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ملخص
استحوذت دراسة التفاؤل والتشاؤم على اىتمام ابلغ من قبل الباحثٌن يف سلتلف اجملاالت النفسية وذلك نظرا
الرتباط ىاتٌن السمتٌن ابلصحة النفسية للفرد ،فقد أكدت معظم النظرايت ارتباط التفاؤل ابلسعادة والصحة
وادلثابرة واالصلاز والتحصيل الدراسي والنظرة االجيابية للحياة ،يف حٌن يرتبط التشاؤم ابليأس وادلرض و الفشل
والنظرة السلبية للحياة .دتتع الطالب الثانوي ابلصحة النفسية السوية واليت تتحدد من خالل خلوه من صفة
التشاؤم ،ولديو قدرة على التفاؤل تسمح لو ابلتحصيل اجليد.
وعليو ىدفت الدراسة احلالية تسليط الضوء على مدى انتشار التفاؤل والتشاؤم بٌن فئة مراىقي مرحلة التعليم
الثانوي يف ضوء بعض ادلتغًنات ( اجلنس ،ادلستوى الدراسي) .وذلك من خالل تطبيق مقياس التفاؤل
والتشاؤم على عينة من طلبة التعليم الثانوي ابجلزائر العاصمة.
الكلمات ادلفتاحية 7التفاؤل ،التشاؤم ،ادلراىقٌن ،مرحلة التعليم الثانوي.
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Abstract
The study of optimism and pessimism acquired great interest from researchers in various
psychological fields, this is due to the association of these two features with the mental
health of the individual, most theories have emphasized optimism being linked to
happiness, health, perseverance, attainment, academic achievement, and a positive vision
on life. However, pessimism is related to despair, disease, failure and a negative view of
life.
The high school student has good mental health, which is determined by being pessimistic,
and he has an optimistic ability that allows him to achieve good achievement.
Therefore, the current study aimed to highlight the extent of optimism and pessimism
among high school adolescents category in light of some variables (gender, academic
level). This is realized by applying the scale of optimism and pessimism to a sample of
secondary education students in Algiers.
Key words: optimism, pessimism, adolescents, secondary education.

 .1مقدمة وإشكالية الدراسة:
تعترب مرحلة ادلراىقةة مةن أىةم مراحةل النمةو يف حيةاة الفةرد ،وإن مه ت ةن أاإلةا علةى ا طةال حة أن بعةض
علماء الةنفس يعتربواةا بةدء مةيالد ديةد للفةرد ،وتقةع ىةةه ادلرحلةة يف فةبة مةابٌن البلةوش اجلنسةي والر ةد ،حية
تلةةي مرحلةةة الطفولةةة ادلتةةأخرة ،وتسةةبق الر ةةد ،وختتلةةف بدايةةة ىةةةه ادلرحلةةة واايتإلةةا ابخةةتالا اوفةراد واجلماعةةات
اختالف ةةا كبة ةًنا ،ك ةةةلك ختتل ةةف م ةةن ب ةةالد وخ ةةرى ،وم ةةن الري ةةف إو احلض ةةر،وتعرا ادلراىق ةةة ا ةةا رلموع ةةة م ةةن
التغ ة ةًنات ال ة ةةيت تط ة ةرأ عل ة ةةى الفة ة ة س ة ةواء كان ة ةةت م ة ةةن الناحي ة ةةة البدني ة ةةة أو اجلس ة ةةمية أو العقلي ة ةةة،أو العاطفي ة ةةة،أو
اال تماعية،ومن أاا تنقل ادلرء من فبة الطفولة إو مرحلة الشبا .
وقد عرفإلا رو رز  Rogersاا فبة حتول سدي ،وظةاىرة ا تماعيةة ومرحلةة زمنيةة ،كمةا أاةا فةبة حتةوالت
نفسية عميقة( .معروا رزيق مصطفي ،سنة ، 0631ص)222 -01
ففةةي القةةرن ادلاضةةي أايلةةب النظ ةرايت الةةيت تش ة لت لتفسةةًن النمةةو خةةالل مرحلةةة ادلراىقةةة ركةةزت علةةى تصةةورىا
كمرحلة ة ة ةةة ص ة ة ة ةرال واضة ة ة ةةطراابت ،وعة ة ة ةةدة علمة ة ة ةةاء مة ة ة ةةنإلم (أ فروية ة ة ةةد ،0636.أري سة ة ة ةةون ،0635.سة ة ة ةةتانلي
ىول )0611.اعتمةدوا ىةةه النظةرة السةلبية .مةا انع ةس علةى نظةرة اجملتمعةات حة وقتنةا احلاضةر ،ومةا نلمسةو
يف احليةةاة اليوميةةة ومةةا نسةةرلو مةةن ارتفةةال در ةةة الصةرال مةةع اوىل،االضةةطراابت االنفعاليةةة ،االضلرافةةات السةةلوكية
يؤكد ىةا التصور الةي يعرا ادلراىقة على أاا مرحلة اضطراابت بش ل عام.
وتبين ىةا التصور السوداوي وادلأساوي يبتب عنو نتائج ومشاعر ايًن مرايوبة لدى ادلراىقٌن ،ونو من ادلؤكد أن
اعتبار فئة ا تماعية كعناصر مسببة للصراعات وادلشاكل يتبعو بعض ا راءات والتطبيقات التصحيحة
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والتضييق على حريتإلا ،كةلك يروج لنظرة ا تماعية مسبقة سلبية ضلو ىةه الفئة ،شلا يؤثر سلبا على العالقة
بٌن الرا دين والشبا  ،ما يوسع من ىوة صرال او يال خاصة يف الوسط اوسري وادلدرسي.
ىةه التحوالت النفسية العميقة ترتبط ابلظروا اال تماعية السائدة ،وقد يطول أمدىا أو يقصر يف ىةا
اجملتمع أو ذاك ،وقد تتحول ىةه الفبة إو أزمة نفسية وا تماعية يعيشإلا ادلراىق ويوا و فيإلا مصاعب
وحتدايت توافقية يتحتم التغلب عليإلا وا تيازىا بنراح.
ويف السنوات اوخًنة ظإلر منوذج ديد يرت ز على النمو ا جيايب وال فاءة خالل مرحلة ادلراىقة ،من رواده
) ( Martin Sligman, 2003ونظريتو عن علم النفس ا جيايب ،الةي يعرا على أنو الدراسة العلمية
للسعادة ا نسانية ،ودراسة م امن القوة والفضائل ا نسانية ،وتتمثل اياية ىةا العلم يف قياس وفإلم وبناء
م امن القوة ا نسانية وفضائلإلا وصوال إو إر اد يف تطوير حياة يدة وطيبة.
فلم تعد تقتصر مإلمة ادلدرسة على إكسا

ادلراىق ادلتمدرس ادلعارا وادلإلارات فقط ،بل تسإلم يف بناء

خصياهتم بناء مت امال ،كما حيتل طال ادلرحلة الثانوية م انة مإلمة يف اجملتمع ،مبا ديتل ونو من طاقات
وقدرات وإم ا ت تؤىلإلم للتقدم مستقبال ضلو ادلواقع ادلتقدمة يف كافة اجملاالت ،ولةلك جيب االىتمام
بدراسة سلتلف ادلتغًنات اليت قد تؤثر على ىؤالء الطال ومن أىم ىةه ادلتغًنات التفاؤل.
وتشًن منظمة الصحة النفسية إو أن التفاؤل عملية نفسية إرادية يتوقع خالذلا الفرد جتاه اوحداث أو ادلواقف
اليت دتر عليو  ،كما أنو استعداد نفسي جيعل صاحبو متعلقا ابلنواحي االجيابية من احلياة ،أو جيعلو يتوقع اخلًن
من رلرايت اومور ادلختلفة(اونصاري وكاظم،2115،ص.)85
ويلعب التفاؤل الدراسي دورا كبًنا ومإلما يف مستوى صحة الفرد وقدراتو العقلية ،ويعد عامال أساسيا يف
حتقيقإلا ،إذا أن كثًن من اوفراد وصلوا إو مستوايت عالية سواء يف اجلانب العملي أو العلمي ،وذلك بتفاؤذلم
ابحلياة من خالل النراح يف حتصيلإلم الدراسي.
و الشخصية ادلتفائلة تعرب عن امتالك الفرد لتوقعات اجيابية عامة ضلو او ياء اليت دتر عليو ،فالتفاؤل يعترب
مبثابة مي انزم نفسي يساعد على مقاومة ال آبة والفشل واليأس .أما الشخصية ادلتشائمة فتعرب عن امتالك
صاحبإلا لتوقعات سلبية عامة ضلو ىةه او ياء اليت دتر عليو وتوصلو ابلتايل إو حياة رتيبة ،دتتاز بعدم
االىتمام والالمباالة والتعاسة(.)Goleman.1995.p88
إن تعزيز و إلة النظر ادلتفائلة للمراىق ادلتمدرس جتعلو أكثر قدرة على تطوير مفإلوم اجيايب لةاتو ،ودتده
حبياة مشرقة فعالة قادرة على موا إلة الصعا  ،كما تساعده على تطوير مفإلوم التقبل والتقدير واالحبام
حلاالت الفشل والنراح اليت دتر يف حياتو ،واعتبارىا خربات دي ن ا فادة منإلا يف مرات الحقة من خالل
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معرفة أسبا النراح أو الفشل وأخة العربة منإلا لتصبح مبثابة تغةية را عة معززة لتعلمو ( Coop
.)&Whit.1974
إال أن صلاح ادلراىق دراسيا يتوقف على عدة عوامل يعود بعضإلا إو عوامل موضوعية تتعلق ببيئة ادلتعلم،
كالعوامل اوسرية والعوامل ادلدرسية والعوامل البيئية احمليطة ادلتمثلة يف اجملتمع ومجاعة الرفا وأخرى ترتبط
ابلعوامل الةاتية ،واليت تتعلق ابدلتعلم يف حد ذاتو من قدرات واستعدادات ذاتية و وانب معرفية وسي ولو ية
كتفاؤل والتشاؤم .
موضول ورقتنا البحثية يندرج يف إطار ادلنظور ادلسمى  Positive Youth Developmentيعتمد
على رلموعة من ادلفاىيم واليت تساىم يف النمو االنفعايل لألفراد منإلا مفإلوم التفاؤل ويف مقابلو السليب مفإلوم
التشاؤم .وىةان ادلفإلومان أاثرا اىتمام الباحثٌن يف اجملتمعات العربية والغربية الفبة اوخًنة ،وىناك من اعترباا
مسة واحدة ثنائية القطب ( ،)Scheier& Carver,1985ومنإلم من اعترباا مستان منفصلتان مع و ود
تداخل بينإلما ( .)Changet & Al,1994وأتسيسا دلا تقدم عرضو ،ت تسي الدراسة احلالية أايتإلا من
أاية ادلتغًنات اليت نتناوذلا ابلبح  ،واليت دي ن اعتبارىا دراسة استقصائية وزلاولة متواضعة لل شف عن
ىااتن الظاىراتن عند طال مرحلة التعليم الثانوي ،ومن خالل موضوعنا ادلوسوم التفاؤل والتشاؤم لدى
مراىقي مرحلة التعليم الثانوي(دراسة ميدانية بثانوايت العاصمة) .وعليو دي ن طرح تساؤالت الدراسة احلالية
على النحو اآليت7طرحنا رلموعة من التساؤالت دتثلت يف اآليت7
 .0ما مستوى انتشار التفاؤل بٌن مراىقي مرحلة التعليم الثانوية؟
 .2ما مستوى انتشار التشاؤم بٌن مراىقي مرحلة التعليم الثانوية؟
 .8ىل تو د فرو دالة يف التفاؤل لدى مراىقي مرحلة التعليم الثانوية تعزى دلتغًن اجلنس؟
 .1ىل تو د فرو دالة يف التشاؤم لدى مراىقي مرحلة التعليم الثانوية تعزى دلتغًن اجلنس؟
 .2ىل تو د فرو دالة يف التفاؤل لدى مراىقي مرحلة التعليم الثانوية تعزى دلتغًن ادلستوى الدراسي؟
 .3ىل تو د فرو دالة يف التشاؤم لدى مراىقي مرحلة التعليم الثانوية تعزى دلتغًن ادلستوى الدراسي؟

 .2الفرضيات:
 .0ىناك انتشار للتفاؤل بٌن مراىقي مرحلة التعليم الثانوية.
 .2ليس ىناك انتشار للتشاؤم بٌن مراىقي مرحلة التعليم الثانوية
 .8تو د فرو دالة يف مستوى التفاؤل لدى مراىقي مرحلة التعليم الثانوية تعزى دلتغًن اجلنس.
 .1تو د فرو دالة يف مستوى التشاؤم لدى مراىقي مرحلة التعليم الثانوية تعزى دلتغًن اجلنس.
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 .2ال تو د فرو دالة يف مستوى التفاؤل لدى مراىقي مرحلة التعليم الثانوية تعزى دلتغًن ادلستوى
الدراسي.
 .3ال تو د فرو دالة يف مستوى التشاؤم لدى مراىقي مرحلة التعليم الثانوية تعزى دلتغًن ادلستوى
الدراسي.

 .3الضبط اإلجرائي للمفاهيم:
.1.3مفهوم التفاؤل:
يعرفو مارشال وومتا وفيكرز()Marchal,Wortman&Vickers.1992

نو" استعداد

خص للتوقع االجيايب لألحداث ،واالعتقاد ن ادلستقبل حيمل القدرة على حتقيق الرايبات والطموحات
ادلرايوبة من انب الفرد".
ويعرفو كيفوم لوكهارت( )Keivom-Lockhart.2013نو "7التوقعات االجيابية لإلحداث
ادلستقبلية ادلإلمة يف حياة الفرد ،واليت جتعلو ينظر للمستقبل ،ويتوقع اخلًن وحتقيق النراح".

أما إجرائيا فتعرفإلا الباحثتٌن نو"7الدر ة ال لية اليت حيصل عليإلا مراىقي مرحلة التعليم الثانوي يف
مقياس التفاؤل ادلعد من طرا أمحد عبد اخلالق (.)0663
.2.3مفهوم التشاؤم :
يعرفو سليكمان( )Seligman.1995نو"7إدراك الفرد لأل ياء والظواىر من حولو بطريقة سلبية ،فالفرد
ادلتشائم يرى الفشل نو مأساة ال دي ن اخلروج منإلا ،وىو عادة ال يستطيع وضع حلول عة دلشاكلو
اليومية ،شلا جيعلو دائم السؤال ويف حالة من البدد والشك ،الستطيع االعتماد على نفسو فإلو كثًن ما يطلب
ادلساعدة من اآلخرين لتأدية أبسط اوعمال والوظائف.
أما إجرائيا فتعرفإلا الباحثتٌن نو "7الدر ة ال لية اليت حيصل عليإلا مراىقي مرحلة التعليم الثانوي يف مقياس
التشاؤم ادلعد من طرا أمحد عبد اخلالق (.)0663
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.3.3مراهقي مرحلة التعليم الثانوي:
وىم رلموعة من التالمية الةكور وا ث الةين يدرسون يف التخصصات العلمية واودبية يف سلتلف ادلستوايت
الدراسية بثانوايت اجلزائر العاصمة ،واليت تباوح أعمارىم مابٌن ()06-01سنة.

 .4إجراءات الدراسة ادليدانية:
.1 .4منهج الدراسة:
لقد مت االعتماد على ادلنإلج الوصفي دلالئمتو طبيعة موضول الدراسة ،من أ ل التحليل والتفسًن ادلنظم و
العلمي لوصف الظاىرة ادلدروسة وال شف عن طبيعة العالقة بٌن التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة التعليم الثانوي
ابجلزائر العاصمة يف ظل بعض التغًنات.
 .2 .4حدود الدراسة7
اقتصرت الدراسة احلالية على احلدود التالية7
*احلدود ادلكانية :مت تطبيق الدراسة احلالية بثانوايت ابجلزائر العاصمة.
*احلدود الزمنية :مت إ راء الدراسة احلالية ميدانيا خالل السنة الدراسية .2106-2105
*احلدود البشرية :طبقت ىةه الدراسة على طلبة التعليم الثانوي من اثنوايت ابجلزائر العاصمة.

 .3 . 4عينة الدراسة:
ت ونت عينة الدراسة من ( )016طالب وطالبة دلرحلة التعليم الثانوي مت اختيارىم بطريقة قصدية من اثنوايت
ابجلزائر العاصمة ،وقد دتثلت خصائص العينة كما ىي موضحة ابجلدولٌن (7 )10
اجلدول رقم( :)11توزيع أفراد العينة تبعاً دلتغري اجلنس ،ادلستوى الدراسي ،التقدير العام لألساتذة.
ادلتغري
اجلنس
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التكرارات

النسبة ادلئوية

ذكور

32

%1101

إانث

11

%2603

اجملموع
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ادلستوى الدراسي

الثانية اثنوي

22

%2102

الثالثة اثنوي

21

%1602

016

يتضح من خالل نتائج اجلدول رقم ( )10أن ( )%26.31من ادلبحوثٌن إ ث وأن ( )%11.11ىم
ذكور ،يتوزعون على مستويٌن دراسيٌن حي بلغت نسبة ( )%21.21من ادلبحوثٌن ينتمون للسنة الثانية ،
و ( )%16.21من تالمية السنة الثالثة.
 .4 .4أداة مجع البياانت:
لتحقيق أىداا الدراسة مت االعتماد على مقياس التفاؤل والتشاؤم الةي أعده أمحد عبد اخلالق ،0663
وتت ون القائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم من مقياسٌن فرعيٌن منفصلٌن ،احداا يقيس التفاؤل يت ون من
( )02عبارة ،اآلخر يقيس التشاؤم ويت ون من ( )02عبارة
ولتصحيح ادلقياس اعتمد على التدرج اخلماسي للي رت وىي (موافق دا 7وتعطى ذلا  2در ات،
موافق 7وتعطى ذلا  1در ات ،ال أدري 7تعطى ذلا  8در ات  ،معارض 7تعطى ذلا  2در تان ،معارض دا7
تعطى ذلا  0در ة واحدة).
وابلنسبة لدراسة اخلصائص السي ومبية وداة الدراسة اعتمد على نتائج دراسة (ادي )2102،اليت
قامت بدراسة صد أدايت الدراسة التفاؤل والتشاؤم عن طريق صد ادلقاربة الطرفية (الصد التمييزي)
وكةلك عن طريق الصد العاملي وو دت أن ادلقياسٌن يتمتعان بقدر عال من الصد وبدر ة عالية من
التشبع.
وابلنسبة لدراسة ثبات أدايت الدراسة (مقياس التفاؤل ومقياس التشاؤم) اعتمدت طريقة الترزئة النصفية
وو دت أاما يتمتعان بقدر عال من الثبات.
 .5.4تقنيات ادلعاجلة اإلحصائية:
مت استخدام اوساليب ا حصائية التالية للتحقق من صحة فرضيات الدراسة7
*اإلحصاء الوصفي :وادلتمثل يف كل من الت رارات ،النسب ادلئوية ،ادلتوسطات احلسابية ،االضلرافات
ادلعيارية ...
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*اإلحصاء االستداليل :وادلتمثل يف T.testلعينة واحدة ،ومعامل االرتباط بًنسون ،وذلك من خالل
االستعانة برب مج احلزمة ا حصائية للعلوم اال تماعية .SPSS version 20

 .5عرض النتائج وتفسريها:
 .1 . .5عرض وحتليل نتائج الفرضية األوىل ومناقشتها:
نصت الفرضية اووو على أن "هناك انتشار للتفاؤل بني مراهقي مرحلة التعليم الثانوية" ،وللتحقق من
صحة الفرضية قمنا بتحليل الفر بٌن ادلتوسط در ات أفراد العينة على مقياس التفاؤل وادلتوسط النظري

للمقياس ابالعتماد على ادلعاجلة ا حصائية)(T-testلعينة واحدة  ،حي
التالية7

حتصلت الباحثتٌن على النتائج

اجلدول رقم( : )12مستوى التفاؤل لدى مراهقي مرحلة التعليم الثانوية.
الفئات
قليل التفاؤل
( 02ة )12
كثًن التفاؤل
( 13ة )42
اجملمول

الت رار

النسب
ادلئوية

84

%8806

42

%3300

016

%011

ادلتوسط احلسايب االضلراا ادلعياري قيمة  Tمستوى الداللة

1605

08041

84058

10110

يتضح من خالل اجلدول رقم ( )2أن قيمة " "tاحملسوبة قد بلغت ( )84.58وىي دالة إحصائيا عند مستوى
داللة (،)1.110كما أن ادلتوسط احلسايب لتفاؤل عند أفراد العينة قد بلغ ( )16.51ابضلراا معياري
(.)08.41وىةا يعىن أن مراىقي مرحلة التعليم الثانوي ديتل ون مستوى مرتفع من التفاؤل،
وبناء على متقدم نقبل الفرضية اليت نصت على أن ىناك انتشار للتفاؤل بٌن مراىقي مرحلة التعليم الثانوية.
وتتفق نتائج الدراسة احلالية مع ما توصلت إليو نتائج دراسة كل من (سليرمان،)0661،و(ىار نز
وكيلي،)0661،و(احلمًني،)2112،و(عون عوض،)2102،و(عينو عبد هللا )2106،اليت انتإلت إو أن
الطلبة يتمتعون بنسبة تفاؤل مرتفعة.
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ودي ن تفسًن ذلك كون ادلراىقٌن يف مرحلة التعليم الثانوي يعيشون صعوابت و حتدايت اليت توا إلإلم خاصة
ا تياز امتحان الب الوراي و السعي للحصول على تقدير عايل الةي يسمح ذلم اباللتحا ابلتخصص
ادلرايو فيو يف اجلامعة ،ىةا ما جيعلإلم يتصورون مستقبل أفضل حلياهتم الدراسية وادلإلنية ،كما أام يترإلون يف
تف ًنىم إو تف ًن اجيايب مليء ابومل واحليوية والنشاط والتحدي والتفاؤل حي عرب أايلبإلم ن مستقبلإلم
سي ون مشر  ،وأحواذلم ستتحسن يف ادلستقبل وسي ونون سعداء ،ويتفاءلون ابلقادم من احلياة ويؤمنون
ابحل مة القائلة "ال أيس مع احلياة وال حياة مع اليأس" إال أنو لديإلم نول من التو س من مفا ئات الزمن
وأن لديإلم قل يال من النضرة السلبية ضلو أحداث احلياة كوام ال يف رون دائما ابومور ادلبإلرة وادلفرحة ،وال
ينضرون بش ل دائم ابجلوانب ادلشرقة وادلضيئة من اومور ،وحسب اعتقاد ىةا أمر طبيعي وعقالين كونو
حسب طبيعة ادلرحلة واخلربة احلياتية اليت تتمتع هبا ىةه الفئة.
كما بينت دراسة (عبد اخلالق )2111،إو أن التفاؤل يقلل من خطر التعرض للمشاكل الصحية ،كما دي ن
أن يؤثر التفاؤل على خفض القلق الةي يعترب من العوامل ادلإلمة واوكثر أتثًنا على النتائج الدراسية وىو ما
يعرا بقلق االمتحان،وىةا ما كشفتو دراسة (ر ب دمحم،)2110،و(ويلسون وآخرون )2112،أنو يو د
ارتباط اجيايب بٌن االصلاز اوكادديي وبٌن الدافعية والتفاؤل ،و أن ادلتفائلٌن أقل قلقا ،ومن خالل كل ما قيل
فمستوى مرتفع من التفاؤل يساعد ادلراىقٌن على حتقيق طموحاهتم ورايباهتم وىةا ما يسعي إليو علم النفس
االجيايب.
 .2 .5عرض وحتليل نتائج الفرضية الثانية ومناقشتها:
نصت الفرضية الثانية على أن "ليس هناك انتشار للتشاؤم بني مراهقي مرحلة التعليم الثانوية" ،وللتحقق من
صحة الفرضية قمنا بتحليل الفر بٌن ادلتوسط در ات أفراد العينة على مقياس التشاؤم وادلتوسط النظري

للمقياس ابالعتماد على ادلعاجلة ا حصائية)(T-testلعينة واحدة  ،حي
التالية7

حتصلت الباحثتٌن على النتائج

اجلدول رقم( : )13مستوى التشاؤم لدى مراهقي مرحلة التعليم الثانوية.
الفئات

الت رار

النسب
ادلئوية

ادلتوسط احلسايب االضلراا ادلعياري قيمة  Tمستوى الداللة

قليل التشاؤم
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66

61051

كثًن التشاؤم

01

16.21

23053

00015

21012

10110
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( 13ة )42
اجملمول

016

011

ابستقراء النتائج ادلدونة ابجلدول رقم ( )18يتضح ليا أن قيمة " "tاحملسوبة قد بلغت ( )21.12وىي دالة
إحصائيا عند مستوى داللة (،)1.110كما أن ادلتوسط احلسايب لتشاؤم عند أفراد العينة قد بلغ ()23.53
ابضلراا معياري (.)00.15و عليو فمراىقٌن مرحلة التعليم الثانوي لديإلم مستوى منخفض من التشاؤم،
وابلتايل نقول أن الفرضية الثانية حتققت.
وعند تفحص إ اابت مراىقي عينتنا فقد عرب أايلبإلم ام ال يرون احلياة بش ل سوداوي ،أو أام يعيشون
النعاسة ،ونظرهتم للمستقبل ليست مظلمة وال يؤمنون نو مقدر عليإلم الشقاء أو أام يشعرون ابليأس من
احلياة ،ل ن لديإلم عور ام ليسوا زلضوضٌن ،ولديإلم خوا من فقدان اوحبة ،وما نفسر ىةا كون من
أفراد عينتنا من ىم مقبلون على امتحان الب لوراي وىةه أخر سنة ذلم يف مرحلة التعليم الثانوي وأايلبإلم سوا
ينتقلون للرامعة أو احلياة العملية وابلتايل يفقدون بعض رفقاء وأصدقاء الدراسة.
تتفق نتائج ىةه الدراسة مع نتائج دراسة(عبد احلميد حسن وعلي كاظم )2118 ،واليت توصلت نتائرإلا إو
أن الطلبة لديإلم مستوى منخفض من التشاؤم ومستوى مرتفع من التفاؤل والدعم اال تماعي.
وتر ع الباحثتٌن ىةه النتائج إو الظروا ا دارية والببوية اليت يعيشإلا ادلراىقٌن يف مرحلة التعليم الثانوي
حبي يشعرون بنول من االستقاللية والثقة ابلنفس والقدرة على اختاذ القرار بدون أتثًن من طرا كل من
اوولياء ،ادلدرسٌن وح الزمالء.
 .3 .5عرض وحتليل نتائج الفرضية الثالثة ومناقشتها:
نصت الفرضية الثالثة على أنو " ال توجد فروق يف مستوى التفاؤل لدى مراهقي مرحلة التعليم الثانوي
تعزى دلتغري اجلنس" ،وللتحقق من صحة الفرضية مت االعتماد على ادلعاجلة ا حصائية ) (T-testلداللة

الفرو  ،بعد التأكد من جتانس اجملموعتٌن ،حي حتصلت الباحثتٌن على النتائج التالية7
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اجلدول رقم( : )15يبني داللة الفروق يف مستوى التفاؤل تعزى دلتغري اجلنس لدى مراهقي مرحلة التعليم
الثانوية.
ادلتغًنات

ذكور ن= 32

إ ث ن= 11

ادلتوسط احلسايب االضلراا ادلعياري ادلتوسط احلسايب االضلراا ادلعياري
التفاؤل

1402

02023

28032

01000

قيمة T

مستوى الداللة

2013

 10102دال

يتضح من خالل اجلدول رقم( )12و ود فرو ذات داللة إحصائية يف مستوى التفاؤل لدى أفراد العينة
حي قدرت قيمة(  ) 12.13=tوىي دالة عند  ،1.102مبعىن أن ىناك فرو يف مستوى التفاؤل لدى
اجلنسٌن حي قدر ادلتوسط احلسايب لدى ا ث ( ،)28.32أما عند الةكور فقدر ( ،)14.2وابلتايل
دي ننا القول أن ا ث أكثر تفاؤال ون متوسطإلم احلسايب أكرب من ادلتوسط احلسايب للةكور يف نفس
ادلقياس ،والفرو يف ادلتوسطات احلسابية حقيقية وليست را عة للصدفة وابلتايل عدم حتقق الفرضية الثالثة.
وتتفق نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة ( )2112 ،yate and allواليت توصلت إو أن ا ث أكثر
تفاؤال من الةكور.كما أاا اءت مناقضة دتاما مع نتائج ما توصلت إليو كل من دراسة (عبد اخلالق
أمحد،)0665،و (ادلشعان عويد سلطان )2112،اليت أظإلرت أن الةكور أكثر تفاؤال من ا ث.
يف حٌن صلد دراسة كل من (، )Mook and al.1992ودراسة (اخلضر عثمان  ،)0666،ودراسة
(رضوان سامر )2110،واليت توصلت إو عدم و ود فرو بٌن اجلنسٌن يف مستوى التفاؤل.
وتر ع الباحثتٌن و ود فرو يف مستوى التفاؤل لصاحل ا ث إو تغًن نظرة اجملتمع للمرأة والتقار يف
اخلصائص النفسية وتغًن طبيعة اونظمة الببوية اليت مسحت ابالختالط بٌن اجلنسٌن شلا مسح لإل ث أن ي ن
أكثر تفاؤال من الةكور وخاصة يف الظروا الراىنة اليت تعيشإلا البالد من البطالة اليت يعيشإلا الشبا ح ولو
كان ديلك إلادة عليا ،كما أن ا ث أكثر قدرة على البكيز على ادلإلام اليت تسعى إو حتقيقإلا ،وأكثر ثقة
يف قدرهتا على االصلاز والتحصيل اوكادديي.
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عرض وتفسري نتائج الفرضية الرابعة:
نصت الفرضية الثالثة على أنو " ال توجد فروق يف مستوى التشاؤم لدى مراهقي مرحلة التعليم الثانوي
تعزى دلتغري اجلنس"  ،وللتحقق من صحة الفرضية مت االعتماد على ادلعاجلة ا حصائية ) (T-testلداللة
الفرو  ،بعد التأكد من جتانس اجملموعتٌن ،حي حتصلت الباحثتٌن على النتائج التالية7

اجلدول ( :)6يبني داللة الفروق يف مستوى التشاؤم تعزى دلتغري اجلنس لدى مراهقي مرحلة التعليم
الثانوية.
ادلتغًنات

ذكور ن= 32

إ ث ن= 11

ادلتوسط احلسايب االضلراا ادلعياري ادلتوسط احلسايب االضلراا ادلعياري
التشاؤم

24021

02016

23026

01032

قيمة T

مستوى الداللة

1018ة ة

 1034ايًن دال

فيما خيص الفرضية الرابعة وادلتعلق ابلفر يف مستوى التشاؤم لدى اجلنسٌن فقد بينت النتائج أن قيمة (-=t
 )11.18وىي ايًن دالة عند مستوى  ،1.34ويبدو من النتيرة أن التشاؤم ال يتأثر مبتغًن اجلنس فيما خيص
عينة دراستنا .وابلتايل نقول أنو ليست ىناك فرو بٌن الةكور وا ث يف متوسط در ات التشاؤم وحتقق
الفرضية الرابعة.
وىةه النتيرة تعد مقبولة وأكثر اتساقا مع ما سبقإلا من نتائج دراسة كل من (النصراوى ،)2105،و(اخلضر
عثمان،)0666،و(رضوان سامر ،)2110،و(اليحويف صلوى )2112،اليت توصلت إو عدم و ود فرو بٌن
اجلنسٌن يف مستوى التشاؤم.
كما أاا اءت متناقضة دتاما مع نتائج دراسة كل من (،)2111،yateو(ادلشعان عويدات
سلطان )2112،اليت أظإلرت و ود فرو بٌن اجلنسٌن يف مستوى التشاؤم.
النتيرة نفسرىا ن اجلنسٌن يعيشون نفس الظروا ويتأثران بنفس العوامل وادلتغًنات داخل الوسط ادلدرسي
بصفة خاصة وداخل اجملتمع بصفة عامة.
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 .5 .5عرض وحتليل نتائج الفرضية اخلامسة ومناقشتها:
نصت الفرضية الرابعة على أنو " ال توجد فروق يف مستوى التفاؤل لدى مراهقي مرحلة التعليم الثانوي
تعزى دلتغري ادلستوى الدراسي"  ،وللتحقق من صحة الفرضية مت االعتماد على ادلعاجلة ا حصائية (T-

) testلداللة الفرو ،بعد التأكد من جتانس اجملموعتٌن ،حي حتصلت الباحثتٌن على النتائج التالية7

اجلدول رقم( : )17يبني داللة الفروق يف مستوى التفاؤل تعزى دلتغري ادلستوى الدراسي لدى مراهقي
مرحلة التعليم الثانوي.
ادلتغًنات

السنة الثانية اثنوي ن= 22

السنة الثالثة اثنوي ن= 21

ادلتوسط احلسايب االضلراا ادلعياري ادلتوسط احلسايب االضلراا ادلعياري
التفاؤل

21012

08046

16022

08052

قيمة  Tمستوى الداللة
 1052 0056ايًن دال

نالحظ من خالل نتائج اجلدول رقم ( )14عدم و ود فرو ذات داللة إحصائية يف مستوى التفاؤل لدى
أفراد العينة حي قدرت قيمة(  ) 10.56=tوىي ايًن دالة عند ( ،)1.52مبعىن أنو ليس ىناك فرو يف
مستوى التفاؤل لدى أفراد العينة تعزى دلتغًن ادلستوى الدراسي ،وابلتايل دي ننا القول أن مستوى التفاؤل ال
يتأثر مبتغًن ادلستوى الدراسي سواء كان التلمية يف مستوى الثانية أو الثالثة اثنوي.
وتتفق نتائج الدراسة احلالية مع نتاج دراسة(النصراوى (،)2105،عبد ال رمي إديان صاد ( )2100،علي
انتصار حيدر ،)2112،كما أاا مه تتفق مع نتائج دراسة(زايد بركات)0665،واليت توصلت نتائرإلا على
و ود فرو

وىرية يف مستوى التفاؤل تعزى دلتغًن ادلستوى الدراسي.

ودي ن تفسًن النتيرة ادلتوصل إليإلا يف أن ادلراىقٌن ادلتمدرسٌن ابلرايم من اختالا مستوايهتم الدراسية إال أن
لديإلم نفس مستوى التفاؤل الن ىدفإلم وطموحاهتم واحدة وادلتمثلة يف النراح الدراسي والنراح يف امتحان
الب الوراي بتقدير عايل وحتقيق طموحاهتم الدراسية وادلإلنية ،وابلتايل حتقيق مشروعإلم ادلستقبلي الدراسي
وادلإلين .و ابلتايل دي ننا أن نقول الفرو اليت بٌن ادلستويٌن ايًن حقيقية وىي را عة للصدفة ،وى ةا دي ننا أن
نقول أن الفرضية الرابعة حتققت ابلنسبة دلتغًن التفاؤل.
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 . 6عرض وحتليل نتائج الفرضية السادسة
نصت الفرضية على أنو " ال توجد فروق يف مستوى التشاؤم لدى مراهقي مرحلة التعليم الثانوي تعزى
دلتغري ادلستوى الدراسي" ،وللتحقق من صحة الفرضية مت االعتماد على ادلعاجلة ا حصائية )(T-test
لداللة الفرو ،بعد التأكد من جتانس اجملموعتٌن ،حي حتصلت الباحثتٌن على النتائج التالية7

اجلدول رقم( : )16يبني داللة الفروق يف مستوى التشاؤم تعزى دلتغري ادلستوى الدراسي لدى مراهقي
مرحلة التعليم الثانوي.
ادلتغًنات

التشاؤم

السنة الثانية اثنوي ن= 22

السنة الثالثة اثنوي ن= 21

ادلتوسط
احلسايب

االضلراا
ادلعياري

ادلتوسط
احلسايب

االضلراا
ادلعياري

28016

4020

81026

08035

قيمة
T

مستوى
الداللة

8022ة ة  10112دال

فيما خيص الفرضية السادسة وادلتعلقة ابلفر يف مستوى التشاؤم عند ادلقارنة ابدلستوى الدراسي فمتوسط
الدر ات ادلتحصل عليإلا يف مقياس التشاؤم عند تالمية السنة الثانية فقد بلغ ( )28016در ة واضلراا
معياري( ،)14020أما تالمية مستوى السنة الثالثة اثنوي فقد حتصلوا على متوسط حسايب قدر بة
( )81026در ة واضلراا معياري ( )08035يف نفس ادلقياس ،و قيمة  Tكانت مساوية لة ()8022-
وىي قيمة دالة عند مستوى (.)1010
تتفق نتائج ىةه الدراسة احلالية مع دراسة كل من دراسة(عينو،)2106،و( داي واآلخرون ،)2101،و(زايد
بركات )0665،واليت توصلت نتائرإلا على و ود فرو وىرية يف مستوى التشاؤم تعزى دلتغًن ادلستوى
الدراسي.
ودي ن تفسًن ىةه النتيرة كون التالمية ادلراىقٌن يف اوقسام النإلائية أكثر تشاؤما ،ابعتبار أن ىةه السنة
ت لل اب تياز امتحان إلادة الب الوراي ويبقى ادلراىق يف صرال وخوا وقلق من عدم حتقيق طموحاتو وأىدافو
اليت لطادلا حلم هبا لةا صلده متشائم وتنتابو أف ار سلبية .وابلتايل نقول أنو ىناك فرو بٌن متوسطات
ادلستوايت الدراسية فيما خيص در ات مقياس التشاؤم ،وابلتايل دي ن القول أن الفرضية الرابعة مه تتحقق
ابلنسبة دلتغًن التشاؤم.
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اخلامتة
تندرج الدراسة احلالية ضمن البحوث اوساسية اليت تبح يف مفاىيم ومتغًنات خصية ونفسية ،حي
انصب االىتمام من خالل ىةه الدراسة ،حول موضول دير ابلدراسة أال وىو التفاؤل والتشاؤم لدى مراىقي
مرحلة التعليم الثانوي ،حي خلصت الدراسة إو النتائج اآلتية7
 .1فالنتيرة اووو اليت أفضت إليإلا الدراسة ىي أن أفراد عينتنا يتمتعون بدر ة عالية من التفاؤل حبي بلغ
ما نسبتو  % 3300يقعون يف فئة ادلتفائلٌن وادلتوسط احلسايب للعينة يقع يف رلال ىةه فئة وبلغت قيمة
اختبار "ت" للفر بٌن متوسط الفئتٌن(كثًني التفاؤل ،وقليلي التفاؤل) 84058 7وىي قيمة دالة عند
مستوى  ،10110هبةا نقول حتقق الفرضية اووو
 .2أما النتيرة الثانية اليت أفضت إليإلا الدراسة ىي أن أفراد عينتنا ال يعانون من انتشار للتشاؤم بينإلا حي
بلغت نسبة من يقعون يف فئة قليلي التشاؤم  ، %6105وبلغت قيمة اختبار"ت" للفر بٌن متوسط
الفئتٌن (قليل التشاؤم ،كثًن التشاؤم)  21012 7وىو دال عند مستوى  .10110ودي ن أن نقول حتقق
الفرضية الثانية.
 .3أما النتيرة الثالثة فإلي تؤكد و ود فرو بٌن اجلنسٌن يف مستوى التفاؤل لدى مراىقي مرحلة التعليم
الثانوي لصاحل ا ث ،أما فيما خيص التشاؤم فتوصلت نتائج الدراسة إو عدم و ود فرو بٌن اجلنسٌن
يف مستوى التفاؤل  ،شلا يعين قبول الفرضية فيما يتعلق ابلتفاؤل ورفضإلا فيما يتعلق ابلتشاؤم.
 .4أما النتيرة الرابعة فإلي تؤكد عدم و ود فرو يف مستوى التفاؤل لدى مراىقي مرحلة التعليم الثانوي
حسب متغًن ادلستوى الدراسي ،أما فيما خيص التشاؤم فتوصلت نتائج الدراسة إو و ود فرو يف
مستوى التشاؤم ،شلا يعين قبول الفرضية فيما يتعلق ابلتفاؤل ورفضإلا فيما يتعلق ابلتشاؤم.
التوصيات و ادلقتحات:
ابلرايم من النتائج ادلتوصل إليإلا يف الدراسة احلالية ،إالّ أ ّاا تظل زلدودة حبدود الدراسة ،واليت أنمل أن ت ون
ّ
بداية لدراسات أبعد عمقا وأكثر دقة.
اعتمادا على ىةه النتائج ،مت اقباح مجلة من التوصيات ،واليت نو زىا فيما يلي7
 تفعيل دور ا ر اد يف ادلؤسسات الببوية ورلتمع التالمية ادلراىقٌن من خالل أنشطة ،وختفيف
الضغط عنإلم من قبل ادلر دين الببويٌن.
 تقدمي خدمات صحية ونفسية للتالمية ادلراىقٌن تساىم يف تقدمي أفضل ما لديإلم أثناء الدراسة
وما بعدىا.
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 تنظيم ور ات عمل للتالمية وإلقاء زلاضرات تسإلم يف نشر الوعي النفسي ،وتوضيح أاية
التفاؤل يف احلياة.

 بناء برامج إر ادية للتقليل من التشاؤم وإحالل خربات التفاؤل.
 دراسة التفاؤل والتشاؤم لدى الطال يف مراحل عمرية سلتلفة.

 دراسة أساليب معاملة اوبوين ،وكةا أساليب معاملة ادلعلمٌن ،وعالقتإلا ابلتفاؤل والتشاؤم

* ادلراجع:
 .0احليمري،عبده فرحان.)2112(.التفاؤل والتشاؤم لدى امعة زمار .رللة امعة زمار للدراسات
والبحوث.اليمن امعة زمار.العدد.2
 .2اونصاري بدر،وكاظم علي.)2115(.قياس التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة اجلامعة7دراسة ثقافية مقارنة بٌن
الطلبة ال ويتيٌن والعمانيٌن.رللة العلوم الببوية والنفسية .امعة البحرين.اجمللد  .6العدد.1
 .8اليحويف ،صلوى(.) 2112التفاؤل والتشاؤم لدى ادلسنٌن ادلتقاعدين والعاملٌن بعد سن التقاعد.دراسات
عربية يف علم النفس ،8العدد.1
 .1ادلشعان،عويد سلطان.)2112(.العالقة بٌن الرضا الوظيفي وكل من التفاؤل والتشاؤم واالضطراابت
النفسية واجلسمية لدى ادلوظفٌن يف القطال احل ومي بدول ال ويت،رللة العلوم ا نسانية
واال تماعية ،امعة ا مارات العربية ادلتحدة ،رللد ،05العدد.0
 .2بركات ،زايد أمٌن.)0665(.التفاؤل والتشاؤم وعالقتو ببعض ادلتغًنات ادلرتبطة ابلطالب اجلامعي.دراسة
يف سي ولو ية الشخصية .امعة القدس ادلفتوحة.فلسطٌن.
 .3رضوان،سامر.)2110(.االكتئا
البحرين.رللد.2عدد.0

والتشاؤم.دراسة ارتباطية مقارنة.رللة العلوم الببوية والنفسية .امعة

 .4عبد اخلالق ،أمحد.)2111(.التفاؤل والتشاؤم عرض لدراسات عربية.رللة علم النفس.اذليئة ادلصرية العامة
لل تا .العدد.23
 .5عبد ادلؤمن ،علي معمر .)2115( .مناىج البح
واوساليب .ليبيا 7امعة  4أكتوبر.
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 .6عوض،عون يوسف زلسٌن.)2102(.التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة امعة اوقصى بغزة يف ضوء بعض
ادلتغًنات.رللة اجلامعة ا سالمية للدراسات الببوية والنفسية.اجمللد.21
.01عينو ،عبد هللا(.)2106قياس مستوى التفاؤل والتشاؤم لدى تالمية ادلرحلة ادلتوسطة و الثانوية وطال
اجلامعة(دراسة ميدانية مبدينة سعيدة).رللة سلوك.اجمللد 12العدد.10
.00معروا ،رزيق مصطفي .)0631(.خفااي ادلراىقة ،دار اليقظة العربية للتأليف.دمشق.
 .02داي وآخرون.) 2101(.مستوى التشاؤم لدى طلبة كلية العلوم الببوية التابعة لوكالة الغوث الدولية يف
اوردن وعالقتو بدافعيتإلم للتعليم.اجمللة الدولية الببوية ادلتخصصة.اجمللد.8العدد.8
ادي ،سعاد.)2102(.
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