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  العالقة ب"ن الذ�اء �نفعا�� والسعادة النفسية لدى طالب الصف العاشر �� قصبة 

دنية ال%اشمية *د باململكة & رإ   ر

  أحمد عبدا78ليم عر*يات، 1رحمد قاسم مصو طا/اتأ 

شاد وال;:بية ا8<اصة، �لية العلوم ال;:بو9 �دنة، جامعة مؤتةرقسم    .ر، &

 tahat.ahmad@ymail.com : الJ:يد �لك;:وHي للباحث الرئDس1

  :املX<ص

اســـة إ�ــــ" الكـــشف عــــن الـــذ�اء �نفعــــا�� وعالقتـــھ �ــــ� الـــسعادة لــــدى طـــالب صــــف  ر'ـــدفت 'ــــذه الد

تبــــاطي، وقــــد تــــم اســــتخدام مقياســــ3ن 01مــــع بيانــــات  اســــة املــــن@? الوصــــفي = رالعاشــــر، اتبعــــت الد ر

اســة  ل، املقيــاس Kو 'ــو مقيــاس الــذ�اء �نفعــا�� واملقيــاس الثــاHي الــسعادة وتــم تطبيقFــا عEــ" رالد

اســـة وتحليـــل ) 1042( Wـــد، ثـــم تـــم تحليـــل بيانـــات الد رطالبـــا وطالبـــة مـــن صـــف العاشـــر �ـــ� قـــصبة ا ر

اســة رالعالقـات واملتغ3ــ]ات للوصـو إ�ــ" نتـائج الد اســة ا�ـ" وجــود مــستو . ل ت النتـائج الد ىحيـث اشــا ر ر

كمـــــا توصـــــلت نتـــــائج . رمـــــن الـــــذ�اء �نفعـــــا�� والــــشعو bـــــسعادة لـــــدى طلبـــــة صــــف العاشـــــرمتوســــط 

اسة، وان 'ناك عالقة طردية ب3ن  جة متوسطھ عE" مقايgس الد اسة ا�" أن املرا'ق3ن لدhiم د رالد ر ر

تباطيھ طردية لصاl1 �ناث ر�ل من أbعاد الذ�اء �نفعا�� والشعو bسعادة، وان 'ناك عالقة ا   .ر

Wدالذ�اء �نفعا��، السعادة، طالب صف العاشر،  :  املفتاحية الYلمات   .رقصبة ا
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The relationship between emotional intelligence and 
psychological happiness among tenth graders in the Kasbah 
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Educational Sciences, Mutah University, Jordan. 
1Corresponding author E-mail: tahat.ahmad@ymail.com 

 ABSTRACT 

This study aimed to identify the level of emotional intelligence 
and its relationship to feeling of happiness among the tenth grade 
students. The study followed the correlative descriptive 
approach, and scales were used to collect the study data. The first 
one was the emotional intelligence scale, the second one was the 
happiness scale. It was administered to (1042) male and female 
students from the tenth grade in Irbid Qasbah, then the study data 
were analyzed and the relationships and variables analyzed to 
reach the results of the study. The results of the study indicated 
that there was an average level of emotional intelligence, and a 
feeling of happiness among the tenth-grade students. The results 
of the study also concluded that adolescents have an average 
score on the two study scales, and that there was an inverted 
relationship between each of the dimensions of emotional 
intelligence and happiness, and that there is a direct correlation in 
favor of females.  

Keywords: Emotional Intelligence, Happiness, Tenth Grade 
Students, Irbid's Qasaba. 
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  :املقدمة

مـــو �HــــساHي ظـــا'رة معقــــدة نوعـــا مـــا، فFــــو محـــصلة لعمليــــات متعـــددة، وكث3ــــ]ة، nعـــد الن
ومتنوعـــة uــــشمل مختلـــف ا01وانــــب، حيـــث تتــــضمن التغ3ــــ]ات املعرفيـــة الrــــq تتعلـــق بتفك3ــــ] الفــــرد، 

  .وذ�ائھ، ولغتھ، وتتضمن التغ3]ات �جتماعية و�نفعالية، وعالقة الفرد باآلخرvن

gصz{ا �� تطو ذات الفرد وFم �� تحقيق احالمھ، روا'مFتھ، اذ انھ يوثر �� سلوكھ، و|س
ـــ� املــــستقبل، وuعيــــق نمــــوه  ـــ" مــــشكالتھ الrــــq قــــد يتعــــرض لFــــا �ـ وطموحاتــــھ، والــــسيطرة والتغلــــب عEـ
ك للعـالم ا�~ـيط بـھ، وعنـدما ينمـو  ه وuعاملھ مع �}zاص، مما يجعلھ حزvن تائھ غ3ـ] مـد روتطو ر

  .ك عE" تحقيق التكيف �� املستقبلالفرد انفعاليا bش�ل سليم و�~يح nساعده ذل

وuعت�] مرحلة املرا'قة ، مرحلة تتطلب وعيا من قبل ا�~يط3ن باملرا'ق ، لتفFم مـا يطـرأ 
ً

'ــــا والتغلــــب عل�hــــا ، ال ســــيما أن املرا'ــــق �ــــ� 'ــــذه  زعEــــ" طباعــــھ وســــلوكياتھ ، ومــــساعدتھ عEــــ" تجاو
 فيبحـث عـن بنـاء عالقـات اجتماعيـة مـع املرحلة بحاجة إ�" نمو تقـدير الـذات ، و�تـزان �نفعـا�� ،

أيـھ ومــشاعره ، و�vـو لديـھ توكيــد  فاقـھ وا�0تمـع ا�~ــيط ، وكـذلك بحاجـة ألن nع�ــ] عـن  نأسـرتھ و ر ر
غبات ، بطرvقة صرvحة دو  نلذاتھ ، وا01رأة والتحدي، والتعب3] عما يجو �� نفسھ من مشاعر و رل

  ).2016مي، (خوف أو قلق من املستقبل 

 حيـــث nعت�ـــ] الـــسمة ،ننفعـــا�� فيعت�ـــ] م�ـــو اساســـيا مـــن ســـلوكيات �فـــرادامـــا الـــذ�اء �
ة مشاعر'م مع انفسFم ومع �خرvن وما ي�]تب عE" ذالك من مجFود ذاuي للسيطرة  ر�ساسية إلدا

ن وuعز باإليجابية �� السلوك دو ال�]اجع والتع�ـ] الـذي يمكـن ، حيث تن�� �نفعاالت،عE" حيا�hم ز
اكھ لعواطفھ ،� حياتھان يواجFھ الفرد � ر لذا nش�ل الذ�اء �نفعا�� انموذجا يوثر �� فFم الفرد واد

ً

 ، فـاذا �ـان ذ�ـي انفعاليـا فFـو nعـرف نفـسھ،ومشاعره ومدى تأث3]'ا عE" سلوكھ وعEـ" �خـرvن حولـھ
ـــھ ــ" معرفــــة بمــــسار التطــــو الــــذي يرvــــده، ولديــــھ ا'تمامــــات وا�ــــ~ة،و|عــــرف ا'ــــم نقــــاط قوتـ  ،ر وعEــ

دود  اك دوافعـــھ الذاتيـــة لتحديـــد ،رافعالـــھ اتجـــاه �مـــو غ3ــ] املرغـــوب �hـــاروتنظــيم  ر كمـــا nــستطيع اد
 .)Vicente, Lidon, & Ana, 2018(ا'دافھ 

أمــا الــسعادة ف»ــq مــن املوضــوعات البحثيــھ املFمــھ �ــ� مجــال علــم الــنفس عEــ" الــرغم مــن 
 ، رفــضال عــن ان الـــشعو ىقدمــھ، وترجــع ا'مي®hــا ا�ــ" اhــا املطلــب �ســ�� لإلHــسان، وغايتــھ القــصو

تباطFـــا با1~الـــة  ~ة النفـــسية ا01يـــدة وذلـــك ال ربالـــسعادة 'ـــو احـــد ا01وانـــب املFمـــة �ـــ� تحقيـــق الــ̄ـ
  ).2006سليجمان، (لاملزاجية �يجابية، والرضا عن ا1~ياة، وتحقيق الذات، والتفاؤ 

نو والسعادة لFا �ثر �يجا³ي عE" الz²ص، فالسعيد لدية طاقـة ايجابيـة،  وvميـل لي�ـ
نة مع �قل سعادة، ومن ا'م العوامل املواثرة �� السعادة لدى  راك�] Hشاطا وتحمسا وحيوvة، مقا
ـــرة، والـــــصداقة، والــــتعلم، والـــــ¯~ة النفـــــسية، والتفاعـــــل  الفــــرد نمـــــط الz²ـــــصية، وا1~يــــاة، و�ســ

  ).2016نص3]،(�جتما´� ب3ن �فراد ا�~يط3ن 

اسة   :رمشYلة الد

تقرvبـــا، وت·ت»ـــq �ـــ� ســـن النـــ¶? أي ) 13( مـــو الrـــq تبـــدأ �ــ� ســـن uعت�ــ] املرا'قـــة مرحلـــة الن
ً

ر و�نفعــــا�� و�جتمـــا´�، وتـــصل إل�hــــا =نـــاث قبـــل الــــذ�و العقEـــ�، وuعت�ـــ] ســــن النـــ¶? )18(حـــوا�� 
لبحــــوا�� عــــام3ن و½ــــ� أوســــع وأك�ــــ] شــــموال مــــن البلــــوغ ا01·ــــ«qº؛ ألhــــا ت¸نــــاو �ــــل جوانــــب }zــــصية  ً

،  )21( ، أمـا البلــوغ ا01ـسدي يـصل ا�ـ" ســن )35( يـصل ا�ـ" سـن املرا'ـق؛ علمـا بـان النـضوج العقEــ� 
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مــــة، الrـــq أطلــــق عل�hــــا ســــتان�E 'ــــو  K لكمـــا أن 'نــــاك اتفــــاق عــــام بــــأن مرحلـــة املرا'قــــة ½ــــ� مرحلــــة ز
)Stanly Hull ( ،مرحلـــة الـــضغوط والعواصـــف، وذلـــك ألن املرا'قـــة مرحلـــة تـــوتر انفعـــا�� شـــديدة

'ا التغ3ــ]ات ا01ــسمية والــسي�ولوجي ة الrــq تحــدث �ــ� 'ــذه املرحلــة، وتتم3ــÆ 'ــذه �نفعــاالت رمــصد
  .ربالقوة، والعنف، وتطو مشاعر ا1~ب، وامليل إ�" ا01·س Çخر

س املرحلــة الثانوvــة، الحــظ بــأن الطلبــة يواجFـــو  نوخــالل عمــل الباحــث كمرشــد �ــ� مــدا ر
�hا، وتنظيمFا، مما يؤدي ا�" الشعو bعدم رصعوWة �� التحكم �� انفعاالتھ، وادا  الرضا والـسعادة، ر

اســة مـن خــالل مــا الحظــھ عEــ" طـالب تلــك املرحلــة مــن معانــا�hم  ركمـا اس¸ــشعر الباحــث مــش�لة الد
اجبــا�hم، و�ســ®hتار والالمبــاالة وعــدم �جتماعيــةلــبعض املــشكالت  و مثــل عــدم وعــ�hم بحقــوقFم و

الFم عــن �ــل ذلــك ا1~ــرص، والقيــام باألعمــال �ــ� نــوا�Ë ا1~يــاة ا�zتلفــة، وعنــد �حت�ــاك �hــم وســؤ
نجاءت =جابة مش3]ة إ�" أن البعض م¸شائمو من Kيام املقبلة وÇخـر متفائـل و|ـشعر بالـسعادة؛ 

نمـاذا سـيفعلو bعـد : وجاء ذلك من خالل عـدد مـن Kسـئلة الrـq شـغلت بـالFم وقـاموا بطرحFـا، مhÌـا
ســية؟  'ــل سيحــصلو عEــ" الفــرع ��ــادي�q الــذي يفــضلو نإhــاء ا1~يــاة املد ن  �ــ� الثانوvــة العامــة؟ ر

اسـة الـذ�اء �نفعـا�� وعالقتـھ فيالـشعو بالــسعادة  اسـة و½ـ� ا'ميــة د رومـن 'نـا جـاءت مـش�لة الد ر ر
  .عند تلك العينة

اسة ا�_ �جابة عن &و/دف   :سئلة التاليةرت /ذة الد

Wد؟: لالسؤال �و رما مستو الذ�اء �نفعا�� لدى طالب الصف العاشر �� قصبھ ا   ى

Wد؟: لثاHيالسؤال ا رما مستو السعادة لدى طالب الصف العاشر �� قصبھ ا   ى

تباطية ذات داللھ إحصائية عند مستو الداللة : السؤال الثاHي ى'ل توجد عالقة ا ب3ن ) α=0.05(ر
Wدرالذ�اء �نفعا�� والشعو بالسعادة   ؟ر لدى طالب الصف العاشر �� قصبھ ا

ــ ــا اســــتمدت ا/ميcdــ ــة مــــن أceــ اســ ــانب"نروتكمــــن أ/ميــــة الد ــر : ا مــــن جــ ياh8انــــب النظــ
�jانب التطبيقي، و/ما كما يh8وا:  

اوال
ً

  :&/مية النظر9ة: 

اسـات الrـq تناولــت مرحلـة املرا'قـة إال أن النمــو �نفعـا�� للمرا'ـق لــم . 1 رعEـ" الـرغم مـن وجــود الد
دن وخــــصوصا فيمــــا يتعلــــق بالــــ¯~ة النفــــسية الــــسوvة للمرا'ــــق  K ــــش�ل واســــع �ــــ�b ريبحــــث

ه   . �نفعا��رواستقرا

دن عEــ" حــد علــم الباحــث . 2 K لــم يلتفتــوا ملوضــوع الــسعادة لــدى املرا'ــق والــذي -رأن البـاحث3ن �ــ� 
شــــادية الrــــq تبÒــــq ملــــساعدة  ـــھ الغايــــة القــــصو مــــن جميــــع ال�ــــ]امج العالجيــــة و= رnعــــد تحقيقـ ى

اسة ت�]. املرا'ق عE" تخطي 'ذه املرحلة bسالم ز من �وhا رلذا فإن K'مية النظرvة لFذه الد
دن K �� "و�K را�~اولة.  

اســـة مـــن أ'ميـــة الفئـــة الrـــq ت¸ناولFـــا. 4  و½ـــ� طـــالب الـــصف العاشـــر، و'ـــذه ،ركمـــا تتمثـــل أ'ميـــة الد
ــــاء الـــــنفس اhــــــا مرحلــــــة �نفعــــــاالت ،املرحلـــــة مــــــن ا'ــــــم املراحــــــل العمرvـــــة  حيــــــث يــــــصفFا علمــ

 ، و�جتمــا´�، و�نفعــا��، والعقEــ�، والتغ3ــ]ات الــسر|عة �ــ� مظــا'ر النمــو ا01ــس�q،الــشديدة
  .حيث اhم �� اوج مرحلة املرا'قة الوسطى
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ثانيا
ً

  :&/مية التطبيقية: 

اسـة باhـا سـتوفر bعــض البيانـات واملعلومـات الrـq يمكــن أن تتمثـل . 1 رK'ميـة التطبيقيـة لFــذه الد
ســـــم الـــــسياسات ملـــــساعدة 'ـــــذه الفئـــــة �ـــــ� مواجFـــــة  ـــناع القـــــرار والبـــــاحثو �ـــــ�  ــــستخدمFا صــ رnـ ن

  .نشكال�hم الqr يتعرضو لFام

اسـة قـد تgـسر معرفـة نافعـة للعديـد مـن اF01ـات املعنيـة بـاملرا'ق3ن وWـاألخص . 2 رإن نتـائج 'ـذه الد
، وال�]بـــو3vن، واملرشـــدين النفـــسي3ن، uـــساعد'م �ـــ� التعامـــل مـــع املـــرا'ق3ن وتجـــاو  زأوليـــاء Kمـــو ر

�~ة نفسية سوvة Õم إ�h� لاملنغصات والصراعات للوصو.  

اسة عu "Eعميم نتائجFـا، وفـتح ا�0ـال امـام املFـن Kخـر والبـاحث3ن �ـ� التعامـل uسا. 3 ىعد 'ذه الد ر
شادية آخر اسات إ ىمع افراد 'ذه الفئة �� بناء وتطبيق برامج و د ر   .ر

اسة ا78الية/ ي�طار النظر ريrناو �دب النظر التطر ا�_ مفا/يم الد ق ي   :ل

qـــ ســــة أ'ــــم املؤســــسات ال�]بوvــــة الrـ vــــا،ً رuعــــد املد ر uــــس×" إلعــــداد املتعلمــــ3ن معرفيــــا، ومFا
ً

جــدانيا، ملواكبــة ا1~يــاة والتفاعــل مــع ا�0تمــع والتوافــق معــھ، كمــا uــساعد الطلبــة عEــ" النمــو �ــ�  و
ً

و
جميع جوانب الz²صية ا01سمية والعقلية والنفسية و�جتماعية، لذا يجب Kخذ bعـ3ن �عتبـار 

ف و=م�انــات الrـu qــساعد عEـ" تحــ س3ن العمليـة ال�]بوvــة وإيـصال املعلومــات إ�ـ" الطالــب و�ـل الظـر
  . وuعزvز تفاعلھ، مما يؤدي إ�" خلق بgئة آمنة uساعد عE" تطوvر الذات إ�" أق�ºØ حدود'ا

ه  ـــل املFمــــة الrــــq يمــــر �hــــا =Hــــسان ضــــمن أطــــوا ـــد مرحلــــة املرا'قــــة مــــن املراحـ ر      كمــــا uعـ
معـارج الـصعود نحــو الكمـال =HـساHي الرشــيد، ا�zتلفـة وت¸ـسم بالتجـدد املــستمر، حيـث ال�]Ùـ� �ــ� 

الrــq " الوســيط " و½ــ� مرحلــة طبيعيــة مــن مراحــل عمــر =Hــسان تEــ� مرحلــة الطفولــة، وuعــد بمثابــة 
nع�ـ] �hــا الــz²ص مــن ف�ــ]ة الطفولـة الrــq ال تــزال تبÒــ� ف�hــا }zـصgتھ بجانــب خ�]اتــھ الــسلوكية إ�ــ" 

ُ

عاجــــا، واملرا'قــــة uعت�ــــ] املرحلــــة ف�ــــ]ة النــــ¶? و�ســــتقرار عEــــ" الــــرغم مــــن أhــــا مــــن  أك�ــــ] املراحــــل إ
ً

ز
ـــــ�، و�نفعـــــــا��، و�جتمـــــــا´�،  ـــــسدي، والعقEــ ـــدء النـــــــ¶? ا01ــ ـــــر بـــــــھ الفـــــــرد نحـــــــو بــــ ـــــة الrـــــــq يمــ النمائيــ

qº»2014ابو جدو،.(والنف(   

مـة الz²ـصية، فف�hـا تقـيم �ـل املراحـل النمائيــة  vكـسو ف�ـ]ة املرا'قـة مرحلـة أ و|عت�ـ] ا
ُ

ز نر
ـــا بنـــــاء الثقـــــة والـــــشعو الـــــسابقة و½ـــــ� مرحلـــــة الوجـــــ ــــي للz²ـــــصية حيـــــث ي¸ـــــش�ل إ�ـــــ" ف�hــ رود ا1~قيقـ

ـــل فقـــــدان الثقـــــة  ــــاة uعتمـــــد مقوما�hـــــا عEـــــ" �ج®hـــــاد واملثـــــابرة مقابــ ـــادأة، وأن ا1~يـ باالســـــتقالل وWاملبــ
 .)2015عيد،(روالشعو بالذنب و=حساس بالدونية وال0Üز 

قض �نفعــــا�� مــــا بــــ3ن ولعــــل أ'ــــم مــــا يم3ــــÆ 'ــــذه املرحلــــة مــــن ا01انــــب �نفعــــا�� 'ــــو التنــــا
�0Þاب والكرا'ية، والسÝب nعود لعدم التناسق ب3ن الدوافع النفسية وتقاليـد ا�0تمـع ومعـايره، 
ذلـك الن 'ـذه املرحلـة ½ـ� مرحلـة انتقاليـة مـن الطفولـة ا�ـ" الرشـد والنـ¶?، مـا قـد يـؤدي ا�ـ" اليـأس 

رالـبعض Kخـر قــد ي·تـا�hم الــشعو و=نطـواء و=كتئـاب، والرغبــة �ـ� التمـرد لــدى bعـض املــرا'ق3ن، و
  ).20016مي، (بالسعادة �ستقاللية وتحقيق الرغبات، وذلك nعكس قلقFم من املستقبل املنتظر 
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  (Emotional Intelligence)الذ�اء �نفعا�� 

ظلت فكرة الذ�اء الواحد مسيطرة عK "Eذ'ان لف�]ة طوvلة، وذلك لشدة سيطرة نظرvة 
ßـرت موجــة جديـدة ذكــرت العامـل العــام ومـصطFــ� ظrاسـات علــم الـنفس، ح رH lــسبة الـذ�اء عEــ" د

ات عقليــة فقــط؛ حيــث يــر البــاحثو �ــ�  نأنــواع جديــدة مــن الــذ�اء وتــرفض انحــصار الــذ�اء �ــ� قــد ى ر
جات متفاوتــة، وWــذلك  ر'ـذا ا�0ــال أن النجــاح �ــ� ا1~يـاة يتطلــب ذ�ــاءات متنوعــة يمتلكFـا الفــرد بــد

الذ�اء �نفعا��، وvكمن الدافع Kساqºá ال'تمام العلماء بھ، �� : أ'مFاُصنف الذ�اء إ�� أنواع عدة 
نســـؤال مßـــl ح3ـــ] عقـــولFم، و'ـــو مـــا الـــذي يجعـــل أناســـا يتمتعـــو بـــذ�اء معر�ـــ� مرتفـــع، يتع�ـــ]ون �ـــ� 
ن مـــن ذو الـــذ�اء املعر�ــــ� املتواضـــع يحققـــو نجاحــــا  العمـــل ومجـــاالت ا1~يــــاة؟ بgنمـــا 'نـــاك آخــــر
ً

ن ي و
ا إ�ـــ" أن إجابـــة 'ـــذا الـــسؤال تكمـــن �ـــ� الـــذ�اء �نفعـــا��، الـــذي يقـــوم عEـــ" كب3ـــ]؟ وقـــد توصـــلوا اخ3ـــ]
ً

ات وكفاءات انفعالية واجتماعية uسFم �� تحقيق ذلك   .(Golman,1997) لنجاحارمجموعة مFا

والذ�اء �نفعا�� �أحد أ'م أنواع الذ�اء من املفا'يم الqr فرضت نفسFا �� الف�]ة Kخ3]ة 
دنر عE" ساحة البحث �� العل روم النفسية وال�]بوvة، و|عود بدايـة ظFـو 'ـذا املفFـوم إ�ـ" نظرvـة جـا ر

vة جديدة للذ�اء �نفعا��    ).Schutte , et al , 2015(ؤللذ�اءات املتعددة والqr قدم من خاللFا ر

  :وقد اتجھ العلماء �� نظر{cم للذ�اء �نفعا�� إ�_ ثالثة اتجا/ات

ات العقلية الqr يمتلكFا الفرد ُ ينظر إ�" الذ�اء :ل�تجاه &و  ه مجموعة من القد ر�نفعا�� باعتبا ر
اد 'ــذا �تجــاه مــاير وســالو�� وعرفــاه عEــ" أنــھ نــوع مــن الــذ�اء �جتمــا´� nــشتمل  وومــن ر
ة عEــ" تحف3ـÆ مــشاعرنا وانفعاالتنـا مــن جFــة، ومـشاعر وانفعــاالت Çخـرvن مــن جFــة  رالقـد

، والتمي3ــÆ بيhÌمــا، واســتخدام 'ــذه  شــاد وتوجيــھ التفك3ــ] والــسلوك ىأخــر ( راملعلومــات لإل
1990, (Mayer & Salovey  

ات الrــq يمكـــن :�تجــاه الثــاHي ه مجموعــة مــن املFــا ر ينظــر 'ــذا �تجــاه إ�ــ" الـــذ�اء �نفعــا�� باعتبــا ر
اد 'ذا القسم جوملان الـذي عرفـھ أنـھ و´ـ� الفـرد  وتنمي®hا من خالل برامج اثرائية، ومن ر

اك انفعاالت Kخرvن بانفعاالتھ ، وتنظ   )Golman ,1997( ريم 'ذه �نفعاالت ، وإد

ه مـزvج :�تجاه الثالث ر ا'تم العلماء �� 'ذا �تجاه بالتوسط ب3ن وجqê النظر السابقت3ن، باعتبـا
اد 'ـــذا �تجـــاه  ة الذاتيـــة و�جتماعيـــة، ومـــن ر ات العقليـــة، واملFـــا ومـــن القـــد ر ) نبـــار أو ( ر

ة  عEــ" توليــد املــشاعر الrـq تgــسر وuــساعد �ـ� عمليــات التفك3ــ] لــدى رالـذي عرفــھ انــھ القـد
ـــ" النمـــــو �نفعـــــا��  ــــساعده عEــ ــا؛ ول¸ـ الفـــــرد، لgـــــستطيع فFـــــم املعرفـــــة �نفعاليـــــة وتنظيمFـــ

 �Eوالعق )Bar-on, 2010 .(  

  :نماذج ال�� فسرت الذ�اء �نفعا��

نموذجـا، ولكـن 'نــاك  إن تفـس3] ما'يـة الـذ�اء �نفعـا�� ال يقتـصر عEــ" نظرvـة واحـدة أو 
ً

مجموعـــة مـــن النمـــاذج ا'تمـــت بـــإبراز جانـــب واحـــد، حيـــث nـــس×" �ـــل نمـــوذج �~اولـــة فFـــم مـــا 'يـــھ 
اتھ، والقيام بتفس3]'ا تفس3]ا منطقيا ومعقـوال ممـا nـسFم إ�ـ"  ات الذ�اء �نفعا�� وسماتھ وقد مFا

ً ً ً
ر ر

مــوذج مــن الــذ�اء �نفعــا�� حــد كب3ــ] �ــ� الوقــوف عEــ" معÒــ� الــذ�اء �نفعــا��، لــذلك فل�ــل نظرvــة ون
إضـافية جديــدة ومختلفــة عــن النظرvــة الrــq ســبق®hا، ممـا nــش3] إ�ــ" خــصوWة ذلــك ا�0ــال، وقــد أدى 
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ر�ســتمرار بالبحـــث والتقـــqºØ إ�ـــ" ظFـــو نمـــاذج تفــسر الـــذ�اء �نفعـــا�� للتعـــرف عEـــ" أبنgتـــھ لغـــرض 
  : زتنمي®hا، ومن أبر تلك النماذج

  ( Bar - on theory ): ننموذج بار او للذ�اء �نفعا�� -1
، و�ـ� عـام )1988(لأو النظرvـات الrـq فـسرت الـذ�اء �نفعـا�� وذلـك �ـ� عـام  u Bar - onعـد نظرvـة

ات مرتبطة باملعرفة �نفعالية و�جتماعيـة ) 2000( رحدد نموذجھ من خالل مجموعة سمات وقد
ات ال�املة عE" معا01ة املتطلبات البيìية، وقد لوجود تداخل  ) ( Bar - on  أشاررالqr تؤثر �� القد

بــ3ن �ــل مــن الــذ�اء �نفعــا�� وســمات الz²ــصية لــدى الفــرد، فقــد عــرف الــذ�اء �نفعــا�� عEــ" أنــھ 
تھ  ات الqr تؤثر �� مواجFة الفرد وقد رم�و nشتمل عE" مجموعة من الكفايات غ3] املعرفية واملFا ر ن

  ).2011امللÕE، (عE" التكيف مع املتطلبات البيìية وأحداhíا الضاغطة 

  :نوقد أو�� أن الذ�اء �نفعا�� يتكو من ست أ�عاد و��

ــــد الكفــــــاءة �جتماعيــــــة) ا ــــدعيم العالقــــــات  : �عـ ـــل �ــــــ� فFــــــم مــــــشاعر Çخــــــرvن، وتقييمFــــــا، وتــ وتتمثـــ
لية �جتماعية   .و�جتماعية وا1~فاظ عل�hا، والتعاطف، واملسؤ

الفـــرد لنفــــسھ، ومـــشاعره، والتعب3ـــ] عhÌــــا ،  وتتمثـــل �ـــ� إم�انيــــة فFـــم :�عـــد الكفـــاءة ال�<ــــصية) ب
  . وتحقيق الذات، و�ستقاللية والو´� بالذات ومعا01ة �نفعاالت

ة عEــــ" مواءمــــة مــــشاعره  مــــع :�عــــد التكيــــف) ج  نــــة الفــــرد، وحــــل مــــشكالتھ، والقــــد ر وvتمثــــل �ــــ� مر و
 .Çخرvن، وتقييم 0ïم املواقف الqr يمر �hا بدقة

ة الضغوط)  د  ة الفرد بالسيطرة عE" �نفعال وتحمل الضغوط وتتم:ر�عد إدا  .رثل �� قد

ـــاة، :�عــــد املــــزاج العـــــام) ه   ـــ� ا1~يــ ـــل �ـــــ� تفــــاؤ الفـــــرد وســــعادتھ ونظرتـــــھ =يجابيــــة لألمـــــو �ـ ر وvتمثـ ل
 . روالشعو باملشاعر =يجابية  وكيفية التعب3] عhÌا

اك وفFــــم شــــعو: �نطبــــاع �يجابيــــة) و    ة الفــــرد عEــــ" إد ــ� قــــد روvتمثــــل �ــ ـــاء ر ره وشــــعو �خــــرvن أثنـ ر
 ).Bar- on ,2010( تفاعلھ مع محيطھ 

ن عEــ" التعـرف عEــ"  ووWحـسب 'ـذه النظرvــة فـان K}ــzاص Kذكيـاء انفعاليـا 'ــم القـادر
ة عEـ" تفعيـل  رانفعاال�hم والتعب3] عhÌا bش�ل �~يح، ولدhiم اعتبـار ذات ايجـا³ي، وv¸ـسمو بالقـد ن

ة عE" فFم مشاعر ام�انا�hم ال�امنة �� داخلFم وقيادة أ نة، والقد رنفسFم نحو حياة سعيدة ومتوا ز
لة ومقنعة ومرضية مع ن عE" إقامة عالقات متبادلة مسؤ Çُخرvن، وأhم قادر و Çخـرvن وإدام®hـا،  و

ـــــف مــــــــع  ــــل املـــــــشكالت، والتكيــ ــــة، والنجـــــــاح �ـــــــ� حــــ ــــة، والواقعيـــ نــــ ، واملر ــــاؤ ووvتـــــــصفو أيـــــــضا بالتفـــ ل ن
ً

 ).Bar- on ,2010(  لسيطرة عE" انفعاال�hمنالضغوطات النفسية، دو أن يفقدوا ا

ن فالـذ�اء العـام لـدى الـz²ص يت�ـو مـن  ( Bar - On ) نولFـذا، وحـسب نمـوذج بـار او
ئgـس3ن 'مـا ، والـذ�اء �نفعـا�� وvقــاس ( IQ ) الـذ�اء املعر�ـ� والـذي يقـاس ب·ـسبة الـذ�اء: رجـزئي3ن 

جــة ن أو للـذ�اء، أن الـz²ص النـاlô والــسليم انفع-بمقيـاس بـار  راليـا 'ـو الـz²ص الـذي يمتلـك د
ة الفــرد عEـــ"  ر�افيــة مــن الــذ�اء �نفعــا��، و|ـــش�]ك الــذ�اء �نفعــا�� مــع محــددات مFمـــة اخــر لقــد ى
ات  رالنجاح والتكيف مع املتطلبات البيìية عند الz²ص مثل السمات الz²صية Kساسية والقد

  )Bar- on ,2010( الفكرvة املعرفية
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  �� الذ�اء �نفعا��  (Goleman)  غوملاننموذج -2
لأو مـن حــاو أن يوجــھ �'تمامـات البحثيــة والنظرvــة حـو مجــال الــذ�اء ) غوملــان(�ـان  ل ل

 Æاء 1~3ــــ��نفعـــا��، و�انــــت مFمتــــھ Kساســــية متمثلــــة �ــــ� إخــــراج نظرvــــة خاصــــة �hــــذا النــــوع مــــن الــــذ
ه كتابـــھ Kو  لالوجــود، وذلــك بإصــدا أن النجـــاح ) ملــانجو(، وأكــد )1995( عـــام ) الــذ�اء العــاطفي( ر

ات �جتماعيـــــة  ̧ـــــساب الفـــــرد املFـــــا ـــتم تحقيقـــــھ دو اك ــــq والz²ـــــqºØ ال يمكـــــن أن يــ �ـــــادي�q املõـKر ن
إ�ــ" ) غوملــان  ( قــسمھ ، وvتــضمن الــذ�اء �نفعــا��، كمــا (Elias & Weisberg, 1997) والعاطفيــة

  :خمسة أbعاد و½�

ة الــــو�� بالــــذات) أ  فــــرد ملــــواطن القـــوة والــــضعف عنــــده،  وتتمثـــل بالثقــــة بــــالنفس ومعرفـــة ال:رم%ـــا
  . ومعرفة ا1~الة املزاجية وتنظيمFا

ة �نفعـــاالت) ب  ة إدا رم%ـــا ة مـــشاعره الذاتيـــة وضـــبطFا والـــسيطرة عEـــ" :ر ة الفـــرد �ـــ� إدا ر و½ـــ� مFـــا ر
ذاتـــھ، والـــتحكم �hـــا والتعامـــل مـــع املـــشاعر الrـــq تؤذيـــھ أو تز0Þـــھ مثـــل القلـــق، واz1ـــوف، 

  .نوالغضب، وا1~ز

ة )  ج  ات سـلبا أو ايجابــا؛ :دافعيــة الـذات وتحف"�/ــارم%ـا ر فالـذ�اء �نفعــا�� يـؤثر بقــوة ب�افـة القــد
ات العقلية bش�ل عام لھ   .رألن ا1~الة �نفعالية للفرد تؤثر عK "Eداء والقد

اك مشاعر Çخرvن، والتفا'م الذي يؤدي إ�" التناغم و�نفعال، و|عqÒ :التعاطف)  د  ر nع�] عن إد
  .ر'م من صو�hم أو uعب3]ات وجو'Fمقراءة مشاع

ة الــو�� �جتمــا��) ه  ة الفــرد �ــ� التفاعــل =يجــا³ي مــع املواقــف �جتماعيــة :رم%ــا ر وتتمثــل �ــ� مFــا
بطرvقــــة ت·ــــ0ûم وقــــيم ا�0تمــــع ومعــــاي3]ه، وتحقــــق ايــــضا التوافــــق بــــ3ن الفــــرد وا�0تمــــع، 

ً

ـــــ ة الــ ة عEـــــــ" إدا ـــــرvن، و�تـــــــصال، والقـــــــد ــــأث3] �ـــــــ� Çخــ روتتــــــضمن التـــ صراعات، والقيـــــــادة، ر
  .نوالتعاو والعمل ا01ما´� 

 : نموذج  ماير وسالو�� �� الذ�اء �نفعا��  -3
عEــ" يــد العــامل3ن مــاير وســالو�� و�ــ� ) 1990(ظFــرت نظرvــة الــذ�اء �نفعــا�� �ــ� بدايــة عــام 

ق  ت إ�ـــ" K'ميـــة املß~ـــة لوضـــع نظرvـــة تركـــز عEـــ" الفـــر وأو مقالـــة لFمـــا �ـــ� 'ـــذا ا�0ـــال، فقـــد أشـــا ر ل
اسـات ال رفردية ب3ن Kفراد �� معا01ة املعلومات �نفعاليـة لـدhiم، وتـضمنت 'ـذه املقالـة نتـائج الد

اسـات بكيفيــة  ر�ـ� أبحـاث الــدماغ، وقيـاس الـذ�اء، وعلــم الـنفس =�لي·ي�ــي، حيـث ا'تمـت 'ــذه الد
 أيــضا تقيـيم Kفــراد، و�نفعــاالت، وكيفيــة اســتخدامFا �ــ� التواصــل الفعــال وحــل املــشكالت، وت�ــ]ز

ً

ة الفرد عE" مراقبة انفعاالتھ الذاتية  رأ'مي®hا �� احتواhüا عE" أو uعرvف للذ�اء �نفعا��، و'و قد ل
 2010(وانفعـــاالت Çخــــرvن والتمي3ـــÆ بيhÌــــا، واســــتخدام 'ـــذه املعلومــــات �ــــ� توجيـــھ تفك3ــــ]ه وســــلوكھ 

Caruso, Mayer, Salovey,.( 

ـــھ ــ_ أنـــ ــ ــا�� عjــ ــ ــالو�� الــــــذ�اء �نفعــ ــ ــاير وســ ات فــــــسر مــــ ــا ــ ات وامل%ــ ــــن القــــــد ــة مــ ــ ر مجموعــ ر
�عة جوانب، وفيما ي�j عرض أ�عاد الذ�اء �نفعا�� و��   :رمقسمة إ�_ أ

ة انفعاالتــھ بطرvقــة مالئمــة : الــو�� �نفعــا�� واملعرفــة �نفعاليــة) أ   ة الفــرد عEــ" إدا رو|ــشمل قــد ر
 . والتعب3] عhÌا وتفس3]'ا
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االت �ســــتخدام Kمثــــل واملناســــب ل¸ــــسFيل  و|ــــشمل اســــتخدام �نفعـــ:اســـتخدام �نفعــــاالت) ب 
  .عملية التفك3] واملزج ب3ن �نفعاالت وKحاسgس لدى الفرد

ة الفرد عE" فFم �نفعاالت وتحليلFا إ�" أجزاء، وتÝسيط املشاعر :ف%م �نفعاالت)  ج  ر و|شمل قد
  .و�نفعاالت املعقدة �� املواقف ا�zتلفة

ة �نفعـاالت) د  ة املــشاعر الذاتيـة، ومــشاعر وانفعـاالت Çخــرvن وuــشمل : رإدا ة الفــرد عEـ" إدا رقـد ر
  Mayer & Selovey) ,2010( وضبطFا والسيطرة عE" ا1~الة املزاجية 

  (Happiness)رالشعو بالسعادة 

اعت�ـ]ت الــسعادة مطلبـا إHــسانيا ع�ـ] املــس3]ة الÝـشرvة؛ فاإلHــسان منـذ وجــوده يبحـث عــن 
ً

ضــــا بحيــــا�hم، وطمانgنــــة، الــــسعادة، وvنظــــر إ�ــــ" الــــسعداء ا وW@0ــــة، واســــتمتاعا و ر أhــــم أك�ــــ] ســــر
ً

ور
وأيضا أك�] تحقيقا لطموحا�hم 

ً
 ). 2012اz1والدة، (

وuعت�ـ] الــسعادة مطلبــا شـاþعا مــن مطالــب الـنفس الÝــشرvة، و'ــدف مـن أ'ــداف الــ¯~ة 
ً

النفسية، و³عدا من أbعاد'ا، ومحددا من محددات الz²صية السوvة، وتأuي �� املرتب
ً ً

ة الثالثة من 
  ).Christopher, Patrick , John , Curtin & Auke , 2004(جملة املطالب والرغبات لدى Kفراد 

ا  ئgـسي3ن للــسعادة؛ ا01انـب Kو سـمة ثابتــة ومـستقرة، أمــ لوvمكـن ا1~ـديث عــن جـانب3ن  ر
ة نا01انــــب الثــــاHي أhــــا حالــــة 1~ظيــــة، وK}ــــzاص الــــذين يمتل�ــــو الــــسعادة كــــسمة يتم3ــــÆون بنظــــر

�ــــ� عالقــــا�hم وHــــشاطا�hم  ة عEــــ" �ســــتمتاع بأوقــــا�hم، و'ــــم إيجــــابيو  نإيجابيــــة لß~يــــاة، ولــــدhiم قــــد ر
 qـــا الفـــرد بموقـــف معـــ3ن ثـــم ت·ت»ـــhجيـــة، أمـــا الـــسعادة كحالـــة؛ يمـــر ف� ســـي0ßمان، (رالداخليـــة واz1ا

2006(  

   ): 2003( ومFدي  ) 2002( و تتمÆ3 السعادة بثالث خصائص كما بيhÌا �ل من 'رvدي وفرج      

nعÒــq تــأث3]ا مباشــرة للعوامــل Kك�ــ] و'ــذا والrــq تنÝثــق مــن داخــل الفــرد، :  ا�z1ــ]ة الذاتيــة .1
ً

التصاقا بالz²ص �� سعادتھ
ً

. 
تباط السعادة بالوجود الqºØz²، عE" نحو نمطـي، تقيـيم شـامل ل�افـة جوانـب حيـاة  .2 ر ا

  . الz²ص
تبــــاط الـــــسعادة بــــنمط الz²ـــــصية أو ســــمات الz²ـــــصية، ملــــا للـــــسما .3 ـــأث3] عEـــــ" را ت مــــن تــ

لة عــن  وســلوك Kفــراد ألhــا ال تخلــق مــيال إ�ــ" اســتجابات دائمــة HــسÝيا وWالتــا�� ½ــ� املــسؤ
ً

تياح والسعادة الqr يجد'ا =Hسان  .رالرضا و�
 

سة �� تحقيق السعادة للطلبة ردو املد   :ر

ــــق الـــــــسعادة  ـــــ" تحقيـــ ـــــ� مـــــــساعدة الطلبـــــــة عEــ ا كب3ـــــــ]ا �ــ ســـــــة أن تلعـــــــب دو ـــــستطيع املد  uــ
ً ً

ر ر
   ): 2007( شودة، وذلك من خالل عدة عوامل ذكر'ا فFيم امل·

  .توافر خدمات �~ية �املة .1
ة الرغبـــــة �ـــــ� نفـــــسFم، وتـــــذو املـــــادة  .2 ـــتعلم بإثـــــا ــــدفع الطلبـــــة إ�ـــــ" الــ اáـــــqº مـــــر يـ ق مـــــن@? د رن ر

اسية عن طرvق التكشف   . رالد
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تــوافر اتجا'ــات وعــادات �ــ~ية حــسنة ألجــل أن تــصبح دوافــع وWالتــا�� uــساعد عEــ" بنــاء  .3
  :ومن /ذه �تجا/ات مت�املة }zصية

ســــة • ســــة ملـــــساعدة : ر اتجا'ــــات نحــــو املد ـــات ايجابيــــة نحــــو املد ـــو ذلــــك بت�ـــــوvن اتجا'ـ رو�vـ ن
ف ا1~ياة العادية  .والطلبة عE" حسن التكيف مع ظر

تيـاح : اتجا'ات نحو العمل • رذلك إلن النجـاح يجعـل الطالـب nـشعر بالراحـة والطمأنgنـة و�
ه بالــــضيق والنـــدم �ــــ� تأديــــة Kعمـــال و=حــــساس بالتعاســــة والـــسعادة، بgنمــــا الفـــشل nــــشعر

 .وعدم الرضا

ــــشرفو عEــــــ" الطلبــــــة القــــــدوة :  اتجا'ــــــات نحــــــو K}ــــــzاص • ـــ� أن ي�ــــــو K}ــــــzاص املــ ني·ب�ـــ ن
، و الـــشفقة، والكـــرم، واح�ـــ]ام ملكيـــة : ا1~ـــسنة لFـــم �ـــ� �ل�ـــÆامFم باتجا'ـــات نحـــو نالتعـــاو

 .الغ3]
 :النظر9ات املفسرة للسعادة

ضـــعت لFــا أطــر نظرvـــة وفكرvــة كمـــا 'نــاك العد ويــد مـــن النظرvــات الrــq فـــسرت الــسعادة، و
 :يرا'ا أ�~اب 'ذه النظرvات وفيما ي�E عرض لبعض مhÌا

  : Telic theoryنظر9ة الغاية :  أوال

لتف�]ض 'ذه النظرvة أنھ يمكن للفرد ا1~صو عE" السعادة عند التوصل إ�" حالة معينة، 
وثـــة أو مك¸ــــسبة " 'ـــدف " أو " حاجـــة " مثـــل تحقيـــق غايـــة  رفFنــــاك حاجـــات معينـــة ســـواء �انـــت مو

nــس×" الفــرد إ�ــ" تحقيقFــا، وإشــباع ا1~اجــات nــسÝب الــسعادة، �ــ� حــ3ن أن اســتمرار عــدم إشــباعFا 
ـــأثر  ــــ� �hــــــذه ا1~اجــــــات، والــــــسعادة تتـــ ــ ـــــد ي�ــــــو الــــــz²ص أو ال ي�ــــــو عEــــــ" ́و نnــــــسÝب التعاســــــة، وقـ ن

ا ت�ــو أ'ـــداف النــاس واقعيــة ومتناغمــة مـــع باأل'ــداف الrــq يــضعFا النــاس ألنفـــسFم، ف�ــÆداد ح نينمــ
  . )2004مؤمن ، ( دوافعFم وحاجا�hم 

ثانيا
ً

  :Activity Theoriesنظر9ات ال£شاط : 

ة عن منتج ثانو لل·شاط =HـساHي، إذ يجـب عEـ"  ي uش3] نظرvات ال·شاط أن السعادة عبا ر
ـــ¸تحقق الـــــ يسعادة bـــــش�ل ثـــــانو غ3ـــــ] الفــــرد أن يركـــــز عEـــــ" HKـــــشطة وK'ـــــداف الFامـــــة، وWالتـــــا�� ســ

لمقــصود؛ فعEــ" ســÝيل املثــال، إن Hــشاط uــسلق ا01بــال قــد يــؤدي إ�ــ" ســعادة أك�ــ] مــن الوصــو إ�ــ" 
سطو من النظرvات Kقـدم وKك�ـ] أ'ميـة حـو أ'ميـة ال·ـشاط =HـساHي �ـ� . القمة لوuعت�] نظرvة ا ر

 Csikszentihalyi , 1982( تحقيق السعادة، فقد أشار إ�" أن السعادة تتحقق ع�] ال·شاط ا01يد 
& Figuski .(   

الrـq تتظـر إ�ـ"  ) Theory of Flow( وتؤكـد نظرvـات ال·ـشاط والـسعادة عEـ" نظرvـة التـدفق 
یHKـشطة عEــ" أhـا ممتعــة عنــدما ت�ـو املFمــة أو ال·ـشاط الــذي يقــوم بـھ الفــرد مت�افئـا مــع مــستو  ن

ً

ة الفرد؛ فإذا �انت املFمـة سـFلة جـدا سgـشعر الفـرد با مللـل أمـا إذا �انـت صـعبة جـدا فسgـشعر رمFا
ات الفـــرد وتحدياتــھ املFمـــة فــسيعgش تجرWـــة مــن ال·ـــشاط املمتــع، كمـــا  ربــالقلق، وعنــدما تت�افـــأ مFــا
ادت مـــشارك®hم بأHـــشطة  زnــش3] أ�ـــ~اب نظرvـــة ال·ـــشاط أن حيـــاة Kفـــراد ت�ـــو أك�ـــ] ســـعادة �لمـــا  ن

ـــــــق الغ ــــــن تحقيـــــ ــــــــــgس مــــــ ـــــــسلوك ولــ ــــــن الـــــ ـــتج مــــــ ــــــــ ــــــسعادة ت·ـ ــــــا أن الــــــ ــــ]ة، كمــــــ ــ ـــــــــــار مث3ــــــ ــــــــا اشــ ــــــات كمــــ وايــــــ
)1975,Csikszentihalyi.(   
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 :التعر9فات املفا/مية و�جرائية

  ):Emotional Intelligence( الذ�اء �نفعا�� -

ة عEــــ" فFــــم �نفعــــاالت ة عEــــ" ضــــبطFا ، والتمي3ــــÆ بيhÌــــا، ومعرف®hــــا،رnعرفــــھ جوملــــان انــــھ القــــد ر والقــــد
 ).Goleman, 1995(والتعامل معFا بإيجابية 

جـة الrـq يحـصل عل�hـا املفحـوص عEـ" مقيـاسو|عـرف الـذ�ا ن بـار او وWـاركر  رء �نفعـا�� اجرائيـا بالد
(Bar-on,Barker,2000) دvاسة ا1~الية وامل�]جم من قبل عو  ).2009(ر املستخدم �� الد

  )Happiness(السعادة 

ل راhــا خ�ــ]ه انفعاليــة، وشــعو داخEــ� يحــس بــھ الفــرد، وvظFــر مــن خــال) Seligman, 2002(عرفFــا 
ضا الفرد عن حياتھ تفاع مستوvات  رمجموعھ من املؤشرات السلوكية الu qrعطي مؤشرا عE" ا   .ر

جيـل  جـة الrـq يحـصل عل�hـا املفحـوص عEـ" مقيـاس 'يلـز وا روuعـرف الـسعادة اجرائيـا بالد  &hills) ر
Argyles) )2002 ( اسة ا1~الية وامل�]جم من قبل أبو ذيوب   ).2010(راملستخدم �� الد

vة مؤمنة من قبل : ف العاشر &سا§¦�طالب الص رو'م طالب املرحلة Kساسية، و½� مرحلة إجبا
'م من  دنية، وت�و أعما K رالدولة  سـنة، و½ـ� بدايـة مرحلـة املرا'قـة الrـq سـيطبق عل�hـا 17 – 16نر

  . املقايgس

اسة اسة ا1~الية �� ضوء ا1~دود وا�~ددات Çتية:رحدود الد   :ر تتحدد الد

، إنـاث(طــالب الــصف العاشــر : شر9ةا78ـدود ال¨ــ - Wــد / �ــ� مديرvــة ال�]بيــة والتعلــيم ) رذ�ــو رقــصبة ا
Wد   . ر�و�"، محافظة ا

س مديرvة ال�]بية والتعليم �و�" ا1~�ومية :ا78دود املYانية - Wد / ر مدا  .رقصبة ا
اqºá : ا78دود الزمانية -  . الفصل الثاHي2021/2022رالعام الد

اسة   :رمحددات الد

اسـة، باإلضــافة تتحـدد ن • اسـة عEــ" أدوات الد اسـة بمـدى اســتجابة أفـراد الد رتـائج 'ــذه الد ر ر
ونا مة �و اسة، �� ظل أ رإ�" صدق وثبات Kدوات املستخدمة �� الد ز   .ر

Wد، إال أنھ �انت 'ناك صعوWات �� bعض قام الباحث • س قصبة ا |ع املقايgس �� مدا ر بتو ر ز
س، bعدم ا'تمام الطالب باإلجابة عE" ا ملقايgس، وغياب الطالب bسÝب دوام التجزئة راملدا

  .، حيث تم التعامل مع 'ذه الصعوWات ب¸0²يع الطالب عE" =جابة)شفتات(
اسات السابقة   :رالد

اســة 'ــدفت إ�ــ" التعــرف إ�ــ" العالقــة بــ3ن الــسعادة والــذ�اء ) Bar - On ,2010(ن أو -وقــام بــار  ربد
سھ للذ�اء �نفعا�� و�جتما´�، لغرض التخلص �نفعا�� bعد التخ�E من مجال السعادة من مقيا

اســة مــن  مــن Kفــراد الــذين تـــم ) 5623(رمــن العالقــة املــصطنعة بــ3ن املقياســ3ن، وت�ونــت عينــة الد
اســـــة وجــــود عالقـــــة  ـــائج الد ـــة، وأظFـــــرت نتـ 'م عـــــشوائيا مــــن نطـــــاق قاعــــدة عـــــسكرvة أمرvكيـ راختيــــا ر

تباطيھ ب3ن السعادة والذ�اء العاطفي، Kمر الذي    يدعم تلك العالقة بقوةرا
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اســـــة 'ــــدفت للكـــــشف عــــن دو القلـــــق والــــذ�اء �نفعـــــا�� ) Tekie ,2014(وقــــام تي�ــــي  ربد ر
�اديمية  لدى عينة ت�ونت K واملشاركة qºØz²و�جتما´� و ال qادي��K نة �� تكيف الطلبة وواملر

وتـــم اســـتخدام . vكيـــةمـــن الطلبـــة املبتـــدئ3ن �ـــ� جامعـــة تي·ـــ«qº �ـــ� الواليـــات املتحـــدة Kمر) 210(مـــن 
اسة إ�" أن الذ�اء �نفعا��  ت نتائج الد رمقای�س القلق والذ�اء العاطفي واملشاركة والتكيف وأشا ر
ق ذات  جـــود فـــر �اديميـــة، وK ــا املـــشاركةhعـــاده بمـــا ف�bبأ qـــادي��K ـــش�ل كب3ـــ] �ـــ� التكيــفb ويت·بــأ و

  .رداللة ب3ن الذ�و و=ناث والذ�اء �نفعا�� لصاl1 =ناث

vب الــــذ�اء  ) Neuro , 2018( وأجـــرت الباحثـــة ن3ـــ]و  اســـة 'ـــدفت إ�ـــ" تحديـــد تـــأث3] تـــد رد ر
�نفعا�� عE" �نفعال السل�q املنظم والتعاطف ب3ن الطلبة �� ا01امعة، تم اختيار عينة عشوائية 

طالـــب مـــن ) 20(طالــب �ـــ� الــص3ن وتـــم تقـــسيمFم إ�ــ" مجمـــوعت3ن Kو�ــ" م�ونـــھ مــن ) 40(م�ونــھ مـــن 
ــــدة ) 20( والثانيـــــة مجموعـــــة م�ونـــــة مـــــن رالـــــذ�و ــــائج أن 5=نـــــاث ، ملـ ــــابيع وأظFـــــرت النتــ ) 80(% اسـ

ن bعـــد التعــاطف مـــن اbعــاد الـــذ�اء �نفعــا�� لـــصاl1 �نــاث بمـــستو مرتفــع، و³عـــد التنظـــيم  ىيتــأثر و
ى�نفعا�� الصاl1 الذ�و بمستو متوسط   .ر

اسة نجمة  اسة العالقة ب3ن الذ�) 2018(رد اء �نفعا�� والثقة بالنفس رالqr 'دفت إ�" د
اســة  و ) 450(رلــدى الطلبــة ا01ــامعي3ن ، وشــملت عينــة الد زطالبــا وطالبــة مــن طــالب جامعــة ت3ــÆ و ي

ودلـــت النتــائج عEــ" وجــود عالقـــة . بــا01زائر، واســتخدمت مقياáــqº الـــذ�اء �نفعــا�� والثقــة بــالنفس
تبـــاط دالـــھ إحـــصائيا بـــ3ن الـــذ�اء �نفعـــا�� والثقـــة بـــالنفس لـــدى  ق بـــ3ن را والطلبـــة ا01ـــامعي3ن، وفـــر

ق �ــ�  والــذ�و و=نــاث �ــ� متغ3ــ] الــذ�اء �نفعــا�� لــصاl1 =نــاث ، �ــ� حــ3ن دلــت عEــ" عــدم وجــود فــر ر
ق �� الثقة بالنفس )  عل�q-إHساHي (الذ�اء الوجداHي ب3ن الطلبة تبعا لنوع تخصصFم  جود فر و، و و

qطلبة التخصص العل� l1ب3ن الطلبة لصا.  

اسة 'ناء رفFدفت إ�" الكشف عن أ'مية الدو الـذي يلعبـھ الـذ�اء ) 2018( وفت�� رأما د
�نفعا�� �� ا1~فاظ عE" ال¯~ة النفسية، والتعرف عE" اz1صائص النفسية و�نفعالية للطالبـة 
ســـة العليــــا، والعالقـــة بـــ3ن الــــذ�اء �نفعـــا�� والـــضغوط النفــــسية والـــ¯~ة النفـــسية لديــــھ،  ر�ـــ� املد

'م ) 150(وت�ونت العينة من  'م بالطرvقـة القـصدية ، تراوحـت أعمـا رطالبا جامعيا تم اختيا -17(ر
اســـة تـــم اســـتخدام اســـ¸بانة املعلومـــات ) 30 رمـــن مختلـــف التخصـــصات، وللتحقـــق مـــن أ'ـــداف الد

vـــة مـــن املقــايgس ك الـــضغط، : رالعامــة، باإلضـــافة إ�ـــ" بطا رمقيـــاس الـــ¯~ة النفـــسية، ومقيـــاس إدا
ســة أن ســـمة الـــذ�اء �نفعــا�� مؤشـــر إيجـــا³ي ومقيــاس ســـمة الـــذ�اء �نفعــا��، وكـــ رشفت نتـــائج الدا

  .لل¯~ة النفسية �� ضوء الضغوط النفسية الn qrعgشFا الطالب

اسات ال�� تناوالت السعادة   :رالد

غايــل  روأجـر 'يلـز وأ د ) Hills & Argyle ,2002(ى اســة �hـدف تطــوvر اختبـار أوكــسفو رد ر
ت) OHI(للسعادة  غايل و ما راملعد من قبل أ ، إ�ـ" أداة bـسيطة و محـسنة )1989(ن و کرسالند عام ر

فقـرة تتـضمن �ـل مhÌـا ) 29(و مختصرة و يمكن تطبيقFا bسFولة ، حيـث ت�ونـت Kداة ا01ديـدة مـن
جــــــات  ــــدة فقــــــط يجـــــاب عhÌـــــا بمقيــــــاس ليكـــــرت ذي الـــــست د اســــــة . رجملـــــة واحـ رو ت�ونـــــت عينـــــة الد

مـــشار�ا ممــن 'ـــم بــ3ن ) 172(مــن
ً

عامـــا ، �ــان مـــ) 68 – 13(
ً

مــن =نـــاث، ) 99(رمــن الـــذ�و و ) hÌ)66م 
ة  ) OHI(نحيث أجاب املشار�و عن Kداة Kو�" للسعادة   وعـدد مـن OHQروKداة ا01ديدة املطـو

ات ممــن لFــا عالقــة بالــسعادة  تبــاط قــو بــ3ن . ر�ختبــا يوأظFــرت النتــائج معــامالت إ  ، OHQ و OHIر



 
مستوى الذكاء االنفعالي لدى طلبة الصف العاشر وعالقتة بالسعادة 

 النفسية في قصبة اربد
  اتحمد قاسم مصور طاهأ/ أ
  أحمد عبدالحليم عربيات/ د.أ

 

 

284 

مي �ان أفضل ��   الرغم من أن التحليل العام�E لألدات3ن ت·بأ  عOHI"E منھ �� OHQزوالصدق التال
   ) .0.91(  بلغ OHQيكما أظFرت النتائج معامل ثبات قو لل .بنفس العوامل 

ـــة تناولــــت الــــذ�اء �نفعـــــا�� وعالقتــــھ بالــــسعادة والثقـــــة ) 2007(كمــــا أجــــرت جــــودة  اســ رد
اســـة  طالبـــا وطالبـــة ) 231(ربـــالنفس لـــدى طلبـــة جامعـــة Kقـــ�ºØ وت�ونـــت عينـــة الد

ً
 طالبـــا 85(

ً
146 

اسـة ثالثـة مقـايgس ، Kو لقيـاس الـذ�اء �نفعـا�� والثـانــي ) طالبـة لوقد استخدمت الباحثة �ـ� الد ر
اسـة إ�ـ" أن مـستوvات للــذ�اء  رلقيــاس الـسعادة والثالـث لقيـاس الثقـة بـالنفس ، وتوصـلت نتـائج الد

، كما توصلت إ�"  %) 62.34(، )  %63.61(،  %) 70(�نفعا�� والسعادة الثقة بالنفس عE" التوا�� 
تباط موجبة ب3ن الذ�اء �نفعـا�� و�ـل مـن الـسعادة والثقـة بـالنفس كمـا توصـلت إ�ـ"  روجود عالقة ا
جة ال�لية للذ�اء �نفعـا�� والــسعادة  جات أفراد العينة �� الد ق ب3ن متوسطات د رعـدم وجود فر ر و

  .ىوالثقة بالنفس uعز ملتغ3] النوع 

اسة امل إ�" الكشف عن العالقة ب3ن السعادة والذ�اء �نفعا�� ) 2009(ي·شاو رو'دفت د
اســــة وفــــق متغ3ــــ] الفئــــة  ق بــــ3ن أفــــراد عينـــة الد دنيـــ3ن ، وعــــن الفــــر K يلـــدى عينــــة مــــن املــــرا'ق3ن ر ور

ـــة  ــــم العينــ ا ) 552(العمرvـــــة وا01ـــــ·س ممـــــا لــــــھ صـــــلة بالـــــذ�اء �نفعـــــا�� والــــــسعادة ، بلـــــغ 0ïـ مرا'قـــــــ
اســــة . مــــن =نــــاث ) 224(رمــــن الــــذ�و و ) 328(ومرا'قـــــة، مـــــhÌم  ـــذه الد رواســــتخدمت الباحثــــة �ــــ� 'ـ

د للـــسعادة الـــذي قامـــت الباحثــة بتعرvبـــھ ، والثانيـــة مقيـــاس : أداتــ3ن رKداة Kولــــى مقيـــاس أوكــسفو
  ).2004(رالذ�اء �نفعا�� املطو مـن قبل مطر 

ـــة ا01نـــــدي  اسـ ــــان 'ــــدفFا التعــــرف عEــــ" العالقــــة بــــ3ن الــــ) 2009(رو�ــــ� د سعادة والــــذ�اء كـ
اســة عEــ" عينــة بلــغ قوامFــا  ع3ن �التــا�� ) 555(ر�نفعـا�� ، وأجرvــت الد  73(زمــن طــالب ا01امعــة مـــو

اسـة مقيـاس مـصادر الـشعو بالـسعادة، وقائمـة )  مـن =نـاث482 –رمـن الـذ�و  ر، واستخدمت الد ر
اسـة إ�ـ" وجـود ا-Hسبة الذ�اء، �نفعـا�� لبـار ، وتوصـلت نتـائج الد ر أو رتبـاط بـ3ن الـذ�اء ، �نفعـا�� ن

لـم يـرتبط " �سـتقاللية " مـا عـدا bعـد . روأbعاده الفرعية بالشعو بالـسعادة ك�ـل لـدى العينـة ك�ـل 
ة عاليـة ألbعـاد الــذ�اء،  رلـدى عينـة الــذ�و و=نـاث �ـل عEــ" حـده ، وكمـا أو�ــ~ت النتـائج وجــود قـــد ر

 - تحقيــق الــذات- العالقــات �جتماعيــة–ش�لة حــل املــ- التعــاطف-الثبــات. " �نفعــا�� التاليــة و½ــ�
لية �جتماعية    .رعE" الت·بؤ بالشعو بالسعادة " و�ستقاللية املسؤ

دن 'ــدفت الكـشف عـن الـسعادة وعالق®hـا بالــذ�اء ) 2010(قـام أبـو ذوvـب  K اسـة �ـ� ربد ر
اسـة مـن . املعر�ـ� و�نفعـا�� لـدى طلبــة جامعـة ال3]مـوك  طالبـا وطالبــة ،  ) 1078( رت�ونـت عينــة الد

ً

د للـــسعادة ، واختبـــار الـــذ�اء ، ومقيـــاس  اســـة تـــم اســـتخدم مقيـــاس اكـــسفو رولتحقيـــق أ'ـــداف الد ر
اســة أن مـستو الــسعادة لــدى طلبـة جامعــة ال3]مــوك . الـذ�اء املعر�ــ� و�نفعــا��  ىأظFـرت نتــائج الد ر

جود فر ذو داللة إحصائية �� مستو السعادة nعز إلخت جة مرتفعة ، و ىجاء بد ى ق و الف نوع ال�لية ر
جــود عالقــة موجبــة دالــة إحــصائيا بــ3ن الــسعادة  ، ولــصاl1 الطلبــة ذو التخصــصات العلميــة ، و

ً
و ي

ق  جود فر جود عالقة موجبة دالة إحصائيا ب3ن السعادة والذ�اء �نفعا�� ، و ووالذ�اء املعر�� ، و و و
ً

ىدالـــة إحـــصائيا �ـــ� مـــستو الـــسعادة والـــذ�اء �نفعـــا�� ، uعـــز لنـــوع ال�ليـــ ة ، لـــصاl1 التخصـــصات ى
ى=Hـسانية ، وعـدم وجــود فـر دال إحـصائيا �ــ� مـستو الـسعادة ، nعــز الخـتالف جـ·س الطالــب ،  ى ق

ً

ىوعـــدم وجـــود فـــر �ـــ� مـــستو الـــسعادة ، nعـــز للتفاعـــل بـــ3ن جـــ·س الطالـــب ونـــوع ال�ليـــة ، وWي·ـــت  ى ق
تباطFا بالذ�ا جة أقو بالذ�اء �نفعا�� من ا رالنتائج أن السعادة ترتبط بد   .ء املعر�� ىر

اســـة النـــصاصرة  ىالrـــq أجرvـــت �ـــ� فلـــسط3ن فFـــدفت الكـــشف عـــن مـــستو ) 2012(رأمــا د
. ىالـــدعم �جتمـــا´� وعالقتـــھ بمـــستو الــــسعادة لـــدى طلبـــة الـــصف التاســــع �ـــ� منطقـــة ب�ـــ] الــــسبع 
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اســـة مــــن  'م بالطرvقــة العـــشوائية العنقوديــــة ،  ) 640(رت�ونــت عينــــة الد رطالبــا وطالبـــة، تــم اختيـــا
ً

اسة تم استخدام مقياس الدعم �جتما´�، ومقياس السعادةولتح أظFرت نتائج . رقيق أ'داف الد
اســة أن مــستو الــدعم =جتمــا´� ك�ــل ، جــاء بمــستو متوســط، وأن مــستو الــسعادة لــدى  ىالد ى ى ر
ىطلبـة الــصف التاسـع جــاء بمــستو متوسـط ، كمــا أظFــرت النتـائج عــدم وجــود إخـتالف �ــ� مــستو  ى

ىل، و�ـــ� جميـــع ا�0ـــاالت nعـــز ألثـــر ا01ـــ·س، بإســـت�ناء مجـــال الـــدعم املـــادي، الـــدعم �جتمـــا´� ك�ـــ
ق لصاl1 الذ�و روجاءت الفر ىوعدم وجود إختالف �� جميع مجاالت الدعم �جتما´� nعـز ألثـر . و

اáــqº بإســت�ناء مجـــال uــ0²يع Çخــرvن، وجــاء �خــتالف بــ3ن ذو التحــصيل  يمــستو التحــصيل الد رى
يمـن ذو التحصيل املتوسـط واملرتفـع، ولـصـاl1 ذو التحـصيل املتوسـط املنخفض مـن جFـة، وكـل  ي

 qºـáا جود اختالف �� مستو الدعم �جتما´� ك�ـل nعـز ألثـر مـستو التحـصيل الد رواملرتفع، و ى ى ى و
يبـ3ن ذو التحـصيل املـنخفض واملرتفـع ، ولـصاl1 ذو التحــصيل املرتفـع، كمـا أظFـرت النتـائج عــدم  ي

جـود اخـتالف �ـ� مـستو الـسعادة nعـز ىوجود اختالف �ـ� مـستو الـسع ىادة nعـز ألثـر ا01ـ·س، و ى وى
اáــqº املرتفـــع مـــن جFـــة، وذو التحـــصيل ىألثــر مــستو التحــصيل ال اáــqº بــ3ن ذو التحـــصيل الد يد ري ر

اáــqº املرتفـــع اáــqº املــنخفض واملتوســط، ولـــصـاl1 ذو التحــصيل الد رالد تباطيـــة . ير جــود عالقــة إ رو و
ىإيجابية ب3ن مستو الدعم �جتما´� ك�ل، وجميع مجاالت الدعم �جتما´� ومستو السعادة   .ى

اســـة bعنـــوان الــسعادة وتقــدير الــذات بوصــفFما متÝنــات ) 2016(ىوأجــر عبـــد اz1ـــالق  رد
س املصرvة بلغت  تراوحـت أعمـار 'ـم ) 242(ربحب ا1~ياة لـدى عينة من املرا'ق3ن ، مـن طـالب املدا

عاما، أجـابوا عEـ" مقـايgس حــب ا1~يــاة وفاعليـة الـذات وتقـدير الـذات، باإلضـافة إ�ـ" ) 17-13(بـ3ن 
ً

~ة ا01ـسمية والـ¯~ة النفـسية والـسعادة والرضـا عـن ا1~يــاة خمـسـة مقــايgس تقــدير ل قيـاس ال̄ـ
تبـاط بــ3ن جميـع املقـايgس وتحليـل �نحـدار املتعـدد واملتوســطات  روالتـدين، وتـم إيجـاد معـامالت �
ا1~سابية ، أظFرت النتائج حصو الذ�و عE" متوسط أعE" جو'رvا من البنات �ـ� ثالثـة مقـايgس 

ً
ر ل

تباط بـ3ن مقيـاس حـب ½� ال¯~ة النفسية والس رعادة والرضا عن ا1~يـاة و�انت جميع معامالت �
تبــاط بــ3ن حــب  را1~يــاة وvقيــة املتغ3ــ]ات جو'رvــة وموجبــة  لــدي ا01·ــس3ن، باســت�ناء عــدم داللــة لال

  .ا1~ياة والتدين لدى البنات

اسـة الـسعادة وعالق®hـا بالفاعليـة و�انـت العينـة مـن) 2018(قام عبد اz1الق والنيـال   ربد
طــــالب ا01امعــــة �ــــ� مــــصر ولبنــــان، مــــن ا01·ــــس3ن، ومــــن تخصــــصات مختلفــــة، اســــتخدم الباحثــــان 

ومقيـاس الفاعليـة الذاتيـة مـن إعـداد 'يفـاء ) 213(مقياس السعادة مـن تـأليف أحمـد عبـد اz1ـالق 
اســة عــن حــصو الرجــال املــصر3vن واللبنــاني3ن ) 213(يKنــصار وأحمـــد عبـــد اz1ــالق  لوكــشفت الد ر

جات أعE" من نظ3]ا�hم ال·سا �� السعادة والفاعلية الذاتيـة ، مـن خـالل اسـتخراج رعE" متوسط د
اســـة بوضـــع بـــرامج لرفـــع  تبـــاط دالـــة إحـــصائيا بـــ3ن املقياســـ3ن �ــ� الـــدولت3ن، وأوصـــت الد رمعــامالت ا ر

ً

  .ىمستوvات السعادة والفاعلية الذاتية لدر طالب ا01امعة

اسات   :رالتعقيب عj_ الد

اسات السابقة �� عدة نقاط من حيثقام الباحث بالتعقيب  الFـدف، العينـة، : رعE" الد
اســــــات الــــــسابقة املتعلقــــــة  ـــــتعراض ومراجعــــــة الد ــــالل اسـ رKدوات املــــــستخدمة، والنتــــــائج، فمــــــن خــ
اسة الذ�اء �نفعا�� و'دف 'ذه  اسات قد تناولت د اسة ا1~الية، نجد أن bعض الد ربموضوع الد ر ر

اسات 'و التعرف عE" عالقة الذ�ا اسة : ء �نفعا�� باملوضوعات التاليةرالد  2010( روالسعادة �� د
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 ,Bar - On(  اســة اســة نجمــھ ) Tekie ,2014(ر، والقلــق �ــ� د ، ومــدى )2018(روالثقــة بــالنفس �ــ� د
  . ىتأث3]'ا بمتغ3]ات اخر

اسات �انـت مـن طلبـة  سة �� bعض 'ذه الد اسات إن العينات املدر روتب3ن من 'ذه الد ور
س كمــا 'ــو  اســة 'نــاء وفت�ــ� راملــدا اســة  ) 2018( را1~ــال �ــ� د ( ر، و³عــضFا مــن طلبــة ا01امعــات كد

2018 , Neuro.(  

اســـات 'ـــو التعـــرف عEـــ"  اســـات الrـــq تناولـــت الـــشعو بالـــسعادة و'ـــدف 'ـــذه الد رامــا الد رر
اسة  ا01ندي : رعالقة الشعو بالسعادة باملوضوعات التالية  ، تقدير )2009(رالذ�اء �نفعا�� �� د

اسة عبداz1الق الذات  اسة عبد اz1الق والنيال )2016(ر�� د   ). 2018(ر، الفاعلية �� د

اسات �انت bعضFا من  سة �� bعض 'ذه الد اسات أن العينات املدر روتب3ن من 'ذه الد ور
اسة عبداz1الق  س كد رطلبة املدا اسة )2016(ر  ).Hills & Argyle ,2002(ر، ود

اســــات الـــسابقة يالحــــظ أ'ميـــة ات �جتماعيــــة روWاســـتعراض الد ر الــــذ�اء �نفعـــا�� واملFــــا
اســات  ر�أحـد املوضــوعات الFامــة �ــ� الz²ــصية ، والــ¯~ة العامـة ، حيــث حظيــت بالعديــد مــن الد

اســـة ا1~اليـــة والrـــq . ىعEـــ" املـــستو العـــال�q وخاصـــة �ـــ� ا�0تمعـــات الغرWيـــة والعرWيـــة  رلـــذا تـــأuي الد
اســـات الحقــــة uــــسد ا لفـــراغ ، وuعــــا1? الـــنقص واملــــشكالت الrــــq ريتوقـــع مhÌــــا أن uـــساعد البــــاحث3ن لد

اسة ا1~الية أن تـوفر قاعـدة بيانـات لطـالب مرحلـة املرا'قـة ،  رتواجھ 'ذه الفئة كما يتوقع من الد
شادية والتثقيفية والعالجية   .روالu qrساعد �� تخطيط ال�]امج =

  :من©hية البحث

تبـاطي �ـ� 'ـذا البحـث، للكـش ىف عـن مـستو الـذ�اء راستخدم الباحث املن@? الوصـفي =
Wد   .ر�نفعا�� لدى طلبة الصف العاشر وعالقتة بالسعادة النفسية �� قصبة ا

  :مجتمع البحث

Wد ، والبالغ عدد'م  اسة من طالب الصف العاشر �� قصبة ا رت�و مجتمع الد ر ) 1024(ن
Wد �و�" رطالبا، وفقا إلحصائيات قسم التخطيط �� مديرvة ترWية ا

ً
.  

  :عينة البحث

'م بالطرvقـــــة ) 1024( البحـــــث مــــن عينــــةت ت�ونــــ ـــم اختيــــا ـــن الــــذ�و و�نــــاث، تــ رطالبــــا مــ ر
  .عشوائية

  : لتحقيق أ'داف البحث، تم استخدام Kدوات Çتية:أدوات البحث

اوال  
ً

  مقياس الذ�اء �نفعا��: 

وتــم تطــوvره  مــن قبــل الـذي تــم  (Bar On & Parker, 2002)اسـتخدم الباحــث مقيــاس 
ة عـــن مقیـــاس تقـــدير ذاuـــي، يقـــgس و) 2009(العوvـــد  دنيـــة و'ـــو عبـــا K ئـــةgيـــة للبWرالـــذي تـــرجم للعر ر

قفقره، nستغر تطبيقـھ ) 50( سنة، يتالف املقياس من 18-7الذ�اء �نفعا�� لدى Kفراد من عمر 
ة صـــغ3]ة ) 20-15(مــن  ردقیقـــھ، يت�ــو املقيـــاس مـــن مجموعــھ مـــن الفقــرات  تتـــضمن �ـــل فقــرة عبـــا ن

ا، أحيانـا، غالبــا، :   مــن خــالل خمـس اســتجابات ½ــ�nـستجيب لFــا املفحـوص و/نــاك رنـادر جــدا، نــاد
، /ـذا التكـرار مقـصود لغايـات التأكـد مـن صـدق اسـتجابة  ة تحمـل نفـس املـضمو نفقـرات مكـر ر
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تھ Kصـــلية ســـتة أbعـــاد ½ـــ�املفحـــوص للفقـــرات  الكفايـــة ال�<ـــصية(ر، وvتـــضمن املقيـــاس بـــصو
ة الضغ،   ).وط، املزاج العام،�نطباع �يجا�يرالكفاية �جتماعية، التكيف،ادا

  :ا8<صائص السيكومي;:ية للمقياس

  :دالالت الصدق

 للتأكد من صدق املقياس ومالئمتھ أل'ـداف البحـث ومـدى وضـوح ):ا°7كم"ن(يالصدق الظا/ر 
ُّ

ِالفقرات وسالم®hا اللغوvة، تم عرض املقيـاس عEـ" عـدد مـن ا�~كمـ3ن بلغـوا 
ّ مـن أعـضاء 'يئـة ) 10(ّ

اhüم التد دنية، حيث طلب مhÌم إبداء مالحظا�hم وآ K ليات ال�]بية �� ا01امعات�ر|س العامل3ن ��  ر ر
ضوحFا، وسالمة الصياغة اللغوvة  والqr تتعلق بمدى مالئمة الفقرات للبعد واملقياس، ومناسب®hا و

نھ مناسبا من إضافة أو حذف أو uعديل، وتم Kخذ باملالحظات وا لFا، وإجراء ما ير
ً

لتوصيات الqr و
، و�ــان املعيــار �ــ� =بقــاء عEــ" الفقــرات 'ــو ا1~ــصو عEــ" موافقــة  لاق�]حFــا ا�~كمــو فــأك�] %) 80(ن

  .وuعد 'ذه الطرvقة مناسبة لß~كم عE" صدق �ختبار

�jــ" عينــة : صــدق البنــاء الــداخEــدف التحقــق مــن مؤشــرات صــدق البنــاء، تــم تطبيــق املقيــاس عh�
اسة املس®hدفة، وقد تراوحت قيم معـامالت طالب) 30(استطالعية م�ونة من  ر من خارج عينة الد

جـة ال�ليـة للمقيـاس بـ3ن  تباط الفقرة مع الد ا
ّ

ر تبـاط الفقـرة باألbعـاد )0.774-0.236(ر ر، ومعـامالت ا
جــة ال�ليــة للمقيــاس بــ3ن ). 0.936-0.322(تراوحــت مــا بــ3ن  تبــاط bKعــاد بالد روتراوحــت معــامالت ا ر

تبــــاط الفقــــرة بالبعــــد دالــــة احــــصائيا عنــــد مــــستو ، وتــــم اعت)0.519-0.798( ىمــــاد ان ت�ــــو قيمــــة ا ن
ً

ر
  .فقرة) 50(، وWذلك بقي املقياس كما 'و م�ونا من α=0.05)(داللة 

اسة    : رثبات أداة الد

ىتــم التحقــق مــن ثبــات مقيــاس مــستو الـــذ�اء �نفعــا��  بطرvقــة التجزئــة النــصفية حيــث تـــم 
اسـة م�ونـة مـن تطبيـق املقيـاس عEـ" مجموعـة مـن خـارج ع ّينـة الد طالبـا، ومـن ثـم تـم حــساب ) 30(ر

ً

اسة ك�ل، حيث تراوح ب3ن    ).0.92 – 0.79(رمعامل جتمان لتـقـديــراتـFــم عE" مجاالت وأداة الد

نبـاخ ألفــا، إذ  ووتـم أيـضا حـساب معامــل الثبـات بطــرvــقة �uـساق الــداخ�E حـسب معادلـة كر
ً

  ).0.86 – 0.65(تراوح ب3ن 

  :ست´7یح مقيا

ة الhÌائية ملقياس الذ�اء �نفعا�� من  فقرة ، وتم ت¯~يح املقياس وفقـا  ) 50( ر ت�ونت الصو
vج عEـ" النحـو التـا��  ) Liker - Rate( لتدرج ليكرت  ا جـدا وuعطـى : رالرWا´�، حيث أعطيـت التـد نـاد

ً
ر

ا وuعطى ) 4( جات ، ناد د
ً
ر جات، أحيانا وuعطى ) 3(ر د

ً
جت3ن ، غالبا وu ) 2( ر د

ً
جة ر واحدة  ) 1( رعطى د

جة و½�    : ر، و�� حالة الفقرات السالبة uعكس الد

ـــ" مقيــــاس الــــذ�اء �نفعــــا�� بــــ3ن  جات عEـ جــــة يمكــــن أن ) 50(روت�ــــ]اوح الــــد رو½ــــ� تمثــــل أدHــــى د
جة يمكن أن يحصل عل�hا املفحوص عE" املقياس، ) 200(يحصل عل�hا املفحوص، و روتمثل أعE" د

ـــــــــة) 125(�� ح3ن يمثل متوسط املقياس  جــــ  . رد
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ثانيا
ً

  مقياس السعادة: 

د (Hills & Argyles, 2002)اسـتخدم الباحـث مقيـاس  ر، وتـم تطـوvره عـن قائمـة أكـسفو
دنية مـن قبـل أبـو ذوvـب  K ئةgية للبWن، حيـث يت�ـو املقيـاس  ) 2010( رللسعادة ، والذي ترجم للعر

تھ Kوليــة مــن  س املــستخدمة عامليــا �ونـــھ يتمتــع بــصدق وثبـــات و|عت�ــ] مــن املقـــاn. فقـــرة) 26(ربــصو
فقرة ) 26(وتقgس �داة امل�ونة من . عالي3ن، باالضافة ل�ونة يمثل مقياسا قص3]ا، وسFل التطبيق

ـــد واحــــد فقـــــط   ـــدرج .ذات bعـ ـــا ملقيـــــاس ليكــــرت ذو التــ وvــــتم اح¸ـــــساب �ســــتجابة عEــــ" مقيـــــاس وفقـ
 qºــáماz1ــشدة ، مواقــق، محايــد، غ3ــ] موافــق( اb ــشدةموافــقb ــا )، غ3ــ] موافــقhÌــل م�، وvجــاب عEــ" 

جات ، مواقق وuعطي  ) 5( موافق bشدة وuعطی ( باختيار بديل واحد من اz1مس بدائل حيث انا  رد
جـــات ، محايــــد وuعطـــي  ) 4(  جــــات ، غ3ـــ] موافــــق وuعطـــى  ) 3( رد جــــة ، غ3ـــ] موافــــق bــــشدة  ) 2( رد رد

جة  ) 1( وuعطي    )رد

  :ا8<صائص السيكومي;:ية للمقياس

  :دالالت الصدق

 للتأكد من صدق املقياس ومالئمتھ أل'ـداف البحـث ومـدى وضـوح ):ا°7كم"ن(يالصدق الظا/ر 
ُّ

ِالفقرات وسالم®hا اللغوvة، تم عرض املقيـاس عEـ" عـدد مـن ا�~كمـ3ن بلغـوا 
ّ مـن أعـضاء 'يئـة ) 10(ّ

دنية، حيث طلب مhÌم إب K ليات ال�]بية �� ا01امعات�|س العامل3ن ��  رالتد اhüم ر رداء مالحظا�hم وآ
ضوحFا، وسالمة الصياغة اللغوvة  والqr تتعلق بمدى مالئمة الفقرات للبعد واملقياس، ومناسب®hا و
 qrخذ باملالحظات والتوصيات الK عديل، وتمu نھ مناسبا من إضافة أو حذف أو لFا، وإجراء ما ير

ً
و

، و�ــان املعيــار �ــ� =بقــاء عEــ" الفقــرات  فــأك�] %) 80(ل'ــو ا1~ــصو عEــ" موافقــة ناق�]حFــا ا�~كمــو
  .وuعد 'ذه الطرvقة مناسبة لß~كم عE" صدق �ختبار

�jــ" عينــة : صــدق البنــاء الــداخEــدف التحقــق مــن مؤشــرات صــدق البنــاء، تــم تطبيــق املقيــاس عh�
اسة املس®hدفة، وقـد تراوحـت قـيم معـامالت ) 30(استطالعية م�ونة من  رممثال من خارج عينة الد

ً ُ

تباط ا جة ال�لية للمقياس ب3ن را لفقرة مع الد
ّ

ل، وقد تم اعتماد معيار قبو الفقرة )0.780-0.315(ر

ىبأن ت�و دالة عند مستو داللة  تباط الفقرات مقبولةα=0.05)(ن   .ر وWذلك فإن معامالت ا

  -:ثـبــات الـمـقــيــاس

م تطبيــق رتـم التحقـق مـن ثبـات مقيـاس الـشعو بالــسعادة بطرvقـة التجزئـة النـصفية، حيـث تـ
اسـة م�ونـة مـن  ّاملقياس عE" مجموعـة مـن خـارج عينـة الد ، ومـن ثـم تـم حـساب ا وطالبـةطالبـ) 30(ر

جة ال�لية  اسة ك�ل، حيث بلغت قيمتھ للد رمعامل جتمان عE" أداة الد   ).0.74(ر

نباخ ألفا،    ووتم أيضا حساب معامل الثبات بطــرvـقة �uساق الداخ�E حسب معادلة كر
ً

جة ال�لية حيث بلغت قيمت   ).0.92(رھ للد

  :إجراءات تطبيق املقياس

|ــــع املقيـــاس عEــــ" الطلبــــة �ــــ�  ، حيـــث تــــم تو مــــر زطبـــق الباحــــث املقيــــاس عEـــ" الطلبــــة bــــش�ل  ي ز
ا1~ـصص الـصفية باالجتمـاع �hـم �ـ� صـفوفFم، وWـدأ الطلبـة بتعبئـة املقيـاس كمـا تمـت متاbعتـھ مــن 

احـــث مـــن تـــوف3] ا01ـــو والوقـــت املالئـــم لتعبئـــة قبـــل املعلمـــ3ن الـــذي أبـــدوا uعاونـــا تامـــا، كمـــا تأكـــد الب
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ــــوعية  ـــــھ ب�ـــــــل موضـــ ـــــة، والتأكيــــــد عEـــــــ" =جابـــــــة عليـ ـــــش�ل املناســــــب وWالطرvقـــــــة املالئمــ املقيــــــاس، بالــ
  .ًومصداقية و³عيدا عن ال¸سرع

جات عj_ املقياس رطر استخراج الد   :ق

vج ســـلم �ســـتجابة خماáـــqº ت �ـــ]اوح ر�ـــ� ضـــوء ســـلم =جابـــة عEـــ" فقـــرات املقيـــاس، وWمـــا أن تـــد
) أوافق bشدة، أوافق، محايد، ال أوافق، ال أوافـق bـشدة(=جابة عE" جميع فقرات املقياس ما ب3ن 

جات التالية عE" التوا��  للفقرات =يجابية، أم الفقرات السلبية ) 1 - 2 – 3 – 4  – 5(روتقابلFا الد
جات التاليـة عEـ" التـوا��  ، وWـذلك ) 5 - 4 – 3 – 2 – 1(رفقـد تـم عكـس =جابـة عل�hـا لتع�ـ] عـن الـد

جات عEــ" مقيــاس الــشعو بالــسعادة بــ3ن  رت�ــ]اوح الــد جــة يمكــن أن يحــصل ) 22(ر رو½ــ� تمثــل أدHــى د
جة يمكن أن يحصل عل�hا املفحوص عE" املقياس، �� ح3ن ) 110(عل�hا املفحوص، و روتمثل أعE" د

جة) 66(يمثل متوسط املقياس   . رد

اء الطلبـــة عEـــ" املقيـــ اس bعـــد اســـتخراج متوســـطا�hم ا1~ـــسابية فقـــد قـــام رولß~كـــم عEـــ" آ
الباحـــث بــــإجراء معادلـــة حــــسابية لــــذلك، مـــن خــــالل إيجـــاد مــــدى �ســــتجابة عEـــ" ســــلم �ســــتجابة 

أوافق bشدة، أوافق، محايـد، (اz1ماqºá الذي ت�]اوح =جابة عE" جميع فقرات املقياس فيھ ما ب3ن 
جات الت) ال أوافق، ال أوافق bشدة ، و�ـان املـدى )1 - 2 – 3 – 4  – 5(الية عE" التوا�� روتقابلFا الد

ات الqr تنفصل عند'ا �سـتجابات  ³عة، وتمت قسم®hا عE" عدد القرا رلتلك �ستجابات nساو أ ر ي
ات 3و½�  جة منخفضة(ر قرا جة متوسطة، بد جة مرتفعة، بد ربد ر ثم ا1~كم عE" القيمة الناتجة، ) ر

جات) 1.33) (نقطة القطع(وقد �انت نقاط ا1~كم    .روقد تم تحديد'ا كمعيار للفصل ب3ن الد

ىbعد تفر|غ إجابات أفراد العينة جر ترمÆ3'ا وإدخال البيانات باستخدام  :املعاh8ة �حصائية

م =حـصائية للعلــوم �جتماعيــة    زا1~اسـوب ثــم معا01ــة البيانــات إحـصائيا باســتخدام برنــامج الــر
(SPSS) صائية التالية وذلك باستخدام املعا01ات =ح.   

vـــة  .1 اســة؛ تــم حـــساب املتوســطات ا1~ـــسابية و�نحرافــات املعيا رلإلجابـــة عــن الـــسؤال Kو للد ر ل
qõمقياس الطموح امل "Eالستجابة أفراد العينة ع.  

vــة  .2 اســة؛ تــم حــساب املتوســطات ا1~ــسابية و�نحرافــات املعيا رلإلجابــة عــن الــسؤال الثــاHي للد ر
  .عE" مقياس �ستقرار الوظيفيالستجابة أفراد العينة 

تباط ب3]سو ب3ن املتغ3]ات. 3 اسة؛ تم استخدام معامل ا نلإلجابة عن السؤال الثالث للد ر   .ر

عرض النتائج ومناقشcdا
ّ

:  

أوال .1
ً

: _jاء �نفعا�� لدى  : "لالنتائج املتعلقة بالسؤال &و الذي ينص ع�ىما مستو الذ
*د؟   رطالب الصف العاشر �� قصبھ ا

vة لإلجا ىستو ملربة عن 'ذا السؤال تم حساب املتوسطات ا1~سابية و�نحرافات املعيا
*د   .يب3ن النتائج) 1(ل، وا01دو رالذ�اء �نفعا�� لدى طالب الصف العاشر �� قصبھ ا
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   ):1(لجدو 

اسة عj_ أ�عاد مقياس  9ة الستجابات أفراد عينة الد راملتوسطات ا78سابية و�نحرافات املعيا ر
 :ء �نفعا�� وعj_ املقياس كYلالذ�ا

 رقم

  البعد
  البعد

املتوسط 
  ا78سا�ي

�نحراف 
  ياملعيار

رتبة 
  البعد

جة �ستخدام   رد

جة متوسطة 3 0.46 2.63  الكفاية الz²صية  1  ربد

جة متوسطة 1 0.46 2.67  الكفاية �جتماعية  2  ربد

جة متوسطة 2 0.53 2.67  التكيف  3  ربد

ة الضغوط  4 جة منخفضة 4 0.35 1.85  رادا  ربد

جة منخفضة  5 0.44 1.74  املزاج العام  5   ربد

جة منخفضة  6 0.43 1.73  �نطباع �يجا³ي  6   ربد

جة متوسطة  0.25 2.20  املقياس كYل  ربد

الكفايــة �جتماعيـة، قـد حــصل عEـ" أعEـ" اســتجابة : البعـد الثـاHيأن ) 1(ليالحـظ مـن ا01ــدو 
ه  جـــة متوســطة �ـــ� مـــستو الـــذ�اء �نفعـــا��و|ـــش3] إ) 2.67(ربمتوســط حـــسا³ي وقـــد ى�ـــ" د  وانحـــراف ر

ه  رمعيار وقـد جـة الثالثـة التكيـف: البعـد الثالـث، �ـ� حـ3ن تـاله )0.46(ي بمتوسـط ر، وحـصل عEـ" الد
ه  جـــة متوســـطة، )2.67(رحـــسا³ي وقـــد ه رو|ـــش3] إ�ـــ" د ر وانحـــراف معيـــار وقـــد �ـــ� حـــ3ن تـــاله ، )0.53(ي

جــــة الثانيـــة ، وحـــصل عEــــ"الكفايــــة الz²ــــصية: لالبعـــد Kو ه ر الد ، )2.63(ربمتوســــط حــــسا³ي وقــــد
جــــــة متوســــــطة ه رو|ـــــش3] إ�ــــــ" د ر وانحـــــراف معيــــــار وقــــــد ـــع �ــــــ� حـــــ3ن تــــــاله ،)0.46(ي ة : البعــــــد الراbـــ رإدا

جة الراbعة الضغوط ه ر، وحصل عE" الد جة منخفضة، )1.85(ربمتوسط حسا³ي وقد  رو|ش3] إ�" د
ه  روانحــراف معيــار وقــد جــة املــزاج العــام: zــامسالبعــد ا�1ــ� حــ3ن تــاله ، )0.35(ي ر، وحــصل عEــ" الد

ه اz1امـــسة  جــــة منخفــــضة، )1.74(ربمتوســــط حــــسا³ي وقــــد ه رو|ــــش3] إ�ــــ" د ر وانحــــراف معيــــار وقــــد ي
ه : وجاء �ـ� املرتبـة Kخ3ـ]ة البعـد الـسادس، )0.44( ) 1.73(ر�نطبـاع �يجـا³ي بمتوسـط حـسا³ي وقـد

ه  روانحـــراف معيـــار وقـــد جـــة منخفـــضة أيـــ) 0.43(ي اســـة كمـــا رو|ـــش3] إ�ـــ" د رضا لـــدى أفـــراد عينـــة الد
ً

اســــة عEــــ" املقيــــاس ك�ــــل إ�ــــ"  ـــار متوســــط �ســــتجابة ألفــــراد عينــــة الد ـــد أشـ ، وقـ ـــ� ا01ــــدو ريظFــــر �ـ ل
ه  ه ) 2.20(رمتوسط وقد جة متوسطة وWانحراف معيار وقد رو'و nش3] إ�" د   ).0.25(ير

  لمناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال &و املتعلق بالذ�اء �نفعا��

ت  اســة ا1~اليـة مــن خـالال التحليــل �حـصاþي، أن طــالب رأشـا رالنتــائج الrـq توصــلت إل�hـا الد
جــھ ال�ليــة  اجــھ متوســطة عEــ" املقيــاس بالد Wــد لــدhiم ذ�ــاء إنفعـا�� بد رالـصف العاشــر �ــ� قــصبھ ا ر ر
ات العقلية الqr يمتلكFا الفرد، و|عت�]  رو|عز ذلك ا�" أن إ�" الذ�اء �نفعا�� 'و مجموعة من القد ى

ة عEــــ" تحف3ــــÆ مـــشاعرنا وانفعاالتنــــا، ومــــشاعر وانفعــــاالت نـــ روع مــــن الــــذ�اء �جتمــــا´� nـــشتمل القــــد
شاد وتوجيھ التفك3] والسلوك   .رÇخرvن، والتميÆ3 بيhÌما، واستخدام 'ذه املعلومات لإل
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 "Eتحض ع qrة السائده فيھ الvسرK ي، والت·شئةHد K رو|عز الباحث ذلك �� ضوء طبيعة ا�0تمع و
ة ضـــبط انفعـــاال�hم، ومراعـــاة انفعـــاالت Kخــــرvن؛ ال ورتواصـــل مـــع Çخـــرvن، والتفاعـــل معFـــم، وضـــر

اسـة رKمر الذي أدى إ�" مستو الذ�اء �نفعا�� متوسط لـدى أفـراد عينـة الد كمـا وvمكـن تفـس3] . ى
اســـة ، إذ nعgـــشو  ن'ـــذه الن¸يجـــة مـــن وجFـــة نظـــر الباحـــث أيـــضا �ـــ� ضـــوء طبيعـــة أفـــراد عينلـــة الد ر

ـــع Kخـــــرvن، وإبـــــداء أفـــــضل مـــــا عنـــــد'م مـــــن الكفايـــــة مرحلـــــ ــــل والتفعـــــال مــ ة عمرvـــــة ت¸ـــــسم بالتواصـ
ىالz²صية، والكفاية �جتماعية والتكيف؛ Kمر الذي أدى ملستو الذ�اء �نفعا�� املتوسـط كمـا 
تفــاع Hــسبة التواصــل بــ3ن الطلبــة �ــوhم يقطنــو �ــ� بgئــة واحــدة وقــد  نوvمكــن تفــس3] ذلــك bــسÝب ا ر

ة انفعـاال�hم ني�ونو من �hم عE" تنظيم وادا ر عائلة واحده لذا nسFل التواصل بيhÌم، وvزvد من قد ر
vادة معرف®hم �نفعالية   .ز، و

اسـة   ،)2016(، املقوáـqº )2018( وختلفـت مـع نجمـھ ،)bar-on, 2010(روتتفـق 'ـذه الن¸يجـھ مـع د
)niro, 2018.(  

أوال
ً

ىمــا مــستو الــسعادة لــدى : "_النتــائج املتعلقــة بالــسؤال الثــاHي الــذي يــنص عjــ: 
*د؟   "رطلبة الصف العاشر �� قصبھ ا

vة  ىمستو رلإلجابة عن 'ذا السؤال تم حساب املتوسطات ا1~سابية و�نحرافات املعيا
*د   .يب3ن النتائج) 2(ل، وا01دو رالسعادة لدى طلبة الصف العاشر �� قصبھ ا

   ):2(لجدو 

9ـــــة ال اســـــة عjـــــ_ فقـــــرات راملتوســـــطات ا78ـــــسابية و�نحرافـــــات املعيا رســـــتجابات أفـــــراد عينـــــة الد
  :ر الشعو بالسعادة وعj_ املقياس كYلى مستومقياس

 رقم

  الفقرة
  الفقرة

املتوسط 
  ا78سا�ي

�نحراف 
  ياملعيار

رتبة 
  الفقرة

جة �ستخدام   رد

ر ملا انا عليھ �ن 1 جة منخفضة 25 1.35  2.16  .وأشعر بالسر   ربد

أ'تم كث3]ا باال}zاص �خرvن  2
ً

جة متوسطة 19 1.47  2.39  .   ربد

أشعر أن أ1~ياة أعطتqÒ كث3]ا  3
ً

جة منخفضة 23 1.36  2.22  .   ربد

جة متوسطة 18 1.42  2.42  .أمتلك مشاعر دافئة نحو ا01ميع  4   ربد

أس¸يقظ من النوم سعيدا  5
ً

جة متوسطة 21 1.34  2.34  .   ربد

جة منخفضة 22 1.36  2.3  .أuشام من املستقبل  6   ربد

جة متوسطة K .  2.47  1.49 15شياء ممتعةأجد معظم  7   ربد

جة متوسطة 14 1.19  2.61  .أشعر أن ا1~ياة جميلة  8   ربد

جة متوسطة 11 1.2  2.7  .أعتقد أن العالم م�ان جيد للعgش فيھ  9   ربد

جة متوسطة 20 1.32  2.38  .أميل ا�" ال¶~ك �� �ل �وقات  10   ربد



 
مستوى الذكاء االنفعالي لدى طلبة الصف العاشر وعالقتة بالسعادة 

 النفسية في قصبة اربد
  اتحمد قاسم مصور طاهأ/ أ
  أحمد عبدالحليم عربيات/ د.أ

 

 

292 

 رقم

  الفقرة
  الفقرة

املتوسط 
  ا78سا�ي

�نحراف 
  ياملعيار

رتبة 
  الفقرة

جة �ستخدام   رد

!�º عن �ل  qºء �� حياuي  11 جة متوسطة 8 1.35  2.89  .را   ربد

"� جذاب  12 جة متوسطة 10 1.2  2.76  .رأعتقد أن شك�E اz1ا   ربد

جة متوسطة 12 1.37  2.7  .أحقق ما اتمناه  13   ربد

جة متوسطة 9 1.38  2.84  .أشعر bسعادة كب3]ة �� معظم Kوقات  14   ربد

جة متوسطة 17 1.21  2.43  .أجد ا01مال �� bعض �شياء  15   ربد

جة متوسطة 13 1.3  2.69  .ا³ي عE" �خرvنأمتلك تأث3] ايج  16   ربد

جة منخفضة 26 1.21  2.16  .ا0ûHم مع �ل  qºء جديد  17   ربد

جة متوسطة 16 1.47  2.46  .أشعر أنqÒ ال أسيطر عE" حياuي  18   ربد

19  
أشعر أنqÒ أستطيع القيام بأي  qºء 

vده   .رأ
جة منخفضة 24 1.28  2.19   ربد

جة متوسطة 7 1.03  3.63  .'نيةأشعر بأنqÒ يقظ من الناحية الذ  20   ربد

جة مرتفعة 3 0.97  3.88  .أشعر باملتعة �� معظم �حيان  21   ربد

22  
أجد 1~ياuي مع�Ò أو 'دف أس×" 

  .لتحقيقھ
جة مرتفعة 6 1.02  3.71   ربد

جة مرتفعة 2 1.04  3.99  .أشعر أن لدي طاقة كب3]ة  23   ربد

ة جيدة  24 جة مرتفعة 4 0.95  3.79  .رأتحكم بأحداث حياuي بصو   ربد

جة مرتفعة  5 0.92 3.78  .أشعر باملتعة مع �خرvن  25   ربد

جة مرتفعة  1 0.97 4.03  .أحن لذكرvات املا!qº السعيدة  26   ربد

جة متوسطة   0.44  2.84  املقياس كYل  ربد

ــــــدو  ــــــن ا01ـ ــــذكرvات املا!ـــــــqº أن ) 17(ليالحـــــــظ مـ ــــــن لـــ ــــرة الـــــــسادسة والعـــــــشرvن و½ـــــــ� أحـ الفقـــ
ه ، قد حصلت عE" أعالسعيدة ه ) 4.03(رE" استجابة بمتوسط حسا³ي وقد روانحـراف معيـار وقـد ي

جـة مرتفعـة �ـ� مـستو الـشعو بالـسعادة) 0.97( رو½� uش3] إ�" د ى حـصلت الفقـرة الـساbعة  �ـ� حـ3ن ر
جة Kخ3]ة  ه رعشر و½� ا0ûHم مع �ل  qºء جديد عE" الد وانحراف ) 2.16(ربمتوسط حسا³ي وقد

ه  رمعيــار وقــد جــة منخفــضة، و½ــ� uــش3] إ�ــ")1.21(ي  وقــد أشــار متوســط �ســتجابة ألفــراد عينــة ر د
ه  اسة عE" املقياس ك�ل بمتوسـط وقـد رالد ه ) 2.84(ر روانحـراف معيـار وقـد و'ـو nـش3] إ�ـ" ). 0.44(ي

جة متوسطة   .رد
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رمناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال &و املتعلق بالشعو بالسعادة   ل

اســة ا1 ت النتــائج الrـq توصــلت إل�hـا الد رأشـا ~اليـة مــن خـالال التحليــل �حـصاþي، أن طــالب ر
جــــھ  اجـــھ متوســـطة عEـــ" املقيـــاس بالد Wـــد لـــدhiم شــــعو بالـــسعادة بد رالـــصف العاشـــر �ـــ� قـــصبھ ا ر رر
رال�لية و|عز الباحث ذلك ا�" العديد من العوامـل املـؤثرة �ـ� مـستو الـشعو بالـسعادة، والrـq مـن  ىو

'ـــا تحقيــــق التكيــــف و�ســـتقرار Kســــر بــــ3ن أفـــراد يأبر اكFمــــا أل'ميــــة ز ´ــــ� الوالـــدين وإد ر Kســــرة، و و
ــا ملتطلبـــات الت·ـــشئة الوالديــــة  اســـة الثانوvـــة الrــــq يمـــر �hـــا أبنــــاhüم، باإلضـــافة إ�ـــ" تفFمFــ رمرحلـــة الد
ال¯~يحة الqr تقوم عE" إشباع ا1~اجات Kولية والثانوvة ألبناhüم الطلبة، أضف إ�" ذلك الـدعم 

أســرتھ، وطبيعــة العالقــات Kســرvة وتأث3]ا�hــا الــسلبية، أو �جتمــا´� الــذي يتلقــاه الطالــب مــن قبــل 
ســية، وvمكــن تفــس3] 'ــذه  ر=يجابيــة، الrــq قــد ي�ــو لFــا الــدو املــؤثر �ــ� مختلــف حيــاة الطالــب املد ر ن
الن¸يجـــة اســـ¸نادا إ�ـــ" متطلبـــات الـــسعادة �ـــ� مرحلـــة املرا'قـــة، ومـــا يتعلـــق �hـــا مـــن عوامـــل }zـــصية 

ً

ىسية والوجدانية للطالب، قـد تـؤثر �ـ� مـستو وطبيعـة الـسعادة تتضمن التغ3]ات ا01سمية، والنف
ا عEــ" ت�ــوvن العالقـــات  ة إ�ــ" أن الطالـــب �ــ� 'ــذه املرحلــة قـــاد لــدhiم ، و�ــ� ضــوء ذلـــك يمكــن =شــا

ً
ر ر

�اديميــة واملFنيــة اz1اصــة بــھ، وvــصبح لديــھ �حــساس بــال�]ابط الوثيــق bعــد أن K ات رواتخــاذ القــرا
ة عEــ" امل رت�ــو لديــھ القــد راقبــة الذاتيــة، ومـــسايرة ا01ماعــة والرغبــة �ــ� تأكيــد الــذات، وأنــھ يتوقـــع ن

نKشياء ا01يدة للمستقبل ، ومفعم باألمل ، وجميع 'ذه Kمو ال بد وأن ي�و لFا Kثر =يجا³ي ��  ر
اسـة ا1~اليـة . ىحياتھ ، Kمر الذي يحقق لھ مستو من السعادة �� 'ذا ا01انـب راتفقـت ن¸يجـة الد

اســــة مـــع ن¸يجــــة ت إ�ــــ" أن مــــستو الـــسعادة لــــدى الطلبــــة جــــاء ) 2012النــــصاصرة، (ر د ى، الrـــq أشــــا ر
اسة . ىبمستو متوسط اسة ا1~الية مع ن¸يجة د رواختلفت ن¸يجة الد ،  اللrـq  )2010أبو ذوvـب ، ( ر

جة مرتفعة اسة جاء بد ت إ�" أن مستو السعادة لدى أفراد عينة الد رأشا ر   .ىر

تباطيـة ذات داللـھ : "سؤال الثالـث الـذي يـنص عjـ_النتائج املتعلقـة بالـ: ًثانيا ر 'ـل توجـد عالقـة ا
 لــــدى طــــالب ربــــ3ن الـــذ�اء �نفعــــا�� والــــشعو بالــــسعادة) α=0.05(ىإحـــصائية عنــــد مــــستو الداللــــة 

Wد   ؟رالصف العاشر �� قصبھ ا

ـــل مــــن أbعــــاد الـــــذ�اء و تبــــاط ب3]ســــو بــــ3ن �ـ نلإلجابــــة عــــن 'ــــذا الــــسؤال، تــــم حــــساب معامــــل ا ر
جة ال�لية للشعو السعادة وvو�l �� ا01دو �نفعا�� وا جة ال�لية لھ الد للد ر ر   :ذلك) 19(ر

  ):19(لجدو 
جـة الYليـة لـھ تباط ب":سو ب"ن �ل مـن أ�عـاد الـذ�اء �نفعـا�� والد رمعامالت ا جـة الYليـة  نر روالد

  :رللشعو بالسعادة
تباط ب":سو  البعد  البعد رقم نمعامل ا   الداللة �حصائية  ر

1  z²0.00 0.17  صيةالكفاية ال 
 0.00 0.13  الكفاية �جتماعية  2
 0.40 0.03-  التكيف  3
ة الضغوط  4  0.00 0.30  رادا
 0.00 0.43  املزاج العام  5
 0.00 0.26  �نطباع �يجا³ي  6

 0.00 0.35  املقياس كYل
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تباط ب3]سو ب3ن ) 19(ليالحظ من ا01دو  نأن معامل ا الكفاية الz²صية وWـ3ن : لالبعد Kور
جة ال�لية للشعو بالسعادة قد بلغ  رالد تباط ذو داللة إحصائية �� ح3ن بلـغ ) 0.17(ر رو'و معامل ا

تباط ب3]سو ب3ن  نمعامل ا جة ال�لية للشعو بالسعادة : البعد الثاHير رالكفاية �جتماعية و3Wن الد ر
تبـاط ب3]سـو بـ3ن) 0.13( تباط ذو داللة إحصائية، بgنما بلغ معامل ا نو'و معامل ا ر : البعـد الثالـث ر

جة ال�لية للشعو بالسعادة قد بلغ  رالتكيف و3Wن الد تباط شعيف ولgس ذا ) 0.03(ر رو'و معامل ا
تباط ب3]سو بـ3ن  نداللة إحصائية، وWلغ معامل ا جـة ال�ليـة : البعـد الراbـعر ة الـضغوط وWـ3ن الد رإدا ر

تباط ذو داللة إحصائية أيضا، و) 0.30(رللشعو بالسعادة  و'و معامل ا
ً

تباط ب3]سو ر نWلغ معامل ا ر
جــة ال�ليــة للــشعو بالــسعادة : البعــد اz1ــامسبـ3ن  ر�نطبــاع =يجــا³ي وWــ3ن الد و'ــو معامــل ) 0.43(ر

تباط ب3]سو ب3ن  تباط ذو داللة إحصائية أيضا، وWلغ معامل ا نا ر ر
ً

ة الضغوط و3Wن : البعد الراbع رإدا
جة ال�لية للشعو بالسعادة  رالد تبا) 0.26(ر ط ذو داللة إحصائية أيضا، و'و معامل رو'و معامل ا

ً

تبــاط ب3]ســو بــ3ن  تبــاط ذو داللــة إحــصائية أيــضا وWلــغ معامــل ا نا ر ر
ً

جــة ال�ليــة للــذ�اء �نفعــا��  رالد
جة ال�لية للشعو بالسعادة  رو3Wن الد تباط ذو داللة إحصائية أيضا) 0.35(ر و'و معامل ا

ً
  .ر

ن �نفعـــا�� والــــسعادة، إذ أشـــار بــــار أو العالقــــة الوثيقـــة بـــ3ن الــــذ�اء وو|عـــز الباحـــث ذلــــك ا�ـــ"
)2000 , Bar - on (  qــادي��K ائــھ�أن نجــاح =Hــسان وســعادتھ �ــ� 'ــذه ا1~يــاة ال يتوقفــان عEــ" ذ

ة =Hــسان عEــ"  ات أخــر ســميت بالـذ�اء �نفعــا�� الrــq يقــصد �hــا قــد رفقـط ، وإنمــا يحتــاج إ�ــ" مFــا ىر
احـا أك�ـ] وتكيفـا أفـضل لنفـسھ وملـن حولـھ، كمـا أن التعامل =يجا³ي مع ذاتھ وÇخرvن، وvحقـق نج

تباطيـــة بـــ3ن الـــسعادة والـــذ�اء �نفعـــا�� uعـــود إلــــى أن الــــسعادة إحــــدى م�ونـــات الـــذ�اء  رالعالقـــة �
اتھ وكفاياتھ، ففي نمـوذج بـار أو  ن�نفعا�� ومFا للـذ�اء �نفعا�� الذي اشتمل  ) Bar - on , 1997( ر

ات، �انـــت ا ت3ن فـــرعيت3ن و'مــــا رعEـــ" خمـــس مFـــا ة اz1امـــسة و½ـــ� املـــزاج العـــام تتكــــو مــــن مFـــا رملFـــا نر
ة وفـق نمـوذج بـار أو nـشعر بالرضـا عـن الـنفس  نالتفاؤ والسعادة، فالفرد الـذي يمتلـك 'ـذه املFـا رل
وÇخـرvن و�سـتمتاع بمجرvـات ا1~يـاة وKمـن والطمأنgنـة فـــي عملــھ وأوقــات فراغـھ، كمـا nـشعر بــأن 

ة عEـ ة رلديـھ القـد ر" uغي3ــ] Kشـياء الrـq تحتــاج إ�ـ" uغي3ـ] �ـ� حياتــھ، والفـرد الـذي يفتقــر إ�ـ" 'ـذه املFــا
ه محببــھ وvتــــصف باالHـــû~اب �جتمـــا´� و�نطــواء عEـــ"  رnــشعر bعـــدم الرضــا عـــن حياتــھ وأن أفكــــا

تباطيـــة بـــ3ن الـــذ�اء �نفعـــا�� والـــسعادة إ�ـــ" أن شــــعو الطــــالب . الـــنفس رو|عـــز الباحـــث العالقـــة � رو
حية �� الطبيعة =Hسانية، يؤدي 'ذا  اكFم لذا�hم وقيمFم، واك¸شافFم ل0ßوانب الر وبأنفسFم وإد ر
لإ�ــ" وصـــو الفـــرد إ�ـــ" حالـــة مـــن الـــسعادة والرضــا عـــن الـــنفس، كمـــا أن الـــذ�اء �نفعـــا�� لـــدى الفـــرد 

ل �� وصو يقوده إ�" التكيف �جتما´� والنف«qº مع الذات والبgئة �جتماعية وKسرvة، مما nسFم
ــــاط الــــــسعادة بمـــــدى تكيـــــف الفـــــرد مـــــع نفـــــسھ وWيìتــــــھ  تبــ ــــسعادة ال ــــستو عـــــال مـــــن الـ رالفـــــرد إ�ـــــ" مـ ى

ســــية وKســــرvة اســــة . ر�جتماعيــــة واملد اســــات مثــــل د ـــن الد ت العديــــد، مـ ـــ" 'ــــذا التفــــس3] أشــــا روإ�ـ ر ر
ات التـي تمÆ3 الفرد الذي يت ) 2009( يامل·شاو  ات والقـد ت إ�" أن 'ذه املFا رالqr أشا ر ىمتع بمستو ر

عـال مـن الــذ�اء �نفعـا�� كفيلـة بتحقيــق قـدر مــن التوافـــق النفــ«qº و�جتمـا´�، ومــن ثـم تحقـق لــھ 
وايضا اتفقت 'ذه الن¸يجھ مع جوده . السعادة والرفا'ية

ً
)2007.( 
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  : التوصيات

           �jاسة يو¼¦� الباحث بما ي   :ر �� ضوء نتائج /ذه الد

ات الـذ�اء � .1 تباطFـا بـالتكيف �جتمــا´� رuعلـيم مFـا اسـة ا1~اليــة ال رنفعــا�� �ـ� مرحلـة الد ر
 . والنجاح �� ا1~ياة 

WطFـــا  .2 اســات �ــ� عوامــل اخـــر تــرتبط �ــ� حقــائق الطلبــة املــا'ق3ن و راجــراء املزvــد مــن الد ى ر
 .بالذ�اء �نفعا�� 

ـــيلھ ليـــــتم  .3 شــــادية uعÒــــ� بقلـــــق املــــستقبل وتفاصـ رتوضــــيح ذلــــك �ــــ� محاضـــــرات ومقــــابالت ا
 .لدى الطلبة املرا'ق3نتحاشيھ 

ه لدى املرا'ق3ن bسÝب تدHي جرائ®hم �� املوضوع الـذي  .4 ران متغ3] السعادة قد يقل اعتبا
شادية  .ريحقق الفائدة لFم لذلك ال بداء من املزvد من ا�~اضرات والقاءات �

ات البــ3ن }zـــصية لقيــام باملزvــد مـــن Kبحــاث حــو القلـــق وعــدم التكيــ .5 رف ، ونقـــص املFــا
ى، وتد'و املستو التحصي�E للطالب) امل لFا صلة بالذ�اء �نفعا�� و½� عو(  .ر
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