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 مستخمص البحث: 
ىدؼ البحث إلى الكشؼ عف درجة تقدير مستوى السعادة لدى الطبلب الموىوبيف 
بمنطقة الباحة، والكشؼ عف الفروؽ في مستوى السعادة لدى الطبلب الموىوبيف بمنطقة الباحة 

بالطريقة ( طالبًا تـ اختيارىـ 856تبعًا لمتغير المرحمة الدراسية، وتكّونت عينة البحث مف )
الطبقية العشوائية، واعتمد البحث مقياس السعادة لمطبلب الموىوبيف إعداد الباحث، وأسفرت 
نتائج البحث عف وجود درجة عالية مف مستوى السعادة لدى الطبلب الموىوبيف بمغت قيمة 

(، وال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائيا بيف متوسطي استجابات أفراد 3753متوسطيا الحسابي )
 عينة الدراسة  لمسعادة  وفقًا لممرحمة الدراسية. ال

 السعادة؛ الطبلب الموىوبيف؛ منطقة الباحة.  الكممات المفتاحية:
 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية مميةالع المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   م0202يوليو    -السابع  العدد   -  63  جمللدا 974
 

Abstract:  
The aim of the research is to reveal the degree of estimating the 

level of happiness of gifted students in Al-Baha region, and to reveal 
the differences in the level of happiness of gifted students in Al-Baha 
region according to the variable of the school stage. The gifted students 
are prepared by the researcher, and the results of the research resulted 
in a high degree of happiness among the gifted students, whose mean 
value was (3.73), and there are no statistically significant differences 
between the average responses of the study sample for happiness 
according to the stage of study. 
Key words: Happiness, gifted students, Al-Baha Region 
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 مقدمة البحث: 
ُيعد االىتماـ بالطمبة الموىوبيف واحتياجاتيـ التربوية والتعميمية مف أبرز المياـ التي 
تقدميا الجيات القائمة عمى رعاية ىؤالء الطمبة خبلؿ العممية التربوية التعميمية، وقد بدأ االىتماـ 

أف ىذه الفئة مف الطمبة بحاجة إلى بالطمبة الموىوبيف مف خبلؿ العممية التعميمية انطبلقًا مف 
رعاية خاصة في ظؿ ما يتمتعوف بو مف خصائص وسمات شخصية تميزىـ عف غيرىـ مف 
الطمبة، وبالتالي فإف االىتماـ واالرتقاء بالطمبة بشكؿ عاـ، وبالطمبة الموىوبيف بشكؿ خاص 

 مطمب أساسي في ظؿ التطور العممي والمعرفي بمجاالتو المختمفة.

(، فيناؾ تبايف واختبلؼ في وجيات النظر Happinessر إلى مفيـو السعادة )وبالنظ 
، ويرى البعض أنو يقتصر عمى المتعة والممذات، وىناؾ آخريف يقرنوف السعادة  حوؿ ىذا المفيـو
بالماؿ، ومف الجانب الديني، فقد ربطت السعادة بتقوى اهلل، وعبادتو، وىناؾ مف وصفيا بالقدرة 

ى الحالة الذىنية لمفرد، والتي تظير مف خبلؿ ممارسة التأمؿ والتفكر، وجاء عمى السيطرة عم
عمـ النفس اإليجابي ليتناوؿ السعادة مف خبلؿ المنيج العممي لمتوصؿ إلى مفيـو شامؿ 
ومتكامؿ لمسعادة، باإلضافة إلى تناوؿ ما يمكف أف يتضمنو ىذا المفيـو مف مكونات وجدانية، 

مكانية زيا دة مستوى السعادة لدى الفرد، وطرؽ وأساليب الكشؼ عف ىذه السعادة لدى ومعرفية، وا 
 .(McMahon, 2004)األفراد 

أف رعاية الموىوبيف، فقد  Hong, Peng and O’Neil (2014)وذكر كؿ مف  
شيدت بدايات القرف الحادي والعشريف اىتمامًا متزايدًا في مجاؿ رعايتيـ، وما زاؿ ىذا االىتماـ 

وفي ظؿ ىذا االىتماـ ازدادت األبحاث في ميداف الموىبة والتفوؽ، وازداد االىتماـ في تزايد، 
بالطمبة الموىوبيف في مختمؼ المجاالت، وبخاصة ما يرتبط بشخصيتيـ مف خصائص وسمات 
شخصية تميزىـ عف غيرىـ مف الطمبة، وقد تبمور ىذا االىتماـ بظيور مصطمح الشخصية 

. وقد أثيرت العديد مف التساؤالت حوؿ ىذا المصطمح، (creative personality)المبدعة 
ومدى ارتباطو بالعديد مف المتغيرات ذات الصمة بحياة الطمبة الموىوبيف، كالتفاؤؿ، والرضا عف 
سياـ العوامؿ الخمسة الكبرى في تكويف الشخصية  الحياة والسعادة، والصبلبة النفسية، وا 

 .المبدعة، أو الموىبة
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و أف الموىوبيف يتميزوف بخصائص تميزىـ عف غيرىـ، وقد حظيت ىذه ومما ال شؾ في
الخصائص باىتماـ العديد مف الباحثيف وال يزاؿ ىذا االىتماـ يتزايد في مختمؼ المجاالت 
المرتبطة بالموىوبيف، وقد اىتمت األبحاث والدراسات في الكشؼ عف الطمبة الموىوبيف 

لشخصية، والسموكية والحاجات المرتبطة بيا لدراستيا ورعايتيـ، وبخاصة ما يرتبط بخصائصيـ ا
وفيميا، ويؤكدوف عمى أف الخصائص والسمات المرتبطة بالموىوبيف ُتعد مف أىـ المؤشرات عمى 
وجود الموىبة، وبخاصة في المراحؿ المبكرة مف حياة الموىوب، وما تمبث أف تصبح خصائص 

 (.7005بتة في شخصيتو ومميزه لو )جودة، نفسية تميزه عف غيره مف األفراد حتى تصبح  ثا

وىناؾ مف الخصائص والسمات السمبية لدى الموىوبيف، كسرعة الممؿ، وتعمد إزعاج 
اآلخريف، وكثرة المقاطعة لآلخريف أثناء التحدث، والسعي المستمر لمبروز والظيور، ورفض 

ار بطريقة غير الئقة، العمؿ مع اآلخريف، وكذلؾ المجوء إلى تصحيح الحديث والمعمومات لمكب
وعدـ صبرىـ عمى اآلخريف، وفي الكثير مف األحياف يميموف إلى التمرد عمى المعتقدات والتقاليد، 

تباعيا )الجغيماف،   (.  7006وعدـ االلتزاـ بالتعميمات وا 

لذا ومف خبلؿ ما سبؽ يحاوؿ البحث الحالي التعرؼ عمى مستوى تقدير السعادة لدى 
والتعرؼ عمى مستوى الفروؽ بيف الطبلب الموىوبيف في مستوى تقدير  الطبلب والموىوبيف،

 السعادة طبًقا لممرحمة الدراسية. 

 مشكمة البحث: 
اقترنت سمات الشخصية بخصائص الموىبة التي يمتمكونيا حيث ارتبطت سماتيـ العقمية 

قمية ودرجة الذكاء والمعرفية بالكثير مف السمات الشخصية كاالبتكار واإلبداع بفضؿ قدراتيـ الع
التي يتميزوف بيا الموىوبيف عف غيرىـ في توظيؼ تمؾ القدرات في مجاالت حياتيـ المختمفة، 
سماعيؿ،  سواء كاف في المجاؿ األكاديمي، أو في مجاؿ حياتيـ األخرى العممية) العياصرة وا 

رواف ( ، مما ُيسيـ في تشكيؿ سماتيـ الشخصية وتمايزىا عف غيرىـ، كما أشار ج7087
( إلى أف الطمبة الموىوبيف يتميزوف بخصائص الشخصية، ونظرًا لما يتصؼ بو الطمبة 7082)

الموىوبيف مف خصائص شخصية قد تجعميـ يختمفوف فييا عف غيرىـ مف الطمبة، فإف ذلؾ قد 
ينعكس عمى حاجاتيـ ومتطمباتيـ الشخصية في ضوء ما يتمتعوف بو مف مواىب، وبالتالي ال بد 

ؼ عمى سماتيـ وخصائصيـ الشخصية، مما يسيؿ تقديـ الخدمات اإلرشادية والتعامؿ مف الوقو 
 معيـ بأساليب تتناسب وىذه االحتياجات الخاصة. 
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ويتفؽ الباحثيف أف السعادة ُتعد مؤشرًا ىامًا مف مؤشرات الصحة النفسية، وعامؿ ىاـ في 
لي فإف تناوؿ ىذه المتغير عمى حياة الطمبة بشكؿ عاـ، والطمبة الموىوبيف بشكؿ خاص، وبالتا

درجة مف األىمية، األمر الذي يعطي تصورًا واضحًا حوؿ طبيعة تقدير السعادة لدى الطمبة 
 الموىوبيف، ومف ثـ تتبمور مشكمة البحث في األسئمة االتية:

 ما مستوى السعادة لدى الطبلب الموىوبيف بمنطقة الباحة؟ -8
وى تقدير السعادة لدى الطبلب الموىوبيف ىؿ ىناؾ فروؽ ذات دالؿ إحصائية في مست -7

 بمنطقة الباحة تبعًا لمتغير المرحمة الدراسية؟
 أهداف البحث: هدف البحث الحالي إلى تحقيق األهداف اآلتية:

 تحديد مستوى السعادة لدى الطبلب الموىوبيف بمنطقة الباحة. -8
الباحة تبعًا لمتغير الكشؼ عف الفروؽ في مستوى السعادة لدى الطبلب الموىوبيف بمنطقة  -7

 المرحمة الدراسية.
 : أهمية البحث

 أواًل: األهمية النظرية: 
تبرز أىمية البحث النظرية كونيا تناولت جانبًا ىامًا متمثبًل بالسعادة في الشخصية لدى  -

الموىوبيف، ما مف شأنو أف يساىـ في الخصائص الشخصية التي تميز الموىوبيف وبالتالي 
 التراكمية لمموضوع وخاّصة بعبلقتو بالسعادة.  المساىمة بالمعرفة

يستمد البحث أىميتيا مف أىمية المرحمة العمرية والتعميمية التي يتصدى ليا البحث الحالي،  -
حيث أف الدراسات التي أجريت بيدؼ التعرؼ عمى مستوى تقدير السعادة معظميا عمى 

 ة بالمعرفة التراكمية في ىذا المجاؿ.طبلب الجامعات والعادييف، مما قد تساىـ الدراسة الحالي
 ثانيًا: األهمية التطبيقية: 

إف الكشؼ عف درجة امتبلؾ الطبلب الموىوبيف لمسعادة التي يتمتعوف بيا ما مف شأنو أف  -
ثرائية لمموىوبيف، مف ضمف برامج الرعاية عمى  يسيـ في بناء برامج إرشادية وتعميمية وا 

وبالتالي زيادة فاعمية ىذه البرامج وتطور الخدمات التي أساس المعرفة بشخصية الموىوبيف، 
 تقدـ لمموىوبيف في منطقة الباحة بشكؿ خاص، وفي المممكة العربية السعودية بشكؿ عاـ.
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تفيد نتائج البحث العامميف بمجاؿ الموىبة واإلبداع مف خبلؿ تعريفيـ بأبرز الخصائص  -
اعاتيا أثناء إعداد البرامج والتخطيط لتحقيؽ المميزة لمموىوبيف، ومستوى السعادة لدييـ، ومر 

 الرعاية لمموىوبيف.
 مصطمحات البحث:  

  Happiness أواًل: السعادة
ىي انعكاس لمعدالت تكرار حدوث االنفعاالت السارة، وشدة ىذه االنفعاالت، ولمسعادة  

يتضمنو مف قمؽ ثبلثة عناصر ىي الرضا عف الحياة، واالستمتاع والشعور بالبيجة، والعناء بما 
 (.72، 8773واكتئاب )أرجايؿ، 

وُيعرفيا الباحث إجرائيًا بأنيا "الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب عمى الدرجة الكمية   
 لمقياس السعادة المستخدـ في البحث الحالي"

 Talented Studentsثانًيا: الطمبة الموهوبين 
ة عالية تمكنيـ مف القياـ بأداء متميز يعرفيـ الباحث بأنيـ ىـ الطمبة الذيف يمتمكوف قدر  

والذيف يحتاجوف إلى خدمات أو برامج تربوية خاصة فوؽ ما يقدـ عادة في البرامج المدرسية 
العادية ليتمكنوا مف تحقيؽ إسيامات نحو ذاتيـ ومجتمعيـ، واألداء المتميز بما يشمؿ قدرة عقمية 

كاري، واإلبداعي، والقدرة عمى القيادة، عامة، واستعدادات أكاديمية خاصة، والتفكير االبت
 والميارات المرئية، واألدائية، والميارات النفس حركية. 

ويعرفيـ الباحث إجرائيًا بأنيـ "الطمبة المصنفيف بالموىوبيف مف طبلب المرحمة  
المتوسطة بالصفوؼ األوؿ والثاني والثالث المتوسط، وطبلب المرحمة الثانوية بالصفوؼ األوؿ 

 ىػ. 8228ىػ/8220اني والثالث الثانوي مف قبؿ إدارة التعميـ بمنطقة الباحة لمعاـ الدراسي والث
 :محددات البحث

 :تتحدد تعميـ نتائج البحث الحالي بالمحددات اآلتية
تـ تطبيؽ ىذا البحث في المدارس الحكومية التابعة إلدارة تعميـ منطقة  الحدود المكانية: -

 السعودية. الباحة في المممكة العربية
تـ تطبيؽ البحث الحالي خبلؿ الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي  الحدود الزمانية: -

 ىػ.8228ىػ/ 8220



 زهير عمي محمد البشيري أ/        السعادة لدى الطالب الموهوبين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

   م0202يو  يول  -السابع  العدد   -  63  جمللدا 974
 

 

تناوؿ البحث الحالي مفيـو السعادة لدى الطبلب الموىوبيف بمنطقة  الحدود الموضوعية: -
 الباحة. 

دقة وشمولية األدوات ترتبط مدى دقة النتائج في ىذا البحث بمدى  الحدود السيكومترية: -
 المستخدمة في ىذا البحث ومؤشرات صدقيا وثباتيا.

اقتصر البحث الحالي عمى الطمبة الموىوبيف في المرحمة المتوسطة  الحدود البشرية: -
 طالبًا. 856والثانوية في المدارس التابعة إلدارة التعميـ بمنطقة الباحة البالغ عددىـ 

 إطار نظري ودراسات سابقة لمبحث: 
لقد تناوؿ العمماء موضوع السعادة مف زوايا متعددة، ومف وجيات نظر وفمسفات مختمفة، 
ومتباينة وتصدرتيا الكتابات الفمسفية والنفسية، فالرؤية الفمسفية عندما تناولت ىذه الظاىرة، 
 حاولت أف تستقرئ ما وراء ىذه الظاىرة، ومف ثـ كانت إسياماتيا فيما يتعمؽ بتفسير السبب وراء
السعادة، والتي قد تتمثؿ في اإلشباع، وذلؾ عندما نظرت إلى السعادة بأنيا "حاؿ تنشأ عف 
إشباع الرغبات اإلنسانية كمًا وكيفًا"، وقد تستمر إلى مستوى الرضا الروحي، ونعيـ التأمؿ 

ف كانت ىذه أدـو وأسمى )أرجايؿ،   (. 8773والنظر، وبذلؾ تختمط بالغبطة، وا 

إلى طبيعة العبلقة بيف  n, Ahmad and Abedi (2006)Rezvaوأشار كؿ مف 
الخبرة المعرفية، والتدريب المعرفي، والسعادة لدى األفراد، وذلؾ مف خبلؿ توظيؼ الخبرة في 
التوصؿ إلى حموؿ لممشكبلت التي تواجو األفراد، والتوصؿ إلى حموؿ ناجحة مما يبعث السعادة 

 في نفوسيـ.

كف فيـ السعادة بوصفيا انعكاسًا لدرجة الرضا عف بأنو يم Argyle (1997وبيف )
الحياة، أو بوصفيا انعكاسًا لمعدالت تكرار حدوث االنفعاالت السارة، وشدة ىذه االنفعاالت، 

( عف السعادة، إذ يرى Alportوليست السعادة عكس التعاسة، وىذا ما يؤكد وجية نظر ألبورت )
ؾ االستجابات العضوية الحيوية، وليست السعادة أنو ليس بالضرورة أف يكوف نتاج السعادة تم

تعبيرًا عف التوظيؼ السميـ لمفرد، وذلؾ عمى الرغـ مف أنيا نتاج السموؾ الناجح، فالفرد ما زاؿ 
 يتفاعؿ بنفس الكفاءة مع ما قد تحتويو حياتو مف آالـ وأسى. 
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 مفهوم السعادة: 

ىميا بوصفيا الغاية القصوى التي ٌتَعد السعادة إحدى أىداؼ عمـ النفس اإليجابي بؿ وأ
يطمح إلييا كؿ إنساف، فيي غاية الغايات، ومطمب ورجاء كؿ راغب في الحياة، وأمبًل ينشده 
الجميع. والسعادة مفيـو نسبي يختمؼ مف شخص آلخر، فالبعض يرى السعادة في الصحة، 

ياة المفعمة بالصحة والبعض يراىا في الماؿ، وىناؾ مف يراىا في الجاه، ويحددىا آخروف بالح
النفسية، ويراىا آخروف في الحياة الخالية مف الغش والخداع، وىكذا تتعدد أنواع السعادة 

 (.7085وأنماطيا، وتتشكؿ تبعًا لرؤية الفرد ليا )الراشد، 

وعمى الرغـ مف ىذه الصعوبات في الوصوؿ إلى تعريؼ واحد محدد يحوز عمى اتفاؽ 
اوالت عديدة تحمؿ وجيات نظر مف قدموا ىذه التعريفات، حيث الجميع لمسعادة، فإف ىناؾ مح

(، وفي 8753ُأدرج مصطمح السعادة ألوؿ مرة بقائمة موضوعات المستخمصات النفسية عاـ )
( ظيرت البحوث االجتماعية، وفييا العديد مف المقاالت المتصمة بالحياة األفضؿ، 8752عاـ )

الفمسفي، وكاف ىناؾ جدؿ حوؿ ما تشكمو السعادة مف لقد تـ تناوؿ السعادة في الفكر األدبي و 
أىمية في حياة األفراد، فقد وجد العديد مف المفاىيـ والمترادفات ليذا المفيـو في المجاؿ األدبي 

(، واالنشراح Joy(، والبيجة )Pleasureالمذة )والفمسفي، ومف ضمف ىذه المفاىيـ 
(Euphoria( والرضا ،)Satisfation)1)Layard, 201 .) 

إلى  Veenhoven (2013 (ويمتمؾ مفيـو السعادة في المغة أكثر مف معنى، فقد أشار 
تسعة معاني لكممة السعادة حيث اّطمع عمييا في العديد مف القواميس والمغات األوروبية، ومف 

(، فقد ورد معنى السعادة في المغة Oxfordاألمثمة عمى ىذه القواميس قاموس اكسفورد )
، والفرنسية، واأللمانية، واليولندية، والروسية، والتشيكية بمعنى الحظ السعيد، الثروة االنجميزية

الجيدة، ىبة الحظ الجيد، السرور، والعاطفة اإليجابية القوية، حالة مزاجية سعيدة، حالة شعور 
 عقمي دائـ بالسعادة، فرصة محظوظة، سعادة قوية بالتعبير.
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عظـ الباحثيف يتفقوف عمى أف لمسعادة مكونات أف م Argyle (1997ويذكر أرجايؿ )
(، Negative affect(، والوجداف السمبي )Positive Affectثبلثة ىي: الوجداف اإليجابي )

(. أما في العصر الحديث، فقد تـ Overall life Satisfactionوالرضا عف الحياة ككؿ )
القرف الثامف عشر أمثاؿ بالدويف  إعطاء مفيـو السعادة أكثر مف معنى، فقد عرفيا الفبلسفة في

(Baldwin( ولوؾ ،)Locke بأنيا: مجموعة المواقؼ السعيدة، أو المفرحة. وتوالت الدراسات )
   والبحوث النفسية عف السعادة عمى نحو متسارع خبلؿ ثمانينات القرف العشريف. وتصنؼ

ري، أو الشعبي البحوث النفسية المتصمة بالسعادة ضمف ما يعرؼ بعمـ النفس الجماىي
(Popular Psychology ،ولعؿ ذلؾ يعود الرتباط السعادة باعتداؿ الحالة المزاجية ،)

وطمأنينة النفس، وتحقيؽ الذات، والشعور بالبيجة، إضافة لتشابو مكوناتيا األساسية عبر 
 مختمؼ الثقافات، وتفاوت مستويات ما يدركو األفراد منيا في ضوء ما يقرره كؿ منيـ مصدراً 

 (. Franken, 1994لسعادتو )

(. السعادة بأنيا "حالة مف المرح واليناء واإلشباع تنشأ أساسًا 36، 8770وعرؼ جابر )
مف إشباع الدوافع، ولكنيا تسمو إلى مستوى الرضا النفسي، وىي بذلؾ وجداف يصاحب تحقيؽ 

د الرضا عف السعادة بأنيا: "تحقيؽ مخطط الحياة ووجو  Hoven (1984الذات ككؿ". وعرؼ )
بأنيا "شعور، أو عاطفة خاصة، وىي تقييـ  Richard (2005حياة الفرد"، في حيف عرفيا )

 كامؿ لما يقـو بو الفرد في تعميؿ تجاربو السعيدة، وغير السعيدة في الماضي". 

( بأنيا "حالة مف التوازف الداخمي يسودىا عدد مف 33، 7008فالسعادة كما يرى العنزي )
جابية كالرضا واالبتياج والسرور، والتي ترتبط بالجوانب األساسية لمحياة كاألسرة المشاعر اإلي

 والعمؿ والعبلقات االجتماعية". 

استناًدا إلى ما تـ تناولو مف تعريفات لمفيـو السعادة يمكف لمباحث أف يشير إلى أف 
شباع ال حاجات األولية معظميا ركز عمى خبرات الحياة اإليجابية، والعوامؿ االجتماعية، وا 

وتأثيراتيا في سعادة الفرد، وفي ضوء آراء العمماء في تحديد مفيـو السعادة يمكف لمباحث أف 
يعرؼ السعادة بأنيا ىي حب الفرد لمحياة التي يعيشيا، والتي تتـ مف خبلؿ الراحة النفسية 

 واالبتياج والسرور نحو الحياة، ورضاه عف ذاتو.  



 اسيوط جامعة – التربية لكمية مميةالع المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   م0202يوليو    -السابع  العدد   -  63  جمللدا 974
 

ًنا في تعريؼ السعادة، إال أف معظـ الباحثيف اتفقوا عمى أف مما سبؽ يتضح أف ىناؾ تباي
لمسعادة مكونات ثبلثة ترتبط ببعضيا البعض وتتمثؿ في: الرضا عف الحياة، الوجداف اإليجابي، 
وغياب الوجداف السمبي، وفي ضوء ما سبؽ يطرح الباحث تعريفًا لمسعادة بأنيا "انفعاؿ وجداني 

بالبيجة والطمأنينة والرضا عف الحياة في جوانبيا المختمفة،  إيجابي، يتمثؿ في شعور الفرد
بحيث يكوف متقببًل لذاتو ولآلخريف، مقببًل عمى الحياة، قادرًا عمى مواجية مطالبيا بكفاءة 
شباع حاجاتو واستغبلؿ قدراتو وتحقيؽ طموحاتو وأىدافو، متفائبًل بمستقبمو،            وفاعمية، وا 

 مستمتعًا بحياتو".
 ائص السعادة: خص

مف أنيا تتميز  Diner( 8777ىناؾ العديد مف مميزات السعادة، ومف أىميا ما ذكره )
 بثبلث خصائص، وىي: 

(: وىي التي تنبثؽ مف داخؿ Include Personal Experienceتتضمف الخبرة الذاتية ) -
 . الفرد، مما يعني تأثيرًا مباشرًا لمعوامؿ األكثر التصاقًا بالشخص في سعادتو

(: وىي ال تعني Include Measurements of Positiveتتضمف قياسات إيجابية )  -
نما ىناؾ عبلقة بيف الوجداف السمبي، والوجداف  بصورة أساسية غياب العوامؿ السمبية، وا 
           اإليجابي، فوجود أحدىما يبطؿ وجود اآلخر، فيما غير مرتبطاف فبل يجتمع األلـ

 والسعادة معًا. 
  ،Include Measures of Happinessمف مقاييس السعادة تقييمًا شامبًل )تتض -

A Comprehensive Assessment أي أنيا تتناوؿ كافة جوانب حياة الفرد عمى نحو :)
متكامؿ، أي مف خصائص مقاييس السعادة أنيا تشمؿ جميع جوانب شخصية الفرد عند 

 الكشؼ عف السعادة. 
 جموعة من خصائص الشخصية السعيدة، وهي:( إلى م0202وأشار سميمان )

الثقة بالنفس: لقد ثبت عبر العصور كميا وفي المجتمعات أف اإليماف الراسخ وقدراتنا الذاتية -8
% وتجعمنا أكثر سعادة في حياتنا  30والثقة العالية بأنفسنا تزيد مف الرضا بالحياة بنسبة 

 المنزلية والعممية.
 ف مفيـو الحياة ذات معنى وىي بذلؾ تستحؽ أف نعيشيا.التفكير بطريقة واقعية: إ-7
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ممارسة الرياضة: إف األشخاص الذيف يمارسوف الرياضة سواء كاف ذلؾ عمبًل مكثًفا أو مشيًا -3
طويبًل منتظمًا يشعروف بأنيـ أصحاء، ويشعروف بأنيـ أفضؿ حااًل ويستمتعوف بحياة 

 ة تزيد السعادة مباشرة.أفضؿ، وقد أفادت األبحاث أف التمرينات المنتظم
قوة المعتقدات الدينية وعدـ ضعفيا: أثبتت دراسة حوؿ تأثير الديف في القناعة في الحياة أنو -2

بصرؼ النظر عف الديانة التي يعتقنيا الناس فإف الذيف يمتمكوف معتقدات دينية قانعوف 
ينت الدراسات أف بحياتيـ، في حيف أف مف تنقصيـ المعتقدات الروحية غير قانعيف، كما ب

الممارسات الدينية النشطة مقرونة بحياة طويمة أكثر سعادة وصحة، كما أف اإليماف باهلل 
تباع النبي صمى اهلل عميو وسمـ، واإلقباؿ عمى الطاعات وتبني  عز وجؿ واإلخبلص لو وا 

 الغايات واألىداؼ الحميدة مف خصائص الشخصية السعيدة.
عيد، ىو الذي يعيد الدؼء والحماس لعبلقاتو القديمة ويستفيد استغبلؿ الصداقة: الشخص الس-3

مف الفرص في العمؿ أو مع جيرانو لتوسيع قاعدة صداقاتو، والناس بحاجة إلى أف يشعروا 
بأنيـ جزء مف شيء أكبر، وأنيـ ييتموف باآلخريف، وأف اآلخريف ييتموف بيـ أيًضا بشرط 

 اة نظرة رضا وابتياج وفرح.أف يتخير األصدقاء الذيف ينظروف إلى الحي
حب القراءة: عمى الفرد أف يكثر مف القراءة ليضمف سبلمة عقمو وجسده، إف الشخص السعيد -4

ىو الذي يقرأ الكتب ويستفيد مما يتعممو، ومف المتعة أف يحصؿ عمييا إضافة إلى ذلؾ 
 تدريب العقؿ، والشعور بالرضا، ألنو ُيمضي وقتو بطريقة حكيمة.

ة وحب المرح: إف الشخص السعيد ىو مف يخصص بعضًا مف الوقت لممتعة االبتسام-5
والبساطة والضحؾ والمرح، وىذه ىي أحد العوامؿ األساسية التي تؤدي إلى العيش بقناعة 

 وسعادة.
 السعادة في شخصية الموهوبين:

يمعب أسموب التفكير لدى الموىوبيف في المواقؼ المختمفة باإلضافة لبلنفعاالت 
( وبذلؾ فإف السعادة 7083اطؼ دورًا كبيرًا في شعورىـ بالسعادة ىيبلت، والفار والقواسمي )والعو 

(، فالسعادة مستمدة مف إدراؾ الفرد 8773تنبع مف داخؿ الفرد وال تأتيو مف الخارج )مايكؿ، 
ره لمموقؼ، وطريقة تفكيره فيو، إذ يرى عمماء النفس المعرفيوف أف بإمكاف الفرد التحكـ في مشاع

السمبية وزيادة شعوره بالسعادة مف خبلؿ تعممو لؤلساليب واألنماط المعرفية المناسبة، كتغيير 
 (.7006طريقة إدراكو لؤلحداث السمبية والنظر لؤلمور بإيجابية )جاف، 
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وتختمؼ السعادة عند الموىوبيف مف موقؼ إلى آخر، وفؽ طريقتيـ في التفكير واالنفعاؿ، 
ًا، لكف قد يدركو الفرد كونو معقدًا ويحمؿ الكثير مف المخاطر مما يؤدي فقد يكوف الموقؼ بسيط

إلى شعورىـ بالخوؼ والقمؽ واالنزعاج، وقد يكوف الموقؼ صعبًا فيدركو البعض منيـ بأنو 
صعب، لكنو يشجع الموىوب نفسو عمى مواجيتو، ويقبؿ ما فيو مف تحديات، وينجح في التغمب 

فيو مف غموض، مما يقود في النياية إلى شعوره بالسعادة  عمى كؿ الصعوبات، ويكتشؼ ما
(، ونظر عمماء النفس إلى السعادة عمى أنيا الصحة النفسية، أو أنيا 7083)ىيبلت وآخروف، 

أىـ مكونات الصحة النفسية، وأف عوامؿ تنميتيا ىي العوامؿ نفسيا التي تنمي الصحة النفسية، 
ؽ األخبلؽ الفاضمة، الذي فيو سبلمة اإلنساف وأمنو وىي النجاح والتوفيؽ، والسير في طري

 (.7002)مرسي، 

وبالنظر إلى خصائص الطمبة الموىوبيف الذيف يمتازوف بمستوى عاؿ مف الكمالية التي 
تعد صفة مبلزمة لمموىوبيف والناتجة عف مستوى مرتفع مف التنافس بيف الطمبة، ومف أبرز 

منطؽ كؿ شيء أو ال شيء، ووضع معايير متطرفة غير الخصائص المرتبطة بالكمالية التفكير ب
معقولة، والسعي الجاد لبموغ أىداؼ مستحيمة، وتقييـ الذات عمى أساس مستوى اإلنجاز 

(، وىذا بدوره يمكف أف ينعكس سمبًا عمى الحالة النفسية لمطمبة عمومًا 7082واإلنتاجية )جرواف، 
( كما أكدت نتائج دراسة شعباف 7083وعمى مستوى سعادتيـ خصوصًا )ىيبلت وآخروف، 

(7080.) 

أف الطمبة الموىوبيف يمتمكوف ميارات متميزة في التفكير ( 7006بينما يرى السراج )
اإلبداعي وال يحبذوف التفكير التقميدي ومف ثـ فإف امتبلؾ الطمبة الموىوبيف ليذه الميارات 

 مستوى سعادتيـ. المتناغمة مع أساليب تفكيرىـ قد يكوف ليا دور إيجابي في

  أسئمة البحث: 

 في ضوء ما تم عرضه من إطار نظري ودراسات سابقة يمكن صياغة أسئمة البحث كاآلتي:

 ما مستوى تقدير السعادة لدى الطبلب الموىوبيف بمنطقة الباحة؟ -8
ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى تقدير السعادة لدى الطبلب الموىوبيف  -7

 بعًا لمتغير المرحمة الدراسية؟بمنطقة الباحة ت
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جراءات البحث:  منهج وا 
 )أ( منهج البحث: 

    مستوى تقدير السعادة لدى الطبلب الموىوبيف، والتعرؼ التعرؼ عمى ىدؼ البحث إلى 
عمى مستوى الفروؽ بيف الطبلب الموىوبيف في مستوى تقدير السعادة تبًعا لممرحمة الدراسية، 

بقصد التعرؼ عمى مستوى تقدير ت المنيج الوصفي االرتباطي، ولتحقيؽ أىداؼ البحث اتبع
 السعادة وتحميميا.  

 )ب( عينة البحث: 
( طالبًا مف الطبلب الموىوبيف بالمرحمة المتوسطة 856تكّونت عّينة البحث مف )

ىػ، 8228ىػ/ 8220والثانوية المسجميف في إدارة التعميـ بمنطقة الباحة في الفصؿ الدراسي األوؿ
%( مف طبلب المرحمة 40%( مف المتوسطة و)20اختيارىـ بالطريقة العشوائية الطبقية )تـ 

 ( يوضح توزيع أفراد عينة البحث وفقًا لممرحمة.3الثانوية والجدوؿ )
 ( توزيع أفراد عينة البحث وفقًا لممرحمة0جدول )

 النسبة المئوية اإلجمالي المرحمة

 %20 57 المتوسطة
 %40 804 الثانوية

 %800 856 لمجموع الكميا

 )ج( أدوات البحث: 
 مقياس السعادة لمطالب الموهوبين إعداد الباحث: 

 خطوات إعداد المقياس:
تـّ بناء مقياس السعادة مف خبلؿ مراجعة أدبيات الموضوع المتعمقة بقياس السعادة التي 

ىيبلت والفار والقواسمي (، 7080(، شعباف )7007البياص )وردت باألدبيات كدراسة 
(، جودة وأبو جراد 7085أبو حماد )(، 7003(، العنزي )7080أبو ىاشـ )(، 7083)
( 7004عبد الوىاب )(، 7083(، الرباعي )7085الراشد )(، 7083(، الدسوقي )7088)

وقد سار الباحث بالخطوات المنيجية التالية في بناء المقياس ؛ (7008ودراسة عبدالخالؽ ومراد )
  بصورتو النيائية: 
التعّرؼ عمى مستوى السعادة لدى طبلب  تـّ تحديد اليدؼ مف المقياس: وىو :الخطوة األولى

 الموىوبيف بمنطقة الباحة.
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تـّ تحديد التعريؼ اإلجرائي لمسعادة التي يقيسيا المقياس مف خبلؿ االسترشاد  :الخطوة الثانية
بمجموعة مف المؤشرات واإلدراكات التي تعكس يدىا باألبعاد النظرية لقياس السعادة حيث تـ تحد

قامة عبلقات إيجابية  إحساس الفرد باالستقبللية والتحكـ الذاتي والنمو الشخصي، وتقبؿ الذات وا 
 مع األخريف، واإلحساس بقيمة الحياة ومعناىا، ورضا الفرد عف حياتو بشكؿ عاـ.

خبلؿ الرجوع لؤلدبيات واالستفادة منيا  تـّ صياغة الفقرات بصورة أولية مف :الخطوة الثالثة
 (.  7( فقرة )ممحؽ30تقيسيا )

تـّ عرض المقياس بصورتو األولية عمى مجموعة مف المحكميف مف أعضاء  :الخطوة الرابعة
ىيئة التدريس المتخصصيف بالتربية الخاصة وعمـ النفس بجامعة الخميج العربي وجامعة الباحة 

ج التربية الخاصة، حيث تـّ تحديد معايير التحكيـ لمحكـ عمى مدى كمية التربية ومعممي برام –
 وضوح الصياغة المغوية لمفقرة وكذلؾ مدى تمثيؿ الفقرة لقياس السعادة، واقتراح ما يرونو مناسبًا.

تـ إخراج المقياس بصورتو النيائية بعد التحكيـ وتدريج الفقرات وفؽ تدريج  :الخطوة الخامسة
         ديد درجة انطباؽ الفقرة عمى المفحوص حسب المقياس التالي:ليكرت الخماسي بتح

 )موافؽ بشدة، موافؽ، محايد، غير موافؽ، غير موافؽ ابدًا(.
تـ التأكد مف الخصائص السيكومترية اإلحصائية لممقياس بعد التحكيـ  :الخطوة السادسة

  بالتطبيؽ عمى عينة استطبلعية مف خارج عينة الدراسة األساسية.
تـ إخراج المقياس بصورتيا النيائية بعد تطبيقيا عمى عينة استطبلعية تكّونت  :الخطوة السابعة

( طالبًا مف خارج العينة األساسية والتأكد مف توافر صدؽ االتساؽ الداخمي لمفقرات 30مف )
 والثبات بطريقة الفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية سبيرماف وبراوف. 

 مترية لممقياس:الخصائص السيكو 
 تـ التأكد مف صدؽ المقياس بطريقتيف وىما:. صدق المقياس: 0

تـ التأكد مف صدؽ المحكميف مف خبلؿ عرض المقياس أ. صدق المحكمين)الصدق الظاهري(: 
( مف أعضاء ىيئة التدريس المتخصصيف بالتربية الخاصة وعمـ النفس، مف 87عمى )

حيث ُطمب منيـ الحكـ عمى مدى انتماء الفقرة جامعة الباحة وجامعة الخميج العربي، 
لممجاؿ الكمي الذي يقيس السعادة ومدى وضوح الصياغة المغوية لمفقرة، وقد تـ اإلبقاء 

( فقرات كانت نسبة 6%( فأكثر بينما تـ حذؼ )60عمى الفقرات التي نالت نسبة اتفاؽ )
، 73، 70، 87، 83 ،88%( وىي الفقرات ذوات األرقاـ )60االتفاؽ عمييا أقؿ مف )

( مف االستبانة بصورتيا األولية، كما تـ تعديؿ صياغة الفقرات ذوات األرقاـ 77، 75، 73
( بالمقياس بصورتو االولية وقد كانت أسباب الحذؼ نظرًا 72، 7، 6، 5، 4، 2، 7)

لتكرار مضموف بعض الفقرات أو كوف بعضيا يقيس جوانب ىامشية، واستقر عدد 
 ة بعد الحذؼ تحقؽ ليا مؤشرات صدؽ المحكميف.( فقر 77الفقرات)
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 ب. صدق االتساق الداخمي لفقرات المقياس:

تـ التأكد مف صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات المقياس بحساب معامؿ االرتباط بيف درجات  
 (7كؿ فقرة والدرجة الكمية لممقياس باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف كما تتبيف النتائج في جدوؿ )

 ( معامالت ارتباط بيرسون بين الفقرات والدرجة الكمية لمقياس السعادة0)جدول 

االرتباط بالدرجة  ـ االرتباط بالدرجة الكمية ـ االرتباط بالدرجة الكمية ـ
 الكمية

8 0.23** 88 0.42** 78 0.37* 
7 0.38** 87 0.43** 77 0.24** 
3 0.45** 83 0.43**  
2 0.47** 82 0.45** 
3 0.46** 83 0.58** 
4 0.43** 84 0.43** 
5 0.22** 85 0.35** 
6 0.25** 86 0.42** 
7 0.38** 87 0.34** 
80 0.50** 70 0.47** 

   2.25* دال عند مستوى   2.20** دال عند مستوى الداللة 

تـ حساب قيـ معامبلت االرتباط بيف الفقرات والدرجة الكمية لممقياس وقد كانت معظميا 
 –( 0703( وظيرت فقرة واحدة فقط دالة إحصائيًا عند )0708ة إحصائيًا عند مستوى الداللة )دال

( وقد تراوحت معامبلت االرتباط مف 0737بمغت قيمة ارتباطيا بالدرجة الكمية ) -78الفقرة رقـ 
 ( وبناء عمى نتيجة معامبلت االرتباط بيف الفقرات والدرجة الكمية لممقياس فإنو0758 -0722)

 يتوافر صدؽ البناء )االتساؽ الداخمي لفقرات المقياس( وفقًا التساقيا بالدرجة الكمية لممقياس.

تـّ التأكد مف ثبات المقياس بطريقتيف معامؿ . ثبات مقياس السعادة لمطالب الموهوبين: 0
يف الثبات بطريقة )الفا كرونباخ( وطريقة التجزئة النصفية باستخداـ سبيرماف وبراوف كما تتب

 ( اآلتي:  3النتائج بجدوؿ )
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 ( معامالت ثبات مقياس السعادة لمطالب الموهوبين3جدول )

 ـ
 

 الطريقة
 

 معامؿ الثبات الفقرات

 0.73 77 كرونباخ الفا 8
 0.70 77 سبيرماف وبراوف 7

( يتضح أنيا عالية وأعمى مف القيمة 3وبالنظر إلى معامبلت الثبات في الجدوؿ رقـ )
األدنى المقبوؿ لمعامؿ الثبات، حيث بمغ معامؿ ثبات الفا كرونباخ لمقياس ( الحد 0750)

( مما يدؿ عمى تمتع المقياس 0770( وبطرقة التجزئة النصفية سبيرماف وبراوف )0773السعادة )
 بالثبات. 

 تصحيح المقياس: 
           بدائؿ لبلستجابة عمى كؿ  خمسة وضعت ( فقرة تقيس السعادة ولقد77تـ بناء )

         (7،غير موافؽ ) ( 3 ) محايد ( 2 ) موافؽ ، ( 3) موافؽ جداً  : وىي بالمقياس فقرة 
    ( فقرات ذوات األرقاـ4السالبة وىي ) في الفقرات الدرجات ىذه ( وتعكس8وغير موافؽ أبدًا)

          وقد تـ حساب الفئات المفتوحة لتقدير درجة مستوى السعادة ( 77، 85، 83، 6، 3، 2)
            ( مستويات3( وقسمة الناتج عمى )8-3مف خبلؿ حساب المدى لممتوسطات الحسابية )

          ( 0760منخفضة جدًا(  فكاف خارج القسمة ) -منخفضة -متوسطة –عالية  -)عالية جداً 
        ( تكوف درجة السعادة منخفضة 8760وعميو إذا كانت قيمة المتوسطات الحسابية أقؿ مف )

ذا كانت بالفئة مف ) ذا كانت7740أقؿ مف  -8760جدًا،  وا                ( تكوف منخفضة  وا 
ذا كانت بالفئة مف 3720أقؿ مف  -7740بالفئة مف ) ( يكوف مستوى السعادة )متوسطة( وا 

ذا كانت )2770أقؿ مف  -3720)  فأعمى( عالية جدًا.   2770( تكوف عالية، وا 

 ومناقشتها:  نتائج البحث وتفسيرها
والذي نص عمى "ما مستوى السعادة لدى الطبلب الموىوبيف  اإلجابة عن السؤال األول؛

بمنطقة الباحة؟"، ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ تَـّ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 (. 2لفقرات مقياس السعادة لدى الطبلب الموىوبيف   كما تبيف في الجدوؿ )
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى السعادة ولمدرجة 4جدول )
 الكمية لدى الموهوبين

المتوسط  الفقرات ـ
 مستوى السعادة الرتبة االنحراؼ المعياري الحسابي

 عالية جداً  8 8.07 2.77 أشعر بالسرور لما أنا عميو مف وضعي الحالي. 8

 عالية 7 8.04 2.07 فة الصؼ.أشعر بالسعادة مع زمبلئي داخؿ غر  70

 عالية 3 8.07 2.04 أجد الجماؿ في بعض األشياء. 80

 عالية 2 8.83 2.03 أشعر أف الحياة أعطتني الكثير. 7

 عالية 3 8.03 2.03 دائما يكوف لدي أثر جيد عمى زمبلئي. 87

 عالية 4 8.86 3.75 أشعر بسعادة كبيرة في معظـ األوقات. 7

 عالية 5 8.06 3.73 ض مف الناحية الذىنية.أشعر أنني يق 83

 عالية 6 8.87 3.72 أنا أشعر بالرضا عف كؿ شيء في حياتي. 5

 عالية 7 8.84 3.73 أنا دائما ممتـز بما يطمب مني وأىتـ بو كثيرًا. 4

 عالية 80 8.80 3.77 أؤثر تأثيرًا إيجابي عمى اآلخريف. 88

 عالية 88 8.84 3.63 يع.أشعر بأف لدي مشاعر دافئة نحو الجم 3

 عالية 87 8.38 3.57 أشعر أف وضعي الصحي جيد. 78

أرى أف لدي القدرة عمى االنسجاـ مع كؿ شيء  87
 عالية 83 8.73 3.52 جديد.

 عالية 82 8.74 3.42 أشعر أنني أستطيع القياـ بأي شيء أريده. 82

 عالية 83 8.20 3.35 أشعر بالمتعة في معظـ األحياف داخؿ المدرسة 84

 عالية 84 8.27 3.33 أنا لست متفائبل بشكؿ خاص نحو المستقبؿ. 3

 عالية 85 8.24 3.37 ال أجد لحياتي معنى أو ىدفًا أسعى لتحقيقو. 85

 عالية 86 8.37 3.23 ليس لدي ذكريات سعيدة في الماٍض. 77

 متوسطة 87 8.33 3.37 أعتقد أف شكمي الخارجي غير جذاب. 6

 متوسطة 70 8.27 3.38 أف لدي طاقة كبيرة داخؿ غرفة الصؼ.أشعر  86

 متوسطة 78 8.27 3.73 أشعر أنني ال أسيطر عمى حياتي. 83

 متوسطة 77 8.35 7.55 نادرًا ما أصحو مف النـو وأنا أشعر بالراحة. 2

 عالية  0.38 3.53 الدرجة الكمية لمستوى السعادة لدى الموىوبيف
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الدرجة الكمية لدرجات مستوى السعادة لدى الطبلب الموىوبيف  ( اف2يتبيف مف جدوؿ )
( مما 2787 -3720( تقع بالمدى )3753/3كانت بدرجة عالية حيث بمغ متوسطيا الكمي )

(، وتراوحت قيـ االنحرافات المعيارية لمفقرات 0738يجعؿ تصنيفيا بالعالية وبانحراؼ معياري )
" بالرتبة  السرور لما أنا عميه من وضعي الحالي.أشعر ب( وجاءت الفقرة " 8724-8704مف )

( بانحراؼ معياري كبير 2777األولى وبدرجة عالية جدًا حيث بمغت قيمة متوسطيا  الحسابي)
( تدؿ عمى اختبلؼ التقديرات ، ويمكف تفسير ذلؾ  بسبب أف الطبلب 8707بمغت قيمتو )

ؿ االجتماعي مف أقرانيـ ويتميزوف  في الموىوبيف ىـ بالعادة متفوقيف بالدراسة ويحظوف بالقبو 
خصائصيـ الشخصية ذات النزعة االجتماعية، مما ُيحفزىـ والرضا عف مستواىـ وىذا ما أشارت 

( بأف مصادر السعادة ستمدة مف إدراؾ الفرد لمموقؼ، 7083إليو ىيبلت، والفار والقواسمي)
السمبية وزيادة شعورىـ بالسعادة وطريقة تفكيره فيو، وبإمكاف الموىوبيف التحكـ في مشاعرىـ 

نتيجة الدعـ والمساندة االجتماعية لمرضا عف الذات والنجاح والتوفيؽ، كما أكدت نتائج دراسة 
أف امتبلؾ الطمبة الموىوبيف لمميارات االبداعية المتناغمة مع ( 7006السراج)( و 7080شعباف )

 يـ.أساليب تفكيرىـ قد يكوف ليا دور إيجابي في مستوى سعادت

جاءت معظـ الفقرات بدرجات عالية مف حيث مستوى السعادة فييا حيث تراوحت 
أشعر ( وىي: 8724-8704( بانحرافات معيارية مف )3723-2707متوسطاتيا الحسابية مف )

بالسعادة مع زمبلئي داخؿ غرفة الصؼ، وأجد الجماؿ في بعض األشياء، وأشعر أف الحياة 
لدي أثر جيد عمى زمبلئي، وأشعر بسعادة كبيرة في معظـ أعطتني الكثير، ودائمًا يكوف 

األوقات، وأشعر أنني يقض مف الناحية الذىنية، وأنا أشعر بالرضا عف كؿ شيء في حياتي، 
وأنا دائمًا ممتـز بما يطمب مني وأىتـ بو كثيرًا وأؤثر تأثيرًا إيجابيًا عمى اآلخريف، وأشعر بأف لدي 

عر أف وضعي الصحي جيد، وأرى أف لدي القدرة عمى االنسجاـ مشاعر دافئة نحو الجميع، وأش
مع كؿ شيء جديد ، وأشعر أنني أستطيع القياـ بأي شيء أريده، وأشعر بالمتعة في معظـ 
األحياف داخؿ المدرسة، وأنا لست متفائبل بشكؿ خاص نحو المستقبؿ، وال أجد لحياتي معنى أو 

 يدة في الماٍض.ىدفًا أسعى لتحقيقو، وليس لدي ذكريات سع
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       بينما جاءت بقية الفقرات بدرجات متوسطة تراوحت متوسطاتيا الحسابية مف
( تدؿ عمى اختبلؼ التقدير 8733-8727( بانحرافات معيارية كبيرة تراوحت مف )3737-7755)

أعتقد أف شكمي الخارجي غير جذاب، وأشعر أف لدي طاقة كبيرة داخؿ غرفة : بيف الطبلب وىي
وأشعر أنني ال أسيطر عمى حياتي، ونادرًا ما أصحو مف النـو وأنا أشعر بالراحة.  الصؼ،

ويعزي الباحث ىذه النتيجة إلى وجود بعض الحاالت مف الطبلب الموىوبيف وخاصة مف 
مرتفعي الكمالية والذيف يسعوف إلى المحافظة عمى ما أحرزوه مف إنجاز ُيعزز موىبتيـ تجعميـ 

تنافسية وسعييـ إلى تحقيؽ أىداؼ تحتاج إلى بذؿ كؿ طاقتيـ مما قد في مستوى عالي مف ال
( أف 7082تنعكس سمبيًا عمى تحقيؽ الشعور بالسعادة النسبية، وىذا يتفؽ مع ما ذكره جرواف )

مف خصائص الطمبة الموىوبيف يمتازوف بمستوى عاؿ مف الكمالية التي تعد صفة مبلزمة 
ع مف التنافس بيف الطمبة، ومف أبرز الخصائص المرتبطة لمموىوبيف والناتجة عف مستوى مرتف

بالكمالية التفكير بمنطؽ كؿ شيء أو ال شيء، ووضع معايير متطرفة غير معقولة، والسعي 
الجاد لبموغ أىداؼ مستحيمة، وتقييـ الذات عمى أساس مستوى اإلنجاز واإلنتاجية  وىذا بدوره 

لمطمبة عمومًا وعمى مستوى سعادتيـ خصوصًا يمكف أف ينعكس سمبًا عمى الحالة النفسية 
(، ونتيجة دراسة 7080(، كما أكدت نتائج دراسة شعباف )7083)ىيبلت وآخروف، 

Perneger, Hudelson and Bovier (2004)  أنو كمما زاد الضغط عمى الطالب المتفّوؽ
نسبي عف طاقتيـ  كمما قؿ شعوره بالسعادة بالجوانب التي كشفت عنيا الدراسة مف حيث الرضا ال

داخؿ غرفة الصؼ، والرضا النسبي عف قدرتيـ عمى السيطرة نتيجة الضغوط التي يشعروف أنيا 
موجية إلييـ، والشعور النسبي بالراحة ألف المياـ المطموبة مف زمبلئيـ العادييف ُتمّثؿ تحديات 

 شعروف فيو. بالنسبة لمموىوبيف وعمييـ تحقيقيا لممحافظة عمى الوضع االجتماعي الذي ي

ودراسة   Das Gupta and kumar (2019)اتفقت نتيجة الدراسة مع نتائج دراسة
Moltafet, Mazidi and Sadati (2010). ، ( حيث 7083(، الرباعي )7085أبو حماد )

أشارت النتائج إلى أف مستوى الشعور بالسعادة، جاء مرتفعًا، كما اتفقت مع نتيجة دراسة العنزي 
تبيف فييا أف مستوى الشعور بالسعادة، جاء بدرجة أعمى مف المتوسط لدى ( التي 7003)

مستوى السعادة، ( التي تبيف فييا أف 7007الطمبة، واتفقت مع نتيجة دراسة ىريدي وطريؼ )
 جاء مرتفعًا.
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أف ( التي تبيف فييا 7083بينما اختمفت مع نتيجة دراسة ىيبلت والفار والقواسمي )
( 7080دراسة شعباف )، كما اختمفت مع نتيجة ينة الدراسة جاء متوسطاً مستوى السعادة لدى ع

التي تبيف فييا درجة متوسطة عمى مقياس السعادة الكمي، كما اختمفت مع نتيجة دراسة 
Furnham and Cheng (2004)  ،التي تبيف فييا أف مستوى السعادة، جاء بدرجة متوسطة
التي تبيف فييا أف  m and Cheng (1999) Furnhaكما اختمفت مع نتيجة دراسة كؿ مف 

 مستوى السعادة متوسطة. 
"ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند والذي نص عمى  اإلجابة عمى السؤال الثاني؛

مستوى في  مستوى السعادة لدى الطبلب الموىوبيف بمنطقة الباحة تبعًا لمتغير المرحمة 
لمفروؽ بيف متوّسطات تقدير الطبلب الموىوبيف حوؿ لمكشؼ عف الداللة اإلحصائية ، و الدراسية؟

درجات السعادة  وفقًا لممرحمة، فقد تَـّ استخداـ اختبار ت لممقارنة بيف متوسطيف مستقميف 
(Independent sample Ttest( كما تتبيف النتائج بجدوؿ )3.) 

 راسة( نتائج اختبار )ت( لمفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الد5جدول )
 لدرجات السعادة وفقًا لممرحمة 

 درجات االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي المرحمة

 الحرية 

 مستوى قيمة )ت(

 الداللة

 غير دالة 8.746 854 0.276 3.607 المتوسطة

 0.383 3.437 الثانوية

( أنو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي 3يتبيف مف بيانات جدوؿ )
ابات أفراد العينة البحث عمى مقياس السعادة وفقًا لممرحمة الدراسية، حيث بمغت قيمة ت استج

( وبالتالي ال توجد فروؽ 0703( وكانت داللتيا اإلحصائية تزيد عف مستوى الداللة )8.746)
دالة احصائيًا بيف درجات السعادة لمطبلب الموىوبيف بالمرحمة المتوسطة والثانوية، وربما ُيعزى 

بب ذلؾ الى أف  الخصائص والمظاىر الدالة عمى السعادة متشابية لكؿ الطبلب الموىوبيف س
 ، الدعابة وروح والبيجة المرح إلى يميؿبأف الموىوب   (7087العياصرة واسماعيؿ ) حيث أكد

( بأف مف خصائص الشخصية لمطالب الموىوب 7083لمنكتة، وأكدت شقير ) جيد حس وذو
والفكاىة وأنيـ متوافقوف اجتماعيًا ومستقروف انفعاليا يتمتعوف  دعابةال لروح حساسية أكثر

 بالنفس. كبير واعتداد حيوية باستقرار وجداني أو انفعالي، وعنده
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 مراجع البحث
صورة الجسد وعبلقتيا بكؿ مف التفاؤؿ والتشاـؤ (. 7085أبو حماد، ناصر الديف إبراىيـ أحمد )

مف المراىقيف والمراىقات في المرحمة  ينةوالشعور بالسعادة النفسية لدى ع
 .72-52( 36، )جمة رسالة التربية وعمـ النفسمالثانوية، 

(. النموذج البنائي لمعاقات بيف السعادة النفسية والعوامؿ الخمسة 7080أبو ىاشـ، السيد )
الكبرى لمشخصية وتقدير الذات والمساندة االجتماعية لدى طبلب 

-746، 70( 68)ربية، جامعة بنيا، مصر، . مجمة كمية التالجامعة
330. 

(. العبلقة بيف الشعور بالوحدة النفسية والعوامؿ الخمسة لمشخصية. 7080األحمدي، أماؿ )
 .22-8، 47( 2) مجمة جامعة دمشؽ،

)ترجمة: فيصؿ عبد القادر(، الكويت: مؤسسة  سيكولوجية السعادة.(. 8773أرجايؿ، مايكؿ )
 ع. السمسمة لمنشر والتوزي

(. العفو كمتغير وسيط بيف العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية والشعور 7007البياص، سيد )
 .356-357(، 2. ). مجمة اإلرشاد النفسيبالسعادة لدى طبلب الجامعة

. نظريات الشخصية: البناء الديناميات، النمو، طرؽ البحث(. 8770جابر، عبدالحميد جابر )
 لنيضة المصرية.التقويـ القاىرة: مكتبة دار ا

(. الشعور بالسعادة وعبلقتو بالتديف والدعـ االجتماعي والتوافؽ الزواجي 7006جاف، نادية )
(، 2) 86، مجمة الدراسات نفسية والمستوى االقتصادي والحالة الصحية.

408- 426. 

 دف.دار الفكر لمنشر والتوزيع: عماف، األر  .الموىبة والتفوؽ واإلبداع(. 7082جرواف، فتحي )
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. جامعة تربية الموىوبيف في الوطف العربي في برامج تكويف المعمـ(. 7006الجغيماف، عبداهلل )
الممؾ فيصؿ: المركز الوطني لبحث الموىبة واإلبداع، المممكة العربية 

 السعودية.

(. الذكاء االنفعالي وعبلقتو بالسعادة والثقة بالنفس لدى طمبة جامعة 7005جودة، آماؿ )
 .536-476(، 3)78، مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث. األقصى

(. التنبؤ بالسعادة في ضوء األمؿ والتفاؤؿ لدى عينة مف 7088جودة، آماؿ وأبو جراد، حمدي )
مجمة جامعة القدس المفتوحة لؤلبحاث طمبة جامعة القدس المفتوحة. 

 .847-830(، 7) 72 والدراسات،

 .القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية ر بالسعادة.مقياس الشعو (.  7083الدسوقي، مجدي محمد )

الذكاء الروحي وعبلقتو بالسعادة والتحصيؿ الدراسي لدى (.  7085الراشد، ىيفاء بنت خالد )
رسالة ماجستير غير منشورة،  طالبات المرحمة الثانوية بمدينة بريدة.

 جامعة القصيـ، القصيـ.

قتيا بالعوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية لدى الشعور بالسعادة وعبل(. 7083الرباعي، سعاد )
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة  عينة مف طمبة جامعة دمشؽ.

 دمشؽ، دمشؽ.

السمات السموكية وعبلقتيا بأساليب التفكير لدى الطمبة  (.7006السراج، عبد المحسف )
. رسالة ماجستير غير منشورة، الموىوبيف في ضوء بعض المتغيرات

 قاء التطبيقية، السمط، األردف.جامعة البم

 . مصر: عالـ الكتب لمنشر.السعادة والرضا أمنية غالية وصناعة راقية(. 7080سميماف، سناء )

مجمة (. السعادة والشخصية: االرتباطات والمتنبئات. 7008عبدالخالؽ، أحمد ومراد، صبلح )
 .335-327(، 3) 88دراسات نفسية، 
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بالسعادة وعبلقتو ببعض السمات الشخصية: دراسة ارتباطية (. الشعور 7003العنزي، فريح )
 -355(، 3) 88 مجمة دراسات نفسية،مقارنة بيف الذكور واإلناث. 

338. 

سماعيؿ، نور عزيزي ) ـ(: سمات وخصائص الطمبة الموىوبيف 7087العياصرة، سامر مطمؽ، وا 
طوير المجمة العربية لتوالمتفوقيف كأساس لتطوير مقاييس الكشؼ عنيـ. 

 .874-76( 2، )التفوؽ
، ترجمة فيصؿ عبد القادر يونس، مراجعة دسوقي سيكولوجية السعادة (.8773مايكؿ، أراغايؿ )

 جبلؿ، الكويت، سمسمة عالـ المعرفة.

(. مصادر ومستويات السعادة المدركة في ضوء العوامؿ 7007ىريدي، عادؿ وفرج، طريؼ )
 ،مجمة عمـ النفساألخرى. الخمسة الكبرى لمشخصية وبعض المتغيرات 

84 (7 ،)24- 56 . 

(.  أساليب 7083ىيبلت، مصطفى قسيـ محمد، الفار، ختاـ سميـ، والقواسمي سارة حامد )
التفكير وعبلقتيا بالسعادة لدى الطمبة الموىوبيف في مدرسة اليوبيؿ في 
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