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ت  
 

 هداءالا

 إلى من لهما الفضل على بعد ّللا

 الى من سهر على تربيتنا.

 الى كل محب للعلم

 الى كل العاملين في العالم من أجل خير األنسانية

 من كان قلبها ينبوع حياتنا )والدتنا(.الى 

 صفى عبدّللا(. و هيالغالية )د.تان استاذتيالى 

  احبتي جميعا اهدي هذا العمل المتواضع الى



ث  
 

 شكر والتقديرال

وصه   بدههدا       أتوجه  ددايهخب له لل التقهدير واانتوه ع وال رشه ع اشهرشل ال  لهكخب ر الهديتو   ت   ه          
لكجهد الكدري والوقت الطويل الكذين دهذلتها    بهد ل وهروث  هها اهذا او الوهو  ا د اله شخب او  رصهه          

  . الشديد بك  متتع ي شخب جوا ب الدحث دد جخب ب ل خب نن الدقخب ال اك خب

الو   ههخب وا اتوقههف شقههد بوههد مههكرا  نههن الو   ههخب ال اك ههخب ولكههن أتوجهه  ال ههه  دهه     يهه   الشههكر نههن  
  . اا س   خب

يا  أتقدم جبزيل الشكر والتقدير او ابه تذتا الكهرام أبءه ن  وهخب ااو قشهخب واهللبهو ا  بهدح    وت ه و اع         
 ميت هم ددوام الصحخب وال  ش خب وجي زيهم ا  بين وري جزان .

 

 

 الد  هخب                                                                                                     
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 ثدت احملتوي  

  قم الص حخب ااولوع
 أ اآليخب

 ب إقرا  ااشرف
   ااادان

 ث مكر وتقدير
 ث ثدت احملتوي  
 ح ثدت ا داول
 خ ثدت ااال ق
 هلل نكخل الدحث

 5-1 ال صل األول: الت ريف د لدحث
 2 نشككخب الدحث
 4-2 أاا خب الدحث

 4 الدحث أاداف
 4  دوهلل الدحث

 5 حتديد ااصطكح  
 21-6 ال صل اله  ا: ااط   الوظري والد اب   الس دقخب

 7 ن هوم الس  هلل  الو س خب
 7 أ واع الس  هلل 

 8 نكو    الس  هلل  الو س خب
 11-9 وص ئل الشخص خب الس  د 
 11-11 الوظري   اا سر  لكس  هلل :

 12 الد اب   الس دقخب
 15-11 اله لث: نوهج خب الدحثال صل 

 14 نوهج خب الدحث



ح  
 

 14 أوًا: نوهج الدحث
 14 ث   ً  : جمتاع الدحث
 15 ث لهً : ب وخب الدحث

 15  أهللا  الدحث
 21-19 ال صل الرادع: برض الوت ئج ونو قشته 

 22-21 برض الوت ئج ونو قشته 

 21 التوص   

 21 ااقرت   
 25-24 ااص هلل 
 41-22 ااال ق

 

 ثدت ا داول

 قم 
 ا دول

  قم الص حخب بووا  

 14 أبداهلل  طكدخب األقس م الداوك خب وطكدخب األقس م اخل  ج خب   ج ن خب صالح الدين 1
 15  توزيع ب وخب الدحث  سب أقس م الداوك خب واخل  ج خب 2
 12 بدهلل ااواشقني  ول صال  خب شقرا  نق  س الس  هلل  الو س خب 1
 17 احلس دا وااحنراف اا    ي ون  نل اا تد طدني الوبد  4

 ت ئج ااوتد   الت ئا ل  وخب وا د  لدالخب ال رق دني ااتوبد احلس دا  5
لس يوني نع اول  ن انو ام ا اق  س الس  هلل  الو س خب لطكدخب وااتوبد ال رلا  21 

2 
احلس دا  ت ئج ااوتد   الت ئا ل  وخب وا د  لدالخب ال رق دني ااتوبد 

 21 اق  س ب  هلل  الو س خب لدى طكدخب أقس م اخل  ج خب وااتوبد ال رلا

 الس  هلل  الو س خب  ت ئج ااوتد   الت ئا ل  وتني نستقكتني لدالخب ال رق    7
 22 طكدخب أقس م اخل  ج خبلس يوني نع اول  ن انو ام و ا طكدخبال سب 

 



خ  
 

 ثدت ااال ق

 قم 
 ااكحق

  قم الص حخب ااولوع

 11-27 .بدهلل الطكدخب ج ن خب صالح الدين 1

 14-12 .ابتد  ع ا ان احملكاني  ول صال  خب شقرا  نق  س الس  هلل  الو س خب 2

.الس  هلل  الو س خب ول صال  خب شقرا  نق  س  اخلربان واحملكاني 1  15 

 17-15  ول صدق  الرتمجخب. اخلربان واحملكاني 4
 41-18 د لكغخب الكرهلليخب. الس  هلل  الو س خب ابتد  ع 5
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 نكخل الدحث

 أاداف الدحث: 

 تهدف الد  هخب    هه  احل لا إو ن رشخب ن  يك :

 الت ريف بك  نستوى الس  هلل  الو س خب لدى طكدخب ب يوني أقس م الداوك خب. -1

 الت ريف بك  نستوى الس  هلل  لدى طكدخب ب يوني نع أول  ن األنو . -2

نستوى الس  هلل  الو س خب لدى طكدخب ب يوني أقس م الداوك خب وطكدخب ب يوني نع أول  ن الت ريف بك  هللالخب ال روق    -3

 األنو .

 

ومشل  دوهلل الدحث طكدخب األقس م الداوك خب وطكدخب األقسه م اخل  ج هخبم نهن الهذيو  واا ه ثم لهان ج ن هخب الصهالح         
  طكدهخب  152شهوائ خب نهن ر   م . لتحق ق أاداف الدحهث   اوت ه   ب وهخب ب   2222 - 2221الدينم لك  م الد ابا ر

  وه  جا .ونهن أجهل ق ه س السه  هلل  الو سه خب       55  هللاوكها ر 55األقس م الداوك خب وطكدخب األقس م اخل  ج خب نوهم ر
 م وقههد ق نههت الد  هههخب  2222لههدى ال  وههخب شقههد ق نههت الد  هههخب د بههتخدام نق هه س السهه  هلل  الو سهه خب لهههرمج لا     

ته  بك   وخب نن اخلربان   جم ل اا م هلل الرتدوي والو سا د بتخراث الصدق الظ اري  لكاق  س وذلك د رض شقرا
 .   7700لكاق  با رم يا  ق نت الد  هخب د بتخراث الهد   لكاق  س نن والل اب هلل  ااوتد   شك  ت هلل جخب الهد   

وابههتخرجت الد  هههخب صههدق الرتمجههخب نههن الكغههخب ال رد ههخب او الكغههخب الكو هلليههخب لكاق هه س . ود ههد التطد ههق الوههه ئا    
لكاق  س   ابتخدام الوب ئل اا ص ئ خب ااو بدخب  سب أاداف الدحث و  حتك ل الد      ا ص ئ ً م ولغرض ذلهك  

 - م أن   ت ئج الدحث شقد ي  ت ي آلتا:SPSSابتخدنت الد  هخب احلق دخب اا ص ئ خب لك كوم ااجتا ب خب ر 

  هلل جخب 123.25ااتوبد احلس دا رمبستوى ب ِل   ث دكغ  ب يوني نع أول  ن اانو طكدخب تتاتع ال  وخب  -1
   هلل جخب.13.31ود حنراف ن    ي قد ُه ر

  هلل جههخب 122.23  ههث دكهغ ااتوبههد احلسه دا ر   ج هد طكدهخب األقسهه م اخل  ج هخب مبسههتوى   تتاتهع ال  وههخب   -2
   هلل جخب.1.323ود حنراف ن    ي قد ُه ر

سهب طكدههخب ااقسهه م الداوك هخب وطكدههخب ااقسهه م   ا توجهد شههروق ذا  هللالههخب ا صه ئ خب   السهه  هلل  الو سهه خب     -3
 اخل  ج خب.

 بدهللا نن التوص    وااقرت   . الد  هخب   لون  ت ئج الدحث قدنت 
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 مشكلة البحث

إن شعور بالسعادة النفسية يعني القدرة و القناعة واالرادة في مواقف الحياتية المختلفة، وتمني تقبل الحياة 

بكل مشاكله و مواقفه الصعبة، وتعني البسمة والضحكة بدل من البكاء والهم والحزن، ألن وراء كل 

الصعبة يأتي مواقف وأمرء جيدة، لذلك ال تفقد االمل لكي تتخلب على المصاعب للتحتاج إلى مواقف 

القدرة واالرادة جيدة7 أي شخص حصل على أشياء جيدة في حياته لم يحصله سهولة بل تعرض على 

 المواقف الصعبة والمعوقات كثيرة وتعبوا كثيراً من أجل حصول على هذه المستوى الجيد في حياتهم7

الرضا عن  -ويتداخل هذا المفهوم للسعادة النفسية مع بعض المفاهيم االخرى وهي )الشعور بالراحة 

القناعة ( 7  وعلى الرغم من ان  – االمن النفسي -االنجاز  -التوافق النفسي  -المتعة في الحياة  -الحياة 

ويلة التي يشعر فيها بالسعادة فقد الغاية االساسية لعلم النفس هي مساعدة الفرد على ان يحيى الحياة الط

تجاهل علماء النفس لسنوات طويلة المشاعر االيجابية الشخصية وضلت االنفعاالت السلبية مثل : القلق , 

 (2،ص2712محمد، االكتئاب , الضغوط النفسية , والتشاؤم االكثر7 ) 

شرارت الصحة النفسيّة، و ويعتبر الشعور بالسعادة من وجهة نظر علماء النفس مؤشرا ً هاماً من مؤ

يؤمن الكثير من علماء النفس المناصرين لحركة علم النفس اإليجابي أو ما يعرف بسيكولوجيا القوى 

أّن الشعور بالسعادة هو عنصر أساسي لحياة نفس ية و جسدية   Psychology of Strengthsاإلنسانية 

رجة الرضا عن الحياة او بوصفها انعكاسا انه يمكن فهم السعادة النفسية بوصفها انعكاسا لد، صحية

 (3،ص2712الرباعي، لمعدالت تكرار حدوث االنفعاالت السارة، وشدة هذه االنفعاالت7 ) 

ومن خالل ما عرض ظهر بأن شعور بالسعادة النفسية لمتغير اي بي لها تأثير على طلبة ولذلك أرادت 

  -حث الى لي من خالل التساؤل اآلتي:الباحثة قيام بهذه البحث، ويمكنا أن نعرض مشكلة الب

 هل هناك فروق بين مستوى السعادة النفسية لدى طلبة7

 

 :البحث اهمية

في علم  المفهوم المحوري والرئيسي  Psychological Well-Being يعتبر مفهوم السعادة النفسية

الثقافات المختلفة الى  الجميع فيفي تاريخ الفكر االنساني، وسعى  النفس االيجابي لما له من مكانة بارزة

اسمي للحياة الرتباطها بالحالة المزاجية االيجابية والرضا عن الحياة وجودة الحياة  السعادة بوصفها هدفا

وتحقيق الذات والتفاؤل ،وتتضح الفروق بين الجنسين في معدالت السعادة في مراحل عمريه معينة، 

تعن بقمة جاذبيتهن(، اما الرجال فيكونون اسعد في مرحلة فالنساء اسعد في مرحلة الشباب )حيث يتم

منتصف العمر )حيث يصلون الى قمة المكانة االجتماعية( 7 وبالرغم من وجود فروق بين الجنسين في 

وهي مصادر متاحة  )معدل السعادة فان هناك مصادر للسعادة متشابهة )االسرة، والتفاعل االجتماعي

هرت نتائج بعض البحوث المرتبطة بالسعادة النفسية وجود فروق دالة للجنسين بفرص متساوية ،واظ

احصائيا بين الذكورواالناث في بعض مؤشرات السعادة النفسية لصالح الذكور والبعض االخرى لصالح 

واتفقت هذه النتائج مع نتائج  ,االناث، او وجود تاثير موجب دال احصائيا للجنس على السعادة النفسية
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: والتي اكدت وجود فروق بين الذكور واالناث في السعادة النفسية بمكوناتها المختلفة 7 كل من دراسة

في السعادة النفسية بمكوناتها  الى عدم وجود فروق بين الذكور واالناث :بينما انتهت دراسة كل من

بين الذكور  بالسعادة النفسية وجود فروق داله احصائياً  واظهرت نتائج بعض البحوث المرتبطة . المختلفة

واالناث في بعض مؤشرات السعادة النفسية لصالح الذكور والبعض االخر لصالح االناث، او وجود 

تاثيرموجب دال احصائيا للجنس بصفة عامة على السعادة النفسية او وجود تأثير موجب دال احصائياً 

ن في السعادة النفسية فقد هدفت للجنس بصفة عامة على السعادة النفسية 7 اما عن الفروق التي بين الجنسي

واظهرت النتائج وجود فروق  الفروق بين الذكور واالناث في السعادة النفسية، دراسة الى التعرف على

نحو االخرين، واال كتئاب لصالح  الذكور واالناث في كل من صورة الجسم واالتجاه دالة احصائيا بين

 (0202،7عباس،( . النفسي واالجتماعي لذات والتوافقلم توجد فروق بينهم في تقدير ا االناث، بينما



 االخرىوهيالشعور)بالراحة معبعضالمفاهيم النفسية للسعادة المفهوم عن–يتداخلهذا الرضا

القناعة(.وتتضحالفروقبين–االمنالنفسي–االنجاز–التوافقالنفسي–المتعةفيالحياة-الحياة

فالنساءاسعدفيمرحلةالشباب)حيثيتمتعنالجنسينفيمعدالتالس فيمراحلعمريةمعينة عادة

بقيمةجاذبيتهن(,اماالرجالفيكونوناسعدفيمرحلةمنتصفالعمر)حيثيصلونالىقمةالمكانة

مصادر هناك فأن النفسية السعادة معدالت في الجنسين بين فروق وجود من وبالرغم االجتماعية(.

وهي وأظهرت-)االسرةمتشابهة بفرصمتساوية للجنسين متاحة وهيمصادر االجتماعي( التفاعل

دالة فروق وجود , النفسية السعادة في الصينين واالناث الذكور بين للفروق بالنسبة دراسة نتائج

احصائيافيالقلقواالكتئابلصالحاالناثحيثكانتدرجاتهممنخفضةمقارنةبالذكور,بينماكانت

. فروقفيالصحةالعامةواالهداففيالحياةلصالحالذكورال



 ( هاشم ابو السيد هدفتدراسة متوسطاتالذكور 2212بينما بين فروق مدىوجود معرفة الى )

واالناثفيالسعادةالنفسيةبمكوناتهاالفرعيةوتوصلتلعدموجودفروقدالةاحصائيابينمتوسطات

–التمكنالبيئي–السعادةالنفسيةومكوناتهاالفرعية:)االستقاللالذاتيدرجاتالذكورواالناثفي

.تقبلالذات(–الحياةالهادفة–العالقاتااليجابيةمعاالخرين–التطورالشخصي

 . انمعرفةشعوربعضاالفرادبالسعادةالنفسيةاكثرمنغيرهملهااهميةنظريةوتطبيقية

شعوربهاهدفارئيسياتسعىالىتحقيقالدراساتفيالدراساتفيعلمالنفسلذايجبانيكونسببال

 االيجابي



وللسعادةاثارايجابيةقويةعلىسلوكالفرد؛منهاالتفكيرااليجابيحيثيفكرالناسبطريقمختلفة؛

السعد يكون كذلك والكأبة الحزن عند بحالتهم مقارنة سعداء يكونون عندما ايجابية ثقةاكثر اكثر اء

بالنفسواكثرتقديراالنفسهمواكثرفيالكفاءةاالجتماعيةولديهماستعدادلحلمشكالتهمبطرقافضل

.

( 13يرجعالىالحالةالمزاجيةللفرداواالكتئاب)%(منالسعادةالنفسية 32انحوالي)% ويرى

النفسيةكثيراعبرالزمن؛وانهناكزيادةبينمايتغيرالشعوربالسعادةيرجعالىالرضاعنوالحياة؛

بالسعادةالنفسيةيقربوجودهااالفرادخاللمراحلالقياس. فيمتوسطاتمستوىالشعورالمختلفة

تكونالنتائج فتكاد بمعنىالحياة فيعالقتها الدراساتالتيتناولتالسعادة العالقة، اما باتجاه منسقة

يرينوقدتاكدتهذهالعالقةبينالمتغيراتفيضوءعددكبيرمنالدراساتاإليجابيةالمتينةبينالمتغ
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الحياةومقاييس ومنذلكتوصلاليهزيكاوشامبرالينوباعتمادالنسخةالصينيةفياختيارالفرصمن

توصلشيك والحظماجن1113اخرىللسعادة السعادة لمقياسمع الىارتباطايجابيدالاحصائيا

انقدرةالفردعلىانيخبرمعنىالحياةوالسعادةكاناكبرلدىجماعةالمراهقين )1111واهاروني)

 .الخدمة المنخرطينفيخدمةتطوعيهبمنلميشتركوافيمثلهذه

اكملومقاييسللسعادةوالجوانبمنالتوجهالحياتي(لطلبةكليات 1112وفيدراسةلويلووجماعته)

المرتبطبأهداف)لمقياسالمعنىفيالحياة(؛ظهراناالفرادالذينسجلوادرجاتعاليةفيالسعادة

االطار ذلك اتجاه التزام وطوروا الحياة من للغرض مرجعي اطارا بوجود قويا اعتقادا اظهر

االبحاثاالخرىعندمااظهرتدراسةارتباطاايجابيا يؤكدنتائج(الىما 1112وقدتوصلويبر) 

. بينمعنىالحياةوالسعادةعندالطلبةالمبتدئينوالمتقدمينفيالمدرسةالعليا

العالقةالقويةبينالمتغيرين)معنىالحياةوالسعادة(هوالتدخلبينمكوناتهااذتوصلتالدراساتالى

بني بصفتها السعادة ,ان باألخرين االيجابية العالقة , الذات قبول : هي ابعاد ستة تتضمن نفسية ة

االستقالل,التمكنالبيئي,غرضالحياة,النموالشخصيومنالواضحانابعادعنغرضالحياة,

وفق على الحياة معنى لبنية مكونات نفسه الوقت في هي الذات وقبول باألخرين االيجابية العالقة

 الصحةالنفسيةللمعنىالشخصيلفونغ.مكونات

 

بالرغم من حداثة مفهوم السعادة النفسية كأحد المفاهيم الحديثة في علم النفس اإليجابي، ومن أكثر المفاهيم 

السيكولوجية تداوالً في األوساط العلمية، التربوية، والنفسية، نظرا ألهميته ودوره الفّعال والمؤثر في حياة 

ومساهمته اإليجابية والواضحة في تحسين مستوى طموحه وقدراته، إال أنه لم يلق حظه الفرد وشخصيته، 

من الدراسة والتحليل أمالً في أن ينال هذا المفهوم قبوالً واستهدافا من الباحثين المهتمين بعلم النفس 

وتحسين اإليجابي، مما يمكننا من مساعدة الطلبة على تجاوز المشكالت التي تواجههم في حياتهم، 

،0222)محمد،مستواهم الدراسي، وتحقيق التوافق النفسي واالجتماعي بهدف تنمية المجتمع وتقدمه7

3.) 

 

 أهداف البحث: 

 تهدف الباحثة في بحثها الحالي إلى معرفة ما يلى:

 التعريف على مستوى السعادة النفسية لدى طلبة ساكنين أقسام الداخلية7 -2

 لدى طلبة ساكنين مع أولياء األمور7التعريف على مستوى السعادة  -5

التعريف على داللة الفروق في مستوى السعادة النفسية لدى طلبة ساكنين أقسام الداخلية وطلبة  -6

 ساكنين مع أولياء األمور7
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 حدود البحث: 

 م27227-2721يشتمل البحث الحالي على طلبة جامعة صالح الدين لعام 

 :تحديد المصطلحات •

 Psychological Wellالسعادة النفسية: 

: هي مجموعة من الؤشرات السلوكية التي تدل على ارتفاع مستويات 6002الجمال  تعريف -1

 (177، ص2776رضا الفرد عن حياته بشكل عام 7)الجمال،

أنها مجموعة من المؤشرات السلوكية تدل على ارتفاع  (: ,6002Ryff & Singer)  تعريف -2

مستويات رضا الفرد عن حياته بشكل عام، وحددها بستة عوامل هي: االستقاللية، التمكن البيئى، 

)سماوي  .التطور الشخصي،العالقات اإليجابية مع اآلخرين، الحياة الهادفة، تقبل الذات

 (27،ص2712وشاهين،

 

 :2710تعريف محمد  -3

إن الشعور بالسعادة والتعبير عنها يختلف من فرد آلخر، ومن ثقافة ألخرى ، : -دة النفسية السعا

ومن مرحلة عمريه ألخرى ،كما تتباين مصادر السعادة من فرد آلخر ، وتعددت تعريفات السعادة 

 ( 2، ص  2710محمد، )،فيعرفها 

ارتفاع مستويات رضا : هي مجموعة من المؤشرات السلوكية التي تدل على  Being تعريف -2

في ستة عوامل رئيسية هي مفاهيم الدراسة Ryff  7 الفرد عن حياته بشكل عام، وحددتها

 (27،ص2721)عباس،

  -طلبة الجامعة :

هم الذين تخرجوا من المرحلة األعدادية وانتقلو الي مرحلة دراسية جديدة وهي المرحلة الجاميعة التي 

تتكون  من أربعة سنوات وفي بعض الكليات تتكون من خمسة الي ستة صفوف دراسيو ويتم الحصول 

 علي شهادة البكالوريوس في  اختصاص مافي نهاية السنة الدراسة األخيرة 7 

 

( :هي مجموعة من المؤشرات السلوكية التي تدل 2776تبني الباحثة تعريف )الجمال   النظري:التعريف 

 (17،ص2776على ارتفاع مستويات رضا الفرد عن حياته بشكل عام7)الجمال،

بالسعادة لدي  هو الدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجب علي المقياس الشعور  تعريف االجرائي:

 عينة ككل7 
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 مفهوم السعادة النفسية

اختلفالباحثونفيمجالعلمالنفسعلىمفهومالسعادةالنفسيةانطالقامنتباينرؤيتهملهذاالمفهوم،

النفسيةبأنها"حالةمنالتوازنفقدتناولهبعضهمالناحيةاالنفعالية،مثلالعنزيالذيعرفالسعادة

الداخليالتيينتابهاعددمنالمشاعرااليجابيةكاالبتهاجوالرضاوالسرور،ومثلهذهالمشاعرترتبط

مجتمعة" وأفراد العمل في وزمالءة أسرته بأفراد الشخص كعالقة الحياة في األساسية بالجوانب

الم الناحية من النفسية السعادة عرفواوالبعضتناول الذين  وشند الدمرداشومنصور مثل عرفية،

ولها حياته، في المواقفالمختلفة تجاة بايجابية الفرد عنها يعبر معرفية "حالة بأنها النفسية السعادة

محدداتداخليةوخارجية،فالداخليةمثلشعورالفردبتحقيقالذاتوالضبطالداخلي،والخارجيةمثل

إلنسان،وينتجعنتلكالحالةالقدرةعلىاالستمتاعبأوقاتالعملوالفراغ".توفرالحاجاتاألساسيةل

بينماتناولهاالبعضاآلخرمنالناحيتين:المعرفيةواالنفعالية،فيعرفمعجمعلمالنفسوالطبالنفسي

كنهاتسموالسعادةالنفسيةبانها"حالةمنالبناءواإلشياعوالفرحتنشأفياألصلمنإشباعالدوافع،ول

إلىمستوىالرضاالنفسي،وهيبذلكوجدانيصاحبتحقيقالذات".ويتفقهذاالتعريفمعماذهب

ولكنها اإلكتئاب، بغيابمشاعر فقط التقترن النفسية السعادة أن حيثيروا  جوزيفوزمالءه إليه

بااليجابية التيتتسم منالحاالتالمعرفيةواالنفعالية بأنتقترنبوجودعدد الوهاب ترىعبد كما ،

السعادةالنفسيةعبارةعنشعورداخليايجابييعكسالرضاعنالنفسوالبهجةوتحقيقالذاتوالشبط

السعادة تتناول التي التعريفات وتعد بفاعلية السعوباتوالمشكالت مع التعامل على والقدرة الداخلي

أكث والمعرفية اإلنفعالية النفسيةالنفسيةمنالناحيتين: أنالسعادة إذ النفسية؛ السعادة لمفهوم رشمولية

للفردتنبنيعلىالناحيتينمعا:فالسعادةالنفسيةهيمفہوممركبيتكونمنمجموعةانفعاالتإيجابية

يرتبطالفرحوالبهجةبالناحيةاالنفعالية،يرتبطرضا فبينما مرتكزةعلىعددمناألساليبالمعرفية،

مربهمنإحساسبهذاالفرحبالقناعاتالفكريةوالمعرفيةالتيتعززوتدعمهذااإلحساس.الفردعماي

(51،ص2211)الجاسر،العنزي،



 أنواع السعادة

أشارتبعضالدراسات،مثلدراسةعبدالوهاب،ودراسةقاسموعبدهللاإلىأنهيمكنتقسيمالسعادة

إلىثالثةأنواع:

الذاتية السعادة :وهيتعبرعنتصوراتاألفرادوتقييمهملحياتهممنSubjective-Well Beingأ.

الناحيةاالنفعاليةالسلوكية،وكذلكتقييمهماألدوارهمالنفسيةاالجتماعيةالتيتعتبرأبعاداالزمةللصحة

النفسية.

دةالذاتيةمنخالل:تتميزالسعادةالنفسيةعنالسعاPsychological-well Beingب.السعادةالنفسية

ارتباطهابالمشاعرااليجابيةوالصحةالنفسيةالجيدة،مثلإقامةروابطجيدةمعاآلخرينوالحفاظعليها

وتطويرها.

 الموضوعية السعادة والنشاطObjective-Well Beingت. والنمو المادية السعادة تشمل وهي :

 بين ومن واالجتماعية االنفعالية والسعادة السعادةوالصحة الباحثان اختار فقد الثالثة األنواع تلكم

النفسية؛إذأنمضمونالسعادةالنفسيةفيجانبهاالمعرفييدورحولتقييمالفردلحياتهومدىرضاه
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عنها،إضافةإلىالناحيةالوجدانيةالمزاجية،وبالتاليفإنمفهومالسعادةالنفسيةأشمل،واذاماتحققت

(52،ص2211يتحققالسعادةالذاتيةوالموضوعية.)الجاسر،العنزي،لدىالشخصحتماس



مكونات السعادة النفسية

(أنهناك2212.مكوناتالسعادة:ينظرإلىمكوناتالسعادةمنمناظيرعدة.إذيرى)سليمان،١

ثالثةجوانب

 قسمه الشخصبما النفسوقاعة عن وتتمثلفيالرضا الجانبالعقليالفكري: وهينتاجأ. هللاله،

التربيةواإليمانبمبادیومثلمعينة.

والتفاؤلواالنبساطالتيتنتابالشخصنتيجة عنمشاعرالبهجة الجانباالنفعالي:وهيعبارة ب.

شعورهبالسعادة.

ويأتي سعيد شخصغير إنه النفسي، االرتياح بعدم الذييشعر اإلنسان النفسي: جانباالرتياح ت.

(.122،ص2212علىقمةمايسببلإلنسانمنتعاسة)سليمان،االكتئاب

(إلىأنهناكثالثةمكوناتالسعادة،هي:2212وتشيرعبدالوهاب)

positive attect.الشعوراإليجابي1

Negative attect.غيابالشعورالسلبي2

LifeSatifaction.الرضاعنالحياة3

ميعالمظاهراالنفعاليةوالعاطفية،بينمايمثلالمكونالثالثيعبرعنويمثلالمكونيناألولوالثانيج

(.323–252،ص2212المظاهرالمعرفية،عبدالوهاب،

المزاجية2 المختلفةبالحالة تتأثرسلوكياتاألفرادفيالمواقفالحياتية فيالسعادة العواملالمؤثرة .

فيهذه21%-22الحياة،وتقبلالذاتتسهمبحوالي%لهم،وأنكلمنالتمكنالبيئي،واألهداففي

السلوكيات،بينمايسهمكلمنالنموالشخصي،والعالقاتاإليجابيةمعاآلخرين،واالستقالليةبحوالي

12%-25(.%Ryf، 1995، 103.)



علىثالثةأبعاد.ذكرالباحثونفيمجالعلمالنفسأبعادعدةللسعادةالنفسية،وقدأجمعالكثيرمنهم٢

-رئيسمنهذهاألبعاد،وهي:



أ.المكوناالنفعالي،بتمثلبالفرحوالسرورواالستمتاع،وهومايطلقعليهبالوجداناإليجابي.

المكونالمعرفي:وهويعبرعنتقديرالفردالعاليللرضاعنالحياةوالنجاحفيمجاالتالحياة ب.

تحقيقالذات،الزواج،األبناء،العالقات.المختلفة،مثل:الدخل،الصحة،
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مشاعر مثل السارة، للمشاعرغير المطلق أو بالغيابالنسبي عنه ويعبر السلبي: غيابالوجدان ت.

(12،ص2211الحزنواأللم.)الوائلي،



 خصائص الشخصية السعيدة

السعيدة، ببعضالخصائصالتيتميزهاعنالشخصيةغير وقدذكربعضتتميزالشخصيةالسعيدة

الباحثين،مثلسليمانوأبوحمادبعضهذهالخصائص،مثل

السعادة١ مستوى بالنفسيزيدلديها الثقة من عالية تمثلكدرجة التي الشخصية إن بالنفسي: الثقة .

النفسية،ذلكالقناعةالفردبمهاراتهوقدراتهعلىالتصديللمشكالتالتييواجهها،والقدرةعلىحلها،

مايزيدمنتفاعلةمعاألفراداآلخرينفيمجتمعة،وهذامنشأنهأنيزيدمنمستوىالبهجةالغايةك

والسعادةلديه.

األحداث٢ مع تتعامل أنها إذ الصفة؛ بهذه تمتاز السعيدة الشخصية إن واقعي: بأسلوب التفكير .

األهد وبالتاليوضع والوهمية، الخيال عن بعيدا الحقيقي واقعبوضعها مع يتالءم بما افالشخصية

الحالالذييعيشفيه،ممايجعلهبعيدةعنالصدماتوخيبةاألملالناتجعنعدمتحقيقاألهدافغير

ممارسةالرياضة:إنممارسةالرياضةبانتظاميزيدلدىالفردالشعوربالراحةوالطمأنينة،-الواقعية

 كما القلقواالضطرابالنفسي، للتصديللمشكالتالتييواجههاويخففلديه المعنوية لديه يزيد أنه

لدىالشخص يزيد بانتظام الرياضة ممارسة أن أثبتتبعضالدراساتحديثة كما بحماسوفاعلية،

هرموناتالسعادةمسببةلهالسعادةالنفسيةوإقبالهعلىالحياةومواجهةمشكالتها.

المعتقداتالدينية:أثبتبعضالدرا٣ قوة سات،مثلدراسةأبوحمادأنالتمسكبالمعتقداتالدينية.

اإلسالميالمثلاألعلىفيجلب وإنلفيديننا لدىالشخص، النفسية منالسعادة يزيد والثباتعليا

النفسحب في يزرع اإلسالم أن إذ الدينية؛ بمعتقداته المتمسك الشخصالمسلم لدي النفسية السعادة

خرين،والتمسكباألخالقالحميدةالتيتعودبالخيرعلىالمجتمعككل،وهذاالتواضع،وحبالخيرلآل

منشأنهأنيولدلدىالشخصاالرتياحالنفسيوالرضابالموجودوصفاءالنفسونقاءالسريرة،وهذا

كلهبزيدمستوىالسعادةالنفسيةلدىالشخص.

ونفرصتفاعلهممعاآلخرين،سواءفي.إستغاللالسعداء:إناألشخاصسعداءهمالذينيستغل٤

لدى يكون أن على اآلخرين مع طيبه عالقات تكوين أجل من االجتماعية المناسبات في أو العمل

الحماس إعادة على يعملون األشخاصنجدهم هؤالء ومثل للحياة، جوالبهجة الرضا نظرة األخرين

والدفءلعالقاتهمالقديمةفيمحاولةللحفاظعليها

اإلبتسامةوحبالمرح:الشكأنالمرحوالسرورلدىالشخصيجعلهيشعر.٥

بالسعادة،إذأنالضروفالتيتمرعلىالشخصومايواجهمنمشکالتخيانهنمليعليةأوقاتمن

اإلضطرابوالقلق،وبالتاليفهويحتاجبعدالخروجمنمشكالتهإلىوقتكافيتغلبفيهعلىمامر

 كتابة من الضحكبه أهمية  حماد أبو دراسة مثل بعضالدراسات، أثبتت وقت سعادته. الستعادة

والمرحفيإثارةهرموناتالسعادةلدىالشخص.
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إلثراء٦ جديد هو ما الكتبومطالعة قراءة نحو يميل ما غالبا الشخصالسعيد إن القراءة: .حب

 القديم على يضطلع فتجده ثقافته، رقعة وتوسيع هؤالءمعلوماته ومثل الجديد، من للنيل ويشاير

األشخاصنجدهمأكثرنجاحافيحبائهم؛ألنهمقادرونعلىالبحثعنمكنونمهاراتهموقدراتهمالتي

(12،ص2211تساعدهمعلىالتميزواالبداعفيشتىمجاالتالحياة.)الوائلي،



 النظريات المفسرة للسعادة:

الن2 يرىأصحابهذه الغاية: نظرية يشبع. أو تأتيحينيحققالشخصهدفما أنالسعادة ظرية

حاجة،وأنتحققالهدفوإشباعالحاجاتيؤديإلىالشعوربالسعادةوعدمإشباعهذهالحاجاتمع

)الترابط عدمتحققاألهدافيؤديإلىالتعاسة،وتعتمدالسعادةعلىعاملينرئيسيينمترابطينهما

وتحققهذهاألهداف.ولهذافإنالسعادةبوصفهاغايةيسعىكلإنسانمنوالتوازنبينأهدافالفرد

فيمجالعالقاتهاإلنسانيةالتييتشابكفيهاواجبإسعادالذاتمعواجبإسعادالغير، أجلتحقيقها

اإلحساس بالذاتأو التضحية فكرة من تنبع التي هي "راسل" منظور من األصلية السعادة أن غير

أل مضض.بالواجب؛ على مقبولين وليسوا محبوبين يكونوا أن في يرغبون الناس ن

(.13،ص2211)الوائلي،

سيلجمان مارتين إلى النظرية تنسبهذه بالحياة": واالستمتاع للسعادة استراتيجية البحثعن نظرية

يستخدمونالذييرىأناألشخاصالمستمتعينبحياتهمدائماماتكونلديهمأسسقويةلهذااالستمتاع،و

فنياتفيحياتهمتختلفعنتلكالقنياتالتييستخدمهاهؤالءالذيناليستمتعونبحياتهم،وهذاماأكده

(عندحديثهمعناإلبداعوالدورMihaly&Csikszentmhlyiأيضاكلمنميهاليوسكيززينتمهلي)

 إذ آلخر، وقت من اإلبداعية العملية في المزاجية الحالة تلعبه الراشدالذي أن "سنتمنتهالي أوضح

ويؤكسليمانعلىأنأفضل ، فيحياتهتسمى"بالتدفق" لفتراتمنظمة المبتكريكونأكثرمعايشة

طريقةلزيادةالتدفقهيإدراكالفردلمهاراتهالطبيعيةأومايطلقعليهالتوقيععلىنطاقالقوة،وعلى

فإنالجمالالبدني تعتبرالعكسمنالمواهبالفطرية، نقاطقوة الذكاءبوصفها أوتوقد أوالفيزيقي،

صفاتأخالقيةذاتقيمةفيجميعالثقافات،وأنكلفردمنايحققدرجةماترتفعبدرجتينأوثالثةفي

تلكالصفات،وعندالتعبيرعنهايكونالقردفيمرحلةمنمراحلالتفق؛ولهذاكتبسليمانعنالحياة

مت علىأنها فإنالجيدة وبهذا اليومية، فيحياته نقاطالقوة الفرد فيها التييستخدم فيالسعادة ضمنة

الحياةالتيلهامعنىتعدمكوناإضافيايمكنالفردمنخاللهاستخدامنقاطالقوةللتوجهنحوالمعرفةأو

بوصفهامنمتطلباتاالستمتاعبالحياة.goodnessالقوةأوالطبية

التكاملي الدقيقالمنظور التفسيروالتحليل منأجل أنه االتجاه يرىأصحابهذا السعادة: فيتفسير

المنظورالشخصي البيئيفقطأو منخاللالمنظوراالجتماعيفقطأو ينبغيأالتنظرإليها للسعادة

المداخل كل الذييتضمن المتكامل بالمدخل يسمى ما منخالل إليها يجبالنظر. وإنما علىحدة،

سابقةمكتملةفيتحليلوتفسيرالسعادةأومنخاللمايسمىبالمنظورالتعديفيالنظرإلىالسعادةال

.

تفسيرالمنظورالتكامليالسعادةسواءأكانتحالةأوسمة؛إذيرىأناالستعدادللسعادةهوسمةفي

تجتمعمعحالةالشقاءفيشخصيةاإلنسانأماالسعادةذاتهافهيحالةفيموقفمعين،هذهالحالةال
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والمواقفالتي للسعادة بيناالستعداد محصلة بالسعادة الشعور وأن وفيموقفواحد، شخصواحد

يعيشهاالفردوطريقةتعاملهمعهاوفقمعرفتهوتقديرهلها.وعلىالرغممنتعددالمناحيواالتجاهات

التأكيدالنظريةالتيراحتتؤسسلمفهومالسعادةإالأنهيمكن

علىالمنحنيالشخصيللسعادة،الذييؤكدعلىدورالفردوحكمهعلىالحياةالتييعيشهابانهاسعيدة

فيما وفاصة حاسما أمرا بعد الحياة علىهذه الفرد عليها،ألنالحكم بائسةمناألمورالتييعتمد أم

ثابتةتعتمدأساساعلىالشخصيةيتعلقبالشعوربالسعادة؛حيثيفترضهذاالمنظورأنالسعادةسمة

فطرية إمكانية فرد أنلدىكل ويؤكد الكبرىفيالشخصية، الخمسة العوامل وبخاصة وخصائصها

 للسعادةويرىأصحابهذاالتوجهأنالسعادةتتحددأساساعنطريقعواملالشخصية.

ا1115قدمت)رايف النفسيةوالمتمثلفياألبعاد للسعادة بناءنظرية التمكن( لسنةوهي)االستقاللية

النفسيةعنداإليجابيةمعاآلخرين-البيئي الهادفة-التطورالشخصيالعالقاتالسعادة تقبل-الحياة

(.13،ص2211الذات(علىأساسالنظرياتواآلراءالنظريةالمختلفةفيمجالالشخصية)الوائلي،

 

األشخاصالسعداءراهنمایسامانیيستخدمونفنيات.نظرية"مارتينسلجمان":يرىسيلجمانأن2

وأسسمحددةتختلفعنتلكالتييستخدمهااألشخاصغيرالسعداء؛ومثلهذهاألسميطلقعليا"

(فإنفئةالسعداءهماألكثرابداعافيحياتهم23أسسالسعادة".ومنوجهةنظرسکيززينتوهنتر)

االبداع علىالمعايشةوالتكيفالعملية،وإنمنطلقهذا أكثرقدرة ذلكألنهم بالسعادة، هوشعورهم

إدراكالفرد التدفقهو هذا نهچلزيادة وأنأفضل التدفق"  " يطلقعليا فيحياتهم الفتراتمنظمة

لقدراتهومهاراته،ومثلهذهالمهاراتيحتاجامتالكهاإلىالشعوربالسعادةالنفسيةإلىأنالفردالقلق

ستطيعأنيستغلمثلهذهالمهاراتليكونمبدعاومبتكرةفيعمله.الي



.نظرية"زيمرمان:تفومنظريةزيمرمانعلىمبدأينأساسيين:األولبنعوناألننكونأشخاص3

تتطور األجيال أن هو المبدأين هذين ومنطلق  أنفسنا. نسعد يدعونا الثاني: والمبدأ فقط، سعداء

ويصحب لالحتياجاتباستمرار، التزايد هذا ومع احتياجاتنا، وتنوع رغباتنا تزايد التطور  هذا

والرغباتيحدثعدماكتمالالكثيرمنالمتطلبات،مماينتجعنهعدمالرضاوندنيمستوىالسعادة

يلدينا،وبالتالي،انطالقامنهذينالميداين،بریزيمرمانودأنعلىالفردأنيدركويحددالهدفالذ

يسببلهالسعادةويأخذباألسبابالتيتمكنهمننيلذلكالهدفليحققسعادته،والينتظرأنيتحققله

(52،ص2211الهدفالذييسببلهالسعادةدونالسعيإليهمنجانبه.)الجاسر،العنزي،
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 الدراسات السابقة

أبوعمشة، ( 2213دراسة الذكاء : الدراسة عنوان فلسطين: فيغزة الوجداني( االجتماعيوالذكاء

وعالقتهمابالسعادةلدىطلبةالجامعةفيمحافظةغزة.هدفالدراسة:تعرفمستوىالسعادةوالفرق

(طالباوطالبة.223بينمتوسطاتدرجاتالعينةوفقمتغيرالجنس.عينةالدراسة:المشاركونهم)

ال مقياسالذكاءاالجتماعيوالذكاء للسعادةأدواتالدراسة: ومقياساكسفورد الباحثة" وجداني"إعداد

الخالق، لدى2221تعريب"أحمدعبد أظهرتالنتائجأنمستوىانتشارالسعادة نتائجالدراسة: ."

%(وهيسعادةمتوسطة،كمااليوجدفرقدالإحصائيةبينمتوسطدرجات23.3أفرادالعينةهو)

(فيغزة:2213(دراسة)صالح،132،ص2211يلة،مرتكوش،أفرادالعينةتعزيلمتغيرالجنس.كع

حركية المعاقين من عينة لدى الحياة نحو بالتوجه وعالقتها بالسعادة الشعور الدراسة: عنوان

المتضررينمنالعدواناإلسرائيليعلىغزة.هدفالدراسة:تعرفالعالقةبينالسعادةوالتوجهنحو

فرقبينمتوسطاتدرجاتالطالبعلىمقياسالسعادة.عينةالدراسة:الحياة.كماتهدفإلىتعرفال

(طالبةمنالمعاقينحركيةالملتحقينببرنامجالتعليمالمستمربالجامعةاإلسالمية.122المشاركونهم)

أدواتالدراسة:مقياسالسعادةومقياسالتوجهنحوالحياة"إعدادالباحثة".

تائجأنهيوجدعالقةبينالسعادةوالتوجهنحوالحياة،كمااليوجدفرقدالنتائجالدراسة:أظهرتالن

. السعادة مقياس على اإلناث درجات ومتوسط الذكور درجات متوسط بين إحصائية

(فيالعراق:عنوانالدراسة:السعادةالنفسية2213(دراسة)محمد،132،ص2211كعيلة،مرتكوش،

سة:تعرفمستوىالسعادة،وتعرفالفرقبينمتوسطاتدرجاتالعينةلدىطلبةالجامعة.هدفالدرا

(طالباوطالبة.أدواتالدراسة:مقياسالسعادة122وفقمتغيرالجنس.عينةالدراسة:المشاركونهم)

" إعداد أظهرتالنتائجأنمستوىانتشارRosemary Abbott,2222النفسية : الدراسة نتائج . "

لدىأف )السعادة هو العينة بين35.52راد إحصائية فرقدال يوجد ال كما مرتفعة. وهيسعادة )%

متوسطدرجاتأفرادالعينةتعزىلمتغيرالجنس.

(135،ص2211كعيلة،مرتكوش،
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  نوهج خب الدحث وإجرانات 

 أوًا: نوهج الدحث

 الدحثث   ً  : جمتاع 

 ث لهً : ب وخب الدحث

 أهللا  الدحث

  

 الثالثالفصل 
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 ال صل اله اث : نوهج خب الدحث وإجرانات 

 نوهج خب الدحث وإجرانات 

لغرض تحقيق أهداف البحث الحالي البد من تحديد منهج البحث و مجتمع البحث واختيار عينة ممثلة      

له، وكذلك توفير أداة لقياس متغير البحث وهو شعور السعادة النفسية، والتأكد من السالمة العلمية 

له ، ومن ثم تطبيقه والموضوعية لألداة من خالل استخراج الخصائص السيكومترية )الصدق والثبات ( 

على عينة البحث األساسية وبالتالي تفريغ البيانات ومعالجتها إحصائياً وعرضها ومناقشتها والخروج 

 . بتوصيات ومقترحات ضرورية وفقا للنتائج
-وبت رض الد  هخب إجرانا  الدحث ويا  ي تا :  

 نوهج الدحث : أوًا :
لىتحقيقهاتماستخدامالمنهجالوصفي،حتىفيضوءطبيعةالدراسةواألهدافالتيتسعىإ

شعوربالسعادةالنفسيةلدىطلبةاالقسامالداخليةوطلبةاالقسامتتمكنالباحثةمنخاللهالتعرفعلى

العديدمنالباحثينلدراسةالكثيرمنالخارجية وهوأحدمنأشكالالبحوثالشائعةالتياشتغلبها

. (363،ص0227،المجاالتاإلنسانية)ملحم

     -ث   ً  :  جمتاع الدحث :
 الباحث)ملحم, بدراستها التييقوم مفرداتالظاهرة البحثجميع ص0227نعنيبمجتمع ,063.)

يتكونمجتمعالبحثالحاليمنطلبةاألقسامالداخليةوطلبةاألقسامالخارجيةفيجامعةصالحالدين.

ةمنالتسجيلالعامللجامعة.وكذلكحصلتالباحثةعددهابواقعوقدقامتالباحثةبكتابتسهيلمهم

(07572( بواقع خارجية، وأقسام داخلية أقسام )20723( وبواقع الداخلية اقسام اقسام22257( )

 (.2(ملحق)2الخارجيةجدول)

  1جدول ر

األقس م الداوك خب وطكدخب األقس م اخل  ج خب   ج ن خب صالح الدينأبداهلل  طكدخب   

 بدهلل طكدخب ااقس م الداوك خب بدهللطكدخب ااقس م اخل  ج خب اجملاوع الككا

22552 11355 12513 
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-ث لهً  : ب وخب الدحث :  
العينةهيجزءمنالمجتمعالذيتجريعليهالدراسةيختارهاالباحثإلجراءدراستهعليهعلىوفق 

قواعدخاصةلكيتمثلالمجتمعتمثيالًصحيحاً,ويتماختيارالعينةبسببصعوبةإجراءالدراسةعلى
واقتصا عملية صعوبات بسبب وذلك, كبيرة المجتمع تكون عندما المجتمع أفراد ....الخجميع دية

(.66,ص0223)عزيز,

 (.0(طلبة.جدول)252واختارتالباحثةالعينةبطريقةالعشوائيةوتتكونعينةالبحثمن)

 

  2جدول ر 
 توزيع ب وخب الدحث  سب أقس م الداوك خب واخل  ج خب 

 الككا اجملاوع بدهلل الطكدخبالكك   
 خباخل  ج  خبالداوك 

 23 25 13 الرتد خب
 31 15 22 ااهللاب

 33 13 25 ااهللا   وااقص هلل
 32 22 12 ال كوم
 152 55 55 اجملاوع

 نق  س الس  هلل  الو س خب  .

 وصف ااق  س . -
فيجامعة الخارجية األقسام الداخليةوطلبة األقسام لدىطلبة النفسية مستوىالسعادة لغرضمعرفة

 النفسية السعادة مقياس على الباحثة اعتمدت الدين صالح )جمال قبل من ويتكون0226المعد ,)

(فقرةوتكونبدائلاإلجابةرباعيةوهي)اوافقبشدة،اوافقبدرجةقليلة،ارفض70المقياسمن)

ارفضبشدة(الملحق) قليلة، البحث0بدرجة مع المقياسوذلكلمالءمته علىهذا اعتمدتالباحثة ,)

الحالي.

 تصح ح ااق  س. -
ا السعادة مقياس علىيصحح المستجيب عليها يحصل التي الدرجات جمع حاصل خالل من لنفسية

( و)7فقراتالمقياسوذلكبإعطاء بشدة( )اوافق درجاتللبديل بدرجة3( )اوافق درجاتللبديل )

 (درجةواحدةللبديل)ارفضبشدة(.2(درجاتللبديل)ارفضبدرجةقليلة(و)0قليلة(و)

  س د خلص ئل ال كا خب وااولوب خب اتد ت الد  هخب اخلطوا  اآلت خب :ودغ خب الت يد نن متتع ااق 
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 الصدق : -
الصدقهوالخاصيةاألكثرأهميةأليمقياس،ولذلكفإنأيمقياسيجبأنيكونصادقاً،حتى

يجبأنيؤديهيجبأننحصلعلىآراءالخبراءحولهوتنقيحهواقتراحالتحسينات يؤديمقياسما

قةالصدق(.وقامتالباحثةبايجادالصدقبطري108,ص0223عليهوفيالنهايةإقراره)كوافحة،

الظاهري.

 الصدق الظ اري . -

(فقرةقامتالباحثةبعرضفقرات70ولغرضالتأكدمنصدقالمقياسبصيغتهاألوليةوالمكونمن)

الملحق)  والنفسي0المقياس التربوي اإلرشاد مجال في والمختصين الخبراء من مجموعة على )

الفقرات،وم3الملحق) لمدىصالحية  لغرضبيانرأيهم دىصالحيةمضمونالفقراتوالسالمة(

اللغويةللصياغةومنحيثمالَءمتهاووضوحهاوفقأهدافالبحث.

%لقبول22وبعدجمعآراءالخبراءومنثمتحليلهااستخدمت)النسبةالمئوية(اذاعتمدتالباحثةنسبة

الفقرات، الخبراء آلراء النسبالمئوية يبين وآرائهم مالحظاتهم فيبيانمدىصالحيةوفيضوء

(.3الفقراتلمقياسالسعادةالنفسيةجدول)

  3جدول ر

 بدهلل ااواشقني  ول صال  خب شقرا  نق  س الس  هلل  الو س خب

اخلربان غري 
 ااواشقني

 اخلربان ااواشقني
 

 ال قرا 

الوسدخب 
 اائويخب

الوسدخب  ال دهلل
 اائويخب

 ال دهلل

2%  2 122%  ا11ا13ا15ا12ا15ا12ا13ا12ا11ا12ا1ا3ا5ا2ا5ا2ا3ا2ا1 5 

 ا35ا32ا33ا32ا31ا32ا21ا23ا25ا22ا25ا22ا23ا22ا21ا22
 22ا21ا22ا31ا33ا35ا32
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 الهد   . -

منصفاتالمقياسالجيداتصافهبالثبات،ويقصدبثباتالمقياسانتكونعلىدرجةعاليةمنالدقة

 (.220,ص0222واإلتقانواالتساقواالطراد)مال,

وتمالتحققمنثباتالمقياسبطريقةاعادةاالختبار:

 طريقخب اب هلل  ااوتد   .
المقياسعلى الثباتوتتلخصفيتطبيق معامل لتعيين واسهلها المستخدمة الطرائق أبسط وهيمن

 الزمني فاصل بعد نفسها المجموعة على المقياس تطبيق يعاد ثم األفراد, من )الصماديمجموعة

 (.233,ص0223والدرابيع,

(32وقدأوجدتالباحثةثباتالمقياسبطريقةإعادةاالختباراذطبقالمقياسعلىعينةمكونةمن)

( بتاريخ المقياس تطبيق وتم العشوائية, بالطريقة اختيارهم تم تطبيق23/0/0200طلبة أعيد ثم ،)

أسبوعين مرور بعد أنفسهم األفراد )المقياسعلى بتاريخ أي األول التطبيق ،02/0/0200على )

وقامتالباحثةبتصحيحاستجاباتاألفراد،ثمأدخلتالبياناتإلىالحاسوب،واستخدمتمعاملارتباط

بيرسونبيندرجةكلطلبةفياالختباراالولودرجتهفياالختبارالثانيإليجادمعاملالثباتاذبلغت

الثبات معامل ذات(2.77)قيمة )هو مستوىالداللة عند إحصائية جيدة2.22داللة القيمة وهذه .)

(.7للثباتبطريقةاعادةاالختبار،جدول)

  2جدولر

 دني الوبد احلس دا وااحنراف اا    ي ون  نل اا تد ط

 ن  نل اا تد ط ااحنراف اا    ي الوبد احلس ب ال دهلل التطد ق   ااتغريا 
  11.212 122.22 32 التطد ق األول الس  هلل  الو س خب

 12.322 122.23 32 التطد ق اله  ا 2.55
 

 صدق الرتمجخب لكاق  س: -
 

اللغة من ) النفسية المقياس)السعادة بترجمة الظاهريقامتالباحثة الحصولعلىالصدق بعد
العربيةإلىاللغةالكردية،وعرضتالفقراتالمترجمةللمقياسمعنصهاالعربيبصورتهاألوليةعلى

الملحق) الكوردية وبعد7خبيرمختصفياللغة الفقرات، منصالحيةصياغة للتأكد باآلراء( األخذ
عدلتصياغةبعضالفقراتالكوردية.وبعدذلكقامتالباحثةبعرضالمقياسعلى المقترحةللخبير

خبيرمختصفياللغةالعربيةللتأكدمنمدىتطابقالنصين)العربيوالكوردي(وبعدالتدقيقمنقبل
المقيا عرضتالباحثة ومنثم التعديالتالضرورية. إجراء تم والعربيةالخبير الكوردية سباللغتين

 علىخبراءمختصينفياإلرشادالنفسيوالتربويوبذلكتمالتحققمنصدقالترجمةللمقياسين.
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 التطد ق الوه ئا لكاق  بني. -

(على6بعدتحديدحجمالعينةوالتحققمنالصدقوالثباتللمقياس،طبقتالباحثةالمقياسالملحق)
( البالغة التطبيقية البحث واالقسام252عينة الداخلية األقسام ( البحث متغيرات ضوء في طلبة )

.7/7/0200ولغاية32/3/0200الخارجية(،وقدامتدتمدةالتطبيقمن

  
  ص ئ خب .الوب ئل اا -

 -استخدمتالوسائلاإلحصائيةاآلتية:

الستخراجثباتالمقياس Person's Correlation Coefficientمعاملارتباطبيرسون .2

وفقاًلطريقةإعادةاالختبارللمقياس.

0.  واحدة لعينة التائي النفسيةOne- Samples T-Testاالختبار السعادة مستوى لمعرفة
 االقسامالخارجية..ساكنينوطلبةمعأولياءامورهمساكنينلطلبة

االقسام .3 وطلبة الداخلية االقسام طلبة بين مقارنة للمعرفة ، مستقلتين لعينتين التائي االختبار

 الخارجية.

 Statistical Package Forاستعانتالباحثةببرنامجالحقيبةاإلحصائيةللعلوماالجتماعية)

Social Science(باختصار الذييرمزاليه )SPSSلتحليلالبياناتللمقياسين استخدامه وتم ،)

 اللذيناستخدمافيالبحثالحاليوالنتائجالتيتمخضتعنه.
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 األطار النظري

 الدراسات السابقة







 برض الوت ئج ونو قشته 

 التوص   

ااقرت   

 الرابعالفصل 
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 ونو قشته الرادع :  برض الوت ئج 

 برض الوت ئج ونو قشته    
سلفا، لألهدافالمحددة البحثالحاليوفقاً التيأسفرعنها للنتائج الفصلعرضاً يتضمنهذا

ومنثممناقشتهافيضوءاإلطارالنظريوالدراساتالسابقة،وماُيبنىعليهامنتوصياتومقترحات

وعلىالنحواآلتي:

 .ب يوني نع اول  ن انو امل : الت رف بك  نستوى الس  هلل  الو س خب طكدخب اهلدف ااو

(طلبة75تمحسابالمتوسطالحسابيواالنحرافالمعياريلدرجاتأفرادعينةالبحثالبالغعددهم)

تبلغ) الحسابي المتوسط قيمة ان وتبين للبحث، أداًة المستخدم النفسية مقياسالسعادة (123.47على

وبا )درجة قدرهُ معياري المتوسط13.689نحراف مع الحسابي المتوسط مقارنة وعند درجة، )

(درجة،وباستخداماالختبارالتائيلعينةواحدة،أظهرتالنتائجانهناك105الفرضيللمقياسالبالغ)

(وهي22.623فرقاًداالًإحصائياًولصالحالمتوسطالحسابي،اذكانتالقيمةالتائيةالمحسوبةتساوي)

(،كما77(ودرجةالحرية)2.25(عندمستوىالداللة)2.32اكبرمنالقيمةالتائيةالجدوليةالبالغة)

 (.5هوموضحفيجدول)

  5جدولر

  ت ئج ااوتد   الت ئا ل  وخب وا د  لدالخب ال رق دني ااتوبد احلس دا وااتوبد ال رلا

   ن انو ام ب يوني نع أول  ق  س الس  هلل  الو س خب لطكدخبا

بدهلل أشراهلل 
 ال  وخب

 ااتوبد
 احلس دا

ااحنراف 
 اا    ي

ااتوبد 
 ال رلا

هلل جخب 
 احلريخب

نستوى  الق اخب الت ئ خب
 ا دول خب احملسودخب الدالخب

هللالخب2.25 1.13 11.233 52 125 13.233 123.25 55  

 

جيدة،وترجعباحثهسببالنفسيةمنخاللنتائجظهرتبأنطلبةاالقسامالداخليةلديهمشعورالسعادة

هذهالنتيجهبأنهؤالءطالبيعيشونمععوائلهمولمايرجعمنالجامعةالىالبيتإناحتياجاتهتكون

متوفرةمنحيثاالكلواللبسوالغرفوهذهكلهاأدتإلىهذهالنتيجة.
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 .خب  ج اخلب  هلل    س خب طكدخب أقس م اهلدف اله  ا : الت رف بك  نستوى 

(طلبة75تمحسابالمتوسطالحسابيواالنحرافالمعياريلدرجاتأفرادعينةالبحثالبالغعددهم)

الحسابي المتوسط قيمة ان وتبين للبحث، أداًة المستخدم النفسية سعادة مقياس على خارجية أقسام

)202.03تبلغ) توسطالحسابيمع(درجة،وعندمقارنةالم2.303(درجةوبانحرافمعياريقدرهُ

(درجةوباستخداماالختبارالتائيلعينةواحدة،أظهرتالنتائج225المتوسطالفرضيللمقياسالبالغ)

تساوي المحسوبة التائية القيمة كانت اذ الحسابي، المتوسط ولصالح إحصائياً داالً فرقاً هناك ان

(ودرجة2.25(عندمستوىالداللة)2.32(وهياكبرمنالقيمةالتائيةالجدوليةالبالغة)22.722)

(.6(،كماموضحفيجدول)77الحرية)

  2جدولر

  ت ئج ااوتد   الت ئا ل  وخب وا د  لدالخب ال رق دني ااتوبد احلس دا وااتوبد ال رلا

 ب  هلل  الو س خب لدى طكدخب أقس م اخل  ج خب ق  سا

بدهلل أشراهلل 
 ال  وخب

 ااتوبد
 احلس دا

ااحنراف 
 اا    ي

ااتوبد 
 ال رلا

هلل جخب 
 احلريخب

نستوى  الق اخب الت ئ خب
 ا دول خب احملسودخب الدالخب

هللالخب2.25 1.13 12.521 52 125 1.323 122.23 55  

 

جيدةوترجعالباحثةسببهذهالنفسيةمنخاللالنتائجظهرتبأنهؤالءالطلبةلديهمشعوربالسعادة

موبايلوانتشوفهمعنقعنطريهيقدرالطالبانيتصلباهلنليسيكونمثلقديمآلالنتيجةبأنا

طريقنيت،ويمكنيشعربالسعادةواالرتياحمعاالشخاصالمقيمينمعهفيالغرفةكلهذهادتالى

هذهالنتيجة.

 

ب يوني طكدخب   سب نتغريا  الس  هلل  الو س خباهلدف اله لث: الت رف بك  هللالخب ال روق   نستوى 
 أقس م اخل  ج خب. -نع أول  ن انو ام 

االختبارالتائيلعينتينمستقلتين، باستخدام البياناتإحصائياً الهدفتمتمعالجة ولغرضتحقيقهذا

داخلية متوسطدرجاتااقسام بين إحصائياً فرقدال وجود عدم اإلحصائية المعالجة فأظهرتنتائج

(-1.523سعادةالنفسية،إذكانتالقيمةالتائيةالمحسوبةتساوي)ومتوسطدرجاتاقسامخارجيةفيال

(،272(وبدرجةحرية)2.25(عندمستوىداللة)2.32وهياقلمنالقيمةالتائيةالجدوليةالبالغة)

 (.7كماموضحفيجدول)
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  5جدول ر

طلبةساكنينمعاولياءبحسبالسعادةالنفسيةنتائجاالختبارالتائيلعينتينمستقلتينلداللةالفرقفي

امورهموطلبةاالقسامالخارجية

بدهلل أشراهلل  اجملاوبخب
 ال  وخب

ااتوبد 
 احلس دا

ااحنراف 
 اا    ي

هلل جخب 
 احلريخب

 الق اخب الت ئ خب
 نستوى الدالخب

 ا دول خب احملسودخب
طلبة

ساكنين

اولياء مع

 امورهم

55 123.25 13.231 123 1.523- غري هللالخب 2.25 1.13   

طكدخب 

ااقس م 

 و  ج خب

55 122.23 12.323 

 
 بين فرق ليسهناك بأن  ظهرت النتائج خالل امورهممن اولياء مع ساكنين االقسام طلبة وطلبة

النتيجةحسوبةاقلمنالقيمةالتائيةالجدولية،وترجعالباحثةسببهذهمالخارجية،النالقيمةالتائيةال

يكونطلبةاالقسامالخارجيةتعودواعلىبعداهلهمويشعرونبالمسئوليةويمكنتكونعالقاتهمجيدة

 معبعضهمبعض.
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 -التوص   : 
فيضوءنتائجالبحثواستنتاجاتهتوصيالباحثةبمايأتي:

2-  لدىطلبة  النفسية السعادة امورهمالحفاظعلىمستوى اولياء مع االقسامالساكنين وطلبة

سوف  النفسية الشخصبمستوىالسعادة شعر كلما اإلمكانباعتبار قدر وتنميتها  الخارجية

 يعكسهذاالشعورعلىحياتهبأكملها.

 لال تق ن مبستواام دشكل أشءل .لكطكدخب ال ال بك  إق نخب الودوا  والدو ا  التد يد خب والت ا ك خب  -2

 

 -:ااقرت    
استكماالًللنتائجالتيتمالتوصلإليهافيالبحثالحاليتقترحالباحثةمايأتي:

نفييمدرس–اجراءالدراسةمماثلةعلىالشرائحاالجتماعيةالمختلفةمنمثل)اساتذةالجامعة -2

 المدارس(.

 االجتماعية(.الحالة–اجراءدراسةمماثلةبحسبالمتغيراتالفرعيةاألخرىمثل)التخصص -0

الذكاءاالجتماعي–التعرفعلىعالقةالسعادةالنفسيةبالمتغيراتاألخرىمثل)أنماطالتعلق -3

 االغتراب(.–التفاؤلوالتشاؤم–
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 المصادر

"الذكاء االجتماعى والذكاء الوجدانى وعالقتها بالسعادة لدى طلبه الجامعة في  2713ابوعمشة  17

 محافظة غزة

، فيصل خليف ساير العنزي و لولوة مطلق فارس الجاسر "السعادة النفسية 2712الجاسر،العنزي  27

 وعالقتها بتقدير الذات و المرونة المعريفية لدى طالب جامعة الكويت

، د7سميةأحمد الجمال" السعادة النفسية وعالقتها بالتحصيل الدراسى واالتجاه نحو 2776الجمال، 37

 الب جامعة تبوك"الدراسة الجامعة لدى ط

(: القياس والتقويم النفسي و التربوي بين النظرية والتطبيق، 2772الحمادي،عبدهللا والدرابيع، ماهر) 27

 االردن-، دار وائل،عمان 1ط

، سعاد ياسين الرباعى " الشعوربالسعادة وعالقته بالعوامل الخمسة الكبرى  2712الرباعى ،  57

 للشخصية لدى عينة من طلبة جامعة دمشق"

، فادى سماوي وحسان شاهين" السعادة النفسية وعالقتها ومستوى الطموح 2712سماوى و شاهين،  67

 لدى طلبة مدارس الملك عبدهلل الثانى للتميز فى األردن

 ، د7جوهرة صالح المرشود "السعادة وعالقتها ببعض المتغيرات لدى طالبات الجامعة"2713صالح  07

 لسعادة النفسية لدى طلبة الجامعة"،ندى صباح عباس الجنابي "ا2721عباس، 27

 التفكير الناقد وعالقته بالذكاء االنفعالي لدى معلمي مدارس األساس ( :2772عزيز, عزالدين أحمد ) 27

 , رسالة غير منشورة, كلية التربية للعلوم االنسانية , جامعة صالح الدين7في أربيل

بوي والنفسي اساسياته وتطبيقاته وتوجهاته القياس والتقويم التر ( :2772عالم,  صالح الدين محمود ) 177

 مصر7 -دار الفكر, قاهرة المعاصرة, 

 القياس والتقويم وأساليب القياس والتشخيص في التربية الخاصة,( :  2775كوافحة,  تيسير مفلح ) 117

 األردن7 -, دار المسيرة, عمان 2ط

بالعوامل الخمسة الكبرى  ،ابراهيم عمر محمد عبدالقادر"السعادة النفسية وعالقتها2710محمد  127

 للشخصية لدى طلبة قسم علم النفس كلية التربية جامعه السودان للعلوم و التكنلوجيا

 ، فاطمة راسم محمد" السعادة النفسية لدى طلبة الجامعة"2712محمد،  137

تطور الهوية وعالقته بالثقة بالنفس لدى المراهقين الكورد في محافظة  (: 2711مال, صديق خضر ) 127

 رسالة غير منشورة, كلية التربية , جامعة صالح الدين7يل, أرب

 -, دار المسيرة, عمان 5مناهج البحث في التربية وعلم النفس, ط( :  2770ملحم, سامي محمد ) 157

 األردن7

، تحرير زكي الوائلي "السعادة وعالقتها بنوع التخصص الدراسي لدى الطلبة المبقولين 2712الوائلي  167

 الجدد في الجامعة"
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 (2ملحق)

  ليأرب/ نيجامعة صالح الد

 رشاد التربوي والنفسياال قسم

2021-2022 

 

 استبيان اراء المحكمين حول صالحية فقرات مقياس السعادة النفسية

 

 .المحترم ………….. االستاد الفاضل 

 

 األقسامالسعادة النفسية لدى طلبة الساكنين في )في نية الطلبة الباحثة القيام بالباحث الموسوم 

الجمال ، )ولهذا الغرض سوف تستخدم الطالبة الباحثة مقياس ( األمورالداخلية والساكنين مع أولياء 

هي مجموعة من المؤشرات : فسية نلقياس السعادة النفسية حيث عرف مصطلح السعادة ال( ٦٠٠٢

 . السلوكية التي تدل على ارتفاع مستويات رضا الفرد عن حياته بشكل عام 

تعون به من خبرة ودراية علمية في هذا المجال ترجو الباحثة من حضراتكم ابداء ارائكم موانظر لما ت

ة فقراتها او عدم القيمة حول صالحية المقياس المذكور والمرفق مع هذه االستبانة وبيان مدى صالحي

في المكان المخصص امام الفقرة ، التعديالت المناسبة في حقل (  )صالحيتها وذلك بوضع عالمة 

 : على الفقرات هي  اإلجابةالتعديالت ، علما بان بدائل 

 ( أرفض بشدة ، أرفض بدرجة قليلة ، أوافق بدرجة قليلة ، أوافق بشدة ) 

 

 الطالبة الباحثة                                                                                                      المشرفة       

 ژيله أمير عبدالرحمن                                                                                تانيا وصفي عبدهللا    . د
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 تعديالت غير صالحة ةصالح فقرات  

    اعبر عن رأي بصراحة، وإن كانت مخالفة آلراء معظم الناس  17

    أحكم عن نفسي وفق ما أعتقد أنه مهم ؛ وليس وفق ما يتفق فيه األخرون  27

    أثق في آرائي، حتى وإن كانت مخالفة لرأي األغلبية من اآلخرين  37

    بالنسبة لي عن قبول اآلخرينشعوري بالسعادة مع نفسي أكثر أهمية   27

    ما يعتقده اآلخرون تجاهي  اً أشعر بالقلق بخصوص  57

    أغير قراراتي إذا اعترض عليها أصدقائي وأفراد أسرتي  67

    من الصعب بالنسبة لي إبداء آرائي حول الموضوعات الجدلية  07

    أتحمل معظم مسؤوليات حياتي الشخصية اليومية بشكل جيد  27

    القيام بشكل جيد برعاية أموري وشؤوني المالية والشخصية عليّ   27

    أغير من سلوكي وطريقة تفكيري حتى يمكنني إنجاز األشياء  177

    اليومية ةحياالأستطيع وضع أسلوب حياة لنفسي يتفق كثيرا مع ما أحب في   117

يتناسب لدي ال أشعر بالراحة والتوافق مع الناس والمجتمع من حولي لعدم وجود ما   127

 من أساليب التعامل بشكل جيد معهم

   

    أشعر بشكل عام باإلجهاد والضغط النفسي لعدم قدرتي على مواصلة أعمالي  137

    رضينييأجد صعوبة في تنظيم أمور حياتي بالطريقة التي   127

اعتقد أنه من المهم المرور بتجارب جديدة تساعدني من تغيير طريقتي التي أفكر بها   157

 ذاتيفي 

   

    اشعر بالرضا عن نفسي عندما أفكر فيما حققته في حياتي بمرور السنين  167

    لست مهتما باألنشطة التي توسع من خبراتي ومعارفي  107

ال أريد أن أجرب طرقا جديدة في عمل األشياء فحياتي تسير على ما يرام بحالتها   127

 الراهنة

   

    كثيرا كشخص على مر السنين عندما أفكر بشأن حياتي أجد أنني لم أحسن  127

ال أستمتع بوجودي في مواقف جديدة تتطلب مني تغير طرقي القديمة والمألوفة في   277

 أداء األشياء

   

    يوجد صدق في المثل ) ال يمكن تعليم الشخص الكبير حيال وأساليب جديدة(  217

    يرى معظم الناس أنني محب وعطوف  227

    مع أفراد أسرتي وأصدقائيأستمتع بتبادل الحديث دائما   237

    يصفني الناس بأنني شخص معطاء ومستعد دائما للمشاركة بوقتي مع اآلخرين  227

    أثق في أصدقائي وأعلم أنهم أيضا يثقون بي  257

أشعر بالوحدة رغم وجود بعض األصدقاء المقربين لي والذين يمكن أن أعبر لهم عن   267

 همومي واهتماماتي

   

يحبون االستماع لي عندما أريد التحدث  نحياتي الكثير من الناس الذيال يوجد في   207

 إليهم

   

    يبدو لي أن معظم الناس لديهم أصدقاء أكثر مني  227

    أعمل جاهدا وأتحمل الكثير في سبيل الخطط التي أضعها لنفسي بنشاط  227
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    أنا أستمتع بوضع خطط للمستقبل وأعمل على تحقيقها في الواقع  377

    لي أركز دائما على الحاضر ألن المستقبل يحمل المشاكل أنا  317

    أنشطتي اليومية تبدو لي تافه وغير مهمة بالنسبة لي  327

ليس لدي شعور وإحساس جيد يوضح ما هو علي بالفعل وما يجب أن أسعى لتحقيقه   337

 في الحياة

   

    تعودت على وضع أهداف لحياتي بنفسي لكن رأيت أنها مضيعة للوقت  327

عندما أنظر إلى حياتي أشعر بالسعادة لسير األمور بالصورة التي توضح أنني قد   357

 فعلت كل ما يجب القيام به في الحياة

   

ارتكبت بعض األخطاء في الماضي ولكنني أشعر أن كل األمور سارت على أفضل   367

 صورة

   

ولكني ال أريد الماضي رغم ما فيه من تقلبات بين الخير والشر والنجاح والفشل   307

 يره عمومايتغ

   

    عندما أقارن نفسي بأصدقائي ومعارفي أشعر بالرضا عن حياتي  327

    بصفة عامة أشعر بالثقة في ذاتي وباإليجابية عن نفسي  327

أشعر أن الكثير من الناس الذين أعرفهم قد استفادوا من خبرات الحياة أكثر مما   277

 استفدت

   

    بأمور كثيرة حول إنجازاتي في الحياةأشعر بخيبة أمل تتعلق   217

    تقديري لذاتي ليس ايجابيا كشعور معظم الناس تجاه أنفسهم  227
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 (3ملحق)

 السعادة النفسيةدة الخبراء والمحكمين للصدق الظاهري لمقياس أسماء سا

 مكان العمل قسم  اللقب العلمي االسم ت
أستاذ  د.سلمى حسين كامل  .1

 مساعد
التربوي االرشاد 

 والنفسي
كلية التربية/ جامعة صالح 

 أربيل-الدين 
كلية التربية/ جامعة صالح  ةالخاص  التربیة مدرس د.عزالدين احمد اعزيز  .2

 أربيل-الدين 
كلية التربية/ جامعة صالح  ةالخاص  التربیة مدرسد.ميديا عبدالخاق عثمان  .3

 أربيل-الدين 
 مدرس م.نوزاد إسماعيل حسين  .4

 مساعد
االرشاد التربوي 

 والنفسي
كلية التربية/ جامعة صالح 

 أربيل-الدين 
االرشاد التربوي  مدرس م.سروة جعفر حسين  .5

 والنفسي
كلية التربية/ جامعة صالح 

 أربيل-الدين 
االرشاد التربوي  مدرس علیقادر ن  هم.ديم  .6

 والنفسي
كلية التربية/ جامعة صالح 

 أربيل–الدين 
كلية التربية/ جامعة صالح  ةالخاص  التربیة مدرس م.كارۆخ جوهر جالل  .7

 أربيل–الدين 
 

(2ملحق)

قسمكليةاالسم

كلية التربية/ جامعة صالح الدينحمدصالحم.مظفر
أربيل-الدين 

العربيهاللغه

كلية التربية/ جامعة صالح م.شاهينخاليدرشيد
أربيل-الدين 

االرشاد التربوي والنفسي

كلية التربية/ جامعة صالح عبدالجبارجاميهارهم.ب
أربيل-الدين 

ةالكردياللغه
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(5ملحق)

 زانکۆی سەالحەدین_هەولیر

 کۆلێژی پەروردە

 بەشی ڕێنمایی پەروردەیی و دەروونی

 (٢٠٢٢_٢٠٢١توێژینەوەی دەرچوون)

 

 ساڵو و ڕێز........

توێژینەوەیەک،وچەند بڕگەیەک دەخاتە بەردەستتان بەمەبەستی  توێژەر هەڵدەستێت بە ئەنجامدانیقوتابی ئازیز.....
(دابنێ لە پێش  بەدەستهێنانی ئامانجەکانی توێژینەوە،بۆیە داوالە بەڕێزتان دەکەم بە باشی بڕگەکانی بخوێننەوە و نیشانەی )

 ئەو وەاڵمەی لەگەڵ تۆدا دەگونجێ 

ە پێویست بە ناو نوسین ناکات، وەاڵمەکان تەنها بۆ مەبەستی زانستی بۆ زانینتان ئەم پێوەرە وەاڵمی ڕاست و چەوتی تێدا نیە،و
 بەکاردێت.

 زانیاری پێویست:

  ⃝ی شار  وه ره ده  ⃝قوتابی  ناو شار 

 سوپاس بۆ هاوکاریتان

 

 توێژەر         مامۆستای سەرپەرشتیار

 ژیلە امیر عبدالرحمان         د.تانیا وصفی
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توندی   به كان بڕگه 

 نيمڕازی 

ڕازی نيم 

كی  يه پله  به

 م كه

  ڕازيم به

 م كی كه يه پله

توندی   به

 ڕازيم

ر پێچهوانهی بۆچوونی  گه ت ئه نانه بڕم ته دهبهڕاشکاوی ڕای خۆم دەر  17

 زۆربهی خهڵکی بێت

    

من خۆم به پێی ئهو شتهی که پێم وايه گرينگه حوکم دەدەم، نهک به پێی   27

 .کۆکنئهو شتهی که ئهوانی تر لهسهری 

    

من باوەڕم به بۆچوونهکانم ههيه، تهنانهت ئهگهر پێچهوانهی ڕای   37

 زۆرينهی ئهوانی تر بن7

    

     گرنگترە له قبووڵکردنی ئهوانی تر7 مههستکردن به دڵخۆشی خۆم بۆ  27

     من دەکهنهوە7   من نيگهرانم دەربارەی ئهوەی که ئهوانی تر چۆن بيرله  57

ندامانی خێزانهکهم ناڕەزاييان  ئهگهر هاوڕێکانم وئهبڕيارەکانم دەگۆڕم   67

 لهسهر بێت7

    

     بۆ من قورسه که بۆچوونهکانم لهسهر بابهته مشتومڕ کراوەکان دەرببڕم7  07

ڕۆژانهم زۆر به جدی   تی سايه كه یمن زۆربهی بهرپرسياريهت  27

 وەردەگرم7

    

دارايی و  من دەبێت کارێکی باش بکهم بۆ گرنگيدان به كاروباری  27

 تايبهتی خۆم7

    

ڕەفتار و شێوازی بيرکردنهوەم دەگۆڕم بۆ ئهوەی بتوانم شتهکان تهواو   177

 بکهم7

    

من دەتوانم شێوازێك بۆ ژيانی خۆم دابنێم که زۆر گونجاوبێت لهگهڵ ئهو   117

 شتهی که له ژيانی ڕۆژانهم حهزم لێيه7

    

 و خهڵک و کۆمهڵگامن ههست به ئاسوودەيی و گونجان ناکهم لهگهڵ   127

 دەوروبهرم چونکه ڕێگای گونجاوم نييه بۆ مامهڵهکردن لهگهڵيان7

    

  دريژه  توانام نيهدەکهم چونکه  روونی ده یمن به گشتی ههست به فشار  137

 م7 كانم بده كاره  به

    

     ت7بكا ممن به قورسی دەزانم که ژيانم ڕێک بخهم بهو شێوەيهی ڕازي  127

دات ئهو بوابزانم زۆر گرنگه که به ئهزموونێکی نوێدا بڕۆم که يارمهتيم   157

 شێوازە بگۆڕم که بيری لێ دەکهمهوە7

    

من ههستێکی خۆشم ههيه کاتێک بير لهوە دەکهمهوە که له ماوەی ئهم   167

 سااڵنهدا چيم بهدەست هێناوە له ژيانمدا7

    

     زانياريم فراوان بکهن7 م که ئهزموون و من گرنگی بهو چاالکييانه ناده  107

  من نامهوێت ڕێگای نوێ تاقی بکهمهوە بۆ ئهنجامدانی شتهکان7چونكه  127

 ڕوات باشی ده به  مه هه  ی كه و ژيانه ئێستا ئه

    

سێك له ماوەی ئهم  ك كه کاتێک بير له ژيانم دەکهمهوە، دەبينم که من وه  127

 سااڵنهدا زۆر باشتر نهبووم7

    

بوونم له بارودۆخێکی نوێ وەرناگرم که داوام لێ دەکات من چێژ له   277

 كانی خۆم بگۆڕم بۆ ئهنجامدانی شتهکان7 ڕێگا کۆن و باوه

    

ناكرێ  فێڵ و شێوازی   وره سێكی گه كه  كه)  يه دا هه نده و په ك له ڕاستيه  217

 نوێ فێربكرێ(

    

     که من خۆشهويست و ميهرەبانم7بينن  م دهزۆربهی خهڵک وا  227

     من ههميشه چێژ له قسهکردن لهگهڵ خێزان و هاوڕێکانم وەردەگرم7  237

م کاتم  ههميشه ئاماده  وەسف دەکهن، وه  سێكی بهخشنده خهڵک من وەک كه  227

 لهگهڵ ئهوانی تر هاوبهش بکهم7
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من متمانهم به هاوڕێکانم ههيه، وە دەزانم ئهوانيش متمانهيان به من   257

 ههيه7

    

رانی دەکهم، ههرچهندە ههندێک هاوڕێی نزيکی من ههن  ههست به نيگه  267

 دەرببڕم7 خۆميان بۆكانی  خه که دەتوانم نيگهرانی و بايه

    

که حهز بکهن گوێم لێ بگرن کاتێک دەمهوێت   يه م هه زۆر كه له ژيانمدا  207

 قسهيان لهگهڵ بکهم

    

     که زۆربهی خهڵک زياتر له من هاوڕێيان ههيه وێت كه رده بۆم ده وا  227

کار دەکهم و بهرگهی زۆر دەگرم له پێناو ئهو رۆشی  په  زۆر بهمن   227

 بۆ خۆمی دادەنێم ی نهپيالنا

    

من چێژ له دانانی پالن بۆ داهاتوو وەردەگرم و له ڕاستيدا کاری لهسهر   377

 دەکهم

    

     چونکه داهاتوو کێشهم بۆ دێنێتمن ههميشه سهرنج دەخهمه سهر ئێستا   317

     چاالکيه ڕۆژانهکانم بۆ من بێبايهخ و بێمانا ديارە  327

من ههستێکی باشم نيه  بۆم دياری بکات چی لهسهر منه بهتهواوی و   337

 دەبێت ههوڵی بۆ بدەم له ژياندا

    

     ڕاهاتوم به دانانی ئامانج بۆ ژيانم ، بهاڵم وەک بهفيڕۆدانی کاتم بينی  327

کاتێک سهيری ژيانم دەکهم، خۆشحاڵم به بينينی شتهکان که دەرکهوت   357

 ههموو شتێکم کردووە که له ژياندا دەبێت بيکهم

    

من له ڕابردوودا ههندێک ههڵهم کردووە، بهاڵم ههست دەکهم ههموو   367

 شتێک به باشترين شێوە ڕۆيشتووە

    

خراپه و سهرکهوتن ڕابردوو سهرەڕای ئهو ههڵچوونهی له نێوان چاکه و   307

 و شکست بهاڵم من نامهوێت به گشتی بيگۆڕم

    

کاتێک خۆم به هاوڕێ و ناسياوەکانم بهراورد دەکهم، ههستێکی باشم   327

 دا7ژيانم  لهههيه 

    

به گشتی، من ههست به بڕوابون دەکهم  بهخۆم و له بارەی خۆمهوە   327

 ئهرێنيم

    

کهسانهی که من دەيانناسم زياتر من وا ههست دەکهم که زۆربهی ئهو   277

 سووديان له ئهزموونهکانی ژيان وەرگرتووە وەک لهوەی من

    

     من نائومێدم له زۆر شت دەربارەی دەستکهوتهکانم له ژيان  217

من ئهرێنی نيه  هێندەی ههستی زۆربهی خهڵک له  بوونیخۆ به بڕوا    227

 بارەی خۆيانهوە

    

 

 

 


