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 النفسية العاملي ملقياس الشعور بالسعادة البناء
 لدى كبار السن

 عمرو حسن أمحد بدراند/ أ.
 علم النفس الرايضي علم النفس الرايضي ورئيس قسمأستاذ 

 جامعة املنصورة –كلية الرتبية الرايضية 

 دينا متويل أمحد املتويلم. د/
 الرتبية الرايضية تدريسوطرق مدرس بقسم املناهج 

 جامعة املنصورة –كلية الرتبية الرايضية 
  

 أمحد منصور د/ نشأت حممدم.

 مدرس بقسم علم النفس الرايضي

 عة املنصورةجام –كلية الرتبية الرايضية 

 الباحثة/ مروة حممد إبراهيم حسن
 ابحثة بقسم علم النفس الرايضي

 ةجامعة املنصور  –كلية الرتبية الرايضية 
 امللخص

جريت أ، وقد فين، وأستخدم املنهج الوصالسية لدى كبار سفنعادة اللسمقياس الشعور اب بناء يليهدف البحث إ
ن؛ وذلك خالل الفرتة ما بني سسيدة من كبار ال 071، وبلغ قوامها عشوائيةارها بطريقة يعينة مت اخت علىالدراسة 

 م.25/5/2102إيل  م2/5/2102

 عوامل لقياس الشعور 2ن، ويتكون من سادة النفسية لكبار ال: إعداد مقياس الشعور ابلسعيفومتثلت أهم النتائج 
ول )القناعة، ويتكون من ، وهى: العامل األين، وذلك من خالل استخدام التحليل العاملالسالنفسية لكبار  ابلسعادة

 ٩ من ات، ويتكونذدارة الإالعامل الثالث ) -( عبارات 01)االجتماعية، ويتكون من  ينالعامل الثا -بارة( ع 05
 عبارات(. ٩ م، ويتكون منؤ شاتالعامل الرابع )ال -بارات( ع

الثبات(؛ حيث  -)الصدق  ى عينة التقنني مت التوصل إىل املعامالت العلمية للمقياسلومن خالل تطبيق املقياس ع
ية للمقياس، بني كل عبارة وعاملها، وبني كل عبارة والدرجة الكل اقا  تسا ياق الداخلتسوجد عن طريق حساب صدق اال

اب معامل الثبات حسبني كل عامل والدرجة الكلية للمقياس، وقد مت  قا  وجود استقاللية بني العوامل واتسا كلذوك
 .ابستخدام التجزئة النصفية

( 5-2-٣-2-0( للعبارات االجيابية، )0-2 -٣ -2 -5)ي مليزان تقدير مخاس وللمقياس درجة استجابة وفقا  
قصى، وحيتوى أدرجة كحد  205و يندرجة كحد أد 2٣او  الدرجة الكلية للمقياس ما بني لبية، وترت السللعبارات 

 عبارة سلبية. 02عبارة إجيابية، و ٣0 علىاملقياس 

 مقدمة البحث
 ذع السلوك الشامس العام يتعامل فقط نفن جمال علم الأس، نفال لمقسام عأيرى الكثري من املتعلمني من خارج 

رون  ي فسجمال علم الن يفنه يوجد القليل من بني املتخصصني أفعالية، كما نمع املشكالت اال يضا  أواملرضى النفسيني، و 
 ا اجملال.ذكذلك، وهم من لديهم وجهة نظر حمدودة حول ختصصات ه
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 يفوخاصة لكبار السن  النفسأن يفسروا للناس أمهية علم  النفسجمال وختصص علم  يفلذا، جيب على القائمني 
سباب االضطراابت النفسية، أوازن بني ترصوا على وجود الحيلوك البشرى، و لسا يفعون حل مشكالهتم هنم يستطيأ

 جيابية.تنمى الصفات اإل اليتسباب واأل

حد عناصره املوضوعية، أن الصحة من املكوانت املهمة للشعور ابلسعادة، وهى أم(، 2100) رجايلأويرى مايكل 
سباب الرئيسة، وقد تناولت الكثري من البحوث هنا واحدة من األأويشيع النظر إليها على  ابلسعادة، قا  يوث باطا  توترتبط ار 

ف رابطة شل ارتباط يكلنتائج هذه الدراسات وجود معام يالعالقة بني الصحة والسعادة النفسية، كما بني التحليل الكم
خرى، ويستمر وجود عالقة أالصحة من جهة  اعر العناء والقلق من جهة وبني سوءشاعر السلبية ومشقوية وثيقة بني امل

الدخل، وإذا  -خرى، مثل: املكانة االجتماعية بني الشعور ابلسعادة وبني الصحة، حىت إذا أثبتنا أتثري بعض التغريات األ
 (.227: 01) ثر على الشعور ابلسعادةؤ ت اليتخرى مهية العوامل األأثري الصحة تضاءلت اثبتنا أت

ن سن هبا كبار اليواز  اليتالشخصية، و  يفالسوى  أن السعادة متثل اجلانب االنفعايل ،م(2102) ويرى بشري معمرية
االنفعاالت واملشاعر والعواطف،  يفب السلىب ناجلا علىيتغلب مبشاعر السعادة ل اإلجيابيةبني املشاعر السلبية واملشاعر 

ل ؤ البهجة والسرور والرضا والتفا يفاملتمثل  احلياة يفمو ابنفعاالته وعواطفه من اجلانب السار يسع أن يومن هنا يستط
: 2) ملشاعر السعادة النفسية متثل انعكاسا   اليتة واالجتماعية، و ليرية والعمسحياته الشخصية واال يف يا  النفستيواالر 

012.) 

 البحث: مشكلة

 Lifeلربامج البدنية املنتظم يزداد احتياجهم إىل ممارسة ا السن ىل أن كبارإم(، 2112) يشري أسامة كامل راتب

Styleقل مع رفع الكفاءة الوظيفية أزايدة االستمتاع ابحلياة والقيام مبتطلبات احلياة اليومية جبهد  إيلدى ؤ هنا ت؛ أل
ملا له من  ن هو ممارسة النشاط البدينسا  سحسني نوعية احلياة لكبار الة، وأن من أهم عوامل جنفعضاء اجلسم املختلأل

 (.٠1: 2) ن مبستوى عال من الكفاءة الوظيفية واحليوية واالستمتاع ابحلياةس؛ حيث يتمتع كبار الإجيابيات

، ومنها: فقدان العالقات السنم(، أن التغريات املصاحبة لكبار 210٣) ىفوأوضحت بسنت حممد مصط
كالت ششدين، والكثري من املاخلضوع لنفوذ الرا -خرين األ علىاالعتماد  -نشطة فقدان العديد من األ -االجتماعية 

 ي، وال تنفصل التغريات النفسية لكبار السن عن التغريات االجتماعية؛ بل هيواالجتماع يعوق تفوقهم النفست اليت
يقومون هبا، واستمرار عالقاهتم  يتدد النشاطات التع علىعالقة وثيقة، فكلما كانت حالتهم الصحية جيدة ساعدهتم 

ثري ليشمل الشعور أدقاء أو اجلريان، وميتد هذا التصهل أو األبناء أو األتفاعالهتم سواء مع األ االجتماعية وتعدد دوائر
عباء ابلنسبة حة اجلسمية يرتتب عليها الكثري من األصال متتعه ابلصحة النفسية، أما تدهور ابلسعادة النفسية، وأيضا  

 (.05 :٣) لكبار السن

الصحة والدخل  يفن املنحصرة سال ية لكبارفسعادة النسر ال، إىل أن مصادم(210٣)ي ري جناة فتحشوت
راغ يتناقص معها الشعور ابلسعادة النفسية املصاحب هلا، كما أن فوالعالقات االجتماعية، وأن تناقص أنشطة أوقات ال

 (.٠٣ - 72: 00ديهم)لالصحة النفسية واجلسمية  علىثر ؤ ن، ويالسالتقاعد يسبب الشعور ابلتعاسة لبعض كبار 
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ن، وجاءت أمهية سيدات كبار السية للفسعادة النسجمال ال يفومن خالل القراءات استدل على ندرة البحوث 
 النفسية لكبار السن. السعادةجراء هذا البحث، وهو بناء مقياس للتعرف على احلاجة إل

 بحث:لل األهمية النظرية

 لكبار السن. ياعوك االجتملسلل كذاهتا كمحر  النفسيةة السعادة يتنبثق من أمه -

  ة املتعلقة ابلسعادة النفسية.يللدراسات والبحوث العلم ياء اجلانب النظر ثر إ -

 :األهمية التطبيقية للبحث

ية لكبار سعادة النفسمدى الشعور ابل للتعرف على خصيةشمن أنه يقدم أداة ت تنبع أمهية هذا البحث تطبيقيا  
 السن.

 هدف البحث:

 اس الشعور ابلسادة النفسية لكبار السن.يمق ىل بناءإ يهدف البحث احلايل

 تساؤل البحث:
 ما العوامل املستخلصة لقياس الشعور ابلسعادة النفسية لكبار السن؟. 

 :مصطلحات البحث

 دة:لسعاا

كر عن مؤشرات السعادة ذ شرات الصحة النفسية هو نفس ما يؤ م(، أن م2115) الم زهرانسكر حامد عبد الذ ي
عملهم،  يفوجناحهم  ؤشرات تقبل كبار السن حلدود إمكاانهتم، واستمتاعهم بعالقاهتم االجتماعية،امل هالنفسية، ومن هذ

ديهم صحاجاهتم ودوافعهم، وت احلياة، وإشباع إحباطاتمواجهة  يفوكفاءة كبار السن  احلياة بوجه عام، علىقبال واإل
 (. 00: 5) ولية أفعاهلم وقراراتهئملس

 :سنلا كبار

رض من خالهلا  عيت اليت، و عاما   01 م(، أهنا املرحلة العمرية املمتدة ما بعد2115) السالم زهرانيرى حامد عبد 
و احندار أو نقص لألداء واألنشطة الفسيولوجية والنفسية أ ؤتباط يفتتمثل  اليتىل سلسلة من املتغريات، و إكبار السن 
 (. 255: 5) واالجتماعية

 الدراسات املرجعية: 
 ية:الدراسات العرب

موضوع السعادة  يفبعض اجلوانب النظرية  علىهدفت إىل إلقاء الضوء  اليتو  ،م(2110) دراسة سهري حممد سامل
فسية، نة، ودراسة السعادة وعالقتها ببعض املتغريات الفلح لقياس السعادة لدى فئات عمرية خمتلصووضع مقياس ي

ري الشعور ابلسعادة، غمرحلة عمرية يتبلور فيها مت يالكتشاف أعور ابلسعادة عرب مراحل عمرية متباينة الشري غودراسة مت
كر وأنثى من طالب ذ  211 غ قوامهال، وبعشوائيةعينة مت اختيارها بطريقة  على، وذلك فياملنهج الوص وأستخدم

 سنة. ٣5 -0٩اجلامعة، واخلرجيني من طالب الدراسات العليا؛ حيث كان يرتاو  املدى العمرى من 
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ابملهارات  ثر ابلنوع، السعادة ترتبط إجيابيا  أملرحلة العمرية كما تتاب: أن السعادة تتأثر يفلنتائج ومتثلت أهم ا
ارة احلسية ابلرغم من ستثابال بيا  لر سعادة، وارتبطت سثكأاملواقف االجتماعية كان  يف رد ماهرا  فاالجتماعية، كلما كان ال

 (.7)بساطنأن االستثارة احلسية أحد مكوانت اال

ىل دراسة الشعور ابلسعادة وعالقتها ببعض السمات الشخصية، إهدفت  اليتم(، و 2110) زىنراسة فريج العد
 يبالرضا عن احلياة، الثقة ابلنفس، التفاؤل، والوجدان االجيا يفتتمثل  اليتالكشف عن العالقة بني متغريات الدراسة 

 .الوصفيلدى أفراد عينة الدراسة، واستخدم املنهج  والسليب

بني  سليببني الرضا عن احلياة والثقة ابلنفس والتفاؤل، ووجود ارتباط  يب: وجود ارتباط إجيايفومتثلت أهم النتائج 
 (.٩احلياة) نعوالسلبية منبئة ابلرضا  اإلجيابيةاملتغريات  هدى عينة البحث، وأن هذل واإلجيايبالوجدان السلىب 

هدفت إىل إمكانية التنبؤ بكل من الشعور ابلسعادة  اليتم(، و 211٩) شويقىلدراسة أبو زيد سعيد ا
، والكشف عن العالقة بني أبعاد ئيبعاد التفكري البناأن خالل م يواسرتاتيجيات مواجهة الضغوط والتحصيل الدراس

 .صفيالو  والتوافق النفس، وأستخدم املنهج ئيالتفكري البنا

وأنه ميكن التنبؤ  ئيادة عن طريق أبعاد التفكري البناعس: إمكانية التنبؤ ابلشعور ابليفهم النتائج أومتثلت 
من خالل  ييل الدراسصابلتح ؤنه ال ميكن التنبأ، و ئيبعاد التفكري البناأ ابسرتاتيجيات مواجهة الضغوط من خالل أيضا  

 (.0)يبعاد التفكري البنائأ

السعادة املدركة وعالقتها ابلتوافق هدفت إىل معرفة مصادر  اليتم(، و 211٩) على الدين ية عبد هللا حممد حيسادر 
 -احلالة االجتماعية  -راحل العمرية ملللمتغريات الثالثة: ا ، وفقا  يلدى كبار السن املمارسني للنشاط الرايض يالنفس

، ضيلدى كبار السن املمارسني للنشاط الراي النفسيدركة والتوافق ملادة اسععرف على العالقة بني مصادر التالوظيفة، وال
 .الوصفياستخدم املنهج و 

 النفسيقيم االستجاابت احلسابية بني استجاابت أفراد عينة البحث للتوافق  يفن يبات: وجود يفهم النتائج أومتثلت 
ة املراحل، وكذلك يعن بق عايل ايبسط حسكثر، وهى مرحلة تتميز مبتو أف 00للمرحلة العمرية، وكانت املرحلة  وفقا  

ال  اليت؛ حيث كانت املرحلة يلعا ط حسايبمبتوس تتميز اليتالناحية االجتماعية والوظيفة  الدرجة الكلية للمقياس من
 (.٠ية)سفنمصدر لتحقيق السعادة ال 0٣معرفة  تعمل. وأيضا   يتعن ال يلعا ايبسميز مبتوسط حتت اليت يتعمل ه

ت الصحية والسلوك رف على االجتاهاعهدفت إىل الت اليتو  ،م(2100)ي دراسة رضوان سعيد حممد اجلوهر 
عينة مت اختيارها  على ك، وذلالوصفيلكبار السن وعالقتها جبودة احلياة عند كبار السن، واستخدم املنهج  يالصح

 ني.نمن كبار السن املقيمني بدور املس فردا   0٣1ة وبلغ قوامها ئيواشبطريقة ع

ن، سوجودة احلياة لكبار ال يلوك الصحلسااللة معنوية بني دات ذارتباط  عالقة: وجود يف ئجهم النتاأومتثلت 
 (.0الصحية لديهم) اهاتجتاال يف يباالجيا هبة االجتاسواخنفاض ن
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 األجنبيةالدراسات 
 اليت(؛ و Staas W., Bit M. and Gems, 2007) رآدراسة كل من ستاس وود، وبيت مان، وجيمس 

هم ابلسعادة من خالل وضع ؤ تهلكني وتنبسامل مني على التسويق على سعادةئكيف يؤثر القا  علىىل التعرف إهدفت 
 .الوصفياف املنتجات، وأستخدم املنهج صنو ألأمعايري ابرزة جملموعات املستهلكني 

طبيعة  يفسحكم األفراد ومدى االستمرارية  اليت: وجود عالقة إجيابية دالة بني املشاعر يفومتثلت أهم النتائج 
 .(02هم)عمل

الدراسات  لكهداف ومتغريات تأإطار  يفاق تفراسات املرجعية من نقاط تباين واارت إليه الدشضوء ما أ يفو 
 النقاط التالية: يفاألسس العلمية واملنهجية البحثية  صأستخل

 .بناء القراءات النظرية للبحث يفاالستعانة ابلدراسات املرتبطة  -

 ملناسبته لطبيعة ومتغريات وأهداف البحث. فياملنهج الوص استخدام -

 ل البحث.ؤ اتسبة لطبيعة ومتغريات وهدف و املعاجلات اإلحصائية املناسيب لوف على أساالوق -

 .رض ومناقشة نتائج البحث احلايلعتدعيم  يفاالستفادة من نتائج تلك الدراسات  -
 :منهج البحث

 .الوصفيدم املنهج خأست
 :جمتمع البحث

 م.2102 نة للعامس 52املتوسط العمرى  يفن ترتاو  أعماره اليتن ساشتمل جمتمع البحث على السيدات كبار ال

 :عينة البحث

 ن.سمن السيدات كبار ال 071غ قوامها وبل ،عشوائيةمت اختيار عينة البحث ابلطريقة الطبقية ال

 ت:انالبيا عأدوات مج

 دوات، وهى:جمموعة من األ علىمجع البياانت املتعلقة هبذا البحث  يفاعتمد 

 Internet. بية، والشبكة العاملية للمعلوماتنجمة املراجع العربية واألئقا يفواردة لاالستعانة ابملراجع ا -

 .نالسمقياس الشعور ابلسعادة النفسية لكبار  -
 :قياس الشعور ابلسعادة النفسية لكبار السن

 ك إبتباع اخلطوات التالية:لعداد مقياس الشعور ابلسعادة النفسية لكبار السن، وذإضوء أهداف البحت مت  يف

 ألطر النظرية والدراسات املرتبطة ابلسعادة النفسية:ا

جمال الصحة  يفالنفسية  السعادةتناولت موضوع  اليتمت االطالع على الكثري من كتب والدراسات املرجعية 
 .{(٠) ،(0) (،٣) ،(2) (،0، مثل:})يالنفسية وعلم النفس الرايض

 مراجعة اختبارات ومقاييس الشعور ابلسعادة النفسية:

، ينفس الرايضلحة النفسية وعلم اصجمال ال يفتناولت موضوع السعادة النفسية  اليتاالطالع على املقاييس  مت
 ({.00(، )01(، )٩) (،7}) مثل:
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 بناء عبارات مقياس الشعور ابلسعادة النفسية لكبار السن:

النفسية لكبار السن هبدف  عداد مقياس الشعور ابلسعادةإمت  من خالل القراءات النظرية والدراسات املرجعية،
 صورته املبدئية،  يفارات املقياس بديد عدد عسحيشعر هبا كبار السن، ومت  يتستوى السعادة النفسية المالتعرف 

 :وذلك عن طريق بعض اخلطوات

 مل كل جوانب الشعور ابلسعادة النفسية.شت عباراتوضع  -

 .يالعام، وعلم النفس الرايض فسم النجمال عل يفاخلرباء  علىصورته املبدئية  يفعرض املقياس  -

 .لين اجملتمع الكمسيدة  071غ قوامها لعينة استطالعية ويب على يلعمل تطبيق أو  -

 ن.سالنفسية لكبار ال ةعادسشعور ابللورته النهائية وسحديد أربعة عوامل ملقياس اص يفات املقياس ار بخراج عإمت  -

امل مقياس الشعور ابلسعادة النفسية لكبار السن، وهم: لكل عامل من عو  يمت تسميتها ووضع تعريف إجرائ -
 م.ؤ اتشال -ات ذدارة الإ -االجتماعية  -اؤل فالت

ال توحى العبارات بنوع أ – ة: أن تكون العبارات واضحة ومفهومليعبارات ما يلعند صياغة ا يد روعقو 
 )ال(.ـــرة بالعبا أأال تبد -مركبة  عباراتالبعد عن استخدام  -االستجابة املطلوبة 

 الثبات( –املعامالت السيكومرتية ملقياس الشعور ابلسعادة النفسية لكبار السن )الصدق 
 صدق التحليل العاملي:

دق لكونه صيعدا من أشكال ال الذي يرضفاب صدق التكوين السللتحقق من صدق املقياس قامت الباحثة حب
 (.21٣: 2٩) هبدفي العامل التحليلخدام طريقة ، ابستصائيدق االحصوال ييربط بني كل من الصدق املنطق

يفرتض أهنا  اليتعة تفات الصلة االرتباطات املر ذمتثل العبارات  اليتىل عدد من العوامل املستخلصة و إالتوصل  -
 رتكة.شص مئتعكس خصا

ت من لى جمموعاعالعوامل أمساء وصفية تطلق  هالعبارات؛ حيث تعد هذ تلكإجياد جمموعة العوامل املناسبة ل -
 عة.فات االرتباطات املرتذالعبارات 

 :التحليل العاملي ملقياس الشعور ابلسعادة النفسية لكبار السن

من جمموعة برامج  2101صدار ابستخدام اإل PCAلتحليل املكوانت األساسية  0٩عت عبارات املقياس ضخ
SPSS وكشف فحص يحليل العاملتت هلذا الجراء سحليل املكوانت األساسية مت تقييم مدى مالءمة البياانإ، وقبل ،

 - Kaiser Meyer -ها، وكانت قيمة نوتزيد ع 1025تبلغ  اليتوجود الكثري من املعامالت  عنمصفوفة االرتباط 

Oklin  ووصل اختبار الكروية  ،10221 يلحبوا 100ى هبا ص، وهى أكرب من القيمة املو 10٠21تبلغBarlett  ملستوى
 يعزز عامليه مصفوفة االرتباط.الداللة اإلحصائية؛ مما 
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 (: القائمة الركامية لعدد العوامل وجذورها الكامنة0شكل )

املصفوفة يف سحليل  Hotteling Princpal Componentsوقد مت استخدم طريقة املكوانت األساسية هلوتلنج 
استخالص أقصى  يف مليلتحليل العاالطريقة لتميزها عن الطرق األخرى ل هالعاملية ملتغريات البحث، وقد مت اختيار هذ

 Kaisserعن تقبلها حملك كايزر  ال  ضفوفة االرتباطية، كما أهنا تسمح ابحلصول على املكوانت األساسية؛ فصتباين للم
 د العوامل.دلتحديد ع

يزيد جذرها الكامن عن الواحد الصحيح، وعند استخدام هذا احملك مع عدد  اليتوهذا احملك يقبل العوامل 
احلالة استخالص عوامل أكثر مما جيب من خالل قبول هذا احملك ذلك أن  ههذ يفزيد عن اخلمسني، فاملتوقع يريات متغ
حالة  يفبواق قليلة القيمة ولكن كبرية العدد ميكن أن يصل إىل الواحد الصحيح ن ر الكامن لعامل مكون مذاجل

 املصفوفات الكبرية.

يوضح به على  من خالل رسم بياين Scree testى ابلقائمة الركامية مسوامل Cattellكاتل   كلذا، أستخدم حم
ر الكامن املستخلص من ذلوحدات متساوية متثل قيمة اجل يالتحليل ويقسم احملور الرأس يفعدد العوامل  ياحملور األفق

قص واستواء اخلط، توقف تنامن خالل التعرف على نقطة  ة، ويتم استخالص العوامل من الشكل البياينفالعوامل املختل
 (.220، 225: 02) ر الكامن هلا بطريقة كايزرذمث خنتار العوامل بعد حساب اجل

واملسمى ابلقائمة الركامية  Cattell، وحمك كاتل Kaisserلشروط حمك كايزر  عوامل تبعا   2وقد أستخلص 
.Scree Plot Test 

 (5جدول )
 (071)ن =   رات املقياسمصفوفة ارتباط العوامل قبل التدوير املتعامد لعبا

 العوامل                                       م
 العبارات

قيم  الرابع الثالث الثاين األول
 الشيوع

 ٣. -.05 02. -.٣٣0 .٣7 مطلع حيت أتعرف على ما حييط يب. 0
 .02 -.02 00 -.1٩ ٣20 األندية. –املتاحف  -املعارض -زايرة األماكن اليت أتعلم منها، مثل: املكتبات أحب 2
 .٣0 .10 .11 -.0 .5٠ لدى القدرة على التوافق مع املوقف االجتماعي الذي أكون فيه. ٣
 .5 -.00 -.15 -.22 .05 شاملة من مجيع اجلوانب. نظرة أنظر إيل األشياء 2
 .20 -.120 -.٣0 -.1٣ 00 الرضا يف إظهار أفضل ما لدى.يساهم  5
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 العوامل                                       م
قيم  الرابع الثالث الثاين األول العبارات

 الشيوع
 .5 -.05 -.22 -.127 .0٠ أركز عندما أبدء أي عمل. 0
 .0٠ -.0 -.2 -.11 .٣ أحافظ على وعودي. 7
 .٣0 -.10 50 -.17 ٣0 يوجد أشخاص يهتمون مبشاعري بقدر ما يهتمون أبنفسهم. ٠
 .٣ .٣ -.10 -.1٣ .2٩ ة.أعمل أبفضل ما أستطيع عندما أكون يف مجاع ٩

 .2 .0 -.12 -.0 .2 أستطيع أن أجعل الناس يقومون ابلعمل دون تعب. 01
 .2 -.27 -.٣7 170 20 أعجب ابألصوات العذبة. 00
 .٣ -.10 .15 .12٩ .5٠ أنظر ابستمرار إيل اجلانب اجلميل املشرق يف احلياة. 02
 .22 -.0٠ -.1٠ -.1٣ 00 عندما أنوي فعل شيء أخطط له بعناية. 0٣
 .50 -.07 100 1٩50 720 أشعر أبن حيايت هلا هدف. 02
 .٣٠ -.15 1270 110 00 لدى دافعية حنو احلياة. 05
 .27 ٣٣0 200 -.0٩ 250 أان راض عن وزين. 00
 .2٣ 100 2٩0 -.12 ٣٩0 أحافظ على رشاقة جسمي مبمارسة األنشطة الرايضية. 07
 .٣1٣ .1٩5 -.1٠٠ -.217 .2٩٣ رهتا تكمن يف القدرة على مواجهة سحدايهتا.أعتقد أن متعة احلياة وإاث 0٠
 .2٩ -.0٠ ٣٠0 120 500 أشعر ابالستقرار واهلدوء النفسي. 0٩
 .2 .107 .2 -.02 .5 ميكنين التعبري عن انفعايل بشكل مقبول. 21
 .27 -.10٠ -.1٣ 12٩0 0٠0 أؤمن مبقولة ال أيس مع احلياة وال حياة مع اليأس. 20
 .5 270 -.0 -.0٠ 00 أعرتف خبطئي وأصححه واستفيد منة. 22
 .٣٠ 1070 ٣00 -.12 50 أان راض عن صليت بريب. 2٣
 .2 -.11 20 -.0٣ 00 أان راض عن حيايت حبلوها ومرها. 22
 .2٩ -.10 050 -.0٠ 2٠0 أشعر برضا الناس عين. 25
 .٣5 -.107 -.07 -.1٠ 550 أشعر ابلسرور عندما أكون مع أسريت. 20
 .2 -.1٩ .٣ -.12 .٣ أقضي وقيت كيفما أشاء. 27
 .2 -.10 00 -.0 00 أان لست عبئا  على أسريت. 2٠
 .٣7 050 100 -.2 50 أجيد التعامل مع اآلخرين مع اختالف شخصياهتم 2٩
 .٣5 -.0 00 -.2 50 أان متفاهم مع أسريت. ٣1
 .٣٩ .٣ -.1 -.07 .5 عمل مجاعي أشعر مبتعة يف األعمال اليت سحتاج إيل ٣0
 .20 -.17 -.0٠ 2٩0 20 أعتقد أن حيايت ليس هلا قيمة. ٣2
 .2 -.15 .17 .2 .2 أشعر أبين وحيدا . ٣٣
 .5٩1 -.2٩ 0٠0 500 ٣٩0 أشعر حبزن أسحمله بصعوبة. ٣2
 .25 -.20 -.07 2٠0 ٣70 أشعر ابألمل وتشنجات يف املعدة. ٣5
 .0 -.2٩ .02 .50 .2٩ أشعر بضيق. ٣0
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 العوامل                                       م
قيم  الرابع الثالث الثاين األول العبارات

 الشيوع
 .55 -.05 .1٠ .5٩ .2 يف البكاء.أشعر برغبة  ٣7
 .27 -.17 -.20 .2٠ .2 عمل األشياء اليت أقوم هبا.ليس لدى املقدرة على  ٣٠
 .2 .25 -.٣ .0 .2 اليت ارتكبها والتعديل من نفسي.أجد صعوبة التعديل من األفعال  ٣٩
 .2 .1٣ .111 -.10 .2٩ .أستطيع التعايش مع ضغوط احلياة 21
 .٣٠ .1٠ .٣0 -.15٠ .5 انفعااليت عند مواجهة املواقف الصعبة. التحكم يف استطيع  20
 .20 .2٠ -.07 .٣ .5 ابالرتباك أمام اآلخرين.أشعر  22
 .2 20 -.1٣٠ ٣0 20 يقلقين النقد الذايت. 2٣
 .٣٩ .٣ -.1٣ .2٠ .2 اشرتك يف مناقشات مع اآلخرين.أشعر ابلتوتر عندما  22
 .2٩ .0٠ -.1٠ .110 .07 أمتتع ابلثقة ابلنفس أثناء التحدث. 25
 .20 0٩0 1٣0 -.05 20 أشعر ابملتعة أثناء ممارسة النشاط الرايضي. 20
 .50 .5 .15 .101 .0 أشعر ابلثقة جتاه سلوكي االجتماعي. 27
 .2 -07. .2٠ -.127 550 حصلت حيت اآلن على األشياء املهمة يف حيايت. 2٠
 .٣2 -.1٩ -.110 020 500 أشعر ابلتفاؤل جتاه املستقبل. 2٩
 .٣5 -.10 -.07 -.12 570 أميل إيل الضحك وتبادل الدعابة. 51
 .2٩ .2 -.00 -.05 .0٣ أتقبل اآلخرين. 50
 .27 1010 -.0٩ -.0 .0 أشعر ابلرضا لوجود عالقات طيبة تربطين ابآلخرين 52
 .2 ٣0 .1٣ -.02 500 أتقبل نقد اآلخرين. 5٣
 .5 -.0 -.2 -.00 0٠0 أشعر أن األخرين يثقون يف قدرايت. 52
 .٣٩ -.1٣ -.٣ -.1 .5٣ يتسم سلوكي مع اآلخرين ابلتسامح. 55
 .2 -.27 ٣50 00 270 أانم نوما  هادائ  مسرتخيا . 50
 .٣٩ 020 -.12 -.111 00 لدى القدرة على اختاذ القرار وسحمل نتائجه. 57
 .5٩ -.00 20 2٣0 0٠0 ية يل مرتفعة.الرو  املعنو  5٠
 .22 250 ٠0 2110 1٩00 أغلب املشكالت تكون مع نفسي. 5٩
 .2 .2 .22 .2٣ .101 للتخلص من احلالة املزاجية السيئة. وقت احتاج 01
 .5٣ -.0 -.00 -.27 00 ابإلميان أستطيع فعل أي شيء. 00
 .0 -.٣ -.2٣ -.٣0 550 الصدق هو سر النجا  يف مجيع األحوال. 02
 .57 -.2 -.2 -.٣11 020 بوجود اإلدارة يوجد النجا . 0٣
 .٣5 -.20 .05 -.2٠ -.2٣ أميل إيل تضخيم مشكاليت لدرجة تفوق حجمها احلقيقي. 02
 .107 -.1٣0 .101 -.101 20 عندما أذهب إيل حفلة ما أتوقع االستمتاع. 05
 .1٩0 -.0 110 -.20 20 من احلكمة أن متد  الناس اآلخرين. 00
 .2 -.101 -.0 50 ٣0 يبدو أن مصائب احلياة لن تفارقين. 07
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 العوامل                                       م
قيم  الرابع الثالث الثاين األول العبارات

 الشيوع
 .2 -.10 -.121 250 050 عندما اشرتك مع أصدقائي يف لعبة ما أتوقع اخلسارة. 0٠
 101٩ 020 1010 -.00 0٩0 اجتاهل االنتكاسات البسيطة اليت سحدث يل. 0٩

 20077 202٣ 200 202 0702٠ اجلذر الكامن
 20070 5002 507 000 ٠0٠ لتبايننسبة ا

 :Orthogonal Rotation التدوير املتعامد

للعوامل املستخلصة؛ مما يسهل عملية تفسري  بعاد إىل الوصول لشكل أكثر بساطة وانتظاما  دى عملية تدوير األؤ ت
ابستخدام  متعامدا   دويرا  البسيط، ومت تدوير العوامل املستخلصة ت ليفضل احللول للبناء العامأ علىالعوامل واحلصول 

اظ بزاوية قدرها تفاالح على؛ حيث يعتمد هذا األسلوب من التدوير Varimux Rotation كسطريقة التدوير الفارمي
عاملني متعامدين  ي، لتكون العالقة بني أللصفر مة مساواي  ئدرجة بني احملورين؛ حبيث يكون جيب متام الزاوية القا ٩1

 .ات تصنيفية غري متداخلةئو فأأمام عوامل مستقلة ا ننأ يعالقة صفرية، أ

 :يلويهدف التدوير املتعامد إ

العوامل؛ مما يؤدى لتقارب األمهية النسبية للعوامل  يتشبعات العامل على ابق تتوزع أن ىنعارب قيم تباين العوامل مبتق -
 موجبه. رر العامل األول من عموميته ويالحظ أن معظم تشبعاتهسحو 

استبعاد بعض املتغريات كما يهبط  لكذ علىالعوامل؛ مما يرتتب  علىشبعات الصفرية والسالبة تال قالل مناإل -
 تشبعها ابلعامل إىل الصفر.

 ات الداللة ابلنسبة للعوامل بعد التدوير عنها قبل التدوير. ذن التشبعات ماإلقالل  -

 يجة اثبتة وموحدة.نتلول صمن ذلك الو ضويل طمط التشبعات إىل الرتكيب البسيط؛ حيث يسح -

 (071)ن =         مصفوفة ارتباط العوامل بعد التدوير املتعامد لعبارات املقياس (1جدول )

 العوامل                                       م
 العبارات

قيم  الرابع الثالث الثاين األول
 الشيوع

 .2٩ .127 *-.00 .20 ٣20 مطلع حيت أتعرف على ما حييط يب. 0

 –املتـــاحف  -املعـــارض -أحــب زايرة األمـــاكن الـــيت أتعلـــم منهـــا، مثـــل: املكتبـــات 2
 األندية.

20. 20. 121. 10. 02. 

 .٣5 .2٠ .10 .٣ .2 لدى القدرة على التوافق مع املوقف االجتماعي الذي أكون فيه. ٣
 .5 .07 .1٣ .٣7 .5٩ شاملة من مجيع اجلوانب. نظرة ر إيل األشياءأنظ 2
 .20 .27 .2 .171 .5٩ يساهم الرضا يف إظهار أفضل ما لدى. 5
 .5 .20 .25 .2 .0 أركز عندما أبدء أي عمل. 0
 .0٩ .17 .0 .0 .2 أحافظ على وعودي. 7
 .٣٠ .17 .1 .00 -.15 يوجد أشخاص يهتمون مبشاعري بقدر ما يهتمون أبنفسهم. ٠
 .٣7 .5 .1٠ .0٩ .0٩ أعمل أبفضل ما أستطيع عندما أكون يف مجاعة. ٩
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 العوامل                                       م
قيم  الرابع الثالث الثاين األول العبارات

 الشيوع
 .2 .٣ .10٩ .2 .٣ أستطيع أن أجعل الناس يقومون ابلعمل دون تعب. 01
 .2 .11٣ .2٩ -.1 .5٠ أعجب ابألصوات العذبة. 00
 .٣5 .25 .2٣ .٣ .٣ أنظر ابستمرار إيل اجلانب اجلميل املشرق يف احلياة. 02
 .22 .0 .2 .2٩ .5٣ عندما أنوي فعل شيء أخطط له بعناية. 0٣
 .50 .07 .٣0 .2 .20 أشعر أبن حيايت هلا هدف. 02
 .٣٠ .2 .22 .٣0 .٣٩ لدى دافعية حنو احلياة. 05
 .27 .٣٠ -.05 .٣2 -.15 أان راض عن وزين. 00
 .2 .05 .1٠ .0 .01 أحافظ على رشاقة جسمي مبمارسة األنشطة الرايضية. 07
 .٣ .٣ -.1٣ .21 .2 أعتقد أن متعة احلياة وإاثرهتا تكمن يف القدرة على مواجهة سحدايهتا. 0٠
 .2٩ .15 .2٣ .0 .2 أشعر ابالستقرار واهلدوء النفسي. 0٩
 .2٣ .2 .1 .5٩ .02 ميكنين التعبري عن انفعايل بشكل مقبول. 21
 .27 .٣ .27 .٣ .52 مع اليأس. أؤمن مبقولة ال أيس مع احلياة وال حياة 20
 .52 .5 .11٣ .2 .22 أعرتف خبطئي وأصححه واستفيد منة. 22
 .٣٠ .25 .0 .5 .1٩0 أان راض عن صليت بريب. 2٣
 .2٣ .25 001 5. ٣0٣ أان راض عن حيايت حبلوها ومرها. 22
 .2٩ .05 .11 .2 .٣0 أشعر برضا الناس عين. 25
 .٣0 .27 .0٣ .07 .2٩ ع أسريت.أشعر ابلسرور عندما أكون م 20
 .22 .12 .1٠ .27 .2 أقضي وقيت كيفما أشاء. 27
 .22 .2 .0٣ .2 .20 أان لست عبئا  على أسريت. 2٠
 .٣7 .٣٠ -.10 .٣2 .٣ أجيد التعامل مع اآلخرين مع اختالف شخصياهتم 2٩
 .٣5 .0 .105 .2٣ .٣٩ أان متفاهم مع أسريت. ٣1
 .2 .5 -.12 .2 .2٠1 ال اليت سحتاج إيل عمل مجاعيأشعر مبتعة يف األعم ٣0
 .27 .05 .0 -.0 .22 أعتقد أن حيايت ليس هلا قيمة. ٣2
 .2 .1٣0 .20 .0 -.1 أشعر أبين وحيدا . ٣٣
 .0 -.0 .0٩ .٣ .17 أشعر حبزن أسحمله بصعوبة. ٣2
 .20 -.1 .0٣ . .25 أشعر ابألمل وتشنجات يف املعدة. ٣5
 .0 -.15 .7 .٣ .00 أشعر بضيق. ٣0
 .50 .15 .70 .20 .1٠ أشعر برغبة يف البكاء. ٣7
 .27 .05 .00 -.17 .27 ليس لدى املقدرة على عمل األشياء اليت أقوم هبا. ٣٠
 .2 .٣0 .05 -.٣ .0٩ أجد صعوبة التعديل من األفعال اليت ارتكبها والتعديل من نفسي. ٣٩
 .25 .25 .0 .20 .٣ أستطيع التعايش مع ضغوط احلياة. 21
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 العوامل                                       م
قيم  الرابع الثالث الثاين األول العبارات

 الشيوع
 .٣٠ .2٠ .12 .5 .05 انفعااليت عند مواجهة املواقف الصعبة. ع التحكم يف استطي 20
 .20 .2٩ .2 .10 .0٩ أشعر ابالرتباك أمام اآلخرين. 22
 .20 .57 .٣5 .15 -.10 يقلقين النقد الذايت. 2٣
 .5 .5 .٣0 .0 .17 أشعر ابلتوتر عندما اشرتك يف مناقشات مع اآلخرين. 22
 .2٩ .2٠ .2 .25 .5 أمتتع ابلثقة ابلنفس أثناء التحدث. 25
 .20 .٣7 -.125 .25 .22 أشعر ابملتعة أثناء ممارسة النشاط الرايضي. 20
 .5 .55 .2٣ .٣ .2 أشعر ابلثقة جتاه سلوكي االجتماعي. 27
 .22 .1٠ .00 .55 .2٠ حصلت حيت اآلن على األشياء املهمة يف حيايت. 2٠
 .٣٠ .0٠ .٣2 .2٠ .٣5 عر ابلتفاؤل جتاه املستقبل.أش 2٩
 .٣5 .27 .0٩ .00 .27 أميل إيل الضحك وتبادل الدعابة. 51
 .2٩ .5 .12 .20 .2٣ أتقبل اآلخرين. 50
 .27 .20 .00 .0٠ .5 أشعر ابلرضا لوجود عالقات طيبة تربطين ابآلخرين 52
 .2 .5 .0 .2٩ .20 أتقبل نقد اآلخرين. 5٣
 .2 .5 .0 .2 .00 ر أن األخرين يثقون يف قدرايت.أشع 52
 .٣٩ .20 .07 .1 .52 يتسم سلوكي مع اآلخرين ابلتسامح. 55
 .2 -.10 .2٩ .55 .0٠ أانم نوما  هادائ  مسرتخيا . 50
 .٣٩ .٣٩ .12 .2٠ .٣٩ لدى القدرة على اختاذ القرار وسحمل نتائجه. 57
 .5٩ .0 .20 .5 .2٩ الرو  املعنوية يل مرتفعة. 5٠
 .22 .25 .٣0 .111 -.2 أغلب املشكالت تكون مع نفسي. 5٩
 .2 .٣ .٣2 .1٩ -.2 احتاج وقت للتخلص من احلالة املزاجية السيئة. 01
 .5٣ .2 .1 .27 .0 ابإلميان أستطيع فعل أي شيء. 00
 .0 -.12 -.1٠ .22 .72 الصدق هو سر النجا  يف مجيع األحوال. 02
 .0 .0 -.12 .2٣ .7 ة يوجد النجا .ادر بوجود اإل 0٣
 .٣5 -.22 -.٣7 -.0 -.05 أميل إيل تضخيم مشكاليت لدرجة تفوق حجمها احلقيقي. 02
 .17 .17 .1٣ .0٩ .05 عندما أذهب إيل حفلة ما أتوقع االستمتاع. 05
 .0 .0 -.00 .07 .22 من احلكمة أن متد  الناس اآلخرين. 00
 .2 .0 .0٣ .1٠ .12 تفارقين. يبدو أن مصائب احلياة لن 07
 .2 .10 .27 -.1٣ -.1٣ عندما اشرتك مع أصدقائي يف لعبة ما أتوقع اخلسارة. 0٠
 .1٩ .2 -.00 .0٠ .10 اجتاهل االنتكاسات البسيطة اليت سحدث يل. 0٩

 200٠ 202٣ 2002 202 0705 اجلذر الكامن
 200٠ 5002 507 000 ٠0٠ نسبة التباين
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ارميكس؛ حيث فبطريقة ال ا  متعامد را  ين مصفوفة ارتباط العوامل بعد تدويرها تدو أ، يتبني: (٣) بدراسة جدول
(، وهذا يدل على ٣بعات العبارات على العوامل املستخلصة قد تغريت عما كانت عليه ابجلدول )شيم تقن أيتضح 

  ية للعوامل.ئفعادة توزيع القيم الرقمية للتشبعات؛ حبيث تتضح التجمعات الطاإ
 : تفسري العوامل وحتديد عبارات كل عامل

  -الشروط التالية:  علىتفسري العوامل املستخلصة من طريقة التدوير املتعامد املستخدمة  يفأستند 
اجلوانب املتفردة  مع إبراز يالوصف العامل يفتتضمن االقتصاد  يتل، واThurstonإتباع تعليمات ثرستون  -

 .ىنعهلا م يتالعوامل ال علىكيز واختالف تشبعات العوامل مع الرت 

ع احلقائق املعروفة والعوامل املستخلصة متفق ت اليتتضمن تقبل العوامل  يت، والCattelمراعاة تعليمات كاتل  -
 .معينهلا  يتالعوامل ال علىبعات العوامل مع الرتكيز شواختالف ت سابقا  

 .٣±ألقل، بقيمة تشبع ا علىيتشبع عليه ثالثة عبارات دالة  الذييتم قبول العامل  -

 ل واحد فقط.معا علىأال  ومرتفعا   العبارة" تشبعا كبريا  "ري غأال يتشبع املت -

 (1جدول )
 العبارات املتشبعة على العوامل بعد التدوير املتعامد

 العبارات العوامل
 عدد العبارات

 اجملموع سلبية إجيابية

 -52 -51 -20 -20 -02 -0٣ -00 -0 -5 -2 األول
52- 55- 00- 02- 0٣- 

05 - 05 

 ٩ ٣ 7 50 -2٠ -20 -27 -22 -2٣ -21 -0٩ -٠ الثاين
 ٩ - ٩ 0٠ -07 -٣٠ -٣7 -٣0 -٣5 -٣2 -٣٣ -٣2 الثالث
 01 ٩ - 5٣ -50 -27 -25 -22 -2٣ -22 -٣0 -22 -٩ الرابع

 2٣ 02 ٣0 مقياس الشعور ابلسعادة النفسية لدى كبار السن
 -0: عبارة فقط، وهى أرقام 20ف ذبارة، ومت حع 2٣عدد عبارات املقياس بلغ  (، يتبني: أن2) بدراسة جدول

2- ٣- 7- 01- 02- 05- 00- 07- 0٠- 25- 2٠- 2٣ -٩1- ٣٩- 21- 20- 2٩- 57- 5٠- 
5٩- 01- 02- 05- 00- ٩0.  

 :ثبات مقياس الشعور ابلسعادة النفسية لدى كبار السن

 براون: طريقة التجزئة النصفية لسبريمان

بريمان براون للتأكد من ثبات مقياس الشعور ابلسعادة النفسية لكبار السن؛ سأستخدم طريقة التجزئة النصفية ل
 .(0، كما هو موضح جبدول)اينثني األول والزئاب معامل االرتباط بني عبارات اجلسحيث مت ح
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 (2جدول )
 ثبات مقياس الشعور ابلسعادة النفسية لكبار السن

ثبات 
 املقياس

معامل  العبارات الزوجية ارات الفرديةالعب
 االرتباط

معامل 
 التصحيح

 سبريمان
 ع س ع س

7٩07٣ 0501٩ 050٩5 70050 10٩1** 10٩2 10٠٠** 
(، يتبني: ثبات املقياس والعوامل؛ حيث بلغ معامل الثبات بطريقة بريسون بعد استخدام معادلة 5) بدراسة جدول

 .يد البحثق اع معامل ثبات املقياستف؛ مما يشري الر 10٠٠براون  نوبطريقة سبريما 10٩2التصحيح 

 طريقة ألفا كرونباخ:
 قيم ألفا كرونباخ حلساب ثبات املقياس (1جدول )

 القيمة البيان
 1072 معامل االرتباط بني اجلزئيني

 1005 معامل جتمان
 100٩ معامل ألفا للجزء األول
 100٠ معامل ألفا للجزء الثاين

، وهى قيم مرضيه لقبول ثبات املقياس وأنه 1072ن معامل االرتباط بني اجلزئيني أ(، يتبني: 0) سة جدولبدرا
 صاحل للتطبيق.

 ة:ئياحصة اإلجلب املعايسالأ

 االستكشايف. يالتحليل العامل - ياف املعيار االحنر  -ابية سطات احلس: املتو يفحصائية ت املعاجلات اإللمتث

 ..1015مستوى  اللة إحصائية عنددستوى مىل إالنتائج  يفريني، واستند شىل كسرين عإوقد مت تقريب النتائج 

 :عرض نتائج البحث ومناقشتها
 عرض نتائج البحث:

 حتديد عوامل املقياس املستخلصة وتسميتها:

وقد بلغ للمراجع العلمية وآراء احملكمني والدراسات املرجعية مت سحديد عوامل للمقياس،  ملمن خالل املسح الشا
 عدد العوامل أربعة عوامل، وهى:

 القناعة. إيلجمملها  يف عبارة، وهى تشري 05ول: اشتمل على العامل األ -

 جمملها اىل االجتماعية. يفعبارات، وهى تشري  ٩: اشتمل على العامل الثاين -

 ات.ذدارة الإىل إجمملها  يف ريتشعبارات، وهى  ٩العامل الثالث: اشتمل على  -

 اؤم.تشىل الإجمملها  يفعبارات، وهى تشري  01 علىبع: اشتمل العامل الرا -

 :عبارات عوامل مقياس الشعور ابلسعادة النفسية لكبار السن
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اخلاص لكل عامل مت إعداد وصياغة العبارات سحت كل عامل من العوامل األربعة  يضوء الفهم والتحليل النظر  يف
 ب طبيعته.سالسابقة كال ح

 (7جدول )
 هائي لعبارات مقياس الشعور ابلسعادة النفسية لكبار السنالتوزيع الن

 العبارات مسمى العامل العوامل
 عدد العبارات

 اجملموع سلبية إجيابية
 05 - 05 05: 0 القناعة األول
 01 ٣ 7 22: 00 االجتماعية الثاين
 - - ٩ ٣٣: 25 إدارة الذات الثالث
 ٩ ٩ - 2٣: ٣2 التشاؤم الرابع

 2٣ 02 ٣0 عور ابلسعادة النفسية لكبار السنمقياس الش
 عبارة. 2٣: أن عدد عبارات عوامل مقياس الشعور ابلسعادة النفسية لكبار السن بلغ (، يتبني7بدراسة جدول )

 :استنتاجات البحث وتوصياته

 ات البحث:جاتنتاس

دوات مجع أستخدم، و ضوء املنهج امل يفها، و ئصاصحدود عينة البحث وخ يفضوء هدف البحث وتساؤله  يف
 هذا البحث يستنتج ما يلى: ئج، وانطالقا من نتائيالبياانت، ومن خالل التحليل اإلحصا

 :عوامل مستخلصة، وهي 1الشعور ابلسعادة النفسية لدى كبار السن موزعة على مت بناء مقياس 
 عبارة. 05اؤل، ويتضمن فول: التألالعامل ا -

 عبارات. 01: االجتماعية ويتضمن العامل الثاين -

 عبارات. ٩ات وتتضمن ذالعامل الثالث: أدارة ال -

 عبارات.  ٩العامل الرابع: التشاؤم ويتضمن  -

للمقياس ما بني  الكلية، وترتاو  الدرجة 5 -2 -٣ -2 -0: يمخاس مليزان تقدير للمقياس درجة استجابة وفقا  
 عبارة سلبية. 02ة إجيابية، عبار  ٣0 علىوى املقياس تدرجة كحد أدىن وحي 2٣درجة كحد أقصى و 205

 (7جدول )
 الوصف اإلحصائي لعينة البحث يف املتغريات النفسية

 العوامل املتغري م
وحدة 
 القياس

املتوسط 
 احلسايب

 الوسيط
االحنراف 
 املعياري

 التفلطح االلتواء املدى أكرب قيمة أقل قيمة

السعادة  0
النفسية

 

 0010- 102٠ 02011 70011 5٩011 ٣0٠٠ 0٣011 02017 درجة القناعة 
 001٣- 1002- 0٩011 2٩011 ٣1011 0027 2011 21027 درجة االجتماعية 2
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 1055- 102٩- 20011 ٣٠011 07011 00٣٩ ٣1011 2٠001 درجة إدارة الذات ٣
 000٣- 1012- 22011 2٣011 0٩011 ٠010 ٣2011 ٣0007 درجة التشاؤم 2

السعادة  5
 النفسية

 10٩0- 1070- 5٣011 0٠2011 0٣0011 0٠0٣5 070011 0020101 درجة

ومعامل التفلطح تراو   1070، 1012ن معامل االلتواء جلميع املتغريات تراو  بني أ(، يتبني: 2) بدراسة اجلدول
 املتغريات النفسية. يفاعتدالية توزيع بياانت عينة البحث  على؛ مما يدل ٣±، ومها يقعان بني  000٣،  1017بني 

 ت البحث:ايتوص

 بحث يوصى مبا يلى:لا ونتائج ئيسلوب اإلحصاضوء عينة البحث واأل يف

 لدى كبار السن. النفسيةاستخدام مقياس الشعور ابلسعادة  -

لديهن القدرة على السعادة النفسية بدرجة ضعيفة، وتنمية جانب  اليتللسيدات  النفسيهيل لتأام ابتمااله -
 بار السن.لدى ك لديهن وخصوصا   النفسيةالسعادة 

التخلص من  يفن أبمهية السعادة النفسية، مبا يساعد ذلك الس يفعمل دورات لتوعية للسيدات املتقدمات  -
 كالت بطريقة إجيابية.شلديهن والقدرة على حل امل النفسيةالضغوط 

 :جعمة املرائاق

 ة العربية:لغبال عاملراج

اتيجيات مواجهه الضغوط واسرت ادة عسله ابلشعور ابتقوعال التفكري البنائي م(:211٩)الشويقي بو زيد سعيد أ .0
ية، سات النفة املصرية للدراسلاهرة، اجملقال ،نة من طالب اجلامعةيلدى عي ق النفسفوالتوا يالدراس ليصوالتح
 (.05) ددع(، 0٩) جملد

 ة،نوعية احلياواالسرتخاء مدخل ملواجهة الضغوط وسحسني م(: النشاط البدين 2112) سامة كامل راتبأ .2
 يب.القاهرة، دار الفكر العر 

 لدىوالبدنية  النفسيةات الصحة ة ببعض مؤشر بئاملن يالصح كأبعاد السلو  :(م210٣) ىفطصبسنت حممد م .٣
 اهرة، كلية أداب.قاملسنني، رسالة دكتوراه، غري منشورة، جامعة ال

جامعة احلاج  اإلنسانية،اجتاه جديد لدراسة القوى والفضائل  نفس االجيايبلم الع م(:2102) هيبشري معمر  .2
 ضر أبتنه، كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية.خل

 (، القاهرة، عامل الكتب.2-)ط فسيالن جالنفسية والعال الصحة م(:2115) الم زهرانالسحامد عبد  .5

رسالة  ن،سار الكبة وعالقتها جبودة احلياة ليواالجتاهات الصح السلوك م(:2100)ي رضوان سعيد حممد اجلوهر  .0
 ة الرايضية للبنني.ية، كلية الرتبيورة، جامعة اإلسكندر شماجيستري، غري من

ة ارتباطية مقارنة، رسالة ئيتقاة: دراسة ار سيات النفغري وعالقتها ببعض املت السعادة: م(2110) سهري حممد سامل .7
 الرتبوية. شورة، جامعة القاهرة، معهد الدراسات والبحوثنم ماجيستري، غري
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سن اللدى كبار  فسيالن قة وعالقتها ابلتوافكالسعادة املدر  مصادر م(:211٩) الدين على ي حممد حيعبد هللا .٠
 ة للبنني.ي، رسالة ماجيستري، غري منشورة، جامعة حلوان، كلية الرتبية الرايضياملمارسني للنشاط الرايض

شورة، جامعة حلوان، كلية ، رسالة ماجستري، غري منالسن حنو حياة أفضل لكبار م(:2110) زىعنفريج ال .٩
 ضية للبنني.ايرتبية الر لا

ترمجة فيصل عبد القادر يونس، الكويت، اجمللس  ،(٣، )طالسعادة سيكولوجية :(م2100) رجايلأمايكل  .01
 (.075) للثقافة والفنون واآلداب، سلسلة عامل املعرفة، العدد الوطين

، رسالة ماجستري، غري مالص ئهمها بسعادة أبنااة الوالدين وعالقتيودة حج :م(2100) سعيد طه يجناة فتح .00
 .الفطأ اهرة، كلية رايضقورة، جامعة الشمن

 ة:نبياألج عاملراج
12. Wood Stacy(2007): How mortmain Feeling Rules In fluently and even reversed 

duralality bias law recue Erlbaum, U.S.A. 
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