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 سوسيولوجيةمصادر ومؤشرات السعادة بين المجتمعات: رؤية 

 

 1السيد محمد عبد الرحمن

 
يتناول هذه البحث موضوع السعادة برؤية سوسيولوجية من خالل الوقوف على مصادر ومقاييس السعادة المخلص: 

التعرف  من خالل الدراساااات والبحول اليربية ويقرير الساااعادة رق الوااارو افوساااث  وهدف البحث ريما هدف الى 

وا،ساااااام المعررق رق دراسااااات عل   معات اليربية ومجتمعات الواااارو ا،وسااااث على مصااااادر السااااعادة رق المجت

دراسااات  ا،جتماع للسااعادة رق المجتمعات العربية. واعتمد البحث على اسااتعراا مصااادر السااعادة ومؤشااراياا رق

من المجتمعات اليربية ومجتمعات الواارو سوسااث خااااة بالترىيا على الدول العربية. ويوااال البحث ل الاااات 

سات رق عل  ا،جتماع خااة رق المجتمعات  سبرزها  سعادة من الموضوعات التق يحتاج لمايد من الدرا ال

يمثل الجانب ا،قتصااادم مصاادر اساااا للسااعادة رق المجتمعات اليربية  المصااادر والمؤشاارات العربية  

عربق  التباين رق ا،جتماعية يعتبر العنصااااار الرليس للساااااعادة رق مجتمعات الوااااارو افوساااااث والو ن ال

الوااعور بالسااعادة بالنساابة للرجال والنسااام رمق المجتمعات اليربية يميل ىمة السااعادة لصااالم الرجال بينما 

يعتبر مسااتوا السااعادة لدا المجتمي مقياسااا  لمدا يقدم  العكس رق المجتمعات العربية والواارو سوساا ية  

 .المجتمعق

 المجتمعات  مؤشرات  مصادر  السعادة الكلمات المفتاحية:

 

 

 

Sources and indicators of happiness between societies: a sociological 

view 
 

Elsayed Mohamed Abdelrahman 

 
Abstract: This research deals with the subject of happiness with a sociological view by 

studying the sources and Indicators of happiness through Western studies and research 

and the report on happiness in the Middle East. The aim of the research is to: Identify the 

sources of happiness in Western societies and the societies of the Middle East; Arab 

societies. The research was based on a review of the sources and indicators of happiness 

in the studies of Western societies and Middle Eastern societies, especially focusing on 

the Arab countries. The research findings are summarized as follows: Happiness is one 

of the topics that needs more studies in sociology especially in Arab societies. The 

economic aspect is a source of happiness in Western societies. Social sources and 

indicators are the main element of happiness in the Middle East and Arab countries. For 

men and women in Western societies, happiness tends to favor men, while in Arab and 

Middle Eastern societies the level of happiness is a measure of societal progress. 
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 مقدمة:

  وسعراقا   والسعادة ىما السعادة م لب ما  وسساسق لجميي البور باختالف مذاهبا 

ينقل بعض المصادر  هق الوعور المستمر باليب ة وال مأنينة وافريحية والباجة  وهذا 

الوعور السعيد يأيق نتيجة لإلحساا الدال  بثالثة سمور  خيرية الذات  وخيرية الحياة  وخيرية 

جابية سوام من الناحية المصير. وللسعادة ىما يقول ال برام العديد من الموالد وافمور ا،ي

الصحية او ا،جتماعية او ا،قتصادية او الثقارية  وهو ما سشارت إلي  الكثير من البحول 

والدراسات العلمية  التق سثبتت ان الوعور بالسعادة يمكن ان يسا  بتقليل نسبة اإلاابة 

ا وحيوية  وهو بأمراا القلب  ويقلل الكآبة ويحسن افدام  ويجعل الناا سىثر مرونة ونوا 

 ما سيسا  بايادة اإلنتاج ويسارع وييرة التنمية.

 

 مشكلة البحث ومسوغاتها:

درا الكثير من الباحثين رق عل  النمس يحديدا  موضوع السعادة سوام رق المجتمعات 

اليربية سو العربية مما ىان ل  اساام  رق يورير بنام معررق رق عل  النمس  ولكن الباحثين 

رق عل  ا،جتماع رق المجتمعات العربية مقلين رق ابحاثا  ودراسايا  للموضوع  والدارسين 

سما رق المجتمعات اليربية رقد سظارت دراسات وسبحال عل  ا،جتماع ا،جنبية اهتماما ويمياا  

 بدراسة موضوع السعادة.

و سن  2يعتبر الوعور بالسعادة مؤشر ما  من مؤشرات التنمية والتقدم رق المجتمي

افش اص السعدام سقل عرضة للمواىل افسرية و ا،مراا بالتالق را  سىثر قابلية ليعيووا 

حياة رعالة وسىثر انتاجية  رمصادر هذه السعادة ومؤشراياا ربما ي تلف من مجتمي آلخر يبعا 

شالعة يتعلق  راناك موكلة  لل صالص ا،جتماعية والثقارية والنمسية وا،قتصادية للمجتمي

ل السعادة رق المجتمعات اليربية  حيث سناا يميل ا،ست العات رياا إلى سؤال الو ص بأبحا

منمردا ويجاهل عالقاي   بالرغ  من سن ىثير من افبحال اليوم يوير إلى سن العالقات 

ا،جتماعية من سه  عوامل سعادة المرد  سما رق مجتمعات الورو ا،وسث والو ن العربق 

وهذا   م من الورو افوسث ربما اختلمت مصادر ومؤشرات السعادةوالذم هو بالضرورة جا

يقود ل رح سؤال الى سم مدا ي تلف مصادر ومؤشرات السعادة بين المجتمعات اليربية 

  ومجتمعات الورو ا،وسث ؟

 

 أهداف البحث:

 بيان وشرح المداخل النظرية للسعادة رق عل  ا،جتماع. .1

 رق المجتمعات اليربية ومجتمعات الورو ا،وسث؟ التعرف على مصادر ومؤشرات السعادة .2

 ا،ساام المعررق رق دراسات عل  ا،جتماع للسعادة رق المجتمعات العربية. .3

 

 منهجية البحث:

يقرير لجنة  بيانات ومعلومات عرا ويحليل لبعض الدراسات اليربية ويحليل

م  وبعض المصادر ا،جتماعية رالدراسات الم تلمة قد 2015الرراهية بافم  المتحدة للعام 

 يع ق مؤشرات جيدة للمقارنة  ونتالج يساعد على را  ويحليل مصادر ومؤشرات السعادة.

 

 تساؤالت البحث:

 ما هق الحاجات ا،نسانية التق يعتبر مصدر للسعادة رق المجتمي؟ .1

                                                 
 هو مقياا للسعادة ينوره شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة لألم  المتحدة. 2
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الورو افوسث  السعادة بين المجتمعات اليربية ومجتمعات ف مصادر ومؤشراتهل ي تل .2

 بي  مناا؟روخااة المجمعات الع

 هل هناك رروو دالة بين الرجال والنسام رق الوعور بالسعادة؟ .3

 هل يحدد الثقارة مصادر السعادة فرراد المجتمي؟ .4

 

 السياق االجتماعي للسعادة عند الفالسفة وعلماء االجتماع 

 

يصف السعادة بأناا حياة جيدة ين وم على نوع من الرراهية التق ينتج عن سسلوب أرسطو: 

حياة مادهر وحقيقق. على الرغ  من ذلك راو يعترف بأهمية العوامل الثقارية رق يجربة الحياة 

 وتعد السعادة الياية القصوا التقا،جتماعية لكن  يعظ  المتعة اليومية  رق متعة بدنية معينة. 

والتق   النما البوريةل يرا سناا ، تعدو سن تكون حا،ً من سحوا  وهو ي مم إلياا اإلنسان

ما يصيب  من كدر الحياة وضيو رق ل الرضا على ك  ، تتحقو إ، عن  ريو عيواا وقد كان

 3سعادة ، تنق ي عن . 

قال  على  رإن الكثير من البحول حول السعادة اليوم ين وم إما على ناج رردملريان وديسي: 

التحيا سو ناج جماعق مستمد من ا،حتياجات الحيايية  وهذا يدلل على ا،عتراف بأهمية 

 العوامل ا،جتماعية والو صية.

مماوم السعادة يدل على حالة من التنوير المكرم جنبا إلى جنب مي مواعر اوجست كومت: 

 اإلدماج والتوارق التق ينتج عناا الصداقة والتقدم ا،جتماعق.

من منظور اجتماعق  السعادة هق جام ما  رق إ ار حيايق سوسي لذا يجب سن يما  بارترام: 

 رق إ ار السياو ا،جتماعق والثقارق.

يرا سن  بالرغ  من العدد الكبير الحالق للبحول التجريبية حول السعادة ا، لروت فينهوفن: 

افسباب افخرا إضارة إلى  سناا  ل  يتبلور بعد رق ايية موحدة ويعود ذلك لمجموعة من

  4يعقد مادة البحث وهق

التباا المماوم  و، يقتصر الموكلة على يعريف السعادة رحسب بل يتعداها إلى سدوات -1

 القياا المناسبة لاا. 

انعدام التنسيق رق مجال البحث حيث م وجد يكرار ىبير رق الموضوعات المدروسة  - 2

 رإن المناجية المتبعة رق هذه البحول يتقدم بب قم.  و بال ريقة ذاياا  و نتيجة لذلك

الترىيا الضئيل على الحا،ت المت ررة من السعادة  ويعود هذا إلى هيمنة البحول  -3

 المسحية على المناجية المتبعة. 

الترىيا المن مض على السببية حيث نادرا  ما يتناول البحول ا،ريبا ية السبب  -4

 والتأثير.

 

    Literature on Happiness: Three Theoretical Perspectivesنظرية المداخل ال

 الحاجات االنسانية

يستند ناج ا،حتياجات إلى ارتراا سن هناك احتياجات إنسانية سساسية ويلبية ا،حتياجات  

الالزمة لتعايا السعادة. ورقا لمنظور ا،حتياجات  المرو رق السعادة بين ش صين يعكس 

ا،ختالرات رق الادف الورو  التق يحدد مدا يلبية احتياجات الو صين. وبالتالق  رإن 

                                                 
بالسعادة وعالقتاا بالتوج  نحو الحياة لداعينة منالمعاقين  الوعور صالم عايدة وعبان    مجلة جامعة افقصى سلسلة العلوم اإلنسانية .3
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لناج ا،حتياجات هق التحقيق رق ا،حتياجات افساسية القالمة من سجل يعايا المامة الاامة 

السعادة وما هق الورو  التق يمكن سن يلبق ا،حتياجات. على الرغ  من سن ناج ا،حتياجات 

يبدو بديايا رق دراسة السعادة  رإن  ، يمكن سن يكون واضحا ىما يبدو بسبب حقيقة سن 

ت مجرد التماثل رق ال بيعة ولذلك يلام القيام بمامة سىثر يعقيدا ا،حتياجات البورية ليس

 لتحديدها.

ا،حتياجات ا،نسانية يتجاوز الضرورات البيولوجية افساسية لبقام اإلنسان. وقد حاولت 

العديد من الدراسات التجريبية معالجة هذه المسألة  ولكن نتالج هذه الدراسات يوير الى سن  

 محددا  لبنام نظرية لتحديد ا،حتياجات السعادة. قد يكون عمال غير

 المعايير النسبية: 

ويستند ناج المعايير النسبية على ارتراا سن السعادة يت  يحديدها من خالل عملية 

المقارنات بين الظروف والمرجعيات والمعايير المحددة. إذا ىان الناا يست دمون معيار 

ن سقل رضا سو سقل السعادة. وبالمثل  قد يؤدم معيار مرجعق سعلى من حالة معينة  قد يوعرو

مرجعق سقل إلى المايد من ا،ريياح سو سعلى السعادة. رالظروف ال ارجية على افىثر يؤثر 

بوكل غير مباشر على السعادة. اعتمادا على الحا،ت  يمكن للناا است دام مرجعيات م تلمة 

ي لعايا  والتوقعات. ويدع  ناج المعايير والمعايير ذات الصلة  والوقوف رق الماضق  و

النسبية إلى حد ىبير بالنظريات النمسية والتق يؤىد على ال بيعة النسبية لألحكام والترىيا 

 على التييير  وليس المستوا الم لق  ىعامل رليسق للتقيي .

 

 المنظور الثقافي

حددها افعراف الحجة الرليسية للمنظور الثقارق هق سن سعادة الناا هق التق ي 

والتقاليد الجماعية لذلك. را،ختالرات الكبيرة للسعادة بين المجتمعات ، يمترا سن يكون 

مريب ة مي الظروف الراهنة سو حيايا  سو معاييره  النسبية. وورقا ،ختالرات المجتمعات رأن 

دالمة "العقالد  ىل دولة وسمة لدياا ثقارتاا المريدة ال ااة التق غالبا ما يوار إلياا بأناا

الو نية" سو "الو نية" الصمات الو صية". ىما سشار إنيلاارت إلى سن هذه ا،ختالرات يعاا 

إلى ا،ختالرات رق المعايير الثقارية المعررية  وليس حان افرراد وررحا . وعلى الرغ  من 

قارات ، ي تلف دالما سن الدولة القومية ، ياال معيارا ذا الة لترسي  الحدود الثقارية  رإن الث

عن التمييا الجيرارق لألم . رالثقارات المرعية داخل الدول  ثقارة موجودة خارج الحدود 

الو نية. على سبيل المثال  رق سويسرا  والمنا ق افلمانية والمرنسية واإلي الية يتضم سن 

ة مناا جماعية يميل هناك مستويات م تلمة من السعادة بين هذه الدول التق ثقاراياا سىثر رردي

 5إلى إظاار مستوا سعلى من السعادة.

يكوف بعضا  من الدراسات الميدانية عن سثر التماعل ا،جتماعق وشبكة العالقات 

 وذلك لتوارر عنصرين مامين   ا،جتماعية التق نعيش رق ظلاا على مدا شعورنا بالسعادة

 ةا،هتمامات الموترى -2الدع  ا،نمعالق ) الثقة (  -1

 * ومن سه  مصادر الوعور بالرضا رق العالقات ا،جتماعية الم تلمة  

 سحد الوالدين - 2الاوج سو الاوجة  -1

 سخ سو سخت -4اديق من نمس الجنس  -3

 رليس رق العمل -6اديق من الجنس اآلخر  -5

 6جار. -8زميل عمل  -7

                                                 
5. https://ir.uiowa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2538&context=etd 
6. http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=266786 

https://ir.uiowa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2538&context=etd
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=266786
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اة رق المجتمعات شدد عدد من علمام ا،جتماع بالمعل على سهمية دراسة نوعية الحي

ما بعد الصناعية ولكن بالنسبة لدانيال بيل  ىانت نوعية الحياة رق المجتمعات الصناعية ينظر 

إلياا على النحو المحدد ورقا لكمية من السلي الم لوبة )معيار العيش.( حيث عرف مجتمي ما 

علي  والترري  الصحة والت -بعد الصناعة من خالل نوعية الحياة من حيث ال دمات والمرارق 

 والتق يعتبر اآلن مرغوبة وممكنة للجميي.-والمنون 

سن السعادة رق ان ماا من خالل ا،ستوااد بأبحال السعادة افخيرة رق بعض المجتمعات 

العمر المتوقي للرجال والنسام. وقد سىدت اليربية رق بداية افلمية ومقارنة الصحة ومتوسث 

عين الماضية  سن عدم المساواة رق مستويات السعادة التق يعانق افبحال سن  رق السنوات افرب

مناا م تلف المئات قد ان مض رق الدول الحديثة. من خالل الترىيا رقث على الثروة  

والظروف السياسية مثل والموارىة الديمقرا ية وا،جتماعية رق بلد ما يأثير قوم على الرراه 

 الو صق.

البحول التجريبية سن الحرية السياسية متراب ة بوكل وعلى وج  ال صوص  سثبتت 

إيجابق مي السعادة وسن العنف السياسق وا،حتجاج السياسق يريبث سلبا مي السعادة والموارىة 

 -بمعنى موارىة الناا رق مجتمعايا  المحلية والموارىة الديمقرا ية النو ة  -ا،جتماعية 

لسعادة. وهو يمعل ذلك فن  يايد رسا المال يعاز بوكل عام رراهية الناا الذايية وا

ا،جتماعق لألرراد  وهو ما يعنق يوسيي شبكايا  ا،جتماعية  والموارد التق يمكنا  الحصول 

 7الموارىة ا،جتماعية. -ررص–معلومات -علياا من هذه الوبكات الكثيمة 

 

 نماذج من دراسات السعادة في بعض المجتمعات الغربية

يقوم مجموعة من علمام ا،جتماع والعاملين با،ستقصام من عدة دول رق ىل عام  

 و "Pew"بسؤال الناا عن السعادة  ورق يلك ا،ست العات يقوم مراىا مثل مرىا

"World Values Survey" وافم  المتحدة  بقياا ويرييب الدول حسب مستوا الرراهية 
راسات اليربية ويقرير الرراهية وهذا ما سيت رو ل  البحث رق يحليل  لبعض من الد 8

 .م2015الو صية بافم  المتحدة للعام 

 

 السعادة مستوى ودرجة الختالفات بين الجنسين فيا

ذىرت النسام مستويات سعلى من التعاسة رق الحياة مقارنة مي الرجال ورقا لدراسة 

دراسات جديدة سجريت رق جامعة ىامبريدج وجامعة جنوب ىاليمورنيا  نورت رق مجلة 

 (.2008السعادة )

است دمت الدراسة "عدم القدرة على يحقيق سهداراا" بيانات يمثيلية على الصعيد 

الو نق على مدا عدة عقود لدراسة دور الرغبات غير المحققة رق شعور الو ص بالرراهية. 

اختلمت مؤشرات السعادة رق عدة سجيال  على سبيل المثال  افش اص الذين يعيوون من 

ل الكساد ا،قتصادم الذم يظار مستويات سعلى من التعاسة. من خالل السي رة على خال

  سىثر سعادة ال صالص الديموغرارية مثل العرو والتعلي   ي  اىتواف سن النسام رق المتوسث 

نق ة يحول هامة رق إحساا المرسة  48من الرجال رق مرحلة البلوغ المبكرة. يبدو سن سن 

 عندما يكون هناك انعكاا رق حظوظ ورضا الحياة بين الجنسين.بالسعادة  وهذا 

                                                 
7 . (Cikkre való hivatkozásJugureanu, Alexandra (2016): A Short Introduction to Happiness in Social 

Sciences. Belvedere Meridional vol. 28. no. 1. 55–71. pp ISSN 1419-0222 (print) ISSN 2064-5929) 

للدراسات  الحكمة مجلة رتم الرحمن سحمد... من ا،ستقالل الق ا،نمصال  السودان ورول ا،ندماج ا،جتماعق  الدين سراج عثمان وايضا  

 .258-260 ص2013lالسداسق الثانق   27ا،جتماعية  العدد 
8. https://www.noonpost.org/content/11427. 

https://www.noonpost.org/content/11427
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يت  يسليث الضوم بوكل خاص على عاملين اثنين عند شرح هذه المجوة بين الجنسين   

 هنا  Plagnolافسرة والمال. يوضم المؤلف الرالد 

 رق وقت ،حق من الحياة "الرجال الذين يقتربون من يحقيق ي لعايا   ه  سىثر اريياحا

 مي حيايا  العاللية وافوضاع المالية  وه  سىثر سعادة.

الحب والحياة افسرية  -على الرغ  من سن سهداف الحياة ىانت مماثلة للرجال والنسام 

والرضا عن العمل  ىانت هناك رجوة ملحوظة رق معنى يحقيقاا  ويلعب الاواج سيضا دورا 

ين يميلون إلى سن يكونوا رق وضي مالق حاسما ورقا للدراسة  خصواا سن افزواج المتاوج

 سقوا من سولئك الذين ه  منمردين.

م( يوير إلى سن افجيال 2014يتمق هذه النتالج مي دراسة سابقة سجراها إيسترلين )

 الحديثة سقل رضا من افجيال السابقة  على الرغ  من وجود المايد مناا.

 

 ـ:في سن ال معالم العمر

 للرجال يتجاوز رضا المرسة بوكل عام عن الحياة.  الرضا العام 34

   الرضا المالق للرجال يتجاوز الرضا المالق للمرسة.41

   يموو سعادة الرجال بوكل عام سعادة النسام بوكل عام.48

   رضا الرجال عن الحياة افسرية يموو رضا النسام.64

ن  وهق المترة التق وىومت الدراسة سن الرجال ىانوا سىثره  سعادة رق سن العوري

من المرجم سن يكونوا رياا عابام. الوضي المالق هو سيضا رق ىثير من افحيان سبب عدم 

الرضا بالنسبة للوباب. وسعرب الوباب عن عدم رضاه  عما يحصلون علي  رق الوقت 

  عندما 34الحاضر ويوقعايا  للمايد رق المستقبل. نق ة التحول المامة للرجال هق سن 

ا سىثر عرضة للاواج. بعد ذلك  يبدس المجوة بين الرجال والنسام بالنظر إلى السعادة رق يكونو

 التقليل من "ا،ريياح المتاايد لدا الرجال للحياة افسرية".

يت  الحصول على مايد من الرضا عن الحياة للرجال من خالل زيادة القوة الورالية 

الم لوبة  مثل السيارة. قد ، يكون هذه والقدرة على الحصول على العناار المرغوبة و

 9المواد رق متناول سيديا  ماليا  حتى وقت ،حق رق الحياة.

.(  

 هل هناك فجوة بين الجنسين في السعادة

اسأل سم مجموعة من النسام عن حيايان ومن المرجم سن يسمي ىيف يوعرون بأنا  

 يوعرون 

  النااعات الاوجية 

 وقضايا رعاية ال مل 

 والضيو  المانية 

 والصعوبات المالية 

  وهذه هق افعبام التق يعانق مناا النسام 

سن  - -رق العور سنين ا،خيرة من افلمية -ووجدت مجموعة حديثة من الدراسات 

مستويات السعادة لدا النسام ين مض با راد على مدا العقود القليلة الماضية  لدرجة سن 

سعادة سقل من الرجال منذ السبعينيات. ونظرا للتحسينات النسام يبلين اآلن عن مستويات 

ا،جتماعية رق حياة المرسة على مدا العقود المتداخلة  وررص العمل المتاايدة  واريماع 

 الروايب  والمايد من ا،ختيار اإلنجابق  على سبيل المثال ، الحصر.

                                                 
9 . Cikkre való hivatkozásJugureanu, Alexandra (2016): A Short Introduction to Happiness in Social 

Sciences. Belvedere Meridionale vol. 28. no. 1. 55–71. pp ISSN 1419-0222 (print) ISSN 2064-5929) 
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 م(:2013دراسات جامعة بنسلفانيا )

سات استقصالية واسعة الن او يعقبت الرراهية العامة يحليل بيانات من عدة درا 

لألمريكيين وافوروبيين وجدوا سن مستويات السعادة لدا النسام ان مض مي مرور الوقت رق 

 ىل مسم عن 

 الحالة الاوجية 

 والدخل 

 والمستوا التعليمق 

 10.وعدد من اف مال

 

 
Source  http://shabab.ahram.org.eg/News/42628.aspx 

 

 هل النساء اليوم يعملن أكثر من الالزم؟ مما يسبب لهن التعاسة؟
داري علمام ا،جتماع منذ رترة  ويلة عن سن النسام اللوايق يعملن خارج المنال  

ويحملن عبئا إضاريا يتمثل رق )النوبة الثانية( ولكن ل  يجدوا سم الة بين النسام العامالت 

 خارج المنال وان ماا مستويات سعاديان مي مرور الوقت.

ربما يعكس شيئا سىثر دقة من عبم ويؤىد الدراسات حول يراجي السعادة لدا النسام 

العمل الاالد  ورقا لستيمانق ىونتا  سستاذ التاريخ والدراسات افسرية رق ىلية إيمرغرين 

الحكومية رق واشن ن ليست ىمية العمل التق يجعل المرسة غير سعيدة ولكن يرجي الضيث 

 اإلضارق للحماظ على عالقات اجتماعية قوية رق المنال ورق العمل.

صف ال بيب النمسق ستيمن هينواو رق ىتاب  بعنوان "الربث الثالثق"  جامعة وي

المراهقات والوابات. ويبين سبحاث  سن معد،ت ا،ىتئاب وا،نتحار والسلوىيات  -ىاليمورنيا 

التدميرية الذايية قد اريمعت بين المتيات والسبب  ىما يعتقد  هو مواعر رول المتيات رق 

 سة.يجربة العمل والدرا

وعلى نمس القدر من افهمية  رقد وثقت دراسات سخرا الة قوية بين التواال 

ا،جتماعق والسعادة عند الجنسين  مما يوير إلى سن  ىلما سابم مجتمعنا سىثر يجاؤا   يجب 

سن نتوقي ان ماضا مناظرا رق مستويات السعادة. وورقا لل بيب النمسق جاىلين سولدز  مؤلف 

 دا"  رإن النسام يوعرن بمعال سىثر من الرجال.ىتاب "سميرىا وحي

                                                 
10. https://www.wikigender.org/wiki/gender-differences-in-happiness 
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". ورق يجب على المرسة سن يعمل بجد من سجل الحصول على شبكة اجتماعية آمنةيقول سولدز  "

ىثير من افحيان ، يجدن الوقت لالختال  رق العمل. ىما يميل النسام للعمل الوظيمق سىثر 

". نا  لوحده   والوحدة يجعل الناا غير راضينإمن المنال  مما يايد من عالتاا. يقول سولدز  "

ورق الواقي  يوير الدراسات إلى سن النسام قد يتأثرن عا ميا بالعالة ا،جتماعية سىثر من 

 الرجال.

وقد وجدت ىل من لورا ىالين من جامعة و،ية بنسلمانيا وشيلق يايلور من جامعة 

الدع  من نسام سخريات عندما يت  التوديد ىاليمورنيا سن النسام يصلن إلى س مالان ويلتمسن 

 عليان بد، من ا،ستجابة سو الاروب للرجال.

عموما إن مستويات السعادة على مر الامن من الصعب قياساا  ىما يقول ىونتا  فن 

الظروف المتييرة يؤثر على ال ريقة التق يجيب باا الناا على السؤال......متى وىيف وهل 

 انت سعيد؟

ظ  الناا رق المجتمعات اليربية ان السعادة الحقيقة يكمن رق المال او النموذ او يعتقد مع

الوارة ولكن رق الواقي هذه ا،مور لن يجعلنا نوعر بالسعادة. إذا ما الذم يجعلنا سعدام 

ونحن نمضق قدما رق هذه الحياة؟ رمعظ  الناا يعتقدون انا  إذا سردوا سن يكونوا  وساحام

ستقبل سرضل عليا  ان يعملوا بجد واجتااد ليتموقوا رق عملا  ويبذلوا سعدام ويحققوا م

المايد من الجاد والوقت لكق يحققوا المايد والمايد من النجاحات وا،نجازات الباهرة 

فن المال والنجاح والوارة هما ما سيجعالن حياينا سىثر سعادة. رمق دراسة حديثة اجريت 

 50% يمنوا سن يصبحوا سثريام بينما %80سىثر من مي مجموعة من الوباب سظارت سن 

 11سرادوا سن يصبحوا مواورين.
 (   

سيا  ىان التمسير  رإن دراسات السعادة هذه قد ررعت الوعق بالتأىيد حول رراهية النسام  

وهذا سمر جيد لذا ينبيق لنا سن نأخذ النتالج على سناا رراة للتراجي والتأمل رق التقدم الذم 

 12الماضية. 35ه رق حياة المرسة على مدا السنوات الـ ي  إحراز

 

  السعادة في مجتمعات الشرق األوسط
م سيضا  لتيير السعادة بحسب العمر والجنس  رتبين سن 2015يعرا يقرير الرراهية 

الورو افوسث هو سىثر منا ق العال  إظاارا  للمرو بين الرجال والنسام رق مقدار السعادة. 

سىثر سعادة  من الرجال رق الورو افوسث  ويكون المرو بكمية السعادة سىبر  النسام عموما  

بين الجنسين رق عمر العورين  ث  يبدس المرو بالتقلص مي التقدم بالعمر  ويبقى نصيب النسام 

سىبر. سقالي  سخرا شملتاا الدراسة سظارت سن افرراد يحارظون على مستوا سعادة واحد 

 دون زيادة سو نقصان يذىر  مثل دول غرب آسيا.يقريبا  خالل حيايا  

 

 هل تطورت الدول العربية في تحقيق السعادة في العقد األخير؟

من خالل ييييرات السعادة خالل السنوات العور الماضية  يالحظ سن الكويت 

اما  واإلمارات هما الدولتان الوحيديان اللتان حققتا يييرا  إيجابيا  رق يحقيق السعادة لمجتمعاي

بينما قلت مستويات سعادة الوعوب العربية رق ىل من السعودية وافردن ولبنان ومصر 

 واليمن  ول  يتورر معلومات عن بقية الدول.

 

  

                                                 
11. http://shabab.ahram.org.eg/News/42628.aspx 
12. https://greatergood.berkeley.edu/article/item/is_there_a_happiness_gender_gap 

http://shabab.ahram.org.eg/News/42628.aspx
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 هل الشرق األوسط سعيد؟
 (1جدول رق  )

 الدولة الترتيب العالمي مؤشر السعادة مقدار التغير في السعادة خالل العقد األخير

 افمارات 20 6.9 0.16

 عمان 22 6.8 -

 ق ر 28 6.6 -

 السعودية 35 6.4 0.7-

 الكويت 39 6.2 0.21

 البحرين 49 5.9 -

 ليبيا  63 5.7 -

 الجاالر  68 5.6 -

 افردن 82 5.1 0.7-

 الميرب 92 5 -

 لبنان 103 4.8 0.23-

 يونس 107 4.7 -

 العراو  112 4.67 -

 السودان 118 4.5 -

 جيبويق 126 4.3 -

 مصر  135 4.1 1.3-

 اليمن 136 4 0.4-

 سوريا 156 3 -

 إسراليل  11 7.27 0.26

 يرىيا 70 5.3 0.15

 إيران 110 4.68 0.6-
 م برعاية افم  المتحدة2015يقرير الرراهية الو صية  المصدر 

 

اإلمارات افولى عربيا   يتصدر إسراليل دول الورو افوسث رق معدل سعادة الوعوب  يلياا 

وسوريا رق المريبة افخيرة عربيا  وعالميا . الدول العور التق يسبق سوريا عالميا  جميعاا دول 

إرريقية  باإلضارة فريانستان  وجميعاا يعانق من حروب وعدم استقرار اجتماعق وسياسق. سما 

ليربية. ويذىر سن الدخل المردم يساه  الدول العور افولى على مستوا العال   رجميعاا دول سوروبا ا

بما مقداره الثلث يقريبا  من مجموع العوامل افخرا المسببة للسعادة  يلي  رق افهمية عامل الوعور 

 بالدع  ا،جتماعق والوعور بافمان.

 هل تطورت الدول العربية في تحقيق السعادة في العقد األخير؟

ت العور الماضية  يالحظ سن الكويت واإلمارات من خالل ييييرات السعادة خالل السنوا

هما الدولتان الوحيديان اللتان حققتا يييرا  إيجابيا  رق يحقيق السعادة لمجتمعاياما  بينما قلت مستويات 

سعادة الوعوب العربية رق ىل من السعودية وافردن ولبنان ومصر واليمن  ول  يتورر معلومات عن 

 بقية الدول.

لعالمق ىانت دول سمريكا الاليينية وبعض الدول افرريقية رق قالمة الدول على المستوا ا

التق حقق ييييرات إيجابية رق يحقيق السعادة لوعوباا  ول  يحقق الدول العور افىثر سعادة رق العال  

سم يقدم يذىر لوعوباا رق هذا المجال  بل حارظت على مستويات السعادة رياا رق السنوات العور 

ية. وبالمقابل رإن الدول العور افىثر هبو ا  رق مستويات السعادة على مستوا العال  ىانت الماض

اليونان وإي اليا وإسبانيا  بسبب المواىل ا،قتصادية التق عصمت باا. بقية القالمة ىانت دول إرريقية 

 ودول رق الورو افوسث  يعانق من حروب ومن عدم استقرار اقتصادم وسياسق.
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 الرجال العرب أكثر سعادة من النساء؟هل 

 
 م برعاية افم  المتحدة2015يقرير الرراهية الو صية  المصدر 

 

يعرا يقرير الرراهية سيضا  لتيير السعادة بحسب العمر والجنس  رتبين سن الورو افوسث 

عموما  سىثر سعادة  هو سىثر منا ق العال  إظاارا  للمرو بين الرجال والنسام رق مقدار السعادة. النسام 

من الرجال رق الورو افوسث  ويكون المرو بكمية السعادة سىبر بين الجنسين رق عمر العورين  ث  

يبدس المرو بالتقلص مي التقدم بالعمر  ويبقى نصيب النسام سىبر. سقالي  سخرا شملتاا الدراسة سظارت 

يايا  دون زيادة سو نقضان يذىر  مثل سن افرراد يحارظون على مستوا سعادة واحد يقريبا  خالل ح

 دول غرب آسيا.

 
 كيف يشعر العرب بالسعادة؟

 
 م برعاية افم  المتحدة2015يقرير الرراهية الو صية  المصدر 

 

 ( شملت ما يلق 1المواعر اإليجابية التق ي  احتساباا لتقدير قيمة السعادة رق الجدول رق )

 االبتسامة والضحك

للضحك عند موا ن دول الورو ا،وسث يتدنى مي التقدم رق العمر  وقد بدت المستوا العام 

النسام سىثر ممارسة  للضحك رق النصف افول من العمر حتى بداية افربعين  ليعود الرجال 

 ويضحكوا سىثر من النسام بعد افربعين.
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 م برعاية افم  المتحدة2015المصدر يقرير الرراهية الو صية 

 

 الجسديةالراحة 
بالنسبة إلى الراحة الجسدية  سظار الم  ث سن الرجال يحت الثالثين يبدون سىثر يعبا  من 

النسام رق العمر نمس   ورق حوالق ال مسين ينعكس الم  ث البيانق ليصبم الرجال سىثر راحة  على 

  حساب النسام مي التقدم رق العمر.

 
 برعاية افم  المتحدةم 2015يقرير الرراهية الو صية  المصدر 

 

 الشعور باألمان

هناك ررو ىبير بن الجنسين من ناحية الوعور بافمان ليال   رأبدت النسام رق دول الورو 

افوسث دالما  قلقا  وعدم شعور بافمان مقارنة بالرجال الذين بدوا سىثر شعورا  بافمان على  ول 

التق يوعر رياا النسام بعدم افمان مقارنة  مي  الم  ث العمرم  وىان الورو افوسث سىثر المنا ق

 دول سخرا من العال .

 

 
 م برعاية افم  المتحدة2015يقرير الرراهية الو صية  المصدر 
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 سما المواعر السلبية التق يمت دراستاا رق الجدول السابق ركان سهماا 

 الشعور بالحماس
سشيام يثير اهتماما  من النسام  ياداد سظار التقرير سن الرجال عموما  سىثر حماا لعمل 

 حماا الرجال العرب بوكل سىبر بعد افربعين ث  يعود ويقل مي التقدم بالعمر.

 
 م برعاية افم  المتحدة2015يقرير الرراهية الو صية  المصدر 

 

 الشعور بالغضب
المرسة  بالرغ  من سن الوالي هو سن الرجل الورو سوس ق سريي اليضب سو سىثر غضبا  من 

عرضة لمواعر  إ، سن الدراسة سظارت سن  رق معظ  المراحل العمرية يكون المرسة العربية سىثر

اليضب من الرجل  ويكون شعور اليضب رق سعظ  درجة ل  بين الثالثين وافربعين ث  ين مض 

 والسبعين.يدرجيا  لدا الجنسين مي التقدم بالعمر  ويكون سىثر ان ماضا  عند المرسة بين الستين 

 
 م برعاية افم  المتحدة2015المصدر يقرير الرراهية الو صية 

 

 الشعور بالقلق

يتوارك الوعوب الورو سوس ية مي شعوب سمريكا الالينية بأناا يتعرا فىبر نسبة من 

القلق رق العال   ىون القلق رق سعلى معد،ي  عند الجنسين بين سن افربعين وال مسين  ويكون النسام 

ىثر قلقا  من الرجال  ث  يبدس بالتناقص يدريجيا  لدا يقدم العمر  مي حماظ النسام على نسبة القلق س

 افعلى.
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 م برعاية افم  المتحدة2015المصدر يقرير الرراهية الو صية 

 

 الشعور باإلحباط

يبدآن يموقت النسام العربيات على الرجال مجددا  رق مواعر اإلحبا   إذ إن ىال الجنسين 

بالوعور باإلحبا  رق م لي العورين بالمستوا نمس  يقريبا   إ، سن معدل اإلحبا  ياداد بوكل ملحوظ 

عند النسام عند بلوغ الثالثين  ويستمر با،زدياد مي يقدم العمر  رق حين سن مستويات اإلحبا  عند 

 ي يقدم العمر.الرجال يبلغ حدها افقصى بين العورين والثالثين ث  يبدس با،ن ماا م

 

 
 م برعاية افم  المتحدة2015يقرير الرراهية الو صية  المصدر 

 

 الشعور باأللم

المجوة ىانت ىبيرة بين النسام والرجال لناحية الوعور بافل  رق الورو افوسث مقارنة مي 

  ولكن دول العال  افخرا  رمق بقية الدول سظارت النسام عموما  شعورا  بافل  سىثر من الرجال

المرو افىبر بين الجنسين ىان رق من قة الورو افوسث. شعور افل  الجسدم هو بال بي شعور 

 متاايد مي التقدم بالعمر لكال الجنسين.

لعل السؤال الذم ي رح اآلن ما هو الوقم الذم يجعل دو،  ما يحقق سرقاما  متقدمة رق زيادة 

هل هو الت ور ا،قتصادم والدخل المادم للمرد؟ مستوا السعادة عن غيرها من الدول افخرا  

هناك دول ذات اقتصادات عمالقة  لكن شعوباا يأيق رق سسمل جدول السعادة. يجيب التقرير عن ذلك 

السؤال بأن النسيج ا،جتماعق للدول هو العامل افىبر رق يحقيق السعادة لألرراد  وهو يتمثل رق الثقة 

المقاومة المنيي الذم يست دم  الوعوب يجاه ما يواجااا من هاات بمؤسسات الدولة  وهو يوكل سد 

سياسية سو اقتصادية  النسيج ا،جتماعق القوم يمكن سن يايد من مستوا سعادة المرد فن  يمكن 

افرراد من العمل معا  ل دمة غاية سامية يحقق مصالحا  جميعا  ويجعلا  يوعرون سنا  جام من 

رقدان الثقة بالمؤسسات وبالمجتمي هو من سه  ا،سباب التق يجلب التعاسة  ويرعاه . مجتمي يات  با 

 للمرد  وعلى المدا ال ويل للمجتمي والدولة.
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