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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. 

Keywords: happiness; well-being; health, satisfaction with life; religiosity. 
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 ةمقدم

اتفق مجموعة من الباحثين العرب، على إجراء دراسة عربية مقارنة، تحت عنوان: "معددالت السدعادة 

الجامعة"، وقد أنجز الباحثون اثنتدي عشدرة دراسدة وعالقتها بالحياة الطيبة والتدين لدى عينات من طالب 

على عينات من الدول العربية اآلتية: مصر، والسعودية، والكويدت، وعمدان، وقطدر، والعدراق، والديمن، 

وليبيا، والجزائر، ولبنان، واألردن، وفلسطين، وقد نشرت فعالً ست دراسات، وقبل للنشر ثالث دراسات، 

ظر قائمة المراجع(. ونقدم هنا الدراسدة الثالثدة عشدرة، التدي أجريدت علدى ومقدم للنشر ثالث دراسات )ان

 عينة من بلد حبيب آخر، وهو تونس.
أن هناك فروقًا دالة إحصائيًا في معدالت السدعادة  -وقد ُوضع في هذا المشروع البحثي فرضان: أولهما

، من مثل: الددخل القدومي، ودخدل بين الدول العربية، وذلك نتيجة الفروق بين هذه الدول في متغيرات عدة

أن هناك عالقات موجبة  –الفرد، ومعدالت البطالة، واالستقرار السياسي واألمني...، وغير ذلك. وثانيهما 

بين السعادة، ومتغيرات الحياة الطيبة، والتدين، وذلك على الرغم من الفدروق المفترضدة  –في كل دولة  -

 بين هذه الدول، في معدالت السعادة.
ال يخفى ما مرت به غالبية الدول العربية، في العقد األخير، مدن مشدكالت كبيدرة، وتحدديات ،دعبة، و

وال تددزال بعدده هددذه الدددول تواجدده هددذه المشددكالت، وهددي مشددكالت سياسددية، واقتصددادية، وعسددكرية، 

 ومذهبية، فضالً عن تنامي اإلرهاب في بعه هذه الدول.

ختالل العدالة، والبطالة، وسوء األحوال االقتصادية، ثم امتد هذا وفي تونس، بدأ الربيع العربي، نتيجة ا

الربيع إلى مصر وغيرها من الدول. وفدي المحصدلة النهائيدة، فدال يدزال حدال بعده هدذه الددول مسدتقًرا 

ومتماسًكا، في حين و،ل حال دول عربية أخرى إلى تحدي وجود الدولة القومية نفسدها، كمدا هدو الحدال 

ا، واليمن. وانعكس كل ذلك على تأخر ترتيب كثير من الدول العربية، في معدل السدعادة، في سوريا، وليبي

. وقد و،دل (Helliwell, Layard, & Sachs, 2017) 2017تبعًا للتقرير العالمي للسعادة، الصادر عام 

 ( دولة.155( من بين )102ترتيب تونس إلى )
في الفضاء المغاربي والمتوسطي. ويبلغ عدد سكانها موقعا استراتيجيا في شمال إفريقيا و وتحتل تونس

قدد وجددت تدونس مهدد الربيدع  2011مليدون نسدمة. وبعدد ثدورة  11ما يقدارب  2014حسب إحصائيات 

العربي طريقها سريعاً نحو تحديات عدة: سياسية واقتصادية وأمنية، مدن أهدم مظاهرهدا عددم االسدتقرار، 

 .(Encel, 2014)ب وما سواها وانسداد اآلفاق، وانفجار ظاهرة اإلرها

 ؟ولكن ما السعادة

بأنها "الدرجة التي يحكم فيها الشخص إيجابيًا على نوعيدة حياتده  happinessيعرف فينهوفن السعادة 

الحاضرة عامة، وبكلمات أخرى فإن السعادة تشير إلى حب الشخص الحياة التي يعيشها، واسدتمتاعه بهدا، 

. ويضيف المؤلف نفسه أن السعادة قيمة مهمدة، (Veenhoven, 2009, 2011)وتقديره الذاتي لها ككل" 

، التدي utilitarianismوهي الغاية القصوى في بعه الفلسفات. وعلى سبيل المثال، فإن الفلسدفة النفعيدة 

وضعتها المدرسة األسكتلندية، أعلنت أن القيمة األخالقية لكل األفعال، يجب أن يحكم عليهدا اعتمدادًا علدى 

. كمدا بدين فينهدوفن أن السدعادة حالدة (Veenhoven, 2001)قها أعظم سعادة، ألكبر عدد من الناس تحقي

شعورية، يمكن أن تُستنتج من الحالة المزاجية للفرد، وأن عملية تحقيق درجة أكبر من السعادة، أمر ممكن 

لو ثالثة مكونات . ومن ناحية أخرى، حدد أرجايل، ومارتن، و(Veenhoven, 2003)وفي متناول الفرد 

ممكنة للسعادة، هي: االنفعال اإليجابي، والرضا عدن الحيداة، وغيداب االنفعداالت السدلبية مدن مثدل القلدق 

 .(Argyle, Martin, & Lu, 1995)واالكتئاب 

أن التدوانن بدين االنفعداالت اإليجابيدة والسدلبية،  (Lucas & Diener, 2008)ويذكر لوكاس، وداينر 

أو الحيداة النفسدية الطيبدة. وعلدى الدرغم مدن هدذه التفرقدة، واخدتالف التعريفدات، فدإن محدد مهم للسعادة 

البحوث النفسية، تستخدم المصطلحات الثالثة: الحياة النفسية الطيبة، والسعادة، والرضا عن الحياة، بشدكل 

 (.Diener, Lucas & Oishi, 2002; Lyubomirsky, 2001نظر: تبادلي )اُ 
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سدلوك عدة نواح؛ فقد بينت الدراسدة التتبعيدة مدا للسدعادة مدن آثدار إيجابيدة فدي ال والسعادة مطلوبة من

. ويتوافر الدليل كذلك على أن السعادة ترتقي sociabilityاالجتماعي  االندماج   الخلقي؛ إذ إن السعادة تنمي

آخدًرا، فدإن السدعادة بالنشاط والمبادأة، ولم تظهر دالئل على آثار سلبية للسعادة في اإلبداع، وأخيًرا ولديس 

 .(Veenhoven, 2003)أمر إيجابي ومفيد بالنسبة للصحة، ويعيش الناس السعداء أعماًرا أطول 

، فقددد ذكددرا أن السددعادة يمكددن أن تعنددي (Diener & Seligman, 2004)داينددر، وسدديليجمان وأمددا 

لشعور بالقناعة. وقدد و،دف السرور، والرضا عن الحياة، واالنفعاالت اإليجابية، والحياة ذات المعنى، وا

في كتابه: "السعادة الحقة"، السدعادة علدى ضدوء ثالثدة مسدتويات  (Seligman, 2002)سيليجمان  مارتن

 -"الحياة السارة"، وهي حياة االستمتاع مدع انفعداالت إيجابيدة، والثداني -،اعدة، على النحو اآلتي: األول

"الحيداة ذات  -صل الفرد على مزيد من اإلشباع، والثالث "الحياة الجيدة"، وهي حياة العمل والنشاط؛ إذ يح

 المعنى"، وهي حياة االنتماء، والعالقات، وخدمة اآلخرين.

-subjective wellمصطلح "الحياة الشخصية الطيبة"  –لدى بعه علماء النفس  –ويرادف السعادة 
being وقد اشتقت البحوث المعا،رة في الحياة الطيبة ،well-being  عدن وجهتدين للنظدر همدا:  ونبعت

، وقد وضح ريان، وديسدي eudaimonic، ومدخل تحقيق الذات hedonicالمدخل الذي يركز على اللذة 

(Ryan & Deci, 2001)  هذين المفهومين على النحو اآلتي: مددخل اللدذة يركدز علدى السدعادة، ويعدرف

بأشكال عدة،  hedonismب اللذة الحياة الطيبة على ضوء تحصيل السرور وتجنب األلم، ويُعبر عن مذه

تختلف من التركيز الضيق نسبيًا علدى اللدذة الجسددية والشدهوة، حتدى التركيدز األشدمل علدى االهتمامدات 

الشخصية. ومن ناحية أخرى، فإن المنحدى الثداني، يركدز علدى المعندى، وتحقيدق الدذات، ويعدرف الحيداة 

ه االسدتخدام األكمدل، فدي توافدق مدع ذاتده الطيبدة علدى ضدوء المددى الدذي يسدتخدم فيده الشدخص وظائفد 

daimon.أو ذاته الحقيقية ، 

ويمكن أن تعد الحياة الشخصية الطيبة، واحدة من أهم الموضوعات فدي علدم الدنفس اإليجدابي، وهنداك 

 عدة مفاهيم مشابهة لمفهوم الحياة النفسية الطيبة، منها السعادة، والرضا، والفرح، واالستمتاع، واإلشدباع،

ور، والقبول، والقناعة، فضالً عن مؤشرات أخرى للحياة المشبعة والكاملة. ويمكدن تصدور مفهدوم والسر

الحياة الشخصية الطيبة على شكل متصل أو بعد، يمتدد مدن المدزاج الكئيدب أو عددم الرضدا، إلدى الرضدا 

ا لتصددور مختلددف مكونددات  (Carr, 2004, p. 12) كاااروالسددعادة الحقددة. وقددد قدددم  الحيدداة إطدداًرا عمليددً

، أي: الرضددا، والمكددون الوجددداني cognitiveالشخصددية الطيبددة، علددى مسددتويين: المكددون المعرفددي 

affective.؛ أي: الوجدان اإليجابي، مثل الفرح، والنشوة، واالبتهاج، والوجد، والسعادة 

ثدالث نظريدات فدي السدعادة: )أ( نظريدة  (Veenhoven, 1995, pp. 34-36)فينهدوفن وقدد لخدص 

، التي تفترض أن تقييم الحيداة، يعتمدد علدى ندوع مدن الحسداب العقلدي؛ إذ يقدارن comparisonرنة المقا

الشخص أو يزن إدراك الحياة كما يعيشها، مقابل المستويات التي يجب أن تكون عليها الحياة، )ب( نظرية 

مدن األفكدار التدي ، وينظر أ،حابها إلى السعادة بو،فها انعكاًسا لمجموعدة anecdotalاألحداث السارة 

التي  livability يشيع قبولها عن الحياة؛ أي أنها جزء من الشخصية القومية، )ج( نظرية المعيشة المالئمة

على نوعية الحيداة الموضدوعية، وكلمدا كاندت  -في المقام األول –تفترض أن التقدير الذاتي للحياة، يعتمد 

 ر سعادة.ظروف الحياة جيدة في بلد ما، سيصبح مواطنوها أكث

واختبر فينهوفن هذه النظريات الثالث للسعادة، على مستوى مجموعتين من البيانات في عدد كبير مدن 

األمم، ووجد أن معظم تنبؤات نظريتي المقارنة واألحداث السارة ترفضها وال تدعمها البياندات، فدي حدين 

 تدعمت كل التنبؤات النابعة عن نظرية المعيشة المالئمة.

أن األشدخا  السدعداء يتسدمون بالصدفات اآلتيدة:  (Wilson, 1967)كر، ذكر ويلسدون وفي وقت مب

،غار السن، و،حتهم جيدة، وتعلديمهم مرتفدع، وأجدورهم عاليدة، ولهدم شخصدية منبسدطة، ومتفدائلون، 

ومتحررون من القلق، ومتدينون، ومتزوجون، ولديهم تقدير ذات مرتفع، ولديهم معنويات مرتفعة بالنسدبة 

 .ولهم طموح متواضع، ويمكن أن يكونوا ذكوًرا أو إناثًا، وينتمون إلى مدى واسع مدن الدذكاء )   للعمل،
294.) 
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وقد كشفت قرابة قرن مدن البحدوث، أن الظدروف الموضدوعية، والمتغيدرات الديموجرافيدة، وأحدداث 

ي السدعادة، هدي التدي الحياة، ال ترتبط ارتباطات مرتفعة بالسعادة، ومن ثم؛ فإن أهمية العمليدات الذاتيدة فد 

. ويتفددق ذلددك مددع مددا يددذكره فينهددوفن (Lyubomirsky & Lepper, 1999)يجددب التركيددز عليهددا 

(Veenhoven, 2009) من أن السعادة يبدو أنها تستنتج مما نشعر به في الدرجة األولى. واعتمادًا على ،

ج، والعالقددات الحميمددة، وجهددة النظددر هددذه، فقددد ظهددر أن سددمات الشخصددية، واالعتقدداد الددديني، والددزوا

والمساندة االجتماعية، وخبرات العمل، والثقافة، ترتبط بالحياة النفسية الطيبة أو السدعادة، وتعدد متغيدرات 

 (.Myers, 2000a, 2000b; Myers & Diener, 1995) متعلقة بها

 & De Neve)وأجريت بحوث كثيرة لتقييم مثل هذه العوامل بشكل مفصل، فأجرى دي نيف، وكدوبر 
Cooper, 1998)  تحليالً بعديًا ،meta-analysis كشف عن تشابه العالقات بين مقاييس الشخصية وكل ،

من: الرضا عن الحياة، والسعادة، والوجدان اإليجابي، وكان حجم التأثير متقاربًا؛ إال أن حجم التدأثير بدين 

 ,Francisر، وفيليبشدوك )الشخصية والوجدان السلبي كدان أ،دغر. وأجدرى فرانسدس، وبدراون، وليسدت
Brown, Lester, & Philipchalk, 1998 ،دراسدة ثقافيدة مقارندة بدين طدالب جامعدة مدن إنجلتدرا ،)

والواليات المتحدة، وأستراليا، وكنددا، ووجددوا أن مقيداس أوكسدفورد للسدعادة يدرتبط باالنبسداط، وسدموا 

عن أن سمات الشخصدية، تدرتبط  (Diener, 1998)السعادة: االنبساط الناضج. كما أسفرت دراسة داينر 

بالحياة النفسية الطيبة، في حين أن المتغيرات الموقفية، إما أن لها حجم تأثير أ،غر من سمات الشخصية، 

 وإما أن عالقاتها بالسعادة غير دالة إحصائيًا.

، ، أن الظدروف الموضدوعية(Lyubomirsky, 2001)واتساقًا مع هذه النتدائج، وجددت ليبوميرسدكي 

والمتغيرات الديموجرافية، وأحداث الحياة، تقوم فقط بدور ضعيف، فدي تحديدد مددى سدعادة األفدراد. وقدد 

افترضت أن العمليدات المتعدددة: المعرفيدة، والدافعيدة، تعددل مدن تدأثير البيئدة الموضدوعية فدي السدعادة. 

ألدف مبحدوث  التي أجريت علدى – (Suhail & Chaudhary, 2004)وأسفرت دراسة سهيل، وشودري 

عن أن الرضا عن العمل، والمساندة االجتماعية، واالنتماء الديني، والطبقة االجتماعيدة،  –باكستاني مسلم 

ومستوى الدخل، والحالة الزوجية، والرضا، هي أعلى المتغيرات التي ترتبط بالسدعادة. ومدن الواضدح أن 

 Abdel-Khalek)ستكشف عبد الخدالق، وليسدتر الثقافة لها تأثير في منبئات السعادة. وفي السياق نفسه، ا
& Lester, 2010) المتعلقات الذاتية، واالجتماعيدة، والشخصدية، للسدعادة، باسدتخدام عيندة مدن طدالب ،

 الجامعة، واستنتجا أن سمات الشخصية ترتبط ارتباطات مرتفعة بالسعادة.

القدومي، ومتوسدط دخدل الفدرد،  الددخل –ومن بين المتغيرات التي درست بتعمق في عالقتها بالسعادة 

 surveyلمسدوح ومن هنا دخل علم االقتصاد في مجال دراسدة السدعادة، وكاندت اسدتجابات المجموعدات 

بواسطة علمداء الدنفس، وبدرجدة أقدل مدن علمداء االجتمداع،  -في المقام األول –السعادة قد درست بتعمق 

ا مدن علمداء االقتصداد  . ولكدن (Blanchflower & Oswald, 2004)وعلمداء السياسدة، وأهملدت تمامدً

ا  economics of happinessاقتصاديات السعادة  ا للبحدث، وفرعدً قد أسست حديثًا بو،فها مجداالً مهمدً

من فروع علم االقتصاد، ويهتم هذا الفرع بقياس الرخاء، عن طريق الربط بين الطدرق الفنيدة المسدتخدمة 

سدتخدمها علمداء الدنفس مندذ نمدن بعيدد. وتركدز اقتصداديات في علم االقتصاد، والمقاييس النفسدية التدي ي

السعادة على دور العوامل غير المرتبطة بالدخل، وتأثيرها في سعادة البشر، ذلك أن االعتماد على مقاييس 

الدخل وحدها، بو،فها دالئل على السعادة، يمكن أن يخفي قدًرا كبيًرا من العوامل األخدرى المهمدة، التدي 

 .(Graham, 2005, 2008)دميين تحدد سعادة اآل

وهدفت دراسات كثيرة، في اقتصاديات السعادة، إلى اإلجابة عن السؤال: هدل يشدتري المدال السدعادة  

 ,Deaton)وكشفت بحوث عدة عن عالقة موجبة قوية، بين الدخل القومي للدولة، ومستوى السعادة فيهدا 
عدن عالقدة موجبدة بدين دخدل الفدرد والسدعادة . ويضيف ديتون أن الدليل العملي حاسم، ويكشدف (2007

(Deaton, 2008) درجددات مرتفعددة فددي السددعادة، مقارنددة  -عامددة –، فالشددعب فددي الدددول الغنيددة، لدده

باألشخا  في الدول الفقيرة، وبمستوى دال إحصائيًا، والسبب األساسي في ذلك، هو أن األمم الغنيدة تمدد 

ية األعلى، وعند مقارنة الدول الغنية بدالفقيرة، ظهدر أن هنداك مواطنيها وتتيح لهم مستويات المعيشة الماد 

 .(Ahuvia, 2002)(، بين الثروة القومية، والمستويات القومية للسعادة 0,7، و0,6عالقة قوية )بين 
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فدي  –، فقدد وجدد إيسدترلن Easterlin paradoxوفي هذا المجال، هناك ما يعرف بد مفارقة إيسترلن 

ا إيجابيًدا بالددخل فدي سدنة معيندة، ولكدن المسدتوى أ –الواليات المتحدة  ن معدالت السعادة تدرتبط ارتباطدً

 ,Easterlin)ة فدي الددخل القدومي كبيدرالقومي للسعادة ال يتغير عبر الدزمن، علدى الدرغم مدن الزيدادة ال
نظدددر: . وقدددد خضدددعت هدددذه المفارقدددة لبحدددوث كثيدددرة، منهدددا المؤيدددد والمعدددارض )اُ (1975 ,1974

Blanchflower & Oswald, 2004; Stevenson & Wolfers, 2008 ،وتبعًا لبحدوث علدم الدنفس .)

 .(Diener & Biswas – Diener, 2002)اتضح أن المال له تأثير بسيط في السعادة، في الدول المتقدمة 

سدي البطالة، وذلك نتيجة فقد الدخل، فضالً عن التأثير النف –ومن بين العوامل المؤثرة سلبًا في السعادة 

 & Ohtake, 2012; van der Meer & Wielers, 2016; Winkelmannنظددر: للبطالددة )اُ 
Winkelmann, 1995.) 

وقد أجريت مجموعة من البحوث العربية عن السعادة، ونشير إليها بإيجان علدى النحدو اآلتدي: أجدرت 

مايسدة النيدال، ( دراسدة عامليدة لمفهدوم السدعادة لددى طدالب الجامعدة، ودرسدت 1989مشيرة اليوسفي )

( السعادة وعالقتها بمتغيرات نفسية وشخصية لددى المسدنين، وقددمت سدهير سدالم 1995وماجدة خميس )

( رسالتها للماجستير، عن عالقة السعادة ببعه المتغيدرات النفسدية، ودرس عبدد الخدالق، ومدراد 2001)

ه السددمات الشخصددية، ( ارتباطددات السددعادة بالشخصددية، وكانددت عالقددة الشددعور بالسددعادة بددبع2001)

( مستويات السعادة المدركة على ضوء 2002(، ودرس هريدي، وفرج )2001موضوع دراسة العنزي )

( معددالت السدعادة لددى 2003العوامل الخمسة الكبرى للشخصية والتدين، ودرس عبد الخالق ونمدالهه )

ن السدعادة واالكتئداب، ( دراسدة عد 2006عينات عمرية مختلفة من الكويتيين، ونشرت نجدوى اليحفدوي )

( معدالت السعادة لددى عيندات مختلفدة مدن المجتمدع المصدري، ودرسدت أحدالم 2006ودرس الفنجري )

( 2009( مستويات السدعادة ومصدادر إشدباعها لددى المسدنين، ودرسدت أمسدية الجنددي )2007محمود )

( بحثًدا عدن 2010يددار )مصادر الشعور بالسعادة وعالقتهدا بالدذكاء الوجدداني، ونشدر عبدد الخدالق، ودو

( دراسدتين عدن 2015، 2010العالقات بين التدين، والحياة الطيبة، والصحة النفسية، ونشر عبد الخدالق )

( 2012التدين والحياة الطيبة، وعن مصادر السعادة لدى طالب الجامعة. وكان موضوع دراسدة الضدبع )

( الدذكاء االنفعدالي والسدعادة 2012مدالهه )العالقة بين الدذكاء الروحدي والسدعادة. ودرس البهنسداوي ون

( عدن الدذكاء 2013واألمل لدى طالب جامعة من خمس دول عربية، وكان موضوع رسدالة أبدو عمشدة )

(، دراسة عن فعالية الذات وعالقتهدا 2013االجتماعي والذكاء الوجداني وعالقتها بالسعادة، ونشر النور )

( دراسددة عددن العالقددة بددين السددعادة 2018خددالق، والنيددال )بالسددعادة والتحصدديل الدراسددي، ونشددر عبددد ال

والفاعلية الذات لدى طالب جامعة من مصر ولبنان. ويلحظ أن البحوث العربية التي قارنت بين أكثدر مدن 

 دولة في معدالت السعادة قليلة العدد.

ّي لكل مدن: الصدحة ، فيعرف في هذه الدراسة، بأنه التقدير الذاتwell-beingوأما مفهوم الحياة الطيبة 

الجسمية، والصحة النفسدية، والسدعادة، والرضدا عدن الحيداة، وقدد أشدارت بحدوث كثيدرة، إلدى العالقدات 

نظدر: عبدد الخدالق، اإليجابية المرتفعة بين هذه المتغيرات األربعدة، التدي يشدملها مفهدوم الحيداة الطيبدة )اُ 

(. كمدا Abdel-Khalek, 2006a, Argyle, 2002, Carr, 2004; Diener et al., 2002؛ 2010

 ,Abdel-Khalekنظدر: كشفت دراسات كثيرة، عن عالقة موجبة بين متغيرات الحياة الطيبدة والتددين )اُ 
2006a, 2011, 2012a, 2012b, 2014; Koenig, King, & Carson, 2012; Seybold, 2007.) 

 ;Galton, 1872نظر: ن وثلث )اُ وعلى الرغم من أن البحوث النفسية للدين، قد بدأت منذ أكثر من قر
Hall, 1882; James, 1902; Starbuck, 1899 فقد اختفت هذه الدراسدات النفسدية قرابدة قدرن مدن ،)

. ولكن العقود القليلة األخيرة، شهدت نيادة سدريعة فدي الدراسدة النفسدية العلميدة (Jones, 1994)الزمان 

 ;Argyle, 2000; Emmons & Paloutzian, 2003; Hill & Pargament, 2003نظدر: للتددين )اُ 
Paloutzian, 2016; Pargament, 1997; Spilka, Hood, Hunsberger, & Gorsuch, 2003; 
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Verhagen, van Praag, López–Ibor, Cox, & Moussaoui, 2010; Wills, 2009; Wulff, 
1997.) 

 أسئلة الدراسة

تير بتدونس مدن الجنسدين، واشدتملت علدى أجريت هدذه الدراسدة علدى عيندة مدن طدالب جامعدة المنسد 

( الحياة الطيبة كمدا تقداس بالتقددير 2( السعادة كما تقاس بالمقياس العربّي للسعادة، و)1المتغيرات اآلتية: )

( التقددير الدذاتي 3الذاتّي لكل من: الصحة الجسمية، والصحة النفسية، والسعادة، والرضدا عدن الحيداة، و)

ا تعبير: "متغيرات الدراسة"؛ ومن ثم تتلخص األسئلة األربعدة لهدذه الدراسدة للتدين. وسيطلق عليها جميعً 

 على النحو اآلتي:

 ما معدالت السعادة لدى العينة التونسية بالمقارنة ببعه الدول العربية  -1

 هل توجد فروق بين الجنسين في متغيرات الدراسة  -2

 ما االرتباطات بين متغيرات الدراسة  -3

 نات األساسية لالرتباطات بين متغيرات الدراسة ما المكو -4

 المنهج واإلجراءات 
 المنهج المستخدم

 استخدم المنهج الو،في االرتباطي.

 العينة

أجريت هذه الدراسة على عينة متاحة من المتطدوعين، مدن طدالب جامعدة المنسدتير، فدي تدونس، مدن 

سسة جامعية في واليتي المنستير والمهدية ( مؤ16كليات ومعاهد جامعية مختلفة. وتضم جامعة المنستير )

طالبًدا، فدي السدنة الجامعيدة  18,876في الوسط الشرقي من تونس، وقد بلغ عدد الطلبة فدي هدذه الجامعدة 

راف، اختيدرت العيندة، وشدملت طالبًدا مدن الجنسدين مدن كليدة . وبعد موافقدة إدارة اإلشد 2018 – 2017

تير، والمعهدد التحضديري للدراسدات الهندسدية بالمنسدتير، الطب، ومدرسة علوم وتقنيدات الصدحة بالمنسد 

طالبًدة، وكاندت  339طالبدا، و 173(: 512والمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير. وبلغ إجمالي العيندة )

للطالبات،  1,16سنة، ع =  20,49للطلبة، م =  1,35سنة، ع =  20,45أعمارهم على النحو اآلتي: م = 

 العينة يحملون الجنسية التونسية. وكان كل أفراد هذه

 أدوات الدراسة

 المقياس العربّي للسعادة -1

( عبدارة تقديس السدعادة، باإلضدافة إلدى 15( عبارة مدوجزة، مدن بينهدا )20يشتمل هذا المقياس على )

ي، حتددى ال يجيددب بعدده fillersخمددس عبددارات إضددافية تعددد حشددًوا  ، واألخيددرة ذات مضددمون ميرضددي

ارات المقياس على وتيرة واحدة، وال تحتسب درجات هذه العبارات الخمدس فدي درجدة المبحوثين عن عب

(، وكثيدًرا جددًا 1المبحوث، ويجاب عن كل بند على أساس مقياس ليكرت الخماسّي، الذي يتراوح بين ال )

عادة. ، وتشير الدرجدة العليدا إلدى ارتفداع السد 75، و15(؛ ولذا تتراوح الدرجة الممكنة في المقياس بين 5)

ويناسب هذا المقياس الراشدين والمراهقين، وهو مقياس سمة وليس حالة. وكشدف التحليدل العداملّي لبندود 

المقياس عن عاملين سميا: السعادة العامدة، والحيداة الناجحدة. وتراوحدت االرتباطدات بدين البندد والدرجدة 

ا كرونبدا،، وإعدادة التطبيدق، بدين ، وتراوحت معامالت ثبات ألف0.77، و0.42الكلية بعد عزل البند، بين 

، إشارة إلى ارتفاع االتساق الداخلّي، واالسدتقرار عبدر الدزمن، وتدراوح الصددق المدرتبط 0.94، و0.82

، كما ارتبط المقياس العربّي للسعادة، ارتباطات جوهرية موجبة 0.79و 0.55بالمحك )ثالثة محكات( بين  

، والتفدداهل، وحددب الحيدداة، وتقدددير الددذات، وتعددد هددذه بمقدداييس: الصددحة النفسددية، والرضددا عددن الحيدداة

االرتباطات دليالً على ،دق المقياس. ولهدذا المقيداس ،ديغتان: عربيدة، وإنجليزيدة، وهدو مؤلدف ولديس 
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(. وقدد و،دل معامدل ثبدات ألفدا مدن وضدع Abdel – Khalek, 2013a؛ 2018مترجًما )عبدد الخدالق، 

 للنساء. 0.91، للرجال، و0.90كرونبا،، في هذه العينة التونسية، إلى 

 مقاييس التقدير الذاتيّ  -2

مستقلة، في ،يغة أسدئلة؛ لتقددير كدل مدن:  self-rating scalesاستُخدمت خمسة مقاييس تقدير ذاتّي 

وكانت ،دياغتها علدى النحدو  الصحة الجسمية، والصحة النفسية، والرضا عن الحياة، والسعادة، والتدين،

 اآلتي:

 حتك الجسمية بوجه عام ما تقديرك لص -1

 ما تقديرك لصحتك النفسية بوجه عام  -2

 إلى أي درجة أنت راٍض عن حياتك بوجه عام  -3

 إلى أي درجة تشعر بالسعادة بوجه عام  -4

 ما درجة تدينك بوجه عام  -5
 ، ويُطلب من المبحوث ما يلي: 10ويلي كل سؤال، سلسلة من األرقام، من ،فر إلى 

 ا لشعوره وتقديره عامة، وليس تبعًا لحالته الحالية.أن يجيب تبعً  -أ

 أعلى درجة. 10أن يعلم أن ،فر أقل درجة، وأن  -ب 

 يضع دائرة على الرقم الذي يرى أنه يصف مشاعره الفعلية بدقة. -ج

وتشير الدرجة المرتفعة إلى وجود الخا،ية أو السمة بدرجة مرتفعة. وتراوح ثبات إعادة التطبيق لهذه 

، وتشير هذه المعامالت إلى استقرار مرتفع عبر الزمن، وتدل على 0.88، و 0.78ييس الخمسة، بين المقا

أن هذه المقاييس تنتمي إلى السمة أكثر من الحالة، وقدد أشدار عددد مدن الدراسدات، إلدى الصددق المدرتبط 

 ,Abdel – Khalek, 2006bنظدر: )اُ  0.73، و 0.49بالمحدك لهدذه المقداييس الخمسدة؛ إذ تدراوح بدين 
2007a, 2012a, 2014.) 

 طبيق المقاييست

، وذلك بعد عودة الطلبة من عطلة الربيع )النصف الثاني مدن 2018طبقت المقاييس خالل شهر أبريل 

شهر مارس(، وقبل فترة االمتحانات التي تنطلق في منتصف شدهر مدايو مدن كدل سدنة. وطبعدت مقداييس 

طبقت فدي نهايدة الددروس، فدي مددرجات الكليدات والمعاهدد الدراسة على وجه واحد من ،فحة واحدة، و

المعنية من طرف الباحثين، وكان التطبيق سهالً وتعاون الطالب ممتاًنا، فلدم يسدتغرق التطبيدق إال دقدائق 

ورقدة، إال أنده بعدد فدرن  524نسخة من المقاييس، وبعد التطبيق حصلنا على  600معدودة. وقد تم تونيع 

اسدتخباًرا  512ورقة لعدم اكتمدال بعده اإلجابدات، وهكدذا شدملت الدراسدة  12دت أوراق اإلجابة استبع

 بالمائة. 85بنسبة مشاركة تقدر بد 

 التحليالت اإلحصائية

لتحليدل بياندات هدذه العيندة  (SPSS, 2009)استخدمت مجموعة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعيدة 

" لبيدان ت: المتوسدط، واالنحدراف المعيداري، واختبدار "التونسية، وأجريت االختبارات اإلحصائية اآلتية

، والتحليدل العداملي بطريقدة المكوندات بيرساو الفرق بين متوسطين مستقلين، والمئين، ومعامدل ارتبداط 

 األساسية.

 النتاائاج

ُحسبت النسب المئوية، للدرجات المرتفعة، في المقياس العربي للسعادة، على أساس الدرجات التي 

%، في عينة   5.2%، و 12.7%، و 27.7، فكانت 95، و90، وPercentile 75المئين  تزيد على

(، 1%، في عينة النساء، على التوالي. ويعرض الجدول ) 5.5%، و 9.5%، و 22.6الرجال و
 اإلحصاءات الو،فية، وقيم "ت" للفروق بين الجنسين في مقاييس الدراسة.
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دالت السعادة لدى العينة التونسية بالمقارنة ببعه الدول بالتساهل األول ونصه: "ما مع تعلقوفيما ي 

(، وقورنت  1العربية "، فقد حسبت المتوسطات واالنحرافات المعيارية لهذه العينة كما يوضح الجدول )

 بنتائج اثنتا عشرة عينة عربية من طالب الجامعة، طبق عليهم جميعًا المقياس العربي للسعادة.

لمتغيرات البحث لدى الرجال وقيمة "ت" االنحراف المعيارّي )ع(، (: المتوسط )م( و1جدول )

 .والنساء التونسيين 

 المقاييس
 ( 339النساء )  = ( 173الرجال )  = 

 الداللة ت
 ع م ع م

 مقياس السعادة

 الصحة الجسمية 

 الصحة النفسية

 تقدير السعادة

 تقدير الرضا

 تقدير التدين

 46.13 

7.12 

6.21 

5.92 

6.18 

4.96 

 10.38 

1.88 

2.36 

2.22 

2.33 

2.56 

  43.24 

6.75 

5.59 

5.69 

5.85 

5.67 

10.57 

2.10 

2.39 

2.12 

2.32 

2.02 

2.97 

2.02 

2.78 

1.14 

1.52 

3.16 

0.003 

  0.04 

0.006 

- 

- 

0.002 

وبمقارنة متوسط السعادة في العينة التونسية، بمتوسطات مقياس السعادة نفسده، فدي اثنتدا عشدرة دولدة 

(، وجميعهم من طالب الجامعدة، اتضدح أن متوسدط الرجدال 30 .،   2018نظر: عبد الخالق، عربية )اُ 

التونسيين في السعادة أقل من متوسط جميع الرجال في الدول العربية األخرى، وانطبق األمدر نفسده علدى 

 دولة عربية. 12التونسيات، لدى مقارنتهن بطالبات 

ني ونصده: هدل توجدد فدروق بدين الجنسدين فدي متغيدرات ( كذلك، عن التساهل الثا1ويجيب الجدول )

الدراسة  ومن قراءة هذا الجدول، يتضح أن الفروق الدالة إحصائيًا بين الجنسين، توجد في أربعة مقداييس 

على النحو اآلتي: المقيداس العربدي للسدعادة، والتقددير الدذاتي للصدحة الجسدمية، وتقددير الصدحة النفسدية 

 النساء(، والتقدير الذاتي للتدين )متوسط النساء أعلى من الرجال(.)متوسط الرجال أعلى من 

( 2ولإلجابة عن التساهل الثالث ونصه: "ما االرتباطات بين متغيرات الدراسة "، يعرض الجدول )
  معامالت ارتباط بيرسون لدى الرجال.

 ( 173(: معامالت ارتباط "بيرسو " بين مقاييس الدراسة لدى الرجال )  = 2جدول )

 6 5 4 3 2 1 المتغيرات

 مقياس السعادة -1

 الصحة الجسمية  -2

 الصحة النفسية -3

 تقدير السعادة -4

 تقدير الرضا -5

 تقدير التدين -6

- 

0.268 ** 

0.693 ** 

0.771 ** 

0.733 ** 

 0.378 ** 

 

- 

0.357 ** 

0.313 ** 

0.237 ** 

  0.262 ** 

 

 

- 

0.725 ** 

0.621 ** 

  0.319 ** 

 

 

 

- 

0.696 ** 

  0.424* * 

 

 

 

 

- 

  0.276 ** 

 

 

 

 

 

- 

 0.01** دال إحصائيًا عند مستوى 

(، أن جميع معامالت االرتباط بين مقاييس الدراسدة، دالدة إحصدائيًا عندد 2ويتضح من قراءة الجدول )

 ( معامالت االرتباط لدى النساء.3وموجبة. ويقدم الجدول ) 0.01مستوى 

 ( 339الدراسة لدى النساء )  =  (: معامالت ارتباط "بيرسو " بين مقاييس3جدول )
 6 5 4 3 2 1 المتغيرات

 مقياس السعادة -1

 الصحة الجسمية  -2

 الصحة النفسية -3

- 

0.403 ** 

0.662 ** 

 

- 

0.484 ** 

 

 

- 
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 تقدير السعادة -4

 تقدير الرضا -5

 تقدير التدين -6

0.739 ** 

0.717 ** 

 0.146 ** 

0.408 ** 

0.410 ** 

  0.219 ** 

0.711 ** 

0.669 ** 

  0.154 ** 

- 

0.761 ** 

  0.130 * 

 

- 

  0.243 ** 

 

 

- 

 .0.05* دال إحصائيًا عن مستوى  

 0.01** دال إحصائيًا عند مستوى 

فيمدا  0.01(، يتضح أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصدائيًا عندد مسدتوى 3ومن مالحظة الجدول )

 عها موجبة.(، وجمي0.05توى عدا االرتباط بين تقدير السعادة وتقدير التدين )دال عند مس

ولإلجابة عن التساهل الرابع ونصه: "ما المكوندات األساسدية لالرتباطدات بدين متغيدرات الدراسدة "، 

حللت معامالت االرتباط المتبادلدة عامليًدا لعينتدي الرجدال والنسداء مسدتقلتين، واسدتخدم تحليدل المكوندات 

 1.0بأنه مدا يسداوي الجدذر الكدامن لده أو يزيدد علدى ، واتبع محك "كايزر" للعامل الدال، PCAاألساسية 
(SPSS, 2009)( نتائج هذا التحليل.4، ويقدم الجدول ) 

(: تحليل المكونات األساسية لمعامالت االرتباط بين مقاييس الدراسة لدى الرجال )  = 4جدول )

 (399(، والنساء )  = 173

 عامل النساء عامل الرجال المقاييس

 0.860 0.887 مقياس السعادة

 0.620 0.464 الصحة الجسمية 

 0.855 0.847 الصحة النفسية

 0.884 0.899 تقدير السعادة

 0.878 0.825 تقدير الرضا

 0.290 0.535 تقدير التدين

 3.491 3.496 الجذر الكامن

 58.182 58.261 % التباين

ن منفصلين، استوعب قددًرا (، يتضح استخراج عامل جوهري واحد لدى الجنسي4ومن قراءة الجدول )

% لدى الجنسين بعد حذف الكسور(، وجميع تشبعاته موجبة، وأعلى تشبعاته  58مناسبًا من التباين الكلي )

المقيداس العربدي للسدعادة، والتقددير الدذاتي لكدل مدن: السدعادة، والرضدا عدن الحيداة،  –لدى الجنسدين  –

للتقدير الذاتي للتدين، وللصحة الجسمية. ويمكن  –ولة ومع ذلك فهي مقب –والصحة النفسية. وأقل تشبعاته 

 "الحياة الطيبة والتدين". –لدى الجنسين  –تسمية هذا العامل 

 مناقشة النتائج

، ومدن أهدم خصدائص المدنهج فدي هدو المدنهج –اسة العلمية الدقيقدة من المعروف أن أهم ما يميز الدر

راءات تطبيق المقاييس. وفيما يخدتص بالدراسدة الحاليدة، الدراسات النفسية: العينة، وأدوات الدراسة، وإج

(، 512التي أجريت على عينة من الطالب التونسيين مدن الجنسدين، فدإن حجدم العيندة مناسدب جددًا )ن = 

وعلى الرغم من الفرق بين حجم عينتي الرجال والنساء، فإن عينة الرجال )وهي األقل عددًا(، مناسدبة )ن 

 =173.) 

وهو المقياس األساسي في هذه الدراسة، فدإن ثباتده فدي عيندة  –لمقياس العربي للسعادة وفيما يختص با

للنساء(، ويشير إلى اتساق داخلي مرتفدع، إذ تحددد مراجدع القيداس  0.91للرجال ، و 0.90تونس مرتفع )

 . وتتفدق هدذه النتيجدة المختصدة(Kline, 2000; Nunnally, 1978)( حددًا أدندى للثبدات المقبدول 0.7)

بمعاملي الثبات في العينة التونسية، مع نتائج المقياس العربي للسعادة، التي كشفت عنها الدراسات السابقة، 

وهذا جانب جيد في هذا المقياس. وفيما يختص بصدقه، فإنه يدرتبط بالتقددير الدذاتي للسدعادة فدي الدراسدة 

ة النسداء(، وهدي معدامالت دالدة فدي عيند  0.74فدي عيندة الرجدال، و  0.77الحالية، ارتباطدات مرتفعدة )
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ا  –إحصائيًا ومرتفعة، وتشدير إلدى الصددق المدرتبط بالمحدك، للمقيداس العربدي للسدعادة، وتددعم   –أيضدً

 الدراسات السابقة على المقياس.

 –غالبًدا  –وأما عن تطبيق مقاييس الدراسة، فقدد كدان تعداون الطدالب ممتداًنا، وقدد سداعد علدى ذلدك 

أن مضمون المقاييس جذاب وغير منفدر، إذ تقدع فدي قلدب  -م هذه الدراسة، أولهماعامالن من ناحية تصمي

العدد القليل من المقاييس، إذ طبعت في وجه واحد من ،فحة واحدة. والرأي   -علم النفس اإليجابي، وثانيها

ج غيدر لدى الباحثين في هذه الدراسة، أن العائد من تقديم مقاييس كثيرة للمبحوث، هو الحصول علدى نتدائ

دقيقة، بسبب نفاد ،بر كثير من المبحوثين، وسرعة شعورهم بالملل، والبدد أن يقديم الباحدث تواننًدا بدين 

طموحه ورغبته في الحصول على بيانات كثيرة في جانب، والملل الذي يصيب كثيًرا مدن المبحدوثين مدن 

لعظمدى مدن المبحدوثين العدرب جراء العدد الكبير من الصفحات في الجانب اآلخر، والسديما أن الغالبيدة ا

 متطوعون، وال يتلقون مقابالً لتطوعهم.

هو حصول عينة الطالب التونسديين  -وذلك متصل بالتساهل األول –ولعل أبرن نتيجة للدراسة الحالية 

من الجنسين، على متوسط منخفه فدي السدعادة، بالنسدبة لبقيدة الدبالد العربيدة، التدي أجريدت عليهدا هدذه 

. لقد كانت تونس، أول دولة انتفه شعبها ضد الظلم والتمييز، وسوء األحدوال االقتصدادية، الدراسة نفسها

، واألخيرة من أهم العوامل التي تؤثر سلبًا في السعادة، unemploymentوسوء تونيع الثروة، والبطالة 

 & Ohtake, 2012; van der Meerنتيجة فقد الدخل، فضدالً عدن تأثيرهدا السدلبي فدي تقددير الدذات )
Wielers, 2016; Winkelmann & Winkelmann, 1995.) 

/  9، فدإن نسدبة البطالدة فدي المددة مدن theglobaleconomy.comوتبعًا إلحصاءات البنك الددولي 
 3,47طلين عدن العمدل بلدغ اعد ، وهي نسبة مرتفعة، وأن مجموع ال%  15,40هي  2018/  3إلى  2014

دوالر أمريكي. ومن  3688.65هو   2016، و1965بين عامي   مليون تونسي، وأن متوسط الدخل الفردي

ثم فال غرو أن ينخفه معدل السعادة لدى هذه العينة من طالب الجامعة، وال غرابة من أن يصدل ترتيدب 

 .(Helliwell et al., 2017)( دولة 155( من بين )102تونس في التقدير الدولي للسعادة إلى )

مواطنين في أية دولة، مرت بانتفاضة أو ثدورة شدعبية، أمدر يسدتغرق والرأي لدينا أن تحسن أوضاع ال

وقتًا غير قصير، ودليل ذلك انخفاض معدالت السعادة في عينة الطالب من مصر، كما دلت دراسة سابقة، 

وكذلك الطالب التونسيين في الوقت الحالي، بالمقارندة بكدل الددول العربيدة بالنسدبة للرجدال والنسداء. لقدد 

 14و 2010ديسدمبر  17فاضة الشعب التونسي والتي تعرف أيًضا بثورة الحرية والكرامدة بدين حدثت انت
 ، ومر عليها أكثر من سبع سنوات، ولكن يبدو أن هذه الفترة غير كافية لتحسن األحوال.2011يناير 

ت وفيما يختص بالتساهل الثاني، وهو متعلق بدالفروق بدين الجنسدين فدي مقداييس الدراسدة، فقدد أسدفر

النتائج، عن ارتفاع جوهري لمتوسطات ثالثة مقاييس لدى الرجال مقارنة بالنساء، وهي: المقياس العربدي 

للسعادة، والتقدير الذاتي للصحة الجسمية، وكذلك الصدحة النفسدية، فدي حدين ارتفدع متوسدط النسداء علدى 

يدة فدي السدعادة، التدي بيندت أن في التدين. وتتفق هذه النتائج مع غالبية البحدوث العرب -جوهريًا –الرجال 

؛ عبد الخدالق ونمدالهه، 2017نظر: عبد الخالق، متوسط معدالت السعادة لدى الذكور أعلى من اإلناث )اُ 

 (.Abdel-Khalek, 2006a, 2007b, 2011, 2012a 2012b, 2015; Baroun, 2006؛ 2003

لرغم مدن حصدول المدرأة وقد يرجع انخفاض متوسط النسداء علدى الرجدال فدي السدعادة والصدحة، بدا

التونسية على حقوق كثيرة، إلى ضغط التقاليد واألسرة الذي يبقى مسلطا أكثر على األنثى، كمدا قدد يرجدع 

أيضا إلى ارتفاع نسبة االضطرابات النفسية والعصابية والسيما االكتئاب لدى المدرأة، والتدي تدرتبط سدلبًا 

 بالسعادة.

، ء مقارنة بالرجال فدي هدذه الدراسدةلدى النسا –بمستوى جوهري  –وأما ارتفاع التقدير الذاتي للتدين 

نظر مثالً: األنصاري، وعبدد الخدالق، فهو يتفق مع دراسات كثيرة، كشفت عن ارتفاع التدين لدى المرأة )اُ 

2012Abdel-Khalek, 2006a; Miller, 2003, p. 49; Spilka, et al., 2003, p. 154; Sullins, 
2006; Yates & Pillai, 2003.) 
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وقد أوضحت دراسات عدة ارتفاع التدين لدى المرأة بالنسبة للرجل في كثير من المجتمعات والثقافات، 

إال أن تفسير هذه الظاهرة ال يزال مثيدرا للجددل حدول أهميدة العوامدل البيولوجيدة والنفسدية واالجتماعيدة 

 .المحددة. وعلى كل حال، فهذه نقطة في حاجة إلى مزيد من البحث 

وقد حققت نتائج هذه الدراسة، اإلجابة عن التساهل الثالث تحققًا تاًما، إذ كانت جميع معامالت االرتبداط 

المتبادلة بين مقاييس الدراسة، لدى الجنسين، دالة إحصائيًا وموجبة، وتتفق مع الدراسات السابقة )أرجايل، 

ن الممكن أن يعد ذلدك دلديالً (. ومAbdel-Khalek,2006a, 2013b, 2014; Baroun, 2006؛ 1993

لمقداييس هدذه الدراسدة. ومدن ناحيدة أخدرى فمدن المتوقدع  convergent validityعلى الصدق االتفاقي 

تماًما، أن تكون معامالت االرتباط المتبادلة بين مقاييس الحياة الطيبة أعلى فيما بينها، عن ارتباط األخيدرة 

 بالتقدير الذاتي للتدين.

ا، إذ اسدتخرج عامدل واحدد، لددى الجنسدين مسدتقلين، وفيما يختص بالت سداهل الرابدع، فقدد تحقدق تمامدً

 ,Abdel-Khalek, 2006aنظر:  وسمي: "الحياة الطيبة والتدين"، ويتفق ذلك مع دراسات عربية سابقة )اُ 
2012 a, 2012b, 2013b, 2015.) 

، فدإن أهدم مدا يعدوق تعمديم (512وعلى الرغم من اعتماد هذه الدراسة على عينة كبيدرة الحجدم )ن = 

نتائجها، هو اعتمادها على عينة من طالب الجامعة، من الكليات العلمية، اختيروا بطريقدة متاحدة وليسدت 

احتمالية أو عشوائية، لهم خصائص معينة، ومدى عمري محدود، وذكاء وتعليم يفدوق الجمهدور التونسدي 

 عامة.

 خالصة

لدي العينة التونسية منخفه عن نظيراتها في الدبالد العربيدة  نستنتج من هذه الدراسة أن معدل السعادة

األخرى، وأن الرجال لهم متوسطات أعلى جوهريًا من النساء في السعادة والصحة الجسمية والنفسية، فدي 

حين حصلت النساء على متوسط أعلى جوهريًا من الرجال في التدين، وترتبط جميع مقاييس هذه الدراسدة 

الة إحصائيًا ومرتفعة، لدى الجنسين، واستخرج من معامالت االرتباط عامدل واحدد سدمي معًا ارتباطات د 

"الحياة الطيبة والتدين"، وهو ما يشير إلى الصدق االتفاقي لمقاييس هدذه الدراسدة. ويو،دى بتكدرار هدذه 

 الدراسة على عينة من الجمهور العام.
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 المراجع

الجتماعي والذكاء الوجداني وعالقتهما بالشعور بالسعادة لدى طلبة (. الذكاء ا2013أبو عمشة، إبراهيم باسل ) -

 الجامعة في محافظة غزة. أطروحة ماجستير. جامعة األنهر )غزة(. كلية التربية. فلسطين، غزة.

(. سيكولوجية السعادة. ترجمة: فيصل يونس. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 1993أرجايل، مايكل ) -

 عالم المعرفة. واآلداب: 

(. التدين وعالقته بفعالية الذات والقلق لدى ثالث عينات كويتية. 2012األنصاري، هيفاء؛ وعبد الخالق، أحمد ) -

 .  180-149 ،ص.  (،1) 22دراسات نفسية، 
أبو البهنساوي، أحمد كمال؛ وكاظم، علي مهدي؛ والنبهاني، هالل بن ناهر؛ والزبيدي، أنور مهيوب؛ وجودة، آمال؛ و -
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