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 خملص البحث
وقدرة غلى التعامل مع عواطفه وانفعاالته يحقق اكبر قدر من الوجود النفسي    إن قدره الفرد على التعامل االيجابي مع نفسه واالخرين      

المجتمع الممتلئ لنفسه والمحيطين به وبكل ما يفيد طاقاته النفسية واالنفعالية وتدريبه على مواجهه المشكالت ومساعده االخرين من اجل رفاهية  
 - في التعرف على :راسة الحالية وتؤدي هذه الحالة الى السعادة والرضا ومن هنا تهدف الد

 قياس الوجود النفسي الممتلئ لدى طلبة الجامعة .  - 1
 داللة الفروق في الوجود النفسي الممتلئ بين طلبة الجامعة وفق متغيري النوع )ذكر ، أنثى ( .  معرفه  2-
 قياس أساليب التفكير لدى طلبة الجامعة .  - 3

 لتفكير بين طلبة الجامعة وفق متغيري النوع )ذكر ، أنثى ( .                        الفروق في أساليب ا معرفه داللة  -  4 
 العالقة االرتباطية بين الوجود النفسي الممتلئ وأساليب التفكير لدى طلبة الجامعة . - 5

لغرض تحقيق أهداف البحث الحالي يجب أن تتوفر لدى الباحثة أداتان األولى مقياس الوجود النفسي الممتلئ والثانية مقياس اساليب       
( طالب وطالبه من جامعه ديالى كلية التربية 200التفكير, حيث قامت الباحثة بتبني مقياس الوجود النفسي الممتلئ وتكونت عينة البحث من ) 

(  108( مجاالت , وموزع على البدائل الخمسة وبمتوسط فرضي بلغ )6( فقره موزعه على )36اسية يتكون المقياس بصورته النهائية من )األس
الثبات بطريقه إعادة     درجة الباحثة بإجراءات  المقياس قامت  التحقق من صدق  الخبراء وتم االبقاء عليها وبعد  وعرض على مجموعه من 

( فقره, وموزع على البدائل الخمسة وقد تم استخراج  36ت الباحثة مقياس اساليب التفكير ويتكون المقياس بصورته النهائية من )االختبار. وقد تبن
الصدق بعد عرض المقياس على الخبراء واستخراج الثبات بطريقه اعاده االختبار واستخراج  المؤشرات السايكومترية لمقياس الوجود النفسي 

 التفكير وفي ضوء نتائج البحث وضعت الباحثة جمله من التوصيات والمقترحات . الممتلئ واساليب
Abstract 

     The individual's ability to positively deal with himself and others and the ability to deal with his emotions 

and emotions achieves the largest amount of psychological existence that is full for himself and those around 

him and with everything that benefits his psychological and emotional energies and training him to face 

problems and help others for the sake of society and this situation leads to happiness and contentment. The 

current study in the recognition of: - 

1 - Measuring the full psychological existence of university students. 

2- Knowing the significance of the differences in the psychological existence among university students 

according to the gender variables (male, female). 

3 - Measuring the thinking styles of university students. 

4- Knowing the significance of the differences in thinking styles among university students according to the 

gender variables (male, female). 

5 - The correlation between the full psychological existence and the thinking styles of university students. 

      In order to achieve the objectives of the current research, the researcher must have two tools: the first is the 

full psychological existence scale and the second is the thinking methods scale, where the researcher adopted 

the full psychological existence scale and the research sample consisted of (200) students from the University 

of Diyala College of Basic Education. The scale consists in its final form ( 36) A paragraph distributed on (6) 

fields, and distributed among the five alternatives, with a hypothetical average of (108) degrees, and it was 

presented to a group of experts, and it was retained. The researcher has adopted the thinking methods scale, 

and the scale consists in its final form of (36) paragraphs, distributed among the five alternatives. The 

truthfulness was extracted after presenting the scale to the experts and extracting the consistency by way of re-

testing and extracting the psychometric indicators of the full psychological existence scale and methods of 

thinking. In light of the research results, the researcher put a sentence Of recommendations and suggestions. 

 :  Problem of the researchمشكلة البحث   
شخصية الفرد ، والمسيطرة على   يعتبر عصرنا عصر التغيير في جميع نواحي الحياة وفيه تظهر القوى اإلنسانية اإليجابية وإبرازها في       

 ( . 6: 2013الفرد في مواجهته لصراعاته والرقي به من المشقة إلى الحياة السعيدة )أبو عمشه ،
قية للكشف عن الوجود النفسي الممتلئ   بسبب ألنهم يعانون من أزمات نفسية وسياسية واجتماعية ومن هنا تظهر الحاجة في البيئة العرا      

ة  واقتصادية ، وهم بحاجة إلى المتغيرات اإليجابية على المستوى الفردي والجمعي ، ال من أجل المساعدة في خفض المعاناة الجسمية والنفسي
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  خلو  على  الممتلئ  النفسي  قدراتهم  في مواجهة التحديات والضغوطات اليومية .حيث يحتوي  الوجودواالجتماعية لدى األفراد فقط ، وإنما لرفع  
،   النفسية مما يسبب االضطرابات ه  ذات عن رضا الفرد عدمالى    يؤدي  ، قد  غيابها   وأن  اإليجابية ،  النفسية  المصادر  و وجود  النفسي  المرض
(. بحيث  أثبتت 43ص :  2010أبو حالوة ،  )  تعرض لالكتئاب أكثر وإنه   ،  اآلخرين   على   القرارات المهمة إصدار األحكام  و اتخاذ في  ويعتمد
أن اختالل أو غياب الوجود    ((Duckworth et.al,2005( ودراسة داكويرث وآخرون  Joseph,2010)    &Woodدراسة وود وجوزيف  نتائج  

إن اإلنسان يعيش في الوقت الحاضر في عالم تتصارع فيه   ( Joseph,2010:P 213-217)    &Woodالممتلئ عامال مسببا لالكتئاب ،  
نت أسلوب الفرد  المعلومات من خالل التقدم والتطور  في الثروة المعرفية  وما يتبعها في تجديد في أسلوب حياتنا  وان األساليب المعرفية قد تب

,   في التفكير وطريقه تعامله مع الحقائق والمعلومات في المواقف الحياة المختلفة من خالل تفسيرها وفهمها لعناصر المشكالت وحلها )الحقي
ات التي ( إذ يتطلب من الفرد امتالك الكثير من المعارف والمعلمات من اجل بناء حياة اجتماعية سليمة و مواجهة التحدي156, ص  1978

(  169, ص  2008يتعرض لها بصورة مستمرة وبهذا ركز الباحثين على أساليب التفكير ألنها من العوامل المؤثرة في العملية التعليمية )هودي ,  
لدى ط التفكير  الممتلئ وأساليب  النفسي  الوجود  بين  عالقة  التالي )هل توجد  بالسؤال  تتحدد  الحالي والتي  البحث  تبرز مشكلة  لبة  من هنا 

 الجامعة(
   The Important of research أهمية البحث      

حيث يشير ثوماس الى أن  الوجود النفسي الممتلئ يؤدي للتكامل النفسي واالجتماعي والذي يجعل األشخاص يتمتعون بصحة نفسية        
 وهذا يتفق مع ما أشار إليه (.Balkis .M. and Sikert .L. 2012:P67مرتفعه وقدره على ربط الصالت االجتماعية التي تتسم بالرضا 

 وتقييمه الحياة ، عن العام الرضا لمستوى  الشخص   تقييم هما عاملين ، عن ناتج هو الوجود النفسي أن على ( ،Diener,2002دينر)
 الرضا حول واألفكار والمزاج الحياة ألحداث العاطفية الفعل ردود التقييم أخرى ، ويظهر  هذا جهة من والسلبية اإليجابية االنفعاالت لمستوى 

 في والسلبية   اإليجابية االنفعالية تصبح مشاعره عندما الفرد لدى تخلق ، وجدانية حالة فالوجود النفسي الحياة أنشطة الحياة ومختلف عن
النفسية والعقلية    (.  (Diener,2002:P34-43 توازن  حالة تنمية طاقاته  في مجال  الفرد  يفيد  الممتلئ بكل ما   النفسي  الوجود  يتميز  إذ 

المواقف الضاغطة والمبادرة بمساعده اآلخرين واالنفعالية على حد سواء   أساليب مواجهة  المشكالت واستخدام  ، والتدريب على كيفية حل 
 ,p 81  Jack, Dan & Jenniferوالتضحية من اجل رفاهية المجتمع و تتسم هذه الحالة بالشعور بالسعادة والرغبة في الفيض على اآلخرين )

 وبين بمكوناته الفرعية الوجود النفسي الممتلئ ارتباطيه داله بين  عالقة الى وجود2013) ،الجمال  (دراسة وفي هذا الصدد أشارت (.:2008
 موزعين طالب وطالبة 258 من مكونة عينة الباحثة تبوك حيث تناولت جامعة طلبة لدى نحو الدراسة الجامعية واالتجاه الدراسي التحصيل

.  ) 201ص: 2007) إبراهيم،.الجامعية الدراسة نحو االتجاه الوجود النفسي ومقياس مقياس عليهم بقط ،  واآلداب والعلوم التربية كليات على
في إن فهم إمكانيات الشخص وقدراته يكمن في تقدم المجتمع في النواحي العلمية ولتعلميه وقد نال موضوع التفكير والتعلم اهتمام الباحثين  

صلة بتغيرات العصر كما ان التفكير هدف مهم من اهداف التعليم والن التعليم مرتبط بالتفكير والفروق مجال علم النفس المعرفي ألنهما ذات 
( . فالجامعة هي المؤسسة التعليمية والعلمية والتربوية واالجتماعية ذات المستوى الرفيع التي تركز Hewitt cano , 2010:P41الفردية )

در المؤهلة لشغل مواقع مهمة في مختلف مجاالت الحياة  وإنها تمثل قمة الهرم التعليمي ، والمسهم   مهامها بالدرجة األساس على إعداد الكوا
في بناء المجتمعات من خالل ما تنتجه من كوادر متخصصة لها االثر الكبير في تنمية المجتمع وتحمل مسؤوليات الحياة ومواجهة مشكالتها) 

شخصنة الفرد ، إذ إن التعليم الجامعي يسهم في درجة كبيرة في  بناء في الجامعة أهمية تأتي هنا ( . ومن  18-15: ص   , 2007  جودة
التي تطور  العلوم والثقافة  فراغهم واطالعهم على  أوقات  في  يمارسونها  التي  النشاطات  للطلبة وأوجه  العقلي واألخالقي واالجتماعي   النمو 

لهذا فان أهمية البحث الحالي تتضح إن اإلنسان بحاجه ماسه إلى استخدام عملياته    (.4: ص 1994مهاراتهم الشخصية والعقلية )الكبيسي ، 
 .   العقلية بكفاية بحيث تناسب حجم التطورات والمشكالت التي واجهها في مجتمعه الصغير

 ويمكن إجمال أهمية البحث الحالي بما يأتي : 
إذ يتيح لهم  األفراد حياة في ومهم واضح تأثير لما له من وأساليب التفكير   وهو الوجود النفسي الممتلئ    الحديثة ، المفاهيم دراستها احد   -

 دارسته . فهم أنفسهم وما يدور فيها مما يستوجب
                                  تناولت هذه الدراسة شريحة عمرية مهمة ، وهي طلبة الجامعة الذين يشكلون نسبة فاعلة وكبيرة في المجتمع .             -
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من والوجود النفسي   المتدني لإلفراد ذوي المستوى  المناسبة تتيح نتائج الدراسة للباحثين في تربية واالرشاد النفسي إعداد برامج عالجية   -
 الممتلئ .

 : Aims of the Researchأهداف البحث 
 يهدف البحث الحالي في التعرف على : 

 قياس الوجود النفسي الممتلئ لدى طلبة الجامعة .  -   1
 داللة الفروق في الوجود النفسي الممتلئ بين طلبة الجامعة وفق متغيري النوع )ذكر ، أنثى (   معرفه  2- 

 قياس أساليب التفكير لدى طلبة الجامعة  -   3
 الفروق في أساليب التفكير بين طلبة الجامعة وفق متغيري النوع )ذكر ، أنثى (                         معرفه داللة -   4 

 الرتباطية بين الوجود النفسي الممتلئ وأساليب التفكير لدى طلبة الجامعة . العالقة ا-   5
 :   The Research  Of Limitsحدود البحث 

  (يتحدد البحث الحالي  بطلبة جامعة ديالى كلية التربية األساسية من كال الجنسين )ذكور ، إناث ( الدراسة الصباحية للعام الدراسي         
2020 –(2021 

 Terms Limitation تحديد المصطلحات  
 عرفة كل من :  Psychological Well- Beingاوال : الوجود النفسي الممتلئ 

 رضا مستويات ارتفاع على الدالة السلوكية بالمؤشرات  يرصد اإليجابي بحسن الحال و اإلحساس (Ryff  et al.,2006 ): وآخرون  ريف  -1
حياته  وإقامته   ومسار وجهة  له واستقالله في تحديد  قيمة ذات  لتحقيق أهداف شخصية  سعيه المتواصل و  عام ، وحياته بشكل ذاته  عن  الفرد

 .  Ryff et .al,2006:P86)مع اآلخرين  واإلحساس العام بالسعادة والسكينة والطمأنينة النفسية ) متبادلة إيجابية اجتماعية عالقات
 Novoبأنها الشعور باالنفعاالت االيجابية والصحة النفسية الجيدة كأساس لجودة حياة الفرد.    :(Novo et al ,2010 ) نوفو و اخرون    -2

et al, 2010:P84)  . ) 
الباحثة تعريف ريف    التعريف النظري للوجود النفسي الممتلئ  النفسي الممتلئ حيث أنها اعتمدت   (Ryff et .al:2006): تبنت  للوجود 

 معتمدة في الوجود النفسي .نظريتها ال
التعريف اإلجرائي للوجود النفسي الممتلئ : الدرجة التي يحصل عليها المستجيب في ضوء إجابته على مقياس الوجود النفسي الممتلئ الذي  

 أعدته الباحثة في الدراسة الحالية .
 - عرفة كل من : style thinkingثانيا أساليب التفكير 

هو أسلوب الذي يقيس تفاصيل الناس اللغوية ومستويات المرونة لديهم في العمل والتعامل مع اآلخرين  Torrance : - (2004 )تور انس  -1
 ( .  202,ص  2004.)العتوم ,

( وقد تبنت    150, ص  Sternberg) ,1997هي ألطريقه التي يستخدم أو يوظف بها الفرد قدراته ذكائه  -: Sternbergستيرنبرك  -  2
 هذا التعريف تعريفا نظريا معتمده عليه في هذا البحث  .  الباحثة

 الفصل الثاني: اإلطار النظري ودراسات سابقة
  Psychological well-being نشأة مفهوم الوجود النفسي الممتلئ :    

 والتوافق النفسية الصحة  تحقيق في  هامدور   من له األخيرة  لما الفترة في المهمة المفاهيم من  الوجود النفسي الممتلئ ويعد مفهوم       
األفراد والرضا والعافية  النفسي فينهوفن   (.97ص  :2002 صالح، (،  لدى  قام  حيث  الممتلئ  للوجود  الحقيقية  البداية   ، الثمانينيات  تعد 

veethoven,1984) الوجود النفسي  حول الدراسات متواصلة بقاء مع التسعينيات بدايات مع  دولة ،  أما 32دراسة في  121(  بجمع نتائج
 ( . (Green.Rs. 2012: p 4الممتلئ 

 وأساليب المفهوم هذه درست  فهي(  2007- 1985دراسات ريف بين السنين )  بالغة في أهمية الوجود النفسي الممتلئ على  مفهوم ونال      
وجود  لل الستة العوامل   نموذج  نموذج أسمته  وضعت , كما(  8:ص 2002هاشم، أبو(   عليه  للتعرف المؤشرات  وأهم   قياسه   وكيفية فيه، البحث

 ( . 101-  131, ص 2000والقدور  هاشم أبو(  للفرد الوجود الممتلئ درجة على  االستدالل من خالله يمكن النفسي الممتلئ ,
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يف دقيق لمفهوم الوجود النفسي وبالرغم وهومن المفاهيم المعقدة نسبيا  ، إذ تسهم فيه مجموعة متنوعة من المكونات ، وصعوبة صياغة تعر 
الفتاح واخرون،   لكنه يتسم بالغموض )عبد  انتشار استخدامه ،   الممتلئ    ( 190ص  2006من  الذاتي بالوجود  التمييز بين اإلحساس  وتم 

(SWB( الممتلئ  النفسي  والوجود   ،)PWB  االنفعالي األداء  يشمل  الممتلئ  بالوجود  الذاتي  فاإلحساس   ،)(Emotional Functioning) ،
ويتضمن وجدان إيجابي مرتفع ووجدان سلبي منخفض ودرجة من الرضا عن الحياة ، أما الوجود النفسي الممتلئ فيركز على موضوعات  

 (Wood&Joseph,2010:214)وجودية 
 الممتلئ: فسي العوامل المؤثرة في الوجود الن

إن السمات الشخصية للفرد من المحددات الرئيسة لوجود النفسي الممتلئ ، فالبيئة المحيطة بالفرد قد تكون زاخرة  -الشخصية:  السمات    -1
 ( .  132ص  : 2012بالعديد من مصادر البهجة والرفاهية ، إال أن الفرد ال يستمتع بها، )المحروقي ، 

اث حياته المحيطة هي التي تحدد مستوى وجوه الممتلئ رضاه عن حياته ، الطريقة التي يدرك الفرد مختلف أإلحد  -إدراك الفرد لحياته:  -2
 ، والعكس صحيح . فإذا كانت النظرة العامة لحياته تفاؤلية ، فهو سيركز على كل ما هو إيجابي فيها ويغض الطرف عن ما هو سلبي

االجتماعي الذي يعيش فيه الفرد،  كاألسرة والمدرسة وجماعة  ( إلى أن السياق  ,Stokolz  2003يشير ستوكولز )  -   السياق االجتماعي :  -3
 .  (  251: ص 2009األصدقاء، ، كلها تفرز تأثيرات إيجابية أو سلبية على الوجود الممتلئ  )عبد الوهاب،  

مع  اآلخرين ، باإلضافة  أن مستوى وعي الفرد وثقافته ودرجة تعلمه يلعب دورا هامة في طريقة تعاملهم    -المستوى الثقافي والتعليمي:  -  4
رؤوف , ابراهيم عبد إلى اكتساب المهارات االجتماعية، مما ينعكس بدوره على تكوينه النفسي العام، وتكوين اتجاهات إيجابية نحو اآلخرين )

 ص(  74:الخالق
لشعور بالسعادة بالشكل الذي يجعل  القدرة الفرد على الوصول لإلشباع حاجاته األساسية المختلفة تمكنه من ا  -الفرص المتاحة للفرد:5- 

 .  ص(  54: 2004)الدردير , حياته أكثر إيجابية من الناحية الوجدانية 
 النظريات المفسرة للوجود النفسي الممتلئ  

   :Authentic happiness to Seligman, 2002الحقيقية لـ سيلجمان  السعادة نظرية -1
قسم سيلجمان  النظرية هذه وعلى وفق للسعادة  والذي عد بمثابة تحليل علمي (Seligman,2002) سيلجمان مارتن النظرية أعد هذه       

 الحياة ذات وأخيرا    )المشغولة أو النشطة الحياة(السارة أو الممتعة ومن ثم الحياة المليئة بااللتزامات الحياة السعادة إلى ثالثة مكونات أولها
يتضمن بشكل جزئي  للسعادة المكون الثالث  حين أنّ  في للفرد، الحياة الشخصّية على للسعادة الثاني و األول نكل من المكوني يركز  المعنى ،

 . (Seligman&Rozyman,2003:P2)ما هو أكبر وأكثر قيمة من إشباع المتع الذاتية 
 التطور التاريخي لفكرة ألسلوب التفكير 

وقد سماه ادلر  أسلوب الحياة إذ افترض ادلر إن أسلوب  الحياة هو مبدأ   1230وتاله في عام    1220وجد مفهوم التمييز للفرد في عام        
النظام الذي تكون  شخصية الفرد بمقتضاه وظائفها كما ان لكل شخص أسلوب حياه خاص به ويرى هول ان للمثقف اسلوب حياه وللرياضي  

المثقف يقرا ويفكر ويدرس ويعيش حياه تغلب عليها الوحدة مقارنه به ما يقوم به الرجل الرياضي النشيط وهو ينظم روتينه   أسلوب أخر ف
  اليومي وعاداته المنزلية ويفترض ادلر إن أسلوب الفرد في معظمه ينبع من أسلوب حياته فهو ينبهه ويدرك ويتعلم ويحتفظ بما يتفق وأسلوب 

( أول من استخدم مصطلح أسلوب التفكير هو تور انس وهو يشير إلى إن  105, ص    1990ا عدا ذالك ) قطامي ,  حياته ويتجاهل كل م
الفرد يميل إلى استخدام احد نصفي الدماغ في معالجه المعلومات حيث يعالج النصف األيسر المعلومات بالمهام اللغوية إما النصف األيمن 

والضبط العقلي وهذا ما يؤكد إن لكل فرد أسلوبه الخاص بالتفكير والتفضيل ومن الصعوبة التنبؤ بطريقة    فيعالج المعلومات المتعلقة ب اإلدراك
 .( 102, ص 2004تفكير اآلخرين )العتوم ,

 -: النظريات التي فسرت أساليب التفكير
أول من استخدم مصطلح أسلوب التفكير وهو يرى أن الفرد يميل الى استخدام احد نصفي الدماغ في معالجه    - :Torance) تورانس )   -1

المعلومات   فيعالج  النصف االيمن  اما   . اللغوية بطريقه منطقيه وكلية  بالمهام  المتعلقة  المعلومات  النصف األيسر  يعالج  المعلومات حيث 
يقه تحليلية مجزئة , وهذا ما يؤكد أن لكل فرد أسلوبة الخاص في التفضيل والتفكير ومن الصعوبة بإمكان  المتعلقة باإلدراك والضبط العقلي بطر 
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امل  التنبؤ بطريقة تفكير االخرين . كما أن أسلوب التفكير يقيس تفضيالت الناس اللغوية والمعرفية ومستويات المرونة لديهم في العمل والتع
 ص( 202,  2004مع اآلخرين . )العتوم, 

  Harrison & Bramison , 1982نظرية هاريسون وبرامسون   -2
( وتكشف هذا النظرية عن أساليب التفكير التي يفضلها الفرد  Harrison & Bramsion , 1982 وضع هذه النظرية هاريسون و برامسون ) 

اإلفراد يختلفون في أساليب تفكيرهم المفضلة وما إذا  وطبيعة العالقة بينها وبين سلوكه الفعلي وكان االفتراض الرئيس لهذه النظرية هو أن  
إلحساس كانت هذه األساليب ثابتة أو قابلة للتغير , ويشرح كيف تنمو الفروق بين األفراد في أساليب التفكير وهي فئات أساسية للطرق المقيدة ل

يسون و برامسون توافر خمسة أساليب للتفكير يفضلها ( .واقترح كل من هار    Harrison &Bramison , 1982 , p : 32باآلخرين وبالعالم )
ية  اإلفراد و يتعاملون بها مع المعلومات المتاحة اتجاه ما يواجهونه من مشكالت ومواقف , وبني  هذا التصنيف استنادا  إلى السيطرة النصف

 -لومات وتجهيزها على وفق نوع األداء )منطقي  للمخ )النمط األيسر , النمط األيمن ( ولكل منهما نمط مختلف عن األخر في معالجة المع
( ، وفيما  43: ص 1992خمسة أساليب أساسية للتفكير )   الجنابي ،  تصوري ( ونتج عن ذلك  -غير منطقي ( ومحتوى األداء ) لفضي 

 - يلي شرح لهذه األساليب :
  - :    Synthesitic  Thinking  Style . أسلوب التفكير التركيبي 1

يتمثل في قدرة الفرد على التواصل لبناء وتركيب أفكار جديدة  وأصيلة مختلفة عما يدرسه اآلخرين , واالطالع على بعض وجهات و        
, النظر التي قد تتيح حلول أفضل أعدادا  وتجهيزا  والربط بين وجهات النظر التي تبدو متعارضة فضال  عن إلى إتقان الوضوح واالبتكارية  

( ، ويفضل التركيبيون المشكلة الموقفية التي تكون    Harrison &  Bramison , 1984 ,  p 19ات التي توصل إلى ذلك )وامتالك المهار 
 (    Kathryn & Catherine , 1991 , p 30فيها القيم والنفعاالت قضايا مهمة , ويفضلون البيانات النوعية بدل البيانات الكمية )

 -:  Idealistic Thinking Style. أسلوب التفكير المثالي   2
مام يعنى الفرد ذو التفكير المثالي في تكوين وجهات نظر مختلفة تجاه األشياء والميل إلى التوجه المستقبلي والتفكير في األهداف , واالهت       

كن لمراعاة األفكار والمشاعر واالنفعاالت  باحتياجات الفرد وما هو مفيد بالنسبة له ويكون محور االهتمام هو القيم االجتماعية وبذل أقصى ما يم
 (   p : 2  ,2006   , jonesوالعواطف والميل للثقة باآلخرين ويفضل عدم الدخول في مجادالت مفتوحة الصراع )

 -: Pragmatic Thinking Style. أسلوب التفكير العملي ) البراغماتي (   3
هو نمط من التفكير يؤكد على أن الرغبات واألمنيات ال تؤدى إلى جعل االعتقاد حقيقة واقعية أو انه يمكن التمسك بها كقيمة  ,        

جوانب ويتصف الفرد ذو التفكير العملي بحرية التجربة وتناول المشكالت بشكل تدريجي والبحث عن الحل السريع والقابلية للتوافق واالهتمام بال
 (.   18: ص 2002إلجرائية في العمل ، والتفوق في إيجاد طرق جديدة لعمل األشياء ) أبو هاشم ,  ا

 -:    Analytic Thinking Style. أسلوب التفكير التحليلي 4
, وجمع اكبر    ويقصد به قدرة الفرد على مواجهة المشكالت بطريقة منهجية واالهتمام بالتفاصيل , والتخطيط  بحرص قبل اتخاذ القرار      

نية .   قدر ممكن من المعلومات مع عدم تكوين النظرة الشمولية , واالهتمام  بالنظريات والتنظير على حساب الحقائق , والقابلية للتنبؤ والعقال
ويفضلون عزل  واألشخاص الذين يستخدمون أسلوب التفكير التحليلي يرغبون في البحث عن أفضل الحلول , ويحللون البدائل بشكل نموذجي ,  

 Harrison & Barmison ,1984كل متغير على حدة في كل مرة ينظرون فيها إلى المشكلة ويتوصلون إلى االستنتاج بقوانين موضوعية )
, p 14  . ) 

  Style    Realistic Thinking .  التفكير الواقعي 5
محسوس , وان هذا العالم له وجوده المستقل عن الظاهرة العقلية , وان  تشير الفلسفة الواقعية إلى إن الحقائق تقع بالفعل في العالم ال      

وده   نظامه يمكن إدراكه وفهم القواعد والمبادئ التي تحكمه ويؤمن الواقعي بأن الشيء موجود سواء أكانت لدينا  فكرة عنه أم ال توجد وان وج
يز الفرد ذو التفكير الواقعي في اعتماده على المالحظة والتجريب , وان  مستقل عن الفكرة الخاصة به وان الواقع هو كل ما هو موجود , ويتم 

 (. p23: Zhang.L, 2011األشياء الحقيقة أو الواقعية هي ما نمر به في حياتنا الشخصية وما نشعر به ونلمسه ونراه ونشمه واألشياء )
 التفكير بالنصفين الكرويين في المخ   
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إن كال  من النصفيين الكرويين للمخ يؤدي وظائف عامة ، فالنصف األيمن يتحكم في الوظائف الحركية والوظائف العقلية غير األكاديمية       
، أما النصف األيسر فيتحكم في الوظائف مثل الحدس اإلدراك المجسم األداء غير اللفظي , األعمال اليدوية فضال  عن اإلنتاج الفني المجرد  

ل األفراد  العقلية المنطقية والحسابية باإلضافة إلى الوظائف التحليلية والوظيفية والمالحظات البنائية , وقد تم التعرف على هذه النتيجة من خال
انون من فقدان القدرة على الكالم والقدرة على ذوي االختالالت واالضطرابات في المخ , فاألفراد ذوو الخلل في الجانب األيسر من المخ يع

ب  الكاتبة والقدرة على  أداء الحساب المنطقي , إال إنهم يستمرون في أداء األنشطة غير األكاديمية والعكس أيضا صحيح , فالخلل في الجان
-246: ص1995كذلك الحدس )حبيب ,األيمن من المخ يتضح في فقدان اإلحساس المكاني والمهارات غير اللفظية واإلحساس باأللون و 

247 . ) 
   Costa 1985نظرية كوستا 

 حدد كوستا أربع مراحل هرمية للتفكير تعتمد كل مرحلة على المراحل السابقة لها وهذا المراحل هي        
 -:   Discrele Skills Thinkingأ ـ المهارات المنفصلة للتفكير 

البيانات واستخراج         التفكير األكثر تعقيدا وهي إدخال وتشغيل  تشمل مجموعة جوانب عقلية منفردة وتعد متطلبات أساسية لمستويات 
 النتائج بعد التعديل التطوير. 

 - :  Strategies of thinkingب ـ استراتيجيات التفكير 
كير السابقة من خالل االستراتيجيات التي يستخدمها اإلفراد حينما يواجهون المشكالت  وتتضمن عمليات الربط بين المهارات المنفصلة للتف      

قد ,  والمواقف الصعبة المختلفة والتي تتطلب حلوال  أو إجابات لم تكون معروفة من قبل وهذه االستراتيجيات هي : حل المشكالت والتفكير النا
 واتخاذ القرار ، واالستدالل .

 - :  Creative Thinkingاري  التفكير أالبتك -ج 
وتشمل هذا المرحلة على مجموعة من السلوكيات التي تتصف بالجدة واالستبصار,والتي يستخدمها الفرد إلنتاج أنماط التفكير الجديدة       

ب والحدس ، وتصميم النماذج ،  والنتائج المتفردة والحلول المبتكرة  للمشكالت , وهي اإلبداع ، والطالقة ، والتفكير المجازي ، وتحدي  الصعا
 واالستبصار , والخيال .  

 - :   Gognitiv spiritالروح المعرفية  -د
( إنه مع توافر المستويات السابقة البد من وجود عامل أساس وهو وجود قوة اإلرادة واالستعداد والرغبة وااللتزام وهو ما    يرى) كوستا      

والرغبة  اسماه بالروح المعرفية التي تتضمن الصفات اآلتية ) تفتح الذهن , البحث عن البدائل , التعامل مع المواقف الغامضة , إدراك العالقات  
 (   Zhang.L2010, pp 66-68في التغيير)المستمرة 

 الدراسات السابقة 
 ؛ )أساليب التفكير لدى طلبة الجامعة ( 1991دراسة الشمسي  

هدفت الدراسة معرفة الفروق بين طلبة الجامعة في اساليب التفكير تبعا " لمتغيري الجنس والمرحلة الدراسية ,  بلغت عينة الدراسة         
( طالبا وطالبة " من طلبة جامعة بغداد وتكونت اداة الدراسة من بناء مقياس اسلوب التفكير على وفق نظرية ستيرنيرغ وتوصلت الدراسة  125)
ال يوجد هناك فروق ذات داللة احصائية بين الذكور واالناث في كل أساليب التفكير حيث أظهرت نتائج دراسة بان هناك   -لي النتائج اآلتية :ا

 ( .   95: ص2001فروق ذات داللة إحصائية لصالح الذكور ( ) الداهري ,
 (يةأساليب التفكير وعالقتها مع بعض متغيرات الشخص)  2007دراسة بدر -2 

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أساليب التفكير وعالقتها مع بعض متغيرات الشخصية )الميل إلى المعايير االجتماعية , الصحة النفسية        
( طالبة من طالبات جامعة الملك عبد العزيز بجدة , واستخدمت الباحثة مقياس هاريسون وبرامسون الذي  55( وتكونت عينة الدراسة من ) 

( ، ومقياس الميل للمعايير االجتماعية 1992( , ومقياس الصحة النفسية إعداد القريطي )1996جمه للعربية وقننه مجدي عبد الكريم حبيب )تر 
،  إعداد كفافي , وتوصلت الباحثة إلى إن أسلوب التفكير المفضل لدى عينة البحث هو األسلوب التحليلي ويأتي بعده أسلوب التفكير ألمثالي  

صلت  بروفيل أساليب التفكير فهو أسلوب التفكير أحادي البعد , وكانت أكثر الطالبات تمتعا  بالصحة النفسية ذوات التفكير المثالي , كما تو أما  
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ر المثالي  كي الدراسة إلى وجود عالقة بين التفكير المثالي والميل للمعايير االجتماعية يليه التفكير التحليلي والواقعي كما وجدت الباحثة إن التف
 ( 32:ص2007منبئ جيد بتمتع الفرد بالصحة ألنفسية وان أسلوب التفكير التحليلي يؤثر بدرجة كبيرة في ميل الفرد للمعايير االجتماعية ) بدر  ,  

 الفصل الثالث
 - اجراءات منهجية البحث :

 ـــــــــــي: يتضمن هذا الفصل استعراضا لإلجراءات التي تمت لتحقيق اهداف البحث وكاآلتــــــــ
 :    Approach Of The Researchأوال: منهجية البحث  

غرض تحقيق اهداف البحث اتبعت الباحثة المنهج الوصفي، الذي ينصب على استقصاء الظاهرة المدروسة كما هي قائمة في الحاضر        
يعة البحث وأهدافه ، ويساعد على تقديم صورة مستقبلية في بغاية تشخيصها ، ووصفها وصفا  دقيقا ويفسر ويقارن، وان هذا المنهج مالئم لطب

 (.     312: 2007ضوء المؤشرات المتوفرة )فان دالين، 
 مجتمع البحث   ثانيــــــــــا:

شمل مجتمع البحث الحالي بطلبة جامعة ديالى من الذكور واإلناث للدراسة الصباحية األولية  ومن التخصصات العلمية واإلنسانية للعام      
 ( يوضح ذلك   1( طالبا وطالبة والجدول ) 400( ، حيث بلغ مجموع طلبة جامعة ديالى كلية التربية األساسية )2021 -   2020الدراسي  )

 (     يوضح أعداد طلبة الجامعة موزعين على وفق متغيرات الكلية والتخصص   1الجدول )          
 

  

        

 

 

 
 

يقصد بها مجموعة من المجتمع الذي تجري عليه الدراسة ، يختارها الباحث إلجراء دراسته على وفق قواعد خاصة لتكون    ثالثا :عينات البحث  
 ( . 161: ص2007ممثلة للمجتمع  تمثيال حقيقي ا  )العزاوي ، 

ناسب ، وتستعمل هذا الطريقة ألنها أكثر  : قد جرى اختيار عينة البحث التطبيقية بطريقة العينة العشوائية  ذات التوزيع المت  عينة التطبيق-
تمثيال للمجتمع االصلي ألنه فضال عن تقسيم مجتمع البحث الى طبقات منفصلة ، يقوم الباحث باختيار عدد من كل طبقة بطريقة عشوائية ،.  

(  200، أنثى( فقد تم اختيار )وبما أن مجتمع البحث الحالي يمكن تقسيمه إلى طبقات على أساس التخصص )إنساني ، علمي( والنوع )ذكر  
من مجتمع البحث األصلي حيث جرى اختيارهم عشوائيا من أربعة كليات من كليات الجامعة موزعين بالتساوي وفقا    %2  3طالبا  وطالبة بواقع, 

 ( يوضح ذلك :  2( من اإلناث والجدول )100(  من الذكور و)100لمتغيرات التخصص والنوع بواقع )
 يع أفراد العينة حسب الجنس(  توز 2الجدول ) 

 المجموع    القسم 

 اناث    ذكور 

 100 50 50 االرشاد

 100 50 50 الرياضيات

 200 100 100 المجموع 

 رابعـــــــــــا: أداتا البحث : 
, لغرض تحقيق اهداف البحث الحالي يجب ان تتوفر لدى الباحتة ادتان االولى مقياس الوجود النفسي الممتلئ والثانية مقياس اساليب التفكير  

 وسيتم عرض كل أداة وكاآلتــــــــــــــــــــــــــــــــــي: 
( مجاالت , وموزع على البدائل  6( فقره موزعه على ) 36ائية من )يتكون المقياس بصورته النه  -اوال: وصف مقياس الوجود النفسي الممتلئ :

( 5,4,3,2,1الخمسة هي ) تنطبق علي دائما ,تنطبق علي غالبا, تنطبق علي بدرجة أحيانا, تنطبق علي نادرا,ال تنطبق علي أبدا ( وباألوزان )  

 المجموع   القسم       

 150 اإلرشاد      
 250 الرياضيات      

 400 المجموع      



   

         

 الوجود النفسي املمتلئ وعالقته بأساليب التفكريلدى طلبة اجلامعة 

  

  

يطبق عليها لذا وجب على الباحثة استخراج    ( درجة108بلغ )( وبمتوسط فرضي  1,2,3,4,5للفقرات االيجابية , في حين الفقرات السلبية )
 المؤشرات السايكومترية لمقياس الوجود النفسي الممتلئ. 

يدل الصدق الظاهري على مالئمة االختبار للخاصية المراد قياسها وعادة يتم الحصول على مثل هذا الصدق من    -الصدق الظاهري :-1
والمتخصصين للحكم على مدى صالحية االختبار في قياس المفهوم وهو   10خبراء بلغ عددهم  خالل عرض الفقرات على مجموعه من ال

( فاكثر واتضح  %80( وقد ابقت الفقرات التي حصلت على ) 1يستهدف معرفة مدى تمثل مالئمة االداة المطلوبة كمل موضوح في ملحق ) 
 ان جميع الفقرات صالحه لقياس السمة المطلوبة .  

يعد مفهوم الثبات من المفاهيم االساسية في القياس ويتعين توافره في المقياس لكي يكون صالحا لالستخدام ولغرض -س :ثبات المقيا  -2
 - الحصول على الثبات اعتمدت الباحتة على الطريقة االتية :

( مبحوث وكانت الفترة الفاصلة بين االختبار القبلي  15وذلك بإعادة الباحثة تطبيق االستبيان على عينة متكونة من )  طريقة اعادة االختبار: 
 ( درجة  76,0( يوم , حيث قام الباحث بتطبيق معامل ارتباط) بيرسون( بين درجات العينة في االختبارين وبلغت قيمة بيرسون )15والبعدي )

( درجة بعد ان استخرجت الخصائص السايكومترية للمقياس %80براون ( التصحيحية فبلغ معامل الثبات )-سبيرمانومن ثم استخدام معادلة)  
 متمثل بالصدق والثبات واصبح المقياس جاهز للتطبيق على العينة االساسية للبحث 

 وصف مقياس اساليب التفكير  
البدائل الخمسة هي ) تنطبق علي بدرجه كبيره جدا  ,تنطبق علي بدرجه    ( فقره وموزع على 36تكون المقياس بصورته النهائية من )      

( للفقرات االيجابية , في حين الفقرات السلبية  5,4,3,2,1كبيرة, تنطبق علي بدرجة متوسطه, تنطبق علي نادرا,ال تنطبق علي ( وباألوزان )  
 الباحثة استخراج المؤشرات السايكومترية لمقياس الوجود النفسي( درجة يطبق عليها لذا وجب على  108( وبمتوسط فرضي بلغ )1,2,3,4,5)

 المؤشرات السايكومترية للمقياس:
 صدق المقياس:   -اوال: 

يقصد بصدق المقياس هو أن يقيس االختبار السمة التي وضع لقياسها, بمعنى أن المقياس يعتبر صادقا عندما يقيس الغرض الذي         
 (. وقامت الباحثة بحساب مؤشرات الصدق على النحو األتي :272:ص  2006حمداني وآخرون, طور ليستخدم لقياسه  ) ال

 -: الصدق الظاهري  -
ولقد تحققت الباحثة من الصدق الظاهري من خالل عرض المقياس على مجموعة من المحكمين المختصين في مجال اإلرشاد النفسي       

 في صالحية الفقرات( وكما مبين 2والتربية وعلم النفس الملحق )
 -ثبات المقياس  :  -ثانيا:

يشير الثبات إلى درجة االستقرار في الدرجات المحققة على أألداة عبر الزمن ، فالقياس الذي يتمتع بثبات عالي هو الذي تكون الدرجات       
:(. فقد   279 2006)الحمداني وآخرون ،     فيه مستقره ومستمرة   أي متسقة تضع الفرد في نفس فئة التصنيف في مرات القياس المختلفة

 -قامت الباحثة باستخراج معامل ثبات المقياس كما يأتـــــــــــــــــــــي: 
( طالبا  15:  قامت الباحثة بتطبيق المقياس الستخراج الثبات بهذه الطريقة على عينة     الثبات البالغة )طريقة االختبار وإعادة االختبار  -

يوما من التطبيق  14تيارهم عشوائيا  وطالبة تم اختيارهم عشوائيا  وهي عينة الثبات نفسها في مقياس اساليب التفكير ، وبعد مرور  وطالبة تم اخ
ول  األول للمقياس تم إعادة تطبيقه مرة أخرى على العينة نفسها  وحساب معامل ارتباط بيرسون للتعرف على العالقة بين درجات التطبيقين األ

 ( وهو معامل ثبات عالي يشير إلى ثبات المقياس.0.81فبلغ معامل االرتباط ) والثاني،
 الوسائل االحصائية 

 ( لتحليل البيانات بواسطتها وكما يأتــــــــــــــــي: spssاستعانت الباحثة بالحقيبة اإلحصائية )
 افراد عينة البحث. ( لعينة واحده لمعرفة مدى امتالك متغيري البحث لدى  t-testاالختبار التائي ) -1
 ( لعينتين مستقلتين لمعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية لمتغيــــــــــــــــــري t-testاالختبار التائي  ) -2

 الوجود النفسي الممتلئ وأساليب التفكير حسب الجنس والتخصص.
 معامل ارتباط بيرسون الستخراج الثبات لألداتين ومعرفة العالقة االرتباطية بين متغيري الوجود النفسي الممتلئ وأساليب التفكير.   -3
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 اإلسهام المعياري لمتغير الوجود النفسي الممتلئ في متغير أساليب التفكير.   -4
 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفسيرها  
سيتم في هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصلت إليها الباحثة على وفق االجراءات التي قامت بها لتحقيق أهدافها الموسومة في        

ها على  الفصل األول، وبعد إجراء العمليات اإلحصائية للبيانات التي تم التوصل أليها من خالل تطبيق اداتا البحث، تمَّ تفسير النتائج ومناقش
 ء الدراسات السابقة واإلطار النظري المنصوص عليه، وكما يأتي:ضو 

 الهدف األول : التعرف على الوجود النفسي الممتلئ لدى طلبة الجامعة:
       ( عددهم  البالغ  العينة  لدرجات  الحسابي  المتوسط  الممتلئ  200بلغ  النفسي  الوجود  مقياس  على  ديالى  جامعة  في  وطالبة  طالبا   )

( درجة وباستعمال االختبار التائي  108( درجة في حين كان الوسط الفرضي )28.53464رجة وبانحراف معياري مقـــــداره )( د116.8400)
(  0.05( درجة عند مستوى داللة )1.96( درجة وهي أعلى من القيمة التائية الجدولية ) 4.381لعينة واحدة بلغت القيمة التائية المحسوبة )

 ( يوضح .  3شير الى أن عينة البحث لديها وجود نفسي ممتلــــــــئ والجدول ) ( مما ي199ودرجة حرية )
 نتائج االختبار التائي لعينة واحدة ألفراد عينة البحث على مقياس الوجود النفسي الممتلئ  (3جدول)

 داللة    

     الفرق 

 مستوى 

   الداللة

 درجة         القيمة التائية        

         الحرية      

 المتوسط 

 الفرضي

 االنحراف

 المعياري  

 المتوسط 

 الحسابي 

 حجم 

 العينة 

 المتغير
 

 المحسوبة الجدولية 

 دال              

 إحصائيا   

 

 

0.05 

 

1.96 

 

4.381 

 

 

     199    

 

 

   108      

    

 

28.53464 

 

116.8400 

 

 

200 

 الوجود 

 النفسي 

 الممتلئ  

( بأن  للوجود النفسي الممتلئ آثار إيجابية قوية على سلوك  Ryff,1989وتفسر الباحثة هذه النتيجة في ضوء  النظرية المتبناة لـريف )     
رائق  بط  الفرد حيث تجعل الفرد يفكر بطرق مختلفة ، وأكبر إيجابية ويكون كذلك اعظم ثقة بالنفس وأعظم تقديرا  لذاته ، ولديه قدره لحل مشكالته

. وبالتالي رغم الضغوط والظروف الصعبة التي يمر بها طلبة  (Ryff ,1995:P100 )أحسن ، كما يكون اعظم قدره  لمساعدة لآلخرين
حيث أن هذه الظروف خلقت نوع من التحدي اإليجابي الجامعة على جميع الجوانب  االجتماعية أو الثقافية  عندهم وجود النفسي الممتلئ ،  

معي للتغلب على كل العقبات ، ألنه يعي أن السعادة في الدنيا تقوم على معرفه اإلنسان لذاته ودفعها في السير في طريق الفضيلة  للطالب الجا
ية اته االجتماعواالبتعاد عن الملذات المادية وهذا ما اكد به ديننا الحنيف ، كما ولطبيعة الطالب الجامعي المقتنع بحدود إمكانياته واستمتاعه بعالق

ي تثقل واالنفعالية الدور األكبر في شعوره باإلحساس بالوجود النفسي الممتلئ ، حيث بالرغم من ما لديهم من األعباء الدراسية والمجتمعية الت
ي جعل  كاهلهم فأنهم يستطيعون أن يوفروا جو من اإليجابية من خالل إنشاء أفضل الصداقات والقيام باألنشطة الجامعية والتي كان لها دور ف

إيجابي التعليم مصدرا  من مصادر إحساسهم بوجودهم النفسي الممتلئ  ، فلطبيعة التفكير المنطقية والمرتبطة بالواقع ونظرتهم إلى الحياة بشكل  
 ( .  2: ص  2006دور في إسعادهم  )جودة ،

لتحقيق    -انــاث (:  –لئ حسب الجنس ) ذكور  الهدف الثاني : التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية لمقياس الوجود النفسي الممت
( طالبة ,حيث 100و عينة الطالبات البالغ عددها )  ( طالبا، 100هذا الهدف تم استخراج المتوسط الحسابي لدرجات عينة الذكور البالغ عددهم ) 

( درجة  121.6700متوسط عينة الطالبات )(درجة وبلغ 29.96446( درجة وبانحراف معياري مقداره )112.0100بلغ متوسط عينة الذكور)
القيمة 26.29977وبانحراف معياري مقداره ) التائي لعينتين مستقلتين، حيث بلغت  (درجة وألختبار الداللة اإلحصائية تم استخدام االختبار 

الة إحصائيا ولصالح عينة اإلناث والجدول  (وقد تبين أنها د198( ودرجة حرية ) 0.05( درجة عند مستوى داللة )2.423التائيـــــــــة المحسوبة )  
 اناث(-نتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين لمقياس الوجود النفسي الممتلئ حسب الجنس ) ذكور  (  4( يوضح ذلــــك.جدول ) 4)
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حجم  الجنس      
 العينة

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

مستوى  القيمة التائية    
 الداللة 

 داللة الفرق 

 الجدولية  المحسوبة

 2.423 29.96446 112.0100 100 ذكور       

 

 

1.96 

 

 دال إحصائيا  0.05

 لصالح     

 اإلناث    

 26.29977 121.6700 100 إناث      

( بان لكل فرد استعداد وفرص متساوية للشعور بالوجود النفسي Ryff,1989النتيجة في ضوء ما اشار اليه ريف ) هذه  تفسير ويمكن      
 ( .  67: 2005الممتلئ ، وتلعب البيئية دورا في تأثير عليها )سليجمان ، 

عالقات   بشبكة الجنسين كال يتمتع العمرية المرحلة  ففي هذه    كال الجنسين لنفس الظروف ضوء تعرض كما يمكن تفسير هذه النتيجة في
 إشباع على بقدرتها كبير لحد متشابهة تكاد تكون  التي األنشطة من العديد يمارسون  الحاجة ، كما وقت والدعم باألمان ، الشعورتوفر   واسعة

 تقارب ويسهم في الطلبة لدى الداخلي من االتزان نوعا يحدث الذياألمر   االجتماعية، ورغباتهم المتنوعة كتحقيق الذات والمكانة حاجاتهم
 توصلت إلى  التي 2010) هاشم، أبو (دراسة مع النتيجة هذه اإلناث . وتتفقو الذكور  من الجامعةطلبة  لدى الوجود النفسي الممتلئدرجات 

ودارسة بين فروق  وجود عدم واإلناث  ، (الذكور  عمشة، 2007 ) جودة  )أبو  مع  كما  2013) ودراسة  تتفق 
 .  Perez , 2012) ودراسة )  (Arulrajah&Harun,2000)  (Cheng&Furnham,2003)دراسة

 الهدف الثالث : التعرف على اساليب التفكير لدى طلبة الجامعة:   
(  112.1400( طالبا وطالبة في جامعة ديالى على مقياس اساليب التفكير )200بلغ المتوسط الحسابي لدرجات العينة البالغ عددهم )      

( درجة وباستعمال االختبار التائي لعينة واحدة 108( درجة في حين كان الوسط الفرضي ) 27.99067درجة وبانحراف معياري مقـــــداره )
( ودرجة حرية  0.05( درجة عند مستوى داللة ) 1.96( درجة وهي أعلى من القيمة التائية الجدولية )2.092التائية المحسوبة )   بلغت القيمة

 ( يوضح ذلك: 5( مما يشير الى أن عينة البحث لديها أساليب تفكير والجدول ) 199)
 بحث على مقياس اساليب التفكيـــــــــــــــر (نتائج االختبار التائي لعينة واحدة ألفراد عينة ال5جدول )            

داللة 
 الفرق 

مستوى 
 الداللة 

درجة   القيمة التائية
 الحرية

المتوسط 
 الفرضي

االنحراف  
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي 

حجم 
 العينة

 المتغير

 المحسوبة الجدولية 

 
دال      

 احصائيا 

 
0.05 

 
1.96 

 
2.092 

 
199 

 
108 

 
27.99067 

 
112.1400 

 
200 

 
 اساليب 
 التفكيــر 

 :إناث( – )ذكور الجنسالهدف الرابع: التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية لمقياس أساليب التفكير حسب 
(  100و عينة الطالبات البالغ عددها )  ( طالبا،100لتحقيق هذا الهدف تم استخراج المتوسط الحسابي لدرجات عينة الذكور البالغ عددهم )      

,حيث   الذكور)طالبة  عينة  متوسط  )116.3100بلغ  مقداره  معياري  وبانحراف  درجة  الطالبات 26.23002(  عينة  متوسط  وبلغ  (درجة 
( درجة والختبار الداللة اإلحصائية تم استخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين، 29.18435وبانحراف معياري مقداره )( درجة  107.9700)

(وقد تبين أنها دالة إحصائيا ولصالح  198( ودرجة حرية )0.05( درجة عند مستوى داللة )2.125حيث بلغت القيمة التائيـــــــــة المحسوبة )  
 ( يوضح ذلــــك . 6دول )  عينة الذكور والج 
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 اناث( -( نتائج األختبار التائي لعينتين مستقلتين لمقياس اساليب التفكير حسب الجنس ) ذكور6جدول )   
 حجم  الجنس 

 العينة

 المتوسط 

 الحسابي 

 االنحراف  

 المعياري 

 مستوى  القيمة التائية

 الداللة  

 داللة                      

 الجدولية  المحسوبة الفرق                      

  26.23002 116.3100 100 ذكور   

2.125 

 

1.96 

 

0.05 

 دال                 

 إحصائيا            

 لصالح      

 الذكور 

 

 29.18435 107.9700 100 اناث 

التعرف على العالقة األرتباطية ذات الداللة األحصائية بين متغيري الوجود النفسي الممتلئ وأساليب التفكير لدى طلبة  الهدف الخامس :   
 الجامعة:

لتحقيق هذا الهدف تم حساب معامل ارتباط بيرسون , بين الدرجة الكلية ألفراد عينة البحث على مقياس اساليب التفكير , والدرجة الكلية        
( درجة وهي عالقة ارتباطية طردية موجبة عالية بين المتغيرين, 0.918ياس الوجود النفسي الممتلئ , و بلغت قيمة معامل االرتباط )على مق

اللة معامل والختبار داللة معامل االرتباط تم استخدام االختبار التائي لداللة معامل االرتباط , واظهرت النتائج ان القيمة التائية المحسوبة لد 
(  والجدول  198( ودرجة حرية )0,05( درجة عند مستوى داللة )1,96( درجة وهي اكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة )  32.571االرتباط )

 ( يوضح ذلك :   7)  
 الممتلئ وأساليب التفكير  األرتباطية بين الوجود النفسي  ( قيمة معامل ارتباط بيرسون والقيمة التائية لداللة معامل االرتباط للعالقة7جدول )

 قيمة معامل االرتباط  المتغيــــــــــــــرات
 داللة   القيمة التائية لداللة معامل االرتباط 

 العالقة األرتباطية 

 الجدولية  المحسوبة 

 الوجود النفسي الممتلئ 
 أساليب التفكيــــــر

0.918   32.571 1,96 
 دالة       

 إحصائيا

التفكيرالسادس: التعرف على مدى اسهام المتغيرات المستقلة )الوجود النفسي الممتلئ( في المتغير التابع )الهدف   ( لدى طلبة أساليب 
لمعرفة مدى اسهام المتغير المستقل ) الوجود النفسي الممتلئ( في المتغير التابع ) أساليب التفكير ( تــم استخدام معامل االنحدار  الجامعة:

وبينت النتائج الى إن معامل االرتباط بين متغير الوجود النفسي الممتلئ ومتغير أساليب   (Simplel linear regression) سيطالخطي الب
( بلغ  )0,918التفكير  االرتباط  معامـل  مربع  وبلغ  بلغ)0,844(   فقد  المعدل  االرتباط  معامل  أما  للتقدير  0,843(  المعياري  الخطأ  و   )

لى وجود عالقة ارتباطيه  بين المتغير المستقل )الوجود النفسي الممتلئ( وبين المتغير التابع )أساليب التفكير ( ( مما يشير ا11,09920)
( أي نسبة التغيرات التي حدثت في المتغير التابع بسبب المتغير المستقل  %84.4وتشير هذه النتيجة الى إن نسبة اإلسهام المعياري قد بلغت )

 ذلك :  ( يوضح  8والجدول )   
 معامل االرتباط ومربع معامل االرتباط  ومعامل االرتباط المعدل المعدل والخطأ المعياري للتقديـــــــــــر   (  8الجدول   )   
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الفائي القيمة  البسيط حيث بلغت  التباين األحادي لمعرفة معنوية االنحدار الخطي  التعرف على معنوية االنحدار, تم استخدام تحليل  ة وألجل 
(  198,    1(  عند درجتي حرية )   3,89( وهي دالة إحصائيا ألنها اكبر من القيمة الفائية الجدولية البالغة )1067,955المحسوبـــــــــــــــــة )   

 ( يوضح ذلك .    9(  والجدول       )   0,05ومستوى دالله )
 ( تحليل تباين االنحدار للمتغيرات المستقلة 9الجدول)

النفسي الممتلئ ( في المتغير التابع )أساليب التفكير( , تم تحويل قيمة معامل االنحدار الخطي    ولمعرفة تأثير المتغير المستقل ) الوجود      
 ( يوضح ذلـــك:  10( والجدول ) Betaالبسيط والخطأ المعياري لهما , الـــــــــــــــــــــــــــى معامل انحدار بيتا المعيارية )

 عامالت األنحدار للمتغيرات المستقلة في المتغير التابــــــــــــــــــــــــــــــــع ( م  10الجدول )                           

 Bمعامل االنحدار  المتغيرات 
 الخطأ 

 المعيـــــــاري
Std.error 

 معامل االنحدار  
 المعياري

Beta 

 القيمة
 Tالتائية  

 

 داللة الفرق 

 دال  2,073  3,316 6,874 الثابت

 النفسي الوجود 
 الممتلئ   

 دال  32,674 0,918 0,028 0,901

أما المتغير المستقل )الوجود النفسي الممتلئ( فله تأثيرا   تبين من الجدول أعاله انه ال قيمة معيارية للثابت في معادلة االنحدار المعيـــــاري ,     
( وهي    32,674( أما القيمة التائية فقد بلغـــــــت )  0,918( المعيارية )    Betaكبيرا على المتغير التابـــع )أساليب التفكير( حيث بلغت قيمة )

 ( .  1,96دالة احصائيا ألنها اكبر من القيمة التائية الجدولية )

 الخطأ المعياري للتقدير  معامل االرتباط المعدل  2Rمربع معامل االرتباط   Rمعامل االرتباط

0,918 0,844 0,843 11,09920 

 دمج المربعات النموذج
 درجات 

 الحرية  
 داللة الفرق  Fقيمة  متوسط المربعات 

 131519,995 1 131519,995 االنحدار

1067 
1067,599 

 
 دال 

 احصائيــــا  
 198 24392,085 الخطأ )الباقي(   

123,192 

 199 155912,080 الكلي
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 (    المنحنى األعتدالي لتوزيع درجات أفراد عينة البحث 1الشكل )                                    

 ( شكل االنتشار للبواقي مع القيم المتوقع 3(  العالقة الخطية للبيانات حول الخط المستقيــــــــــــــــــم   الشكل )  2الشكل ) 
 - التوصيات : •

 -في ضوء النتائج التي توصلت اليها الباحثة توصي بما يلي :
  .أوصت  الدراسة الحالية بضرورة االهتمام بأساليب التفكير باعتبارها العنصر اساسي في شخصية الفرد -1
النفسي الممتلئ وما تتطلبها إنهاض الجامعات بتفعيل دور الوحدات اإلرشادية في الكليات بعقد ندوات لتوعية طلبة الجامعة  بأهمية الوجود   -2

 من ممارسات تسهم في صقل شخصية الطلبة  . 
إنهاض الوحدات اإلرشادية في الجامعات باستخدام مقياس الوجود النفسي الممتلئ لدى طلبة   الجامعة ، واألخذ به في عملية التقييم  -3

فاهية الفرد، وحب الحياة، والرضا عنها، وتحمل تبعتها واالنفتاح  والفحص النفسي ، لنمو مهارات الوجود النفسي ، لالرتقاء  بمستوى سعادة ور 
 أكثر على األفكار والمعلومات والقيم وكل ما يتعلق بها. 
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 قيام الجامعات والمديريات العامة للتربية باالستفادة من الدراسة الحالية وأدواتها في مجال اإلرشاد و الصحة النفسية المدرسية .  -4
 -: المقترحات •
ء دراسة مماثلة للبحث الحالي لدى شرائح أخرى غير شريحة طلبة الجامعة البحث ، طلبه المرحلة االبتدائية ، وطلبة المرحلة واإلعدادية  إجرا  -1

 ، وطلبة الدراسات العليا.   
الدراسي ، الحالة االقتصادية ،    إجراء دراسة تستهدف التعرف على العالقة بين متغيرات البحث وبعض المتغيرات الديمقراطية مثل:مستوى   -2

 فروع الكليات. ،العمر، المهنة 
إجراء دراسة تستهدف معرفة العالقة بين متغيرات البحث ومتغيرات نفسية أخرى مثل الذكاء االجتماعي ، األساليب المعرفية، الشرود     -3

 الذهني .         
 شخصية . عالقة أساليب التفكير بمتغيرات ال مماثلة أجراء دراسة -4

 املصادر العربيةو األجنبية 
 القران الكريم.   -1
 ( : أساليب التفكير وعالقته  بالقدرة  االستداللية لدى طلبة الجامعة ،2007ابراهيم، أنوار عمر .)  -2
 رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربة ، الجامعة المستنصرية ..   
 ( ، مصر  34:علم النفس االيجابي ، إصدارات مؤسسة العلوم التربوية والنفسية ، العدد)( 2010أبو حالوة  ، محمد السعيد ) -3
طالب  من وسورية    وسعودية   عينات مصرية على  النفسية السعادة مقياس صدق وثبات:(2012سماح  ) والقدور،  السيد؛  هاشم ،  أبو  -  4

 ( . 75)، العدد  جامعة الزقازيق التربية، كلية مجلة  ، الجامعة
( : الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني وعالقتهما بالسعادة لدى طلبة جامعة ، رسالة ماجستير غير 2013أبو عمشة  ، إبراهيم باسل )  -   5

 .  منشوره ، جامعة األزهر،  غزة ، فلسطين
الذكاء2007جودة ، آمال)  -6  النجاح جامعة مجلة  منشور، جامعة األقصى،بحث طلبة  لدى بالنفس والثقة بالسعادة وعالقته  االنفعالي ( 

 .   3العدد ،)21 (اإلنسانية ، المجلد العلوم لألبحاث الوطنية
 ( التفكير الناقد لدى طلبة جامعة بغداد و عالقتهم بأساليبهم المعرفية 1992فاضل  زامل )   الجنابي ، – 7

 أطروحة الدكتور الغير منشورة ، جامعة بغداد ، كلية التربية ابن الرشد.
 هرة.,مكتبة النهضة المصرية , القا 1: ( التقويم و القياس في التربية وعلم النفس ط1996حبيب، مجد عبد الكريم . ) -8
الحمداني ، عدنان ، قنديلجي ،عامر  :( موسوعة علم النفس و التحليل النفسي ، مكتبة  ميد بولي , القاهرة  1978الحقي , عبد المنعم )    –  9

عربية (: مناهج البحث العلمي  أساسيات البحث العلمي  ، جامعة عمان العربية للدراسات ال2006، بني هادي ، عبد الرزاق ، أبو زينه ، فريد )
 .  ، األردن

 (  االرشاد النفسي والتربوي , دار الكندي للنشر والتوزيع القاهرة 2001الداهري , صالح حسين )    – 10
 , عالم الكتب , القاهرة . 1( :دراسات معاصرة في علم النفس المعرفي االول ط  2004الدردير , عبيد منعم احمد , )   – 11
 ( العالقة بين بعض المتغيرات النفسية والتحصيل  الدراسي المرحلة الثانوية .1978رؤوف , ابراهيم عبد الخالق )   -12

 . من الشباب ، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس ، كلية التربية ، مصر , كلية التربية , جامعة بغداد , رسالة غير منشورة
 دار الكتب و النشر ( االختبارات والمقاييس النفسة جامعه.  مديرية1981الزوبعي عاد خليل ) - 13

 ,االردن ,دار المسرة . 1(علم النفس المعرفي النظريه والتطبيق,ط2004العتوم ,عيدان يوسف,) 
مهمات الجامعة في بناء مجتمع ما بعد الحرب ، مجلة العلوم التربوية   :(1991الكبيسي ، كامل ثامر، وعبد الرحمن، أنور حسين )  -14

 (، بغداد. 19والنفسية ، مركز البحوث التربوية والنفسية، العدد )
 (: العوامل األسرية والمدرسية والمجتمعية المنبثة بجودة  الحياة لدى األطفال 2006عبد الفتاح ، فوقية ؛ والسيد، أحمد؛ وحسين، محمد )  -  15

 كلية التربية جامعة بني سويف، مصر .  ذوي صعوبات التعلم، ورقة مقدمة إلى المؤتمر العلمي الرابع ،
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.                                                                                            
 (1ملحق )                                                              

 كـليـة التـربــيـــــة   األســـاسيــــة  
 جـــــــــامــــعــة ديــــــالـــــــــــى 

 استبانة آراء المحكمين     /م                                              
 

 األستاذ ................................. المحترم                             
 تحية طيبة :

( ، ولتحقيق أهداف هذه الدراسة     الوجود النفسي الممتلئ  وعالقته بأساليب التفكير لدى طلبة الجامعةتروم الباحثة أجراء بحثها الموسوم )
مجموعة من المؤشرات التي تدل على ارتفاع ئ ل )الدوري (وقد اعتمدت الباحثة تعريف ريف  بأنه  تتطلب تنني مقياس الوجود النفسي الممتل
, ويتكون الوجود النفسي من ستة مجاالت هي ) تقبل الذات , االستقاللية    حددها بستة عوامل رئيسة  مستويات رضا الفرد عن حياته بشكل عام

 حياة , النمو الشخصي , التمكن البيئي (. العالقة االيجابية مع اآلخرين , الهدف من ال
مدى بيان    إن الباحثة أذ تضع بين أيديكم الصياغة األولية لفقرات المقياس , فأنها تتطلع إلى توظيف خبرتكم العلمية الدقيقة وأرائكم السديدة في

 . صالحية كل فقرة من فقرات األداة , وصحة صياغتها , ومدى انتمائها للمجال الذي وضعت فيه 

التنطبق علّي  

 أبدا
تنطبق علّي  

 نادًرا
تنطبق علّي  

 أحيانًا
تنطبق علّي  

 غالبًا 
تنطبق علّي  

 دائًما
 البديل

 للفقرات االيجابية  5 4 3 2 1
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يشير إلى مدى قدرة الفرد على تحقيق ذاته, وتكوين اتجاهات ايجابية نحو ذاته وحياته الماضية    Self  Acceptance :  الذات تقبل أوالا :
 وتقبله المظاهر المختلفة لذاته بما فيها من جوانب ايجابية وسلبية . , 

 
قدرة الفرد على تقرير مصيره ، واتخاذه قراراته دون االعتماد على اآلخرين ، ومقاومة الضغوط  تشير إلى   Autonomy :االستقاللية  ثانياا:  

 .  االجتماعية التي تحاول توجيه تفكيره وتصرفاته بطرق معينة ، وتنظيم سلوكه وتقيم ذاته وفقا لمعاييره الذاتية
تشير إلى قدرة الفرد على تكوين عالقات اجتماعية ايجابية   : Positive Relation With Others   اآلخرين اإليجابية معثالثا العالقات  

 جيدة ووثيقة باآلخرين على أساس المحبة واأللفة والثقة والتعاطف والمودة واألخذ والعطاء.

 للفقرات السلبية 1 2 3 4 5

 غير صالحة  الفقرات            ت 
 صالحة 

 تحتاج إلى تعديل 

اشعر إن كثيرا من الناس الذين اعرفهم قد    1
 حققوا في الحياة أكثر من مما حققت. 

اشعر إن الناس الذين اعرفهم قد    
 أنجزوا أكثر مما أنجزت في حياتي

 أحب جوانب شخصيتي     أحب معظم جوانب شخصيتي  2

عندما انظر إلى حياتي اسعد لما صارت آلية   3
 األمور 

عند النظر لحياتي اسعد لما وصلت    
 إليه  

يتملكني شعور بالرضا وااليجابية     اشعر بالثقة وااليجابية حول نفسي بشكل عام.  4
 عندما أقارن نفسي باآلخرين

عندما أقارن نفسي باألصدقاء والمعارف اشعر   5
 بالرضا عما أنا عليه 

   

اشعر بأن كل شيء بدا يتحسن لألفضل رغم   6
 ارتكابي بعض األخطاء في الماضي 

اشعر بأن كل شيء يتحسن لألفضل    
رغم ارتكابي بعض األخطاء في  

 الماضي

    اشعر بخيبة األمل حول انجازاتي في الحياة  7

 غير  صالحة  الفقرات ت
 صالحة 

 تحتاج إلى تعديل 

احدد بنفسي ما اعتقد انه مهم  وليس ما  8
 يعتقده اآلخرون

بنفسي ما هو مهم  وليس ما احدد   
 يعتقده اآلخرون

يصعب علية التعبير عن أرائي الخاصة   9
 في المسائل المثيرة لجدل

يصعب علي التعبير عن أرائي   
 الخاصة  

أغير  قراراتي إذا اعترض عليها  10
 أصدقائي أو أسرتي 

   

لدي ثقة بآرائي حتى لو كانت    11
 تتعارض مع أراء الكثيرين  

لدي ثقة بآرائي حتى لو كانت     
 تتعارض مع أراء اآلخرين

أتأثر باألشخاص ذوي اآلراء القوية  12
 والحاسمة

   

اشعر بالقلق بشأن ما يعتقده اآلخرون   13
 عني

   

    اعتقد أن حياتي ال تخضع إلرادتي 14

 
 ت 

 غير  صالحة  الفقرات 
 صالحة 

 التعديل المناسب 



   

         

 الوجود النفسي املمتلئ وعالقته بأساليب التفكريلدى طلبة اجلامعة 

  

  

فعاليته الشخصية   وزيادة قدراته ، تطويرو  الفرد على الشعور بالتطور المستمر وتنمية  قدرة  :  Personal Growth الشخصي  رابعاا: النمو 
 في الجوانب المختلفة , وأدركه طاقاته لنمو واالرتقاء بها  منفتحا ومستعدا على التجارب الجديدة . 

غير     صالحة  الفقرات  ت 
 صالحة 

 التعديل المناسب 

باني تطورت وتحسنت كثيرا بمرور  اشعر  22
 الوقت 

اشعر بالتطور والتحسن بمرور الوقت    
 عندما انظر إلى  

اعتقد من الضروري المرور بخبرات جديدة   23
 توسع فهمي لنفسي والعالم 

أرى ضرورة المرور بخبرات جديدة توسع    
 فهمي لنفسي والعالم    

أرى أني لم أتحسن كثيرا على مر السنين عندما  24
 انظر إلى نفسي 

   

    الحياة بنسبة لي عملية تعلم ونمو وتغير مستمرة 25

أجد أني لست مهتما باألنشطة التي تحسن     األنشطة التي تحسن من خبرتي لست مهتما بها 26
 من أدائي      

استمتع بوجودي في مواقف جديدة تتطلب مني   27
 تغير طرقي المألوفة في أداء األشياء

   

حياتي جميلة كما هي عليه وال يعنيني تجربة   28
 طرق جديدة في عمل األشياء 

أرى أن حياتي جميلة  دون تجربة طرائق    
 األشياء جديدة في عمل 

تشير إلى قدرة الفرد على تحديد أهدافا لحياته بشكل موضوعي ولديه رؤى ومعتقدات    :   Purpose In Life   من الحياة خامسا: الهدف
 وغايات تضفي معنى لحياته وتوجه أفعالة للمثابرة في تحقيق ما يصبو إلية . 

غير  صالحة  الفقرات             ت 
 صالحة 

 تحتاج إلى تعديل    

دون تفكير  أعيش يومي    أعيش يومي وال أفكر بشان المستقبل   29
 بالمستقبل

لدي فهم جيد عما أحاول     لدي إدراك جيد عما أحاول تحقيقه في الحياة   30
 تحقيقه في    

 الحياة      

يمضي بعض الناس ال أهداف لهم بالحياة وإنا لست   31
 احدهم . 

   

توقفت عن عمل أي تغيير في حياتي فحياتي ليس   32
 لها معنى

   

أهداف مستقبلة لحياتي مضيعة  أرى أن وضع  33
 لوقت 

   

    اعمل بجد لتنفيذ  الخطط التي أضعها لنفسي 34

    بأصدقائي واعرف إنهم أيضا يمكنهم الثقة بي. أثق  15

16 
 

الحفاظ على عالقات حميمة طيبة باآلخرين عملية  
 صعبة ومحبطة بالنسبة إلي 

أجد صعوبة في الحفاظ على عالقات طيبة    
 باآلخرين

لدي عدد قليل من األصدقاء المقربين الذين أشاركهم   17
 همومي و اهتماماتي

أشارك همومي واهتماماتي مع عدد قليل    
 من أألصدقاء المقربين

استمتع بالمحادثات الشخصية والمتبادلة بين أفراد   18
 العائلة أو األصدقاء 

 استمتع بالحديث مع اآلخرين  

األفراد اآلخرين لديهم أصدقاء أكثر  يبدو لي أن معظم  19
 مما لدي 

يبدو لي أن اآلخرين لديهم أصدقاء أكثر   
 مما لدي 

يصفني الناس بأني شخص محب معطاء وعلى   20
 استعداد على تقاسم وقتي مع اآلخرين

   

    ال تتسم عالقاتي بالود والثقة باآلخرين  21
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أجد أنشطتي اليومية مملة     أنشطتي اليومية  تبدو مملة وغير مهمة بالنسبة لي  35
 وغير مهمة    

 بالنسبة لي     

شعور الفرد بالقدرة من التمكن والسيطرة على البيئة , وتنظيم الظروف المحيطة به ,   :  Environmental Maseryالبيئي   سادسا : التمكن
له     المتاحة  للفرص  الفعال  االستخدام  على  قدرة  لدية   , الخارجية  األنشطة  من  معقدة  بجموعه  ( Ryff&Singer  , (2008وتحكم 

Ryff,1995,P100) .) 
 غير   صالحة  الفقرات ت

 صالحة 
 تحتاج إلى تعديل 

 أستطيع السيطرة على الموقف الذي أعيشه فيه   اشعر بالسيطرة في الموقف الذي أعيش فيه 36
    أجيد إدارة مسؤوليات حياتي اليومية 37
 اشعر بسوء التوافق مع اآلخرين    اشعر بعدم التوافق مع الناس والمجتمع من حولي 38
 أجيد تنظيم وقتي بحيث أستطيع القيام بكل المتطلبات    المتطلباتأجيد توفيق وقتي بحيث أستطيع القيام بكل  39
 يصعب علي ترتيب أمور حياتي بطريقة مرضية    أوجه صعوبة في ترتيب أمور حياتي بطريقة ترضيني  40
    أستطيع بناء أسلوب حياة الذي يعجبني   41
    أدير مسؤوليات الحياة اليومية بشكل جيد 42

 (  2ملحق ) 
 مقياس الوجود النفسي الممتلئ بصيغته النهائية 

 جـــــــــامــــعــة ديــــــالـــــــــــى 
 كـليـة التـربــيــــــــة االساسيــــــــة 
  
 

 عزيزي الطالب ............... 

 عزيزتي الطالبة .............. 

نضع بين يديك مجموعة من الفقرات التي قد تنطبق عليك وبشكل متفاوت أو قد ال تنطبق عليك، ترجو الباحثة قراءة هذه الفقرات          
(  تحت واحد من البدائل الخمسة الموجودة أمام كل فقرة والذي يعبر عن واقع حالك،  ✓بشكل موضوعية واإلجابة عنها بصدق بوضع اشارة )

شارة إلى أّنه ال توجد اجابة صحيحة واجابة خاطئة، وان االجابة االفضل هي االجابة الصادقة . آملين عدم ترك أي فقرة بدون البد من اإل
 اجابة، علم ا ان اجابتك لن يطلع عليها سوى الباحثة وان استخدامها سيكون ألغراض البحث العلمي، وال داعي لذكر االسم . 

 (   أنثى     )                (          الجنس :  ذكر       )       :

 :مثال يوضح كيفية اإلجابة 

تنطبق علّي  الفقرات 

 دائًما

تنطبق علّي 

 غالبًا 

تنطبق  

 علّي احيانًا 

تنطبق علّي 

 نادًرا 

ال تنطبق  

 علّي أبًدا

     ✓ اشعر بالثقة في نفسي
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تنطب  الفقرات ت
علّي ق 

 دائًما

تنطبق  
علّي 
 غالبًا 

تنطبق  
علّي 
 أحيانًا 

تنطبق  
علّي 
 نادًرا 

ال  
  تنطبق 

 علي
 أبدا

اشعر إن الناس الذين اعرفهم قد أنجزوا أكثر مما أنجزت   1
 في حياتي

     

      أحب جوانب شخصيتي  2

      عند النظر لحياتي اسعد لما وصلت إليه  3

      وليس ما يعتقده اآلخرون احدد بنفسي ما هو مهم , 4

      يصعب علي التعبير عن أرائي الخاصة  5

      أغير  قراراتي إذا اعترض عليها أصدقائي أو أسرتي  6

      أجد صعوبة في الحفاظ على عالقات طيبة باآلخرين  7

أشارك همومي واهتماماتي مع عدد قليل من أألصدقاء   8
 المقربين

     

      استمتع بالحديث مع اآلخرين 9

اشعر بالتطور والتحسن بمرور الوقت عندما انظر إلى   10
 نفسي 

     

أرى ضرورة المرور بخبرات جديدة توسع فهمي لنفسي   11
 والعالم 

     

      ونمو وتغير مستمرة الحياة بالنسبة لي عملية تعلم  12

      أعيش يومي دون تفكير بالمستقبل 13

      لدي فهم جيد عما أحاول تحقيقه في الحياة 14

      أجد أنشطتي اليومية مملة وغير مهمة بالنسبة لي 15

      أستطيع السيطرة على الموقف الذي أعيشه فيه 16

      اشعر بسوء التوافق مع اآلخرين 17

      أجيد تنظيم وقتي بحيث أستطيع القيام بكل المتطلبات  18

ت

 

الفقرا 

ت

تنطب  

ق 

علّي 

دائًما

تنطب  

ق 

علّي 

غالبًا 

تنطب  

ق 

علّي 

أحيانًا 

تنطب  

ق 

علّي 

نادًرا 

الفقرات                        

 

تنطبق علّي غالبًا 

 

تنطبق علّي احيانًا 

 

 تنطبق علّي أبًدا ال  تنطبق علّي نادًرا 

تنطب 
 ق

علّي 

 دائًما

تنطبق  

علّي 

 غالبًا 

تنطبق  

علّي 

 احيانًا 

تنطبق  

علّي 

 نادًرا 

ال 

تنطبق  

علّي 

 أبًدا



   

         

 الوجود النفسي املمتلئ وعالقته بأساليب التفكريلدى طلبة اجلامعة 

  

  

 ( 3ملحق)    
 جـــــــــامــــعــة ديــــــالـــــــــــى 

 كـليـة التـربــيــــــــة االساسيــــــــة 
 

 استبانة آراء المحكمين /م                                      
 

 األستاذ ................................. المحترم
 تحية طيبة :

، ولتحقيق فكير لدى طلبة الجامعة  (  )الوجود النفسي الممتلئ  وعالقته بأساليب الت   تروم الباحثة أجراء دراستها الموسومة      
( وتبنت نطريه هاريسون وقد عرف  اساليب    2  0  13  أهداف هذه الدراسة تتطلب تبني مقياس  أساليب التفكير )الجميلي .

التفكير بانه )مجموعه من الطرائق التي يتعامل معها الفرد مع مشكالته ومواقف حياته ولنشمل اساليب التفكير التحليلي والتركيبي 
 والمثالي والواقعي والعملي   

ال  

تنطب 

ق  

علي 

 أبدا

يتملكني شعور بالرضا وااليجابية عندما أقارن نفسي   19
 باآلخرين 

     

ارتكابي بعض  اشعر بأن كل شيء يتحسن لألفضل رغم 20
 األخطاء في الماضي 

     

        الحياة اشعر بخيبة األمل حول انجازاتي في 21

      لدي ثقة بآرائي حتى لو كانت  تتعارض مع أراء اآلخرين  22

      باألشخاص ذوي اآلراء القوية والحاسمة  تتأثر قراراتي  23

      اعتقد أن حياتي ال تخضع إلرادتي 24

مما                 يبدو لي أن اآلخرين لديهم أصـــدقاء أكثر 25
 لدي

     

يصفني اآلخرين بأني شخص محب وعلى استعداد على   26
 تقاسم وقتي معهم

     

      تتسم عالقاتي بالود والثقة باآلخرين 27

      أجد أني لست مهتما باألنشطة التي تحسن من أدائي 28

استمتع بوجودي في مواقف جديدة تتطلب مني تغير   29
 المألوفة في أداء األشياءطرقي 

     

أرى أن حياتي جميلة  دون تجربة طرائق جديدة في عمل  30
 األشياء

     

توقفت عن عمل أي تغيير في حياتي فحياتي ليس لها  31
 معنى

     

      لحياتي مضيعة للوقت  مستقبلية   أرى أن وضع أهداف 32

      لنفسي اعمل بجد لتنفيذ الخطط التي أضعها  33

      يصعب علي ترتيب أمور حياتي بطريقة مرضية 34

      أسلوب الحياة الذي يعجبني   أستطيع بناء 35

      أدير مسؤوليات الحياة اليومية بشكل جيد 36
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فأنها تتطلع إلى توظيف خبرتكم العلمية الدقيقة وأرائيكم السديدة   إن الباحثة أذ تضع بين أيديكم الصياغة األولية لفقرات المقياس ,
 في بيان مدى صالحية كل فقرة من فقرات األداة , وصحة صياغتها , ومدى انتمائها للمجال الذي وضعت فيه .

 تعديل   غير صالحه  صالحه     الفقرات                    ت 

    االبداع الدروس التي فيها تجارب تشجع على  1

2 

 

    مهارة في تشكيل وتفسير االشارات وتعبير الجسد 

عندما تواجهي مشكله ما فاتني اتخير افكار واستراتيجيات   3

 خاصة بها  

   

    اخطط عندما اجري تجارب   4

    لدي مشاريع قيمة ذات قيمة  5

    اقوم بتنفيذ ما طلبه االستاذ دون مناقشة 6

 اواجه مشكالت دون تفكير واعمل على   7

 حلها  

   

    اقوم بحل المشكالت التي تواجهني دون البحث عن تشعبات   8

 احب التعامل مع المشروع  المهمة وعمل   9

 على تنفيذها  

   

استمتع بالعمل الذي يتضمن التحليل او الترتيب او المقارنة   10

 بين األشياء 

   

    اوجه النقد الهادف الى اعمال االخرين   11

    لدي القابلية الحكم على الشخصيات التي اتعامل معها 12

    اقارن بين اعمالي وعمال االخرين 13

عند التحدث او كتابة افكار معينة اركز على فكرة رئيسية  14

 واحدة 

   

    احاول ان اركز على اداء مهمة واحدة  15

    اركز على موضوع واحد في االمتحان   16

    استخدم االسلوب نفسه في قراءة المواد الدراسية  17

    األشياء التي تعلمتها كما هيه  اطبق 18

    اقوم بترتيب االشياء المتعدد حسب اهميتها 19

 الربط بين  أحاولما فاني  ةبمهم أبدءعندما  20

 الموضوعات الفرعية والهدف العام للمهمة 

   

    اضع اكثر من هدف امامي كي احققه  21

 ان يقوم األستاذ بعرض الدرس بشكل احب 22

 متسلسل ومنظم

   

    اقوم بعدة مهام في الوقت نفسه 23

 افضل اداء المهام او المشروعات التي  24

 واستحسانا  قبوالتبقي 

   

 احب حل مشكلتي عن طريق القراءة  25

 عنها واالستماع للذين يعرفون الحل

   

    قيامي بعمل ما اراء االشخاص المؤثرين عند  26

 عند مناقشه او كتابة موضوع ما فاني التزم  27

 بوجهة نضري فقط 

   

المهمة فاني   األشياءحينما يكون لزما علي اداء مجموعة من  28

 بالنسبة لي أهمية أكثرها بأداء أقوم

   

    اجد صعوبة في التوافق مع انظمة الكلية 29

    اخرى بسهولةيمكنني االنتقال نمن مهمة الى  30

    تحب الدروس التي يكون العمل فيها بحرية 31

    فيه  بدأتالعمل الذي  إنهاءاجد صعوبة في  32

 افضل المشاهة البرامج المصحوبة 34

 بمخططات كبيرة 
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يعجبني التركيز و االستمرار بشكل شامل عند قراتي لكتاب   35

 يهمني

   

    ألفكاري  اآلخرينمناقشة  أفضل 36

                                                                                                                       (4ملحق)                                                                 
 مقياس أساليب التفكير بصيغة النهائية 

 جـــــــــامــــعــة ديــــــالـــــــــــى  
 كـليـة التـربــيــــــــة االساسيــــــــة 

 ............... عزيزي الطالب 
 عزيزتي الطالبة ..............   

نضع بين يديك مجموعة من الفقرات التي قد تنطبق عليك وبشكل متفاوت أو قد ال تنطبق عليك، ترجو الباحثة                 
الخمسة الموجودة  (  تحت واحد من البدائل قراءة هذه الفقرات بدقة وموضوعية واإلجابة عنها بصراحة وصدق بوضع اشارة )

أمام كل فقرة والذي يعبر عن واقع حالك،. آملين عدم ترك أي فقرة بدون اجابة، علم ا ان اجابتك لن يطلع عليها سوى الباحثة وان  
 استخدامها سيكون ألغراض البحث العلمي، وال داعي لذكر االسم .
 (     الجنس :  ذكر       )                (   أنثى     )             

تنطبق علي  الفقرات                    ن

بدرجه كبيره  

 جدا 

تنطبق  

علي  

بدرجه 

 كبيره 

تنطبق  

علي  

بدرجه 

 متوسطه 

طبق  تن

  علي

 نادرا 

ال 

طبق  تن

 علي 

      الدروس التي فيها تجارب تشجع على االبداع  1

      مهارة في تشكيل وتفسير االشارات وتعبير الجسد  2

عندما تواجهي مشكله ما فاتني اتخير افكار   3

 واستراتيجيات خاصة بها  

     

      اخطط عندما اجري تجارب   4

      لدي مشاريع قيمة ذات قيمة  5

      اقوم بتنفيذ ما طلبه االستاذ دون مناقشة 6

 اواجه مشكالت دون تفكير واعمل على    7

 حلها  

     

اقوم بحل المشكالت التي تواجهني دون البحث عن   8

 تشعبات  

     

 احب التعامل مع المشروع  المهمة وعمل   9

 على تنفيذها  

     

استمتع بالعمل الذي يتضمن التحليل او الترتيب او   10

 المقارنة بين األشياء 

     

      اوجه النقد الهادف الى اعمال االخرين   11

لدي القابلية الحكم على الشخصيات التي اتعامل  12

 معها

     

      اقارن بين اعمالي وعمال االخرين 13

عند التحدث او كتابة افكار معينة اركز على فكرة   14

 رئيسية واحدة 

     

      على اداء مهمة واحدة  احاول ان اركز 15

      اركز على موضوع واحد في االمتحان   16

      استخدم االسلوب نفسه في قراءة المواد الدراسية 17

      اطبق األشياء التي تعلمتها كما هيه  18



   

         

 الوجود النفسي املمتلئ وعالقته بأساليب التفكريلدى طلبة اجلامعة 

  

  

 ( 5ملحق رقم )

 قائمة بأسماء وألقاب السادة الخبراء والمحكمين ألداة البحث                    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      اقوم بترتيب االشياء المتعدد حسب اهميتها 19

 ما فاني احاول الربط بين  عندما ابدء بمهمت 20

 الموضوعات الفرعية والهدف العام للمهمة 

     

      اضع اكثر من هدف امامي كي احققه  21

 احب ان يقوم األستاذ بعرض الدرس بشكل 22

 متسلسل ومنظم

     

      اقوم بعدة مهام في الوقت نفسه 23

 حل مشكلتي عن طريق القراءة  احب 24

 عنها واالستماع للذي يعرفون الحل

     

      اراء االشخاص المؤثرين عند قيامي بعمل ما  25

 عند مناقشه او كتابة موضوع ما فاني التزم  26

 بوجهة نضري فقط 

     

اداء مجموعة من االشياء   حينما يكون لزما علي 27

 بالنسبة لي أهمية أكثرها بأداء أقومالمهمة فاني 

     

      اجد صعوبة في التوافق مع انظمة الكلية 28

      يمكنني االنتقال نمن مهمة الى اخرى بسهولة 29

      تحب الدروس التي يكون العمل فيها بحرية 30

      فيه  بدأتالعمل الذي  إنهاءاجد صعوبة في  31

 افضل المشاهة البرامج المصحوبة 32

 بمخططات كبيرة 

     

يعجبني التركيز و االستمرار بشكل شامل عند قراتي   34

 لكتاب يهمني 

     

      مناقشة االخرين االفكاري  أفضل 35

 
 
 ت    

 
 
 اللقب العلمي 

        
 

 االسم الثالثي             

             
 

 مكان العمل                       

 
1. 

   
 أستاذ     

 
 د. عبد الرزاق جدوع محمد    

 
 كلية التربية األساسية  –جامعة ديالى 

 
2. 

   
 أستاذ     

 
 د. محمود محمد سلمان      

 
 كلية التربية األساسية  –جامعة ديالى 

 
3. 

   
 أستاذ     

 
 د. مهند محمد عبد الستار      

 
 كلية التربية األساسية  –جامعة ديالى 

 
4. 

   
 أستاذ     

 
 د . زهره موسى جعفر    

 
 كلية التربية للعلوم اإلنسانية    –جامعة ديالى 

 
5. 

  
 مساعد أستاذ

       
 د. موفق أيوب محسن       

 
 كلية التربية األساسية  –جامعة ديالى 

 
6. 

 
 مساعد أستاذ

 
 د. خليل عبد هللا حسين     

 
 كلية التربية األساسية  –جامعة ديالى 

 
7. 

 
 مساعد أستاذ

 
 د. إخالص علي حسين      

 
 كلية التربية األساسية  –جامعة ديالى 


