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       :مستخلص ال

السعادة هدفاً رئيساً وهاماً لكل  فل د ملف افل اد الع، علاي وطاوله  ع  ل ي  عدت  

بكل  والائمهو و لل طهو  ععلاً فلو ال يل   إليهلا واا  للعارهو  وإليهلا وسلعم م  ولد وها

لهاي لعا لها مف دور فاع  فو مساعدة الف د عمم رفا مس  ى ال ضا عف الحيلاة لدول ي 

وعمم إطبال  عمم الحياةي واالا ع اع بها اكث ي مّعا وؤث  ذلك إو،اباً عمم جل دة عاائل  

وتكعلف اهعيله الطاتل  االج عاعيلهي وإن اج  فو الحيلاةي وم،لا  ععمل ي وملا اال ت ي وع

م ضلل ع الَسللعةادةة فللو ت ثي هللا الو،للابو عمللم الفلل د وافالل ة والع، عللا فللو م  ملل  

م،للاالا الحيللاةي ووهللدث البحللت إلللم ال علل ث عمللم ال يللائق السلليك م  وه لع يللا  

السللعادة عمللم عينلله مللف الع، عللا الكلل و وي وال  كللد مللف يللدى م يللا  السللعادة عمللم 

و وي وال  كد ملف ثبلاا الع يلا  الكملو ومك ناتل  الف عيلهي وتك نل  عينله الع، عا الك 

( إناث مف طيلاداا الععل  النسلانو 80( ذك ر و )120( ب اطا )200البحت مف عدد )

 Peter(2001مللف إعللداد: )فللو بدوللله الك ولل ي واالل  د  البا للت م يللا  الّسللعادة 

Hills, Michael Argyle   البحللت عللف بعلل  وطللد ك لل  ومللف ت جعلله البا للتي

اتضح يلدى االتسلاى اللدا مو لمع يلا  معلا ولد  عملم  الن ائج جاءا مناط  ها كاآلتو:

ان هناك ارتبا  جيد بيف الف  ااي كعا اتضلح ملف  لال   سلال داللله م يلا  السلعادة 

ان درجلله الثبللاا عاليلله معللا وؤكللد مللف االل  دا  الع يللا ي واتضللح مللف  للال   سللال 

لدرجله الكميله لفاعميلله الف ل اا عاليله معللا و ضلح الع اف لله فاعميله ف ل اا الع يللا  ان ا

تابيللم م يللا  السللعادة عمللم ومللف اهللو ال  يللياا الكميلله عمللم الع يللا  ب للك  عللا ي 

 عيناا م  مفه مف الع، عا الك و و إلم جانب تعزوز الَسعةادةة لدى الف د.
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طيلاداا  –السلعادة  –الثبلاا  –اليلدى  – : ال يائق السليك م  وهالكلمات المفتاحية

 العع  النسانو.

ABSTRACT: 

Happiness is a major and important goal for every 

member of the society, and the goal of ambition, and it seeks its 

seekers in all their means and ways in order to reach them and 

sensing them, because of their active role in helping the 

individual to raise the level of satisfaction with life and to turn to 

life, The importance of happiness in its positive impact on the 

individual, family and society in various areas of life, The 

research aims to identify the psychometric characteristics of the 

happiness scale on a sample of the Kuwaiti society, and to ensure 

the validity of the happiness scale on the Kuwaiti society, and to 

ensure the stability of the total scale and its subcomponents. The 

research sample consisted of (200) divided into (120) males and 

(80) females from the leaders of humanitarian work in public 

benefit societies in Kuwait. The researcher used the Happiness 

Scale by (2001) by Peter Hills, Michael Argyle and the 

translation of the researcher. The research revealed some of the 

results discussed as follows: The validity of the internal 

consistency of the scale shows that there is a good correlation 

between the paragraphs. It was clear from the calculation of the 

effectiveness of the paragraphs of the scale that the total degree 

of effectiveness of paragraphs is high, which shows the overall 

approval of the scale in general, and the most important 

recommendations to apply the happiness scale to different 

samples of Kuwaiti society in addition to enhancing happiness in 

individuals. 

Keywords: psychometric characteristics - honesty - stability - 

happiness - leaders of humanitarian action. 
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 مقدمة:

و عللدّ اهدهللار   كلله عمللو الللنفو الو،للابو ونعّ هللا فللو العيلل  الحللدوت إنّعللا 

بالعالطله ال لو تل بل ال لدراا الكامنله للدى الفل د كالّسلعادة فلو تعكو االه علا  العمعلو 

تنعيله اففكلار واالنفعلاالا الو،ابيله لمفل د لعللا لهلا ملف دور ال وسل هان بل  فلو تحسلليف 

مسلللل  ى يللللحه الفلللل د ال،سللللعيه والنفسلللليهي وهوللللادة مسلللل  ى رفاهي لللل  فللللو الحيللللاة 

(Ciarrocchi & Deneke, 2005 ي)للنفو الو،لابو والسلعادة إ لدى ج انلب عملو ا

السلعادة هلدفاً رئيسلاً وهاملاً لكل  فل د ملف افل اد  علد)ا د ف وع عمو النفو الحدوثله(ي وت  

الع، عللاي وطاولله  ع  لل ي وإليهللا وسللعم م  وللد وها بكلل  واللائمهو و لل طهو  ععللاً فللو 

ال ي   إليها واا  لعارهو لهلاي لعلا لهلا ملف دور فاعل  فلو مسلاعدة الفل د عملم رفلا 

لحياة لدول ي وعملم إطبالل  عملم الحيلاةي واالال ع اع بهلا اكثل ي مّعلا مس  ى ال ضا عف ا

وؤث  ذللك إو،ابلاً عملم جل دة عاائل  وإن اجل  فلو الحيلاةي وم،لا  ععمل ي وملا اال ت ي 

 وعالطات  االج عاعيه.

وو  يد بال يائق السيك م  وه لع يا  الّسعادة العؤش اا والدالئ  

 عادة وف  ات .ال يائيه ال و تد  عمم ج دة م يا  الس

ه  و ع ا م يا  السعادة ب يائق ايك م  وه ذاا يدى وثباا مشكلة البحث: 

 عالييف لدى عينه البحت؟ ووعكف يياطه تساؤالا م كمه البحت كاآلتو:

 ما دالله اليدى لع يا  السعادة عمم عينه مف الع، عا الك و و؟ -1

لف عيه عمم عينه مف الع، عا ما دالله الثباا لع يا  السعادة الكمو ومك نات  ا -2

 الك و و؟

 عمم الع يا  الكمو(؟ -ما فاعميه ف  اا م يا  السعادة )عمم الع ام  -3

 تبم را اهعيه البحت الحالو فو ال،انبيف النظ ي وال ابي و:أهمية البحث: 

 اوالً: ال،انب النظ ي: اا عدّ البحت الحالو اهعي   النظ وه مف  ال  الن ا  اآلتيه:

 االا فادة مف الع يا  الع  جو عمم م، ععاا ا  ى. -

 نظ ا فهعيه السعادة ودورها الو،ابو عمم الف د فو م  م  م،االا الحياة. -

اك سب البحت الحالو اهعي   ال ابي يه مف  ال  الن ا  ثانياً: الجانب التطبيقي: 

 اآلتيه:

  ت جعه م يا  الّسعادة واا فادة العه عيف والع  ييف من -

 االا فادة مف ن ائج البحت فو إعداد الدراااا والبح ث العس  بميه. -

 تحدود نسبه السعادة عمم عينه مف الع، عا الك و و. -

 ال  كد مف ال يائق السيك م  وه لمع يا  طب  ال ابيم عمم الع، عا الك و و. -

وهدث البحت الحالو إلم ال ع ث عمم ال يائق السيك م  وه أهداف البحث: 

 لع يا  السعادة عمم عينه مف الع، عا الك و و:

 ال  كد مف يدى م يا  السعادة عمم الع، عا الك و و. -1
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 ال  كد مف ثباا الع يا  الكمو ومك نات  الف عيه. -2

 تحدد البحت الحالو بالعيامحاا اآلتيه:مصطلحات البحث: 

 مفهوم السعادة في اللغة العربية:

 السعادة: )اةعةدة( اةعداًي وا ع  داً: ن لي   ( عف1990)مجمع اللغة العربية،  جاء فو

. )اةِعدة( اةعةادةةً: اةعةدةي فه  اعيد )م،عا المغه الع بيهي   (.311ي 1990شةِ وة

 مفهوم السعادة:

  ،  اللله مللف ال لل اهن وسلل دها عللدد مللف الع للاع  : ب نّهللا (2000عّرفهااا )العياا 

ب ها  والس وري وت تبل بال، انب افااايه لمحيلاة مثل  افال ة الو،ابيه كال ضا واال

 (.351ي 2000والعع  والعالطاا االج عاعيه )العنزيي ع ودي 

  ،ب نها:  اله ملف الفل و والسل ور والبه،لهي وال سلا  ( 2009عّرفها )طه، فرج

سف البا . والسلعادة تاملب للهاتهاي وليسل  واليمه ل ح يلم  شلوء خ ل  الالّذ بالع عهي و  

كالعا  او العع مكاا او الع كز ال ظيفو او االج عاعو او االج علاعو الع مل ىي فهلو 

طاوه نهائيه وسعم إليها ك  إنساني وإن ا  مف  وايم   فو ال ي   إليها او السعو فو 

 مبهاي وإن ا  م   ّظ  فو تح ي هلاي او ن،ا ل  فلو ال يل   إليهلا او االط ل ال منهلا. 

 (.609-608ي 2009 ادري )  ي ف   عبد ال

  ، ب نهللا:  اللله شللع روهي وهللو انعكللا  لمحاللله ( 2009عّرفهااا )الطيااب ب البهااا

ملف  -كعلا كلان الائداً –العزاجيه لألف ادي واننا ال وعكف ان ن  يل  فلو  سلابها مع فيلاً 

 ال  الف ى بيف ال طبه او الحاجه مف جانب وال اطلا اللهي وسلعح باشلباع تملك ال طبله 

مللف جانللب خ لل ي كعللا ان لمسللعادة مك نللاا تلل تبل لهللا كال جللدان الو،للابوي  او الحاجلله

وطيال ال جدان السمبو وال ضا عف الحياة بيفه عامله )الايلبي  محعلد عبلد الظلاه  

 (.138ي 2009و البهاصي ايد ا عدي 

  ،ب نها: انفعا  وجلدانو إو،لابو و ضلّعف ال سلا  بال فلاؤ  ( 2011عّرفتها )بخيت

 (.27ي 2011بالعس  ب  وال ضا عف الحياة )ب ي ي ماجدة هاشوي واالا ب ار 

ً مف  ال  ال ع وفاا الساب ه عّ ث التعريف اليظر :   ب نها: الباحث السعادة نظريا

 اله نفسيه دا ميه إو،ابيلهي وحّسلها الفل د ووعي لها باال ع اع وللهّةي تعكلو ملا  

 م الحياةي وال ضا عنها.فو دا م  مف شع ر وإ سا ي تدفا الف د إلم الطبا  عم

 عّ ث البا ت السعادة إج ائياً ب نها:التعريف اإلجرائي: 

هو الدرجه ال و وحيل  عميهلا طيلاداا الععل  النسلانو عملم م يلا  السلعادة 

 .وت جعه البا ت  Peter Hills, Michael Argyle(2001مف إعداد: )

  دّد البحت الحالو الحدود بعا ومو: حدبد البحث:

و  ي  البحت عمم عينه مف طياداا العع  النسانو وعددهو الحدبد البشرية: 

 ( طيادي.200)
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وابم البحت عينه مف طياداا العع  النسانو فو جععياا النفا العا  الحدبد المكانية: 

 فو دوله الك و .

  .2020  بّم هها البحت  ال  العا  الحدبد ال مانية: 

 البا ت العنهج ال يفو. اتباميهجية بإجراءات البحث: 

وت جعه   Peter, Michael(2001إعداد: )م يا  السعادة مف أدبات البحث: 

 .البا ت

 إناث(. 80 –ذك ر  120( طيادي )200عدد العينه ال ئيسه: )عيية البحث: 

اا  د  البا ت ب نامج الحزمه ال يائيه لمعم   االج عاعيه األساليب اإلحصائية: 

فو إد ا  وتحمي  البياناا إ يائياًي واا  دم    (SPSS- V20) 20اليدار 

 افااليب اآلتيه:

 ال حمي  العاممو لم ح م مف اليدى العاممو لمع يا . -

االتساى الدا مو لمع يا  مف  ال  معامالا االرتبا  بيف العف داا والدرجه الكميه  -

 لمع ام .

زئه النيفيه باا  دا  معادل و الثباا باا  دا  معام  الفا ك ونباخي و  و ه ال ، -

 ب اون.-ابي مان

 اإلطار اليظر :

 السعادة:

ت عدّ السعادة طيعه وجدانيه لها عالطه وثي ه بكّ  ما وحع  مف  ابا ال ي ي  

ً ب حيي  ال ي  او ام الك ي وتيبح السعادة طيعه انفعاليه  وهو م تباه ج ه وا

ت يا ب اوه  اله نفسيه وك ن فيها ام الك شع ري   ي وي وتيبح السعادة لها معنم 

ً بسمسمه الِ يو كمهاي فالسعادة ووج د فو الحياة الب  وهي وم تباه ارتبا ً عاما ً كميا  ا

شع ر النسان بان  او اليدر والطبا  عمم الحياة ب ج  عا  ما الل زا  بالِ يو 

 (.2003الدونيه )ايد يبحوي 

عيّفي وبيف السعادة  وطد ميّز عمعاء النفو بيف السعادة كحاله فو م ط  م 

إلم ان  اله السعادة ال ت، عا ما  اله  كاا عداد او اعه فو ش ييه النساني وان ه ا

عيّفي اّما االا عداد لمسعادة وال  اء فع ج د عند  الّ  اء فو ش ق وا د وفو م ط  م 

ك  النا  بدرجاا م  مفهي فعف و تفا عنده االا عداد لمسعادة ون ف  عنده االا عداد 

لمسعادةي وال ع ر لم  اءي ومف و تفا عنده االا عداد لم  اء ون ف  عنده االا عداد 

حّيمه بيف االا عداد لمسعادة والع اط  ال و وعي ها وفم   و    فو ال فكي   بالسعادة م 

 (.2000فو كّ  م ط  و  اج  الف د )م اوي 

 ,Picherو )بي،  ي Hajiran, 2006)كعا اوضح ك  مف )هي، ان ي

ن فو  يات ي وإن ( اّن الحياة ال،ّيدة والّسعادة ونعكو اث هعا عمم دور النسا2006
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ْس  ى العالوي  روبّا هو افعمم عمم م  عداّلا ال ُّع ر بالّسعادة لدى ال اشدوف فو ا و  م 

روبّا  وذلك ل عاممهو الع ض عّو ما ج دة الحياة ال و وس ايا ال عاوش معها ا ّكان ا و 

 وب اّيه فو العنز  والعهنهي مف دون إهعا  دور الحاجاا وتكالي  الحياة وال اروخ

 االط يادي اوضاً.

 أنماط السعادة:

هناك ثالثه ان اع مف السعادة هو: السعادة الهاتيه او ال ع ر الهاتو بالسعادةي 

وتدور     كي  وك ن الف د اعيداً؟ وكي  وك ن راضياً عف  يات ؟ وتعكو السعادة 

وال ظائ  الهاتيه ال ي راا افف اد وت ييعهو لحياتهو مف النا يه االنفعاليه السم كيهي 

)افدوار( النفسيه واالج عاعيه ال و تع ب  ابعاد ض وروه لميحه النفسيهي والسعادة 

النفسيه وهو ت عيز عف السعادة الهاتيهي  يت ت عمم بالو،ابيه او اليحه النفسيه 

ال،يدةي مث  ال درة عمم م ابعه افهداث ذاا العغزىي ونع  وتا ر وإطامه روابل 

  وفي اّما الن ع الثالت مف السعادة فهو السعادة الع ض عيه جيدة ذاا معنم ما اآل

وت ضّعف  عو ان اعي هو السعادة العادوهي واليحيهي والنع  والن ا ي والسعادة 

االج عاعيهي والسعادة االنفعاليهي وتع ث السعادة الهاتيه ب نها مزوج مف وج د 

عا  عف الحياةي وهو  انفعاالا م جبه ما طيال االنفعاالا السالبه ووج د رضا

ت ضعف ت بّ  الهااي والنع  ال  يوي ووج د هدث مف الحياةي ووج د عالطاا 

إو،ابيه ما اآل  وفي واالا  الليهي والس وري وال درة عمم ال حكو فو الظ وث 

البيئيهي كعا و ى خ  ون ان السعادة ن عان: اعادة   ي يه/واطعيه( ت مبّو الحاجاا 

ت ح م بال ع ر العس ع  بالغباه والاع نينه وافروحيه و ي وه ال،سعيه والنفسيهي و

الحياة و ي وه العيي ي اما الن ع اآل   مف السعادة فه  السعادة الغ وزوهي وهو ال و 

 2006تحدث عندما ت مبّو الحاجاا ال،سدوه )عبد ال هالي امانو عبد الع ي دي 

264-265.) 

 خصائص األفراد مرتفعي السعادة اليفسية:
ال درة عمم م اومه  –ال درة عمم ات اذ ال  ار الهاتو  –اا  ال  الف د  االستقاللية:

 –الضبل الدا مو لمسم ك  –ال فكي  وال فاع  با ى محددة  –الضغ   االج عاعيه 

 ت ييو الهاا بععاوي  ش ييه.

الضبل وال حكو فو  –ال سا  بال عكف والكفاءة فو إدارة البيئه  التمكن البيئي:

ال درة عمم  –العع  بفاعميه عمم اا  دا  اال  يا اا العناابه  –افن اه ال ارجيه 

 ا  يار وإو،اد بيئه مناابه لمحاجاا وال يو ال  ييه.

االنف او عمم ال ب اا  –ال ع ر بالنع  العس ع  لم  ييه  التطور الشخصي:

 –ه الهاتيه والفاعميه ال غي  فو ال فكي  كانعكا  لمعع ف –ال ع ر بال فاؤ   –ال،دودة 

 ال ع ر بال حسف العس ع  لمهاا والسم ك بع ور ال ط .
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الدثء وال ضا والث ه فو العالطاا ال  ييه ما  العالقات اإليجابية مع اآلخرين:

ال درة عمم ال فهو وال  ثي  واليداطه واف ه  –االه عا  بسعادة اآل  وف  –اآل  وف 

 والعااء فو العالطاا النسانيه.

ال ع ر بععنم الحياة  –ال سا  بال  ج  وافهداث فو الحياة  األهداف في الحياة:

 الث ه والع ض عيه فو تحدود اهداف  فو الحياة. –فو ال ط  الحاض  والعاضو 

ت ب  العظاه  الع عددة لمهاا بعا ت عم   –االت،اهاا الع جبه نح  الهاا  تقبل الذات:

 ال ع ر الو،ابو عف الحياة العاضيه. –مف إو،ابياا وامبياا 

 (.109-108ي  2012فو: اب  هاشو و ال دوري )

 :(Ryff & Singer)خصائص األفراد ميخفضي السعادة اليفسية 

ال ض ع ف كا  اآل  وف  –ال  كيز عمم ت طعاا وت ييعاا اآل  وف ل   االستقاللية:

 ال  ث  بالضغ   االج عاعيه فو ط ارات  وافكاره. –فو ات اذ ال  اراا الهامه 

ال ع ر بعد  ال درة عمم  –اليع به فو إدارة شؤون الحياة الي ميه  التمكن البيئي:

طمه السيا ة عمم  –بالف ص العناابه عد  ال عو  –تغيي  او تحسيف البيئه العحياه 

 البيئه العحياه.

عد  ال درة عمم ال حسف  –ال سا  بن ق النع  ال  يو  التطور الشخصي:

ال ع ر بعد  ال درة عمم  –ال ع ر بالض،   –طمه االا ع اع بالحياة  –بع ور ال ط  

 اك سال ام ك وات،اهاا جدودة.

 –لث ه وطمه العالطاا ال  ييه ما اآل  وف عد  ا العالقات اإليجابية مع اآلخرين:

االنعزا  وال ع ر بال با   –اليع به فو تك وف عالطاا دافئه منف حه ما اآل  وف 

 عد  السعو ل ك وف يداطاا جدودة ما اآل  وف. –

 –طمه ال  جي  الهاتو  –اهداف  طميمه  –ن ق ال ع ر بععنم الحياة  األهداف في الحياة:

ليو لدو  وجهه نظ  او مع  داا تضفو عمم  يات   –تحدود اهداف  عد  ال درة عمم 

 معنم.

ال ع ر ب يبه افم  نح  الحياة  –ال ع ر بعد  ال ضا عف الهاا  تقبل الذات:

 االنزعا  العس ع  مف افش اص وال سا  ب نهو م  مفيف عن . –العاضيه 

 (.109-108ي  2012فو: اب  هاشو و ال دوري )

 ة:نظريات السعاد

 نظرية ماسلو للحاجات:

وؤكد ماام  ان إشباع الحاجاا افااايه الحي وه واالج عاعيه والنفسيهي  

وم اجهه ال حدواا ب طيم  دود ال درة ميدراً مباش اً لم ع ر بالسعادة والبه،هي 

وه  ما و امم عمي  طّعه ال ب ةي وال و ت عبّ  عف ااعد لحظاا الع ع  )العنزيي ف وحي 

2001.) 
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 نظريّة الّسعادة:

عظو النّا  وس  دم ن كمعه الّسعادة بحهري لعا لها مف اهعيّه  ايه فو  م 

وجدانهوي فح ّم وك ن الف د اعيداً فميو العام ل ان وك ن م  اً وراضياً فحسبي ب  

ه  ش ع ر طاٍ  وم ط  ل جداًي ولكنّ  يعب العنا ي والّسعادة شوء ععيم لدى الف د 

ّبي واالرتبا اا ال ثي ه وت تبل بابيعه الن سان وكهلك ب بعاد ال ع النيّهي مث  الح 

بالابيعهي وطي  ذلك الكثي ي ولكنها طي  م  تباه بالعا ي او بال ضا اليّحوي او 

جد الّسعادة فو الفمسفه الكالايكيّه والعفه   الدّونوي  بع ام  م ض عيّه ا   ىي وت   

 ,Anderson & college ك  عا  )وكان  وال تزا  ميدر إلها  لإلنسانيّه ب

2003, p: 1041-1048.) 

 اليظرية التأبيلية للسعادة:

وكعف العنظ ر الهاتو عف السعادة فو ا د تا راا الحدوثه فو البح ث عف 

ً لمنظ وه ال  ووميهي فان السعادة ت حدّد بعا و كّ ن  افف اد مف  ب ااي  السعادةي و ب ا

فّس ون بها العالو مف   لهوي مف هها العنامم فان ههه هو ال و ت حدّد الا و ه ال و و  

النظ وه ت ؤّكد دور الععمياا العع فيه وال حفيزوه الع عم ه بالع عه او المهة ك ايل 

عدّ   و  ال العالطه بيف الع ام  ال  ييه والع ط  الهي وعي   الف دي وو سبّب هها الع 

ه الع  عمّ ه بال ع ر بالع عه )المهّة(ي مث  مف السعادةي وإن الععمياا العع فيه وال حفيزو

الع ارنه االج عاعيهي وت مي  ال ناف ي وال  م  الهاتوي وال فكي  الو،ابوي هو ال و 

ع عهي بععنم ان لدوهو الماكاناا ال و إّما ان ت نّعو او ت حّ،و مف  ت ؤدّي إلم ن ائج م 

بيف ال  ّم  السمبو وبيف العزا   النظ ة الو،ابيه لمف د )لمهّاا(ي فالّ بل الو،ابو

عّ طاا ال و تعنا  دوث  االك ئابو ه  ظاه ة من   ةي وهو فو ال ط  نفس  ت عثّ  الع 

 السعادة.

ومف منظ ر النظ وه ال  ووميهي فاّن ال  ّم  السمبو و عكف ان وك ن ضاراً جداً 

عكف ان بالّسعادةي بحيت إّن ال  كيز عمم كّ  ما ه  امبو وعالط   بالهّاا  مف الع 

و سّبب انح اث مسار النظ ة الو،ابيه لمهّااي والهي بدوره و  مّ  مف ش ن نظ ة الف د 

ِجد اّن افف اد الّسعداء اط  ع  ضه لالن غا   او اا بياره بسعادت ي وبنفو الا و ه و 

 فو ال  ّم  الهّاتوي او ان و فّك وا وو حمّم ا افكارهو ال  ييه او م اع هو او ن ائج

افعالهو با و ه امبيهي هها بالضافه إلم ان الدراااا ال ، وبيه ال و فحي  اف اداً 

س  واا عاليه ب دّة او م  دّنيه ب دّة مف السعادةي بّين  انّ  عندما وحّت  و ظه ون م 

ااب اً لسم ك افف اد طي  الّسعداءي  افف اد الّسعداء ان و  ّمم ا ذاتياًي فاّن ام كهو و تو م 

ا عندما منا افف اد طي  الّسعداء مف االن غا  او االش  اك فو ال  ّم  الهّاتوي فاّن بينع

ً لسم ك افف اد طي  الّسعداء ) ااب ا  ,ELLIOT & COKERام كهو كان م 

2008.) 
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فيعا ومو مناط ه البا ت لمنظ واا ال و تناول  مفه    مياقشة نظريات السعادة:

 السعادة:

فو نظ و   لمحاجاا ان الهوف وحيم ن عمم طدر اكب  مف  وؤكد ماام 

 (.2001السعادة هو الهوف بالعس  واا افعمم مف اله   ماام  )العنزيي ف وحي 

وفو نظ وه السعادة و ى ايحابها ان السعادة مامب جعيا افف ادي وانها 

 نيه.نات،ه عف شع ر مف اليع به الحي   عمي ي وان السعادة ميدر إلها  لإلنسا

واّما النظ وه ال  ووميه في ى ايحابها ان السعادة ت تو ن ي،ه لمععمياا 

العع فيه وال حفيزوه الع  عّم ه بالمهّةي وان لم بل لم  م  وال فكي  دور فو تح يم السعادة 

 مف عدمها.

 األُُسس اليفسية للقيادة:

فكل ة ال يلادة لم يادة ا ا و نفسيه هامه و ع عد عميهاي وو جلا الفضل  فلو تحميل  

وااله عا  فيها إلم عمعاء النفو الهوف اه ع ا بفك ة ال يادة ملف  لال  تحمليمهو لمعالطلاا 

ؤث ة فيها.  بيف افف ادي ول ضا ال،عاعاا والع ام  الع 

إن عمعلللاء اللللنفو وللل ون ان اففللل اد و للل  ك ن فلللو عالطلللاا كثيللل ة  لللال  

ملا هملالءه فلو الععل ي ملا  عالطلاا الفل د ملا اال ت ي –معارا هو لن ا اا  يلاتهو 

اف اد الع، عا الهوف و عام  معهلوي وإن هلهه العالطلاا ال االعه بليف اففل اد ت لؤدي إللم 

ت ثي  افف اد بعضهو فو بع ي ومف هنا وج  عمعلاء اللنفو اه علامهو إللم تحميل  هلهه 

 ثي  العالطاا وععميه ال ل ثي  وال ل ث  ال لو ت ل   عميهلاي وبال لالو مع فله  بيعله طل ة ال ل

ال لللو تكللل ن ل للل ق ملللا عملللم اشللل اص خ للل وفي وال لللو و  تلللب عميهلللا تللل ث هو فيللل  

واا ،اباتهو ل  جيه ي وكان مف الابيعو ان و    عمعلاء اللنفو باال  دا  كل  ال الائ  

 الع ا ه لمك   عف  بيعه ط ة ال  ثي  ال و تك ن ل  ق ما عمم خ  .

ف  لل   عمللم ان  –نفو مللف وجهلله نظلل  عمللو اللل –امللا اف ا للو النفسلليه لم يللادة 

عظو ف  ة  ياتهو فو ظ  تبعيه مف جانب الف د وباش اث ملف طيل هي  افف اد وعي  ن م 

فالف د  ال   ف ل   وع عد كمياً عمم والدول  و م لم ملنهو العل ن وال  جيل ي وفلو م  مله 

دراالل   و ضللا لشلل اث وت جيلل  مدراللي  ب،انللب والدولل ي ثللو عنللدما ون  لل  إلللم  يللاة 

ل  جي  رؤااءه ومدو و    م ويلبح هل  نفسل  م  جهلاً وم  شلداًي فلالف د العع  و ضا 

 لال  هللهه الع ا لل  و للدرل عمللم ال بعيللهي وو امللا إلللم مللف وف ط نلل  ل م للو ال  جيهللاا 

والرشادااي ف  ك ن لدول  ال طبله والعيل  لم بعيله. وكل  هلها وكلّ ن للدى الفل د العلادي 

فلو كثيل  ملف النل ا وي وت يلبح ال يلادة عنلده عادة ت بل  االن يلاد ل ائلده ملف تم لاء نفسل  

والليمه م ط بلله لحفلل  امنلل  مللف  للال  العالطللاا ال للو كانلل  تحكللو ا للم ك  فللو ن لل ت  

فللو نظلل  ع معللاء  –افولللمي وت كلل ن لدولل  هاللله مللف ال  للدو  والهيبلله ل ائللدهي وهللهه ك مهللا 

 (.88 - 87ي 2009روااب نفسيه ت تبل بال يادة )كنعاني  –النفو 
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 دراسات تيابلت السعادة بعالقتها ببعض الُمتغيرات:ات السابقة: الدراس

  ،  (:2001دراسة )العي 

( باعداد درااه بعن ان: ال ع ر بالسعادة 2001طا  )العنزيي ف وحي  

وعالط   ببع  السعاا ال  ييه درااه ارتبا يه م ارنه بيف الهك ر والناثي 

ا البحت )الّ ضا عف الحياة(ي والث ه وهدف  إلم الك   عف العالطه بيف م  غيّ ا

بالّنفوي وال فاؤ ي وال  اهن ال جدانو لدى عينه مف  مبه و الباا كميه ال  بيه 

افااايه بالهيئه العامه لم عميو ال ابي و وال دروب بدوله الك و ي وبمغ ط ا  عينه 

ً و البه ب اطا )410الدرااه )   البا ت  البه( واا  د 218 الباً( و ) 192(  البا

م يا  الّ ضا عف الحياة مف إعداد دون  وم يا  ال  اهن ال جدانو مف إعداد ن رماني 

وو  ع  عمم جزاوف: ال جدان الو،ابو وال جدان السمبو وم يا  الث ه بالنفو مف 

إعداد ف وح العنزي وم يا  ال فاؤ  مف إعداد ا عد عبد ال المي و سب معامالا 

  دمه )الّ ضا عف الحياة والث ه بالنفو وال فاؤ  وال جدان ثباا الفا لمع اويو العس

ي 96ي0ي 92ي0ي 66ي0الو،ابو وال جدان السمبوي وكان  ن ائ،ها عمم ال  الو 

 (.70ي0ي 51ي0

  ،(:2008دراسة )نادية سراج جان 

( باعداد درااه تح  عن ان: )ال ع ر بالسعادة 2008طام  )جاني نادوهي 

والدعو االج عاعو وال  افم الزوجو والعس  ى االط يادي والحاله وعالط   بال دوف 

اليحيه( تهدث إلم الك   عف العالطه فيعا بيف ال ع ر بالسعادة ومس  ى ال دوفي 

ومس  ى الدعو االج عاعو وال  افم الزوجوي والعس  ى االط ياديي والحاله 

لعع ي الحاله االج عاعيهي اليحيهي وإلم درااه الف وى فو السعادة تبعا لمع غي اا )ا

 بيعه العع ي العس  ى ال عميعو( وإلم ال ع ث عمم الع غي اا العنبئه بالسعادةي 

واا  دم  البا ثه افدواا طائعه اكسف رد لمسعادةي م يا  العساندة االج عاعيهي 

م يا  ال  افم الزوجوي م يا  مس  ى ال دوفي اا عارة العس  ى االط ياديي 

له اليحيهي وتو تابيمي وتو تابيم الدرااه عمم عينه مف  الباا اا عارة الحا

وم ظفاا إدارواا واعضاء هيئه تدروو اع دواا مف جامعه ال واض بمغ العدد 

(ي وت يم  الدرااه إلم وج د ارتبا  دا  57-18(ي وت  اوو اععارهف مف )764)

 افم الزوجو وم جب بيف السعادة وك  مف مس  ى ال دوف والدعو االج عاعو وال 

والعس  ى االط يادي والحاله اليحيهي وإلم عد  وج د ف وى ذاا دالله إ يائيه 

فو ال ع ر بالسعادة تبعا لع غي  العع  والحاله االج عاعيه والعس  ى ال عميعو 

و بيعه العع ي كعا وجدا الدرااه ان ال دوف ه  العام  افكب  العنبئ بالسعادة ومي  

   افم الزوجو ثو العس  ى االط يادي.الدعو االج عاعو فال
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  ،(:2011دراسة )الضبع 

( باعداد درااه بعن ان: الهكاء ال و و وعالط   2011طا  )الضباي 

بالسعادة النفسيه لدى عينه مف الع اه يف وال اشدوفي وهدف  الدرااه إلم ال ع ث 

ينه الدرااه مف عمم العالطه فيعا بيف الهكاء ال و و والسعادة النفسيهي وتك ن  ع

( 97(  الباً مف الهك ر مف  الل جامعه العمك  الد ب بهاي وا  ي  الع اه  ن )180)

مف  الل البكال رو   مف كمياا: ال  وعه واي   الدوفي والعم   النسانيهي 

( مف  الل الدراااا العميا بالدبم   العا  83والهنداهي وكعا ا  ي  ال اشدون )

شاد بكميه ال  بيهي واا  دم  الدرااه م يا  الهكاء ال و و مف ودبم   ال  جي  والر

إعداد البا تي وطائعه اكسف رد لمسعادةي وك ف  ن ائج الدرااه عف: وج د عالطه 

ً بيف الهكاء والسعادة النفسيهي كعا ك ف  عف وج د  ارتبا يه م جبه وداله إ يائيا

ً بيف الع اه يف وال اشدوف فو ال درجه الكميه لمهكاء ال و و ف وى داله إ يائيا

وب عدي ال  م  فو الك ن والابيعهي ورؤوه الععاناة كف يه لإلن،اه فو ب عدي ال سامو 

بالهاا وإدراك معنم الحياةي إلم جانب عد  وج د ف وى داله إ يائياً بينهعا فو ب عد 

و وي الععاراه ال و يهي وك ف  عف ت ثي  ن ع ال عميو فو الدرجه الكميه لمهكاء ال 

وفو ابعاد ال سامو بالهااي وإدراك معنم الحياةي وال  م  فو الك ن والابيعهي وكان  

ههه الف وى ليالح ذوي ال عميو الدونو وال عميو النسانو فو م اب  ذوي ال عميو 

العمعوي وان  وعكف ال نبؤ بالسعادة النفسيه مف  ال  ابعاد الهكاء ال و وي وجاء ب عد 

ك ط ى افبعاد اهعيه فو ال نبؤ بالسعادة النفسيهي وعد  وج د ف وى  الععاراه ال و يه

 داله إ يائياً بينهعا فو ب عد الععاراه ال و يه.

  ،(:2011دراسة )جودة ب أبو جراد 

( باعداد درااه بعن ان: ال نبؤ بالسعادة فو 2011طا  )ج دة و اب  ج ادي 

 د  العف   هي وهدف  الدرااه إلم ض ء افم  وال فاؤ  لدى عينه مف  مبه جامعه ال

مع فه العالطه بيف السعادة وافم  وال فاؤ ي إضافه إلم تحدود افهعيه النسبيه لك  مف 

ههه الع غي اا فو تفسي  السعادة لدى عينه مف  مبه جامعه ال د  العف   هي وبمغ 

ً و البهي منهو )187 ،و العينه )    (  البااي و  بّ 84(  الل و )103(  البا

ادواا الدرااه عمم اف اد العينه فو طاعاا العحاض ااي وك ف  ن ائج الدرااه عف: 

ارتبا  م غي  السعادة ما ب يه الع غي اا اف  ىي وان طسو معامالا االرتبا  كان  

م جبه وداله إ يائياً وفو االت،اه الع تفاي كعا اشارا ن ائج تحمي  االنحدار الع عدد 

 ي افم  وال فاؤ  ااهعا فو تفسي  تباوف درجاا اف اد العينه الع در  إلم ان م غي

عمم م يا  السعادةي وطد ااهو م غي  ال فاؤ  بع دار اكب  فو تفسي  تباوف درجاا 

 اف اد العينه عمم م يا  السعادة.

  ،(:2012دراسة )الرابغي 
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 ( باعداد درااه تح  عن ان: ال ع ر2012طام  البا ثه )ال ابغوي إونا ي 

بالسعادة فو ض ء بع  اعاا ال  ييه لدى عينه مف  الباا كميه ال  بيه لمبناا 

بعحافظه جدةي وهدف  الدرااه إلم تحدود البنيه العامميه لعفه   ال ع ر بالسعادةي 

وإلم طيا  العس  ى العا  لم ع ر بالسعادة لدى  الباا كميه ال  بيهي وال ع ث عمم 

بع  اعاا ال  ييه )السيا ةي العسؤوليهي العالطه بيف ال ع ر بالسعادة و

االج عاعيهي االتزان االنفعالو(ي وتحدود اكث  اعاا ال  ييه )السيا ةي العسؤوليهي 

االتزان االنفعالو( إاهاما فو ال ع ر بالسعادة لدى  الباا الكميهي وتو ا  يار عينه 

ناا ب،دة ت  اوو (  البه مف  الباا كميه ال  بيه لمب600ع  ائيه لمدرااه  ،عها )

(ي وتو ال ح م مف يحه الف وض باا  دا  افدواا اآلتيه: 23-18اععارهف بيف )

م يا  ال ع ر بالسعادة لإلناث مف إعداد البا ثهي وم يا  الب وفي  ال  يو 

ل، ردي الهي و يو السعاا اآلتيه: )السيا ةي العسؤوليهي االتزان العا فوي 

عامميا ظه  ان ال يائق العك نه لعفه   ال ع ر االج عاعيه( وب حمي  البياناا 

بالسعادة تن ظو تح  عام  عا  وس  عب مك ناا ال ع ر بالسعادةي وهو: )ال فاؤ ي 

ال ضاي وجدان إو،ابو م تفا فو م اب  وجدان امبو من ف ي عالطه الف د 

د باآل  وفي عالطه الف د بنفس ي اليحه ال،سعيهي ان اهي وط  الف اغي عالطه الف 

ب ب (ي وان العس  ى العا  لم ع ر بالسعادة لدى  الباا كميه ال  بيه من ف  كعا 

ك ف  الن ائج عف وج د عالطه ارتبا يه م جبه داله بيف ال ع ر بالسعادة وبيف ك  

اعه مف اعاا ال  ييه م ضا الدرااه )السيا ةي العسؤوليهي االتزان االنفعالوي 

مي  االنحدار الع عدد ان اكث  السعاا إاهاما فو االج عاعيه(ي كعا ظه  مف  ال  تح

 ال ع ر بالسعادة لدى عينه مف  الباا كميه ال  بيه هو اعه االتزان االنفعالو.

 تعقيب على الدراسات الّسابقة:

ك ف  الدراااا الساب ه الع  ناوله لع غي  الدرااه )السعادة( عف عد  ت ناولها 

الك و ي كعا اشارا إلم طمه الدراااا ال و اج و  لفئه طياداا العع  النسانو بدوله 

 فو م،ا  ال يائق السيك م  وه لع يا  السعادة وذلك عمم  د عمو البا ت.

 وعكف يياطه تساؤالا البحت فو الف وض اآلتيه:فربض البحث: 

 دالله اليدى لع يا  السعادة عمم عينه مف الع، عا الك و و. -1

السعادة الكمو ومك نات  الف عيه عمم عينه مف الع، عا دالله الثباا لع يا   -2

 الك و و.

 عمم الع يا  الكمو(. -فاعميه ف  اا م يا  السعادة )عمم الع ام  -3

 :ميهج بإجراءات البحث

و نللاو  البحللت الحللالو الجلل اءاا الع بعلله ك يلل  مللنهج البحللت وم، عللا 

وعينه البحت واداة البحت وال ا اا ال و اتبعها البا ت لم  كلد ملف يلدى وثبلاا اداة 
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البحللتي وكللهلك افاللاليب ال يللائيه ال للو طللا  البا للت باالل  دامها الالل   ا  ن للائج 

 البحت الحالو.

 ا البحت عمم العنهج  ال يفو.اع عد البا ت فو ههميهج البحث: 

( فلل دا مللف طيللاداا الععلل  النسللانو 200تكللّ ن م، عللا البحللت مللف )مجتمااع البحااث: 

 الع ا ع ن لمعع  فو جععياا النفا العا  بدوله الك و .

( ملف طيلاداا الععل  النسلانو الع ا عل ن 200بمغ الح،و الكمّو لمعينله )عيية البحث: 

دوللله الك ولل ي وجلاء ا  يللار البا لت لمعينلله بالا و لله لمععل  فللو جععيلاا النفللا العلا  ب

 ال يدوه.

هللو العينلله ال للو االل  دمها البا للت لم ح للم مللف العييااة االسااتطالعية )عييااة التحلياال(: 

 ( ف دا.20يدى وثباا م يا  السعادةي وطد تك ن  مف )

 اا  د  البا ت فو بحث  اداة رئيسه هو:أداة البحث: 

وت جعله   Peter Hills, Michael Argyle(2001ملف إعلداد: )مقياا  الساعادة 

( عبلارةي وال،لدو  29ي وه  م يا  شام  لمسعادةي وو كلّ ن ملف علدد )2018البا ت 

 ال الو و  ّضح عدد الف  اا ال و جاءا بي رة عكسيه لك  ب عد مف ابعاد الع يا :

 ارطا  عباراا الع يا  ال و جاءا ب ك  عكسو الع يا 

 29-28-27-24-23-19-14-13-10-6-5-1 ال ام م يا  السعادة 

 اإلجراءات:

 ,Peter Hills(2001طللا  البا للت ب  جعلله م يللا  السللعادة مللف إعللداد: ) 

Michael Argyle   ومف ت جعله البا لت ملف المغله الن،ميزوله إللم المغله الع بيله ثلو

طللا  بع ضلل  عمللم م،ع علله مللف االلاتهة المغلله الن،ميزولله لم  كللد مللف ال  جعلله ثللو طللا  

بع ضلل  عمللم م،ع علله مللف االلاتهة المغلله الع بيلله لم  كللد مللف اللالمه اليللياطه ثللو طللا  

لبا ت ملف جاهزوله الع يلا  بع ض  عمم اااتهة عمو النفو بهدث ال حكيوي وبعد ت كد ا

 طا  ب ابي   وت نين  عمم البيئه الك و يه.

 تعليمات المقيا  بكيفية تصحيحه:

( فلل داً لإل للالع عمللم 20طللا  البا للت ب ابيللم الع يللا  عمللم عينلله ط امهللا )

ف  اا الع يا  وملدى وضل و وفهلو عباراتل  و  و له تيلحيح ي ول م لو مال ظلاتهو 

و الع يا  إلم اف د العينهي و وّضح لهو ان الجابه تل و ملف عمي ي  يت طا  البا ت ب  دو

)تنابلم عملو  ( اما  البدائ  الع ج دة لك  عبارةي والبدائ  هو: ال  وضا إشارة )

دائعللاًي تنابللم عمللو طالبللاًي تنابللم عمللو ا يانللاًي ال تنابللم عمللو طالبللاًي ال تنابللم عمللو 

( ملللا وجللل د بعللل  1 - 5( درجلللاا م هعللله ملللف )5مام لللاً( وتعالللم هلللهه البلللدائ  )

وبعللد تابيللم الع يللا  تبلليف ، العبللاراا ال للو يلليغ  فللو االت،للاه العكسللو لالالل ،ابه

ومفه مله وبسلياه وتلد  عملم ملا هل  مامل ل ملف  لمبا ت ان جعيا الف ل اا واضلحه
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العبارااي كعا ان اف اد العينله تع فل ا عملم كيفيله الجابله عملم بلدائ  الع يلا  وبلهلك 

 ا عئف البا ت ل ض و تعميعاا الع يا  ثو طا  بال ابيم النهائو.

 مياقشة اليتائج بتحليلها:

 اوالً:  سال يدى الع يا :

ط ة االرتبا  بيف درجاا ك  مف ف  اا العح ر  االتساى الدا مو: و يد ب  -1

 والدرجه الكميه لمعح ر.

( 20 يت ج ى ال ح م مف يدى االتساى الدا مو لمع يا  ب ابي   عمم  )

مس ،يبي وتو  سال معام  ارتبا  بي اـ ن بـيف درجاا ك  ف  ة مف ف  اا 

لف  اا معام  الع يا  والدرجه الكميه ل ي وتبيف مف ال،داو  اآلتيه ان معظو ا

( وهها وعنو ان هناك  ارتبا  م ب    بيف الف  اا 0,3االرتبا  لها اعمم مف )

 والدرجه الكميه لمع يا .

 ( و ضح االتساى الدا مو لع يا  السعادة1جدو  )

 معام  االرتبا  عبـــــــــــــــــــاراا الع يا   

 0,658 عميها.ال اشع  انّو مس ور تحدوداً بالا و ه ال و انا  1

 0,745 اه و باآل  وف بدرجه كبي ة. 2

،زوه جداً. 3  0,557 اشع  اّن الحياة م 

 0,670 لدي م اع  دافئه جداً ت،اه ال،عيا ت  وباً  4

 0,488 نادراً ما اا ي   وانا م تاو. 5

س  ب . ايعا لس  م  فائالً وال 6  0,632 ب  ن الع 

سميّه. 7 عظو افشياء م   0,788 اجد م 

م ز  وم  ارك. 8  0,635 دائعاً م 

 0,571 الحياة جعيمه. 9

 0,513 ال اظّف ب ّن العالو مكان جيّد. 10

 0,512 اضحك كثي اً. 11

 0,553 راٍض كثي اً عف ك ّ  شوء فو  ياتو. 12

 0,556 اع  د انّو ال ابدو جهّاباً. 13

 0,588 وما طد فعم  . ب  هناك ف، ة بيف ما ارود ال يا  14

 0,632 اعيد جداً. 15

 0,788 اجد ال،عا  فو بع  افشياء. 16

به،اً عمم اآل  وف. 17  0,635 دائعاً اممك ت ثي اً م 

 0,571 لدّي ال ط  لفع  ما اروده. 18
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 0,513 اشع  انّو ال اايا  عمم  ياتو ال اّيه. 19

 0,512 اشع  انّو طادراً عمم ال عام  ما اي شوء. 20

 0,632 اشع  انّو فو و ظه ع ميه كاممه. 21

 0,788 عادة ما ام  ب ب اا الف و والبه،ه. 22

 0,635 ليو مف السه  عمّو ات اذ ال  اراا. 23

 0,571 ليو لدّي هدث فو  ياتو. 24

 0,513 اشع  اّن لدي طدراً كبي اً مف الااطه. 25

 0,512 عادة وك ن لدّي ت ثي اً جيداً عمم اف داث. 26

 0,632 ال اا ع ا ما اآل  وف. 27

 0,788 ال اشع  ب ض و انّو بيّحه جيّدة. 28

 0,721 مف العاضو. اّيعا ليو لدّي ذك واا اعيدة ال 29

مف  ال  ال،دو  السابم و بيف لنا ب ن معامالا االرتبا  بيف ك  عبارة مف        

( معا ودل  عمم يدى 0,788 – 0,513عباراا الع يا   كان  ت  اوو بيف )

 االتساى البنائو  لمع يا  . 

ل يا  مدى ثباا اداة البحت تو اا  دا  )معادله الفا ك ونباخ( ثانياً: ثبات المقيا : 

(Cronbach's Alpha) 

 ( و ضح درجه ثباا م يا  السعادة2جدو  )

 النسبه درجه الثباا عدد الف  اا الع يا  )عام  وا د(

 % 92,8 0,928 29 م يا  السعادة الكمو

 

%( وهو درجه ثباا 92,8( ان درجه الثباا بمغ  )2وطد وبيف جدو  )

 مع اهة معا ود  عمم اا  دا  الع يا  بك   ع نينه.

 ( ف د.200فاعميه ف  اا م يا  السعادة عمم عينه البحت )

طا  البا ت بحسال الع  اااا الحسابيه واالنح افاا الععياروه والنسب 

وال ك اراا وتحدود ال تب الا ،اباا اف اد العينه عمم عباراا م يا  السعادة 

 وجاءا الن ائج م ضحه بال،دو  اآلتو:

 (200عمم م يا  السعادة )ن = ( اا ،اباا اف اد العينه 3جدو  )

 ال تبه االنح اث الععياري الع  ال الحسابو عباراا الع يا  ال طو

1 
ال اشع  انّو مس ور تحدوداً بالا و ه 

 ال و انا عميها.
 3 0,305 912ي2

 6 0,881 2,855 اه و باآل  وف بدرجه كبي ة. 2

،زوه جداً. 3  13 0,614 2.745 اشع  اّن الحياة م 
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4 
م اع  دافئه جداً ت،اه ال،عيا  لدي

 ت  وباً.
2.735 0,312 15 

 4 0,829 2,901 نادراً ما اا ي   وانا م تاو. 5

6 
ب  ن  ايعا لس  م  فائالً وال

س  ب .  الع 
2.588 0,357 25 

سميّه. 7 عظو افشياء م   28 0,573 2.501 اجد م 

م ز  وم  ارك. 8  7 0,483 2,821 دائعاً م 

 26 0,787 2.581 جعيمه.الحياة  9

 14 0,577 2.742 ال اظّف ب ّن العالو مكان جيّد. 10

 19 0,312 2.677 اضحك كثي اً. 11

 5 0,312 2,865 راٍض كثي اً عف ك ّ  شوء فو  ياتو. 12

 27 0,614 2.568 اع  د انّو ال ابدو جهّاباً. 13

14 
وما  ب  هناك ف، ة بيف ما ارود ال يا 

 طد فعم  .
2.655 0,312 21 

 10 0,614 2.786 اعيد جداً. 15

 18 0,787 2.689 اجد ال،عا  فو بع  افشياء. 16

17 
به،اً عمم  دائعاً اممك ت ثي اً م 

 اآل  وف.
2.601 0,802 24 

 29 0,483 2.433 لدّي ال ط  لفع  ما اروده. 18

19 
اشع  انّو ال اايا  عمم  ياتو 

 ال اّيه.
2,918 0,614 2 

20 
اشع  انّو طادراً عمم ال عام  ما اي 

 شوء.
2.622 0,787 23 

 12 0,614 2.765 اشع  انّو فو و ظه ع ميه كاممه. 21

 17 0,312 2.709 عادة ما ام  ب ب اا الف و والبه،ه. 22

 9 0,305 2.815 ليو مف السه  عمّو ات اذ ال  اراا. 23

 22 0,312 2.631 ليو لدّي هدث فو  ياتو. 24

 1 0,881 2,921 اشع  اّن لدي طدراً كبي اً مف الااطه. 25

26 
عادة وك ن لدّي ت ثي اً جيداً عمم 

 اف داث.
2.666 0,881 20 

 11 0,614 2.777 ال اا ع ا ما اآل  وف. 27
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 16 0,881 2.721 ال اشع  ب ض و انّو بيّحه جيّدة. 28

29 
مف  اّيعا ليو لدّي ذك واا اعيدة ال

 العاضو.
2,818 0,312 8 

 2.533  الع  ال العا 

مف  ال  الن ائج الع ضحه اعاله و ضح ان اف اد العينه م اف  ن إلم  د ماي         

 وطد تو ال  تيب تناهلياً  سب م اف ه افف اد كاآلتو:

( وهو "اشع  اّن لدي طدراً كبي اً مف الااطه" بالع تبه 25جاءا العبارة رطو ) -1

 (.5مف  1,990اف اد العينه عميها ) افولم مف  يت م اف ه

( "اشع  انّو ال اايا  عمم  ياتو ال اّيه" بالع تبه 19جاءا العبارة رطو ) -2

 (.5مف  2,564الثانيه مف  يت م اف ه اف اد العينه عميها بع  ال )

( وهو "ال اشع  انّو مس ور تحدوداً بالا و ه ال و انا 1جاءا العبارة رطو ) -3

 (.5مف 2,921به الثالثه مف  يت م اف ه اف اد العينه عميها بع  ال )عميها" بالع ت

( وهو "نادراً ما اا ي   وانا م تاو" بالع تبه ال ابعه  يت 5جاءا العبارة رطو ) -4

 (.6مف  2.661م اف ه اف اد العينه عميها بع  ال )

ل امسه ( وهو "اه و باآل  وف بدرجه كبي ة" بالع تبه ا2جاءا العبارة رطو ) -5

 (.6مف  2.661 يت م اف ه اف اد العينه عميها بع  ال )

( 2.533وو بف مف ال،دو  اعاله ان الع  ال العا  )الدرجه الكميه ( ه  )

 وهها وعنو ان درجه الع اف ه ب ك  عا  عمم الع يا  م ضيه.

 مياقشة اليتائج بتحليلها:

مف  ال   سال يدى الع يا  عمم عينه الع، عا الك و و تبيف ان 

معامالا االرتبا  عاليه جداي وهها وؤكد بدوره عمم ارتبا  ف  اا الع يا ي ومف 

 ال   سال الع يا  وثبات  عمم العك ناا الف عيه اتضح ان درجه الثباا عاليه 

جه ال ايه بفاعميه ف  اا جداي وهها وؤكد ثباا الع يا ي مف  ال  الن ائج النس   

الع يا  عمم الع يا  الكمو اتضح ان هناك درجه م اف ه عمي  معا وؤكد ال درة عمم 

اا  دا  الع يا ي مف  ال  ال ح م مف يدى االتساى الدا مو لمع يا  تبيف مف 

( وهها ود  عى  ان 0,3ال،داو  ان معظو الف  اا معام  االرتبا  لها اعمم مف )

م ب   بيف الف  اا والدرجه الكميه لمع يا ي ومف  ال   سال ثباا هناك ارتبا  

%( وهو  92,8الع يا  باا  دا  معادله الفا ك ونباخ تبيف ان درجه الثباا بمغ  )

درجه ثباا مع اهة تد  عمم إمكانيه اا  دا  الع يا   ع نينهي كعا ت يم  الن ائج 

( وهو ود  عمم ان درجه 2,533يه )إلم ان فاعميه ف  اا الع يا  بمغ  درج عا الكم

 الع اف ه ب ك  عا  عمم الع يا  م ضيه.
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 ك ف  ن ائج البحت عف اآلتو:ملخص اليتائج: 

اتضح يدى االتساى الدا مو لمع يا  معا ود  عمم ان هناك ارتبا  جيد بيف 

الف  ااي كعا اتضح مف  ال   سال دالله م يا  السعادة ان درجه الثباا عاليه معا 

كد مف اا  دا  الع يا ي واتضح مف  ال   سال فاعميه ف  اا الع يا  ان وؤ

الدرجه الكميه لفاعميه الف  اا عاليه معا و ضح الع اف ه الكميه عمم الع يا  ب ك  

 عا .

تابيم م يا  السعادة عمم عيناا م  مفه مف الع، عا الكل و و إللم جانلب التوصيات: 

 تعزوز السعادة لدى الف د.
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 المراجع العربية:

(. يدى وثباا م يا  السعادة النفسيهي 2012اب  هاشوي السيد و ال دوري اعاو ) -

ي 75ي دراااا ت ب وه ونفسيهي م،مه كميه ال  بيه بالزطاهومي العدد 108-109

 .2012اب و  

(. ال نبؤ بالسعادة فو ض ء افم  2011ج دةي خما  و اب  ج ادي  عدي ) -

مجلة جامعة القد  مف  مبه جامعه ال د  العف   هي  وال فاؤ  لدى عينه

 .162-129ي ص: 24ي فمسايفي عالمفتوحة لألبحاث بالدراسات

 ي الدار العي وه المبنانيه.اإلنسان بصحته اليفسية(. 2003يبحوي ايد ) -

(. الهكاء ال و و وعالط   بالسعادة النفسيه 2012الضباي ف حو عبد ال  عف ) -

ي دراسات عربية في التربية بعلم اليفسلدى عينه مف الع اه يف وال اشدوفي 

 .176-135ي ال،زء افو ي ص: 29السع دوهي ع 

  ي ف   عبدال ادر و طندو ي شاك  عايه و محعدي  سيف عبد ال ادر و عبد  -

. موسوعة علم اليفس بالتحليل اليفسي(. 2009يافم كام  )الف اوي م

 ال اه ة: مك به افن،م  العي وه.

. الاكندروه: دار العع فه أسس علم اليفس(. 1991عبد ال المي ا عد محعد ) -

 ال،امعيه.

(. السعادة النفسيه وعالط ها ببع  2006عبد ال هالي امانو عبد الع ي د ) -

مجلة البحوث اليفسية الع غي اا النفسيه لدى عينه مف الع اه يف مف ال،نسيفي 

 .308-254ي ص: 2ي ع21ي كميه ال  بيهي جامعه العن فيهي مي ي مجبالتربوية

  ببع  السعاا ال ع ر بالسعادة وعالط (. 2000العنزيي ف وح ع ود ) -

ي دراسات نفسيةال  ييه درااه ارتبا يه م ارنه بيف الهك ر والناثي 

 (.377-351ي ص: 2001ي و لي  3يع11مج

 . مي : م،عا المغه الع بيه.المعجم الوجي (. 1990م،عا المغه الع بيه ) -

(. اليحه النفسيه وعمو 2009محعد عبد ال ادر الايب و ايد ا عد البهاص ) -

 ،ابوي ال اه ة: مك به النهضه العي وه.النفو الو

السعادة بتيمية الصحة اليفسية، مسؤبلية الفرد في (. 2000م اوي كعا  ) -

 ي ال اه ةي دار الن   لم،امعاا.اإلسالم بعلم اليفس

(. ال ع ر بالسعادة فو ض ء بع  2012ي إونا  بن  عمو محعد )ال ابغو -

اعاا ال  ييه لدى عينه مف  الباا كميه ال  بيه لمبناا بعحافظه جدةي 
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-417ي ص ص:22ي السع دوهي ع دراسات عربية في التربية بعلم اليفس

460. 

عو (. ال ع ر بالسعادة وعالط   بال دوف والدعو االج عا2008جان ا ا ي نادوه ) -

ي دراسات نفسيةوال  افم الزوجو والعس  ى االط يادي والحاله اليحيهي 

 .648-601ي ص ص: 2008ي اك  ب 4ي ع18مج
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