
 . السعادة وعالقهتا ابحلياة الطيبة والتدين دلى عينة من طالب اجلامعة يف ليبيامعدالت 

ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 2, Issue 2, Autumn 2017. 
89 

 . عينة من طالب اجلامعة يف ليبيا   معدالت السعادة وعالقهتا ابحلياة الطيبة والتدين دلى 

 . 17أ حالم يونس الرفاديي و    16الصديق عبدالقادر الشحومي ،  15أ محد محمد عبد اخلالق 

 ملخص 

اس هتدفت هذه ادلراسة، حتديد معدالت السعادة، وعالقهتا ابحلياة الطيبة، والتدين، دلى عينة من  

مناصفة بني اجلنسني(، أ جابوا عن: املقياس العريبي للسعادة،   800جلامعات الليبية )ن = طالب ا

ومتغريات احلياة الطيبة، كام تقاس ابلتقدير اذلايتي للك من: الصحة اجلسمية، والصحة النفس ية، 

ىل التقدير اذلايتي للتدين. وأ سفرت املقارنة يف ا ملقياس  والسعادة، والرضا عن احلياة، ابالإضافة اإ

عن ارتفاع املتوسطات الليبية عن متوسطات طالب من مرص، والعراق،   -العريبي للسعادة 

واخنفاض املتوسطات الليبية، عن متوسطات طالب من الكويت، وسلطنة عامن، ولبنان. وحصل  

الطلبة عىل متوسط أ عىل من الطالبات، يف مقياسني فقط وهام: املقياس العريبي للسعادة، والتقدير  

حصائًيا وموجبة، بني مجيع  اذلايتي للصحة النفس ية، واكنت معامالت ارتباط "بريسون" داةل اإ

ال واحًدا بني التدين، والصحة اجلسمية دلى االإانث. وأ سفر حتليل   املتغريات، دلى اجلنسني، اإ

املكوانت ال ساس ية عن اس تخراج عامل واحد، دلى اجلنسني مس تقلني، مسي "احلياة الطيبة".  

ىل أ ن ال فراد السعداء مه أ كرث تدينًا. واعامت  ًدا عىل نتاجئ هذه ادلراسة، ميكن أ ن خنلص اإ

 ليبيا.  ؛التدين ؛الصحة النفس ية ؛الصحة اجلسمية ؛السعادة : فتاحية م امت  لك
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Abstract 

The present study sought to estimate the happiness rate and its 

relationship with well – being and religiosity among a college student 

sample from Libya (N = 800 men and women). They responded to the 

Arabic Scale of Happiness (ASH), the well – being self rating scales of 

physical health, mental health, happiness, satisfaction with life, as well as 

religiosity. Results indicated that the mean scores on the ASH among 

Libyan college students were higher than that of Egyptian and Iraqi 
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students. However, the Libyan students obtained a lower mean ASH 

score than did the Kuwaiti, Omani, and Lebanese counterparts. Libyan 

men obtained statistically significant higher mean scores on ASH and 

mental health than did their female peers. All the Pearson correlations 

were statistically significant and positive between the scales except one 

correlation between religiosity and physical health in women. The 

principal components analysis retained separately one factor in men and 

women and labeled "Well – being". Based on the present sample and 

scales, it was concluded that those who consider themselves as happy 

experienced greater physical and mental health and more religious. 
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