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إىل قياس مستوى التفاؤل والتشاؤم لدى تالميذ املرحلة املتوسطة والثانوية وطالب  احلاليةهدفت الدراسة : ملخص
وللتأكد من أهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي  ،امتعلم 333أجريت الدراسة على عينة من  اجلامعة،

 70,57 نسبةانتشار التفاؤل ب استخدام األساليب اإلحصائية املالئمة كشفت نتائج الدراسة عن التحليلي، وبعد
، اث(إن–للجنس )ذكور  والتشاؤم تعزىفروق يف التفاؤل  وعدم وجودباملائة،  23,,9 والتشاؤم بنسبة باملائة،

 التخصص.ووجود فروق تعزى ملتغري 
 .طالب، مستوى ،تفاؤل، تشاؤم، متعلمني كلمات مفتاحية:

 
Abstract:  the current study at To measure the level of optimism and 

pessimism  among  the intermediate and secondary school pupils and students of 

the university, school level .The sample  of the study consisted  of(333)learner, For 

achieving the purposes of the study .the researcher  attempted  the descriptive  

analytical  approach  .  After using appropriate statistical methods .The study  

results .where optimism  reached  70,57% and pessimism  24.93%.There were  no  

statically significant  differences  in  optimism  and  pessimism  due to  gender(male- 

female). The existence of differences variable school level. 
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 مقدمة: .1

نكن أن مي الوسط الرتبوي ميوج مبا يبث يف هذا اجملتمع عن طريق املالحظة واالستحسان واالقتداء باآلخر     
ينكتسب الفرد السلوك أو يتخلص منه بسهولة، أو يستطيع عن طريق تقمص الفرد لشخصية تتصل ملشنكلته، مما 
يؤدي إىل التنفيس االنفعايل، يفيد الذين يعانون من مشنكالت انفعالية وحيتاجون إىل فضاء للتنفيس والشك أن 

كيف   كيف يقلل الشعور السليب أو العنكس يتعلم  الوسط الرتبوي خري جمال لذلك، مينكن خالله أن يتعلم الفرد
يشحن نفسه بالشعور السليب والطاقة السلبية وجراثيم التفنكري السليب أو التفاؤيل إذا كان الوسط الدراسي ذا جو 

 ( 9552،  وعبد احلنكيمسليم .)نفني 
مثال عن طريقه يؤدي الدعم املعنوي  والتفاعالت االجتماعية جتعل الفرد يندفع أو حيجم حنو موضوع ما،     

واملادي إىل زيادة يف حدوث سلوك معني أو إىل تنكرار حدوثه فنكلمات املديح وإظهار االهتمام والثناء على الشخص 
واإلثابة املادية أو املعنوية )بالشنكر( عند ظهور سلوك إجيايب معني تعترب مجيعها أمثلة للتدعيم إذا ما تلتها زيادة يف 

التفاؤل والتفنكري  اإلجيابية وعلى زرع روح تالسلوكياالسلوك االجيايب الذي يسبق ذلك كله تربية أسرية على انتشار 
اإلجيايب حنو احلياة واألحداث من قبل األسرة، أو إذا مل تنكن الظروف مواتية لتوقع األب مثال اجتاه موقف ما يسخط 

ند الطفل  ومتسك ع اقتداءعن، هذه التصرفات حمل ويضجر ويتشاءم ويتنكلم بنكالم سليب من سب أو شتم أو ل
تصبح مالزمة له يف القول والفعل، وإذا انتقلنا إىل احلياة املدرسية جند الرتبويون ينكرسون ويؤكدون ما تعلمه الطفل 

 ءمن األسرة، جتدهم يغلب عليهم الطابع السليب يف التفنكري، والتفاؤل املبعد  املزاحم من قبل التشاؤم يف كل شي
يتيقن بأنه السلوك الصواب يف هذه احلياة، ومجاعة الرفاق لدى التلميذ تفنكريها التشاؤمي ونبذها للتفاؤل يف كل 
شيء  يصعب بعدها التلميذ ترك التفنكري السليب التشاؤمي أو التوجه حنو التفاؤل وخاصة إذا مل جيد البديل الذي 

ذه وال املدرسة وال مجاعته الدراسية فماذا حيدث؟، تلقي ه يعنكس الصورة احلقيقية عن املتشائمني ال يف األسرة
الربجمة املتواصلة  بثقلها على النشاط الدراسي وعلى دافعية التلميذ للتعلم وعلى تدين التحصيل  وقد أشارت إىل 

 (  3223ذلك العديد من الدراسات .)عبد الستار واآلخرون، 

     :اإلشكالية .9

كشفت بعض الدراسات بأن مسة التشاؤم ترفع من حجم اإلصابة باألمراض العضوية فيما يعرف باالضطرابات      
إن التفاؤل حيافظ على بقاء اإلنسان، ويعد األساس الذي مينكن األفراد من  (9539)عوض، النفس جسدية .

ت واحملن اليت جملتمع يتغلبون على الصعوباوضع األهداف أو األولويات، إنه األفعال والسلوكيات اليت جتعل أفراد ا
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الناس متفاوتون يف التفاؤل فمنهم من ينمو هذا  (، و9533بن حممد،  )قد تالقيهم يف حياهتم ويف املواقف اليومية
الشعور يف نفسه ويقوى باالعتياد وشدة االنتباه ودقة املالحظة حىت ال ينكاد يفارقه يف كل شؤونه ليتحول إىل منط 

 (9533)بوطبال، . رتبط حبياته وغريه من يقل إحساسه ويضعف شعوره مبالزمته حىت ينكاد ينكون فيهسلوكي م

ما نوفق فيه من جناح يف أداء املهام إمنا يعتمد على مدى شعورنا بالتفاؤل املتواصل، الذي بدوره ينمي تقدير        
نكن أن تعصف ه الصدمات واألزمات النفسية اليت ميالذات والثقة بالنفس وهذه األخرية تزيد من الصالبة النفسية جتا

(، إن الربجمة السلبية للذات من قبل البىن االجتماعية تنعنكس على السمات الشخصية 9539)عبد النكرمي،بالفرد
للفرد على سبيل املثال التفاؤل من خالل كثرة اخلوف والفزع أو الصدفة وكثرة تنكرار املواقف والتجارب السلبية، أو 

  (3221) عبد اخلالق، فهي نذير شؤم .والتصورات الذهنية السلبية  م املزعجة  السلبية األحال
قد تؤثر يف اجملتمع وبغياب التفاؤل االجتماعي لدى األفراد قد يسهل على تلك األزمات أن تعصف جبميع       

 سة نادية، نبيل وهناية يف قياس(، لقد بينت العديد من الدراسات منها درا 32:  3221أفراد اجملتمع ) األنصاري 
التفاؤل والتشاؤم لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي كشفت عن أن للضغوط النفسية والعوامل االقتصادية 
واالجتماعية انعنكاس على مستوى التفاؤل والتشاؤم لدى أفراد العينة، ودراسة إميان صادق وريا كشفت أن مستوى 

ة الرياضية كشفت أن طلبة كلية الرتبيالنكرعاوي وسعيد   ، ودراسةاجملتمعمتوسط التفاؤل لدى الطالبات أعلى من 
يتمتعون بالتفاؤل والتشاؤم على حد سواء الذكور واإلناث، هذا إن دل على شيء فهو يدل على فاعلية التفاؤل 

أحد السمتني أو  ارتفاعوالتشاؤم يف حياة املتعلمني وتأثريمها على احلالة النفسية واألداء العام لدى الطلبة وأن 
 اخنفاضها قد يؤثر على التحصيل الدراسي بالسلب أو اإلجياب، وهذا ما ستحاول الدراسة النكشف عنه.

 الدراسة:تساؤل  .3
 ؟اجلامعة_ما مستوى التفاؤل والتشاؤم لدى تالميذ املرحلة املتوسطة والثانوية وطالب 

 ومنه:
ثانوية تفاؤل والتشاؤم لدى تالميذ املرحلة املتوسطة وال_هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى ال -

 (؟وطالب اجلامعة تعزى ملتغري اجلنس )ذكور، إناث

الثانوية و _هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى التفاؤل والتشاؤم لدى تالميذ املرحلة املتوسطة           
 التعليمي؟اجلامعة تعزى ملتغري املستوى  وطالب

 الفرضيات: .4
( يف مستوى التفاؤل والتشاؤم لدى تالميذ املرحلة 5,50_ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 املتوسطة والثانوية وطالب اجلامعة تعزى ملتغري اجلنس )ذكور، إناث(.
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املرحلة ( يف مستوى التفاؤل والتشاؤم لدى تالميذ 5,50_ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 املتوسطة والثانوية وطالب اجلامعة تعزى ملتغري املستوى الدراسي.

 

 الدراسة:أهداف  .0
 اجلامعة.مستوى التفاؤل والتشاؤم لدى تالميذ املرحلة املتوسطة والثانوية وطالب  قياس-3
 .يالدراسالفروق يف التفاؤل والتشاؤم لدى أفراد العينات وفقا ملتغري اجلنس واملستوى  معرفة-9
 دون غريها. التشاؤم(، )التفاؤلوالنكشف عن أسباب ميل الذكور أو اإلناث إىل مسة  التفسري-3
 الرتبوي.يف الوسط  التشاؤم(عن مدى تغلغلهما )التفاؤل،  النكشف-,

 الدراسة:أهمية  .6
والوسط  ذيستقي األخصائيني واملرشدين فائدة الدراسة من خالل معرفة دور التفاؤل والتشاؤم يف حياة التالمي-3

 الدراسي.
اجملتمع إىل مقاييس تقيس مسة التفاؤل والتشاؤم من عمق البيئة اجلزائرية على األقل تساعد املختصني  حاجة-9

 لسمة.اتنكون نابعة من ثقافة اجملتمع وقيمه وعاداته تناسب حبق يف النكشف احلقيقي عن مدى شيوع هذه 
علم مهم حقيق الصحة النفسية هلم وتوفري املناخ الدراسي املالئم للت_املتعلمون ركن من أركان اجملتمع واالهتمام بت3

 ملحة.جدا وأولوية 
ون جيتازون حتقيق الرضا النفسي لدى التالميذ الذين ينكون يعيق كال شاتساع نطاق ظاهرة التشاؤم بني التالميذ -, 

   ضروري.مرحلة حرجة )املراهقة( وبالتايل مد يد العون يف حتقيق الرضا عن الذات والنفسي أمر 
 مصطلحات الدراسة:  .7

 تقبل ورة سلبية ملا يسوتنكوين ص توقع السليب لألحداثوجتعله يؤدي به ت شخصية التلميذ يف راسخةمسة  :التشاؤم
 الدراسية.حياته 

 :هو التصور والتوقع اإلجيايب الذي يبنيه التلميذ يف ذهنه دوما عن كل ما يتعلق مبستقبله الدراسي وجوانب التفاؤل 
 به.حياته املتعلقة 

  للدراسة:اإلطار النظري .  8

       إن االهتمام  البالغ من قبل الباحثني باخلصوص يف اآلونة األخرية بسمة التفاؤل يعد أمرا طبيعيا  وكردة فعل
حتمية ملا يشهده العامل اليوم من ميل كبري حنو مسة التشاؤم وتأثر مجيع اجملتمعات باختالف ثقافتها وجنسياهتا 

الكتئاب والسلبية العالية والنفسية املنهارة لدى األفراد، وانتشار اومبادئها هبذا السيل اجلارف من التفنكري السليب 
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بصورة واسعة مل يشهد هلا العامل من قبل مثيل وسرعة انتشاره بني الناس كاهلشيم يف النار بسبب التقدم التنكنولوجي 
اؤم كما دلت تشوتطور وسائل االتصال واملعلومات اليت أحنكمت النسيج بني مجيع اجملتمعات مما جعل ظاهرة ال

عليها النكثري من الدراسات من أكثر السمات انتشارا، ومرض االكتئاب يعد الرقم واحد يف العامل من حيث الشيوع، 
 ( 01: 9539كتاب يسمى التفاؤل "بيولوجيا األمل " )عوض ،  3272ففي هذا الصدد كتب تاجير سنة 

     ة من مة جدا مينكن على أساسها صياغة أنواع خمتلفوقد تناولت خمتلف النظريات مسة التفاؤل بتفسريات مه
ايب وإذا كانت الظروف على العنكس من ذلك تعيق التفنكري اإلجي العالجات تتوافق مع اختالف الطبيعة البشرية،

والتوقع اإلجيايب فيقع الفرد يف حالة من التشاؤم والتوقع السليب، وإذا توفرت له إرادة ودافع داخلي قوي قلب الطاولة 
أس على عقب .إن عملية فهم مسة التفاؤل والتشاؤم  يف شخصية الفرد تتم بطرق خمتلفة وتفسريها يتم عن طريق ر 

نظريات عديدة، مينكن توضيح ومعرفة الدقة لعواقبه وآثاره النامجة عنه من خالل عدد من املتغريات واألعراض خمتلفة 
وا ويظهر شنكل أعراض متناقضة جمتمعة يف الفرد وهذا كما يبدمنها املعرفية، العاطفية والسلوكية وأحيانا تظهر على 

، إن مفهوم التفاؤل يفسر على ( ,35- 353:  9539كروم،–عن التفاؤل والتشاؤم يف شخصية الفرد )شارل 
أنه عنكس التشاؤم أو مينكننا فهم مصطلح التفاؤل من خالل فهمها لعنكس هذه النكلمة وهو التشاؤم، إذا كان 

عن استعداد وهتيؤ شخصي لتوقع األحداث السلبية والنظر إليها بشنكل سليب، مينكن اعتبار التفاؤل التشاؤم عبارة 
سليجمان  )عبارة عن استعداد وهتيؤ شخصي لتوقع األحداث اإلجيابية والتفنكري يف املستقبل بشنكل إجيايب 

لبقاء اإلنسان ( أن التفاؤل عامل أساسي Tiger.1979و )   smith. 1983) ، ويرى كل من )(9533،
ومن خالله مينكن التنبؤ باملستقبل وباألفنكار اخلاصة بالتطور االجتماعي واالقتصادي، ويساعد األفراد على فهم 

   (32 :3221 ،رياجملتمع. )األنصاأهدافهم احملددة وطرق التغلب على الصعوبات اليت تواجههم واليت قد تؤثر يف 

  

 للتفاؤل والتشاؤم:النظريات المفسرة   9

 1.9 . : مجيع النظريات تفسر النكثري من السمات النفسية واملظاهر والظواهر مرتنكزة علىنظرية التحليل النفسي  
يعترب التفاؤل مصدر وقاعدة أساسية يف احلياة كما يرى زعيم هذه املدرسة، وأن مسة التشاؤم ، املبادئ اليت تسلم هبا

ى لنفسية ، فالفرد على العموم ينكون متفائال إال إذا طرأ علهي الطارئ الذي حيدث عند تشنكل املشنكالت والعقد ا
حياته مشنكل أو عائق نفسي فيتصف بالتشاؤم ، كما يرى أن منبت التفاؤل  والتشاؤم ينكون منذ املرحلة الفمية، 

ل ظويتفق اركسون معه يف أن املرحلة الفمية احلسية قد تشنكل لدى الرضيع اإلحساس  بالثقة أو عدم الثقة والذي ي
 ( 23- 03: 9539)عوض،  املصدر الذايت لنكل من األمل  والتفاؤل، أو اليأس والتشاؤم  بقية احلياة
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لفعل املنعنكس بينت جتارب ا والتشاؤم، قدعن طريق التقليد واحملاكاة ينتشر التفاؤل النظرية السلوكية: . 9.9
الشرطي إمنكانية تنكوين ردة فعل معينة للرموز أو اكتساب التفاؤل والتشاؤم من الرموز بطريقة جتريبية مىت توفر الدافع 

 أو املنبه الطبيعي والثواب والعقاب.

بعض املهمات يف يام بمن املواقف ومنه قد ينجح األفراد يف الق التدعيم لنكثري مرهون بتاريخإن سلوك الفرد       
شل لديهم توقعات إجيابية للنجاح يف املستقبل حيال هذه املواقف، ويف املقابل قد يف اليومية، فتتشنكلاملواقف 

البعض يف إجناز بعض املهمات، فتتنكون لديهم توجهات ورأى سلبية اجتاه هذه املواقف فيتسمون يف الغالب 
 (33: 9533ابطة ،)زع املستقبلية.م للنجاح أو الفشل إزاء األحداث بالتشاؤم، وهبذا خيتلف األفراد يف توقعاهت

خدم اللغة والتواصل والذاكرة والتفنكري تنكون إجيابية بشنكل انتقائي لدى املتفائلني إذ يست النظرية المعرفية:. 3.9
لنكتابة أو النكالم أو  ااألفراد املتفائلون  نسبة أعلى من النكلمات اإلجيابية مقارنة بالنكلمات السلبية سواء كانت يف

التذكر احلر فهم يتذكرون األحداث اإلجيابية قبل السلبية، إن الناس يبحثون عن سبل وخطط  للتنبؤ مبا سينكون، 
ويوجهون تصرفاهتم وتفنكريهم حول العامل وجهة متيل إىل التأويالت األقرب إىل الدقة والصحة، قد بينت دراسة أن 

ظ واالعتقاد  والنصيب اجليد واملعتقدات غري العقالنية، فسر الباحثان بأن اإلميان واحل لسمة التفاؤل  عالقة باإلميان
 واقف اجلاريةمالحظة سلسلة املالنكشف عن على ، تنكرار التدريب (9530)بن حممد، اجليد يقويان التفاؤل.

 لديهم مشنكل أو ،جولني جدااخلملساعدة األفراد  مؤكدة النتيجةوسيلة  حياهلا، فهيأفعاله ب االستجابةاخلارجية، و 
 (3,35)القحطاين، الغضب أو احلزن يف املواقف البني شخصية. وحىتالقلق، 

  السابقة:الدراسات    . 15
لطالب ا الدراسي لدى مستوى التحصيلظروف الدراسة املؤثرة على  هبا لتحديد قام 9551  دراسة جوجيان * 

 أنثى وعينة 37ولد و 93منهم معلمي الطور االبتدائي لذوي االحتياجات اخلاصة  من 5,منكونة أجريت لعينة 
 عن أنه خيتلف التفاؤل لدى معلم الرتبية اخلاصة باختالف النوع فالذكور أسفرت النتائج، طالبا 339من منكونة 

تفاؤل وبعض اجيابيا مع التحصيل وال املعلم يرتبطأكثر تفاؤال من اإلناث، وكشفت عن أن التفاؤل األكادميي لدى 
  بالطالب املتغريات املعلقة

متنكونة  دى عينةلللنكشف عن العالقة بني التفاؤل والتشاؤم بالتحصيل يف مادة الرياضيات  9559دراسة ياتس * 
ؤما من ر تشاالذكور كانوا أكث عن أن السابع االبتدائي بأسرتاليا أسفرتمن املستوى الثالث إىل  تلميذا 9,3من 

 االجناز. اضالتشاؤم واخنفاإلناث وكان اإلناث أكثر تفاؤال من الذكور، وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية بني 
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د مسات يف أمرينكا لتحدي املتوسطة واجلامعيةمسحية على عينة من طلبة النكليات  ,322وكيلي   دراسة هارجنز * 
 ىل تباينإاالجتماعي واالنفعايل للطلبة توصل هذا املسح  ية التنكيفوعمل الجناز األعمال الدراسية الشخصية اهلامة

 لسمة التفاؤلة حنو نزوع عينة الدراس التفاؤل والتشاؤم ثابتةاملتوسطات احلسابية الستجابات الطلبة عند مقياس 
 سليب.وأن مسة التشاؤم ذات تأثري 

فة نة من طلبة جامعة لنكلية العلوم الرتوية ومعر دراسة ناديا واآلخرون حاولت استقصاء مستوى التشاؤم عند عي* 
فت الدافعية، كش والتشاؤم ومقياسطالبا وطالبة أستعمل مقياس التفاؤل  333قوامها عالقته بدافعيتهم للتعلم، 

القة عالنتائج عن وجود مستوى منخفض من التشاؤم وعدم وجود فروق يف مستوى التشاؤم، وكشفت عن وجود 
  اجلنس. دالة ملتغريؤم واملعدل الرتاكمي وجود فروق بني التشا ارتباطية

هدفت إىل النكشف عن الفروق بني الذكور واإلناث يف التشاؤم عند عينة من طالب  9553دراسة رضوان * 
 والطالبات اجلامعة واملؤسسة الثانوية بسوريا أقرت نتائجها عن عدم وجود فروق بني اجلنسني يف التشاؤم.

عن ردود السلوك التفاؤيل والتشاؤمي عند طلبة بنسلفانيا، وقد استعمل يف  للنكشف ,322 سليجماندراسة * 
كشفت أن الطلبة اجلدد أبدو اجتاه حنو مسة التفاؤل أحسن من   والتشاؤم وقدالدراسة مقياس سليجمان للتفاؤل 

 التشاؤم. مسة من أحسنالطلبة السابقني، كما بينت أن مسة التفاؤل تساعد على اإلجناز والتحصيل بشنكل 
دراسة سوزان هدفت للتعرف على العالقة بني كل من متغريي التفاؤل والتشاؤم ومتغريي االجناز األكادميي والرضا * 

ن احلياة  الرضا ع التفاؤل والتشاؤم ومقياسطالبة لنكلية الرتبية استعمل مقياس  3,3من  احلياة تألفت العينةعن 
اؤل ودرجاهتن الطالبات اجلامعيات على مقياس التف بني درجاتكشفت النتائج عن العالقة االرتباطية الدالة إحصائيا 

 األكادميي.يف مقياس الرضا عن احلياة واإلجناز 
البة اجلامعية كالعمر  طدراسة زياد بركات  ملعرفة العالقة بني مسيت التفاؤل والتشاؤم وبعض املتغريات املعلقة  بال* 

واحلالة االجتماعية واجلنس والتخصص الدراسي وطبيعة العمل ومقر السنكن، استخدم مقياس سليجمان املختص 
بنتا من جامعة القدس املفتوحة  وقد كشفت  309ولدا،  359طالب  و ,90للتفاؤل والتشاؤم على عينة قوامها 

ل ومنكان جات الطلبة ملقياس التفاؤل والتشاؤم  تعزى ملتغري نوع العمالنتائج أنه توجد فروق دالة بني متوسطات در 
السنكن و التخصص بينما مل تتوصل النتائج إىل وجود فروق جوهرية خبصوص متغريات اجلنس والعمر واحلالة 

 االجتماعية .
والتشاؤم  بأن مسة التفاؤلزوجا من التوائم املتماثلة، بينت النتائج  099دراسة بلومن واآلخرون على عينة مركبة من * 

 واالكتئاب. احلياة،يعتربان متغريان منبئان مهمان عاليان عن الشعور بالرضا عن 
ة أدرج الباحث مجلة من الدراسات املرتبطة جبوانب خمتلفة هلذه الدراسة فدراس تعقيب على الدراسات السابقة : -

ة اجلامعيني مسة التفاؤل والتشاؤم لدى املتعلمني منهم الطلبناديا واآلخرون تتوافق مع هذه الدراسة يف استقصائها عن 
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باألدق طلبة علوم الرتبية، ودراسة رضوان ترتبط مع هذه دراسة يف كوهنا عمدت إىل املقارنة يف مسة التفاؤل والتشاؤم 
ة التفاؤل حاولت النكشف عن مدى انتشار مسبني طلبة اجلامعة وتالميذ املرحلة الثانوية، و دراسة مارتن وأخرى 

، وعرض الباحث بعض الدراسات اليت حاولت النكشف عن العالقة بني مسة التفاؤل  والتشاؤم لدى طلبة كلية الرتبية
والتحصيل وهذا مهم جدا من ذلك دراسة ناديا وياتس وجوجيان، ومارتن ، أما دراسة ويلسون واآلخرون حاولت 

راسة ناديا مع اضية إال أهنا أضافت ارتباطهما مبتغري القلق، وتتفق درصد مسة التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة الرتبية الري
هذه الدراسة يف تعرضها ملتغري املستوى الدراسي ملعرفة الفروق ، كما مت عرض بعض الدراسات اليت ترتبط مع دراسة 

ملعروضة اهتمت االباحث يف معاجلتها ملتغري اجلنس مثل دراسة بركات ، جوجيان ، ياتس ، رضوان، وجل الدراسات 
باملنهج الوصفي التحليلي وقامت بتوسعة العينة نوعا ما لتتالءم مع أهداف البحث وهي بذلك قد اتفقت مع هذه 
الدراسة يف املنهج والعينة، وتتفق دراسة بركات ومارتن يف أهنما استعمال املقياس نفسه للتفاؤل والتشاؤم وبعض 

ساره الدراسي  ق تأثري مسة التفاؤل والتشاؤم على نفسية الفرد وبالتايل على مالدراسات اليت مت إضافتها تفيد يف العم
وجل تلك املتغريات اليت مت معاجلها متعلقة بالدراسة يف نتائجها من قريب أو من بعيد مثل دراسة بلومن واآلخرون، 

املئوية  نات بأسلوب النسببركات، دراسة ناديا واآلخرون، وياتس، كما أن األساليب اإلحصائية يف معاجلة البيا
 واملعاجلة  بقيمة "ت" والتباين"ف " للنكشف عن الفروق بني املتغريات . 

 الدراسة:إجراءات  11
ورصد  صفإىل و ارتنكز الباحث يف الدراسة هذه على املنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف  الدراسة:منهج *  

 املدروسة.  حييط بالظاهرةمن بيانات لنكل ما  يتم مجعهوحتليلها معتمدا على ما  الظاهرة

جمتمع الدراسة هو كل تالميذ املرحلة املتوسطة والثانوية املسجلني يف مجيع املدارس النظامية مجتمع الدراسة: * 
-9530بوالية سعيدة وكل طلبة ختصص تنكنولوجيا الرتبية املسجلني يف جامعة الدكتور موالي الطاهر بسعيدة لسنة 

9531. 
 
 العينة االستطالعية:* 

 سعيدة للتأكدمن متوسطة رفاس بوالية  اتلميذ 33ومن الثانوية،  اتلميذ ,,تنكونت العينة االستطالعية من     
إعادة االختبار، وعامل النصفية و  طريق التجزئة، أخترب الثبات عن التفاؤل والتشاؤماخلصائص السينكومرتية ملقياس 

  ية.الطرفالصدق من خالل املقارنة 

العينة  قرعة كانتبالاالنتقاء العشوائي  األساسية بأسلوبمت اختيار أفراد عينة الدراسة  األساسية:عينة الدراسة * 
دة، قدرت ب. بوالية سعي موالي الطاهرالدكتور  مصطفى وجامعةتوهامي  إبراهيم وثانويةخمتارة من متوسطة رفاس 
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 312منهم  333هو  املتوسطة، والنكلتلميذ من  397منهم  تلميذ من الثانوية ,0طالب من اجلامعة و 309و
 باملائة من جمتمع األصلي للدراسة. 35إناث، حيث متثل هذه العينة تقريبا  ,31ذكور، و

 ( يوضح حجم العينة حسب متغير المستوى التعليمي1جدول )

 المستوى التعليمي العينة

 جامعيطالب  تلميذ من الثانوي تلميذ من المتوسطة 333

197 04 109 

البيانات املوضحة يف اجلدول تبني بأن الطلبة هم األكرب يف العدد لتليها تالميذ يف مرحلة املتوسطة وأخريا تالميذ 
 املرحلة الثانوية، بسبب اعتبارات الدراسة والظروف اليت أحاطت هبا. 

 ( يوضح طبيعة العينة وفق متغير الجنس9جدول )

 المرحلة الجامعية المرحلة المتوسطة المرحلة المتوسطة

 ذكور إناث ذكور إناث إناث إناث

74 74 90 99 139 13 

 العينة ككل 333 169ذكور  164إناث

البيانات املوضحة يف اجلدول أعاله تبني توزيع العينة يف كل مرحلة حسب اجلنس فهي تقريبا متجانسة فقط يف  
 املرحلة اجلامعية اليت غالبيتها إناث مقارنة بالذكور وهي مسة بارزة يف اجملتمع اجلزائري. 

 الدراسة:أدوات * 
ات تقيس بإعداد مقياس التفاؤل والتشاؤم باللغة االجنليزية، فيه فقر  أعده الباحث سليجمان مقياس التفاؤل والتشاؤم: -

، جياب عنها ضمن بديلني فقرة 1,التشاؤم وأخرى مسة التفاؤل، متت ترمجة هذا املقياس إىل العربية، يتنكون املقياس من 
( كمؤشر ,9-5د الدرجات)(. ومت حتدي1,- 5)بني أ، ب. وبالتايل ترتاوح الدرجة النكلية للمفحوص  مها:أو اختيارين 

بتقنني  بشري معامرية م، وقااالستبيانتصحيح  هذه طريقة، ( كمؤشر التفاؤل1,-90من ) التشاؤم. والدرجاتعلى مسة 
يعترب هذا املقياس صادق يف  (.1991بالتأكد من صدق وثباته سنة ) قام بالستنكنيو هذا املقياس على البيئة اجلزائرية، 

طالب على هذا املقياس  43عن طريق مقارنة نتائج حيث قام بالتأكد من صدقه التالزمي  (3221دراسة بركات سنة )
( كما مت عرض املقياس على احملنكمني من 5773)إيزنك ( للشخصية  حيث بلغ معامل االرتباط بينهما ) وعلى اختبار

الدراسة،  ومرتية للمقياس يف هذهجامعات الوطن املختلفة وهو مالئم ألغراض الدراسة، ومت التأكد من اخلصائص السينك
تلميذ من متوسطة رفاس إبراهيم، أما فيما خيص الصدق مت استخدام صدق  33عمد الباحث إىل اختباره على عينة من 

ؤكد أنه على قدر عال من يوبالتايل فاملقياس  5,50وهي دالة عند مستوى   9,71املقارنة الطرفية، النتيجة قدرت ب
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، ومت 5,00، ومت اختبار الثبات من خالل التجزئة النصفية، قدرت النتيجة بعد استخدام معامل االرتباط بالصدق
 5,15تلميذ من الثانوية، كانت قيمة الثبات بسبيل إعادة االختبار مقدرة ب  ,,التطبيق مرة أخرى على عينة قوامها 

 .قدر عال من الصدق والثبات ؤكد أنه علىي، وبالتايل فاملقياس 5,53عند مستوى الداللة 
 حتليل التباين –0اختبار "ت" –,النسب املئوية -3احلسايب  املتوسط-9 التنكرار-3األساليب اإلحصائية : -

 األحادي.
 النتائج:عرض * 

 السؤال األول: _ما مستوى التفاؤل والتشاؤم لدى تالميذ المرحلة المتوسطة والثانوية وطالب الجامعة؟
حساب النسب املئوية لنكل من التفاؤل والتشاؤم لتقدير نسبة انتشارمها لدى أفراد العينات واجلدول  عمد الباحث إىل 

 التايل يوضح ذلك:
 ( يوضح مستوى التفاؤل والتشاؤم لدى أفراد العينة3جدول)

 المقياس متوسط انحراف معياري نسبة االنتشار

 التفاؤل 93,07 3,84 70,57

 التشاؤم 90,19 4,15 94,99

 
باملائة، ومبتوسط بلغ  70تبني بأن مستوى التفاؤل بني أفراد العينة باختالف مستوياهتا التعليمية قد بلغت    

باملائة ومتوسط بلغ  29,,9وهي النسبة األعلى وتفرق عن مستوى التشاؤم يف أوساط العينة املقدر ب  93,07
 بالتشاؤم.مقارنة ، يدل على املستوى العال للتفاؤل بني أفراد العينة 90,32

 ( يوضح مستوى التفاؤل والتشاؤم لدى أفراد عينة الثانوية 4جدول)
 المقياس متوسط انحراف معياري نسبة االنتشار

 التفاؤل 96,93 1,38 48,14

 التشاؤم 19,06 3,77 01,80

 الذي يرتفع بنيباملائة وهو مستوى أقل مقارنة مبستوى التشاؤم  ,1,3,يتبني بأن مستوى التفاؤل ممتد ب 
فقد متيزت عينة الثانوية بالتشاؤم   32,01باملائة ومبتوسط حسايب قدر ب,  03,10تالميذ املرحلة الثانوية ب 

 مقابل تفاؤل ضعيف قد يرجع إىل اخلصائص النفسية لتالميذ تلك املرحلة .
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 والتشاؤم لدى أفراد عينة المتوسطة  مستوى التفاؤل( يوضح 0جدول)

 المقياس متوسط انحراف معياري االنتشارنسبة 

 التفاؤل 97,19 9,10 33,57

 التشاؤم 91,99 9,10 66,99

وهي أعلى مستوى يف هذه اجملموعة مقارنة بسمة التفاؤل لدى  11,29تبني بأن مستوى التشاؤم قدر ب      
، التالميذ يف املرحلة املتوسطة أكثر تشاؤما من غريهم يف مجيع 33,57أفراد عينة املرحلة املتوسطة اليت بلغت 

 املراحل.
 ين  ( يوضح مستوى التفاؤل والتشاؤم لدى الطلبة الجامعي6جدول)

 المقياس الجامعيين انحراف معياري نسبة االنتشار

 التفاؤل 98,10 9,98 00,99

 التشاؤم 99,51 9,66 44,57

 00,29أما طلبة اجلامعة ختصص علوم الرتبية بسعيدة مبختلف مستوياته بينت النتائج بأن مستوى التفاؤل قد بلغت 
 57,,,مستوى التشاؤم لدى الطلبة والذي قدر ب باملائة وهي نسبة تعلوا عن مرحلة املتوسط وأعلى من 

( يف مستوى التفاؤل 5,50مستوى ) إحصائية عندال توجد فروق ذات داللة  الثانية:عرض نتائج الفرضية 
 .(اجلنس )ذكور، إناث ملتغري اجلامعة تعزىوالتشاؤم لدى تالميذ املرحلة املتوسطة والثانوية وطلبة 

 بين الذكور واإلناث  ؤل والتشاؤمالتفا( الفرق في مستوى 7جدول)

المقياس    ذكور إناث قيمة "ت" الداللة
 المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف نوع

 التفاؤل 97,35 9,90 98,56 3,15 1,49 5,14
 التشاؤم 91,35 3,50 91,80 9,64 1,16 5,94

لدى مجيع أفراد عينة الدراسة ال تدل وجود فروق دالة إحصائيا بني جنس  التشاؤم( التفاؤل،كال السمتني )    
الذكور واإلناث يف مستوى التفاؤل والتشاؤم لديهم راجع إىل سياسة املساواة بني الذكور واإلناث يف كل شيء حىت 

  تقبال.حق التمدرس واالختالط يف املؤسسة نفسها بينهما جيعل النتيجة أكثر 
( يف التفاؤل والتشاؤم لدى تالميذ 5,50ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) لثة:عرض الفرض الثا

 الب اجلامعة تعزى ملتغري املستوى.املرحلة املتوسطة والثانوية وط
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 ( نتائج التباين بين المستويات التعليمية 8جدول )

قيمة  الداللة
 "ف"

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

            در التباينمص
 المقياس

5,56 9,794 

 

بين   36,893 9 18,447
 المجموعات

 التفاؤل

داخل  934,398 138 6,771
 المجموعات

 المجموع 971,991 145

بين  194,746 9 69,373 9 5,51
 المجموعات

 التشاؤم

داخل  1198,054 173 6,998
 المجموعات

 المجموع 1393,905 170

 
نتائج اجلدول تظهر عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني أفراد العينات يف املستويات التعليمية ملستوى التفاؤل حيث 

 هي 2، أما مستوى التشاؤم كانت قيمة "ف" قد بلغت 5,51هي غري دالة عند مستوى  ،9,794قدر ب 
 5,53بذلك دالة عند مستوى 
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ثانوية والمتوسطة( الفرق بين أفراد عينة ال9جدول )  
 

 اجلدول أعاله تبني نتائجه بأن التالميذ يف املرحلة املتوسطة والثانوية ال توجد فروق دالة إحصائيا بينهما يف مستوى   
وخيتلفان  االجتماعية،و أوساطهم، قد يعود إىل تناسب املرحلتني يف اخلصائص التعليمية، العمرية، النفسية  التفاؤل يف

يف مستوى التشاؤم بينهم فقد وجدت فروق دالة إحصائيا، قد يفسر إىل تأثر مرحلة املتوسطة بالظروف النفسية، 
على شخصيات التالميذ وطريقة تفنكريهم وميلهم إىل التشاؤم، وهذا االختالف حيتاج التعمق  تربوية واجتماعية

 أكثر.

 ية وطالب الجامعة( الفرق بين تالميذ المرحلة الثانو 15جدول )

نتائج املوضحة تبني عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف مستوى التفاؤل لدى تالميذ املرحلة الثانوية وطالب     
 اجلامعة، لنكن االختالف يف مستوى التشاؤم دال إحصائيا، حيتاج إىل دراسات طولية أعمق.

 ( الفرق بين التالميذ في المرحلة المتوسطة وطالب الجامعة11جدول)

مستوى 
 الداللة

 المقياس   نوع جامعة متوسطة قيمة "ت"

 متوسط انحراف متوسط انحراف

 التفاؤل 98,47 9,90 97,19 9,10 03,2 5,59

 التشاؤم 99,51 9,66 99,59 9,91 ,232 5,9

 
 

 الداللة 

 المقياس   نوع ثانوية  متوسطة قيمة "ت"
 متوسط انحراف متوسط انحراف 

 التفاؤل 96,93 1,38 97,95 1,97 23,0 5,68
 التشاؤم 19,06 3,77 99,58 9,49 ,,3, 5,553

 المقياس   نوع ثانوية جامعة قيمة "ت" مستوى الداللة

 متوسط انحراف متوسط انحراف

 التفاؤل 96,93 1,38 97,46 9,03 ,,23 5,0

 التشاؤم 19,06 3,77 99,95 9,05 3,3, 5,559
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هنالك اختالف لدى تالميذ املرحلة املتوسطة عن طالب اجلامعة يف مستوى التفاؤل بينهم أما مستوى التشاؤم     
 يف لنكال العينتني فال يوجد اختالف والفرق غري دال إحصائيا. 

 تفسير النتائج:* 
_ما مستوى التفاؤل والتشاؤم لدى تالميذ المرحلة المتوسطة والثانوية وطالب  مناقشة التساؤل األول:

 الجامعة؟
النتائج تدل على أن مسة التفاؤل هي األكثر انتشارا يف أوساط املتعلمني من املرحلة املتوسطة والثانوية         

والطلبة  ية على إمنكانية جناح التالميذوطالب اجلامعة، خبالف نسبة التشاؤم تقل وإن هذه إمارة خري تدل داللة عال
   الدراسات.دلت على ذلك النكثري من  صحيح كمافقط بالتفنكري التفاؤيل الذي يسودهم والعنكس 

 00لقد بينت نتائج الدراسة بأن طلبة علوم الرتبية يتمتعون مبستوى تفاؤل عال جدا مقارنة مبستوى التشاؤم )      
باملائة لنسبة التشاؤم (، وهي تدل على  أنه مهم جدا أن تنكون النتيجة كذلك   ,,باملائة لسمة التفاؤل  مقابل 

أو أفضل من ذلك ملا يتوقع من هذه الفئة وباخلصوص يف هذه املرحلة  وباألخص هذا التخصص ملا يراد منهم 
سؤولية حنو ذاته إجنازه أو القيام به، يرجع ذلك إىل قوة شخصية الطالب اجلامعي واكتمال نضجه وحتليه بروح امل

ومن حييط به يزرع فيه التفاؤل وحيسسه باالهتمام وبتقدير ذات عال وبثقة بالنفس قوية تنكون خري عون له  على 
حتقيق النجاح يف مشواره العلمي و املهين املستقبلي ويقويه ذلك يف التغلب على املشاق  وجماهبة التحديات بنكل 

شه مييل يف التفنكري إىل التشاؤم قد يفشل ويلوم كل ما حييط به على ما يعيعزمية وروح قوية، خبالف ذلك إذا كان 
واليت  9559وبسبب املشنكالت اليت تواجهه ويعجز عن حلها وتغلب عليها، وختتلف مع دراسة ويلسون سنة  

دراسة باملائة، وتتوافق هذه الدراسة مع نتائج  02,2توصلت إىل شيوع التشاؤم  لدى الطلبة الرياضيني بنسبة 
باملائة، واتفقت  10حبيث أهنا توصلت إىل ديوع التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة جامعة اليمن إىل  9550احلمريي سنة 

باملائة  والتشاؤم  بنسبة  15,11حيث توصلت إىل شيوع التفاؤل بنسبة  9539مع دراسة عون عوض سنة 
لب اء الدراسية امللقاة على عاتقهم قد تعود بالس، يعود ذلك إىل األداء البدين املنكثف لدى الطلبة واألعب3,1,

 عليهم وذلك أمر طبيعي بأن النكثري من املتغريات اليت حتيط بالطالب اجلامعي قد تؤثر عليه من قريب أو بعيد فتشيع
مسة التفاؤل أو التشاؤم من دون أن يشعر الطالب، ويرجع سبب انتشار التفاؤل لدى التالميذ يف التعليم الثانوي 

باملائة  إىل أن تالميذ املرحلة الثانوية مييلون  ,9باملائة  يف املقابل  نسبة التشاؤم قدرت ب  70ليت قدرت ب ا
قليال إال التشاؤم مقارنة بتوسط يف نسبة التفاؤل يف أوساطهم وهذا لعله يعود إىل أسباب خمتلفة اجتماعية، اقتصادية 

ا مع أهداف ة الثانوية خاصة مبرحلة املراهقة اليت تصطدم طموحاهتا وأهدافهونفسية ينكون مير هبا أفراد العينة يف املرحل
 .اجملتمع وثقافته أو لعله توجد أسباب أخرى مغايرة 
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باملائة يف املقابل  33أما فيما خيص تالميذ املرحلة املتوسطة قد أشارت النتائج بأن مستوى التفاؤل أقل بنسبة       
ائة ، قد يرجع ذلك إىل اإلمهال النفسي والظروف اإلدارية والصرامة يف التسيري وتسلط بامل 11مستوى التشاؤم بنسبة 

العقاب قد تلقي بظالهلا  كلها على التالميذ إضافة إىل األعباء املدرسية املرتاكمة وإمهال اجلانب الروحي، النفسي 
التفاؤل، فضال  اؤم واخنفاض مستوىو األنشطة الرياضية بشنكل كبري يرجع  ذلك تأثريه  على ارتفاع مستوى التش

وتدل  اليت حتيط  بأسر التالميذ قد تلقي بظالهلا على ارتفاع مستوى التشاؤم، ةعن الظروف االقتصادية واالجتماعي
 على خطر هذا السم اخلفي بني أوساط التالميذ الذين يعدون من املراحل األساسية يف التعليم .

( حيث كشفت عن أن الطلبة لديهم  9553عبد احلميد حسن  وعلي كاظم )وقد وافقت هذه النتائج  دراسة    
(  إىل أن التفاؤل حيد 9555مستوى متدين من التشاؤم ومستوى عال من التفاؤل، وأشارت دراسة عبد اخلالق  ) 

طالب لمن خطر التعرض للمشاكل الصحية وإىل انتعاش سريع بعد  التعرض لألحداث املؤملة مثل املرض، فهي أنفع ل
إىل أن   3222إذا كان التفاؤل يقوي صحته وحيسنها بتحسنها يتحسن التحصيل، وقد أشارت دراسة مايرز 

منخفضي القلق أعلى تفاؤال،  مينكن أن يساهم التفاؤل على خفض القلق )قلق االمتحان ( ويؤثر ذلك على النتائج 
فسية تأثري قوي على النجاح الدراسي من ذلك الدراسية، وقد أشارت العديد من الدراسات على أن للعوامل الن

(  كشفت الدراسة أن املتفائل  أكثر ثقة بنفسه ومقدرة على إصدار القرار،  يف حني 9559دراسة  كريد وبارتروم )
لدى املتشائم مستويات متدنية يف صنع القرار  وتدين التحصيل  ويعاين من الضيق النفسي، وكشفت دراسة رجب 

 أنه يوجد ارتباط اجيايب  بني االجناز األكادميي وبني الدافعية والتفاؤل  واملواجهة  اإلقدامية .  9553حممد سنة 
( في مستوى التفاؤل 5,50_ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) مناقشة الفرضية الثانية:

 الجنس. والتشاؤم لدى تالميذ المرحلة المتوسطة والثانوية وطالب الجامعة تعزى لمتغير
بينت النتائج بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث يف مستوى التفاؤل والتشاؤم وذلك    

راجع إىل أنه كال مها يتأثران باملتغريات اليت متوج يف الوسط املدرسي حبنكم اختالط الذكور واإلناث يف املدارس، و 
بيعيا، تأثر يف الوسط االجتماعي جيعل تقبل نتيجة هذه الدراسة أمرا طأن التناسب يف اخلصائص النفسية وسرعة ال

حيث أسفرت على أنه توجد فروق بني   3221خالفت نتائج هذه الدراسة نتائج دراسة حسني عبد اللطيف سنة 
اث قد نالذكور واإلناث تعزى  للذكور يف مستوى التفاؤل، إن تعزيز منكانة  الذكور يف بعض اجملتمعات مقارنة باإل

ينكون السبب يف ارتفاع مستوى التفاؤل لدى الذكور دون اإلناث  وأنه ال توجد فروق بني اجلنسني يف مسة التشاؤم، 
( حيث توصلت إىل أن  األوالد أعلى تفاؤال وأقل تشاؤما  3220وخالفت نتائج هذه الدراسة دراسة عبد اخلالق) 

نات يف و طبيعة املنظومة الرتبوية حبيث أهنا تعزل األوالد عن البمن البنات،  قد يرجع ذلك إىل تباين اجملتمعات أ
حيث بينت إىل أنه ال   3229التعليم  وهذا أمر جوهري، وقد وافقت هذه الدراسة دراسة موك واآلخرون سنة 

  ( 9559 دراسة  عويد املشعان )ختالف دراسة الباحث دراسة  توجد فروق بني اجلنسني  يف التفاؤل والتشاؤم، 
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كشفت على وجود فروق جوهرية بني الذكور واإلناث  حيث أن الذكور أكثر رضا  وظيفيا وأكثر تفاؤال من اإلناث، 
يف حني أن اإلناث أعلى  تشاؤما واضطرابا نفسيا وجسميا من األوالد، حىت بعض العوامل النفسية املسامهة يف 

أظهرت    9553عليه دراسة جمدي الدسوقي سنة  جناح الفرد وفشله قد برز فيها الذكور على اإلناث كما دلت
أن الذكور أكثر تفاؤال من اإلناث وثقة بالنفس واالستحسان االجتماعي، وأن اإلناث أكثر تشاؤما واكتئاب من 

على تالميذ املرحلة اإلعدادية والثانوية كشفت عن وجود فروق دالة إحصائيا  يف   9555الذكور، ودراسة ياتس 
 ؤم تعزى للجنس  حيث كان األوالد  أكثر تشاؤما من البنات .التفاؤل والتشا

 
 

( في مستوى التفاؤل 5,50مناقشة الفرض الثالث: _ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 والتشاؤم لدى تالميذ المرحلة المتوسطة والثانوية وطالب الجامعة تعزى لمتغير المستوى الدراسي.

ليمية فري وحتقق الفرض البديل حبيث بينت النتائج بأنه يوجد فرق بني املستويات التعمت رفض الفرض الص     
الثالث يف مستوى التفاؤل والتشاؤم لدى أفراد العينات، ذلك راجع إىل االختالف يف العمر ويف مستوى اإلدراك  

ج النفسي واإلحساس ثال مستوى النضمث إىل العديد  من العوامل النفسية اليت مينكن أن تؤثر على األفراد على سبيل امل
ر الذي يتوقع امللقاة عليهم والدو  ءباملسؤولية والتحديات اليت مينكن أن تواجه طلبة اجلامعة دون التالميذ  واألعبا

 منهم جيعلهم أكثر الناس تفاؤال وشعورا باملسؤولية واعتزازا  بإجناز  املهمات املوكلة إليهم جيعلهم أكثر تفاؤال .
ن أن يصاحب ذلك إىل تباعد املرحلتني التعليميتني وما مينك لفرق بني املرحلتني يف مستوى التفاؤل راجع األمروجود ا

اة ئك، إضافة إىل اختالف يف نسبة الوعي واإلدراك اجليد للحييف اختالف يف النمو لشخصية األفراد هؤالء وأوال
اؤم مستوى عال من التش راجع إىلد فرق دال وذلك بعيدا عن أحالم اليقظة وتأثريات وسائل اإلعالم، عدم وجو 

يف الوسط االجتماعي واليت ألقت بظالهلا على مجيع أفراد وفئات اجملتمع مهما تباينت أعمارهم ومستوياهتم التعليمية، 
 مستوى التشاؤم مرتفع بشدة؟ولنكن السر ينكمن ملاذا يف مرحلة املتوسطة 

حيث أجريت على تالميذ الثانوية  كشفت عن عامل    9551بريغ قد خالفت هذه النتائج دراسة  هريز      
التفاؤل  وآخر التشاؤم عرب كل الفئات العمرية للمرضى  الذين يعانون من  اضطرابات خمتلفة، وقد كشفت دراسة 
 الدسوقي الستقصاء مستوى التشاؤم  لدى الطلبة  بأنه يوجد مستوى منخفض من التشاؤم نسبيا، ودراسة  اليحفويف

التفاؤل والتشاؤم لصاحل  يف مستوى واللبنانيني واألنصاري  خلصت إىل أنه توجد فروق جوهرية بني الطلبة النكويتيني
النكويتيني، قد وافق هذه الدراسة  دراسة ناديا واآلخرون هدفت إىل استقصاء مستوى التشاؤم لدى عينة من طلبة  
كلية العلوم الرتبية ،أظهرت النتائج عن وجود مستوى منخفض من التشاؤم وعدم وجود فروق يف مستوى التشاؤم 
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طية بني  فروق تبعا ملتغري املستوى الدراسي لصاحل طلبة السنة الرابعة، ووجدت عالقة  ارتبا تبعا ملتغري اجلنس  ووجود
التشاؤم  واملعدل الرتاكمي للطالب، أما دراسة رضوان قد بينت بأنه توجد فروق بني الطلبة يف اجلامعة وتالميذ 

 باحث. املرحلة الثانوية فيما يتعلق باالكتئاب والتشاؤم وفق  نتائج دراسة ال
قد كشفت نتائج هذه الدراسة بأن التالميذ يف املرحلة املتوسطة أكثر تشاؤما فهل حقا ال يؤثر على مستواهم  خاتمة:

الدراسي أم هل فطن املهتمون بالشأن الرتبوي حبقيقة تشاؤم التالميذ وتداعيات ذلك؟، أم أن إرجاع الفشل أو 
ملعوق أكثر احلقيقي يف الفشل، وإن التفنكري االضعف  يف التحصيل إىل أسباب خمتلفة وإن مل تنكن هي املصدر 

تأثريا من اإلعاقة اجلسدية  حبيث أن اإلعاقة اجلسدية تنكون ظاهرة للعيان مينكن مواجهتها مبختلف السبل والوسائل   
كما فعل، ولنكن اإلعاقة الفنكرية املتمثلة يف التشاؤم والتفنكري التشاؤمي املتأصل يف الشخصية والذي يتم توريثه 

يال عن طريق التواصل والرتبية اخلاطئة وإن طال به الزمن فالشك أن التشاؤم يساهم يف ضعف التحصيل لألج
بطريقة مباشرة أو غري مباشرة كما دلت على ذلك النكثري من الدراسات، يف احلقيقة تقل الدراسات حسب حدود 

ا كشفته قد ال حتمد عقباها، رغم ذلك معلم الباحث يف هذا اجملال يف جمتمعنا  والشك أن إغفاله له آثار سلبية 
هذه الدراسة عن تفاؤل الطلبة اجلامعيني مل ينكن متوقعا الشك أنه سوف ينعنكس عليهم باإلجياب وعلى اجملتمع  

 كنكل.
 

 توصيات:
_توجيه وإرشاد التالميذ والطلبة باألمور املستقبلية اليت ستواجههم يف حياهتم وكيفية التعامل معها من  -

 واالجيايب.نكري التفاؤيل منطلق التف

 تواجههم.حتسني توقعات وتفعيل قدرات التالميذ والطلبة حنو األحداث اليت  - -

سلوك   تعديليفتفعيل دور األنشطة الثقافية والنوادي التفاؤلية واجلماعات االجيابية ألمهيتها ودورها  - -
 التلميذ.

 :المراجع
بة : منكتالنكويت ،تعليمات القائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم لدلي (.3221) .اخلالقعبد  أمحد حممد -

  .اإلسنكندرية

 .دور التفاؤل غري الواقعي يف ارتنكاب احلوادث املرورية لدى السائقني الشباب. (9539) .الدينسعد بوطبال -
 ,39- 353ص، 2العدد  ،اجلزائر :املركز اجلامعي غليزان ،الممارسات النفسية والتربوية مخبر تطوير
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الضغوط النفسية وعالقتها بالتفاؤل والتشاؤم وبعض المتغيرات المدرسية (. 9533) .اهلاديبن حممد عبد -
  البحرين: البحرين.جامعة  ،لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية بمحافظة الخبر

برنامج إرشاد جمعي في تنمية التفاؤل وخفض التشاؤم لدى األحداث  ةفاعلي (.,953) .مقبولةبنت ناصر  -
 نزوى.  ، جامعةعمانالجانحين بسلطنة 

، ياالجتماعبرنامج إرشادي سلوكي معرفي لعالج اضطراب الخجل  فاعلية .(2341) .سليمانبن محزة  -
 . السعودية :اإلسالميةحممد بن سعود  جامعة

 .مصر ،كلية الرتبية جامعة الزقازيق، ،أساليب التوجيه واإلرشاد النفسي المدرسي. ب،ت() .إيهاب البيالوي_ 
 التفاؤل والتشاؤم وعالقته ببعض املتغريات :الشخصيةفي سيكولوجية  ةدراس .(3221) .أمنيبركان زياد  -

 .املفتوحة: فلسطنيالقدس  اجلامعي، جامعةاملرتبطة بالطالب 
، لرياضيةاوالتشاؤم لدى طلبة كلية الرتبية  لالتفاؤ  (.9539) سعيد.والسيد علي حممد  ة النكرعاويسالم حممد محز -

 339-23اخلامس، ص، اجمللد ,العدد  ،الرياضيةعلوم التربية  مجلة

الشؤون اإلسالمية  ة: دائر 3، طالنجاحالتفاؤل سبيلك إلى  استراتيجية. (9533). القدوسعبد السامرائي -
 والعمل اخلريي.

البحث  جملة ،اخلاصةمواجهة الضغوط ملعلمي الرتبية  واسرتاتيجيات لالتفاؤ  (.9533) .جنوى_ السيد حممد إمام 
   193- 012ص ،(39) ، العددالتربيةالعلمي في 

مجلة   ،قياس التفاؤل والتشاؤم لدى تالميذ الصف خامسة ابتدائي(. 9552) .واآلخرون_ شعبان نادية مصطفى 
 359- ,91الثاين، صالعدد  ،التربيةكلية 

درجة تقدير الذات لدى عينة من طلبة الجامعة في فلسطين وعالقتها (. ب، ت) .حممدشاهني حممد ومحدي -
  .بالتفكير الالعقالني وفاعلية برنامج إرشادي عقالني انفعالي في تحسينها

 ، جامعةةالمتوسطبرنامج إرشادي لتخفيف العزلة االجتماعية لدى طالبات المرحلة  رأث (.9539) .ضفاف-
 العراق.  الرتبية:كلية  بغداد،
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فاعلية برنامج إرشاد مجعي يف خفض التوتر والتشاؤم لدى أمهات (. 9533) .وجهادعز الدين عبد الرمحان  -
 327- 373ص ،(,) 7، األردنية في العلوم التربوية اجمللة ،بالسرطاناألطفال األردنيني املصابني 

 النكويت: عامل املعرفة ،السلوكي للطفل جالعال (.3223عبد الستار وعبد العزيز ورضوان)-
مجلة الجامعة  ،والتشاؤم لدى طلبة جامعة األقصى بغزة يف ضوء بعض التغرياتالتفاؤل (. 9539) .عونعوض  -

 23- 03 ، ص9 (،95اجمللد ) ،والنفسيةاإلسالمية للدراسات التربوية 
 ،لبناتطالبات كلية الرتبية ل احلياة لدىوعالقته بالتوجه حنو  . التفاؤل(9539) ريا.الدوري عبد النكرمي إميان و -

  910-932ص ،97-90، العدداألساسيةمجلة كلية التربية 

 ،الذاتي وعالقته بالتوافق النفسي لدى طالب وطالبات المرحلة الثانوية يالوع (.,953) .الرمحانعبد -
 . ةالسعودي العزيز:جامعة امللك عبد 

نة األكاديمي والرضا عن الحياة لدى عي باإلنجازالتفاؤل والتشاؤم وعالقتهما .ب،ت() .سوزانعبد العزيز -
 :السعودية،جامعة أم القرى  من الطالبات الجامعيات بمكة المكرمة

دور ممارسة األلعاب في خفض القلق لذوي اإلعاقات الجسدية الحركية (. 3,35) .سارةالقحطاين -
 .السعوديةجامعة الطائف : ،بمؤسسة رعاية األطفال المشلولين بالطائف

وظفي لدى م التفاؤل والتشاؤم وعالقته بالرضا عن احلياة واألعراض النفسجسمية(. 9539) .ماهراجملداوي -
مجلة الجامعة اإلسالمية  ،قطاع غزة السياسية يفاألجهزة األمنية الدين تركوا مواقع عملهم بسبب اخلالفات 

  913- 957 ، ص(9اجمللد ) والنفسية،التربوية  للدراسات

المستقبل المهني وعالقته بالتفاؤل والتشاؤم لدى طالب المرحلة الثانوية  ققل (.9530) .حممدمنصور بن  -
 القرى: السعودية.جامعة أم  ،العالبمحافظة 

توافقي  العالج املعريف السلوكي يف خدمة الفرد لتعديل السلوك الال ةممارس (.9552) .احلنكيم صابر وعبد نفني -
 7,1-120، ص91 ، عددحلوانكلية اآلداب بجامعة   ، جملةلالحنرافلألطفال املعرضني 

الدولية  ، اجمللةغوثالتشاؤم لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية التابعة لوكالة  ىمستو  (.,953) .واآلخروننوفل حممد -
 1,- 33ص (،3اجمللد ) ،الدولية لالستشارات والتدريب ، اجملموعةالمتخصصة التربوية

 جامعة ،السائقينالتفاؤل غير واقعي بسلوك السياقة الصحي لدى  ةعالق (.9533) .هاجرزعابطة سريين -
 اجلزائر. :كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية،باتنة
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راسات عربية  ،دالتفاؤل والتشاؤم لدى املسنني املتقاعدين والعاملني بعد سن التقاعد. (,955) .جنوىاليحفويف _
 5,-33ص(،  4، العدد) 3 لدمجفي علم النفس ،
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