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 وعالقته بتقدير الذات والسعادة لدى طمبة الجامعة االنفعالي  الذكاء 

 

 منى عمي أبو درويش 

  الممخص       

 طمبػة مػف عينػة لدى والسعادة الذات تقدير مف بكؿ االنفعاليّ  الذكاء عبلقة عف الكشؼ إلى الدراسة ىدفت       
. األردف فػي الطفيمػة بمدينػة التقنّيػة الطفيمػة جامعػة طمبػة مػف وطالبػات طػبل ( 404) مػف العينة تكونت. الجامعة

 لتقػػػدير روزنبيػػػرغ ومقيػػػاس ،1022 العمػػػواف إعػػػداد مػػػف االنفعػػػاليّ  الػػػذكاء مقيػػػاس ىػػػي مقػػػاييس ثبلثػػػة  اسػػػتمداـ تػػػـ
 ،t-test وامتبػار الحسػابية، المتوسػطات استمداـ تـ الدراسة أسئمة عف ولئلجابة. لمسعادة كسفوردأ ئمةاوق الذات،
 الجامعػػة، طمبػػة لػػدى االنفعػاليّ  الػػذكاء مػػف عاليػػة درجػة وجػػود النتػػائ  وأظيػػرت. المتػدرج المتعػػدد االنحػػدار وتحميػؿ

 إلػػى النتػػائ  أشػػارت كمػػا الكميػػة، نػوع أو لمجػػنس تعػػزى االنفعػػاليّ  الػػذكاء فػػي فػروؽ وجػػود عػػدـ النتػػائ  أظيػػرت كمػا
 طمبػػة لػػدى الكميػػة نػػوع أو لمجػػنس تعػػزى الػػذات تقػػدير فػػي فػػروؽ توجػػد ولػػـ ،الػػذات تقػػدير مػػف عاليػػة درجػػة وجػػود

 داللػػػة ذات فػػروؽ وجػػود النتػػػائ  أظيػػرت كمػػا متوسػػطة، جػػػاءت قػػد السػػعادة درجػػػة أف النتػػائ  وأظيػػرت الجامعػػة،
 وأميػراً  الكميػة، لنػوع تبعػاً  السػعادة فػي فػروؽ تظيػر ولػـ الػذكور، ولصالح الجنس لمتغير تبعاً  السعادة في إحصائّية

 .والسعادة الذات تقدير مف وكؿ االنفعاليّ  الذكاء بيف ارتباطيو عبلقة وجود النتائ  أظيرت فقد

 (.  الجامعة طمبة السعادة، الذات، تقدير ،االنفعاليّ  الذكاء:) المفتاحية الكممات

Abstract 

 The aim of this study is to investigate the relation of emotional intelligence to self-

esteem and happiness among university students.  The sample of the study included 

(505) male and female students in Al-Tafila Technical University in Tafila. The 

researcher used emotional intelligence scale developed by Al-Alwan (2011), 

Rosenberg self-esteem scale and Oxford happiness scale. To answer the questions of 

this study, the researcher used means, standard deviation, t- test and stepwise multiple 

regression. The results revealed a high degree of emotional intelligence among 

students. However, the results revealed that there were no statistical differences in 

emotional intelligence attributed to sex or the type of college. Study also showed a 

high degree of self-esteem; and that there were no differences in self-esteem that can 

be attributed to sex or the type of college. In addition, the results revealed a medium 

degree of happiness among the members of the sample . There were also statistical 

differences in happiness attributed to sex in favor of male students, but results did not 

reveal any differences in happiness attributed to the type of college. Finally, the study 

revealed that there was a statistically significant correlation between emotional 

intelligence and both self-esteem and happiness. 

Key words:(Emotional Intelligence, Self-Esteem, Happiness, University Students). 

32



 2102( 5( اجمللد )2جملت  علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا العدد) , جملت  جامعت احلسني بن طالل للبحوث

 
 

 
 

  المقدمة 

 مف يتضمنو بما يجابيّ اإل النفس عمـ مفيـو النتشار ةذىبيّ  زمنية فترة والعشروف الحادي القرف يعدّ       
 لممشكبلت مواجيتيـ وطرؽ حياتيـ عمى أثر مف تتركو وما الّنفسّية الفرد وسبلمة بصحة تتعمؽ موضوعات

 ، والتفاؤؿ الشمصي، واليناء والرفاه عنيا، والرضا الحياة وجودة ،االنفعاليّ  كالذكاء منيا والتممص الحياتية
 األمريكية النفس عمـ لجمعية رئيساً  سميجماف مارتف تنصي  تـ أف بعد المفيـو ىذا صياغة تمت وقد. والسعادة

 قد النفس لعمـ التقميدي الدور أف إلى أشارا حيث ،سكيزينتميالي وزميمو ىو كتابتو وعبر ،2887 العاـ في
 كما ، ةيجابيّ اإل مصائصيا إىماؿ مع نسانّيةاإل الشمصية في السمبية الجوان  دراسة عمى التركيز في انحصر
 مع وتفعيميا الوقائية العوامؿ دور تحديد عمى والعشريف الحادي القرف في النفس عمـ يركز أف أىمية إلى أشارا

 في السائدة ةاالجتماعيّ  والنظـ االجتماعيّ  التطبيع مؤسسات كؿ تطوير وكذلؾ ة،يجابيّ اإل األفراد مصاؿ تطوير
 المصاؿ عبلج إلى باإلضافة والجامعة، والجيراف والنادي والكنيسة والمسجد والمدرسة كاألسرة والثقافات، البمداف
 .(1007الصبوة،.)التوازف مف بنوع الّنفسّية واالضطرابات السمبية

 مف ُتعد التي المفاىيـ بعض عبلقة معرفة مبلؿ مف يجابيّ اإل النفس عمـ مف جانباً  الحالية الدراسة تناوؿوت  
 .والسعادة الذات وتقدير االنفعاليّ  الذكاءك يجابيّ اإل النفس عمـ مفاىيـ

    االنفعاليّ  الذكاء: أوالً  

 التربوية المجاالت في الباحثيف ِقبؿ مف كبير باىتماـ األميرة اآلونة في االنفعاليّ  الذكاء موضوع حظي  
 مف مجموعة يشمؿ االنفعاليّ  فالذكاء الحياة، في متعددة فرص مف الجان  ىذا يوفره لما وذلؾ المتعددة، الّنفسّيةو 

 وفيـ مواجية عمى األشماص قدرة حيث مف االنفعاليّ  المحتوى تنوع في تؤثر التي ةاالجتماعيّ و  المزاجية السمات
 (.1005موسى،.) لمشاعرىـ لفيميـ تبعا تواجييـ التي المشكبلت

 الذكاء أف إلى توصبل حيث ، 2880 العاـ في االنفعاليّ  الذكاء مفيـو استمدما مف أوؿ وماير سالوفي ويعدّ   
 واستمداـ االنفعاالت، تنظيـ عنيا، والتعبير االنفعاالت إدراؾ: ىي عقمية عمميات ثبلث مف يتكوف االنفعاليّ 

  .((Vitello-Cicciu,2003تكيفية بطرؽ االنفعاالت

 الذكاء بعنواف كتاباً  نشر الذي جولماف إلى الغربية الثقافة في االنفعاليّ  الذكاء مفيـو شيرة في الفضؿ ويعود   
 في األفراد بنجاح التنبؤ في العاـ الذكاء مف أىـ االنفعاليّ  الذكاء أف فيو وافترض ، 2884 العاـ في االنفعاليّ 
 عاـ في  أوف -بار إلى االنفعاليّ  الذكاء لقياس األولى المحاولة تعود فيما(. 1001الينائي،. ) العممية حياتيـ
 ِقبؿ مف االنفعاليّ  بالذكاء المعروؼ المصطمح ُيستمدـ أف قبؿ (االنفعاؿ نسبة) مصطمح استمدـ الذي ،2877
  .(Goleman,2001a)2888 العاـ في وماير سالوفي

 المتعددة الذكاءات في  Gardenar ، جاردنر مفيـو عمى مبني االنفعاليّ  لمذكاء فيمو أف جولماف ويذكر
 الذكاء في المتميزيف األشماص أف عمى ويؤكد اآلمريف، مع الشمصي والذكاء الذاتي الشمصي الذكاء ماصةبو 

 أف ويبيف الحياة، مجاالت كافة في ليتميزوا جيد بشكؿ بإدارتيا ويقوموف الماصة مشاعرىـ جيداً  يعرفوف االنفعاليّ 
 :ىي أبعاد ممسة االنفعاليّ  لمذكاء
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 مف ويتمذ لديو، والضعؼ القوة أوجو لمعرفة دائمة حاجة في فالفرد بالنفس، الثقة أساس وىو: بالذات الوعي: أوالً 
 .لقراراتو أساساً  المعرفة ىذه

 تزعجو أو تؤذيو التي المشاعر مع يتعامؿ أو يعال  كيؼ الفرد يعرؼ بأف وذلؾ: ةاالنفعاليّ  الجوان  معالجة: ثانياً 
 .االنفعاليّ  الذكاء أساس ىي المعالجة وىذه والحزف والغض  والمماوؼ القمؽ مثؿ

 والمثابرة الحماس لديو ويكوف تحقيقو نحو ويسعى مطواتو يعرؼ ىدؼ الفرد لدى يكوف حيث: الدافعية: ثالثاً 
 .تطبيقو نحو السعي الستمرار

 وليس وجوىيـ، تعبيرات أو صوتيـ مف اآلمريف مشاعر قراءة عمى بالقدرة ويتمثؿ: التفيـ/ العقمي التعاطؼ: رابعاً 
 يكبح الذي ىو التعاطؼ أف إلى ضافةباإل أساسية، إنسانّية قدرة الغير مشاعر معرفة فّ إ يقولوف مما بالضرورة

 .رهتحضّ  عمى ويحافظ نسافاإل قسوة

 مع تنسجـ وبطريقة ةاالجتماعيّ  المواقؼ في يجابيّ اإل التفاعؿ عمى المقدرة وتعني: ةاالجتماعيّ  الميارات: مامساً 
دارة واالتصاؿ، اآلمريف، في التأثير تتضمف؛ كما والمجتمع، الفرد بيف التوافؽ وتحقؽ ومعاييره، المجتمع قيـ  وا 

  .(1000جولماف،.)الجماعي والعمؿ والتعاوف والقيادة الصراعات،

 والميني، األكاديميّ  والفشؿ الجرائـ وارتكا  القيـ تراجع أسبا  حوؿ تصورات مف جولماف قدمو ما عمى وبناءً    
 الجان  في وتحديداً  ،الحياة مناحي في توظيفو وكيفية االنفعاليّ  الذكاء بتأثيرات الجيؿ أو المعرفة عدـ احتؿ فقد

 الذكاء تنمية عمى القائمة التدريبية واألدلة رشاديةاإل البرام  بناء عمى التركيز بدأ وعميو والميني، األكاديميّ 
 الدوؿ في حكومية مقترحات ىناؾ أف إلى ،1020 بجاي، وتشير.  الحياة في لمنجاح ذلؾ وتوظيؼ االنفعاليّ 
 العمؿ سوؽ احتياجات تمبية جان  إلى العاطفية المعرفة وتحسيف تطوير المعمميف مف فييا تطم  وأمريكا الغربية
 عدةجوان   في الطمبة مساعدة عمى بالتركيز  المدرسة قياـ مبلؿ مف وذلؾ المغامرة، عمى الشبا  قدرة وزيادة
 وممارسة بالنفس، والثقة والسبلمة اليامة، الحياتية المتغيرات مع والتكيؼ القرار، اتماذ في االشتراؾ مثؿ؛

  .ةيجابيّ اإل العبلقات وبناء ،االجتماعيّ و  الشمصي التطوير عمى والتركيز ة،يجابيّ اإل السموكيات

  الذات تقدير: ثانياً  

 وتناوليا معالجتيا يمكف فإنو وبالتالي لمقياس، قابمة أنيا ُيفترض سموكية ظاىرة الذات تقدير مفيـو يمثؿ   
 الستينات أوامر منذو  صفاتيا، أو جوانبيا مف أي رفض أو قبوؿ يمكف أنو ذلؾ عمى ويترت  ،عممّية بطريقة
 بيف انتشاراً  الذات جوان  أكثر مفأصبح مفيـو تقدير الذات  مف القرف الماضي، الميبلدية السبعينات وأوائؿ
 المبرات أىـ مف بيا والشعور الذات فتقدير أمرى، نفسية بمتغيرات عبلقتو دراسة وتمت والباحثيف ا الكتّ 

 أنماط مف رُيغيّ  أنو كما اآلمريف، مف اً ُمّقيم اً موضوع ذاتو يرى عالمو مركز ىو فاإلنساف ، لئلنساف السيكولوجية
 ذوات لو أف عادة ُيفكر ال فإنو ذلؾ مف وبالرغـ ،ممتمؼ دور إلى دور مف انتقؿ كمما نموذجية بصورة سموكو
 ويؤكد( . 2877األشوؿ،.)ىو يدركيا كما شمصيتو عف يتكمـ فإنو ذاتو عف يتكمـ عندما فيو ، متعددة

 بمعنى بشري، سموؾ كؿ أساس في موجودة الذاتية بالقيمة الشعور أو الذات لتقدير الحاجة أف ، 2868الدسوقي،
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ننا أنفسنا، نحو بنظرتنا مدفوع سموكنا أف إلى ُيشير مما ،نفسو نظر في جداً  ميـ شمص كؿ فإف مر،آ  حيف وا 
 .إلييا بالنسبة التصرؼ ىذا وتأثير ذواتنا االعتبار بعيف نأمذ نتصرؼ

 مف أوؿ ،ىو2780جيمس، وليـ أف إلى ، Leary, Tambar, Terdal,&Downs,1995 مف كؿ ويبيف    
 في الكبلسيكية النظريات اتباع أكد كما ،نسانّيةاإل الطبيعة في اً أساسيّ  اً مركب ُيعد الذات تقدير مفيـو أف إلى أشار

 إلى ُتعزى كانت والسموكية العاطفية المشكبلت مف الكثير وأف الذات تقدير إلى الحاجة أىمية عمى الشمصية
 الباحثوف ليا توصؿ التي النتائ  مف اً ،عدد1005جرادات، ويممص. الذات تقدير في تتحقؽ لـ حاجات

 دوراً  يمع  العالي الذات تقدير أف إلى أشاروا حيث المنمفض، الذات وتقدير العالي الذات تقدير دور بمصوص
 الّنفسّية لبلضطرابات عرضة أقؿ وجعميا الشمصية، وتطوير والتعمـ لئلنجاز الفرد دافعية زيادة في ميماً 

 نفسية بمشكبلت المنمفض الذات تقدير يرتبط حيف في بالسعادة، والشعور الّنفسّية بالصحة يرتبط كما الممتمفة،
 .   والتوتر والقمؽ االكتئا  تتضمف عديدة

 الذي الذات باحتراـ يتعمؽ األوؿ: شقيف عمى تشتمؿ أنيا عمى الذات لتقدير ُقدمت التي التعريفات جمعتأ لقد    
 في فيتمثؿ ،الثاني الشؽ أما واالستقبللية، نجاز،واإل والشمصية والقوة، بالنفس والثقة والكفاءة، الجدارة يضـ

 .(1001جادو، أبو) والشيرة، والمركز ، واالنتباه والتقبؿ، المكانة، ويتضمف اآلمريف مف التقدير

 صورة تطور شمؿ ديناميات بحيث ذلؾ بعد اىتمامو دائرة ووسع لذواتيـ المراىقيف بتقييـ روزنبرغ اىتـ وقد      
 توضيح عمى وعمؿ لذاتو، الفرد تقدير في األسرة بو تقـو الذي بالدور واىتـ ،المراىقة مرحمة في ةيجابيّ اإل الذات
 فسر كما بعد، فيما لمفرد االجتماعيّ  السموؾ وأسالي  األسرة إطار في يتكوف الذي الذات تقدير بيف العبلقة
 ىو استمدمو الذي سمو واأل العمرية، المراحؿ ممتمؼ في الذات تقدير في الجماعات بيف توجد التي الفروؽ

 اعتبر حيث ، والسموؾ حداثاأل مف والبلحؽ السابؽ بيف تربط محورية أداة باعتباره االتجاه مفيـو عمى االعتماد
 الفرد اتجاىات عف الكمية الناحية مف ولو يمتمؼ ربما الذي نفسو نحو الفرد اتجاه يعكس مفيـو الذات تقدير أف

 (. 1001 جادو، أبو). األمرى الموضوعات نحو

 الذات تقدير أىمية عمى أكدوا قد  الّنفسّية الصحة مجاؿ في المنظريف أف إلى ،1006 عبدالعاؿ، وتشير        
 ومشاعره لذاتو الفرد تقدير بيف الوثيؽ االرتباط مبكراً  الحظ الذي فرـو ريؾإ أىميـ مف ولعؿ األفراد، حياة في
ولعؿ في ىذا  ، اآلمريف ببغض حساساإل عف ينفصؿ ال الذات ببغض حساساإل أف يرى حيث اآلمريف، تجاه

 أو الوجدانيّ  بالذكاء اليـو سمىيُ  أف مكفيُ  لما قصد دوف تعرض أو قر ، عف المس قد فرـو أفإشارة إلى 
 المثاؿ سبيؿ عمى منيا الذات وتقدير االنفعاليّ  الذكاء بيف العبلقة بياف في الدراسات بعض واىتمت  .االنفعاليّ 

      .االنفعاليّ  والذكاء  الذات تقدير بيف إيجابيّ  وتأثير عبلقة وجود إلى أشارت حيث ، Tajeddini،1023  دراسة

  السعادة: ثالثا

 األسمى المطم  ىو اليوناف عند السعادة عف فالبحث الفبلسفة، بيا اىتـ التي المفاىيـ مف السعادة مفيـو يعدّ   
 أحواؿ مف حاالً  تكوف أف تعدو ال أنيا عمى لمسعادة أرسطو ينظر حيث القصوى، وغايتو األعمى وميره ، لئلنساف
 عمى الناطقة الحياة بمزاولة أي الموجودات، سائر عف بو يمتاز ما بمزاولتو تكوف اإلنساف وسعادة ،البشرّية النفس
 والفضيمة المير وتحقيؽ السعادة لحصوؿ ضروري الحياة في النجاح أف عمى يؤكد كما الوجوه، أكمؿ
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 ، النحوسة مبلؼ والسعودة النحس نقيض وىو الُيمف وىو السعد، مف المغة في ، والسعادة(1003ربيع،.)
 نقيض سعيد فيو وسعادة سعداً  يسعد سعد وقيؿ نحس، ويـو سعيد يـو :وُيقاؿ ، الشقاوة مبلؼ والسعادة

 المزاجية الحالة واعتداؿ بالسعادة اإلحساس بيف الّنفسّية الصحة أنصار ويربط  (.2881منظور، ابف.)شقي
 المبتي  ىو كاتؿ نمط في السعيد فالشمص بالبيجة، إحساس مف ذلؾ يتبع وما الذات وتحقيؽ النفس وطمأنينة

 عمى مقببلً  فنجده يون  نمط في االنبساطي أما ، باالستقبلؿ ويتميز اإلمكانيات تحقيؽ عمى القدرة يممؾ الذي
 الصحة أف ذلؾ ةقويّ  عبلقة والسعادة الّنفسّية الصحة بيف العبلقة وتعدّ  . (2884، بدير) وصراحة بحيوية الدنيا

 أف يمكف أمرى ناحية ومف إلييا، المؤدية العوامؿ وأحد بالسعادة الشعور مكونات بيف مف تكوف أف يمكف الّنفسّية
 استطاعوا إذا السعادة مف أعمى بدرجة الناس ويشعر ،الّنفسّية الصحة مظاىر مف مظيراً  بالسعادة الشعور يكوف
 التفاوت مف منمفضة درجة عف يكشفوف الذيف أو شمصياتيـ، في التكامؿ درجة وتحقيؽ الداممية صراعاتيـ حؿ
 السعداء لدى الذات فصورة بالسعادة شعوراً  أكثر ىـ فيؤالء واإلنجازات التطمعات بيف أو المثالية الذات صورة بيف
 ذي الحميمة، عبلقتو في ومممص وصدوؽ دافئ شمص عف عبارة الفرح أو االكتئا  حالة في كانوا سواء

 تأمؿ فترات ىي السعداء ليؤالء بالنسبة االكتئا  وفترات متشائـ غير األحداث، مواجية عمى وقادر حي ضمير
 (.1005 الفنجري،.) حؿ ليا مشكمة كؿ بأف متفائؿ شعور مع لممشاكؿ حموؿ في وتفكير الذات في وبحث

 العاممية المكونات المنيا بجامعة التربية كمية طمبة مف طال    100 عمى دراستيا في ،2878اليوسفي، وامتبرت
 نجاز،واإل الطموح بيف التوازف في الذاتي االستقبلؿ في؛ تتمثؿ السعادة مكونات أف ليا وتبيف السعادة لمفيـو

 لو مف كؿ أشار فقد السعادة، أسبا  يمص وفيما. العامة والصحة الدينية، والعقيدة العاطفي، والتكيؼ
 ويتمتع الروح تسمو عندما تحدث نفسية حالة أنيا في تتممص أسبابيا أف إلى ،Lu&Gilmour ،1003وجيممور

 مف نسافاإل ممو ىي: ،السعادة إلى لتؤدي البعض بعضيا مع جوان  أربعة تتضافر كما والسكينة، باليدوء العقؿ
 مقبوؿ يكوف وأف االجتماعّي، التفاعؿ عمى نسافاإل وقدرة والصعوبات، المعاناة مف والممو الّنفسّية، األمراض
 يتمتع أف وأميراً  ممتعة، حياة يعيش أف عمى وقادراً  ،والمشقة القمؽ مف متحرراً  يكوف وأف منعزؿ، وغير اجتماعًيا
 .والعقمية والجسمية الّنفسّية بالصحة

 تيا اؤالستمشكمة الدراسة و 

عمى الرغـ مف االىتماـ بدراسة الشمصية وسماتيا، إال أنو مازالت الحاجة إلى المزيد مف الدراسػات والبحػوث     
جوانػػػ   وتحديػػػداً  ،البحػػػث لمكشػػػؼ عػػػف العبلقػػػات بػػػيف العديػػػد مػػػف المتغيػػػرات التػػػي لػػػـ تنػػػؿ االىتمػػػاـ الكػػػافي مػػػف

االىتمػاـ بدراسػة مػدى تفاعػؿ ىػذه و  والتػنعـ الشمصػي، ،ة، السػعادة، الرفاىّيػاالنفعػاليّ الػذكاء كة يجابّيػاإلالشمصية 
الجوان  مع بعضيا البعض وتحديد مدى مساىمتيا في حياة األفراد. مف ىنا تبرز مشكمة الدراسة في السعي إلػى 

حساسػيـ بأىميتيػا ومعرفة مدى تمتّ يجابّية اإل الّنفسّية إظيار أىمية دراسة المفاىيـ ع طمبة الجامعة بيػذه السػمات وا 
يصاليـ إلى مستوى  مف الصحة ف حالية ستجي  وتحقيؽ النجاح .وعميو فإف الدراسة ال الّنفسّيةي تحسيف حياتيـ وا 

 عف األسئمة التالية:

 ؟ التقنّيةلدى طمبة جامعة الطفيمة  االنفعاليّ الذكاء مستوى  ما - 

 ؟ التقنّيةتقدير الذات لدى طمبة جامعة الطفيمة مستوى  ما -
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 ؟ التقنّيةالسعادة  لدى طمبة جامعة الطفيمة  مستوى ما -

تعػزى إلػى  التقنّيػةلػدى طمبػة جامعػة الطفيمػة  االنفعػاليّ فػي مسػتوى الػذكاء  إحصػائّيةىؿ توجد فروؽ ذات داللػة  -
 ؟أنثى(  )ذكر، :( أو جنسوإنسانّية ،عممّية) :الطال  نوع كمية

نػوع تعػزى إلػى  التقنّيػةفػي مسػتوى تقػدير الػذات لػدى طمبػة جامعػة الطفيمػة  إحصائّيةىؿ توجد فروؽ ذات داللة  -
 ؟ )ذكر، أنثى(  :سو( أو جنإنسانّية، عممّيةالطال  )كمية 

 :كميةالنوع  تعزى إلى التقنّيةفي مستوى السعادة لدى طمبة جامعة الطفيمة  إحصائّيةىؿ توجد فروؽ ذات داللة  -
 ) ذكر، أنثى ( أو التفاعؿ بينيما ؟ :( أو جنسو إنسانّية، عممّية) 

مف مبلؿ تقديرىـ لذواتيـ أو مستوى  التقنّيةلدى طمبة جامعة الطفيمة  االنفعاليّ ىؿ يمكف التنبؤ بمستوى الذكاء  -
 السعادة لدييـ ؟   

 أىمية الدراسة 

تتمثؿ أىمية الدراسة الحالية في أنيا تتناوؿ عددًا مف المفاىيـ في مجاؿ عمـ النفس واإلرشػاد النفسػي المتمثمػة     
الذي بدأت  يجابيّ اإلاعتبارىا مف مفاىيـ عمـ النفس ، والسعادة  والعبلقة بينيا ب، وتقدير الذاتاالنفعاليّ في الذكاء 

 الّنفسػػػّيةحيػػػاة األفػػػراد وتجػػػاوز التصػػػور الػػػذي كػػػاف مرتبطػػػًا بالدراسػػػات  التوجيػػػات البحثيػػػة بػػػإبراز دوره فػػػي تحسػػػيف
ة وضػرورة تفعيميػا لػدى يجابّيػاإلإلػى الجوانػ   االلتفػاتفقػط دوف  الّنفسػّيةالمتمثؿ بدراسة المشكبلت واالضػطرابات 

لجامعػػات بضػػرورة فػػي ا الّنفسػػّيةاألفػػراد، كمػػا تػػأتي أىميتيػػا مػػف أنيػػا سػػتمفت انتبػػاه العػػامميف فػػي مجػػاؿ المػػدمات 
 الّنفسػػّيةدتيـ عمػػى فيػػـ مصائصػػيـ المقدمػػة لمطمبػػة لتحسػػيف ميػػاراتيـ ومسػػاع اإلرشػػاديةتطػػوير المػػدمات والبػػرام  

فػػي  االجتمػػاعيّ مواجيػػة الصػػعوبات والمشػػكبلت التػػي تػػؤثر عمػػى حيػػاتيـ وتكػػيفيـ النفسػػي و ل واسػػتثمارىا ةيجابّيػػاإل
  حياتيـ الجامعية.

 : أىداؼ الدراسة

 وتقدير الذات والسعادة لدى طمبة الجامعة. االنفعاليّ درجة الذكاء إلى التعرؼ  - 

وتقدير الذات والسعادة تبعًا لمجنس أو نوع الكمية لدى  االنفعاليّ كؿ مف الذكاء  التعرؼ عمى الفروؽ في درجة -
 طمبة الجامعة.

 مف مبلؿ تقدير الطمبة لذواتيـ أو مستوى السعادة لدييـ . االنفعاليّ التنبؤ بمستوى الذكاء  -

 :محددات الدراسة 

المسجميف  التقنّيةالحد المكاني والزماني: اقتصرت الدراسة الحالية عمى طمبة البكالوريوس في جامعة الطفيمة 
 .  1022/1023الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي  لمفصؿ
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 طمبة لدى والسعادة الذات تقدير مف بكؿ االنفعاليّ  الذكاء عبلقة تحديد عمى الدراسة اقتصرت: الموضوعي الحد
 .فييا المستمدمة ممقاييسبطبيعة العينة والمصائص السيكومترية ل ذلؾ ويتحدد ،التقنّية الطفيمة جامعة

 التعريفات المفاىيمية واإلجرائية

ة وانفعػاالت األمػريف االنفعالّيػ،عمى أنو قدرة الفرد عمى الوعي بحالتػو 1022عرفو العمواف،: االنفعاليّ الذكاء  -
 مع األفراد المحيطيف بو.  االجتماعيّ ، والتعاطؼ والتواصؿ ظيـ انفعاالتو وانفعاالت اآلمريفوتن

المسػػػتمدـ فػػػي الدراسػػػة  االنفعػػػاليّ إجرائيػػػًا: فيتمثػػػؿ بالدرجػػػة التػػػي يحصػػػؿ عمييػػػا المسػػػتجي  عمػػػى مقيػػػاس الػػػذكاء 
 الحالية.  

عف كونو تقدير وتعبير سموكي ُيعبر مف مبللو  ىو عبارة عف تقييـ يقـو بو الفرد نحو ذاتو فضبلً تقدير الذات:  -
 (. 2881عف مدى تقديره لذاتو وىذا التقدير مف قبؿ الفرد يعكس شعوره بالجدارة والكفاية )سميماف،

 يحصؿ عمييا المستجي  عمى مقياس تقدير الذات المستمدـ في الدراسة الحالية. إجرائيًا: فيتمثؿ بالدرجة التي

ىي االنعكاس لدرجة الرضػا عػف الحيػاة، وُتعػد انعكاسػًا لمعػدالت تكػرار حػدوث االنفعػاالت السػارة، وشػدة السعادة: 
 (.2882رجايؿ)أ ىذه االنفعاالت، وليست عكس التعاسة،

 صؿ عمييا المستجي  عمى مقياس السعادة المستمدـ في الدراسة الحالية.   إجرائيًا: تتمثؿ في الدرجة التي يح

 الدراسات السابقة

دراسػة الحاليػة وعمػى بمراجعة األد  التربػوي تػـ الوصػوؿ إلػى مجموعػة مػف الدراسػات التػي تناولػت متغيػرات ال    
 النحو اآلتي:

 الدراسات العربية  -أواًل:  

 الوجػػػدانيّ والػػػذكاء  االجتمػػػاعيّ ( دراسػػػة ىػػػدفت إلػػػى التعػػػرؼ إلػػػى مسػػػتوى الػػػذكاء 1022أبػػػو عمشػػػة ) أجػػػرى      
متغيػػػرات الجػػػنس، والتمصػػػص، والجامعػػػة. ل اعػػػبت يػػػاطبيعػػػة العبلقػػػة بينيػػػا، ومعرفػػػة الفػػػروؽ فيو  والشػػػعور بالسػػػعادة

فػػي غػػزة. بينػػت  اإلسػػبلميةمػػف طمبػػة جػػامعتي األزىػػر والجامعػػة   وطالبػػات طػػبل  502تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف 
قػػػد جػػػاء بمسػػػتوى جيػػػد ، وأنػػػو ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة تعػػػزى لجػػػنس أو  االنفعػػػاليّ النتػػػائ  أف مسػػػتوى الػػػذكاء 

تمصػػػص الطالػػػ ، أمػػػا مسػػػتوى الشػػػعور بالسػػػعادة فقػػػد جػػػاء بمسػػػتوى متوسػػػط ، وأنػػػو ال توجػػػد فػػػروؽ فػػػي مسػػػتوى 
 س الطال  أو تمصصو. الشعور بالسعادة لدى عينة الدراسة تعزى لمتغيري جن

والتػديف لػدى طمبػة جامعػة العمػـو  االنفعػاليّ ( دراسة بعنواف السعادة وعبلقتيا بالذكاء 1022سماوي ) أجرىو       
 االنفعػػاليّ السػػعادة مػػف جيػػة والػػذكاء كػػؿ مػػف اإلسػػبلمية العالميػػة. ىػػدفت الدراسػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف العبلقػػة بػػيف 

. بينػػت اإلسػبلميةطالبػًا وطالبػػة مػف طمبػػة جامعػة العمػػـو  540دراسػػة مػف والتػديف مػف جيػػة أمػرى، تكونػػت عينػة ال
أظيػػػرت النتػػػائ  أف مسػػػتوى الػػػذكاء كمػػػا النتػػػائ  أف مسػػػتوى السػػػعادة لػػػدى الطمبػػػة قػػػد جػػػاءت بالمسػػػتوى المتوسػػػط، 
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ولػػـ تظيػػر ، االنفعػػاليّ موجبػػة بػػيف السػػعادة والػػذكاء  ارتباطيػػووجػػود عبلقػػة  أيضػػاً بينػػت و جػػاء مرتفعػػًا ،   االنفعػػاليّ 
 .االنفعاليّ فروؽ ُتعزى لمجنس أو التمصص في السعادة أو الذكاء 

وكؿ مػف السػعادة  الوجدانيّ اء ىدفت لمكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف الذكدراسة ( 1022كما أجرت القاسـ )      
أـ القػرى  طالبػة مػف طالبػات جامعػة 300متغيرات التمصص والمستوى الدراسػي. تكونػت العينػة مػف تبًعا لمؿ واأل

وكؿ  االنفعاليّ بيف الذكاء  إحصائّياً واألدبية. وبينت النتائ  وجود عبلقة ارتباطيو موجبة ودالة  عممّيةمف الكميات ال
والسػػعادة تبعػػًا لمتمصػػص أو  االنفعػػاليّ كمػػا بينػػت عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة فػػي الػػذكاء  مػػف السػػعادة واألمػػؿ،
 المستوى الدراسي. 

ة  وأنمػاط االجتماعّيػوالميػارات  االنفعػاليّ دراسة تيدؼ إلى بحث العبلقػة بػيف الػذكاء  (1022)العمواف  وأجرى    
لمطالػػ . وتكونػػت  االجتمػػاعيّ التعمػػؽ لػػدى طمبػػة جامعػػة الحسػػيف بػػف طػػبلؿ  فػػي ضػػوء متغيػػري التمصػػص والنػػوع 

جػػاء مرتفعػػًا عمػػى المقيػػاس قػػد  االنفعػػاليّ طالبػػًا وطالبػػة. بينػػت النتػػائ  أف مسػػتوى الػػذكاء  364عينػػة الدراسػػة مػػف 
، ثػػـ تنظػػيـ االجتمػػاعيّ ، التواصػػؿ اد المقيػػاس عمػػى التػػوالي: التعػػاطؼككػػؿ، وجػػاءت متوسػػطات درجػػاتيـ عمػػى أبعػػ

متمصػػػص أو لتبعػػػًا  االنفعػػػاليّ ة. وفيمػػػا يمػػػص الفػػػروؽ فػػػي مسػػػتوى الػػػذكاء االنفعالّيػػػاالنفعػػػاالت، وأميػػػرًا المعرفػػػة 
، نسػانّيةلصػالح طمبػة الكميػات اإل نسػانّيةواإل عممّيػةروؽ بيف طمبة الكميات ال، فقد أشارت النتائ  إلى وجود فجنسال

 لصالح اإلناث. تبعًا لمجنس االنفعاليّ ء كما بينت وجود فروؽ في الذكا

لػػدى طمبػػة  االنفعػػاليّ ( إلػػى الكشػػؼ عػػف السػػعادة وعبلقتيػػا بالػػذكاء المعرفػػي و 1020دراسػػة أبػػو ذويػػ )وىػػدفت    
طمبػة طالبػًا وطالبػة. وأظيػرت النتػائ  أف مسػتوى السػعادة لػدى  2067تكونػت عينػة الدراسػة مػف  جامعة اليرمػوؾ.

حيف وجػدت ، في ستوى السعادة تعزى المتبلؼ الجنسعدـ وجود فروؽ في مبينت و جامعة اليرموؾ كاف مرتفعًا، 
، فقػػد االنفعػػاليّ ادة والػػذكاء ، وفيمػػا يمػػص العبلقػػة بػػيف السػػععممّيػػةلصػػالح طمبػػة الكميػػات الفػػروؽ تعػػزى لنػػوع الكميػػة 

، وأف قوة العبلقة االرتباطية جػاءت لصػالح طمبػة االنفعاليّ بيف السعادة والذكاء  بينت النتائ  وجود عبلقة ارتباطّية
يحقػػؽ السػػعادة  االنفعػػاليّ ، ولػػـ تظيػػر فػػروؽ تعػػزى لمجػػنس، وتػػدلؿ النتػػائ  عمػػى أف ارتفػػاع الػػذكاء عممّيػػةالكميػػات ال

 لمفرد. 

، السػعادة، تقػدير الػذات ،سكدالػة لمتفاعػؿ بػيف الجػن الوجػدانيّ دراسػة بعنػواف الػذكاء  (1007المػولي ) أجرىو      
وتقػدير الػذات  االنفعاليّ ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف الذكاء  والقمؽ لدى عينة مف طبل  الجامعة.

بينػت نتػائ  الدراسػة وجػود فػروؽ بػيف ذوي تقػدير   طالبػا وطالبػة 300والسعادة والقمؽ . تكونت عينػة الدراسػة مػف 
، مباثيػػةاال –الدافعيػػة –إدارة االنفعػػاالت –: الػػوعي بالػػذات االنفعػػاليّ الػػذات المػػنمفض والمرتفػػع عمػػى أبعػػاد الػػذكاء 

ولصالح ذوي التقدير المرتفع ، وكشفت النتائ  عف وجود فروؽ بيف مرتفعي ومنمفضي السعادة في األبعاد التالية 
وجػود  كما أوضػحت النتػائ   ،االمباثية  ولصالح مرتفعي السعادة –الدافعية  –إدارة االنفعاالت  -: الوعي بالذات

وأبعػػاده الفرعيػػة  االنفعػػاليّ وسػػط ، مرتفػػع ( فػػي الػػذكاء ) مػػنمفض ، مت:فػػي القمػػؽ  فػػروؽ بػػيف المجموعػػات الػػثبلث
 ة ولصالح متوسطي القمؽ .االجتماعيّ الميارات  –االمباثية  –إدارة االنفعاالت  –:الوعي بالذات 

 الدراسات األجنبية -ثانيًا:
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وتقػػدير الػػذات مػػع  االنفعػػاليّ ، دراسػػة ىػػدفت إلػػى دراسػػة العبلقػػة بػػيف الػػذكاء   Jenaabadi،1023،أجػػرى      
ماجسػػتير مػػنيـ طالبػػًا جامعيػػًا مػػف المسػػجميف فػػي برنػػام  ال 200، تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف األكػػاديميّ ؿ يالتحصػػ
بػيف الػذكور  االنفعػاليّ فػي الػذكاء  إحصػائّية. أظيػرت النتػائ  عػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة أنثى 240و كراً ذ 240

المتمثمػػة فػي السػػعادة والمسػػؤولية  االنفعػػاليّ درجػػات أعمػػى عمػى أبعػػاد مقيػػاس الػذكاء  اإلنػاث،  وقػػد سػػجمت واإلنػاث
 .اإلناثبينت وجود فروؽ ذات داللة في تقدير الذات لصالح كما واأللفة ، 

لدى عينػة مػف  االنفعاليّ ، دراسة حوؿ كيفية التنبؤ بالسعادة مف مكونات الذكاء Platsidou، 1022وأجرت ،    
مػػػف طمبػػة الجامعػػػات مػػػف   217مػػف طمبػػػة المػػدارس و  241مػػػنيـ  طالبػػاً  170المػػراىقيف واليػػػافعيف بمػػ  عػػػددىـ 

قػادرة عمػػى التنبػؤ بمكونػػات  السػعادة، فتقػػدير  االنفعػػاليّ وتوصػمت الدراسػػة إلػى أف مكونػػات الػذكاء  واإلنػػاثالػذكور 
، يجػػابيّ اإلتنظػػيـ المػػزاج تتنبػػأ باالنفعػػاؿ ة و االجتماعّيػػلذاتيػػة، والقػػدرة عنيػػا يتنبػػأ بػػالقوة والفعاليػػة ا العواطػػؼ والتعبيػػر

، وممصػت الدراسػة إلػى  االجتمػاعيّ ة  باالىتمػاـ االجتماعّيػواالستمتاع والمرح، والرضا الحياتي، كما تنبأت القػدرة 
مركػػ  ذو بنػػاء ىرمػػي ويمكػػف االفتػػراض مػػف مػػبلؿ ذلػػؾ أف األفػػراد الػػذيف يسػػتطيعوف تقػػدير  االنفعػػاليّ أف الػػذكاء 

وبالتػػالي فػػإف الػػذيف يعبػػروف عػػف عػػواطفيـ بفعاليػػة  ،عنيػػا بميػػارة أعمػػى عػػواطفيـ بصػػورة دقيقػػة يسػػتطيعوف التعبيػػر
 . اعيّ االجتميكونوف أكثر فعالية، وأكثر قدرة عمى تنظيـ مزاجيـ ، وأكثر ميارة في الجان  

وعبلقتيػا بتقػدير  االجتماعيّ ، فقد ىدفت إلى دراسة الفروؽ في النوع  Malik &Saidda،1022أما دراسة       
مبة جامعة ساراجودا طالبة مف ط 50طالبًا و 50الذات والسعادة لدى الطمبة الجامعييف، تكونت عينة الدراسة مف 

لػـ و نػاث ولصػالح الػذكور وجػود فػروؽ ذات داللػة فػي تقػدير الػذات بػيف الػذكور واإل أظيرت النتػائ  ،في الباكستاف
بينػت النتػائ  أف ىنػاؾ عبلقػة بػيف كػؿ مػف السػعادة وتقػدير كمػا  توجد فروؽ ذات داللة في السعادة بػيف الجنسػيف،

ت ممػػا يؤكػػد أف ارتفػػاع ة بػػيف كػػؿ مػػف السػػعادة وتقػػدير الػػذايجابّيػػاإله النتيجػػة العبلقػػة االرتباطيػػة الػػذات وتؤكػػد ىػػذ
  السعادة.    مف تقدير الذات يحقؽ السعادة لدى األفراد وأف تقدير الذات ُيعد جزء

مقابػؿ سػعادة  الطمبػة. واليػدؼ  االجتماعيّ ، دراسة بعنواف تقدير الذات والدعـ   Farzaee،1021أجرت و       
. بينػت ذي يتمقػاه طمبػة المػدارس الثانويػةالػ االجتمػاعيّ منيا ىػو امتبػار العبلقػة بػيف السػعادة وتقػدير الػذات والػدعـ 

 .االجتماعيّ ة بيف تقدير الذات والسعادة وبيف تقدير الذات والدعـ إيجابيّ النتائ  أف ىناؾ عبلقة 

وتقػدير الػذات  االنفعػاليّ فقد ىدفت لدراسة عبلقة الػذكاء  ،Hasanvand & Khaledian،1021أما دراسة      
وطالبة في مرحمة البكالوريوس. استمدـ الباحثػاف مقيػاس  طال    200تكونت عينة الدراسة مف . األكاديميّ التقدـ و 

أظيػرت النتػائ  عػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة فػي  ، ومقياس كوبر سميث لتقدير الػذات.االنفعاليّ أوف لمذكاء  -بار
النتػػائ  وجػػػود عبلقػػػة موجبػػػة بػػػيف الػػػذكاء أو تقػػػدير الػػذات تعػػػزى لمجػػػنس، كمػػػا أظيػػػرت  االنفعػػػاليّ كػػؿ مػػػف الػػػذكاء 

ازداد تقػػدير الػػذات ممػػا يػػؤدي إلػػى التقػػدـ  االنفعػػاليّ وتقػػدير الػػذات، باإلضػػافة إلػػى أنػػو كممػػا ارتفػػع الػػذكاء  االنفعػػاليّ 
 . األكاديميّ 

 وتقػديرالمدرؾ  االنفعاليّ ، دراسة بعنواف الذكاء  Rey, Extremrra, & Pena، 1022و أجرى كؿ مف  ،     
وتقػػدير الػػذات والرضػػا  االنفعػػاليّ ذات والرضػػا الحيػػاتي لػػدى المػػراىقيف. وىػػدفت إلػػى تقصػػي العبلقػػة بػػيف الػػذكاء الػػ

40



 2102( 5( اجمللد )2جملت  علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا العدد) , جملت  جامعت احلسني بن طالل للبحوث

 
 

 
 

المػدرؾ  االنفعػاليّ الػذكاء  . بينػت النتػائ  أفاإلنػاثمػف  268فػردًا مػف الػذكور،  226الحياتي . تكونت العينة مف 
 المدرؾ. االنفعاليّ ا مع الرضا الحياتي المرتفع، كما ارتبط تقدير الذات المرتفع مع الذكاء إيجابيّ ارتبط 

الينػػاء النفسػػي واتجاىػػػات  ،،الفعاليػػة الذاتيػػة االنفعػػػاليّ ، التػػي تناولػػت الػػذكاء  Salami،1020،أمػػا دراسػػة     
والينػاء النفسػي  االنفعػاليّ الطمبة: مؤشرات عمى تعميـ ذو نوعية .ىدفت الدراسػة إلػى معرفػة كيفيػة مسػاىمة الػذكاء 

. بينػت كػوارا فػي نيجيريػاإبيػة فػي واليػة  مف طمبة كميػة التر  131في سموكيات ومواقؼ الطمبة. تكونت العينة  مف 
والفعاليػػة الذاتيػػة والسػػعادة والرضػػا الحيػػاتي قػػد تنبػػأت بسػػموكيات واتجاىػػات الطمبػػة .  االنفعػػاليّ النتػػائ  أف الػػذكاء 

ة لدى الطمبػة لمسػاعدتيـ فػي يجابيّ اإلفي تحسيف العناصر  يجابيّ اإلوأكدت النتائ  أىمية التركيز عمى عمـ النفس 
 حؿ المشكبلت قبؿ أف تظير. 

والسػعادة. تكونػت عينػة الدراسػة  االنفعػاليّ ، دراسػة تناولػت الػذكاء Furnham & Petrides،1002كمػا أجػرى ، 
طالبػًا مػف طمبػة الجامعػة. وأظيػرت النتػائ  وجػود عبلقػة سػالبة بػيف العصػابية والسػعادة، فػي حػيف وجػػدت  77مػف 

أف  ارتباط موج  بيف كؿ مػف االنبسػاطية واالنفتػاح عمػى المبػرة مػع السػعادة، كمػا أظيػر تحميػؿ االنحػدار المتػدرج
 اً قوّيػػ اً ئػػمنبّ  يعػػدّ  االنفعػػاليّ % مػػف التبػػايف فػػي السػػعادة، وعميػػو فػػإف الػػذكاء 40فسػػر مػػا يزيػػد عػػف  االنفعػػاليّ الػػذكاء 

 بالسعادة 

 الطريقة واإلجراءات:

ويقػػـو ىػػذا المػػني  عمػػى بيػػاف  متػػو لموضػػوع وأىػػداؼ الدراسػػة.سػػة المػػني  الوصػػفي التحميمػػي  لمبلءاسػػتمدمت الدرا
ات الدراسػة وبيػاف مػدى انتشػارىا وقياسػيا دوف تػدمؿ فػي مجرياتيػا ، ويسػتطيع الباحػث التفاعػؿ مدى انتشار متغير 

 (  1001معيا ومف ثـ تحميميا.) اآلغا،

 وعينتيا مجتمع الدراسة 

المسػػجميف فػػي الفصػػؿ الدراسػػي   التقنّيػػةجامعػػة الطفيمػػة  فػػي تكػػّوف مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع طمبػػة البكػػالوريوس  
، اً ( ذكػػػػػر 2427) ، مػػػػػنيـطالبػػػػػًا وطالبػػػػة (4762 )، والبػػػػػال  عػػػػددىـ  1022/1023الثػػػػاني مػػػػػف العػػػػاـ الدراسػػػػػي 

 .حس  سجبلت دائرة القبوؿ والتسجيؿ ( أنثى1242و)

 عينة الدراسة

 كميػػاتالدارسػػيف فػػي  عممّيػػةوال نسػػانّيةالكميػػات اإل طمبػػةمػػف  اتوطالبػػ طػػبل  (404)نػػت عينػػة الدراسػػة مػػفتكوّ     
 الدراسػة أدوات ، حيػث تػـ توزيػعالعمػـو وكميػة ،اليندسة كمية طمبة ومف، اإلدارية والعمـو واآلدا ، ، التربوية العمـو
 ىػي الشػعبة أف باعتبػار المتزامنػة الشػع  تحديػد وتػـ ،كميػاتيـ فػي الدراسػية الشػع  طالًبا وطالبة في (440) عمى
عينػة  مصػائص يبػيف (2والجػدوؿ ) ،لمتحميؿ  صالحة غير استبانة( 34) استبعاد تـ جمعيا، وبعد راالمتيا وحدة

  :ونوع الكمية الدراسة موزعيف حس  متغيري الجنس
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 تبعًا لمتغيرّي الجنس ونوع الكمية ( مصائص عينة الدراسة2جدوؿ )
 النسبة المئوية )%( التكرار الفئة المتغير

 الجنس
 38.6 142 ذكر

 40.2 143 أنثى

 المجموع

 

404 200.0 

 نوع الكمية
 57.2 233 عممّية

 22.8 252 إنسانّية

 المجموع

 

404 200.0 

 

 أدوات الدراسة

فقػػرة  32ويتكػػوف المقيػػاس فػػي صػػورتو النيائيػػة مػػف  ،1022مػػف إعػػداد العمػػواف  االنفعػػاليّ مقيػػاس الػػذكاء  أوال:    
 قػػاـ . وقػػداالجتمػػاعيّ  ، التواصػػؿاالنفعػػاالت، التعػػاطؼ ة، تنظػػيـاالنفعالّيػػ ىػػي: المعرفػػةموزعػػة عمػػى أربعػػة أبعػػاد 

 لطريقػػػة وفقػػػا العػػػاممي التحميػػػؿ أسػػػمو  باسػػػتمداـ لممقيػػػاس الػػػداممي البنػػػاء صػػػدؽ مػػػف بػػػالتحقؽ ،1022 العمػػػواف
، االنفعػػاليّ  الػػذكاء مفيػػـو شػػكمت عوامػػؿ أربعػػة وجػػود تبػػيف المتعامػػد التػػدوير طريقػػة وباسػػتمداـ األساسػػية المكونػػات

:) ، إضػػافة إلػػى صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداممي لؤلبعػػاد الفرعيػػة عمػػى النحػػو اآلتػػي المحتػػوى صػػدؽ كمػػا قػػاـ بالتأكػػد مػػف
 معامػؿ أما (. 0.63 االجتماعيّ  التواصؿ ،0.60 التعاطؼ ،0.71 االنفعاالت تنظيـ ، 0.68 ةاالنفعاليّ  المعرفة
عػػادة االمتبػػار طريػػؽ عػػف اسػػتمرجو فقػػد الثبػػات،  التػػوالي عمػػى وكػػاف التطبيقػػيف بػػيف أسػػبوعيف بفػػارؽ االمتبػػار وا 
 عػرض تـ فقد الحالية الدراسة وألغراض(. 0.75 ،0.70 ،0،74 ،0.72:) أعبله المذكور األبعاد ترتي  وحس 
 األردنيػػة الجامعػػات فػػي والتقػػويـ والقيػػاس التربػػوي الػػنفس وعمػػـ اإلرشػػاد فػػي المتمصصػػيف مػػف عػػدد عمػػى المقيػػاس
 البنػػائي الصػػدؽ مػػف التأكػػد تػػـ كمػػا تعػػديؿ، أو حػػذؼ أي دوف المقيػػاس فقػػرات عمػػى باإلبقػػاء مبلحظػػاتيـ وجػػاءت
 دالػة جميعيػا جػاءت وقد لممقياس، الكمية والدرجة الواحدة الفقرة درجة بيف التوافؽ ارتباط معامؿ باستمداـ لممقياس

 مػف تكونػت الدراسة مجتمع مف استطبلعية عينة عمى المقياس تطبيؽ بعد وذلؾ(.  ≥α0.01)الداللة مستوى عند
  ويتـ(. 0.80) بم  وقد ،(ألفا كرونباخ) معادلة باستمداـ استمراجو تـ فقد الثبات، معامؿ أما وطالبة، اً طالب( 50)

-2) بػػيف مػػا الحسػػابية لممتوسػػطات منمفضػػاً يكػػوف المعيػػار : اآلتػػي لممعيػػار وفقػػا االنفعػػاليّ  الػػذكاء مسػػتوى تحديػػد
 بػػػػػيف مػػػػػا الحسػػػػػابية لممتوسػػػػػطات ومرتفعػػػػػاً  ،(2.56-1.23) بػػػػػيف مػػػػػا الحسػػػػػابية لممتوسػػػػػطات ومتوسػػػػػطاً  ،(1.22

(2.57-4.00.) 

: وقد اعتمدت الباحثة عمى نسمة المقياس التي أتاحيا قسـ عمـ االجتماع فػي ثانيًا: مقياس روزنبيرغ لتقدير الذات
فقرات ُيجا  عمييػا بتػدري  ربػاعي ، بحيػث تأمػذ جامعة ميرالند.  ويتكوف المقياس في صورتو األصمية مف عشر 

( ، وعميػو فػإف العبلمػة لممقيػاس تنحصػر بػيف 2موافػؽ بشػدة) (، وغيػر1(،غير موافػؽ)2(، وموافؽ)3موافؽ بشدة )
 درجػػػة، وألغػػػراض الدراسػػػة الحاليػػػة قامػػػت الباحثػػػة بترجمػػػة فقػػػرات المقيػػػاس إلػػػى المغػػػة العربيػػػة، وقامػػػت 30 -20
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وبعػد األمػذ بمبلحظػاتيـ تػـ  نجميزيػة لمعرفػة مػدى التطػابؽ بػيف النسػمتيف،ي المغػة اإلبعرضيا عمى متمصصيف ف
وعمػػـ الػػنفس التربػػوي والقيػػاس والتقػػويـ فػػي الجامعػػات األردنيػػة  اإلرشػػادفػػي  عرضػػيا عمػػى عػػدد مػػف المتمصصػػيف

 البنػػائي دؽالصػػ مػػف التأكػػد تػػـ وجػػاءت مبلحظػػاتيـ باإلبقػػاء عمػػى فقػػرات المقيػػاس دوف أي حػػذؼ أو تعػػديؿ، كمػػا
 دالػة جميعيػا جػاءت وقدلممقياس،  الكمية والدرجة الواحدة الفقرة درجة بيف التوافؽ ارتباط معامؿ باستمداـ لممقياس

ومػف مػارج  الدراسة مجتمع مف استطبلعية عينة عمى المقياس تطبيؽ بعد وذلؾ(.  ≥α0.01)الداللة مستوى عند
 وقػد ،(ألفػا كرونباخ) معادلة باستمداـ استمراجو تـ فقد الثبات، معامؿ أما وطالبة، اً طالب( 50) مف نتتكوّ  عينتيا

 الحسػابية لممتوسػطات منمفضػاً  الػذات تقػدير مسػتوى يكػوف: اآلتي لممعيار وفقاً  المستوى ويتـ تحديد .(0.72) بم 
 بػيف مػا الحسػابية لممتوسػطات مرتفعػاً و  ،(1.88-1) بػيف مػا الحسػابية لممتوسػطات ومتوسػطاً  ،(2.88-2) بيف ما
(2-3 .) 

 ، بتقنينيػا عػف قائمػة1002أمػروف،التي قاـ عبدالمالؽ و  تـ استمداـ النسمة العربية :لمسعادة أكسفورد ئمةاثالثا: ق
، ياباسػػتمدام اإلذف أمػػذ ، وذلػػؾ بعػػدArgyle& lu ،1995ولػػو أرجايػػؿ مػػف كػػؿ أعػػدىا التػػي لمسػػعادة أكسػػفورد

فقرة ، وليس لمقائمة أبعاد فرعية بؿ يتـ الحصوؿ عمػى درجػة  18المعدلة مف ويتكوف المقياس في الصورة العربية 
قمػيبًل، نػادرًا(، وبػذلؾ تتػراوح الدرجػة عمػى  ، وتتـ اإلجابة وفقًا لتدري  مماسي ىو) غالبًا، كثيرًا، أحيانػًا،ئمةاقكمية لم

كمػا أف جميػع الفقػرات مصػاغة (، 234-18ككؿ مػا بػيف)القائمة (، وتتراوح الدرجة الكمية عمى 4-2كؿ بند مف )
وعمػػـ  اإلرشػػادعمػػى عػػدد مػػف المتمصصػػيف فػػي  ئمػػةاالدراسػػة الحاليػػة فقػػد تػػـ عػػرض القوألغػػراض ة، إيجابّيػػبصػػورة 

فقػػرات دوف أي ال جميػػع الػػنفس التربػػوي والقيػػاس والتقػػويـ فػػي الجامعػػات األردنيػػة وجػػاءت مبلحظػػاتيـ باإلبقػػاء عمػػى
 الواحػدة الفقػرة درجة بيف التوافؽ ارتباط معامؿ باستمداـ لمقائمة البنائي الصدؽ مف التأكد تـ كما حذؼ أو تعديؿ،

ؽ المقيػاس عمػى يػطبت، وذلػؾ بعػد ( ≥α0.01)الداللػة مستوى عند دالة جميعيا جاءت وقد لمقائمة، الكمية والدرجة
 فقا  الثبا ،  مع ما  أما ( طالػ  وطالبػة، 50نت مػف )تكوّ  ومف مارج عينتيا عينة استطبلعية مف مجتمع الدراسة

 يكػوف: اآلتػي لممعيػار وفقػا المسػتوى ويػتـ تحديػد (.0.88) بلا  وق   (ألف  كرونب خ) مع  لة ب ستخ ام استخراجه تم
 بػػػيف مػػػا الحسػػػابية لممتوسػػطات ومتوسػػػطاً  ،(1.22-2) بػػػيف مػػػا الحسػػابية لممتوسػػػطات منمفضػػػاً   السػػػعادة مسػػتوى

 (.4.00-2.57) بيف ما الحسابية لممتوسطات ومرتفعاً  ،(1.23-2.56)

 عرض النتائ  ومناقشتيا 

ة، تنظػػػػيـ االنفعالّيػػػػ)المعرفػػػػة  :بمجاالتػػػػو الفرعيػػػػة  االنفعػػػػاليّ الػػػػذكاء مسػػػػتوى النتػػػػائ  المتعمقػػػػة بالسػػػػؤاؿ األوؿ: مػػػػا 
 السػػؤاؿ ىػػذا عػػف اإلجابػػة وتمػػت  ( لػػدى الطمبػػة أفػػراد عينػػة الدراسػػة ؟االجتمػػاعيّ االنفعػػاالت، التعػػاطؼ، التواصػػؿ 

 .السؤاؿ ىذا نتيجة( 1) الجدوؿ ويبيف. المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات بحسا 

)المعرفة  :بمجاالتو  االنفعاليّ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الذكاء ( يبيف 1جدوؿ )
 الدراسة( لدى أفراد عينة االجتماعيّ ة، تنظيـ االنفعاالت، التعاطؼ، التواصؿ االنفعاليّ 

 المجاالت الترتي 
الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوزف 
 النسبي

 المستوى
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 المجاالت الترتي 
الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوزف 
 النسبي

 المستوى

 مرتفع 78.2 0.527 3.912 ةاالنفعاليّ المعرفة  2

 مرتفع 76.5 0.435 3.825 التعاطؼ 2

 مرتفع 75.9 0.514 3.797 تنظيـ االنفعاالت 3

 متوسط 65.9 0.447 3.293 االجتماعيّ التواصؿ  4

 مرتفع 74.4 0.391 3.722 االنفعاليّ مذكاء ل الكميةالدرجة  -

"مرتفػػع"  قػػد جػػاء بمسػػتوى لػػدى الطمبػة أفػػراد عينػػة الدراسػػة االنفعػػاليّ ( أف مسػػتوى الػػذكاء 1يتضػح مػػف الجػػدوؿ )   
%(، أمػػػا عمػػػى 63.3( بػػػوزف نسػػػبي )2.611حيػػػث بمغػػػت قيمػػػة المتوسػػػط الحسػػػابي العػػػاـ ) ،عمػػػى الدرجػػػة الكميػػػة

فػػػي الترتيػػػ  األوؿ بمسػػػتوى مرتفػػػع حيػػػث بمػػػ  المتوسػػػط  (ةاالنفعالّيػػػالمعرفػػػة  )المجػػػاالت الفرعيػػػة فقػػػد جػػػاء مجػػػاؿ
مجاؿ تنظيـ  ، يميو مجاؿ التعاطؼ بمستوى مرتفع، يميو0.41(، بانحراؼ معياري 3.912الحسابي ليذا المجاؿ )

بالترتيػ  األميػر بمسػتوى متوسػط بوسػط حسػابي  االجتماعيّ االنفعاالت بمستوى مرتفع، بينما جاء مجاؿ التواصؿ 
لػػػدى الطمبػػػة أفػػػراد عينػػػة  االنفعػػػاليّ (  وتعكػػػس ىػػػذه النتيجػػػة مسػػػتوى مرتفػػػع بشػػػكؿ عػػػاـ لمسػػػتوى الػػػذكاء 2.182) 

ة، إضافة إلى االنفعاليّ مة عمرية نضجت فييا مصائصيـ  وجود الطمبة في مرح النتيجة ىذه وقد تعكس ، الدراسة
ما توفره البيئة الجامعية مػف مبػرات لمتفاعػؿ والمشػاركة بػيف الطمبػة سػواء فػي المػواد الدراسػية، واألنشػطة الجامعيػة 

 فػي دوراً  وانفعاالتو مشاعره ومراعاة باآلمر اإلحساس عمى المبنية المجتمع في السائدة لمثقافة يكوف وقد الممتمفة،
(، وامتمفػػت 1022، العمػػواف1022ةوتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة كػػؿ مػػف ) أبػػو عمشػػ ، االنفعػػاليّ  الػػذكاء ارتفػػاع

( حيػث جػاء ُبعػد التعػاطؼ فػي الدراسػة الحاليػة فػي الترتيػ  الثػاني 1022جزئيًا بترتي  األبعاد مػع دراسػة )العمػواف
في الترتي  الثالث يسبقو ُبعػد  1022لتعاطؼ في دراسة العمواف يميو ُبعد تنظيـ االنفعاالت، في حيف جاء ترتي  ا

  ) األوؿ واألميػػػر( فػػػي نفػػػس الترتيػػػ االجتمػػػاعيّ ة والتواصػػػؿ االنفعالّيػػػتنظػػػيـ االنفعػػػاالت، واحتػػػؿ ُبعػػػدّي المعرفػػػة 
 الدراستيف.

 وتمػت مقيػاس تقػدير الػذات ؟تقػديرات الطمبػة أفػراد عينػة الدراسػة عمػى مسػتوى النتائ  المتعمقة بالسؤاؿ الثػاني: مػا 
 ىػػػذا نتيجػػػة( 2) الجػػػدوؿ ويبػػػيف المعياريػػػة واالنحرافػػػات الحسػػػابية المتوسػػػطات بحسػػػا  السػػػؤاؿ ىػػػذا عػػػف اإلجابػػػة
 .السؤاؿ

تقػديرات الطمبػة أفػراد عينػة الدراسػة  درجػةالمتوسطات الحسػابية واالنحرافػات المعياريػة ل( 2جدوؿ )               
  :عمى مقياس تقدير الذات

 فقرات مقياس تقدير الذات رقـ الفقرة
الوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 

 الحسابي
االنحػػػػػػػػػراؼ 

 المعياري
الػػػػػػػػػػػػػػػػػوزف 

 النسبي
 المستوى
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 فقرات مقياس تقدير الذات رقـ الفقرة
الوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 

 الحسابي
االنحػػػػػػػػػراؼ 

 المعياري
الػػػػػػػػػػػػػػػػػوزف 

 النسبي
 المستوى

1 
أشػػػػػعر أننػػػػػي إنسػػػػػاف ذو قيمػػػػػة، أو عمػػػػػى األقػػػػػؿ 

 مساو لآلمريف .
 مرتفع 89.5 0.56 3.58

8 
أتمنػػػػػى أف أحصػػػػػؿ عمػػػػػى المزيػػػػػد مػػػػػف االحتػػػػػراـ 

 مرتفع 89.3 0.71 3.57 لنفسي.

 مرتفع 89.0 0.54 3.56 أشعر أنني أمتمؾ عددًا مف الصفات الجيدة .  2

 مرتفع 85.9 0.67 3.43 ة تجاه نفسي .إيجابيّ لدّي نظرة  6

 مرتفع 82.4 0.75 3.30 عف نفسي .  بالمجمؿ أنا راض   7

4 
أنػػػػػػػا قػػػػػػػادر عمػػػػػػػى القيػػػػػػػاـ باألشػػػػػػػياء كمػػػػػػػا يفعػػػػػػػؿ 

 اآلمروف.
 مرتفع 80.7 0.69 3.23

 مرتفع 76.3 0.78 3.05 أممؾ الكثير ألفمر بو. أشعر أنني ال 5

 متوسط 74.3 0.81 2.97 أحيانًا أشعر أنني لست جيدًا عمى اإلطبلؽ . 10

 متوسط 73.3 0.76 2.93 أشعر أنني عديـ النفع أحيانًا . 9

 متوسط 65.7 0.64 2.63 بالمجمؿ أشعر أنني فاشؿ. 3

 مرتفع 80.3 0.36 3.21   الدرجة الكمية لمستوى تقدير الذات  -

( أف مسػػتوى تقػػدير الػػذات لػػدى الطمبػػة أفػػراد عينػػة الدراسػػة "مرتفػػع" عمػػى الدرجػػة الكميػػة 2يتضػػح مػػف الجػػدوؿ )    
%(، أما عمى مستوى الفقػرات فػيبلحظ بػأف 70.2( بوزف نسبي )2.12حيث بمغت قيمة المتوسط الحسابي العاـ )

عمػػػػى مقيػػػػاس تقػػػػدير الػػػػذات، تراوحػػػػت أوزانيػػػػا النسػػػػبية بػػػػيف )  عمػػػػى تقػػػػديرات مرتفعػػػػة فقػػػػرات قػػػػد حػػػػازت 6ىنػػػػاؾ 
%( والتػػي نصػػت عمػػى: )أشػػعر أننػػي إنسػػاف ذو قيمػػة، أو عمػػى األقػػؿ مسػػاو لآلمػػريف، أتمنػػى أف 56.2-78.4%

ة تجػػاه إيجابّيػػًا مػػف الصػػفات الجيػػدة، لػػدّي نظػػرة أحصػػؿ عمػػى المزيػػد مػػف االحتػػراـ لنفسػػي، أشػػعر أننػػي أمتمػػؾ عػػدد
عف نفسي، أنا قادر عمى القياـ باألشياء كما يفعؿ اآلمروف، أشعر أنني ال أممؾ الكثير  أنا راض  نفسي، بالمجمؿ 

النسػبية بػيف ) فقرات عمى تقديرات متوسطة عمى مقياس تقدير الذات، تراوحػت أوزانيػا  2ألفمر بو(. بينما حازت 
اإلطػػبلؽ، وأشػػعر أننػػي عػػديـ النفػػع التػػي نصػػت عمػػى: )أحيانػػًا أشػػعر أننػػي لسػػت جيػػدًا عمػػى %( 54.6-63.2%

بدرجػػة وعػػي الطمبػػة بػػذواتيـ ونظػػرتيـ الماصػػة . ويمكػػف تفسػػير ىػػذه النتيجػػة انػػًا، وبالمجمػػؿ أشػػعر أننػػي فاشػػؿ(أحي
ألنفسيـ، مصوًصا وأنيـ ينتموف لمستوى تعميمػي، وقػد يػرتبط ارتفػاع مسػتوى تقػديرىـ لػذواتيـ مػع مػا توصػمت إليػو 
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لػػدى عينػػة الدراسػػة، وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع مػػا توصػػمت إليػػو  االنفعػػاليّ مسػػتوى الػػذكاء الدراسػػة الحاليػػة مػػف ارتفػػاع 
  يرتبط بتقدير الذات المرتفع. االنفعاليّ ذكاء (، حيث أشارت إلى أف ارتفاع ال1007دراسة ) المولي،

 وتمػػت    السػػعادة؟تقػػديرات الطمبػػة أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى مقيػػاس  مسػػتوى النتػػائ  المتعمقػػة بالسػػؤاؿ الثالػػث: مػػا
 ىػػػذا نتيجػػػة( 3) الجػػػدوؿ ويبػػػيف المعياريػػػة واالنحرافػػػات الحسػػػابية المتوسػػػطات بحسػػػا  السػػػؤاؿ ىػػػذا عػػػف اإلجابػػػة
 .السؤاؿ

تقديرات الطمبة أفراد عينة الدراسة عمى مقياس  درجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل( يبيف 3جدوؿ )
 السعادة

 السعادة فقرات مقياس رقـ الفقرة
الوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 

 الحسابي
االنحػػػػػػػػػراؼ 

 المعياري
الػػػػػػػػػػػػػػػػػوزف 

 النسبي
 المستوى

 مرتفع 76.2 1.06 3.81 .أتسمى وأمزح مع أشماص آمريف 22

 متوسط 73.0 1.12 3.65 .لدى تأثير المرح عمى اآلمريف 23

 متوسط 72.6 1.04 3.63 .أىتـ باآلمريف 9

 متوسط 71.6 1.11 3.58 .أضحؾ في مناسبات عديدة 27

 متوسط 71.4 1.17 3.57 .اشعر اف المستقبؿ مميء باألمؿ والمير 2

 متوسط 71.2 1.08 3.56 .حياتي ذات معنى تاـ وىدؼ واضح 24

 متوسط 66.9 1.21 3.35 .أح  كؿ الناس 17

 متوسط 66.8 1.04 3.34 .أندم  في كؿ ما يحيط بي والتـز بو 25

 متوسط 66.8 1.13 3.34 .أعتقد أنني جذا  إلى أبعد الحدود 28

 متوسط 65.8 1.09 3.29 .أشعر بأنني قادر عمى القياـ بأي عمؿ 11

 متوسط 65.0 1.31 3.25 .أح  الحياة 8

 متوسط 64.8 1.14 3.24 .أتكيؼ مع كؿ شيء أريد عممو 21

 متوسط 64.8 1.01 3.24 .إيجابيّ أستطيع التأثير عمى األحداث بشكؿ  7

 متوسط 63.7 1.20 3.18 .أجد متعة في كؿ شيء 29

 متوسط 62.3 1.25 3.11 .عف كؿ شيء في حياتي أنا راض   3
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 السعادة فقرات مقياس رقـ الفقرة
الوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 

 الحسابي
االنحػػػػػػػػػراؼ 

 المعياري
الػػػػػػػػػػػػػػػػػوزف 

 النسبي
 المستوى

 متوسط 61.9 1.16 3.10 .أنا سعيد بأسمو  حياتي 6

 متوسط 60.7 1.08 3.04 .أشعر بأنني يقظ كؿ اليقظة مف الناحية الذىنية 15

 متوسط 60.4 1.19 3.02 .أعتقد أف العالـ مكاف رائع 26

 متوسط 60.0 1.09 3.00 .أتمذ جميع القرارات بسيولة أستطيع أف 10

 متوسط 57.3 1.16 2.87 .ف عندي نشاط ال حدود لوأأشعر ب 13

 متوسط 56.7 1.04 2.83 .أشعر أنني متحكـ في جميع نواحي حياتي 4

 متوسط 56.2 1.19 2.81 .أنا في حالة فرح وابتياج 19

 متوسط 55.6 1.16 2.78 .يبدو لي أف العالـ كمو جميؿ 14

 متوسط 55.4 1.12 2.77 .أنا سعيد بشكؿ ال يصدؽ 1

 متوسط 54.8 1.26 2.74 .أصحو مف نومي وأنا اشعر بالراحة 12

 متوسط 53.1 1.14 2.66 .أشعر أف الحياة سمية في مكافأتيا لي 5

18 
تتصػػػػػؼ كػػػػػؿ األحػػػػػداث الماضػػػػػية بأنيػػػػػا كانػػػػػت 

 .سعيدة جداً 
 متوسط 51.7 1.15 2.59

 متوسط 51.1 1.14 2.55 .أنجزت كؿ شيء أردتو 20

 متوسط 48.3 1.27 2.41 ؟أشعر بأني أممؾ العالـ 16

 متوسط 62.3 0.65 3.11   .الدرجة الكمية لمستوى السعادة  -

"متوسػػط" عمػػى  قػػد جػػاء بمسػػتوى أف مسػػتوى السػػعادة لػػدى الطمبػػة أفػػراد عينػػة الدراسػػة (3يتضػػح مػػف الجػػدوؿ )   
%(، أمػػػا عمػػػى مسػػػتوى 51.2( بػػػوزف نسػػػبي )2.22الدرجػػػة الكميػػػة حيػػػث بمغػػػت قيمػػػة المتوسػػػط الحسػػػابي العػػػاـ )

( 65.1عمى مقياس السعادة، بػوزف نسػبي ) رة واحدة فقط قد حازت عمى تقدير مرتفعالفقرات فيبلحظ بأف ىناؾ فق
تراوحػت و قػرات فحػازت عمػى تقػديرات متوسػطة التي نصت عمػى )أتسػمى وأمػزح مػع أشػماص آمػريف( أمػا بػاقي الف

التػػي نصػت الفقػػرة األولػى والثانيػػة منيػا عمػػى: )لػدى تػػأثير المػرح عمػػى  %(37.2-%62.0انيػا النسػػبية بػيف ) أوز 
)أنجػػزت كػػؿ  :( عمػػى التػػوالي، وجػػاءت الفقػػرة61.5( و )62.0نسػػبية ) اً اآلمػػريف، وأىػػتـ بػػاآلمريف( وحققػػت أوزانػػ

)أشػعر بػأني أممػؾ  :(، بينما حمت الفقرة التػي تػنص عمػى42.2قبؿ األميرة بوزف نسبي )شيء أردتو( في الترتي  
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وقػد تعكػس ىػذه النتيجػة طريقػة فيػـ الطمبػة لمفيػـو السػعادة فػي  (.37.2العالـ( في الترتي  األمير وبوزف نسبي )
عمػػى مفيػػـو السػػعادة، ضػػوء التفسػػيرات المتعمقػػة بالسػػعادة عمػػى أنيػػا نسػػبية ويمتمػػؼ األفػػراد فػػي تصػػنيؼ أنفسػػيـ 

 1020( وامتمفػػت مػػع دراسػػة ) أبوذويػػ 1022،سػػماوي1022أبوعمشػػة كػػؿ مػػف) ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة تتفقػػوا
 (التي جاء فييا مستوى السعادة مرتفعًا.

بػػػػيف  (0.05)عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػة  إحصػػػػائّيةالنتػػػػائ  المتعمقػػػػة بالسػػػػؤاؿ الرابػػػػع: ىػػػػؿ توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة 
 .تبعًا لمتغيرات ) الجنس، نوع الكمية( االنفعاليّ متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة عمى مقياس الذكاء 

 االنفعػػاليّ ومػػف أجػػؿ الكشػػؼ عػػف الفػػروؽ فػػي متوسػػط إجابػػات أفػػراد عينػػة الدراسػػة نحػػو مقيػػاس الػػذكاء  
وتبػػػيف  ( لمعينػػات المسػػػتقمة،t-testار ت )ومجاالتػػو تبعػػػًا المػػتبلؼ متغيػػػري الجػػنس ونػػػوع الكميػػة، تػػػـ إجػػراء امتبػػػ

 امتبار الفروؽ تبعًا المتبلؼ الجنس ونوع الكمية. نتائ ( 5( و)4ؿ)الجداو 

 

 

 

 

مقياس الذكاء  عمى ( المتبار داللة الفروؽ في  إجابات أفراد عينة الدراسةt-testنتيجة امتبار )( يبيف 4جدوؿ )
 تبعًا المتبلؼ متغير الجنس االنفعاليّ 

 

 مجاالت مقياس

 االنفعاليّ الذكاء  

 الوسط الحسابي

 Tقيمة  لمتغير الجنس 
الداللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 حصائّيةاإل
 إناث ذكور

 0.76 0.30- 3.92 3.91 ةاالنفعاليّ المعرفة 

 0.10 1.65 3.76 3.84 تنظيـ االنفعاالت

 0.54 0.61 3.81 3.84 التعاطؼ

 0.33 0.97- 3.31 3.28 االجتماعيّ التواصؿ 

 0.57 0.56 3.71 3.73 االنفعاليّ المقياس ككؿ لمذكاء 

بػيف إجابػات أفػراد عينػة الدراسػة  إحصػائّية(  يتضح عػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة 4وبالنظر إلى نتائ  الجدوؿ )  
ة، تنظػػػػيـ االنفعػػػػاالت، التعػػػػاطؼ، التواصػػػػؿ االنفعالّيػػػػ)المعرفػػػػة  :االنفعػػػػاليّ نحػػػػو جميػػػػع مجػػػػاالت مقيػػػػاس الػػػػذكاء 
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( عمػػػى -0.86، 0.52، 2.54، -0.20( المحسػػػوبة )T( تبعػػػا لمتغيػػػر الجػػػنس حيػػػث بمغػػػت قيمػػػة )االجتمػػػاعيّ 
(. وعميػو فػإف متوسػطات االسػتجابات نحػو ىػذه ≤0.05عنػد مسػتوى داللػة ) إحصػائّياً التوالي وىي قيـ غير دالة 

بطبيعة المبرات والتنشئة التي مروا بيػا وقد ترتبط ىذه النتيجة  عاـ، تعد متساوية، وعمى المقياس بشكؿ المجاالت
، 1022، سػػماوي1022عمشػػةوتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة كػػؿ مف)أبو  عمػػى مسػػتوى األسػػرة والحيػػاة بشػػكؿ عػػاـ،

( وتمتمػػؼ مػػع Jenaabadi2014و Hasanvand& Khaledian 2012( ودراسػػة كػػؿ مػػف )1006جػػوده
 ناث. داللة تعزى لمجنس ولصالح اإل ( التي أشارت إلى وجود فروؽ ذات 1022دراسة) العمواف 

 

 

 

 

 

 

مقياس الذكاء عمى ( المتبار داللة الفروؽ في  إجابات أفراد عينة الدراسة t-testنتيجة امتبار )( يبيف 5جدوؿ )
 نوع الكميةتبعًا المتبلؼ متغير  االنفعاليّ 

 

 مجاالت مقياس

 االنفعاليّ الذكاء  

 الوسط الحسابي

 Tقيمة  لمتغير نوع الكمية 
الداللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 حصائّيةاإل
 إنسانّية عممّية

 0.66 0.43 3.90 3.92 ةاالنفعاليّ المعرفة 

 0.92 0.09 3.80 3.81 تنظيـ االنفعاالت

 0.42 0.79 3.80 3.84 التعاطؼ

 0.34 0.93 3.31 3.28 االجتماعيّ التواصؿ 

 0.75 0.31 3.71 3.72 االنفعاليّ المقياس ككؿ لمذكاء 

بػيف إجابػػات أفػراد عينػػة الدراسػػة  إحصػػائّية(  يتبػػيف عػدـ وجػػود فػروؽ ذات داللػػة 5وبػالنظر إلػػى نتػائ  الجػػدوؿ )  
ة، تنظػػػػيـ االنفعػػػػاالت، التعػػػػاطؼ، التواصػػػػؿ االنفعالّيػػػػ)المعرفػػػػة  :االنفعػػػػاليّ نحػػػػو جميػػػػع مجػػػػاالت مقيػػػػاس الػػػػذكاء 

( عمػػػى 0.82، 0.68، 0.08، 0.32سػػػوبة )( المحT( تبعػػػا لمتغيػػػر نػػػوع الكميػػػة حيػػػث بمغػػػت قيمػػػة )االجتمػػػاعيّ 
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(. وعميػو فػإف متوسػطات االسػتجابات نحػو ىػذه ≤0.05عنػد مسػتوى داللػة ) إحصػائّياً التوالي وىي قيـ غير دالة 
ويمكػف تفسػير ذلػؾ بػأف طمبػة الجامعػة قػد جػاءوا مػف المجتمػع  المجاالت تعد متساوية، وعمى المقياس بشكؿ عاـ.

األردني الذي تتماثؿ فيو أسالي  تربية األبنػاء، كمػا أف المبػرات التػي يتعػرض ليػا الػذكور واإلنػاث دامػؿ الجامعػة 
( وامتمفػػت مػػع 1022، القاسػػـ1022عمشػػةوتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة كػػؿ مػػف دراسػػة )أبو تكػػاد تكػػوف متماثمػػة، 

تعػػزى لنػوع الكميػة ولصػػالح  االنفعػاليّ ( التػي أشػػارت إلػى وجػود فػروؽ ذات داللػػة فػي الػذكاء 1022سػة )العمػوافدرا
 .نسانّيةطمبة الكميات اإل

بػػػيف  (0.05)عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة  إحصػػػائّيةالنتػػػائ  المتعمقػػػة بالسػػػؤاؿ المػػػامس: ىػػػؿ توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة 
 متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة عمى مقياس تقدير الذات تبعًا لمتغيرات ) الجنس، نوع الكمية(.

ومػػف أجػػؿ الكشػػؼ عػػف الفػػروؽ فػػي متوسػػط إجابػػات أفػػراد عينػػة الدراسػػة نحػػو مقيػػاس تقػػدير الػػذات تبعػػًا  
( 7( و)6وتبػيف الجػداوؿ)لمسػتقمة، ( لمعينػات اt-test)لكمية، تػـ إجػراء امتبػار ت المتبلؼ متغيري الجنس ونوع ا

 امتبار الفروؽ تبعًا المتبلؼ الجنس ونوع الكمية. نتائ 

( المتبار داللة الفروؽ في  متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة نحو t-testنتيجة امتبار )( يبيف 6جدوؿ )
 متغير الجنس      مقياس تقدير الذات تبعًا المتبلؼ 

 المقياس
 لمتغير الجنس الوسط الحسابي

 Tقيمة 
الداللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 أنثى ذكر  حصائّيةاإل

 0.73 0.22 3.208 2.125 تقدير الذات

بػيف إجابػػات أفػراد عينػػة الدراسػػة  إحصػػائّية(  يتبػػيف عػدـ وجػػود فػروؽ ذات داللػػة 6وبػالنظر إلػػى نتػائ  الجػػدوؿ )  
( وىػػي قيمػػة غيػػر دالػػػة 0.22( المحسػػوبة )Tنحػػو مقيػػاس تقػػدير الػػذات تبعػػػا لمتغيػػر الجػػنس حيػػث بمغػػت قيمػػػة )

بتطػػور عمميػػة التنشػػئة األسػػرية التػػي أمػػذت  وربمػػا تػػرتبط ىػػذه النتيجػػة(. ≤0.05عنػػد مسػػتوى داللػػة ) إحصػػائّياً 
ة لػػذوات الػػذكور واإلنػػاث بػػنفس المسػػتوى، وقػػد يجابّيػػاإلبتطػػوير مصػػائص األبنػػاء وتحديػػًدا اإلنػػاث لتعزيػػز النظػػرة 

نجازىػا وتقػديرىا لػذاتيا، و  تعكس ىذه النتيجػة درجػة اتفقػت ىػذه تفػوؽ اإلنػاث وأنيػا ال تقػؿ عػف الػذكور فػي أدائيػا وا 
ىػذه النتيجػة مػع دراسػة وامتمفػت  Hasanvand &  (2012 Khaledian النتيجػة مػع نتػائ  دراسػة كػؿ مػف)

(Jenaabadi2014 (  ،التػػػػػي أشػػػػػارت إلػػػػػى وجػػػػػود فػػػػػروؽ فػػػػػي تقػػػػػدير الػػػػػذات تعػػػػػزى لمجػػػػػنس ولصػػػػػالح اإلنػػػػػاث
، التػي أشػارت إلػى وجػود فػروؽ فػي تقػدير الػذات لصػالح الػذكور، وربمػا تعكػس Malik & Sadia2013ودراسػة

نجػاز إلمػتعف بػو اآلف مػف فػرص التعمػيـ وانتائ  الدراسة الحالية أف اإلناث طػورف شػعورًا بتقػدير الػذات نظػرًا لمػا يت
 مما يعطييف شعورًا بتقدير الذات.

( المتبػػػار داللػػة الفػػػروؽ فػػي  متوسػػط إجابػػػات أفػػراد عينػػػة الدراسػػة نحػػػو t-testنتيجػػػة امتبػػار )( يبػػيف 7جػػدوؿ )
 نوع الكميةمقياس تقدير الذات تبعًا المتبلؼ متغير 
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 المقياس
 لمتغير نوع الكمية الوسط الحسابي

 Tقيمة 
الداللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 إنسانّية   عممّية حصائّيةاإل

 0.78 0.27 2.106 2.123 تقدير الذات

بػيف إجابػػات أفػراد عينػػة الدراسػػة  إحصػػائّية(  يتبػػيف عػدـ وجػػود فػروؽ ذات داللػػة 7وبػالنظر إلػػى نتػائ  الجػػدوؿ )  
( وىػػػي قيمػػػة غيػػػر دالػػػة 0.16( المحسػػػوبة )Tنحػػػو مقيػػػاس تقػػػدير الػػػذات تبعػػػا لمتغيػػػر الكميػػػة حيػػػث بمغػػػت قيمػػػة )

ولعػػػػؿ ىػػػذه النتيجػػػػة تػػػرتبط بالتحػػػاؽ كػػػػؿ مػػػف الػػػػذكور واإلنػػػاث بكافػػػػة (. ≤0.05عنػػػد مسػػػػتوى داللػػػة ) إحصػػػائّياً 
نػاث وى تمثيػؿ اإلالتػي ارتفػع مسػت عممّيػةالتمصصات ولـ تعد حكرًا عمػى جػنس دوف غيػره وتحديػدًا التمصصػات ال

 فييا.

بػػيف  (0.05)عنػػد مسػػتوى داللػػة  إحصػػائّية: ىػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة لسػػادسالنتػػائ  المتعمقػػة بالسػػؤاؿ ا  
 .الجنس، نوع الكمية()متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة عمى مقياس السعادة تبعًا لمتغيرات  

ومف أجؿ الكشؼ عف الفروؽ في متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة نحو مقياس السعادة تبعًا المتبلؼ  
 نتػػائ ( 20( و)8وتبػػيف الجػػداوؿ) ( لمعينػػات المسػػتقمة،t-testتبػػار ت )متغيػػري الجػػنس ونػػوع الكميػػة، تػػـ إجػػراء ام

  امتبار الفروؽ تبعًا المتبلؼ الجنس ونوع الكمية.

( المتبار داللة الفروؽ في  متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة نحو t-testنتيجة امتبار )( يبيف 8جدوؿ )
 مقياس السعادة تبعًا المتبلؼ متغير الجنس

 المقياس
 الوسط الحسابي لمتغير الجنس

 Tقيمة 
الداللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 أنثى ذكر  حصائّيةاإل

 0.015 2.43* 3.04 3.27 السعادة

 (. ≤0.05عند مستوى داللة ) إحصائّيةذات داللة *

بيف متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة نحو مقياس  إحصائّية(  وجود فروؽ ذات داللة 8يتضح مف الجدوؿ )    
عنػد مسػتوى داللػة  إحصػائّياً ( وىي قيمػة دالػة 1.32( المحسوبة )Tالسعادة تبعا لمتغير الجنس حيث بمغت قيمة )

(≤0.05وكانت الفروؽ لصالح الذكور ). باإلنػاث مقارنػة بالسػعادة الػذكور شػعور درجة ارتفاع أف الباحثة وترى 
 أكثػر ومطػالبيـ احتياجػاتيـ تمبيػة مػف تمكػنيـ اجتماعيػة بامتيػازات تمتعيـ ودرجة الذكور ظروؼ لطبيعة يعود ربما
ومنيػػا مػػا  أسػػرىف عػػف ببعػػدىف يتعمػػؽ منيػػا المصػػادر متعػػددة ضػػغوط تحػػت يعشػػف المػػواتي لئلنػػاث متػػاح ىػػو ممػػا

 (Malik&Sadia2013دراسػػةواتفقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع  .بػػو ُيحػػيط ومػػا الجػػامعي المجتمػػع دامػػؿ بحػػركتيفيػػرتبط 
التي أشارت إلى وجود فروؽ في السعادة ولصالح طمبة الجامعة الذكور، وامتمفت ىذه النتيجة مػع دراسػة كػؿ مػف 

( ، حيػػػث أشػػػارت ىػػػذه الدراسػػػات إلػػػى عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ فػػػي 1020، أبوذويػػػ 1022، سػػػماوي 1022)أبوعمشػػػة
 .السعادة تعزى لمجنس

51



 2102( 5( اجمللد )2جملت  علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا العدد) , جملت  جامعت احلسني بن طالل للبحوث

 
 

 
 

( المتبار داللة الفروؽ في  متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة نحو t-testنتيجة امتبار )( يبيف 20جدوؿ )
 مقياس السعادة تبعًا المتبلؼ متغير نوع الكمية

 المقياس
 لمتغير نوع الكمية الوسط الحسابي

 Tقيمة 
الداللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 إنسانّية  عممّية حصائّيةاإل

 0.168 1.38 3.057 3.231 السعادة

بػيف إجابػات أفػراد عينػة الدراسػة  إحصػائّيةوجود فػروؽ ذات داللػة عدـ (  يتبيف 20وبالنظر إلى نتائ  الجدوؿ )  
( وىػػػي قيمػػػة غيػػػر دالػػػة 2.27( المحسػػػوبة )Tنحػػػو مقيػػػاس السػػػعادة تبعػػػا لمتغيػػػر نػػػوع الكميػػػة حيػػػث بمغػػػت قيمػػػة )

، 1022، سماوي1022دراسة كؿ مف )أبوعمشةواتفقت ىذه النتيجة مع (. ≤0.05عند مستوى داللة ) إحصائّياً 
التػػي أشػػارت إلػػى وجػػود فػػروؽ فػػي السػػعادة لصػػالح   1020ذويػػ   ( وامتمفػػت مػػع نتػػائ  دراسػػة أبػػو1022القاسػػـ

 .  عممّيةطمبة الكميات ال

مسػػتوى الػػذكاء تقػػدير الػػذات والسػػعادة عمػػى مػػف مػػبلؿ  االنفعػػاليّ الػػذكاء مسػػتوى ب مكػػف التنبػػؤالسػػؤاؿ السػػابع: ىػػؿ ي
 ؟لدى الطمبة أفراد عينة الدراسة االنفعاليّ 

 فػػيلتحديػػد أثػػر مسػػتوى تقػػدير الػػذات والسػػعادة ا ولئلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ تػػـ إجػػراء تحميػػؿ االنحػػدار المتعػػدد     
 (.22في الجدوؿ ) .االنفعاليّ مستوى الذكاء 

نتائ  تحميؿ االنحدار المتعدد المتبار أثر مستوى تقدير الذات والسعادة عمى مستوى الذكاء ( 22جدوؿ )
 لدى أفراد عينة الدراسة االنفعاليّ 

 B المتغيرات المستقمة
 قيمة

(T) 

 داللة قيمة

(T) 

R2 

معامػػػػػػػػؿ 
 التحديد

(F) 
 المحسوبة

 مستوى الداللة

 0.00 4.33* 0.227 مقياس تقدير الذات
0.17 *48.9 0.00 

 0.00 8.15* 0.172 مقياس السعادة

  0.04عند مستوى داللة ) إحصائّيةذات داللة(<. 
( عنػد درجػػات 37.8المحسػوبة )  (F( أف قيمػة )22فػػي الجػدوؿ ) المتعػدد تظيػر نتػائ  تحميػؿ االنحػدار        
مػػف النتػػائ  فػػي الجػػدوؿ ،  ويظيػػر >)0.04عنػػد مسػػتوى داللػػة ) إحصػػائّياً ،  وىػػي قيمػػة دالػػة (4 ,502)حريػػة 

%( مػف التبػايف فػي متغيػر الػذكاء  26.0قد فسرت ) -)تقدير الذات، والسعادة(   -( أف المتغيرات المستقمة 22)
، ويتضػح مػف النتػائ  االنفعػاليّ وتؤكد ىذه النتيجة أثر متغيري تقػدير الػذات والسػعادة فػي تفسػير الػذكاء   االنفعاليّ 

( أف األبعػػاد المسػػتقمة )تقػػدير الػػذات، والسػػعادة(  ليػػا أثػػر ذو داللػػة Tتابعػػة قػػيـ )( ومػػف م22الػػواردة فػػي الجػػدوؿ )
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،  وقد تـ إجراء تحميػؿ االنفعاليّ ودرجات الحرية المماثمة ليا في الذكاء  >)0.04عند مستوى الداللة ) إحصائّية
لتحديد قوة أثر كؿ متغير مستقؿ في مساىمتو  Stepwise Multiple Regressionاالنحدار المتعدد التدريجي 

% ( مػف  22.1( أف متغير )السعادة(  قد جػاء فػي الترتيػ  األوؿ وفسػر ) 21بنموذج االنحدار، ويبيف الجدوؿ )
% ( مػػف  26.0، يميػػو متغيػػر )تقػػدير الػػذات( وفسػػر مػػع ُبعػػد )السػػعادة(  مػػا مقػػداره ) االنفعػػاليّ التبػػايف فػػي الػػذكاء 

 .االنفعاليّ ذكاء التبايف في ال

الػػػذكاء  فػػػي والسػػػعادة" ،"تقػػػدير الػػذاتنتػػػائ  تحميػػػؿ االنحػػدار المتعػػػدد التػػػدريجي لمتنبػػػؤ بػػأثر متغيػػػري ( 21جػػدوؿ )
  االنفعاليّ 

 المتغيرات المستقمة
R2 التراكمية 

 

 قيمة

(T) 

 داللة قيمة

(T) 

 0.00 8.73* 0.132 السعادة

 0.00 4.33* 0.170 تقدير الذات

 .>)0.04عند مستوى داللة ) إحصائّية* ذات داللة 

.  االنفعػاليّ ( يتضػح أثػر متغيػري السػعادة، وتقػدير الػذات فػي الػذكاء 21( و )22ومف مػبلؿ نتػائ  الجػداوؿ )    
، التػي أشػارت إلػى وجػود عبلفػة ارتباطيػة موجبػة بػيف السػعادة 1022وتتفؽ ىذه النتيجة مع كؿ مف دراسة سػماوي

بػػيف  إحصػػائّياً ، التػػي توصػػمت إلػػى وجػػود عبلقػػة ارتباطيػػة موجبػػة ودالػػة 1022، ودراسػػة القاسػػـ االنفعػػاليّ والػػذكاء 
 االنفعػاليّ بينػت وجػود عبلقػة ارتباطيػة بػيف الػذكاء  ي، الت Platsidiou 2013 والسعادة، ودراسة االنفعاليّ الذكاء 

التػي أكػػدت عمػى وجػػود  Rey,Extremrra & Pena 2011ودراسػة  ، Farzae 2012والسػعادة، ودراسػة 
التػػي بينػػت وجػػود  ، Hasanvand&Khaledian 2012وتقػػدير الػػذات، ودراسػػة  االنفعػػاليّ ارتبػػاط بػػيف الػػذكاء 

، أف الػذكاء  Furnham&Petrides 2003وتقدير الذات ، كما بينت دراسػة  االنفعاليّ عبلقة موجبة بيف الذكاء 
ة يجابّيػػاإلأكػػدت عمػى العبلقػػة االرتباطيػة  ،التػي Malik&Saddia2013منبػئ قػػوي بالسػعادة ، ودراسػػة  االنفعػاليّ 

بػػيف تقػػدير الػػذات والسػػعادة . وبػػالنظر إلػػى مػػا توصػػمت لػػو الدراسػػة الحاليػػة مػػف وجػػود عبلقػػة ارتباطيػػة موجبػػة بػػيف 
وكػػػؿ مػػػف تقػػػدير الػػػذات والسػػػعادة ومػػػا توصػػػمت إليػػػو الدراسػػػات السػػػابقة يتػػػبف مػػػدى أىميػػػة ىػػػذه  االنفعػػػاليّ الػػػذكاء 

ة التػي تتفاعػؿ مػع بعضػيا الػبعض لتسػاىـ فػي تطػوير الشمصػية يجابّيػاإلماصة وأنيا ُتعد مف المفاىيـ  المتغيرات
 لدى طمبة الجامعات.

 التوصيات

 تقترح مجموعة مف التوصيات منيا: ةفي ضوء ما تـ التوصؿ إليو مف نتائ  فإف الباحث    

 .وعمى عينات ممتمفة يجابيّ اإلتناوؿ مفاىيـ عمـ النفس إجراء المزيد مف الدراسات ت -

53



 2102( 5( اجمللد )2جملت  علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا العدد) , جملت  جامعت احلسني بن طالل للبحوث

 
 

 
 

رشػادية والنػدوات دامػؿ الجامعػة ألعضػاء في إعػداد البػرام  التدريبيػة واإل توظيؼ نتائ  الدراسة واالستفادة منيا -
 .اً وحياتيّ  اً كاديميّ ىذه المفاىيـ بالنجاح أف أثر الييئات التدريسية والطمبة لبيا

 

 المراجع العربية

 .غزة ، اإلسبلمية ،الجامعة الرابعة الطبعة وأدواتو، مناىجو، وعناصره، التربوي البحث ،(1001)إحساف اآلغا، -

 منشػػورات( 264)المعرفػػة، عػػالـ سمسػػمة يوسػػؼ، فيصػػؿ ترجمػػة السػػعادة، سػػيكولوجية ،(2882) مايكػػؿ إرجايػؿ، -
 .الكويت واآلدا ، والفنوف لمثقافة الوطني المجمس

 . القاىرة ، األنجمو مكتبة ، الشمصية سيكولوجية ،(2877)الديف عز عادؿ األشوؿ، -

 لمسػػػاعدة وأسػػػالي  أدوات – الحيػػػاة وميػػػارات العػػػاطفي الػػػذكاء ميػػػارات تنميػػػة دليػػػؿ ،(1020) تيشػػػرايؿ بجػػػاي، -
 الرياض الشقري، مكتبة الحارثي، أحمد إبراىيـ ،(معر ) - العممية الحياة في النجاح عمى الطبل 

 فػػي ، مقارنػػة ثقافيػػة عبػػر حضػػارية دراسػػة– األطفػػاؿ عنػػد بالسػػعادة اإلحسػػاس ،(2884) محمػػد كريمػػاف بػػدير، -
 .القاىرة ، الكت  عالـ ، األولى الطبعة ، المصرية الطفولة في وبحوث دراسات

 والتوزيع لمنشر المسيرة دار الثانية، الطبعة االجتماعّية، التنشئة سيكولوجية ،(1001)محمد صالح جادو، أبو --
 .األردف -عماف والطباعة،

 المجمػػة الجػػامعييف، الطمبػػة لػػدى البلعقبلنيػػة واالتجاىػػات الػػذات تقػػدير بػػيف ،العبلقػػة(1005) عبػػدالكريـ جػػرادات،
 . 242-232 ص ص ،2 عدد ،1 مجمد التربوية، العمـو في األردنية

 المعرفػة، عػالـ سمسػمة يونس، محمد مراجعة الجبالي، ليمى( مترجـ) العاطفي الذكاء ،(1000) دانييؿ جولماف، -
 .  والفنوف لمثقافة الوطني المجمس ، 151 العدد،

 السػػعادة، الػػذات، وتقػػدير الجػػنس، بػػيف لمتفاعػػؿ كدالػػة االنفعػػاليّ  الػػذكاء ،(1007) الػػرحمف عبػػد ىشػػاـ المػػولي، -
 دار ، الّنفسػػػّية والصػػػحة الػػػنفس عمػػػـ فػػػي وبحػػػوث دراسػػػات فػػػي الجامعيػػػة المرحمػػػة طػػػبل  مػػػف عينػػػة لػػػدى والقمػػػؽ

 القاىرة ، لمطباعة المصطفى

 . العربية النيضة دار ، األولى الطبعة ، والمراىؽ لمطفؿ التربوي النمو ،(2868)كماؿ الدسوقي، -

 اليرمػػوؾ، جامعػػة طمبػػة لػػدى واالنفعػػاليّ  المعرفػػي بالػػذكاء وعبلقتيػػا السػػعادة ،(1020)مسػػمـ أحمػػد ذويػػ ، أبػػو -
 .األردف -إربد اليرموؾ، جامعة دكتوراه، رسالة

 .القاىرة ، لمنشر غري  دار ، المسمميف عمماء عند النفسي التراث ،(1003)محمد ربيع، -
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 عمـ مجمة االبتدائية، المرحمة أطفاؿ مف عينة لدى الذات تقدير مقياس بناء ،(2881)سيد عبدالرحمف سميماف، -
 .202-77 ص ص ، السادسة السنة ، والعشروف الرابع العدد ، لمكتا  العامة المصرية الييئة النفس،

 اإلسػػبلمية العمػػـو جامعػػة طمبػػة لػػدى والتػػديف االنفعػػاليّ  بالػػذكاء وعبلقتيػػا السػػعادة ،(1022)سػػعود فػػادي سػػماوي،
 .األردنية الجامعة ،1 ممحؽ 30 المجمد التربوية، العمـو دراسات العالمية،

 مجمػة لػو المقتػرح والنمػوذج وموضػوعاتو وتاريمػو تعريفػو اإليجػابيّ  الػنفس عمػـ ،(1007)نجيػ  محمد ، الصبوة -
 . 31-25 ص ص والعشروف، الحادية ،السنة 68-65 العدد لمكتا  العامة المصرية الييئة النفس، عمـ

 شػػيماء أحمػػد، حبيػػ ، سوسػػف عبػاس، أحمػػد، سػػماح الػػذي ، سػػميماف، تغريػد الشػػطي، محمػػد، أحمػػد عبػدالمالؽ، -
 فػي ممتمفػة مصػرية عينػات لػدى السػعادة معػدالت(. 1002)غػانـ نجػاح السػعيدي، محمػد، ناديػا الثػويني، يوسؼ،
 ص ص النفسػييف، االمصػائييف رابطة الرابع، العدد عشر، الثالث المجمد نفسية، دراسات مجمة الكويتي، المجتمع
472- 521. 

 ، المبػدع سػيكولوجية فػي جديػدة قػراءة  الفػائؽ اإلنجػاز وقضػية الػذات تقػدير ،(1006) محمد تحية العاؿ، عبد -
 – التربيػة كميػة ، الّنفسػّية الصػحة قسػـ"  والمػأموؿ الواقػع بػيف الماصػة التربيػة"  األوؿ العممػي لممػؤتمر مقػدـ بحث
 . يوليو ، 25 -24 بنيا، جامعة

 فػي الجامعػة طمبػة لػدى التعمػؽ وأنمػاط االجتماعّيػة بالميارات وعبلقتو االنفعاليّ  الذكاء ،(1022)أحمد العمواف، -
 ص ،1 عػػػدد ،6، التربويػػػة العمػػػـو فػػػي األردنيػػػة المجمػػػة ، لمطالػػػ  االجتمػػػاعيّ  والنػػػوع التمصػػػص متغيػػػري ضػػػوء
 .233 -214ص

 طمبػة لػدى بالسعادة بالشعور وعبلقتيما االنفعاليّ  والذكاء االجتماعيّ  الذكاء ،(1022)باسؿ إبراىيـ عمشة، أبو -
 .غزة -األزىر جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة غزة، محافظة في الجامعات

 اإلمػػبلص مؤسسػػة الّنفسػػّية، والصػػحة اإليجػػابيّ  الػػنفس عمػػـ بػػيف السػػعادة ،(1005)عبػػدالفتاح حسػػف الفنجػػري، -
 . القاىرة والنشر، لمطباعة

 طالبػػػات مػػف عينػػة لػػدى واألمػػؿ السػػعادة مػػف بكػػؿ وعبلقتػػو الوجػػدانيّ  الػػذكاء ،(1022)محمػػد موضػػي القاسػػـ، -
 .السعودية العربية المممكة القرى، أـ جامعة ماجستير، رسالة القرى، أـ جامعة

 .بيروت ، صادر دار عشر، الحادي المجمد/  الثالث المجمد العر ، لساف معجـ ،(2881)منظور ابف -

 مػػف البصػػرية اإلعاقػػات ذوي مػػف متباينػػة عينػػات لػدى الوجػػدانيّ  الػػذكاء دراسػػة ،(1005)مبػػارؾ  صػػفية موسػى، -
 .القاىرة جامعة التربوية، الدراسات ،معيد منشورة غير ماجستير رسالة والثانوية، اإلعدادية المرحمة طبل 

 البيئػػة فػػي السػػيكومترية مصائصػػو وتحميػػؿ تعريبػػو االنفعػػاليّ  الػػذكاء امتبػػار ،(1001)زايػػد بػػف طالػػ  الينػػائي، -
 .  ُعماف ، قابوس السمطاف جامعة ، منشورة غير ماجستير رسالة العمانية،
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 فػػي البحػػث مجمػػة بالمنيػػا، التربيػػة كميػػة طػػبل  لػػدى السػػعادة لمفيػػـو عامميػػة دراسػػة ،(2878)مشػػيرة اليوسػػفي، -
 .261 -226 ص ،ص2عدد، ،2 مجمد يوليو، المنيا، جامعة ، التربية كمية النفس، وعمـ التربية
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