
 

 

  لملخصا

    .TORCH(toxo plasma, rubella, CMV, herpess) الساعيدة الحقيقة للمرءة تصيب.   4102.نيال ، صريحة فوزية

 المشرف  األستذ زينل حبيب،الماجستر .بجامعة اإلسالمية الحكومية موالنا ملك ابراهيم ماالنج. كلية النفس. بحث جماعى

عادة الحقيقية، والنساء مع الشعلالس: السعادة الحقيقية، والنساء مع الكلمات الرئيسية: الكلمات الرئيسية    

 

السعادة أن يتحقق من قبل شخص ليس السعادة مؤقتة أو التمتع بأي شكل من. الجميع يحاول أساسا لتحقيق السعادة في الحياة   

علم النفس اإليجابي هو حركة علمية جديدة . السعادة الحقيقية هي نتيجة التي يتعين تحقيقها بحلول علم النفس اإليجابي. األشكال

( حقيقية)السعادة هي وثيقة أصلية . جود البشرفي علم النفس الذي يركز على فائض اإلنسان، ال أطيل في الحديث عن عدم و

يتضمن فكرة أن حياة المرء وقد زائف، حيث أصالة مصطلح يصف الفعل من الحصول على اإلشباع عن طريق نشر واحدة 

يمكن للمرأة مع. السعادة يمكن أن يشعر بها النساء مع الشعلة. من قوة الشخص نموذجية  TORCH  استخالص السعادة من

كان . ويرتبط عكسيا ذلك إلى حقيقة أن النساء مع الشعلة شهدت العديد من التجارب في حياته. متنوعة من العواملمجموعة 

لهذه المحاكمات إجهاض عدة مرات، فإنه من الصعب الحصول على النسب، ال يمكن أن تكون حامال، لديك أطفال الذين هم 

ومع ذلك، هناك نساء مع. تمع خوفا من التعاقدجسديا أو عقليا، وانتقاد له والمجتمع منبوذة المج  TORCH  يمكن أن تشعر

على أساس الخلفية أعاله، اقترح . بالسعادة مع الشعور العواطف اإليجابية، لديه آمال لديك أطفال، التفكير اإليجابيضد هللا

  ؟TORCH الباحث في صياغة مشكلة البحث هي الطريقة امرأة السعادة الحقيقية المريض

صياغة البحوث المقترحة، وكان الغرض من هذه الدراسة لتحديد السعادة الحقيقية للمرأة مع الشعلة من .  

كانت موضوعات المرأة اإليجابي الذي قد اصيبوا بالعدوى مع المختبر اختبار. استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي النوعي   

TORCH موقع البحوث في قرية . عاما 21-42راوح أعمارهم بين أشخاص تت 4عدد من الموضوعات البحثية . الفيروس

تقنيات للحد من البيانات . طرق جمع البيانات باستخدام المقابالت والمالحظة والوثائق .Wonosari Plandi المناطق ماالنج

دا من المالحظات اختبار صحة البيانات تشمل تقنية التثليث، امتدا. لتحليل البيانات، ترميز البيانات واستخالص النتائج

  .والمناقشات مع الزمالء واالساتذة

السعادة التي يعيشها الموضوعات عامل المستمدة من . تجربة السعادة TORCH  كانت نتائج الدراسة موضوع كنساء مع

أوالسعادة الحقيقية هي وفقا لهذا الموضوع عندما، يمكن أن تعطي لآلخرين . الزواج، والحياة االجتماعية، والدين عرض،  

 وجمع مع األسرة، ورعاية الطفل مع الطفل جيدة أن تكون مفيدة للدين والدولة

 




