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ى

الرفاهوةىالنفسوةىوعالقتهاىبالذكاءىاالنفعاليىوالتفاؤل .ى

(دراسة ميدانية لدى عينة من طلبة كلية الرتبية يف جامعة دمشق).

د .فتون خرنوب*

امللخص :ذ

هدف البحث إلى تعرف طبيعة العبلقة بين الرفاهية النفسية ،والذكاء االنفعـال  ،والتفـالل ،وتحددـد
مسـاهمة كـم مـن الـذكاء االنفعـال  ،والتفـالل فـ التنبــل بالرفاهيـة النفسـية مـن حدـة ،وتحددـد الفـروق بــين
الجنسين ف الرفاهية النفسية ،والذكاء االنفعال  ،والتفالل من حدة أخرى لـدى طلبـة الجامعـة .وتكونـ
العينــة مــن  )047طالب ـاً مــن طلبــة قســم اإلرنــاد النفس ـ ف ـ كليــة التربيــة بجامعــة دمش ـ  ،مــندم )01
طالباً ،و  )007طالبة.
استخدم ف هذا البحث مقياس الرفاهية النفسية لرادف  )0989ترحمة وإعداد الباحثـة ،ومقيـاس
ال ــذكاء االنفع ــال متع ــدد العوام ــم لم ــادر و خ ــردن  )0997ترحم ــة ،وإع ــداد الباحث ــة ،والقاعم ــة العربي ــة
للتفالل ،والتشالم ألحمد عبد الخال .)0996
وباس ــتخدام معام ــم االرتب ــا  ،واختب ــار ت  ،وتحلي ــم االنح ــدار المتع ــدد أظد ــرت النت ــاع وح ــود
عبلقــات ادجابيــة دالــة إحطــاعياً بــين درحــات الهــبلب فـ الرفاهيــة النفســية ومكوناتدــا الفرعيــة) وكــم مــن
الــذكاء االنفعــال والتفــالل ،وعــدم وحــود فــروق دالــة إحطــاعياً ب ـين متوســد درحــات الــذكور واإلنــاث ف ـ
الرفاهيــة النفســية ومكوناتدــا الفرعيــة) ،والــذكاء االنفعــال  ،والتفــالل .كمــا بين ـ نتــاع تحليــم االنحــدار
المتع ــدد أن ال ــذكاء الوح ــدان  ،والتف ــالل أس ــدما إس ــداماً داالً فـ ـ التب ــادن بالرفاهي ــة النفس ــية ومكوناتد ــا
الفرعية).
الكلمات المفتاحية :الرفاهية النفسية ،الذكاء االنفعال  ،التفالل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* كلية التربية ـ ـ حامعة دمش ـ ـ سوردة.
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Psychological well-being and its relationship to emotional
intelligence and optimism. (A field study for a sample of
students of the Faculty of Education at the University of
Damascus).
Dr. Foton Kharnoub
College of Education, University of Damascus, Syria.

Abstract
The aim of the research is to know the nature of the relationship
between psychological well-being, emotional intelligence, and
optimism, and to determine the contribution of emotional intelligence
and optimism to predicting psychological well-being on the one hand,
and to identify gender differences in psychological well-being,
emotional intelligence, and optimism on the other hand among
university students. The sample consisted of 147 students from the
Psychological Counseling Department at the College of Education at
Damascus University, including (30) female students, and (117)
female students.
In this research, Raif’s Psychological Well-Being Scale (1989) was
used, translated and prepared by the researcher, and the multifactorial
emotional intelligence scale by Mayer and others (1997) translated,
prepared by the researcher, and the Arabic list of optimism and
pessimism by Ahmed Abdel-Khaleq (1999).
By using the correlation coefficient, t-test, and multiple regression
analysis, the results showed the existence of positive, statistically
significant relationships between students’ scores in psychological
well-being (and its sub-components) and both emotional intelligence
and optimism, and the absence of statistically significant differences
between the average scores of males and females in psychological
well-being (and its components). sub), emotional intelligence, and
optimism. The results of the multiple regression analysis also showed
that emotional intelligence and optimism made a significant
contribution to the variance in psychological well-being (and its subcomponents).
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-1ذؿقدؿةذاؾبحث :ذ
انحطــر الــدور التقليــدي لعلــم الــنفس علــى مــدى عقــود عددــدة ف ـ التركي ـ علــى دراســة الجوان ـ
الســلبية ف ـ الشخطــية اإلنســانية ،وإهمــال خطــالدا اإلدجابيــة ،إذ اهــتم علــم الــنفس بألضــبلح األ ــرار،
وعــبلج اال ــهرابات النفســية أكثــر مــن اهتمام ـ بمســاعدة األفــراد ف ـ الحيــاة بشــكم منــت  ،ومســب
للر ـاء ،وتهــودر قـدراتدم ،وإمكانــاتدم الوـروردة للنمــو .نيـر أن هنــاك توحدـاً حددــداً خـذاً فـ اكتســاب
م دد من الملدددن وهو علم الـنفس اإلدجـاب  ،ودرحـع الفوـم فـ ت سيسـ إلـى العـالم مـارتن سـلفمان فـ
ثمانينيـات القـرن العشـردن ،ودركـ هـذا التوحـ علـى فدـم هـلالء األفـراد الـذدن دعيشـون فـ سـعادة نـامرة،
وحكم ــة ،ولياق ــة نفس ــية ،طيـ ـ ح ــال عل ــى المس ــتودين الجس ــم والنفسـ ـ  ،ومس ــاعدة ا خ ــردن عل ــى
اكتساب ،وتهودر قواهم الشخطية .هـذ القـدرات التـ تسـمف لؤلفـراد بـالنمو واالزدهـار هـ ذاتدـا التـ
تخفف من ت ثيرات المشقة ،وتمنع كم من المرض النفس  ،والجسم  .خليفة)0 ،6119 ،
وف وء هذا االتجا  ،وأنطار أضبف اإلنسان الذي دتمتع بالطحة النفسية ليس اإلنسـان الخـال
من المرض ،فاألضم هو الطحة ،وليس المرض ،وأن اإلنسان دسـتهيع أن دتكيـف ،ودتوافـ مـع مجتمعـ
إذا مــا ركـ علــى الجوان ـ اإلدجابيــة ف ـ حياتـ  ،وبــث األم ـم ،والتفــالل ،والســعادة ،والر ــا ،واالســتمتا
بالعبلقات مع الذات ،وا خردن ،والطمود النفس ..الخ .عكانة ،سليم)6101 ،
وقــد أدى هــذا االهتمــام الواســع فـ الجوانـ اإلدجابيــة للطــحة النفســية إلــى تهــودر نمــاذج عددــدة
لتحددــد المبلمــف األساســية للرفاهيــة وملنــراتدا ،إذ ظدــر العددــد م ـن النمــاذج الت ـ تتبــادن ف ـ تفســيرها
ورلدتدا لدذا المفدوم ،وقد مي ردان وددس  )6110بين مدخلين متماد دن للرفاهية هما:
 المـ ــدخم الـ ــذات  : Hedonicدرك ـ ـ هـ ــذا المـ ــدخم علـ ــى السـ ــعادة ،والسـ ــرور ،ودعـ ــرفالرفاهيــة مــن ناحيــة الســرور وتجن ـ األلــم ،ودــنعكس ف ـ مجــرى البحــث علــى الرفاهيــة الذاتيــة
 )2010, 86 Negovan, ( Subjective Well-beingودقــوم هــذا المــدخم علــى فكــرة أن الســعادة،
والسرور دشكبلن الددف األساس للحياة البشـردة ،ووفقـاً لدـذا المن ـور فألنـ دـتم تحقيـ الرفاهيـة مـن خـبلل زدـادة
الشــعور بالســعادة عــن طرد ـ الســع إلــى اللح ــات الســارة ،واألهــداف المج دــة تمانــياً مــع القــيم الفرددــة ،وبلــو
المحفـ ات التـ ت دــد الوحــدان اإلدجــاب  .) 2011, 110 Lundqvist ,وعلــى هــذا تشــير الرفاهيــة الذاتيــة فـ
ــوء هــذا المــدخم إلــى تقييمــات األفــراد المعرفيــة ،والوحدانيــة لحيــاتدم  ،وتشــمم مكونــات معرفيــة،
ووحدانية ،إذ دشير المكون المعرفـ إلـى ر ـا األفـراد عـن حيـاتدم عمومـاً ،أمـا المكـون الوحـدان فيشـير
إلى تكرار الخبرات االنفعاالت اإلدجابية ،والسلبية لدى األفراد .) 2012, 2 Burrusetal .,
 المـدخم النفسـ أو تعبئـة الهاقـات  :Eudaimonicدركـ هـذا المـدخم علـى تحقيـ اإلمكانـاتالبش ـردة ،ودعــرف الرفاهيــة ب ندــا توظيــف إمكان ـات الفــرد مــن خــبلل عمليــة تحقي ـ الــذات  ،ودــنعكس ف ـ مجــرى
البحـث علـى الرفاهيـة النفسـية  )2010, 86 Negovan, ( Psychological Well-beingودشـير هـذا المنحـى
إلى أن الرفاهية متمي ة عن السرور ،والسعادة بحد ذاتدا ،فاألهداف البشردة ،والقيم الت ت دد من الوحـدان اإلدجـاب ال
دــتم الن ــر لدــا علــى أندــا مفيــدة بالوــرورة لنمــو األف ـراد وتهــورهم ،وبــدالً مــن تعردــف الرفاهيــة علــى أندــا الحطــول علــى
السعادة ف المقام األول ،فألن هذا المنحى ددتم ب نشهة األفراد وتحـدداتدم المنخرطـة فـ تهـودر ،وتحقيـ اإلمكانـات
الفرددــة التـ تمانـ القــيم الدامــة ،واالرتبــا المتجــذر فـ الــذات  .)2011, 110Lundqvist,وعلــى هــذا تــرتبد
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الرفاهية ف وء هذا المدخم مع تهور ،وإدراك ذات الفرد ،وتشير إ لى ازدهار الفرد وتحقيق
إلمكان ات واستفبلل قدرات إلى أقطى حد ممكن )2008, 14 Ryff & Singer, (.
وتعد دراسات رادـف فـ الرفاهيـة النفسـية مـن أكثـر الدراسـات التـ رسـخ لدـذا المفدـوم وطراعـ
البح ــث فيـ ـ  ،وكيفي ــة قياسـ ـ وأه ــم الملن ــرات تعرفـ ـ  ،وق ــدم نموذحـ ـاً متع ــدد األبع ــاد ل ــؤلداء النفسـ ـ
االدجــاب  )Ryff,1989ودشــتمم علــى ســتة أبعــاد أساســية وهـ  :تقبــم الــذات ،العبلقــات اإلدجابيــة مــع
ا خـردن ،االســتقبللية ،اإلحـادة البيئيــة ،الدـدف فـ الحيـاة ،النمــو الشخطـ )،وكم بعــد مـن هــذ األبعــاد
دعكــس التحــددات المختلفــة التـ دطــادفدا األفـراد فـ عمليــة االرتقــاء ،وعلــى هــذا فـألن األفــراد دحــاولون التمسـ
باالتجاهــات اإلدجابيــة حــول أنفســدم بــالرنم مــن وعــيدم بقطــورهم تقبــم الــذات) ،والســع لتنميــة عبلقــات بــين
نخط ــية دافئ ــة وموثوق ــة العبلق ــات االدجابي ــة م ــع ا خـ ـردن) ،وتع ــددم بيئ ــتدم لكـ ـ تلبـ ـ حاح ــاتدم الشخط ــية
وتفويبلتدم اإلحـادة البيئيـة) ،والبحـث عـن اإلحسـاس بتقردـر المطـير باإل ـافة إلـى القـدرة علـى مقاومـة الوـفو
االحتماعيــة االســتقبللية) ،وإدجــاد معنــى ف ـ حدــودهم ،وتحــدداتدم الدــدف ف ـ الحيــاة) ،وته ـودر إمكان ـاتدم مــن
خبلل النمو ،واالنفتاح ك فراد النمو الشخط ) )Keyes et al., 2002, p. 1008(.
وقــد أو ــف البــاحثون ف ـ المجــال أن الرفاهيــة النفســية تتهــور مــن خــبلل مجموعــة مــن المتفي ـرات كــالتن يم
االنفعـ ـ ــال  ،وخطـ ـ ــاعص الشخطـ ـ ــية ،والدودـ ـ ــة ،والخبـ ـ ــرة ف ـ ـ ـ الحيـ ـ ــاة باإل ـ ـ ــافة إلـ ـ ــى أندـ ـ ــا ت دـ ـ ــد مـ ـ ــع العمـ ـ ــر
والتعلـيم )Edwards et al, 2oo5,p. 77 .وعـبلوة علـى ذلـ  ،بـين العددـد مـن البحـوث أن الرفاهيـة النفسـية قـد
ارتبهـ ـ م ــع العدد ــد م ــن الخط ــاعص اإلدجابي ــة فـ ـ األدبي ــات ،كالتف ــالل ،وتق ــددر ال ــذات ،والر ــا ع ــن الحي ــاة،
والسعادة ،والتعاطف ،والتواف البيئ لؤلفراد)Acun-Kapikiran, 2011, p. 1141(.

-2ذؿشكلةذاؾبحثذوؿدوغاته :ذ
تنبــع مشــكلة البحــث مـن أهميــة مو ــو الرفاهيــة النفســية الــذي أضــبف فـ الســنوات األخيــرة بــلرة
تركي ـ الكثيــر مــن البحــوث والدراســات ،وظدــر خــبلل العقــددن الما ــيين عــدد مــن أدوات القيــاس الت ـ
تستددف قياس هذا المفدوم ،والكشف عن طبيعت  ،وأبعاد العبلقة بين  ،وبين المفاهيم ذات الطلة.
ولما كان الذكاء االنفعال أحد العوامم الدامة الت تحدد نجاح الفرد ف الحيـاة ،ورفاهيتـ
النفسية ،توح العددد من البحوث نحو التحق من عبلقت بالرفاهية النفسـية ،وقـد كشـف تلـ
البحــوث عــن وحــود عبلقــات دالــة إحطــاعيا بــين الــذكاء االنفعــال  ،والرفاهيــة النفســية لــدى طلبــة
الجامع ــة  ،وأن ال ــذكا ء االنفع ــال دع ــد منبئـ ـاً هامـ ـاً بمس ــتوى الرفاهي ــة النفس ــية كدراس ــة ك ــم م ــن
) (Brackett & Mayer.,2003; Augusto-Landa et al., 2010; Augusto-Landa et al., 2011وتوضـل
دراســات أخــرى إلــى وحــود عبلقــات ادجابيــة دالــة إحطــاعياً بــين الــذكاء االنفعــال  ،وكــم مــن الرفاهيــة النفســية ،والرفاهيــة
الذاتيــة إال أن العبلقــاتكان ـ أقــوى بــين الــذكاء االنفعــال والرفاهيــة النفســية مقارنــة بالعبلقــات بــين الــذكاء االنفعــال ،
والرفاهية الذاتيةكدراسةكم من ).(Extremera et al., 2011 ; Burrus et al., 2012
ود عــد الت فــالل مــن المنب ئــات الد ا مــة للتوا ف ـ االحت مــاع  ،وقــد أظ دــر العد دــد مــن الب حــوث
ارتباط اإلدجاب مع حوان عدددة للرفاهية النفسية لدى طلبة الجامعة كدراسة كم من
. (Chang et al., 1997; (Burris et al., 2009; Augusto-Landa et al., 2011
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ووفق ـاً لمراحعــة اكســتردميرا و خــردن  )6117للبحــوث الت ـ تناول ـ التفــالل ،والتشــالم ،تبــين ف ـ
العددــد مندــا أن التفــالل ،والتشــالم دمــثبلن بعــددن مســتقلين بشــكم ح ع ـ  ،ودعــدان مــن المنبئــات الدامــة
للرفاهيـة النفسـية ،(Extremera et al., 2007, 1070).كمـا خلطـ دراسـة بردسـ و خـرون  )6116إلـى
أن التفــالل قــد تنب ـ بالرفاهيــة المحســنة ف ـ مجــاالت المواحدــة وتقــددر الــذات ،واالكتئــاب ،والعبلقــات اإلدجابيــة،
وإدارة الوفو ف مواقف الحياة الوـانهة (Belcher, 2009, 17).وكشـف دراسـة حسـنين و خـردن (Hasnain
) et al, 2014عــن قــدرة التفــالل ،والســعادة ،واألمــم علــى التنبــل بالرفاهيــة النفســية لــدى طلبــة الدراســات
العليا.
وم ــع ك ــم ه ــذا االهتم ــام عل ــى المس ــتوى الع ــالم بمو ــو البح ــث الح ــال  ،ف ــألن االهتم ــام عل ــى
المســتوى العرب ـ لــم دح ـ باألهميــة الكافيــة ،إذ إن نــدرة ف ـ الدراســات ،والبحــوث المحليــة ،ومــن هنــا
تحددت مشكلة البحث الحال ف األسئلة التالية:
 -0-6مــا طبيعــة العبلقــات بــين الرفاهيــة النفســية ومكوناتدــا الفرعيــة) ،وكــم مــن الــذكاء االنفعــال
والتفالل لدى طلبة الجامعة؟
 -6-6مـ ــا مقـ ــدار إسـ ــدام كـ ــم مـ ــن الـ ــذكاء االنفعـ ــال  ،والتفـ ــالل ف ـ ـ التنبـ ــل بالرفاهيـ ــة النفسـ ــية
ومكوناتدا الفرعية) لدى طلبة الجامعة؟
 -0-6هم توحد فروق ف الرفاهية النفسية ومكوناتدا الفرعيـة) ،والـذكاء االنفعـال والتفـالل تبعـاً
لمتفير الجنس لدى طلبة الجامعة؟

-3ذأفموةذاؾبحث :ذ

تبـرز أهميـة البحـث الحــال مـن الناحيـة الن ردـة فـ إلقـاء الوـوء علـى مفدــوم الرفاهيـة النفسـية–فـ
عبلقت بالذكاء االنفعال  ،والتفالل لدى طلبة الجامعة  -الذي دعد مـن المفـاهيم الحددثـة نسـبياً فـ علـم
النفس اإلدجاب الذي لم دل حق من الدراسة والتحليم أمبلً ف أن دنال هذا المفدـوم قبـوالً ،واسـتددافاً
مـن البـاحثين وفـتف المجــال لم دـد مـن الدراســات والبحـوث حـول الرفاهيــة النفسـية وعبلقتدـا بــالمتفيرات
األخرى .ودوفر البحث أدوات نفسية معدة على البيئة المحلية لقيـاس كـم مـن الرفاهيـة النفسـية ،والـذكاء
االنفعال لدى طلبة الجامعة مما دسدم ف الم دد من اإل افة إلى المكتبة النفسية السوردة.
أما من الناحية التهبيقية فتكمن أهمية البحـث فـ االسـتفادة بمـا تسـفر عنـ نتـاع هـذا البحـث فـ
المجال التربوي والنفس من خبلل توحي القاعمين على العمليـة التربودـة نحـو العمـم علـى تنميـة الرفاهيـة
النفسية لدى الهلبة ف برامجنـا التعليميـة ،وتهـودر مسـتودات الخـدمات النفسـية ،وتن ـيم بـرام تدردبيـة،
أو إرناددة لمساعدة الهلبة على تحقي أعلى قدر ممكن من الرفاهية النفسية لدددم.

-4ذأفدافذاؾبحث :ذ

دددف البحث الحال إلى تعرف:
-0-4العبلقــة بــين الرفاهيــة النفســية ومكوناتدــا الفرعيــة) ،وكــم مــن الــذكاء االنفعــال  ،والتفــالل
لدى طلبة الجامعة.
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-6-4مقـدار إســدام كــم مـن الــذكاء االنفعــال والتفـالل فـ التنبــل بالرفاهيـة النفســية ومكوناتدــا
الفرعية) لدى طلبة الجامعة.
-0-4الفــروق ف ـ كــم مــن الرفاهيــة النفســية ومكوناتدــا الفرعيــة) ،والــذكاء االنفعــال  ،والتفــالل
تبعاً لمتفير الجنس لدى طلبة الجامعة.

-5ذػرضواتذاؾبحث :ذ

 -0-5ال توحد عبلقة ارتباطي ذات داللـة إحطـاعية بـين درحـات الهـبلب فـ الرفاهيـة النفسـية
ومكوناتدا الفرعية) ،والذكاء االنفعال لدى طلبة الجامعة.
 -6-5ال توحد عبلقة ارتباطي ذات داللـة إحطـاعية بـين درحـات الهـبلب فـ الرفاهيـة النفسـية
ومكوناتدا الفرعية) ،والتفالل لدى طلبة الجامعة.
 -0-5ال توحــد فــروق ذات داللــة إحطــاعية بــين متوســد درحــات الــذكور واإلنــاث فـ الرفاهيــة
النفسية ومكوناتدا الفرعية).
 -4-5ال توحــد فــروق ذات داللــة إحطــاعية بــين متوســد درحــات الــذكور واإلنــاث ف ـ الــذكاء
االنفعال .
 -5-5ال توحد فروق ذات داللة إحطاعية بين متوسد درحات الذكور واإلناث ف التفالل.

-6ذسؤالذاؾبحث :ذ

-1-6ذ مـ ــا مقـ ــدار إسـ ــدام كـ ــم مـ ــن الـ ــذكاء االنفعـ ــال والتفـ ــالل ف ـ ـ التنبـ ــل بالرفاهيـ ــة النفسـ ــية
ومكوناتدا الفرعية)؟

-7ذؿصطلحاتذاؾبحث :ذ

-1-7ذاؾرػافوةةةذاؾنيدةةوةذ :Psychological well beingوتشــير إلــى بنيــة متعــددة
األبعاد التـ تعكـس تقييمـات األفـراد ألنفسـدم ،ونوعيـة حيـاتدم .ذ)(Ryff et al., 1999, 247
وحددتدا رادف ف ستة عوامم لؤلداء اإلدجاب وه :
 تقبم الذات :Self - acceptanceوهو تقييمات الفرد اإلدجابية لذات  ،ولحيات الما ية . العبلقــات اإلدجابيــة مــع ا خــردن  :Positive relations with othersوتعن ـ :امتبلك الفرد عبلقات عالية الجودة مع ا خردن .
 االستقبللية  :Autonomyوتعن إحساس الفرد بتقردر مطير . اإلحــادة البيئيــة  :Environmental masteryوتعنـ قــدرة الفــرد علــى إدارة ،حياتـوعالم المحيد ب بفعالية .
 الددف ف الحياة  :Purpose in lifeوهو اعتقاد الفرد ب ن حيات هادفة ،وذات معنى . النمـ ــو الشخط ـ ـ  :personal growthوهـ ــو إحسـ ــاس الفـ ــرد بـ ــالنمو ،والتهـ ــورالمستمر (Ryff & Keyes, 1995,720) .

وتعرف إحراعياً بالدرحة الت دحطم عليدا أفراد عينة البحث على المقياس المخطص لقياسدا.
- 991 -

الرفاهية النفسية وعبلقتدا بالذكاء االنفعال والتفالل ..............................................د .خرنوب

-2-7ذاؾةةاؽااذافـيعةةاؾ ذذ :Emotional Intelligenceودشــير إلــى القــدرة علــى
المشــاركة ف ـ معالجــة المعلومــات المتهــورة حــول انفعــاالت الفــرد الخاضــة وتل ـ الت ـ لــدى ا خــردن،
والقدرة على استخدام هذ المعلومات كموح للتفكير والسلوك").(Mayer et al, 2008, 503
ودعرف إحراعياً بالدرحة الت دحطم عليدا أفراد عينة البحث على المقياس المخطص لقياس .

-3-7ذاؾتياؤلذ :Optimismودشير إلى ن رة استبشار نحو المستقبم ،تجعم الفرد دتوقـع
األفوم ،ودنت ر حدوث الخير ،ودرنو إلى النجاح ،ودستبعد ما خبل ذل  .عبد الخال )6 ،0996 ،
ودعرف إحراعياً بالدرحة الت دحطم عليدا أفراد عينة البحث على المقياس المخطص لقياس .

 -8اإلطارذاؾنظريذؾلبحث :ذ

ذ

-8ذ-1ذاؾرػافوةذاؾنيدوة :ذ

دعد مفدوم الرفاهية  Well-beingمن المفـاهيم الحددثـة نسـبياً فـ علـم الـنفس ،وهـو دمثـم محـور
اهتمام علم الـنفس اإلدجـاب خـبلل العقـود الما ـية ،ودـذكر ددنـر  )6111وهـو مـن أكبـر البـاحثين فـ
مو و الرفاهية أن معرفة علماء النفس بمطـهلف الرفاهيـة مازالـ أوليـة ،و ابتـداء مـن عـام  0908إلـى
 6116كان هناك  )008دراسة عالمية تناول الرفاهية .وف اللفة العربيـة هنـاك اخـتبلف فـ ترحمتـ ،
فبعوــدم دعــد مرادف ـاً للســعادة ،وتم ـ ترحمت ـ إلــى الوحــود األفوــم ،أو طي ـ العــي  ،وبعو ـدم دــرا
مرادفاً للطحة النفسية أو الرفاهية النفسية ،ونيرهم درا مرادفاً لجودة الحياة .وإ ـافة لمطـهلف الوحـود
األفوـم ،دسـتعمم البـاحثون عـدة مفــاهيم أخـرى مندـا الدنـاء الشخطـ  ،وحسـن الحـال ،والتـنعم الــذات ،
والحياة الهيبة ،والرفا النفس ونير  .معمردة)066 ،6106 ،
ودشــير هيــرد ) (Hird,2003ف ـ مراحعت ـ لؤلدبيــات علــى الرفاهيــة ،إلــى أن ـ بــالرنم مــن التعردفــات
الن ردة للسعادة ،والر ا عن الحياة ،والرفاهية ،والحياة الهيبة ،وحودة الحياة قـد تلقـ الكثيـر
مــن االنتبــا مــن علمــاء الــنفس فـ العددــد مــن المجــاالت ،فألنـ ال دوحــد اتفــاق عــام علــى تعردــف
عالم للرفاهية ) ،(O`Brien, 2008. 16وقد عرف الدراسـات المبكـرة الرفاهيـة مـن ناحيـة المشـاعر
الهيبة مثم السعادة والر ا عن الحياة ،أما الدراسـات األحـدث ف نـارت إلـى أن الرفاهيـة ليسـ متميـ ة مـن خـبلل
المشــاعر اإلدجابيــة وحــدها الت ـ قــد تكــون زاعلــة ،أو ملقتــة نســبياً الرفاهيــة كحالــة) ،لكندــا تشــمم حوان ـ بعيــدة
المــدى ،أو ثابتــة لــؤلداء ،أو التوظيــف النفس ـ اإلدجــاب ) ،(Abbott et al., 2008, 680فالر ــا عــن الحيــاة،
والســعادة ه ـ عناضــر نيــر كافيــة لتحقي ـ الــذات ولكــن األداء النفس ـ اإلدجــاب قــد دــلدي إلــى زدــادة مســتودات
الر ا عن الحياة والسعادة 2011, 112 (Lundqvist,
وف انتقادها للدراسات المبكرة على الرفاهية ،ذكـرت رادـف  )0989فـ دراسـتدا األضـلية علـى
الرفاهيــة النفســية أن هــذ الن ردــات محــدودة الت ـ ثير بســب افتقارهــا إلحــراءات التقيــيم الموثوقــة ،وتنــو
المعادير المقترحة للرفاهية ،وتشبعدا بالقيمة ،كمـا أن البحـث الحـال علـى الرفاهيـة الذاتيـة دعتمـد بشـكم
كبيــر علــى تقييمــات الســعادة ،ودركـ علــى الحــاالت الوحدانيــة ،والتقييمــات العامــة للر ــا التـ قــد تتفيــر
قليبلً مع مرور الوق  ،باإل افة إلى افتقار للدعامات الن ردة(Nel, 2011, 49-52).
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وباالعتم ــاد عل ــى مراحع ــة ن ــاملة لن رد ــات العملي ــات التنفيذد ــة للشخط ــية لني ــونيرتن ،والنوـ ـ
أللبــورت ،والتوظيــف الكامــم للفــرد لروحــرز ،وتحقيـ الــذات لماســلو ،والفرددــة ليونـ  ،والطــحة النفســية
لجوهــودا ،والطــحة النفســية للشــيخوخة لبيــرن ،واالرتقــاء الشخطـ الدركســون ،وميــول الحيــاة األساســية
لبيدر) حاول رادف دم البنى المتفرقة ف أدبيات التوظيف النفسـ لؤلفـراد إلـى نمـوذج متعـدد األبعـاد
لبلزدهار البشري ،الذي دوم نقا التقارب ف الن ردات السـابقة (Ryff et al., 1999, 248).وعلـى هـذا
قدم رادف وزمبللها إطاراً ن رداً متكامبلً وأكثر نموالً للرفاهية النفسية ف األدبيات اليوم ،وهذا
النموذج معتمد على مفدوم الطحة على أن ليس مجرد الخلو من المرض ،وال دتطم بشكم مبانر
بالسعادة ،ولكن دتم الن ر إلى الرفاهية على أندا ناحمة عن الحياة الت ه على مـا دـرام (Nel,
) .2011, 49-52ووفق ـاً لــذل ف ـألن الرفاهيــة النفســية تشــير إلــى التحــددات الوحوددــة الت ـ تواح ـ الفــرد ف ـ
حياتـ  ،وكيفيــة ،ومــدى تفلبـ عليدــا ،فــالمعنى الحقيقـ للرفاهيــة النفســية دجـ أن دكــون التهــودر الكامــم
إلمكانــات الفــرد ،وتتوــمن الرفاهيــة النفســية ســتة أبعــاد مرتبهــة بــاألداء اإلدجــاب وه ـ  :تقبــم الــذات،
العبلقــات اإلدجابيــة مــع ا خــردن ،االســتقبللية ،اإلحــادة البيئيــة ،الدــدف ف ـ الحيــاة ،النمــو الشخط ـ ).
)(Ryff et al., 1999, 250

-2-8ذاؾاؽااذافـيعاؾ  :ذ
تعـد ن ردــة الـذكاء االنفعــال إحــدى الن ردـات الحددثــة فـ علـم الــنفس التـ ظدـرت لتنبـ أضــحاب
ن ردات الذكاء للدور الكبير الذي دلعب الن ام االنفعال ف الن ام المعرفـ للقـدرات البشـردة ،ولتحـدي
المداخم التقليددة ف مجال االنفعاالت  ،وقد ن ـرت إلـى االنفعـاالت بوضـفدا معوقـة للنشـا المعرفـ ،
وأن االنفعاالت والذكاء مجاالن منفطبلن .وبذل دعـد الـذكاء االنفعـال التهـور األخيـر فـ فدـم العبلقـة
بــين العقــم واالنفعــال ،ونقهــة تحــول ف ـ الطــرا الهودــم بــين المفــاهيم العقليــة للــذكاء ،وتل ـ المــداخم
التقليددة ف مجال االنفعاالت.
وقــد انقســم البــاحثون المدتمــون بدراســت إلــى فــردقين :فرد ـ دــرى أن الــذكاء االنفعــال دتكــون مــن
مجموعــة مــن القــدرات العقليــة ومنفطــم عــن ســمات الشخطــية الم احيــة نمــاذج القــدرة العقليــة للــذكاء
االنفع ــال ) ،والفردـ ـ الث ــان د ــرى أن ال ــذكاء االنفع ــال دتك ــون م ــن مجموع ــة م ــن الكف ــاءات الشخط ــية
واالحتماعيــة الكفــاءات الوحدانيــة) ونيــر مســتقم عــن ســمات الشخطــية الم احيــة النمــاذج المختلهــة
للذكاء االنفعال ) .الدرددر )04 ،6114 ،وتتبنى الباحثة ن ردة مادر وسالوف ف الـذكاء االنفعـال التـ
تشير إلى أن الذكاء االنفعال هو مجموعة من القدرات العقلية.
وقد عرف مادر وسالوف الذكاء االنفعال  )0999ب نـ القـدرة علـى تمييـ االنفعـاالت ،وعبلقاتدـا،
واالستدالل ،وحم المشكلة على أساسدا(Salovey et al, 2001, 7) .
إن ن ردــة القــدرة للــذكاء االنفعــال تقســم الــذكاء االنفعــال إلــى أربعــة مكونــات ،أو فــرو  :اإلدراك
االنفعــال  ،التيســير االنفعــال للتفكيــر ،الفدــم االنفعــال  ،إدارة االنفعــاالت) .وقــد مي ـ مــادر و خــرون بــين
الفــر الثــان وهــو اســتخدام االنفعــاالت لتيســير عمليــة التفكيــر ،والفــرو األخــرى للنمــوذج .إذ دشــمم
الف ــر األول والثال ــث والراب ــع االس ــتدالل ح ــول االنفع ــاالت فـ ـ ح ــين دش ــمم الف ــر الث ــان اس ــتخدام
االنفعاالت لتع د االستدالل(Mayer et al, 2008, 505-507).
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-3-8ذاؾتياؤل :ذ
دعــد مفدــوم التفــالل ،والمفدــوم المقابــم لـ التشــالم مــن المفــاهيم الحددثــة نســبياً التـ دخلـ إطــار
البحث المكثف ف مجال علم نفـس الطـحة ،والتخططـات النفسـية األخـرى ،ودشـير التفـالل إلـى ميـم
الفرد لبلعتقاد بحدوث النتاع اإلدجابية ،أو النجاح ف المستقبم ،بينما دشير التشالم إلـى اعتقـاد الفـرد
بحدوث النتاع السلبية ف المستقبم)(Augusto-Landa et al., 2011, 465
ودرى نادر ،وكارفر أن التفالل ضـفة مدمـة فـ الشخطـية ،تتوـمن توقعـات عامـة حـول المسـتقبم.
وق ــد أعه ــى ك ــم مندم ــا ن ــواح ع ــدة دمك ــن التفردـ ـ فيد ــا ب ــين المتف ــاعلين ،والمتش ــاعمين ،فالمتف ــاعلون
دس ــتخدمون اس ــتراتيجيات مواحد ــة متمركـ ـ ة عل ــى المش ــكلة تس ــتند عل ــى العاطف ــة كالتقب ــم ،واالس ــتعانة
بالمــدح ،والطــيانة اإلدجابيــة للموقــف الــذي دواحدون ـ  ،ف ـ حــين دميــم المتشــاعمون إلــى المواحدــة مــن
خبلل الرفض ال اهر ،وعدم االهتمام مـن الناحيـة العقليـة ،والسـلوكية باألهـداف التـ تعتر ـدا المـلثرات
بفض الن ر عما إذا كان الحلول ممكنة للمشكلة أو ال .الموسوي ،العنكون )069 ،6100 ،
ودــرى األنطـاري  )0998أن التفــالل والتشــالم عبــارة عــن ســمتين مــن ســمات الشخطــية وليسـ
حالــة ،ودعــدها عبــد الخــال  )0999مــن الســمات الطــفرى ،أو الوــيقة للشخطــية ،وليســتا مــن األبعــاد
األساســية للشخطــية .ودشــير كــذل إلــى وحــود اخــتبلف بــين البــاحثين ف ـ الن ــر للعبلقــة بــين كــم مــن
مفدوم التفالل والتشالم ،فف حـين دن ـر بعوـدم إليدمـا علـى إندمـا تمـثبلن سـمة واحـدة ثناعيـة القهـ
تنــدرج مــن التفــالل المفــر إلــى التشــالم المفــر  ،فــألن بعوــدم ا خــر دعــدهما ســمتين مســتقلتين أحاددتــا
القه ـ تنــدرج إحــداهما مــن عــدم التفــالل إلــى التفــالل المفــر  ،والثانيــة مــن عــدم التشــالم إلــى التشــالم
المفـر  .وتتــيف الرلدـة األولــى إمكانيـة قيــاس هـاتين الســمتين بمقيـاس واحــد إذ دمكـن عـ دد درحـة أحــدهما
مقلوبة لآلخر .وسواء تم عد كم من التشالم ،أو التفالل من السمات ثناعية القهـ  ،أو أحاددـة القهـ ،
فألنـ ـ ـ دمك ـ ــن إح ـ ــراء دراس ـ ــات لك ـ ــم م ـ ــن الس ـ ــمتين بش ـ ــكم مس ـ ــتقم ع ـ ــن ا خ ـ ــر ،وبمق ـ ــاديس فرعي ـ ــة
مستقلة .ر وان)09 ،6110 ،

 -9اؾدراساتذاؾدابقة :ذ

مــن الدراســات الت ـ اهتم ـ بدراســة العبلقــة بــين الرفاهيــة النفســية ،والــذكاء االنفعــال لــدى طلبــة
الجامعــة دراســة ل ــبراكيتومادر) (Brackett & Mayer, 2003الت ـ هــدف إلــى التحق ـ مــن الطــدق
التقــارب  ،والتمييـ ي ،والت ادــدي لمقيــاس الــذكاء االنفعــال ) (MSCEITلــدى عينــة مكونــة مــن )617
مــن طلبــة الجامعــة مــن الــذكور واإلنــاث ،وقــد أنــارت أهــم نتاعجدــا إلــى وحــود عبلقــة ارتباطيــة دالــة بــين
مقيـاس القـدرة للـذكاء االنفعـال  ،ومقيــاس رادـف للرفاهيـة النفسـية بمكوناتـ الفرعيـة ،كمـا أظدـرت النتــاع
أن الذكاء االنفعال متمي عن الرفاهية النفسية.
وأحرى كم من أونستوالندا و خرون ) (Augusto-Landa et al, 2010دراسة هدف إلـى التحقـ
من العبلقة بين الذكاء االنفعال  ،وسمات الشخطية ،والرفاهية النفسية لدى عينـة مـن طلبـة الجامعـة بلـ
عــددها  )659مــن الــذكور واإلنــاث ،وقــد خلط ـ نتاعجدــا إلــى وحــود عبلقــة إدجابيــة دالــة بــين الــذكاء
االنفعال كما دقيسـ مقيـاس مـاوراء المـ اج كسـمة) ،والرفاهيـة النفسـية بمكوناتدـا الفرعيـة كمـا دقيسـدا
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مقياس رادف للرفاهية النفسية) ،كمـا أكـدت الدراسـة األهميـة التنبلدـة للـذكاء االنفعـال بالرفاهيـة النفسـية
إذ فسـر الـذكاء االنفعـال  )%06مـن التبـادن فـ تقبـم الـذات ،و  )%04مـن التبـادن فـ الدـدف فـ
الحياة ،و  )%7من التبادن ف النمو الشخط  ،و  )%00من التبادن ف االستقبللية.
وقــام كــم مــن اكســتردميرا و خــردن ) (Extremera et al, 2011بدراســة تتبعيــة خــبلل 06
أسبوعاً) هدف إلى فحص العبلقـة بـين الـذكاء االنفعـال  ،ومسـتودات كـم مـن الرفاهيـة النفسـية والرفاهيـة
الذاتية ،تكون عينة الدراسة من  )049طالباً وطالبة من طلبة الجامعة ،وقد أنارت نتاعجدا إلـى وحـود
ارتبــا ادجــاب دال بــين مقيــاس القــدرة للــذكاء االنفعــال  ،وكــم مــن مقــاديس الرفاهيــة النفســية لرادــف،
ومقاديس الرفاهية الذاتية ،وقد تبين من خبلل تحليم االنحدار أن الذكاء االنفعـال تنبـ بالرفاهيـة النفسـية
بشكم أكبر مقارناً بالرفاهية الذاتية إذ فسر  )%06من التبادن ف الرفاهية النفسية.
وفـ دراسـة لــبيوروس و خـردن ) (Burrus et al, 2012هـدف إلـى التحقـ مـن الفـروق بـين ذوي
الذكاء االنفعال المرتفع ،وذوي الذكاء االنفعال المنخفض ف الرفاهية النفسـية بمكوناتدـا الفرعيـة لـدى
عينة من طلبة الجامعة وعددها  )000من الذكور واإلناث ،وأنارت نتاعجدـا إلـى وحـود فـروق دالـة بـين
ذوي الذكاء االنفعال المرتفع ،وذوي الذكاء االنفعال المنخفض ف الرفاهية النفسـية بمكوناتدـا الفرعيـة
ف اتجا ذوي الذكاء االنفعال المرتفع.
ومن الدراسات الت تناول العبلقة بين الرفاهية النفسية  ،والتفالل دراسـة لــتشن و خـردن
) (Chang et, 1997التـ هــدف إلـى اختبـار الطـدق التمييـ ي لمقـاديس التفـالل ،والتشـالم ،وفاعــدة
مقــاديس التفــالل ف ـ التنبــل بمعــادير خارحيــة للرفاهيــة النفســية لــدى عينــة مــن طلبــة الجامعــة بل ـ عــددها
 )465طالباً وطالبة ،وتوضل نتاع الدراسة إلى وحود ارتبا إدجـاب بـين التفـالل ،والرفاهيـة النفسـية،
وأن التفالل منبئ هام للرفاهية النفسية.
وأحـرى بردسـ و خـرون )(Brissette et al, 2002دراسـة هـدف إلــى التحقـ مـن العبلقـة بــين
الرفاهية النفسية ،والتفالل لدى عينـة مكونـة مـن  )89طالبـاً وطالبـة مـن طلبـة الجامعـة ،خلطـ إلـى أن
التف ــالل ق ــد تنبـ ـ بالرفاهي ــة المحس ــنة فـ ـ مج ــاالت المواحد ــة وتق ــددر ال ــذات ،واالكتئ ــاب ،والعبلق ــات
اإلدجابية ،وإدارة الوفو ف مواقف الحياة الوانهة( In Belcher, 2009, 17).
وقـام بيـوردس و خـرون ) (Burris et al, 2009بدراسـة هـدف إلـى تحددـد العوامـم الددمونرافيـة،
والفرددة ،والسـلوكية المرتبهـة بالطـحة النفسـية لـدى طلبـة الجامعـة ،وبلفـ عينـة الدراسـة  )050طالبـاً
وطالبة من الذكور واإلناث ،وقد أنارت أهم النتاع إلى وحود ارتبا دال وادجـاب بـين الرفاهيـة النفسـية
والتفــالل .كمــا أنــار تحليــم االنحــدار المتعــدد إلــى أن التفــالل كــان متنبئ ـاً داالً داللــة إحطــاعية بالرفاهيــة
النفسية إذ فسر  )%58من التبادن ف الرفاهية النفسية.
وأحرى حسنين و خرون ) (Hasnain et al, 2014دراسة هدف إلى الت كد من مسـاهمة كـم مـن
التفـالل ،واألمـم ،والســعادة فـ الرفاهيـة النفســية لـدى عينــة مـن طلبـة الدراســات العليـا وعــددها )011
طالـ وطالبــة تراوحـ أعمــارهم بــين  66-61ســنة) ،وقــد أوحـ نتــاع تحليــم االنحــدار أن التفــالل،
واألمــم ،والســعادة فســرت  )%44مــن التبــادن ف ـ الرفاهيــة النفســية ف ـ عينــة الــذكور و  )%01مــن
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التبــادن فـ الرفاهيــة النفســية ف ـ عينــة االنــاث .كمــا أنــارت نتــاع الدراســة إلــى وحــود فــروق بــين الــذكور
واإلناث ف الرفاهية النفسية لطالف اإلناث.
وم ـ ــن الدراس ـ ــات التـ ـ ـ تناولـ ـ ـ الرفاهي ـ ــة النفس ـ ــية ،وال ـ ــذكاء االنفع ـ ــال  ،وا لتف ـ ــالل دراس ـ ــة
ل ـ ونستوالندا و خـردن ) (Augusto-Landa et al, 2011التـ هـدف إلـى تعـرف العبلقـة بـين الـذكاء
االنفع ــال الم ــدرك ،والتفالل/التش ــالم ،والرفاهي ــة النفس ــية ل ــدى عين ــة م ــن طالب ــات الجامع ــة بلـ ـ ع ــددها
 ،)607وأنارت أهم نتاعجدا إلى وحود ارتبا موح دال بـين الو ـوح ،والتن ـيم االنفعـال  ،والرفاهيـة
النفسية بمكوناتدا الفرعية ،ووحود ارتبا موح دال بين التفالل ،والرفاهية النفسـية بمكوناتدـا الفرعيـة،
بينمــا ك ــان االرتب ــا ب ــين التش ــالم ،والرفاهي ــة النفس ــية س ــالباً .كم ــا توض ــل الدراس ــة م ــن خ ــبلل نم ــوذج
المعادلة البناعية إلى أن الذكاء االنفعال  ،والتفالل قـد أسـدما إسـداماً داالً فـ التنبـل بالرفاهيـة النفسـية إذ
فسرا  )%61من التبادن ف الرفاهية النفسية.

-1-9ذؿناؼشةذاؾدراساتذاؾدابقة :ذ

وممــا تقــدم تبــين أهميــة االطــبل علــى الدراســات الســابقة الت ـ تناول ـ بالدراســة متفيــرات البحــث
س ــواء م ــن خ ــبلل المندجي ــة المتبع ــة ،أو م ــن حي ــث األه ــداف ،وأدوات البح ــث أو م ــن حي ــث النت ــاع ،
والمقترحات الت تـم التوضـم إليدـا ،ومـن خـبلل اسـتقراء الدراسـات السـابقة دتوـف إحماعدـا علـى وحـود
ارتبــا موح ـ بــين الرفاهيــة النفســية ،وكــم مــن الــذكاء االنفعــال  ،والتفــالل لــدى طلبــة الجامعــة ،كمــا أن
مو ــو الرفاهيــة النفســية مــن الموا ــيع الحددثــة فـ مجــال البحــث النفس ـ علــى المســتودات العالميــة،
وهــو بحاحــة إلــى الم دــد مــن البحــث إذ ال توحــد دراســات عربيــة ومحليــة – ف ـ حــدود علــم الباحثــة-
تناول متفير الرفاهية النفسية ف عبلقت بالذكاء االنفعال  ،والتفالل لدى طلبة الجامعة.

 -11ؿنهجذاؾبحث :ذ

إن تحقي البحث ألهداف دتهل اللجوء إلـى المـند الوضـف الـذي درتكـ علـى وضـف ال ـاهرة،
وتحليلدــا ،وتفســيرها للوضــول إلــى االســتنتاحات العلميــة الطــحيحة ،والمــند الوضــف دحق ـ للباحــث
فدمـاً أفوــم لل ــاهرة المدروســة عــن طردـ تحليــم بنيــة ال ــاهرة المدروســة ،وبيــان العبلقــة بــين متفيراتدــا.
منطور و خرون)65 ،6118 ،

 -11اجملتمعذاألصل ذؾلبحث :ذ

تكون المجتمع األضل للبحث مـن طلبـة السـنة األولـى المسـجلين فـ كليـة التربيـة بقسـم اإلرنـاد
النفس ف حامعة دمش للعام الدراس  6104 - 6100إذ بل عددهم  )491طالباً وطالبة.

ذ
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 -12عونةذاؾبحث :ذ
تكونـ عينــة البحــث مــن  )047طالبـاً وطالبــة مــندم) )30طالبـاً و  )007طالبــة ،تشــكم %01
من أفراد المجتمع األضل  ،وقد اختيرت عينة البحـث بالهردقـة العشـواعية البسـيهة ،وسـب اختيـار طلبـة
كلية التربية للتهبي هو إمكانية تعامم طلبتدا بشكم أكثر دقة مع المقاديس واالختبارات النفسية.

 -13أدواتذاؾبحث :ذ

-1-13ذؿقواسذاؾرػافوةذاؾنيدوة

:Psychological Well-Being Scale

أعــد مقيــاس الرفاهيــة النفســية Psychological well being scale- MIDUS-II
 )Versionكـارول رادـف  )Carol Ryff , 1989بدـدف تقيـيم الرفاهيـة النفسـية لـدى األفـراد ،ودعـد

هذا المقيـاس إحـدى ضـور مقـاديس رادـف للرفاهيـة النفسـية الـذي ظدـرت ضـور عددـدة منـ  061بنـداً،
 84بنــداً 54 ،بنــداً 46 ،بنــداً 08 ،بنــداً) .ودتكــون مقيــاس الرفاهيــة النفســية الحــال مــن  )46بنــد،
بمعدل  )7بنود لكم بعد من أبعاد الرفاهية النفسية الست كما هو مو ف ف الجدول :)0

البعد
تقبم الذات
العبلقات اإلدجابية مع ا خردن
االستقبللية
اإلحادة البيئية
الددف ف الحياة
النمو الشخط

الجدول )1
توز البنود على أبعاد مقياس الرفاهية النفسية

رقم البند ف المقياس*
46-06-01-64-08-06-6
41-04-68-66-06-01-4
07-00-65-09-00-7-0
08-06-66-61-04-8-6
40-05-69-60-07-00-5
09-00-67-60-05-9-0

* -البنود السالبة.
ومقياس الرفاهية النفسية هو مقياس تقردـر ذاتـ  ،دجيـ عنـ األفـراد باختيـار بـددم واحـد مـن سـبعة
بــداعم وف ـ مقيــاس ســباع التــدرد أواف ـ بشــدة -أواف ـ بدرحــة متوســهة -أواف ـ بدرحــة قليلــة– ال
أوافـ – أرفــض بدرحــة قليلــة– أرفــض بدرحــة متوســهة -أرفــض بشــدة) ،ودــتم التطــحيف بألعهــاء العبــارات
الــدرحات التاليــة  )0-6-0-4-5-6-7ف ـ حالــة العبــارات الموحبــة ،والعكــس ف ـ حالــة العبــارات
السالبة .ملح )0
وقــد قام ـ رادــف وزمبللهــا بسلســلة مــن الدراســات باســتخدام عينــات كبيــرة مــن المشــاركين مــن خلفيــات
ثقافيــة ،وددمونرافيــة متنوعــة ،وقــد خلط ـ نتاعجدــا إلــى تمتــع مقــاديس رادــف للرفاهيــة النفســية بدرحــة مرتفعــة مــن
الطــدق ،والثبــات فـ البيئــة األحنبيــة ،إذ تــم التحقـ مــن الطــدق البنيــوي لمقيــاس الرفاهيــة النفســية ،وقــد نــت عــن
التحليم العامل التوكيدي للمقيـاس بنيـة عامليـة سداسـية مقترحـة للرفاهيـة النفسـية .)Ryff& Keys, 1995 .كمـا
تم التحق من الطدق التقارب  ،والتميي ي لمقياس الرفاهية النفسية بالمقارنة مـع بعـض مقـاديس التوظيـف
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اإلدجــاب كالر ــا عــن الحيــاة وتـوازن الوحــدانات ،وتقــددر الــذات ،ومركـ الــتحكم الــداخل  ،باإل ــافة إلــى مقــاديس
التوظيف السلب  ،كاالكتئاب ،ومرك التحكم الخارح ..( Ryff& Singer, 2006).
وقد قام العددـد مـن الدراسـات بـالتحق مـن الخطـاعص السـيكومتردة لمقيـاس الرفاهيـة النفسـية الحـال إذ
أكـدت نتـاع دراسـة ) (Abbott et al, 2006بنيـة سداسـية العوامـم للرفاهيـة النفسـية ،كمـا تـم تع دـ الطـدق
العـامل لمقيـاس الرفاهيـة النفسـية فـ دراسـة ) (Springer & Hauser,2006إذ بـرز نمـوذج العوامـم السـتة
للرفاهي ــة النفس ــية عل ــى أنـ ـ أفو ــم النم ــاذج فـ ـ تحقيـ ـ ن ــرو حس ــن المهابق ــة .كم ــا أظد ــرت نت ــاع دراس ــة
) (Abbott et al, 2010أن مقاديس رادف للرفاهية النفسية سداسية البعـد تقـيس بشـكم كـاف مسـتودات
متوســهة مــن الرفاهيــة النفســية لكندــا تمتل ـ دقــة أقــم عنــد المســتودات المرتفعــة للرفاهيــة النفســية .كمــا
تمتـع مقيــاس الرفاهيــة النفســية بــدرحات مرتفعــة مــن الثبـات بهردقــة ألفــا كرونبــاخ ،وقــد تراوحـ معــامبلت
الثبات بالنسبة للمقاديس الفرعية بين (Morozink et al, 2010, 3).)1685-1669
وقــد قام ـ الباحثــة بتعرد ـ المقيــاس ،وترحمت ـ إلــى اللفــة العربيــة ،ثــم عر ـ علــى مجموعــة مــن
األساتذة المختطـين فـ علـم الـنفس ،واالرنـاد النفسـ فـ كليـة التربيـة بجامعـة دمشـ  ،وحامعـة البعـث
ملح ـ  ،)6الســتخدام ف ـ الدراســة الحاليــة بعــد التحق ـ مــن كفاءت ـ الســيكومتردة ف ـ البيئــة المحليــة،
وبعــد االنتدــاء مــن إحــراءات التحكــيم ،والتقيــيم لعبــارات المقيــاس ،مــر المقيــاس بعــدة تعــددبلت ،وبعــد
التحق من ضدق المحكمين للمقياس ،وعر على مجموعات من الهلبة لتبين مـدى فدمدـم للعبـارات
عدل بعض العبارات ،تم طبـ المقيـاس علـى العينـة االسـتهبلعية البـال عـددها  )41طالبـاً وطالبـة مـن
طلبة كلية التربية ف حامعة دمش  ،وقد حس االتساق الداخل للمقيـاس مـن خـبلل حسـاب معـامبلت
االرتبـا بـين كـم بنـد فـ المقيـاس ،والدرحـة الكليـة لكـم مقيـاس فرعـ وقـد تراوحـ معـامبلت االرتبـا
بين  )1668-1667وه دالة إحطاعياً عنـد مسـتوى داللـة  ،)1610كمـا حسـب معـامبلت االرتبـا
بــين الدرحــة الكليــة لكــم مقيــاس فرع ـ والدرحــة الكليــة للمقيــاس وقــد تراوح ـ معــامبلت االرتبــا بــين
 ،)1679-1646وه دالة إحطاعياً عند مسـتوى داللـة  .)1610كمـا تـم التحقـ مـن ثبـات المقيـاس
بهردقــة الفــا كرونبــاخ ،وقــد تراوح ـ معــامبلت الثبــات بالنســبة للمقــاديس الفرعيــة بــين )1679-1666
وللمقياس ككم  .)1680وحسـ المقيـاس علـى عينـة التقنـين بفاضـم زمنـ قـدر أسـبوعان مـن التهبيـ
األول ،وق ــد تراوح ـ ـ معـ ــامبلت الثب ــات باإلعـ ــادة بالنسـ ــبة للمق ــاديس الفرعيـ ــة بـ ــين ،)1680-1671
وللمقياس ككم  )1684كما هو مو ف ف الملح .)0

-2-13ذؿقواسذاؾاؽااذافـيعاؾ ذؿتعددذاؾعواؿل :ذ

مقيـاس الــذكاء االنفعـال متعــدد العوامـم  )MEISو ــع علمــاء الـنفس حــون مـادر ،وبيتــر ســالوف
وددفيد كارسو  ،)Mayer, Salovey, Caruso, 1997وهو أول بهاردة ناملة لتقيـيم الـذكاء االنفعـال
كمجموع ــة م ــن الق ــدرات .وق ــد اعتم ــد المقي ــاس عل ــى نم ــوذج الف ــرو األربع ــة لس ــالوف  ،ومــادر لل ــذكاء
االنفعال  .ودتكون المقياس من اثن عشر اختباراً للقدرة ،ودنقسم إلى أربعة اختبارات فرعية ه :
 تحددـ ــد االنفعـ ــاالت :تقـ ــيس مدـ ــام الفـ ــر األول اإلدراك االنفعـ ــال ف ـ ـ الوحـ ــو  ،والموسـ ــيقا،والتطـ ــاميم ،والقطـ ــص ،ودتوـ ــمن أربعـ ــة اختبـ ــارات فرعيـ ــة الوحـ ــو  ،الموسـ ــيقا ،التطـ ــاميم،
القطص).
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 اســتخدام االنفعــاالت :دتوــمن الفــر الثــان مــن المقيــاس اســتخدام االنفعــال ف ـ االســتدالل،وحم المشكلة .ودتومن اختباردن فرعيين الحس المت امن ،وتحي المشاعر)
 فدــم االنفعــاالت :دقــيس الفــر الثالــث مــن المقيــاس المعرفــة االنفعاليــة واالســتدالل مــن خــبللأربعة اختبارات فرعية التوليفات المركبة ،المتواليات ،التحودم ،النسبية ) 4
 إدارة االنفع ــاالت :تق ــيس مد ــام الف ــر الراب ــع إدارة االنفع ــاالت فـ ـ ال ــذات ،ول ــدى ا خ ــردن.ودتومن اختباردن فرعيين إدارة االنفعاالت لدى ا خردن ،إدارة االنفعاالت ف ذات الفرد).
وقد تمي مقياس الـذكاء االنفعـال بمعـامبلت ثبـات ،وضـدق مرتفعـة فـ البيئـة األحنبيـة ،إذ أنـارت
نتاع دراسات مادروسالوف إلى تحق الطـدق البنـاع  ،وح يـ العوامـم األربعـة بـ على تشـبعات للبنـود،
باإل ــافة إلــى تحق ـ الطــدق المحك ـ بالمقارنــة مــع مقياس ـ الــذكاء اللف ـ  ،والتعــاطف .كمــا بلف ـ
معــامبلت ثبــات ألفــا كرونبــاخ للمقيــاس الكل ـ  )1696بينمــا تراوح ـ معــامبلت الثبــات بالنســبة لكــم
االختبارات الفرعية بين (Mayer &Salovey, 1997, 5-8) .)1694-1649
وقــد قام ـ الباحثــة بتعردـ ـ المقيــاس وترحمت ـ إل ــى اللفــة العربيــة ،ثــم عر ـ ـ علــى مجموعــة مــن
األساتذة المختطـين فـ علـم الـنفس ،واالرنـاد النفسـ فـ كليـة التربيـة بجامعـة دمشـ  ،وحامعـة البعـث
ملح ـ  ،)6الســتخدام ف ـ الدراســة الحاليــة بعــد التحق ـ مــن كفاءت ـ الســيكومتردة ف ـ البيئــة المحليــة،
وبعــد االنتدــاء مــن إحــراءات التحكــيم ،والتقيــيم لعبــارات المقيــاس ،مــر المقيــاس بعــدة تعــددبلت ،كمــا تــم
اختيار أربعة مقاديس فرعية من المقياس الكل بناء علـى إحمـا السـادة المحكمـين) وه  :القـدرة علـى
تعيين االنفعاالت ف القطص ،تحي المشاعر ،إدارة االنفعاالت لدى ا خردن) ،ملح .)4
وبعد التحق من ضدق المحكمين للمقياس عرض على مجموعات مـن الهلبـة لتبـين مـدى فدمدـم
للعبـارات ،تــم طبـ مقيــاس الــذكاء االنفعــال ومقيــاس نــد للــذكاء االنفعــال إعــداد امهــانيوس ميخاعيــم)
على العينة االستهبلعية للتحق من الطدق المحكـ لمقيـاس الـذكاء االنفعـال  ،وقـد دلـ النتـاع علـى
ارتبــا دال عنــد مســتوى داللــة  )1610بــين درحــات مقيــاس الــذكاء االنفعــال  ،ودرحــات مقيــاس نــد
للــذكاء االنفعــال إذ بل ـ معامــم االرتبــا  .)1675كمــا تــم التحق ـ مــن ثبــات المقيــاس بهردقت ـ ألفــا
كرونبــاخ ،والتج ع ــة النطــفية إذ بل ـ معامــم الثب ــات بالنســبة للمقي ــاس الكل ـ  )1670 ،)1670علــى
التوال .

-3-13ذاؾقائمةذاؾعربوةذؾلتياؤلذواؾتشاؤم :ذ

أعد القاعمة العربية للتفالل والتشالم أحمد عبد الخال  )0996لتقددر سمت التفـالل ،والتشـالم
كم علـى حـد لـدى الرانـددن ،وتشـتمم القاعمـة علـى مقياسـين فـرعيين منفطـلين أحـدهما للتفـالل 05
بنداً) وا خـر للتشـالم  05بنـداً) ،وو ـع البنـود علـى نـكم عبـارات دجـاب عندـا علـى أسـاس مقيـاس
خماس التدرد ال ،قليم ،متوسد ،كثير ،كثير حداً) .وهذ القاعمـة مقيـاس تقردـر ذاتـ ضـمم لتقـددر
سمت التفالل والتشالم كم على حد لدى الرانددن .ملح )5
وتتسـم هـذ القاعمــة بخطـاعص قياســية حيـدة فثباتدــا ،وضـدقدا مرتفعـان فـ البيئـة العربيــة ،وقـد قــام
معــد االختبــار بــالتحق مــن ضــدق القاعمــة باســتخدام االتســاق الــداخل  ،والطــدق التبلزم ـ  ،والتقــارب ،
- 992 -

الرفاهية النفسية وعبلقتدا بالذكاء االنفعال والتفالل ..............................................د .خرنوب

والطــدق العــامل  ،باإل ــافة إلــى حســاب مع ــامبلت ألفــا ،والخه ـ المعي ــاري للمقيــاس .عبــد الخــال ،
)61-9 ،0996
وقد قام الباحثة بـالتحق مـن ضـدق ،وثبـات مقيـاس التفـالل فـ بيئـة الدراسـة الحاليـة مـن خـبلل
عر على مجموعة من المختطين ف علم النفس ،واالرناد النفس ف كلية التربيـة فـ حامعـة دمشـ
وحامع ــة البع ــث ملحـ ـ  ،)6دون أن د ــتم تع ــددم أي عب ــارة فيـ ـ  ،وبع ــد التحقـ ـ م ــن ض ــدق المحكم ــين
للمقياس وعرض على مجموعات من الهلبـة لتبـين مـدى فدمدـم للعبـارات ،تـم طبـ المقيـاس علـى العينـة
االستهبلعية لحساب االتساق الداخل للمقياس ،من خبلل حسـاب ارتبـا كـم بنـد فـ مقيـاس التفـالل
بالدرحة الكلية على المقياس ،وكان حميـع ارتباطـات البنـود بالدرحـة الكليـة دالـة إحطـاعياً عنـد مسـتوى
داللــة  )1610وقــد تراوح ـ معــامبلت االرتبــا بــين  )1680-1664كمــا هــو مو ــف ف ـ الملح ـ  .)6وتــم
التحق ـ مــن ثبــات مقيــاس التفــالل بهردقت ـ  ،ألفــا كرونبــاخ ،والثبــات باإلعــادة بفاضــم زمن ـ قــدر أســبوعان مــن
التهبي األول) وبل معامم الثبات بالنسبة للمقياس الكل  )1688 ،)1686على التوال .

 -14ـتائةةجذاؾدراسةةةةذوؿناؼشتها :ذ
-14ذ-1ذػرضواتذاؾبحث :ذ

 -0-0-04الفر ية األولى :ال توحـد عبلقـة ارتباطيـ ذات داللـة إحطـاعية بـين درحـات الهـبلب
ف الرفاهية النفسية ومكوناتدا الفرعية) ،والذكاء االنفعال لدى طلبة الجامعة.
وللتحق ـ مــن ضــحة الفر ــية األولــى ،اســتخدم معامــم ارتبــا بيرســون لحســاب االرتباطــات بــين الرفاهيــة
النفسية ومكوناتدا الفرعية) ،والذكاء االنفعال لدى طلبة الجامعة كما هو مو ف ف الجدول :)6
حدول )6
نتاع معامم االرتبا بيرسون بين الرفاهية النفسية ومكوناتدا الفرعية) ،والذكاء االنفعال لدى طلبة الجامعة
ن=)047

الدرحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
العبلق ــات
الدـ ـ ـ ـ ــدف
النم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو الكلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
تقب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم االدجابيـ ــة االستقبللية اإلحـ ـ ـ ــادة
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
المتفيرات
الشخط للرفاهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
البيئية
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
الذات
الحياة
النفسية
ا خردن
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذكاء
**16509 **16404 **16474 **16058 **16016 **16050 **16447
االنفعال
** دالة عند مستوى )1610
تشير النتاع المو حة ف الجدول  ) 6إلـى وحـود عبلقـة ارتباطيـة ذات دال لـة إحطـاعية عنـد
مستوى داللة  ) 1610تراوح قيمت بين  ) 16509-16016بـين الرفاهيـة النفسـية ومكوناتدـا
الفرعية :تقبم الـذات ،والعبلقـات االدجابيـة مـع ا خـردن ،واالسـتقبللية ،واإلحـادة البيئيـة ،والدـدف
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فـ الحيــاة ،والنمــو الشخطـ ) والــذكاء االنفعــال  ،وبالتــال نــرفض الفر ــية األولــى ،وهــذ النتــاع
تتف مع دراسة كم من:
Augusto-Landa

;2010

(Brackett & Mayer.,2003; Augusto-Landa et al.,

et al., 2011;Extremera et al., 2011;Burrus et al., 2012

الت ـ أنــارت إلــى وحــود عبلقــات دالــة إحطــاعياً بــين الرفاهيــة النفســية ومكوناتدــا الفرعيــة)،
والــذكاء االنفعــال  .ودمك ــن تفســير ه ــذ النتيجــة ف ـ ــوء مــا أن ــار إلي ـ كــم م ــن ســالوف ومــادر
 ) 0991إلى أن الذكاء االنفعال مرتبد بالمستودات المرتفعة م ن الرفاهيـة النفسـية ،فـاألفراد ذوو
الذكاء االنفعال المرتفع هم أكثر قدرة ع لى االحتفـا بالحـاالت النفسـية اإلدجابيـة بشـكم أطـول،
وأكثــر علــى األنل ـ  ،ولــدددم مدــارات احتماعيــة ،ونــبكات احتماعيــة ننيــة ،واســتراتيجيات أكثــر
فعالي ــة بالنس ــبة للبق ــاء ،تس ــاعدهم عل ــى تع دـ ـ إحساس ــدم بالرفاهي ــة النفس ــية بالمقارن ــة م ــع األفـ ـراد ذوي ال ــذكاء
االنفعـال المـنخفض ، (Augusto-Landa et al., 2011, 463).كمـا ذكـر ) (Burrus et al., 2012أن
األفــراد الــذدن دمتلكــون مدــارات الــذكاء االنفعــال هــم أفوــم قــدرة علــى معالجــة ــفو الحيــاة اليوميــة
وتع د عدد أكبر من العبلقات الموثوقة ،وأكثر كفاءة احتماعية عموماً لذل فدـم أكثـر احتمـاالً الختبـار
رفاهية نفسية أكبر بالمقارنة مع األفراد ذوي الذكاء االنفعال المنخفض(Burrus et al., 2012, 2).
وتبــدو النتيجــة الت ـ توضــل إليدــا الباحثــة ف ـ ــوء مــا ســب مــن اتفــاق ف ـ الدراســات والبحــوث
السابقة الت تناول الرفاهية النفسية ،وعبلقتدا بالذكاء االنفعال  ،أندا نتيجة منهقية متوقعـة ،ألن طـبلب
كلية التربية ف حامعة دمش دعيشون ف مجتمع دحـوي الكثيـر مـن الطـفات الدالـة علـى وحـود مشـاركة
وحدانية ،وتفدم وحدان وهذ الطفات بدورها تعمم اتفاقـاً فـ درحـة الرفاهيـة النفسـية والتوافـ النفسـ
العام ،وعلي فألن من الهبيع أن دتم التوضم بوحود عبلقة ارتباطيـة بـين المتفيـردن لهبيعـة ثقافـة المجتمـع
الت ـ دســودها نــو مــن االتفــاق ف ـ النــواح االنفعاليــة ،واالحتماعيــة الت ـ تفر ــدا العــادات ،والتقاليــد
المشتركة.
 -6-0-04الفر ــية الثانيــة :ال توحــد عبلقــة ارتباطيـ ذات داللــة إحطــاعية بــين درحــات الهــبلب
ف الرفاهية النفسية ومكوناتدا الفرعية) ،والتفالل لدى طلبة الجامعة.
وللتحق ـ م ــن ض ــحة الفر ــية الثاني ــة ،اس ــتخدم معامــم ارتب ــا بيرس ــون لحس ــاب االرتباطــات ب ــين
الرفاهية النفسية ومكوناتدا الفرعية) ،والتفالل لدى طلبة الجامعة كما هو مو ف ف الجدول :)0
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حدول )0
نتاع معامم االرتبا بيرسون بين الرفاهية النفسية ومكوناتدا الفرعية)والتفالل لدى طلبة الجامعة ن=)047

الدرح ـ ـ ـ ـ ـ ــة
العبلق ــات
تقب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم االدجابيـ ــة االستقبللية اإلحـ ـ ـ ـ ــادة الدـ ـ ـ ـ ـ ــدف النم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو الكلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
المتفيرات
ف الحياة الشخط للرفاهي ـ ـ ـ ــة
البيئية
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
الذات
النفسية
ا خردن
*16089
**16509 **16060 **16090 **16466 **16416
**16540
التفالل
*
** دالة عند مستوى )1610
تشــير النتــاع المو ــحة ف ـ الجــدول  )0إلــى وحــود عبلقــة ارتباطيــة ذات دال لــة إح طــاعية
عن ــد مس ــتوى دالل ــة  ) 1610تراوحـ ـ قيمتـ ـ ب ــين  ) 16540- 16060ب ــين الرفاهيــة النفس ــية
ومكوناتدــا الفرعيــة :تقبــم الــذات ،والعبلقــات االدجابيــة مــع ا خــردن ،واالســتقبللية ،واإلحــادة
البيئيــة ،والدــدف ف ـ الحيــاة ،والنمــو الشخط ـ ) والتف ــالل ،وبالتــال نــرفض الفر ــية الثانيــة ،وتتف ـ هــذ
النتاع مع دراسة كم من:
(Chang et al., 1997; Burris et al., 2009; Augusto-Landa et al., 2011;Hasnain et

al, 2014

التـ ـ أن ــارت إل ــى وح ــود عبلق ــات دال ــة إحط ــاعياً ب ــين الرفاهي ــة النفس ــية ومكوناتد ــا الفرعي ــة) والتف ــالل.
ودمكن تفسير هذ النتيجة ف وء ما دتطف ب المتفاعلون مـن سـمات إدجابيـة فدـم أكثـر توحدـاً لئلنجـاز فـ أدـة
مدمــة ف ـ حيــاتدم ،ودشــعرون بســدولة اتخــاذ الق ـرارات بحيــاتدم ،ودتخــذون حلــوالً أفوــم ف ـ معالجــة مشــكبلت
الحيــاة اليوميــة ،ودســتخدمون العددــد مــن اســتراتيجيات المواحدــة بالمقارنــة مــع المتشــاعمين ،كمــا دمتلـ المتفــاعلون
نــبكات احتماعيــة واســعة ،وداعمــة ،وضــداقات متينــة مــع ا خـردن تعــد مطــدات للوــفو التـ قــد دواحدوندــا فـ
حياتدم(Singh & Mansi, 2009, 234) .
ودذكر ) (Yue et al, 2010أن األفراد ذوي التوقعـات االدجابيـة للمسـتقبم دميلـون إلـى رلدـة النتـاع
المرنوبــة علــى أندــا ســدلة المنــال ،ودســتمرون ف ـ حدــودهم الموحدــة نحــو الدــدف ،أمــا األف ـراد ذوو التوقعــات
الســلبية لمســتقبلدم فيميلــون إلــى افت ـراض أن األنــياء الســيئة ســوف تحــدث ولــذل ال دبــذلون أي حد ـد إلنجــاز
أهدافدم ،وبالتال دطبحون سلبيين ،ودتخلون عن إنجاز أهدافدم(Yue et al, 2010, 177) .
وتبدو تل النتيجة الت تم التوضم إليدا بدذا الفرض معبرة عن الحـال ،والواقـع لهبلبنـا الجـامعيين
فـ حامعــة دمشـ  ،ألن الهــبلب مشــتركين فـ العــادات ،والتقاليــد ،وأســلوب الحيــاة ،ومســتوى تفكيــرهم
متقــارب لدرحــة أندــم متفقــون علــى هــدف واحــد هــو االرتقــاء ب نفســدم وضــوالً للتواف ـ ف ـ حيــا مدنيــة
مســتقبلية دســودها نــو مــن تحقي ـ  ،وإثبــات الــذات ،ودعــد مــا لــدددم مــن مجموعــة المشــاعر ،والوحــدان
المتمثلة ف ضور الذكاء االنفعال  ،حواف  ،ودوافـع قودـة تجعلدـم داعمـا متفـاعلين ،والوضـول إلـى هـدفدم
المنشود.
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 -0-0-04الفر ــية الثالثــة :ال توحــد فــروق ذات داللــة إحطــاعية بــين متوســد درحــات الــذكور
واالناث ف الرفاهية النفسية ومكوناتدا الفرعية).
وللتحق ـ مــن ضــحة الفر ــية الثالثــة ،حس ـ اختبــار ت) لقيــاس داللــة الفــروق بــين متوســد درحــات
الذكور ،ومتوسد درحات اإلناث ف الرفاهية النفسية ومكوناتدا الفرعية) كما هو مو ف ف الجدول :)4
حدول )4
قيمة ت) لداللة الفروق بين متوسد درحات الذكور ،واإلناث ف الرفاهية النفسية ومكوناتدا الفرعية)

األبعاد
تقبم الذات
العبلقات االدجابية مع ا خردن
االستقبللية
اإلحادة البيئية
الددف ف الحياة
النمو الشخط
الدرحة الكلية

الذكور ن= )01
م
5605 00611
5647 06661
5657 00606
5604 67681
6666 00660
4657 06640
61666 089680

االناث ن=)007
م
6691 00609
6607 04658
4687 01659
5649 68681
5657 00608
5617 06640
69601 090689

قيمة ت)

_16690
0696516556
169141606916104
16709-

دالل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الفروق
نير دالة
نير دالة
نير دالة
نير دالة
نير دالة
نير دالة
نير دالة

دبلح من خبلل الجـدول  )4عـدم وحـود فـروق ذات داللـة إحطـاعية بـين الـذكور ،واإلنـاث علـى
مقيـ ــاس الرفاهي ـ ــة النفس ـ ــية ومكوناتد ـ ــا الفرعي ـ ــة :تقبـ ــم ال ـ ــذات ،والعبلق ـ ــات االدجابي ـ ــة مـ ــع ا خـ ــردن،
واالسـتقبللية ،واإلحــادة البيئيـة ،والدــدف فـ الحيــاة ،والنمــو الشخطـ ) ،وبالتــال نقبـم الفر ــية الثالثــة،
وتتفـ هــذ النتيجــة مــع دراســة أبــو هانــم )6101 ،التـ توضــل إلــى عــدم وحــود فــروق بــين الــذكور،
واإلنـاث فـ الرفاهيـة النفسـية ومكوناتدـا الفرعيـة) ،كمـا تتفـ بشـكم ح عـ مـع دراسـة )(Perez, 2012
الت ـ أنــارت إلــى عــدم وحــود فــروق بــين الــذكور ،واإلنــاث ف ـ تقبــم الــذات ،واإلحــادة البيئيــة ،والنمــو
الشخطـ  ،بينمــا تفوقـ اإلنــاث علــى الـذكور فـ العبلقــات اإلدجابيـة مــع ا خــردن ،وتفـوق الــذكور علــى
اإلنــاث ف ـ االســتقبللية ،والدــدف ف ـ الحيــاة وتختلــف مــع دراســة ) (Hasnain et al, 2014الت ـ
توضل إلى وحود فروق بين الذكور ،واإلناث ف الرفاهية النفسية لطالف اإلناث.
ومــن خــبلل مــا استعر ــت الباحثــة مــن اتفــاق ،واخــتبلف ف ـ نتيجــة هــذا الفــرض وبو ــع الهــبلب
الجــامعيين الســوردين ،ف ـألن ك ـبلً مــن الهالبــات والهــبلب لدــم الحقــوق ،والواحبــات وال دفــرق المجتمــع
بقوانين ـ  ،ومبادع ـ التـ دفر ــدا علــى أفــراد بــين ذكــر ،وأنثــى ،ودتوــف ذلـ مــن خــبلل اللـواعف الهبلبيــة
المو وعة بالجامعة ،فجميعدا تددف إلى تحقيـ النجـاح ،والتوافـ الدراسـ للهـبلب الجـامعيين ،ونجـد
فـ الجامعــة سـيادة نــو مــن الـود ،واالحتــرام بـين الهــبلب والهالبــات علـى حــد سـواء ،وتــربهدم ببعوــدم
عبلقــات الطــداقة فـ أثنــاء الدراســة الجامعيـة التـ تمتــد إلــى مــا بعـد الجامعــة كعبلقــات دســودها الــوالء،
وعلي فألن ال اختبلفات بين الهبلب تبعا لمتفير النو ف الرفاهية النفسية والتواف النفس العـام ،وتعـ و
الباحثـة ذلـ لبلتفـاق فـ األهـداف المشـتركة بـين الهـبلب فـ تحقيـ التوافـ  ،والعـي حيـاة خاليـة مـن
أي تعقيد.
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 -4-0-04الفر ــية الرابعــة :ال توحــد فــروق ذات داللــة إحطــاعية بــين متوســد درحــات الــذكور،
واالناث ف الذكاء االنفعال .
وللتحق من ضحة الفر ية الرابعة ،حس اختبـار ت) لقيـاس داللـة الفـروق بـين متوسـد درحـات
الذكور ،ومتوسد درحات اإلناث ف الذكاء االنفعال كما هو مو ف ف الجدول :)5
حدول )5
قيمة ت) لداللة الفروق بين متوسد درحات الذكور ،واإلناث ف الذكاء االنفعال

األبعاد
الذكاء االنفعال

الذكور
ن= )01
م
6661 60656

االناث
ن=)007
م
6660 61685

قيمة ت)

داللة الفروق

16561

نير دالة

دبلحـ مـن الجــدول  )5عـدم وحــود فـروق ذات داللــة إحطـاعية بـين الــذكور ،واإلنـاث علــى مقيـاس الــذكاء
االنفعال  ،وبالتـال نقبـم الفر ـية الرابعـة ،وتتفـ هـذ النتيجـة مـع دراسـة حـودة )6117 ،التـ توضـل إلـى عـدم
وحـود فـروق بـين الـذكور ،واإلنـاث فـ الـذكاء االنفعـال  .وتختلـف مـع دراسـة )(Brackett & Mayer, 2003
التـ توضـل إلـى وحــود فـروق بـين الــذكور ،واإلنـاث فـ الــذكاء االنفعـال لطـالف اإلنــاث .وتعـ و الباحثـة عــدم
وحــود فــروق بــين الــذكور ،واإلنــاث ف ـ الــذكاء االنفعــال إلــى أن المشــاركة الوحدانيــة ،وضــور ،وأنــكال الــذكاء
االنفعــال  ،واتفــاق المشــاعر بــين الهــبلب والهالبــات ملحوظ ـة ،ودتوــف ذل ـ مــن خــبلل تعــاون الهــبلب فيمــا
بيــندم ف ـ الدراســة ،وكــذل مش ـاركتدم ف ـ حماعــات ،وأنشــهة الجامعــة ،والــرحبلت ،واتفــاقدم ف ـ التفكيــر،
ودتوــف ذلـ حليـاً مــن خــبلل اســتخدام وســاعم التواضــم االحتمــاع للهــبلب ،التـ تــلدي بــدورها إلــى تحقيـ
نــو مــن االتفــاق ف ـ طردقــة أســلوب الحيــاة ،ومندــا ف ـ الــذكاء االنفعــال  ،ودب ـدو أن مــا توض ـل إلي ـ الباحثــة
منهق ـ إذ تعــد االختبلفــات بــين الــذكور ،واإلنــاث ف ـ مجتمعنــا ف ـ الجان ـ االحتمــاع ني ـر ملحوظــة ،لكــن
مع م االختبلفات تكمن ف الخطاعص الشخطية المتعلقة بالنو سواء كان ذكراً ،أو أنثى.
 -5-0-04الفر ية الخامسة :ال توحد فروق ذات داللة إحطاعية بين متوسـد درحـات الـذكور،
واالناث ف التفالل.
وللتحق ـ م ــن ض ــحة الفر ــية الخامســة ،حسـ ـ اختب ــار ت) لقي ــاس داللــة الف ــروق ب ــين متوســد
درحات الذكور ومتوسد درحات اإلناث ف التفالل كما هو مو ف ف الجدول :)6
حدول )6
قيمة ت) لداللة الفروق بين متوسد درحات الذكور ،واإلناث ف التفالل

األبعاد
التفالل

الذكور
ن= )01

م
50660

06609
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االناث
ن=)007

م
56685

00680

قيمة ت) داللة
الفروق
 16050نير دالة
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دبلحـ مــن خـبلل الجــدول  )6عــدم وحـود فــروق ذات داللـة إحطــاعية بــين الـذكور واإلنــاث علــى
مقياس التفالل ،وبالتال نقبم الفر ية الخامسة ،وتتف هذ النتيجة مع دراسـة محيسـن )6106 ،التـ
توض ــل إل ــى ع ــدم وح ــود ف ــروق ب ــين ال ــذكور واإلن ــاث فـ ـ التف ــالل .وتختل ــف م ــع دراس ــة الموس ــوي،
العنكون ـ  )6100 ،الت ـ توضــل إلــى وحــود فــروق بــين الــذكور واإلنــاث ف ـ التفــالل لطــالف اإلنــاث.
وتعـ و الباحثـة عــدم وحـود فـروق بــين الـذكور ،واإلنــاث فـ التفـالل إلــى أندـم متفقـون فـ اختيـار المدنــة،
فجمــيعدم اختــاروا أن دعملــوا ف ـ اإلرنــاد النفس ـ  ،وتمثــم ذل ـ بالتحــاقدم بكليــة التربيــة ،وكــان هــدفدم
مشــتركاً وموحــداً ،وتــرى الباحثــة أن هــذا هــو الســب الــرعيس ف ـ عــدم وحــود اختبلفــات تــذكر ف ـ درحــة
التفــالل لــدددم ،إذ تمثــم التفــالل ف ـ تهلعــاتدم المســتقبلية ب ـ ن دطــبحوا نــافعين للمجتمــع مــن خــبلل
ممارسة مدنة اإلرناد النفس مستقببلً ،والعمم على تحقي هذا الددف التفاقدم ف الدافع نحـو ذلـ ،
وت ــرى الباحث ــة أن ال ــدافع المش ــترك ل ــدددم نح ــو مدن ــة الرن ــاد النفسـ ـ ه ــو المح ــرك األساسـ ـ للتف ــالل
المشترك.

-2-14سؤالذاؾبحث :ذ

 -0-6-04س ــلال البح ــث :م ــا مق ــدار إس ــدام ك ــم م ــن ال ــذكاء االنفع ــال  ،والتف ــالل فـ ـ التنب ــل
بالرفاهيـة النفسـية ومكوناتدـا الفرعيـة)؟ ومــن أحـم اإلحابـة علـى هــذا السـلال ،اسـتخدم تحليـم االنحــدار
المتعدد بالهردقة التدردجية كما هو مو ف ف الجدول :)7

- 922 -

الرفاهية النفسية وعبلقتدا بالذكاء االنفعال والتفالل ..............................................د .خرنوب
حدول )7
تحليم االنحدار المتعدد للتنبل بالرفاهية النفسية ومكوناتدا الفرعية) من الذكاء االنفعال  ،والتفالل ن=)047

*تشير  r²إلى مجمو إسدام المتفيردن األول والثان معاً ،ودكون إسدام الثان ف كـم األحـوال أقـم مـن
األول.
المتفيرات
المستقلة
المنبئة)
-0التفالل
-6الذكاء
االنفعال

المتفير
التابع

الذات

-6الذكاء

االدجابيـة مـع

االنفعال

االخردن

-6الذكاء
االنفعال
-0الذكاء
االنفعال
-6التفالل
-0الذكاء
االنفعال
-6التفالل
-0التفالل
-6الذكاء
االنفعال

16695

قيمة ف

086916

داللة ف

161110

قيمة ت

56790

داللة ت

161110

بيتا

16400

االنحدار

16608

الثاب

06809

تقبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

-0التفالل

-0التفالل

االرتبا r

التحددد *r²

16596

العبلقـ ـ ـ ـ ــات

-0التفالل

معامم

معامم

معامم

االستقبللية
االحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة

16050
16441

16094

66750

16117

16668

16416

16065

686657

161110

56050

161110

16416

16070

606666

16465

16078

096860

161110

46106

161110

16068

16049

96000

16606
16507

الحياة
النمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو

الكلية

16664

666664

161110

16667
16440

الشخط
الدرح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

06517

16110

16690

16049

066565

16664

البيئية
الدــدف ف ـ

16050

076684

161110

06500

16110

16660

16677

16070

076567

161110

16096
16666

16690

466085

161110

16096

66656

16119

16607

16091

46741

161110

16075

16044

66919

16114

16601

16001

46180

161110

16008

16671

66066

16106

16076

76006

56081

161110

16087

16897

46896

161110

16056

06567

دتوــف مــن خــبلل الجــدول  ) 7أن التفــالل ،والــذكاء االنفعــال أســدما بنس ـ مختلفــة ف ـ
تبادن الرفا هية النفسية ومكوناتدا الفرعيـة) ،إذ كـان التفـالل هـو المتنبـئ األكثـر أهميـة بكـم مـن
تقبم الذات  ،والعبلقات اإل دجابية مع ا خـردن ،واالسـتقبللية ،واإلحـادة البيئيـة ،والدرحـة الكليـة
للرفاهية النفسية ،كما حاء إسدام التفالل تاليـاً للـذكاء االنفعـال فـ التنبـل بالدـدف فـ الحيـاة،
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66568

066150
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والنمو الشخط  .وهذ النتاع تلكد نتاع الفر ية الثانية ،إذ ارتـبد التفـالل بالرفاهيـة النفسـية
علــى نحــو موح ـ ودال إح طــاعياً ،وتتف ـ هــذ النتــاع مــع نتــاع ال دراســات الســابقة إذ أنــارت
دراسة ) (Burris et al., 2009إلى أن التفاؤل ااؤن نتئا اؤ ذا داللا إصااؤة بؤلرفؤه ا الئفيا إذ فيار ( )%85مـن
التبــادن ف ـ الرفاهيــة النفســية ،كمــا توضــل دراســة ) (Augusto-Landa et al., 2011إلــى أن الــذكاء
االنفعـال  ،والتفــالل أسـدما إســداماً داالً فـ التنبـل بالرفاهيــة النفسـية إذ فسـرا  )%61مــن التبـادن فـ الرفاهيــة
النفسـية ،وأنـارت دراسـة ) (Hasnain et al, 2014إلـى أن التفـالل ،واألمـم ،والسـعادة فسـروا )%44
مــن التبــادن فـ الرفاهيــة النفســية فـ عينــة الــذكور و  )%01مــن التبــادن فـ الرفاهيــة النفســية فـ عينــة
اإلناث.
و أظدــر تحليــم االنحــدار المتعــدد أن الــذكاء االنفعــال هــو المتنبــئ األكثــر أهميــة بكــم مــن
الدــدف ف ـ الحيــاة ،والنمــو الشخط ـ  ،كمــا حــاء إســدام الــذكاء االنفعــال تالي ـاً للتفــالل ف ـ التنبــل
بتقبم الذات ،والعبلقات اإلدجابية مع ا خردن ،واإلحادة البيئية ،والدرحة الكلية للرفاهية النفسية،
ف حين لـم دكـن للـذكاء االنفعـال إسـدام دال فـ االسـتقبللية .وهـذ النتـاع تلكـد نتـاع الفر ـية
األولى ،إذ ارتبد الذكاء االنفعـال بالرفاهيـة النفسـية علـى نحـو موحـ ودال إحطـاعياً ،وتتفـ هـذ
النتــاع بشــكم ح عـ مــع نتــاع الدراســات الســابقة إذ أكــدت دراســة )(Extremera et al., 2010
األهمية التنبلدة للـذكاء االنفعـال بالرفاهيـة النفسـية إذ فسـر الـذكاء االنفعـال  )% 06مـن التبـادن
فـ ـ تقب ــم ال ــذات ،و  )%04م ــن التب ــادن فـ ـ الد ــدف فـ ـ الحي ــاة ،و  )%7م ــن التب ــادن فـ ـ النم ــو
الشخطـ  ،و  )%00مـن التبـادن فـ االسـتقبللية ،كمـا توضـل دراسـة )Extremera et al., 2011
إل ــى أن ال ــذكاء االنفع ــال ق ــد تنبـ ـ بالرفاهي ــة النفس ــية إذ فس ــر  )%06بد ــا ،كم ــا أن ــارت دراس ــة
) (Augusto -Landa et al., 2011إلــى أن الــذكاء االنفعــال  ،والتفــالل أســدما إســداماً داالً فـ التنبــل
بالرفاهية النفسية إذ فسرا  )%61من التبادن ف الرفاهية النفسية.
وتبــدو النتيجــة التـ توضــل إليدــا الباحثــة فـ ــوء مــا ســب مــن اتفــاق فـ الدراســات ،والبحــوث الســابقة التـ
أكدت األهمية التنبلدة للتفالل ،والذكاء االنفعال بالرفاهية النفسـية نتيجـة منهقيـة ،و متسـقة مـع الن ردـات التـ تناولـ
التفالل ،والذكاء االنفعال الت و ح أهمية هذدن المتفيردن ف سلوك األفراد ،وفـ تكـيفدم ،ومـواحدتدم للخبـرات
الطادمة من خبلل زدادةكفاءتدم ف مواحدة الوفو  ،ومشكبلتدا ،والتكيف مع متهلباتدا بنجاح.

-15ذؿقرتحاتذاؾبحث :ذ

ف وء ما أسفرت عن نتاع البحث الحال تقترح الباحثة االهتمام بالرفاهية النفسية لدى الهلبة ،والعمـم علـى
تنميتدا ف برامجنا التعليمية ،وتهودر مسـتودات الخـدمات النفسـية ،وتن ـيم بـرام تدردبيـة ،أو إرنـاددة لمسـاعدة الهلبـة
على تحقي أعلى قدر ممكن من الرفاهية النفسية لدددم ،واالهتمام بـالبرام التدردبيـة لتنميـة مدـارات الـذكاء االنفعـال ،
والتفالل ،والتفكير اإلدجاب لدى الهلبة لما لدا من ت ثير بال ف مستوى الرفاهية النفسية.
وتقتــرح الباحثــة إحــراء دراســات تتنــاول الرفاهيــة النفســية ،وعبلقتدــا بــالمتفيرات األخــرى كالســعادة،
والر ــا عــن الحيــاة ،وحــودة الحيــاة ،واألمــم ،والمعنــى ف ـ الحيــاة ،وأســالي المــرح ،والكفــاءة الذاتيــة،
وسمات الشخطية ،وأسالي المواحدة ،وإحراء دراسات تتناول تنمية الرفاهية النفسـية ،وتحسـيندا لـدى
الهلبة ،وإحراء دراسات ارتقاعية تتناول الرفاهية النفسية عبر مراحم عمردة مختلفة.
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