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طالبة  172كد من صالحيته قامت بتطبيقه على عينة قوامها أوبعد االنتهاء من بناء املقياس والت

بني طالبات الفرقة األوىل والفرقة الرابعة وبني  قاسة واليت أسفرت أنه ال توجد فرو الدر  نتائجللتوصل إىل 

كما أن التخصص الدراسي كان له أثر ملموس يف   ،مستوى الشعور ابلسعادة املتزوجات وغري املتزوجات يف

 .مدى شعور الطالبة ابلسعادة

 نه هو املنهج الذى يتناس  مع مشكلة الدراسةأل ،وقد استعانت الباحثة ابملنهج الوصفي االرتباطي

 احلالية.

 املقدمة

 ،اإلنسانية مجعاء ويف اهتمامات ،سعادة هو القاسم املشرتك األول يف حياة البشريةللعل البحث عن ا

أم  ،أم للجماعة ،لإلنسان الفرد فتحقيق السعادة سواًء أكان ،وهو أحجية حريت الكثري من البشر

 ،من فالسفة ومفكرين ،الذي يسعى لتحقيقه املبدعون رية مجعاء سيظل اهلدف األمسىأم للبش ،للمجتمع

 وعلماء وفنانني.

الفالسفة أن اإلنسان  ولقد اعترب .وتعد السعادة حمور االهتمام األبدي للفالسفة والعلوم االجتماعية

لصحة واملال حتقيق أهداف أخرى كا آخر، وإننا حني نسعى إىل يبحث عن السعادة أكثر من شيء

 أهنا ستجعلنا سعداء. فإن األشياء تستمد قيمتها من أننا نتوقع ،والقوة

ظهرت الدراسات العلمية  مث ،ورغم ذلك فقد جتاهل األخصائيون النفسيون هذا املوضوع لعدة قرون

وبدأ  ،يف دراسة احلاالت االنفعالية السالبة ملوضوع السعادة جزئيًا كرد فعل النغماس علم النفس الزائد

 مث يف الدراسات اإلمربيقية األجنبية والعربية. ،النظرية االهتمام مبوضوع السعادة يف املقاالت

ودعواه أن اإلنسان حيمل  وتندرج دراسة السعادة حتت مظلة جمال حديث يف علم النفس اإلجيايب،

 ،كل شخصياتنا وحتددهايت متر بنا تشلاخلربات ا نإ .ومنها تتحدد حياة اإلنسان ،بداخله القوة والضعف
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وترتكز جهود علم النفس اإلجيايب يف إثراء القوى اإلنسانية القابلة  ،للتعديل هذه اخلربات بعضها غري قابل

 .[6 - 5ص  ،2] .كمدخل لتحقيق السعادة احلقيقية للتعديل

ثرت يف يف أنك إن تع وأيخذ جبدية األمل املشرق ،ويركز علم النفس اإلجيايب على القوة ال الضعف

 ،وبدون معىن فإن هناك طريًقا للنجاة ،اإلشباع ومع أقل قدر من ،احلياة مع قليل من املباهج سريعة الزوال

واإلشباع إىل أعلى حيث القدرة واإلشباع وأخريًا إىل ذروة الرضا الدائم  هذا الطريق أيخذك عرب السعادة

 .[5ص  ،1] .واهلدف واملعىن

هذا ما أكدته  ،الشخصية النفسية الشخصية سب  يف جودة حياته والشك أن سعادة الفرد وراحته

دراسته اليت توصل فيها إىل أن كاًل من  يف [462 - 440ص  0(، ]Ring, L, et al, 2007) دراسة

 جبودة حياة األفراد وجناحهم. السعادة الشخصية والنفسية ترتبط ارتباطاً وثيقاً 

ميكن أن يؤدي مبفرده  أو عامل حمدد بعينه ،معني أنه ال يوجد سب  "2994 ،مجال شفيق"ويرى 

ميكن أن يؤدي تواجدها معاً إىل اإلسهام إىل  وأن هناك بعض العوامل واألسباب اليت ،إىل الشعور ابلسعادة

العوامل )إشباع احلاجات الفسيولوجية واملستوى االجتماعي  ومن هذه ،حد ما يف الشعور ابلسعادة

 .[210ص  ،4] .(التدين وأنشطة وقت الفراغ -سليم جتماعي الاال التفاعل -واالقتصادي 

الشعور ابلسعادة يف مرحلة  ولقد عنيت العديد من الدراسات بدراسة العوامل املختلفة اليت تؤدي إىل

 .واجلماعات املراهقة والشباب واليت ختتلف معايريها ابختالف األفراد

إىل أن قضية نقص  " والذي توصل فيهاألمريكيةبوالية كولومبيا "ففي حبث أجراه كينون شيلدون 

للطالب األمريكيني فقد كان موضوع  وابلنسبة ،الطمأنينة واألمان تؤثر بشكل كبري يف استقرارهم النفسي

يف حني كان عند الطلبة الكويتيني الشعور ابلقرب  ،الثقة ابلنفس على رأس قائمة أولوايت السعادة

 .[2ص  ،5] .والتقارب
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بني السعادة  ، وجود عالقة[213ص  6] ،Franch & Joseph, 1999)) ت دراسةولقد أظهر 

 والتدين.

الب ابلسعادة لدى ط ( إىل أن أهم مصادر الشعور1332 ،كما توصلت دراسة )عبد اخلالق ومراد

 -مصدر الضبط الداخلي للسلوك  - درجة التفاؤل -: الصحة النفسية وطالبات اجلامعة كان كالتايل

 .[049ص  ،7] .تدينومستوى ال

أن ترتبط ابلسعادة  ( أن هناك ثالثة متغريات ممكن1330 ،كما أظهرت دراسة )عبداخلالق وآخرين

 .[582ص  ،8] .وهي النوع والعمر والعمل ،وتؤثر فيها

خالل االستشارات  هلن أو من يسحتكاكها ابلطالبات من خالل التدر ولقد الحظت الباحثة حبكم ا

وية والشخصية بالعديد من املشكالت الرت  التوجيه واإلرشاد الطاليب أهنن يعانني مناليت تقدمها ملكت  

والتعاسة وفقدان اإلحساس هبويتهن  بةابلكآعرضة للشعور  واألسرية واالجتماعية اليت جتعلهن أكثر

 ةدراسة موضوع البحث احلايل من املوضوعات اليت تُعطي أو تكشف مستوى السعاد مما جيعل ،وفاعليتهن

على بناء حياة متماسكة  لدى طالبات اجلامعة حىت تستطيع معرفة العوامل اليت تعيد إليهن توازهنن وقدرهتن

 .توصلها إىل خربة السعادة

 ر النظريااإلط

مشرتك ولكن  فالسعادة هدف ،كل إنسان يعيش يف هذا الكوك  الصغري يبحث عن السعادة

 .االختالف يكمن يف تعريف السعادة

 .[120، ص 9]النحس ض والسعد: اليمن وهو نقي ،: من سعداللغويون السعادة فقالوالقد عرف و 

األمور اإلهلية لإلنسان  : هي معاونةلههـ( بقو  2036 ،أما اصطالحًا فيعرفها )الراغ  األصفهاين

 .[03 ص ،23]على نيل اخلري، ويضادها الشقاء. 
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 [23ص  ،22] ،(2990 رفها )أرجايل،فيع ،أما عند علماء النفس فقد تعددت تعريفات السعادة

 .وأهنا شعور ابلبهجة واالستمتاع واللذة ،الذات شعور ابلرضا واإلشباع وطمأنينة النفس وحتقيق": أبهنا

 اليتشاعر اإلجياب السارة ملا الشعور ابلسعادة أبنه مزيج من [5ص  ،4]( 2994 ،ويعرف )شفيق

ابلصحة النفسية واجلسمية واإلحساس ابلنشاط واحليوية تع والتم ،تتضمن النظرة التفاؤلية دائمًا للحياة

واألمان  ز والنجاح إىل جان  الشعور ابلرضا الذايت واحل اجنالسليم واإلاالجتماعي  والقدرة على التفاعل

 .واالستقرار والتقدير وحتقيق الذات

ن املرح حالة م أن الشعور ابلسعادة[ 248 ص ،21]( 2994 ،كما يذكر )عبداحلميد وكفايف

وهي بذلك  ،مستوى الرضا النفسي ولكنها تسمو إىل ،واهلناء واإلشباع تنشأ أساسًا من إشباع الدوافع

  وجدان يصاح  حتقيق الذات ككل.

ابلضرورة الذي  أن الشخص السعيد ليس [17 - 16ص  ،20](، 2995 ،بينما يرى )خله

 ،وللصحة ابلطبع صلة دقيقة ابلسعادة اوزها،وإمنا هو القادر على التعايش مع األزمة وجت ،يضحك دائماً 

 فاملرض ميكن أن يكون من أهم أسباب الشفاء.

الفرد يف احلياة  السعادة أبهنا "تقدير عقلي إلجيابية ،[147ص  ،24] ،(2995وتعرف )بدير، 

 فيبدو مسروراً".

قد و  ،ة كمًّا وكيفاً اإلنساني حالة تنشأ عن إشباع احلاجات"فيعرفها أبهنا  ،[25]( 2998 ،أما )وهبة

 ."تستمر إىل مستوى الرضا الروحي

نسبة "السعادة أبهنا [ 245ص  ،26]( 1333 ،أما على الصعيد اإلحصائي فُيعرف )اللبواين

 ."واجلماعي إشباع واكتفاء جمموع احلاجات والرغبات على الصعيد الفردي
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اليت تتصف ابلبهجة  جيابيةاملشاعر اإل": السعادة أبهنا [050ص  ،27]( 1332 ،ويعرف )العنزي

الفرد واليت ترتبط ابحلالة االنفعالية السلبية   وهي عكس املشاعر السلبية لدى ،والسرور يف حني تعين التعاسة

وهي أيضًا حالة من التوازن الداخلي يسودها عدد من املشاعر  كاحلزن واخلوف والغض  واالمشئزاز،

والعالقات   ترتبط ابجلوان  األساسية للحياة مثل األسرة والعملواالبتهاج والسرور واليت اإلجيابية كالرضا

 ."االجتماعية

ت شخصية الفرد امس مسة من"تعرف السعادة أبهنا  [123 ص ،28]( 1332 ،يف حني جند )سامل

ولديهم القدرة على االستمتاع  ،واحليوية والراحة يتميز أصحاهبا معظم الوقت ابلنشاط )خارجي أو داخلي(

ومعظم تعامالهتم  ،مشاعر احل  والصداقة ونظرهتم للحياة اإلجيابية ولديهم ،بطريقتهم اخلاصة ابلوقت

 ."انجحة وعالقاهتم

الفرد واليت يرى  أن السعادة هي القيمة اليت يشعر هبا [43 ص 29] (،Steven, 2001) كما يرى

ينبع من أهدافنا  وهذا ،روحيًّا للرضا مصدراً  كما أهنا متثل  ،فيها أن حياته هلا معىن وحتقق من خالهلا أهدافه

 ."وقيمنا العميقة

اليت حيكم  الدرجة"السعادة أبهنا  [24ص  13] (،Veenhoven, 2001) فينهوفن""بينما يعرف 

 ،الشخص للحياة اليت حيياها فهي تشري إىل ح  ،فيها الشخص إجيابيًّا على نوعية حياته احلاضرة عامة

 ايت هلا ككل.وتقديره الذ ،واستمتاعه هبا

يتمتع ابإلميان  أن الشخص السعيد هو "الذي [210ص  ،12]( 1335 ،بينما يرى )املدرسي

وهو الذي يهمه أن  ،بشكل كامل ويستغل قدراته ،ويقوم ابألعمال النافعة ،ابّلله والرضا بقضائه وقدره

يتمتع بكل من حالة االنفراد و  ،االستقالل واالكتفاء الذايت ويف الوقت الذي مييل إىل ،يسعد مع ااَلخرين

 ويكره النزوع إىل التدمري، وال ،وهو عادة يغفر للناس هفواهتم ،ومصاحبة ااَلخرين واالنعزال وحالة االجتماع



 814    السعادة وعالقتها ببعض املتغريات لدى طالبات اجلامعة 

 

اسريًا النفعاالته  أو أن يظل ،مشاركة ااَلخرين يف انفعاالهتم السلبية يبوأي ،يبايل كثريًا ابلرخاء املادي

 .يف سبيله إىل حتقيق مبتغاه وأبنه ،ويشعر عادة أبنه يف تقدم وحتسنوهو سليم الصحة  ،املماثلة

 شعور يف حياتنا يعطي"أن السعادة هي  [049ص  11] (،Amado, 2006) ويذكر أمادوا

 ."قيمة عميقة ومصدراً روحياً لرضاأي أن ميثل لنا  ،ويعمل على حتقق األهداف ،معىًن 

نفسية من مشاعر  حالة"فرياين أن السعادة هي  [27ص  ،10]( 1336 ،أما )القعيد واملبارك

وهي أمر أميل على الدميومة  ،وتعاىل الراحة والطمأنينة والرضا عن النفس والقناعة مبا كت  اّلله سبحانه

 ."ى مدى عالقته بربه وخالقه ورازقهمؤشرا عل وتعترب ،واالستمرار يف نفس اإلنسان إمجاالً 

ومستمر نسبياً  انفعال وجداين إجيايب"ريى أن السعادة هي ف [5ص  ،14]( 1337 ،أما )عبداّلله 

وحيقق هذا االنفعال اإلجيايب  ميثل إحساس الفرد ابلبهجة واالنشراح واألمل املصحوب ابلتفاؤل والرضا،

 ."من العوامل متثل مصادر هامة هلا)السعادة( جمموعة 

على جمموعة من  وأنه يرتكز ،مفهوم مرك  وهو ليس جمرد انفعال"مما سبق يتضح أن السعادة 

وتشرهبا من خالل العادات والقيم  ،أسرته دمها الفرد منذ الصغر تشرهبا عن طريقخاألسالي  املعرفية است

ه وأصبحت منهجًا ونرباساً وابلتايل شكلت شخصيت ،االجتماعية اليت تلقاها عن طريق التنشئة ،الدينية

 ."حلياته

حيث يرى فينهوفن أنه  عادة هي مسة من مسات الشخصية،كما ركزت بعض التعريفات على أن الس

ادة يف أفضل السعكما يرى أن   ،انفعالية متغرية األفضل النظر إىل السعادة على أهنا مسة وليس حالة من

أهنا ليست   ،على املدى القصري، إهنا حساسة لكل من احلظ والثروة حاالهتا مسة مستقرة استقرارًا متوسطاً 

 كلها فطرية.
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طبقًا لإلطار املرجعي  ضح من العرض السابق أن العلماء اختلفوا يف تعريفهم ملصطلح السعادةويت

 النظري الذي يستند عليه كل منهم.

الفردية يف االستجابة هامة  وعند األخذ يف االعتبار كل أنواع مصادر السعادة ترى الباحثة أن الفروق

يصابون مبثل  فإن ااَلخرين ال ،نتيجة مواقف حمددة طففي حني أن بعض األفراد يصابون ابإلحبا ،وحيوية

وفهمنا هلذه  ،بل استجاابهتم إجيابية ،أهنم ال يظهرون فقط مرونة يف املواجهة ويف احلقيقة ،هذه االضطراابت

 ،الفردية كامل حىت يعرف سب  وكيفية عمل الفروق املتضمنة يف الشعور ابلسعادة سيظل غري العملية

العمر واجلنس واملتغريات  يكمن يف السمات الشخصية مع متغريات ن هذا التفسريويبدو أن جزءًا م

  .األسرية ومهارات املواجهة وقوة التدين والقابلية للمرض

يعد من أهم  كما أن زايدة الوازع الديين  ،وترى الباحثة أن تقييم الفرد املعريف ألحداث احلياة هام

كما أن   ،ت الفردايمن معنو  ذا يرجع للتغذية الراجعة اليت ترفعولعل ه ،جوان  وركائز الشعور ابلسعادة

وهذا هو  ،احتساب وأجر يتطلع إليه الفرد ملا يف ذلك من ،االعتقاد أبمر من األمور ستكون نتيجة التحمل

وهذا ما استبعدته أغل   ،يف مواجهة احملن والشدائد أحد املبادئ اليت تؤكد عليها الشريعة اإلسالمية

السعادة هو استيعاب معىن العبادة والفهم الشمويل هلا وتطبيق هذا  هذا ألن جوهر ،ات السابقةالتعريف

 .وجوهر الشقاء هو البعد عن هذا الفهم واتباع األهواء والشهوات ،واخلاصة املفهوم على حيائنا العامة

اإلميان  حيث إن ،أن اإلميان هو املنبع األول للسعادة [18ص  ،12]( 1335 ،ويرى )املدرسي

 مينح السعادة من جهتني:

اليت هي من أخطر  األوىل : من جهة أنه مينع اإلنسان من االنزالق يف مستنقعات الفجور واجلرمية

 أسباب التعاسة والشقاء.



 811    السعادة وعالقتها ببعض املتغريات لدى طالبات اجلامعة 

 

 َوَتْطَمِئن   َآَمُنوا الَِّذينَ ) قال تعاىل: .: أنه يعطي أهم شرط من شروط السعادة وهو االطمئنانالثانية

 .(1) (اْلُقُلوبُ  َتْطَمِئن   اّللَِّ  ِبذِْكرِ  َأاَل  اّللَِّ  ِبذِْكرِ  قـُُلوبـُُهمْ 

 [228ص  62] ،(Franch & Joseph, 1999) فرانش" وجوزيف"وهذا ما أكدته دراسة 

 حيث توصلت إىل وجود عالقة بني السعادة والتدين.

الوجدانية واإلجيابية  وترى الباحثة أن مفهوم السعادة هو "مفهوم مرك  من العديد من االنفعاالت

وهو يرتكز على جمموعة من األسالي   تتمثل يف إحساس الفرد ابلطمأنينة والسكينة واالنشراح والرضا،

كما   ،وتشرهبا عن طريق أسرته من خالل العادات والقيم الدينية املعرفية اليت استخدمها الفرد منذ الصغر

اليت متثل  مستقرة استقرارًا متوسطًا تبعًا لتحقيق األهداف وأهنا مسة ،بعض العوامل الفطرية أهنا ترتكز على

 ."لرضالنا قيمة ومصدراً روحياً ل

دة مثل الرضا عن عاابلس كما اتضح من خالل العرض السابق أن هناك عدًدا من املفاهيم ارتبطت

بوصفها  كما ميكن فهم السعادة  ،السرور -وتقدير الذات  -والوجدان واملشاعر  ،واالنشراح ،احلياة

انعكاسًا ملعدالت تكرار حدوث االنفعاالت السارة وشدة  أو بوصفها ،انعكاسًا لدرجة الرضا عن احلياة

 السعادة عكس التعاسة متاماً. وليست ،هذه االنفعاالت

: الرضا عن احلياة هي أن عناصر السعادة [16-15 ص ،22] ،(2990 ،ومن هنا يرى )أرجايل

 .يتضمنه من قلق واكتئاب والعناء مبا ،والشعور ابلبهجة ،تاعواالستم ،وجماالته املختلفة

 كما تضيف الباحثة بعداً آخر للسعادة وهو البعد الديين.

                                                           

 .18: اآلية: الرعد سورة(1)
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 دةعانظريات تفسري الس

وحنن يف  ،حمدوداً  إىل أن التقدم النظري يف فهم السعادة مازال (Diener, 1984) دينر""أشار 

 :ايت النفسية املرتبطة ابلسعادةالنظر  وسنعرض فيما يلي .حاجة شديدة إىل ربط بني النظرية والبحث

 Telic Theory يةغانظرية ال -2

التوصل إىل حالة معينة  تفرتض نظرايت الغاية أو هناية املطاف أنه ميكن احلصول على السعادة عند

تسبة حاجات معينة سواء كانت موروثة أو مك فرتى نظرية احلاجات أن هناك ،مثل حتقيق حاجة أو هدف

يف حني أن عدم استمرار إشباعها يسب   ،احلاجات يسب  السعادة وأن إشباع ،يسعى الفرد إىل حتقيقها

تعتمد نظرية  من ذلك ضوعلى النقي ،أو غري واعياً هلا ،يكون الشخص واعياً هلذه احلاجات وقد ،التعاسة

هداف ى شعوراًي إىل حتقيق أيسع حبيث ،األهداف على فكرة وجود رغبات حمددة يكون الفرد واعيًا هبا

األهداف املهمة اليت يكون هلا قيمة يف الثقافة اليت  خاصة ،ويشعر ابلسعادة حينما حيقق أهدافه ينةمع

 .[418ص  ،15]يعيش فيها 

 Pleasure Pain Theory نظرية اللذة واألمل -2

 فالفكرة أن ،ما يف حياته وأن عدم وجودمها يعين نقصاً  ،ترى هذه النظرية أن للفرد أهدافًا واحتياجات

وهناك أسباب  .فالسعادة عادة ما يسبقها كرب إىل حد ما، ضاللذة واألمل )السعادة والتعاسة( مرتبطان ببع

منها أن األشخاص اللذين يشعرون مبتعة كبرية هم أنفسهم اللذين  أخرى الرتباط السعادة والتعاسة معاً،

 فإذا كان لدى ،آخر هو االندماج النفسي مع األهداف وهناك سب  ،سالبة مكثفة يشعرون بوجداانت

أكرب، ويوصله  الشخص هدف عام وعمل جبهد على حتقيقه فإن فشله يف حتقيقه سيؤدي على تعاسة

قلياًل فإنه يؤدي الفشل يف حتقيقه  النجاح إىل سعادة أكرب، أما إذا كان اهتمام الشخص بتحقيق اهلدف

 ،( كلما كان الفرح بتحقيق اهلدفاحلرمان )وابلتايل التعاسة أنه كلما ازداد كما  ،إىل درجة كبرية من التعاسة
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ص  ،15] .وفقدان شيء سيء يؤدي إىل التعاسة ،جيد يؤدي إىل عدم السعادة وأخريًا فإن فقدان شيء

418]. 

 :Activity Theory طنشانظرايت ال -4

أو  ،إحدى نتائج النشاط هي إالعلى عكس نظرايت الغاية تفرتض نظرايت النشاط أن السعادة ما 

وحة فنية سعادة أكثر مما لجيل  نشاط رسم  فمثاًل قد ،أداء السلوك أكثر من الوصول على نقطة النهاية

. ورمبا تكون أكثر املقوالت النظرية .ميكن اجلميع بني الفكرتني وعلى أي حال ،جيلبها االنتهاء من رمسها

اليت ترى ألن األنشطة تكون أكثر  "Theory of Flow"التدفق  ابلسعادة هي نظرية اليت تربط األنشطة

وإذا   ،امللل فإذا كان النشاط سهاًل للغاية سينتج ،وى مهارة الفردمستحينما يتماشى التحدي مع  إقناعا

الفرد يف نشاط يتطل  تركيز  أما حني يندمج ،ة ستكون النتيجة هي الشعور ابلقلقبكان شديد الصعو 

 .متساوية متامًا تنتج عن ذلك خربة متدفقة ممتعة ة ألداء املهمةبدايت واملهارات املطلو وتكون التحشديد 

حيث تعترب تلك النظرايت اهلواايت  ،النشاط على مدى أوسع وتشري نظرية النشاط األحداث إىل

 .[419 - 418ص  ،15]ض من أوجه النشاط ياالجتماعية والرت  والتفاعالت

 ع إىل القمةقا ع ومن الا قنظرية من القمة إىل ال -4

Top - Down Versus Bottom - Up Theories 

هلذا املفهوم حينما  القمة إىل القاع " وطبقاً "نظرية من "متثل السعادة ببساطة جمموعة سعادات صغرية 

 ونظرة متفائلة لرتاكم اخلربات االجيابية عن وجهة نظر مشرقة ى حياته أبهنا سعيدة فإنه يعربلعحيكم الفرد 

من ذلك هناك نظرية من  ضوعلى النقي ،حلظات سعيدة يف حياته أي أن احلياة السعيدة هي جمرد جتمع

 ،للشخصية تؤثر على طريقة تفاعل الفرد مع األحداث مةأن املالمح العا " اليت تشري إىلالقاع إىل القمة"

املرتبطة  الشخصية ومن مسات ،الشخصية جتعل الناس يعيشون خربات احلياة بطريقة إجيابية فسمات

( وتقدير الذات العايل -الداخلي  وجهة الضبط -االتساق االنفعايل  -ابلسعادة على سبيل املثال )الثقة 



 جوهرة صاحل املرشود       818

 

 ،أي أن الفرد يستمتع ابألشياء ألنه سعيد ،الفرد والعامل فهذه النظرية نفرتض أن التفاعالت اللحظية بني

 .[419ص  ،15] .وليس العكس

 Associationstic Theories طيةالنظرايت االرتبا -1

فالنظرايت املعرفية تعتمد على  ترتكز هذه النظرايت على املبادئ املعرفية ومبادئ الذاكرة والتشريط،

جيبون لنفس الظروف يستذلك أن الناس يبنون و  ،هبم األسباب اليت يذكرها الناس عن األحداث اليت متر

من ااَلخرين )مثل حثهم على مساندهتم اجتماعياً(. وخيتلف استجاابت معينة  وقد يستثريون ،بطرق خمتلفة

 ،يستخدموهنا الذين يرون أنفسهم سعداء مقارنة بغري السعداء يف األسالي  املعرفية والدافعية اليت األفراد

نظرية "العمليات املقارانت االجتماعية  واليت تعمل على استمرار وزايدة السعادة واملزاج العابر. ومن هذه

أو ترك  ،بظروف أو أحداث خارجية مثل )بدء عمل جديد " اليت هتتم بتأثري عمليات مقارنة سواءقارانتامل

نظرية التقدير" واليت ترى أن السعادة تنبع "وكذلك مقارنة الفرد رفاقه  ،السعادة ( علىاألبناء ملنزل الوالدين

املستوى النموذجي  الة احلقيقية للفرد إىلفإذا وصلت احل ،يةقاملقارنة بني مستوى منوذجي واحلالة احلقي من

الشبكات املرتابطة يف "يف السعادة  ولقد اهتم أحد االجتاهات املعرفية العامة .املطلوب حتققت السعادة

نظرية التشريط "أما  ،حالتهم االنفعالية الراهنة " فالناس يستعيدون ذكرايت تتناس  معالذاكرة

ومن مث فإن األشخاص السعداء  ،شريط الوجداين يقاوم االنطفاء بشدةالت نأحباثها أ" فأظهرت الكالسيكي

انحية  ومن .لديهم خربات وجدانية إجيابية مرتبطة بكم كبري من أحداث احلياة اليومية املتكررة هم اللذين

حينما تكون أهداف  فتزداد السعادة ،أخرى فإن السعادة تتأثر ابألهداف اليت يصنفها الناس ألنفسهم

لنظرية اخلاصة ابلتكيف مع االجتاهات ا" وأخريًا هناك .واقعية ومتناغمة مع دوافعهم وحاجاهتم الناس

أو ابلتعود تقلل  ،والدافعية اليت يستخدمها الناس سواء عن عمد " واليت ترى أن العمليات املعرفيةالضغوط

 اث السالبة هم أكثر سعادةفاألفراد اللذين يشتقون معىن إجيابيًّا من األحد ،السعادة من الكرب وتزيد

 .[419، ص 15]
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النظرايت إال أهنا ميكن أن  رض النظرايت السابقة جند أنه على الرغم من اختالف هذهعمن خالل 

" وخاصة إذا سبقه نظرية الغاية"الوصول إىل النجاح  فالطال  يشعر ابلسعادة عند ،تكمل بعضها البعض

السعادة  جهده املستمر أثناء العام الدراسي أيضاوقد جيل  له " اللذة واألمل"فشل أو رسوب  نظرية "ًً

القمة " الطال  يف االمتحاانت اليت جيريها أساتذته خالل العام الدراسي جتعله سعيدًا من " فنجاحالنشاط

نظرية التقدير" "سعادة  ومن مث أكثر ،" وحينما يقارن نفسه بزمالئه أو مباضيه يشعر أنه أفضلإىل القاع

 .[403، ص 15]

 الكلية طالبات: لدى دةعامصادر الس

ونظروا  ،وعملياهتا وعواملها اهتم كثري من علماء النفس بتحليل السعادة وحتديد عالماهتا ومظاهرها

مشاعر األمن والطمأنينة واالرتياح واملتعة واللذة والفرح  : وتشتملإليها من زاويتني: زاوية نفسية وجدانية

: وتشتمل ما يدركه اإلنسان بعقله زاوية عقلية معرفية .سان يف موقف السعادةاإلن والسرور اليت يشعر هبا

 حىت تسري ،ومعاونة وما حيصل عليه من مساعدة ،وما حيققه من توفيق ،وما جيده من جناح ،رضا من

وتشتمل كل ما يؤمن به اإلنسان من قيم وعادات  وزاوية روحية دينية: ،األمور على وفق ما يتوقع أو يريد

ألن اإلنسان يعرب بسلوكياته عن السعادة اليت يشعر هبا  ،النظرايت وال يوجد خالف بني تلك ،تقاليدو 

 ويؤمن هبا يف عقله وروحه. ويدركها ،بوجدانه

سلوك السعيد  أن السعادة اليت نراها أو نالحظها يف [41ص  ،28]( 2111 ،ويرى )مرسي

 ن الفصل بينها:ال ميك ،تتكون من ثالثة جوانب متداخلة ومتكاملة

 يظهر فيما يدركه السعيد من رضا وجناح وتوفيق ومعاونة.جان  معريف : 

 .جان  وجداين يظهر فيما شعر به السعيد من منعه وفرح وسرور 
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 ابلكالم أو ابحلركات  سواء ،به السعيد عن سعادته : يظهر فيما يعربجان  نزوعي أو نفس حركي

 وتعبريات الوجه.

السعيد اإلحساس  وهو ما يضفي على الشخص ،ثة بعدًا ربعًا وهو البعد الروحيكما تضيف الباح

 .وشره ابألمن والطمأنينة والسكينة النابع من الرضا واإلميان ابلقدر خريه

 ،الصلة مبوضوع الدراسة وبعد إطالع الباحثة على الدراسات والبحوث العربية واألجنبية السابقة ذات

وأن هذه املصادر ختتلف يف  ،ابلسعادة لدى الفرد ملصادر اليت ترتبط ابلشعوراتضح أن هناك العديد من ا

والداينة واحلالة االجتماعية واليت حتددت فيما  ،والثقافة ،العمرية والنوع درجة تواجدها ابختالف املرحلة

  يلي:

التخطيط  ،احلياة وجود هدف يف ،انسجام العالقات الشخصية ،الرضا عن احلياة ،التدين]

اإلحساس  ،التفاؤل ،اإلجناز يف العمل إرضاء احلاجات الزواجية واملادية، ،مصدر الضبط ،للمستقبل

املكانة االجتماعية  ،التوافق الدراسي ،الثقة ابلنفس ،اجلسمية الصحة ،تقدير الذات ،ابلتحكم الذايت

 .[نجاح الدراسيال ،مستوى التعليم ،عدد األبناء ،الصداقة ،الدخل والثروة ،ونشاط وقت الفراغ

-007، ص 7[ ]229-220، ص 18[ ]213-227، ص 6[ ]461-450، ص 17]

049] 

[ 78-46، ص 03[ ]036، ص 28[ ]077-052، ص 27[ ]121-136، ص 19]

-417، ص 15[ ]941-912، ص 01[ ]622-582، ص 8[ ]213-227، ص 02]

 [188-169، ص 04[ ]00[ ]462

 [11-12، ص 09[ ]109، ص 08[ ]07[ ]06[ ]05[ ]462-440، ص 0]
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 السعادة والعمر

مصادر السعادة مثل  ود عالقة بني السعادة أو الرضا عن احلياة كأحدجأظهرت بعض الدراسات و 

 ،ودراسة )عبداخلالق وآخرين ،[28( ]1332 ،ودراسة )سامل [43]( 2999 ،دراسة )شعراوي

إىل  [42]( 1332 ،عثمانتوصلت دراسة ) بينما ،[07]( 1337 ،ودراسة )السبيعي ،[8] (1330

 عدم وجود عالقة بني السعادة والعمر.

 لة االجتماعيةحلادة واعاالس

العزاب واألرامل أو  أن املتزوجني أكثر سعادة من [01-03 ص ،22]( 2990، يرى )أرجايل

ني بء و إىل وجود ارتباط بني الشعور ابهلنا حيث نشر دراستني أجريتا يف الوالايت املتحدة أشارات ،املطلقني

 .جالزوا 

يعتمد عليها الفرد يف  أن الزواج من املؤسسات املهمة اليت [4، ص 07]( 1337 ،وترى )السبيعي

وأقل صحة  ،املتزوجني أقل شعورًا ابلسعادة حتقيق شعوره ابلسعادة حيث أتيت نتائج اإلحصاءات أبن غري

 وميالون لالنتحار. ،املبكر وأكثر عرضة للموت ،وأكثر فوضى

مصادرها واحلالة  شارت بعض الدراسات إىل أنه ال توجد عالقة بني السعادة أو أحدولكن أ

 .[07] (1337 ،)السبيعي ودراسة ،[41] (2995 ،االجتماعية مثل دراسة )ملكوش
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 دة والتخصص الدراسيعاالس

 .الشعور ابلسعادة مل يقع حتت يد الباحثة أي دراسة ملعرفة أثر التخصص الدراسي على متغري

االختالف يف األدوات  د يرجع التباين يف نتائج الفروق يف السعادة بني املتغريات السابقة إىلوق

الدراسات وهذا يدعوان إىل مزيد من  أو إىل طبيعة العينات املستخدمة يف هذه ،املستخدمة يف القياس

 اجية والتخصص.ابلنسبة ملتغري العمر واحلالة الزو  البحث والدراسة حول طبيعة الفروق يف السعادة

ومن واقع إطارها  ،هي البد أن نفهمها من وجهة نظرها ،الكلية ةبلوترى الباحثة أنه لكي نفهم طا

وما  ،للطالبات عن السعادة من وجهه نظرها وانطالقاً من هذا قامت الباحثة بتقدمي سؤال مفتوح ،املرجعي

( هبدف حتديد 2كثر سعادة )ملحق اليت إذا توفرت جتعلها أ واألشياء ،هي أسباب ومصادر السعادة

وبعد حتليل استجاابت  .ومتهيدًا لبناء مقياس الشعور ابلسعادة وبناء عباراته مصادر الشعور ابلسعادة

مخسة أبعاد   أسفرت النتائج عن أن مصادر الشعور ابلسعادة لدى طالبات الكلية احنصرت يف ،الطالبات

 كالتايل:

 ة عامة )بواقع مثانية عشر موقفًا(ة بصفاحليا: الرضا عن البعد األول

 وهو يتكون من أربعة أبعاد فرعية كالتايل:

 حيث ختصصها ودرجاهتا  من ،: هو شعور الطالبة ابلسعادة والرضا عن اجلوان  الدراسيةدراسي

 ،شعورها ابلرضا عن نفسها ملا وصلت إليه علمياً  ابإلضافة إىل ،ومقرراهتا الدراسية وزميالهتا املتفوقات

 كطالبة جامعية ومستواها العلمي.

 حيث طموحاهتا الوظيفية ور الطالبة ابلسعادة والرضا عن حياهتا الشخصية منع: هو ششخصي، 

 املواعيد وكيف مير الوقت عليها. وحرصها على دقة ،وحمافظتها على الرتتي  والنظافة
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 عندما ال تستطيع أسرهتا  عامة،: هو شعور الطالبة ابلسعادة والرضا عن حياهتا األسرية بصفة أسري

ما تطل  أو عند ،تعاين األسرة من مشاكل أسرية أو عندما ،حتقيق احتياجاهتا الشخصية املادية أو الرتفيهية

 املنزلية. األعمال ضأسرهتا منها القيام ببع

 ا وخاصة عندما يطل  منه : هو شعور الطالبة ابلسعادة والرضا عن عالقتها االجتماعية،اجتماعي

وما هو مفهومها للحياة  ،ختاصمه ااَلخرون إسداء معروف أو كيف تتعامل مع الشخص الذي

وما هو مدى  ،منها عندما يتعرضون حلادث مؤسف وكيف تتصرف مع األشخاص املقربني ،االجتماعية

 وصديقاهتا وكليتها. إحساسها ابلواج  حنو عائلتها

 قف(سة )بواقع عشرة مواعاين: مصادر التلثاالبعد ا

اوفها اليومية خمبسب   وأ ،وهو شعور الطالبة وإدراكها أن تعاستها إما بسب  طريقة وطبيعة أفكارها

أو عندما حتدث هلا  ،تستطيع التخلص منها أو بسب  أمناط سلوكية تقوم هبا وال ،من حدوث السيئ

ى النتائج اليت ترجوها مع خطأ ما أثناء يومها أو عندما ال حتصل عل أو عندما ترتك  ،مواقف معينة ختيفها

 أو بسب  ،أو بسب  التفكري يف أحداث ُمعَّينة وقعت يف املاضي ،بطريقة صحيحة أهنا تقوم بعملها

أشياء كان جي   أو بسب  الشعور أبن هناك ،التجارب السلبية اليت تعتقد أهنا سوف تتكرر يف املستقبل

 شخص شيئاً سلبياً عنها. يعندما يقول هلا أ أو ،عليها أن تقوم هبا يف املاضي ولكنها مل تقم هبا

 دة )بواقع اثين عشر موقًفا(عا: اإلحساس ابلبهجة والسلثالثالبعد ا

أو إذا كان  ،تابالصعو  هو شعور الطالبة وإدراكها أهنا ستكون أكثر سعادة وهبجة حىت إذا واجهت

 ًا كافيًا من الراحة والفهي أتخذ قسط ،ما وإذا تعرضت للسخرية من قبل شخص ،لديها مشروع مهم

 ،كما تستفيد من مجيع الفرص اليت متر هبا  ،شخصية حمظوظة وترى أهنا ،تنفس عن إحباطاهتا يف ااَلخرين

 وترى أهنا راضية عن نفسها وسعيدة ومعظم طموحاهتا يف احلياة قد ،من األمل وتنظر للمستقبل بشيء
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فإهنا سرتى النعم اليت  وأهنا لو رجعت إىل الوراء ،وتنظر للحياة مبنظار ُمبهج وخال من اهلموم ،حتققت

 وأن أايم السعادة كانت أكثر من أايم الشقاء. ،منحت إايها

 : الصحة اجلسمية )بواقع ستة مواقف(البعد الرابع

أو بسب   ،عن الكلية مواقف تعكس الصحة اجلسمية للطالبة اجلامعية من خالل عدد مرات تغيبها

بسب  شعورها ابلذن  نتيجة مرض  وأ ،أو بسب  ااَلالم اجلسدية املختلفة شعورها ابلتع  واإلجهاد

هتتم ابلناحية اجلسمية لديها من خالل حمافظتها على  وكيف ،ـزمن تعاين منه بسب  طبيعة أفكارهام

 .املتوازن التمارين الرايضية والغذاء

 : التدين )بواقع ستة مواقف(اخلامسالبعد 

عالقتها خبالقها واالقتداء  ومن خالل ،ية من خالل نظرهتا إىل الصالةمواقف تعكس الناحية الدين

ومن خالل  ،والتوكل على اّلله يف أمور الدنيا وااَلخرة ومن خالل االستعانة ،بنبيه حممد صلى اّلله عليه وسلم

الدينية أو عندما يساومها شخص على مبادئها وقيمها حىت حتصل على  ة وكيف هي من واجباهتابالتو 

 انتظرهتا. فرصة لطاملا

احتل البعد األول أكرب  وقد اختلف عدد املواقف يف كل حمور من احملاور تبعًا لطبيعة كل حمور حيث

بينما  ،وهذا ما أكدته الدراسات السابقة ألن الرضا عن احلياة يعترب مقياًسا كبريًا ومستقاًل بذاته ،احملاور

الباحثة ترى أن النواحي اجلسمية والدينية ال ميكن تفصيلها  ناحتل البعد الرابع واخلامس أقل املواقف أل

ومن جهة أخرى حىت ال يكون املقياس طوياًل جدًا فتشعر الطالبة ابمللل أثناء  أكثر من ذلك من جهة،

 وابلتايل حتجم عنه. ،عليه اإلجابة
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 مشكلة البحث

والذي يهدف إىل فهم  اإلجيايبالسعادة من أبرز املوضوعات اليت درست يف إطار علم النفس  تعترب

فهو يركز على أوجه القوة  ،تطوير حياة جيدة وصواًل إىل إرشادان حنو ،مكامن القوة اإلنسانية وفضائلها

وعلى تعزيز اإلمكاانت بداًل من  ،وعلى الفرص بداًل من األخطاء عند اإلنسان بداًل من أوجه القصور،

وبناء القوة  لم النفس اإلجيايب ببناء التمكني الشخصي أو الذايت،آخر يهتم ع وبتعبري ،املعوقات التوقف عند

 .يف احلياة

االجتماعية والثقافية وتعدد  وإعداده ملواجهة احلياة مع تطور النظم ،ية النشءبوقد تزايد االهتمام برت 

ون اجلامعة أن يكون أداؤهن انجحًا يف حياهتن بد حيث يصبح من الصع  على طالبات ،مشاكل اجملتمع

وذلك لسد حاجة  ،تساعدهن على مواجهة حتدايت احلياة املختلفة إعدادهن وإعطائهن القناعات اليت

القوة  أيضًا مساعدهتن على معرفة مكامن ،ثروة بشرية يساعدن يف بقاء ورفاهية اجملتمع اجملتمع ابعتبارهن

وهذا يؤدي بنا إىل احلاجة  هن،رية والفضائل اإلجيابية بداًل من إصالح جوان  الضعف أو القصور لديالبش

العوامل اليت تزيد من هذه املشاعر وتسمو حبياهتن  وما هي ،ملعرفة مستوى شعور طالبات اجلامعة ابلسعادة

ابالستقاللية واالعتداد ابلذات والرضا عن النفس فيما يفعله اإلنسان  فالشعور ،وجتعلها أكثر جودة

 .املتطلبات اليت جتل  السعادة لإلنسانااَلخرين والثقة ابلنفس من  والتقارب مع

الطالبات من خالل مقياس  لذلك تسعى الدراسة احلالية للتعرف على طبيعة الشعور ابلسعادة لدى

 للشعور ابلسعادة لدى طالبات اجلامعة. ومقياس ،التقرير الذايت كمحك لقياس الشعور ابلسعادة

 ضوعالقتها ببع لقياس الشعور ابلسعادةومن هنا حتددت مشكلة البحث يف حماولة بناء مقياس 

 (.التخصص -االجتماعية احلالة  -املتغريات )العمر 
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 التالية: يف ضوء ما سبق فإن املشكلة اليت تناوهلا البحث احلايل تنحصر يف األسئلة

 هل توجد عالقة بني الشعور ابلسعادة والعمر؟ 

 ري املتزوجات ؟هل توجد فروق يف الشعور ابلسعادة بني املتزوجات وغ 

 أي األبعاد أكثر إسهاماً يف إحساس الطالبة ابلسعادة ؟ 

 ية البحثهمأ

املتغريات لدى  ضببع يستمد البحث احلايل أمهيته من حيث كونه يتناول الشعور ابلسعادة وعالقتها

يف حياة الفرد اليت  فرتة عمرية حرجة تعترب طالبات اجلامعة الاليت حياولن اجتياز فرتة املراهقة املتأخرة واليت

ومن هذا املنطلق تزداد أمهية  .واالختيارات والقرارات ،االجتماعية تظهر فيها الصراعات النفسية والضغوط

 جانبني أساسيني مها: البحث احلايل يف

 ية النظريةمهاأل

 حيث إن ،النفسية يقوم البحث احلايل بدراسة الشعور ابلسعادة واليت تعترب إحدى معايري الصحة

اإلجيايب احلديث من أجل جودة  وهذا ما رمى إليه علم النفس ،مهمة الصحة النفسية حتقيق السعادة

 .احلياة

يساعد على تقدمي توصيات  فدراسة الشعور ابلسعادة وعالقتها ببعض املتغريات لدى طالبات اجلامعة

 ضلبع جة تعرضهنالنفسية اليت قد تظهـر نتي من شأهنا أن تسهم يف التقليل من حجم الصراعات

 ضك بسب  ضعف إدراكهن وتصورهن لبعون ذلكأو قد ي ،والدينية املشكالت الشخصية أو االجتماعية

لديهن  كما أنه يساعد على تقدمي توصيات لتعظيم مكامن القوة والتميز اإلجيايب  ،املختلفة املواقف احلياتية

 بداًل من إصالح جوان  الضعف أو القصور لديهن.
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حجرة اإلرشاد النفسي  يني أبن أفضل ما ميكن القيام به داخلنصيات للممارسني املهكما تعطي تو 

 إصالح جوان  الضعف أو القصور لديهم. تعظيم مكامن القوة والتميز اإلجيايب لدى األفراد بداًل من

ابلسعادة لدى طالبات  ابإلضافة إىل عدم وجود دراسة سعودية يف حدود علم الباحثة تناولت الشعور

 اجلامعة ومتغريات البحث احلايل.

 ية التطبيقيةمهاأل

عن مكامن الشعور  متشيًا مع علم النفس اإلجيايب فإن البحث احلايل سيسهم مبشيئة اّلله يف الكشف

وقدرهتن على بناء حياة متماسكة  والذي يساعد على إعادة توازهنن ،ابلسعادة لدى طالبات اجلامعة

  .توصلهن إىل هذه اخلربة

 ،طالبات اجلامعة يقدم البحث احلايل أداة اثبتة وصادقة لقياس درجة الشعور ابلسعادة لدىكما 

 النفس. األمر الذي ميكن االستفادة منه من قبل املتخصصني يف جمال علم

والذي ميثل الشعور  كما أن هذا البحث يتناول جمموعة من املتغريات لدى عينة من طالبات اجلامعة

 ،قادرات على نقل هذا الشعور لطالباهتن مًّا هلن لتخريج معلمات سعيدات انجحاتابلسعادة مطلًبا مه

 والذي له اكرب األثر على مستقبل األمة.

 أهداف البحث

 يهدف البحث احلايل إىل:

 الكلية. التعرف على العوامل اليت تؤدي إىل اإلحساس ابلسعادة لدى طالبات -2

 .ساس ابلسعادةالكشف عن العوامل اليت تسهم يف اإلح -1
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 التعرف على العالقة بني الشعور ابلسعادة والعمر. -0

 .املتزوجات وغري املتزوجات التعرف على الفروق احملتملة يف الشعور ابلسعادة بني الطالبات -4

 .الكشف عن أثر التخصص يف زايدة الشعور ابلسعادة -5

 بقةلساالدراسات ا

هبدف  ،املتغرياتض الشعور ابلسعادة وعالقتها ببع تفيما يلي عرض ألهم الدراسات اليت تناول

التعرف على املتغريات اليت  وأيضاً  ،املقياس التعرف على مصادر الشعور ابلسعادة لالستفادة منها عند بناء

 .ابلسعادة من املمكن أن تلع  دوراً كبرياً يف الشعور

واليت  ،[57ص  40] ،(Malstrom. J & Etaugh. G, 1981" )ومالسرتوم ،تياج"اسة درا

 ،ذكر( 221ن= ،أثىن 56)ن= وعالقته بعدم الزواج على عينة ،هدفت إىل معرفة الشعور ابألمن والسعادة

خصائص الشخصية مثل املشاركة االجتماعية والشعور  ( تقيسمفردة 13حيث طبق عليهم استبيان من )

 ،والتفاين يف العمل والنجاح املهين ،وخصائص معينة مثل الكفاءة املهـنية ابلسعادة واألمن والصداقة،

 وأقل اجتماعية. .النتائج إىل أن غري املتزوجني أقل إحساساً ابلسعادة وتوصلت

ابلدخل والتعليم  عالقة الرضا"وعنواهنا  ،[923-887ص  ،41] (2995 ،دراسة )ملكوش

ومركز الضبط  ذاتابختالف تقدير ال لمات رايض األطفال يف األردن والفروق يف الرضامعوالعمر لدى 

 ،املتغريات الدميوجرافية ضهم عالقة الرضا عن احلياة ببعف ". وهدفت الدراسة إىل حماولةواحلالة االجتماعية

 الضبط واحلالة االجتماعية لدى معلمات رايض األطفال يف األردن على عينة مكونة وتقدير الذات ومركز

وعلى استبيان لقياس  ،ن لقياس الرضا عن احلياةمعلمة من معلمات رايض األطفال على استبيا 101من 

: وجود عالقة إجيابية بني حتليل نتائج الدراسة وقد ،وآخر لقياس مركز الضبط ،تقدير الذات إعداد الباحث
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وعدم وجود عالقة بني الرضا عن احلياة وكل من  ،ومستوى التعليم بني الرضا عن احلياة وكل من الدخل

 واحلالة االجتماعية. ومركز الضبط تقدير الذات

مصادر  فقد هدفت إىل حتديد [،461-450ص  Luolu, 1997، 17" )لوىل"أما دراسة 

 ،( مواطًنا بتايوان54)ن =  السعادة لدى جمموعة من سكان مدينة كاوشنج يف اتيوان وكانت العينة

مصدرًا  283 إىل تسعة مصادر للسعادة من بني عاًما وتوصلت الدراسة 63-13تراوحت أعمارهم بني 

اإلجناز  ،إرضاء احلاجات الزواجية واملادية ،انسجام العالقات الشخصية ،الرضا عن احلياة]: للسعادة وهي

وتقدير  اإلحساس ابلتحكم الذايت ،الشعور ابلسعادة يف االتفاق مع ااَلخرين ،تسهيل احلياة يف العمل،

 .[الصحة اجلسمية ،املتعة واألثر اإلجيايب ،الذات

حبث الفروق بني  واليت هتدف إىل ،[296-253ص  ،43] ،(2999 ،)الشعراويدراسة 

وكذلك  ،عن احلياة يف املرحلة اجلامعية وبني املستوايت الدراسية من األوىل إىل الرابعة يف الرضا ،اجلنسني

رحلة والرضا عن احلياة يف امل ،لإلجناز األكادميي من انحية حتديد العالقة بني مسات الشخصية والدافع

طبق  ،( من طالب وطالبات الكلية721وقد تكونت عينة الدراسة من )ن= ،اجلامعية من انحية أخرى

 ،لإلجناز االكادميي مسات الشخصية والرضا عن احلياة يف املرحلة اجلامعية والدافع ييسالباحث مقا عليهم

يف بعد الرضا عن  ائيةداللة إحص وقد توصلت الدراسة إىل أنه هناك فروقًا ذات ،من إعداد الباحث

يوجد ارتباط موج  بني الرضا عن احلياة أببعاده  كما  ،طالب الفرقتني األوىل والثانية األساتذة لصاحل

 والدرجة الكلية للدافع لإلجناز.

-227ص ، 16] ،(Franch & Joseph. 1999) فرانش" وجوزيف"وقد أظهرت دراسة 

 وجود عالقة موجبة بني السعادة والتدين. [213
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واليت [ 229-220ص ، 18] ،(Robak & Griffin, 2000) "روابك" و"جريفني"أما دراسة 

السعادة ووجود هدف يف  أجراها على عينة من طالب اجلامعة من اجلنسني عن وجود عالقة موجبة بني

 .احلياة

 ،[121-136ص  19] ،(Kimbely & Margie, 2001) "مارجي"" و يأما دراسة "كيمبل

وقد تراوحت أعمار عينة  ،احلياة  معرفة العالقة بني التقرير الذايت والتخطيط والرضا عنفكانت هتدف إىل

خطيط الدراسة عدًدا من االستبياانت اخلاصة ابلت وقد استخدمت ،عاماً  75-15الدراسة ما بني 

يم لتقي Schaie-Thurstone الرضا عن احلياة واختبارات ييسمقا مثل ييسللمستقبل وجمموعة من املقا

 تيجة الدراسة أن التخطيط املستقبلي يرتبط ابلرضا عننوكانت  ،وحل املشكالت القدرة على التفكري

للتخطيط املستقبلي  األفراد الذين لديهم ميل أكرب ،احلياة وأن طبيعة العالقة بينها تتنوع مع تنوع العمر

 .لديهم رضا أكرب عن احلياة

هدفت إىل فحص ارتباط  اليت ،[049 -007ص  ،7] ،(1332د، ويف دراسة )عبداخلالق ومرا

والتفاؤل والتشاؤم ومصدر  ،والصحة اجلسمية : الصحة النفسيةذايت للسعادة ابملتغريات االَتيةالتقدير ال

وقد كانت عينة  ،وإسهام كل من هذه املتغريات يف التنبؤ ابلسعادة الضبط والتدين ومنط السلوك )أ(،

 واستخدمت الدراسة مقياس تقدير رقمي يبدأ ،البات جامعة الكويتمن طالب وط (132الدراسة )ن = 

أما  ،اجلسمية والتدين حيث يقيس كأل من الشعور ابلسعادة والصحة النفسية والصحة 23من صفر إىل 

ومقياس روتر ملصدر الضبط  ،والتشاؤم عن بقية املتغريات فقد مت قياسها بواسطة القائمة العربية للتفاؤل

باطًا دااًل إحصائيًا بني التقدير تتوصلت الدراسة إىل أن هناك ار  وقد ،عريب لنمط السلوك )أ(واملقياس ال

 وكان ترتي  مصادر ،مستوى التدين والصحة اجلسدية ،الصحة النفسية ،التفاؤل الذايت للسعادة وكل من

مستوى  -لسلوك ل مصدر الضبط الداخلي -درجة التفاؤل  -: الصحة النفسية الشعور ابلسعادة كالتايل

 .التدين



 822    السعادة وعالقتها ببعض املتغريات لدى طالبات اجلامعة 

 

الكشف عن العالقة بني  واليت هدفت إىل ،[077-052ص  ،27]( 1332 ،أما دراسة )العنزي

والتفاؤل والتوازن الوجداين واليت أجريت على طالب  متغريات البحث وهي الرضا عن احلياة والثقة ابلنفس

: الرضا التالية ييست كأل من املقافقد استخدم ،(423حيث كانت )ن =  األساسية الرتبيةوطالبات كلية 

أسفرت نتائج  كما  ،إعداد ُمعد الدراسة ومقياس التفاؤل منوالثقة ابلنفس  ،والتوازن الوجداين ،عن احلياة

حني مل تظهر فروق جوهرية بني  يف ،الدراسة عن ظهور فروق دالة بني الذكور واإلانث يف الثقة ابلنفس

كما أشارت النتائج إىل وجود   ،والوجدان اإلجيايب والسليب ياة والتفاؤلاجلنسني فيما يتعلق ابلرضا عن احل

 فاؤل والوجدان اإلجيايب من جهة وعالقة ارتباطية سالبة معلتاحلياة والثقة ابلنفس وا ارتباط بني الرضا عن

  ،اسةالسعادة مقابل التع وكشف الرتكي  العاملي عن عامل يشمل املتغريات الدالة على ،الوجدان السليب

 .متغريات منبئة ابلرضا عن احلياة كما أوضحت النتائج أن التفاؤل والوجدان اإلجيايب والسليب

 ضوعالقتها ببع واليت هدفت فيها إىل دراسة السعادة [28]( 1332 ،بينما أظهرت دراسة )سامل

( ودراسة متغري يةاملهارات االجتماع - املسؤولية -االستثارة احلسية  -املتغريات النفسية )وجهة الضبط 

واإلانث من تالميذ املدارس اإلعدادية والثانوية وطالب  الشعور ابلسعادة وكانت عينة الدراسة من الذكور

وتوصلت الدراسة  ،( فرد من الذكور واإلانث433الدراسات العليا وعددها )ن =  وطالبات اجلامعة وطلبة

ابملهارات  كما ترتبط السعادة إجيابياً   ،تأثر ابلنوعكما أهنا ت  ،أن السعادة تتأثر ابملرحلة العمرية إىل

أن االرتباط بني وجهة الضبط  كما  ،كما أكدت النتائج على ارتباط االستثارة احلسية ابلسعادة  ،االجتماعية

 .والسعادة كان غري دال

خلفية لنظرية املساندة  هدفت إىل توفري ،[295-240ص  ،42]( 1332 ،ويف دراسة )عثمان

يتصل هبا من متغريات أخرى مثل النوع  ية وعالقتها ابلسعادة والتوافق مع احلياة اجلامعية ومااالجتماع

( 228وتكونت عينة الدراسة من )ن =  ،ووجود األطفال والعمر والدخل ونوع الوظيفة ومكان السكن

 تماعية والسعادةوقد توصلت الدراسة إىل وجود عالقة بني املساندة االج ،الكلية طالبة متزوجة من طالبات
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والتوافق االجتماعي  كما أن العمر ال يؤثر يف العالقة بني املساندة االجتماعية والسعادة الزوجية  ،الزوجية

 والشخصي واالنفعايل والتوافق الدراسي.

هدفت إىل الكشف عن  اليت ،[78 - 46ص  ،03]( 1331 ،كما أظهرت دراسة )هويدي وفرج

وطبقت الدراسة  ،الشخصي األفضل والسعادة وية واالجتماعية على الوجودبعض املتغريات الشخصية واحلي

ت خمتلفة من التعليم ايمنهم متزوجون وذوو مستو  ض البعاثذكورًا وإان على عينة عشوائية من الراشدين

 ( مبحواثً. فقد توصلت إىل أن هناك أتثريًا ابلًغا لعوامل الشخصية187عددهم )ن =  والدخل وكان

ووجود  ،يف السعادة كما توصلت إىل عدم وجود فروق بني الذكور واإلانث  ،صابية يف السعادةوخاصة الع

ووجود ارتباط موج  بني ارتفاع  ،اإلجيايب ارتباط موج  بني التدين وكل من الرضا عن احلياة والوجدان

مث  ،يها التدينيل ،إىل أن الصحة تعترب املنبئ األبرز ابلسعادة وقد توصلت ،مستوى التعليم والسعادة

 احرتام ااَلخرين واملكانة االجتماعية. ،األسرية االستقرار يف احلياة

اليت [ 213-227ص ، 02] ،(Sarah & Stephen, 2002) "سارة وستيفن"أما دراسة 

وكانت العينة عبارة عن )ن  ،هدفت إىل إجياد العالقة بني التدين والسعادة وواقعية الذات واهلدف من احلياة

 من الطالب العاديني ودراسات عليا جبامعة عام( 49-28) ( طال  تراوحت أعمارهم بني232= 

Essex كأدوات وهي مقياس االجتاه حنو املسيحية ومقياس السعادة  التالية ييساستخدمت الدراسة املقا

عية اهلدف من احلياة ومقياس الواق راواختبللسعادة  Oxford مفردة ومقياس 13واالكتئاب املكون من 

السعادة  وأظهرت النتائج أن التدين يرتبط ابلسعادة وفق التقييم الذي مت ابستخدام مقياس الذاتية

 للسعادة. Oxford ومقياس DHS واالكتئاب

هدفت إىل معرفة الفروق  واليت [622 - 582ص  ،8] ،(1330 ،ويف دراسة )عبداخلالق وآخرين

وبلغ عدد عينة الدراسة )ن  ،معدالت السعادة جلنسني يفر يف معدالت السعادة والفروق بني امابني األع

 ،(موظفون -جامعة  -الكوييت )اثنوي ( من اجملتمع 62 - 25) ( تراوحت أعمارهم بني2413= 
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 إىل أن هناك ثالث متغريات ميكن أن ترتبط ابلسعادة وتتأثر فيها وهي النوع والعمر وتوصلت الدراسة

مقياس السعادة  الذكور أعلى من اإلانث يف متوسط الدرجات علىنتائجها أن  منكما اتضح   ،والعمل

 لكل من عينات الدراسة.

 - 912، ص 01] ،(Cheng & Furnham, 2003) بينما أظهرت دراسة )تشانج وفرهنام(

تقدير الذات والعالقة اجليدة  نأ ،( سنة10 - 28على عينة من النوعني تراوحت أعمارهم ) ،[941

 .فروق بني النوعني يف السعادة كما أظهرت أنه ال توجد  ،ن للسعادةابألهل منبئان قواي

بني السعادة العالقة  فهدفت إىل معرفة ،[462 - 417ص  ،15] ،(1334 ،أما دراسة )مؤمن

مثل النوع واجلنس  ،ضوء بعض املتغريات عقالنية وأحداث احلياة السارة والضاغطة يفوكل من األفكار الال

تراوحت  ،( من طالب وطالبات جامعة عني مشس139=  نان عدد العينة )وك ،والتخصص الدراسي

 عقالنية،ن مقياس األفكار العقالنية والالوكانت أدوات الدراسة عبارة ع ،سنة 11 - 28 أعمارهم ما بني

الدراسة إىل وجود  وتوصلت ،ومقياس مواقف احلياة الضاغطة ،وقائمة السعادة وقائمة األحداث السارة

 .الضاغطة وأحداث احلياة السارة ومواقف احلياة ،عقالين الال كل من السعادة والتفكريعالقة بني

هدفت [، 00] ،(Christopher, A, et Al, 2004) "وفر وآخرونيستكما أظهرت دراسة "كر 

حيث  ،والسعادة الشخصية الدراسة إىل معرفة العالقة بني التدين والسعادة يف سياق الشعور بطي  احلال

وتوصلت الدراسة إىل عدم وجود عالقة بني  من الربيطانيني البالغني.( 208 عينة الدراسة )ن = تكونت

وهذا يشري إىل  ،ارتباط دال بني وجهة الضبط الداخلي وبني السعادة درجات التدين والسعادة ولكن يوجد

 .فإنه يرتبط ابلشعور بطي  احلال ،التدين ابلسعادة أنه عندما يرتبط

 - 169ص  ،04] ،(Wallis & et. Al, 2005) "وآخرين واليس"دراسة  بينما توصلت

وأن الصداقة والروابط  ،يةلالروابط العائ الصداقة، ،التدين ،: الزواجإىل أن أهم أسباب السعادة هي ،[188

 .العائلية من أهم العوامل يف الشعور ابلسعادة
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واحلزن  الغض  والسعادة"ن واليت كانت بعنوا[، 44] ،(Chaplin, 2006) شابلن""دراسة 

معرفة العالقة بني أعراض  " واليت هدفت إىلتئاب يف مرحلة املراهقة املتأخرةوارتباطهما أبعراض االك

لدى عينة من املراهقني من طالب املرحلة  االكتئاب يف مرحلة املراهقة املتأخرة والتغريات الدالة عليها

وتوصلت الدراسة إىل ارتفاع  ،(أنثى 49ن =  ،ذكر 53=  )ناجلامعية من الفرقة األوىل والثانية بلغت 

 .أو عندما تكون املهمة ميسرة ،الطالب عند مشاركة العمل مع زميل مستوى السعادة لدى

واليت هدفت  ،[462-440ص ، 0]، (Ring, L. et. al, 2007) "رينج وآخرين"أما دراسة 

ابلسعادة والراحة النفسية والشخصية  فراد وشعورهمإىل التعرف على مدى ارتباط جودة احلياة الشخصية لأل

قد استخدم الباحثون قائمة منوذج و  ،اإلجيايب للحياة واليت تنعكس على إحساسهم ابلرضا وابملعىن

(Keyes et. al, Model) وكذلك منوذج السعادة لدى عينة من طالب  ،مستوى جودة احلياة قياس

ترتبط  ريكية وتوصلت الدراسة إىل أن السعادة الشخصية والنفسيةابلوالايت املتحدة األم إحدى اجلامعات

 ارتباطاً وثيقاً جبودة حياة األفراد وجناحهم.

أن [، 05] ،(Chris, S. & Mellissa, T, 2007) ومليسا" يسكر "بينما أظهرت دراسة 

ذات والتكيف مع ال األفراد ذوي اخلربات املوجبة مع ااَلخرين يزداد إحساسهم ابلسعادة واألمل وحتقيق

 البيئة.

اختبار االفرتاض  واليت هدفت فيها إىل ،[06] ،(Dickerhoof, 2007" )ديكروفلــــــ"ويف دراسة 

( ميكن أن يزيد من سعادة التفاؤيل أبن املشاركة بقدر من الدافعية يف أنشطة تعزيز السعادة )ابلتفكري

رب ليختار عدد من طالب جامعة كاليفورنيا التجا وقد قامت الدراسة على تقدمي نوعني من ،األفراد

وااَلخر  ،أحد الربانجمني كمجموعة من االسرتاتيجيات لتعزيز السعادة أحدمها كربانمج تدرييب وصمم

ابجلميل  وقد توصلت الدراسة إىل أن التدري  املنظم على التفكري التفاؤيل والعرفان ،معرفية يتضمن مترينات
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أن توفر الدافعية لتحقيق  كما  ،لدى الطالب الذين توفرت لديهم الدافعيةأدى إىل رفع مستوى السعادة 

 .السعادة مزيد من السعادة ضروري لالستفادة من أنشطة تعزيز

بدولة  الرتبيةبوزارة  ، واليت قامت هبا مع فريق عمل[45]( 1337 ،أما دراسة )سيار وآخرين

التعليمية فقد كشفت أن سعادة املراهقني  طقطال  وطالبة من خمتلف املنا 933الكويت على عينة من 

صرح املراهقون أبن أبرز قضية تؤثر يف سعادهتم هي سوء مستوى  وقد ،الكويتيني ال تزال مبنحىن االخنفاض

 الذي تقدمه الدولة بدولة الكويت وحاجتهم إىل مستوى تعليم ونظام تعليمي مرتفع الرعاية التعليمية

 ابألنشطة يف اجملتمع.يليها قلة املشاركة  ،ومعاصر

االرتباط بني الشعور  واليت هدفت فيها إىل معرفة مدى [07] ،(1337 ،أما دراسة )السبيعي

 ،املتغريات الدميوغرافية )احلالة الزواجية ابلسعادة والرضى عن احلياة والتفاؤل ووجهة الضبط وعلى أثر

ليت تسهم يف الشعور ابلسعادة والرضى عن وامل االعمعرفة  عدد األبناء( وعلى ،ومستوى التعليم ،العمر

( سيدة وسعودية من العامالت يف 134عينة الدراسة واليت بلغ عددها )ن =  احلياة والتفاؤل لدى أفراد

يف درجة  وكشفت نتائج الدراسة أن هناك فروقاً  ،وجامعة امللك سعود ،اإلمام حممد بن سعود جامعة

األصغر  وجهة الضبط لصاحل بينما كانت ،االكرب عمراً  تفاؤل لصاحلوالرضا عن احلياة والور ابلسعادة شعال

ووجهة  ،عن وجود فروق يف مستوى الرضا عن احلياة التعليم فقد كشفت النتائج عمراً. أما فيما يتعلق مبتغري

 فيما مل يكن هناك فروق يف درجة التفاؤل تعزى ،األعلى تعليمياً  التعليمي لصاحل الضبط تعزى للمستوى

فروق يف الشعور  أما ابلنسبة ملتغري عدد األبناء فقد كشفت النتائج عن عدم وجود ،مستوى التعليميلل

النتائج وجود فروق يف مستوى الرضا  بينما كشفت ،ابلسعادة والتفاؤل ووجهة الضبط تعزى لعدد األبناء

وصلت الدراسة إىل عدم كما ت  .الاليت يوجد لديهن أطفال السيدات احلياة تعزى لعدد األبناء لصاحل عن

 .شعور ابلسعادة والرضى عن احلياة والتفاؤل بني املتزوجات وغري املتزوجاتلا وجود فروق يف درجة
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 ،طلبة اجلامعة واليت اختار فيها ثالث جمموعات خمتلفة من [5]( 1338 ،أما دراسة )شيلدون

كوراي اجلنوبية" الستقراء "من  عة" وجممو والية كولومبيا األمريكية"( يف جمموعتان من جامعة )ميزوري

األوىل تعريف وحتديد أكثر األحداث اليت أوصلت إىل  وقد طل  من اجملموعة ،ت السعادةايوفحص مستو 

وطل  من اجملموعة الثانية  ،والرضا خالل فرتة الشهر السابق إلجراء التجربة أقوى وأفضل حلظات السعادة

منها حتديد  أما اجملموعة األخرية فقد طل  ،سابق للسؤالنفسه ولكن خالل األسبوع األخري ال الطل 

الطالب على أن بعض الطمأنينة  وأمجع ،أسوأ وأتعس حادث مر هبا خالل فرتة الفصل الدراسي اجلامعي

كان موضوع الثقة ابلنفس على رأس قائمة أولوايت  ولقد ،واألمان تؤثر بشكل كبري يف استقرارهم النفسي

 بينما كان الشعور ابلقرب والتقارب عند الطلبة الكوريني. ،األمريكيني السعادة لدى الطالب

وطالبات اجلامعة يف  واليت هدفت إىل معرفة الفروق بني طلبة ،[08( ]1338 ،دراسة )مربوك

 ،حتمل املسؤولية االجتماعية ،ابلنفس السعادة وإدارة احلياة والعالقة بني بعض مسات الشخصية )الثقة

والسعادة لدى طالب اجلامعة حيث  ،املرونة وتقبل التجديد( ،التسامح ،التفاؤل ،التعاون ،يلالثبات االنفعا

 حيث خضعت العينة للعديد من ،ببورسعيد الرتبية ( من كليةطال  وطالبة 433)ن =  بلغ عدد العينة

ىل أنه ال الدراسة إ " وتوصلتالسعادة ومسات الشخصية"إدارة احلياة " ومقياس "مثل مقياس  ييساملقا

والتفاؤل واالستقرار االجتماعي والدرجة  يًا بني البنني والبنات يف الرضا عن احلياةئتوجد فروق دالة إحصا

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بني درجات الطالب يف  كما توصلت إىل أنه  ،الكلية ملقياس السعادة

 .ودرجاهتم يف مقياس السعادة مقياس مسات الشخصية

الشعور ابلسعادة وترتي   إىل التعرف على مصادر ،[09] ،(1339 ،هدفت دراسة )اجلندي بينما

( من جامعة اإلسكندرية طالًبا وطالبة 555=  حيث بلغ عدد العينة )ن ،الرتبيةمصادرها عند طالب كلية 

الدراسة  خضعت العينة ملقياس مصادر الشعور ابلسعادة وتوصلت حيث ،من طالب الفرقة الثالثة والرابعة

 ،واألصدقاء ،ووجود أهداف حمددة ،واألسرة ،والتدين ،الشعور ابلسعادة حتددت يف )احل در إىل أن مصا
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كما اختلف   ،(وقت الفراغ والصحة ونشاط ،والثقة ابلنفس ،ح الدراسي واملستقبل املهينجا والن ،التعليم

 ذكراً كان أم أنثى. ترتي  مصادر الشعور ابلسعادة ابختالف النوع

 بقةالساتعقيب على الدراسات 

البحث احلايل والذي  لقد ألقى عرض الدراسات السابقة الضوء على املصادر واملراجع اليت ساعدت

وبناء مقياس الشعور ابلسعادة وعلى  زوده أيضًا ابألفكار اليت ساعدت على حتديد مشكلة البحث

 ،األدوات املستخدمة ،املناهج ،: األهدافاحلايل من حيث اجلوان  اليت ميكن االستفادة منها يف البحث

 توصلت إليها مع اإلشارة إىل أوجه االتفاق واالختالف بني الدراسات السابقة والعينات والنتائج اليت

 والدراسة احلالية:

ومسات الشخصية يف  ،اهتمت الدراسات السابقة بدراسة كل من السعادة والرضا عن احلياة -2

 ،السعادة متنوعة من حيث اهلدف والعينة فكانت الدراسات اليت تناولت ،أخرىعالقة كل منها مبتغريات 

 واألدوات والنتائج.

 ،الرضا عن احلياة]من  اختلفت األهداف املتضمنة يف الدراسات السابقة للسعادة وعالقتها بكل -1

اء إرض ،انسجام العالقات الشخصية مصدر الضبط، ،التخطيط للمستقبل ،وجود هدف يف احلياة

 ،تقدير الذات ،اإلحساس ابلتحكم الذايت ،التفاؤل والتشاؤم اإلجناز يف العمل، ،احلاجات الزواجية واملادية

 ،عدد األبناء ،الصداقة ،الدخل والثروة ،فراغلوقت ا ،التوافق الدراسي ،ابلنفس الثقة ،الصحة اجلسمية

مبتغريات البحث احلايل  الدراسات السابقةواهتمت  [النجاح الدراسي ،املكانة االجتماعية ،مستوى التعليم

 ولكن بصورة غري مباشرة وهي الزواج والعمر.



 جوهرة صاحل املرشود       828

 

كما أن هناك ندرة يف  اهتمت الدراسات السابقة بدراسة السعادة على مراحل عمرية خمتلفة، -0

 ،الشعور ابلسعادة لدى طالبات اجلامعة اليت تناولت -يف حدود علم الباحثة  -الدراسات العربية 

 القتها مبتغريات الدراسة احلالية.وع

 ،ابلسعادة والرضا عن احلياة تباينت األدوات املستخدمة يف الدراسات السابقة يف قياس الشعور -4

وقد استفادت  .واالختبارات واملواقف والربامج واالستباانت واملقابالت ييسفقد استخدمت لذلك املقا

 ور ابلسعادة لدى طالبات اجلامعة.مقياس الشع الباحثة من تلك األدوات يف بناء

البحث ما بني املنهج الوصفي  تنوعت املناهج املستخدمة يف الدراسات السابقة يف تناوهلا ملشكلة -5

الدراسات يف حتديد مصادر الشعور ابلسعادة لدى أفراد  وقد استفادت الباحثة من تلك ،واملنهج التجرييب

حيث إنه انس  املناهج لدراسة  ،يت استخدمت املنهج الوصفيالدراسات ال وتتفق الباحثة مع ،عيناهتا

 البحث احلايل. مشكلة

اختيار عينات هذه  راض الدراسات السابقة اتضح أن هناك عدة طرق اتبعت يفعبعد است -6

وترى الباحثة أن  ،عمرية خمتلفة وأحجام خمتلفة كما ظهر أن العينات تكونت من أعداد وفئات  ،الدراسات

وكذا  ،الدراسات السابقة يرجع إىل اختالف طبيعة املنهج املتبع يف الدراسة م العينات يفاختالف حج

مع الدراسات اليت  وتتفق الباحثة ،ة اجملتمع الذي تنتمي إليه العينةطبيعو  ،املتغريات وأهداف البحث طبيعة

للبنات يف  الرتبيةكلية حيث إن طبيعة جمتمع   ،اشتملت عيناهتا على عينات من مرحلة املراهقة من اإلانث

 املراهقة املتأخرة وبداية الرشد. جامعة القصيم تنتمي إىل مرحلة

 ،اإلحصاء الوصفي تنوعت األسالي  اإلحصائية املستخدمة يف الدراسات السابقة بني -7

 وسوف ،والثنائي والثالثي والتحليل العاملي واختبار )ت( وحتليل التباين األحادي ،ومعامالت االرتباط

واملتوسط  ،وهي اختبار )ت( ،املناسبة للتحقق من صحة فروضها تستخدم الباحثة األسالي  اإلحصائية

 والنس  املئوية. ،وحتليل التباين األحادي ،املعياري احلسايب واالحنراف
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وتباينت يف نتائجها يف عالقة  يتضح من عرض نتائج الدراسات السابقة أن الدراسات اختلفت -8

وقد رجع هذا االختالف يف نتائج تلك  ،ذكرها ضا عن احلياة وبعض املتغريات اليت سبقالسعادة والر 

 واألدوات املستخدمة. ،وطبيعة العينات ،اجملتمعات الدراسات إىل االختالف يف

 فروض البحث

 على النحو التايل: يف ضوء نتائج الدراسات السابقة واإلطار النظري ميكن صياغة فروض البحث

الفرقة الرابعة يف حماور  فروق ذات داللة إحصائية بني طالبات الفرقة األوىل وطالبات ال توجد -2

 .مقياس الشعور ابلسعادة

الطالبات املتزوجات  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية يف حماور مقياس الشعور ابلسعادة بني -1

 .والطالبات غري املتزوجات

 للتخصص. الطالبات غري املتزوجات تبعاً ال توجد فروق يف الشعور ابلسعادة لدى  -0

 ت البحثحامصطل

الوجدانية اإلجيابية تتمثل يف  : أبهنا مفهوم مرك  من العديد من االنفعاالتتعرف الباحثة السعادة

لي  املعرفية اليت اوهو يرتكز على جمموعة من األس إحساس الفرد ابلطمأنينة والسكينة واالنشراح والرضا.

كما أهنا ترتكز   ،وتشرهبا عن طريق أسرته من خالل العادات والقيم الدينية نذ الصغر،استخدمها الفرد م

اليت متثل لنا قيمة  تبعًا لتحقيق األهداف ،وإهنا مسة مستقرة استقرارًا متوسطاً  ،بعض العوامل الفطرية على

 ومصدراً روحياً للرضا.

خالل إجابتها على  صل عليها الطالبة منابلدرجة الكلية اليت حت .وتعرف السعادة إجرائيًا يف البحث

 جبامعة القصيم. الرتبيةطالبات كلية  بنود املقياس الذي أعدته الباحثة لقياس الشعور ابلسعادة لدى
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 إجراءات البحث

 عينة البحث

احلايل وهو أصل واسع  للبنات األقسام األدبية جبامعة القصيم جمتمع البحث الرتبيةية كلمتثل طالبات  

 تائج البحث عليه من عينة ممثلة له.ميكن ن

فرق زمين ميكن من خالله  واقتصرت عينة البحث على طالبات الفرقتني األوىل والرابعة وذلك لوجود

  .معرفة عالقة العمر مبتغري الشعور ابلسعادة

 وات البحثأد

ت اجلامعة لذا  طالبا املتغريات لدى ضة الشعور ابلسعادة وعالقتها ببعمبا أن هذا البحث يقوم بدراس

وقد سارت خطوات بناء مقياس  .كان لزامًا على الباحثة استخدام أداة لقياس متغري الشعور ابلسعادة

 للخطوات التالية: وفقاً  الرتبيةالشعور ابلسعادة لدى طالبات كلية 

السابقة وإجراء مقابالت  ابإلضافة إىل عدد من الدراسات ،االطالع على أدبيات علم النفس -2

 عدد من املتخصصني يف الصحة النفسية وعلم النفس.مع 

مقياس يقيس مدى ما  يومل يقع حتت يد الباحثة أ ،االطالع على عدد من مقاييس السعادة -1

عبارة عن أسئلة تتضمن اإلجابة عليها بنعم أو  املتوفرة ييسكما أن املقا  ،تتمتع به الطالبة اجلامعية للسعادة

 ال.

حيث مت توزيع  ،(2)ملحق  ،ت أسئلة مفتوحة لتحديد أبعاد املقياسإعداد استبانة تضمن -0

األقسام األدبية جبامعة  ،للبنات الرتبية ( طالبة من مجيع الفرق من كلية433االستبانة على عينة قوامها )

 القصيم.
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وقد توصلت لعدد من  مجعت الباحثة االستباانت من الطالبات وقامت بتصنيف استجاابهتن، -4

 وهي مخسة أبعاد رئيسة وفقاً ملا يلي: ،األبعاد

 (.اجتماعي ،أسري ،شخصي مدرسي،ة ويتكون من أربعة أبعاد فرعية )الرضا عن احلياة بصفة عام 

 .مصادر التعاسة 

 اإلحساس ابلبهجة والسعادة. 

 .الصحة اجلسمية 

 .التدين 

وقد اشتمل املقياس  ،املفتوحة نةقامت الباحثة بصياغة املواقف من واقع استجاابهتن يف االستبا -5

ويندرج حتت كل موقف  ،تصادفها الطالبة يف حياهتا نف السلوكية الواقعية اليت ميكن أعلى عدد من املواق

وتنتهي ابالستجابة اليت  ،ابالستجابة اليت تدل على شعور ضعيف ابلسعادة تبدأ ،ثالثة استجاابت متدرجة

يعرب عن  كن هذه البدائل الطالبة من اختيار منط االستجابة الذيحبيث مت ،شعور عاٍل ابلسعادة تدل على

 ( يف مكان االختيار.√حقيقة سلوكها وشعورها جتاه املوقف بوضع اشارة )

صورة خربية حىت  وأن تكون يف ،حرصت الباحثة عند صياغتها للمواقف أن تكون واضحة -6

وأن ُتدمج املواقف ملنع  ،مقاومة الذات وأقلتتشجع الطالبة على االستجابة بطريقة أكثر تعبريًا عن 

يف املواقف بصورة عشوائية حىت ال يسمح بتكون  توزيع االستجاابت ،االستجابة االَلية من قبل الطالبة

 وجهة ذهنية لدى الطالبة.

 ،على عدد من العبارات ( موقفًا حبيث اشتمل كل حمور51بلغ عدد املواقف يف صورته األولية ) -7

 كل حمور كما سبق توضيحه. ف عدد املواقف يف كل حمور من احملاور تبعاً لطبيعةوقد اختل
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لالستجابة اليت تدل على  مت حتديد أسلوب اإلجابة على مواقف املقياس إبعطاء درجة واحدة -8

شعور متوسط ابلسعادة وثالث درجات  شعور ضعيف ابلسعادة ودرجتني لالستجابة اليت تدل على

وكذلك متثل الدرجات املرتفعة على املقياس الطالبات األكثر شعوراً  ،لالستجابة اليت تدل على شعور عالٍ 

 قياس الطالبات األقل شعورًا ابلسعادة وبذلكاملمتثل الدرجات املنخفضة على نفس  بينما ،ابلسعادة

 ( درجة.256 -51)الكلية للمقياس ما بني  تراوحت الدرجة

علم نفس يف كل  ختصص -مت عرض القياس على خنبة من احملكمني من أعضاء اهليئة التعليمية  -9

( وقد بلغت 1جبامعة القصيم )ملحق  الرتبيةوكلية  ،من جامعة امللك سعود يف الرايض وجامعة اإلسكندرية

ومقرتحاهتم اليت تقدموا هبا أصبح  توجيهات احملكمني ويف ضوء .%95نسبة االتفاق على أبعاد املقياس 

 :(2موزعة على حماور املقياس كما يلي )انظر اجلدول  ،(0)ملحق  موقًفا( 51إمجايل عدد املواقف )

 ا.هتالشعور ابلسعادة وعدد عبارا سأبعاد مقيا. (2اجلدول رقم )

 العبارات عدد ابلسعادة الشعور مقياس أبعاد م
 28 احلياة عن الرضا 2
 23 التعاسة مصادر 1
 21 والسعادة ابلبهجة اإلحساس 0
 6 الصحة اجلسمية 4
 6 التدين 5
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 دةعاس مصادر الشعور بالساقيملئص السيكو مرتية اصاخل

 ساقيامل)أ( صدق 

  للتحقق من صدق املقياس استخدمت الباحثة عدة طرق إحصائية كالتايل:

 وقد سبق عرضه. ،(الصدق الظاهري )صدق احملكمني -2

 صدق احملك: -1

ومت إجياد معامل  ،ابلسعادة اختذت الباحثة درجة التقرير الذايت كمحك لقياس صدق مقياس الشعور

( 33504ابلسعادة ودرجة التقرير الذايت واليت بلغت ) االرتباط بني الدرجة الكلية لدرجات مقياس الشعور

 .(3332عند مستوى ) وهو معامل ارتباط دال إحصائياً 

 ق الداخلي:صدق االتسا -0

 الرتبيةطالبات كلية  ( من63قامت الباحثة بتطبيق املقياس على عينة التقنني البالغ عددها )ن = 

والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه املفردة  جبامعة القصيم ملعرفة معامل االرتباط بني درجة كل مفردة

والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه  االرتباط بني درجة كل مفردة ( يوضح معامالت1واجلدول رقم )

 .املفردة
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 نتمي تباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للمحور الدي تمعامالت االر (. 2اجلدول رقم )

 (.81فردة )ن = امل إليه

 احملور اخلامس احملور الرابع احملور الثالث احملور الثاين احملور األول

 م
معامل 
 االرتباط

 م
معامل 

 تباطاالر 
 م

معامل 
 االرتباط

 م
معامل 
 االرتباط

 م
معامل 
 االرتباط

 م
معامل 
 االرتباط

2 33688** 0 33595** 5 33716** 8 33446** 6 33568** 7 33723** 
23 33654** 22 33630** 21 33772** 9 33496** 25 33677** 13 33710** 
12 3.567** 1 33570** 28 33515** 20 33555** 15 33693** 01 33644** 
05 33543** 06 33563** 10 33679** 24 33625** 08 33731** 40 33738** 
45 33745** 4 33564** 14 33561** 29 33688** 47 33600** 48 33707** 
1 33574** 27 33454** 03 33606** 16 33746** 52 33679** 51 33735** 
26 33632** 19 33654** 02 33574** 17 33060**     
18 33659** 42 33621** 07 33696** 00 33596**     
43 33507** 46 33595** 41 33605** 04 33727**     
    49 33624** 09 33645**     
      44 33498**     
      53 33734**     

 (.3332) ةعند مستوى داللة ** دال

االرتباط بني درجة كل  يق حساب معاملكما مت حساب االتساق الداخلي حملاور املقياس عن طر 

 .(0) رقم حمور والدرجة الكلية للمقياس والذي يوضحه اجلدول
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 .سكل حمور والدرجة الكلية للمقيا  باط بني درجةت(. معامالت االر 4اجلدول رقم )

 اخلامس الرابع الثالث الثاين األول احملور
اجملموع الكلي 
 للمقياس

33873** 33872** 3.763** 3.511** 33565** 

القيمة اجلدولية عند  ة جاءت أكرب منبأن قيم معامالت االرتباط احملسو  (0يتضح من اجلدول رقم )
وجود اتساق داخلي بني احملور واملقياس   وابلتايل فهي قيم دالة إحصائياً تدل على ،(3332مستوى داللة )

  ككل.

طريق حساب معامالت  رجة الكلية له عنكما مت حساب االتساق الداخلي بني مواقف املقياس والد
 .(4والذي يوضحه اجلدول رقم ) االرتباط بني درجة كل موقف والدرجة الكلية للمقياس ككل

 .باط بني درجة كل موقف والدرجة الكلية للمقياست(. معامالت االر 4اجلدول رقم )

رقم 
 املفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 املفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 املفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 املفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 املفردة

معامل 
 االرتباط

2 33648** 11 33534** 14 33482** 16 33601** 47 33180** 
23 33485** 06 33468** 03 33557** 17 33162** 52 33418** 
12 33550** 4 33462** 02 33090** 00 33504** 7 33033** 
05 33526** 27 33545** 07 33531** 04 33513** 13 33054** 
 **33046 01 **33562 09 **33458 41 **33030 19 **ر33600 45
1 33429** 42 33640** 49 33432** 44 33165** 40 33530** 
26 33496** 46 33496** 8 33161** 53 33506** 48 33408** 
18 33572** 5 33563** 9 33555** 6 33531** 51 33455** 
43 33522** 21 33679** 20 33435** 25 33428**   
0 33525** 28 33006** 24 33542** 15 33422**   
22 33581** 10 33607** 29 33441** 08 33082**   

 33003( = 3332) ةعند مستوى دالل ة** دال
 33154( = 3335) ة* دالة عند مستوى دالل
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موقف والدرجة الكلية  امالت االرتباط بني درجة كل( الداللة اإلحصائية ملع4يتضح من اجلدول )
( 3332اجلدولية عند مستوى داللة ) حيث جاءت قيم معامالت االرتباط أكرب من القيمة ،مقياسلل

 (.33335ومستوى داللة )

 ساقيمل)ب( ثبات ا

 مت حساب ثبات املقياس بعدة طرق كااَليت:

 كرونباخفا  طريقة ال -2

اتساق داخلي  معامل كرونباخ حيث تؤدي هذه الطريقة على ريقة الفامت حساب ثبات املقياس بط
هذا املعامل يعد مؤشرًا للتكافؤ إىل  أن Cronbach وقد وجد ،معامل التجانس يسمىلبنية املقياس و 
معامالت الثبات ملواقف كل بعد على العينة االستطالعية )ن  ( يوضح5واجلدول رقم ) ،جان  التجانس

 =63.) 

 لكرونباخ (. معامالت ثبات مواقف حماور مقياس السعادة بطريقة الفا1قم )اجلدول ر 

 احملور اخلامس احملور الرابع احملور الثالث احملور الثاين احملور األول
معامل  م

 االرتباط
معامل  م

 االرتباط
معامل  م

 االرتباط
معامل  م

 االرتباط
معامل  م

 االرتباط
معامل  م

 االرتباط
2 3388 0 33884 5 33823 8 33815 6 33701 7 33750 
23 33882 22 33884 21 33834 9 33825 25 33699 13 33756 
12 33884 1 33880 28 33806 20 33822 15 33687 01 33793 
05 33885 06 33884 10 33826 24 33835 08 33686 40 33754 
45 33877 4 33884 14 33803 29 33798 47 33730 48 33747 
1 33884 27 33884 03 33813 16 33790 52 33696 51 33758 
26 33884 19 33893 02 33819 17 33803     
18 33882 42 33882 07 33826 00 33838     
43 33885 46 33881 41 33813 04 33795     
    49 33814 09 33831     
      44 33813     
      53 33796     
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مبعامل مرتفع مما يدل  ( أن معامالت الثبات ملفردات حماور املقياس تتمتع5) يتضح من اجلدول رقم

 .على الدقة واإلتقان الذي يقيس به املواقف ملتغري السعادة

 رياملعيات ابثطريقة التجزئة النصفية ومعامل ال -2

باخ و كرون مها الفا كما مت حساب معامل الثبات حملاور املقياس وللمقياس ككل وذلك بطريقتني

يوضح معامالت ثبات حماور املقياس  (6تجزئة النصفية جبان  معامل الثبات املعياري واجلدول رقم )ال

 التجزئة النصفية. كرونباخ وطريقة واملقياس ككل بطريقة الفا

 .سقياامل(. معامالت ثبات حماور 8) اجلدول رقم

 احملور
 معامل الثبات

 ليالك اخلامس الرابع الثالث الثاين األول

 33919 33798 33769 33819 33841 33894 املعياري
 33916 33792 33708 33811 33806 33898 كرونباخ الفا
 التجزئة طريقة

 النصفية
33899 33814 33855 33677 33796 33858 

كرونباخ مع معامل  الفا ( يتضح تقارب قيم معامالت الثبات احملسوبة بطريقة6من اجلدول رقم )

ملواقف احملاور وجدول معامالت الثبات حملاور  كما يتضح من جدول معامالت الثبات  ،ياريالثبات املع

أو تساوي معامل الثبات للمحور الذي  ،كل حمور جاءت أقل من املقياس أن قيم معامالت الثبات ملواقف

 باً مما يدل على أن حذف أي موقف يؤثر سل ،وذلك يف حالة حذف املوقف ،املواقف تنتمي إليه تلك

 على احملور.
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 نتائج البحث وتفسريها

اليت اُشتقت من  تعرض النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل األسالي  اإلحصائية للبياانت
فروض البحث وحماولة لتفسري النتائج اليت  استجاابت الطالبات جمموعة البحث من أجل التحقق من صحة

 اسات السابقة.والدر  مت التوصل إليها يف ضوء اإلطار النظري

 األول ضصة ابلفر خلاج انتائأواًل: ال

 ينص هذا الفرض على أنه:

الرابعة يف حماور مقياس  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني طالبات الفرقة األوىل وطالبات الفرقة
 .الشعور ابلسعادة

بات درجات طال ت" للفروق بني متوسط"للتحقق من صحة الفرض قامت الباحثة حبساب قيم 
الختالف السنة الدراسية )انظر اجلدول رقم  الفرقة األوىل والفرقة الرابعة يف مقياس الشعور ابلسعادة تبعاً 

7.) 

 الشعور ابلسعادة ساور ومقياحمل "ت"عياري وقيم ملا واالرحراف يباملتوسط احلسا .(7اجلدول رقم )
 ((272)=  الختالف السنة الدراسية )ن الذايتزيز تعوال

مقياس حماور 
 السعادة

السنة 
 الدراسية

املتوسط  العدد
 احلسايب

االرحراف 
 املعياري

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 غري عادلة 23639 23440 83308 200 أوىل الرضا الدراسي
 23062 83021 208 رابعة

 غري عادلة 33274 23091 93092 200 أوىل الرضا الشخصي
 23028 93061 208 رابعة

 3332 13750 23830 83853 200 أوىل سريالرضا األ
 23815 93457 208 رابعة

العالقات 
 االجتماعية

 غري عادلة 23522 23653 223627 200 أوىل
 23402 223000 208 رابعة
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مقياس حماور 
 السعادة

السنة 
 الدراسية

املتوسط  العدد
 احلسايب

االرحراف 
 املعياري

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 غري عادلة 23457 03082 073895 200 أوىل الرضا عن احلياة
 03345 083464 208 رابعة

 غري عادلة 33855 03062 133915 200 أوىل مصادر التعاسة
 03512 123180 208 رابعة

 غري عادلة 33830 03339 153504 200 أوىل اإلحساس ابلبهجة
 03422 153848 208 رابعة

 غري عادلة 33217 23770 213961 200 أوىل الصحة اجلسمية
 23835 213905 208 رابعة

 3332 03194 13042 203156 200 أوىل التدين
 13276 243259 208 رابعة

اجملموع الكلي 
 لدرجات املقياس

 غري عادلة 33940 8386 2233572 200 أوىل

 20349 2223884 208 رابعة

 23968 ( =3332( ومستوى داللة )169ت" اجلدولية عند درجات حرية )"قيمة 

 .1.549 ( =3335( ومستوى داللة )269ت" اجلدولية عند درجات حرية )"قيمة 

والبعد الفرعي األسري  ( حتقق الفرض األول يف مجيع حماوره ماعدا حمور التدين7يتضح من اجلدول )

 داللة إحصائية يف حمور الرضا األسري والدين ور الرضا عن احلياة والذي اتضح فيه وجود فروق ذاتحميف 

 طالبات الفرقة الرابعة. يف مستوى الشعور ابلسعادة لصاحل
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أن الشعور  [136 - 135ص  ،22]( 2990 ،رجايل)آة هذه النتيجة إىل ما يراه وترجع الباحث

يظهر عندما يكون هناك فروق  ابلسعادة ال يتغري كثريًا مع العمر، وأن التغري يف الشعور ابلسعادة قد

 االكرب عمراً. اترخيية لصاحل أي بني أانس تربوا يف فرتات ،حقيقية بني األجيال

بينهن فروقات كبرية  ه النتيجة قد ترجع إىل أن أفراد عينة البحث احلايل ال توجدوترى الباحثة أن هذ

 يف العمر مما أدى إىل هذه النتيجة.

توصلت إىل أن  واليت [295 - 240ص  ،42]( 1332 ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )عثمان

 العمر ال يؤثر يف السعادة الزوجية والتوافق النفسي.

فيه أن استطالعات  والذي أكد [46]( 1338 ،مع التقرير الذي أورده )الرماينوتتفق هذه النتيجة 

لكنهم وجدوا أن االحتياجات  ،من غريها كأبةالرأي مل تربهن على وجود مرحلة عمرية أكثر سعادة وأكثر  

 العاطفية تتغري مع املراحل املختلفة.

مؤشر حول الشعور  يعمر مل يعط أندما أكد فيها أن الديفيد مايرذ" إىل نفس النتيجة ع"وتوصل 

 .[47]ابلسعادة 

والذي  [296 - 253 ص ،43( ]2999 ،وختتلف هذه النتيجة مع دراسة كل من )الشعراوي

طالب الفرقتني األوىل  الرضا عن األساتذة لصاحل توصل فيها إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف بعد

 والثانية.

التخطيط  نواليت انتهت إىل أ[ 19]  (Kimbely & Margie, 2001)ودراسة كيمبلي ومارجي"

 املستقبلي والرضا عن احلياة خيتلف ابختالف العمر.

 واليت توصلت فيها أن السعادة تتأثر ابملرحلة العمرية. [28]( 1332 ،ودراسة )سامل
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ات ترتبط بثالث متغري  ( واليت توصل فيها إىل أن السعادة1330 ،ودراسة )أمحد عبداخلالق وآخرين

 وتتأثر هبا وهي النوع والعمر والعمل.

الشعور ابلسعادة  واليت توصلت فيها إىل وجود فروق يف درجة [07]( 1337 ،ودراسة )السبيعي

 األصغر عمراً. الضبط لصاحل بينما كانت وجهة ،االكرب عمراً  والرضا عن احلياة والتفاؤل لصاحل

طالبات الفرقة األوىل  والذي وجد فيه فروق بني -األسري  -أما عن حمور الدين والرضا عن احلياة 

الدراسات السابق عرضها. وتفسر الباحثة  طالبات الفرقة الرابعة فقد اتفق مع احلوطالبات الفرقة الرابعة لص

أعتاب الدخول يف مرحلة الشباب واالنتهاء من فرتة املراهقة  هذه النتيجة أبن طالبات الفرقة الرابعة على

 حيث يتوقع الزايدة املطردة ،قلي يف املراهقة مبقارنتها مبرحلة الشبابعخصائص النمو ال تالفواخ ،املتأخرة

 .للنمو العقلي لدى اجملموعات االكرب سناً من املراهقات

أي القدرة على  بياجيه" أن الشباب أكثر قدرة على التميز بني ما هو واقع وما هو ممكن،"ويرى 

يقرر أي حل هو الذي ينطبق ابلفعل  نقبل أ ،املمكنة ابلنسبة ألي موقف األخذ يف االعتبار مجيع احللول

 .[212ص  ،47] على ذلك املوقف

وما يتواك  مع هذا  ،الشباب وترى الباحثة أن التزايد يف العمر واالنتقال من مرحلة املراهقة إىل مرحلة

ا تزيد من فهم الطالبة ملسؤوليته املعرفية والسلوكية من منو يف اخلصائص الشخصية الثابتة نسبيًا وخاصة

ى متاسك األسرة وترابطها عن طريق بر لالدين اإلسالمي حث ع نالدينية بشكل أكرب، فهي تدرك أ

مث  مث ميتد إىل دائرة ااَلخرين ،إذ جعل التكافل االجتماعي يبدأ من حميط األسرة ،الرحم الوالدين وصلة

[ 48] .العالقات األسرية ات دور االلتزام الديين يف تقويةولقد أثبتت العديد من الدراس ،حميط اجلماعة

[49[ ]53]. 
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أكرب أمهية لكبار  أن التدين مصدر أكيد للسعادة وهو [266ص  ،22]( 2990 ،ويرى )أرجايل

 السن.

 [6] (Franch & Joseph, 1999) "فرانش وجوزيف"فق هذه النتيجة مع دراسة كل من تتو 

اليت  [7]( 1332 ،ومراد ودراسة )عبداخلالق ،موجبة بني السعادة والتدينواليت توصلت إىل وجود عالقة 

 الذايت للسعادة ومستوى التدين. توصال فيها إىل أن هناك ارتباطًا دااًل إحصائيًّا بني التقرير

بني التدين وكل من  اليت توصلت إىل وجود ارتباط موج  [03]( 1331 ،ودراسة )هريدي وفرج

[ 02] (Sarah & Stephen, 2002)" سارة وستيفن"ودراسة  ،لوجدان اإلجيايبالرضا عن احلياة وا

 ,Wallis & et. Al) "واليس وآخرين"ودراسة  .والسعادة واليت توصلت فيها إىل وجود عالقة بني التدين

( 1339 ،ودراسة )اجلندي ،إىل أن التدين يُعد من أهم أسباب السعادة والذي توصل فيها (2005

 .توصلت فيه إىل أن التدين أحد أهم مصادر الشعور ابلسعادة واليت [09]

[ 00( ]Christopher, A, et, al, 2007" )نتيجة مع دراسة "كريستوفر وآخرينوختتلف هذه ال

 .واليت توصل فيها إىل عدم وجود عالقة بني درجات التدين والسعادة

 ينالثا ضاثنياً: نتائج خاصة ابلفر 

 ينص هذا الفرض على أنه:

تزوجات الطالبات امل ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف حماور مقياس الشعور ابلسعادة بني"

 ."والطالبات غري املتزوجات

متوسط درجات طالبات  ت" للفروق من"وللتحقق من صحة الفرض قامت الباحثة حبساب قيمة 

 (.8ماعية )انظر اجلدول رقم االجت تبعاً للحالة ،الفرقة األوىل والفرقة الرابعة يف مقياس ابلسعادة
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 الشعور ابلسعادة  ساور ومقياحمل "ت" االرحراف املعياري وقيم يبتوسط احلساامل(. 8اجلدول رقم )

 للحالة االجتماعية. بعاً ت

السنة  حماور السعادة
 الدراسية

املتوسط  العدد
 احلسايب

االرحراف 
 املعياري

مستوى  قيمة "ت"
 الداللة

 غري عادلة 33595 23407 83414 00 متزوجات الرضا الدراسي
غري 
 متزوجات

05 83119 23161 

 غري عادلة 33729 23246 93141 00 متزوجات الرضا الشخصي
غري 
 متزوجات

05 93457 23024 

 غري عادلة 33058 13123 93485 00 متزوجات الرضا األسري
غري 
 متزوجات

05 93024 23659 

العالقات 
 االجتماعية

 ا. وز *23978 23478 223636 00 جاتمتزو 
غري 
 متزوجات

05 233924 23432 

 غري عادلة 23395 03517 083758 00 متزوجات الرضا عن احلياة
غري 
 متزوجات

05 073924 13748 

 غري عادلة 33685 13976 133667 00 متزوجات مصادر التعاسة
غري 
 متزوجات

05 123133 03407 

 غري عادلة 33786 03888 153606 00 متزوجات ةاإلحساس ابلبهج
غري 
 متزوجات

05 143972 03335 
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السنة  حماور السعادة
 الدراسية

املتوسط  العدد
 احلسايب

االرحراف 
 املعياري

مستوى  قيمة "ت"
 الداللة

 غري عادلة 33120 23659 213414 00 متزوجات الصحة اجلسمية
غري 
 متزوجات

05 213524 23812 

 غري عادلة 33257 13430 243392 00 متزوجات التدين
غري 
 متزوجات

05 243333 13064 

اجملموع الكلي 
 لدرجات املقياس

 غري عادلة 33173 23093 43943 00 متزوجات

غري 
 متزوجات

05 43853 23253 

 *23968( = 3332( ومستوى داللة )169قيمة "ت" اجلدولية عند درجات حرية )

 *13549( = 3335( ومستوى داللة )169قيمة "ت" اجلدولية عند درجات حرية )

ذات داللة إحصائية يف  فرض الثاين وأنه ال توجد فروق يف( يتضح حتقق صحة ال8من اجلدول رقم )

والطالبات غري املتزوجات إال يف حمور العالقات  حماور مقياس الشعور ابلسعادة بني الطالبات املتزوجات

 فروقًا ذات داللة إحصائية لصاحل والذي أظهر فيه ،الرضا عن احلياة االجتماعية كمحور فرعي يف حمور

 .وجاتاملتز  الطالبات

عليها الفرد يف  وترى الباحثة أنه شاع يف املاضي فكرة أن الزواج من املؤسسات املهمة اليت يعتمد

 ،واقل صحة ،أقل شعوراً ابلسعادة حيث أتيت نتائج اإلحصاءات أبن غري املتزوجني ،حتقيق شعوره ابلسعادة

 اجملتمعات الغربية فكرة أن ولقد طغت يف ،لالنتحار وأكر عرضة للموت املبكر، وميالون ،وأكر فوضى

وأقل احتياجاً  ،كما أصبح األشخاص املتزوجون أقل اعتماداً   ،الزواج العزوبية أصبحت أكر إرضاًء من حياة

 آخر أصبحت تؤكد أن الزواج يفقد أمهيته. األحباث يوماً بعد وأن ،إىل الشريك
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: كيف ستكون فمثالً  :تساؤالتكثريًا من ال أن مستقبل األسرة يثري [52( ]2984 ،وترى )اخلويل

تشاؤمي نتيجة لألحداث اجلارية يف الوقت  أسرة املستقبل ؟ حيث يرى الكثريون مستقبل األسرة مبنظار

وازدايد الصراعات  ،واضمحالل موارد البيئة الطبيعية ،املقنعة والبطالة ،احلايل مثل االهنيار االقتصادي

أجيال  واتساع الفواصل بني ،وكثرة مشاكل الطالب ،الطالقوارتفاع معدالت  ،احلروب ونشوب ،الطائفية

كل هذا   .أوصال األسرة وانتشار األمراض النفسية والذي أدى إىل انتشار الفساد داخل ،األبناء وااَلابء

 األسرة واضمحالهلا. وابلتايل أدى إىل اهنيار ،بسب  الثورة الصناعية والتكنولوجية

ولقد  ،السعيدة العالقات احلميمة تضع عالماهتا على احلياة أن [47]( 1338 ،ويؤكد )الرماين

 ،السعيدات من غري املتزوجات أثبتت نتائج األحباث أن نسبة السعيدات من املتزوجات أعلى من نسبة

وأن األسطورة اليت  ،جيعل املرأة أكثر اكتئاابً من الرجل : أن الزواج التعيسولكن أثبتت املئات من الدراسات

 .من املرأة املتزوجة عليها أن تذه  إىل النسيان املرأة الوحيدة أسعدتدعي أن 

الزواج ابلنسبة  وترجع الباحثة هذه النسخة النظرة التشاؤمية للطالبات للزواج بصفة عامة وأن

  للطالبات املتزوجات مل يكن مصدر رضاء وإشباع حقيقي هلن.

لكي يتمتع الشخص  و أفضل وسيلةأن الزواج السعيد ه[ 221 ص ،51( ]2991 ،ويرى )رفعت

 حبياة صحية وبدنية ونفسية.

مصدًرا من مصادر  أن الزوج واحلياة األسرية متثل [280ص  ،22]( 2990 ،كما يرى )أرجايل

 .أعلى من الشعور ابلرضا عن احلياة تع املتزوجون خاصة السعداء يف زواجهم مبستوىمويت ،السعادة

فيها إىل عدم وجود  واليت توصل [41]( 2995 ،من )ملكوش وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كلًّ 

واليت توصلت فيها إىل [ 07] (1337 ،)السبيعي ودراسة ،عالقة بني الرضا عن احلياة واحلالة االجتماعية

 .ابلسعادة والرضى عن احلياة والتفاؤل بني املتزوجات وغري املتزوجات عدم وجود فروق يف درجة الشعور
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واليت  [40] (Malstrom. J & Etaugh. G, 1981) يجة مع دراسة كلًّ منوختتلف هذه النت

 املتزوجني. توصل فيها إىل أن الغري متزوجني أقل إحساساً ابلسعادة وأقل اجتماعية من

واملادية تعترب  اليت توصلت إىل أن إرضاء احلاجات الزواجية[ 17] (wila, 1999) لوىل""ودراسة 

توصل فيها إىل أن الزواج يعد من  واليت (Wallis & et. al, 2005) راسةود ،من أهم مصادر السعادة

 .أهم أسباب السعادة

معه أيضًا يف حمور  اتفقت ،ولكن الدراسات السابقة اليت اختلفت نتائجها مع نتائج الفرض الثاين

ية يف حمور وجود فروق ذات داللة إحصائ العالقات االجتماعية يف الرضا عن احلياة حيث أظهرت النتائج

 .الطالبات املتزوجات يف حمور الرضا عن احلياة لصاحل العالقات االجتماعية كأحد احملاور الفرعية

وأن  ،يتزوج وينج  نبد أأنه لكي يسعد الفرد ال [288ص  ،22( ]2990 ،حيث يرى )أرجايل

انة بصديقاهتن واألقارب املتزوجات أكثر استع وأن النساء ،الزواج هو أكثر أشكال الدعم االجتماعي فعالية

 .ومادي واجلريان للحصول على دعم معنوي

احتمال  أن األشخاص السعداء لديهم [1ص  50] (Diener, E. & et. al, 1999) ويرى

اشرتاكًا يف الفعاليات  وهم أكثر ،ولديهم صداقات سطحية أكثر وصداقات متينة أكثر ،أكرب للزواج

 عداء.االجتماعية نسبة إىل الناس غري الس

تشكل موردًا من  أن عالقاتنا االجتماعية [275 - 271ص  ،54]( 1334كما يرى )بكار، 

األشخاص  التوجه الودي حنو إن من مصادر السعادة لدى املرء أن ميلك ،أهم موارد السعادة واهلناء

عيم وبناء على هذا فإنه ليس هناك من سبيل لتد ،حيث تشعر حنوهم ابلتقدير واإلعجاب ،ااَلخرين

 أن نسعى إىل أن نطلبها للجميع. السعادة والطمأنينة يف حياتنا العامة إال
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اكتساهبا للعديد من املهارات  ربة الزواج أثرى خربة الطالبات املتزوجات من حيثخوترى الباحثة أن 

 .رينابألخانعكس بدوره على زايدة شبكة عالقاهتا  االجتماعية سواء مع الزوج أو مع أقارب الزوج والذي

 لثض الثا: نتائج الفر لثااث

 ينص هذا الفرض على أنه:

وللتحقق من  ،للتخصص ور ابلسعادة لدى الطالبات غري املتزوجات تبعاً شعال توجد فروق يف ال"

تخصص والذي يوضحه اجلدول رقم تبعًا لل صحة الفرض قامت الباحثة إبجراء حتليل التباين األحادي

(9): 

تباين األحادي لدرجات الشعور ابلسعادة لدى الطالبات غري املتزوجات (. حتليل ال9اجلدول رقم )

 للتخصص. بعاً ت

 مصدر
 االختالف

 متوسط احلرية درجات املربعات جمموع
 ربعاتملا

 الداللة قيمة "ف"

 3332 6381 557388 0 2670365 اجملموعات بني
 داخل
 اجملموعات

29206364 104 82378 

  107 13823319 الكلي

مستوى داللة  ف" احملسوبة أعلى من القيمة اجلدولية عند"( أن قيمة 9تضح من اجلدول رقم )ي

 ،الطالبات تبعًا للتخصص ( مما يدل على وجود فروق دالة إحصائيًا يف الشعور ابلسعادة لدى3332)

داللة وملعرفة أماكن الفروق قامت الباحثة حبساب  ويتضح من خالل ذلك أن الفرض الثالث مل يتحقق.

 يوضح تلك النتائج. (23واجلدول رقم ) ،اختبار شيفيه
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 بعاً للتخصص.ت(. قيمة شيفيه لداللة الفروق بني اجملموعات 21اجلدول رقم )

 داللة شيفيه اجملموعات
 جغرافيا اجنليزي لغة عربية اتريخ

    - اتريخ
   - 3332 لغة عربية
  - - 3332 إجنليزي
 - - 3332 3332 جغرافيا

للتخصص قامت حبساب  ورغبة من الباحثة يف التعرف على ترتي  شعور الطالبات ابلسعادة تبعاً 

املئوية طبقًا للتخصص ويوضح اجلدوالن رقما  مث حساب النس  ،املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري

 ( تلك النتائج.21و  22)

ت الشعور ابلسعادة لدى الطالبات عياري لدرجاملا واالرحراف يبتوسط احلساملا(. 22اجلدول رقم )

 بعاً الختالف التخصص.تتزوجات امل غري

 الرتتيب االرحراف املعياري املتوسط احلسايب العدد 
 1 8368 221304 73 لغة عربية
 2 23316 228302 05 اتريخ
 4 9322 223305 85 جغرافيا
 0 8348 223396 48 إجنليزي
  9307 221310 108 اجملموع
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 .الشعور ابلسعادة طبقاً للتخصص سالنسب املئوية ملقيا (.22رقم ) اجلدول

 التخصص العينة الكلية 
 إجنليزي جغرافيا اتريخ لغة عربية

 53355 55303 56318 54357 4535 الرضا الدراسي
 81319 75398 77381 78312 7832 الرضا الشخصي
 73380 75309 78382 78382 7630 الرضا األسري

 79386 76338 75349 75361 7635 ات االجتماعيةالعالق
 73316 73320 72343 72336 7337 الرضا عن احلياة
 69386 69369 71374 69329 7334 مصادر التعاسة
 71369 69394 71347 72325 7234 اإلحساس ابلبهجة
 73395 71361 72333 71373 7239 الصحة اجلسمية
 71391 74335 77378 79351 7631 التدين

اجملموع الكلي لدرجات الشعور 
 ابلسعادة

72378 72389 71363 73374 72320 

 - 73374بني ) ( يتضح أن نسبة الشعور ابلسعادة تراوحت ما21و  22من اجلدولني رقمي )

ولكن احتل  ،كان أضعفها كما يتضح أن نسبة حمور الرضا الدراسي  ،( وهي نس  مرضية71363

وهذا يدل على أنه  ،مث اللغة اإلجنليزية مث اجلغرافيا نس  املئوية يليه اللغة العربيةختصص التاريخ على أعلى ال

 تزوجات طبقاً للتخصص لصاحليف الشعور ابلسعادة لدى الطالبات غري امل توجد فروق ذات داللة إحصائية

 التاريخ مث يليه اللغة العربية مث اللغة االجنليزية مث اجلغرافيا. ختصص

السوي للتلميذ واإلسهام  ثة هذه النتيجة إن املدرسة هلا أمهية كبرية يف حتقيق النمو النفسيوتُفسر الباح

 يف حتقيق صحته النفسية وسعادته.

املهارات االكادميية  أم جامعة ليست مكااًن يتم فيه تعلم ،إن املؤسسة التعليمية سواء أكانت مدرسة

 يف بعضهم ااَلخر. ويؤثر بعضهم ،وإمنا هي جمتمع ُمصغر يتفاعل فيه األعضاء ،فقط
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ابملدرسة ترتك آاثرها  إىل أن البيئة االجتماعية الثقافية [00ص  ،54]( 2975 ،)البهي ُويشري

تكلفه للمراهق من ألوان خمتلفة من النشاط  القوية عدى اجتاهات األجيال وعاداهتم وآرائهم من خالل ما

 والتفاعل االجتماعي.

 ،عمليات كثرية ابملدرسة أن البيئة املدرسية تضم أفرادًا يدخلون يف [55]( 2974 ،كما يرى )مراد

وأخرى تقدم تعاوانً  ،غض  أو خوف أو قلق وهناك عمليات ينتج عنها ،وهم على فروق فردية أيضاً 

وعلى التنظيم  ،يلعبه املدرس يف تعريف التلميذ لنفسه ليواجه احلقائق وهو يؤكد على الدور الذي ،وشجاعة

النفسية  ملا هلا من أثر على الصحة ،وطريقة االمتحان والنقل وتقدير الدرجات ،الدراسي ابليوماخلاص 

 للتلميذ.

تفاعاًل يرتت  عليه  وترى الباحثة أن الطالبة كفرد داخل اجلامعة جتد مكااًن فيه تتفاعل مع عناصره

م به من مسات يئة مع ما تتسالعوامل والب وهي يف تفاعلها مع ،فهمها لنفسها ولغريها على أساس صحيح

فإهنا متر بعملية ديناميكية  ،أو البعد عن الناس واخلجل -االجتماعي  : االندفاعية وامليلانفعالية أولية مثل

 إىل تغري يف سلوكها لتحدث عالقة أكثر تكيفاً وتوافقاً وسعادة بينها وبني بيئتها اجلامعية. مستمرة هتدف

العوامل البشرية املوجودة  وهي تتفاعل مع ،ة اجلامعية طوال اليوم الدراسيإن الطالبة تتواجد داخل البيئ

فتكون  ،تستطيع إشباع كل مطالبها وحاجاهتا وكثريًا ما جتد الطالبة نفسها يف مواقف ال ،يف نفس البيئة

البشرية ومن خالل العالقات القائمة بني تلك العوامل  ،واالجتماعية مبثابة عائق إلشباع حاجاهتا النفسية

 سلوكها إلجياد عالقة أكثر توافقًا بينها وبني نفسها وبني ذلك اجملتمع تسعى حماولة تغيري والطالبة فإهنا

يؤدي هبا إىل زايدة  البشري الذي تعيش فيه من خالل عملية ديناميكية مستمرة وهي عملية التوافق والذي

 .شعورها ابلرضا والسعادة
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كبريًا يف شعور الطالبة  أن التخصص الدراسي يلع  دوراً  ومن خالل عرض نتائج الفرض اتضح

وابلتايل زايدة شعورها  ،كبرياً يف حتقيق ذاهتا ابلسعادة وذلك فإن رضاها عن ختصصها الدراسي يلع  دوراً 

 .ابلرضا والسعادة

لبة إىل تدفع الطا اليت فاجتاهات الطالبة حنو ختصصها يعترب مبثابة التنظيمات النفسية الثابتة نسبياً 

وما يقدم هلن من مواد جامعية  وزميالهتا يسإدارة اجلامعة وأعضاء هيئة التدر استجاابت حمددة حيال 

 .وأنشطة أخرى

ابجتاهات الطالب حنو  ولقد تناول فريق من الباحثني العالقة بني متغريات البيئة املدرسية املقيسة

حنو هذه  الطالبوتوصلوا إىل أن اجتاهات  يةومظاهر الصحة النفس ،اجلوان  املختلفة لعملهم املدرسي

وابلتايل يؤثر على صحته  ،واتزانه االنفعايل ،املدرسي -االجتماعي  اجلوان  قد تؤثر على درجة توافقه

 (Bergen) "بريجن" و (Powel) بويل""ومن بني هذه الدراسة دراسة كل من  .عامة النفسية بصفة

ودراسة   (Brown)الدراسات وبراون (Holtzman) مان"هولتز "ودراسة  (Brodie) ودراسة برودي

 ،اخلالدي) (Tismer) ( و"تسمر"Gill" )( و"جيلNeal" )نيل"( ودراسة Williamsويليامز" )"

 .[259 - 255ص  ،56]( 1332

 ،شعورهن ابلسعادة كما اتضح من عرض نتائج الفرض أن ختصص التاريخ احتل املرتبة األوىل يف

ولعل  ،يغل  عليهن اهلدوء االنفعايل مسات الشخصية لتخصص التاريخ حيثولعل هذا يرجع إىل 

والذي أثر  ،جمرى التاريخ دفعهن لتقمص تلك الشخصيات دراستهن للقصص التارخيية اجمليدة اليت غريت

  .وابلتايل زايدة شعورهن ابلسعادة ،وتغري مدركاهتن للحياة بصفة عامة ،االنفعايل بدوره على اتزاهنن

األثر فالطالبات يتعاملن  احتل ختصص اجلغرافيا املرتبة األخرية ولعل لدراسة مواد التخصص أكرب بينما

واجملسمات وليس مع شخصيات إبمكان الطالبة  أثناء دراستهن ملواد اجلغرافيا مع وسائل صماء من اخلرائط

 تدين شعورها ابلسعادة مقارنة بزميالهتا. والذي بدوره إىل ،أن تتفاعل معها
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هذه الدراسة أعطت أو  نالحظ أنه من خالل هذه النتائج اليت وردت يف هذا البحث ميكن القول أبن

وكشفت أنه ليس ابلعقل وال  ،اجلامعية استطاعت الكشف عن مستوى الشعور ابلسعادة لدى الطالبة

خلالق العليم ا الروحي وأن نقوي عالقتنا خبالقنا عز وجل فهو بل البد من أن نقوي اجلان  ،ابلسلوك نسعد

 ِطيفُ لَأاَل يـَْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو ال)قال تعاىل  ،حيىي وينمو اجلذع واجلذر منه بعيد نمبن خلق وال ميكن أ

اليت تسمو  ،اإلجيابية ومن الفضائل اإلنسانية ،من القوة البشريةكافالشعور ابلسعادة يعترب من م (اخْلَبري

 مبا يلي: لذلك توصي الدراسة احلالية ،حبياة اإلنسان وجتعلها أكثر جودة

 .إجياد نظام وتصنيف جديد ملكامن القوة والفضائل اإلنسانية 

 .إجياد آليات وأدوات قياس ثبات وصدق ملكامن القوة والفضائل اإلنسانية 

 والفضائل اإلنسانية. صياغة وتطوير واختبار وفعالية برامج التدخل لبناء وتعظيم مكامن القوة 

 حجرة اإلرشاد  أكيد على املمارسني واملهنيني االقتناع أبن أفضل ما ميكن قيامهم به داخلالت

إصالح جوان  الضعف أو القصور  والتميز اإلجيايب لدى األفراد بداًل من ،النفسي تعظيم مكامن القوة

 لديهم.

 وسائل اإلعالم  ،الدينية املؤسسات ،املدرسة ،التأكيد على ضرورة تعاون علماء النفس مع األسرة

وتكوين املرونة الشخصية اليت  ،اإلنسانية اإلجيابية يف تطوير مناخ حُيسن ويعزز من مكامن القوة والفضائل

 التغري، بل وصناعة التغري وفق آلية حتسني نوعية وجودة احلياة اإلنسانية. متكن البشر من التوائم اإلجيايب مع

 يتعامل البشر مع االنفعاالت  السارة واليت هتتم بدراسة كيف إجراء دراسات تتعلق مبا يعرف ابحلياة

 ،االهتمامات ،اهلواايت ،)مثل العالقات اإلجيابية واملشاعر اإلجيابية كجزء أساسي وسوي للحياة اإلنسانية

 وما إىل ذلك(. ،االستمتاع والرتفيه
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 ألطفال والراشدين إدراك ا إجراء دراسات يف برامج التدري  على التفاؤل والذي يهدف إىل تعليم

 .النمط من التفكري وإكساهبم مهارات تفنيد ودحض هذا ،تفكريهم املأساوي

 بسم اّلله الرمحن الرحيم

 (2ملحق )

 الطلبة: أخيت
إجابتك عليها ستسهم يف  نويب عليها بكل صدق وشفافية حيث إهذه عدد من السائلة أرجو أن جتا

توجد إجابة صحيحة وإجابة خاطئة فاإلجابة  فال ،نزل أو خارجهوية سواء داخل املبراء العملية الرت ثإ
 وال داعي لذكر امسك. ،نظرك بصدق عن وجهة الصحيحة هي ما تعرب

 السعادة من وجهة نظرك ؟ هيما  *
............................................................................................... 

............................................................................................... 
............................................................................................... 

  ال     نعم      .تشعرين ابلسعادة هل *
 اذكري األسباب أايً كانت إجابتك: *
............................................................................................... 

............................................................................................... 
............................................................................................... 

 :اليت إذا توافرت جتعلك كثر سعادةاألشياء  هيما  *
............................................................................................... 

............................................................................................... 
............................................................................................... 

 شاكرة سلفاً تعاونك
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 (1ملحق )

 قسم علم النفس. -كلية الرتبية   -جامعة اإلسكندرية  األنصاري لطفى سامية. د.أ

 ختصص قياس وتقومي. -ي قسم علم النفس الرتبو  د. عادل السعيد البناأ.

 قسم علم النفس. -كلية الرتبية   -جامعة امللك سعود  د. أمحد مهديأ.

 قسم علم النفس. -كلية الرتبية   -جامعة امللك سعود  احلبار د. عادل بن صالح عبدأ.

 قسم علم النفس. -كلية الرتبية   -جامعة امللك سعود  د. حممد تبنغريهأ.

 قسم علم النفس. -كلية الرتبية   -جامعة اإلسكندرية  . سعيد عبدالغين سرورد

 قسم علم النفس. -كلية الرتبية   -جامعة اإلسكندرية  . أمسية السيد اجلنديد

 قسم علم النفس. -كلية الرتبية   -جامعة اإلسكندرية  . جليله عبداملنعم مرسىد

 لم النفس.قسم ع -كلية الرتبية   -جامعة اإلسكندرية  د. انجي حممد قاسمأ.

 قسم علم النفس. -كلية الرتبية   -جامعة القصيم  الشهيد . جناخ عبدد
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  (0ملحق )
 دة(عابالس)مقياس الشعور 

 .................................. احملرتمة.أخيت الطالبة :

جزء كلها فبالتأكيد  إن مل تكن ،تواجهينها يف حياتك اليومية قدفيما يلي عدد من املواقف اليت 

واليت تعرب عن حقيقة شعورك وسلوكك  ،ج ،ب ،ويوجد أسفل كل موقف ثالثة استجاابت وهي أ ،منها

 جتاه هذا املوقف.

( والذي يعرب ج ،ب يف مكان االختيار )أ، (0) املطلوب منك قراءة كل موقف بدقة ووضع عالمة

 عن حقيقة تصرفك حيال هذا املوقف.

تصرفك جتاه املعىن الذي  يل ببياانت تُعرب بصدق عن حقيقةوأن تد ،وإنين آمل أن أحظى بتعاونك

 اخلصائص الشخصية للطالبة اجلامعية وتنميتها. إذ إن صدق إجابتك يتوقف عليه معرفة ،حيمله كل موقف

وقتًا طوياًل يف  وأن ال تقضي ،ترتكي أي موقف دون إجابة كما أرجو منك أخيت الطالبة أن ال

 اإلجابة عليه.

اليت سوف تدلني هبا  وثقي أبن املعلومات ،ليست هناك إجاابت صحيحة وأخرى خاطئةعلمًا أبنه 

 ألغراض البحث العلمي فقط. ولن تستخدم إال ،ستكون إبذن اّلله حماطة ابلسرية التامة

 شكراً سلفاً لتعاونك.

 الباحثة
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 ( عندما تكون درجايت أقل من زمياليت فإنين أشعر:2)

 على نصييب وحظي. ( ابلتعاسة وأبقى أحتسر)أ

 .مزااي أخرى )ب( أحاول النظر إىل اجلان  املشرق يف نفسي وما وهبين به اّلله من

 .)ج( بشيء من الضيق وأحاول تناسي املوضوع

 ( من بني الوظائف التالية تستهويين الوظيفة:1)

على ترقية  وفقت فيها حصلت حبيث إنين إذا ،( ذات املهمات الصعبة واليت فيها امتحان لقدرايت)أ

 .إىل وظيفة إدارية كربى

 )ب( اليت من املمكن أن أبرز فيها ألهنا مناسبة متاماً لقدرايت ومواهيب.

 )ج( املتواضعة اليت تقتضي مين العمل مع شخصية مهمة يف مركز رفيع.

إمكانياهتا املادية فإن هذا  ( عندما ال تستطيع أسريت حتقيق بعض احتياجايت الشخصية بسب  ضعف0)

 يدفعين إىل:

 ( إقناع نفسي إبمكاانت أسريت مع حماولة البحث عن بدائل تسعدين.)أ

 وأص  جام غضيب على أفراد أسريت. ،)ب( الشعور ابحلزن والتعاسة

 ( الشعور ابلضيق وأحاول أن أسلي نفسي.)ج

 ( عندما يطل  مين ااَلخرون إسداء معروف هلم فإنين:4)

 .إذا كان هناك سب  ملزم وأ ، مدينة به للشخص املعين بهأرفض إال إذا شعرت أبنين ا)أ( غالب
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 )ب( أقبل إذا كان يف متناويل وفيه مساعدة حقيقية لشخص ما.

 )ج( قلما أرفض إذا سئلت ذلك.

 أهنا: عندما أأتمل بطريقة فاحصة طبيعة أفكاري اليت ترد إيل ابستمرار أجد( 5)

 .( أفكار مزعجة ولكن ليست مستمرة)أ

 هلذه األفكار ألهنا جتعلين أشعر ابهلدوء وابالتزان النفسي.)ب( احتاج 

 .)ج( سيل من الشكوك املؤملة واملستمرة

 :يف هذا الفصل الدراسي بسب  املرضتغيبت عن الكلية ( 6)

 ( مرتني أو أكثر.)أ

 .)ب( مرة واحدة

 .)ج( مل حيدث ذلك على اإلطالق

 متثل الصالة ابلنسبة يل:( 7)

 بد أن أقوم هبا.( عبادة واجبة ال)أ

 .)ب( مصدر لتنفيس انفعااليت السلبية إذا أملت يب األزمات

 ( مصدر لتنفيس انفعااليت السلبية ومصدر للشعور ابلراحة.)ج

 :ت جتعلين أميل إىل أنابإن عملية جماهبة الصعو ( 8)

 ( أتراجع للتفكري قبل اختاذ القرار.)أ
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 )ب( أكون أكثر حتمساً.

 ( أكون أكثر ضعفاً.)ج

 إذا كان لدي مشروع يهمين كثرياً فإنين:( 9)

 ( أسعى بكل قواي لتحقيقه.)أ

 )ب( أجد صعوبة يف وضعه موضع التنفيذ.

 )ج( أدرسه طويالً كي استطيع حتقيقه.

 :فهذا يؤدي يب إىل أن ،عندما تكون املقررات الدراسية كثرية (23)

 .( أضغط على نفسي فرتة االمتحاانت مع شعور ابإلحباط)أ

 .الشعور ابلنشاط مع ،( أحاول أن أنظم وقيت بتخصيص ساعات يومية للدراسة)ب

 ختطيط. وأحاول االستذكار ما استطعت بدون ،)ج( الشعور أبين غري سعيدة

إذا   -أو زوجي-والدي  ( بينما كنت مستعدة للخروج حلضور إحدى املناسبات تفاجأت أبن أحد22)

 :فهذا دفعين إىل أن ،منطقية لذلك دون أي أسباب أيمرين ابلبقاء يف املنزل -كنت متزوجة 

 وألتمس العذر هلم من ابب حقوقهم عليه. ،( أتقبل األمر)أ

 حىت ال أبقى أحتسر على تلك احلفلة. ،)ب( أسلي نفسي بشيء أحبه

 .( الشعور ابحلزن ألنين أرى أن هذا تسلط وقسوة)ج
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 اخل ...مثاًل من املوت ئ دائمًا كاخلوفأرى أن املخاوف اليومية مثل اخلوف من حدوث السي (21)

 يسيطر علي بدرجة:

 ( مستمرة ومتسلطة يصع  التخلص منها.)أ

 )ب( مل أفكر على هذا النحو إطالقاً.

 وهذا يضايقين. ،)ج ( أحياان

 ( متثل يل أوقات االسرتاحة:20)

 ( فرتة ضرورية للراحة.)أ

 )ب( فرتة خاصة واندرة لألسف.

 يل املعلقة.)ج( فرصة لتحضري أعما

 ( عندما أتعرض للسخرية من قبل شخص ما فإنين:24)

 .( أحاول الرد عليه لرد اعتباري)أ

 )ب( أتقبل املوقف بروح الدعابة وأضحك.

 .)ج( أقف صامتة مع شعور ابلغض  واحلزن

 ( ينتابين الشعور ابلتع  واإلجهاد بشكل:25)

 وهذا حيبطين. ،( مستمر ويومي)أ

 )ب( ليس دائماً.
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 اندراً ما أشعر بذلك. ()ج

 ( اعتقد أن االهتمام واحملافظة على الرتتي  والنظافة من حويل أمراً:26)

 سكانه األمور مأخذاً سهاًل. فأان أفضل أن أكون يف بيت ينقصه الرتتي  وأيخذ ،( ال أمهية له)أ

 ويل.والفوضى من ح وال أرغ  يف انتشار األوساخ ،فأان أميل إىل الرتتي  ،)ب( له أمهية

 أمسح به لنفسي. ألنين قد أحتمل اإلمهال من ااَلخرين ولكن ال ،)ج( شديد األمهية

 ( يستمر جفائي للشخص الذي أساء يل:27)

 .لكنين عرضة للحزن ،( ليس لفرتة طويلة)أ

 .فلست أغفر اإلساءة على اإلطالق ،)ب( فرتة طويلة

 لكنين عادة أجتن  الشخص املعين. ،)ج( ال يطول غضيب

 فهي: ،وال استطيع التخلص منها ،( لدي أمناط سلوكية أكرهها28)

 .( جتعلين أشعر ابلقلق لدرجة كبرية)أ

 ( اندراً ما أشعر هبا.)ب

 )ج( ليست كثرية وأستطيع السيطرة عليها.

 ( أنفس عن إحباطايت يف ااَلخرين وهذا حيدث بشكل:29)

 ( اندر.)أ

 .ة للحزنيسوأقع بسببه فر  ،)ب( دائم
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 .وأشعر بعدها ابإلحراج ،انً ما حيدث ذلك)ج( أحيا

( فهذا صلى اّلله عليه وسلم بنبيه حممد واالقتداء ،وجناحي ابلعالقة الوثيقة خبالقي يتدا( أربط سع13)

 ينطبق عليه:

 حيايت. فقد أفكر هبذه الطريقة إذا اعرتضين عارض كدر صفو ،( أحياانً )أ

 .)ب( اندراً ما أفكر هبذه الصورة

 .هذه احلياة يف يتدافعالقيت خبالقي ونبيه مصدر إهلامي وسع ،كبرية)ج( بدرجة  

 ( عندما أرى طالبة متفوقة فإن هذا يشعرين:12)

 ( ابلغبطة غالباً.)أ

 )ب( ابلغبطة اندراً.

 )ج( ابلغبطة بني احلني وااَلخر.

ب عن مشاكل بعد األ وأ ،( الكثري من األسر تعاين من مشاكل كمشكلة فقدان أحد الوالدين11)

 أحد هذه املشاكل فإنين: فعندما أواجه ،أو مشكلة استبداد أحد األخوة بسلطته ،األسرة

 ابلضيق. ( أحاول أن أشغل نفسي أبمور تتفق مع اهتمامايت مع شعور)أ

 مع شعور ابلكاَبة وقلق من املستقبل. ،)ب( أبقى مكتوفة اليدين

 .التفاؤل يقة إجيابية ميلؤهابطر  )ج( أحاول مواجهة هذه املشاكل عن طريق التفكري



 جوهرة صاحل املرشود       882

 

املواقف ال تبدو أهنا تضايق  وأرى أن هذه ،بداخلي خوفًا كبرياً  ( عندما حتدث مواقف معينة تثري10)

 فهذا: ،ااَلخرين إذا تعرضوا هلا

 ( ما أشعر به ابلضبط وحيزنين.)أ

 )ب( مل أفكر به على هذا النحو إطالقاً.

 .( ما أشعر به أحياانً وهذا يضايقين)ج

 وهذا: ،لفرتة طويلة فهذا يدفعين للشعور ابإلحباط ،( عندما ارتك  خطأ ما يف أثناء يومي14)

 )أ( اندراً ما أشعر به.

 )ب( ما حيدث يل ابلفعل.

 .)ج( يتوقف على أمهية اخلطأ الذي حدث

 والشعور بوخزات ،املفاجئة ااَلالم احلادة ،( أعاين من أعراض جسدية مزعجة مثل )التقلصات15)

 :بر... وغري ذلك( تتكرر باإل

 ( شكل كبري وهذا يشعرين ابلكاَبة.)أ

 )ب( بني احلني وااَلخر.

 ( اندراً ما أشعر بذلك.)ج

 مجلة أعتقد أهنا: ،( أشعر أبنين حمظوظة16)

 فاحلظ يالحقين أينما توجهت. ،( تنطبق علي حتماً )أ
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 )ب( بعيدة عين فسوء احلظ يالحقين.

 .وتبتعد أحياانً أخرى ،)ج( تقرتب مين أحياانً 

 :وهذا حيدث ،استغالل ( أشعر أبن الفرص متر يب دون أن استفيد منها أو استغلها أحسن17)

 ( بشكل منتظم.)أ

 ( اندراً ما أفكر هبذا.)ب

 ( أحياانً.ج)

 ( أجد نفسي ابلنسبة حلرصي على دقة املواعيد:18)

 .آخر ن حال إىلفاألمر خيتلف م ،( أحافظ على املواعيد يف بعض األمور)أ

 وعندي إحساس قوي ابلوقت. ،)ب( حريصة إىل أقصى حد

 فأصل يف املكان املعني يف الوقت احملدد. ،)ج( أحافظ عادة على املواعيد

 :هومي عن احلياة االجتماعية هو أن( إن مف19)

 ولكنين ال أواظ  على االتصال هبم. ،( يكون يل أصدقاء كثريون)أ

 وعة قليلة من األصدقاء.)ب( أميل إىل اصطفاء جمم

 .( أمتيز ابلنشاط االجتماعي الواسع النطاق ويل معارف ابملئات)ج

 هذا : ،النتائج اليت أريدها ولكن ال أحصل على ،( اعتقد أنين أفعل كل شيء بطريقة صحيحة05)

 ( ما حيدث أحياانً ويضايقين.)أ
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 .)ب( مل ترد يل هذه الفكرة

 رياً.)ج( ما حيدث ابلضبط ويضايقين كث

 .رغم أن هذا يضايقين ،املاضي ( يراودين شعور أبنين جمربة على التفكري يف أحداث معينة وقعت يل يف02)

 أرى أن هذا الشعور:

 ( ال ينطبق عليَّ البتة.)أ

 وهذا يؤملين. ،)ب( ينطبق عليَّ بنسبة كبرية

 ( ال أشعر به أحياانً ولكن يزعجين.)ج

 لى اّلله يف أمور دنياي وآخريت بدرجة:( أرى أنين مستعينة ومتوكلة ع01)

 اوف تؤرقين.خمفأحياانً تنتابين  ،( ليست كبرية)أ

 : من توكل على اّلله فهو حسبه.)ب( كبرية فحكميت يف احلياة

 .القلق واحلزن ولكن ال تنفك عين مشاعر ،فأان أمتىن أن أكون كذلك ،)ج( قليلة

 ( أنظر إىل املستقبل بشيء من:00)

 ه أن يكون أفضل من احلاضر واملاضي.لع( التمين )أ

 )ب( اخلوف والرتق  وهذا يقلقين.

 األحوال على حنو ما هي عليه ااَلن. )ج( األمل يف أن تسري

 ( أعتقد أن أفضل وصف ينطبق عليه متاماً ويصفين بشكل دقيق هو:04)
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 .( راضية وسعيدة)أ

 .)ب( متوترة

 ( متوازنة.ج)

 لدراسي.( أشعر ابالستمتاع بتخصصي ا05)

 ( بشكل عام ال.)أ

 )ب( نعم بشكل كبري

 )ج( بني احلني وااَلخر ينتابين هذا الشعور.

 ،ومهمات مطلوب مين إهنائها األعمال املنزلية ولدي واجبات ض( عندما تطل  مين أسريت القيام ببع06)

 فإين:

 طاقيت ونشاطي. ( أحاول ترتي  هذه األعمال بوضع أولوايت هلا حىت استجمع)أ

 ( أرى أن هذا األمر ال أستطيع حتمله.)ب

 طاقيت. )ج( أبدأ العمل ولكن سرعان ما أتوقف لشعوري أن هذا العمل فوق

أرى أن  ،تتكرر يف املستقبل ( يراودين شعور أبن التجارب السلبية اليت تعرضت هلا يف املاضي سوف07)

 هذا الشعور:

 ( ال ينطبق عليه البتة.)أ

 .هذا يفزعين( ال ينفك عين مطلقاً و )ب
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 ( يراودين أحياانً وهذا يضايقين.)ج

 :أرى أن هذا ،( أشعر ابلذن  بسب  إصابيت مبرض بسب  طبيعة أفكاري08)

 ( مل أفكر به إطالقاً.)أ

 .)ب( ما أشعر به ابلضبط وجيعلين طرحية الفراش

 ( ملا أشعر أحياانً وهذا يضايقين.)ج

 :( أرى أن معظم طموحايت يف احلياة09)

 .تتحقق على اإلطالق ( مل)أ

 )ب( قد حتققت.

 )ج( ال استطيع أن أفكر يف أي طموحات معينة ااَلن.

 ( أرى أن الوقت ابلنسبة يل:43)

 ( ميضي بسرعة عليَّ وكأنه مير يف طرفة عني.)أ

 )ب( ميضي ببطء شديد.

 لكن األسابيع واألشهر سريعة. ،)ج ( أن األايم طويلة

 نين:أف كأن يتوىف صديق له  ،دث مؤسفحلا ،( عندما يتعرض عزيز علي42)

 ية.العاد ولكن أستمر يف معاملته كما ألفت يف األحوال ،( أبدي أسفي ملصابه)أ

 فأأتمل معه حينما يتأمل. ،)ب( أشاطره األسى



 887    السعادة وعالقتها ببعض املتغريات لدى طالبات اجلامعة 

 

 ( أحاول أن أواسيه وأبدد حزنه.)ج

ين مل أقم هبا وهذا ولكن ( يسيطر عليه شعور أبن هناك أشياء كان جي  عليه القيام هبا يف املاضي،41)

 ينتابين:

 وهذا ال يزعجين. ،( أحياانً )أ

 )ب( دائماً عليَّ ويدفعين للشعور ابلتقصري الذي أفسد حيايت منذ ذلك

 ( مل يرد إيل مطلقاً.ج)

 ة ابلنسبة يل مبثابة:ب( اعتقد أن التو 40)

 ( أمر اندراً ما أجلأ إليه.)أ

 )ب( سلوك ونرباس دائم يف حيايت.

 فقط إذا أمل خط  يب. ،اانً ما أجلأ إليه)ج( أمر أحي

 ( بصفة عامة أنظر إىل احلياة مبنظور:44)

 .أ( مبهج وخال من اهلموم)

 .)ب( شخص ال خيلو من اهلموم

 .)ج( أحاول أن أكون اجتاهاً خالياً من اهلموم جتاه احلياة بشكل عام

 جامعية. ( أشعر ابإلحباط عندما ال استطيع أن أطور نفسي علمياً كطالبة45)

 ( أحياانً.)أ
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 )ب( ال حيدث أبداً.

 )ج( كل الوقت تقريباً.

 :وهذا ،حيايت ( أرى أن إحساسي ابلواج  حنو عائليت وصديقايت وكلييت يسيطر على46)

 وهذا يضايقين. ،انً ما أشعر به)أ( أحيا

 .)ب( ال يرد لدي هذا اإلحساس

 )ج( فعاًل ما أشعر به ابلضبط.

 ة ولكنين:ين الرايضية ضرور ي( اعتقد أن التمار 47)

 ( ال أحافظ عليها مطلقاً، فهي ال تستهويين.)أ

 .)ب( أقوم هبا بشكل مستمر ودوري

 فأان أقوم هبا حبس  مزاجي. ،)ج( أمتىن أن أحافظ عليها

 أجد أنين: ،( عندما أقيم نفسي ابلنسبة لواجبايت الدينية48)

 ( أسعى جاهدة للمحافظة عليها بقدر استطاعيت.)أ

 ب( أحافظ عليها بدرجة متوسطة.)

 لذا أشعر دوماً ابلتقصري ،( ال أحافظ عليها ابلدرجة الكافية)ج

وخاصة )إذا كان شيئًا سلبياً(  ( )كل ما يقوله أي شخص عين يبقى عالقًا يف ذهين لسنوات طويلة،49)

 أرى أن هذه اجلملة:
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 قين.بصدق عن الطريقة اليت أفكر هبا أحياانً وهذا يضاي ( تعرب)أ

 )ب( اندراً ما أفكر هبا وهذا ال يزعجين.

 حُيزنين. )ج( تعرب بصدق عن الطريقة اليت أفكر فيها يف أغل  األوقات وهذا

 ( لو رجعت خطوة إىل الوراء ألخذ نصييب من حيايت فإنين:53)

 أكثر من أايم الشقاء. وأضع يف اعتباري أايم السعادة ،( سأرى النعم اليت ُمنحت إايها)أ

 يف حيايت. سأشعر ابلغض  من نفسي ألنين مل اصنع الكثري )ب(

 إجناز املزيد. ولكن يبقى لدي شعور أبنه ميكنين ،)ج( سأكون راضية بشكل معقول

 ( اعتقد أن تناول الطعام املتوازن مفيد جداً وهذا :52)

 ( أحرص عليه دائماً.)أ

 فأان آكل فقط لسد جوعي. ،)ب( اندراً ما أقوم به

 وهذا يتوقف على حاليت املزاجية. ، ما أقوم به)ج( أحياانً 

 فرصة لطاملا انتظرهتا فإنين: ( عندما يساومين أو يقايضين شخص ما على مبادئي لكي أحصل على51)

 ( رمبا أفعل ذلك يف ظروف معينة.)أ

 )ب( سأفعل ذلك فالفرص اندراً ما تتكرر.

 .الظروف)ج( أرى أن مبادئ وقيمي ال ختضع للمساومة مهما كانت 
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( متثل أعلى 7) إذا كنت تعترب تعربي أن الدرجة( 7 - 2تبعًا للدرجات املتدرجة أمامك من )

ضعي دائرة حول الدرجة  .ابلسعادة ( متثل أقل مستوى للشعور2وإن الدرجة ) ،مستوى للشعور ابلسعادة

 .اليت متثل موقفك جتاه شعورك ابلسعادة
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Abstract. The researcher noticed through dealing with students during 

teaching that they suffer from numerous educational, personal, family and 

social problems. 

Such problems subject them to feeling sad and depressed. 

Because of the increased recent interest in what is called positive 

psychology which raises interest in enhancing the positive aspects of 

human personality to protect it from psychological disorder. 

Consequently the idea of this research emerged to study "The feeling of 

happiness and its relationship to some variables related to female university 

students". 

Due to the scarcity of Arabic studies in the domain of measuring the 

Faling of happiness, especially for female university students - to the 

researchers knowledge the idea of desigining a scale for measuring that 

feeling. 

The researcher conducted a pilot study on a sample of 300 female 

students who were asked to respond to a questionnaire which in cludes a 

number of open ended. 
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questions about what happiness is in their own opinion and what its 

sources ore. This was the first step to build the scale. This helps to prepare 

a scale which is comprehensive. 

refelects the Saudi Culture and Corresponds whith Th aims of the 

study. The researchers used the descriptive correlational research method. 

Findings of analyzing the data revealed that there were no significant 

differences between the scores of first year and fourth year students, and 

between the married and the unmarried students in the level of the feeling 

of happiness. Furthermore the results revealed that the specialization of 

study has a clear effect on the level of students' happiness. 
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