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Happiness

يعد الشعور بالسعادة ىدفًا إنسانيًا أسمى يسعى الفرد دائمًا إليو ويجد في البحث عنو أينما 
كان في غدوه ورواحو ذلك اليدف الذي يجعل الحياة جديرة بأن تعاش حيث تستند إلى 

إنيا بال شك لحظة توىج الذات ونضارتيا  معنى وىدف يضفي عمييا أنسًا وقيمة وبيجة،
تمك المحظة اإلبداعية التي تبدع فييا الذات لذاتيا، إنيا بال شك اإليجابية الخالقة، أو 
بمعنى آخر التوظيف األمثل لمذات، سموىا وارتقائيا ونقائيا، إنيا تمك المحظة التي تعيشيا 

تعكس رضاىا عن ذاتيا وحياتيا بصورة  الذات في ارتباطيا بالحالة المزاجية اإليجابية التي
أكثر إشراقًا وبيجة واستمتاعًا حين تستشعر ىذه الذات احساسًا وقدرة عمى تحقيق ذاتيا 

 وتكامل إمكانياتيا، أو تمك المحظة التي تعكس استمتاعيا الذاتي بالحياة.

أن الفرق بين  (Veenhoven, R., 1999, 158 – 159)" فينهوفنمن ىنا يرى "
ىو فرق جوىري؛   Enjoying Lifeواالستمتاع بالحياة  Happinessن السعادة كل م

حيث يرتبط مفيوم االستمتاع بالحياة بعمميات عقمية، بينما يتضمن مفيوم السعادة عمميات 
وجدانية أكثر؛ وليذا يعكس مفيوم السعادة ذلك التقييم الشامل لجودة خبرات الفرد أثناء 

ا تمثل السعادة جانبًا وجدانيًا حيويًا إلحداث حالة من التوازن في إدارتو لشئون حياتو؛ وليذ
 ذلك الجانب الوجداني لدى الفرد لفترة ما من الزمن.

وليذا فإن عمماء النفس قد تحولوا في العقود الثالثة الماضية من دراسة العوامل 
كم الفرد الديموجرافية كمحددات لمسعادة إلى التركيز عمى الشخصية كمحدد أساس في ح

 – Subjective Wellعمى مدى احساسو بالرضا عن الحياة وشعوره باليناء الشخصي 

Bing  .أو طيب الحياة، واالستمتاع بيا لموصول إلى مزيد من المتعة الشخصية 
(Deneve, K., 1999, 141) 

" لمسعادة بأنيا: "الدرجة التي يحكم فييا الشخص سمبًا فينهوفنمن ىنا جاء تعريف "
إيجابًا عمى نوعية حياتو الحاضرة بصفة عامة"، كما أكد عمى أن السعادة تعكس حب أو 

الشخص لمحياة واستمتاعو بيا وتقديره الذاتي ليا؛ وليذا اعتبر السعادة قيمة عامة وغاية 
 (Veenhoven, R., 2003,16)قصوى يسعى الفرد إلى تحقيقيا. 
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لمسعادة كحالة ذاتية بأنيا: "تمك  في تعريفو (Diener, E., 2000)" ديـنركما أكد "
الحالة التي يشعر الفرد من خالليا بالرضا عن حياتو واالستمتاع بيا". وىذا يعكس )اتجاه 
الفرد نحو الحياة( وخاصة عندما يشعر بتحسن الحياة وجودتيا، وبالتالي فإن الفرد يشعر 

ه الحياة ويتقبميا، وبالتالي بالسعادة الذاتية إذا ما مر ىو بذاتو بخبرات تجعمو راٍض عن ىذ
تجعل من الحياة خبرة يعيشيا الفرد بصورة متكررة ودائمة في حياتو، فيشعر بالسعادة عندما 
تقل الخبرات غير السارة، المواقف المحزنة أيضًا، عمى حين يشعر الفرد بمستوى منخفض 

رضية وسمبية تثير من السعادة الذاتية إذا مر بخبرات تتسم بكونيا قميمة السعادة وغير م
، وىذا (Dinner, et al., 1997)" دينر وآخرينالقمق أو الغضب وىذا ما أكدتو دراسة "

إلى القول: "أنو من األفضل أن يتم  (Veenhoven,R., 1994)" فينهوفنما دعى "
 ال عمى أنيا حالة انفعالية متغيرة". Traitالنظر إلى السعادة عمى أنيا سمة 

( بأنيا: "حالة 366، 2004يوشيكونومورا، وفة اليابانية )كذلك عرفتيا الفيمس

تتضمن تحقيق الذات، والشعور بالبيجة، وأن المرء ال يشعر بالسعادة إال إذا مارس 

االحساس بالبيجة والفرح، وأن البحث عن المتعة الروحية بصفة مستمرة ىو األكثر احتمااًل 

( يتفق مع ما 2004" )يوشيكونوموراعتو "ألنو يقود إلى السعادة"، وىذا التعريف الذي وض

( عند تعريفو لمسعادة بأنيا: "شعور بالرضا 156، 2001فاروق عثمان، جاء بو )

واإلشباع، وطمأنينة النفس وتحقيق الذات، والشعور بالبيجة واالستمتاع والمذة والرضا عن 

 الحياة".

( حيث 10، 1993)أرجايل وكال التعريفين السابقين يتفقان أيضًا ما ذىب إليو 

عرف السعادة بأنيا: "شعور عام بالرضا واإلشباع وطمأنينة النفس وتحقيق الذات، وأنيا 
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" "حالة نفسية ثابتة نسبيًا تشتمل أراجايلشعور بالبيجة واالستمتاع والمذة"؛ وليذا اعتبرىا "

 ياة(.عمى ثالثة مكونات ىي )الوجدان اإليجابي، وغياب الوجدان السمبي والرضا عن الح

" أيضًا عمى أن السعادة ليست عكس التعاسة؛ حيث نظر إلى أراجايلكما أكد "

السعادة عمى أنيا انعكاس لدرجة الرضا عن الحياة، أو بوصفيا انعكاسًا لمعدالت تكرار 

 حدوث االنفعاالت السارة وشدة ىذه االنفعاالت، وأنيا ليست عكس التعاسة تمامًا.

(Argyl, M., 2001,24) 

( بأنيا: "انفعال وجداني إيجابي أو 34، 2009سيد البهاص، ين عرفيا )عمى ح

ثابت نسبيًا يتمثل في إحساس الفرد بالبيجة والفرح والسرور وغياب المشاعر السمبية من 

خوف وقمق واكتئاب، والتمتع بصحة البدن والعقل، والشعور بالرضا الشامل في مجاالت 

 الحياة المختمفة".

 ات السابقة ما يمي:ويتضح من التعريف
أنيا نظرت إلى السعادة عمى أنيا حالة انفعالية ذات طابع إيجابي، وأنيا حالة ال  (1

 تتجاوز الشعور الذاتي باالنفعاالت السارة.

 أن الشعور بالسعادة حالة انفعالية ثابتة نسبيًا. (2

م أن الشعور بالسعادة يصبغ الحياة بصبغة إيجابية، ويجعل اإلنسان قادرًا عمى في (3
ذاتو وتحقيقيا، والرضا عن الحياة واالستمتاع بيا، واالعتراف باستحقاقية الحياة 
وجدارتيا بأن تعاش، والرغبة في االستمتاع بيا، وغمبة االنفعاالت اإليجابية كالتفاؤل 

 والتسامح، واإلمباثية، والشعور بالبيجة والتواصل اإليجابي مع اآلخرين.

مى الجانب االنفعالي؛ حيث ينظر إلى األشخاص ارتكاز معظم تعريفات السعادة ع (4
السعداء عمى أنيم أكثر اعتدااًل من الناحية المزاجية، وأكثر طمأنينة وتحقيقًا 

 لذواتيم.
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أن التعريفات السابقة أكدت بصفة عامة عمى مفيوم الرضا عن الحياة بوصفة  (5
الرضا عن يعكس الرضا الشامل عن الحياة أو عن جوانب معينة في حياة الفرد )ك

 العمل، والزواج، والصحة، والكفاءة الذاتية، وتحقيق الذات(.

أن السعادة تم تعريفيا بوصفيا سمة مستقرة نسبيًا أكثر من كونيا حالة انفعالية  (6
 متغيرة.

أن كثيرًا من التعريفات أكدت عمى أن السعادة حالة انفعالية ذات طابع إيجابي  (7
معرفية أو عقمية؛ حيث تعكس السعادة حالة  والقميل منيا نظر إلييا بوصفيا حالة
 عقمية وانفعالية تتسم باإليجابية أيضًا.

 السعــــادة وجــــودة احليــــاة:
قد ينظر البعض إلى السعادة وجودة الحياة عمى أنيما وجيان لعممة واحدة وىذا غير 

م وأشمل يميز صحيح، بينما ينظر البعض اآلخر إلى مفيوم جودة الحياة عمى أنو مفيوم أع
جوانب الحياة المختمفة وحسنيا لدى الفرد وىذا أقرب إلى الصحة، فإذا ما توافرت معايير 
الُحسن في الحياة كانت الحياة سعيدة؛ وليذا يعكس مصطمح جودة الحياة ثالثة معاٍن فرعية، 

 ىي:

 .Quality of Environment جودة البيئة المعيشية. (1

 .Quality of Performance جودة األداء (2

 .Quality of Outcomes جودة النتائج أو المخرجات. (3

فمصطمح جودة البيئة المعيشية وجودة األداء يصفان متطمبات الحياة السعيدة 
ولكنيما ال يصفان الحياة السعيدة نفسيا، عمى حين يمثل مصطمح جودة النتائج أو 

ا المخرج والذي وصفو بعض المخرجات، والذي يأتي ليركز أو ليميز جودة الحياة باعتبارى
الباحثين بأنو المنتج من الحياة أو وصفو البعض اآلخر عمى أنو متعو الحياة أو االستمتاع 
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بالحياة، ذلك المنتج الذي تتوقف جودتو وارتقاؤه عمى مدى جودة البيئة المعيشية وجودة 
 األداء أيضًا.

لحال والرضا عن الحياة كما تعكس البيئة المعيشية أيضًا اإلحساس الداخمي بحسن ا
الفعمية التي يعيشيا الفرد فبينما يرتبط االحساس بُحسن الحال باالنفعاالت، يرتبط الرضا 
بالقناعات الفكرية أو المعرفية الداعمة ليذا االحساس وكالىما مفيومان نفسيان ذاتيان أي 

 ذات عالقة برؤية الفرد لمحياة وتقييمو ليا.

ى رعاية الذات وااللتزام والوفاء باألدوار االجتماعية وكذا كما تعكس أيضًا القدرة عم

القدرة عمى االستفادة من المصادر البيئية المتاحة وخصوصًا االجتماعية منيا )كالمساندة 

 االجتماعية والمادية وكيفية توظيف الفرد ليا بشكل إيجابي.

(Katsching, H., 1997, 3 – 16) 

ن بيئة الفرد قد توفر لو العديد من مصادر السعادة وتدلل العديد من الدراسات عمى أ

إال أن ىذا الفرد قد ال يستمتع بما توفره البيئة الخارجية من مصادر مبيجة ويعزي ذلك إلى 

لى أنماط التفكير السمبي وما يمارسو الفرد من تحكمات ال  السمات السمبية الالتوافقية، وا 

متاعب، بما يفسد استمتاعو بالحياة ورضاه عقالنية تسبب لو العديد من المضايقات وال

 عنيا.

(Tkach, C.,& Lyubomirsky, 2006, 183 - 190) 

ومن ىنا فإن كل إنسان قادر عمى خمق سعادتو وفق طريقتو في التفكير، ونظرتو لألمور 

واألحداث، فإذا أراد أن يكون سعيدًا فعميو أن يفكر بطريقة إيجابية ممؤىا التفاؤل ال التشاؤم، 

يسودىا الرضا ال السخط، يميزىا النجاح ال الفشل، يممؤىا لصمود ال الجزع، فالشخص 

السعيد دائمًا ما ينظر إلى الجانب المشرق في حياتو ال المظمم منيا، يتذكر الخبرات 
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السعيدة السارة ال الحزينة، أو الكئيبة ويتعامل مع أحداث الحياة عمى أنيا جالبة لمفرح 

 والسرور.

 السعـــادة: مكـونـات
لقد اىتم عمماء النفس بتحميل السعادة وتحديد مظاىرىا؛ وليذا نظروا إلييا من 

 زاويتين:

 وتشمل مشاعر األمن الطمأنينة، واالرتياح والمتعة والمذة زاوية نفسية وجدانية :
 والفرح، والسرور والتي يشعر بيا أي إنسان في مواقف السعادة.

 يدركو اإلنسان بعقمو من رضا، وما يجده أو يجنيو  : وتشمل مازاوية عقمية معرفية
من نجاح، وما يحققو من توفيق، وما يحصل عميو من مساعدة ومعاونة، وحتى 
تسير األمور وفق ما يتوقع أو يريد، ومن ثم فإنو يتضح عدم وجود خالف بين 

كيا النظرتين ألن اإلنسان يعبر بسموكياتو عن السعادة التي يشعر بيا بوجدانو ويدر 
 بعقمو، وال نستطيع الفصل في سموك السعادة بين ما ىو وجداني وما ىو عقمي.

( أن   ،1995مايرز ودينر، ( و )14، 1993أرجايل، ىذا وقد ذىب كل من )
 لمسعادة ثالثة مكونات أساسية ىي:

: وقد يقابل بينو البعض وبين نوعية الرضا عن الحياة )المكون المعرفي لمسعادة( (1
( المكون المعرفي لمسعادة 1996فينهوفن، ودة الحياة. ىذا وقد قسم )الحياة أو ج

 إلى:

 .التقييم الذاتي اإليجابي لحياة الفرد 

 .الحكم الذي بصدره الفرد بشكل متزن عمى حياتو ومدى رضاه عنيا 

 : وىو المكون االنفعالي لمسعادة بوصفيا حالة انفعالية.الوجدان اإليجابي (2



 
 

 الصحـــة النفسيـــــــة إرشـــــاد        

 

  

 

7 

 االنياك النفسي(. –سمى )بالعناء النفسي : أو ما يالوجدان السمبي (3

( في أنو 1993" )أراجايل( مع "168، 2009سيد البهاص، وىذا ما اتفق فيو )
الشعور باالستمتاع والبيجة، والمذة، وفي  ُبعدها االنفعاليإذا كانت السعادة تعنى في 

 عد ثالث لمسعادةبُ والذي يعنى التأمل في الحياة والتعبير عنيا، فإن ىناك  ُبعدهاالمعرفي
 يتمثل في المعاناة النفسية ذات العالقة العكسية بالشعور بالرضا الشامل.

ومن ىنا فإن الُبعد الثالث الذي أضافو البياص ىو ما يقابل ذلك الُبعد الذي أطمق 
عميو أرجايل الوجدان السمبي )أو العناء النفسي( وىذا التكوين الخاص بالسعادة يتفق تمامًا 

 (.1995ره أيضًا كل من مايرز ودينر )مع ما ذك

فقد أشار إلى أنو يمكن التنبؤ بالسعادة  (Steger, M., 2008)" مشيل ستيجرأما "
في الحياة من خالل مدخمين أساسيين ىما: البحث عن معنى الحياة، ومدخل ممارسة 

 معاني الحياة عمى أرض الواقع.

ادة جوانب ثالثة أساسية ( إلى أن لمسع34 ،2000كمال مرسي، عمى حين ذىب )
 أيضًا جاءت متداخمة ومتكاممة وال يمكن الفصل بينيا:

 يظير فيما يدركو الشخص السعيد من رضا ونجاح، وتوفيق، جانب معرفي :
 ومعاونة.

 يظير فيما يشعر بو الشخص السعيد متعة، وفرح وسرور.جانب وجداني : 

 )ص السعيد عن سعادتو : يظير فيما يعبر بو الشخجانب نزوعي )أو نفسي حركي
سواء بالكالم فيقول: "أنا سعيد أو راٍض، أو ناجح، أو فرح... إلخ(، أو بالحركات 
وتعبيرات الوجو مثل )االبتسام، والبشاشة، وغيرىا من التعبيرات الدالة عمى مشاعر 

دراك الرضا عن الحياة(.  السعادة، وا 

 ن بعدين أساسيين:( أن السعادة تتضم11، 2005حامد زهران، عمى حين يرى )
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: دالئل ذلك الشعور بالسعادة والراحة النفسية لما لمفرد الشعور بالسعادة مع النفس (1
من ماٍض نظيف، وحاضر سعيد، ومستقبل مشرق، ويأتي ذلك عن طريق االستفادة 
شباع الدوافع، والحاجات النفسية األساسية والشعور  من مسرات الحياة اليومية، وا 

، والثقة ووجود اتجاه متسامح تجاه الذات، واحترام النفس وتقبميا، باألمن، والطمأنينة
 ونمو مفيوم موجب لمذات وتقديرىا حق قدرىا.

: ودالئل ذلك ينعكس من خالل )حب األخرين، الشعور بالسعادة مع اآلخرين (2
والثقة فييم، واحتراميم، وتقبميم، واالعتقاد في ثقتيم المتبادلة، ووجود اتجاه  متسامح 

اآلخرين، والقدرة عمى إقامة عالقات اجتماعية سميمة ودائمة، والتفاعل  نحو
االجتماعي السميم، والقدرة عمى التضحية، والتعاون، وخدمة األخرين، وتحمل 

 المسئولية(.

( فقد ذىبا إلى أن مكونات السعادة 2002عادل هريدي، وطريف شوقي، أما )
ية، الوعي الذاتي، التعبير عن الوجدان، تشتمل عمى: )تنظيم الوجدان، الدافعية الشخص

 الوجدان اإليجابي، والوجود األفضل، الرضا عن الحياة(.

 Diener,. E., et)عمى حين يرى فريق آخر أن السعادة مرادفة لميناء الشخصي 

al., 2000)  في حين يفرق آخرون بين السعادة بوصفيا حالة انفعالية حساسة لمتغيرات
باعتباره حالة معرفية تعتمد عمى  Satisfaction، وبين الرضا Moodالمفاجئة في المزاج 
 (142 – 141، 2009الطيب والبهاص، األحكام العقمية. )

ىذا وال يختمف كثيرًا ما ذىب إليو بعض الباحثين من أن السعادة النفسية تنطوي 
ياة(؛ حيث عمى ثالثة مكونات مترابطة: )الشعور اإليجابي، الشعور السمبي، الرضا عن الح

يعزي المكونين األولين إلى المظاىر االنفعالية والعاطفية )الوجدان واالنفعال( في حين 
يعزي المكون الثالث إلى )المظاىر المعرفية(؛ حيث يعكس الشعور بالسعادة الرضا عن 

 الحياة بصفة عامة.
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ور وليذا فقد نظر البعض إلى السعادة من الناحية االنفعالية عمى أنيا: "الشع
باعتدال المزاج، ومن الناحية المعرفية التأممية عمى أنيا الشعور بالرضا واإلشباع 
والطمأنينة النفسية، وتحقيق الذات، والشعور بالبيجة والمذة واالستمتاع"، وعمى الرغم من 
تعدد المناحي والرؤى ليؤالء العمماء الذين تناولوا بالدراسة والتحميل مكونات السعادة، إال أن 

ناك بعض الخمط الذي انتاب بعض الباحثين فيما يتعمق بتمك المفاىيم األكثر قربًا أو ى
 ارتباطًا بمفيوم السعادة.

حيث قد يخمط البعض بين مفيوم السرور والسعادة أو اليناء الشخصي )الذاتي( 
Subjective Well – Being "ليو وآخرين "(Lu, L., et al., 1997) ،دينر 

 (Ryff, C., 1989)" رايففي حين ترى " (Helliwell, J., 2003)هيمويل(، 2000)
أن السرور ىو السعادة قصيرة المدى أو األجل، بعكس سمات أو خصائص الشخصية 

 أو الشعور باليناء. Psychological Well – Bingطويمة األجل لمسعادة النفسية 

عالية إيجابية؛ حيث يعد مفيوم اليناء الشخصي أعم وأشمل من السعادة كحالة انف
حيث يتحدد مفيوم اليناء الشخصي بوصفو: "تقييمًا معرفيًا لنوعية الحياة ككل أو حكم 
بالرضا عن الحياة يقوم بو الفرد تجاه حياتو، ويشمل ىذا التقييم الجانبين )المزاجي 
والمعرفي(؛ حيث يشعر الناس باليناء حينما يخبرون كثيرًا من المشاعر السارة وقمياًل من 
المشاعر غير السارة، وكذا عندما ينخرطون في أنشطة ميمة ومثيرة، وعندما يشبعون 
حاجاتيم األساسية ويشعرون بالرضا عن الحياة؛ حيث تنعكس انفعاالت الناس وعواطفيم 

 في ردود أفعاليم تجاه األحداث التي تحدث ليم.

 :هي وهناك عدد من المكونات القابمة لالنفصال كمكونات لمهناء الشخصي
: ويتضمن أحكام الشخص الكميةعن الحياة أو الرضا عن ُبعد من الرضا عن الحياة (1

 أبعادىا كالرضا عن العمل والرضا الزواجي.

 ويتضمن التقييم المعرفي ثالثة جوانب:
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الرضا عن الحياة كتقييم لألىداف التي تحققت في الماضي، وىذا يتطمب  (أ 
 مضمونًا معرفيًا قويًا.

والثقة بالنفس المواجية نحو المستقبل، والقدرة عمى السيطرة تجاه الحالة المعنوية  (ب 
 أحداث المستقبل وىذا يتطمب مضمونًا معرفيًا معتداًل.

السعادة كرد فعل وجداني تجاه ما يالقيو الفرد من أحداث يومية وتجارب سواء  (ج 
 كانت إيجابية أو سمبية وىذا يتطمب مجيودًا معرفيًا منخفضًا.

 : ويعني المرور بكثير من الخبرات السارة.بيالوجدان اإليجا (2

: ويعنى المرور بخبرات أقل من المشاعر غير السارة، وىذه غياب الوجدان السمبي (3
المكونات الخاصة باليناء الشخصي ال تختمف عن تمك المكونات العامة لمسعادة أو 

 بمعنى أدق ىي نفس مكونات السعادة.

ة و السرور بوصفيما حالة انفعالية عمى حين ميز البعض اآلخر بين السعاد
الذي يمثل  Satisfaction، وبين الرضا Moodحساسة لممتغيرات المفاجئة في المزاج 

، بينما يرى أخرون أن السعادة أو السرور والرضا (Tsou & Liv, 2001)حالة معرفية 
عور مفيومان يجب أن يقاس كل منيما بشكل مستقل ألنيما جزء من المفيوم المركب لمش

 &,.King, L)" كنج وناب، " (Cummainc, 1998)" كيومانسباليناء الشخصي "

Napa, C., 1998) 

 النظريات املفسرة للسعادة:
لقد تعددت المناحي النظرية والسيكولوجية المفسرة لمشعور بالسعادة، وقد اختمفت 

 مداخل.ىذه المداخل في تفسيرىا لمفيوم السعادة، وفيما يمي تناول مختصر ليذه ال

 ( المنظـور الشخصي للسعـادة:1
 ,.Costa, P.,& MaCrae, R)" كوستا وماكرايأسس ليذا النموذج كل من "

حيث ذىب إلى أن السعادة سمة ثابتة تعتمد أساسًا عمى الشخصية؛ لذا ييتم ىذا  (1980
المنحنى بمختمف سمات الشخصية وبصفة خاصة العوامل الخمسة الكبرى بوصفيا 
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ة لمسعادة والشعور الذاتي باليناء والرضا عن الحياة؛ وليذا تختمف درجة محددات ىام
الشعور بالسعادة باختالف األفراد، وأن لدى كل فرد إمكانية نظرية خاصة لمشعور 

 بالسعادة.

كارلسون وآخرين، (،)2009الطيب والبهاص، (،)2003أحمد عبد الخالق وآخرين،)
2000) 

 لسعادة:( المنظور االجتماصي لتفسير ا2
اعتبر ىذا المنحنى من المناحي المبكرة في تفسير السعادة والذي تعامل معيا 
بوصفيا نتاجًا لبعض المتغيرات االجتماعية المرتبطة بالخصائص السكانية كـ )العمر، 
الجنس، والحالة االجتماعية، ومتوسط الدخل، النوع(، وىو ما يعرف بحركة المؤشرات 

في بحوث السعادة؛ حيث اعتبرت السعادة  Social Indicator Movementاالجتماعية 
نتاجًا ليذه المتغيرات إال أن الدراسات األحدث قد ألقت الشكوك حول ىذا المنظور المبكر 
حيث قد ظير أن تأثير المتغيرات االجتماعية المرتبطة بالخصائص السكانية )الديموجرافية( 

 جد قميل وال يفي بالتفسير المناسب.
 أحمد عبد الخالق، (Mrocozek, D.,& Kolarz, C., 1998)" زيك وكواليزمروكو "
(2003) 

 ( المنظور البيئي في تفسير السعادة:3
 Lifeأكد بعض أنصار المنظور البيئي لتفسير السعادة عمى األحداث الحياتية 

Eventsوليذا ركز أغمبيم عمى فحص األحداث األساسية الميمة في الحياة سواء أكانت  ؛
يجابية أم سمبية؛ لتوضيح التغيرات الحادثة في الشعور بالسعادة، كما الحظ أصحاب ىذا إ

النموذج أن مستوى السعادة لدى بعض الناس يمكن أن يتغير ويتذبذب بدرجة أكبر عبر 
فترات الزمن؛ ذلك الن خبرة السعادة تتأثر بأحداث الحياة وتقمباتيا سواء أكانت جيدة أم 

 (Veenhoven, R., 1994, 101)األحداث الدرامية الخطيرة. سيئة، وبخاصة تمك 
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أن السعادة في صورتيا الحقيقية  (Heylighen. F. 1992)" هياليجنوليذا أكد "
تعكس "قدرة الفرد عمى التحكم في المواقف البيئية المحيطة بالفرد من أجل الوصول إلى 

شباع حاجاتو؛ وليذا قسم " ة الفرد عمى التحكم في المواقف " قدر هياليجينتحقيق أىدافو وا 
 والظروف إلى ثالثة مكونات رئيسية ىي:

 مكون األداء الذاتي. -3 مكون القدرة المعرفية. -2 مكون القدرة المادية. -1

 ( المنظور الفسيولوجي في تفسير السعادة:4
ارتبطت البدايات األولى لعمماء النفس في تفسير السعادة بالتوجو الفسيولوجي؛ حيث 

عمى أن السعادة ليست حالة ذاتية فحسب ولكنيا استجابة عضوية  Fromm" فرومكد "أ
تظير من خالل زيادة الحيوية والنشاط لمجسم، والتمتع بالصحة، والقدرة عمى بذل أقصى 
الجيد، وينسحب األمر ذاتو عمى الشعور بعدم السعادة إذا تتأثر االستجابة العضوية 

ابات نفسجسمية، وىبوط في معدالت الحيوية والطاقة وتكشف عن ذاتيا من خالل اضطر 
والنشاط الجسمي إلى جانب المعاناة من الصراع، والكسل وتظل السعادة من وجية نظر 

 .Dicapris)"فروم" خداعًا ما لم تنبع من التفاعل الجسمي السميم الطاقة أعضاء الجسم. 

1983) 

 ( المنظـور الـوراثي للسعـادة:5
لمسعادة يرى أن ليا أساسًا وراثيًا، ومن ثم فيي ترقي إلى مستوى ىناك منحنى آخر 

السمة في الشخصية التي تكون أشد استقرارًا وأقل تغيرًا وأن لكل فرد إمكانية فطرية 
 % من مقومات السعادة موروث يتحكم في وجودىا بعض الجينات.55لمسعادة، وأن 

(Locan & Televan, 1996) 

 تفسير السعادة: ( المنظور التكاملي في6
يرى أصحاب ىذا االتجاه أنو من أجل التفسير والتحميل الدقيق لمسعادة ينبغي أال 
تنظر إلييا من خالل المنظور االجتماعي فقط أو البيئي فقط أو المنظور الشخصي عمى 
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نما يجب النظر إلييا من خالل ما يسمى بالمدخل المتكامل الذي يتضمن كل  حدة، وا 
ة مكتممة في تحميل وتفسير السعادة أو من خالل ما يسمى بالمنظور المداخل السابق

 (Brief et al., 1993, 647)التعددي في النظر إلى السعادة. 
( عمى المنظور التكاممي في تفسير السعادة 342، 2000كمال مرسي، ىذا ويؤكد )

اإلنسان  سواء أكانت حالة أو سمة؛ حيث يرى أن االستعداد لمسعادة ىو سمة في شخصية
أما السعادة ذاتيا فيي حالة في موقف معين، ىذه الحالة ال تجتمع مع حالة الشقاء في 
شخص واحد وفي موقف واحد، وأن الشعور بالسعادة محصمة بين االستعداد لمسعادة 

 والمواقف التي يعيشيا الفرد وطريقة تعاممو معيا وفق معرفتو وتقديره ليا.
واالتجاىات النظرية التي راحت تؤسس لمفيوم  وعمى الرغم من تعدد المناحي

السعادة إال أنو يمكن التأكيد عمى المنحنى الشخصي لمسعادة، والذي يؤكد عمى دور الفرد 
وحكمو عمى الحياة التي يعيشيا بأنيا سعيدة أم بائسة من األمور التي يعتمد عمييا؛ ألن 

فيما يتعمق بالشعور بالسعادة؛ حيث  الحكم الفرد عمى ىذه الحياة يعد أمرًا حاسمًا وفاصالً 
يفترض ىذا المنظور أن السعادة سمة ثابتة تعتمد أساسًا عمى الشخصية وخصائصيا 
وبخاصة العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية، ويؤكد أن لدى كل فرد إمكانية فطرية 

 ية.لمسعادة ويرى أصحاب ىذا التوجو أن السعادة تتحدد أساسًا عن طريق عوامل الشخص
(Diener, E.,& Diener, C., 1996, 492) 

وليذا فإن السعادة بوصفيا غاية يسعى كل إنسان من أجل تحقيقيا في مجال 
عالقاتو اإلنسانية التي يتشابك فييا واجب إسعاد الذات مع واجب إسعاد الغير، غير أن 

أو اإلحساس " ىي التي تنبع من فكرة التضحية بالذات راسلالسعادة األصمية من منظور "
 بالواجب؛ ألن الناس يرغبون في أن يكونوا محبوبين وليسوا مقبولين عمى مضفى.

ىذا ويطرح النقاش حول عالقة الواجب بالسعادة جممة من الرىانات أبرزىا البحث 
فقادىا اإلقبال عمى الحياة واالستمتاع بيا،  عن إمكانية إسعاد الغير دون التضحية بالذات وا 
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توازن بين الحفاظ عمى الطموحات أي طموحات الذات واستقالليا، وفي أنو رىن تحقيق 
نفس الوقت تجسيد قيمة الغيرية، فقد تحول الحياة بيننا وبين السعادة لكن من الواجب عمى 
اإلنسان أن يقاوم ويبذل كمما يمتمك من أجل أن يكون سعيدًا، فالسعادة واجب نحو الذات 

عادة األنا بسعادة الغير، وبإسعاد ذاتي أكون قد ساىمت وواجب نحو الغير؛ وليذا ترتبط س
 في إسعاد الغير.

ذلك ألن السعادة ليست معطى جاىزًا بل يجب النضال من أجميا بوصفيا ىدفًا 
حياتيًا دافعًا وحافزًا لمذات من أجل الحصول عميو وأن تكاسل الفرد وجموده ورفضو في 

ذابات اإلنسان وسبب أساسيمنشأة مآسيو؛ الوصول إلى ىذا اليدف ىو السبب وراء كل ع
وليذا فإن السعادة األصمية ىي تمك السعادة النابعة من الذات بصورة تمقائية تجاه الغير 
دون أن تكون نابعة من اإلكراه الذي يفرضو االحساس بالواجب، وبذلك تصبح السعادة 

 ليست سوى إعفاءًا لنا من بعض العذابات.
 


