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 ملخص
ات  إالدراسة  هدفت   المتغي  بعض  ضوء  عىل  النفسية  والصحة  والتشاؤم  التفاؤل  ز  بي  العالقة  عن  الكشف  ىل 
األك  الديمغرافية والتخصص  ()النوع  اساديمي تم  ا.  اعتماد  تخدام  خالل  من  ي 

الوصفز تفاؤل  لل  عربيةلا  قائمةاللمنهج 
ا  (1996د عبد الخالق ) والتشاؤم لمحم . طبقت األدوات عىل عينة مكونة  واستمارة الصحة النفسية من إعداد  ز لباحثي 

ان وجامعة وهران  ( طالب وطالبة300) ز النتائج)الجزائر(  2من المركز الجامعي غلي  عند التفاؤل    نسبة شيوعأن    . أبرزت 
بلغت   كان%57.37)الطالب  بينما  التش   ت (  )  ماؤ نسبة  العينة  توضح  ،  (%42.63لدى  النتيجة  عينة   طلبة أن  وهذه 
يتمتع بمستوىالدراسة  التفاؤل ون  من  العموم  عىل  الطالب كان متوسط  لدى  النفسية  الصحة  مستوى  أن  ز  تبي  . كما 

و  عن  متوسطا.  النتائج  عالقكشفت  ب وجود  موجبة  ز ة  الي  والصحة  التفاؤل  باسوعالقة  ،  (R=0.281)نفسية    ز  لبة  ي 
النف والصحة  ت(R= -0.44)  سيةالتشاؤم  احصائيا  دالة  فروقا  النتائج  تظهر  ولم  والتخصص  ،  الجنس  متغي   اىل  عزى 

 . ي  توسيع البحث الحاىلي ليشمل عينات واسعة من المجتمع  أوصت الدراسة ب  األكاديمي
ية و فز   الريفية وأثر المناطق الحضز

ي عىل الصحة   نفسية لألفراد. ل االثقافة الشفوية والموروث الشعب 
 . ةالجامع طالب ؛الصحة النفسية ؛التشاؤم ؛التفاؤل : حيةاتالكلمات المف
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Abstract 
The Purpose of this study is to investigate the relationship between Optimism, Pessimism 

and Mental Health among University Students according to some demographic variables 
(Gender and specialization academic). The Mental Health questionnaire and optimism, 
pessimism scale was administered to a sample of 300 students  at the Center University 
Center of Relizane and Oran2 University (Algeria). The results showed that the prevalence of 
optimism among students was (57.37%), while the percentage of pessimism among the 
sample was (42.63%). This result shows that the students in the study sample have an 
average level of optimism in general. It was also found that the level of mental health of the 
students was average. The results also revealed that the relationship was positive at the 
optimism and mental health, and was negative at the pessimism and Mental Health. In 
addition to that there were no significant differences attributed to gender, academic 
specialization. The study recommended extending the current research to include large 
samples of society in urban and rural areas, and the impact of oral culture and folklore on 
the mental health of individuals. 
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 مقدمة
ي أ
ين. إذ أن  هتماما  اوىل لها علماء النفس  يعد التفاؤل والتشاؤم من المواضيع الب  ي مطلع القرن العشر

بالغا فز
صعاب   من  يواجهه  ما  رغم  سالم؛  ي 

فز العيش  عن  والبحث  للمستقبل  االيجابية  النظرة  قوامها  االنسان  حياة 
يومياته ي 

االيجابية    . وتحديات فز العنارص  أحد  ي فالتفاؤل هو 
ا  فز ي 

بقوة فز الفرد، حيث يساهم  لحفاظ عىل  حياة 
ي سعادة األ ال

فراد )جودة وأبو جراد،  توازن النفسي والتقليل من حدة الضغوط النفسية، كما أنه سبب مباشر فز
2011( النفسية  الراحة  وتحقيق   )Conversano et al, 2010ا موضوع  ي 

فز البحث  جعل  وما  لتفاؤل  (. 
ال ي 

فز يزداد  الجز والتشاؤم  األ بيئة  تراكم  هو  يعر ائرية  الذي  الشي    ع  والتغي   عىل  حداث  وانعكاسه  مجتمعنا،  فه 
الشباب منهم. األ النواة األوىل ألي استفسار يقود    فراد وخصوصا فئة  الشباب والطلبة خصوصا؛ هو  وباعتبار 
ي أن يكىل تطوير التنمية المستدامة، فإن إيالء االهتمام بكل  إ

ون من األولويات  الجوانب الصحية والنفسية، ينبعز
وري   ط رصز ي المرحلة الحالية وشر

ي ضد المخاطر االجتماعية  فز
ي أو وقائ  ألي مخطط تنموي أو أي برنامج عالج 

. وقد اكتشف الباحثون أن العديد من  والنفسية، مثل الهجرة والمخدرات والبحث عن مالذات أخرى غي  آمنة

الب  القوة  انقاط  مع  التعامل  ومهارة  التفاؤل  مثل  ية  الشجاعةشر ضد    ، آلخرين،  تعمل كحاجز  واإليمان  األمل 
وعليه فإن هناك حاجة اىل تغطية    .(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000ألمراض العقلية والنفسية )ا

والدراسة بالبحث  ز  الشباب والمراهقي  ي حياة 
الجوانب فز المثل هذه  ه عىل  تأثي  النفسية  ، ومعرفة مدى  صحة 

اته.  ل الدراسة الحالية الولوج إليه واكتشاف العالقاتو ذا ما تحالدى الطالب. وه  ز متغي   بي 

 اإلشكالية 
يواجه الشباب الجزائري اليوم الكثي  من التحيات ذات الطابع االجتماعي واالقتصادي، وهي عادة ما تتعلق  

ي ووضعه االجتماعي الهش، وكذلك التفكي   
ي وبنبمستقبله المهبز

ز مستواه المعيسر شة.  ء األ ا المركز حول تحسي 
ي بدائل أخرى كالهجرة  وقد كان نتيجة هذه الوضعية ارتفاع در 

جة التشاؤم لدى الشباب مما دفعه اىل التفكي  فز
أنور  دراسة  أثبتت  حيث  والتشاؤم،  التفاؤل  موضوع  عديدة  دراسات  بحثت  وقد  مثال.  عية  الشر وعبد    غي  

ب( قدرة ك 2010الصادق ) التنبؤ  للتفاؤل عىل  ة  الحيبي  ة، كما وجدت دراسة أخرى عالقة موجبة ودالة  انوعية 
ز   العال،  بي  )أبو  الجامعية  الحياة  مع  والتوافق  الذات  وتقدير  )2010التفاؤل  دراسة حسن  أما  فقد 2006(،   )

المجدالوي  توصلت دراسة  ز  ي حي 
العمل، فز التفاؤل والرضا عن  ز  بي  الموجبة  العالقة  اىل  2012)  أكدت عىل   )

ز  ة بي  لنفسجسمية من جهة أخرى، وأن  عراض االتفاؤل والتشاؤم والرضا عن الحياة واأل   عدم وجود عالقة كبي 
بنسبة    52% التفاؤل  شيوع  كان  أخرى  دراسة  ي 

وفز متشائمون،  العينة  أفراد  بنسبة    %60.66من  والتشاؤم 
ي يمر بها  2012)محيسن،    41.6%

عىل    ة المجتمع الجزائري؛ لها انعكاسات كبي  (. كما أن التحوالت الشيعة الب 
عىل صحته النفسية بشكل عام سلبا أو ايجابا. وتختلف الدراسات    مستوى التفاؤل والتشاؤم لديه، وهو ما يؤثر 

وسيط ات  متغي  لتدخل  نظرا  آخر،  اىل  مجتمع  من  المجال  هذا  ي 
ز
الفرد،  ف لدى  التدين  مستوى  مثل  عديدة  ة 

، ز التفاؤل  2010جودة )والحالة االقتصادية. فقد وجدت دراسة    والسن، والمستوى الدراسي ( عالقة سببية بي 
واواأل  وآخرون  مل  وس  سي  ودراسة  األ   (Strauss, et all, 2015)لسعادة،  عالقة  بينما  أثبتت  بالتفاؤل،  مل 

وكوبوت  فلدمان  دراسة  متغي   إ(Feldman & Kubota, 2015)   ا توصلت  من  ز كل  بي  سببية  ىل وجود عالقة 
واإل  التفاؤل  الذاتية،  الفعالية  حاجة  األمل،  هناك  االساس  هذا  وعىل   . الدراسي ز    ىلإ نجاز  بي  العالقة  دراسة 

  ، التعليمي المستوى   : الجزائري عىل ضوء متغي  المجتمع  ي 
الشباب فز لدى  النفسية  التفاؤل والتشاؤم والصحة 

 كاديمي والجنس. التخصص األ 

 تساؤالت البحث 
 الجامعة؟  ل والتشاؤم لدى طلبةما درجة شيوع التفاؤ  -
 لصحة النفسية لدى طالب الجامعة؟ ى او ت ما مس -
ز التفاؤل والتشاؤم والصحة النفسية لدى عينة الدراسة؟إقة دالة هل توجد عال -  حصائيا بي 
ي متغي  التفاؤل والتشاؤم تعزى إهل توجد فروق دالة  -

  الجنس؟ إىلحصائيا فز
ي إهل توجد فروق دالة  -

(؟ -ى الدراسي )ليسانسو تىل المسإمتغي  التفاؤل والتشاؤم تعزى حصائيا فز  ماسي 
ي متغي  التفاؤل والتشاؤم تعزى    حصائيا إهل توجد فروق دالة    -

–ىل التخصص األكاديمي )علوم اجتماعية  إفز
 علوم وتكنولوجيا(؟ 
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 أهداف البحث 
 ىل: إتهدف الدراسية 

ز التعرف عىل مستوى شيوع التفاؤل والتشاؤم لدى ال -  . طلبة الجامعيي 
ز التفاؤل والتشاؤ التعرف عىل العالقة  -  . م والصحة النفسية لدى الطالببي 
 .  مستوى الصحة النفسية لدى الطالبالتعرف عىل  -
ي الجنس عىل مقياس التفاؤل والتشاؤم -

 . معرفة الفروق الجوهرية فز
ي المستوى عىل مقياس التفاؤل والتشاؤم  -

 معرفة الفروق الجوهرية فز
ي التخصص األ الفر  معرفة -

 . قياس التفاؤل والتشاؤم عىل م يمي كاد وق الجوهرية فز
من  - عينة  النفسية عىل  الصحة  مقياس  الصحة    بناء  تخدم  عملية  بتوصيات  والخروج  ز  الجزائريي  الطلبة 

 النفسية للفرد الجزائري. 

 أهمية البحث 
ز  ي جانبي 

: أتكمن أهمية البحث فز ز  ساسيي 
الدرااأل  - تساهم  النظرية:  الحالية  همية  ي  سة 

السي إث فز المعرفة  الموجود  كولو راء  النقص  وتغطية  ي  جية 
فز

ي 
ي البيئة الجزائرية. جأالدراسات السابقة خاصة الدراسات الب 

 ريت فز
للتفاؤل  األ  - ي  العرئ  المقياس  وتجريب  النفسية  الصحة  مقياس  بناء  ي 

فز الدراسة  تساهم  العملية:  همية 
الدراسة   نتائج  تفتح  كما  ا  فاقا آوالتشاؤم،  ي 

فز المؤثرة  ات  المتغي  عن  الشباب    لصحة للبحث  لدى  النفسية 
 الجزائري. 

 حدود البحث 
 دودة بمجموعة من الحدود: تعميم نتائج هذه الدراسة مح 

ز التفاؤل والتشاؤم والصحة النفسية -  . الحدود الموضوعية: تقتض الدراسة عىل معرفة العالقة بي 
ي الدراسة بعينة من -

ية: تعتبز ز  الحدود البشر  . الطلبة الجامعيي 
انتهتم الدراسة بط  كانية: الحدود الم - ز  . لبة جامعة وهران والمركز الجامعي غلي 
ي السنة الدراسية جأالحدود الزمانية:  -

 . 2015 -2014ريت الدراسة الميدانية فز

 جرائية للبحث المفاهيم النظرية واإل 
 Optimism التفاؤل 

شاير   اإل   بأنه   (Scheier & carver, 1985)وكارفر  يعرفه  واإلالنظرة  عىليجابية  واالعتقاد  الحيا   قبال  ة 
باإلضافة  بإ المستقبل،  ي 

ز
ف الرغبات  تحقيق  باحإمكانية  االعتقاد  من  ىل  الخي   الجانب  أو  الخي   حدوث  تمال 

ءاأل  ي األ  شياء بدال من حدوث الشر أو الجانب السي
ز
 .  (1998صاري، ن)ورد ف

األ  نحو  نويعرفه  استبشار  نظرة  بأنه  اصاري  يتوقع  الفرد  تجعل  و ألالمستقبل،  ،  تظر  ين فضل،  الخي  حدوث 
ذلكإويرنو   خال  ما  ويستبعد  النجاح،  العربية  جرائ إو (.  1998)األنصاري،    ىل  القائمة  تقيسه  ما  هو  التفاؤل  يا 

 . عبد الخالق لللتفاؤل والتشاؤم 
 Pessimism التشاؤم 

الخالق  عبد  س  بأنه  (2005)  يعرفه  القا لتوقع  لألحداث  ي  اب  ينتظر حدوث  الفرد  يجعل  ويت سأل دمة،  وقع  وأ 
األ ال بعيد إستبعد ما عدا ذلك  مل وي شر والفشل وخيبة  التشاؤم  إ. و ىل حد  العربية  جرائيا  القائمة  تقيسه  هو ما 

 لعبد الخالق.  للتفاؤل والتشاؤم 
 الصحة النفسية 

للصحة   العالمية  المنظمة  ف(  2005)تعرفها  يحقق  ي 
الب  العافية  من  "حالة  الخاصة،  بأنها  قدراته  الفرد  يها 

أن  ويمك من غليتن  اإل   ب  عىل  مثمرة  خاللها  بإنتاجية  يعمل  أن  ويمكن  الحياة،  ي 
فز العادية  ويستطيع  جهادات 

مجتمعه" ي 
فز أنها    ،المساهمة  عىل  تعرفها  وليست  كما  والعافية،  واالجتماعي  والنفسي  ي 

البدئز الكمال  من  حالة 
 تكامل. مجرد الخلو من المرض أو العجز، فهي جزء م
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"   كما أنها  عىل  ا  لة حاتعرف  بينها   لكفايةمن  والتكامل  والتحكم  والضاع    العقلية  العواطف  ي 
فز والتحكم 

  هي حالة من الهدوء الفعىلي والموقف السليم عن الذات والوعي المناسب لها والعالقات مع الواقع"حباط، و واإل 
ي  . (2004)العزة، 

 الغرض لهذا  تعملة داة المسيحصل عليها الفرد من األ وإجرائيا الصحة النفسية هي الدرجة الب 

 الدراسات السابقة 
-  ( البصل  وأبو  القيسي  إىل2017دراسة  الدراسة  والتفاؤل  (، هدفت  الحياة  الرضا عن  ز  بي  العالقة  معرفة   

ي السلط. وتكونت عينة الدراسةوالتشاؤم لدى طلبة كلية األ 
ة رحمة فز من    153( طالب وطالبة،  300)  من  مي 

و  الذكو  اختياره  147ر  تم  اإلناث  بطريقةمن  درجة  العين  م  وجود  إىل  الدراسة  نتائج  أشارت  وقد  القصدية،  ة 
ز وجود فروق  متوسطة من الرضا عن الحي  اة والتفاؤل لدى الطلبة، بينما كانت درجة التشاؤم منخفضة، كما تبي 

ز الرضا عن الحياة والتفاؤل والجنس ولصالح الذكو   ر. ذات داللة إحصائية بي 

ز النوع والفئات العمرية  والتشاؤم   ألمل سمة ا فكش   ىلإهدفت   (2016دراسة بزايد وحياة ) - وعن الفروق بي 
الدراسي   واأل والتخصص  تقنين)العلمي  تم  ز  استبياني  استخدام  تّم   .) ي الجزائرية من  همادئ  البيئة  عينات من  عىل 

األ )قياس  األمل  لقياس  استبيان "سنايدر"  استبطرف معمرية، وهما:  الثانية هي  والوسيلة  لقهداف(  ياس  يان 
  160عرضية وعددها  ، عىل عينة  2شعور باليأس للراشدين. أجريت الدراسة بجامعة محمد بن أحمد وهران  ال

بمستوى   يتمتعون  العينة  أفراد  أن  إىل  النتائج  توصلت  وقد  وطالبة.  المتوسط  طالب  وفوق  متوسط  أمل 
ي كيفية تعزيز  تشاؤم منخفض. وقد خلص ال ومستوى  

لتوجه نحو األهداف  مل وااأل بحث إىل توصيات تصب فز
ي  
ي الدراسة  والتعامل مع ظاهرة التشاؤم وتقليل من حدتها، مما يساهم فز

تقليل من حدة الملل وخلق المتعة فز
ي الجامعات الجزائري 

 ة. الجامعية والبحث العلمي فز

ي )  -
القحطائز الكشف عن طبيعة الضغإ( هدفت  2013دراسة  الثانو ىل  التعليم  النفسية لدى طالب  ي  وط 

والتشاؤم،  وعالقت بالتفاؤل  العر أاستخدمت  و ها  والقائمة  النفسية،  الضغوط  مقياس  هما  ز  للتفاؤل  داتي  بية 
من   العينة  تكونت  النتائج    502والتشاؤم،  توصلت  من  إطالبا.  متوسط  مستوى  من  يعانون  الطالب  أن  ىل 

ز الضالضغوط النفسية. وأظهرت النتائج وجود   ية والتفاؤل، وموجبة  النفس  غوطعالقة ارتباطية سالبة دالة بي 
ات قدرة عىل  المتغي 

ز الضغوط النفسية والتشاؤم، وأن أكير  التنبؤ بمستوى الضغوط هو متغي  التشاؤم.  بي 
-  ( محيسن  هدفت  2012دراسة  الجامعة  إ(  طالب  لدى  والتشاؤم  التفاؤل  شيوع  نسبة  عىل  التعرف  ىل 

بالت وأدينوعالقتها  عىل  .  الدراسة  ال  263جريت  بدرجة  سفر أو   طالبمن  التفاؤل  نسبة  شيوع  عن  النتائج  ت 
بنسبة    60.66% التشاؤم  إووجدت عالقة    %41.6والتشاؤم  ز  بي  سلبية  والتدين، وعالقة  التفاؤل  ز  بي  يجابية 

ي التفاؤل والتشاؤم تعزى  
وجأىل الجنس والسكن، و إودرجة التدين، وعدم وجود فروق فز ز ز  ن المي  قل تشاؤما  أي 

 ، ز وجي  ز
ي لتخصص األ طلبة ان أو من غي  المي  . أ دئ   كير تشاؤما من التخصص العلمي

ز السعادة واأل إ( هدفت 2011دراسة جودة وأبو جراد ) - ىل تحديد  إضافة إمل والتفاؤل، ىل معرفة العالقة بي 
ي تفسي  السعادة لدى عينة من طلبة ج 

ات فز القدس المفتوحة بلغ  االهمية النسبية لكل من هذه المتغي  امعة 
ات، و ينت ال . ب 187حجمها   ي  إىل أشارت نتائج االنحدار  أنتائج ان متغي  السعادة ارتبط مع بقية المتغي  ن متغي 

ي تفسي  تباين  أمل والتفاؤل  األ 
ز
ي  أ سهم متغي  التفاؤل بمقدار  أفراد العينة عىل مقياس السعادة، وقد  أسهما ف

ز
كي  ف

 تفسي  تباين الدرجات العينة. 
ي التنبؤ بىل اإ  ( هدفت2010دراسة أنور وعبد الصادق )   -

ز
نوعية الحياة  لكشف عن دور التسامح والتفاؤل ف

نوعية  ىل الكشف عن الفروق، استخدم مقياس التسامح ومقياس  إهدفت    لدى عينة من طالب الجامعة، كما 
ز ومقياس التفاؤل من  إالحياة من     ىل وجود عالقة دالة إت النتائج  توصلو مد عبد الخالق.  أحعداد  إعداد الباحثي 
ز الموجبة   التفبي  ، وكل من نوعية الحياة ومكوناتها الفرعية، والتفاؤل، وكان  ز كير  أ اؤل  تسامح ومكونيه الفرعيي 

 تنبؤا بنوعية الحياة. 

ي والتفاؤل  إ( هدفت  2009دراسة خليل )  -
التشاؤم، ومعرفة الفروق  –ىل التعرف عىل مستوى الذكاء العاطفز

ي مستوى 
الد   فز ات  للمتغي  تبعا  ين  استيمغرافيالمتغي  التفاؤل والتشاؤم  ة.  ي ومقياس 

العاطفز الذكاء  خدم مقياس 
ي وكذلك التفاؤل، كما  سأ(.  212وطبق عىل عينة من الطالبات )

فرت النتائج ع مستوى جيد من الذكاء العاطفز
ي طالبات التخصص العلمي واإل 

ز
ي لصالح التخصص  بينت وجود فروق جوهرية ف

ي  ن اإل نسائز
ي الذكاء العاطفز

ز
ي ف

سائز
 لتفاؤل. وا
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ز التفاؤل والتشاؤم وكل من ضغوط العمل والرضا عن  إ( هدفت  2006حسن )سة  درا  - ىل فحص العالقة بي 
ات الدراسة، طبقتال ي متغي 

الرضا  –التشاؤم _ضغوط العمل    -ربعة مقاييس: التفاؤلأ  عمل، ومعرفة الفروق فز
. بينت النتائج  موظفا من الكويتي  312عن العمل، عىل   ز مع الرضا عن العمل، وسلبيا  جابيا  ي إرتبط  ن التفاؤل اأ ي 

ز ارتبط التشاؤم سلبيا مع الرضا   ي حي 
ير رضا عن العمل من  أكن كانوا  و مل. المتفائلعن الع مع ضغوط العمل، فز

 . ز  المتشائمي 

من الطالب    م عىل عينة ( قام الباحث بتطبيق القائمة العربية للتفاؤل والتشاؤ 2005دراسة عبد الخالق )-
بج ز  ي المضيي 

واإل القاه  امعب  )رة  اإل 814سكندرية  من  جوهريا  أعىل  متوسط  عىل  الذكور  حصل  ي  (. 
فز ناث 

ا يكن  ولم  داال التفاؤل،  بينهما  من:    لفرق  وكل  التفاؤل  ز  بي  جوهرية  سلبية  ارتباطات  استخرجت  التشاؤم.  ي 
فز

ز كان االرتباط  إالتشاؤم، وجنس اال ي حي 
ز التشاؤم والقلق. اث، والقلق، فز  موجبا بي 

ي )  نصارية األ اسدر   -
ي التفاؤل  إىل( هدفت  2005واليحفوفز

ز فز ز والكويتيي  ز اللبنانيي   التعرف عىل الفروق بي 
هدفت  والتشا كما  عينة  إؤم،  عىل  وذلك   ، ز السمتي  ز  هاتي  ي 

فز واإلناث  الذكور  ز  بي  الفروق  عىل  التعرف  ىل 
و)717من) ز  اللبنانيي  من  وطالبة   

ً
طالبا و 780(   ، ز الكويتيي  من  وطالبة  طالب  أسف(  النقد  تفوق  رت  عن  تائج 

النتائج فروق والتشاؤم. كما أظهرت  التفاؤل  ي كل من 
ز فز التشاؤم  ب   حصائيا إدالة    ا الكويتيي  ي 

الذكور واإلناث فز ز  ي 
ي التفاؤل. كما أظهرت النتائج فروق

ز لم تظهر فروق فز ي حي 
، فز ز ي    ا حصائيإدالة    ا لصالح الذكور اللبنانيي 

التفاؤل  فز
ز لصا ي أن بما ي  لح الذكور الكويتيي 

ي التشاؤم.   هم كانوا أكير تفاؤال عبز
ز لم تظهر فروق بينهما فز ي حي 

 من اإلناث فز
الخالق   - عبد  هدفت  1996)  دراسة  التفاؤل  إ(:  ي 

سمب  ي 
فز والذكور  اإلناث  ز  بي  الفروق  عىل  التعرف  ىل 

)  . والتشاؤم من  عينة  الدراسة عىل  وطال1025وقامت  من طالب  الكويت(  النتاو   ،بات جامعة  ئج عن  برهنت 
دالة  ود فرو وج ي أن    حصائيا إق 

التشاؤم لصالح اإلناث مما يعبز ي 
الذكور واإلناث فز ز  ي    إلناث أعىل متوسطلبي 

فز
ي التفاؤل. 

ز حصل الذكور عىل متوسط أعىل من اإلناث فز  التشاؤم مقارنة بالذكور وعىل حي 
حيث    يةشخص  م كسماتدفت إىل دراسة التفاؤل والتشاؤ (: ه1995دراسة عبد الخالق وبدر األنصاري )  -

 لنتائج فروقا وأظهرت ا( أنبر من طالب جامعة الكويت  522( ذكور و)503قامت الدراسة عىل عينة مؤلفة من )
ي التفاؤل لصالح الذكور وفروق دالة    صائيا إحدالة  

ي أن الذكور أكير    حصائيا إفز
ي التشاؤم لصالح اإلناث مما يعبز

فز
 
ا
 .  واإلناث أكير تشاؤما تفاؤل

 السابقة  دراساتال  عقيب عل ت
السابقة   الدراسات  تصنيف  الإيمكن  سمة  قياس  أدوات  وتصميم  بناء  تناول  صنف   : ز صنفي  تفاؤل  ىل 

ي سي 
ثقافية فز الفروق )األ اوالتشاؤم، وتطبيقه عىل عينات عي   الكشف عن  ،  نق  ي

  ؛ عبد 2005صاري واليحفوفز
الخالق،  2005الخالق،   عبد  الموضوع1996؛  تناول  ي 

الثائز والصنف  ممن    (.  مع  خالل  وعالقته  تفاعله  عرفة 
ات   وات أمتغي  الدراسات  أجهت  خرى.  العر إغلب  القائمة  مقياس  اعتماد  الخالق  ىل  لعبد  والتشاؤم  للتفاؤل  بية 

ي الواليات المتحدة 2005)
ي مجتمعات عربية وفز

ي تحصل عليها المقياس فز
ية الب    (؛ نظرا للخصائص السيكومي 

،  األ  ي
)القحطائز أنور 2013مريكية  الصا وعب  ؛  واأل 2010دق،  د  الخالق  عبد  عينة  1995نصاري،  ؛  كانت   .)

ز )حسن،  أليم الثانوي وفئة  خرى من التعأالدراسات من طلبة الجامعة و  (. وما يالحظ  2006خرى من الموظفي 
ات الأن كل الدراسات بحثت سمة التفاؤل وعالقتها بجانب  أهو   و الجسمية،  أصحة النفسية  و مؤشر من مؤشر

اال الجو وتغافلت   الدراانب  تداركت  العالقة  خرى للصحة، لذلك  النقطة وجاءت لتكشف عن  الحالية هذه  سة 
ز التفاؤل و  ي أتت بها  التشاؤم ومتغي  الصحة النفسية كمتغي  شامل، واهتمت ببناء أداة مكونة من األ بي 

بعاد الب 
اآل  تقبل  الذات،  )تقبل  السابقة  النفالدراسات  الصحة  الذهنية،  المرونة  بالقيم  والجسمسية  خر،  التشبع  ية، 

ام بها( و  ز وع الحياة. دراك و إضاف الباحثون مكونا آخر يتعلق بقدرة الفرد عىل أ وااللي   تحقيق مشر

 منهجية الدراسة وإجراءاتها . 2
 منهج الدراسة

ي التحليىلي الذي يقوم عىل وصف الظاهرة وبتحلي
ها بن اء ع ىل البيان ات تم استخدم المنهج الوصفز له ا، وتفس ي 

ي 
 عها. تم جم الب 
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 عينة الدراسة
ت عين       ة عش       وائية طبقي       ة م       ن طلب       ة العل      وم االجتماعي       ة وطلب       ة العل       وم  ز اخت      ي  والتكنولوجي       ا بمؤسس       تي 

: جامع   ة وه   ران ز ان للع   ام ال   دراسي  2ج   امعيتي  ز (. وق   د 300، والب   الغ ع   ددها )2016/ 2015والمرك   ز الج   امعي غل   ي 
ي اختيا

(أ -ره         ا تمثيله         ا لمتغ         ي  الج         نس )ذك         رروعي فز (  -ك         اديمي )ليس         انس  المس         توى األ ومتغ         ي   ن         بر ماس         ي 
 الدراسة.   ( يوضح توزي    ع أفراد عينة1والتخصص. والجدول رقم )

 خصائص عينة الدراسة حسب الجنس المستوى األكاديمي  . 1جدول 
 % المجموع  إناث ذكور  التخصص  المتغي  

 المستوى األكاديمي 

 45.33 136 82 54 ة جتماعيعلوم ا 

 54.66 164 89 75 ا جيو لعلوم وتكنو 

 129 171 300 100 

 أدوات الدراسة 
: غراض الدراسة تم اعتماد أألتحقيق   ز  داتي 

 ( 1996القائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم لـ أحمد محمد عبد الخالق )  -1
  ل مشتوي.  : تبدو ىلي الحياة جميلة " ا المقياس، ومثال لبنود هذلقياس التفاؤل  ( بندا 15مل القائمة عىل )تتش

ي أتعس مخلوق  ا ( بند15مقياس التشاؤم كذلك عىل ) 
" ويجاب عن كل  ، ومثال لبنود هذا المقياس "أشعر إنبز

تم   اختيارات.  خمسة  أساس  عىل  ) إفقرة  من  مكونة  عينة  المقياس عىل  تصميم  طالبا 277جراء  ي    ( 
فز وطالبة 

معامل   ووصل  الكويت.  إىل  جامعة  لكرونباخ  ألفا  التواىلي   قياسي لم  0.94،  0.93ثبات  عىل  والتشاؤم  .  التفاؤل 

القائمة   صدق  حساب  وتم  مرتفعة.  ثبات  معامالت  كلها  ز  وهي  المقياسي  ز  بي  االرتباط  منها  مختلفة  بطرق 
ز مقياس التشاؤم واالختبار األخي  0.78واختبار التوجه نحو الحياة )ر = ي بي    (، مما 0.69-ر=  )  (، وارتباط سلب 
ز سمقيايشي  إىل صدق تالزمي مرتفع لل تالزمي مرتفع    . والطريقة الثانية تمت عن طريق حساب يشي  إىل صدق ي 

. والطريق ز ز وبعض مقاييس  للقياسيي  ز كل من المقياسي  ة الثانية تمت عن طريق حساب االرتباطات المتبادلة بي 
ز   . الشخصية مثل االكتئاب والقلق ز ( عىل    0.54-ر=   التفاؤل واالكتئاب )وكانت معامالت االرتباط بي  ن  اك  حي 

التشا  االرتباط ز  )بي  واالكتئاب  و 0.73ر=  ؤم  وم ن (،  ز  المقياسي  من  ز كل  بي  النمط  القلق حيث كان  فس  قياس 
والقلق التفاؤل  ز  بي  االرتباط  )  0.68-ر=  )  معامل  والقلق  التشاؤم  ز  وبي  العامىلي    0.73ر=  (،  التحليل  وأسفر   )

ا عن  بهذا  للقائمة  وتشبعت  واحد.  أحادي  عامل  وتراوحت    يع جم  مل العا ستخالص   ، عشر الخمسة  البنود 
ز  ي مقياس التفاؤل0.81، و  0.62)  التشبعات بي 

ي مقياس التشاؤم تشبعت بالعامل جوهريا ( فز
جميع البنود    . وفز

ز  بي  التشبعات  وتراوحت   ، عشر و0.67)  الخمسة  بالثب.  (0.83،  تتسم  القائمة  فهذه  ذلك  والصدق  وعىل  ات 
ي البحوث النفسية العربية. ادخ تسلال ة  صالحلها المرتفع، األمر الذي جع

ز
 م ف

( إاستبانة الصحة النفسية: ) -2 ن  عداد الباحثي 
ي  ا الدراسات السابقة. كما  بعض  و   ةالنظري   ياتدبام الباحثون بتصميم األداة انطالقا من األ ق

ستفاد الباحثون فز
است من  وتصميمها  االستبانة  فقرات  األ صياغة  بعض  آراء  ز  طالع  المختصي  المفتوح    ل اؤ سالىل  إة  ضافإ ساتذة 
 : ز  للطالب. وقد تكونت االستبانة من قسمي 

، م ن : معلومات عامة، ت ولالقسم األ ز ضمنت هدف الدراس ة وتعليم ات تعبهته ا، ومعلوم ات ع ن المس تجوبي 
. حيث الجنس، التخصص، المستوى األ   كاديمي

  
: تقب  ل و س  تاس ة وك  ان ع ددها : تك ون م  ن مج االت الدر القســم الثــا ن تقب ل اآلخ  ر  ،تاذال  تحقي ق ة مج االت هي

وع الحي  اة، المرون  ة الذهني  ة والتعام  إمع  ه،  والتكي  ف ي م  ع الواق  ع، الص  حة النفس  ية دراك وتحقي  ق مش  ر
ل العق  الئز

ام به   ا. ووص   ل الع   دد اإل  ز دم ( فق   رة، ولإلجاب   ة عليه   ا اس   تخ39جم   اىلي للفق   رات )والجس   مية، التش   بع ب   القيم واالل   ي 
 من ثالثة بدائل.   ا الباحثون مقياس
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 تواداأل ق صد
ي البيئ    ة الجزائري    ة ع    ن

طري    ق حس    اب معام    ل  ت    م التأك    د م    ن االتس    اق ال    داخىلي لمقي    اس التف    اؤل والتش    اؤم فز
ز كل عبارة والدرجة الكلية للتفاؤل والتشاؤم  . االرتباط بي 

ز درجة كل عبارة والدرجة ال  . 2  جدول  كلية لمقياس التفاؤل والتشاؤممعامالت االرتباط بي 
 معامل االرتباط  رقم العبارة  معامل االرتباط  رقم العبارة  ط ارتبمعامل اال عبارة رقم ال 

 التفاؤل

1 0.43 6 0.61 11 0.53 

2 0.50 7 0.69 12 0.60 

3 0.63 8 0.41 13 0.62 

4 0.61 9 0.51 14 0.58 

5 0.68 10 0.53 15 0.58 

 التشاؤم

16 0.55 21 0.60 26 0.47 

17 0.55 22 0.75 27 0.40 

18 0.57 23 0.61 28 0.63 

19 0.54 24 0.48 29 0.70 

20 0.59 25 0.66 30 0.56 

 0.05  ، 0.47و   0.01دال عند مستوى  
 يالحظ أن جميع المعامالت دالة إحصائيا مما يشي  إىل صدق االتساق الداخىلي لألداة. 

 ذوي م    نة ع   ىل أس    اتذرض    هما ة م   ن خ    الل عكم   ا ت    م التحق    ق م   ن ص    دق المحت    وى الس   تبانة الص    حة النفس    ي
ي تع   ديل االداة،أاالختص  اص، وت  م 

ي ص   ورتها حي  ث أص  ب خ   ذ جمي  ع مالحظ  اتهم فز
حت اس   تبانة الص  حة النفس  ية فز

ات(، مج  ال تقب  ل فق  ر  7ىل س  تة مج  االت: مج  ال تقب  ل وتحقي  ق ال  ذات )فق  رة( موزع  ة ع   39النهائي  ة مكون  ة م  ن )
وع الحي     اة ) دراك وتحقي     قإفق     رات(، مج     ال  6اآلخ     ر والتكي     ف مع     ه ) المرون     ة الذهني     ة ، مج     ال رات(فق      7مش     ر

ي م  ع الواق  ع )والتعام  ل العق  ال
فق  رات(، مج  ال التش  بع ب  القيم  7) فق  رات(، مج  ال الص  حة النفس  ية والجس  مية 6ئز

ا ز  فقرات(.  6بها ) موااللي 
ز الدرجة الكلية للمجال بالدرج ة الكلي ة ل ألداة مثلم ا ه و موض ح كما تم حساب معامل االرتباط   ي الج داول بي 

فز
 : ةليالتا

ز البعد والدرجة الكلية ألداة الصحة النفسية  . 3  جدول  معامالت االرتباط بي 
 الدرجة الكلية  البعد  الدرجة الكلية  البعد 

 0.65 المرونة الذهنية  0.55 ذات لتقبل وتحقيق ا 

 0.66 الصحة النفسية والجسمية  0.60 تقبل اآلخر 

وع   ا لا  0.59 ادراك وتحقيق المشر ز  0.62 ها م بتشبع بالقيم وااللي 

 يالحظ أن جميع المعامالت دالة إحصائيا مما يشي  إىل صدق االتساق الداخىلي لألداة. 

ز درجة . 4جدول   كل عبارة والدرجة الكلية ألداة الصحة النفسية   معامالت االرتباط بي 
 ط معامل االرتبا رقم العبارة  معامل االرتباط  رقم العبارة  عاد باأل 

 0.50 5 0.51 1 تقبل وتحقيق الذات 

2 0.55 6 0.24 

3 0.62 7 0.47 

4 0.52   

 تقبل اآلخر  

1 0.58 4 0.51 

2 0.52 5 0.38 

3 0.76 6 0.06 

وع الحياة دراك وتحقيق  إ   مشر

1 0.51 5 0.36 

2 0.49 6 0.56 

3 0.49 7 0.14 

4 0.57   

 0.52 4 0.40 1 المرونة الذهنية 
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2 0.34 5 0.61 

3 0.31 6 0.46 

 نفسية والجسمية ة الصحال

1 0.52 5 0.66 

2 0.39 6 0.72 

3 0.22 7 0.52 

4 0.42   

ام بها  ز  التشبع بالقيم وااللي 

1 0.63 4 0.60 

2 0.53 5 0.24 

3 0.51 6 0.47 

 الدراسة  ثبات أدوات
-مانبي  ل  ة س  نب  اخ، وتص  حيحه باس  تخدام معادالتحق  ق م  ن ثب  ات األداة ع  ن طري  ق حس  اب معام  ل ألف  ا كرو ت  م 

ي 0.89)مقي    اس التف    اؤل والتش   اؤم  تص    حيحبلغ    ت ق    يم الثب   ات بع    د راون، وق    د ب   
(؛ حي    ث كان    ت درج    ة الثب    ات فز

ي مج    ال التش   اؤم )0.75ل )مج   ال التف   اؤ 
(؛ 0.75ة الثب    ات ألداة الص   حة النفس    ية )(. بينم    ا بلغ   ت قيم   0.74(، وفز

ي بع  
ي بع  069د تقب  ل تحقي  ق ال  ذات )وج  اءت درج  ات الثب  ات فز

ي بع  د 0.72) اآلخ  ر  لد تقب  ( وفز
وع إ( وفز دراك مش  ر

ي بع   د المرون   ة الذهني   ة )0.66الحي   اة )
ي بع   د الص   حة النفس   ية والجس   مي0.65(، وفز

ي بع   د تش   بع 0.70ة )( وفز
( وفز

ام بها ) ز  (. 0.69القيم وااللي 
ي صالحية األ 

 دوات لالستخدام. وهذه القيم كلها تشي  إىل الوثوق فز

 األساليب اإلحصائية المستخدمة
ي معالجة بيانات الدراسة األساليب اإلحصائية المناسبة، حيث تم حساب: م الباستخد

 احث فز
 يارية. لمعالمتوسطات الحسابية واالنحرافات ا -1
 لحساب ثبات األداة.  (Alpha Crombachمعامل ألفا كرونباخ ) -2
ز  -3 ات معامل ارتباط بارسون لحساب العالقة بي   المتغي 
ز الذكور واإلناث سة الف( لدراt. testاختبار ت ) -4  كاديمي والمستوى األ  .روق بي 
منخفض، واعتمدت    -متوسط  -وللحكم عىل مستوى الدور تم تقسيم الدرجات إىل ثالث فئات: مرتفع  -5

 المعادلة التالية: 
 

                                                                                       
        

   
 1.66ل من أقإىل  1ون مستوى منخفض: من ك يكوبذل

 2.33من قل أإىل  1.67مستوى متوسط: من 
 3-2.34مستوى مرتفع: من 

 عرض وتفسي  النتائج 

: ما درجة شيوع التولي  نتائج السؤال األعرض وتفس فاؤل والتشاؤم لدى طالب  : والذي ينص عىل ما يىلي
االخ   ولإلجابة   الجامعة؟  استخدام  تم  السؤال  للبتعن  واحدة  لعينة  ي 

التائ  ال ار  ز  بي  الفرق  عىل  متوسط  تعرف 
ز و ال . كما تم حساب النسب المئوية للدرجة الكلية للمقياسي  ي

ي والمتوسط الفرضز  (. 5الجدول )حسائ 

 د عينة الدراسةفراأيوضح نسبة شيوع التفاؤل والتشاؤم لدى  . 5جدول 
  ر فالمتوسط ال االنحراف المعياري  الحسا    المتوسط  المقياس 

 النسبة التائية  درجة الحرية  ضن

 12.73 299 90 16.23 112.96 اؤم والتش التفاؤل

 طول الفئة 0.66 = = =

  للبديل ئز دالحد األ  -الحد األعىل للبديل

 المستوياتعدد 

3-1 

3 3 

2 
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ي للتفاؤل بلغ ) ( وعند اختبار  16.23( وبانحراف معياري )112.96يتضح من الجدول أن المتوسط الحسائ 
ز   المتوسطي  ز  بي  فالفرق  ظهرت  ي 

التائ  االختبار  داللة    روقباستخدام  ز  إذات  وتبي  القحصائية،  تائية  ال  يمةأن 
( القيمة 12.73المحسوبة  من  أكي   هي  )الجدول  (  ز  1.96ية  وتبي  دال  أ(  الفرق  داللة  إن  مستوى  عند  حصائيا 

حرية  0.05) بدرجة   )299 .  ( التفاؤل  شيوع  نسبة  التشاؤ %57.37وبلغت  نسبة  بينما كانت  العينة    لدى   م ( 
متوسط عىل العموم من التفاؤل.   مستوىطالب عينة الدراسة يتمتعون بأن  وضح  وهذه النتيجة ت   (42.63%)

ا هذه  ز إلنتيجة  وتعزى  المي  اهتماماتهم  واىل  الجامعية،  الحياة  الضغوط  تحمل  عىل  العينة  افراد  قدرة  ايدة  ىل 
ا أمر  أمام  بدال من االستسالم  البدائل  التحوالتبالدراسة والبحث عن  فإن  االجتماعية    لواقع. من جهة أخرى 

ي ي 
الب  بها واالقتصادية  اإل تالمج  مر  من  زادته  الجزائري  المواجهمع  عىل  والبحرصار  أكير  ة  اتيجيات  اسي  عن  ث 

ال من  ذلك  نلتمس  أن  ويمكن  الحياة،  صعوبات  لتجاوز  الطالب  فعالية  من  فالكثي   للطالب،  اليومية  حياة 
نوعا  ن لهم  انة عائالتهم والبحث عن دخل يضمىل جانب الدراسة إلع إوأعمال حرة  يمارسون نشاطات تجارية  

 ن االستقاللية عن أوليائهم. م
ي المجتمع الجزائري، وهي ثقافة تت  أن هذه  ويرى الباحثون 

ضمن  النتيجة تتماسر مع الثقافة العامة السائدة فز
التشاؤم    الظروف، والبعد قدر المستطاع عن   ىل التفاؤل وصناعة األمل مهما اشتدت إدينية وروحية تدعو    ا قيم

ال . وتبف  هذه  ي  %42.63طالما أن هناك )  رةمحصو نتيجة  والتطي 
العينة تعائز التش( من  ىل  إاؤم ومرد ذلك  من 

التخ المستقبل خصوصا بعد  البعض والخوف من  السلبية لدى  ارتفاع  إيرج وصعوبة  النظرة  ي ظل 
جاد عمل فز

  ، ز ز الخريجي  ؤثر  ذلك ي   كالهجرة ومختلف االنحرافات، كل  ىل جانب شيوع المخاطر االجتماعيةإ نسبة البطالة بي 
  وغياتبزايد    (،2017القيسي وأبو البصل )  ية مع دراسةة الحال  درجة التشاؤم لدى الطالب. تتماسر النتيجعىل
ي األ2014)  والمقالدة  منار (،  2016)

ي أظهرت شيوع التفاؤل بنسبة )2012)  دن، محيسن ر ( فز
(  %60.66( والب 

( بنسبة  الحسن  . ( %41.6والتشاؤم  ي 2012)  وتختلف مع دراسة عبد 
)  راق، الع  ( فز المجدالوي  (  2012دراسة 

ي قطاع غزة.  من ال  ( %52حيث كانت )
 عينة متشائمة فز

  
الثا ن السؤال  نتائج  وتفسي   "ما عرض  عىل  ينص  والذي  عينة    :  افراد  لدى  النفسية  الصحة  مستوى 

السؤ  عن  لإلجابة  و الدراسة؟"  ي  الحسائ  المتوسط  استخراج  تم  الفال  والمتوسط  المعياري  ي  االنحراف 
رضز

ي لعينة واحدة امستخدوا
 . االختبار التائ 

ي ألفراد عينة الدراسة وضح اي  . 6جدول 
 الختبار التائ 

   االنحراف المعياري  المتوسط الحسا     المقياس 
 النسبة التائية  درجة الحرية  المتوسط الفرضن

 10.61 299 78 8.36 87.86 الصحة النفسية 

النتا أن  إئج  تشي   لدى  ىل  للعينة  ي  الحسائ  يالطلالمتوسط  )بة  وبانحر 87.86ساوي  مقداره  (  معياري  اف 
البالغ )8.36) ي للمقياس 

من المتوسط    ن متوسط العينة أكي  أ( نجد  76(، وعند مقارنته مع المتوسط الفرضز
ي كانت قيمته تسا

، وعند تطبيق االختبار التائ  ي
ن  إ(. وبذلك ف0.05( وهي دالة عند مستوى )10.61وي ) الفرضز

يتمتعو  بنوع  الطلبة  ان  الصحمن  الصحة  ودرجة  مستوى  ولمعرفة  النفسية.  المتوسط  لنفسة  استخراج  تم  ية 
ي واالنحراف المعياري لكل بعد من   بعاد االداة. أالحسائ 

 فراد العينة عىل كل بعد أيوضح مستوى الصحة النفسية لدى  . 7 جدول 
 المستوى  االنحراف المعياري  المتوسط الحسا     الصحة النفسية  اد بعأ

 مرتفع  0.30 2.34 لذات يق ا تقبل وتحق 

 توسط م 0.35 2.11 تقبل اآلخر 

وع إ   متوسط  0.32 2.33 دراك وتحقيق المشر

 مرتفع  0.33 2.48 المرونة الذهنية 

 مرتفع  0.38 2.15 الصحة النفسية والجسمية 

ز   متوسط  0.38 2.07 ام بها التشبع بالقيم وااللي 

 متوسط  0.21 2.25 لكلية الدرجة ا 
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ز من الجدول  مستوى متوسط، وجاء كل من بعد: تحقيق  هو ب ( و 2.25ة الكلية بلغ )ط الدرجمتوس أن    يتبي 
والجس  النفسية  الصحة  الذهنية،  المرونة  األ الذات،  بقية  جاءت  ز  حي  ي 

فز مرتفع،  بمستوى  بمستوى  مية  بعاد 
هذه   النفسيمتوسط.  الصحة  عن  الرضا  حالة  تفش  عالنتيجة  وقدرتهم  الطالب  لدى  الذة  مع  التكيف  ات  ىل 

شية والنسق القيمي  ن للتنشئة األ أش وتقبل اآلخر. ويرى الباحثون  تعايش، وعىل تمكنهم من ال هم المعاواقعو 
استقر  ي 

فز األله كبي   لدى  النفسية  الصحة  الكار  دراسة  مع  النتيجة  هذه  تتماسر  وعبد للا فراد.  (  2013)  يكي 
 . (2012) ودراسة العمري

  :  
: "هل توجد عالقة اين ي  لذ واعرض وتفسي  نتائج السؤال الثا ن ز  إطية دالة  رتبا ص عىل ما يىلي حصائيا بي 

السؤال   النفسية؟ لإلجابة عن  الصحة  سون كما هو  التفاؤل والتشاؤم ومستوى  بي  ارتباط  استخراج معامل  تم 
ي الجدول. 

 موضح فز

ز التفاؤل والتشاؤم ومسيوضح  . 8جدول   . توى الصحة النفسية لدى الطالبالعالقة بي 
 مقياس التشاؤم  مقياس التفاؤل  قياس بعاد المأ

 0.27- 0.18 تحقيق الذات بل و تق

 0.17- 0.04 تقبل اآلخر 

وع الحياة إ   0.22- 0.27 دراك وتحقيق مشر

 0.22- 0.06 المرونة الذهنية 

 0.40- 0.22 الصحة النفسية والجسمية 

 0.32- 0.22 التشبع بالقيم 

 0.44- 0.281 لكلية جة ا الدر 

ز التفاؤل و ارتباطيقة  د عاليظهر الجدول وجو  د الصحة النفسية، حيث بلغت الدرجة الكلية  أبعاة موجبة بي 
ز األ 0.281) ز )(، ورغم وجود ارتباط موجب بي  ( إال أن االرتباط لم  0.27-0.04بعاد والتفاؤل حيث تراوحت بي 
نسبةي  أن  بحكم  نتيجة منطقية  قويا. وهذه  متدنية ك  كن  السؤالالتفاؤل كانت  أظهرها  ي ول،  األ  ما 

يعبز أن    مما 
نظر  يؤثر  عالتفاؤل  ي  يا 

الب  والصعوبات  الحياة  تحديات  مواجهة  عىل  قادرا  الفرد  ويجعل  الصحة،  أبعاد  ىل 
وع الحياة،  إدؤل هو  ضه. وما نالحظه هو أن البعد الذي تحصل عىل أكي  ارتباط مع التفاتعي   راك وتحقيق مشر

دال الشوهي  رغبة  ز  تبي  أخرى  من لة  التمكن  ي 
فز متحق   باب  عنشاريعهم  يق  والبحث  حال  أفض  المستقبلية  ل 

من   يعتي  إيمكنهم  الذي  التفاؤل  بفضل  وهذا  ذلك،  يعيق  ما  وتجاوز  طموحاتهم  وموجهة  نجاز   كطاقة كامنة 
المستقبل  النتيجةو .  للفرد نحو  ي وجدت عالقة س2010)  مع دراسة جودة  تتماسر هذه 

الب  التفاؤل    يةبب(  ز  بي 
ي   (Strauss &al, 2015وآخرين )  وسسي    والسعادة، ودراسةواألمل  

ز التفاؤل    الب  أكدت عىل وجود عالقة بي 
من وجود عالقة سببية    (ldman & kubota, 2015eF)  يه دراسة فلدمان وكوبوتا إل مل، وهو ما تذهب  واأل 

ز كل من متغي   الذاتيةاأل   بي  الفعالية  التفاؤل  مل،  النظر   ز نجا واإل ،  األدب  لنا من  توضح  . وقد  أالدراسي ة  هميي 
الفرد وقد ي حياة 

ز
ف الحياة  رته التفاؤل  بنوعية  التنبؤ  الصادق،    )أنور   عىل  التأثي  عىل  2010وعبد  ( وقدرته عىل 

 (. 2010ف مع الحياة الجامعية )أبو العال، التكي
ع وجود  النتائج  ب وأظهرت  سالبة  ارتباطية  و القة  التشاؤم  ز  حيثحة  الصبعاد  أي  الدرجة    النفسية،  بلغت 

ز ( وتراوح معامالت اال0.44-الكلية ) كير ارتباطا بالتشاؤم هو الصحة  (، وجاء البعد األ 0.40-و    0.17-)  رتباط بي 
كه التشاؤم عىل صحة الفرد النفسية وا  الجسمية والنفسية؛ وهو  قد وجد  لجسمية. و ما يدل عىل األثر الذي يي 

( واإل قة  عال  (Stöber, 2000ستاوبر  ي  السلب  التوقع   
ز ألحداث  بي  ي  واالكتئاب   تقبل المس يجائ  وهذه    والقلق 

المجدالوي ال دراسة  مع  تتماسر  عن2012)  نتيجة  والرضا  التشاؤم  ز  بي  سالبة  عالقة  وجدت  ي 
الب  العمل    ( 

)واأل  ي 
القحطائز وجد  والجسمية. كما  النفسية  أن  2013عراض  دال (  بشكل  التنبؤ  عىل  قدرة  ات  المتغي   

  أكير
 هو متغي  التشاؤم.  ى الضغوط النفسية ستو بم

الثالث: وتفس عرض   السؤال  نتائج  "او   ي    : يىلي ما  ينص عىل  ز سمة  لذي  بي  احصائيا  دالة  فروق  توجد  هل 
ي الجدول  الجنس؟" ولإلجابة عن السؤال تم استخراج اختبار "ت". كما هو موض  ىلإالتشاؤم تعزى  -التفاؤل

ح فز
 .  التاىلي
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ي يوضح الفرو . 9جدول 
 س لتشاؤم تبعا لمتغي  الجن ا -مة التفاؤل س ق فز

 غي  متال
 قيمة "ت" االناث  الذكور 

 مستوى الداللة  الداللة االحصائية 
 ع م ع م

 0.05 0.74 1.60- 9.13 53.17 9.71 49.61 التفاؤل

 0.05 0.50 0.33- 9.99 61.28 9.30 60.54 التشاؤم

الجدول    ضحيت دالة  .  9من  فروق  وجود  ب ائيصإحعدم  واإل ا  الذكور  ز  متغي  ناث  ي  ي 
فز الطالب    سمة   من 

قالتشا-فاؤللتا جاءت  حيث  )يؤم.  الجدولية  "ت"  قيمة  من  أصغر  المحسوبة  "ت"  ذلك  1.96مة  ويدعم   .)
التفاؤل لدى  )  نسبة شيوع  الذكور  ز حيث كانت نسبة  بينما كانت  (،  59.07( وعينة االناث )%55.12الجنسي 

ز كانت عينة االناث )%67.26)  شاؤم لدى الذكور نسبة شيوع الت ي حي 
يدل عىل تقارب كبي   ذا  وه  (%68.08( فز

ي درج
التفاؤل )  ةفز ي سمة 

ز فز الجنسي  الفارق لدى  بلغ  ، حيث  ز الجنسي  لصالح  (  %3.95التفاؤل والتشاؤم لدى 
ي سمة التشاؤم  ن اإل 

ة  ي دايحم (. تتماسر هذه النتيجة مع دراسة  %0.82)اث لكنها نسبة غي  دالة، وبلغ الفارق فز
( وغيات(،  2018وآخرون  ود2016)  بزايد  وفاضل دو سع  راسة (  الخالق  2012)  محيسن   (،2016)  ن  عبد   ،)

بينما  2005) التشاؤم،  ي 
فز ز  الجنسي  ز  بي  دالة  فروق  تجد  لم  حيث  اإل الذ كان  (،  من  أعىل  التفاؤل.  كور  ي 

فز ناث 
(  2008)  نوال دراسة    مع  تلف (. بينما تخ2014)  ومقالدة منار  ، ودراسة  (2012)  وتتفق مع دراسة المجدالوي 

ي وجدت أ
 ناث.  تفاؤال من اإل ير كأ كور ن الذ الب 

ي مصادر التشاؤمالنتيجة    هتفش هذ 
ي يعيشها الطالب، ولم تصبح هناك فروق فز

والتفاؤل    تشابه الظروف الب 
ز  الجنسي  الطالب من كال  الحيالدى  االهتمامات  أن  الدراسي والعمل وبنا . كما  النجاح  أأش   ءتية مثل  ت  صبحة 

. واحدة لدى الجنس ز  ي 

نتا وتفسي   ا عرض  ما   بع: راال ل  لسؤائج  ينص عىل  ز سمة    والذي  بي  احصائيا  دالة  فروق  توجد  " هل   : يىلي
تعزى  –التفاؤل   األ إالتشاؤم  التخصص  هو  كادي ىل  "ت". كما  اختبار  استخراج  تم  السؤال  عن  ولإلجابة  ؟"  مي
ي 
 : الجدول التاىلي  موضح فز

ي .  10جدول 
 مي كادي األ  تبعا لمتغي  التخصص  التشاؤم -ة التفاؤلسم  يوضح الفروق فز

 المتغي  
 لوم وتكنولوجيا ع علوم اجتماعية 

 مستوى الداللة  قيمة "ت"
 ع م ع م

 0.05 0.31 9.84 52.95 8.07 49.54 التفاؤل

 0.05 0.79 9.83 61.09 9.61 60.88 التشاؤم

ي سمة التفاؤل    عدم وجود   (10)  ل يظهر الجدو 
ز
،  ىل متغي  التخص إاؤم تعزى  تشال  –فروق دالة ف ص الدراسي

جا حي 'ق  تءث  من يمة  أصغر  المحسوبة  )ق  ت'  الجدولية  "ت"  دراسة  1.96يمة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق   .)
( وآخرون  و (،  2018حمايدية  )بزايد  )  ،(2016غيات  محيسن  دراسة  مع  طلبة  2012وتختلف  حيث كان   )

العاأل   التخصص التخصص  أكير تشاؤما من طلبة  ي  ) بينما    ، لمي دئ    هرية جو   ا ( فروق2009وجدت دراسة خليل 
ي  لح التخصص اإل لصا

ي فز
س التفاؤل. وهذه النتيجة توضح أن التخصص الدراسي لم يكن له تأثي  عىل  يامقنسائز

وال التفاؤل  العلومسمة  أو  االجتماعية  العلوم  تخصص  ي 
فز فالطالب  الطالب،  لدى  يملك    تشاؤم  والتكنولوجيا 

ف مع  االهتمامات  االهتق  ار نفس  طبيعة  ي 
فز ونوعها. كما  صغي   امامات  تأثي     االجتماعي   لوضع أن  له    عىلكان 

ي لإلحصا جميع الطالب من كافة التخصصات، حيث تشي  األ
ي يقدمها الديوان الوطبز

( من  %21.4أن ) ءرقام الب 
وترت  العمل،  عاطلون عن  الجامعية  الشهادات  االجتمحامىلي  العلوم  لدى تخصصات  النسبة  كير  أ   ية اعفع هذه 

بلغت   بحيث  العلمية،  التخصصات  تخصص  الة  البطمن  ي 
و اآل فز )الداب  تخصص  (%28.3فنون  ي 

وفز علوم  ال، 
و اال  و ال جتماعية  )التجارية  ) %27.7قانون  الحياة  علوم  تخصص  ي 

ز
ف بلغت  بينما  الهندسة  18.1%(،  ي 

ز
وف  )

ي الصحة ) (14.8%)
ز
 .(%3.8وف

 وتوصيات  ةالصخ
التفاؤل والتشاؤم والصة  قىل معرفة طبيعة العالإلدراسة الحالية  ت اهدف ز سمة  طلبة    دىية لالنفس  حةبي 

بعض   ظل  ي 
ز
ف األ المت الجامعة  والتخصص  التعليمي  المستوى  )الجنس،  ات  وقدغي   .) نتائج  أكاديمي اسفرت 
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ز  مستوى متوسط من التفاؤل وكذا الصحة النفسية لدى الطالب. لذلك ل   الدراسة عن وجود  م تكن العالقة بي 
وجوهر  قوية  ين  الفرو .  يةالمتغي  مستوى  عىل  أكدتأما  فقد  جوه وجو   عدم   النتائج  ق  فروق  سمة  د  ي 

فز رية 
.  متغي  الجنس والتخصص األ لؤل والتشاؤم تبعا  لتفاا نتائج مع الكثي   اتفقت هذه الكاديمي والمستوى التعليمي

ي  
الب  السابقة  الدراسات  مختأمن  مجتمعات  ي 

فز ز جريت  للباحثي  أمكن  النتائج  هذه  ضوء  وعىل  ع  وض  لفة. 
 التوصيات التالية: 

 لدى الطالب.   ؤلفع من مستوى التفاوية للر وترب دية رشاإ بناء برامج  -
األ   - وتشجيع  سال توفي   عىل  للحفاظ  التعليمية  المؤسسات  داخل  الطالبية  النفسية  نشطة  الصحة  مة 

 والجسمية للطالب. 
ي للحد من رشادية  تعزيز الخدمات اإل - ي الوسط الطالئ 

 التشاؤم.  فز
للنقاش    ةماقإ  - لات و جامعالخل  دا  FORUMورشات عمل ومنابر  التعليمية  المؤسسات  ع  تشجيمختلف 

ز وايجاد حلول عملي  ي العلن مع مختصي 
 ة. الطالب عىل تقديم آرائهم ومناقشة مشكالتهم فز

الجزائري  - المجتمع  من  واسعة  عينات  ليشمل  الحاىلي  البحث  منهم،    توسيع  ز  المتمدرسي  غي   خصوصا 
ز  األ و  ية والريفية  تبار المناطق اع اال خذ بعي  ي عىل  شفوية والموروث  ة الثقاف وأثر اللحضز النفسية  الصحة  الشعب 

 . لألفراد
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 المراجع 
العال، محمد   )أ أبو  ف  والتشاؤم وعال 2010شر التفاؤل  ا (.  الحياة  مع  والتوافق  الطموح  الذات ومستوى  بتقدير  لجامعية  قتهما 
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ز
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ي ظل بعص المتغ 
ز
ي علم النفس،  ف

ز
ات الديمغرافية، مجلة دراسات عربية ف  . 573-491  ،(3)9ي 

ات    2نوهرا   حمد ن أ والتشاؤم لدى طلبة جامعة محمد بل  م(. األ 2016بزايد، نجاة وغيات، حياة )  ي ضوء متغي 
ز
دراسة فرقية ف
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ز
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 . دار اللة صفية وهران: 
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ز
توحة،  لمفدس ا قال  معة ة جا ل والتفاؤل لدى عينة من طلبم األ (. التنبؤ بالسعادة ف
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83-112. 

ي وعالقته ب2009يم ) اهبر إ خليل، عفراء  
ي الي  طالبات    عينة م ن   تشاؤم لدى ال  -اؤل  التف(. ذكاء العاطفز
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