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ملخ�ص البحث
يصنف اخلوف من السعادة ضمن االنفعاالت السلبية ،ويطلق علية ايضا رهاب السعادة  cherophobiaوهو

اجتاهات سلبية للفرد نحو االحداث املفرحة حماوال جتنبها بصورة متعمدة  .اهتم العلامء هبذا املتغريخاصة يف العقد
االخري من اجاللرتكيز عىل االنفعاالت االجيابية يف علم النفس االجيايب هيدف البحث احلايل اىل:
 . 1التعرف عىل مستوى اخلوف من السعادةلدى موظفي جامعة بغداد

.2التعرف عىل درجة الشدة يف اخلوف من السعادةلدى موظفي جامعة بغداد

 . 3اجياد الفرق فياخلوف من السعادة وفق متغري اجلنسلدى موظفي جامعة بغداد

من اجل حتقيق اهداف البحث احلايل ،تم ترمجة مقياس (اخلوف من السعادة) واملكونمن ( )9فقرامتن اللغة

العربية اىل االنكليزية ثم عرضه عىل جمموعة مناخلرباء ،واستخراج صدق الرتمجة فضال عن الصدق الظاهري
وصدق البناء.و ثبات الذي بلغ( )0.710بمعادلة الفا كر ونباك . Cronbach’sAlphaتم اختيار عينة مكونة

من ( )180موظفا )90(،اناث و ( )90ذكور من جامعة بغداد  .اظهرت النتائج ،ان الوسط احلسايب للعينة اعىل
من الوسط الفرضيوبمستوى داللة  0,05مما يدل عىل اناخلوف من السعادةدال عند مستوى ،0.05كام اظهرت
النتائج يف درجات الشدة يف  3مستويات معياريةللخوف من السعادة ،عايل ،متوسط ،منخفض ،تم احتساهبا عىل

 180مفحوص ،فقدبلغ (العايل) نسبة  %15بعدد  27من العينة وبمدى درجات ،40 -33يف حني بلغ املستوى
(املنخفض) يف اخلوف من السعادة نسبة  %6بعدد  11من العينة وبمدى درجات  ،19 – 8واخريا توصلت النتائج
ايضا اىل عدم وجود فروق داله معنويا يف اخلوف من السعادة وفق متغري اجلنس ،واستنادا عىل ما توصلت اليه البحث
احلايل من نتائج ،خرجت الباحثة بعدد من التوصيات واملقرتحات
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Abstract
Fear of Happiness in University of Baghdad Staff
Fear of happiness may classified within the negative emotions, called " cherophobia" also ,means
"negative attitude for individualtowards the pleasantevents who he’s try to avoid deliberately . especially last decade the Scientists interested with fear of happinessinorder to focus on positive emotions
which are in positive psychology.The current research aims to:
-

Identify the level of fear of happiness for University of Baghdad staff

-

Identify the degree of intensity in fear of happiness for University of Baghdad staff

-

Find the difference in fear of happiness according to gender variable for University of

Baghdad staff.
To achieve the aims of current research , the researcher translated the scale from English to Arabic thenpresented the scale to group of experts To extract validity translation(back translation) for
the scale which consist of 9 items , face and construct validity achieved,as well as reliability of the
scale achieved also which was0.710)) by Cronbach’s Alpha.the samplewas 180staff selected as, (90)
female, and (90) male from University of Baghdad staff. The results showed that the mean of the
sample was higher than the mean valuewhich was a affected significantlyof 0,05 means that , sample
has fear of happiness , results shown also the severity fear of happiness according to standardized
3levels which was classified to high , moderate and low calculated to all 180 ,persons with high level
fear of happinesswas15% ,numbered 27 with range of degrees33- 40, while low level percentage was
6% numbered 11with range of degrees 8 – 19 , finally results shown no differences significantly effectedin fear of happiness in gender . according to results in this study , many recommendations and
suggestionswere listed
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م�شكلة البحث
تعد اخلوف من السعادة احد اخطر االنفعاالت

السلبية ومصدر قلق عىل الصحة النفسية بام يرتتب
عليها من تأثريات عىل احلالة املزاجية وما تؤدي من
امراض نفسية وعصبية ،اذ يميل الفرد فيها اىل استبعاد

انفعاالتالسعادة واحلب والدهشة ويقلل من شعوره
هبا من خالل استثارة مشاعر اخلوف والتوجس من

االحداث السارة واملفرحة وعدم الشعور بالرضا life

)302–1999.276 ,.satisfaction(Diener et al

وخيتلف االشخاص يف درجة اخلوف من السعادة

فهناك من يشعر بالتوجس القلق منها وهناك من

يكون حذرا وال سيام من يشعر بخوف شديد وهم
االقل انتشارا يف الثقافات املختلفة ،وما جيعلها

اكثر خطورة كوهنا حتمل معايري شخصية ،بمعنى
اخر قد تكون اخلوف من السعادة يتعلق بالعمل
كاحلصول عىل منصب ،بيد ان احلصول عىل مبلغ

من املال اساس اخلوف عند شخص اخر ،فضال

عن والدة طفل جديد ،مما جيعل هلا ابعاد ومنظور

شخيص متفرد وهذا يعني لكل فرد ما يشعره باخلوف

السعادة ال ينطبق عىل شخص اخر.Joshanloo, M

 ،)).651–647 2013كام تظهر خطورهتا من
خالل التعرف عىل اسباهبا ،فقد توصل علامء النفس
واالجتامع اىل ان اخلوف من السعادة يتباين بني

الثقافات املختلفة ،وحسب تقييمهم هلا (Helliwell,

،)2012 Lفقد توصلت دراسة
, ayard, & Sachs
اليمربسكي()2005 ,,Lyubomirsky

ان الغربيون هيتمون بالسعادة اكثر من الثقافات

االخرىفالناس يف امريكا الشاملية يعطون السعادة

امهية كربى ويسعون يف اجيادهابينام التعد يشء مهم

دول العامل االخرى ومع وقت العوملة والديمقراطية
اصبح الناس اكثر توجسا منالسعادة يف حياهتم

الشخصية(–111 ,2005 ,.Lyubomirsky, S

 ،)131وبينت دراسة سو )2000( Suhاجرهتا يف
غرب اسيا ،East Asiansان االفراد يميلون اىل ان
يكون شعورهم الشخيص بالسعادة ضمن املجتمع،

كالعائلة ،واالصدقاء ،والزوجني ،لذا تصبح اكثر
تعقيد ا الن ترتبط باملجتمع اكثر من كوهنا شعور

شخيص للفرد مما جيعل ذلك الشعور يرتبط بالعالقات
الشخصية ومدى نجاحها والذي قد ينتج حالة من

التوجس ،واستنتجت الدراسة ان الثقافات التي تركز

عىل االفراد هم اكثر شعورابالسعادة ،من الثقافات
التي تركز عىل املجتمع(.2000pp .Suh, E. M

 ،)86–63كام اناالحداث السلبية ،كالوفاة ،االقالة،
واملرض ،فضال عن احلروب ،والقتل ،ذات تاثري

اكثر من االخبار السارة اذ جتعل احلالة املزاجية

واالنفعالية لألشخاص سلبية وقادرة عىل حمو احلدث

املفرح مما ولد شعور بالنفور منها ليحافظ الفرد عىل

توازنه واستقراره العاطفي (,.Baumeister et al

،,)370-2001.323ومن االسباب البيولوجية يف
زيادة اخلوف من السعادة تعود اىل منطقة موجودة

يف دماغ االنسان يطلق عليها اجلهاز احلايف limbic

 systemوهي املنطقة التي تنطلق منه االنفعاالت
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السلبية واالجيابية فاذا كان غري فعال او نشط

منها واملعقد والتي من خالل تفاعله معهاتثري انفعاالت

للتفاؤل وقليل االنفعال ،بالوقت الذي يكون فعاال

وبالرغم من انه يبحث عن السعادةداخل نفسه ومع

 inactiveيكون االنسان اكثر اجيابية واكثر ميال
activeويطلق عىل النوع الفعال للجهاز احلايف (حالة

احلزن او الغضب او اخلوف والسيام الفرح والسعادة،

املجتمع املحيط به ،اال ان االحداث التي يمر هبا ختلق

السخونة) “”,heats upيكون االنسان اكثر تأثرا

فيه حالة من التوجس ،ومع تكرار هذه االحداث

اضفاء التشاؤم يف اسلوب تفكريه ونظرته للحياة

واملفرحة جتعله مرتقبا ملا قد حيدث سلبا يطلق عليه"

بانفعاالته واكثر سلبية ويكون متوجسا قلقا حياول

ينشا بداخله شعور بعدم االرتياح من املواقفالسارة

.pp

اخلوف من السعادة"""Fear of happinessاو

تأثرياهتا السلبية عىل الصحة النفسية والبدنية للفرد

الفرد نحو االحداث املفرحة حماوال جتنبها بصورة

((Tucker

M.

,D.

,2003

670–667وتظهر خطورة اخلوف من السعادة يف

رهاب السعادة “”cherophobiaوهي اجتاهات

فاألشخاص الذين يميلون اىل تفسري األحداث

متعمدة().264–246 .2013 ;.Joshanloo, M

بطريقة سلبية وينفرون من املناسبات السعيدة،

يميلون اىل العزلة واالنسحاب االجتامعي ،وهم اكثر
االشخاص عرضة لالكتئاب ،واالنتحار،واكثر اصابة

باضطرابات املزاج ،الشعور بالذنب ولوم الذات،

فضال عن قلة الدافعية والكسل وامهال انفسهم ((D.

.678–667 .pp ,2003 ,M. Tucker

وضمن علم نفس االمراضpsychopathology
وعلم نفس االسواء Abnormal Psychology

بمقاومة

االنفعاالت

االجيابيةresistance

،positive emotionsاي مقاومة الفرد للسعادة
من خالل تغلب مشاعر القلق واخلوف حماوال

ابعادها بالغضب واحلزن وامخاد الشعور بالبهجة

ومن اجلدير بالذكر االحداث غري السارةالضغوط

باالستناد عىل االنفعاالت السلبية(P. Gilbert,

انامط حياهتم وعىل احلالة املزاجية واالنفعالية لكافة

وظهرت امهية اخلوف من السعادة خالل

والصدمات التي مر هبا العراق كان هلا االثر يف تغيري

رشائح املجتمع وال سيام املوظفني مما تقدم يتبني
لنا خطورة اخلوف من السعادة مما رات الباحثة اهنا
مشكلة يستحق الدراسة

اهمية البحث واحلاجة اليه

يواجه االنسان يف حياته اليومية سواء املهنية او

االجتامعية كم هائل من املواقف واالحداث البسيط
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)380 .p.2011 ..K

السنوات العرش االخرية عىل اثر الرتكيز عىل

االنفعاالت االجيابية يف علم النفس االجيايب ،والذي

يرى رضورة تنظيم االنفعاالت االجيابية كاحلب
والفرحللفرد هي اكثر امهية من تنظيم السلبية منها،

ولكي تصبح االنفعاالت االجيابية اكثر تأثري وتعزيز

للفرد البد من تنظيمها وادرهتاكي تكون قادرة عىل

أ.م.د .هدى مجيل عبد الغني
ايقاف التهديدات الصادرة من االنفعاالت السلبية

 "distressوالقدرةعلىالتعامل.2007 16.p.(,

سلبية والغاية من تفعيل االنفعاالت االجيابية كانت

جنسفاإلناثاكثرتأثرانفعاليامنالذكورواكثرقدرةعلىالت

كاحلزن والغضب واخلوف وما يتولد منها من اثار
بعد مالحظة شعور الفرد باألمان والدفءبدال من

(،Mikulincerوترتبطاخلوف منالسعادةبمتغري ال
عبري ،كام اهنناكثر حتسس وتوجس وميل لالنفعاالت

القلق واالكتئاب (–15.b 1995 ,.Watson, et al

السلبية (،)2000 .528Kelly, J.R–515 .pp.

بالعديد من املتغريات النفسية والديموغرافية ،فقد

اكثر االعامر التي ختلو من اخلوف من السعادة ،يليها

 . )20كام تظهر امهية اخلوف السعادة من بارتباطها
بينت دراسة جلربت واخرون()2008 .Gilbert

فضال عن ارتباطها بمتغري العمر ،فاألطفال هم
مرحلة الشباب يف العرشينات ثم تبدا بالظهور يف

كام تظهر امهية اخلوف السعادة من خالل ارتباطها

مراحل متوسط العمراواخلمسينات ،middle ages

وجود عالقة بني خرباتالتعلق attachment

عىل املستوى الثقايف واحلضارة واخلربات التي مرة هبا

بالعديد من املتغريات النفسية والديموغرافية ،فقد بينت
experiencesواخلوف من السعادة ،حيث ينخفض
مستوى القلق واخلوف من السعادة لدى االشخاص

الذينكانت طبيعة خرباهتم االجتامعية يف التعلق امن

secureودافئ

‘.pp.2008.warm’(Gilbert,P

وتزداد يف اعامر ترتاوح  70 -60عام ،اال اهنا تعتمد

الفرد وال سيام املستوى االقتصادي والوضع الصحي
()202-189 . pp.2005 .Mroczek, D. K

وتعد املوظفني يف املحيط اجلامعي من الفئات التي

يعتمد عليها يف تنظيم وادارة الشؤون الداخلية سواء

G
 ،).191–182كام توصلت دراسة جلربت(, ilbert

للتدريسني او الطلبة ومجيع العاملني فضال عن امهيتهم

السعادة ،فاألشخاص الذين يشعرون باالنتامء لدهيم

بروح التفاؤل والنظرة االجيابية للمستقبل وحبه لعمله

)2005اىل وجود عالقة بني االنتامء واخلوف من

تعاطف empathicمع اجلامعة وحيصلون باملقابل
عىل العناية واالحتواء مما يشعرهم بالقوة والسعادة

اكثر من تغلب املشاعر السلبية (2005.Gilbert, P

)74–9 .pp .

كام يرتبط اخلوف من السعادة بتحمل

الضغوط ،فاألشخاص الذين لدهيم درجة
عالية يف تنظيامالنفعاالت االجيابية هم االكثر
قدرة عىل حتمل الشدائد "of

tolerant

يف حتقيق االستقرار النفيس واالنفعايل للعاملني لتمتعه
وانجاز املهام املوكلة اليه لذا ارتأت الباحثة التعرف

عىل اخلوف من السعادة لدىموظفي جامعةبغدادعلام

انه مل يتم التطرق له سابقايف العراق

اهداف البحث:

هيدف البحث احلايل اىل:

 . 1ترمجة مقياس اخلوف من السعادة “Fear

 ”of happinessاملعد من قبل كلربتGilbert
واخرون عام –182 .2008 .Gilbert( 2008
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 . 2التعرف عىل مستوى اخلوف من السعادةلدى

موظفي جامعة بغداد

.3التعرف عىل درجة الشدة يف اخلوف من

السعادةلدى موظفي جامعة بغداد

 . 4اجياد الفرق فياخلوف من السعادة وفق متغري

اجلنسلدى موظفي جامعة بغداد
حدود البحث

البحوث املحكمة
حيصل عليها املجيب عىل مقياس اخلوف من السعادة

الف�صل الثاين:
االطار النظري والدرا�سات
ال�سابقة
نظرية التحليل النفيس

فرست نظرية التحليل اخلوف من السعادة عىل

اهنا احد انواع العصاب  ،neurosesاذ اهتم فرويد

يتحدد البحث احلايل موظفي جامعة بغداد جممع

منذ عام  1894وصاعدا بالتمييز بني نوعني من

حتديد املصطلحات

والعصاب احلقيقي او الواقعيactual neuroses

اجلادرية للعام الدرايس 2017-2016
-

اخلوف من السعادة

ووصف العصاب النفيس عىل انه اضطراب الذي

يمكن اجياد سببها يف بناء املستوى العقيل والتمثييل

Fear of happiness
-

عرفه

جاشنلو

العصاب مها العصاب النفيس ،psychoneuroses

(,Joshanloo

والدفاعي يف املرحلة اجلنسية للرضيع infantile

التي تثري االنفعاالتاالجيابيةوقد يكون متعمدا)

خصائص دالة ونوعية للدفاع ضد الرصاعات

 :)2013باهنا اجتاهات الفرد نحو جتنب اخلربات

 sexualityوتكون االعراض املصاحبة ذات

2013 ,735Joshanloo–717.deliberately

الداخلية  inner conflictاملتعلقة بدفعات احلافز

عرفها جلربت :Gilbert( :2008

 ،drive impulsesاما بناء العصاب الفعيل يقع

-

التيتثريالفرحوالبهجةيستبدهلابمحاولةاضفاءانفعاالت

واالحداث الراهنة وليس باملايض فقط وتكون

عرفته الباحثة :مشاعر وانفعاالت

 ،bodily phenomenaمعوجودقلق غرياملعالج

االخبار واالحداث السارة ،وختتلف يف درجتها من

somatic anxietyوليس لديه ما يدل الة دفاعية،

شعور الفرد بحالة من التوجس من االحداث السارة
احلزن والغضب (Gilbert( :183.2008
-

سلبيةذاتية تتمثل بالتوجس وعدم االرتياح من

شخص ألخر
-
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اما التعريف اإلجرائي :هي الدرجة التي

ايضا عىل مستوى احلافز  driveلكنه يرتبط باحلياة
اعراضه حمدودة مقترصة عىل الظاهرة اجلسدية

unprocessed anxietyيعادلدرجةالقلقاجلسمي
وقد عد فرويد العصاب الفعيل هو اساس التوجس

واخلوف من السعادة) (61–41 ,1894 ,Freud

أ.م.د .هدى مجيل عبد الغني
نظرية التعلق Attachment Theory

مستوى منخفض جدا من املشاعر السلبية ويتمتعون

وضع هذه النظرية باولباي Bowlbyعام 1969

بعالقات اجتامعية واسعة مع الناس ويساندون

علم النفس احلديث من خالل تركيزها عىل اخلربات

يمرون هبا فضال عن رغبتهم بمساعدة الغري ولدهيم

وهي النظريات التي احدثت تغيريا وتطور واسعفي
العاطفية املبكرة يف مرحلة الطفولة وطبيعة التعلق
مع القائمني برعاية الطفل caregiverواثر التعلق
والعالقة عىل النمو االنفعايل واملعريف للفرد يف حياته

وشخصيته ،وطبقا ل باولباي Bowlbyالتعلق احد

اهم حاجات االنسان االساسية التي تؤثر فيام بعد
عىل حياته كافة( ،)7.p.1969 ,Bowlby Jويف عام

 1987قام كل من العاملني هازانHazanوشيفري

 Shaverمعتمدين عىل باولباي Bowlbyحول
جذور نظريةالتعلق يف مرحلة الطفولة ،وتطويرهااىل

ويتلقون االسناد من الناس يف الضغوط العاطفية التي

ثقة عالية بالنفس وقدرة ذاتية عىل التعبريعام يشعرون

به من امل او حزن او هبجةفيداخلهمبيناميتصفاالشخا
صالذينحصلواعلىتعلقغريامنبدرجةمنخفضةجدامنامل

شاعر.1987 ,feelings(Hazan C, Shaver PR
)524-511 .pp

بينام يتصف االشخاص الذين حصلوا عىل تعلق

غري امن بدرجة منخفضة جدا من املشاعر االجيابية
feelings

،positiveوال يستطيعون وصف

انفعاالهتم او التعرف عليها ،ويصعب عليهم مواجهة

اضافةالتعلقلدىالراشدين (Hazan C, Shaver

الضغوط واحلصول عىل االسناد االجتامعي ،ولدهيم

ان يكون التعلق امن secur attachmentوتعلق

اخلوف من السعادةاىل ان اسلوب التعلق غري االمن

 )524-511 .pp.1987 Pمفادها بان التعلق اما
, R
غري امن insecure attachmentوان الفروق
الفردية لدى الفرد يف املجال املعريف،واملشاعر،
والسلوك تعتمد عىل قوة العالقة وطبيعة التعلق
خالل مرحلة املراهقة ،كام انالتعلق لدى الراشدين

يعود اىل استقرار امليل نحو االحتفاظ واملحافظة

عىل التواصل وقوة االقرتاب لشخص ما او اىل عدد
حمدد ومعني من االشخاص حياهتم كي حيصلون من

تقدير واطئ بالذات ،وطبقا هلذه النظرية تعود اسباب
الذي مر به الفرد يف مرحلة الطفولة واملراهقة وافتقاره

اىل الشعور باألمن من قبل القائمني برعايته كالوالدين
او املقربني اليه لشعوره بالقلق الذي نشا بسبب امهاهلم

له(-511 .pp.1987 ,Hazan C, Shaver PR

 ،)524وقد اجريت العديد من البحوث للتحقق
من نظرية التعلق وانامطها عىل االطفال واملراهقني
والراشدين فقد التي توصلت اىل ان االفراد الذين

خالهلم عىل السالم واالمن العقيل والبدينphysical

حظو بتعلق امن يستطيعون التعرف عىل مشاع رهم

تعلق عاطفي امن  secure attachmentلدهيم

(1982 ,Parker

فاملراهقني والراشدين الذين حصلوا عىل اسلوب

ومتييز انفعاالهتم و انفعاالت الغري)61-57 .pp .
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اخلوف من السعادة لدى موظفي جامعة بغداد
نظرية احلاجات Maslow’s hierarchy of
needs

البحوث املحكمة
عكس العصاب النفيس ،بينام فرست نظرية التعلق

لباولبايعام  1969اسباب اخلوف من السعادة عىل

تم وضع هرم ماسلو للحاجات عام 1970

اساس التعلق غري االمن الذي يمر به الفرد ،فضال

ما اشبعت سوف تعود عليه بالسعادة والتي وهذا

املراهقة فاألشخاص الذين حصلوا عىل تعلق غري

ومفاده ان هناك حاجات اساسية لدى االنسان اذا

.p 1, 970 M
ما يسعىاالنسان اىل حتقيقه(, aslow

 ،)67وقاعدة اهلرماحلاجات الفسيولوجية كالطعام
واملاء ويتبعها االمان  safetyوتقدير الذات وحتقيق
الذات ،وانعدامالتوازن imbalanceيف احداها

يؤدي اىل عدم الشعور بالرضا وخيلق حالة من

التوتر ،ويرى ماسلو انه كلام اشبعت هذه احلاجات
بدرجة كبرية كلام ادن اىل الشعور بالسعادة وكلام
انخفضت درجة اشباعها كلام ادت اىل حالة من عدم

االستقرار النفيس والقلق واخلوف ،واعترب ما سلو

احلاجات الفسيولوجية اساس مهم لكن اذا ما اشبع
ومل يتم اشباع احلاجة اىل االمن ال يمكن لإلنسان ان

يشعر بالسعادة النعدام االمان والسيام تقدير الذات

وحتقيق الذات وبذلك عدم اشباع أي من تلك

عن امهية التوجه املعريف للفرد وخاصة يف مرحلة
امن بدرجة منخفضة جدا من املشاعر االجيابية

،positive feelingsوارتفاع يف االنفعاالت
السلبية وخاصة اخلوف والقلقوال يستطيعون وصف

انفعاالهتم او التعرف عليها ،ويصعب عليهم مواجهة
الضغوط واحلصول عىل االسناد االجتامعي ،ولدهيم

تقدير واطئ بالذات ،وطبقا هلذه النظرية تعود اسباب
اخلوف من السعادةاىل ان اسلوب التعلق غري االمن
الذي مر به الفرد يف مرحلة الطفولة واملراهقة وافتقاره

اىل الشعور باألمن من قبل القائمني برعايته كالوالدين
او املقربني اليه لشعوره بالقلق الذي نشا بسبب

.pp.1987 H
امهاهلم له(, azan C, Shaver PR
)524-511

بينام اختلف يف نظرية احلاجات حول اسباباخلوف

احلاجات يؤدي باخلوف باخلوف من السعادة فالرفا

من السعادة بابتعاده عن االحداث والضغوط وتركيزه

التوازن()67 .p ,1970 ,Maslow

هذه احلاجات ينشا اخلوف من السعادة وعدم االست

هيةواالرتياحتأتيبعدانيشبعالفرد حاجاته لكي حيقق

مناق�شة النظريات ال�سابقة

عىل احلاجات وإشباعها واعتبار اي عدم توازن يف

قرارفيحيناشباعهاهياساسسعادةاالنسانوشعورهبالر

فرست نظرية التحليل النفيس اسباب اخلوف من

ضا ،ومماتقدمتبنتالباحثةنظريةالتعلق منطلقانظريافيب

واالحداث التي يمر هبا الفرد وليس املايض فقط

عتامد النظرية االسباب االجتامعية والتنشئة كمسبب

السعادة اىل العصاب الواقعي والذي يعكس الواقع
واليمكن للفرد اي تكون لديه اي اليات دفاعية عىل
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حثهااحلاليالعتباراناالداةمتبناءهاعلىاساسهافضالعنا

للخوف من السعادة

أ.م.د .هدى مجيل عبد الغني

الدرا�سات ال�سابقة
دراسة كلربت و ماكيوانK. McEwan

:P. Gilbert( )2011,

هدفت الدراسة التعرف عىل اخلوف من السعادة

وعالقتها بااللكسيثايميا واليقظة الذهنية ونقد الذات

عىل عينة من املشاركني و طلبة جامعة ديريبDerby
بعدد  185بواقع 153اناثو32ذكور ال عامر ترتاومحن

 57 - 18عام ،قدم للعينة مقياس اخلوف من السعادة
للعامل كلربت ،Gilbertومقياس تقدير الذات،

ومقياس االلكسثايام ،اظهرت النتائج وجود عالقة
بني اخلوف من السعادة ،ونقد الذات وااللكسيثايميا

فاألشخاص الذين شخصوا بااللكسيثايميا لدهيم
درجة عالية من اخلوف من السعادة ونقد الذات

وارتفاع درجة االكتئاب لدهيم وهم اكثر ميل

لالنفعاالت السلبية بينام اختلفت نتائج االسوياء عامة
اذ تنخفض درجة القلق واخلوف من السعادة ولوم

الذات P. Gilbert( )17-2011.2, K. McEwan

دراسة هازاملوهرت ()HazalMuhtar 2016

هدفت الدراسة الكشف عن اللخوف من

السعادة لدى النساء عرب الثقافات املختلفة عىل
افرتاض ان املجتمع وطبيعة الثقافة هي السبب يف

خلق اخلوف من السعادة ،تم اختيار  29امرأة من

نساء قارة اسيا من و 29من قارة امريكا ،بتوجيه
اسئلة هلن خاصة بالتعرف عىل اخلوف من السعادة،
ومقياس للتوجه القيمي اخلاصة بكل من الثقافات

االسيوية واالمريكية ،اظهرت النتائج ان نساء اسيا

لدهين مستوى عايل من اخلوف مقارنة بالنساء يف

قارة امريكا ،كام اظهرت النتائج وجود عالقة بني

اخلوف من السعادة والتوجه القيمي ،فالقيم والتقاليد
الصارمة بمستوى عايل من القيود خيلق هتديدا وقلق

بني نساء املجموعة الواحدة االسيوية ويؤدي اىل
خلق اخلوف والرغبة باالبتعاد عن الفرح ،بينام ترتفع

املشاعر االجيابية لدى النساء من خالل التوجه القيمي
يف ثقافتهن التي يعطي درجة عالية من احلرية للمرأة

()76-1 ,2016 ; HazalMuhtar
(دراسة بول كلبيرت; )Paul Gilbert 2014

هدفت الدراسة التعرف عىل االنفعاالت السلبية

(اخلوف من السعادة) وعالقات باألمراض النفسية،
عىل عينة مكونة من  52مشارك من الذين يعانون
من االكتئاب بدرجة من املتوسط اىل الشديد ،أجابوا

عىل مقياس صمم لقياس اخلوف من االنفعاالت

االجيابية من خاللقياس  3انواع من االنفعاالت

السلبية ،القلق والغضب واحلزن والكون من 6

فقرات واربع بدائل ،ومقياس اخلوف من السعادة

املكون من  9فقرات ومخس بدائل اظهرت النتائج
ارتفاع مستوى الدرجات يف اخلوف من االنفعاالت

االجيابية لدى املشاركني الذين يعانون من كابه شديدة
وتوصلت الدراسة ان اخلوف من السعادة نتيجة
االمراض النفسية وليس بسبب االحداث واملواقف
وان املصاب باالكتئاب تكون افكاره غري عقالنية

ذات نظرة متشائمة مما جيعله خياف من الشعور بالفر

حوالبهجةواقلميالللحصولعلىالرفاهية(Gilbert P,
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اخلوف من السعادة لدى موظفي جامعة بغداد
)2014 ;,McEwan K
دراسة

ميشونجاشلونا

البحوث املحكمة
:)Research

(Mohsen

)2013;Joshanloo

هدفت الدراسة التعرف عىل مقياس اخلوف من

السعادة وعالقته بمقياس الرضا عن احلياة ،من خالل
االجابات لعدد  220من املشاركني من طلبة جامعة

طهران بواقع  120اناث والذين يشكلون()%54.5

تم اختيار عينة البحث التطبيقية البالغة ()180

تدرييس بواقع ( )90اناث و( )90ذكور بالطريقة
العشوائية

ثانيا -أداةالبحث:

مناجلتحقيقأهدافالبحثاحلاليتطلب:تبنيوترمجة

مقياس(اخلوف من السعادة) “املعد من قبل كلربت

و 100ذكور من اقسام خمتلفةبمعدل اعامر 23.17

 Gilbertعام –182 .2008 .Gilbert(( 2008

أجابوا عىل املقاييس التي تم ترمجتها اىل اللغة الفارسية

وفيام يأيت خطوات البناء والتبني والرتمجة:

عام وانحراف معياري ( ،)4.15 = SDوالذين
 ،Persianوالتي تشمل مقياس الرضا عن احلياة
املعد من قباللعامل دانري(،)1985 ,.Diener et al

ومقياس اخلوف من السعادة واملكون من  5فقرات

191من لغته األصلية (اإلنجليزية) إىل اللغة العربية.

مقياس اخلوف من السعادة “Fear of

: ”happiness

استخدمت الباحثة مقياس (اخلوف من

ب  7بدائل الذي اعد من قبل ليو وجليمور (& Lu

السعادة) ،بوصفه أداة جلمع البيانات من عينة

االجابات والوصف االحصائي ومعامل ارتباط

واخلوف من االنفعاالت االجيابية املتمثلة بالفرح

اذ يرتفع مستوى اخلوف من السعادة مع انخفاض

السارةواالجيابية ،وعرضه املفحوصينكون الباحثةقد

)2006 Gاظهرت النتائج خالل حتليل
, ilmour

بريسون الذي اظهر وجود عالقة عكسية عىل املقياسني
مستوى الرضا عن احلياة (.2013;Mohsen

)651–647

الف�صل الثالث:
اجراءات البحث

تبنتهفيطرحه ملفهوماخلوف منالسعادة،فض ً
العنتحقيق
أهداف البحث احلاليويتصفاملقياس بامييل:

اعد املقياس اخلوف من السعادة “Fear

”of happinessكلربت  Gilbertعام 2008

يتمثل جمتمع البحث احلايل بموظفي جامعة بغداد

للعام الدرايس 2017 - 2016
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والسعادةتتضمنفقراته مشاعر الفرد نحو االحداث

-

أوال :جمتمعالبحث

عينة البحث التطبيقية (of

البحث ،لغرض التعرف علىدرجة التوجس

Sample

((191–182 .2008 .Gilbert
-

يتكون

املقياس

من10وتم

حذف

فقرةواحدة اذ مل تكن ذات عالقة باخلوف بقدر

عالقتها باالكتئاب واصبح بصورته النهائية مكون

أ.م.د .هدى مجيل عبد الغني
من 9فقرات و5بدائل ،تنطبق عيل بشدة ،غالبا

اللغة اإلنجليزية ،مراعيه يف ذلك عدم إطالع اخلرباء

ال تنطبق عليابدأ ،يقابلها سلم من الدرجات حسب

 .6ومن ثم تم مطابقة ترمجتها وعرضها عىل اخلربيني

مانتطبق عيل ،قليال ما تنطبق عيل ،نادراما تنطبق عيل،
مقياسليكربت()،5 ،4 ،3 ،2 ،1
-

عىل النسخة األصلية املكتوبة باللغة اإلنجليزية .

يف ( 1و )2أدناه لغرض تدقيق املطابقة .وبعد هذه

وضع املقياس لكشف ادارك الفرد

اإلجراءات اطمأنت الباحثة إىل عملية تعريب

بناءه من عبارات اثناء جلسات العالج النفيس للعامل

اإلجراءات اإلحصائية لتحليل الفقرات Item

للتوجس والقلق حول الشعور بالسعادةوالتي تم
كلربتGilbert
-

حتقق

وسالمة ترمجة مقياس البحث.
Analysis

الصدق

الظاهري

face

validityوصدق البناء وبلغ ثباته وفق معادلة الفا
كرونباك0.90

خطوات �إعداد وترجمةاملقيا�س:

ألغراض هتيئة واستعامل مقياس(اخلوف من

السعادة) يف حتقيق أهداف هذا البحث فقد قامت

الباحثةبجمله من اخلطواتوعىل النحو اآليت:

 .1ابتدا ًء قامت الباحثة بنفسها برتمجة املقياس من
اللغة اإلنجليزية إىل اللغة العربية .

ُ .2قدم املقياس بنسخته األصلية باللغة اإلنجليزية
إىل أثنني من اخلرباء ،يف اللغة اإلنجليزية (كل عىل
انفراد) ،وطلب منهام ترمجة املقياس إىل اللغة العربية.

صدق الفقرات (التحليل املنطقي للفقرات) :

 .1الصدق الظاهري:

تم عرض املقياس عىل جمموعة من األساتذة

املتخصصني يف العلوم الرتبوية والنفسية،وكان عدد

فقرات املقياسبصيغته األولية ( )15فقرة ،واعتمدت
الباحثة نسبة ( )%81فام فوق من آراء اخلرباء باملوافقة

لإلبقاء عىل الفقرة ،وبناء عىل رأي اخلرباء ،فقد بقي
عدد فقرات املقياس( )9فقرة مع األخذ بعني االهتامم
التعديالت كافة يف الصياغة اللغوية وتفسري املعنى.
 .2استخراج القوة التمييزية للفقرات:

بعد ان صممت استامرة املجيبون البالغة ()180

استامرة وفق االوزان املعطاة التي يرتاوح املدى

 .3تم توحيد النسخ الثالث املرتمجة إىل اللغة العربية

النظري لدرجاهتا ( )45 – 9وحتديد الدرجات

 .4تم عرض النسخة املرتمجة اىل العربية اىل اخلبري

اىل اقل درجة واختريت نسبة ( )% 27العليا وال

 .5ومن ثم تم عرضها عىل أثنني من اخلرباء يف اللغة

جمموعتني باكرب حجم واقىص تباين ممكن ،اذ بلغ عدد

يف نسخة واحدة.

اللغوي لغرض تدقيقها لغوي ًا.

اإلنجليزية وعلم النفس لغرض إعادةترمجتها إىل

الكلية لكل مفحوص ،ثبتت الدرجات من اعىل

( )%27الدنيا احلاصلة عىل اقل الدرجات ،لتحديد
االستامرات لكل جمموعة ()49وبذلك اصبح عدد
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االستامرات التي تم حتليلها( )98استامرة ،والختبار الفرق بني متوسطي درجات املجموعتني العليا والدنيا عىل كل
فقرة من فقرات املقياس ال ( )9وعدت الفقرات التي حصلت عىل قيمة تائية ( )1. 96درجة فاكثر مميزة ،كوهنا دالة

عند مستوى ( )0.05فاكثر ،وبذلك مل حتذف اي فقرة من املقياس وجدول ( )1يوضح ذلك
املجموعة العليا
الفقرات

املجموعة الدنيا

املتوسط

االنحراف املعياري

املتوسط

االنحراف املعياري

القيمة التائية

مستوى
الداللة

1

4.9630

0.1906

3.1852

1.4546

8.905

دالة

2

4.3265

55482.

3.4694

89214.

5.711

دالة

3

4.3265

65789.

1.7959

1.17224

13.178

دالة

4

4.285

67700.

3.7755

1.58463

2.073

دالة

5

4.4490

54242.

1.9333

1.1439

13.879

دالة

6

4.3878

63954.

2.7755

1.02602

9.335

دالة

7

4.3469

69375.

2.1633

94311.

13.056

دالة

8

4.4898

61652.

2.4898

86897.

13.140

دالة

9

4.3265

71844.

1.5306

1.06266

15.258

دالة

عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس:

تم استخرج مقدار العالقة االرتباطية بني كل فقرة والدرجة الكلية ملقياس (اخلوف من السعادة) باستعامل

عينة التحليل البالغة ( ،)200حيث استبقيت الفقرات احلاصلة عىل معامل ارتباط 15.واكثر عند مستوى()0.05
وجدول ( )2يوضح ذلك.

رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

2

**503.

7

**639.

1
3
4
5

428

**246.
**637.
**287.
**702.

6
8
9

**514.
**591.
**687.
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الثبات :Reliability

البناء(.)Ott,1988,p141

 -معادلة ألفا كرونباخAlfaCronbehs :

 -4االختبار التائي t-testلعينتني مستقلتني

تم حساب ثبات املقياس باستعامل معامل ألفا

الختبار داللة الفروق ومتييز الفقرات يف مقياس

بعد التحقق من صدقمقياس البحث(اخلوف من

التطبيق النهائي :بعد التحقق من صدقمقياس

وزع املقياس عىل عينة التطبيق التي

عىل عينة التطبيق التي اختريت بطريقة عشوائية و

كرونباخ ،وبلغ ثبات املقياس (. )0.710
السعادة) وثباته متت االجراءات اآلتيه:
.1

اختريت بالطريقة العشوائية التي تتألف من ()180
موظفة وموظفي جامعة بغداد /جممع اجلادرية

استغرقت عملية التطبيق مدة  30يومامن

.2

 2016/ 11/ 1لغاية 2016/ 12/ 2
الوسائل اإلحصائية:

استعانت الباحثة باحلقيبة اإلحصائية ()SPSS

لتحليل البيانات سواء يف صدق املقياس ام البيانات
النهائية ,وقد استعملت الوسائل اإلحصائية اآلتية:

اخلوف من السعادة

البحث(اخلوف من السعادة ) وثباته،وزع املقياس,
التي تتألف من ( ،)180موظفة وموظفضمنكليات
جامعة بغداد عىل بعض االقسام العلمية واالنسانية
ولكال اجلنسني

الف�صل الرابع
عر�ض النتائج ومناق�شتها

. 1ترمجة مقياس اخلوف من السعادة “Fear

 ”of happinessاملعد من قبل كلربتGilbert
واخرون عام )Gilbert. 2008. 182–191( 2008

 -1معامل ارتباط بريسون Pearson

 . 2التعرف عىل مستوى اخلوف من السعادةلدى

بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس

. 3التعرف عىل درجةالشدة يف اخلوف من

 Correlation Coefficientإلجياد العالقة
(. )Nunnally,1978,p280
 -2معامل

Internal

For

لالتساق

الداخيل

الفا

Coefficient

Alpha

Consistencyالستخراج الثبات لفقرات املقياس
(. )Nunnally,1978,p214
 -3االختبار

التائي

موظفي جامعة بغداد

السعادةلدى موظفي جامعة بغداد

 . 4اجياد الفرق فياخلوف من السعادة وفق متغري

اجلنسلدى موظفي جامعة بغداد
-

اهلدف االول :ترمجة مقياس اخلوف من

السعادة “ ”Fear of happinessاملعد من قبل

لعينة

كلربتGilbertواخرون عام .Gilbert( 2008

املتوسط احلسابيللعينة واملتوسط احلسايب لعينة

مقياسرتمجة مقياس اخلوف من السعادة “Fear of

t-test

واحدة ،استخدم الختبار داللة الفرق بني

 ،)191–182 .2008وذلك منخالل ترمجة
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 ”happinessاملعد من قبل كلربتGilbertواخرون عام()191–182 .2008 .Gilbertمن اللغة االنكليزية
اىل اللغة العربية فضال عن استخراج الصدق الظاهري وصدق البناء والثبات

 -اهلدف الثاين :التعرف عىل مستوى اخلوف من السعادةلدى موظفي جامعة بغداد وللتعرف عىل مستوى اخلوف

من السعادة لدى موظفي جامعة بغداد ،تم استعامل االختبار التائي لعينة واحدة للتعرف عىل داللة الفرق بني املتوسط

احلسايب واملتوسط الفريض للمقياس ،وقد بلغ الوسط احلسايب للعينة ( )26.5389واالنحراف املعياري (،)6.29389
يف حني بلغ املتوسط الفريض( )24اي ان الوسط احلسايب للعينة اعىل من الوسط الفريض وبمستوى داللة  0.05مما يدل
عىل ارتفاع مستوى اخلوف من السعادة ،لدى طلبة املرحلة اجلامعية واجلدول رقم ( )3يوضح ذلك.

اجلدول ( )3االختبار التائي لعينة واحدة الختبار داللة الفرق بني املتوسط املجتمع
واملتوسط الفريض يف اخلوف من السعادة
عدد افراد

املتوسط

االنحراف

180

26.5389

7.92019

العينه

احلسايب

املتوسط
الفريض

املعياري

24

القيمة التائية

املحسوبة
5.412

اجلدولية
1.96

درجة احلرية
179

مستوى
الداللة

0.05

يمكن تفسري هذه النتيجة ،انطبيعة اخلربات

اخلوف من السعادة ،فقد تم احتساب الدرجة

والضغط االقتصادي فضال عن االحداث املفاجئة

ثالث مستويات ،اذ يرتاوح املستوى االوملن درجة

التي مر هبا املوظفني يف جمتمعنا كاحلروب والفقدان،
كاالنفجارات واالختطافات اثرت سلبا عىل
انفعاالهتم وخلقت درجة من اخلوف والتوجس،
فضال عن اثر التنشئة االجتامعية والثقافة وطبيعتها

واجلانب اخلربات الذي يعزز جتنب مشاعر السعادة

الكلية ل  180جميب ومن ثم تقسيم اخلوفاىل

معيارية 1 +واكثر بمدى درجات 40 -33وهم
الذين لدهيم درجة عالية من اخلوف ،ويشكلون نسبة

 %15من العينةويبلغ عددهم27اما املستوى الثاين

املتوسطبدرجة بني 1 ±معيارية بمدى درجات 32

وبذلك اتفقت مع دراسة دراسةهازاملوهرت (2016

– 20ويشكلون نسبة  ،% 79وعدد  148من العينة،

اهلدف الثالث :التعرف عىل درجة الشدة يف

درجات يرتاوح  19 – 8والذين يشكلون 6نسبة %

)HazalMuhtar

اخلوف من السعادة لدى موظفي جامعة بغداد

من اجل التعرف عىل درجة الشدة يف اخلوف

من السعادةلدى موظفي جامعة بغدادقامت

الباحثةباستعامل اسلوب من اجل اعداد مستويات
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واملستوى الثالث بدرجة معيارية _ فاقل بمدى

من العينة والبالغ عددها  11مفحوص
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جدول ( )4مستويات اخلوف من السعادة
املستويات

درجة املعيارية

مدى الدرجة

العدد

النسبة املئوية

متوسط

بني1 ±

20–32

142

% 79

 1+واكثر

عايل

منخفض

40–33

_فاقل

27

19–8

% 15
%6

11

ويمكن تفسري هذه النتيجة التي تبني ان املستوى االعىل للخوف من السعادة يشكل  %15وهي نسبة ليست

بالقليلة ،فاألحداث التي مر هبا املوظفني من احلروب والطائفية والقتل واجلريمة املنظمة عززت االفكار واالنفعاالت

السلبية اكثر من الشعور بالسعادة الذي طاملا مصاحبته صدمات داخل كل عائلة يف العراق وهذا ما اكدته نظرية
التعلق بان االحداث التي يمر هبا الفرد والشعور غري االمن يؤثر عىل التوجه املعريف فضال عن اخلوف من املواقف
واالحداث السارة ( )Hazan C, 1987.pp. 511-524وبذلك اتفقت النتائج مع دراسة دراسة بول كلبريت;

 )Paul Gilbert)2014هازال (.)HazalMuhtar 2016

 . 4اجياد الفرق يف اخلوف من السعادة وفق متغري اجلنس لدى موظفي جامعة بغداد

من اجل حتقيق هذا اهلدف استخدمت الباحثة االختبار التائي لعينتني مستقلتني ،فقد فقد بلغ الوسط احلسايب

لإلناث 62.0467وانحراف  6.3156يف حني بلغ متوسط الذكور  27.07وانحراف  6.260وبعد استخراج
القيمة التائية املحسوبة والبالغة  1.150ومقارنتها باجلدولية تبني عدم وجود فروق يف اخلوف من السعادة بني
الذكور واالناث كوهنا غري دالة عند مستوى  0.05وجدول  5يوضح ذلك

جدول ( )5االختبار التائي لعينتني مستقلتني للتعرف عىل الفرق يف اخلوف السعادة وفق متغري اجلنس

العينة
اناث

ذكور

العدد الكيل

املتوسط

االنحراف

90

62.0467

6.3156

180
90

احلسايب

27.07

املعياري

6.260

القيمة التائية
املحسوبة

اجلدولية

1.150

1.96

درجة احلرية
178

مستوى
الداللة

0.05

يمكن تفسري هذه النتيجة بان كال اجلنسني لدهيم اخلوف من السعادة بدون فرق دال معنويا بينهام وهذا ال يعني

عدم وجودها بل ان مشاعر اخلوف من السعادة موجودة يف كال اجلنسني ذلك الن العوائل واملجتمعات مكون منهم
واالحداث التي مرت هبم تركت تأثريها وخلقت القلق والتوجس وهذا ما اختلف مع الدراسات السابقة ،اذا يعود

ذلك اىل ان طبيعة احلضارة الرشقية والتقاليد وقوة االوارص فضال عن صلة الرحم تستدعي التفاعل والتأثر عىل
اعتبار ان املجتمع الرشقي بطبيعته عاطفي وانفعايل مما جيعل االختالف بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية
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اخلوف من السعادة لدى موظفي جامعة بغداد
فاألفراد يف املجتمعات الغربية يستقلون بحياهتم
منذ اعامر مبكرة مما جيعل العالقات فيام بينهم فاترة

ويتوجهون اىل احلياة العملية وحتمل مسؤولية لنفسهم
اكثر من التوجه اىل الرتابط االرسي او العائليبينام ال

يمكن يف جمتمعاتنا ان نشعر بالسعادة داخل الفرد
يشاركنا افراد ارستنا

البحوث املحكمة
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امللحق1/
يوضح أسامء اخلرباء الذين أسرتشدت هبم الباحثة
مرتبة بحسب الدرجة العلمية

.1

.2

أ .د .كامل علوان الزبيدي

 /جامعة بغداد  /كلية اآلداب /علم النفس العام

أ .د صفاء طارق حبيب كرمة /جامعة بغداد  /كلية الرتبية  /قياس وتقويم

.3

أ .د .ياسني محيد /جامعة بغداد  /كلية الرتبية  /قياس وتقويم

.5

أ.م .د .ايامن صادق عبد الكريم /جامعة بغداد  /كلية الرتبية للبنات /علم النفس الرتبوي

.4

		
ا.م.د .سيف رديف

 /جامعة بغداد  /مركز البحوث النفسية  /صحة نفسية

امللحق 2 /

جامعة بغداد

مركز البحوث النفسية
وحدة املخترب النفيس

استبانة اخلرباء واملتخصصني لبيان صالحية املحكات

األستاذ الفاضل  ........................................................املحرتم
حتية طيبة...

تروم الباحثتان اجراء دراستها املوسومة بـ (اخلوف من السعادة لدجىامعة بغداد) وبالنظر ملا تتمتعون من خربة

ودراية فقد تم اختياركم خبري ًا البداء الرأي بشأن فقرات االداةصالحيتها من عدمها
وفقكم اهلل خلدمة العلم واملسرية العلمية.
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اخلوف من السعادة لدى موظفي جامعة بغداد

البحوث املحكمة

ملحق 3/
املقدم اىل العينة التمييزية
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

مركز البحوث النفسية

عزيزيت املوظفة............عزيزي املوظف ..............
حتيةطيبة ...وبعد

فيام يأيت جمموعة من الفقرات متثل ما نشعر به احيانا داخلنا مشاعر تؤثر فينا ،وبام أنكم يف لذا نرجو التعاون معنا

واإلجابة عليها بوضع إشارة ( ) ،حتت البديل الذي يناسبك.

علام ان االجابة هي ألغراض البحث العلمي ،ولن يطلع عليها أحد سوى الباحثة ،وال داعي لكتابة االسم،

يرجى عدم ترك أي فقرة من دون إجابة .واالكتفاء بذكر املعلومات اآلتية:
ت

الفقرات صاحلة

غري صاحلة املالحظات

 .1ينتابني القلقاذا ما شعرت بالسعادة من يشء ما سئ سيحدث			
			
 .2املشاعر اجلميلة تولد عدم االرتياح

			
 .3اجد من الصعوبة ان اثق باملشاعر اجلميلة
 .4السعادة ال تدوم			

 .5عندما تكون سعيدا التتخيل ابد ا ان امرا ما سوف حيدث فجاة			
			
 .6شعورك بالسعادة جيلعك تتخىل عن احلذر

			
 .7ال اسمح لنفيس اناشعر بسعادة كبريةعند حتقيق انجازايت
			
 .8اشعر اين ال استحق ان اكون سعيدا

 .9اخشى باناسمح لنفسيان اكون سعيدا بدرجة كبرية			
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اجلنس :ذكر:
ت

أنثى:

الفقرات تنطبق عيل بشدة

التنطبق عيل ابدا

قليال ماتنطبق عيل

غالبا ما تنطبق عيل

 .1ينتابني القلقاذا ما شعرت بالسعادة من يشء ما سئ سيحدث

نادرا ماتنطبق عيل

				

					
 .2املشاعر اجلميلة تولد عدم االرتياح

					
 .3اجد من الصعوبة ان اثق باملشاعر اجلميلة
 .4السعادة ال تدوم					

 .5عندما تكون سعيدا التتخيل ابد ا ان امرا ما سوف حيدث فجاة

				

					
 .6شعورك بالسعادة جيلعك تتخىل عن احلذر
 .7ال اسمح لنفيس اناشعر بسعادة كبريةعند حتقيق انجازايت

					

 .9اخشى باناسمح لنفسيان اكون سعيدا بدرجة كبرية

					

					
 .8اشعر اين ال استحق ان اكون سعيدا
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