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 لدى يةجتماعاالمبستوى الكفاءة  مستوى الشعور بالسعادة وعالقته
  اهللا الثاني للتميز يف األردن يف مدارس امللك عبد الطلبة املتفوقني

  :الملخص
 بين مستوى الشعور    إلى نوع وطبيعة ومستوى العالقة    هدفت الدراسة التعرف    

في مدارس الملك عبـداهللا     ية لدى الطلبة المتفوقين     جتماعبالسعادة ومستوى الكفاءة اال   
وتكونـت عينـة   الثاني للتميز في األردن، وقد تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي،           

طالباً وطالبةً، من طلبة الصفوف الثامن والتاسـع  ) ٨٧(الدراسة المختارة عشوائياً من   
ـ    والعاشر من مدارس الملك عبداهللا الثاني للتميز في األردن         ة ، ولتحقيق أهداف الدراس

إكـسفورد  قائمـة   ، ومقياس)٢٠٠٨(ية لدى أبورمان جتماعم مقياس الكفاءة االاستخد
، )٢٠٠١( ومـراد  الخـالق  عبد والمترجم والمعرب لدى) ١٩٩٥ (أرجايلللسعادة لدى  

وبعـد   .وبعد التحقق من صدق وثبات المقياسين تم تطبيقهما على أفراد عينة الدراسة           
 مـستوى   توصلت نتائج الدراسة إلى ارتفاع    و،  SPSSنامج  تحليل البيانات باستخدام بر   

لدى الطلبة المتفوقين في مدارس الملـك  ية جتماعمستوى الكفاءة اال الشعور بالسعادة و  
ي جتمـاع أظهرت النتائج ارتفاع مـستوى البعـد اال       بداهللا الثاني للتميز في األردن، و     ع

ية جتماعس الكفاءة اال  ومستوى بعد الوعي باألمور المتعلقة باألمن والسالمة على مقيا        
أظهـرت  كما  لدى الطلبة المتفوقين في مدارس الملك عبداهللا الثاني للتميز في األردن،            

 ما بـين الكفـاءة      )α٠,٠١≤(وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً عند مستوى الداللة         
االمتثال للقـوانين والـسلطة، والبعـد    (ية ككل واألبعاد الفرعية والمتعلقة بـ       جتماعاال
أشارت ، كما   والشعور بالسعادة ) ي، والوعي باألمور المتعلقة باألمن والسالمة     جتماعاال

، النـوع  ي تبعاً لمتغيردالة إحصائياً في مستوى الشعور بالسعادة  إلى عدم وجود فروق     
لسعادة يعزى  عدم وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى الشعور با        ، و والصف الدراسي 

في مـستوى الكفـاءة   دالة إحصائياً وعدم وجود فروق  صف،   وال للتفاعل ما بين النوع   
وتوصي الدراسـة   . والصف، والتفاعل بينهماية بأبعادها يعزى لمتغيري النوع جتماعاال

بإجراء العديد من الدراسات واألبحاث ذات العالقة والتي تقيس متغيرات أخـرى، مثـل         
ة الخمس الكبرى وعالقتها    التنشئة األسرية وعالقتها بسعادة الطلبة، وعوامل الشخصي      

 .يةجتماعبالكفاءة اال
الشعور بالسعادة، الطلبة المتفـوقين، مـدارس       ية،جتماع الكفاءة اال  :الكلمات المفتاحية 

  .الملك عبداهللا للتميز
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Abstract: 
The level of happiness feeling and its relationship 

to the level of social competence among excellent students 
at the King Abdullah II of excellence schools in Jordan 

The current study aimed to identify the type, the nature, 
and level of the level of happiness feeling and its relationship to 
the level of social competence among excellent students at the 
King Abdullah II of excellence schools in Jordan, has been using 
descriptive and Correlative method. The study sample consist of 
(87) students, was randomly selected from the eighth, ninth and 
tenth classes students from King Abdullah II of excellence schools 
in Jordan. In order to achieve the objectives of the current study 
two scales were used, the first one: Social Competence Scale of 
Obu rumman (2008) and the second: Oxford Happiness Inventory 
with Argyle (1995) which translated and expressed by Abdul 
Khaliq and Murad (2001), and having verified the validity and 
reliability of both scales, they were applied on the study sample. 
After the data analysis by using SPSS, the study results showed a 
high level of happiness feeling and social competence among 
excellent students at the King Abdullah II of excellence schools in 
Jordan, as the results showed a high level of the social and the 
awareness of matters which is relating to security and safety 
dimensions, on the social competence scale. And their is a 
statistically significant correlation relationship at the level (0.01≥ 
α) between social competence as a whole and sub-dimensions 
which is related to (compliance with laws and power, social, and 
awareness of matters which is relating to security and safety) and 
the happiness feeling, as results pointed to a statistically 
significant differences lack in the level of the happiness feeling 
depending on the variables of gender, and class, and a statistically 
significant differences lack in the level of the happiness feeling due 
to the interaction between gender and class, and a statistically 
significant differences lack in the level of whole social competence 
dimensions due to the variables of gender and class, and the 
interaction between them. The study recommends to conducted 
many studies and research related and measure other variables, 
such as family upbringing and their relationship with students 
happiness, and five major personality factors and its relationship 
to social competence.  
Keywords: Social Competence, Happiness Feeling, Excellent 
Students, King Abdullah II of excellence schools.  
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  :مقدمة
 بأبنائها المتفوقين، ليكونـوا  هتمامتولي الدول التي تسعى للتقدم الكثير من اال      

تساعد أبناءها المتفـوقين علـى تنميـة قـدراتهم            التي ال  فاألمةنواة للتقدم المرجو،    
واستغاللها بالشكل السليم سيؤدي ذلك إلى توقف نمو وتطور هذه الدولة، بل زيادة في              

 للدول األخرى التي ستتفوق عليها، وتـصدر   نقيادراء، ومن ثم اال   تخلّفها ورجوعها للو  
إليها المنتجات اإلبداعية ألبنائها المتفوقين، ولن يقتصر األمر علـى المجـال العلمـي             

ية واالقتصادية، ومن هنا جتماعوالتكنولوجي، بل سيطال المجاالت المختلفة الثقافية واال     
اتهم وقدراتهم وميولهم ومهاراتهم من خالل تياجاحفإن رعاية المتفوقين يجب أن تراعي 

  .توفير كل الظروف المناسبة في مواقف التعلم المختلفة
ن عقلياً في المجال المعرفي بحفظ كمية غير عادية من        ويتميز الطلبة المتفوقو  

 غير العادي، والتطور اللغوي بمستوى    ستطالعالمعلومات، وسرعة االستيعاب، وحب اال    
 غير العادية على المعالجة الشاملة للمعلومات، والسرعة والمرونة فـي           عاٍل، والقدرة 

عمليات التفكير، باإلضافة إلى القدرة العاليـة علـى رؤيـة العالقـات بـين األفكـار                 
ي بالحساسية نفعالن في المجال االفكير المتشعب، كما يتميز المتفوقووالموضوعات، والت
 والتطور المبكر للمثالية واإلحساس بالعدالة،      ات اآلخرين ومشاعرهم،  غير العادية لتوقع  

وشدة الوعي الذاتي والشعور باالختالف عن اآلخرين، والتوقعات العالية من الذات ومن      
اآلخرين التي غالباً ما تقود إلى مستويات عالية من اإلحباط مع الذات ومع اآلخـرين،               

صية، واالستغراق في الحاجات والحاجة القوية للتوافق بين القيم المجردة واألفعال الشخ     
  ).٢٠٠٨جروان، (العليا للمجتمع مثل العدالة، والجمال والحقيقة 

، ن موضوع السعادة من الموضوعات التي شغلت العلماء قديماً وحـديثاً          أكما  
 خاصة أنها من مجاالت علم النفس اإليجابي، الذي يركز          ،بالبحث والتمعن في دراستها   

 حياة األفراد، وكيفية تنميتها وتطويرها للوصـول بأسـاليب     النواحي اإليجابية في   على
حياة األفراد إلى معايير الجودة السلوكية، والشعور بطيب الحياة، والمساهمة اإليجابية           

وتمثل السعادة في أساسها مشاعر وأحاسيس واعية، ،  في بناء حياة أكثر أمناً وطمأنينة     
فهي تعتمد ، قادرة على االبتكار والتجديد   ال ،نابعة من عاطفة مدركة لفنون الحياة الطيبة      

 ، أو تخفيفه  ،متع الفكري والجسمي، وتبعد األلم والمعاناة     توالإحساس اللذة   على تحقيق   
طرق معرفية  تكسب الفرد    وتحملهم، أو    مع اآلخرين التكيف  تكسب الفرد القدرة على     أو  

  .)٢٠٠٨عالم، (جيدة للضبط والتحكم لآلالم المستقبلية إن وجدت 
 ه، واسـتمتاع   بشكل واقعـي   السعادة في تقبل الفرد لحدود إمكاناته     من  وقد تك 

اة بوجه عـام،     في عمله ورضاه عنه، واإلقبال على الحي       هية، ونجاح جتماعبعالقاته اال 
حاجاتـه ودوافعـه، وإثبـات      لحباطات الحياة اليومية، وإشباعه     إوكفاءته في مواجهة    
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 .)٢٠١٠جـاد،   ( لية أفعاله، وقراراته  ؤوصدره لمس ي له، وت  نفعالاتجاهاته، واالتزان اال  
ـالم،      متشابهةوللسعادة أهميتها بوصفها الهدف اإلنساني األسمى، كما أن أسبابها تبدو            ـاء الع  في أنح

ـد   إيجاداختالف الثقافات فإن العناصر المحددة واألساسية التي تسهم في           ورغم  السعادة تبدو عامة، وق
  ).٢٠١١القاسم، (ا بالنسبة لألشخاص المميزين والمتفوقين ن هذه العناصر هي نفسهأاتضح 

 الـسليم فـي     االجتماعيية جانباً أساسياً في النمو      جتماع اال ةالكفاءكما تعتبر   
، أقرانهية مع جتماع عالم الطفل، وعالقاته االاتساعمرحلة الطفولة المتأخرة التي تتسم ب

ـ     جتماعوالمحيطين به، فالسلوك اال    ذه المرحلـة يـرتبط بالتنـشئة       ي لدى الطفل في ه
ية جتماعية، التي تشكل شخصيته، وتكسبه المهارات المعرفية، والوجدانية، واالجتماعاال

 كثير من البـاحثين فـي    اهتمامية ب جتماعوحظيت الكفاءة اال  . الالزمة إلعداده للمستقبل  
 من العوامل   العقدين الماضيين نظراً ألهميتها في أماكن العمل والبيئات التعليمية، وتعد         

الهامة في تحديد التفاعالت اليومية للفرد مع المحيطين به في مجاالت الحياة المختلفة،             
ياً الذي يؤدي عمله بنظام، فضالً عـن    اجتماعفمجتمع اليوم في حاجة إلى الفرد الكفء        

ي، والتكيـف الـسليم، وتـدل علـى       جتماعية تؤدي إلى النجاح اال    جتماعأن الكفاءة اال  
  ).٢٠١١كواسة والسيد، (ما تعتبر معياراً للصحة النفسية لألفراد التوافق، ك

ية ودورهـا فـي تنظـيم       جتماع بالكفاءة اال  هتماموقد جاءت هذه الدراسة لال    
 العديد من هـؤالء الطـالب   افتقارضوء مالحظة  في  السعادة لطالب المرحلة المتوسطة   

م والرفاق في المدرسة وعـدم      ية أثناء تفاعلهم مع المعل    نفعالية واال جتماعللمهارات اال 
وسوف نحاول في هذه الدراسة     ية داخل الصف والمدرسة،     جتماعتقيدهم بالسلوكيات اال  

يـة لـدى الطلبـة      جتماعمستوى الشعور بالسعادة وعالقته بمستوى الكفـاءة اال       بيان  
  .المتفوقين في مدارس الملك عبداهللا الثاني للتميز في األردن

  :مشكلة الدراسة
 ت إذ الحظ، من الموضوعات الحساسة جداًتفوقينادة لدى الطلبة الم  السع تعتبر

من قبل معلميهم متزايد  بشكل تفوقينتلقى على كاهل الطلبة المالتي  أن األعباء دراسةال
 تقلل من مستوى    لميولهم وحاجاتهم وحتى لقدراتهم أحياناً     اعتبار   وأولياء أمورهم دون  

 الدراسة من   مشكلة وتبرز. الواجبات الموكلة إليهم  هم ب انشغالالسعادة لديهم، وتزيد من     
مدارس الملك عبداهللا الثـاني  في الذكور واإلناث على حد سواء      تفوقينالم بة الطل حاجة
وعالقته بمستوى الكفاءة   السعادة  الشعور ب مستوى  ودراسة  ،  هتمام للدراسة واال  للتميز

 الطلبـة    مـع   يتعـاملون  لذينا المربين   استفساراتالكثير من   ية، لإلجابة عن    جتماعاال
لتناقص فـي مـستوى هـذين       مدارس الملك عبداهللا الثاني للتميز حول ا       في   تفوقينالم

، باإلضافة إلى شـعورهم بتغيـر الكفـاءة          أخرى اً وارتفاعه في أحيان   المتغيرين أحياناً 
 عن الكشف كما أن   .ية كلما تقدموا من المرحلة األساسية إلى المرحلة الثانوية        جتماعاال
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ن، كشعور الباحثيمالحظات قد يفسر الكثير من     ية  جتماعالكفاءة اال والسعادة  العالقة بين   
، باإلضـافة إلـى تغيـر       يـة جتماع اال الكفاءةالتناقض في مستويات    الطلبة المتفوقين ب  

فقد ومن هنا . مشاعرهم حول السعادة من خالل تعبيراتهم اللفظية المباشرة في المدرسة       
مستوى الـشعور بالـسعادة وعالقتـه بمـستوى الكفـاءة           عن  ف  سعت هذه الدراسة للكش   

وقد  .ية لدى الطلبة المتفوقين في مدارس الملك عبداهللا الثاني للتميز في األردن    جتماعاال
  : جاءت هذه الدراسة لتجيب عن األسئلة اآلتية

ما مستوى الشعور بالسعادة لدى الطلبة المتفوقين في مدارس الملك عبـداهللا             .١
  ميز في األردن؟الثاني للت

ية لدى الطلبة المتفوقين في مدارس الملك عبداهللا        جتماعما مستوى الكفاءة اال    .٢
  الثاني للتميز في األردن؟

 ما بين مستوى )α٠,٠١ ≤(هل توجد عالقة دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  .٣
ية لدى الطلبة المتفوقين في مدارس الملك       جتماعالشعور بالسعادة والكفاءة اال   

  اهللا الثاني للتميز في األردن؟عبد
 في مـستوى  )α٠,٠١ ≤(هل توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  .٤

   والصف؟شعور بالسعادة يعزى لمتغيري النوعال
 في مـستوى  )α٠,٠١ ≤(هل توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  .٥

   والصف؟ية يعزى لمتغيري النوعجتماعالكفاءة اال
  :سةأهداف الدرا

 : إلىتهدف الدراسة الحالية
ية ومستوى الـشعور بالـسعادة حـسب    جتماعالتعرف إلى مستوى الكفاءة اال   .١

لدى الطلبة المتفوقين في مدارس الملك عبداهللا الثاني )  والصفالنوع(متغيري 
  .للتميز في األردن

ية لـدى الطلبـة    جتماعبيان العالقة بين مستوى الشعور بالسعادة والكفاءة اال        .٢
 .تفوقين في مدارس الملك عبداهللا الثاني للتميز في األردنالم

  :أهمية الدراسة
األهمية النظرية، وثانيهمـا    : تستمد هذه الدراسة أهميتها من مجالين، أولهما      

األهمية العملية، وتكمن األهمية النظرية لهذه الدراسة في حداثة موضوعها، والحاجـة           
لمعرفة العلمية في هذا المجال، لذا فإن األهمية    للبحث فيه، والمتوقع إضافته من نتائج ل      
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مستوى الـشعور  النظرية لهذه الدراسة تنبثق من أنها تحاول أن تستكشف العالقة بين            
بالسعادة وعالقته بمستوى الكفاءة االجتماعية لدى الطلبة المتفوقين في مدارس الملـك   

تعريـف  : ذه الدراسة فتكمن في   ، أما األهمية العملية له    عبداهللا الثاني للتميز في األردن    
أصحاب القرار في المؤسسات التعليمية بالعوامل المرتبطة بالسعادة والكفاءة االجتماعية 
لدى الطلبة من أجل توقير بيئة تعليمية مناسبة لهم، وتقديم اإلرشادات للجهات المعنية             

 . في إرشاد الطلبة في المدارس بحيث يتم التواصل مع الطالب بشكل سليم

  :التعريفات المفاهيمية واإلجرائية
  : يةجتماعالكفاءة اال* 

 شـتراك ه لال استعدادية، و جتماع في المواقف اال   رتياحدرجة إحساس الفرد باال   
يـة  جتماعية وبذل كل جهد ليحقق الرضا في العالقات اال      جتماعفي األعمال واألنشطة اال   

ي، وتحقيق توازن   جتماعك اال  جيداً في المجموعة والشعور بالثقة تجاه السلو       ندماجواال
حبيـب،  (ية  جتماعية إلشباع الحاجات الشخصية واال    جتماعمستمر بين الفرد وبيئته اال    

الدرجة التي حصل عليها المفحوص علـى  :  بأنها في الدراسة وتعرف إجرائياً  ).١٩٩٠
  .المستخدم في الدراسة) ٢٠٠٨(لدى أبورمان ية جتماعمقياس الكفاءة اال

  : السعادة* 
ية وعقلية تتسم باإليجابية يخبرها اإلنسان ذاتياً، وتتضمن الشعور         انفعاللة  حا

بالرضا، والمتعة، والتفاؤل، واألمل، واإلحساس بالقدرة على التأثير في األحداث بشكل           
الدرجة التي حصل عليهـا     :  بأنها  في الدراسة  وتعرف إجرائياً ). ٢٠٠٧جودة،  (إيجابي  

 عبـدالخالق   والمعرب لـدى   والمترجمفورد للسعادة   مقياس قائمة إكس  على  المفحوص  
  . المستخدم في الدراسة)٢٠٠١(ومراد 

   :تفوقالطالب الم* 
ذلك الطالب الذي يعطـي دلـيالً   "الطالب المتفوق بأنه    ) ٢٠٠٨(يعرف جروان   

 في  واإلبداعي واألكاديمي والفني والقياديالعقليعن غيره بالتفوق  هتميزعلى اقتداره و
ويعرف في هـذه     ".ويحتاج إلى خدمات وأنشطة خاصة لتطوير قدراته       عمريةال همرحلت

إذا كان مستوى تحـصيله األكـاديمي        تفوقمعلى أنه    بأنه كل طالب مصنف      :الدراسة
مدارس في  وأعلى، ضمن معايير محددة من وزارة التربية والتعليم في األردن           %) ٩٥(

  .الملك عبداهللا الثاني للتميز في األردن
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   :رس الملك عبداهللا للتميز في األردنمدا* 
 وهم الطلبة المتفوقين المختارين من  المتميزين في األردن،   للطلبةهي مدارس   

 وقد تم إنشاؤها كمبادرة ملكيـة       المدارس الحكومية والخاصة من جميع أنحاء المملكة،      
لفة، كما  الملك عبد اهللا الثاني بن الحسين، في محافظات المملكة المخت          سامية من جاللة  

اهللا الثاني للتميز عدد من المواد والمناهج وفق نظام الـساعات    تنفذ مدارس الملك عبد   
المباحث التطورية كاألنشطة اإلثرائية المـساندة للمباحـث         :المعتمدة بحيث تشمل على   

المباحث اإلجبارية، كالتربية القيادية والرياضيات واإللكترونيـات وتعلـيم          و .المدرسية
مواد المهن والفن والرياضة  و.مباحث اختيارية متقدمة و.كنولوجيا المعلوماتوت التفكير

 .تصميم وتنفيذ المـشروع    و .برنامج المجتمع المحلي   و . والدراما والمسرح  والموسيقى
وزارة التربيـة  (مشاركة الطلبة في أنشطة وأندية ومسابقات محلية وإقليمية وعالمية    و

   .)٢٠١٣والتعليم، 
  :لدراسةحدود ومحددات ا

فـي  ) الـذكور، واإلنـاث  (الطلبة المتفوقين  اقتصرت عينة الدراسة على    :حدود بشرية 
مدارس الملك  طالباً وطالبةً في    ) ٨٧(الصفوف الثامن والتاسع والعاشر والبالغ عددهم       

  .األردن عبداهللا للتميز
الدراسي  تم إجراء الدراسة الحالية خالل الفصل الدراسي الثاني من العام            :حدود زمنية 

)٢٠١٤/٢٠١٥.(  
  . اقتصر تطبيق الدراسة في مدارس الملك عبداهللا للتميز في األردن:حدود مكانية

لدى ية  جتماعاقتصرت الدراسة على تطبيق مقياس الكفاءة اال      : محددات أدوات الدراسة  
 عبـد  والمترجم والمعـرب لـدى    ومقياس قائمة أكسفورد للسعادة     ،  )٢٠٠٨(أبورمان  

، مع مراعاة خصائصهما السيكومترية مـن خـالل اسـتخراج           )٢٠٠١( ومراد   الخالق
  .الصدق والثبات لكل منهما

  :اإلطار النظري
  :لها المفسرة  والنظرياتالسعادة

من األمور التي يسعى إليها اإلنسان منذ القدم، إال أن مـا يـشد               السعادة تعد 
رهـا علـى حيـاة الفـرد       وآثا  بالسعادة ا بارز ااهتمامنتباه أن العقود األخيرة حملت      اال

 & Singh & Jha, 2008; Bray)  وأسبابها والعوامل التي تـؤثر فيهـا  والشعوب
Gunnel, 2006). اللسعادة، فعند اليونان مـث  من الفالسفة بمفهوم االعديد اهتم وقد: 

 أرسطو إلى رىيو وخيره األعلى وغايته القصوى، لسعادة هي المطلب األسمى لإلنسان    ا



 م ٢٠١٥أكتوبر لسنة ) الخامس الجزء ١٦٥: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
  

 -١٧٦-

تكون مرتبطة بمزاولة ما ل النفس البشرية، وعدو أن تكون حاالً من أحوا ال ت السعادةأن
يتقنه، كما يؤكد على أن النجاح في الحياة ضروري لحصول السعادة، وتحقيق الخيـر              

   ).٢٠٠٤ربيع، (والفضيلة 
ـ   عدة نظريات  هنالكو  أتي فسرت السعادة، ووضعت لها أطراً نظرية، وفيمـا ي

  : لبعضهاعراضاست
  : غاية النظرية* 

 الوصول لحالـة    دتقوم هذه النظرية على أنه يمكن الحصول على السعادة عن         
حقق غاية أو هدف معين، فهناك حاجات معينة سواء كانت موروثة           تمعينة، أي عندما ت   

 السعادة وعكس ذلك يؤدي ببأو مكتسبة يسعى الفرد لتحقيقها، وأن إشباع الحاجات يس        
 ).٢٠٠٤مؤمن، (إلى التعاسة 

  :  األلم واللذةةنظري* 
 وأن عدم تلبيتها يعني نقصاً      ،تقوم هذه النظرية على أن للفرد متطلبات معينة       

 الـسعادة  ألن   ، البعض إلى حد ما    هما ببعض تان والتعاسة مرتبط  فالسعادةما في حياته،    
عادة ما يسبقها كرب، فإذا كان لدى الشخص هدف عام، وعمل بجهد لتحقيقـه، فـإن                

سعادة أكبر، تحقيق النجاح إلى في حين يؤدي  إلى تعاسة كبيرة، فشله في تحقيقه يؤدي   
درجة ل يقه فلن يؤدي الفشل في تحق     ، الشخص بتحقيق الهدف قليل    اهتمامبينما إذا كان    

 سيء يؤدي إلى    شيء يؤدي إلى التعاسة، وفقدان      شيء جيد كبيرة من التعاسة، ففقدان     
يحقـق   أما ما ، تعاسة في الوقت نفسهيحقق األلم للفرد يحقق له   وبذلك فإن ما  السعادة  

  .)Diener, 1994(له اللذة فإنه يحقق له سعادة في الوقت نفسه 
  :  االرتباطيةالنظريات* 

 المبادئ المعرفيـة، ومبـادئ الـذاكرة، فالنظريـات        علىتقوم هذه النظريات    
 ذلك أن  ال عن األحداث التي تمر بهم،ناس،المعرفية، تعتمد على األسباب التي يذكرها ال

الناس يستجيبون لنفس الظروف بطرق مختلفة، وقد يستثيرون استجابات معينـة مـن    
، يةجتماعياً، ومن هذه العمليات، المقارنات اال   اجتماعاآلخرين مثل حثهم على مساندتهم      

 المقارنة سواء بظروف أو أحداث خارجية، مثل تأثير بدء عمل عملياتالتي تهتم بتأثير 
 هناك االتجاهات النظرية الخاصة نكما أ.  وكذلك مقارنة الفرد برفاقهجديد على السعادة،

 والتي ترى أن العمليات المعرفيـة والدافعيـة التـي        ،بالتوافق مع الضغوط والصدمات   
فاألفراد ،   وتزيد السعادة  ،يستخدمها الفرد سواء عن وعي أو غير وعي تقلل من الكرب          

 ).٢٠١٠جاد، (لسالبة هم أكثر سعادة  من األحداث ااًالذين يشتقون معنى إيجابي
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  :  النشاطنظرية* 
تقوم هذه النظرية على أننا نحصل على السعادة عند الوصول إلـى نهايـات              

 أو ، إحدى نتائج النـشاط   النشاط أن السعادة ما هي إال      ة، وتفترض نظري  إيجابية محددة 
اط رسم لوحة فنية    أداء السلوك أكثر من الوصول إلى نقطة النهاية، فمثالً قد يجلب نش           
 بـين الفكـرتين     معسعادة أكثر من تلك التي يجلبها االنتهاء من رسمها كما يمكن الج           

  ).٢٠٠٤مؤمن، (
،  من النظريات السابقة أنها ركزت على تحديد متى يكون الفرد سـعيداً            يتضح

 حينما يصل إلى غاية معينة، ونظريـة اللـذة       فنظرية الغاية ترى أن الفرد يكون سعيداً      
 تحقيق الهدف المهم وما يعود عليه من نتائج إيجابيـة  يلم ترى أن سعادته تكمن ف واأل

 حينمـا   ية فترى أن السعيد يرى نفسه سعيداً      رتباطجراء تحقيق الهدف، أما النظرية اال     
يقارن نفسه باآلخرين الذين لديهم مستويات أقل من السعادة أو مستويات أعلـى مـن               

لنشاط أن السعادة تكمن في الوصول إلى نقطة النهاية بعد   ترى نظرية ا   المعاناة، وأخيراً 
جهد، وبتطبيق هذه النظريات على الطلبة الموهوبين يمكن الخـروج بعـدد مـن        البذل  

 حقق هدفه، وربما يعتبر أن  إذاًاالستنتاجات من أهمها أن الطالب الموهوب يكون سعيداً      
 ، لديـه  رتفع كثيراً ت س ىاط واألس تحقيق الهدف يجب أن يتم وإذا لم يتم فإن درجة اإلحب          

 ، كالكمالية،يةانفعال وذلك بسبب ما يمتلكه من خصائص ،وربما أكثر من أقرانه العاديين 
 فـإن  رتباطيـة ية التي تراهـا النظريـة اال   جتماعأما المقارنات اال  . والحساسية الزائدة 

نب العقليـة،    ويجد أنه متفوق عليهم في الجوا      ، ما يقارن نفسه بأقرانه    الموهوب كثيراً 
  ).٢٠١٠، جاد( لكنه قد يشعر باألسى في بعض األحيان نتيجة لعدم انسجامه مع أقرانه

  :تفوقين والموهوبين المؤثرة على السعادة لدى المالعوامل
الموهوب على العديد من العوامل التي       المتفوق و   مستوى سعادة الطالب   يعتمد

 من حالة الـسعادة إلـى   هفتثبطها وتنقلقد تكون إيجابية فتعزز السعادة أو تكون سلبية  
 ,Callahan, May, Tomchin(حالة الحزن واليأس، ومن أهم هذه العوامل ما يلي 
Plucker, Cunningham, & Taylor, 2004(: 

  :  العوامل الشخصية:أوالً
الموهوب التي ترتبط المتفوق وهناك العديد من الصفات الشخصية لدى الطالب  

، والتأملية، مرتفع اللفظية، والقدرة على الحلم، والتحصيل ال      اتوالقدربالسعادة كالذكاء،   
والرغبة في التعلم، واإليثار، والنضج، وامتالك مركز ضبط داخلي عال، وفهم الـذات،             

، وعلى الرغم يهمفهذه الصفات عند توظيفها بشكل سليم تقود إلى مستوى سعادة عال لد
انب سلبي على حياة الموهوب وسعادته، حينما ذلك فإن هذه الصفات قد يكون لها ج      من  
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يظهر السلوكات غير التكيفية الناجمة عن عدم وصول الموهوب إلى أهدافه لتلبية مـا              
 والتحدي والضبط وهذه صفات إيجابيـة       املديه من كمالية، كما يتميز الموهوب بااللتز      

 قد تصطدم بما لدى تسهم في توافر الدافعية العالية والوصول إلى األهداف المرجوة لكن    
الموهوب من حساسية زائدة فتشكل توترا وضغطا إضافيا قد يؤثر سلبا على مـستوى              

  .سعادة الموهوبين
  :  العوامل األسرية:ثانياً

يعتمد نمو شخصية الموهوب في األسرة على طبيعة األسرة في االنفتاح على             
ى قدرتها على التعامل مع أبنائها ودعمهم كل حسب حاجاته وميوله وقدراته، باإلضافة إل

رات السليمة بنجاح، والتقليل من آثار األحداث الـضاغطة بـشكل         اأبنائها، وإدارة الحو  
 وتوقعاتهم من الطالب الموهوب التي قد       يةسليم، هذا باإلضافة إلى طموحات األهل العال      

من تأخذ مسارين متناقضين، أحدهما الدعم وتوفير المتطلبات للوصول إلى ما يرسمونه      
توقعات، واآلخر في الضغط الزائد لتحقيق ما يطمحون له بصرف النظـر عـن ميـول           
الموهوب وقدراته الحقيقية، وهذا الشك يزيد من مستوى الضغط على الموهـوب فـي              
األسرة، واستنادا لذلك فكلما كان التعامل سليما داخل األسرة قلـت الـصراعات وازداد              

  .مستوى السعادة لدى الموهوب
  :  البيئة المدرسية:ثالثاً

تعد المدرسة من العوامل المؤثرة على الطفل الموهوب في جميـع المجـاالت            
ية وغيرها، إذ ترتكز هذه البيئة على المعلمين، واألقـران          جتماعية واال نفعالالعقلية واال 

والطلبة اآلخرين، والمنهاج الدراسي، والممارسات التعليمية والجماعية، وغيرها، ومن         
لمدرسية المهمة التي تؤثر على حياة الموهوب العاطفية ومـستوى سـعادته      الجوانب ا 

طرق تعامل النظام الدراسي مع الموهوب كالتسريع والتجميع في مجموعات منفـصلة،            
وتعامل األقران العاديين مع الموهوب داخل المدرسة الذي قد يشكل أحد العوامل المهمة         

ه وأحيانا مسايرتهم لتقليل ضـغوطاتهم أو     في تقليل مستوى انسجام الموهوب مع أقران      
ي، ويقلل  جتماعالحفاظ على العالقة معهم، مما قد يؤثر سلبا على تكيفهم الشخصي واال           

  . من مستوى سعادتهم
  :يةجتماعالكفاءة اال

الكفاءة االجتماعية بأنها بعد وجداني يتمثل    ) ١٩٩٣(يعرف جابر وعالء الدين     
 والفهم المتبادل للمـشاعر الوجدانيـة، وتكـوين         في التعاطف والتواصل مع اآلخرين    

العالقات الشخصية المرضية معهم، بحيث يكون الفرد مستمعاً جيداً لهم، وقادراً علـى             
إلي أن الكفاءة   ) ٢٠٠٣(ويشير النجار   . تعرف اهتماماتهم، وتقدير مشاعرهم وتفهمها    
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أبو عيطـة،   (عند  و .االجتماعية هي القدرة على االحتفاظ بعالقات مرضيه مع اآلخرين        
ي، ويعـد الـسلوك     جتمـاع ية بالمهارات والتقبـل اال    جتماع اال الكفاءةترتبط  ) ٢٠٠٢

ي اجتمـاع لمدرسة والبيت والمجتمع، ويظهر السلوك الال     ي مشكلة مزعجة ل   اجتماعالال
 لما يطلبه المعلـم إضـافة       ستجابةالعصيان والمخالفة وعدم اال   : على عدة أشكال منها   

القسوة تجاه الرفاق والتصرفات الفوضوية والشغب داخـل الـصف          للسلوك العدواني و  
   .والحذلقة في الكالم والكذب والهرب والغش وتخريب الممتلكات

ية مناسبة ومالئمة أثنـاء     اجتماعومن الجدير بالذكر أن عملية تطوير كفاءة        
احـل  مرحلة الطفولة، تعتبر عامالً حاسماً في نجاح الفرد في مرحلة طفولته، وفي المر            

الالحقة من حياته، ويعتقد الباحثون أن الكثير من المشكالت التعليمية التي يعاني منهـا   
ية السلوكية، حيث أشارت الدراسات إلى أن       جتماعهم للمهارات اال  اكتسابالطالب ترتبط ب  

ية قد يسبب عدم كفاءته في التعلم وتـدني تحـصيله           جتماع الطالب للمهارات اال   افتقار
  ).٢٠٠٣الخطيب، (لذات لديه وانخفاض مفهوم ا

ية المناسبة تزود جتماععلى أن الكفاءة اال) ٢٠٠٧القضاة والترتوري، (ويؤكد 
 الذي يؤدي إلى عالقات قوية مع الرفاق، وإلى النجاح الدراسـي،            الهامالفرد باألساس   
 المناسبة أثناء مرحلة الطفولة ترتبط بعـدد مـن النتـائج     غيرية  جتماعوأن الكفاءة اال  

 األحداث ومشكالت الصحة العقلية، وتطور نماذج من السلوك         انحرافلبية بما فيها    الس
 نـسحاب ي أن السلوك العدواني، واالجتماعي، ويرى أصحاب نظرية التعلم اال   اجتماعالال
ية، ويؤكـد   جتماع الفرد إلى المهارات اال    افتقاري، والخجل الشديد ينشأ نتيجة      جتماعاال

الفرد يلجأ إلى استخدام هذه السلوكيات ألنه فشل في تعلم          أصحاب هذه النظرية على أن      
طرق أكثر مالئمة للتفاعل مع الناس، إن الفشل الدراسي غالباً ما يحفز الـسلوك غيـر    

 غيـر إنتاجيـة أو      ضـعيفة المرغوب به، وأن العديد من األفراد يتميزون بعادات غير          
ا يؤثر على سـلوكهم، ويخلـق      ية اإليجابية مم  جتماعتعاونية ويفتقرون إلى السمات اال    

مثـل  : ي وفرص التوظيف خالل الحياة جتماعلديهم مشاكل في المدرسة تعيق تكيفهم اال      
الخجل الشديد، وضبط الذات الضعيف، وهم يظهرون سلوكيات غير تكيفية كالعدوانيـة            

  .  التقبلي وعدم النضج والتخريب وعدمجتماع االنسحابواال
ية التي يحتاجها الفرد    جتماع لجميع المهارات اال   ية مظلة جتماعتعد الكفاءة اال  و

ية يـنجح فـي   جتماعية فالشخص ذو الكفاءة اال  جتماعلكن ينجح في حياته وعالقاته اال     
اختيار المهارات المناسبة لكل موقف، ويستخدمها بطرق تؤدي إلـي نـواتج إيجابيـة           

دة مهارات ية تعني إجاجتماع أن الكفاءة اال(Wendy, 1999)وترى . )٢٠٠٣حسن، (
ي، وفهم عواطف الفرد وعواطـف اآلخـرين        جتماعية تسهل وتيسر التفاعل اال    اجتماع

وإدراكها، ومعرفة المفاهيم الدقيقة لموقف لنتمكن من التفسير الـصحيح للـسلوكيات            
   .ية واالستجابات المالئمة لها، وفهم األحداث الشخصية والتنبؤ بهاجتماعاال



 م ٢٠١٥أكتوبر لسنة ) الخامس الجزء ١٦٥: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
  

 -١٨٠-

ن مرتفعـي الكفـاءة    فـإ : يـة جتماعفاءة اال خصائص األفراد ذوى الك   أما عن   
ية، والمـشاركة فـي األنـشطة       جتماعية أكثر قدرة على مواجهة المواقف اال      جتماعاال
ويمكن . يةجتماعية، وانفتاحاً مع اآلخرين أكثر من األفراد منخفضي الكفاءة اال         جتماعاال

قابلـة  جيـدة    أنـشطة .الرغبة .المعرفة :إيجاز هذه الخصائص في أربعة عناصر هي
ـ :يةجتماعمظاهر ضعف الكفاءة اال أما   .)٢٠٠٣ حبيب، (يةاجتماعفطنة  و. للتكيف ن إ ف

األفراد الذي يعانون الشعور بالنقص وعدم الكفاءة، يقللـون مـن شـأن أنفـسهم وال               
يستطيعون مقاومة القلق الناجم عن أحداث الحيـاة اليوميـة وضـغوطها، ويبحثـون              

  (Gulliford, R. & Upton, G., 1992). باستمرار عن المساعدات النفسية

ية جتماع مجموعة مهارات مكونه للكفاءة اال(Kazdin, 2000)يذكر كازدن و
هي توكيد الذات، ومهارات المواجهة، ومهارات التواصل، ومهارات تنظـيم المعرفـة            

ية تشمل خمسة عناصر    جتماعأن مكونات الكفاءة اال   ) ٢٠٠٣ (حبيبويرى  . والمشاعر
.  بـاآلخرين  هتمـام إظهـار اال  و .اإلفصاح عن الذات    و. على تأكيد الذات    القدرة   :هي
  . فهم منظور الشخص اآلخرو. يةاجتماعمشاركة اآلخرين في نشاطات و

  :الدراسات السابقة
 مثل  الدراسة بمتغيرات المتعلقة الدراسات من عدد على طالعباال ونالباحث قام

  :ساتاالدر هذه من لبعض عرض يلي ما وفي ،يةجتماعوالكفاءة اال الشعور بالسعادة،
  :الدراسات السابقة المتعلقة بالشعور بالسعادة: أوالً

 السعادة بين العالقة لىإ تعرفت دراسة )Francis & Lewis, 2003(أجرى 
 طالبـاً  )٣١١(مـن   عينـة ال وتكونت الحكومية، الجامعات األلمانية طالب لدى والتدين
 عـدم  نحو الدين، وأظهرت االتجاه ومقياس للسعادة ردأكسفو قائمة عن أجابوا وطالبة،

 متغيـر  إلـى  تعزى السعادة مقياس على الطلبةدرجات  فيإحصائياً  دالة فروق وجود
  .التدين نحو واالتجاه السعادة بين موجبة ارتباطيه عالقة وجود كما أظهرت ،النوع

لـسعادة  ، بدراسة هدفت إلى معرفة العالقة بـين ا )Betton, 2004(كما قام 
وتقدير الذات والمساندة االجتماعية ووجهة نظر الطالب للعالم، وذلك على عينة قوامها            

من الطالب األمريكان األفريقيين، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة بـين         ) ٢٦٢(
  .إيجابية بين كل من السعادة النفسية وتقدير الذات والمساندة االجتماعية

هدفت إلى مقارنة مستوى الـسعادة لـدى   ) Goodarzi, 2008(في دراسة و
طالبـاً  ) ٢٨٢( تكونت عينة الدراسة من      ،الذكور واإلناث الرياضيين في جامعة طهران     

أن اإلناث :  الباحث قائمة أكسفورد للسعادة، وأظهرت النتائجواستخدموطالبة رياضيين،   
 الحياة منه عند    لديهن مستوى أعلى من اإلدراك اإليجابي، وفاعلية الذات، والرضا عن         
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 الذات بين الذكور واإلناث،     احترام في مستوى     دالة إحصائياً  الذكور، وعدم وجود فروق   
  .وكان مستوى السعادة أعلى عند اإلناث منه عند الذكور

ي جتماع الذكاء اال  مستوىإلى  التعرف  ، بدراسة هدفت    )٢٠١٣(قام أبو عمشة    
ة، كما هدفت إلى معرفـة مـدى التنبـؤ           وعالقتهما بالشعور بالسعاد   الوجدانيوالذكاء  

مـن  ) ٦٠٣(ي والذكاء الوجداني، على عينة قوامها       جتماعبالسعادة من خالل الذكاء اال    
 من جامعة األزهر والجامعة اإلسالمية في غزة، واسـتخدم الباحـث            اتطالبالب و الطال

 ي، ومقياس الذكاء الوجداني، ومقيـاس اكـسفورد للـسعادة،         جتماعمقياس الذكاء اال  
ي والذكاء الوجداني والشعور    جتماعوتوصلت الدراسة إلى أن مستوى كل من الذكاء اال        

بالسعادة كان مرتفعاً لدى أفراد عينة الدراسة من طلبة الجامعات بمحافظة غزة، وهـو              
، كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود %)٧٣,٨(، %)٧٦,٨(، %)٦٨,٨: (على التوالي 

  .النوعر بالسعادة تعزى إلى متغير فروق في الذكاء الوجداني والشعو
عن العالقة بين السعادة من جهة والـذكاء        ) ٢٠١٣(دراسة سماوي   وكشفت  

، األردن من جهة أخرى لدى طلبة جامعة العلوم اإلسالمية العالمية في      والتديني  نفعالاال
  الدراسةتواستخدم طالباً وطالبة،) ٦٥٠(من المختارة عشوائياً وتكونت عينة الدراسة 

 وأشارت النتائج إلى المستوى المرتفع في     .ي، والتدين نفعالمقاييس السعادة، والذكاء اال   
ي، والمتوسط في السعادة، ووجود عالقة بين السعادة وكل مـن        نفعالالتدين، والذكاء اال  

ي والتدين، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً في العالقـة بـين الـسعادة              نفعالالذكاء اال 
، ووجود فروق دالة إحصائياً بـين الـسعادة         النوعي والتدين باختالف    نفعالوالذكاء اال 

  .تعزى للتخصص لصالح التخصصات الفقهية والتدين
الكشف عن العالقة بين الـشعور بالـسعادة،        ) ٢٠١٣(وهدفت دراسة صالح    

والتوجه نحو الحياة لدى عينة من المعاقين حركياً المتضررين من العدوان على غـزة،      
رفة إذا ما كان هناك فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات الطـالب             هدفت مع كما  

، العمر،  االقتصاديةالحالة  (على مقياس السعادة، والتوجه نجو الحياة تعزى إلى متغير          
طالباً وطالبة من المعـاقين حركيـاً    ) ١٢٢(، على عينة قوامها     )درجة اإلعاقة و،  النوع

تم استخدام مقياس الـسعادة     بالجامعة اإلسالمية، و  المستمر  الملتحقين ببرنامج التعليم    
، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة دالة إحـصائياً بـين            التوجه نحو الحياة   ومقياس

الشعور بالسعادة لدى المعاقين حركياً المتضررين من العدوان اإلسرائيلي على غـزة،            
 على مقياس السعادة    والتوجه نحو الحياة، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً بين الطالب         

وجود فروق دالـة    ، و )أنثى -ذكر (النوعومقياس التوجه نحو الحياة تعزى إلى متغير        
إحصائياً بين متوسطات درجات الطالب على مقياس التوجه نحو الحياة والسعادة تعزى            

، كما أظهرت وجود فروق دالة إحصائياً بـين         ) سنة ٣٠-٢١(إلى متغير العمر لصالح     
 الطالب على مقياس السعادة والتوجه نحو الحياة تعزى إلـى متغيـر   متوسطات درجات 
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بين الفئة المتوسطة والكبيرة جداً لصالح الكبير جداً، وبـين الكبيـرة            ) درجة اإلعاقة (
  .والكبيرة جداً لصالح الكبيرة جداً، وبين اإلصابة البسيطة جداً لصالح الكبيرة جداً

عرف إلى مستوى السعادة لدى طلبة      تالهدفت  ) ٢٠١٢(دراسة  بالخوالدة  قام  و
كلية العلوم التربوية في جامعة آل البيت وعالقته بدرجة مالءمـة البيئـة الجامعيـة،               

ولتحقيق هدف الدراسة   . يمستوى الدراس ال و النوعف داللة الفروق تبعاً لمتغيرات      وتعر
ءمة البيئة  األولى لقياس مستوى السعادة، والثانية لقياس درجة مال       : أعد الباحث أداتين  

طالباً وطالبة، اختيروا بالطريقة الطبقية ) ٢٧٠(طبقت على عينة مكونة من    و. الجامعية
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى السعادة ومالءمة البيئة الجامعية كانا . العشوائية

 تعـزى للجـنس   ياًلة إحـصائ اأظهرت النتائج وجود فروق دكما . بشكل عام متوسطين 
وأظهرت النتائج وجـود    .  لصالح طلبة السنة األولى    يمستوى الدراس الث و لصالح اإلنا 

  .عالقة ارتباطية موجبة قوية بين مستوى السعادة ودرجة مالءمة البيئة الجامعية
  :يةجتماعالدراسات السابقة المتعلقة بالكفاءة اال: ثانياً

جتماعية ، عالقة الذكاء االنفعالي بالمهارات اال     )٢٠١١(بحثت دراسة العلوان    
وأنماط التعلق لدى طلبة جامعة الحسين بين طالل بمدينة معان فـي األردن، وتكونـت              

طالباً وطالبة، ولجمع البيانات تم استخدام ثالثـة مقـاييس،          ) ٤٧٥(عينة الدراسة من    
مقياس الذكاء االنفعالي، ومقياس المهارات االجتماعية، ومقياس أنماط التعلـق،          : وهي

دراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً في الذكاء االنفعالي بين الذكور وقد أشارت نتائج ال
واإلناث لصالح اإلناث، كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً بـين              
الذكاء االنفعالي بين طلبـة التخصـصات العلميـة واإلنـسانية لـصالح الطلبـة ذوي         

 النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية بين       التخصصات اإلنسانية، باإلضافة إلى ذلك أشارت     
  .الذكاء االنفعالي وكل من المهارات االجتماعية وأنماط التعلق

، إلى تقييم المهـارات االجتماعيـة   )٢٠١١(وهدفت دراسة خزاعلة والخطيب   
واالنفعالية للطلبة ذوي صعوبات التعلم في مديرية تربية الرمثا، وتألفت العينـة مـن              

بةً من ذوي صعوبات التعلم، وقد تـم تطبيـق مقيـاس المهـارات              طالباً وطال ) ٢٣٨(
 الذي استخرجت له دالالت صدق وثبات، وأشارت النتائج إلى أن           واالنفعاليةاالجتماعية  

متوسطات درجات الطلبة ذوي صعوبات التعلم علـى مقيـاس المهـارات االجتماعيـة       
 واتضح وجود فروق دالـة      واالنفعالية كانت دون المتوسط على مجاالت األداة جميعها،       

إحصائياً بين متوسطات درجات الطلبة ذوي صعوبات التعلم وعينة مقارنة من الطلبـة             
  .طالباً وطالبةً لصالح الطلبة العاديين على كافة مجاالت األداة) ٢٤٧(العاديين تألفت من 

، هدفت إلـى استكـشاف   )Langeveld, & Svartdal, 2012(وفي دراسة 
ة االجتماعية كمتغير وسيط لخفض المشكالت السلوكية، وتكونت عينة         مدى زيادة الكفاء  
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من األطفال والمراهقين ممن شاركوا في برنامج تدريبي الستبدال         ) ١١٢(الدراسة من   
العدوانية المستند إلى التدخل الشامل المعرفي السلوكي االنفعالي، بهدف زيادة الكفـاءة       

م تقييم الكفـاءة االجتماعيـة والمـشكالت        االجتماعية وخفض المشكالت السلوكية، وت    
السلوكية قبل وبعد البرنامج، وأشارت النتائج إلى فاعلية البرنامج في تحسين الكفـاءة            

  .االجتماعية وخفض المشكالت السلوكية
، إلى تقييم فاعليـة إسـتراتيجيات   )Arda & Ocak, 2012(وهدفت دراسة 

فاءة االجتماعية واالنفعالية لدى أطفال مرحلة ما التفكير بالبدائل األكثر رقياً في تنمية الك
طفالً في سن السادسة    ) ٩٥(قبل المدرسة في أزمير بتركيا، وتكونت عينة الدراسة من          

معلمين شاركوا في البرنامج التدريبي، وأظهرت النتائج أن المجموعة التجريبية          ) ٧(و
تماعية واالنفعاليـة وخفـض     أظهرت تحسناً في مهارات التركيز واالنتباه والكفاءة االج       

  .السلوك العدواني مقارنة بالمجموعة الضابطة
إلـى فحـص فاعليـة المهـارات     ) Laugeson, 2013(كما هدفت دراسـة  

االجتماعية في تحسين الكفاءة االجتماعية لدى األطفال والمراهقين من ذوي اضـطراب          
) ١٩٦(ين فيها   طيف التوحد، وتم استعراض ومراجعة خمس دراسات بلغ عدد المشارك         

عامـاً، بينمـا الدراسـة      ) ١١-٨(مشاركاً، حيث شملت أربع دراسات ألطفال من سن         
أسبوعاً، والجلسات مـا    ) ٢٠(عاماً، واستمرت التدخالت    ) ١٧-١١(الخامسة من سن    

جلسة، وتم استخدام منهج ما بعـد التحليـل، وأظهـرت النتـائج أن              ) ٢٥-١٢(بين  
الجتماعية أظهرت تحسناً في الكفاءة االجتماعيـة،       مجموعات التدريب على المهارات ا    

  .وجودة الصداقة وخفض الوحدة مقارنة مع المجموعات الضابطة
هدفت إلى التحقق من فاعلية برنامج تدريبي       بدراسة  ) ٢٠١٤( أبو غالي    قامو

ية لدى عينة من الطالبات المساء إليهن في مرحلة الطفولة          جتماعفي تحسين الكفاءة اال   
) ١١-٩(طالبة تتراوح أعمارهن ما بـين       ) ٢٦(وتكونت عينة الدراسة من     . المتأخرة

ية وأعلى الـدرجات    جتماع على أدنى الدرجات في مقياس الكفاءة اال       حصلنعاماً، ممن   
تجريبية وضابطة، : في مقياس اإلساءة الوالدية، وتم تقسيمهن عشوائياً إلى مجموعتين    

المجموعة التجريبية إلى برنامج تدريبي،     طالبة لكل مجموعة، وقد خضعت أفراد       ) ١٣(
بينما لم تتعرض المجموعة الضابطة ألي برنامج تدريبي، وأظهرت النتائج وجود فروق    
دالة إحصائياً بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية، ومتوسـطات درجـات           

لـصالح  يـة  جتماعأفراد المجموعة الضابطة في القياس البعدي على مقياس الكفاءة اال       
أفراد المجموعة التجريبية، بينما ال توجد فروق دالة إحصائياً فـي القياسـين البعـدي       

  .والتتبعي لدى أفراد المجموعة التجريبية
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مدارس ال  العاديين في  طلبةها من ال  أن جميع أفراد   من الدراسات السابقة  يتبين  
ليلي، واستخدمت جامعات، وأن جميع الدراسات قد اعتمدت على المنهج الوصفي التح  الو

وقد تشابهت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة        .يةجتماعوالكفاءة اال مقاييس للسعادة   
 في منهجها، واختيارها ألفراد الدراسة من طلبة المدارس، واستخدامها لمقاييس السعادة

ها دراسـة   اعتباروتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ب       .يةجتماعوالكفاءة اال 
ية لدى الطلبة المتفوقين في جتماعصصت في ربط متغيرين وهما السعادة والكفاءة اال   تخ

مدارس الملك عبداهللا الثاني للتميز في األردن، بحيث تعتبر هذه الدراسة من الدراسات             
 التي تبحث في هذا المجال على      – ين على حد علم الباحث    –الحديثة والفردية من نوعها     

  .لدراسات السابقةعينة مختلفة عن عينات ا
  :الطريقة واإلجراءات

  : منهجية الدراسة
  .تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي           

  :مجتمع وعينة الدراسة
 الدراسة من جميع طلبة الصفوف الثامن والتاسع والعاشر فـي           مجتمعتكون  

مدارس الملك عبداهللا الثاني للتميز في محافظات المملكة األردنية الهاشـمية والبـالغ             
، إذ تمثلت عينة الدراسة من طلبـة        ٢٠١٤/٢٠١٥طالباً وطالبةً لعام    ) ١٢٩٧(ددهم  ع

استبانات، على عدد من طلبـة      ) ١٠٥(، حيث تم توزيع     الصف الثامن، التاسع، العاشر   
استبانة لكل صف من تلـك الـصفوف،     ) ٣٥(الصفوف الثامن والتاسع والعاشر بمعدل      

 استبانات مـن اسـتبانات الـصف الثـامن،         )٨(وبعد استرجاع االستبانات تم استبعاد      
اسـتبانات مـن اسـتبانات      ) ٤(استبانات من استبانات الصف التاسع، و     ) ٦(واستبعاد  

الصف العاشر، وذلك لعدم اكتمال االستجابات، أو تسليم االستبانة فارغة، وعدم مشاركة   
 وطالبـة،  طالبـاً ) ٨٧(بعض الطلبة في تعبئة االستبانة، فتمثلت العينة النهائيـة بــ      

  : يوضح التوزيع الديموغرافي ألفراد عينة الدراسة) ١(والجدول 
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  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافية): ١(جدول 
  النسبة المئوية  التكرار  الصف  المتغير
      النوع
  ٥١,٨  ١٤  ذكر
  ٤٨,٢  ١٣  أنثى

  المجموع

  الثامن

١٠٠,٠  ٢٧  
  ٥١,٧  ١٥  ذكر
  ٤٨,٣  ١٤  أنثى

  المجموع
  التاسع

١٠٠,٠  ٢٩  
  ٤٨,٤  ١٥  ذكر
  ٥١,٦  ١٦  أنثى

  المجموع
  العاشر

١٠٠,٠  ٣١  
  :أدوات الدراسة

  : وخصائصه السيكومترية مقياس أكسفورد للسعادة:أوالً
ة م معدو قائمة أكسفورد للسعادھ  (Argyle, Lu, & Martin, 1995)ربيعت

(OHI) Oxford Happiness Inventory والمشار إليه لدى ،(Abdel- Khalek, 
A. 2006) الخـالق  عبد المترجم لدى اكسفورد للسعادة  قائمةتم استخدام مقياس وقد 

 المعدلـة  العربية الصورة في فقرة )٢٩ (من مقياس السعادة    وتكون ،)٢٠٠١(ومراد  
 بخـصائص  القائمـة  وتتمتـع ،  للمقياس فرعية أبعاد توجد وال على المجتمع الكويتي،  

 لتـدريج  وفقاً القائمة عن اإلجابة ويتم،  الثبات و الصدق ناحية من مرتفعة سيكومترية
 تتراوحو) بشدة أوافق ال أوافق، ال محايد، موافق، بشدة، موافق (وهي خماسيليكرت ال 
 )١٤٥-٢٩ (مـن  لمقياسل الكلية الدرجة وتتراوح ،)٥-١ (من فقرة كل على الدرجة

  .طريقة إيجابيةوقد صيغت جميع فقرات المقياس ب
 يتمتـع ف: صدق وثبات الصورة األصلية لمقياس اكـسفورد للـسعادة        أما عن   

 وثبات ،داخليالتساق االثبات ، كمرتفعة وثبات صدق األجنبية بمعدالت تهصوربالمقياس 
 بكل  موجبةبارتباطات  المقياس  رتبط  ي بأحكام األصدقاء، و   التنبؤإعادة التطبيق، وصدق    

ية كالتوكيدية والتعاونية   جتماع والمهارات اال  ،واالنبساط ،والرضا ،يجابيمن المزاج اإل  
 ،سلبياً باالكتئاب والعـصابية   المقياس  رتبط  يفي حين   ،  والقيادة ومصدر الضبط الداخلي   

 فـي البيئـة     هوثباتالمقياس   بالتحقق من صدق     )٢٠٠١( ومراد   ولقد قام عبد الخالق   
ـ العربية في المجتمع الكويتي على عينات متنوع     وطلبـة  ة،ة من طلبة وطالبات الثانوي
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فقـرات   ارتبـاط ال  ن النتائج إلـى أ    يروتش،   والموظفين والموظفات  امعات،وطالبات الج 
ـ  التي طبق المقياس عليهـا       العيناتأفراد  لدى  بالمجال الكلي للمقياس         بـين   تتراوح

مرتفع عن معدل  كرونباخ  ، وكشفت قيم ثبات ألفا      إحصائياوكلها دالة   ) ٠,٧٥ – ٠,٢٤(
  ).٠,٩٤ – ٠,٩١(من الثبات حيث تتراوح بين 

 فتمثل فـي    :كسفورد للسعادة ألغراض الدراسة الحالية    إصدق مقياس   أما عن   
 من أعضاء هيئة التدريس فـي       عرض المقياس على ذوي االختصاص    إذ  : المحكمينصدق  

 وسـالمة   للمقياس،نتماء الفقرات   مدى ا للتحقق من   الجامعات األردنية الحكومية والخاصة،     
قد تم األخـذ بـرأي   و ومالءمة المقياس لغرض الدراسة التي وضع ألجلها،     ،ووضوح اللغة 

  .صياغة بعض الفقرات وتعديلها، وحذف ما هو غير مناسبفي تعديل المحكمين 
فقد تـم حـسابه بطـريقتين،       : ثبات مقياس أكسفورد للسعادة للدراسة الحالية     أما  

 حيث تم تطبيقه مرتين     ،)Test-Retest (االختباروإعادة   باستخدام طريقة االختبار     :األولى
 وطالبة  اطالب) ٢٠(من    من خارج عينة الدراسة األصلية والمكونة      يةستطالععلى العينة اال  

بفارق زمني مقداره أسبوعان بين التطبيقين، ومن ثم تم حساب معامل ارتبـاط بيرسـون                
)Pearson Correlation (امـل ارتبـاط بيرسـون لمقيـاس     بين التطبيقين، وقد بلغ مع

والطريقـة الثانيـة   . ، وهو معامل ارتباط مالئم ألغراض الدراسة    )٠,٨٦(أكسفورد للسعادة   
) ٠,٩٤(بلغ معامـل الثبـات      حيث  كسفورد للسعادة   إ اختبار كرونباخ ألفا لمقياس      باستخدام

  .وهي قيمة ثبات مناسبة ألغراض هذه الدراسة
  : وخصائصه السيكومتريةيةجتماعالكفاءة اال مقياس :ثانياً

 من  وتكون ،)٢٠٠٨أبو رمان،   (ية من إعداد    جتماعالكفاءة اال تم استخدام مقياس    
 بخـصائص موزعة على أربعة أبعاد، وتمتـع المقيـاس          في صورته األصلية،   فقرة )٣٧(

ليكرت  لتدريج وفقاً القائمة عن اإلجابة ويتم والصدق، الثبات ناحية من مرتفعة سيكومترية
 تتـراوح  وبـذلك ) معارض بـشدة   ،معارض محايد، موافق، بشدة، موافق (وهي اسيخمال

  ). ٥-١ (من فقرة كل على الدرجة
صـدق   فتمثـل الـصدق فـي    :صدق وثبات المقياس بصورته األصـلية أما عن  

تم عرض المقياس على عدد من المحكمين ذوي االختصاص، للكشف عن مدى            ف: المحكمين
المقياس ما وضع لقياسه باإلضافة إلى السالمة اللغوية وبـذلك          دقة الفقرات التي يقيس بها      

فتم :  وأما ثبات المقياس   .تم االتفاق ما بين المحكمين على ذلك، وبهذا حقق صدق المحتوى          
طالباً، ثم أعيد تطبيقه بعد   ) ٣٩(بتطبيقه على عينة من خارج أفراد الدراسة بلغت         التأكد منه   

وتعـد هـذه القيمـة مقبولـة        ) ٠,٨٠( معامل االرتباط    أسبوعين من التطبيق األول، وكان    
  .ألغراض الدراسات واألبحاث
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تم اختـصار المقيـاس حتـى     ف :صدق المقياس ألغراض الدراسة الحالية    أما عن   
) ٧(فقرة، موزعة على ثالثة أبعاد رئيسة، وهي االمتثال للقـوانين والـسلطة        ) ٢٧(يصبح  

) ٨(عي باألمور المتعلقـة بـاألمن والـسالمة         فقرة، والو ) ١٢(ي  جتماعفقرات، والبعد اال  
، ٣=، محايـد    ٤=، موافق   ٥=موافق بشدة   ) (٥-١(فقرات، وفقاً لتدريج ليكرت الخماسي      

وقد تم عرض األداة على عـدد مـن المحكمـين مـن     ) ١= ، معارض بشدة  ٢= معارض  
قرات لألبعـاد   أعضاء هيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية، وذلك لبيان مدى انتماء الف           

الخاصة بها، ومدى الدقة التي يقيس بها المقياس ما وضع لقياسه باإلضافة إلـى الـسالمة    
  .اللغوية، مما يشير إلى صدق المقياس

فقـد تـم   :  ألغراض الدراسـة الحاليـة   يةجتماعالكفاءة اال لحساب ثبات مقياس    و
 ،)Test-Retest (تبـار االخ باستخدام طريقة االختبار وإعـادة       :استخدام طريقتين، األولى  

  من خارج عينة الدراسة األصلية والمكونـة       يةستطالعحيث تم تطبيقه مرتين على العينة اال      
بفارق زمني مقداره أسبوعان بين التطبيقين، ومن ثم تـم حـساب             وطالبة   اطالب) ٢٠(من  

بين التطبيقين، وقد بلغ معامل ارتبـاط  ) Pearson Correlation(معامل ارتباط بيرسون 
. ، وهو معامل ارتباط مالئم ألغراض الدراسـة   )٠,٨٣ (يةجتماعالكفاءة اال بيرسون لمقياس   
ية حيث كانـت قـيم   جتماعالكفاءة االباستخدام اختبار كرونباخ ألفا لمقياس والطريقة الثانية  

  .وهي قيمة مناسبة ألغراض الدراسة) ٠,٨٨(كرونباخ ألفا لألداة ككل 
 ومقيـاس    للـسعادة  إكـسفورد  الحالية، مقياس ي الدراسة   تصحيح مقياس أما عن   

 لكـال    عـن الفقـرات    لإلجابةتم استخدام تدريج ليكرت الخماسي       ف :يةجتماعالكفاءة اال 
 درجـات،   ٥موافـق بـشدة     : (، وتم إعطاء الدرجات اآلتية لفقرات المقياس      المقياسين

 درجات، غير موافق درجتين، غير موافـق بـشدة درجـة       ٣ درجات، محايد    ٤موافق  
وكان المدى لتلك االستجابات يساوي أربعـة،       .علماً بأن جميع الفقرات موجبة    ). احدةو

قـرارات  ) ٣(وتمت قسمتها على عدد القرارات التي تنفصل عندها االستجابات وهـو            
ثم الحكم على القيمة الناتجة، وقـد       ) بدرجة كبيرة، بدرجة متوسطة، بدرجة منخفضة     (

وقد تم تحديدها كمعيار للفصل بـين  ) ١,٣٣) (صائيةاإلحنقطة القطع (كانت نقاط الحكم    
انطباق بدرجـة   ) ٣٣,٢ -٠٠,١: (أوالً: كالتاليلتوزيع المتوسطات الحسابية    الدرجات  

انطبـاق  ) ٠٠,٥-٦٨,٣: (ثالثاً .انطباق بدرجة متوسطة  ) ٦٧,٣-٣٤,٢: (اًنيثا .قليلة
  .بدرجة كبيرة

  :متغيرات الدراسة
  .يةجتماعسعادة، والكفاءة االالشعور بال: المتغيرات الرئيسة

  .الصفو، النوع: المتغيرات الفرعية الديموغرافية
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  :األساليب اإلحصائية
التكرارات والنسب المئويـة لوصـف       :تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية    

المتوسطات الحسابية  .اختبار كرونباخ ألفا للتأكد من ثبات األدوات      .أفراد عينة الدراسة  
 .Pearson Correlationمعامالت االرتباط باستخدام اختبار  . المعياريةاتنحرافواال

  . المتفاعلTwo Way ANOVAاختبار التباين الثنائي المشترك و
 :نتائج الدراسة ومناقشتها

ما مستوى الشعور بالسعادة لدى   : والذي نص على   :النتائج المتعلقة بالسؤال األول   
  بداهللا الثاني للتميز في األردن؟الطلبة المتفوقين في مدارس الملك ع

ـ تم استخراج المتوسطات الحـسابية واال    ات المعياريـة للتعـرف إلـى    نحراف
استجابات أفراد عينة الدراسة عن مستوى الشعور بالسعادة لدى الطلبة المتفوقين فـي         

  :يوضح ذلك) ٢(مدارس الملك عبداهللا الثاني للتميز في األردن، والجدول 
   ات المعيارية لمستوى الشعور بالسعادة نحرافات الحسابية واالالمتوسط): ٢( جدول

 لدى الطلبة المتفوقين في مدارس الملك عبداهللا الثاني للتميز في األردن
المتوسط   الرقم

 الحسابي
 نحرافاال

  المستوىالترتيب المعياري
 مرتفع ١ 0.42 4.86  .أنا سعيد بشكل ال يصدق  ١
 مرتفع ٢ 0.51 4.81  .مل والخيرأشعر أن المستقبل ملئ باأل  ٢
 مرتفع ٣ 0.45 4.77  .أصحو من نومي وأنا أشعر بالراحة  ١٢
 مرتفع ٤ 0.55 4.74  .أستطيع التأثير على األحداث بشكل إيجابي  ٧
 مرتفع ٥ 0.53 4.73  . عن كل شيء في حياتيراٍضأنا   ٣
 مرتفع ٦ 0.67 4.71  .أنا سعيد بأسلوب حياتي  ٦
 مرتفع ٦ 0.56 4.71  .اآلخرين من حوليأهتم باألفراد   ٩
 مرتفع ٦ 0.54 4.71  .أشعر بأنني قادر على القيام بأي عمل  ١١
 مرتفع ٩ 0.65 4.69  .أحب الحياة  ٨
أشعر بأنني يقظ كل اليقظة من الناحية   ١٥

 مرتفع ٩ 0.49 4.69  .الذهنية
 مرتفع ١١ 0.59 4.68  .أشعر بأني امتلك نشاطاً ال حدود له  ١٣
 مرتفع ١١ 0.57 4.68  .بدو لي أن العالم كله جميلي  ١٤
 مرتفع ١١ 0.61 4.68  .لدي تأثير مرح على األشخاص اآلخرين  ٢٣
 مرتفع ١٤ 0.55 4.67  .أشعر أن الحياة سخية في مكافأتها لي  ٥
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المتوسط   الرقم
 الحسابي

 نحرافاال
  المستوىالترتيب المعياري

 مرتفع ١٥ 0.66 4.64  .حياتي ذات معنى تام وهدف واضح  ٢٤
 مرتفع ١٦ 0.65 4.63  .أشعر أنني متحكم في جميع نواحي حياتي  ٤
 مرتفع ١٦ 0.76 4.63  .أحب كل الناس  ١٧
 مرتفع ١٦ 0.70 4.63  .أتسلى وأمزح مع األشخاص اآلخرين  ٢٢
 مرتفع ١٩ 0.59 4.62  .أستطيع أن أتخذ جميع القرارات بسهولة  ١٠
 مرتفع ١٩ 0.65 4.62  .أنا في حالة فرح وابتهاج  ١٩
 مرتفع ٢١ 0.80 4.58  .أندمج في كل ما يحيط بي وألتزم به  ٢٥
 مرتفع ٢٢ 0.68 4.55  .أعتقد أن عالمي مكان رائع لي ولآلخرين  ٢٦
 مرتفع ٢٢ 0.68 4.55  .أجد متعة في كل شيء  ٢٩
 مرتفع ٢٤ 0.80 4.53  .أعتقد أنني جذاب إلى أبعد الحدود  ٢٨
 مرتفع ٢٥ 0.96 4.50  .أشعر بأني أمتلك هذا العالم  ١٦
 مرتفع ٢٥ 0.88 4.50  . حياتي سعيدة جداً األحداث الماضية فيتعد  ١٨
 مرتفع ٢٥ 0.86 4.50  .أضحك في مناسبات عديدة  ٢٧
 مرتفع ٢٨ 1.35 3.73  .أريد أعمله أتكيف مع كل شيء  ٢١
 متوسط ٢٩ 1.57 3.38  .أشعر أني أنجز كل شيء أريده  ٢٠
 مرتفع  0.54 4.58  المتوسط الحسابي العام  

الـشعور  (متوسط الحسابي العـام لمـستوى       أن ال ) ٢(  نتائج الجدول  أظهرت
بلـغ  ) بالسعادة لدى الطلبة المتفوقين في مدارس الملك عبداهللا الثاني للتميز في األردن        

وهو من المستوى المرتفع، وقد جاءت الفقرة رقم     ) ٠,٥٤( معياري   انحرافوب) ٤,٥٨(
ـ ) ٤,٨٦(بالمرتبة األولى وقد حازت على متوسط حـسابي         ) ١( ري  معيـا  انحرافوب
أنـا سـعيد بـشكل ال       ( ، وهو من المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة على          )٠,٤٢(

 انحرافوب) ٤,٨١(بمتوسط حسابي ) ٢(، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم )يصدق
أشـعر أنـو   (وهو من المستوى المرتفع، حيث نصت الفقـرة علـى          ) ٠,٥١(معياري  

بمتوسـط  ) ١٢(ة الثالثة جاءت الفقرة رقم      ، وفي المرتب  )المستقبل مليء باألمل والخير   
وهو من المستوى المرتفع، وقـد نـصت      ) ٠,٤٥( معياري   انحرافوب) ٤,٧٧(حسابي  

في المرتبة األخيرة جاءت الفقـرة    و). أصحو من نومي وأنا أشعر بالراحة     (الفقرة على   
وهو مـن المـستوى     ) ١,٥٧( معياري   انحرافوب) ٣,٣٨(بمتوسط حسابي   ) ٢٠(رقم  

 ).اشعر أني أنجز كل شيء أريده(ط، إذ نصت الفقرة على المتوس
أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الشعور بالسعادة لدى الطلبة المتفوقين في     و

 الثاني للتميز في األردن مرتفع المستوى، وذلك من خالل شـعور        عبداهللامدارس الملك   
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ير، وقد تعـزى هـذه   الطلبة بسعادتهم بشكل ال يصدق وأن المستقبل مليء باألمر والخ         
النتيجة إلى أن معظم الطلبة في مدارس الملك عبداهللا الثاني للتميز هـم مـن الطلبـة                 
المميزين ومن هم من ذوي العائالت التي اتسعت لديهم رقعة العلم والمعرفـة ونتيجـة         
لذلك أصبح لدى الطلبة مساحة واسعة من السعادة والراحة والشعور بأن جميع أمـور              

شعور بالبهجة واالسـتمتاع    "هي   وميسرة في ظل العلم والمعرفة فالسعادة     الحياة سهلة   
منصهرين سوياً، والشعور بالشيء أو اإلحساس به هو شيء يتعدى بل ويسمو علـى              

حالـة تجعـل   "على الشخص، وإنما هـي   مجرد الخوض في تجربة تعكس ذلك الشعور  
 اآلالم والضغوط علـى     الشخص يحكم على حياته بأنها حياة جميلة ومستقرة خالية من         

 ، فأصبح لدى طلبة مدارس الملك عبداهللا الثاني استقراراً ما بعده "األقل من وجهة نظره
استقرار، مما ينعكس على الحياة اليومية لديهم، فأصبح لديهم االستقرار العام في اليوم، 

التغلـب  والشعور بالراحة نتيجة لذلك، ال بل أصبح لديهم طاقات ايجابية تساعدهم على            
على العديد من المشكالت التي تواجههم في حياتهم اليومية، األمر الذي ولد رضاً عـام      

وهـو   "االنـضباط الـداخلي   "والطلبة السعداء يتمتعون بسمة     عن كل شيء في الحياة،      
يعتمـدون علـى أنفـسهم    واالعتقاد بأن األحداث يستطيعون السيطرة عليها إلى حد ما     

لذلك استمروا بالدراسة في مدارس الملك ؛ مادهم على اآلخرين أكثر من اعتبدرجة كبيرة
، والطالب السعيد هو الذي يستطيع أن يحقـق لنفـسه االنـسجام             داهللا الثاني للتميز  عب

الداخلي ألنة يفرح بأفعاله الصائبة ويستمتع بها بينما األفعال الخاطئة ال يسمح لها بجلب 
 الخطأ و معالجته بسرعة بدالً من التهرب من التعاسة إليه بينما هو يحاول معرفة أسباب

عينة جاءت مرتفعة في مستوى ال ويالحظ أن معظم استجابات أفراد المواجهة مع النفس،
  ).٢٠١٣(الشعور بالسعادة وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة أبو عمشة 

يـة  جتماعءة اال ما مستوى الكفا  : والذي نص على   :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني   
  لدى الطلبة المتفوقين في مدارس الملك عبداهللا الثاني للتميز في األردن؟

ـ تم استخراج المتوسطات الحسابية واال      ات المعياريـة للتعـرف إلـى       نحراف
ية لدى الطلبة المتفوقين في جتماع عينة الدراسة عن مستوى الكفاءة اال      أفراداستجابات  

  :يوضح ذلك) ٣(تميز في األردن، والجدول مدارس الملك عبداهللا الثاني لل
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ية جتماعات المعيارية لمستوى الكفاءة االنحرافالمتوسطات الحسابية واال): ٣(جدول 
  لدى الطلبة المتفوقين في مدارس الملك عبداهللا الثاني للتميز في األردن مرتبة تنازلياً

المتوسط  يةجتماعالكفاءة اال الرقم
 الحسابي

 نحرافاال
  المستوى  الترتيب المعياري

 مرتفع ١ ٠,٥١ ٤,٥١  يجتماعالبعد اال ٢
 مرتفع ٢ ٠,٨٤ ٤,٢٠  االمتثال للقوانين والسلطة ١
الوعي باألمور المتعلقة باألمن  ٣

 مرتفع ٣ ٠,٩٨ ٣,٨٥  والسالمة
 مرتفع  ٠,٧٥ ٤,١٩ األداة ككل 

ية تماعجأن المتوسط الحسابي العام لمستوى الكفاءة اال) ٣(جدول تظهر نتائج 
) ٤,١٩(لدى الطلبة المتفوقين في مدارس الملك عبداهللا الثاني للتميز في األردن بلـغ              

ي بالمرتبة  جتماعوهو من المستوى المرتفع، حيث البعد اال      ) ٠,٧٥( معياري   انحرافوب
وهو مـن   ) ٠,٥١( معياري   انحرافوب) ٤,٥١(األولى، وقد حاز على متوسط حسابي       

ياً االمتثال للقوانين والسلطة بالمرتبة الثانية، وقد حاز على  المستوى المرتفع، وجاء ثان   
وهو من المستوى المرتفع أيضاً،     ) ٠,٨٤( معياري   انحرافوب) ٤,٢٠(متوسط حسابي   

وجاء أخيراً الوعي باألمور المتعلقة باألمن والسالمة بالمرتبة الثالثة بمتوسط حـسابي         
وقـد  . ى المرتفع كـذلك األمـر     وهو من المستو  ) ٠,٩٨( معياري   انحرافوب) ٣,٨٥(

ية لدى الطلبة المتفوقين في مدارس الملـك        جتماعأظهرت نتائج الدراسة أن الكفاءة اال     
عبداهللا الثاني للتميز في األردن مرتفعة المستوى من وجهة نظر أفراد عينة الدراسـة،          

قـوانين  ي، واالمتثال للجتماعية، مرتفعة من خالل البعد اال    جتماعحيث جاءت الكفاءة اال   
والسلطة، والوعي باألمور المتعلقة باألمن والسالمة، وقد تعزى نتيجة ارتفاع مستوى           

  : ية في كل بعد إلى ما يليجتماعالكفاءة اال
  : االمتثال للقوانين والسلطة: أوالً

أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى االمتثال للقوانين والسلطة مرتفعة المستوى        
لدراسة، وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن معظم الطلبـة فـي            من وجهة نظر أفراد عينة ا     

مدارس الملك عبداهللا الثاني للتميز كانوا يستمعون إلى التعليمات والقـوانين ويبـدوا             
فهناك عـدة أمـور    .ياًاجتماعاً بها بمستوى مرتفع فهذا يرفع من كفاءة الطالب          اهتمام

ية منها تـوفير    جتماعياتهم اال يجب مراعاتها في المدرسة تساعد الطلبة في بناء شخص        
ية، والتعاون داخل األسـرة  جتماعاألمن واالستقرار داخل األسرة، وتشجيع المشاركة اال     

ية الجيدة والعادات والتقاليد والعيش من أجل تحقيـق         جتماعوخارجها، توفير الخبرة اال   
ـ              ب أهداف اآلخرين، وتوفير فرص التطور المعرفي، ومنح الطالب الوقـت الكـافي للع

والواجبات المدرسية، ومساعدته على تكوين مفهوم إيجابي عن ذاته وعـن الطبيعـة             
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ن الطالـب   إ عند الطالب حيث     يةجتماعالمحيطة به، فللعب أثر هام في تطور الكفاءة اال        
ية تتناسب مع المرحلة العمريـة      جتماعيصل في كل مرحلة إلى مستوى من الكفاءة اال        

لوكيات المتوقعة في كل مرحلة فتتطور هذه السلوكيات التي يمر بها كأن يقوم ببعض الس
ية، وقد اتفقت نتائج هذه الدراسـة       جتماعتنمو تبعاً للبيئة ولحاجات الطالب النفسية واال      

  .)٢٠١٣(مع نتائج دراسة أبو عمشة 
  :يجتماعالبعد اال: ثانياً

 ي لدى الطلبة المتفوقين في مـدارس      جتماعأظهرت نتائج الدراسة أن البعد اال     
الملك عبداهللا الثاني للتميز في األردن مرتفع المستوى، وقد تعزى هذه النتيجة إلى تمتع   
الطلبة بسرعة البديهة والتركيز، حيث يساعد العقل على االعتياد على العمل بإتقان منذ             

وذلك من خالل التحفيز والتنمية المتوازنة ويستطيع الطلبة مـن خـالل          ، مرحلة مبكرة 
 أن يحققوا سرعة أكبر ودقـة       عل السريعة منسقة والرشيقة وردود الف   حركة األصابع ال  

شديدة في الحسابات الرياضية الضرورية للنجاح في عالمنا المليء بالمنافسة الـشديدة       
ياً، باإلضافة إلى التعود على التصرف بلباقة       اجتماعمما يؤدي إلى رفع مستوى الطلبة       

 قدرات الطلبة على التعامل مع الكثيـر مـن   في المواقف المختلفة، األمر الذي يزيد من    
ياً، وقد اختلفت نتـائج     اجتماعالمواقف والظروف المتعددة التي ترفع من كفاءة الطلبة         

  ).٢٠١١(، ومع نتائج دراسة خزاعة )٢٠١٤(هذه الدراسة مع نتائج دراسة أبو غالي 
  :الوعي باألمور المتعلقة باألمن والسالمة: ثالثاً

اسة أن األمور المتعلقة باألمن والسالمة مرتفعة المـستوى         أظهرت نتائج الدر  
من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، وقد تعزى هذه النتيجة إلى مدى وعي الطلبة فـي                
مدارس الملك عبداهللا الثاني للتميز، فيبدو أن الطلبة مدركين تماماً لألمـور المتعلقـة              

فظ على نقوده من الضياع أو السرقة       باألمن كالحفاظ على النقود، فيمكن للطالب أن يحا       
 على وعيه بالمخاطر التي تحيطه أو تحفه، باإلضافة إلى القدرة على التعامل مـع               بناء

األجهزة الكهربائية بشكل واٍع بحيث يمكن للطالب أن يشعر بخطورة األجهزة الكهربائية      
ز يعون ويقـدرون  ما إن أساء استعمالها، فالطلبة في مدارس الملك عبداهللا الثاني للتمي        

األخطار قبل حدوثها، وال يخفى على الطلبة تقدير المخاطر قبل حدوثها في المغـامرات              
  . وتقدير النتائج التي تحصل عند البدء بأية مغامرة

 هل توجد عالقة دالة إحـصائياً       :والذي نص على   :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث   
ية جتماعى الشعور بالسعادة والكفاءة اال ما بين مستو)α٠,٠١ ≤(عند مستوى الداللة 

  لدى الطلبة المتفوقين في مدارس الملك عبداهللا الثاني للتميز في األردن؟



 م ٢٠١٥ لسنة أكتوبر) الخامس  الجزء١٦٥: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 -١٩٣-

ية والشعور بالسعادة لدى    جتماعللتعرف إلى العالقة ما بين مستوى الكفاءة اال       
ختبار الطلبة المتفوقين في مدارس الملك عبداهللا الثاني للتميز في األردن، تم استخدام ا            

  ): ٤(جدول ، والتي تظهر نتائجه في Pearson Correlationمعامالت االرتباط 
 للتعرف إلى العالقة ما Pearson Correlationاختبار معامالت االرتباط ): ٤(جدول 

ية والشعور بالسعادة لدى الطلبة المتفوقين في مدارس جتماعبين مستوى الكفاءة اال
  في األردنالملك عبداهللا الثاني للتميز 

  معامل االرتباط    الشعور بالسعادة
  **٠,٦٨٣  االمتثال للقوانين والسلطة

  **٠,٧٤٠  يجتماعالبعد اال
  **٠,٥٨٤  الوعي باألمور المتعلقة باألمن والسالمة

  **٠,٧٨٧  يةجتماعالكفاءة اال
   (α≤ 0.01)دالة عند مستوى  **

 عند  دالة إحصائياً ارتباطية  وجود عالقة   ) ٤(تظهر النتائج المبينة في الجدول      
ية ككل واألبعاد الفرعية والمتعلقة جتماعما بين الكفاءة اال (α≤ 0.01)مستوى الداللة 

ي، والوعي باألمور المتعلقـة بـاألمن       جتماعاالمتثال للقوانين والسلطة، والبعد اال    ( بـ
  .والشعور بالسعادة) والسالمة

دية، فكلما ارتفع مـستوى الكفـاءة      عالقة إيجابية طر  االرتباطية  وهذه العالقة   
ية، زاد مستوى الشعور بالسعادة لدى الطلبة المتفوقين فـي مـدارس الملـك           جتماعاال

بعد وجداني يتمثل في التعاطف لها ية جتماعالكفاءة اال، فعبداهللا الثاني للتميز في األردن 
قات الشخصية  والتواصل مع اآلخرين والفهم المتبادل للمشاعر الوجدانية، وتكوين العال        

، لما لتقدير وفهم مشاعر     ي بالفرد إلى راحة نفسية ال توصف      فهذا يؤد المرضية معهم،   
اآلخرين من أهمية خاصة في نفس وذات الفرد ضمن المجتمع، فعنـدما يـنجح الفـرد     

 ويؤكد .دة يستمر مع تلك العالقات    ابالمحافظة على عالقاته مع اآلخرين، فشعوره بالسع      
لسعادة غير مشروط بعمر زمني وال صف أو مرحلة دراسية، فالفرح            أن الشعور با   هذا

والسعادة والبهجة عندما ينجح طالب في الثانوية العامة وعندما يتخرج من الجامعة في         
 ، بأي فرح كـان    إحساسهيشبه   يقدر بثمن وال   البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ال   

، وهذا يةجتماع بكفاءته االمرتبطة فهي وهذا يدل على أن الفرد عندما ينجح في دراسته   
ية قد يسبب عدم   جتماع الطالب للمهارات اال   افتقار أن   من الدراسات   أشارت إليه يؤكد ما   

  ).٢٠٠٣الخطيب، (كفاءته في التعلم وتدني تحصيله وانخفاض مفهوم الذات لديه 
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د مستوى هل توجد فروق دالة إحصائياً عن: صهون :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع
   والصف؟نوععزى لمتغيري الت في مستوى الشعور بالسعادة )α٠,٠١ ≤(الداللة 

 المتفاعـل  Two Way ANOVAوقد تم استخدام اختبار التباين المشترك 
 والصف والتفاعل   النوعللتعرف إلى الفروق في مستوى الشعور بالسعادة يعزى لمتغير          

  :يوضح ذلك) ٥(بينهما، والجدول 
إلى   المتفاعل للتعرفTwo Way ANOVAتبار التباين المشترك  اخ:)٥(جدول 

   والصفنوعلشعور بالسعادة يعزى لمتغير الالفروق في مستوى ا

مجموع   مصدر التباين  المصدر
  المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  ف
F 

الداللة 
 اإلحصائية

 546. 366. 271. 1 271.  نوعال
الشعور  801. 222. 210. 2 419.  الصف

  بالسعادة
 959. 042. 031. 2 062. الصف * نوعال

إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً في       ) ٥(أشارت النتائج المبينة في الجدول      
للشعور ) ٠,٣٦٦ ((F)، حيث بلغت قيمة اإلحصائي )النوع(مستوى السعادة تبعاً لمتغير 

، وتظهـر النتـائج   )٠,٠٥≤ α(بالسعادة وهذه القيمة ليست دالة إحصائياً عند مستوى  
 (F)عدم وجود فروق دالة إحصائياً تبعاً لمتغير الصف، حيث بلغت قيمـة اإلحـصائي               

، وتظهر النتـائج    )٠,٠٥≤ α(، وهي قيمة ليست دالة إحصائياً عند مستوى         )٢,٥٠٩(
 النوع في مستوى الشعور بالسعادة يعزى للتفاعل ما بين دالة إحصائياًعدم وجود فروق 

تعزى هذه النتيجة إلى أن الطلبة باختالف جنـسهم وصـفوفهم لـديهم             وقد   .والصف
 فقد كان لـدى الطلبـة   ،مستوى متساو من السعادة، نظراً لالقتناع التام بالحياة وقيمها        

 ، واألمـن الناضـج    ، واالعتراف بالحياة الهانئـة    ،يجتماعمستوى جيد من الطموح اال    
بالمنطق والمسؤولية التـي تجعلهـم      واألمن الفكري والتمتع     ،والحب األسري والطاعة  

  .ض النظر عن جنسهم أو صفهمغيشعرون بالسعادة ب
وجد فروق دالـة إحـصائياً عنـد      تهل  : هونص :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس   

 النـوع ية تعـزى لمتغيـري      جتماع في مستوى الكفاءة اال    )α٠,٠١≤(مستوى الداللة   
 المتفاعـل  Two Way ANOVAترك وقد تم استخدام اختبار التباين المـش  والصف؟

 والـصف   النـوع ية يعـزى لمتغيـر      جتماعللتعرف إلى الفروق في مستوى الكفاءة اال      
  :يوضح ذلك) ٦(والتفاعل بينهما، والجدول 
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        المتفاعل للتعرف Two Way ANOVAاختبار التباين المشترك ): ٦(جدول 
   والصفالنوع ية يعزى لمتغيرجتماعإلى الفروق في مستوى الكفاءة اال

مجموع   مصدر التباين  المصدر
  المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
  المربعات

  ف
F 

الداللة 
 اإلحصائية

 680. 170. 176. 1 176.  نوعال
االمتثال للقوانين  968. 032. 033. 2 067.  الصف

  والسلطة
 221. 1.529 1.580 2 3.160 الصف * نوعال

 546. 366. 271. 1 271.  نوعال
  يجتماعالبعد اال 844. 170. 126. 2 253.  الصف

 469. 761. 564. 2 1.129 الصف * نوعال
 945. 005. 005. 1 005.  نوعال

 801. 222. 210. 2 419.  الصف
الوعي باألمور 
المتعلقة باألمن 

 296. 1.229 1.161 2 2.322 الصف * نوعال  والسالمة
في مستوى  دالة إحصائياً   روق  إلى عدم وجود ف   ) ٦(جدول  أشارت النتائج في    

 (F)، حيـث بلغـت قيمـة اإلحـصائي          )النوع( تبعاً لمتغير    االمتثال للقوانين والسلطة  
، وتظهر النتـائج  )٠,٠٥≤ α(وهذه القيمة ليست دالة إحصائياً عند مستوى     ) ٠,١٧٠(

 (F)تبعاً لمتغير الصف، حيث بلغت قيمـة اإلحـصائي          دالة إحصائياً   عدم وجود فروق    
تظهر عـدم   كما  ،  )٠,٠٥≤ α(، وهي قيمة ليست دالة إحصائياً عند مستوى         )٠,٠٣٢(

في مستوى االمتثال للقوانين والسلطة يعزى للتفاعل ما بين         دالة إحصائياً   وجود فروق   
في مـستوى البعـد     دالة إحصائياً    إلى عدم وجود فروق      أيضاًوأشارت   . والصف النوع

وهذه القيمة  ) ٠,٣٦٦ ((F)ت قيمة اإلحصائي    ، حيث بلغ  )النوع(ي تبعاً لمتغير    جتماعاال
دالـة  ، وتظهر النتائج عدم وجود فروق       )٠,٠٥≤ α(ليست دالة إحصائياً عند مستوى      

، وهـي قيمـة     )٠,١٧٠ ((F)تبعاً لمتغير الصف، حيث بلغت قيمة اإلحصائي        إحصائياً  
دالـة  تظهر عـدم وجـود فـروق    كما ، )٠,٠٥≤ α(ليست دالة إحصائياً عند مستوى     

 كما يظهـر   . والصف النوعي يعزى للتفاعل ما بين      جتماعفي مستوى البعد اال   صائياً  إح
في مستوى الوعي باألمور المتعلقة باألمن والـسالمة        دالة إحصائياً   عدم وجود فروق    

وهذه القيمة ليست دالة    ) ٠,٠٠٥ ((F)، حيث بلغت قيمة اإلحصائي      )النوع(تبعاً لمتغير   
تبعاً دالة إحصائياً   ، وتظهر النتائج عدم وجود فروق       )٠,٠٥≤ α(إحصائياً عند مستوى    

وهي قيمـة ليـست دالـة       ،  )٠,٢٢٢ ((F)لمتغير الصف، حيث بلغت قيمة اإلحصائي       
 في  دالة إحصائياً ، وتظهر النتائج عدم وجود فروق       )٠,٠٥≤ α(إحصائياً عند مستوى    

  . والصفالنوعين مستوى الوعي باألمور المتعلقة باألمن والسالمة يعزى للتفاعل ما ب
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 المرحلة هذه الطلبة في لدى يجتماعاال السلوكوقد تعزى هذه النتيجة إلى أن 
المعرفيـة،   لمهاراته اوتكسب شخصية الطلبة، تشكل التي ية،جتماعبالتنشئة اال يرتبط

 المهـارات  لجميع مظلة يةجتماعاال الكفاءة تعد، حيث الالزمة يةجتماعوالوجدانية، واال
 في ينجحوا  لكي،الطلبة بغض النظر عن جنسهم أو صفوفهم لتي يحتاجهاا يةجتماعاال

ية التي توجد لهم القـدرة  جتماعفلدى الطلبة الكفاءة اال ية،جتماعاال وعالقاتهم حياتهم
على اختيار المهارات المناسبة لكل موقف ويستخدمونها بطرق كثيرة والتي تؤدي إلى            

  .طلبة الذكور واإلناث وباختالف صفوفهمنواتج إيجابية، وهذا كله يتوفر لدى ال
   :التوصيات

  :بعد المرور على نتائج الدراسة، توصي الدراسة بما يلي
القيام بالزيارات الميدانية لطلبة مدارس الملك عبداهللا الثاني للتميز للتعرف إلى  -

 .الطلبة عن قرب والتعرف عن أسباب سعادة الطلبة بشكل مباشر
ات ما بين المعلمـين والمعلمـين وأهـالي الطلبـة           جتماعالعمل على عقد اال    -

 . ية لدى الطلبةجتماعللمحافظة على مستوى الكفاءة اال
العمل على العديد من الدراسات ذات العالقة والتي تقيس متغيرات أخرى مثـل    -

التنشئة األسرية وعالقتها بسعادة الطلبة، والعوامل الخمس والكبرى وعالقتها         
 .يةجتماعبالكفاءة اال

عقد دورات تدريبية لمعلمي مدارس الملك عبداهللا الثاني للتميز لرفع مستوى             -
  .ية لدى الطلبةجتماعالكفاءة اال
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  :المراجع
 :المراجع العربية

 سلـسلة  ،سيكولوجية السعادة، ترجمة فيصل يوسف). ١٩٩٥(أرجايل، مايكل   .١
  . فة والفنون واآلداب المجلس الوطني للثقا:الكويت، )١٧٥ (،عالم المعرفة

 في االختيارأثر برنامج إرشادي مستند إلى نظرية ). ٢٠٠٨(أبو رمان، فاطمة  .٢
ية والكفاءة الذاتية المدرسة لـدى األحـداث الجـانحين فـي      جتماعالكفاءة اال 

 .األردن، رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة عمان العربية، عمان، األردن
ي والذكاء الوجداني وعالقتهمـا     جتماعاء اال الذك). ٢٠١٣(أبوعمشة، إبراهيم    .٣

بالسعادة لدى طلبة الجامعة في محافظة غزة، رسالة ماجستير، جامعة األزهر،      
 .غزة، فلسطين

: مبادئ اإلرشاد النفسي، طبعة ثانية، عمان، األردن). ٢٠٠٢(، سهام أبوعيطة .٤
 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

 برنامج تـدريبي فـي تحـسين الكفـاءة          فاعلية). ٢٠١٤(أبوغالي، عطاف    .٥
ية لدى التلميذات المساء إليهن في مرحلة الطفولة المتأخرة، المجلة           جتماعاال

، عدد  )١٠(مجلد  : جامعة اليرموك، اربد، األردن    األردنية في العلوم التربوية،   
)٣.( 

 معجم علم النفس والطـب      .)١٩٩٣( كفافي   ، وعالء الدين  ، عبد الحميد  ،جابر .٦
 . دار النهضة العربية: القاهرة، مصر،)٦(جزء  ،النفسي

بعض المتغيرات المعرفية والشخصية المساهمة فـي       ). ٢٠١٠(جاد، عبداهللا    .٧
الزقـازيق،  جامعـة   السعادة، دراسات تربوية ونفسية، مجلة كلية التربيـة ب        

 .)٢(، عدد )٦٦(الزقازيق، مصر، مجلد 
دار : األردنان، ، عم٦ ط. الموهبة والتفوق واإلبداع). ٢٠٠٨(جروان، فتحي  .٨

 .  للنشر والتوزيعالفكر
ي وعالقته بالسعادة والثقة بالنفس لـدى  نفعالالذكاء اال ). ٢٠٠٧(جودة، آمال    .٩

فلسطين،  العلوم اإلنسانية، -طلبة جامعة األقصى، مجلة جامعة النجاح لألبحاث
 .)٣(عدد  ،)٢١(مجلد 

: القاهرة، مصر ،  )٢ (ط،  يةجتماع اختبار الكفاءة اال   .)٢٠٠٣( مجدي   ،حبيب  . ١٠
  .دار النهضة المصرية
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ية، دراسة جتماعالخصائص النفسية لذوي الكفاءة اال). ١٩٩٠( حبيب، مجدي  . ١١
 ).١٠(ميدانية، مجلة كلية التربية بجامعة طنطا، طنطا، مصر، عدد 

 ، االضطرابات النفسية فـي الطفولـة والمراهقـة        .)٢٠٠٣(مصطفى   ،حسن  . ١٢
 . للنشر والتوزيع دار القاهرة:، مصرالقاهرة، العالج – األسباب التشخيص

يـة  نفعالية واالجتماعالمهارات اال). ٢٠١١( خزاعلة، أحمد، والخطيب، جمال   . ١٣
 كليـة /للطلبة ذوي صعوبات التعلم وعالقتها ببعض المتغيرات، مجلة دراسات        

 ).١(، عدد )٣٨(المجلد : العلوم التربوية، الجامعة األردنية، عمان، األردن
الدار : ية للطفل، عمان، األردن   جتماعالتنشئة اال ). ٢٠٠٣(، إبراهيم    الخطيب . ١٤

 . العلمية للنشر والتوزيع
مستوى السعادة لدى طلبة كلية العلوم التربويـة         .)٢٠١٢(الخوالدة، تيسير     . ١٥

مجلـة المنـارة    ،وعالقته بدرجة مالءمة البيئة الجامعيةفي جامعة آل البيت 
 .)٤(، عدد )١٨(مجلد : المفرق، األردنللبحوث والدراسات، 

 :، مصر  التراث النفسي عند علماء المسلمين، القاهرة      .)٢٠٠٤(ربيع، محمد     . ١٦
 .دار غريب للنشر والتوزيع

التـدين لـدى    ي و نفعال السعادة وعالقتها بالذكاء اال    .)٢٠١٣(سماوي، فادي     . ١٧
  العلـوم التربويـة،  كلية/دراساتمجلة طلبة جامعة العلوم اإلسالمية العالمية،  

 ).٢( عدد، )٤٠(المجلد : الجامعة األردنية، عمان، األردن
، الشعور بالسعادة وعالقتها بالتوجه نحو الحياة لدى        )٢٠١٣( صالح، عايدة    . ١٨

ائيلي على غزة، مجلة    عينة من المعاقين حركياً المتضررين من العدوان اإلسر       
 .جامعة األقصى، سلسلة العلوم اإلنسانية، المجلد السابع عشر، العدد األول

  االرتباطات:والشخصية السعادة .)٢٠٠١(مراد  وصالح، أحمد الخالق، عبد  . ١٩
، عـدد   )١١(مجلد  ،  ، الكويت دراسات نفسية، جامعة الكويت   مجلة  والمنبئات،  

 ).٣٤٩-٣٣٧( ص ):٣(
معدالت السعادة الحقيقية لـدى عينـة مـن طـالب           ). ٢٠٠٨(عالم، سحر     . ٢٠

 مجلـة   المرحلتين اإلعدادية والثانوية، رابطة األخصائيين النفسيين المصرية،      
 .)٣(عدد  ،)١٨(مجلد   مصر،القاهرة، دراسات نفسية،
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يـة  جتماعي وعالقته بالمهـارات اال    نفعالالذكاء اال ). ٢٠١١( العلوان، أحمد    . ٢١
 الجامعة في ضـوء متغيـري التخـصص والنـوع           وأنماط التعلق لدى طلبة   

ي للطالب، المجلة األردنية في العلوم التربوية، جامعة اليرموك، اربد،   جتماعاال
 ).٢(، عدد )٧(األردن، مجلد 

الذكاء الوجداني وعالقته بكل من السعادة األمـل        ). ٢٠١١(القاسم، موضي     . ٢٢
ير منشورة، كليـة    لدى عينة من طالبات جامعة ام القرى، رسالة ماجستير غ         

 .، مكة المكرمة، السعوديةالتربية، جامعة أم القرى
: أساسيات علم النفس التربوي   ). ٢٠٠٧( القضاة، محمد، والترتوري، محمد      . ٢٣

 .دار الحامد ودار الراية للطباعة والنشر: النظرية والتطبيق، عمان، األردن
كه األبنـاء   المناخ األسري كما يدر   ). ٢٠١١( كواسة، عزت، والسيد، خيري      . ٢٤

ية لدى عينة من طالب الجامعة، مجلة كلية التربية،         جتماعوعالقته بالكفاءة اال  
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  : الدراسةاستبانة
  ...طالبةعزيزتي ال... طالبعزيزي ال

مستوى الشعور بالسعادة وعالقتـه بمـستوى    "بدراسة بعنوان   ون  يقوم الباحث 
ية لدى الطلبة المتفوقين في مدارس الملك عبداهللا الثاني للتميـز فـي             جتماعالكفاءة اال 

 إجاباتكم بموضوعية وشفافية، علماً بأن  بقسميها، يرجى التكرم بتعبئة االستبانة"األردن
  .تخدم موضوع البحث العلميتُعامل بسرية وسوف 

  :البيانات الديموغرافية
   أنثى�    ذكر       �   :النوع
   العاشر �     التاسع�    الثامن   �   :الصف
  : للسعادةإكسفوردمقياس : األولالقسم 

موافق   الفقرةالرقم
غير  محايد  موافق بشدة

 موافق
غير 

موافق 
 بشدة

            .أنا سعيد بشكل ال يصدق  ١
            .أشعر أن المستقبل ملئ باألمل والخير  ٢
            . عن كل شيء في حياتيراٍضأنا   ٣
            .أشعر أنني متحكم في جميع نواحي حياتي  ٤
            .أشعر أن الحياة سخية في مكافأتها لي  ٥
            .أنا سعيد بأسلوب حياتي  ٦
            .أستطيع التأثير على األحداث بشكل إيجابي  ٧
            .أحب الحياة  ٨
            .أهتم باألفراد اآلخرين من حولي  ٩
            .أستطيع أن أتخذ جميع القرارات بسهولة  ١٠
            .أشعر بأنني قادر على القيام بأي عمل  ١١
            .أصحو من نومي وأنا أشعر بالراحة  ١٢
            .نشاطاً ال حدود لهأشعر بأني امتلك   ١٣
            .يبدو لي أن العالم كله جميل  ١٤
أشعر بأنني يقظ كـل اليقظـة مـن الناحيـة             ١٥

            .الذهنية
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موافق   الفقرةالرقم
غير  محايد  موافق بشدة

 موافق
غير 

موافق 
 بشدة

            .أشعر بأني أمتلك هذا العالم  ١٦
            .أحب كل الناس  ١٧
تتصف األحداث الماضية فـي حيـاتي بأنهـا        ١٨

            .سعيدة جداً
            .هاجأنا في حالة فرح وابت  ١٩
            .أشعر أني أنجز كل شيء أريده  ٢٠
            .أريد أعمله أتكيف مع كل شيء  ٢١
            .أتسلى وأمزح مع األشخاص اآلخرين  ٢٢
            .لدي تأثير مرح على األشخاص اآلخرين  ٢٣
            .حياتي ذات معنى تام وهدف واضح  ٢٤
            .أندمج في كل ما يحيط بي وألتزم به  ٢٥
            .عتقد أن عالمي مكان رائع لي ولآلخرينأ  ٢٦
            .أضحك في مناسبات عديدة  ٢٧
            .أعتقد أنني جذاب إلى أبعد الحدود  ٢٨
            .أجد متعة في كل شيء  ٢٩

  :يةجتماعمقياس الكفاءة اال:  الثانيالقسم

موافق   الفقرة  الرقم
غير   محايد  موافق  بشدة

  موافق
غير 

موافق 
  بشدة

            ل للقوانين والسلطةاالمتثا

  أستمع إلى التعليمات والقوانين   ١
            .اً بهااهتماموأبدي 

            .أنضبط في أداء الدور المتوقع مني  ٢
٣  أمتثل إلى التعليمات التي تعطى إلي.            
تباعهـا  اأستوضح عن التعليمات التي يجب        ٤

            .في موقف جديد

  .أخالف األنظمة والتعليمات  ٥
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بالطريقة المطلوبة  أنهي واجباتي ونشاطاتي      ٦
            .مني

            .أحب النظام وأحترمه  ٧
            يجتماعالبعد اال

            .أتمتع بسمة السرعة والتركيز  ١
            .أتنافس مع اآلخرين دون إيذاء مشاعرهم  ٢
            .أتقبل الدور الموكل إلي في الجماعة  ٣
            .اق ليأستمع لتوجيه الرف  ٤
            .أحرص على عمل ما يطلبه مني الرفاق  ٥
            . مع شلة الرفاقندماجأجد صعوبة في اال  ٦
            .أتعاون مع زمالئي في المواقف المختلفة  ٧
            .ات زمالئي اآلخريناحتياجأفهم مشاكل و  ٨
            .أحرص على مشاركة أصدقائي في األنشطة  ٩
            .ختلفة من الرفاقأتفاعل مع نوعيات م  ١٠
            .أتصرف بعصبية عندما أكون مع الرفاق  ١١
أقدم المساعدة لآلخرين عنـدما يحتـاجون         ١٢

            .إليها

            الوعي باألمور المتعلقة باألمن والسالمة
            .أغامر دون تقدير للنتائج  ١
أورط نفسي مع اآلخرين وقـد يلحـق بـي            ٢

            .األذى
            .قود في جيبي بشكل ظاهرأضع الن  ٣
أتعامل بحذر مع األمور التـي تـسبب لـي            ٤

            .األذى
            .أبتعد عن األماكن الخطرة  ٥
            .أشاكس لدرجة التعرض لألذى من اآلخرين  ٦
أقرأ التعليمات المكتوبة قبل استعمال األدوات        ٧

            .الكهربائية والحادة واألدوية

حياتي  التي ممكن أن تهدد    أبتعد عن األخطار    ٨
            .أو شرفي أو مالي

  


