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امللخ�ص

هدفت هذه الدرا�سة �إىل تقدير معدالت ال�سعادة ،وعالقتها باحلياة الطيبة ،والتدين ،لدى
عينة من طالب اجلامعة اللبنانيني من اجلن�سني (ن = � ،)269أجابوا عن )1( :املقيا�س العربي
لل�سعادة ،و( )2متغريات احلياة الطيبة ،كما تقا�س بالتقدير الذاتي لكل من :ال�صحة اجل�سمية،
وال�صحة النف�سية ،وال�سعادة ،والر�ضا عن احلياة ،و( )3التدين .وك�شفت النتائج –عامة -عن
ارتفاع معدالت ال�سعادة ،يف هذه العينة اللبنانية ،مقارنة مبعظم الدول العربية ،با�ستثناء دول
اخلليج ،ومل تظهر فروق دالة �إح�صائ ًيا بني اجلن�سني يف كل املقايي�س ،وكانت جميع معامالت
ارتباط "بري�سون" بني املقايي�س دالة �إح�صائ ًيا (با�ستثناء معاملني) ،وموجبة ،وا�ستُخرج من
حتليل املكونات الأ�سا�سية  -عامل واحد يف عينة الذكور� ،سمي" :احلياة الطيبة والتدين"،
وعامالن يف عينة الإناث� ،سميا" :احلياة الطيبة" ،و"التدين وال�صحة اجل�سمية" .و ُيو�صى بتكرار
هذه الدرا�سة با�ستخدام عينة احتمالية من غري طالب اجلامعة.
الكلمات املفتاحية :ال�سعادة ،احلياة الطيبة ،الر�ضا عن احلياة ،ال�صحة اجل�سمية ،ال�صحة النف�سية،
التدين ،طالب اجلامعة ،لبنان.
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Rate of Happiness and its Relationship with Physical and
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Abstract
The aims of this study were (a) to estimate happiness rates, and (b) to
explore the relations between happiness, well-being, and religiosity among a
sample of Lebanese college students (N = 269). The study sample responded
to (a) the Arabic Scale of Happiness, (b) well-being self-rating scales of
physical health, mental health, happiness, and satisfaction with life, and (c)
religiosity. Results indicated that the present Lebanese sample, in general,
obtained a higher mean score on happiness compared to the majority of Arab
countries except the samples from the Arabian Gulf. There were no sex-related
differences in all the scales. All the Pearson correlation coefficients between
the scales, except two, were statistically significant and positive. The principal
component analysis retained one factor in men and labeled "Well – being
and religiosity", whereas in the women group two orthogonal factors were
extracted and labeled "Well-being", and "Religiosity and physical health". It
was recommended to replicate this study with a probability sample from the
general population in Lebanon.
Keywords: Happiness, well-being, satisfaction with life, physical health, mental
health, religiosity, college students, Lebanon.
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مقدمــة
هدفت هذه الدرا�سة �إىل بحث معدالت ال�سعادة ،وعالقتها ببع�ض متغريات علم النف�س
الإيجابي (احلياة الطيبة ،والتدين) ،لدى عينة من طالب اجلامعة اللبنانيني.
ولقد تعددت الأ�سماء والأو�صاف التي �أطلقها الباحثون وامل�ؤلفون على ع�صورهم ،فقد �أطلق
على بع�ض عقود القرن الع�شرين – على �سبيل املثال – ع�صر القلق ،واالكتئاب ،واخلوف ،...
وغري ذلك ،ومن املمكن – يف �إطار علم النف�س – �أن نطلق على العقود الأخرية من القرن
الع�شرين وحتى الآن« :ع�صر علم النف�س الإيجابي» ،ففي �أواخر ثمانينيات القرن املا�ضي� ،سك
«�سيليجمان»  Seligmanم�صطلح “علم النف�س الإيجابي”  ،Positive psychologyويف
عام  2000لفت كل من “�سيليجمان ،و�سيك�سزنتميهاىل” االنتباه نحو علم النف�س الإيجابي،
بن�شر مقال يف جملة “االخت�صا�صي النف�سي الأمريكي”  ،American Psychologistو�أ�شار
فيه الباحثان �إىل ق�صور بيانات علم النف�س ونق�صها ،يف حتديد كل ما يجعل احلياة ذات قيمة
(.)Seligman & Csikszentmihalyi, 2000
وقد كان لهذا املقال �صدى وا�سع ،فبعد مرور خم�س �سنوات على ن�شره ،انتع�شت حركة علم
النف�س الإيجابي؛ واجتذبت الباحثني وحفزتهم �إىل �سرب غور متغريات عدة ،مل تكن حتظى
باالهتمام الكايف من قبل الباحثني؛ كال�شخ�صية القوية ،والف�ضيلة ،وال�سعادة ،...وغريها من
مكونات علم النف�س الإيجابي ( ،)Gable & Haidt, 2005كما ُن�شر عدد كبري من الكتب
يف هذا املجال (انظر مثالCarr, 2004; Lopez, Pedrotti, & Snyder, 2014; :
 ،) Seligman, 2002aوفى عام � 2006صدر العدد الأول من “جملة علم النف�س الإيجابي”
.Journal of Positive Psychology
كما لقيت بحوث علم النف�س الإيجابي – يف تركيزها على الدور التكيفي للتفكري الإيجابي
اهتماما متزايدً ا يف العقد الأخري (Aspinwall & Staudinger, 2003; Seligman,
–
ً
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 ،)2002b; Sheldon & King, 2001; Snyder & Lopez, 2002وقدم الباحثون وجهات
نظر تعتمد على اجلوانب الوجدانية الدافعية ،ويف هذا التوجه كان مفهوم الأمل � Hopeأحد
املداخل الرئي�سة (.)Lopez & Snyder, 2003
وي�شتمل جمال علم النف�س الإيجابي على متغريات عدة منها :الهناء ال�شخ�صي ،والر�ضا،
والأمل ،والتفا�ؤل ،وال�سعادة ،ف�ض ًال عن القدرة على احلب والعطاء ،وال�شجاعة ،والإخال�ص،
والت�سامح ،والإيثار ،بالإ�ضافة �إىل الف�ضيلة ،وامل�سئولية ،والتحمل � ،...إلخ .وبناء على ذلك
ف�إن علم النف�س الإيجابي له مهمة حمددة؛ �أال وهي الوقاية والعالج ،ف�ض ًال عن كونه الدرا�سة
العلمية جلوانب القوة والف�ضيلة لدى الإن�سان.
ويذكر “�سيليجمان” �أن علم النف�س الإيجابي ،ميكن �أن ي�ضطلع ب�أدوار مهمة يف كل من
البحوث والتطبيقات ،كالوقاية ،والعالج ،ويقع يف جمال البحوث ،املو�ضوعات التي ذكرت يف
الفقرة ال�سابقة ،بالإ�ضافة �إىل مواجهة ال�ضغوط ،ونوعية احلياة ،ويندرج يف جمال العالج،
جوانب على درجة كبرية من الأهمية ،يتعني على املعالج حتقيقها ،من مثل :ال�شجاعة ،واملهارات
االجتماعية ،والعقالنية ،واال�ستب�صار ،والتفا�ؤل ،والأمانة ،واملثابرة ،والواقعية ،والقدرة على
اال�ستمتاع ،والتوجه نحو امل�ستقبل ،والبحث عن هدف ،والف�ضيلة ،والإبداعية (Seligman,
 ،...)2002bوغري ذلك كثري .وال�سعادة من �أهم مو�ضوعات علم النف�س الإيجابي.
ومن املمكن النظر �إىل ال�سعادة بو�صفها هدف كل �إن�سان ،كما ميكن �أن تعد ال�سعادة الهدف
النهائي من ممار�سة علم النف�س ،ف�ض ًال عن �أنها �أحد املو�ضوعات الرئي�سة ،التي يتعني بحثها
يف �إطار علم النف�س الإيجابي .وتعد من امل�شاعر الراقية ال�سامية ،وهي انفعال وجداين ال يزال
الإن�سان ين�شد الو�صول �إليه ،وقد حتيط بنا ،ولكن قد يكون الو�صول �إليها بو�صفها غاية من
غايات الإن�سان الأ�سا�سية� ،أم ًرا معقدً ا (النيال ،وخمي�س.)1995 ،
وتركز بحوث ال�سعادة� ،أو ما ي�سمى بعلم ال�سعادة  ،Happiologyعلى كيفية �إدخال
الف�ضائل ،وجوانب القوة ،يف ال�شعور بال�سعادة ،مبعنى �أن ال�سعادة لي�ست هي ال�شعور اللحظي
بال�سرور والفرح ،الذي ميكن �أن يحدث ا�ستجابة ملثريات كثرية ،وميكن �أن يخربه كل النا�س يف
حلظة معينة ،ولكن الهدف هنا هو ال�شعور الدائم بال�سعادة ،ومقاومة ما يطلق عليه “طاحونة
اللذة”  ،Hedonic treadmillوطاحونة اللذة هي تلك الظاهرة التي ت�شري �إىل التكيف الذي
يحدث ب�سرعة ،مع الأ�شياء الطيبة اللذيذة والتي كنا ن�ستمتع بها ،ثم ت�صبح �أ�شياء عادية؛ لأنها
فقدت بريقها ولذتها ،ونبد�أ يف التطلع �إىل �أ�شياء �أخرى نعدها جذابة (�سامل.)2001 ،
وهناك فرق بني احلياة املمتعة ،واحلياة اجليدة ،فاحلياة املمتعة يكون احل�صول عليها
عن طريق امل�أكل وامل�شرب اجليد ،واقتناء الأ�شياء غالية الثمن ،ولكنها لي�ست احلياة اجليدة،
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فاحلياة اجليدة هي ا�ستخدام ما مييز ال�شخ�ص من جوانب القوة كل يوم؛ لتحقيق ال�سعادة
احلقيقية ،ذات الإ�شباع الكامل ،واحلياة ذات املعنى ،وهذا �أمر ميكن تعلمه (�سيليجمان،
� ،2005ص  .)23وي�ضيف امل�ؤلف نف�سه (�ص �ص � )32 – 31أن كثريين يرون �أن ن�شر العدالة،
والنجاح يف العمل ،والفهم العميق لأدوار الطبيعة ،والدخول يف العالقات الودية ،وم�ساعدة
الآخرين ،والإبداع ،والإح�سان �إىل الآخرين؛ كلها �أمور ت�شكل املعنى احلقيقي للحياة ،وتعد
أ�سا�سا للحكم ب�أن للحياة معنى.
� ً
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن ال�سعادة ،والر�ضا عن احلياة ،واحلياة الطيبة ،مفاهيم متداخلة،
تعرب عن نوعية احلياة ،وقد بينت لنا الدرا�سات ال�سابقة املبكرة� ،أن للر�ضا عن احلياة مكونني:
وجدا ّ
منوذجا مكو ًنا من ثالثة
ين ،ومعر ّيف .وبناء على ذلك ،فقد اقرتح “دايرن” وزمال�ؤه،
ً
عنا�صر منف�صلة (ولكنها مرتبطة) ،للتعبري عن طيب احلياة ،وهي :الوجدان الإيجابي،
والوجدان ال�سلبي ،والر�ضا عن احلياة .وبعد ذلك امتد هذا النموذج لي�شمل �أربعة عنا�صر -
ت�ضمنت ال�سعادة التي ُينظر �إليها على �أنها انفعاالت �سارة ،مرتبطة ب�أحداث معينة ،كما ُع ِّرفت
ب�أنها اخلربات املتكررة ،لالنفعاالت الإيجابية عرب الزمن (.)Chui & Wong, 2016
وم�صدا ًقا لذلك فقد �أجري “�أرجايل” ( ،)Argyle, 2002( )1993درا�سات م�ستفي�ضة
عن ال�سعادة ،ون�شر كتابا �شام ًال فيها ،ومن �أهم ما تو�صل �إليه الباحثون  -كما يذكر “�أرجايل”
انعكا�سا
 �أنه ميكن فهم ال�سعادة ،بو�صفها انعكا�سا لدرجة الر�ضا عن احلياة� ،أو بو�صفهاً
ملعدالت تكرار حدوث االنفعاالت ال�سارة ،و�شدة هذه االنفعاالت ،ويجب �أن تو�ضع يف االعتبار
ثالثة عنا�صر ،هي:
 -1الر�ضا عن احلياة وجماالته املختلفة.
 -2اال�ستمتاع وال�شعور بالبهجة.
 -3الغياب الن�سبي للعناء مبا يت�ضمنه من قلق واكتئاب.
ومن الوا�ضح �أن العالقة وثيقة بني ال�سعادة ،والر�ضا عن احلياة ،فقد ك�شفت مراجعة
التعريفات املختلفة لل�سعادة ،عن �أن الر�ضا يرتبط غال ًبا بالعمليات العقلية التي يفرت�ض �أنها
مت�ضمنة يف ال�سعادة .وقد ُ�صنفت هذه التعريفات �إىل �أربعة حماور رئي�سة ،منها التعريفات
الوجدانية  ،Affective definitionsالتي تظهر يف التقييم ال�شامل لل�سعادة ،ب�أنها نوعية
خربة الفرد يف ممار�سته ل�شئونه املفرت�ضة ،و�أن ال�سعادة انفعال معني؛ �إذ تعرب عن تقييم
الفرد كل خرباته ال�سعيدة وغري ال�سعيدة يف املا�ضي ،بالإ�ضافة �إىل �أن ال�سعادة هي جمموع
اللذة والأمل ،التي تت�ضمن � ً
أي�ضا فكرة التوازن الوجداين � ،Affective balanceأما التعريفات
املعرفية  ، Cognitiveفت�شري �إىل �أن ال�سعادة ظاهرة معرفية ،و�أنها نتيجة عملية تقييم
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متعمدة� .أما املحور الثالث فيرتكز يف التعريفات االجتاهية  ، Attitudinalالتي تركز على
�أن ال�سعادة عبارة عن اجتاهات �إيجابية نحو احلياة ،ويت�ضمن املحور الرابع من تعريفات
ال�سعادة ،تعريفات خمتلطة Mixed؛ �إذ تدمج حمورين اثنني �أو ثالثة من املحاور ال�سابقة
( .)Veenhoven, 2006وي�شري جابر ،وكفايف (� ،1992ص � - )1485إىل �أن ال�سعادة حالة من
أ�سا�سا من �إ�شباع الدوافع ،وت�سمو �إىل م�ستوى الر�ضا النف�سي،
املرح ،والهناء ،والإ�شباع  -تن�ش�أ � ً
وهي بذلك وجدان ي�صاحب حتقيق الذات.
ويعرف “فينهوفن” ال�سعادة ،ب�أنها الدرجة التي يحكم فيها ال�شخ�ص �إيجاب ًيا ،على نوعية
حياته احلا�ضرة عامة ،وبكلمات �أخرى ،ف�إن ال�سعادة ت�شري �إىل حب ال�شخ�ص احلياة التي
يعي�شها ،وا�ستمتاعه بها ،وتقديره الذاتي لها ،وي�ضيف امل�ؤلف نف�سه �أن ال�سعادة قيمة مهمة،
وهي الغاية الق�صوى يف بع�ض الفل�سفات ( .)Veenhoven, 2001كما بني لنا “فينهوفن” �أن
ال�سعادة حالة �شعورية ،ميكن �أن ت�ستنتج من احلالة املزاجية للفرد ،و�أن عملية حتقيق درجة
�أكرب من ال�سعادة � -أمر ممكن ،ويف متناول الفرد ( .)Veenhoven, 2003كما حدد “دايرن”
( ،)Diener, 1984وكذلك “�أرجايل ،ومارتن ،ولو” ثالثة مكونات ممكنة لل�سعادة وهي:
االنفعال الإيجابي ،والر�ضا عن احلياة ،وغياب االنفعاالت ال�سلبية من مثل القلق واالكتئاب
(.)Argyle, Martin, & Lu, 1995
والبحوث العربية عن ال�سعادة لي�ست كثرية ،ون�شري �إىل بع�ضها على النحو الآتي� :أجرت
اليو�سفي ( )1989درا�سة عاملية ملفهوم ال�سعادة لدى طالب اجلامعة ،ودر�ست ماي�سة
م�شرية
ّ
النيال ،وماجدة خمي�س ( )1995ال�سعادة وعالقتها مبتغريات نف�سية و�شخ�صية لدى امل�سنني،
وقدمت �سهري �سامل ( )2001ر�سالتها للماج�ستري ،عن عالقة ال�سعادة ببع�ض املتغريات
النف�سية ،ودر�س عبد اخلالق ،ومراد ( )2001ارتباطات ال�سعادة بال�شخ�صية ،وكانت عالقة
العنزي ( ،)2001ودر�س
ال�شعور بال�سعادة ببع�ض ال�سمات ال�شخ�صية  -مو�ضوع درا�سة
ّ
هريدي ،وفرج ( )2002م�ستويات ال�سعادة املدركة يف �ضوء العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية
والتدين ،ودر�س عبد اخلالق وزمال�ؤه ( )2003معدالت ال�سعادة لدى عينات عمرية خمتلفة
الفنجري ( )2006معدالت ال�سعادة لدى عينات خمتلفة من املجتمع
من الكويتيني ،ودر�س
ّ
امل�صري.
ّ
ون�شرت جنوى اليحفو ّيف ( )2006درا�سة عن ال�سعادة واالكتئاب لدى طالب اجلامعة
اللبنانيني ،ودر�ست �أحالم حممود ( )2007م�ستويات ال�سعادة وم�صادر �إ�شباعها لدى امل�سنني،
ودر�ست �أم�سية اجلندي ( )2009م�صادر ال�شعور بال�سعادة وعالقتها بالذكاء الوجدا ّ
ين ،ون�شر
عبد اخلالق ( )2017 ،2015 ،2010ثالث درا�سات عن التدين واحلياة الطيبة ،وعن م�صادر
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ال�سعادة لدى طالب اجلامعة ،و�أخ ًريا جند درا�سة عن معدالت ال�سعادة وعالقتها باحلياة
الطيبة والتدين لدى امل�صريني .ون�شر عبد اخلالق ،ودويدار ( ،)2010درا�سة عن العالقات
بني التدين ،واحلياة الطيبة ،وال�صحة النف�سية .ويلحظ �أن البحوث العربية التي قارنت بني
�أكرث من دولة يف معدالت ال�سعادة قليلة العدد.
وقد �أجريت يف جمال ال�سعادة –على م�ستوى العامل -مئات الدرا�سات ،تعر�ض الفقرات
الآتية بع�ضها :يف درا�سة “جودارزي ،ورجبي ،ويو�سفي ،ومن�صور” ،قورن م�ستوى ال�سعادة لدى
الذكور والإناث الريا�ضيني ،يف جامعة طهران .وتكونت عينة الدرا�سة من  282طال ًبا ،بواقع
� 144أنثى ،و 138ذك ًرا .طبق عليهم ا�ستخبار “�أوك�سفورد” لل�سعادة ،وقد �أ�سفرت نتائج هذه
الدرا�سة عن �أن الإناث الريا�ضيات ،لديهن �صحة ج�سمية ،وفاعلية ذاتية ،وتفكري �إيجابي،
و�سعادة ،ور�ضا عن احلياة� ،أعلى من نظرائهن من الذكور .ومل تظهر فروق جوهرية يف
تقدير الذات بني عينتي الدرا�سة (.)Goodarzi, Rajabi, Yousefi, & Mansoor, 2008
ون�شر “تيفنباخ ،وكوهلباخر” ،درا�سة بعنوان“ :ال�سعادة والر�ضا عن احلياة يف اليابان على
�ضوء عاملي النوع وال�سن” ،وقد اعتمد الباحثان على نتائج م�سوح �أجريت لفح�ص ال�سعادة،
والر�ضا عن احلياة ،يف الفرتة من  2010وحتى  ،2012وحللت معدالت ال�سعادة عرب مراحل
احلياة ،مع الرتكيز على الفروق بني اجلن�سني ،ويبدو �أن حتليل م�ستوى ال�سعادة عرب مراحل
احلياة � -أمر يف غاية الأهمية بالن�سبة لليابان؛ �إذ �إنها بلد يعرف ببنائه االجتماعي التقليدي
اجلامد .وك�شفت الدرا�سات عن فروق جوهرية عرب املنب�آت االجتماعية الكثرية� ،أو املتنوعة يف
اليابان ،وانعك�ست هذه الفروق على املتغريات املرتبطة بال�سعادة .وعلى الرغم من �أن هناك
درا�سات �سابقة يف اليابان ،ت�ضمنت النوع (اجلن�س) يف حتليالتها  -ف�إن هذه الدرا�سة تعد
فريدة على �أ�سا�س املنظورين الآتيني� :أو ًال� -إن البيانات امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة تعد الأحدث
والأ�شمل على م�ستوى اليابان� ،أما العامل الثاين -فيتمثل يف القدرة الفريدة على التمييز بني
م�صطلحي م�ستوى ال�سعادة ،والر�ضا عن احلياة ،على �ضوء عامل النوع .و�أ�شارت النتائج� ،إىل
�أنه بينما ي�ؤثر دخل الأ�سرة يف ال�سعادة ،والر�ضا عن احلياة ،ب�صورة مت�ساوية لدى الذكور
ً
ارتباطا جوهر ًيا موج ًبا بالر�ضا عن احلياة ،حينما مل يتوفر لديهن
والإناث ،ف�إن الإناث �أظهرن
�أي مدخرات (.)Tiefenbach & Kohlbacher , 2013
ويف درا�سة �صالح (ُ ،)2013بحثت العالقة بني ال�شعور بال�سعادة ،والتوجه نحو احلياة ،لدى
عينة من املعاقني حرك ًيا ،واملت�ضررين من العدوان على غزة ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من 122
طال ًبا وطالبة من املعاقني حرك ًيا ،وامللتحقني بربنامج التعليم امل�ستمر ،باجلامعة الإ�سالمية
بغزة .وقد �أ�سفرت نتائج هذه الدرا�سة عن عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ،بني الطالب
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يف مقيا�س ال�سعادة ،ومقيا�س التوجه نحو احلياة  -يعزى �إىل متغري اجلن�س (ذكور� /إناث)،
كما �أظهرت النتائج فرو ًقا ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط درجات الطالب يف مقيا�س التوجه
نحو احلياة ،ومقيا�س ال�سعادة ،تعزى �إىل متغري العمر ،فكان املتو�سط الأعلى للفئة العمرية من
� 21إىل � 30سنة.
وبحث “مالك ،و�سايدا” الفروق بني اجلن�سني يف كل من تقدير الذات ،وال�سعادة ،لدى
طالب اجلامعة يف باك�ستان ،وتكونت عينة الدرا�سة من  120طال ًبا ( 60ذك ًرا ،و� 60أنثى)،
عاما .وطبق على عينة الدرا�سة مقيا�س تقدير الذات
ممن تراوحت �أعمارهم بني  18وً 26
“لروزنربج”  ،Rosenberg’s Self-Esteem Scaleوا�ستخبار “�أوك�سفورد” لل�سعادة ،وقد
�أ�سفرت نتيجة الدرا�سة عن ح�صول الذكور على متو�سط درجات �أعلى يف تقدير الذات ،من
نظرائهم من الإناث ،يف حني مل تظهر فروق جوهرية بني الذكور والإناث يف ال�سعادة (Malik
.)& Saida, 2013
وقام “م�سنربج ،وووديل” ببحث الظروف االجتماعية والثقافية ،التي ترجح ح�صول الإناث
على معدالت �سعادة ،ور�ضا عن احلياة� ،أعلى من نظرائهن من الذكور ،يف �أكرث من  90دولة،
يف امل�سح العاملي للقيم  ،World Value Surveyوظهر �أن الظروف املحيطة بح�صول الإناث
على معدالت �سعادة �أعلى من نظرائهن من الذكور ،ت�ضمنت الن�سبة العليا منها دو ًال �إ�سالمية،
يف حني كانت الن�سبة الأقل من الدول الكاثوليكية ،بالإ�ضافة �إىل غياب ال�شيوعية من تاريخ هذه
الدول (.)Meisenberg & Woodley, 2015
ويف درا�سة “�شارما ،وجوالتي”ُ ،فح�ص مبيان  Profileال�سعادة ،لدى املراهقني الذين
يعي�شون يف م�ستوى اقت�صادي واجتماعي منخف�ض و�صعب ،كما در�ست الفروق بني اجلن�سني
يف ال�سعادة ،بالإ�ضافة �إىل تعرف ال�سمات املختلفة لل�شخ�صية ،وتقدير الذات .و�شملت عينة
عاما� ،أجابوا عن قائمة “�أوك�سفورد”
الدرا�سة  360مراه ًقا ،تراوحت �أعمارهم بني  15وً 18
لل�سعادة ،وقائمة تقدير الذات ،وقائمة “�أيزنك” لل�شخ�صية ،ومقيا�س احلالة االقت�صادية
واالجتماعية .وقد ك�شفت نتائج الدرا�سة ،عن �أنه على الرغم من العي�ش يف ظروف اجتماعية
واقت�صادية �صعبة -ف�إن معظم املراهقني الذين يقطنون الريف ،ح�صلوا على درجات مرتفعة
يف ال�سعادة .وكانت الإناث �أكرث �شعو ًرا بال�سعادة ،مقارنة بنظرائهن من الذكور ،كما ح�صلت
عينة الذكور على متو�سط درجات �أعلى يف بعد الذهانية ،وح�صلت الإناث على متو�سط درجات
�أعلى يف بعد االنب�ساط ،وكانت الع�صابية مت�ساوية بني عينتي الذكور والإناث (& Sharma
.)Gulati, 2015
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وبحث “براغرييان ،وموجنباري ،وناجيبيان ،ونيك” العالقة بني ال�سعادة ،والوعي بالذات،
لدى املنطوين واملنب�سطني؛ �إذ ُطبق منوذج العوامل اخلم�سة الكربى ،على  150طال ًبا يف طهران،
عاما .وقد ك�شفت نتائج الدرا�سة عن �أن املنب�سطني �أكرث
تراوحت �أعمارهم ما بني  18وً 50
ارتفاعا لدى املنب�سطني مقارنة باملنطوين
�سعادة من املنطوين ،و�أن م�ستوى الوعي بالذات �أكرث
ً
(.)Bragherian, Mojenbari, Naghibian, & Nik, 2016

وقد هدفت درا�سة “ت�شو ،وووجن”� ،إىل فح�ص الفروق بني اجلن�سني يف كل من ال�سعادة،
والر�ضا عن احلياة ،لدى املراهقني يف هوجن كوجن .و�أُجري عدد من امل�سوح على عينة من
املراهقني (ن =  ،)1,428لفح�ص العالقة بني النوع ،وال�سعادة ،والر�ضا عن احلياة ،عن طريق
�أ�سلوب العالقة  ،Relationship styleومفهوم الذات .وك�شفت النتائج عن �أن تقدير الذات،
والهدف من احلياة ،ارتبطا بدرجات مرتفعة من ال�سعادة ،والر�ضا عن احلياة ،كما ارتبط
وجود �صداقات حميمة ،بدرجات من ال�سعادة ،ولكنه مل يرتبط – بال�ضرورة  -بالر�ضا عن
احلياة .ومن ناحية �أخرى ،ح�صل الذكور من ذوي الإجناز الأكادميي املرتفع ،على درجات
�أعلى يف ال�سعادة ،مقارنة بنظرائهم من الإناث ،ولكنهم مل يكونوا �أكرث ر�ضا عن احلياة عنهن
(.)Chui & Wong, 2016
وهدفت درا�سة عبد اخلالق ،والنيال (قيد الن�شر)� ،إىل بحث العالقة بني معدالت ال�سعادة،
والفاعلية الذاتية ،تب ًعا الختالف الدولة والنوع ،وقد ا�شتملت عينة الدرا�سة على طالب اجلامعة
مب�صر (ن= ،)294ولبنان (ن= ،)216من اجلن�سني� ،أجابوا عن :املقيا�س العربي لل�سعادة،
ومقيا�س الفاعلية الذاتية ،وك�شفت الدرا�سة عن ح�صول الرجال امل�صريني واللبنانيني ،على
متو�سط درجات �أعلى من نظرائهم من الن�ساء ،يف ال�سعادة ،والفاعلية الذاتية ،وكانت جميع
الفروق دالة �إح�صائ ًيا فيما عدا عدم داللة الفرق بني متو�سطي ال�سعادة لدى اللبنانيني من
اجلن�سني ،وح�صل اللبنانيون على متو�سطات �أعلى جوهر ًيا من امل�صريني من اجلن�سني ،يف
ً
ومتو�سطا يف الفاعلية الذاتية،
ال�سعادة ،والفاعلية الذاتية ،وكان حجم الأثر كب ًريا يف ال�سعادة،
وا�ستُخرجت معامالت ارتباط دالة �إح�صائ ًيا بني املقيا�سني يف الدولتني.
وحظيت املتغريات الإيجابية يف علم النف�س ،باهتمام كبري ،يف العقود الأخرية (انظر:
لوبيز ،و�سنايدر2013 ،؛  ،)Sheldon & King, 2001ومن �أهم املتغريات التي در�ست على
�ضوء هذا التوجه ،مفهوم احلياة الطيبة  ،Well-beingويعرف يف هذه الدرا�سة ،ب�أنه التقدير
الذاتي لكل من :ال�سعادة ،وال�صحة اجل�سمية ،وال�صحة النف�سية ،والر�ضا عن احلياة ،وت�شتمل
هذه املتغريات الأربعة ،على مكونات معرفية (الر�ضا عن احلياة) ،ووجدانية (ال�سعادة،
وال�صحة النف�سية) ،وبدنية (تقدير ال�صحة اجل�سمية) .ويتفق هذا التحديد ملفهوم احلياة
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.)Organization, 2014

وقد دلت بحوث كثرية� :أجنبية ،وعربية ،على العالقات الإيجابية املرتفعة بني هذه املتغريات
الأربعة ،التي ي�شملها مفهوم احلياة الطيبة (انظر� :أرجايل1993 ،؛ دايرن ،وبزوا�س – دايرن،
2011؛ عبد اخلالق2010 ،؛ ;Abdel-Khalek, 2006a; Argyle, 2002; Carr, 2004
.)Diener, Lucas, & Oishi, 2002
وعلى الرغم من �أن البحوث النف�سية للدين ،قد بد�أت منذ �أكرث من قرن وثلث (انظر:
 ،)Galton, 1872; Hall, 1882; James, 1902; Starbuck, 1899فقد اختفت هذه
الدرا�سات النف�سية قرابة قرن من الزمان ( .)Jones, 1994ولكن العقود القليلة الأخرية،
�شهدت زيادة �سريعة يف الدرا�سة النف�سية العلمية للتدين (انظرArgyle, 2000; Emmons :
& Paloutzian, 2003; Paloutzian, 2016; Pargament, 1997; Spilka, Hood,
Hunsberger, & Gorsuch, 2003; Verhagen, van Praag, López – Ibor, Cox,
)& Moussaoui, 2010; Wills, 2009; Wulff, 1997

ومن بني �أ�سباب هذا االهتمام بالدرا�سة النف�سية للتدين ،نتائج عدد كبري من البحوث،
التي ك�شفت عن عالقات �إيجابية بني التدين ،وكل من :ال�صحة اجل�سمية ،وال�صحة النف�سية،
واحلياة الطيبة ،واملعدالت املنخف�ضة من القلق واالكتئاب ،وطول العمر (انظرAbdel – :

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

م�شكلة الدرا�سة:
متر معظم البالد العربية – يف العقد الأخري -مب�شكالت و�صعوبات عدة ،من الإرهاب،
�إىل احلروب الداخلية ،وانخفا�ض الدخل القومي يف دول البرتول .وبوجه عام ،تزداد وترية
الإرهاب يف م�صر ،يف حني حتدث حروب داخلية� ،أو �صراعات عرقية يف بالد �أخرى� ،أهمها:
�سوريا ،والعراق ،واليمن ،وليبيا .وتعك�س هذه ال�صعوبات �أو احلروب – ف�ض ًال عن عوامل �أخرى
بطبيعة احلال -ت�أخر مواقع معظم البالد العربية – وال�سيما البالد غري النفطية -يف معدل
ال�سعادة ،تب ًعا للتقرير العاملي لل�سعادة ،ال�صادر عام ( 2017انظرHelliwell, Layard, & :
.)Sachs, 2017
ومن َّثم جاءت فكرة هذا امل�شروع حتت عنوان“ :معدالت ال�سعادة وعالقتها باحلياة الطيبة
والتدين” ،الذي خطط له و�أجنزه ،جمموعة من الباحثني العرب يف علم النف�سَ ،
وخ ُل�ص هذا
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الطيبة – يف جانب منه – مع �أهم عنا�صر تعريف منظمة ال�صحة العاملية لل�صحة ،ب�أنها حالة
من الرفاهة �أو العافية� ،أو ال�سالمة ،اجل�سمية ،والنف�سية ،واالجتماعية (World Health
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امل�شروع� ،إىل كتابة تقارير م�ستقلة عن البالد العربية الآتية :م�صر ،وال�سعودية ،والعراق،
و�سلطنة عمان ،والكويت ،وقطر ،وليبيا ،واجلزائر ،ولبنان ،والأردن ،وفل�سطني .ومعظم
هذه التقارير مقدمة للن�شر ،وبع�ضها مقبول للن�شر ،يف حني �أن الدرا�سة امل�صرية من�شورة.
مع مالحظة �أن الإح�صاءات الو�صفية ملقيا�س ال�سعادة لهذه الدول جميعها ،قد ورد يف دليل
تعليمات املقيا�س العربي لل�سعادة (عبد اخلالق .)2018 ،وتتلخ�ص م�شكلة الدرا�سة احلالية –
عامة – يف تقدير معدالت ال�سعادة لدى عينة لبنانية من طالب اجلامعة وطالباتها ،واملقارنة
بني هذه املعدالت وبقية الدول العربية ،وفح�ص العالقات والعوامل امل�ستخرجة من املقايي�س
امل�ستخدمة.
�أهداف الدرا�سة:
�أجريت هذه الدرا�سة على عينة من طالب اجلامعة اللبنانيني من اجلن�سني ،وا�شتملت على
املتغريات الآتية )1( :ال�سعادة كما تقا�س باملقيا�س العربي لل�سعادة ،و( )2احلياة الطيبة كما
تقا�س بالتقدير الذاتي لكل من ال�صحة اجل�سمية ،وال�صحة النف�سية ،وال�سعادة ،والر�ضا عن
احلياة ،و( )3التقدير الذاتي للتدين .و�سيطلق عليها تعبري“ :متغريات الدرا�سة”؛ ومن ثم
تتلخ�ص الأهداف الأربعة لهذه الدرا�سة على النحو الآتي:
 -1تقدير معدالت ال�سعادة لدى اجلن�سني ،والفروق بينها وبقية الدول العربية.
 -2ا�ستك�شاف الفروق بني اجلن�سني يف متغريات الدرا�سة.
 -3فح�ص العالقات بني متغريات الدرا�سة.
 -4بحث املكونات الأ�سا�سية لالرتباطات بني متغريات الدرا�سة.
�أ�سئلة الدرا�سة:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
 -1ما معدالت ال�سعادة لدى العينة اللبنانية من اجلن�سني ،والفروق بينها ودول عربية �أخرى؟
 -2ما الفروق بني اجلن�سني من اللبنانيني؟
 -3ما العالقات بني متغريات الدرا�سة؟
 -4هل ميكن ا�ستخراج عامل واحد من معامالت االرتباط بني متغريات الدرا�سة؟
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م�صطلحات الدرا�سة:
ال�سعادة :تعرف – كما تقا�س يف هذه الدرا�سة – تعري ًفا �إجرائ ًيا :كما تقا�س باملقيا�س العربي
لل�سعادة ،كما تقا�س احلياة الطيبة والتدين �إجرائ ًيا ،مبقايي�س التقدير الذاتي اخلم�سة (انظر
فقرة املقايي�س).
املنهج والإجراءات
املنهج امل�ستخدم:
ا�ستخدم املنهج الو�صفي االرتباطي.
العينـة:
�أجريت هذه الدرا�سة  -على عينة متاحة من طالب جامعة بريوت العربية ،بريوت ،لبنان
(ن =  :)269الذكور (ن =  ،)158والإناث (ن =  ،)111وقد اختريت من معظم كليات هذه
عاما.
اجلامعة ،ومن خمتلف الأق�سام ،وتراوحت �أعمار الطالب بني  ،19وً 26
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�أهمية الدرا�سة:
جترى يف كثري من الدول املتقدمة ،درا�سات طولية يف الذكاء وال�شخ�صية وغريهما،
و�أبرز مثال على ذلك الدرا�سة الطولية للأطفال املوهوبني ،التي �أجراها “لوي�س تريمان”
 L.M.Termanيف عام  ،1921وا�ستخدم عينة كبرية من الأطفال الأمريكيني (ن = ،)1500
ن�سبة ذكائهم  135وما بعدها ،وطبق عليهم مقايي�س الذكاء وال�شخ�صية وامليول ،وتتبع
“تريمان” ه�ؤالء الأطفال حتى �سن الر�شد ،وبعد وفاته ،تتبع تالميذه من بقى على قيد احلياة
من هذه العينة ،وقد �أتاحت هذه الدرا�سة الطولية التتبعية لنف�س الأطفال ،نتائج على درجة
كبرية من الأهمية.
والقيا�س مع الفارق ،ميكن �أن تتيح الدرا�سة احلالية عن معدالت ال�سعادة وارتباطاتها
لدى طالب اجلامعة من اثنتي ع�شرة دولة عربية ،بيانات معيارية عن متغريات هذه الدرا�سة،
ميكن مقارنتها بنتائج ميكن �أن يجريها �آخرون فيما بعد على نف�س املتغريات ،وال�سيما �أن هذه
الدرا�سة ،تتم يف نقطة فارقة من الزمن بالن�سبة للبالد العربية ،ب�سبب الظروف ال�سيا�سية
واالقت�صادية والع�سكرية ،وما ي�سمى بالربيع العربي .ف�ض ًال عن �أن مثل هذه البحوث املقارنة،
نادرة بني الدول العربية.

25
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املقايي�س:

املجلد  19العدد  4ديـ�سـمــبـر 2018

العربي لل�سعادة:
 -1املقيا�س
ّ

ي�شتمل هذا املقيا�س على ( )20عبارة موجزة ،من بينها ( )15عبارة تقي�س ال�سعادة،
مب�ؤ�شرات �إيجابية ،بالإ�ضافة �إىل خم�س عبارات �إ�ضافية تعد “ح�ش ًوا”  ،Fillersوالأخرية ذات
“م َ
ر�ضي” ،حتى ال يجيب بع�ض املبحوثني عن عبارات املقيا�س على وترية واحدة.
م�ضمون َ
اخلما�سي ،الذي يرتاوح بني ال ( ،)1وكث ًريا
ويجاب عن كل بند على �أ�سا�س مقيا�س “ليكرت”
ّ
جدً ا ()5؛ ولذا ترتاوح الدرجة املمكنة يف املقيا�س بني  ،15و ،75وت�شري الدرجة العليا �إىل
ارتفاع ال�سعادة .وينا�سب هذا املقيا�س الرا�شدين واملراهقني ،وهو مقيا�س �سمة ولي�س حالة.
العاملي لبنود املقيا�س عن عاملني �سميا :ال�سعادة العامة ،واحلياة الناجحة،
وك�شف التحليل
ّ
وتراوحت االرتباطات بني البند والدرجة الكلية بعد عزل البند بني  ،0.42و ،0.77وتراوحت
معامالت ثبات �ألفا “كرونباخ” ،و�إعادة التطبيق بني  ،0.82و� ،0.94إ�شارة �إىل ارتفاع
الداخلي ،واال�ستقرار عرب الزمن ،وتراوح ال�صدق املرتبط باملحك (ثالثة حمكات)
االت�ساق
ّ
العربي لل�سعادة ارتباطات جوهرية موجبة مبقايي�س:
بني  0.55و ،0.79كما ارتبط املقيا�س
ّ
ال�صحة النف�سية ،والر�ضا عن احلياة ،والتفا�ؤل ،وحب احلياة ،وتقدير الذات؛ وهو ما يعد
دلي ًال على �صدق املقيا�س .ولهذا املقيا�س �صيغتان متكافئتان :عربية ،و�إجنليزية ،وهو م�ؤلف
ولي�س مرتج ًما (عبد اخلالق2018 ،؛ ( .Abdel – Khalek, 2013aويف هذه العينة اللبنانية،
و�صل معامل ثبات �ألفا من و�ضع “كرونباخ” ،لهذا املقيا�س �إىل  ،0.84و 0.84للذكور والإناث،
وو�صل ال�صدق املرتبط باملحك �إىل  ،0.63و 0.58لدى الذكور والإناث اللبنانيني على التوايل.
الذاتي:
 -2مقايي�س التقدير
ّ

ذاتي  Self-rating scalesم�ستقلة ،يف �صيغة �أ�سئلة،
ا�ستُخدمت خم�سة مقايي�س تقدير ّ
لتقدير كل من :ال�صحة اجل�سمية ،وال�صحة النف�سية ،والر�ضا عن احلياة ،وال�سعادة ،والتدين،
وكانت �صياغتها على النحو الآتي:
 -1ما تقديرك ل�صحتك اجل�سمية بوجه عام؟
 -2ما تقديرك ل�صحتك النف�سية بوجه عام؟
� -3إىل �أي درجة �أنت را�ض عن حياتك بوجه عام؟
� -4إىل �أي درجة ت�شعر بال�سعادة بوجه عام؟
 -5ما درجة تدينك بوجه عام؟
ويلي كل �س�ؤال� ،سل�سلة من الأرقام ،من �صفر �إىل  ،10و ُيطلب من املبحوث ما يلي:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

التحليالت الإح�صائية:
ال�ستخراج النتائج من البيانات املتاحة من العينة اللبنانية ،ا�ستُخدمت التحليالت
الإح�صائية الآتية :املتو�سط ،واالنحراف املعياري ،واختبار “ت” للفرق بني متو�سطني م�ستقلني
واملئني ،ومعامل ارتباط “بري�سون” ،والتحليل العاملي بطريقة املكونات الأ�سا�سية ،واتخذ
معيار “كايزر” للعامل الدال �إح�صائ ًيا ،ب�أنه ما يزيد اجلذر الكامن له عن  ،1.0ويف حالة
ا�ستخراج �أكرث من عامل ،ا�ستخدم التدوير املتعامد بطريقة “فارمياك�س” .وطبقت هذه
االختبارات الإح�صائية ،با�ستخدام املجموعة الإح�صائية للعلوم االجتماعية (.)SPSS, 2009
�إجراءات الدرا�سة:
ُطبعت مقايي�س الدرا�سة على وجه �صفحة واحدة ،وطبقت يف جل�سات جمعية  -ا�شتملت على
جمموعات �صغرية من الطلبة والطالبات م ًعا ،ومت ذلك يف �أثناء اليوم اجلامعي ،ويف مدرجات
اجلامعة ،وقد قام بالتطبيق �أع�ضاء هيئة تدري�س يف علم النف�س ،وكان تعاون املبحوثني ممتا ًزا،
وذلك يرجع �إىل �أمرين� ،أولهما� -سهولة املهمة؛ ال�شتمالها على وجه �صفحة واحدة ،فلم ي�ستغرق
التطبيق �سوى دقائق قليلة ،وثانيهما -الطبيعة الإيجابية للمقايي�س.
نتائج الدرا�سة
للإجابة عن الت�سا�ؤل الأولُ ،ح�سبت الدرجات املرتفعة ،يف املقيا�س العربي لل�سعادة ،على
�أ�سا�س الن�سبة املئوية للطالب احلا�صلني على درجات تفوق املئني  ،75 Percentileو ،90و،95
فكانت على النحو الآتي ،% 27.8 :و ،% 10.8و % 5.7يف عينة الذكور ،و ،%27.9و،%10.8
و 8.1يف عينة الإناث ،على التوايل .ويعر�ض اجلدول ( ،)1الإح�صاءات الو�صفية ،وقيم “ت”
للفروق بني اجلن�سني ،وذلك للإجابة عن الت�سا�ؤل الثاين
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�أ� -أن يجيب تب ًعا ل�شعوره وتقديره عامة ،ولي�س تب ًعا حلالته احلالية.
ب� -أن يعلم �أن �صفر �أقل درجة ،و�أن � 10أعلى درجة.
ج -ي�ضع دائرة على الرقم الذي يرى �أنه ي�صف م�شاعره الفعلية بدقة.
وت�شري الدرجة املرتفعة �إىل وجود اخلا�صية �أو ال�سمة بدرجة مرتفعة .وتراوح ثبات �إعادة
التطبيق لهذه املقايي�س اخلم�سة ،بني  ، 0.78و  ،0.88وت�شري هذه املعامالت �إىل ا�ستقرار
مرتفع عرب الزمن ،وتدعم القول� :إن هذه املقايي�س تنتمي �إىل ال�سمة �أكرث من احلالة ،وقد �أ�شار
عدد من الدرا�سات� ،إىل ال�صدق املرتبط باملحك لهذه املقايي�س اخلم�سة� ،إذ تراوح بني ،0.49
و.)Abdel – Khalek, 2006b, 2007a, 2012a, 2014a( 0.73

27

�أ .د� .أحمد عبد اخلالق� ,أ.د .ماي�سة النيال

معدالت ال�سعادة وعالقتها مبتغريات ال�صحة اجل�سمية والنف�سية ...

اجلدول ()1
املتو�سط (م) واالنحراف املعياري (ع) ،وقيمة “ت”
ملتغريات البحث لدى الذكور والإناث اللبنانيني
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املقايي�س
مقيا�س ال�سعادة
ال�صحة اجل�سمية
ال�صحة النف�سية
تقدير ال�سعادة
تقدير الر�ضا
تقدير التدين

الذكور (ن = )158
ع
م
52.16
6.98
6.97
6.89
7.20
5.76

م

9.71
2.30
2.34
2.24
2.32
2.60

الإناث (ن = )111

50.62
6.52
6.50
6.77
7.09
5.98

ت*

ع

9.19
1.75
2.01
1.82
1.82
2.03

1.31
1.77
1.69
0.46
0.43
0.75

* جميع قيم «ت» غري دالة �إح�صائ ًيا.

ومن قراءة اجلدول ( ،)1يت�ضح �أن جميع الفروق بني اجلن�سني غري دالة �إح�صائ ًيا.
ومبقارنة متو�سط املقيا�س العربي لل�سعادة لدى العينة اللبنانية ببقية الدول العربية التي طبق
عليها املقيا�س (انظر :عبد اخلالق ،)2018 ،يت�ضح �أن متو�سط اللبنانيني الذكور والإناث �أعلى
من متو�سطات نظرائهم من :م�صر ،والأردن ،والعراق ،وليبيا ،وفل�سطني ،وي�ضاف �إليهم عينة
اليمن لدى الذكور فقط .ومن ناحية �أخرى فمتو�سط املقيا�س العربي لل�سعادة لدى اللبنانيني
من اجلن�سني� ،أقل من نظرائهم من :قطر ،والكويت ،وال�سعودية ،وي�ضاف �إليهم عينة �سلطنة
عمان لدى الإناث فقط.
وللإجابة عن الت�سا�ؤل الثالث ،يقدم اجلدول ( ،)2معامالت االرتباط بني مقايي�س
الدرا�سة ،لدى الذكور.
اجلدول ()2
معامالت ارتباط «بري�سون» بني مقايي�س الدرا�سة لدى الذكور اللبنانيني (ن = *)158
املقايي�س

1

2

3

 -1مقيا�س ال�سعادة
 -2ال�صحة اجل�سمية
 -3ال�صحة النف�سية
 -4تقدير ال�سعادة
 -5تقدير الر�ضا
 -6تقدير التدين

0.461
0.561
0.647
0.629
0.271

0.652
0.507
0.456
0.361

0.645
0.614
0.385

4

0.761
0.307

5

0.345

6

-

* جميع معامالت االرتباط دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى  0.01وما بعده.

ومن مالحظة اجلدول ( ،)2يت�ضح �أن جميع معامالت االرتباط املتبادلة ،دالة �إح�صائ ًيا
وموجبة.
ويبني لنا اجلدول ( ،)3معامالت االرتباط بني مقايي�س الدرا�سة لدى الإناث.
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اجلدول ()3
معامالت ارتباط «بري�سون» بني مقايي�س الدرا�سة لدى اللبنانيات (ن = )111
املقايي�س
 -1مقيا�س ال�سعادة
 -2ال�صحة اجل�سمية
 -3ال�صحة النف�سية
 -4تقدير ال�سعادة
 -5تقدير الر�ضا
 -6تقدير التدين

**0.677
**0.521
**0.375
**0.284

-

4

**0.688
**0.568
*0.198

**0.734
0.065

6

-

**0.266

-

* دال �إح�صائ ًيا عند م�ستوى 0,05
** دال �إح�صائ ًيا عند م�ستوى  0,01وما بعده.

ومن مالحظة اجلدول ( ،)3يت�ضح �أن جميع معامالت االرتباط دالة �إح�صائ ًيا ،فيما عدا
االرتباط بني تقدير التدين ،وكل من :املقيا�س العربي لل�سعادة ،وتقدير ال�سعادة.
وللإجابة عن الت�سا�ؤل الرابع ُحللت معامالت االرتباط بني املقايي�س حتلي ًال عامل ًيا،
بطريقة املكونات الأ�سا�سية ،واتبع معيار «كايزر» للجذر الكامن ( ≥ ،)SPSS, 2009( )1,0
ويعر�ض النتائج اجلدول (.)4
اجلدول ()4
حتليل املكونات الأ�سا�سية ملعامالت االرتباط بني املقايي�س
لدى الذكور (ن =  )158والإناث ( )111اللبنانيني
املقايي�س
مقيا�س ال�سعادة
ال�صحة اجل�سمية
ال�صحة النف�سية
تقدير ال�سعادة
تقدير الر�ضا
تقدير التدين
اجلذر الكامن
 %للتباين

الذكـور

الإنــاث*

العامل الأول

العامل الأول

العامل الثاين

0.786
0.740
0.845
0.858
0.841
0.523
0.597
59.952

0.779
0.582
0.803
0.909
0.808
0.013
3.247
54.116

0.033
0.514
0.299
0.035
0.183
0.933
1.358
22.633

* ُد ِّورت املحاور املتعامدة بطريقة فارمياك�س.

ومن قراءة اجلدول ( ،)4يت�ضح ا�ستخراج عامل واحد يف عينة الذكور ،وميكن ت�سميته:
«احلياة الطيبة والتدين»� ،أما يف عينة الإناث ،فقد ا�ستُخرج عامالن� ،أديرا تدوي ًرا متعامدً ا
بطريقة «فارمياك�س» ،وميكن ت�سمية العامل الأول« :احلياة الطيبة» ،والعامل الثاين« :التدين
وال�صحة اجل�سمية».

املجلد  19العدد  4ديـ�سـمــبـر 2018

1
**0.309
**0.503
**0.584
**0.583
0.111
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مناق�شة النتائج
لعله من املنا�سب� ،أن نعلق على �أهم اجلوانب املنهجية لهذه الدرا�سة ،و�صو ًال �إىل بيان
�إمكانية تعميم نتائجها ،واملق�صود هنا :العينة ،واملقايي�س .وفيما يخت�ص بالعينة ( ن = ،)269
فحجمها كبري ،ف�ض ًال عن زيادة عدد �أفراد كل من عينة الذكور ،والإناث م�ستقلتني على مائة،
وهو ما يحدد العينة الكبرية؛ ومن ثم ميكن ا�ستنتاج �أن حجم العينة منا�سب ،وي�سمح ب�إمكانية
تعميم النتائج على الطالب اللبنانيني يف اجلامعة نف�سها.
و�أما مقايي�س الدرا�سة ،و�أولها املقيا�س العربي لل�سعادة ،فقد و�صل ثبات �ألفا ،يف هذه العينة
اللبنانية� ،إىل  0,84للذكور ،و 0,84للإناث ،وي�شري هذان املعامالن� ،إىل ات�ساق داخلي مرتفع
للمقيا�س ،اعتمادًا على املحك الذي يحدد احلد الأدنى للثبات ب�أنه ( 0,7انظرKline, 2000; :
 .)Nunnally, 1978وقد ارتبط املقيا�س العربي لل�سعادة ،بالتقدير الذاتي لل�سعادة ،مبقدار
 ، 0,63و 0,58لدى الذكور والإناث اللبنانيني ،على التوايل ،وهذان املعامالن داالن �إح�صائ ًيا
عند م�ستوى  ،0,001وي�شريان �إىل ارتفاع ال�صدق املرتبط باملحك لهذا املقيا�س ،وفيما يخت�ص
ً
مرتبطا باملحك ،بني
مبقايي�س التقدير الذاتي  -ف�إن لها ثبات ا�ستقرار عرب الزمن ،و�صد ًقا
املقبول واملرتفع ،كما ورد يف فقرة املقايي�س .نخل�ص من ذلك� ،إىل �أن اخلوا�ص ال�سيكومرتية
للمقايي�س امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة ،تتيح �إمكانية تكرار نتائجها؛ ب�سبب خ�صائ�صها اجليدة.
وفيما يخت�ص بالت�سا�ؤل الأول لهذه الدرا�سة ،وهو متعلق مبعدالت ال�سعادة ،يف العينة
اللبنانية احلالية ،ومقارنتها مبعدالت بقية الدول العربية ،فعلى الرغم من �أن معظم بحوثها
ملا ُيـ ْن َـ�شـ ْر بعد ،ف�إن الإح�صاءات الو�صفية لها وردت يف دليل تعليمات املقيا�س (عبد اخلالق،
 ،)2018ويت�ضح – من مراجعة هذه النتائج � -أن معدالت اللبنانيني الذكور والإناث ،تزيد
على معدالت ال�سعادة لدى نظرائهم من كل من :م�صر ،والأردن ،والعراق ،وليبيا ،وفل�سطني،
واليمن ،ولكن هذه املعدالت لدى اللبنانيني الذكور ،تقل عن نظريتها لدى طلبة قطر ،والكويت،
وال�سعودية .وفيما يتعلق باللبنانيات  -يقل معدل ال�سعادة لديهن عن نظرائهن من قطر،
و�سلطنة عمان ،وال�سعودية.
واملالحظة العامة� ،أن معدالت ال�سعادة لدى اللبنانيني ،متيل �إىل االرتفاع بالن�سبة لغالبية
ف�سر هذه النتائج ،ب�أن الطالب
الدول العربية ،با�ستثناء دول اخلليج العربي .ومن املمكن �أن ُت َّ
امللتحقني بجامعة بريوت العربية  -ميثلون �شريحة متيل �إىل االرتفاع ماد ًيا وثقاف ًيا ،مقارنة
ببقية �شرائح املجتمع اللبناين .هذا ف�ض ًال عن اال�ستقرار الأمني وال�سيا�سي ،الذي يتمتع به
املجتمع اللبناين يف الوقت احلايل ،وذلك بالن�سبة للدول التي عانت من ا�ضطرابات وحروب
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وللإجابة عن ال�س�ؤال الثالثُ ،ح�سبت معامالت االرتباط بني متغريات الدرا�سة ،فات�ضح
�أن جميع معامالت االرتباط دالة �إح�صائ ًيا لدى الذكور ،وكلها دالة ما عدا معاملني يف عينة
الإناث ،وتتفق هذه النتائج ،مع عدد كبري من الدرا�سات ال�سابقة ،التي تربط بني ال�سعادة،
ومتغريات احلياة الطيبة ،والتدين (Abdel – Khalek, 2006a, 2011, 2013b, 2014,
.)2015; Baroun, 2006; Koenig et al., 2012; Seybold, 2007
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داخلية ،كاليمن ،والعراق ،وليبيا� ،أو تعاين من م�شكالت اقت�صادية كم�صر .وقد دلت البحوث
على �أن العوامل الثقافية واالجتماعية وال�سيا�سية لها دور مهم يف حتديد معدل ال�سعادة
( ،)Triandis, 2000كما ت�ؤثر ال�صراعات الع�سكرية يف ال�سعادة ،بخف�ض معدالتها (Carr,
.)2004, p. 19
وفيما يخت�ص بالت�سا�ؤل الثاين لهذه الدرا�سة ،وهو ا�ستك�شاف الفروق بني اللبنانيني من
اجلن�سني ،يف متغريات الدرا�سة ،فقد ات�ضح �أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائ ًيا بينهما ،يف كل
متغريات الدرا�سة ،وتتفق هذه النتائج مع درا�سة لبنانية �أجريت باملقيا�س العربي لل�سعادة نف�سه
(عبد اخلالق ،والنيال ،قيد الن�شر) ،كما تتفق مع نظريتها على عينات �أردنية ،يف هذا امل�شروع
البحثي نف�سه ،ولكنها تختلف مع عدد كبري من البحوث العربية ،التي ك�شفت عن ارتفاع متو�سط
ارتفاعا جوهر ًيا عن الطالبات ،على الأقل يف ال�سعادة ،وال�صحة النف�سية (عبد اخلالق،
الطلبة
ً
2018 ،2017؛ .)Abdel – Khalek, 2006a, 2007b, 2011, 2012a, 2012b
كما تختلف هذه النتائج امل�ستخرجة من العينة اللبنانية  -مع عينات من الطالب ،من
م�صر ،واجلزائر ،والعراق ،وليبيا ،وفل�سطني ،الذين �أجريت عليهن الدرا�سة نف�سها ،مبتغرياتها
نف�سها ،يف هذا امل�شروع البحثي؛ �إذ كان متو�سط الذكور �أعلى من الإناث يف ال�سعادة وال�صحة
النف�سية.
ومن املمكن تف�سري عدم ظهور فروق دالة �إح�صائ ًيا بني اجلن�سني ،يف متغريات ال�سعادة،
واحلياة الطيبة ،ب�أن هناك درجة مرتفعة من امل�ساواة بني اجلن�سني يف املجتمع اللبناين ،ف�ض ًال
عن ات�صاف هذا املجتمع بارتفاع الفردية � ،Individualismأكرث من بقية الدول العربية،
التي تت�سم غال ًبا باجلمعية  .Collectivismوقد بينت البحوث ال�سابقة �أن ال�سعادة ترتفع يف
الثقافات الفردية عن الثقافات اجلمعية ( ،)Cummins, 1998; Veenhoven, 1999كما
ترتفع ال�سعادة � ً
أي�ضا يف املجتمعات التي تزيد فيها امل�ساواة بني اجلن�سني (Carr, 2004, p.
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ومبا �أن االرتباط يعني التغري امل�صاحب  ،Co-variationف�إن االرتباطات الدالة �إح�صائ ًيا
بني هذه املتغريات ،ميكن �أن ت�شري �إىل ال�صدق االتفاقي لهذه املقايي�س ،التي تنتمي جمي ًعا –
مبا فيها التدين� -إىل مفاهيم علم النف�س الإيجابي.
وفيما يخت�ص بال�س�ؤال الرابع والأخري لهذه الدرا�سة ،فقد ا�ستُخرج من التحليل العاملي
ملعامالت االرتباط  -عامل واحد يف عينة الذكور� ،سمي“ :احلياة الطيبة والتدين” ،يف حني
ا�ستُخرج عامالن يف عينة الإناث� ،سميا“ :احلياة الطيبة” ،و”التدين وال�صحة اجل�سمية”.
ويتفق ذلك مع البحوث العربية ،يف امل�شروع البحثي احلايل؛ �إذ ا�ستُخرج عامل واحد يف بع�ض
العينات ،وعامالن يف عينات �أخرى .وغني عن البيان� ،أن ُك ًّال من عدد العوامل وطبيعتها،
يعتمد على معامالت االرتباط بني املتغريات.
وهناك نقطة منهجية ذات �أهمية كبرية جتدر الإ�شارة �إليها ،فقد نقدت كث ًريا مقايي�س
التقدير التي تعتمد على بند واحد ،ولكن مثل هذا الإجراء يعد منا�س ًبا لهذا الزمن الذي ي�ضيق
فيه املبحوث من كرثة الأ�سئلة (انظر ،)Abdel-Khalek, 2001 :ويذكر “ولز” (Wills,
� ،)2009أن هذه املقايي�س ذات البند الواحد ،تعتمد على افرتا�ض مفاده �أن املبحوث �سوف
ي�ضع يف اعتباره �أكرث املعاين التي ترد �إىل ذهنه ،يف عالقتها مبو�ضوع ال�س�ؤال �أو البند ،ويجيب
عنه تب ًعا لذلك.
ويورد “زوليج” وزمال�ؤه ( )Zullig, Ward, & Horn, 2006عددًا كب ًريا من الدرا�سات،
التي تدعم جدارة ا�ستخدام البند املفرد و�أحقيته ،يف قيا�س ال�صحة كما يدركها الفرد ،بو�صفها
منب ًئا بعدد كبري من املتغريات ،من مثل :الوفاة ،واملر�ض ،وال�سلوكيات اخلطرة لدى الرا�شدين،
ويف ارتباط البند املفرد بالعوامل ال�شخ�صية وال�سلوكية والنف�سية ،ومن �أمثلتها :امل�شكالت
ال�صحية ،والعجز ،والعمر ،وجن�س الأنثى ،والدخل ،والتدخني ،وزيادة معيـار كتلة اجل�سم لدى
املراهقني ،ويقتب�سون بحو ًثا كثرية تبني لنا �أن ال�صحة كما يدركها املبحوث على �ضوء �س�ؤال
عاما للمكانة ال�صحية للفرد ،لأنها ت�ستوعب اجلوانب اجل�سمية،
واحد ،يفرت�ض �أن تكون م�ؤ�ش ًرا ً
وال�سلوكية ،واالنفعالية ،واملعرفية لل�صحة ،يف املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل .ويتفق ذلك � ً
أي�ضا
مع ما يذكره “كامنز” ( )Cummins, 1995من �أن قيا�س ال�سعادة ب�س�ؤال واحد ميكن �أن
ي�ؤدي �إىل بيانات ثابتة و�صادقة .لكل ذلك ي�ستخدم كثري من علماء النف�س والباحثني يف علم
الوبائيات البند املفرد.
ويجب النظر �إىل نتائج هذه الدرا�سة ،على �ضوء احلدود التي تت�صف بها البيانات التي
ت�ستند �إليها ،و�أهم هذه احلدود :العينة ،وعلى الرغم من منا�سبة حجمها ،ف�إنها عينة متاحة،
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ولي�ست احتمالية ،وتت�سم بخ�صائ�ص معينة ،تعزى �إىل و�ضع طالب اجلامعة ،فلهم مدى عمري
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وموجبة ،وقد ا�ستُخرج من التحليل العاملي ملعامالت االرتباط  -عامل واحد يف عينة الذكور،
�سمي“ :احلياة الطيبة والتدين” ،يف حني ا�ستُخرج عامالن يف عينة الإناث� ،سميا“ :احلياة
الطيبة” ،و”التدين وال�صحة اجل�سمية”.
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احلياة الطيبة لدى الإناث ،يقرتح �أن ت�ستخدم بع�ض عنا�صر التدين يف برنامج مقرتح للإر�شاد
�أو العالج النف�سي للم�ضطربني نف�س ًيا ،وهو ما ميكن �أن يرفع من معدل ال�سعادة لديهم.
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