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قواعد النرش يف املجلة

مثلام يرّحب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف 
األصيلة،  العلمية  األبحاث  بنرش  )العميد(  جملة  ُترّحُب  اإلنسانية، 

وفقا للرشوط اآلتية:
العلوم . 1 جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 

اإلنسانية املتنّوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته 
أو  العربية  اللغتني  بإحدى  ومكتوبة  عامليا،  عليها  املتعارف 

اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
مع . 2 واحدة  بنسخة   )A4( ورق  عىل  مطبوعا  األصل  م  يقدَّ

بخط  كلمة،   )10.000–5.000( بحدود   CD مدمج  قرص 
Simpelied Arabic عىل أن ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، . 3
كّل يف حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، 
البحث  حيوي  أن  عىل  كلمة،   )350( بحدود  امللّخص  ويكون 

عىل الكلامت املفتاحية.
أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل اسم الباحث وعنوانه، . 4

جهة العمل )باللغتني العربية واإلنكليزية( ورقم اهلاتف والربيد 
األلكرتوين، مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث يف صلب البحث، 

أو أية إشارة إىل ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  إىل  ُيشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة 
بأن تتضّمن: اسم الكتاب ورقم الصفحة.



حالة . 6 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر 
العربية، ويراعى يف إعدادها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو 

األبحاث يف املجالت، أو أسامء املؤلفني.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار . 7

أماكن  حتديد  مع  مصادره،  أو  مصدره،  إىل  الشكل  أسفل  يف 
ظهورها يف املتن.

مع . 8 يتعاون  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 
قد  البحث  كان  إذا  فيام  ُيشري  أن  وعليه  األوىل،  للمرة  املجلة 
قّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، كام ُيشار إىل 
أو  البحث،  بتمويل  قامت  أو غري علمية  أية جهة علمية،  اسم 

املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث قد نرش سابقًا، وليس مقدما إىل أية وسيلة . 9

نرش أخرى، وعىل ا لباحث تقديم تعّهد مستقّل بذلك.
وال . 10 كاتبيها،  آراء  عن  املجلة  يف  املنشورة  األفكار  مجيع  تعرب 

ترتيب  نظر جهة اإلصدار، وخيضع  بالرضورة عن وجهة  تعرّب 
األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

11 ..Turnitin ختضع األبحاث املستلمة لربنامج اإلستالل العلمي
ختضع األبحاث لتقويم رّسي لبيان صالحّيتها للنرش، وال تعاد . 12

البحوث إىل أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق 
اآللية اآلتية:

أقصاها  مّدة  للنرش خالل  املرَسلة  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ  أ( 
أسبوعان من تاريخ التسّلم.



ب( خيطر أصحاب األبحاث املقبولة للنرش موافقة هيأة التحرير 
عىل نرشها وموعد نرشها املتوّقع.

أو  تعديالت  إجراء  وجوب  املقّومون  يرى  التي  األبحاث  ج( 
املالحظات  مع  أصحاهبا،  إىل  تعاد  نرشها  قبل  عليها  إضافات 

املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيا للنرش.
إبداء  رضورة  دون  من  أصحاهبا  يبّلغ  املرفوضة  األبحاث  د( 

أسباب الرفض.
#( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه.

يراعى يف أسبقية النرش:. 13
أ( األبحاث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.

ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.
ج( تاريخ تقديم األبحاث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت األبحاث كلام أمكن ذلك.

ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة . 14
يكون  أن  عىل  التحرير،  هيأة  هبا  تقتنع  ألسباب  إال  التحرير، 

خالل مدة أسبوعني من تاريخ تسّلم بحثه.
حيق للمجلة ترمجة البحوث املنشورة يف أعداد املجلة اىل اللغات . 15

األخرى، من غري الرجوع اىل الباحث.
املحكمة . 16 العميد  ملجلة  االلكرتوين  املوقع  عىل  البحوث  ترسل 

alameed.alkafeel.net من خالل ملئ إستامرة إرسال البحوث، 

أو ُتسلم مبارشًة اىل مقر املجلة عىل العنوان اآليت: العراق، كربالء 
املقدسة، حي احلسني، جممع الكفيل الثقايف.





... كلمة العدد ...

احلمد هلل عىل ما أنعم، وله الشكر عىل ما أهلم، والثناء بام قدم، 
أوالها،  منن  ومتام  أسداها،  آالء  وسبوغ  ابتداها،  نعم  عموم  من 
وأشهد أن ال اله إال اهلل، وحده ال رشيك له، وأّن سيدنا حممًدا عبده 
وأصحابه  الطاهرين  آله  وعىل  عليه  وسالمه  اهلل  صلوات  ورسوله، 

املنتجبني. أما بعد ... 

فها نحن نلتقي والقّراء الكرام يف اطاللة جديدة من جملة العميد 
الغّراء ويف عددها احلادي والعرشين الذي نأمل أْن حيقق اهلدف الذي 
اليه حتقيقا للرقي  اهليئتان االستشارية والتحريرية وتطمحان  ترجوه 
يف  واجلودة  التمّيز  مراتب  اسمى  اىل  والوصول  والبحثي  العلمي 
خدمة املجتمع، وقد اشتمل عددنا هذا عىل باقة معرفية من االبحاث 
والدينية  واالجتامعية  اللغوية  بني  العلمية  مادهتا  يف  تنوعت  التي 
والتأرخيية والنفسية فضال عن ملفه الذي وِسَم بـ )املنرُب احلسينيُّ باُب 
وصال بالنبّي واألل ( ملا للمنرب احلسيني  من دور مهم يف نرش 
ثقافة أهل البيت . فضال عن  التحديات التي تواجهه سواء أكانت 
خلطاب  املاسة  احلاجة  أوجب  الذي  األمر  االعالمية   ام  الفكرية 
أْن  نأمل  والتسامح.  واالعتدال  الفضيلة  معاين  كل  يستلهم  حسيني 
اىل  وندعوهم  معرفية  ومتعة  فائدة  العدد  هذا  يف  األعزاء  القّراء  جيد 

املشاركة يف اعداد املجلة وملفاهتا القادمة... واهلل ويل التوفيق.
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ملخص البحث

الرتبية  كلية  طلبة  لدى  السعادة   مستويات  قياس  اىل  احلالية  الدراسة  هدف 
الباحث  بينهم تبعا للنوع واملرحلة. وقد استخدم  الفروق  للعلوم الرصفة ومعرفة 
بعد  هيل  وبيرت  ارجايل  مايكل  اعدها  التي  للسعادة  اكسفورد  قائمة  الغرض  هلذا 
ترمجتها والتأكد من خصائصها السايكومرتية . وقد شمل البحث احلايل 430 طالبا 
وطالبة من طلبة كلية الرتبية للعلوم الرصفة توزعوا بواقع 136 طالبًا و294 طالبة 
عىل املراحل الدراسية من الثاين اىل الرابع يف مجيع االقسام . وقد تبني من البحث 
انخفاض مؤرشات السعادة لدى طلبة الكلية بشكل عام عدا مؤرشي الرضا عن 
االناث يف بعض  للذكور عىل  تفوقًا  النتائج  أظهرت  و  الذات.  والرضا عن  احلياة 
التقدم  مع  ينخفض  السعادة  ان مؤرش  البحث  نتائج  بينت  و  السعادة  ابعاد مؤرش 
يف املراحل الدراسية. وخلص الباحث اىل بعض التوصيات كان من ابرزها السعي 
اىل تطوير البيئة اجلامعية واغنائها بالكثري من االنشطة الرتفيهية جلعلها بيئة تساعد 
عىل ارتفاع مؤرشات السعادة . و اقرتح الباحث اجراء دراسات مشاهبة عىل اساتذة 

اجلامعة.
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ABSTRACT

The current study merely aims to measure the levels of happiness 
to the Faculty of Education for pure sciences students in light of the 
differences among them according to type and phase. The researcher 
uses for this purpose Oxford synonyms  of  happiness prepared by 
Michael Hearst-Argyle Profit Rises Peter Hill after translated to ensure 
psychometric  characteristics. The  sample includes  430 male and female 
students from the faculty dispersed by 136 students and 294 distributed 
on educational stages II to IV of all the departments . However the study 
shows that certain felicity indicators slump for the college students 
in general except for two indicators as complacent and self-content . 
Besides, the results show a sense of superiority of males to females in 
some dimensions of happiness as found in the results  : the indicator of 
happiness decreases with the passage of the early stages . Ultimately , 
the researcher concludes that there should be some recommendations to 
develop the university environment and enrich the recreational activities 
to escalate the indicators of happiness and suggests that there could be 
further studies on the university professors as well. 
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... املقدمة ...

لقد تركزت جهود علم النفس يف النصف الثاين من القرن املايض يف موضوع 
يستطيع  فاالن  جيدة،  انجازات  فيه  حتققت  وقد  النفيس  املرض  وهو  واحد 
السيكلوجيون قياس املفاهيم التي كانت غامضة كاالكتئاب والفصام بدقة عالية.
ولكن التقدم يف دراسة احلاالت التي تفسد احلياة كان عىل حساب االهتامم بدراسة 
املكانة  من  الرغم  فعىل   (Seligman، 2002:3) امجل  احلياة  من  جتعل  التي  احلاالت 
طويلة  ولسنوات  النفس  علامء  أن  إال  االنساين  الفكر  يف  السعادة  ملفهوم  البارزة 
جتاهلوا املشاعر االجيابية للشخصية وظلت االنفعاالت السلبية كالقلق واالكتئاب 
والضغوط النفسية والتشاؤم هي االكثر اهتامما وتناوال يف ابحاثهم ودراساهتم. ويف 
هذا الصدد فقد اشار ديفد ج مريز، ادورد ينر D.G Myers 1995 اىل ان هنالك نسبة 
مقارنة  سلبية  وجدانية  بحاالت  املتصلة  النفسية  للدراسات  بالنسبة   1:17 قدرها 

باحلاالت االجيابية. ]هريدي و فرج 2002 47-46[ 

إال أن القرن احلادي والعرشين يمكن وصفه بعرٍص علم النفس االجيايب اذ يعد 
موضوع السعادة والتفاؤل والتوجه نحو احلياة من املفاهيم الرئيسة وهي بالوقت 
مارتن سيليجامن  توجيه  منذ  االهتامم هبا  نام  التي  املهمة  االنسانية  القوى  نفسه من 
(Martin Seligman.1999) رئيس اجلمعية النفسية االمريكية علامء النفس لالهتامم 

]صالح،  كاالمراض.  السلبية  القوى  يف  البحث  من  بدال  هبا  للبحث  ودعا  هبا 
.]2013،189
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لقد ظهر مصطلح السعادة اول مرة بقائمة مستخلصات نفسية سنة 1973ثم 
ظهرت العديد من الدراسات النفسية عن السعادة يف الثامنينات من القرن العرشين. 
السعادة  عن   (7200-Ryff، 1985) رايف  دراسات  وكانت   ]164 ]املريس،2007: 
البحث فيه وأهم املؤرشات  التي رسخت هذا املفهوم وطرق  الدراسات  من اكثر 
تعرفه. ]ابو هاشم، السيد حممد 2010، 270[. وشهدت السنوات االخرية تقدمًا 
يف بحث االسباب التي جتعل االنسان اكثر سعادة من االخرين وتعرف االسباب 
التي تؤثر يف سعادهتم ]جاد، 2010. 196[ ويف هذا الصدد يشريمارتن سيلجامن 
2002 اىل ان الدراسات احلديثة عن السعادة قد اثبتت امكانية تنميتها بشكل دائم 
ومستمر وان الفرد قادٌر عىل العيش يف اعىل مستوى يسمح به حيز السعادة لديه.

]االعرس،صفاء واخرون 2005،8[.
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الفصل االول 

1. مشكلة الدراسة

السعادة  بعدم  الشخيص  الباحث  احساس  من  احلالية  الدراسة  نبعت مشكلة 
يف حميط عمله. والحظ الباحث ان الكثري من الطلبة يظهرون عدم الرضا والتذمر 
من واقعهم العميل أو االقتصادي أو غريه. ان حالة االرتباك وعدم االستقرار يف 
النواحي السياسية واالقتصادية واالجتامعية التي يعيشها العراق هذه األيام جعلت 
الدراسة  مشكلة  فان  سبق  ما  ضوء  ويف  املنال.  صعب  أمرًا  باحلياة  االستمتاع  من 

تتمثل باملحاولة االجابة عن التساؤالت االتية. 

هل يمتلك طلبة كلية الرتبية للعلوم )االنسانية - الرصفة( احساسًا بالسعادة 
يف  احصائيا  دالة  فروق  هنالك  وهل  السعادة.  مقياس  عىل  االداء  يعكسها  كام 
مستويات االحساس بالسعادة يمكن ان تعزى اىل النوع )ذكر - انثى( او اىل الصف 
الدرايس )ثاين – ثالث – رابع( وهل هنالك تفاعل بني اجلنس والصف يف التأثري 

عىل مستويات السعادة

امهية الدراسة

اىل  تقدمًا  املجتمعات  بأكثر  بدءًا  املجتمعات  مجيع  عند  متامثلة  امهية  للسعادة 
والثقافة  اللغة  الفرق يف  ان  املغزى واملضمون كام  فهي مفهوم عاملي  بدائية  اكثرها 
ال تؤثر يف الطبيعة العاملية للشعور بالسعادة بوصفه غايًة قصوى لالنسان وكذلك 
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تبدو اسباب السعادة متامثلًة اىل حد ما بني خمتلف الثقافات والبلدان وجلميع االعامر 
برصف النظر عن املكان الذي يعيشون فيه. ]سحر فاروق عالم، 2008، 435[ 

للوصول  يسعون  من  وان  االنسانية  للحياة  النهائية  الغاية  هي  السعادة  ان 
اليها واالقرتاب منها وحتقيقها هم االجدر بان يطلق عليهم ذوي العقلية السوية. 
عىل  باحلصول  الناس  يرغب  ان  الطبيعي  فمن  لذا   ]41  :2013 حالوة،  ]ابو 
التي يستشعرون هبا  باملزيد من االوقات  املزيد من السعادة يف حياهتم وان ينعموا 
السعادة والرسور والنجاحات سواًء عىل الصعيد العالقات االجتامعية او العمل. 

]املحروقي،12، 2012[ 

ان للشعور بالسعادة امهيته الكبرية يف هذا العرص ملا فيه من قدرة عىل مساعدة 
مراحل  يف  االنسان  عىل  املستمرة  وضغوطاته  العرص  حتديات  مواجهة  يف  الفرد 
حياته كافة. وهي مطلب كل انسان يف هذه احلياة وحتقيقها يعد اهلدف االسمى له 
]ابراهيم، 2009، 5[ ان السعادة يف جوهرها متثل انعكاسا لدرجة الرضا عن احلياة 
االنفعاالت.  هذه  وشدة  السارة  االنفعاالت  حودث  تكرار  ملعدالت  انعكاسا  او 

]ارجايل 1993، 24[ 

السلوك  عىل  مهمة  اجيابية  اثارًا  للسعادة  ان  الدراسات  هذه  اثبتت  ولقد 
االجتامعي فهي ترتقي بالنشاط واملبادأة كام ان السعداء يعيشون عمرًا اطول، وهي 
تعتمد عىل توفر بعض احلقوق يف املجتمع كالعدالة واملساواة واحلرية وتعتمد عىل 
الرعاية وغريها.  العمل ووجود مؤسسات  التلقائية يف  مثل  املؤسسات  خصائص 

]معمرية، بشري 2012[

ارتباطية  عالقة  وجود  اىل  السعادة  تناولت  التي  الدراسات  نتائج  واشارت 
واالنفعال  الذات،  وتقدير  النفسية،  الصحة  وبني  جهة  من  السعادة  بني  موجبة 
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ان  ابوجراد،2011:133[  و  ]جوة  اخرى.  جهٍة  من  بالنفس  والثقة  االجيايب 
يف  واإلجيابية  العامة،  النفسية  الصحة  من  عاٍل  بمستوى  ينبئ  بالسعادة  الشعور 
العالقات االجتامعية، فقد وجد ماير وفينهوفن، أن السعداء حصلوا عىل درجات 
أقل يف مقاييس التمركز حول الذات، والعدائية، والتعدي عىل اآلخرين واإلصابة 
انحرافه،  أو  الفرد  اضطراب  ضد  واق  كميكانيزم  السعادة  تعمل  اذ  باألمراض 
وانعزاله عن الواقع اخلارجي، اذ حيصل هؤالء السعداء عىل درجات أعىل يف احلب 
بفاعلية  والتعامل  هبم،  الظن  وحسن  باآلخرين،  الثقة  عىل  والقدرة  والتسامح، 
 Myers، D.، 1995.،[ .معهم، والقدرة عىل اختاذ القرارات، واإلبداع وسلوك املساعدة
Veenhoven، R.، 1988-2001[ وتبني ان الطلبة الذين يتمتعون بمستويات عالية من 

السعادة هم اكثر نجاحًا يف جماالت احلياة املتعددة واكثر توكيدًا للذات وأقل معاناًة 
من الضغوط املدركة واكثر رضًا عن احلياة. ]عبد اخلالق وغادة، 2008: 591[. 
االحساس  انخفاض  بني  الوثيقة  االرتباطية  العالقة  متعددة  دراسات  وكشفت 
بالسعادة والنقص يف االنتاجية وكذلك الغياب وبالعكس فالشعور بالسعادة يؤدي 
اىل زيادة االنتاج والتقليل من السلوك املعوق لالنتاج كالتخريب املتعمد والرسقة 
وسوء اداء العمل ونرش الشائعات والنميمة واثارة املشاكل ]ارجايل،1993: 35[. 
»وأحسب ان السعداء هم اخلق الناس بنفع الناس فالشخص الذي افتقد السعادة 
جيد الرضا دائاًم يف اشعار غريه من الناس ولو من غري وعي بأهنم تعساء بدورهم«. 

]جولد، 1996: 9[

وتتلخص امهية الدراسة احلالية بام يأيت:

يف . 1 االسايس  الركن  هم  اجلامعة  فطلبة  الدراسة  يف  املستهدفة  الفئات  امهية 
العملية التعليمية كام اهنم اساتذة االجيال املستقبلية.
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ان الدراسة احلالية بام ستوفره من معلومات عن السعادة ستكون فرصة ثمينة . 2
التعليمية  البيئة  لتطوير  السعي  يف  الكلية  يف  التعليمية  العملية  عىل  للقائمني 

وجعلها اكثر اسعادًا ألفرادها.

جامعة . 3 داخل  السعادة  جمال  يف  الدراسات  أوىل  من  هي  احلالية  الدراسة  ان 
كربالء. لذا فهي تعد اضافة علمية مهمة يف هذا املجال.

2. أهداف الدراسة

هتدف الدراسة احلالية اىل:

تعرف مستويات االحساس بالسعادة لدى طلبة كلية الرتبية للعلوم الرصفة يف . 1
جامعة كربالء.

تبعًا . 2 بالسعادة  االحساس  مستويات  يف  االحصائية  الفروق  دالالت  معرفة 
ملتغريات اجلنس )ذكر – انثى(، والصف الدرايس )ثاين – ثالث – رابع( اضافة 
االحساس  مستوى  عىل  التأثري  يف  الدرايس  والصف  اجلنس  بني  التفاعل  اىل 

بالسعادة.

حدود الدراسة 

تقترص الدراسة احلالية عىل طلبة كلية الرتبية للعلوم الرصفة جامعة كربالء من 
كال اجلنسني )الذكور واالناث( وجلميع االقسام العلمية وللصفوف الدراسية من 

الثاين اىل الرابع للعام الدرايس )2015-2016( للدراسة الصباحية.
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3. حتديد املصطلحات

عرف السعادة:

الوجدان . 1 ثابتة نسبيا تشتمل ثالثة مكونات هي  ارجايل 2001: حالة نفسية 
.]22-Argyle،2001:1[  االجيايب وغياب الوجدان السلبي والرضا عن احلياة

بالبهجة . 2 الشعور  تتضمن  إجيابية  أو  سارة  انفعالية  خربة  هي   :2004 مؤمن 
عىل  بالقدرة  واإلحساس  والناس  احلياة  وحب  والفرح  والرسور  والتفاؤل 

التأثري يف األحداث. ]مؤمن،2004، 436[

العنزي 2005: حالة من التوازن الداخيل يسودها عدد من املشاعر االجيابية . 3
كالرضا واالبتهاج والرسور التي ترتبط باجلوانب االساسية للحياة مثل االرسة 

والعمل والعالقات االجتامعية. ]العنزي 2005: 354[

الرضا عن احلياة . 4 الوهاب 2006: شعور داخيل اجيايب شبه دائم يعكس  عبد 
الذات  وحتقيق  الداخيل  والضبط  واالستمتاع  والبهجة  النفسية  والطمأنينة 

وقدرة عىل التعامل مع املشكالت بكفاءة وفاعلية.
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الفصل الثاين 

1. االطار النظري

للفالسفة  مبحثًا  االنساين وكان  الفكر  تاريخ طويل يف  له  السعادة  مفهوم  ان 
القصوى  الغاية  بوصفها  كتاباته  يف  السعادة  مفهوم  ارسطو  تناول  اذ  التاريخ  عرب 
حتوي  واهنا  بذاهتا  ومكتفية  تامة  واهنا  اخر  ليشء  ال  لذاهتا  مطلوبًة  واهنا  لإلنسان 
اخلري االقىص وجديرة باالختيار. ]املحروقي، 2012: 21[ وهي تكمن يف مزاولة 
االنسان ما يمتاز به عن سائر املوجودات عىل اكمل وجه ]جودة ومحدي، 2011: 
الناجم عن حمبة اهلل عز  الرضا  تتمثل يف  اهنا  الغزايل والكندي عىل  135[ وتناوهلا 
العرص احلديث  ]املحوقي، 2012[ ويف  والتسليم.  الرضا   مع  وجل ورسوله 
تتضمن  حالة  اهنا  عىل  السعادة  اىل  تنظر   )2004( نومورا  اليابانية  الفيلسوفة  فان 
حتقيق الذات والشعور بالبهجة. ان املرء اليشعر بالسعادة اال اذا مارس االحساس 
بالبهجة والفرح وان البحث عن متعة روحية مستمرة هو االكثر احتاماًل الن يقود 

اىل السعادة. ]جودة ومحدي، 2011: 136[

ومن  اخرى  اىل  ثقافة  ومن  الخر  فرد  من  عنها  والتعبري  امرالسعادة  وخيتلف 
مرحلة عمرية اىل مرحلة عمرية. ان السعادة كاحلب الحتمل معنى واحدًا لشخصني 
خمتلفني ولن جتد هلا تعريفا يرىض عنه اجلميع ]جولد، 1996:10[ وعىل الرغم من 
تارخيها الطويل إال ان اهتامم علامء النفس بدراسة السعادة مل يبدأ قبل العام 1971. 
]ساموي،2012:729[ لقد اتفق علامء النفس يف املايض واحلارض عىل ان الصحة 
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النفسية حالة يشعر فيها االنسان بالسعادة لكنهم اختلفوا يف حتديد معنى السعادة. 
حتقيق  يف  اخرون  وجعلها  والتوترات  االنحرافات  من  اخللو  يف  بعضهم  فجعلها 
التوافق مع املجتمع  الروح واجلسد وجعلها غريهم يف حتقيق  التوازن بني مطالب 
ويفرق   .]436  :2008 ]عالم،  احلاجات  اشباع  يف  جعلوها  واخرون  والنفس 
Martin Seligman بني مفهوم السعادة اللحظية ومفهوم السعادة  مارتن سيلجامن 
احلقيقة فالشعور اللحظي بالسعادة يمكن ان يتأثر بسهولة ببعض االشياء البسيطة 
التي يمكن ان تشعر االنسان بالرضا اما مفهوم السعادة احلقيقية فيتكون من ست 
النفس  العدالة، ضبط  واالنسانية،  الشجاعة، احلب  واملعرفة،  احلكمة  فضائل هي 
السلوك  يف  وجودها  عن  الفضائل  هذه  وتعرب  والتسامي  الروحانية  واالعتدال، 

االنساين ويمكن قياسها وتنميتها. ]عالم،2008: 437[ 

لقد افرتضت الدراسات املبكرة عن السعادة تأثريا للخصائص الديموغرافية 
كالعمر واجلنس واحلالة الزواجية والدخل عىل الفروق يف شعور االفراد بالسعادة 
املؤرشات  بحركة  الحقًا  عرف  ما  وهذا  املتغريات  هلذه  نتاج  هي  السعادة  وان 
االجتامعية يف بحوث السعادة. ]عبد اخلالق، 2003: 587[ لقد وجد ماير ودينر 
]Myers & Dienrs،1995[ ان الدرجة املرتفعة من السعادة تتحدد عىل اساس مكونات 

واالحساس  السلبي  الوجدان  تكرار  وعدم  االجيايب  للوجدان  تكرار  وهي  ثالثة 
بالقدر للصغري  متاحٌة  السعادة  ان  الدراسات قد كشفت  ان  بالرضا عن احلياة كام 
والكبري والرجل واملرأة ولالسود واالبيض وللغني والفقري وان افضل املعلومات 
العمل  وخربات  الوثيقة  وعالقاته  للفرد  الشخصية  السامت  من  تأيت  السعادة  عن 

والثقافة والدين. ]عبد اخلالق، 2001: 339[ 
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وتوصل فينهوفن (Veenhoven، 2003) يف دراساته اىل ان السعادة تعتمد عىل 
العنارص  بعض  توفر  يفرتض  الذي  النطاق  واسع  مستوى  مستويات  ثالثة  وجود 
يف املجتمع كاحلرية والعدالة والثروة، ومستوى متوسط يعتمد عىل توفر اخلدمات 
الثالث للسعادة  الرعاية والتلقائية يف العمل فيام يرتكز املستوى  كتوفري مؤسسات 
عىل االستعدادات الشخصية للفرد كاالستقاللية واملهارات اجلتامعية. ]اليحفويف، 

]947 :2006

ويرى ارجايل ان للسعادة ثالثة عنارص رئيسة هي: )1( الرضا عن احلياة )2( 
االستمتاع والشعور بالبهجة )3( العناء بام يتضمنه من قلق واكتئاب اضافة اىل ذلك 
فان الصحة يمكن اعتبارها عاماًل رابعًا يتفاعل مع مجيع العوامل الرئيسة االخرى.
]ارجايل، 1993: 24[ ويفرتض ارجايل وجود عدد من العوامل ترتبط بالسعادة 

وهي:

العالقات االجتامعية: وتعد من اهم مصادر السعادة كام اهنا تساعد يف التخفيف . 1
العالقات  انواع  اهم  الزواج  يعد  و  الصحي.  الدعم  يف  وتساعد  العناء  من 
السعادة  عىل  املحافظة  يف  مهام  ومصدرًا  للدعم  تقديام  واكثرها  االجتامعية 
الذات  تقدير  زيادة  يف  ويساعد  املساعدة  ويوفري  البهجة  يولد  فهو  والصحة. 

وتوفر املساعدة يف حل املشكالت. ]ارجايل، 1993: 45[ 

العمل والبطالة: وعىل العكس من العالقات االجتامعية فالبطالة تسبب التعاسة . 2
ملعظم الناس وتؤثر تأثريا خطريًا عىل الصحة النفسية واجلسدية للفرد ويزداد 
غري  الفوائد  خسارة  اىل  معظمه  يف  ذلك  ويعود  العمر.  متوسطي  عىل  تأثريها 
الظاهرية للعمل مثل تنظيم الوقت واالحساس باملكانة االجتامعية والعالقات 

االجتامعية املختلفة يف العمل ]ارجايل، 1993: 46 – 85[. 



325

العنارص الشخصية: ترتبط السعادة بقوة ببعض عنارص الشخصية مثل االنبساط . 3
أكيد  مصدر  التدين  وكذلك  الداخلية  الرصاعات  وغياب  الداخيل  والضبط 
للسعادة رغم قلة تأثريه وهو أكثر أمهية بالنسبة لكبار السن و للتدين ارتباط 
مع السعادة الزوجية ومع الصحة، وترتبط السعادة ارتباطا ضعيفا مع عدد من 
 - 87 الذكاء واجلاذبية ]ارجايل، 1993:  الشخصية األخرى مثل  الصفات 
117[ الظروف املوضوعية: للدخل والتعليم تأثري ضئيل عىل الشعور بالرضا 
عن احلياة. عىل العكس من العالقات االجتامعية وعىل الرغم من ان األحداث 
السارة تستثري حاالت مزاجية اجيابية.. كام تزيد من الشعور بالرضا عن احلياة. 
الظروف  تأثري  تقلل من  التكيف مع أي ظروف خاصة  االفراد عىل  قدرة  ان 

املوضوعية ولكن ضمن حدود ]ارجايل، 1993[.

اهنم . 4 كام  سعادة  أكثر  ما  حد  اىل  وهم  بالرضا  شعورًا  أكثر  السن  كبار  العمر: 
ينفعلون بصورة اقل كام ان هناك زيادة يف الشعور بالرضا عن بعض جوانب 
الفراغ وممارسة  الزواج، والدخل نشاط وقت  العمل  احلياة األكثر أمهية مثل 
الشعائر الدينية ولكن الشعور بالرضا عن الصحة واجلنس واجلاذبية اجلسمية 
ينخفض مع تقدم العمر. ولتفسري هذه الزيادة يف الشعور بالرضا نجد أن األكرب 
ان طموحاهتم  وبيئتهم كام  وأكثر تالؤما مع ظروفهم  ماديا  سنا أحسن حاال 
وتوقعاهتم اقل مما كانت عليه يف املايض بحيث تكاد تقرتب من واقعهم احلايل 
ويعانى كبار السن بدرجة اقل من القلق والتوتر، فكبار السن لدهيم إمكانيات 
ومهارات  أكثر..  اجتامعية  صالت  أكثر..  )أموال   stress املشقة  ملجاهبة  أكرب 
الصحة  هو  العمر  مع  التدهور  فيه  حيدث  الذي  األسايس  واملجال  أفضل( 
وأيضا  التدرجيي  البيولوجى  التدهور  إىل  هذا  ويعود  اخلمسني  بعد  وخاصة 
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]ارجايل، 1993:  املشاكل من عادات صحية سيئة ومشقة  تراكم  إىل  يرجع 
 .]195

بوجه . 5 احلياة  عن  بالرضا  يتعلق  فيام  اجلنسني  بني  ضئيلة  فروق  هناك  النوع: 
عام.. ولكن النساء لدهين مشاعر سلبية أكثر ومشاعرهن أكثر حدة، والنساء 
الصغريات والرجال كبار السن هم أكثر النساء سعادة بينام يكون الرجال صغار 
السن اقلهم وليس هناك فروق كبرية يف الرضا عن املجاالت املختلفة رغم أن 
الرجال يشعرون أكثر بالرضا عن الزواج ونسبة أكثر من النساء لدهين شبكة 
عالقات اجتامعية أكثر إرضاء، الرجال أكثر رضا عن أنفسهم من النساء وهن 
أسوا صحة من الرجال لكنهن يعمرن؛ أكثر وذلك ألهنن اقل تدخينا وتناوال 
ويعتنني  خطورة  اقل  وحياهتن  اقل  مشقة  من  ويعانني  الروحية  للمرشوبات 
بأنفسهن بصورة أفضل. وتعاين النساء من معدالت أعىل من االكتئاب والقلق 

ومظاهر املشقة األخرى ]ارجايل، 1993:217[.

الصحة: ترتبط الصحة ارتباطًا وثيقا بالسعادة ان العالقات االجتامعية اجليدة . 6
النفسية  الصحة  يف  العمل  عن  الرضا  ويؤثر  الصحة،  حتسن  الزواج  وخاصة 
الفراغ اجيابيًا يف  النفسية ويؤثر نشاط وقت  آثار ضارة عىل الصحة  و للبطالة 
الطبقة  ألبناء  الصحية  احلالة  فان  وعموما  الريايض  النشاط  وخاصة  الصحة 
الوسطي أفضل من غريهم ويكون االسرتخاء مفيدًا للصحة والصحة النفسية 
كام ان االجازات تشجع عىل االسرتخاء ويساعد الدعم االجتامعي يف التقليل 
املناعة  جهاز  كفاءة  ويستعيد  والقلق  الغضب  من  ويقلل  املشقة  تأثري  من 

]ارجايل، 1993: 245[.
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2. الدراسات السابقة 

من . 1 خمتلفة  عمرية  عينات  لدى  السعادة  معدالت   2003 اخلالق  عبد  دراسة 
املجتمع الكويتي، طبقت الصيغة العربية املعدلة من قائمة اكسفورد للسعادة 
من وضع ارجايل و وزمالئه عىل 1420 مواطنا كويتيًا بثالث جمموعات هم 
)طالب ثانوية، وطالب جامعة، وموظفني( من كال اجلنسني وقد حصلت عينة 
الذكور عىل أعىل متوسط يف مقياس السعادة مقابل االناث وتفوق املوظفون 
من الذكور عىل طلبة الثانوية وطالباهتا وطالبات اجلامعة واملوظفات ولوحظ 

تفاعل جوهري بني السعادة بوصفها متغريا تابعًا وكل من اجلنس والعمر.

عينة . 2 عىل  الدراسة  طبقت  الذات  وتقدير  السعادة  متييز   2005  Furt دراسة 
مكونة من )146( طبق عليهم قائمة اكسفورد للسعادة وكان من ابرز نتائجها 

عدم وجود فروق دالة احصائيًا بني الذكور واالناث يف مستوى السعادة.

املتغريات . 3 ببعض  وعالقتهام  واالكتئاب  السعادة   2006 اليحفويف  دراسة 
الديموغرافية لدى طالب اجلامعة اللبنانني. وتألفت عينة الدراسة من 625 
طالبا وطالبة وكان من ابرز نتائجها عدم وجود فروق دالة احصائيًا بني الذكور 

واالناث يف متوسط درجاهتم عىل قياس السعادة. 

والعوامل . 4 السعادة  بني  للعالقات  البنائي  النموذج   2010 ابوهاشم  دراسة 
لدى طالب  االجتامعية  واملساندة  الذات  وتقدير  للشخصية  الكربى  اخلمسة 
اجلامعة. تكونت عينة الدراسة من )405( طالبا وطالبة بكلية الرتبية جامعة 
وجود  عدم  النتائج  أظهرت  وقد  السعادة.  مقياس  عليهم  طبق  الزقازيق 
السعادة  يف  واالناث  الذكور  درجات  متوسط  بني  احصائيًا  دالة  فروقات 
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املساندة  خالل  من  السعادة  بمستوى  التنبؤ  امكانية  اىل  الدراسة  وتوصلت 
االجتامعية )العائلة، واالصدقاء، والزمالء(.

دراسة ساموي 2013 السعادة وعالقتها بالذكاء االنفعايل والتدين لدى طلبة . 5
وطالبة  طالبًا   )650( من  الدراسة  عينة  وتكونت  العاملية  االسالمية  العلوم 
بني  السعادة  مستوى  يف  فروقات  وجود  عدم  الدراسة  نتائج  ابرز  من  وكان 
الذكور واالناث واختالفها بداللة احصائية ملصلحة الطلبة ذوي التخصصات 

الفقهية.
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الفصل الثالث 

منهجية البحث: اعتمد الباحث عىل منهج البحث الوصفي باسلوب العالقات . 1
االرتباطية كونه االكثر مالءمًة الهداف البحث احلايل.

جمتمع البحث وعينته: يتالف جمتمع الدراسة احلالية من طلبة كلية الرتبية للعلوم . 2
الرصفة املؤلف من )859( طالبا وطالبة موزعني بواقع )271( ذكرًا و )588( 
انثى يف ثالثة اقسام علمية هي علوم احلياة، والرياضيات والكيمياء وقد استثني 
لعدم   )2016/2015( الدرايس  العام  يف  حديثًا  املفتوح  الفيزياء  قسم  طلبة 
وجود اكثر من مرحلة واحدة فيه. وقد اختريت عينة الدراسة احلالية بالطريقة 
العشوائية ذات التوزيع املتناسب وبلغ حجم العينة )430( طالبًا وطالبة اي 
بنسبة )50%( من حجم املجتمع الكيل وبواقع )136( ذكرًا و )294( انثى كام 

هو موضح يف اجلدول )1(.
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جدول )1( جمتمع البحث وعينته

القسم 
العلمي

الصف 
الدرايس

العينةاملجتمع

ور
ذك

ث
انا

وع
جم

امل

ور
ذك

ث
انا

وع
جم

امل

ياة
احل

وم 
336093173047الثاينعل

385997193049الثالث

316899163450الرابع

ت
ضيا

ريا
326597163349الثاينال

375996193049الثالث

257095133548الرابع

ياء
كيم

ال

306696153348الثاين

256186133144الثالث

2080100104050الرابع

271588859136294430املجموع

التي . 3 املخترصة  النسخة  للسعادة،  اكسفورد  قائمة  استخدمت  الدراسة:  أداة 
 .)1( ملحق  اكسفورد  (Michael Argyle and Peter Hills) يف جامعة  اعدها 
الدكتور  املساعد  االستاذ  الرتمجة  وراجع  املقياس  برتمجة  الباحث  قام  ان  بعد 
)حيدر كاظم( املتخصص يف طرائق تدريس اللغة االنكليزية للتأكد من صدق 
علم  قسم  اساتذة  من  جمموعة  مع  الفقرات  صياغة  الباحث  الرتمجة.وناقش 
النفس للتأكد من صالحيتها. وحتتوي هذه النسخة عىل 29 فقرة يتم االجابة 
 )1-6( ومن  االجيابية  للفقرات   )6–1( من  املتدرجة  ليكرت  بطريقة  عنها 
للفقرات السلبية ومتثل القائمة ثامنية ابعاد كام هو موضح يف اجلدول رقم )2(.
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جدول )2( توزيع فقرات ابعاد مقياس السعادة 

الفقرةالبعدالفقرةالبعد

8، 13، 19، 26، 29القدرة عىل التحكم7، 15، 17االهتامم االجتامعي

4، 20، 24الرضا عن الذات2، 9، 25، 28الرضا عن احلياة

6، 18، 21، 23التفكري االجيايب3، 14، 27اليقظة الذهنية

11،10، 16اللياقة البدنية1، 5، 12، 22مشاعر البهجة

صدق االداة وثباهتا: . 4

استخدم  فقد  وثباهتا  االداة  صدق  من  التحقق  لغرض  الداخيل:  االتساق  أ: 
الباحث اسلوب االتساق الداخيل حلساب الصدق والقائم عىل حساب معامالت 
االرتباط بني درجة الفقرة واملجموع العام للمقياس اضافة اىل ارتباط الفقرة باملجال 
معامل  حساب  نتائج  بينت  العام.وقد  باملجموع  املجال  وارتباط  اليه  تنتمي  الذي 
ارتباط بريسون ان مجيع معامالت االرتباط كانت دالة عند مستوى داللة 0.01 

وكام هو مبني يف اجلدول رقم )3( 

جدول )3( معامالت ارتباط لفقرات قائمة السعادة
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العينتني  باسلوب  للفقرات  التمييزي  الصدق  ُحسب  التمييزي:  الصدق  ب: 
لعينتني  التائي  االختبار  باستخدام  العينتني  بني  الفروق  داللة  وقياس  املتطرفتني 
مستقلتني، وقد بلغ حجم عينة التحليل االحصائي )290( طالبا وطالبة يف حني بلغ 
حجم املجموعة العليا والدنيا )78( طالبا وطالبة لكل واحدة منهام. وقد تبني من 
االختبار ان مجيع الفقرات قد امتازت بقوة متييزية عالية كام هو مبني يف اجلدول)4( .

جدول )4( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية
والقيم التائية املحسوبة لفقرات مقياس السعادة
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 مجيع الفقرات دالة احصائيًا عند درجة3
حرية 154 ومستوى داللة 0.01

.2دنيا
54

0.
95

الذي  كرونباخ  الفا  مها  بطريقتني  السعادة  لقائمة  الثبات  ُحسب  الثبات:  ج: 
الباحث  اعاد  اذ  االختبار  اعادة  بطريقة  الثبات  حسب  و   )0.89( قيمته  بلغت 
تطبيق االختبار عىل عينة خمتارة من طلبة قسم علوم احلياة بلغ عددهم )38( طالبا 
وطالبة وبلغت قيمة معامل الثبات )0.86( الذي ُحِسب باستخدام معامل ارتباط 

بريسون. وبذا تكون القائمة معدة لالستخدام بصيغتها النهائية ملحق )2(.

باستخدام . 5 االحصائية  التحليالت  مجيع  اجريت  االحصائية:  الوسائل 
الغرض عدد من  spss.v.20 وقد استخدم هلذا  املتخصصة  الرزمة االحصائية 
 )2( مستقلتني.  لعينتني  التائي  االختبار   )1( وهي:  االحصائية  االختبارات 
الفا  معامل   )4( بريسون.  ارتباط  معامل   )3( واحدة.  لعينة  التائي  االختبار 

كرونباخ. )5( اختبار حتليل التباين الثنائي بتفاعل. )6( اختبار شيفيه.
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الفصل الرابع 

النتائج ومناقشتها 

اهلدف االول

قام  البحث  عينة  افراد  لدى  بالسعادة  االحساس  مستويات  تعرف  لغرض 
ابعاد  من  بعد  لكل  املعيارية  وانحرافاهتا  احلسابية  االوساط  بحساب  الباحث 
السعادة لدى افراد عينة البحث وكذلك للمقياس كله وباستخدام االختبار التائي 
لعينة واحدة متت مقارنة االوساط املحسوبة باالوساط الفرضية لكل بعد عىل حدة 
وللمقياس كله وقد تبني من االختبار وجود انخفاض معنوي يف مستوى االحساس 
بالسعادة كام يقيسه املقياس كله اذ بلغ متوسطها )82.12( بانحراف معياري قدره 
اجلدولية  من  اكرب  وهي   )7.56-( املحسوبة  التائية  القيمة  وبلغت   .)13.37(
البالغة )1.96( عند مستوى داللة 0.05 ودرجة حرية )429( وتبني ان هنالك 
انخفاضًا معنويا يف مجيع ابعاد مقياس السعادة عدا بعدي الرضا عن الذات والرضا 
انخفاٍض  وجود  عدم  ان  الباحث  ويعتقد   )5( اجلدول  يف  مبني  هو  كام  احلياة  عن 
معنوي يف بعد الرضا عن الذات يعود اىل ان مركز الضبط خارجي يف الغالب. فغالبا 
ما يرمى باللوم عىل القدر او احلظ او النصيب وغريها من االسباب التي تبعد االذى 
النفيس عن الفرد وتبعده عن االحساس بالتقصري ويعتقد الباحث ان الثقافة العربية 
هي غالبا تريب االفراد هبذه الطريقة من التفكري، وهو ذات االمر الذي يدفع الفرد اىل 
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الرضا بحياته فهو ليس املالم عىل ما فيها من عيوب ومساوئ وانام القدر وقد يلعب 
العامل الديني تأثريا يف تقبل الفرد لواقعه وان كان مريرا كام اكدت ذلك الدراسات 

التي تناولت اثر الدين عىل الرضا باحلياة.

جدول )5( االختبار التائي للسعادة وابعادها

االنحراف املتوسطاملجال او البعد
املعياري

الوسط 
الفريض

التائية 
املحسوبة

احتاملية 
اخلطأ

7.56.000-82.1213.3787السعادة

االهتامم 
8.771.82االجتامعي

9

-2.59.010

8.59.000-8.072.26اليقظة الذهنية

1.32.187-8.871.97الرضا عن الذات

2.43.015-8.771.98اللياقة البدنية

11.972.29الرضا عن احلياة

12

-0.29.768

7.69.000-10.942.87مشاعر البهجة

3.80.000-11.453.02التفكري االجيايب

القدرة عىل 
9.40.000-13.293.7615التحكم

القيمة التائية اجلدولية = 1.96 عند مستوة داللة 0.05 ودرجة حرية 429

اهلدف الثاين

للصفوف  وتبعًا  واالناث  الذكور  بني  السعادة  يف  الفروقات  تعرف  لغرض 
الفروقات يف  النوع وكذلك  و  الدرايس  الصف  التفاعل بني  اىل  الدراسية واضافًة 
مجيع ابعاد مقياس السعادة فقد جلأ الباحث اىل استخدام اختبار حتليل التباين الثنائي 
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بتفاعل اضافة اىل اختبار شيفيه لتحديد مواقع الفروق بني الصفوف الدراسية. وقد 
تبني من االختبار.

أوال: السعادة وجدت فروقات دالة احصائيًا تبعًا للنوع يف متوسط االحساس 
معياري  بانحراف   )84.76( ا  متوسطهم  بلغ  اذا  الذكور  ملصلحة  بالسعادة 
 )13.16( معياري  بانحراف   )80.87( االناث  لدى  كان  حني  يف   )13.49(
الدراسية  التحليل االحصائي وجود فروقات معنوية بني املراحل  نتائج  وأظهرت 
اذ تبدأ باالنخفاض تدرجييًا من املرحلة الثانية اىل املرحلة الرابعة وبلغت قيمة شيفيه 
املحسوبة )1.89( كام هو مبني يف اجلدول )6( وقد بني حتليل التباين الثنائي وجود 
تفاعل بني النوع والصف يف مستويات االحساس بالسعادة. كام هو مبني يف جدول 

حتليل التباين رقم )7(.

مستويات  الذكور  من  الطالب  يمتلك  ان  الطبيعي  من  ان  الباحث  ويعتقد 
اعىل من الشعور بالسعادة بام يمتلكون من مديات اوسع من احلرية الشخصية التي 
البيئة االجتامعية عىل العكس من االناث. وان االنخفاض احلاصل يف  متنحها هلم 
االحساس بالسعادة مع التقدم يف املراحل الدراسية قد تكون نتاجًا لتفاقم الضغوط 
الدراسية وكثرة املتطلبات العلمية التي تفرضها البيئة اجلامعية اضافة اىل قلة فرص 
ومشقتها  الدراسة  جدوى  بعدم  لدهيم  االحساس  يفاقم  مما  امامهم  املتاحة  العمل 

اضف اىل ذلك قلة منافذ الرتفيه يف البيئة اجلامعية. 
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جدول )6( املتوسطات احلسابية وانحرافاهتا املعيارية
حسب النوع واملرحلة وداللة اختبار شيفيه

االنحراف املعيارياملتوسط املرحلةالنوع

A ذكر

95.582.32الثانية

89.594.44الثالثة

65.607.81الرابعة

84.7613.49امجايل الذكور

B انثى

94.349.74الثانية

73.362.86الثالثة

74.9411.58الرابعة

80.8713.16امجايل االناث

االمجايل
ذكور + اناث

a 94.768.07الثانية

b 79.368.61الثالثة

c 72.4111.45الرابعة

1.89شيفيه املحسوبة

مالحظة: وجود احلروف املتشاهبه بني املجموعات تعني عدم وجود فروقات معنوية بني 
املجاميع والعكس بالعكس
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جدول )7( جدول حتليل التباين

مصادر 
التباين

متوسط 
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

الفائية 
املحسوبة

احتاملية 
اخلطأ

685.2151685.21510.498.001النوع

37486.594218743.297287.173.000املرحلة

التوع
* املرحلة

10168.94325084.47177.901.000

27673.77642465.268اخلطأ

اجلدولية  الفائية  القيمة 
مستوى  عند   3.84  =
ودرجتي   0.05 داللة 

حرية )1،424(

76736.467429الكيل

عند  2.99  = اجلدولية  الفائية   القيمة 
مستوى داللة 0.05 ودرجتي حرية

)424 .2( 

ثانيًا: االهتامم االجتامعي مل تالحظ فروقات دالة احصائيًا تبعًا للنوع يف متوسط 
 )1.73( معياري  بانحراف   )8.8( الذكور  متوسط  بلغ  اذ  بالسعادة  االحساس 
نتائج  وأظهرت   )1.87( معياري  بانحراف   )8.76( االناث  لدى  كان  حني  يف 
التحليل االحصائي وجود فروقات معنوية بني املراحل الدراسية تبدأ باالنخفاض 
تدرجييًا من املرحلة الثانية اىل املرحلة الرابعة وبلغت قيمة شيفيه املحسوبة )0.37( 

كام هو مبني يف اجلدول )8(.

النوع والصف يف مستويات  بني  تفاعل  الثنائي وجود  التباين  وقد بني حتليل 
االحساس بالسعادة. كام هو مبني يف جدول حتليل التباين رقم )9( ويعتقد الباحث 
االهتامم  مستويات  يف  واالناث  الذكوِر  بني  فروقات  وجود  عدم  الطبيعي  من  ان 
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دعمهم  اىل  اضافة  طالبا  كوهنم  عوائلهم  بدعم  حيضون  فجميعهم  االجتامعي 
عدم  من  وبالرغم  بينهم.  القائمة  والزمالة  الصداقة  عالقات  خالل  من  لبعضهم 
الوسط  عن  تنخفض  بمجملها  املحسوبة  املتوسطات  ان  اال  الفروقات  وجود 
ويزداد  الدعم  مستوى  يف  انخفاض  عىل  يؤرش  مما  سابقا  اليه  ارشنا  الذي  الفريض 

االمر وضوحا مع التقدم يف املراحل الدراسية.

جدول )8( املتوسطات احلسابية وانحرافاهتا املعيارية
حسب النوع واملرحلة وداللة اختبار شيفيه

االنحراف املعيارياملتوسط املرحلةالنوع

A ذكر

9.961.17الثانية

9.141.30الثالثة

6.981.27الرابعة

8.801.73امجايل الذكور

A انثى

9.862.00الثانية

8.261.50الثالثة

8.181.57الرابعة

8.761.87امجايل االناث

االمجايل 
ذكور + اناث

a 9.901.76الثانية

b 8.591.48الثالثة

c 7.851.58الرابعة

0.37شيفيه املحسوبة

مالحظة: وجود احلروف املتشاهبه بني املجموعات
تعني عدم وجود فروقات معنوية بني املجاميع والعكس بالعكس
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جدول )9( جدول حتليل التباين

مصادر التباين
متوسط 
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

الفائية 
املحسوبة

احتاملية 
اخلطأ

0.56810.5680.230.632النوع

333.9792166.9967.512.000املرحلة

التوع
66.706233.35313.484.000* املرحلة

1048.7474242.473اخلطأ

الفائية   القيمة 
3.84  =  اجلدولية 
داللة مستوى   عند 
ودرجتي  0.05 

 حرية )1،424(

1427.665429الكيل

 2.99  = اجلدولية  الفائية   القيمة 
 عند مستوى داللة 0.05 ودرجتي

حرية )2. 424(

للنوع يف متوسط  تبعًا  دالة احصائيًا  فروقات  احلياة وجدت  الرضا عن  ثالثا: 
 )12.64( ا  متوسطهم  بلغ  اذا  الذكور  لصالح  احلياة  عن  بالرضا  االحساس 
بانحراف معياري )2.09( يف حني كان لدى االناث )11.65( بانحراف معياري 
)2.32( وأظهرت نتائج التحليل االحصائي وجود فروقات معنوية بني املراحل 
الدراسية اذ تبدأ باالنخفاض تدرجييًا من املرحلة الثانية اىل املرحلة الرابعة وبلغت 

قيمة شيفيه املحسوبة )0.37( كام هو مبني يف اجلدول )10(.

وقد بني حتليل التباين الثنائي عدم وجود تفاعل بني النوع والصف يف مستويات 
االحساس بالرضا عن احلياة. كام هو مبني يف جدول حتليل التباين رقم )11( ويعتقد 
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الباحث ان الذكور بام يمتلكون من جمال للحرية الشخصية جيعلهم اكثر رضًا عن 
احلياة كام ان الذكور بطبيعتهم اقل تطلبًا من االناث االمر الذي جيعلهن اكثر تذمرًا 
من الواقع وان االنخفاض التدرجيي يف معدالت االحساس بالرضا عن احلياة قد 
يعود بشكل او باخر اىل احساسهم بعدم جدوى الدراسة واملستقبل املجهول اذ اهنم 

ال يرون امامهم فرصًا متاحة للعمل وهم يعربون عن ذلك يف اكثر من حمل.

جدول )10( املتوسطات احلسابية وانحرافاهتا املعيارية
حسب النوع واملرحلة وداللة اختبار شيفيه

االنحراف املعيارياملتوسط املرحلةالنوع

A ذكر

13.811.30الثانية

12.961.56الثالثة

10.832.24الرابعة

12.642.09امجايل الذكور

B انثى

13.021.91الثانية

11.841.58الثالثة

10.272.37الرابعة

11.652.32امجايل االناث

االمجايل 
ذكور + اناث

a 13.281.76الثانية

b 12.251.66الثالثة

c 10.422.34الرابعة

0.45شيفيه املحسوبة

مالحظة: وجود احلروف املتشاهبه بني املجموعات
تعني عدم وجود فروقات معنوية بني املجاميع والعكس بالعكس
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جدول )11( جدول حتليل التباين

مصادر 
التباين

متوسط 
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

الفائية 
املحسوبة

احتاملية 
اخلطأ

63.141163.14117.140.000النوع

513.3772256.68969.681.000املرحلة

التوع
* املرحلة

4.96622.483.674.510

1561.9274243.684اخلطأ

الفائية  القيمة 
3.84  =  اجلدولية 
داللة مستوى   عند 
ودرجتي  0.05 

حرية )1،424(

2247.544429الكيل

 القيمة الفائية اجلدولية = 2.99 عند
 مستوى داللة 0.05 ودرجتي حرية

)424 .2(

للنوع يف متوسط  تبعًا  الذهنية مل تالحظ فروقات دالة احصائيًا  اليقظة  رابعا: 
معياري  بانحراف   )8.17( الذكور  متوسط  بلغ  اذ  الذهنية  باليقظة  االحساس 
)2.2( يف حني كان لدى االناث )8.02( بانحراف معياري )2.29( وأظهرت 
تبدأ  الدراسية  املراحل  بني  معنوية  فروقات  وجود  االحصائي  التحليل  نتائج 
الرابعة مع عدم وجود  فاملرحلة  الثالثة  اىل  الثانية  املرحلة  تدرجييًا من  باالنخفاض 
فروقات بني املرحلة الثالثة والرابعة وبلغت قيمة شيفيه املحسوبة )0.41( كام هو 

مبني يف اجلدول )12(.
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النوع والصف يف مستويات  بني  تفاعل  الثنائي وجود  التباين  وقد بني حتليل 
ويعتقد   )13( رقم  التباين  حتليل  جدول  يف  مبني  هو  كام  بالسعادة.  االحساس 
الباحث ان عدم وجود الفروقات يف مستوى اليقظة الذهنية هو ان الفرق ليس يف 
بالنفس ويؤكد ذلك  بالثقة  للفرد واحساس  تقدير ذايت  ما هو  بقدر  طبيعة االخري 
الدراسية  الضغوط  تزايد  مع  والرابعة  الثالثة  املرحلة  عند  احلاصل  االنخفاض 

ومتطلبات الدراسة االكاديمية.

جدول )12( املتوسطات احلسابية وانحرافاهتا املعيارية
حسب النوع واملرحلة وداللة اختبار شيفيه

االنحراف املعيارياملتوسط املرحلةالنوع

A ذكر

9.831.48الثانية

8.451.21الثالثة

5.801.81الرابعة

8.172.20امجايل الذكور

A انثى

9.821.79الثانية

6.751.95الثالثة

7.441.93الرابعة

8.022.29امجايل االناث

االمجايل 
ذكور + اناث

a 9.831.69الثانية

b 7.381.90الثالثة

b 6.992.03الرابعة

0.41شيفيه املحسوبة

مالحظة: وجود احلروف املتشاهبه بني املجموعات
تعني عدم وجود فروقات معنوية بني املجاميع والعكس بالعكس
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جدول )13( جدول حتليل التباين

مصادر التباين
متوسط 
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

الفائية 
املحسوبة

احتاملية 
اخلطأ

0.06510.0650.021.886النوع

670.4002335.200106.647.000املرحلة

التوع 
170.808285.40427.172.000* املرحلة

1332.6674243.143اخلطأ

اجلدولية الفائية   القيمة 
مستوى عند   3.84  = 
ودرجتي  0.05  داللة 

حرية )1،424(

2186.177429الكيل

عند  2.99  = اجلدولية  الفائية   القيمة 
حرية ودرجتي   0.05 داللة   مستوى 

)424 .2(

خامسًا: مشاعر البهجة وجدت فروقات دالة احصائيًا تبعًا للنوع يف متوسط 
االحساس بمشاعر البهجة ملصلحة الذكور اذا بلغ متوسطهم )10.09( بانحراف 
معياري )3.0( يف حني كان لدى االناث )11.34( بانحراف معياري )2.69( 
وأظهرت نتائج التحليل االحصائي وجود فروقات معنوية بني املراحل الدراسية اذ 
تبدأ باالنخفاض تدرجييًا من املرحلة الثانية اىل املرحلة الرابعة وبلغت قيمة شيفيه 
الثنائي  التباين  املحسوبة )0.62( وكام هو مبني يف اجلدول )14( وقد بني حتليل 
وجود تفاعل بني النوع والصف يف مستويات االحساس بالسعادة. كام هو مبني يف 

جدول حتيل التباين رقم )15(.
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ويعتقد الباحث ان تفوق االناث يعود اىل طبيعة االنثى التي يف العادة تبهجها 
عىل  اجيابيًا  تنعكس  الرومانسية  وطبيعتها  االنثى  رقة  ان  الصغرية،  االشياء  حتى 
من  ختلو  ما  حد  اىل  هي  التي  احلياة  من  املدة  هذه  يف  خصوصًا  بالبهجة  احساسها 
بدأوا  قد  الغالب  الذين يف  الذكور  العكس من  العائلية عىل  او  املهنية  املسؤوليات 

بتحمل هذه املسؤوليات. 

جدول )14( املتوسطات احلسابية وانحرافاهتا املعيارية
حسب النوع واملرحلة وداللة اختبار شيفيه

االنحراف املعيارياملتوسط املرحلةالنوع

A ذكر

11.083.00الثانية

11.162.84الثالثة

7.531.48الرابعة

10.093.04امجايل الذكور

B انثى

11.632.70الثانية

10.742.22الثالثة

11.582.95الرابعة

11.342.69امجايل االناث

االمجايل 
ذكور + اناث

a 11.442.80الثانية

a b 10.892.46الثالثة

b 10.493.20الرابعة

0.62شيفيه املحسوبة

مالحظة: وجود احلروف املتشاهبه بني املجموعات
تعني عدم وجود فروقات معنوية بني املجاميع والعكس بالعكس
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جدول )15( جدول حتليل التباين

مصادر 
التباين

متوسط 
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

الفائية 
املحسوبة

احتاملية 
اخلطأ

180.7461180.74625.890.000النوع

214.9632107.48215.396.000املرحلة

التوع
* املرحلة

335.7322167.86624.045.000

2960.0564246.981اخلطأ

= اجلدولية  الفائية   القيمة 
داللة مستوى  عند   3.84 
حرية ودرجتي   0.05 

)1،424(

3523.305429الكيل
عند  2.99  = اجلدولية  الفائية   القيمة 

مستوى داللة 0.05 ودرجتي حرية
)424 .2(

يف  للنوع  تبعًا  احصائيًا  دالة  فروقات  وجدت  التحكم  عىل  القدرة  سادسًا: 
ا  متوسطهم  بلغ  اذا  الذكور،  ملصلحة  التحكم  عىل  بالقدرة  االحساس  متوسط 
 )12.85( االناث  لدى  كان  حني  يف   )3.18( معياري  بانحراف   )14.22(
فروقات  وجود  االحصائي  التحليل  نتائج  وأظهرت   )3.94( معياري  بانحراف 
معنوية بني املراحل الدراسية تبدأ باالنخفاض وشكل تدرجيي من املرحلة الثانية اىل 
املرحلة الرابعة وبلغت قيمة شيفيه املحسوبة )0.37( كام هو مبني يف اجلدول )16( 
النوع والصف يف مستويات  تفاعل بني  الثنائي عدم وجود  التباين  وقد بني حتليل 

االحساس بالرضا عن احلياة. كام هو مبني يف جدول حتليل التباين رقم )17(.

فروقات  هكذا  يف  االبرز  الدور  هلا  االجتامعية  التنشئة  ان  الباحث  ويعتقد 
جمتمعات  الغالب  يف  هي  التي  املحافظة  جمتمعاتنا  يف  خاصة  واالناث  الذكور  بني 
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إال  التحكم.  والقدرة عىل  السيطرة  اكرب من  مقدارا  الذكور  متنح  فهي  لذا  ذكورية 
ان االنخفاض احلاصل مع التقدم يف املراحل الدراسية يؤرش عىل ضغوطات كبرية 
تفرضها البيئة اجلامعية عىل طالهبا وتضعف من احساسهم بالقدرة عىل التحكم. 
وارش اختبار حتليل التباين وجود تفاعل بني النوع والصف يف التأثري عىل االحساس 

بالقدرة عىل التحكم.

جدول )16( املتوسطات احلسابية وانحرافاهتا املعيارية
حسب النوع واملرحلة وداللة اختبار شيفيه

االنحراف املعيارياملتوسط املرحلةالنوع

A ذكر

16.561.92الثانية

15.121.58الثالثة

10.252.06الرابعة

14.223.18امجايل الذكور

B انثى

16.333.04الثانية

11.003.17الثالثة

11.253.09الرابعة

12.853.94امجايل االناث

االمجايل 
ذكور + اناث

a 16.412.71الثانية

b 12.523.35الثالثة

c 10.982.88الرابعة

0.64شيفيه املحسوبة

مالحظة: وجود احلروف املتشاهبه بني املجموعات
تعني عدم وجود فروقات معنوية بني املجاميع والعكس بالعكس
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جدول )17( جدول حتليل التباين

مصادر التباين
متوسط 
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

الفائية 
املحسوبة

احتاملية 
اخلطأ

115.9401115.94015.228.000النوع

2020.35221010.176132.679.000املرحلة

445.1142222.55729.231.000التوع * املرحلة

3228.1904247.614اخلطأ

اجلدولية الفائية   القيمة 
مستوى عند   3.84  = 
ودرجتي  0.05  داللة 

حرية )1،424(

6077.079429الكيل

عند  2.99  = اجلدولية  الفائية   القيمة 
مستوى داللة 0.05 ودرجتي حرية

)424 .2(

سابعا: الرضا عن الذات مل تالحظ فروقات دالة احصائيًا تبعًا للنوع يف متوسط 
االحساس بالرضا عن الذات اذ بلغ متوسط الذكور )9.09( بانحراف معياري 
)1.76( يف حني كان لدى االناث )8.77( بانحراف معياري )2.06( وأظهرت 
تبدأ  الدراسية  املراحل  بني  معنوية  فروقات  وجود  االحصائي  التحليل  نتائج 
باالنخفاض وبشكل تدرجيي من املرحلة الثانية اىل الثالثة فاملرحلة الرابعة مع عدم 
وجود فروقات بني املرحلة الثالثة والرابعة وبلغت قيمة شيفيه املحسوبة )0.39( 

وكام هو مبني يف اجلدول )18(.

النوع والصف يف مستويات  بني  تفاعل  الثنائي وجود  التباين  وقد بني حتليل 
 )19( رقم  التباين  حتليل  جدول  يف  مبني  هو  كام  الذات.  عن  بالرضا  االحساس 
ويعتقد الباحث ان عدم الرضا عن الذات يتزايد لدى طلبة اجلامعة نتيجًة الفتقار 



353

ضبابية  مع  الدراسية  احلياة  ورتابة  االبداعية  طاقاهتم  حيفز  ما  اىل  اجلامعية  البيئة 
املستقبل امامهم.

جدول )18( املتوسطات احلسابية وانحرافاهتا املعيارية
حسب النوع واملرحلة وداللة اختبار شيفيه

االنحراف املعيارياملتوسط املرحلةالنوع

A ذكر

10.131.04الثانية

9.611.15الثالثة

7.201.62الرابعة

9.091.76امجايل الذكور

A انثى

10.011.81الثانية

7.672.05الثالثة

8.561.66الرابعة

8.772.06امجايل االناث

االمجايل 
ذكور + اناث

a 10.051.59الثانية

b 8.382.00الثالثة

b 8.191.75الرابعة

0.39شيفيه املحسوبة

مالحظة: وجود احلروف املتشاهبه بني املجموعات
تعني عدم وجود فروقات معنوية بني املجاميع والعكس بالعكس
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جدول )19( جدول حتليل التباين

مصادر التباين
متوسط 
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

الفائية 
املحسوبة

احتاملية 
اخلطأ

5.07515.0751.813.179النوع

305.3792152.69054.551.000املرحلة

التوع
* املرحلة

167.681283.84029.953.000

1186.7964242.799اخلطأ

اجلدولية الفائية   القيمة 
مستوى عند   3.84  = 
ودرجتي  0.05  داللة 

حرية )1،424(

1663.219429الكيل

عند  2.99  = اجلدولية  الفائية   القيمة 
حرية ودرجتي   0.05 داللة   مستوى 

)424 .2(

متوسط  يف  للنوع  تبعًا  احصائيًا  دالة  فروقات  وجدت  االجيايب  التفكري  ثامنا: 
االحساس بالقدرة عىل التفكري االجيايب ملصلحة الذكور اذا بلغ متوسطهم ا 12.69 
بانحراف معياري )2.93( يف حني كان لدى االناث )10.85( بانحراف معياري 
)2.88( وقد أظهرت نتائج التحليل االحصائي وجود فروقات معنوية بني املراحل 
الدراسية اذ تبدأ باالنخفاض تدرجييًا من املرحلة الثانية اىل املرحلة الرابعة وبلغت 

قيمة شيفيه املحسوبة )0.47( كام هو مبني يف اجلدول )20(.

النوع والصف يف مستويات  بني  تفاعل  الثنائي وجود  التباين  وقد بني حتليل 
االحساس بالتفكري االجيايب. وكام هو مبني يف جدول حتليل التباين رقم )21(.
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جدول )20( املتوسطات احلسابية وانحرافاهتا املعيارية
حسب النوع واملرحلة وداللة اختبار شيفيه

املتوسط املرحلةالنوع
االنحراف 

املعياري

A ذكر

14.271.25الثانية

13.822.22الثالثة

9.352.47الرابعة

12.692.93امجايل الذكور

B انثى

13.711.86الثانية

9.971.82الثالثة

9.032.32الرابعة

10.852.88امجايل االناث

االمجايل 
ذكور + اناث

a 13.901.70الثانية

b 11.392.71الثالثة

c 9.112.35الرابعة

0.47شيفيه املحسوبة

مالحظة: وجود احلروف املتشاهبه بني املجموعات
تعني عدم وجود فروقات معنوية بني املجاميع والعكس بالعكس
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جدول )21( جدول حتليل التباين

مصادر 
التباين

متوسط 
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

الفائية 
املحسوبة

احتاملية 
اخلطأ

232.8251232.82556.551.000النوع

1410.4382705.219171.291.000املرحلة

التوع
* املرحلة

245.9872122.99329.874.000

1745.6374244.117اخلطأ

اجلدولية الفائية   القيمة 
مستوى عند   3.84  = 
ودرجتي  0.05  داللة 

حرية )1،424(

3906.270429الكيل

عند  2.99  = اجلدولية  الفائية   القيمة 
حرية ودرجتي   0.05 داللة   مستوى 

)424 .2(

متوسط  يف  للنوع  تبعًا  احصائيًا  دالة  فروقات  وجدت  البدنية  اللياقة  تاسعًا: 
بانحراف   )9.06( متوسطهم  بلغ  اذا  الذكور  ملصلحة  البدنية  باللياقة  االحساس 
معياري )1.71( يف حني كان لدى االناث )8.63( بانحراف معياري )2.09( 
الدراسية  التحليل االحصائي وجود فروقات معنوية بني املراحل  نتائج  وأظهرت 
تبدأ باالنخفاض من املرحلة الثانية اىل املرحلة الرابعة وبلغت قيمة شيفيه املحسوبة 
)0.39( كام هو مبني يف اجلدول )22( وقد بني حتليل التباين الثنائي وجود تفاعل 
يف  مبني  هو  وكام  االجيايب.  بالتفكري  االحساس  مستويات  يف  والصف  النوع  بني 

جدول حتليل التباين رقم )23(.
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اللياقة  ويعتقد الباحث ان من الطبيعي ان يشعر الذكور بمستويات اعىل من 
من  الكثري  يف  رياضية  نشاطات  وممارسة  التنقل  يف  احلرية  يمتلكون  كوهنم  البدنية 
املواقع وهذا غري متوفر لالناث. اما االنخفاض يف مستويات اللياقة البدنية فريتبط 
التي حتد من قدرهتم عىل  العمل  او  الدراسة  مع زيادة االعباء احلياتية وارتباطات 

ممارسة النشاطات الرياضية.

جدول )22( املتوسطات احلسابية وانحرافاهتا املعيارية
حسب النوع واملرحلة وداللة اختبار شيفيه

االنحراف املعيارياملتوسط املرحلةالنوع

A ذكر

9.941.24الثانية

9.331.58الثالثة

7.681.51الرابعة

9.061.71امجايل الذكور

B انثى

9.961.63الثانية

7.141.57الثالثة

8.642.02الرابعة

8.632.09امجايل االناث

االمجايل 
ذكور + اناث

a 9.951.51الثانية

b 7.951.90الثالثة

b 8.381.94الرابعة

0.39شيفيه املحسوبة

مالحظة: وجود احلروف املتشاهبه بني املجموعات
تعني عدم وجود فروقات معنوية بني املجاميع والعكس بالعكس
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جدول )23( جدول حتليل التباين

مصادر التباين
متوسط 
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

الفائية 
املحسوبة

احتاملية 
اخلطأ

15.172115.1725.424.020النوع

257.9102128.95546.101.000املرحلة

163.394281.69729.207.000التوع * املرحلة

1186.0164242.797اخلطأ

اجلدولية الفائية   القيمة 
مستوى عند   3.84  = 
ودرجتي  0.05  داللة 

حرية )1،424(

1684.744429الكيل

عند  2.99  = اجلدولية  الفائية   القيمة 
حرية ودرجتي   0.05 داللة   مستوى 

)424 .2(
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الفصل اخلامس

1: االستنتاجات

لقد تبني من البحث:

الرتبية . 1 كلية  لدى طلبة  بشكل عام  بالسعادة  االحساس  انخفاض يف مستوى 
للعلوم الرصفة وملعظم ابعادها عدا بعدي الرضا عن الذات والرضا عن احلياة.

تفوق الذكور عىل االناث يف مستوى االحساس بالسعادة بشكل عام ويف معظم . 2
واالحساس  احلياة،  عن  )الرضا  بـ  احساسهم  مستوى  يف  تفوقوا  فقد  االبعاد 

بالبهجة، والقدرة عىل التحكم، واالجيابية، واللياقة البدنية(.

يبدأ . 3 ابعاده  او  عام  بشكل  بالسعادة  االحساس  مستوى  ان  النتائج  من  تبني 
مستوى  انخفاض  سجل  فقد  الدرايس  املستوى  يف  التقدم  مع  باالنخفاض 
السعادة يف الصفوف املنتهية مقارنًة بالصفوف االولية ملستوى السعادة بشكل 
عىل  والقدرة  الذهنية،  واليقظة  احلياة،  عن  والرضا  )االهتامم،  ولألبعاد  عام 

التحكم، والرضا عن الذات االجيابية، واللياقة البدنية(.

2: التوصيات:

بناًء عىل ما توصلت اليه الدراسة فان الباحث يوىص برضورة سعي القائمني 
عىل ادارة اجلامعة بشكل عام والكلية بشكل خاص اىل العمل عىل جعل بيئة الكلية 
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اكثر انفتاحًا من حيث اتاحة الفرصة للطلبة بمامرسة االنشطة الرياضية والرتفيهية 
وزيادة االوقات املخصصة لذلك مع توفري البنى التحتية املالئمة ملامرسة مثل هكذا 
عمل  فرص  عن  للبحث  اجلامعية  املؤسسات  تسعى  ان  الرضوري  ومن  انشطة. 
خلرجييها او ان تكون هي الراعية ملؤسسات انتاجية تعنى بتوظيف خرجييها مما يعطي 
هلم االمل بمستقبل زاهر وسيؤدي ذلك بالتأكيد اىل التقليل من معاناهتم وزيادة يف 

مستويات االحساس بالسعادة. 

3: املقرتحات

 يقرتح الباحث اجراء الدراسات االتية يف جمال السعادة 

دراسة مقومات السعادة لدى اساتذة اجلامعات.. 1

دراسة العالقة بني السعادة ودافعية االنجاز.. 2

العالقة بني السعادة والصحة النفسية.. 3

اجراء دراسة مماثلة عىل فئات عمرية خمتلفة ومراحل دراسية اخرى كاملرحلة . 4
االعدادية او االمتوسطة او االبتدائية.

اجراء دراسة ملعرفة مقومات السعادة لدى طلبة املراحل الدراسية املختلفة.. 5
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1 . )2009( قدورة  موسى  رهيفة  ابراهيم، 
الكريم،  ــرآن  ــق ال يف  ــســان  االن ســعــادة 
اجلامعة  منشورة،  غري  ماجستري  رسالة 
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363

منشورة:  غري  ماجستري  رسالة  املكرمة. 
جامعة ام القرى، السعودية 

مقياس . 25 بناء   ،2007 خمتار  منى  املريس، 
لدى  الــفــراغ  وقــت  شغل  يف  السعادة 
العلمية  املجلة  اجلنسني:  من  السن  كبار 
املتخصصة للرتبية الرياضية. كلية الرتبية 

جامعة اسيوط. 
اللغة . 26 جممع   1983 الفلسفي  املعجم 

االمريية،  للمطابع  العامة  اهليئة  العربية، 
مرص.

قائمة . 27 تقنني   ،)2012( بشري  معمرية، 
البيئة  من  عينات  عىل  احلقيقية  السعادة 
النفسية  العلوم  شبكة  جملة  اجلزائرية، 
خريف-شتاء   ،33-32 العدد  العربية، 

.2012
بني . 28 العالقة   )2004( داليا  مؤمن،   :28

الالعقالنية  االفكار  من  السعادةوكل 
والضاغطة،  الــســارة  احلــيــاة  واحـــداث 
الــســنــوي احلـــادي عــرش ملركز  ــؤمتــر  امل

االرشاد النفيس، عني شمس: مرص
مؤمن، داليا حممد عزت )2004( العالقة . 29

بني السعادة وكل من األفكار الالعقالنية 
وأحداث احلياة السارة والضاغطة.املؤمتر 
ــاد  اإلرش مركز  عرش  احلــادي  السنوي 

النفيس،جامعة عني شمس.
طريف . 30 ــرج،  وف مهدي  عــادل  هريدي، 

ومستويات  مــصــادر   2002 شــوقــي 
العوامل  ضــوء  يف  ــة  ــدرك امل الــســعــادة 
والتدين  للشخصية  الكربى  اخلمسة 

علم  جملة  ــرى.  االخ املتغريات  وبعض 
القاهرة.  والستون  الواحد  العدد  النفس 

اهليئة املرصية للكتاب. 
السعادة . 31  2006 نــجــوى  الــيــحــفــويف، 

املتغريات  ببعض  وعالقتهام  واالكتئاب 
اللبنانيني،  الطلبة  لــدى  الديمغرافية 
دراسات نفسية، جملد 5، العدد 4: 945 

.972 -
32. Argyle،M.(2001).www.Coahing to 

happiness.com/happiness-tese.
html4 /32007:32/

33.  33: Furt،R(2005). Differentiating 
Happiness and Self- Esteem، 
Individual Differences Research، 3 
(2)، 105127-

34. 34: Myers، D. & Deiner، E. (1995). 
Who is happy? Psychological 
Science، 6 (1)، 1019-.

35. 35: Veenhoven، R(2003): 
happiness. the psychologist: 
16،128129-

36. 36: Veenhoven، R. (2001b). 
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املالحق

ملحق )1(

عزيزي الطالب / عزيزيت الطالبة 

بني يديكم جمموعة من احلاالت الشعورية التي نمر هبا ونختربها بشكل يومي او شبه 
يومي الرجاء االجابة عنها بوضع اشارة الصح √ امام املربع الذي يمثل شدة اتفاقك مع مضمون 

الفقرة. علام ان االجابات املستحصلة ستستخدم الغراض البحث العلمي فقط ولن يتاح الي 

شخص معرفة صاحب االستامرة. لذا نرجوا منكم االجابة عنها بكل صدق وموضوعية....  

مع شكرنا اجلزيل لكم. الباحث

       احسان خضري الطالقاين

    

1234

الصف الدرايس:  اجلنس:  ذكر / انثى  
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1
 ال اشعر بالسعادة بشكل خاص يف 

وضعي احلايل 
      

       اهتم بشدة بمن حويل من الناس 2

       اشعر ان احلياة مرضية 3

       اشعر بمشاعر ودية جتاه اجلميع 4

       استيقض وانا اشعر بالراحة دائام5

       عمليا انا لست متفائال باملستقبل 6

      اجد ان الكثري من االشياء مسلية 7

       انا صارم وجاد دائام8

      احلياة شئ مجيل9

       ال اشعر ان العامل مكان جيد 10

       اضحك كثريا 11

       انا مقتنع بكل شئ يف حيايت 12

       ال اعتقد اين شخص جذاب 13

       هنالك فرق بني ما اود فعله وما انا عليه 14

       انا سعيد جدا15

       اجد اجلامل يف بعض االشياء16

       لدي تأثري مبهج عىل االخرين دائام17

18
 استطيع اجياد الوقت عندما ارغب القيام 

بعمل 
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       اشعر انه ليس لدي السيطرة عىل حيايت 19

       اشعر اين قادر عىل تويل اي مهمة 20

       اشعر اين متيقظ عقليا 21

       غالبا ما امارس انشطة ممتعة ومبهجة 22

       ال اجد سهولة يف اختاذ القرارات 23

24
 ليس لدي احساس باملعنى او اهلدف من 

احلياة 
      

       اشعر ان لدي الكثري من الطاقة واحليوية 25

26
 عادة ما يكون لدي تاثري جيد عىل 

االحداث 
      

       ال اشعر باملرح مع الناس 27

       ال اشعر ان صحتي عىل ما يرام 28

       ليست لدي ذكريات سعيدة عن املايض.29



Al-Husseinist  Pulpit  
Figment Portal
to the Prophet

and the Progeny



In the Name Of Allah
Most Compassionate, Most Merciful

... Al-Ameed Pulpit ...

Praise and thanks be to Him for whatsoever He 
grants; bless He creates, wisdom He bestows, it is to 
witness the One and the only One He is and our master 
is Mohammed, His creature and messenger and peace 
be upon him, his immaculate progeny and chosen 
companions.

Now...
Here it is to meet the readership under the shade 

of a constellation of studies in the Al-`Ameed journal, 
twenty-first edition, and to hope that the targets of 
research and scientific promotion both the edition 
and consultation boards broach are to be culled in 
line with the nth ranks of prominence to serve the 
community. However the current edition embraces 
certain papers congested with issues linguistic, social, 
religious, historical and psychological to be entitled as 
the Husseinist Pulpit as Fidelity Portal to the Prophet 
and his Progeny for the importance of such a niche in 
transpiring the culture of the Ahlalbayt (Peace be upon 
them ).In time there are many challenges,  intellectual 
and  media ones, that is why it is quite a must to revert 
into the Husseinist discourse incarnating the sense of 
virtues, moderation and tolerance. It is to hope that the 
dear readership finds edification and epistemic pleasure 
and invite them to contribute in the coming editions 
and files .Allah is for success.



c: With the rectifiers reconnoiters some renovations 
or depth,before publishing, the research are to be 
retrieved to the researchers to accomplish them for 
publication.

d: Notifying the researchers whose research papers 
are not approved; it is not necessary to state the 
whys and wherefores of the disapproval.

e: A researcher destowed a version in which the 
meant research published, and a financial reward.

13. Taking into consideration some points for the publi-
cation priorities, as follows:

a: Research participated in conferences and adjudi-
cated by the issuing vicinity.

b: The date of research delivery to the edition chief.

c: The date of the research that has been renovated.

d: Ramifying the scope of the research when pos-
sible.

14. With the researcher is not consented to abort the 
process of publication for his research after being 
submitted to the edition board, there should be 
reasons the edition board convinced of with proviso 
it is to be of two-week period from the submission 
date.

15. It is the right of the journal to translate a research 
papre into other languges without giving notice to 
the researcher.

16. You can deliver your research paper to us either via 
Al.Ameed Journal website
http://alameed.alkafeel.net, or Al-Ameed Journal 
building (Al-Kafeel cultural association), behind Al-
Hussein Amusement City, Al-Hussein quarter, Holy 
Karbala, Iraq.



7. Printing all tables, pictures and portraits on attached 
papers, and making an allusion to their sources at 
the bottom of the caption, in time there should be a 
reference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher co-
operates with the journal for the first time, so it is to 
manifest whether the actual research submitted to 
a conference or a symposium for publication or not. 
There should be an indication to the sponsor of the 
project, scientific or nonscientific, if any.

9. For the research should never have been published 
previously, or submitted to any means of publica-
tion; in part, the researcher is to make a covenant 
certifying the abovementioned cases.

10. In the journal do all the published ideas manifest 
the viewpoints of the researcher himself; it is not 
necessary to come in line with the issuing vicinity, in 
time, the research stratification is subject to techni-
cal priorities.

11. All the research studies are to be subject to Turnitin.

12. All research exposed to confidential revision to 
state their reliability for publication. No research re-
trieved to researchers; whether they are approved 
or not; it takes the procedures below:

a: A researcher should be notified to deliver the 
meant research for publication in a two-week pe-
riod maximally from the time of submission.

b: A researcher whose paper approved is to be ap-
prised of the edition chief approval and the eminent 
date of publication.



Publication Conditions

Inasmuch as Al-`Ameed [Pillar] Abualfadhal Al-
`Abass cradles his adherents from all humankind, ver-
ily Al-`Ameed journal does all the original scientific re-
search under the provisos below:

1. Publishing the original scientific research in the var-
ious humanist sciences keeping pace with the sci-
entific research procedures and the global common 
standards; they should be written either in Arabic 
or English and have never been published before.

2. Being printed on A4, delivering a copy and CD 
having,approximately, 5,000 - 10,000 words under 
simplified Arabic or times new Roman font and be-
ing in pagination.

3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not ex-
ceeding a page,350 words, with the research title. 
For the study the should be Key words more few 
words.

4. The front page should have; the name of the re-
searcher / researchers, address, occupation, (Inglish 
& Arabic), telephone number and email, and taking 
cognizance of averting a mention of the researcher 
/ researchers in the context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes,and 
taking cognizance of the common scientific proce-
dures in documentation; the title of the book and 
page number.

6. Submitting all the attached sources for the mar-
ginal notes, in the case of having foreign sources, 
there should be a bibliography apart from the Ara-
bic one,and such books and research should be ar-
ranged alphabetically.
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In the Name of Allah,
Most Gracious, Most Merciful

Allah will
Raise up to suitable ranks
And degrees, those of you
Who believe and who have
Been granted knowledge

And Allah is well acquainted
With all ye do*.

(*) Abodullah Yussif Ali, The 
Holy Quran, Text Translation 
and Comment,(Kuwait : That 
El-Salasil,1989)1509, Iyat 11, 
Sura,Mujadila, or The Woman Who 
Pleads.
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