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املستخلص:
       يهـدف هـذا الـبحث إلـى دراسـة الـعالقـة بـني الـهناء الـشخصي والـذكـاء الـوجـدانـي لـدى عـينة 
مـن طـالب جـامـعة أم الـقرى، تـكونـت عـينة الـدراسـة مـن (200) طـالـباً وطـالـبًة مـن جـامـعة أم الـقرى 
طــبق عــليهم مــقياس الــهناء الــشخصي ومــقياس الــذكــاء الــوجــدانــي. وأشـارت نـتائـج الـدراسـة إلـى  
وجـود عـالقـة ارتـباطـيه طـرديـه بـني الـذكـاء الـوجـدانـي وبـعض أبـعاد الـهناء الـشخصي عـند مسـتوى 

داللـة(α≤0.05)، وكـذلـك وجـود فـروق ذو داللـة إحـصائـية فـي مـقياس الـهناء الـشخصي بـأبـعاده 
( الــرضــا عــن الــحياة، الــوجــدان اإليــجابــي، الــوجــدان الســلبي) لــصالــح اإلنــاث فــي بُــعدي الــرضــا 
عـن الـحياة والـوجـدان اإليـجابـي ولـصالـح املـتزوجـات وألفـراد الـعينة ذوي الـسن 24 سـنة فـأكـثر ، 
أمـا بُـعد الـوجـدان السـلبي كـان لـصالـح الـذكـور, ولـصالـح أفـراد الـعينة ذوي الـسن 18 إلـى أقـل. 
كـــما بـــينت الـــنتائـــج أنـــه تـــوجـــد فـــروق ذو داللـــة إحـــصائـــية فـــي مـــقياس الـــذكـــاء الـــوجـــدانـــي بـــأبـــعاده 
(الــــوعــــي بــــالــــذات ،إدارة االتــــصاالت ، الــــتفهم، والــــتعامــــل مــــع الــــغير) لــــصالــــح اإلنــــاث فــــي أبــــعاد 
الــــوعــــي بــــالــــذات ، إدارة االتــــصاالت ، الــــتفهم لــــصالــــح املــــتزوجــــات وألفــــراد الــــعينة ، وذوي الــــسن 
24سـنه فـأكـثر ،أمـا بُـعد الـتعامـل مـع اآلخـريـن  كـان  لـصالـح الـذكـور ، ولـصالـح أفـراد الـعينة ذوي 

السن 24 سنة فأكثر. 

الـكلمات الـمفتاحـیة : الـھناء الـشخصي ، الـذكـاء الـوجـدانـي ، الـسعادة ، الـرضـا عـن الـحیاة، إدارة 
االنفعاالت . 
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Abstract: 

   This study was seeking to detect Subjective Well-being and Emotional Intelligence in a 
sample of Umm Al-Qura University students. The sample of this study consisted of 200 
students applied a Subjective Well-being scale and Emotional Intelligence scale on them. 
The results indicated that there are statistically significant differences in Subjective Well-
being scale in it dimensions (Satisfaction with Life, Positive Affect, Negative Affect) for 
the benefit of females in the dimension of Satisfaction with Life and Positive Affect. The 

  1

mailto:hmmahboob@uqu.edu.sa
mailto:hmmahboob@uqu.edu.sa


results showed statistically significant differences between married individuals and 
sample aged 24 years and over. The results also showed that the dimension Negative 
Affect was in favor of males and unmarried, and there are differences for the benefit of 
the sample aged 18 year or less. The results also indicated that there are statistically 
significant differences in the Emotional Intelligence scale in it dimensions (Self-
consciousness, Communications Management, Empathy) for the benefit of females, there 
are also significant differences for married and sample aged 24 and over. The results also 
showed that there are statistically significant differences in favor of males in the 
dimension of the axis of dealing with others, and for the benefit of the sample aged 24 
and over, and for non-married. It turns out that there was direct correlation between 
Emotional Intelligence scale and some axis of Subjective Well-being at a level of 
significance of (α≤0.05). 

Key words: Subjective Well-being, Emotional Intelligence, Happiness, Satisfaction, 
Emotional Management.      

تمهيد  
    فـــــي خـــــضم كـــــل تـــــلك الـــــتغيرات والتحـــــديـــــات الـــــعصريـــــة (الـــــعلمية والـــــتكنولـــــوجـــــية واالقـــــتصاديـــــة 
والـسياسـية) فـي الـوقـت الـحاضـر؛ زاد انـتشار االضـطرابـات الـنفسية والسـلوكـية  عـلى حـد الـسواء 

، مما أنعكس سلباّ على اإلحساس باألمان والرضا والراحة النفسية .

   ومـــنذُ أزمـــنه بـــعيدة واإلنـــسان يـــتساءل عـــما يـــجعل الـــحياة جـــيدة ، أو عـــما يـــجعلنا نـــراهـــا أكـــثر 
سـعادة، والـعلماء الـذيـن يـدرسـون الـهناء ويـفترضـون أن أحـد املـقومـات األسـاسـية لـحياة جـيدة هـو 
أن الـــشخص يـــحب حـــياتـــه ( Diener,et al,2002) وبـــدون شـــك أن درجـــة الـــشعور بـــحب الـــحياة 
يـــختلف مـــن شـــخص إلـــى آخـــر فـــالـــبعض يجـــد حـــب الـــحياة يـــتمثل بـــالـــشعور فـــي الـــتقرب إلـــى اهلل 
وطــاعــته لــربــه ، بــينما يــرى الــبعض األخــر فــي حــب اإلنــجاز والكســب واملــال والــبعض يــشعر بــلذة 
الـــسعادة فـــي ارتـــباطـــه بشـــريـــك الـــحياة والـــزواج وإنـــجاب األطـــفال والـــبعض يـــراهـــا بـــمدى تـــحقيقه 
لحــــريــــته الــــشخصية وتــــحقيق ذاتــــه ،ومــــع مــــنطقية أن اإلنــــسان يــــتشكل مــــن خــــالل خــــبراتــــه  فــــمن 
الــــــطبيعي أن يــــــتأثــــــر هــــــناءة الــــــشخصي بــــــعدد مــــــن املــــــتغيرات ذات الــــــصلة بــــــقدراتــــــه وإمــــــكانــــــيته 
الـــشخصية، لـــذا يـــعتبر كـــالً مـــن الـــهناء الـــشخصي والـــذكـــاء الـــوجـــدانـــي مـــنظومـــة مـــتكامـــلة تـــغطي 
مــجاالً واســعاً مــن االســتعدادات واملــهارات واإلمــكانــيات الــتي هــي خــارج نــطاق الــذكــاء الــتقليدي 

والذي يتضمن بشكل أساسي الوعي باملشاعر وتأثيرها في الجوانب املعرفية . 

    لـذلـك يـعد الـهناء الـشخصي والـذكـاء الـوجـدانـي مـن أفـضل املـنبات لـتحقيق الـنجاح فـي الـحياة 
الــــشخصية وهــــما مــــن املــــتغيرات الــــتي درســــت بــــتعمق فــــي اآلونــــة األخــــيرة، فــــأهــــتم عــــلماء الــــنفس 
اإليـجابـي بـدراسـة الـهناء الـشخصي والـبحث عـن أسـبابـه وعـالقـته بـبعض املـتغيرات الـتي قـد تـؤثـر 

فيه وتسهم في التنبؤ به .

     تــسعى الــدراســة الــحالــية إلــى الــكشف عــن عــالقــة الــذكــاء الــوجــدانــي بــالــهناء الــشخصي لــدى 
طـالب جـامـعة أم الـقرى فـي إطـار عـدد مـن املـتغيرات الـديـموجـرافـية ( الـجنس ، الـحالـة االجـتماعـية 
، الـعمر) ومـدى إسـهامـها فـي الـتنبؤ بهـذه املـتغيرات الـتي قـد تـواجـه عـينة الـدراسـة والـتعرف عـلى 

الفروق بينهم في ظل هذه املتغيرات . 

  2



مشكلة الدراسة : 
     عــند دخــولــنا لهــذا الــقرن الجــديــد ، بــدأ فــهم مــا يــجعلنا أكــثر ســعادة مــوضــوع  ذا أهــمية لــلغايــة 

ألن السعادة تعتبر حلم وهدف لكل فرد في هذه الحياة .

    لـــذا يـــعتبر الـــهناء الـــشخصي والـــشعور بـــالـــسعادة وطـــيب الـــحياة هـــي غـــايـــة الـــغايـــات والهـــدف 
األســمى لــلحياة ، وقــمة مــطالــب الــحياة اإلنــسانــية لــدى كــافــة األفــراد واملــجتمعات. كــما يــشير  لــيو 
(Lu,L,1999) إن الــهناء الــشخصي يــرتــبط بــفكرة الــفرد عــن الــسعادة والــرضــا الــذاتــي وقــدرتــه 

عــلى خــلق حــالــة مــن الــتوازن بــني املــشاعــر اإليــجابــية والســلبية والــتي تــؤدي لــالســتمتاع بــالــحياة 
بشكل أفضل .  

    ونـال مـفهوم الـهناء الـشخصي اهـتمام املـتخصصون فـي عـلم الـنفس اإليـجابـي؛ حـيث قـامـوا 
بـدراسـته والـبحث عـن أسـبابـه وعـالقـته بـبعض املـتغيرات الـديـموجـرافـية الـتي قـد تـؤثـر فـيه وتـسهم 
فـــي الـــتنبؤ بـــه  وتـــنتمي الـــدراســـة الـــحالـــية إلـــى تـــلك الـــدراســـات الـــتي تـــبحث فـــي عـــالقـــة مـــتغيرات 
الــشخصية بــالــهناء الــشخصي بــمعنى أن الــهناء الــشخصي مــهم فــي حــد ذاتــه ألن طــريــقة تــقييم 
الـناس لـحياتـهم ، تـعتبر األسـاس لـجعل األفـراد يـشعرون بـالـراحـة والـرضـا ، مـما يـعكس ذلـك عـلى 
درجــة تــكيفهم وطــريــقة تــعامــلهم فــيما بــينهم، لــذا فــإن الــهناء الــشخصي ضــروري لــحياة اإلنــسان 
وتــــنمية شــــخصيته ومــــساعــــدتــــه عــــلى مــــقاومــــة مــــشكالت حــــياتــــه ، بــــالــــرغــــم مــــن ذلــــك يــــعتبر الــــهناء 
الـــشخصي لـــيس كـــافـــياّ وحـــده ألحـــداث الـــسعادة الـــذاتـــية لهـــذا املـــجتمع ، حـــيث تـــوجـــد مـــتغيرات ال 
تــقل أهــمية مــنها درجــة الــذكــاء الــوجــدانــي وقــدرة الــشخص فــي تــوظــيف هــذه املــهارات واســتغاللــها 
(Lu,L, مــن أن يــحيا حــياة أكــثر تــوافــقاّ وســعادة ،كــما أوضــحت الــدراســات مــثل دراســة كــل مــن
(1999 وعـبد الـخالـق Lawrence,G, Odouard, Reshmi(2008) ،(2008) عـبداهلل وآخـرون 

( 2009) ، والــــزهــــرانــــي (2013) أن الــــهناء الــــشخصي يــــعتبر كــــأحــــد أبــــعاد الــــصحة الــــنفسية 
لـألفـراد بـمختلف األعـمار ، بـاإلضـافـة إلـى نـدرة الـبحوث والـدراسـات فـي هـذا املـجال والـتي تـؤكـد 
عــلى  أهــمية الــعالقــة مــا بــني املــتغيريــن ( الــذكــاء الــوجــدانــي والــهناء الــشخص ) ووعــياّ بــأن تــربــية 
الشــــباب بــــصورة عــــامــــة ، والشــــباب الــــجامــــعي املــــتعلم عــــلى وجــــه الــــخصوص ورعــــايــــته مــــسؤولــــية 
اجـتماعـية مـتكامـلة األبـعاد تـفرضـها طـبيعة الـتحويـالت الـتي أوجـدتـها عـملية الـتغير الـشامـلة فـي 
املـــجتمع والـــرؤيـــة الجـــديـــدة، ومـــا رافـــقتها مـــن مـــشكالت تســـتدعـــي إجـــراء املـــعالـــجات الـــفاعـــلة فـــي 

أسلوب تربية املتعلمني وإعدادهم (الغانم ،12:1985). 

   ولهـذا فـنحن بـحاجـة إلـى ذكـاء ال يـعني بـاملـعرفـة الـعقلية فحسـب ، وإنـما إلـى ذكـاء فـاعـل وعـقول 
مسـتنيرة  لـجيل جـديـد يـعلم كـيف يـواجـه تحـديـاتـه ويخـطط ملسـتقبله ، ويـرسـم حـياتـه بـشكل أكـثر 
وعـــــــياَ  . لـــــــذلـــــــك يـــــــرى ,Epstein (1999) أنـــــــنا نـــــــعمل بـــــــعقلني :عـــــــقل مـــــــنطقي واع وهـــــــو ( غـــــــير 
وجــدانــي ) نســبياّ ويــمكن الــتحكم فــيه بــشكل مــعتاد تــلقائــي ، و(وجــدانــي) يــرتــبط ارتــباطــاّ وثــيقاّ 

بالعواطف .

    وقـد أكـد الـباحـثون أن مـعظم مـا نـشعر بـه مـن إجـهاد نـاتـج مـن سـلوكـياتـنا الـعقلية والـعاطـفية،  
فــالــذي يــرهــقنا لــيس الــعمل فحســب ، بــل هــو عــدم الــشعور بــالــتقديــر أو الــخوف أو الــقلق ؛ فــنحن 

إنما نتعب ؛ ألن عواطفنا تنتج في أجسمنا توتراّ عصبياّ ( كرينجي ، 2002: 401).
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ومـن هـنا فـإن مـشكلة الـبحث تتحـدد فـي دراسـة الـعالقـة بـني الـهناء الـشخصي والـذكـاء الـوجـدانـي 
لدى عينة من طالب جامعة أم لقرى بمكة املكرمة ومن ثم اإلجابة على التساؤالت اآلتية :

هــل تــوجــد عــالقــة ارتــباطــية  دالــة بــني الــهناء الــشخصي والــذكــاء الــوجــدانــي لــدى عــينة مــن 1.
طالب جامعة أم القرى ؟

هــل تــوجــد فــروق ذات داللــة إحــصائــية فــي كــل مــن الــهناء الــشخصي والــذكــاء الــوجــدانــي 2.
لــــدى عــــينة مــــن طــــالب جــــامــــعة أم الــــقرى تــــبعاّ ملــــتغيرات ( الــــجنس  الــــحالــــة االجــــتماعــــية، 

العمر)؟ 

أهمية البحث:
إن هــذه الــدراســة الــحالــية تــعنى بــمرحــلة مــن أهــم املــراحــل الــعمريــة وهــي مــرحــلة الشــباب 1.

الـــتي تـــتسم بـــأنـــها مـــرحـــلة اإلحـــساس بـــالـــقدرة عـــلى الـــعطاء واإلنـــتاج  ومـــشاركـــة اآلخـــريـــن 
وتــحقيق الــزواج الــناجــح وهــي مــرحــلة أســاســية يــتم فــيها تــشكيل وإعــداد الــثروة البشــريــة 
مـن حـيث اكـتشاف قـدرات الـفرد واسـتعداداتـه فـي عـملية بـناء مـجتمعه حـضاريـاَ وثـقافـياَ 

وإنتاجياّ.  
تـحاول الـدراسـة الـحالـية إلـقاء الـضوء عـلى بـعض املـتغيرات اإليـجابـية الـتي تـساهـم عـلى 2.

اســتعادة الــتوازن الــنفسي والــحيوي فــضالّ عــن كــونــه شــعوراّ يــحتاجــه الــفرد فــي حــياتــه 
لــيقاوم إحــساســه بــالــضغوط والــتوتــر الــتي قــد يــتعرض لــها فــي حــياتــه الــيومــية الــضاغــطة 
والــتي تــنتمي لــعلم الــنفس اإليــجابــي مــتمثلة فــي الــذكــاء الــوجــدانــي ، والــهناء الــشخصي 
وهـما مـن املـفاهـيم الحـديـثة نسـبياً فـي الـدراسـات الـنفسية فـي الـبيئة الـعربـية الـتي تـساعـد 

على فهم كثير من إدارة العالقات الناجحة املرتبطة بالشخصية. 
كـــما تـــساعـــد نـــتائـــج الـــدراســـة فـــي إعـــداد بـــرامـــج اإلرشـــاد األســـري والـــزواجـــي وفـــي تـــهيئة 3.

الـبرامـج الـنمائـية أو والـوقـائـية الـتي تـساعـد عـلى تـنمية سـمات شـخصية إيـجابـية تـساهـم 
بـــشكل فـــعال عـــلى وصـــول الـــفرد إلـــى درجـــة مـــن الـــتوافـــق الـــنفسي والـــصحي والـــدراســـي 

والزواجي. 
أهداف البحث : 

الــــــكشف عــــــما إذا كــــــان هــــــناك عــــــالقــــــة ارتــــــباطــــــية دالــــــة بــــــني الــــــهناء الــــــشخصي و الــــــذكــــــاء 1.
الوجداني لدى عينة طالب جامعة أم القرى ؟ 

الـــكشف عـــما إذا كـــان هـــناك فـــروقـــاّ ذات داللـــة إحـــصائـــية فـــي كـــل مـــن الـــهناء الـــشخصي 2.
والـذكـاء الـوجـدانـي لـدى عـينة مـن طـالب جـامـعة أم الـقرى تـبعاّ الخـتالف( الـجنس ، الـحالـة 

االجتماعية ، العمر) 
مصطلحات البحث : 

الهناء الشخصي : 
عـــرف ديـــنر (Diener,2000) الـــهناء الـــشخصي بـــأنـــه" الـــتقييمات املـــعرفـــية والـــوجـــدانـــية 
لــحياة البشــر وأنــه يــشير إلــى تــقديــر الــناس لــحياتــهم تــقديــراّ وجــدانــياّ ومــعرفــياّ ، والــناس يــخبرون 
كــثيرا مــن الــهناء عــندمــا يــشعرون بــكثير مــن املــشاعــر االيــجابــية ، وقــليل مــن املــشاعــر الســلبية ، 
وعــندمــا يــندمــجون فــي أنشــطة مــمتعة وعــندمــا يــعيشون مــتعاّ كــثيرة وآالم قــليلة وعــندمــا يــكونــون 
 Diener," راضــني عــن حــياتــهم ويــرتــكز الــهناء الــشخصي عــلى تــقييم الــناس ألنــفسهم ولــحياتــهم

.(2000, P34)
تـعریـف الـھناء الـشخصي إجـرائـیاّ : الــدرجــة الــتي يــحصل عــليه الــفرد عــلى مــقياس الــهناء 
الـــشخصي بـــمكونـــاتـــه الـــفرعـــية  ( الـــرضـــا عـــن الـــحياة ، الـــوجـــدان اإليـــجابـــي ، الـــوجـــدان 

السلبي).
الذكاء الوجداني : 
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يــــعرف جــــوملــــانGoleman  2000 الــــذكــــاء الــــوجــــدانــــي بــــأنــــه" الــــقدرة عــــلى فــــهم الــــفرد 
ملـــشاعـــره ومـــشاعـــر اآلخـــريـــن وتـــنظيم هـــذه املـــشاعـــر وتـــوظـــيفها التـــخاذ الـــقرارات املـــناســـبة فـــي 
الــــــحياة وتــــــحقيق األهــــــداف املــــــنشودة وكــــــذلــــــك الــــــقدرة عــــــلى ضــــــبط االنــــــفعاالت والــــــتعامــــــل مــــــع 
الـــضغوط وتـــحفيز الـــذات والـــتعاطـــف مـــع اآلخـــريـــن" وقـــدم جـــوملـــان نـــموذجـــاّ لـــلذكـــاء الـــوجـــدانـــي 
يـتضمن عـدداّ مـن املـهارات االنـفعالـية والـشخصية واالجـتماعـية تـشمل خـمس مـكونـات رئـيسية 
هــــــي : الــــــوعــــــي بــــــالــــــذات، إدارة االنــــــفعاالت ، الــــــدافــــــعية الــــــذاتــــــية ، الــــــتعاطــــــف ، الــــــتعامــــــل مــــــع 

العالقات . 
تـعریـف الـذكـاء الـوجـدانـي إجـرائـیاّ : الــدرجــة الــتي يــحصل عــليه الــفرد عــلى مــقياس الــذكــاء 
الـــوجـــدانـــي بـــمكونـــاتـــه الـــفرعـــية ( الـــوعـــي بـــالـــذات ، إدارة االتـــصاالت ، الـــدافـــعية الـــذاتـــية 

(التحفيز) ، التعاطف ( الفهم ) ، التعامل مع العالقات) .
اإلطار النظري : 

well-being أوالً: الهناء الشخصي
 Heady,wearing,1989,Lawrence,G,)مـــــــــــــــن الـــــــــــــــبحث فـــــــــــــــي الـــــــــــــــدراســـــــــــــــات األجـــــــــــــــنبية   
Odouard,2008, Reshmi,2008,kulshrestha&Sen,2003, Diener, 2000) أتـــــــــــــــضح 
لـــنا أن الـــهناء الـــشخصي يـــشير إلـــى عـــدة مـــعانـــي قـــد تـــقترب فـــيما بـــينها فـــي املـــفهوم أو فـــي 
املــوضــوع أو فــي كــالهــما فــهي تــشير إلــى ( الــرفــاهــية الــذاتــية ، الــشعور الــذاتــي بــالــسعادة ، 

الهناء الذاتي ، السعادة الذاتية ، الوجود الشخصي ).
   والـــدراســـة الـــحالـــية تـــدور حـــول الـــهناء الـــشخصي وطـــريـــقة تـــقييم الـــفرد لـــحياتـــه كـــكل وقـــدرة 
الــــشخص لــــلوصــــول إلــــى الــــسعادة الــــذاتــــية وتــــشمل تــــلك الــــقدرة عــــلى وجــــود الــــوجــــدان الــــسار 

وغياب نسبي للوجدان السلبي غير السار.
    وســـــــوف تســـــــتعرض الـــــــباحـــــــثة عـــــــدد مـــــــن الـــــــتعريـــــــفات الـــــــتي تـــــــؤكـــــــد أن الـــــــهناء الـــــــشخصي 
subjective well- being عـبارة عـن الـحكم الـذاتـي الـشخصي لـحياة الـفرد نـفسه فـي ضـوء 
مــا يــدركــه مــن رضــا عــن حــياتــه فــي مــجاالت ســواء فــي مــجال تــقديــر الــذات أو فــي الــصحة أو 
الـــــحياة االجـــــتماعـــــية أو الـــــديـــــن أو غـــــيره مـــــن املـــــجاالت الـــــتي تـــــمكنه مـــــن االســـــتمتاع بـــــحياتـــــه 
وبــالــتالــي الــوصــول إلــى الــوجــدان اإليــجابــي وهــو الــشعور بــالــفرح والســرور واالعــتزاز بــنفسه 

وغياب الوجدان السلبي وهو الشعور بالحزن واالسى  والخزي .
   ويــطرح بــن تــسور (Ben-zur2003) تــعريــفاً لــلهناء الــشخصي بــأنــه " بــناًء مــتعدد األبــعاد 
يـــتضمن املـــكونـــات الـــوجـــدانـــية واملـــعرفـــية عـــلى حـــد ســـواء ، وتـــشمل الـــتجارب الـــلطيفة عـــاطـــفياً 
( تـأثـير إيـجابـي ) وتـجارب املـشاعـر السـلبية مـثل الـقلق وعـدم الـرضـا ( تـأثـير سـلبي ) والـحكم 
عــلى صــفات حــياة اآلخــريــن وتــشمل ( الــرضــا عــن الــحياة عــمومــاً أو الــرضــا فــي مــجال مــعني) 
وبـالـرغـم مـن كـل مـن الـتأثـيرات اإليـجابـية والسـلبية مـرتـبطني فـإنـهما غـير مـتضاديـن ، والـسعادة 

الذاتية هي نتيجة للتوازن بني كالً من هذه التأثيرات .  
وقـد قـدم ديـنير وشـان (Diener&Chan,2011) سـبعة أنـواع مـن األدلـة الـتي تـشير إلـى 
أن الـــــهناء الـــــشخصي املـــــرتـــــفع (مـــــثل الـــــرضـــــا عـــــن الـــــحياة ،وغـــــياب املـــــشاعـــــر الســـــلبية والـــــتفاؤل 
واملــشاعــر اإليــجابــية )، يــؤدي إلــى تحســني الــصحة وطــول الــعمر ، وأن الــدراســات الــطولــية الــتي 
قــدمــت أدلــه عــلى األنــواع املــختلفة مــن الــهناء الــشخصي تنبئ إيــجابــيا بــالــصحة وطــول الــعمر ، 
وأن الــــتجارب الــــتي أجــــريــــت عــــلى البشــــر والــــبحوث الــــحيوانــــية ، أثــــبتت أن الســــرطــــان واإلصــــابــــة 

بالهوس كانت مرتبطة باملشاعر السلبية . 
ومـيز كـاهـنيمان وآخـرون ( Kahnemant at el ,2010) بـني مظهـريـن لـلهناء الـشخصي 
هــما الــهناء الــشخصي االنــفعالــي ويــشير إلــى الــنوعــية االنــفعالــية لــلخبرات الــيومــية لــفرد مــا مــن 
الــــفرح والــــتوتــــر والــــضغوط والحــــزن والــــغضب واأللــــفة الــــتي تــــجعل الــــحياة لــــطيفة أو غــــير ســــارة، 
والـثانـي هـو تـقييم الـحياة الـذي يـشير إلـى تـقييم الـناس ألفـكارهـم عـن حـياتـهم ، وهـذان يـرتـبطان 
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إيـجابـياً بمسـتوى الـدخـل والـتعليم والـرعـايـة الـصحية ، وبـالـرغـم مـن أن الـدخـل يهيئ الـفرد لـلرضـا 
بالحياة ولكن ليس له عالقة بالشعور بالسعادة .  

االتجاهات املفسرة للهناء الشخصي : 
تعرض الباحثة فيما يلي بعض االتجاهات التي حاولت تفسير أسباب الهناء الشخصي 
بالرغم من عدم توافق هذه االتجاهات  في بعض آرائها  حول السعادة وكيفية الوصول إليها 

ومن هذه االتجاهات ما يلي :
 (Hedonistic Approach ) االتجاه األول: االتجاه المعرفي االنفعالي*

   يــــعد ادوارد ديــــنير، 1994أول مــــن اســــتخدم مــــفهوم الــــهناء الــــشخصي والــــذي أشــــار إلــــى أن 
الــهناء الــشخصي أعــم وأشــمل مــن الــسعادة كــحالــة انــفعالــية إيــجابــية حــيث يتحــدد مــفهوم الــهناء 
الــــشخصي عــــلى أنــــه تــــقييم مــــعرفــــي لــــنوعــــية الــــحياة ، ويــــشمل هــــذا الــــتقييم الــــجانــــبني املــــزاجــــي 
واملـــعرفـــي حـــيث يـــشعر الـــناس بـــالـــهناء حـــينما يـــخبرون بـــكثير مـــن املـــشاعـــر االيـــجابـــية وقـــليل مـــن 
املــــشاعــــر الســــلبية وعــــندمــــا ينخــــرطــــون فــــي أنشــــطة مــــهمة ومــــثيرة، وعــــندمــــا يشــــبعون حــــاجــــاتــــهم 
األســـــاســـــية ويـــــشعرون بـــــالـــــرضـــــا عـــــن الـــــحياة. حـــــيث تـــــنعكس انـــــفعاالت الـــــناس وعـــــواطـــــفهم فـــــي 

.( Diener, 2000 ) استجاباتهم  وردود أفعالهم تجاه األحداث التي تحدث لهم

   واقـــــترح بـــــريـــــكمان وكـــــامـــــبل، 1978 أن مـــــا يـــــجعل الـــــناس ســـــعداء هـــــو إنـــــجازاتـــــهم ومـــــواردهـــــم 
الــشخصية وتــوقــعاتــهم بــالــتقدم، وهــم يحــزنــون عــندمــا يــالقــيهم ســوء الحــظ ويــخفقون فــي الــتقدم. 
وأشــــار كــــامــــبل وآخــــرون فــــي دراســــة لــــه عــــن مــــصادر الــــهناء الــــشخصي لــــدى الــــفرد إلــــى عشــــرة 
مـــصادر لـــلهناء الـــشخصي جـــاء فـــي مـــقدمـــتها: الـــدخـــل ، وعـــدد األصـــدقـــاء، والـــتديـــن ، والـــذكـــاء ، 
ودرجـــة اإلنـــجاز الـــتعليمي وأســـهمت هـــذه الـــعوامـــل بنســـبة 15% مـــن الـــتبايـــن الـــكلي فـــي درجـــة 

الهناء الشخصي. نقالً عن ( سعيد ،2007)

 (Discrepancy Approach) االتجاه الثاني : المقارنة االجتماعیة *
   قـــــدم مـــــيكالـــــوس Micalos,1985 اتـــــجاه الـــــتناقـــــض لـــــلرضـــــا عـــــن الـــــحياة ويـــــفترض مـــــيكالـــــوس 
صــاحــب هــذه االتــجاه أن مســتوى الــفرد مــن الــهناء الــشخصي يتحــدد مــن خــالل املــقارنــات الــتي 
يــضعها مــع املســتويــات والــظروف ، كــما يــفترض مــيكالــوس أنــه إذا شــعر الــفرد بــأنــه أفــضل مــن 
األخـــريـــن وأنـــه فـــي حـــالـــة أفـــضل مـــن املـــاضـــي ســـيكون ســـعيداً وراضـــياً ، أمـــا إذا حـــدث الـــعكس 
وشعر الفرد أن األخرين وظروف املاضي أفضل فإنه سيكون حزين وغير  راضي عن حياته .

وقــد وجــد لــيوبــومــيرســكي وروس Lyubomirsky & Ross  أن الــسعداء يــميلون إلــى اســتخدام 
مقارنات مع األدنى فقط ، بينما يميل التعساء إلى املقارنة مع األدنى وأيضاً مع األعلى.

وتــــذكــــر بــــراون وديــــتون Brown& Dutton أن األفــــراد يــــقارنــــون أنــــفسهم مــــع األخــــريــــن عــــندمــــا 
يـعتقدون إن تـلك املـقارنـة سـوف تـشعرهـم بـشيء مـن الـسعادة ، وأنـهم سـوف يـتوقـفون مـن املـقارنـة 

عندما تشعرهم املقارنة بأنهم األسوأ ( نقالً عن عفاف راضي ، 2008 : 39) .
  Telic Approach   االتجاة الثالث : تحقیق األھداف*

   يـرى ويـلسون Wilson,1960 أن اشـباع الـحاجـات تسـبب الـسعادة ، وبـالـعكس الحـرمـان مـن 
إشـباع الـحاجـات تسـبب الـتعاسـة .ويـطرح بـعض الـفالسـفة أسـئلة تـتعلق بـما إذا كـانـت الـسعادة 
تــتحقق بــإشــباع الــرغــبات أو عــن طــريــق كــبتها وطــرح الــبعض أســئلة عــن أهــم الــرغــبات واألهــداف 
فـي الـحياة ، كـما يـعتقد بـعض الـباحـثني أن الـشخص يـكون واعـياً بـأهـداف مـعينة ، وربـما يـكون 
لـدى الـشخص قـيماً مـعينة تـؤدي ألهـداف مـعينة ، وعـمومـاً هـناك أتـفاق عـلى أن تـحقيق الـحاجـات 
واألهـــداف والـــرغـــبات لـــه ارتـــباط بـــالـــسعادة ، وفـــكرة أن الـــسعادة هـــي الـــوصـــول إلـــى األهـــداف أو 
الــحاجــات تــؤدي إلــى طــرح مــوضــوع مــهم هــو أن الســرور واأللــم  مــترابــطان فــكلما كــان الــنقص 
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والحــــرمــــان كــــلما كــــان هــــناك مــــشاعــــر بــــالــــسعادة الــــغامــــرة عــــند تــــحقيق األهــــداف، وفــــكرة تــــحقيق 
الحاجات تؤدي إلى السعادة القصوى . 

    Emotional Intelligence ثانياً : الذكاء الوجداني
   يـعتبر الـذكـاء الـوجـدانـي مـن املـفاهـيم الـنفسية الحـديـثة نسـبياً ، لـذلـك تـعددت الـترجـمات الـعربـية 
لـــلمصطلح األجـــنبي Emotional Intelligence  تـــحت مـــسمى الـــذكـــاء الـــوجـــدانـــي وهـــناك مـــن 
يــــطلقون عــــليه أســــم الــــذكــــاء االنــــفعالــــي أو ذكــــاء املــــشاعــــر، وهــــو يــــتكون مــــن إدراك االنــــفعاالت – 
الــــــتيسير االنــــــفعالــــــي لــــــلتفكير – الــــــفهم االنــــــفعالــــــي ( عــــــويــــــس ، 2006 ، 24) ويــــــشير الــــــذكــــــاء 
الــوجــدانــي Emotional Intelligence  إلــى قــدرة الــناس عــلى تحــديــد انــفعاالتــهم ، وتــعاطــفهم 
املــرتــبط بــالــنجاح االجــتماعــي حــيث يــزيــد الــذكــاء الــوجــدانــي مــن كــفاءة الــفرد فــي تــنظيم حــياتــه 

. (singh ,2004,p.39  )
عـرف سـالـوفـي مـایـر(Salovey & Mayar,2002)  الـذكـاء الـوجـدانـي بـأنـه "الـقدرة عـلى 
إدراك االنـفعاالت بـدقـة وتـقويـمها والـتعبير عـنها وكـذلـك الـقدرة عـلى تـولـيدهـا والـوصـول إلـيها عـندمـا 

تسير عملية التفكير والقدرة على فهم االنفعاالت بما يعزز النمو العاطفي والعقلي للفرد". 
ویـعرف جـولـمان (2004) بــــأنــــه" قــــدرات مــــثل الــــتمكن مــــن تــــشجيع الــــذات ، واإلصــــرار رغــــم 
االحــباطــات ، والــتحكم فــي االنــدفــاع وتــأجــيل اإلشــباع ، والــتحكم فــي املــزاج الــشخصي ، وعــدم 
السماح لالكتئاب بتشويش التفكير ، وتقمص مشاعر اآلخرين واألمل"  ( جوملان ،77،2004). 

نموذج دانیال جولمان : ( 2004) 
   بـني جـوملـان فـي كـتبه أن الـذكـاء الـوجـدانـي يـتضمن خـمسة أبـعاد أو مـهارات أسـاسـية وخـمس 
وعشــريــن كــفاءة فــرعــية والــذكــاء الــوجــدانــي يحــدد طــاقــاتــنا الــكامــنة لــتعلم املــهارات الــعملية الــتي 

ترتكز على املهارات الخمس األساسية وتشمل على ما يلي : 

(1 Self-Awareness :الوعي بالذات
وتــــعني إن مــــعرفــــة الــــفرد لــــعواطــــفه ووعــــي الــــفرد بــــذاتــــه وإدراك مــــشاعــــره حــــال حــــدوثــــها هــــو 

إحساس الثقة بالنفس وهو األساس الذي يبني عليه الفرد قرارته .
(2  Managing Emotions :معالجة الجوانب الوجدانیة

يهــــتم بــــكيفية مــــعالــــجة وتــــعامــــل الــــفرد مــــع املــــشاعــــر الــــتي قــــد تــــزعــــجه أو تــــؤذيــــه والــــقدرة عــــلى 
التعامل مع املشاعر بحيث تكون متوافقة مع املواقف الحالية .

(3 Empathy :التعاطف العقلي
ويـقصد بـه الـقدرة عـلى قـراءة مـشاعـر اآلخـريـن والـتعرف عـلى تـعبيراتـهم وإيـماءاتـهم مـن خـالل 

أصواتهم ووجوههم وحتى تلميحاتهم. 
(4 Social Skills المھارات االجتماعیة

ويــــعني بــــكيفية إقــــامــــة الــــعالقــــات والــــصداقــــات بــــني الــــفرد واآلخــــريــــن والــــقدرة عــــلى إدارة تــــلك 
العالقات بكل مهارة واقتدار، وحل املشكالت والنزاعات والقدرة على التفاوض. 

(5 Motivation : الدافعیة
وهـي مـا يـقدمـه الـفرد ويـسعي نـحو دوافـعه ، كـما يـعد األمـل مـحفزاّ ، ومـصدراَ لـلدافـعية لـكثير 

من األفراد مما يجعلهم ينطلقون لتحقيق أحالمهم بكل عزيمة وإصرار. 

 Bar-On نموذج بار - اون
يـــتكون نـــموذج الـــذكـــاء الـــوجـــدانـــي عـــند بـــار- اون ( 1997) مـــن مـــدخـــلني مـــختلفني أحـــداهـــما 
مـنظومـي واألخـر طـبوغـرافـي مـن خـالل قـائـمة نسـبة الـذكـاء الـوجـدانـي وتـشمل مـكونـاتـه املـرونـة 
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والـــــقدرة عـــــلى إدراك الـــــواقـــــع والـــــقدرة عـــــلى حـــــل املـــــشكالت ، والـــــقدرة عـــــلى تحـــــمل الـــــضغوط 
والتحكم في االندفاع أما الحالة املزاجية العامة للفرد فتشمل السعادة والتفاؤل .

المدخل األول ( المنظومي ) :  1)
أ - املــكونــات الــشخصية: وتــشمل الــوعــي بــالــذات، تــقديــر الــذات، الــتوكــيديــة، تــحقيق الــذات، 

االستقاللية. 
ب - املكونات االجتماعية: واملقصود به التفهم، العالقات االجتماعية، املسئولية االجتماعية.

ج- املكونات التكيفية: وتشمل القدرة على حل املشكالت، إدراك الواقع واملرونة.
د- مكونات التعامل مع الضغوط: وتشمل القدرة على تحمل الضغوط، وضبط االندفاع.

هـ – مكونات العام: وتشمل السعادة والتفاؤل.
المدخل الطبوغرافي األولیة ویشمل:  2)
الـعوامـل األسـاسـية: وتـضمن الـوعـي بـالـذات، الـتفهم ، الـتوكـيديـة ، إدراك الـواقـع ، وضـبط ا.

االندفاع . 
الـعوامـل الـثانـويـة : وتـشمل تـقديـر الـذات ،االسـتقاللـية ، املـسئولـية االجـتماعـية ، الـتفاؤل ، ب.

تحمل الضغوط ، املرونة . 
ج- الـــــعوامـــــل الـــــناتـــــجة : وتـــــشمل حـــــل املـــــشكالت ، الـــــعالقـــــات االجـــــتماعـــــية ،تـــــحقيق الـــــذات ، 

والسعادة. 
الدراسات السابقة :

   تــــم تــــقسيم الــــبحوث والــــدراســــات املــــرتــــبطة بــــالــــبحث الــــحالــــي إلــــى ثــــالث مجــــموعــــات ،مجــــموعــــة 
الـبحوث الـتي تـناولـت الـعالقـة بـني الـهناء الـشخصي والـذكـاء الـوجـدانـي ، ومجـموعـة تـناولـت الـهناء 
الـشخصي وعـالقـته بـبعض املـتغيرات ، ومجـموعـة الـبحوث الـتي تـناولـت الـذكـاء الـوجـدانـي وعـالقـته 

ببعض املتغيرات . 
اوالً : الدراسات التي تناولت العالقة بني الهناء الشخصي والذكاء الوجداني: 

     دراســــــة أجــــــراهــــــا كــــــالً مــــــن أودوارد ، ريــــــشمي Odouard, Reshmi (2008) عــــــن الــــــذكــــــاء 
الـوجـدانـي و حـل املـشاكـل االجـتماعـية و دراسـة الـتركـيبة الـسكانـية كـمؤشـر لـلهناء الـشخصي عـند 
الـسيدات الـتي تـلعب أدوار مـختلفة فـي املـجتمع تـلك الـدراسـة الـعرضـية االرتـباطـية تـفحص أهـمية 
الـعوامـل الـوجـدانـية اإلدراكـية و الـذكـاء الـوجـدانـي و عـالقـتها بحـل املـشكالت االجـتماعـية و مـقارنـة 
تـلك الـعوامـل بـالـعوامـل الـسكانـية و الـوظـيفية لـلسيدات الـالتـي تـلعب أدوار مـختلفة و أثـر ذلـك فـي 
الــصحة الــنفسية (الــهناء الــنفسي) عــند الــسيدات ســواء كــانــت عــامــلة أو زوجــة أو أم ، وتــم جــمع 
عـينه مـن األمـهات الـعامـالت مـن الـواليـات املتحـدة مـن شـركـات و مـنظمات مـختلفة و الـعينة شـملت 
129ســـيدة و كـــنا زوجـــات عـــامـــالت يـــعملن بـــمتوســـط 43 ســـاعـــة أســـبوعـــياً وأعـــمارهـــم كـــانـــت 39 
عـام ،و أظهـرت الـنتائـج درجـات الـهناء الـنفسي الـعالـية كـانـت مـرتـبطة بـالـقدرة عـلى حـل املـشاكـل 
االجـتماعـية، و كـذلـك بـضغط الـعمل املـنخفض و الـدافـع الـعالـي لـلعمل لـديـهن. فـالـعوامـل الـتركـيبية 
الـخاصـة بـحياتـهن كـان لـها تـأثـير بـشكل غـير مـباشـر عـلى الـهناء الـنفسي. كـما أوضـحت الـدراسـة 
انــه لــيس هــناك أي عــالقــة بــني الــذكــاء الــوجــدانــي و الــهناء الــنفسي ،والــقدرة عــلى حــل املــشكالت 
وان الـــذكـــاء الـــوجـــدانـــي مـــرتـــبط بـــشكل إيـــجابـــي بـــطول فـــترة الـــزواج و حـــالـــة الـــرضـــا الـــناتـــجة مـــن 

مكافأتهن على دور األم الالتي كنا يقمن به . 
    كــما قــدمــت دراســة لــورانــس Lawrence (2008) تــقييم فــكرة الــذكــاء الــوجــدانــي فــي الــتعليم 
الــعالــي و فــحص الــعالقــة بــني الــذكــاء الــوجــدانــي و الــتكيف والــهناء الــشخصي واســتخدام املــنهج 
الـــتتابـــعي و الـــتفسيري. وبـــلغ عـــدد أفـــراد الـــعينة 533 مـــنهم 244 ذكـــور 289 مـــن اإلنـــاث كـــلهم 
يـــــعملون فـــــي الـــــجامـــــعات فـــــي دول مـــــختلفة حـــــول الـــــعالـــــم. و تـــــم اســـــتخدام مـــــقياس الـــــتحكم فـــــي 
املـشاعـر و مـعدل الـضغط الـعصبي لـالسـتشفاء املـنزلـي وأوضـح التحـليل بـوجـود عـالقـة ارتـباط بـني 
مـــعدل الـــضغط الـــعصبي و الـــتحكم فـــي املـــشاعـــر ،كـــما أظهـــرت الـــنتائـــج وجـــود فـــروق ذات داللـــة 
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إحـــصائـــية فـــي الـــذكـــاء الـــوجـــدانـــي والـــهناء الـــشخصي لـــصالـــح اإلنـــاث فـــي الـــتعاطـــف أكـــثر مـــن 
الـــذكـــور . كـــما وأوضـــحت الـــنتائـــج أن كـــل فـــرد مـــن أفـــراد الـــعينة لـــديـــه طـــرقـــه فـــي عـــملية الـــتكيف 

للوصول لدرجة من الهناء الشخصي و تلك الطرق قد تتداخل و تتفاعل مع بعضها. 
ثانياً الدراسات التي تناولت الهناء الشخصي وعالقته ببعض املتغيرات :

   دراسـة أجـراهـا كـل مـن شـيلدون وكـرايجـر Sheldon,  M & Krieger, L .S,( 2004) عـن مـا 
مـدى تـقييم الـتغيرات الـتي تحـدث فـي مسـتوي الـهناء الـشخصي ومسـتوي الـدافـعية والـقيم لـدي 
طــالب الــقانــون مــن جــامــعة فــلوريــدا بــلغ عــددهــم 235 طــالــباً مــن طــالب عــلم الــنفس مــن جــامــعة 
مــيسوريــا عــددهــم 236 طــالــباً مــن الجنســني اســتجابــوا ملــقايــيس الــهناء الــشخصي ومــسح الــقيم 
واالتـجاهـات األسـاسـية ، أشـارت الـنتائـج إلـى أن طـالب الـقانـون حـصلوا عـلى درجـات أعـلى فـي 
مــقايــيس الــهناء الــشخصي عــن طــالب عــلم الــنفس ، واخــتلف مســتوي الــهناء بــاخــتالف املــرحــلة 
الـدراسـية حـيث ظهـرت مسـتويـات أعـلي لـلهناء الـشخصي فـي املـراحـل الـدراسـية املـتقدمـة ، وكـذلـك 
كـانـت الـقيم اإليـجابـية أكـثر ظـهورا فـي املـراحـل الـدراسـية املـتقدمـة وخـاصـة الـقيم املـتعلقة بـاملـهنة 
واألداء والــرضــا عــن مــجال الــعمل فــي مــهنة الــقانــون مســتقبال . كــما وأشــارت الــنتائــج أيــضاً إلــى 
وجـود فـروق دالـة إحـصائـياً بـني طـالب الـقانـون وطـالب عـلم الـنفس فـي اتـجاه طـالب الـقانـون فـي 
الــوجــدان اإليــجابــي والــرضــا عــن الــحياة والــقيم،  بــينما كــانــت الــقيم االجــتماعــية وخــاصــة املــتعلقة 

باملظهر أكثر ظهوراً لدى طالب علم النفس . 
   كــما هــدفــت دراســة عــبدالــخالــق(2008) إلــى بــحث حــب الــحياة ومــدى اســتقاللــيته أو ارتــباطــه 
بـــــمتغيرات الـــــهناء لـــــشخصي أو الـــــحياة الـــــطيبة، وتـــــكونـــــت عـــــينة الـــــدراســـــة مـــــن 542 مـــــن طـــــالب 
جـامـعتي الـكويـت وبـيروت، وأظهـرت نـتائـج الـدراسـة فـروقـاً جـوهـريـة بـني مـتوسـطات املـقايـيس فـكان 
الــــتفاؤل وحــــب الــــحياة أعــــالهــــا والــــرضــــا عــــن الــــحياة أدنــــاهــــا، كــــما أظهــــرت أن جــــميع مــــتغيرات 
الـــدراســـة تـــعد غـــير مســـتقلة عـــن مـــتغير حـــب الـــحياة ، وقـــد تـــراوحـــت مـــعامـــل االرتـــباط بـــني0.34، 
0.73 وبــلغت أعــلى مــعامــالت االرتــباط ( 0.73) بــني مــقياســي حــب الــحياة والــتفاؤل، وأســفرت 
نــــــتائــــــج التحــــــليل الــــــعامــــــلي عــــــن اســــــتخراج عــــــامــــــل واحــــــد ســــــمي : الــــــهناء الــــــشخصي والــــــصحة 
الـنفسية ، ومـن مـتغير حـب الـحياة إضـافـة جـديـدة إلـى املـجال غـير مسـتقلة عـنه ، بـل مـرتـبطة بـه ، 

مثله في ذلك بقية متغيرات الهناء الشخصي و الحياة الطبية .      
ثالثاً : الدراسات التي تناولت الذكاء الوجداني وعالقته ببعض املتغيرات

    كــشفت دراســة عــبداهلل وآخــرون( 2009) عــن الــعالقــة بــني الــذكــاء الــوجــدانــي وفــعالــية الــذات 
لـــدى عـــينة مـــن طـــالب جـــامـــعة املـــلك عـــبدالـــعزيـــز، شـــملت عـــينة الـــدراســـة مـــن 246 طـــالـــباً وطـــالـــبة 
بـالـدراسـات الـعليا (151طـالـب 95 طـالـبة) طـبق عـليهم مـقياس الـذكـاء الـوجـدانـي ومـقياس فـعالـية 
الـــذات ، وأشـــارت الـــنتائـــج إلـــى أنـــه تـــوجـــد عـــالقـــة ارتـــباطـــية مـــوجـــبة دالـــة عـــند 0.01 بـــني األبـــعاد 
الـفرعـية والـدرجـة الـكلية لـلذكـاء الـوجـدانـي وفـعالـية الـذات. وتـوجـد فـروق ذات داللـة إحـصائـية عـند 
مســتوى0.01 بــني طــالب مــرتــفعي ومــنخفضي الــذكــاء الــوجــدانــي فــي أبــعاد فــعالــية الــذات وفــي 

الدرجة الكلية. 
    كـــما هـــدفـــت دراســـة الـــزهـــرانـــي (2013 ) إلـــى الـــتعرف عـــلى أكـــثر الـــضغوط الـــحياتـــية وجـــوداً 
وأبـــعاد الـــذكـــاء الـــوجـــدانـــي انـــتشاراً ، والـــفروق فـــي الـــذكـــاء الـــوجـــدانـــي والـــضغوط الـــحياتـــية الـــتي 
تـــعزى إلـــى كـــل مـــن الـــجنس والـــعمر واملـــعدل الـــتراكـــمي ، ونـــوع الـــتخصص الـــدراســـي لـــدى طـــلبة 
جـامـعة املـلك سـعود وشـملت عـينة الـدراسـة 426 طـالـباً وطـالـبة ، وأظهـرت الـنتائـج وجـود ارتـباط ذو 
داللـــة إحـــصائـــية بـــني الـــذكـــاء الـــوجـــدانـــي والـــضغوط الـــتي يـــواجـــها الـــطالب بـــجامـــعة املـــلك ســـعود، 
ووجــود فــروق بــني الــذكــور واإلنــاث فــي الــذكــاء الــوجــدانــي لــصالــح اإلنــاث ، بــينما ال تــوجــد فــروق 
تــــرجــــع إلــــى كــــل مــــن الــــتخصص والــــعمر ، وأخــــيراً وجــــود فــــروق فــــي الــــضغوط تــــعزى إلــــى الــــعمر 
لـــــصالـــــح الـــــفئة الـــــعمريـــــة مـــــا بـــــني 19 – 25 بـــــينما ال تـــــوجـــــد فـــــروق تـــــرجـــــع إلـــــى كـــــل مـــــن الـــــنوع 

والتخصص .
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مجتمع الدراسة وعينتها :
    يـمثل مـجتمع الـدراسـة الـحالـية طـالب جـامـعة أم الـقرى. وقـد اخـتيرت هـذه الـجامـعة لـالعـتبارات 
الـتالـية، أن جـامـعة أم الـقرى مـن أكـبر الـجامـعات اإلسـالمـية الـعريـقة بـاملـملكة ، ويـقدم فـيها بـرامـج 
تـــربـــويـــة عـــلى مســـتوى عـــالـــي ملـــختلف الـــكليات والـــتخصصات. وقـــد تـــم تـــوزيـــع (235) اســـتبانـــة 
اســـترجـــع مـــنهن (213)، واســـتبعد (13) لـــعدم اكـــتمال اإلجـــابـــة عـــلى جـــميع فـــقرات املـــقياســـني. 
وبهــذا تــكونــت عــينة الــدراســة مــن (200) طــالــباً وطــالــبة بــجامــعة أم الــقرى تــم اخــتيارهــم عــشوائــياً 

موزعني على النحو التالي:  
جدول (1) 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات البحث الجنس والحالة االجتماعية 
والعمر

يـبني الجـدول ( 1 )  تـوزيـع أفـراد عـينة الـبحث حـيث أن نسـبة اإلنـاث هـي األكـبر وبنسـبة 

%61.5 ، وأن غـــــالـــــبية أفـــــراد عـــــينة الـــــبحث غـــــير مـــــتزوجـــــني بنســـــبة %59 ، كـــــما يـــــتضح لـــــنا مـــــن 

الجـــدول أن  84 مـــن أفـــراد عـــينة الـــبحث تـــراوحـــت أعـــمارهـــم مـــن  21 ســـنة إلـــى أقـــل مـــن 24 ســـنة 

بنسـبة %42 ، يـليهم  67 مـن أفـراد عـينة الـبحث تـراوحـت أعـمارهـم مـن 18 سـنة إلـى أقـل مـن 21 

ســـنة بنســـبة %33.5 ، وأخـــيرًا 49  مـــن أفـــراد عـــينة الـــبحث كـــانـــت أعـــمارهـــم مـــن 24 ســـنة فـــأكـــثر 

بنسبة . 24.5% .

أدوات الدراسة : 
ألغـراض تـحقيق أهـداف هـذا الـبحث اسـتخدمـت الـباحـثة مـقياسـني، هـما: مـقياس الـهناء 

الشخصي ، ومقياس الذكاء الوجداني، وفيما يلي وصفاً لهذه املقاييس:

أوالً: مقياس الهناء الشخصي
لــــتحقيق أهــــداف الــــدراســــة فــــي الــــتعرف عــــلى الــــهناء الــــشخصي وعــــالقــــته بــــالــــذكــــاء الــــوجــــدانــــي 
اســـتخدمـــت الـــباحـــثة مـــقياس الـــهناء الـــشخصي والـــذي أعـــده محـــمد ( 2008).  وهـــذا املـــقياس 

يتكون من (60) فقرة موزعة على ثالثة مقاييس فرعية هي: 

النسبةالعدداملتغير

الجنس

% 7738.5ذكور

% 12361.5إناث

% 200100املجموع

الحالة 
االجتماعية

% 8241متزوج

% 11859غير متزوج

% 200100املجموع

العمر

% 6733.5من (18 -21 ) سنة

% 8442من (21-24) سنة

% 4924.5 أكبر من 24 سنة 

% 200100املجموع
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أ. مقياس الرضا عن الحياة ومكون من (40) فقرة.
ب.  ومقياس الوجدان اإليجابي مكون من ( 10) فقرة.
ج. مقياس الوجدان السلبي مكون من ( 10) فقرات .

صدق املقياس بصورته األصلية :
      قـام محـمد ( 2008) بـاسـتخدام طـريـقة ( االتـساق الـداخـلي ) وقـد وجـد أن هـناك ارتـباط ذا 
داللـــة إحـــصائـــية بـــني الـــبنود املـــكونـــة ملـــقياس الـــرضـــا عـــن الـــحياة والـــدرجـــة الـــكلية وكـــذلـــك مـــقياس 
الـوجـدان اإليـجابـي وأيـضاً مـقياس الـوجـدان السـلبي ، وأن هـذه االرتـباطـات مـرتـفعة عـند مسـتوى 

.(0.05≥α) داللة
ثبات املقياس بصورته األصلية :

    اعــتمد مــطور املــقياس محــمد ( 2008) طــريــقة إعــادة الــتطبيق لــلتأكــد مــن الــثبات حــيث طــبق 
املـــقياس عـــلى ثـــالث مجـــموعـــات ( الـــصم واملـــكفوفـــني ) بجـــلسات فـــرديـــة و( الـــعاديـــني ) بجـــلسات 
جـــماعـــية  بـــفارق زمـــني ( 15) يـــومـــاً وجـــاءت مـــعامـــالت الـــثبات بـــني الـــتطبيق لـــلمقايـــيس الـــفرعـــية 
( الـــرضـــا عـــن الـــحياة، الـــوجـــدان اإليـــجابـــي ، الـــوجـــدان الســـلبي ) لـــدى الـــعينات الـــثالثـــة مـــرتـــفعة  

تصل إلى ( 0.001) .

 الصدق والثبات للدراسة الحالية : 
قـــامـــت الـــباحـــثة بـــإجـــراء دراســـة اســـتطالعـــية عـــلى عـــينة مـــكونـــة مـــن (25) طـــالـــبة مـــن خـــارج عـــينة 

الدراسة للتحقق من صدق وثبات املقياس على عينة الدراسة الحالية وكانت النتائج كما يلي.

صدق املقياس في الدراسة الحالية : 
    لـلتأكـد مـن مـؤشـرات صـدق املـقياس فـي الـدراسـة الـحالـية اعـتمدت الـباحـثة االتـساق الـداخـلي 
بـني الـدرجـة الـكلية لـكل مـحور والـدرجـة الـكلية لـلمقياس. وتـم حـساب مـعامـل ارتـباط بـيرسـون بـني 
الـدرجـة لـكل مـحور (الـرضـا عـن الـحياة ، الـوجـدان اإليـجابـي ، الـوجـدان السـلبي ) والـدرجـة الـكلية 

للمقياس الهناء الشخصي، والجدول (2) يوضح ذلك: 

جدول (2)  قيم معامالت االرتباط بني درجة كل محور ودرجة مقياس الهناء 
الشخصي

   تــشير الــنتائــج الــواردة فــي الجــدول (2) أن مــعامــالت االرتــباط كــلها دالــة عــند مســتوى الــداللــة 
.(0.01 =α)

ثبات املقياس في الدراسة الحالية : 
   لـــلتحقق مـــن ثـــبات املـــقياس فـــي الـــدراســـة الـــحالـــية، تـــم حـــساب الـــثبات عـــن طـــريـــق مـــعامـــل ألـــفا 
كــرونــباخ     Alpha Cronbach وطــريــقة التجــزئــة الــنصفية  Split-half ، وكــانــت الــنتائــج كــما 

هو مبني في الجدول رقم (3).

الداللةاالرتباطاملحور

0.7260.01املحور األول : الرضا عن الحياة

0.8870.01املحور الثاني : الوجدان اإليجابي

0.7910.01املحور الثالث : الوجدان السلبي

  11



جدول  (3) قيم معامل الثبات ملحاور مقياس الهناء الشخصي

    يـتضح مـن الجـدول (3) أن جـميع قـيم مـعامـالت الـثبات : مـعامـل ألـفا ، التجـزئـة الـنصفية دالـة 
عند مستوى الداللة  (α = 0.01) مما يدل على ثبات املقياس . 

ثانياً : مقياس الذكاء الوجداني 
   لــقياس الــذكــاء الــوجــدانــي لــعينة الــدراســة اســتخدمــت الــباحــثة مــقياس الــذكــاء الــوجــدانــي الــذي 
أعــده عــبد اهلل وآخــرون (2010). وقــد بــني هــذا املــقياس فــي ضــوء افــتراضــات نــموذج جــوتــمان 
Golman لـلذكـاء الـوجـدانـي. وقـد تـألـف املـقياس فـي صـورتـه األولـية مـن (72)عـبارة مـوزعـه عـلى 
خــمسة أبــعاد هــي: الــوعــي بــالــذات، إدارة االتــصاالت ، الــدافــعية الــذاتــية ( الــتحفيز)،  الــتعاطــف 

التفهم ، والتعامل مع العالقات.
صدق املقياس : 

    لـــلتحقق مـــن مـــؤشـــرات صـــدق املـــقياس؛ اســـتخدم عـــبد اهلل وآخـــرون (2010) طـــريـــقة الـــصدق 
املـقارنـة الـطرفـية وتـم أخـذ الـدرجـة الـكلية لـكل بـعد مـن أبـعاد املـقياس لـلحكم عـلى صـدق مـفرداتـه 
ثــم تــرتــيب الــدرجــات الــكلية لــكل بــعد تــرتــيباً تــنازلــياً، وتــم اســتخدام اخــتبار( ت ) فــي املــقارنــة بــني 
مـتوسـطات ملـعرفـة مـعامـالت الـتميز بـني الـطالب املـرتـفعني واملـنخفضني وأتـضح أن مسـتوى الـداللـة 

تحقق عند (α0.01=) مما يدل على الصدق التميزي للمقياس.
ثبات  املقياس :

   قــام مــعد املــقياس بــاســتخدام بــعض مــن مــؤشــرات الــثبات مــنها ألــفا كــرونــباخ وطــريــقة التجــزئــة 
الــنصفية تــم حــساب ثــبات املــقياس لــعبارات كــل بــعد وكــذلــك الــدرجــة الــكلية لــلمقياس وتــم حــساب 
مـــعامـــل االرتـــباط بـــينهما وصـــحح مـــعامـــل الـــثبات بـــطريـــقة ســـبيرمـــان _ بـــراون وبـــطريـــقة جـــيثمان 
كـذلـك قـد تـم حـساب مـعامـل ثـبات التجـزئـة الـنصفية بـاسـتخدام مـعامـل ثـبات الـفاكـرونـباخ وأتـضح 
أن قـــــــيم مـــــــعامـــــــالت الـــــــثبات انـــــــحصرت بـــــــني ( 0.553، 0.914) وذلـــــــك لـــــــألبـــــــعاد الـــــــفرعـــــــية وبـــــــني 
( 0.915، 0.963) لـلمقياس كـكل ، مـما يـدل عـلى تـمتع املـقياس بجـميع مـكونـاتـه بـدرجـة مـرتـفعة 

من الثبات : 
الصدق والثبات للدراسة الحالية : 

قـــامـــت الـــباحـــثة بـــإجـــراء دراســـة اســـتطالعـــية عـــلى عـــينة مـــكونـــة مـــن (25) طـــالـــبة مـــن خـــارج عـــينة 
الدراسة للتحقق من صدق وثبات املقياس على عينة الدراسة الحالية وكانت النتائج كما يلي.

صدق املقياس :
 لــلتأكــد مــن صــدق املــقياس، اعــتمدت الــباحــثة االتــساق الــداخــلي بــني الــدرجــة الــكلية لــكل مــحور 
والـــدرجـــة الـــكلية لـــلمقياس. وتـــم حـــساب مـــعامـــل ارتـــباط بـــيرســـون بـــني الـــدرجـــة الـــكلية لـــكل (مـــحور 
الــوعــي بــالــذات، إدارة االتــصاالت، الــدافــعية الــذاتــية "الــتحفيز" ، الــتعاطــف "الــتفهم" ، الــتعامــل 

مع العالقات) والدرجة الكلية ملقياس الذكاء الوجداني ، والجدول  (4) يوضح ذلك

التجزئة النصفيةمعامل الفااملحاور

0.950 – 0.9240.885املحور األول : الرضا عن الحياة

0.799 – 0.7620.728املحور الثاني : الوجدان اإليجابي

0.913 – 0.8860.841املحور الثالث : الوجدان السلبي

0.840 – 0.8170.772ثبات مقياس الهناء الشخصي ككل
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الجدول ( 4 )  قیم معامل 
ات االرتباط بین درجة كل محور والدرجة الكلیة لمقیاس الذكاء الوجداني 

   تـــــشير الـــــبيانـــــات الـــــواردة فـــــي الجـــــدول (4) أن مـــــعامـــــالت االرتـــــباط كـــــلها دالـــــة عـــــند مســـــتوى               
(α = 0.01) القترابها من الواحد الصحيح مما يدل على صدق وتجانس محاور املقياس. 

الثبات :
  قــامــت الــباحــثة بــحساب الــثبات عــن طــريــق مــعامــل ألــفا كــرونــباخ Alpha Cronbach، طــريــقة 

التجزئة النصفية-Split-half  وكانت النتائج كما هو في الجدول (5). 

جدول ( 5 )  قیم معامل الثبات لمحاور مقیاس الذكاء الوجداني 

يـــتبني لـــنا مـــن الجـــدول (5) أن جـــميع قـــيم مـــعامـــالت الـــثبات : مـــعامـــل ألـــفا ، التجـــزئـــة الـــنصفية، 
جوتمان دالة عند مستوى الداللة (a = 0.01)  مما يدل على ثبات املقياس .

نتائج الدراسة 
نـــتائـــج الـــسؤال  األول:  هـــل هـــناك عـــالقـــة ارتـــباطـــية بـــني مـــحاور مـــقياس الـــذكـــاء الـــوجـــدانـــي 

ومحاور مقياس الهناء الشخصي؟
ولـــإلجـــابـــة عـــلى هـــذا الـــسؤال تـــم عـــمل مـــصفوفـــة ارتـــباط بـــني مـــحاور مـــقياس الـــذكـــاء الـــوجـــدانـــي 

ومحاور مقياس الهناء الشخصي والجدول التالي رقم (6) يوضح قيم معامالت االرتباط  

  جدول (6)  مصفوفة االرتباط بین محاور مقیاس الذكاء الوجداني ومحاور مقیاس الھناء 
الشخصي 

الداللةاالرتباطاملحاور

0.7770.01املحور األول : الوعي بالذات

0.8020.01املحور الثاني : إدارة االتصاالت

0.8640.01املحور الثالث : الدافعية الذاتية "التحفيز"

0.7380.01املحور الرابع : التعاطف "التفهم"

0.9150.01املحور الخامس : التعامل مع العالقات

 المحاور

 

التجزئة النصفیةمعامل الفا

0.961 – 0.9360.893المحور األول : الوعي بالذات

0.779 – 0.7450.708المحور الثاني : إدارة االنفعاالت

0.932 – 0.9000.865المحور الثالث : الدافعیة الذاتیة "التحفیز"

0.885 – 0.8510.819المحور الرابع : التعاطف "التفھم"

0.812 – 0.7830.748المحور الخامس : التعامل مع العالقات

0.860 – 0.8350.795ثبات مقیاس الذكاء الوجداني ككل

الرضا عن املحور
الحياة

الوجدان 
اإليجابي

الوجدان 
السلبي

الهناء 
الشخصي ككل

**0.889**0.923 -**0.748**0.836الوعي بالذات

**0.796**0.775 -**0.708*0.644إدارة االتصاالت

**0.862*0.639 -**0.823**0.912الدافعية الذاتية "التحفيز"

**0.807**0.712 -*0.605**0.768التعاطف "التفهم"
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 ( 0.05=α ) ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة *
 ( 0.01=α ) ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة **

    يــتضح مــن الجــدول (6) وجــود عــالقــة ارتــباطــية طــرديــة بــني مــحاور مــقياس الــذكــاء الــوجــدانــي 
وبـعض مـحاور مـقياس الـهناء الـشخصي دالـة إحـصائـيا عـند مسـتوى داللـة (α≤0.05). فـكلما 
ارتــــــفع الــــــذكــــــاء الــــــوجــــــدانــــــي بــــــمحاور "الــــــوعــــــي بــــــالــــــذات، إدارة االتــــــصاالت، الــــــدافــــــعية الــــــذاتــــــية 
"الــتحفيز" ، الــتعاطــف "الــتفهم"، الــتعامــل مــع الــعالقــات" كــلما زاد الــهناء الــشخصي بــمحوريــة 
"الـرضـا عـن الـحياة ، الـوجـدان اإليـجابـي"، بـينما تـوجـد عـالقـة ارتـباط عـكسي بـني مـحاور مـقياس 
الــذكــاء الــوجــدانــي ومــحور الــوجــدان الســلبي، فــكلما ارتــفع الــذكــاء الــوجــدانــي بــمحاورة "الــوعــي 
بـــالـــذات ، إدارة االتـــصاالت ، الـــدافـــعية الـــذاتـــية "الـــتحفيز" ، الـــتعاطـــف "الـــتفهم" ، الـــتعامـــل مـــع 

العالقات" كلما قل الوجدان السلبي .

ثــــانــــياً: نــــتائــــج الــــسؤال الــــثانــــي: هــــل تــــوجــــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائــــية فــــي مــــقياس الــــهناء 
الـــــــشخصي لـــــــدى عـــــــينة مـــــــن طـــــــالب جـــــــامـــــــعة أم الـــــــقرى تـــــــبعاّ ملـــــــتغيرات ( الـــــــجنس  الـــــــحالـــــــة 

االجتماعية، العمر)؟ 
     لـإلجـابـة عـن هـذا الـسؤال، تـم اسـتخدام اخـتبار(ت) وتحـليل الـتبايـن لـدرجـات أفـراد الـعينة فـي 

محاور مقياس الهناء الشخصي والجداول التالية توضح ذلك :
أثر الجنس  على مقياس الهناء الشخصي وأبعاده

جدول (7)  الفروق في متوسط درجات أفراد العينة في مقياس الهناء الشخصي 
وأبعاده 

تبعا ملتغير الجنس

     يــــتضح مــــن الجــــدول (7) وجــــود فــــروق دالــــة إحــــصائــــيا عــــند مســــتوى داللــــة (α≤0.01)  بــــني 
الــذكــور واإلنــاث عــلى املــقياس الــكلي وأبــعاده كــافــة، وقــد كــانــت الــفروق لــصالــح اإلنــاث فــي أبــعاد 
الـرضـا عـن الـحياة، الـوجـدان االيـجابـي، واملـقياس الـكلي، بـينما كـانـت الـفروق لـصالـح الـذكـور فـي 

بعد الوجدان السلبي. مما يدل على أن اإلناث كانوا أكثر رضا عن الحياة من الذكور.
أثر الحالة االجتماعية  على مقياس الهناء الشخصي وأبعاده

**0.873*0.618 -**0.894**0.857التعامل مع العالقات

**0.732**0.726 -**0.819**0.784الذكاء الوجداني ككل

املحور
الجن
العددس

املتوسط 
الحساب

ي

االنحرا
ف 

املعياري
قيمة ت

درجة 
الحرية

الداللة 
اإلحصائ

ية

7776.8412.680ذكرالرضا عن الحياة
19833.679 0.01

123109.9755.557أنثى

7713.2301.416ذكرالوجدان اإليجابي
19815.6160.01

12327.7492.228أنثى

7726.2262.750ذكرالوجدان السلبي
19810.108 0.01

12318.6491.928أنثى

الهناء الشخصي ككل
77116.2972.801ذكر

19823.151 0.01
123156.3733.032أنثى
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جدول (8) الفروق في متوسط درجات أفراد العينة في مقياس الهناء الشخصي
وأبعاده تبعا ملتغير الحالة االجتماعية

    يــــتضح مــــن الجــــدول (8) وجــــود فــــروق دالــــة إحــــصائــــيا عــــند مســــتوى داللــــة (α≤0.01)  بــــني 
املـــــتزوجـــــني وغـــــير املـــــتزوجـــــني عـــــلى املـــــقياس الـــــكلي وأبـــــعاده كـــــافـــــة، وقـــــد كـــــانـــــت الـــــفروق لـــــصالـــــح 
املــــتزوجــــني فــــي أبــــعاد الــــرضــــا عــــن الــــحياة، الــــوجــــدان االيــــجابــــي، واملــــقياس الــــكلي، بــــينما كــــانــــت 
الـفروق لـصالـح غـير املـتزوجـني فـي بـعد الـوجـدان السـلبي. مـما يـدل عـلى أن املـتزوجـني كـانـوا أكـثر 

رضا عن الحياة من غير املتزوجني.
أثر العمر  على مقياس الهناء الشخصي وأبعاده

جدول (  9 )  تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في مقیاس الھناء الشخصي  
وأبعاده تبعا لمتغیر العمر 

العددالجنساملحور
املتوسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
الحرية

قيمة ت
الداللة 
اإلحصائي

ة

الرضا عن 
الحياة

96.5203.5198219824.1010.01متزوج
غير 
متزوج

70.3861.108118

الوجدان 
اإليجابي

25.2132.3678219812.2570.01متزوج
16.6641.524118غير 

الوجدان 
السلبي 

0.01 13.6992.418821989.973متزوج
غير 

متزوج
21.1233.035118

الهناء 
الشخصي ككل

0.01 135.434.7788219820.218متزوج
غير 

متزوج

108.17

3

2.610118

العمراملحور
مجموع 
املربعات

متوسط 
املربعات

درجا
ت 

الحري
ة

قيمة 
( ف)

الداللة

الرضا عن الحياة

9137.0984568.5492بني املجموعات

54.946 0.01
داخل 

16379.73083.146197املجموعات

25516.828199املجموع

الوجدان 
اإليجابي

8622.4134311.2072بني املجموعات

34.519 0.01
داخل 

24604.135124.894197املجموعات

33226.548199املجموع

الوجدان السلبي 

8689.4924344.7462بني املجموعات

36.566 0.01
داخل 

23407.427118.819197املجموعات

32096.919199املجموع

الهناء الشخصي 
ككل

8877.2164438.6082بني املجموعات

43.155 0.01
داخل 

20262.008102.853197املجموعات

29139.224199املجموع
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  (0.01≥α) يـــتضح مـــن الجـــدول (9) إن قـــيمة ( ف) كـــانـــت دالـــة إحـــصائـــيا عـــند مســـتوى داللـــة   
عـلى املـقياس الـكلي وجـميع األبـعاد الـفرعـية لـلمقياس تـبعا ملـتغير الـعمر. وملـعرفـة اتـجاه الـداللـة تـم 

تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات املتعددة والجدول التالي (10) يوضح ذلك .
جدول ( 10 )  اختبار شیفیھ للمقارنات المتعددة ألثر العمر على مقیاس الھناء الشخصي وأبعاده 

( 0.01=α ) ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة **

يـتضح مـن الجـدول(10) وجـود فـروق فـي مـحور الـرضـا عـن الـحياة بـني أفـراد الـعينة ذوي الـسن 
مــن 24 ســنة فــأكــثر وكــال مــن أفــراد الــعينة ذوي الــسن "مــن 21 ســنة إلــى أقــل مــن 24 ســنة ، مــن 
18 سـنة إلـى أقـل مـن 21 سـنة" لـصالـح أفـراد الـعينة ذوي الـسن مـن 24 سـنة فـأكـثر عـند مسـتوى 
داللـــة ( 0.01 ) ، كـــما تـــوجـــد فـــروق بـــني أفـــراد الـــعينة ذوي الـــسن مـــن 21 ســـنة إلـــى أقـــل مـــن 24 
ســـنة وأفـــراد الـــعينة ذوي الـــسن مـــن 18 ســـنة إلـــى أقـــل مـــن 21 ســـنة لـــصالـــح أفـــراد الـــعينة ذوي 
الـسن مـن 21 سـنة إلـى أقـل مـن 24 سـنة عـند مسـتوى داللـة ( 0.01 ) ، حـيث بـلغ مـتوسـط درجـة 

املحور
العمر

من (18 -21 أقل من) سنة 
م= 51.523

من (21 - أقل من 
24 )سنة 
م= 62.324

من 24 سنة فأكثر
 م= 106.619

الرضا عن 
الحياة

مـــــــــــن 18 -أقـــــــــــل مـــــــــــن  21 
-سنة

مـــــــــن 21 - أقـــــــــل مـــــــــن  24 
-*10.801سنة

-*44.295*55.090من  24 سنة فأكثر

الوجدان 
االيجابي

العمر
من 18 - أقل من 21 سنة

م=17.362

مــــــــــــن 21 - أقــــــــــــل مــــــــــــن 24 
سنة

م= 19.536

من 24 سنة فأكثر م 
= 28.061

مـــــــــــن 18 - أقـــــــــــل مـــــــــــن 21 
-سنة

مـــــــــــن 21 - أقـــــــــــل مـــــــــــن 24 
-**2.174سنة

-**8.525**10.699من 24 سنة فأكثر

من - 18 أقل من 21 سنةالعمر 
م 23.351 =

مــــــــــــن - 21 أقــــــــــــل مــــــــــــن 24 
سنة

م 17.834 =

من 24 سنة فأكثر م 
= 15.272

مـــــــــــن - 18 أقـــــــــــل مـــــــــــن 21 
-سنة

الــــوجــــدان 
السلبي 

مـــــــــــن - 21 أقـــــــــــل مـــــــــــن 24 
-**5.517سنة

-*2.562**8.079من 24 سنة فأكثر

من 18 - أقل من 21 سنةالعمر 
م 92.236 =

مــــــــــــن 21 - أقــــــــــــل مــــــــــــن 24 
سنة

م 99.694 =

من 24 سنة فأكثر م 
= 149.952

مـــــــــــن 18 - أقـــــــــــل مـــــــــــن 21 
-سنة

املــــــــــــــــــقــــــيــــــاس 
الكلي

مـــــــــــن 21 - أقـــــــــــل مـــــــــــن 24 
-**7.458سنة

-**50.258**57.716من 24 سنة فأكثر
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أفـــراد الـــعينة ذوي الـــسن مـــن 24 ســـنة فـــأكـــثر (106.619) ، يـــليهم أفـــراد الـــعينة ذوي الـــسن مـــن 
21 ســـنة إلـــى أقـــل مـــن 24 ســـنة بـــمتوســـط (62.324) ، وأخـــيرا أفـــراد الـــعينة ذوي الـــسن مـــن 18 
ســـنة إلـــى أقـــل مـــن 21 ســـنة بـــمتوســـط (51.523) ، فـــيأتـــي فـــي املـــرتـــبة األولـــى أفـــراد الـــعينة ذوي 
الــسن مــن 24 ســنة فــأكــثر حــيث كــانــوا أكــثر  رضــا عــن الــحياة ، ثــم أفــراد الــعينة ذوي الــسن مــن 
21 سـنة إلـى أقـل مـن 24  سـنة فـي املـرتـبة الـثانـية ، ثـم أفـراد الـعينة ذوي الـسن مـن 18 سـنة إلـى 

أقل من 21 سنة في املرتبة األخيرة . 
وكـــذلـــك يـــبني الجـــدول (10) وجـــود فـــروق فـــي مـــحور الـــوجـــدان اإليـــجابـــي بـــني أفـــراد الـــعينة ذوي 
الـسن مـن 24 سـنة فـأكـثر وكـال مـن أفـراد الـعينة ذوي الـسن "مـن 21 سـنة إلـى أقـل مـن 24 سـنة ، 
مـــن 18 ســـنة إلـــى أقـــل مـــن 21 ســـنة" لـــصالـــح أفـــراد الـــعينة ذوي الـــسن مـــن 24 ســـنة فـــأكـــثر عـــند 
مســتوى داللــة ( 0.01 ) ، بــينما تــوجــد فــروق بــني أفــراد الــعينة ذوي الــسن مــن 21 ســنة إلــى أقــل 
مــن 24 ســنة وأفــراد الــعينة ذوي الــسن مــن  18 ســنة إلــى أقــل مــن 21 ســنة لــصالــح أفــراد الــعينة 
ذوي الــسن مــن 21 ســنة إلــى أقــل مــن 24 ســنة عــند مســتوى داللــة  ( 0.05) ، حــيث بــلغ مــتوســط 
درجــة أفــراد الــعينة ذوي الــسن مــن 24 ســنة فــأكــثر (28.061) ، يــليهم أفــراد الــعينة ذوي الــسن 
مـــن 21 ســـنة إلـــى أقـــل مـــن 24 ســـنة بـــمتوســـط (19.536) ، وأخـــيرا أفـــراد الـــعينة ذوي الـــسن مـــن 
18 سـنة إلـى أقـل مـن 21 سـنة بـمتوسـط (17.362) ، فـيأتـي فـي املـرتـبة األولـى أفـراد الـعينة ذوي 
الـسن مـن 24 سـنة فـأكـثر حـيث كـان الـوجـدان اإليـجابـي لـديـهم أكـبر ، ثـم أفـراد الـعينة ذوي الـسن 
مـن 21 سـنة إلـى أقـل مـن 24 سـنة فـي املـرتـبة الـثانـية ، ثـم أفـراد الـعينة ذوي الـسن مـن 18 سـنة 

إلى أقل من 21  سنة في املرتبة األخيرة . 
     وفـــيما يـــتعلق بـــالـــوجـــدان الســـلبي يـــتضح مـــن جـــدول (10) وجـــود فـــروق فـــي مـــحور الـــوجـــدان 
الســلبي بــني أفــراد الــعينة ذوي الــسن مــن 18 ســنة إلــى أقــل مــن 21 ســنة وكــال مــن أفــراد الــعينة 
ذوي الـسن "مـن 21 سـنة إلـى أقـل مـن 24 سـنة ، مـن 24 سـنة فـأكـثر" لـصالـح أفـراد الـعينة ذوي 
الــسن مــن 18 ســنة إلــى أقــل مــن 21 ســنة عــند مســتوى داللــة ( 0.01 ) ، بــينما تــوجــد فــروق بــني 
أفـــراد الـــعينة ذوي الـــسن مـــن 21 ســـنة إلـــى أقـــل مـــن 24 ســـنة وأفـــراد الـــعينة ذوي الـــسن مـــن 24 
ســـنة فـــأكـــثر لـــصالـــح أفـــراد الـــعينة ذوي الـــسن مـــن 21 ســـنة إلـــى أقـــل مـــن 24 ســـنة عـــند مســـتوى 
داللـة ( 0.05 ) ، حـيث بـلغ مـتوسـط درجـة أفـراد الـعينة ذوي الـسن مـن 18 سـنة إلـى أقـل مـن 21 
ســـنة (23.351) ، يـــليهم أفـــراد الـــعينة ذوي الـــسن مـــن 21 ســـنة إلـــى أقـــل مـــن 24 ســـنة بـــمتوســـط 
(17.834) ، وأخــيرا أفــراد الــعينة ذوي الــسن مــن 24 ســنة فــأكــثر بــمتوســط (15.272) ، فــيأتــي 
فـــــي املـــــرتـــــبة األولـــــى أفـــــراد الـــــعينة ذوي الـــــسن مـــــن 18 ســـــنة إلـــــى أقـــــل مـــــن 21 ســـــنة حـــــيث كـــــان 
الــوجــدان الســلبي لــديــهم أكــبر ، ثــم أفــراد الــعينة ذوي الــسن مــن 21 ســنة إلــى أقــل مــن 24 ســنة 

في املرتبة الثانية ، ثم أفراد العينة ذوي السن من 24 سنة فأكثر في املرتبة األخيرة. 
ويــتبني لــنا مــن الجــدول (10) وجــود فــروق فــي مــقياس الــهناء الــشخصي بــني أفــراد الــعينة ذوي 
الـسن مـن 24 سـنة فـأكـثر وكـال مـن أفـراد الـعينة ذوي الـسن "مـن 21 سـنة إلـى أقـل مـن 24 سـنة ، 
مـــن 18 ســـنة إلـــى أقـــل مـــن 21 ســـنة" لـــصالـــح أفـــراد الـــعينة ذوي الـــسن مـــن 24 ســـنة فـــأكـــثر عـــند 
مسـتوى داللـة ( 0.01 ) ، كـما تـوجـد فـروق بـني أفـراد الـعينة ذوي الـسن مـن 21 سـنة إلـى أقـل مـن 
24 سـنة وأفـراد الـعينة ذوي الـسن مـن 18 سـنة إلـى أقـل مـن 21 سـنة لـصالـح أفـراد الـعينة ذوي 
الـسن مـن 21 سـنة إلـى أقـل مـن 24 سـنة عـند مسـتوى داللـة ( 0.01 ) ، حـيث بـلغ مـتوسـط درجـة 
أفـــراد الـــعينة ذوي الـــسن مـــن 24 ســـنة فـــأكـــثر (149.952) ، يـــليهم أفـــراد الـــعينة ذوي الـــسن مـــن 
21 ســـنة إلـــى أقـــل مـــن 24 ســـنة بـــمتوســـط (99.694) ، وأخـــيرا أفـــراد الـــعينة ذوي الـــسن مـــن 18 
ســـنة إلـــى أقـــل مـــن 21 ســـنة بـــمتوســـط (92.236) ، فـــيأتـــي فـــي املـــرتـــبة األولـــى أفـــراد الـــعينة ذوي 
الـسن مـن 24 سـنة فـأكـثر حـيث كـانـوا أكـثر هـناء شـخصي ، ثـم أفـراد الـعينة ذوي الـسن مـن 21 
سـنة إلـى أقـل مـن 24 سـنة فـي املـرتـبة الـثانـية ، ثـم أفـراد الـعينة ذوي الـسن مـن 18 سـنة إلـى أقـل 

من 21 سنة في املرتبة األخيرة .
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ثـانـياً: نـتائـج الـسؤال الـثانـي: هـل تـوجـد فـروق ذات داللـة إحـصائـية مـقياس الـذكـاء الـوجـدانـي لـدى 
عينة من طالب جامعة أم القرى تبعاّ ملتغيرات ( الجنس  الحالة االجتماعية، العمر)؟    

ولـلتحقق مـن هـذا الـفرض تـم تـطبيق اخـتبار ( ت )، وحـساب تحـليل الـتبايـن لـدرجـات أفـراد الـعينة 
في محاور مقياس الذكاء الوجداني والجداول التالية توضح ذلك.

أثر الجنس  على مقياس الذكاء الوجداني وأبعاده

جدول (  11 )  الفروق في متوسط درجات أفراد العینة في مقیاس الذكاء الوجداني  
تبعا لمتغیر الجنس 

    تــــشير الــــنتائــــج الــــواردة فــــي الجــــدول (11) وجــــود فــــروق دالــــة إحــــصائــــيا عــــند مســــتوى داللــــة 
(α=0.01)  فـي جـميع املـجاالت بـني الـذكـور واإلنـاث. وكـانـت الـفروق لـصالـح اإلنـاث فـي مـحاور 
الــوعــي بــالــذات وإدارة االتــصاالت والــتعاطــف واملــقياس الــكلي، بــينما تــفوق الــذكــور عــلى اإلنــاث 
فـــي مـــحوري الـــدافـــعية الـــذاتـــية والـــتعامـــل مـــع الـــعالقـــات،  مـــما يـــدل عـــلى أن الـــوعـــي بـــالـــذات لـــدي 

اإلناث كان أكبر من الذكور.
ويبني الجدول (12) نتائج اختبار (ت) للعينات املستقلة بني املتزوجني وغير املتزوجني.

جدول (12) نتائج اختبار (ت) للعينات املستقلة بني املتزوجني وغير املتزوجني 
على مقياس الذكاء الوجداني

الجناملحور
س

العد
د

املتوسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

الداللة درجة الحريةقيمة ت
اإلحصائية

الوعي بالذات
0.01  7720.1472.04419817.237ذكر

12335.1253.651أنثى

إدارة االتصاالت
0.01  7717.8911.55919814.036ذكر

12330.3692.657أنثى

الدافعیة الذاتیة
0.01  7739.5171.05619811.947ذكر

12327.1620.849أنثى

التعاطف
0.01  7720.2441.88019820.178ذكر

12337.1533.378أنثى

التعامل مع العالقات

7735.9914.82319810.8860.01ذكر

12326.4242.085أنثى

املقياس الكلي
77133.7903.02319815.884ذكر

 0.01

123156.2334.659أنثى

العددالجنسالمحور
املتوسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

قيمة ت
درجة 
الحرية

الداللة 
اإلحصائي

ة

الوعي بالذات
0.01  31.8454.0058219812.124متزوج

17.8591.187118غیر متزوج

إدارة االتصاالت
0.01  28.8992.473821989.178متزوج

20.2351.652118غیر متزوج

الدافعیة الذاتیة
0.01 26.5751.2368219813.678متزوج
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     يـتضح مـن الجـدول (12) أن قـيمة ( ت ) كـانـت (12.124) دالـة إحـصائـيا عـند مسـتوى داللـة 
(α=0.01)  عــلى جــميع املــجاالت، وكــانــت لــصالــح غــير املــتزوجــني عــلى مــحوري الــدافــعية الــذاتــية 
والـــتعامـــل مـــع الـــعالقـــات، بـــينما كـــانـــت  لـــصالـــح املـــتزوجـــني عـــلى مـــحاور الـــوعـــي بـــالـــذات وإدارة 
االتــصاالت والــتعاطــف واملــقياس الــكلي، مــما يــدل عــلى أن الــوعــي بــالــذات لــدى املــتزوجــني كــان 

أكبر من غير املتزوجني.
أثر العمر  على مقياس الذكاء الوجداني وأبعاده

 ولــلتعرف عــلى أثــر الــعمر عــلى مــقياس الــذكــاء الــوجــدانــي وأبــعاده الــفرعــية تــم اســتخدام اخــتبار 
تحليل التباين األحادي وكانت النتائج كما هو مبني في الجدول (13).

جدول (13) نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ألثر العمر على مقياس الذكاء 
الوجداني وأبعاده الفرعية

الدافعیة الذاتیة
40.9143.518غیر متزوج

118

التعاطف
0.384 34.4362.258821981.193متزوج

33.7153.210118غیر متزوج

التعامل مع 
العالقات

15.5590.848متزوج
82

19813.958 0.01

29.9192.153غير متزوج
118

المقیاس الكلي
137.3143.187متزوج

82
1986.809 0.01

142.6424.569غير متزوج
118

العددالجنسالمحور
املتوسط 
الحسابي

االنحراف 
املعياري

قيمة ت
درجة 
الحرية

الداللة 
اإلحصائي

ة

مصدر املحور
التباين

مجموع 
املربعات

متوسط 
املربعات

درجا
ت 
الحر
ية

قيمة 
( ف)

الدالل
ة

الوعي بالذات

بین 
المجموعات

8533.5384266.7692
32.020 0.01

داخل 
المجموعات

26250.693133.252197

34784.231199المجموع

إدارة االتصاالت

بین 
المجموعات

8926.9854463.493245.146 0.01

داخل 
المجموعات

19476.99498.868197

28403.979199المجموع

الدافعیة الذاتیة

بین 
المجموعات

9049.7954524.897250.577 0.01

داخل 
المجموعات

17624.74989.466197

26674.544199املجموع
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وتـــشير الـــنتائـــج الـــواردة فـــي الجـــدول (13) إلـــى وجـــود فـــروق دالـــة إحـــصائـــيا عـــند مســـتوى داللـــة 
(α=0.01)  عـــلى جـــميع املـــجاالت واملـــقياس الـــكلي لـــلذكـــاء الـــوجـــدانـــي تـــعزى إلـــى مـــتغير الـــعمر. 
وملــعرفــة اتــجاه الــداللــة تــم تــطبيق اخــتبار شــيفيه لــلمقارنــات املــتعددة والجــدول الــتالــي رقــم (14) 

يوضح ذلك.

جدول ( 14 )  اختبار شیفیھ للمقارنات المتعددة ألثر العمر على مقیاس الذكاء الوجداني وأبعاده 

التعاطف

بین 
المجموعات

8791.9404395.970239.992 0.01

داخل 
المجموعات

21654.249109.920197

30446.189199المجموع

التعامل مع العالقات

بني 
املجموعات

9171.3304585.665256.789 0.01

داخل 
املجموعات

15907.47
580.749197

25078.80املجموع
5199

المقیاس الكلي

بني 
املجموعات

8986.4904493.245247.680 0.01

داخل 
املجموعات

18564.60
094.237197

27551.09املجموع
0199

املحور
العمر 

من 18 -أقل من 21 
م 20.015 =

من 21 -أقل من 24 
م 22.591 =

من 24 سنة 
فأكثر م = 

34.448

الوعي 
بالذات

-من 18 - أقل من 21 

-*2.576من 21 - أقل من 24 

-**11.857**14.433من 24 سنة فأكثر

إدارة 
االتصاالت

العمر 
من 18 - أقل من 21 

م 17.789 =
من 21 - أقل من 24 

م 24.163 =
من 24 سنة فأكثر 

م 33.337 =

-من 18 - أقل من 21 

-**6.374من 21 - أقل من 24 

-**9.174**15.548من 24 سنة فأكثر

الدافعية 
الذاتية

العمر 
من 18 - أقل من 21 

م 18.886 =
من 21 -أقل من 24 

م 32.195 =
من 24 سنة فأكثر 

م 38.136 =

-من 18-أقل من 21 

-**13.309من 21 -أقل من 24 

-**5.941**19.250من 24 سنة فأكثر

التعاطف

العمر 
من 18 -أقل من 21 

م 27.004 =
من 21 - أقل من 24 

م 29.182 =
من 24 سنة فأكثر 

م 37.795 =

-من 18 - أقل من 21 

  20



يـتضح مـن الجـدول (14) وجـود فـروق فـي مـحور الـوعـي بـالـذات بـني أفـراد الـعينة ذوي الـسن مـن 
24 ســنة فــأكــثر وكــال مــن أفــراد الــعينة ذوي الــسن "مــن 21 ســنة إلــى أقــل مــن 24 ســنة ، مــن 18 
ســنة إلــى أقــل مــن 21 ســنة" لــصالــح أفــراد الــعينة ذوي الــسن مــن 24 ســنة فــأكــثر عــند مســتوى 
داللــة ( 0.01 ) ، بــينما تــوجــد فــروق بــني أفــراد الــعينة ذوي الــسن مــن 21 ســنة إلــى أقــل مــن 24 
ســـنة وأفـــراد الـــعينة ذوي الـــسن مـــن 18 ســـنة إلـــى أقـــل مـــن 21 ســـنة لـــصالـــح أفـــراد الـــعينة ذوي 
الـسن مـن 21 سـنة إلـى أقـل مـن 24 سـنة عـند مسـتوى داللـة ( 0.05 ) ، حـيث بـلغ مـتوسـط درجـة 
أفـراد الـعينة ذوي الـسن مـن 24 سـنة فـأكـثر (34.448) ، يـليهم أفـراد الـعينة ذوي الـسن مـن 21 
ســنة إلــى أقــل مــن 24 ســنة بــمتوســط (22.591) ، وأخــيرا أفــراد الــعينة ذوي الــسن مــن 18 ســنة 
إلــى أقــل مــن 21 ســنة بــمتوســط (20.015) ، فــيأتــي فــي املــرتــبة األولــى أفــراد الــعينة ذوي الــسن 
مــن 24 ســنة فــأكــثر حــيث كــان الــوعــي بــالــذات لــديــهم أكــبر ، ثــم أفــراد الــعينة ذوي الــسن مــن 21 
سـنة إلـى أقـل مـن 24 سـنة فـي املـرتـبة الـثانـية ثـم أفـراد الـعينة ذوي الـسن مـن 18 سـنة إلـى أقـل 

من 21 سنة في املرتبة األخيرة .
   

    يـــــتضح مـــــن جـــــدول ( 14) وجـــــود فـــــروق فـــــي مـــــحور إدارة االتـــــصاالت بـــــني أفـــــراد الـــــعينة ذوي 
الـسن مـن 24 سـنة فـأكـثر وكـال مـن أفـراد الـعينة ذوي الـسن "مـن 21 سـنة إلـى أقـل مـن 24 سـنة ، 
مــن 18 ســنة إلــى  أقــل مــن 21 ســنة" لــصالــح أفــراد الــعينة ذوي الــسن مــن 24 ســنة فــأكــثر عــند 
مســتوى داللــة ( 0.01 ) ، كــما تــوجــد فــروق بــني أفــراد الــعينة ذوي الــسن مــن 21 ســنة إلــى  أقــل 
مــن 24 ســنة وأفــراد الــعينة ذوي الــسن مــن 18 ســنة إلــى  أقــل مــن 21 ســنة لــصالــح أفــراد الــعينة 
ذوي الـسن مـن 21 سـنة إلـى  أقـل مـن 24 سـنة عـند مسـتوى داللـة ( 0.01 ) ، حـيث بـلغ مـتوسـط 
درجــة أفــراد الــعينة ذوي الــسن مــن 24 ســنة فــأكــثر (33.337) ، يــليهم أفــراد الــعينة ذوي الــسن 
مــن 21 ســنة إلــى  أقــل مــن 24 ســنة بــمتوســط (24.163) ، وأخــيرا أفــراد الــعينة ذوي الــسن مــن 
18 ســـنة إلـــى  أقـــل مـــن 21 ســـنة بـــمتوســـط (17.789) ، فـــيأتـــي فـــي املـــرتـــبة األولـــى أفـــراد الـــعينة 
ذوي الـسن مـن 24 سـنة فـأكـثر حـيث كـانـت إدارة االتـصاالت لـديـهم أكـبر ، ثـم أفـراد الـعينة ذوي 
الــسن مــن 21 ســنة إلــى  أقــل مــن 24 ســنة فــي املــرتــبة الــثانــية ، ثــم أفــراد الــعينة ذوي الــسن مــن 

18 سنة إلى  أقل من 21 سنة في املرتبة األخيرة .
     يــــتضح مــــن الجــــدول (14) وجــــود فــــروق فــــي مــــحور الــــدافــــعية الــــذاتــــية "الــــتحفيز" بــــني أفــــراد 
الـعينة ذوي الـسن مـن 24 سـنة فـأكـثر وكـال مـن أفـراد الـعينة ذوي الـسن "مـن 21 سـنة إلـى  أقـل 
مــن 24 ســنة مــن 18 ســنة الــي أقــل مــن 21 ســنة" لــصالــح أفــراد الــعينة ذوي الــسن مــن 24 ســنة 
فــأكــثر عــند مســتوى داللــة ( 0.01 ) ، كــما تــوجــد فــروق بــني أفــراد الــعينة ذوي الــسن مــن 21 ســنة 

التعاطف

-*2.178من 21 - أقل من 24 

-**8.613**10.791من 24 سنة فأكثر

التعامل مع 
العالقات

العمر 
من 18 -أقل من 21 

م 15.503 =
من 21 - أقل من 24 

م 22.211 =
من 24 سنة فأكثر 

م 31.114 =

-من 18 - أقل من 21 

-**6.708من 21 أقل من 24 

-**8.903**15.611من 24 سنة فأكثر

املقياس 
الكلي

العمر 
من 18 - أقل من 21 

م 99.197 =
من 21 - أقل من 24 

م 130.342 =
من 24 سنة فأكثر 

م 174.830 =

-من 18 - أقل من 21 

-**31.145من 21 - أقل من 24 

-**44.488**75.633من 24 سنة فأكثر
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إلـى أقـل مـن 24 سـنة وأفـراد الـعينة ذوي الـسن مـن 18 سـنة إلـى أقـل مـن 21 سـنة لـصالـح أفـراد 
الـــعينة ذوي الـــسن مـــن 21 ســـنة إلـــى أقـــل مـــن 24 ســـنة عـــند مســـتوى داللـــة ( 0.01 ) ، حـــيث بـــلغ 
مـتوسـط درجـة أفـراد الـعينة ذوي الـسن مـن 24 سـنة فـأكـثر (38.136) ، يـليهم أفـراد الـعينة ذوي 
الـسن مـن 21 سـنة إلـى أقـل مـن 24 سـنة بـمتوسـط (32.195) ، وأخـيرا أفـراد الـعينة ذوي الـسن 
مـن 18 سـنة إلـى أقـل مـن 21 سـنة بـمتوسـط (18.886) ، فـيأتـي فـي املـرتـبة األولـى أفـراد الـعينة 
ذوي الــسن مــن 24 ســنة فــأكــثر حــيث كــانــت الــدافــعية الــذاتــية "الــتحفيز" لــديــهم أكــبر ، ثــم أفــراد 
الــعينة ذوي الــسن مــن 21 ســنة إلــى أقــل مــن 24 ســنة فــي املــرتــبة الــثانــية ، ثــم أفــراد الــعينة ذوي 

السن من 18 سنة إلى أقل من 21 سنة في املرتبة األخيرة .

    يــتضح مــن الجــدول (14) وجــود فــروق فــي مــحور الــتعاطــف "الــتفهم" بــني أفــراد الــعينة ذوي 
الـسن مـن 24 سـنة فـأكـثر وكـال مـن أفـراد الـعينة ذوي الـسن "مـن 21 سـنة إلـى أقـل مـن 24 سـنة ، 
مـــن 18 ســـنة إلـــى أقـــل مـــن 21 ســـنة" لـــصالـــح أفـــراد الـــعينة ذوي الـــسن مـــن 24 ســـنة فـــأكـــثر عـــند 
مســتوى داللــة ( 0.01 ) ، بــينما تــوجــد فــروق بــني أفــراد الــعينة ذوي الــسن مــن 21 ســنة إلــى أقــل 
مــن 24 ســنة وأفــراد الــعينة ذوي الــسن مــن 18 ســنة إلــى أقــل مــن 21 ســنة لــصالــح أفــراد الــعينة 
ذوي الـسن مـن 21 سـنة إلـى أقـل مـن  24 سـنة عـند مسـتوى داللـة ( 0.05 ) ، حـيث بـلغ مـتوسـط 
درجــة أفــراد الــعينة ذوي الــسن مــن 24 ســنة فــأكــثر (37.795) ، يــليهم أفــراد الــعينة ذوي الــسن 
مـــن 21 ســـنة إلـــى أقـــل مـــن 24 ســـنة بـــمتوســـط (29.182) ، وأخـــيرا أفـــراد الـــعينة ذوي الـــسن مـــن 
18 سـنة إلـى أقـل مـن 21 سـنة بـمتوسـط (27.004) ، فـيأتـي فـي املـرتـبة األولـى أفـراد الـعينة ذوي 
الـــسن مـــن 24 ســـنة فـــأكـــثر حـــيث كـــان الـــتعاطـــف "الـــتفهم" لـــديـــهم أكـــبر ، ثـــم أفـــراد الـــعينة ذوي 
الـسن مـن 21 سـنة إلـى أقـل مـن 24 سـنة فـي املـرتـبة الـثانـية ، ثـم أفـراد الـعينة ذوي الـسن مـن 18 

سنة إلى أقل من 21 سنة في املرتبة األخيرة .
  

    يـتضح مـن الجـدول (14) وجـود فـروق فـي مـحور الـتعامـل مـع الـعالقـات بـني أفـراد الـعينة ذوي 
الــــسن مــــن 24 ســــنة فــــأكــــثر وكــــال مــــن أفــــراد الــــعينة ذوي الــــسن "مــــن 21 ســــنة إلــــى أقــــل مــــن 24  
ســنة ، مــن 18ســنة إلــى أقــل مــن 21 ســنة" لــصالــح أفــراد الــعينة ذوي الــسن مــن 24 ســنة فــأكــثر 
عـــند مســـتوى داللـــة ( 0.01 ) ، كـــما تـــوجـــد فـــروق بـــني أفـــراد الـــعينة ذوي الـــسن مـــن 21 ســـنة إلـــى 
أقـــل مـــن 24 ســـنة وأفـــراد الـــعينة ذوي الـــسن مـــن 18 ســـنة إلـــى أقـــل مـــن 21 ســـنة لـــصالـــح أفـــراد 
الـــعينة ذوي الـــسن مـــن 21 ســـنة إلـــى أقـــل مـــن 24 ســـنة عـــند مســـتوى داللـــة ( 0.01 ) ، حـــيث بـــلغ 
مـتوسـط درجـة أفـراد الـعينة ذوي الـسن مـن 24 سـنة فـأكـثر (31.114) ، يـليهم أفـراد الـعينة ذوي 
الـسن مـن 21 سـنة إلـى أقـل مـن 24 سـنة بـمتوسـط (22.211) ، وأخـيرا أفـراد الـعينة ذوي الـسن 
مـن 18 سـنة إلـى أقـل مـن 21 سـنة بـمتوسـط (15.503) ، فـيأتـي فـي املـرتـبة األولـى أفـراد الـعينة 
ذوي الــسن مــن 24 ســنة فــأكــثر حــيث كــان الــتعامــل مــع الــعالقــات لــديــهم أكــبر ، ثــم أفــراد الــعينة 
ذوي الــسن مــن 21 ســنة إلــى أقــل مــن 24 ســنة فــي املــرتــبة الــثانــية ، ثــم أفــراد الــعينة ذوي الــسن 

من 18 سنة إلى أقل من 21 سنة في املرتبة األخيرة .
   

     يــتضح مــن الجــدول (14) وجــود فــروق فــي مــقياس الــذكــاء الــوجــدانــي بــني أفــراد الــعينة ذوي 
الـسن مـن 24 سـنة فـأكـثر وكـال مـن أفـراد الـعينة ذوي الـسن "مـن 21 سـنة إلـى أقـل مـن 24 سـنة ، 
مـــن 18 ســـنة إلـــى أقـــل مـــن 21 ســـنة" لـــصالـــح أفـــراد الـــعينة ذوي الـــسن مـــن 24 ســـنة فـــأكـــثر عـــند 
مسـتوى داللـة ( 0.01 ) ، كـما تـوجـد فـروق بـني أفـراد الـعينة ذوي الـسن مـن 21 سـنة إلـى أقـل مـن 
24 سـنة وأفـراد الـعينة ذوي الـسن مـن 18 سـنة إلـى أقـل مـن 21 سـنة لـصالـح أفـراد الـعينة ذوي 
الـسن مـن 21 سـنة إلـى أقـل مـن 24 سـنة عـند مسـتوى داللـة ( 0.01 ) ، حـيث بـلغ مـتوسـط درجـة 
أفـــراد الـــعينة ذوي الـــسن مـــن 24 ســـنة فـــأكـــثر (174.830) ، يـــليهم أفـــراد الـــعينة ذوي الـــسن مـــن 
21 ســنة إلــى أقــل مــن 24 ســنة بــمتوســط (130.342) ، وأخــيرا أفــراد الــعينة ذوي الــسن مــن 18 
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ســـنة إلـــى أقـــل مـــن 21 ســـنة بـــمتوســـط (99.197) ، فـــيأتـــي فـــي املـــرتـــبة األولـــى أفـــراد الـــعينة ذوي 
الـسن مـن 24 سـنة فـأكـثر حـيث كـان الـذكـاء الـوجـدانـي لـديـهم أكـبر ، ثـم أفـراد الـعينة ذوي الـسن 
مـن 21 سـنة إلـى أقـل مـن 24 سـنة فـي املـرتـبة الـثانـية ، ثـم أفـراد الـعينة ذوي الـسن مـن 18 سـنة 

إلى أقل من 21 سنة في املرتبة األخيرة .
التوصيات:

في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي:
تـــضمني بـــعض مـــقررات عـــلم الـــنفس بـــعض الـــتوجـــيهات واالســـتراتـــيجيات الـــتي تـــساعـــد 1.

الـــطالب عـــلى الـــشعور بـــالـــهناء الـــشخصي مـــن خـــالل تـــبصيرهـــم بـــذواتـــهم وتـــدعـــيم مـــفهوم 
الذات اإليجابي لهم . 

تشجيع الطالب على التعبير عن مشاعرهم وتلمس مشاعر اآلخرين. 2.
إجــــــراء بــــــعض الــــــدراســــــات الــــــتي تــــــتناول عــــــالقــــــة الــــــهناء الــــــشخصي مــــــع بــــــعض ســــــمات 3.

الشخصية لدى مجموعات مختلفة من الطالب .
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