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 من عينة لدي السعادة مبستىي وعالقتها التفكري أسالية
 الطائف جامعة طالب

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف أساليب  _ممخصال
التفكير والشعور بالسعادة، والتعرؼ عمى أساليب التفكير المفضمة لدى 
طالب جامعة الطائؼ، وما مستوى الشعور بالسعادة لدييـ، والفروؽ 

حالة في أساليب التفكير والسعادة لدى الطالب تبعًا لمتغير العمر، وال
( 888االجتماعية، والحالة االقتصادية، وتكونت عينة الدراسة مف )

طالبا مف طالب كمية التربية في جامعة الطائؼ، متوسط أعمارىـ 
( سنة تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية؛ واستخدـ الباحث 8.37)

 .مقياسي أساليب التفكير وقائمة أكسفورد لمسعادة
ة مف النتائج مف أىميا: أف أسموب وقد أظيرت الدراسة مجموع     

التفكير التشريعي ىو أكثر األساليب شيوعا لدى طالب الجامعة؛ وأف 
مستوى الطالب عمى مقياس السعادة مرتفع، ووجد ارتباط داؿ بيف 
بعض أساليب التفكير والسعادة وجاء أقوى ارتباط مع األسموب 

ف غير دالة في المحافظ والفوضوي، كذلؾ جاءت الفروؽ وفقا لفئة الس
كؿ األساليب ما عدا األسموب العالمي، وجاءت الفروؽ وفقا لمحالة 
االقتصادية، واالجتماعية غير دالة في كؿ األساليب، ولـ توجد فروؽ 
وفقا لفئة السف، والحالة االقتصادية، واالجتماعية عمى مقياس 
السعادة3 وفي ضوء نتائج الدراسة قدـ الباحث عدد مف التوصيات 

يا تقديـ دورات تدريبية وتوعوية ألعضاء ىيئة التدريس والطالب من
عف أساليب التفكير، وكيفية اكتشافيا لالستفادة مف اإلمكانيات الكامنة 

 لدى الطالب؛ لما ليا مف عالقة بمستوى السعادة النفسية3
 الكممات المفتاحية: أساليب التفكير، مستوى السعادة3

 . المقدمة1
حقيقتيا مفيـو عالمي المغزى والمضموف وليا السعادة في      

أىمية متماثمة في مختمؼ أنحاء العالـ، بدًء مف أكثر المجتمعات 
تقدمًا إلى أكثرىا ُبدائية، ويعتقد كثيرًا مف العمماء أف اإلنساف في 

كالقوة،  -سعيو إلى تحقيقو ألي ىدؼ مف أىدافو في الحياة 
ىي أشياء تستمد قيمتيا  -والصحة، والماؿ، والزواج333 وغيرىا

مف توقعو أنيا ستجعمو سعيدًا، وعمى الرغـ مف ذلؾ فقد تجاىؿ 
عمماء النفس ولعقود عديدة موضوع السعادة، ثـ ظيرت 

الدراسات العممية ليذا المتغير كرد فعؿ النغماس عمـ النفس 
 ].1اإليجابي في الدراسات المتصمة بالحاالت االنفعالية السمبية ]

السنوات األخيرة تقدمًا في البحث عف األسباب وشيدت      
التي تجعؿ بعض األفراد أكثر سعادة مف اآلخريف، والتعرؼ 
عمى المصادر التي تؤثر في سعادتيـ، فكاف ليذا التوجو 
بالتحديد نقؿ االىتماـ بالسعادة مف الزاوية الفمسفية إلى النواحي 

 ].8التجريبية في عمـ النفس ]
ىذا التوجو في أوائؿ الثمانينات مف القرف  وكاف مف نتائج     

الماضي ظيور ما يسمى بعمـ النفس اإليجابي عمى يد العالـ 
، والذي ييتـ بدراسة الجانب اإليجابي في Seligman سمجماف

اإلنساف وكيفية تطويره، ولذلؾ يعتبر موضوع السعادة مف 
 ]..المواضيع األساسية في عمـ النفس اإليجابي ]

عف السعادة  (Ryff, 1985-2007) دراساتوتعد      
، وطرؽ  النفسية مف أكثر الدراسات التي رسخت ىذا المفيـو
البحث فيو، وكيفية قياسو وأىـ المؤشرات لمتعرؼ عميو؛ حيث 

نموذج العوامؿ الستة لمسعادة النفسية وىي:  (Ryff) وضعت
)االستقالؿ الذاتي، والتمكف البيئي، والتطور الشخصي، 

ت اإليجابية مع اآلخريف، والحياة اليادفة، وتقبؿ الذات( والعالقا
[4.[ 

 وىي ويمكف النظر إلى السعادة مف جانبيف، السعادة كسمة     
التي يشعر بيا ىي التأثير االنفعالي الطويؿ، والسعادة كحالة و 

لذلؾ، وكما  ، الفرد ويعبر عنيا بطريقتو الخاصة في موقع معيف
السعادة الشخصية يأتي مف الفرد  فإف الحكـ عمى ذكر دانير

ذاتو؛ حيث أكد أف السعادة الشخصية تتسـ بالثبات بالرغـ مف 
 ].5تغير الظروؼ ومرور الزمف ]

ورغـ وجود متغيرات كثيرة تؤثر في مستوى السعادة إال أننا      
نجد أف الفرد وما يممكو مف أسموب في تفكيره يعد أساسًا 
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التراث السيكولوجي وفر لنا العديد  [ أف8لمسعادة، فقد ذكر جاد ]
مف األدلة التجريبية والتي تدعـ فرضية أىمية أسموب تفكير 

 .الفرد في إدارتو لممواقؼ الحياتية عمى سعادتو
إلى أف االىتماـ بتطوير أساليب التفكير  [6] زىانج رييش      

يسيـ بشكؿ كبير في تحفيز العالقات النفسية، واالجتماعية، مع 
نفسو ومع اآلخريف، األمر الذي لف تكوف جوانب فائدتو  الفرد

مقتصرة عمى الجانب الدراسي، بؿ وسيتعدى ذلؾ إلى ثقتو بنفسو 
 ].6وكذلؾ يجعمو أكثر تقباًل مف قبؿ اآلخريف ]

[ إلى أف سيكولوجية التفكير تحتؿ 7وأشار أبو حطب ]     
صؼ منزلة خاصة في عمـ النفس المعاصر، وأنو منذ بداية الن

الثاني مف القرف العشريف شيد عمـ النفس اىتمامًا متزايدًا بما 
يسمى بالعمميات المعرفية إلى الحد الذي يدفعنا إلى القوؿ بأف 

 .العصر الراىف ىو عصر االىتماـ بسيكولوجية التفكير
[ أف أساليب التفكير ىي جانب مف جوانب 8ويرى عمار ]     

في سموكو اليومي أثناء الشخصية )الجانب المعرفي( ينعكس 
مواجيتو لممشكالت التي تتطمب حمواًل، واتخاذ قرار، فحيف يوجد 
الفرد في موقؼ معيف فإنو يتفاعؿ معو مفضاًل نمطًا معينًا في 

 .التفكير
وتعد نظرية أساليب التفكير لستيرنبرج مف أىـ النظريات      

الدراسة التي نالت اىتماـ الباحثيف الغربييف الذيف تناولوىا ب
والبحث، وحاولوا وضع تصور نظري متكامؿ ليذه النظرية، 
والبعض اآلخر قاـ بإجراء بحوث ودراسات عف عالقة ىذه 

 ].9النظرية ببعض المتغيرات األخرى ]
إف االىتماـ بمتغير أساليب التفكير مف العوامؿ المؤثرة في      

ف نظرية أساليب التفكير لست يرنبرج العممية التربوية، خاصة وا 
تعد أحدى النظريات المعرفية الحديثة التي بحثت أساليب التفكير 
بشكؿ شمولي ومعمؽ، وقدمت تفسيرات متنوعة ألساليب التفكير 
لمطمبة عمى اختالؼ مستوياتيـ، لذلؾ فإف معرفتنا بأساليب 
التفكير التي يفضميا الطالب وعالقتيا بمستوى السعادة لدييـ 

ؿ التربوي في تحديد الطرؽ المناسبة تساعد المختصيف في المجا
رشادىـ، وتوجيييـ، وتحديد الوسائؿ المالئمة  في تعميميـ، وا 

لتقييميـ مما يؤدي في النياية إلى ارتفاع مستوى تحصيميـ 
وتنمية واستغالؿ قدراتيـ واالرتقاء بما لدييـ مف ميارات 

 .واستعدادات
في إف طمبة الجامعات ىي أدوات التغيير الميمة      

مجتمعاتيـ، ووعييـ بأساليب التفكير يعد بعدًا ميمًا مف أبعاد 
تكوينيـ التربوي، ومف ىذا المنطمؽ جاءت ىذه الدراسة 
لتستقصي أساليب التفكير لدى الطالب وعالقتيا بمستوى 
السعادة لدى فئات ليا تأثيرات مستقبمية بالغة األىمية في عجمة 

 .التنمية المستدامة
 ةمشكمة الدراس. 2

تحاوؿ الدراسة الحالية معرفة العالقة بيف أساليب التفكير الشائع 
في ضوء نظرية سترنبرج وعالقتيا بمستوى السعادة لدى عينة 
مف طمبة كمية التربية في جامعة الطائؼ، ويمكف تحديد مشكمة 

 :الدراسة الحالية في اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس التالي
 أ. أسئمة الدراسة

ليب التفكير بمستوى السعادة لدى عينة مف طمبة ما عالقة أسا
  جامعة الطائؼ؟

 :ويتفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية
 ما أساليب التفكير المفضمة لدى طالب جامعة الطائؼ؟ -1
 ما مستوى الشعور بالسعادة لدى طالب جامعة الطائؼ؟ -2
كير ومستوى ىؿ توجد عالقة ارتباطية بيف أساليب التف -3

 الشعور بالسعادة لدى طالب الجامعة؟
ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في أساليب التفكير  -4

لدى الطالب تبعًا لمتغيرات: العمر، والحالة االجتماعية، والحالة 
  االقتصادية؟

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الشعور  -5
: العمر، والحالة بالسعادة لدى الطالب تبعًا لمتغيرات

 االجتماعية، والحالة االقتصادية؟
 أهداف الدراسةب. 

 :تيدؼ الدراسة الحالية إلى ما يمي
 ور ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتعرؼ عمى أساليب التفكير المفضمة ومستوى الشع -1
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 .بالسعادة لدى طالب جامعة الطائؼ
ر التعرؼ عمى العالقة االرتباطية بيف أساليب التفكي -2

 .ومستوى الشعور بالسعادة لدى طالب الجامعة
التعرؼ عمى الفروؽ في أساليب التفكير والسعادة لدى  -3

الطالب تبعًا لمتغير العمر، والحالة االجتماعية، والحالة 
 .االقتصادية

 :أهمية الدراسةج. 
 :األىمية النظرية

ث تأتي أىمية ىذه الدراسة مف أىمية المتغيرات التي تتناوليا، حي
اطمع الباحث عمى ما أمكنو مف البحوث المنشورة حتى عاـ 

(، واتضحت أىمية البحث في ىذه المتغيرات وذلؾ 8114)
 :لالعتبارات التالية

في حدود عمـ الباحث، ال توجد أي دراسة عربية تناولت  -1
 .أساليب التفكير وعالقتيا بمستوى السعادة لدى طالب الجامعة

أساليب التفكير، والسعادة النفسية  توفير خمفية نظرية عف -2
كمتغيرات أساسية وما يتصؿ بيا مف تأثير لبعض المتغيرات 

 .الديموغرافية
أف ىذه الدراسة تسير في االتجاه العالمي الحديث والذي  -3

ييتـ بدراسة النواحي اإليجابية في السموؾ اإلنساني، ومثؿ ىذه 
 .العربية في ىذا المجاؿالدراسة تعد إثراًء لألطر النظرية النفسية 

 :األىمية التطبيقية
اإلفادة بما تسفر عنو نتائج البحث الحالي في مساعدة  -1

القائميف عمى المؤسسات التعميمية، واالجتماعية في وضع 
البرامج اإلرشادية، والتوعوية، والتي مف شأنيا تحسيف مستوى 

ابي السعادة لدى طالب الجامعة؛ مما يسيـ في بناء مجتمع إيج
 .مفعـ بالحيوية والنشاط

مف خالؿ معرفة أساليب التفكير التي يفضميا طالب  -2
الجامعة، يمكف وضع البرامج والخطط الدراسية وفؽ ىذه 
األساليب، ومف ثـ اإلفادة مف قدرات الطالب وما لدييـ مف 

 .ممكات إلى اقصى حد
 

 :التعريفات اإلجرائيةد. 
  Thinking Styles  أساليب التفكير

تعرؼ إجرائيًا بالدرجة التي يحصؿ عمييا الفرد في كؿ      
[، 11أسموب عمى حدة مف قائمة أساليب التفكير لسترنبرج ]

والتي تقيس خمسة مكونات ينظر كؿ منيا لمتفكير مف جية 
 .معينة، وتشمؿ ثالثة عشر أسموبا مختمفة في التفكير

 Feeling Happiness الشعور بالسعادة
لباحث إجرائيًا بأنيا الدرجة التي يحصؿ عمييا يعرفيا ا     

الطالب عمى المقياس المستخدـ في ىذه الدراسة وىي قائمة 
عداد عبد الخالؽ ]  ].11أكسفورد لمسعادة مف ترجمة وا 

 :حدود الدراسةه. 
 :تحددت الدراسة الحالية بالتالي

الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة عمى دراسة أساليب 
قتيا بمستوى السعادة في ضوء بعض المتغيرات التفكير وعال

 .الديموغرافية لدى عينة مف طالب المرحمة الجامعية
الحدود المكانية: اقتصرت الدراسة عمى عينة عشوائية مف 
طالب المرحمة الجامعية في جامعة الطائؼ، كمية التربية تتراوح 

 .( إلى سنة1.-18أعمارىـ مف )
ه الدراسة خالؿ الفصؿ الدراسي الحدود الزمانية: تـ تطبيؽ ىذ

 (3ىػ14.6-14.5الثاني مف العاـ الدراسي )
 والدراسات السابقة اإلطار النظري. 3
 :أساليب التفكير

[ أف التفكير ىو التقصي المدروس لمخبرة 18يرى حبيب ]      
مف أجؿ غرض ما، وقد يكوف ىذا الغرض ىو الفيـ أو اتخاذ 

الت، أو الحكـ عمى األشياء أو القرار أو التخطيط، أوحؿ المشك
 .القياـ بعمؿ ما

فيعرؼ التفكير بأنو عممية عقمية معرفية، تؤثر  أما سترنبرج     
بشكؿ مباشر في طريقة وكيفية تجييز ومعالجة المعمومات 

  [13].والتمثيالت العقمية المعرفية داخؿ العقؿ البشري
ساليب التفكير وكاف مف أبرز العمماء الذيف اىتموا بدراسة أ     

 في كتابو أساليب التفكير [15] جر بالعالـ روبرت ستيرن
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(Thinking Styles)  وعرفو بأنو: الطريقة المفضمة في التفكير
لدى الفرد، ويرى أف الفرد يممؾ بروفيالت متعددة مف األساليب، 
وقد ترجـ ىذا المفيـو بصورة عممية مف خالؿ نظريتو المسماة 

 –Mental self) ي أو حكومة الذات العقميةالتحكـ العقمي الذات

Government)  وتعد إحدى النظريات المعرفية المعاصرة التي
عنيت بدراسة أساليب التفكير؛ حيث يشبو الناس بالمدف 
واألقطار التي تحتاج إلى تنظيـ وضبط، وتدور الفكرة الرئيسة 

تمع، ليذه النظرية حوؿ األشياء المتشابية بيف الفرد وتنظيـ المج
فالمجتمع بحاجة إلى تشريعات وقوانيف لتنظيـ سير أموره، وىذا 
ينطبؽ عمى الفرد والذي يحتاج إلى تنظيـ أموره وأولويات كما 
تفعؿ الحكومة، وكما تحدد الحكومة مصادر لتستجيب إلى 
التغيرات التي تحدث في العالـ، فإف الفرد يحتاج لمثؿ ذلؾ، 

فإف األفراد تعترضيـ  وكما تعترض الحكومة بعض العقبات
 ].14] مجموعة مف العقبات أثناء سيرىـ إلى تحقيؽ أىدافيـ

[ ثالثة عشر أسموبًا في التفكير ضمف 14وقد وضع سترنبرج ]
 :خمسة مجاالت، ىي عمى النحو التالي
 :أواًل: أساليب التفكير مف حيث الوظيفة

  Legislative styleاألسموب التشريعي -1
ألسموب يفضموف االبتكار، التجديد، وأصحاب ىذا ا     

التصميـ والتخطيط لحؿ المشكالت، كما يميموف لعمؿ األشياء 
بطريقتيـ الخاصة، ويفضموف المشكالت التي تكوف غير معدة 
مسبقًا، ويميموف لبناء النظاـ والمحتوى لكيفية حؿ المشكمة، 
ويفضموف الميف التي تمكنيـ مف توظيؼ أسموبيـ التشريعي 

اتب، مبتكر، فناف، أديب، ميندس معماري، سياسي، أو مثؿ: ك
 .صانع سياسة

  Executive style  األسموب التنفيذي -2
ويميز األفراد الذيف يميموف التباع القواعد الموضوعية، وال      

يفضؿ وضع أنظمة جديدة خاصة بو، بؿ يستخدـ الطرؽ 
تطبيؽ  الموجودة والمحددة مسبقًا لحؿ المشكالت، ويميموف إلي

القوانيف وتنفيذىا، والتفكير في المحسوسات، ويتميزوف بالواقعية 
والموضوعية في معالجتيـ لممشػكالت، ويفضموف الميف التنفيذية 

[ أف 16] مثؿ: المحامي، مدير، رجؿ الديف؛ وقد ذكرت عثماف
قيمة مف يفضموف ىذا األسموب تظير في المدرسة، والعمؿ، 

وغالبا ما يقـو بالعمؿ وىو سعيد وعف ألنو يقـو بما يطمب منو، 
طيب خاطر، فيو يتبع األوامر والقواعد، ويقـو بتقييـ نفسو بنفس 

 .الطريقة التي يقيمو بيا اآلخريف
  Judicial style األسموب الحكمي -3

وأصحاب ىذا األسموب يميموف إلى الحكـ عمى اآلخريف      
ؿ وتقييـ األشياء، وأعماليـ، وتقييـ القواعد واإلجراءات، وتحمي

وكتابة المقاالت النقدية، ولدييـ القدرة عمي التخيؿ واالبتكار 
ويفضموف الميف المختمفة مثؿ كتابة النقد، وتقييـ البرامج، 

[ أف ىذا األسموب 16] واإلرشاد والتوجيو، وقد ذكرت عثماف
يمكف أف يقـو بدور ىاـ في اإلبداع فالقياـ بأي عمؿ إبداعي 

ييـ الشخص لعممو، والوصوؿ إلى نقاط الضعؼ يحتاج إلى تق
 .والقوة

 :ثانيًا: أشكاؿ السمطة في حكومة الذات العقمية
 :يوجد أربعة أشكاؿ لمسمطة في نظرية حكومة الذات العقمية وىي

  Monarchic styleاألسموب الممكي -1
ويتصؼ ىؤالء األفراد بالتوجو نحو ىدؼ واحد طواؿ      

الغاية تبرر الوسيمة، وتمثيميـ لممشكالت  الوقت، ويؤمنوف بمبدأ
مشوش، ومتسامحوف، ومرنوف، ولدييـ إدراؾ قميؿ نسبيًا 
باألولويات والبدائؿ، ويفضموف األعماؿ التجارية، والتاريخ 

، ومنخفضوف في القدرة عمى التحميؿ والتفكير المنطقي  .والعمـو
  Hierarchic style األسموب اليرمي -8

أف الشخص الذي يفضؿ ىذا األسموب  [15] جيرى ستبرنبر      
يميؿ إلى أف يكوف مدفوعًا مف أىداؼ مرتبة بصورة ىرمية 
حسب أىميتيا وأولويتيا، ويميموف إلى عمؿ أشياء كثيرة في وقت 

[ أف أصحاب ىذا األسموب يؤمنوف 17واحد، وقد ذكر الطيب ]
رنوف، بمبدأ الغاية تبرر الوسيمة ويبحثوف دائمًا عف التعقيد، وم

ومنظموف جدًا، ومدركوف لألولويات، ويتميزوف بالواقعية، 
 .والمنطقية في تناوليـ لممشكالت

 Oligarchic style  األسموب األقمي -3
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يشبو الشخص اليرمي مف حيث أنو يميؿ إلى أداء أكثر      
مف عمؿ في الوقت نفسو، إذ إف الشخص ذا األسموب األقمي 

ىداؼ المتعددة التي يعتقد أنيا يكوف مدفوعًا بجممة مف األ
 .متساوية األىمية بالنسبة إليو، وبالتالي ال يدرؾ األولويات

  Anarchic style األسموب الفوضوي -4
يتصؼ ىؤالء األفراد بأنيػـ مدفوعوف مف خالؿ خميط مف      

الحاجات، واألىداؼ؛ ويعتقدوف أف الغايات تبرر الوسائؿ، 
شكالت، ومف الصعب تفسير الدوافع وعشوائييف في معالجتيـ لمم

وراء سموكيـ، ومشوشوف، ومتطرفوف في مواقفيـ ويكرىوف 
[ أف الشخص الذي يفضؿ ىذا 16النظاـ3 وقد ذكر عثماف ]

األسموب يعمؿ عمى البحث عما يفضمو اآلخروف، ويسمح 
لألفكار أف تنمو، ولكف يستطيع ترجمة األفكار المتنوعة إلى 

تاج إلى شخص آخر يساعده عمى إنتاج إبداعي، ولكف يح
 .التعرؼ عمى إمكاناتو اإلبداعية

 :ثالثًا: مستويات السمطة
  Global styleاألسموب الشمولي أو العالمي -1

يفضؿ ىؤالء األفراد التعامؿ مع المشكالت المجردة نسبيًا،      
وال يحبوف التفاصيؿ ويميموف إلى اإلدراؾ الكمي، فيدركوف الكؿ 

زء؛ وبالتالي تكوف سيطرتيـ الدماغية ُيمنى وىي مف أواًل ثـ الج
 ].17وظائؼ الجانب األيمف لمدماغ ]

كما أف ىذا األسموب يعتبر المفتاح األوؿ لمتفكير      
اإلبداعي؛ حيث ييتـ الحؿ اإلبداعي عامة بالتخمي عف 

 ].16التفاصيؿ، وتوجيو االنتباه لمصورة الكمية الكبرى ]
  Local style  األسموب المحمي -8

وىـ عكس األفراد ذوي التوجو الشمولي، حيث يتصؼ      
أصحاب ىذا األسموب بتفضيؿ المشكالت العيانية التي تتطمب 
عمؿ التفاصيؿ ويتجيوف نحو المواقؼ العممية ويستمتعوف 

 .بالتفاصيؿ
 :رابعًا: مدى السمطة

   Internal style  األسموب الداخمي -1
 اد إلى العمؿ بشكؿ منطوي، وفردي، يتوجو ىؤالء األفر      

ومنعزؿ، ويتميزوف بالتركيز الداخمي، ويستخدموف ذكائيـ في 
األشياء وليس مع اآلخريف، ويفضموف المشكالت التحميمية، 

 .واالبتكارية
أف اآلخريف ينظروف لألشخاص ذوي  [16] عثماف وقد ذكر     

أوانيـ التوجو الداخمي عمى أنيـ محدودي الذكاء االجتماعي 
غير مستعديف لمتعامؿ مع اآلخريف، ولكف عندما يراعى لدييـ 
ىذا التوجو مف حيث إعطائيـ أعمااًل فردية، ويتـ تقييميـ عمى 
ىذا األساس، حينئذ يصبحوف متميزيف مف الناحية األكاديمية 

 .والعالقات الشخصية
  External styleاألسموب الخارجي -2

بأنيـ يميموف إلى االنبساط يتصؼ أصحاب ىذا األسموب      
والعمؿ مع فريػؽ ولدييـ حس اجتماعي، ويكونوف عالقات 

 .اجتماعية، ويساعدوف في حؿ المشكالت االجتماعية
 :خامسًا: النزعة إلى السمطة

  Liberal styleاألسموب المتحرر -1
يميؿ ىؤالء األفراد إلى التفكير فيما وراء القوانيف     

ار جديدة، والميؿ إلى الغموض والمواقؼ واإلجراءات، وطرح أفك
غير المألوفة، ويفضموف أقصى تغيير ممكف3 حيث يستمتع 
األشخاص ذوو األسموب المتحرر بالمشاركة في مياـ تنطوي 
عمى التجديد والتحدي ويفضموف غير المألوؼ، ويفضموف أيضا 

 ].18أقصى تغيير ممكف ]
 Conservation style  األسموب المحافظ -2
صؼ ىؤالء األفراد بالتمسؾ بالقوانيف ويكرىوف الغموض يت

 .ويحبوف المألوؼ ويرفضوف التغيير ويتميزوف بالحرص والنظاـ
 :مبادئ النظرية

 :يمكف تمخيص أىـ مبادئ النظرية بما يمي
األساليب ىي تفضيالت في استخداـ القدرات وليست  -1

 .القدرات نفسيا
ؤدي إلى ظيور نوع مف االتفاؽ بيف األساليب والقدرات ي -2

 .التكامؿ الناجح يكوف أفضؿ مف توظيؼ أيا منيا بشكؿ منفرد
 .اختيارات الحياة تتطمب مالءمة األساليب والقدرات -3
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يكوف لدى األفراد بروفيؿ أو أنماط مف األساليب، وليس  -4
 .أسموب واحد فقط

 .األساليب متغيرة عبر المياـ والمواقؼ المختمفة -5
لناس في قوة تفضيميـ لألساليب وأيضا في كيفية يتبايف ا -6

 .وشدة التفضيؿ
 .يتبايف الناس في مرونتيـ األسموبية -7
 .اكتساب األساليب يتـ خالؿ عممية التنشئة االجتماعية -8
األساليب دينامية وليست استاتيكية )ساكنة( فيي تختمؼ  -9

 .باختالؼ مرحمة الحياة
 .سأساليب التفكير قابمة لمقيا -10
 .أساليب التفكير قابمة لمتعميـ -11
األساليب األفضؿ في بعض األوقات ليست كذلؾ في  -12

 .أوقات أخرى
تختمؼ فاعمية األساليب باختالؼ األفراد الذيف نتعامؿ  -13
 .معيـ
 [14 ;13 ;11]ال يوجد أساليب جيدة وأساليب رديئة3  -14

 :العوامؿ المؤثرة في أساليب التفكير
 [19] وعة مف الدراسات التي قاـ بيا كؿ مفمف خالؿ مجم

Sternberg, & Zhan  توصال إلى مجموعة مف العوامؿ التي
يروف أنيا تؤثر في أساليب التفكير، والتي يمكف إجماليا بما 

 :يمي
لمثقافة تأثير عمى القدرات التي يمتمكيا  Culture الثقافة -1

ية التفكير األفراد، حيث وجد أف الثقافة التي تركز عمى تنم
اإلبداعي مثاًل تتطمب تعزيز أساليب التفكير التشريعية اإلبداعية 
المتحررة، وبكؿ تأكيد فإف الثقافة تدفع أفرادىا إلى تعمـ معارؼ 

 .وعمـو وتنمية قدرات معينة
يتأثر عامؿ الجنس بالثقافة التي يعيش   Gender:الجنس -2

ف الذكر واألنثى، بيا األفراد، حيث تحدد الدور المتوقع مف كؿ م
لذلؾ نجد أف الذكور يتجيوف في الغالب إلى تبني كؿ مف 
 األسموب التشريعي والتحرري، في حيف تتجو اإلناث إلى كؿ مف

 .األسموب التنفيذي والقضائي والمحافظ

أف األسر تشجع النواحي  [15] ستيرنبيرج يرى  Ageالعمر -3
لكف مستوى التشريعية لدى األطفاؿ قبؿ دخوليـ المدرسة، 

اإلبداع ينخفض بعد دخوليـ ليا بسبب ما يقرره المعمـ عمى 
ال تفعؿ(، فيكوف عميو التنفيذ فقط، وفي مرحمة  –افعؿ ) طالبو

المراىقة قد يعود األسموب التشريعي إلى الطالب، وىذا راجع إلى 
 .الفمسفة التي تتبناىا المدرسة

فرد بالطريقة يتأثر ال Parenting Types األنماط الوالدية -4
التي يتعامؿ بيا والديو، مف حيث تشجيعيـ عمى طرح األسئمة 

 .التي تعزز تفكيرىـ وتنمية األسموب التشريعي لدييـ
لمتعميـ   Schooling & Occupationالتعميـ والوظيفة -5

 دور ميـ في تنمية القدرات التحميمية واإلبداعية والعممية، ويرى
عميمية في مختمؼ أنحاء العالـ أف النظـ الت [15] ستيرنبيرج

 ].81تعزز األساليب التنفيذية والمحافظة في التعميـ ]
 :السعادة النفسية

مفيـو السعادة لغة: سعد المرء وىو سعيد نقيض شقي والجمع 
سعداء وسعد جده: أنماه؛ وتفيـ مف ىذه الدالالت المغوية، أنيا 

بذلؾ تحقيؽ بمعنى الرضا والبركة والخير والنماء واليمف وىي 
 ].81لمذة والخير ]

 [ أف السعادة النفسية88ويرى عبد الوىاب ]     

psychological well-being  ىي: شعور داخمي إيجابي
شبو دائـ يعكس الرضا عف الحياة، والطمأنينة النفسية، والبيجة، 
واالستمتاع، والضبط الداخمي، وتحقيؽ الذات، والقدرة عمى 

 .الصعوبات بكفاءة وفاعميةالتعامؿ مع المشكالت و 
السعادة بأنو: الدرجة التي يحكـ فييا  [23]فينيوفف  ويعرؼ     

الشخص إيجابًا عمى نوعية حياتو الحاضرة عامة، فالسعادة 
تشير إلى حب الشخص لمحياة التي يحياىا، واستمتاعو بيا 

 3وتقديره الذاتي ليا ككؿ
ا: حالة مف الفرح ويعرفيا )معجـ عمـ النفس والطب النفسي( بأني

واليناء واإلشباع، تنشأ أساسًا مف إشباع الدوافع، ولكنيا تسمو 
 ].84] إلى مستوى الرضا النفس

 دى ػػػػػػػػػػػػويمكف القوؿ بأف معظـ مفاىيـ السعادة ترتكز حوؿ م     
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اإلشباع البيولوجي، والنفسي، واالجتماعي، واالنفعاالت 
بتياج واالنشراح، والتي اإليجابية، التي يتصؼ صاحبيا باال

ف اختمفت رؤية الباحثيف عف  تحقؽ لو الرضا عف الذات وا 
السعادة فيي في النياية تعد أحد المؤشرات اإليجابية لمحالة 

 ].85النفسية السوية التي يسعى اإلنساف لموصوؿ إلييا ]
 :مكونات السعادة
[ أف معظـ الباحثيف يتفقوف عمى أف لمسعادة 8تذكر جاد ]

 :ات ثالثة ىيمكون
 المكوف االنفعالي: أو ما يعرؼ بالوجداف اإليجابي -

(Positive Affect)  ويتمثؿ في مشاعر الفرح، واالبتياج
 .والسرور، واالستمتاع والمذة

ويتمثؿ في  (Negative Affect) غياب الوجداف السمبي -
 .مشاعر األلـ، والحزف، والقمؽ

 الحياة ككؿ المكوف المعرفي: ويتمثؿ في الرضا عف -
(Overall life Satisfaction)  والذي يعد بمثابة التقدير

 .العقمي لمفرد لرضاه وتوفيقو ونجاحو في مجاالت حياتو المختمفة
 :مستويات السعادة

أف السعادة تعتمد عمى وجود ثالثة مستويات  [23]فينهوفن  يرى
 :وىي

والذي يفترض توافر بعض  Macro مستوى واسع النطاؽ -
 .امؿ في المجتمع كالحرية والعدالة والثروةالعو 
والذي يعتمد عمى خدمات  Meso المستوى األوسط -

 .المؤسسات كتوفير مؤسسات الرعاية والتمقائية في العمؿ
والذي يركز عمى االستعدادات  Micro المستوى األصغر -

 3الشخصية لمفرد كاالستقاللية والميارات االجتماعية
 :سرة لمسعادةالمناحي النظرية المف

المنحى الشخصي: ويرى أصحاب ىذا المنحى أف السعادة  -1
سمة ثابتة تعتمد أساسًا عمى الشخصية، وييتـ ىذا المنحى 

 .بمختمؼ سمات الشخصية
 المنحى الفسيولوجي: حيث يفترض ىذا المنحى أف السعادة -2

 فػػػػػػػػػػػػػػػػليست حالة ذاتية فحسب، ولكنيا استجابة عضوية تظير م

خالؿ زيادة الحيوية والنشاط لمجسـ، والتمتع بالصحة، والقدرة 
 ].85عمى بذؿ أقصى الجيد ]

المنحى االجتماعي: يفترض ىذا المنحى أف المتغيرات  -3
السكانية والمرتبطة بالخصائص السكانية مثؿ: العمر والجنس 
والحالة الزواجية والدخؿ، تفسر الفروؽ الفردية في السعادة 

[11.[ 
المنحى البيئي: ييتـ أصحاب ىذا المنظور بفحص األحداث  -4

األساسية الميمة في الحياة، سواء أكانت إيجابية أـ سمبية 
 .لتوضيح التغيرات في السعادة

المنحى الفمسفي: يعتقد أصحاب ىذا المنحى بأف السعادة  -5
تكوف في قوى النفس وفضائميا: الحكمة والشجاعة والعفة 

ه الفضائؿ كافية في السعادة وال يحتاج إلى والعدالة، وأف ىذ
 ].86غيرىا مف فضائؿ البدف أو غيره ]

 :الدراسات السابقة
لقد اتضح مف خالؿ مراجعة الدراسات السابقة اىتماـ      

الباحثيف بموضوعي أساليب التفكير، ومستوى السعادة، إال أف 
الباحث لـ يطمع عمى دراسات ربطت أساليب التفكير بمستوى 
السعادة، وبالتالي سوؼ نعرض لمجموعة مف الدراسات ذات 

 .العالقة بموضوع الدراسة
دراسات سابقة متعمقة بأساليب التفكير وعالقتو ببعض 

 :المتغيرات
[ ىدفت إلى التعرؼ عمى أساليب 87دراسة رمضاف ]     

التفكير الشائعة لدى عينة مف الطالب في المرحمة الدراسية 
الجنس، والتخصص، والمستوى ) تغيراتالمختمفة في ضوء م

الدراسي، والعمر(، واستخدـ الباحث قائمة أساليب التفكير 
( مف 417( عمى عينة مكونة مف )1991) لسترنبرج وواجنر

طالب وطالبات المرحمة الثانوية والجامعية، وأشارت النتائج إلى 
أف أكثر أساليب التفكير الشائعة لدى العينة ىي )التنفيذي، 

 3)حكمي، والمحمي، والتقدمي، واألقميوال
 [ ىدفت إلى تناوؿ عالقة88ف ]و دراسة بيرناردو وآخر       

أساليب التفكير بالتحصيؿ األكاديمي لدى الطالب الفمبينييف، 
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( طالبًا وطالبة مف الطالب الجدد 489وتكونت العينة مف )
طبقت عمييـ قائمة أساليب  Manila, De la Salle بجامعتي

ير، باإلضافة إلى درجات التحصيؿ الدراسي، وباستخداـ التفك
معامالت االرتباط والتحميؿ العاممي، أظيرت النتائج تمتع 
أساليب التفكير بدرجة مقبولة مف معامؿ ثبات ألفا انحصرت بيف 

( لكؿ مف األسموب المتحرر، 1381) ( لألسموب الممكي،1351)
بيف أساليب  واألسموب الداخمي(، ووجود ارتباط موجب داؿ

التنفيذي، الحكمي، المحافظ، اليرمي، الفوضوي، ) التفكير
الداخمي( والتحصيؿ الدراسي، وتشبعت قائمة أساليب التفكير 
عمى ثالثة عوامؿ: األوؿ تشبع تشُبعًا موجبًا بأساليب 
التفكير)التشريعي، المتحرر، الداخمي، العالمي، الحكمي(، 

اليب التفكػير )المحافظ، التنفيذي، والثاني تشبع تشُبعًا موجبًا بأس
، الحكمي، اليرمي(، وتشبع العامؿ مياألقالممكي، المحمى، 

الخارجي، األقمى(، بينما ) الثالث تشُبعًا موجبًا بأساليب التفكير
 .تشبع تشُبعًا سالبًا بأسموب التفكير الداخمي

[ تناوؿ الباحث بروفيالت أساليب التفكير .1دراسة شمبي ]     
ب التخصصات األكاديمية المختمفة مف المرحمة الجامعية، لطال

( طالبًا وطالبة بالجامعة طبؽ عمييـ 417وتكونت العينة مف )
قائمة أساليب التفكير لستيرنبرج وواجنر "الصورة الطويمة "، وقد 
أظيرت النتائج وجود تأثير لمتخصص الدراسي عمى أساليب 

مي، والكمي، والتقدمي، التفكير: التشريعي، والتنفيذي، والحك
والمحافظ، واليرمي، والممكي، والفوضوي، والداخمي، والخارجي، 
وعدـ داللتيا فيما يتعمؽ باألسموب األقمي ووجود فروؽ دالة 
إحصائيًا بيف الذكور واإلناث في كؿ مف األسموب التشريعي، 
والحكمي، واليرمي لصالح الذكور، وفى األسموب التنفيذي 

وعدـ وجود فروؽ في األساليب األخرى، ووجود لصالح اإلناث 
ارتباط سالب داؿ إحصائيًا بيف كؿ مف األسموب التشريعي 
والكمى مع التحصيؿ الدراسي، ووجود ارتباط موجب داؿ 
إحصائيًا بيف األسموب اليرمي والتحصيؿ الدراسي وعدـ وجود 

 .ارتباط بيف األساليب األخرى والتحصيؿ الدراسي
 لستيرنبرج [ ىدفت إلى دراسة أساليب التفكير9] ردراسة الدردي  

لدى طالب كمية التربية بجامعة قنا وعالقتيا بأساليب التعمـ 
( ٦٧١) وبعض خصائص الشخصية3 وتكونت عينة الدراسة مف

طالبًا وطالبة مف كمية التربية بقنا في جامعة جنوب الوادي3 
ج ستيرنبر )قائمة أساليب التفكير ل وتكونت أدوات الدراسة مف

( تعريب الدردير والطيب، واستبانة عمميات ٦٩٩١وواجنر )
الدراسة المعدلة ذات العامميف، وقائمة العوامؿ الخمسة الكبرى 
في الشخصية وتوصمت ىذه الدراسة إلى مجموعة مف النتائج 
مف أىميا: أف األساليب المفضمة لدى طالب الكمية بالترتيب: 

تشريعي، المتحرر، التنفيذي، )اليرمي، الخارجي، األقمي، ال
القضائي، الممكي، المحمي، الفوضوي، العالمي، المحافظ، 

 (3الداخمي
[ ىدفت إلى بحث عالقة أساليب 89دراسة فجؿ وواليوفد ]     

التفكير بأنماط الشخصية، باإلضافة إلي مقارنة البناء العاممي 
مف  ( طالبا وطالبة117ألساليب التفكير لدي عينتيف، األولي )

( طالبا وطالبة مف النرويج، طبؽ عمييـ 114أمريكا، والثانية )
جميعًا قائمة أساليب التفكير وأظيرت النتائج وجود تطابؽ إلي 
حد كبير بيف البناء العاممي ألساليب التفكير في العينتيف؛ حيث 
تشبعت أساليب التفكير عمى خمسة عوامؿ، األوؿ تشبع عميو 

رر، التشريعي، اليرمي، والثاني تشبع األساليب: الحكمي، المتح
عميو األساليب: التنفيذي، المحافظ، الممكي، والثالث تشبع عميو 
األسموبيف: األقمي، الفوضوي، والرابع تشبع عميو األسموبيف: 
الداخمي، الخارجي، والخامس تشبع عميو األسموبيف: المحمي، 

 .العالمي
مى أساليب [ ىدفت إلى التعرؼ ع1.] دراسة دىموي      

التفكير والذكاء العاطفي لدى طالبات المرحمة الثانوية في مدينة 
مكة المكرمة، واستخدـ قائمة أساليب التفكير لسترنبرج وواجنر 

( وأشارت 8111ومقياس الذكاء العاطفي مف إعداد رزؽ )
النتائج إلى سيادة األسموب التشريعي، ووجود عالقة ارتباطية 

 .لذكاء العاطفي وأبعادهبيف أساليب التفكير وا
 [ ىدفت إلى التعرؼ عمى أساليب1.دراسة الشيري ]      

التفكير المفضمة لدى طالبات وطالب جامعة طيبة، وتكونت 
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( مف طالب وطالبات كمية التربية والدعوة 1896العينة مف )
3 واستخدـ الباحث قائمة أساليب التفكير وتوصمت النتائج  والعمـو

 تميزف عف الطالب في أساليب التفكيرإلى أف الطالبات 
التشريعي، التنفيذي، اليرمي، الممكي، األقمي، الداخمي، )

الخارجي(، وأف طالب وطالبات كمية العمـو تميزوا عف طالب 
التشريعي، التنفيذي، ) وطالبات كمية التربية في أساليب التفكير

اليرمي، الممكي، األقمي، الفوضوي، المتحرر، المحافظ، 
ارجي(، وأف أفراد عينة كمية التربية تميزوا عف كمية الدعوة الخ

في أسموب التفكير القضائي، وأف طالب وطالبات المستويات 
األولية تميزوا عف طالب وطالبات المستويات النيائية في 

، الممكي، األقمي، الفوضوي، )التشريعي أساليب التفكير
شارا بيف أساليب وكاف األسموب األكثر انت المتحرر، المحافظ(،

 .التفكير ىو األسموب اليرمي
ىدفت إلى فحص العالقة بيف    [6] فاف وزىانج دراسة     

( مف 8.8أساليب التفكير ودافعية اإلنجاز عمى عينة مف )
طالب وطالبات جامعة شنغياي بالصيف بمتوسط عمري قدره 

سنة(، وكانت أىـ النتائج أف األساليب التي يتميز  8136)
يا بالفكر المنفتح والمتحرر )التشريعي، القضائي، أصحاب

اليرمي، التحرري، العالمي( قد ارتبطت بشكؿ إيجابي مع 
الدافعية الناجحة في اإلنجاز، فيما ارتبطت األساليب بشكؿ 
سالب مع الدافعية لتفادي اإلخفاؽ، فيما ارتبطت األساليب ذات 

المحافظ،  المستوى المتدني مع التقدير المعرفي )التنفيذي،
الممكي، المحمي(3 وكذلؾ ارتبطت األساليب الثانوية )الفوضوي، 
األقمي، الداخمي، الخارجي( بشكؿ سالب مع الدافعية إلى 
اإلنجاز، فيما كانت تربط ارتباطًا إيجابيًا مع الدافعية لتفادي 

 .اإلخفاؽ
[ بدراسة كاف اليدؼ منيا التعرؼ عمى 8.كما قامت وقاد ]     

تفكير وعالقتيا بأساليب التعمـ وتوجيات اليدؼ لدى أساليب ال
طالبات المرحمة الجامعية بمدينة مكة المكرمة، وقد استخدمت 
الباحثة قائمة أساليب التفكير لػسترنبرج ومقياس أساليب التعمـ 
مف إعداد الباحثة، ومقياس توجيات أىداؼ اإلنجاز إعداد 

طالبات ( مف 1761( وتكونت العينة مف )8115رشواف )
جامعة أـ القرى مف جميع الكميات والتخصصات والمستويات3 
وكاف مف نتائج الدراسة وجود اختالؼ في تفضيالت أساليب 
التفكير لدى عينة الدراسة، وكاف أكثر األساليب شيوعًا ىو 

 .األسموب العالمي
[ ىدفت إلى الكشؼ عف أساليب التفكير ..] دراسة بقيعي     

كبرى لمشخصية لدى الطمبة المعمميف في والعوامؿ الخمس ال
تخصص معمـ صؼ في الجامعات األردنية، وتكونت العينة مف 

( مف الطالب والطالبات، واستخدـ الباحث مقياسيف األوؿ 119)
يقيس أساليب التفكير والثاني يقيس العوامؿ الخمس الكبرى، وقد 

كير أشارت النتائج إلى امتالؾ الطمبة المعمميف ألساليب التف
)التشريعي والتنفيذي، والميبرالي، واليرمي واألقمية، والخارجي( 

 .)المقبولية( لدى أفراد العينة وسيادة العامؿ الشخصي
[ ىدفت الدراسة إلى استقصاء 81دراسة نوفؿ وأبو عواد ]      

أساليب التفكير الشائعة في ضوء نظرية حكومة الذات العقمية 
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ  لدى طمبة الجامعات األردنية،

استخداـ قائمة أساليب التفكير المطورة، وتكونت عينة الدراسة 
( يمثموف الكميات 418( طالبًا وطالبة منيـ )1174مف )

( يمثموف الكميات اإلنسانية، وكاف مف أبرز 778العممية، و)
نتائج الدراسة شيوع األسموب المحافظ، فاألسموب المحمي، ثـ 

حيف كانت أقؿ األساليب شيوعًا ىي: األسموب الممكي، في 
التشريعي، فاليرمي، فالخارجي، وظيرت فروؽ دالة إحصائيًا 
بيف متوسطات درجات الطمبة عمى األسموب القضائي والممكي 
واألقمي والخارجي تعزى لمتغير الجنس، لصالح الذكور عمى كؿ 

مى مف األسموب القضائي واألقمي والخارجي، ولصالح اإلناث ع
األسموب الممكي، ووجدت فروؽ بيف متوسطات درجات الطمبة 
عمى األسموب القضائي والمحمي والتقدمي واليرمي واألقمي تعزى 
لمتغير التخصص الدراسي لصالح طمبة الكميات العممية عمى 
األسموب األقمي، ولصالح طمبة الكميات اإلنسانية عمى األساليب 

 يفة بيف المعدؿ التراكمياألخرى، وظيرت عالقة ارتباطية ضع
 .وبعض أساليب التفكير
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[ ىدفت إلى تعرؼ أساليب التفكير 4.] دراسة النعيمي      
المفضمة لسترنبرج لدى المرشديف التربوييف وعالقتيا بنمط 
شخصياتيـ، واستخدـ الباحث قائمة أساليب التفكير )ستيرنبرج( 

( 111)وقائمة )إيزنؾ( لنمط الشخصية، وتكونت العينة مف 
مرشدا ومرشدة، مف العامميف في المدارس المختمفة في المديرية 
العامة لتربية محافظة كركوؾ3 وقد أشارت النتائج إلى أف 
أساليب التفكير األكثر تفضيال لدى أفراد العينة ىي أساليب 

 (3التفكير)التشريعي، اليرمي، المتحرر، الحكمي
عمى أساليب [ ىدفت إلى التعرؼ 5.] دراسة المدني     

التفكير لدى طالبات كمية التربية بجامعة طيبة، والفروؽ بيف 
( 658األقساـ العممية واألدبية في الكمية، وتكونت العينة مف )

طالبة وطبقت الدراسة مقياس قائمة أساليب التفكير لستيرنبرج 
( وتوصمت النتائج إلى أف أسموب التفكير 1998) وواجنر

ارًا في أساليب التفكير ألفراد العينة المحافظ ىو األكثر انتش
الكمية واألقساـ األدبية ككؿ ولقسـ الدراسات اإلسالمية، بينما 
أسموب التفكير الداخمي ىو األكثر انتشار في أساليب التفكير 
لدى عينة األقساـ العممية ككؿ، وكاف أسموب التفكير التشريعي 

والفيزياء ىو األكثر انتشارًا لدى عينات أقساـ الكيمياء 
والرياضيات والمغة اإلنجميزية في حيف كاف األسموب التنفيذي 
ىو األكثر انتشار في أساليب التفكير لدى عينة قسـ المغة 
العربية، كذلؾ وجود فروؽ لصالح األقساـ العممية في أساليب 
التفكير: التشريعي، الحكمي، الممكي، اليرمي، العالمي، 

 .الداخمي، المتحرر
بقة متعمقة بمستوى السعادة وعالقتو ببعض دراسات سا

  :المتغيرات
ىدفت إلى تعرؼ العالقة بيف المستوى  [5] دينير دراسة      

االقتصادي والشعور بالسعادة وتوصمت إلى أنو ليس ىناؾ 
مرحمة عمرية معينة نستطيع أف نصفيا بالسعيدة أو غير 

صادي السعيدة، حيث أف العيش في دوؿ تتمتع بالرخاء االقت
والسياسي يعد عامال مساعًد عمى الشعور بالسعادة والرضا عف 
الحياة، وزيادة المشاعر اإليجابية، حيث أظيرت الدراسة أف 

بعض سكاف المدف الغنية أكثر رضا بحياتيـ مقارنة بأولئؾ 
الذيف يعيشوف في دوؿ ذات مستوى اقتصادي منخفض كاليند، 

ماؿ إلشباع حاجات حيث أكد الباحثاف عمى أف عدـ توفر ال
اإلنساف األساسية )الطعاـ والمسكف، واألمف والعالج( يجعؿ 
الحياة صعبة وتعيسة، ولكف وبعد أف يشبع الفرد حاجاتو 

 ].6.األساسية فإف أىمية الماؿ بالنسبة لمسعادة تتناقص ]
تناولت الذكاء االنفعالي  [37] فورنياـ وبيترديز دراسة     

( 88معة، وتكونت عينة الدراسة مف )والسعادة لدى طالب الجا
طالبًا وطالبة يدرسوف في الجامعة، واستخدـ الباحث مقياس 
السمات االنفعالية، وقائمة أكسفورد لمسعادة، وبينت النتائج وجود 
عالقة ارتباطية موجبة بيف السمات االنفعالية والسعادة، ووجود 

ووجود عالقة عالقة ارتباط سالبة ودالة بيف السعادة والعصابية، 
ارتباطية موجبة بيف السعادة وكؿ مف االنبساطية والصفاوة، كما 
أسفر تحميؿ االنحدار عف أف السمات االنفعالية منبئ قوي 

 .بالسعادة
[ تناولت معدالت السعادة 11الخالؽ وآخروف ] دراسة عبد     

لدى عينة عمرية مختمفة مف المجتمع الكويتي، وتكونت عينة 
( مواطنا كويتيًا، مف طالب الثانوية 1481الدراسة مف )

والجامعة والموظفيف، واستخدـ الباحث قائمة أكسفورد لمسعادة، 
وأسفرت النتائج عف حصوؿ الذكور عمى معدؿ أعمى في مقياس 
السعادة مف اإلناث، ومتوسط درجات الموظفيف الذكور في 
السعادة أعمى مف باقي المجموعات، ووجود أثر مشترؾ ذو 

 .ة إحصائية لمعمر والجنس معا عمى درجة السعادةدالل
[ ىدفت إلى تحديد العالقة بيف السعادة 8.دراسة مؤمف ]     

وكال مف التفكير الالعقالني وأحداث الحياة السارة والضاغطة 
( مف طالب الجامعة، واستخدمت 619عمى عينة مكونة مف )

نشطة، الدراسة قائمة أكسفورد وقائمة األحداث السارة واأل
ومقياس مواقؼ الحياة الضاغطة، ومقياس األفكار الالعقالنية، 
وبينت نتائج الدراسة أنو كمما زاد التفكير الالعقالني قؿ إحساس 
الطالب بالسعادة، كذلؾ وجود عالقة موجبة بيف السعادة 
واألنشطة السارة، وعالقة سالبة بيف السعادة ومواقؼ الحياة 
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الة في مستوى السعادة بيف الضاغطة، كذلؾ وجود فروؽ د
 .الذكور واإلناث لصالح الذكور

جريت حوؿ عمـ السعادة أ [39] ويميس وآخروف دراسة     
الحديث أف متغير العمر يمعب دورًا أساسيًا في الشعور 

( سنة 81،84بالسعادة، فاألفراد الذيف تتراوح أعمارىـ ما بيف )
( سنة كما أف 65،74أسعد حااًل ممف تتراوح أعمارىـ ما بيف )

المتزوجيف عامة يشعروف بالسعادة أكثر مف العازبيف كذلؾ 
التديف يقدـ دعما روحيا ويخفؼ مف أعباء الحياة، أما العامؿ 
األىـ الذي اعتبر كمصدر أساسي لمسعادة أو االكتئاب فيو 

 .عامؿ الصداقة والروابط العائمية
قة بيف [ ىدفت إلى معرفة العال88دراسة عبد الوىاب ]     

السعادة وكؿ مف الرضا عف الحياة، وتقدير الذات، ومركز 
الضبط كمتغيرات إيجابية وبيف القمؽ االجتماعي والشعور 
بالوحدة والضغوط األسرية كمتغيرات سمبية، وتكونت العينة مف 

( طالبا وطالبة مف المرحمة الثانوية، وقد استخدمت 11.)
لضبط ومقياس القمؽ الباحثة مقياس السعادة ومقياس وجية ا

االجتماعي ومقياس الشعور بالوحدة ومقياس الضغوط النفسية، 
وقد توصمت الدراسة إلى وجود عالقة موجبة بيف الشعور 
بالسعادة والرضا عف الحياة وتقدير الذات، وعدـ وجود عالقة 
بيف الشعور بالسعادة ووجية الضبط الداخمي والقمؽ االجتماعي 

 .سيةوالشعور بالوحدة النف
[ ىدفت إلى الكشؼ عف مستويات الذكاء 41دراسة جودة ]     

االنفعالي والسعادة والثقة بالنفس لدى طمبة جامعة األقصى، 
والتعرؼ عمى العالقة بيف الذكاء االنفعالي وكؿ مف السعادة 

( 146( طالبًا، و)85والثقة بالنفس، وتكونت عينة الدراسة مف )
ثة مقاييس وىي مقياس الذكاء طالبة، واستخدمت الباحثة ثال

االنفعالي ومقياس السعادة ومقياس الثقة، وكانت أىـ النتائج ىي 
وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف الذكاء االنفعالي والسعادة والثقة 

 .بالنفس
 يفػػسأربع وخم والتي طبقت عمى  [41]ىويؿ وىويؿ دراسة     

سال  د ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمية( فقدولة نامية مختمفة )مف ضمنيا دوؿ عربية وا 

توصمت إلى وجود ارتباط عالي بيف المستوى االقتصادي 
والسعادة عند األفراد األقؿ تعميما ومنخفضي الدخؿ، وارتباط 
ضعيؼ بيف السعادة والمستوى االقتصادي عند األفراد األكثر 

 ].6.تعميما ولمرتفعي الدخؿ ]
إلى الكشؼ عف العالقة بيف  [ ىدفت6.دراسة جاف ]     

الشعور بالسعادة ومستوى التديف ومستوى الدعـ االجتماعي 
والتوافؽ الزواجي والمستوى االقتصادي والحالة الصحية، وقد 
استخدمت الباحثة مجموعة مف األدوات منيا قائمة أكسفورد 

( مف طالبات 764لمسعادة، وتكونت عينة الدراسة مف )
ياض لمبنات تراوحت أعمارىف مف وموظفات مف جامعة الر 

( عاما، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة النتائج كاف 57 -18)
منيا وجود عالقة ارتباطية بيف مستوى السعادة والمستوى 
االقتصادي والحالة الصحية، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة 
إحصائية بيف مستوى السعادة ومتغير العمر أو الحالة 

 .االجتماعية
[ ىدفت إلى التعرؼ عمى العالقة بيف 8] ة جاددراس      

المتغيرات المعرفية والشخصية بكؿ مف المكوف الوجداني 
( مف الطالب تتراوح 111والمعرفي لمسعادة، عمى عينة مف )

( عاما، وتكونت أدوات الدراسة مف قائمة 4.-19أعمارىـ مف )
أساليب التفكير ومقياس التفكير السمبي واإليجابي، ومقياس 
اكسفورد لمسعادة، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج 

( في 89منيا، أف عوامؿ الشخصية والتفكير أسيمت بنسبة )
التبايف الكمي لمسعادة، وأف ارتباط عامؿ العصابية والتفكير 
السمبي بالمكوف اإليجابي لمسعادة أعمى مف ارتباطيما بالمكوف 

اط، والتفكير اإليجابي المعرفي، وفي المقابؿ فكال مف االنبس
ارتبط بالمكوف المعرفي لمسعادة بدرجة أعمى مف ارتباطيما 

 .بالجانب الوجداني
[ والتي ىدفت إلى التعرؼ عمى 48دراسة أبو عيشة ]     

العالقة بيف الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني وبيف الشعور 
( طالبا وطالبة مف طالب .61بالسعادة، عمى عينة مف )

تي األزىر واإلسالمية، واستخدـ الباحث كؿ مف مقياس جامع
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الذكاء االجتماعي ومقياس الذكاء الوجداني ومقياس أكسفورد 
لمسعادة وتوصمت الدراسة إلى أف مستوى كؿ مف الذكاء 
االجتماعي والذكاء الوجداني والشعور بالسعادة لدى أفراد العينة 

وصمت (، كما ت7.38) (76383%(3 )6838عمى التوالي )
الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ في الذكاء الوجداني والشعور 

 .بالسعادة تعزى إلى متغير الجنس
 :تعميؽ عمى الدراسات السابقة

الؿ استعراض الدراسات السابقة يظير االىتماـ الذي مف خ     
حظي بو موضوعا أساليب التفكير ومستوى السعادة، ولكف لـ 

عمى أي دراسة حاولت  –حسب اطالعو  –يعثر الباحث 
الكشؼ عف العالقة بيف أساليب التفكير ومستوى السعادة عند 
ة الطمبة الجامعييف؛ مما يعطي الدراسة الحالية خصوصية وميز 

 .عف غيرىا مف الدراسات

 الطريقة واإلجراءات. 4
 منهج الدراسةأ. 

استخدـ الباحث المنيج الوصفي لكونو مف أكثر المناىج      
استخدامًا في دراسة الظواىر االجتماعية والنفسية، وألنو يناسب 

 .الظاىرة موضوع البحث
 مجتمع الدراسةب. 

 التربية   ئؼ كميةيتكوف مجتمع الدراسة مف طالب جامعة الطا   

( طالبا وطالبة وفقا لمخطة 8888والذيف يقدر عددىـ ب )
 .االستراتيجية لمجامعة

 لدراسةاعينة ج. 
( طالبا مف جامعة الطائؼ 888تكونت عينة الدراسة مف )     

( سنة بانحراؼ معياري 8.37بكمية التربية متوسط أعمارىـ )
 .ية3( تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائ831قدره )

 أدوات الدراسةد. 
 ]4] ؛ مف تقنيف أبو ىاشـ،برج رنيمقياس أساليب التفكير لست -1

[ بتعريب وتقنيف قائمة أساليب التفكير 4ىاشـ ] قاـ أبو     
والتي   Sternberg & Wagner (1991)لستيرنبرج وواجنر

تقيس ثالثة عشر أسموبًا مف أساليب التفكير، وتتكوف القائمة مف 
بمعدؿ خمس مفردات لكؿ أسموب مف أساليب  ( مفردة65)

التفكير، وىى مف نوع التقرير الذاتي حيث يسأؿ األفراد عف 
طرؽ تفكيرىـ التي يستخدمونيا في أداء األشياء داخؿ المدرسة 
أو الجامعة أو المنزؿ أو العمؿ في ضوء مقياس سباعي 

بؽ ال تنطبؽ إطالقًا، ال تنطبؽ بدرجة كبيرة، ال تنط) االستجابة
بدرجة صغيرة، ال أعرؼ، تنطبؽ بدرجة صغيرة، تنطبؽ بدرجة 

 ،6 ،5، 4، .، 8، 1) كبيرة، تنطبؽ تمامًا( وتعطى الدرجات
( وليست لمقائمة درجة كمية، إنما يتـ التعامؿ مع درجة كؿ 7

مقياس فرعى )كؿ أسموب تفكير( عمى حدة ويوضح الجدوؿ رقـ 
 . ( توزيع العبارات عمى أساليب التفكير1)

 1 جدول
 توزيع بنود قائمة أساليب التفكير لستيرنبرج *

 البنود األساليب البنود األساليب
 61، 47، 4.، 81، 8 اليرمي .5، 41، 87، 14، 1 التشريعي
 61، 48، 5.، 88، 9 الممكي 54، 41، 88، 15، 8 التنفيذي
 68، 49، 6.، .8، 11 األقمي 55، 48، 89، 16، . الحكمي
 .6، 51، 7.، 84، 11 الفوضوي 56، .4، 1.، 17 ،4 العالمي
 64، 51، 8.، 85، 18 الداخمي 57، 44، 1.، 18، 5 المحمى
 65، 58، 9.، 86، .1 الخارجي 58، 45، 8.، 19، 6 المتحرر
   59، 46، ..، 81، 7 المحافظ

[ في تقنيف 4ومف خالؿ الدراسة التي قاـ بيا أبو ىاشـ ]     
ف جامعة الممؾ سعود بينت النتائج أف المقياس عمى طالب م

لقائمة أساليب التفكير في ضوء نظرية ستيرنبرج درجة مقبولة 

مف الثبات في البيئة السعودية باستخداـ االتساؽ الداخمي 
وطريقة التجزئة النصفية، وتتوفر لقائمة أساليب التفكير في 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضوء نظرية ستيرنبرج درجة مقبولة مف الصدؽ في البيئ
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 .السعودية باستخداـ صدؽ المقارنة الطرفية والصدؽ العاممي
وقد تـ التأكد مف صدؽ وثبات المقياس في الدراسة الحالية كما 

 :يمي
 أواًل: الصدؽ: تـ التحقؽ مف صدؽ المقياس بطريقة االتساؽ 

الداخمي؛ حيث حسبت معامالت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة 
لدرجة الكمية لألسموب الذي تنتمي إليو، وذلؾ عمى عينة بمغت وا
( طالبًا مف خارج عينة الدراسة، وجاءت النتائج كما 54)

 :بالجدوؿ التالي
 2جدول 

 قيم معامالت االرتباط بين درجة المفردة والدرجة الكمية لألسموب
 الممكي المحمي التشريعي

 الداللة االرتباط م الداللة االرتباط م الداللة االرتباط م
1 13.8 1311 5 1356 1311 9 1345 1311 
14 13.6 1315 18 1.8 1311 88 1344 1311 
87 1346 1311 .1 1389 1315 .5 1346 1311 
41 1351 1311 44 1345 1311 48 1351 1311 
5. 1358 1311 57 13.. 1315 61 13.9 1311 

 األقمي المتحرر التنفيذي
 الداللة االرتباط ـ الداللة االرتباط ـ لةالدال االرتباط ـ
8 1348 1311 6 1348 1311 11 13.. 1315 
15 1351 1311 19 1355 1311 8. 1358 1311 
88 13.7 1311 .8 13.9 1311 .6 13.6 1315 
41 13.9 1311 45 1348 1311 49 13.8 1311 
54 1351 1311 58 1389 1315 68 1348 1311 

 الفوضوي المحافظ الحكمي
 الداللة االرتباط ـ الداللة االرتباط ـ الداللة االرتباط ـ
. 13.8 1311 7 1356 1311 11 13.9 1311 
16 1358 1311 81 1389 1315 84 1344 1311 
89 1346 1311 .. 1348 1311 .7 1358 1311 
48 1389 1315 46 1344 1311 51 1346 1311 
55 45 1311 59 13.9 1311 64 13.8 1311 

 الداخمي اليرمي العالمي
 الداللة االرتباط ـ الداللة االرتباط ـ الداللة االرتباط ـ
4 1346 1311 8 1389 1315 18 1344 1311 
17 1348 1311 81 1356 1311 85 1351 1311 
.1 1358 1311 .4 13.7 1311 .8 1368 1311 
4. 1347 1311 47 13.8 1311 51 13.9 1311 
56 13.7 1311 61 1346 1311 64 1344 1311 

 الخارجي
    65 58 9. 86 .1 ـ

    1344 1351 1346 1389 1355 االرتباط
    1311 1311 1311 1315 1311 الداللة

 بيف االرتباط معامالت قيـ أف السابؽ الجدوؿ مف يتضح     
 عند دالة إليو تنتمي الذي لألسموب الكمية والدرجة المفردة درجة

 يقيسو ما تقيس المفردات أف يعني مما (1311) وىمست
 .الصدؽ عمى مؤشر وىو داخمي اتساؽ يوجد أي األسموب
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  كرونباخ ألفا بطريقة المقياس ثبات مف التحقؽ تـ: الثبات: ثانياً 
 ؿػػػػػػػػػػػػػػػػلك الدراسة عينة خارج مف طالبا 54 مف تكونت عينة عمى

 :التالي بالجدوؿ كما النتائج وجاءت سموبأ

 3 جدول
 التفكير أساليب لمقياس الثبات معامالت قيم

 معامل الثبات األسموب  م معامل الثبات األسموب  م
 1381 اليرمي 8 1366 التشريعي 1
 1377 الممكي 9 1371 التنفيذي 8
 1369 األقمي 11 1369 الحكمي .
 1366 الفوضوي 11 1367 العالمي 4
 1371 الداخمي 18 1376 المحمي 5
 1369 الخارجي .1 1375 المتحرر 6
 - - - 1381 المحافظ 7
 لممقياس الثبات معامالت قيـ أف السابؽ الجدوؿ مف يتضح    

 وتشير مقبولة ثبات قيـ وىي 1381 – 1366 بيف تراوحت
 .الحالية الدراسة في المقياس تطبيؽ إلمكانية

 Oxford Happiness: لمسعادة كسفوردأ قائمة -2

Inventory 
 قاـ وقد  (Argyle & Lu., 1995)المقياس ىذا عدادبإ قاـ    
 وليس بندًا،( 89) إلى وتعديمو بترجمتو وآخريف الخالؽ عبد

 القائمة وتتمتع فقط، كمية درجة بؿ فرعية، أبعاد لمقائمة
 حيث والصدؽ، الثبات ناحية مف مرتفعة سيكومترية بخصائص

 في القائمة وثبات صدؽ مف بالتحقؽ وزمالئو الخالؽ عبد قاـ
 ليا أف النتائج كشفت وقد الكويتي، المجتمع في العربية البيئة
 وكذلؾ ،(1391:1394) بيف تراوح حيث الثبات مف مرتفع معدؿ

 المحؾ صدؽ ارتباط نتائج كشفت كما مرتفع، داخمي اتساؽ 
 ارتباط معدؿ وجود إلى لمقائمة لمسعادة الذاتي التقدير بقائمة
 ].11( ]1356:1371) بيف تراوح مرتفع
 غالباً ) وىي خماسي لتدريج وفقاً  القائمة عمى اإلجابة ويتـ     

 كؿ عمى الدرجة تتراوح وبذلؾ( نادراً  – قميالً  – أحياناً  – كثيراً  –
 مف ككؿ المقياس عمى الكمية الدرجة وتتراوح ،(5-1) مف بند
 ،ةإيجابي بصورة القائمة بنود كؿ صياغة تـ ولقد( 145 -89)

 الحالية ةالدراس في المقياس صدؽ مفالتحقؽ  التأكد تـ وقد
 بيف االرتباط معامالت حسبت حيث الداخمي، االتساؽ بطريقة
 بمغت عينة عمى وذلؾ لممقياس، الكمية والدرجة مفردة كؿ درجة
 بالجدوؿ كما النتائج وجاءت الدراسة، عينة خارج مف طالباً  54

 :التالي
 4 جدول

 لممقياس الكمية والدرجة المفردة درجة بين الرتباطا معامالت قيم
 الداللة االرتباط م الداللة االرتباط م الداللة االرتباط م
1 1344 1311 11 1351 1311 81 1355 1311 
8 1358 1311 18 13.8 1311 88 1356 1311 
. 13.6 1315 1. 1346 1311 8. 13.7 1311 
4 1345 1311 14 13.5 1315 84 13.8 1311 
5 1358 1311 15 1348 1311 85 1346 1311 
6 1344 1311 16 1351 1311 86 13.9 1311 
7 1351 1311 17 1344 1311 87 13.8 1311 
8 1346 1311 18 1358 1311 88 1345 1311 
9 13.8 1311 19 1368 1311 89 13.. 1315 
11 1344 1311 81 134. 1311 - - - 
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 بيف االرتباط معامالت قيـ أف لسابؽا الجدوؿ مف يتضح     
 1315) مستوى عند دالة لممقياس الكمية والدرجة المفردة درجة
 أي المقياس يقيسو ما تقيس المفردات أف يعني مما (1311& 
 .الصدؽ عمى مؤشر وىو داخمي اتساؽ يوجد
 عمى كرونباخ ألفا بطريقة المقياس ثبات مف التحقؽ تـ: الثبات
 قيمة فبمغت الدراسة عينة خارج مف طالباً  54 مف تكونت عينة

 وتشير عالية قيمة وىي( 1381) كامال لممقياس الثبات معامؿ
 .المقياس لثبات

 نتائج. ال5
 :األوؿ السؤاؿ نتائج
 لدى المفضمة التفكير أساليب ما: عمى األوؿ السؤاؿ نص

 الطائؼ؟ جامعة طالب
 أسموب كؿ يممكوف مف عدد حساب تـ السؤاؿ ىذا عمى لإلجابة

 مف كؿ بأنو[ 4] ىاشـ أبو حدده لما وفقا التفكير أساليب مف
 نسبتيـ تحديد وتـ أسموب كؿ عمى فأكثر 85 درجتو تكوف

 :التالي( 5) بجدوؿ كما النتائج وجاءت المئوية
 5 جدول

 أسموب بكل العينة أفراد عد
 الترتيب النسبة المئوية العدد األسموب م
 1 % 5437 158 التشريعي 1
 4 % 51 144 التنفيذي 8
 11 % 4.38 186 الحكمي .
 8 % 4531 1.1 العالمي 4
 6 % 4738 1.6 المحمي 5
 . % 5134 148 المتحرر 6
 18 % 4.38 185 المحافظ 7
 8 % 5838 158 اليرمي 8
 9 % 4434 188 الممكي 9
 7 % 4639 1.5 األقمي 11
 11 % 4431 187 الفوضوي 11
 .1 % .413 116 الداخمي 18
 5 % 4739 1.8 الخارجي .1

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف أسموب التفكير التشريعي ىو      
أكثر األساليب شيوعا لدى طالب الجامعة يميو أسموب التفكير 
اليرمي، فالمتحرر وجاء في الترتيب األخير أسموب التفكير 

 .الداخمي
وصمت [ والتي ت1.] وىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة دىموي    

إلى سيادة األسموب التفكير التشريعي وكذلؾ دراسة الشيري 
[ والتي أشارت إلى سيادة أسموب التفكير اليرمي، ودراسة 1.]

[ التي أشارت إلى امتالؾ الطمبة المعمميف ألساليب ..بقيعي ]
التفكير )التشريعي والتنفيذي، والميبرالي، واليرمي واألقمي، 

[ والتي بينت النتائج أف 4.] يميوالخارجي(، كذلؾ دراسة النع

أساليب التفكير األكثر تفضيال لدى أفراد العينة ىي أساليب 
التفكير )التشريعي، اليرمي، المتحرر، الحكمي( وكذلؾ دراسة 

[ والتي بينت أف األسموب اليرمي جاء في الترتيب 9] الدردير
 .األوؿ والداخمي في الترتيب األخير

[ والتي 87مع نتائج دراسة رمضاف ] وتختمؼ ىذه النتيجة     
أشارت إلى أف أكثر أساليب التفكير الشائعة لدى العينة ىي 
)التنفيذي، والحكمي، والمحمي، والتقدمي، واألقمي(، ودراسة نوفؿ 

[ والتي توصمت إلى أف أكثر األساليب شيوعا ىو 81وأبو عواد ]
ف األسموب المحافظ، فاألسموب المحمي، ثـ الممكي، في حي

كانت أقؿ األساليب شيوعًا: األسموب التشريعي، فاليرمي، 
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والتي توصمت إلى أف أسموب  [5.فالخارجي ودراسة المدني ]
التفكير المحافظ ىو األكثر انتشارًا في أساليب التفكير ألفراد 

[ والتي توصمت إلى أف أكثر 8.العينة الكمية ودراسة وقاد ]
 .ياألساليب شيوعًا ىو األسموب العالم

ويعتقد الباحث أف شيوع ىذه األساليب لدى طالب الجامعة      
مؤشرًا جيدًا لسيادة ثقافة اإلبداع واالبتكار، وىذا ما يؤكده 

( حيث أوضح أف شيوع أسموب التفكير 8114ستيرنبرج )
التشريعي واليرمي والمتحرر يؤكد أف الثقافة المحيطة تعزز 

 .اإلبداع واالكتشاؼ
كير التشريعي يرتبط باإلبداع واستخداـ األفكار فأسموب التف     

الجديدة في مواجية المياـ واألشياء والقضايا المختمفة، وبما أف 
طالب كمية التربية يتمقوف التدريب العممي والتربوي وكذلؾ ما 
يتمقوف مف برامج لمتربية الخاصة كؿ ذلؾ جعميـ يعتمدوف عمى 

ات لذلؾ فإف لدييـ القدرة أنفسيـ في الكثير مف المياـ والمسئولي
عمى اتخاذ القرارات والمبادرات المستقمة في شيوع التفكير 

 النفتاح المعرفي والتقني والتقدـالتشريعي والتي عزت ذلؾ إلى ا

 .المعموماتي في كافة المجاالت 
 وف ػػػػػػػػػػأما أصحاب األسموب المتحرر فإف ىؤالء األفراد يميم      

راء القوانيف واإلجراءات، وطرح أفكار جديدة، إلى التفكير فيما و 
والميؿ إلي الغموض والمواقؼ غير المألوفة، ويفضموف أقصي 
تغيير ممكف حيث يستمتع األشخاص ذوو األسموب المتحرر 
بالمشاركة في مياـ تنطوي عمى التجديد والتحدي ويفضموف غير 

 .المألوؼ، ويفضموف أيضا أقصى تغيير ممكف
 :لثانينتائج السؤاؿ ا

نص السؤاؿ الثاني عمى: ما مستوى الشعور بالسعادة لدى      
 طالب جامعة الطائؼ؟

لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسط الفرضي والذي 
في  .يتحدد بنصؼ الدرجة عمى المقياس وذلؾ بضرب العدد 

، وتـ 5 -1العدد الكمي لممفردات حيث أف تدريج المقياس مف 
الفعمي باستخداـ اختبار )ت( لممجموعة  مقارنتو بالمتوسط

الواحدة؛ لمتعرؼ عمى مستوى الطالب في السعادة وجاءت 
 :النتائج وفقا لمجدوؿ التالي

 6 جدول
 قيمة )ت( وداللتها لمفروق بين المتوسطين الفعمي والفرضي عمى مقياس السعادة

 الداللةمستوى  قيمة ت المتوسط الفرضي االنحراف المعياري المتوسط الفعمي
118378 81378 87 18387 1311 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة )ت( لمفروؽ بيف      
المتوسطيف الفعمي والفرضي دالة في اتجاه المتوسط الفعمي مما 

 .يعني أف مستوى الطالب عمى مقياس السعادة مرتفع
ويعتقد الباحث أف ىذه النتيجة منطقية وذلؾ يعود إلى ما      

المممكة العربية السعودية مف رخاء اقتصادي وتطور في تعيشو 
كافة المجاالت، وسعي الدولة إلى تذليؿ الصعوبات التي تواجو 
الطالب وتوفير األجواء األكاديمية المتميزة والتي تضمف بإذف 
اهلل تمتع الطالب بمشاعر إيجابية ومستوى جيد مف السعادة 

اسة كؿ مف عبد الخالؽ النفسية وىذه النتيجة تتفؽ مع نتائج در 
والتي توصمت إلى  [5] دينير [، وكذلؾ مع دراسة11وآخروف ]

أف العيش في دوؿ تتمتع بالرخاء االقتصادي والسياسي يعد 
عامال مساعدا عمى الشعور بالسعادة والرضا عف الحياة، وزيادة 

التي  [41]ىويؿ وىويؿ  المشاعر اإليجابية، وكذلؾ دراسة
باط عاؿ بيف المستوى االقتصادي توصمت إلى وجود ارت

والسعادة عند األفراد األقؿ تعميما ومنخفضي الدخؿ، وارتباط 
ضعيؼ بيف السعادة والمستوى االقتصادي عند األفراد األكثر 

 .تعميما ومرتفعي الدخؿ

 :نتائج السؤاؿ الثالث

نص السؤاؿ الثالث عمى: ىؿ توجد عالقة ارتباطية بيف أساليب 
 الشعور بالسعادة لدى طالب الجامعة؟التفكير ومستوى 

لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب معامالت االرتباط بيف درجة 
كؿ أسموب والدرجة الكمية لمقياس السعادة وجاءت النتائج وفقا 

 :لمجدوؿ التالي
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 7 جدول
 قيم معامالت االرتباط بين أساليب التفكير والسعادة

 مستوى الداللة االرتباط األسموب م
 غير دالة 1316 التشريعي 1
 1315 1314 التنفيذي 8
 غير دالة 1311 الحكمي .
 غير دالة 1319 العالمي 4
 1311 1317 المحمي 5
 غير دالة 1315 المتحرر 6
 1311 1384 المحافظ 7
 1315 1314 اليرمي 8
 1311 1319 الممكي 9
 1311 1388 األقمي 11

 1311 1384 الفوضوي 11 
 غير دالة 1311 الداخمي 18
 1311 1388 الخارجي .1

يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود ارتباط داؿ بيف بعض      
أساليب التفكير والسعادة ما عدا أساليب التفكير: التشريعي، 
الحكمي، العالمي، المتحرر، الداخمي، وجاء أقوى ارتباط مع 

 .األسموب المحافظ والفوضوي
بأف ارتباط مشاعر السعادة  ويمكف تفسير ىذه النتيجة     

بأسموب التفكير اليرمي يعود إلى تميزىـ بإدراؾ الحاجة إلى 
تحديد األولويات، والقدرة عمى قبوؿ التعقيد في طبيعة المشكالت 
والنظر إلييا مف زوايا متعددة ووجود مستوى مرتفع مف التنظيـ 

 .في معالجة األمور ودرجة عالية مف الحسـ عند اتخاذ القرارات
أما أصحاب األسموب األقمي فإف ميميـ إلى التسامح والمرونة 

 .مع اآلخريف قد يكوف لو دور كبير في زيادة المشاعر بالسعادة
كذلؾ فإف ارتفاع مستوى الشعور بالسعادة لدى أصحاب 
األسموب الخارجي في التفكير قد يكوف راجع إلى االنفتاح 

لى وجود مستوى عاؿ مف الوعي وحس ف التصرؼ في الفكري وا 
المواقؼ المختمفة واتصافيـ باليسر والسيولة وانخفاض درجة 
الخجؿ لدييـ عند التعامؿ مع الناس مما يسيـ في زيادة مشاعر 

 .السعادة والرضى لدييـ
ويميز أصحاب األسموب التنفيذي: األفراد الذيف يميموف       

إلتباع القواعد الموضوعية، وال يفضؿ وضع أنظمة جديدة 
صة بو، بؿ يستخدموف الطرؽ الموجودة والمحددة مسبقًا لحؿ خا

المشكالت، ويميموف إلى تطبيؽ القوانيف وتنفيذىا، والتفكير في 
المحسوسات، ويتميزوف بالواقعية والموضوعية في معالجتيـ 
لممشػكالت، لذلؾ فمثؿ ىذه الصفات قد تكوف ذات أثر في 

قع ويتفاعؿ معو شعور الفرد بالسعادة خاصة وأنو يعيش الوا
 .براحة وسرور

أما أصحاب األسموب المحمي فإف الباحث يعزوه إلى وجود      
الرغبة لدى أصحاب ىذا النمط مف التفكير في التعامؿ مع 
المشكالت الواقعية الممموسة يجعميـ ينظروف إلى الحياة كأمر 
واقع، وكذلؾ اتصاؼ أصحاب ىذا األسموب بتفضيؿ المشكالت 

يستمتعوف بالتعامؿ مع التفاصيؿ والخصوصيات، العيانية، و 
 .ويفضموف التحدث بالتفاصيؿ عما فعموه

أما أقوى ارتباط فقد جاء مع أصحاب األسموب الفوضوي     
وقد يعود ذلؾ إلى أف مثؿ ىؤالء الطالب يعمؿ عمى البحث عما 
يفضمو اآلخروف، مما يجعمو في حالة ود وتفاىـ تثير لديو 

مستمرة، كذلؾ فإف الجو الجامعي والذي مشاعر السعادة ال
يختمؼ عف مستويات التعميـ العاـ يغمب عميو نوع مف المرونة؛ 
بحيث تترؾ لمطالب متسع مف الحرية ليقرر ماذا يعمؿ، وأيف 
يعمؿ، ومتى يعمؿ، وكيؼ يعمؿ، مما يجعمو أكثر استمتاع 

 .باألنشطة التي يقـو بيا وأكثر شعورًا بالسعادة
 تفسيره وب المحافظ وارتباطو بمستوى السعادة فيمكفأما األسم   
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إلى أف أصحاب ىذا األسموب يفضموف اتباع القواعد القائمة 
وتجنبيـ لممواقؼ الغامضة ما أمكف وقياميـ بما ىو معتاد في 
نجازه بالطرؽ التي أثبتت صحتيا في الماضي يجعميـ  العمؿ وا 

 .بالسعادة في حالة مف االستقرار واليدوء والشعور الدائـ

 :نتائج السؤاؿ الرابع

 ة ػػػػػػػػػػػػػنص السؤاؿ الرابع عمى: ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائي

 في أساليب التفكير لدى الطالب تبعًا لمتغيرات: السف، والحالة 
  االجتماعية، والحالة االقتصادية؟

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار )ت( لمجموعتيف 
متعرؼ عمى الفروؽ وفقا لفئة السف، والحالة مستقمتيف ل

نظرا لعدـ وجود تجانس في  –االقتصادية، واختبار ماف وتني 
لمتعرؼ عمى الفروؽ وفقا لمحالة  - التبايف بيف المجموعات

 :االجتماعية وجاءت النتائج وفقا لمجداوؿ التالية
 8جدول 

 ة السنقيمة )ت( وداللتها لمفروق في أساليب التفكير وفقا لفئ
 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة األسموب
 غير دالة 1388 9356 85314 886 سنة 85-81 التشريعي

 6376 8.397 68 سنة 1. -86
 غير دالة .131 63.4 8.359 886 سنة 85-81 التنفيذي

 5376 8.371 68 سنة 1. -86
 غير دالة 1317 6318 88381 886 سنة 85-81 الحكمي

 53.1 8.381 68 سنة 1. -86
 1315 .831 8344 88399 886 سنة 85-81 العالمي

 14341 85391 68 سنة 1. -86
 غير دالة 1351 6341 88368 886 سنة 85-81 المحمي

 5314 84311 68 سنة 1. -86
 غير دالة 1388 9361 84381 886 سنة 85-81 المتحرر

 5341 853.8 68 سنة 1. -86
 غير دالة 13.4 6315 88361 886 سنة 85-81 المحافظ

 5348 8.374 68 سنة 1. -86
 غير دالة 1389 6314 .8.38 886 سنة 85-81 اليرمي

 5399 84361 68 سنة 1. -86
 غير دالة 1381 5395 88377 886 سنة 85-81 الممكي

 5387 8.345 68 سنة 1. -86
 غير دالة 1349 .631 8.345 886 سنة 85-81 األقمي

 5385 .8.31 68 سنة 1. -86
 غير دالة 1311 63118 88385 886 سنة 85-81 الفوضوي

 5367 88394 68 سنة 1. -86
 غير دالة 1375 6319 88399 886 سنة 85-81 الداخمي

 6341 883.8 68 سنة 1. -86
 غير دالة 1315 6319 .8.35 886 سنة 85-81 الخارجي

 6349 8.348 68 سنة 1. -86
يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة )ت( لمفروؽ وفقا لفئة      

السف غير دالة في كؿ األساليب ما عدا األسموب العالمي فقد 
 .وجدت فروؽ في اتجاه فئة السف األعمى

ويمكف تفسير ىذه النتيجة بأف مف صفات الشخص       
أنو ال ييتـ بالتفاصيؿ، بؿ يوجو انتباىو نحو الصور  العالمي

الكمية ألي عمؿ أو ميمة يقـو بيا، وىذه الصفة تتناسب مع 
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عصر السرعة وتتأثر بالتقدـ بالعمر3 حيث إف الطالب كمما كاف 
عمره أكبر كمما زاد تفضيمو لمتعامؿ مع القضايا المجردة 

االسترساؿ في  والكبيرة، وقؿ اىتمامو بالتفاصيؿ، إضافة إلى

والتي أوضحت  [6] زهانجالتفكير3 وىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة 
أف أكثر األساليب التي تتأثر بالعمر ىي األساليب المرتبطة 

 .باالبتكارية والتي منيا األسموب العالمي
 9جدول 

 قيمة )ت( وداللتها لمفروق في أساليب التفكير وفقا لمحالة االقتصادية
 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط العدد عةالمجمو  األسموب
 غير دالة 1368 6348 .8435 188 متوسط فأعمى التشريعي

 183.8 85388 116 أقؿ مف المتوسط
 غير دالة 1357 .631 84315 188 متوسط فأعمى التنفيذي

 6346 88387 116 أقؿ مف المتوسط
 غير دالة 1389 6318 8.386 188 متوسط فأعمى الحكمي

 5377 88368 116 أقؿ مف المتوسط
 غير دالة 13.1 .1138 84381 188 متوسط فأعمى العالمي

 5387 88361 116 أقؿ مف المتوسط
 غير دالة 1317 6384 88395 188 متوسط فأعمى المحمي

 6311 8.311 116 أقؿ مف المتوسط
 غير دالة 1387 11381 85319 188 متوسط فأعمى المتحرر

 5376 8.317 116 أقؿ مف المتوسط
 غير دالة 13.8 5379 8.388 188 متوسط فأعمى المحافظ

 63155 88388 116 أقؿ مف المتوسط
 غير دالة 1344 6318 843.9 188 متوسط فأعمى اليرمي

 6381 8.3.8 116 أقؿ مف المتوسط
 غير دالة 1385 .538 8.341 188 متوسط فأعمى الممكي

 .631 88318 116 أقؿ مف المتوسط
 غير دالة 1311 5376 8.3.6 188 متوسط فأعمى األقمي

 6388 8.3.6 116 أقؿ مف المتوسط
 غير دالة 1377 .539 8.317 188 متوسط فأعمى الفوضوي

 6314 88351 116 أقؿ مف المتوسط
 غير دالة 1341 6311 88374 188 متوسط فأعمى الداخمي

 6368 8.314 116 أقؿ مف المتوسط
 غير دالة 1387 6317 84314 188 متوسط فأعمى الخارجي

 63.1 88368 116 أقؿ مف المتوسط
 لمحالة وفقا لمفروؽ( ت) قيمة أف السابؽ الجدوؿ مف يتضح     

 الحالة أف يعني مما األساليب، كؿ في دالة غير االقتصادية
 .التفكير أسموب في تؤثر ال االقتصادية

 الطمبة أغمبية أف إلى الباحث رأي حسب يرجع ذلؾ ولعؿ      
 إلى ينتموف حيث الدخؿ مستوى في بينيـ كبير تفاوت يوجد ال

جاء  وربما ،إلى حد ما متقارب اقتصادي ومستوى وبيئة مجتمع

 فقد الدخؿ، مستوىلمفيـو  طالب كؿ تعريؼاالختالؼ بحسب 
 المتوسط مف أعمى االقتصادي مستواه أف الطالب أحد يرى
 في المتوسط مف األقؿ الطالب كاف وربما أقؿ أنو آخر ويرى
 الطالب مف غيره مف أعمى االقتصادي مستواه األمر حقيقة
 لممستوى منيـ كؿ تباينت نتائجيما باختالؼ توقع ولكف

 .االقتصادي
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 11 جدول
 االجتماعية لمحالة وفقا التفكير أساليب في لمفروق وداللتها( u) قيمة

 مستوى الداللة (uقيمة ) مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة األسموب
 غير دالة 748. 7419311. 145311 858 أعزب التشريعي

 4817311 .14138 1. متزوج
 غير دالة 48.. 781.311. 146358 858 أعزب التنفيذي

 81.311. 187311 1. متزوج
 غير دالة 154. 7997311. 147388 858 عزبأ الحكمي

 619311. .18136 1. متزوج
 غير دالة 88.. 7889311. 146368 858 أعزب العالمي

 787311. .18638 1. متزوج
 غير دالة 858. 786.311. .14434 858 أعزب المحمي

 4.5.311 145311 1. متزوج
 غير دالة 5.1. 7681311. 145388 858 أعزب المتحرر

 995311. 317..1 1. متزوج
 غير دالة 588. 7569311. 145368 858 أعزب المحافظ

 4147311 1.4391 1. متزوج
 غير دالة 611. 7551311. 145355 858 أعزب اليرمي

 4165311 1.5351 1. متزوج
 غير دالة 4.4. 7717311. 146319 858 أعزب الممكي

 899311. 189397 1. متزوج
 غير دالة 795. 7.56311. 144379 858 أعزب األقمي

 4861311 148311 1. متزوج
 غير دالة 588. 768.311. .14538 858 أعزب الفوضوي

 99.311. 311..1 1. متزوج
 غير دالة 8684 8467311. 149311 858 أعزب الداخمي

 149311. 114397 1. متزوج
 غير دالة 714. 7185311. 14.391 858 أعزب الخارجي

 4491311 149371 1. متزوج

 لمحالة وفقا لمفروؽ (u) قيمة أف السابؽ الجدوؿ مف يتضح     
 الحالة أف يعني مما األساليب، كؿ في دالة غير االجتماعية
 .التفكير أسموب في تؤثر ال االجتماعية

 جدا ميؿق العينة في المتزوجيف عدد بأف ذلؾ تفسير ويمكف     
 زالت ال المتزوجيف سنوات فإف ذلؾ إلى إضافة لمعزاب، بالنسبة
 .عمييـ التفكير أسموب عمى تأثيرىا يظير التي بالدرجة قميمة
  :الخامس السؤاؿ نتائج

  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ىؿ" عمى والذي ينص

 السف،: لمتغيرات اً تبع الطالب لدى بالسعادة الشعور مستوى
 االقتصادية؟ والحالة االجتماعية، والحالة
 لمجموعتيف( ت) اختبار استخداـ تـ السؤاؿ ىذا عف لإلجابة
 والحالة السف، لفئة وفقا الفروؽ عمى لمتعرؼ مستقمتيف

 في تجانس وجود لعدـ نظرا – وتني ماف واختبار االقتصادية،
 االجتماعية لمحالة قاوف الفروؽ عمى لمتعرؼ -المجموعات تبايف

 :التالية لمجداوؿ وفقا النتائج وجاءت
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 11 جدول
 السن لفئة وفقا السعادة في لمفروق وداللتها( ت) قيمة

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة المقياس
 غير دالة 1381 813.1 118385 886 سنة 85-81 السعادة

 883.6 .11838 68 سنة 1. -86
 السف لفئة وفقا لمفروؽ( ت) قيمة أف السابؽ الجدوؿ مف يتضح 

 .بالسعادة الشعور في يؤثر ال السف أف يعني مما ،دالة غير
 الطالب بيف العمرية الفروؽ بأف النتيجة ىذه تفسير ويمكف     
 مستوى في عالقة ليا يظير التي الدرجة إلى كبيرة ليست

 إلى ويتعرضوف واحد جيؿ إلى ينتموف فيـ بينيـ، السعادة
 فإف لذلؾ مشتركة، وطموحات آماؿ ولدييـ متقاربة، متغيرات
 غير لدييـ بالسعادة الشعور مستوى يكوف أف منطقية النتيجة
 جاف دراسة ليا توصمت التي النتيجة ىذه وتتفؽ بالسف، متأثر

 في إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ بينت والتي[ 6.]

 دينير دراسة مع وتقاطعت3 العمر لمتغير تبعاً  بالسعادة الشعور
 معينة عمرية مرحمة ىناؾ ليس أنو إلى توصمتوالتي  [5]

 .السعيدة غير أو بالسعيدة نصفيا أف نستطيع
 والتي[ 11] وآخروف الخالؽ عبد دراسة مع وتختمؼ     

والس  ودراسة لمعمر إحصائية داللة ذو أثر وجود إلى توصمت
 في أساسياً  دوراً  يمعب العمر متغير أف بينت والتي [39] وزمالئو
( 81) بيف ما أعمارىـ تتراوح الذيف فاألفراد بالسعادة، الشعور

( 65) بيف ما أعمارىـ تتراوح ممف حاالً  أسعد ىـ سنة (84)و
 .سنة( 74)و

 12 جدول
 االقتصادية لمحالة وفقا السعادة في لمفروق وداللتها( ت) قيمة

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط العدد لمجموعةا المقياس
 غير دالة .138 .8138 11.386 188 متوسط فأعمى السعادة

 19376 111375 116 أقؿ مف المتوسط
 لمحالة وفقا لمفروؽ( ت) قيمة أف السابؽ الجدوؿ مف يتضح     

 لحالةا أف يعني مما السعادة، في دالة غير االقتصادية
 .السعادة في تؤثر ال االقتصادية

 أف مف الباحثيف مف عدد أوضحو ما مع تتفؽ النتيجة وىذه     
 العوامؿ مف بعدد ضعيفا ارتباطا يرتبط والسرور الذاتية السعادة
 فريدماف ذكره ما مع كذلؾ وتتفؽ والزواج، والوظيفة الماؿ منيا
(Freedman )أكثر ليسوا األغنياء أف دراساتو في وجد والذي 

 أسعد ليسوا الدخؿ متوسطي وأف الدخؿ، متوسطي مف سعادة
 كبيرة سعادة في الفقراء بعض أف وجد بؿ الدخؿ، منخفضي مف

 ىناؾ أف بينت والتي Rojas ودراسة أغنى؛ ىـ بمف مقارنة
 أياً  الحياة مع التكيؼ وأف والدخؿ، السعادة بيف ضعيفة عالقة
 بمستوى جوىري بشكؿ تأثرت ال السعادة عمى والحصوؿ كانت

 إلى توصمت التي [41] ىويؿ وىويؿ  ودراسة ،[.4] الدخؿ
 عند االقتصادي والمستوى السعادة بيف ضعيؼ ارتباط وجود
 [5] دينير دراسة كذلؾ الدخؿ؛ ومرتفعي تعميما األكثر األفراد
 االقتصادي بالرخاء تتمتع دوؿ في العيش أف إلى توصمت والتي

 عف والرضا بالسعادة الشعور عمى مساعداً  الً عام يعد والسياسي
 .اإليجابية المشاعر وزيادة الحياة،
 إلى الدراسة توصمت والتي[ 6.] جاف دراسة مع وتختمؼ     
 االقتصادي، والمستوى السعادة مستوى بيف ارتباطية عالقة وجود
 في العيش أف إلى توصمت والتي [5] دينير دراسة أكدتو وما
 مساعدا عامال يعد والسياسي االقتصادي خاءبالر  تتمتع دوؿ
 المشاعر وزيادة الحياة، عف والرضا بالسعادة الشعور عمى

.اإليجابية
 االجتماعية لمحالة وفقا السعادة في لمفروق وداللتها( u) قيمة. 13 جدول

 مستوى الداللة (uقيمة ) مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة المقياس
 غير دالة 686. 7585311. 145345 858 أعزب السعادة

 4191311 1.63.7 1. متزوج
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 لمحالة وفقا لمفروؽ (u) قيمة أف السابؽ الجدوؿ مف يتضح     
 تؤثر ال االجتماعية الحالة أف يعني مما دالة، غير االجتماعية

 .السعادة في
 أف مف الباحثيف مف كثير يؤكده ما مع تتفؽ النتيجة وىذه     
 الزواج؛ منيا العوامؿ مف بعدد ضعيفا ارتباطا ترتبط دةالسعا
 وجود عدـ أظيرت والتي[ 6.] جاف دراسة نتائج مع تتفؽ كذلؾ
 والحالة السعادة مستوى بيف إحصائية داللة ذات فروؽ

 .االجتماعية
والس  دراسة ليا توصمت التي النتيجة عف النتيجة ىذه وتختمؼ
 بالسعادة يشعروف عامة وجيفالمتز  أف بينت والتي[39]  وزمالئو
 أف إلى توصمت والتي [44] مايرز ودراسة3 العازبيف مف أكثر

 .حياتيـ عف ورضا سعادة أكثر المتزوجيف
 الدراسات في النتائج اختالؼ سبب أف الباحث ويرى     
 الفوارؽ حيث مف الدراسة عينة اختالؼ إلى يعود قد السابقة
 واألنشطة الثقافة مثؿ خرىأ متغيرات تدخؿ إلى إضافة العمرية
 أىداؼ إلى إضافة اآلخر عف مجتمع كؿ وطبيعة المختمفة
 أحياف في كبير أثر ذو العمر متغير مف تجعؿ التي الدراسات

 .أخرى أحياف في تغيبو أو
 مف بعض خالفت النتيجة ىذه أف يرى الباحث فإف لذلؾ     

 بمستوى يةاالجتماع الحالة عالقة أظيرت التي السابقة الدراسات
 مقارنة قميؿ عددىـ العينة في المتزوجيف الطالب ألف السعادة؛
 مما حديثًا، المتزوجيف مف كثير فإف ذلؾ إلى إضافة بالعزاب
 .السعادة مستوى في بييـ الفروؽ يقمص

 التوصيات. 6
 تقديـ يمكف الحالية الدراسة نتائج عنو أسفرت ما عمى بناء

 التعميمية العممية في اعدتس والتي التربوية التوصيات بعض
 :يمي ما خالؿ مف عمى وذلؾ عمييا، والقائميف

 وخاصةً  الطالب لدى المختمفة التفكير بأساليب االىتماـ -
 وذلؾ لدييـ، لشيوعو نظراً  والمتحرر واليرمي التشريعي األسموب

 .المناسبة التربوية المناىج إعداد خالؿ مف
 عمى المحفزة األساليب تنمية عمى الطالب بتدريب االىتماـ -

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدراس بينت والتي والمتحرر، التشريعي كاألسموب اإلبداع

 .الطالب لدى شيوعيا
 :التفكير أساليب عمى الجامعة طالب بتدريب االىتماـ -
 األقمي، الممكي، اليرمي، المحافظ، المحمي، التنفيذي،)

 عالقتيا الحالية الدراسة أكدت حيث ،(الخارجي الفوضوي،
 .الجامعة طالب لدى السعادة ىبمستو 

 كيفية عمى الجامعات في التدريس ىيئة أعضاء تدريب -
 كؿ مع التعامؿ وطريقة الطالب لدى التفكير أساليب اكتشاؼ
 .الصحيح بالشكؿ أسموب

 المتنوعة، التفكير أساليب عف توعوية دورات الطالب إعطاء -
 لدييـ، لكامنةا اإلمكانيات مف القصوى لالستفادة اكتشافيا وكيفية

 .النفسية السعادة بمستوى عالقة مف ليا لما
 التفكير بأساليب تيتـ الطالبات عمى مماثمة دراسة إجراء -

 3لدييـ السعادة بمستوى وعالقتيا

 المراجع
 أ. المراجع العربية

(3 مستويات ومصادر إشباع 8117) محمود، أحالـ حسف [1]
تمسكيـ بالقيـ  السعادة كما يدركيا المسنوف في ضوء درجة

(، 17، المجمد )المجمة المصرية لمدراسات النفسيةالدينية3 
 19.3 - 115(، ص 56) العدد

(3 بعض المتغيرات المعرفية 8111جاد، عبداهلل محمود ) [2]
والشخصية المساىمة في السعادة، دراسات تربوية ونفسية3 

 81113، يناير 8 ، ج66، ع مجمة كمية التربية بالزقازيؽ

(3 معدالت السعادة الحقيقية 8118) سحر فاروؽ عالـ، [3]
مجمة لدى عينة مف طالب المرحمتيف االعدادية والثانوية3 

، المجمد الثامف عشر، العدد الثالث، ص دراسات نفسية
4.1 - 4653 

الخصائص السيكومترية (3 8117أبو ىاشـ، السيد محمد ) [4]
رج لدى طمبة لقائمة أساليب التفكير في ضوء نظرية ستيرنب

3 مركز البحوث التربوية، كمية التربية، جامعة الجامعة
 الممؾ سعود3 الرياض3
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التفكير، دارسات (3 1987عثماف، سيد وأبو حطب، فؤاد ) [7] 
 ، القاىرة: االنجمو المصرية83، طػنفسية

أساليب التفكير وعالقتيا ببعض (3 1998مار، محمد)ع[8] 
، دراسة مقارنة3  ةخصائص الشخصية لدى طمبة الجامع

 رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عيف شمس، مصر3

الذكاء الوجداني لدى (3 8114الدردير، عبد المنعـ أحمد ) [9]
طالب الجامعة وعالقتو ببعض المتغيرات المعرفية 

في: دراسات معاصرة في عمـ النفس المعرفي،  والمزاجي3
 الجزء األوؿ، القاىرة: عالـ الكتب3

 الذيب، سميماف؛ تغريد الشطي، محمد؛ أحمد الخالؽ، بدع [11]
 معدالت(3 .811) حبيب سوسف عباس، أحمد؛ سماح

3 الكويت المجتمع مف مختمفة عمرية عينات لدى السعادة
 6183 - 581 (43).1 3نفسية دراسات مجمة

تعميـ التفكير في عصر  (811.3حبيب، مجدي ) [12]
 عربي33 القاىرة، دار الفكر الالمعمومات

(3 بروفيالت أساليب التفكير لطالب 8118شمبى، أمينة ) [13]
المختمفة مف المرحمة الجامعية  التخصصات األكاديمية

، المجمة المصرية لمدراسات النفسيةدراسة تحميمية مقارنة"3 "
 3 148-87( فبراير، ص ص 4.(، العدد )18المجمد )

بيف المستوى التفاعؿ (3 8115عثماف، سامية أحمد حامد) [16] 
واألسموب المعرفي وأنماط الشخصية وعالقتو بكفاءة األداء 

رسالة دكتوراه غير  ،الميني لدى عينتيف مينيتيف مختمفتيف
 ، جامعة عيف شمس، القاىرة3منشورة

(3 أساليب التفكير: نظريات 8116الطيب، عصاـ عمي ) [17]
 ودراسات وبحوث معاصرة3 القاىرة: عالـ الكتب3

(3 أساليب التفكير وعالقتيا 1998وة، عبد العاؿ )عج [18]
، جامعة بنيا، المجمد مجمة كمية التربيةببعض المتغيرات3 

 4853 - .6.(، ص ص ..(، العدد)9)

(3 أساليب التفكير 8118نوفؿ، محمد؛ أبو عواد، فلاير ) [20] 
الشائعة في ضوء نظرية حكومة الذات العقمية لدى طمبة 

العمـو  –مجمة جامعة النجاح لألبحاث  الجامعات األردنية3
 - 1817، ص ص: 5، اإلصدار 86المجمد  – اإلنسانية
1857. 

(، .3 ج)لساف العرب(3 1981ابف منظور، جماؿ الديف ) [21]
 القاىرة: دار المعارؼ3

(3 السعادة 8116) عبد الوىاب، أماني عبد المقصود [22]
ى عينة مف النفسية وعالقتيا ببعض المتغيرات النفسية لد

، مجمة البحوث النفسية والتربويةالمراىقيف مف الجنسيف3 
 163. - 854العدد الثاني، ص 

(3 السعادة واالكتئاب وعالقتيما 8116) اليحفوفي، نجوى [23]
ببعض المتغيرات الديموغرافية لدى طالب الجامعة 

 ، ع5 ، مجمجمة دراسات عربية في عمـ النفسالمبنانييف3 
4 ،945 - 9783 

(3 الشعور الذاتي بالسعادة كدالة لكؿ 8116) متولي، أحمد [24]
بحوث مف الجنس والعمؿ والذكاء االنفعالي وقوة االنا3 

 - 897، ص المؤتمر الخامس لكمية التربية بكفر الشيخ
..73 

(3 الشعور بالسعادة وعالقتو ببعض 8117العنزي، فريح ) [25]
بيف الذكور  السمات الشخصية، دراسة ارتباطية مقارنة

، ص ص 11مج  ،. ، عمجمة الدراسات النفسيةواإلناث3 
.51 - .773 

(3 الصداقة والسعادة في 8116) الزغبي، فتحي محمد [26]
 مجمة بحوث كمية اآلداب،فمسفة مسكوية األخالقية3 

جامعة المنوفية، العدد الخامس والستوف أبريؿ، القاىرة، 
 8173-181ص 
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دراسة ألساليب التفكير (3 8111رمضاف، محمد رمضاف) [27]
3 مجمة في ضوء الجنس، والتخصص، والمستوى الدراسي

 .04-11ص كمية التربية ببنيا، يناير:ص

أساليب التفكير والذكاء (3 1486دىموي، مرفت فيصؿ ) [30]
العاطفي لدى عينة مف طالبات المرحمة الثانوية في مدينة 

جامعة أـ 3 رسالة ماجستير غير منشورة، مكة المكرمة
 القرى، مكة المكرمة3

(3 أساليب التفكير لدى 8116الشيري، حاسف رافع ) [31]
طالب وطالبات المستويات األولية والنيائية بجامعة طيبة 

مجمة الممؾ سعود لمعمـو التربوية بالمدينة المنورة، الرياض3 
 ..8(، المجمد التاسع عشر، ص 8)والدراسات اإلسالمية 

- 8883 

3 أساليب التفكير (1489) ، إلياـ بنت إبراىيـوقاد [32]
وعالقتيا بأساليب التعمـ وتوجيات اليدؼ لدى طالبات 

3 رسالة دكتوراه غير المرحمة الجامعية بمدينة مكة المكرمة
 منشورة، كمية التربية، قسـ عمـ النفس، جامعة أـ القرى3

(3 أساليب التفكير والعوامؿ 8118بقيعي، نافز أحمد ) [33]
خمس الكبرى لدى الطمبة المعمميف في الجامعة األردنية3 ال

 ( ص1) ( العدد7) ، المجمدمجمة جامعة الخميؿ لمبحوث
(117 - 1.1). 

(3 أساليب التفكير 8118) النعيمي، ىادي صالح [34]
لػ)استيرنبرج( وعالقتو بنمط الشخصية لدى المرشديف 

المجمد  ،مجمة جامعة كركوؾ لمدراسات االنسانيةالتربوييف3 
 3. ، العدد7

(3 أساليب التفكير لدى .811) المدني، فاطمة رمزي [35]
المجمة التربوية طالبات كمية التربية لمبناء بجامعة طيبة3 

 (، األردف53) (، العدد8، المجمد )لدولية المتخصصة

(3 الشعور بالسعادة وعالقتيا 8118جاف، ناديف سراج ) [36]
لتوافؽ الزواجي والمستوى بالتديف والدعـ االجتماعي وا
، مج مجمة دراسات نفسيةاالقتصادي والحالة االجتماعي3 

 6483 - 611ص ص  4،ع 18

(3 العالقة بيف السعادة وكؿ مف 8114مؤمف، داليا محمد ) [38]
المؤتمر األفكار الالعقالنية وأحداث الحياة الضاغطة3 

، جامعة عيف السنوي الحادي عشر، مركز اإلرشاد النفسي
 4613 - 487مس، ش

(3 الذكاء االنفعالي وعالقتو بالسعادة 8117جود، أمؿ ) [40]
مجمة جامعة والثقة بالنفس لدى طمبة جامعة األقصى3 

(، .) 81المجمد  ()العمـو االنسانية النجاح لألبحاث
 األقصى3

الذكاء االجتماعي والذكاء (3 .811أبو عيشو، إبراىيـ ) [42]
ادة لدى طمبة الجامعة في الوجداني وعالقتيما بالسع

3 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة محافظة غزة
 األزىر، غزة، فمسطيف3

 ب. المراجع االجنبية
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science of happiness and a proposal of 
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39. 
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[14] Sternberg, R. (2002). Cognitive Pshchology. 
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THINKING STYLES AND ITS 

RELATION TO THE HAPPINESS LEVEL 

IN A SAMPLE OF TAIF UNIVERSITY 

STUDENTS 

ABDELRAHMAN ALJAHNY 

Faculty Of Education - Taif University 

ABSTRACT_ The study aimed at identifying the relation between thinking styles and feeling 

happiness in addition to identifying the favorite thinking styles for Taif university students, their 

happiness feeling level, differences in thinking styles and happiness for students according to the 

age , marital status and economic status variables. The study sample consisted of (288) students 

from the college of education in Taif university, whose age average is (23.7) years randomly 

selected. The researcher applied the two scales of thinking styles and oxford list for happiness. The 

study revealed main results including: the most famous and spread out thinking style is the 

statutory style in the university students. The students' level on the happiness scale is high. There 

is an evidence correlation between some thinking styles and happiness. The strongest correlation 

was with the conservative and anarchist styles. Also the differences according to the age variable 

are with no evidence in all styles except in the global style. The economic and social status 

differences have no evidence in all styles, and there are no differences according to age category, 

economic and social status on the happiness scale. In the light of the study results, the researcher 

provided some recommendations including introducing training and awareness courses for the 

staff members and students about thinking styles and how to discover it to benefit for the students 

hidden possibilities due to its relation with the mental happiness level. 


