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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       :مستخلص ال

موضوع الدراسة هو االلتزام الديني وعالقته بالسعادة لدى طالب وطالبات جامعةة  

)التةةدي و و أم القةة،ىو وهةةدلد الدراسةةة تلةة  التعةة،ى عالةة  مسةةتوى االلتةةزام الةةديني 

مسةةةتوى السةةةعادةو والعالقةةةة بةةةل  االلتةةةزام الديني)التةةةدي و والسةةةعادةو وتم ا لةةةة التنبةةة  

بمسةةتوى السةةعادة مةة  تةةالت مسةةتويات االلتةةزام الةةدينيو والمةة،وي لةةي االلتةةزام الةةديني 

والسةةعادة عبعةةا التةةتالى )  ةةوع ال اللةةةو الت وةةع ال(ةةنىو والعمةة، و لةةدى علنةةة مةة  

و طالة/  طالبةة  422الق،ى  واشتمالد علنة الدراسةة عالة  ) طالب وطالبات جامعة أم

م  جامعة أم الق،ى بم ة الم ،مة  واست دم الباحث مقلاسةي االلتةزام الةديني والسةعادة 

)د   اديةةةة جةةةاشو  واشةةةتما اصسةةةالوب الحوةةةاتي عالةةة  الت ةةة،ارات والنسةةة/ الم ويةةةةو 

ر عحاللةا التبةاي  )ىو والمتوسط الحسابيو واال ح،اى المعلةار  واتتبةار )تو واتتبةا

ك،و بةةال لالابةةات  وعال وةةد  ومعامةةا ارعبةةاط بل،سةةوش واال حةةدار المتعةةدد معامةةا ألمةةا

 تاتج الدراسة لي أش االلتزام الديني له عأثل، و سبة مساهمة كبل،ة لي مسةتوى السةعادة 

لدى طالب طالبات جامعة أم الق،ى ويم   التنب  بمسةتوى السةعادة لةدي و  ويالحة  أش 

و وهذا يعني أش أبعاد االلتزام الديني عسةاهو بنسةبة 31و بالغد )2عاما التقدي، )رقلمة م

 %و لي مستوى السعادة لدى طالب طالبات جامعة أم الق،ى  31)
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Abstract: 

        The subject of the study is religious commitment and its 

relationship with happiness among a sample of students in Umm 

Al Qura University. The Objectives of the study is to know the 

level of religious commitment (of religion),the level happiness, 

the relationship between religious commitment (of religion) and 

happiness, predictability of the level of happiness through 

religious observance  levels and differences in religious 

commitment and happiness depending on the different types of 

(college, specialization sex, and age) among a sample of students 

in Umm Al Qura University. The study sample included (422) 

male and female students from the University of Umm Al Qura 

in Makkah. Tools of the study is questionnaire of religious 

commitment and its relationship with happiness.(Dr.Nadyah 

Jan).Statistical style included frequencies, percentages, and the 

arithmetic average, and standard deviation. T-test and analysis of 

variance test (P) and the Pearson correlation coefficient and 

multiple regression coefficient Cronbach's alpha for stability. 

Summarized results of the study in that religious commitment 

has an impact and the percentage of significant contribution to 

the level of happiness with the male / female can predict the 

level of happiness they have. It is noted that the appreciation of 

the value of the coefficient (0.2) amounted to (31) This means 

that religious commitment to contribute to the dimensions (31%) 

in the level of happiness with the male / female Umm Al Qura 

University.  

 مقـــــــــــدمة:

الدي  أهو أساس م  أسى الحلاة الد لا لإل ساش بحلث ال يم   أش يستغني  عنه  

ي  لي أ  جا / م  جوا / الحلاة بحات م  اصحواتو وعندما يغما ال ساش ع  الد

ع(د هذا ال(ا / ينح،ى ع  عحقلق أهداله التي ي(/ أش يحقق ا لي هذه الحلاة 

 مو  2002الد لا)الونلعو 
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ويم   القوت بأش الق،ش الواحد والعش،ي  هو عو، عالو النمى االي(ابيو وععد  

المماهلو الم مة لي موضوعات ماا السعادة واصما والتماؤت وجودة الحلاة   الخ م  

عالو النمى االي(ابي وذلك لما يت،ع/ عالل ا م  آثار تي(ابلة عديدة عال  التوالق النمسي 

والوحة النمسلة لالم،دو لعالو النمى االي(ابي ي كد عال  القوى ال سا لة االي(ابلة بدال 

 مو2011م  البحث لي ال(وا / السالبلة ماا اصم،اض )القاسوو 

دي  كواحد م  ا واع السالوك اال سا ي الذ  اهتو به عالو وقد ب،ز موضوع الت 

النمى لي العو، الحالي باعتبار أ ه يقوم عال  م(موعة م  النظو والت وينات النمسلة 

التي عضو المعتقدات والنظو والمشاع، والسالوكلاتو وم  تالت ذلك عناولد 

وحة النمسلة الدراسات والبحوث النمسلة درجة االلتزام الديني وارعباط ا بال

وال(سملةو وكشمد هذه الدراسات والبحوث االرعباط الوثلق بل  متغل،ات عالو النمى 

الم،ضي واصم،اض ال(سملة بال،غو م  اتتالى اصدياش  )اال وار  وعبدال القو 

 مو2007

ويعتب، االلتزام الديني م  الظواه، النمسلة االجتماعلة التي وجدت مع اال ساش منذ  

عبطة بالتحوالت االجتماعلة واالقتوادية لالشعوب لتأثل، االلتزام الديني االزت والم،

عال  سالوك اال ساشو وسعله لي است شاى الط،ي المااللة الع اذها سبلال لالوقاية او 

العالج م  االم،اض النمسلة والتغال/ عال  القالق واالكت اب والسعي  حو السعادة 

 مو 2008وال،ضا ع  الحلاة  )باروشو 

تبار اش االلتزام الديني هو واحد م  ا واع السالوك الم ث، عال  النمى البش،ية وباع 

منذ ل(، التأريخو لقد ارعبط بالنواحي االي(ابلة لي عحديد مستوى الوحة النمسلة 

ودرجة الم و ات ال اصة بأ واع السالوك الناع(ة ع  االم،اض النمسلة ماا القالق 

 ، الذات او التعو/  واالكت اب والشعور بالوحدة وعدم عقدي

وب،ز التط،ى الديني كأحد الل،ازات السالبة لاللتزام الديني غل، السو  تاصة  

لدى الشباب لي ال(امعات الع،بلة لقالة ع(ارب و الم ،ية  حو العقلدةو وكذلك قالة عطبلق 

االسى االي(ابلة لاللتزام الديني لي السالوك والتطالع  حو االهداى الم دية لسعادة 

 مو2008اة  )باوشو الحل

عسع  هذه الدراسة الكتشاى العالقات االي(ابلة لاللتزام الديني لي  موس الشباب  

بال(امعات ودرجات هذا االلتزام وعطالع و  حو مقومات السعادة الحقلقلة التي 

ينشدو  ا باعتبار اش التدي  الحقلقي وااللتزام بقواعد االدياش دوش عح،يف هو الط،يق 

الحقلقلة واش التط،ى باصدياش هو التأثل، السال/ لي  موس و وسببا لي   حو سعادع و

 ا تشار ال ال، م  االم،اض النمسلة وال(سملة 
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 مشكلة الدراسة وتساؤالتها: 

يسع  اال ساش بط،يقة مستم،ة ال  كا ما يحقق له راحته وداتما ما ينشد ع  كا  

عالماء أ  ا مطال/ وغاية كا ت ساش وأ  ا ما يوصاله تل  السعادة والتي ي،اها كال، م  ال

 ال عتحقق تال م  تالت السل، عال  الن ج الديني بوورعه الوحلحة دوش عح،يف 

وع تع لت،ة الشباب لي عم، اال ساش ب ال، م  التطالعات الحلاعلةو والتي يت ذ لل ا 

الشباب وساتا كال،ة لتحسل   وعلة حلاع وو و سبة لحساسلة طبلعة هذه الم،حالة 

العم،ية لقد ع تالط عال  الشباب االمور للضالوش السبلا  حو عحقلق غاياع و  حو 

السعادة الحقلقلةو لذلك دار لغط كبل، لي الوساتا التي يقوم عالل ا التدي  حت  عوبح 

قادرة لتأدية م مة عحسل   وعلة الحلاة وجال/ السعادة لإل ساشو كما أثل،ت لي اآلو ة 

التعو/ الديني وال ،وج بالدي  م  اهداله الموصالة  اصتل،ة اع(اهات التدي   حو

حقلقة ال  سعادة اال ساش واتتالمد اراء الباحال   حو الدي  كوسلالة ام غاية ام االثنل  

معاو وكاش م  ذلك اش  شأت بعض السالوكلات ال اط ة لي التعاما بالدي  با والنظ،ة 

لة لدى الشباب م  تالت السالبلة لهو وكاش ذلك سببا لي كال، م  االم،اض النمس

االزمات السالوكلة التي عسب/ البعض لي احداث ا وأدت ال  عشويه الوورة الذهنلة 

لألدياش وأهدال ا النبلالة مما أض، بم ا ة الدي  ال،للعة لي حا المش الت وتشاعة 

 المحبة وعحقلق السعادة الحقلقة لإل ساش   

لالسالم هو الدي  ال اعو ال(امع ل ا سبا الحلاة واآلت،ة لو يت،ك شاردة او   

واردة لي الحلاة الد لا أو اآلت،ة تال وأحواهاو وحدد مقومات وعناص، م  ش ن ا 

عحقلق السعادة لقد روى سعد ب  أبي وقاص رضي هللا عنه ع  رسوت هللا صال  هللا 

هللا وم  سعادة اب  آدم رضاه بما قض  هللا  عالله وسالو ) م  سعادة اب  آدم است ارة

وم  شقاوة اب  آدم ع،كه است ارة هللا وم  شقاوة اب  آدم س طه بما قض  هللا و 

 )السلوطيو د تو

و ظ،اً لما لشبابنا لي ال(امعات م  دور م و لي تدمة أمتنا ل و شباب اللوم  

التطالعات لقد جاءت هذه وعماد المستقبا ويعوت عالل و ال ال، وال ال، م  اآلمات و

الدراسة لمع،لة مستوى االلتزام الديني)التدي و والسعادة لدى طالب وطالبات جامعة 

  أم الق،ى 

 أهمية الدراسة:

 أوالً: األهمية النظرية: 

 تلقاء الضوء عال  مماهلو السعادة  ولالسمت ا م  تالت االلتزام الديني   -1

اص،ة ومعا ي الوحة النمسلة التي ع،بط الدراسة بل  االع(اهات النمسلة المع -2

 يحوا عالل ا ال ساش م  تالت االلتزام الديني  
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التع،ى عال  االلتزام الديني كو ه من ج حلاة م  تالت آراء العالماء وال تاب  -3

 والباحال   

 ثانيا: األهمية التطبيقية: 

الةةديني االسةةتمادة مةة   تةةاتج هةةذه الدراسةةة لةةي عقةةديو بةة،امج ارشةةادية لتنملةةة االلتةةزام  -1

 والسعادة لدى طالب وطالبات جامعة أم الق،ى 

التعة،ى عالة  مةدى عالقةة التةدي  بالسةةعادة لةدى طةالب وطالبةات جامعةة ام القةة،ى  -2

 بم ة الم ،مة  

 الوصوت تل   تاتج عم   الباحث م  أش يبني عوصلاعه ومقت،حاعه عالل ا   -3

 أهداف الدراسة:

 -يالي:ع دى الدراسة الحاللة تل  التع،ى عال  ما  

 مستوى االلتزام الديني)التدي و لدى علنة م  طالب وطالبات جامعة أم الق،ى  -1

 مستوى السعادة لدى علنة م  طالب وطالبات جامعة أم الق،ى  -2

الم،وي لي االلتزام الديني والسعادة عبعا التتالى )  وع ال اللةو الت وع  -3

 ال(نىو و العم،و 

والسعادة لدى علنة م  طالب وطالبات جامعة العالقة بل  االلتزام الديني)التدي و  -4

 أم الق،ى 

تم ا لة التنب  بمستوى السعادة م  تالت مستويات االلتزام الديني لدى علنة م   -5

 طالب وطالبات جامعة أم الق،ى 

 مصطلحات الدراسة:

 االلتزام الديني أو التدين: 

قلدة االيماش الوحلح هما كالمتاش مت،ادلتاش ل ما  مى المعن  وهو: التزام المسالو لع

)االيماش باهلل ومالت ته وكتبه ورساله واللوم اآلت، وبالقدر تل،ه وش،هو وظ ور ذلك 

عال  سالوكه بممارسة ما أم،ه هللا به واال ت اء ع  اعلاش ما     هللا عنه )الونلعو 

 مو 1999

 دم التع،يف الج،اتي: الدرجة التي يحوا عالل ا ال،اد العلنة عال  المقلاس المست 

 لي الدراسة  

 السعادة:

هي حالة م  االعزاش الداتالي يسودها عدد م  المشاع، االي(ابلة كال،ضا واالبت اج 

والس،ور التي ع،عبط بال(وا / اصساسلة لالحلاة ماا اصس،ة والعما والعالقات 

 مو2001االجتماعلة  )العنز و 

عال  المقلةاس المسةت دم  التع،يف الج،اتي: الدرجة التي يحوا عالل ا ال،اد العلنة 

 لي الدراسة  
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 حدود الدراسة:

 ستقتو، هذه الدراسة عال  الحدود والمحددات التاللة: 

 جامعة أم الق،ى الحدود المكانية : 

 طالب وطالبات جامعة أم الق،ى الحدود البشرية : 

 هـ 1436 1435: العام الدراسي الحدود الزمانية 

 عالقة االلتزام الديني بالسعادة لدى طالب : هي التع،ى عال  الحدود الموضوعية

وطالبات جامعة أم الق،ى م  تالت االطار النظ،  وعحاللا البلا ات ال اصة بنتاتج 

  الدراسة واعتمادها عال  أدوات جمع المعالومات

 االطار النظري

 االلتزام الديني :

مة  و أش الةدي  بوصةمه سةالوكاً يت ةوش krekpatreick,1999ي،ى "كل،كباع،يك  ) 

معتقدات وتب،ات وعو،لات لةه دور م ةو لةي زيةادة عوالةق المة،د وزيةادة قدرعةه عالة  

 حا مش العه الحلاعلة 

% مةة  85و أشةةارت  تات(ةةه تلةة  أش Gallop,2001ولةةي مسةةح قةةام بةةه "جةةالوب ) 

 ال،اشدي  لي أم،ي ا ي،وش أش الدي  شيء م و جداً لي حلاع و  

االهتمةام النمسةي بةدور الةدي  لةي  و تلة  اش عةاريخGeorge,2001ويشل، جةورج ) 

لمقالته والتةي  1891العالقات اصس،ية عاريخ طويا يمتد تل   ش، "ستالني هوت" عام 

يوف لل ا الط،يقة التي عدرب ب ا اصم ات أطمال   عال  التعالةلو و الطقةوس الدينلةة و 

أش البحةوث رغو عتابع اهتمام عالماء النمى بعالقة الدي  بم تالف الظواه، السةالوكلة تال 

التي عناولد دور الدي   كا د متم،قة و قاللالة جداً و لةو يظ ة، حتة  اآلش ج ةد م اةف و 

متعةةدد و متواصةةا عنةةاوت طبلعةةة العالقةةة بةةل  الةةدي  و العالقةةات اصسةة،يةو ومةة  دالتةةا 

ضعف االهتمام لي هذا الم(ةات مةا أشةار اللةه المسةح الةذ  قةام بةه عوالعةوس و زمالتةه 

م عناولةد التةدي  لةي 1929نش، تال أس الة مقايلى لقةط منةذ عةام م حلث لو ي2001عام 

اصسةة،ة  لةةي كتةةاب " ولةةو ع ةة  هنةةاك تشةةارة لدراسةةة عناولةةد دور الةةدي  لةةي التنشةة ة 

االجتماعلة كما كاش هناك ع(اها واضح لالتدري/ عال  الممارسات الدينلة لةي البحةوث 

 مقبوت و تستدماج القلو  النمسلة المعاص،ة لي م(ات االرعقاء اصتالقي والسالوك ال

وي،ى الباحاوش اش عمسك الم،د بالتعاللو الدينلة يزيد م  مستوى صحته النمسلةو  

ويساعده عال  التغال/ عال  كال، م  مش العه النمسلةو كما اش ع،كه لتالك التعاللو او 

ضعمه لي االلتزام ب ا ي د  به ال  الوقوع ل،يسة ل ال، م  المش التو ويعد كارت 

عالو التحاللا النمسي م  اكب، الذي   ادوا ب ذا االع(اهو بالضالة تل  لل تور يو ج 

 ل،ا  ا وتب،اهام ماسالو 
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ولي االع(اه الع سي م  ذلك ي،ى بعض العالماء أش التمسك بالتعاللو الدينلة  

وااللتزام ب ا سب/ لإلصابة بالمش الت النمسلةو ووضح هذا لي مماهلو سل(مو د 

ا  ش،ه م  كت/و وماا هذه المماهلو لالدي  يقوم عال  واقع ل مه لي ل،ويد لي ثنايا م

الم(تمعات الغ،بلةو حلث ح،لد اصدياشو وأدتالد عالل ا ال ال، م  االدعاءات 

واصهواء التي ابعدت الدي  ع  اصوله الوحلحةو وظ ، لله ال ال، م  التناقضو مما 

ة ال  ما هو مع،وى ع  ل،ويد القد الناس الاقة لله وللما يورده رجات الدي و اضال

 وآراؤه التي ال ع(د القبوت لدى السواد االعظو م  الباحال  النمسلل  

 مو 2002)الونلعو

 مفهوم االلتزام الديني )التدين( في اإلسالم وعالقته بالسعادة:

مو و يشةتق 1994يع،ى التدي  لغوياً بال ضوع و الطاعة  )م(مةع الالغةة الع،بلةةو  

وعشةل،  Re-ligionو لي الالغةة ال (اللزيةة مة  ال المةات الالعلنلةة (Religionلم  دي  

تل  قوة عموي قوة البشة،ية و ع(عةا ال سةاش يسةت(ل/ بط،يقةة معلنةة للت(نة/ العواقة/ 

 مو 2004اصللمة  )المغ،بيو

والتدي  لي االسالم يعني بالضالة لالوحدا لة أش يتَّبع ال ساش ما أم،ه هللا و رسوله  

 م :ويتض

اليماش الديني وهو اليماش باهلل ومالت ته وكتبة ورساله و اللوم اآلت، و القدر   1

 تل،ه وش،ه 

التدي  العالمي: أش يمارس الش ع الواجبات الدينلة المم،وضة عالله عماللاًو م    2

 صالة وصلام وزكاة   الخ م  العباداتو 

ً يتمق مع ععاللو دينهو  3 أ  ع وش عالقاعه و  التأث، بالدي : أش يسالك الش ع سالوكا

 مو 2002معامالعه مطابقةً لما أم، به هللا و رسوله ) ال طل/و 

ويقود بالتدي  أو ما يسمي بالسالوك التديني بأ ه م(موعة مة  الم و ةات الدينلةة عتماةا 

لةةي: أساسةةلات اليمةةاش ) كاليمةةاش بةةاهلل و مالت تةةه و كتبةةة و رسةةاله و ال(نةةة و النةةار و 

،د ب القةه كققامةة الوةالةو تيتةاء الزكةاة و الوةلام و و العةادات ) والعبادات )عالقةة المة

عالقة الم،د بةاآلت،ي  كةقك،ام الضةلف و زيةارة المة،يض و رد السةالم و صةالة الة،حو 

وو المن(لات ) ق،ب المة،د مة  تالقةه كالوةب، و التةالص و التواضةع و الوةدي و و 

 مو 2000،ورو )ال ض،و الم ال ات )بعد الم،د ع  تالقه كالنماي و الحسد و الغ

مو سالوك التدي  بأ ه عق،ي، الش ع الم الف لمدى 2002ويع،ى ه،يد  و ل،ج ) 

ما يعتقد و يمارسه م  أمور تيما لة سواء كا د متوالة بعالقته باهلل سبحا ه و ععالي 

 أو بالغل/ أو بنمسه و باآلت،ي  

اللتزام الديني هو مو مع التع،يمات السابقة حلث ع،ى أش ا2004و عتمق المغ،بي ) 

السالوك الو،يح الذ  يعب، ع  اليماش و التقوى بوصم ما اعتقاداً مودقاً و مشاع، 

توى م  عقاب هللاو وعضلف أ ه م وش يتضم  عدداً م  اص ساي:  سق مع،لي 
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يحتو  عال  المعتقدات و المعارى و المعالومات و  سق وجدا ي يحتو  عال  

يحتو  عال  التو،لات و اص شطة الدينلة التي المشاع، و التقوىو و سق سالوكي: 

 يقوم ب ا الم،د وعع ى مدى التزامه بتعاللو دينه 

مو لتشل، تل  التدي  بأ ه السالوك الذ  يدعو ال  اليماش باهلل و 2008أما جاش )  

 أع ِّباع أوام،ه و البعد ع   واهلهو ويحقق لالم،د الشعور باصماش و االستق،ار النمسي  

مو الدي  بأ ه عقلدة وش،يعة وبأ ه المن ج االماا 2010ال وار  )وعع،ى ا 

تالق كا شيء و أوحاه ال  اال بلاء وال،سا  -صسالوب حلاة البش،و أقامه هللا ععال 

ل داية الناس كالةو لم  اعبع سبلاله كس/ الوالح لي الد لاو والمالح لي اآلت،ةو وم  

 لي الد لا والعذاب لي اآلت،ة   ضا عنه وا ح،ىو عوق/ بقدر ا ح،اله بالضالت

وتالت هذه الم،حالة يتو النضج ال(نسي والتم،د واالستقالللة ومواج ة الق،ارات  

حوت الحلاة وأيضا عبدأ عتش ا كا م  االعتقادات واصل ار حوت الدي و وعوصف هذه 

الم،حالة م  كال، م  الباحال  بأ  ا م،حالة معقدة وصعبة يحدث لل ا ال ال، م  

ط،ابات النمسلة وال(سدية تذ عحدث لل ا أمور كال،ة قد ع د  تل  السعادة االض

وال،ضا ع  الحلاة مت  ما أتذ بتعاللو الدي  التي ع د  تل  اال ضباط لي م،حالة 

الم،اهقةو أو ع د  به تل  الشعور بالقالق والتوع، واالضط،ابات النمسلة وال(سدية 

 مو 1991)مقوودو  مت  ما أُتذ بمن ج التط،ى الديني السالبي

 االسالم كفيل بإسعاد  البشرية: 

تش المسالو الوادي هو الذ  يسالك ما يحقق له المالح وال ل، والمضاو وتش   

االمة الوادقة هي التي ععد  مس ا لتبوء هذا المقام الش،يف ولقلادة غل،هو م  أمو 

ناس اصرض تل  ط،يق الحق والمن ج الذ  رسمه هللا ععال  للسل، عالله ال

لالسالم وحده منقذ البش،ية وال ملا بق قاذها مما ع،دت لله م  ضلاع ولساد  

وحل،ة وضالتو وهدايت ا تل  ط،يق السعادة وال،شاد والمالح لي الد لا واآلت،ة 

 لالنعالو أش العزة لي ديننا والسعادة لله 

ش ي(عا جملع لالم(تمع االسالمي يقلو بناؤه عال  االيماش باهلل وما يتبع هذا االيما  

التو،لات التي عتو لله مح ومة باليماش الذ  ي وش له آثاره الي(ابلة بالنسبة لالم،د 

 وال(ماعات 

واالسالم عقلدة وش،يعة و ظام شاما مت اما لالحلاة جاء للنظو الحلاةو جاء للنظو  

عاء عالقة الم،د ب،به وبأتله اال ساش وبم(تمعه المباش، وغل، المباش، وبال سا لة جم

وب ا ما لي ال وش والحلاة م  حلوا ات و باعات وجماداتو وبالتالي هذا ما يحقق 

 مو2002سعادة اال ساش لي الد لا واالت،ة ) السواحو 
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 علم النفس اإليجابي  )تاريخه و تعريفه(: 

تش عالو النمى الي(ابي له عم، قديو و طوياو ربما ي وش قديما قدم البش،ية ول    

م بعد أش عو عنول/ مارع  سلال(ماش ) 1998يد القو،: لقد بدأ عام له عاريخ شد

Martin selgman  و  رتلسا ل(معلة عالو النمى اصم،ي لةو وولقا لما ورد لي أحد

 Americanاصعداد ال اصة لم(الة االتتواصي النمسي أو عالو النمى اصم،ي ي 

Psychologists (2000( و أورد 14تل   5و لي الومحات 55مو وهو العدد رقو

مقاالً عنوا ه: عالو النمى الي(ابي: حلث ذك، مع زملالته  مل الي س لزينتمل الي) 

Mihali Csikszentmihali  و أش الدور التقاللد  لعالو النمى قد ا حو، لي الت،كلز

عال  دراسة ال(وا / السالبلة لي الش ولة ال سا لة مع تهمات توال ا الي(ابلة ) 

 و Psychological strengthsالقوى النمسلة ؛

با وأتذت الممارسات الم نلة لي السلاي الم،ضي ولي السلاي الرشاد  و  

المدرسيو ال ط  مسهو وهو االهتمام بت اللع العمالء م  اضط،اباع و النمسلة و حا 

المش الت م  دوش االلتمات تل  عنملة توال و الش ولة وم اراع و الي(ابلة و 

 1998العالمي و الم ني حت  عام عطوي،ها وهذه تطل ة عالو النمى عب، كا عاري ه 

مو تل  أش عالو النمى ي(/ أش ي،ع ز 2000حلث اشار سلال(ماش وس اللزبلنتم الي )

لي الق،ش الحاد  و العش،ي   عال  عحديد العواما الوقاتلة و عمعلال او مع عطوي، 

توات اصل،اد الي(ابلة وكذلك عطوي، كا م سسات التطبلع االجتماعي والنظو 

لساتدة لي جملع البالداش و الاقالاتو كاصس،ة و المدرسة والمس(د و االجتماعلة ا

الناد  و ال(ل،اش و ال(امعات بالضالة تل  عالج ال وات السالبلة و االضط،ابات 

النمسلة بنوع م  التوازش وال ينو/ االهتمام لقط عال  ععديا كا أ ماط السالوك و 

 عالج او 

 فهوم السعادة:م

السعادة  هي مم وم عالمي المغزى و المضموش وله أهملة متماثالة لي جملع ا حاء  

 Venhovenالعالو بدتا م  أكا، الم(تمعات عقدماً تل  أكا،ها بداتلة  ع،ى للن ولل   )

و أش ل،ي الالغة و الاقالة ع ث، عال  الطبلعة العالملة لالسعادة بوصم ا غاية قووى 

مد اصبحاث أش السعادة ل ا أهملت ا بوصم ا ال دى لإل ساش لي كا م اش   وقد كش

ال سا ي االسم و كما أش أسباب ا عبدو متماثالة لي م تالف أ حاء العالو ومع اتتالى 

الاقالات لقش العناص، المحددة التي عس و لي تالق السعادة واحدة ل(ملع اصعمار 

صساسلة التي بو،ى النظ، ع  الم اش الذ  يعلش للهو وقد اعضح أش العناص، ا

عس و لي السعادة هي  مى العناص، بالنسبة لألش اص اصسوياء و المعاقل و لالسعداء 

و اصشقلاء حوت العالو يتمقوش عال  العناص، التي يعدو  ا م مة بالنسبة 

 مو 2008لالسعادة )عالمو 
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 ستشف م  استعماالت السعادة لي الالغة اش ال ساش يشع، ب ا عندما ين(ح لي  

أو دراستهو ويحوا عال  المساعدة م  اآلت،ي  لتحقلق أهداله و (د أش لالسمة عماله 

الغ،يق وعالماء المسالمل  قد ربطوا سعادة ال ساش لي الد لا بسل،ه عال  ط،يق 

المضلالة واالبتعاد ع  ال،ذيالة وط،يق الشقاء والتعاسةو ومع اعماق و عال  هذه العالقة 

ا م  المضلالة و ال،ذيالة والدوالع الل او حلث ركز الت،ابطلة لق  و اتتالموا لي عحديد ك

االغ،يق عال  السعادة الد لوية أما عالماء المسالمل  ل،كزوا عال  السعادة لي الد لا و 

اآلت،ة واستمادوا م  هد  السالم لي بلاش الط،يق تل  ذلك بلنما ذه/ عالماء النمى 

 و ات الوحة النمسلةو المحدثوش تل  أش السعادة هي الوحة النمسلةو أو هي أهو م

وأش عواما عنملت ا هي العواما التي عنمي الوحة النمسلة وهي الن(اح و التوللق و 

السل، لي ط،يق اصتالي الماضالة مما يول، سالمة ال ساش و أمنه  ت  ا )حالة يشع، 

لل ا ال ساش بالسعادة واصم  واالستق،ار النمسي ل ن و اتتالموا لي عحديد معن  اصم  

االستق،ار النمسي ل(عال ا بعض و لي ال الو م  اال ح،الات والتوع، واصتطاء و

وجعال ا البعض اآلت، لي عحقلق التوازش بل  مطال/ ال(سو والنمى وال،وح و بل  

مطال/ الم،د و ال(ماعةو وجعال ا آت،وش لي عحقلق التوالق مع النمى والم(تمع لي 

دمت ا الحاجه تل  عحقلق الذات حل  جعال ا غل،هو لي تشباع  الحاجات ولي مق

 0مو2000)م،سيو 

و للم،ي بل  مم وم السعادة Marten selgmanأما مارع  سلال(ماش )  

الالحظلة و مم وم السعادة الحقلقلةو لالشعور الالحظي بالسعادة يم   أش يتأث، بس ولة 

بى ببعض اصشلاء البسلطة التي م  شأ  ا أش عشع، ال ساش بال،ضا ماا ش،اء المال

ال(ديدة و مشاهدة للالو كوملد  أو عالقي هدية م  ش ع ما وهذا م  شأ ه اش ي،لع 

مستوى السعادة بش ا م قدو أما مم وم السعادة الحقلقلة للت وش م  عدة لضاتا هي 

" الح مةو والمع،لةو والش(اعةو والح/و وال سا لة و والعدالةو و ضبط النمىو 

ه المضاتا ع  وجودها م  تالت سالوكلات يم   واالعتداتو وال،وحا لة   وععب، هذ

 مو 2001مالحظت ا و قلاس ا و عنملت ا )سالوو 

 مفهوم السعادة الحقيقية عند الغربيين:

تش غاية ما يسع  تلله ال ساش هو السعادة الحقلقلةو ول   كلف يع،ل ا ؟ وكلف  

القة أم  سبلة؟ و يحدد م و اع ا وكلف يقلس ا ؟ وكلف ينمل ا ؟ وها ع ضع لمماهلو مط

 ما دور ال ووصلة الاقاللة مقابا ال واتع ال سا لة العامة ؟

وقد كا د الجابات عال  التساؤالت لي سعي ل،يق م  الباحال  بقلادة مارع   

و لالبحث لي الت،اث ال سا ي عما يقدم م  تجابات ع   Marten slgmanسالل(ماش )

بدراسة الت،اث ال سا ي وعحديد ما  هذه التساؤالتو حلث قام ل،يق م   الباحال 

ي،عبط بالسعادة لتمد دراسة ال ت/ السماوية والمالسمات ال ب،ى وعوصا ل،يق البحث 
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تل  كو هاتا م  المظاه، والدالالت والم ش،ات وكا د الم،حالة التاللة هي االقتوار 

 لة عال  ما اعمقد عالله جملع الموادر السابقة وهو ما اعده الباحاوش لضاتا ت سا

عامة عوجد لي كا زماش وم اش وهي ب ذا ع(سلد لنموذج  السعادة الحقلقلة )عالمو 

 م و2008

 الشخصية السعيدة في علم النفس: 

ً صش الحلاة ال ع الو م    يتمق العالماء أش الش ع السعلد ال يشع، بالسعادة داتما

مارسة سعلدة المشقات و االزماتو ل نه قادر عال  ممارسة الحلاة لي هذه المواقف م

لل ا عماؤت و رضا وصب، وعحما للعما م  تالت مشاع، اصلو و التوع، دوش يأس 

 وال ع(ز حت  يت الع م  اصلو و التوع، ويستعلد سعادعه و صحته النمسلة 

لالش ع السعلد صاح/ ترادة قوية لي مواج ة اصزمات و عحما الحباط و  

اصحوات و السعي تل  اصلضا و العما التماؤت لي المواقف الوعبةو وال،ضا لي كا 

م  أجا الن(اح أما الش ع اصقا سعادة لواح/ ترادة ضعلمة لي مواج ة اصزمات 

ساتط عال  كا شيء متشاتو حزي  ياتى م  عحس  اصحوات يشع، بال وى م  المشا 

ال يعما م  أجا الن(اح مما ي(عاله غل، راض ع   مسه و ع  اآلت،ي  و ع  الحلاة 

 لي هو و قالق و اكت اب  و يعلش

عتملز الش ولة السعلدة  بالنشاط و الحلوية و المشاركة لي اص شطة الم تالمةو  

لدي ا عالقات اجتماعلة جلدة مع اآلت،ي  و القدرة عال  مواج ة المش الت و حال ا لقد 

كشف عالو النمى ال ال، ع  الحلاة االجتماعلة لألش اص السعداء الذي  يتسموش 

 بأ  و:

 ،وش بال،ضا م  تالت حلاع و االجتماعلة يشع  1

 اكا،  (احا لي عالقاع و االجتماعلة   2

 اكا،  شاطاً وععاو اً و مشاركة لي اص شطة االجتماعلة   3

 السعادة و الدخل:

ال ين ، أحد أهملة المات لي عولل، حاجات ال ساش ال(سملة ) المأكا و المالبى   

والمأوىو والعواما  النمسلة: ) االعتماد عال  النمى و الشعور بال ماءة و ال(دارة و 

ال (ازو والحاجات  االجتماعلة )اال تماء و االستحساش و التقدي، م  اآلت،ي و وم  

توت ال بل،ة أكا، سعادة م  أصحاب الدتوت المحدودة المتوقع أش ي وش أصحاب الد

أو القاللالة الذي  يتع،ضوش لإلحباط و الح،ماش م  تشباع حاجاع و اصساسلةو و قد 

أيدت  تاتج الدراسات هذا الواقع و أشارت تل  أش أبناء الطبقة العامالة اكا، شقاء م  

لحلاة مما يشع،هو بالح،ماش أبناء الطبقة العاللا بسب/ ا  ماض الدتا و زيادة مطال/ ا

و الحباط وعدم ال،ضا ع  الحلاة ويع،ض و لألزمات واالضط،ابات النمسلة 

 مو1993والعقاللة واال ح،الات السالوكلة واصم،اض  )ارجاياو 
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ل   ال يعني هذا اش زيادة  المات هي سب/ سعادة اصغنلاء وقالة المات هي سب/  

بل  ارعماع الدتا الش ،  و الشعور بالسعادة شقاء المق،اء صش معامالت االرعباط 

%و لي دراسات عديدة وهي معامالت ارعباط من مضة ال 20-15ع،اوحد بل  )

عابد أش أصحاب الدتوت الم،عمعة ) اصغنلاء و أكا، سعادة م  أصحاب الدتوت 

المن مضة ) المق،اءو مع مالحظة الهمات الواضح لي الدراسة الغ،بلة لموضوع 

 عالقته بالسعادة  التدي  و

لالمات لي ذاعه ال ي(عا الناس سعداء راضل  ع  الحلاة و ل   الذ  ي(عال و   

سعداء هو عم ل،هو لي المات و مشاع،هو وهو ي(معو ه و ينمقو هو لم  يم ، لي جمع 

المات بط،ي مش،وعه و ينمقه عال  ما ينمعه و ينمع غل،ه لسوى ي وش قنوعا راضلا 

اللا وم  يست دم المات دوش تس،اى و ي(عا طموحاعه لي حدود بماله ال ال، أو الق

تم ا لاعه المادية لسوى يسعد بماله ال ال، أو القاللاو أما م  يم ، لي المات بط،يقة 

تاط ة لل(عا جمع المات غايته لي الحلاة لسوى ي وش جشعاً ال يقنع بما يحوا عالله 

 مو 2000اد ماله )م،سي م  مات و يشقي ب(معه و حمظه ويزداد شقاوة كالما ز

 الدراسات السابقة

 الدراسات التي تناولت االلتزام الديني وعالقته ببعض المتغيرات: -أ

 (دراسة  بعنوان: العالقة بين التدين والشعور بالوحدة 2008أجرى آل جبير )م

و وهدلد الدراسة تل  ال شف ع  العالقة بل  التدي  والشعور بالوحدة النمسلة النفسية

علنة م  طالب وطالبات كاللة الش،يعة والالغة الع،بلة لي رأس ال لمة وع و د لدى 

و طالباً وطالبةو وقد عو است دام مقلاس مستوى التدي  م  تعداد 290الدراسة م  )

الباحثو ومقلاس الشعور بالوحدة م  وضع راسا وأسم،ت الدراسة ع  وجود عالقة 

طالب والطالبات عال  مقلاس مستوى ارعباطلة سالبة دالة تحواتلة بل  درجات ال

التدي و وبل  درجات الطالب والطالبات عال  مقلاس الوحدة النمسلة وال عوجد ل،وي 

ذات داللة تحواتلة بل  متوسطات درجات الطالب ودرجات الطالبات عال  مقلاس 

الشعور الوحدة النمسلة وال عوجد ل،وي ذات داللة احواتلة بل  متوسط درجات 

طالبات المتزوجل  ودرجات الطالب و الطالبات غل، المتزوجل  عال  الطالب و ال

مقلاس الشعور بالوحدة النمسلةو كما ال عوجد ل،وي ذات داللة احواتلة بل  

متوسطات درجات الطالب وطالبات )كاللة الالغة الع،بلة و ودرجات طالب وطالبات 

 )كاللة الش،يعة و عال  مقلاس الشعور بالوحدة النمسلة 

  م( دراسة  بعنوان: التدين وعالقته بالصحة النفسية 2008بارون )وأجرى

وهدلد الدراسة تل  ال شف ع  العالقة بل  التدي   والقلق لدى المراهقين الكويتيين،

و الوحة النمسلة والقالق لدى علنة كبل،ة م  الم،اهقل  ال ويتلل  حلث ع و د العلنة 

بنات و وصالد متوسطات أعمارهو  1134أوالدو  889و م،اهقاً كويتلاً )2023م  )
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سنةو  واتتل،ت العلنة بش ا عشواتي م  1.2سنةو و ا ح،اى معلار  )16.2)

المدارس الاا وية لي م تالف مناطق ال ويدو وطبق عال  أل،اد العلنة مقلاس الدالعلة 

بنود ) عقلو ذاعي و عقلى درجة التدي  6الداتاللة لالتدي  ومقلاس آت، لالقالق تضالة تل  

ة االعتقاد الديني والوحة ال(سدية والعقاللة والسعادة وال،ضا ع  الحلاة وأظ ،ت وقو

النتاتج وجود ل،وي دالة بل  ال(نسل  حلث كاش اصوالد أعال  م  البنات عال  كا 

المقايلى للما عدا مقلاس القالق حلث كاش متوسط البنات أعال  م  متوسط اصوالدو 

 ً داالً بل  كا المتغل،ات للما عدا مقلاس القالق الذ   كما أظ ،ت النتاتج ارعباطا تي(ابلا

 كاش سبباً داالً 

 (بإجراء دراسة بعنوان: التدين وعالقته بفعالية 2009وقامت األنصاري )م

و وهدلد الدراسة تل  است شاى العالقة بل  الذات والقلق لدى ثالث عينات كويتية

اللة الذاتو والقالقو واست دمد التدي  العام )ال(ا / العقاتد  وال(ا / السالوكي ولع

كويتلاً و لي ثالث م،احا عم،ية هي: الم،اهقة المتأت،ةو  741الباحاة علنة قوام ا )

ال،شد المب ،و وال،شد المتوسطو وعو عأللف مقلاس لالتدي  السالمي يملز بل  ال(ا بل  

باحاة العقاتد  والسالوكي بالضالة تل  مقلاس جامعة ال ويد لالقالقو وقد عوصالد ال

تل  النتاتج التاللة::ظ ،ت ل،وي جوه،ية بل  ال(نسل  لي التدي  لي م،حالتي 

الم،اهقة المتأت،ة وال،شد المب ،و  حلث كاش المتوسط لدرجات ال اث أعال  كما 

ظ ،ت ل،وي جوه،ية لي لعاللة الذات لي الم،حالتل  السابقتل   ول   متوسط الذكور 

جوه،يا لي القالق لي م،حالة ال،شد المب ، كما كاش أعال  وكاش متوسط ال اث أعال  

أظ ،ت النتاتج ل،وي دالة لي جملع متغل،ات الدراسةو بل  الم،احا العم،ية 

الم تالمةو وقد ارعبط التدي  بماعاللة الذات ارعباطا ًداالً تي(ابلاً كما ارعبط التدي  ولاعاللة 

  الذات بالقالق ارعباطاً داال سالبلاً لي جملع علنات الدراسة

 الدراسات التي تناولت السعادة وعالقتها ببعض المتغيرات: -ب

 ( دراسة بعنوان: التفاؤل واألمل وعالقتهما بالسعادة 2010وقدمت جودة  )م

و وهدلد هذه الدراسة تل  ال شف ع  لدى عينة من المراهقين في محافظة غزة

ل  لي محالظة مستويات التماؤت واصما وعالقت ما بالسعادة لدى علنة م  الم،اهق

غزه ومع،لة الم،وي بل  متوسطات أل،اد العلنة لي التماؤت واصما والسعادةو والتي 

و عالملذاً وعالملذه 363يم   أش ععزى تل  متغل، النوع وقد بالغد علنة الدراسة )

عالملذة و وقد است دمد الباحاة لي الدراسة ثالث مقايلى اصوت 191عالملذاو 172)

 ي لقلاس اصما و والاالث لقلاس السعادة والتع،ى عال   وع لقلاس التماؤت و الاا

السعادة وعوصالد الدراسة تل  أش مستويات التماؤت واصما والسعادة هي عال  التوالي 

%كما عوصالد تل  وجود عالقة ارعباط موجبة ودالة ع،بط التماؤت 63%و%81 71

عماؤال و سعادة مقار ة واصما بالسعادة كذلك عوصالد الدراسة تل  أش الطالبات أكا، 

 بالطالب 
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 (دراسة بعنوان: التنبؤ بالسعادة في ضوء األمل 2011وقدم جودة وأبو جراد )م

و وهدلد الدراسة تل  مع،لة والتفاؤل لدى عينة من طلبة جامعة القدس المفتوحة

العالقة بل  السعادة واصما و التماؤتو تضالة تل  عحديد اصهملة النسبلة ل ا م  هذه 

متغل،ات لي عمسل، السعادة لدى علنة م  طالبة جامعة القدس الممتوحة بالغ ح(م ا ال

و طالبة و طبقد أدوات الدراسة عال  84و طالب )103و طالباً وطالبةو من و )187)

أل،اد العلنة لي قاعات المحاض،اتو وبلند النتاتج أش متغل،ات السعادة ارعبطد مع 

الت االرعباط كا د موجبة دالة تحواتلا ولي بقلة المتغل،ات اصت،ى واش قلو معام

االع(اه المتوقعو وأشارت  تاتج عحاللا اال حدار المتعدد المتدرج تل  أش متغل،  اصما 

و التماؤت أس ما لي عمسل، عباي  درجات ال،د العلنة عال  مقلاس السعادة وقد أس و 

ةو وعلنة الذكور %و لالعلنة ال الل45وو )43.2%وو )45.2متغل، التماؤت ما  سبته )

%و 4%و و )7.1وعلنة ال اث عال  التواليو بلنما لس، اصما ما  سبته )

 %و لالعلنة ال اللةو وعلنة الذكور وعلنة ال اث عال  التوالي 12.2و)

 ( بعنوان: الذكاء الوجداني وعالقته بكل من السعادة 1432كما قامت القاسم )هـ

و وهدلد الدراسة لال شف ع  طبلعة واألمل لدى عينة من طالبات جامعة أم القرى

العالقة بل  الذكاء الوجدا ي وكا م  السعادة واصما و ال شف ع  الم،وي لي الذكاء 

اال معالي والسعادة واصما لي ضوء بعض المتغل،ات ) الت وع الدراسيو 

والمستو  الدراسي و وكذلك هدلد الدراسة لالتع،ى عال  الم،وي بل  م،عمعات 

ء اال معالي لي السعادة واصما وأبعاده الم،علةو وقد ع و د علنة ومن مضات الذكا

ادبي و  200-عالمي 200و م  طالبات جامعة أم الق،  بواقع )400الدراسة م  )

و واست دمد الباحاة مقلاس الذكاء اال معالي تعداد 25-18وع،اوحد أعماره  بل  )

و ومقلاس 2003ل الق )و وقاتمة أكسمورد لالسعادة تعداد عبدا2001عاماش ورزي )

و  وعوصالد الدراسة ال  وجود عالقة بل  الذكاء 2004اصما تعداد عبد ال الق )

اال معالي بأبعاده ول،وعه وبل  كا م  السعادة واصماو وكذلك دلد ل،وي الدراسة 

ً لمتغل، الت وع العالمي  ودلد النتاتج  ع  وجود عالقة بل  متغل،ات اصما عبعا

قة بل  الذكاء اال معالي والسعادة واصما عبعا لمتغل، المستوى كذلك عال  وجود عال

 الدراسي 

 ( بإجراء دراسة  بعنوان: مصادر السعادة لدى 1433وقامت المحروقي )هـ

عينة من طالبات المرحلة المتوسطة والثانوية والجامعية في ضوء بعض 

راسة تل  مع،لة و وهدلد الدالخصائص الجغرافية واألكاديمية بمدينة مكة المكرمة

موادر السعادة لدى علنة م  طالبات الم،حالة المتوسطة والاا وية و ال(امعلة مع 

التع،ى عالي أهو هذه الموادر لدى أل،اد العلنة واتتالل ا باتتالى الم،احا 

الدراسلةو الحالة االجتماعلةو الحالة االقتواديةو المستوى الدراسيو الوضع اصس، و 
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/ هذه الموادر ولق أهملت ا كما يق،ر أل،اد العلنة  است دم ثو التع،ى عال  ع،عل

الباحث المن ج الوصمي لي اعداد من (لة الدراسةو كما است دم الباحث علنة الدراسة 

طالبة م  طالبات الم،حالة المتوسطة  557التي عماالد لي علنة عشواتلة م   

مقلاس التوالق النمسي  والاا وية وال(امعلة عال   طاي مدينة م ة الم ،مة  واست دم

 حو السعادة م  اعدادهو وقاتمة اكسمورد لالسعادة م  اعداد احمد عبدال الق   

وعوصالد الدراسة ال  وجود عالقة ارعباطلة بل  موادر السعادة الديموغ،اللة 

والموادر الذاعلةو وجاءت الموادر االجتماعلة عال  رأس القاتمة م  حلث ا  ا 

 السعادة لدى العلنة المبحوثةو يالل ا البعد االقتواد متغل،ا هامة لي عحقلق 

 ( باإجراء دراساة  بعناوان ل الساعادة وعالقتهاا بالتفااؤل 2011كما قاام بخيات :)م

و وهدلد الدراسة تل  ال شف ع  العالقةة وقلق المستقبل لدى معلمات رياض األطفال

اصطمةات وكةذلك االرعباطلة بل  كا مة  التمةاؤت و قالةق المسةتقبا لةدى معالمةات ريةاض 

التع،ى عالة  المة،ي بلةن   لةي السةعادة والتمةاؤت وقالةق المسةتقبا بةاتتالى المتغلة،ات 

اصربعة ) م اش ال،وضةو سنوات ال ب،ةو مستوى الوظلمةةو  ةوع ال،وضةة و وتم ا لةة 

التنبةة  بالسةةعادة بمع،لةةة درجةةاع   عالةة  مقلةةاس التمةةاؤتو ومقلةةاس قالةةق المسةةتقبا عالةة  

و معالمة بمحالظة أسةلوط وعوصةالد 135اض اصطمات بالغد )م(موعة م  معالمات ري

النتاتج تل  وجود  عالقة ارعباطلةة دالةة تحوةاتلة بةل  كةا مة  السةعادة والتمةاؤت وقالةق 

المسةةتقبا لةةدى معالمةةات ريةةاض اصطمةةات بةةاتتالى متغلةة،ات: م ةةاش ال،وضةةة )ريةةف 

ملةةة أو عاللةةة و و ةةوع ال،وضةةة )ح و-متوسةةطة– حضةة،و وعةةدد سةةنوات ال بةة،ة قاللالةةة 

ع(،يبلةو كما دلد  تاتج الدراسة عال  عدم  وجود ل،وي ذات دالةة احوةاتلة عة ث، لةي 

 عماؤت معالمات االطمات  اع(ة ع  عدد سنوات ال ب،ة والعم، 

 ( بإجراء دراسة بعنوان الشعور بالسعادة في ضوء 2012وقامت الرابغي )م

و ت بمحافظة جدةبعض سمات الشخصية لدي عينة من طالبات كلية التربية للبنا

وهدلد هذه الدراسة لتحديد مم وم الشعور بالسعادة وتل  قلاس المستوى العام لالشعور 

بالسعادة لدى طالبات كاللة الت،بلة والتع،ى عال  العالقة بل  الشعور بالسعادة وبعض 

سمات الش ولة )السلط،ةو المس وللة االجتماعلةو االعزاش اال معالي و وعحديد أكا، 

 ولة )السلط،ةو المس وللة االجتماعلةو االعزاش اال معاليو لي الشعور سمات الش

و طالبة 600بالسعادة لدى طالبات ال اللة وعو اتتلار علنة عشواتلة  لالدراسة ح(م ا )

و وعو التحقق م  20- 18م  طالبات كاللة الت،بلة لالبنات ب(دة عت،اوح أعماره  بل  )

ة: مقلاس الشعور بالسعادة لإل اث م  تعداد صحة  الم،وض باست دام اصدوات التالل

و بنداً ومقلاس الب،وللا الش وي 52الباحاة والذ  ع وش لي صورعه الن اتلة م  )

 و عع،ي/ جاب، عبد الحملد و ل اد أبو حط/ 1973ل(وردش )

كشمد النتاتج ع  وجود عالقة ارعباطلة موجبة دالة بل  الشعور بالسعادة و بل  كا  

موضوع الدراسة )السلط،ةو المس وللةو االجتماعلةو االعزاش  سمات الش ولة
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اال معالي و كما ظ ، م  عحاللا اال حدار المتعدد أش أكا، السمات تس اماً لي الشعور 

 بالسعادة لد  علنة م  طالبات كاللة الت،بلة هي سمة االعزاش اال معالي 

 ( دراسة  بعنوان الذكا2012كما أجرى البهنساوي و آخرون )ء االنفعالي و م

السعادة واألمل لدى طالبات الجامعة في مصر وعمان واليمن وفلسطين والسعودية 

هدلد الدراسة ال  التع،ى عال  الذكاء اال معالي و السعادة  ) دراسة ثقافية مقارنة(،

و طالبات 1303واصما لدى طالبات ال(امعةو أج،يد الدراسة عال  علنة بالغ قوام ا )

لة هي )مو، وعماش واللم  ولالسطل  والسعودية و وبالغ متوسط م  تمى بالداش ع،ب

و و است دمد الدراسة 2.27و و اال ح،اى المعلار  )20.59العم، لالعلنة ك ا )

مقلاس الذكاء اال معالي وقاتمة اكسمورد لالسعادة و مقلاس اصماو وعشل، النتاتج تل  أش 

و بل  الذكاء اال معالي و 0.01هناك عالقة ارعباطلة موجبة دالة عند مستوى دالله )

أبعاده ب ا م  السعادة و اصما ببعديه ما عدا بعد التعاطف لالو ي،عبط بالرادة لدى 

علنة المو،يات وكا د الم،وي لي بعد  تدارة اال معاالت وعنظلو اال معاالت لوالح 

واصا اللمنلات ثو العما لات بلنما التعاطف لوالح المو،يات ثو المالسطلنلات ولي الت

االجتماعي لوالح العما لات ثو المالسطلنلات ولي بعد المع،لة اال معاللةو والدرجة 

ال اللة لوالح العما لاتو وعال  مقلاس السعادة كاش الماري لوالح العما لات ثو 

السعودياتو وعال  بعد السبا كا د الم،وي  لوالح اللمنلات وعال  بعد الدارة كا د 

 العما لات ثو السعوديات ثو المالسطلنلات الم،وي لوالح اللمنلات ثو 

 ( بإجراء دراسة بعنوان: الذكاء الروحي وعالقته 2012وقام الضبع  )م

بالسعادة النفسية لدى عينة من المراهقين والراشدين  لدى عينة من طالب جامعة 

و وهدلد الدراسة تل  التع،ى عال  العالقة بل  الذكاء ال،وحي الملك خالد بابها

النمسلة لدى علنة م  الم،اهقل  وال،اشدي  وع و د علنة الدراسة م   والسعادة

و م  طالب الب الوريوس م  كاللة الش،يعة 97و طالبا واتتل، الم،اهقوش )180)

وأصوت الدي  و العالوم ال سا لة وال ندسةو ولإلجابة ع  أس الة الدراسة است دم 

ورد لالسعادة وذلك بعد التحقق الباحث مقلاس الذكاء ال،وحي م  تعداده وقاتمة أكسم

م  صدق ا وثباع ا عال  أل،اد العلنة المقوودة وقد أسم،ت  تاتج  الدراسة ع   وجود 

عالقة بل  الذكاء ال،وحي  والسعادة النمسلة لدى الم،اهقل  و ال،اشدي  وأش هناك 

النمسلة  عأثل، لنوع التعاللو لي الدرجة ال اللة لالذكاء ال،وحي  أ ه يم   التنب  بالسعادة

 م  تالت أبعاد الذكاء كأقوى االبعاد أهملة لي التنب  بالسعادة النمسلة

 ( بإجراء دراسة  بعنوان مستوى السعادة لدى طلبة 2012كما قام الخوالدة )م

و كلية العلوم التربوية في جامعة آل البيت و عالقته بدرجة مالءمة البيئة الجامعية

وى السعادة لدى طالبة كاللة العالوم الت،بوية لي وهدلد الدراسة تل  التع،ى عال  مست

جامعة آت البلد وعالقته بالبل ة ال(امعلةو و لتحقلق هدى الدراسة أعد الباحث أداعل  
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لقلاس مستوى السعادة والاا لة لقلاس درجة مالءمة البل ة ال(امعلة طبقد عال  علنة 

 واتلة و طالٍ/ و طالبة اتتل،وا بط،يقة الطبقة العش270م و ة م  )

و أشارت  تاتج الدراسة تل  أش مستوى السعادة و مالءمة البل ة ال(امعلة كا ا بش ا 

عام متوسطل  و أظ ،ت النتاتج وجود ل،وي ذات داللة تحواتلة ععزى لال(نى 

 لوالح ال اث ومستوى السعادة و درجة مالتمة البل ة ال(امعلة 

 منهج وإجراءات الدراسة

 منهج الدراسة  :

بناء عال  مش الة الدراسة وعساؤالع ا لقش المن ج المالتو لالدراسة الحاللة هو المن ج 

 الوصمي 

 مجتمع الدراسة:

مو هو "جملع اصل،اد أو اصش اص الذي  2009م(تمع الدراسة كما أشار عبلدات )

ي و وش موضوع مش الة الدراسةو وع وش م(تمع الدراسة الحاللة م  جملع طالب 

 هـو 1436 -هـ  1435أم الق،ى لي الموا الدراسي الاا ي ) وطالبات جامعة

 عينة الدراسة:

لضماش عمالا م(تمع الدراسة عمالالً جلداًو قام الباحث باتتلار علنة طبقلة عشواتلةو 

حلث عو عقسلو م(تمع الدراسة عال  طبقتل  )طالب و طالباتو وم  داتا كا طبقة 

  و طال/  طالبة422دراسة )عو اتتلار علنة عشواتلةو وبالغد علنة ال

 است دم الباحث أداعل  لالدراسة عال  النحو التالي: أدوات الدراسة:

 مقياس االلتزام الديني )التدين(: -1

و أبعاد 6و عبارة عوزعد عال  )39مو  ويت وش م  )2008م  تعداد د  ادية جاش )

 عال  النحو التالي:

 و 38-37-17-1وهي )و عبارات 4البعد اصوت: أداء العبادات المم،وضة )

-29-24-21-15-11-7و عبةارات وهةي )7البعد الاا ي: القلام بالعبةادات التطوعلةة )

 و 33

-27-23-14-8-4-3-2و عبةةارات وهةةي )8البعةةد الاالةةث: التقةةوى وال ةةوى مةة  هللا )

 و 36

 و 30-28-25-20-13-10-6-5و عبارات وهي )8البعد ال،ابع: حس  ال الق )

 و 39-32-31-26-16-12-9و عبارات وهي )7اليما لة )البعد ال امى: المشاع، 

 و 35-34-22-19-18و عبارات وهي )5البعد السادس: االهتمامات الدينلة )

 مقياس السعادة: -2

موو عمد ع،جمت ا وعقنلن ا 2001قاتمة اكسمورد )الولغة الم تو،ة وتعداد آرجايا)

و عبارة 29وش م  )مو  ويت 2008عال  البل ة السعودية م  قبا د  ادية جاش  )

 و أبعاد عال  النحو التالي:8عوزعد عال  )
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 و 17-15-7و عبارات وهي )3البعد اصوت: االهتمام االجتماعي ) -

 و 29-26-19-13-8و عبارات وهي )5البعد الاا ي: القدرة عال  التح و ) -

 و 23-21-18-6و عبارات وهي )4البعد الاالث: التم ل، االي(ابي ) -

 و 22-12-5-1و عبارات وهي )4الب (ة ) البعد ال،ابع: مشاع، -

 و 28-25-9-2و عبارات وهي )4البعد ال امى: ال،ضا ع  الحلاة ) -

 و 24-20-4و عبارات وهي )3البعد السادس: ال،ضا ع  الذات ) -

 و 27-14-3و عبارات وهي )3البعد السابع: اللقظة الذهنلة ) -

 و 16-11-10و عبارات وهي )3البعد الاام : الاللاقة البد لة ) -

 الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة: 

 أوال: مقياس االلتزام الديني:

 عو التأكد م  صدي المقلاس عال  النحو التالي:

 الصدق التمييزي:

عو التأكد م  الودي التمللز  لالمقلاس وذلك م  تالت التطبلق عال  علنة استطالعلة 

و طال/ طالبةو وعمد المقار ة الط،للة بل  درجات الرباعي 100ع و د م  )

 اصعال  ودرجات الرباعي اصد   كما هو موضح لي ال(دوت التالي:

ألعلى واإلرباعي األدنى اختبار )ت( لداللة الفروق بين اإلرباعي ا (1جدول رقم )

 لمقياس االلتزام الديني

 العدد المجموعة
المتوسط  

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 0.07 4.52 25 اإلرباعي األعلى
37.77 48 0.00 

 0.15 3.26 25 اإلرباعي األدنى

المتوسط الحسابي لمستوى االلتزام الديني لدى علنة الدراسة لي الرباعي اصعال  

و وهي دالة 37.77و وقلمة )تو عساوى )3.26و ولي الرباعي اصد   )4.52)

وو وبالتالي يوجد قدرة لالمقلاس عال  التمللز بل  م،عمعي 0.05تحواتلا عند مستوى )

 اتلا ومن مضي االلتزام الديني بوورة دالة تحو

 االتساق الداخلي:

ع  ط،يق حساب معاما االرعباط بل  درجة كا عبارة مع الدرجة ال اللة لالبعد الذ  

 عنتمي تللهو وكا د النتاتج كالتالي:
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( معامالت االرتباط بين درجة العبارة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه  2جدول رقم )

 لمقياس االلتزام الديني

 البعد الثالث الثانيالبعد  البعد األول

 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة

1 0.66 7 0.66 2 0.68 

17 0.68 11 0.65 3 0.68 

37 0.69 15 0.64 4 0.65 

38 0.66 21 0.66 8 0.68 

 0.64 14 0.63 24 البعد الرابع

5 0.65 29 0.61 23 0.63 

6 0.66 33 0.60 27 0.64 

 0.69 36 البعد الخامس 0.67 10

 البعد السادس 0.66 9 0.64 13

20 0.67 12 0.67 18 0.61 

25 0.62 16 0.68 19 0.65 

28 0.66 26 0.65 22 0.66 

30 0.61 31 0.69 34 0.65 

 
32 0.65 35 0.66 

39 0.64  

معامالت وو وجملع قلو 0.69و تل  )0.61ع،اوحد قلو معامالت االرعباط م  )

و وعشل، تل  0.05االرعباط موجبة وم،عمعة وذات داللة تحواتلة عند مستوى )

 االعساي الداتاليو بل  درجة كا عبارة ودرجة البعد الذ  عنتمي تلله 

كما عو التأكد م  ثبات مقلاس االلتزام الديني بط،يقة معاما الما ك،و بالو وكا د 

 النتاتج كالتالي:

 الفا كرونباخ لثبات مقياس االلتزام الديني (: معامالت3جدول رقم )

 قيمة الفا كرونباخ البعد

 0.88 األول

 0.86 الثاني

 0.91 الثالث

 0.87 الرابع

 0.88 الخامس

 0.89 السادس

 0.91 الدرجة الكلية

و وهي م،عمعة وعشل، تل  0.91و تل  )0.86م  ) ع،اوحد قلو معاما ألما ك،و بال

 أش مقلاس االلتزام الديني يتمتع بدرجة عاللة م  الابات 
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 ثانيا: مقياس السعادة:

 عو التأكد م  صدي المقلاس عال  النحو التالي:

 الصدق التمييزي:

عو التأكد م  الودي التمللز  لالمقلاس وذلك م  تالت التطبلق عال  علنة استطالعلة 

و طال/ طالبةو وعمد المقار ة الط،للة بلو درجات الرباعي 100و د م  )ع 

 اصعال  ودرجات الرباعي اصد   كما هو موضح لي ال(دوت التالي:

اختبار )ت( لداللة الفروق بين اإلرباعي األعلى واإلرباعي األدنى  (4جدول رقم )

 لمقياس السعادة

 العدد المجموعة
المتوسط  

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 قيمة ت

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 0.12 4.51 25 اإلرباعي األعلى
50.54 48 0.00 

 0.10 2.60 25 اإلرباعي األدنى

و 4.51المتوسط الحسابي لمستوى السعادة لدى علنة الدراسة لي الرباعي اصعال  )

و وهي دالة تحواتلا عند 50.54و وقلمة )تو عساوى )2.60اصد   ) ولي الرباعي

وو وبالتالي يوجد قدرة لالمقلاس عال  التمللز بل  م،عمعي ومن مضي 0.05مستوى )

 السعادة بوورة دالة تحواتلا 

 االتساق الداخلي:

ع  ط،يق حساب معاما االرعباط بل  درجة كا عبارة مع الدرجة ال اللة لالبعد الذ  

 تللهو وكا د النتاتج كالتالي: عنتمي

( معامالت االرتباط بين درجة العبارة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه 5جدول رقم )

 لمقياس السعادة

 البعد الرابع البعد الثالث البعد الثاني البعد األول

 العبارة
معامل 

 االرتباط
 العبارة معامل االرتباط العبارة

معامل 

 االرتباط
 العبارة

معامل 

 االرتباط

7 0.63 8 0.68 6 0.66 1 0.66 

15 0.62 13 0.61 18 0.67 5 0.58 

17 0.65 19 0.64 21 0.62 12 0.63 

 
26 0.58 23 0.60 22 0.66 

29 0.61   

 البعد الثامن البعد السابع البعد السادس البعد الخامس

2 0.62 4 0.59 3 0.64 10 0.61 

9 0.59 20 0.65 14 0.65 11 0.60 

25 0.58 24 0.64 27 0.64 16 0.67 

28 0.67    
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وو وجملع قلو معامالت 0.68و تل  )0.58ع،اوحد قلو معامالت االرعباط م  )

و وعشل، تل  0.05االرعباط موجبة وم،عمعة وذات داللة تحواتلة عند مستوى )

 االعساي الداتاليو بل  درجة كا عبارة ودرجة البعد الذ  عنتمي تلله 

كما عو التأكد م  ثبات مقلاس السعادة بط،يقة معاما الما ك،و بالو وكا د النتاتج 

 كالتالي:

 (: معامالت الفا كرونباخ لثبات مقياس السعادة 6جدول رقم )

 قيمة الفا كرونباخ البعد

 085 األول

 0.89 الثاني

 0.88 الثالث

 0.90 الرابع

 0.86 الخامس

 0.89 السادس

 0.88 السابع

 0.87 الثامن

 0.90 الدرجة الكلية

و وهي م،عمعة وعشل، تل  0.90و تل  )0.85ع،اوحد قلو معاما الما ك،و بال م  )

 أش مقلاس السعادة يتمتع بدرجة عاللة م  الابات 

 : نتائج الدراسة

السؤال األول: ما مستوى االلتزام الديني لدى عينة من طالب وطالبات جامعة أم 

 القرى؟

ع  الس ات اصوتو عو است دام المتوسط الحسابي واال ح،اى المعلار  لإلجابة 

والمتوسط الحسابي العامو لالعبارات التي عقلى االلتزام الديني لدى علنة م  طالب 

القلام  –وطالبات جامعة أم الق،ى وذلك لي اصبعاد التاللة )أداء العبادات المم،وضة 

 –المشاع، اليما لة  –حس  ال الق  –هللا  التقوى وال وى م  –بالعبادات التطوعلة 

 االهتمامات الدينلةو وكا د النتاتج كالتالي:
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 البعد األول: أداء العبادات المفروضة:

 (:  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى االلتزام الديني 7جدول رقم ) 

 البعد األول: أداء العبادات المفروضة

قم
لر
ا

 

 العبارة

 مستوى االلتزام الديني

ب
تي
تر
ال

 

 االنحراف  المتوسط 
 االستجابة

 المعياري الحسابي

 دائما 0.43 4.9 1 أصوم رمضان  17

 دائما 0.69 4.65 2 أديت فريضة الحج )أو سأقوم بأدائها حالما أتمكن من ذلك( 37

 دائما 0.83 4.59 3 أخرج الزكاة في وقتها )أو سأخرجها عندما تجب علي( 38

 دائما 0.61 4.28 4 أؤدي الصالة في أوقاتها 1

 دائما 0.37 4.61 المتوسط العام

و أش المتوسط الحسابي العام لمستوى االلتزام الديني لي 7عشل،  تاتج ال(دوت رقو )

 وو بدرجة )داتماًو  4.61البعد اصوت )أداء العبادات المم،وضةو يساو  )

ع،اوحد قلو المتوسطات الحسابلة لمستوى االلتزام الديني لي البعد اصوت )أداء 

و وهي )أؤد  الوالة لي أوقاع اوو 1و لالعبارة رقو )4.28العبادات المم،وضةو م  )

 و وهي )أصوم رمضاشو  17و لالعبارة رقو )4.9تل  )

العبادات المم،وضةو  وبالنظ، تل  العبارات اصربعة التي ع وش من ا البعد اصوت )أداء

يالح  أش جملع العبارات حوالد عال  است(ابة بمستوى )داتماوو وجاءت لي الت،عل/ 

و 17م  اصوت تل  ال،ابع م  حلث )أداء العبادات المم،وضةو كالتالي: العبارة رقو )

و وهي )أديد 37وو ثو العبارة رقو )4.9وهي )أصوم رمضاشو بمتوسط حسابي )

وو 4.65وم بأدات ا حالما أعم   م  ذلكوو بمتوسط حسابي )ل،يضة الحج )أو سأق

و وهي )أت،ج الزكاة لي وقت ا )أو سأت،ج ا عندما ع(/ 38يالل ا العبارة رقو )

و وهي )أؤد  الوالة لي أوقاع او 1وو ثو العبارة رقو )4.59عاليوو بمتوسط حسابي )

 و  4.28بمتوسط حسابي )

 :وعيةالبعد الثاني: القيام بالعبادات التط

(  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى االلتزام 8رقم ) جدول

 البعد الثاني: القيام بالعبادات التطوعية الديني

قم
لر
ا

 

 العبــــــارة

 مستوى االلتزام الديني

ب
تي
تر
ال

 

 االنحراف  المتوسط 
 االستجابة

 المعياري الحسابي

 دائما 0.78 4.21 1 واألذكار ألتزم بقراءة بعض األدعية 33

 غالبا  0.85 3.95 2 أتصدق بجزء من مالي للمحتاجين  11

 غالبا  0.94 3.92 3 أقوم بأداء العمرة كلما تيسر لي ذلك 7
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قم
لر
ا

 

 العبــــــارة

 مستوى االلتزام الديني

ب
تي
تر
ال

 

 االنحراف  المتوسط 
 االستجابة

 المعياري الحسابي

 غالبا  0.81 3.86 4 أحرص على أداء صالة النافلة 24

 غالبا  1.05 3.74 5 أحافظ على صيام التطوع 29

 أحيانا 1.01 3.23 6 القرآن الكريمأقرأ ما تيسر من  21

 أحيانا 1.04 3.22 7 أحافظ على صالة التراويح في رمضان 15

 غالبا  0.55 3.73 المتوسط العام

و يتضح أش المتوسط الحسابي العام لمستوى االلتزام الديني 8م   تاتج ال(دوت رقو )

 وو بدرجة )غالباًو  3.73لي البعد الاا ي )القلام بالعبادات التطوعلةو يساو  )

ع،اوحد قلو المتوسطات الحسابلة لمستوى االلتزام الديني لي البعد الاا ي )القلام 

ي )أحال  عال  صالة و وه15و لالعبارة رقو )3.22بالعبادات التطوعلةو م  )

و وهي )ألتزم بق،اءة بعض 33و لالعبارة رقو )4.21الت،اويح لي رمضاشوو تل  )

 اصدعلة واصذكارو  

وبالنظ، تل  العبارات السبعة التي ع وش من ا البعد الاا ي )القلام بالعبادات التطوعلةو 

لي  و عبارة لقط حوالد عال  است(ابة بمستوى )داتماًوو وكا د1يالح  وجود )

و وهي )ألتزم بق،اءة بعض اصدعلة واصذكارو 33الت،عل/ اصوت وهي العبارة رقو )

 و 4.21بمتوسط حسابي )

و عبارات حوالد عال  است(ابة بمستوى )غالباًوو وجاءت لي الت،عل/ م  4ويوجد )

و وهي 11الاا ي تل  ال امى م  حلث القلام بالعبادات التطوعلة وهي العبارة رقو )

و 7وو والعبارة رقو )3.95زء م  مالي لالمحتاجل و بمتوسط حسابي ))أعودي ب(

وو والعبارة رقو 3.92وهي )أقوم بأداء العم،ة كالما علس، لي ذلكو بمتوسط حسابي )

وو والعبارة رقو 3.86و وهي )أح،ص عال  أداء صالة النالالةو بمتوسط حسابي )24)

 و 3.74و وهي )أحال  عال  صلام التطوعو بمتوسط حسابي )29)

و عبارات حوالتا عال  است(ابة بمستوى )أحلا اًوو وجاءعا لي الت،عل/ م  2ويوجد )

و 21السادس تل  السابع م  حلث )القلام بالعبادات التطوعلةو وهما العبارة رقو )

و 15وو والعبارة رقو )3.23وهي )أق،أ ما علس، م  الق،آش ال ،يوو بمتوسط حسابي )

 و 3.22ح لي رمضاشو بمتوسط حسابي )وهي )أحال  عال  صالة الت،اوي
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 :البعد الثالث: التقوى والخوف من هللا

 (  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى االلتزام الديني9جدول رقم )

 البعد الثالث: التقوى والخوف من هللا

قم
لر
ا

 

 العبارة

 مستوى االلتزام الديني

ب
تي
تر
ال

 
 االنحراف  المتوسط 

 االستجابة
 المعياري الحسابي

 دائما 0.63 4.52 1 أفعل الخير لوجه هللا 2

 دائما 0.93 4.42 2 قبل أن ادخل في أي مشروع أو استثمار أتأكد من أنه حالل 27

 دائما 0.72 4.37 3 خوفي من هللا يردعني عن ارتكاب الحرام 14

 دائما 1.05 4.22 4 يكتشفنيأخذ بالخفية ما ليس لي إذا تأكدت أن أحداً لن  8

 غالبا  0.88 3.97 5 أحرص على أن يكون مظهري وملبسي موافقاً للشريعة اإلسالمية 4

36 
ارفض العمل في مجال عليه مؤاخذات )تحفظات( شرعية مهما 

 كان الراتب مغرياً 
 غالبا  1.39 3.56 6

 أحيانا 1.12 3.38 7 أجامل أصدقائي على حساب اآلخرين 23

 أحيانا 0.95 3.02 8 أساير أصدقائي في الحديث عن اآلخرين بسوء في غيبتهم 3

 غالبا  0.44 3.93 المتوسط العام

و أش المتوسط الحسابي العام لمستوى االلتزام الديني 9 الح  م   تاتج ال(دوت رقو )

 وو بدرجة )غالباًو  3.93لي البعد الاالث )التقوى وال وى م  هللاو يساو  )

ع،اوحد قلو المتوسطات الحسابلة لمستوى االلتزام الديني لي البعد الاالث )التقوى 

و وهي )أساي، أصدقاتي لي الحديث ع  3و لالعبارة رقو )3.02وال وى م  هللاو م  )

و وهي )ألعا ال ل، لوجه 2و لالعبارة رقو )4.52اآلت،ي  بسوء لي غلبت ووو تل  )

 هللاو  

ما لة التي ع وش من ا البعد الاالث )التقوى وال وى م  هللاو وبالنظ، تل  العبارات الا

و عبارات حوالد عال  است(ابة بمستوى )داتماوو وكا د لي الت،عل/ 4يالح  وجود )

و 2م  اصوت تل  ال،ابع م  حلث التقوى وال وى م  هللاو وهذه العبارات هي رقو )

و وهي )قبا 27بارة رقو )وو الع4.52وهي )ألعا ال ل، لوجه هللاو بمتوسط حسابي )

وو 4.42أش ادتا لي أ  مش،وع أو استامار أعأكد م  أ ه حالتو بمتوسط حسابي )

و وهي )تولي م  هللا ي،دعني ع  ارع اب الح،امو بمتوسط 14والعبارة رقو )

و وهي )أتذ بال ملة ما للى لي تذا عأكدت أش أحداً 8وو والعبارة رقو )4.37حسابي )

 و 4.22ط حسابي )ل  ي تشمنيو بمتوس

و عبارة حوالتا عال  است(ابة بمستوى )غالباوو وجاءعا لي الت،عل/ م  2ويوجد )

ال امى تل  السادس م  حلث )التقوى وال وى م  هللاوو وهذه العبارات هي رقو 
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ً لالش،يعة السالملةو 4) و وهي )أح،ص عال  أش ي وش مظ ،  ومالبسي موالقا

و وهي )ارلض العما لي م(ات عالله 36و )وو والعبارة رق3.97بمتوسط حسابي )

 و 3.56م اتذات )عحمظاتو ش،علة م ما كاش ال،اع/ مغ،ياًو بمتوسط حسابي )

و عبارة حوالتا عال  است(ابة بمستوى )أحلا اوو وجاءعا لي الت،عل/ م  2ويوجد )

و 23السابع تل  الاام  م  حلث )التقوى وال وى م  هللاوو وهذه العبارات هي رقو )

وو والعبارة رقو 3.38)أجاما أصدقاتي عال  حساب اآلت،ي و بمتوسط حسابي )وهي 

و وهي )أساي، أصدقاتي لي الحديث ع  اآلت،ي  بسوء لي غلبت وو بمتوسط 3)

 و 3.02حسابي )

 البعد الرابع: حسن الخلق:

 (  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى االلتزام الديني10جدول رقم )

 البعد الرابع: حسن الخلق

قم
لر
ا

 

 العبارة

 مستوى االلتزام الديني

ب
تي
تر
ال

 

 االنحراف  المتوسط 
 االستجابة

 المعياري الحسابي

 دائما 0.63 4.7 1 أحرص على البر بوالدي 28

 دائما 0.70 4.45 2 أبادر بالسالم على اآلخرين 5

 دائما 0.82 4.29 3 أوفي بوعدي مهما كلفني ذلك 25

 دائما 0.80 4.28 4 أبعد األذى عن الطريق 30

 دائما 0.80 4.24 5 أقول الصدق حتى لو تعارض مع مصالحي 20

 غالبا  1.11 3.94 6 أهمل األفراد الذين تبدو هيأتهم متواضعة  10

6 
أكتم المعلومات عن اآلخرين حتى ال يتفوقوا 

 علي  
 غالبا  1.19 3.62 7

 غالبا  1.04 3.49 8 ولو قاطعونيأزور أقاربي حتى  13

 غالبا  0.43 4.13 المتوسط العام

و يتضح أش المتوسط الحسابي العام لمستوى االلتزام الديني 10م   تاتج ال(دوت رقو )

 وو بدرجة )غالباو  4.13لي البعد ال،ابع )حس  ال القو يساو  )

ع،اوحد قلو المتوسطات الحسابلة لمستوى االلتزام الديني لي البعد ال،ابع )حس  

و وهي )أزور أقاربي حت  ولو قاطعو يوو تل  13و لالعبارة رقو )3.94ال القو م  )

 و وهي )أح،ص عال  الب، بوالد و  28و لالعبارة رقو )4.7)

)حس  ال القو يالح   وبالنظ، تل  العبارات الاما لة التي ع وش من ا البعد ال،ابع

و عبارات حوالد عال  است(ابة بمستوى )داتماوو وكا د لي الت،عل/ م  5وجود )

و وهي 28اصوت تل  ال امى م  حلث )حس  ال القوو وهذه العبارات هي رقو )
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و وهي )أبادر 5وو العبارة رقو )4.7)أح،ص عال  الب، بوالد و بمتوسط حسابي )

و وهي )أولي 25وو والعبارة رقو )4.45بي )بالسالم عال  اآلت،ي و بمتوسط حسا

و وهي )أبعد 30وو والعبارة رقو )4.29بوعد  م ما كالمني ذلكو بمتوسط حسابي )

و وهي )أقوت 20وو والعبارة رقو )4.28اصذى ع  الط،يقو بمتوسط حسابي )

 و 4.24الودي حت  لو ععارض مع موالحيو بمتوسط حسابي )

(ابة بمستوى )غالباوو وجاءت لي الت،عل/ م  و عبارات حوالد عال  است3ويوجد )

و وهي 10السادس تل  الاام  م  حلث )حس  ال القوو وهذه العبارات هي رقو )

وو والعبارة رقو 3.94)أهما اصل،اد الذي  عبدو هلأع و متواضعةو بمتوسط حسابي )

و بمتوسط حسابي 6) و وهي )أكتو المعالومات ع  اآلت،ي  حت  ال يتموقوا عالي 

و وهي )أزور أقاربي حت  ولو قاطعو يو بمتوسط 13وو والعبارة رقو )3.62)

 و 3.49حسابي )

 البعد الخامس: المشاعر اإليمانية:

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى االلتزام الديني  (11جدول رقم )

 البعد الخامس: المشاعر اإليمانية

قم
لر
ا

 

 العبارة

 الدينيمستوى االلتزام 

ب
تي
تر
ال

 

 االنحراف  المتوسط 
 االستجابة

 المعياري الحسابي

 دائما 0.60 4.68 1 لدي من النعم ما يجعلني اشعر بالرضا 39

 دائما 0.63 4.57 2 أستشعر عظمة هللا كلما تأملت في هذا الكون 12

 دائما 0.71 4.37 3 أصبر إذا أصابني مكروه 31

 دائما 0.92 4.36 4 اتعرض للمصائبأتوقع الفرج عندما  9

 غالبا  0.86 4.17 5 أستخير هللا قبل الشروع في أي عمل 32

26 
أشعر بالضيق حينما أرى لدى اآلخرين إمكانات 

 أفتقدها
 أحيانا 1.23 2.73 6

 أبدا 0.81 1.7 7 أشعر أني مقصر في أداء واجباتي الدينية  16

 غالبا  0.39 3.90 المتوسط العام

و يتضح أش المتوسط الحسابي العام لمستوى االلتزام الديني 11 تاتج ال(دوت رقو )م  

 وو بدرجة )غالباو  3.80لي البعد ال امى )المشاع، اليما لةو يساو  )

ع،اوحد قلو المتوسطات الحسابلة لمستوى االلتزام الديني لي البعد ال امى )المشاع، 

و وهي )أشع، أ ي مقو، لي أداء واجباعي 16و لالعبارة رقو )1.7اليما لةو م  )

و وهي )لد  م  النعو ما ي(عالني اشع، 39و لالعبارة رقو )4.68الدينلةوو تل  )

 بال،ضاو  
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عة التي ع وش من ا البعد ال امى )المشاع، اليما لةو وبالنظ، تل  العبارات السب

و عبارات حوالد عال  است(ابة بمستوى )داتماوو وكا د لي الت،عل/ 4يالح  وجود )

و 39م  اصوت تل  ال،ابع م  حلث )المشاع، اليما لةوو وهذه العبارات هي رقو )

وو العبارة رقو 4.68وهي )لد  م  النعو ما ي(عالني اشع، بال،ضاو بمتوسط حسابي )

وو 4.57و وهي )أستشع، عظمة هللا كالما عأمالد لي هذا ال وشو بمتوسط حسابي )12)

وو 4.37و وهي )أصب، تذا أصابني م ،وهو بمتوسط حسابي )31والعبارة رقو )

و وهي )أعوقع الم،ج عندما اعع،ض لالموات/و بمتوسط حسابي 9والعبارة رقو )

 و 4.36)

است(ابة بمستوى )غالباوو وجاءت لي الت،عل/ و عبارة حوالد عال  1ويوجد )

و وهي )أست ل، هللا قبا 32ال امى م  حلث )المشاع، اليما لةوو وهي العبارة رقو )

 و 4.17الش،وع لي أ  عماو بمتوسط حسابي )

و عبارة حوالد عال  است(ابة بمستوى )أحلا اوو وجاءت لي الت،عل/ 1ويوجد )

و وهي )أشع، بالضلق 26وو وهي العبارة رقو )السادس م  حلث )المشاع، اليما لة

 و 2.73حلنما أرى لدى اآلت،ي  تم ا ات ألتقدهاو بمتوسط حسابي )

و عبارة حوالد عال  است(ابة بمستوى )أبداوو وجاءت لي الت،عل/ 1ويوجد )   

و وهي )أشع، أ ي مقو، 16السابع م  حلث )المشاع، اليما لةوو وهي العبارة رقو )

 و 1.7اعي الدينلةو بمتوسط حسابي )لي أداء واجب

 البعد السادس: االهتمامات الدينية:

 (  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى االلتزام الديني12جدول رقم )

 البعد السادس: االهتمامات الدينية

قم
لر
ا

 
 العبارة

 مستوى االلتزام الديني

ب
تي
تر
ال

 

 االنحراف  المتوسط 
 االستجابة

 المعياري الحسابي

 غالبا  0.84 4.17 1 أنصح اآلخرين باألسلوب الحسن والمناسب 19

 غالبا  0.97 3.67 2 أشارك في األعمال التطوعية 18

 غالبا  1.08 3.58 3 أهتم وأتابع ما يحدث للمسلمين في العالم 35

34 
أتابع بعض البرامج الدينية في التلفزيون أو 

 اإلذاعة
 غالبا  0.99 4.45 4

22 
أحب قراءة المواضيع الدينية في أوقات 

 الفراغ
 أحيانا 0.99 3.26 5

 غالبا  0.63 3.63 المتوسط العام



 Doi: 10.33850/ajahs.2021.164207  د. سامل  املفرجي - وحيد مليباري

 

ـ ــ ــ  ت

62 

و يتضح أش المتوسط الحسابي العام لمستوى االلتزام الديني 12م   تاتج ال(دوت رقو )

 وو بدرجة )غالباو  3.63لي البعد السادس )االهتمامات الدينلةو يساو  )

ع،اوحد قلو المتوسطات الحسابلة لمستوى االلتزام الديني لي البعد السادس 

و وهي )أح/ ق،اءة المواضلع 22و لالعبارة رقو )3.26)االهتمامات الدينلةو م  )

و وهي )أ وح اآلت،ي  19و لالعبارة رقو )4.17الدينلة لي أوقات الم،اغوو تل  )

 باصسالوب الحس  والمناس/و  

ارات ال مسة التي ع وش من ا البعد السادس )االهتمامات الدينلةو وبالنظ، تل  العب

و عبارات حوالد عال  است(ابة بمستوى )غالباوو وكا د لي الت،عل/ 4يالح  وجود )

و 19م  اصوت تل  ال،ابع م  حلث )االهتمامات الدينلةوو وهذه العبارات هي رقو )

وو العبارة 4.17ط حسابي )وهي )أ وح اآلت،ي  باصسالوب الحس  والمناس/و بمتوس

وو والعبارة 3.67و وهي )أشارك لي اصعمات التطوعلةو بمتوسط حسابي )18رقو )

وو 3.58و وهي )أهتو وأعابع ما يحدث لالمسالمل  لي العالوو بمتوسط حسابي )35رقو )

و وهي )أعابع بعض الب،امج الدينلة لي التالمزيوش أو الذاعةو 34والعبارة رقو )

 و 3.45) بمتوسط حسابي

و عبارة حوالد عال  است(ابة بمستوى )أحلا اوو وجاءت لي الت،عل/ 1ويوجد )

و وهي )أح/ ق،اءة 22ال امى م  حلث )االهتمامات الدينلةوو وهي العبارة رقو )

 و 3.26المواضلع الدينلة لي أوقات الم،اغو بمتوسط حسابي )

صة بمستوى االلتزام يم   عال لع جملع النتاتج السابقة لي الس ات اصوت وال ا

الديني لدى علنة م  طالب وطالبات جامعة أم الق،ى وذلك لي اصبعاد التاللة )أداء 

حس   –التقوى وال وى م  هللا  –القلام بالعبادات التطوعلة  –العبادات المم،وضة 

 االهتمامات الدينلةوو كالتالي: –المشاع، اليما لة  –ال الق 

حسابية العامة واالنحرافات المعيارية لمستوى المتوسطات ال (13جدول رقم )

 االلتزام الديني

 البعد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب مستوى االلتزام

 1 دائما 0.37 4.61 أداء العبادات المفروضة

 5 غالبا 0.55 3.73 القيام بالعبادات التطوعية

 3 غالبا 0.44 3.93 التقوى والخوف من هللا

 2 غالبا 0.43 4.13 حسن الخلق  

 4 غالبا 0.39 3.80 المشاعر اإليمانية

 6 غالبا 0.63 3.63 االهتمامات الدينية

 - غالبا 0.31 3.94 الدرجة الكلية
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و أش مستوى االلتزام الديني لدى علنة م  طالب 13يتضح م   تاتج ال(دوت رقو )

)غالباوو وبمتوسط حسابي وطالبات جامعة أم الق،ى بومة عامة هي بمستوى 

و  وبالنظ، تل  كا بعد عال  حدةو يالح  أش مستوى االلتزام الديني لي بعد 3.94)

و وبمستوى 4.61أداء العبادات المم،وضةو جاء لي الت،عل/ اصوت بمتوسط حسابي )

و وبمستوى 4.13)داتماوو ثو حس  ال الق جاء لي الت،عل/ الاا ي بمتوسط حسابي )

و 3.93تقوى وال وى م  هللا جاء لي الت،عل/ الاالث بمتوسط حسابي ))غالباوو ثو ال

وبمستوى )غالباوو ثو المشاع، اليما لة جاء لي الت،عل/ ال،ابع بمتوسط حسابي 

و وبمستوى )غالباوو ثو القلام بالعبادات التطوعلة جاء لي الت،عل/ ال امى 3.80)

امات الدينلة لي الت،عل/ و وبمستوى )غالباوو ثو االهتم3.73بمتوسط حسابي )

 و وبمستوى )غالباو 3.63السادس بمتوسط حسابي )

يستنتج الباحث م  تالت ما سبق أش طالب وطالبات جامعة أم الق،ى يتمتعوش بقدر 

عالي م  االلتزام الديني وي،جع ذلك صسباب عديدة وم تالمة م  أهم ا موقع ال(امعة 

المسالل  وم بط الوحي وبلد هللا حلث أ  ا م  ضم  أرض الح،مل  وب ا قبالة 

الح،امو ومع ذلك ل و بحاجة تل  عطبلق ما جاء مناه(نا االسالملة المعتدلة وذلك 

لتعزيز السالوك االي(ابي وع(ن/ السالوك السالبيو وقد اعمقد هذه الدارسة مع دراسة 

موو حلث أشارت الدراسة تل  أش غالبلة الشباب ال(امعي لي 1983النقل/ ودياب)

 تل  من ج اسالمي معتدت يحاكي حاجات الشباب لي هذه الم،حالة العم،ية حاجة 

 السؤال الثاني: ما مستوى السعادة لدى عينة من طالب وطالبات جامعة أم القرى؟

لإلجابة ع  الس ات الاا ي عو است دام المتوسط الحسابي واال ح،اى المعلار  

السعادة لدى علنة م  طالب وطالبات والمتوسط الحسابي العامو لالعبارات التي عقلى 

 –القدرة عال  التح و  –جامعة أم الق،ى وذلك لي اصبعاد التاللة )االهتمام االجتماعي 

اللقظة  –ال،ضا ع  الذات  –ال،ضا ع  الحلاة  –مشاع، الب (ة  –التم ل، االي(ابي 

 الاللاقة البد لةو وكا د النتاتج كالتالي: –الذهنلة 

 هتمام االجتماعي:البعد األول: اال
 (  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى السعادة14جدول رقم )

 البعد األول: االهتمام االجتماعي

قم
لر
ا

 

 العبارة

 مستوى السعادة

ب
تي
تر
ال

 

 االنحراف  المتوسط 
 االستجابة

 المعياري الحسابي

 دائما 0.84 4.33 1 بشكل عام أنا أحب الناس 7

 دائما 0.82 4.26 2 استمتع وأمرح حين أكون مع اآلخرين  15

 غالبا  0.83 4.1 3 أهتم باآلخرين وأشاركهم  17

 دائما 0.62 4.23 المتوسط العام
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و يتضح أش المتوسط الحسابي العام لمستوى السعادة لي 14م   تاتج ال(دوت رقو )

 وو بدرجة )داتماو  4.23البعد اصوت )االهتمام االجتماعيو يساو  )

ع،اوحد قلو المتوسطات الحسابلة لمستوى السعادة لي البعد اصوت )االهتمام 

و وهي )أهتو باآلت،ي  وأشارك ووو تل  17و لالعبارة رقو )4.1االجتماعيو م  )

 و وهي )بش ا عام أ ا أح/ الناسو  7و لالعبارة رقو )4.33)

وبالنظ، تل  العبارات الاالثة التي ع وش من ا البعد اصوت )االهتمام االجتماعيو 

و عبارة حوالد عال  است(ابة بمستوى )داتماوو وجاءعا لي الت،عل/ 2يالح  أش )

و وهي )بش ا 7قو  )اصوت والاا ي م  حلث )االهتمام االجتماعيوو وهما العبارة ر

و وهي )استمتع 15وو والعبارة رقو )4.33عام أ ا أح/ الناسو بمتوسط حسابي )

 و  4.26وأم،ح حل  أكوش مع اآلت،ي و بمتوسط حسابي )

و عبارة حوالد عال  است(ابة بمستوى )غالباو وجاءت لي  الت،عل/ الاالث 1ويوجد )

و وهي )أهتو باآلت،ي  17م  حلث )االهتمام االجتماعيو وهي العبارة رقو )

 و 4.1وأشارك وو بمتوسط حسابي )

 البعد الثاني: القدرة على التحكم:

 (  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى السعادة15رقم ) جدول

 البعد الثاني: القدرة على التحكم

قم
لر
ا

 

 العبارة

 مستوى السعادة

ب
تي
تر
ال

 

 االنحراف المتوسط
 االستجابة

 المعياري الحسابي

29 
أشعر بأني ال أسيطر على أمور حياتي بشكل 

 جيد
 غالبا 0.95 3.84 1

 غالبا 0.95 3.59 2 ال أتمكن من تنظيم وقتي بشكل جيد 26

 أحيانا 1.03 3.03 3 أجد صعوبة في اتخاذ القرارات 19

8 
أشعر أني أستطيع التأثير على ما يدور حولي 

 من أحداث
 نادرا 1.09 2.6 4

 نادرا 1.03 2.59 5 أشعر أني أحقق األهداف التي أضعها لنفسي 13

 أحيانا 0.60 3.13 المتوسط العام

و يتضح أش المتوسط الحسابي العام لمستوى السعادة لي 15م   تاتج ال(دوت رقو )

 وو بدرجة )أحلا اًو  3.13البعد الاا ي )القدرة عال  التح وو يساو  )

ع،اوحد قلو المتوسطات الحسابلة لمستوى السعادة لي البعد الاا ي )القدرة عال  

و وهي )أشع، أ ي أحقق اصهداى التي أضع ا 13و لالعبارة رقو )2.59التح وو م  )
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و وهي )أشع، بأ ي ال أسلط، عال  أمور حلاعي 29و لالعبارة رقو )3.84لنمسيوو تل  )

 بش ا جلدو  

 مسة التي ع وش من ا البعد الاا ي )القدرة عال  التح وو وبالنظ، تل  العبارات ال

و عبارة حوالد عال  است(ابة بمستوى )غالباوو وكا تا لي الت،عل/ 2يالح  أش )

و وهي )أشع، 29اصوت والاا ي م  حلث )القدرة عال  التح وو وهما العبارة رقو )

يالل ا العبارة وو 3.84بأ ي ال أسلط، عال  أمور حلاعي بش ا جلدو بمتوسط حسابي )

 و 3.59و وهي )ال أعم   م  عنظلو وقتي بش ا جلدو بمتوسط حسابي )26رقو )

و 19و عبارة حوالد عال  است(ابة بمستوى )أحلا اوو وهي العبارة رقو )1ويوجد )

 و 3.03وهي )أجد صعوبة لي اع اذ الق،اراتو بمتوسط حسابي )

و 8وو وهما العبارة رقو )و عبارة حوالتا عال  است(ابة بمستوى ) ادرا2ويوجد ) 

وهي )أشع، أ ي أستطلع التأثل، عال  ما يدور حولي م  أحداثو بمتوسط حسابي 

و وهي )أشع، أ ي أحقق اصهداى التي أضع ا لنمسيو 13وو والعبارة رقو )2.6)

 و 2.59بمتوسط حسابي )

 البعد الثالث: التفكير االيجابي:

 واالنحرافات المعيارية لمستوى السعادة(  المتوسطات الحسابية 16جدول رقم )

 البعد الثالث: التفكير االيجابي

قم
لر
ا

 

 العبارة

 مستوى السعادة

ب
تي
تر
ال

 

 االنحراف  المتوسط 
 االستجابة

 المعياري الحسابي

 دائما 0.89 4.24 1 أشعر أن هناك معنى وهدف لحياتي 18

 غالبا  0.91 4.16 2 أشعر أن المستقبل مشرق وواعد 6

 غالبا  1.18 3.95 3 ذكريات الماضي تبدو لي سعيدة 23

 نادرا 1.00 2 4 أرى الدنيا جميلة  21

 غالبا  0.48 3.59 المتوسط العام

و يتضح أش المتوسط الحسابي العام لمستوى السعادة لي 16م   تاتج ال(دوت رقو )

 وو بدرجة )غالباو  3.59البعد الاالث )التم ل، االي(ابيو يساو  )

ع،اوحد قلو المتوسطات الحسابلة لمستوى السعادة لي البعد الاالث )التم ل، االي(ابيو 

و 18رة رقو )و لالعبا4.24و وهي )أرى الد لا جملالةوو تل  )21و لالعبارة رقو )2م  )

 وهي )أشع، أش هناك معن  وهدى لحلاعيو  

وبالنظ، تل  العبارات اصربعة التي ع وش من ا البعد الاالث )التم ل، االي(ابيو يالح  

و عبارة حوالد عال  است(ابة بمستوى )داتماوو وجاءت لي الت،عل/ اصوت م  1أش )
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، أش هناك معن  وهدى و وهي )أشع18حلث )التم ل، االي(ابيو وهي العبارة رقو )

 و 4.24لحلاعيو بمتوسط حسابي )

و عبارة حوالتا عال  است(ابة بمستوى )غالباوو وجاءعا لي الت،عل/ الاا ي 2ويوجد )

و وهي )أشع، أش المستقبا 6والاالث م  حلث )التم ل، االي(ابيو وهما العبارة رقو )

)ذك،يات و وهي 23وو والعبارة رقو )4.16مش،ي وواعدو بمتوسط حسابي )

 و 3.95الماضي عبدو لي سعلدةو بمتوسط حسابي )

و 21و عبارة حوالد عال  است(ابة بمستوى ) ادراوو وهي العبارة رقو )1ويوجد ) 

 و 2وهي )أرى الد لا جملالةو بمتوسط حسابي )

 البعد الرابع: مشاعر البهجة:

 سعادة(  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى ال17رقم ) جدول

 البعد الرابع: مشاعر البهجة

قم
لر
ا

 

 العبارة

 مستوى السعادة

ب
تي
تر
ال

 

 االنحراف  المتوسط 
 االستجابة

 المعياري الحسابي

 غالبا  0.82 4.04 1 أجد التسلية في أمور كثيرة 22

 غالبا  0.82 3.99 2 أشعر باالبتهاج واالنشراح 5

 غالبا  0.95 3.97 3 أضحك من أعماق قلبي 12

 غالبا  0.78 3.94 4 أنا سعيد جداً  1

 غالبا  0.62 3.99 المتوسط العام

و تل  أش المتوسط الحسابي العام لمستوى السعادة لي 17عشل،  تاتج ال(دوت رقو )

 وو بدرجة )غالباو  3.99البعد ال،ابع )مشاع، الب (ةو يساو  )

ع،اوحد قلو المتوسطات الحسابلة لمستوى السعادة لي البعد ال،ابع )مشاع، الب (ةو 

و 22و لالعبارة رقو )4.04و وهي )أ ا سعلد جداًوو تل  )1و لالعبارة رقو )3.94م  )

 وهي )أجد التساللة لي أمور كال،ةو  

يالح  أش  وبالنظ، تل  العبارات اصربعة التي ع وش من ا البعد ال،ابع )مشاع، الب (ةو

جملع العبارات حوالد عال  است(ابة بمستوى )غالباوو وجاءت لي الت،عل/ م  اصوت 

و وهي )أجد التساللة 22تل  ال،ابع م  حلث )مشاع، الب (ةو كالتالي: العبارة رقو )

و وهي )أشع، باالبت اج 5وو ثو العبارة رقو )4.04لي أمور كال،ةو بمتوسط حسابي )

و وهي )أضحك م  12وو يالل ا والعبارة رقو )3.99ي )واال ش،احو بمتوسط حساب

و وهي )أ ا سعلد جداًو 1وو ثو العبارة رقو )3.97أعماي قالبيو بمتوسط حسابي )

 و 3.94بمتوسط حسابي )
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 البعد الخامس: الرضا عن الحياة:

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى السعادة  (18جدول رقم )

 الخامس: الرضا عن الحياةالبعد 

قم
لر
ا

 

 العبارة

 مستوى السعادة

ب
تي
تر
ال

 

 االنحراف  المتوسط 
 االستجابة

 المعياري الحسابي

 غالبا  0.87 4.2 1 بشكل عام أنا راٍض عن حياتي 2

 غالبا  0.88 4.13 2 أحب الحياة 25

9 
أعتقد أن العالم الذي نعيش فيه مليء 

 بالخير  
 غالبا  0.98 4.13 3

 أحيانا 1.04 2.69 4 أشعر أن الحياة مليئة بالمعاناة 28

 غالبا  0.58 3.79 المتوسط العام

و يتضح أش المتوسط الحسابي العام لمستوى السعادة لي 18م   تاتج ال(دوت رقو )

 وو بدرجة )غالباو  3.79البعد ال امى )ال،ضا ع  الحلاةو يساو  )

ع،اوحد قلو المتوسطات الحسابلة لمستوى السعادة لي البعد ال امى )ال،ضا ع  

و وهي )أشع، أش الحلاة مالل ة بالمعا اةوو تل  28و لالعبارة رقو )2.69الحلاةو م  )

 و وهي )بش ا عام أ ا راٍض ع  حلاعيو  2و لالعبارة رقو )4.2)

ل امى )ال،ضا ع  الحلاةو وبالنظ، تل  العبارات اصربعة التي ع وش من ا البعد ا

و عبارات حوالد عال  است(ابة بمستوى )غالباوو وجاءت لي الت،عل/ 3يالح  أش )

و وهي )بش ا 2م  االوت تل  الاالث م  حلث )ال،ضا ع  الحلاةو وهي العبارة رقو )

و وهي )أح/ 25وو والعبارة رقو )4.2عام أ ا راٍض ع  حلاعيو بمتوسط حسابي )

و وهي )أعتقد أش العالو الذ   علش 9وو والعبارة رقو )4.13ابي )الحلاةو بمتوسط حس

 و 4.13لله ماليء بال ل،و بمتوسط حسابي)

و 28و عبارة حوالد عال  است(ابة بمستوى )أحلا اوو وهي العبارة رقو )1ويوجد ) 

 و 2.69وهي )أشع، أش الحلاة مالل ة بالمعا اةو بمتوسط حسابي )
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 ت:البعد السادس: الرضا عن الذا

 (  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى السعادة19جدول رقم )

 البعد السادس: الرضا عن الذات

قم
لر
ا

 

 العبارة

 مستوى السعادة

ب
تي
تر
ال

 

 االنحراف  المتوسط 
 االستجابة

 المعياري الحسابي

 غالبا  0.92 4.05 1 أنا راٍض عن نفسي 4

 غالبا  0.84 4 2 مبهج على اآلخرينأعتقد أن لي تأثير  24

 غالبا  1.26 3.64 3 أشعر أن شكلي غير جذاب 20

 غالبا  0.66 3.90 المتوسط العام

و تل  أش المتوسط الحسابي العام لمستوى السعادة لي 19عشل،  تاتج ال(دوت رقو )

 وو بدرجة )غالباو  3.90البعد السادس )ال،ضا ع  الذاتو يساو  )

ع،اوحد قلو المتوسطات الحسابلة لمستوى السعادة لي البعد السادس )ال،ضا ع  

و وهي )أشع، أش ش الي غل، جذابوو تل  20و لالعبارة رقو )3.64الذاتو م  )

 و وهي )أ ا راٍض ع   مسيو  4و لالعبارة رقو )4.05)

اتو يالح  وبالنظ، تل  العبارات الاالثة التي ع وش من ا البعد السادس )ال،ضا ع  الذ

أش جملع العبارات حوالد عال  است(ابة بمستوى )غالباوو وجاءت لي الت،عل/ م  

و وهي )أ ا راٍض 4اصوت تل  الاالث م  حلث )ال،ضا ع  الذاتو وهي العبارة رقو )

و وهي )أعتقد أش لي عأثل، 24وو والعبارة رقو )4.05ع   مسيو بمتوسط حسابي )

و وهي )أشع، أش ش الي 20وو والعبارة رقو )4) مب ج عال  اآلت،ي و بمتوسط حسابي

 و 3.64غل، جذابو بمتوسط حسابي )

 البعد السابع: اليقظة الذهنية:

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى السعادة  (20) جدول رقم

 البعد السابع: اليقظة الذهنية

قم
لر
ا

 

 العبارة

 مستوى السعادة

ب
تي
تر
ال

 

 االنحراف  المتوسط 
 االستجابة

 المعياري الحسابي

14 
أستطيع أن أنجز بنجاح أي عمل أود 

 القيام به
 غالبا  0.87 4.02 1

 غالبا  0.87 3.86 2 أشعر أني متيقظ ذهنياً  3

 أحيانا 0.98 3.28 3 أجد الناس مثيرين لالهتمام 27

 غالبا  0.61 3.72 المتوسط العام
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و تل  أش المتوسط الحسابي العام لمستوى السعادة لي 20عشل،  تاتج ال(دوت رقو )

 وو بدرجة )غالباو  3.72البعد السابع )اللقظة الذهنلةو يساو  )

ع،اوحد قلو المتوسطات الحسابلة لمستوى السعادة لي البعد السابع )اللقظة الذهنلةو 

و 4.02و وهي )أجد الناس مال،ي  لالهتماموو تل  )27و لالعبارة رقو )3.28م  )

 و وهي )أستطلع أش أ (ز بن(اح أ  عما أود القلام بهو  14لالعبارة رقو )

وبالنظ، تل  العبارات الاالثة التي ع وش من ا البعد السابع )اللقظة الذهنلةو يالح  أش 

و عبارة حوالد عال  است(ابة بمستوى )غالباوو وجاءت لي الت،عل/ م  اصوت تل  2)

و وهي )أستطلع أش أ (ز 14و وهما العبارة رقو )الاا ي م  حلث )اللقظة الذهنلة

و وهي 3وو والعبارة رقو )4.02بن(اح أ  عما أود القلام بهو بمتوسط حسابي )

 و 3.86)أشع، أ ي متلق  ذهنلاًو بمتوسط حسابي )

و عبارة حوالد عال  است(ابة بمستوى )أحلا اوو وجاءت لي الت،عل/ الاالث 1ويوجد )

و وهي )أجد الناس مال،ي  لالهتمامو 27وهي العبارة رقو ) م  حلث )اللقظة الذهنلةو

 و  3.28بمتوسط حسابي )

 البعد الثامن: اللياقة البدنية:

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى السعادة21رقم ) جدول

 البعد الثامن: اللياقة البدنية

قم
لر
ا

 

 العبارة

 مستوى السعادة

ب
تي
تر
ال

 

 االنحراف  المتوسط 
 االستجابة

 المعياري الحسابي

 غالبا  0.94 4.08 1 أشعر أن صحتي ممتازة 11

 غالبا  0.86 3.91 2 أشعر بالنشاط والحيوية 16

 أحيانا 1.06 3.39 3 أشعر بالراحة واالنتعاش عند االستيقاظ من النوم 10

 غالبا  0.73 3.78 المتوسط العام

و تل  أش المتوسط الحسابي العام لمستوى السعادة لي 21عشل،  تاتج ال(دوت رقو )

 وو بدرجة )غالباو  3.78البعد الاام  )الاللاقة البد لةو يساو  )

ع،اوحد قلو المتوسطات الحسابلة لمستوى السعادة لي البعد الاام  )الاللاقة البد لةو 

قاظ م  و وهي )أشع، بال،احة واال تعاش عند االستل10و لالعبارة رقو )3.39م  )

 و وهي )أشع، أش صحتي ممتازةو  11و لالعبارة رقو )4.08النوموو تل  )

وبالنظ، تل  العبارات الاالثة التي ع وش من ا البعد الاام  )الاللاقة البد لةو يالح  أش 

و عبارة حوالد عال  است(ابة بمستوى )غالباوو وجاءت لي الت،عل/ م  اصوت تل  2)

و وهي )أشع، أش صحتي 11لةو وهما العبارة رقو )الاا ي م  حلث )الاللاقة البد 
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و وهي )أشع، بالنشاط 16وو والعبارة رقو )4.08ممتازةو بمتوسط حسابي )

 و 3.91والحلويةو بمتوسط حسابي )

و عبارة حوالد عال  است(ابة بمستوى )أحلا اوو وجاءت لي الت،عل/ الاالث 1ويوجد )

و وهي )أشع، بال،احة واال تعاش عند 10م  حلث )الاللاقة البد لةو وهي العبارة رقو )

 و  3.39االستلقاظ م  النومو بمتوسط حسابي )

: هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات عينة من الثالثالسؤال 

التخصص  –طالب وطالبات جامعة أم القرى في السعادة حسب اختالف )نوع الكلية 

 العمر(؟ –الجنس  –في المرحلة الثانوية 

 أوالً: المقار ة حس/  وع ال اللة:

لمع،لة ها عوجد ل،وي ذات داللة احواتلة بل  متوسطات درجات مستويات السعادة 

لدى علنة م  طالب وطالبات جامعة أم الق،ى حس/ اتتالى  وع ال اللةو عو است دام 

 اتتبار )تو  وكا د النتاتج كالتالي:

 للمقارنة بين متوسطات استجابات عينة الدراسة( نتائج اختبار )ت( 22جدول رقم )

 حول مستوى السعادة حسب نوع الكلية

 العدد نوع الكلية المحور
 االنحراف المتوسط

 قيمة ت
 الداللة درجات

 اإلحصائية الحرية المعياري الحسابي

 األول
 0.63 4.24 372 نظرية

1.06 420 0.29 
 0.60 4.14 50 علمية

 الثاني
 0.61 3.12 372 نظرية

0.66 420 0.51 
 0.56 3.18 50 علمية

 الثالث
 0.49 3.59 372 نظرية

0.24 420 0.81 
 0.44 3.57 50 علمية

 الرابع
 0.63 3.99 372 نظرية

0.34 420 0.74 
 0.57 3.96 50 علمية

 الخامس
 0.60 3.78 372 نظرية

0.18 420 0.86 
 0.40 3.80 50 علمية11

 السادس
 0.67 3.89 372 نظرية

0.20 420 0.84 
 0.61 3.91 50 علمية

 السابع
 0.62 3.72 372 نظرية

0.10 420 0.92 
 0.59 3.71 50 علمية

 الثامن
 0.74 3.76 372 نظرية

2.17 420 0.03 
 0.60 4.00 50 علمية
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 للمقارنة بين متوسطات استجابات عينة الدراسة( نتائج اختبار )ت( 22جدول رقم )

 حول مستوى السعادة حسب نوع الكلية

 العدد نوع الكلية المحور
 االنحراف المتوسط

 قيمة ت
 الداللة درجات

 اإلحصائية الحرية المعياري الحسابي

 الدرجة الكلية
 0.41 3.72 372 نظرية

0.35 420 0.73 
 0.37 3.74 50 علمية

 البعد األول: االهتمام االجتماعي:

المتوسط الحسابي لمستوى االهتمام االجتماعي لدى طالب طالبات ال اللات النظ،ية 

و وعشل، تل  1.06وو وقلمة )تو عساو  )4.14و وال اللات العالملة )4.24يساو  )

و بل  متوسطات مستوى 0.05عدم وجود ل،وي ذات داللة تحواتلة عند مستوى )

 االهتمام االجتماعي حس/ اتتالى  وع ال اللة  

 البعد الثاني: القدرة على التحكم:

المتوسط الحسابي لمستوى القدرة عال  التح و لدى طالب طالبات ال اللات النظ،ية 

و وعشل، تل  0.66وو وقلمة )تو عساو  )3.18و وال اللات العالملة )3.12يساو  )

و بل  متوسطات مستوى 0.05عدم وجود ل،وي ذات داللة تحواتلة عند مستوى )

 لتح و حس/ اتتالى  وع ال اللة القدرة عال  ا

 البعد الثالث: التفكير االيجابي:

المتوسط الحسابي لمستوى التم ل، االي(ابي لدى طالب طالبات ال اللات النظ،ية 

و وعشل، تل  0.24وو وقلمة )تو عساو  )3.57و وال اللات العالملة )3.59يساو  )

متوسطات مستوى  و بل 0.05عدم وجود ل،وي ذات داللة تحواتلة عند مستوى )

 التم ل، االي(ابي حس/ اتتالى  وع ال اللة 

 البعد الرابع: مشاعر البهجة:

المتوسط الحسابي لمستوى مشاع، الب (ة لدى طالب طالبات ال اللات النظ،ية يساو  

و وعشل، تل  عدم 0.34وو وقلمة )تو عساو  )3.96و وال اللات العالملة )3.99)

و بل  متوسطات مستوى مشاع، 0.05د مستوى )وجود ل،وي ذات داللة تحواتلة عن

 الب (ة حس/ اتتالى  وع ال اللة 

 البعد الخامس: الرضا عن الحياة:

المتوسط الحسابي لمستوى ال،ضا ع  الحلاة لدى طالب طالبات ال اللات النظ،ية 

و وعشل، تل  0.18وو وقلمة )تو عساو  )3.80و وال اللات العالملة )3.78يساو  )

و بل  متوسطات مستوى 0.05ذات داللة تحواتلة عند مستوى )عدم وجود ل،وي 

 ال،ضا ع  الحلاة حس/ اتتالى  وع ال اللة 
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 البعد السادس: الرضا عن الذات:

المتوسط الحسابي لمستوى ال،ضا ع  الذات لدى طالب طالبات ال اللات النظ،ية 

ل، تل  و وعش0.20وو وقلمة )تو عساو  )3.91و وال اللات العالملة )3.89يساو  )

و بل  متوسطات مستوى 0.05عدم وجود ل،وي ذات داللة تحواتلة عند مستوى )

 ال،ضا ع  الذات حس/ اتتالى  وع ال اللة 

 البعد السابع: اليقظة الذهبية:

المتوسط الحسابي لمستوى اللقظة الذهبلة لدى طالب طالبات ال اللات النظ،ية يساو  

و وعشل، تل  عدم 0.10)تو عساو  )وو وقلمة 3.71و وال اللات العالملة )3.72)

و بل  متوسطات مستوى اللقظة 0.05وجود ل،وي ذات داللة تحواتلة عند مستوى )

 الذهبلة حس/ اتتالى  وع ال اللة 

 البعد الثامن: اللياقة البدنية:

المتوسط الحسابي لمستوى الاللاقة البد لة لدى طالب طالبات ال اللات النظ،ية يساو  

و وعشل، تل  وجود ل،وي 2.17وو وقلمة )تو عساو  )4العالملة )و وال اللات 3.76)

و بل  متوسطات مستوى الاللاقة البد لة حس/ 0.05ذات داللة تحواتلة عند مستوى )

 اتتالى  وع ال اللةو والم،وي لوالح طالب طالبات ال اللات العالملة 

 الدرجة الكلية لمستوى السعادة:

ى السعادة لدى طالب طالبات ال اللات النظ،ية المتوسط الحسابي لالدرجة ال اللة لمستو

و وعشل، تل  0.35وو وقلمة )تو عساو  )3.74و وال اللات العالملة )3.72يساو  )

و بل  متوسطات الدرجة 0.05عدم وجود ل،وي ذات داللة تحواتلة عند مستوى )

 ال اللة لمستوى السعادة حس/ اتتالى  وع ال اللة 

 الم،حالة الاا وية: ثا لاً: المقار ة حس/ الت وع لي

لمع،لة ها عوجد ل،وي ذات داللة احواتلة بل  متوسطات درجات مستويات السعادة 

لدى علنة م  طالب وطالبات جامعة أم الق،ى حس/ اتتالى الت وع لي الم،حالة 

 الاا ويةو عو است دام اتتبار )تو  وكا د النتاتج كالتالي:

 بين متوسطات استجابات عينة الدراسة( نتائج اختبار )ت( للمقارنة 23جدول رقم )

 حول مستوى السعادة حسب التخصص في المرحلة الثانوية

 العدد التخصص المحور
 االنحراف المتوسط

 قيمة ت
 الداللة درجات

 اإلحصائية الحرية المعياري الحسابي

 األول
 0.64 4.20 176 أدبي

0.76 420 0.45 
 0.62 4.25 246 علمي

 0.18 420 1.36 0.57 3.08 176 أدبي الثاني
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 0.62 3.17 246 علمي

 الثالث
 0.47 3.54 176 أدبي

1.70 420 0.09 
 0.48 3.62 246 علمي

 الرابع
 0.63 3.90 176 أدبي

2.19 420 0.03 
 0.61 4.04 246 علمي

 الخامس
 0.60 3.72 176 أدبي

2.10 420 0.04 
 0.57 3.84 246 علمي

 السادس
 0.65 3.82 176 أدبي

1.95 420 0.06 
 0.67 3.95 246 علمي

 السابع
 0.63 3.67 176 أدبي

1.33 420 0.19 
 0.60 3.75 246 علمي

 الثامن
 0.80 3.68 176 أدبي

2.65 420 0.01 
 0.67 3.87 246 علمي

 الدرجة الكلية
 0.40 3.66 176 أدبي

2.70 420 0.01 
 0.40 3.77 246 علمي

 البعد األول: االهتمام االجتماعي:

المتوسط الحسابي لمستوى االهتمام االجتماعي لدى طالب طالبات أدبي يساو  

و وعشل، تل  عدم وجود ل،وي 0.76وو وقلمة )تو عساو  )4.25وو وعالمي )4.20)

و بل  متوسطات مستوى االهتمام االجتماعي 0.05ذات داللة تحواتلة عند مستوى )

 حس/ اتتالى الت وع لي الم،حالة الاا وية  

 الثاني: القدرة على التحكم:البعد 

المتوسط الحسابي لمستوى القدرة عال  التح و لدى طالب طالبات أدبي يساو  

و وعشل، تل  عدم وجود ل،وي 1.36وو وقلمة )تو عساو  )3.17وو وعالمي )3.08)

و بل  متوسطات مستوى القدرة عال  التح و 0.05ذات داللة تحواتلة عند مستوى )

 الم،حالة الاا وية حس/ اتتالى الت وع لي 

 البعد الثالث: التفكير االيجابي:

المتوسط الحسابي لمستوى التم ل، االي(ابي لدى طالب طالبات أدبي يساو  

و وعشل، تل  عدم وجود ل،وي 1.70وو وقلمة )تو عساو  )3.62وو وعالمي )3.54)

و بل  متوسطات مستوى التم ل، االي(ابي 0.05ذات داللة تحواتلة عند مستوى )

 حس/ اتتالى الت وع لي الم،حالة الاا وية 
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 البعد الرابع: مشاعر البهجة:

وو 3.90المتوسط الحسابي لمستوى مشاع، الب (ة لدى طالب طالبات أدبي يساو  )

و وعشل، تل  وجود ل،وي ذات داللة 2.19وو وقلمة )تو عساو  )4.04وعالمي )

الب (ة حس/ اتتالى و بل  متوسطات مستوى مشاع، 0.05تحواتلة عند مستوى )

 الت وع لي الم،حالة الاا ويةو والم،وي لوالح الت وع العالمي 

 البعد الخامس: الرضا عن الحياة:

المتوسط الحسابي لمستوى ال،ضا ع  الحلاة لدى طالب طالبات أدبي يساو  

و وعشل، تل  وجود ل،وي ذات 2.10وو وقلمة )تو عساو  )3.84وو وعالمي )3.72)

و بل  متوسطات مستوى ال،ضا ع  الحلاة حس/ 0.05ند مستوى )داللة تحواتلة ع

 اتتالى الت وع لي الم،حالة الاا ويةو والم،وي لوالح الت وع العالمي 

 البعد السادس: الرضا عن الذات:

المتوسط الحسابي لمستوى ال،ضا ع  الذات لدى طالب طالبات أدبي يساو  

و وعشل، تل  عدم وجود ل،وي 1.95وو وقلمة )تو عساو  )3.95وو وعالمي )3.82)

و بل  متوسطات مستوى ال،ضا ع  الذات 0.05ذات داللة تحواتلة عند مستوى )

 حس/ اتتالى الت وع لي الم،حالة الاا وية 

 البعد السابع: اليقظة الذهبية:

وو 3.67المتوسط الحسابي لمستوى اللقظة الذهبلة لدى طالب طالبات أدبي يساو  )

و وعشل، تل  عدم وجود ل،وي ذات داللة 1.33)تو عساو  )وو وقلمة 3.75وعالمي )

و بل  متوسطات مستوى اللقظة الذهبلة حس/ اتتالى 0.05تحواتلة عند مستوى )

 الت وع لي الم،حالة الاا وية 

 البعد الثامن: اللياقة البدنية:

وو 3.68المتوسط الحسابي لمستوى الاللاقة البد لة لدى طالب طالبات أدبي يساو  )

و وعشل، تل  وجود ل،وي ذات داللة 2.65وو وقلمة )تو عساو  )3.87مي )وعال

و بل  متوسطات مستوى الاللاقة البد لة حس/ اتتالى 0.05تحواتلة عند مستوى )

 الت وع لي الم،حالة الاا ويةو والم،وي لوالح طالب طالبات ال اللات العالملة 

 الدرجة الكلية لمستوى السعادة:

ة ال اللة لمستوى السعادة لدى طالب طالبات أدبي يساو  المتوسط الحسابي لالدرج

و وعشل، تل  وجود ل،وي ذات 2.70وو وقلمة )تو عساو  )3.77و وعالمي )3.66)

و بل  متوسطات الدرجة ال اللة لمستوى السعادة 0.05داللة تحواتلة عند مستوى )

القسو حس/ اتتالى الت وع لي الم،حالة الاا ويةو والم،وي لوالح طالب طالبات 

 العالمي 

 ثالااً: المقار ة حس/ ال(نى:
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لمع،لة ها عوجد ل،وي ذات داللة تحواتلة بل  متوسطات درجات مسةتويات السةعادة 

لةدى علنةة مة  طةالب وطالبةات جامعةةة أم القة،ى حسة/ اتةتالى ال(ةنىو عةو اسةةت دام 

 اتتبار )تو وكا د النتاتج كالتالي:

 بين متوسطات استجابات عينة الدراسة ( نتائج اختبار )ت( للمقارنة24جدول رقم )

 حول مستوى السعادة حسب الجنس

 العدد الجنس المحور
 االنحراف المتوسط

 قيمة ت
 الداللة درجات

 اإلحصائية الحرية المعياري الحسابي

 األول
 0.61 4.21 221 ذكر

0.48 420 0.63 
 0.64 4.24 201 أنثى

 الثاني
 0.58 3.12 221 ذكر

0.23 420 0.82 
 0.63 3.14 201 أنثى

 الثالث
 0.49 3.59 221 ذكر

0.18 420 0.86 
 0.47 3.58 201 أنثى

 الرابع
 0.60 4.02 221 ذكر

1.42 420 0.16 
 0.64 3.94 201 أنثى

 الخامس
 0.55 3.77 221 ذكر

0.46 420 0.65 
 0.62 3.80 201 أنثى

 السادس
 0.64 3.84 221 ذكر

1.82 420 0.07 
 0.68 3.96 201 أنثى

 السابع
 0.61 3.79 221 ذكر

2.44 420 0.02 
 0.62 3.65 201 أنثى

 الثامن
 0.72 3.93 221 ذكر

4.30 420 0.00 
 0.72 3.63 201 أنثى

 الدرجة الكلية
 0.40 3.74 221 ذكر

0.97 420 0.33 
 0.41 3.70 201 أنثى

 االجتماعي:البعد األول: االهتمام 

و 4.21المتوسط الحسابي لمستوى االهتمام االجتماعي لدى الطالب يساو  )

و وعشل، تل  عدم وجود ل،وي ذات 0.48وو وقلمة )تو عساو  )4.24والطالبات )

و بل  متوسطات مستوى االهتمام االجتماعي 0.05داللة تحواتلة عند مستوى )

 حس/ اتتالى ال(نى 

 التحكم: البعد الثاني: القدرة على

و 3.12المتوسط الحسابي لمستوى القدرة عال  التح و لدى الطالب يساو  )

و وعشل، تل  عدم وجود ل،وي ذات 0.23وو وقلمة )تو عساو  )3.14والطالبات )

و بل  متوسطات مستوى القدرة عال  التح و حس/ 0.05داللة تحواتلة عند مستوى )

 اتتالى ال(نى 
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 بي:البعد الثالث: التفكير االيجا

و والطالبات 3.59المتوسط الحسابي لمستوى التم ل، االي(ابي لدى الطالب يساو  )

و وعشل، تل  عدم وجود ل،وي ذات داللة 0.18وو وقلمة )تو عساو  )3.58)

و بل  متوسطات مستوى التم ل، االي(ابي حس/ 0.05تحواتلة عند مستوى )

 اتتالى ال(نى 

 البعد الرابع: مشاعر البهجة:

و والطالبات 4.02الحسابي لمستوى مشاع، الب (ة لدى الطالب يساو  ) المتوسط

و وعشل، تل  عدم وجود ل،وي ذات داللة 1.42وو وقلمة )تو عساو  )3.94)

و بل  متوسطات مستوى مشاع، الب (ة حس/ اتتالى 0.05تحواتلة عند مستوى )

 ال(نى 

 البعد الخامس: الرضا عن الحياة:

و والطالبات 3.77ال،ضا ع  الحلاة لدى الطالب يساو  )المتوسط الحسابي لمستوى 

و وعشل، تل  عدم وجود ل،وي ذات داللة 0.46وو وقلمة )تو عساو  )3.80)

و بل  متوسطات مستوى ال،ضا ع  الحلاة حس/ 0.05تحواتلة عند مستوى )

 اتتالى ال(نى 

 البعد السادس: الرضا عن الذات:

و والطالبات 3.84ذات لدى الطالب يساو  )المتوسط الحسابي لمستوى ال،ضا ع  ال

و وعشل، تل  عدم وجود ل،وي ذات داللة 1.82وو وقلمة )تو عساو  )3.96)

و بل  متوسطات مستوى ال،ضا ع  الذات حس/ 0.05تحواتلة عند مستوى )

 اتتالى ال(نى 

 البعد السابع: اليقظة الذهنية:

و والطالبات 3.79ب يساو  )المتوسط الحسابي لمستوى اللقظة الذهبلة لدى الطال

و وعشل، تل  وجود ل،وي ذات داللة تحواتلة 2.44وو وقلمة )تو عساو  )3.65)

و بل  متوسطات مستوى اللقظة الذهبلة حس/ اتتالى ال(نىو 0.05عند مستوى )

 والم،وي لوالح الطالب 

 البعد الثامن: اللياقة البدنية:

ى طالب طالبات ال اللات النظ،ية يساو  المتوسط الحسابي لمستوى الاللاقة البد لة لد

و وعشل، تل  وجود 4.30وو وقلمة )تو عساو  )3.63و وال اللات العالملة )3.93)

و بل  متوسطات مستوى الاللاقة البد لة 0.05ل،وي ذات داللة تحواتلة عند مستوى )

 حس/ اتتالى ال(نىو والم،وي لوالح الطالب 
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 الدرجة الكلية لمستوى السعادة:

و 3.74وسط الحسابي لالدرجة ال اللة لمستوى السعادة لدى الطالب يساو  )المت

و وعشل، تل  عدم وجود ل،وي ذات 0.97وو وقلمة )تو عساو  )3.70والطالبات )

و بل  متوسطات الدرجة ال اللة لمستوى السعادة 0.05داللة تحواتلة عند مستوى )

 حس/ اتتالى ال(نى 

 رابعاً: المقار ة حس/ العم،:

لة ها عوجد ل،وي ذات داللة احواتلة بل  متوسطات درجات مستويات السعادة لمع،

لدى علنة م  طالب وطالبات جامعة أم الق،ى حس/ اتتالى العم،و عو أوال حساب 

 المتوسطات الحسابلة واال ح،الات المعلارية  حس/ اتتالى العم، وكا د كالتالي:

واالنحرافات المعيارية لمستوى السعادة ( المتوسطات الحسابية 25رقم ) جدول

 حسب العمر

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر المحور

 األول

 0.63 4.26 225 سنة 22 - 19من 

 0.63 4.22 159 سنة 26 - 23من 

 0.57 4.08 38 سنة فأكثر 27من  

 الثاني

 0.64 3.13 225 سنة 22 - 19من 

 0.56 3.09 159 سنة 26 - 23من 

 0.56 3.27 38 سنة فأكثر 27من  

 الثالث

 0.50 3.59 225 سنة 22 - 19من 

 0.45 3.61 159 سنة 26 - 23من 

 0.48 3.45 38 سنة فأكثر 27من  

 الرابع

 0.65 4.00 225 سنة 22 - 19من 

 0.59 3.98 159 سنة 26 - 23من 

 0.54 3.86 38 سنة فأكثر 27من  

 الخامس

 0.61 3.82 225 سنة 22 - 19من 

 0.55 3.74 159 سنة 26 - 23من 

 0.51 3.79 38 سنة فأكثر 27من  

 السادس

 0.67 3.97 225 سنة 22 - 19من 

 0.65 3.81 159 سنة 26 - 23من 

 0.63 3.85 38 سنة فأكثر 27من  

 السابع

 0.62 3.66 225 سنة 22 - 19من 

 0.61 3.83 159 سنة 26 - 23من 

 0.54 3.65 38 سنة فأكثر 27من  

 الثامن
 0.72 3.73 225 سنة 22 - 19من 

 0.75 3.85 159 سنة 26 - 23من 



 Doi: 10.33850/ajahs.2021.164207  د. سامل  املفرجي - وحيد مليباري

 

ـ ــ ــ  ت

78 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر المحور

 0.72 3.87 38 سنة فأكثر 27من  

 الدرجة الكلية

 0.41 3.73 225 سنة 22 - 19من 

 0.39 3.72 159 سنة 26 - 23من 

 0.40 3.69 38 سنة فأكثر 27من  

و أش هناك ل،وي بل  متوسطات درجات مستويات 25يالح  م   تاتج جدوت رقو ) 

السعادة لدى علنة م  طالب وطالبات جامعة أم الق،ى حس/ اتتالى العم،و 

ولمع،لة تذا كا د هذه الم،وي ذات داللة احواتلة أم ت  ا ل،وي بسلطةو عو است دام 

 اتج كالتالي:اتتبار عحاللا التباي  االحاد  )ىو  وكا د النت

 ( نتائج اختبار )ف( للمقارنة بين متوسطات استجابات عينة الدراسة26جدول رقم )

 حول مستوى السعادة حسب العمر

 مصادر التباين المحور
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 ف

الداللة 

 اإلحصائية

 األول

 0.26 1.37 0.54 2 1.07 بين المجموعات

 0.39 419 164.38 المجموعاتداخل 
  

 421 165.45 الكلي
   

 الثاني

 0.25 1.38 0.50 2 1.00 بين المجموعات

 0.36 419 152.38 داخل المجموعات
  

 421 153.49 الكلي
   

 الثالث

 0.17 1.80 0.41 2 0.83 بين المجموعات

 0.23 419 96.48 داخل المجموعات
  

 421 97.30 الكلي
   

 الرابع

 0.39 0.94 0.36 2 0.72 بين المجموعات

 0.39 419 161.46 داخل المجموعات
  

 421 192.19 الكلي
   

 الخامس

 0.49 0.71 0.24 2 0.48 بين المجموعات

 0.34 419 142.41 داخل المجموعات
  

 421 142.89 الكلي
   

 السادس

 0.05 2.93 1.27 2 2.54 بين المجموعات

 0.43 419 181.54 المجموعاتداخل 
  

 4 184.08 الكلي
   

 السابع

 0.02 3.91 1.46 2 2.92 بين المجموعات

 0.37 419 156.38 داخل المجموعات
  

 421 159.30 الكلي
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 مصادر التباين المحور
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 ف

الداللة 

 اإلحصائية

 الثامن

 0.24 1.42 0.76 2 1.51 بين المجموعات

 0.53 419 223.44 داخل المجموعات
  

 421 224.95 الكلي
   

الدرجة 

 الكلية

 0.86 0.15 0.02 2 0.05 بين المجموعات

 0.16 419 67.67 داخل المجموعات
  

 421 67.72 الكلي
   

 البعد األول: االهتمام االجتماعي:

و وعشل، تل  عدم وجود ل،وي ذات داللة تحواتلة عند 1.37قلمة )ىو عساو  )

 حس/ اتتالى العم،  و بل  متوسطات مستوى االهتمام االجتماعي0.05مستوى )

 البعد الثاني: االهتمام االجتماعي:

و وعشل، تل  عدم وجود ل،وي ذات داللة تحواتلة عند 1.38قلمة )ىو عساو  )

 و بل  متوسطات مستوى االهتمام االجتماعي حس/ اتتالى العم، 0.05مستوى )

 البعد الثالث: التفكير االيجابي

وجود ل،وي ذات داللة تحواتلة عند و وعشل، تل  عدم 1.80قلمة )ىو عساو  )

 و بل  متوسطات مستوى التم ل، االي(ابي حس/ اتتالى العم، 0.05مستوى )

 البعد الرابع: مشاعر البهجة

و وعشل، تل  عدم وجود ل،وي ذات داللة تحواتلة عند 0.94قلمة )ىو عساو  )

 و بل  متوسطات مستوى مشاع، الب (ة حس/ اتتالى العم، 0.05مستوى )

 لبعد الخامس: الرضا عن الحياة:ا

و وعشل، تل  عدم وجود ل،وي ذات داللة تحواتلة عند 0.71قلمة )ىو عساو  )

 و بل  متوسطات مستوى ال،ضا ع  الحلاة حس/ اتتالى العم، 0.05مستوى )

 البعد السادس: الرضا عن الذات:

مستوى  و وعشل، تل  وجود ل،وي ذات داللة تحواتلة عند2.93قلمة )ىو عساو  )

 و بل  متوسطات مستوى ال،ضا ع  الذات حس/ اتتالى العم،0.05)

هل توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين االلتزام الديني  :الرابعالسؤال 

 والسعادة لدى عينة من طالبلطالبات جامعة أم القرى؟

القة لإلجابة عال  الس ات ال امىو عو است دام معاما ارعباط بل،سوش لقلاس الع

القلام  -االرعباطلة بل  مستوى االلتزام الديني بأبعاده )أداء العبادات المم،وضة 

 –المشاع، االيما لة  –حس  ال الق  -التقوى وال وى م  هللا  -بالعبادات التطوعلة 

القدرة عال   –االهتمامات الدينلةو ومستوى السعادة بأبعادها )االهتمام االجتماعي 

ال،ضا ع  الذات  –ال،ضا ع  الحلاة  –مشاع، الب (ة  –ي(ابي التم ل، اال –التح و 
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الاللاقة البد لةو لدى علنة م  طالب طالبات جامعة أم الق،ىو  –اللقظة الذهنلة  –

 وكا د النتاتج كالتالي:

 ( معامالت االرتباط بين مستوى االلتزام الديني ومستوى السعادة27جدول رقم )

 االلتزام الديني 

 السعـادة

أداء 

العبادات 

 المفروضة

القيام 

بالعبادات 

 التطوعية

التقوى 

والخوف 

 من هللا

المشاعر 

 االيمانية

حسن 

 الخلق

االهتمامات 

 الدينية

الدرجة 

 الكلية

االهتمام 

 االجتماعي
0.15 0.28 0.24 0.35 0.21 0.31 

0.39 

القدرة على 

 التحكم
0.12 0.19 0.23 0.21 0.30 0.19 

0.31 

 0.26 0.26 0.17 0.14 0.20 0.15 0.07 االيجابيالتفكير 

 0.41 0.30 0.34 0.27 0.28 0.29 0.11 مشاعر البهجة

 0.38 0.25 0.31 0.23 0.23 0.30 0.21 الرضا عن الحياة

 0.38 0.16 0.35 0.34 0.24 0.23 0.15 الرضا عن الذات

 0.34 0.32 0.18 0.28 0.23 0.20 0.11 اليقظة الذهنية

 0.37 0.40 0.21 0.24 0.20 0.26 0.16 البدنيةاللياقة 

 0.54 0.41 0.40 0.38 0.35 0.36 0.20 الدرجة الكلية

و يظ ، وجود عالقة ارعباطله ذات داللة تحواتلة عند 27م   تاتج ال(دوت رقو )

و  بل  الدرجة ال اللة لمستوى االلتزام الديني والدرجة ال اللة 0.05مستوى داللة )

و وهذا م ش، عال  أش زيادة مستوى االلتزام 0.54السعادةو بمعاما ارعباط )لمستوى 

 الديني لدى طالب طالبات  جامعة أم الق،ىو ي وش موحوبا بزيادة مستوى السعادة 

و  بل  كا 0.05كذلك عوجد عالقة ارعباطله ذات داللة تحواتلة عند مستوى داللة )

اللة لمستوى السعادةو بمعامالت ارعباط بعد م  أبعاد االلتزام الديني والدرجة ال 

و وهذا م ش، عال  أش زيادة مستوى االلتزام الديني لي 0.41 – 0.20ع،اوحد م  )

أ  بعد م  أبعاد االلتزام الديني لدى طالب طالبات  جامعة أم الق،ىو ي وش موحوبا 

 بزيادة مستوى السعادة بومة عامة 

اد مقلاس االلتزام الديني وأبعاد مقلاس وللما يتعالق بالعالقة االرعباطلة بل  أبع

والتي -السعادةو وباستاناء العالقة بل  التم ل، الي(ابي وأداء العبادات المم،وضة 

يالح  وجود  -و0.07أظ ،ت عالقة ارعباطلة غل، دالة تحواتلا بمعاما ارعباط )

عباط و  بمعامالت ار0.05عالقة ارعباطله ذات داللة تحواتلة عند مستوى داللة )

و أو هذا م ش، عال  أش زيادة  مستوى االلتزام الديني 0.40- 0.11ع،اوحد م  )

لدى طالب طالبات  جامعة أم الق،ىو لي أ  بعد م  اصبعاد ي وش موحوبا بزيادة لي 

 جملع أبعاد مستوى السعادة 
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يست الع الباحث م  تالت ما عو استع،اضه وجود عالقة ارعباطلة موجبة بل  كالً 

لتزام الديني والسعادةو وأش زيادة مستوى االلتزام الديني ي د  تل  زيادة م  اال

مستوى السعادة وبالتالي ا  ماض مستوى ال(وا / السالبلة اصت،ى كالقالق والتشاؤم 

مو التي أشارت تل  2001وغل،هاو وقد اعمقد هذه الدراسة مع دراسة عبدال الق)

لديني والوحة النمسلة التي ع د  بدورها وجود عالقة ارعباطلة بل  مستوى االلتزام ا

ً اعمقد مع دراسة الونلع ) مو التي أشارت تل  وجود 2002عال  السعادةو وايضا

مو والتي 2004عالقة ع سلة بل  التدي  والقالق العامو كما اعمقد مع دراسة المغ،بي)

مظاه، أشارت تل  وجود عالقة ارعباطلة بل  التدي  والتوالق الزوجي والذ  يعد أحد 

ً اعمقد مع دراسة ج ) مو التي 2008مو ومع دراسة آت جبل،)2008السعادةو وأيضا

اشارت تل  وجود عالقة ارعباطلة سالبة بل  االلتزام الديني والشعور بالوحدة النمسلةو 

مو التي أشارت تل  ارعباط االلتزام الديني 2009كما اعمقد مع دراسة اص وار  )

ً د ً اعمقد مع دراسة ه،يد  ول،ج)بماعاللة الذات ارعباطا مو 2002االً اي(ابلاًو وأيضا

ً بلنما  ً داالً سالبلا التي أشارت تل  ارعباط التدي  بالعوابلة وبالوجداش السالبي ارعباطا

 ي،عبط بال،ضا ع  الحلاة وبالوجداش االي(ابي ارعباطاً داالً اي(ابلاً 

 التوصيات:

 صي الباحث بما يالي:حلث أش التوصلات عنباق م  النتاتجو لذا يو

حلث اشارت النتاتج تل  أش هناك بعض العبارات لي مقلاس االلتزام الديني  -

حوالد عال  مستوى )أحلا او لي بعد القلام بالعبادات التطوعلة وهي )أق،أ ما علس، 

أحال  عال  صالة الت،اويح لي ش ، رمضاشو لذا يوصي الباحث  –م  الق،آش ال ،يو 

لل  لي اصقسام بحث الطالب الطالبات عال  ممارسة هذه بحث الم،شدي  اصكاديم

 العبادات التطوعلة بوورة أكب، مما هو عالله 

حلث اشارت النتاتج تل  أش هناك بعض العبارات لي مقلاس االلتزام الديني  -

حوالد عال  مستوى )أحلا او لي بعد التقوى وال وى م  هللا وهي )أجاما أصدقاتي 

أصدقاتي لي الحديث ع  اآلت،ي  بسوء لي غلبت وو  أساي، –عال  حساب اآلت،ي  

لذا يوصي الباحث بحث الم،شدي  اصكاديملل  لي اصقسام بحث الطالب الطالبات 

 عال  باالبتعاد ع  هذه الممارسات 

حلث اشارت النتاتج لي بعد االهتمامات الدينلة تل  أش ق،اءة المواضلع الدينلة لي  -

أحلا او لذا يوصي الباحث بحث الم،شدي  أوقات الم،اغ حوالد عال  مستوى )

اصكاديملل  لي اصقسام بحث الطالب الطالبات عال  االهتمام بدرجة كبل،ة باالطالع 

 والق،اءة لالمواضلع الدينلة 

حلث اشارت النتاتج تل  أش بعد القدرة عال  التح و حوا عال  مستوى )أحلا اًو  -

اصقسام عال  عدري/ الطالب عال  لذا يوصي الباحث بحث الم،شدي  اصكاديملل  لي 

القدرة عال  التح و تاصة لي عالك العبارات التي حوالد عال  مستوى )أحلا اًو و 
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أشع، أ ي أستطلع التأثل، عال  ما  -) ادراًو وهي  )أجد صعوبة لي اع اذ الق،ارات 

 أشع، أ ي أحقق اصهداى التي أضع ا لنمسيو -يدور حولي م  أحداث 

ل  أش عبارة أرى الد لا جملالةو لي بعد التم ل، االي(ابي حلث اشارت النتاتج ت -

حوالد عال  مستوى ) ادراو لذا يوصي الباحث بحث الم،شدي  اصكاديملل  لي 

 اصقسام بحث الطالب الطالبات عال  التم ل، االي(ابي للما يتعالق بنظ،ع و تل  الد لا 

أشع، بال،احة واال تعاش حلث اشارت النتاتج لي بعد الاللاقة البد لة تل  أش عبارة   -

عند االستلقاظ م  النوم حوالد عال  مستوى )أحلا او لذا يوصي الباحث بحث 

الم،شدي  اصكاديملل  لي اصقسام عال  عوعلة الطالب الطالبات عال  أتذ قسط وال، 

 م  ال،احة والنوم مب ،ا 

الديني  حلث اشارت النتاتج تل  وجود عالقة ارعباطلة دالة تحواتلا بل  االلتزام -

والسعادةو لذا يوصي الباحث بحث الم،شدي  اصكاديملل  لي اصقسام عال  عوعلة 

 الطالب عال  أهملة االلتزام الديني وعالقة ذلك بالسعادة 

 المقترحات:

تجةة،اء دراسةةة مشةةاب ة عطبةةق عالةة  طالب طالبةةات ال(امعةةات اصتةة،ى ومقار ةةة  -

 النتاتج مع الدراسة الحاللة  

عطبةةق عالةة  بعةةض ال(امعةةات اصهاللةةة اصتةة،ى بالممال ةةة  تجةة،اء دراسةةة مشةةاب ة -

 ومقار ة النتاتج مع الدراسة الحاللة 

تج،اء دراسة مشاب ة عطبق عال  الم،احا الدراسةلة اصتة،ىو ومقار ةة النتةاتج مةع  -

 الدراسة الحاللة 

 تج،اء دراسات ع(،يبلة لتنملة السعادة لدى الطالب والطالبات  -
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 قائمة المراجع

 -المراجع العربية: -أوالً:

مو  مع(و مقايلى الالغةو االس ندرية: دار 1982اب  زك،ياو أحمد ب  لارس)

 المعارى 

مو  النموذج البناتي لدى السعادة النمسلة والعواما 2010أبو هاشوو السلد محمد )

ال مسة ال ب،ى لالش ولة وعقدي، الذات والمسا دة االجتماعلة لدى طالب 

 و  81ق م(الة كاللة الت،بلةو العدد )ال(امعةو جامعة الزقازي

مو  سل الوجلة السعادةو ع،جمة للوا يو ىو ال ويد: عالو 1993ارجابلاو ماي ا  )

 المع،لة 

مو  التدي  والشعور بالوحدة النمسلةو م(الة 2008آت جبل،و ساللماش ب  محمد الحسل  )

 و 2و العدد )14دراسات ع،بويةو الم(الد )

تدي  وعالقته بمعاللة الذات والقالق لي ثالث علنات مو ال2010اال وار و هلماء)

 كويتلةو رسالة ماجستل،و جامعة ال ويد: م تبة جاب، اصحمد 

مو  التدي  وعالقته بالوحة النمسلة والقالق لدى 2008باروشو تض، عباس)

 و  88الم،اهقل  ال ويتلل و الم(الة الت،بويةو العدد ) 

عالقت ا بالتماؤت وقالق المستقبا لدى معالمات مو  السعادة و2011ب لدو ماجدة هاشو )

 و 2وو ال(زء )6رياض اصطماتو م(الة الطمولة والت،بلةو العدد )

مو  الذكاء اال معالي والسعادة 2012الب نساو و أحمد كمات عبدالوهاب وآت،وش)

-واصما لدى طالبات ال(امعة لي مو، وعماش واللم  ولالسطل  والسعودية 

 و 1وو العدد)11ةو دراسات  مسلةو م(الد )دراسة ثقاللة مقار 

مو الشعور بالسعادة وعالقته بالتدي  والدعو االجتماعيو 2008جاشو  ادية س،اج )

والتوالق الزواجيو والمستوى االقتواد و والحالة الوحلةو دراسات  مسلة 

 و 4و العدد )18الم(الد )

ي ضوء اصما والتماؤت مو  التنب  بالسعادة ل2011جودةو أماتو وأبو ج،ادو حمد  )

لدى علنة م  طالبة جامعة القدس الممتوحةو م(الة جامعة القدس الممتوحة 

 و 24لألبحاث والدراسات العدد)

مو  التماؤت واصما وعالقت ما بالسعادة لدى علنة م  2010جودةو امات عبدا لقادر )

الم،اهقل  لي محالظة غزةو الم عم، القاللمي الاا ي لعالو النمى م  

 و رابطة اصتواتلل  النمسلل  المو،ية 2010\12\1تل   2010\11\29

مو  التدي  والش ولة أحادية العقاللة لي بضع ش،اتح الم(تمع 2000ال ض،و عاماش )

 ال ويتيو دراسات  مسلة

 مو  التدي  وعالقته باالكت ابو م(الة عالو النمى 2002ال طل/و رجاء )
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السعادة لدى طالبة كاللة العالوم الت،بوية لي مو  مستوى 2012ال والدةو علسل، محمد )

 18جامعة آت البلد وعالقته بدرجة مالتمة البل ة ال(امعلةو المنارة الم(الد

 و  4العدد)

مو  الشعور بالسعادة لي ضوء بعض سمات 2012ال،ابغيو تيناس بند محمد عالي )

الش ولة لدى علنة م  طالبات كاللة الت،بلة لالبنات بمحالظة جدةو م(الة 

 وو ال(زء الاا ي 22دراسات الت،بلة وعالو النمىو العدد )

 مو  السعادة والتنملة النمسلةو م(الة الت،بلة وعالو النمىو الم(الد2003الزبلد و احمد )

 و 3وو العدد )2)

مو  السعادة وعالقت ا ببعض المتغل،ات النمسلةو رسالة ماجستل،و 2001سالوو س ل، )

 و جامعة القاه،ة مع د الدراسات والبحوث الت،بوية

مو  لعاللة ب، امج لتنملة الذكاء الوجدا ي لدى علنة 2005السواحو منار عبدالحملد )

م  اصطمات لي م،حالة الطمولة المتأت،ةو رسالة دكتوراهو جامعة عل  شمىو 

 القاه،ة 

مو  السعادة الحقلقةو ع،جمة صماء اصعس، وآت،وشو 2005سلال(ماشو مارع  )

 العل  لالنش، القاه،ة: دار 

السلوطيو عبدال،حم  ب  أبي ب ، )د تو  ال(امع الوغل،و بل،وت: دار ال ت/ 

 العالملة 

مو  سالوك التدي  وح/ الحلاة وعالقت ما بال،ضا ع  2010شويخو هناء أحمد محمد )

الحالة الوحلة لدى م،ض  الم،اض المزمنةو م(الة عالو النمىو االعداد 

 وو السنة الاالاة  87 -84)

مو  التدي  عالج ال(،يمةو ال،ياض: م تبة ال،اشد 1999ونلعو صالح ب  تب،اهلو )ال

 2ط

مو  العالقة بل  مستوى التدي  والقالق العام لدى 2002الونلعو صالح ب  تب،اهلو )

علنة م  طالب جامعة المام محمد ب  سعودو م(الة جامعة المالك سعودو 

 و 1لعدد )وو العالوم الت،بوية والسالملةو ا14الم(الد )

مو  الذكاء ال،وحي وعالقته بالسعادة النمسلة لدى 2012الضبعو لتحي عبدال،حم  )

علنة م  الم،اهقل  وال،اشدي و دراسات ع،بلة لي الت،بلة وعالو النمىو العدد 

 وو ال(زء اصوت 29)

مو  ك،اسة ععاللمات مقلاس السالوك الدينيو ال ويد: دار 1985الطاتيو  زار )

 لالنش، والتوزيع ال،بلعاش 

مو  السعادة والش ولة: االرعباطات 2001عبدال القو أحمد محمدو وم،ادو صالح )

 و 3وو العدد )11والمنب اتو م(الة دراسات  مسلةو الم(الد )
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مو معدالت السعادة لدى علنات عم،ية 2003عبدال القو أحمد محمد  وآت،وش)

 و 4و العدد)13) م تالمة م  الم(تمع ال ويتيو دراسات  مسلةو الم(الد

مو  معدالت السعادة الحقلقلة لدى علنة م  طالب 2008عالمو سح، لاروي )

 و 2وو العدد )18الم،حالتل  العدادية والاا ويةو م(الة دراسات  مسلةو الم(الد )

مو  الشعور بالسعادة وعالقته ببعض السمات الش ولةو 2001العنز و ل،يح عويد )

 و 3وو العدد )11م(الة دراسات  مسلةو الم(الد )

مو  الذكاء الوجدا ي وعالقته ب ا م  2011القاسوو موضي بند محمد ب  حمد )

السعادة واصما لدى علنة م  طالبات جامعة أم الق،ىو جامعة أم الق،ىو رسالة 

 ماجستل، 

مو المع(و الوجلزو القاه،ة: وزارة الت،بلة والتعاللو 1994م(مع الالغة الع،بلة )

 المو،ية 

هو  موادر السعادة لدى علنة م  1433و عاتشة بند عباس محمد سعلد )المح،وقي

طالبات الم،حالة المتوسطة والاا وية  لي ضوء بعض ال واتع 

الديموج،اللة واالجتماعلة واصكاديملة بمدينة م ة الم ،مةو رسالة ماجستل، 

 غل، منشورةو جامعة أم الق،ى 

النمسلة  لي السالم وعالو النمىو مو  السعادة وعنملة الوحة 2000م،سيو كمات )

 ال(زء اصوتو القاه،ة: دار النش، لال(امعات 

مو  العالقة بل  التدي  والتوالق الزواجيو 2004المغ،بيو الطاه،ة محمود محمد )

 و 1وو العدد )3م(الة دراسات ع،بلة لي عالو النمىو الم(الد )

التأث، باصزمة  مو  أسالل/ مساعدة اصطمات والم،اهقل  1991مقوودو من  )

 والح،بو دللا الوالدي  والمدرسل و وزارة الوحةو ال ويد 

مو  موادر ومستويات السعادة المدركة لي 2002ه،يد و عادتو ول،جو ط،يف )

ضوء العواما ال مسة ال ب،ى لالش ولة والتدي  وبعض المتغل،ات اصت،ىو 

 و 11م(الة عالو النمىو العدد )
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