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 ملخص

استهدفت هذه الدراسة تقدير معدالت السعادة، واستكشاف عالقتها بمتغيرات الحياة الطيبة والتدين،  

ربي للسعادة، ومتغيرات  (، أجابوا عن المقياس الع512لدى عينة من طالب جامعة المنستير بتونس )ن = 

الحياة الطيبة )الصحة الجسمية، والصحة النفسية، والسعادة، والرضا عن الحياة(، والتدين. وكشفت النتائج 

عن حصول الطلبة والطالبات التونسيين على متوسط في السعادة، يقل عن الطلبة والطالبات في كل الدول 

من النساء في السعادة، والصحة الجسمية،  -ريًا جوه  –الرجال على متوسطات أعلى  العربية. وحصل

من الرجال في التدين. وكانت  -جوهريًا –والصحة النفسية، في حين حصلت النساء على متوسط أعلى 

 –جميع معامالت االرتباط بين المقاييس دالة إحصائيًا وموجبة، واستخرج من تحليل المكونات األساسية 

د، سمي: "الحياة الطيبة والتدين"، ويستنتج من هذه الدراسة، ارتفاع عامل واح -لدى الجنسين مستقلين

للمقاييس المستخدمة. ويعد انخفاض متوسط السعادة في هذه العينة، انعكاًسا للتأثير السلبي  الصدق االتفاقي 

 للتغيرات االجتماعية والسياسية التي تلت الربيع العربي.

 التدين.  ؛الرضا عن الحياة ؛الصحة ؛يبةالحياة الط ؛السعادة :الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The two aims of the present study were: (a) to estimate happiness rate, and 
(b) to explore its associations with well-being and religiosity. A sample of 512 
students from the University of Monastir, Tunisia took part in this study. They 
responded to the Arabic Scale of Happiness, the well-being variables (physical 
health, mental health, happiness, and satisfaction with life), as well as religiosity. 
Results indicated that this sample obtained a lower mean total score on 
happiness than did Arab students in 12 countries. Men obtained statistically 
significant higher mean scores on happiness, physical health, and mental health 
than did their female counterparts. However, women had the high mean score 
on religiosity. All the Pearson correlation coefficients between the study scales 
were significant and positive. A principal components analysis retained one 
salient factor separately in men and women and labeled: “Well-being and 
religiosity”. The present results suggest the high convergent validity of the scales 
used in this study. By and large, the low score on happiness among the present 
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sample is a reflection of the adverse effects of the social and political changes 
following the Arabic Spring. 
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