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هستىي التشاؤم لدي طلبة كلية العلىم الرتبىية التابعة 
لىكالة الغىث الدولية يف األردن وعالقته بدافعيتهن 

 للتعلن
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العلىم الرتبىية التابعة هستىي التشاؤم لدي طلبة كلية 
لىكالة الغىث الدولية يف األردن وعالقته بدافعيتهن 

 للتعلن
ىدفت الدراسة الحالية إلى استقصاء مستوى التشاؤم لدى  الممخص_
طمبة كمية العموم التربوية وعالقتو بدافعية التعمم لدييم،  عينة من

مقياس التشاؤم  ف الدراسة تم تطبيق مقياسين ىما:ولتحقيق أىدا
ومقياس دافعية التعمم بعد التحقق من خصائصيما السيكومترية عمى 

( طالبًا وطالبة، أظيرت نتائج الدراسة وجود 133عينة مكونة من )
مستوى منخفض من التشاؤم نسبياً، وعدم وجود فروق في مستوى 
التشاؤم تبعًا لمتغير الجنس، ووجود فروق في مستوى التشاؤم تبعًا 

ير المستوى الدراسي لصالح طمبة السنة الرابعة، وعدم وجود فروق لمتغ
تبعًا لدخل األسرة، ووجدت عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين التشاؤم 
والمعدل التراكمي لمطالب، إذ كان الطمبة ذوو المعدالت التي تتراوح 

%(، أكثر تشاؤماً. ووجدت عالقة ارتباطية ضعيفة 57 -% 06بين )
(. 6065ى التشاؤم ومستوى الدافعية بمعامل ارتباط بمغ )بين مستو 

وانتيت الدراسة بجممة من التوصيات، منيا: زيادة االىتمام بالطمبة 
ثارة  عمى اختالف معدالتيم التراكمية، وتنفيذ برامج إرشادية ليم، وا 

 دافعيتيم لمتعمم.
التربوية،  : التشاؤم، دافعية التعمم، طمبة، كمية العمومالكممات المفتاحية

 وكالة الغوث.
 . المقدمة1

مما ال شك فيو أن حياة الناس زاخرة باالنفعاالت المتناقضة      
من مثل: األفراح، واألحزان، والمتاعب واآلالم، والتفاؤل 
والتشاؤم، واألمل واليأس. وتشكل ىذه األبعاد متغيرات تؤثر في 

يًا ليا ينبئ الشخصية اإلنسانية بطرق متباينة؛ ولعل تتبعًا بحث
عن وجود اىتمام متزايد من قبل الباحثين بيا. وفي ىذه الدراسة 
سوف يتم تسميط الضوء عمى أحد المفاىيم المتعمقة بالشخصية، 
وىو التشاؤم، في محاولة لمتعرف إلى مدى تأثره ببعض 

 المتغيرات النفسية لمطالب، كالجنس، والتحصيل الدراسي، 

 ل األسرة.     والمستوى الدراسي، ومعدل دخ
والتشاؤم لغة يعني الشؤم، أو الشر والنحس. وترادفيا بالمغة      

بمعنى التشاؤم أو التشاؤمية، وىو  Pessimismاالنجميزية كممة 
االعتقاد بأن عالمنا ىذا ىو أسوأ العوالم الممكنة، أو بأن جميع 

اء األشياء تنزع بطبيعتيا إلى الشر، واالعتقاد بأن كفة الشر والشق
. ويعرفو [1]أرجح في ىذا العالم من كفة الخير والسعادة 

بأنو إدراك الفرد لألشياء من حولو بطريقة  ،[2]"سيمجمان" 
سمبية. أما "عبد الخالق" فيعرفو بأنو "توقع سمبي لألحداث 
القادمة، يجعل الفرد ينتظر حدوث األسوأ، ويتوقع الشر والفشل 

. ويقول  [3]إلى حد بعيدوخيبة األمل، ويستبعد ما عدا ذلك 
"شاورز" يحدث التشاؤم عندما يركز الفرد انتباىو ويحصر 
اىتمامو في االحتماالت السمبية لألحداث القادمة، ويتخيل 
الجانب السمبي في النص، كما أن ىذا التشاؤم أو التوقع السمبي 
لألحداث قد يحرك دوافع األفراد أو أىدافيم وجيودىم كي يمنعوا 

يتسبب ذلك في التييؤ والتأىب لمواجية األحداث وقوعيا، و 
" وورتمان" "كوساالس"  . ويرى "مارشال"[4]السيئة المتوقعة" 

أن التشاؤم سمة كامنة أو استعداد شخصي   [5]"فيشر""ىيرفج" و
داخل الفرد يؤدي إلى التوقع السمبي لألحداث. ويفترض 

حالة، ، أن التشاؤم سمة في الشخصية وليست [6]"األنصاري" 
وتتوزع توزيعا اعتداليًا لدى البشر، كما يفترض أيضا أن التشاؤم 
يمكن أن يؤثر تأثيرًا سيئًا في سموك اإلنسان وصحتو النفسية 
والجسمية، ويمكن أن يرتبط ارتباطًا إيجابيًا جوىريًا باالضطرابات 

 النفسية أو االستعداد لإلصابة بيا.
 أن[4] " و"روبين" ومن جية أخرى، يرى كل من "شاورز     
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لمتشاؤم وظائف عدة، منيا: تييئة الفرد لمواجية األحداث السيئة، 
فيو ىنا بمثابة استراتيجية دفاعية، وزيادة مجيود الفرد لتعزيز 

 أدائو بيدف تفادي تمك األحداث.
أن ىناك مجموعة من العوامل تحدد  [6]وافترض "األنصاري" 

 ل، منيا:درجات األفراد في التشاؤم أو التفاؤ 
. العوامل البيولوجية: وتتضمن المعطيات واالستعدادات 3

 الوراثية. 
. العوامل االجتماعية: المتمثمة في أساليب التنشئة األسرية 2

 التي تساعد الفرد عمى اكتساب ثقافة مجتمعو. 
المواقف االجتماعية المفاجئة: فالمواقف العصيبة أو المفاجئة . 1

 مكن أن تجعمو متشائمًا.التي يتعرض ليا الفرد ي

مجموعة من [7] كما أضاف كل من "سنايدر" و" لوبيز"      
العوامل المساعدة في التشاؤم، منيا: الصدمات في مرحمة 
الطفولة كموت أحد الوالدين أو كالىما، والتعرض لسوء 
المعاممة، ومشاىدة التمفاز، كما أكدا أن كاًل من التشاؤم 

ف "الجياز الحشوي" غير الطبيعي، واالكتئاب يرتبطان بوظائ
 مثل الخمل الوظيفي لمقشرة الدماغية ما قبل المقدمة الجانبية

prefrontal cortex Lateral  " و"الجياز الباراليمبكPara 

limbic  وعمى الرغم من أن األبحاث في ىذا المجال الزالت ،
في بدايتيا، فقد ظير أن ىناك إشارات عصبية في الدماغ ترتبط 

 األفكار التشاؤمية. ب

أما بالنسبة لعالقة التشاؤم بالتفاؤل فقد اختمف العمماء حول      
ىذه العالقة، فقد رأى "عبد الخالق" أنيما سمة واحدة ولكنيا 
ثنائية القطب، أي أن ىذه السمة ليا قطبان متقابالن متضادان، 
ع وتتراوح من التفاؤل المفرط إلى التشاؤم الشديد، ولكل فرد موق

عمى ىذا المتصل، فال يمكن لمفرد أن يكون مثال متفائاًل جدًا 
ومتشائمًا بشكل كبير في الوقت نفسو، وبناء عمى ذلك فيمكن 
قياس ىاتين السمتين بمقياس واحد، حيث تعتبر درجة إحداىما 
مقموبا لألخرى، فدرجة مرتفعة من التفاؤل تعني درجة متدنية من 

أما الرأي اآلخر فيرى أن . و [8]التشاؤم، والعكس صحيح 
حيث أن لكل منيما  [9] مكونات التفاؤل والتشاؤم ليست متداخمة

، لذلك، وكما قال [10]ارتباطاتو المستقمة بالمتغيرات الخارجية 
بعض الباحثين أن تفاؤاًل منخفضًا ال يعني بالضرورة أن يقابمو 

وأن لكل سمة متصل مستقل  [11].تشاؤم مرتفع، وبالعكس 
اًل نسبيًا، ولكل فرد موقع مستقل عمى كل سمة، بما يعني استقال

أن كل متصل منيما أحادي القطب يبدأ من أقل درجة إلى 
أقصى درجة. وبناء عمى ذلك، فقد يحمل الفرد توجيات تفاؤلية 
وتشاؤمية في الوقت نفسو، وذلك حسب المواقف والموضوعات 

[8] .    
يث استخدمت مقياسا وتأخذ ىذه الدراسة بيذا الرأي ح     

خاصا بالتشاؤم. كما أشار بعض من الباحثين إلى أن التفاؤل 
والتشاؤم من السمات ثنائية القطب التي تتصف بالثبات النسبي 
خالل مراحل الحياة، وتمكننا من التنبؤ بصحة األفراد الجسمية، 
وبمستوى التحصيل، وبفعالية الذات، وبالعادات الصحية السيئة، 

لحياة الضاغطة، وبمعدل االكتئاب. وكشفت عدة وبأحداث ا
دراسات عن ارتباط التشاؤم بكل من: ارتفاع معدالت اإلصابة 
باالكتئاب، واليأس، واالنتحار، والقمق، والوسواس القيري، 
والعصابية، والعدوان، والشعور بالوحدة، وتدني الروح المعنوية، 

ن والقنوط، وتدني الدافعية لمعمل واإلنجاز، والشعور بالحز 
واالنسحاب االجتماعي، والفشل في حل المشكالت، والنظرة 

 .[6]السمبية لصدمات الحياة 
أما بالنسبة لدافعية التعمم، فيي تشكل موضع اىتمام      

العاممين في المجال التربوي، فقد القت اىتمامًا كبيرًا من قبل 
داخمية العديد من الميتمين في المجال التربوي باعتبارىا حالة 

تستثير سموك الفرد وتعمل عمى توجييو نحو ىدف معين. 
والدافعية لمتعمم تزيد من الجيود والطاقة المبذولة لتحقيق 
األىداف، وتحدد فيما إذا كان الطالب سيتابع ميمة معينة 
بحماسة وشوق، ويثابر عمى القيام بسموك معين حتى يتم إنجازه، 

ر والالمباالة. كما أنيا تحدد أم أنو سيقوم بالعمل بنوع من الفتو 
النواتج المعززة لمتعمم، وتعّودىم عمى أداء مدرسي أفضل، 

 .[12]فالطمبة المدفوعون لمتعمم ىم أفضل تحصياًل من أقرانيم 
 وتيدف الدوافع إلى خفض حالة التوتر عند الفرد وتخميصو     
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 من حالة عدم التوازن إلى وضع توازن جديد؛ لذا يمكن القول أنو
عند الفرد حاجات ينبغي أن تشبع، فدور المعمم ىو القيام 
بمحاولة إلشباع حاجاتو من خالل ممارستو لمنشاطات المدرسية 
المختمفة، ولكن قد توجد عوائق أمام المعمم يصعب بوجودىا 
إشباع حاجات الطالب، كأن تكون األىداف المرسومة لمطالب 

ق ىدفو ضعيفًا، أو غير جذابة، أو أن العائق بين الفرد وتحقي
عندما يحدث صراع بين دوافع عدة تسعى جميعيا لإلشباع مما 

 .[13]قد يقمل من القوة الموجية لدوافع الفرد 
ويمكن التمييز بين نوعين من دافعية التعمم حسب مصدر      

، Intrinsic Motivationاستثارتيا، وىما: الدافعية الداخمية 
. أما الدافعية Extrinsic Motivationوالدافعية الخارجية 

الداخمية فيي التي يكون مصدرىا المتعمم نفسو، حيث يقدم عمى 
التعمم مدفوعًا برغبة داخمية إلرضاء ذاتو، وسعيًا وراء الشعور 
بمتعة التعمم، وكسبًا لممعارف والميارات التي يحبيا ويميل إلييا، 

داخمية شرطًا لما ليا من أىمية بالنسبة لو. لذا تعتبر الدافعية ال
ضروريًا لمتعمم الذاتي والتعمم مدى الحياة. أما الدافعية الخارجية 
فيي التي يكون مصدرىا خارجيًا، كالمعمم، أو إدارة المدرسة، أو 
أولياء األمور، أو األقران؛ فقد يقبل المتعمم عمى التعمم سعيًا وراء 
ز رضا المعمم أو لكسب إعجابو وتشجيعو، ولمحصول عمى الجوائ

، وقد يقبل المتعمم عمى  [14]المادية أو المعنوية التي يقدميا
التعمم إرضاء لوالديو وكسبًا لمتقدير والحب، أو لمحصول عمى 
كسب مادي أو معنوي منيما. وقد تكون إدارة المدرسة مصدرًا 
آخر لمدافعية بما تقدمو من حوافز لممتعمم. ويمكن أن يكون 

فيما يبدونو من إعجاب أو حسد  األقران مصدرًا ليذه الدافعية
لزميميم. وتؤكد التربية الحديثة عمى أىمية نقل دافعية التعمم من 
المستوى الخارجي إلى المستوى الداخمي، مع مراعاة تعميم المتعمم 
كيفية التعمم، وذلك منذ نعومة أظفاره في دور الحضانة ورياض 

ستمرار في األطفال. وفي ىذه الحالة يكون بمقدور المتعمم اال
التعمم الذاتي في المجاالت التي تطورت لديو االىتمامات والميول 
نحوىا، مما يدفعو إلى مواصمة التعمم فييا مدى الحياة. ومن 
 الجدير بالذكر أن معممًا يفتقد الدافعية في تعميمو ال يستطيع بثيا

 . [15] في نفوس طالبو
ل ما قدمو عمم تمثل مكونات الدافعية موقعًا رئيسًا في ك     

النفس، ويرجع ذلك إلى أن كل سموك وراءه دافع، أي تكمن 
وراءه دافعية معينة، ورغم التباين والتعدد في نظريات عمم النفس 
إال أنيا تكاد تتفق فيما بينيا عمى أىمية الدافعية، فيرى بعضيم 
أن الدافعية العامة تتكون من أربعة أبعاد ىي: اإلنجاز، 

سة، واإلصرار عمى تحقيق األىداف المرجوة والطموح، والحما
أن ىنالك ثالثة مكونات  Demboوالمثابرة. وتذكر "ديمبو" 

لمدافعية ذات عالقة بسموك التنظيم الذاتي، ىي: مكون القيمة 
 التي تتضمن أىداف الطمبة، ومعتقداتيم حول أىمية الميمة

دات )لماذا أقوم بيذا العمل؟(، ومكون التوقع الذي يتضمن معتق
الطمبة حول قدرتيم عمى أداء العمل أو الميمة )ىل أستطيع 
القيام بيذا العمل؟(، والمكون االنفعالي الذي يتضمن ردود الفعل 
االنفعالية نحو الميمة )كيف أشعر حيال ىذه الميمة؟(. كما 
أشار إلى أنو قد تم التوصل إلى ستة عوامل لمدافعية في الدراسة 

ي: المثابرة، والرغبة المستمرة في ى ،التي أجراىا "حسين" 
اإلنجاز، والتفاني في العمل، والتفوق، والظيور، والطموح، 

 . [16] والرغبة في تحقيق الذات
/  ويشكل طمبة الجامعة بعامة والمعممون منيم بخاصة فئة     

شريحة ميمة تمعب دورًا ىامًا في بناء أجيال المستقبل وتوجيو 
من التعرف إلى مستوى التشاؤم وعالقتو مسيرتيم، لذا كان ال بد 

بدافعية التعمم؛ نظرًا ألنيم سيشكمون أداة بناء ونماذج في 
 مجتمعات المدرسة التي سيتولون قيادتيا مستقباًل.

 . مشكمة الدراسة2
تتمثل مشكمة الدراسة الحالية في اإلجابة عن السؤال الرئيس      

لعموم التربوية التابعة اآلتي: ما مستوى التشاؤم لدى طمبة كمية ا
لوكالة الغوث الدولية في األردن وعالقتو بدافعيتيم لمتعمم؟ وانبثق 

 عن ىذا التساؤل السؤال األسئمة الفرعية اآلتية: 
 أسئمة الدراسةأ. 
 ما مستوى التشاؤم لدى طمبة كمية العموم التربوية؟ .3
 ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى .2



 

17 

(  .0.0 بين متوسط أداء الذكور ومتوسط اإلناث، عمى )
 ؟مقياس التشاؤم

  ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .1
( في مستوى التشاؤم تعزى لممستوى الدراسي لمطالب )سنة 0.0.

 أولى، وثانية، وثالثة، ورابعة(؟
  ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .4

مستوى التشاؤم تعزى لدخل أسرة الطالب )أقل من  ( في0.0.
دينار،  ...0-..0دينار،  ..0أقل من -..0دينار،  ..0

 دينار(؟ ...0وأكثر من 
  ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .7

( في مستوى التشاؤم تعزى لممعدل التراكمي لمطالب 0.0.
 (؟.7من ، وأقل 60-.7، 58-67فما فوق،  50الجامعي )

ىل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين التشاؤم  .0
 ودافعية التعمم لدى طمبة كمية العموم التربوية؟

 محددات الدراسةب. 
 يمكن تعميم نتائج الدراسة الحالية في ضوء المحددات اآلتية: 

اقتصار الدراسة عمى طمبة كمية العموم التربوية التابعة  .3
الدولية، خالل الفصل الدراسي األول من العام لوكالة الغوث 

 .2662/2662الدراسي 
أدوات الدراسة المستخدمة، إذ اقتصرت عمى مقياسين،  .2

أحدىما لمتشاؤم واآلخر لدافعية التعمم، وتتحدد نتائج الدراسة 
بدرجة تمتعيما لمخصائص السيكومترية المالئمة، عممًا بأنو قد 

 تم التحقق منيا.
 اسةأهمية الدر ج. 
تأتي ىذه الدراسة في وقت تتزايد فيو الضغوطات      

االقتصادية والمالية في العالم ككل، وتقمص فرص العمل، 
إضافة إلى الغالء غير المسبوق في مختمف المنتجات التي 
يحتاجيا الفرد في مختمف مناشط حياتو؛ إلشباع احتياجاتو 

ىذه المرحمة تعد المتباينة؛ مما أفرز تعقيدات في الحياة، كما أن 
من أصعب الفترات التي تمر عمى األمة العربية بشكل عام 

أن جميع طمبة  ثوعمى الشعب الفمسطيني بشكل خاص، حي

الكمية ىم من الالجئين الفمسطينيين. إذ تعرض ىؤالء الالجئون 
إلى نكبات متتالية، تمثمت بالمجوء والنزوح إلى بمدان عربية 

فقد كانت ىناك حربان،  تعرضوا ليا؛؛ نتيجة الحروب التي شقيقة
، 2662، واألخرى نياية عام 2660إحداىما في لبنان عام 

إضافة إلى األحداث التي سبقتيا وما زالت في العراق، وفي 
فمسطين واألراضي المحتمة، كل ذلك من المتوقع أن يؤثر بشكل 
أو بآخر عمى الحالة النفسية ألفراد المجتمع، وخصوصا أبناء 

الفمسطيني، الذين يتابعون كل تمك األحداث بترقب الشعب 
واىتمام. وىذا ما جعل الباحثين في ىذه الدراسة يسعون إلى 
تقصي بعض تمك اآلثار، عمى حالة الطمبة، والتي منيا: التشاؤم 

 والدافعية ليتسنى البناء عمى تمك النتائج.
 د. مصطمحات الدراسة

 التالية إجرائيًا:  لغايات ىذه الدراسة تم تعريف المصطمحات
 كمية العموم التربوية:

مؤسسة تعميمية تربوية، تمنح درجة البكالوريوس في تخصص 
معمم الصف، وتتبع وكالة الغوث الدولية، وتعنى بإعداد وتأىيل 

 .المعممين من أبناء الالجئين الفمسطينيين
 التشاؤم: 

المستخدم الدرجة التي يحصل عمييا الطالب عمى مقياس التشاؤم 
 في ىذه الدراسة.

 دافعية التعمم:
الدرجة التي يحصل عمييا الطالب عمى مقياس دافعية التعمم 

 المعد لغايات ىذه الدراسة.
 الدراسات السابقة. االطار النظري و 3

حظي موضوع التفاؤل والتشاؤم باىتمام كبير في المجتمع      
دول العربية جاء الغربي منذ فترة طويمة، ولكن االىتمام بو في ال

متواضعًا، مع بداية التسعينيات من القرن العشرين. وىناك 
مجموعة من الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت موضوع 
التفاؤل والتشاؤم وعالقتو بمجموعة من المتغيرات. وفيما يمي 

 عرضًا ألبرز ىذه الدراسات.
 أواًل: الدراسات العربية: 
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دراسة عمى طمبة مرحمة الثانوية  [17] أجرت "نصر اهلل"     
العامة في محافظة جنين في فمسطين وذلك لمكشف عن أنماط 
التفكير السائدة لدييم وعالقتيا بسيكولوجية التفاؤل والتشاؤم وذلك 
تبعا لمتغيرات: )الجنس، فرع الثانوية العامة، مكان السكن، 

بًا ( طال221ومستوى التحصيل الدراسي(. تكونت العينة من )
وطالبة من طمبة الثانوية العامة، واستخدمت الباحثة أداتين في 
الدراسة ىما: مقياس "ىاريسون" و"برامسون" لقياس أنماط 
التفكير، ومقياس "سيمجمان" لمتفاؤل والتشاؤم. خمصت النتائج 
إلى أن أنماط التفكير السائدة ىي عمى التوالي: التركيبي، 

خيرا الواقعي. كما ساد التشاؤم أكثر المثالي، العممي، التحميمي، وأ
من التفاؤل. ولم توجد عالقة ارتباطيو بين أنماط التفكير السائدة 
وكل من التفاؤل والتشاؤم، كما لم تكشف النتائج عن وجود فروق 
دالة إحصائيا تبعا لمجنس في أنماط التفكير السائدة، لدى طمبة 

 مرحمة الثانوية العامة في المحافظة.
بدراسة بيدف  [18] "كاظم"ا قام كل من "األنصاري" وكم     

التعرف إلى داللة الفروق بين طمبة الجامعة العمانيين والكويتيين 
في التفاؤل والتشاؤم، ومعرفة طبيعة الفروق بين الذكور واإلناث 
في الثقافة الواحدة، فضاًل عن معرفة داللة التفاعل بين الثقافة 

ؤل والتشاؤم. حيث تم تطبيق القائمة والنوع االجتماعي في التفا
( طالب 3266العربية لمتفاؤل والتشاؤم عمى عينة قواميا )

( طالب وطالبة من كل جامعة. توصمت 266وطالبة، بواقع )
النتائج إلى وجود أثر دال إحصائيا بين العمانيين والكويتيين في 

ة أكثر تفاؤاًل من الطمب االتفاؤل ولصالح العمانيين، حيث كانو 
الكويتيين. فيما لم تتوصل الدراسة إلى وجود أثر دال إحصائيا 
في التشاؤم. كما أظيرت النتائج أن الذكور أكثر تفاؤال من 
اإلناث، وذلك في الجامعتين، بينما لم يكن ىناك فروق دالة 
إحصائيا في التشاؤم بين الذكور واإلناث. كما لم يكن لمتفاعل 

 حصائيا في التفاؤل والتشاؤم.بين النوع والثقافة أثر دال إ
التعرف إلى دراسة ىدفت إلى  [19]الطراونة" " وأجرى     

االنطواء  –التفاؤل والتشاؤم واالنبساط  طبيعة العالقة بين كل
وتبعا لمتغيرات: مستوى الدخل الشيري، الرتبة العسكرية، 

( متقاعدا 510والمستوى التعميمي. تكونت عينة الدراسة من )
( فردا يمثمون أقاليم الشمال 172( ضابطا و)124منيم )عسكريا 

والوسط والجنوب. استخدم في الدراسة أداتان: مقياس "سيمجمان" 
لمتفاؤل والتشاؤم، وقائمة "آيزنك" لمشخصية. أظيرت النتائج 
وجود عالقة دالة إحصائيا بين التفاؤل والتشاؤم والمستوى 

مرتبة العسكرية فالعالقة التعميمي، والدخل الشيري، أما بالنسبة ل
كانت غير دالة إحصائيا. وكذلك تبين وجود عالقة دالة 

االنطواء والدخل الشيري، أما بالنسبة -إحصائيا بين االنبساط
لممستوى التعميمي والرتبة العسكرية فكانت العالقة غير دالة 

 إحصائيا.
بمقارنة  [20]كما قام كل من "اليحفوفي" و"األنصاري"      
التفاؤل والتشاؤم لدى عينة من طمبة جامعة الكويت بمغت  درجة

( طالبا وطالبة وعينة أخرى من طمبة الجامعات المبنانية 526)
( طالبا وطالبة. خمصت الدراسة إلى وجود فروق 535بمغت )

جوىرية بين الطمبة الكويتيين والطمبة المبنانيين في مستوى 
ك تبين أن الذكور التفاؤل والتشاؤم ولصالح الكويتيين، كذل

المبنانيين أكثر تشاؤما من اإلناث المبنانيات، في حين لم تظير 
فروق جوىرية في التفاؤل. كما كشفت النتائج عن وجود فروق 
جوىرية بين الجنسين في التفاؤل لدى الطمبة الكويتيين، حيث 
ظير الذكور الكويتيون أكثر تفاؤال، ولم توجد فروق جوىرية 

 اؤم.بينيما في التش
في دراسة لو معرفة مصدر  [21]كما استيدف "عبد اهلل"       

الضبط لدى األطفال وعالقتو بكل من التفاؤل والتشاؤم، 
واستكشاف الفروق بين الجنسين. تكونت عينة الدراسة من 

( طفال وطفمة من طمبة المدرسة االبتدائية في سوريا، 216)
استخدم الباحث  ( سنة.31-33وتراوحت أعمار األطفال بين )

أداتين، ىما: قائمة مصدر الضبط، والقائمة العربية لمتفاؤل 
والتشاؤم. كشفت نتائج الدراسة وجود فروق جوىرية في مصدر 
الضبط الخارجي لصالح اإلناث، كذلك لم تظير ىناك فروق 
جوىرية بين الذكور واإلناث في التشاؤم وفي الضبط الخارجي. 

بي بين مصدر الضبط الداخمي كما تبين وجود ارتباط إيجا
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، وارتبط التشاؤم سمبيا مع الضبط الخارجي والمجيول، التفاؤلو 
 وارتبط الضبط المجيول سمبيا بالتفاؤل.

العالقة بين االكتئاب والتشاؤم  [22]كما فحص "رضوان"      
وعالقتيا ببعض المتغيرات النفسية وبالسن والجنس، وحاول 

الفئات العمرية المختمفة في كل من تحديد الفروق بين الجنسين و 
االكتئاب والتشاؤم من جية أخرى. وتحديد  نسب انتشار 
االكتئاب والتشاؤم لدى طمبة الجامعة وطمبة المرحمة الثانوية 

( طالبا وطالبة من كميات 3314السوريين. اشتممت العينة عمى )
( طالبا وطالبة من مدارس 722مختمفة في جامعة دمشق، و)

مشق الثانوية. طبقت قائمة " بيك" لالكتئاب، ومقياس مدينة د
التشاؤم لألنصاري. كشفت النتائج وجود عالقة ايجابية دالة بين 
كل من االكتئاب والتشاؤم، ووجود ارتباط بين الجنس واالكتئاب، 
فيما لم يرتبط الجنس بالتشاؤم. كما لم يظير ارتباط بين السن 

ىناك فروق دالة بين  وكل من االكتئاب والتشاؤم، وكانت
الجنسين في بعض بنود قائمة االكتئاب والتشاؤم، وظيرت فروق 
بين طمبة المرحمة الجامعية والثانوية فيما يتعمق باالكتئاب 
والتشاؤم، كما أظيرت النتائج أن التشاؤم لدى اإلناث بشكل عام 

 كان أكثر مما ىو لدى الذكور.
ىدفت إلى التعرف  [23]وفي دراسة قام بيا "إسماعيل"      

عمى مقدار واتجاه العالقة بين التفاؤل والتشاؤم وكل من الشعور 
بالوحدة النفسية، قمق الموت، وجية الضبط، والوضع االجتماعي 
االقتصادي، كما ىدفت إلى الكشف عن الفروق في التفاؤل وفي 
التشاؤم تبعا لمجنس والعمر، والتفاعل بينيما، والتعرف عمى أكثر 

يرات موضوع الدراسة تنبؤا بالتفاؤل والتشاؤم. تكونت عينة المتغ
 -32( طالبا وطالبة، تراوحت أعمارىم بين )246الدراسة من )

( سنة. طبقت القائمة العربية لمتفاؤل والتشاؤم، والقائمة 22
العربية لقمق الموت، ومقياس الشعور بالوحدة النفسية، ومقياس 

دال إحصائيا لكل  رتباطتوصمت الدراسة إلى اوجية الضبط. 
من: الشعور بالوحدة، قمق الموت، ومصدر الضبط الخارجي 
يجابيا مع التشاؤم، كما توصمت الدراسة إلى عدم  سمبيا بالتفاؤل وا 
وجود أثر دال إحصائيا في التفاؤل والتشاؤم تبعا لكل من: 

الوضع االجتماعي االقتصادي، والعمر، والتفاعل بين العمر 
وجدت فروق دالة في التفاؤل تبعا لمجنس، والجنس، ولكن 

لصالح الذكور، وكانت أكثر المتنبئات بالتفاؤل ىي عمى التوالي: 
الشعور بالوحدة، وجية الضبط، وقمق االمتحان، ثم الوضع 

 االجتماعي االقتصادي.
 ثانيا: الدراسات األجنبية

 Thompson [24] "باتريك"وأجرت كل من "ثومسون"      

& Patrick   دراسة بيدف فحص النموذج التكاممي بين الدافعية
( 222األكاديمية، والتفاؤل والتشاؤم. تكونت عينة الدراسة من )

طالبًا من طمبة الجامعات، طبق عمييم مقياس في الدافعية 
األكاديمية وآخر في التفاؤل والتشاؤم، وذلك قبل أسبوعين من 

نتيائيا، وقد بينت موعد االختبارات الفترية، وبعد أسبوعين من ا
نتائج الدراسة أن الدافعية المقررة ذاتيًا تتوسط العالقة بين التفاؤل 
ومواجية الميمات المحددة، في حين أن الدافعية غير المقررة 

 ذاتيًا توسطت العالقة بين التشاؤم وعدم االنخراط بالميمة.
أما الدراسة التي أجراىا كل من "ىينونن"، و"باكونن"،      
، [25]اثيوز"، و"شير"، و"بيتكاري"، و"بمكي"، و"كمتكانجاس" و"م

فقد ىدفت إلى استقصاء أثر المستوى االقتصادي واالجتماعي 
( 024في مستويات التفاؤل والتشاؤم لدى عينة مكونة من )

( سنة، 25-24شخصًا راشدًا، ممن تراوحت أعمارىم ما بين )
ى االقتصادي وقد توفرت عنيم بيانات ديمغرافية عن المستو 

واالجتماعي منذ الطفولة، وقد طبق عمييم مقياس الوضع 
 Socioeconomicعي واالقتصادي في الطفولة والرشداالجتما

status in childhood and in adulthood بينت النتائج .
أن الوضع االجتماعي واالقتصادي الذي تم التقرير عنو في 

رحمة الرشد، وبدرجة أقل الطفولة يتنبأ بدرجة أكبر بالتفاؤل في م
بالتشاؤم، كما بينت أن أصول التفاؤل والتشاؤم في مرحمة الرشد 

 تعود إلى مرحمة الطفولة.
، بيدف استقصاء أثر [26]وفي الدراسة التي أجرتيا "ياتز"      

التفاؤل والتشاؤم في التحصيل الدراسي لمطمبة في الرياضيات، 
من طمبة الصفوف من  ( طالباً 117تكونت عينة الدراسة من )
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الثالث إلى السابع، في مدرستين مختمفتين في المستوى 
االقتصادي واالجتماعي، من مدارس جنوب أستراليا، طبق عمييم 
اختبار تحصيمي في الرياضيات يتكون من فقرات من نوع 
ام االختيار من متعدد، وتم قياس درجة التفاؤل والتشاؤم باستخد

 Children’s Attributionطفالاستبانة أساليب العزو لأل

Style Questionnaire (CASQ)0  بينت نتائج الدراسة أن
الطمبة الذين يمتمكون نظرة تشاؤمية كان إنجازىم في الرياضيات 
أقل من أقرانيم، وعمى الرغم من أن الطمبة الذكور كانوا أكثر 
تشاؤمًا من اإلناث، إال أن ذلك لم ينعكس عمى تحصيميم في 

 ات.الرياضي
بدراسة حاول فييا التعرف إلى  [27]كما قام "كويزومي"      

مشاعر التفاؤل والتشاؤم مع االنتقال من صف دراسي إلى آخر 
( طالبا وطالبة من طمبة المدارس 724لدى عينة تكونت من )

اليابانية من الصف الخامس وحتى الصف التاسع. أظيرت 
قد اختمفت من صف  النتائج أن متوسط درجات التفاؤل والتشاؤم

إلى آخر، حيث ازداد متوسط درجات التشاؤم بعد الصف 
 السابع، بينما قل متوسط درجات التفاؤل بشكل عام.

نستنتج مما سبق أنو يمكن تصنيف الدراسات العربية      
واألجنبية التي درست موضوع التشاؤم في ثالث مجموعات، 

اؤل والتشاؤم تركزت المجموعة األولى عمى قياس مستوى التف
. أما الثانية فقد درست عالقة كل من التفاؤل والتشاؤم [18,20]

بينما ركزت المجموعة  .[24,21,19] المختمفة  بأبعاد الشخصية
الثالثة عمى أثر الثقافة، والجنس، ومستوى الدراسة، والوضع 
االجتماعي االقتصادي في كل من التفاؤل والتشاؤم عبر دراسات 

 [25,19].فات مختمفة وضمن الثقافة الواحدة مقارنة بين ثقا

من ىنا جاءت الدراسة الحالية الستقصاء مستوى التشاؤم      
وعالقتو بدافعية التعميم؛ نظرًا لندرة الدراسات العربية في ىذا 
المجال، في محاولة من الباحثين لدفع عجمة البحث العممي في 

نتظر أدوارًا ميمة العالم العربي في ىذا المجال الخصب، والذي ي
من الباحثين في فيم ىذه المتغيرات؛ في ظل الظروف السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية المتباينة، والتي شكمت تحديًا لمعاممين 
 في مجال التربية بخاصة والعاممين في المجاالت األخرى بعامة. 

 . الطريقة واالجراءات4
 مجتمع الدراسةأ. 

( طالبا وطالبة من طمبة كمية 072)تكون مجتمع الدراسة من 
 العموم التربوية التابعة لوكالة الغوث، والبالغ عددىم حسب

( 3، ويظير الجدول رقم )2665/2662إحصاءات الكمية لمعام 
 توزيعيم حسب المستوى الدراسي والجنس.

 1جدول 
 توزيع مجتمع الدراسة حسب المتغيرات

 المجموع إناث ذكور الدراسي/الجنسالمستوى 
 151 148 3 سنة أولى
 159 149 10 سنة ثانية
 203 192 11 سنة ثالثة
 139 99 40 سنة رابعة
 652 588 64 المجموع

 اسةعينة الدر ب. 
 ( طالبًا وطالبة، تم اختيارىم132تكونت عينة الدراسة من )

( توزيعيم 2بالطريقة العشوائية العنقودية. ويظير الجدول رقم ) 
حسب السنة الدراسية والجنس.
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 2جدول 
 توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات

 المجموع إناث ذكور المستوى الدراسي/الجنس
 78 78 - األولى
 104 97 7 الثانية
 60 55 5 الثالثة
 70 56 14 الرابعة

 312 286 26 المجموع
 أدوات الدراسةج. 

 تضمنت الدراسة أداتين ىما: 
 أواًل: مقياس التشاؤم

استخدم المقياس الفرعي من مقياس جامعة الكويت من      
، الذي يتكون من مقياسين فرعيين أحدىما [6]تأليف األنصاري 

لثاني لقياس التشاؤم ويتكون ( فقرة، وا30)لمتفاؤل ويتكون من 
( بدائل لإلجابة، حيث استخدم في 5( بندُا، ولكل بند )30من )

يتألف ىذا ىذه الدراسة المقياس الفرعي الخاص بالتشاؤم. و 

( فقرة، ويجيب الطالب عمى كل فقرة باختيار 30المقياس من )
( وتعطى (، و)قميال1أحد البدائل التالية: )ال( وتعطى الوزن )

(، و)كثيرا( وتعطى 3(، و)متوسط( وتعطى الوزن )2الوزن )
(. وبذلك تتراوح 5(، و)كثيرا جدا( وتعطى الوزن )4الوزن )

وبناء (، 1)ممحق رقم  (150-30الدرجة الكمية لممقياس بين)
عمى آراء المحكمين، تم تقرير درجات القطع التالية، لتحديد 

  درجة التشاؤم لدى الطمبة:

 150 -110 110 <-70 70 <- 30 القيمة
 بدرجة كبيرة بدرجة متوسطة بدرجة قميمة درجة التشاؤم

 ثبات المقياس:
تم التحقق من ثبات المقياس بتطبيقو عمى عينة استطالعية      

الدراسة، وخارج ( طالبًا وطالبة من مجتمع 29مكونة من )
العينة، ثم استخرج معامل االتساق الداخمي لمفقرات باستخدام 

(، وىي قيمة مرتفعة 0.98معادلة كرونباخ ألفا، وقد بمغ )
 ومناسبة لغرض الدراسة.

 ثانيًا: مقياس الدافعية لمتعمم
تم إعداد مقياس لقياس الدافعية لمتعمم بعد االطالع عمى      

حيث تم  [28,29,30]المراجع العممية المتخصصة  منمجموعة 
( فقرة، موزعة عمى سمم تقدير 50بناء مقياس مكون من )

خماسي، يتضمن الفئات التالية: )بدرجة كبيرة جدًا( وتعطى 
(، و)بدرجة 4(، و)بدرجة كبيرة( وتعطى الوزن)5الوزن )

(، و)بدرجة قميمة( وتعطى الوزن 3متوسطة( وتعطى الوزن )
(. وبذلك تتراوح 1)بدرجة قميمة جدًا( وتعطى الوزن )(، و2)

 (. 250-50الدرجة الكمية لممقياس بين )
 صدق مقياس الدافعية لمتعمم:

 المقياس من خالل الخطوات اآلتية:التأكد من صدق  تم
بعد اختيار الفقرات عرض المقياس عمى ثالثة أساتذة في كمية  -

إلبداء رأييم في العموم التربوية تخصص عمم نفس تربوي، 
المقياس، من حيث الصياغة، ومدى سالمة العبارات من الناحية 
 المغوية، ومناسبتيا لمفئة المستيدفة، ومدى انتمائيا إلى المجال.

درست آراء المحكمين وتم تعديل صياغة بعض الفقرات، وبقي  -
 ( فقرة. 50عدد الفقرات )

الدراسة  طبق المقياس عمى مجموعة من الطمبة غير عينة -
لمتأكد من وضوح العبارات وفيميا، ثم عدلت بعض الفقرات 

 (.2وانتيى المقياس بذلك إلى الصورة النيائية )ممحق رقم 
ثبات المقياس: الستخراج معامل ثبات األداة تم تطبيقيا عمى 

واستخرج معامل الثبات  ( طالبًا وطالبة،28عينة مكونة من )
لالتساق الداخمي، وقد بمغ باستخدام معادلة كرونباخ ألفا 

 وىو مناسب لغرض الدراسة. (0.75)
 إجراءات التطبيق: 

 تكمن أىم الخطوات البحثية التي طبقيا الباحثون عمى الدراسة
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 الحالية فيما يمي:
الحصول عمى إذن من إدارة الكمية لمحصول عمى البيانات  -1

 المطموبة لمدراسة من سجالت الكمية.
سخة من مقياس الدافعية لمتعمم، إعطاء كل مفحوص ن -2

ومقياس التشاؤم، وشرحت ليم تعميمات االستجابة، كما وضح 
الباحثون اليدف من وراء تطبيق المقياسين. بعد ذلك بدأ 

( Xالمفحوصون باإلجابة عن فقرات المقياسين بوضع إشارة )
أمام العبارة التي تنطبق عمى كل منيم، واستغرق التطبيق ساعة 

 واحدة.
 تفريغ البيانات حاسوبيا. -3
تحميل البيانات حاسوبيًا باستخدام الحزمة اإلحصائية في  -4

( حيث استخرجت: المتوسطات SPSSالعموم االجتماعية )
الحسابية واالنحرافات المعيارية، ونتائج اختبار)ت( لمعينات 
المستقمة، ومعامل ارتباط بيرسون، ونتائج تحميل التباين األحادي 

(ANOVA ،).واختبار شيفيو لممقارنات البعدية 
 النتائج  .5

 تصميم الدراسة ومتغيراتيا
 الدراسة الحالية دراسة وصفية مسحية شممت المتغيرات اآلتي: 

ناث.   الجنس: ولو مستويان: ذكور وا 

المستوى الدراسي، ولو أربعة مستويات: ىي، طمبة السنة األولى، 
 والثانية، والثالثة، والرابعة.

 200خل أسرة الطالب، ولو أربعة مستويات: أقل من مستوى د
دينار،  1000-500دينار، و 500أقل من -200دينار، و
 دينار. 1000وأكثر من 

فما  85المعدل التراكمي لمطالب الجامعي، ولو ثالثة مستويات: 
 .60، وأقل من 75-60، 84-76فوق، و

، والتي وىي: مستوى التشاؤم، ودافعية التعمم المتغيرات التابعة
سيعبر عنيما بالدرجات التي يحصمون عمييا عمى مقياسي 

 التشاؤم، ودافعية التعمم.
 نتائج الدراسة:

ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف إلى مستوى التشاؤم وعالقتو 
بدافعية التعمم لدى طمبة كمية العموم التربوية، وفيما يمي نتائج 

 الدراسة: 
 ما مستوى التشاؤم لدى طمبة كمية العموم التربوية؟  .1

لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسط الحسابي 
واالنحراف المعياري لدرجات الطمبة عمى مقياس التشاؤم. ويبين 

 ( ىذه النتائج.3جدول رقم )

 3جدول 
 لدرجات الطمبة عمى مقياس التشاؤمالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

 االنحراف المعياري النسبة المئوية لممتوسط المتوسط الحسابي
75022 6012 20072 

( أن المتوسط الحسابي لمستوى 3يالحظ من الجدول رقم )     
( وىو يقع ضمن درجات 57.92التشاؤم لدى الطمبة قد بمغ )

(، أي أن درجة 70 <- 30المحددة مسبقًا )القطع التالية 
 .التشاؤم منخفضة لدى الطمبة

  )ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -2
 بين متوسط أداء الذكور ومتوسط أداء اإلناث، عمى  (0.05

 ؟مقياس التشاؤم
لإلجابة عن ىذا السؤال تم إيجاد المتوسطات الحسابية      

المعيارية في الدرجات التي حصل عمييا الطمبة واالنحرافات 
عمى مقياس التشاؤم وفقًا لمجنس، ثم استخرجت نتائج اختبار 
)ت( لمعينات المستقمة، لمكشف عن داللة الفروق بين 

 ( ىذه النتائج.4المتوسطات. ويبين جدول )
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 4جدول 
 الدراسة عمى مقياس التشاؤم وفقا لمتغير الجنسنتائج اختبار ت لدرجات عينة 

 مستوى الداللة قيمة ت االنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية العدد الجنس المجال

 التشاؤم
 24.05 61.12 26 ذكور

0.61 0.539 
 26.87 57.76 286 إناث

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 4يالحظ من جدول رقم )
 بين الذكور واإلناث، عمى مقياس التشاؤم. 

  ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -3
( في مستوى التشاؤم تعزى لممستوى الدراسي لمطالب )سنة 0.05

 أولى، وثانية، وثالثة، ورابعة(؟

المعيارية تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات      
س التشاؤم وفقًا لمدرجات التي حصل عمييا الطمبة عمى مقيا

وظير ىنالك فروقًا ظاىرية بين متوسطات  لممستوى الدراسي،
أداء الطمبة عمى مقياس التشاؤم وفقًا لممستوى الدراسي، ولفحص 
داللة ىذه الفروق فقد تم إيجاد نتائج تحميل التباين األحادي. 

 ذه النتائج.( ى7ويبين جدول رقم )
 5جدول 

 نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات وفقًا لممستوى الدراسي

( وجود أثر ذو داللة إحصائية 7يالحظ من جدول رقم )     
( لممستوى الدراسي عمى مستوى   0.05عند مستوى )

التشاؤم، ولمعرفة مصدر ىذه الفروق تم إيجاد نتائج اختبار 
 .( ىذه النتائج0ويبين جدول رقم )لممقارنات البعدية. شيفيو 

 6جدول 
 نتائج اختبار شيفية لممقارنات البعدية

 سنة ثالثة سنة ثانية سنة أولى مستويات المتغير
 - - **16.98- سنة ثانية
 - 9.08 7.90- سنة ثالثة
 5.04- 4.05 **12.94- سنة رابعة

( أن الفرق كان ذو داللة 0يالحظ من جدول رقم )     
إحصائية، بين طمبة السنة األولى، وطمبة السنة الثانية، لصالح 
طمبة السنة الثانية، فقد كانوا أكثر تشاؤمًا، وكذلك كان الفرق ذا 
داللة إحصائية بين طمبة السنة األولى وطمبة السنة الرابعة، 

 طمبة السنة الرابعة، إذ كانوا أكثر تشاؤمًا.  لحلصا
  ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -8

( في مستوى التشاؤم تعزى لدخل أسرة الطالب )أقل من 0.05
 دينار، 1000-500أقل من دينار،  500-200دينار،  200

 ؟دينار 1000وأكثر من  
المتوسطات الحسابية لإلجابة عن ىذا السؤال تم إيجاد      

واالنحرافات المعيارية في الدرجات التي حصل عمييا الطمبة 
وظير أن ىنالك فروقًا  رةعمى مقياس التشاؤم تبعًا لدخل األس

ظاىرية بين متوسطات أداء الطمبة عمى مقياس التشاؤم وفقًا 
لمستوى الدخل، ولفحص داللة ىذه الفروق فقد تم إيجاد نتائج 

 ( ىذه النتائج.5األحادي. ويبين جدول )تحميل التباين 

 
 

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصادر التباين
 4579.80 3 13739.39 بين المجموعات

 669.00 308 206052.44 المجموعاتداخل  0.00 6.85*
  311 219791.83 الكمي
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 7جدول 
 نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات وفقًا لمستوى الدخل

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصادر التباين
 1241.79 3 3725.36 بين المجموعات

 701.25 307 215284.63 داخل المجموعات 0.153 1.77
  310 219009.99 الكمي

( عدم وجود أثر ذي داللة إحصائية 5يالحظ من جدول رقم )
  .( لمستوى الدخل عمى مقياس التشاؤم  6067عند مستوى )

  ) ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -0
( في مستوى التشاؤم تعزى لمعدل الطالب التراكمي 0.05

 (؟60، وأقل من 75-60، 84-76فما فوق،  85)الجامعي 
 لإلجابة عن ىذا السؤال تم إيجاد المتوسطات الحسابية      

واالنحرافات المعيارية في الدرجات التي حصل عمييا الطمبة 
الجامعي وأظيرت عمى مقياس التشاؤم تبعًا لممعدل التراكمي 

النتائج أن ىنالك فروقًا ظاىرية بين متوسطات أداء الطمبة عمى 
مقياس التشاؤم وتبعا لممعدل التراكمي، ولفحص داللة ىذه 
الفروق فقد تم إيجاد نتائج تحميل التباين األحادي. ويبين جدول 

 ( ىذه النتائج.2رقم )
 8جدول 

 التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات تبعا لمعدل الطالب التراكمي الجامعي نتائج تحميل
 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصادر التباين
 2322.17 3 6966.52 بين المجموعات

 690.99 308 212825.31 داخل المجموعات 0.019 3.36*
  311 219791.83 الكمي

( وجود أثر ذو داللة إحصائية 2يالحظ من جدول رقم )     
( لمعدل الطالب عمى مستوى التشاؤم،   0.05عند مستوى )

ولمعرفة مصدر ىذه الفروق تم إيجاد نتائج اختبار شيفيو 
 .( ىذه النتائج2ويبين جدول رقم )لممقارنات البعدية. 

 9جدول 
 نتائج اختبار شيفية لممقارنات البعدية

فما فوق 85 مستويات المعدل  76-84  60-75  
76-84 -2.35 -  
60-75 -2.48 -0.14 - 

 *10.36 10.22 7.88 60أقل من 
( أن الفرق كان ذا داللة 9يالحظ من جدول رقم )     

%( وفئة المعدل 75-%60إحصائية، بين فئة المعدل التراكمي )
(، إذ %75-%60الفئة ) %(، لصالح60التراكمي )أقل من 
 كانوا أكثر تشاؤمًا. 

ىل توجد عالقة ارتباطية بين التشاؤم والدافعية لمتعمم لدى  -6
 طمبة كمية العموم التربوية؟

بيرسون بين لإلجابة عن ىذا السؤال، تم إيجاد معامل ارتباط 
الدرجة عمى مقياس التشاؤم والدرجة عمى مقياس الدافعية لمتعمم، 

 (، وىو يعبر عن عالقة0.07وقد بمغ معامل االرتباط بينيما )

 طردية ضعيفة جدًا. 
 مناقشة النتائج. 6

ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف إلى مستوى التشاؤم وعالقتو 
العموم التربوية، وفيما يمي نتائج بدافعية التعمم لدى طمبة كمية 
 الدراسة ومناقشتيا وفقًا ألسئمتيا:

 ما مستوى التشاؤم لدى طمبة كمية العموم التربوية؟  .1
كشفت نتائج البحث أن درجة التشاؤم منخفضة لدى الطمبة.      

ويمكن أن تعزى ىذه النتيجة إلى أن الطمبة في الكمية، ينظرون 
تميزين، لحصوليم عمى مقعد في الكمية، إلى أنفسيم باعتبارىم م
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بخالف الكثيرين من أقرانيم، ممن لم يحالفيم الحظ بدخول 
الكمية. كما أن البيئة النفسية واالجتماعية المتاحة في داخل 
الكمية، توفر ليم الرعاية واالىتمام بيم وبحاجاتيم، والتواصل 

يسر،  معيم بيسر وسيولة، واستقبال أفكارىم واقتراحاتيم بكل
 فحاجاتيم وأفكارىم موضع اىتمام من المربين واألكاديميين.

وربما لتجانس الحالة االقتصادية واالجتماعية لمطمبة أثر      
في ذلك؛ إذ إنيم من الطمبة الالجئين الفمسطينيين، وبشكل عام 

جتماعية فإّن ثمة تشابيًا كبيرًا بينيم من الناحية االقتصادية واال
ق نتائج ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة نصر اهلل وتتف والعقمية.

 جزئيًا التي أظيرت شيوع التشاؤم لدى عينة الدراسة.  [17]
  ). ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 2

بين متوسط أداء الذكور ومتوسط أداء اإلناث، عمى  (0.05
 مقياس التشاؤم؟

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كما كشفت النتائج 
الذكور واإلناث، عمى مقياس التشاؤم. وربما يعود ذلك إلى 
ناثًا،  الظروف المتشابية التي يعيشيا الطمبة في الكمية ذكورًا وا 
وربما ألن عدد الذكور قميل جدًا نسبة إلى عدد اإلناث، حيث بمغ 

طالبة، كما ( 286( طالبا مقابل )26عدد الذكور في العينة )
يمكن عزو ىذه النتيجة إلى أن الطمبة يممكون اتجاىات إيجابية 
نحو الدراسة؛ وبالتالي فإن عنصر التفاؤل بالمستقبل ضروري 
لحفزىم عمى التحصيل، ومن ثم الحصول عمى وظيفة مستقبمية 

 بناًء عمى مستوى المعدل التراكمي. 
من:  لقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسات كل     

. في  [23]، بالنسبة لمطمبة الكويتيين، واسماعيل[18,17,20]
حين اختمفت مع نتائج دراسات كل من: اليحفوفي 

،  [22]بالنسبة لمطمبة المبنانيين، ورضوان  [20]واألنصاري
 . [26]وياتز

  ). ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 3
الدراسي لمطالب )سنة في مستوى التشاؤم تعزى لممستوى  (0.05

 أولى، وثانية، وثالثة، ورابعة(؟
 تبين من النتائج أن طمبة السنة الثانية كانوا أكثر تشاؤمًا،     

وكذلك كان الفرق ذو داللة إحصائية بين طمبة السنة األولى 
وطمبة السنة الرابعة، لصالح طمبة السنة الرابعة، إذ كانوا أكثر 
تشاؤمًا. ويمكن تفسير ىذه النتيجة بأن الطمبة عمى وشك التخرج 
ويأممون بالحصول عمى فرصة عمل، ونظرًا لزيادة وعييم 

دراكيم لألوضاع االقتصادية الم تأزمة في العالم ككل، وقمة وا 
فرص العمل، فقد انعكس ذلك عمى نظرتيم لمحياة بشكل عام. 

التي  Koizumi [27]وتنسجم ىذه النتيجة مع نتائج دراسة 
توصمت إلى أن التشاؤم يزيد مع االنتقال إلى الصفوف الدراسية 

توصمت التي  [23]إسماعيل" وتختمف مع نتيجة دراسة "األعمى، 
د أثر دال إحصائيا تبعًا لمتغير العمر. كما تختمف إلى عدم وجو 

الذي توصل إلى أن التشاؤم لدى طمبة   [22]مع دراسة رضوان
 المرحمة الثانوية أعمى مما ىو لدى طمبة المرحمة الجامعية.

  )ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى . 4
من  في مستوى التشاؤم تعزى لدخل أسرة الطالب )أقل (0.05
دينار،  1000-500أقل من دينار،  500-200دينار،  200

 دينار؟ 1000وأكثر من 
أظيرت النتائج عدم وجود أثر دال إحصائيا يعزي لمستوى       

الدخل عمى مقياس التشاؤم. ويمكن تفسير ىذه النتيجة من كون 
الطمبة الدارسين في الكمية ىم من الالجئين الفمسطينيين، وىم 
يعيشون ظروفًا متشابية إلى حد كبير، فميما اختمفت مستويات 

بل نظرة تحدي، وسعي الدخل ألسرىم، فيم ينظرون إلى المستق
لتحقيق أحالميم وأحالم ذوييم، وال يؤثر تدني مستوى الدخل في 
أفكارىم وأحالميم المستقبمية، وسبق ألسرىم أن عايشت ظروفًا 
أصعب من اآلن، ومع ذلك فقد كافحوا من أجل الحصول عمى 
حقوقيم ومازالوا. وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 

التي توصمت إلى عدم وجود أثر دال إحصائيا  [23]"إسماعيل" 
في التفاؤل والتشاؤم تبعا لموضع االجتماعي االقتصادي، 

 Heinonen،Räikköne ،Matthewsواختمفت مع دراسة 

Scheier Raitakari،Pulkki Keltikangas-Järvinen 
التي أظيرت أن الوضع االجتماعي واالقتصادي الذي تم  [25]

الطفولة يتنبأ بدرجة أكبر بالتفاؤل في مرحمة التقرير عنو في 
الرشد، وبدرجة أقل بالتشاؤم، كما بينت أن أصول التفاؤل 
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والتشاؤم في مرحمة الرشد ترجع إلى مرحمة الطفولة، بينما تختمف 
 .[19]ىذه النتيجة مع ما توصل اليو الطراونة 

  )ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى . 5
في مستوى التشاؤم تعزى لمعدل الطالب التراكمي  (0.05

 (؟60، وأقل من 75-60، 84-76فما فوق،  85الجامعي )
توصمت نتائج البحث إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية      

لمعدل الطالب عمى مستوى التشاؤم، وكان الفرق ذو داللة 
%( وفئة المعدل 75-%60إحصائية، بين فئة المعدل التراكمي )

%(، إذ 75-%60%(، لصالح الفئة )60راكمي )أقل من الت
كانوا أكثر تشاؤمًا. وربما تعزى ىذه النتيجة إلى أن ىذه الفئة من 

%(، ىم من الفئة المتوسطة، وىم يحممون 75-%60الطمبة )
مخاوف ونظرات سمبية إلمكانية تعديل مستوياتيم التحصيمية، 

يجعميم خائفين  ويسعون جاىدين لتجاوز التقدير المتوسط، مما
وقمقين، ويميمون لمتشاؤم، أما الطمبة من الفئة األخيرة، فيم 
يمتمكون نظرة واقعية ألدائيم، ويؤمنون أنو من الصعب عمييم 
تغيير مستوى أدائيم تغييرًا كبيرًا، وربما أن ما سيبذلونو من جيود 

 لن تؤتي أكميا في تعديل مستوياتيم، فيم راضون بما ىم عميو.
التي   [26]دراسة ياتزتتفق نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة و      

بينت أن الطمبة الذين يمتمكون نظرة تشاؤمية كان إنجازىم في 
الرياضيات أقل من أقرانيم، عمى الرغم من أن الطمبة الذكور 

 كانوا أكثر تشاؤمًا من اإلناث.
. ىل توجد عالقة ارتباطية بين التشاؤم والدافعية لمتعمم لدى 6
 مبة كمية العموم التربوية؟ط

تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة عمى مقياس      
التشاؤم والدرجة عمى مقياس الدافعية لمتعمم، وقد بمغ معامل 

(، وىو يعبر عن عالقة طردية ضعيفة 0.07االرتباط بينيما )
جدًا. وربما تبدو ىذه النتيجة منطقية إلى حد كبير، فالطمبة 

قمل من اىتماميم بعممية المتشائمون يحممون أفكارًا سمبية، مما ي
التعممية  -التعمم، واندفاعيم لممشاركة في األنشطة التعميمية

المختمفة، وربما يحممون مفيومًا متدنيًا عن ذواتيم، وىذه جميعيا 
من مظاىر تدني الدافعية لمتعمم. ونظرا ألن مستوى التشاؤم 

منخفض لدى عينة الدراسة فقد كان من المنطقي أن تكون 
مع التشاؤم ضعيفة وىذا ينسجم مع األدب التربوي، حيث العالقة 

الى تأثير التشاؤم عمى الدافعية. وتتفق  [6]أشار "األنصاري" 
 & Thompsonنتيجة ىذه الدراسة جزئيًا مع نتيجة دراسة 

Patrick [24] التي أظيرت أن الدافعية المقررة ذاتيًا تتوسط ،
حددة، في حين أن العالقة بين التفاؤل ومواجية الميمات الم

الدافعية غير المقررة ذاتيًا توسطت العالقة بين التشاؤم وعدم 
 االنخراط بالميمة.

 التوصيات. 7
في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة، تم التوصل إلى 

 جممة من التوصيات، منيا:
عقد حمقات تدريبية لمطمبة من مستوى السنة الرابعة لتوجيييم  -

 االنخراط في الحياة العممية، وشق طريقيم فييا.إلى كيفية 
%( إلى 75-60توجيو الطمبة ضمن فئة المعدل التراكمي ) -

الرضا بما أنجزوه، طالما لم يتمكنوا من تغييره، والنظر إلى 
 المستقبل نظرة تفاؤلية.

إعداد المزيد من الدراسات حول مستوى التشاؤم في مجتمعات  -
 ئات ومتغيرات مختمفة.دراسية وعينات أخرى، وبي

لقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسات كل من: 
. في حين اختمفت مع نتائج دراسات كل [18,17,20,23]

 : [20,22,26].من
  ). ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 3

في مستوى التشاؤم تعزى لممستوى الدراسي لمطالب )سنة  (0.05
 ورابعة(؟ أولى، وثانية، وثالثة،

تبين من النتائج أن طمبة السنة الثانية كانوا أكثر تشاؤمًا،      
وكذلك كان الفرق ذو داللة إحصائية بين طمبة السنة األولى 
وطمبة السنة الرابعة، لصالح طمبة السنة الرابعة، إذ كانوا أكثر 
تشاؤمًا. ويمكن تفسير ىذه النتيجة بأن الطمبة عمى وشك التخرج 

بالحصول عمى فرصة عمل، ونظرًا لزيادة وعييم ويأممون 
دراكيم لألوضاع االقتصادية المتأزمة في العالم ككل، وقمة  وا 
فرص العمل، فقد انعكس ذلك عمى نظرتيم لمحياة بشكل عام. 
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التي  Koizumi [27]وتنسجم ىذه النتيجة مع نتائج دراسة 
راسية توصمت إلى أن التشاؤم يزيد مع االنتقال إلى الصفوف الد

توصمت التي  [23]إسماعيل" وتختمف مع نتيجة دراسة "األعمى، 
إلى عدم وجود أثر دال إحصائيا تبعًا لمتغير العمر. كما تختمف 

الذي توصل إلى أن التشاؤم لدى طمبة   [22]مع دراسة رضوان
 المرحمة الثانوية أعمى مما ىو لدى طمبة المرحمة الجامعية.

  )ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى . 4
في مستوى التشاؤم تعزى لدخل أسرة الطالب )أقل من  (0.05
دينار،  1000-500أقل من دينار،  500-200دينار،  200

 دينار؟ 1000وأكثر من 
أظيرت النتائج عدم وجود أثر دال إحصائيا يعزي لمستوى     

فسير ىذه النتيجة من كون الدخل عمى مقياس التشاؤم. ويمكن ت
الطمبة الدارسين في الكمية ىم من الالجئين الفمسطينيين، وىم 
يعيشون ظروفًا متشابية إلى حد كبير، فميما اختمفت مستويات 
الدخل ألسرىم، فيم ينظرون إلى المستقبل نظرة تحدي، وسعي 
لتحقيق أحالميم وأحالم ذوييم، وال يؤثر تدني مستوى الدخل في 

م وأحالميم المستقبمية، وسبق ألسرىم أن عايشت ظروفًا أفكارى
أصعب من اآلن، ومع ذلك فقد كافحوا من أجل الحصول عمى 
حقوقيم ومازالوا. وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 

إلى عدم وجود أثر دال إحصائيا  التي توصمت [23]"إسماعيل" 
ي االقتصادي، في التفاؤل والتشاؤم تبعا لموضع االجتماع

 Heinonen،Räikköneواختمفت مع دراسة 

،Matthews،Scheier،Raitakari،Pulkk Keltikangas-

Järvinen ، [25] التي أظيرت أن الوضع االجتماعي
واالقتصادي الذي تم التقرير عنو في الطفولة يتنبأ بدرجة أكبر 
بالتفاؤل في مرحمة الرشد، وبدرجة أقل بالتشاؤم، كما بينت أن 
أصول التفاؤل والتشاؤم في مرحمة الرشد ترجع إلى مرحمة 
 الطفولة، بينما تختمف ىذه النتيجة مع ما توصل اليو الطراونة

[19]. 
  )ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى . 5

في مستوى التشاؤم تعزى لمعدل الطالب التراكمي  (0.05
 (؟60، وأقل من 75-60، 84-76فما فوق،  85الجامعي )

توصمت نتائج البحث إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية      
داللة لمعدل الطالب عمى مستوى التشاؤم، وكان الفرق ذو 

%( وفئة المعدل 75-%60إحصائية، بين فئة المعدل التراكمي )
%(، إذ 75-%60%(، لصالح الفئة )60التراكمي )أقل من 

كانوا أكثر تشاؤمًا. وربما تعزى ىذه النتيجة إلى أن ىذه الفئة من 
%(، ىم من الفئة المتوسطة، وىم يحممون 75-%60الطمبة )

ل مستوياتيم التحصيمية، مخاوف ونظرات سمبية إلمكانية تعدي
ويسعون جاىدين لتجاوز التقدير المتوسط، مما يجعميم خائفين 
وقمقين، ويميمون لمتشاؤم، أما الطمبة من الفئة األخيرة، فيم 
يمتمكون نظرة واقعية ألدائيم، ويؤمنون أنو من الصعب عمييم 
 تغيير مستوى أدائيم تغييرًا كبيرًا، وربما أن ما سيبذلونو من جيود
 لن تؤتي أكميا في تعديل مستوياتيم، فيم راضون بما ىم عميو.

التي   [26]دراسة ياتزوتتفق نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة      
بينت أن الطمبة الذين يمتمكون نظرة تشاؤمية كان إنجازىم في 
الرياضيات أقل من أقرانيم، عمى الرغم من أن الطمبة الذكور 

 اث.كانوا أكثر تشاؤمًا من اإلن
. ىل توجد عالقة ارتباطية بين التشاؤم والدافعية لمتعمم لدى 6

 طمبة كمية العموم التربوية؟
تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة عمى مقياس      

التشاؤم والدرجة عمى مقياس الدافعية لمتعمم، وقد بمغ معامل 
(، وىو يعبر عن عالقة طردية ضعيفة 0.07االرتباط بينيما )

جدًا. وربما تبدو ىذه النتيجة منطقية إلى حد كبير، فالطمبة 
المتشائمون يحممون أفكارًا سمبية، مما يقمل من اىتماميم بعممية 

التعممية  -التعمم، واندفاعيم لممشاركة في األنشطة التعميمية
المختمفة، وربما يحممون مفيومًا متدنيًا عن ذواتيم، وىذه جميعيا 

فعية لمتعمم. ونظرا ألن مستوى التشاؤم من مظاىر تدني الدا
منخفض لدى عينة الدراسة فقد كان من المنطقي أن تكون 
العالقة مع التشاؤم ضعيفة وىذا ينسجم مع األدب التربوي، حيث 

الى تأثير التشاؤم عمى الدافعية. وتتفق  [6]أشار "األنصاري" 
 & Thompsonنتيجة ىذه الدراسة جزئيًا مع نتيجة دراسة 

Patrick [24] التي أظيرت أن الدافعية المقررة ذاتيًا تتوسط ،
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العالقة بين التفاؤل ومواجية الميمات المحددة، في حين أن 
الدافعية غير المقررة ذاتيًا توسطت العالقة بين التشاؤم وعدم 

 االنخراط بالميمة.
 التوصيات

في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة، تم التوصل إلى 
 من التوصيات، منيا: جممة

عقد حمقات تدريبية لمطمبة من مستوى السنة الرابعة لتوجيييم  -
 إلى كيفية االنخراط في الحياة العممية، وشق طريقيم فييا.

%( إلى 75-60توجيو الطمبة ضمن فئة المعدل التراكمي )- 
الرضا بما أنجزوه، طالما لم يتمكنوا من تغييره، والنظر إلى 

 تفاؤلية. المستقبل نظرة
إعداد المزيد من الدراسات حول مستوى التشاؤم في مجتمعات - 

 دراسية وعينات أخرى، وبيئات ومتغيرات مختمفة.
 المراجع
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. دار العمم قاموس المورد(. 2002البعمبكي، منير ) [1]
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FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES –

UNRWA PESSIMISM AND ITS 

RELATIONSHIP WITH THEIR LEARNING 

MOTIVATION 

          Nadia Salti                    Mohammed Baker Nofal             Ferial Abu Awwad 

  King ABDULAZIZ University 

ABSTRACT _The current study aimed to investigate the level of pessimism among a sample of students from the 

Faculty of Educational Sciences, and its relationship with their learning motivation. to achieve the objectives of the 

study، scales of pessimism and learning motivation were applied، after verification of their psychometric 

properties, on a sample of (311) student, the results of the study showed presence of a low level of pessimism 

among students, absence of differences in the level of pessimism due to sex، and existence of differences in the level 

of pessimism depending on the academic level for  the fourth year students، and absence of differences according to 

family income، a statistical relationship between the level of the pessimism and the average of the student was 

found، in favor of average ranging between (60% - 75). A weak relationship was found between the level of 

pessimism and the level of motivation. The study ended with some recommendations، including: increasing 

attention to students with different average levels، and implementation of training programs for them، to enhance 

their learning motivation0 
Keywords: pessimism, learning motivation, students, Faculty of Educational Sciences, UNRWA. 

 


