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 كمدخل لتنمية مهارات الذكاء الوجداني والشعور بالسعادة  األيروبكاستخدام تمرينات  

 الطالبات البدينات عينة من الوزن لدى وإنقاص

 نجالء فتحي مهدي 

 مشكلة البحث :

علم النفس االيجابي الذي تدور اهتماماته حول  عصر القرن الحادي والعشرين هو أنمما الشك فيه 
والسوووعادا وا موووي وتوجيوووه  الوجووودا يموضووووعال الاتووورال والاصووواية االيجابيووول للشاصووويل  الوووذ ا  

وتنظيم الذال واإليثار والتسامح وغيرهوا مون المفواهيم والموضووعال المفمول فوي علوم الونفس االيجوابي 
 0عديدا على التوافق والصحل النفسيل للفرد وذلك بستب ما يترتب عليفا من آثار ايجابيل

باال فعوواالل والمشوواعر هووو ال فووا ا  الوووعي أنRobbins& Scott" (2000 )روبوونس وووو ول" ويوور  
 أواوووياالمشوواعر تلعووب دورا  أن إذهووا مون ال فووا ال الشاصوويل  ر التووي يتنووى عليفووا غي ا واووويلالوجدا يول 

في تسيير الحياا وما يصاحتفا من القرارال الشاصيل وبقدر موا تودفعنا مشواعر الحماوول واالووتمتا  بموا 
 يأق العديود مون اال جوا ال فوي حياتنوا   حقو فإ نا قوم به من عمي و ذلك مشاعر القلق المتزن االيجابي 

"  ووود ذلوووك ق وي  وووولتا   أو إيجابووواأن الوووذ ا  الوجووودا ي ؤارووول توووقثر بشووودا وعموووق علوووى  وووي القووودرال ا  ووور  
يعتتور مفتاحوا  رييسويا  لففوم الفورد لشاصويته وم و اتفوا  الوجودا يالوذ ا   أنRadford "  (2003 )رادفوون 
 - 43:  4)                                  0 اإل سوا يتعتتر مصادر الطارل المحر ول للسولو   والتي
51  ) (24 :255 ) 

محوو برهنوا  أصوتحمسوتقتي الفورد  أني إلو Salovy, at al  (2000)" وآ ورون  ووالوفى" أشوارهوذا ورود 
وذلوك مون  وتل تنميول  في توافوق الفورد موي بي توه المقثرامن العوامي  الوجدا يوان الذ ا   اال فعاليل أميته

 بذاته مموا يم نوه مون السويطرا علوى مشواعر  والوعيمشاعرهم  وإدرا  اآل رينمقدرته على ففم ذاته وففم 
 (117 -92: 25) 0والتعاؤف معفم ومسا دتفم اآل رينوا فعاالته والتح م فيفا وينمى ردرته على تففم 

الووذ ا  الوجوودا ي يتموومن مجموعوول موون ال فووا ال التووي لفووا  أن Goleman (2000 )" جولمووان" يوور   و
 -14: 22)0 أهميوول تيوورا لنجوواف الفوورد فوي مجوواالل الحيوواا الماتلفوول تفوووع موا للووذ ا  المعرفووي موون  أهميول
19 ) 

                                                                                   
 

  بكلية التربية الرياضية لعروض الرياضية التمرينات وانظريات وتطبيقات الجمباز وأستاذ مساعد بقسم

 جامعة مدينة السادات 
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ا فعوووواالتفم  إدارايسوووتطيعون  الوجوووودا يذو الوووذ ا   ا شووواا  أنElaise  (2004 )" اليووووذ " أشووواركموووا 
و يفيول االووتجابل لفوم  موا  متجواهف اآل ورينعواؤف وا فعواالل  معرفل وففم وأيماوعواؤففم بش ي جيد 

 يا  فووووا جوووا   ا  تر يوووز  أكثوووروي و ووووا  أفمووويلوووديفم عتروووال اجتماعيووول  اجحووول ويتمتعوووون بصوووحل  فسووويل  أن
 (  134- 113: 19) 0مفامفم 

حالوول  أ فوواالسووعادا علووى  إلووىNumara(2004 ) "  ومووورا" (  قووت عوون 2007تشووير" أمووال جووودا " )و 

بالتفجوول  اإلحسووا إذا مووار   إالالموور  ال يشووعر بالسووعادا  أن إذتتموومن تحقيووق الووذال والشووعور بالتفجوول 

السووعادا ولووذلك فووان موون  إلووىوالفوورف وان التحوو  عوون متعوول روحيوول مسووتمرا هووو ا كثوور احتموواال الن يقووود 

) 0ين بواآل ر الموادي والروحوي و وذلك مون الاوارد والودا ي وبالعترول  الجوا تينن  ر  ا شيا  من أالمفم 

3 :705) 

علما  النفس حديثا تحولوا من دراول العوامي الديموغرافيل  أنDeNeve (1999 )"  دينيف" وير  

بالرضا  إحساوهالتر يز على الشاصيل  محدد مفم في ح م الفرد على مد   إلىكمحددال للسعادا 

 (141 :16) 0الشاصي بالفناعن الحياا وشعور  

شعور دا لي إيجابي يع س الرضا عن   فاأالسعادا على  إلى (2011)" موضى القاوم " كما تشير

والطمأ ينل النفسيل والتفجل واالوتمتا  والمتط الدا لي وتحقيق الذال والقدرا على التعامي مي  الحياا

 (55: 12) 0المش تل والصعوبال ب فا ا وفاعليل 

يح م فيفا الشاة ايجابيا على  التيالدرجل  أ فاالسعادا على  إلى (2003 " )عتد الاالق "احمد ويشير
ا وتقودير  فيعيشفا واوتمتاعه ب التيحب الشاة للحياا  إلى وعيل حياته الحاضرا بوجه عام وهى تشير 

 ( 583:   2)0لفا   ي  الذاتي

 اآلثوارا وه حموي ال ثيور مون  إالوموا يحملوه مون ايجابيوال  الت نولووجيوبالرغم من التقنيل العصريل والتقدم 
حيو  أن االعتمواد  اإل سوانالتد يول والنفسويل واالجتماعيول علوى  ا  طارمعلنل  أجراوفادرت  التيالسلتيل 

علووى التقوودم الت نولوووجي الووذي شوومي معظووم منوواحي الحيوواا أد  إلووى شفووور العديوود موون المشوواكي الصووحيل 
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والتمرينوووال ران فوووي مماروووول التووورامة الرياضووويل الناتجووول عووون رلووول الحر ووول والنشوووان فموووت عووون عووودم اال اووو
وإتتوووا  أوووولوي غوووذايي  ووواؤن يتماشوووى موووي  موووط الحيووواا جماعيووول موووي  أو فرديووولالتد يووول بصوووورا منتظمووول 

 الراهنل  من ابر  المشاكي الصحيلتعتتر  والتيبزيادا الو ن أو السمنل  اإلصابل فيتستتت السريعل 

العصور الحودي  وغالتوا موا  فوياال ديواد  فوي أ وذل التويحيل تعد مش لل السمنل من ا طر المشاكي الصو 
تواجه المجتمعال ومن بينفا المجتموي  والتيالقلب والس ر ومشاكي صحيل و فسيل  أمراضيرافقفا حدوث 

الحيواا  فويالمتتوي  الغوذاييالنظوام  إلوى رود يعوود ذلوك  فوي يعا ى مون هوذ  المشو لل والسوتب الذي السعودي
يوول وهووذا يقابلووه رلوول ر هووا موون الوودهون وال ربوهيوودرال الغنيوول بالسووعرال الحراوا ب ثوورا محت تتميووز يوالتوواليوميوول 

  0الحر ل والنشان واالبتعاد عن الممارول الرياضيل 

درجووول تمووور بالصوووحل  إلوووىتوووراكم للووودهون الزايووودا بالجسوووم  بأ فوووا يوووادا الوووو ن أو وتعووورل السووومنل        
وهوو و ن الشواة  BodyMassIndexوالمقيا  التقريتي لفذ  الدهون الزايدا يقودر بمعودل  تلول الجسوم 

 WHO) وعرفووت منظمول الصووحل العالميول ) بوالمتر بال يلوجراموال مقسوووم علوى الجووذر التربيعوي للطووول 
 (161-141:  14)  0( فما فوع  30( فما فوع والسمنل )25 يادا الو ن بمعدل  تلل الجسم )

التناوووب Fogelholm,M. Kukkonen,k( 2000 )و ي نووون "   توواية دراووول " فوجيلفوووم أوضووحتوروود 
الحر ووول ومماروووول التمرينوووال وبوووين  يوووادا الوووو ن والسووومنل ف لموووا  ادل حر ووول الجسوووم  بوووين مقووودار الع سوووي

 (                                                                      111-95:  20) 0ث  يادا الو ن والسمنل على المد  الطويي و الرياضيل  لما رلت حد رينالوالتم

للووتالة موون السوونتيمترال الزايوودا لووتع  محيطووال هاموول  التمرينووال الفواييوول " االيروبووك " وووويلل  وتمثوي 
    ا افاض  ستل الدهون بالجسم وتحسين الصحل العامل  في يجابيإ تأثيروان لفا  الو ن  وإ قا الجسم 

 Aeroومعناهوا الحيواا و ) Bic )تعنى مي الفوا  وتت ون من مقطعوين ) التيني أصلفا Aerobic  لمل ف
القلتيول و وي  أوالفواييول  التمرينوال أو  ( هوا  وهوى تورتتط بالجفود والفووا  معوا وتشومي تمرينوال االيروبوك

 الوثوبو  والجوري  المشويينفوذ هوذا النوو  مون النشوان عون ؤريوق  أنهذ  المصطلحال بمعنوى واحود ويم ون 
 (28) 0اإليقاعيلالحتي واوتادام السير المتحر  والدراجل وصندوع الاطو والتمرينال ب
المتتابعووول مجموعووول مووون الحر وووال  فوووابأ  تمرينوووال االيروبوووك إلوووى(1988) " وووو ندرا ي  ينوووب ا " أشوووارلو 

وع وبموا يمومن فودريقل فموا  15من  تتدأوالمت ررا للعمتل ال تيرا بالجسم تقد  باوتمراريل لمدا  منيل 
 ( 2:   5 ) 0الطارل الفواييل  إ تادت ون الطارل المستفل ل على حساي  أن
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ت عوودها  التوويتوورامة الرياضوويل لومنفووذا لوروود الحظووت التاحثوول موون  ووتل عملفووا  منسووقل ل  شووطل الطتبيوول 
الطالتوووال  ثيووور مووون  أنعموووادا شوووقون الطوووتي دا وووي الصوووالل الرياضووويل بإحووود   ليوووال جامعووول جوووا ان 

التووودينال يمحجمووون علوووى االشوووترا  فوووي بووورامة ا  شوووطل المتنوعووول التوووي تقووودم لفووون دا وووي الصوووالل  و اصووول
ض علويفن الشوعور بوالتوتر والقلوق وعودم الثقول فوي الرياضيل باإلضوافل إلوى معا واتفن مون الوو ن الزايود يفور 

النفس وضعف القدرا على التواصي والت يف مي ا  ريال ورلل الشوعور بالسوعادا التوي رود تنوتة مون عودم 
 رضاهن على أ فسفن 

ومن هنا جا ل ف را هذ  الدراول في محاولل إيجاد ؤريق يجذي هقال  الطالتوال لتشوترا  فوي المماروول 
لمحاولوول إ قووا  أو  فوون وتنميوول مفووارال الووذ ا  الوجوودا ي   وهووو اوووتادام تمرينووال االيروبووكأال الرياضوويل

لديفن ا مر الوذي رود يونع س بالمورورا علوى شاصويتفن واكتسواي المفوارال الحياتيول بفاعليول وشوعورهن 
تنميل  ي من مفارال الذ ا  الوجودا ي والشوعور  فيهذ  الدراول  أهميلوت من   بالسعادا وا مي في الغد 

  0متيم   فسيالو ن وذلك من  تل بر امة رياضي وتوفير مناخ حر ي  وإ قا بالسعادا 
 البحث :  أهداف

 إلىيفدل التح  

 على  ت من  تأثير وضي بر امة لتمرينال االيروبك ومعرفل  -1
 0الوجدا يمفارال الذ ا   -
 0الشعور بالسعادا  -
 0و ن الجسم   -
 والو ن بين مفارال الذ ا  الوجدا ي والشعور بالسعادا  لرتتاؤيالالتعرل على العترل ا -2

 وذلك لد  عينل من الطالتال التدينال من  ليل العلوم الطتيل التطتيقيل بجامعل جا ان

 فروض البحث : 
مفارال الذ ا   في يالقتلي والتعدتوجد فروع دالل إحصاييا بين متووطي القياوين  .1

  0 فراد عينل التح  والو ن  والشعور بالسعادا الوجدا ي
مفارال الذ ا  الوجدا ي والشعور توجد عترل ارتتاؤيه موجتل دالل إحصاييا بين  .2

 0أفراد عينل التح   بالسعادا لد 
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مفارال الذ ا  الوجدا ي دالل إحصاييا بين  والتل )ع سيل (توجد عترل ارتتاؤيه  .3
 0والو ن  لد  أفراد عينل التح  

ا والو ن  والتل )ع سيل ( دالل إحصاييا بين الشعور بالسعادتوجد عترل ارتتاؤيه  .4
 0لد  أفراد عينل التح  

 المصطلحات المستخدمة في البحث:
 : تمرينات االيروبك .1

مجموعل من الحر ال المتتابعل والمت ررا للعمتل ال تيورا بالجسوم توقد  باووتمراريل لمودا  منيول تتودأ ي 
 ( 2:   5) 0ستفل ل على حساي الطارل الفواييلت ون الطارل الم أندريقل فما فوع وبما يممن  15

 

 Emotional Intelligenceالذكاء الوجداني :  .2
الجيوود لت فعوواالل والمشوواعر الذاتيوول وففمفووا وصووياغتفا بوضوووف  واإلدرا الفوورد لقدرتووه علووى اال تتووا   إدرا 

ومشوواعرهم للوود ول معفووم فووي عترووال ا فعاليوول  اآل ووريندريقووين ال فعوواالل  وإدرا وتنظيمفووا وفقووا لمرارتوول 
المزيد مون المفوارال االيجابيول  اجتماعيل ايجابيل تساعد الفرد على الررى العقلي واال فعالي والمفني وتعلم

 ( 35: 7) 0للحياا 
الدرجات التي تحصل عليها الطالبة في مقياس الذكاء الوجداني المستخدم  مجموع: بأنه إجرائياويعرف 

 في الدراسة 

  Happinessالسعادة :  -4
تسااتنتم ماا  الحالااة  أ السااعادب بأنهااا حالااة  ااعورية يمكاا   (2003" ) وآخاارو عبااد الخااال  " هااايعرف

 ( 583: 2)   0المزاجية للفرد 

 

 (  2007جودب "  ) أمالوتعرفها " 

ذاتيا وتتممن الشعور بالرضا والمتعول والتفوا ل  اإل سانياترها  باإليجابيلحالل ا فعاليل وعقليل تتسم  هي
 (701: 3) 0 بش ي ايجابي اإلحداثفي  التأثيربالقدرا على  واإلحسا  وا مي

 على المقيا  إجابتفاتحصي عليفا الطالتل من  تل  التيمجمو  الدرجال  بأ فا إجرايياوتعرل 
 0في الدراولالمستادم 
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 الدراسات المرتبطة:

تناولوت الوذ ا   والتويFurnham & Pentrides (2003 ( )21  ) وبيتررد   " مفيرنهادراسة  "  -
( ؤالوووب وؤالتووول مووون السووونل  88والسوووعادا لووود  ؤوووتي الجامعووول وذلوووك علوووى عينووول بلغوووت ) اال فعوووالي

موجتول  ارتتاؤيوهالنتواية عون وجوود عترول  أووفرلجموي التيا وال  أدوالالجامعيل وبعد تطتيق  ا ولى
 0بين السمال اال فعاليل والسعادا 

 

ثوور بر ووامة مقتوورف للتمرينووال الفواييوول أبعنوووان (  15) ( 2011) "هويرردا الصررادا عطررا  " دراووول  -
التر ووامة التوودريتي المقتوورف  تووأثيرمعرفوول  إلووى( ووونل وهوودفت  45 -35الووو ن للسوويدال موون ) إل قووا 

و ن  –والمشتمي على مجموعل من التمرينال الفواييل على بع  المتغيورال الجسوميل ) و ن الجسوم 
المر ز  فيويدا من المشار ال  16المحيطال الجسميل ( ورد اشتملت عينل التح  على  –الدهون 
واوووتادمت التاحثوول  ( ووونل 45 -35الشوورؤل بووالارؤوم ضوومن الف وول العمريوول موون ) بنووادي الرياضووي

الموونفة التجريتووي واوووتغرع تطتيووق التر ووامة أربعوول أوووابيي بوارووي ثووتث وحوودال تدريتيوول فووي ا وووتو  
( دريقل وأشفرل  تاية هذ  الدراول أن بر وامة التمرينوال الفواييول المقتورف رود أووفم ايجابيوا 90بزمن )

      0الجسم وتحسين القياوال الجسميل الماتلفل  فيفي إ قا  الو ن وإ قا   ستل الدهون 
 

التمرينوال الفواييول علوى بعو   توأثيربدراسرة عنوانهرا   (10)( 2013) "  أمرينمنرا  اممرد " قامت  -
بر وووامة  أنالنتووواية  وأشوووارلالمتغيووورال التد يووول والتيولوجيووول ودرجووول االكت ووواي لووود  الفتيوووال التووودينال  

 – العمليعلى المتغيرال التد يل ) التحمي  إحصاييادال  ايجابي تأثيرالتمرينال الفواييل المقترف له 
 توووأثيران بر وووامة التمرينوووال الفواييووول المقتووورف لوووه و الرشوووارل (  –المرو ووول  – التنفسوووي الووودوري التحموووي 
 –السعل الحيويل  -ط الدم  ضغ –على المتغيرال الفسيولوجيل ) معدل النت   إحصاييادال  ايجابي

دال  يتوووأثير إيجوووابوان بر وووامة التمرينووال الفواييووول المقتووورف لوووه  ا و سوووجينالووووتفت   الحوود ا رصوووى
شر  تلل الجسم ق م –و ن الدهن بالجسم  –على المتغيرال المروفولوجيل ) ومك ثنايا الجلد ا  إحصايي

علووى درجوول االكت وواي لوود   إحصوواييادال  ايجووابي تووأثيربر ووامة التمرينووال الفواييوول المقتوورف لووه  أن( و 
  0العينل ريد التح  أفراد

 
 
 
 



7 
 

  البحث:خطة وإجراءات 

  البحث:أوال خطة 

 منهج البحث: -

ؤريوووق توووم اووووتادام المووونفة التجريتوووي باالووووتعا ل بأحووود تصوووميماته التجريتيووول ذو المجموعووول الواحووودا عووون 
  0لمتغيرال التح   يالقيا  القتلي والتعد

  البحث:عينة  -

موووووون ؤالتووووووال  ليوووووول العلوووووووم الطتيوووووول التطتيقيوووووول بجامعوووووول لعمديوووووول تووووووم ا تيووووووار عينوووووول التحوووووو  بالطريقوووووول ا
ؤتقووووا )  تلووول الجسوووميتصووووفن بالتدا ووول حسوووب مقشوووورال  التتوووي ا  شوووطلصووووالل  فووويالمشار ال ا ا وووووووووووووووووووووج

الفوورد  أن إلووىيشووير كثر أفوو 25 ووان مقشوور  تلوول الجسووم موون  إذا العالميوول( حيوو لتصوونيف منظموول الصووحل 
( وفيمووا يلووي  0,68( بووا حرال روودر  ) 20,45( ؤالتوول بمتووووط أعمووارهن ) 20عووددهن )غ بلوووروود  بوودين 

 توصيف لعينل التح  في الجدول التالي 

 (1جدو  )
 20ن =     التوصيف اإلحصايي لعينل التح  في المتغيرال ريد التح 

 المتغيرات
المتوسط 
 الوسيط الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

معامل  
 االلتواء

 087  0,68 20,00 20,45 العمر الزمني

 0,75-  5,30 159,00 160,33 الطول

 
 

مهارات 
الذكاء 

 الوجداني

إدارب 
 االنفعاالت 

40,30 42,00 6,24 
 

-0,36 

 0,81-  3,16 29,00 29,20 التعاطف

تنظيم 
 االنفعاالت

36.00 35,50 5,54 
 

0,12 

معرفة 
 االنفعاالت

26,90 26,50 4,90 
 

0,36 

التواصل 
 االجتماعي

22,85 22,50 3,28 
 

0,42 

 0,56  5,91 156,00 155,90 الدرجة الكلية

 0,33-  7,56 81.50 81,85 ال عور بالسعادب

 0,14  11,55 82,00 85,20 وز  الجسم

علووى ممووا يوودل  3±للمتغيوورال ريوود التحوو  تنحصوور مووا بووين  االلتوووا  ل( أن معووامت1يتمووح موون جوودول )
 0دراولفي جميي المتغيرال ريد الالتيا ال بين أفراد عينل التح  اعتداليل 
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 أدوات جمع البيانات :  -

 المتغيرات الوصفية  -
 0العمر الزمني : من  تل تاريخ الميتد  رري ونل  -
 0الطول : باوتادام جفا  الروتاميتر  رري ونتيمتر -
 0الو ن : : باوتادام ميزان ؤتي  رري  يلوجرام -
 متغيرات البحث : -

 :مقيا  الذكاء الوجداني -
( ويت وون 2001) "  فواروع عثموان حمحمود عتود السوميي" تم اوتادام مقيا  الذ ا  الوجدا ي من إعوداد 

والتعوووواؤف  وتنظوووويم   إدارا اال فعوووواالل وهووووى ) عووووادأبعتووووارا مو عوووول علووووى  مسوووول (  58)المقيووووا  موووون 
  ماويعلى العتارال وفقا  لمقيا   اإلجابل( ويتم االجتماعيوالتواصي  المعرفل اال فعاليل و   اال فعاالل 

  36ا  ايجابيول موا عودا عتوارال رروم يووجميوي عتوارال المق 0( دايموا     غالتا    أحيا ا   ادرا   )أبدا  التدرد
والعتوووارال (  5-4-3-2-1)لمقيوووا  تقوووديروتصوووحح العتوووارال االيجابيووول وفقوووا    وووولتيل  ففوووي 56   51

 (51 -32:  7).   ( درجووول278–70) وبفوووذا تتوووراوف الدرجووول ال ليووول للمقيوووا  بوووين ذلوووك السوولتيل ع وووس 
 ( 1)مرفق 

 : الذكاء الوجدانيالمعامالت العلمية لمقيا  
 : الذكاء الوجداني أوال : صدا مقيا 

بوين درجول رتتان االتم حساي صدع المقيا  عن ؤريق صدع االتساع الدا لي وذلك بحساي معامتل 
وأيمووا حسوواي معووامتل ارتتووان أبعوواد المقيووا  بالدرجوول ال ليوول للمقيووا  للٌتعوود بالدرجوول ال ليوول  كووي عتووارا 

 ال( ؤالتو10روامفا) وذلك باالوتعا ل بعينل ا تيرل عشواييل من مجتمي التح  و ارد عينل التح  بلغ 
 إلجرا  هذ  المعالجال اإلحصاييل والجداول التاليل توضح ذلك
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 ( 2جدو  ) 
 للُبعد مقيا  بالدرجة الكلية ال عباراتمعامالت ارتباط 

رقم  األبعاد
 العبارة

معامل 
 االرتباط 

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط 

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط 

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط 

 0,74 50 0,79 18 0,66 12 0,65 4 إدارة االنفعاالت
6 0,63 13 0,76 26 0,74 53 0,78 
9 0,69 16 0,69 28 0,69 56 0,69 

11 0,68 17 0,68 31 0,76   
 0,68 55 0,65 41 0,81 37 ,067 33 التعاطف

34 0,66 38 0,65 44 0,71 57 0,65 
35 0,67 40 0,69 54 0,66   

تنظيم 
 االنفعاالت

15 0,63 22 0,71 27 0,67 58 0,67 
19 0,67 23 0,74 29 0,69   
20 0,79 24 0,71 30 0,64   
21 0,69 25 0,68 32 0,76   

معرفة 
  االنفعاالت

1 0,78 5 0,79 10 0,87 51 0,71 
2 0,69 7 0,74 14 0,71   
3 0,81 8 0,79 49 0,76   

التواصل  
 االجتماعي

36 0,67 43 0,67 47 0,67   
39 0,66 45 0,65 48 0,77   
42 0,64 46 0,66 52 0,65   

 0,632(  =  0,05قيمة ر الجدولية عند مستوى )   

 (3جدو  )
 معامالت االرتباط بين أبعاد المقيا  والدرجة الكلية للمقيا 

 معامل االرتباط األبعاد
 0,83 (  إدارة االنفعاالتالبعد األو  )

 0,68 ( التعاطفالبعد الثاني ) 
 0,77 البعد الثالث) تنظيم االنفعاالت (
 0,78 البعد الرابع )معرفة االنفعاالت (

 0,73 البعد الخامس) التواصل االجتماعي(
 0,632(  =  0,05الجدولية عند مستوى )    " ر "  قيمة
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معوووامتل و أن معوووامتل ارتتوووان عتوووارال المقيوووا  بالدرجووول ال ليووول للتمعووود (  3)( و2)  يتموووح مووون جووودول
أن المقيوا  تتووافر  ( وهذا يعنى0,05عند )   دالل إحصاييا ارتتان أبعاد المقيا  بالدرجل ال ليل للمقيا 

 0فيه درجل من االتساع الدا لي مما يجعله صادع في ريا  ما وضي من اجله 

 :الذكاء الوجدانيثانيًا: ثبات مقيا  
 وذلك عن ؤريق الذ ا  الوجدا ي تم حساي معامي ثتال مقيا  

تطتيقوه علوى عينول  وإعوادا: وذلك بإيجاد معامي االرتتان بين تطتيق المقيا  إعادب تطبي  المقياس -
 ا تيووورل عشوووواييا مووون مجتموووي التحووو  و وووارد عينووول التحووو  الؤالتووو (10)بلوووغ روامفوووا مووون الطالتوووال 

 . ( 0,79فتلغ معامي االرتتان بين التطتيقين بطريقل معامي بيروون ) أوتوعانبفاصي  مني ردر  
 

ؤريقوول التجزيوول النصووفيل : حيوو  تووم حسوواي معامووي ارتتووان بووين درجووال  صووفى اال تتووار علووى العينوول  -
( وبفوووذ  النتووواية أصوووتح 0,83بوووراون وبلووغ هوووذا المعاموووي  ) –االوووتطتعيل باووووتادام معادلووول ووووتيرمان

 .المقيا  يتمتي بمعامي ثتال يم ن اوتادامه واالعتماد على  تايجه في الدراول الحاليل 
 
 :  السعادة يا  مق

تووووووأليف " أرجايووووووي ولووووووو    OxfordHappinessللسووووووعادا أكسووووووفوردرايموووووول تووووووم اوووووووتادام 
Argyle&Lu.,1995  تملت القايموول علووى شوووا (2003)وآ وورون "  حموود عتوود الاووالقأ" وتعريووب

 وي عتوارا وبوذلك  أموام 5-1التودرد مون   ماوويعتارا يتم االووتجابل عليفوا وفقوا لمقيوا  (  29)
درجول مرتفعول مون  إلوىل العليوا جووتشير الدر  145والدرجل العليا  29ت ون الدرجل الد يا للمقيا  

ويم ون أن يطتوق المقيوا  بشو ي ولقود توم صوياغل  وي عتوارال المقيوا  بصوورا ايجابيول  السعادا 
لتووي يعتوور فووردي أو جموواعي وال توجوود إجابووال صووحيحل وأ ووري  اؤ وول إ مووا اإلجابوول الصووحيحل ا

 (2)مرفق (612 -581:  2)0عنفا الفرد عن شعور  الحقيقي
 : لمقيا  السعادة المعامالت العلمية 
 السعادةأوال : صدا مقيا  

تم حساي الصدع باوتادام صدع االتساع الدا لي وذلك بحساي معامي ارتتان المفردال 
 بالدرجل ال ليل للمقيا  و الجدول التالي يوضح ذلك . 
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 (4جدو  )
 بالدرجة الكلية للمقيا  السعادةمعامالت ارتباط مفردات مقيا  

ررم 
 المفردا 

معامي 
 االرتتان

ررم 
 المفردا 

معامي 
 االرتتان

ررم 
 المفردا 

معامي 
 االرتتان

ررم 
 المفردا 

معامي 
 االرتتان

ررم 
 المفردا 

معامي 
 االرتتان

1 0,65 7 0,79 13 0,65 19 0,75 25 0,63 
2 0,66 8 0,68 14 0,69 20 0,68 26 0,71 
3 0,67 9 0,79 15 0,77 21 0,78 27 0,78 
4 0,77 10 0,69 16 0,65 22 0,69 28 0,69 
5 0,76 11 0,67 17 0,74 23 0,63 29 0,74 
6 0,74 12 0,77 18 0,69 24 0,71   

 0,632(  =    0,05قيمة ر الجدولية عند مستوى )  

بالدرجول ال ليول للمقيوا   السوعادا( أن معوامتل ارتتوان مفوردال مقيوا  4يتمح من جودول )
المقيوا  لديوه درجول مون االتسواع الودا لي  أن( وهوذا يعنوي 0.05عند مسوتوي ) دال إحصاييا

 وبذلك ي ون صادرا في ريا  ما وضي من أجله .

 :السعادة ثانيًا: ثبات مقيا  

 لحساب ثبات المقياس تم استخدام

وذلوك بإيجواد معاموي االرتتوان بوين تطتيوق المقيوا  واعوادا تطتيقوه  :إعادب تطبيا  المقيااس -
ا تيووورل عشوووواييا مووون مجتموووي التحووو   الؤالتووو (10)بلوووغ روامفوووا علوووى عينووول مووون الطالتوووال 

فتلوغ معاموي االرتتوان بوين التطتيقوين بطريقول  أوتوعانبفاصي  مني ردر   و ارد عينل التح 
  0(0,86معامي بيروون )

وذلك بإجراء معادله " سبيرما   براو  " بي  مجماوع : طريقة التجزئة النصفية -

درجات العبارات الفردية و درجات العبارات الزوجية وذلك علي عينه الدراساة 

البحث و خاار  عيناه  م  مجتمع ات( طالب 10االستطالعية والتي بلغ قوامها ) 

( و مماا ي اير إلاي تمياز المقيااس  0,81البحث و قد بلغ معامل ثبات المقياس ) 

 بدرجة م  الثبات .
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 ثانيًا : إجراءات البحث :  -

 االستطالعية:الدراسة  -

رامت التاحثل بإجرا  دراول اوتطتعيل على عينل ا تيرل عشواييا من مجتمي التح  و وارد عينول        
م  2106/ 9/ 21 ا ربعوا  م إلوى2016 /9/ 19االثنوين فوي الفتورا مون  ؤالتوال( 10التح  بلغ روامفا )

 فووراد  مسووتادمللاوذلووك موون اجووي التعوورل علووى صووتحيل ووووايي جمووي التيا ووال وموود  مناوووتل التمرينووال 
 .عينل التح 

  القبلية:القياسات  -

 تم إجرا  القياوال القتليل  فراد عينل التح  في جميي المتغيرال ريد التح  وذلك في الفترا ما بين يوم
 0م 2016/ 9/ 26يوم االثنين  إلىم 2016 /9 /25 ا حد

 ::تطبيق البرنامج المقترح لتمرينات االيروبك -

إلوووى م 2016/  10 / 2 ا حووود مووون يووووم( أووووابيي وذلوووك فوووي الفتووورا  10توووم تطتيوووق التر وووامة لمووودا )        
 0دريقل للوحدا  (50بمعدل ) 0تدريتيل اوتوعيا   ال( وحد3بواري )م 2016/ 12/  15 الاميس

 ( 3) مرفق   . الدراوي(منتصف الفصي  إجا ا م17/11/2016الى 13/11من مي مراعاا الفترا )
 

 القياسات البعدية : -

تم إجرا  القياوال التعديل  فراد عينل التحو  فوي جميوي المتغيورال ريود التحو  وذلوك فوي الفتورا موا        
والشوووورون م بوووونفس الترتيووووب 2016/  12/ 19نا ثنوووويم إلووووى يوووووم 2016 /12/   18 ا حوووود بووووين يوووووم

  0 والظرول التي اوتادمت في القياوال القتليل

 المعالجات اإلمصائية : -

  التاليل:في ضو  أهدال التح  وفى حدود فروضه تم اوتادام المعالجال اإلحصاييل   

النسوتل الم ويول  –معامي االرتتان  –ا تتار ل لداللل الفروع  -اال حرال المعياري  –المتووط الحسابي 
 0( في عرض ومنارشل النتاية  0,05ا تيار مستو  معنويل ) ورد تملمعدالل التغير 
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 عرض نتائج البحث ومناقشتها : 

 أوال : عرض النتائج :
 (5)جدو  

 كل من مهارات الذكاء الوجداني  في والبعديداللة الفروا بين القياسين القبلي 
 ألفراد عينة البحثوالشعور بالسعادة ووزن الجسم 

 20ن=

 
 المتغيرال

معدل  التعديالقيا   القيا  القتلي
 التغيير

 ريمل
المتووط  " ل " 

 الحسابي
اال حرال 
 المعياري 

المتووط 
 الحسابي

اال حرال 
 المعياري 

 
 
 
 

مهارات 
الذكاء 

 الوجداني

إدارب 
 االنفعاالت 

40,30 6,24 50,60 5,62 25,56% 9,18 

 7,37 %35,96 6,17 39,70 3,16 29,20 التعاطف
تنظيم 
 االنفعاالت

36.00 5,54 46,30 5,44 28,61% 5,78 

معرفة 
 االنفعاالت

26,90 4,90 35,55 3,78 32,16% 5,20 

التواصل 
 االجتماعي

22,85 3,28 31,65 2,60 38,51% 9,82 

 16,70 %30,85 12,26 204,00 5,91 155,90 الدرجة الكلية
 8,40 %22,60 5,57 100,35 7,56 81,85 ال عور بالسعادب
 8,86 %7,39 10,24 68,90 11,55 85,20 وز  الجسم

 1,73=  0,05ريمل "ل" الجدوليل عند مستوي 

في  ت من مفارال  يوالتعدالقتلي ( وجود فروع دالل إحصاييا بين القياوين  5يتمح من جدول )      
الووذ ا  الوجوودا ي والشووعور بالسووعادا وو ن الجسووم وذلووك لصووالح القيووا  التعوودي هووذا وروود تراوحووت معوودل 

 (  %38,51  إلي%  7,39هذ  المتغيرال ما بين )  فيالتغير 



14 
 

 

 
 

 ( 6جدو  ) 

 لدي أفراد عينة البحثمعامالت االرتباط بين مهارات الذكاء الوجداني والشعور بالسعادة والوزن 
 الوجدانيالذكاء   

           
  المتغيرات

 
 

إدارة 
 االنفعاالت

 
 

 التعاطف

 
 

تنظيم 
 االنفعاالت

 
 

معرفة 
 االنفعاالت

 
 

التواصل 
 االجتماعي

 
 

 الدرجة الكلية
 
 الوزن 

الشعور 
 بالسعادة

0,647)**( 0,532)*( 0,615)**( 0,488)*( 0,467)*( 0,573)**( -0,556)*( 

 0,457- )*(0,465- الوزن 
)*( 

-
0,570)**( 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررر )*(0,469- )*(0,477- )*(0,461-
 

 0,369=  20و ن=(  0,05)الجدوليل عند مستو   " ر "ريمل 
 (  6يتمح من  تاية جدول ) 

ا ه توجد عترل ارتتاؤيه موجتل دالل إحصاييل بين مفارال الذ ا  الوجدا ي والشعور  -
 بالسعادا 

0

50

100

150

200

250

40.3 29.2 36 26.9 22.85

155.9

81.85 85.2
50.6 39.7 46.3 35.55 31.65

204

100.35
78.9

القياس القبلي القياس البعدي

0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%

25.56%

35.96%
28.61%

32.16%
38.51%

30.85%

22.60%

7.39%

معدل التغير
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 0والو ن دالل إحصاييل بين مفارال الذ ا  الوجدا ي  والتلا ه توجد عترل ارتتاؤيه  -
  0والو ن  الشعور بالسعادادالل إحصاييل بين  والتلا ه توجد عترل ارتتاؤيه  -

 0وذلك لد  أفراد عينل التح 

 ثانيًا : مناقشة النتائج : 

فووي  ووت موون مفووارال  ي( وجووود فووروع دالوول إحصوواييا بووين القياوووين القتلووي والتعوود5تشووير  توواية جوودول )
هوذ   فويالتغيور  اللالذ ا  الوجدا ي والشعور بالسعادا وذلك لصالح القيا  التعدي هذا ورد تراوحت معود

 0(  %38,51% إلي   22,60المتغيرال ما بين ) 

تنميوول  فووي يا ثوور اإليجووابااليروبووك  ووان لفووا ذلووك مرينووال اوووتادام ت أن إلووىوترجووي التاحثوول هووذ  الفووروع 
 0عينل التح  أفرادلد  والشعور بالسعادا  الوجدا يمفارال الذ ا  

ت " ووووويلتا ول و  االجيوووو Marco et al (2005) (23 )ويشووووير  ووووي موووون " مووووار و وأ وووورون 
"Sulhanoff & Zalaguette (2000 )(26) التمرينوووووال فوووووي تحسوووووين  مماروووووول أهميووووول إلوووووى

تقليووووووووي  وأيموووووووواوتحسووووووووين  وعيوووووووول الحيووووووواا  اإليجوووووووابيوالثقووووووول بووووووووالنفس والتصووووووووور  اال فعووووووووالياالووووووووتقرار 
  0واال طواييل والعدوا يل والقلق والتوتر الغمب واالكت اي 

الودور  إلوىSchafer " (1992 )" وو فير(   قوت عون 2015)وآ رون "  ا جريوامح " شار أفي حين 
مووادا ادوفوورين بيتووا  إ توواد أهمفوواموون  فسوويولوجيلغييوورال ت إحووداثفووي  ي موون الووذي تلعتووه التمرينووال الفواييوول

Edophrine Beta  ( 1132 : 6) 0تعد مصدر السرور واالبتفاد  التي 
 

النشوان الرياضوي يز ور بوأ وا  متعوددا مون الاتورال اال فعاليول  أن( 2009)" ي محمد حسن عوتو " ويذ ر 
التي تتميز بقوتفا وتأثيرها الواضح على ولو  الفرد ويتطلب ذلك  له من الفرد الممار  للرياضل التح م 

 (   369:    9) 0في ا فعاالته وإ ماعفا للسيطرا 
 

و ن الجسووم فووي  ي( وجووود فووروع دالوول إحصوواييا بووين القياوووين القتلووي والتعوود 5تشووير  توواية جوودول ) كمووا 
 0%7,39 ستل وذلك لصالح القيا  التعدي هذا ورد تراوف معدل التغير 
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اإليجوووابي  ا ثوووراووووتادام تمرينوووال االيروبوووك  وووان لفوووا ذلوووك  أن إلوووىوترجوووي التاحثووول هوووذ  الفوووروع        
  0و ن الجسم بالنستل  فراد عينل التح  فيإلحداث هذ  التغييرال 

النشووان الرياضووي  أن إلووى(  1997" )محموود صووتحى" و "ابووو العووت عتوود الفتوواف "الصوودد يشووير  هووذاوفووى 
% يووقد   70 – 60وبشوودا تتووراوف موون  ا وووتو  فووي أيووام 5-4( دريقوول وموون  40 -30الممووار  لموودا )

 (340: 1)  0 ف  الو ن  فيالمستادم الفدل المنشود من التر امة  إلىل و الوص إلى

عمليل  في التد يللنشان  اإليجابي( الدور 2002 ( )27) Weinsier  تاية دراول " و سر"  كما توضح
 0الو ن  إ قا 

اووتادام  أن فوي( 15( ) 2011)" هويودا الصوادع "  إليوهوتتفق  تيجل هذ  الدراوول موي موا توصولت      
  0الو ن  إ قا  في إيجابي تأثيرالتمرينال الفواييل له 

بر ووووامة  أن( 10)( 2013" ) ا مووووين توووواية دراووووول " منووووال احموووود  إليووووه أشووووارلويوووودعم ذلووووك مووووا        
 –المتغيرال المورفولوجيل ) ومك ثنايا الجلود  بع  ايجابي على تأثيرالتمرينال الفواييل المقترف  ان له 

 أفورادالو ن للفتيال التودينال  إ قا  فيبدورها واهمت  والتيمقشر  تلل الجسم (  –و ن الدهن بالجسم 
 0عينل التح 

 ( أن تمرينوال االيروبوك2000)  Bob et al" بووي وآ ورون "  أوضوحهوتتفق هذ  النتاية مي موا       
التووي تمووار  بشوو ي منووتظم ولموودا ؤويلوول تزيوود موون اوووتفت  الطاروول ممووا يووقد  إلووى تنووارة  سووتل الشووحوم 

 ( 108:  17) 0الو ن  إ قا بدور  ينع س في عمليل  الذيبالجسم 

(  8( ) 2013 " )عتوا  وأثيور يفوتف مفود "  وت مون إليوهكما اتفقت  تواية هوذ  الدراوول موي موا توصوي 
يتموومن مجموعوول موون  والووذيو ن الجسووم الوووتادام التر ووامة التوود ي  فووي إحصوواييلفووي وجووود فووروع دالوول 

 0ا ثقالالتمرينال الفواييل وتمرينال 

( والتوووي أوضوووحت 11)( 2001) " منوووى ثابوووت" تاتلوووف  تووواية هوووذ  الدراوووول موووي  تووواية دراوووول  فوووي حوووين
 تايجفا عدم وجود فروع معنويل في و ن الجسم بين القياوين القتلي والتعدي والتي أرجعته  تاية الدراول 

 0إلي أن ا افاض  تلل الشحم في الجسم رد ال يصاحتفا ا افاض مماثي في و ن الجسم 
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توجرد فرروا دالرة ي " علينة  والذيللتح   ا ولوبفذ  النتاية ي ون رد تم التحقق من صحل الفرض 
إمصررائيا بررين متوسررطي القياسررين القبلرري والبعرردي فرري مهررارات الررذكاء الوجررداني و الشررعور بالسررعادة 

  0والوزن ألفراد عينة البحث " 

ا وووه توجووود عترووول ارتتاؤيوووه موجتووول دالووول إحصووواييل بوووين مفوووارال الوووذ ا  (   6كموووا توضوووح  تووواية جووودول ) 
توجوود عتروول ارتتاؤيووه وووالتل دالوول إحصوواييل بووين مفووارال الووذ ا    فووي حووين الوجوودا ي والشووعور بالسووعادا 

توجد عترل ارتتاؤيه والتل دالل إحصاييل بين الشعور بالسعادا والو ن وذلك لد    بينما الوجدا ي والو ن 
 0د عينل التح أفرا

( ) Furnham&Pentrides(2003وبيتورد   "  " فير فوام وتتفق هوذ  النتواية موي  تواية دراوول  وت مون
 إلوووى  توووايجفم أشوووارل والتوووي( 12( ) 2011)"القاووووم  يموضووو" (  3( ) 2007)"  جوووودا أموووال"(   21

 0بين الذ ا  الوجدا ي والسعادا  إحصايياوجود عترل ارتتاؤيل موجتل دالل 

 ا شووواا  أن (2013)"  هيووور النواجحووول عموووال علووووان   " إليوووه أشوووارلموووا  دعم هوووذ  النتوووايةيموووو        
 3: 13) 0لمعنوى الحيواا  اإدراك وأكثروتقدير الذال  والطمأ ينلشعورا  بالسعادا  أكثرهم  يا  وجدا  ا ذ يا 

) 

( العتروول بووين السووعادا والووذ ا  الوجوودا ي حيوو  2000) Golemanأوضووح " جولمووان"  دوفووى هووذا الصوود
عتتر أن السعادا احد عناصر م و ال الذ ا  الوجدا ي العتمادها  ثيرا  على المفارال االجتماعيول للفورد أ 
تجعووي الفوورد رووادرا علووى تنظوويم ا فعاالتووه وعواؤفووه والتووي تووقثر علووى تقدمووه ي ن مفووارال الووذ ا  الوجوودا وأ

 ( 70-67:  22)     0ا اته وتحقيق ا ج

لوه  التود يمماروول النشوان  أن إلىCorbin,at al   (2002 ) (18  )" وربن وا رون  " ويشير  ت من
عديد من المجاالل  الذ ا  والنموة االجتمواعي والصوحل التد يول الب إيجابيعديدا لما له من ارتتان  ايدو ف

 0القلب والس ري والسمنل   بأمراض اإلصابلتقليي  في أيماوالعقليل ويساعد 

هنووا  عتروول ع سوويل بووين النشووان الرياضووي و سووتل   أن إلووى( 2004) " هووزا  محموود الفووزا  "هووذا ويشووير
مماروول ا  شوطل الرياضويل توقد   أنالشحوم بالجسم ومن ثم تقثر بش ي واضح علوي و ن الجسوم حيو  

تحسوين  إلوىا افاض الو ن  تيجل ا افاض  ستل الشحوم بالجسم وهوذا اال افواض يوقد  بشو ي عوام  إلي
 (  161-141:  14)    0في مستو  اال جا 
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 ينصوا على: والذيوالثال  والرابي للتح   الثا يتحقق هذ  النتاية صحل الفرض و 
دالرة إمصرائيا برين مهرارات الرذكاء الوجرداني والشرعور بالسرعادة لردى  موجبرة ارتباطير  عالقرة توجرد -

 0 أفراد عينة البحث
أفرراد  لردى والروزن  الوجرداني الرذكاء مهارات بين إمصائيا دالة عكسية(سالبة ) ارتباطي  عالقة توجد-

 0البحث  عينة

 عينرة أفرراد لردى والروزن  بالسرعادة الشرعور برين إمصرائيا دالة عكسية(سالبة ) ارتباطي  عالقة توجد-
 البحث

  : تستخالصاالا
المستادم وفى حدود عينل التح  واوتنادا على النتاية التي تم  ةفي ضو  أهدال وفروض التح  والمنف
  -:التوصي إليفا أم ن اوتات  ما يلى 

االيروبك  ان لفا ا ثر االيجابي في تنميل مفارال الذ ا  الوجدا ي اوتادام تمرينال أن  -
  0والشعور بالسعادا وإ قا  الو ن لد  أفراد عينل التح  

 بالسوعادا موجتل دالل إحصواييل بوين مفوارال الوذ ا  الوجودا ي والشوعور  ا ه توجد عترل ارتتاؤيه -
في حين توجد عترل ارتتاؤيه والتل دالل إحصواييل بوين مفوارال الوذ ا  الوجودا ي والوو ن   بينموا 
توجوود عتروول ارتتاؤيووه وووالتل دالوول إحصوواييل بووين الشووعور بالسووعادا والووو ن وذلووك لوود  أفووراد عينوول 

 0التح 
 

 :التوصيات 
 في ضوء نتائج الدراسة وما تم التوصل إلي  من نتائج توصى البامثة بمايلي :

وتفي وول  وحوو  الطالتووال علووى المشووار ل الفعالوول فيفووا بممارووول بوورامة تمرينووال االيروبووك االهتمووام -
واضوووح فوووي تنميووول مفوووارال الوووذ ا  الوجووودا ي  لموووا لفوووا مووون اثوووراإليجابيووول المنووواخ العوووام للمماروووول 

وتقويوول عامول يونع س بشو ي واضوح علوى أوولوي الحيواا  والوذيوا قوا  الوو ن والشوعور بالسوعادا 
 0المفارال االيجابيل في الحياا عند التعامي مي اال رين
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لد  ؤالتال الجامعل لما لذلك من  الوجدا يالعمي على وضي برامة تدريتيل لتنميل الذ ا   أهميل -
 0السعادا والنظرا االيجابيل للحياابارتتان بالشعور 

لافو   أواوويليعتتور  طووا  والوذي شر الوعي بين الطالتال حول  طوورا  يوادا الوو ن والسومنل  -
 0ا تشار السمل بين ؤالتال الجامعل 
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