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sample of the study consisted of the third year secondary school students estimated
bac exam.
at 246 pupils (129 males and 117 females). The data was collected by optimism/
pessimism scale (Dember et al., 1989) adjusted to the Arab environment by
(Desouki, 2001) and to the Algerian environment by (Shouail, 2013). The results
showzd a negative correlation between pessimism and academic achievement in
contrast to optimism.
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ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز العالقة بين التفاؤل و التشاؤم من جهة و التحصيل
الدراسي من جهة أخرى عند التالميذ المقبلين على شهادة البكالوريا .تمثلت عينة
الدراسة في تالميذ السنة الثالثة ثانوي قدر عددهم ب  246تلميذا )129( :ذكرا
و ( )117أنثى من المستوى النهائي ،تم اختيارهم بطريقة عرضية من ثانويتين
عامتين من والية بشار( .ثانوية أبي الحسن األشعري وثانوية العقيد عثمان ) ،استعانت
الباحثة لجمع البيانات بمقياس التفاؤل والتشاؤم ﻠ ( ،,.(Dember et al 1989و
قام بترجمته و تقنينه على البيئة العربية (الدسوقي .مجدي محمد)1()2001 ،و على
البيئة الجزائرية (شويعل يازيد ،)2(. )2012 ،باإلضافة إلى معدالت امتحان شهادة
البكالوريا .توصلت الدراسة الحالية إلى وجود عالقة سلبية بين التشاؤم و التحصيل
الدراسي وفي مقابل ذلك كانت العالقة الثنائية بين التفاؤل و التحصيل الدراسي
ضعيفة و غير دالة تماما .
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 -1مقدمة
حيتل التعليم الثانوي مكانة متميزة يف السلم التعليمي،
ويلقى عناية كبرية من املهتمني بشؤون التعليم  ،فهو يتناول
شرحية من األفراد يف أدق مراحل منوهم ،ويعدهم إما
ملواصلة التعليم العالي أو العمل يف ميادين احلياة املختلفة،
حيث ختتتم دراسة التعليم الثانوي بشهادة الدراسة الثانوية
اليت تسمى " البكالوريا ".
يعترب امتحان البكالوريا خطوة أساسية حنو حتقيق األهداف
املستقبلية ،مما جيعل املقبلني على هذا االمتحان املصريي
حيرصون على النجاح فيه و يبذلون قصارى جهودهم لتجنب
الرسوب بغية حتقيق آماهلم.من هذا املنطلق  ،فإن شهادة
البكالوريا تصبح الشغل الشاغل ومركز اهتمام وتفكري
املرتشحني و أوليائهم ،إالأن النجاح فيه يتوقف على تفاعل
مجلة من العوامل الشخصية و الرتبوية و البيداغوجية و
االجتماعية على العموم.

هلم دور مهم يف جمال األداء األكادميي.
يتبني مما سبق أن مسات الشخصية هلا تأثريات مستقلة و
متزايدة على التحصيل الدراسي حتى بعد ضبط املنبئات
التقليدية هلذه النتائج.)5(.كما أوضح (Chamorro
 )-Premuzic and Furnham, 2003bأنه إذا كان الذكاء
يرمز إىل ما ميكن للشخص أن يفعله أو حيققه من خالل
القدرات اخلاصة اليت تساعد على الفهم و التعلم ،فإن
الشخصية تعرب عن كيفية حتقيق ما يريده من خالل بعض
السمات اليت تدعم أو تثبط استخدام هذه القدرات .هكذا ،فإن
استخدام مسات الشخصية كمنبئات ميكن أن يساهم يف زيادة
التباين يف األداء.)6(.

من جهة أخرى ،ينظر علماء الشخصية إىل التفاؤل والتشاؤم
بوصفهما خلفية عامة حتيط باحلالة النفسية للفرد وتؤثر
على سلوكه وتوقعاته بالنسبة للحاضر واملستقبل ،ومن ثم
جتعل الفرد مييل إىل التفاؤل أو يغلب عليه التشاؤم( .)7يعترب
عبد اخلالق التفاؤل و التشاؤم مسة ثنائية القطب من مسات
تعد أعلى نسبة جناح يف امتحان الباكالوريا اجلزائري الشخصية  ،تتمحور فريؤية خاصة للمستقبل  ،و يتوزع الناس
منذ االستقالل تلك اليت حتققت بعد اإلصالحات الرتبوية على خط متصلل يقع التفاؤل فيأحد أطرافه  ،ويقع التشاؤم يف
سنة 2011حيث بلغت حسب االحصائيات % 62.45أي الطرف اآلخر.)8( .
مبعدل  220518ناجحا حيث كان الفرق طفيفا بني النسبة
اليت حتققت سنة  2011و بني النسبة اليت حتققت سنة عرب التفاؤل عن ميكانيزم نفسي ي ساعد على مقاومة الكآبة
 ،2010حيث بلغت حسب اإلحصائيات  %61.23أي ما يعادل و الفشل واليأس  ،أما الشخصية املتشائمة فتعرب عن امتالك
 240.000ناجحا .و مهما كانت العوامل اليت أدت إىل هذا صاحبها لتوقعات سلبية عامة حنو هذه األشياء اليت متر به
االرتفاع النوعي املفاجئ يف هذه النسبة ،فإن نسبة الرسوب فيه وتوصله بالتالي إىل حياة رتيبة متتاز بعدم االهتمام والالمباالة
تبقى مرتفعة حيث بلغت أي  %38.77أي مبعدل 152.000والتعاسة ،فسميت التفاؤل والتشاؤم كبعد أساسي للشخصية
راسبا  .و بالنظر إىل اإلحصائيات اليت وردت يف امتحان ميكن تعلمه واكتسابه منا لبيئة واخلربة  ،مما جيعل من
الباكالوريا منذ سنة  2012إىل غاية  2017فإن الصورة عملية تعديله أمرا يسريا ليصبح منطا مدعما لشخصية الفرد
ال تبعث على االطمئنان ،حيث مل تتعدى نسبة النجاح  %57بدال أن يكون منطا حمبطا هلا.
فقد بلغت نسبة النجاح  %58.84سنة  %44.72 ، 2012يعترب مجعة سيد يوسف عن  Seligmanأن التفاؤل عبارة
سنة %45.01 ، 2013سنة  %51.36 ، 2014سنة  2015و عن أسلوب تفسريي حتليلي .و األشخاص املتفائلني تبعا هلذه
 %49.79سنة  2016اما سنة  2017فقد بلغت نسبة النجاح النظرية يصفون األحداث السلبية على أنها عابرة ومؤقتة
.%56.07
وحدثت من خالل مواقف نادرة وغري متكررة ،يف املقابل فإن
عرب ) Furnham and Chamorro-Premuzic, (2004أنه رغم املتشائمني يصفون األحداث واخلربات السلبية على أنها دائمة
االعرتاف العام أن القياس النفسي للذكاء من املنبئات القوية وال تتغري ،مما جيعلهم يشعرون بالعجز ألنهم ال يستطيعون
بالتحصيل الدراسي (الذكاء العالي يؤدي إىل النجاح الدراسي ،السيطرة على األحداث يف حياتهم كما يعتقدون.)9( .
بينما يرتبط الذكاء املنخفض بالرسوب الدراسي) ،فإن الكثري
من الدراسات اقرتحت أن القوة التنبؤية للقدرة املعرفية يف
املستويات الدراسية العليا كانت بسيطة و يف الغالب غري دالة(.)3
و عليه ،كما يضيفChamorro-Premuzic and Furnham,
) (2006فإن مقاييس القدرة العقلية وحدها غري كافية للتنبؤ
باألداء األكادميي بأكرب دقة ممكنة .و اإلجابة عن التساؤل
حول املقاييس اليت جيب أن تضاف إىل جانب قياس الذكاء
بقصد التنبؤ باألداء األكادميي ،ميكن التوصل إليها عن طريق
الكشف عن املتغريات املرافقة للمسارات اليت تؤدي إىل الفروق
يف النتيجة أو املعيار( .)4مما يوحي بأن الباحثني يف الشخصية

بينت الدراسات يف هذا الصدد أن مسة التفاؤل تساعد على
االجناز و التحصيل بشكل أفضل من مسة التشاؤم Seligman,(.
)1994كماخلصت دراسة  ,.(Morrison et al)1991إىل أن
التالميذ ذوي التفاؤل املرتفع لديهم قدرة أكرب على استخدام
مناذج حلل املشكالت األكادميية يف حالة ارتفاع مستويات
الضغط النفسي والقلق على مدى فرتات زمنية أطول وحتت
ظروف ضاغطة مقارنة بالتالميذ ذوي التشاؤم املرتفع .كما
أثبت ( Hargens and kelly, (1994أن مسة التشاؤم ذات تأثري
سليب على األداء يف األعمال الدراسية وعملية التكيف الدراسي
.يف مقابل ذلك أثبتت دراسة (عبد اخلالق أمحد )2000 ،عدم
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وجود عالقة ارتباطية بني التحصيل الدراسي وكل من
التفاؤل والتشاؤم.)10( .

أو سنة دراسية تعرب عن مدى فهمه و استيعابه و تذكره
ملا اكتسبه من معارف و خربات و مهارات من تلك املقررات
الرتبوية و التعليمة (دون غش).هكذا فإن التحصيل الدراسي
يف شهادة البكالوريا يعرب عن املعدل العام الذي حيصله تلميذ
املستوى الثانوي النهائي يف هذا االمتحان ،و يعرب عن جناحه
إذا كان  20/10فما فوق ،و رسوبه إذا كان أقل من .20/10

من هذا املنطلق ميكن أن نطرح التساؤلني التاليني:

3.3التحديد االجرائي المتحان شهادة البكالوريا

من هذا املنطلق ،جاءت الدراسة احلالية كمحاولة لتكريس
نتائج الدراسات السابقة فيما يتعلق بعلقة مسات الشخصية
التفاؤل/تشاؤم بالتحصيل الدراسي يف امتحان مصريي مثل
امتحان شهادة البكالوريا ،على اعتبار أنها أجريت يف بيئة
جغرافية و اجتماعية خمتلفة ،بيئة صحراوية (منطقة .2.3التفاؤل و التشاؤم
بشار) ،متيزها عدة مميزات جغرافية و مناخية و اجتماعية و 1.2.3التحديد االجرائي للتفاؤل
ثقافية قد يكون هلا من التأثري على الفرد و حميطه االجتماعي
تتبنى الدراسة كتحديد إجرائي للتفاؤل نفس التحديد
و األكادميي.
الذي أورده (األنصاري و اليحويف  )2005،عن ()1989Dember
هكذا ،فإن نتائج الدراسات السابقة اليت وردت أعاله أثبتت  ،ذلك الن الدراسة اعتمدت على املقياس الذي وضعه نفس
أن التشاؤم و التفاؤل يرتبطان بطريقة عكسية بالتحصيل هذا الباحث  Demberو قام برتمجته و تقنينه على البيئة
الدراسي ،حيث أن شخصية املتفائل تؤهل التلميذ أكثر إىل العربية ،)11(.و يعرفه كما يلي:
التعاطي مع االمتحانات املصريية بأقل ضرر حبكم قدرتهم
اإلجيابية على التعامل مع ظروف االمتحان العصيبة و املثرية " استعداد شخصي لدى الفرد جيعله يدرك األشياء من حوله
للتوتر و القلق ،و أن التلميذ املتشائم يف مقابل ذلك قد ينطلق بطريقة إجيابية ،ومن ثم يكون توجهه إجيابيا حنو ذاته
بنفسية منهزمة تصبغها توقعات سلبية فيما يتعلق باالمتحان وحاضره ومستقبله" .و يعرب عنه قياسا بالدرجة اليت حيصلها
اجمليب اي التلميذ عن جمموع بنود بعد التفاؤل من مقياس
مما قد ينعكس عليه سلبا.
( ),Dember 1989للتفاؤل و التشاؤم.
و رغم أن بعض الدراسات قد توصلت إىل عدم وجود عالقة
بني التفاؤل و التشاؤم و التحصيل الدراسي ،يبقى البحث يف 2.2.3التحديد االجرائي للتشاؤم
هذه العالقة مشروعا نظرا لطبيعة البعدين املتناقضة ،فضال تتبنى الدراسة كتحديد اجرائي نفس التعريف الذي أورده
عن التناقض الصريح يف نتائج الدراسات السابقة ،خاصة (األنصاري و اليحويف )2005 ،عن (),Dember 1989أن
إذا اعتربنا الظروف البيئية و االجتماعية اليت أجريت فيها التشاؤم " :استعداد شخصي لدى الفرد جيعله يدرك األشياء
الدراسة احلالية .ما من شك أن املطلع على طبيعة التفاؤل و من حوله بطريقة سلبية ،ومن ثم يكون توجهه إجيابيا حنو
التشاؤم و ما جاء من دراسات يف عالقتهما بالتحصيل الدراسي ذاته ،وحاضره ومستقبله )12(.و يعرب عنه قياسا بالدرجة اليت
يتمنى أن يساهم يف إجالء ذلك الغموض و التضارب يف األدلة حيصلها اجمليب اي التلميذ عن جمموع بنود بعد التشاؤم من
اإلمبرييقية.
مقياس ( ),Dember 1989للتفاؤل و التشاؤم.)13(.
هل العالقة االرتباطية بني مسة التفاؤل و التحصيل الدراسي هو تقييم رمسي سنوي خيترب فيه تلميذ الثانوية من املستوى
يف امتحان شهادة البكالوريا إجيابية؟
النهائي كتابيا يف مواد االختصاص اليت درسها خالل
• هل العالقة االرتباطية بني مسة التشاؤم و التحصيل سنة كاملة ضمن برنامج رمسي يطبق يف إطار املنظومة
الرتبوية الوطنية .يتيح النجاح يف هذا االمتحان للطالب
الدراسي يف امتحان شهادة البكالوريا سلبية؟
فرصة االنتقال من مرحلة التعليم الثانوي إىل مرحلة
 .1الفرضيات
التعليم العالي .و للنجاح فيه جيب أن حيصل التلميذ على
.1.2توجد عالقة ارتباطية موجبة بني التفاؤل و التحصيل األقل  ،20/10حيث ال تؤخذ النقاط احملصلة خالل السنة
الدراسية بعني االعتبار.
الدراسي يف امتحان شهادة البكالوريا.
.2.2توجد عالقة ارتباطية سلبية بني التشاؤم و التحصيل .4منهج الدراسة
الدراسي يف امتحان شهادة البكالوريا.
استخدم يف هذه الدراسة املنهج الوصفي الذي يقوم على مجع
البيانات و تصنيفها و تبويبها و حماولة تفسريها و حتليلها من
.3التحديد االجرائي للمفاهيم
أجل قياس و معرفة أثر أو تأثري العوامل على أحداث الظاهرة
.1.3التحصيل الدراسي
املدروسة بهدف استخالص النتائج و معرفة كيفية ضبط
ميكن حتديد التحصيل الدراسي إجرائيا على أنه :عبارة عن و التحكم يف هذه العوامل و كذا التنبؤ بسلوك الظاهرة يف
املعدالت العامة أو اخلاصة اليت حيصلها التلميذ بعد فصل املستقبل( .سعودي و اخلضريي)1992 ،
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و من األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها هذا املنهج حسب (عوض
صابر و خفاجة على:)2002 ،

 عرض صورة دقيقة ملالمح الظاهرة اليت يهتم البحثبدراستها حتى يتيسر إدراكها و فهمها فهما دقيقا بتبيني
العناصر اليت تتكون منها و ارتباط بعضها ببعض و دور كل
منها يف أداء وظيفتها.

1.6مقياس التفاؤل والتشاؤم
1.1.6وصف املقياس

أعد مقياس التفاؤل والتشاؤم ( ،,.Dember et al( 1989و
قام برتمجته و تقنينه على البيئة العربية (الدسوقي .جمدي
حممد .)2001 ،يتكون املقياس من ( )56عبارة تشمل ()18
عبارة لقياس التفاؤل ،ومثلها لقياس التشاؤم إىل جانب ()20
عبارة مكررة بصيغ أخرى لكي يتم إخفاء الغرض من املقياس،
وجييب املبحوث على كل عبارة بإجابة واحدة من بني أربعة
اختيارات أوافق متاما ،أوافق ،ال أوافق ،ال أوافق مطلقا.

 كشف اخللفية النظرية ملوضوعات البحوث و متهيدالطريق أمام إجراء املزيد منها ليسري الباحث خبطى ثابتة يف
حبثه و يكون على بينة من أمره قبل وضع تصميمات البحوث
الالحقة.
وإلعداد املقياس يف صورته العربية قام (الدسوقي .جمدي
 مجع معلومات و بيانات عن الظواهر و الوقائع اليت يقوم حممد )2001 ،برتمجة عباراته ،و كان حريصا على أن تتمالباحث بدراستها الستخالص دالالتها مما يفيد وضع الرتمجة إىل اللغة العربية بأكرب درجة من درجات احلياد
واملوضوعية حبيث ال يتغري املعنى بأي حال من األحوال.
تعميمات عن الظاهرة أو الظواهر حمل الدراسة.
اعتمدت الدراسة بالضبط أسلوب البحث االرتباطي الذي حيتوي املقياس على مقياسني فرعيني لقياس التفاؤل و
يهتم مبدئيا بدراسة العالقات بني املتغريات اليت يفرتض التشاؤم ،و تقسم العبارات اليت تدل على التفاؤل و التشاؤم
أنها تؤثر يف الظاهرة املعنية ،فهو من املقاربات اليت متكن من كما يلي:
الفهم الكامل للسلوك اإلنساني .تهدف التقنيات اإلرتباطية ■ العبارات اليت متثل املقياس الفرعي للتفاؤل هي– 11 -7 :
عموما لإلجابة على ثالثة أسئلة تتعلق مبتغريين أو 37 – 33 – 29 – 28 – 23 – 21 – 19 – 17- 15 – 12
جمموعتني من املتغريات .أوال ،هل هناك عالقة بني املتغريين – .56 – 52 – 47 – 46 – 43 - 38
أو اجملموعتني من املتغريات؟ إذا كانت اإلجابة " نعم" ،يتبع
بسؤالني آخرين " :ما هو توجه العالقة؟ و ما هو حجمها؟ ■ العبارات اليت متثل املقياس الفرعي للتشاؤم هي 5 – 4 -2 :
ميكن العودة إىل الفصل العاشر من كتاب .)14(.للمزيد من – – 39 – 36 – 34 – 31 – 26 - 24 – 20 -14 – 10 – 8
.54 – 51 – 49 – 44 – 42
التفاصيل.
.5جمتمع و عينة البحث

2.1.6طريقة التصحيح

يتكون اجملتمع األصلي للعينة من تالميذ الثانوية املقبلني على وضع "(الدسوقي .جمدي حممد )2001 ،تعليمات بسيطة
امتحان شهادة البكالوريا ،و يقدر عددهم على املستوى الوطين للمقياس تتضمن أن جييب املعين على كل عبارة من عبارات
يف كل سنة حوالي  600ألف تلميذا و تلميذة ترتاوح أعمارهم املقياس تبعا لبدائل أربعة هي:
ما بني  16و  19سنة على العموم ،إال أن الدراسة احلالية أوافق متاما :إذا كان مضمون العبارة أو البند ينطبق على
قد اقتصرت على والية واحدة و هي والية بشار (منطقة املبحوث متاما.
صحراوية).
أوافق :إذا كان مضمون العبارة ينطبق على املبحوث بدرجة
وزع أكثر من  600نسخة من مقياس التفاؤل و التشاؤم كبرية أو أعلى من املتوسط.
على تالميذ ثانويتني من خالل مستشاري التوجيه الذين
ال أوافق :إذا كان مضمون العبارة ينطبق على املبحوث بدرجة
تكفلوا بتطبيقها على التالميذ بعلم و إشراف اإلدارة ،و بعد
قليلة أو اقل من املتوسط.
تلقي اإلجابات و النظر فيها مل يويف الشروط إال  246إجابة
اليت مثلت العينة منها  129ذكرا و  117أنثى .ميكن القول ال أوافق مطلقا :إذا كان مضمون العبارة ال ينطبق على
أن طريقة املعاينة كانت عرضية حيث أن الباحثة تعاملت املبحوث كلية.
مع املؤسسات الرتبوية اليت يتواجد فيها أفراد العينة (تالمذة وضعت هلذه االستجابات أوزان متدرجة كاآلتي أوافق متاما
املستوى النهائي) اليت مسحت بتطبيق املقاييس.
( ،)4أوافق ( ،)3ال أوافق ( ،)2ال أوافق مطلقا ( ،)1ويستخدم
اجلمع اجلربي يف حساب الدرجة الكلية اليت حيصل عليها
.6تقنيات مجع البيانات
املفحوص على كل مقياس فرعى على حدة ،و ملا كانت
اعتمدت الباحثة يف هذه الدراسة على معدالت امتحان شهادة
عبارات كل مقياس فرعي ( )18و االختيارات هي أربعة
الباكالوريا باإلضافة إىل تقنية أساسية جلمع البيانات
اختيارات فتكون الدرجة الدنيا ( ،)18والدرجة العليا (.)72
املتعلقة بالتفاؤل و التشاؤم ،و هي كما يلي:
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خلصائص السيكومرتية للمقياس :

3.1.6تقنني املقياس

قام (الدسوقي .جمدي حممد )2001 ،بتطبيق املقياس على مت تقنني املقياس وذلك حبساب معامالت الصدق ،والثبات،
عينة مبدئية من تالميذ املرحلة الثانوية (ن =  ،)81وعلى وكذلك حساب املعايري ،ومتت عملية التقنني وفقا للخطوات
طالب وطلبات اجلامعة (ن =  ،)69وعلى عينة من العاملني يف التالية:
املصاحل احلكومية (ن =  )21وذلك للتأكد من وضوح مجيع
أوال :عينة التقنني  :مت تطبيق املقياس على عينة قوامها 1000
العبارات والوقوف بشكل دقيق على أي مشكالت تتعلق بفهم
فردا من اجلنسني ،و قد مشلت العينة ثالثة مستويات عمرية
العبارات أو بالتطبيق أو بالتصحيح ،وقد تبني من خالل هذه
األوىل امتدت أعمارها الزمنية من  17 – 15عاما وتضم
اإلجراءات أن املقياس مناسب للتطبيق على تالميذ وتلميذات
تالميذ وتلميذات املرحلة الثانوية ،والثانية امتدت أعمارها
املرحلة الثانوية ،وطالب وطالبات اجلامعة ،وكذلك
الزمنية من  61 – 18عاما وتضم طالب وطالبات اجلامعة،
الراشدون والراشدات ،وأن عباراته على درجة عالية من
والثالثة امتدت أعمارها الزمنية من  55 – 23عاما وتضم
الوضوح ،وأنه ال توجد عبارات غامضة ،و أن عباراته تناسب
العاملني يف املصاحل واهليئات احلكومية ومتثل عينة الراشدين
األشخاص العاديني.
والراشدات ،واجلدول التالي يوضح توزيع العينة املستخدمة يف
كما استخدم مبحوثني يتقنون اللغتني االجنليزية والعربية تقنني مقياس التفاؤل والتشاؤم.
وذلك بهدف اختبار تكافؤ املقياس عرب اللغتني ،حيث قام بتطبيق
ثانيا :صدق املقياس  :مت حساب صدق املقياس باستخدام الطرق
الصيغتني االجنليزية والعربية (املعربة) على ( )50طالبا
اآلتية:
وطالبة من بني طالب وطالبات الفرق الثالثة شعبة اللغة
االجنليزية بكلية اآلداب جامعة املنوفية ،ومت تطبيق يف موقف الصدق التالزمي :مت حساب الصدق التالزمي للمقياس حبساب
قياس مجعي بالتبادل مرة للصيغة االجنليزية ومرة أخرى معامالت االرتباط بني الدرجات اليت حصل عليها أفراد عينة
للصيغة العربية أو املعربة ،ومت استخراج معامل االرتباط بني التقنني على املقياس احلالي ،ودرجاتهم على القائمة العربية
درجات املفحوصني على الصيغتني فبلغ ( ،)0.938و هو معامل لتفاؤل والتشاؤم إعداد أمحد عبد اخلالق ( )1996واجلدول
مرتفع ويشري إىل تكافؤ املقياس عرب اللغتني ،ويعد ذلك مؤشرا رقم ( )2يوضح النتائج اليت مت التوصل إليها يف هذا الصدد.
جيدا على أن الصيغة العربية أو املعربة تنقل املعنى األساسي اجلدول رقم( :)2يبني الصدق التالزمي ملقياس التفاؤل والتشاؤم
الذي تشري إليه الصيغة األجنبية للمقياس .كما استخدم لدى أفراد عينة التقنني.
نفس الباحث معيارا آخرا لالستدالل على تكافؤ الصيغتني
القائمة العربية للتفاؤل
ن
الفئة
االجنليزية والعربية ،حيث قام باستخراج املتوسطات احلسابية
والتشاؤم
واالحنرافات املعيارية لدرجات املفحوصني على الصيغتني،
مقياس
مقياس
واجلدول رقم () يوضح ما مت التوصل إليه من نتائج يف هذا
التشاؤم
التفاؤل
الصدد.
0,614
0,621
تالميذ وتلميذات املرحلة 121
الثانوية
طالب وطالبات املرحلة
اجلامعية
الراشدون والراشدات

اجلدول رقم( :)1يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات
املعيارية لدرجات الطالب والطالبات على الصيغتني العربية
واالجنليزية ملقياس التفاؤل والتشاؤم.
قيمة
"ت"

االحنراف املعياري
املقياس املتوسط احلسابي
الصيغة الصيغة
الصيغة الصيغة
العربية االجنليزية العربية االجنليزية
0,24
3,34
3,18
6,95
التفاؤل 8,11
0,21
2,76
2,98
8,91
التشاؤم 8,03

داللة
الفرق
غري دال
غري دال

يتضح من اجلدول رقم ( )1عدم وجود فرق دال إحصائيا
بني املتوسطات احلسابية للدرجات اليت حصل عليها الطالب
والطالبات على الصيغتني العربية واالجنليزية ملقياس
التفاؤل والتشاؤم ،حيث كانت قيمة "ت" اخلاصة باملقارنة بني
كل متوسطني تبلغ  0.24و  0.21على الرتتيب مما يشري إىل
أن استجابات املفحوصني على الصيغتني العربية واالجنليزية
ملقياس التفاؤل والتشاؤم تكاد تكون واحدة.
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117

0,592

0,533

97

0,607

0,618

مجيع معامالت االرتباط دالة عند مستوى .0,01
يتضح من جدول ( )2أن معامالت االرتباط الناجتة
موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى  0,01مما يشري إىل
صدق تالزمي مرتفع للمقياس.

الصدق البنائي أو التكويين :مت حساب الصدق البنائي أو التكويين
للمقياس وذلك حبساب ارتباط درجة كل بد من بنود املقياس
بالدرجة الكلية على بقية البنود بعد استبعاد قيمة هذا البند
من الدرجة الكلية (مرة للمقياس الفرعي للتفاؤل ،ومرة
أخرى للمقياس الفرعي للتشاؤم) ،ويوضح اجلدول رقم ()4
ما مت التوصل إليه من نتائج.
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جدول رقم (  :)3يوضح معامالت االرتباط بني درجات بنود الكلية مع بقية البنود.
املقياس الفرعي للتفاؤل واملقياس الفرعي للتشاؤم مع الدرجة

بنود املقياس

بنود املقياس

املقياس الفرعي للتفاؤل

املقياس الفرعي للتفاؤل
ذكور
ن = 94

إناث
ن= 117

العينة الكلية
ن= 211

ذكور
ن = 94

إناث
ن = 117

العينة الكلية
ن = 211

0,703

0,654

0,532

7

0,721

0,693

0,405

2

0,445

0,396

11

0,742

0,615

0,499

4

0,564

0,4

12

0,647

0,235

0,511

5

0,681

0,594

15

0,696

0,524

0,415

8

0,732

0,691

0,527

17

0,696

0,657

0,515

10

0,645

0,591

0,462

19

0,694

0,515

0,435

14

0,754

0,641

0,439

21

0,734

0,652

0,526

20

0,692

0,580

0,379

23

0,523

0,422

0,341

24

0,715

0,656

0,434

28

0,626

0,534

0,419

26

0,647

0,524

0,379

29

0,716

0,646

0,507

31

0,601

0,538

0,495

33

0,735

0,649

0,519

34

0,742

0,631

0,594

37

0,696

0,613

0,464

36

0,694

0,581

0,442

38

0,785

0,712

0,621

39

0,592

0,482

0,326

43

0,664

0,591

0,452

46

0,696

0,524

0,440

46

0,681

0,712

0,429

44

0,730

0,651

0,424

47

0,724

0,632

0,519

49

0,662

0,551

0,449

52

0,660

0,579

0,328

51

0,676

0,509

0,482

56

0,735

0,671

0,590

54

0,574

0,492

0,346
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يتضح من جدول( )3أن مجيع معامالت االرتباط دالة إحصائيا
عن مستوى  0.01مما يشري إىل اتساق املقياس وصدق حمتواه
(بنود) يف قياس ما وضع لقياسه ،وهذا يعين أن املقياس يتسم
باتساق داخلي مرتفع.

طريقة إعادة التطبيق :طبق املقياس على أفراد عينة التقنني
(تالميذ و تلميذات املرحلة الثانوية ،وطالب وطالبات املرحلة
اجلامعية ،والراشدون والراشدات) ثم أعيد تطبيقه مرة أخرى
بفاصل زمين قدره ثالثة أسابيع على نفس األفراد ،وبعد ذلك
مت حساب معامل االرتباط بني درجات أفراد كل جمموعة يف
التطبيقني األول والثاني ،واجلدول التالي يوضح ما مت التوصل
إليه من نتائج يف هذا الصدد.

الصدق التقاربي :مت حساب معامالت االرتباط بني درجات
أفراد عينة التقنني (تالميذ وتلميذات املرحلة الثانوية،
وطالب وطالبات املرحلة اجلامعية ،والراشدون والراشدات)
على املقياس احلالي وبني درجاتهم على املقياس العربي جدول رقم ( :)5يشريإىل معامالت ثبات مقياس التفاؤل والتشاؤم
للوسواس القهري إعداد (أمحد عبد اخلالق ،)1992 ،ومقياس بطريقة إعادة التطبيق.
االستحسان االجتماعي إعداد (كايف عالء الدين،)1984 ،
مقياس مقياس
ومقياس الثقة بالنفس إعداد (عبد اهلل حممد عادل،)1997 ،
ن
العينة
التفاؤل التشاؤم
ومقياس القلق املتضمن يف استخبار وصف الشخصية إعداد
0,697 0,763 121
تالميذ وتلميذات
(حنورة .مصري ،)1997 ،واجلدول رقم ( )4يوضح ما مت
املرحلة الثانوية
التوصل إليه من نتائج.
0,711 0,691 115
طالب وطالبات
جدول رقم ( :)4يبني معامالت االرتباط بني درجات أفراد عينة
التقنني على مقياس التفاؤل والتشاؤم ،ودرجاتهم على بعض
مقاييس الشخصية.
العينة

املقياس

الوسواس القهري
االستحسان
تالميذ
االجتماعي
الثانوي
(ن =  ) 121الثقة بالنفس
القلق
الوسواس القهري
االستحسان
طالب
االجتماعي
اجلامعة
(ن=  ) 115الثقة بالنفس
القلق
الوسواس القهري
االستحسان
الراشدون
االجتماعي
( ن = ) 97
الثقة بالنفس
القلق

معامالت االرتباط
مقياس
التفاؤل
0,325 -

مقياس
التشاؤم
0,469

0,419

0,314 -

0,634
0,703
0,417 -

 0,5890,792
0,487

0,423

0,432 -

0,546
 0,6930,521 -

 0,4390,458
0,541

0,334

0,446 -

0,451
0,573 -

 0,5810,523

املرحلة اجلامعية
الراشدون والراشدات 97

0,721

0,665

مجيع معامالت االرتباط دالة عند مستوى .0,001
يتضح من جدول( )5أن معامالت االرتباط الناجتة موجبة
ودالة عند مستوى  0,01مما يشري إىل توافر شرط الثبات
بالنسبة للمقياس.
طريقة كرونباخ :مت استخدام أسلوب كرونباخ يف التحقق من
ثبات املقياس ،واجلدول رقم ( )6يوضح معامالت الثبات لدى
أفراد عينة التقنني.
جدول رقم( :)6يوضح معامالت ثبات مقياس التفاؤل والتشاؤم
بطريقة كرونباخ لدى أفراد عينة التقنني.
العينة
تالميذ وتلميذات املرحلة
الثانوية
طالب وطالبات املرحلة
اجلامعية
الراشدون والراشدات

ن

معامل ألفا
مقياس مقياس
التفاؤل التشاؤم

121

0,92

0,90

115

0,88

0,91

97

0,91

0,89

يتضح من جدول ( )4وجود ارتباط سليب بني التفاؤل وكل من
الوسواس القهري ،والقلق ،وبني التشاؤم وكل من االستحسان يتضح من جدول( )6أن مجيع معامالت الثبات مرتفعة ودالة
االجتماعي والثقة بالنفس ،ووجود ارتباط إجيابي بني التفاؤل عند مستوى  0,01مما يشري إىل متتع املقياس بقدر طيب من
وكل من االستحسان االجتماعي ،والثقة بالنفس ،وبني الثبات (.الدسوقي .جمدي حممد)2002 ،
التشاؤم وكل من الوسواس القهري ،والقلق ،وذلك لدى مجيع 5.1.6اخلصائص السيكومرتية للمقياس يف الدراسة احلالية :
أفراد عينة التقنني ،وتربهن هذه النتائج على الصدق التقاربي
من الضرورة إعادة التحقق من صالحية املقياس ،خاصة وأن
ملقياس التفاؤل والتشاؤم.
هذا املقياس يطبق ألول مرة يف اجلزائر ،و قد قام (شويعل.
4.1.6ثبات املقياس :مت حساب ثبات املقياس باستخدام يزيد )2012 ،بعدة خطوات ميكن تلخيصها فيما يلي:
الطريقتني اآلتيتني:
صدق احملتوى عن طريق احملكمني :كان اهلدف منه هو معرفة
110
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مدى دقة عبارات املقياس ،و هل هي تقيس ما وضعت لقياسه
ومت ذلك بعرضه على جمموعة من األساتذة احملكمني الذين
جدول رقم ( : )8يبني نسبة اتفاق احملكمني حول مقياس التشاؤم
أبدوا مالحظاتهم على املقياس ،وقد مت يف هذه اخلطوة حساب
نسبة اتفاق احملكمني بالنسبة للمقاييس الفرعية ،وعدلت
نسبة االتفاق
رقم العبارة
بعض العبارات.
مقياس التشاؤم

6.1.6نسبة اتفاق احملكمني

02

مقياس التفاؤل

04
05

جدول رقم ( :)7يوضح نسبة اتفاق احملكمني بالنسبة ملقياس
التفاؤل.
رقم
البنود
 07بصفة عامة تبدو لي احلياة مجيلة
التخلص من حالة مزاجية سيئة ال يستغرق مين
11
وقتا طويال
إذا كنت أرغب يف حتقيق شيء ما ،واجتهدت
12
فسوف أحقق هديف يف النهاية
 15باإلميان والثقة أستطيع تقريبا أن أفعل أي شيء
 17عندما أبدأ يف عمل شيء جديد أتوقع النجاح
 19بصفة عامة أرى اجلانب املشرق من احلياة
 21بصفة عامة فإنين أقلل من حجم مشاكلي
 23حينما توجد اإلرادة يوجد الطريق
 28عندما أذهب إىل حفلة ما أتوقع االستمتاع
 29غن الظروف يف حتسن دائم ومستمر
أتوقع أن أحقق معظم األشياء اليت أريدها يف
33
احلياة
 37أثق عادة يف أن األمور تسري حسنا
يف بعض األحيان تكون روحي املعنوية منخفضة،
38
ولكن سرعان ما أعود إىل حاليت الطبيعية
أي شخص يعمل جبد واجتهاد جيد لديه فرصة
43
طيبة للنجاح
 46أجتاهل عادة االنتكاسات البسيطة اليت حتدث لي
 47بصفة عامة تنتهي األمور على ما يرام
 52بصفة عامة أنظر إىل الغد على أنه سيكون سعيدا
 56بعد العسر يسرا
العبارة

نسبة
االتفاق
℅ 100

08
10
14
20

℅ 62.5

24

℅ 87.5

26

℅ 87.5
℅ 100
℅ 100
℅ 75
℅ 100
℅ 100
℅ 87.5

31

℅ 100
℅ 87.5
℅ 100
℅ 100
℅ 87.5
℅ 100
℅ 100
℅

34
36
39
42
44
49

51
54

من األفضل أال أحدد آماال وردية ،حيث أنه من
احملتمل أن أصاب خبيبة أمل
أبالغ يف كل شيء (أي أعمل من احلبة قبة)
نادرا ما أتوقع حدوث أشياء طيبة لي
عندما يتعلق األمر خبططي وتطلعاتي املستقبلية
يف احلياة أتوقع أن تسري األمور يف االجتاه املعاكس
أعتقد أنه ال يوجد أمل مرجو من اجلنس البشري
إذا سارت أمور حياتي سريا حسنا ،سرعان ما أتوقع
هلا أن تزداد سوءا
إذا اختذت قرار ما سيتضح فيما بعد أنه قرارا خاطئا
أميل غلى تضخيم مشكالتي لدرجة تفوق حجمها
احلقيقي
أتوقع أن تزداد األمور سوءا مبرور الوقت
من األفضل أن أتوقع اهلزمية حتى ال أصدم بشدة
عند وقوعها
يبدو أن مصائب احلياة لن تفارقين
عندما يتنبأ العاملون باألرصاد اجلوية بأن نسبة
احتمال سقوط املطر  ℅ 50فإن سقوط املطر
سيكون مؤكدا
يبدو أن املستقبل غري مضمون حتى أستطيع وضع
خططا جادة
عندما أشرتك مع زمالئي يف لعبة ما أتوقع
اخلسارة
يبدو لي املستقبل كئيبا
إذا أعطيت إجابات صحيحة وأخرى خاطئة بنسب
متساوية لسؤال ما فإنين سأختار دائما اإلجابات
اخلاطئة
إذا كنت يف مسابقة ما واحنصر السباق بيين
وشخص آخر ،فإنين أتوقع أن أكون الثاني وليس
األول
األحداث املؤملة غالبا ما تأتي يف أعقاب األحداث
السارة

℅ 100

℅ 100
℅ 87.5
℅ 100
℅ 87.5
℅ 87.5
℅ 87.5
℅ 100
℅ 100
℅ 100
℅ 100
℅ 62.5
℅ 100
℅ 100
℅ 100
℅ 100

℅ 100
℅ 100

يتنب من اجلدول رقم ( )8أنه مت تسجيل نسبة قبول شبه تام
يتضح من اجلدول( ،)7أن نسبة اتفاق احملكمني حول عبارات من طرف األساتذة احملكمني حول العبارات اليت تقيس التشاؤم،
مقياس التفاؤل كانت عالية  ،حيث تراوحت مابني ( ) %2.5حيث تراوحت مابني  )62.5(،و ( )100باملائة ،و هذا يعترب
و ( ،) %100مما يدل على صالحية عبارات املقياس و أنها مؤشر على صالحية العبارات من حيث معناها وسالمتها
تقيس ما وضعت لقياسه.
اللغوية.
صدق املقياس يف الدراسة احلالية :مت حساب صدق املقياس حبساب
111
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صدق احملتوى الداخلي ،حيث مت التوصل إىل النتائج التالية :يتضح لنا من اجلدول ( )10أن صدق املقياس عن طريق
اجلدول رقم ( : )9يبني صدق الداخلي للمقياس الفرعي للتفاؤل .االتساق الداخلي قد تراوح مابني ( 065,و  ،)605,حيث كانت
معظم البنود تقريبا دالة ،ماعدا البنود التالية.)54. 31. 02 ( :
رقم البند
07
11
12
15
17
19
21
23
28
29
33
37
38
43
46
47
52
56

مقياس التفاؤل ن = 84
مستوى الداللة
معامل االرتباط بريسون
,000
**,518
,003
**,295
,000
**,776
,000
**,740
,000
**,776
,000
**,518
,000
**,399
,000
**,761
,000
**,537
,048
*,183
,000
**,546
,000
**,420
,000
**,665
,000
**,646
,000
**,571
,000
**,535
,000
**,805
,000
**,740

7.1.6ثبات املقياس يف الدراسة احلالية :قام (شويعل.
يزيد )2012 ،حبساب ثبات املقياس عن طريق التطبيق
وإعادة التطبيق بفاصل زمين قدره ( )15على عينة بلغت
( )84طالب و طالبة من جامعة اجلزائر  ،02و قد بلغ الثبات
بالنسبة ملقياس التفاؤل حبساب بطريقة "ألفا كرونباخ
( ،)0.97أما فيما خيص املقياس الفرعي للتشاؤم فبلغ معامل
الثبات ( ، )0.95و هو ثبات عالي يدل على صالحية املقياسني
املستعملني ،كما مت حساب ثبات املقياس مبعامل بريسون،
حيث قدر الثبات بـ( )0.97بالنسبة ملقياس التفاؤل ،وبـ ()0.95
بالنسبة ملقياس التشاؤم ،وكل النتائج املتوصل إليها دالة عند
مستوى الداللة (.)0.01
2.6نتائج الباكالوريا

اعتمد يف مجع نتائج الباكالوريا املتمثل يف املعدل العام الذي
حيصل التلميذ يف هذا االمتحان يف جمموعة من املواد العلمية
و األدبية حسب االختصاص على القوائم الرمسية للمدارس
اليت اختريت منها العينة و األمر يتعلق بثانوية األشعري و
نالحظ من خالل اجلدول ( )9أن االتساق الداخلي للبنود تراوح ثانوية العقيد عثمان.
مابني ( )805,كحد أعلى ،و( )183,كحد أدنى ،وقد كانت
.7إجراءات الدراسة
معظم البنود دالة  ،ما عدا البند رقم (.)29
جدول رقم ( : )10يبني صدق الداخلي بالنسبة للمقياس الفرعي بعد حتديد املدرستني اللتني أجريت فيهما الدراسة احلالية
من قبل اإلدارة (أكادميية التعليم الثانوي) ،وزعت 600
للتشاؤم .
نسخة من مقياس التفاؤل و التشاؤم على التالميذ .و قد طبق
مقياس التشاؤم ن = 84
املقياس خالل الشهر األخري قبيل االمتحان املصريي حيث
رقم البند معامل االرتباط بريسون مستوى الداللة
يكون التالميذ قد دخلوا فعال يف أجواء االمتحان مما ييسر
,260
-,071
02
رصد حالتهم النفسية من خالل تقريرهم الذاتي.
,000
**,431
04
05
08
10
14
20
24
26
31
34
36
39
42
44
49
51
54

112

**,428
**,507
**,605
**,518
**,353
**,477
**,580
,115
**,389
**,466
**,341
**,391
**,571
**,375
**,564
,065

,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,150
,000
,000
,001
,000
,000
,000
,000
,278

انتظرت الباحثة مدة أربعني يوما تقريبا ثم جلأت إىل
املدرستني املعنيتني الستكمال إجراءات الدراسة ،حيث كان
عليها أن جتمع معدالت شهادة البكالوريا .مل تواجه الباحثة أية
صعوبات خالل حبثها حيث ساهمت اإلدارات املعنية مساهمة
فعالة يف استكمال إجراءات الدراسة نظرا إلدراكها العميق
ألهمية املوضوع خاصة و أنه يهتم بالدرجة األوىل باجملتمع
الصحراوي الذي يتميز مبميزات عن األوساط االجتماعية
األخرى.
استخدم برنامج ( spssاحلزمة اإلحصائية للعلوم
االجتماعية) لتحليل النتائج .استخدم على وجه اخلصوص
معامل االرتباط الثنائي ،لدراسة العالقة الثنائية بني
متغريات الدراسة.

ح .مجادي | األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ،اجمللد  ، 13العدد  2021 ،01القسم(ب) العلوم االجتماعية ،ص،ص116 - 104 :

) .Harju and Bolen (1998أما ( )Chang et al., 1997فيذهبون
.8عرض وحتليل وتفسري نتائج معامل ارتباط بريسون
إىل أبعد من ذلك فيما يتعلق بهشاشة العالقة بني التفاؤل و
اجلدول رقم ( )11يعرض نتائج العالقة االرتباطية بني التحصيل الدراسي ،حيث مل جيدوا عالقة بني التفاؤل و ال
التفاؤل و التحصيل الدراسي يف امتحان البكالوريا.
التشاؤم و التحصيل الدراسي.)17( .
بيانات
إحصائية معامل االرتباط ر درجات احلرية df

املتغريات
نتائج
البكالوريا
التفاؤل

امتحان

0.046

245

مستوى الداللة

0.477

العينة  :ن= 246

جاءت نتائج الدراسة احلالية موافقة لنتائج الدراسات السابقة
على العموم ،حتى تلك اليت توصلت إىل نتائج إجيابية أدرجت
مفاهيم أخرى يف دراساتها مثل التحكم و الفعالية الذاتية ،و
عليه ميكن أن نقول أن التفاؤل ميكن أن يرتبط بالتحصيل
الدراسي و يفسر درجة يف تباينه بطريقة غري مباشرة ،و عليه
حنتاج إىل املزيد من الدراسات يف هذه العالقة.

اجلدول رقم ( )12يعرض نتائج العالقة االرتباطية بني أما فيما يتعلق بالتشاؤم فقد بينت الدراسة احلالية أن مثة
التشاؤم و التحصيل الدراسي يف امتحان البكالوريا.
عالقة سلبية بني التشاؤم و التحصيل الدراسي على عكس
التفاؤل ،و رغم أنها مل تكن قوية إال أنها كانت دالة .ال ميكن
بيانات
اخللط بني التفاؤل و التشاؤم ،فطبيعة التفاؤل الذي ال يساعد
الداللة
إحصائية
df
احلرية
درجات
ر
االرتباط
معامل
على تقوية الدافعية و يشحن صاحبه باهلمة و النشاط و الدأب
اإلحصائية
املتغريات
حنو حتقيق اهلدف يبقى تفاؤله أقرب من األمنيات الفارغة
امتحان
نتائج
اليت متيل أكثر إىل التواكل و التسويف و تثبيط اهلمم منه
البكالوريا
0.036
245
-0.134
التشاؤم
إىل تفاؤل التوكل احلقيقي و الفعالية و التحكم و الدأب حنو
حتقيق اهلدف .فاألمنيات ال متأل اخلزائن ماال و الرؤوس علما
يتضح من اجلدول رقم ( )11العالقة االرتباطية بني مسة و كشف النقاط نقاطا عالية.
التفاؤل و التحصيل الدراسي يف امتحان الباكالوريا .أن
العالقة كانت ضعيفة و غري دالة ،فقد بلغ معامل االرتباط أما املتشائم باق مع أفكاره املثبطة (أدرس أو ال أدرس كيف
بينهما ر= .0.046يف مقابل ذلك يتضح من اجلدول رقم ( )12كيف) ،أو ما دمت سأفشل كالعادة ملا أبدل اجلهد ،أو إذا كانت
أن معامل االرتباط بني مسة التشاؤم و التحصيل الدراسي يف النتيجة الفشل فما قيمة بذل اجلهد؟ هذه بعض العبارات اليت
امتحان البكالوريا قد بلغ  -0.134و هو دال عند مستوى  0.05تتسلط على ذهن املتشائم و تكفه عن بذل اجلهد و السعي حنو
يعرب عن عالقة عكسية يتزامن فيها زيادة التحصيل الدراسي حتقيق أهداف احلياة إن كانت موجودة على اإلطالق .التشاؤم
عدو لدود لإلنسان حيث ميأل ذهنه باألفكار السلبية املثبطة
مع نقصان درجة مسة التشاؤم.اال ان العالقة كانت ضعيفة.
للهمم و املدمرة لكل فعالية و حتكم و ثقة يف الذات .ال جرم
.9مناقشة النتائج
أن جند هؤالء مييلون أكثر إىل االكتئاب و ضعف اهلمة و
الكثري من الدراسات اليت اهتمت بدراسة العالقة بني التفاؤل السعي ،و فقدان اهلدف .لكن الظاهر كما هو الشأن بالنسبة
و التشاؤم و التحصيل الدراسي فشلت يف حتقيق نتيجة ،للتفاؤل فإن التشاؤم قد ال يرتبط بصفة مباشرة بالتحصيل
و أفضت إىل نتائج متناقضة خاصة فيما يتعلق بالتفاؤل الدراسي و إمنا مثة وسائط تتوسط هذه العالقة ،و ستحاول
( . ,(Schumacher 2006هذا بعض ما جاء يف الدراسات اليت هذه الدراسة التأكد من هذه الفرضية الحقا يف هذا العرض.
اهتمت بالعالقة بني التفاؤل و التحصيل على وجه اخلصوص.10 .استنتاج عام

على سبيل املثال بينت دراسة ( )Määttä et al., 2002أن حوالي
ربع املراهقني يستخدمون إسرتاتيجية حتصيل متفائلة.
يتميز هؤالء املراهقني بأقل اكتئاب و عالقة أفضل مع
املعلمني و أعلى حتصيل و أقل قيم التعدي على القوانني و أعلى
درجة يف تقدير الذات مقارنة بالتالميذ الذين مل يستخدموا
إسرتاتيجية حتصيل متفائلة.
كما وجد  ,(2002) Webster, Spruill and Hallأعلى درجات
التحصيل عند التالميذ الذين يشعرون أن هلم إحساس أكثر
بالتحكم يف مستقبلهم مقارنة بالطلبة الذين لديهم إحساس
بعدم التحكم يف فشلهم .من جهة أخرى ،بينت نتائج دراسات
أخرى أن التفاؤل ال يرتبط إال قليال بالتحصيل الدراسي

تعترب العوامل اليت ثبت ارتباطها بالتحصيل حسب ما ورد يف
األدبيات كثرية ،اما اهتمام هذه الدراسة قد احنصر يف عدد
حمدد منها نظرا ألهميتها .و قد تعلق األمر بالتفاؤل و التشاؤم
اللذان يذكران يف األدبيات على أنهما امليسر أو املعسر للطالب
املقبل على االمتحان.
و استنادا إىل ما توصلنا إليه يف عرض وحتليل النتائج و اعتمادا
على الدراسة امليدانية اليت قمنا بها يف إطار منهج علمي ،وطرح
موضوعي بكل ما يتطلبه البحث من أساليب وتقنيات .و من
خالل املشكلة اليت تتمثل يف دراسة عالقة التفاؤل و التشاؤم
بالتحصيل يف امتحان البكالوريا ،وبعد تطبيقنا ملقياس التفاؤل
والتشاؤم ( .,.(Dember et al 1989قد توصلت الدراسة فعال إىل
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نتائج كانت موافقة إىل حد ما مع نتائج الدراسات السابقة التعليمات
اليت ترد يف أدبيات هذا املوضوع .حيث متكنت الدراسة من أن
يعرض عليك جمموعة من العبارات اليت تتعلق مبشاعرك
تثبت عالقة سلبية بني التشاؤم و التحصيل ،اال ان العالقة
وتصرفاتك يف مواقف احلياة املختلفة ،ويوجد أمام كل عبارة
كانت ضعيفة ،يف املقابل مل تتمكن الدراسة من حتقيق
أربع اختيارات أربع بالرتتيب التالي (أوافق متاما – أوافق – ال
العالقة املتوقعة بني التفاؤل و التحصيل الدراسي .التفاؤل
أوافق – ال أوافق مطلقا).
ال يبنى ،قد يساعد الفرد على البقاء صامدا أمام الصعاب لكن
جيب على الشخص أن يتحرك و أن يبذل اجلهد كي يصل املطلوب منك:
إىل املتفائل به .لقد أطلعتنا بعض الدراسات أن الشخص الذي أن تقرأ كل عبارة من هذه العبارات بدقة ثم تبدي رأيك بوضع
يسوق سيارته بالتفاؤل كثريا ما يعرض نفسه للخطر ،ألنه عالمة (صح) أسفل االختبار الذي ينطبق عليك.
عوضا أن()18يبقى مركزا يقول أن ال شيء سيقع ،كذلك تقع أن تكون إجابتك على كل عبارة وفقا ملا تشعر به يف الوقت
الكوارث. .
احلال.
تضارب املصاحل

* يعلن املؤلف أنه ليس لديه تضارب يف املصاحل.
.11املالحق
امللحق رقم ()01
مقياس التفاؤل والتشاؤم يف صيغته النهائية.

ال تستغرق وقتا طويال يف التفكري أثناء قراءتك ألي عبارة بل
وضح فقط انطباعك األول جتاه املعنى الذي حتمله العبارة –
ال تنسى أن جتيب على كل العبارات.
الحظ أنه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة واإلجابة
تعد صحيحة – فقط – طاملا تعرب عن حقيقة شعورك جتاه
املعنى الذي حتمله العبارة.

الرقم الـــــــــــــعبـــــــــــارات
01

أحب كل الناس الذين أتعرف بهم.

02

من األفضل أال أحدد آماال وردية ،حيث أنه من احملتمل أن أصاب خبيبة أمل.

03

هناك الكثري الذي ميكن عمله ،ولكن ال يوجد الوقت الكايف للقيام بذلك.

04

أبالغ يف كل شيء (أي أعمل من احلبة قبة)

05

نادرا ما أتوقع حدوث أشياء طيبة لي.

06

كل شيء يتغري بسرعة هذه األيام لدرجة أنين أجد صعوبة يف اختيار القواعد السليمة اليت جيب إتباعها.

07

بصفة عامة تبدو لي احلياة مجيلة.

08

عندما يتعلق األمر خبططي وتطلعاتي املستقبلية يف احلياة أتوقع أن تسري األمور يف االجتاه املعاكس.

09

أن أعظم املعارك تكون مع نفسي.

10

أعتقد أنه ال يوجد أمل مرجو من اجلنس البشري.

11

التخلص من حالة مزاجية سيئة ال يستغرق مين وقتا طويال.

12

إذا كنت أرغب يف حتقيق شيء ما ،واجتهدت فسوف أحقق هديف يف النهاية.

13

يصل بعض الناس إىل أهدافهم نتيجة النفوذ أو الواسطة ،وليس نتيجة عملهم.

14

إذا سارت أمور حياتي سريا حسنا ،سرعان ما أتوقع هلا أن تزداد سوءا.

15

باإلميان والثقة أستطيع تقريبا أن افعل أي شيء.

16

أستمتع بدرجة كبرية عندما أكون مبفردي بعيدا عن اآلخرين.

17

عندما أبدأ يف عمل شيء جديد أتوقع النجاح.

18

الصدق هو سر النجاح يف مجيع األحوال.

19

بصفة عامة أرى اجلانب املشرق من احلياة.

20

إذا اختذت قرارا ما سيتضح فيما بعد أنه قرارا خاطئا.

21

بصفة عامة فإنين أقلل من حجم مشاكلي.

22

إنه لشيء طيب أن أكون صرحيا

23

حينما توجد اإلرادة يوجد الطريق

24

أميل إىل تضخيم مشكالتي لدرج تفوق حجمها احلقيقي

25

من األفضل يف كل األحوال أن أكون متواضعا وأمينا عن أن أكون مهما وخادعا

26

أوقع أن تزداد األمور سوءا مبرور الوقت.

27

عادة يكون العامل البطيء املثابر هو الذي ينجز يف النهاية.
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28

عندما أذهب إىل حفلة ما أتوقع االستمتاع.

29

إن الظروف يف حتسني دائم ومستمر

30

ينبغي أن حيصل كل فرد على فرصة أو رأي متكافئ

31

من األفضل أن أتوقع اهلزمية حتى ال أصدم بشدة عند وقوعها.

32

من احلكمة أن متدح الناس اآلخرين

33

أتوقع أن أحقق معظم األشياء اليت أريدها يف احلياة

34

يبدو أن مصائب احلياة لن تفارقين.

35

ما ينقص الناس اليوم هو النوع القديم من الصداقة اليت كانت تدوم مدى احلياة.

36

عندما يتنبأ العاملون باألرصاد اجلوية بأن نسبة احتمال سقوط املطر 50%
فإن سقوط املطر سيكون مؤكدا.

37

أثق عادة يف أن األمور تسري حسنا

38

يف بعض األحيان تكون روحي املعنوية منخفضة ،ولكن سرعان ما أعود إىل حاليت الطبيعية

39

يبدو أن املستقبل غري مضمون حتى أستطيع وضع خططا جادة.

40

عندما أتعهد بعمل شيء أجد من الصعب أن أحنيه جانبا حتى ولو لوقت قصري.

41

احلنان أكثر أهمية من احلب

42

عندما أشرتك مع زمالئي يف لعبة ما أتوقع اخلسارة.

43

أي شخص يعمل جبد واجتهاد جيد لديه فرصة طيبة للنجاح.

44

يبدو لي املستقبل كئيبا

45
46

علي أن أختار بني السعادة والعظمة سأختار العظمة.
إذا كان ّ
أجتاهل عادة االنتكاسات البسيطة اليت حتدث لي.

47

بصفة عامة تنتهي األمور على ما يرام.

48

من األفضل لي أن أموت بطال على أن أعيش جبانا.

49

إذا أعطيت إجابات صحيحة وأخرى خاطئة بنسب متساوية لسؤال ما فإنين سأختار دائما اإلجابات اخلاطئة.

50

من الصعب أن أتقدم دون أن اسلك كل السبل.

51

إذا كنت يف مسابقة ما واحنصر السباق بيين وشخص آخر ،فإنين أتوقع أن أكون الثاني وليس األول.

52

بصفة عامة أنظر إىل الغد على أنه سيكون سعيدا.

53

أستطيع ان أتعامل بارتياح مع كافة الناس.

54

األحداث املؤملة غالبا ما تأتي يف أعقاب األحداث السارة.

55

يف تاريخ اجلنس البشري توجد فئة قليلة من املفكرون العظماء.

56

بعد العسر يسرا.
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