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Summary 

      There is a great deal of evidence of the increasing interest of researchers in studying 

humor and its methods, as it has been linked to psychological, mental, and social factors, in 

addition to the role it plays in being a source of individual differences between individuals 

in the field of personal relationships. On the other hand, emotional competence is a central 

point in other aspects of individuals' lives, as it is a driving force for creativity and 

innovation, achieving mental health, adapting and forming healthy and productive 

relationships with others.                                                            

      In light of the foregoing, the researcher sought to know the correlation between the 

methods of a sense of humor and the emotional efficiency of teachers in the holy province 

of Karbala through a set of objectives represented by identifying:                                                                            

1. Methods of sense of humor among teachers.                                            

2. The difference in methods of sense of humor according to gender variables (males, 

females), and marital status (married, unmarried).                          

3. Emotional competence of teachers.                                                           

4. The difference in emotional efficiency according to gender variables (males, females), 

and marital status (married, unmarried).                          

5. The correlative relationship between the methods of sense of humor and emotional 

competence.                                                                               

      To achieve the objectives of the research, the researcher built a scale to measure the 

methods of humor according to the model (Martin and others, 2003), which in its final 

form consisted of (28) items, and another scale to measure emotional efficiency according 

to the theory (Golman, 1995) which in its final form consisted of (25) paragraphs after 

verifying their validity and reliability and analyzing their paragraphs statistically on the 

research sample of (641) male and female school teachers in the holy governorate of 

Karbala. 

      They were chosen by stratified random method and in a proportional manner, and after 

completing the procedures of the two research standards, the researcher extracted the 

results of his research by analyzing the teachers’ answers using the Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) through the electronic calculator and using a set of statistical 

methods, including: (the t-test for two independent samples, and the t-test for one sample, 

and Pearson's correlation coefficient).                                                                                                                                              

عاتح و عالقتها تالكفاءج العاطفيح   لدي املعلمني يف حمافظح كرتالء املقدسح
ُ
 أسالية حس الد

 أمحد حامد وناس  -لكاظــم جىنيأمحد عثد ا األستاذ املساعد الدكتىر
 قسم علم النفس -جامعح القادسيح / كليح اآلداب   

 الممخص 

 و, عقمية  و, رتبطت بعوامل نفسية و أساليبيا كونيا أالُدعابة  اسةىناك أدلة كثيرة عمى تزايد أىتمام الباحثين بدر      
, إضافة إلى الدور الذي تمارسو في كونيا مصدرًا من مصادر الفروق الفردية بين األفراد في مجال العبلقات  جتماعيةأ

طاقة محركة  اد , فيي في جوانب أخرى من حياة األفر ُتعد الكفاءة العاطفية نقطة مركزية الشخصية . ومن جانب أخر 
 في ضوء ما . المنتجة مع اآلخرين تكوين العبلقات السوية و التكيف و و تحقيق الصحة النفسية  االبتكار و لؤلبداع و

أساليب حس الُدعابة والكفاءة العاطفية لدى المعممين في محافظة تقدم سعى الباحث إلى تعرف العبلقة اإلرتباطية بين 
 :عمى  تعرفالمجموعة من األىداف تمثمت ب ريقعن ط كرببلء المقدسة



                                                                   

 أساليب حس الُدعابة لدى المعممين .  .1
 عية )متزوج, غير متزوج( .جتماالفرق في أساليب حس الُدعابة عمى وفق متغيري النوع )ذكور, إناث(, والحالة األ  .2
 الكفاءة العاطفية لدى المعممين .  .3
 عية )متزوج, غير متزوج( .جتماوفق متغيري النوع )ذكور, إناث(, والحالة األ الفرق في الكفاءة العاطفية عمى  .4
 رتباطية بين أساليب حس الُدعابة والكفاءة العاطفية .العبلقة اإل .5

هارتي و آخروى ) ببناء مقياس لقياس أساليب حس الُدعابة وفق نموذج ولتحقيق أىداف البحث , قام الباحث       

 موذجوفق ن الكفاءة العاطفيةفقرة , وبناء مقياس أخر لقياس  (28)ف بصورتو النيائية من تأل , الذي (2003,
تحميل فقراتيما إحصائيًا  ثباتيما و فقرة بعد التحقق من صدقيما و (25)تألف بصورتو النيائية من  (1995جولواى , )

 تم اختيارىم ة كرببلء المقدسة , وقدمعممة من معممي المدارس في محافظ معمم و( 146عمى عينة البحث البالغة )
مقياسي البحث أستخرج الباحث نتائج بحثو  إجراءاتبالطريقة الطبقية العشوائية وباألسموب المتناسب , وبعد استكمال 

عن طريق الحاسبة  ( (SPSSعية جتمابالحقيبة اإلحصائية لمعموم األمستعينًا  المعممينعن طريق تحميل إجابات 
ر التائي االختباو االختبار التائي لعينتين مستقمتين,  ) :مجموعة من الوسائل االحصائية منيا ستعمالاااللكترونية وب

 .  (رتباط بيرسونإلعينة واحدة ,  ومعامل 

 

 : الفصل األول .1

ستعين بيا األفراد ي التي أساليب المواجية واحدة من أىميؤكد ُمعظم عمماء النفس أن الُدعابة  مشكمة البحث: 1-1
: 2003)عثذ الحويذ, قتصادية األ السياسية و, األجتماعية و لمتغمب عمى  اآلميم النفسية الخاصة ومواجية العقبات 

يجعميا مثيرة  وأمن شأنيا  لمتقميل, لمرد عمييايستخدم أساليب خاصة  خطاء وأمن حولو ما يجري يرصد  فكل فرد,  (8
من جانب أخر أن لمدعابة المتطرفة مخاطرىا , ,  (16: 2012)الضوور, , وبالتالي تقميل أثرىا في المجتمع لمضحك 

أقل جاذبية , و  إلى أفرادًا عدوانيين يموتحول, إلى العنف بيم وتؤدي  منفسيأالسيطرة عمى  األفرادفقد أنيا قد تإذ 
(Morreal, 1997: 53) مثل ىذه الُدعابة التي أصبحت أسموبًا لحياتيم  التخمص من , ومن ثم يصعب عمييم

يأمل أن تحدث حادثة تحطم مستقبل ذان يجعبلن منو مال العداء الحقد و وعبلقاتيم باألخرين و بالمجتمع , فتجعمو يكن 
أن  ومن جانب آخر يعتقد عمماء النفس  .(Kris, 2000: 222)السخرية  موضوعًا لمضحك و وايصبح ىحتمنافسيو 

عدم قدرتو , كما أن يؤدي إلى تخزينيا في الذاكرة كونيا مسألة لم تحل بعد سالفرد عن مشاعره بشكل منتظم  عدم تعبير
لمشاعر ا مستقببلً  فييمتعيد  و,  عمى ذواتيم تحوذتسمعينة سموكيات عاطفية  لديو تجعلعمى معالجة األفكار العاطفية 

رجع ينجاح العممية التعميمية  مع التسميم أن و, (592: 2018)عثذ القادر, الكفاءة العاطفية  عندىم تنعدمو ,  السابقة 
)اهسال, سية المدر اإلدارة  سي وادر ال مثل المنيج العناصر األخرى ب مقارنة المعممالذي يمارسو دور الإلى بنسبة كبيرة 

 الحاجة إلى التقدير منيا ضغط العمل وو ,  الكثير من الضغوط المختمفةأن مينة المعمم تشوبيا وبما ,  (2017: 17
 (5: 2009)تركاخ,  لمتبلميذالمشكبلت السموكية  عداد التبلميذ وأزيادة  عدم مبلئمة التجييزات المدرسية و الميني, و



                                                                   

ال يمتمكون القدرة عمى مواجية األحداث  ةعاطفيكفاءة أن األفراد األقل لعممية اتؤكد البحوث و في ىذا الصدد , 
اإلحباط وتدني مستوى إنتاجيم, وصعوبة العبلقات مع اآلخرين  اليأس و كتئاب و, ويشعرون باإل الضاغطة

ال يكون  و, فاءة أقل بدقة وكإلى العمل  بو تدفععند المعمم قد الكفاءة العاطفية  فإنخفاض,  (27: 2007)السوادوًي, 
 ال وتجاوز العقباتيتناغم مع متطمبات العمل التربوي الفعّ لبذل جيدًا اضافيًا  حتى و أن ستثمار جيوده لديو قوة إل
أن األفراد الذين ال يستطيعون التحكم في حياتيم و ,  (35: 2015)كتاش هختار,  دون إنفعالبإيجابية  المزعجة

منعيم من التمتع ي, و  قدرتيم عمى التركيز في مجال عمميم يقمل من نفسي داخمي  صراعالعاطفية, نجدىم يدخمون في 
محاولة عممية  تتحدد في كونيا البحث الحالي مشكمةبناًء عمى ما سبق فإن .  (58: 1998)جولواى, بفكر واضح 

الكفاءة العاطفية لدى  ُدعابة ورتباطية بين أساليب حس التجاه العبلقة اإلإ ىو : ما قوة و, لئلجابة عن تساؤل رئيس 
 ؟ المعممين 

 و حديثًا, إذ يمتقي عندىا الخيال األدبي الفبلسفة قديمًا و ىتمام األدباء وأجذب موضوع الُدعابة  :أىمية البحث 1-2
ل البراعة المغوية, حتى يتحو  النضج الفكري ويجمعيا الحس الُمرىف و جتماعي وجتماعي, وتتطمب الوعي األالواقع األ

, بل ليا دور ميم في دفعو نحو  ال تحرر الفرد من الواقع المحرج فقطفيي , (149: 2018)غثاى, الجد إلى ىزل 
ير مجرى يتغتتمثل في فائدة نفسية مباشرة  أن لمُدعابةيرى المختصون و , (151: 2010)الشاية, الرفعة  السمو و

ستجابة إتعمل عمى تكييف فيي ,  (152: 2001)الحوفي,  يةالنفس الرفاىية توفير و, التفكير, ومنع الممل والكآبة 
, إضافة إلى نسيان األحداث المؤلمة  , والسيء تحسن المزاج  التغمب عمييا وتساعد في  , و رىقةد لؤلحداث المُ افر األ

باآلخرين  تصحيح األخطاء, دون الحاق األذى و وسيمة لمنقد فيي,  الصحة النفسية جتماعية ودورىا في العبلقات األ
(48 Martine et al: 2003:)  ,د التعبير عن األفكار افر يستطيع األ و فيياجتماعية, الُدعابة تخفف من القيود األف

: 2000)ويلسوى, اندفاعاتنا  لمتنفيس عن مكبوتاتنا و كونيا مصدراً العدوان,  عيًا المرتبطة بالجنس وأجتماالمحرمة 

اإليجابية بل عمى الجوانب  الجوانبأن الُدعابة ال تقتصر عمى توصمت إلى يثة الحدالعممية البحوث و مع أن , (249
( لورنتس غير أن ),  (16: 2003)عثذ الحويذ,  , ويمكن أن تكون عدوانية مثل السخرية والنكات العدوانية السمبية
عمل عمى تعزيز العبلقات يميم  أن الُدعابة سموك بل,  أن الُدعابة تدل عمى مواقف تتسم باألمن بالنسبة لآلخرين يؤكد

و في مجال , (Ruch, 1998: 92)مشاعر الدفء بطريقة ممتعة  و تزرع فييمإلى الفرح بيم تؤدي  وبين األفراد 
 اإلناث و الذكورإلى أن في ىذا المجال الحديثة  نتائج األبحاثتوصمت الفرق بين الذكور و اإلناث في مجال الُدعابة 

لمُدعابة التي جتماعي عن طريق تعديميم أكثر التزامًا بالسياق األ أن الذكور , و لمُدعابة ستجاباتيمإيختمفون في 
بما يتبلئم مع  الُدعابةبتعديل  فأنين يقمن  , أما اإلناث  جتماعيةبما يتبلئم مع تصّوراتيم الخاصة لمعبلقات األ يمارسونيا

من الُدعابة العدوانية التي توجو  بيجةأكثر  الذكورالموجية نحو  يجدن الُدعابة العدوانية اإلناثأن  , و الحالة العاطفية
اإلناث في  بين الذكور و التي قامت بيا مؤسسات بحثية نسوية الفروقانتقدت البحوث و في المجال ذاتو ,   تجاىين

نتائجيا اغمب  وذكورية متحيزة ,  ىن  , وُتعد من وجية نظر  وصفين وفق الذكورتذوق الُدعابة ألنيا اجريت من قبل 
تسعى مع التسميم أن جميع  األمم  .(Lampert et al, 1998:231- 233) مكبوتةأو جنسية  طبيعة عدوانية  ذات

مواىب  يجابية لتنمية ميارات واإل عن طريق أعتماد أفضل األساليب الطبيعية البشرية و اتيالطاق ألمثلستثمار اإلى اإل



                                                                   

حيويًا  ُتعد الكفاءة العاطفية امرًا ضروريًا و,  (58: 2012)اسواعيل صالح, شاممة قدرات أبناءىا لتحقيق التنمية ال و
أن  , و جتماعيةة ىم أكثر نجاحًا في العبلقات األفي جميع مجاالت الحياة, فاألفراد الذين ينظمون خبراتيم العاطفي

 , و مع اآلخرين بعواطفو عند تعامموحكم عمى الت تزيد من قدرتو ولو تنمية كفاءة الفرد تعزز وتحسن التنظيم العاطفي 
يثق  الكفوء عاطفيًا ,المعمم ف .(Elias & Haynes, 2008: 4)تخاذ القرار إ و تحمل المسؤولية تجعل منو قادرًا عمى 

, ال  عمى التحمل اً فالكفاءة العاطفية تجعل منو صبورًا قادر  طمبتوال بينو وبين تصال الفعّ يستطيع تحقيق األو نفسو ب
كما أن الطمبة يميمون إليو , و ,  (8: 2007)الخضراء, يستطيع إدارة االتصال بسيولة ويسر , وألتفو األسباب  نفعلي

إذا ف, طمبتو من االمور الضرورية لممعمم تجاه عممو و (التعاطف اإليجابي)سمة ومثل ىذه المتعاطف  يصفونو بأنو
المعمم غير المتعاطف الذي  أما, بالتالي يقبمون عمى التعمم  , ويحترمونو  سوف يحبونو و مع طمبتوالمعمم  تعاطف

عند الطمبة تجاىو ُيشكل اساسًا لبناء مشاعر سمبية س, بالطمبة عدم االىتمام  و,  ةالوجدانييمتاز بسمات منيا البرودة 
المتصارعة المحيطة بو من  العاطفية لدى الفرد وسيمة توافق مع التغيرات ُتعد الكفاءة . (2: 2006)سلين,  و تجاه التعمم

صدار االحكام إ طرائق تفكيره و و سموكو بصورة عامة ويتوج كما أنيا عامل مساعد يعمل عمى ,  انفعاالت مشاعر و
نفعاالتو بشكل متزن إ دراك مشاعره وإأن قدرة الفرد عمى ومن جانب أخر ,  (268: 2012)العجوي, تخاذ القرار إ و

التي , وىذا الوعي يطمق عميو الكفاءة العاطفية  انفعاالتو ساعده عمى الوعي بمشاعره وعن طريق متابعة سموكياتو ت
أن الكفاءة العاطفية ليا تأثير في  (1999)جولواى,يؤكد  .(20: 2000)جولواى, تعمل عمى بناء شخصية سميمة لو 

ثر أاح في جوانب الحياة لما تتركو من منجتدفعو ل التغمب عمى المشكبلت وب فيي تزيد من قدرتوالتفكير التحميمي لمفرد 
الصحة  المعمم الذي يمتاز بالكفاءة العاطفية وف وبيذا ,  (20:2000)االعسر وكفافي, عمى الصحة النفسية إيجابي 

يصبح قادرًا عمى توفير الدفء  توافقو مع نفسو واآلخرين, فعن طريق لطمبتو النفسية يستطيع توفير بيئة منتجة 
وىذا  أو قمق ,  جعل منيم منفتحين لمحوار دون توترومن ثم أن ىذا الدفء العاطفي ي, ن ومنيم طمبتو لآلخريالعاطفي 

أكثر , كانوا المعممين الذين يتمتعون بصحة نفسية  طمبةأن التي توصمت نتائجيا إلى الدراسات  ما أكدتو نتائج بعض
)الثيالوي وآخروى,  يتمتعون بالصحة النفسية الجيدة الذين يتمقون تعميميم من معممييم الذين ال الطمبةمن  اً تزانأ

اعطى  إذحول الجدل الذي حدث لطبيعة العبلقة بين العقل والعاطفة  (زاروس)المع  (جولمان)يتفق  .(8: 2008
العاطفة أىمية تفوق العقل, وأن أمام قوة العقل الوحيدة قوتين الشيوة والغضب, وىذا ما أكدُه جولمان بوجود عقمين 

ألول عاطفي يستطيع تزويد عمميات العقل المنطقي بالمعمومات المختمفة, والثاني منطقي ينفي مدخبلت العقل ا
 . (Goleman, 1995: 67)العاطفي 

 : يستيدف البحث الحالي التّعرف إلى : أىداف البحث 1-3
 أساليب حس الُدعابة لدى المعممين .  .1
 عية )متزوج, غير متزوج( .جتماق متغيري النوع )ذكور, إناث(, والحالة األالفرق في أساليب حس الُدعابة عمى وف  .2
 الكفاءة العاطفية لدى المعممين .  .3
 عية   )متزوج, غير متزوج( .جتماالفرق في الكفاءة العاطفية عمى وفق متغيري النوع )ذكور, إناث(, والحالة األ  .4
 والكفاءة العاطفية . ية بين أساليب حس الُدعابةرتباطالعبلقة اإل .5



                                                                   

بتدائية في محافظة كرببلء المقدسة, من الذكور واإلناث بمعممي المدارس اإلتحدد البحث الحالي ي حدود البحث : 1-4
 . (2021-2020)المتزوجين, و غير المتزوجين لمعام الدراسي 

 تحديد المصطمحات : 1-5
 :  (Sense of Humor Styles)أساليب حس الُدعابة  1-5-1
" آليات )ميكانزمات( نفسية دفاعية في مواجية العالم الخارجي الميدد لمذات تقوم عمى  : (,Freud 1939)فرويد  -

  . (235: 1985)زكريا, اساس تحويل حالة الضيق أو الشعور بعدم المتعة إلى حالة من الشعور بالمتعة و المذة " 
, ألستخداميم  د األبعاد ُيبين الفروق الفردية بين األفرادبناء متعد: "  (,Martin et al 2003)مارتن وآخرون  -

 . (,Martin et al (315 :2003الُدعابة عن طريق مجموعة من السمات والخصائص المميزة لكل بعد " 
 عّرفيا كل من :: (Emotional Competence) الكفاءة العاطفية 1-5-2
لفرد عمى ادراك وفيم مشاعره وانفعاالتو بدقة والتعبير " قدرة ا : (Mayer & Salovey, 1990)ماير وسالوفي  -

دارتيا وتحويل السمبية منيا إلى إيجابية لتحقيق التفاعل  عنيا, ومشاعر وانفعاالت اآلخرين اإليجابية والسمبية وا 
 .  (Mayer & Salovey, 1990: 33) عي اإليجابي " جتمااأل
قامة عبلقات جيدة مع إكل عام يتميز بقدرة الفرد عمى بي بشتوجو عاطفي إيجا"   :Goleman, 1995) )جولمان  -

اآلخرين, وتقبل مواقف التحدي معيم بإيجابية, والوعي بمشاعره ومشاعر اآلخرين, ومشاركتيم في آالميم وافراحيم, 
 . (Goleman, 1995: 15)"  ومساعدتيم في التخفيف عن ىموميم

 
 : الفصل الثاني .2
تعمل عمى تيسير  لمُدعابةنفعاالت عدة مصاحبة إالحديثة وجود  بحوثتؤكد ال: عابة أساليب حس الدُ  مفيوم 2-1

التفاؤل لدى  نبعاث مشاعر األمل وأن الُدعابة ضرورية إلكما ,  منيا مشاعر المشاركة العاطفية و استمرارىإ و احدوثي
صاحبة لمقمق تكون ىناك انفعاالت نفعاالت مإمثمما تكون ىناك , فكتئاب األ اليأس و الذين خبروا فرادبعض األ

سمة  ىي و, متفاوتة نسبيًا بين األفراد الالُدعابة من السمات الشخصية  , و ُتعد (Fry, 1986: 98)مصاحبة لمُدعابة 
تحدث في ظل  و, جتماعية بيئية أعن أسباب ىذه السمة تنشأ  , و (Martin, 2010: 193)يا بمحببة و مرغوب 

 . (61: 6891)عياد, و غير ذلك  الغرور نقص المرونة و الجمود و راد بو إنتقاد وتقميل حاالتالمُ عي جتماالتفاعل األ

 النماذج المفسرة ألساليب حس الُدعابة : النظرّيات و 2-1-1

ينظر مولكاي إلى أن األفراد يتفاعمون مع بعضيم باستخدام سمتين في  (Mulkay, 1988)نموذج مولكاي       
ىما يعمبلن بشكل مختمف, ففي  ُتعد من األساليب اليومية العادية لمخطاب و أخرى جادة( و والتواصل )ُدعابة 

أن ىناك واقع  الغموض و يتجنب التناقض و متسقًا و منطقيًا و المواقف العصيبة يحاول الفرد أن يكون أكثر تماسكًا و
 األفراد لدييم تصّور مختمف عن الواقع و خارجي مشترك مع الجميع لكن طريقة التواصل ىذه تكون غير كافية إذ أن

عدم  يمتمكون تفسيرات مختمفة عن األحداث, عندما يحاول األفراد التواصل يكون ىناك صدام يؤدي إلى التناقض و
عي الذي تمعبو حس الُدعابة لمتعامل مع التناقض في جتما, أكد مولكاي عمى الدور األ (52: 2019)جاتر,  االنسجام



                                                                   

الغموض في العبلقات بين اآلخرين في التعبير عن  أن حس الُدعابة طريقة الحتضان التناقض و خرين واالتصال باآل
المعنى المعاكس الذي يوفر أسموب ُفكاىي إطارًا نظريًا يشمل كل التناقضات بداًل من تجنبيا الذي يسيل من التعامبلت 

ي حول )ديناميكيات التبادل الُدعابي في الوضع عجتماناقش مولكاي منظوره األ 1988الشخصية الحرجة . في عام 
التقييد  قال أن الضحك كان يدل عند اسبلفنا عمى الخضوع و السمات األساسية( و و عي قصير المدىجتمااأل
(Roeckelein, 2002: 187. ) 

وىا في مارتن و زمبلؤه عن طريق الدراسات التي أجر توصل  (Martin et al, 2003)نموذج مارتن وآخرون      
عند   إلى إنيا سمة شخصية تتصف باالستقرار عند مرور الوقت,مجال الفروق الفردية بين األفراد في الُدعابة 

تعزيز العبلقة باآلخرين, إال إنيا في بعض األحيان قد تكون  استعماليا من قبل األفراد يمكنيم من تعزيز الذات و
 من ىنا يتبين أن حس الُدعابة ليا ُبعدين رئيسيين ىما: ين وعبلقتو مع اآلخر  عدوانية ضارة نسبيًا بالفرد و

البعد األول : ىو أن يستعمل الفرد الُدعابة ليعزز ذاتُو كذلك ليعزز عبلقتُو مع اآلخرين حيث يكون ىذا البعد  -
 مفيد لمفرد واآلخرين .

 ر سارة )عدوانية( . البعد الثاني : نوع الُدعابة ىل أن النكتة أو الُدعابة سارة )إيجابّية( أو غي -

 ىي :, ومن ىذين الُبعدين يكون ىناك أربعة أساليب لحس الُدعابة      

غير  ينظر إلى ىذا األسموب من الُدعابة بالمتسامح و :( Affiliative Humor)ة نتمايي. أسموب الُدعابة ال أولً 
أفراد ىذا  أن ,Lefcourt) 2001)و يذكر  ,يعزز التماسك بين األفراد  اآلخرين و العدائي كونو يؤكد عمى الذات و

االنخراط في مزاح عفوي فكاىي من أجل تسمية  القاء النكات و بالميل إلى قول كممات مضحكة ويتسمون األسموب 
أن كانت النتيجة االستخفاف بذواتيم في بعض االحيان )فيقولوا  تيدئتيم حتى و تقميل التوتر بين األفراد و و  اآلخرين

في الوقت نفسو يحافظون عمى  حكة عن أنفسيم مع عدم أخذ أنفسيم عمى محمل الجد بشكل مفرط(, وأشياء مض
 .     (Martin et al, 2003: 33) الشعور بقبول الذات

يتصف أفراد ىذا األسموب بالميل إلى أطبلق  : (Self-Enhancing Humor). أسموب ُدعابة تعزيز الذات اً ثاني
االبتعاد عن تناقضات الحياة, تجنب  ات في مواقف الحياة عمومًا من أجل التسمية والنك الكممات المضحكة و
بالتالي تكون آلية دفاعية نفسية تسمح لمفرد  المحن أو التكيف معيا  و مواجية الشدائد و االنفعاالت السمبية, و
 . (Martin, 2010: 11)احترام الذات والشعور بالرفاىية النفسية  , و باالنفتاح عمى الخبرات

يستخدم أفراد ىذا األسموب الُدعابة ألغراض السخرية أو  : (Aggressive Humor)أسموب الُدعابة العدوانية  .اً ثالث
أو الحط من قدر اآلخرين, أو من أجل السخرية المنطوية عمى التيديد )النكات  ستيزاء أو التجريحاإلغاظة أو اال

موب النكات ذات التعابير القيرية حيث يجد الفرد صعوبة في مقاومة الدافع يشمل ىذا األس الجنسية أو العنصرية( و
 . (Altardo, 1994: 19)لقول كممات مضحكة قد تؤذي أو تنفر اآلخرين 



                                                                   

ينطوي ىذا األسموب بشكل مفرط عمى  : (Self-Defeating Humor)أسموب الُدعابة اليازمة لمذات  .اً رابع
تسمية اآلخرين عن طريق قول كممات مضحكة تظيرىم كحمقى كوسيمة تممق أو كسب الُدعابة المستخفة بالذات بيدف 

االنتقاد مشاركًا اآلخرين بالضحك عندما يكون ىو موضع السخرية(, فضبًل  االستحسان )يكون الفرد موضع لمسخرية و
 و , ة  أو تجنبًا لممشكبلتعن استخداميا كشكل من أشكال األنكار الدفاعي, أو وسيمة إلخفاء المشاعر السمبية الكامن

فيما  رتباطبعض اإل معأن ىذه األساليب األربعة لحس الُدعابة سوف تكون مستقمة نسبيًا عن بعضيا البعض اآلخر 
 .   (Martin et al, 2003: 54)بينيا بسبب التداخل في طبيعة الوظائف لحس الُدعابة 

في اءة العاطفية لمفرد تطورت عن طريق قيمة األحداث العاطفية أن الكف يؤكد الباحثون الكفاءة العاطفية : مفيوم 2-2
 حدد وقد , (Bar-One et al, 2006: 193)أن العواطف تمعب دورًا اساسيًا في حياة اإلنسان  حياة األفراد , إذ

الكفاءة  ُتعد  بل  ؛ افعال الفرد الداخمية اعطوىا الدور المركزي في تحديد حياة و من العواطف و الكثيرالعمماء 
نفعالية ىم األكثر نجاحًا الذين يستطيعون تنظيم خبراتيم اإل فاألفراد,  العاطفية امرًا حيويًا في جميع المجاالت النمائية

دراسة )ابو  نتائج أكدتوفي ىذا الصدد و بمجال البحث الحالي , المينية يم اتاستعداد جتماعية وفي عبلقاتيم األ
, النفسية  و, ب المعممين لمكفاءة العاطفية تساعدىم عمى مواجية الضغوط األسرية أن اكتسا , السميري( مصطفى و

 . (22: 2010)االسطل,  التعميمية  و, المالية  و, عية جتمااأل و

 النماذج المفسرة لمكفاءة العاطفية : النظرّيات و 2-2-1 

بشكل عام يتميز توجو عاطفي إيجابّي أن الكفاءة العاطفية ىي  يؤكد  (Goleman, 1995)نموذج جولمان        
مشاعر  الوعي بمشاعره و تقبل مواقف التحدي معيم بإيجابّية و قامة عبلقات جيدة مع اآلخرين وإبقدرة الفرد عمى 

و من  , (Goleman, 1995: 15) مساعدتيم في التخفيف عن ىموميم افراحيم و مشاركتيم في آالميم و اآلخرين و
دارة انفعاالتو و عبلقتو مع مشاعر اآلخرين , و تحفيز ذاتو و إلفرد التعرف عمى مشاعره و ىذا المنطمق يستطيع ا

الكفاءة العاطفية فالذكاء  بين الذكاء العاطفي و (جولمان)فرق في ىذا الصدد  و,  (22: 2019)اتو عقيل, اآلخرين 
الكفاءة  في حين ,تعمم الميارات العاطفيةالعاطفي مجموعة من القدرات أو القابميات العاطفية التي تمكن الفرد من 

توجد في داخل  ىا كونياغير كاٍف إلظيار  ولكن الذكاء العاطفي ضروري و أن و ,العاطفية وسيمة لتحقيق ىذه الميارة
تميل نحو العمل سويًا  و انيا عيةجتمافي نفس االختصاص مما يسمح لمكفاءة الفردية أن تدعم الكفاءة األ الجماعات و

خرين و خدمتيم و التقرب منيم و معرفة لفيم اآل أسموب ىادف من االمكانيات التي تسيل االداء الناجح لتشكل
سواًء في العمل أو في  و مساعدتيم في حل مشكبلتيم و تثقيفيم بقوانين المجتمع غير الظاىرةاالنفعاالت الظاىرة و 

أما الكفاءة العاطفية فيي قدرة الفرد عمى ادراك ما يشعر ,  المواقف التي يتعرض ليا الفرد أو في المؤسسات التعميمية
بو اآلخرون و معرفة ما يحسون بو و ىذا االمر يستمزم قدرتنا عمى فيم ذواتنا فيركز الفرد عمى  نتائجو و التعبير عن 

 . (172: 2016)دالل, مشاعره بفعالية و التغمب عمى الصراع و استغبلل العبلقات الناشئة بين الجماعات 

الكفاءة العاطفية يؤكد كل من ) سالوفي و ماير( أن   (Salovey & Mayer, 1997)نموذج ماير وسالوفي      
أعمى مستوى من الذكاء العاطفي واألسباب التي دفعتيم إلنشاء أنموذج الكفاءة العاطفية حتى يمكنيم من ربط إطاره 



                                                                   

يستطيع التعرف عمى انفعاالتو و اآلخرين و لو القدرة عمى منع . فالفرد الذكي عاطفيًا  إلى االدب التاريخي من الذكاء
, و من جانب آخر يؤكد )ماير و سالوفي( ان  (31: 2013)جراد, سوء فيم اآلخرين عندما يكون المقابل غاضبًا 

الخصائص العاطفية تظير في تحقيق النجاح و ضبط انفعاالت الفرد و تحقيق محبة اآلخرين و التعاطف و حل 
, يعتمد نموذج ماير و سالوفي عمى ان الكفاءة العاطفية مجموعة من  (57: 2017)اهسال,كبلت بين اآلخرين المش

, و ان ىذه  (15: 2019)زعرب, القدرات تتعمق بقدرة الفرد في التعرف و التحكم في انفعاالتو و انفعاالت اآلخرين 
المشكمة او و يستفيد منيا و يستجيب ليا حتى يتوافق مع ىمية تجعمو يفسرىا عاالت تعطي اإلنسان معمومات ذات أاالنف

( منظورىم لمكفاءة 1990 ,ماير سالوفى و)وسع , فيما  (35: 2010)االسطل, كثر ذكاء الموقف المتوتر بشكل أ
تتضمن الكفاءة العاطفية عمى  العاطفية بشكل شامل إذ يعتقدون أن نجاح الفرد في الحياة  أكثر أىمية من الذكاء و

فكرة اتصال العاطفة بالذكاء  واأنتقد ال يمكن لمقدرات العقمية أن تكون مجردة من الفكر و الذىنية و لمعالجة الفكرية وا
 مشاعر و أن الكفاءة العاطفية موجودة وفقًا لتعريفيم تتضمن عمى القدرة عمى مراقبة فرد واحد و اعدوىا غير كاممة و و

 .(Salovey & Mayer, 1990:321)دام ىذه المعمومات لتوجيو تفكير الفرد استخ عواطف اآلخرين لمتمييز بينيم و

 : دراسات سابقة 2-3

 :أساليب حس الُدعابة دراسات سابقة تناولت مفيوم  2-3-1

تعرف حس الُدعابة و عبلقتيا بالتعمم السطحي لدى طمبة الجامعة  الدراسة يدفت أست :2018دوارتي و آخرون دراسة 
من  (97)و  ٪(56.7)من طمبة قسم االقتصاد و بنسبة  (127)طمبة الجامعة بواقع  (224)ث من تألفت عينة البح

بواقع  (19.94)عمارىم  أمن المرحمة األولى إلى مرحمة التخرج , و كان متوسط  ٪(43.3)و بنسبة طمبة اإلدارة 
تحقيق أىداف البحث قام الباحثين و ل,   ٪(46.4)اإلناث و بنسبة  (104)و بواقع  ٪(53.6)ذكور و بنسبة  (120)

و أستعمل الباحثين الوسائل اإلحصائية مثل )تحميل التباين, معامل  ((Neeman & Harter: 1986بتبني مقياس 
عابة و استراتيجية التعمم السطحي عبلوة رتباط سمبي كبير بين حس الدُ إنتائج البحث عن وجود  أشارت ألفا كرونباخ(

عابة و بين النيج العميق لمتعمم )أي المشاعر اإليجابية في التعمم؛ جابية ميمة بين حس الدُ عمى ذلك وجود عبلقة إي
                            ( .Duarte et al, 2018: 15-10التعمم عن طريق الفيم و المعمومات المتبادلة( و اإلنجاز األكاديمي )

 :الكفاءة العاطفية دراسات سابقة تناولت مفيوم  2-3-2
عية و العاطفية لدى المعممين تألفت جتماتعرف الكفاءة األالدراسة يدفت أست : ((Mohamad, 2011 محمد دراسة

بتدائية من اإلناث يعممون في المدارس اال (38)من الذكور و  (40)معمم و معممة بواقع  (78)عينة البحث من 
سنة مع تجربة تدريس ثبلثة  (25)إلى  (23)عمارىم من أحاصمين عمى شيادة البكالوريوس في التعميم السريري تتراوح 

و لتحقيق أىداف البحث قام  أشير بعد التخرج, تم توزيع االستبيان  خبلل مدة تسجيل الدعوة و عادوا بعد يوم واحد ,
و أستعمل الوسائل اإلحصائية مثل )معامل ألفا كرونباخ,  (Goleman & Boyatzis: 2007)الباحث بتبني مقياس 

عية لممعممين جتمانتائج البحث عبلقة واقعية بين الكفاءة العاطفية و الكفاءة األ شارتأ ميل التباين, تحميل اإلنحدار(تح
-Mohamad, 2011: 1788 )عية قويةأجتمايم كفاءة عاطفية و و استنتجوا أن ىؤالء المعممين في البداية كان لدي

1796) . 



                                                                   

 
 : الفصل الثالث .3

المناىج مبلئمة لدراسة  أكثر, كونو منيجًا في بحثو الحالي  ستعمل الباحث المنيج الوصفيأ: منيجية البحث 3-1
فيو ,  تحميل الظاىرة المدروسة , والكشف عن الفروق بينيا من أجل وصف و رتباطية بين المتغيراتاإل اتالعبلق

  . (109: 2006)جاتر, القدرات  الميول و السمات و تجاىات وستعمالو في دراسة اإلأمنيج من الممكن 

بتدائية في مجتمع البحث الحالي بمعممي المدارس اإل يتمثل :  Research Population 1مجتمع البحث 3-2
( 7892)ذكور و   (4111), بواقع  (12003)عددىم  البالغ (2021-2020)محافظة كرببلء المقدسة, لمعام الدراسي 

 . إناث
, وباألسموب المتناسب تم  اختيار عينة البحث بالطريقة الطبقية العشوائية :   Research sampleعينة البحث  3-4
متزوجين      (74)منيم معمم  (225)من مجتمع البحث, بواقع  %(5.211)بنسبة  و, معمم ومعممة  (641)التي بمغت  و
 .ات متزوجغير   (214)و  اتمتزوج (202)منين  معممة  (417)و غير متزوجين .  (151)و 
الكفاءة العاطفية( لدى المعممين في  و, من أجل قياس متغيري البحث الحالي )أساليب حس الُدعابة  أداتا البحث: 3-5

 Martin)أنموذج مارتن وآخرون  وفق قام الباحث ببناء مقياس لقياس أساليب حس الُدعابة ؛ محافظة كرببلء المقدسة

et al, 2003) جولمان لنموذج الكفاءة العاطفية أ وفقمكفاءة العاطفية ل اً مقياس , و(Goleman, 1995) .  
, غير  سعى الباحث لمحصول عمى مقياس ُمّعد مسبقًا لقياس أساليب حس الُدعابة مقياس أساليب حس الُدعابة:أوًل. 

ول أستطاع الحص مع أنو, بمجبلتِو األربعة  لقياس ىذا المفيومعربي أو محمي نو لم يتمكن من الحصول عمى مقياس أ
, وبعض المقاييس ذات العبلقة بالُدعابة إال أنو لم ليذا المفيوم  (Martin et al, 2003)قياس لم نسخة أجنبية عمى 

بعد ترجمة المقياس تبين أن فقراتو صممت  , (2003مقياس )مارتن وآخرون,  : لؤلسباب اآلتيةذلك  يتبنى أي منيم و
معممي المدارس ب المتمثلالبحث الحالي  مجتمع  وال ينسجم  وىذا ما,  الُدعابة لدى طمبة الجامعة لقياس أساليب 

(, 2016مقياس )جوني, و  الثقافية لمجتمع ىذا البحثفقراتو لمبيئة الكثير من عدم مبلئمة , إضافة إلى بتدائية اإل
فقراتو وما يستيدفو تتبلئم ال  وبيذا لدى طمبة كمية اآلداب, بصورة عامة وكانت فقراتو ُمصاغة لقياس حس الُدعابة 

, كانت  (2019مقياس )جابر, و  الحالي لمجتمع يختمف عن مجتمع البحث البحث الحالي , إضافة إلى أنو صمم
وبيذا ال يمكن لمباحث أعتماده لنفس أسباب عدم أعتماد , أيضًا  فقراتو ُمصاغة لقياس روح الُدعابة لدى طمبة الجامعة

) أساليب حس الُدعابة ( رتأى الباحث بناء مقياس لقياس ىذا المفيوم أ ذكر آنفًا , مابناءًا عمى  المقياسين السابقين .
 ىي : و وفق الخطوات العممية لبناء المقاييس النفسية ,

بناء متعدد األبعاد ُيبين الفروق , وىو : "  (Martin et al, 2003)تبنى الباحث تعريف  أ. تحديد المفيوم نظرّيًا : 
  .  فراد ألستخداميم الُدعابة عن طريق مجموعة من السمات والخصائص المميزة لكل بعد "الفردية بين األ
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عتماد ما بإمنيا الباحث ستفاد أ إذ,  طبلع عمى المقاييس التي تم  ذكرىا سابقاً اإلبعد إعدادىا :  ب. جمع الفقرات و 
التي تناولت بعض الدراسات السابقة و ,  الحاليفي البحث  تبنىاإلطار النظرّي المُ  وما يتفق ب و فقراتيا , يصمح من
فقرة  (32) صياغة, تم   بعض األساتذة المتخصصين األفكار التي طرحيا األستاذ المشرف و إضافة إلى,  ىذا المفيوم

عد عتبار القوابعين اإل مع األخذ,  لقياس أساليب حس الُدعابة لدى المعممين في المدارس االبتدائيةبصورتيا األولية 
وص حتى تدفعو لئلجابة بشكل ثارة المفحإ, الفقرات اإليحائية تجنب  ىي : و, التالية في صياغة فقرات المقياس 

المعقد في  و, ربك التعبير المغوي المُ عن عاد تباإل, رة وال تشمل أكثر من فكرة واحدة أن تكون الفقرات قصي, صريح 
 . ( 22: 1984)اتو الٌيل,  الفقرة 

 مقياس أساليب حس الُدعابة في وضع بدائل اإلجابة عن فقرات (ليكرت) طريقة  أستعممت لمقياس :ج. تصحيح ا
مقياس التجعل من , كما أنيا الفقرات اإلجابة عن ال تحتاج إلى جيد كبير في حساب أوزان قيم  ىذه الطريقة كون

عميو , (169: 1985)عيسوي, ن األفراد , وتسمح بأكبر تباين بي الثبات يكون فييا جيداً معامل أن  و, متجانسًا 
تكون إجابة المعمم  فعندما)دائمًا, غالبًا, أحيانًا, نادرًا, ابدًا( . : ىي  بدائل خماسية , و وضعت لفقرات ىذا المقياس 
عمى فقرات  إجابتو , أما في حالة تعطى لو خمسة درجات  )دائمًا( ـتجاه اإليجابي بعمى فقرات المقياس ذات اإل

تعطى  )دائمًا( بـتجاه العكسي عمى فقرات المقياس ذات اإل, وفي حالة اإلجابة  )ابدًا( تعطى لو درجة واحدة  بـياس المق
 )ابدًا( تعطى لو خمسة درجات . بـجاب عمى فقرات المقياس أإذا  , ولو درجة واحدة 

أثناء اإلجابة عمى فقرات  المستجيبيرشد  دليبلً المقياس فقرات تعميمات اإلجابة عمى عد تُ  د. إعداد تعميمات الجابة : 
التعميمات وفقًا ىذه الباحث أن تكون  مع حرص,  ومفيومة واضحةتكون التعميمات  لذا تم مراعاة أنالمقياس 

دون  ةفقر أية عدم ترك ,  ) األكثر انطباقًا عميو(ختيار اإلجابة المناسبة بإ المستجيب: التأكيد عمى  اآلتيةعتبارات لئل
ال  , و إنيا تستخدم ألغراض البحث العممي , و لن يطمع عمييا أحد سوى الباحث تون إجاببأ المستجيبخبار إ, ة إجاب

 داِع لذكر االسم .
تعرف أن أفضل الوسائل المستخدمة لإلى  (Ebel, 1972)أيبل  أشارتعميماتو :  ه. صالحية فقرات المقياس و

ختصاص بتقدير صبلحيتيا في قياس السمة التي وضعت ألجميا اإل, ىي قيام المحكمين أصحاب  صبلحية الفقرات
أساليب مقياس فقرات ألجل تّعرف مدى صبلحية  و ماذكره )أيبل( ,استنادًا إلى  .( 264: 2009)عثاش وآخروى, 

 (18)عمى  خمسة بدائل و, فقرة  (32)من  ةرض المقياس بصورتو األولية المكونعُ و بدائم و و تعميمات وحس الُدعابة 
مقترحاتيم فيما يتعمق بصبلحية  , لبيان آرائيم ومبلحظاتيم ون المتخصصين في مجال عمم النفسمن السادة المحكمي

د نسبة اتفاق اعتمإ , وتحميميا و جمع آراء المحكمين, و بعد , ومدى مبلئمة لميدف الذي وضع من أجمو  المقياس
, حصمت موافقة لغرض قبول الفقرة أو تعديميا أو رفضيا  (157: 1985)عودج, أكثر بين تقديرات المحكمين ف %(80)

 . , مع إجراء بعض التعديبلت الطفيفةالفقرات  جميعاإلبقاء عمى  بدائمو, و السادة المحكمين عمى تعميمات المقياس و
 فقرة  . (32)بيذا اإلجراء يبقى مقياس أساليب حس الُدعابة الُمعد لمتحميل اإلحصائي مكون من 

ىذا اإلجراء معرفة وضوح  أن الغرض من فقراتو( : لتجربة الستطالعية األولى )وضوح تعميمات المقياس وو. ا
بتطبيق  و,  معرفة الوقت المستغرق في اإلجابة إلى إضافة تعميمات المقياس وفيم فقراتو لعينة البحث )المعممين(



                                                                   

 وحضور الباحث تم ت اإلجابة عمى فقرات المقياس بو معممة  معمم و (50) مكونة منالمقياس عمى عينة استطبلعية 
ىناك فقرات غامضة  ذا كانو فيما إ, عنيااإلجابة  كيفيةطمب منيم إبداء مبلحظاتيم حول وضوح الفقرات وصياغتيا و 

ال داٍع لتغييرىا أو تعديل  , ولممعممينأن تعميمات وفقرات المقياس كانت واضحة  , و بعد اإلنتياء من ىذا تبين
 . دقائق ( 10 -8)جابتيم عمى المقياس بين إالوقت الذي استغرقو المعممين في  فيما تراوحاغتيا, صي

بناء المقاييس  متطمب اساسيًا في تحميل الفقرات إحصائيًا  يمثل ز. التجربة الستطالعية الثانية )التحميل الحصايي( :
, أن اليدف  (Ebel, 1972: 408)قيا بالشكل الدقيق ال يكشف عن صبلحيتيا وصد  قدلتحميل المنطقي فا,  النفسية

, وبين األفراد غير  من ىذا اإلجراء ىو إبقاء الفقرات المميزة بين األفراد الجيدين في الصفة التي يقيسيا المقياس
أسموبي الفرق بين المجموعتان المتطرفتان  ويرى الباحثين أن,  (114: 1990)اإلهام, الجيدين في ىذه الصفة 

 لتحقيق ذلك . ةمناسب اءاتتساق الداخمي(, إجر )اإل, وعبلقة درجة الفقرة بالمجال الذي تنتمي إليو  ( تساق الخارجيإل)ا
نو من الضروري إبقاء الفقرات ذات القوة أإلى  (Ghisell, 1981)جيزل  يؤكد:  المجموعتان المتطرفتانأسموب  -

ُيعد حساب القوة  , و أو تعديميا من جديد اد الفقرات غير المميزة ستبعإ , و التمييزية في الصورة النيائية لممقياس
التمييزية لمفقرات من الجوانب الميمة في التحميل اإلحصائي لمفقرات, لمتأكد من قدرتيا عمى توضيح الفروق الفردية بين 

لكل فقرة من فقرات مقياس  ولغرض حساب القوة التمييزية . (85: 1998)عثذ الرحوي,  األفراد في السمة المراد قياسيا
 المقدسة, معمم ومعممة في محافظة كرببلء (641)تطبيق المقياس عمى عينة البحث البالغة  تم,  أساليب حس الُدعابة

من أعمى  اً , تم  ترتيب الدرجات ترتيب تنازليإستمارة حساب الدرجة الكمية لكل  المعممين و إجاباتبعد تصحيح  , و
سميت  ستمارات التي حصمت عمى أعمى الدرجات و, من اإل %(27)نسبة  اختيارومن ثم , درجة إلى أدنى درجة 

 ستمارات التي حصمت عمى أدنى الدرجاتمن اإل %(27)نسبة  , و أختيار , استمارة (173) بمغت بالمجموعة العميا و
المجموعة العميا والدنيا تمثل من  %(27)أن نسبة أيضًا ,  إذ  استمارة  (173) و بمغت, وسميت بالمجموعة الدنيا 

)السوتعي, أفضل ما يمكن من حجم وتمايز عندما يكون توزيع الدرجات عمى المقياس بصورة منحنى التوزيع االعتدالي 

ستخراج تم إ ستمارة .إ (346)بيذا األسموب لمتحميل اإلحصائي  الخاضعةستمارات تكون اإل وبيذا,  (74: 1981
لعينتين  (T. Test)ختبار التائي ق اإليطبت الدنيا , و لمجموعتين العميا وا لكل فقرة  فيالتباين  الوسط الحسابي و

لتمييز كل فقرة عن  اً القيمة التائية المحسوبة مؤشر تعد  إذ  ختبار داللة الفرق بين أوساط كبل المجموعتين, إل مستقمتين
, ومن ىذا  (0.05)عند مستوى داللة  (344)رجة حرية د , و (1.96)الجدولية البالغة التائية بالقيمة  مقايستياطريق 

 . ُدعابة مميزة و بداللة إحصائية أساليب حس الجميع فقرات مقياس  اإلجراء تبين أن
تكون الدرجة الكمية لممجال  أن (Anastasi , 1976)تؤكد أنستازي :  عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممجال -

, كما  (Anastasi , 1976: 154)فقرة من فقرات المقياس  كلرتباطيا بدرجة إن طريق قياسات محكية آنية عبمثابة 
, وفي  رتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممجال تعني أن الفقرة تقيس المفيوم نفسو الذي تقيسو الدرجة الكمية لممجالإ أن

 , درجاتيا بالدرجة الكمية لممجال دالة إحصائياً رتباط إالتي تكون معامبلت  ضوء ىذا المؤشر يتم اإلبقاء عمى الفقرات 
 دالة إحصائيًا عند مقايسة قيميا بالقيمةرتباط رتباط بيرسون أظيرت النتائج أن جميع معامبلت اإلإمعامل استعمال ب و

 . (639), ودرجة حرية  (0.05)عند مستوى داللة ,  (0.088) البالغة رتباطمعامبلت اإلداللة الحرجة ل



                                                                   

تقوم فكرة التحميل العاممي التوكيدي عمى أختبار التطابق بين :  ل العاممي )التحميل العاممي التوكيدي(التحمي -
مصفوفة التغاير لممتغيرات الداخمة في التحميل والمصفوفة المحممة فعبًل من قبل االنموذج المفترض الذي يحدد عبلقات 

, وفي ضوء التطابق بين مصفوفة التغاير  ( Maccallum & Austin,2000: 201)معينة بين ىذه المتغيرات 
لممتغيرات الداخمة في التحميل و المصفوفة المفترضة من النموذج تنتج العديد من المؤشرات الدالة عمى جودة ىذه 
المطابقة التي يتم قبول النموذج المفترض لمبيانات أو رفضو في ضوئيا وتعرف ىذه المؤشرات بمؤشرات جودة 

إلى وجود أربع  ُتشير التي تم اعتمادىا في بناء مقياس أساليب حس الُدعابةالمتبناة  النظرية و بما أن .  2المطابقة
و ,  الُدعابة العدوانيةو ,  ُدعابة تعزيز الذاتو ,  ةنتمائي)الُدعابة اإل :ىي  و) أساليب ( لمُدعابة , مجاالت أساسية 

النموذج المقترح من قبل واضع المقياس يتناسب مع أن , ىل  ىنا ىو السؤال الذي يطرح , و ( الُدعابة اليازمة لمذات
تم لئلجابة عن ىذا السؤال  و ؟  عن طريق تطبيق المقياس عمى عينة البحث  البيانات التي حصل عمييا الباحث

حس الُدعابة و بإجراء عممية التحميل العاممي التوكيدي لفقرات مقياس أساليب  .ستخدام التحميل العاممي التوكيدي أ
عند مستوى داللة تبين أنيا ترتبط بأربعة مجاالت , و كانت قيم معظم  قيم  تشبعيا دالة إحصائيًا  فقرة  (32)البالغة 

, و  ةنتمائيمن مجال الُدعابة اإل (3)باستثناء الفقرة ,  (0.30)عند أعتماد قيمة تشبع  (639)ودرجة حرية  (0.05)
اما لغرض التأكد  مجال الُدعابة اليازمة لمذات . في (26)فقرة  , و بة تعزيزات الذاتمجال ُدعا في (2225)الفقرتين 

تقيس متغير )متعدد األبعاد( فان مؤشرات جودة المطابقة ُتشير الى قياس الفقرات ليذه  (28)من أن ىذه الفقرات الـ 
تكون جميع المؤشرات القياسية ضمن  عندماو  األبعاد األربعة , إذ أن قيميا كانت ضمن القيم المقبولة المحددة ليا .

تعديل  وأيتم رفض  أما أذا كانت ليست ضمن مدى قبوليا نموذج ال, أو القريب منيا يمكن قبول  مداىا المقبول
, وبعد االنتياء من اإلجراءات السابقة يكون مقياس  (Byrne, 2010: 3)نموذج حتى يتناسب مع نتائج عينة البحث ال

 فقرة . (28)عابة مكون من أساليب حس الدُ 

 إذ,  ُيعد الثبات من الخصائص الرئيسية لممقاييس النفسية مع اعتبار تقدم الصدق عميو : Reliabilityالثبات  (1)
مقياس صادق ىو ثابت يمكن القول أن كل  , و أن المقياس الصادق ثابتًا فيما ال يكون المقياس الثابت صادقاً 

اقتراح طرائق لمتقميل من  خطاء القياس وأوأن اليدف من حساب الثبات ىو تقدير  ,  (143: 1990)اإلهام, بالضرورة 
, مثل ق متعددة منيا ما يقيس االتساق الخارجي ائباإلمكان التحقق من ثبات المقاييس النفسية بطر  , و ىذه االخطاء

 , و (Eble, 1972: 412))معامل ألفا كرونباخ( , مثل تساق الداخمي األخرى تقيس اإل , و ختبار(عادة اإلإ)طريقة 
 :  ىما بطريقتين ,تم  التحقق من ثبات المقياس الحالي 

إلى أن معامل الثبات عمى وفق ىذه الطريقة, عبارة عن قيمة  (1976 )أًستازي,أشارت ختبار : عادة الإطريقة  -
 عادة تطبيق المقياس عمى نفس األفراد وا  , و  ت األفراد التي حصمنا عمييا من التطبيق األولرتباط بين درجامعامل اإل

لتحقيق ذلك ُطبق مقياس أساليب حس الُدعابة عمى , (Anastasi, 1976: 115)بفاصل زمني مناسب بين التطبيقين 
التطبيق عمييا مرة أخرى بعد مرور , ومن ثم ُأعيد في محافظة كرببلء المقدسة  معممة معمم و (40)من  عينة مكونة

بأستعمال معامل إرتباط بيرسون بين درجات  , و (34: 1981)السوتعي وآخروى, من التطبيق األول   أسبوعين
                                                 

 . (2012:162)تيغسج ,مؤشرات  لمستعممة عن ثبلثة تقل مؤشرات جودة المطابقة ا ن اليجب أ 2



                                                                   

أشار عدد من الباحثين إلى أن الثبات المستخرج بيذه الطريقة  ن ظيرت قيم ثبات المقياس قيم ثبات جيدة , إذيالتطبيق
  . (58: 1985)عيسوي, فأكثر  (0.70)ا كان يكون مقبواًل وجيد إذ

ستجابات األفراد عمى كل فقرة من إتساق في ستخراج الثبات بيذه الطريقة يتوقف عمى اإلإأن طريقة ألفا كرونباخ :  -
نحراف المعياري لكل فقرة من فقرات اإل نحراف المعياري لممقياس ككل واإل فيذه الطريقة تعتمد,  فقرات المقياس

ويمكن 3جيدة  يم معامبلت ثبات المقياس ومجاالتوقد أظيرت النتائج أن ق , و (1993:254)عودج, س بمفردىا المقيا
 . إستمارة (641) ل بيذه الطريقة ىيالركون الييا , عممًا أن اإلستمارات الخاضعة لمتحمي

أشارت األدبيات العممية أن المؤشرات اإلحصائية التي . المؤشرات الحصايية لمقياس أساليب حس الُدعابة : ط
, عن طريق مؤشرين  الذي يمكن التّعرف عميو يفترض أن يتصف بيا كل مقياس تتمثل في تّعرف التوزيع االعتدالي و

اقتربت من الصفر دل  نحراف المعياري وكمما قمت درجة اإلف,  نحراف المعيارياإل ساسيين ىما الوسط الحسابي وأ
عند تطابق قيم الوسط  , و (167: 1977)الثياتي واثٌاسيوش, تقارب بين درجات التوزيع مى وجود نوع متجانس أو عم
أو موجبًا عندما تكون ىذه المقاييس  , ويكون التوزيع ممتويًا سالباً  المنوال يكون التوزيع التكراري متماثبلً  الوسيط و و

أن كانا خاصيتين من  التفرطح حتى و لتواء وكذلك أن اإل (78: 1991)فيركسوى, غير متساوية مع بعضيا البعض 
أن معامل االلتواء ُيشير إلى درجة تجمع التكرارات عند القيم المختمفة لمتوزيع ومعامل ف,  خواص التوزيع التكراري

 يادرجات و أن (81-79: 1988)عودج والخليلي, التفرطح إلى مدى تجمع التكرارات في منطقة معينة لمتوزيع االعتدالي 
 .تعميم نتائج تطبيق ىذا المقياس  إمكانيةوىذا يعني , وتكراراتيا تقترب من التوزيع االعتدالي 

لمقياس أساليب حس  إجراءات إستخراج خصائص القياس النفسي نتياء من بعد اإلالنيايية:  بصورتوالمقياس  .ي
ة نتمائي)الُدعابة اإل: ىي , , توزعت عمى أربع مجاالت  فقرة (28)يتكون من بصورتو النيائية الُدعابة أصبح المقياس 

 .( اتفقر  8)الُدعابة اليازمة لمذات , و  (اتفقر  7)الُدعابة العدوانية , و  (اتفقر  6)ُدعابة تعزيز الذات , و  (اتفقر  7
, غير انو لم  ة العاطفيةسعى الباحث لمحصول عمى مقياس ُمّعد مسبقًا لقياس الكفاء . مقياس الكفاءة العاطفية:ثانياً 

لقياس  عربيتينن ي, في حين أستطاع الحصول عمى نسخت جنبي لقياس ىذا المفيومأيتمكن من الحصول عمى مقياس 
,  ا, غير انو لم يتبنى أي منيم(2016)الصقيح, مقياس :الثانية  , و(2018)عثذ القادر, مقياس : ىذا المفيوم األولى 

, كانت فقراتو ُمصاغة لقياس الكفاءة العاطفية (2018)عثذ القادر, مقياس  منيالمقياسين تتعمق با ذلك لعدة مبررات و
)الصقيح, مقياس  و معممين المدارس االبتدائية .بال ينسجم ومجتمع البحث الحالي المتمثل وىو ال  لدى طمبة الجامعة

وىو الينسجم ومجتمع البحث الحالي  لمدرسةطفال ما قبل اأ, كانت فقراتو ُمصاغة لقياس الكفاءة العاطفية لدى (2016
 : وفق الخطوات اآلتية ارتأى الباحث بناء مقياس لقياس ىذا المفيوم  عميو .أيضاً معممين المدارس االبتدائية بال المتمثل

توجو عاطفي إيجابي بشكل عام يتميز بقدرة "  (,Goleman (1995تبنى الباحث تعريف  أ. تحديد المفيوم نظرّيًا :
الوعي بمشاعره ومشاعر  و  تقبل مواقف التحدي معيم بإيجابية, , و قامة عبلقات جيدة مع اآلخرينإفرد عمى ال

 .  " فراحيم ومساعدتيم في التخفيف عن ىموميمأ اآلخرين ومشاركتيم في آالميم و

                                                 
 فأكثر . (0.50)يعد معامل الثبات جيدًا إذا كان مربعة  3



                                                                   

التي دراسات السابقة البعض من ال بعد إطبلع الباحث عمى اإلطار النظرّي المتبنى وإعدادىا :  ب. جمع الفقرات و
 صياغةاألفكار الجيدة التي طرحيا األستاذ المشرف وبعض األساتذة المتخصصين تم  و , تقاربت نظريًا مع ىذا المفيوم 

خماسي )دائمًا, غالبًا, أحيانًا, إجابة تدرج ب و,  فقرة لقياس الكفاءة العاطفية لدى المعممين في المدارس االبتدائية (30)
 ( .نادرًا, ابداً 

 كون مقياس الكفاءة العاطفية في وضع بدائل اإلجابة عن فقرات (ليكرت) طريقة  أستعممت ج. تصحيح المقياس :
, مقياس متجانسًا التجعل من , كما أنيا الفقرات اإلجابة عن ال تحتاج إلى جيد كبير في حساب أوزان قيم  ىذه الطريقة

بدائل  عميو وضعت لفقرات ىذا المقياس أكبر تباين بين األفراد , , وتسمح ب الثبات يكون فييا جيداً معامل أن  و
تجاه تكون إجابة المعمم عمى فقرات المقياس ذات اإل فعندما)دائمًا, غالبًا, أحيانًا, نادرًا, ابدًا( . : ىي  خماسية , و
 )ابدًا( تعطى لو درجة واحدة  ـبعمى فقرات المقياس  إجابتو , أما في حالة تعطى لو خمسة درجات  )دائمًا( ـاإليجابي ب

جاب عمى أإذا  , وتعطى لو درجة واحدة  )دائمًا( بـتجاه العكسي عمى فقرات المقياس ذات اإل, وفي حالة اإلجابة 
 )ابدًا( تعطى لو خمسة درجات . بـفقرات المقياس 

 المستجيب: التأكيد عمى  اآلتية عتباراتالتعميمات وفقًا لئلىذه الباحث أن تكون  حرص د. إعداد تعميمات الجابة :
لن يطمع  تون إجاببأ المستجيبخبار إ, دون إجابة  ةفقر أية عدم ترك ,  ) األكثر انطباقًا عميو(ختيار اإلجابة المناسبة بإ

 ال داِع لذكر االسم . , و إنيا تستخدم ألغراض البحث العممي , و عمييا أحد سوى الباحث
وخمسة بدائل ىي ,  فقرة (30)المقياس بصورتو األولية المكون من عرض ماتو : ه. صالحية فقرات المقياس وتعمي

نفسيم , وىم أمن السادة المحكمين المتخصصين في مجال عمم النفس  (18))دائمًا, غالبًا, أحيانًا, نادرًا, ابدًا(, عمى 
و لميدف الذي تقياس ومدى مبلئملبيان آرائيم ومبلحظاتيم ومقترحاتيم فيما يتعمق بصبلحية الم في المقياس األول

أكثر بين تقديرات المحكمين , حصمت موافقة السادة المحكمين عمى ف %(80)نسبة اتفاق  و بأعتماد,  وضع من أجمو
 ةالكفاءيكون مقياس  وبيذا,  (7,9,18)الفقرات  , باستثناءالفقرات  معظمبدائمو وتم  اإلبقاء عمى  تعميمات المقياس و

بيذا اإلجراء يكون مقياس الكفاءة العاطفية  . دة المحكمينعرضو عمى الساإجراء فقرة بعد  (27)من مكون العاطفية 
 .فقرة  (27)الُمعد لمتحميل اإلحصائي مكون من 

ىذا اإلجراء معرفة وضوح  أن الغرض من و. التجربة الستطالعية األولى )وضوح تعميمات المقياس وفقراتو( :
بتطبيق  و,  معرفة الوقت المستغرق في اإلجابة إلى إضافة راتو لعينة البحث )المعممين(تعميمات المقياس وفيم فق

في المدارس اإلبتدائية) وىم أنفسيم في المقياس األول(   معممة  معمم و (50) مكونة منالمقياس عمى عينة استطبلعية 
اتيم حول وضوح الفقرات وصياغتيا طمب منيم إبداء مبلحظ و بحضور الباحث تم ت اإلجابة عمى فقرات المقياس

أن تعميمات وفقرات المقياس  , و بعد اإلنتياء من ىذا تبينىناك فقرات غامضة  ذا كانو فيما إ, عنيااإلجابة  كيفيةو 
جابتيم إالوقت الذي استغرقو المعممين في  فيما تراوحال داٍع لتغييرىا أو تعديل صياغتيا,  , ولممعممينكانت واضحة 

 . دقائق ( 9 -6)اس بين عمى المقي
تساق الخارجي(, أسموبي الفرق بين المجموعتان المتطرفتان )اإل ز. التجربة الستطالعية الثانية )التحميل الحصايي( :

 تساق الداخمي(, إجرائيين مناسبين لتحقيق ذلك .وأسموب عبلقة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس )اإل



                                                                   

لغرض حساب القوة التمييزية لكل فقرة من  : Contrasted Groups Methodطريقة المجموعتان المتطرفتان  -
, معمم ومعممة في محافظة كرببلء (641)تطبيق المقياس عمى عينة البحث البالغة  تم, الكفاءة العاطفية فقرات مقياس 

من  اً لدرجات ترتيب تنازلي, تم  ترتيب اإستمارة حساب الدرجة الكمية لكل  المعممين و إجاباتبعد تصحيح  , و المقدسة
 ستمارات التي حصمت عمى أعمى الدرجات و, من اإل %(27)نسبة  اختيارومن ثم , أعمى درجة إلى أدنى درجة 

ستمارات التي حصمت عمى أدنى من اإل %(27)نسبة  , و أختيار , استمارة (173) بمغت سميت بالمجموعة العميا و
من المجموعة العميا والدنيا  %(27)أن نسبة أيضًا ,  إذ  استمارة  (173) بمغتو , وسميت بالمجموعة الدنيا  الدرجات

تمثل أفضل ما يمكن من حجم وتمايز عندما يكون توزيع الدرجات عمى المقياس بصورة منحنى التوزيع االعتدالي , 
 خراج الوسط الحسابي وستتم إ ستمارة .إ (346)بيذا األسموب لمتحميل اإلحصائي  الخاضعةستمارات تكون اإل وبيذا

ختبار , إل لعينتين مستقمتين (T. Test)ختبار التائي ق اإليطبت الدنيا , و لمجموعتين العميا وا التباين لكل فقرة  في
 مقايستيالتمييز كل فقرة عن طريق  اً القيمة التائية المحسوبة مؤشر عد تُ  إذ  داللة الفرق بين أوساط كبل المجموعتين

 , ومن ىذا اإلجراء تبين أن (0.05)عند مستوى داللة  (344)درجة حرية  , و (1.96)الجدولية البالغة  التائيةبالقيمة 
 . (26217)الكفاءة العاطفية مميزة و بداللة إحصائية , بأستثناء الفقرتين جميع فقرات مقياس 

كمية لمفرد ُتعد معيارًا لصدق تفترض ىذه الطريقة أن الدرجة ال عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس : -
, باعتبار أن الفقرة ال تقيس  رتباطيا بالدرجة الكمية غير دال إحصائياً إختبار, وعميو تحذف الفقرة إذا كان معامل اإل

ستخراج عبلقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية إل و . (43: 1981)السوتعي وآخروى, الظاىرة التي يقيسيا االختبار كميًا 
, عند مستوى داللة (641)ستمارات الخاضعة لمتحميل وكانت اإل رتباط بيرسونإطبق معامل لكفاءة العاطفية المقياس 

رتباط كانت دالة إحصائيًا باستثناء معامبلت بينت النتائج أن جميع معامبلت اإل , و (639)ودرجة حرية  (0.05)
 . (0.88)الحرجة لداللة معامل إرتباط بيرسون البالغة , إذ أن قيميما كانت أقل من القيمة  (26217) تينرتباط الفقر إ

 فقرة . (25)اإلجرائين السابقين يكون مقياس الكفاءة العاطفية مكون من  بعد اإلنتياء من
 ىما: , تم  التحقق من ثبات المقياس الحالي عن طريق مؤشرين  :  Reliability. الثبات ثانياً 

في محافظة كرببلء  معممة معمم و (40)من  س الكفاءة العاطفية عمى عينة مكونةُطبق مقياعادة الختبار : إطريقة  -
من التطبيق   , ومن ثم ُأعيد التطبيق عمييا مرة أخرى بعد مرور أسبوعينالمقدسة) وىم أنفسيم في المقياس األول( 

  . ون اليياس جيدة ويمكن الركن ظيرت قيم ثبات المقيايبأستعمال معامل إرتباط بيرسون بين درجات التطبيق األول , و
بأستعمال معامل ألفا كرونباخ أظيرت النتائج أن قيمة معامل ثبات مقياس الكفاءة العاطفية  : ألفا كرونباخطريقة  -

  إستمارة . (641)جيدة ويمكن الركون الييا , عممًا أن اإلستمارات الخاضعة لمتحميل بيذه الطريقة ىي 
حساب المؤشرات اإلحصائية لمقياس الكفاءة قام الباحث بياس الكفاءة العاطفية : . المؤشرات الحصايية لمقط

  . تعميم نتائج تطبيق ىذا المقياسب مما يسمحتكراراتيا تقترب من التوزيع االعتدالي  ووجد أن الدرجات و , العاطفية 
إجراءات نتياء من د اإلبع : Describe the scale in its final form. وصف المقياس بصيغتو النيايية ي

 . فقرة (25)يتكون من بصورتو النيائية أصبح المقياس  الكفاءة العاطفيةلمقياس  إستخراج خصائص القياس النفسي 



                                                                   

معمم ومعممة  (641)عمى عينة البحث البالغة  لنيائيةقام الباحث بتطبيق المقياسين بصورتيما ا التطبيق النيايي : 3-6
وعند  (17/2/2020) ولغاية (5/1/2020)لممدة من (416), معمم و  (225)سة بواقع في محافظة كرببلء المقد

 . التصحيح لكل منيما مفتاح, وحسبت الدرجات عمى وفق  االنتياء من التطبيق صححت اإلجابات
 لغرض تحقق أىداف البحث أستعمل الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية : الوسايل الحصايية : 3-7
لعينتين مستقمتين لحساب القوة التمييزية لفقرات مقياسي البحث بطريقة المجموعتين  (t-test)ائياالختبار الت -

اإلناث( , والحالة األجتماعية  المتطرفتين , واستخراج الفرق بين افراد عينة البحث وفق متغير النوع )الذكور و
 متزوج , غير متزوج(.)

: إليجاد معامبلت إرتباط درجات الفقرات  (( Person's Correlation Coefficientمعامل إرتباط بيرسون  -
رتباط درجات المجال بالدرجة الكمية والعبلقة اإلرتباطية بين أساليب حس الُدعابة والكفاءة  بالدرجة الكمية وا 

 العاطفية , و إستخراج الثبات بطريقة إعادة االختبار. 
 ت بطريقة الفاكرونباخ . إليجاد الثبا (Cronbach-Alpha)معادلة الفا كرونباخ  -

لعينة واحدة : إلختبار الفروق بين الوسط الحسابي لدرجات العينة عمى مقياسي البحث  (t-test)االختبار التائي  -
 والوسط الفرضي ليا. 

  التباين الثنائي : لتعرف داللة الفروق عمى مقياسي البحث وفق متغيري النوع , والحالة األجتماعية تحميل  -
نتائج البحث عن  جإلستخرا (AMOS), وبرنامج  ( (SPSSعية جتماد الباحث الحقيبة اإلحصائية لمعموم األاعتم     

 طريق الحاسبة االلكترونية.
 : الفصل الرابع .4
جابات إبعد تحميل  , ليياإضمن الفصل الحالي عرض النتائج التي تم  التوصل يت : النتايج و تفسيرىاعرض  4-1

 تقديم عدد من التوصيات ومن ثم  و , ة المتبناةتفسيرىا في ضوء االطر النظريّ  وىداف البحث أالمعممين عمى وفق 
 : يأتيالمقترحات وكما 

أسـاليب حـس الُدعابـة لـدى لمتعـرف عمـى  تّعرف أساليب حس الُدعابة لدى المعممين في محافظة كربالء المقدسةة : .1
نحـراف اإل الوسـط الفرضـي و و, نـة واحـدة , مسـتعينًا بالوسـط الحسـابي ختبـار التـائي لعيستعمل الباحث اإلأ, المعممين  
وبدرجــة حريــة  (0.05)عنــد مســتوى داللــة  (1.96)و القيمــة التائيــة الجدوليــة البالغــة  ةالقــيم التائيــة المحســوب المعيــاري و

 .(15)بين في جدول كما ىو مُ  األساليب األربعة من  أسموبلكل  (640)
 (15)جدول 

 أساليب حس الُدعابةعمى مقياس  المعممينلدرجات  فرضيو ال الحسابي ينرق بين الوسطدللة الف
مجالت 
 المقياس

الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

 درجة
 الحرية

القيمة 
التايية 
 المحسوبة

 التايية القيمة
 الجدولية

مستوى الدللة     
0.05    

 

 دالة 1.96 20.75 639 21 4.76 24.90 ةنتمائياإل



                                                                   

تعزيز 
 الذات

 غير دالة 1.96 1.18 - 639 18 5.05 17.76

 دالة 1.96 53.24 - 639 21 4.64 11.24 العدوانية
اليازمة 
 لمذات

 دالة 1.96 37.92 - 639 24 5.88 15.18

ون بأساليب الُدعابة اعبله أن المعممين يتصفون بأسموب الُدعابة اإلنتمائية , و أنيم  اليتصف (15)يتبين من جدول     
 Martin)األخرى ) دعابة تعزيز الذات , والعدوانية , واليازمة لمذات(  , وقد تعود ىذه النتيجة وفق النموذج الُمتبى لــ 

et al, 2003)  التماسـك  ونيعـزز و تأكيـد الـذات  و , بالتسـامح يتسـمون أن المعممـين فـي محافظـة كـرببلء المقدسـة إلـى
تقميــل  , و  مــزاح عفــوي فكــاىي مــن أجــل تســمية اآلخــرينب بالتــالي ينخرطــون والُدعابــة ,   ى قــوليميمــون إلــ و , بيــنيم

حيان )فيقولوا أشياء مضـحكة عـن أنفسـيم ستخفاف بذواتيم في بعض األأن كانت النتيجة اإل حتى و  الزمبلءالتوتر بين 
, كمـا قـد  ظون عمـى الشـعور بقبـول الـذاتفي الوقت نفسـو يحـاف و, مع عدم أخذ أنفسيم عمى محمل الجد بشكل مفرط( 

تعود ىذه النتيجة إلى طبيعة الميام الضاغطة الممقاة عمى عاتق المعممين و التي تتطمب جيدًا نفسـيًا و عقميـًا , يجعميـم 
 . يتجيون إلى الُدعابة لتقميل ضغوط العمل

)متةزوجن ييةر  عيةةجتماث( والحالةة األتّعرف الفرق في أساليب حس الُدعابة عمى وفق متغيةري النةوع )ذكةورن إنةا .2
  متزوج( .

لةدى المعممةين فةي  (0.05)تمَّ إختبار الفرضية الصفرية اآلتية : ل يوجد فةرق دال إحصةاييًا عنةد مسةتوى دللةة      
 ن يير متزوج( . عية )متزوججتماالحالة األ أساليب حس الُدعابة عمى وفق متغيري النوع )ذكورن إناث( و

وساط الحسابية لدرجات المعممين عمى مقياس أساليب حس الُدعابة وفـق متغيـر ّعرف داللة الفروق بين األلغرض ت     
 Tow way)سـتعمل الباحـث تحميـل التبـاين الثنـائي أ, غيـر متـزوج(  عيـة )متـزوججتماالحالـة األ النوع )ذكـور, إنـاث( و

Anova)  ُيبين ذلك . (16)وجدول  (0.05)عند مستوى داللة 
 (16)جدول 

 عيةجتماالحالة األ دللة الفروق في أساليب حس الُدعابة عمى وفق متغيري النوع و

وب
سم

األ
 

درجات  مجموع المربعات مصادر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

القيمة 
 الفايية

مستوى 
 الدللة
0.05 

 ال 
ابة

ُدع
ال

مايي
نت

 ة

  0.244 5.544 1 5.544 النوع 
  0.696 15.825 1 15.825 عيةجتماحالة األال

  0.957 21.771 1 21.771 عيةجتماالنوع * الحالة األ
  - 22.738 637 14484.303 أالخط
  - - 641 412230.000 الكمي



                                                                   

ات
 الذ

زيز
 تع

ابة
ُدع

 

  10.598 258.659 1 258.659 النوع 
  14.172 345.898 1 345.898 عيةجتماحالة األال

  2.205 53.813 1 53.813 عيةجتماالنوع * الحالة األ
  - 24.407 637 15547.244 أالخط
  - - 641 218627.000 الكمي

نية
دوا

 الع
ابة

ُدع
ال

 

  16.726 348.460 1 348.460 النوع 
  12.960 269.991 1 269.991 عيةجتماحالة األال

  1.910 39.798 1 39.798 عيةجتماالنوع * الحالة األ
  - 20.833 637 13270.819 أالخط
  - - 641 94769.000 الكمي

ات
 لمذ

زمة
ليا

ة ا
عاب

الُد
 

  13.294 449.196 1 449.196 النوع 
  6.014 203.224 1 203.224 عيةجتماحالة األال

  0.000 015. 1 015. عيةجتماالنوع * الحالة األ
  - 33.789 637 21523.696 أالخط
  - - 641 170022.000 الكمي

 : يأتيما  (16)في جدول ج بين النتائتُ 
 :ألساليب الُدعابةالفرق وفق متغير النوع )ذكورن إناث(  . أ
يرقى  اإلنتمائية ال الُدعابةمقياس اإلناث عمى  الذكور والمعممين أن الفرق بين  أظيرت النتائج الُدعابة النتمايية : -
 (3.84)القيمة الجدولية البالغة ب (0.244)لبالغةا الفائية المحسوبة ةالقيم عند مقايسةحصائية لى مستوى الداللة اإلإ

الذكور )من  المعممينن أ  , و يمكن تفسير ىذه النتيجة في  (63721)ودرجتي حرية ن  (0.05)عند مستوى داللة 
بالمستوى ذاتو عند مواجية المثيرات والضغوطات السمبية في حياتيم اإلنتمائية  الُدعابةيتمتعون باستعمال  (ناثواإل
 إضافة إلىفي المستوى العمري والفكري   المعممينتقارب  ىلإىذا قد يرجع عدم داللة الفرق  , و المينية ومية والي

في تحدي مثيرات البيئة الضاغطة نفسيا واحدة اعطتيم الخبرات الفاعمة  مينية ثقافية و عية وأجتماتطبعيم في بيئة 
 عابة  .دُ ال بيذا األسموب منوالتمتع 

يرقى  تعزيز الذات ُدعابةمقياس اإلناث عمى  الذكور والمعممين أن الفرق بين  أظيرت النتائج زيز الذات :ُدعابة تع -
عند  (3.84)القيمة الجدولية البالغة ب( (10.598 الفائية المحسوبة ةالقيم عند مقايسةحصائية لى مستوى الداللة اإلإ

,  (18.578)ح الذكور إذ بمغ الوسط الحسابي لمذكور , و لصال  (63721)ودرجتي حرية ن  (0.05)مستوى داللة 
 .  (5.166), بإنحراف معياري  (17.32)فيما بمغ الوسط الحسابي لئلناث  (4.742)بإنحراف معياري 

لى إيرقى  العدوانية الُدعابةمقياس اإلناث عمى  الذكور والمعممين أن الفرق بين  أظيرت النتائج الُدعابة العدوانية : -
عند مستوى  (3.84)القيمة الجدولية البالغة ب ((16.726 الفائية المحسوبة ةالقيم عند مقايسةحصائية الداللة اإلمستوى 
, بإنحراف  (12.076), و لصالح الذكور إذ بمغ الوسط الحسابي لمذكور   (63721)ودرجتي حرية ن  (0.05)داللة 

 . (4.173), بإنحراف معياري  (10.788)فيما بمغ الوسط الحسابي لئلناث  (5.309)معياري 



                                                                   

 اليازمة لمذات الُدعابةمقياس اإلناث عمى  الذكور والمعممين أن الفرق بين  أظيرت النتائج الُدعابة اليازمة لمذات : -
( 3.84القيمة الجدولية البالغة )( ب(13.294الفائية المحسوبة ةالقيم عند مقايسةحصائية لى مستوى الداللة اإلإيرقى 

( 16.249(  , و لصالح الذكور إذ بمغ الوسط الحسابي لمذكور )16736ودرجتي حرية )ن  (0.05)وى داللة عند مست
بالرغم من ( . 5.662( , بإنحراف معياري )14.615( فيما بمغ الوسط الحسابي لئلناث )6.140, بإنحراف معياري )

يمكن تفسير الفروق , غير أن ة , اليازمة لمذات( في اساليب الُدعابة ) تعزيز الذات , العدوانيعدم أتصاف المعممين 
في اساليب  يعطي لمذكور حرية أكبر مجتمعناالذي يسود في العام جتماعي ن الجو األالى أفي أن  الذكورلصالح 

 . وطريقة الكبلم والتعامل اليومي في ما بينيم الممبسيتضح ذلك من طريقة  والُدعابة , 
 ن يير متزوج( :  عية )متزوججتماب. الحالة األ

 الُدعابةمقياس عمى  المتزوجين و غير المتزوجينالمعممين أن الفرق بين  أظيرت النتائج الُدعابة النتمايية : -
القيمة الجدولية ب (0.696)البالغة الفائية المحسوبة ةالقيم عند مقايسةحصائية لى مستوى الداللة اإلإيرقى  اإلنتمائية ال

تقارب  ىلإىذا قد يرجع عدم داللة الفرق  و (63721)ودرجتي حرية ن  (0.05)توى داللة عند مس (3.84)البالغة 
اعطتيم الخبرات  التي مينيةال ثقافية وال عية وجتماألبيئة اال إضافة إلى ثقافي و االكاديميفي المستوى ال المعممين
 عابة  .دُ ال بيذا األسموب منالتمتع  و العقباتفي تحدي نفسيا الفاعمة 

تعزيز  ُدعابةمقياس عمى  المتزوجين و غير المتزوجينالمعممين أن الفرق بين  أظيرت النتائج ُدعابة تعزيز الذات : -
القيمة الجدولية البالغة ب ((14.172 الفائية المحسوبة ةالقيم عند مقايسةحصائية لى مستوى الداللة اإلإيرقى  الذات

, و لصالح المتزوجين إذ بمغ الوسط الحسابي   (63721)ية ودرجتي حر ن  (0.05)عند مستوى داللة  (3.84)
, بإنحراف  (24.718)فيما بمغ الوسط الحسابي لغير المتزوجين  (4.804), بإنحراف معياري  (25.159)لممتزوجين 
 ( . 4.769معياري )

 الُدعابةمقياس عمى  المتزوجين وغير المتزوجينالمعممين أن الفرق بين  أظيرت النتائج الُدعابة العدوانية : -
القيمة الجدولية البالغة ب (12.960( الفائية المحسوبة ةالقيم عند مقايسةحصائية لى مستوى الداللة اإلإيرقى   العدوانية

, و لصالح المتزوجين إذ بمغ الوسط الحسابي   (63721)ودرجتي حرية ن  (0.05)عند مستوى داللة  (3.84)
, بإنحراف  (10.805)فيما بمغ الوسط الحسابي لغير المتزوجين  (5.142)عياري , بإنحراف م (11.815)لممتزوجين 

 . (4.177) معياري
 الُدعابةمقياس عمى  المتزوجين وغير المتزوجينالمعممين أن الفرق بين  أظيرت النتائج الُدعابة اليازمة لمذات : -

القيمة الجدولية ب ((6.014الفائية المحسوبة ةيمالق عند مقايسةحصائية لى مستوى الداللة اإلإيرقى  اليازمة لمذات
, و لصالح المتزوجين إذ بمغ الوسط الحسابي   (63721)ودرجتي حرية ن  (0.05)عند مستوى داللة  (3.84)البالغة 

, بإنحراف  (14.775)فيما بمغ الوسط الحسابي لغير المتزوجين  (5.996), بإنحراف معياري  (15.736)لممتزوجين 
. يمكن أن تعود طبيعة الفروق في اساليب حس الُدعابة ) تعزيز الذات , العدوانية , اليازمة لمذات(  (5.767)معياري 

ثيرات الكبيرة التي تفرضيا الضغوطات األسرية , وبالتالي التنفيس عنيا عن طريق ىذه التألى إلصالح المتزوجين 
 األساليب من الُدعابة . 

  عية :ماجتالحالة األ ج. تفاعل النوع و
ال  وغير المتزوجيناإلناث من المتزوجين  الذكور و المعممينأن الفرق بين  أظيرت النتائج الُدعابة النتمايية : -

الجدولية البالغة الفائية القيمة ب (0.957)القيمة الفائية المحسوبة  عند مقايسةيرقى الى مستوى الداللة االحصائية 
بالُدعابة عية في التأثير جتماالحالة األو  ىناك تفاعبًل بين النوعوبذلك لم يظير  , (0.05)عند مستوى داللة  (3.84)

 .  اإلنتمائية



                                                                   

ال  وغير المتزوجيناإلناث من المتزوجين  الذكور و المعممينأن الفرق بين  أظيرت النتائج ُدعابة تعزيز الذات : -
الجدولية البالغة الفائية القيمة ب (2.205)ة المحسوبة القيمة الفائي عند مقايسةيرقى الى مستوى الداللة االحصائية 

بُدعابة عية في التأثير جتماالحالة األو  ىناك تفاعبًل بين النوع, وبذلك لم يظير  (0.05)عند مستوى داللة  (3.84)
 . تعزيز الذات

ال  وغير المتزوجينزوجين اإلناث من المت الذكور و المعممينأن الفرق بين  أظيرت النتائج الُدعابة العدوانية : -
الجدولية البالغة الفائية القيمة ب (1.910)القيمة الفائية المحسوبة  عند مقايسةحصائية يرقى الى مستوى الداللة اإل

بالُدعابة عية في التأثير جتماالحالة األو  ىناك تفاعبًل بين النوع, وبذلك لم يظير  (0.05)عند مستوى داللة  (3.84)
 . العدوانية

ال  وغير المتزوجيناإلناث من المتزوجين  الذكور و المعممينأن الفرق بين  أظيرت النتائج الُدعابة اليازمة لمذات : -
الجدولية البالغة الفائية القيمة ب (0.000)القيمة الفائية المحسوبة  عند مقايسةحصائية لى مستوى الداللة اإلإيرقى 

بالُدعابة عية في التأثير جتماالحالة األو  ىناك تفاعبًل بين النوعلم يظير , وبذلك  (0.05)عند مستوى داللة  (3.84)
 . اليازمة لمذات

لـى أن الوسـط إاإلحصـائية  اتتشـير المعالجـ تّعرف الكفاءة العاطفية لدى المعممين فةي محافظةة كةربالء المقدسةة : .3
فيمـا  (9.86)نحراف معيـاري قـدره إبـ و (93.14)بمـغ عمى مقياس الكفاءة العاطفيـة  الحسابي لدرجات أفراد عينة البحث 

, و إختبــار الفــرق عنــد مقايســة الوســط الحســابي لعينــة البحــث بالوســط الفرضــي لممقيــاس  و (75)بمــغ الوســط الفرضــي 
التائيــة أكبــر مــن القيمــة  (46.53) ن القيمــة التائيــة المحســوبةأ , تبــينواحــدة   ختبــار التــائي لعينــةســتعمال اإلبا بينيمــا
إلـى أن المعممـين فـي محافظـة , ممـا ُيشـير  (640)و بدرجـة حريـة  (0.05)عنـد مسـتوى داللـة  (1.96)ولية البالغة الجد

 ُيبين ذلك . (17)جدول  و, كرببلء المقدسة يتسمون بالكفاءة العاطفية 
 (17)جدول 

 ية .دللة الفرق بين الوسطين الحسابي والفرضي لدرجات المعممين عمى مقياس الكفاءة العاطف

الوسط  العينة
 الحسابي

الوسط 
 الفرضي

النحراف 
 المعياري

القيمة التايية 
 المحسوبة

الخطأ 
 المعياري

 مستوى الدللة

641 93.14 75 9.86 46.53 0.38 0.05 

كل أن المعممين يميمون نحو العمل سـويًا لتشـ إلى ,تبنى جولمان المُ لتعود ىذه النتيجة وفق نموذج الكفاءة العاطفية      
ســواًء فــي العمــل أو فــي المواقــف التــي يتعرضــون ليــا أو فــي  ,مكانيــات التــي تســيل االداء النــاجحأســموب ىــادف مــن اإل
الـوعي بالـذات فـالفرد يسـتطيع  فيم ذواتيم و و ,دراك ما يشعر بو األفراد اآلخرونإقدرتيم عمى  و , المؤسسات التعميمية
قامـــة عبلقــات جيـــدة مـــع إالقــدرة عمـــى  و ,التغمـــب عمــى الصـــراع اعره وكيفيـــة التعبيـــر عــن مشـــ و ,التركيــز عمـــى نتائجــو

, إضـــافة إلـــى مســـتوى النضـــج الـــذي يجعـــل مـــنيم أفـــراد كفـــوئين عاطفيـــًا يســـتطيعون الـــتحكم بمشـــاعرىم و كـــبح اآلخـــرين
, و بالتـالي عي مـع بيئـتيم, و النظـر لحيـاتيم بإيجابيـة جتمـاالعواطف السمبية و إجادة فيم مشاعر اآلخـرين و التوافـق األ

عية واعية يمتمكون حرية التعبيـر عـن مشـاعرىم أجتماالقدرة عمى التعبير عن مشاعرىم بطرائق أكثر مقبولية , و ىم فئة 
 . و احاسيسيم و قدرتيم عمى اشباع حاجاتيم بشكل مبلئم



                                                                   

ن ييةر  عيةة   )متةزوججتماالحالةة األ تّعرف الفرق في الكفاءة العاطفية عمى وفةق متغيةري النةوع )ذكةورن إنةاث( و .4
  متزوج( .

لةةدى المعممةةين فةةي  ن (0.05)ل توجةةد فةةروق دالةةة إحصةةاييًا عنةةد مسةةتوى دللةةة  تةةمَّ إختبةةار الفرضةةية الصةةفرية :     
 .عية )متزوجن يير متزوج(جتماالحالة األ و ن الكفاءة العاطفية عمى وفق متغيري النوع )ذكورن إناث(

ين متوســطات درجــات المعممــين عمــى مقيــاس الكفــاءة العاطفيــة وفــق متغيــري النــوع جــل تّعــرف داللــة الفــروق بــأمــن     
عيــة )متــزوج, غيــر متــزوج( اســتعمل الباحــث تحميــل التبــاين الثنــائي عنــد مســتوى داللــة جتماالحالــة األ و , )ذكــور, إنــاث(

  ُيبين ذلك . (18)وجدول  , (0.05)

 (18)جدول 
 عية جتماالحالة األ دللة الفروق في الكفاءة العاطفية عمى وفق متغيري النوع و

 تبين النتائج السابقة أن : و
 الـذكور والمعممـين تبـين أنـو لـيس ىنـاك فـرق بـين يالسابق  (17) من جدول أ. الفرق وفق متغير النوع )ذكورن إناث( :

بالقيمـة الفائيـة الجدوليـة  , (0.099)ذلـك عنـد مقايسـة القيمـة الفائيـة المحسـوبة  و , اإلناث عمى مقياس الكفاءة العاطفيـة
 و , (93.76)إذ بمغ الوسط الحسابي لمذكور  , (637.1)درجة حرية  و , (0.05)عند مستوى داللة  , (3.84)البالغة 

و يمكن  , (9.651)اف معياري إنحر  و , (92.78)في حين بمغ الوسط الحسابي لئلناث  , (10.228)إنحراف معياري 
مـــى إدراك اإلنفعـــاالت وتحفيزىـــا ال يختمفـــون فـــي القـــدرة عالـــذكور و اإلنـــاث  تفســـير ىـــذه النتيجـــة فـــي أن المعممـــين مـــن

 حساس بالجدارة و القدرة عمى انجاز الميام الموكمة إلييم .لئل

المتزوجين و غير فرق بين المعممين ىناك تشير النتائج إلى أن  عية )متزوجن يير متزوج( :جتماب. الحالة األ
عية عند مقايسة القيمة جتماعمى وفق متغير الحالة األ ,لصالح غير المتزوجينو في الكفاءة العاطفية المتزوجين 

درجة حرية  و , (0.05)عند مستوى داللة  (3.84)بالقيمة الفائية الجدولية البالغة  , (9.159)الفائية المحسوبة 
في حين كان  , ((10.093إنحراف معياري  و , (91.95)الوسط الحسابي لممعممين المتزوجين  إذ كان , (1.637)

و يمكن تفسير ىذه النتيجة في   , (9.599)إنحراف معياري  و , (94.02)الوسط الحسابي لممعممين غير المتزوجين 
تقبل مواقف بالتالي  و ع اآلخرين ,ليات أسرية أقل تزيد من تفاعبلتيم مو مسؤ  ونيمتمكأن المعممين غير المتزوجين 

 . مما يمنحيم فرصة أكبر لموعي بذواتيم  احزانيم خرين افراحيم ومشاركة اآل و الحياة المختمفة

 اتدرج مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

القيمة الفائية 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

0.05 

 غير دالح 0990. 9.452 1 9.452 النوع

 دالح 9.159 878.851 1 878.851 جتماعيةالحالة األ

 غير دالح 3.812 365.751 1 365.751 جتماعيةالحالة األ× النوع 

 - - 95.956 637 61123.698 الخطأ

 - - - 641 5621125.000 الكمي



                                                                   

 و , اإلناث من المتزوجين ظيرت النتائج أن الفرق بين المعممين الذكور وأ عية :جتماالحالة األ ج. تفاعل النوع و
بالقيمة الفائية  , (3.812) توى الداللة اإلحصائية عند مقايسة القيمة الفائية المحسوبةيرقى إلى مسال غير المتزوجين 
عية في جتماالحالة األ بين النوع و ىناك تفاعل ليسبذلك  و (0.05)عند مستوى داللة  , (3.84)الجدولية البالغة 

 التأثير عمى الكفاءة العاطفية .
  الكفاءة العاطفية . حس الُدعابة و ية بين أساليبرتباطتّعرف العالقة ال  .5

الكفاءة العاطفيةة لةدى  و نية بين أساليب حس الُدعابةإرتباطتمَّ إختبار الفرضية الصفرية التية : ل توجد عالقة      
 المعممين في محافظة كربالء المقدسة . 

تم إيجاد العبلقة  ,عاطفية لدى المعممينالكفاءة ال ية بين أساليب حس الُدعابة ورتباطألجل تّعرف العبلقة اإل و     
قد  و ,الكفاءة العاطفية لدى أفراد العينة بيرسون بين مستوى أساليب حس الُدعابة و إرتباطية باستعمال معامل رتباطاإل

 و , (0.374 -)الُدعابة العدوانية  و , (0.077) ُدعابة تعزيز الذات و (0.050) ةنتمائيُدعابة اإللم رتباطبمغ معامل اإل
 و , (0.05)عند مستوى داللة  , (0.77) رتباطحرجة لمعامل اإلإذ بمغت القيمة ال , (0.289 -) لُدعابة اليازمة لمذاتا

 ُيبين ذلك : (19)جدول 
 (19)جدول 

 بين مجالت أساليب حس الُدعابة والكفاءة العاطفية لدى المعممين  رتباطمعامالت ال 

 0.05مستوى الدللة  اطفيةالكفاءة الع أساليب حس الُدعابة
 دالةغير   0.050 ةنتمائياإل

 دالة 0.077 تعزيز الذات
 دالة  0.374 - العدوانية

 دالة 0.289 - اليازمة لمذات
أسموبي الُدعابـة كل من  و , دالة إحصائيًا بين الكفاءة العاطفية طرديةرتباطية إتدل ىذه النتيجة عمى وجود عبلقة      

بـــين الكفـــاءة العاطفيـــة و كـــل مـــن أســـموبي الُدعابـــة ) دالـــة إحصـــائيًا  عكســـيةعبلقـــة  و  , (تعزيـــز الـــذات و ,اإلنتمائيـــة )
قامة عبلقات جيـدة رغبتيم بإ والمعممين لذواتيم , إلى احترام  ىذه النتيجة تعود أنيمكن  و العدوانية , و اليازمة لمذات(

 .عيجتمااأل بشكل يتناسب مع الجو التربوي و الضاغطةمواقف االستجابة لم و كثر توافقاً أجعميا  و ,خرين مع اآل
 التوصةةةةةةيةةةةات : 4-2

 بناًء عمى ما توصل إليو البحث الحالي من نتائج يوصي الباحث باآلتي :     
ـــوم مـــديريات التربيـــة بإعطـــاء دورات تعميميـــة  -1 ـــدريس تتضـــمن مفـــاىيم لممعممـــين ان تق عابـــة الدُ فـــي تطـــوير طرائـــق الت

, خاصـــة وأن شـــريحة  العبلقـــة التبادليـــة بينيمـــا لبـــث ىـــذه المعمومـــات لـــدى الطمبـــة و والكفـــاءة العاطفيـــة  يجابيـــةاإل
 مؤىمة لذلك.  لمعممينا



                                                                   

,  التمفزيـــون حـــول مفيـــومي البحـــث ان تقـــوم المؤسســـات اإلعبلميـــة بنشـــر معمومـــات ثقافيـــة إعبلميـــة فـــي اإلذاعـــة و -2
صية أكثر ثباتًا في شخصية اإلنسان, ليستفيد مـن ذلـك أكبـر قـدر مـن شـرائح خا اباعتبارى الكفاءة العاطفيةوخاصة 

 المجتمع وفي مختمف المين. 

مواد الضمن مفردات  و الُدعابة الكفاءة العاطفيةمفيومي  المناىج الدراسية موضوعات تساعد في تنمية تتضمن ان  -3

 .المدارس , التي تدرس في األجتماعية 
 ةةات :المةةةقةتةةرحةةةة 4-3

 فادة منيا :انجاز البحث لتعم اإل أثناءاستقرىا  بإجراء بحوثيقدم الباحث مقترحات      
 مثل )عوامل كمونينجر السبعة في الشخصيةلم يتناوليا البحث الحالي , خرى أمتغيرات بأساليب حس الُدعابة  عبلقة .1

 , استراتيجيات المواجية( .
 المدارس بعبلقاتيم البينشخصية مع المعممين . يريدأساليب حس الُدعابة لدى م عبلقة .2
 , جودة الحياة النفسية( .  مثل )الرضا الوظيفيلم يتناوليا البحث الحالي , خرى أمتغيرات بالكفاءة العاطفية  عبلقة .3
 .ساليب حس الُدعابة اإليجابية أفي تنمية  لمكفاءة العاطفيةتقصي أثر برنامج  .4

 المصادر العربية :
, مكتبة الخانجي, القاىرة, 4, طعي والتربويجتماالحصاء النفسي واأل:  (1984)و النيل, محمود السيد أب -

 مصر .  
: الكفاءة المينية وعبلقتيا بالذكاء الوجداني لدى المرشدين في  (2019)أبو عقيل, مراد محمد عبد العزيز  -

 ل ., جامعة الخمي رسالة ماجستير يير منشورةمدارس عرب النقب , 
: الذكاء العاطفي وعبلقتو بميارات مواجية الضغوط لدى طمبة  (2010)االسطل, مصطفى رشاد مصطفى  -

  , الجامعة االسبلمية, غزة, فمسطين.رسالة ماجستير يير منشورة نكميات التربية بجامعة غزة
التحصيل االكاديمي : الذكاء الوجداني وعبلقتو بجودة الحياة و  (2012)اسماعيل, صالح وزىير, عبد الحميد  -

مجمة جامعة الزىرن سمسمة العموم النسانيةن لدى الدارسين بجامعة القدس المفتوحة بمنطقة خان يونس, 
  يزةن فمسطين .

  , وزارة التعميم العالي والبحث العممي, بغداد, العراق .التقويم والقياس, : (1990)اإلمام, مصطفى محمود  -
الوجداني وعبلقتو بالدافعية لئلنجاز والرضا الوظيفي لدى معممي مرحمة : الذكاء (2017)امزال, حميمة  -

, جامعة مولود معمري تزي وزو, اطروحة دكتوراه يير منشورةالتعميم االبتدائي والية تزي وزو نموذجًا, 
  الجزائر.

المعممين  : دراسة مظاىر السموك السمبي لدى تبلميذ المرحمة االساسية من جية نظر (2009)بركات, زياد  -
  , جامعة القدس المفتوحة.رسالة ماجستير يير منشورة نواساليب مواجيتيم ليا

الحصاء الوصفي والستدللي في التربية وعمم :  (1977)البياتي, عبد الجبار توفيق واثناسيوس, زكريا  -
 , وزارة التعميم العالي والبحث العممي, بغداد, العراق . النفس

, رشدي والنقيب, عبد والبندر, محمد وسميمان, سعيد وسعيد, محسن وعبد الباقي, البيبلوي, حسن وطعيمة -
 , دار الميسرة, عمان . 2ط نالجودة الشاممة في التعميم:  (2008)مصطفى 



                                                                   

الواطئ وعبلقتيا بالقدرة  -: أساليب معالجة المعمومات لذوي التحمل العالي (2006)جابر, عمي صكر  -
  جامعة المستنصرية, بغداد, العراق, كمية التربية , اطروحة دكتوراه يير منشورةة, العقمية لدى طمبة االعدادي

رسالة  : الذكاء العاطفي لممعمم ودوره في حماية األطفال المعرضين لمخطر, (2013)جراد, ريم حكمات  -
  , الجميورية العربية السورية .ماجستير يير منشورة

عالم المعرفةن , ترجمة : ليمى الحيالي, مراجعة محمد يونس, : الذكاء العاطفي (1998)جولمان, دانيل  -
 الكويت .  المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلدابن

عالم المعرفةن المجمس , 262ترجمة: ليمى الجبالي, العدد ن: الذكاء العاطفي (2000)جولمان, دانيل  -
  الكويت . الوطني لمثقافة والعموم واآلدابن

 , اصوليا وانواعيا, مصر . الفكاىة في الدب :  (2001)الحوفي, أحمد  -
المعمم العربي, وزارة التربية, دمشق,  نكيف يكتسب المعمم ثقة تالميذه:  (2007)الخضراء, عبد العزيز  -

 الجميورية العربية السورية . 
ة عيةن جامعجتمامجمة الدراسات والبحوث األ: الذكاء العاطفي مدخل نظري,  (2016)دالل, سبلمي  -

  . 15الشييد حمو لخضر الوادين العدد 
: فاعمية برنامج تدريبي لتحسين الكفاءة الوجدانية لدى عينة من األطفال بطيئي  (2019)زعرب, وردة رشيد  -

  , غزة, فمسطين .رسالة ماجستير يير منشورةالتعمم, 
  القاىرة, مصر . دراسة وترجمة الييئة العامة لمكتاب, جميورية افالطون , :(1985)زكريا, فؤاد  -
, دار الختبارات والمقاييس النفسية:  (1981)الزوبعي, عبد الجميل وبكر, محمد الياس والكناني, ابراىيم  -

 الكتب لمطباعة والنشر, جامعة الموصل, العراق . 
 المجمة ن: االدوار النفسية والتربوية لؤلسرة والمدرسة واالساءة الى االطفال (2006)سميم, مريم داود  -

  . 36التربويةن العدد
  , دار الفكر, عمان .1ط نالذكاء الوجداني اسسو وتطبيقاتو وتنميتو:  (2007) السمادوني, السيد ابراىيم -
 , دار ابي رقراق , الرباط . ابحاث في الضحك والمضحك ( :2010الشايب, أحمد ) -
, دار الحامد لمنشر والطباعة, باسيالسخرية والفكاىة في النثر الع:  (2012)الضمور, نزار عبد اهلل خميل  -

 , عمان, االردن .1ط
مدخل , : (2009)عباس, محمد خميل ونوفل, محمد بكر والعبسي, محمد مصطفى وأبو عواد, فلاير, محمد  -

  , دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة, عمان, االردن .2, طالى مناىج البحث في التربية وعمم النفس
 , الكويت. 289سمسمة عالم المعرفة  نرؤية جديدةن : الفكاىة والضحك (2003) شاكر عبد الحميد, -
 , دار الفكر العربي, بيروت, لبنان . 3, طالنظرية والتطبيق –القياس النفسي :  (1998)عبد الرحمن, سعد  -
:  دراسة الذكاء الوجداني وعبلقتو بمشاعر الغضب والعنف لدى الطبلب بطيئي  (2012)العجمي, محمد  -

 مصر .  ن133مجمة القراءة والمعرفةن العددالتعمم المدموجين في مدارس التعميم العام في دولة الكويت, 
 , المطبعة الوطنية, اربد, االردن . القياس والتقويم في العممية التدريسية:  (1985)عودة, أحمد سميمان  -
, دار في التربية والعلوم اإلنسانيةاإلحصاء للباحث :  (1988)عودة, أحمد سميمان والخميمي, خميل يوسف  -

 الفكر لمتوزيع والنشر, عمان, االردن . 
, دار المعرفة الجامعة, بيروت, القياس والتجريب في عمم النفس والتربية:  (1985)عيسوي, عبد الرحمن  -

  لبنان .



                                                                   

ة جامعة الشارقة مجم ن: فمسفة الفكاىة والضحك في المقامة الموصمية نموذجاً  (2018)غبان, مريم ابراىيم  -
  جدة, المممكة العربية السعودية . ن1ن العدد17عيةن المجمدجتمالمعموم النسانية واأل

, ترجمة: ىناء محسن العكيمي, دار التحميل الحصايي في التربية وعمم النفس:  (1991)فيركسون, جورج  -
  الحكمة, بغداد, العراق .

اطروحة دكتوراه يير  نية لدى المعمم وعبلقتيا بالدافعية: الكفاءة الوجدان (2015)كتاش, مختار سميم  -
 , كمية العموم االنسانية, الجزائر . منشورة

المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلدابن سمسمة عالم : سيكولوجية فنون األداء,  (2000)ويمسون, جمين  -
  , الكويت .المعرفة

 المصادر االجنبية :

- Anastasi, A. (1976): Psychological Testing, New York, Macmillan .  

- Aristotle (1999): Nicomachean Ethics Trans By: M. Ostward New Jersey 

Presstice Hall.  
- Duart, A. & Barros, A. (2018) : Sense of humor and approaches to learning in 

university students, Procedia Social and Behavioral Sciences . Ebel, R. L. (1972): 

Essentials of Educational Measurement, New York, U.S.A .  

- Elias, M. & Haynes, N. (2008): Social Competene, Social Support, And Academic 

Achievement In Minority, Low In Come, Urban Elementary School Children. 

School Psychology Quarterly.  
- Fry, W. F. (1986): Humor Physiology And The Aging Process In: Nahemow. 

Letal (EDS) Humor And Aging NY: Academic Press.  
-  Goleman, D. C. (1995): Emotional Intelligence Why It Can Matter Mor Than 

IQ, London, Bnloomsbury.  

- Kris, E (2000): Psychoanalytic Explorations In Art Connecticut: International 

Univ. Press.  

- Lampert, M. & Erwin-Tripp, S. (1998): Exploring Paradigms The Study Of 

Gender And Sense Of Humor Nearthe End Of The 20
th 

 Century.  

- Lefcourt, H. M. (2001):Humor: The Psychology Of Living Buoyantly New York 

Kluwer Academic Publishers. 

- Maccallum,R.D. & Austin,J.(2000): Application Of Structral Equation Modeling 

In Psychological Research , Annu Rev , Psycho,51,201-226.  

- Martin, R. (2003): Sense Of Humor In Lopez S. J & Snyder. C. R (EDS) Positive 

Psychological Assessment Ahand Book Of Models And Measures Washington D. 

C American Psychological Association.  
- Mayer, J. D., & Salovey, P. (1990): Emotional Intelligence Imagination Cognition 

And Personality .  

- Mohamad, A. (2011) : Social and Emotional Competency of Beginning Teachers, 

Procedia Social and Behavioral Sciences . 

- Morreal, J. (1997): Humor Work Massachuselts: HRD Press, Mc.  
- Roecklein, Jone (2002): The Psychology Of Humor, A Reference Guide And 

Annotated Bibliograpgy. London: Greenwood Press. 

- Ruch, W. (1998): The Sense Of Humor Explorations Of A personality 

Characteristic. Berlin: Mouton De Gruyten. 

 


	8ef2aa7010d7650c18dd42b6ca89ed8f68d75933f2ce186f9b94549eee584fa9.pdf
	40171bd19b8b07a3cc70895f9dacbbe0cd33453c7682eb71cda87b500238a19d.pdf

	P

