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 ملخص البحث 

 

 انشبة ثخهفُخ (Authentic Happiness)انغؼبدح انسمُمُخ . 2012. ديني ديوانتارا، نور

كهُخ . ػُىاٌ انجسث. (دساعخ انسبنخ فٍ داس االَتبو َىس االثُط يبالَح)االعشح انًكغىسح 

يسًذ خًبل انذٍَ : انًششف. خبيؼخ يىالَب يبنك ئثشاهُى اإلعاليُخ انسكىيُخ. ػهى انُفظ

انًبخغتُش  

 

االعشح انًكغىسح، انغؼبدح انسمُمُخ : انكهًخ انشئُغُخ

 

فٍ فتشاد زُبد اإلَغبٌ اثتذاءا يٍ انصجُبٌ زتً انًىد ئنً سفُك األػهً، كثُش 

و يٍ كم انًشازم انتًُُخ، ئزذي انًشازم انًهًخ . يٍ انًشازم انتطىسَخ و انتًُُخ انًدشَخ 

و فٍ ػًهُخ انتًُُخ نهشبة َؼشف ثفتشح عتشوو و . و َكىٌ انتشكُض هى يشزهخ انًشاهمخ

انًعغىغ، َستبج انشبة و انشبثخ انغهتًبيبد و انًغبػذاد يٍ انًمشثٍُ يؼه، خبصخ 

و ثبنُظش ئنً دوس انىنذٍَ و األلبسة ظشوسَخ و خطُشا فٍ تًُُخ . انىنذٍَ و األلبسة

ونكٍ ثؼط يٍ .     االعشح تكىٌ انؼبيم انًهىنُظ يٍ انخطأ ئرا االيتثبل وظُفخانشبة، 

 ثغجت كغش انًُبصل ػهً األكثش َأثش ئنً هزااالزُبٌ انذوس ال َدشٌ  ثبالعتؼشاظبد، و 

ونكٍ يٍ أَىاع انًشبكم انًتىخهخ نهشبة ثخهفُخ  كغش انًُبصل نُظ . تًُُخ انشبة َفغه

.   ثًؼًُ نهب االثبس انغُئخ و ثؼُذ يٍ انغؼبدح

  يفهىو ػٍ انغؼبدح انسمُمخ . 1: نك، فأغشاض انجسث هً نًؼشفخرثُبء ػهً 

(authentic happiness) ػُذ انشبة ثكغش انًُبصل فٍ داس االَتبو َىس االثُط يبالَح

يفهىو انغؼبدح انسمُمُخ ػُذ انشبة ثكغش انًُبصل فٍ داس االَتبو . 2ػهً َظشَخ عبنُدًبٌ، 

و فٍ خًغ انجُبَبد .  و دساعخ انسبنخ انىازذحئخعبع َفغهبَىس االثُط يبالَح ػهً انُظش 

خًغ انجُبَبد انًدًىػخ انًغتخذيخ ثبنكهًبد . َغتخذو طشَمخ انًمبثهخ و انًغسُخ و انىثبئمُخ

و انىثبئمُخ و انتمشَش انسصىل ػهُهب يٍ أزذ انشجبة فٍ داس االَتبو َىس االثُط كىاظغ 

و تسهُم انجُبَبد َمىو ثطشَمخ اخفبض انجُبَبد و .  انذساعخ و صذَمه و انًإلخ فٍ داس االَتبو

ػشظهب و تصسُر انجُبَبد ثى تسمك انجُبَبد نغغتُتسض و نتسمك انجُبَبد لُبو ثبنتصسُر و 

.    تسهُم انًثهث

لذ ثهغ واظغ انذساعخ ئنً انُدبذ انسمُمٍ ػهً . 1: يٍ َتبئح انجسث وخذد فُهب أٌ

َظشَخ عبنُُدًبٌ يهًب كبٌ نى األيثبنض و َصىس يٍ كُف واظغ انذساعخ نه تفبؤل ػُذ 

ونكٍ نى . انًغتمجم انضاهٍ و انغؼبدح انسبنخ انًكغىثخ زتً َسصىل ػهً انًتؼخ و انغشجبع

و ثبإلظبفخ انغؼبدح انسمُمُخ تسمُك ػٍ . َذػى ثبشجبع انىاظغ ػُذ انًبظٍ نُظ االيثبل

، انؼىاطف اإلَدبثُخ ، انؼىايم اإلختًبػُخ، (circumstances)طشَك انؼىايم يٍ انجُئخ 

و انؼىايم انًبنُخ، انصسخ و انًُبش و انؼشق و اندُظ يؼتجشح . األدَبٌ و انؼًش و انتشثُخ

انغؼبدح انسمُمُخ ػهً زغت . 2نهىاظغ كؼىايم ال تغهى عهًب كجُشا ػُذ انغؼبدح انسمُمُخ، 

اإلختًبػُخ و انُفغُخ و اندغذَخ و : انىاظغ هى انغؼبدح ًَكٍ انمُبط يٍ ثؼط انُىازٍ

.  انك انغؼبدح انًُظىس انىاظغ َشتًم ػهً انغؼبدح انًبظُخ و انسبظشحكزو . انشوزُخ

 


