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ملخص البحث :
* أهداف البحث  . 1 - :بناء ممٌاس السعادة .
 . 2التعرف على مستوى السعادة لدى طالبات ا لمرحلة اإلعدادٌة .
* حدود البحث  - :ألتصر البحث الحالً على طالبات المرحلة اإلعدادٌة فً المددارس
اإلعدادٌة و الثانوٌة فً مدٌنة بعفوٌة للعام الدراسً ( ) 2112 - 2111
* اإلطار النظري - :اعتمدت الباحثة مف هوم السعادة وفك منظور علم الدنفس اإلٌادابً
ك إطار نظري فً بناء محتوى الممٌاس
* إادراءات البحددث  - :إاددراءات بندداء ممٌدداس السددعادة  ،لامددت الباحثد ة ببندداء الممٌدداس
حسدد مفهددوم السددعادة فددً علددم الددنفس اإلٌاددابً وتمددت صددٌالة الفمددرات بؤسددلو
( التمرٌر الذاتً )  ،ووضعت خمس بدائل لإلاابة علٌها  ،ولد بلغدت العٌندة األساسدٌة
(  ) 411طالبة من طالبات المرحلة اإلعدادٌة وتم استخراج الموة التمٌٌزٌة لفمدرات
الممٌدددداس بددددثبث أسددددالٌ  :أسددددلو المامددددوعتٌن المتطددددرفتٌن  ،أسددددلو العبلددددة
اإلرتباطٌة بدٌن درادة الفمدرة والدرادة الكلٌدة للممٌداس  ،أسدلو العبلدة اإلرتباطٌدة
بٌن دراة الفمرة والدراة الكلٌة للماال الذي تنتمً إلٌه .
واستخرا ت ا لباحث ة أنواعا مختلفة من الصدق للممٌاس الحالً وهً صددق المح تدوى
و هما ( الصدق الظاهري ،الصدق المنطمً ) ،صدق البناء
وبعد ذلن تؤكد الباحث من ثبات الممٌاس بؤسلوبً إعادة االختبار وبلغت لٌمة الثبات
بهددذا األسددلو (  ) 1.01وأسدددلو معامددل ألفددا  Alphaوبلغدددت لٌمددة الثبددات بهددد ذا
األسلو ( . ) 1.01
إاددراءات التطبٌددك  - :بعددد اسددتكمال بندداء الممٌدداس لام د ت الباحث د ة بتطبٌددك الممٌدداس
الحالً بصٌغته النهائٌة على عٌنة مدن طالبدات المرحلدة اإلعدادٌدة وبلغدت ( ) 411
طالبة.
* الوس ا ئل اإل حصائٌة  - :تم استعمال عدة وسائل إحصائٌة فً معالاة البٌانات ومنهدا
واالخ تبار ( التائً لعٌنة واحدة و معامل ارتباط بٌرسون )
نتائج البحث  - 1 - :تم بناء ممٌاس السعادة الذي بلغ عدد فمراتده بصدٌغته النهائٌدة (
 ) 34فمرة موزعة على خمسة مااالت .
 - 2من خبل إاراءات التطبٌك ظهر انخفاض مستوى السعادة لدى طالبات المرحلدة
اإلعدادٌة إذ بلغ متوسدط دراداتهم (  ) 111.635وبدانحراف معٌداري بلدغ( ) 19.171
ممارنة بالمتوسط لنظري الذي بلغ (  ) 112دراة .
وفً ضوء النتائج وضع ت الباحث ة املة من التوصٌات والممترحات .
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اإلطار العام للبحث

مشكلت البحث Problem of the research
هنان حمٌمة تإكد على أن أرلى خٌر ٌمكن أن ٌصل إلٌه اإلنسان هو الوصول إلى
السعادة,فالسعادة هً لمة المطال اإلنسانٌة ,فهً الغاٌة المنشودة التً ٌسعى إلٌها البشر(.النٌال
و علً)22:1775,
و مفهوم السعادة مرتبط بعلم النفس االٌاابً ,إذ أستخدم العالم (مارتن سٌلامان)2115
كلمتً السعادة و طٌ الحال تبادلٌا كمصطلحات لوصف أهداف علم النفس االٌاابً ,إذ
ٌتضمنان المشاعر االٌاابٌة و األنشطة االٌاابٌة (الفناري,)12:2116,و ال ٌخفى على أحد ما
ٌشهده المرن الواحد و العشرون من تغٌرات ااتماعٌة و التصادٌة و سٌاسٌة و التً ألحمت
تغٌٌرا بالمٌم اإلنسانٌة,و تسببت فً صراعات بٌن المدٌم و الادٌد و التً حملت بٌن طٌاتها
الكثٌر من اآلالم و المصاع النفسٌة و الضغط النفسً و التً أدت إلى الكثٌر من الشماء
اإلنسانً(.اودة,)2:2119,لذا فالبحث عن السعادة فً هذا العصر له أهمٌته لمساعدة الفرد على
موااهة تحدٌات العصر وما ٌسببه من ضغوط على اإلنسان فً كافة مراحل حٌاته  ،وبالتالً
تحمٌك التوافك والصحة النفسٌة  .والبحث عن السعادة هدف ٌبزم كل إنسان ولذا فإن تحمٌمه
ألهدافه ٌترت علٌه سعادته العملٌة لتحمٌك نااحا فً شتى مااالت حٌاته ٌ ،ترت علٌه سعادته
(اندي .)12 ، 2117،
ومن خبل عمل الباحثة مرشدة تربوٌة الحظت انخفاض مستوى السعادة لدى طالبات
المرحلة اإلعدادٌة ,وللتحمك من صدق المبحظة لامت بتواٌه سإال مفتوح إلى (  ) 31طالبة
فً المرحلة اإلعدادٌة (الملحك رلم )1وكانت النتائج بنسبة(  ) %61تإٌد انخفاض مستوى
السعادة لدى الطالبات إذ أاابت ()6طالبات أن انخفاض مستوى السعادة لدٌهن بسب عدم تلمً
الح من اآلخرٌن,و أاابت( )5طالبات أن انخفاض مستوى السعادة لدٌهن بسب صعوبة الحٌاة
و مشاكلها ,و أاابت ( )5طالبات بسب عدم اهتمام اآلخرٌن بها,و أاابت( )3طالبات بسب
الخوف من المستمبل ,و هذا كله ٌإثر سلبٌا على التفاعل االاتماعً بٌنهن وعلى المستوى
ألتحصٌلً لدٌهن وٌدعم ذلن خبرة الباحثة ومعرفتها لمفردات األسرة العرالٌة والبٌئة المدرسٌة
ومعاناة الطالبات فً المرحلة اإلعدادٌة برزت هذه المشكلة التً سعت لدراستها بغٌة الوصول
إلى توصٌات وممترحات من خبل بناء ممٌاس السعادة وفك منظور علم النفس االٌاابً.
أهميت البحث The important of the Research
انص اهتمام علم النفس فً السنوات األخٌرة على الموضوعات التً تإكد على إٌاابٌة
الشخصٌة اإلنسانٌة بعد أن كان االهتمام خبل عمود من الزمن لائما على دراسة الحاالت
السلبٌة لإلنسان  ،مثل اإلحباط ،والعدوان ،والتشاإم ،وفمدان األمل ،واالضطرابات العملٌة
والنفسٌة ،مما أعطى لإلنسان صورة لاتمة فً أذهان الخاصة والعامة إلى دراة أصبح فٌها
الباحثون ٌعدون حاالت الصحة النفسٌة ما هً إال حاالت خلو من المرض
).(Seligman, 1991, P.34
األمر الذي ولد لدى عدد من الباحثٌن فً أواخر المرن العشرٌن بزعامة
(مارتن سٌلامان  (M. Seligmanأستاذ علم النفس فً اامعة بنسلفانٌا ورئٌس الامعٌة النفسٌة
األمرٌكٌة ( )APAلناعة مفادها (إن االنتباه ٌا أن ٌحول من أنموذج المرض إلى أنموذج
الصحة) أي إن علم النفس ال ٌهتم بدراسة المرض والضعف والتلف فمط ' بل ٌفترض أن ٌهتم
أٌضا بدراسة مكامن الموة والفضائل اإلنسانٌة ,و علم النفس لم ٌعد ٌنتظر ولوع الفرد فً الحالة
المرضٌة من أال مساعدته فً التغل علٌها بل تعدى ذلن إلى دراسة كٌف ٌمكن لنا أن ناعل
الفرد ٌعٌش سعٌدا ً فً حٌاته من خبل ما ٌمتلكه هو من لدرات ولابلٌات عملٌة وبدنٌة من أال
تحمٌك السعادة لدٌه )(Seligman&Csikzentmihalyi,2000:27-32
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و من الموضوعات التً دُرست فً هذا اإلطار هو موضوع (السعادة) الرتباطه العمٌك
والحٌوي باوهر هذا التواه ،إذ ٌسمى علم النفس االٌاابً بعلم دراسة السعادة اإلنسانٌة و التً
لم تحظ بالبحث والدراسة كغٌرها من المتغٌرات األخرى فمد اهتم المتخصصون بالاوان
المرضٌة لٌر السوٌة كاألمراض النفسٌة و االنحرافات على حسا الاوان اإلٌاابٌة فً
عن
والرضا
والسعادة
واألمل
كالتفاإل
الشخصٌة
الحٌاة )(Selgman&Csikszentmihalyi,2000:6
وهنان دراسات أشارت إلى أهمٌة مفهوم السعادة لدى اإلنسان منها دراسة
(ناتفٌج و آخرون  ) Natvig ,et al ,2002إلى واود عبلة دالة بٌن السعادة و الصحة
الاسدٌة,فً حٌن أشارت دراسة (هرٌدي و فرج)2112,إلى واود عبلة دالة بٌن السعادة و
الرضا عن الحٌاة(هرٌدي و فرج, )90:2112,و أشارت دراسة (الخضر و ألفضلً )2112,
إلى واود عبلة إٌاابٌة بٌن السعادة و الذكاء االنفعالً (الخضر و ألفضلً ,م  ,)2112:فً
حٌن أشارت دراسة(برنار و آخرون) Preneger,etal,2004إلى واود عبلة إٌاابٌة بٌن
السعادة و الصحة النفسٌة (, )Preneger,etal,2004:171-178و ٌتضح من الدراسات السابمة
أهمٌة السعادة لإلنسان كمصدر مهم لهنائه و رضاه عن الحٌاة ألال تحمٌك صحته النفسٌة.
و تعد مرحلة المراهمة عامب مهما فً نمو الفرد ااتماعٌا  .فٌرى
(تاٌلور  ) Taylor, 1978إن التغٌرات والصراعات التً ٌمر بها المراهك هً إحدى سمات
مرحلة المراهمة  ,لكونها عامب ضرورٌا فً النمو االاتماعً للفرد ),) Taylor, 1978: 19
إذ ٌبدأ الفرد بتكوٌن منظومة من المٌم واألخبلٌات التً تكون ضرورٌة للنمو األخبلً (
 ,) Hauser , 1981 : 309-310من اال كل ذلن تعد هذه المرحلة من مراحل النمو الدلٌمة
التً ٌمر بها اإلنسان نظرا ً لما تتصف به من تغٌرات اذرٌة وسرٌعة تنعكس تؤثٌراتها على
مظاهر النمو الاسمً والعملً واالاتماعً واالنفعالً كافة (أشول،1704،ص.)410
و تسعى الباحثة فً هذه الدراسة إلى بناء ممٌاس السعادة لدى طالبات المرحلة اإلعدادٌة.
وتتالى أهمٌة البحث الحالً فً األتً-:
األهمٌة النظرٌة -1-:ندرة الدراسات ـ وعلى حدّ علم الباحثة ـ التً تناولت السعادة وفك منظدور
علم النفس اإلٌاابً لدى طالبات المرحلة اإلعدادٌة محلٌا و عربٌا .
-2أنها دراسة ٌمكن االستفادة منها فً ماال الصحة النفسدٌة و العدبج النفسدً مدن خدبل تدوفٌر
المماٌٌس ذات العبلة و االستفادة من الممٌاس.
األهمٌة التطبٌمٌة -:إن هذا البحث لد ٌسدهم فدً اإلرشداد والصدحة النفسدٌة علدى صدعٌد المرحلدة
اإلعدادٌة من خبل إعداد أداة موضوعٌة ٌمكن استعمالها فً الكشدف عدن مسدتوى السدعادة لددى
األفراد.
أهذاف البحث The Aims of Research
ٌهدف البحث الحالً إلى-:
-1بناء ممٌاس السعادة لطالبات المرحلة اإلعدادٌة.
-2التعرف على مستوى السعادة لدى طالبات المرحلة اإلعدادٌة.

حذود البحث Limited's of Research
ٌتحدد البحث الحالً بـ -:طالبات المرحلة اإلعدادٌة للمدارس الصباحٌة فً مركز
مدٌنة بعموبة للعام الدراسً (.)2112 -2111
حتذيذ املصطلحاث Determine the terms
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السعادة Happiness
( شٌخانً)1704,
عرفها بؤنها (-:حالة ذهنٌة وهً نتٌاة مبئمة ونااحة مع العالم على حمٌمته).
(شٌخانً)70:1704 ,
( لو ل )Luol,2001
(حالة عملٌة تتسم باإلٌاابٌة ٌختبرها اإلنسان ذاتٌا و تحدث له من وسائل مختلفة).
( ) Luol,2001: 417
( سٌلامان ) Seligman, 2002,
(أإلحساس بالعواطف أإلٌاابٌة أكثر ,و الشعور بؤن الحٌاة ادٌرة بؤن نعٌشها).
()Seligman, 2002:254
 التعرٌف النظري للباحثة:
ستتبنى الباحثة تعرٌف(سٌلامان) Seligman, 2002,لمبئمته إلاراءات البحث.
 وعرفتها الباحثة إارائٌا-:
( الدراة الكلٌة التً تحصل علٌها طالبات المرحلة اإلعدادٌة من خبل استااباتهن على
فمرات ممٌاس السعادة و الذي تم إعداده من لبل الباحثة)
اإلطار النظري و دراساث سابقت
السعادة Happiness
لد نولد بفطرتنا بمٌل نحو السعادة و ربما ال ,و لكن كل إنسان له المدرة على أن ٌال
لنفسه السعادة أو ٌزٌد من ارعتها فً اوان  ،والمعنى(الحٌاة,و المسؤلة مرهونة فمط بالكٌفٌة
التً ستاعله سعٌدا(سامرز و واطسون.)1:2110,
و السعادة من الناحٌة االنفعالٌة هً الشعور باعتدال المزاج و من الناحٌة المعرفٌة التؤملٌة
هً الشعور بالرضا و اإلشباع و طمؤنٌنة النفس و تحمٌك الذات و الشعور بالبهاة و اللذة و
االستمتاع (أرلاٌل.)11:1773,
و السعادة الحمٌمٌة هً الهدف األسمى لكل إنسان فً هذه الحٌاة ،ولد اختلفت اآلراء وتباٌنت
فً مفهوم السعادة وكٌف تتحمك إذ اللى مفهوم السعادة اهتماما من لبل الفبسفة,فالبحث عن
السعادة عند الفبسفة الٌونان هو المطل األسمى لإلنسان و لاٌته المصوى ,إذ ٌرى أرسطو أن
السعادة ال تعدو أن تكون حاال من أحوال النفس البشرٌة ,و سعادة اإلنسان تكون بما ٌمتاز به
عن سائر المواودات ,أي بمزاولة الحٌاة الناطمة على أكمل واه ,كما أكد على أهمٌة النااح فً
الحٌاة لتحمٌك السعادة و على أهمٌة الخٌر و الفضٌلة (ربٌع,)115:2114,أما السعادة عند
الفبسفة العر فٌرى اإلمام الغزالً أن اللذة و السعادة البن أدم هً معرفة هللا سبحانه و تعالى
إذ لال( -:أعلم إن السعادة كل شًء لذته و راحته ,و لذة كل شًء تكون بممتضى طبعه ,و طبع
كل شًء ما خلك له :فلذة العٌن فً الصورة الحسنة ,و لذة اإلذن فً األصوات الطٌبة,و كذلن
سائر الاوارح بهذه الصفة ,و لذة المل خاصة فً معرفة هللا سبحانه و تعالى ألنه مخلوق لها)
(المولى ,)170:2115,و ذكر اإلمام ابن المٌم أن عنوان سعادة العبد ثبثة أمور هً  :إذا أنعم
علٌه شكر و إذا ابتلً صبر و إذا أذن استغفر  .ولال  ( :فإن هذه األمور الثبثة هً عنوان
سعادة العبد وعبمة فبحه فً دنٌاه وأخراه  ،ال ٌنفن عبد عنها أبدا ً ) (أبن المٌم,
:1707ص.)153-152
إما االهتمام بمفهوم السعادة من الناحٌة النفسٌة لم ٌبدأ لبل العام  1791إذ ٌرى كل من لو و
شٌه ( ) Lu & Shih,1997أن مصطلح السعادة أدرج ضمن مصطلحات علم النفس عام
( 1793عبدا لخالك ,)103:2114,و توصل علماء النفس إلى معادلة ادٌدة لد تساعد الفرد
على أن ٌصبح أكثر سعادة .وٌشٌر العلماء إلى إن المعادلة التً توصلوا لها بعد بحوث طوٌلة
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لادرة على أن تغٌر حٌاة الفرد ،وتضٌف إلى ما تشعر به من سعادة ,و المعادلة تتمثل فً(
استمتاع  +انغماس  +معنى = سعادة) وٌشٌر علماء "علم النفس اإلٌاابً"إلى إن االستمتاع،
واالنغماس فً شًء ذي معنىٌ،زٌد من شعور الفرد بالسعادة .وٌرى باحثو علم النفس اإلٌاابً
ضرورة إن "ٌنغمس"الفرد تماما فٌما ٌفعل وٌستمتع به ،تماما كما ٌحدث عندما ٌموم بعمل شًء
ٌحبه أو ٌإمن به كما ٌا  ،أن ٌكون ما ٌفعله الفرد ذا معنى ،حتى تكتمل المعادلة وتكتس
حٌاته لٌمة ادٌدة فٌشعر بمزٌد من السعادة (الفناري.)33:2116,
نظرياث السعادة Theories of Happiness
تعددت النظرٌات التً تناولت مفهوم السعادة و فٌما ٌلً بعض النظرٌات النفسٌة المرتبطة
بالسعادة-:
أ-:النظرٌات الغائٌة Telic Theories
تشٌر النظرٌات ت الغائٌة إلى أنه ٌتم الحصول على السعادة عند تحمٌك حااة أو هدف ما,و إن
تحمٌك الهدف و إشباع الحااات ٌإدي إلى الشعور بالسعادة و عدم إشباع تلن الحااات مع عدم
تحمٌك األهداف ٌإدي إلى التعاسة(.)Wilson,1967:167
لددددذلن ناددددـد أن السعددددـادة الغائٌددددة تعتمددددد علددددى عدددداملٌن رئٌسددددٌٌن متددددرابطٌن همددددا (الترابددددـط
والتدددددوازن بدددددٌن أهدددددداف الفدددددرد ,وتحمٌدددددك هدددددذه األهدددددداف)) , )Chekola,1974:650إذ أن
تحمٌدددددـك األهدددددـداف ٌبعدددددـث علدددددى الشدددددعور بالرضدددددا وإحسددددداس بالسدددددعادة  ,حٌدددددث ٌدددددرى
(أرسددددددطو) بددددددـؤن كددددددل هدددددددف ال ٌعددددددـد هدددددددفا إال بالغاٌددددددـة النهائٌددددددـة التددددددً ٌسددددددلم إلٌهددددددا
(.)King&Broyles,1997:49-73
-:نظرٌات النشاط Activity Theories
تشٌر نظرٌات النشاط أن السعادة عبارة عن منتج ثانوي للنشاط اإلنسانً,إذ ٌا أن ٌركز
الفرد على أنشطته و أهدافه الهامة,و ستتحمك السعادة كمنتج ثانوي لٌر ممصود,فمثب إن تسلك
لمة
إلى
الوصول
من
أكبر
سعادة
إلى
ٌإدي
لد
الابال
الابل(.)Csikszentmihalyi&Figurski,1982:15-24
وتإكد نظرٌات النشاط و السعادة على (نظرٌة التدفك  )Theory of Flowالتً تنظر إلى
األنشطة على إنها ممتعة عندما ٌكون النشاط الذي ٌموم به الفرد متكافئا مع مستوى مهارته ,
فعندما ٌكون النشاط سهب ادا سٌشعر الفرد بالملل وإذا كان النشاط صعبا ادا فسٌشعر
بالملك,أما عندما تتكافؤ مهارات الفرد مع تحدٌات النشاط الذي ٌموم به فسٌعٌش تاربة النشاط
الممتع ,كما ٌشٌر منظرو النشاط أن حٌاة األفراد تكون أكثر سعادة كلما كثرت مشاركاتهم
بؤنشطة مثٌرة كما أن السعادة تنتج من السلون ولٌس من تحمٌك الغاٌات كما ٌشٌر منظرو الهدف
). (Csikszentmihalyi,1975:12-33
ج-:نظرٌات الحكم Judgment Theories
تشٌر نظرٌات الحكم على أن السعادة تنتج عن ممارنة الظروف الوالعٌة للفرد بمعٌار
معٌن,و تحدث السعادة عندما تفوق الظروف الوالعٌة المعٌار المحدد,و لد تحدث الممارنة بمعٌار
بشكل لٌر واعً,بالرلم من إن نظرٌات الحكم ال تتنبؤ عادة بنوعٌة األحداث سواء كانت سلبٌة
أم إٌاابٌة فإنه تساعد على التنبإ بحام األثر الذي ستحدثه هذه
األحداث(.)Michalos,1985:385-402
وت شٌر أٌضا إلى أن األحداث الادٌدة تنتج السعادة و التعاسة لدى الفرد ألنه سٌتكٌف مع
المستوى الكلً لألحداث  ,والتكٌف مع األحداث ٌعنً :أن األحداث الادٌدة تستطٌع إنتاج
الشعور بالسعادة أو التعاسة لدى الفرد عند حدوثها لألول مرة بناء" على كونها اٌدة أو سٌئة ,
ولكن مع مرور الزمن تفمد هذه األحداث حدتها فً التؤثٌر على الفرد فٌتكٌف مع األحداث الاٌدة
بحٌث ال تإدي إلى السعادة وٌتكٌف مع األحداث السٌئة فب تإدي إلى تعاسة  ,و من ثم فؤن
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األعلى أو األسفل وبنفس المستوى عند حدوث أي حدث

معٌار الفرد سٌنتمل إلى
ادٌد(.)Parducci,1978:90
سٌلجمان و السعادة الحمٌمٌة فً علم النفس اإلٌجابً :
ٌرى (البروفسور سٌلامان) إن لاٌة ما ٌسعى إلٌه اإلنسان هو السعادة الحمٌمٌة ,و فً عام
()2112طرح نظرٌته فً السعادة التً تدعى بـ (أحاٌة السعادة) أو (السعادة الحمٌمٌة) و التً
انبثمت بذورها من ثبث نظرٌات تملٌدٌة هً (نظرٌة مذه المتعة و نظرٌة الرلبة و نظرٌة
لائمة الهدف) .
و بحس نظرٌة مذه المتعة فترى أن السعادة شعور ذاتً و الحٌاة السعٌدة تزٌد من
مشاعر المتعة و تملل من مشاعر األلم  ,فالشخص السعٌد هو الذي ٌبتسم كثٌرا و متحمس و
مشرق العٌنٌن( ,)Bentham,1978:13-21أما نظرٌة الرلبة فترى أن السعادة تتحمك فً
مسالة الحصول على ما نرٌد فعند ذلن تزداد المشاعر اإلٌاابٌة لدى
الفرد( ،(Griffin,1986:22-27أما نظرٌة لائمة الهدف فترى أن اإلنسان ٌضع لائمة بؤهدافه و
طموحاته و تمع السعادة فً أعلى هذه المائمة إذ ٌعمل اإلنسان على تحمٌمها ألال زٌادة الشعور
بالمشاعر اإلٌاابٌة لدٌه(.) Nussbaum,1992:202-246
أن نظرٌة (أحاٌة السعادة)ترى أن هنان ثبثة أنواع من السعادة ٌمكن لٌاسها علمٌا وٌمكن
التحكم فٌها و هذه العناصر هً :العاطفة اإلٌاابٌة (الحٌاة السعٌدة) ،والمشاركة(المشاركة فً
الحٌاة)،والمعنى(الحٌاة ذات المعنى))Rashed,2008:192(.
و ٌعنً (سٌلامان) بـ ( الحٌاة السعٌدة) نااح تتابع المشاعر االٌاابٌة عن الماضً و
الحاضر والمستمبل  ،فالمشاعر االٌاابٌة عن الماضً تولد االرتٌاح ،والرضا والسكٌنة و
التفاإل واألمل والثمة نحو المستمبل واإلٌمان  ،أما المشاعر االٌاابٌة حول الحاضر فتنمسم إلى
فئتٌن مختلفتٌن بشكل واضح هما ( :الملذات واإلرضاء)
)( Fredrickson & Losada, 2005:687-686
وتتدددددددددؤلف الملدددددددددذات مدددددددددن (الملدددددددددذات الاسددددددددددٌة ومسدددددددددتوى هدددددددددذه الملدددددددددذات)
,فالملدددددددذات الاسددددددددٌة هدددددددً المشددددددداعر االٌاابٌدددددددة التدددددددً تدددددددؤتً مباشدددددددرة مدددددددن خدددددددبل
الحددددددواس  :مثددددددل لددددددذة المددددددذاق و الددددددروائح  ،والمشدددددداعر الانسددددددٌة ،والمشدددددداهد الممتعددددددة
واألصددددددوات الاٌدددددددة ,أمددددددا مسددددددتوى الملددددددذات هددددددً لحظددددددة انطددددددبق المشدددددداعر األكثددددددر
تعمٌددددددا مدددددن الملدددددذات الحسدددددٌة  ،مثدددددل  :النشدددددوة  ،نشدددددوة الطدددددر  ،التشدددددوٌك ،الفدددددرح ،
اهتٌددددداج  ،والراحدددددة والتسدددددلٌة  ،واالسدددددترخاء  ،ومدددددا شدددددابه ذلدددددن,و هدددددً مشددددداعر ذاتٌدددددة
(.)Rashed,2008:193
أما اإلرضاء هً األخرى فئة من المشاعر االٌاابٌة عن الحاضر و هً على عكس
الملذات  ،إنها تلن المشاعر التً ترافك األنشطة التً ال ٌرل الامٌع فً أدائها مثل :المراءة ،
وتسلك الصخور ،الرلص  ،المحادثة الاٌدة والبٌسبول  ،ولع الشطرنج  ،ولٌرها,فالعواطف
االٌاابٌة لٌست ترفا ولكنها حااة حٌوٌة عابرة ) Haidt,2006:12-14).
أما( المشاركة فً الحٌاة) فٌعنً بها (سٌلامان) ما ٌصح تسمٌته بـ (حٌاة التعهد وااللتزام)
التً تنتهج المشاركة مع اآلخرٌن منها  ،العمل  ،والعبلات الحمٌمة  ،و هً مرادفة لمفهوم
التدفك الذي نادى به (كسكٌزنتمهال ,)1771و ٌعنً بالتدفك استغراق اإلنسان مهمة ما حتى ٌبلغ
ذروة األداء و ٌصل دراة االمتٌاز فً األداء بحٌث ٌستمر التفوق بعد ذلن بب ماهود
)(Csikszentmihalye,2006:33-43
أي إن التدفك الذي ٌشعر به المرء ٌحدث عندما ٌندمج بصورة مثالٌة فً أنشطته
األساسٌة المفضلة وتحدث هذه الحالة للمرء عندما تتسك أو تتطابك إمكانٌات المرء ولدراته مع
المهمة أو العمل الذي ٌموم به أو ٌندمج فٌه ،مثل شعور المرء بالثمة عندما ٌناز المهام
التً ٌوااهها (اولمان.)135,2111:
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أما ما ٌعرف (بالحٌاة ذات المعنى) أو الهادفة أو "حٌاة االنتماء واالنتسا إلى اآلخرٌن"
سا إٌاابًٌا من طٌ الحٌاة واودتها ،من
فٌعنً بها (سٌلامان) هو كٌف ٌستمد األفراد ح ً
االنتماء ،من واود معنى أو لٌمة للحٌاة ،ومن وضوح الغرض من الحٌاة ،ومن اإلحساس بؤنهم
ازء من/وٌسهمون فً تطوٌر شٌئًا ما أوسع وأكثر دوا ًما من أنفسهم (مثل ،الطبٌعة ،الاماعات
االاتماعٌة ،المنظمات ،الحركات والتمالٌد ،ونظم االعتماد .
))Csikszentmihalye ,2006:33-43
و ستتبنى الباحثة نظرٌة (سٌلامان )فً السعادة كنظرٌة معتمدة فً بناء أداة البحث و
هو(ممٌاس السعادة )لدى طالبات المرحلة اإلعدادٌة .
دراساث سابقت :
ستستعرض الباحثة دراسات سابمة تناولت مفهوم السعادة.
 -1دراسة فرنش وجوزٌف ((:)French Joseph 1999العاللة بٌن التدٌن وكل من السعادة
والهدف و تحمٌك الذات ).
هدفت الدراسة إلى التعرف على العبلة بٌن التدٌن وكل من السعادة والهدف وتحمٌك الذات و
تؤلفت من طلبة الاامعة بلغت ( )111طال و طالبة بوالع 59( :طال و  44طالبة),استخدم
لمٌاس السعادة لائمة أكسفورد للسعادة و توصلت الدراسة إلى واود عبلة إرتباطٌة دالة بٌن
التدٌن وكل من السعادة والهدف من الحٌاة وتحمٌك الذات  ،كما أسفرت عن واود عبلة ارتباط
(.) French Joseph ,1999:2-12
بٌن السعادة وتحمٌك الذات لدى الطب
-2دراسة هٌلز و أرغاٌل(()Hills & Argyle 2002تطوٌر لائمة أكسفورد للسعادة)
هدفت الدراسة إلى تطوٌر لائمة أكسفورد للسعادة المعدة من لبل ( أرلاٌل و كرسبند)عام
1707الى أداة بسٌطة و محسنة و مختصرة و ٌمكن تطبٌمها بسهولة,و تكونت عٌنة الدراسة
من( )192مشاركا ممن هم فً سن ٌمع بٌن()60-13عاما بوالع()66ذكور و ()77إناث
,استخدم الباحثان لائمة أكسفورد للسعادة( )OHIو األداة الادٌدة()OHQو عدد من االختبارات
التً لها عبلة بالسعادة ,و توصلت الدراسة إلى واود عبلة دالة إرتباطٌة بٌن لائمة أكسفورد
للسعادة األولى( )OHIو المائمة الادٌدة للسعادة(,)OHQو الصدق التبزمً كان أفضل
فً()OHIمنه فً ( )OHQعلى الرلم من أن التحلٌل ألعاملً لألداتٌن تنبؤ بنفس العوامل ,كما
لـ()OHQبلغ(.)0,91
لوي
ثبات
معامل
النتائج
أظهرت
(( Hills & Argyle, 2002:1073-1082
 -3دراسة (العنزي(:)2001 ,الشعور بالسعادة و عاللته ببعض السمات الشخصٌة)
هدفت الدراسة إلى التعرف على العبلة المحتملة بٌن السعادة و الثمة بالنفس و التفاإل و
التوازن الوادانً وتؤلفت عٌنة الدراسة من ( )411طال و طالبة فً دولة الكوٌت بوالع
( )172طالبا ً و ( )210طالبة و تم استخدام ممٌاس داٌنر للرضا عن الحٌاة و ممٌاس نورمان
للتوازن الوادانً و الذي ٌشمل ازأٌن هما الوادان اإلٌاابً و الوادان السلبً,و كذلن أستخدم
الباحث ممٌاس عبدا لخالك للتفاإل و من ثم ممٌاس الثمة بالنفس الذي أعده الباحث و توصلت
الدراسة إلى النتائج اآلتٌة-:واود ارتباطات إٌاابٌة دالة إحصائٌا ً بٌن السعادة والثمة بالنفس و
التفاإل و الوادان اإلٌاابً من اهة و عن واود عبلة إرتباطٌة سالبة مع الوادان السلبً من
اهة أخرى و كذلن واود فروق دالة إحصائٌا بٌن الذكور و اإلناث فً الثمة بالنفس و كذلن ال
تواد فروق دالة إحصائٌا بٌن الذكور و اإلناث فً السعادة و التفاإل و الوادان اإلٌاابً و
السلبً (العنزي:2111,ص.)399-351
موازنت الذراساث السابقت :
بعد عرض الدراسات السابمة ستموم الباحثة بممارنة الدراسات السابمة من إذ األهداف،
العٌنات ، ،والنتائج التً توصلت إلٌها تلن الدراسات وكاآلتً-:
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 -1العٌنات -:تنوعت وتعددت الدراسات السابمة والتً ٌمكن حصرها التعدد والتنوع فً واحد
أو أكثر من األهداف التالٌة ذات العبلة بالسعادة و هً-:التدٌن و تحمٌك الذات,و تطوٌر لائمة
أكسفورد للسعادة و السمات الشخصٌة
-2العٌنات  -:لمد تباٌنت الدراسات السابمة فٌما ٌتعلك بعٌناتها من حٌث نوعٌة العٌنة وإعدادها,
إذ إن اختٌار العٌنة ٌختلف باختبف أهداف البحث وحام الماتمع األصلً الذي اختٌرت منه
العٌنة ,لذلن تراوحت حام العٌنات للدراسات السابمة بٌن ()411 -111
 -3نتائج الدراسات السابمة  -:اختلفت نتائج الدراسات السابمة باختبف أهدافها وأسلو بحثها
وحام عٌناتها والفئات العمرٌة التً تناولتها,وسوف ٌتم استعراض النتائج التً تم التوصل لها
فً الدراسة الحالٌة فً الفصل الرابع لتشكل إضافة علمٌة لما تم من دراسات.
إجراءاث البحث :
ٌتضمن هذا الفصل اإلاراءات التً لامت بها الباحثة لتحمٌك أهداف بحثها وهً -:
أوال-:منهج البحث:اعتمدت الباحثة المنهج الوصفً فً بناء أداة البحث.
ثانٌا  -:مجتمع البحث ٌ :شمل البحث امٌع طالبات المرحلة اإلعدادٌة فً المدارس اإلعدادٌة
والثانوٌة للدراسة الصباحٌة فً مركز مدٌنة بعموبة والبالغ عددها (  ) 7مدارس حٌث بلغ عدد
*
طالبات المرحلة اإلعدادٌة فٌها ( ) 1773
ثالثا -:عٌنة البحث  :تكونت من ()411طالبة من طالبات المرحلة اإلعدادٌة و طبك علٌهم
ممٌاس السعادة الذي لامت الباحثة ببنائه.
رابعا -:أداة البحث -:للتحمك من أهداف البحث لامت الباحثة ببناء أداة البحث و هً-:
ممٌاس السعادة  -Scale Of Happinessلغرض تحمٌك أهداف البحث الحالً تطل ذلنإعداد أداة لمٌاس السعادة ،لعدم توافر ممٌاس عرالً أو عربً لمٌاس السعادة ضمن منظور علم
النفس اإلٌاابً –على حد علم الباحثةٌ -تبءم مع طبٌعة وأهداف البحث الحالً ،وعٌنته،
ولتحمٌك هذا الغرض ،اتبعت الباحثة الخطوات اآلتٌة-:
أ -تحدٌد المنطلمات النظرٌة لبناء الممٌاسٌ:عد تحدٌد بعض االعتبارات األساسٌة والمنطلمات
النظرٌة لبناء الممٌاس لبل البدء بإعداده خطوة مهمة البد منها ألنها تشكل الماعدة التً ٌستند
إلٌها ذلن الممٌاس وٌستمد منها مموماته العلمٌة .
ب -تحدٌد مجاالت أو مكونات الممٌاس:حددت مكونات ممٌاس السعادة فً ضوء ما
استمدته الباحثة من نظرٌة (سٌلامان ) للسعادة ,وبنا ًء علٌه تم تحدٌد خمسة مااالت و
هً(الرضا عن الحٌاة)و(الرضا عن النفس)و(التفاإل بالمستمبل)و(المدرة على منح و تلمً
الح )و(الموة و الفضٌلة),ولغرض التؤكد من صبحٌة هذه المااالت فً أداة السعادة ملحك
(  )1تم عرضها على ماموعة من الخبراء والمختصٌن فً ماال العلوم التربوٌة والنفسٌة
إذ بلغ عددهم ()11خبراء ملحك (  )1وطلبت منهم بٌان رأٌهم فً  . 1 :صبحٌة تعرٌف
السعادة . 2 .صبحٌة التعرٌف لكل ماال  . 3 .شمولٌة المااالت .
ولد اتفمت امٌع أراء الخبراء على المااالت المذكورة أعبه وبنسبة أتفاق بٌن()%111-01
على ممٌاس السعادة.
ج -إعداد فمرات الممٌاس:لغرض إعداد فمرات الممٌاس المبئمة لكل ماال من المااالت
الخمسة ،وفً ضوء تعرٌفاتها  ،فمد لامت الباحثة بمرااعة ماموعة من الدراسات والمماٌٌس
السابمة بغٌة اإلفادة منها ،أو من األفكار المواودة فً فمراتها إلعادة صٌالتها بما ٌتناس مع
ماتمع البحث والتعرٌف المعتمد لكل ماال و أصبح الممٌاس بخمسة مااالت و بوالع

* تم الحصول على أعداد الطالبات و المدارس من لسم اإلحصاء فً مدٌرٌة تربٌة دٌالى.
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()9فمرات لكل ماال و الادول (ٌ )1وضح توزٌع الفمرات على كل ماال من مااالت السعادة
وعددها وترتٌبها.
ت
1
2
3
4
5

جدول ()1توزٌع فمرات السعادة على المجاالت
ترتٌ الفمرات
عدد الفمرات
المااالت
1،2،3،4،5،6،9
9
الرضا عن
الحٌاة
0،7،11،11،12،13،14
9
الرضا عن
النفس
15،16،19،10،17،21،21
9
التفاإل
بالمستمبل
22،23،24،25،26،29،20
9
المدرة على منح
و تلمً الح
27،31،31،32،33،34،35
9
الموة و الفضٌلة
35
المامـــــوع

د -مؤشرات الصدق (صالحٌة فمرات ممٌاس السعادة) :بعد أن تمت صٌالة فمرات ممٌاس
السعادة بشكلها األولً ،عرضت فمرات الممٌاس بصٌغتها األولٌة على ( )11خبراء (ملحك)1
لبٌان صبحٌتها لمٌاس السعادة واعتمدت الباحثة نسبة لدرها ( )%01فؤكثر من الخبراء لمبول
الفمرة وعدها صالحة ،وفً ضوء آراء الخبراء تم اإلبماء على ( )34فمرة لحصولها على نسبة
اتفاق ( )%01فؤكثر من الخبراء ،وتم إسماط الفمرة رلم(  )11ألنها لم تحصل نسبة االتفاق
المطلوبة التً تعود إلى الماال والادول (ٌ )2وضح ذلن:
جدول ( )2نسبة آراء الخبراء فً فمرات األداة
أرلام الفمرات
4،6،11،12،13،14،15،16،19،10،2
7،33،35
17،21،21،25,24،26،29،20،31،31
32،34،
23,22,7,0,9,5,3,2,1
11

عدد
الفمرات

عدد
المحكمٌن
الموافمٌن

النسبة
المئوٌة

مدى
صبحٌة
الفمرة

13

11

%111

صالحة

12

7

%71

صالحة

7
1

0
3

%01
%31

صالحة
لٌر صالحة

هـ  -تحدٌد بدائل اإلجابة للممٌاس:بعد أخذ الباحثة بآراء السادة الخبراء بمدى مبئمة بدائل
اإلاابة فمد وضعت الباحثة خمسة بدائل لتمدٌر االستاابة على فمرات الممٌاس وهً ( :تنطبك
علً دائماً ،تنطبك علً لالباً ،تنطبك علً أحٌاناً ،تنطبك علً نادراً ،ال تنطبك علً أبداً).
و -إعداد تعلٌمات الممٌاس:لغرض توضٌح طرٌمة اإلاابة فمد أعدت الباحثة تعلٌمات لإلاابة
على فمرات الممٌاس وأوضحت للمستاٌبات سرٌة المعلومات وان الهدف من الدراسة هو
إللراض البحث العلمً فمط  ،وعمدت الباحثة إلى إخفاء الهدف من الممٌاس كً ال تتؤثر
المستاٌبة به عند اإلاابة فمد أكد كرونباخ على إن التسمٌة الصرٌحة للممٌاس لد تدفع المستاٌ
إلى تزٌٌف إاابته  ،)Grounbach , 1970 :46( ،لذا طلبت الباحثة اإلاابة بصراحة وعدم
ترن أي فمرة.
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التحلٌل اإلحصائً لممٌاس السعادةٌ:هدف التحلٌل اإلحصائً أعداد فمرات تتمتع بخصائص
ساٌكومترٌة مناسبة وبالتالً فإنها تتمتع بخصائص لٌاسٌة اٌدة  ،لذا ٌا التؤكد من الخصائص
المٌاسٌة للفمرات األداة الاٌد منها وتعدٌل الفمرات لٌر المناسبة أو استبعادها ( Ghiselli,1981
 ، ): 421ولتحمٌك ذلن فً البحث الحالً اتبعت الخطوات التالٌة:
أ .لامت الباحثة بتطبٌك األداة على عٌنة مإلفة من ( )411طالبة من ماتمع البحث ،
،اختٌرت باألسلو العشوائً الطبمً  ،إذ ٌشٌر(  )Nunnally 1978إلى انه حام عٌنة
التمٌز ٌرتبط بعدد فمرات األداة إذ ٌا أن ال ٌمل عن خمسة أمثال عدد الفمرات للحد من
اثر الصدفة فً التحلٌل اإلحصائً (.)Nunnally, 1978 : 262
 .لامت الباحثة بتصحٌح كل استمارة وإعطاء كل فمرة دراة بحس نوعها (سلبً/اٌاابً)
وامع دراات الفمرات بإعطائها دراة كلٌة لكل استمارة.
ج .ترتٌ االستمارات إل( )411تنازلٌا من أعلى دراة إلى الل دراة.
د  .سح ( ) %29من الماموعة العلٌا و(  ) %29من الماموعة الدنٌا ولد بلغت
االستمارات فً كل ماموعة ( )110استمارة.
إن التحلٌل اإلحصائً للدراات التً ٌتم الحصول علٌها من خبل استاابات عٌنـة من
اإلفراد تكشـف عن دلة الفمرات فً المٌاس التً وضعت من االه
( . ) Ebel, 1972 : 401وٌمكن التحمٌك من ذلن على النحو األتً:
أسلوب المجموعتٌن المتطرفتٌنٌ -:Extreme Groups Method :تم فً هذا األسلواختٌار ماموعتٌن متطرفتٌن من األفراد وبناءا ً على الدراة الكلٌة التً حصلوا علٌها فً
األداة  ،ولد ارى التحمك من ذلن باستعمال االختبار التائً ( )T-Testلعٌنتٌن مستملتٌن
الختبار داللة الفروق بٌن الماموعة العلٌا والماموعة الدنٌا وبنسبة ( )%29من االستمارات
الحاصلة على الدراات العلٌا من حام العٌنة )%29(،من االستمارات الحاصلة على
الدراات الدنٌا  ،حٌث إن هذه النسبة تعطً اكبر حام وألصى تماٌز ممكن
).)Kelly,1955:468-471
الماموعتٌن
وبعد استخدام االختبار التائً لعٌنتٌن مستملتٌن لمعرفة داللة الفرق بٌن
المتطرفتٌن فً دراات كل فمرة من فمرات األداة بوصف إن المٌمة التائٌة المحسوبة تمثل
المدرة التمٌٌزٌة للفمرة (ٌ )Edwards,1993:153-154تبٌن بان امٌع الفمرات ذات تمٌٌز
ممبول والادول (ٌ )3وضح ذلن .

الجدول ( )3الموة التمٌٌزٌة لفمرات أداة السعادة
ت
الفمرة
1
2
3
4
5
6

الماموعة العلٌا
المتوسط
الحسابً
2.560
3.517
2.140
2.430
3.136
2.531

االنحراف
المعٌاري
1.179
1.194
1.165
1.171
1.131
1.259

الماموعة الدنٌا
المتوسط
الحسابً
2.112
2.922
1.976
1.702
2.317
2.139
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االنحراف
المعٌاري
1.091
1.161
1.705
1.140
1.196
1.194

المٌمة التائٌة
المحسوبة

مستوى
الداللة 1.15

5.147
9.364
2.735
3.669
6.934
3.655

دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
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9
0
7
11
11
12
13
14
15
16
19
10
17
21
21
22
23
24
25
26
29
20
27
31
31
32
33
34

3.467
3.064
3.430
2.506
3.154
3.636
3.140
2.911
3.142
3.064
3.904
2.350
2.041
3.605
3.414
2.714
3.346
3.562
3.654
2.154
3.451
3.154
3.124
3.307
2.046
3.111
2.352
3.421

1.051
1.411
1.715
1.111
1.111
1.912
1.111
1.197
1.110
1.411
1.610
1.254
1.175
1.615
1.767
1.174
1.761
1.017
1.957
1.237
1.726
1.156
1.197
1.714
1.123
1.704
1.244
1.017

م .خنساء عبد الرزاق عبد
1.112
1.013
1.111
1.114
1.232
1.111
1.174
1.092
1.137
1.613
1.902
1.025
1.134
1.737
1.193
1.149
1.195
1.156
1.195
1.749
1.112
1.155
1.177
1.101
1.711
1.114
1.012
1.102

3.131
3.631
2.419
2.241
2.313
3.160
2.375
1.525
1.702
3.922
3.525
1.426
1.726
3.112
2.957
2.432
1.007
2.046
2.700
1.512
1.719
2.605
2.957
2.307
1.525
1.099
1.451
2.495

4.221
3.312
7.219
2.737
6.564
5.403
6.436
11.095
7.274
2.451
3.312
9.713
9.150
9.666
5.492
3.066
12.061
6.434
6.451
5.237
13.643
3.653
2.093
0.524
11.601
11.117
9.924
0.070

دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة

ب -صدق الفمرات (عاللة درجة الفمرة بالدرجة الكلٌة للممٌاس) Internal consistency
 :coefficientاستعمل معامل ارتباط بٌرسون الستخراج العبلة اإلرتباطٌة بٌن دراة كل
فمرة من فمرات الممٌاس والدراة الكلٌة لـ( )411استمارة ،ولد كانت امٌع معامبت االرتباط
دالة إحصائٌا ً ألن لٌمتها المحسوبة أكبر من المٌمة الادولٌة البالغة ( )1.113عند مستوى
( )1.15وبدراة حرٌة ()214والادول (ٌ )4وضح ذلن:
الجدول()4معامالت ارتباط الفمرات بالدرجة الكلٌة لممٌاس السعادة
رلم
الفمرة
1
2
3
4
5

معامل االرتباط
1.214
1.273
1.111
1.131
1.141

المٌمة
التائٌة
المحسوبة
5.176
9.474
2.403
3.216
3.459

الداللة

رلم
الفمرة

معامل
االرتباط

المٌمة التائٌة
المحسوبة

الداللة

دالة
دالة
دالة
دالة
دالة

10
17
21
21
22

1.491
1.270
1.296
1.254
1.490

13.156
9.634
9.122
6.421
13.635

دالة
دالة
دالة
دالة
دالة

-222-

العدد التاسع واالربعون  .مجلة الفتح  .أيار لسنة 2102
6
9
0
7
11
11
12
13
14
15
16
19

1.322
1.174
1.217
1.135
1.340
1.130
1.201
1.253
1.267
1.446
1.394
1.114

0.319
4.035
5.226
3.33
7.190
3.419
9.161
6.375
6.027
12.105
7.061
2.016

دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
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23
24
25
26
29
20
27
31
31
32
33
34

1.131
1.145
1.315
1.473
1.439
1.317
1.365
1.239
1.101
1.322
1.157
1.300

3.231
3.504
0.116
13.056
11.001
0.231
7.509
5.766
1.763
0.319
1.445
1.274

دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة
دالة

الخصائص الساٌكومترٌة لممٌاس (السعادة):
 -1صدق الممٌاس ٌ :Validity Scaleعد الصدق من الخصائص المهمة التً ٌا االهتمام
بها فً بناء المماٌٌس النفسٌة والممٌاس الصادق هو الممٌاس المادر على لٌاس السمة أو الظاهرة
التً وضع من أالها ).(Anastasia & Urban, 1988:139ولد تحمك الصدق لممٌاس
السعادة من خبل اآلتً-:
أ-الصدق الظاهري  :Face Validityوٌعندددً الصدددددق الظدددداهري مددددى انتسددددا مضددددمون
الفمرا ت للسمة المماسة ،وٌعتمد الباحث فً ذلن علدى المحكمدٌن ،ومدن هندا فدإن العمبدة األساسدٌة
التً تمف أمام الباحث هً اختٌار الحكم المناس الذي ٌهتم بالموضوع ،حتى ال ٌصل إلى نتائج
مبنٌة على صدق زائف (عودة وملكاوي.)75:1772 ،
ولد تحمك هذا النوع من الصدق فً ممٌاس السعادة فً صدق التعرٌف النظري مع
مااالته و ذلن بعرض فمراته على ماموعة من الخبراء واألخذ بتواٌهاتهم وآرائهم بشؤن
صبحٌة فمرات الممٌاس ومبئم ماتمع الدراسة.
ب -الصدق المنطمً  : Logical Validityوٌتحمك من خبل التعرٌف الدلٌك للمفهوم الذي
ٌمٌسه الممٌاس ومن خبل التصمٌم المنطمً للفمرات بحٌث تغطً المساحات المهمة لهذا المفهوم
( ، )Allen & Yen, 1979:96ولد عد هذا النوع من الصدق متوفرا فً الممٌاس
الحالً  ،اذ تم تحدٌد تعرٌف نظري واضح للسعادة  ،فضب عن التحمك من ان فمدرات الممٌداس
لد لطت مكونات السعادة .
ج .صدق البناء : Construct Validityوٌستعمل فً معرفة مدى لٌاس الممٌداس لظداهرة أو
سمة سلوكٌة معٌنة  ،إذ ٌحاول الباحث معرفة طبٌعة الظاهرة السلوكٌة التدً ٌسدعى إلدى لٌاسدها
الممٌاس ( ،الزوبعدً وآخدران , )43:1709،ولتحمٌدك هدذا الندوع مدن الصددق اسدتعملت الباحثدة
مصددفوفة معددامبت االرتبدداط إذ تسددتعمل لمعرفددة المكونددات األساسددٌة للظددواهر التددً ٌخضددعها
الباحث للمٌاس وٌعد وسٌلة دلٌمة لمعرفة صدق الممٌاس من حٌث ارتباط الماداالت مدع بعضدها
الددبعض تددم اسددتخدام معامددل ارتبدداط بٌرسددون للمادداالت المكونددة ألداة السددعادة و كمددا موضددح
بالادول (. )5
جدول ()5لٌم معامالت االرتباط مجاالت السعادة مع بعضها البعض
المااالت

الرضا عن
الحٌاة

الرضا
عن النفس

التفاإل
بالمستمبل
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المدرة على
منح و تلمً
الح

الموة و
الفضٌلة

الماموع
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الرضا عن
الحٌاة
الرضا عن
النفس

التفاإل
بالمستمبل
المدرة على
منح و تلمً
الح
الموة و
الفضٌلة

1

1.642

1.061
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1.961

1.052

4.115

1.642

1

1.407

1.317

1.464

2.714

1.061

1.407

1

1.946

1.924

3.017

1.961

1.317

1.946

1

1.663

3.497

1.052

1.464

1.923

1.663

1

3.912

وٌتضح من هذا الجدول ارتباط مجاالت السعادة مع بعضها البعض ارتباطا موجبا
 الثبات  :Reliabilityوٌعرف الثبات بؤنه الدلة فً تمدٌر العبلة الحمٌمٌة للفرد على السمةالتً ٌمٌسها االختبار (عودة وملكاوي.)161:1709 ،ومن شروط الممٌاس الاٌد اتصافه بثبا ٍ
ت
عا ٍل ) (Anastasia, 1976:103ولد تم إٌااد مإشرات ثبات االختبار بطرٌمتٌن هما:
 -1طرٌمة إعادة االختبارٌ:Test- retestإشر حسا الثبات بطرٌمة اإلعادة بمعامل االستمرار
عبر الزمن (,)Dawas,1997 : 4وإلٌااد معامل الثبات بطرٌمة إعادة التطبٌك طبك ممٌاس
السعادة على عٌنة لوامها ( )61طالبة تم اختٌارهن بصورة عشوائٌة من إعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة
للبنات و ثانوٌة العدنانٌة للبنات ،ثم أعٌد تطبٌك الممٌاس على العٌنة ذاتها بعد مرور أسبوعٌن ،
وبعد استخدام معامل ارتباط بٌرسون بٌن التطبٌمٌن األول والثانً ،اتضح أن معامل االرتباط لد
بلغ ( )1.01وهو معامل ثبات اٌد ٌمكن االعتماد علٌه.
 -2طرٌمة الفاكرونباخ : Internal Consistency Coefficientوتموم فكرة هذه الطرٌمة
على حسا االرتباطات بٌن دراات فمرات الممٌاس امٌعها على أساس أن الفمرة عبارة عن
ممٌاس لائم بذاته (عودة ،)147:1705 ،إذ تم استخراج معامل التاانس الداخلً باستعمال
معادلة الفاكرونباخ ،ذلن إن معامل االتساق المستخرج بهذه الطرٌمة ٌعطٌنا تمدٌرا ً اٌدا ً للثبات
فً أكثر الموالف ).(Nunnally, 1978:230
ولحسا دراة الثبات ،تم اعتماد عٌنة التطبٌك األول فً عٌنة ثبات إعادة االختبار
والبالغة ( )61طالبة باعتماد إااباتهن لكل فمرة مع الدراة الكلٌة لكل مستاٌ منهم ولد بلغ
معامل الثبات ()1.01الدراة وهو معامل ثبات اٌد ٌمكن االعتماد علٌه.
وصف ممٌاس السعادةٌ :تؤلف ممٌاس السعادة من ( )34فمرة بصٌغته النهائٌة (ملحك  ،)2وهً
تتوزع على ( )5مااالت تكون مكون واحد هو السعادة وتضم بدائل اإلاابة للممٌاس خمسة
بدائل ،توزعت درااتهم بٌن ( )5كونها حد أعلى للممٌاس و( )1كونها حد أدنى للممٌاس بالنسبة
للفمرات اإلٌاابٌة و العكس للفمرات السلبٌة وبذلن ٌكون الحد األعلى لإلاابة نظرٌا ً هً
( ،)191والل دراة هً ( ،)34حٌث بلغ المتوسط الفرضً لممٌاس السعادة (. )112
الوسائل اإلحصائٌة):(The statistical Means
لمعالاة بٌانات هذا البحث ،فمد استخدمت (الحمٌبة اإلحصائٌة للعلوم االاتماعٌة  )S.P.S.Sالتً
تضمنت الوسائل اإلحصائٌة اآلتٌة:
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-1االختبار التائً لعٌنة واحدة لمعرفة الفرق بٌن وسط العٌنة والمتوسط النظري للممٌاس.
-2االختبار التائً لعٌنتٌن مستملتٌن لمعرفة الفرق بٌن وسطٌن حسابٌٌن.
-3معادلة الفاكرونباخ الستخراج ثبات ممٌاس (السعادة)
-4االختبار التائً الختبار داللة معامل االرتباط الفمرات بالدراة الكلٌة لممٌاس السعادة..
-5االختبار الزائً الختبار داللة الفروق بٌن معامبت االرتباط لمااالت ممٌاس السعادة.
(عودة والخلٌلً ،2111 ،ص.)319 ،315 ،221 ،141
أوال :عرض النتائج
ٌتضمن هذا الفصل عرضا ً للنتائج التدً توصدل إلٌهدا البحدث الحدالً  ،علدى وفدك األهدداف
المحددة  ،وتفسٌر النتائج واالستنتااات والتوصٌات والممترحات وعلى النحو التالً :
الهدف األول :تحمٌما ً للهدف األول فمد تم بنداء ممٌداس السدعادة لطالبدات المرحلدة اإلعدادٌدة وفدك
منظور علم النفس اإلٌاابً.
الهدف الثانً :الذي ٌهدف إلى التعرف على مستوى السعادة لدى طالبات المرحلدة اإلعدادٌدة ،تدم
حسا الوسط الحسابً إلاابدات عٌندة البحدث لطالبدات المرحلدة اإلعدادٌدة ولدد
بلدددغ ( )111.635وانحدددراف معٌددداري ( )19.171وهدددو أعلدددى مدددن الوسدددط
الفرضً البالغ (. )112
وباستخدام االختبار التائً لعٌنة واحدة لم تظهر النتائج واود فروق ذات داللدة إحصدائٌة إذ
كانت المٌمدة التائٌدة المحسدوبة ( )1.917وهدً ألدل مدن المٌمدة التائٌدة الاندولٌدة (  ) 1.76عندد
مستوى داللة ( )1.15وبدراة حرٌة ( . )377والادول (ٌ )6وضح ذلن

جدول ()6االختبار التائً فً السعادة إلفراد عٌنة البحث
عدد
أفراد
العٌنة

الوسط
الحسابً
للسعادة

االنحراف
المعٌاري

الوسط
الفرضً

دراة
الحرٌة

411

111.635

19.171

112

377

المٌمة التائٌة
المحسوبة

الاد ولٌة

1.917

1.76

مستوى
الداللة
1.15

وٌتبٌن من النتائج الموضحة فً ادول ( ،)6إنخفاض مستوى السدعادة لددى أفدراد عٌندة
البحث وٌمكن إن تعزى هذه النتٌاة إلى انعكاس استمرار الوضع األمنً علدى مشداعر الطالبدات
والسٌما أن الظروف التً سبمتها كانت ظروفا ً لٌر مستمرة وصعبة شكلت مصدر تهدٌدد لامٌدع
األفراد ،فضبً عن هارة العدٌد من مناطك سكناهم.
وهدذه النتٌادة اتفمدت مدع دراسدة (لٌدو مبرسدكً و لٌبدرLyubomirsky & Lepper , ,
 ) 1997و التً هدفت إلى لٌاس السعادة الذاتٌة لدى ماموعة من المشاركٌن و بؤعمار مختلفة و
التً من ضمن نتائاها انخفاض مستوى السعادة لدى ماتمع الطب .
االستنتاجاث  :فً ضوء نتائج البحث الحالً ٌمكن الخروج باالستنتااات التالٌة -:
إن السعادة هً لاٌة النفس البشرٌة و هنان عوامل تسهم فً تنمٌتها-:
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أ -أسلو التنشئة االاتماعٌة الذي ٌتبعه الوالدان فً تربٌة أبنائهم ٌسهم فً تنمٌة السعادة لدى
ابنائهم1
وسائ ل اإلعبم وخاصة المرئٌة من األفدبم والمسلسدبت التدً تواده للمدراهمٌن وكدذلنالبرامج االاتماعٌة والتعلٌمٌة امٌعها تسهم فً تنمٌة السعادة.
ج -المدرسة ودورها من خبل إتاحة الماال للطالبات بالمشاركة فً الفعالٌات والنشداطات
التً تمام فٌها تسهم فً تنمٌة السعادة.
التوصياث  :فً ضوء النتائج التً توصل إلٌها البحث الحالً توصً الباحثة باالتً-:
-1استعمال ممٌاس السعادة الذي أعدته الباحثة للكشف عن مستوى السعادة لدى الطالبات.
 -2تعلٌم الطلبة االستمتاع بكل ما ٌحٌط بهم وتااهل األفكار واألحداث التدً لدد تسدب لهدم عددم
السعادة والتفكٌر فً األحداث السارة لٌحمموا أكبر لدر ممكن من السعادة .
املقرتحاث  :فً ضوء نتائج هذه الدراسة  ،تمترح الباحثة باالتً:
 - 1إاراء دراسة مماثلة تشمل كب الذكور واإلناث ولمستوٌات دراسٌة ادنً ( االبتدائٌة
والمتوسطة )
 - 2أاراء دراسة تتناول السعادة وعبلتها بمتغٌرات نفسٌة أخرى مثل تمدٌر الذات و المرونة
النفسٌة و الذكاء االاتماعً.

املصادر :
بددددددن أبددددددً بكددددددر(:)1707الفوائددددددد ,المكتبددددددة الثمافٌددددددة,
 أبددددددن المددددددٌم ,أبددددددو عبدددددددا
بٌروت
 أرلاٌدددددددل  ،ماٌكدددددددل ( :)1773سدددددددٌكولواٌة السدددددددعادة ),ترامدددددددة )ٌوسدددددددف  ،فٌصدددددددل
عبددددددد المددددددادر سلسددددددلة عددددددالم المعرفددددددة  ،العدددددددد( ،)195المالددددددس الددددددوطنً للثمافددددددة
والفنون،اآلدا  ،الكوٌت
 أشول  ،عادل عز الدٌن (  : ) 1704علم النفس النمو  ،مكتبة االنالو المصرٌة  ،الماهرة .
 اندددددددي  ،أحمددددددد فددددددوزي وآخددددددرون النفسددددددٌة،لبنٌة العاملٌددددددة لاددددددودة الحٌدددددداة النفسددددددٌة
لنمدددددددوذج راٌدددددددف  . Ryffالمالدددددددة المصدددددددرٌة للدراسدددددددات النفسدددددددٌة  ،المالدددددددد ()17
 ،العدد ()62
 ادددددددودة ،آمدددددددال (:)2119الدددددددذكاء االنفعدددددددالً وعبلتددددددده بالسدددددددعادة و الثمدددددددة بدددددددالنفس
لددددددى طلبدددددة اامعدددددة األلصدددددى.مالدددددة اامعدددددة الناددددداح لألبحددددداث (العلدددددوم اإلنسدددددانٌة)
 ،العدد()21
 اولمددددددان ،دانٌددددددال (:)2111الددددددذكاء العدددددداطفً( .ترامددددددة) لٌلددددددى ألابددددددالً ،سلسددددددلة
عالم المعرفة ،المالس الوطنً للثمافة والفنون و اآلدا  ،الكوٌت.
 الخضدددددددددر والفصدددددددددلً( :)2112الدددددددددذكاء الواددددددددددانً وعبلتددددددددده بالسدددددددددعادة
النفسدددددددٌة لددددددددى طدددددددب الاامعدددددددة ،المالدددددددة العربٌدددددددة للعلدددددددوم اإلنسدددددددانٌة،
العدد.11
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 الددددلٌمً ,إحسدددان علٌدددوي (  :)1779اخدددتبف درادددات بددددائل اإلاابدددة فدددً الخصدددائص
السدداٌكومترٌة لممدداٌٌس الشخصددٌة وتتبعددا ً للمراحددل الدراسددٌة  ،أطروحددة دكتددوراه ( لٌددر
منشورة )  ،كلٌة التربٌة ( ابن رشد )  ،اامعة بغداد.
 ربٌدددددددع :)2114( ,التدددددددراث النفسدددددددً عندددددددد علمددددددداء المسدددددددلمٌن,دار لرٌددددددد للنشدددددددر
,الماهرة.
 رٌدددددداض ,سددددددعد ( :)2110موسددددددوعة علددددددم الددددددنفس و العددددددبج النفسددددددً مددددددن منظددددددور
إسبمً ,ط,1دار أبن الاوزٌة ,الماهرة
 الزوبعً  ،عبد الالٌل وآخرون ( : )1701االختبارات والمماٌٌس النفسٌة  ،مطابع دار
الكت  ،اامعة الموصل .
 الزوبعدً ،عبدد الالٌدل إبدراهٌم ،بكدر ،الٌدؤس ،والمندانً ،إبدراهٌم عبدد الحسدن (،)1709
االختبارات والمماٌٌس النفسٌة ،ط ،2مطبعة التعلٌم العالً ،اامعة الموصل ،العراق
 سددددددددامرز,هٌثر و آن واطسددددددددون(:)2110ا لسددددددددعادة أفكددددددددار رائعددددددددة لتحوٌددددددددل دفددددددددة
حٌاتن,ط,1ترامة مكتبة ارٌر,المملكة العربٌة السعودٌة
 شدددددددٌخانً  ,سدددددددمٌر( : )1704سدددددددبٌلن الدددددددى السدددددددعادة والناددددددداح  ,ط , 6دار اآلفددددددداق
الادٌدة  ,بٌروت  ,لبنان .
 عبدددددددددد الخدددددددددالك,أحمدددددددددد( :)2114مسدددددددددتوى السدددددددددعادة لددددددددددى طدددددددددب الاامعدددددددددة
الكوٌتٌٌن,مالة دراسات السعادة,م(,)5ع(.79-73,)1
 العنزي,فرٌح(:)2111الشعور بالسعادة و عبلته ببعض السمات الشخصٌة,مالة دراسات
نفسٌة,المالد(,)11ع(399-351,)3
 عدودة  ,احمددد سددلٌمان وملكدداوي  ,فتحددً حسددٌن ( : )1772أساسددٌات البحددث العلمددً فددً
التربٌة والعلوم االنسانٌه  ,اربد  ,اامعة الٌرمون  ,كلٌة التربٌة  ,مطبعة اامعة الٌرمون.
 الفنادددددددري ،حسدددددددن عبدددددددد الفتددددددداح( :)2116السدددددددعادة الحمٌمٌدددددددة بدددددددٌن علدددددددم الدددددددنفس
اإلٌاددددددددابً والصددددددددحة النفسددددددددٌة ،بنهددددددددا  ،مصددددددددر ،مإسسددددددددة اإلخددددددددبص للطباعددددددددة
والنشر.
 المددددددددددددولى ,أحمددددددددددددد ادددددددددددداد(:)2115الخلددددددددددددك الكامددددددددددددل,ط,1م,1دار الكتدددددددددددد
العلمٌة,بٌروت,لبنان
 النٌددددددال,مٌاسددددددة و ماادددددددة علددددددً(:)1775السددددددعادة و عبلتهددددددا بددددددبعض المتغٌددددددرات
النفسددددددددٌة و الشخصددددددددٌة لدددددددددى عٌنددددددددة مددددددددن المسددددددددنٌن و المسددددددددنات,مالددددددددة علددددددددم
النفس,ع(,)36الهٌئة المصرٌة العامة للكتا ,الماهرة.41-22 ,
* Bentham, J. (1978): and the principles of morals and legislation.
Buffalo: Prometheus.
*Chekola, MG (1974):The concept of happiness PhD Dissertation ,
University of Michigan, Ann Arbor, USA.
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Free press – New York
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1
2
3
4
5
6
9
0
7
11

ت
-1
-2
-3
-4

ملحك ()1
أسماء السادة الخبراء مرتبة حسب الحروف الهجائٌة لدرجاتهم العلمٌة
مكان العمل
اسم الخبٌر واللم العلمً
اامعة بغداد /كلٌه التربٌة
ا.م.د إسماعٌل إبراهٌم علً
أبن الهٌثم
اامعة بغداد /كلٌه التربٌة
أ.م.د امال حمٌد لاسم
أبن الهٌثم
اامعة دٌالى  /كلٌة التربٌة
ا.د سالم نوري
األصمعً
اامعة دٌالى  /مركز أبحاث األمومة و الطفولة
ا.د سامً مهدي صالح
اامعة بغداد /كلٌه التربٌة
أ.د صاح عبد مرزوق
أبن رشد
ألاامعه ألمستنصرٌه /كلٌه التربٌة
ا.د صالح مهدي صالح
اامعة بغداد /كلٌه التربٌة
أ.د عبد األمٌر شمسً
أبن رشد
اامعة بغداد /كلٌه التربٌة
أ.د عبد الحسٌن رزولً
أبن رشد
اامعه دٌالى  /كلٌه التربٌة
أ.م.د عدنان محمود عباس
األصمعً
اامعه دٌالى  /كلٌه التربٌة األساسٌة
ا.د لٌث كرٌم حمد
ملحك ( )2ممٌاس السعادة بصورته النهائٌة
تنطبك تنطبك تنطبك
علً
علً
علً
الفمرات
أحٌانا
لالبا
دائما
أنا راضٌة تماما عن حٌاتً
أشعر أننً شخص ادٌر االهتمام
اتفائل بالمستمبل على الرلم من
الصعوبات التً توااهنً.
أح تعلم األشٌاء الادٌدة.
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تنطبك
علً
نادرا

ال تنطبك
علً أبدا
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-5
-6

أتمنى إسعاد اآلخرٌن.
حٌاتً لم تتفك مع أهدافً

-9

أإمن بالحكمة التً تمول(كن امٌب
ترى الواود امٌب)

-0
-7
-11
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-19
-10
-17

اعتمد أن الحٌاة ستكون مثلما أرٌد
أعامل اآلخرٌن بح دون ذكر
عٌوبهم.
أحاول تحمٌك أهدافً بؤفضل وسٌلة
الحٌاة فرصة البد من استثمارها.
أعتمد إننً لست على ما ٌرام
إننً أكن تمدٌرا لمن هم فً حٌاتً
أاد صعوبة فً تبادل الح مع
اآلخرٌن.
أعامل الناس بإنصاف و رحمة.
أشعر أن الحٌاة كرٌمة معً
اشعر بعدم الرضا و السرور عن
وضعً الحالً
أرى لموضا فً مستمبلً.
أبتعد كثٌرا عن اآلخرٌن

-21

أعٌش حٌاة لاسٌة

-21
-22

إنا اسعد حاال من اآلخرٌن
أننً محظوظة دائما
شعوري بح اآلخرٌن لً
ٌسعدنً.
أستطٌع التحكم فً انفعاالتً

-23
-24
-25
-26
-29
-20
-27
-31
-31
-32

لدي الكثٌر فً حٌاتً مما ٌستحك
الشكر و االمتنان
إننً سعٌدة بذاتً
أعتمد بممولة(تفاءلوا بالخٌر تادوه)
إننً أعرف أنً أهم شخص فً
حٌاة شخص آخر.
أسامح من أخطؤ بحمً
إننً إنسانة محبوبة.
أاد صعوبة فً حل مشكبتً
أخشى من الغد
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-33

أشعر أن حٌاتً ستكون مشرلة
بالمستمبل.

-34

لو لدر لً العٌش مرة أخرى لن
ألٌر شٌئا من حٌاتً
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