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السعادة وعالقتها بالحياة الطيبة والتدين لدى عينة من طالب
الجامعات يف اليمن
: الملخص
:ي:ٓٝاسذ يف عٚ ٌَ عا،١ْٝات األطاطٛامله
:ٞمسٚ ،٠ سذ٢ًاإلْاخ نٌ عٚ ،سٛايزن
َٔ ميهٔ إٔ نًصٚ ."ٜٔايتذٚ ١بٝ ايط٠اٝ"اؿ
ٕٚعذٜ ٜٔ إىل إٔ ايطالب ايز،١ ايذساطٖٙز
;ًِٖٓا َٔ غريٜ ِٖ أنجش تذ،٤أْفظِٗ طعذا
٘صفٛ ب،َٜٔٔ ثِ ميهٔ اطتخذاّ ايتذٚ
 يف،ٞعٓصشًا يف بعض طشم ايعالز ايٓفظ
.٠ساالت قذد
٠طططططاٝ اؿ،٠ ايظطططططعاد:١ٝاملصططططططًشات األطاطططططط
،١ُٝ اؾظط١ ايصطش،٠اٝ ايشضا عٔ اؿ،١بٝايط
،١ ططططالب اؾاَعططط،ٜٔ ايتطططذ،١ٝ ايٓفظططط١ايصطططش
.ُٔٝاي

شٜ تكذٖٛ ،١ ايذساطٙاهلذف ايعاّ هلز
،١بٝ ايط٠اٝعالقتٗا باؿٚ ،٠َعذالت ايظعاد
 َٔ طالب أسبع داَعات١ٓٝ ع٣ يذ،ٜٔايتذٚ
اغٝ) املك1( :ٔا عٛ أداب،)400 = ٕ( ١ٝٓمي
،١بٝ ايط٠اٝ) َتػريات اؿ2(ٚ ،٠ يًظعادٞايعشب
١ ايصش:َٔ ٌ يهٞش ايزاتٜنُا تكاغ بايتكذ
،٠ايظعادٚ ،١ٝ ايٓفظ١ايصشٚ ،١ُٝاؾظ
سصًتٚ .ٜٔ) ايتذ3(ٚ ،٠اٝايشضا عٔ اؿٚ
َٔ ًاٜٖشٛ د٢ًطط أعٛ َت٢ًاإلْاخ ع
١ يهٌ َٔ ايصشٞش ايزاتٜ يف ايتكذ،سٛايزن
اطتُخشدت َعاَالتٚ .ٜٔايتذٚ ،١ُٝاؾظ
 بني،١دبَٛٚ ،ًاٝ٥ إسصا١ داي،"ٕٛاستباط "بريط
ًٌٝاطتُخشز َٔ ؼٚ ،١ع َتػريات ايذساطٝمج

Abstract :
The generic aim of this study was to estimate the happiness rates and its
association with well – being and religiosity. A sample of 400 college students
from four universities in Yemen was recruited. They responded to (1) the
Arabic Scale of Happiness, (2) well – being self – rating scales to assess
physical health, mental health, happiness, and satisfaction with life, and (3)
religiosity. Results indicated that women obtained significantly high mean
scores on the self – rating scales of physical health and religiosity than did their
male counterparts. All the Pearson correlations between the scales were
significant and positive. A principal component analysis retained one high –
loaded factor in men and women separately and labeled "Well- being and
religiosity". It was concluded that those who consider themselves as happy
reported higher religiosity.
Key words: Happiness, well – being, satisfaction with life, physical health,
mental health, religiosity, college students, Yemen.
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المقذمة :
متش َععِ ايبالد ايعشب – ١ٝيف ايعكذ األخري َٔ ٖزا ايكشٕ  -مبؼهالت ٚصعٛبات
عذ َٔ ،٠اإلسٖاب ،إىل اؿشٚب ايذاخًٚ ،١ٝانفاض ايذخٌ ايك َٞٛيف د ٍٚايبرت.ٍٚ
ٚبٛد٘ عاّ ،تضداد ٚتري ٠اإلسٖاب يف َصش ،يف سني ؼذخ سشٚب داخً ،١ٝأ ٚصشاعات
عشقٚ ١ٝطا٥ف ١ٝيف بالد أخش ،٣أُٖٗا :طٛسٜاٚ ،ايعشامٚ ،ايٚ ،ُٔٝيٝبٝاٚ .تعهع ٖزٙ
ايصعٛبات أ ٚاؿشٚب – فطالّ عٔ عٛاٌَ أخش ٣بطبٝع ١اؿاٍ  -تأخش َٛاقع َععِ ايبالد
ايعشبٚ – ١ٝالطُٝا ايبالد غري ايٓفط - ١ٝيف َعذٍ ايظعاد ،٠تبعًا يًتكشٜش ايعامل ٞيًظعاد،٠
ايصادس عاّ ( 2017اْعش.)Helliwell, Layard, & Sachs, 2017 :
 َٔٚثَِّ دا٤ت فهشٖ ٠زا املؼشٚع ؼت عٓٛإَ" :عذالت ايظعادٚ ٠عالقتٗا
باؿٝا ٠ايطٝبٚ ١ايتذ ،"ٜٔايز ٟخطط ي٘ٚ ،ألض ،ٙفُٛع َٔ ١ايباسجني ايعشب يف عًِ
ايٓفعٚ ،خًَُص ٖزا املؼشٚع ،إىل نتاب ١تكاسٜش َظتكً ١عٔ ايبالد ايعشب ١ٝاآلتَ :١ٝصش،
ٚايظعٛدٚ ،١ٜايعشامٚ ،طًطٓ ١عُإٚ ،ايهٜٛتٚ ،قطشٚ ،يٝبٝاٚ ،اؾضا٥شٚ ،يبٓإ،
ٚاألسدٕٚ ،فًظطنيٖٚ .ز ٙايتكاسٜش َكذَ ١يًٓؼش ،باطتجٓا ٤ايذساط ١املصش ١ٜاملٓؼٛس.٠
ٚاالفرتاض ايعاّ يف ٖزا املؼشٚع ايبشج ٞي٘ ػكإ ،أٚهلُا  -إٔ ايفشٚم داي١
إسصاًٝ٥ا يف َعذالت ايظعاد ،٠بني ٖز ٙايذ ٍٚايعشب ;١ٝإر إٕ ٖز ٙاملعذالت ،ميهٔ إٔ
تشتبط بعذد َٔ املتػرياتَ َٔ ،جٌَ :تٛطط دخٌ ايفشدَٚ ،عذالت ايبطايٚ ،١ايعشٚف
ايظٝاطٚ ،١ٝاالدتُاعٚ ،١ٝاالطتكشاس األَينٚ ،غري ريو َٔ املتػرياتٚ ،ثاُْٗٝا  -افرتاض
إٔ ايعالقات إهاب ١ٝبني ايظعادٚ ،٠اؿٝا ٠ايطٝب( Well – being ١نُا تكاغ بايتكذٜش
ايزات ٞيه ٌ َٔ :ايصش ١اؾظُٚ ،١ٝايصش ١ايٓفظٚ ،١ٝايظعادٚ ،٠ايشضا عٔ اؿٝا،)٠
فطال عٔ ايتذٚ ،ٜٔريو عً ٢ايشغِ َٔ ايفشٚم املفرتض ١يف ايظعاد ٠بني ٖز ٙايذ.ٍٚ
ٚتعذ اي - ُٔٝإسذ ٣ايذ ٍٚايعشب ،١ٝاي:ي تكع يف َٛقع دػشايف َِٗ ،يف َذخٌ
ايبشش األمحش ،نُا ػاٚس املًُه ١ايعشب ١ٝايظعٛدٚ ،١ٜيعً٘ َٔ املٓاطب ،تكذْ ِٜبز ٠عٔ
األسٛاٍ ايظٝاط ١ٝيف اي.ُٔٝ
يكذ عاْت ايْ َٔ ُٔٝعاّ اؿهِ املشنض ،ٟصٖا 33 ٤عاًَاَ ،ع تشانُات َا طبكٗا
سدسًا َٔ ايضَٔٚ ،غًب عًٗٝا ايبؤغ ٚاؾٌٗ ٚاملشض َٔ ،دشا ٤سهِ اإلَاَ ١يف مشاٍ
ايبالدٚ ،االطتعُاس ايربٜطاْ ٞيف اؾٓٛبٜٚ .زنش َشنض صٓعا ٤يًذساطات االطرتاتٝذ،١ٝ
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إٔ اي ُٔٝيف عاّ  ،2014ناْت يف املشتب ١ايط  َٔ 161بني  175دٚيَٚ ،١فِل "َؤػش ايفظاد
ملٓعُ ١ايؼفاف ١ٝايذٚيٚ ."١ٝقذ أظٗشت ايذساطات ،إٔ َععِ املٓاطل ايشٜف ١ٝيٝظت َتصً١
بؼبه ١ايهٗشبا ٤ايٛطٓٚ ،١ٝسٛايْ ًَٕٛٝ 13 ٞظُ َٔ ١قاطين املٓاطل ايشٜف،١ٝ
الوصً ٕٛعًَٝ ٢ا ٙصاؿ ١يًؼشب.
http://sanaacenter.org/ar/publications/item/27-yemens_economic_collapse_and_impending_famine.html

َٓٚططز اْططذالع "ثططٛس ٠ايؼططباب" (نُططا مسٝططت فُٝططا بعططذ) يف فرباٜططش  ،2011ػططٗذ املظططش
ايظٝاططط ٞايططُٝين ،طًظططًَ ١ططٔ االضطططشابات ايؼططعبٚ ،١ٝايظٝاطططٚ ،١ٝاألَٓٝططٚ ،١املعٝؼطط،١ٝ
ٚايعظهشْٛ ،١ٜدضٖا عً ٢ايٓش ٛاآلت:ٞ
يف فرباٜش ّ2011بذأت َعاٖش َٔ االستذادات ايؼعب ١ٝيف أغًب املذٕ ٚايظاسات،
اي:ي مل تهٔ خاي َٔ ١ٝايعٓفٚ ،ايكتٌٚ ،االعتكاالتَ ،ع َٛدات َٔ ايتطشف،
ٚايتفذريات اإلسٖاب ،١ٝاي:ي أٚدت عٝا ٠اآلالف َٔ ايكتًٚ ٢اؾشس.٢
نٌ ريو أد ٣اىل ٚقٛع ايبًذ طاس ١يًتصفٝات ايظٝاطَ ٖٛٚ ،١ٝا ػذع عً ٢دخٍٛ
تٓع ِٝايكاعذٚ ،٠متذد ٙيف أدضاٚ ٤اطع َٔ ١ايبالدٚ ،اطتطاع إٔ ٜٓؼ ٧فٗٝا بعض اإلَاسات
ايتابع ١يَ٘ ،ع اطتُشاس ايعًُٝات ايعظهشٚ ١ٜاإلسٖاب.١ٝ
ػٗذت ايبٓ ١ٝاجملتُع ١ٝاثٓا ٤ريو َضٜذا َٔ متضم ايٓظٝر االدتُاعٚ ٞايظٝاط،ٞ
ٚنٝإ ايذٚيٚ ،١اْؼطاسٖا إىل َهْٛات َعاد ١ٜيبعطٗا بعطًا;  َٔٚثِ غٝاب ٖٝب١
ايذٚيٚ ،١اؿهِ ايشػٝذٚ ،أُغًكت أغًب احملانِٚ ،ايٓٝابات ست ٢اآلٕ.
َٚع صٜاد ٠سذ ٠اـالفات ْؼبت اؿشب األًٖ ١ٝبني األطشاف املتٓاصع ،١مما اد ٣اىل
طكٛط ايعاصُ ١صٓعا ٤يف أٜذ ٟاملًٝٝؼٝاتٚ ،اَتذاد اؿشب يف اؾٓٛب (عذٕٚ ،ايطايع،
ٚؿرٚ ،ا )ٜٔأٚالّ ،ثِ ايٛطط (َأسبٚ ،ايبٝطاٚ ،٤تعض)ٚ ،ايؼشم (سطشَٛت) اي:ي
طٝطشت عًٗٝا ايكاعذ ٠عاًَا ناَالّٚ ،أخريًا يف املٓاطل :ايػشبٚ ،١ٝايؼُاي( ١ٝاملخا،
ٚتٗاَٚ ،١اؾٛفٚ ،صعذٚ ،)٠مما صاد ايطني بً ،١تٓافع ايتذخالت اـاسد ١ٝيف ايؼإٔ
ايُٝين.
تذٖٛس اقتصاد ايبالدٚ ،انفطت ق ١ُٝايعًُ ١احملًٚ ،١ٝاستفعت َعذالت ايبطاي،١
ٚايفكشٚ ،ايٓض ٚاؾُاع ٞايذاخً ٞيًعا٥التٖ ،شبًا َٔ َٓاطل ايصشاع ،إىل األَانٔ
األنجش أَاًْا ،فطالّ عٔ تذٖٛس اـذَات (ايهٗشباٚ ،٤املاٚ ،٤ايٓعافٚ ،١ايػاص املٓضي،ٞ
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ٚاملؼتكات ايٓفطٚ ،١ٝاالتصاالتٚ ،اإلْرتْت)ٚ ،اْكطاعٗا أسٝاًْا ،أ ٚاْعذاّ بعطٗا متاًَا
يف بعض املٓاطل.
يف آب /أغظطع  ،2016رنشت ٖ ١٦ٝاإلراع ١ايربٜطاْ ، BBC ١ٝعًَٛ ٢قعٗا
باإلْرتْت ،إٔ ضشاٜا اؿشب ايذا٥ش ٠يف ايَٓ ُٔٝز  18ػٗشًا ،بًؼ عؼش ٠آالف قتَٚ ،ٌٝفِل
تكذٜشات األَِ املتشذ.٠
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/08/160830_yemen_toll

ْٚتٝذ ١يػٝاب اـذَات ٚتٗايو ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيًُذٕ اْتؼشت بعض األَشاض َٓٗا مح٢
ايطٓو  ٖٞٚمح ٢فريٚط ١ٝممٝتَٓ ١ز ابشَٚ 2015 ٌٜشض ايهٛيريا يف َا،2017 ٜٛ
ٚسذٚخ ٚفٝات نجري ٠بظببُٗا.
أد ٣ريو نً٘ إىل صٜادَ ٠ؼاعش االطتٝاٚ ،٤ايظخطٚ ،ايتزَشٚ ،ايكٗشٚ ،اإلسباط،
يذ ٣ايػايب ١ٝايععُ َٔ ٢ايظهإ.
ٚايالفت يًٓعش يف املظاس ايظٝاط ٞيألصَ ١اي١ُٝٓٝ

 -تؼتت أطشاف ايصشاع يف

اػاٖات َتبا ،١ٜٓعجًا عٔ سٌ ،غذت َع٘ فشص االيتكا ٤بعٝذ ٠املٓاٍ ،عً ٢األقٌ يف األدٌ
ايكشٜب ،يف سني ٜبذ ٚدٚس األَِ املتشذَ ٠رتاخًٝاٚ ،ال ٜٛانب سذِ اؿذخ ٚاملأطا٠
املظتُش ٠يف ايْٚ . ُٔٝتٝذ ١يهٌ ٖز ٙايعشٚف غري املٛات ،١ٝفال غش ٚإٔ ٜٓخفض َٛقع
اي ُٔٝيف ايتكشٜش ايعامل ٞيًظعاد ،٠يف عاّ  ،2017فٝه(Helliwell )152( َٔ )146( ٕٛ
)et al., 2017
ٚعً ٢ايشغِ َٔ إٔ ايظعاد Happiness ٠ػعٛس رات ٞبطٝب اؿاٍٚ ،ايشضا ،فإٕ

ايظعاد ٠تتأثش بايعشٚف :ايظٝاطٚ ،١ٝاالدتُاعٚ ،١ٝايبٓ ١ٝاألطاط ،١ٝفُٔ املتٛقع إٔ تتأثش
َعذالت ايظعاد ٠يذ ٣طالب اؾاَع ١يف اي ،ُٔٝتأثشًا طًبًٝا ،بٗز ٙاملؼهالتٚ ،اؿشب
ايذا٥شْٚ ،٠كص ايؼشٚط األطاط ١ٝيًشٝاٚ .٠يهٔ َا تعشٜف ايظعاد٠؟
َٔ املالسغ إٔ يًظعاد ٠تعشٜفات نجري َٔ ،٠بٗٓٝا أْٗا ايؼعٛس بإٔ نٌ ػ ٤ٞعًَ ٢ا
ٜشاّ َٔ ،ايٓاس ١ٝايزات ١ٝأ ٚايؼخص ;١ٝفايظعاد ٠تتعًل بهٝف ١ٝتك ِٝٝاألػخاص سٝاتِٗ،
ٚاألػٝا ٤اي:ي متجٌ أُٖ ١ٝهلِٜٚ .شتبط ػعٛس ايفشد ،بإٔ نٌ ػ ٤ٞعًَ ٢ا ٜشاّ ،بايعشٚف
املٛضٛعٜٚ ،١ٝعتُذ نزيو عً ٢نٝف ١ٝايتفهريٚ ،ايؼعٛس ،فُٝا ٜتعًل بٗز ٙايعشٚف.
ٜٚؼٌُ ايؼعٛس بإٔ نٌ ػ ٤ٞعًَ ٢ا ٜشاّٚ ،سضا ايٓاغ عٔ سٝاتِٗٚ ،تك ُِٗٝٝاجملاالت
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املُٗ ١يف اؿٝا ،٠نايعٌُٚ ،ايصشٚ ،١ايعالقات ،نُا ٜؼٌُ اْفعاالتِٗ ،نايفش ،
ٚايتعًلْٚ ،ذس ٠االْفعاالت غري ايظاس ،٠نايػطبٚ ،اؿضٕٚ ،اـٛفٚ ،مبعٓ ٢آخش ،فإٕ
ايظعاد ٖٞ ،٠االطِ ايزْ ٟطًك٘ عً ٢ايتفهري ٚايؼعٛس اإلهاب ٞػا ٙاؿٝا( ٠دآٜش،
ٚبٝضٚاغ دآٜش ،2011 ،ص .)20
ٚبعباسَٛ ٠دض ،٠عشّف "فٛٗٓٝفٔ" ) ،(Veenhoven, 2011ايظعاد ،٠بأْٗا ايذسد ١اي:ي
وهِ بٗا ايفشد عًْٛ ٢ع ١ٝسٝات٘ سهًُا إهابًٝاٜٚ ،طٝف ) ،(Veenhoven, 2009إٔ
ايظعاد ٠ساي ١ػعٛس ١ٜيًعكٌ أ ٚايٓفع ،ميهٔ إٔ تُظتٓتر َٔ َؼاعشْاٚ .قذ سذد "أسدا"ٌٜ
ٚصَالؤ ،(Argyle, Martin, & Lu, 1995) ٙثالثَ ١هْٛات يًظعاد :ٖٞ ٠االْفعاالت
اإلهاب ١ٝنايفش ٚايظشٚسٚ ،ايشضا عٔ اؿٝاٚ ،٠غٝاب االْفعاالت ايظًب ١ٝناالنت٦اب
ٚايكًل.
ٚيًتٛصٌ إىل َهْٛات ايظعاد ٠اؿك ،١قاّ فشٜل َٔ ايباسجني بكٝادَ" ٠استٔ
طًٝٝذُإ" ،بايبشح يف َفٗ ّٛايظعاد ،٠عٔ طشٜل دساط ١ايرتاخ اإلْظاْ( ٞايهتب
ايظُاٚ ١ٜٚايفًظفات ايهربٚ ،)٣تٛصًٛا إىل  24داْبًا َٔ دٛاْب ايك ٠ٛضُٔ عذد نبري
َٔ ايظُات ،بٓا ٤عً ٢ثالث ١قهات ٖ:ٞ
 )1إٔ تهَٛ ٕٛضع تكذٜش يف نٌ ايجكافات.
 )2إٔ تهَٛ ٕٛضع تكذٜش يف راتٗا.
 )3إٔ ته ٕٛقابً ١يًتعًِ.
ٚيف املشسً ١ايتاي ١ٝاقتصش عًَ ٢ا عطذ ٙايبطاسج ٕٛفططا ٌ٥إْظطاْ ١ٝعاَط ،١تٛدطذ يف نطٌ
صَططإ َٚهططإٖٚ ،طط ٞػظططٝذ يُٓططٛرز ايظططعاد ٠اؿكٝكٝططٖٚ ،١ططز ٙايفطططاٖ ٌ٥طط :ٞاؿهُطط١
ٚاملعشفططٚ ،١ايؼططذاعٚ ،١اؿططب ٚاإلْظططاْٚ ،١ٝايعذايططٚ ،١االعتططذاٍٚ ،ايتظططاَ( ٞطططًٝٝذُإ،
.)2005
ٚتُعٗطش ايذساططط ١تًطط ٛاألخططش ،٣إٔ ٖٓططاى أسبططع صطفات متّٝططض ايظططعذاَ ٤ططٔ ايٓططاغ ،أٚالٖططا
سبِٗ أْفظطِٗٚ ،ايصطف ١ايجاْٝطٖ ١ط ٞػطعٛس ايظطعذا – ٤عًط ٢مط ٛذطٛرد – ٞبطتشهُِٗ يف
سٝاتِٗ ،أَا احملش َٔ َٕٛٚايكذس ٠عً ٢ايتشهِ يف سٝاتِٗ ،أ ٚايز ٜٔميًهط ٕٛقًطٝالّ َٓٗطا
نايظططذٓاٚ ،٤املشضطط ٢ايططزٜ ٜٔتًكطط ٕٛايعٓاٜطط ١يف املصططشات ،فُعٜٓٛططاتِٗ أضططعف ٚصططشتِٗ
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أططٛأٚ ،ايصطف ١ايجايجططٖ ١ط ٞنطط ٕٛايظطعذاَ ٤تفططاً٥ني عطاد ،٠أَططا ايصطف ١ايشابعطط ١فٗط ٞنططٕٛ
َععِ ايٓاغ ايظعذا ٤اْبظاطٝني َ( extrovertsاٜشص ٚدٜٓش.)1996 ،
ٚيف عططاّ ْ ،2008ؼططشت دساططط ١طٛيٝطط ١عططٔ عططذ ٣ٚايظططعاد ،٠قاَططت مبتابعطط ١سٝططا4.739 ٠
ػططخص ،عًططَ ٢ططذ 20 ٣عاًَططا ،قططاّ ايبططاسج ٕٛبكٝططاغ َظططت ٣ٛطططعاد ٠األفططشاد َططٔ سططٛهلِ،
ٚقٝاغ ايطتػري يف ططعادتِٗ طَطَٛاٍ ايعؼطش ٜٔعاًَطاُٚٚ ،دطذ إٔ َكطذاس ططعاد ٠ايؼطخص ٜطشتبط
بؼهٌ نبري مبكذاس طعاد َٔ ٠سٛي٘ٚ ،إٔ صٜاد ٠طعاد ٠ػخص َطا ،تضٜطذ استُايٝط ١ططعاد٠
َٔ سٛي٘ بٓظبَ ٖٛٚ ،% 25 ١طا ٜؼطري إىل إٔ متشنطض ايظطعاد ٠يطٝع ْتٝذط ١يشغبط ١األػطخاص
بططايٛدٛد سطط ٍٛأػططخاص ٜؼططبٗ( ِْٗٛطططعٝذ ٜٔنططاْٛا أّ ال) ،بططٌ ألٕ ايظططعاد ٠تٓتؼططش َططٔ
ايؼخص ايظعٝذ ملٔ سٛي٘ ).(Fowler & Nicholas, 2008
َ َٔٚشادع ١ايذساطات ايظابكٜ ،١تطح إٔ ايبشٛخ ايعشب ١ٝعٔ ايظطعاد ٠يٝظطت نطجري،٠
ٚعُ ِشضَططت يف عططح طططابل يف ٖططز ٙايظًظططًَ ١ططٔ ايبشططٛخ (اْعططش :اؾٓططذ ;2009 ،ٟطططامل،
 ;2001عبططططذ اـططططايل ;2015 ،2010 ،عبططططذ اـططططايلٚ ،دٜٚططططذاس ;2010 ،عبططططذ اـططططايل،
ٚصَالؤ ;2003 ،ٙعبذ اـايلَٚ ،شاد ;2001 ،ايعٓطض ;2001 ،ٟايفٓذطش ;2006 ،ٟقُطٛد،
 ;2007ايٓٝطططاٍ،ٚ ،طططٝعٖ ;1995 ،شٜطططذٚ ،ٟفطططشز ;2002 ،ايٝشفطططٛيف ;2006 ،ايٛٝططططف،ٞ
Abdel-Khalek, 2006a, 2007b, 2010, 2011a, 2011b, 2012a, 2012b, ;1989

.)2013b, 2014a, 2014b, 2015
ٚعً ٢املظت ٣ٛايعطامل ،ٞسعٝطت املطتػريات اإلهابٝط ١يف عًطِ ايطٓفع ،باٖتُطاّ نطبري ،يف
ايعكٛد األخري( ٠اْعش :يطٛبٝضٚ ،ططٓاٜذس ،)Sheldon & King, 2001 ;2013 ،إىل ايذسدط١
اي:ي عذ فٗٝا بعض ايباسجنيٖ ،زا ايعصطش ،بأْط٘ "عصطش عًطِ ايطٓفع اإلهطابَٚ ،"ٞطٔ أٖطِ
املططتػريات ايطط:ي دسطططت عًطط ٢ضططٖ ٤ٛططزا ايتٛدططَ٘ ،فٗطط ّٛاؿٝططا ٠ايطٝبطط،Well – being ١
ٜٚعططشف يف ٖططز ٙايذساططط ،١بأْطط٘ ايتكططذٜش ايططزات ٞيهططٌ َططٔ :ايظططعادٚ ،٠ايصططش ١اؾظططُ،١ٝ
ٚايصططش ١ايٓفظططٚ ،١ٝايشضططا عططٔ اؿٝططاٚ ،٠تؼططتٌُ ٖططز ٙاملططتػريات األسبعطط ،١عًططَ ٢هْٛططات
َعشفٝطط( ١ايشضططا عططٔ اؿٝططاٚٚ ،)٠دذاْٝطط( ١ايظططعادٚ ،٠ايصططش ١ايٓفظططٚ ،)١ٝبذْٝطط( ١تكططذٜش
ايصططش ١اؾظططُٜٚ .)١ٝتفططل ٖططزا ايتشذٜططذ ملفٗطط ّٛاؿ ٝطا ٠ايطٝبطط – ١يف داْططب َٓطط٘ – َططع أٖططِ
عٓاصططش تعشٜططف َٓعُطط ١ايصططش ١ايعاملٝطط ١يًصططش ،١بأْٗططا سايططَ ١ططٔ ايشفاٖطط ١أ ٚايعافٝطط ،١أٚ
ايظالَ ،١اؾظُٚ ،١ٝايٓفظٚ ،١ٝاالدتُاع.)World Health Organization, 2014) ١ٝ
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ٚبٓٝطت يٓططا ْتطا٥ر عططٛخ نططجري :٠أدٓبٝطٚ ،١عشبٝطط - ١ايعالقططات اإلهابٝط ١املشتفعطط ،١بططني
ٖطز ٙاملطتػريات األسبعط ،١ايط:ي ٜؼطًُٗا َفٗط ّٛاؿٝطا ٠ايطٝبط( ١اْعطش :أسداٜطٌ ;1993 ،دآٜطش،
ٚبططضٚاغ – دآٜططش ;2011 ،عبططذ اـططايلAbdel-Khalek, 2006a; Argyle, ;2010 ،

.)2002; Carr, 2004; Diener, Lucas & Oishi, 2002; Seligman, 2002
ٚفُٝا ىتص بايتذ ،Religiosity ٜٔفكذ ػٗذت ايعكٛد ايكً ١ًٝاألخطري ،٠ذطًٛا نطبريًا،
ٚصٜاد ٠طشٜع ،١يف ايذساط ١ايظطٝهٛيٛد ١ٝيًتطذ( ٜٔاْعطشArgyle, 2000; Emmons & :
Paloutzian, 2003; Paloutzian, 2016; Pargament, 1997; Spilka, Hood,
ٚ .)Hunsberger, & Gorsuch, 2003نؼفت دساطات نجري ٠عطٔ عالقطات إهابٝط ١بطني

ايتططذٚ ٜٔنططٌ َططٔ ايصططش ١اؾظططُٚ ،١ٝايصططش ١ايٓفظططٚ ،١ٝايظططعادٚ ،٠ايشضططا عططٔ اؿٝططا٠
(Abdel – Khalek, 2006a, 2007b, 2011a, 2011b, 2012a, 2012b, 2013b,
)2014a, Baroun, 2006; Koenig, King, & Carson, 2012; Seybold, 2007

أيداف الدراسة:
أدشٜت ٖز ٙايذساط ١عً ٢ع َٔ ١ٓٝطالب أسبع داَعات ميٓٝطٚ ،١اػطتًُت عًط ٢املطتػريات
اآلت )1( :١ٝايظعاد ٠نُا تكطاغ باملكٝطاغ ايعشبط ٞيًظطعاد )2( ،٠اؿٝطا ٠ايطٝبط ١نُطا تكطاغ
بايتكذٜش ايطزات ٞيهطٌ َطٔ :ايصطش ١اؾظطُٚ ،١ٝايصطش ١ايٓفظطٚ ،١ٝايظطعادٚ ،٠ايشضطا عطٔ
اؿٝا ) 3( ،٠ايتكذٜش ايزات ٞيًتطذٚ .ٜٔططٝطًل عًٗٝطا مجٝعًطا تعطبريَ" :طتػريات ايذساططَٚ ;"١طٔ
ثِ ،تتًخص األٖذاف األسبع ١هلز ٙايذساط ١عً ٢ايٓش ٛاآلت:ٞ
 )1تكذٜش َعذالت ايظعاد ٠يذ ٣اؾٓظني.
 )2اطتهؼاف ايفشٚم بني اؾٓظني يف َتػريات ايذساط.١
 )3فشص ايعالقات بني َتػريات ايذساط.١
 )4عح املهْٛات األطاط ١ٝيالستباطات بني َتػريات ايذساط.١
املهًج واإلجزاءات العيهـة:
اختريت ع َٔ ١ٓٝطالب اؾاَعطات ايُٝٓٝطَ ،١طٔ كتًطف أقظطاّ ٚنًٝطات أسبطع داَعطات
ميٓ ،١ٝتهاد ته ٕٛممجً ١ألغًب َٓاطل ايط :ُٔٝداَعط" ١سططشَٛت"ٚ ،داَعط" ١ايطشاص "ٟيف
ػشم ايبالدٚ ،داَعط" ١عطذٕ" يف اؾٓطٛب ايػشبطٚ ،ٞداَعط" ١صطٓعا "٤يف مشطاٍ ايطٚ ;ُٔٝريطو
عهططِ َٛاقعٗططا اؾػشافٝطط ١املتباعططذ ،٠عٝططح متجططٌ نًططٗا َشانططض أَ ٚشبعططات دػشافٝطط،١
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ؼٝطٗا َذٕ ٚقشٚ ٣أسٜاف فاٚسٚ .٠بظبب ظشٚف اؿشب األًٖ ١ٝاي:ي متش بٗا اي ،ُٔٝفكذ
اقتصشت ع ١ٓٝايذساط ١عً ٢ايططالب ٚايطايبطات ايُٓٝطٝنيٚ .قطذ سٚعط ٞيف اختٝطاس ايعٓٝط ،١إٔ
ته َٔ ٕٛكتًف ايتخصصطات اؾاَعٝطٚ ،١األعُطاسَٚ ،طٔ اؾٓظطنيَٚ ،فِطل اؾطذٚيني (،1
.)2
اجلدو  :)1توسيع عيهة الدراسة على اجلامعات اليمهية
ّ

اطِ اؾاَع١

عذد ايطالب

ايٓظب ١امل١ٜٛ٦

1

داَع ١سطشَٛت

111

27.8

2

داَع ١ايشاص ٟيف سطشَٛت

5

1.2

3

داَع ١عذٕ

186

46.5

4

داَع ١صٓعا٤

98

24.5

اجملُطٛع

400

100.0

اجلدو  :)2عيهة الدراسة مو حيث التخصص واجلهس والعمز
املتػري
ايتخصص

ْٛع٘

عذد
ايطالب

ؽصصات عًُ١ٝ

189

ؽصصات إْظاْ١ٝ

211

رنٛس

201

إْاخ

199

َٔ  24 – 18طٓ١

335

 30 – 25طٓ١

59

 - 31فأعً٢

6

اؾٓع

ايعُش

اإلمجايٞ
400
400

ايٓظب١

ايٓظب١

امل١ٜٛ٦

ايهً١ٝ

47.25
52.75
50.3
49.8

%100
%100

83.75
400

14.75

%100

1.5

ٚقذ بًػت أعُاس ايزنٛس ( 2332ع =  234عاًَا)ٚ ،اإلْاخ ( 2234ع = ٚ ،)235ق" ١ُٝت" =
( 3339داي ١عٓذ َظت.)03001 ٣ٛ
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املكاييس:
 )1املكياس العزبي للسعادة ٜ :ؼتٌُ ٖزا املكٝاغ عً )20( ٢عباسَٛ ٠دضَٗٓ )15( ،٠ا
تكٝع ايظعاد ،٠فطالّ عٔ ،ع عباسات تعذ سؼًٛا ٚ ،Fillersاألخري ٠رات َطُٕٛ
( ََشض ،)ٞست ٢ال هٝب بعض املبشٛثني عٔ عباسات املكٝاغ عًٚ ٢تريٚ ٠اسذٚ .٠هاب
عٔ نٌ بٓذ عً ٢أطاغ َكٝاغ يٝهشت اـُاط ،ٞايزٜ ٟرتا ٚبني ال (ٚ ، )1نجريًا
دذًا (ٚ ;)5يزا ترتا ٚايذسد ١املُهٓ ١يف املكٝاغ بني (ٚ ،)75- 15تؼري ايذسد ١ايعًٝا
إىل استفاع ايظعادٜٓٚ ،٠اطب ٖزا املكٝاغ ايشاػذٚ ٜٔاملشاٖكنيَ ٖٛٚ ،كٝاغ مس١
ٚيٝع سايٚ .١نؼف ايتشً ٌٝايعاًَ ٞيبٓٛد ٖزا املكٝاغ عٔ عاًَني مسٝا :ايظعاد٠
ايعاَٚ ،١اؿٝا ٠ايٓادشٚ .١تشاٚست االستباطات بني ايبٓذ ٚايذسد ١ايهً ١ٝبعذ عضٍ
ايبٓذ بني (ٚ ، )0377ٚ ، 0342تشاٚست َعاَالت ثبات أيفا "نشْٚباخ"ٚ ،إعاد ٠ايتطبٝل
بني ( ،)0394 ٚ ،0382إػاس ٠إىل استفاع االتظام ايذاخًٚ ،ٞاالطتكشاس عرب ايضَٔ،
ٚتشا ٚايصذم املشتبط باحملو (ثالث ١قهات) بني ( ،)0379 ٚ 0355نُا استبط
املكٝاغ ايعشب ٞيًظعاد ،٠استباطات دٖٛشَٛ ١ٜدب ١مبكاٜٝع  :ايصش ١ايٓفظ،١ٝ
ٚايشضا عٔ اؿٝاٚ ،٠ايتفاؤٍٚ ،سب اؿٝاٚ ،٠تكذٜش ايزات ،ديٝال عً ٢صذم املكٝاغ.
ٚهلزا املكٝاغ صٝػتإ :عشبٚ ،١ٝإلًٝضَ ٖٛٚ ،١ٜؤيف ٚيٝع َرتمجا (Abdel-

)ٚ .Khalek, 2013aيف ٖز ٙايذساطٚ ،١صٌ ثبات "نشْٚباخ" أيفا ،إىل0.90ٚ ،0.85
يذ ٣ايزنٛس ٚاإلْاخ ايُٝٓٝني عً ٢ايتٛاي.ٞ
 )2مكاييس التكديز الذاتي :اطتُخذَت ،ظَ ١كاٜٝع َظتكً ١يًتكذٜش ايزاتSelf- ٞ

 ،rating scalesيف صٝػ ١أط ،١ً٦يتكذٜش نٌ َٔ :ايصش ١اؾظُٚ ،١ٝايصش١
ايٓفظٚ ،١ٝايشضا عٔ اؿٝاٚ ،٠ايظعادٚ ،٠ايتذٚ ،ٜٔناْت صٝاغتٗا عً ٢ايٓش ٛاآلت:ٞ
َ )1ا تكذٜشى يصشتو اؾظُ ١ٝبٛد٘ عاّ؟
َ )2ا تكذٜشى يصشتو ايٓفظ ١ٝبٛد٘ عاّ؟
 )3إىل أ ٟدسد ١أْت ساض عٔ سٝاتو بٛد٘ عاّ؟
 )4إىل أ ٟدسد ١تؼعش بايظعاد ٠بٛد٘ عاّ؟
َ )5ا دسد ١تذٜٓو بٛد٘ عاّ؟
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 ًٜٞٚنٌ طؤاٍ ،طًظً َٔ ١ايتكذٜشات ،متتذ َٔ صفش إىل ٜٚ ،10طًب َٔ املبشٛخ
َا:ًٜٞ
أ.

إٔ هٝب تبعا يؼعٛسٚ ٙتكذٜش ٙبٛد٘ عاّٚ ،يٝع تبعًا ؿايت٘ اؿاي.١ٝ

ب .إٔ ٜعًِ إٔ (صفش) أقٌ دسدٚ ،١إٔ ( )10أعً ٢دسد.١
ز.

ٜطع دا٥ش ٠عً ٢ايشقِ ايزٜ ٟش ٣أْ٘ ٜصف َؼاعش ٙايفعً ١ٝبذق.١

ٚتؼري ايذسد ١املشتفع ،١إىل ٚدٛد اـاص ١ٝأ ٚايظُ ١بذسدَ ١شتفعٚ .١تشا ٚثبات إعاد٠
ايتطبٝل هلز ٙاملكاٜٝع اـُظ ،١بني (ٚ ،)0388 ٚ ،0378تؼري ٖز ٙاملعاَالت إىل اطتكشاس
َشتفع عرب ايضَٔ ،نُا تذعِ ايك :ٍٛإٕ ٖز ٙاملكاٜٝع ،تٓتُ ٞإىل ايظُ ١أنجش َٔ
اؿايٚ ،١قذ أػاس عذد َٔ ايذساطات ،إىل ايصذم املشتبط باحملو هلز ٙاملكاٜٝع; إر تشاٚ
بني ( 0373ٚ 0349اْعش)Abdel-Khalek, 2006b, 2007a, 2012a, 2014a :
إجزاءات التطبيل :
أدش ٟايتطبٝل عً ٢ثالخ َشاسٌَٚ ،فِل اْتكاٍ ايباسح ايجاْ ٞؾُع ايبٝاْات بني
احملافعات املختًف ،١اي:ي تٛدذ بٗا اؾاَعات املختاس ٠يًذساطٚ ،١مشًت ايذساط ١نًٝات
كتًف ١ايتخصصاتٚ ،أعذت قاع ١يف نٌ نً َٔ ;١ٝأدٌ تطبٝل َكاٜٝع ايبشح عً٢
ايطالب ،بصٛس ٠مجاع( ١ٝيهٌ  )30 – 25طايبًا يف إٓ ٚاسذٚ .قُذَت ألفشاد ايع- ١ٓٝ
قبٌ ايبذ ٤بايتطبٝل  -فهشَٛ ٠دض ٠عٔ األٖذاف ايعاَ ١هلزا ايبشحٚ ،عٔ سش١ٜ
َؼاسن ١األفشاد طٛاع ١ٝف ،٘ٝثِ ُٚصعت ْظخ املكاٜٝع عً ٢ايطالب ٚايطايباتٚ ،ػُشست
هل ِ تعًُٝات اإلداب ١عٓٗاٖٚ ،هزا نإ ايطالب ٚايطايباتٜ ،أت ٕٛأفٛادًا إىل ايكاع،١
َٚفِلَ األعذاد املطًٛب َٔ ١نٌ ؽصصَ ،شاعا ٠يًتٓٛع يف املظتٜٛاتٚ ،ايتخصصات،
ٚايٓٛع االدتُاعَٚ ،ّٞع إػشاف َباػش َٔ ايباسح ْفظ٘ٚٚ ،دٛدَ ٙع املبشٛثني يف قاع١
ايبشح.
ٚبعذ االْتٗا َٔ ٤مجع االطتُاسات يف مجٝع ايهًٝات ٚاؾاَعات األسبع ،فُشِصت
االطتُاسات اي:ي ُٚصعتٚ ،عذدٖا  440اطتُاسٚ ،٠اطتُبعذت  45اطتُاس ;٠بظبب أخطا ٤يف
ًَٗ٦ا ،أْ ٚتٝذ ١عذّ إنُاٍ ايتطبٝلٚ .ستٜ ٢ظتهٌُ ايعذدَ ،ع اؿفاظ عً ٢ايتٛاصٕ
ٚايتٓاطب بني ايتخصصات ،اختريت ع ١ٓٝعؼٛا، َٔ ١ٝ٥ظ ١طالب َٔ نً ١ٝايصٝذي- ١
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داَع" ١ايشاص "ٟعطشَٛتٚ ،بعذ ريو أُدخًت ايبٝاْات إىل ًَف إنظٌٚ ،فل ايُٓٛرز
املتبع يف ٖز ٙايظًظً َٔ ١ايبشٛخٚ ،سٚدع بذق.١
النتائج :
سظبت ايٓظب ١امل ١ٜٛ٦يًطالب ،اؿاصًني يف املكٝاغ ايعشب ٞيًظعاد ،٠عً ٢دسدات
تفٛم امل٦ني  ،95ٚ ،90ٚ ،75 :Percentileفهاْت  % 630ٚ ،% 1235ٚ ،% 2630يًزنٛس،
 % 635ٚ ،% 1030ٚ ،% 2735ٚيإلْاخ عً ٢ايتٛايٜٚ .ٞبني يٓا اؾذ ،)3( ٍٚاإلسصا٤ات
ايٛصفٚ ،١ٝق" ِٝت" ،يًع ١ٓٝاي ،١ُٝٓٝيف َكاٜٝع ايذساط.١
اجلدو  :)3املتوسط م) واالحنزاف املعياري ع) وقيمة "ت" ملتغريات البحث يف العيهات اليمهية

املكاٜٝطع

اإلْاخ (ٕ = )199

ايزنٛس (ٕ = )201

ت

ايذالي١
-

ّ

ع

ّ

ع

َكٝاغ ايظعاد٠

49398

9366

50386

11323

0384

ايصش ١اؾظُ١ٝ

6326

2368

6396

2322

2387

03004

ايصش ١ايٓفظ١ٝ

6324

2350

6338

2355

0357

-

تكذٜش ايظعاد٠

6336

2350

6371

2355

1340

-

تكذٜش ايشضا

6364

2355

6397

2366

1328

-

تكذٜش ايتذٜٔ

5357

2338

6330

2317

3324

03001

 َٔٚقشا ٠٤اؾذٜ ،)3( ٍٚتطح إٔ ايفشٚم ايذاي ١إسصاًٝ٥ا بني اؾٓظني ،تٛدذ يف
َكٝاط ٞايصش ١اؾظُٚ ،١ٝايتذٚ ،ٜٔنإ َتٛطط اإلْاخ فُٗٝا ،أعً َٔ ٢ايزنٛس.
ٜٚبني يٓا اؾذَ )4( ٍٚعاَالت االستباط بني َكاٜٝع ايذساط.١
اجلدو  :)4معامالت ارتباط "بريسوى"* بني مكاييس الدراسة لدى الذكور ى = 201؛ املثلث
العلوي) ،واإلناث ى = 111؛ املثلث السفلي) مو اجلامعات اليمهية
املكاييس

1

2

3

4

5

6

َ )1كٝاغ ايظعاد٠
 )2ايصش ١اؾظُ١ٝ

-

0.378

0.575

0.517

0.503

0.261

03359

-

0.582

0.467

0.381

0.391

 )3ايصش ١ايٓفظ١ٝ

03668

0.505

-

0.643

0.473

0.390

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

253

العذد ( )16المجلذ ( )17أكتوبر-ديسمبر2017م

ISSN : 2410-1818

السعادة وعالقتها بالحياة الطيبة والتدين لدى عينة من طالب الجامعات يف اليمن

| د.أحمذ محمذ عبذ الخالق  ،د.عبذ الحكيم محمذ حسين بن بريك

 )4تكذٜش ايظعاد٠

03757

0.316

0.704

-

0.534

0.393

 )5تكذٜش ايشضا
 )6تكذٜش ايتذٜٔ

03700

0.366

0.624

0.738

-

0.230

03226

0.336

0.273

0.332

0.285

-

ً
إحصائيا عند مستوى  ,0,1وما بعده.
* جميع معامالت الارثباط دالة

 َٔٚقشا ٠٤اؾذٜ ،)4( ٍٚتبني يٓا إٔ مجٝع َعاَالت االستباط بني َكاٜٝع ايذساط،١
داي ١إسصاًٝ٥ا َٛٚدب ،١يذ ٣اؾٓظني .ثِ سًًُت َصفٛفتا االستباط بني املكاٜٝع عاًًَٝا،
بطشٜك ١املهْٛات األطاطٚ ،١ٝاتبع قو "ناٜضس" يًعاٌَ ايذاٍ ،بأْ٘ َا ٜضٜذ دزسٙ
ايهأَ عًٚ ٢اسذ صشٝح )ٜٚ .(SPSS, 2009بني يٓا اؾذْ ،)5( ٍٚتٝذٖ ١زا ايتشً.ٌٝ
اجلدو  :)5حتليل املكونات األساسية ملعامالت االرتباط بني املكاييس لدى الذكور
ى =  )201واإلناث ى =  )111اليمهيني

املكاٜٝع

ايزنٛس

اإلْاخ

َكٝاغ ايظعاد٠

03740

03857

ايصش ١اؾظُ١ٝ

03723

03588

ايصش ١ايٓفظ١ٝ

03846

03854

تكذٜش ايظعاد٠

03819

03880

تكذٜش ايشضا

03709

03851

تكذٜش ايتذٜٔ

03566

03460

اؾزس ايهأَ

33279

33520

 %يًتبأٜ

543651

583664

ٜٚتطح َٔ قشا ٠٤اؾذ ،)3( ٍٚاطتخشاز عاٌَ ٚاسذ داٍ ،يف ع:ٓٝي :ايزنٛس،
ٚاإلْاخ َظتكًتنيٚ ،قذ اطتٛعب ٖزا ايعاٌَ ،قذسًا َٓاطبًا َٔ ايتبا ٜٔاملؼرتىٚ ،% 54 :
 % 58يف ع:ٓٝي ايزنٛس ٚاإلْاخ عً ٢ايتٛاي( ٞبعذ سزف ايهظٛس)ٚ ،ميهٔ تظُٖ ١ٝزا
ايعاٌَ – يذ ٣اؾٓظني – "اؿٝا ٠ايطٝبٚ ١ايتذ."ٜٔ
مهاقشة الهتائج :
قبٌ َٓاقؼْ ١تا٥ر ٖز ٙايذساطٜ ،١تعني بٝإ أِٖ اؾٛاْب املٓٗذ ١ٝهلاُٜٚ ،كصذ بزيو
أَشإُٖٚ ،ا :خصا٥ص ايعٚ ،١ٓٝاملعامل ايظٝهَٛرت ١ٜيًُكاٜٝعُٖٚ ،ا داْبإ َُٗإ
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َتعًكإ بإَهاْ ١ٝتعُ ِٝايٓتا٥رٚ ،أَا ايع ١ٓٝفشذُٗا َٓاطب ( 201يًزنٛس199ٚ ،
يإلْاخ)ٚ ،قذ اختري أفشاد ٖز ٙايع َٔ ١ٓٝأسبع داَعات ميٓ ،١ٝتهاد ته ٕٛممجً١
دػشافًٝا ،ملععِ َٓاطل اي َٔٚ ،ُٔٝكتًف ايتخصصاتٚ ،ايهًٝات ايعًُٚ ١ٝاإلْظاْ،١ٝ
نُا طبل بٝاْ٘ يف فكش ٠ايعٚ ،١ٓٝريو عً ٢ايشغِ َٔ األسٛاٍ ايظٝاط ١ٝغري املظتكش،٠
فطالّ عٔ ايعًُٝات اؿشب ،١ٝيف فرت ٠مجع ايبٝاْات.
ٚفُٝا ىتص باملعامل ايظٝهَٛرت ١ٜيًُكاٜٝع املظتخذَ ١يف ٖز ٙايذساطٚ ،١أٚهلا
املكٝاغ ايعشب ٞيًظعاد ٖٛٚ ،٠املكٝاغ األطاط ،ٞفإْ٘ ٜتظِ بجبات َشتفع يف ٖز ٙايع١ٓٝ
اي ،١ُٝٓٝفكذ ٚصًت َعاَالت أيفا يط "نشْٚباخ" إىل  0385يًزنٛس 0390ٚ ،يإلْاخٖٞٚ ،
َعاَالت َشتفع ،١تؼري إىل االتظام ايذاخً ٞهلزا املكٝاغ (اْعش:

Kline, 2000,

ٜٚ .)Nunnally, 1978شتبط املكٝاغ ايعشب ٞيًظعاد ،٠بايتكذٜش ايزات ٞيًظعاد ،٠يف ٖزٙ
ايذساط ،١استباطات َشتفع 03517 :١يًزنٛس 03757ٚ ،يذ ٣اإلْاخ (اْعش اؾذُٖٚ ،)2 ٍٚا
َعاَالٕ داالٕ إسصاًٝ٥ا عٓذ َظت ،0.001 ٣ٛإػاس ٠إىل ايصذم املشتبط باحملوٚ .تتفل
املعامل ايظٝهَٛرت ١ٜاؾٝذ ٠يًُكٝاغ ايعشب ٞيًظعاد ،٠يف ايع ١ٓٝاي ١ُٝٓٝاؿايَ ،١ٝع ْتا٥ر
ايبشٛخ ايظابك ١يف ٖزا املكٝاغ ،اي:ي أدشٜت عً ٢عذد َٔ ايعٓٝات غري املٓؼٛس ،٠فطالّ
عٔ ايبشٛخ املٓؼٛس ٠باطتخذاّ عٓٝات َصشٚ ١ٜنٜٛت( ١ٝعبذ اـايلAbdel – ،2017 ،

ٚ .)Khalek, 2013aأَا عٔ َكاٜٝع ايتكذٜش ايزات ٞاـُظ ،١فتتظِ مبعاَالت ثبات
إعاد ٠ايتطبٝل ،تعذ َشتفع ١أ ٚمت ٌٝإىل االستفاع ،فطالّ عٔ ايصذم املشتبط باحملو ،نُا
فُصٌ يف فكش ٠املكاٜٝعٖٚ .زإ اؾاْبإ :ايعٚ ،١ٓٝاملكاٜٝع ٜ -عذإ َٔ املظٛغات ايك،١ٜٛ
يًك ٍٛبإَهاْ ١ٝتعُْ ِٝتا٥ر ٖز ٙايذساطَ ،١ع َالسع ١ايعشٚف ايظٝاطٚ ،١ٝاالدتُاع،١ٝ
ٚايصش ،١ٝاي:ي متش بٗا اي ُٔٝيف ايٛقت اؿاي.ٞ
ٚيًتشكل َٔ اهلذف األ ،ٍٚيف ٖز ٙايذساطٚ ،١املختص بتكذٜش َعذالت ايظعاد ،٠يف
ايع ١ٓٝاي َٔ ١ُٝٓٝاؾٓظني ،فكذ قٛسْت ٖز ٙاملتٛططات ،بايٓتا٥ر املظتخشد َٔ ١املكٝاغ
ايعشب ٞيًظعادْ ٠فظ٘ ،ايز ٟاطتخذّ يف عذد َٔ ايعٓٝات ايعشبٚ( ١ٝأغًبٗا غري َٓؼٛس
بعذ)ٜٚ ،تطح َٔ ٖز ٙاملكاسْ ١إٔ َتٛطط ايُٝٓٝني ايزنٛسٜ ،هاد ٜكرتب َٔ َتٛططات
طالب اؾاَع ١يف نٌ َٔ يٝبٝاٚ ،فًظطني ،يف سني إٔ َتٛطط ايُٝٓٝني ايزنٛس،
ٜٓخفض عٔ َتٛططات ايطالب يف نٌ َٔ :قطشٚ ،طًطٓ ١عُإٚ ،ايظعٛدٚ .١ٜأَا

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

255

العذد ( )16المجلذ ( )17أكتوبر-ديسمبر2017م

ISSN : 2410-1818

السعادة وعالقتها بالحياة الطيبة والتدين لدى عينة من طالب الجامعات يف اليمن

| د.أحمذ محمذ عبذ الخالق  ،د.عبذ الحكيم محمذ حسين بن بريك

َتٛطط ايطايبات ،يف املكٝاغ ايعشب ٞيًظعاد ،٠فٗ ٛأعً َ٘ٓ ٢يذ ٣طالب َصشٚ ،ايعشام،
ٚفًظطني ،يف سني إٔ َتٛطط ايُٝٓٝات يف ايظعاد ،٠أقٌ َٔ َتٛطط ايطايبات يف نٌ
َٔ :قطشٚ ،طًطٓ ١عُإٚ ،ايظعٛد.١ٜ
 َٔٚايٛاضح إٔ َتٛطط ايظعاد ٠يذ ٣ايُٝٓٝنيٜ ،عهع األسٛاٍ ايظٝاط ١ٝغري
املظتكشٚ ،٠ايتعشض يًعًُٝات ايعظهشَ ٖٛٚ ،١ٜا ٜؤثش يف ْٛع ١ٝسٝاٖ ٠ؤال ٤املٛاطٓني،
ٚريو غفض َتٛطط ايظعاد ٠يذٚ .ِٜٗػذس اإلػاس ،٠إىل إٔ ٖزا االنفاض يف َتٛطط
ايظعادٜ ،٠تطح ظال ٤أنرب ،يف ع ١ٓٝايطًب ١ايزنٛس ،إىل ايذسد ١اي:ي مل ٜعٗش فٗٝا
فشم داٍ إسصاًٝ٥ا بني اؾٓظني ،يف ايظعادٚ ،٠ريو عً ٢ايعهع َٔ نجري َٔ ايبشٛخ
ايعشب ١ٝيف ايظعاد ،٠اي:ي بٓٝت يٓا إٔ َتٛطط ايظعاد ٠يذ ٣ايزنٛس أعً َٔ ٢اإلْاخ (اْعش:
عبذ اـايل ;2017 ،عبذ اـايلٚ ،صَالؤAbdel – Khalek, 2006a, 2007b, ;2003 ،ٙ

.)2011b, 2012a, 2012b, 2015, Baroun, 2006
ٚميهٔ تفظري انفاض َتٛطط ايظعاد ٠يذ ٣ايُٝٓٝني ايزنٛس ،بإٔ ايشدٌ يف ايجكاف١
ايعشب ١ٝي٘ ايكٛاَٚ ،١املٓٛط ب٘ اإلْفام عً ٢األطشٚ ،٠ال ٜتشكل ريو إال بايبشح عٔ عٌُ،
ٚتبذ ٚاألسٛاٍ :ايظٝاطٚ ،١ٝاألَٓ ،١ٝغري َٛات ;١ٝيًشص ٍٛعً ٢عٌُ َٓاطب;  َٔٚثِ تأثش
َعذٍ ايظعاد ٠يذ ٣ايشداٍ يف ٖز ٙايع ١ٓٝايٚ .١ُٝٓٝمما صاد ايطني بً ،١تذٖٛس األسٛاٍ
املعٝؼٚ ١ٝايصش ،١ٝإىل ايذسد ١اي:ي أصبشت فٗٝا ايهٛيريا ٚبا ٤يف األػٗش األخري.٠
ٚتشتبط ٖز ٙايعشٚف ٚاألسٛاٍ غري املٛات ،١ٝباهلذف ايجاْ ٞهلز ٙايذساط ٖٛٚ ،١كتص
بايفشٚم بني اؾٓظني يف َكاٜٝع ايذساط ،١فًِ تعٗش فشٚم داي ١إسصاًٝ٥ا بني اؾٓظني إال
يف َكٝاطنيُٖٚ ،ا :ايتكذٜش ايزات ّٞيًصش ١اؾظُٚ ،١ٝايتذ ;ٜٔإر نإ َتٛطط
اإلْاخ أعً َٔ ٢ايزنٛس ،عً ٢ايعهع َٔ ايبشٛخ ايظابك( ١اْعش عبذ اـايل،)2017 ،
ٚعً ٢ايعهع َٔ ايتٛقعٚ .فُٝا ىتص بايتكذٜش ايزات ٞيًصش ١اؾظُ ،١ٝفكذ أٚضشت
ايبشٛخ ايظابك ،١إٔ َتٛطط ايزنٛس فٗٝا أعً َٔ ٢اإلْاخ ،مبظت ٣ٛداٍ إسصاًٝ٥اٚ ،قذ
ٜه ٕٛريو قذ ْتر عٔ ظشٚف اؿشبٚ ،تذٖٛس األسٛاٍ املعٝؼ ١ٝاي:ي اْعهظت عً٢
ايزنٛس أنجش َٔ اإلْاخ.
ٚايفشٚم بني اؾٓظني ،يف َعذٍ ايتكذٜش ايزات ٞيًتذَ ،ٜٔظأي ١دذاي ،١ٝفبعض
ايبشٛخ مل تظفش عٔ فشم داٍ إسصاًٝ٥ا بني اؾٓظني (عبذ اـايل ،)2017 ،يف سني
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نؼف بعطٗا اآلخش عٔ استفاع َتٛطط اإلْاخ عً ٢ايزنٛس يف ايتكذٜش ايزات ٞيًتذٜٔ
(اْعش َجالّAbdel – Khalek, 2006a; Miller, 2003, p. 49; Spilka et al., 2003, :

.)p. 154; Sullins, 2006; Yates & Pillai, 2003
ٚأَا اهلذف ايجايح هلز ٙايذساط ،١فكذ ؼكل ؼككّا تاًَا ،فاطتُخشدت َعاَالت
استباط داي ١إسصاًٝ٥اَٛٚ ،دب ،١بني مجٝع َكاٜٝع ايذساط ،١يذ ٣اؾٓظني نٌ عً٢
سذٜٚ ،٠تفل ريو َع ايبشٛخ ايظابك ،١اي:ي تشبط بني ايظعادٚ ،٠اؿٝا ٠ايطٝبٚ ،١ايتذٜٔ
(اْعشAbdel – Khalek, 2006a, 2014a, Koenig et al., 2012; Seybold, :
ٚ .) 2007ميهٔ إٔ تعذ ٖز ٙايٓتٝذَ ١ؤػشًا الستفاع ايصذم االتفاقConvergent ٞ

 validityهلز ٙاملكاٜٝع.
ٚتتظل ايٓتٝذ ١ايظابك ١أٜطًاَ ،ع ؼكل اهلذف ايشابع هلز ٙايذساط ،١فكذ اطتُخشز
عاٌَ ٚاسذ ،مشٌ نٌ َكاٜٝع ٖز ٙايذساطٚ ،١مجٝع تؼبعاتٗا ب٘ َٛدبٚ ،١اطتٛعب قذسًا
َٓاطبًا َٔ ايتبا ٜٔايهً % 58ٚ ،% 54( ٞيًزنٛس ٚاإلْاخ عً ٢ايتٛاي ،ٞبعذ سزف
ايهظٛس)ٜٚ .تطح َٔ ريو أْٓا أَاّ ظاٖش ٠طٝهٛيٛدَ ١ٝتظك ،١صٓفت بعض َتػريات
عًِ ايٓفع اإلهاب ،ٞيف عاٌَ ٚاسذٜٚ .عذ ريو – َش ٠ثاْ – ١ٝديٝالّ عً ٢صذم ٖزٙ
املكاٜٝع.
ٚعً ٢ايشغِ َٔ عذد املضاٜا ٚاـصا٥ص اؾٝذ ٠هلز ٙايذساطٚ ،١املختص ١عذِ ايع،١ٓٝ
ٚاملعامل ايظٝهَٛرت ١ٜيًُكاٜٝع ،فتذذس اإلػاس ٠إىل سذٚد ٖز ٙايذساطٚ ،١أِٖ ٖزٙ
اؿذٚد ،إٔ اختٝاس عٓٝات ايذساط – ١عً ٢نربٖا – نإ اختٝاسًا َتاسًاٚ ،يٝع
استُايًٝا ،فطالّ عٔ إٔ ْتا٥ر ٖز ٙايذساطَ ،١كٝذ ٠غصا٥ص ع ١ٓٝايطالب ،بٛصفِٗ
طالبًا داَعٝني ،يف َذ ٣عُش ٟقذٚدٚ ،رنا ٤أعً َٔ ٢اؾُٗٛس ايعاّ يف غايب
األسٛاٍ;  َٔٚثِ ٜٛص ٢بتهشاس ٖز ٙايذساط ،١عً ٢عٓٝات هلا خٛاص دميٛدشاف ١ٝكتًف١
عٔ ٖز ٙايذساط َٔٚ .١أِٖ سذٚد ٖز ٙايذساط ١نزيو ،ضشٚس ٠ايٓعش إىل ْتا٥ذٗا ،عً٢
ض ٤ٛايعشٚف ايظٝاطٚ ،١ٝاالدتُاعٚ ،١ٝايعظهش ،١ٜاي:ي متش بٗا اي ُٔٝيف ايٛقت
اؿايَ ٖٛٚ ،ٞا ٜعذ عاَالّ َؤثشًا يف ْتا٥ر أ ١ٜدساط ١طٝهٛيٛد.١ٝ
ٚميهٔ إٔ نًص َٔ ٖز ٙايذساط- ١عاَ - ١إىل إٔ َتٛطط ايظعاد ٠يذ ٣طالب
اؾاَع ١ايُٝٓٝني ،مي ٌٝإىل االنفاضٚ ،الطُٝا ايزنٛسٚ ،إٔ ايفشٚم ايذاي ١إسصاًٝ٥ا بني
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اؾٓظني ،تٛدذ فكط يف ايتكذٜش ايزات ٞيًصش ١اؾظُٚ ،١ٝايتذ ;ٜٔإر نإ َتٛطط
اإلْاخ فٗٝا أعً َٔ ٢ايزنٛسٚ ،إٔ مجٝع َعاَالت االستباط املتبادي ١بني َكاٜٝع
ايذساط ،١داي ١إسصاًٝ٥اَٛٚ ،دبٚ ،١أطفش ؼً ٌٝاملهْٛات األطاط ١ٝملصفٛف:ي االستباط،
عٔ عاٌَ ٚاسذ يذ ٣اؾٓظني ،مس" :ٞاؿٝا ٠ايطٝبٚ ١ايتذ."ٜٔ
ٚاطتٓادًا إىل االستباط اؾٖٛش ٟاملٛدب ،بني ايتذٚ ٜٔنٌ َٔ ايظعادَٚ ٠تػريات اؿٝا٠
ايطٝب ،١يذ ٣اؾٓظني ،ميهٔ إٔ نًص إىل إٔ األفشاد ايزٜ ٜٔعذ ٕٚأْفظِٗ طعذاِٖ ،٤
أنجش تذًٜٓا عٔ غريِٖ; ٚيزيو ميهٔ اطتخذاّ بعض عٓاصش ايذ ،ٜٔيف بشاَر ايعالز
ايٓفظ ،ٞيًُظاعذ ٠عً ٢خفض األعشاض املشضٚ ،١ٝصٜادَ ٠عذٍ ايظعاد( ٠اْعشAbdel – :
;Khalek, 2009, Chaudhry, Nahla, Hussein, & Mofti, 2990; Miller, 2003
& Pargament, 1997; Verhagen, van Praeg, Lopez – Ibor, Cox,
 َٔٚ .)Moussaoui, 2010ايٛاضح إٔ ٖٓاى تٛدًٗا سذٜجًا ،يتطُني ايذ ٜٔأ ٚايشٚساْ،١ٝ

يف ايعالز ايٓفظٚ ،ّٞالطُٝا َع األػخاص املتذٜٓني.
المراجع :
 )1أسداٜططٌَ ،اٜهططٌ ( .)1993طططٝهٛيٛد ١ٝايظططعاد .٠تشمجطط :١فٝصططٌ ٜططْٛع .ايهٜٛططت:
اجملًع ايٛطين يًجكافٚ ١ايفٓٚ ٕٛاآلداب :عامل املعشف.١
 )2اؾٓطططذ ،ٟأَظططط ١ٝايظطططٝذ (َ .) 2009صطططادس ايؼطططعٛس بايظطططعادٚ ٠عالقتٗطططا بايطططزنا٤

ايٛدططذاْ ٞيطططالب نًٝطط ١ايرتبٝطط – ١داَعطط ١اإلطططهٓذس .١ٜاجملًطط ١املصططش ١ٜيًذساطططات
ايٓفظ ،١ٝاجملًذ  ،19ايعذد  ،62ص ص .69 – 11
 )3دآٜطططش ،إدٚ ،بطططضٚاغ  -دآٜطططش ،سٚبطططشت ( .)2011ايظطططعاد :٠نؼطططف أططططشاس ايجطططش٠ٚ
ايٓفظ . ١ٝتشمجَٗ :١ا بهريَ ،شادعَ :١عتطض ططٝذ عبطذ اا .ايكطاٖش :٠املشنطض ايكطَٞٛ
يًرتمج.١
 )4طططامل ،طططٗري ( .)2001ايظططعادٚ ٠عالقتٗططا بططبعض املططتػريات ايٓفظطط .١ٝسطططايَ ١ادظططتري
(غري َٓؼٛسَ ،)٠عٗذ ايبشٛخ ايرتب ،١ٜٛداَع ١ايكاٖش.٠
 )5طططًٝٝذُإَ ،ططاستٔ ( .)2005ايظططعاد ٠اؿكٝكٝطط :١اطططتخذاّ اؿططذٜح يف عًططِ ايططٓفع
اإلهاب ٞيتتبني َا يذٜو َٔ إَهاْطات ؿٝطا ٠أنجطش إلطاصًا .تشمجط :١صطفا ٤األعظطش،
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ٚعال ٤ايذ ٜٔنفايفٚ ،عضٜض ٠ايظٝذٚ ،فٝصٌ ْٜٛعٚ ،فاد ١ٜعًطٛإٚ ،ططٗري غباػط.ٞ
ايكاٖش :٠داس ايعني يًٓؼش.
 )6عبذ اـايل ،أمحطذ ( .) 2010ايتطذٚ ٜٔاؿٝطا ٠ايطٝبطٚ ١ايصطش ١ايٓفظط ١ٝيطذ ٣عٓٝطَ ١طٔ
طالب اؾاَع ١ايهٜٛتٝني .دساطات ْفظ.520- 503 ،)3( 20 ،١ٝ

 )7عبذ اـايل ،أمحذ (َ .)2015صادس ايظعاد ٠يذ ٣طالب اؾاَع .١اجملً ١املصش ١ٜيعًطِ
ايٓفع اإلنًٝٓٝهٚ ٢اإلسػاد.15- 1 ،3 ،٣
 )8عبذ اـايل ،أمحذ (َ .)2017عذالت ايظعادٚ ٠عالقتٗا باؿٝا ٠ايطٝبٚ ١ايتذ .ٜٔاجملًط١
املصش ١ٜيًذساطات ايٓفظ ،١ٝاجملًذ  ،27ايعذد .21 – 1 ،95
 )9عبططذ اـططايل ،أمحططذ; ٚدٜٚططذاس ،عبططذ ايفتططا ( .)2010ايعالقططات بططني ايتططذٚ ٜٔاؿٝططا٠

ايطٝبٚ ١ايصش ١ايٓفظ ١ٝيذ ٣ع َٔ ١ٓٝطالب اؾاَع ١املصشٜني .اجملًط ١املصطش ١ٜيًعًطّٛ
اإلْظاْ ،١ٝتصذس عٔ املعٗطذ ايعطاي ٞيًخذَط ١االدتُاعٝط ١باإلططهٓذس- 9 ،)2( 4 ،١ٜ
.35
 )10عبططذ اـططايل ،أمحططذ; ٚايؼططط ،ٞتػشٜططذ; ٚايططزٜب ،مسططا ; ٚعبططاغ ،طٛطططٔ; ٚأمحططذ،
ػططُٝاٚ ;٤ايجططٜٛينْ ،ادٜططٚ ;١ايظططعٝذ ،ٟلططاَ .)2003( ٠عططذالت ايظططعاد ٠يططذ ٣عٓٝططات
عُش ١ٜكتًف َٔ ١اجملتُع ايه:ٜٛي .دساطات ْفظ.612 – 581 ،)4( 13 ،١ٝ
 )11عبطططذ اـطططايل ،أمحطططذَٚ ،طططشاد ،صطططال ( .)2001ايظطططعادٚ ٠ايؼخصططط :١ٝاالستباططططات
ٚاملٓب٦ات .دساطات ْفظ.349 – 337 ،)3( 11 ،١ٝ
 )12ايعٓطض ،ٟفططشٜح عٜٛطذ ( .)2001ايؼططعٛس بايظطعادٚ ٠عالقتطط٘ بطبعض ايظططُات ايؼخصطط:١ٝ
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