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امللخص

الدّ راسة إىل التعرف عىل مستوى التفاؤل وجودة احلياة
هــدفت والسعادة لدى طلبة العلوم ّ
الشطية والعسكرية واألمنية
يف جامعة االستقالل بفلسطني ،إضافة إىل حتديد العالقة
بني التفاؤل وجودة احلياة والسعادة ،وتطوير مؤرش لقياس التفاؤل وجودة
احلياة والسعادة بصورة جمتمعة ،ولتحقيق ذلك أجريت الدّ راسة عىل عينة
قوامها ( )200طالب وطالبة.

وتوصلت الدّ راسة إىل أن املستوى الكيل لكل من :التفاؤل كان عال ًيا،
وجودة احلياة كان عال ًيا جدًّ ا ،والسعادة كان عال ًيا ،ووجود عالقة إجيابية
إحصائيا بني التفاؤل وجودة احلياة والسعادة ،وتم تطوير مؤرش لقياس
دالة
ًّ
التفاؤل وجودة احلياة والســعادة بصورة جمتمعة ،والتوصل إىل صالحية
جودة احلياة كوسيط  Mediatorبني التفاؤل والسعادة.
الكلامت الدّ الة :التفاؤل ،جودة احلياة ،الســعادة ،العلوم ّ
الشطية
والعسكرية واألمنية ،علم ال ّنفس اإلجيايب ،فلسطني.

(*) املراسالت اخلاصة هبذا البحث توجه إىل عبد النارص عبد الرحيم حممد قدومي nasernnu@yahoo.com
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مع التطور التكنولوجي والتســارع يف خمتلف ميادين احلياة زاد التوتر والتشــاؤم
والقلــق واالكتئاب لدى األفراد ،إضافة إىل أن الشّ ــخص خالل التغريات والتقدم يف
الســابقة لديه ،وال بد من وجود قدرة عىل التكيف لديه ،وتكوين
العمر تزداد ّ
الصفات ّ
إسرتاتيجيات ملواجهة ّ
الضغوط ال ّنامجة عن ذلك ،التي من أمهها :التفاؤل وجودة احلياة
والسعادة ،عىل سبيل املثال ال احلرص ،حيث ينتقل الشّ خص من حياة العزوبية إىل احلياة
الزوجية وإىل حياة اجلد ،وكذلك من حياة طالب املدرسة إىل احلياة اجلامعية ،ومن ثم إىل
ّ
احلياة العملية ،ويف كل مرحلة يواجه الشّ خص مواقف ضاغطة ،ويطور إسرتاتيجيات
ملواجهتها.

السيكولوجي يالحظ أنه يتناول جانبني أساسيني يرتبطان
واملتتبع لألدب الرتبوي ّ
السلبية مثل :اإلحباط واالكتئاب والتوتر والقلق...
باإلنسان :األول :يرتبط باجلوانب ّ
واآلخر :يرتبط باجلوانب اإلجيابية مثل :التفاؤل واألمل والســعادة والرضا عن احلياة
وتقديــر ّ
الذات ،والتســامح ،...وكال اجلانبني كانا حمور اهتامم علــم ال ّنفس العام ،إىل
أن ظهر يف هناية التســعينيات عىل يد سليجامن ما يسمى بعلم ال ّنفس اإلجيايب Positive
( Psychologyمرشي ،)2014 ،وعرفه أبو حالوة ( )2014بأنه الدّ راسة العلمية ملكامن
القوة وللفضائل التي متكن األفراد واملؤسسات واملجتمعات من االزدهار ،وأسس هذا
املجال عىل اعتقاد فحواه أن البرش يرغبون يف أن حييوا حياة إنسانية مليئة بالقيم واملعاين،
الرضا والسعادة
فيها طموحاهتم ويوظفون َ
حيققون َ
فيها قدراهتم اإلنسانية للوصول إىل ّ
احلقيقية ،وحتسني خرباهتم اإلنسانية العامة يف مجيع املجاالت اإلنسانية ذات القيمة مثل:
العالقات االجتامعية ،والعمل ،حتى اللعب.
الصحة
ومن املوضوعات احليوية واملهمة التي يتناوهلا هذا العلم التي ترتبط بكل من ّ
ال ّنفســية والتكيف مع احلياة اجلامعية لطلبة الكليات ّ
الشطية والعســكرية واألمنية يف
اجلامعات التفاؤل  Optimismوجودة احلياة  ،Quality of Lifeوالسعادة Happiness
ملا َ َلا من دور إجيايب يف مساعدة املسؤولني يف االطمئنان عىل مستقبل اخلرجيني ونجاحهم
ً
مستقبل.
يف عملهم كضباط
وفيام يتعلق بالتفاؤل  Optimismفقد عرفه عبد اخلالق واألنصاري ( )1995بأنه
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«نظرة استبشار نحو املستقبل ،جتعل الفرد يتوقع األفضل ،وينتظر حدوث اخلري ،ويرنو
إىل ال ّنجاح» ،وفيام يتعلق بجودة احلياة  Quality of Lifeفقد وردت يف األدب الرتبوي
الرضا عن احلياة  ،Life Satisfactionوتوجهات احلياة Life
حتت مسميات أخرى مثلّ :
 ،Orientationsومن خالل االطالع عىل الدّ راســات تبني أهنا مجيعها تصب يف جودة
احلياة ،حيث عرفت جودة احلياة بأهنا «مؤرش عام الستجابة الشّ خص االنفعالية للظروف
املحيطة ِ
به ،وشعور الشّ خص بالرفاهية والسعادة» ( )Noah,2004وعرفها آخرون أمثال
والسعادة والرفاهية
مارتكاينن ( )Martikainen,2009بأهنا الشعور بالرضا ،والوفاءّ ،
ّ
الذايت يف احلياة عامة ،وتكمن أمهيتها يف حســن التكيف مع احلياة اجلامعية ُ
وصا
وخ ُص ً
السنوات األوىل ،حيث أشار ستيفن وآخرون ( )Stephen, etal,2014إىل أن ّ
الطلبة
يف ّ
يف أسرتاليا ا َّلذين يتمتعون بمســتوى ٍ
الرضا عن احلياة والكفاءة ّ
الذاتية لدهيم
عال من ّ
السنوات األوىل ،ومواجهة ّ
الضغوط
القدرة عىل حســن التكيف مع احلياة اجلامعية يف ّ
والتوتر واالكتئاب ،ولدهيم القدرة عىل إدارة االنتقال من احلياة املدرسية بدرجة أفضل
الرضا عن احلياة والكفاءة ّ
الذاتية.
من أقراهنم ا َّلذين لدهيم مستوى منخفض من ّ
وفيام يتعلق بالســعادة  Happinessفتعد من أكثر املفاهيم احلديثة التي ترتبط بعلم
ال ّنفس اإلجيايب ،حيث استخدم ســليجامن وآخرون ( )Sligman&etal,2005كلمتي
تبادليا كمصطلحــات لوصف أهداف علــم ال ّنفس اإلجيايب،
الســعادة وطيب احلــال
ًّ
ّ
السعادة
ويتضمنان املشاعر واألنشطة اإلجيابية ،وعرف فينهوفن (ّ )Veenhoven, 2003
فيها الشّ خص سل ًبا أو إجيا ًبا عىل نوعية حياته احلارضة عامة ،كام
بأهنا :الدّ رجة التي حيكم َ
الســعادة تعكس حب الشّ خص للحياة واستمتاعه َهبا ،وتقديره ّ
الذايت َ َلا ،وهلذا
أكد أن ّ
السعادة قيمة عامة وغاية قصوى يسعى الفرد إىل حتقيقها .وعرفها اهلباص ()2009
اعترب ّ
نسبيا ،يتمثل يف إحساس الفرد بالبهجة والفرح والرسور
بأهنا :انفعال وجداين إجيايب ثابت ًّ
السلبية من خوف وقلق واكتئاب ،والتمتع بصحة البدن والعقل ،باإلضافة
وغياب املشاعر ّ
إىل الشّ عور بالرضا الشّ امل يف جماالت احلياة املختلفة ،وللسعادة أبعاد ثالثة هي :التوازن
ً
ارتباطا وثي ًقا
السعادة
الوجداينّ ،
والصحة اجلسمية والعقلية ،والرضا عن احلياة .وترتبط ّ
بالرضا عن احلياة ،ويظهر ذلك يف تعريف ديـنر وآخرين ( )Diener,etal, 2000للسعادة
كحالة ذاتية بأهنا :تِ ْل َك احلالة التي يشعر الفرد من خالهلا بالرضا عن حياته واالستمتاع هبا.
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نظرا ألمهية التفاؤل وجودة
ويف ضوء ما ســبق تظهر أمهية إجراء الدراسة احلالية ً
احلياة والسعادة كمجاالت مهمة يف علم ال ّنفس اإلجيايب لنجاح طلبة الكليات العسكرية
والرشطية واألمنية يف حياهتم اجلامعية ومســتقبلهم العميل ،وندرة الدّ راســات حول
املوضوع يف جمال العلوم ّ
الشطية والعســكرية واألمنيــة مقارنة باملجاالت األخرى،
أضف إىل ذلك أن الدّ راســة احلالية تعد بمثابة توظيــف ملثل هذه املوضوعات يف علم
ال ّنفس اإلجيايب يف جمال العلوم ّ
الشطية والعسكرية واألمنية.

مشكلة الدّ راسة

الســنوات األخرية زاد االهتامم بدراسة املؤرشات اإلجيابية وحسن توظيفها يف
يف ّ
خمتلف جماالت احلياة ،وهذا التوجه هو ا َّلذي أخذه علم ال ّنفس اإلجيايب وشــجع علامء
ال ّنفس للبحث عن القوى اإلجيابية لدى البرش ً
السلبية
بدل من البحث يف تِ ْل َك اجلوانب ّ
أو املضطربة يف الشّ ــخصية اإلنســانية ( .)Shorey, et al.. 2007ومن أهم أبعاد علم
الســعادة» ،حيث تعد دولة اإلمارات العربية املتحدة أول دولة
ال ّنفس اإلجيايب «مؤرش ّ
ونظرا
عربية أطلقت هذا املؤرش ،وقد أطلقه سمو األمري حممد بن راشد آل مكتوم يف ديبً ،
حلداثة علم ال ّنفس اإلجيايب وأمهية اجلوانب التي يدرسها والتي تبني اجلانب املرشق من
الشّ خصية اإلجيابية مثل :التفاؤل وجودة احلياة والسعادة ،ودراسة هذه اجلوانب بشكل
نظرا ألمهيتها كإسرتاتيجيات تكيف
واسع يف خمتلف العلوم الرتبوية واالجتامعية والطبيةً ،
للضغوط ال ّنفسية ( )Coping Strategiesال ّنامجة عن العمل أو متطلبات احلياة أو املرض،
فإن رجال ّ
الشطة والعسكريني والعاملني يف احلقل األمني من أكثر األشخاص ا َّلذين
يعملــون حتت ضغوط عالية ،ويف معظم األوقات ( ،)Derrick,2008وبالتايل االهتامم
مبكــرا عند إعداد ّ
الضباط يف اجلامعات واألكاديميات ّ
الطلبــة ّ
الشطية والعســكرية
ً
واألمنية ،ومن خالل هذه املؤرشات ،فإن هذا يســاعد عىل التنبؤ بحسن التكيف لدهيم
ً
مستقبل ،ومن هنا ظهرت مشكلة الدّ راسة لدى الباحث ،ملعرفة إمكانية
مع احلياة العملية
توظيف مؤرشات علم ال ّنفس اإلجيايب يف جمال العلوم ّ
الشطية والعسكرية واألمنية.
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تساؤالت الدّ ارسة
حاولت الدّ راسة اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

 1ـ ما مستوى التفاؤل وجودة احلياة والسعادة لدى طلبة العلوم ّ
الشطية والعسكرية
واألمنية يف جامعة االســتقالل؟ وهل يوجد اختالف يف املستوى بني التفاؤل
وجودة احلياة والسعادة؟
 2ـ مــا العالقة بني التفاؤل وجودة احلياة والســعادة لدى طلبــة العلوم ّ
الشطية
والعسكرية واألمنية يف جامعة االستقالل؟
 3ـ ما إمكانية التوصل إىل نموذج قياس ملؤرش ال ّنجاح يراعى ِ
فيه اجلمع بني التفاؤل
وجودة احلياة والسعادة بداللة املقاييس املستخدمة يف الدّ راسة؟

أهداف الدّ راسة

هدفت الدّ راسة إىل حتقيق اآليت:

 ١ـ التعرف إىل مستوى التفاؤل وجودة احلياة والسعادة لدى طلبة العلوم ّ
الشطية
والعســكرية واألمنية يف جامعة االســتقالل ،إضافة إىل حتديد االختالف يف
املستوى بني التفاؤل وجودة احلياة والسعادة؟

 ٢ـ التعرف إىل العالقة بني التفاؤل وجودة احلياة والسعادة لدى طلبة العلوم ّ
الشطية
والعسكرية واألمنية يف جامعة االستقالل.
 ٣ـ تطويــر مؤرش للتنبؤ بالتفاؤل وجودة احلياة والســعادة بصورة خمترصة يمكن
من خالهلــا إفادة العاملني يف اجلامعات واألكاديميــات والكليات ّ
الشطية
والعســكرية واألمنية واملؤسسة األمنية لالستفادة ِم ْن َها كمؤرش كام هو احلال
يف مؤرش «السعادة» ا َّلذي طور يف اإلمارات العربية املتحدة.

أمهية الدّ راسة
تأيت أمهية هذه الدّ راســة من خالل أمهية علــم ال ّنفس اإلجيايب واملوضوعات قيد
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الدّ راسة ،وهي التفاؤل وجودة احلياة والسعادة وارتباطهام اإلجيايب باإلنجاز والتحصيل
والشعور بالسعادة ،وضبط ال ّنفس وتقدير ّ
الذات والتوافق واألداء ،إضافة إىل أمهية الفئة
املســتهدفة وهم طلبة العلوم ّ
الشطية والعسكرية واألمنية ،وهم من فئة الشّ باب ا َّلذين
ً
مستقبل ،حيث تعرب مرحلة الشّ باب
يقع عىل عاتقهم مسؤولية البناء يف املؤسسة األمنية
عن مرحلة القوة والعطاء ،ويظهر ذلك يف قوله تعاىل ﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ﴾ (الروم ،)54:كام تعد مرحلة البدء يف حتمل املسؤولية والتكليف ،ويظهر ذلك
الصبي حتى
الرســول ﷺ« :رفع القلم عن ثالثة :عن ال ّنائم حتى يستيقظ وعن ّ
يف قول ّ
يشب وعن املجنون حتى يعقل» (الرتمذي ،ب .ت ،ص.)32
ويمكن إجياز أمهية الدّ راسة احلالية يف اآليت:

 ١ـ يؤمل أن تسهم الدّ راســة من ال ّناحية ال ّنظرية يف إجياد إطار نظري ،وفتح آفاق
جديدة للبحث يف جمال العلوم العسكرية والرشطية واألمنية ،ويف جماالت علم
ال ّنفس اإلجيايب مثل :التفاؤل وجودة احلياة والسعادة ،فنحن يف أمس احلاجة
إلجراء مثل هذه الدّ راسات لتوظيفها للتنبؤ بمستقبل ّ
الضباط اخلرجيني.

 ٢ـ يتوقع إسهام الدّ راسة احلالية يف حتديد مستوى التفاؤل وجودة احلياة والسعادة
لدى طلبة العلوم ّ
الشطية والعسكرية واألمنية يف جامعة االستقالل ،وبالتايل
مساعدة شــؤون ّ
الطلبة واملســؤولني يف حتديد اجلوانب اإلجيابية وتعزيزها،
السلبية والعمل عىل عالجها ،ومراعاهتام من قبل املدرسني واملدربني
واجلوانب ّ
عند اإلعداد ال ّنفيس للطلبة خالل دراستهم.

 ٣ـ يؤمل أن تسهم هذه الدّ راسة يف تطوير نموذج تنبؤ خمترص يشتمل عىل قياس التفاؤل
وجودة احلياة والسعادة بصورة جمتمعة ً
بدل من استخدام ثالثة مقاييس منفصلة.

 ٤ـ يتوقع من خالل اإلطار ال ّنظري للدراسة وما ستتوصل إليه من نتائج ،اإلسهام
يف إثراء املكتبة العربية بتوظيف علم ال ّنفس اإلجيايب من خالل تناول مثل هذه
املوضوعات يف جمال العلوم ّ
الشطية والعسكرية واألمنية ،إضافة إىل مساعدة
الباحثني يف إجراء دراسات يف هذا املوضوع وربطها بمتغريات أخرى.
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السابقة
الدراسات ّ

السابقة حول التفاؤل
من خالل اطالع الباحث عىل األدب الرتبوي والدراسات ّ
نقصا يف الدّ راســات التي تناولت املوضوع يف
وجــودة احلياة والســعادة تبني أن هناك ً
املجاالت ّ
الشطية والعسكرية واألمنية؛ لذلك تم عرض أهم الدّ راسات احلديثة ذات
العالقــة بمختلف املجاالت ،ففي جمال التفاؤل قامت عبد الكريم والدوري ()2014
بدراســة هدفت إىل اســتقصاء العالقة بني التفاؤل والتوجه نحــو احلياة لدى عينة من
طالبات كلية الرتبية للبنات يف جامعة بغداد للمرحلتني األوىل والرابعة ،حيث بلغ عدد
أفراد العينــة ( )319طالبة ،وأظهرت ال ّنتائج وجود عالقــة ارتباطية دالة بني التفاؤل
والتوجــه نحو احلياة وصلت إىل ( ،)0.80وأن مســتوى التفاؤل لدى ّ
الطالبات أعىل
من متوســط املجتمع ،وكذلك مستوى التوجه نحو احلياة لدى ّ
الطالبات كان أعىل من
أيضا عدم وجود فروق دالة يف التفاؤل لدى ّ
متوسط املجتمع ،وتبني ً
الطالبات بني املرحلة
الرابعة.
األوىل والرابعة ،ووجود فروق دالة يف التوجه نحو احلياة لصالح طالبات املرحلة ّ
ونظــرا ألمهية التفــاؤل يف التكيف مع احليــاة اجلامعية قام مورتــون وآخرون
ً
( )Morton , etal, 2014بإجراء دراسة هدفت إىل حتديد دور التفاؤل وفاعلية ّ
الذات يف

إدارة االنتقال من املدرسة الثّانوية إىل مرحلة التعليم اجلامعي يف أسرتاليا ،ولتحقيق ذلك
السنة األوىل يف جامعة كوينزالند
أجريت الدّ راســة عىل عينة قوامها ( )104من طالب ّ
 Queensland Universityيف أســراليا .وتوصلت الدّ راسة إىل وجود عالقة ارتباطية
إجيابية بني التفاؤل والتكيف مع احلياة اجلامعية ،حيث وصلت قيمة معامل االرتباط إىل
( ،)0.56كذلك وجود عالقة إجيابية بني التفاؤل وفاعلية ّ
الذات ،حيث وصلت قيمة
معامل االرتباط إىل ( ،)0.63كام أظهرت ال ّنتائج أن ّ
الطلبة من أصحاب التفاؤل العايل
واملستوى املنخفض من االكتئاب لدهيم قدرة عالية عىل التكيف مع احلياة اجلامعية مقارنة
بأقراهنم من أصحاب التفاؤل املنخفض واملستوى العايل من االكتئاب.

وأجرت محيد ( )2014دراسة حول التفاؤل والتشاؤم وعالقتهام بالتسامح والرضا
عن احلياة لــدى عينة من طالب كلية اآلداب يف جامعة امللك ســعود ،ولتحقيق ذلك
أجريت الدّ راسة عىل عينة قوامها ( )502من الطالب والطالبات ،وتوصلت الدّ راسة
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إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة بني التفاؤل والتسامح والرضا عن احلياة ،ووجود عالقة
ارتباطية سالبة بني التشاؤم والتســامح والرضا عن احلياة ،وأوصت الدّ راسة برضورة
الطلبة يف اجلامعة من خالل األنشطة ّ
تفعيل دور شؤون ّ
الطالبية لتنمية التفاؤل لدهيم.

ويف دراســة قام ِ َبا املحادين ( )2013ل ْلكشف عن مســتوى التفاؤل والتشاؤم
لدى عينة من ّ
الطلبة املاليزيــن واألردنيني يف جامعة مؤتة يف األردن ،إضافة إىل حتديد
تبعا إىل متغريي اجلنسية والكلية ،ولتحقيق ذلك
الفروق يف مســتوى التفاؤل والتشاؤم ً
أجريت الدّ راسة عىل عينة قوامها ( )190طال ًبا وطالبة ،وذلك بواقع ( )116من ّ
الطلبة
األردنيني و( )74من ّ
الطلبة املاليزيني ،وتوصلت الدّ راسة إىل أن مستوى التفاؤل لدى
ً
إحصائيا يف مستوى التفاؤل
متوسطا ،إضافة إىل وجود فروق دالة
أفراد العينة ككل كان
ًّ
تبعا إىل متغريي اجلنسية والكلية.
ً

كام قام مرشي ( )2014بإجراء دراسة حتليلية لتحديد مفهوم جودة احلياة وتفسريه
باالعتامد عىل منظور علم ال ّنفس اإلجيايب ،والكشــف عن أمهية دور اإلرشــاد ال ّنفيس
اإلجيايب يف حتقيق جودة احلياة ،وتم التوصل إىل تأكيد أن جودة احلياة تعد واحدة من أهم
القضايا يف حياة األفراد واملجتمعات ،وأن تناول املفهوم من منظور علم ال ّنفس اإلجيايب
يعد رضورة ملحة من جانبني :اجلانب األول :كون جودة احلياة هي يف األساس انعكاس
للتقدير ّ
الذايت للفرد بحد ذاته حلياته ،أما اجلانب الثّاين :فكون علم ال ّنفس اإلجيايب يقدم
اإلسرتاتيجيات املالئمة لتحقيق جودة احلياة.
وأجرى رومالداس وآخــرون ( )Romualdas, etal,2014دراســة هدفت إىل
التعرف إىل املهارات االجتامعية والرضا عن احلياة لدى طلبة اجلامعات اللتوانية ،ولتحقيق
ذلك أجريت الدّ راســة عىل عينة قوامها ( )459طال ًبا وطالبة ،وأشارت نتائج الدّ راسة
إىل أن مســتوى املهارات االجتامعية والرضا عن احليــاة أعىل لدى اإلناث من ّ
الذكور،
السنة األوىل ،إضافة إىل وجود عالقة إجيابية
الرابعة أفضل من طلبة ّ
كذلك طلبة ّ
الســنة ّ
بني املهارات االجتامعية والرضا عن احلياة.

الرضا
كام قام أرسالن واكاس ( )Arslan& Akkas,2014بدراسة هدفت إىل حتديد ّ
عن احلياة واهلوية ّ
الذاتية لدى طلبة اجلامعات الرتكية ،ولتحقيق ذلك أجريت الدّ راسة
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الرضا عن احلياة كان
عىل عينة قوامها ( )1260طال ًبا وطالبة ،وتوصلت الدّ راسة إىل أن ّ
الطلبة ،وشعور ّ
َل ُه أثر إجيايب عىل احلياة اجلامعية لدى ّ
الطلبة هبويتهم اجلامعية ،وحتصيلهم
الدّ رايس ،وأوصت الدّ راسة بأمهية الدّ عم االجتامعي وحتسني اخلدمات اجلامعية من أجل
زيادة رضا ّ
الطلبة.

السعادة قامت كاثرين ()Katherine,2014
وحول الدّ راسات التي أجريت حول ّ
بدراســة هدفت إىل حتديد العالقة بني عدة مكونات متعلقة بعلم ال ّنفس اإلجيايب ،وهي
الســعادة والتكيف والدعم االجتامعي والتفاؤل ،ولتحقيق ذلك أجريت الدّ راسة عىل
ّ
عينــة قوامها ( )299من طلبة اجلامعة ،وكان مــن أهم ال ّنتائج وجود عالقة إجيابية بني
السعادة والتكيف والتفاؤل.
ّ

السعادة
وقامت إليزابيث ( )Elizabeth,2013بإجراء دراســة حول العالقة بني ّ
والتحصيل الدّ رايس لدى طلبة البكالوريوس يف جامعة فينكس ،ولتحقيق ذلك أجريت
الرابعة يف ختصص إدارة
الدّ راســة عىل عينة قوامها ( )73طالب ًا وطالبة من طلبة ّ
الســنة ّ
السعادة والتحصيل الدّ رايس،
األعامل ،وتوصلت الدّ راسة إىل وجود عالقة إجيابية بني ّ
حيث وصلت قيمة معامل االرتباط بريسون إىل (.)0.73

السعادة من
وأجرى ساموي ( )2013دراسة هدفت إىل الكشف عن العالقة بني ّ
اإلسالمية العاملية
جهة والذكاء االنفعايل والتدين من جهة أخرى لدى طلبة جامعة العلوم
ّ
يف عامن باألردن .وتكونت عينة الدّ راسة من ( )٦٥٠طال ًبا وطالبة .وأشارت ال ّنتائج إىل
السعادة ،ووجود عالقة بني
املستوى املرتفع يف التدين ،والذكاء االنفعايل ،واملتوسط يف ّ
السعادة ،وكل من ّ
السعادة والذكاء
الذكاء االنفعايل والتدين ،وعدم وجود اختالف يف ّ
ّ
االنفعايل والتدين باختــاف اجلنس ،واختالفها يف التخصصات لصالح التخصصات
السعادة والتدين.
الفقهية بني ّ

وقامت صالح ( )2013بدراســة للكشــف عن العالقة بني الشّ عور بالسعادة،
حركيا املترضرين مــن العدوان عىل غزة،
والتوجــه نحو احلياة لــدى عينة من املعاقني
ًّ
ولتحقيق ذلك أجريت الدّ راســة عىل عينة قوامها ( )١٢٢طال ًبــا وطالبة من املعوقني
إحصائيا بني الشّ عور بالسعادة لدى
حركيا ،وتوصلت الدّ راســة إىل وجود عالقة دالة
ًّ
ًّ
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حركيا املترضرين من العــدوان اإلرسائييل عىل غزة ،والتوجه نحو احلياة ،كام
املعوقني
ًّ
توصلت الدّ راســة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ّ
الطالب عىل مقياس
السعادة ومقياس التوجه نحو احلياة تعزى إىل متغري اجلنس.
ّ

وقام أبو عمشــة ( )2013بدراسة هدفت إىل دراســة ّ
الذكاء االجتامعي والذكاء
الوجداين وعالقتهام بالشــعور بالسعادة ،كام هدفت إىل معرفة إىل أي مدى يمكن التنبؤ
بالشــعور بالســعادة من خالل ّ
الذكاء االجتامعي والذكاء الوجداين ،عىل عينة قوامها
اإلسالمية ،وتوصلت الدّ راسة إىل أن مستوى
( )٦٠٣من طلبة جامعتي األزهر واجلامعة
ّ
الشّ ــعور بالسعادة لدى أفراد عينة الدّ راسة من طلبة اجلامعات بمحافظة غزة وصل إىل
( ،)%68.8وال توجد فروق يف السعادة تعزى إىل متغري اجلنس .إضافة إىل وجود عالقة
إجيابية بني ّ
الذكاء الوجداين والذكاء االجتامعي والسعادة.
ويف ضوء ما سبق تبينت أمهية التفاؤل وجودة احلياة والسعادة وارتباطهام بالصحة
السابقة يف جمال العلوم ّ
الشطية العسكرية
ال ّنفسية لألفراد ،إضافة إىل نقص الدّ راسات ّ
واألمنية ،وهذا بدوره يؤكد أمهية إجراء الدّ راسة احلالية.

الطريقة واإلجراءات
منهج الدّ راسة

نظرا ملالءمته
قام الباحث باتباع املنهج الوصفي التحلييل ،يف مجيع إجراءاته وذلك ً
لتحقيق أهداف الدّ راسة احلالية.

جمتمع الدّ راسة وعينتها

تكون جمتمع الدّ راسة من مجيع طلبة جامعة االستقالل املسجلني يف الفصل الدّ رايس
األول من العام اجلامعي  2014ـ  2015البالغ عددهم ( )512طالب ًا وطالبة ،وأجريت
الدّ راســة عىل عينة طبقية ـ عشــوائية بواقع ( )208من الطالب والطالبات من خمتلف
التخصصات ،متثل ما نسبته ( )%40من جمتمع الدّ راسة ،وتم إجراء التحليل اإلحصائي
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لالستجابات التي استكملت رشوط االستجابة البالغ عددها ( )200استجابة ،واجلدول
تبعا إىل املتغريات الدّ يموغرافية.
( )1يبني وصف عينة الدّ راسة ً
تبعا إىل املتغريات الدّ يموغرافية (ن= )200
اجلدول رقم ( )1توزيع أفراد عينة الدّ راسة ً
املتغريات
اجلنس
التخصص

املستوى الدّ رايس

مستويات املتغري

التكرار

النسبة املئوية %

أنثى

40

20.0

160

ذكر

علوم عسكرية

63

علوم أمنية

92

45

علوم رشطية

60

سنة ثانية

65

سنة ثالثة

75

سنة رابعة

80.0
31.5
22.5

46.0

30.0

32.5

37.5

أدوات الدّ راسة
لتحقيق أهداف الدّ راسة واإلجابة عن تساؤالهتا استخدمت ثالث أدوات لقياس
التفاؤل وجودة احلياة والسعادة ،وفيام ييل بيان هبذه األدوات:

 1ـ مقياس التفاؤل
قام الباحث باستخدام مقياس عبد اخلالق ( )1996لقياس التفاؤل الذي اشتمل
عىل ( )15فقرة إجيابية تعكس التفاؤل لدى الفرد ،وتكون سلم االستجابة عىل املقياس
من مخس استجابات هي( :عالية جدًّ ا  5درجات ،عالية  4درجات ،متوسطة  3درجات،
منخفضة درجتان ،منخفضة جدًّ ا درجة واحدة) وهبذا تكون الدّ رجة القصوى لالستجابة
 5درجات ،ويعد املقياس صاد ًقا وثاب ًتا ،وقد تم تقنينه عىل عينة مكونة من ( )277طال ًبا
الصدق التالزمي للمقياس مع اختبار التوجه إىل
وطالبــة من جامعة الكويت ،ووصل ّ
احلياة ( ،)0.73ووصل معامل الثّبات باســتخدام معادلة كرونباخ ألفا إىل (،)0.93
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وبالرغم من صدق املقياس وثباته فقد تم استخراج الثّبات َل ُه يف الدّ راسة احلالية باستخدام
معادلة كرونباخ ألفا ،ووصل إىل ( )0.92وهو جيد ويفي بأغراض الدّ راسة.

 2ـ مقياس جودة احلياة
قام الباحث باســتخدام مقياس فوكس ( )Fox,2002لقياس جودة احلياة ،وذلك
بعد ترمجته إىل اللغة العربية من قبل أســتاذ مشارك يف اللغة اإلنجليزية ،ومن ثم عرض
املقياس عىل أستاذ يف اللغة العربية ،واشتمل املقياس عىل ( )25فقرة إجيابية تعكس جودة
احلياة لدى الفرد ،وتكون سلم االستجابة عىل املقياس من مخس استجابات هي( :أوافق
بشدة  5درجات ،أوافق  4درجات ،غري متأكد  3درجات ،ال أوافق درجتان ،ال أوافق
بشدة درجة واحدة) وهبذا تكون الدّ رجة القصوى لالستجابة  5درجات ،ويعد املقياس
صادق ًا وثابت ًا ،حيث استخرج َل ُه صدق املحك يف دراسة ( )Fox,2002مع ثالثة مقاييس
الصدق بداللة
أخرى لقيــاس جودة احلياة ،وكانت معامالت االرتباط عالية ،ما يؤكد ّ
املحك للمقياس ،ووصل معامل الثّبات للمقياس باســتخدام معادلة كرونباخ ألفا إىل
( ،)0.93ويف الدّ راسة احلالية باستخدام معادلة كرونباخ ألفا وصل إىل ( )0.91ويعد
معامل ثبات عال ًيا ،ويفي بأغراض الدّ راسة.

 ٣ـ قائمة أكسفورد للسعادة

السعادة ،وذلك وفق ما تم وصفه من
قام الباحث باستخدام قائمة أكسفورد لقياس ّ
السعادة
قبل أيب عمشة ( ،)2013حيث اشتملت القائمة عىل ( )28فقرة إجيابية تعكس ّ
لدى الفرد ،وتكون سلم االســتجابة من مخس استجابات هي( :دائ ًام  5درجات ،غال ًبا
نادرا درجتان ،مطل ًقا درجة واحدة) وهبذا تكون الدّ رجة
 4درجات ،أحيا ًنا  3درجاتً ،
القصوى لالستجابة  5درجات ،وتعد القائمة صادقة وثابتة ،واستخدمت يف العديد من
الدّ راســات العربية مثل :دراسة عبد اخلالق ومراد ( ،)2001ودراسة جودة (،)2007
ودراسة جودة وأيب جراد ( ،)2011ودراسة أيب عمشة ( )2013واستخرج صدقها وثباهتا
بالبيئة العربية يف هذه الدّ راســات ،ولتأكيد الثّبات يف الدّ راسة احلالية استخدمت معادلة
كرونباخ ألفا ،ووصل معامل الثّبات إىل ( )0.88وهو جيد ويفي بأغراض الدّ راسة.
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املعاجلات اإلحصائية
بعد مجع البيانات وترميزها عوجلت بالطرق اإلحصائية املناسبة ،وذلك باستخدام
الرزم اإلحصائية  ،SPSSوذلك باستخدام املعاجلات اإلحصائية اآلتية:
برنامج ّ

 ١ـ املتوسطات احلسابية والنســب املئوية لتحديد مستوى التفاؤل وجودة احلياة،
والسعادة.

 ٢ـ اختبار (ت) ملجموعتني مستقلتني  Independent t-testللمتغريات قيد الدّ راسة
تبعا إىل متغري اجلنس.
ً

 ٣ـ حتليل التباين متعدد املتغريات التابعة ()Multivariate Analysis Of Variance
( )MANOVAوذلــك باســتخدام االختبــار اإلحصائــي هوتلنج تريس
( ،)Hotelling’s Traceواختبار سداك ( )Sidak Testللمقارنات الثّنائية بني
املتوسطات احلسابية ،لتحديد االختالف بني التفاؤل وجودة احلياة والسعادة.

 ٤ـ معامل االرتباط بريسون  Pearson Correlation Coefficientلتحديد العالقة
بني التفاؤل وجودة احلياة ،والسعادة.

 ٥ـ معامل االنحدار املتدرج ( )Stepwise Regression( )R2لتحديد أكثر الفقرات
قدرة عىل التنبؤ بقياس املستوى الكيل للتفاؤل ،وجودة احلياة ،والسعادة.

ونظرا ألن سلم االستجابة تكون يف املقاييس املستخدمة من مخس
ولتفسري ال ّنتائجً ،
استجابات ،تم حساب القيمة التفسريية للنتائج من خالل( :عدد االستجابات =5÷ )1-
طول الفئة ،وهبذا يكون طول الفئة ( ،)0.80وتكون عىل ال ّنحو اآليت:
 )%36 -25( 1.80-1مستوى منخفض جدًّ ا.

 )%52 -36.2( 2.60-1.81مستوى منخفض.
 )%68 -52.2( 3.40-2.61مستوى متوسط.

 )%84 -68.2( 4.20-3.41مستوى ٍ
عال.

 )%100-84.2( 5-4.21مستوى ٍ
عال جدًّ ا.
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نتائج الدّ راسة ومناقشتها:

ً
أول :ال ّنتائج املتعلقة بالتساؤل األول الذي نصه:
ما مستوى التفاؤل وجودة احلياة والسعادة لدى طلبة العلوم ّ
الشطية والعسكرية
واألمنية يف جامعة االســتقالل؟ وهل يوجد اختالف يف املســتوى بني التفاؤل وجودة
احلياة والسعادة؟

قبل اإلجابة عن التساؤل تم إجراء اختبار (ت) ملجموعتني مستقلتني Independent

تبعا إىل متغري اجلنس ،للتأكد من داللة الفروق قبل اإلجابة
 t-testللمتغريات قيد الدّ راسة ً
عن الشّ ق األول من التساؤل ،ونتائج اجلدول رقم ( )2تبني ذلك.
اجلدول رقم ( )2نتائج اختبار (ت) ملجموعتني مستقلتني لداللة الفروق يف التفاؤل
تبعا إىل متغري اجلنس
والرضا عن احلياة والسعادة ً

املتغريات قيد
الدّ راسة
التفاؤل

الرضا عن احلياة
السعادة

أنثى (ن=)40
ذكر (ن=)160
مستوى الدّ اللة
قيمة (ت)
اإلحصائية
املتوسط االنحراف املتوسط االنحراف
2.43

0.79

2.55

0.76

0.53

0.39

2.86

0.64

2.98

0.46

1.16

0.28

2.32

0.52

2.42

0.50

1.69

0.25

يتضح من اجلدول رقم ( )2أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مســتوى
الدّ اللة ( )0.05 = aيف مســتوى التفاؤل وجودة احلياة والســعادة لدى طلبة العلوم
ّ
الشطية والعســكرية واألمنية يف جامعة االستقالل تعزى إىل متغري اجلنس .ويف ضوء
ذلك تم حتليل التســاؤل للعينة ككل .ولإلجابة عن الشّ ق األول من التساؤل استخدم
الباحث املتوسطات احلسابية والنسب املئوية لكل فقرة ،والدرجة الكلية للتفاؤل والرضا
عن احلياة والسعادة كام يف اجلداول (.)5( ،)4( ،)3
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 1ـ مستوى التفاؤل
اجلدول رقم ( )3املتوسطات احلسابية والنسب املئوية للتفاؤل لدى طلبة العلوم
رقم
الفقرة
1

ّ
الشطية والعسكرية واألمنية يف جامعة االستقالل (ن= )200
املتوسط
احلسايب *

الفقرات

3.59

تبدو يل احلياة مجيلة

2

أشعر أن الغد سيكون يو ًما مرش ًقا

4

5

أنظر َإل املستقبل عىل أنه سيكون سعيدً ا
َأ َنا مقبل عىل احلياة بحب وتفاؤل

3.89

7

ستكون حيايت أكثر سعادة

4.37

3

6

3.69

ً
مستقبل
أتوقع أن تتحسن األحوال

الزمن مفاجآت سارة
خيبئ يل ّ

4.11

النسبة املئوية مستوى
التفاؤل
%
ٍ
عال
71.70
ٍ
عال
73.70
82.10

3.86

77.20

4.14

82.80

ٍ
عال
ٍ
عال

87.40

عال جدًّ ا
ٍ
عال

77.80

8

ال يأس مع احلياة وال حياة مع اليأس

4.05

80.90

10

أتوقع األفضل

4.02

80.40

12

أفكر يف األمور البهيجة املفرحة

9

11
13

14
15

أرى أن الفرج سيكون قري ًبا

3.87

أرى اجلانب املرشق امليضء من األمور

4.16

إن اآلمال التي مل تتحقق اليوم ستتحقق غدً ا

4.49

أتوقع أن يكون الغد أفضل من اليوم

4.07

أفكر يف املستقبل بكل تفاؤل

املستوى الكيل للتفاؤل

* أقىص درجة لالستجابة ( )5درجات

ٍ
عال

3.73

77.40
83.20
74.60
89.70

ٍ
عال

ٍ
عال
ٍ
عال
ٍ
عال
ٍ
عال

4.14

82.90

عال جدًّ ا
ٍ
عال

4.01

80.20

ٍ
عال

81.30

ٍ
عال

يتضح من اجلدول ( )3أن مستوى التفاؤل لدى طلبة العلوم ّ
الشطية والعسكرية
واألمنية يف جامعة االستقالل كان عال ًيا جدًّ ا عىل الفقرات ( )13 ،7حيث كانت ال ّنسبة
املئوية لالستجابة عليهام عىل التوايل ( ،)%89.70 ،%87.40وكان املستوى عال ًيا عىل
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الفقرات ( )15 ،14 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1حيث تراوحت ال ّنســبة
املئوية لالســتجابة َع َل ْي َها بني ( %71.70و ،)%83.20وفيام يتعلق باملســتوى الكيل
للتفاؤل كان عال ًيا ،حيث وصلت ال ّنسبة املئوية لالستجابة إىل (.)%80.20

 2ـ مستوى جودة احلياة

اجلدول رقم ( )4املتوسطات احلسابية والنسب املئوية ملستوى جودة احلياة لدى طلبة
العلوم ّ
الشطية والعسكرية واألمنية يف جامعة االستقالل (ن=)200

الرقم

الفقرات

1

أعيش حيا ًة جيدة

3

لدي شعور بالرفاهية

2
4
5
6

مستوى جودة
املتوسط
النسبة املئوية %
احلياة
احلسايب*
ٍ
عال
83.40
4.17
ٍ
عال
83.00
4.15
ٍ
عال
79.60
3.98
ٍ
عال
80.60
4.03

نوعية حيايت مهمة بالنسبة يل
حيايت ٌمرضية

لدي شعور بالتوازن يف حيايت
َأ َنا سعيد

3.88

77.60

4.35

86.90

3.63

72.60

ٍ
عال
ٍ
عال

َأ َنا مسامل
َأ َنا ٍ
راض عن نوعية حيايت

3.63

72.60

10

حيايت مساملة

4.05

80.90

عال جدًّ ا
ٍ
عال
ٍ
عال

12

يف حيايت هدف

84.50

ٍ
عال جدًّ ا

7

8

9

11

13

حليايت معنى

احلياة تستحق العيش

4.22

َأ َنا راضٍ عن نوعية حيايت

4.10

أعيش حيايت بكل معانيها

4.06

أمتتع بروحانية قوية

3.94

14

َأ َنا سعيد بنوعية حيايت

16

صحتي جيدة

15

17

4.11

4.24
3.70

4.05
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84.70
81.90

73.90

81.10

80.90

78.80

ٍ
عال

ٍ
عال جدًّ ا
ٍ
عال

ٍ
عال
ٍ
عال

ٍ
عال

ٍ
عال
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مستوى جودة
املتوسط
النسبة املئوية %
الفقرات
الرقم
احلياة
احلسايب*
ٍ
عال
79.00
َ 18أ َنا قادر عىل القيام بمعظم األعامل التي أريدها 3.95
ٍ
عال جدًّ ا
86.20
4.31
لدي أصدقاء جيدون
19
20

أمتتع بعالقة جيدة مع عائلتي

4.28

85.50

22

لدي مواهب أحبها

4.05

80.90

21

23

4.08

لدي عمل أحب أن أقوم به

حيايت جيدة

4.20

 24يتوافر لدي املال للقيام بمعظم األشياء املهمة يل 4.00

79.90

4.22

84.40

عال جدًّ ا

املستوى الكيل جلودة احلياة

* أقىص درجة لالستجابة ( )5درجات

89.70

ٍ
عال
ٍ
عال

عال جدًّ ا
ٍ
عال

25

لدي إيامن بقوة عظمى

4.49

81.50

ٍ
عال جدًّ ا

83.90

ٍ
عال

يتضــح من اجلدول ( )4أن مســتوى جــودة احلياة لدى طلبة العلــوم ّ
الشطية
والعسكرية واألمنية يف جامعة االستقالل كان عال ًيا جدًّ ا عىل الفقرات (،19 ،12 ،11 ،7
 )23 ،20حيث تراوحت ال ّنسبة املئوية لالستجابة َع َل ْي َها بني ( %84.50و،)%89.70
وكان املســتوى عال ًيــا عىل الفقــرات (،15 ،14 ،13 ،10 ،9 ،8 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
 )25 ،24 ،22 ،21 ،18 ،17 ،16حيث تراوحت ال ّنسبة املئوية لالستجابة َع َل ْي َها بني
( %72.60و ،)%83.90وفيام يتعلق باملستوى الكيل جلودة احلياة فقد كان عال ًيا جدًّ ا،
حيث وصلت ال ّنسبة املئوية لالستجابة إىل (.)%84.40
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السعادة
 2ـ مستوى ّ

السعادة لدى طلبة
اجلدول رقم ( )5املتوسطات احلسابية والنسب املئوية ملستوى ّ
العلوم ّ
الشطية والعسكرية واألمنية يف جامعة االستقالل (ن=)200
املتوسط
احلسايب*

النسبة املئوية
%

أشعر أن املستقبل ميلء باألمل واخلري

3.85

76.90

مستوى
السعادة
ّ
ٍ
عال

أشعر أنني متحكم يف مجيع نواحي حيايت

3.81

76.30

ٍ
عال

أنا سعيد بأسلوب حيايت

4.25

84.90

4.04

80.70

الرقم

الفقرات

1

أنا سعيد بشكل ال يصدق

3

أنا ٍ
راض عن كل يشء يف حيايت

2
4

5
6

7

8
9

أشعر أن احلياة سخية يف مكافأهتا يل

3.83
3.82

4.16

أستطيع التأثري يف األحداث بشكل إجيايب

3.88

أهتم باآلخرين

4.07

أحب احلياة

10

أستطيع أن اختذ مجيع القرارات بسهولة

3.89

12

أصحو من نومي وأنا أشعر بالراحة

4.65

11

13

أشعر بأنني قادر عىل القيام بأي عمل
أشعر بأن عندي ً
نشاطا ال حدود له

14

يبدو يل أن العامل كله مجيل

16

أشعر بأين أملك هذا العامل

 15أشعر بأنني يقظ كل اليقظة من ال ّناحية الذهنية

17

تتصف كل األحداث املاضية بأهنا كانت
سعيدة جدًّ ا

19

أنجزت كل يشء أردته

18

أنا يف حالة فرح وابتهاج

4.04

4.43

76.10

83.10
77.60
81.40

77.80

80.80

93.00

88.70

4.18

83.50

4.45

89.00

4.10

82.00

4.01

80.21

4.22

3.83
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76.50

84.50

76.50

ٍ
عال

ٍ
عال

عال ٍ

ٍ
عال جدًّ ا
ٍ
عال
ٍ
عال
ٍ
عال
ٍ
عال

ٍ
عال

ٍ
عال جدًّ ا

ٍ
عال جدًّ ا
ٍ
عال

ٍ
عال جدًّ ا
ٍ
عال جدًّ ا
ٍ
عال
ٍ
عال

ٍ
عال
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املتوسط
احلسايب*

النسبة املئوية
%

مستوى
السعادة
ّ

أتسىل وأمزح مع أشخاص آخرين

4.29

85.80

حيايت ذات معنى تام وهدف واضح

3.98

ٍ
عال جدًّ ا
ٍ
عال

أعتقد أن العامل مكان رائع

3.89

الرقم

الفقرات

20

أتكيف مع كل يشء أريد عمله

22

لدي تأثري عىل مرح اآلخرين

21

23

24

25

26

27

28

أندمج يف كل ما حييط يب وألتزم به
أضحك يف مناسبات عديدة

أعتقد أنني جذاب إىل أبعد احلدود
أجد متعة يف كل يشء

املستوى الكيل للسعادة

3.69

73.80

4.01

80.30

3.77

75.30

4.16

4.13

4.14

4.05

79.60

77.70

83.10

82.50

82.70

81.00

عالٍ

ٍ
عال
ٍ
عال

ٍ
عال

ٍ
عال
ٍ
عال

ٍ
عال
ٍ
عال

* أقىص درجة لالستجابة ( )5درجات

السعادة لدى طلبة العلوم ّ
الشطية والعسكرية
يتضح من اجلدول ( )5أن مستوى ّ
واألمنية يف جامعة االستقالل كان عال ًيا جدًّ ا عىل الفقرات ()21 ،16 ،15 ،13 ،12 ،6
حيث تراوحت ال ّنسبة املئوية لالستجابة َع َل ْي َها بني ( %84.50و ،)%93وكان املستوى
عال ًيا عىل الفقرات (،20 ،19 ،18 ،17 ،14 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
 )28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22حيث تراوحت ال ّنسبة املئوية لالستجابة َع َل ْي َها بني
( %73.80و ،)%83.50وفيام يتعلق باملســتوى الكيل للسعادة فقد كان عال ًيا ،حيث
وصلت ال ّنسبة املئوية لالستجابة إىل (.)%81

وفيام يتعلق باإلجابة عن الشّ ق الثّاين من التساؤل املتعلق باالختالف بني التفاؤل
وجودة احلياة والســعادة لدى أفراد عينة الدّ راسة ،فقد تم استخدم حتليل التباين متعدد
املتغريات التابعــة ( )MANOVA( )Multivariate Analysis Of Varianceوذلك
باســتخدام االختبار اإلحصائي هوتلنج تريس ( )Hotelling’s Traceونتائج اجلدول
( )6تبني ذلك.
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اجلدول رقم ( :)6نتائج اختبار هوتلنج تريس لداللة الفروق بني التفاؤل وجودة احلياة
قيمة اختبار
هوتلنج
1.49

والسعادة

(ف) التقريبية
139.42

درجات حرية
البسط
2

درجات حرية
اخلطأ

مستوى الدّ اللة*
*0.0001

197

إحصائيا.
*دال
ًّ

يتضــح من اجلدول ( )6وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مســتوى الدّ اللة
( )0.05 = αبني التفاؤل وجودة احلياة والسعادة .ولتحديد لصالح من كانت الفروق
تم استخدم اختبار ســداك ( )Sidak Testللمقارنات الثّنائية بني املتوسطات احلسابية
ونتائج اجلدول رقم ( )7تبني ذلك.
اجلدول رقم ( :)7نتائج اختبار سداك لداللة الفروق بني التفاؤل وجودة احلياة والسعادة
املتغريات

املتوسط احلسايب

جودة احلياة

4.22

التفاؤل

السعادة

4.01
4.05

إحصائيا عند مستوى الدّ اللة (.)0.05 = α
*دال
ًّ

1

2

3

0.04- *0.21-

*0.17

إحصائيا عند مســتوى
يتضــح من اجلــدول ( )7أن الفــروق كانت فقــط دالة
ًّ
( )0.05 = αبني جودة احلياة و(التفاؤل ،والسعادة) ولصالح جودة احلياة ،وال توجد
فروق ذات داللة إحصائية بني التفاؤل والسعادة ،وتبدو هذه ال ّنتيجة بوضوح يف الشّ كل
البياين رقم (.)1
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الشكل رقم ( )1املتوسطات احلسابية للتفاؤل وجودة احلياة والسعادة

السعادة
 = 1التفاؤل  -2جودة احلياة ّ =3

ثانيا :ال ّنتائج املتعلقة بالتساؤل ال ّثاين الذي نصه:
مــا العالقة بني التفاؤل وجــودة احلياة والســعادة لدى طلبة العلــوم ّ
الشطية
والعسكرية واألمنية يف جامعة االستقالل؟

لإلجابة عن التساؤل استخدم معامل االرتباط بريسون ،ونتائج اجلدول ( )8تبني ذلك.

اجلدول رقم ( :)8مصفوفة معامل االرتباط بريسون للعالقة بني التفاؤل وجودة احلياة

والسعادة لدى طلبة العلوم ّ
الشطية والعسكرية واألمنية يف جامعة االستقالل (ن=)200
املتغريات
التفاؤل

جودة احلياة

التفاؤل

**0.82

جودة احلياة
السعادة

السعادة

**0.75

**0.79

إحصائيا عند مستوى الدّ اللة ( )0.01 = aقيمة (ر) اجلدولية ( ،)0.23بدرجات حرية (.)198
*دال
ًّ
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إحصائيا عند مستوى الدّ اللة
يتضح من اجلدول ( )8وجود عالقة ارتباطية إجيابية دالة
ًّ
( )0.001 = aبني التفاؤل وجودة احلياة والسعادة لدى طلبة العلوم ّ
الشطية والعسكرية
واألمنية يف جامعة االستقالل ،حيث كانت قيمة معامل االرتباط بني التفاؤل وجودة احلياة
( ،)0.82وبني التفاؤل والسعادة ( ،)0.75وبني جودة احلياة والسعادة (.)0.79

ثالثا :ال ّنتائج املتعلقة بالتساؤل ال ّثالث الذي نصه:

ما إمكانية التوصل إىل نموذج قياس ملؤرش ال ّنجاح يراعى ِ
فيه اجلمع بني التفاؤل وجودة

احلياة والسعادة بداللة املقاييس املستخدمة يف الدّ راسة؟

لإلجابة عن التســاؤل اســتخدم معامل االنحــدار املتــدرج (Stepwise )R2

 Regressionلكل مقياس مــن املقاييس ،حيث تم حتديد أعىل الفقرات يف كل مقياس
إسها ًما يف التنبؤ بالدّ رجة الكلية للتفاؤل وجودة احلياة ،والسعادة ،وفيام ييل عرض لذلك:

 1ـ مستوى التفاؤل

اجلدول رقم ( :)9نتائج معامل االنحدار املتدرج ألكثر الفقرات إسها ًما يف التنبؤ

الرقم
1
2
3
4
5

بتفسري املستوى الكيل للتفاؤل (ن=)200

القيمة التفسريية للمسامهة

الفقرات

الزمن مفاجآت سارة.
خيبئ يل ّ

74

إن اآلمال التي مل تتحقق اليوم ستتحقق غدً ا.

16.6

أرى اجلانب املرشق امليضء من األمور.

2.2

ستكون حيايت أكثر سعادة.

أفكر يف األمور البهيجة املفرحة.

اإلسهام الكيل للفقرات يف تفسري التفاؤل

4.9
1.3
%99

يبني اجلدول ( )9أعىل مخس فقرات تفرس التفاؤل ،حيث فرست هذه الفقرات ما
نسبته ( )%99من التفاؤل ،وبالتايل تعطي هذه الفقرات صورة كاملة عن التفاؤل ،ومن
الزمن مفاجآت ســارة» تفرس ما نســبته
خالل ال ّنظر يف اجلدول تبني أن الفقرة «خيبئ يل ّ
( )%74وهبذا تعد كافية إلعطاء مؤرش عن التفاؤل.
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 2ـ مستوى جودة احلياة

اجلدول رقم ( :)10نتائج معامل االنحدار املتدرج ألكثر الفقرات إسها ًما يف التنبؤ
الرقم
1
2

3

4
5

بتفسري املستوى الكيل جلودة احلياة (ن=)200

القيمة التفسريية لإلسهام

الفقرات

62.3

أعيش حيايت بكل معانيها.

22.8

لدي مواهب أحبها.

5.9

حيايت جيدة

5.2

حليايت معنى
َأ َنا قادر عىل القيام بمعظم األعامل التي أريدها.

2.8
%99

اإلسهام الكيل للفقرات يف تفسري جودة احلياة

يبني اجلدول ( )10أعىل مخس فقرات تفرس جودة احلياة ،حيث فرست هذه الفقرات
ما نســبته ( )%99من جودة احلياة ،وبالتايل تعطي هذه الفقرات صورة كاملة عن جودة
احلياة ،ومن خالل ال ّنظر يف اجلدول تبني أن الفقرة «أعيش حيايت بكل معانيها» تفرس ما
نسبته ( )%62.3وهبذا تعد كافية إلعطاء مؤرش عن جودة احلياة.
السعادة:
 3ـ مستوى ّ

اجلدول رقم ( :)11نتائج معامل االنحدار املتدرج ألكثر الفقرات إسها ًما يف التنبؤ
الرقم
1
2

3
4
5

بتفسري املستوى الكيل للسعادة (ن=)200

القيمة التفسريية لإلسهام

الفقرات

َأ َنا سعيد بشكل ال يصدق.

حيايت ذات معنى تام وهدف واضح.

أشعر بأنني قادر عىل القيام بأي عمل.

74.2
12.9
6.7

تتصف كل األحداث املاضية بأهنا كانت سعيدة.

2.5

السعادة
اإلسهام الكيل للفقرات يف تفسري ّ

%98

أشعر بأنني متحكم يف مجيع نواحي حيايت.

213

1.7

املجلة العربية للدراسات األمنية ـ املجلد  ٣٣ـ العدد ( 191 )٧١ـ  224الرياض (٢٠١8م) (١٤٣٩هـ)

يبني اجلدول ( )11أعىل مخس فقرات تفرس جودة احلياة ،حيث فرست هذه الفقرات
السعادة،
السعادة ،وبالتايل تعطي هذه الفقرات صورة كاملة عن ّ
ما نســبته ( )%98من ّ
َ
ومن خالل ال ّنظر يف اجلدول تبني أن الفقرة «أ َنا ســعيد بشكل ال يصدق» تفرس ما نسبته
السعادة.
( )%74.2وهبذا تعد كافية إلعطاء مؤرش عن ّ

الســابقة ،فإنه يمكن أن يطلق عىل املؤرش
ومــن خالل ال ّنظر إىل املجاالت الثّالثة ّ
(الشخصية اإلجيابية) ،ويتم قياسها من خالل ثالثة أبعاد هي( :التفاؤل ،وجودة احلياة،
والســعادة) ،وتم االستدالل َع َل ْي َها بصورة خمترصة من خالل ثالث فقرات هي« :خيبئ
الزمن مفاجآت سارة» ،و«أعيش حيايت بكل معانيها»َ ،
و«أ َنا سعيد بشكل ال يصدق».
يل ّ

وأما بالنســبة للمؤرش بصورته املطولة ،فإنه يشتمل عىل ( )15فقرة وفق اجلداول
( )11 ،10 ،9وذلك بواقع ( )5فقرات لكل بعد من (التفاؤل ،وجودة احلياة ،والسعادة).

الســيكومرتية للمؤرش ،استخرج صدق االتساق الدّ اخيل من
ولتأكيد اخلصائص ّ
خالل استخراج االرتباط بني الفقرات مع الدّ رجة الكلية للمؤرش وبني األبعاد والدرجة
الكلية للمؤرش عىل نفس العينة احلالية ،وذلك كام يف اجلدول (.)12
اجلدول رقم ( :)12صدق االتساق الدّ اخيل للعالقة بني الفقرات مع الدّ رجة للمؤرش
الرقم
1
2
3

وبني األبعاد والدرجة الكلية للمؤرش (ن=)200
الفقرات واألبعاد

الزمن مفاجآت سارة.
خيبئ يل ّ
إن اآلمال التي مل تتحقق اليوم ستتحقق غدً ا.

االرتباط (ر)
0.76

0.45

0.62

0.01

0.65

6

أعيش حيايت بكل معانيها.

0.88

8

حيايت جيدة

5

7

بعد التفاؤل

لدي مواهب أحبها.

0.60

0.83
0.54
0.88
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0.01

*

0.01

ستكون حيايت أكثر سعادة.
أرى اجلانب املرشق امليضء من األمور.
أفكر يف األمور البهيجة املفرحة.

4

الداللة

*

*

0.01

*

*

0.01

*

0.01

*

0.01

*

0.01

*

0.01

*
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حليايت معنى
َأ َنا قادر عىل القيام بمعظم األعامل التي أريدها.

االرتباط (ر)

الداللة

الرقم

0.91

0.01

11

َأ َنا سعيد بشكل ال يصدق.

0.55

0.01

13

أشعر بأنني قادر عىل القيام بأي عمل.

0.66

0.01

9

10

الفقرات واألبعاد

بعد جودة احلياة

حيايت ذات معنى تام وهدف واضح.

12
14
15

0.71

0.95
0.37

تتصف كل األحداث املاضية بأهنا كانت سعيدة.

0.38

السعادة
بعد ّ

0.72

أشعر بأنني متحكم يف مجيع نواحي حيايت.

0.55

*

0.01

*
*

0.01

*
*

0.01

*
*

0.01

*

0.01

*

0.01

*

*دال
إحصائيا عند مستوى الدّ اللة ( )0.01 = aقيمة (ر) اجلدولية ( ،)0.23بدرجات حرية (.)198
ًّ

يتضح من اجلدول ( )12أن مجيع معامالت االرتباط بني الفقرات والدرجة الكلية
إحصائيا عند مســتوى الدّ اللة ( )0.01 = aحيث تراوحت قيم
للمــؤرش كانت دالة
ًّ
معامل االرتباط بني (0.37ـ )0.91ومجيعها أكرب من القيمة اجلدولية ملعامل االرتباط
بريسون ( )0.23عند مســتوى الدّ اللة ( .)0.01كام يتضح من ال ّنتائج أن معامالت
االرتباط للتفاؤل ،وجودة احلياة ،والسعادة مع الدّ رجة الكلية للمؤرش كانت عىل التوايل:
(.)0.72 ،0.95 ،0.83

وفيام يتعلق بالثبات استخدمت معادلة كرونباخ ألفا ،ونتائج اجلدول ( )13تبني ذلك.
اجلدول رقم ( :)13معادلة كرونباخ ألفا لثبات املؤرش (ن=)200

الرقم

األبعاد

2

بعد جودة احلياة

0.87

الثبات الكيل للمؤرش

0.86

1

3

الثبات

بعد التفاؤل

السعادة
بعد ّ
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يتضح من اجلدول ( )13أن مجيع معامالت الثّبات لألبعاد والدرجة الكلية للمؤرش
كانــت جيدة ،حيث كانت للتفاؤل ،وجودة احلياة ،والســعادة الدّ رجة الكلية للمؤرش
عىل التــوايل ،)0.86 ،0.78 ،0.87 ،0.82( :وهبذا يكون التوصل تم إىل (مؤرش
الشّ خصية اإلجيابية).

مناقشة ال ّنتائج
فيام يتعلق بالتساؤل األول تبني أن املستوى الكيل للتفاؤل كان عال ًيا ،وجودة احلياة
ٍ
عال جدًّ ا ،والسعادة عال ،حيث كانت ال ّنسبة املئوية لالستجابة عىل ال ّنحو اآليت :التفاؤل
السبب يف ظهور هذه
( ،)%80.20وجودة احلياة ( )%84.40والسعادة ( ،)%81ولعل ّ
ال ّنتيجة يعود إىل توفري مجيع التسهيالت الالزمة لطلبة جامعة االستقالل من حيث جمانية
التعليم ،وتوفري البيئة األكاديمية املناســبة للطلبة من حسن املسكن وامللبس ،والتغذية،
والربامج الدّ راســية ،واملناهج الدّ راســية ،واألنشــطة الالمنهجية اليومية والرتوحيية،
إضافة إىل األمن الوظيفي املستقبيل للطلبة ،وأن اخلريج سيحصل عىل رتبة مالزم أول،
وسوف يلتحق بالعمل يف املؤسسة األمنية الفلسطينية بعد خترجه مبارشة ،وبالتايل نظرة
ّ
الطلبة إىل املستقبل واحلياة نظرة استبشار ،حيث عرف عبد اخلالق واألنصاري ()1995

التفاؤل بأنه «نظرة استبشار نحو املستقبل ،جتعل الفرد يتوقع األفضل ،وينتظر حدوث
اخلــر ،ويرنو إىل ال ّنجــاح» ومثل هذه ال ّنظرة متوافرة حال ًيا لــدى ّ
الطلبة يف ظل األمن
الوظيفي املستقبيل بعد التخرج ،وكذلك احلال بالنسبة جلودة احلياة فقد عرفها مارتكاينن
السعادة والرفاهية ّ
الذاتية يف احلياة
( )Martikainen,2009بأهنا شعور بالرضا ،والوفاء ،و ّ
بشكل عام ،وكذلك احلال بالنسبة للسعادة ،حيث عرفها اهلباص ( )2009بأهنا :انفعال
نســبيا ،يتمثل يف إحساس الفرد بالبهجة والفرح والرسور وغياب
وجداين إجيايب ثابت
ًّ
السلبية من خوف وقلق واكتئاب ،والتمتع بصحة البدن والعقل ،باإلضافة إىل
املشاعر ّ
الشّ ــعور بالرضا الشّ ــامل يف جماالت احلياة املختلفة ،وعىل الرغم من وجود االحتالل
اإلرسائييل وما يضفيه من القلق واخلوف واالكتئاب ،فإن طلبة جامعة االســتقالل كان
لدهيم التفاؤل والرضا عن احلياة والســعادة عال ًيا ،وعند مقارنة املســتوى بالدراسات
السابقة جاءت ال ّنتائج أفضل من ال ّنتائج يف دراسات كل من املحادين ( )2013للتفاؤل
ّ
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ً
متوسطا ،وفيام يتعلق بالسعادة
عند الطلبة األردنيني واملاليزيني يف جامعة مؤتة الذي كان
فقد جاءت ال ّنتائج يف الدّ راســة احلالية أفضل من ال ّنتائج يف دراسة أيب عمشة ()2013
السعادة متوسط ًا بنسبة (.)%68.8
حيث كان مستوى ّ

وعند املقارنة بني التفاؤل وجودة احلياة والسعادة عند أفراد عينة الدّ راسة أظهرت
نتائج اختبار هوتلنج ،واختبار ســداك للمقارنات الثّنائية أن الفروق كانت ـ فقط ـ دالة
إحصائيا بني جودة احلياة و(التفاؤل ،والسعادة) لصالح جودة احلياة ،وال توجد فروق
ًّ
ذات داللة إحصائية بني التفاؤل والســعادة ،ومثل هــذه ال ّنتيجة تعني أنه يمكن اعتامد
جودة احلياة كوسيط  Mediatorبني التفاؤل والسعادة.

وفيــا يرتبط بالعالقة بني التفاؤل وجودة احلياة والســعادة ،فقد أظهرت ال ّنتائج
الرئيس يعــود إىل أن ا َّلذي جيمعهام هو
أن العالقة كانت إجيابية وقوية ،ولعل ّ
الســبب ّ
(علم ال ّنفس اإلجيايب) ويظهر ذلك من خالل تعريف أيب حالوة ( )2014لعلم ال ّنفس
اإلجيايب بأنه الدّ راســة العلمية ملكامن القوة وللفضائل التي متكن األفراد واملؤسسات
واملجتمعات من االزدهار ،وأســس هذا املجال عىل اعتقــاد فحواه :أن البرش يرغبون
فيها
فيها طموحاهتم ويوظفون َ
يف أن حييوا حياة إنســانية مليئة بالقيمة واملعنى حيققون َ
الرضا والســعادة احلقيقية ،وحتسني خرباهتم اإلنسانية
قدراهتم اإلنسانية للوصول إىل ّ
العامة يف مجيع املجاالت اإلنســانية ذات القيمة ،مثل :العالقات االجتامعية ،والعمل،
حتى اللعبً ،
السابقة االرتباط اإلجيايب بني التفاؤل
عوضا عن ذلك أكدت الدّ راســات ّ
واجلوانب اإلجيابية للنجاح يف احلياة واالســتقرار مثل :دراســات كل من عبد اخلالق
الصحة ال ّنفســية
( )1998التي بينت نتائجها وجود ارتباط إجيايب بني التفاؤل وكل من ّ
واجلسمية والشعور بالسعادة ،ودراســة األنصاري ( )1998التي أشارت نتائجها إىل
وجــود ارتباط إجيايب بني التفاؤل والقدرة عىل حل املشــكالت ،والتحصيل الدّ رايس،
وضبط ال ّنفس ،وتقدير ّ
الذات ،والتوافق ،ودراســة اخلرض ( )1999التي أشــارت إىل
وجود عالقة إجيابية بني التفاؤل وجودة العمل ،ومعدل اإلنتاج ،واألداء ،ودراسة عبد
فيها بني التفاؤل والتوجه نحو
الكريم والدوري ( )2014التي وصل معامل االرتباط َ
احلياة إىل ( ،)0.80ودراسة املجدالوي ( )2012التي أظهرت وجود عالقة إجيابية بني
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التفاؤل والرضا عن احلياة ،ودراسة كاثرين ( )Katherine,2014التي أظهرت نتائجها
وجود عالقة إجيابية بني التفاؤل والسعادةً ،
عوضا عن ذلك كانت هناك عالقات إجيابية
بني التفاؤل وجودة احلياة والسعادة ومتغريات أخرى ذات عالقة ،مثل دراسة رومالداس
الرضا
وآخرين ( )Romualdas, etal,2014التي أظهرت نتائجها وجود عالقة إجيابية بني ّ
عن احلياة واملهارات االجتامعية ،ودراسة عيسى ( )2013التي أظهرت نتائجها وجود
الرضا عن احلياة واالتزان االنفعايل ،ودراســة ساموي ( )2013التي
عالقة إجيابية بني ّ
الســعادة والذكاء االنفعايل ،ودراسة إليزابيث
أظهرت نتائجها وجود عالقة إجيابية بني ّ
السعادة والتحصيل،
( )Elizabeth,2013التي أظهرت نتائجها وجود عالقة إجيابية بني ّ
ودراســة مورتون وآخرين ( )Morton, etal,2014التي أظهرت نتائجها وجود عالقة
إجيابية بني التفاؤل وفاعلية ّ
السنة األوىل يف
الذات والتكيف مع احلياة اجلامعية لدى طلبة ّ
أسرتاليا ،ودراسة محيد ( )2014التي أظهرت وجود عالقة إجيابية بني التفاؤل والتسامح
والرضا عن احلياة لدى طلبة كلية اآلداب يف جامعة امللك سعود ،ودراسة نبيل وشويعل
( )2014التــي أظهرت نتائجها وجود عالقة إجيابيــة بني التفاؤل والبحث عن الدّ عم
االجتامعي والقدرة عىل حل املشــكالت لدى طلبة اجلامعــات اجلزائرية ،ومن خالل
الســابقة يتبني أن مجيعها هتتم بدراسة اجلانب اإلجيايب املرشق
ال ّنظر إىل مجيع العالقات ّ
من الشّ خصية اإلنسانية ،الذي يعد حمور اهتامم علم ال ّنفس اإلجيايب.

وحول إمكانية التوصل إىل مؤرش ال ّنجاح تم التوصل إىل ما يسمى (مؤرش الشّ خصية
اإلجيابية) وذلك عىل أساس اعتبار أن اجلوانب التي درست تعد من أهم اجلوانب املرشقة
يف الشّ خصية وحمور اهتامم علم ال ّنفس اإلجيايب ،وتم استخراج االتساق الدّ اخيل للنموذج
ومعامــل الثّبات ،وكانت جيدة ،وهبذا تم التوصــل إىل صورة خمترصة لقياس التفاؤل
وجودة احلياة والسعادة.

التوصيات
يف ضوء أهداف الدّ راسة ونتائجها يويص الباحث بالتوصيات اآلتية:

 ١ـ االهتــام بتوظيف علم ال ّنفس اإلجيايب يف جمال العلوم ّ
الشطية والعســكرية
واألمنية ،من خالل إعداد الربامج التدريبية املناسبة لتطوير املجاالت التي هيتم
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ِ َبا مثل :التســامح واألمل والسعادة والتفاؤل وجودة احلياة وتقدير ّ
الذات،
الصفات األساسية لنجاح ّ
الطالب ـ ّ
الضابط.
التي تعد من ّ

 ٢ـ االهتامم باألنشطة املساندة للمناهج الدّ راسية لدورها اإلجيايب يف بناء الشّ خصية
وصقلهــا ،والرتويح عن ال ّنفس ،وتقليل التوتر ،وحســن التكيف مع احلياة
اجلامعية لدى ّ
الطلبة.

خاصة يف جماالت علم ال ّنفس اإلجيايب مثل :التســامح
 ٣ـ رضورة تطوير مقاييس َّ
واألمل والسعادة والتفاؤل وجودة احلياة وتقدير ّ
الذات ومراعاة اخلصوصية
يف استخدامها يف العلوم ّ
الشطية والعسكرية واألمنية.
 ٤ـ اســتخدام ال ّنموذج ا َّلذي تم تطويره لقياس التفاؤل وجودة احلياة والســعادة
كمكون واحد للداللة عىل الشّ خصية اإلجيابية.

 ٥ـ إجــراء دراســات حول العالقة بني املتغريات ال ّنفســية قيد الدّ راســة احلالية
ومتغريات نفســية أخرى مثل :اإلبداع ،والثقة بالنفس ،وتقدير ّ
الذات لدى
العاملني يف املجاالت ّ
الشطية والعسكرية واألمنية.
 ٦ـ إجراء دراسة حول فاعلية استخدام جماالت علم ال ّنفس اإلجيايب كإسرتاتيجيات
للتكيف لدى املتقاعدين يف املجاالت ّ
الشطية والعسكرية واألمنية.
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