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 معدالت السعادة وعالقتها بالحياة الطيبة والتدين لدى طلبة جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان

 *أ. د. أحمد محمد عبدالخالق
  أ. د. علي مهدي كاظم

 **د. تغريد تركي آل سعيد

 

 :ملخص

جامعة  هدفت هذه الدراسة، إلى بيان معدالت السعادة، وعالقتها بالحياة الطيبة والتدين لدى طلبة
(. وشملت أدوات الدراسة: المقياس 120السلطان قابوس في سلطنة عمان، في سلطنة عمان )ن = 

صحة الجسمية، والصحة العربي للسعادة، ومتغيرات الحياة الطيبة، كما تقاس بالتقدير الذاتي لكل من: ال
بلغ معدل انتشار السعادة لدى الذكور ، النفسية، والسعادة، والرضا عن الحياة، فضاًل عن تقدير التدين

وحصلت اإلناث على متوسطات أعلى ، .5على أساس المئين  %885.2إلناث ، وبلغ لدى ا8.52%
لسعادة، وتقدير الرضا، وكانت جوهرًيا من الذكور، في كل من: المقياس العربي للسعادة، وتقدير ا

معامالت االرتباط المتبادلة بين مقاييس الدراسة دالة إحصائًيا، وموجبة، باستثناء ارتباط واحد لدى 
وقد استخرج عامل واحد دال، بين متغيرات اث، بين التدين وبقية المتغيرات، الذكور، وثالثة عند اإلن

 ياة الطيبة والتدين".الدراسة، لدى الجنسين كل على حدة، سمي "الح

السعادة، الحياة الطيبة، الرضا عن الحياة، الصحة الجسمية، الصحة النفسية، الكلمات المفتاحية: 
 .التدين، سلطنة عمان
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The Prevalence Rate of Happiness and its Relation with Well-being and 

Religiosity among Sultan Qaboos University Students in Oman 

 

Prof. Ahmed M. Abdel-Khalek* 

 Prof. Ali Mahdi Kazem** 

Dr. Taghreed Turki Al Said** 

Abstract 

The present study aimed to estimate the rate of happiness and its 

associations with well- being and religiosity among Sultan Qaboos University 

students (N = 381). The tools of the study included: (a) the Arabic Scale of 

Happiness, (b) Well-being rating scales of physical health, mental health, 

happiness, and satisfaction with life, and (c) religiosity. Results indicated that 

the prevalence rate of happiness among Omani college students was 25.4% for 

males and 22.59% for females according to the percentile 75. Females obtained 

significantly higher mean scores on the Arabic Scale of Happiness, the rating 

scales of happiness and satisfaction with life. Most of the Pearson correlation 

coefficients were statistically significant and positive in both sexes, except one 

correlation in males and three correlations in females. A single high-loaded 

factor was retained in men and women and labeled "Well-being and 

religiosity". 

Key Words: Happiness, well-being, satisfaction with life, physical health, 

mental health, religiosity, college students, Oman. 
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 :المقدمة
خططططد عطططدد مطططن البطططاحثين العطططرع، للقيطططام بمشطططروم بحثطططي، اسطططتهد  دراسطططة معطططدالت السطططعادة، 

لدى طالع الجامعات في عدد من الدول العربيطة المتاحطة، ونشطرت  وعالقتها بالحياة الطيبة، والتدين،
وفططي عططام  (Abdel-Khalek, 2017) م عينططة مصططريةالدراسططة األولططى فططي هططذه السلسططلة، باسططتخدا

، ُنشر المقياس العربي للسعادة )وهو المقياس المستخدم في المشروم البحثي الحالي(، واشتمل 8101
-Abdel)ى بيانات معيارية، عن عينطة مطن ططالع جامعطة الكويطت البحث الخاص بهذا المقياس، عل

Khalek, 2013a) والدراسة الحالية هطي الحلقطة الثانيطة فطي هطذا المشطروم البحثطي، اسطتخدمت عينطة ،
يمكن مقارنة نتائج الدراسة الحالية في متغير السعادة،  ع الجامعة في سلطنة عمان، ومن ثممن طال

 لسابقة على المصريين، والكويتيين.لدى العمانيين، بالنتائج ا
واالفتراض العام في هذا المشروم البحثي له شقان، أولهما: أن الفروق دالة إحصائًيا في 
معدالت السعادة، بين هذه الدول العربية، إذ إن هذه المعدالت، يمكن أن ترتبد بعدد من المتغيرات، 

السياسية، واالجتماعية، واالستقرار  من مثل: متوسد دخل الفرد، ومعدالت البطالة، والظرو 
األمني، وغير ذلك من المتغيرات، وثانيهما: افتراض أن العالقات إيجابية بين السعادة، والحياة 

)كما تقاس بالتقدير الذاتي لكل من: الصحة الجسمية، والصحة النفسية،  Well-beingالطيبة 
على الرغم من الفروق المفترضة في  والسعادة، والرضا عن الحياة(، فضال عن التدين، وذلك

 السعادة بين هذه الدول.
وكانت السعادة، عبر التاريخ الفكري لإلنسان، تدخل في مجال الفالسفة، وعلماء الدين، 
والمفكرين النظريين فقد، وعلى مر العصور، طبق الناس الفطرة السليمة، والمنطق، والحكمة 

السعادة، وتوصلوا إلى نتائج متناقضة، من مثل: أن  الشعبية، والخبرة الشخصية، على موضوعات
المال يؤدي إلى البؤس، وأن المسنين يشعرون بدرجة أقل من السعادة مقارنة بصغار السن، ومن 

وعندما اهتم علم النفس بدراسة موضوم  ج العلمي، ظهر زيف هذه المعتقدات،خالل استخدام المنه
تعلقة بها، ووضعت طرق قياسها بأسلوع علمي، إلى الدرجة السعادة، اتضحت بنيتها، والمتغيرات الم

)Diener, 2011, pp. -Diener & Biswas التي اقترح فيها بعض المؤلفين إنشاء علم للسعادة

299)-298. 
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وقد عالجت األديان موضوم السعادة، فهناك سعادة في الدنيا، وسعادة في اآلخرة، ويتضح 
 نها "معاونة هللا لإلنسان على نيل الخير، وتضاد الشقاوة"ذلك في التعريف اللغوي للسعادة بأ

Arabic Language Complex, 1985, p. 446). 
(، 8101) (White,2013) كما أن السعادة مفهوم مهم في كل نسق فلسفي، وقطد تتبط" "وايطت"

ة بوصطفها تاريخ هذا المفهوم عبر خمسة وعشرين قرًنا، ويبرز في هذا المجال توجهان أولهما: السعاد
، وترجط" جطذوره إلطى الفيلسطو  Hedonismتحقيًقا للذة والمتعة، وتجنب األلم، وهذا هو مطذهب اللطذة 

 ق. م(، وقططد عططرل  اللططذة بأنهططا غيططاع األلططم أو اإلزعططاج121 - 851) Epicurusاليونططاني "أبيقططور" 
Ataraxia ،لطططة تامطططة ل لطططم"ويطططرى أن "أكبطططر لطططذة، هطططي التطططي تحطططدث فطططي خبرتنطططا بوصطططفها نتاًجطططا إلزا 

(White, 2013, p. 70). 
(، مطططططذهب اللطططططذة 0522-0218) Benthamوقطططططد ططططططور الفيلسطططططو  البريططططططاني "جيريميبنثطططططام" 

، وبطّين أن القطوانين، ينبغطي أن ُتنطتج Utilitarianismالكمي، وأّصطل النظريطة المعروفطة باسطم النفعيطة 
ى "أن البشطرية محكومطة باللطذة واأللطم"، وال أكبر قدر ممكن مطن اللطذة، وهطو يسطاوي السطعادة باللطذة، ويطر 

يعنططي بططذلك السططعادة الخاصططة بشططخب واحططد فحسططب، أو حتططى مجططرد بعططض األشططخاص، بططل تتضططمن 
. ويالحط  أن آراء "بنثطام" يكثطر اإلشطارة إليهطا فطي (White, 2013, pp. 72-73) سطعادة كطل النطاس

 البحوث النفسية عن السعادة.
، Eudaimonismوجه العقالني، الذي يعنى بالسعادة العقلية وأما التوجه الثاني، فهو الت

ويركز على المعنى، وتحقيق الذات، ويعرِّ  الحياة الطيبة على ضوء ما يقوم به الفرد من حسن 
 ,Daimon (Ryan & Deci في اتساق م" "ذاته الحقيقية" -بالمعنى الواس"–أداء لوظائفه 

والمتعة في جانب، والسعادة العقلية واألخالقية في الجانب  . ومن الجلي أن التفرقة بين اللذة(2001
 اآلخر، كان لها صدى في بحوث علم النفس عن السعادة.

مؤسس علم النفس  -ومن الواضح أن هناك جذوًرا فلسفية، لما أشار إليه "سيليجمان"
الحياة. والسعادة  اإليجابي، من فرق بين السعادة الممتعة، والسعادة المبنية على المعنى، والهد  في

الحد دون وجود هد ، قد تدمر صاحبها، والمتعة دون معنى  مسألة توازن، فالمتعة الزائدة على
تترك معظم الناس في حالة خواء، ولكن التركيز الشديد على الهد ، دون الشعور الحقيقي بالمتعة، 

) & Diener في آن واحد يؤدي إلى الشعور بنقب ما، إن السعادة الكاملة، تشمل المتعة والمعنى

303)-Diener, 2011, pp. 302-Biswas. 
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كان التركيطز فيطه علطى الجوانطب  -قرابة قرن وثلث-وقد أتى على علماء النفس حين من الدهر 
السططلبية لإلنسططان، كاالضطططرابات، واالخططتالالت، واالنحرافططات، وهططو أمططر مسططوو، إذ إن هططذه الجوانططب 

الج، ووقايطة. ولكطن الطنفس البشطرية ال تشطمل هطذه الجوانطب فقطد، السلبية في حاجة إلطى تشطخيب، وعط
فهناك جوانب قوة، وصطحة، وببطدام، ونمطو...، ومطن هنطا نشطأ علطم الطنفس اإليجطابي، وتعطد السطعادة مطن 

 (Seligman, 2004; Sheldon & King, 2001أهم بحوثه )انظر: 
ار مطا يمكطن تسطميته "عصطر علطم وكثرت البحوث عن السعادة في العقود القليلة األخيرة، في إط

 (Veenhoven, 2011b)الطنفس اإليجططابي"، ففطي جامعططة "إراسطماس" بهولنططدا، نشطر "روت فينهططوفن" 
 000111في الشبكة العنكبوتية أو اإلنترنت، قاعدة البيانات العالمية للسطعادة، تضطم ملخصطات لقرابطة 

سططات ارتباطيططة، ومسططحية، وتتبعيططة، دراسططة، ويشططمل هططذا العططدد الضططخم مططن البحططوث عططن السططعادة، درا
ومقارنططة، فضططاًل عططن المقططاييس وطططرق التقططدير، وفططي قسططم الدراسططات االرتباطيططة، يتططاح عططدد كبيططر مططن 
البحوث، التي تربد السعادة بعدد كبيطر مطن المتغيطرات الشخصطية، والمعرفيطة، واالجتماعيطة، والثقافيطة، 

فسية والجسطمية، والقطيم، واالتجاهطات، والميطول، والتطدين، والبيئية، والديموجرافية، واألسرية، والصحة الن
 ... وغير ذلك كثير.

أنها الدرجة التي يحكم بها الشخب على نوعية حياته بوجه عام، ويرى "فينهوفن "السعادة، 
وللسعادة ثالثة مكونات على النحو اآلتي: االنفعاالت  (Veenhoven, 2011a)حكًما إيجابًيا 

السرور، والرضا عن الحياة، وعدم وجود االنفعاالت السلبية كاالكتئاع والقلق اإليجابية كالفرح و 
(Argyle, Martin, & Lu, 1995). 

(، وقد أجرى دراسات كثيرة في 0221ومن أبرز الباحثين في مجال السعادة، "ميشيل أرجايل" )
ووقت الفراو، والمال،  هذا المجال، عن العالقة بين السعادة وكل من: العالقات االجتماعية، والعمل،

والشخصية، والصحة، والطبقة االجتماعية، والثقافة، والفروق في السعادة بين الجنسين، وبين 
 .(Argyle, 2002)األعمار، والتأثير السلبي للبطالة في السعادة 

 تم عرضها في هذه السلسلة من البحوث أما البحوث العربية عن السعادة فليست كثيرة، وقد
(Abdel-Khalek & Dowidar, 2010, Abdel-Khalek & Mourad, 2001, Abdel-

Khalek et al., 2003, Abdel-Khalek, 2006a, 2007b, 2010a, 2011a, 2010b, 

2011b, 2012a, 2012b, 2013b, 2014a, 2014b, 2015a, 2015b, Albahnasawi et 

al., 2012, Al-Fanjari, 2006, Algendi, 2009, Alnaial & Khamis, 1995, Al-

Yousefi, 1989, El-Anzey, 2001, El-Yahfoufi, 2006, Hireadi & Faraj, 2002, 

Mahmoud, 2007, Salim, 2001) 5 
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، فيعر  في هذه الدراسة، بأنه التقدير الذاتي لكل Well-beingوأما مفهوم الحياة الطيبة 
من: الصحة الجسمية، والصحة النفسية، والسعادة، والرضا عن الحياة، وقد أشارت بحوث كثيرة، إلى 

-Abdel)بة العالقات اإليجابية المرتفعة بين هذه المتغيرات األربعة، التي يشملها مفهوم الحياة الطي

Khalek, 2006a, 010b, Argyle, 2002, Carr, 2004; Diener, Lucas, & Oishi, 

-Abdel)(. كما كشفت دراسات كثيرة، عن عالقة موجبة بين متغيرات الحياة الطيبة والتدين 2002

Khalek, 2006a, 2007b, 2011a, 211b, 2012a, 2012b, 2014a; Koenig, King, & 

Carson, 2012; Seybold, 2007). 
 ,Galton)وثلططثوعلططى الططرغم مططن أن البحططوث النفسططية للططدين، قططد بططدأت منططذ أكثططر مططن قططرن 

1872; Hall, 1882; James, 1902; Starbuck, 1899) فقطد اختفطت هطذه الدراسطات النفسطية ،
اسة . ولكن العقود القليلة األخيرة، شهدت زيادة سريعة في الدر (Jones, 1994)قرابة قرن من الزمان 

 ,Argyle, 2000; Emmons & Paloutzian, 2003; Paloutzian)للتطدينالنفسطية العلميطة 

2016; Pargament, 1997; Spilka, Hood, Hunsberger, & Gorsuch, 2003; 

Verhagen, Van Praag, López-Ibor, Cox, & Moussaoui, 2010; Wills, 2009)5 

فسية للتدين، نتائج عدد كبير من البحوث، التي ومن بين أسباع هذا االهتمام بالدراسة الن
كشفت عن عالقات إيجابية بين التدين، وكل من: الصحة الجسمية، والصحة النفسية، والحياة 

 ;Abdel-Khalek, 2012a)الطيبة، والمعدالت المنخفضة من القلق واالكتئاع، وطول العمر 

Koenig et al., 2012; Seybold, 2007). 
 :أهداف الدراسة

أجريطططت هططططذه الدراسطططة علططططى عينطططة مططططن ططططالع جامعططططة السطططلطان قططططابوس، بسطططلطنة عمططططان مططططن 
( 8( السططعادة كمططا تقططاس بالمقيططاس العربططي للسططعادة، )0واشططتملت علططى المتغيططرات اآلتيططة: ) الجنسططين،

الحيططاة الطيبططة كمططا تقططاس بالتقططدير الططذاتي لكططل مططن: الصططحة الجسططمية، والصططحة النفسططية، والسططعادة، 
( التقطططدير الطططذاتي للتطططدين. وستسطططمى: "متغيطططرات الدراسطططة". ومطططن ثطططم، تطططتلخب 1عطططن الحيطططاة، ) والرضطططا

 األهدا  األربعة لهذه الدراسة على النحو اآلتي:
 تقدير معدالت السعادة لدى الجنسين. .0
 استكشا  الفروق بين الجنسين في متغيرات الدراسة. .8
 فحب العالقات بين متغيرات الدراسة. .1
 ساسية لالرتباطات بين متغيرات الدراسة.بحث المكونات األ .2
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 المنهج واإلجراءات
 منهج الدراسة
 يقطوم وأهطدافها  حيطث الدراسطة هطذه لطبيعطة لمالءمتطه وذلطك االرتبطاطي، الوصطفي المنهج استخدم

والتطدين مطن وجهطة  ،والحيطاة الطيبطة ،المتعلقطة بالسطعادة والمعلومطات ،البيانطات تجميط" علطى المطنهج هطذا
 وتفسطططيرها، مطططن أجطططل التوصطططل إلطططى وصطططفها وتحليلهطططا بغطططرض جامعطططة السطططلطان قطططابوس،نظطططر طلبطططة 
 .المناسبة التعميمات

 المجتمع والعينـة:
يتكططون مجتمطط" الدراسططة مططن جميطط" طلبططة البكططالوريوس بجامعططة السططلطان قططابوس والبططالغ عططددهم 

 .(Sultan Qaboos University, 2016) طالبا وطالبة 06080
أجريططت هططذه الدراسططة علططى عينططة متاحططة، مططن طططالع جامعططة السططلطان قططابوس،  وأمططا العينططة، فقططد
 80018(. وكططان متوسططد أعمططار الططذكور 026، وبنططاث = .02: ذكططور = 120بسططلطنة عمططان )ن = 

، وهطي دالطة 1062(، وكانطت قيمطة اختبطار "ت" 6002)م =  سطنة 81081(، واإلناث 1518سنة )م = 
 .10110إحصائًيا عند مستوى >

 اييس:المق
 المقياس العربي للسعادة: .1

( عبطارة تقطيس السطعادة، باإلضطافة .0( عبطارة مطوجزة، مطن بينهطا )81يشتمل هذا المقياس على )
ططي"، حتططى ال يجيططب بعططض Fillersإلططى خمططس عبططارات تعططد "حشططًوا"  ، واألخيططرة ذات مضططمون "ميرضي

لطى أسطاس مقيطاس "ليكطرت" ويجطاع عطن كطل بنطد ع ،قياس علطى وتيطرة واحطدةالمبحوثين عن عبارات الم
(، ولططذا تتططراوح الدرجططة الممكنططة فططي المقيططاس بططين .(، وكثيططًرا جططًدا )0الخماسططي، الططذي يتططراوح بططين ال )

ويناسب هذا المقياس الراشطدين والمطراهقين، وهطو  ،لدرجة العليا إلى ارتفام السعادة، وتشير ا.5، و.0
السطعادة العامطة، المقيطاس عطن عطاملين سطميا: وكشف التحليل العطاملي لبنطود  ،وليس حالة مقياس سمة

، 1055، و1028وتراوحطت االرتباططات بطين البنطد والدرجطة الكليطة بعطد عطزل البنطد بطين  ،والحياة الناجحة
، إشطططارة إلطططى ارتفطططام 1022، و1028وتراوحطططت معطططامالت ثبطططات ألفطططا "كرونبطططاب"، وبعطططادة التطبيطططق بطططين 

 ..10وتراوح الصدق المرتبد بالمحك )ثالثة محكات( بطين  االتساق الداخلي، واالستقرار عبر الزمن،
، كمططا ارتططبد المقيططاس العربططي للسططعادة ارتباطططات جوهريططة موجبططة بمقططاييس: الصططحة النفسططية، 1052و

والرضا عن الحياة، والتفاؤل، وحب الحياة، وتقدير الذات، دلياًل على صدق المقياس. ولهطذا المقيطاس 
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. وقطططد وصطططل (Abdel-Khalek,2013a)هطططو مؤلطططف ولطططيس مترجًمطططا صطططيغتان: عربيطططة وبنجليزيطططة، و 
للطذكور واإلنطاث  1028، و1020معامل ثبات ألفا من وض" "كرونبطاب"، فطي هطذه العينطة العمانيطة، إلطى 

 على التوالي.
 مقاييس التقدير الذاتي: .2

 مستقلة، في صيغة أسئلة، لتقطدير Self-rating scalesاسُتخدمت خمسة مقاييس تقدير ذاتي 
كططططل مططططن: الصططططحة الجسططططمية، والصططططحة النفسططططية، والرضططططا عططططن الحيططططاة، والسططططعادة، والتططططدين، وكانططططت 

 صياغتها على النحو اآلتي: 
 ما تقديرك لصحتك الجسمية بوجه عام؟ .0

 ما تقديرك لصحتك النفسية بوجه عام؟ .8

 إلى أي درجة أنت راض عن حياتك بوجه عام؟ .1

 إلى أي درجة تشعر بالسعادة بوجه عام؟ .2

 جة تدينك بوجه عام؟ما در  ..

 ، وُيطلب من المبحوث ما يلي: 01ويلي كل سؤال، سلسلة من األرقام، من صفر إلى 
 أن يجيب تبًعا لشعوره وتقديره بوجه عام، وليس تبًعا لحالته الراهنة. 5أ

 أعلى درجة. 01أن يعلم أن صفر أقل درجة، وأن  5ب
 بدقة. يض" دائرة على الرقم الذي يرى أنه يصف مشاعره الفعلية أن 5ج

وتطططراوح ثبطططات إعطططادة  د الخاصطططية أو السطططمة بدرجطططة مرتفعطططة،وتشطططير الدرجطططة المرتفعطططة إلطططى وجطططو 
ر مرتف" عبطر ، وتشير هذه المعامالت إلى استقرا1022، و1052التطبيق لهذه المقاييس الخمسة، بين 

مطططن  أن هطططذه المقطططاييس تنتمطططي إلطططى السطططمة أكثطططر مطططن الحالطططة، وقطططد أشطططار عطططددالطططزمن، وتطططدعم القطططول: 
)انظطر:  1051، و1022الدراسات، إلى الصدق المرتبد بالمحك لهذه المقاييس الخمسة، إذ تراوح بين 

Abdel-Khalek, 2006b, 2007a, 2012a, 2014a.) 
 إجراءات الدراسة:

ُطبعططت مقططاييس الدراسططة علططى وجططه ورقططة واحطططدة، وطبقططت فططي جلسططات جمعيططة، اشططتملت علطططى 
 لبات مًعا، وتم ذلك في أثناء اليوم الجطامعي، وفطي قاعطات الدراسطةمجموعات صغيرة من الطلبة والطا

 بالجامعططة، وقططام بططالتطبيق بططاحثون مططدربون، وكططان تعططاون المبحططوثين ممتططاًزا، نظططًرا ألمططرين همطططا أواًل:
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سهولة المهمة، الشتمالها على صفحة واحدة، فلم يستغرق التطبيق سوى دقائق قليلة، وثانًيا: الطبيعطة 
 للمقاييس. اإليجابية

 نتائج الدراسة
لبيططان النسططبة المئويططة للططدرجات المرتفعططة فططي المقيططاس العربططي للسططعادة، ُحسططبت النسططبة المئويططة 

، %0052،و%8.52، فكانططططططت .2، و21، و.5للطططططططالع الحاصططططططلين علططططططى درجططططططات تفططططططوق المئططططططين 
شططا  بهططد  استك عنططد اإلنططاث علططى التططوالي. %550، و%0858و ،%885.2لططدى الططذكور،  %52.و

، الفططروق بططين الجنسطططين فططي متغيطططرات الدراسططة السططتة )السطططعادة، والصططحة الجسطططمية، والصططحة النفسطططية
داللطة  المسطتقلة، تقدير السطعادة، وتقطدير الرضطا، وتقطدير التطدين(، أظهطرت نتطائج اختبطار "ت" للعينطاتو 

حيططث كانططت فيهططا السططعادة، وتقططدير السططعادة، وتقططدير الرضططا   مقيططاس الفططروق فططي ثالثططة متغيططرات هططي:
 ( يبين النتائج.0متوسطات درجات اإلناث أعلى من متوسطات درجات الذكور، والجدول )

 (: المتوسط الحسابي )م( واالنحراف المعياري )ع(، وقيمة "ت"لمتغيرات البحث1الجدول )
 لدى الذكور واإلناث العمانيين 

 المتغيرات
 (191اإلناث )ن =  (181الذكور )ن = 

 الداللة ت
 ع م ع م

 مقياس السعادة
 الصحة الجسمية
 الصحة النفسية
 تقدير السعادة
 تقدير الرضا
 تقدير التدين

  .80.1 
5006 
60.2 
6062 
6022 
601. 

 01021 
8081 
8051 
8085 
8086 
8016 

 ..00. 
5088 
5010 
5012 
50.1 
6021 

2026 
8012 
800. 
0022 
8012 
0028 

8022 
1,01 
0,52 
1000 
8061 
0,61 

 10101 
 غير دالة
 غير دالة
10118 
10112 
 غير دالة

وبهططططد  فحططططب العالقططططات بططططين متغيططططرات الدراسططططة السططططتة، أشططططارت مصططططفوفة معططططامالت ارتبططططاط 
(، إلى داللطة جميط" االرتباططات البينيطة 8)المثلث العلوي من الجدول  بيرسون، لعينة الذكور العمانيين

قطدير التطدين والصطحة النفسطية، فقطد كطان غيطر دال. بين متغيرات الدراسطة السطتة، ماعطدا االرتبطاط بطين ت
فقططد كانططت  (،8)المثلططث السططفلي مططن الجططدول  وأمططا مصططفوفة االرتباطططات لططدى عينططة اإلنططاث العمانيططات

دالططططة إحصططططائيا بططططين جميطططط" المتغيططططرات السططططتة، ماعططططدا ثالثططططة ارتباطططططات غيططططر دالططططة إحصططططائيا، وهططططي 
ة، كما تقاس بالمقياس العربي للسعادة، وتقدير الصطحة االرتباطات بين تقدير التدين وكل من: السعاد

 ( يبين النتائج.8الجسمية، والرضا، والجدول )
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، المثلث 181(: معامالت ارتباط "بيرسون" بين متغيرات الدراسة لدى الذكور العمانيين )ن = 2الجدول )
 ، المثلث السفلي(191العلويذو الحرف الداكن(، واإلناث العمانيات )ن = 

 1 1 4 3 2 1 متغيراتال
 مقياس السعادة -0
 الصحة الجسمية -8
 الصحة النفسية -1
 تقدير السعادة -2
 تقدير الرضا -.
 تقدير التدين -6

- 
10181** 
10682** 
106.2** 
10622** 

10012 

15411** 
- 

10228** 
10281** 
10828** 

10008 

1.191** 
1.149** 
- 

10512** 
10602** 

100.0* 

1.791** 
1.189** 
1.788** 
- 

105..** 
10022* 

1.711** 
1.111** 
1.179** 
1.447** 
- 

10160 

1.213** 
1.239** 

1.119 
1.223** 

1.181* 
- 

 وما بعده. 15111، ** دال عند مستوى 1511* دال عند مستوى 

وبهططد  بحططث المكونططات األساسططية، لالرتباطططات بططين متغيططرات الدراسططة السططتة، أوضططحت نتططائج 
 Principalاسططتخدام طريقططة المكونططات األساسططية، ب(SPSS, 2009) االستكشططافيالتحليططل العططاملي 

components،  عططن تجمطط" المتغيططرات السططتة فططي عامططل واحططد لططدى كططل مططن الططذكور، واإلنططاث  حيططث
وفططي عينططة الططذكور كططان تشططب" تقططدير السططعادة أوال،  ملي متشططابًها بينهمططا إلططى حططد كبيططر،كططان البنططاء العططا
ل ، ثم مقياس السعادة، والصحة النفسية، بالتشب" نفسه، ثم الصحة الجسطمية، وحصطتاله تقدير الرضا

وفططي عينططة اإلنططاث، كططان تشططب" تقططدير السططعادة أواًل، تططاله الصططحة  تقططدير التططدين علططى أقططل التشططبعات،
النفسططية، ثططم تقططدير الرضططا، ثططم مقيططاس السططعادة، فالصططحة الجسططمية، وحصططل تقططدير التططدين علططى أقططل 

 ( يبين النتائج.1وسمي هذا العامل: "الحياة الطيبة والتدين". والجدول ) التشبعات،
 (: تحليل المكونات األساسية لمعامالت االرتباط بين المتغيراتلدى الذكور واإلناث العمانيين3الجدول )

 (191اإلنــاث )ن =  (181الذكـور )ن =  المتغيرات
 10228 10262 مقياس السعادة -0
 .10.5 10626 ميةالصحة الجس -8
 10266 10262 الصحة النفسية -1
 10222 10202 تقدير السعادة -2
 10222 10251 تقدير الرضا -.
 10885 .1082 تقدير التدين -6

 الجذر الكامن
 للتباين %

106.2 
610228% 

10116 
 ..0.21% 
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 مناقشة النتائج
ؤشطططرات عاليطططة مطططن الصطططدق والثبطططات، تتطططيح المقطططاييس المططططّورة فطططي بيئطططة ُمعينطططة، والتطططي تتمتططط" بم

إمكانيططة إجططراء الدراسططات المسططحية، وحسططاع معططدالت االنتشططار، وعقططد المقارنططات المختلفططة، وفًقططا لعططدد 
ومطن بطين تلطك المقطاييس،  ي، والُعمر، والدولة ... وغيرها،من المتغيرات الديموجرافية كالنوم االجتماع

ألسطاس لقيطاس السطعادة فطي البيئطة العربيطة، ولطه مؤشطرات المقياس العربطي للسطعادة، فهطو مقيطاس معطد با
سطططيكومترية قويطططة، ويصطططلح لالسطططتخدام فطططي جميططط" الطططدول العربيطططة، نظطططًرا لصطططياغة بنطططوده بلغطططة عربيطططة 

 فصحى سهلة الفهم.
طالبا وطالبة، فطي المرحلطة الجامعيطة  120أظهرت نتائج تطبيق المقياس العربي للسعادة، على 

، فطي حطين بلغطت %8.52مرتفًعا  فقد بلغت نسبة انتشطار السطعادة لطدى الطذكور بسلطنة عمان، معداًل 
كمططا يمكططن أن ُتعططد هططذه النسططب مرتفعططة لططدى  ،.5وذلططك علططى أسططاس المئططين  %885.2 لططدى اإلنططاث

الجنسين، عند مقارنتها بنتائج الدراسات السابقة، التي اسطتخدمت المقيطاس نفسطه علطى عينطات مصطرية 
(، كمططططا ُتعططططد منخفضططططة قلططططياًل لططططدى الططططذكور مقارنططططة بالعينططططات الكويتيططططة، ولكططططن 8105)عبططططد الخططططالق، 

ويعطود ارتفطام معطدل  ،(Abdel – Khalek, 2012a, 2013a)العمانيطات كطن أسطعد مطن الكويتيطات 
 السعادة لدى الطلبة العمانيين إلى عدة عوامل، من بينها:

خصوصططية المجتمطط" العمططاني التططي تميططزه عططن المجتمعططات العربيططة، فهططو مجتمطط" متسططامح إلططى  .0
 درجة كبيرة جًدا، خاٍل من الصراعات الطائفية والعرقية، سياسته الداخلية والخارجية تطدعو إلطى

 السالم، والتعايش السلمي بين الشعوع.
دوالًرا  215511إذ بلطغ  االستقرار االقتصطادي مطن خطالل ارتفطام مسطتوى دخطل الفطرد فطي السطنة  .8

 Central)8106، فيعطططام %.0أمريكًيطططا، وانخفطططاض معطططدل البطالطططة )البطططاحثين عطططن عمطططل( 

Intelligence Agency, 2016). 

المقدمطة لجميط" أفطراد المجتمط"، وهطو مطا أدى إلطى تبطوء  جودة التعليم، وارتفطام مسطتوى الخطدمات .1
سططلطنة عمططان، مكانططة دوليططة متميططزة فططي كثيططر مططن مؤشططرات التنميططة البشططرية، منهططا علططى سططبيل 

ضطططمن فئطططة  ، سطططلطنة عمطططان،8106تقريطططر التنميطططة البشطططرية لعطططام  المثطططال ال الحصطططر: تصطططنيف
 ،اعالمًيطط 8.المركز عربًيططا،و  06مركططز علططى ال، بحصططولها الططدول ذات التنميططة البشططرية المرتفعططة

خطططوات  تخطط مططان، وهطذا المؤشططر يطدل علططى أن سطلطنة عُ دولططة 022فطي المؤشطر الططذي ضطم 
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 United) وتحسططين فططرص الوصططول إلططى التعلططيم والصططحة ،مهمططة فططي سططبيل الحططد مططن الفقططر

Nations Development Programme, 2016). 
وتقطططدير ، السطططعادةئيا بطططين الجنسطططين فطططي مقيطططاس كمطططا أظهطططرت النتطططائج وجطططود فطططروق دالطططة إحصطططا

  حيططث كانططت فيهططا متوسطططات درجططات اإلنططاث أعلططى مططن متوسطططات درجططات السططعادة، وتقططدير الرضططا
 ,Abdel-Khalek, 2006a)الطذكور،وتتفق هطذه النتيجطة مط" نتطائج عطدد مطن الدراسطات ذات الصطلة

2007b, 2011b, 2012a, 2012b, 2015, 2017, Abdel-Khalek et al., 2003, 

Baroun, 2006)،  ويمكططن تفسططير ارتفططام درجططات اإلنططاث، إلططى طبيعططة الفططروق بططين الجنسططين،التي
، فقطططد أظهطططرت Gender Gapكشطططفت عنهطططا دراسطططات كثيطططرة، تناولطططت مسطططألة الفطططروق بطططين الجنسطططين 

 ناث في التحصيل المدرسي، أعلىسلطنة عمان بشكل خاص، أن أداء اإلالدراسات بشكل عام، وفي 
وصططوال إلططى و مططن الططذكور، فططي جميطط" سططنوات الدراسططة، بططدًءا مططن الصططف األول األساسططي )االبتططدائي( 

 ,Al Barwani, 2013a, 2013b; Al Khamisi, 2014; Al Meklafi) المرحلطة الجامعيطة

2013; Osman, 2013a, 2013b; Osman, Al Barwani, &Abusheiba, 2012). 
بطططين مقطططاييس الدراسطططة فقطططد كانطططت دالطططة إحصطططائًيا، وموجبطططة،  وأمطططا معطططامالت االرتبطططاط المتبادلطططة

وهططي نتيجططة  بططين التططدين وبقيططة المتغيططرات،باسططتثناء ارتبططاط واحططد لططدى الططذكور، وثالثططة عنططد اإلنططاث، 
منطقيططة تتسططق مطط" األسططاس النظططري لمتغيططر السططعادة، كمططا أن هططذه النتيجططة تتفططق مطط" نتططائج الدراسططات 

 ,Abdel-Khalek, 2006a)دة وبعططض متغيططرات الحيططاة الطيبططة التططي بحثططت العالقططة بططين السططعا

2014a; 2017, Koenig et al., 2012; Seybold, 2007)، ويشطير الخطولي (Alkholy, 

أي المشطططاعر اإليجابيطططة   إلطططى أن السطططعادة فطططي جانبهطططا االنفعطططالي تشطططير إلطططى اعتطططدال المطططزاج (2008
بيطططر أو الرضطططا عطططن الحيطططاة، أو بوصطططفها انعكاسطططًا بالبهجطططة والسطططرور، وجانبهطططا المعرفطططي يكمطططن فطططي التع

يمكطن  مطن ثطم التعاسطة، و  نقطيضالسطعادة ليسطت  وبهطذا فط نلمعدالت تكرار حدوث االنفعاالت السطارة، 
 ،السطططعادةبانخفطططاض الشطططعور وأن ، والحيطططاة الطيبطططة ،اعتبطططار السطططعادة مطططن مصطططادر المشطططاعر اإليجابيطططة

فمططن ال يشططعر بالسططعادة ، جسططميةال ية، واألعططراض النفسططيططرتبد بمعططدالت أعلططى مططن القلططق، واالكتئططاع
تطططنخفض مهاراتططططه االجتماعيطططة، كمطططا أن مطططن يشططططعر  مطططن ثطططم يفتقطططد تقطططدير الطططذات، ويشطططعر بالفشططططل، و 

 أكثر إيجابية. اذكر أحداثً تتكون لديه نظرة أكثر إيجابية من اآلخرين، وي ،بالسعادة
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راسطططة عطططن اسطططتخرج عامطططل واحطططد دال لطططدى وأخيطططرا، كشطططفت نتطططائج التحليطططل العطططاملي لمقطططاييس الد
تمكططن هططذا العامططل مططن تفسططير نسططبة كبيططرة مططن  دة، سططمي "الحيططاة الطيبططة والتططدين"الجنسططين كططل علططى حطط
 عند اإلناث. %6.لدى الذكور، و %60التباين، بلغت قرابة 

وعلططى الططرغم مططن عططدد مططن المزايططا التططي تخططب هططذه الدراسططة، وأهمهططا الخصططائب السططيكومترية 
ويمكطططن أن  عينطططة كانطططت متاحطططة، وليسطططت احتماليطططة،ة للمقطططاييس، وكبطططر حجطططم العينطططة، فططط ن هطططذه الالجيطططد

ارتفططام معططدالت السططعادة لططدى العينططة العمانيططة،  :نخلططب مططن هططذه الدراسططة، بعططدد مططن النتططائج، أهمهططا
 وارتفام متوسطات اإلنطاث علطى الطذكور، فطي كطل مطن السطعادة، والرضطا عطن الحيطاة، والعالقطة الموجبطة

 بين السعادة ومتغيرات الحياة الطيبة، والعالقة بين التدين وبعض متغيرات الحياة الطيبة.
ومن أجل استكمال الفائدة المرجوة من هذه الدراسة، نقتطرح إجطراء دراسطات عبرثقافيطة بطين الطدول 

وهطي: السطعادة  العربية، أو بين الدول العربية والطدول األجنبيطة تتنطاول المتغيطرات التطي تناولتهطا الدراسطة
 والحياة الطيبة والتدين لدى الطلبة الجامعيين.
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