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 قال تعاىل

َيْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم ﴿

 ﴾َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت
 (11)سورة اجملادلة                                                                                                                                                             
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 ملخص الدراسة

 "لمكرمةاالشغف وعالقته بالسعادة لدى طالب المرحلة الثانوية في مدينة مكة "

لة الثانوية في مدينة مكة الى معرفة مستوى كل من الشغف والسعادة لدى طالب المرحالدراسة هدفت 

وما اذا كان , وعالقة المعدل التراكمي بالسعادة, بالسعادة( االنسجاميوالقهري ) المكرمة وعالقة الشغف بنوعيه 

نوع النشاط الممارس وكذلك الفروق في مستوى  -التخصص  -هناك فروقا في مستوى الشغف طبقا لمتغير السن 

واستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي والوصفي . نوع النشاط -ص التخص –السعادة طبقا لمتغير السن 

 Vallerandمن تصميم  Passion Scaleاستخدم الباحث مقياس الشغف . والوصفي المقارناالرتباطي 

 Diener ( (5166اعداد  flourishing scaleومقياس االزدهار  (5164,سالمة يونس)وترجمة  (5114)

طالبا من طالب المرحلة ( 6621)طبقت على عينة بلغت . كأدوات الدراسة (5164,سالمة يونس)وترجمة 

, للتأكد من فهم ووضوح عبارات المقياسين( 21)وعددها ( 6)عينة استطالعية , الثانوية في مدينة مكة المكرمة

بقت ط( 6151)وعينة اساسية عددها , للتأكد من صدق وثبات المقياسين( 01)وعددها ( 5)وعينة استطالعية 

 .عليها الدراسة

من متوسط مستوى و, والشغف العام االنسجاميلشغف مرتفعة من اجود مستويات و توصلت الدراسة الى

سالب غير دال ارتباط و, والشغف العام بالسعادة االنسجاميارتباط موجب بين الشغف وجود . لشغف القهريا

والشغف  االنسجاميوالشغف التراكمي عدل ارتباط موجب وغير دال إحصائيا بين الموجود . للشغف القهري

والشغف القهري والشغف العام  االنسجاميعدم وجود فروق في الشغف . للشغف العام اودال إحصائي ,القهري

. والشغف القهري حسب متغير العمر االنسجاميعدم وجود فروق في الشغف و ,الصف الدراسيحسب متغير 

عدم وجود فروق في الشغف و .(سنة 61 - 62من )صغر ة االفئالووجود فروق في الشغف العام لصالح 

 يووجود فروق في الشغف القهري لصالح الطالب ذو, والشغف العام حسب متغير التخصص االنسجامي

جد فروق في يوو, فروق في الشغف القهري ال يوجد, نوع النشاط المفضلوفيما يخص , التخصص الشرعي

كذلك وجود فروق في و. لنشاط الرياضي لصالح النشاط الرياضيمقارنة با للنشاط االجتماعي االنسجاميالشغف 

فروق في الشغف العام للنشاط جد وكما ي. لنشاط الثقافي لصالح النشاط الثقافيمقارنة بالنشاط االجتماعي ا

ادة ظهرت النتائج مستوى عالي من السعكما ا. النشاط الترويحي لصالح النشاط الترويحيمقارنة باالجتماعي 

الصف حسب متغير وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول مستوى السعادة  .بشكل عام لدى الطالب

 . لمفضلاو نوع النشاط ا, او التخصص, او العمر, الدراسي

االهتمام وألنه يرتبط بالسعادة ارتباط ذو داللة إحصائية  االنسجاميتنمية الشغف وقد اوصت الدراسة ب

يرفع معدالتهم التراكمية, ألن زيادة المعدل التراكمي لها ارتباط موجب ودال إحصائيا بمستوى بتعليم الطالب بما 

بممارسة االنشطة التي تتناسب مع  االنسجاميحث وتدريب الطالب على االرتقاء بمستوى الشغف و السعادة

لى ممارسة أنشطة الحد من الشغف القهري بتوجيه الطالب عو, شخصيتهم وتنسجم مع بقية االنشطة االخرى

 .مختلفة ومتنوعة
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Abstract 
Passion and its Relation with Well-being for Secondary School 

Students in the Holy city of Makkah. 

     The study aimed at knowing the levels of both passion and well-being for 

secondary school students in Makkah and their relation with harmonic and obsessive 

passion. Also the relation of cumulative grade point average CGPA with well-being. As 

well as finding whether there were differences in passion level according to the variant 

of age, specialty and the type of practiced activity. The researcher used the descriptive 

survey methodology, relational methodology and comparative methodology. The 

researcher used the following tools: Passion Scale by Vallerand (3002) translated by 

Salama-Younes (3012) and the Flourishing Scale by Diener (3011) translated by  

Salama –Younes (3012) The tools had been applied on a sample consisted of (1113) 

secondary school students in Makkah. Exploratory sample (1): consisted of (10) 

students to make sure of the clarity and understanding of the two scales statements. 

Exploratory sample (3) with (80) students to make sure of the reliability of the scales. 

Final sample with (1033) students for the study to be applied on. 

The study results showed the presence of high levels of harmonic passion, the 

general passion and an average level of obsessive passion. The presence of positive 

correlation with well-being between harmonic passion and the general passion. Also, 

the presence of negative correlation with no significance to the obsessive passion. The 

presence of positive correlation with no statistical significance among CGPA, harmonic 

passion and obsessive passion. While there was a statistical significance for the general 

passion. There were no differences according to the educational specialty variant among 

harmonic, obsessive and the general passion. In addition, according to the age variant 

there were no differences between harmonic passion and obsessive passion. There were 

differences in the general passion for young students (ages 11-13 years old). According 

to the study specialty, there were no differences in both harmonic and the general 

passion. There were differences in obsessive passion for the literary specialty students. 

Regarding the favorite activity, there were no differences in obsessive passion. There 

were differences in harmonic passion for social activity compared with physical activity 

for physical activity. There were differences in social activity compared with cultural 

activity for cultural activity. There were differences in the general passion of social 

activity compared with leisure activity. The results showed high levels of well-being in 

general between students and there was no statistical significance difference about the 

level of happiness according to the variant of level, age, specialty or the type of the 

favorite activity. 

The study recommended increasing the harmonic passion because of its 

statistical significance relation with well-being. Also, Paying concern about educating 

students, which increases their CGPA cumulative grade point average. Moreover, 

stimulating and training students to improve the level of harmonic passion by practicing 

the activities that suit their personalities and matches other activities. Limiting the 

obsessive passion by directing students to practice various and different activities. 
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 إهداء

 

  إلى أمي وأبي حفظهما هللا ... 

  إلى زوجتي رفيقة دربي... 

  إلى بناتي دانه والنا ورشا... 

  إلى أخوتي وأخواتي... 

  إلى أصدقائي وزمالئي... 

  اهدي لكم هذا العمل المتواضع... 

  اعترافا بالفضل وإقراراً بالجميل... 
   



 د 

 

 شكر وتقدير

احلمددد ربرالراملنيدددالصالر امللددد عر املريددد قرأمجددد ريددددمحمراعمجدددلر  نيدددصالر ددد   ر ر أمجددد ر ملددد ر
 ...راملط بصراملطاهرينر صحابت راملغررال امصر بني ر

يط ددد رنر ترام دددد قرشدددداملتراملرددددجرر املت دددد يررامرلامنيدددددراقرامل ددددر رمتم مجدددددر ر ددددنيا عرمدددد يرر
 ائد  ررالأمجد ربدنرملدمجملرالطدر /رأم د ركمج ددرامليب ددراملد كتوا ررالبجريرمنيتوقرأريدا /راجلامنيدرامل كتوا

/رم دد قربنيمدد عراملرددجرر ا متددداتر مر ددنيا عراملدد كتوا كمددارررالطددااقراملريددمجم /رقريددعرأمجددعراملدددك راملدد كتوا
 املدايرررالالردر رأمجد رهدالراملر داملدرال  تاذرأمجعراملددك رالردااجبرمامنيددر قرامل در رالمرأ ر  مدريون 

املكضدد ررال باملدد راملدلددملر ادا ددا رالالرمنيدد ي مرمتوامل دددرأمجدد راملبحدد كدداترملتول تامدد ر لتددو لرمددنر  يدد
 فمج رمينرك راملرجرر املت  يررالبني رهللارأزر ل ر ر يراجرهااراملنيم ربلوام رامليترلاءرأمج تا

رالاب ددسر ددني  رطدد /ركمددار نددينر م دد قربنيمدد عراملرددجرر ا متددداترملجدد رمددنر ددنيا عرا  ددتاذراملدد كتوا
رالملتكضمجتمارمرجواينرابلواف درأمج رمداقرددرهدالرامل اا ددرالملريمجم طااقرأب راملنيانرا/ر  نيا عرامل كتوا

 .ر اثرائتارآباائتماراملددمحمع

املداينرقامداراداقرددريطددررالمنيتدزر /ر املد كتوارالهدا ر دني  /رمدنراملد كتوار جررك ار نينر كمار
مددار نددينركالررر املدديترا ددتك مرمدتددارك دددمحمار ر ادداقرهددااراملنيمدد ررال ابدد اءر اائتمددار م مما مددارالاملر دداملد

اال دارمدنرهللار تريدزيتعريددمحمراجلدزاءررالجندا رهدااراملنيمد   م  قرمزي راملرجرر املنيرفاترملج رمنر داهعر ر
 . ن رننيعرالومر ننيعراملدلدمحم
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 هرس احملتوياتف

رامللكحدرالوضوع
ر رالمجخترابملمجغدراملنيرب د

رلرالمجخترابملمجغدرادجنمج زيد
رجر ه اءر

ر ر جرر م  ير
رهرر راحملتوايمفت

رطرقائمدراجل ا ل
رلرقائمدراأل جال
 قرقائمدرال مل

 العام للدراسة االطار: الفصل األول

ر2رال  مد
ر3رمرجمجدرامل اا در
ر4رمرياؤ مرامل اا د
ر4ر ه ا رامل اا د

ر5رملطمجحامرامل اا د
ر6رم   رامل اا د

 ات السابقةلدراسوااإلطار النظري : الفصل الثاني

ر8ر طااراملدمريرا:را  

ر8ر ردددراملرغف
ر8رمكتوقراملرغفر

ر01راملدموذجرامل دائ رملمجرغفر
ر03راملبحوثراأل مل در رموضوعراملرغف

ر06راملرغفر املرينيا عراملدكري د



 و 

 

رامللكحدرالوضوع

ر08راملرغفرجتالرنراطرمار   الر راملرينيا عراملدكري د
ر23ردكري دأمج راملرينيا عرامل ا نريجام امل ترير املرغفرأتثدمحمرك رمنراملرغفر

ر22ررخنراطر ر نرطدرم لو عرر ا املرغفر

ر32رلرددراملرينيا ع
ر32رم  مد

ر33رمكتوقراملرينيا ع
ر32رق ا راملرينيا ع
ر32ر ثرراملرينيا ع

ر41رمجو مراملرينيا ع
ر45ر نواعراملرينيا ع

ر46ريلائتراملرخل دراملريني  ع
ر44رمم زامراملريني اء
ر51رملا اراملرينيا ع

ر58راملدمرايمرالكريرعرملمجرينيا ع
ر65رمناطراملرينيا ع 

ر66رامل اا امراملرياب د:راثن ا
ر66رامل اا امرامليترمدا ملتراملرغف -0
ر68رامل اا امرامليترمدا ملتراملرينيا ع -2

ر48رمني   رأمج رامل اا امراملرياب د
 إجراءات الدراسة: الفصل الثالث

ر82رم  مد
ر82رمدتجرامل اا د
ر83رجمتمسرامل اا د
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رامللكحدرالوضوع

ر83رأ ددرامل اا د
ر88رمل اا د   امرا

ر88رPassion Scaleم  ا راملرغفر -0

ر82رص قر ثبامرال  ا ر راملل غدرا لدب د
ر82ر Flourishing scale م  ا را   هاا -2

ر82راملل غدرا لدب درص قر ثبامرال  ا ر 
ر21ر لراءامراملل قر امل بامرملمجم  ا صر رامل اا دراحلامل د

ر21رامل اا درا  تط أ درا  م
ر24رامل اا درص قر   ام

ر24رامل ان دامل اا درا  تط أ در
ر24رص قراحملجمص -0
ر24رص قرا مرياقرامل ايمج  -2

ر26رثبامر   امرامل اا د
ر26ر(منيام ر ملكاركر نباخ)طري درا مرياقرامل ايمج ر -0

ر26رطري دراملتجزئدراملدلك د -2

ر24ر(منيام را  ت راا)طري دراملتطب لر  أا عراملتطب لر -3

ر24راملدتائ در   امرامل اا در رصوا ا

ر28رملح ملرال  ا ر

ر22راأل امل  رادملائ د

 عرض ومناقشة النتائج: الفصل الرابع

ر010رأرضر مداقردرنتائجراملترياؤلراأل ل



 ح 

 

ر014رامل ا أرضر مداقردرنتائجراملترياؤلر
ر012رامل امل أرضر مداقردرنتائجراملترياؤلر
ر000راملرابسأرضر مداقردرنتائجراملترياؤلر

ر003راعام رائجراملترياؤلأرضر مداقردرنت
ر004راملريا  رأرضر مداقردرنتائجراملترياؤل
ر023راملريابسرأرضر مداقردرنتائجراملترياؤل

 ملخص الدراسة والتوصيات واملقرتحات: الفصل اخلامس

ر022رممجخترامل اا د
ر036راملتوص ام
ر036ر(امل اا امرالريت بمج د)ال يمامر

ر034رالرالس
ر052رال مل
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 اولقائمة اجلد

راقع
راجل  ل

رامللكحدرالوضوع

ر42ريلائتراألفرا رمرمكني ر مدخكض راملرينيا عراملدكري در0
ر83رمو يسرجمتمسرامل اا درمري رمجام راملتنيمج عرا يددرمجدرالجرمدر2
ر84رمو يسرأ ددرامل اا درمري رمجام راملتنيمج عرا يددرمجدرالجرمدر3
ر84رامللفرامل اا  مو يسرأ ددرامل اا درمري رر4
ر85رأ ددرامل اا درمري راملنيمررمو يسر5
ر86رمو يسرأ ددرامل اا درمري رالني لراملياكم ر6
ر84رمو يسرأ ددرامل اا درمري راملتخلتر4
ر84رمو يسرأ ددرامل اا درمري راملدراطرالكض ر8
ر20رددرا  تط أ درأمج رأبااامرال  ا ص نتائجرمجعراملنير2
ر22راملنيبااامرامليترمترمني يمجتارأمج رال  ا صر01
ر23ربني راملتني ي رددرا  تط أ درأمج رأبااامرال  ا ص نتائجرمجعراملنير00

ر25رمنيام راامباطربدمحم وتربصر الدرك رأبااعرمسرامل الدراملجمج درملمجبني راملايرمدتم ر مل  ر02

ر25رمجرينيا عملمنيام راامباطربدمحم وتربصر الدرك رأبااعرمسرامل الدراملجمج درر03

ر26 ا صمنيام مر ملكاركر نباخرمل بامرال  ر04
ر26 ق عراملتجزئدراملدلك درملمجم  ا صر05
ر24 امل بامربطري در أا عراملتطب لرملمجم  ا صر06
ر28 التو طامراحلرياب در  تجاابمراملني ددرأمج رال  ا ر04
ر010 ا نريجام التو طامراحلرياب در ا حنرافامرالني اايدرلريتو راملرغفرر08
ر013  اايدرلريتو راملرغفرامل تريرالتو طامراحلرياب در ا حنرافامرالنير02
ر015 التو طامراحلرياب در ا حنرافامرالني اايدرلريتو راملرغفراملنياقرر21
ر014 التو طامراحلرياب در ا حنرافامرالني اايدرلريتو راملرينيا عررر20



 ي 

 

راقع
راجل  ل

رامللكحدرالوضوع

ر012ر(0054=ت)منيام راامباطربدمحم وتربصرمريتو راملرغفر مريتو راملرينيا عرر22

ر000 (0054=ت)راملرغفرالني لراملياكم ر مريتو رمنيام راامباطربدمحم وتربصر23

ر003 (0054=ت)راملرينيا عرالني لراملياكم ر مريتو رمنيام راامباطربدمحم وتربصر24

ر25
التو طامراحلرياب در ا حنرافامرالني اايدر  تجاابمرأ ددرامل اا درمولر

 مري رمتغدمحمرامللفرامل اا  مريتو راملرغفر
ر004

ر26
ملمجم ااندربصرمتو طامرا تجاابمرأ ددرامل اا درمولر(ر )نتائجرايتباار

 متغدمحمرامللفرامل اا  مريتو راملرغفرمري ر
ر005

ر24
ملمجم ااندربصرمتو طامرا تجاابمرأ ددرامل اا درمولر(رم)نتائجرايتباار

رمريتو راملرغفرمري راملنيمر
ر006

ر28
ددرامل اا درمولرملمجم ااندربصرمتو طامرا تجاابمرأ (رم)نتائجرايتباار

رمريتو راملرغفرمري راملتخلت
ر004

ر22
التو طامراحلرياب در ا حنرافامرالني اايدر  تجاابمرأ ددرامل اا درمولر

رمريتو راملرغفرمري رمتغدمحمراملدراطرالكض 
ر002

ر31
ملمجم ااندربصرمتو طامرا تجاابمرأ ددرامل اا درمولر(ر )نتائجرايتباار

رلكض مريتو راملرغفرمري رمتغدمحمرنوعراملدراطرا
ر021

ر30
نتائجرايتباار  ك  رملتح ي راجتاهامراملكر قربصرمتو طامر الامر
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 :  املقدمة

يتسم هذا العصر بأنه عصر علم النفس اإليجابي، الذي تدور اهتماماته حول 
كالسعادة والثقة  ،الخبرات، والخصائص اإليجابية للشخصية: موضوعات متعددة مثل
أن االهتمام باالنفعاالت  ال يعنيلذات وتوجيه الذات، وهذا والتفاؤل واألمل وتنظيم ا

االهتمام  إلىالسلبية واالضطرابات النفسية قد توقف، لكن البحوث الحديثة تتجه 
 (Seligman) بموضوعات علم النفس اإليجابي، ويرجع الفضل في ذلك إلى سليجمان

لماضي، والذي يقوم هذا المصطلح في ثمانينيات القرن ااول من استخدم  يعدالذي 
ودراسة  ،دراسة االنفعاالت اإليجابية، ودراسة السمات اإليجابية: على ثالثة أعمدة هي
 (.1025 ،سالمة يونس) المؤسسات اإليجابية 

وعلى الرغم من أن الغاية األساسية لعلم النفس هي مساعدة الفرد على أن يحيا 
اهل علماء النفس لسنوات طويلة الحياة الطيبة التي يشعر فيها بالسعادة ، فقد تج

المشاعر اإليجابية للشخصية وظلت االنفعاالت السلبية مثل القلق، واالكتئاب، 
، اليحفوفي)والضغوط النفسية، والتشاؤم األكثر تناوال واهتماما في بحوثهم ودراستهم 

1002.) 

ي تعد السعادة والتفاؤل واألمل والشغف من موضوعات علم النفس اإليجابي التو 
رغم أهميتها في هذا العصر، وقد إال في اآلونة األخيرة االهتمام بدراستها لم تحظى ب

لمهمتين بالبحث الكشف عن جوانب القوى اإليجابية ادعا الكثير من علماء النفس 
 Seligman, etوآخرون  لإلنسان بداًل من دراسة الوهن والضعف، حيث يشير سليجمان

al (1005) علم النفس والطب النفسي على االضطرابات النفسية أن مجرد تركيز  إلى
والتدميرية تعد نظرة قاصرة، فعلم النفس ليس مجرد دراسة األمراض والضعف وتحديد 

بخيت، ) الخطأ فقط، ولكنه دراسة القوة والفضيلة، والكشف عن المكامن اإليجابية للفرد
1022.) 
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 Miller, Nickerson, Chafouleas, & Osborne, (1002)كل من  كما أكد
مثل السعادة والهناء الذاتي  ،على أهمية دراسة الجوانب األكثر إيجابية في الحياة

 .والتفاؤل والتي بدورها تؤثر إيجابًيا في نمو اإلنسان

إن ازدهار حركة علم النفس اإليجابي ونموها في العصر الحديث إنما تعكس 
، كامنة لدى الفرد من أمل وتفاؤل وسعادةاالهتمام العلمي بالعالقة التي تربط القدرات ال
به في  ال يستهانلما لها من دور  ،في تنمية األفكار واالنفعاالت اإليجابية للفرد

وهذا  ،تحسين مستوى صحة الفرد الجسمية والنفسية، وزيادة مستوى رفاهيته في الحياة
 .((Carrocchi & Dendke, 1005النظرية االجتماعية المعرفية  ما تؤكده

وهذه الدراسة جاءت كاول دراسة عربية تتناول موضوع الشغف فضال عن انها 
في  -االولى عربيا التي تناولت عالقة الشغف بالسعادة لدى طالب المرحلة الثانوية 

  .لذلك فهي تفتح افاق جديدة لدراسة هذا الموضوع -حدود علم الباحث

 مشكلة الدراسة 

 ،منها الجانب الوجداني أو االنفعالي ،تتكون شخصية اإلنسان من جوانب عدة
، والذي يعتبر الشغف أحد مكونات هذا الجانب ،وهو ما يتعلق بمشاعر الفرد وأحاسيسه

معينة من السلوك تؤثر فيما  اوالشغف يؤثر في حياة الفرد وسلوكه وقد يحدد له أنماط
 .البدنية وعالقاته وتفاعله االجتماعي وأحيانابعد في حالته النفسية 

ظاهرة منتشرة  أصبحالشغف ومن خالل مالحظات الباحث في الميدان وجد ان 
 من قنوات فضائية وألعاب ،خاصة مع توفر أسبابه وسبله ،بين طالب المرحلة الثانوية

نترنت وأجهزة ذكية، الكترونية وهو من المواضيع الجديدة التي تناولته دراسات قليلة  ،وا 
لم الباحث ال وجود لدراسات عربية تناولت هذا وعلى حد ع ،جدا على مستوى العالم

الباحث التطرق إلى هذا الموضوع ومعرفة أبعاده ومدى انتشاره  فأراد ،الموضوع
 .وعالقته بالسعادة لدى هذه الفئة
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 : تساؤالت الدراسة 

 :تسعى الدراسة الحالية الى االجابة على التساؤالت التالية

 ؟ المكرمة في مدينة مكة الثانوية ما هو مستوى الشغف لدى طالب المرحلة .2

 ؟ المكرمة مستوى السعادة لدى طالب المرحلة الثانوية في مدينة مكة ما هو .1

 هل هناك عالقة بين الشغف والسعادة لدى طالب المرحلة الثانوية في مدينة مكة .3
 ؟المكرمة

 المرحلة الثانوية في مدينة مكةفي  التراكمي لباطالمعدل  هل هناك عالقة بين .4
 مستوى الشغف؟و لمكرمة ا

 المرحلة الثانوية في مدينة مكةفي  التراكمي لباطالمعدل  هل هناك عالقة بين .5
 مستوى السعادة؟و المكرمة 

هل توجد فروق في مستوى الشغف لدى طالب المرحلة الثانوية في مدينة مكة  .6
نوع النشاط -التخصص -العمر -الصف الدراسي) اتطبقا لمتغير  المكرمة
 ؟ (المفضل

لدى طالب المرحلة الثانوية في مدينة مكة  السعادةهل توجد فروق في مستوى  .7
نوع النشاط  - التخصص - العمر - الصف الدراسي) اتطبقا لمتغير  المكرمة
 ؟(المفضل

 :  أهداف الدراسة

مستوى الشغف لدى طالب المرحلة التعرف على  إلىهذه الدراسة  تهدف
 ما إذا كان ومعرفة. يهممستوى السعادة لد تحقق منوال. المكرمة الثانوية في مدينة مكة

معدل  هناك عالقة بين ما إذا كان ومعرفة. يهمهناك عالقة بين الشغف والسعادة لد
 ما إذا كان وكذلك معرفة .مستوى السعادةو  كل من مستوى الشغفو  التراكمي لباطال

انوية في مدينة لدى طالب المرحلة الث السعادةمستوى و فروق في مستوى الشغف  هناك
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نوع النشاط  - التخصص - العمر - الصف الدراسي) اتطبقا لمتغير  المكرمةمكة 
 .(المفضل

 :  مصطلحات الدراسة

 Passion الشغف/  أوال

 :تعريف الشغف في اللغة 

. وهو جلدة دونه كالحجاب، غالف القلب: الَشغاف، جاء في لسان العرب
وقرأ ابن عباس . وصل إلى شغاف قلبه: َغفاوشغفه الحب يشغفه َشْغفا وشَ ، وسويداؤه

، وقيل غشي الحب قلبها، دخل حبه تحت الشغاف: قال” قد شغفها حبا"قوله تعالى 
أولع به : وُشِغَف بالشيء، وَشغاف القلب وشغفه غالفه. وقيل أصاب شغافها

 (1125، 1000، االنصاري )

 : تعريف الشغف اصطالحا

ويجدونه  ،عين يفضله الناس ويحبونهرغبة قوية تجاه نشاط م "هو الشغف .2
 ,Vallerand)"فيه جهدهم وطاقتهم وأوقاتهم على نسق منتظم  ون ويشغل ،مهًما

1021:3)  
ينشأ من الشعور هو الذي  Harmonious passionراالنسجاميالشغف  .1
، والذي يجعل الناس يمارسون انشطتهم الشغفية بشكل اختياري ، متحكم فيهالالداخلي 

 . غوط عليهمودون وجود ض
يصووووووودر مووووووون  هوووووووو الوووووووذي Obsessive passion  الشغغغغغغغغف ال  غغغغغغغر   .3

والوووووذي يسووووويطر علوووووى مشووووواعر الشوووووخص عنووووود فيوووووه موووووتحكم الالشوووووعور الوووووداخلي غيووووور 
 االنووووودماا فوووووي األنشوووووطة الشوووووغفية التوووووي تحووووودث علوووووى أسوووووس منظموووووة وبصوووووفة متكوووووررة

(Vallerand, Pwaquet, Philippe & Charest, 1020). 
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 : إجرائيا  تعريف الشغف 

 الفرد ويرغبهالنشاط الذي يمارسه الميل الى " بأنه يعرف الباحث الشغف إجرائيا
والمتمثل بالدرجة التي يحصل  ،ويشعر معه بالمتعةإراديا أو غير إرادي ويندمج فيه 

بشقيه  Vallerand(1021) عليها المفحوص على مقياس الشغف الثنائي لو فاليراند
 ."ي والشغف القهري نسجامالشغف اال

 Well-being: ثانيا السعادة

 تعريف السعادة في اللغة

وسعد يسعد سعًدا وسعادة، فهو نحس، يقال يوم سعد ويوم  .الشقاوةالسعادة ضد 
 (253 ،1001 الرازي،)نقيض شقي : سعيد

 االصطالحتعريف السعادة في 

خبرات انفعالية مبهجة "بأنها  Rayo & Gary (1007)عرفها ريو وجاري 
يجابية  تشمل الشعور بالبهجة والتفاؤل والسرور، والفرح، وحب الحياة، والناس، وا 

 .  "واإلحساس بالقدرة على التأثير في األحداث المحيطة

 : السعادة إجرائيا تعريف 

، تقدير الذات، النجاح المدرك الشخصي في مجاالت العالقات"يقصد بها 
ي يحصل عليها المفحوص على والمتمثلة في الدرجة الت ،التفاؤل، الهدف من الحياة
 ."(1020)وآخرون دينير مقياس االزدهار ل

 :  حدود الدراسة

 هذه الدراسة في مدينة مكة المكرمة  تجرىا :الحدود المكانية /أ

 هو2436 -2435الفصل األول من العام الدراسي  :الحدود الزمانية/ ب

  .ةلمكرمطالب المرحلة الثانوية في مدينة مكة ا :الحدود البشرية/ ج
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 النظري اإلطار: أوال

 الشغف أ ـــ

 :  مفهوم الشغف

األولى ترى ، ان هناك وجهتان للنظر حول مفهوم الشغف Rony (2220)يرى 
حيث كان ، بمعنى المعاناة (passion)لمة الالتينية من الك مأخوذةأن كلمة شغف 

الناس ينظرون إلى أولئك الذين يتصرفون بشغف على أنهم يعانون من مشكلة، 
 .ويعتبرون بأنهم عبيد لشغفهم ألنه يسيطر عليهم ويتحكم فيهم

شراًقا فهو عبارة . أما وجهة النظر الثانية فترى الشغف بصورة أكثر إيجابية وا 
يمكن أن تكون إيجابية طالما  ،نسانية قوية ذات نزعات سلوكية كامنةعن مشاعر إ

وأن وجود الشغف ضروري لإلنسان حتى يصل إلى أعلى ، كانت هناك دوافع سلوكية
 .مستويات األداء

هكذا نجد أن هذه النظرية الثانية تصور الشغف بصورة أكثر إيجابية حيث 
 .د السيطرة عليها وتوجيههايمكن أن تنتج عنها نتائج إيجابية يمكن للفر 

وقد أكد القليل من علماء . والكتابات حول أنشطة الشغف النفسي نادرة جًدا
على فرضية أن الناس يبذلون الكثير من  ،النفس الذين يرون ان الشغف جانب تحفيزي 

أو للعمل في النشاط  ،ويستغرقون كثيرًا من الوقت للوصول إلى أهدافهم الشغفية ،الجهد
 (.(Baum & Locke, 1004يحبونه الذين 

 موضوعكانت تحت ، إن أغلب األعمال التجريبية تقريبًا التي تمت بشأن الشغف
وبالرغم من أهمية مثل هذه البحوث اال انها ال تتناول صميم الموضوع ، الحب الشغفي

 .((Hatfield & Walster, 2272الذي نحن بصدده اآلن وهو الشغف تجاه األنشطة 

ول الكثير من النظريات بأن الحب عبارة عن نشاط يفترض أن يقود وبينما تق
تفترض  -على حد علم الباحث –إلى جني فوائد إيجابية، فليس هناك من نظرية نفسية 
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بأن حبك لنشاط معين يمكن أن يكتسب صفة التكيف أو المضرة التي تؤثر بطريقة ما 
 .للفردأو رديئًا بالنسبة  في حياتك، وأن شيئا ما قد أحببته يكون شيئًا جيداً 

غرض هذا الجزء هو توضيح دور الشغف لألنشطة في استقرار السعادة و 
 The Dualistic Model of  (DMP) النفسية وذلك باستخدام نموذا الشغف الثنائي

Passion  ( 1020)لفاليراند Vallerand يقدم هذا النموذا نوعين من الشغفحيث :
من الشعور الداخلي المتحكم ي نسجاماالنشأ الشغف ي، وشغف قهري  ،ينسجاماشغف 

متحكم فيه والذي يسيطر غير البينما يصدر الشغف القهري من الشعور الداخلي   ،فيه
على مشاعر الشخص عند االندماا في األنشطة الشغفية التي تحدث على أسس 

 .(Vallerand, et al, 1020) منظمة وبصفة متكررة

ساعد في الوقت يو  ،في استمرار السعادة النفسيةيساهم ي نسجاماالفالشغف 
بسبب الصراع  ،نفسه في منع حدوث التجارب التي تؤثر تأثيرًا سلبيا في نفسية االنسان

وال يتوقع من الشغف القهري مثل . أو بعدم الراحة النفسية ،والشعور بالشقاء ،النفسي
الشخص، بل على العكس  والتي تعتبر نتائج ذات تأثيرات إيجابية لدى، هذه النتائج

 ،فقد يساعد في حدوث صراع نفسي أثناء ممارسة األنشطة الحياتية اليومية، تماماً 
 & Lyubomirsky, King)وبالتالي يتسبب في الشعور بالشقاء والتعاسة النفسية 

Diener, 1005) 

ر تعرَّف السعادة النفسية عمومًا بأنها السرور والرضا النفسي في الحياة، والتطوي
الذاتي يمثل أحد أهم عناصر هذه السعادة النفسية لدى االنسان، وهناك كثير من 
البحوث ترى أن االنسان يشعر بالسعادة بقدر حجم الفوائد التي يجنيها ومدى حالة 
الفرد الصحية والبنية الجسدية والتي تؤهله للقيام بأعماله بصورة صحيحة ومثالية 

  (Huppert,1002).وبمستوي عالي 

ن عدم وجود التعاسة والشقاء لدى االنسان ال يعني ا Keyes (1007) ويرى 
فكما أن الشخص إذا لم يكن فقيرًا فليس بالضرورة أن ، بالضرورة وجود السعادة النفسية
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، وان عدم وجود مشاكل نفسية لدى الشخص ال يعني أنه أصبح سعيداً ، يكون غنياً 
فإن غياب ، عن محددات التعاسة والشقاءوذلك ألن محددات السعادة النفسية تختلف 

الضغوط النفسية ال يعني بالضرورة أن يكون االنسان سعيدًا في حياته، ولكن عدم 
 . وجود هذه الضغوط يقلل فقط من احتمال وجود المعاناة النفسية لدى الشخص

أن االندماا Lyubomirsky, Sheldon & Schkade (1005) كل من رى يو 
ي أنشطة مرتبطة بالسعادة خاصة تلك األنشطة المقصودة ُتعد من أثناء المشاركة ف

 .أسباب الشعور بالسعادة النفسية لدى الشخص

أو ، أن وجود رغبة شغفية لعمل أنشطةفيذهب إلى  Vallerand( 1020)أما 
قد تكون لها آثارا إيجابية تؤدي الى الشعور بالسعادة  ،المشاركة في أنشطة كبيرة

ويعملون  ،شخاص الذين لديهم شغف بالمشاركة في أداء نشاط معينوان اال. النفسية
لعدة ساعات اسبوعيًا، ربما يشعرون بإحساس إيجابي نابع من شعورهم بالراحة بما 

ولكن ليس كل ، وهذا ما يحقق لديهم الشعور بالسعادة النفسية .يقومون به من أعمال
 .األنشطة المقصودة تهيئ للسعادة النفسية

 Harmonious) ينسجامااألول شغف  ان هناك نوعين من الشغف،كما يظهر 

passion)  يفترض أن يساعد على خلق جو إيجابي يقود في النهاية إلى حدوث
وذلك بالممارسة المتكررة لنوعية األعمال التي تؤدي إلى ، السعادة النفسية للشخص

الذي يسهم في وهو ، (Obsessive passion) الثاني شغف قهري و . الشعور بالسعادة
 ,Vallerand)مما يعرقل وجود حياة سعيدة ومتزنة ، ارتفاع المشاعر السلبية

Paquet, Philippe, & Charest, 1020).  

 The Dualistic Model of Passion  النموذج الثنائي للشغف

الثنائية الموروثة "سماه أنموذًجا ثنائيا للشغف ( 1020)  واخرون طور فاليراند 
ويفترض هذا ، (1000)وريان  يالمصير لديسفي ضوء نظرية تقرير لك وذ" لشغفل

النموذا أن األفراد حريصون على معرفة بيئتهم وذلك من أجل التطور الطبيعي للفرد 
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في المجتمع، لذلك يقومون بمجموعة متنوعة من األنشطة المختلفة وينهمكون فيها، 
ويقررون االستمرار ، نظرهمقليل منها يكون ممتًعا ومهما بشكل خاص حسب وجهة 

 .فيها بصورة منتظمة وبالتالي سوف يتحول واحد منها أو أكثر إلى نشاط شغفي

، بحيث تبرز هوية الفرد ،وأنشطة الشغف تصبح أكثر توجًها نحو معرفة الذات
الذين  االشخاص فمثالً . للفردتمثل العمود الفقري لشكل الهوية الذاتية  االنشطةوهذه 

ولكنهم يرون  ،قد ال يمارسونها فعلًيا ،أو كتابة الشعر ،عب كرة السلةلديهم شغف بل
ليس هو  الشغفيأنفسهم العبي كرة سلة أو كاتبي شعر، بمعنى آخر فإن النشاط 

ويكون  ،أو يهوى ممارسته بصفة منتظمة ،النشاط الذي يرغب الشخص في ممارسته
ويصبح جزءا ال يتجزأ من هوية  ،يضا اتجاه لمعرفة الذاتأبل هو ، ملمًا بقواعده فقط

 . الشخص

الى ان  كثيرا من النظريات والبحوث ترى  Aron & Smollan (2221)ويشير  
 ،أن الكثير من العناصر الموجودة بالبيئة المحيطة بالشخص تساهم في تحديد هويته

فعملية تطور الكائنات يترتب عليها استيعاب الكثير من العناصر ضمن البيئة 
حيث أن ، وهذا يتم بمرور الوقت ،تتدخل في تكوين شخصية الفرد ،للشخصالمحيطة 

 بيئيةبسبب تداخل عناصر ، عملية تطور الكائنات هذه من أكثر العمليات المعقدة
 .واجتماعية في نفس الوقت

ان األنشطة التي يمارسها األفراد بشكل Sheldon & Ryan (1001)  كما يرى 
وبالتالي تقود إلى  ،هوية الفرد فتصبح ذات قيمة عاليةتندمج في مرحلة ما مع  ،منتظم

إلى ذلك فإن نظرية تقرير المصير تشير إلى أن هناك  ةإضاف، األنشطةالشغف بهذه 
 .عناصر من البيئة تتداخل لتصبح ذات أثر مسيطر على السلوك أو غير مسيطر

 Obsessive)شغف قهري : لذلك قدم نموذا الشغف الثنائي نوعين من الشغف

passion)  يانسجام وشغف Harmonious passion))  وهما النوعان اللذان من
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ويمكن تحديد  ،خاللهما يمكن تحديد نوعية النشاط الشغفي الذي يمارسه شخص معين
 .هويته الذاتية

على النشاط الذي  داخليةفالشغف القهري يأتي نتيجة التحكم من عناصر 
وينشأ من الضغوط . ويته الشخصيةويحاول التدخل في ه ،يمارسه شخص معين

أشخاص آخرين يقومون من أو  ،من عناصر البيئة المحيطةسواء ، المحيطة بالشخص
مثل  ،بالتدخل لتحديد مصيره، فعادة ما تظهر بعض الحاالت الطارئة في النشاط

أو ألن اإلحساس بالمتعة الناتج من  ،مشاعر القبول االجتماعي أو احترام الذات
النشاط غير مسيطر عليه، فالناس ذوي الشغف القهري يجدون أنفسهم  االندماا في

. يحتل جزًءا من النشاط الذي يرونه مهًما وممتًعا ،يمارسون نشاطا غير مسيطر عليه
ويبدو أن الشغف تجاه نشاط يسيطر على األفراد ليصبحوا غير قادرين على مقاومة 

وهذا قد  ،لقهري تجاه ذلك النشاطمما يؤدي إلى ظهور الشغف ا ،االندماا في النشاط
 ،السلبية اآلثاروقد ينتج عنه بعض ، الممارسة مع الوقت كإتقانيكون له اثارا ايجابية 

ويجعل الشخص منغلقا على نفسه، ويكون ، كأن يفقد األداء األمثل للنشاط الشغفي
 & Hodgins)وال يستفيد من خبرات الغير  ،محصورًا في التعامل مع خبراته الذاتية فقط

Knee, 1001). 

بشكل قهري   ن ال يدفعو فإن األفراد  ،يانسجاماعندما يكون الشغف شغفا 
إنما يكون لهم الحرية في القيام به، ومع هذا النوع من  ،لالنهماك في النشاط الشغفي
وينتج  ،ويتماشى مع عناصر أخرى في شخصية اإلنسان ،الشغف يحتل النشاط أهمية

فإن  ،وبناء على ذلك. في النشاط، موصلة إلى خبرات إيجابية قوة تحفيزية لالنخراط
يجب أن يكونوا قادرين على التركيز بشكل كبير ي نسجاماالاألشخاص ذوي الشغف 

وسوف يحصلون على نتائج إيجابية اثناء قيامهم  ،على أعمالهم التي يقومون بأدائها
وبالتالي فإننا لن  .بالرضا التاموبعد االنتهاء من أداء العمل كالشعور  ،بالعمل كالتركيز



64 

 

 ,Ryan & Deci) رى وة األخوي واألنشطوم الحالونجد أي تعارض أو اختالف بين نشاطه

1003). 

الشغفية،  بأنشطتهمإذا منعوا من القيام ي نسجاماالن األشخاص ذوي الشغف إ
ب منهم والقيام بأداء أعمال أخرى يطل ،فإن لديهم القدرة على التكيف مع الوضع القائم

وسوف يقومون بأداء هذه األعمال على أكمل وجه، والشخص المتحكم في  ،القيام بها
أي متى يقوم بهذا النشاط  ،سيكون قادرا على تحديد الوقت المناسب ،النشاط الشغفي

التحكم في نشاطهم الذي ي نسجاماالوفي مقدور ذوي الشغف ، ومتى يتوقف عنه
 ،قرار بعدم القيام بهذا النشاط في الوقت المناسبويمكنهم اتخاذ ال ،سوف يقومون به

اي أن االنخراط في . سلبي على حياتهم  تأثيرإذا اتضح لديهم بأن هذا النشاط ذو 
 .النشاط الشغفي يتميز بالمرونة

من خالل ما سبق يالحظ الباحث ان اراء الباحثين الذين اجروا دراسات على 
مرتبط  ينسجاماالتذهب الى ان الشغف  الشغف باستخدام النموذا الثنائي للشغف

بالسعادة وذلك الن االفراد ال يدفعون بشكل قهري او اجباري للقيام بهذا النشاط مما 
وعلى النقيض من ذلك يرتبط الشغف القهري بالتعاسة النفسية ، يكسبه اهمية لدى الفر

اثار سلبية  وذلك الن الفرد قد يدفع بشكل قهري لممارسة هذه االنشطة مما ينتج عنه
 .تودي الى هذه المشاعر

 : البحوث األولية يف موضوع الشغف

ان هنالك ثالثة أهداف رئيسية للبحوث في  Vallerand, et, al (1003)يرى 
 :موضوع الشغف

 معرفة مدى هيمنة الشغف لنشاط معين على حياة الفرد -1

عي طالب جام (500)دراسة على أكثر من  Vallerand, et, al (1003)أجرى 
مع األخذ باالعتبار النشاط الذي يحبونه ويقدرونه ويضعون  ،ليكملوا مقياس الشغف
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من النموذا الثنائي  المأخوذةباإلضافة إلى المقاييس األخرى ، فيه جل وقتهم وجهدهم
وقد تضمنت الدراسة مجموعة ، التي تختبر التنبؤات او التوقعات ،(DMP)للشغف 

األنشطة البدنية والرياضية إلى مشاهدة  نما بيحت كبيرة ومتنوعة من األنشطة تراو 
 2.5وأفاد المشاركون عن انخراطهم في األنشطة الشغفية بمتوسط . األفالم والقراءة

لهذا من ، وكانت مدة ممارستهم لذلك النشاط ما يقارب الست سنوات، ساعات باألسبوع
يلة األمد الواضح أن األنشطة الشغفية هي انشطة ذات معنى وذات طبيعة طو 

 .ألصحابها

نشطة الشغفية ذات ألمن المشاركين الى قيامهم ببعض ا (%24)شار أكما 
وأجاب أربعة من كل سبعة أشخاص من . مستويات معتدلة في حياتهم اليومية

 .نشاطهم المفضلوا شغوفين بالمشاركين باإليجاب عند سؤالهم إذا ما كان

 :  تطوير م ياس الشغف -2

والتي توكد وجود نوعين مختلفين  االستكشافيةل النتائج دعمت تحليالت العوام
وقد تكررت في عدد من الدراسات على ، وشغف قهري ي نسجاماشغف ، من الشغف

 & ,Rousseau, Vallerand, Ratelle, Mageau   مثل دراسة. مختلف األنشطة

Provencher, (1001) (1003) ودراسة Vallerand & Houlforl ودراسة 
Vallerand, Rousseau, Grouzet, Dumais, & Grenier (1006)  ودراسة 

Castelda, et, al (1007) ة ودراسCarbonneau, Vallerand, Fernet, & Guay 

(1002)  . 

كل فرع يتكون من ستة بنود  ،يتكون مقياس الشغف من مقياسين فرعيينو 
 ويمثل كل نوع منهم نوعا من أنواع الشغف 

 (يغيب نشاطي المفضل عن تفكيري  ال)مثال ، الشغف القهري  -2

ينسجم نشاطي المفضل تمامًا مع أنشطة )مثال ، ينسجاماالالشغف  -1
 .(حياتي األخرى 
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 ،جريت دراسات أخرى للتحقق من الثبات الداخلي لكال المقياسين الفرعيينأوقد 
وا عادة  لالختباركما كشفت العالقات االرتباطية ( 0775)حيث وصل الى اكثر من  

قيم ثبات مرتفعة  ،األربعة الى ستة أسابيع نما بيعلى مدى فترات تتراوح  االختبار
س مما يؤكد صالحية ودقة المقياس وموثوقيته في القيا (0720)وصلت الى 

(Rousseau, et al, 1001). 

 :  اختبار ثبات بعض العناصر المكونة للشغف -3

ا مع معايير والقهري ايجابيي نسجاماالكدت الدراسات ارتباط نوعي الشغف أ
قضاء وقت وجهد معتدلين والشعور بأنه جزء من هوية ، تقديره، حب النشاط) الشغف
الى انه وجد أن كال نوعي الشغف مرتبطين  باإلضافة، مما يدعم تعريف الشغف( الفرد

غير ان الشغف القهري مرتبط بشكل ملحوظ مع قدر من الصراع عند ، بهوية الفرد
البحاث تدعم الراي القائل ان نوعي الشغف القهري كما ان ا ،،ممارسة النشاط

 ،يحتفظ بخصائصه الخاصة بههما عبارة عن شغف وأن كل نوع مني نسجاماال
 .ويعكس كل منهما تركيب الشغف

أن الشغف القهري  ،وقد أظهرت الدراسات األخرى في هذه البحوث األولية 
ة وغير حكيمة ال ينصح انشطة متهور ، ةنشطضد نوعين من اال قويةمرتبط بمقاومة 

وأنشطة سلبية او محرمة كلعب  ،بها مثل قيادة الدراجة على الجليد اثناء فصل الشتاء
 ينسجاماالوالخالصة ان البحوث األولية دعمت مفهوم الشغف بنوعيه القهري ، القمار

(Vallerand, et al 3002)  
غف في ثار الشآن الدراسات التي اجريت على مفهوم الشغف ركزت على إ

ونتائج األداء التي تم ، والمعرفية والوجدانية والسلوكية والعقالنية األدائيةالمجاالت 
وتكشف ، استخالصها من خالل المئات من األنشطة المختلفة التي تمت في المختبرات

يودي الى نتائج أكثر تكيفًا وانسجاما من الشغف ي نسجاماالبأن الشغف البحوث 
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 ،والشغف القهري ي نسجاماالار الناتجة عن كل من الشغف كما يكشف االث. القهري 
 (.(Vallerand, 3010 واثر كل منهما على السعادة النفسية

 :  الشغف والسعادة النفسية

 الذاتية االنفعاليةعادة السُعرف العامل األول ب ،للسعادةحددت البحوث عاملين 
(Hedonic well-being ) اتية النفس اجتماعيةبالسعادة الذالعامل الثاني عرف و 

(Eudaimonic well-being)   قد تكون مرتبطة ببعضها األوجه المختلفة للسعادةوهذه، 
وقد تشكل عاملين ، فمثال يمكن للمرء أن يصل الى درجة السعادة عندما يحقق ذاته

اذ من الممكن أن يعاني الشخص أثناء محاوالته للوصول  ،منفصلين للسعادة النفسية
كما كشفت البحوث الحديثة انه قد يكون هناك اساسا للسعادة النفسية لكل ، ةإلى السعاد

 (.Seligman, 3011)فرد نتيجة اسباب وراثية 

ان الزيادة  يال يعنذلك ان ف ،وبالرغم من احتمال وجود اسباب وراثية للسعادة
خراط االنف، او انها لن تستقر وتبقى مع مرور الوقت ،ةفي السعادة النفسية غير ممكن

 .توصل األشخاص إلى السعادة النفسيةقد في أنشطه معينة يقود إلى اثار إيجابية 

تصنف  األنشطةان فئة معينه من  Lyubomirsky, et al( 3001)وقد افترض 
 . السعادةقد تقود فعال إلى اثار إيجابية تؤدي الستقرار  باألنشطة المرتبطة بالسعادة

، بطبيعتها وأنها تنتشر ببذل جهود أكثر ةمقصودانها  األنشطةتلك  زوما يمي
وكتابة األهداف التي يريد   Gable &Algoe, Haidt (1002)كالتعبير عن االمتنان 

كل هذه األمثلة وجد أن لها تأثيرًا مباشرًا  King (1002)الشخص تحقيقها في الحياة 
بها الفرد مهمة  وكذلك فإن تنوع االنشطة التي يقوم. لسعادة النفسيةلفي اكتساب الفرد 

 أوصى ليوبوميرسكي ذلك ىوبناء عل، لتعطيه مساحة أكبر لتحقيق ذاته واثبات قدراته
بإيجاد أنشطه جديده يمارسها االشخاص، خصوصًا تلك االنشطة التي تالئم طبيعة كل 

 .مع التنوع في اختيار االنشطة التي يقوم بها، والتي تتماشى ورغباته الشخصية ،منهم
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دفعة قوية وتشجيع لبذل مجهودات أكبر في ي وصيات ليبوميرسكلقد أعطت ت
 .الفرد إلى درجة السعادة النفسية بإيصالسبيل العمل على فهم وايجاد السبل الكفيلة 

ان االنهماك المقصود في االنشطة التي تساهم في  Vallerand( 1007)ويرى 
لشخصية التي يمكن أفضل من االستسالم للظروف ا ،تكوين اثار نفسية هامة للفرد
وبالتالي الوصول إلى  ،ومحاولة جلب السرور لنفسه ،التغلب عليها بمحاوالت متكررة

وان السعادة النفسية يمكن الوصول إليها بسهولة عن طريق ممارسة ، السعادة النفسية
كما يشير الى عدة نقاط يرى . النشاطات التي تتفق وشخصية الفرد ورغباته الخاصة

 :يانها مهمة وه

قد  ،وربما مدى الحياة ،ن النشاط الشغفي الذي يمارسه االشخاص لسنينأ: والً أ
الشغفي للنشاط يجعل الناس متمرسون  وذلك الن الشعور ،يكون له اثار ايجابية كبيرة

وبالتالي سوف يشعر الشخص الذي يقوم بهذا النشاط بالرضا التام  ،في ذلك النشاط
وبالتالي سوف يكتسب قدرا  ،عملهبن اعجاب الناس وذلك من خالل ما يراه م، ألدائه

وأن النشاط اذا لم ، كبيرا من الراحة النفسية التي ستؤدي الى اكتسابه السعادة النفسية
خصوصا إذا كان مفروضا على . فأنه سيتم التخلي عنه مع الوقت يكن نشاطا شغفياً 

ينطبق على االشخاص وهذا ال  ،مثل التمارين الرياضية في بداية ممارستها ،الفرد
 .الشغوفين للنشاط

مع ممارسة  ،عند المقارنة بين ممارسة االنشطة المفروضة على األفراد :ثانياً 
فإن الفائدة التي تجنى من ممارسة االنشطة  ،االنشطة المختارة برغبة األفراد

لن تكون بمستوى الفائدة التي تجنى من االنشطة التي يقوم بها صاحبها  ،المفروضة
ولن تحقق السعادة النفسية لدى الشخص أكثر من النشاط الذي قام به  ،رغبة عن

 المتعةكما أظهر البحث حول الشغف أن الشغف القهري تجاه نشاط ألجل . برغبته
 .اينسجامايؤدي الى نتائج اقل تكيفا مما لو كان الشغف ، يتوافق مع اهتمام الفرد وقيمه

ؤدي الى تأثير تالشخص وقيمه  اهتماممع  فقةاألنشطة المقصودة المتواوليست جميع 
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على العكس  ،تجاه نشاط ما يقود إلى اثار ايجابيهي نسجاماالكما أن الشغف . إيجابي
 .من الشغف القهري 

على  ،يقود المرء لالنخراط في األنشطة االيجابيةي نسجاماالأن الشغف : ثالثًا 
 ،الدخول في المشاعر االيجابية ، وبالتالي(ساعات في األسبوع تقريبا 2)نحو منتظم 

يؤدي إلى زيادة السعادة النفسية لدى الفرد بصورة ي نسجاماالمما يعني أن الشغف 
لذلك فإن الشغف مهم للنشاط الذي يقوم به الفرد ألنه يحفز االنسان للقيام . مستمرة

ذي عالوة على ذلك فإن نوع التأثير ال. بهذه األنشطة بصورة منتظمة ولفترات طويلة
يعتمد على نوع الشغف الذي تمارس فيه هذه  ،سوف يستمر بصورة مستمرة ومنتظمة

سوف   نسجاميفمن المفترض أن األنشطة التي تقوم على أساس الشغف اال. األنشطة
 .تتصف بصفة االيجابية

النفسية  السعادةاألولى زيادة ، يؤدي وظيفتين إيجابيتين االنسجاميان الشغف 
فإن  ،أما ان كان الشغف قهريا، ية الحد من التعاسة النفسيةلدى الشخص، والثان

وبالتالي لن تمكنه هذه الحالة من الوصول إلى السعادة  ،التأثيرات االيجابية لن تحدث
 .النفسية ، وربما كان العكس بأن تظهر لديه عالمات التعاسة وعدم الرضا النفسي

 : الشغف جتاه نشاط ما ودوره يف السعادة النفسية

نشاط  تجاهفي البحوث األولية لتحديد عن ما إذا كان هنالك صلة بين الشغف 
على  بعمل دراسةRosseu & Valleran  (1003)قام كل من . النفسيةوالسعادة ما 

 السعادةمقاييس  االول ، نوعين من المقاييسمجموعة من الراشدين استخدم فيها  
والثاني مقاييس . والحيوية، الحياةومعنى ، وشملت مقياس الرضا عن الحياةالنفسية 

تبين ان و . ةالصحة العامستبيان وا، واالكتئابمقاييس القلق وشملت التعاسة النفسية 
وكان له اثر في ، تجاه نشاط ما ادى لزيادة السعادة النفسية االنسجاميوجود الشغف 

ام الشغف أما  وجود الشغف القهري تجاه نشاط ما او انعد، الحد من التعاسة النفسية
 . النفسية السعادةفانه ال يزيد من 
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تجاه النشاط المفضل للفرد قد يعطي مؤشرات  االنسجاميكما وجد ان الشغف 
وعلى النقيض من ذلك فإن . النفسية او مؤشرات سلبية للتعاسة النفسية للسعادةإيجابية 

ضا عن الشغف القهري يعطي مؤشرات إيجابية للقلق واالكتئاب ومرتبط سلبيا بالر 
 . الحياة وغير مرتبط بالحيوية ومعنى الحياة

جريت على المراهقين والراشدين كانت النتائج مماثلة فوجد ان أوفي بحوث 
والفن والعمل الدرامي وفي المجاالت  ةاألنشطة كالرياضتجاه  االنسجاميالشغف 

ان في حين ، مرتبط إيجابيا بالرضى عن الحياة والحيوية، المتخصصة في التعليم
. الشغف القهري لألنشطة ذاتها كان إما مرتبطا سلبيا او ليس له عالقة بهذه المؤشرات

يسهم في السعادة النفسية لكل من المراهقين  االنسجاميلذا فإنه يبدو بأن الشغف 
يزيد من  االنسجاميعدد من المقاييس وتدعم فرضية ان الشغف  باستخداموالراشدين 

 .لتعاسة النفسيةالسعادة النفسية ويحد من ا

وعن كيفية كون ، وقد كان التركيز على االشخاص الشغوفين تجاه نشاط ُمعطى 
فهو يقارن االشخاص الشغوفين . الشغف مرتبط بالسعادة النفسية او التعاسة النفسية

ذا إلذا ليس من الواضح فيما . ولم يشمل االشخاص الغير شغوفين، بعضهم ببعض
والشغف القهري ، في الوصول الى السعادة النفسية يساعد االنسجاميكان الشغف 

 ,Houlfort)تؤدي إلى حصول التعاسة النفسية بالنسبة لألشخاص الغير شغوفين

Vallerand, Forest, Lavigne, Koestner, 1022). 

على  Philippe, Vallerand & Lavigne (1002)وفي دراسة قام بها كل من  
سنة، استخدمت فيها  (20- 22)بين ما عمارهم تتراوح أ  ثمن الذكور واإلنا 750

تقدير ، المحبة)استبانة تحتوي على مقياس الشغف وكذلك تقييم معايير الشغف 
مع األخذ في االعتبار أن األنشطة (. قضاء وقت معتدل في ممارسة النشاط، النشاط

مل التقييم تكون محببة وقريبة الى قلوبهم، وكان المشاركين في هذه الدراسة قد قاموا بع
 باستخدامعلى للسعادة النفسية على أساس الرضا النفسي عن الحياة وتحقيق الذات، 
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فأكثر  5الحاصلين على )وقد تم تمييز االفراد الشغوفين جدا ، معايير الشغف السابقة
الحاصلين على أقل )وغير الشغوفين ( معايير شغفية 4في  7على مقياس يتكون من 

 .(لشغففي مقياس ا 5من متوسط

االفراد ذوي الشغف  نما بيVallerand  & Houlforl  (1003) وقد مّيز كل من
 السعادةواالفراد ذوي الشغف القهري ثم قاما بالمقارنة لنوعين من مؤشرات  االنسجامي

الذاتية  والسعادة Well-being  (Hodonic)  الذاتية االنفعالية السعادةهي ، النفسية
ذوي  صاألشخاوأظهرت النتائج بأن ( Eudaimonic Well-being)النفس اجتماعية 

النفسية في كال نوعي  السعادةحصلوا على مستويات أعلى في  االنسجاميالشغف 
ة الذاتية النفس سعادالنفسية الذاتية االنفعالية وال سعادةال)، النفسية السعادةمؤشرات 
 هكما يوضح، فينذوي الشغف القهري او الغير شغو  باألشخاصمقارنة ( اجتماعية

 : الشكل التالي
وال  ر  وانعدام الشغف على كل من السعادة  االنسجاميم ارنة كل من الشغف (:  1)شكل رقم 

 الذاتية االنفعالية والسعادة الذاتية النفس اجتماعية

 
)Vallerand, 2:12:2) 

في  االنسجاميهذه النتائج قد تكررت في البحث السابق للدور اإليجابي للشغف  
 .مختلفةوهذه النتائج تم الحصول عليها من الرجال والنساء بأعمار . النفسية السعادة
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ما بينت النتائج عدم وجود فروق في مستويات السعادة بين االفراد الذين لديهم ك
هذه النتيجة تثير تساؤال عن ماهية دور و . الذين ليس لديهم شغف دواألفرا، قهري شغف 

وهل الشغف القهري ليس له تأثير إيجابي أو سلبي ، ةالسعادالشغف القهري في 
أم ان وجود الشغف القهري أو انعدام الشغف اصال  ؟الغير شغوفين صبالنسبة لألشخا

 سلبية على السعادة النفسية؟النتائج اللهما نفس 

دراسة على   بإجراء Philippe, et al, (1002)قام  السؤالعلى هذا  ولإلجابة
ث مجموعات شملت الجنسين من مراحل عمرية مختلفة طبق عينة مكونة من ثال
عام اعيد تطبيق مقياس السعادة  دالنفسية وبعومقياس السعادة ، عليهم مقياس الشغف

 االنسجاميوسعى البحث إلى معرفة ما إذا كان الشغف ، النفسية عليهم مرة اخرى 
كل مجموعة خالل عام والقهري من شأنهما أن يقودا إلى تغيير في السعادة النفسية في 

شهدوا زيادة ملحوظه  االنسجاميوأظهرت النتائج بأن االشخاص ذوي الشغف . واحد
كما ان كال من االفراد ذوي . لألنشطةالنفسية بعد فترة من ممارستهم  السعادةفي 

الشغف القهري واالفراد الغير شغوفين شهدوا انخفاضا طفيفا في نسبة السعادة النفسية 
يعزز السعادة النفسية بينما  االنسجاميلذا فإنه يبدو أن الشغف  .منمع مرور الز 

 .النفسية السعادةالشغف القهري وعدم وجود شغف يؤديان إلى التقليل من 

ان عدم تحقيق  Sheldon, Kasser, Smith, & Share (1001)كل من  ويرى 
كثيرًا من  ألن. السعادة ربما يكمن في مدى االختالفات الكبيرة بين نوعي الشغف

لذلك فإن ، الناس يحاولون الوصول إلى السعادة النفسية عن طريق الشغف القهري 
الذين يتمتعون  باألشخاصاحتماالت فشل حدوث السعادة النفسية قد تكون أكبر مقارنة 

والذين لديهم شعور باألمان ويواجهون المشاعر السلبية التي تقف  انسجاميبشغف 
 . ة النفسية حائال للوصول إلى السعاد

ففي الدراسة األولى، شارك ، وقد تم إجراء دراستين للتأكد من الفرضية السابقة
عامًا في مجال الرسم في  (10)رساما محترفا ذوي خبرات طويلة تمتد إلى  (64)



55 

 

مقياس الشغف وهم في حالتين  بإكمالحيث قاموا . استطالع على شبكة االنترنت
حالة )لى درجه عالية من االبداع والنجاح في عملهم االولى عندما كانوا ع. مختلفين
وقد طلب منهم ، (حالة الفشل)والثانية عندما لم يكونوا مبدعين بالقدر الكافي ( النجاح

وطلب . في هاتين الحالتين أن يتذكروا الفترة الزمنية التي عاشوها في حياتهم العملية
نفسهم في كال الحالتين منهم أن يتذكروا كيف كانت حالتهم ومدى رضاهم عن أ

وذلك باستخدام النموذا الفرنسي لمقياس ، السابقتين أي حالة النجاح وحالة الفشل
وقد أظهرت النتائج أن الناس كانوا يشعرون بمستويات عالية من . الرضى عن الحياة

بينما في فترات الفشل . الرضا النفسي أثناء فترات النجاح وذلك في كال نوعي الشغف
، غف القهري هو السائد والذي يؤدي إلى انخفاض كبير في الرضا عن الحياةفان الش

حيث لم يكن هناك  االنسجاميوهذه الحالة لم تكن هي السائدة في حال الشغف 
 .انخفاض في السعادة النفسية 

ربما يعمل على حماية السعادة  االنسجاميتوضح النتائج السابقة أن الشغف 
غير أن من ابرز عيوب هذه ، ل بشأن نشاطات شغفيةالنفسية التي جاءت بعد فش

، قد تكون انتقائية وبها تحيز الذاكرةلذا فإن . الدراسة أنها تعتمد على ذاكرة المشاركين
 ,Sedikides & Green)لذا فمن الممكن أن االعتماد على الذاكرة تفسر هذه النتائج 

1000) 

من مشجعي رياضه  (77)كما أجريت دراسة ثانية على عينة مكونة من 
حيث قام بعض المشجعين ، 1002الهوكي أثناء تصفيات الدوري الوطني للهوكي عام 

المتحمسين لعدة فرق للهوكي بتعبئة مقياس الشغف ومقاس الرضا النفسي من خالل 
استطالع تم إجراؤه على شبكة االنترنت وذلك قبل البدء في ألعاب الدوري شملت الفرق 

مقياس الرضا النفسي في صباح كل يوم من  بتعبئةثم قاموا ومن . التي يشجعونها
األيام التي اشتركت فيها فرقهم المفضلة في ألعاب الدوري والتي تكون قد اقيمت 

وأجريت . مبارياتها في الليلة السابقة لذلك اليوم سواء في حالة الفوز او الخسارة
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وقد أظهرت النتائج ان . يتحليالت بيانات الرضا النفسي عن طريق نموذا الهرم الخط
على الشغف  قال ينطبللشغف القهري تأثيرات سالبة على الرضا النفسي، وهذا 

وظيفه وقائية ضد المشاعر  االنسجاميكما كشفت النتائج بأن للشغف . االنسجامي
في حين أن الشغف القهري يفتقد مثل . واحتماالت انخفاض السعادة النفسية السلبية

 .هذه القدرة

 :المجمل فقد توصلت هذه الدراسات الى بعض االستنتاجات الهامه وهيوفي 

يسهم ايجابيا في الوصول إلى السعادة النفسية  االنسجامين الشغف أ: أوال
 .التعاسة النفسيةوالوقاية من وكذلك في القيام بعملية الحماية 

ذا يبدو ل. النفسية السعادةأن انعدام الشغف يؤدي الى انخفاض بسيط في : اً نيثا
وذلك بناء على ، لال يفعوقد ، أن النشاط المقصود قد يساهم في ايجاد السعادة النفسية

 . مدى انخراط الفرد فيه

عمار والتوجهات ن هذه النتائج قد ظهرت على الرجال والنساء في مختلف األإ
ية النفس والرفاهية الذات ،الرفاهية الذاتية االنفعالية)النفسية  السعادةوفي كال معياري 

 (اجتماعية

 : على السعادة النفسية االنسجاميكل من الشغف القهري والشغف  تأثري

السعادة  يكون تأثيره علىإذا كان الشغف يؤثر على السعادة والتعاسة، فكيف 
 االنسجاميالنفسية لدى الفرد؟ ان نموذا الشغف الثنائي يفترض أن نوعي الشغف 

تؤدي إلى نتائج مختلفة، ، ط معين بطرق مختلفةيوجهان الشخص ألداء نشا، والقهري 
 .بحيث أن هذه األعمال إذا تكررت توثر بشكل مختلفة على السعادة والتعاسة النفسية

فإن أداء النشاط يسير في وتيرة معينة يجعل  االنسجاميبالنسبة للشغف 
، عيالشخص يشارك في النشاط بانفتاح ليواجه الحدث أو التجربة بسلوك واع غير دفا

هذه الحالة تمكن الشخص من استخالص المؤثرات اإليجابية التي نتجت من أحداث 
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إيجابية دون التفكير في النتائج السلبية او تأثيرات التوقعات السلبية على نفسية 
يقود إلى التفاعل مع  االنسجاميوهكذا نجد أن الشغف . الشخص وفي سعادته النفسية

 ,Philippe) ةالتأثيرات السلبيلى حماية المرء ضد التأثيرات اإليجابية، والعمل ع

Vallerand, Houlfort, Lavigne, & Donahue, 1020) 

تمارس عموما لفترات  االنسجاميان النشاطات التي تمارس في ظل الشغف 
تستغرق عدة ساعات أسبوعيا اثناء العام، لذلك فإن التأثيرات التي تحصل من هذه 

 ,Mageau)تبقى مع مرور الوقت ، نماط مكررة ومستمرةالنشاطات التي تمارس في أ

Vallerand, Rousseau, Ratelle, &  Provencher, 1005) 

أن التأثيرات اإليجابية التي تعمل بصفة مستمرة  Garland, et al (1020)ويرى 
تؤدي إلى نتائج إيجابية تصاعدية تسهم في توسيع المدارك للشخص ويقوم بإعادة تقييم 

لألحداث وتطوير الفكر الذي يقود إلى تعزيز أسباب حدوث السعادة النفسية إيجابي 
 .لديه، كما تحد من المظاهر السلبية التي تؤدي إلى حدوث التعاسة النفسية

ومن ناحية أخرى، فإن الشغف القهري يعمل بصورة كبيرة على خلق المناخ 
ويقود الشخص إلى ، النفسيةالمناسب إليجاد التعاسة النفسية والحد من تحقيق السعادة 

كما انه كثيرًا ما يجعل الشخص . الشعور بالتأثيرات السالبة مثل التوتر والقلق واالجهاد
مما قد يعني انخراط ، يشعر  بأن المشاركة في أداء النشاط يحدث دائما خارا إرادته

وهكذا فإن بعض التأثير . الشخص في انشطة مفروضة عليه وال يرغب القيام بها
لسلبي مثل الشعور بالذنب والخجل قد تحدث لبعض المشاركين في مثل هذه ا

 .االنشطة

ونظرًا للمستوى العالي من الجمود الذي يحدث في حالة الشغف القهري، وعدم 
فان ذلك قد تؤدي الى شعور ، انسجاميالقدرة على االسهام في نشاطات ذات شغف 
وحتى لو كان هناك بعض التأثيرات . الشخص ببعض التأثيرات السلبية مثل اإلحباط

اإليجابية في ظل الشغف القهري، فإن الحالة العاطفية او االنفعالية عمومًا تكون سلبية 
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هذه الحاالت العاطفية السلبية تستمر لفترات . سواء أثنا ممارسة النشاط او بعده، تماًما
ب إيجابية تؤدي وتعتمد على كثافة هذه األنشطة وقد تقف حجر عثرة في ممارسة تجار 

 (Vallerand, et al, 1003).في النهاية للوصول إلى السعادة النفسية

أن المشاعر اإليجابية مهيأة لتوسيع Fredrickson & Joiner (1001) ويرى 
مدراك الناس ومعرفتهم الذاتية وهذه الصفة تجعلهم يقومون باتخاذ القرارات الصحيحة 

تم في عملية حلزونية متتابعة حيث أن التأثير وهذا ي. ويتمتعون بالسعادة النفسية
اإليجابي يقوم لتحقيق مستويات عالية من السعادة النفسية والتي تقود بدورها لتحقيق 

 .تأثيرات إيجابية وهكذا دواليك

إن الحدوث المتكرر للتأثير اإليجابي يقود إلى تغيرات في مناطق الدماغ ُتعرف 
 .(Garland, et al, 1020) بأنها مرتبطة بالسعادة النفسية

يقود ألداء منظم في النشاطات الشغفية والذي يترجم إلى  االنسجاميأن الشغف 
ومن المتوقع ان يلعب دورا مزدوجا في توجيه ، تأثيرات إيجابية أثناء ممارسة النشاط

األشخاص إلى النشاطات الشغفية بطرق منظمة وبذلك يكون الشخص قد وجد طريقه 
ار االنخراط في نشاطات إيجابية تقوده بالتالي إلى السعادة الصحيح لجني ثم

 (Mageau, et al, 1005)النفسية

على نموذا  Rousseau & Vallerand (1002)وفي بحث اجراه كاًل من 
الشغف الثنائي هدف الى اختبار التأثير السلبي واإليجابي للدور الوسيط على السعادة 

وكان على . البدنية لألنشطةلجامعة لديهم شغف النفسية طبق على افراد من خريجي ا
البدنية ومقياس السعادة  لألنشطةفي الفترة األولى طبق مقياس الشغف ، ثالث فترات

النفسية على المشاركين، وفي الفترة الثانية وبعد مرور خمسة أسابيع من خضوعهم 
السلبية التي تم مقاييس ظرفية للتأثيرات اإليجابية و  بإكماللجلسات تدريبية، قاموا 

بعد ثالثة أسابيع قام المشاركون بتعبئة ، وفي الفترة الثالثة. اكتسابها أثناء أداء االنشطة
 . مقياس السعادة النفسية مرة أخرى 
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وقد بين نموذا المعادلة الهيكلية أن االنشطة التي تمت في ظل الشغف 
يادة احتمالية حدوث السعادة قد أدت لز ، في الفترة االولى إلى الفترة الثالثة االنسجامي
ومن ناحية أخرى فلم يكن للشغف القهري ارتباط ايجابي بالسعادة النفسية بل . النفسية 

كما . على العكس من ذلك اسهم في حدوث اثار سلبية تحد من حدوث السعادة النفسية
 :هو موضح في الشكل التالي

وال  ر  والسعادة , االنسجاميبين الشغف  الوسيطة في العالقةتأثير دور العوامل (:  2)شكل رقم 
 الذاتية

 
(Vallerand & Rousseau 3008) 

 

تكررت نفس النتائج ، في مجال العمل Houlfort, et al, (1022)وفي دراسة 
ادى إلى ظهور تأثيرات إيجابية في  االنسجاميحيث اشارت النتائج بان الشغف ، تقريبا
وأن . أشهر 6سية وذلك خالل فترة عمل مدتها وبالتالي حدوث السعادة النف، العمل

العالقة السلبية بين الشغف القهري والسعادة النفسية هي عالقة مباشرة ولم تتوسطها 
في التأثيرات اإليجابية  االنسجاميهذا البحث يؤكد على دور الشغف . تأثيرات إيجابية
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ر الوقائي للشغف لكنه يغفل الدو . وبالتالي زيادة احتمال حدوث السعادة النفسية
 .االنسجامي

شبيهة بالدراسة  Vallerand, et al( 1002)وتوصلت نتائج دراسة قام بها 
الى ان توصلت ،  االحتراقركزت على نوع واحد من التعاسة النفسية هو ، السابقة
 .االحتراقدورا وقائيا في الحماية من  االنسجاميللشغف 

زاولة النشاط ال يمكن السيطرة هناك رغبة ملحة لم يجعلالشغف القهري  إن
مما ، عليها، فيصبح من الصعوبة بمكان بالنسبة للشخص التوقف عن ممارسة النشاط

مثل هذا الصراع . يؤدي إلى صراع مع غيره من األنشطة األخرى في حياه الشخص
. يمكن أن يكون سببًا في منع الشخص من االنخراط  في مناحي الحياة األخرى 

بحيث سيصعب عليه المساهمة في االنشطة ، يبقى معطل عقلياوبالتالي فإنه س
 .(Garland, et al, 1020)الحياتية األخرى 

اإليجابي سواء  بالتأثيرباإلضافة إلى ذلك فإن الشغف القهري ال يرتبط عادة 
خالل ممارسة النشاط الشغفي أو في نواحي الحياة األخرى، وكذلك ال يقوم بدور وقائي 

. االنسجامين الوصول إلى مرحلة التعاسة النفسية ، بعكس الشغف لحماية الشخص م
الذي يمكن للشخص فيه التخلي عن النشاط الشغفي بعد أن ينخرط في ممارسته 

. دون أن تحدث أية صراعات بين النشاطين،  ويمارس غيره من انشطة الحياة اليومية
ة في كل المجاالت يسمح للشخص بالقيام بالتجرب االنسجاميهكذا نجد أن الشغف 
، القيام بنشاطات أخرى  بإمكانهفخالل ممارسته لنشاط معين ، الحياتية على حد سواء

 .االحتراقوبالتالي يعمل على حماية اإلنسان من 

دراستين على ممرضات Vallerand, et al (1020) وفي السياق نفسه أجرى 
( 200)اسة االولى على اجريت الدر . محترفات من ثقافتين مختلفتين هي فرنسا وكندا

، ممرضة من فرنسا طلب منهن تعبئة جداول تقييم الشغف لعملهن، الصراع النفسي
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تم عرض النتيجة بواسطة نموذا المعادلة الهيكلية و ،  واالحتراق، والرضا عن العمل
 :كما في الشكل التالي
 وال  ر  في االحتراق االنسجاميدور الشغف بنوعيه (:  3)شكل رقم 

  

(Vallerand et al. 3010) 

خالل الصراع  باالحتراقن الشغف القهري اسهم في الشعور أحيث يتضح 
من . وأنشطة الحياة األخرى ، النفسي الذي نشأ بسبب وجود نشاطين، النشاط الشغفي

حدوث الصراع وساهم في الرضا عن العمل  االنسجاميناحية أخرى منع الشغف 
 .باالحتراقور وبالتالي ساعد في الوقاية من الشع

ممرضة ايضا ولكن من مقاطعة  (200)هذه النتائج تكررت في الدراسة الثانية مع 
وتوصلت . أشهر 6فوق  باالحتراقسمحت بالتنبؤ عن التغيرات في ، كيبك الكندية حيث
وعلى . يمكن أن يكون ذا طابع وقائي ضد التعاسة النفسية االنسجاميالى أن الشغف 

الشغف القهري يساهم في خلق صراع بين النشاط الشغفي وغيره  العكس من ذلك يبدو أن
 .من نشاطات الحياة التي يمكن أن تساعد الشخص في تجديد نفسه
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 : لى تنبيهين في هذا الصددإشارة إلتجدر ا

والقهري قد  االنسجاميقد يرى البعض ان االختالف بين نوعي  الشغف : األول
وأنها المسئولة عن اآلثار ، ت الشخصيةيرجع الى بعض الفروق الفردية أو سما

 Balon, Lecoqففي بحث غير منشور تم إعداده من قبل . االنسجاميالمختلفة للشغف 

& Rime  (1020) اشار بأن نوعي الشغف يرتبطان بشكل ضعيف مع العوامل الخمسة
 وال، التفتح، العصابية، يقظة الضمير، المقبولية، االنبساطية: الكبرى للشخصية وهي

وبالتالي يبدو أنه من المستبعد أن تكون سمات . عالقة لهما ببقية سمات الشخصية
 .الشخصية هي المسئولة عن آثار الشغف

أما التنبيه الثاني فهو أن البحث الذي أجري على الشغف اشار الى أن الشغف 
ى وعلى هذا فإن مسألة السببية تحتاا إل. والنتائج ذات ارتباط  كبير بطبيعة الحال

بدراسة طبقت على  Carbonneau, et al, (1002)ولهذا فقد قام . بعض االهتمام
وكذلك مقياس ، طلب منهم تعبئة جداول تقييم الشغف تجاه التدريس، معلم (500)

 3مرتين خالل فترة ( اإلرهاق)والتعاسة النفسية ( الرضا في العمل)السعادة النفسية 
ماذا المعادلة الهيكلية بأن الشغف ينبئ عن وكشفت نتائج نموذا المسار مع ن. أشهر

 .تغيرات في النتائج بينما النتائج لم تنبيئ عن تغيرات في الشغف

 في أنشطة م صودة نخراطواال الشغف 

 األنشطةفي  االنخراطهل مجرد : التالي السؤالربما يتبادر إلى الذهن 
قد تكون أكثر  شطةاألنالمقصودة كافيا ليؤثر إيجابا في السعادة النفسية؟ فبعض 

، ذات التأثير االيجابي في السعادة النفسية التجربةإيجابية من غيرها في إحداث 
بل على كيفية انخراط ، فيفترض ان السعادة النفسية ال تعتمد على ممارسة النشاط فقط

باإلضافة إلى قدرة الشخص على العودة إلى ، االشخاص في النشاط في المقام األول
منتظم، لذا فإن شغف الشخص يحدد نوعية المشاركة في هذا النشاط، النشاط بشكل 

فإن نتائج االنخراط في النشاط تكون إيجابية ، انسجاميفإذا كان الشخص ذو شغف 
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اما ان كان ذو شغف قهري فإن النتائج سوف تكون اقل ايجابية وربما . بشكل كبير
 .(Lutz, Slagter, Dunne & Davidson, 1002) تكون النتائج سلبية

لقد تم اختبار هذه الفرضيات مع نشاطات معروفة بأنها عالية اإليجابية، 
وهي رياضة نشأت في الهند، تهدف الى الحفاظ على التوازن . كممارسة رياضة اليوجا

حيث كشفت الدراسات التي أجريت في هذا . العقل والجسد والروح نما بيالطبيعي 
وتعزز وظيفه الجهاز التنفسي ، العضالت ومرونتها المجال أن ممارسة اليوغا تعزز قوة

فضاًل عن ، وتدعم التأثير االيجابي وتقلص التأثير السلبي، والقلب واالوعية الدموية
فاذا كانت المسالة مسألة نشاط فقط، . أنها تساعد في عملية اكتساب السعادة النفسية
خراط باليوغا ال يكفي وان مجرد االن، فإن الشغف لليوغا ينبغي أن ال يشكل فرقا

 االنسجاميللحصول على بعض النتائج اإليجابية، لذلك فإن الشغف امر هام والشغف 
فقط هو الذي يؤثر إيجابيا مع اليوجا ، بينما الشغف القهري ليس له أي تأثير بل قد 

 .(Impett, Daubenmier & Hirschman, 1006)سلبي  تأثيرهايكون 

الدراسة األولى كان ، دراستين بإجراءCarbonneau, et al (1020) قام كما 
مارسوا ، سنة (60إلى  22)المشاركون فيها من عامة الناس، تتراوح أعمارهم ما بين 

طبق عليهم مقياس الشغف لليوغا ومقياس التأثير اإليجابي ، ا لعدة سنواتغاليو رياضة 
لنتائج بأن الشغف وأظهرت ا. والسلبي وتجربة حالة القلق خالل فترة ممارسة اليوجا

فقط هو الذي ادى الى نتائج إيجابية لكنها ليست بنسب عالية، كما حد من  االنسجامي
 .التأثير السلبي وحالة القلق

الدراسة الثانية تذهب إلى أبعد من ذلك وتنظر في التغيرات التي حدثت في 
فقد . من غيرهم ا بصورة منتظمة أكثرغالنتائج خالل فترة ثالثة أشهر للذين مارسوا اليو 

تنبأ بنقصان في المشاعر السلبية والقلق، واألعراض  االنسجاميوجد أن الشغف 
الجسدية السلبية عمومًا، وزاد في المشاعر اإليجابية مع مرور الزمن أثناء تأدية دروس 
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ملحوظ في المشاعر السلبية أثناء تأدية  ارتفاعشغف القهري فقد الدى الى لأما ا. اغاليو 
 .اغاليو تمارين 

أنها تؤكد  ،السبب األول ،هذه النتائج تكتسب اهمية لسببينويرى الباحث ان 
على أننا البد وأن نستمر في االنشطة اإليجابية المقصودة وذلك لتحديد نوعية  

كما توكد على اهمية . الذين يمارسون هذه االنشطة لألشخاصالتأثيرات التي تحدث 
ث أن االنشطة التي تمارس في ظل الشغف نوع اداء االنشطة التي تمارس، حي

تؤدي إلى مشاركة إيجابية وبالتالي يتوقع منها نتائج إيجابية أكثر من  االنسجامي
إذا كانت النشاطات اإليجابية مثل اليوجا ال تقود  ،الثانيوالسبب . الشغف القهري 

جابية على السعادة تلقائيًا إلى تأثيرات إيجابية خالل ممارسة النشاط، فإن توأثيراتها اإلي
البد وأن يلعب دورًا  االنسجاميلذلك فإن الشغف . تحدث تلقائياً النفسية أيضًا لن 

 . أساسيًا في التأثيرات اإليجابية على السعادة النفسية

ان األشخاص ذوي من خالل ما سبق يالحظ الباحث ان البحوث اشارت الى 
، على أعمالهم التي يقومون بأدائهاقادرين على التركيز بشكل كبير  االنسجاميالشغف 

كما جاء في ، بين نشاطهم الحالي واألنشطة األخرى  اأو اختالف اوليس هناك تعارض
ذا منعوا من القيام بنشاطاتهم الشغفية، فإن لديهم  (Ryan & Deci, 1003) دراسة  وا 

 ،والتحكم في نشاطهم الذي سوف يقومون به ،القدرة على التكيف مع الوضع القائم
إذا اتضح لديهم بأن هذا النشاط ذو تأثير سلبي على حياتهم وجاء وقدرتهم على وقفه 

يقود لالنخراط في األنشطة  االنسجاميان الشغف  Vallerand( 1007)في دراسة  
على المراهقين والراشدين  Rosseu & Valleran (1003)وفي دراسة ، االيجابية

الرياضة والفن والعمل الدرامي وفي تجاه األنشطة ك االنسجاميوجد ان الشغف 
  مرتبط إيجابيا بالرضى عن الحياة والحيوية، المجاالت المتخصصة في التعليم
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يساعد في الحصول على صحة نفسية وعقلية وبدنية  االنسجاميالشغف اذا ف
 ويعطي الطاقة لالداء في الوقت المناسب 

فهو يرغم ، ى نتائج ايجابيةبينما يقف الشغف القهري عائقا امام الفرد للحصول عل
بل بشكل قهري وهذا يتضح من ، الفرد على ممارسة نشاط ما دون ارادة حقيقية منه

التي توصلت الى ان ذوي الشغف القهري  (Hodgins & Knee, 1001)دراسة 
 Rosseu &Valleran (1003)ودراسة ، غير قادرين على مقاومة ممارسة االنشطة

ري يعطي مؤشرات إيجابية للقلق واالكتئاب ومرتبط سلبيا التي توصلت ان الشغف القه
الشغف القهري يؤدي ان  (Houlfort, et al, 1022)بالرضا عن الحياة وجاء في 
 إلى حصول التعاسة النفسية 

 السعادة ب ـــ

 :م دمة

تعد السعادة مطلًبا إنسانًيا عبر المسيرة البشرية فاإلنسان منذ وجوده يبحث عن 
ظر إلى السعداء بأنهم أكثر سروًرا وبهجة، وأكثر استمتاًعا ورضا بحياتهم، السعادة، وين

 (.1021الخوالدة، ) وأنهم أكثر طمأنينة ، وتحقيًقا لذواتهم 

كما أنها مطلب شائع من مطالب النفس البشرية، وهدف من أهداف الصحة 
تأتي في وهي  ،ومحدًدا من محددات الشخصية السوية ،وبعًدا من أبعادها ،النفسية

 ,Christopher ,Patrick, John)المرتبة الثالثة من جملة المطالب والرغبات لدى األفراد 

Curtin & Auke T, 1004).  

وفي هذا  ،م2272إن اهتمام علماء النفس بدراسة السعادة لم يبدأ قبل عام 
م 2273أن مصطلح السعادة أدرا في عام Lu & shih  ((2227الصدد يرى كل من 

حاول الباحثون دراسة العديد من العوامل الديمغرافية واالجتماعية والسمات  حينما
الشخصية، من أجل معرفة العوامل التي تؤدي إلى الشعور بالسعادة، فقد ركز علماء 
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من خالل ارتباطها بإشباع الحاجات، بالتدرا من الحاجات  النفس على السعادة
متمثلة في تحقيق الذات، ألن اإلنسان يسعى الفسيولوجية الدنيا إلى الحاجات العليا ال

لتحقيق أهدافه المهمة من أجل الشعور بالسعادة ، وتحقيق الحياة الجيدة له عندما تلبي 
لإلنسان متطلبات األمن واالنتماء واالستقالل وتأكيد الذات، ويعتمد تحقيق الحاجات 

مع، والنواحي االقتصادية، العليا على العوامل الخارجية المحيطة بالفرد واألسرة والمجت
 .والسياسية، والتعلم 

ومن خالل نتائج البحوث التي أجريت في هذا المجال يتضح أن السعادة مفهوم 
عالمي المضمون وله أهمية متماثلة في مختلف أنحاء العالم بدءا من أكثر المجتمعات 

 ( .1002عالم، ) ة بفروق اللغة والثقاف ال تتأثرتقدًما إلى أكثرها بدائية ، كما أنها 

الدراسات النفسية اإليجابية المشتقة من علم النفس  اهتمتاألخيرة  اآلونةوفي 
اإليجابي بالسعادة، فاإلنسان دائم البحث عن السعادة، وأن تحقيقه ألي هدف من 
أهدافه كالصحة النفسية السليمة، والمال، والقوة، والزواا، والبنين وغيرها من األشياء 

 (.1022بخيت )  ها من توقعه أنها ستجعله سعيًداتستمد قيمت

 : مف وم السعادة

بالرغم من أن غالبية األفراد يتفقون على أن السعادة هدف أساسي في حياة 
وتعتبر . اإلنسان، إال أنهم يختلفون حول مفهوم السعادة والعوامل التي تؤدي إليها

ن هذا العلم عادة ابل  ،لنفسيةالسعادة من أهم المفاهيم التي يبحث فيها علم الصحة ا
ما يعرف على أساس أنه يهدف إلى تحقيق سعادة اإلنسان، حيث تعرف الصحة 
النفسية بأنها تستهدف معونة كل فرد وتدريبه على العيش السعيد المنتج في بيئة 
اجتماعية، كما تعتبر السعادة مقياسا للصحة النفسية، حيث تقاس الصحة النفسية للفرد 

ته على التأثير في بيئته على التكيف مع الحياة بما يؤدي بصاحبها إلى قدر بمدى قدر 
 (.1020، ابراهيم) معقول من اإلشباع الشخصي والكفاءة والسعادة
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لقد اهتم الفالسفة بمفهوم السعادة، فالبحث عن السعادة عند اليونان هو المطلب 
أرسطو إلى السعادة على األسمى لإلنسان، وخيره األعلى وغايته القصوى، حيث ينظر 

أن تكون حااًل من أحوال النفس البشرية، وسعادة اإلنسان تكون بمزاولته  ال تعدوأنها 
به عن سائر الموجودات، أي بمزاولة الحياة الناطقة على أكمل الوجوه، كما  يمتازما 

يؤكد على أن النجاح في الحياة ضروري لحصول السعادة، وتحقيق الخير والفضيلة 
 (. 1004ع، ربي)

السعادة ظاهرة موضوعية وبالتالي تقبل التحليل مثل الظواهر االجتماعية، إن 
بمعنى أن لها عوامل وأسباب تؤدي إلى الوصول إليها، ويمكن دراستها وتحديدها، وقام 

Russell   بدراسة أنماط التفكير السائدة والعادات والتقاليد والمفاهيم االجتماعية، انتهى
منها تعبر عن أسباب الشقاء، بعد ان كان معتقدا بأنها ضرورية لتحقيق  إلى أن كثير

واعتبر السعادة صفة كلية يجب . السعادة، ويعتبرها معظم الناس ضرورية للسعادة
األنصاري، )تحليلها إلى الحاالت الجزئية التي تظهر فيها وتكون مصاحبة لها 

1003.) 

فالمريض يرى أن السعادة في  والسعادة مسألة نسبية تختلف من شخص آلخر،
الصحة، والفقير يرى أن السعادة في الغنى، والعجوز قد يرى أن السعادة في أيام 

في الحرية، وهكذا تتعدد أنواع السعادة وأنماطها، اها الشباب التي ولت، والسجين ير 
ت وليس ،والسعادة هي حالة شعور. وتتشكل تبعا لرؤية الفرد لها أو المفتقد لجزء منها

، ابراهيم)حالة واقع مادي، مما يعني أن السعادة تكمن في العقل والقلب والشعور 
1020.) 

ففي المجتمعات اإلسالمية يرى كثير من المسلمين أن السعادة تتحقق بتقوى 
يحصل ن تحقيق السعادة أمر ال ااألعمال الصالحة، و بهللا، والسير وفق منهجه، والقيام 

نما في الحياة األخرى اةعليه اإلنسان في هذه الحي  .، وا 
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تنتشر  السعادة أن  Cisksztimihaly  (2222)وفي المجتمعات الغربية، يؤكد
ة قوية، وطول العمر، والثراء هو الطريق لتحقيق صحفي الحياة المادية، والتمتع ب

السعادة، وهذا أدى إلى ربط السعادة به، حيث أشار إلى أن بعض األفراد يحققون 
يجابية وهي ممارسة األعمال اإلر الحالة الذهنية لهم بطريقتين، الممارسة السعادة بتغي

التي تؤدي إلى صفاء الذهن كالرياضة الجسدية أو العقلية، أو الممارسة السلبية عن 
طريق المخدرات والخمور، ويرى أن السعادة تتحقق لدى الفرد من خالل ممارسته 

 .(1023، وفاديسماوي، ) األنشطة اإليجابية 

إلى السعادة على أنها حالة تتضمن تحقيق الذات ( 1004) نومورا وينظر
بالسعادة إال إذا مارس اإلحسان بالبهجة  ال يشعربالبهجة، إذ إن المرء  والشعور
إلى  يوصلن البحث عن متعة روحية مستمرة هو األكثر احتماال ألن او . والفرح

الجانبين المادي والروحي، وكذلك  السعادة، ولذلك فإن من المهم أن نرى األشياء من
 .من الخارا والداخل وبالعالقة باآلخرين

ومفهوم السعادة مفهوم ينتمي إلى علم النفس اإليجابي، حيث استخدم 
كلمتي السعادة وطيب الحال تبادلًيا كمصطلحات لوصف أهداف ( 1005)انمسليج

جراد،  أبوجودة، و ) .علم النفس اإليجابي، ويتضمنان المشاعر واألنشطة اإليجابية
1022.) 

، أن مفهوم السعادة يحمل معنيين مختلفين Veenhoven (1000)يرى كما 
وفي الحالة األولى فإنها تكون تقريبا مرادفة ، األول موضوعي، والثاني ذاتيالمعنى 

أي توافر ظروف ، حيث السعادة تعني عيش الفرد في سالم وحرية، لمفهوم الحرية
أنها  تعرف علىي للسعادة ، فإنها نوفي الثانية حيث المعنى الثا. هجيدة ومالئمة لحيات

 حالة عقلية تعكس شعور الفرد وتقديره المستقر لحياته

 :ويمكن تصنيف تعريف السعادة إلى ثالث أقسام
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يهتم بتعريف السعادة على أنها ليست حالة ذاتية ولكنها تحسن : ال سم األول
ن هذا التحسن النوعي قد ال يالزمه إحساس نوعي مرغوب، ويعيب هذا االتجاه أ

 .بالسعادة فتحسن العمل ال يجعل الفرد سعيًدا بالضرورة 

ما الذي يجعل الناس يقيمون حياتهم " هتم باإلجابة عن التساؤل ي: ال سم الثاني
وتركز هذه التعريفات على المعايير التي يعضها الناس لتحديد الحياة " تقييًما إيجابًيا؟

تقييم عام لنوعية الحياة تبعا للمحكات التي يختارها " معتبرين أن السعادة هي الجيدة 
أو هي اإلشباع المتناغم لرغبات وأهداف الفرد أو أنها الدرجة التي يحكم فيها " كل فرد 

الشخص إيجابًيا على نوعية حياته الحاضرة بوجه عام ، فالسعادة تعني حب الشخص 
 (. Veenhoven, 1000)ه بها وتقديره الذاتي لها ككل للحياة التي يحياها واستمتاع

أي الشعور باعتدال  –ركز على الجانب االنفعالي للسعادة ي :ال سم الثالث
وهذا التعريف  ،وتعتبر اإلحساس بالسعادة إحساًسا شخصًيا أو ذاتيا للغاية –المزاا 

الذي يشير إلى و  ،قريب من مدلول كلمة السعادة التي نستخدمها في حياتنا اليومية
االنفعاالت السارة أو اإليجابية كالشعور بالبهجة الممزوجة بالتفاؤل واالستمتاع والسرور 

 (.1004، عزت)

إلى السعادة على أنها ليست سلسلة من مواقف  Franklin (1020)وينظر 
الحصول على الثروة والمال، أو لها عالقة بمعتقدات الفرد  المؤقتة أوالفرح والبهجة 

ينية، بل هي حالة تتسم باالستمرار حتى عندما يشعر الفرد بسوء، وأسلوب حياة الد
 .تمكن من إشباع حاجاته، وتحقق له حياة إنسانية أفضل

االهتمام بموضوع السعادة جاء بوصفه واحدا من التغيرات األساسية  نإ
كرد فعل لالتجاه العام في بحوث الشخصية وتركيزها على الجوانب ، للشخصية

سلبية، إذ شهد التراث األكاديمي في السنوات األخيرة ميال واضحا لدراسة متغيرات ال
والعصابية والسمات المرضية واالضطرابات النفسية، على حساب  واالكتئابالقلق :مثل

 .الجوانب اإليجابية للشخصية
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بادئ ذي بدء لفحص مختلف  –ولقد كرس علم النفس طرفا كبيرا من دراساته 
، والمرض العقلي وانحراف السلوك ،سة متمثلة في االضطراب النفسيجوانب التعا

نظًرا  ،وغير ذلك من الجوانب غير السوية التي استرعت انتباه كثير من المتخصصين
ولنالحظ أن التعريف اإلحصائي لعدم السواء . لخروجها عن العادي والمألوف والمتوقع

ثم مضى طرف  .جوانب السلبيةأو الشذوذ أنه ما خرا عن المتوسط وبخاصة في ال
: من الزمن غير قليل قبل أن يكرس علم النفس جانًبا من دراساته لموضوعات مثل 

 وغير ذلك.. السعادة، والسواء، والتفاؤل والمثابرة والجلد ومقاومة الضغوط 

أنه على الرغم من صدور عدد  Furnham & Cheng (2222)كل من ويذكر 
لكل من أرجاي، وأيزنك، وماير فإن  خاصةعقد الماضي من الكتب عن السعادة في ال

 .البحوث التي نشرت عن السعادة تعد نادرة بالمقارنة بما نشر عن التعاسة

أن السعادة الحقيقة هي التي تنبع من داخل الفرد، ( 1000)ويؤكد الحسيني 
سم هللا اإلنسان من طريقه تفكيره ، وأمن بقضاء هللا وقدره ، ورضى بما ق ما عدلفمتى 

له، وأصبح واقعيا في نظرته إلى األشياء وتعامله مع اآلخرين، وهون األمر على 
نفسه، وتحكم بمشاعره وتكيف مع الضغوط واألحداث وحصل على الراحة النفسية 

 .بيسر وسهولة

بع من داخل الفرد أي من نمع سابقه في أن السعادة ت( 1000)ويتفق مرسي 
تحقيق الملذات الجسمية المادية والملذات النفسية  أفكاره ومشاعره، وهي تكمن في

المعنوية ويكون تحقيق ذلك بشكل متوازن، ويرى أنه يمكن النظر إلى السعادة من 
تظهر في الطمأنينة والفرح والسرور واالرتياح وهي التي يشعر بها : األولى : زاويتين 

عرفية وهي ما يدركه الفرد فهي زاوية عقلية م: الفرد في موقف السعادة ، أما الثانية 
 .بعقله مثل الرضا أو ما يجده من نجاح

ويعتبر الشعور بالسعادة النفسية من المفاهيم النفسية التي حظيت باهتمام كبير 
من قبل الباحثين في مجال علم النفس والصحة النفسية وذلك العتبارهم هذا المفهوم 
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أما الشعور . ة النفسية السليمة مؤشًرا هاما من المؤشرات األساسية للتكيف والصح
بعدم السعادة فيعتبر واحدا من المشكالت الهامة في حياة إنسان عالم اليوم، حيث 
تعتبر هذه المشكلة بمثابة نقطة البداية لكثير من المشكالت التي يعانيها ويشكو منها 

الفرد هذا اإلنسان، فكثيرا ما يدعم هذا الشعور مشكالت أخرى كانت قائمة في حياة 
 .قبل شعوره بعدم السعادة

وقد كشفت األبحاث عن أن السعادة لها أهميتها العالمية بوصفها الهدف 
اإلنساني األسمى ، كما أن أسبابها تبدو متماثلة في مختلف أنحاء العالم، ومع 
اختالف الثقافات فإن العناصر المحددة التي تسهم في خلق السعادة تبدو عالمية، كما 

التي تسهم في السعادة واحدة لجميع األعمار بصرف النظر عن المكان  أن العناصر
الذي يعيشون فيه ، وقد اتضح أن العناصر األساسية التي تسهم في السعادة هي نفس 

فالسعداء والتعساء حول العالم . العناصر بالنسبة لألشخاص األسوياء والمعاقين 
 (.1002عالم ، )للسعادة  يتفقون على العناصر التي يعدونها مهمة بالنسبة

وتندرا دراسة السعادة تحت مظلة مجال حديث نسبيا في علم النفس هو علم 
النفس اإليجابي ودعواه أن اإلنسان يحمل بداخله القوة والضعف ومنها وبها تتحدد حياة 
اإلنسان ، وأن الخبرات التي تمر بنا تشكل شخصيات وتحددها ، هذه الخبرات بعضها 

تعديل وبعضها اآلخر قابل للتعديل وتتركز جهود علم النفس اإليجابي في غير قابل لل
 ،إبراهيم)إثراء القوى اإلنسانية القابلة للتعديل كمدخل لتحقيق السعادة الحقيقية، 

1020.) 

المفهوم المحوري والرئيسي في علم النفس ، يعتبر مفهوم السعادة النفسيةو 
ريخ الفكر اإلنساني، وسعى الجميع في الثقافات اإليجابي لما له من مكانه بارزة في تا

المختلفة إلى السعادة بوصفها هدفا اسمى للحياة الرتباطها بالحالة المزاجية اإليجابية 
وعلى الرغم من أن الغاية . والرضا عن الحياة وجودة الحياة وتحقيق الذات والتفاؤل 

اة الطبية التي يشعر فيها األساسية لعلم النفس هي مساعدة الفرد على أن يحيا الحي
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بالسعادة ، فقد تجاهل علماء النفس لسنوات طويلة المشاعر اإليجابية للشخصية وظلت 
االنفعاالت السلبية مثل القلق، واالكتئاب، والضغوط النفسية، والتشاؤم األكثر تناوال 

 (.1021، القدور ،أبو هاشم)واهتماًما في بحوثهم ودراساتهم، 

 : قياس السعادة

رتبط موضوع السعادة باإلنسان منذ وجوده على األرض، وشغل العلماء في ا
م مع دراسة قام 2230البحث فيه، إال أن البحث بطريقة علمية منهجية، بدأ في عام 

وقد ساهم « السعادة عند الطالب البالغين » بها عالم النفس غوردون واطسون بعنوان 
بندا يتميز األفراد ( 30)ا المقياس من بوضع مقياسا فرعيا يتكون هذ( 2257)أيزنك 

الذين يحصلون على درجات مرتفعة فيه بالبهجة والتفاؤل، وهو يقيس السعادة بمفهومها 
 (.1022، القاسم) المباشر، مقابل عدم السعادة

م ُنشرت العديد من الدراسات البحثية حول السعادة مما اعتبر 2260وفي عام 
ية لعلم النفس الحقيقي للسعادة فراديس ثم توالت الدراسات هذا التاريخ البدايات الكالسيك

 .المنهجية بعد ذلك، حتى وصلت في العصر الحديث إلى أوا قوتها ودقتها

 : ثر السعادةأ

إن التفاؤل واإلحساس بالسعادة والتفكير اإليجابي  والعقلية اإليجابية ، يكون لها 
فرد ودافعيته لإلنجاز وجودة أدائه، مزايا عديدة، وعائد اجتماعي يؤثر على إنتاا ال

وقدرة الفرد على الضبط والتحكم الذاتي، وأيًضا يزيد من كفاءة جهاز المناعة لديه 
 Siahpush, et al, 1002).)فيكون أكثر تعاونا وتعاطفا مع اآلخرين

فالسعداء هم صناع الحياة، وسعادة الفرد تنعكس ليس فقط على نفسه بل يتأثر 
 Diener(1000)تنعكس على مجتمعه، فالفرد السعيد كما يؤكد داينربها من حوله، و 

وكثير من  ،تتسم عالقته باآلخرين بالود والتسامح ،مطمئن قادر على العطاء
السلوكيات المضادة للمجتمع هي نتيجة لعدم االستقرار النفسي وعدم الشعور بالرضا 
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قيمة ويتعاون مع اآلخرين، عن الذات واآلخرين، ألن السعيد يحب الحياة ويعشر أنها 
إن الجريمة والمخدرات وحوادث العنف واإلرهاب ، والتدمير والتخريب ال تصدر من 

مع السعادة  ال تجتمعأناس سعداء، كما أن الضياع والتشرد واليأس والكراهية 
(Argyle, 1002) 

، أن السعادة تمثل الغاية النهائية للحياة اإلنسانية( 1020)ويضيف أبو حالوة 
وأن من يسعون للوصول إليها واالقتراب منها وتحقيقها هم األجدر بأن يطلق عليهم 

 .ذوي العقلية السوية وهم بذلك أشخاص متفائلون يمتلكون نظرة طبيعية إيجابية للحياة

أما تأثير السعادة على األفراد فهي كثيرة ومتباينة، فاألفراد السعداء يقدرون 
أكثر أهمية مقارنة باألفراد غير السعداء، كذلك تؤثر مجاالت حياتهم بدرجة أفضل و 

السعادة على الصحة الجسدية والنفسية السليمة للفرد، فهي تقوى الجهاز المناعي للفرد، 
وتزيد من قدرة الفرد على الضبط والتحكم الذاتي والرضا عن الحياة أو السعادة في 

( 1002) الح مرادالحياة كما أوضحتها دراسة كل من أحمد عبد الخالق وص
 .Hajiran, (1006)و ،(1005) وسليجمان

  :مكونات السعادة

أن الدرجة المرتفعة من السعادة تتحدد على   Myers &Diener (2225)يرى 
تكرار الوجدان اإليجابي ، وعدم تكرار الوجدان السلبي، : أساس مكونات ثالثة 

حياة متاح بنفس القدر واإلحساس بالرضا عن الحياة، وأن السعادة والرضا عن ال
ويمكن التعرف على سعادة الفرد  للصغير والكبير ، للرجل والمرأة، لألسود واألبيض،

من معرفة سماته وعالقاته الوثيقة وخبرات العمل والثقافة والتدين ، كما أظهرت نتائج 
إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة (Gallagher, & Vella – Brlodrick, 1002) دراسة 
 .السعادة والدعم االجتماعي بين

ويفترض كثير من الباحثين أن السعادة تشتمل على ثالثة مكونات مترابطة مًعا 
  negative affectوغياب الوجدان السلبي   Positive affectالوجدان اإليجابي : وهي
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بوجه عام، ويعزى المكونان األوالن إلى المظاهر  life Satisfactionوالرضا عن الحياة 
 ,Furnham & Cheng)النفعالية ، بينما يعزى المكون الثالث إلى المظاهر المعرفية ا

1002) . 

الشعور باعتدال المزاا، : وينظر إلى السعادة من الناحية االنفعالية على أنها
ومن الناحية المعرفية التأملية فهي الشعور بالرضا واإلشباع وطمأنينة النفس، وتحقيق 

ومن ثم فهي عامل مشترك بين الناحيتين . هجة واللذة واالستمتاعالذات،  الشعور بالب
الشعور بالرضا الشامل والذي من الممكن تقسيمه إلى الرضا عن جوانب معينة : وهو
 (.1000مرسي، )العمل، الزواا، الصحة، القدرات الذاتية، وتحقيق الذات : مثل

د عالماتها ومظاهرها هذا وقد اهتم عدد من علماء النفس بتحليل السعادة وتحدي
وتشمل مشاعر : زاوية نفسية وجدانية: وعملياتها وعواملها ونظروا إليها من زاويتين

االمن والطمأنينة واالرتياح والمتعة واللذة والفرح والسرور، التي يشعر بها اإلنسان في 
 وتشمل ما يدركه اإلنسان بعقله من رضا، وما: وزاوية عقلية معرفية. موقف السعادة 

يجده من نجاح ، وما يحققه من توفيق، وما يحصل عليه من مساعدة ومعاونة ، حتى 
ومن ثم فإنه يتضح عدم وجود خالف بين . تسير األمور وفق ما يتوقف أو ما يريد

النظرتين ، ألن اإلنسان يعبر بسلوكياته عن السعادة التي يشعر بها بوجدانه ، ويدركها 
 .هو عقلي وجداني وما ما هولوك السعادة بين الفصل في س وال نستطيعبعقله ، 

أن السعادة الحقيقية تختلف عن السعادة اللحظية، وأنها ( 1005)وترى األعسر
وأن شأنها شأن أي  تستمد جذورها من تحقيق اإلنسان لما لديه من قوى وفضائل،

 . ظاهرة نفسية يمكن تنميتها وتدعيمها

ى أن علماء النفس قد ميزوا  بين إل( 1006) والفنجري ( 1000)ويشير مرسي 
السعادة كحالة في موقف معين ، وبين السعادة كسمة أو استعداد في شخصية الفرد، 

دة ال تجتمع مع حالة الشقاء في الشخص ذاته في موقف يوخلصوا إلى أن الحالة السع
د كل الناس بدرجات متفاوتة، والشعور نع ةمعين، أما سمة السعادة والشقاء فموجود
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السعادة محصلة بين سمة السعادة والمواقف التي يعيشها الفرد وفق طريقته في ب
وتتطور بصورة واضحة في مرحلة المراهقة من خالل التفاعل بين المعطيات  .التفكير

الوراثية، وعمليات التنشئة االجتماعية، وتستقر هذه االستعدادات بشكل نسبي في 
كبيرة بين الذكور واإلناث في االستعداد  توجد فروق  مرحلة الرشد وما بعدها، وال

للسعادة ولكن تبين أن النساء أكثر سعادة من الرجال في العالقات االجتماعية بينما 
 .الرجال أكثر سعادة من اإلناث في الزواا والعمل واألنشطة الترويجية 

 :تتميز بثالث خصائص هيالسعادة ان  (1001)وفرا هريدي يرى و 

مما يعني تأثيًرا مباشًرا للعوامل ، ية، والتي تنبثق داخل الفردالخبرة الذات  – 2
 األكثر التصاقا بالشخص في سعادته 

بصورة أساسية بغياب  ال تعنىتتضمن السعادة قياسات إيجابية، فهي   -1
فقد اكدت الدراسات الحديثة بان الوجدان اإليجابي والوجدان السلبي، ، العوامل السلبية

 ، ومن ثم فهما مرتبطان على نحو عكسي يكف أحدهما اآلخر

تتضمن مقاييس السعادة تقييًما شاماًل لكافة جوانب حياة الشخص على   – 3
 .نحو متكامل

وبالرجوع إلى التراث النفسي البحثي السابق في هذا المجال، يالحظ أن هناك 
الصحة تأكيدا من جانب الدراسات السابقة على أن العالقة اإليجابية بين السعادة و 

النفسية، وهذه العالقة يمكن أن تفهم بطريقة تبادلية من حيث تأثير كل منهما في 
اآلخر، وهذا يعني أن الصحة النفسية يمكن أن تكون أحد مكونات الشعور بالسعادة 
وأحد عواملها ، كما يمكن أن يكون الشعور بالسعادة مظهرا من مظاهر الصحة 

إلى وجود ( 1002)والبهاص  (1020)بو هاشمالنفسية، وقد أشارت نتائج دراسة أ
عالقة ارتباطية موجبة بين السعادة وسمات الشخصية، االنفتاح على الخبرة، المقبولية 

 .االجتماعية، ويقظة الضمير، وعالقة ارتباطية سالبة بالعصابية
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وارتبطت السعادة إيجابيا بأساليب التفكير اإليجابي وبالتفاؤل واألمل، وبالرضا 
 (.1021الضبع، )حياة وتقدير الذات وبالتدين وبإحداث الحياة وأنشطتها السارة عن ال

 :أن هناك ثالثة جوانب للسعادة هي( 1020)تؤكد سليمان و 
ويتمثل في الرضا عن النفس، واقتناع الفرد بما قسمه : جانب عقلي فكري  -

 .هللا له ، وهي نتاا التربية واإليمان بمبادئ ومثل معينة

وهي عبارة عن مشاعر البهجة والتفاؤل واالنبساط التي : لي جانب انفعا -
 .تنتاب الفرد ، نتيجة شعوره بالسعادة 

فاإلنسان الذي يعاني هو إنسان غير سعيد، ويأتي : جانب االرتياح النفسي  -
 .االكتئاب على قمة ما يسبب لإلنسان من تعاسة

 :ادة وهيإلى أن هناك ثالثة مكونات للسع( 1006)وتشير عبد الوهاب 

 Negative attectوغياب الشعور السلبي  Positive attectالشعور اإليجابي 
ويعزى المكونين األولين إلى المظاهر االنفعالية   Life Satisfactionوالرضا عن الحياة 

 .والعاطفية ، بينما يعزى المكون الثالث إلى المظاهر المعرفية

 : اأن السعادة تتضمن بعدين أساسيين هم

ودالئل ذلك الشعور بالسعادة والراحة النفسية لما : لشعور بالسعادة مع النفسا
للفرد من ماضي نظيف وحاضر سعيد ومستقبل مشرق، ويأتي ذلك عن طريق 

شباع الدوافع والحاجات النفسية األساسية، البوميةاالستفادة من مسرات الحياة  ، وا 
متسامح نحو الذات، واحترام النفس  والشعور باألمن والطمأنينة والثقة، ووجود اتجاه

 .وتقبلها ، ونمو مفهوم موجب للذات وتقدير الذات حق قدرها

ودالئل ذلك حب اآلخرين والثقة فيهم واحترامهم : الشعور بالسعادة مع اآلخرين
وتقبلهم واالعتقاد في ثقتهم المتبادلة، ووجود اتجاه متسامح نحو اآلخرين، والقدرة على 
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جتماعية سليمة ودائمة والتفاعل االجتماعي السليم والقدرة على إقامة عالقات ا
 (.1005، زهران)التضحية والتعاون وخدمة اآلخرين، وتحمل المسؤولية 

 ال يمكنأن للسعادة ثالثة جوانب متداخلة ومتكاملة (  1000) ويرى مرسي 
 :الفصل بينها ، وتتمثل هذه الجوانب في

 .سعيد من رضا ونجاح وتوفيق ومعاونةيظهر فيما يدركه ال: جانب معرفي

 .يظهر فيما يشعر به السعيد من متعة وفرح وسرور: جانب وجداني

يظهر فيما يعبر به السعيد عن سعادته سواء : جانب نزوعي أو نفس حركي
إلخ، أو بالحركات وتعبيرات .. أنا سعيد أو راضي أو ناجح أو فرح : فيقول ،بالكالم

بشاشة وغيرها من التعبيرات التي تدل على مشاعر السعادة االبتسام وال: الوجه مثل
دراك الرضا بالحياة  وا 

الرضا عن الحياة : أن للسعادة عناصر ثالثة هي( 2223)ويرى أرجايل 
واالستمتاع والصفاء بما يتضمنه من قلق ، بمجاالته المختلفة، والشعور بالبهجة

 .عوامل الثالثة السابقةواكتئاب يضاف إلى ذلك الصحة كعامل رابع يرتبط بال

 :ان للسعادة مكونين رئيسين هما ( 1020)ويرى محمود 

ويتمثل في الرضا عن الحياة، والتي تعد بمثابة التقدير العقلي : المكون المعرفي
اإلنجاز، تحقيق الذات التدخل، ) للفرد لرضاه ونجاحه في مجاالت حياته المختلفة 

 ( .صدقاء، الجيران، العالقات الصحة، األسرة، األبناء، الزواا، األ

ويتمثل في مشاعر الفرح واالبتهاا والسرور واالستمتاع : المكون االنفعالي
وقد تم تصميم العديد من المقاييس النفسية لتقدير السعادة لدى األفراد طبقا . واللذة 

لهذا المفهوم ، وتوجد بعض المقاييس تم بناؤها بشكل مختلف مثل مقياس أكسفورد 
ياس مورس ، إال أن التحليل العاملي لهذين المقياسين كشف عن حقيقة أن العوامل ومق

 .المكونة لهما لم تخالف كثيرا عن المكونات الرئيسية للسعادة
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للتعاسة، بل هما بعدين مستقلين عن بعضهما استقالال  اإن السعادة ليست نقيض
أن واحد، وال تجتمع مشاعر أن يشعر بالسعادة والتعاسة في  ال يمكنن المرء ا  تاما، و 

السعادة وأفكارها مع مشاعر الشقاء وأفكاره في شخص واحد في موقف بعينه، والفرد 
صاحب االستعدادات العالية للسعادة والمنخفضة للشقاء يتفاعل مع الجوانب اإليجابية 
في الموقف حتى ولو كان الموقف صعبا، أما الشخص صاحب االستعدادات العالية 

المنخفضة للسعادة فإنه يتفاعل مع الجوانب السلبية في الموقف ويتأزم ويشقى للشقاء و 
حتى ولو كان الموقف سهال ، وكل إنسان يخلق سعادته وفق طريقته في التفكير 
ونظرته لألمور واألحداث ، فإذا أراد أن يكون سعيدا فعليه أن يفكر بطريقه إيجابية، 

ا وليس فيها سخط، توقع للنجاح وليس فيها فيها تفاؤل وليس فيها تشاؤم ، فيها رض
جزع ، فالسعيد ينظر إلى الجانب المشرق في الحياة ويتذكر الخبرات السعيدة ويتعامل 

مشاعر السعادة والشقاء اذن فمع أحداث الحياة على أساس أنها جالبة للفرح والسرور 
فكير نسبية تختلف في الموقف الواحد من شخص إلى أخر، وفق طريقته في الت

 .(2223، أرجايل) واالنفعال
في مدى أهمية أن يفكر الفرد ويتحدث ما سبق مع ( 1004)بيفر  تتفق فيراو 

بطريقة إيجابية، حيث أن األفكار اإليجابية تتذبذب بداخل الفرد بتردد معين يؤدي إلى 
 .تنشيط مشاعر السعادة الداخلية وتحقق له الصحة الجسمية والسعادة الوجدانية

 :السعادة أنواع 

 :أن هناك نوعين للسعادة هي( 1020)ترى سليمان 
 .وهي التي تستمر إلى فترة قصيرة من الزمن :  السعادة ال صيرة  –أ 
وهي التي تستمر إلى فترة طويلة من الزمن، وهي :  السعادة الطويلة  –ب

عبارة عن سلسلة من محفزات السعادة القصيرة وتتجدد باستمرار، لتعطي اإليحاء 
 .بالسعادة الدائمة
 : وهي أيضا أن هناك نوعين من السعادة( 2222) طويش بن ويشير 

 .وهي التي تلبي الحاجات الجسمية والروحية : و الواقعيةأالسعادة الح ي ية 
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وهي تمثل لحظات السرور والبهجة العابرة، وكذلك االستقرار : السعادة الغريزية
نعكاس مباشر لتوافر وتلبية الحاجات والغرائز النسبي النفسي واالجتماعي فهو يعتبر ا

 .الفطرية الجسدية
ويميز الباحثون بين السعادة كحالة والسعادة من حيث هي سمة شخصية، حيث 
ظهر أن حالة السعادة ال توجد مع حالة الشقاء في فرد واحد وفي موقف محدد، 

، وكلما ارتفع  فاالستعداد للشقاء أو السعادة موجود لدى الناس بدرجات متفاوتة
االستعداد للسعادة لدى الفرد انخفض االستعداد للشقاء والعكس صحيح، ويعتبر 
الشعور بالسعادة نتيجة االستعداد للسعادة والمواقف التي يحياها الفرد تبعا لطريقته في 

 .(1000مرسي، ) التفكير في كل موقف يواجهه

 : خصائص الشخصية السعيدة

الثقة بالنفس، والقدرة على التفكير : عدة سمات منهاتتميز الشخصية السعيدة ب
بطريقة واقعية باإلضافة إلى ممارسة الرياضة، فكلما شعر األفراد بأنهم أصحاء وأفضل 
حااًل كلما استمتعوا بحياة أفضل ، باإلضافة إلى أنهم يكونون مفهوم إيجابي نحو 

ين يمتلكون معتقدات دينية الحياة ، باإلضافة إلى قوة المعتقدات الدينية ، فإن الذ
قانعون بحياتهم في حين أن من تنقصهم المعتقدات الروحية غير قانعين بحياتهم 

 (.1020سليمان، )

أن األفراد  المتدينين أقدر على التعايش مع الضغوط ( 1002)وتشير جان 
 ودمحم ،واألزمات ، وأن المتدينين أكثر سعادة من غير المتدينين ، وتؤكد دراسة عياد

أن هناك فروقا دالة إحصائًيا بين طالب الجامعة مرتفعي التدين، ومنخفضي ( 1004)
العصابية، والميل للجريمة، والكذب، وقلق الحالة، : التدين في الخصائص التالية

 .واالكتئاب والوحدة النفسية

إلى Chamorro, premuzic, Bennett & furnham (  (1007كل منوخلص 
 .ية وسمات شخصية مثل االنبساطية ترتبط بالسعادةوجود استعدادات نفس
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االنبساط، : الى أن السعادة ترتبط بسمات الشخصية( 2223)وأشار أرجايل 
ومصدر الضبط الداخلي، وغياب الصراعات الداخلية، والعالقات االجتماعية الجيدة، 

صدر أكيد واالنغماس في أنشطة وقت فراغ هادفة، والقدرة على تنظيم الوقت، والتدين م
للسعادة وبخاصة لدى كبار السن، وكما تتحسن معها القدرة على تذكر األحداث 
لى  مكانية أحسن لحل المشكالت، وا  السعيدة، وتهيئ الفرد ألعمال إبداعية أفضل، وا 

 . مزيد من سلوك مساعدة اآلخرين ومحبتهم 
من خالل دراسة على عينة  Diener , et al (2221)وتوصل دينر واخرون 

شخًصا في الواليات المتحدة أن المنبسطين كانوا أسعد،  60223قومية بلغ قوامها 
سواء عاشوا وحدهم أو مع آخرين، وسواء أكانوا يعيشون في مدن كبيرة أم مناطق 
ريفية، وسواء عملوا في مهن اجتماعية أم غير اجتماعية، وكان المنبسطون أكثر 

والعمرية، ولم تؤكد النتائج ( أنثى  –ذكر  )سعادة عبر المجموعات العرقية والنوعية 
فكرة أن السعادة التي يتسم بها األشخاص المنبسطون تعود فقط إلى مقدار الوقت 
 -الكبير الذي يقضونه في تجمعات اجتماعية، ويميل المنبسطون إلى أن يكونوا أسعد

ائج إلى بصرف النظر عن مستوى عالقاتهم االجتماعية، وكما تشير النت -في المتوسط
أن المنبسطين يكثر أن يعملوا في مهن اجتماعية بدرجة أكبر من غيرهم، ويعيشون في 

 (.1002عبد الخالق، ومراد ، ) أسر ذات عدد أكبر من األفراد 

 : مميزات السعداء

" التأثير االنفعالي الطويل" يمكن النظر إلى السعادة من جانبين، السعادة كسمة 
واألفراد ذوي الدرجات المرتفعة على سمة ، الغضب والعدوانوالسعادة كحالة كالقلق و 

والحيوية، " الخارجي أو الداخلي" السعادة يتميزون بالشعور باالطمئنان والنشاط 
كما أن تعامالتهم وعالقاتهم في معظمها ناجحة، ولديهم ، إيجابيةتكون ونظرتهم للحياة 

ا السعادة كحالة فتعبر عن الحالة القدرة على االستمتاع بالوقت بطريقتهم الخاصة، أم
االنفعالية التي يشعر بها الفرد ويعبر عنها بطريقته الخاصة في موقف معين 

 (.1006الفنجري، )



30 

 

علماء النفس اإليجابيون لوضع قائمة للطرق والوسائل التي تؤدي  اختلفولقد 
لى التوافق الشخصي فيرى  الهناء الذاتي أن السعادة والرفاهية أو البعض إلى السعادة وا 

أن سيلجمان  أهدافهم، بينما يرى  تحقيقيتحققان عندما يحرز الناس تقدًما كاف في 
أن السعادة تتحقق ميير السعادة تتحقق عندما يمارس الناس قواهم المميزة، بينما يرى 

 ,Ryan, Deci)عندما يندمج الناس في أنشطة تحقق احتياجاتهم النفسية األساسية

1003) 
أن ننظر للسعادة باعتبارها مفهوًما مركًبا من عدة انفعاالت  ومن الممكن

ومشاعر إيجابية كالمتعة واإلثارة والبهجة، والفرح، والرضا، ولكن ممن الممكن االتفاق 
على أن السعادة هي الدرجة التي  Veenhoven (2223)على التعريف الذي اقترحه 

 .ة من الرضايحكم عندها الفرد بأن نوعية حياته على درجة عالي
وبغرض التعرف على مدى توافر السعادة في عدة ثقافات قام أوشيد وآخرون 
بدراسة في عدة بلدان مختلفة وهي الثقافة األوربية واألمريكية مقارنة بالثقافة في دول 
جنوب شرق آسيا ، وهي بنجالديش بهدف التعرف على الثقافات المختلفة، وكشفت 

ي الثقافة األوربية واألمريكية مرتبطة أكثر بتحقيق األهداف نتائج الدراسة أن السعادة ف
وتفرد الشخصية في حين أن السعادة في شرق آسيا تبدو وأنها تعتمد أكثر على اإلدراك 
اإليجابي للعالقات االجتماعية والتي هي جزء من الذات ، وهذا التمييز واقع خاص 

جتماعية والتي تشكل محوًرا على دراسة السعادة في بنجالديش حيث العالقات اال
حاسًما في السلطة والهوية وتتغلغل في السلسلة الكاملة للحياة وأنشطة جميع الناس 
بغض النظر عن الطبقة أو الجنس أو السن، فإن العالقات مع الناس والمكونات 
الشخصية لهؤالء ، والتي تسعى لتحقيق استراتيجيات لكسب الرزق وتخفيف آثار انعدام 

في مختلف جوانب حياتهم تعد نظر ثاقبة على مدى عمق تلك الشخصية فضاًل األمن 
عن العوامل االجتماعية في توفير السعادة والشعور بها وبذلك فهي تتأثر بالسياقات 

 .(Camfield, Crivello & Woodhead, 1002)االجتماعية والثقافية 
ألفراد وصفا تفصيليا لخصائص ا Ryff & Singer( 1002)كل من  وقدم

 :مرتفعي ومنخفضي السعادة النفسية كما يوضحها الجدول التالي 
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 خصائص األفراد مرتفعي ومنخفضي السعادة النفسية( 1)جدول 

رالدخكضصرالرمكنيصرجو مال

را  ت  مل د
Autonomy 

راملكر ر امل  اعرأمج راختاذرامل راارر–ا ت  مل د
ر راملضغوطرر–املاايت رم ا مد رأمج  امل  اع

املتكجدمحمر املتكاأ ربطرقرحم  عرر-ا لتماأ د
رر– رملمجريمجوجب رامل ايمج  م   عرر– املضبط

راملاامرانيايدمحمر خل د

امليك زرأمج رموقنيامر م   مامراآليرينر
اعضوعرألمجاقراآليرينر راختاذرر-مل 

رالتمد رابملضغوطرر-امل رااام املتأثر
را لتماأ در رقرااام ر  فجاال

راملتمجنراملب ئ 
Environmental 

Masteryر

ريا رابملتمجنر املجكاءعر ر  ااعراملب ئدرادم
ر-املضبطر املتحجعر راألنرطدراعاال در–

را مت اطامر را تخ اق رأمج  ربكنيامل د املنيم 
ر رب ئدرر–الدا بد ر  يا  رايت اا رأمج  امل  اع

رمدا بدرملمجحالامر امل  عراملرخل د

–امللنيوبدر ر  ااعر ؤ تراحل اعرامل وم در
راملرنيواربني قرامل  اعرأمج رمغ دمحمر  رحتريص

ر راحمل طد رابملكرصرر–املب ئد راملوأ  أ ق
ر راملب ئدرر–الدا بد رأمج  راملري طرع قمجد
ر.احمل طد

راملتطواراملرخل 
Personal Growth 

ر رملمجرخل د رالريتمر رابملدمو ر–املرنيوا
ر املرنيوارر–ا نكتاحرأمج راعربامراجل ي ع

ر ركاننيجا رر–ابملتكاؤل راملتكجدمحم ر  املتغدمحم
ر ر املكاأمج د راملاام د املرنيوارر–ملمجمنيرفد

حرينرالريتمررملمجاامر املريمجوك امرار ارابملت
راملوقت

ر راملرخل  راملدمو ربد ت ر–ادمريا 
راملوقتر رأمج راملتحرينرار ا رامل  اع أ ق

رر– رابحل اع را  تمتاع املرنيوارر–قمجد
ر رأمج رر–ابملضجر رامل  اع ربني ق املرنيوا

راكتريالر مجوك امر اجتاهامرل ي ع

راملني قامرادياب درمسراآليرين
Positive Relations 

With Other 

راملني قامر ر  ر امل  د ر املرضا امل  ء
ر راآليرين رمس رأمج ررر–املرخل د امل  اع

املتكتعر املتأثدمحمر املل اقدر األيار املنيطاءر ر
راملني قامرادنريان د

أ قرامل  در قمجدراملني قامراملرخل درمسر
امللنيوبدر رمجوينرأ قامرر–اآليرينر

ر راآليرين رمس رمدكتحد ا ننيزالرر– افئد
ر رابدمباط املريني ررأ قر– املرنيوا

رملتجوينرص اقامرل ي عرمسراآليرين

راأله ا ر راحل اع
Purpose in Lifeر

ر ر–ادمريا رابملتول ر األه ا ر راحل اع
راحلاضرر راملوقت ر  راحل اع رانيىن املرنيوا

ر رحت ي رر– الاض  ر  ر الوضوأ د امل  د
ر ه اف ر راحل اع

 ه اف رقمج مجدرر–ن تراملرنيوارانيىنراحل اعر
أ قرامل  اعرأمج رر–رقمجدراملتول راملاايتر–

مل  رمل ي ر ل رنمرر  رر–حت ي ر ه اف ر
رمنيت  امرمضك رأمج رم ام رمنيىن

– Selfم ب راملاام
Acceptance 

ر راملاام رحنو رالولبد م ب رر–ا جتاهام
رمنر رمرممج  راا رملمجاام رالتني  ع الماهر

راديايبرأنرر– ياب امر  مجب امر املرنيوا
راحل اعرالاض د

ر رأن رملرضا را ربني ق ر-املااماملرنيوا
ر–املرنيوارش بدرا م رحنوراحل اعرالاض در

راأل خاصر رمن رالريتمر ا نزأاج
ر ادمريا رأبهنعرخمتمجكصرأد 
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 : مصادر السعادة

 : أن للسعادة مصدرين رئيسيين هما( 1020)يرى جاد 

ويتمثل في خصائص وسمات وقدرات ومعتقدات الفرد : المصدر الداخلي
 ومستوى الصحة العامة

يتمثل في ظروف حياة الفرد من حيث الدخل والمكانة : جيمصدر خار ال
االجتماعية، واالستقرار األسري، والعالقات مع اآلخرين، واالتجاهات الحديثة تضيف 

فهي ال تعد منحة من . بعًدا ثالًثا يتمثل في سعي الفرد المتعمد للحصول على السعادة
 .تحقيقها اآلخرين بقدر ما ترتبط بوعي الفرد بأهدافه والسعي ل

ورغم اتفاق الدراسات النفسية على مصادر السعادة لألفراد، فإنها اختلفت في 
األهمية النسبية لكل منها كعوامل منبئة بمستوى السعادة، فالبعض يؤكد على أهمية 

ولة بشكل مباشر عن سعادته، والبعض اآلخر ؤ العوامل الداخلية للفرد والتي تعد مس
 .ية والمرتبطة بظروف الحياة والمتغيرات الديموجرافيةيرى أهمية المواقف الخارج

: أن من المصادر الخارجية للسعادة (1001)بينت دراسة هريدي وفرا وقد 
في لسد جميع االحتياجات، عمل اكالدخل المستقرة، السرية األحياة الاحترام اآلخرين، 

اة آمنة مطمئنة، يحقق فيه إنجاًزا وابتكاًرا، الحصول على إجازة ترفيهية، توفر حي
 . الصحة، امتالك ثروة كبيرة

 : بعض املصادر الداخلية للسعادة

 :الشعور بالرضا عن الحياة

إن السعادة بوصفها انعكاسا طبيعيا لدرجة الرضا العام عن الحياة تعد بعدا 
: يندرا ضمن المكونات المعرفية للسعادة ويتضمن هذا البعد صفات عديدة أهمها

 .ؤل توقع الخير، الرضا عن النفس، وتقبلها واحترامهااالستبشار، التفا
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ولقد توصلت نتائج  العديد من الدراسات إلى أن أساليب الغزو الفكري ، تعد 
 ,Furnham & Cheng)من أهم العوامل المعرفية التي ترتبط بالرضا عن الحياة 

2222) 

 :سمات الشخصية

كدت الدراسات التي إن سمات الشخص تعد المحدد الرئيس لسعادته، فقد أ
اهتمت بالتعرف على سمات الفرد، ونمط تفكيره ومعتقداته أن بيئة الفرد قد توفر له 
العديد من المصادر للسعادة، إال أن هذا الفرد قد ال يستمتع بما توفره البيئة الخارجية 

لى أنماط التفكير  من مصادر مبهجة، ويعزى ذلك للسمات السلبية الال توافقية، وا 
بي وما يمارسه الفرد من تحكمات عقلية، ال عقالنية تسبب له العديد من السل

 .المضايقات والمتاعب

على أن عوامل الشخصية تسهم بنسبة  Lyubomirsky (1005)ة ودللت دراس
ولتحديد عوامل الشخصية األكثر مساهمة . من التباين الكلي للسعادة (%40)تفوق 

على أن عامل العصابية ( 1004)فرا و  ديهريكدراسة ، في السعادة كشفت دراسات
 .واالنبساط من أقوى عوامل الشخصية مساهمة في التباين الكلي للسعادة 

 :ت دير الذات

يتضمن تقدير الذات اتجاهات الفرد اإليجابية أو السلبية نحو ذاته كما يوضح 
على مدى اعتقاده بأنه قادر وهام وناجح ومقتدر، وهو ما يعبر عن مدى حكم الفرد 

درجة كفاءته وشخصيته، وهكذا يكون تقدير الذات بمثابة خبرة ذاتية ينقلها الفرد إلى 
 .اآلخرين، الستخدام األساليب التعبيرية المختلفة

ن تقدير الذات قد يتأثر بخبرات النجاح والفشل لدى األفراد فالنجاح يؤدي إلى إ
خر يؤثر في تقدير الذات زيادة التقدير والعكس صحيح ويعتبر العمر الزمني عامل آ

 .حين ينمو كنتاا للتفاعل االجتماعي ويختلف باختالف العمر الزمن للفرد
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 :الفعالية الذاتية

يشير مفهوم الفعالية الذاتية إلى معتقدات الشخص حول قدرته على تنظيم 
ه وتنفيذ المخططات العملية المطلوبة إلنجاز الهدف المراد تحقيقه، فعندما يعتقد الفرد أن

يمتلك القوة إلنجاز األهداف المطلوبة، فإنه يحاول جعل هذه األشياء تحصل بالفعل، 
الفرد  يمتلكهاوبمعنى آخر فإن الفعالية الذاتية تشير إلى االعتقادات المفترضة التي 

 .حول قدراته

بأن العالقة التفاعلية بين محددات السلوك ( 1001) وفرا، هريديوقد أوضح 
التعليم االجتماعي تتيح إمكانية توجيه الجهود حول العوامل  اإلنساني في نظرية

الشخصية والبيئة أو السلوكية مما يجعل األفراد بحالة أفضل بحيث يمكنهم من تحسين 
 .العمليات المعرفية واالنفعالية والدافعية 

 :وضوح األهداف

، (1005)واخرون  Lyubomirskyإن السعادة هي نتيجة لخطة، ففي أبحاث 
أن السعداء ال ينتقلون من نجاح إلى آخر بل يفشلون أحياًنا، والتعساء ال ينتقلون  وجد

من فشل إلى آخر بل ينجحون أحيانا، ومستويات النجاح والفشل متساوية لدى 
الطرفين، الفرق هو أن التعساء يقضون ضعف وقت السعداء في التفكير بالتجارب 

ات التي يحولوها لخطة، فهم ال يتوقعون الفاشلة، بينما يركز السعداء على المعلوم
 .النجاح أو الفوز في كل مرة

برهن أن الذين ليس لهم هدف محدد يشعرون  Lepper, 2226وفي دراسة 
ممن لديهم هدف يشعرون بالسعادة، كذلك أوضحت  (%70)بالتعاسة وبالمقابل فان 

القدرات، كلما  أنه كلما كانت الطموحات متناسبة مع Diener & fujita 2225دراسة 
 .زادت السعادة بشكل واضح
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شملت مئات الناس عبر عشر سنوات   Wilson & Gilbert (2227)كما قام 
بينت أن الشعور بالسعادة مرتبط بمدى تناسق األهداف وأن تناسق األهداف هو السبب 

 .من الشعور بالرضا (%20)في 

 :التفاؤل

لتفاؤل بالسعادة كما في دراسة ولقد أشارت العديد من الدراسات إلى ارتباط ا
فقد وجدت أن هناك عالقة إيجابية مرتفعة بين النظرة التفاؤلية ( 1007) السبيعي 

 .للمستقبل، والسعادة لدى عينة من المتزوجات وغير المتزوجات

إلى أن السعداء يميلون إلى النظر للجوانب المشرقة ( 1007) وتشير الرابغي
ا وجد من أن األشخاص الذين يسجلون درجات مرتفعة من األمور، ومما يدعم ذلك م

من السعادة والتفاؤل، يقدرون األحداث على أنها تجلب السرور، ولديهم نظرة إيجابية 
أكثر من اآلخرين ويتذكرون أحداًثا أكثر إيجابية كما أن تداعياتهم الحرة مجلية 

 .للسرور

 :السعادة والتدين

بالرضا عن حياته وسعادته ويرتبط ارتباطا يعد التدين أحد مصادر شعور الفرد 
، (1001)فرا و  موجبا وجوهريا بالسعادة خاصة، هذا ما أكدته دراسة كال من هريدي

حيث يوفر الدين قاعدة وجدانية تضمن األمن ( 1003)واخرون  عبد الخالقو 
 .االنفعالي، والتفاؤل وحب للحياة واالطمئنان النفسي واالتزان

ساًسا بمعنى الحياة اليومية، فهو يخفف من وطأة الكوارث إحالتدين كما يوفر 
واألزمات التي تعترض طريق الفرد، فيشعر الفرد باالطمئنان وعدم الخوف أو التشاؤم 
من المستقبل، من خالل إطار عالقة اإلنسان بخالقه، التي تعد موجًها لسلوكه في 

بل في كل لحظة من ، شتى مناحي الحياة، وفي كل مرحلة عمرية من حياة اإلنسان
 (.1007الحديبي، )  لحظات حياته
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 :الصحة وسالمة الجسم 

أن سر الصحة والسعادة يكمن في االنسجام بين كيان ( 1002) ترى األلفي 
مع التوازن بين عناصر اإلنسان المختلفة وهي الروح والعقل والقلب . اإلنسان ككل

ا فقط سيتمتع اإلنسان بالصحة والجسد ، وبين هذا الكيان والكون من حوله، عنده
 .ويشعر بالسعادة

 :السيادة الجينية

وتشير إلى االستعداد التكويني الذي يهيئ الفرد للسعادة فقد أظهرت نتائج دراسة 
ومعهد األبحاث الطبي في استراليا وشملت  بإسكتلندا قام بها باحثون من جامعة أدنبره

) أن العوامل الوراثية ( المتطابقينالمتطابقين وغير ) زوا من التوائم  200نحو 
تتحكم فيما يبدو بنصف السمات الشخصية التي تجعل الناس سعداء، بينما ( الجينات

 .هناك عوامل مثل العالقات والصحة والعمل مسئولة عن النصف اآلخر من السعادة

 :للسعادةبعض املصادر اخلارجية : ثانًيا

 :صورة الجسم

جذاًبا ومناسبا ومثاليا من وجهة نظر الثقافة التي  إن النمط الجسدي الذي يعتبر
يعيش فيها الفرد كثيًرا ما يكون له تأثير كبير على مدى رضا الفرد، أو عدم رضاه عن 
جاذبيته الجسدية، وكلما كانت صورة الفرد متطابقة أو قريبة من معايير الجسد المثالي 

ة، وكلما أصبح أكثر شعوًرا بالرضا السائدة في ثقافته كلما أشعره ذلك بجاذبيته الجسدي
 .عن ذاته الجسدية وبالتالي سعادته بها

ومعاوية ، (1001)جريت دراسات على صورة الجسد كدراسة شقير أوقد 
أظهرت أن اإلناث أكثر حساسية، وأكثر انتقادا لصور أجسادهن من ، (1002)

عض األبحاث أن الذكور، وأقل قابلية لإلعجاب بما يرين في المرآة، كما أظهرت ب
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الرجال عادة يمتلكون صورة إيجابية للجسد بل هم كثيرا ما يعطون تقديرا مبالغا فيه 
 .لجاذبيتهم وحسن صورتهم، وكثيرا ما يعجزون عن رؤية العيوب في صورة أجسادهم

 :العالقات االجتماعية

د إن للعالقات االجتماعية أهمية كبيرة وتأثير واضح، وتعد مصدر لسعادة األفرا
إن كانت على درجات عالية من الوفاق واإلحسان والتكافل والتراحم، والتخفيف من 
العناء والشعور بالبهجة، وتوفير المساعدة، وهي تحمي من تأثير المشقة، بزيادة تقدير 

االنتماء و الذات وكف االنفعاالت السلبية، وتوفير المساعدة على حل المشكالت 
 .(2223، ارجايل)المؤثرة في مشاعر الفرد  االجتماعي يعد من أهم العوامل

 :األسرة

إلى أن ( 2223)وتشمل الزوا والزوجة، األقارب، واألبناء حيث يشير أرجايل 
العزاب أو األرامل أو المطلقين، فهم أكثر سعادة من المتزوجين أكثر سعادة من غيرهم 

فره من شعور وهناء وبين أن نتائج معظم الدراسات تشير إلى أن الزواا، بما يو 
بالرضا، ينتج من كثرة ظهور االستجابات اللفظية األكثر استثارة للسرور وقلة 

 .االستجابات اللفظية السلبية، وخصوصا النقد 

أن الزواا الناجح يعتبر أهم مقومات الشعور ( 1007)وقد أوضحت السبيعي 
لها في دراستها، إال أنه ومن خالل النتائج التي توصلت . بالسعادة والرضا عن الحياة

فروق بين المتزوجات وغير المتزوجات في درجة الشعور بالسعادة، وقد  لم يكن هناك
 .أرجعت ذلك إلى تغير مفهوم وثقافة الفتيات عن الزواا بين الماضي والحاضر

 :األبناء

على فئة من المتزوجات وغير المتزوجات، ( 1007) من خالل دراسة السبيعي 
عالقة األبناء بالشعور بالسعادة، حيث كشفت النتائج عن عدم والتي هدفت لمعرفة 

وجود فروق إحصائية دالة في درجة الشعور بالسعادة، حيث كشفت النتائج عن عدم 
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وجود فروق دالة في مستوى الرضا عن الحياة تعزى لعدد األبناء لصالح السيدات 
 .الالتي يوجد لديهن طفل أو طفالن

شفت بعض األبحاث أن األزواا الذين لديهم أبناء وعلى النقيض تماما، فقد ك
هم أكثر قلقا وتوترا، ويعانون من مشاكل أكثر من األزواا الذين ليس لديهم أطفال، إن 
شعورنا بالسعادة ينبع من داخلنا بالدرجة األولى، رغم كون اإلنسان يغلب عليه التعجل 

ادات بين شخص وآخر، وتقلب المزاا، مع اختالف الطبائع، وتباين السلوك والع
فعندما يرزق اإلنسان باألبناء يفرح بهم غاية الفرح، وتسعد نفسه أشد السعادة، ثم ال 
يلبث يشكو من معاناة تربيتهم ومطالبهم ومشاكلهم، أما إذا ُحرم اإلنسان من هذه 

 (.1002حسن، ) النعمة، فإن نفسه تتقطع حسرات، ويصبه الهم والحزن 

 :األصدقاء

ل في نسيج عباءة السعادة التي تغمر الفرد بالرضا، وتفيد الصداقة تدخ
الدراسات بأن من لهم أصدقاء أكثر، ويقضون معهم فترة  أطول هم أناس أكثر سعادة 

 .من غيرهم، حيث كان االرتباط بينهما داال إال أنه كان منخفضا

 :حالة الفرد االقتصادية

على مستوى، فئوي الدخل  إن العديد من الحاجات اإلنسانية، يتوقف إشباعها
المنخفض، يعجزون عن إشباع حاجتهم وحاجات من يعولون، مما يشعرهم بالعجز 

 .والتعاسة والشقاء، ولكن توفر الحد المناسب من الدخل يجعل األمر مختلفا

ما كانت الحاجة إليه كبيرة، وعند زيادته لإن عالقة المال بالسعادة هي موجبة ك
الزيادة غير مؤثر هذا األمر الذي أثبته دراسة  لحدود معينة يصبح تأثير

Swinyard(1000)   في مقارنة بين الواليات المتحدة وسنغافورة من حيث الدخل، حيث
توصلت الدراسة إلى أن السعادة ترتبط سلًبا بالدخل فيهما، كما الحظ أن البالغين في 

 .تحدةسنغافورة، أقل سعادة وأكثر دخال من أقرانهم في الواليات الم
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 :أنشطة وقت الفراغ

يمثل النشاط الذي نقوم به في وقت الفراغ، واحًدا من العناصر الهامة للشعور 
بالرضا عن الحياة، فاالستمتاع بوقت الفراغ يأتي في األهمية بالنسبة لمعظم الناس بعد 
العمل، والزواا واألسرة، وخاصة النشاط الرياضي فهو من أهم األنشطة الترويجية التي 
تهدف إلى تقوية الجسم وتنشيط الوظائف الفسيولوجية، وفي إحدى دراسات علم النفس 
الرياضي والتي جاءت نتائجها بوجود عالقة إيجابية بين ممارسة الرياضة أثناء الدراسة 

 (.1007الرابغي، )والشعور بالسعادة دليل على العالقة بينهما 

 :األحداث العرضية

رص جيدة في الحياة، وتعد من قبل الحظ بعيدا وتشير إلى حصول الفرد على ف
يجابي على إمكانية تحقيق  عن التخطيط، فهناك حاالت وأوضاع تؤثر بشكل كبير وا 
سعادة الفرد، وأهمها األوضاع االقتصادية والمادية مثل الغني المفاجئ، األوضاع 

جتماعية، واألوضاع اال الجسمية الصحية الجيدة، والجمال المظهري، وتفوق القدرات،
والسياسية التي يوجد فيها الفرد، فهي جميعا تساهم بشكل كبير في السعادة ظاهريا، إال 
أن هذا األمر يحتاا لدراسات منهجيه تفسره وتؤيده، مما قد تساهم به نتائج الدراسة 

 .الحالية

فتلخص مصادر السعادة في المكانة االجتماعية لألسرة، ( 1002)أما الجندي 
ضع المهني، الدخل، العالقات االجتماعية، الصحة النفسية، األصدقاء، الزواا، الو 

وجود هدف في الحياة، نوع العمل، تقدير الذات، التفاؤل، الرضا عن النفس، الدعم 
االجتماعي، التدين، مستوى التعليم، األبناء، الثروة، االستقرار األسري، والنجاح، 

 .والمستقبل المهني، والرضا عن الحياة 

 : نظريات املفسرة للسعادةال

 اختلف الباحثون في تحديد ماهية السعادة وعناصرها والطريق المؤدي إليها، 
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ويعزي هذا االختالف إلى حقيقة طبيعة اإلنسان وحاجاته األساسية العاجلة 
 :واآلجلة ونوعية الحياة التي تحقق هذه السعادة، وتتمثل هذه االتجاهات في التالي

يث يرى السعادة الحقيقة في الحياة الروحية ، وكلما تقدم ح: االتجاه الروحي
 .اإلنسان في هذه الحياة الروحية الباطنية ازداد سعادة 

حيث يرى أصحاب هذا االتجاه أن السعادة األساسية في الحياة : االتجاه الماد 
يعية المادية، وكلما استغرق اإلنسان في الحياة المادية وحقق فيها جميع احتياجاته الطب

 .المادية ازداد سعادة 

ويرى أصحاب هذا االتجاه أن السعادة الحقيقية في الحياة : االتجاه الع لي
العقلية العلمية، وكلما تقدم اإلنسان في الحياة العقلية من الحكمة والمعارف وسعة 

 .اإلدراك للحقائق ازداد سعادة 

حقق إذا جمع اإلنسان ويرى أصحاب هذا االتجاه أن السعادة تت: االتجاه الديني
بين ثالثة أنواع من الحياة ، أولها الحياة الروحية ثم المادية والعقلية، إذا تمت في ضوء 

 . العقيدة والقيم اإلسالمية

 :تعددت وجهات النظر المفسرة للسعادة على النحو التالي وقد
 :االتجاه الفلسفي  -أواًل 

طو مثل فيثاغورث وسقراط يذكر مسكويه أن الحكماء الذين كانوا قبل أرس
الحكمة : وأفالطون وأشباههم أجمعوا على أن السعادة تكون في قوى النفس وفضائلها

والشجاعة والعفة والعدالة، وأن هذه الفضائل كافية في السعادة وال يحتاا إلى غيرها 
من فضائل البدن أو غيره، وأن اإلنسان إذا حصل تلك الفضائل لم يضره في سعادته 

سقيًما ناقص األعضاء مبتلى بجميع أمراض البدن وال يقدح في السعادة إال ما يكون 
من ضرر وأذى مثل فساد العقل ورداءة الذهن وما أشبهها، وأما الفقر  يلحق بالنفس
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والخمول وسقوط الجاه وسائر ما يأتي من الخارا فليست عندهم بقداحة في السعادة 
 (.1006الزغبي، )البتة 

 :ي أركاًنا للسعادة وتتمثل في اآلتي ولقد حدد الراز 

صالح األخالق وال يتحقق ذلك إال بتقدير العقل واالنقياد له وقمع الهوى   –2
وردعه والتعرف على عيوب النفس وعالجها واالبتعاد عن آفات النفس من العشق 

الخ ذلك مما يجب .. الحسي والعجب والحسد واإلفراط في الغضب والكذب والبخل 
 .منه الخالص 

ان السعادة ليست في إصابة اللذات الجسدية بل في اقتناء العلم واستعمال   –1
ليه أجرى بنا ليس ( " 1001)العدل، ويقول الرازي  إن األمر األفضل الذي له خلقنا وا 

هو إصابة اللذات الجسدية بل اقتناء العلم واستعمال العدل اللذين بهما يكون خالصنا 
 .الم الذي ال موت فيه وال ألممن عالمنا هذا إلى الع

إن السعادة في محاولة السمو بمكارم األخالق بقدر ما في طاقة اإلنسان   –3
 .والقرب من هللا عز وجل وأقرب عبيد هللا إليه أعلمهم وأعدلهم وأرحمهم وأرأفهم 

إن الفلسفة تصل اإلنسان بالعالم العلوي وتحذره من عالم المادة السفلي   –4
م الفلسفة وعرف عالمه وصار قليل االضطراب وكسب المعرفة وتخلص فكل من تعل

 ( .1002ومراد، ، عبد الخالق)من كل شدة صار سعيًدا 

 :  يولوجيساالجتاه الفي/ ثانيا

أن السعادة ليست حالة ذاتية فحسب، ولكنها استجابة   Frommيذكر فروم 
متع بالصحة، والقدرة على عضوية تظهر من خالل زيادة الحيوية والنشاط للجسم ، والت

بذل أقصى الجهد ، وكذلك الشعور بعدم السعادة ، إذ تتأثر االستجابات العضوية 
وتكشف عن ذاتها من خالل اضطرابات نفسية جسمية ، وهبوط في معدالت الحيوية 
والطاقة والنشاط الجسمي ، إلى جانب الشكوى من الصداع والكسل، وتظل السعادة من 
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خداعا ما لم تنبع من التفاعل الجسمي السليم لطاقة أعضاء الجسم وجهة نظر فروم 
(Dicapris, 2223) 

أن إشباع الحاجات األساسية البيولوجية واالجتماعية  من ناحية ثانية أكد ماسلو
والنفسية ومواجهة التحديات بأقصى حدود القدرة يعد مصدًرا مباشًرا للشعور بالسعادة 

والتي تعبر عن أسعد  Peak of experienceمة الخبرة والبهجة ، وهي ما أسماها بق
 (.1002، العنزي )لحظات العمر

 :االجتاه البيئي / ثالثا

إن البيئة التي ننشأ فيها لها أثر عظيم على حياتنا وسعادتنا، وتجاربنا في 
مرحلة الطفولة من الممكن أن تمهد الطريق لتوجهنا الفكري في الحياة وشعورنا الفطري 

سعادة أو التعاسة ، فالجوانب التي آلمتنا في طفولتنا كثيًرا ما يترتب عليها تجاه ال
، وشعورنا تجاه أنفسنا « الهدف»قرارات غير واعية تؤثر على وجهتنا الكلية في الحياة 

" القيم والمعتقدات " واألشياء المهمة بالنسبة لنا ، والمعتقدات التي تؤمن بها " الهوية" 
وما نقوم به من أفعال في الواقع " المهارات واإلمكانيات" على إنجازه وما نشعر بقدرتنا 

والنتائج المترتبة على كل ذلك في بيئتنا المحيطة وهذا يعني أننا نعود إلى " السلوك" 
يهتم أصحاب هذا المنظور باألحداث األساسية في الحياة سواء كانت و ، حيث بدأنا

بأن السعادة تتأثر بأحداث الحياة وتقلباتها سواء  إيجابية أو سلبية، وذلك اعتقاًدا منهم
 (1003عبد الخالق وآخرون ) كانت جيدة أم سيئة 

كما يرى أصحاب هذا المنظور أن مستوى السعادة لدى بعض الناس يمكن أن 
يتغير ويتذبذب بدرجة كبيرة، عبر الزمن، حيث أن العوامل البيئية تقوم بدور مهم في 

العوامل البيئية عالقات الفرد االجتماعية فالنجاح الذي يحققه ويقصد ب، نشوء السعادة
الفرد في األسرة والزواا والوظيفة والعالقات االجتماعية بوجه عام، إنما يترتب عليه 

، الوهابعبد )شعور بالسعادة وينبئ بمستوى مرتفع من الشعور بالرضا عن الحياة 
1006) 
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 :الشخصي االجتاه/ رابعا

أساس مختلف النظريات والنماذا التي افترضت لتفسير  يعد هذا المنظور
السعادة، ويرى انصار هذا االتجاه ان السعادة سمة ثابتة تعتمد أساًسا على سمات 
الشخصية، وأنها استعداد وراثي ولدى كل فرد إمكانية فطرية للسعادة، وأنها تتحدد عن 

بالهناء والرضا عن  طريق عوامل الشخصية، وتمثل محددات هامة للسعادة والشعور
تقدير الذات، والتحكم الشخصي، والتفاؤل، : الحياة، وأن سمة السعادة تتكون من

 .( (Myers & Diener, 2225 واالنبساط

 : االجتماعي/ خامسا االجتاه

يرى أصحاب هذا المنظور أن السعادة نتاجا لبعض المتغيرات االجتماعية 
هي التي تفسر الفروق ، االجتماعية، والدخل والجنس، والحالة، العمر: والسكانية مثل

وقد عرف هذا التوجه بحركة المؤشرات االجتماعية ، الفردية في الشعور بالسعادة
Social Indicator Movement   في بحوث السعادة والتي اعتبرت السعادة نتاجا لهذه

 . المتغيرات

 : متعدد العوامل االجتاه/ سادسا

لى أن التفسير الدقيق للفروق الفردية في السعادة صحاب هذا المنظور عأيؤكد 
العامل الشخصي ، والعامل االجتماعي، والعامل البيئي، : يتطلب ثالثة عوامل هي 

وأن هذا المدخل بالنسبة لمتغير متشعب كالسعادة يعتبر أفضل من التركيز على  
 (.1003عبد الخالق وآخرون، )، (1006عبد المقصود، . )عامل و احد بعينه

 : االجتاه املرجعي للسعادة/ سابعا

 تتأثر بفكرته عن الحياةصحاب هذا التوجه أن تصور السعادة للشخص أيرى 

أن السعادة ترتبط بمدى قدرة الفرد على الى  Rojas (1007)السعيدة، حيث يشير 
التكيف مع األحداث اإليجابية والسلبية ، فنجد األفراد الذين لديهم رغبات هم مقتنعون 
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ها يكونون أسعد من األفراد الذين لديهم رغبات وهم غير مقتنعين بها، أي أن كل فرد ب
 .له تصور مرجعي لحياته السعيدة كمفهوم أو فكرة يختلف عن اآلخرين 

البعد النفسي، : نموذجا للسعادة يتضمن ثالثة أبعاد هي  Hird (1003)ع وتض
يتضمن البعد النفسي وهو والبعد الذاتي أو الشخصي، والبعد الموضوعي، حيث 

وهو الرضا   Cognitiveجانب معرفي  Psychological well – beingالسعادة النفسية 
ويتضمن الشعور بالسرور واللذة واالنبساط أو   Affectiveعن الحياة، وجانب انفعالي 

  Objective well – beingعدم السرور وعدم اللذة واالنطواء، أما السعادة الموضوعية 
الجانب الصحي، واالنفعالي، واالجتماعي، والمادي، والنمو : تتضمن عدة جوانب هيف

  .والنشاط 

 نموذج السعادة ( : 4)شكل رقم 

(    Hird (3002 

ويرتبط الشعور بالسعادة بالعديد من المتغيرات النفسية واالجتماعية سواء اإليجابية منها 
ا إيجابًيا بعدد من أو السلبية ، حيث يرى البعض أن الشعور بالسعادة يرتبط ارتباط

المساندة االجتماعية ، وتقدير الذات المرتفع ، : المتغيرات النفسية والتي تتمثل في 
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والكفاءة أو فاعلية الذات ، ووجود معنى للحياة بينما يرتبط الشعور بالسعادة ارتباطا 
 .(Skrabski, et al 1005)سلبًيا بكل من االكتئاب والقلق والشعور بالوحدة

 :أنه يمكن تفسير السعادة في ضوء نموذجين( 1004)بر ويذكر ج

بني هذا النموذا على أفكار  Bottom Up Modelنموذج ال اع ال مة 
عن إشباع الحاجات فإشباع الحاجات األساسية يؤدي إلى السعادة،  Welson ويلسون 

 ة وخصائص البناء االجتماعييشيويفترض أنها ترتبط باآلثار المباشرة للظروف المع
 .واألحداث الخارجية والحالة الجسمية والمزاجية للفرد 

يركز و  The Dynamic Equilibrium Modelنموذج التوازن الدينامي 
على متغيرات الشخصية باعتبارها منبأ قويا بالسعادة، ويؤكد على أن األفراد لديهم 

 .معدالت مختلفة من السعادة تتحدد في ضوء شخصياتهم

والمشار اليهما Diener  (1000) & Lyubomirsky (1002 )ويذكر كل من 
 :أن هناك نظريات عديدة في تفسير السعادة منها ، (1004)في عزت 

وتفترض أن السعادة ماهي إال   Activeity Theoriesنظريات النشاط 
إحدى نتائج النشاط أو أداء السلوك أكثر من الوصول إلى نقطة النهاية، فمثاًل قد 

 .وحة فنية سعادة أكثر من االنتهاء من رسمهايجلب نشاط رسم ل

من النظريات التي تربط السعادة هي و   Theory of flow نظرية التدفق
ترى أن األنشطة تكون أكثر امتاعا عندما يتماشى الحدث مع مستوى مهارة و باألنشطة 

ذا كان شديد الصعوبة ستكون . الفرد  فإذا كان النشاط سهال للغاية سينتج الملل، وا 
النتيجة هي الشعور بالقلق، أما حين يندمج الفرد في نشاط يتطلب تركيزا شديدا، 
وتكون التحديات والمهارات المطلوبة ألداء المهمة متساوية تماما ينتج عن ذلك خبرة 

 .متدفقة ممتعة 
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وتركز على المبادئ   Associationstic Theoriesالنظريات االرتباطية 
 .والتشريط المعرفية ومبادئ الذاكرة،

فالنظريات المعرفية تعتمد على األسباب التي يذكرها الناس عن األحداث التي 
تمر بهم، ذلك ألن الناس يستجيبون لنفس الظروف بطرق مختلفة، ويختلف األفراد 
الذين يرون أنفسهم سعداء مقارنة بغير السعداء في األساليب المعرفية والدافعية التي 

 .على استمرار وزيادة السعادةيستخدمونها والتي تعمل 

ومن هذه العمليات نظرية المقارنة االجتماعية التي تهتم بتأثير عمليات مقارنة 
سواء بظروف وأحداث خارجية مثل بدء عمل جديد على السعادة وكذلك مقارنة الفرد 

 برفاقه

ونظرية التقدير التي ترى أن السعادة تنبع من المقارنة بين مستوى نموذجي 
لة الحقيقية، فإذا وصلت الحالة الحقيقية للفرد إلى المستوى النموذجي المطلوب والحا

 . تحقق السعادة 

وأظهرت نظرية التشريط الكالسيكي أن األفراد السعداء هم الذين لديهم خبرات 
 .وجدانية إيجابية مرتبطة بكم كبير من أحداث الحياة اليومية المتكررة

ة بالتكيف مع الضغوط والصدمات، والتي وهناك االتجاهات النظرية الخاص
سواء عن عمد أو بالتعود  –ترى أن العمليات المعرفية والدافعية التي يستخدمها الناس 

تقلل الكرب وتزيد السعادة ، فاألفراد الذين يشتقون معنى إيجابيا من األحداث السالبة  –
 ( .1004عزت ، )هم أكثر سعادة 

ل إليس وبيك فإنهم يرون أن بإمكان اإلنسان أما علماء النفس المعرفيون مث
تعلم األساليب المعرفية التحكم في مشاعره السلبية وزيادة شعوره بالسعادة من خالل 

تغيير طريقة إدراك الفرد لألحداث السلبية والنظر ومن بين تلك االساليب ، المناسبة
 .لألمور بإيجابية
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 : أمناط السعادة

 : هي ماطانتتميز السعادة إلى ثالثة 

أو الشعور الذاتي  Subjective well - being (SWB)السعادة الذاتية 
وتدور حول كيف يكون الفرد سعيدا، وكيف يكون راضيا عن حياته، وتعكس / بالسعادة

السعادة الذاتية تصورات األفراد وتقيمهم لحياتهم من الناحية االنفعالية السلوكية، 
 . جتماعية التي تعتبر أبعادا ضرورية للصحة النفسيةالنفسية واال( األدوار)والوظائف 

وهي تتميز عن /   Psychological well – beingالسعادة النفسية 
السعادة الذاتية، حيث تتعلق باإليجابية أو الصحة النفسية الجيدة، مثل القدرة على 
قامة روابط جيدة ذات معنى مع  متابعة األهداف ذات المغزى ، ونمو وتطور وا 

 .آلخرينا

: وتتضمن خمس أنواع هي/   Objective well – being :الذاتيةالسعادة 
السعادة الصحية، والنمو والنشاط، والسعادة االجتماعية، والسعادة و السعادة المادية، 

 (Hird, 1003). االنفعالية

وتعرف السعادة الذاتية بأنها مزيج من وجود انفعاالت موجبة مع غياب 
و وذات والنمول الووهي تضمن تقب ،لبة ووجود رضا عام عن الحياةاالنفعاالت السا

ة مع اآلخرين، وات إيجابيو، ووجود عالق اةوود هدف من الحيوي، ووجوالشخص
 & Ryff)ة وروف البيئيوم في الظووالقدرة على التحكر واالستقاللية، والسرو 

Keyes,2225)   . 

ادة أو الهناء الذاتي والسع ((happinessوقد يخلط البعض بين السرور 
(subjective well – being)  فترىRyff  سعادة قصيرة األجل بعكس  هوالسرو أن

 ,Helliwell السمات أو الخصائص طويلة األجل للسعادة النفسية أو الشعور بالهناء

1003).) 
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 الدراسات السابقة :  ثانيًا

 : الدراسات اليت تناولت الشغفغغغ 1

 ,Philippe, Vallerand برونيل، اندرياناريسوا، ليراندفا، قام كل من فيليب

Andrianarisoa, & Brunel (1002)  اختبار : شغف الحكام»: بعمل دراسة بعنوان
هدفت إلى معرفة دور الشغف « تجاربهم المعرفية والوجدانية في الحاالت الرياضية 

قت الدراسة على خالل األلعاب وطبم للتحكيم على األداء المعرفي والعاطفي للحكا
ذكور  21حكم فرنسي لكرة القدم األمريكية  20عينتين من الحكام، األولى مكونة من 

 72حكمة  242سنة والثانية مكونة من  45و  11إناث تراوحت أعمارهم بين  2و
منهم ذكوًرا و  232حكام كرة السلة وكلهم كانوا من الهواة  62منهم حكام كرة الريشة و 

سنة استخدم مقياس الشغف  62و  10اوحت أعمارهم ما بين من اإلناث تر  27
لفاليراند ومقياس العواطف السلبية وتم استخراا النتائج عن طريق تحليل التباين لفشر 

للتحكيم مرتبط إيجابًيا مع العواطف  االنسجاميتوصلت الدراسة إلى أن الشغف 
تبط بالعواطف اإليجابية و اإليجابية خالل األلعاب أما الشغف القهري للتحكيم فلم ير 

كما أظهرت النتائج ثباًتا ملحوظا . لكنه ارتبط إيجابًيا بالمشاعر السلبية خالل األلعاب 
 .مع تغير الجنس والعمر وسنوات الخبرة ونوع الرياضة للحكام

 & ,Donahue, Rip فاليراند ، ريب، دوناهو وفي دراسة أخرى قام بها كل من

Vallerand  (1002) عندما يكون الفوز كل شيء في الشغف والهوية » ن بعنوا
طبقت على عدد من العبي كرة السلة هدفت إلى اختبار التفاعل « والعنف الرياضي 

والقهري والسلوك العدواني في المجال الرياضي واستخدم فيها  االنسجاميبين الشغف 
ومقياس العنف واستبانات التقرير الذاتي ( 1003)نموذا الشغف الثنائي لفاليراند 

توصلت إلى أن الالعبين الرياضيين ذوي الشغف القهري سجلوا مستويات عالية من 
ال كما بينت النتائج أنه  االنسجاميالعنف على مقياس العنف أكثر من ذوي الشغف 

 .والقهري في تقدير الذات االنسجاميفروق بين الالعبين ذوي الشغف  يوجد
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 ,Marc-Andre, Louisدوناهو، اليراندف، لويس، مارك اندريه قام كل من

Vallerand, & Donahu (1022) دور الشغف في العالقة بين » : بعمل دراسة بعنوان
، فنانا محترفا 63األولى مكونة من  ،أجريت على مجموعتين« األداء والرضا الحياتي
ند استخدم نموذا الشغف الثنائي لفاليرا .من جماهير الهوكي 77والثانية مكونة من 

الفنانين وتوصلت الدراسة إلى أن ا التحليل الهرمي نموذو  بيالتصميم التجريواستخدم 
. تجاه فنونهم ، كلما زادت احتماالت رضاهم للحياة القهري  همشغفالمحترفين كلما زاد 

كما أن جماهير الهوكي يشعرون  ،االنسجاميولم تظهر هذه النتائج على ذوي الشغف 
 .ليوم الذي يعقب نهائيات المبارياتبالرضا الحياتي طوال ا

 ,Philippe, Vallerandبيرجرون ، ريتشر، فاليرز، فاليراند، فيليب وفي دراسة

Vallieres, Richer & Bergeron (1002 ) بعنوان شغف القيادة وعالقته بالتهور في
ة وذلك العالقة بين الشغف للقيادة والسلوك العدواني أثناء القيادالقيادة هدفت إلى معرفة 

 46منهم أناث و 27شخص  233وطبقت على عينة مكونة من  دراسات 3في إطار 
 Selp rep drt)سنة طبق فيها مقياس  66 – 10ذكور تراوحت أعمارهم ما بين 

measure )  ومقياس شغف القيادة(DPS)  والمستند إلى مقياس الشغف الثنائي
أن الشغف القهري للقيادة كان مرتبًطا  أظهرت النتائج .واستخدم تحليل التباين .لفاليراند

وطبقت نفس الدراسة . بذلك االنسجاميبالسلوك العدواني في القيادة ولم يرتبط الشغف 
لم  3ذكور و 223إناث  161 امشارك 452على عينة عشوائية أخرى مكونة من 

سنة هدفت إلى مقارنة نتائجها  27و  10يفصحوا عن جنسهم تتراوح أعمارهم ما بين 
 .نتائج الدراسة األولى وقد توافقت نتائجها مع نتائج الدراسة األولى ب

 ,Marc-Andre, Jowettكاربونيو، فاليراند، جويت، كل من مارك اندريه قام

Vallerand, & Carbonneau (1022)  بدراسة بعنوان الشغف للتدريب وأثره على
مدرب  (203)من على عينة مكونة  تنوعية  العالقة بين الالعب والمدرب طبق

ورياضي من رياضات مختلفة هدفت إلى اختبار دور شغف المدربين للتدريب على 
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نموذا نوعية العالقة بين الالعب والمدرب من وجهة نظر الالعبين استخدم منها 
وكذلك استبانة قياس النشاط البدني  (1003، فاليراند وآخرون )الشغف الثنائي 

توصلت إلى أن و لمعادلة الهيكلية لتحليل النتائج النتائج باستخدام نموذا ا وعرضت
وان السلوكيات للتدريب يزيد من قوة العالقة بين الالعب والمدرب  االنسجاميالشغف 

يكون لديها تصور واضح في العالقة بين المدرب والالعبين  االنسجاميالذاتية للشغف 
يوصلهم إلى السعادة  بصورة إيجابية، وهذه الحالة تخلق لدى الالعبين شعورًا طيباً 

 .اتهد الشغف القهري من قوة العالقة بين الالعب والمدرب ويقلل مديحبينما . النفسية

 :  الدراسات اليت تناولت السعادة ـــ 2

بعمل دراسة بعنوان  توكيد الذات والسعادة الحياتية لدى ( 1025)قام الزهراني 
فت إلى تحديد مستوى توكيد الذات طالب المرحلة الثانوية في مدينة مكة المكرمة هد

المستوى  –التخصص ) والسعادة الحياتية ودرجة اختالفهما في ضوء متغيرات الدراسة 
لدى طالب المرحلة ( نمط المعيشة مع الوالدين ، الدخل الشهري لألسرة –الدراسي 

طالب تم  600شارك في الدراسة عينة مكونة من . الثانوية في مدينة مكة المكرمة
. واستخدم مقياسي توكيد الذات و السعادة الحياتية، تيارهم من مدارس مكة المكرمةاخ

اختبار تحليل  -المتوسط الحسابي  -واستخدم الباحث التكرارات والنسب المئوية 
وأظهرت النتائج أن مستوى توكيد . معامل ارتباط بيرسون  -اختبار شيفيه   -التباين 

الب المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة هما بدرجة الذات والسعادة الحياتية  لدي ط
وأظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات درجات مستوى . متوسطة

كما (. واختالف المعيشة مع الوالدين ، التخصص: ) توكيد الذات تعزى لمتغيري 
ف كشفت التحليالت اإلحصائية عن وجود فروق في درجات توكيد الذات حسب اختال

لصالح  ذوي التحصيل من مستوى ممتاز وجيد جًدا مقارنة مع ذوي ، المستوى الدراسي
كذلك أظهرت النتائج وجود فروق دالة احصائية في توكيد . التحصيل من مستوى جيد

الذات في ضوء مستوى الدخل الشهري ولصالح ذوي الدخل المتوسط والمرتفع  مقارنة 
كذلك عدم وجود فروق في (. ريال  5000أقل من ) مع ذوي الدخل المنخفض 

وأظهرت وجود فروق في مستوى . مستوى السعادة الحياتية تعزى لتخصص الطالب
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والدخل ، زى لمتغيرات المستوى الدراسيالسعادة الحياتية ذات داللة احصائية تع
حيث كانت النتائج لصالح  ذوي المستوى الدراسي . نمط المعيشة مع الوالدين، الشهري 

كما كانت الفروق لصالح ذوي . مقارنة مع ذوي المستوى جيد( جيد جًدا ، ممتاز) 
 في حين كانت الفروق ، الدخل المتوسط والمرتفع مقارنة مع ذوي الدخل المنخفض

 .لصالح أبناء األسر التي يعيش فيها الوالدان معا
فعالية الذات وعالقتها بالسعادة والتحصيل "دراسة بعنوان ب( 1023)النور  قام
هدفت إلى التعرف على فعالية الذات لدى طالب وطالبات الجامعة " األكاديمي

طالبا ( 547)وعالقتها بالسعادة والتحصيل األكاديمي، وتكونت عينة الدراسة من 
وطالبة من الكليات العلمية واألدبية بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة 

م، تم استخدام مقياس 1022الخرطوم، وجامعة النيلين في الفصل الدراسي األول للعام 
 وكشفت نتائج الدراسة وجود ارتباط موجب ذو قياس أكسفورد للسعادة، وم، فعالية الذات

وجود عالقة موجبة و فعالية الذات والسعادة لدى طلبة الجامعة ،  داللة إحصائية بين
بين فعالية الذات والتحصيل األكاديمي، ووجود فروق بين متوسطات درجات طلبة 
التخصصات العلمية واألدبية على مقياس فعالية الذات لصالح طالب التخصصات 

ن الطالب والطالبات العلمية، وكشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بي
 .في السعادة لصالح الطالب

دراسة بعنوان مصادر السعادة لدى عينة ( 1021)كما أجرت المحروقي      
من طالبات المرحلة المتوسطة والثانوية والجامعية في ضوء بعض الخصائص 
الديموجغرافية واالجتماعية واألكاديمية بمدينة مكة المكرمة هدفت إلى معرفة اهم 

. ر السعادة لدى عينة من طالبات المرحلة المتوسطة والثانوية والجامعيةمصاد
الحالة االجتماعية، الحالة االقتصادية، المستوى الدراسي، )واختالفها باختالف كل من 

ثم التعرف على ترتيب هذه المصادر وفق أهميتها من وجهة نظر  (. الوضع األسري 
من طالبات التعليم العام، وطالبات جامعة أم  طالبة( 570)أفراد العينة والمكونة من 

طبق عليهم مقياس . هو2433-2431القرى بمكة في الفصل الدراسي األول من العام 
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وتوصلت الدراسة إلى ان األسرة والتدين يحتالن مكان . مصادر السعادة لدى الطالبات
دى وان مصادر السعادة تختلف ل، الصدارة في مصادر السعادة لدى الطالبات
، الحالة االقتصادية، الوضع األسري ، الطالبات باختالف كل من المراحل الدراسية

 .والحالة االجتماعية، المستوى الدراسي

بعمل دراسة بعنوان مستوى السعادة لدى طلبة كلية ( 1021) الخوالدة قامت
 العلوم التربوية في جامعة آل البيت وعالقته بدرجة مالءمة البيئة الجامعية هدفت
الدراسة إلى تعرف مستوى السعادة لدى طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة آل البيت 
وعالقته بدرجة مالءمة البيئة الجامعية، وتعرف داللة الفروق تبًعا لمتغيرات الجنس 

األولى لقياس مستوى : ولتحقيق هدف الدراسة أعد الباحث أداتين. ومستوى الدراسة
طبقت على عينة مكونة من . درجة مالءمة البيئة الجامعية السعادة ، والثانية لقياس

وأشارت نتائج الدراسة إلى  .طالًبا وطالبة، اختيروا بالطريقة الطبقية العشوائية( 170)
وأظهرت . أن مستوى السعادة ومالءمة البيئة الجامعية كانا بشكل عام متوسطين 

الح اإلناث ومستوى الدراسة النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس لص
وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية إيجابية قوية بين . لصالح طلبة السنة األولى 

 .مستوى السعادة ودرجة مالءمة البيئة الجامعية 

بعمل دراسة بعنوان الذكاء الروحي وعالقته بالسعادة  (1021) الضبع قام
هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة النفسية لدى عينة من المراهقين والراشدين  

وتكونت عينة . بين الذكاء الروحي والسعادة النفسية لدى عينة من المراهقين والراشدين 
طالبا من الذكور من طالب جامعة الملك خالد بأبها ، واختير ( 220)الدراسة من 
والعلوم  الشريعة وأصول الدين ،: من طالب البكالوريوس من كليات( 27)المراهقون 

، كما اختير الراشدون (22 – 27)اإلنسانية ، والهندسة، وبلغ  متوسط أعمارهم الزمنية 
من طالب الدراسات العليا بالدبلوم العام ودبلوم التوجيه واإلرشاد بكلية التربية، ( 23)

ولإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدم الباحث (. 16722)وبلغ متوسط أعمارهم الزمنية 
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وقائمة أكسفورد للسعادة، وذلك بعد التحقق من  ،ذكاء الروحي من إعدادهمقياس ال
وجود عالقة عن وقد أسفرت النتائج . صدقهما وثباتهما على أفراد العينة المقصودة 

وجود و  .ارتباطية موجبه بين الذكاء الروحي والسعادة النفسية لدى المراهقين والراشدين
لدرجة الكلية للذكاء الروحي، وبعدي التأمل في فروق بين المراهقين والراشدين في ا

دراك معنى و الكون والطبيعة، ورؤية المعاناة كفرصة لإلنجاز،  التسامي بالذات، وا 
وامكانية  .الحياة، وعدم وجود فروق دالة إحصائًيا بينهما في بعد الممارسة الروحية

عد الممارسة الروحية نبؤ بالسعادة النفسية من خالل أبعاد الذكاء الروحي، وجاء بالت
 .كأقوى األبعاد أهمية في التنبؤ بالسعادة النفسية 

التنبؤ بالسعادة في ضوء "بعمل دراسة بعنوان (  1022)قامت جودة وأبو جراد 
هدفت إلى معرفة العالقة " األمل والتفاؤل لدى عينة من طلبة جامعة القدس المفتوحة

تحديد األهمية النسبية لكل من هذه بين السعادة واألمل والتفاؤل ، إضافة إلى 
المتغيرات في تفسير السعادة لدى عينة من طلبة جامعة القدس المفتوحة بلغ حجمها 

وُطبقت أدوات الدراسة على . طالبة( 24)طالب و( 203)طالبا وطالبة، منهم ( 227)
قية وبينت النتائج أن متغير السعادة ارتبط مع ب. أفراد العينة في قاعات المحاضرات

وأن قيم معامالت االرتباط كانت موجبة ودالة إحصائًيا وفي االتجاه . المتغيرات األخرى 
وأشارت نتائج تحليل االنحدار المتعدد المتدرا إلى أن متغيري االمل والتفاؤل . المتوقع

وقد أسهم متغير . أسهما في تفسير تباين درجات أفراد العينة على مقياس السعادة 
فقد . أكبر في تفسير تباين درجات أفراد العينة على مقياس السعادة  التفاؤل بمقدار

وعينة . للعينة الكلية %( 45)و%( 4371)و%( 4571)فسر متغير التفاؤل ما نسبته 
%( 4)و%( 772)الذكور وعينة اإلناث على التوالي، بينما فسر األمل ما نسبته 

 .ث على التوالي للعينة الكلية، وعينة الذكور وعينة اإلنا%( 2171)و

السعادة وعالقتها بالتفاؤل وقلق " بعمل دراسة بعنوان( 1022) قامت بخيت
هدفت إلى الكشف عن العالقة االرتباطية بين  "األطفالالمستقبل لدى معلمات رياض 
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السعادة وكل من التفاؤل وقلق المستقبل لدي معلمات رياض األطفال ، وكذلك التعرف 
سعادة والتفاؤل وقلق المستقبل باختالف المتغيرات التالية علي الفروق بينهن في ال

مكانية ( مكان الروضة ، عدد سنوات الخبرة ، مستوي الوظيفة ، ونوع الروضة ) وا 
تكونت مجموعة . التنبؤ بالسعادة بمعرفة درجاتهن علي مقياسي التفاؤل وقلق المستقبل

ظة أسيوط، وتم استخدام محافاالطفال في  برياض يعملنمعلمة ( 235)الدراسة من 
توصلت النتائج إلى . قلق المستقبل ومقياسمقياس التفاؤل و قائمة أكسفورد للسعادة 

د عالقة ارتباطية دالة إحصائية بين السعادة وكل من التفاؤل وقلق المستقبل لدي و وج
مكان الروضة، عدد سنوات )معلمات رياض األطفال باختالف المتغيرات التالية 

التنبؤ بسعادة المعلمة بمعلومية  يةنوامكا، (توي الوظيفة، ونوع الروضة الخبرة، مس
يا بين د فروق دالة إحصائو وجوعدم ، درجتها علي مقياسي التفاؤل وقلق المستقبل

مكان )معلمات رياض األطفال باختالف المتغيرات  ىالسعادة وقلق المستقبل لد
ود فروق دالة و وجو . (ع الروضة الروضة، عدد سنوات الخبرة، مستوي الوظيفة ، ونو 

مستوي )إحصائيا في التفاؤل لدي معلمات رياض األطفال باختالف المتغيرات التالية 
الثاب  المعينات ذات الدخللصالح كل من المعلمات ( الوظيفة ، ونوع الروضة 

 التوالي ىعلوالروضات التجريبية 

وعالقتهما بالسعادة  التفاؤل واألمل"بعمل دراسة بعنوان  (1020) قامت جودة
هدفت إلى الكشف عن مستويات التفاؤل  " لدى عينة من المراهقين في محافظة غزة

واألمل والسعادة، والتعرف على نوع العالقة التي قد تربط التفاؤل واألمل بالسعادة لدى 
، ومعرفة الفروق بين متوسطات أفراد العينة في محافظة غزةعينة من المراهقين في 

واألمل والسعادة ، والتي يمكن أن تعزى إلى متغير النوع ، وقد بلغت عينة  التفاؤل
وقد استخدمت الباحثة ( تلميذة 222 –تلميذا  271) تلميًذا وتلميذة ( 363)الدراسة 

في الدراسة ثالثة مقاييس األول لقياس التفاؤل، والثاني لقياس األمل، والثالث لقياس 
إلى أن مستويات التفاؤل واألمل والسعادة هي على  السعادة، وتوصلت نتائج الدراسة
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، كما توصلت إلى وجود عالقة ارتباط موجبة ودالة % 63، % 22، % 72التوالي 
تربط التفاؤل واألمل بالسعادة، كذلك توصلت الدراسة إلى أن الطالبات أكثر تفاؤال 

تعزى إلى متغير وسعادة مقارنة بالطالب، وبالنسبة لألمل لم تكشف النتائج عن فروق 
 .النوع

 والذكاء بين السعادة العالقة بدراسة بعنوان( 1020)واكرم ، قام شعبان
 بين العالقة تحديد عكا هدفت إلى  منطقة في  الثانوية طلبة المرحلة لدى االنفعالي
 بعض ضوء في بمنطقة عكا الثانوية المرحلة طلبة لدى والذكاء االنفعالي السعادة

من  الدراسة وتكونت عينة،  االقتصادي والمستوى  ،والتخصص، جنسال المتغيرات مثل
 مقياس طبق عليهم. عكا منطقة في الثانوية المرحلة من طلبة وطالبة طالباً  )2226(

 طلبة حصول إلى الدراسة وأشارت نتائج، 1002المنشاوي  تعريب للسعادة أكسفورد
وعدم  .الكلي مقياس السعادة على متوسطة درجة على عكا منطقة الثانوية في المرحلة
 على مقياس والتخصص متغير الجنس إلى تعزى  داللة إحصائية ذات فروق  وجد

بين المستوى  إحصائية داللة ذات فروق  النتائج وجود أظهرت حين في السعادة،
 من والمنخفض االقتصادي المتوسط المستوى  من وكل جهة، من االقتصادي العالي

 .المرتفع االقتصادي المستوى  لصالح ،أخرى  جهة

الشعور بالسعادة وعالقته بالتدين "بإجراء دارسة بعنوان ( 1002)قامت جان 
هدفت " والدعم االجتماعي والتوافق الزواجي والمستوى االقتصادي والحالة الصحية

الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين الشعور بالسعادة ومستوى التدين، ومستوى الدعم 
لى دراسة االجتماعي والتواف ق الزواجي، والمستوى االقتصادي، والحالة الصحية وا 

العمر، الحالة االجتماعية ، طبيعة العمل ، ) الفروق في السعادة تبعا لمتغيرات 
لى التعرف على المتغيرات المنبئة بالسعادة ( المستوى التعليمي  واستخدمت الباحثة . وا 

اس المساندة االجتماعية، مقياس التوافق قائمة أكسفورد للسعادة، مقي: األدوات التالية
، الزواجي، مقياس مستوى التدين، استمارة المستوى االقتصادي، استمارة الحالة الصحية
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وتم تطبيق الدراسة على عينة من طالبات وموظفات إداريات وعضوات هيئة تدريس 
إلى  22وتتراوح أعمارهن من ( 764)سعوديات من جامعة الرياض للبنات، بلغ عددها 

وتوصلت الدراسة إلى وجود ارتباط دال وموجب بين السعادة وكل من . عاما 57
والمستوى االقتصادي والحالة ، مستوى التدين، والدعم االجتماعي، والتوافق الزواجي

لى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الشعور بالسعادة تبعا لمتغير . الصحية وا 
المستوى التعليمي، وطبيعة العمل، كما وجدت الدراسة أن العمر، والحالة االجتماعية، و 

التدين هو العامل األكبر المنبئ بالسعادة يليه الدعم االجتماعي فالتوافق الزواجي ثم 
 .المستوى االقتصادي 

بعمل دراسة بعنوان معدالت السعادة الحقيقية لدى عينة ( 1002)قامت عالم 
ية تهدف إلى محاولة إثراء البحوث النفسية من من طالب المرحلتين اإلعدادية والثانو 

خالل تناول الجانب اإليجابي لدى اإلنسان، والتعرف على معدالت السعادة الحقيقية 
وأيًضا معرفة ما إذا كان هناك أثر لمتغير (. طالب المرحلتين اإلعدادية والثانوية)لدى 

على مكونات السعادة ( يةاإلعدادية، الثانو )والمرحلة العمرية ( ذكور، إناث) الجنس 
أفراد من طالب المرحلة اإلعدادية، والمرحلة ( 520)وقد بلغ حجم العينة .الحقيقية

وقد استخدمت الباحثة مقياس السعادة . طالبات ( 304) طالب( 106)الثانوية بواقع 
وأظهرت نتائج الدراسة (. ترجمة صفاء األعسر وآخرون ) الحقيقية لكاترين داهلسجارد 

ع معدالت السعادة لدى طالب المرحلة االعدادية مقارنة بطالب المرحلة الثانوية ارتفا
وأن جوانب القوة لدى طالب التعليم اإلعدادي هي . على مقياس السعادة الحقيقية

أما ( حب االستطالع، االتساق مع الذات والتواضع، العطف والكرم، األمل والتفاؤل)
المزاح، والدعابة، الذكاء االجتماعي، ) نوي فهي جوانب القوة لدى طالب التعليم الثا

كما أسفرت نتائج الدراسة عن وجود ( القيادة، الحذر والتحفظ، منح الحب وتقبل الحب 
فروق جوهرية بين متوسطات الطالب من الذكور واإلناث على مقياس السعادة عند 

 .لصالح الذكور ( 07002)مستوى داللة 
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دراسة بهدف التعرف على ارتباط السعادة  Chaplin (1006)وأجرت شابلن 
باالكتئاب والحزن ، وكذلك معرفة الفروق بين الجنسين في السعادة، وتكونت عينة 

طالب وطالبة في إحدى الجامعات األمريكية، وبينت نتائج الدراسة ( 200)الدراسة من 
وجود فروق  وجود ارتباط سالب بين السعادة واالكتئاب والحزن ، كما بينت النتائج عن

 .في السعادة بين الطالب والطالبات لصالح الطالبات 

دراسة هدفت إلى Lush (1005 )وفي الواليات المتحدة األمريكية أجرى لوش 
التعرف على مستويات الذكاء والسعادة لدى عينة من طالبات التمريض في جامعة 

طالبة من المستوى ( 122)تكونت العينة من . شيكاغو التقنية وعالقتها بالتدين لديهم
ولتحقيق هدف الدراسة، تم تطبيق مقياس الذكاء العام . األول والثاني في الجامعة

ومقياس السعادة ومقياس الثقة بالنفس على الطالبات، وتوصلت الدراسة إلى وجود 
 .عالقة ارتباط موجبة بين الذكاء والسعادة والتدين 

السعادة )بدراسة عنوانها Betton & Alena  (1004 )قام كل من بيتون وآلينا
النفسية بين طالب الجامعة األمريكان من أصل أفريقي واألمريكان من أصل أوروبي، 
وذلك بهدف دراسة أثر العالقة بين السعادة وتقدير الذات والمساندة االجتماعي ووجهة 

من الطالب، وأظهرت  161نظر الطالب للعالم، حيث تكونت عينة الدراسة من 
ئج أن الطالب األمريكان األفريقيين أظهروا مستويات مرتفعة من تقدير الذات، النتا

والمشاعر اإليجابية بينما أظهر الطالب األمريكان األوربيين مستويات مرتفعة من 
المساندة االجتماعية، كما أظهرت النتائج أن تقدير الذات يعتبر أفضل مؤشر للسعادة 

بين كل من السعادة النفسية وتقدير الذات والمساندة  النفسية، كما وجدت عالقة إيجابية
 .االجتماعية 

بدراسة عن معدالت السعادة لدى عينات ( 1003)قام عبد الخالق وآخرون 
 722مواطًنا كويتًيا  2410وذلك على عينة كلية قوامها .مختلفة من المجتمع الكويتي 

عاما، قسمت إلى ست  62 – 25من اإلناث تراوحت أعمارهم بين  702و، من الذكور
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طلبة المدارس الثانوية وطالباتها ، وطلبة الجامعة وطالباتها، » مجموعات هي 
واستخدم قائمة أكسفورد للسعادة، وأظهرت النتائج وجود فروق . وموظفون وموظفات

دالة في الجنس أو النوع من حيث الشعور بالسعادة وكانت هذه الفروق لصالح الذكور 
والموظفين ، في حين لم تظهر فروق بين طالب الثانوية من  من طالب الجامعة

عام، األمر الذي لم يتح فرصة لظهور  26الجنسين ويعزى ذلك إلى صغر أعمارهم 
هذه الفروق التي يدعمها المجتمع الكويتي، كما أظهرت النتائج أن اإلناث يشعرن 

الة االجتماعية لكل وتتأثر السعادة بالح. بمشاعر سلبية بصورة أشد في كل األعمار
من الرجل والمرأة، وتختلف مصادر السعادة لدى الرجال عنها لدى اإلناث، إذ يتأثر 
الرجال أكثر بالعوامل االقتصادية والمالية وبوظائفهم ويشعر الرجال بالرضا عن أنفسهم 

 .أكثر من النساء الالتي هن أكثر نقدا للذات 

ادر ومستويات السعادة حول مص( 1001) ودلت دراسة هريدي وشوقي 
مبحوًثا من  127على عينة من ، المدركة في ضوء العوامل الشخصية والتدين

الراشدين ومن مستويات تعليمية مختلفة، على ارتباط التدين سلبا بالعصابية والوجدان 
يجابا بالرضا عن الحياة وبالوجدان اإليجابي، السلبي كذلك تعتبر الصحة الجسدية . وا 

والمكانة االجتماعية . رز بالسعادة يليها استقرار الحياة ثم احترام اآلخرينالمنبئ األب
كما أشارت إلى أن االنبساطية ، والعالقة الجيدة باألهل منبئان قويان بالسعادة

 .والعصابية ينبئان بالسعادة واالكتئاب من خالل تقدير الذات

: دة والشخصيةالسعا»بعمل دراسة بعنوان ( 1002)مراد و ، قام عبد الخالق
من طالب وطالبات جامعة  102طبقت على عينة مكونة من « االرتباطات والمنبئات

 17و  22تراوحت أعمارهم ما بين  ،الكويت ممن يدرسون في تخصصات مختلفة
ومقياس  ،والقائمة العربية للتشاؤم والتفاؤل ،استخدم فيها مقياس تقدير ذاتي رقمي ،سنة

استخدمت معامالت االرتباط و ، اس العربي لنمط السلوكوالمقي ،روتر لمصدر الضبط
فحص ارتباط التقدير  واالرتباط المتعدد وتحليل االنحدار المتعدد وهدفت الدراسة إلى
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الصحة النفسية، والصحة الجسمية، التفاؤل التشاؤم، : الذاتي للسعادة بالمتغيرات التالية
م كل من هذه المتغيرات في بحت إسهاو ( أ)ومصدر الضبط، التدين، نمط السلوك 

وقد كشفت الدراسة عن معامالت ارتباط موجبة بين التقدير الذاتي للسعادة  .السعادة
. وكل من الصحة النفسية والتفاؤل ومستوى التدين والصحة الجسيمة ونمط السلوك

ودل تحليل االنحدار . كل من التشاؤم ومصدر الضبط الخارجيبين ارتباط سالب و 
على أن  ،الشعور بالسعادة والمتغيرات األخرى باستخدام التحليل المتدرا المتعدد بين

أسهمت بمقدار ) النفسية  ةصحالتقدير الذات والشعور بالسعادة يرجع أساًسا إلى 
والمصدر الداخلي لضبط سلوكه %( 2أسهمت بمقدار ) ثم درجة تفاؤله % 5075

لوك أ والصحة الجسمية في في حين لم يسهم نمط الس%( 32)ومستوى تدينه %( 33)
 .ر بالسعادةعو الش

بعمل دراسة بعنوان الشعور بالسعادة وعالقته ببعض ( 1002)قام العنزي 
السمات الشخصية دراسة ارتباطية مقارنة بين الذكور واإلناث، هدفت إلى الكشف عن 

طبقت  وقد .والتوازن الوجداني ،والتفاؤل ،لرضا عن الحياة والثقة بالنفساالعالقة بين 
من طالب وطالبات كلية التربية األساسية بالهيئة العامة  420على عينه مكونة من 

استخدم  ،طالبة 122طالبا و 221منهم  ،للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت
 ،تصميم دينر وزمالئه ومقياس التوازن الوجداني ،الباحث مقياس الرضا عن الحياة
ومقياس الثقة  ،ن الوجداني اإليجابي والوجداني السلبيتصميم نورمان ويشمل على جزأي

وقد أظهرت النتائج  .بالنفس من إعداد فريح العنزي ومقياس التفاؤل ألحمد عبد الخالق
فروق دالة بين الذكور واإلناث في الثقة بالنفس في حين لم تظهر فروًقا جوهرية بين 

وجدان السلبي واإليجابي وأشارت الجنسين فيما يتعلق بالرضا عن الحياة والتنازل وال
، إلى ارتباط إيجابي بين الرضا عن الحياة والثقة بالنفس والتفاؤل والوجدان اإليجابي

وبينت النتائج أن التفاؤل والوجدان  ،وعالقة ارتباطيه سالبه مع الوجدان السلبي
 .اإليجابي والسلبي متغيرات منبئه بالرضا عن الحياة 
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 : سابقة تعقيب على الدراسات ال

نجد ان جميع الشغف من خالل استعراض الدراسات السابقة التي تناولت 
 –اذ ال وجود لدراسات عربية تناولت هذا الموضوع ، الدراسات هي دراسات اجنبية

كما ان معظم هذه الدراسات كانت تتعلق بالشغف حول انشطة  –على حد علم الباحث 
راسات متغيرات مختلفة مثل شغف الحكام وتناولت هذه الد، رياضية او فنية مختلفة

، اندرياناريسوا، فاليراند، الرياضي واالداء المعرفي والعاطفي كما في دراسة فيليب
والشغف  Philippe, Vallerand, Andrianarisoa, & Brunel  (1002)برونيل

، ريب، والقهري والسلوك العدواني في المجال الرياضي في دراسة دوناهو االنسجامي
والشغف للقيادة والسلوك العدواني    Donahue, Rip, & Vallerand (1002)اليراندف

 ,Philippe(1002)بيرجرون ، ريتشر، فاليرز، فاليراند، فيليب في دراسة القيادةأثناء 

Vallerand, Vallieres, Richer & Bergeron   والشغف والرضا عن الحياة في دراسة
 & ,Marc-Andre, Louis, Vallerand (1022)دوناهو ، فاليراند، لويس، مارك اندريه

Donahu    ب كما في نوعية العالقة بين الالعب والمدر  وشغف المدربين للتدريب و
 ,Marc-Andre, Jowett(1022)كاربونيو، فاليراند، جويت، دراسة مارك اندريه

Vallerand, & Carbonneau  
ن الذكور واالناث وفي كما ان هذه الدراسات طبقت على عينات مختلفة م
 Philippe, et, al (1002)اعمار مختلفة ومجاالت مختلفة ففي دراسة فيليب واخرون 

 2ذكور ومن ال 21 ،لكرة القدم األمريكية افرنسي احكم 20كانت عينة الدراسة االولى 
 ةكونمالثانية كانت عينة الدراسة و  ،سنة 45و  11بين ما ناث تراوحت أعمارهم من اإل
و  10تراوحت أعمارهم ما بين  ،من اإلناث 27و ،منهم ذكوًرا 232 ،احكم 242من 
عينة كانت ال  hilippe, et, al(1002)اخرى لفيليب واخرون  وفي دراسةسنة  62

 – 10تراوحت أعمارهم ما بين  ،ذكور 46و ،منهم أناث 27 ،اشخص 233مكونة من 
أجريت على  Marc-Andre, et, al (1022)وفي دراسة مارك اندريه واخرون  سنة 66

من جماهير  77والثانية مكونة من ، فنانا محترفا 63األولى مكونة من  ،مجموعتين
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 Marc-Andre, et al (1022)اندريه واخرون  وفي دراسة اخرى لمارك، الهوكي
 . مختلفة رياضات من ورياضيا مدربا( 203) من مكونة كانت العينة

حظ اختالفها مع هذه الدراسة في متغيرات نال، وبالرجوع الى تلك الدراسات
فالدراسات السابقة تناولت موضوع الشغف نحو انشطة محتلفة كاالنشطة ، الدراسة

ولم يجد الباحث في حدود علمه دراسات القت ، الرياضية او الفنية او االجتماعية
في كما اختلفت تلك الدراسات مع هذه الدراسة . الضوء على عالقة الشغف بالسعادة

وال وجود ، سنة فما فوق  11العينة فقد كانت اعمار العينة في الدراسات السابقة من 
كما . لدراسات فيما يعلم الباحث طبقت على عينة من الطالب في المرحلة الثانوية

اتفقت هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في اداة الدراسة حيث استخدم مقياس 
؛ ,Philippe, et al( 1002)، واخرون  فيليبدراسة في  الشغف الثنائي لفاليراند كما

واخرون  اندريه مارك؛ ودراسة ,et al,  Donahue(1003)واخرون  دوناهوودراسة 
(1022 )Marc-Andre, et al,  

وبالنظر الى الدراسات التي تناولت السعادة نجد انها تطرقت لموضوعات 
كما في دراسة والسعادة الحياتية توكيد الذات ك، مختلفة وتناولت متغيرات مختلفة

 دراسةفي  األكاديمي والتحصيل بالسعادة وعالقتها الذات فعاليةو ، (1025)الزهراني 
 دراسةة في الجامعي البيئة مالءمة بدرجة وعالقته السعادة مستوى و ، (1023) النور

 الضبع دراسةفي النفسية  بالسعادة وعالقته الروحي الذكاءو ، (1021) الخوالدة
الذكاء الروحي و ، (1021)دراسة المحروقي جاء في مصادر السعادة كما و ، (1021)

السعادة وعالقتها بالتفاؤل وقلق و ، (1021)دراسة الضبع  فيوعالقته بالسعادة النفسية 
دراسة  فيالتفاؤل واألمل وعالقتهما بالسعادة و ، (1022)دراسة بخيت  في المستقبل
واكرم ، دراسة قام شعبانفي االنفعالي  والذكاء السعادةو ، (1020)جودة بها قامت 

معدالت و ، Chaplin( 1006)دراسة شابلنفي االكتئاب والحزن و السعادة و  ،(1020)
مصادر ومستويات السعادة المدركة و ، (1003)دراسة عبد الخالق وآخرون في السعادة 
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، القدراسة عبد الخفي السعادة والشخصية و ، (1001) دراسة هريدي وشوقي  في
 (1002)ومراد 

فقد كانت عينة الدراسة على طالب ، كما تباينت عينات الدراسات السابقة
عبد و   Chaplin( 1006)شابلنو  1023،النور)وطالبات الجامعة في دراسة كل من 

وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية ، (1002 ،العنزي و  1002،ومراد ، الخالق
 1021، الخوالدة)وطلبة الجامعة في دراسة ، (1021، المحروقيوالجامعية في دراسة 

  Betton & Alenaوآلينا ،بيتون و Lush (1005 )لوش و  1022، وأبو جراد ،جودةو 
المراهقين و  (1020)جودة وكانت على عينة من المراهقين في دراسة  (1004)

، (1001) هريدي وشوقي والراشدين في دراسة  (1021)الضبع والراشدين في دراسة 
وطالب ، (1022)بخيت كانت العينة على معلمات رياض االطفال في دراسة  كما

وطالب المرحلتين اإلعدادية ( 1020)واكرم ، شعبانالمرحلة الثانوية في دراسة 
 (.1002)عالم  في دراسة والثانوية
لموضوع الشغف  تناولها هو السابقة الدراسات عن الحالية ما يميز الدراسة نا

على  وتسليطها الضوء ب المرحلة الثانوية في مدينة مكة المكرمة،والسعادة لدى طال
 - السابقة تتطرق له البحوث والدراسات لم ما وهو( الشغف والسعادة) متغيري الدراسة 

كشفت عن مستوى السعادة ومستوى الشغف لدى طالب  كما انها –حسب علم الباحث 
ذلك فهي تعد دراسة جديدة في الربط اضافة الى ، المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة

والشغف والسعادة لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة ، بين الشغف والسعادة بشكل عام
حيث أن الباحث لم يتوصل من  -حسب علم الباحث  -مكة المكرمة بشكل خاص 

 . خالل البحث لدراسة جمعت بين المتغيرين
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 الفصل الثالث

 إجراءات الدراسة

 : مقدمة

قام الباحوث مون خوالل الفصول الحوالي بتحديود مونهج الدراسوة المسوتخدم، واإلشوارة 
ا إلوووى مجتموووع وعينوووة الدراسوووة، كوووذلك وصوووف أداة الدراسوووة المسوووتخدمة وخطووووات إعوووداده

وطريقة التأكد من الصدق والثبوات لوألداة المسوتخدمة، واخيورا األسواليب اإلحصوائية التوي 
 .تم استخدامها

 :  منهج الدراسة

بنووواء علوووى مشوووكلة الدراسوووة وتسووواؤالتها فوووإن المووونهج المالئوووم للدراسوووة الحاليوووة هوووو 
ا الموونهج الوصووفي حيووث يعتموود علووى دراسووة الظوواهرة كمووا توجوود فووي الواقووع ويهووتم بوصووفه

وصفًا دقيقًا، ويعبر عنها تعبيرًا كيفيًا أو كميًا، فالتعبير الكيفي يصوف لنوا الظواهرة ويبوين 
كمووا . أو حجمهووا خصائصوها، بينمووا التعبيوور الكموي يعطينووا وصووفًا رقميووًا لمقودار الظوواهرة،

نما يمضي إلى ما هوو أبعود مون  أن هذا المنهج ال يقتصر على جمع البيانات وتبويبها وا 
 . يتضمن قدرًا من التفسير لهذه البياناتذلك ألنه 

 :وفي الدراسة الحالية استخدم الباحث عدة أنواع من المنهج الوصفي على النحو التالي

 –القهووووري  – االنسووووجامي)مسووووتوى الشووووغف  لدراسووووة: الموووونهج الوصووووفي المسووووحي  -
 .لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة ، كذلك مستوى السعادة(العام

رتباطية بين مستوى الشغف االعالقة ال لدراسة: المنهج الوصفي االرتباطي  -
مستوى السعادة لدى طالب المرحلة الثانوية و ، (العام –القهري  – االنسجامي)

مستوى المعدل التراكمي و العالقة االرتباطية بين كذلك  .بمدينة مكة المكرمة
ب المرحلة الثانوية بمدينة مكة ، لدى طال(العام –القهري  – االنسجامي)الشغف 
  .المكرمة
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للمقارنووة بووين متوسووطات اسووتجابات عينووة الدراسووة حووول : الموونهج الوصووفي المقووارن   -
حسب متغيورات  ، ومستوى السعادة(العام –القهري  – االنسجامي)مستوى الشغف 

 .(النشاط المفضل –التخصص  –العمر  - الصف الدراسي)

 :جمتمع الدراسة

جميووع طووالب المرحلووة الثانويووة تعلوويم حكووومي نهوواري  الدراسووة موون تكووون مجتمووع
، مدرسووووة 65، مووووزعين علووووى طالبووووا( 11111)عوووددهم والبووووالغ ، بمدينوووة مكووووة المكرموووة

حسوب إحصوائية إدارة تعلويم مكوة المكرموة فوي الفصول الدراسوي األول مون العوام الدراسوي 
 -:كما في الجدول التالي. هو2435-2436

 يع مجتمع الدراسة حسب مكاتب التعليم بمدينة مكة المكرمةتوز (: 2)جدول رقم 

 عدد الطالب عدد املدارس اسم املكتب

 2212 81 بالشمال التربية مكتب

 1342 81 بالجنوب التربية مكتب

 2122 81 بالشرق  التربية مكتب

 4124 81 بالغرب التربية مكتب

 3642 9 بالوسط التربية مكتب

 11111 51 المجموع الكلي

 :الدراسة عينة

لضمان تمثيل مجتمع الدراسة تمثيال جيدا، اختار الباحث عينة طبقية عشوائية، 
ثم قام ، حيث قام بتحديد مكاتب التعليم في مدينة مكة المكرمة. طالبا( 2257)بلغت 

، وكتابتها على قصاصات ورقية، بتحديد المدارس الحكومية النهارية التابعة لكل مكتب
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كما في ، التابعة لكل مكتب بطريقة عشوائيةباختيار مجموعة من المدارس  وبعد ذلك قام
  -:الجدول التالي

 توزيع عينة الدراسة حسب مكاتب التعليم بمدينة مكة المكرمة(: 3)جدول رقم 

 عدد الطالب عدد المدارس اسم المكتب

 21 4 مكتب التربية بالشمال

 123 :1 مكتب التربية بالجنوب

 341 13 ة بالشرق مكتب التربي

 214 11 مكتب التربية بالغرب

 366 2 مكتب التربية بالوسط

 1116 41 المجموع الكلي

 - الصف الدراسي)وفيما يلي وصفا تفصيليا لعينة الدراسة حسب متغيرات 
 (.النشاط المفضل -التخصص  -المعدل التراكمي  –العمر 

 : الصف الدراسيحسب الدراسة  عينةوصف 

ة الدراسة على ثالث مراحل دراسية تضم الصف االول الثانوي توزعت عين
 :والثاني الثانوي والثالث الثانوي كما في الجدول التالي

 الصف الدراسيتوزيع عينة الدراسة حسب (: 4)جدول رقم 

 النسبة المئوية العدد الصف الدراسي

 44.34 113  األول الثانو  

 30.24 311 الثاني الثانو  

 14.71 214 انو  الثالث الث

 200 1116 المجموع الكلي
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طالب بنسبة ( 523)بلغ عدد أفراد عينة الدراسة من الصف األول الثانوي 
من و  ،%(30.24)طالب بنسبة ( 352)الثانوي  الثانيمن الصف ، و %(44.34)

 .%(14.71)طالب بنسبة ( 126)الثانوي  الثالثالصف 
 الصف الدراسيحسب رسم بياني لعينة الدراسة  (: 1)شكل رقم 

 
 حسب العمرالدراسة  عينةوصف 

 توزيع عينة الدراسة حسب العمر(: 1)جدول رقم 

 % العدد العمر

 11.:6 112 سنة 16 - 11من 

 22.12 341. سنة :2 - 11من 

 ::.::1 1116 الكلي

طالبا بنسبة ( 221)سنة  27 – 25بلغ عدد طالب الفئة العمرية من 
 .%(12.21)بنسبة  اطالب( 345) سنة 10 – 2مرية من ، والفئة الع%(70.22)

 رسم بياني لعينة الدراسة  حسب العمر(: 4)شكل رقم 
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 : حسب المعدل التراكميالدراسة  عينةوصف 
 توزيع عينة الدراسة حسب المعدل التراكمي(: 4)جدول رقم 

 % العدد المعدل التراكمي

 1.24 1 :4أقل من  - :1من 

 1.21 34 :6أقل من  - :4من 

 21.61 144 :1أقل من  - :6من 

 41.41 241 :2أقل من  :1من 

 2:.24 141 ::1 - :2من 

 ::.::1 444 الكلي

طالب ( 2% )60أقل من  –% 50بلغ عدد الطالب ذوو المعدل التراكمي من 
% 70، من %(5.12)طالبا بنسبة ( 34% )70أقل من  –% 60، من %(2.14)بنسبة 

( 162% )20أقل من  –% 20، من %(15.72)طالبا بنسبة ( 266% )20أقل من  –
 %(.16.02)طالبا بنسبة ( 262% )200–% 20، من %(42.62)طالبا بنسبة 

 رسم بياني لعينة الدراسة  حسب المعدل التراكمي(: 6)شكل رقم 
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 : حسب التخصص الدراسة  عينةوصف 

 توزيع عينة الدراسة حسب التخصص(: 6)جدول رقم 

 

 

 

 

، والتخصص %(13.12)طالبا بنسبة ( 250)بلغ عدد طالب التخصص الشرعي 
 %(.76.72)طالبا بنسبة ( 424)العلمي 

 رسم بياني لعينة الدراسة  حسب التخصص(: 1)شكل رقم 

 

 حسب النشاط المفضلالدراسة  عينةوصف 
 توزيع عينة الدراسة حسب النشاط المفضل(: 1)جدول رقم 

 % العدد النشاط المفضل

 44.44 642 نشاط رياضي
 1.42 41 نشاط فني

 1.11 41 نشاط اجتماعي
 1.12 1:2 نشاط ترويحي
 3.12 41 نشاط ث افي
 2.33 1:1 نشاط علمي

 ::.::1 1116 الكلي
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، والنشاط %(66.46)طالبا بنسبة ( 762)بلغ عدد طالب النشاط الرياضي 
طالبا بنسبة ( 62)، والنشاط االجتماعي %(5.61)طالبا بنسبة ( 65)الفني 

( 45) الثقافيالنشاط و  ،%(2.21)بنسبة  اطالب( 201) الترويحيالنشاط و  ،%(5.22)
 .%(2.33)بنسبة  اطالب( 202) العلميالنشاط و  ،%(3.22)بنسبة  اطالب

 حسب النشاط المفضل  رسم بياني لعينة الدراسة(: 2)شكل رقم 

  
 

 :  أدوات الدراسة

 :ن كأدوات للدراسة الحالية، وهمااستخدم الباحث مقياسي

 Passion Scaleم ياس الشغف  -2

وترجمه الى اللغة العربية   Vallerand (1003)قام بتصميمه في البيئة الكندية 
، ويضم عبارة( 26)وهو مقياس ذو تقدير ثالثي ويتكون من  (.1002)سالمة يونس 

 -:ابعاد هي( 3)

 .عبارات( 6)ويتكون من / االنسجاميالشغف  -أ 

 .عبارات ايضا( 6)ويتكون من / الشغف القهري  -ب 

 .عبارات( 4)ويتكون من / الشغف العام  -ا
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 :صدق وثبات املقياس يف  الصيغة االجنبية

 الصدق .8

تم التحقق من صدق المقياس بطريقة االتساق الداخلي لمعرفة مدى االرتباط 
ن العبارات في البعد التابعة له وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل عبارة بي

مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه العبارة في المقياس حيث طبق المقياس على 
إلى ( 0.23)وتراوحت قيم معامالت ارتباط بيرسون من ، فردا 321عينة مكونة من 

 .رتباط موجبة ومرتفعة وذات داللة إحصائية، وجميع قيم معامالت اال(0.26)

 الثبات .2

 :تم التحقق من ثبات المقياس بطريقتين

حيث بلغت معامالت االرتباط  (:معامل الفا كرونباخ)غ طري ة االتساق الداخلي (أ)
 .على التوالي( 0.22)و ( 0.24) االنسجاميللشغف القهري و 

ار الثاني بعد اسبوعين من اجراء حيث تم االختب :غ االختبار واعادة االختبار(ب)
للشغف ( 0.21)للشغف القهري  و( 0.23)تبار االول وكان معامل االرتباط خاال

 .االنسجامي
  Flourishing scaleم ياس االزدهار  -3

وترجمه الى اللغة العربية  Diener (1022) قام بتصميمه في البيئة األمريكية 
وهو ، ويقيس بعدا واحدا هو السعادةعبارات ( 2)يتكون من (. 1023)سالمة يونس

 .مقياس ذو تقدير ثالثي ايضا
 :صدق وثبات املقياس يف  الصيغة االجنبية

 الصدق .8

تم التحقق من صدق المقياس بطريقة االتساق الداخلي وتم حساب معامل 
وطبق المقياس على ، للمقياسارتباط بيرسون بين درجة كل عبارة مع الدرجة الكلية 
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وتراوحت قيم ، من طالب الكليات في ثمان مواقع في امريكا 622 عينة مكونة من
، وجميع قيم معامالت االرتباط موجبة (0.25)إلى ( 0.22)معامالت االرتباط مابين 
 .ومرتفعة ودالة إحصائيا

 الثبات -8

حيث بلغت معامالت االتساق الداخلي طريقة بتم التحقق من ثبات المقياس 
 (.0.27) الفا كرونباخ

 
 :الصدق والثبات للمقياسين في الدراسة الحاليةات إجراء

 : الدراسة االستطالعية االولى

إلى معرفة مدى فهم الطالب لعبارات  الدراسة االستطالعية االولى تهدف
في المقياسين  والتأكد من عدم وجود عبارات غير مفهومة او غامضة ،المقياسين

على عينة استطالعية ين لمقياسعرض عبارات اب قام الباحث حيث، بالنسبة للطالب
 تم اختيارهم ،طالبا من طالب المرحلة الثانوية في مدينة مكة المكرمة (50)مكونة من 

لكل  همفهم مدى خاللمن وذلك وطلب منهم تقييم عبارات المقياس ، بطريقة عشوائية
 حيث تم وضع عبارات المقياس في، عليهاوابداء مالحظاتهم  ،عبارة من تلك العبارات

غير و ، الى حد مامفهومة و ، مفهومة: جدول ووضع امام كل عبارة ثالث خيارات هي
لمالحظات الطالب امام وتم وضع خانة ، بحيث يختار الطالب منها المناسب، مفهومة

بحيث يتمكن الطالب من ابداء ارائه ومالحظاته على العبارات واجراء اي ، كل عبارة
وتم تنبيه الطالب الى ان ، العبارة وفهمها تعديل عليها يرى انه يساهم في وضوع

المطلوب تحديد مدى فهمهم للعبارات وتقييمها على هذا االساس وليس قييمها على 
االستبانات  جمعقام الباحث بثم ، اساس صحتها من عدمه او انطباقها عليه من عدمه

الب بحسب حكم الط لعبارات المقياسين وذلكمن الطالب وتم عمل جداول تكرارات 
 :عليها كما في  الجدول التالي
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 نتائج حكم العينة االستطالعية على عبارات الم ياسين(: 2)جدول رقم 

 مف ومة  م
 مف ومة 
 الى حد ما

 المجموع غير مف ومة

1 31 11 1 1: 
2 26 16 4 1: 
3 3: 13 6 1: 
4 31 1: 2 1: 
1 31 1 6 1: 
4 21 12 1: 1: 
6 4: 1 2 1: 
1 31 11 1 1: 
2 3: 16 3 1: 
1: 2: 24 4 1: 
11 22 12 2 1: 
12 22 11 3 1: 
13 31 6 1 1: 
14 42 1 : 1: 
11 1: 32 1 1: 
14 34 13 3 1: 
16 31 1: 1 1: 
11 22 11 4 1: 
12 31 12 3 1: 
2: 44 3 1 1: 
21 31 12 6 1: 
22 41 4 3 1: 
23 41 3 2 1: 
24 46 3 : 1: 

اتضح ان هناك غموض في بعض العبارات ( 2)جدول رقم ن خالل نتائج م
-22-27-26-25-21-22-20-2-6-4-3-1وهي العبارات ذوات االرقام  

 :ادة صياغتها كما في الجدول التاليإعوقد تم  22-12
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 العبارات التي تم تعديل ا على الم ياسين(: :1)جدول رقم 

 العبارة بعد التعديل العبارة قبل التعديل رقم العبارة

1 
اجه بعض الصعوبات في ممارسة أو 

 .نشاطي المفضل
ليس من السهل دائمًا أن أمارس نشاطي 

 .المفضل

3 
أفضل نشاطي اكثر ألني أكتشف فيه 

 .اشياء جديدة
ما أكتشفه في نشاطي المفضل يجعلني 

 .أفضله أكثر من غيره

افكر بشكل شبه دائم في نشاطي  4
 .المفضل

 .ال يغيب نشاطي المفضل عن تفكيري 

أمارس تجارب عديدة من ممارستي  6
 .لنشاطي المفضل 

من خالل ممارستي لنشاطي المفضل 
 .أكتسب تجارب وخبرات

أرغب في ممارسة نشاطي المفضل دون  2
 .غيره لو خيرت في هذا

ال أفضل ممارسة أي نشاط غير نشاطي 
 .المفضل

ينسجم نشاطي المفضل مع الجوانب  20
 .االخرى في شخصيتي

 اسب مع  نشاطي المفضلتتن شخصيتي

اشعر بالتسلية والترفيه دون قدرتي على  22
 .المقاومة عند ممارسة نشاطي المفضل

أستمتع كثيرًا بممارسة نشاطي المفضل 
 .لدرجة أنني ال يمكنني التوقف عنه

ال أستطيع تأجيل رغبتي في ممارسة  .يتحكم نشاطي المفضل في شخصيتي 21
 .نشاطي المفضل

ممارسة نشاطي المفضل جزٌء ال يتجزأ  .هذا النشاط مهم لي في حياتي اعتقد ان 25
 .من حياتي

أعتقد أني أحب نشاطي المفضل بشكل  26
 غير عادي

أشعر أغلب الوقت برغبة شديدة في 
 .ممارسة نشاطي المفضل

 .معنى وذات هادفة حياة أعيش 27
 في وجودي من الهدف ما تماماً  أعرف
 .الحياة

22 
  بأنها توصف جتماعيةاال عالقاتي
 .حولي من لجميع ومساندة قوية داعمة

 وبأن ااَلخرين مع بالتعاون  أستمتع
 .اجتماعيا أساندهم

 .بها وأستمتع اليومية أنشطتي في أندمج .اليومية أنشطتي في واستمتع انشغل 22

12 
 بالنسبة المهمة باألنشطة القيام أستطيع

 .كفاءة بكل لي

 بالنسبة المهمة طةباألنش القيام أستطيع
 .بإتقان لي
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بعد ذلك تم اعادة عرضها على نفس الطالب مرة اخرى وطلب منهم تقييمها 
، طالبا( 44)طالب ليصبح اجمالي عدد الطالب ( 6)مع مالحظة غياب ، للمرة الثانية

( مفهومة)للخيار حيث ارتفعت استجابات الطالب بالوضوح اتسمت جميع العبارات وقد 
 -:ول التاليكما في الجد

 نتائج حكم العينة االستطالعية على عبارات الم ياسين بعد التعديل(: 11)جدول رقم 

 مف ومة م
 مف ومة
 الى حد ما

 المجموع غير مف ومة

1 37 1 1 44 

2 31 4 2 44 

3 12 1 7 44 

4 32 2 3 44 

1 32 6 6 44 

4 34 4 4 44 

6 37 3 4 44 

1 36 4 1 44 

2 35 4 3 44 

1: 35 3 6 44 

11 36 4 4 44 

12 36 1 7 44 

13 34 6 3 44 

14 31 2 5 44 
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 :صدق أدوات الدراسة

 ثانيةدراسة االستطالعية الال

إلى التحقق من معامالت جودة المقاييس للدراسة وتتكون هذه الدراسة وهدف 
 :من

 صدق المحكمين .1

ن توووم التأكووود مووون صووودق أدوات الدراسوووة عووون طريوووق عرضوووهما علوووى مجموعوووة مووو
المحكمين من ذوي االختصاص والخبورة مون السوادة أعضواء هيئوة التودريس بكليوة التربيوة 

وتووم ، جامعووة أم القوورى، اضووافة الووى عضووو هيئووة التوودريس بكليووة التربيووة بجامعووة عفيووف
توجيوووه خطووواب للمحكموووين موضوووحا بوووه مشوووكلة وأهوووداف الدراسوووة وتسووواؤالتها، وبلوووغ عووودد 

ذلووووك للتأكوووود موووون درجووووة مناسووووبة العبووووارة، و . (4)ملحووووق رقووووم  ،محكمووووين( 6)المحكمووووين 
ووضوووووحها، وانتمائهووووا للمقيوووواس وسووووالمة الصووووياغة اللغويووووة، وكووووذلك النظوووور فووووي توووودرا 

راء المحكمووووين علووووى مناسووووبة األدوات ألهووووداف أوقوووود اتفقووووت . المقيوووواس وموووودى مالئمتووووه
، شوغففي مقيواس ال( 26)وذلك لكل العبارات الو ،الدراسة، وسالمتها من الناحية اللغوية

وبوذا يمكون القوول أن أدوات الدراسوة تتمتوع بصودق . فوي مقيواس السوعادة( 2)عبارات الووالو
 .المحكمين

 صدق االتساق الداخلي .2

تم التأكد من صدق أدوات الدراسة بطريقة االتساق الداخلي، وهو يعطي صورة 
وتم  .عن مدى التناسق الموجود بين العبارات الموجودة داخل البعد الذي تنتمي إليه

التأكد من توافر صدق االتساق الداخلي عن طريق حساب معامل ارتباط بيرسون بين 
درجة كل عبارة مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه العبارة في مقياس الشغف، 

مقياس حالة في  للمقياسمعامل ارتباط بيرسون بين درجة كل عبارة مع الدرجة الكلية و 
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طالب، ( 20)لتطبيق على عينة استطالعية تكونت من وذلك من خالل ا، السعادة
 :وكانت النتائج كالتالي

 معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل عبارة مع الدرجة الكلية للبعد الذ  تنتمي إليه(: 12)جدول 

 الشغف العام الشغف ال  ر   االنسجاميالشغف 

 االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة

1 :.44 2 :.61 13 :.42 

3 :.41 4 :.44 14 :.41 

1 :.44 6 :.44 11 :.41 

4 :.44 2 :.42 14 :.62 

1 :.61 11 :.61   

1: :.44 12 :.6:   

، وجميع قيم معامالت (0.71)إلى ( 0.64)تراوحت قيم معامالت االرتباط من 
إلى  وتشير( 0.05)االرتباط موجبة ومرتفعة وذات داللة إحصائية عند مستوى 

ودرجة البعد الذي تنتمي إليه، ومن ثم فإن ، االتساق الداخلي بين درجة كل عبارة
 .مقياس الشغف يتمتع بدرجة عالية من الصدق

 لسعادةدرجة كل عبارة مع الدرجة الكلية لمعامل ارتباط بيرسون بين (: 13)جدول 

 االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة

1 :.44 4 :.41 6 :.6: 

2 :.41 1 :.44 1 :.46 

3 :.46 4 :.63   

، وجميع قيم معامالت (0.73)إلى ( 0.64)تراوحت قيم معامالت االرتباط من 
وتشير إلى ( 0.05)االرتباط موجبة ومرتفعة وذات داللة إحصائية عند مستوى 
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ن ثم فإن الكلية لمقياس السعادة، وموالدرجة االتساق الداخلي، بين درجة كل عبارة 
 .مقياس السعادة يتمتع بدرجة عالية من الصدق

 : أدوات  الدراسة ثبات

 (: معامل ألفا كرونباخ)طري ة االتساق الداخلي  .1
تم التأكد من ثبات أدوات الدراسة بطريقة الفا كرونبواخ مون خوالل التطبيوق علوى  

 :، وكانت النتائج كالتالياطالب( 20)العينة االستطالعية 
 معامالت ألفا كرونباخ لثبات الم ياسين(: 14)جدول رقم 

 قيمة ألفا كرونباخ البعد الم ياس

 الشغف
 22.: االنسجاميالشغف 

 23.: الشغف الف ر  
 22.: الشغف العام

 21.: السعادة االزدهار

( 0.23)،  واالنسوووووجاميللشوووووغف ( 0.21)بلغوووووت قووووويم معوووووامالت الفوووووا كرونبووووواخ 
( 0.22)وبلغوووت قيموووة معامووول الفوووا كرونبووواخ . لعوووامللشوووغف ا( 0.21)للشوووغف القهوووري، و
وهذه القيم مرتفعة وتشير إلى أن المقياسين يتمتعان بدرجة عاليوة مون . لمقياس االزدهار
 .الثبات واالتساق

 : طري ة التجزئة النصفية .2
تووم التأكوود موون ثبووات أدوات الدراسووة بطريقووة التجزئووة النصووفية موون خووالل التطبيووق 

 :طالب، وكانت النتائج كالتالي( 20)ية على العينة االستطالع
 قيم التجزئة النصفية للم ياسين(: 11)جدول رقم 

 قيمة التجزئة النصفية البعد الم ياس

 الشغف

 16.: االنسجاميالشغف 

 11.: الشغف الف ر  

 11.: الشغف العام

 16.: السعادة االزدهار
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للشووغف القهووري، ( 0.25)و  ،االنسووجاميللشووغف ( 0.72)بلغووت قوويم التجزئووة النصووفية 
وهوذه القويم . لمقياس االزدهار( 0.27)وبلغت التجزئة النصفية . للشغف العام( 0.22)و

 .مرتفعة وتشير إلى أن المقياسين يتمتعان بدرجة عالية من الثبات واالتساق

عادة التطبيق  .3  (: معامل االست رار)طري ة التطبيق وا 

علوووى نفوووس العينوووة االسوووتطالعية بعووود  توووم حسووواب الثبوووات بطريقوووة إعوووادة التطبيوووق
يوم وحساب معامل االرتباط بين درجات التطبيوق األول ودرجوات إعوادة التطبيوق، ( 25)

طوووالب عنووود إعوووادة التطبيوووق، لوووذا توووم حسووواب الثبوووات ( 2)موووع اإلشوووارة إلوووى غيووواب عووودد 
 :طالبأ، وكانت النتائج كالتالي( 72)بطريقة إعادة التطبيق على 
 ثبات بطري ة إعادة التطبيق للم ياسينال(: 14)جدول رقم 

( 0.24)بلغوووت قووويم معوووامالت االرتبووواط فوووي حالوووة إعوووادة تطبيوووق مقيووواس الشوووغف 
وبلغوووت قيموووة . للشوووغف العوووام( 0.24)القهوووري،  للشوووغف( 0.23)،  االنسوووجاميللشوووغف 

وهوذه . السوعادةفي حالة إعادة تطبيوق مقيواس  (0.23) معامل االرتباط  لمقياس السعادة
وتشوووير إلوووى أن المقياسوووين ( 0.05)القيموووة مرتفعوووة وذات داللوووة إحصوووائية عنووود مسوووتوى 

  .يتمتعان بدرجة عالية من الثبات

  :أدوات الدراسة يف صورتها النهائية

بعووود التأكووود مووون تمتوووع أدوات الدراسوووة بمؤشووورات عاليوووة مووون الصووودق والثبوووات، أصوووبحت 
كموووا تجووودر ، (3)فوووي ملحوووق  هائيوووة وجووواهزة للتطبيوووق كموووا هوووو موضوووحاألدوات فوووي صوووورتها الن

 قيمة معامل االرتباط البعد الم ياس

 الشغف

 24.: االنسجاميالشغف 

 23.:  ر  ل الشغف ا

 24.: الشغف العام

 23.: السعادة االزدهار
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: االشارة الى اهمية بعض المتغيرات قيد الدراسة والتي تم جمعها بالدراسة والمتغيرات األولية هوي
 (.النشاط المفضل -التخصص  -المعدل التراكمي  –العمر  - الصف الدراسي)

 :يتكون من ثالثة ابعاد هي :مقياس الشغف

 (20-2-6-5-3-2)عبارات وهي ذوات األرقام( 6)يتكون من : االنسجاميالشغف 

 (21-22-2-7-4-1)عبارات وهي ذوات األرقام ( 6)يتكون من : الشغف ال  ر  

 (26-25-24-23)وهي ذوات األرقام  عبارات( 4)يتكون من : الشغف العام

 : م ياس السعادة

 .علما بان المقياس له درجة كلية(. 2-2)عبارات تأخذ األرقام من ( 2)يتكون من 

 : تصحيح املقياس 

تعطووووى تووووم اسووووتخدام مقيوووواس ثالثووووي لتصووووحيح اسووووتجابات عينووووة الدراسووووة، بحيووووث 
متفوق بدرجوة )لالسوتجابة  (1)، والدرجوة (غيور موافوق/غير متفوق)لالستجابة ( 2) الدرجة

، ووفقوووا للمقيووواس الثالثوووي توووم (موافوووق/متفوووق)لالسوووتجابة ( 3)، والدرجوووة (محايووود/متوسوووطة
 :استخدام المعيار التالي للحكم على درجة االستجابة على العبارات

 1=  2 – 3= أقل درجة   –أعلى درجة = مدى االستجابة للعبارة 

 0.67=  1/3= االستجابة عدد فئات / مدى االستجابة = طول الفئة 
 المتوسطات الحسابية الستجابات العينة على الم ياس(: 16)جدول رقم 

 درجة المواف ة/درجة االتفاق المتوسط الحسابي

 (غير موافق/غير متفق) 1.46أقل من  – 1

 (محايد/متفق بدرجة متوسطة) 2.34أقل من  – 1.46

 (موافق/متفق) 3 – 2.34
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 :ألساليب اإلحصائيةا

 :تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية، الدراسة تساؤالتلإلجابة عن 

 .التكرارات والنسب المئوية لوصف عينة الدراسة بالنسبة للبيانات األولية .2

لحساب القيمة التي يعطيها أفراد ، واالنحراف المعياري وذلك المتوسط الحسابي .1
 (.بعدال) العباراتأو مجموعة من  عبارةالدراسة لكل  عينة

معامل ارتباط بيرسون لحساب العالقة االرتباطية مستوى الشغف ومستوى السعادة،  .3
 وبين المعدل التراكمي وكل من مستوى الشغف ومستوى السعادة

 اختبار ليفن للتأكد من تجانس التباين .4

للمقارنة بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حسب متغيرات ( ت)إختبار  .5
 (التخصص –العمر )

للمقارنة بين متوسطات استجابات عينة ( ف)بار تحليل التباين األحادي إخت .6
 ( النشاط المفضل – الصف الدراسي)الدراسة حسب متغيرات 

 .اختبار شيفيه لتحديد اتجاهات الفروق في حالة وجود فروق دالة إحصائيا .7
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 رابعالفصل ال

 عرض ومناقشة النتائج

 ؤال األولعرض ومناقشة وحتليل نتائج إجابة الس

 عرض ومناقشة وحتليل نتائج إجابة السؤال الثاني

 عرض ومناقشة وحتليل نتائج إجابة السؤال الثالث

 عرض ومناقشة وحتليل نتائج إجابة السؤال الرابع

 خلامسعرض ومناقشة وحتليل نتائج إجابة السؤال ا

 السادسعرض ومناقشة وحتليل نتائج إجابة السؤال 

 السابعائج إجابة السؤال عرض ومناقشة وحتليل نت
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 الفصل الرابع

 عرض ومناقشة النتائج

من عرض النتائج التي تم الحصول عليها في الفصل الحالي تناول الباحث 
خالل استجابات عينة الدراسة، وتحليلها إحصائيا بواسطة األساليب اإلحصائية 

 : وذلك على النحو التالي  ،مناقشة هذه النتائجالمناسبة، كذلك 

 : عرض ومناقشة نتائج التساؤل األول

 لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة؟( العام –القهري  –ي نسجاماال)مستوى الشغف  ما

لإلجابة على السؤال األول، تم استخدام كل من المتوسط الحسابي واالنحراف 
 :ل على النتائج التاليةالمعياري والترتيب لكل عبارة من عبارات مقياس الشغف، وتم الحصو 

 االنسجاميمستوى الشغف : أوال

لدى طالب المرحلة  االنسجاميقام الباحث بالتعرف على مستوى الشغف 
من خالل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ، الثانوية بمدينة مكة المكرمة

 -:الستجابة العينة كما في الجدول التالي
 االنسجاميالشغف ية واالنحرافات المعيارية لمستوى المتوسطات الحساب(:  11)جدول رقم 

 رقم العبارة

 في  

 الم ياس

 العبارة

 درجة االتفاق

يب
لترت
ا

 

 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف 

 المعيار  
 االستجابة

 متفق 16.: 2.44 1 من خالل ممارستي لنشاطي المفضل أكتسب تجارب وخبرات 4

 متفق 41.: 2.11 2 أفضله أكثر من غيرهما أكتشفه في نشاطي المفضل يجعلني  3

تبغغرز الجوانغغب المفضغغلة فغغي شخصغغيتي مغغن خغغالل ممارسغغتي  1
 ل ذا النشاط 

 متفق 41.: 2.36 3

 متفق 41.: 2.34 4 شخصيتي تتناسب مع  نشاطي المفضل :1

 متوسطة  41.: 2.21 1 يتناسب نشاطي تماما  مع حياتي 1

 متوسطة  46.: 2.21 4 ة حياتي األخرى ينسجم نشاطي المفضل تماما  مع أنشط 1

 متفق 34.: 2.41 المتوسط الحسابي العام 
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لدى طالب  االنسجاميأن مستوى الشغف ( 22)النتائج الواردة في جدول  تشير
حيث أن ( عالية)المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة، بصفة عامة هي بدرجة 

 (.متفق)استجابة  ، وبدرجة(1.42)المتوسط الحسابي العام يساوي 

 المرحلة طالب لدى االنسجامي الشغف قيم المتوسطات الحسابية لمستوى 
 ينسجم)وهي ( 2)للعبارة رقم ( 1.12)تراوحت من  المكرمة، مكة بمدينة الثانوية
وهي ( 6)للعبارة رقم ( 1.66)إلى ( األخرى  حياتي أنشطة مع تماماً  المفضل نشاطي

 (.وخبرات تجارب أكتسب لالمفض لنشاطي ممارستي خالل من)

 مكة بمدينة الثانوية المرحلة طالب لدى االنسجامي الشغف تم قياس مستوى 
( متفق)عبارات، وكانت بدرجة ( 6)المكرمة، من خالل استجابات عينة الدراسة على 

وتم ترتيب العبارات التي تقيس . عبارة( 1)على ( متوسطة)عبارات، وبدرجة ( 4)على 
ترتيبا  المكرمة، مكة بمدينة الثانوية المرحلة طالب لدى سجامياالن الشغف مستوى 

 :تنازليا حسب قيم المتوسطات الحسابية على النحو التالي

وتراوحت متوسطاتها الحسابية ( متفق)عبارات حصلت على درجة ( 4)يوجد 
وجاءت في الترتيب من األول إلى الرابع من حيث مستوى ( 1.66 – 1.36)من 

 :لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة، على النحو التالي مياالنسجاالشغف 

من خالل ممارستي لنشاطي المفضل أكتسب تجارب )وهي ( 6)العبارة رقم 
ما أكتشفه في نشاطي )وهي  (3)، العبارة رقم  (1.66) بمتوسط حسابي( وخبرات

وهي  (5)عبارة رقم، ال(1.52)بمتوسط حسابي( المفضل يجعلني أفضله أكثر من غيره
بمتوسط ( تبرز الجوانب المفضلة في شخصيتي من خالل ممارستي لهذا النشاط)

( شخصيتي تتناسب مع  نشاطي المفضل)وهي  (20) ، العبارة رقم(1.37) حسابي
 .(1.36) بمتوسط حسابي
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وجاءت في الترتيب من الخامس ( متوسط)عبارة حصلت على درجة ( 1)يوجد 
لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة  االنسجاميمستوى الشغف إلى السادس من حيث 

 :مكة المكرمة، على النحو التالي

 بمتوسط حسابي( يتناسب نشاطي تمامًا مع حياتي)وهي  (2) العبارة رقم
ينسجم نشاطي المفضل تمامًا مع أنشطة حياتي )وهي  (2) ، العبارة رقم(1.15)

 .(1.12) بمتوسط حسابي( األخرى 

 مستوى الشغف ال  ر  : ثانيا
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الشغف ال  ر  (:  12)رقم جدول 

 رقم العبارة

 في  

 الم ياس

 العبارة

 درجة االتفاق

يب
لترت
ا

 

 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف 

 المعيار  

 االستجابة

أشعر باالستمتاع ف ط عندما أمارس  6
 نشاطي

 قمتف 63.: 2.32 1

 متوسطة  63.: 2.31 2 ال يغيب نشاطي المفضل عن تفكير   4

أستمتع كثيرا  بممارسة نشاطي المفضل  11
 لدرجة أنني ال يمكنني التوقف عنه

 متوسطة  66.: 2.14 3

ال أستطيع تأجيل رغبتي في ممارسة  12
 نشاطي المفضل

 متوسطة  64.: 4:.2 4

ليس من الس ل دائما  أن أمارس نشاطي  2
 مفضلال

 متوسطة  61.: 1:.2 1

2 
ال أفضل ممارسة أ  نشاط غير نشاطي 

 المفضل
 متوسطة  66.: 1.42 4

 متوسطة  42.: 2.11 المتوسط الحسابي العام 
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أن مستوى الشغف القهري لدى طالب ( 22)تشير النتائج الواردة في جدول 
حيث أن ( سطةمتو )المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة، بصفة عامة هي بدرجة 

 (.متوسطة)، وبدرجة استجابة (1.22)المتوسط الحسابي العام يساوي 

 الثانوية المرحلة طالب لدى القهري  الشغف قيم المتوسطات الحسابية لمستوى 
 أي ممارسة أفضل ال)وهي ( 2)للعبارة رقم ( 2.62)تراوحت من  المكرمة، مكة بمدينة
 فقط باالستمتاع أشعر)وهي ( 7)ارة رقم للعب( 1.32)إلى ( المفضل نشاطي غير نشاط
 (.نشاطي أمارس عندما

 مكة بمدينة الثانوية المرحلة طالب لدى القهري  الشغف تم قياس مستوى 
( متفق)عبارات، وكانت بدرجة ( 6)المكرمة من خالل استجابات عينة الدراسة على 

رات التي تقيس وتم ترتيب العبا. عبارات( 5)على ( متوسطة)عبارة، وبدرجة ( 2)على 
ترتيبا تنازليا  المكرمة، مكة بمدينة الثانوية المرحلة طالب لدى القهري  الشغف مستوى 

 :حسب قيم المتوسطات الحسابية على النحو التالي

أشعر )وهي ( 7)وهي العبارة رقم ( متفق)عبارة حصلت على درجة ( 2)يوجد 
 (. 1.32)بمتوسط حسابي ( باالستمتاع فقط عندما أمارس نشاطي

وجاءت في الترتيب من الثاني ( متوسط)عبارات حصلت على درجة ( 5)يوجد 
 مكة بمدينة الثانوية المرحلة طالب لدى القهري  الشغف إلى السادس من حيث مستوى 
 :المكرمة، على النحو التالي

 بمتوسط حسابي( ال يغيب نشاطي المفضل عن تفكيري )وهي  (4) العبارة رقم
أستمتع كثيرًا بممارسة نشاطي المفضل لدرجة أنني )وهي  (22) ، العبارة رقم(1.32)

ال أستطيع )وهي  (21) ، العبارة رقم (1.26) بمتوسط حسابي( ال يمكنني التوقف عنه
 (1) ، العبارة رقم(1.06) بمتوسط حسابي( تأجيل رغبتي في ممارسة نشاطي المفضل

، (1.05) توسط حسابيبم( ليس من السهل دائمًا أن أمارس نشاطي المفضل)وهي 
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بمتوسط ( ال أفضل ممارسة أي نشاط غير نشاطي المفضل)وهي  (2) العبارة رقم
 .(2.62) حسابي
 مستوى الشغف العام: ثالثا

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الشغف العام(: :2)جدول رقم 

 رقم الف رة

 في  

 االستبانة

 العبارة

 درجة االتفاق

لتر 
ا

يب
ت

 
 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف 

 المعيار  
 االستجابة

 متفق 16.: 2.41 1 أحب هذا النشاط جدا   14

في ممارسة أشعر أغلب الوقت برغبة شديدة  14
 نشاطي المفضل

 متفق 41.: 2.41 2

ممارسة نشاطي المفضل جزٌء ال يتجزأ من  11
 حياتي

 متوسطة  61.: 2.12 3

13 
ي ممارسة نشاطي أمضي الكثير من الوقت ف

 المفضل
 متوسطة  64.: 2.14 4

 متفق 44.: 2.34 المتوسط الحسابي العام 

أن مستوى الشغف العام لدى طالب ( 10)تشير النتائج الواردة في جدول 
حيث أن ( عالية)المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة، بصفة عامة هي بدرجة 

 (.متفق)رجة استجابة ، وبد(1.36)المتوسط الحسابي العام يساوي 

 الثانوية المرحلة طالب لدى العام الشغف قيم المتوسطات الحسابية لمستوى 
 من الكثير أمضي)وهي ( 23)للعبارة رقم ( 1.26)تراوحت من  المكرمة، مكة بمدينة
 هذا أحب)وهي ( 24)للعبارة رقم ( 1.65)إلى ( المفضل نشاطي ممارسة في الوقت
 (.جداً  النشاط

المكرمة، تم  مكة بمدينة الثانوية المرحلة طالب لدى العام غفالش مستوى 
( متفق)عبارات، وكانت بدرجة ( 4)قياسها من خالل استجابات عينة الدراسة على 

وتم ترتيب العبارات التي تقيس . عبارة( 1)على ( متوسطة)عبارة، وبدرجة ( 1)على 
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ترتيبا تنازليا  المكرمة، مكة بمدينة الثانوية المرحلة طالب لدى العام الشغف مستوى 
 :حسب قيم المتوسطات الحسابية على النحو التالي

وجاءت في الترتيب من األول إلى ( متفق)عبارة حصلت على درجة ( 1)يوجد 
المكرمة،  مكة بمدينة الثانوية المرحلة طالب لدى العام الشغف الثاني من حيث مستوى 

 :على النحو التالي

، ( 1.65)بمتوسط حسابي ( أحب هذا النشاط جداً )وهي ( 24)العبارة رقم 
( أشعر أغلب الوقت برغبة شديدة في ممارسة نشاطي المفضل)وهي ( 26)العبارة رقم 

 (.1.45)بمتوسط حسابي 

وجاءت في الترتيب من الثالث ( متوسط)عبارة حصلت على درجة ( 1)يوجد 
الثانوية بمدينة مكة إلى الرابع من حيث مستوى الشغف العام لدى طالب المرحلة 

 :المكرمة، على النحو التالي

( ممارسة نشاطي المفضل جزٌء ال يتجزأ من حياتي)وهي ( 25)العبارة رقم 
أمضي الكثير من الوقت في )وهي ( 23)، العبارة رقم (1.22)بمتوسط حسابي 

 (.1.26)بمتوسط حسابي ( ممارسة نشاطي المفضل

طالب المرحلة الثانوية بمدينة شغف لدى ان هذه النتائج تبين لنا مستويات ال
مما يمهد لفهم كثير من تصرفاتهم وسلوكياتهم واعطاء فكرة للتعامل  مكة المكرمة،

 .معهم بالشكل المناسب خاصة لذوي االختصاص كالمرشد الطالبي
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 : عرض ومناقشة نتائج السؤال الثاني

 ينة مكة المكرمة؟هو مستوى السعادة لدى طالب المرحلة الثانوية بمد ما

إلجابة السؤال الثاني، تم استخدام كل من المتوسط الحسابي واالنحراف 
المعياري والترتيب لكل عبارة من عبارات مقياس السعادة، وتم الحصول على النتائج 

 :التالية
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى السعادة  (:  21)جدول رقم 

 رقم الف رة

 في  

 الم ياس

 العبارة

 درجة االتفاق

يب
لترت
ا

 

 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف 

 المعيار  

 االستجابة

 متفق 42.: 2.14 1 .أعرف تماما  ما ال دف من وجود  في الحياة 1

أستمتع بالتعاون مع اآلخرين وبأن أساندهم  2
 .اجتماعيا

 متفق 13.: 2.63 2

 متفق 11.: 2.62 3 .يحترمني الناس 1

 متفق 14.: 2.61 4 .أساهم بفاعلية في إسعاد اآلخرين 4

 متفق 11.: :2.6 1 .أنا متفائل بمست بلي 6

 متفق 11.: 2.42 4 .أنا إنسان جيد, وحياتي جيدة 4

 متفق 43.: 2.14 6 .أندمج في أنشطتي اليومية وأستمتع ب ا 3

1 
أستطيع ال يام باألنشطة الم مة بالنسبة لي 

 .بإت ان
 متفق 41.: 2.11 1

 متفق 22.: 2.42 المتوسط الحسابي العام 

أن مستوى السعادة لدى طالب المرحلة ( 12)تشير النتائج الواردة في جدول 
حيث أن المتوسط ( عالية)الثانوية بمدينة مكة المكرمة، بصفة عامة هي بدرجة 

 (.متفق)، وبدرجة استجابة (1.62)الحسابي العام يساوي 
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 بمدينة الثانوية المرحلة طالب السعادة لدى ابية لمستوى قيم المتوسطات الحس
 باألنشطة القيام أستطيع)وهي ( 5)للعبارة رقم ( 1.55)تراوحت من  المكرمة، مكة

 الهدف ما تماماً  أعرف)وهي ( 2)للعبارة رقم ( 1.24)إلى ( بإتقان لي بالنسبة المهمة
 (.الحياة في وجودي من

المكرمة، تم قياسها من  مكة بمدينة الثانوية ةالمرحل طالب السعادة لدى مستوى 
جميع على ( متفق)عبارات، وكانت بدرجة ( 2)خالل استجابات عينة الدراسة على 

 الثانوية المرحلة طالب السعادة لدى وتم ترتيب العبارات التي تقيس مستوى . العبارات
 :على النحو التاليترتيبا تنازليا حسب قيم المتوسطات الحسابية  المكرمة، مكة بمدينة

( متفق)عبارات قد حصلت جميعها على درجة ( 2)المقياس المكون من 
للعبارة رقم ( 1.24)الى ( 5)للعبارة رقم ( 1.55)وتراوحت متوسطاتها الحسابية من 

 طالب السعادة لدى وجاءت في الترتيب من األول إلى الثامن من حيث مستوى ( 2)
 :كرمة، على النحو التاليالم مكة بمدينة الثانوية المرحلة

 بمتوسط.( الحياة في وجودي من الهدف ما تماماً  أعرف) وهي( 2) رقم العبارة
 أساندهم وبأن اآلخرين مع بالتعاون  أستمتع) وهي( 1) رقم العبارة ،(1.24) حسابي
 بمتوسط( الناس يحترمني) وهي( 2) رقم العبارة ،(1.73) حسابي بمتوسط( اجتماعيا
 بمتوسط( اآلخرين إسعاد في بفاعلية أساهم) وهي( 4) رقم العبارة ،(1.71) حسابي
 حسابي بمتوسط( بمستقبلي متفائل أنا) وهي( 7) رقم العبارة ،(1.72) حسابي

 حسابي بمتوسط.( جيدة وحياتي جيد، إنسان أنا) وهي( 6) رقم العبارة ،(1.70)
 بمتوسط( بها ستمتعوأ اليومية أنشطتي في أندمج) وهي( 3) رقم العبارة ،(1.62)

 لي بالنسبة المهمة باألنشطة القيام أستطيع) وهي( 5) رقم العبارة ،(1.56) حسابي
 (.1.55) حسابي بمتوسط( بإتقان
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 : عرض ومناقشة نتائج التساؤل الثالث

هل هناك عالقة بين الشغف والسعادة لدى طالب المرحلة الثانوية في مدينة 
 ؟المكرمة مكة

اؤل الثالث، قام الباحث بحساب معامل ارتباط بيرسون بين لإلجابة على التس
المكرمة،  مكة بمدينة الثانوية المرحلة طالب لدى السعادة ومستوى  الشغف مستوى 

 :وكانت النتائج كالتالي
 (1116=ن)السعادة  ومستوى  الشغف مستوى  معامل ارتباط بيرسون بين(: 22)جدول 

الداللة  الرتباطمعامل ا المتغير الثاني المتغير األول
 االنسجاميمستوى الشغف  اإلحصائية

 مستوى السعادة

:.32 :.::1 

 141.: 2:.:- مستوى الشغف ال  ر  

 1::.: 16.: مستوى الشغف العام

 الشغف مستوى  أن قيمة معامل ارتباط بيرسون بين( 11)تشير نتائج الجدول 
المكرمة، بلغ  مكة بمدينة الثانوية المرحلة طالب السعادة لدى ومستوى  االنسجامي

وهذ  ،(0.002) داللة مستوى  عند إحصائية وهي قيمة موجبة وذات داللة( 0.31)
 طالب السعادة، لدى ، كلما زاد مستوى االنسجامي الشغف يعني أنه كلما زاد مستوى 

 .المكرمة مكة بمدينة الثانوية المرحلة

 السعادة لدى مستوى  القهري و الشغف مستوى  قيمة معامل ارتباط بيرسون بين
 وهي قيمة سالبة وغير دالة( 0.01-)المكرمة، بلغ  مكة بمدينة الثانوية المرحلة طالب

 القهري،  الشغف وهذ يعني أنه كلما زاد مستوى  ،(0.05) داللة مستوى  عند إحصائيا
المكرمة، ولكن  مكة بمدينة الثانوية المرحلة طالب السعادة، لدى كلما نقص مستوى 

 .فضة وغير دالة إحصائيابدرجة منخ
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 السعادة لدى مستوى  العام و الشغف مستوى  قيمة معامل ارتباط بيرسون بين
 وهي قيمة موجبة وذات داللة( 0.27)المكرمة، بلغ  مكة بمدينة الثانوية المرحلة طالب

العام،  الشغف وهذ يعني أنه كلما زاد مستوى  ،(0.002) داللة مستوى  عند إحصائية
 .المكرمة مكة بمدينة الثانوية المرحلة طالب السعادة، لدى ى كلما زاد مستو 

. والسعادة االنسجاميأشارت هذه النتائج الى االرتباط االيجابي بين الشغف 
واالرتباط االيجابي بين الشغف القهري والتعاسة وهذه النتائج تتوافق مع نتائج الدراسات 

يسهم ايجابيا في  االنسجاميغف ان الشفقد اكدت الدراسات بشكل عام على . السابقة
 .الوصول إلى السعادة النفسية وكذلك في القيام بعملية الحماية ضد التعاسة النفسية

أن انعدام الشغف يؤدي الى و  ،في وجود التعاسة النفسية اايجابي اللشغف القهري اثر  وان
 Lyubomirsky, etهذه النتائج ظهرت في دراسة . النفسية السعادةانخفاض بسيط في 

al (1005)  ( 1007)ودراسةVallerand  (1003)ودراسة Rosseu &Valleran 
 Philippe, etوكذلك دراسة  Vallerand  & Houlforl (1003)وايضا دراسة كل من 

al, (1002)  
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 :عرض ومناقشة نتائج التساؤل الرابع

 نة مكةالمرحلة الثانوية في مديفي  التراكمي لباطالهل هناك عالقة بين معدل 
 مستوى الشغف؟و المكرمة 

لإلجابة على التساؤل الرابع ، قام الباحث بحساب معامل ارتباط بيرسون بين 
المكرمة،  مكة بمدينة الثانوية المرحلة طالب لدى الشغف ومستوى  التراكمي المعدل

 :وكانت النتائج كالتالي
 (1116=ن) لشغفا المعدل التراكمي ومستوى  معامل ارتباط بيرسون بين(: 23)جدول 

الداللة  معامل االرتباط المتغير الثاني المتغير األول
 اإلحصائية

 المعدل التراكمي

 142.: 3:.: النسجاميامستوى الشغف 

 66:.: 2:.: مستوى الشغف ال  ر  

 3::.: 14.: مستوى الشغف العام

اكمي المعدل التر  أن قيمة معامل ارتباط بيرسون بين( 13)تشير نتائج الجدول 
المكرمة، بلغ  مكة بمدينة الثانوية المرحلة طالب لدى االنسجامي ومستوى الشغف

وهذ يعني  ،(0.05) داللة مستوى  عند وهي قيمة موجبة وغير دالة إحصائية( 0.03)
 المرحلة طالب ، لدىاالنسجامي الشغف أنه كلما زاد المعدل التراكمي، كلما زاد مستوى 

 .ة، ولكن بدرجة منخفضة وغير دالة إحصائياالمكرم مكة بمدينة الثانوية

 القهري لدى المعدل التراكمي ومستوى الشغف قيمة معامل ارتباط بيرسون بين
وهي قيمة موجبة وغير دالة ( 0.02)المكرمة، بلغ  مكة بمدينة الثانوية المرحلة طالب

، كلما زاد وهذ يعني أنه كلما زاد المعدل التراكمي ،(0.05) داللة مستوى  عند إحصائية
المكرمة، ولكن بدرجة  مكة بمدينة الثانوية المرحلة طالب القهري، لدى الشغف مستوى 

 .منخفضة وغير دالة إحصائيا
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 لدى العام الشغف ومستوى  التراكمي المعدل بين بيرسون  ارتباط معامل قيمة
 ودالة موجبة قيمة وهي( 0.26) بلغ المكرمة، مكة بمدينة الثانوية المرحلة طالب

 التراكمي، المعدل زاد كلما أنه يعني وهذ ،(0.05)أقل من  داللة مستوى  عند إحصائية
 .المكرمة مكة بمدينة الثانوية المرحلة طالب لدى العام، الشغف مستوى  زاد كلما
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 :عرض ومناقشة نتائج التساؤل اخلامس

 نوية في مدينة مكةالمرحلة الثافي  التراكمي لباطالمعدل  هل هناك عالقة بين
 مستوى السعادة؟و المكرمة 

لإلجابة على التساؤل الخامس، قام الباحث بحساب معامل ارتباط بيرسون بين 
المكرمة،  مكة بمدينة الثانوية المرحلة طالب لدى السعادة ومستوى  التراكمي المعدل

 :وكانت النتائج كالتالي
 (1116=ن) السعادة راكمي ومستوى المعدل الت معامل ارتباط بيرسون بين(: 24)جدول 

الداللة  معامل االرتباط المتغير الثاني المتغير األول
 4::.: 11.: مستوى السعادة المعدل التراكمي اإلحصائية

المعدل التراكمي  أن قيمة معامل ارتباط بيرسون بين( 14)تشير نتائج الجدول 
وهي ( 0.25)المكرمة، بلغ  ةمك بمدينة الثانوية المرحلة طالب ومستوى السعادة لدى

وهذ يعني أنه كلما زاد  ،(0.05)أقل من  داللة مستوى  عند قيمة موجبة ودالة إحصائية
 مكة بمدينة الثانوية المرحلة طالب السعادة، لدى المعدل التراكمي، كلما زاد مستوى 

 . المكرمة

 لدى  المعدل التراكمي،ازدياد  بسببالسعادة  ويرى الباحث ان ازدياد مستوى 
يكون بسبب ما يحمله ارتفاع المعدل قد . المكرمة مكة بمدينة الثانوية المرحلة طالب

ارتفاع المعدل التراكمي قد يشعر الطالب بتميزه ف، التراكمي من معان بالنسبة للطالب
، يفتح للطالب خيارات دراسية او مهنية متنوعةاضافة الى انه ، وتقدير االخرين له
وشعوره ، قلق بالنسبة للطالب فيما يتعلق بمستقبله المهني او التعليميوبالتالي تخفيف ال

كما ان ارتفاع المعدل التراكمي قد يحقق للطالب االلتحاق ، بنوع من االمان واالطمئنان
حقق اهدافه وطموحاته ؤدي الى تما يم بالمجاالت الدراسية او المهنية التي يرغبها

 .وبالتالي تحقيق ذاته
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 :التساؤل السادس نتائج ومناقشة عرض

هل توجد فروق في مستوى الشغف لدى طالب المرحلة الثانوية في مدينة مكة 
نوع النشاط  - التخصص - العمر - الصف الدراسي) اتطبقا لمتغير  المكرمة
 ؟ (المفضل

 الصف الدراسيالم ارنة حسب : أوال

 مدينة في الثانوية المرحلة طالب لدى الشغف مستوى  للمقارنة بين متوسطات
تم أوال حساب المتوسطات الحسابية  ،الصف الدراسيالمكرمة حسب متغير  مكة

 :واالنحرافات المعيارية لمستوى الشغف وكانت النتائج كالتالي
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة حول (: 21)جدول رقم 

 الصف الدراسيحسب متغير مستوى الشغف 

 العدد الصف الدراسي  ارنةالم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار  

 االنسجاميالشغف 

 31.: 2.32 113 األول الثانو  
 34.: 2.42 311 الثاني الثانو  
 31.: :2.4 214 الثالث الثانو  

 الشغف ال  ر  

 43.: 2.12 113 األول الثانو  
 41.: 2.11 311 الثاني الثانو  
 43.: :2.1 214 الثالث الثانو  

 الشغف العام

 41.: 2.31 113 األول الثانو  
 44.: 2.41 311 الثاني الثانو  
 41.: 2.33 214 الثالث الثانو  

 الحسابية المتوسطات قيم بين ظاهرية فروق  وجود( 15) جدول من يالحظ
 ولمعرفة ،الصف الدراسي متغير حسب الشغف مستوى  حول الدراسة عينة الستجابات

اختبار تحليل التباين األحادي  عمل تم إحصائية، داللة ذات الفروق  هذه كانت إذا
 :وكانت النتائج كالتالي( ف)
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للم ارنة بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول ( ف)نتائج اختبار (: 24)جدول رقم 
   الصف الدراسيحسب متغير مستوى الشغف 

 مصادر التباين الم ارنة
مجموع 
 المربعات

ت درجا
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

 *اختبار ليفن

 الداللة ال يمة

الشغف 
 االنسجامي

 42.: 42.: 4:.: 2 13.: بين المجموعات
1.12 
 

:.11 
 

   13.: 1114 :4.:11 داخل المجموعات
    1114 62.:11 الكلي

الشغف 
 ال  ر  

 64.: :3.: 1:.: 2 11.: بين المجموعات
:.41 
 

:.41 
 

   11.: 1114 4:.2:2 داخل المجموعات
    1114 2:2.14 الكلي

الشغف 
 العام

 1:.: 2.11 11.: 2 2:.1 بين المجموعات
   :2.: 1114 61.:23 داخل المجموعات 21.: 4:.:

    1114 :231.1 الكلي

وجميع قيم ( ف)رط هام الستخدام اختبار التباين وهو ش تجانس من للتأكد ليفن اختبار حساب تم *
 اختبار ليفن غير دالة إحصائيا مما يشير إلى تجانس التباين 

 :االنسجاميالشغف 

وتشير إلى ( 0.42)تساوي  االنسجاميللشغف ( ف)أن قيمة ( 16)يبين جدول 
 المتوسطات قيم بين، (0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 متغير حسب االنسجامي الشغف مستوى  حول الدراسة عينة الستجابات بيةالحسا
 .الصف الدراسي

 : الشغف ال  ر  

وتشير إلى ( 0.30)للشغف القهري تساوي ( ف)أن قيمة ( 13)يبين جدول 
 المتوسطات قيم بين، (0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

الصف  متغير القهري حسب الشغف مستوى  حول دراسةال عينة الستجابات الحسابية
 .الدراسي



661 

 

 : الشغف العام 

وتشير إلى عدم ( 1.55)للشغف العام تساوي ( ف)أن قيمة ( 13)يبين جدول 
 المتوسطات قيم بين، (0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

الصف  متغير ري حسبالقه الشغف مستوى  حول الدراسة عينة الستجابات الحسابية
 . الدراسي

 الم ارنة حسب العمر: ثانيا

 مدينة في الثانوية المرحلة طالب لدى الشغف مستوى  للمقارنة بين متوسطات
 :وكانت النتائج كالتالي( ت)تم استخدام اختبار  المكرمة حسب متغير العمر، مكة

ت عينة الدراسة حول للم ارنة بين متوسطات استجابا( ت)نتائج اختبار (: 26)جدول رقم 
 مستوى الشغف حسب العمر

 العدد العمر الم ارنة
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعيار  
 قيمة ت

 درجات

 الحرية

 الداللة

 اإلحصائية

 *اختبار ليفن

 الداللة ال يمة

 الشغف

 االنسجامي

 34.: 2.41 112 سنة 16 – 11من 
:.61 1111 :.44 :.31 :.11 

 34.: 2.32 341 نةس :2 – 11من 
 الشغف

 ال  ر  

 42.: 2.11 112 سنة 16 – 11من 
:.:1 1111 :.24 :.:1 :.23 

 43.: 2.11 341 سنة :2 – 11من 
 الشغف

 العام

 41.: 2.31 112 سنة 16 – 11من 
1.26 1111 :.:1 :.:1 :.22 

 41.: 2.32 341 سنة :2 – 11من 

وجميع قيم ( ت)التباين وهو شرط هام الستخدام اختبار  تجانس من دللتأك ليفن اختبار حساب تم*
 . اختبار ليفن غير دالة إحصائيا مما يشير إلى تجانس التباين 

 :االنسجاميالشغف 

وتشير إلى ( 0.75)تساوي  االنسجاميللشغف ( ت)أن قيمة ( 17)يبين جدول 
 المتوسطات قيم بين، (0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 .العمر متغير حسب االنسجامي الشغف مستوى  حول الدراسة عينة الستجابات الحسابية
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 :الشغف ال  ر  

وتشير إلى ( 0.05)للشغف القهري تساوي ( ت)أن قيمة ( 14)يبين جدول 
 المتوسطات قيم بين، (0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 .العمر متغير القهري حسب الشغف مستوى  حول الدراسة عينة الستجابات الحسابية

 :الشغف العام 

وتشير إلى وجود ( 2.27)للشغف العام تساوي ( ت)أن قيمة ( 14)يبين جدول 
 الحسابية المتوسطات قيم بين، (0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  فروق 

والفروق . العمر متغير القهري حسب فالشغ مستوى  حول الدراسة عينة الستجابات
 .سنة 27 - 25 لصالح فئة الطالب ذوو العمر من

 الم ارنة حسب التخصص: ثالثا

 مدينة في الثانوية المرحلة طالب لدى الشغف مستوى  للمقارنة بين متوسطات
 :وكانت النتائج كالتالي( ت)تم استخدام اختبار  المكرمة حسب متغير التخصص، مكة

للم ارنة بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول ( ت)نتائج اختبار (: 21)جدول رقم 
 مستوى الشغف حسب التخصص

 العدد التخصص الم ارنة
 االنحراف المتوسط

 قيمة ت
 *اختبار ليفن الداللة درجات

 الداللة ال يمة اإلحصائية الحرية المعيار   الحسابي 

 الشغف 

 االنسجامي

 36.: 2.43 :11 شرعي
:.41 442 :.12 1.21 :.24 

 34.: 2.41 424 علمي
 الشغف 

 ال  ر  

 32.: 2.22 :11 شرعي
3.26 442 :.:: 1.66 :.11 

 42.: 6:.2 424 علمي
 الشغف 

 العام

 46.: 2.31 :11 شرعي
:.42 442 :.42 :.36 :.11 

 44.: 2.31 424 علمي

وجميع قيم ( ت)التباين وهو شرط هام الستخدام اختبار  تجانس من للتأكد ليفن اختبار حساب تم*
 اختبار ليفن غير دالة إحصائيا مما يشير إلى تجانس التباين
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 : االنسجاميالشغف 

وهي تشير ( 0.65)تساوي  االنسجاميللشغف ( ت)أن قيمة ( 12)يبين جدول 
 مقي بين، (0.05)إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 حسب االنسجامي الشغف مستوى  حول الدراسة عينة الستجابات الحسابية المتوسطات
 .التخصص متغير

 : الشغف ال  ر  

وهي تشير إلى ( 3.27)للشغف القهري تساوي ( ت)أن قيمة ( 12)يبين جدول 
 المتوسطات قيم بين، (0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 متغير القهري حسب الشغف مستوى  حول الدراسة عينة اتالستجاب الحسابية
 . والفروق لصالح الطالب ذوو التخصص الشرعي . التخصص

 :الشغف العام 

وهي تشير إلى ( 0.62)للشغف العام تساوي ( ف)أن قيمة ( 12)يبين جدول 
 المتوسطات قيم بين، (0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 متغير القهري حسب الشغف مستوى  حول الدراسة عينة الستجابات ابيةالحس
 . التخصص

والعام حسب  االنسجاميكشفت النتائج عن عدم وجود فروق في كل من الشغف 
، التخصص ووجود هذه الفروق في الشغف القهري لصالح طالب التخصص الشرعي

قادرين  االنسجامياألشخاص ذوي الشغف ان يرجع الى ربما ويرى الباحث ان ذلك 
كما جاء في دراسة كل ، على التركيز بشكل كبير على أعمالهم التي يقومون بأدائها

لذلك لم تظهر فروق على اصحاب التخصص العلمي  (Ryan & Deci, 1003)من 
ظهرت الفروق لصالح طالب وفي الشغف القهري . االنسجاميلشغف بالنسبة ل
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فكان ، يحد من قدرات الشخص وامكاناتهقد التخصص الشرعي الن الشغف القهري 
 .انه االسهل رالتوجه الى التخصص الشرعي باعتبا

 الم ارنة حسب نوع النشاط المفضل: ابعار

 مدينة في الثانوية المرحلة طالب لدى الشغف مستوى  للمقارنة بين متوسطات
ية تم أوال حساب المتوسطات الحساب المكرمة حسب متغير نوع النشاط المفضل، مكة

 :واالنحرافات المعيارية لمستوى الشغف وكانت النتائج كالتالي
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة حول (: 22)جدول رقم 

 مستوى الشغف حسب متغير النشاط المفضل
 االنحراف المعيار   المتوسط الحسابي العدد النشاط المفضل الم ارنة

 امياالنسجالشغف 

 31.: 2.42 641 نشاط رياضي
 32.: 2.34 41 نشاط فني

 36.: 2.21 41 نشاط اجتماعي
 32.: 2.41 1:2 ترويحينشاط 

 34.: 2.41 41 نشاط ث افي
 31.: 2.41 1:1 نشاط علمي

 الشغف ال  ر  

 42.: 2.12 641 نشاط رياضي
 41.: 1:.2 41 نشاط فني

 42.: 1:.2 41 نشاط اجتماعي
 46.: 2.12 1:2 ترويحياط نش

 41.: 4:.2 41 نشاط ث افي
 42.: 1:.2 1:1 نشاط علمي

 الشغف العام

 43.: 2.36 641 نشاط رياضي
 :1.: 2.21 41 نشاط فني

 44.: 2.22 41 نشاط اجتماعي
 41.: 2.44 1:2 ترويحينشاط 

 41.: 2.22 41 نشاط ث افي
 46.: 2.31 1:1 نشاط علمي
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 الحسابية المتوسطات قيم بين ظاهرية فروق  وجود( 12) جدول من يالحظ
 نوع النشاط المفضل، متغير حسب الشغف مستوى  حول الدراسة عينة الستجابات
اختبار تحليل التباين  إجراء تم إحصائية، داللة ذات الفروق  هذه كانت إذا ولمعرفة
 :وكانت النتائج كالتالي( ف)األحادي 

للم ارنة بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول ( ف)ختبار نتائج ا(: :3)جدول رقم 
 مستوى الشغف حسب متغير نوع النشاط المفضل

 مصادر التباين الم ارنة
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

 *اختبار ليفن

 الداللة ال يمة

الشغف 
 االنسجامي

 1:.: 3.11 41.: 1 3:.2 بين المجموعات
   13.: :111 141.41 داخل المجموعات 44.: 41.:

    1111 61.:11 الكلي

الشغف 
 ال  ر  

 11.: 1.62 32.: 1 1.42 بين المجموعات
   11.: :111 2:6.13 داخل المجموعات 42.: :4.:

    1111 2:2.14 الكلي

الشغف 
 العام

 1:.: 3.46 42.: 1 3.41 بين المجموعات
   :2.: :111 221.21 داخل المجموعات 11.: 44.:

    1111 231.44 الكلي

وجميع قيم ( ف)التباين وهو شرط هام الستخدام اختبار  تجانس من للتأكد ليفن اختبار حساب تم*
 اختبار ليفن غير دالة إحصائيا مما يشير إلى تجانس التباين

 : االنسجاميالشغف 

وهي تشير ( 3.25)تساوي  االنسجاميللشغف ( ف)أن قيمة ( 30)يبين جدول 
 المتوسطات قيم بين، (0.05)إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

نوع  متغير حسب االنسجامي الشغف مستوى  حول الدراسة عينة الستجابات الحسابية
تخدام اختبار شيفيه، اتجاهات هذه الفروق قام الباحث باس ولتحديد .النشاط المفضل

 :وكانت النتائج كالتالي
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نتائج اختبار شيفيه لتحديد اتجاهات الفروق بين متوسطات درجات الشغف (: 31)جدول 
 متغير نوع النشاط المفضل حسب االنسجامي

نوع النشاط 
 المفضل

المتوسطات 
 الحسابية

نشاط 
 رياضي

 نشاط فني
 نشاط
 اجتماعي

نشاط 
 ترويحي

 نشاط

 ث افي 

نشاط 
 علمي

    1:.:*  - 2.43 نشاط رياضي

     -  2.34 نشاط فني

  1:.:*  -   2.21 نشاط اجتماعي

   -    2.41 ترويحينشاط 

  -     2.41 نشاط ث افي

 -      2.41 نشاط علمي

 1:.:دال عند مستوى داللة *

أشارت نتائج اختبار شيفيه إلى وجود فروق ذات داللة إحصائيا بين استجابات 
 ي ، واستجابات الطالب ذو (1.15)النشاط االجتماعي بمتوسط حسابي  ي الطالب ذو 

 ي ذو  ، والفروق لصالح استجابات الطالب(1.43) حسابي النشاط الرياضي بمتوسط
 . الرياضي النشاط

 ي ذو  الطالب استجابات ومن جهة أخرى توجد فروق ذات داللة إحصائيا بين
 الثقافي النشاط ي ذو  الطالب واستجابات ،(1.15) حسابي بمتوسط االجتماعي النشاط
 .الثقافي النشاط ي ذو  الطالب استجابات لصالح والفروق  ،(1.45) حسابي بمتوسط

 :الشغف ال  ر  

وهي تشير إلى ( 2.72)للشغف القهري تساوي ( ف)أن قيمة ( 32)يبين جدول 
 المتوسطات قيم بين، (0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

نوع  متغير القهري حسب الشغف مستوى  حول الدراسة عينة الستجابات الحسابية
 .النشاط المفضل
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 : الشغف العام 

وهي تشير ( 3.47)تساوي  االنسجاميللشغف ( ف)أن قيمة ( 32)يبين جدول 
 المتوسطات قيم ، بين(0.05)إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

نوع النشاط  متغير العام حسب الشغف مستوى  حول الدراسة عينة الستجابات الحسابية
ولتحديد اتجاهات هذه الفروق قام الباحث باستخدام اختبار شيفيه، وكانت . المفضل

 :النتائج كالتالي
نتائج اختبار شيفيه لتحديد اتجاهات الفروق بين متوسطات درجات الشغف العام (: 32)جدول 

 لنشاط المفضلحسب متغير نوع ا
نوع النشاط 
 المفضل

المتوسطات 
 الحسابية

نشاط 
 رياضي

 نشاط فني
 نشاط
 اجتماعي

نشاط 
 ترويحي

 نشاط
 ث افي 

نشاط 
 علمي

      - 2.36 نشاط رياضي
     -  2.21 نشاط فني
نشاط 
 اجتماعي

2.22   - *:.:1   

   -    2.44 نشاط ترويحي
  -     2.22 نشاط ث افي
 -      2.31 نشاط علمي

 1:.:دال عند مستوى داللة *

أشارت نتائج اختبار شيفيه إلى وجود فروق ذات داللة إحصائيا بين استجابات 
 ي ، واستجابات الطالب ذو (1.11)الطالب ذوو النشاط االجتماعي بمتوسط حسابي 

 ي ذو  ، والفروق لصالح استجابات الطالب(1.46) حسابي النشاط الترويحي بمتوسط
 . ترويحيلا النشاط

بنسبة ، طالبا( 762)بلغ عدد الممارسين لألنشطة الرياضية في عينة الدراسة 
فهو نشاط محبب الى النفس في ، ، أي ثلثي عينة الدراسة تقريبا%(66.46)بلغت 

وقد بينت الدراسة الحالية ، فهي مرحلة النشاط الحركي والطاقة والقوة، مرحلة المراهقة
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ب المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة، بصفة عامة هي أن مستوى السعادة لدى طال
، وبدرجة استجابة (1.62)حيث أن المتوسط الحسابي العام يساوي ( عالية)بدرجة 

بين النشاط االجتماعي والنشاط  االنسجاميلذلك كانت الفروق في الشغف (. متفق)
 (1003)  دراسة تماشيا مع ما توصلت اليه، الرياضي لصالح النشاط الرياضي

Rosseu &Valleran  ةاألنشطة كالرياضتجاه  االنسجاميالشغف والتي اشارت ان ،
 .المراهقين والراشدينلدى  مرتبط إيجابيا بالرضى عن الحياة والحيوية

بين النشاط االجتماعي والنشاط  االنسجاميكما جاءت الفروق في الشغف 
تحتل مكانة اعلى من ربما ية الثقافي لصالح النشاط الثقافي الن االنشطة الثقاف

االنشطة االجتماعية فاألنشطة االجتماعية قد تفرض على المراهق في مواقف كثيرة 
 . والتفاعل مع زمالء المدرسة، وحضور المناسبات االجتماعية، كزيارة االقارب

بين النشاط االجتماعي والنشاط الترويحي  االنسجاميوجاءت الفروق في الشغف 
يمارس ، الن النشاط الترويحي نشاط محبب الى النفس، الترويحيلصالح النشاط 
 .في اوقات الفراغ، بدون ضغوط، بشكل اختياري 

 :عرض ومناقشة نتائج التساؤل السابع

لدى طالب المرحلة الثانوية في مدينة مكة  السعادةهل توجد فروق في مستوى 
نوع النشاط  - التخصص - العمر - الصف الدراسي) اتطبقا لمتغير  المكرمة
  ؟ (المفضل

 الصف الدراسيالم ارنة حسب : أوال

 مدينة في الثانوية المرحلة طالب السعادة لدى مستوى  للمقارنة بين متوسطات
تم أوال حساب المتوسطات الحسابية  ،الصف الدراسيالمكرمة حسب متغير  مكة

 :واالنحرافات المعيارية لمستوى السعادة وكانت النتائج كالتالي
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة حول (: 33)ل رقم جدو
 الصف الدراسيحسب متغير مستوى السعادة 

 

 الستجابات الحسابية المتوسطات قيم بين ظاهرية فروق  وجود( 33) جدول من يالحظ
 كانت إذا ولمعرفة ،الصف الدراسي  متغير السعادة حسب مستوى  حول الدراسة عينة
وكانت ( ف)اختبار تحليل التباين األحادي  عمل تم إحصائية، داللة ذات الفروق  هذه

 :لتاليالنتائج كا
للم ارنة بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول ( ف)نتائج اختبار (: 34)جدول رقم 

 الصف الدراسيمتغير مستوى السعادة حسب 

 مصادر التباين الم ارنة
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

 *اختبار ليفن

 الداللة ال يمة

 دةالسعا

 21.: 1.14 13.: 2 26.: بين المجموعات

   2:.: 1114 22.41 داخل المجموعات 14.: 1.12

    1114 22.46 الكلي

وجميع قيم ( ف)التباين وهو شرط هام الستخدام اختبار  تجانس من للتأكد ليفن اختبار حساب تم*
 اختبار ليفن غير دالة إحصائيا مما يشير إلى تجانس التباين

وتشير إلى ( 2.56)لمستوى السعادة تساوي ( ف)أن قيمة ( 34)ين جدول يب
 المتوسطات قيم بين، (0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 .الصف الدراسي متغير السعادة حسب مستوى  حول الدراسة عينة الستجابات الحسابية

 االنحراف المعيار   المتوسط الحسابي العدد الصف الدراسي الم ارنة

 السعادة

 21.: 2.42 113 األول الثانو  

 22.: :2.6 311 الثاني الثانو  

 32.: 2.44 214 الثانو  الثالث 
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 :الم ارنة حسب العمر: ثانيا

 مدينة في الثانوية المرحلة طالب السعادة لدى مستوى  اتللمقارنة بين متوسط
 :وكانت النتائج كالتالي( ت)تم استخدام اختبار  المكرمة حسب متغير العمر، مكة

للم ارنة بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول ( ت)نتائج اختبار (: 31)جدول رقم 
 مستوى السعادة حسب العمر

 العدد العمر الم ارنة
 طالمتوس

 الحسابي 

 االنحراف

 المعيار  
 قيمة ت

 درجات

 الحرية

 الداللة

 اإلحصائية

 *اختبار ليفن

 الداللة ال يمة

 السعادة
 21.: :2.6 112 سنة 16 - 11من 

1.4: 1111 :.11 :.34 :.16 
 31.: 2.46 341 سنة :2 - 11من 

وجميع قيم ( ت)هام الستخدام اختبار  التباين وهو شرط تجانس من للتأكد ليفن اختبار حساب تم*
 اختبار ليفن غير دالة إحصائيا مما يشير إلى تجانس التباين

وتشير إلى ( 2.60)لمستوى السعادة تساوي ( ت)أن قيمة ( 35)يبين جدول 
 المتوسطات قيم بين، (0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 .العمر متغير السعادة حسب مستوى  حول دراسةال عينة الستجابات الحسابية

 الم ارنة حسب التخصص: ثالثا

 مدينة في الثانوية المرحلة طالب السعادة لدى مستوى  للمقارنة بين متوسطات
 :وكانت النتائج كالتالي( ت)تم استخدام اختبار  المكرمة حسب متغير التخصص، مكة

 ن متوسطات استجابات عينة الدراسة حول مستوى السعادة حسب التخصصللم ارنة بي( ت)نتائج اختبار (: 34)جدول رقم 

 العدد التخصص الم ارنة

 المتوسط

 الحسابي 

 االنحراف

 المعيار  

 قيمة ت

 درجات

 الحرية

 الداللة

 اإلحصائية

 *اختبار ليفن

 الداللة ال يمة

 السعادة

 :3.: 2.41 :11 شرعي
:.:3 442 :.26 :.1

3 :.62 
 :3.: 2.42 424 علمي

وجميع قيم ( ت)التباين وهو شرط هام الستخدام اختبار  تجانس من للتأكد ليفن اختبار حساب تم*
 اختبار ليفن غير دالة إحصائيا مما يشير إلى تجانس التباين
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وتشير إلى ( 0.03)لمستوى السعادة تساوي ( ت)أن قيمة ( 36)يبين جدول 
 المتوسطات قيم بين، (0.05)عند مستوى داللة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 .التخصص متغير السعادة حسب مستوى  حول الدراسة عينة الستجابات الحسابية

 الم ارنة حسب نوع النشاط المفضل: ابعار

 مدينة في الثانوية المرحلة طالب السعادة لدى مستوى  للمقارنة بين متوسطات
تم أوال حساب المتوسطات الحسابية  ل،المكرمة حسب متغير نوع النشاط المفض مكة

 :واالنحرافات المعيارية لمستوى السعادة وكانت النتائج كالتالي
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة (: 36)جدول رقم 

 حول مستوى السعادة حسب متغير نوع النشاط المفضل

 دالعد النشاط المفضل الم ارنة
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف المعيار  

 السعادة

 26.: :2.6 641 نشاط رياضي

 34.: 2.43 41 نشاط فني

 31.: 2.41 41 نشاط اجتماعي

 22.: 2.46 1:2 ترويحينشاط 

 26.: 2.64 41 نشاط ث افي

 32.: 2.42 1:1 نشاط علمي

 الحسابية المتوسطات قيم بين ظاهرية فروق  وجود( 37) جدول من يالحظ
 نوع النشاط المفضل، متغير السعادة حسب مستوى  حول الدراسة عينة الستجابات
اختبار تحليل التباين  إجراء تم إحصائية، داللة ذات الفروق  هذه كانت إذا ولمعرفة
 :وكانت النتائج كالتالي( ف)األحادي 
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سة للم ارنة بين متوسطات استجابات عينة الدرا( ف)نتائج اختبار (: 31)جدول رقم 
 حول مستوى السعادة حسب متغير نوع النشاط المفضل  

 مصادر التباين الم ارنة
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

 *اختبار ليفن

 الداللة ال يمة

 السعادة

 1:.: 1.21 16.: 1 11.: بين المجموعات
   2:.: :111 21.63 داخل المجموعات 62.: 11.:

    1111 22.11 الكلي

وجميع قيم ( ف)التباين وهو شرط هام الستخدام اختبار  تجانس من للتأكد ليفن اختبار حساب تم*
 اختبار ليفن غير دالة إحصائيا مما يشير إلى تجانس التباين

وتشير إلى ( 2.22)لمستوى السعادة تساوي ( ف)أن قيمة ( 32)يبين جدول 
 المتوسطات قيم بين، (0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة عدم وجود 
نوع النشاط  متغير السعادة حسب مستوى  حول الدراسة عينة الستجابات الحسابية
  .المفضل

دم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول مستوى السعادة حسب عويرى الباحث 
قد يرجع  .وع النشاط المفضلناو ، التخصص او، العمراو ، الصف الدراسيمتغير 
هي مرحلة المراهقة ، تقارب اعمار عينة الدراسة ووقوعها في مرحلة عمرية واحدةالى 

والتي تتميز بتغيرات سريعة ومفاجئة في نمو جوانب الشخصية المختلفة  ،المتوسطة
، واختالف في معدل نمو هذه الجوانب( واالجتماعية، واالنفعالية، والعقلية، الجسمية)

يؤدي الى تقلبات نفسية واجتماعية وانفعالية وعقلية فال تظهر فروق بين طالب قد مما 
 . هذه المرحلة
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 والتوصيات واملقرتحات ملخص الدراسة
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 (الدراسات املستقبلية) املقرتحات

 



659 

 

 الفصل اخلامس

 ملخص الدراسة

 : مقدمة 

في هذا الفصل أهم النتائج التي تم الحصول عليها، وسوف يتم يعرض الباحث 
القسم األول يتناول أهم النتائج الخاصة بمستوى الشغف لدى : عرضها في خمسة أقسام

يتناول أهم النتائج الخاصة  الثانيالقسم . طالب المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة
يتناول  الثالثالقسم  . دينة مكة المكرمةلدى طالب المرحلة الثانوية بم السعادةبمستوى 

بالعالقة االرتباطية بين مستوى الشغف ومستوى السعادة، وبين أهم النتائج الخاصة 
لدى طالب المرحلة الثانوية المعدل التراكمي وكل من مستوى الشغف ومستوى السعادة 

استجابات ارنة بين يتناول أهم النتائج الخاصة بالمق الرابع القسم  .بمدينة مكة المكرمة
يتناول أهم  الخامسالقسم  .عينة الدراسة حول مستوى الشغف حسب متغيرات الدراسة

النتائج الخاصة بالمقارنة بين استجابات عينة الدراسة حول مستوى الشغف حسب 
ومن خالل النتائج التي تم التوصل إليها يعرض الباحث مجموعة . متغيرات الدراسة

 .يصيغ الباحث مجموعة من الدراسات والبحوث المقترحة من التوصيات، وأخيرا

 أهم نتائج مستوى الشغف:  ال سم األول

لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة، بصفة  االنسجاميمستوى الشغف  -
، (1.42)حيث أن المتوسط الحسابي العام يساوي ( عالية)عامة هي بدرجة 
 االنسجاميسطات الحسابية لمستوى الشغف قيم المتو  (.متفق)وبدرجة استجابة 

ينسجم نشاطي المفضل تمامًا مع )وهي ( 2)للعبارة رقم ( 1.12)تراوحت من 
من خالل ممارستي )وهي ( 6)للعبارة رقم ( 1.66)إلى ( أنشطة حياتي األخرى 

تم قياسها  االنسجاميمستوى الشغف  (.لنشاطي المفضل أكتسب تجارب وخبرات
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على ( متفق)عبارات، وكانت بدرجة ( 6)عينة الدراسة على من خالل استجابات 
 .عبارة( 1)على ( متوسطة)عبارات، وبدرجة ( 4)

مستوى الشغف القهري لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة، بصفة  -
، (1.22)حيث أن المتوسط الحسابي العام يساوي ( متوسطة)عامة هي بدرجة 
قيم المتوسطات الحسابية لمستوى الشغف القهري  (.متوسطة)وبدرجة استجابة 

ال أفضل ممارسة أي نشاط غير )وهي ( 2)للعبارة رقم ( 2.62)تراوحت من 
أشعر باالستمتاع فقط عندما )وهي ( 7)للعبارة رقم ( 1.32)إلى ( نشاطي المفضل
مستوى الشغف القهري تم قياسها من خالل استجابات عينة  (.أمارس نشاطي
عبارة، وبدرجة ( 2)على ( متفق)عبارات، وكانت بدرجة ( 6) الدراسة على

 .عبارة( 5)على ( متوسطة)

مستوى الشغف العام لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة، بصفة  -
، (1.36)حيث أن المتوسط الحسابي العام يساوي ( عالية)عامة هي بدرجة 
ة لمستوى الشغف العام تراوحت قيم المتوسطات الحسابي (.متفق)وبدرجة استجابة 

أمضي الكثير من الوقت في ممارسة نشاطي )وهي ( 23)للعبارة رقم ( 1.26)من 
مستوى  (.أحب هذا النشاط جداً )وهي ( 24)للعبارة رقم ( 1.65)إلى ( المفضل

عبارات، ( 4)الشغف العام تم قياسها من خالل استجابات عينة الدراسة على 
 .عبارة( 1)على ( متوسطة)عبارة، وبدرجة ( 1) على( متفق)وكانت بدرجة 

 أهم نتائج مستوى السعادة:  ال سم الثاني

مستوى السعادة لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة، بصفة عامة هي  -
، وبدرجة استجابة (1.62)حيث أن المتوسط الحسابي العام يساوي ( عالية)بدرجة 

للعبارة ( 1.55)ة لمستوى السعادة تراوحت من قيم المتوسطات الحسابي (.متفق)
( 1.24)إلى ( أستطيع القيام باألنشطة المهمة بالنسبة لي بإتقان)وهي ( 5)رقم 

مستوى  (.أعرف تمامًا ما الهدف من وجودي في الحياة)وهي ( 2)للعبارة رقم 
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عبارات، وكانت ( 2)تم قياسها من خالل استجابات عينة الدراسة على السعادة 
 .عبارات( 2)على جميع العبارات ( متفق)رجة بد

 أهم نتائج العالقة االرتباطية :  ال سم الثالث

 السعادة لدى مستوى و  االنسجامي الشغف قيمة معامل ارتباط بيرسون بين مستوى  -
وهي قيمة موجبة وذات ( 0.31)المكرمة، بلغ  مكة بمدينة الثانوية المرحلة طالب
 وهذ يعني أنه كلما زاد مستوى  ،(0.002) لةدال مستوى  عند إحصائية داللة

 بمدينة الثانوية المرحلة طالب السعادة، لدى ، كلما زاد مستوى االنسجامي الشغف
 .المكرمة مكة

 السعادة لدى القهري و مستوى  الشغف قيمة معامل ارتباط بيرسون بين مستوى  -
ة سالبة وغير وهي قيم( 0.01-)المكرمة، بلغ  مكة بمدينة الثانوية المرحلة طالب
 الشغف وهذ يعني أنه كلما زاد مستوى  ،(0.05) داللة مستوى  عند إحصائيا دالة

 مكة بمدينة الثانوية المرحلة طالب السعادة، لدى كلما نقص مستوى  القهري، 
 .المكرمة، ولكن بدرجة منخفضة وغير دالة إحصائيا

 لسعادة لدىا العام و مستوى  الشغف قيمة معامل ارتباط بيرسون بين مستوى  -
وهي قيمة موجبة وذات ( 0.27)المكرمة، بلغ  مكة بمدينة الثانوية المرحلة طالب
 وهذ يعني أنه كلما زاد مستوى  ،(0.002) داللة مستوى  عند إحصائية داللة

 مكة بمدينة الثانوية المرحلة طالب السعادة، لدى العام، كلما زاد مستوى  الشغف
 .المكرمة

 لدى االنسجامي ون بين المعدل التراكمي ومستوى الشغفقيمة معامل ارتباط بيرس -
وهي قيمة موجبة وغير ( 0.03)المكرمة، بلغ  مكة بمدينة الثانوية المرحلة طالب

وهذ يعني أنه كلما زاد المعدل  ،(0.05) داللة مستوى  عند دالة إحصائية
 بمدينة الثانوية المرحلة طالب ، لدىاالنسجامي الشغف التراكمي، كلما زاد مستوى 

 .المكرمة، ولكن بدرجة منخفضة وغير دالة إحصائيا مكة
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 القهري لدى قيمة معامل ارتباط بيرسون بين المعدل التراكمي ومستوى الشغف -
وهي قيمة موجبة وغير ( 0.02)المكرمة، بلغ  مكة بمدينة الثانوية المرحلة طالب

اد المعدل وهذ يعني أنه كلما ز  ،(0.05) داللة مستوى  عند دالة إحصائية
 مكة بمدينة الثانوية المرحلة طالب القهري، لدى الشغف التراكمي، كلما زاد مستوى 

 .المكرمة، ولكن بدرجة منخفضة وغير دالة إحصائيا

 لدى العام الشغف ومستوى  التراكمي المعدل بين بيرسون  ارتباط معامل قيمة -
 ودالة موجبة قيمة وهي( 0.26) بلغ المكرمة، مكة بمدينة الثانوية المرحلة طالب

 المعدل زاد كلما أنه يعني وهذ ،(0.05)أقل من  داللة مستوى  عند إحصائية
 مكة بمدينة الثانوية المرحلة طالب لدى العام، الشغف مستوى  زاد كلما التراكمي،
 .المكرمة

 مستوى الشغفم ارنة بين متوسطات أهم نتائج ال:  ال سم الرابع

 اسيالصف الدر الم ارنة حسب : أوال

، بين قيم (0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
 االنسجاميالمتوسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة حول مستوى الشغف 

 .الصف الدراسيحسب متغير 

، بين قيم (0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
ة الدراسة حول مستوى الشغف القهري حسب المتوسطات الحسابية الستجابات عين

 .الصف الدراسيمتغير 

، بين قيم (0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
حسب  العامالمتوسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة حول مستوى الشغف 

 . الصف الدراسيمتغير 
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 الم ارنة حسب العمر: ثانيا

، بين قيم (0.05)اللة إحصائية عند مستوى داللة عدم وجود فروق ذات د -
 االنسجاميالمتوسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة حول مستوى الشغف 

 .حسب متغير العمر

، بين قيم (0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
ري حسب المتوسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة حول مستوى الشغف القه

 .متغير العمر

، بين قيم المتوسطات (0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
الحسابية الستجابات عينة الدراسة حول مستوى الشغف القهري حسب متغير 

 .سنة 27 - 25والفروق لصالح فئة الطالب ذوو العمر من . العمر

 الم ارنة حسب التخصص: ثالثا

، بين قيم (0.05)ت داللة إحصائية عند مستوى داللة عدم وجود فروق ذا -
 االنسجاميالمتوسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة حول مستوى الشغف 

 .حسب متغير التخصص

، بين قيم المتوسطات (0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
ري حسب متغير الحسابية الستجابات عينة الدراسة حول مستوى الشغف القه

 والفروق لصالح الطالب ذوو التخصص الشرعي. التخصص

، بين قيم (0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
حسب  العامالمتوسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة حول مستوى الشغف 

 . متغير التخصص
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 الم ارنة حسب نوع النشاط المفضل: رابعا

، بين قيم المتوسطات (0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة وجود فروق  -
حسب متغير  االنسجاميالحسابية الستجابات عينة الدراسة حول مستوى الشغف 

بين استجابات الطالب ذوو النشاط االجتماعي  والفروق . نوع النشاط المفضل
وسط ، واستجابات الطالب ذوو النشاط الرياضي بمت(1.15)بمتوسط حسابي 

ومن . ، والفروق لصالح استجابات الطالب ذوو النشاط الرياضي(1.43)حسابي 
جهة أخرى توجد فروق ذات داللة إحصائيا بين استجابات الطالب ذوو النشاط 

، واستجابات الطالب ذوو النشاط الثقافي (1.15)االجتماعي بمتوسط حسابي 
 .ب ذوو النشاط الثقافي، والفروق لصالح استجابات الطال(1.45)بمتوسط حسابي 

، بين قيم (0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
المتوسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة حول مستوى الشغف القهري حسب 

 .متغير نوع النشاط المفضل

، بين قيم المتوسطات (0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
ية الستجابات عينة الدراسة حول مستوى الشغف العام حسب متغير نوع الحساب

بين استجابات الطالب ذوو النشاط االجتماعي بمتوسط  والفروق . النشاط المفضل
بمتوسط حسابي  ويحي، واستجابات الطالب ذوو النشاط التر (1.11)حسابي 

 .ويحي، والفروق لصالح استجابات الطالب ذوو النشاط التر (1.46)
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 السعادةأهم نتائج الم ارنة بين متوسطات مستوى :  الخامسال سم 

 الصف الدراسيالم ارنة حسب : أوال

 قيم ، بين(0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
 متغير السعادة حسب مستوى  حول الدراسة عينة الستجابات الحسابية المتوسطات

 .الصف الدراسي

 حسب العمر  الم ارنة: ثانيا

 قيم ، بين(0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
 متغير السعادة حسب مستوى  حول الدراسة عينة الستجابات الحسابية المتوسطات

 .العمر

 الم ارنة حسب التخصص: ثالثا

 قيم ، بين(0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
 متغير السعادة حسب مستوى  حول الدراسة عينة الستجابات حسابيةال المتوسطات
 .التخصص

 الم ارنة حسب نوع النشاط المفضل: رابعا

 قيم ، بين(0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
 متغير السعادة حسب مستوى  حول الدراسة عينة الستجابات الحسابية المتوسطات

 .نوع النشاط المفضل
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 :التوصيات

 :حيث أن التوصيات تنبثق من النتائج، لذا يوصي الباحث بما يلي

فيما يتعلق  االنسجاميحث وتدريب الطالب على االرتقاء بمستوى الشغف  -
يتناسب نشاطي تمامًا )بالعبارات التي حصلت على استجابة بدرجة متوسطة وهي 

 (.تي األخرى ينسجم نشاطي المفضل تمامًا مع أنشطة حيا) –( مع حياتي

باالستمتاع فقط عندما  حيث أشارت نتائج الشغف القهري إلى شعور الطالب -
يمارسون نشاطهم المفضل، لذا يجب حث الطالب على االستمتاع بأنشطة 

 .مختلفة ومتنوعة

 ألنه يرتبط بالسعادة ارتباط ذو داللة إحصائية  االنسجاميتنمية الشغف  -

عدالتهم التراكمية، ألن زيادة المعدل التراكمي االهتمام بتعليم الطالب بما يرفع م -
 لها ارتباط موجب ودال إحصائيا بمستوى السعادة

 : املقرتحات 

ومقارنة النتائج مع طالبات المرحلة الثانوية إجراء دراسة مشابهة تطبق على  -
 .الدراسة الحالية

الدراسة ومقارنة النتائج مع مراحل تعليمية أخرى إجراء دراسة مشابهة تطبق على  -
 .الحالية

ومقارنة النتائج مع مناطق أخرى  بالمملكة إجراء دراسة مشابهة تطبق على  -
 .الدراسة الحالية
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 املراجـــــــع

 -:المراجع العربية: أوالً 
 

مجلة . المكونات العاملية للسعادة لدى طلبة وطالبات الجامعة(. 1020. )رشا، براهيمإ
 .43-14، (22)، (ت. ب)، البحث العلمي في التربية

المؤتمر اإلقليمي ، والقياس، األبعاد، المفهوم: حالة التدفق(. 1020. )دمحم، أبو حالوة
، "علم النفس والطب النفسي معا من أجل حياة أفضل"السابع لقسم علم النفس 

 .422-412، جامعة طنطا، كلية اآلداب

السعادة النفسية على صدق وثبات مقياس (. 1021. )سماح، السيد والقدور، أبو هاشم
مجلة كلية التربية . عينات مصرية وسعودية وسورية من طالب الجامعة

 .212-202، (75)، (ت. ب)، بالزقازيق

النموذا البنائي للعالقات بين السعادة النفسية والعوامل (.1020. )السيد، أبو هاشم
ب الخمسة الكبرى للشخصية وتقدير الذات والمساندة االجتماعية لدى طال

 .342-162، (22)، 10، مجلة كلية التربية. الجامعة

، ترجمة فيصل عبد القادر يونس, سيكولوجية السعادة(. 2223. )مايكل، أرجايل
 .سلسلة عالم المعرفة: الكويت

 .دار العين للنشر :السعادة الحقيقية(. 1005. )صفاء، األعسر

محاضرة غير . لحقيقيةعلم النفس اإليجابي والسعادة ا(. 1005. )صفاء، األعسر
 .منشورة

 . دمشق. دار الروحاء. سر الصحة والسعادة(. 1002. )شيرين،  األلفي

مركز : القاهرة. برتراند راسلاألخالق االجتماعية عند (. 1003. )أحمد، األنصاري 
 .الكتاب للنشر
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 .دار صادر :بيروت .7ط، لسان العرب (.1000. )دمحم، االنصاري 

السعادة وعالقتها بالتفاؤل وقلق المستقبل لدى معلمات . (1022. )ماجدة، بخيت
 .25-22، (6)، 1، مجلة الطفولة والتربية. رياض األطفال

مكتبة الملك فهد . "السعادة...اإلنسان" السؤال القديم  (.2222. )علي، بن طويش
 .الرياض: الوطنية

كبرى للشخصية العفو كمتغير وسيط بين العوامل الخمسة ال(. 1002. )سيد، البهاص
، (13)، (ت.ب)، مجلة اإلرشاد النفسي .والشعور بالسعادة لدى طالب الجامعة

317-372. 

بعض المتغيرات المعرفية والشخصية المساهمة في السعادة ( . 1020. )عبد هللا، جاد
 .227-263، (66)، 1، مجلة كلية التربية بالزقازيق. دراسة تربوية ونفسية

لشعور بالسعادة وعالقته بالتدين والدعم االجتماعي والتوافق ا(. 1002. )نادية، جان
، (4)، 22، دراسات نفسية .الزواجي والمستوى االقتصادي والحالة الصحية

602-642. 

تقدير الذات وعالقته بالوجود األفضل لدى مرضى السرطان (. 1004. )جبر، جبر
-22، (3)، (ت.ب)، مجلة دراسات عربية في علم النفس .مقارنة باألصحاء

22. 

مصادر الشعور بالسعادة وعالقتها بالذكاء الوجداني (. 1002. )أمسية، الجندي
، المجلة المصرية للدراسات النفسية .جامعة اإلسكندرية -لطالب كلية التربية

22 ،(61) ،22-70. 

التنبؤ بالسعادة في ضوء األمل والتفاؤل (. 1022. )حمدي، أمال وأبو جراد، جودة
، (ت.ب)، مجلة جامعة القدس المفتوحة ،من طلبة القدس المفتوحةلدى عينة 

(14) ،212-261. 
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التفاؤل واألمل وعالقتهما بالسعادة لدى عينة من المراهقين في (. 1020. )آمال، جودة
 .672-632، المؤتمر االقليمي الثاني لعلم النفس. محافظة غزة

لنفسي الديني في خفض قلق فعالية االرشاد ا .( 1007. ) الحديبي، عبد المحسن
رسالة ماجستير غير . المستقبل المهني لدى طالب كلية التربية بأسيوط

 .منشورة، جامعة أسيوط

 .دار اشبيليا: الرياض. ضغوط الحياة(. 1000. )عبد العزيز، الحسيني

مستوى السعادة لدى طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة (. 1021. )تيسير، الخوالدة
، (4)، 22، مجلة المنارة. يت وعالقته بدرجة مالءمة البيئة الجامعيةآل الب
242-275. 

شعور بالسعادة في ضوء بعض سمات الشخصية لدى ال(. 1007. )ايناس، الرابغي
رسالة ماجستير غير . عينة من طالبات كلية التربية للبنات بمحافظة جدة

 .جدة، كلية التربية للبنات، منشورة

 دمشق: دار الفيحاء. مختار الصحاح(. 1001. )دمحم، الرازي 

 .دار غريب للنشر: القاهرة، التراث النفسي عند علماء المسلمين(. 1004. )دمحم، ربيع

مجلة . الصداقة والسعادة في فلسفة مسكويه االخالقية(. 1006. )فتحي، الزغبي
 .127-2222، (65)، (ت، ب)، بحوث كلية اآلداب بجامعة المنوفية

 .عالم الكتب: القاهرة، 4ط، الصحة النفسية والعالا النفسي(. 1005. )مدحا، زهران

الشعور بالسعادة وعالقته بكل من الرضا عن الحياة (. 1007. )منال، السبيعي
والتفاؤل ووجهة الضبط لدى المتزوجات وغي المتزوجات في ضوء بعض 

، كلية العلوم االجتماعية، رسالة ماجستير غير منشورة. المتغيرات الديموغرافية
 .ياضالر : جامعة االمام دمحم بن سعود االسالمية



631 

 

مفهومه، تطوره، مجاالته : علم النفس اإليجابي(. 1025. )مرعي، سالمة يونس
مجلة الشرق االوسط لعلم النفس . التطبيقية ورؤية مستقبلية بالوطن العربي

 .52-45، (2)، 2، اإليجابي
عالم : القاهرة، السعادة والرضا أمنية غالية وصناعة راقية(. 1020. )سناء، سليمان

 .الكتب للنشر

السعادة وعالقتها بالذكاء االنفعالي والتدين لدى طلبة جامعة (. 1023. )فادي، سماوي 
 .747-712، (1)، 4، دراساتمجلة . العلوم اإلسالمية العالمية

دار : القاهرة، ترجمة صفاء األعسر، السعادة الحقيقية(. 1005. )مارتن، سيلجمان
 .العين للنشر

 طلبة المرحلة لدى االنفعالي والذكاء ين السعادةب العالقة(.  1020) أكرم  شعبان،
 .األردن عمان، جامعة منشورة، ماجستير غير رسالة .عكا منطقة في  الثانوية

الذكاء الروحي وعالقته بالسعادة النفسية لدى عينة من (. 1021. )فتحي، الضبع
-237، (12)، 2، دراسات عربية في التربية وعلم النفس .المراهقين والراشدين

276. 

شيماء ، سماح وأحمد،  سوسن والديب، تغريد وعباس، أحمد والشطي، عبد الخالق
معدالت السعادة لدى عينات مصرية مختلفة في (. 1003) .نادية، والثويني

 .621-522، (4)، 23،مجلة دراسات نفسية. المجتمع الكويتي

باطات االرت: السعادة والشخصية(. 1002. )مراد، أحمد وصالح، عبدالخالق
 .142-337، (3)، 22، المجلة المصرية للدراسات النفسية. والمنبئات

السعادة النفسية وعالقتها ببعض المتغيرات النفسية لدى (. 1006. )أماني، عبدالوهاب
، (ت.ب)، مجلة البحوث النفسية والتربوية .عينة من المراهقين من الجنسين

(1) ،154-302. 
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بين السعادة وكل من األفكار الالعقالنية وأحداث العالقة (. 1004. )داليا، عزت
: المؤتمر السنوي الحادي عشر لإلرشاد النفسي، الحياة السارة والضاغطة

 .462-417، ديسمبر 17-15، جامعة عين شمس

معدالت السعادة الحقيقية لدى عينة من طالب المرحلتين  (.1002. )سحر، عالم
 .465-432،(3)، 22، دراسات نفسية، اإلعدادية والثانوية

الشعور بالسعادة وعالقته ببعض السمات الشخصية دراسة (. 1002. )فريح، العنزي 
 .377-352، (3)، 22، دراسات نفسية. ارتباطية مقارنة بين الذكور واإلناث

مقارنة بين مرتفعي التدين ومنخفضي التدين على (. 1004. )دمحم، أحمد وبديوي ، عياد
الشخصية لدى طالب الجامعة في الثقافتين السعودية بعض المتغيرات النفسية و 

 .112-263، (1)، 20، دراسات تربوية وجامعية، والمصرية

: القاهرة، السعادة بين علم النفس اإليجابي والصحة النفسية (.1006. )حسن، الفنجري 
 .مؤسسة اإلخالص للطباعة والنشر

لفة من المجتمع معدالت السعادة لدى عينات مخت(. 1006. )حسن، الفنجري 
مجلة جامعة ، المؤتمر العلمي األول لكلية التربية بالوادي الجديد، المصري 
 .121-165،  أسيوط

خطوات إيجابية نحو اإلحساس بالسعادة "السعادة الداخلية .(1005. )فيرا بيفر
 .مكتبة جرير: المملكة العربية السعودية". والرضا

ي وعالقته بكل من السعادة األمل لدى عينة الذكاء الوجدان(. 1022. )موضي، القاسم
جامعة أم ، كلية التربية، رسالة ماجستير منشورة، من طالبات جامعة أم القرى 

 .القرى 

دار النهضة : القاهرة. معجم علم النفس والطب النفسي (.2222. )عبدالحميد، كفافي
 .العربية
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ات المرحلة مصادر السعادة لدى عينة من طالب(. 1021)المحروقي، عائشه 
المتوسطة والثانوية والجامعية في ضوء بعض الخصائص الديموجغرافية 

، رسالة ماجستير، كلية التربية. واالجتماعية واألكاديمية بمدينة مكة المكرمة
 .مكة المكرمة، جامعة أم القرى 

بعض المتغيرات المعرفية والشخصية المساهمة في (. 1020. )عبد هللا، محمود
 .172-225، (66)، (ت.ب)، ة كلية التربية بالزقازيقمجل. السعادة

مسؤولية الفرد "الجزء األول ، لسعادة وتنمية الصحة النفسيةا(. 1000. )كمال، مرسي
 .دار النشر للجامعات: القاهرة. "في اإلسالم وعلم النفس

مجلة  .فعالية الذات وعالقتها بالسعادة والتحصيل االكاديمي(. 1023. )احمد، النور
 . 274-252، (24)، 3، لية التربية ببنهاك

ترجمة حسن ، التعليم التكاملي المستمر كصانع للمستقبل(. 1004)يوشيكو ، نومورا
 .دار الفكر اإلسالمي للنشر: القاهرة، صرصور

ترجمة ابتسام دمحم ، مائة سر بسيط عن أسرار السعداء (.1002. )ديفيد، نيفين
 .مكتبة العبيكان: يةالمملكة العربية السعود، الخضراء

مصادر ومستويات السعادة المدركة في ضوء (. 1001. )طريف، عادل وفرا، هريدي
علم . العوامل الخمسة الكبرى للشخصية والتدين وبعض المتغيرات االخرى 

 .62-46، (4)، 7، النفس

. السعادة وارتباطاتها لدى طالب الجامعة اللبنانيين(. 1002. )نجوى ، اليحفوفي
 .271-245، (4)، 5، عربية في علم النفس دراسات
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 (1)ملحق 
 مقياس الشغف يف صورته األولية

  Vallerand (2::3)  فاليرانداعداد   
 (1002)سالمة يونس ترجمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



623 

 

 تعليمات االستجابة على المقياس

اسفل ( )ليس هناك عبارات صحيحة وأخرى خاطئة ولكن ضع عالمة -

 .الدرجة التي تشعر بها فعال 

 .واحدة فقط امام كل عبارة( )برجاء وضع عالمة  -

 .برجاء االجابة على كل العبارات وعدم ترك أي عبارة بدون اجابة  -

االجابة بكل دقة وصدق وأمانة يساعدك على فهم نفسك بصورة اكثر  -

 وضوحا وبالتالى يساعدك على النجاح في نشاطك 

 

 
 

  

  
 وشكرا على حسن تعاونك
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رمتكلرملنيبااامارق
متكلرامر
رم رما

رغدمحمرمتكل

    .ينسجم نشاطى املفضل متاما مع انشطة حياتى االخرى 1
    .أواجه بعض الصعوابت ملمارسة هذا النشاط 3
    .أفضل نشاطى اكثر ملا أكتشفه من اشياء جديدة فيه  2
    .افكر بشكل شبه دائم يف نشاطى املفضل 4

يف شخصيىت من ممارسىت هلذا تربز اجلوانب املفضلة  5
 .النشاط 

   

    .امارس جتارب عديدة من ممارسىت لنشاطى املفضل  6
    .اشعر ابالستمتاع فقط عندما امارس نشاطى 7
    .يتناسب نشاطى متاما مع حياتى 8

9 
أرغب يف ممارسة نشاطى املفضل دون غريه لو خريت يف 

    .هذا

وانب االخرى يف ينسجم نشاطى املفضل مع اجل 10
 .شخصيىت

   

اشعر ابلتسلية والرتفيه دون قدرتى على املقاومة عند  11
 .ممارسة نشاطى املفضل

   

    .يتحكم نشاطى املفضل يف شخصيىت 13
    .اخصص الكثري من الوقت ملمارسة هذا النشاط  12
    .احب هذا النشاط جدا 14
    .ىاعتقد ان هذا النشاط مهم ىل يف حيات 15

16 
أعتقد أن نشاطى املفضل ميثل حالة من احلب غري 

 .العادى ابلنسبة ىل 
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 (2)ملحق 
 

 مقياس االزدهار يف صورته األولية
  Diener (2:11)  دينراعداد   

 (1023)سالمة يونس ترجمة 
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راأر ر رموافلراملنيبااامرق
رموافلرغدمحمر(حماي )

    .معىن وذات هادفة حياة أعيش 1

3 
 ومساندة قوية داعمة  أبهنا توصف االجتماعية عالقايت
 حويل من جلميع

   

    .اليومية أنشطيت يف واستمتع انشغل 2

    .اآلخرين وهناء سعادة يف بفاعلية أساهم 4
    كفاءة  بكل يل ابلنسبة املهمة ابألنشطة القيام أستطيع 5
    .جيدة وحيايت جيد، إنسان أان 6
    مبستقبلي متفائل أان 7
    الناس حيرتمين 8
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 (3)ملحق 

 

 يف صورتهما النهائية( الشغف واالزدهار)املقياسني 
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 -:الطالب عزيزي

 في " " إشارة وضع ثم ,جيداً  العبارات هذه قراءة منك والمطلوب مكتوبة, عبارات أمامك

 .المناسب المكان

 -:مالحظة

 أكدت  ً  .فارغة عبارة تترك لم وأنك العبارات جميع تعبئة من تماما

 واإلجابة تعبر عن وجهة نظرك فقط, خاطئة وأخرى صحيحة عبارات يوجد ال. 

 فقط العلمي البحث ألغراض إال تستخدم ولن سرية المعلومات. 

 ـــارةـــــــــــــــــــالعبـ م

 درجة االتفـــاق

 متفـق 

متـفــق 

 بـدرجــة

 متوسطــة

غير 

 متفق

    .خرىاأل حياتينشطة أمع  المفضل تماما   نشاطيينسجم  1

    .مارس نشاطي المفضلأن أ ليس من السهل دائما   3

    .كثر من غيرهأفضله أما أكتشفه في نشاطي المفضل يجعلني  2

    .ال يغيب نشاطي المفضل عن تفكيري 4

1 
 خالل ممارستي لهذا تبرز الجوانب المفضلة في شخصيتي من

 النشاط
   

    .كتسب تجارب وخبراتأمن خالل ممارستي لنشاطي المفضل  3

    .نشاطيمارس أشعر باالستمتاع فقط عندما أ 3

    .حياتيمع  تماما   نشاطييتناسب  8

    .فضل ممارسة أي نشاط غير نشاطي المفضلأال  4

    .شخصيتي تتناسب مع  نشاطي المفضل 10

11 
نني ال يمكنني أبممارسة نشاطي المفضل لدرجة  ستمتع كثيرا  أ

 .التوقف عنه
   

    .ستطيع تأجيل رغبتي في ممارسة نشاطي المفضلأال  13

    .أمضي الكثير من الوقت في ممارسة نشاطي المفضل 12

    .حب هذا النشاط جدا  أ 14

    .ال يتجزأ من حياتي ممارسة نشاطي المفضل جزء   11

    .ممارسة نشاطي المفضلفي غلب الوقت برغبة شديدة أشعر أ 13
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 الثالث الثانوي  الثاني الثانوي األول الثانوي      -:الدراسية المرحلة

 ......................................................العمر 

 .......................................المعدل التراكمي 

 إداري  علمي   شرعي      -:التخصص

 تقليدي  فصلي   مقررات   -:نظام الدراسة

 ........................................................................................................................النشاط المفضل األول 

 ........................................................................................................................النشاط المفضل الثاني

 ........................................................................................................................لثالنشاط المفضل  الثا

 

 العبــــارة م

 موافقةدرجة ال

 موافــق 
ال أعرف 

 ( محايد)

غير 

 موافق

 .الحياة في وجودي من الهدف ما تماما   عرفأ 1
   

 .اجتماعيا أساندهم وبأن خريناالا  مع بالتعاون ستمتعأ 3
   

 .بها ستمتعأو يةاليوم نشطتيأ في ندمجأ 2
   

 .اآلخرين إسعاد في بفاعلية أساهم 4
   

 .بإتقان لي بالنسبة المهمة باألنشطة القيام أستطيع 1
   

 .جيدة وحياتي جيد، إنسان أنا 3
   

 .بمستقبلي متفائل أنا 3
   

 .الناس يحترمني 8
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 (4)ملحق 
 .أمساء السادة احملكمني
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 احملكمنيالسادة بيان بأمساء 

 جهة العمل االسم م

 جامعة أم القرى  – كلية التربية وليد أحمد مسعود. د 2

 جامعة أم القرى  –كلية التربية هاني سعيد. د 1

 جامعة أم القرى  –كلية التربية معتز أحمد عبيد. د 3

 جامعة أم القرى  –كلية التربية دمحم رزق هللا الزهراني. د 4

 جامعة عفيف –كلية التربية عمر عوض الثبيتي. د 5
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 (1)ملحق 

 الدراسةخطابات تطبيق 
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