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 . 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

Happiness and its association with well-being and religiosity among 

college students from Libya 

Ahmed M Abdel-khalek, Sadiq A. Shahomee & Ahlam Younes Alrafadi 

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. 

Keywords: Happiness; Physical health; Mental health; Religiosity; Libya. 
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 مقدمـة 

، اس هتدف دراسة معدالت السعادة،   قام فريق من الباحثني العرب، ابلتخطيط ملرشوع حبيثي

  12وقد مجعت بياانت اكمةل عن لبة اجلامعة وطالباهتا، الطيبة، وابلتدين، دلى ط وعالقهتا ابحلياة 

، ابس تخدام عين  ة مرصية  دوةل عربية حىت الآن. ونرشت ادلراسة ال وىل يف هذا املرشوع البحيثي

، نرش املقياس العريبي للسعادة )وهو املقياس املس تخدم يف  2013(. ويف عام 2017)عبد اخلالق، 

(، وتضمن املرشوع ا يارية عـن عينة من طالب جامعة  هذا املنشور، بيـاانت مع لبحيثي احلايلي

ىل تقدمي نتاجئ حلقة أ خ -، وهتدف ادلراسة احلالية (Abdel-Khalek, 2013a)الكويت  رى يف اإ

وابلتوازي مع ذكل، قدمت بعض البحوث   هذه السلسةل من البحوث، ابس تخدام عينة ليبية،

 للنرش. 

، أ وهلاك افرتاضان أ ساس يان لهذوبوجه عام، هن  حصائًيا   -اما املرشوع البحيثي أ ن هناك فروقًا داةل اإ

د من املتغريات، يف السعادة بني بعض ادلول العربية، وبعضها الآخر، اعامتًدا عىل الفروق يف عد

...، وغري ذكل من املتغريات. واثنهيام أ ن   -أ مهها: متوسط دخل الفرد، والاس تقرار الس يايسي وال ميني

جيابي  : السعادة، واحلياة الطيبة، والتدين، وذكل عىل  ة يف لك دوةل، بني لك من هناك عالقات اإ

 الرمغ من الفروق املفرتضة بني هذه ادلول يف السعادة. 

، اذلي   Happiness "السعادة" ويقع موضوع يف قلب التوجه اجلديد، املوسوم بعمل النفس االإجيايبي

، ميك أ عالمه، وهو يذكر أ ن عيعد "مارتن س يليجامن" من أ مه  ن أ ن يضطلع بأ دوار  مل النفس االإجيايبي

هممة يف لك من البحوث والتطبيقات، اكلوقاية، والعالج، ويقع يف جمال البحوث موضوعات كثرية،  

ن مثل: السعادة، والرضا عن احلياة، والتفاؤل، وال مل، ومواهجة الضغوط، ونوعية احلياة،  م

حتقيقها، من مثل:  من ال مهية، يتعني عىل املعاجل  ، جوانب عىل درجة كبريةويندرج يف جمال العالج

رة، والواقعية،  الشجاعة، واملهارات الاجامتعية، والعقالنية، والاستبصار، والتفاؤل، وال مانة، واملثاب

والقدرة عىل الاس متتاع، والتوجه حنو املس تقبل، والبحث عن هدف، والفضيةل، واالإبداع  

(Seligman, 2002)دايرن، وبزواس 1993جايل،  )انظر أ يًضا: أ ر ...، وغري ذكل كثري ،–  

 (. 2011دايرن، 

نسان، وتعمتد السعادة عىل م  س توايت ثالثة:  ومن انفةل القول أ ن نذكر أ ن السعادة هدف للك اإ

، فيعمتد عىل توافر  Macroنطاق ال كرب، وال وسط، وال صغر، فأ ما املس توى ال كرب أ و واسع ال 

أ ن   -احلرية، وميكن للس ياسات الاجامتعية ثل: الرثوة، والعداةل، و خلصائص يف اجملمتع، من مبعض ا

ن من هذه الظروف وال حوال. وعىل املس توى الثاين، أ و ال وسط  متد السعادة  تع ، Mesoحتسي

عىل خصائص املؤسسات، من مثل: التلقائية يف العمل، أ و وجود مؤسسات الرعاية، وميكن أ ن  

، تعمتد  Microلث أ و ال صغر سسات. وعىل املس توى الثات االإصالح مثل هذه املؤ حتسن منظام

عية، السعادة عىل الاس تعدادات الشخصية، من مثل: الفاعلية، والاس تقالل، واملهارات الاجامت

ومن املمكن أ ن حيسن التعلمي والعالج هذه اجلوانب. وعىل العكس من الاعتقاد العام، فاإن  
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ا أ ي السعادة، حاةل شعورية،  الرغبات والواقع، ولكهن من الفجوة بني -معرفيًا -لسعادة ال حتسب ا

مر ممكن  ميكن أ ن تُس تنتج من احلاةل املزاجية للفرد، واحلق أ ن حتقيق أ كرب درجة من السعادة أ  

(Veenhoven, 2003)  :انظر أ يًضا( .Mahadea & Kaseeram, 2015 .) 

جابة عن هذا الت كيف ميكن تفسري الفروق الفردية يف السع ساؤل، قُدمت نظريتان،  ادة؟ لالإ

لخصان يف خصائص البيئة، وسامت الشخص، فأ ما النظرية ال وىل، ويه خصائص البيئة، أ و تت 

ضت البحوث املبكرة أ ن املتغريات الاجامتعية، واملرتبطة فقد افرت  -اخلصائص الاجامتعية 

الزواجية، وادلخل، اجلنس )النوع(، واحلاةل رافية(، من مثل: العمر، و غابخلصائص الساكنية )ادلميو 

السعادة نتاًجا لهذه املتغريات. ولكن البحوث ال حدث،  الفروق الفردية يف السعادة، وعدتتفرس 

ريات الاجامتعية ضعيف، ويفرس نس بة ضئيةل فقط، من الفروق الفردية يف  بينت لنا أ ن تأ ثري املتغ

ر البييئي للسعادة،  كد بعض أ نصار هذا املنظو . وقد أ  (Mroczek & Kolars, 1998)السعادة 

يف مس توى السعادة، سواء أ اكنت هذه ال حداث سلبية أ م   Life events أ حداث احلياة تأ ثري

جيابية، والس امي ال حداث  . (Veenhoven, 1994)اخلطرية )ادلرامية(  اكنت اإ

أ ن السعادة مسة اثبتة، وافرتض أ حصاب املنظور الثاين يف تفسري السعادة، وهو منوذج الشخصية، 

، كام تقاس ابلعوامل امخلسة الكربى للشخصية: الُعَصابية، والانبساط،  عمتد أ ساًسا عىل الشخصيةت 

تقان  ، ويؤكدون أ ن لك فرد دليه  (Costa & McCrae, 1980)والتفتح للخربة، والقبول، واالإ

ماكنية فطرية للسعادة، وأ ن السعادة تتحدد  طريق عوامل الشخصية عن  -يف املقام ال ول -اإ

(Diener & Diener, 1996) . 

، دراسة شامةل عن الشخصية  (De Neve & Cooper, 1998)وأ جرت "دي نيف، وكوبر" 

مسة خشصية حمددة، مرتبطة   137، لفحص Meta – analysisالسعيدة، أ جراي فهيا حتلياًل بعداًي 

- Predictiveلشخصية منبئة عن أ ن ا -ابلسعادة كام يشعر هبا الفرد، وكشفت هذه ادلراسة 

، كام ظهر أ ن السامت  -ابدلرجة نفسها بلك من: السعادة، والرضا عن احلياة، والوجدان االإجيايبي

قة، والاس تقرار الانفعايلي )عكس الُعَصابية(، ومصدر  وثيقة الصةل ابلسعادة يه: ادلفاعية، والث 

، والرغبة يف التحمك، والصالبة، والوجدان  ..، وغريها.  االإجيايب، وتقدير اذلات.الضبط ادلاخيلي

للتنبؤ ابلسعادة، وظهر أ ن   -تبًعا للعوامل امخلسة الكربى –خدمت سامت الشخصية وعندما اس تُ 

لسعادة، والرضا عن احلياة )االإشارة سالبة(، ئب بلك من: ا، يه أ قوى من Neuroticismالعصابية 

دة تتحدد بعدد كبري  عىل هذا البحث، أ ن السعاوالوجدان االإجيايبي )االإشارة موجبة(. ويرى القامئون 

ىل البيئة واخلصائص الاجامتعية، وما يرتبط مبتغريات الشخصية، من ا ملتغريات، مهنا ما ينمتي اإ

 (. Lu, Shih, Lin, & Ju, 1997 )انظر:  فضاًل عن التفاعل بيهنام

السلسةل من  والبحوث العربية عن السعادة ليست كثرية، وُعرَِضت يف حبث سابق يف هذه 

، البحوث )انظر ؛ عبد اخلالق، ودويدار،  2015؛ عبد اخلالق، 2001؛ سامل، 2009: اجلنديي

، ؛ الع2001؛ عبد اخلالق، ومراد، 2003؛ عبد اخلالق، وزمالؤه، 2010 ،  2001زنيي ؛ الفنجريي
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، وفرج، 1995؛ النيال، ومخيس، 2007؛ محمود، 2006 ، 2002؛ هريديي ؛  2006؛ اليحفويفي

، اليوس  ,Abdel-Khalek, 2006a, 2007b, 2010, 2011a, 2011b, 2012a؛ 1989فيي

2012b, 2013b, 2014a, 2014b, 2015 .) 

، مفه ف يف  Well-beingوم احلياة الطيبة ومن بني املفاهمي املهمة يف عمل النفس االإجيايبي ، ويُعرَّ

ضا  النفس ية، والسعادة، والر هذه ادلراسة، بأ نه التقدير اذلايتي للك من: الصحة اجلسمية والصحة 

ه املتغريات ال ربعة، عىل مكوانت معرفية )الرضا عن احلياة(، ووجدانية  عن احلياة، وتش متل هذ 

ر الصحة اجلسمية(، ويتفق هذا التحديد ملفهوم احلياة  )السعادة، والصحة النفس ية(، وبدنية )تقدي

حاةل من  العاملية، للصحة؛ بأ هنا مع أ مه عنارص تعريف منظمة الصحة  –يف جانب منه  –الطيبة 

 World Health)افية، أ و السالمة؛ اجلسمية، والنفس ية، والاجامتعية الرفاهة، أ و الع

Organization, 2014) ابية بني هذه   العالقات اجلوهرية االإجي. وقد دلت حبوث كثرية، عىل

 – Abdel؛ 2010لق، املتغريات ال ربعة، اليت يشملها مفهوم احلياة الطيبة )انظر: عبد اخلا

Khalek, 2006a, Argyle, 2002; Carr, 2004; Diener, Lucas, & Oishi, 2002 .) 

 ادلراسة الس يكولوجية للتدين  كام شهدت العقود القـليةل ال خرية، منًوا كبرًيا وزايدة رسيعة، يف 

 ;Argyle, 2000; Emmons & Paloutzian, 2003; Paloutzian, 2016)انظر: 

Pargament, 1997; Spilka, Hood, Hunsberger, & Gorsuch, 2003  وكشفت .)

جيابية بني التدين ولك من الصحة اجلسمية، والصحة النفس ية،  دراسات كثرية عن عالقات اإ

 ,Abdel – Khalek, 2006a, 2007b, 2011a, 2012a)ا عن احلياة والسعادة، والرض

2012b, 2014a; Koenig, King, & Carson, 2012; Seybold, 2007) . 

أ ن نقدم نبذة   ا، ومن املناسبالية، عىل عينة من طالب اجلامعة يف ليبيادلراسة احلوقد أ جريت 

 . ، عن هذا البدل العريبي حدى دول الريع النفطيي ،  اليت تمتتع مبوقعها اجلغرايفي الاليبيا اإ سرتاتيجيي

تينيات ليبيا يف أ ثناء عقد الس   ومجيع أ هلها س نة مالكيني، وقد بدأ ت مسرية التمنية الاقتصادية يف

وانطلقت يف أ ثناء عقد الس بعينيات، وتباطأ ت يف أ ثناء الامثنينيات، مث توقفت يف   من القرن املايض،

حلالية، وعىل الرمغ من اندالع  ثورة فرباير، فاإن ادلوةل مل تنعم بعد  أ ثناء التسعينيات وحىت الفرتة ا

نفجار الساكيني يف املدن،  الاعن ؤسسات ادلوةل، فضاًل ابالس تقرار، وحاةل التيه تاكد تسود لك م 

هامل املصلحة العامة، بل   زعاًجا، اتساع رقعة االإهامل، والالمباالة، والتسيب، واإ ومن ال مور ال كرث اإ

االإرضار هبا، يف كثري من ال حيان، وظهور بوادر الاحنراف بني الش باب، اذلي يفرتض فيه   حماوةل

ن، وعدم  ملظاهر، التشتت، والرسحابناء مس تقبهل. ومن هذه ا، و أ ن ينكب عىل ادلراسة

الاكرتاث، واخنفاض مس توايت الطموح، بني أ وساط الش باب. وعىل الرمغ من لك ذكل، حتصل  

ال فراد، عىل مرتبات تدفعها هلم ادلوةل، دلرجة أ ن كثرًيا من طالب املرحةل  ال غلبية العظمى من 

رتياح  هو ما يشعرمه بنوع من الااضون رواتب من ادلوةل، و الثانوية، وأ غلب طلبة اجلامعة، يتق

، والكسل، واخنفاض مس توى ادلافعية، وعدم الطموح يف الوقت نفسه. وبشلك عام، ميكن   النفيسي
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ن امجلي  ع يعيش حاةل من القلق؛ بسبب أ حداث احلياة اليت متر هبا البالد، واليت ميكن أ ن  القول: اإ

اصة )السعادة  ذلا اختري هذا اجلانب خ فراد؛ ومن مث يف ال داء؛تؤثر يف مس توى السعادة دلى ال  

 يف هذه الظروف ادلقيقة احلالية.  واحلياة الطيبة(،

 أ هداف ادلراسة: 

ني، واش متلت عىل املتغريات  طالب اجلامعة الليبيني من اجلنسأ جريت هذه ادلراسة عىل عينة من 

ايتي ة كام تقاس ابلتقدير اذل( احلياة الطيب 2سعادة، )( السعادة كام تقاس ابملقياس العريبي لل 1الآتية: )

والتقدير اذلايتي  ( 3السعادة، والرضا عن احلياة، ) للك من الصحة اجلسمية، والصحة النفس ية، و 

. ومن مث، تتلخص ال هداف ال ربعة لهذه ادلراسة  علهيا تعبري: "متغريات ادلراسة" للتدين. وس يطلق

 عىل النحو الآيت: 

 . دالت السعادة دلى اجلنسني تقدير مع -1

 اس تكشاف الفروق بني اجلنسني يف متغريات ادلراسة.  -2

 حفص العالقات بني متغريات ادلراسة.  -3

 متغريات ادلراسة.   حبث املكوانت ال ساس ية لالرتباطات بني -4

 املهنج واالإجراءات 

 العينـة: 

فرد من   (800د تأ لفت العينة من )اختري أ فراد العينة ابلطريقة العشوائية الطبقية املتساوية، وق

ع يف املنطقة الرشقية من دوةل ليبيا، ويه: جامعة معر اخملتار، وجامعة بنغازي،  ثالث جامعات، تق

 .ت الآتية الختيار أ فراد العينةوجامعة طربق، وقد اختذت التدبريا

انث( عىل حدة. 1  . حتديد جحم العينة يف لك ختصص، ومن لك نوع )ذكور/ اإ

م جممتع ادلراسة، من مديري ماكتب  ب والطالبات اذلين مشلهل عىل قوامئ بأ سامء الطال. احلصو 2

 .والامتحاانت ابجلامعات املس هتدفةادلراسة 

 لك ختصص عىل حدة.  . عزل أ سامء الطالب عن الطالبات ب 3

 . ترقمي أ سامء الطالب والطالبات يف لك ختصص عىل حدة؛ ل جل اختيار أ فراد العينة عشوائًيا. 4

(، ومتثلت يف العينة ختصصات:  400طالبات )( ومن ال400من الطالب )واكن عدد أ فراد العينة 

تنوع اختيار العينة من  الطب، والعلوم، والصيدةل، والهندسة، والزراعة، والآداب، والرتبية، كام 

حيث  خمتلف املراحل ادلراس ية هبذه اجلامعات. وقد روعي التساوي بني أ فراد عينة ادلراسة، من 

؛  ، ومثلهم ابلنس بة  ( طالب وطال 400أ ي: عدد ) التخصص ال اكدمييي بة من التخصص العلميي

، واكن متوسط العمر    انث.لالإ   2,15±  22,06لذلكور، و 2,69±   22,35للتخصص ال ديبي

 املقاييس: 

 املقياس العريبي للسعادة:   -1
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ىل  ( عبارة تقيس15( عبارة موجزة، مهنا )20يش متل هذا املقياس عىل ) مخس  السعادة، ابالإضافة اإ

، وال خرية ذات مضمون "َمَريض"، حىت ال جييب بعض املبحوثني  Fillersعبارات تعد "حشًوا" 

،  عن عبارات املقياس عىل وترية واحدة. وجياب ع  ن لك بند عىل أ ساس مقياس "ليكرت" امخلايسي

،  75، و15ملمكنة يف املقياس بني رجة ا(؛ وذلا ترتاوح ادل5(، وكثرًيا جًدا )1اذلي يرتاوح بني ال )

ىل ارتفاع السعادة. ويناسب هذا املقياس الراشدين واملراهقني، وهو مقياس   -عليا وتشري ادلرجة ال  اإ

لعاميلي لبنود املقياس، عن عاملني مسيا: السعادة العامة، واحلياة  مسة وليس حاةل. وكشف التحليل ا

،  0,77، و 0,42بند، بني دلرجة اللكية بعد عزل ال الناحجة. وتراوحت الارتباطات بني البند، وا

عادة التطبيق بني و  ىل ارتفاع  0,94، و0,82تراوحت معامالت ثبات أ لفا "كرونباخ"، واإ ، اإشارة اإ

، والا س تقرار عرب الزمن، وتراوح الصدق املرتبط ابحملك )ثالثة حماكت( بني  الاتساق ادلاخيلي

موجبة مبقاييس: الصحة  لسعادة ارتباطات جوهرية ، كام ارتبط املقياس العريبي ل 0,79و  0,55

نفس ية، والرضا عن احلياة، والتفاؤل، وحب احلياة، وتقدير اذلات، دلياًل عىل صدق املقياس.  ال 

جنلزيية، وهو مؤلف وليس مرتمًجا  ولهذا املقياس صيغتان:   ,Abdel – Khalek)عربية، واإ

2013a) ىل خ"، يف هذه العينة الليب. وقد وصل معامل ثبات أ لفا من وضع "كرونبا ،  0,81ية، اإ

 كور واالإانث عىل التوايل. لذل 0,83و

2-   :  مقاييس التقدير اذلايتي

مس تقةل، يف صيغة أ س ئةل؛   Self – rating scalesاس ُتخدمت مخسة مقاييس تقدير ذايتي 

واكنت   لتقدير لك من: الصحة اجلسمية، والصحة النفس ية، والرضا عن احلياة، والسعادة، والتدين،

 و الآيت: صياغهتا عىل النح

 ما تقديرك لصحتك اجلسمية بوجه عام؟ -1

 ما تقديرك لصحتك النفس ية بوجه عام؟ -2

ىل أ ي درجة أ نت راض عن حياتك بوجه عام؟  -3  اإ

  أ ي درجة تشعر ابلسعادة بوجه عام؟ ىلاإ  -4

 ما درجة تدينك بوجه عام؟  -5

ىل  ما ييل: ، ويُطلب من املبحوث  10 وييل لك سؤال، سلسةل من ال رقام، من صفر اإ

 أ ن جييب تبًعا لشعوره وتقديره بوجه عام، وليس تبًعا حلالته الراهنة. -أ  

 أ عىل درجة. 10أ ن يعمل أ ن صفر أ قل درجة، وأ ن  -ب

 عىل الرمق اذلي يرى أ نه يصف مشاعره الفعلية بدقة.  دائرة  يضع -ج

ىل وجود اخلاصية أ و السمة  عادة التطبيق بدرجة مرتفعة. وتراوح ثب وتشري ادلرجة املرتفعة، اإ ات اإ

ىل اس تقرار مرتفع عرب الزمن،  0,88، و  0,78ملقاييس امخلسة، بني لهذه ا ، وتشري هذه املعامالت اإ

ن هذه امل ىل  وتدمع القول: اإ ىل السمة أ كرث من احلاةل، وقد أ شار عدد من ادلراسات، اإ قاييس تنمتي اإ
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ذ تراوح بني الصدق املرتبط ابحملك لهذه املقاييس   – Abdel)انظر:  0,73، و 0,49امخلسة، اإ

Khalek, 2006b, 2007a, 2012a, 2014a .) 

جراءات ادلراسة:   اإ

، ابختيار العينة، والرشوع يف تطبيق  2016بدأ ت االإجراءات الفعلية لدلراسة يف شهر أ كتوبر 

 َوفْق اخلطوات الآتية:  ال دوات، وذكل 

 الثالث. م العلمية، يف اجلامعاتيف قاعات دراس ية، بأ قساهممجع أ فراد العينة اليت اختريت  -1

جابته عن الفقرات ال وىل من   -2 مجعت البياانت الاجامتعية عن أ فراد العينة من املبحوث نفسه، ابإ

مقياس السعادة واحلياة الطيبة، فيسجل لك فرد امسه، وجنسه، واترخي مودله، والس نة  اس امترة

ملبحوث يف  ل هذه املعلومات يبارش اسه، وبعد التأ كد من تسجي ص اذلي يدر ادلراس ية، والتخص

 عن أ س ئةل مقاييس ادلراسة.  االإجابة

ة، مث ُأدخلت تباعًا يف  رصدت البياانت اخلاصة للك فرد من أ فراد العينة، يف بطاقات خاص  -3

، واس تخدمت ال ساليب حصائية االإحصائية املتعددة، اليت توفرها اجملموعة االإ  هجاز احلاسب الآيلي

 (. SPSSية ) للعلوم الاجامتع 

 نتاجئ ادلراسة 

لتقدير معدالت السعادة دلى اجلنسني يف املقياس العريبي للسعادة، حسبت النس بة املئوية 

%،  28.0عىل التوايل: و –. فاكنت 95، و90، و75رجات تفوق املئني: للطالب احلاصلني عىل د

دف  % يف عينة االإانث. وهب4.75%، و11.0%، و26.5% دلى اذلكور، %5.25، 11.50

اجلنسني يف متغريات ادلراسة الس تة، حسبت االإحصاءات الوصفية، وقمي  اس تكشاف الفروق بني 

هذه النتاجئ. وبقراءة هذا اجلدول، يتضح أ ن  ( 1"ت" للعينات املس تقةل، ويبني لنا اجلدول )

حصائًيا توجد يف مقياسني فقط هام: املقياس العريبي  يتي للصحة  للسعادة، والتقدير اذلا الفروق ادلاةل اإ

ذ اك  ن متوسط اذلكور فهيام أ عىل من االإانث. النفس ية؛ اإ

غريات ادلراسة دلى  (: املتوسط احلسايبي )م( والاحنراف املعياريي )ع( وقمية "ت" ملت1جدول ) 

 اذلكور واالإانث الليبيني 

 املقاييـس
 ( 400االإانث )ن =  ( 400اذلكور )ن = 

 ادلالةل  ت
 ع  م  ع  م 

 مقياس السعادة 

 سميةة اجل الصح

 الصحة النفس ية

 تقدير السعادة 

 تقدير الرضا 

 تقدير التدين 

49.76 

7.43 

6.59 

6.58 

7.04 

5.97 

9.51 

2.40 

2.68 

2.50 

2.51 

2.21 

48.21 

7.34 

6.10 

6.62 

6.98 

6.26 

9.76 

2.33 

2.63 

2.37 

2.47 

2.14 

2.28 

0.54 

2.58 

0.22 

0.34 

1.87 

0.02 

- 

0.01 

- 

- 

- 
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، حسبت معامالت ارتباط "بريسون" بني  متغريات ادلراسة الس تة والس تكشاف العالقات بني

ذا اجلدول، يتضح  ( هذه النتاجئ دلى اجلنسني. ومن قراءة ه2هذه املتغريات، ويبني لنا اجلدول )

حصائًيا وموجبة، وكذكل احلال بني معامالت   أ ن مجيع معامالت الارتباط دلى اذلكور، داةل اإ

ال واحًدا، هو الاباط املتبادةل يف عينة االارت  رتباط بني التقدير اذلايتي للك من الصحة  الإانث، اإ

 اجلسمية والتدين.

،  400راسة دلى اذلكور الليبيني )ن = (: معامالت ارتباط "بريسون" بني متغريات ادل 2جدول ) 

 ؛ املثلث السفىل( 400ي(، والليبيات )ن =  املثلث العلو 

 6 5 4 3 2 1 املقاييس

 مقياس السعادة  -1

 الصحة اجلسمية -2

 الصحة النفس ية -3

 تقدير السعادة  -4

 تقدير الرضا  -5

 تقدير التدين  -6

- 

0.263 ** 

0.572 ** 

0.701 ** 

0.648 ** 

0.101 * 

0.348 ** 

- 

0.407 ** 

0.370 ** 

0.245 ** 

 0.017 

0.572 ** 

0.476 ** 

- 

0.682 ** 

0.555 ** 

 0.099 * 

0.682 ** 

0.360 ** 

0.657 ** 

- 

0.676 ** 

0.105 * 

0.623 ** 

0.314 ** 

0.556 ** 

0.687 ** 

- 

0.146 ** 

0.165 ** 

0.256 ** 

0.211 ** 

0.171 ** 

0.230 ** 

- 

 0.05* دال عند مس توى 

 وما بعده   0.01** دال عند مس توى 

ف حبث املكوانت ال ساس ية، ملعامالت الارتباط بني املتغريات الس تة لدلراسة، اس تخدم دوهب

، بطريقة املكوانت التحليل العاميلي الاس تك  ، وطبق  Principal componentsال ساس ية شايفي

.  (SPSS, 2009)( 1.0حمك "اكيزر"؛ لتحديد العامل ادلال، بأ نه ما يزيد جذره الاكمن عىل )

عن عامل واحد يف لك من العينتني  –( 3 يبني لنا اجلدول )كام –التحليل وأ سفر هذا 

ور(، دلى اذلكور  ن املشرتك )بعد حذف الكس% من التباي52%، و54مس تقلتني، اس توعبا 

املقياس العريبي  -دلى اجلنسني -وهو قدر مناسب. وتش بع هبذا العامل  لتوايل،عىل ا واالإانث

وما بعده، يف   0.8 من: الصحة النفس ية، والسعادة، والرضا، مبقدار للسعادة، والتقدير اذلايتي للك 

ب( دلى اذلكور واالإانث  )بعد التقري 0.5، و 0.6ة لصحة اجلسمي حني اكن تش بع التقدير اذلايتي ل

ىل التوايل، وحصل تقدير التدين عىل أ قل التش بعات، وميكن أ ن يسمى هذا العامل: "احلياة  ع

 الطيبة".

س ية ملعامالت الارتباط بني مقاييس ادلراسة دلى اذلكور )ن =  املكوانت ال سا  (: حتليل 3جدول ) 

 .( الليبيني 400( واالإانث )ن =  400

 االإانث اذلكور  املقاييس

 مقياس السعادة 

 الصحة اجلسمية

0.819 

0.596 

0.833 

0.509 
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 الصحة النفس ية

 تقدير السعادة 

 تقدير الرضا 

 تقدير التدين 

 اجلذر الاكمن 

 % للتباين 

0.824 

0.863 

0.816 

0.356 

3.242 

54.027 

0.826 

0.893 

0.820 

0.181 

3.138 

52.305 

 مناقشة النتاجئ 

؛  من التعليق عىل اخلصائص اجئ هذه ادلراسة، ال بد قبل مناقشة نت  الس يكومرتية للمقياس ال سايسي

ذ يعمتد مدى الثقة يف نتاجئ أ ية دراسة، عىل هذه اخلصائص، مع جوانب أ خرى بطبيعة احلال،   اإ

وفامي يتعلق ابملقياس العريبي للسعادة، فقد ظهر أ ن هل خصائص س يكومرتية جيدة، دلى العينات  

ىل  لفا"، من وضع "كرونباخ"،الية، فقد وصل معامل "أ  الليبية احل دلى اذلكور   0,83، 0,81اإ

ىل ارتفاع الاتساق ادلاخيلي )انظر:  شارة اإ  ,Kline, 2000; Nunnallyواالإانث عىل التوايل، اإ

عند اذلكور   0,70، و0,68(، كام ارتبط هذا املقياس، ابلتقدير اذلايتي للسعادة، مبقدار 1978

ىل الصدواالإانث عىل  شارة اإ  ق املرتبط ابحملك. التوايل، اإ

وقد حققت هذه ادلراسة، ال هداف اليت بدأ ت هبا، وفامي خيتص ابلهدف ال ول، وهو تقدير  

ة، ومبقارنة البياانت املتاحة عن بعض ادلول العربية، اتضح أ ن معدالت السعادة يف العينة الليبي

العينات الليبية، عن   ترتفع قلياًل دلى –عادة كام تقاس ابملقياس العريبي للس –متوسط السعادة 

(، والعراقية )غري منشور(. يف حني اخنفض متوسط  2017وسطات العينة املرصية )عبد اخلالق، مت

، ومن سلطنة (Abdel – Khalek, 2013a)ارنة بنظراهئم من الكويت السعادة دلى الليبيني مق

ىل عدم الاس تقرار  ه الفروق، ميكن أ ن تعزى عامن، والسعودية )غري منشور(. ومن الواحض أ ن هذ  اإ

. الس يا ، يف ادلوةل الليبية يف الوقت احلايلي ، وعدم ال من؛ واخنفاض ادلخل القومي  يسي

ة عىل متوسط أ عىل من  العينة الليبية، فقد حصل الطلب  وأ ما عن الفروق بني اجلنسني، يف

حة النفس ية. ة، والتقدير اذلايتي للصالطالبات، يف مقياسني فقط، وهام: املقياس العريبي للسعاد 

؛  2003وزمالؤه،  ؛ عبد اخلالق2017، لنتيجة، مع النتاجئ العربية )عبد اخلالقوتتفق هذه ا

Abdel – Khalek, 2006 a, 2007 b, 2011 b, 2012 a, 2012 b, 2015; Baroun, 

 الشخصية والسعادة،  (. وميكن أ ن تفرس هذه الفروق بني اجلنسني، اعامتًدا عىل العالقة بني2006

، اذلي يرتبط سلًبا ابلسعادة، وقد كشفت عدة دراسات، Neuroticismامي بُعد الُعصابية الس 

؛  2015ذلكور )انظر: أ يزنك، وأ يزنك، عن ارتفاع معدالت القلق والُعصابية دلى االإانث عن ا

Abdel – Khalek, 2000; Abdel – Khalek & Alansari, 2004  ويتفق ارتفاع .)

نة، مع النس بة املئوية لدلرجات املرتفعة يف  يف السعادة، يف هذه العي توسط اذلكور عىل االإانث م

 % عند االإانث.  26,5% دلى اذلكور، و 28، ويه 95املئني 
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ني اجلنسني، بأ ن أ سلوب التنش ئة الاجامتعية، اذلي خيضع هل لك من  هذه الفروق بوميكن تفسري 

، مه ابل مهية، أ كرث من االإانث، ويشعركور ابلرعاية والاهامتماذلكور واالإانث، ال يزال حييط اذل

حبرية، أ كرث من االإانث، وذكل عىل أ ساس أ ن اذلكور قادرون   وأ ولوية الترصف يف أ مور حياهتم

قناع الآخرين، والتأ ثري فهيم، ودلهيم حرية اخت  عىل حامية  يار ال صدقاء، عىل  مصاحلهم الشخصية، واإ

ضعن لنفوذ  ية مصاحلهن الشخصية، وخيعمتدن عىل غريهن، يف حامالعكس من االإانث، فهن ي 

. وهذه النتيجة، اليت أ وحضت أ ن متوسط السعادة  قوايء، فامي يتعلق بش ئون حياهتن الآخرين ال  

اجملمتع، حيث الاهامتم  أ عىل جوهراًي من االإانث، قد تعكس روح الثقافة السائدة يف دلى اذلكور 

ئول عام يتخذه من  امتد عليه، وأ نه هو املس  يشعرونه بأ نه ميكن الاع ال كرث ابذلكر؛ ل ن الوادلين

قرارات، وأ ن هل القدرة عىل حامية نفسه؛ ومن مث قد تكون هذه املعززات، دافعًا ليك تٌغرس فيه  

لثقة ابلنفس وابلآخرين، عىل العكس من ال نىث، فلها املاكنة الثانية بعد اذلكر، ولعل ما تلقاه ال نىث  ا

ىل  ورها بعدم القدرة عىل ال ةل وادلية، هل دور يف شعمن معام  ضافًة اإ س يطرة عىل أ مور حياهتا، اإ

ذلكر، وبذكل تصبح  اخلصائص البيولوجية لل نىث، اليت قد تشعرها بنقص الثقة يف النفس، مقارنة اب

 أ كرث تباعًدا عن الآخرين، وأ قل تقباًل لذلات.

حصائية، وموجبةكام بينت لنا نتاجئ هذه ادلراسة، ارتباطات ذا ، بني السعادة، ومكوانت  ت دالةل اإ

احلياة الطيبة، املمتثةل يف تقدير الطالب حلالهتم من انحية حصهتم النفس ية، واجلسمية، وتقدير 

ذ اكنت مجيع معامالت   شعورمه، ابلسعادة،  وتقدير مدى رضامه عن حياهتم، وأ يًضا تقدير تديهنم؛ اإ

حصائًيا وموجبة، فامي ر التدين، يف  ير الصحة اجلسمية، وتقدي عدا الارتباط بني تقدالارتباط داةل اإ

عينة الطالبات، يف حني أ ن هذه العالقة اكنت جوهرية يف عينة الطلبة، وميكن تفسري هذه النتاجئ، 

جيايب حنو اذلات، وحنو   عىل أ ساس أ ن الشخص اذلي يشعر ابلسعادة، من املتوقع أ ن يمتتع بشعور اإ

، والرضا عن حياته، وأ نه  ابية، فهو يشعر ابل مهيةتع مبختلف املشاعر االإجيالآخرين، كام أ نه يمت 

ذا  خشص انحج، ولك هذه املشاعر تنعكس عىل تعامهل وتفاعهل مع ظروف احلياة اليت يعيشها. وله

جند الطلبة اذلين يتسمون ابلصحة اجلسمية، والنفس ية، وابلرضا عن احلياة، مه أ كرث سعادة،  

. وتتصف حياهتم ابال م يرتكزون عىل أ ساس  كام أ ن شعور الطلبة بأ هنرتياح والهدوء النفيسي

، ودلهيم مبادئ، وقمي، مصدرها دين حنيف، من شأ ن ذكل أ ن يمني يف الطلبة نوعًا من   عقائديي

جيابية حنو احلياة؛ ومن مث الشعور ابلسعادة، وتتفق هذه النتيجة مع دراسات سابقة كثرية )انظر:  االإ 

Abdel – Khalek, 2006 a; Koenig et al., 2012; Seybold, 2007 .) 

، بطريقة املكوانت   كام حتقق الهدف الرابع لهذه ادلراسة، ابس تخدام التحليل العاميلي الاس تكشايفي

ذ ا س ُتخرج عامل وحيد دلى اجلنسني منفصلني، اس توعب قدًرا مناس ًبا من التباين  ال ساس ية، اإ

: الصحة والتقدير اذلايتي للك منقياس العريبي للسعادة، اللكيي، وتش بع به تش بعات مرتفعة، امل

(، يف حني اكن تش بع التقدير 0,8النفس ية، والسعادة، والرضا عن احلياة، دلى اجلنسني )فوق 

، أ قل التش بعات؛ ذكل ل نه عىل الرمغ من ارتباطه املوجب مبتغريات السعادة، واحلياة  اذلايتي للتدين
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نه ينمتي كذكل اإ  ىل حد ما الطيبة، فاإ صدق االتفايقي  . وتدمع هذه النتاجئ، الىل جمال مس تقل اإ

Convergent validity .ملقاييس ادلراسة 

ىل أ ن معدل السعادة، اكن أ عىل   وأ خرًيا، خنلص من هذه ادلراسة، عىل عينة الطالب الليبيني، اإ

ومن العراق، ولكنه اكن منخفًضا عن متوسط طالب من   من نظريه دلى طالب من مرص

ىل متوسطات أ عىل جوهراًي من  نان، وحصل طالب ليبيا، علكويت، وسلطنة عامن، ولب ا

يل املكوانت  الطالبات، يف املقياس العريبي للسعادة، والتقدير اذلايتي للصحة النفس ية، وأ سفر حتل 

ال ساس ية، عن عامل واحد، مسي "احلياة الطيبة" دلى اجلنسني مس تقلني. واعامتًدا عىل بياانت  

نفسهم سعداء، مه أ كرث تدينًا،  ن ال شخاص اذلين يعدون أ  راسة، ميكن أ ن نس تنتج أ  هذه ادل

.  ويويص ابس تخدام هذه النتيجة يف جمال االإرشاد والعالج النفيسي
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