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التنبؤ بالسعادة يف ضوء األمل والتفاؤل 
لدى عينة من طلبة جامعة القدس املفتوحة

د. آمال جودة  
د. محدي أبو جراد
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جودة آمال  د. 

ملخص:

اإ�سافة  والتفاوؤل،  واالأمل  ال�سعادة  بني  العالقة  معرفة  اإىل  احلالية  الدرا�سة  هدفت 
اإىل حتديد االأهمية الن�سبية لكل من هذه املتغريات فى تف�سري ال�سعادة لدى عينة من طلبة 
و)84(  طالب   )103( منهم  وطالبة،  طالبًا  حجمها)187(  بلغ  املفتوحة  القد�ص  جامعة 
طالبة، وُطبِّقت اأدوات الدرا�سة على اأفراد العينة يف قاعات املحا�رشات. وبينت النتائج اأن 
متغري ال�سعادة ارتبط مع بقية املتغريات االأخرى، واأن قيم معامالت االرتباط كانت موجبة 
املتدرج  املتعدد  االنحدار  حتليل  نتائج  واأ�سارت  املتوقع.  االجتاه  ويف  اإح�سائيا  ودالة 
اأفراد العينة على مقيا�ص  اأ�سهما فى تف�سري تباين درجات  اأن متغريى االأمل والتفاوؤل  اإىل 
ال�سعادة، وقد اأ�سهم متغري التفاوؤل مبقدار اأكرب فى تف�سري تباين درجات اأفراد العينة على 
مقيا�ص ال�سعادة، فقد ف�رش متغري التفاوؤل ما ن�سبته )45.2%( و )43.2%( و )45%( للعينة 
الكلية، وعينة الذكور وعينة االإناث على التوايل، بينما ف�رش االأمل ما ن�سبته )7.1%( و )%4( 

و)12.2%( للعينة الكلية، وعينة الذكور وعينة االإناث على التوايل. 
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Abstract:
The study aimed at identifying the relationship among happiness, hope 

and optimism. In addition, the study aimed at specifying the proportional 
significance for each of these variables in interpreting happiness among a 
sample of Al -Quds Open University students. The sample size consisted of (187) 
students, (103) males and (84) females. The study tools were implemented on 
the study sample in the courses lectures. The results showed that happiness is 
connected with the other variables and the correlation coefficient values were 
positive, statistically significant and in the expected direction. The results of 
the multiple regression analysis showed that both hope and optimism variables 
contributed in interpreting the variance in the sample member’s points on 
happiness measure. Optimism variable contributed heavily in interpreting 
the variance in the sample member’s points on happiness measure. Optimism 
variable interpreted about (%45.2), (%43.2) and (%45) of the total sample, 
male sample and female sample respectively while hope variable interpreted 
about (%7.1), (%4) and (%12.2) of the total sample, male sample and female 
sample respectively.
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والتفاؤل  األمل  ضوء  في  بالسعادة  التنبؤ 
د. حمدي أبو جرادلدى عينة من طلبة جامعة القدس املفتوحة

جودة آمال  د. 

مقدمة: 
يعد التفاوؤل واالأمل وال�سعادة من اجلوانب االإيجابية يف ال�سخ�سية، تلك اجلوانب التي 
اإىل  تاأ�سي�سه  يف  الف�سل  يرجع  الذي  العلم  ذلك  االإيجابي،  النف�ص  علم  بالدرا�سة  يتناولها 
الذي يهدف  العلم  القرن املا�سي، ذلك  الثمانينيات من  )Seligman( يف  العامل �سيلجمان 
اإىل اكت�ساف م�سادر القوة لدى �سخ�سية الفرد وتقوميها مبا ي�ساعده على جتاوز ال�سعاب 
اأحداث احلياة، ومن ثم ي�ساعده على تطوير �سخ�سيته والتخل�ص مما  التي تواجهه نتيجة 

ي�سوبها من نق�ص و�سعف. 
تعك�ص  اإمنا  احلديث  الع�رش  يف  ومنوها  االإيجابي  النف�ص  علم  حركة  ازدهار  اإن 
االهتمام العلمي بالعالقة التي تربط القدرات الكامنة لدى الفرد من اأمل وتفاوؤل و�سعادة 
االإيجابية للفرد ملا لها من دور ال ي�ستهان به يف حت�سني  االأفكار واالنفعاالت  يف تنمية 
م�ستوى �سحة الفرد اجل�سمية والنف�سية، وزيادة م�ستوى رفاهته يف احلياة. وهذا ما توؤكده 
النظرية االجتماعية املعرفية وحركة علم النف�ص االإيجابي التي ازدهرت اأخرياً، موؤكدة على 
التنبوؤ بال�سعادة                القدرة على  اأهمية وظيفة االأمل والتفاوؤل كمتغريات معرفية متوقعة لها 

 .)Ciarrocchi & Deneke, 2005(

وهناك حقيقة بينة توؤكد على اأن اأرقى خري ميكن اأن يبلغه املرء بجهده هو الو�سول 
ال�سعادة قمة مطالب احلياة االإن�سانية، فهي الغاية املن�سودة  اإن  اإذ  ال�سعور بال�سعادة،  اإىل 
التي ي�سعى الب�رش اإىل الو�سول اإليها )النيال، وعلي، 1995(. حتى اإذا مل يعرفوا على وجه 
الدقة ماذا ع�سى اأن تكون تلك ال�سعادة التي ي�سبون اإليها )اإبراهيم، 1966(. وال يخفى على 
اأحد ما ي�سهده القرن احلادي والع�رشون من التغريات االجتماعية، واالقت�سادية، والثقافية، 
بني  �رشاعات  يف  وت�سببت  االإن�سانية،  بالقيم  حلقت  التي  التغريات  عن  ف�ساًل  وال�سيا�سية 
القدمي واجلديد. اإن هذه التغريات املت�سارعة وال�رشاعات املتعددة حتمل بني طياتها كثرياً 
من االآالم واملتاعب النف�سية، وكثرياً من م�سادر ال�سغط النف�سي لالإن�سان، وبالتايل كثرياً 
نيله  ي�سعب  �ساقًا  اأمراً  ال�سعادة  ما يجعل من  وهذا  )جودة، 2006(،  االإن�ساين  ال�سقاء  من 

والو�سول اإليه. 
ويف هذا ال�سدد ترى جودة وع�سلية )2009( اأن املجتمعات العربية والفل�سطينية تعاين 
من اأزمات �سيا�سية واقت�سادية واجتماعية، وهي بحاجة اإىل االأخذ باملتغريات االإيجابية 
كافة، �سواء على امل�ستوى الفردي اأم على امل�ستوى املجتمعي، لي�ص من اأجل امل�ساعدة على 
تخفيف املعاناة اجل�سمية والنف�سية واالجتماعية لدى االأفراد فح�سب، واإمنا لرفع كفاءتهم 
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يف مواجهة اأحداث احلياة ال�ساغطة وم�سكالتها اليومية، واالإفادة من علم النف�ص االإيجابي 
يف حتقيق التنمية الب�رشية واالجتماعية والو�سول اإىل م�ستوى منا�سب من ال�سحة النف�سية 

للمجتمعات العربية ب�سفة عامة واملجتمع الفل�سطيني ب�سفة خا�سة. 
وقد اأ�سارت نتائج الدرا�سات التي تناولت ال�سعادة اإىل وجود عالقة ارتباطية موجبة 
 Bray & Gunnel, 2006; Abdel- Khalek & Lester,( بني ال�سعادة وال�سحة النف�سية للفرد
2010(، وال�سحة اجل�سمية )جان، 2008(، واالنب�ساطية )Francis, et al., 2003(، والذكاء 
االإيجابي   واالنفعال   ،)Shimai, et al. 2004( الذات  وتقدير   ،)2007 )جودة،  االنفعايل 

)Abdel- Khalek, 2005( ، والثقة بالنف�ص )جودة، 2007(. 

اأكرث  هم  ال�سعادة  من  عالية  مب�ستويات  يتمتعون  الذين  اجلامعة  طلبة  اأن  كما 
للذات                                       توكيداً  واأكرث   ،)Lyubomisky, et al. 2005( املتعددة  احلياة  جماالت  يف  جناحًا 
 ،)Schiffrin & Nelson, 2010( واأقل معاناة من ال�سغوط املدركة ،)Argyle & Luo, 1990(

واأكرث ر�سا عن احلياة )عبد اخلالق، وعيد، 2008(. 
وك�سفت نتائج بع�ص الدرا�سات التي تناولت التفاوؤل عن قدرته على التنبوؤ بال�سعادة 
 )Chang, et al.,1997; Burris, et  ورفاهة الفرد ،)Abdel- Khalek & Lester, 2010(
برفاهة  التنبوؤ  على  قدرته  عن  االأمل  تناولت  التي  الدرا�سات  نتائج  وك�سفت   ،al. 2009(
احلياة                    عن  والر�سا   ،);Scott & Snyder, 2005 Michael & Snyder, 2005( الفرد 
)Proctor, et al., 2010; Bailey, et al. , 2007( كذلك ي�سري ت�ساجن )Chang, 2009( اإىل 
درا�سة  ك�سفت  الفرد، كما  لدى  االإيجابية  النف�سية  بالوظائف  التنبوؤ  قدرة على  للتفاوؤل  اأن 
على  وال�سعادة  واالأمل  التفاوؤل  قدرة  عن   )Abdel- Khalek, 2007( اخلالق  عبد  بها  قام 
التنبوؤ بحب الفرد للحياة، وهذا ما يجعل من درا�سة العالقة بني التفاوؤل واالأمل وال�سعادة 
ويف  للفرد،  الذاتي  التنظيم  يف  فعال  تاأثري  من  لها  ملا  ملحة  �رشورة  اإيجابية  كمتغريات 

تن�سئة اأفراد اإيجابيني وجمتمعات مزدهرة. 

مشكلة الدراسة: 
يف  -وبخا�سة  و�سعبة  كثرية  حتديات  والع�رشين  احلادي  القرن  يف  ال�سباب  يواجه 
االأوبئة  انت�سار  من  بدءاً  منها-  جزءاً  الفل�سطينية  االأرا�سي  ُتعدُّ  التي  الثالث  العامل  دول 
كال�رشطان واالإيدز واأنفلونزا اخلنازير، اإىل انت�سار الفقر والبطالة وال�رشاعات ال�سيا�سية... 
هذه التحديات تتطلب �سمات �سخ�سية تت�سم باالإيجابية كال�سعادة واالأمل والتفاوؤل متكن 
ال�سباب- الذين ُيعدُّون اأهم اأدوات التغيري يف املجتمعات- من مواجهة التحديات وامل�سي 
قدمًا يف جماالت احلياة املختلفة بهدف حتقيق م�ستوى منا�سب من ال�سحة النف�سية. ونظراً 
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اإىل قيا�ص هذا املتغري ومعرفة مدى  فاإن احلاجة تدعو  االأفراد  ال�سعادة فى حياة  الأهمية 
العالقة بينه وبني املتغريات االأخرى التى قد توؤثر وتتاأثر به كاالأمل والتفاوؤل، ففى �سوء 
اأو  تكوينه  فى  امل�ساهمة  والعوامل  ال�سعادة  الن�سبية ملتغري  املكونات  تتحدد  العالقة  هذه 

املوؤدية اإليه. 

أسئلة الدراسة: 
ما حجم العالقة االرتباطية، وما م�ستوى داللة هذه العالقة بني متغريي االأمل  ♦ 
والتفاوؤل من جهة، وال�سعادة من جهة اأخرى لدى طلبة جامعة القد�ص املفتوحة؟ 
ما االأهمية الن�سبية لكل من االأمل والتفاوؤل يف التنبوؤ بال�سعادة لدى طلبة جامعة  ♦ 

القد�ص املفتوحة؟ 

أهداف الدراسة: 
تهدف الدرا�سة اإىل الك�سف عن حجم العالقة االرتباطية، وم�ستوى داللة هذه العالقة 
االأهمية  اإىل  والتعرف  اأخرى،  جهة  من  وال�سعادة  جهة،  من  والتفاوؤل  االأمل  متغريْي  بني 

الن�سبية لكل من االأمل والتفاوؤل يف التنبوؤ بال�سعادة لدى طلبة جامعة القد�ص املفتوحة. 

أهمية الدراسة: 
تكمن اأهمية الدرا�صة يف النقاط الآتية: 

االهتمام باجلانب االإيجابي لل�سلوك، اأو مبعنى اآخر بجزء من اهتمامات علم النف�ص  ♦ 
االإيجابي، واملتمثل يف التفاوؤل، واالأمل، وال�سعادة. 

العربي  امل�ستويني  على  وال�سعادة  واالأمل  التفاوؤل  تناولت  التي  الدرا�سات  ندرة  ♦ 
والفل�سطيني، لذا ياأمل الباحثان اأن تكون هذه الدرا�سة مبثابة اإ�سافة اإىل الرتاث ال�سيكولوجي 

الذي رمبا ي�سهم يف اإثراء املكتبة النف�سية الفل�سطينية والعربية. 
امل�ساهمة يف توجيه نظر امل�سئولني يف جمال االإر�ساد وال�سحة النف�سية اإىل اأهمية  ♦ 

التفاوؤل واالأمل يف حتقيق ال�سعادة يف حياة النا�ص وخا�سة طلبة اجلامعة. 

مصطلحات الدراسة: 
باالإيجابية  تت�سم  وعقلية  انفعالية  ال�سعادة هي حالة  ◄ «  :Happiness ال�صعادة: 
ال�سعور بالر�سا، واملتعة، والتفاوؤل، واالأمل، واالإح�سا�ص  االإن�سان ذاتيًا، وتت�سمن  يخربها 

بالقدرة على التاأثري يف االأحداث ب�سكل اإيجابي« )جودة، 2007(. 
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الفرد على  االرتفاع يف درجات  باأنها:  البحث احلايل  اإجرائياً يف  ال�صعادة  وتعرف 
قائمة اأك�سفورد لل�سعادة امل�ستخدمة يف الدرا�سة. 

الأمل Hope: »وجهة معرفية Cognitive set ◄ وحالة دافعية تت�سمن اإميان الفرد 
 Snyder et al.,( »بقدرته وامتالكه القدرة الالزمة للتخطيط والعمل امل�ستمر لتحقيق اأهدافه

 .)1996: 321

االأمل  �سمة  مقيا�ص  على  الفرد  درجات  يف  االرتفاع  باأنه:  اإجرائياً  الأمل  ويعرف 
امل�ستخدم يف الدرا�سة.  

نظرة ا�ستب�سار نحو امل�ستقبل، جتعل الفرد يتوقع االأف�سل،  ◄ « :Optimism التفاوؤل
وينتظر حدوث اخلري، ويرنو اإىل النجاح، وي�ستبعد ما خال ذلك« )عبد اخلالق، 1996: 6(. 

العربية  القائمة  على  الفرد  درجات  يف  االرتفاع  باأنه:  اإجرائياً  التفاوؤل  ويعرف   
للتفاوؤل امل�ستخدمة يف الدرا�سة. 

حدود الدراسة: 
القد�ص املفتوحة  منطقة غزة  الدرا�سة احلالية على عينة من طلبة جامعة  اقت�رشت 

التعليمية- امل�سجلني يف الف�سل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي 2009- 2010. 

اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

 :Happiness السعادة

ُتعدُّ ال�سعادة هي الغاية الق�سوى التي يطمح اإليها االإن�سان منذ القدم، اإاًل اأن ما يلفت 
االنتباه اأن العقود الثالثة االأخرية حملت يف طياتها اهتمامًا بارزاً بال�سعادة واآثارها على 
النف�ص  علماء  فاإن  وبالتايل  فيها،  توؤثر  التي  والعوامل  واأ�سبابها  وال�سعوب،  الفرد  حياة 
التي  واملقاالت  االأبحاث  من  العديد  بكتابة  قاموا  الغرب  يف  وبخا�سة  النف�سية،  وال�سحة 
 Francis, et al. , 2003; Shimai, et al.( تناولت ال�سعادة وعالقتها بالعديد من املتغريات

 . ) , 2004; Bray & Gunnel, 2006; Singh & Jha, 2008

عند  ال�سعادة  عن  فالبحث  الفال�سفة،  بها  اهتم  التي  املفاهيم  من  ال�سعادة  ومفهوم 
اليونان هو املطلب االأ�سمى لالإن�سان، وخريه االأعلى وغايته الق�سوى، حيث ينظر اأر�سطو اإىل 
ال�سعادة على اأنها ال تعدو اأن تكون حااًل من اأحوال النف�ص الب�رشية، و�سعادة االإن�سان تكون 
مبزاولته ما ميتاز به عن �سائر املوجودات، اأي مبزاولة احلياة الناطقة على اأكمل الوجوه، 
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ال�سعادة، وحتقيق اخلري والف�سيلة  اأن النجاح يف احلياة �رشوري حل�سول  كما يوؤكد على 
)ربيع، 2004(. ويف هذا ال�سدد يرى اإبراهيم )1966( اأنه حينما قال بع�ص فال�سفة اليونان 
جمرد  بال�سعادة  يعنون  يكونوا  مل  فاإنهم  املطلق،  اخلري  اأو  االأ�سمى  اخلري  هي  ال�سعادة  اإن 
خري ن�سبي متغري كاللذة، بل كانوا يعنون بها تلك الغاية الق�سوى التي لي�ص بعدها غاية. 
ومعنى ذلك اأنهم كانوا يعدون اللذة جزئية، يف حني اأنهم كانوا ينظرون اإىل ال�سعادة على 

اأنها كلية. 
يت�سح مما �سبق اأن الروؤية الفل�سفية قدميًا حني عر�ست فكرة ال�سعادة، حر�ست على اأن 
تربط ال�سعادة بخري االإن�سان، وهذا ما يبدو وا�سحًا فيما ورد باملعجم الفل�سفي عندما عرفت 

ال�سعادة على اأنها الر�سا التام مبا تناله النف�ص من اخلري )�سليبا، 1982: 656(. 
ال�سعادة  اإىل  تنظر  نومورا )2004(  اليابانية  الفيل�سوفة  فاإن  احلديث  الع�رش  اأما يف 
على اأنها حالة تت�سمن حتقيق الذات وال�سعور بالبهجة، اإذ اإن املرء ال ي�سعر بال�سعادة اإاّل اإذا 
مار�ص االإح�سا�ص بالبهجة والفرح. واإن البحث عن متعة روحية م�ستمرة هو االأكرث احتمااًل 
الأن يقود اإىل ال�سعادة، ولذلك فاإن من املهم اأن نرى االأ�سياء من اجلانبني املادي والروحي، 

وكذلك من اخلارج والداخل وبالعالقة باالآخرين. 
اإذاً، وبالرغم من اأن اهتمام النا�ص بال�سعادة له تاريخ طويل، فاإنه يت�سح من الرتاث 
هذا  العام 1970، ويف  قبل  يبداأ  ال�سعادة، مل  بدرا�سة  النف�ص  علم  اهتمام  اأن  ال�سيكولوجي 
ال�سدد يرى كٌل من لو و�سيه )Lu & Shih,1997( اأن م�سطلح ال�سعادة Happiness اأدرج 
مع م�سطلحات علم النف�ص يف العام 1973، وحينما حاول علماء النف�ص درا�سة ال�سعادة، 
فاإنهم قد ركزوا عليها- كما يت�سح للباحثني- يف ارتباطها باالإ�سباع واعتربوا اأن االإ�سباع 
البيولوجي واالجتماعي والنف�سي هو العلة احلقيقية لل�سعادة. ويبدو ذلك وا�سحًا فيما اأكده 
ما�سلو اأن اإ�سباع احلاجات االأ�سا�سية البيولوجية واالجتماعية والنف�سية يعد م�سدراً مبا�رشاً 

لل�سعور بال�سعادة وال�سحة النف�سية. 
املا�سية  الثالثة  العقود  وخالل  النف�ص  علماء  اأن   )DeNeve, 1999( دينيف  ويرى 
ال�سخ�سية  على  الرتكيز  اإىل  لل�سعادة  كمحددات  الدميوغرافية  العوامل  درا�سة  من  حتولوا 
كمحدد مهم يف حكم الفرد على مدى اإح�سا�سه بالر�سا عن احلياة، و�سعوره بالهناء ال�سخ�سي 

 .Subjective well- being

ا�ستخدم  االإيجابي، حيث  النف�ص  اإىل علم  تنتمي  التي  املفاهيم  ال�سعادة من  ومفهوم 
اأهداف  لو�سف  كم�سطلحات  تبادليًا  احلال  وطيب  ال�سعادة  كلمتي   )2005( �سيلجمان 

م�رشوع علم النف�ص االإيجابي، ويت�سمنان امل�ساعر االإيجابية واالأن�سطة االإيجابية. 
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ال�سعادة ال تعني فقط غياب  اأن   )Joseph, et al., 2004( واآخرون  جوزيف  ويرى 
امل�ساعر االكتئابية، ولكنها تعني اأي�سًا وجود عدد من احلاالت االنفعالية واملعرفية التي 

تت�سم باالإيجابية. 
ويرى فينهوفن )Veenhoven, 2000( اأن مفهوم ال�سعادة يحمل معنيني خمتلفني، 
االأول مو�سوعي، والثاين ذاتي. ويف احلالة االأوىل فاإنها تكون تقريبًا مرادفة ملفهوم احلرية 
Freedom، حيث ال�سعادة تعني عي�ص الفرد يف �سالم وحرية، اأي توافر ظروف جيدة ومالئمة 
حلياته. ويف احلالة الثانية حيث املعنى الذاتي لل�سعادة، فاإنها تعرف على اأنها حالة عقلية 
State of mind تعك�ص �سعور الفرد وتقديره امل�ستقر حلياته، وهذا التعريف هو ما ن�ستخدمه 
يف العادة لل�سعادة. وبالتايل فال�سعادة تعرف على اأنها هي الدرجة التي يقدر الفرد بطريقة 

كلية اإيجابية كيفية احلياة االآنية التي يحياها. 
ويعرف العنزي )2001( ال�سعادة على اأنها »حالة من التوازن الداخلي ي�سودها عدد 
من امل�ساعر االإيجابية كالر�سا واالبتهاج وال�رشور، التي ترتبط باجلوانب االأ�سا�سية للحياة 

مثل: االأ�رشة والعمل والعالقات االجتماعية«. 
اأنها لي�ست �سل�سلة من مواقف  ال�سعادة على  اإىل   )Franklin, 2010( فرانكلن  وينظر 
الفرح والبهجة املوؤقتة Transient pleasure اأو احل�سول على الرثوة واملال، اأو لها عالقة 
ب�سوء،  الفرد  ي�سعر  عندما  حتى  باال�ستمرار  تت�سم  حالة  هي  بل  الدينية،  الفرد  مبعتقدات 

واأ�سلوب حياة متكن من اإ�سباع حاجاته، وحتقق له حياة اإن�سانية اأف�سل. 
ويعرفها جوبتا وكومار )Gupta & Kumar, 2010( على اأنها التقومي الكلي خلربات 

الفرد االنفعالية املوجبة وال�سلبية، باالإ�سافة اإىل تقوميه لر�ساه عن حياته. 
وتعرف كل من �صارما ومالراف )Sharma & Malhoraf, 2010( ال�سعادة على اأنها: 

»انفعال و�سعور اإيجابي يو�سف بكلمات كالقناعة واالإح�سا�ص بالرفاهية والر�سا«. 
اإىل  نظر  معظمها  اأن  ال�سعادة  مفهوم  تناولت  التي  ال�سابقة  التعريفات  من  يت�سح 
ال�سعادة على اأنها حالة انفعالية ذات طابع اإيجابي، والقليل نظر اإليها على اأنها اأي�سًا حالة 

معرفية اأو عقلية. 
ومييل الباحثان اإىل تعريف الفئة الثانية، ويرجع ال�سبب يف ذلك اإىل اأن مري�ص الهو�ص 
يبدو يف حالة طيبة جداً و�سعيدا بنف�سه، ولكن هل هذا يعني اأنه يتمتع بال�سعادة حقًا، بالطبع 
ال، حتى واإن كانت اأفكاره تعرب عن حالة املرح التي يعي�سها، فال�سعادة احلقيقية هي حالة 

عقلية وانفعالية تت�سم باالإيجابية. 
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انفعالية وعقلية  »ال�سعادة هي حالة  باأن  يفيد  الدرا�سة  تتبناه هذه  الذي  والتعريف 
تت�سم باالإيجابية يخربها االإن�سان ذاتيًا، وتت�سمن ال�سعور بالر�سا واملتعة والتفاوؤل واالأمل، 

واالإح�سا�ص بالقدرة على التاأثري يف االأحداث ب�سكل اإيجابي« )جودة، 2007(. 

 :Hope األمل

يعدُّ االأمل من املفاهيم املهمة يف علم النف�ص، وقد بداأ تقدمي املفاهيم املرتبطة باالأمل 
يف الدرا�سات النف�سية والطبية النف�سية يف خم�سينيات القرن الع�رشين، وقد األقى تيار مبكر 
البدء  اأهمية االأمل يف  االإن�ساين، ف�ساًل عن  التكيف  ال�سوء على دور االأمل يف  البحوث  من 
بالتغري نتيجة العالج، والرغبة يف التعلم، وال�سعور بال�سعادة )عبد اخلالق، 2004(، وخالل 
اأهمية  على  بالرتكيز  وذلك  االأمل  مبفهوم  االهتمام  زاد  املا�سي  القرن  من  ال�سبعينيات 
االأهداف، حيث نظر اإىل االأمل على اأنه مفهوم غري متعدد االأبعاد يت�سمن اإدراك الفرد باأن 
اأهدافه �سوف تتحقق )Grewal & Porter, 2007(، فلالأمل القدرة على التنبوؤ بالنجاح على 
بها  قامت  درا�سة  نتائج  توؤكده  ما  وهذا   ،)Synder, et al. , 2002( االأكادميي  امل�ستوى 
ت�صيفينز واآخرون )Cheavens, et al., 2006(، حيث ك�سفت نتائجها عن فعالية العالج 
باالأمل يف تعزيز بع�ص جوانب القوة النف�سية كتقدير الذات واملعنى يف احلياة، وتقليل بع�ص 
اأعرا�ص اجلوانب املر�سية كالقلق واالكتئاب لدى الفرد، كما ك�سفت نتائج درا�سة قام بها 
)Peleg, et al., 2009( عن وجود عالقة ارتباط �سالبة ودالة بني االأمل واالكتئاب، كذلك 
 ،)Visser,2009( ك�سفت نتائج درا�سة اأخرى عن قدرة االأمل على تخفيف االأعرا�ص االكتئابية
وتعد الدرجات املرتفعة من االأمل مهمة بوجه خا�ص ملن مروا بخربة فقد �سخ�ص عزيز، اأو 
 Kivimaki( اأحداث حياة �سعبة جداً، حيث ي�ساعدهم االأمل على املواجهة وا�ستعادة التوافق
 Bailey, et al., 2007;( وبالتايل يعدُّ االأمل منبئًا قويًا للر�سا عن احلياة ،)et al. , 2005

 .)Micheal & Snyder, 2005( ومنبئَا اأي�سًا برفاهية الفرد ، )Proctor, et al., 2010

وبالرغم من اأهمية االأمل يف احلياة االإن�سانية ب�سكل عام، ويف الدرا�سات النف�سية ب�سكل 
 Snyder,( خا�ص فاإن تاريخ االهتمام بهذا املفهوم حديث ن�سبيًا، ويعزو �سنايدر واآخرون
الالزمة  واالإجراءات  الطريقة  على  والباحثني  العلماء  اتفاق  عدم  اإىل  ذلك   )et al., 1991

لقيا�سه. 
ويرى �صنايدر واآخرون )Snyder, et al., 1991( اأن جميع املحاوالت ال�سابقة التي 
لتحقيق  ا�ستخدامها  الفرد  على  يتوجب  التي  الو�سائل  اإىل  تتطرق  االأمل مل  مفهوم  تناولت 

اأهدافه، ومل ت�سع منوذجا متطورا ي�رشح العالقة بني االأمل ورفاهة الفرد. 
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اإدراك  من  بالرغم  لها  تعريف  و�سع  ي�سعب  التي  املفاهيم  من  االأمل  م�سطلح  ويعدُّ 
الفرد باأنه م�سطلح �سهل. ويرجع الف�سل اإىل �سنايدر Snyder يف تاأ�سيل مفهوم االأمل قبل 
حوايل ع�رشين عامًا، وذلك يف اإطار نظرية �سنايدر لالأمل، تلك النظرية التي القت اهتمامًا 

كبرياً من العلماء والباحثني داخل جمال علم النف�ص وخارجه. 
من  يتكون  االأمل  فاإن   )Snyder, et al., 1997( واآخرون  �سنايدر  يرى  ملا  وطبقًا 
عاملني هما االإرادة وال�سبل و بالرغم من وجود عالقة قوية بني هذين العاملني فاإن كاًل 

منهما يتميز عن االآخر. 
ويعرف االأمل يف جممع اللغة العربية على اأنه »الرجاء، واأكرث ا�ستعماله فيما ي�ستبعد 
النظر  وجهة  من  ي�سوِّغه  ما  له  لي�ص  التعريف  هذا  يف  االأخري  اال�ستدراك  ولكن  ح�سوله«، 
النف�سية، حيث اإن االأمل اأو الرجاء ميكن اأن ي�ستوعب ما ميكن وقوعه وما ي�ستبعد ح�سوله 

معًا )اأحمد عبد اخلالق، 2004(. 
وي�سري معجم اأمريكان هريتيج American Heritage Dictionary اإىل االأمل على 
 Soukhanov, et al., 2006:( »اأنه »الرغبة يف حتقيق �سيء يتوقع الفرد حتقيقه وحدوثه

 .)3521

ويرى تايجر Tiger اأن االأمل هو الذي يجعل ظروف الفرد ممكنة، فقدرات الفرد العقلية 
هي التي ت�سمح له روؤية بع�ص االأ�سياء يف حياته قبل حدوثها كاملوت مثال، فاالأمل هو الذي 
يبعث يف الفرد احلركة والن�ساط، بالرغم مما يعانيه من �سعور ميلوؤه كثري من اخلوف والقلق 

 .)Peterson & Seligman, 2004: 527(

القدرة  اأنه  )Rand & Cheavens, 2009: 323( االأمل على  وت�صفينز  رند  ويعرف 
التي متكنه  الو�سائل والطرق  الفرد، والتي ت�ساعده وتزوده بالدافعية الإيجاد  التي يدركها 

من حتقيق اأهدافه التي يرغب بها. 
بها  مير  عقلية  حالة  اأنه  على  االأمل  اإىل   )Lazarus, 2006: 241( لزارو�س  وينظر 
قد  الفرد  يريدها  التي  االإيجابية  املخرجات  تكون  ال  التي  ال�سعبة  املواقف  يف  الفرد 
املحبب                                     املوقف غري  وغالبًا يف  امل�ستقبل،  املتوقع حدوثها يف  من  ولكن  بالفعل،  حدثت 
Unfavorable situation، وبالتايل فاإن ما يت�سبب يف ا�ستثارة االأمل لدى الفرد هو مواقف 

مهددة وغري حمددة لديه. 
والتعريف الذي تاأخذ به هذه الدرا�سة هو تعريف �سنايدر واآخرين الذي ينظر اإىل االأمل 
على اأنه: »وجهة معرفية Cognitive set وحالة دافعية تت�سمن اإميان الفرد بقدرته وامتالكه 

)Snyder et al. , 1996( »القدرة الالزمة للتخطيط والعمل امل�ستمر لتحقيق اأهدافه
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هذا  ويف  لالأمل،  املعريف  اجلانب  على  ركز  اأنه  واآخرين  �سنايدر  تعريف  من  يت�سح 
ال�سدد يرى �صنايدر ولوبز )Snyder & Lopez, 2002( اأنه بالرغم من اأن معظم وجهات 
النظر ال�سابقة يف مفهوم االأمل نظرت اإليه على اأنه انفعال، فاإن تعريف �سنايدر ركز على 

العمليات التفكريية يف نظرية االأمل. 

 :Optimism التفاؤل

على الرغم من اأهمية التفاوؤل يف احلياة االإن�سانية ب�سكل عام، ويف الدرا�سات النف�سية 
ب�سكل خا�ص فاإن تاريخ االهتمام بهذا املفهوم حديث ن�سبيًا؛ حيث ظهر االهتمام بدرا�سته 
يف نهاية ال�سبعينيات من القرن املا�سي، ويف خالل العقدين ال�سابقني احتل مفهوم التفاوؤل 

مركز ال�سدارة يف عدد من البحوث والدرا�سات النف�سية. 
اأن الدرا�سات النف�سية للتفاوؤل درا�سات  حيث يرى  عبد اخلالق )1999(  ويوؤكد ذلك 
حديثة ال تتجاوز- على اأق�سى تقدير- العقود الثالثة االأخرية من القرن الع�رشين هذا على 
امل�ستوى العاملي، اأما على امل�ستوى العربي فاإن االهتمام بهذا املفهوم بداأ يف عام 1995 

فقط. 
وترى كريغ )2005( اأن التفاوؤل يجعلنا ن�سعر بدنيًا بحال اأف�سل، فاملتفائلون يعي�سون 
ب�سحة اأف�سل من �سواهم، الأن اأجهزة املناعة لديهم تعمل ب�سكل اأف�سل حلمايتهم. وهذا ما 
توؤكده نتائج العديد من الدرا�سات التي تناولت التفاوؤل يف عالقته ب�سحة الفرد اجل�سمية 
حيث ك�سفت عن وجود عالقة ارتباط موجبة بني التفاوؤل وال�سحة اجل�سمية وعالقة ارتباط 
�سالبة بني التفاوؤل واالأعرا�ص وال�سكاوي اجل�سمية ); Yee, 2008 ,اأحمد عبد اخلالق، 1998؛ 
Peterson, et al. , 1992( ، وعالقة ارتباط �سالبة بني التفاوؤل واالأمرا�ص ال�سيكو�سوماتية 

)Martínez- Correa, et al., 2006 (، كما يقوم التفاوؤل بدور املعدل لتاأثري �سغوط العمل 

التفاوؤل منبئا بال�سحة اجل�سمية لدى  )Yee, 2008(، وبالتايل يعدُّ  ال�سحة اجل�سمية  على 
 .)Rasmussen, et al., 2009( الفرد

اإىل التفاوؤل على   American Heritage Dictionary اأمريكان هريتيج  وي�سري معجم 
اأنه »ميل الفرد للتوقع االأف�سل لالأحداث، وتركيزه على جوانب املواقف املفعمة باالأمل« 

 .)Soukhanov, et al. , 2006: 5105(

ويعرف دميرب واآخرون )Dember et al., 1989: 103( التفاوؤل على اأنه »ا�ستعداد 
�سخ�سي اأو توجه لدى الفرد يجعله يدرك االأ�سياء من حوله بطريقة اإيجابية، ومن ثم يكون 

توجهه اإيجابيًا نحو ذاته وحا�رشه وم�ستقبله«. 
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ويعرف ريكر )Reker, 1997( التفاوؤل على اأنه »توجه لدى الفرد يجعله واثقًا بدرجة 
كبرية باأن االأحداث التي يرغب بها �سوف تتحقق«. 

ويعرف كارفر واآخرون )Carver, et al., 2009: 303( »التفاوؤل على اأنه توقع اأ�سياء 
جيدة يف احلياة، ويرتبط هذا التوقع االإيجابي بالوجود ال�سخ�سي االأف�سل للفرد حتى يف 

الظروف ال�ساغطة وال�سعبة«. 
على  التفاوؤل  اإىل   )Aspinwall & Tedeschi, 2010( وتد�ص�صي  اأ�صبنول  وتنظر 
اأنه �سمة تعك�ص توقعات الفرد االإيجابية لالأحداث وتنبئ بكيفية مواجهته الأحداث احلياة 

ال�ساغطة. 
والتعريف الذي تتبناه هذه الدرا�سة هو تعريف اأحمد عبد اخلالق الذي ينظر اإىل التفاوؤل 
على اأنه: »نظرة ا�ستب�سار نحو امل�ستقبل، جتعل الفرد يتوقع االأف�سل، وينتظر حدوث اخلري، 

ويرنو اإىل النجاح، وي�ستبعد ما خال ذلك« )اأحمد عبد اخلالق، 1996: 6(. 

الدراسات السابقة: 

قام ت�صاجن واآخرون )Chang, et al., 1997( بدرا�سة تناولت التفاوؤل لدى عينة من 
طلبة اجلامعة قوامها )425( طالبًا وطالبة يدر�سون يف نيويورك، وك�سفت نتائج الدرا�سة 
اأنثى(، كما ك�سفت عن وجود  التفاوؤل تعزر ملتغري النوع )ذكر-  عن عدم وجود فروق يف 
عالقة ارتباط موجبة ودالة بني التفاوؤل والر�سا عن احلياة، كذلك ك�سفت عن قدرة التفاوؤل 

 .Subjective well- being على التنبوؤ برفاهة الفرد
ويف درا�سة قام بها كٌل من عبد اخلالق، ومراد )2001( حول ال�سعادة وال�سخ�سية، 
الكويت قوامها )201(، تبني وجود عالقة  اأجريت على عينة من طالب وطالبات جامعة 
ارتباط دالة بني ال�سعادة، وكٍل من ال�سحة النف�سية، والتفاوؤل، والتدين، وال�سحة اجل�سمية، 

وتبني اأي�سًا اأن ال�سحة النف�سية كانت اأكرث املتغريات قدرة على التنبوؤ بال�سعادة. 
وقام بن زار )Ben- Zur, 2003( بدرا�سة تناولت التفاوؤل لدى عينة من طلبة اجلامعة 
ارتباط  عالقة  وجود  عن  الدرا�سة  نتائج  وك�سفت  وطالبة،  طالبًا   )97( من  مكونة  اليهود 
موجبة ودالة بني التفاوؤل واالنفعال االإيجابي وعالقة ارتباط �سالبة بني التفاوؤل واالنفعال 

ال�سلبي، كما ك�سفت عن وجود عالقة ارتباط موجبة ودالة بني التفاوؤل ورفاهية الوالدين. 
االأمل يف  بدرا�سة تناولت دور   )Scott & Snyder, 2005( و�صنايدر  �صكوت  وقام 
التوافق لدى عينة من طلبة اجلامعة مكونة )158( طالبًا، واأظهرت نتائج الدرا�سة عن وجود 
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عالقة ارتباط موجبة ودالة بني االأمل والتوافق، كما اأظهرت اأن للم�ستوى املرتفع من االأمل 
القدرة على التنبوؤ برفاهية الفرد. 

وقامت �صابلن )Chaplin, 2006( بدرا�سة تناولت ال�سعادة لدى عينة من الطلبة يف 
اإحدى اجلامعات االأمريكية مكونة من )100( طالب وطالبة، ك�سفت نتائج الدرا�سة عن وجود 
عالقة ارتباط �سالبة ودالة بني ال�سعادة وكل من االكتئاب واحلزن، كما ك�سفت عن وجود 

فروق يف ال�سعادة تعزى ملتغري النوع، حيث كانت الطالبات اأكرث �سعادة من الطالب. 
وقام عبد اخلالق و�صنايدر )Abdel- Khalek & Snyder, 2007( بدرا�سة تناولت 
املتغريات املنبئة لالأمل لدى عينة من طلبة جامعة الكويت قوامها )323( طالبًا وطالبة، 
وك�سفت نتائج الدرا�سة عن وجود عالقة ارتباط موجبة ودالة بني االأمل، وكل من التفاوؤل 
وتقدير الذات واالنفعال االإيجابي وال�سعادة والر�سا عن احلياة وال�سحة اجل�سمية والنف�سية 
والتدين واالنب�ساطية، وعالقة �سالبة مع القلق والت�ساوؤم، وكان اأف�سل منبئ لالأمل والتفاوؤل، 
يليه االنفعال االإيجابي وتقدير الذات، كما ك�سفت النتائج عن عدم وجود فروق يف التفاوؤل 

واالأمل وال�سعادة والر�سا عن احلياة تعزى ملتغري النوع )ذكر- اأنثى(. 
كالذكاء  بال�سعادة  ترتبط  التي  املتغريات  من  عدد  بدرا�سة   )2007( جودة  وقامت 
االأق�سى بغزة قوامها )231( طالبًا  االنفعايل والثقة بالنف�ص لدى عينة من طلبة جامعة 
وطالبة، وا�ستخدمت الباحثة قائمة اأوك�سفورد لقيا�ص ال�سعادة، وك�سفت النتائج عن وجود 
عالقة ارتباط موجبة بني ال�سعادة، وكل من الذكاء االنفعايل والثقة بالنف�ص، وعدم وجود 
فروق يف م�ستوى ال�سعادة بني الطالب والطالبات، كما ك�سفت عن اأن م�ستوى ال�سعادة كان 

يف حدود املتو�سط لدى اأفراد العينة. 
ويف درا�سة قامت بها �صتات�س واآخرون )Staats, et al., 2007( حول ال�سعادة لدى 
عينة من طلبة اجلامعة قوامها )258( طالبًا وطالبة، وك�سفت نتائج الدرا�سة عن وجود عالقة 
ارتباط موجبة ودالة بني ال�سعادة واالأمل، وعالقة �سالبة ودالة بني ال�سعادة واأحداث احلياة 

ال�ساغطة، كما ك�سفت الدرا�سة عن قدرة االأمل على التنبوؤ بال�سعادة لدى عينة الدرا�سة. 
طلبة  من  عينة  لدى  االأمل  تناولت  بدرا�سة   )Shorey, et al., 2007( �صوري  قام 
اجلامعة قوامها )378( طالبًا، وك�سفت نتائج الدرا�سة عن وجود عالقة ارتباط موجبة بني 

االأمل وكل من الر�سا عن احلياة والتفاوؤل. 
وقام عبد اخلالق وعيد )2008( بدرا�سة حول حب احلياة وعالقتها مبتغريات الهناء 
العربية مكونة من )452( طالبًا  الكويت وبريوت  ال�سخ�سي لدى عينة من طلبة جامعتي 
وطالبة، وك�سفت نتائج الدرا�سة عن وجود عالقة بني ال�سعادة وحب احلياة والتفاوؤل واالأمل 

وال�سحة النف�سية والر�سا عن احلياة. 
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وعالقته  بال�سعادة  ال�سعور  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  درا�سة   )2008( جان  واأجرت 
ببع�ص املتغريات لدى عينة قوامها )764( من طالبات وموظفات اإداريات وع�سوات هيئة 
ارتباط موجب ودال  اإىل وجود  الدرا�سة  الريا�ص، وتو�سلت  تدري�ص �سعوديات من جامعة 
وامل�ستوى  الزواجي،  والتوافق  االجتماعي،  والدعم  التدين،  م�ستوى  من  وكل  ال�سعادة  بني 
االقت�سادي واحلالة ال�سحية، واإىل عدم وجود فروق دالة يف ال�سعور بال�سعادة تبعًا ملتغري 
العمر واحلالة االجتماعية، وامل�ستوى االقت�سادي، وامل�ستوى التعليمي، وطبيعة العمل، كما 

وجدت الدرا�سة اأن التدين هو العامل االأكرب املنبئ بال�سعادة يليه الدعم االجتماعي. 
وقام �صاين وجا )Singh & Jha, 2008( بدرا�سة تناولت ال�سعادة وعالقتها ببع�ص 
املتغريات لدى عينة مكونة من )254( طالبًا جامعيًا، واأظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة 

ارتباط موجبة بني ال�سعادة والر�سا عن احلياة واالنفعال االإيجابي. 
املتغريات  بع�ص  تناولت  بدرا�سة   )Burris, et al., 2009( واآخرون  باريز  وقام 
االإيجابية كالتفاوؤل والتدين والروحانيات من حيث عالقتها برفاهية الفرد لدى عينة من 
طلبة اإحدى اجلامعات االأمريكية قوامها )353( طالبًا وطالبة، وك�سفت نتائج الدرا�سة عن 
اأن التفاوؤل كان االأكرث قدرة على التنبوؤ برفاهية الفرد وامل�ستوى املنخف�ص من ال�سغوط 

النف�سية. 
طلبة  من  عينة  لدى  والتفاوؤل  االأمل  تناولت  درا�سة   )Rand, 2009( راند  واأجرى 
موجبة  ارتباط  عالقة  وجود  عن  الدرا�سة  نتائج  وك�سفت  طالبًا،   )312( قوامها  اجلامعة 
ودالة بني االأمل والتفاوؤل، كما ك�سفت عن وجود عالقة ارتباط موجة ودالة بني حت�سيل 

االأكادميي للطلبة وكل من االأمل والتفاوؤل. 
االأمل كمنبئ  تناولت  بدرا�سة   )Proctor, et al., 2010( واآخرون  بروكتور  وقامت 
لرفاهية الفرد ور�ساه عن حياته لدى عينة مكونة من )135( طالبا جامعيًا، وك�سفت نتائج 

الدرا�سة عن قدرة االأمل على التنبوؤ بالر�سا عن احلياة لدى اأفراد عينة الدرا�سة. 
ويف درا�سة قام بها في�رس )Visser, 2009( تناولت االأمل والتفاوؤل لدى عينة مكونة 
عن  نتائجها  ك�سفت  االأمريكية،  اجلامعات  اإحدى  يف  يدر�سون  وطالبة  طالبًا   )386( من 
االأمل والتفاوؤل، كما ك�سفت عن  ارتباط �سالبة ودالة بني االكتئاب وكل من  وجود عالقة 

قدرة االأمل والتفاوؤل على التقليل من االآثار ال�سلبية الأحداث احلياة ال�سعبة. 
اإىل  )Abdel- Khalek & Lester, 2010( باإجراء درا�سة هدفت  عبد اخلالق  وقام 
الك�سف عن العالقة بني بع�ص املتغريات االجتماعية وال�سخ�سية وال�سعادة لدى عينة من 
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الطلبة اجلامعيني قوامها )234( يدر�سون يف جامعة الكويت، واأ�سفرت نتائج الدرا�سة عن 
وجود عالقة ارتباط دالة بني ال�سعادة والتفاوؤل واالأمل وال�سحة النف�سية وال�سحة اجل�سمية 

واالنفعال االإيجابي والر�سا عن احلياة، كما تبني اأن التفاوؤل يعدُّ منبئا بال�سعادة. 
يت�سح مما عر�ص من درا�سات �سابقة اهتمام العامل الغربي باملتغريات االإيجابية يف 
ال�سخ�سية كال�سعادة واالأمل والتفاوؤل، كما يت�سح اأن معظم الدرا�سات التي تناولت مفهوم 
اأهمية  اأنه وبالرغم من  اأي�سا  اأك�سفورد لل�سعادة ومن املالحظ  ا�ستخدمت مقيا�ص  ال�سعادة 
اأو  الثالثة،  االألفية  يف  لالإن�سان  النف�سية  ال�سحة  درا�سة  يف  اأ�سا�سيًا  متغرياً  بو�سفه  االأمل 
التخطيط الأية برامج يراد بها تعزيز اجلوانب االإيجابية يف �سخ�سية االإن�سان من اأجل متكينه 
من مواجهة اأحداث احلياة ال�ساغطة، وما مير به من اأمرا�ص توؤثر �سلبًا على �سحته �سواء 
النف�سية اأو اجل�سمية، فاإنه ح�سب علم الباحثني ال يوجد اهتمام على امل�ستوى العربي بهذا 
املفهوم، حيث يالحظ اأنه يف الوقت الذي يزخر فيه الرتاث النف�سي االأجنبي بالدرا�سات حول 
الدرا�سات  الباحثني- يخلو من  العربي- ح�سب علم  النف�سي  الرتاث  اأن  هذا املتغري يت�سح 
تناولت هذا املفهوم با�ستثناء الدرا�سة التي قام بها عبد اخلالق )2004( لتعريب مقيا�ص 

�سنايدر لالأمل. 

إجراءات الدراسة: 

جمتمع الدراسة: 

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع الطلبة امل�سجلني فى الف�سل الثاين من العام اجلامعي 
 . 2009- 2010 وعددهم )3800( طالبا وطالبة)1( 

عينة الدراسة: 

تاألفت عينة الدرا�سة من )187( طالبا وطالبة من طلبة جامعة القد�ص املفتوحة منهم 
العام  الثاين من  الدرا�سي  الف�سل  اختريوا ع�سوائيًا، وذلك يف  )103( طالب و)84( طالبة 

اجلامعي 2009- 2010. 

أدوات الدراسة: 

اأولً- مقيا�س التفاوؤل:  ● 

 ،)1996( اخلالق  عبد  اأحمد  اإعداد  والت�ساوؤم  للتفاوؤل  العربية  القائمة  من  فرع  هو 
ويتكون من )15 بنداً( و�سعت يف �سيغة عبارات يجاب عنها على اأ�سا�ص مقيا�ص خما�سي، 

)1(  أُخذت هذه اإلحصائية من دائرة القبول والتسجيل بالمنطقة التعليمية.
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وترتاوح الدرجة الكلية على املقيا�ص بني )15 و 75(، وت�سري الدرجة العليا اإىل وجود �سمة 
البيئة الكويتية من خالل  التفاوؤل بدرجة مرتفعة، وقام معد املقيا�ص بح�ساب �سدقه يف 
اإىل  ال�سدق  احلياة، وو�سل  التوجه نحو  اختبار  امل�ستخدم هو  �سدق املحك، وكان املحك 
)0.78(، كذلك قام بح�ساب ثباته من خالل معامالت األفا كرونباخ حيث كانت)0.91( اأما 

فى الدرا�سة احلالية فقد بلغ معامل ثبات كرونباخ األفا للمقيا�ص )0.95(. 
ثانياً- مقيا�س الأمل:  ● 

 )2004( اخلالق  عبد  اأحمد  وقام   ،1991 عام  املقيا�ص  هذا  وزمالوؤه  �سنايدر  و�سع 
برتجمته من االإجنليزية اإىل العربية، وي�سمل املقيا�ص على )12( بنداً، و�سعت بدائل رباعية 
الدرجة  وت�سري   )32( والعليا   )8( الدنيا  الدرجة  تكون  بحيث  بند،  كل  اأمام   )4  -1 )من 
 Pathways املرتفعة اإىل االأمل املرتفع، ويتكون املقيا�ص من فرعني اأحدهما يقي�ص ال�سبل
وميثله البنود )1، 4، 6، 8(، واالآخر يقي�ص االإرادة Will وميثله البنود )2، 9، 10، 12(، اأما 
البنود التي متثلها االأرقام )3، 5، 7، 11( فهي م�ستتات اأو ح�سو Filler وال ت�سحح، وي�سحح 
املقيا�ص باجلمع اجلربي للدرجات التي اختارها املفحو�ص، وجتمع درجتا ال�سبل واالإرادة 

لتمثل الدرجة الكلية لالأمل. 
وقام معد املقيا�ص بح�ساب �سدق املقيا�ص وثباته يف البيئة الكويتية فكان معامل 
ثبات األفا )0.68(، واأمكن ا�ستخراج عاملي االإرادة وال�سبل بحيث يناظران متامًا ما اُ�ستخرج 
يف درا�سة �سنايدر، وارتبط مقيا�ص االأمل اإيجابيًا مبقايي�ص التفاوؤل، وتقدير الذات والوجدان 
االإيجابي والر�سا عن احلياة )عبد اخلالق، 2004(. وقامت جودة )2010( بح�ساب �سدق 
املقيا�ص وثباته يف البيئة الفل�سطينية، وكان املقيا�ص يتمتع بدرجة من الثبات وال�سدق 
تربر ا�ستخدامه. وفى الدرا�سة احلالية مت التحقق من ثبات املقيا�ص بطريقة كرونباخ األفا، 

وقد بلغ معامل الثبات )0.8(. 
مقيا�س ال�صعادة:  ثالثاً–  ●

اأك�سفورد  Argyle, Martin & Lu هم معدو قائمة  اأرجايل ومارتن ولو   يعدُّ كل من 
)غري  اخلالق  عبد  وقام   ،1995 عام   Oxford Happiness Inventory )OHI( لل�سعادة 
بنداً،   )29( على  القائمة  وت�ستمل  عليها،  التعديل  بع�ص  واإجراء  القائمة  بتعريب  من�سور( 
و�سعت بدائل خما�سية )من 1- 5( اأمام كل بند، بحيث تكون الدرجة الدنيا )29( والعليا 
العربية  القائمة  معد  وقام  ال�سعادة.  من  مرتفعة  درجة  اإىل  العليا  الدرجة  وت�سري   ،)145(
اأحمد عبد اخلالق بح�ساب �سدق القائمة يف البيئة الكويتية من خالل �سدق املحك، وكان 
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املحك امل�ستخدم هو مقيا�ص التقدير الذاتي لل�سعادة، وقد تراوحت معامالت االرتباط بني             
)0.56 – 0.70( وكانت كلها دالة اإح�سائيًا، كذلك قام بح�ساب ثباتها من خالل معامالت 
الباحثان  حتقق  احلالية  الدرا�سة  وفى   ،  ،)0.94  -0.91( بني  وتراوحت  كرونباخ،  األفا 
من ثبات املقيا�ص بطريقة كرونباخ األفا، وقد بلغ معامل الثبات )0.93(، وعلى هذا فاإن 

املقيا�ص يتمتع بدرجات منا�سبة من ال�سدق والثبات. 
التصميم اإلحصائي: 

اإىل معرفة حجم العالقة االرتباطية بني درجة ال�سعادة لدى  هدفت الدرا�سة احلالية 
طلبة جامعة القد�ص املفتوحة من جهة، وكل من االأمل والتفاوؤل من جهة اأخرى، كما هدفت 
اإىل حتديد االأهمية الن�سبية لكل من التفاوؤل واالأمل فى التنبوؤ بال�سعادة لدى طلبة جامعة 

القد�ص املفتوحة. 
ولالإجابة عن ال�سوؤال االأول من اأ�سئلة الدرا�سة ح�سبت قيم معامالت االرتباط بني هذه 
املتغريات، ولالإجابة عن ال�سوؤال الثاين من اأ�سئلة الدرا�سة ا�ستخدم حتليل االنحدار املتعدد 

املتدرج. 
نتائج الدراسة ومناقشتها: 

نتائج ال�سوؤال االأول ومناق�ستها:  ◄ 

دللة  وما م�صتوى  الرتباطية؟  العالقة  ما حجم  االأول على:  ال�سوؤال  ين�ص 
هذه العالقة بني متغريي الأمل والتفاوؤل من جهة وال�صعادة من جهة اأخرى 

لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة؟ 
ولالإجابة عن ال�سوؤال ال�سابق ُح�سبت قيم معامالت االرتباط بني هذه املتغريات لدى 
الدرا�سة  متغريات  بني  االرتباط  معامالت  قيم  يعر�ص   )1( واجلدول  الدرا�سة،  عينة  اأفراد 
لدى جميع اأفراد الدرا�سة، واجلدوالن )2، 3( يعر�سان قيم معامالت االرتباط بني متغريات 

الدرا�سة لدى عينة الذكور واالإناث كل على حدة. 
الجدول )1(

معامات االرتباط بين متغيرات الدراسة لدى عينة الدراسة ككل

التفاوؤلالأملاملتغري
0.390.72ال�صعادة

0.33- الأمل

)p<  0.01( ذات داللة على مستوى 
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الجدول )2(
معامات االرتباط بين متغيرات الدراسة لدى عينة الذكور

التفاوؤلالأملاملتغري

0.300.69ال�صعادة
0.24- الأمل

)p<  0.05( ذات داللة على مستوى 
)p<  0.01( ذات داللة على مستوى 

الجدول )3(
معامات االرتباط بين متغيرات الدراسة لدى عينة اإلنا	

التفاوؤلالأملاملتغري

0.480.75ال�صعادة
0.43- الأمل

   )p<  0.01( ذات داللة على مستوى 

الدرا�سة لدى جميع  اأن قيم معامالت االرتباط بني متغريات  يت�سح من اجلدول )1( 
اأفراد العينة كانت دالة اإح�سائيا عند م�ستوى اأقل من )0.01( وموجبة، وكان اأقواها عالقة 
معامل  قيمة  اأما   ،)0.72( بينهما  االرتباط  معامل  قيمة  بلغت  حيث  بالتفاوؤل؛  ال�سعادة 
ارتباط االأمل بال�سعادة فكانت )0.39(، وكانت قيمة ارتباط املتغريات امل�ستقلة فيما بينها 

)0.33( وهى قيمة دالة اإح�سائيا عند م�ستوى اأقل من )0.01(. 
الدرا�سة  االرتباط بني متغريات  وا�ستخراج معامالت  االإناث  الذكور عن  ولدى ف�سل 
لدى كل من هاتني الفئتني، كانت هذه املعامالت لدى عينة الذكور )اجلدول 2( خمتلفة عن 

االإناث )اجلدول 3(. 
يت�سح من اجلدول )2( اأن قيم معامالت االرتباط بني متغري ال�سعادة، وكل من االأمل 
والتفاوؤل لدى عينة الذكور كانت دالة اإح�سائيا عند م�ستوى اأقل من )0.01(، وكان اأعالها 
ارتباطا بال�سعادة التفاوؤل؛ اإذ كانت قيمة معامل االرتباط بينهما )0.69( اأما ارتباط االأمل 
دالة  وهى   )0.24( والتفاوؤل  االأمل  بني  االرتباط  معامل  وبلغ   .)0.30( فكان  بال�سعادة 
اإح�سائيا عند م�ستوى داللة اأقل من )0.05(، اأما يف حالة االإناث فكانت معامالت االرتباط 
الذكور حيث كانت جميع  اأعلى مما هي يف حالة  الدرا�سة )انظر اجلدول 3(  بني متغريات 
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معامالت االرتباط بني متغريات الدرا�سة دالة اإح�سائيا عند م�ستوى داللة )0.01(، وكانت 
قيمة معامل االرتباط بني ال�سعادة واالأمل )0.48(، وبني ال�سعادة والتفاوؤل )0.75( بينما 

كانت قيمة معامل االرتباط بني متغريات الدرا�سة امل�ستقلة )0.43(. 
ال�سعادة والتفاوؤل تراوحت  اأن قيم معامالت االرتباط بني متغري  ويالحظ مما �سبق 
لدى جمموعات الدرا�سة ما بني )0.69( و )0.75(، وكانت كلها دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى 
اأقل من )0.01(، وهى قيم تعرب عن عالقة ارتباطية موجبة ت�سري اإىل وجود عالقة طردية 
بني ال�سعادة والتفاوؤل، واأن ارتفاع م�ستوى التفاوؤل لدى الطلبة يناظره ارتفاع يف م�ستوى 
ال�سعادة، وقد جاءت هذه النتيجة منطقية، فالتفاوؤل ينتمي اإىل االنفعاالت املوجبة، وهذا 
التفاوؤل واالنفعال  اأ�سفرت نتائجها عن وجود عالقة بني  التي  الدرا�سات  ما توؤكده بع�ص 
 Ben- Zur, 2003; Abdel- Khalek, 2005; Abdel- Khalek & Snyder, 2007;( االإيجابي
Singh & Jha, 2008 &( ، فال�سعادة ميكن فهمها كانعكا�ص ملعدالت حدوث االنفعاالت 

ال�سعور  اأن   )2005( �سيلجمان  يرى  ال�سدد  هذا  ويف  الفرد،  حياة  يف  ال�سارة  االإيجابية 
مع  اأف�سل  تعاماًل  يوفر  ولكنه  ذاته،  حد  يف  ممتع  الأنه  لي�ص  مهم،  االإيجابية  باالنفعاالت 
العامل، فتنمية انفعاالت اإيجابية اأكرث يف حياتنا ي�ساعد يف بناء ال�سداقات واحلب وال�سحة 
 )Kahneman, 1999( اجل�سمية ب�سورة اأف�سل، ويحقق اإجنازات اأكرب، كما يرى كاهنمان 
اأن اأف�سل طريقة لقيا�ص ال�سعادة هي ح�ساب جمموع ما يخربه الفرد من م�ساعر �سواء اأكانت 

جيدة اأم �سيئة. 
وي�سري �سكولر و�سيلجمان )Schueller & Seligman, 2008( اإىل اأن االأفراد املتفائلني 
هم اأكرث مياًل لل�سعادة، كما ي�سري كارفر واآخرون )Carver, et al., 2010( اإىل اأن امل�ستويات 
-Subjective well- b  العالية من التفاوؤل ترتبط اإيجابيًا بالوجود ال�سخ�سي االأف�سل للفرد

اأن للتفاوؤل  )Chang, 2009( اإىل  ing يف االأوقات ال�ساغطة وال�سعبة، كذلك ي�سري ت�ساجن 

ما  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  الفرد،  لدى  االإيجابية  النف�سية  بالوظائف  التنبوؤ  على  القدرة 
تو�سلت اإليه نتائج درا�سات �سابقة من اإبراز دور م�ستوى التفاوؤل الذي يتمتع به الفرد فيما 
ي�سعر به من �سعادة، فاالأفراد الذين يتمتعون مب�ستوى عاٍل من التفاوؤل ي�سجلون م�ستويات 
 Extremera, et al. , 2007; Burris, et al. 2009;( عالية على مقيا�ص ال�سعادة والرفاهية
 Chen, et al. , 2009; Abdel- Khalek & Lester, 2010 Abdel- Khalek & Snyder,

 2007; Magaletta & Oliver,; Abed- Khalek, 2006b; Karademas, 2006; 1999

عبد اخلالق وعيد، 2008، جودة،  عبد اخلالق، ومراد، 2001؛  Creed, et al. , 2002 ;؛ 

 .)2010
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كما تراوحت قيم معامالت االرتباط بني متغري االأمل وال�سعادة لدى جمموعات الدرا�سة 
بني )0.30( اإىل )0.48( وكانت كلها دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى اأقل من )0.01( وهى قيم 
تعرب عن عالقة طردية ت�سري اإىل اأن االرتفاع يف م�ستوى االأمل يقابله ارتفاع يف م�ستوى 
ال�سعادة، وقد جاءت هذه النتيجة يف االإطار املتوقع، وهذه النتيجة تعني اأن االأفراد الذين 
يتمتعون مب�ستوى عاٍل من االأمل ي�سجلون م�ستويات عالية على مقيا�ص ال�سعادة، ويف هذا 
ال�سدد يذكر �سيلويل وبلر )Sciloli & Biller, 2009( اأن االأمل وال�سعادة مفهومان يوؤثر كل 
منهما يف االآخر؛ حيث يعدُّ االأمل مكونًا رئي�سيًا من مكونات احلياة ال�سوية للفرد، كما يوؤكد 
على اأهمية العالقة بني االأمل وال�سعادة �سيلجمان الذي يرى اأن االأمل ينتمي اإىل االنفعاالت 
املوجبة التي لها عالقة مب�ستقبل الفرد، واالنفعاالت املوجبة هي اإحدى املكونات االأ�سا�سية 
ميتلك  االأمل  من  عاٍل  مب�ستوى  يتمتع  الذي  فالفرد   ،)2005 )�سيلجمان،  لل�سعادة  الثالثة 
انفعاالت موجبة )Snyder, 2002; Chan, 2009(، وال�سخ�ص ذو االنفعاالت املوجبة من 
وجهة نظر خو�سال )Khosla, 2006( هو الذي ي�ستطيع اأن ينظر اإىل املواقف ال�ساغطة على 

اأنها مواقف حتدو باالأمل، وينظر اإليها على اأنها قد تكون مفيدة بطريقة اأو باأخرى. 
تناولت  التي  الدرا�سات  بع�ص  نتائج  اإليه  تو�سلت  ما  مع  النتيجة  هذه  مع  وتتفق 
 Kato & Snyder, 2005;Abed- Khalek, 2006b; Park &( العالقة بني االأمل وال�سعادة
Peterson, 2006; Abdel- Khalek & Snyder, 2007 ;عبد اخلالق وعيد، 2008، جودة، 
2010(، وتدعم هذه النتيجة ما تو�سلت اإليه درا�سات اأخرى ك�سفت عن وجود عالقة ارتباط 
 Valle, et al. , 2006; Bailey, et al. , 2007;( موجبة ودالة بني االأمل والر�سا عن احلياة
Edwards, et al. , 2007; Shorey, et al. , 2007; Wong & Lim, 2009; Huta & Haw-
ley, 2010; Proctor, et al. , 2010 ( ، وتدعم هذه النتيجة اأي�سًا درا�سة قام بها ديفي�ص 

)Davis, 2005( ك�سفت عن وجود عالقة ارتباط موجبة بني االأمل ورفاهية الفرد. 

وتف�رش العالقة االرتباطية بني االأمل وال�سعادة من خالل العالقة ال�سلبية بني االأمل 
واالنفعاالت ال�سلبية كالقلق واالكتئاب )Kwon, 2000(؛ فم�ساعر القلق واالكتئاب تقلل من 
�سعور الفرد بال�سعادة، كذلك فاإن قدرة االأمل على التقليل من االآثار ال�سلبية الأحداث احلياة 
)Visser, 2009( ي�ساعد الفرد على مواجهة اأحداث احلياة ال�ساغطة ومن ثم تقليل امل�ساعر 

ال�سلبية وزيادة �سعوره بال�سعادة. 
العالقة االرتباطية بني املتغريات املتنبئة  الدرا�سة اختالف قوة  اأظهرت نتائج  كما 
نف�سها )االأمل والتفاوؤل( فقد كانت اأعلى لدى عينة االإناث منها لدى عينة الذكور وقد يف�رش 
هذا باأن م�ستويات االأمل والتفاوؤل قد تختلف باختالف جن�ص الطالب؛ الأن هذه املتغريات 

هي متغريات تتعلق باجلوانب الوجدانية للفرد، واختالفها باختالف اجلن�ص اأمر متوقع. 
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نتائج ال�سوؤال الثاين ومناق�ستها:  ◄ 

الأمل والتفاوؤل يف  الن�صبية لكل من  الأهمية  ما  ين�ص ال�سوؤال الثاين على: 
التنبوؤ بال�صعادة لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة؟ 

اإ�سهام كل متغري من متغريات  ال�سابق واملتعلق بتحديد مقدار  ال�سوؤال  ولالإجابة عن 
االنحدار  ا�ستخدم حتليل  املفتوحة  القد�ص  طلبة جامعة  لدى  بال�سعادة  التنبوؤ  الدرا�سة يف 
التحليل لدرجات الطلبة على مقيا�ص  املتعدد املتدرج، ويبني اجلدول رقم )4( نتائج هذا 
ال�سعادة على متغريات الدرا�سة )االأمل والتفاوؤل( لدى العينة الكلية، واجلدوالن رقم )5، 6( 

يعر�سان التحليل لدى عينة الذكور واالإناث كل على حدة. 
الجدول )4(

نتائج تحليل االنحدار المتعدد المتدرج للسعادة على المتغيرات المتنبئة لدى العينة الكلية

م�صتوى الدللةالتغري فى قيمة )ف(التغري يف R2R2املتنبئاتاملتنباأ به
0.0710.07114.240.00االأملال�سعادة

0.5230.452174.220.00التفاوؤل

1- المنبآت: الثابت، األمل
	- المنبآت: الثابت، األمل، التفاؤل

الجدول )5(
نتائج تحليل االنحدار المتعدد المتدرج للسعادة على المتغيرات المتنبئة لدى عينة الذكور

م�صتوى الدللةالتغري فى قيمة )ف(التغري يف R2R2املتنبئاتاملتنباأ به
0.040.044.1890.043االأملال�سعادة

0.4720.43281.8750.00التفاوؤل

1- المنبآت: الثابت، األمل
	- المنبآت: الثابت، األمل، التفاؤل

الجدول )6(
نتائج تحليل االنحدار المتعدد المتدرج للسعادة على المتغيرات المتنبئة لدى عينة اإلنا	

م�صتوى الدللةالتغري فى قيمة )ف(التغري يف R2R2املتنبئاتاملتنباأ به
0.1220.12211.4240.001االأملال�سعادة

0.5720.45085.2840.00التفاوؤل

1- المنبآت: الثابت، األمل
	- المنبآت: الثابت، األمل، التفاؤل
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يت�سح من نتائج حتليل االنحدار املتعدد )اجلدول 4( اأن املتغريات املتنبئة )التفاوؤل، 
واالأمل( ف�رشت )52.3%( من تباين درجات الطلبة على مقيا�ص ال�سعادة لدى اأفراد العينة 
الكلية. وقد ف�رش التفاوؤل )45.2%( من التباين، وف�رش االأمل )7.1%(، كما يت�سح من اجلدول 
 )α <0.001(  نف�سه اأن قيم التغري يف مربع معامل االرتباط كانت ذات داللة اإح�سائية
لكل متغري من املتغريات املتنبئة. ويعزى تف�سري التفاوؤل ملعظم التباين املف�رش من ال�سعادة 
االأمل  ارتباط  من   )0.72 )ر=  بال�سعادة  ارتباطًا  اأقوى  كان  التفاوؤل  اأن  اإىل   )%45.2(

بال�سعادة )ر= 0.39( مما �سمح ملتغري التفاوؤل بالدخول يف املعادلة االنحدارية اأوال. 
وت�سري نتائج حتليل االنحدار املتعدد لدى عينة الذكور فى اجلدول )5( اإىل اأن املتغريات 
املتنبئة )االأمل والتفاوؤل( ف�رشت )47.2%( من تباين درجات الطلبة على مقيا�ص ال�سعادة 
لدى اأفراد عينة الذكور، وقد ف�رش متغري التفاوؤل )43.2%(، وف�رش االأمل )4%(، كما يت�سح 
اإح�سائية                    داللة  ذات  كانت  االرتباط  معامل  مربع  فى  التغري  قيم  اأن  نف�سه  اجلدول  من 

)α < 0.001( ملتغري التفاوؤل و )α < 0.05( ملتغري االأمل. 
اأن  اإىل   )6( اجلدول  يف  املتعدد  االنحدار  حتليل  نتائج  فت�سري  االإناث  عينة  لدى  اأما 
املتغريات املتنبئة )االأمل والتفاوؤل( ف�رشت )57.2%( من تباين درجات الطلبة على مقيا�ص 
ال�سعادة لدى اأفراد عينة االإناث، وقد ف�رش متغري التفاوؤل )45%(، وف�رش االأمل )12.2%(، كما 
يت�سح من اجلدول نف�سه اأن قيم التغري فى مربع معامل االرتباط كانت ذات داللة اإح�سائية 

)α <0.001( لكل متغري من املتغريات املنبئة. 
يالحظ من العر�ص ال�سابق لنتائج حتليل االنحدار املتعدد، اأن متغريي االأمل وال�سعادة 
اأ�سهما يف تف�سري تباين درجات الطلبة على مقيا�ص ال�سعادة بدرجات متفاوتة لدى عينات 
الذكور، على حني ف�رشت ما  الدرا�سة املختلفة، فقد ف�رشت ما ن�سبته )47.2%( لدى عينة 
الدرا�سة،  اأفراد عينة  لدى جميع  ن�سبته )%52.3(  االإناث، وما  لدى عينة  ن�سبته )%57.2( 
ويعود اختالف ن�سبة ما ف�رشته هذه املنبئات من التباين يف املتغري التابع الختالف قيم 
قيم  زادت  فكلما  اأخرى،  اإىل  عينة  من  التابع  املتغري  وبني  بينها،  االرتباطات  معامالت 
معامالت االرتباط بني املتنبئات من جهة واملتغري التابع من جهة اأخرى، كلما زادت معها 
املف�رش من  التباين  ن�سبة  الزيادة يف  تتاأثر  كما  التابع.  املتغري  من  املف�رش  التباين  ن�سبة 
تباين املتغري التابع اأي�سا بحجم معامالت االرتباط الداخلية بني هذه املتنبئات. فتزداد 
بنق�سان حجم معامالت االرتباط الداخلية بينها، وترتاجع الزيادة يف ن�سبة التباين املف�رش 
بزيادة حجم معامالت االرتباط الداخلية بني هذه املنبئات، كما يعتمد ما ي�سيفه كل من 
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هذه املنبئات اإىل ن�سبة التباين املف�رش من تباين املتغري التابع اأي�سا على ترتيب دخوله 
يف معادلة االنحدار؛ اإذ حتظى املتغريات ال�سابقة يف دخولها املعادلة االنحدارية باإ�سافة 
ن�سيب اأكرب من التباين املف�رش، على حني حتظى بن�سيب اأقل اإذا تاأخر دورها يف دخول هذه 

املعادلة، وبخا�سة اإذا كان ارتباطها مع املتغريات ال�سابقة لها بدرجة عالية. 
ول�سرت          اخلالق  عبد  بها  قام  حديثة  درا�سة  نتائج  مع  احلالية  الدرا�سة  نتائج  وتتفق 
)Abdel- Khalek & Lester, 2010( اأ�سفرت نتائجها عن قدرة التفاوؤل على التنبوؤ بال�سعادة، 

وتف�رش قدرة التفاوؤل على التنبوؤ بال�سعادة يف �سوء نتائج الدرا�سات ال�سابقة التي اأ�سفرت 
اأن  وال�سعادة، كما ميكن  التفاوؤل  ارتباط طردية وقوية بني  نتائجها عن وجود معامالت 
 Chang, et al., 1997;( تف�رش هذه النتيجة يف �سوء قدرة التفاوؤل على التنبوؤ برفاهة الفرد

 . )Burris, et al., 2009

اأما باِلن�سبة لقدرة االأمل على التنبوؤ بال�سعادة، فاإنها تف�رش يف �سوء كون االإن�سان الذي 
يت�سم مب�ستويات عالية من االأمل ي�سعر مبعنى احلياة وال�سعادة، وميلك الطاقة التي تدفعه 
للعمل الذي يو�سله لتحقيق اأهدافه التي يطمح اإليها، وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة 
قامت بها �ستات�ص واآخرون )Staats, et al. , 2007( ، وك�سفت الدرا�سة عن قدرة االأمل على 
 )Proctor, et al., التنبوؤ بال�سعادة، كما تف�رش يف �سوء قدرة االأمل على التنبوؤ برفاهة الفرد
 Valle,( 2010، 2005، وقدرته على التنبوؤ بالر�سا الكلي عن احلياة( Michael & Snyder

 Cuarichi( وقدرته على التنبوؤ باالنفعال االإيجابي ، )et al., 2006; Jafari, et al., 2010

احلياة  الر�سا عن  عاٍل من  يتمتع مب�ستوى  الذي  الفرد،  اأن  الطبيعي  ومن   ،)et al., 2007

والرفاهية وجمموع االنفعاالت االإيجابية يفوق ال�سلبية، هو بال �سك ي�سعر بال�سعادة. 
ويرى الباحثان اأن قدرة التفاوؤل واالأمل على التنبوؤ بال�سعادة تاأتي مت�سقة مع النظريات 
التي تناولت التفاوؤل واالأمل؛ تلك النظريات التي و�سحت اأهمية هذين املتغريين يف حياة 
-Seligman & Csikszentmi (  االإن�سان، وهذا ما يوؤكده كل من �سيلجمان و�سيكزنتميهايل

alyi, 2000( اأن علم النف�ص االإيجابي يقّوم التفاوؤل واالأمل على اأنهما اأحد العنا�رش الثالثة 

املكونة للوجود ال�سخ�سي االأف�سل Subjective well- being للفرد. كما يوؤكد وود وتارير 
)wood & Tarrier, 2010( اأن لهذه املتغريات االإيجابية يف ال�سخ�سية القدرة على التنبوؤ 

بوظائف الفرد النف�سية. وبالتايل فاإن زيادة م�ستوى ال�سعور بال�سعادة لدى الفرد ميكن اأن 
يتم من خالل تنمية املتغريات االإيجابية يف ال�سخ�سية كالتفاوؤل واالأمل، وال يخفى على 
اأحد اأهمية ال�سعور بال�سعادة لدى االإن�سان، فنتائج الدرا�سات احلديثة توؤكد العالقة القوية 
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 Siahpush, et( واملوجبة بني م�ستوى ال�سعادة لدى الفرد وما يتمتع به من �سحة ج�سمية
 )Perneger, et al., 2004; Abdel- Khalek & Lester, 2010( و�سحة نف�سية ،)al. , 2008

، وعليه تو�سي الدرا�سة بو�سع برامج اإر�سادية بهدف رفع م�ستوى التفاوؤل واالأمل وال�سعادة 
اأن جمتمعنا  اأجل حتقيق الوجود االأف�سل لهم، فمما ال �سك فيه  الطلبة باجلامعة من  لدى 
اإىل  احلاجة  اأم�ص  يف  واجتماعية  واقت�سادية  �سيا�سية  اأزمات  من  يعانيه  وما  الفل�سطيني 
االأخذ باملتغريات االإيجابية كافة، �سواء على امل�ستوى الفردي، اأم على امل�ستوى املجتمعي، 
اأجل امل�ساعدة يف تخفيف املعاناة اجل�سمية والنف�سية واالجتماعية لدى االأفراد  لي�ص من 

فح�سب، واإمنا اأي�سًا لرفع كفاءتهم يف مواجهة �سغوط احلياة وم�سكالتها اليومية. 
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