومقياس تقدير الذات لجوىانزنبرج بعد التحقق من صدقيا 

إن أكثر أساليب التفكير شيوعا ىو  وثباتيا ، وقد توصمت الدراسة إلي عدة نتائج منيا :
األسموب التشريعي ، ثم األسموب اليرمي ،ثم األسموب التنفيذي ،يميو االسموب الفوضوي في 
حين كان أقل أساليب التفكير شيوعا  األسموب األقميمي ثم االسموب المتحفظ يميو األسموب 

التفكير )التشريعي  الممكي واألسموب المحمي وقد وجد فروق في درجات تفضيل أساليب
،والتنفيذي ، والقضائي ، والفوضوي (لصالح الذكور ، ووجود فروق في درجات تفضيل 
أساليب التفكير )المتحفظ ، والمحمي ، واإلقميمي ( لصالح اإلناث كما كشفت الدراسة عن 

 وجود إرتباط سالب بين أساليب التفكير لدي المراىقين وتقدير الذات لدييم
( والتي كانت بعنوان أساليب التفكير المتنبئة بإضطرابات الشخصية  4282ي )وعن دراسة عم

( طالبا وطالبة من طمبة البكالوريوس في 202لدي الطمبة الجامعيين وقد تكونت العينة من )
جامعة اليرموك وكانت أدوات الدراسة مقياس )ىاريسون وبرامسون ألساليب التفكير ، 

عد ليذا الغرض وأشارة النتائج إلي شيوع التفكير العممي تاله ومقياس اضطرابات الشخصية الم
التفكير المثالي في حين كانت أقل األساليب شيوعا التركيبي ،التحميمي ، الواقعي لدي الطمبة 
عمي التوالي.ووضحت النتائج أن إضطرابات الشخصية الوسواسية كان في المرتبة االولي 

وأظيرت النتائج عدم وجود فروق دال إحصائيا بين  لدي الطمبة والسيكوباتية أقل مرتبة
أساليب التفكير واضطرابات الشخصية لدي الطمبة الجامعيين تعزي لمجنس والتخصص والسنة 
الدراسية ،كما أظيرت النتائج أن أسموب التفكير التحميمي ىو األكثر إرتباطا مع االضطرابات 

يب التفكير وعالقتيا بالدافعية العقمية ( أسال 4282الشخصية.  وقد تناولت دراسة طنوس )
( طالبا وطالبة ،تم إختيارىم بالطريقة العشوائية 226لدي الطمبة تكونت عينة الدراسة من )
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الطبقية العنقودية من طمبة المرحمة الثانوية في منطقة المغار ،أما أدوات البحث فكانت 
يتكون من ثالثة أساليب  والذي4221مقياس أساليب التفكير المعدل من قبل ىدي رعد 

لمتفكير ىي )التحميمي ،والعممي، واإلبتكاري(، ومقياس الدافعية العقمية إعداد جيانكورل 
وقد أسفرت النتائج عن أن الدرجة الكمية ألساليب التفكير جاءت بمستوي 8011وفاشيون 

مية لدي مرتفع حيث جاء األسموب التحميمي في المرتبة األولي وأن مستوي الدافعية العق
الطالب مرتفع ولم تظير النتائج أي فروق ذات داللة إحصائية تعزي إلي متغير الجنس 

 والصف في األسموبين التحميمي والعممي. 
 دراسات عً اإلستنتاع باحلياة 

( بدراسة بعنوان "التقويم Judge T., et al ،.4222لقد قام "جودجي وآخرين" )
الوظيفي واالستمتاع بالحياة"، بيدف التعرف عمى العالقة بين الذاتي وعالقتو بكل من الرضا 

الرضا الوظيفي، والرضا عن الحياة، واالستمتاع بيا وتم تطبيق الدراسة عمى عينتين األولى 
( موظفًا طبق عمييم مقياس 428( طالبًا جامعيًا، والثانية تكونت من )812تكونت من )

أسفرت نتائج ىذه الدراسة عن وجود تأثير إيجابي  الرضا الوظيفي واالستمتاع بالحياة، وقد
قوي بين النظرة اإليجابية لمذات، وبين الرضا الوظيفي، وأن األفراد ذوي النظرة الذاتية 
اإليجابية والذين يقيمون أنفسيم بشكل إيجابي ىم أفراد قادرون عمى تحقيق األىداف المرجوة 

 وأكثر استمتاعًا بيا. منيم، وأنيم أكثر سعادة وأكثر رضا عن حياتيم
( بدراسة عن "التفكير البنائي وعالقتو بكل من 4284كذلك قامت الغامدي ) 

االستمتاع بالحياة والرضا الوظيفي لدى عينة من معممات الثانوي بالطائف"، وذلك لمتعرف 
 عمى تمك العالقة القائمة بين كل من التفكير البنائي واالستمتاع بالحياة والرضا الوظيفي،

( من معممات المرحمة الثانوية بمدينة الطائف ممن 420وذلك لدى عينة من المعممات بمغت )
( وانحراف معياري قدره 22.2( سنة بمتوسط عمري قدره )22- 42تراوحت أعمارىن ما بين )

( سنة، وقد طبقت الباحثة مقياس التفكير البنائي )إعداد 42 – 8( وعدد سنوات خبرة )2.6)
( ترجمة الباحثة، ومقياس االستمتاع بالحياة )إعداد الباحثة( وكذا مقياس 4228إبستين، 

الرضا الوظيفي )إعداد الباحثة(، وقد توصمت نتائج الدراسة إلى وجود ارتباط  دال بين 
االستمتاع بالحياة وأبعاد التفكير البنائي فمثاًل في )التفكير العاطفي، التفكير العممي(، عمى 

سالبًا بين االستمتاع بالحياة وكل من التفكير التشاؤمي واألحادي، وغير  حين وجدت ارتباطاً 
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العقالني والدرجة الكمية(، وذلك لدى المعممات ذوي التخصصات العممية، عمى حين يوجد 
ارتباط موجب بين االستمتاع بالحياة وأبعاد التفكير البنائي )التفكير العاطفي، والعممي والدرجة 

 مات ذوي التخصصات األدبية.الكمية( لدى المعم
( إلي التعرف عمي طبيعة 4282وقد ىدفت دراسة عبدالعال ، ومصطفي مظموم) 

العالقة بين اإلستمتاع بالحياة وبعض متغيرات الشخصية اإليجابية ممثال في )السعادة 
والتسامح ( وكذلك معرفة الفروق بين متوسطات درجات طالب  وطالبات الدراسات العميا عمي 

عاد كالمن )مقياس اإلستمتاع بالحياة والتسامح أكسفورد ومقياس السعادة(. وقد كانت عينة أب
طالبا من طالب الدراسات العميا أما االدوات المستخدمة  62طالبا منيم  822الدراسة الفعمية 

فكانت مقياس االستمتاع بالحياة ومقياس التسامح من إعداد الباحثان وكذلك مقياس أكسفورد 
ادة من إعداد أراجيل ومارتن ولو وأسفرت النتائج عن عن وجود عالقة إرتباطية ذات لمسع

داللة إحصائية بين متغيرات البحث )االستمتاع بالحياة والتسامح والسعادة( ،كما ظيرت فروق 
ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات اإلناث والذكور عمي مقياس التسامح وقائمة 

 بالحياة وذلك لصالح اإلناث .أكسفورد واإلستمتاع 
(طالب من ذوي صعوبات التعمم وتم 82اما دراسة  وتكونت عينة الدراسة من )

تطبيق مقياس التنظيم الذاتي لذوي الصعوبات ومقياس االستمتاع بالحياة، والبرنامج التدريبي 
جموعة وأظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات افراد الم

التجريبية في القياسين القبمي والبعدي عمي كال من مقياس تنظيم الذات ومقياس اإلستمتاع 
س البعدي والتتبعي لنفس بالحياة ولم توجد أي فروق ذات داللة إحصائية بين القيا

 .المجموعة
 تعليل علي الدراسات تعليل علي الدراسات اليت تياولت أساليب التفكري

ات السابقة نجد أن جميعيا تشترك في طبيعة العينة حيث كانت من الطالب بالنظر إلي الدراس
الجامعيين ، أما األدوات المستخدمة كانت في معظميا قائمة إستيرنبرج بإستثناء دراسة 

( ،أما عن النتائج فقد إختمفت نتائج الدراسات فيما يتعمق 4282(؛)عمي،4282)طنوس ،
والمستوي التعميمي (عمي أساليب التفكير  فمنيم من  بمتغيرات )الجنس، والعمر، والتخصص،

أظير فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في أساليب التفكير مثل دراسة 
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(، وجميعيم كانت الفروق لصالح اإلناث، 4286(؛)بكر،4221(؛)الشمري ،4286)حسن،
 (.4282سة )طنوس ،ومنيم من لم يجد أي فروق ذات داللة إحصائية تعزي لمجنس مثل درا

ستخدما لدي عينات  وكانت النتائج متفقة إلي حد كبير في اساليب التفكير األكثر شيوعا وا 
البحث حيث كانت األساليب األكثر شيوعا التشريعي واليرمي والتنفيذي والفوضوي وىو ما 

 (.4222(؛)البدارين ،4286(؛ )حسن،Diaz،4222جاء في دراسة ) 
 –السابقة التي تناولت متغير اإلستمتاع بالحياه ؛كانت نادرة وبالنظر إلي الدراسات 

وذلك مقارنة بتناول متغير السعادة حيث حظي األخير بدراسات عديدة  –في حدود عمم الباحثة 
،وكما نجد دراستين من أصل ثالثة أىتمت بدراسة اإلستمتاع بالحياة ومعرفة مدي إرتباطو 

 (.4282( ؛) عبدالعال، Judge T., et al ،.4222بمتغير الرضا الوظيفي )
 فزوض الدراسة:

 توجد أساليب تفكير أكثر إستخداما لدي طالبات جامعة الممك خالد . -8
يوجد تأثير دال إحصائيا لكل من التخصص الدراسي والعمر ومستواىم الدراسي  -4

والحالة اإلجتماعية عمي أساليب التفكير في ضوء نظرية ستيرنبرج لدي طالب 
 الجامعة.

 توجد مستويات االستمتاع بالحياة  لدي طالبات جامعة الممك خالد .  -2
يوجد تأثير دال إحصائيا لكل من التخصص الدراسي والعمر ومستواىم الدراسي  -2

 .والحالة اإلجتماعية عمي االستمتاع بالحياة  لدى طالبات جامعة الممك خالد
حياة لدي طالبات جامعة توجد عالقة إرتباطية بين أساليب التفكير واالستمتاع بال -2

 .الممك خالد
 امليَج واإلجزاءات :

المنيج المستخدم في الدراسة ىو المنيج الوصفي بإستخدام كال من األسموب 
اإلرتباطي والفارق أو المقارن ، ألنو األكثر مالئمة ألىداف الدراسة الحالية حيث األسموب 

لمعرفة العالقة بين أساليب التفكير و االستمتاع بالحياة ،أما األسموب المقارن  اإلرتباطي
أستخدم لمتعرف عمي تأثير كال من السن والتخصص والحالة اإلجتماعية عمي كال من 

 االستمتاع بالحياة  و أساليب التفكير 
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 دلتنع البخح :
 طالبات جامعة الممك خالد.

 عيية البخح :

 ة العيية اإلستطالعي - أ
قامت الباحثة بدراسة إستطالعية لعمل التقنين لالدوات ومعرفة  مدي مالئمة األدوات 

طالبة من طالبات كمية التربية جامعة الممك  22لمعينة حيث بمغت عينة الدراسة االستطالعية 
 خالد.
طالبة من طالبات كمية التربية جامعة  422بمغت  األساسية :أما العينة الفعمية فقدالعينة  -ب

طالبة من قسم رياض األطفال( والالتي 842طالبة من قسم عمم نفس ، 842الممك خالد )
ستطبق عميين الباحثة قائمة أساليب التفكير ومقياس االستمتاع بالحياة  وقد كانت مواصفات 

اني والمستوي السابع أما من حيث العينة من حيث المستوي الدراسي من طالبات المستوي الث
العمر فقد تم حساب المتوسط والوسيط واالنحراف المعيارى واقل عمر وأكبر عمر زمنى لعينة 

 ( يوضح تمك النتائج  8الدراسة ، وجدول ) 
 ( انمتىطط وانىطُط واالوحزاف انمعُبري والم عمز وأكجز عمز سمىً نعُىخ انذراطخ 1جذول ) 

 ( 1جذول ) 

االوحزاف  انىطُط نمتىططا انعذد

 انمعُبري

 اكجز عمز الم عمز

240 20.96 21.00 2.22 18 32 

سنة أنيا أساس لتقسيم عينة  48( تم اعتماد الوسيط =  8ومن نتائج جدول ) 
 48سنة ، والمجموعة الثانية أكبر من  48الدراسة إلى مجموعتين األولى أقل من  أويساوى 

 سنة .
 الدراسة :املشتخدمة يف  دواتاأل

 مكياس االستنتاع باحلياة : )إعداد الباحجة (أوال: 
 اهلدف مً املكياس : 

 قامت الباحثة ببناء مقياس اإلستمتاع بالحياة من خالل األطار النظري لمدراسة وكذلك باإلطالع
عمي األدبيات والدراسات السابقة مثل دراسة تحية محمد عبدالعال ومصطفي عمي مظموم 

كما أعتمدت الباحثة عمي عدد من المقاييس األجنبية  4284،ودراسة خديجة الغادي 4282
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.. Steger et alالتي إتخذت من اإلستمتاع بالحياة موضوعا ليا مثل"ستيجر وآخرين" )
 Lipovcan. et( "ليبوفكان وآخرين" )Judge et al ..4222(، جورجي وآخرين" )4221

al ..4222( "دنكان ، " ،)Duncan .8002) 
 وصف املكياس :

 (عبارة عن االستمتاع بالحياة  لطالب الجامعة .42يتكون المقياس من) 
 حساب الصدق والثبات لمقياس االستمتاع بالحياة  :

( 22قامت الباحثة بتطبيق قائمة االستمتاع بالحياة  عمى عينة استطالعية مكونة من )      
من طالبات جامعة الممك خالد ، وذلك لحساب صدق وثبات أدوات الدراسة ، وفيمايمى عرض 

 للخصائص الشيكومرتية للنكياس  .

  :صائص الشيكومرتية للنكياس اخل
 الصدم : -أ

 بالتأكد من صدق المقياس من خالل : قامت الباحثة        
 :للنكياس االتشام الداخلى -0
قامت الباحثة بتطبيق قائمة االستمتاع بالحياة  لطالب الجامعة فى ىذه الصورة    
( من طالبات جامعة الممك خالد كعينة لحساب الخصائص السيكومترية 22( عبارة عمى )42)

بارة وبالدرجة الكمية لممقياس بعد حذف درجة . وتم حساب معامل االرتباط بين درجة كل ع
( يوضح  4العبارة من الدرجة الكمية لممقياس باعتبار باقى العبارات محكًا لمعبارة ، وجدول )  

 صدق عبارات قائمة االستمتاع بالحياة  لطالب الجامعة .
 (  2جذول )   

 نمفزداد ممُبص االطتمتبع ثبنحُبح نطبنجبد جبمعخ انمهك خبنذ  االتظبق انذاخهً
 

رلم 

 انعجبرح

معبمم االرتجبط 

 ثبنذرجخ انكهُخ

معبمم االرتجبط  رلم انعجبرح

 ثبنذرجخ انكهُخ

معبمم االرتجبط  رلم انعجبرح

 ثبنذرجخ انكهُخ

1 0.507** 8 0.659** 15 0.313* 

2 0.449** 9 0.616** 16 0.502** 

3 0.629** 10 0.356* 17 0.540** 

4 0.534** 11 0.380** 18 0.593** 

5 0.424** 12 0.401** 19 0.695** 

6 0.527** 13 0.441** 20 0.531** 

7 0.499** 14 0.424**   
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* تعنى أن العبارة دالة احصائيا 0.05 تعنى أن العبارة دالة احصائيا عند مستوى
 * *0.01 عند مستوى

( أن كل عبارات قائمة االستمتاع بالحياة  ليا عالقة   4يتضح من الجدول رقم  ) 
ارتباطية ذات داللة احصائية بالدرجة الكمية لممقياس. ممايعنى أن المقياس يتمتع بدرجة 

 عالية من االتساق الداخمى الذى يعنى أن العبارات تشترك فى قياس االستمتاع بالحياة  .
 متاع بالحياة :ثبات مقياس االست  - ب

قامت الباحثة بحساب الثبات لمقياس االستمتاع بالحياة  باستخدام معامل الفا 
مل الثبات  ( يوضح معا 2كرونباخ  ، والتجزئة النصفية بطريقة سبيرمان براون  والجدول ) 

 .بالطريقتيتن لممقياس
 (   3جذول )  

 معبمالد ثجبد ممُبص االطتمتبع ثبنحُبح

انثجبد ثطزَمخ انتجشئخ  انعجبرادعذد  انممُبص

 انىصفُخ

انثجبد ثطزَمخ أنفب 

 كزووجبخ

 0.749 20 االطتمتبع ثبنحُبح
086،. 

 

( أن مقياس االستمتاع بالحياة يتمتع بدرجات مقبولة من الثبات  مما  2يتبين من الجدول ) 
 يشير إلى الوثوق بنتائج المقياس 

 :الصورة اليَائية للنكياساخلطوة االخرية 
(عبارة 42تم إعداد المقياس فى الصورة النيائية والتى أصبحت مكونة من )         

 لالستمتاع بالحياة .
 طزيكة تصخيح املكياس : 
(  2،  4،  8درجة لكل استجابة )يتم تصحيح المقياس عمى تقدير ثالثى ووضع   

تفعة عمى المقياس ( وتشير الدرجة المر 62–42لمعبارات حيث تراوحت لدرجة المقياس بين ) 
إلى ارتفاع االستمتاع بالحياة  ، والدرجة المنخفضة إلى انخفاض االستمتاع بالحياة  لدى 

 المفحوص.
 ( 9102قائنة  أساليب التفكري : )إعداد إستريىربج تزمجة وتعزيب أبو ٍاشهثاىيا 

 اهلدف مً الكائنة  : 
 البات جامعة الممك خالد .تيدف القائمة  إلى التعرف عمى  أساليب التفكير لدى  ط
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 وصف الكائنة  :
( مفردة  عن  أساليب التفكير لطالب الجامعة ، و تشير 62تتكون القائمة  من ) 

إلى االستراتيجيات والطرق المختمفة التي يستخدميا األفراد في حل المشكالت وأداء الميام 
 –العالمى  –الحكمى  –التنفيذى  –واتخاذ القرارات ،واالساليب  المختمفة لو وىى ) التشريعى 

 -الداخمى  –الفوضوى  –االقميمى  –الممكى  –اليرمى  –المحافظ  -المتحرر –المحمى 
 الخارجى (  .

 حشاب الصدم والجبات لكائنة أساليب التفكري : 
( من 22قامت الباحثة بتطبيق قائمة أساليب التفكير عمى عينة استطالعية مكونة من )      

طالبات جامعة الممك خالد، وذلك لحساب صدق وثبات أدوات الدراسة ، وفيمايمى عرض 
 لمخصائص السيكومترية لمقائمة  .

 الصدم : -0
 تساق الداخمى:قامت الباحثة بالتأكد من صدق القائمة  من خالل اال         

 االتشام الداخلى:
( مفرده 62قامت الباحثة بتطبيق قائمة أساليب التفكير لطالب الجامعة فى ىذه الصورة )  

( من طالبات جامعة الممك خالد كعينة لحساب الخصائص السيكومترية . وتم حساب 22عمى )
د حذف درجة المفردة من معامل االرتباط بين درجة كل مفرده ودرجة اُلبعد الذى تنتمى إليو بع

( يوضح صدق مفردات قائمة  2درجة اُلبعد باعتبار باقى المفردات محكًا لممفرده ، وجدول ) 
 أساليب التفكير لطالبات جامعة الممك خالد .
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 (  4جذول )  

 االتظبق انذاخهً  نمفزداد لبئمخ  أطبنُت انتفكُز نطبنجبد جبمعخ انمهك خبنذ

رلم 

 انمفزدح

معبمم االرتجبط  رلم انمفزدح االرتجبط ثبنجعذمعبمم 

 ثبنجعذ

 معبمم االرتجبط ثبنجعذ رلم انمفزدح

1 0.633** 23 0.508** 45 0.435** 

2 0.575** 24 0.486** 46 0.623** 

3 0.703** 25 0.617** 47 0.673** 

4 0.501** 26 0.692** 48 0.627** 

5 0.367** 27 0.624** 49 0.578** 

6 0.698** 28 0.668** 50 0.384** 

7 0.537** 29 0.517** 51 0.670** 

8 0.690** 30 0.779** 52 0.692** 

9 0.583** 31 0.924** 53 0.666** 

10 0.587** 32 0.581** 54 0.762** 

11 0.566** 33 0.592** 55 0.576** 

12 0.534** 34 0.505** 56 0.513** 

13 0.651** 35 0.461** 57 0.367** 

14 0.576** 36 0.523** 58 0.542** 

15 0.568** 37 0.557** 59 0.769** 

16 0.574** 38 0.629** 60 0.762** 

17 0.614** 39 0.702** 61 0.676** 

18 0.395** 40 0.611** 62 0.651** 

19 0.629** 41 0.660** 63 0.416** 

20 0.712** 42 0.629** 64 0.722** 

21 0.693** 43 0.514** 65 0.701** 

22 0.461** 44 0.371**   

** تعىً أن انمفزدي دانخ احصبئُب عىذ        0.05 * تعىً أن انمفزدي دانخ احصبئُب عىذ مظتىي

 0.01 مظتىي

قيمة "ر" الجدولية عند 2.422= 2.22قيمة "ر" الجدولية عند مستوى داللة    
 2.222=  2.28مستوى داللة 

( أن كل مفردات قائمة أساليب التفكير ليا عالقة   2يتضح من الجدول رقم  ) 
ارتباطية ذات داللة احصائية بدرجة الُبعد التى تنتمى اليو. مما يعنى أن القائمة  تتمتع بدرجة 

 عالية من االتساق الداخمى الذى يعنى أن المفردات تشترك فى قياس أساليب التفكير .
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 أساليب التفكري :ثبات قائنة   -9
قامت الباحثة بحساب الثبات لقائمة  أساليب التفكير باستخدام معامل الفا كرونباخ  ،     

 ( يوضح معامل الثبات ألساليب التفكير  2والجدول ) 
 (  5جذول )                                     

 كُز معبمالد ثجبد لبئمخ  أطبنُت انتف                           

اطبنُت 

 انتفكُز 

عذد 

 انعجبراد

انثجبد ثطزَمخ 

 أنفب كزووجبخ

اطبنُت 

 انتفكُز 

عذد 

 انعجبراد

انثجبد ثطزَمخ 

 أنفب كزووجبخ

 0.873 5 انهزمٍ 0.765 5 انتشزَعٍ

 0.750 5 انمهكٍ 0.801 5 انتىفُذٌ

 0.758 5 االلهُمٍ 0.795 5 انحكمٍ

 0.762 5 انفىضىٌ 0.766 5 انعبنمٍ

 0.832 5 انذاخهٍ 0.741 5 انمحهٍ

 0.778 5 انخبرجٍ 0.866 5 انمتحزر

    0.793 5 انمحبفظ

( أن قائمة  أساليب التفكير تتمتع بدرجات مقبولة من الثبات  مما  2يتبين من الجدول )  
 يشير إلى الوثوق بنتائج القائمة  

 :املكياس يف صورتُ اليَائيةاخلطوة االخرية 
( مفرده ألساليب 62تم إعداد القائمة  فى الصورة النيائية والتى أصبحت مكونة من )         

 التفكير،  موزعة عمى أساليب التفكير .
 طزيكة تصخيح الكائنة  : 

 ( :6َتم تصحُح انمبئمخ  عهً تمذَز طجبعً كمب ثبنجذول )

ال تىطجك 

 عهُك إطاللب  

 

ال تىطجك 

عهُك ثذرجخ 

 كجُزح

تىطجك  ال

عهُك ثذرجخ 

 صغُزح

ال تظتطُع 

 أن تحذد

تىطجك عهُك 

ثذرجخ 

 صغُزح

تىطجك عهُك 

 ثذرجخ كجُزح

تىطجك عهُك 

 تمبمب  

1 2 3 4 5 6 7 

( مفردة  62وتقيس القائمة ثالثة عشر أسموبا من أساليب التفكير ، وتتكون القائمة من )
بمعدل خمس مفردات لكل أسموب من أساليب التفكير والمقياس سباعي اإلستجابة كما الجدول 
السابق مع العمم أنو ال توجد درجة كمية لممقياس  ويتم التعامل مع درجة كل مقياس فرعي 

 ( توزيع العبارات عمي أساليب التفكير2كير (عمي حدة .ويوضح الجدول))كل أسموب تف
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 انجىىد االطبنُت  انجىىد االطبنُت 

 60، 47، 34، 21 ،8 انهزمٍ  1،14،27،40،53 انتشزَعٍ

 61 ،48 ،35 ،22 ،9 انمهكٍ  54، 41، 28، 2،15 انتىفُذٌ 

 62 ،49، 23،36 ،10 االلهٍ 55 ،42 ،29 ،16 ،3 انحكمٍ

 63 ،50 ،37 ،24 ،11 انفىضىٌ 56 ،43 ،30 ،17 ،4 انعبنمٍ 

 64 ،51 ،38 ،25 ،12 انذاخهٍ  57 ،44 ،31 ،18 ،5 انمحهٍ 

 65 ،52 ،39 ،26 ،13 انخبرجٍ 58 ،45 ،32 ،19 ،6 انمتحزر

   59 ،46 ،33 ،20 ،7  انمحبفظ 

 ىتائج الدراسة ومياقصتَا:
الفرض االول الذى ينص عمى :"  توجد أساليب تفكير اكثر إستخداما لدي طالبات 

 جامعة الممك خالد .
ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم ايجاد المتوسط الحسابى والنسبة المئوية لكل 

( يوضح تمك  1أسموب من أساليب التفكير لدى طالبات جامعة الممك خالد ، وجدول ) 
 النتائج 

الحسابى والنسبة المئوية لكل أسموب من أساليب التفكير لدى طالبات المتوسط 
                                                         جامعة الممك خالد                             

 ( 8ذول ) ج

 انتزتُت انىظجخ انمئىَخ انمتىطط انظبثً االطهىة

 1 %82.5 28.87 انتشزَعٍ

 5 %74 25.85 انتىفُذٌ

 4 %75.4 26.39 انحكمٍ

 11 %67 23.31 انعبنمٍ

 2 %79.4 27.80 انمحهٍ

 7 %72.5 25.37 انمتحزر

 13 %62 21.72 انمحبفظ

 3 %76 26.52 انهزمٍ

 9 %70.5 24.69 انمهكٍ

 10 %70 24.52 االلهٍ

 12 %66 23.21 انفىضىٌ

 8 %71 24.88 انذاخهٍ

 6 %73 25.45 انخبرجٍ
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السابق أن اكثر اساليب التفكير استخدامًا لدى طالبات جامعة الممك ( 1)يتضح من جدول 
خالد ىو االسموب التشريعى ، يميو االسموب المحمى ، ثم األسموب اليرمى ، وكان أقل 
االساليب استخداما ىو اسموب المحافظ وجاء قبمو االسموب الفوضوى وىذه النتيجة تتفق إلي 

( حيث كانت األساليب  Diaz4222(؛ دياز )4222(؛)بدارين 4286،حد كبير مع )حسن
األكثر تفضيال في نتائج دراستيم كانت التشريعي واليرمي والتنفيذي ويمييم الفوضوي ،وقد 

( حيث جاءت األساليب األكثر شيوعا لديو 4282إختمفت نتائج الدراسة مع دراسة )أبو ىاشم،
  والممكي ويمييم التشريعي عمي الترتيب التالي اليرمي واألقمي 

يوجد تأثير دال إحصائيا لكل من التخصص الدراسي والعمر  الذى ييص على :" : الفزض الجاىى
ومستواىم الدراسي والحالة اإلجتماعية عمي أساليب التفكير في ضوء نظرية ستيرنبرج لدي 

 طالب الجامعة.
 تم صياغة الفروض الصفرية التالية : ولمتحقق من صحة الفرض الثانى

اليوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسطى مجموعتى العمر الزمنى عمى مقياس  (8
 أساليب التفكير في ضوء نظرية ستيرنبرج لدي طالبات جامعة الممك خالد.

عمى  اليوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسطى مجموعتى التخصص الدراسى (4
 مقياس أساليب التفكير في ضوء نظرية ستيرنبرج لدي طالبات جامعة الممك خالد.

اليوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسطى مجموعتى المستوى الدراسى عمى  (2
 مقياس أساليب التفكير في ضوء نظرية ستيرنبرج لدي طالبات جامعة الممك خالد.

جموعتى الحالة االجتماعية عمى اليوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسطى م (2
 مقياس أساليب التفكير في ضوء نظرية ستيرنبرج لدي طالبات جامعة الممك خالد.

ولمتحقق من صحة الفروض تم استخدام اسموب تحميل التباين االحادى لكل أسموب 
من أساليب التفكير لدى طالبات جامعة الممك خالد ، والجدول التالى يوضح المتوسطات 

 رافات المعيارية لدرجات طالبات مجموعتى العمر الزمنى عمى اساليب التفكير.واالنح
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( انمتىططبد واالوحزافبد انمعُبرَخ  نذرجبد طبنجبد مجمىعتً انعمز انشمىً عهً اطبنُت  9جذول ) 

 انتفكُز.

 ( 9جذول ) 

االوحزاف  انمتىطط انعذد انمجمىعخ االطهىة

 انمعُبري

 21أوَظبويالم مه  انتشزَعٍ

 21أكجز مه 

153 

87 

28.48 

29.56 

4.34 

4.73 

 21الم مه أوَظبوي انتىفُذٌ

 21أكجز مه 

153 

87 

25.27 

26.87 

4.90 

4.25 

 21الم مه أوَظبوي انحكمٍ

 21أكجز مه 

153 

87 

25.93 

27.19 

4.31 

5.27 

 21الم مه أوَظبوي انعبنمٍ

 21أكجز مه 

153 

87 

23.47 

22.45 

5.35 

5.14 

 21الم مه أوَظبوي انمحهٍ

 21أكجز مه 

153 

87 

24.87 

24.66 

5.03 

4.94 

 21الم مه أوَظبوي انمتحزر

 21أكجز مه 

153 

87 

25.17 

25.72 

4.54 

5.29 

 21الم مه أوَظبوي انمحبفظ

 21أكجز مه 

153 

87 

21.59 

21.94 

5.45 

6.36 

 21الم مه أوَظبوي انهزمٍ

 21أكجز مه 

153 

87 

26.55 

26.45 

4.93 

5.55 

 21الم مه أوَظبوي انمهكٍ

 21أكجز مه 

153 

87 

25.18 

23.83 

4.31 

3.75 

 21الم مه أوَظبوي االلهٍ

 21أكجز مه 

153 

87 

24.51 

24.52 

4.19 

3.99 

 21الم مه أوَظبوي انفىضىٌ

 21أكجز مه 

153 

87 

23.51 

22.70 

3.68 

3.90 

 21الم مه أوَظبوي انذاخهٍ

 21أكجز مه 

153 

87 

24.69 

25.22 

5.37 

5.81 

 21الم مه أوَظبوي انخبرجٍ

 21أكجز مه 

153 

87 

25.46 

25.44 

5.08 

4.83 

(اختالف متوسطات درجات مجموعتى العمر الزمنى عمى اساليب  0يتضح من نتائج جدول ) 
 التفكير لدى طالبات جامعة الممك خالد .

ولمتعرف عمى داللة الفروق بين المتوسطات تم استخدام اختبار تحميل التباين االحادى 
 وجدول
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 (يوضح تلك اليتائج  01) 
وتبئج تحهُم انتجبَه االحبدي نذرجبد طبنجبد مجمىعتً انعمز انشمىً عهً اطبنُت انتفكُز.                                 

 ( 11جذول ) 
مجمىع  انتجبَه مصذر االطهىة

 انمزثعبد
درجبد 
 انحزَخ

متىطط 
 انمزثعبد

مظتىي  لُمخ ف
 انذالنخ

 ثُه انمجمىعبد انتشزَعٍ
 داخم انمجمىعبد

 انكهً

64.63 
4793.61 
4858.25 

1 
238 
239 

64.63 
20.14 

3.21 0.074 

 ثُه انمجمىعبد انتىفُذٌ
 داخم انمجمىعبد

 انكهً

141.81 
5206.08 
5347.89 

1 
238 
239 

141.81 
21.87 

6.48 0.012 

 ثُه انمجمىعبد انحكمٍ
 داخم انمجمىعبد

 انكهً

88.15 
5231.02 
5319.18 

1 
238 
239 

88.15 
21.97 

4.01 0.046 

 ثُه انمجمىعبد انعبنمٍ
 داخم انمجمىعبد

 انكهً

57.40 
6627.77 
6685.18 

1 
238 
239 

57.40 
27.84 

2.06 0.152 

 ثُه انمجمىعبد انمحهٍ
 انمجمىعبدداخم 

 انكهً

2.42 
5947.97 
5950.40 

1 
238 
239 

2.42 
24.99 

0.9 0.756 

 ثُه انمجمىعبد انمتحزر
 داخم انمجمىعبد

 انكهً

16.63 
5559.61 
5576.25 

1 
238 
239 

16.63 
23.36 

0.71 0.400 

 ثُه انمجمىعبد انمحبفظ
 داخم انمجمىعبد

 انكهً

6.71 
8005.58 
8012.29 

1 
238 
239 

6.70 
33.63 

0.19 0.656 

 ثُه انمجمىعبد انهزمٍ
 داخم انمجمىعبد

 انكهً

0.51 
6357.38 
6357.89 

1 
238 
239 

0.51 
26.71 

0.01 0.860 

 ثُه انمجمىعبد انمهكٍ
 داخم انمجمىعبد

 انكهً

100.17 
4042.62 
4142.79 

1 
238 
239 

100.17 
16.98 

5.89 0.016 

 ثُه انمجمىعبد االلهٍ
 داخم انمجمىعبد

 انكهً

0.01 
4051.88 
4051.89 

1 
238 
239 

0.01 
17.02 

0.001 0.982 

 ثُه انمجمىعبد انفىضىٌ
 داخم انمجمىعبد

 انكهً

36.26 
3372.46 
3408.73 

1 
238 
239 

36.26 
14.17 

2.55 0.111 

 ثُه انمجمىعبد انذاخهٍ
 داخم انمجمىعبد

 انكهً

15.99 
7291.96 
7307.96 

1 
238 
239 

15.99 
30.63 

0.52 0.471 

 ثُه انمجمىعبد انخبرجٍ
 داخم انمجمىعبد

 انكهً

0.01 
5947.57 
5947.58 

1 
238 
239 

0.01 
24.99 

0.001 0.981 

 السابق :( 82)يتضح من الجدول 
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( بين متوسطى مجموعتى 2.22وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -
وذلك لصالح مجموعة العمر االكبر من  العمر الزمنى عمى اسموبى التنفيذى والحكمى

 سنة  48

( بين متوسطى مجموعتى 2.22وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -
العمر الزمنى عمى اسموب الممكى وذلك لصالح مجموعة العمر االقل  من  أو يساوى 

 سنة  48

 ( بين متوسطى مجموعتى2.22عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -
 –المتحرر  –المحمى   -العالمى  –العمر الزمنى عمى اساليب التفكير ) التشريعى 

 الخارجى ( –الداخمى  –الفوضوى  –االقمى  –اليرمى  –المحافظ 

ولمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات طالبات مجموعتى المستوى 
وجدول  Independent Samples Testالدراسي تم استخدام اختبار " ت" لممجموعات المستقمة 

 ( يوضح تمك النتائج 88)
متىططبد واالوحزافبد انمعُبرَخ  ولُمخ د نذرجبد طبنجبد مجمىعتً انمظتىي انذراطً عهً اطبنُت انتفكُز.      

 (11جذول ) 
االوحزاف  انمتىطط انعذد انمجمىعخ االطهىة

 انمعُبري
درجبد 
 انحزَخ

مظتىي  لُمخ د
 انذالنخ

 انثبوً انتشزَعٍ
 انظبثع

120 
120 

27.82 
29.92 

4.37 
4.41 

238 3.70 0.01 

 انثبوً انتىفُذٌ
 انظبثع

120 
120 

24.31 
27.39 

5.01 
3.88 

238 5.32 0.01 

 انثبوً انحكمٍ
 انظبثع

120 
120 

24.87 
27.90 

3.95 
4.94 

238 5.25 0.01 

 انثبوً انعبنمٍ
 انظبثع

120 
120 

23.57 
22.64 

5.30 
5.25 

238 1.36 0.17 

 انثبوً انمحهٍ
 انظبثع

120 
120 

24.63 
24.96 

5.14 
4.84 

238 0.52 0.61 

 انثبوً انمتحزر
 انظبثع

120 
120 

24.77 
25.97 

4.16 
5.36 

238 1.93 0.05 

 انثبوً انمحبفظ
 انظبثع

120 
120 

21.25 
22.19 

5.23 
6.27 

238 1.26 0.21 

 انثبوً انهزمٍ
 انظبثع

120 
120 

26.25 
26.78 

4.89 
5.41 

238 0.78 0.43 

 انثبوً انمهكٍ
 انظبثع

120 
120 

25.54 
23.85 

4.36 
3.78 

238 3.21 0.01 

 انثبوً االلهٍ
 انظبثع

120 
120 

24.31 
24.72 

4.48 
3.71 

238 0.76 0.44 

 انثبوً انفىضىٌ
 انظبثع

120 
120 

23.80 
22.63 

3.52 
3.94 

238 2.41 0.05 

 انثبوً انذاخهٍ
 انظبثع

120 
120 

24.75 
25.02 

4.87 
6.13 

238 0.38 0.70 

 انثبوً انخبرجٍ
 انظبثع

120 
120 

24.83 
26.08 

5.48 
4.37 

238 1.95 0.05 
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( اختالف متوسطات درجات مجموعتى المستوى الدراسى عمى 88يتضح من نتائج جدول ) 
 اساليب التفكير لدى طالبات جامعة الممك خالد .

 السابق مايمى : (88)كما يتضح من نتائج الجدول
( بين متوسطى مجموعتى 2.28وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -

الحكمى ( وذلك  –التنفيذى  –المستوى الدراسى عمى اساليب التفكير ) التشريعى 
 لصالح مجموعة المستوى السابع.

( بين متوسطى مجموعتى 2.22وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -
التفكير ) المتحرر ( وذلك لصالح مجموعة المستوى المستوى الدراسى عمى اسموب 

 السابع.
( بين متوسطى مجموعتى 2.28وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -

المستوى الدراسى عمى اسموب التفكير ) الممكى ( وذلك لصالح مجموعة المستوى 
 الثانى.

وعتى ( بين متوسطى مجم2.22وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -
المستوى الدراسى عمى اسموب التفكير ) الفوضوى ( وذلك لصالح مجموعة المستوى 

 الثانى.
( بين متوسطى مجموعتى 2.22وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -

المستوى الدراسى عمى اسموب التفكير ) الخارجى ( وذلك لصالح مجموعة المستوى 
 السابع.

( بين متوسطى مجموعتى 2.22ائية عند مستوى )عدم وجود فروق ذات داللة احص -
–اليرمى  –المحافظ –المحمى  –المستوى الدراسى عمى اساليب التفكير )العالمى 

 الداخمى (. –االقمى 
ولمتعرف عمى داللة الفروق بين المتوسطات لدرجات طالبات مجموعتى التخصص  -

 Independentالدراسى تم استخدام اختبار " ت" لممجموعات المستقمة 
Samples Test (يوضح تمك النتائج 84وجدول ) 

متوسطات واالنحرافات المعيارية  وقيمة ت لدرجات طالبات مجموعتى التخصص الدراسى 
 عمى اساليب التفكير. 
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 (12جذول )

االوحزاف  انمتىطط انعذد انمجمىعخ االطهىة

 انمعُبري

درجبد 

 انحزَخ

مظتىي  لُمخ د

 انذالنخ

 انىفضعهم  انتشزَعٍ

 رَبض أطفبل

120 

120 

27.82 

29.92 

4.37 

4.41 

238 3.70 0.01 

 عهم انىفض انتىفُذٌ

 رَبض أطفبل

120 

120 

24.31 

27.39 

5.01 

3.88 

238 5.32 0.01 

 عهم انىفض انحكمٍ

 رَبض أطفبل

120 

120 

24.87 

27.90 

3.95 

4.94 

238 5.25 0.01 

 عهم انىفض انعبنمٍ

 رَبض أطفبل

120 

120 

23.57 

22.64 

5.30 

5.25 

238 1.37 0.17 

 عهم انىفض انمحهٍ

 رَبض أطفبل

120 

120 

24.63 

24.96 

5.14 

4.84 

238 0.51 0.61 

 عهم انىفض انمتحزر

 رَبض أطفبل

120 

120 

24.77 

25.97 

4.16 

5.36 

238 1.96 0.05 

 عهم انىفض انمحبفظ

 رَبض أطفبل

120 

120 

21.25 

22.19 

5.23 

6.27 

238 1.26 0.21 

 عهم انىفض انهزمٍ

 رَبض أطفبل

120 

120 

26.25 

26.78 

4.89 

5.41 

238 0.78 0.43 

 عهم انىفض انمهكٍ

 رَبض أطفبل

120 

120 

25.54 

23.85 

4.36 

3.78 

238 3.21 0.01 

 عهم انىفض االلهٍ

 رَبض أطفبل

120 

120 

24.31 

24.72 

4.48 

3.71 

238 0.76 0.44 

 عهم انىفض انفىضىٌ

 رَبض أطفبل

120 

120 

23.80 

22.63 

3.52 

3.94 

238 2.41 0.05 

 عهم انىفض انذاخهٍ

 رَبض أطفبل

120 

120 

24.75 

25.02 

4.87 

6.13 

238 0.38 0.70 

 عهم انىفض انخبرجٍ

 رَبض أطفبل

120 

120 

24.83 

26.08 

5.48 

4.37 

238 1.96 0.05 

عمى  ( اختالف متوسطات درجات مجموعتى التخصص الدراسى84يتضح من نتائج جدول )
 اساليب التفكير لدى طالبات جامعة الممك خالد .

 السابق مايمى : (84)كما يتضح من نتائج جدول
( بين متوسطى مجموعتى 2.28وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -

الحكمى ( وذلك  –التنفيذى  –التخصص الدراسى عمى اساليب التفكير ) التشريعى 
 لصالح مجموعة رياض االطفال.
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( بين متوسطى مجموعتى 2.22وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -
التخصص الدراسى عمى اسموب التفكير ) المتحرر ( وذلك لصالح مجموعة رياض 

 االطفال.
( بين متوسطى مجموعتى 2.28وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -

( وذلك لصالح مجموعة عمم  التخصص الدراسى عمى اسموب التفكير ) الممكى
 النفس .

( بين متوسطى مجموعتى 2.22وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -
التخصص الدراسى عمى اسموب التفكير ) الفوضوى ( وذلك لصالح مجموعة عمم 

 النفس 
( بين متوسطى مجموعتى 2.22وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -

موب التفكير ) الخارجى ( وذلك لصالح مجموعة رياض التخصص الدراسى عمى اس
 االطفال

( بين متوسطى مجموعتى 2.22عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -
–اليرمى  –المحافظ –المحمى  –التخصص الدراسى عمى اساليب التفكير )العالمى 

 الداخمى (. –االقمى 
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رَخ  نذرجبد طبنجبد مجمىعتً انحبنخ االجتمبعُخ عهً ( انمتىططبد واالوحزافبد انمعُب13جذول )  

 (13اطبنُت انتفكُز.  جذول )  

االوحزاف  انمتىطط انعذد انمجمىعخ االطهىة

 انمعُبري

 أعشة انتشزَعٍ

 متشوجخ

192 

48 

28.83 

29.04 

4.45 

4.74 

 أعشة انتىفُذٌ

 متشوجخ

192 

48 

25.83 

25.93 

4.86 

4.20 

 أعشة انحكمٍ

 متشوجخ

192 

48 

26.50 

25.93 

4.64 

5.02 

 أعشة انعبنمٍ

 متشوجخ

192 

48 

23.06 

23.29 

5.14 

5.87 

 أعشة انمحهٍ

 متشوجخ

192 

48 

25.04 

23.83 

4.97 

4.97 

 أعشة انمتحزر

 متشوجخ

192 

48 

25.43 

25.14 

4.69 

5.38 

 أعشة انمحبفظ

 متشوجخ

192 

48 

21.96 

20.75 

5.81 

5.67 

 أعشة انهزمٍ

 متشوجخ

192 

48 

26.81 

25.35 

5.04 

5.49 

 أعشة انمهكٍ

 متشوجخ

192 

48 

24.83 

24.14 

4.07 

4.52 

 أعشة االلهٍ

 متشوجخ

192 

48 

24.56 

24.33 

4.11 

4.18 

 أعشة انفىضىٌ

 متشوجخ

192 

48 

23.35 

22.66 

3.76 

3.81 

 أعشة انذاخهٍ

 متشوجخ

192 

48 

24.76 

25.39 

5.65 

5.01 

 أعشة انخبرجٍ

 متشوجخ

 25.42 

25.58 

5.01 

4.93 

( اختالف متوسطات درجات مجموعتى الحالة 82يتضح من نتائج جدول )  -
 االجتماعية عمى اساليب التفكير لدى طالبات جامعة الممك خالد .

ولمتعرف عمى داللة الفروق بين المتوسطات تم استخدام اختبار تحميل التباين  -
 ( التالى يوضح تمك النتائج 82االحادى وجدول)
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( انىتبئج تحهُم انتجبَه االحبدي نذرجبد طبنجبد مجمىعتً انحبنخ االجتمبعُخ عهً اطبنُت  14جذول ) 

 ( 14انتفكُز.                            جذول ) 
مجمىع  مصذر انتجبَه االطهىة

 انمزثعبد
درجبد 
 انحزَخ

متىطط 
 انمزثعبد

مظتىي  لُمخ ف
 انذالنخ

 ثُه انمجمىعبد انتشزَعٍ
 انمجمىعبدداخم 

 انكهً

1.66 
4856.58 
4858.25 

1 
238 
239 

1.66 
20.41 

0.08 0.77 

 ثُه انمجمىعبد انتىفُذٌ
 داخم انمجمىعبد

 انكهً

0.41 
5347.47 
5347.89 

1 
238 
239 

0.41 
22.46 

0.02 0.89 

 ثُه انمجمىعبد انحكمٍ
 داخم انمجمىعبد

 انكهً

12.37 
5306.81 
5319.18 

1 
238 
239 

12.37 
22.29 

0.55 0.45 

 ثُه انمجمىعبد انعبنمٍ
 داخم انمجمىعبد

 انكهً

2.01 
6683.16 
6685.18 

1 
238 
239 

2.01 
28.08 

0.07 0.78 

 ثُه انمجمىعبد انمحهٍ
 داخم انمجمىعبد

 انكهً

56.06 
5894.33 
5950.40 

1 
238 
239 

56.06 
24.76 

2.26 0.13 

 ثُه انمجمىعبد انمتحزر
 داخم انمجمىعبد

 انكهً

3.15 
5573.09 
5576.25 

1 
238 
239 

3.15 
23.41 

0.13 0.71 

 ثُه انمجمىعبد انمحبفظ
 داخم انمجمىعبد

 انكهً

56.55 
7955.74 
8012.29 

1 
238 
239 

56.55 
33.42 

1.69 0.19 

 ثُه انمجمىعبد انهزمٍ
 داخم انمجمىعبد

 انكهً

81.66 
6276.22 
6357.89 

1 
238 
239 

81.66 
26.37 

3.09 0.08 

 ثُه انمجمىعبد انمهكٍ
 داخم انمجمىعبد

 انكهً

18.15 
4124.64 
4142.79 

1 
238 
239 

18.15 
17.33 

1.04 0.31 

 ثُه انمجمىعبد االلهٍ
 داخم انمجمىعبد

 انكهً

2.11 
4049.78 
4051.89 

1 
238 
239 

2.11 
17.02 

0.12 0.72 

 ثُه انمجمىعبد انفىضىٌ
 داخم انمجمىعبد

 انكهً

18.15 
3390.58 
3408.73 

1 
238 
239 

18.15 
14.24 

1.27 0.26 

 ثُه انمجمىعبد انذاخهٍ
 داخم انمجمىعبد

 انكهً

15.50 
7292.45 
7307.96 

1 
238 
239 

15.50 
30.64 

0.51 0.47 

 ثُه انمجمىعبد انخبرجٍ
 داخم انمجمىعبد

 انكهً

0.93 
5946.64 
5947.58 

1 
238 
239 

0.94 
24.98 

0.04 0.84 

 (: 82يتضح من جدول ) 
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( بين متوسطى مجموعتى 2.22عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -
 متزوجة ( اساليب التفكير جميعيا. –الحالة االجتماعية عمى) أعزب 

وبيذا يمكن القول بوجود تأثير دال إحصائيا لمعمر الزمني عمي أساليب التفكير )التنفيذي 
بينما كان أسموب التفكير الممكي كان عام(  48،والحكمي( لصالح فئة السن )أكبر من 

عام( ، ولم توجد فروق ذات داللة إحصائية لباقي  48لصالح فئة السن )أقل أو يساوي 
 األساليب .

أما بالنسبة لممستوي الدراسي فقد وجد لو تأثير عمي أساليب التفكير )التشريعي 
ي السابع في حين كان ،والتنفيذي ،والحكمي،والمتحرر،والخارجي( لصالح المستوي الدراس

األسموب )الممكي ،والفوضوي( لصالح المستوي الثاني ولم توجد فروق ذات داللة 
 إحصائية لباقي األساليب .

كما لم يوجد تأثير دال إحصائيا لمحالة اإلجتماعية عمي أساليب التفكير ، أما عن  -
حيث كان التخصص الدراسي فقد كان لو تأثير دال إحصائيا عمي أساليب التفكير 

أسموبي) الفوضوي، والممكي( لصالح تخصص عمم النفس ؛أمااألسموب) الخارجي 
،والمتحرر( كان لصالح  تخصص رياض األطفال في حين لم يوجد تأثير دال 
إحصائيا عمي باقي أساليب التفكير ، وتتفق النتائج السابقة مع دراسة كل من 

تخصص العممي لو تأثير عمي ( حيث أثبتوا أن ال4282(؛)أبو ىاشم ،4286)بكر،
 أساليب التفكير.

الذى ييص على :"  توجد مشتويات االستنتاع باحلياة  لدي طالبات جامعة امللك : الفزض الجالح

 خالد .
لمتحقق من صحة الفرض الثالث تم ايجاد المتوسط الحسابى والنسبة المئوية االستمتاع 

 (التالى يوضح تمك النتائج 82)بالحياة لدى طالبات جامعة الممك خالد ، وجدول 
( انمتىطط انحظبثً وانىظجخ انمئىَخ نكم أطهىة مه االطتمتبع ثبنحُبح نذي طبنجبد  15جذول ) 

 جبمعخ انمهك خبنذ .                                                                            

 (                                                    15جذول )   

 انىظجخ انمئىَخ انمتىطط انحظبثً انممُبص

 %83.88 50.33 االطتمتبع ثبنحُبح
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طالبات  ( بق أن مستوي االستمتاع بالحياة   مرتفع  لدى 82يتضح من جدول ) 
% وىى نسبة مرتفعة ؛وتتسق ىذه 12.11جامعة الممك خالد حيث كانت النسبة المئوية 

.  عن محددات اإلستمتاع بالحياة Veenhoven, R( 8006النتيجة مع ماذكره )فينيوفن ،
ومنيا جودة المجتمع ذاتو : فالمجتمع الذي يعيش فيو الفرد وما يقدمو ىذا المجتمع من 

مفرد تيسر حياتو وتجعميا أكثر سالسة ويسرا وىو ما تحياه الطالبة خدمات وتسييالت ل
السعودية حيث توفر اإلمكانيات والمرتب الشيري من المممكة لكونيا طالبة وتوفر سبل الراحة 

 8006مما يساعد عمي اإلستمتاع بالحياه ،وذلك باإلضافة الي محدد آخر ذكره) فينيوفن 
Veenhoven, Rجتماعية لمفرد داخل المجتمع ؛فالطالبة السعودية تحتل . )وىو الوظيفة اإل

مكانة إجتماعية في المجتمع الذي تعيشو مما يزيد الرضا بيذه الحياه ومن ثم زيادة فرص 
 اإلستمتاع بالحياة . 

الذى ييص على: يوجد تأثري دال إحصائيا لكل مً التخصص الدراسي والعنز ومشتواٍه  الفزض الزابع

 .الدراسي واحلالة اإلجتناعية علي االستنتاع باحلياة  لدى طالبات جامعة امللك خالد
 لمتحقق من صحة الفرض الرابع تم صياغة الفروض الصفرية التالية :

مجموعتى العمر الزمنى عمى مقياس أ(اليوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسطى 
 االستمتاع بالحياة لدى طالبات جامعة الممك خالد.

ب(اليوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسطى مجموعتى التخصص الدراسى عمى مقياس 
 االستمتاع بالحياة  لدى طالبات جامعة الممك خالد.

الدراسى عمى مقياس  ج(اليوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسطى مجموعتى المستوى
 االستمتاع بالحياة  لدى طالبات جامعة الممك خالد.

د(اليوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسطى مجموعتى الحالة االجتماعية عمى مقياس 
 االستمتاع بالحياة  لدى طالبات جامعة الممك خالد.

ياس االستمتاع ولمتحقق من صحة الفروض تم استخدام اسموب تحميل التباين االحادى لمق
 بالحياة   لدى طالبات جامعة الممك خالد.

( التالى يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية 86الفرض الصفري ) أ( جدول)  
 لدرجات طالبات مجموعتى العمر الزمنى عمي االستمتاع بالحياة .
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انشمىً عهً   ( انمتىططبد واالوحزافبد انمعُبرَخ  نذرجبد طبنجبد مجمىعتً انعمز 16جذول )

 االطتمتبع ثبنحُبح .

 (16جذول )

االوحزاف  انمتىطط انعذد انمجمىعخ انممُبص

 انمعُبري

 21الم مه أوَظبوي االطتمتبع ثبنحُبح

 21أكجز مه 

153 

87 

50.41 

50.21 

4.70 

4.04 

العمر الزمنى  ( اختالف متوسطات درجات مجموعتى86يتضح من نتائج جدول )
 عمى مقياس االستمتاع بالحياة  لدى طالبات جامعة الممك خالد .

ولمتعرف عمى داللة الفروق بين المتوسطات تم استخدام اختبار تحميل التباين 
 ( يوضح تمك النتائج 82االحادى وجدول)

انعمز انشمىً عهً   ممُبص  ( انىتبئج تحهُم انتجبَه االحبدي نذرجبد طبنجبد مجمىعتً 11جذول ) 

 (11االطتمتبع ثبنحُبح .                  جذول ) 

مجمىع  مصذر انتجبَه انممُبص

 انمزثعبد

درجبد 

 انحزَخ

متىطط 

 انمزثعبد

مظتىي  لُمخ ف 

 انذالنخ

االطتمتبع 

 ثبنحُبح

 ثُه انمجمىعبد

 داخم انمجمىعبد

 انكهً

2.18 

4769.15 

4771.33 

1 

238 

239 

2.18 

20.03 

0.11 0.74 

 : (82) يتضح من جدول
( بين متوسطى مجموعتى 2.22عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -

 العمر الزمنى عمى مقياس  االستمتاع بالحياة   .
الفرض الصفري ) ب( : لمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات طالبات  -

المستوى الدراسي تم استخدام اختبار " ت" لممجموعات المستقمة  مجموعتى
Independent Samples Test (التالى يوضح تمك النتائج 81وجدول ) 

( انمتىططبد واالوحزافبد انمعُبرَخ  ولُمخ د نذرجبد طبنجبد مجمىعتً انمظتىي 18جذول )

 انذراطً عهً ممُبص االطتمتبع ثبنحُبح .

 (18جذول )

االوحزاف  انمتىطط انعذد انمجمىعخ انممُبص 

 انمعُبري

درجبد 

 انحزَخ

مظتىي  لُمخ د 

 انذالنخ

االطتمتبع 

 ثبنحُبح  

 انثبوً

 انظبثع 

120 

120 

50.03 

50.64 

4.94 

3.92 

238 1.07 0.28 
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عمى  (اختالف متوسطات درجات مجموعتى المستوى الدراسى81يتضح من نتائج جدول )
االستمتاع بالحياة   لدى طالبات جامعة الممك خالد ،كما يتضح من نتائج الجدول السابق 

 مايمى 
( بين متوسطى مجموعتى 2.22عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -

 المستوى الدراسى عمى  مقياس االستمتاع بالحياة.
الفرض الصفري ) ج( لمتعرف عمى داللة الفروق بين المتوسطات لدرجات طالبات مجموعتى 

 Independentالتخصص الدراسى تم استخدام اختبار " ت" لممجموعات المستقمة 
Samples Test ( التالى يوضح تمك النتائج 80وجدول) 

( انمتىططبد واالوحزافبد انمعُبرَخ  ولُمخ د نذرجبد طبنجبد مجمىعتً انتخصص 19جذول )

 انذراطً عهً ممُبص  االطتمتبع ثبنحُبح .

 (19جذول )

االوحزاف  انمتىطط انعذد انمجمىعخ انممُبص

 انمعُبري

درجبد 

 انحزَخ

مظتىي  لُمخ د

 انذالنخ

االطتمتبع 

 ثبنحُبح

 عهم انىفض

 رَبض أطفبل

120 

120 

50.02 

50.64 

4.94 

3.92 

238 1.07 0.28 

(اختالف متوسطات درجات مجموعتى التخصص 80يتضح من نتائج جدول )
 الدراسى عمى مقياس االستمتاع بالحياة   لدى طالبات جامعة الممك خالد .

:عدم وجود فروق ذات داللة احصائية  كما يتضح من نتائج الجدول السابق مايمى
( بين متوسطى مجموعتى التخصص الدراسى مقياس عمى االستمتاع 2.22عند مستوى )

 بالحياة   .
الفرض الصفري ) د( : لمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات طالبات 
مجموعتى الحالة اإلجتماعية  تم استخدام اختبار " ت" لممجموعات المستقمة 

Independent Samples Test (التالى يوضح تمك النتائج 42وجدول ) 
( انمتىططبد واالوحزافبد انمعُبرَخ  نذرجبد طبنجبد مجمىعتً انحبنخ االجتمبعُخ عهً  21جذول )

 ممُبص االطتمتبع ثبنحُبح .

 ( 21جذول )

االوحزاف  انمتىطط انعذد انمجمىعخ انممُبص 

 انمعُبري

 أعشة  االطتمتبع ثبنحُبح  

 متشوجخ  

192 

48 

50.22 

50.77 

4.54 

4.16 
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( اختالف متوسطات درجات مجموعتى الحالة  42يتضح من نتائج جدول )
 االجتماعية عمى مقياس االستمتاع بالحياة   لدى طالبات جامعة الممك خالد .

ولمتعرف عمى داللة الفروق بين المتوسطات تم استخدام اختبار تحميل التباين 
 ( التالى يوضح تمك النتائج 48وجدول)االحادى 
( انىتبئج تحهُم انتجبَه االحبدي نذرجبد طبنجبد مجمىعتً انحبنخ االجتمبعُخ عهً ممُبص 21جذول) 

 االطتمتبع ثبنحُبح .    

 (     21جذول) 

مجمىع  مصذر انتجبَه انممُبص 

 انمزثعبد

درجبد 

 انحزَخ

متىطط 

 انمزثعبد

مظتىي  لُمخ ف 

 انذالنخ

االطتمتبع 

 ثبنحُبح  

 ثُه انمجمىعبد

 داخم انمجمىعبد

 انكهً

11.48 

4759.84 

4771.33 

1 

238 

239 

11.48 

19.99 

0.57 0.44 

( 2.22( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )48يتضح من جدول) 
متزوجة (عمى مقياس االستمتاع  –الحالة االجتماعية عمى) أعزب  بين متوسطى مجموعتى

 بالحياة .  
لقد كانت نتائج اإلجابة عمي السؤال الرابع بعدم وجود تأثير دال إحصائيا لكل من 

  التخصص الدراسي والعمر ومستواىم الدراسي والحالة اإلجتماعية عمي االستمتاع بالحياة
لدى طالبات جامعة الممك خالد متسقة تماما مع المستوي المرتفع من اإلستمتاع بالحياة  فقد  

%  ؛ حيث ان االستمتاع بالحياة يعكس حالة من الرضا التي 12.11كانت النسبة المئوية 
يعيشيا الفرد تجاه الحياة التي يحياىا بغض النظر عن المستوي الدراسي والعمر الزمني 

 حالة اإلجتماعية .والتخصص وال
الفرض الخامس الذى ينص عمى :" توجد عالقة إرتباطية بين أساليب التفكير 

  واالستمتاع بالحياة لدي طالبات جامعة الممك خالد
لمتحقق من صحة الفرض الخامس تم صياغتو كالتالي " ال توجد عالقة ارتباطية دالة 

مى مقياس أساليب التفكير  و ( بين درجات الطالبات ع2.22احصائيًا  عند مستوى )
وقامت الباحثة   "درجاتيم عمى مقياس  االستمتاع بالحياة    لدى طالبات جامعة الممك خالد 

بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات الطالبات عمى  مقياس أساليب التفكير  ودرجاتيم 
امل االرتباط (التالى يوضح قيمة مع44عمى مقياس  االستمتاع بالحياة   ،  وجدول )

 ومستوى الداللة .
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( لُمخ معبمم االرتجبط ثُه انذرجبد عهىممُبص أطبنُت انتفكُز  ودرجبتهم عهً ممُبص   22جذول ) 

 االطتمتبع ثبنحُبح .

 (                                             22جذول ) 

 مظتىي انذالنخ معبمم االرتجبط ثبنممُبص اطبنُت انتفكُز

 غُز دانخ 0.08 انتشزَعٍ

 غُز دانخ 0.09 انتىفُذٌ

 غُز دانخ 0.11 انحكمٍ

 غُز دانخ 0.02 انعبنمٍ

 غُز دانخ 0.04 انمحهٍ

 غُز دانخ 0.24 انمتحزر

 غُز دانخ 0.01 انمحبفظ

 غُز دانخ 0.08 انهزمٍ

 0.05 0.166 انمهكٍ

 غُز دانخ 0.11 االلهٍ

 غُزدانخ 0.02 انفىضىٌ

 غُزدانخ 0.01 انذاخهٍ

 غُزدانخ 0.6 انخبرجٍ

 2.28**دالة عند مستوى 
( وجود عالقة موجبة دالة  بين الدرجات عمى مقياس أساليب التفكير   44يتضح من جدول ) 

 ومقياس االستمتاع بالحياة  ككل كما يمى :
  توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة بين درجات الطالبات عمى االسموب الممكى -

 ودرجاتيم عمى مقياس  االستمتاع بالحياة    .
عدم وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة بين درجات الطالبات عمى اساليب ) التشريعى 

 –الداخمى  –االقمى  –اليرمى  –الحافظ  –المتحرر  –المحمى  –العالمى  -التنفيذى  –
س  االستمتاع بالحياة. المحافظ  ( ودرجاتيم عمى مقيا -المتحرر –الحكمى  –الخارجى 

ويمكن تفسير ىذه النتيجة بأن األسموب الممكي )والذي ينتمي إلي فئة الشكل( يتصف أفراده 
بأنيم متسامحون ومرنون كما أنيم مدفعون من داخميم ومستقمون ،ويمكن اإلعتماد عمييم 

ن وأن الذي( ؛ 4282لعمل أي شئ ويتغمبون عمي ما يواجييم من مشكالت )أبو ىاشم ،
يخبرون التسامح يخبرون أيضًا انفعال إيجابي أخر مقابل يجعميم أكثر رضا عن ذاتيم 

 (John,et al., 2005فيتسامحون تجاه ذواتيم واآلخرين من حولين، كما ذكر في دراسة )
أن التسامح والصفح يؤدي إلى آثار إيجابية تحقق السعادة والرضا عن الحياة واالستمتاع  
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لذا وجدت عالقة إرتباطية دالة بين االسموب الممكي واإلستمتاع (. و 42282بيا)عبدالعال،
 بالحياه في حين عدم وجود عالقة دالة بين باقي كل أساليب التفكير واالستمتاع بالحياة .

 توصيات ومكرتحات الدراسة

حول تنمية عمل دورات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات والمعممين بالمدارس  -8
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 بالحياة 
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