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The Arabic Scale of Religiosity: 

Its development, psychometric parameters, and 

relation with positive psychology variables 

Ahmed M. Abdel-Khalek
1 

Abstract 

 The aims of this study were to develop and validate the Arabic 

Scale of Religiosity (ASR), and to explore its, associations with positive 

psychology variables. This scale assesses internal religiosity regardless 

of any given religion or denomination. The ASR consisted of 15 

statements, to be answered with a five point intensity scale, anchored by 

1 (Strongly Disagree) and 5 (Strongly Agree). A principal component 

analysis identified one high loaded factor. Cronbach alpha and test – 

retest reliabilities reached 0.91 and 0.87 respectively, indicating high 

internal consistency and temporal stability. Criterion – related validity 

ranged between 0.53 and 0.74 indicating acceptable to high validity. 

Descriptive statistics were available for university students from Egypt, 

Kuwait, and Algeria. The Algerian college students obtained the highest 

mean score on religiosity, then the Kuwaitis and the Egyptians. Female 

Egyptians obtained a significantly higher mean score than did their 

male counterparts. The ASR was significantly correlated with positive 

psychology variables. A high – loaded factor was extracted and labeled 

"well-being and religiosity". Based on the good psychometric properties 

of the ASR, it was recommended to use it to assess internal religiosity. 

Keywords: Religiosity, Arabic Scale of Reliability, validity, positive 

psychology. 
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 مقدمة عن التدين والحياة الطيبة:
ر القػػػأأ يػػػ ثيرما يػػػف الحيػػػاة، ثػػػحػػػدما مػػػف سكبػػػدأر سساسػػػف، بأ ػػػف  أااضػػػطمل الػػػديف  

أالمػػأت، أال ػػحة، أالمػػرض، أقػػد قػػ دت العقػػأد ا ليػػرة، بعثمػػا لتديمػػاـ بدراسػػة اليػػديف، يػػف 
أالطػب، أعمػـ القػيلألة، عدد مف اليل  ات المليمفة، من ا عمـ الػنفس، أالطػب النفسػف، 

أعمػػـ الأباايػػات، أاليربيػػة، أا نثرأبألأجيػػا، أعمػػـ الجيمػػاع، أاللدمػػة الجيماعيػػة ...، أ يردػػا 
(Abdel-Khalek, 2014a). 

 Galtonبأاسػػػػػطة سيرانسػػػػػيس جأليػػػػػأفس  1أقػػػػػد بػػػػػدست الدراسػػػػػات الريباطيػػػػػة لميػػػػػديف 
ف، كمػػا كػػاف رااػػدما يػػف (، يكػػاف سأؿ مػػف أضػػل سسػػمأب الريبػػاط اإلح ػػاا1911 – 1822)

اسيلداـ السػيلبارات أمقػاييس اليقػدير، أمػف ثػـ  يقػد سعػد سقػدـ يحػص مػنظـ لميػديف بػالطرؽ 
 .(Wulff, 1997, p. 205) 1872الريباطية عاـ 

أدنػػاؾ سػػبب لتعيقػػاد بػػ ف الػػديف قػػد عػػاد الػػ  مكانيػػ  العاليػػة يػػف العقػػأد ا ليػػػرة،  
القػرف الحػادو أالعقػريف، سػيكأف سكثػر القػرأف يػدينما »، سف (Novak, 1998)ييذكر سنأيػاؾس 

% مػػف الراقػػديف عػػف اعيقػػاددـ  95، يفػػف الأليػػات الميحػػدة مػػثتم، عبػػر «يػػف السػػنيف ا ليػػرة
 & ,Diener, Tay)، أقػػد ر سدينػػر، أيػػاو، أميػػارزس (Hoge, 1996)يػػف أجػػأد اإللػػ  

Myers, 2011)  أف(، يعيقدأف سف الديف لػ  دأر بمي 4,6% مف سكاف العالـ )قرابة  68سف
م ػػػـ يػػػف حيػػػاي ـ. أقػػػد قػػػاد الأجػػػأد العػػػالمف لمػػػديف، أالسػػػيضاثة بػػػ ، أالحيكػػػاـ اليػػػ ، بػػػبعض 

 ,Wadeس )انظػر  2المنظريف، ال  سف يذكرأا سف بنف البقر يحرك ـ س ريزة الديف سأ اإليماف

 (، كما اييرض سف لمديف مركزما يف المخ.2010
، أعػػدؿ يػػف س سػػطس 2009يػػف عػػاـ  Gallup pollأبس أقػػد سجػػرأ ساقيػػراع جػػال 

دألة، أاسيلدـ يي  سمقياس جالأب لميػديفس، أدػأ مقيػاس  143، عم  عينات مف 2014عاـ 
يقدير ذايف يقيمؿ عم  سؤاؿ أاحد ن    سدؿ الديف م ـ يف حيايػؾ اليأميػة،س، أيجػاب عنػ  

سعتدػا، أكانػت نسػبة القػااميف سنعػـس الػ  بالييار سنعـس سأ سلس. أريبت الػدأؿ مػف سدنادػا يػدينما 
نجميػػػرا ) 16,5%(، أالسػػػأيد ) 16عمػػػ  النحػػػأ اآليػػػف  اسػػػيأنيا ) %(، أيرنسػػػا  26,5%(، أا 

%(،  65%(، أالأليػػػػػػػات الميحػػػػػػػدة ) 41,5%(، أسأيسػػػػػػػرا ) 40,5%(، أسلمانيػػػػػػػا ) 29,5)

                                                           
1
 Religiosity 
2
 Faith instinct 



 

 

 

%(،  98%(، أم ػػػػػػػػػػػر ) 92,5%(، أالكأيػػػػػػػػػػػت ) 91) %(، أاإلمػػػػػػػػػػػارات 89,5ألبنػػػػػػػػػػػاف )
ندأن  (.Gallup World View, 2009%(     )انظر   99يسيا )أا 

أاعيمادما عم  البحأث العممية )اإلمبيريقية(، أجد سثأرسػأف، أبأأيػؿ، أعبػد اللػالؽ،  
، سف الطػػتب (Thorson, Powell, Abdel-Khalek, & Beshai, 1997)أبقػػاوس 

مػػػف نظػػػراا ـ ا مػػػريكييف، كمػػػا أجػػػد سعبػػػد  - بمسػػػيأأ داؿ اح ػػػاايما -الكػػػأييييف سكثػػػر يػػػدينما 
، سف الطػػتب الم ػػرييف (Abdel-Khalek & Thorson, 2006)اللػػالؽ، أثأرسػػأفس 

 مف نظراا ـ ا مريكييف. -بمسيأأ داؿ اح اايما-ح مأا عم  ميأسط درجات سعم  
، (Albright & Ashbrook, 2001)أآقػبرأؾس أ سػباب عػػدة رسأ سسألبرايػػت،  

،  ف الػػديف كػػاف حاضػػرما طالمػػا أجػػد 1نفكػػر يػػف اإلنسػػاف بأ ػػف  كاانمػػا ميػػدينماسننػػا يجػػب سف 
. أيقػػير البحػػأث المنقػػأرة أالكيػػب، الػػ  يزايػػد الديمػػاـ Homo sapiensاإلنسػػاف العاقػػؿ 

 & Argyle, 2000; Emmonsبالدراسػة السػيكألأجية لمػديف يػف العقػأد ا ليػرة )انظػر  

Paloutzian, 2003; Pargament, 1997; Spilka, Hood, Hunsberger, & 

Gorsuch, 2003; Wulff, 1997.) 
يػػف عمػػـ الػػنفس المعا ػػر عػػدد مػػف اليطػػأرات، سدم ػػا نقػػ ة عمػػـ الػػنفس لقػػد حػػدث  
ثير  ، يػػدرس عممػػان الػػنفس، يػػ2ديمػػاـ بدراسػػة اليػػديف أالرأحانيػػةأازددػػار ، أيزايػػد الاإليجػػابف 

أالأظػػػااؼ النفسػػػية اليػػػديف يػػػف السػػػمأؾ، أالقل ػػػية، أاليكيػػػؼ، أال ػػػحة الجسػػػمية أالنفسػػػية، 
(Abdel-Khalek & Scioli, 2010; Jones, 1994; Koenig, King, & Carson, 

2012). 
أقد ديل ال  دذا الديماـ بدراسة اليديف عأامؿ عدة، مف سبرزدا نيااج البحأث اليف  

كقػػفت عػػف عتقػػات ايجابيػػة بػػيف اليػػديف أكػػؿ مػػف ال ػػحة الجسػػمية أالنفسػػية أالحيػػاة الطيبػػة 
-Abdel-Khalek, 2010b, 2011a, 2014b; Abdel 2004أالرضػا )انظػر  رضػا، 

Khalek & Lester, 2013; Ashkanani, 2009; Seybold, 2007; Koenig et 

al., 2012)،   كما ظ رت عتقات سمبية بيف اليديف أالضطرابات النفسػية )انظػرAbdel-

Khalek, 2009 ػا، مػا سظ ريػ  الدراسػات يػف عمػـ (. أمف دأايل الديمػاـ بدراسػة اليػديف سيضم
أقاايمػا، ألػ  يػ ثير يػف  أالعبػادات، يعػد عػامتم الأباايات، مف سف المقاركة يػف المناقػط الدينيػة 
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 & ,Astrow, Puchalski)أيػف الرعايػة ال ػحية ا أليػة الأقايػة مػف ا مػراض أمنع ػا، 

Sulmasy, 2001). 
أكقػػؼ عػػدد كبيػػر مػػف الدراسػػات، سف الػػديف يمكػػف سف يقمػػل ا عػػراض، أيعيػػد دمػػج  

ؿ الفػػػػرد يػػػػف مجيمعػػػػ ، أيقػػػػػجل مزيػػػػدما مػػػػف سقػػػػكاؿ اليفكيػػػػػر أالسػػػػمأؾ ال ػػػػطتحف أالمقبػػػػػأ 
اجيماعيمػػا، أيمكػػف سف يمػػد ا يػػراد بم ػػادر ليطػػأير آيػػاؽ سعػػرض، أاليحقػػؽ الكامػػؿ إلمكانػػات 
الفػػرد ... أقػػد ثبػػت سف اليأجػػ  الػػدينف الػػدالمف، يػػريبط ايجابيمػػا بكػػؿ مػػف  الرضػػا عػػف الحيػػاة، 
أاليأايؽ النفسف، أضبط النفس، أحسف قياـ القل ية بأظااف ا، أيقدير الػذات، أال ػدؼ مػف 

أمػػف ناحيػػة سلػػرأ، ظ ػػػرت عتقػػات سػػمبية بػػيف اليأجػػػ  الػػدينف الػػدالمف، أكػػؿ مػػػف  الحيػػاة، 
 .Wulff, 1997, pp)القمؽ، أقمؽ المأت، أالع ابية، أالكيااب، أالندياعية ...، أ يردػا 

244 – 248). 
أييمػػا يي ػػؿ بالعتقػػة بػػيف اليػػديف أال ػػحة الجسػػمية، أا مػػراض، يقػػد بينػػت  البيػػة  

الدراسػػات سف اليػػديف يػػريبط بمعػػدلت منلفضػػة مػػف سمػػراض القػػرياف اليػػاج  لمقمػػب، أضػػضط 
سأ أالسػػػػرطاف، أالعجػػػػز الػػػػأظيفف الػػػػدـ، أالسػػػػكية الدما يػػػػة، ألمػػػػؿ أظػػػػااؼ ج ػػػػاز المناعػػػػة، 

قمػػة اليعمػػؽ بسػػمأكيات  يػػر  ػػحية، مػػف مثػػؿ  اليػػدليف، أ اإلعاقػػة، أانلفػػاض الكألسػػيرأؿ، 
أاإلدماف، أقرب اللمر، أالسمأكيات الجنسػية اللطػرة، أحيػاة الدعػة أالسػكأف أعػدـ الحركػة، 
كمػػا يػػريبط اليػػديف بطػػأؿ العمػػر، أيضػػتم عػػف ذلػػؾ، يػػاف بعػػض المعيقػػدات أالمناقػػط الدينيػػة، 

د ظ ػػر سف دػػذ  العتقػػات يأجػػد يػػف يبػػدأ سن ػػا يػػريبط بعػػدد سقػػؿ مػػف ا عػػراض الجسػػمية. أقػػ
 ,.Koenig, 1997; Koenig et al)دراسػػات عمػػ  المسػػيحييف أالمسػػمميف أال نػػدأس 

2012). 
ألميػػديف مزايػػا كثيػػرة  اذ يجمػػب لرنسػػاف الراحػػة، أالمعنػػ ، أا مػػؿ يػػف سثنػػان القػػدة،  

ا مػػراض  أيػػريبط اليػػديف بينقػػيط الطاقػػات العتجيػػة يػػف الجسػػـ البقػػرو، أيحسػػف الأقايػػة مػػف
أعتج ػػػا، أباإلضػػػاية الػػػ  ذلػػػؾ، يػػػاف الميػػػدينيف يمارسػػػأف سسػػػمأب حيػػػاة  ػػػحيما، أيأاج ػػػأف 

 ,Koenig et al., 2012; Pargament)الضػػضأط بكفػػانة، أيعيقػػأف سعمػػارما سطػػأؿ 

1997). 



 

 

 

 ,Allport, 1950)أدنػػاؾ قبػػأؿ عػػاـ لميفرقػػة اليػػف أضػػع ا سجػػأردأف سألبػػأرتس  

 1أاليأجػػػػ  الػػػػدالمف يػػػػف اليػػػػديف، أيي ػػػػؼ اليأجػػػػ  اللػػػػارجفبػػػػيف اليأجػػػػ  اللػػػػارجف،  (1959
، سو  أسػيمة لضايػات 2العادة أسػيمية باسيلداـ الديف لأل راض القل ية، أالقيـ اللارجية يف

، أيجد ا يػراد س ػحاب دػذا اليأجػ ، سف الػديف مفيػد يػف مليمػؼ 3كما سن ا كذلؾ نفعيةسلرأ، 
السػػػػمأاف، ألػػػػيجمع ـ بػػػػاآللريف، أيجعػػػػؿ ل ػػػػـ مكانػػػػة، الجأانػػػػب، ليمػػػػددـ با مػػػػاف أالعػػػػزان سأ 

أيحدث اعينػاؽ ل ػذ  العقيػدة  ن ػا يناسػب حاجػات سساسػية، أبم ػطمحات لدأييػة، يػاف دػذا 
اليأج  اللارجف ييج  ال  اهلل، ألكف مف دأف البيعاد كثيرما عف الذات. أسما اليأج  الدالمف

4 
 –يػف الػديف، أيػرأف سف الحاجػات ا لػرأ  لميديف، ييأجد لدأ سناس يجدأف دايع ـ ا ساسػف

ػػا مػػف  -عمػػ  الػػر ـ مػػف احيمػػاؿ قأي ػػا سقػػؿ سدميػػة يػػف ن ايػػة المطػػاؼ، كمػػا سن ػػـ يقيمػػأف نأعم
الينػػػػا ـ سأ النسػػػػجاـ، بػػػػيف معيقػػػػداي ـ الدينيػػػػة أميطمبػػػػات الحيػػػػاة، أعنػػػػدما يعينػػػػؽ الفػػػػرد دػػػػذ  

، أمعنػػ  ذلػػؾ سنػػ  سيعػػيشس العقيػػدة، يانػػ  يجي ػػد يػػف اسػػيدماج ا دالمػػ ، أييبع ػػا بقػػكؿ كامػػؿ
 .(Allport & Ross, 1967, p. 434)الديف 

 ,Allport & Rossأقد نقرت مقاييس كثيرة لميديف بالمضة اإلنجميزية )انظر مثتم   

1967; Gorsuch & McPherson, 1989; Hill, 2005; Hill & Hood, 1999; 

Hoge, 1972; Koenig & Büssing, 2010.) سسبأرياس أزمتؤ   أأضل(Abu-Raiya, 

Pargament, Mahoney, & Stein, 2008) مقيػػػاس اليػػػديف اإلسػػػتمف بالمضػػػة ،
الرضػػػا عػػػف اليػػػديف، باسػػػيلداـ عينػػػات  (Tiliouine, 2009)اإلنجميزيػػػة، أسلػػػؼ سيميػػػأيفس 

( مقيػػاس السػمأؾ الػػدينف، باسػػيلداـ عينػات كأيييػػة، كمػػا 1985جزااريػة، أسلػػؼ نػزار الطػػااف )
-Abdelمقيػػػاس البنػػػد المفػػػرد لميػػػديف يػػػف عػػػدة دراسػػػات )انظػػػر مػػػثتم   دـ عبػػػد اللػػػالؽاسػػػيل

Khalek, 2007a, 2012a, 2012b أمف المتحظ سف كثيرما مف الباحثيف العرب يػف دػذا ،)
ا لدراسي .  المجاؿ، يؤلؼ مقياسما لميديف ل ي م
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ا ػػػػػ  أيقػػػػػيمؿ دػػػػػذا اليقريػػػػػر عمػػػػػ  دراسػػػػػييف  سأل مػػػػػا بنػػػػػان المقيػػػػػاس أبيػػػػػاف ل ا 
السيكأميرية، أثاني ما  يحص الريباطات بيف المقيػاس العربػف لميػديف، أميضيػرات عمػـ الػنفس 

 اإليجابف.
 الدراسة األولى

 أهداف الدراسة:
العربػػػف لميػػػديف، الػػػذو يركػػػز عمػػػ  اليػػػديف  اسػػػي ديت دػػػذ  الدراسػػػة يػػػ ليؼ المقيػػػاس 

 ل اا   السيكأميرية.مل بياف الدالمف، أل يريبط بديف سأ اعيقاد دينف معيف، 
 أهمية الدراسة:

سف بعػػض المقػػاييس سدم ػػا  ،سسػػباب ةيرجػػل الحاجػػة الػػ  مثػػؿ دػػذا المقيػػاس الػػ  عػػد 
 العربية المياحة لميديف، يي ؼ بما ي يف 

بنػدما أاحػدما، أذلػؾ ل يحػيط بظػادرة مركبػة كظػادرة اليػديف، كمػا يسيلدـ بعض المقػاييس  -1
 حساب ثبات ايساؽ دالمف ل .ل يمكف 

(، أالحاجػة 1985بندما(، كمقيػاس نػزار الطػااف ) 77المقاييس يقمؿ بنأدما كثيرة )بعض  -2
 ماسة ال  مقاييس ميعددة البنأد، مف دأف سف يريفل ال  دذا العدد الكبير.

أاليديف اللارجف، يػف حػيف سف المقيػاس الػذو يلمط بعض المقاييس بيف اليديف الدالمف  -3
 الدالمف.يقدم  دذ  الدراسة محدد باليديف 

سأ  (Francis & Stubbs, 1987)ييعمػؽ بعػض المقػاييس بديانػة معينػة، كالمسػيحية  -4
، أالمطمػأب (Abu-Raiya et al., 2008; Wilde & Joseph, 1977)اإلسػتـ 

 مقياس ل ييعمؽ بديانة معينة.
لػػـ يحسػػب لػػبعض المقػػاييس العربيػػة السػػابقة يػػف دػػذا المجػػاؿ، معػػامتت ال ػػدؽ، عمػػ   -5

 سدميي ا.
 المنهج واإلجراءات

 العينات:
(، مػػػػػف طػػػػػتب الجامعػػػػػة مػػػػػف 2401اسػػػػػيلدـ عػػػػػدد مػػػػػف العينػػػػػات المياحػػػػػة )ف    

أ ردايػة بػالجزاار  قػاـ ب ػا كايػب دػذ  السػطأر، اإلسػكندرية، أالكأيػت،الجنسيف، مف جامعات 



 

 

 

سػػنة،  33أ 18(، أيراأحػػت سعمػػار سيػػراد دػػذ  العينػػات بػػيف 2015)ابػػراديـ سػػأيضالـ سجرادػػا 
 يقار ال  سعداد دذ  العينات الفرعية عند عرض الدراسات اليف اسيلدمي ا.أسأؼ 

 تكوين المقياس:
بنػػدما، اقػػيقت مػػف عػػدة مقػػاييس لميػػديف  41أعػػان البنػػأد عمػػ  اقػػيمؿ  وعاااء البنااود: 

 ,Hill & Hood  2012)انظر عم  سبيؿ المثاؿ  ديفان ا ن ػارو، أسحمػد عبػد اللػالؽ، 

1999; Hoge, 1972; Plante & Poccaccini, 1997 أذلػؾ باإلضػاية الػ  بنػأد ،)
أضػػػع ا الباحػػػػث يػػػف  ػػػػأرة عبػػػارات، يجػػػػاب عػػػف كػػػػؿ من ػػػا عمػػػػ  سسػػػاس مقيػػػػاس سليكػػػػرتس 

 اللماسف.
بندما( عم  عينة مياحػة مػف  41دذ  البنأد )طبقت  وبقية البنود:االرتباط بين البند  

، 1حسب اريباط كؿ بند ببقيػة البنػأد طالبما أطالبة، ثـ 165طتب جامعة اإلسكندرية، قأام ا 
حػػدما سدنػػ ، أسقػػؿ  0,3أاسػيبقيت البنػػأد اللمسػػة عقػػر، اليػػف أ ػػؿ اريباط ػا ببقيػػة البنػػأد الػػ  

 حدما سعم ، أمثمت دذ  البنأد ال يضة الن ااية لممقياس. 0,8مف 
 15طبقػػػت ال ػػػيضة الن اايػػػة لممقيػػػاس، المكأنػػػة مػػػف  التحميااال العااااممي لممقيااااس: 
(، أيبػػيف الجػػدأؿ 247  عينػػة مػػف طػػتب جامعػػة اإلسػػكندرية مػػف الجنسػػيف )ف   عبػػارة، عمػػ

 ( العامؿ ا أؿ المسيلرج بطريقة المكأنات ا ساسية.1)
 (1الجدول )

 تشبعات بنود المقياس العربي لمتدين بالعامل األول 
 التشبع بنود المقياس

 0,680 جأانب حيايف.ل  يطبيؽ الديف عم  مليمؼ اسسع   -1
 0,682 عباديف هلل سبحان  أيعال  دف سدـ قفن يف حيايف. -2
 0,724 معيقدايف الدينية أران ي ريايف أمن جف يف الحياة. -3
 0,739 الديف سدـ قفن يف حيايف. -4
 0,617 اهلل يساعدنف أيعيننف يف كؿ سمأر حيايف. -5
 0,735 مرما ضرأريما بالنسبة لف.سيعيبر اعيقادايف الدينية  -6
 0,787 سنظر ال  ايمانف عم  سن  يمدنف بمعن  لحيايف أددؼ ل ا. -7
 0,688 سعيبر نفسف مميزمما دينيما. -8
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 التشبع بنود المقياس
 0,695 يعد ايمانف جزنما ل ييجزس مف قل ييف. -9
 0,774 سنظر ال  ايمانف باعيبار  سحد م ادر الراحة لدو. -10
 0,694 يؤثر ايمانف عم  كثير مف قرارايف. -11
 0,538 سعيقد سف الديف من ج مناسب لمحياة. -12
 0,616 سعيقد سف اهلل قريب منف. -13
 0,617 سيأكؿ عم  اهلل سبحان  أيعال  يف جميل ا مأر. -14
 0,676 اليديف يمنحنف القأة لمأاج ة م اعب الحياة. -15

 7,08 الجذر الكامف.
 47,20 النسبة الماأية لميبايف.

 

اسيلدمت  يضة سليكػرتس اللماسػية، اليػف يبػدس مػف سسعػارض بقػدةس  بدائل اإلجابة: 
)أيح ؿ عم  درجة أاحدة(، أيني ف بػ سسأايؽ بقدةس )أيح ؿ عم  لمس درجات(، أمف ثـ 

، أيقػػير الدرجػػة العميػػا الػػ  اريفػػاع اليػػديف 75، أ15ييػػراأح الدرجػػة الممكنػػة يػػف المقيػػاس بػػيف 
 الدالمف.

 النتائااج
 الداخمي:ثبات االتساق 

          سكرأنبػػػػػاخس، باسػػػػػيلداـ عينػػػػػة مػػػػػف طػػػػػتب الجامعػػػػػة أطالباي ػػػػػا  اسلفػػػػػحسػػػػػب ثبػػػػػات  
 بندما(. 15، أيقير ال  ايساؽ دالمف مريفل لممقياس )0,91ل  ا(، أأ ؿ 155  )ف

 ثبات إعادة التطبيق:
مػف طمبػة الجامعػة أطالباي ػا، ثػـ سعيػد يطبيقػ   51طبؽ المقياس عم  عينػة قأام ػا  

، أيقػػير الػػ  اسػػيقرار مريفػػل 0,87سػػبأع، أأ ػػؿ معامػػؿ الريبػػاط بػػيف اليطبيقػػيف الػػ  سبعػػد 
 عبر الزمف.

 الصدق المرتبط بالمحك:
طبػػؽ المقيػػاس العربػػف لميػػديف، مػػل كػػؿ مػػف  مقيػػاس اليجػػا  اإلسػػتمف نحػػأ اليػػديف    

(Wilde & Joseph, 1997) يػػػف  ػػػيضي  العربيػػػة، أمقيػػػاس اليقػػػدير الػػػذايف لميػػػديف ،
(Abdel-Khalek, 2007a)  الػذو يقػيمؿ عمػ  عبػارة أاحػدة، عمػ  عينيػيف منف ػمييف مػف

 ( معامتت الريباط.2( عم  اليأالف، أيبيف الجدأؿ )45، ف  140طتب الجامعة )ف  



 

 

 

 (2الجدول )
 معامالت االرتباط* بين المقياس العربي لمتدين والمحكات 

 المقياس العربي لمتدين
 معامالت االرتباط

 إناث ذكور
 0,72 0,74 مقياس اليجا  اإلستمف نحأ اليديف

 0,53 0,63 اليقدير الذايف لميديف
 أما بعد . 0,001* جميل معامتت الريباط دالة عند مسيأأ 

 

ييػػػراأح بػػػيف  ،(، ييضػػػن سف معػػػامتت ال ػػػدؽ المػػػريبط بالمحػػػؾ2الجػػػدأؿ )أبقػػػرانة  
لممقيػػػاس  ،المقبػػػأؿ أالمريفػػػل فيدالػػػة اح ػػػاايما، أيقػػػير الػػػ   ػػػدؽ بػػػ ، أدػػػف0,74، أ0,53

 العربف لميديف.
 بيانات معيارية مبدئية:

عمػػػ  عينػػات مػػػف طػػتب الجامعػػػة، مػػف ثػػػتث دأؿ طبػػؽ المقيػػاس العربػػػف لميػػديف،  
( سدـ البيانات الأ فية )ـ، ع(، أالفػرأؽ بػيف الجنسػيف. أمػف قػرانة 3عربية، أيبيف الجدأؿ )

 الفػػػرأؽ بػػػيف الجنسػػػيف، يأجػػػد يقػػػط يػػػف العينػػػة الم ػػػرية، يح ػػػمت دأؿ، ييضػػػن سفدػػػذا الجػػػ
 ،الػدأؿ الػثتث أمف ناحية الفرأؽ بػيف ميأسط سعم  جأدريما مف الم رييف.عم  الم ريات 

 ف.ميأسط، يمي ـ الكأيييأف يالم ريي ح ؿ الجزااريأف عم  سعم 
 (: 3الجدول )

لاد  ثاالث عيناات  وقيم "ت" لممقياس العرباي لمتادينالمتوسط )م( واالنحراف المعياري )ع( 
 من طالب الجامعة من الجنسين

 العينات
 ت  نساااء  رجااال

 ع م ن ع م ن
 م ريأف
 كأيييأف
 جزااريأف

305 
159 
300 

57,95 
65,67 
68,59 

11,89 
7,08 
5,00 

403 
131 
300 

61,63 
64,57 
68,63 

9,69 
7,32 
4,53 

 4,15** 
1,30 
0,10 

 0,01عند مسيأأ ** داؿ 



                                        

 

 الدراسة الثانية
 نبذة عن عمم النفس اإليجابي:

ػا عمميمػا، عمػـ الػنفس،  حدد مؤرلأ  مػف العمػـأ مسػيقتم عػف  يػر  بداييػ  بأ ػف  نظامم
، سأؿ معمػػؿ Wundtييػ  سيم مػـ ينػتس  أدػأ العػاـ الػػذو سسػس، 1879أاليل  ػات، بالعػاـ 

عممػػان الػػنفس، منػػذ ذلػػؾ اليػػاريخ، حػػيف مػػف أقػػد مػػر عمػػ  يػػف مدينػػة سليبػػزجس ب لمانيػػا. منػػيج، 
 الددر  قرابة قرف أثمث، ركزأا يي  عم  الجأانػب السػمبية لرنسػاف، كالضػطرابات أا مػراض

ػػػػػا، اذ يمػػػػػػـز ي ػػػػػحين المعػػػػػػأج، أعػػػػػػتج أالنحرايػػػػػػات، أاللػػػػػيتلت  أدػػػػػذا سمػػػػػػر مسػػػػػػأغ يمامم
لسػػمبية، عمػ  حسػػاب أمػل ذلػػؾ، يقػد نقػد دػػذا اليأجػ  الػذو يركػػز عمػ  الجأانػب ا الضػطراب.

 ;Keyes, 2003; Seligman, 2000)أالحيػاة الطيبػةاإليجابيػة، أالسػمات القأأ اإلنسانية، 

Seligman & Csikszentmihalyi, 2000) 
أيف عمـ النفس المعا ر، يمكف سف نيعرؼ ال  ثتثػة يأج ػات عمػ  النحػأ اآليػف   

يزايػػد البحػػأث يػػف مأضػػأعات الػػديف أالرأحانيػػة، أعألمػػػة المجػػاؿ  بمػػا يػػف ذلػػؾ زيػػادة عػػػدد 
أبػػػرامج البحػػػأث الثقاييػػػة المقارنػػػة، أسليػػػرما، أسكثردػػػا حداثػػػة  عمػػػـ الػػػنفس المػػػؤيمرات الدأليػػػة، 

 .(Abdel-Khalek & Scioli, 2010, p. 137)اإليجابف 
ػا مػف يػػرأع عمػـ الػنفس، بػؿ يأجػ  عػاـ، سأ حركػػة 1أعمػـ الػنفس اإليجػابف  ، لػيس يرعم

، أالقأيػػة، لػػدأ اإلنسػػاف. أأج ػػة حديثػػة، ي ػػدؼ الػػ  الديمػػاـ بالجأانػػب اإليجابيػػة، أالمبدعػػة
ل النظػػػػر ا ساسػػػػية، يػػػػف دػػػػذ  الحركػػػػة سأ اليأجػػػػ ، سنػػػػ  عمػػػػ  الػػػػر ـ مػػػػف سدميػػػػة اليعامػػػػؿ مػػػػ
 الضطرابات النفسية، أا مراض العقمية، أالليتلت، أالنحرايات، ياف القل ية اإلنسانية

ػػػا، ب ػػػا جأانػػػػب ايجابيػػػة، يػػػف سمػػػػ س الحاجػػػة الػػػػ  اليطػػػأير، مػػػف مثػػػػؿ ال ػػػحة النفسػػػػية، سيضم
، أحػػب الحيػػاة، أالرضػػا عػػف الحيػػاة، أاليأايػػؽ، أ يػػر ذلػػؾ مػػف الل ػػاؿ اإليجابيػػة، ةأالسػػعاد

النفسية لدأ اإلنساف. أاعيمادما عم  ال ػدأ الكبيػر الػذو لقيػ  دػذ  الحركػة سأ أجأانب القأة 
اليأجػػػ ، أعػػػػدد البحػػػأث المنقػػػػأرة، أالػػػػدأريات الجديػػػدة، أالكيػػػػب، أالمػػػؤيمرات، سطمػػػػؽ بعػػػػض 

 ,Abdel – Khalek)البػػػاحثيف عمػػػ  العقػػػأد ا ليػػػرة، سع ػػػر عمػػػـ الػػػنفس اإليجػػػابفس 

2007b). 
، عمػـ الػنفس اإليجػابف، (Sheldon & King, 2001)أقد عرَّؼ سقيمدأف، أكنجس  

ب ن  الدراسة العممية، لجأانب القأة أالفاعمية لدأ اإلنساف، انػ  يػدرس القػلص الميأسػط، مػل 
                                                           

1
 Positive psychology 



 

 

 

اليركيز عم  اكيقاؼ ما يفعم ، أما دأ ال ػأاب، أكيػؼ نحسػن ، انػ  ي ػيـ بطبيعػة الأظػااؼ 
رات، أكيػؼ يمكػف لعممػان الػنفس سف الم ػاالفعالة لرنساف، الذو ينجن يف اليكيؼ، أيف يعمػـ 

مػف كػؿ ال ػعأبات، يػاف  البيػة النػاس، ييمكنػأف مػف سف يحيػأا حيػاة فسرأا، سن  عمػ  الػر ـ ي
 الكرامة، أيكأف ل ـ ددؼ.

 الحياة الطيبة:
سدـ م طمن يف عمـ النفس اإليجابف، أقد يرجـ دذا الم طمن الػ   1الحياة الطيبة 

رجـ يػػف الطػػب ي ػػكمػا مػػف مثػػؿ  حسػػف الحػاؿ، أالريادػػة، أاليػػنعـ، المضػة العربيػػة يرجمػػات عػدة، 
عم  سن  العايية، أالمعن  العاـ أالمجمؿ ل ذا الم ػطمن  سف كػؿ قػفن عمػ  مػا يػراـ. أيعنػف 
دػػذا الم ػػطمن يػػف معجػػـ سأبسػػيرس، سحالػػة كػػأف القػػلص سػػميمما، أسػػعيدما، أمحققمػػا لر بايػػ س 

 م طمن سالحياة الطيبةس. (. أيفضؿ كايب دذ  السطأر اسيلداـ1117)ص 
يضػػػػـ مكػػػػأنيف  المأضػػػػأعف أالػػػػذايف، أييضػػػػمف م ػػػػطمن قػػػػامؿ، أالحيػػػػاة الطيبػػػػة  

، أالحريػػػة، المؤقػػػرات المأضػػػأعية، الػػػدلؿ، أمسػػػيأأ المعيقػػػة، أاللػػػدمات ال ػػػحية، أاليعمػػػيـ
، أدػػػف 2الحيػػػاة القل ػػػية الطيبػػػةأل ػػااص البياػػػة ...، أ يردػػػا. أسمػػػا المكػػػأف الثػػػانف، ي ػػػأ 

لص ل ػػذ  المؤقػػرات اإليجابيػػة. أالحيػػاة القل ػػية الطيبػػة دػػف الجانػػب اإليجػػابف ادراؾ القػػ
. أمػف مراديػػات (Diener & Diener, 1995)لم ػحة النفسػية، كمػػا ذكػر سدينػػر، أدينػرس 

أالفػػػرح، أالرضػػا، أالسػػػرأر، أاإلقػػباع، أالمػػػذة، أالقناعػػػة، الحيػػاة القل ػػػية الطيبػػة  السػػػعادة، 
أالحياة القل ية الطيبة ليست حالة يحقق ػا  .لمميماة أالكاممةأ ير ذلؾ مف مؤقرات الحياة ا

، اللا ػة بالمقػاعر اإليجابيػة، بػؿ 3 ػيد سأ العيبػةالفرد، بعد الأ أؿ ال  نأع معيف مف الأ 
المنلفضػػة جػػػدما  ، يميػػػد مػػف الحػػالت4لقل ػػية الطيبػػة يأجػػػد عمػػ  قػػكؿ مي ػػؿاف الحيػػاة ا

لمحيػػاة الطيبػػة )بمػػا يػػف ذلػػؾ قػػدة الكياػػاب أاليػػ س(، الػػ  المسػػيأأ المريفػػل جػػدما مػػف الحيػػاة 
 –ببسػػػاطة  -، أبػػػدلم مػػػف أجػػػأد اإلنسػػػاف الطيبػػػة )السػػػعادة الحقػػػة(، اليػػػف يػػػدـأ عبػػػر الػػػزمف

 لييجنػػػػب ا لػػػػـ، يػػػػاف اإلنسػػػػاف يكػػػػاين ليلبػػػػر )سو يمػػػػر بلبػػػػرة( السػػػػرأر، أالفػػػػرح، أالكيمػػػػاؿ،
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ألمجػرد اللي ػار، سػأؼ يقػار يػف دػذا السػياؽ،  (Abdel – Khalek, 2009)أالمعنػ  
 الطيبة، بالحياة الطيبة.ال  الحياة القل ية 

مػػا العتقػػة بػػػيف دػػذ  المقػػػاعر أالسػػمأكيات، لرجابػػة عػػػف دػػذا السػػػؤاؿ، قػػدـ سكػػػارس       
(Carr, 2004, p. 12)  ،اطػارما نظريمػا لممفػاديـ اليػف يجمػل مليمػؼ مكأنػات الحيػاة الطيبػػة

يقمؿ الرضا عف النفس، أعػف ا سػرة، أعػف  و، الذ1مسيأييف، سأل ما  المكأف المعريفعم  
يقػػمؿ ، الػػذو 2لفػػراغ، أثاني مػػا المكػػأف الأجػػدانفأال ػػحة، أالمػػاؿ، أالعمػػؿ، أأقػػت ا ا قػػراف،

لنقأة، أالعيػداد بػالنفس، أالعاطفػة، أالفػرح، أالقناعػة، أ يػاب السعادة، أالبي اج، أالأجد سأ ا
الأجػػػداف السػػػمبف، مػػػف مثػػػؿ  الكياػػػاب، أالحػػػزف، أالحسػػػد، أالضضػػػب، أالضػػػضأط، أالػػػذنب سأ 

 ، أالقمؽ.وز لال
الحيػاة  (Diener, Lucas, & Oishi, 2002, p. 63)أيعػرؼ سدينػرس أزمػتؤ   

الطيبػػػػة ب ن ػػػػا اليقيػػػػيـ المعريػػػػف أالأجػػػػدانف لمحيػػػػاة كمػػػػا يػػػػدرك ا الفػػػػرد، أييضػػػػمف دػػػػذا اليقيػػػػيـ، 
ا رجػػػػاع النفعاليػػػػة لألحػػػػداث، أا حكػػػػاـ المعرييػػػػة لمرضػػػػا أاإلقػػػػباع. أالحيػػػػاة الطيبػػػػة مف ػػػػـأ 
عريض، ييضمف مرأر اإلنسػاف بلبػرة النفعػالت السػارة، أالمسػيأيات المنلفضػة مػف المػزاج 

 لسمبف، أدرجة مريفعة مف الرضا عف الحياة.ا
 متغيرات الحياة الطيبة والتدين:

الحيػػػاة الطيبػػػة، يػػػف دػػػذا السػػػياؽ، عمػػػ  مسػػػيأأ اجرااػػػف، مقػػػاييس يق ػػػد بميضيػػػرات  
ال ػػػػحة النفسػػػػية، أياعميػػػػة الػػػػذات، أالرضػػػػا عػػػػف الحيػػػػاة، أاليفػػػػاؤؿ، أحػػػػب الحيػػػػاة، أال نػػػػان 

 ف الدراسة الثانية مف دذا البحث.المسيلدمة ي، دف القل ف. أدذ  المقاييس
مأضػػػػأعما  أمػػػػا زالػػػػت أكانػػػػت العتقػػػػة بػػػػيف ميضيػػػػرات الحيػػػػاة الطيبػػػػة يمػػػػؾ، أاليػػػػديف، 

دػذ  البحػأث،  البيػة نيػااج  أيأ متمف، ثـ العربف، للدراسات كثيرة جدما، عم  المسيأأ العا
 ;Argyle, 2002بػػيف اليػػديف أدػػذ  الميضيػػرات )انظػػر  عتقػػة دالػػة اح ػػاايما أمأجبػػة الػػ  

Hackney & Sanders, 2003; Koenig et al., 2012; Rew & Wong, 2006) 
)انظػػػر  أقػػد سجػػػرأ بعػػػض البػػػاحثيف العػػرب، عػػػددما مػػػف الدراسػػػات يػػف دػػػذا المجػػػاؿ  

            2008  سػػػػػػػػػػػراج، 1989  سبػػػػػػػػػػػأ سأسػػػػػػػػػػػأ، 2002  اللطيػػػػػػػػػػػب، 2004عيػػػػػػػػػػػاد، بػػػػػػػػػػػديأو، 
 ,Abdel – Khalek, 2006, 2007c  2012ا ن ػارو، عبػد اللػالؽ،   1980يركػف، 
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2008, 2009, 2010a, 2011a, 2012a, 2012b, 2015.)  أايفقػػت نيػػااج البحػػأث
العالميػػػة، يػػف العتقػػػة الجأدريػػة بػػػيف اليػػديف أميضيػػػرات الحيػػاة الطيبػػػة العربيػػة، مػػػل الدراسػػات 

 البة(.الضطراب النفسف )س)مأجبة(، أبيف اليديف أمقاييس 
 هدف الدراسة:

أعػػػػدد مػػػػف ديت دػػػػذ  الدراسػػػػة، بحػػػػث العتقػػػػة بػػػػيف المقيػػػػاس العربػػػػف لميػػػػديف،  اسػػػػي 
، أاسيكقاؼ العامؿ )سأ العأامػؿ( اليف يقير ال  الحياة الطيبة بف،ميضيرات عمـ النفس اإليجا

 اليف يجمع ا. أقد أضل الفرضاف اآليياف 
 اريباطات جأدرية مأجبة.يريبط اليديف بالحياة الطيبة  -1
الريبػػاط الميبادلػػة بػػيف مقػػاييس اليػػديف أالحيػػػاة يمكػػف سف يسػػيلرج مػػف معػػامتت  -2

 عامؿ عاـ. الطيبة
 العينة:

نسػػػػان( مػػػػف طػػػػتب  131أرجػػػػاؿ،  162  293اسػػػػيلدمت عينػػػػة مياحػػػػة قأام ػػػػا ) 
 سنة. 32أ، 19الجامعة، يراأحت سعماردـ بيف 

 المقاييس:
 المقاييس السبعة اآليية سجاب الطتب عف  
 المقياس العربف لميديف )المقدـ يف دذ  الدراسة(. -1
 .(Abdel-Khalek, 2011b)المقياس العربف لم حة النفسية  -2
 (.2012مقياس ياعمية الذات )ا ن ارو، عبد اللالؽ،  -3
 ,Diener, Emmons, Larsen, & Griffin)مقيػاس الرضػػا عػػف الحيػػاة  -4

1985). 
 (.1996ياس العربف لميفاؤؿ )عبد اللالؽ، المق -5
 .(Abdel-Khalek, 2007b)مقياس حب الحياة  -6
 .(Psychiatric Research Unit, 1998)مقياس ال نان القل ف  -7
، 0,96، أ0,81أيراأحت معامتت ثبات سلفػا لم ػأرة العربيػة ل ػذ  المقػاييس، بػيف  

 أدف معامتت مريفعة.
 



                                        

 

 إجراءات الدراسة:
المقاييس عمػ  مجمأعػات  ػضيرة مػف الطػتب، يػف الف ػأؿ الدراسػية، أيػف  طبقت 

أقػػت المحاضػػرات، ألػػـ يجبػػر سحػػد عمػػ  القػػيراؾ يػػف الدراسػػة، أمػػف ثػػـ  يعػػد دػػذ  عينػػة مػػف 
 الميطأعيف.

 النتائاج
 ( اإلح انات الأ فية لمقاييس الدراسة، أالفرأؽ بيف الجنسيف.4يبيف الجدأؿ ) 
  (4الجدول )
           (إل والنساااااء 162بااااين الرجااااال )ن   ألفاااااإل واإلحصاااااءات الوصاااافيةإل وقاااايم "ت"معااااامالت 

 (131)ن  

 المقاييس
عدد 
 ألفا البنود

 نسااء رجاال
 ت*

 ع م ع م
 اليديف

 ال حة النفسية
 ياعمية الذات
 الحياةالرضا عف 

 اليفاؤؿ
 حب الحياة

 ال نان القل ف

15 
40 
20 
5 
15 
16 
5 

091 
0,96 
0,92 
0,81 
0,95 
0,94 
0,84 

60,15 
146,97 
71,01 
24,50 
58,65 
62,47 
13,92 

 8,12 
25,75 
11,44 

 5,68 
11,32 
11,43 

 5,28 

61,17 
141,53 
69,38 
23,89 
58,73 
61,40 
13,42 

8,38 
24,69 
12,01 
5,67 

10,88 
11,47 
5,45 

1,05 
1,83 
1,17 
0,91 
0,54 
0,80 
0,79 

 دالة اح اايما.* جميل الفرأؽ بيف الميأسطات  ير 
( سف الفػػرأؽ  يػػر دالػػة بػػيف ميأسػػطات الجنسػػيف يػػف 4أييضػػن مػػف قػػرانة الجػػدأؿ ) 

كػػؿ المقػػاييس أمػػف ثػػـ، يقػػد جمعػػت العينيػػاف، أحسػػبت معػػامتت الريبػػاط بػػيف الميضيػػرات يػػف 
ج عامػؿ أاحػد، كمػا يبػيف     طريقػة المكأنػات ا ساسػية، أاسػيلر العينة الكميػة، ثػـ حممػت عامميمػا ب

 (.5الجدأؿ )
 
 
 
 



 

 

 

 (5الجدول )
معاااامالت االرتبااااط )ر( باااين المقيااااس العرباااي لمتااادين وبقياااة المقااااييسإل والعامااال الوحياااد  

 (293المستخرج من المصفوفة االرتباطية )ن  
 العامل األول ر مع التدين* المقاييس

 اليديف
 ال حة النفسية
 ياعمية الذات

 الرضا عف الحياة
 اليفاؤؿ

 حب الحياة
 القل فال نان 

 الجذر الكامف
 % اليبايف

--- 
0,389 
0,318 
0,306 
0,428 
0,391 
0,240 

0,532 
0,925 
0,794 
0,740 
0,876 
0,821 
0,645 
4,170 
59,630 

 أما بعد . 0,01* جميل الريباطات دالة اح اايما عند مسيأأ 
(، ييضػػن سف مػػدأ معػػامتت الريبػػاط بػػيف المقيػػاس العربػػف 5أمػػف قػػرانة الجػػدأؿ ) 

، أكم ػػا جأدريػػة 0,428أ، 0,240لميػػديف، أبقيػػة مقػػاييس عمػػـ الػػنفس اإليجػػابف، ييػػراأح بػػيف 
)ال ػػػػحة  0,925، أ()اليػػػػديف 0,532أمأجبػػػػة. كمػػػػا يػػػػراأح مػػػػدأ اليقػػػػبعات العامميػػػػة بػػػػيف 

 لحياة الطيبة أاليديفس.النفسية(. أقد سمف دذا العامؿ  سا
 مناقشة النتائج

لعمػػـ نفػػس الػػديف، أذلػػؾ  36ل  ػػت الرابطػػة ا مريكيػػة لعمػػـ الػػنفس، القسػػـ رقػػـ  
 دميػػة الػػديف أاليػػديف يػػف حػػالت ال ػػحة أالمػػرض، مػػل متحظػػة سف مأجػػة اليػػديف يػػف يزايػػد 

، أال ػػحة عمػ  مسػيأأ العػالـ، أقػد يأ ػػؿ كثيػر مػف البحػأث الػ  عتقػػة ايجابيػة بػيف اليػديف
الجسػػمية أالنفسػػػية، يضػػػتم عػػػف عػػدد كبيػػػر مػػػف السػػػمات اإليجابيػػة، مػػػف مثػػػؿ  يقػػػدير الػػػذات، 
أاليفػػػاؤؿ، أالفاعميػػػة الذاييػػػة، أالسػػػعادة، أالرضػػػا عػػػف الحيػػػاة، أمػػػف ناحيػػػة سلػػػرأ، اسػػػيلرجت 
اريباطػػات سػػمبية بػػيف اليػػديف، أعػػدد كبيػػر مػػف السػػمات السػػمبية، مػػف مثػػؿ  القمػػؽ، أالع ػػابية، 

 ااب، أالي س، أاليقاـؤ ...، أ يردا )انظر مقدمة دذا البحث(.أالكي



                                        

 

، يػػػف يػػػ ليؼ المقيػػػاس العربػػػف لميػػػػديف، ا ألػػػػ  مدراسػػػةلأيملػػػص ال ػػػدؼ ا ساسػػػف  
ميحررما مف اليركيز عم  ديانػة بعين ػا، أمركػزما عمػ  اليػديف الػدالمف. أقػد حققػت دػذ  الدراسػة 

بندما )عبارة(، يعد بعيدما عػف  15دذا ال دؼ بنجاح، ي مكف ي ليؼ دذا المقياس، مقيمتم عم  
ما يعد بعيدما كذلؾ عف المقاييس اليف يثقػؿ كالمقاييس الق يرة جدما، اليف يسيلدـ بندما أاحدما، 

المبحػػأث بعػػدد كبيػػر مػػف العبػػارات، اليػػف ييسػػبب يػػف ممػػؿ، يػػؤدو الػػ  اإلجابػػة العقػػأااية يػػف 
 حالت كثيرة.
يقػد دلػت بحػأث كثيػرة، سف بنأد دذا المقياس جميعمػا يػف ايجػا  ايجػابف، أقد  يضت  

دأج عنػد اإلجابػة عن ػا، مػل متحظػة سف البنأد الم ا ة سمبيما، يسػيلدـ المبحػأث النفػف المػز 
يػػػػػف دػػػػػذ  الحالػػػػػة، يضػػػػػتم عػػػػػف يػػػػػ ثر الل ػػػػػااص يجػػػػػدأف  ػػػػػعأبة  ،كثيػػػػػرما مػػػػػف المبحػػػػػأثيف

السػػػػيكأميرية  و مقيػػػػاس ب ػػػػذ  ال ػػػػيا ة، أمػػػػف ثػػػػـ  الييػػػػرت ال ػػػػيا ة اإليجابيػػػػة )أمفيػػػػاح 
 الي حين باليبعية( يف كؿ بنأد دذا المقياس.

اص سػػيكأميرية جيػػدة، يقػػد اسػػيلرج مػػف اليحميػػؿ أييسػػـ المقيػػاس العربػػف لميػػديف بلػػأ  
العاممف بالمكأنات ا ساسية، عامؿ أاحد يقػيمؿ عمػ  قرابػة ن ػؼ اليبػايف، أيقػبعت بػ  كػؿ 
البنأد يقبعات ايجابية مريفعة، أدأ ما يقير الػ  سف المكػأف ا ساسػف لممقيػاس عامػؿ أاحػد، 

 يضيؼ الي  جميل البنأد، اضايات مريفعة.
سػػػػب   كمػػػػا سظ ػػػػرت النيػػػػااج، سف المقيػػػػاس العربػػػػف لميػػػػديف، يي ػػػػؼ بالثبػػػػات كمػػػػا ح 
عػػادة بطػػريقييف،  عمػػ  اليػػأالف( أيعنػػف ذلػػؾ سف دػػذا  0,87، أ0,91اليطبيػػؽ )أدمػػا سسلفػػاس، أا 

بدرجػػة مريفعػػة. أسمػػا ال ػػدؽ المػػريبط المقيػػاس ييسػػـ بايسػػاؽ دالمػػف، أاسػػيقرار عبػػر الػػزمف، 
ريفل، أذلؾ كما حسب مف الريباط بيف المقياس العربف لميديف ي أ بيف المقبأؿ أالمبالمحؾ، 

 أمحكيف دما  مقياس اليجا  اإلستمف نحأ اليديف، أاليقدير الذايف لميديف.
أييػػاح ل ػػذا المقيػػاس بيانػػات معياريػػة مػػف ثػػتث دأؿ عربيػػة دػػف  م ػػر، أالكأيػػت،  

الم ػػرية  اذ ح ػػػمت نػػة أالجزااػػر، أقػػد ظ ػػػرت يػػرأؽ دالػػة اح ػػػاايما بػػيف الجنسػػيف يػػػف العي
عمػػ  سعمػػ  ميأسػػط يػػف أح ػػؿ الجزااريػػأف مػػف الػػذكأر، سعمػػ  جأدريمػػا النسػػان عمػػ  ميأسػػط 

 ف.اليديف، يتدـ الكأيييأف يالم ريي
يػاف اجػرانات يقنينػ  ينقػػد لممقيػاس العربػف لميػديف، أعمػ  الػر ـ مػف عػدد مػف المزايػا  

أمػف عمػ  طػتب الجامعػة، عيماددا عم  عينات مياحة، يضػتم عػف اقي ػار دػذ  العينػات ل



 

 

 

ثػػـ، يقيػػرح سف يكػػأف اللطػػأة الياليػػة، اسػػيلداـ عينػػات ممثمػػة لمجم ػػأر العػػاـ، مػػف  يػػر طػػتب 
 ببحأث سلرأ.الجامعة، مل يحص اريباطات دذا المقياس بميضيرات سلرأ، أذلؾ منأط 

يسفر عف يرأؽ جأدرية بيف الجنسيف يف اليػديف أييما يليص بالدراسة الثانية، يمـ  
مػػػل متحظػػػة سف الفػػػرأؽ بػػػيف الجنسػػػيف، يػػػف دػػػذ  المقػػػاييس، يبعمػػػا  رات الحيػػػاة الطيبػػػة،يػػػأميض

لمدراسات السابقة، يظ ر جأدرية يف دراسة يف بعض الميضيرات، أيليفف الدللػة اإلح ػااية 
 الأاضن اذف سف دذ  الفرأؽ ل ييسـ باليساؽ مف دراسة ال  سلرأ. يف دراسات سلرأ، يمف

كمػػا اسػػيلرجت يػػف دػػذ  الدراسػػة، اريباطػػات جأدريػػة مأجبػػة، بػػيف المقيػػاس العربػػف 
أييسػػػؽ ذلػػػؾ مػػػل عػػػدد كبيػػػر مػػػف الدراسػػػات العربيػػػة  لميػػػديف، أجميػػػل مقػػػاييس الحيػػػاة الطيبػػػة،

ل دػػػذ  الريباطػػػات، اسػػػيلرج عامػػػؿ أاحػػػد أا جنبيػػػة )انظػػػر مقدمػػػة دػػػذ  الدراسػػػة(. أايسػػػاقما مػػػ
، أدػػأ 0,532المقيػػاس العربػػف لميػػديف بػػ  الحيػػاة الطيبػػة أاليػػديفس، حيػػث كػػاف يقػػبل سسػػمف  

، 0,645سنػػػػ  سقػػػػؿ مػػػػف بقيػػػػة اليقػػػػبعات، اليػػػػف يراأحػػػػت بػػػػيف يقػػػػبل  يػػػػر مػػػػنلفض،  ػػػػحين 
العامميػػة )ييماعػػدا اليػػديف(، ينيمػػف الػػ  مجػػاؿ أاحػػد  ، ألكػػف كػػؿ ميضيػػرات الم ػػفأية0,925أ

ة، أمف ثـ  يمػف الميأقػل سف يكػأف معػامتت الريبػاط الميبادلػة بين ػا سعمػ . بدأ  الحياة الطي
 1بنػػااف، أيقػػير الػػ   ػػدؽ أالم ػػـ دنػػا سف يقػػبل المقيػػاس العربػػف لميػػديف ب ػػذا العامػػؿ مريفػػل 

دػػػذ  كثيػػػر مػػػف الدراسػػػات السػػػابقة )انظػػػر مقدمػػػة لممقيػػػاس العربػػػف لميػػػديف، نظػػػرام ليسػػػاق  مػػػل 
 الدراسة(.
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