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 الطالبيني املرشدين لدى النفسية بالضغوط التفاؤل عالقة
 السعودية حائل مبدينة الثانوية باملدارس

ىدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف التفاؤؿ  _الممخص
لضغكط النفسية لدل المرشديف الطبلبييف بالمرحمة الثانكية بمدينة كا

حائؿ السعكدية في ضكء النكع االجتماعي كالمؤىؿ الدراسي. كلتحقيؽ 
ذلؾ استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي االرتباطي مف خبلؿ تطبيؽ 

[ بعد 2[ كمقياس الطريرم لمضغكط النفسية ]1القائمة العربية لمتفاؤؿ ]
ف خصائصيما السيككمترية لجمع المعمكمات مف المرشديف التأكد م

الطبلبييف بالمدارس الثانكية بمدينة حائؿ، حيث تـ سحب عينة 
( مرشدان كمرشدة. كأشارت أىـ 200عشكائية منتظمة بمغ عددىا )

النتائج إلى عدـ كجكد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف التفاؤؿ 
يف الطبلبييف بالمرحمة الثانكية بمدينة كالضغكط النفسية لدل المرشد

حائؿ، كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الضغكط النفسية 
بيف المرشديف الطبلبييف بمدينة حائؿ تعزل لمنكع كالمؤىؿ الدراسي، 
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في التفاؤؿ لدم المرشديف الطبلبييف 

كؽ تعزل لممؤىؿ الدراسي. بمدينة حائؿ تعزل لمنكع، كعدـ كجكد فر 
ككما قدـ الباحثاف مجمكعة مف التكصيات كالمقترحات البحثية 

 .المستقبمية بناءن عمى ما تكصبل إليو مف نتائج
 المقدمة. 1

استحكذ تناكؿ التفاؤؿ بالبحث عمى اىتماـ بالغ مف قبؿ      
الباحثيف في مختمؼ المجاالت النفسية سيما عمـ نفس الشخصية 

نو ينظر إليو باعتباره خمفية عامة تحيط بالحالة النفسية نظران أل
العامة لمفرد، كتؤثر ىذه الحالة أيما تأثير عمى سمكؾ الفرد 

إذ يعد التفاؤؿ استراتيجية  كتكقعاتو بالنسبة لمحاضر كالمستقبؿ،
لمكاجية الضغكط النفسية، كذلؾ ألنو بمثابة مرجعية تفسر 

النفس الميؿ إلى المثابرة  األزمات تفسيران حسنان، كيبعث في
   كىذا –كاإلنجاز، كينشط أجيزة المناعة النفسية كالجسدية 

        يجعؿ التفاؤؿ طريؽ الصحة كالسعادة كالسبلمة كاألمف
كالطمأنينة كالكقاية مف الضغكط النفسية كمضاعفاتيا السمبية 

 ].3الشخص ]  عمى
إال أف  كتعتبر الضغكط النفسية ظاىرة إنسانية قديمة    

االىتماـ بيا ككنيا مجاالن لمدراسة ىك الذم يركز عميو كثير مف 
الباحثيف في العصر الحالي، كذلؾ لتغير سمات المجتمعات في 
العصر الحديث بفعؿ ثكرة المعمكمات كما نتج عنيا مف تعقيد 
في مناحي الحياة المختمفة، باإلضافة لمكشؼ عف كجكد بعض 

تبطة بردكد أفعاؿ الجسـ تجاه تمؾ التغيرات الفسيكلكجية المر 

الضغكط كالتي ليا عبلقة سببية كثيقة الصمة بصحة اإلنساف 
كما يصيبو مف أمراض عضكية كنفسية. كالضغكط ظاىرة نفسية 
ال يسمـ منيا فرد كال فئة كال مجتمع مف المجتمعات، كذلؾ 
بدرجات متفاكتة، كعميو فالمرشديف الطبلبييف بالمؤسسات 

ـ إحدل فئات المجتمع الذيف قد يتعرضكف لمعديد مف التعميمية ى
الضغكط النفسية المتمثمة في أنكاع كثيرة، كمنيا األسرية 

 .كالنفسية كالمالية كالشخصية كالمينية
 
 
 

فكؿ مف الضغكط كالتفاؤؿ يؤثراف تأثيران بالغان في حياة الفرد،     
مرشديف كتزداد أىمية ىذا التأثير عندما ندرسو لدل فئة مثؿ ال

الطبلبييف في المدارس الثانكية، حيث يعتبر دكر ىذه الفئة في 
غاية األىمية حيث يتمثؿ في رعاية مظاىر النمك السكم 
كتحقيؽ الصحة النفسية لفئة ىـ متعمميف في مرحمة المراىقة 
بكؿ ما بيا مف تغيرات كتحديات كصراعات، إضافة إلى أىمية 

لتعميـ العاـ كالتعميـ العالي، المرحمة الثانكية كحمقة كصؿ بيف ا
فالحياة الجامعية أكثر تعقيدان مف الحياة المدرسية، كتشكؿ 
المرحمة ما بيف الثانكم كالجامعة فترة انتقاؿ تزداد فييا الضغكط 
النفسية، فإذا ما تعمـ طالب الثانكية مف مرشده الطبلبي كيؼ 
يجابية كغرس فيو رك  ح يتعامؿ مع الضغكط بميارات عالية كا 

التفاؤؿ غالبان ما سيتمكف مف تجاكز فتره االنتقاؿ ىذه بنجاح 
كمف المتكقع تمكنو مف إدارة ضغكطو بتفاؤؿ في المرحمة 
الجامعية، كعمية حتى يستطيع المرشد الطبلبي أف يحسف عطائو 
لمطبلب ال بد أف يككف ىك عمى قدر مف التفاؤؿ كمقدرة عمى 

 .التحكـ في ضغكطو النفسية
 
 
 

 دراسةة المشكم. 2
 

يؤثر التفاؤؿ في تشكيؿ سمكؾ الفرد كصحتو النفسية مما      
يؤكد أىمية دراستو لدل مختمؼ فئات كقطاعات المجتمع خاصة 
المرشديف الطبلبييف، بكصفيـ مسئكليف بصكرة مباشرة كغير 
مباشرة عف تعزيز التفاؤؿ لدل المتعمميف في البيئة المدرسية 

يجابية، كمساعدتيـ عمى التعامؿ مع  الضغكط النفسية بحكمة كا 
حيث تعتبر مرحمة المراىقة مرحمة التحديات كالصراعات. كمينة 
التدريس بصكرة عامة كالتكجيو كاإلرشاد الطبلبي بصكرة خاصة، 
تتطمب ممف يعمؿ بيا التمتع بدرجو عالية مف التفاؤؿ، كبقدره 
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ك عالية عمى مكاجية ضغكط المينة، خاصة إذا كاف المتعمميف أ
العمبلء مراىقيف، نسبو إلى تعقيدات طبيعة مرحمتيـ النمائية 

فمشكمة الضغكط النفسية قد تصبح خطران  -التي يمركف بيا 
ييدد الحياة الشخصية النفسية كاالجتماعية كالمينية كالجسمية 
لممرشديف الطبلبييف، خاصة إذا ما ارتبطت بمستكل متدني مف 

كاف دراسة العبلقة بيف التفاؤؿ التفاؤؿ، مما يجعؿ مف األىمية بم
كالضغكط النفسية لدل المرشديف الطبلبييف بالمدارس الثانكية 

األمر الذم حدا  –بمدينة حائؿ ضركرة ممحة كاستراتيجية 
بالباحثيف لمتصدم لدراسة تمؾ الفرضية، فجاءت صياغة مشكمة 
بحثيما متمثمة في التساؤؿ العاـ اآلتي: ىؿ تكجد عبلقة بيف 

ؿ كالضغكط النفسية لدل المرشديف الطبلبييف بالمرحمة التفاؤ 
 ؟الثانكية بمدينة حائؿ

 دراسةأسئمة الأ. 
اشتؽ الباحثاف التساؤالت الفرعية اآلتية  فقد تحقيقان لمدقةك       

 :مف التساؤؿ العاـ لمشكمة البحث، كىي
ىؿ تكجد عبلقة ارتباطيو جكىرية بيف التفاؤؿ كالضغكط . 1

 مرشديف الطبلبييف بالمرحمة الثانكية بمدينة حائؿ؟النفسية لدل ال
تكجد فركؽ دالة إحصائيان في الضغكط النفسية لدم  ىؿ. 2

 المرشديف الطبلبييف تعزل لمنكع االجتماعي؟
 ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان في التفاؤؿ لدم المرشديف. 3

 الطبلبييف تعزل لمنكع االجتماعي؟
في الضغكط النفسية لدم  ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان . 4

 المرشديف الطبلبييف تعزل لممؤىؿ الدراسي؟
ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان في التفاؤؿ لدم المرشديف . 5

 الطبلبييف تعزل لممؤىؿ الدراسي؟
 دراسةالأهمية . ب

تكمف أىمية البحث كالحاجة إليو في أكثر مف مستكل؛      
 :أىميا ما يمي

أىمية المرشد الطبلبي )النفسي  يكتسب البحث أىميتو مف. 1
، كالعممية  كالتربكم(، كدكره في العممية التربكية عمى كجو العمـك

 .اإلرشادية عمى كجو الخصكص
كما تنبع أىمية البحث الحالية مف حيث أنيا األكلى )في  .2

حدكد عمـ الباحثاف( عمى مستكل مدينة حائؿ، التي حاكلت 
يعة التفاؤؿ لدل المرشديف التعرؼ بصكرة عممية دقيقة عمى طب

الطبلبييف في المرحمة الثانكية بمنطقة حائؿ كعبلقتو بالضغكط 
 .النفسية

 ف ػػػادة مػلبلستف  االختصاص  لجيات  الفرصة  البحث  يتيح. 3

نتائجو في خمؽ فيـ إدارم عممي لطبيعة ككاقع الحياة النفسية 
ف لممرشديف الطبلبييف بكصفيـ مسئكليف بصكرة مباشرة ع

مساعدة طبلب المرحمة الثانكية )المراىقيف(، عمى إدارة 
ضغكطيـ النفسية بشكؿ إيجابي، كحفظ معادلة تكافقيـ النفسي 

 .كاالجتماعي كالدراسي بصكره منسجمة
كما يمكف االستفادة مف نتائج ىذا البحث في كضع برامج . 4

إرشادية كتدريبية تمكف القائميف عمى أمر إرشاد المتعمميف مف 
لقدرة عمى التعامؿ مع ضغكطيـ النفسية، كمف ثـ االنطبلؽ مف ا

 .ذلؾ لمساعدة المتعمميف في التعامؿ مع ضغكطيـ النفسية
كما تعكد أىمية ىذا البحث إلى أنو سيثرم المعرفة العممية  .5

المتكفرة عف الضغكط النفسية كالتفاؤؿ مف خبلؿ استعراض 
 .النظريات المفسرة كالدراسات السابقة

 دراسةالأهداف  ج.
 :ييدؼ ىذا البحث عبر منيجو إلى تحقيؽ األىداؼ التالية     

التعرؼ عمى العبلقة بيف التفاؤؿ كالضغكط النفسية لدل . 1
 .المرشديف الطبلبييف بالمرحمة الثانكية بمدينة حائؿ

التعرؼ عمى الفركؽ في الضغكط النفسية لدم المرشديف . 2
 .جتماعيالطبلبييف التي تعزل لمنكع اال

التعرؼ عمى الفركؽ في التفاؤؿ لدم المرشديف الطبلبييف . 3
 .التي تعزل لمنكع االجتماعي

التعرؼ عمى الفركؽ في الضغكط النفسية لدم المرشديف . 4
 .الطبلبييف التي تعزل لممؤىؿ الدراسي

التعرؼ عمى الفركؽ في التفاؤؿ لدم المرشديف الطبلبييف . 5
 .سيالتي تعزل لممؤىؿ الدرا

 دراسةالفروض د. 
 :يقدـ الباحثاف الفركض اآلتية لمشكمة بحثيما، كىي كما يمي    

تكجد عبلقة ارتباط سالبة ذات داللة إحصائية بيف التفاؤؿ . 1
كالضغكط النفسية لدل المرشديف الطبلبييف بالمرحمة الثانكية 

 .بمدينة حائؿ
تكجد فركؽ دالة إحصائيان في الضغكط النفسية لدم . 2

 .المرشديف الطبلبييف تعزل لمنكع االجتماعي
تكجد فركؽ دالة إحصائيان في التفاؤؿ لدم المرشديف . 3

 .الطبلبييف تعزل لمنكع االجتماعي
ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في الضغكط النفسية لدم . 4

 .المرشديف الطبلبييف تعزل لممؤىؿ الدراسي
لدم المرشديف  ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في التفاؤؿ. 5

 .الطبلبييف تعزل لممؤىؿ الدراسي
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 دراسةالمحددات ه. 
تتمثؿ حدكد البحث الحالي في دراسة العبلقة بيف التفاؤؿ       

كالضغكط النفسية في ضكء النكع االجتماعي كالمؤىؿ الدراسي 
لدم المرشديف الطبلبييف بالمرحمة الثانكية بمدينة حائؿ شماؿ 

ق 1435/1436دية في العاـ الجامعي )المممكة العربية السعك 
 (.ـ2014/2015 -

 التعريفات اإلجرائيةو. 
قدـ الباحثاف تعريفاف أحدىمان نظريان كاألخر إجرائيان لمتغيرات     

 :لبحث األساسية، كما يميا
نظريان  [4تعرفو منظمة الصحة العالمية ]  optimism:التفاؤؿ

عر الرضا كالتحمؿ بأنو عممية نفسية إرادية تكلد أفكار كمشا
كاألمؿ كالثقة كاألمف كالطمأنينة، كالصحة كالسعادة كالسبلمة 
كتبعد أفكار كمشاعر اليأس كاالنيزامية كالعجز. أما إجرائيا فاف 
الباحثاف يعرفاه بأنو الدرجة التي حصؿ عمييا أفراد العينة عمى 

 .القائمة العربية لمتفاؤؿ
حطب نظريا بأنيا ردكد يعرفيا "أبك  stress: الضغكط النفسية

فعؿ نفسية كانفعالية كفسيكلكجية لمثيرات المجاؿ الداخمي لمفرد 
فيعرفيا  [. أما إجرائيان 5كالمجاؿ الخارجي لمبيئة المحيطة بو ]

الباحثاف بأنيا الدرجة التي حصؿ عمييا أفراد العينة عمى مقياس 
 .الطريرم لمضغكط النفسية

تعرفو الرابطة   School Counselor:المرشد الطبلبي
األمريكية لممرشديف النفسييف نظريا بأنو الميني المتخصص 
الذم يقع عميو عبء مساعدة جميع الطبلب كمقابمة احتياجات 

[. أما 6نمكىـ كما يصادفكنو مف مشاكؿ في حياتيـ القذافي ]
ف يعرفاه بأنو عضك ىيئة التدريس المكمؼ مف يف الباحثإف إجرائيان 

لتعميـ بمنطقة حائؿ، لمعمؿ كمرشد نفسي كتربكم، إدارة التربية كا
في المدارس الثانكية، في منطقة حائؿ بالمممكة العربية السعكدية 

 .لتقديـ الخدمات اإلرشادية المختمفة التي يحتاجيا الطبلب
  اإلطار النظري. 3

 optimism التفاؤؿ
ير إلى انو قكؿ في المغة التفاؤؿ ضد التشاـؤ كىك مف الفأؿ، كيش

 ].7] أك فعؿ يستبشر بو
 : أكردت عدد مف الدكائر العممية كالعمماء كالباحثيفاصطبلحان 

 :ذكر منيايتعريفات متعددة لمصطمح التفاؤؿ 
[ بأنو مذىب يتضمف فكرة إف الكاقع أساسان 8عرفو كبستر ]     

جيد كخير فالخير في الحياة يفكؽ ألـ الحياة كشرىا كىك صفة 
عي نحكه كىك الحالة المدركة إلمكانية التميز باألفضؿ أك الس

أفضؿ ما يككف، كىك الميؿ نحك كضع التركيب المرغكب أكثر 
مف غيره مكضع التطبيؽ لتقميؿ الظركؼ كاالحتماالت المضادة، 
كىي التكقع كالتنبؤ ألفضؿ نتيجة ممكنة تبعث عمى الفرح 

[ إلى أف التفاؤؿ عبارة عف مكقؼ 9كالسركر. كما أشار عاقؿ ]
رد نحك التنظيـ االجتماعي، أك الحياة بصكرة عامة يتشدد في لمف

 .أىمية النكاحي الجيدة كيتسـ باألمؿ
[ بأنو استعداد شخصي لدل 10] في حيف يعرفو ديمبر     

الفرد، يجعمو يدرؾ األشياء مف حكلو بطريقة إيجابية، كمف ثـ 
 .يككف تكجيو إيجابيا نحك ذاتو، كحاضره، كمستقبمو

[ بأنو صفو تجعؿ 11يعرفو مخيمر، كعبد المعطي ] بينما     
تكقعات الفرد كتكجياتو إيجابية نحك الحياة بصفة عامة، يستبشر 
بالخير فييا، كيستمتع بالحاضر، كيحدكه األمؿ في مستقبؿ أكثر 

 .إشراقان كأحسف حاالن 
[ إلى أف التفاؤؿ ىك استعداد 12كأشار شاير ككارفكر ]     

تكقع العاـ لحدكث األشياء الجيدة كاإليجابية، كامف داخؿ الفرد لم
 .أم تكقع النتائج الطيبة اإليجابية لؤلحداث المستقبمية

[ إلى أف التفاؤؿ ىك عبارة عف 12كيشير عبد الخالؽ ]     
نظرة استبشار نحك المستقبؿ، تجعؿ الفرد يتكقع األفضؿ، 

 .كينتظر حدكث الخير، كيرنك إلى النجاح
[ بأنو عممية نفسية إرادية 4ة الصحة العالمية ]كتعرفو منظم     

تكلد أفكار كمشاعر الرضا كالتحمؿ كاألمؿ كالثقة كاألمف 
كالطمأنينة، كالصحة كالسعادة كالسبلمة كتبعد أفكار كمشاعر 

 .اليأس كاالنيزامية كالعجز
رؤية الجانب الممتمئ  [ بأنو13كيعرفو سيمجماف كآخركف ]     

جانب المشرؽ لممصائب كتكقع نياية رؤية ال أممف الككب 
 .سعيدة لممشكبلت الكاقعية

النظريات المفسرة لمتفاؤؿ: حاكؿ بعض المنظريف النفسييف 
ئ األساسية لنظرياتيـ النفسية، تفسير التفاؤؿ مف خبلؿ المباد

 :ىـ ىذه المحاكالت ما يميلعؿ أك 
  Psychoanalysis Theory:نظرية التحميؿ النفسي -

ذم يرم مف خبلؿ ال "S. Freud" يجمكند فركيدمؤسسيا ىك س
؛ اف الفرد يعتبر متفائبل طالما لـ يتعرض لخبرة مبادئيا األساسية

صادمة في اإلشباع النفسي الجنسي الذاتي في "الخمسة" سنيف 
األكلى مف حياتو كباألخص في السنة "الثانية" التي يتمركز فييا 

فالتفاؤؿ  -"المص"اإلشباع في الفـ مف خبلؿ عممية الرضاعة 
منشأه المرحمة الفمكية فالذم شبع غرائزه بشكؿ معتدؿ أك مفرط 
في طفكلتو سيككف أكثر تييئة لمتفاؤؿ مستقببلن، ككؿ ما زاد 
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اإلشباع زاد تبعان لو التفاؤؿ، فالشخصية الفمكية ذات اإلشباع 
 ].32] المفرط تتسـ بالتفاؤؿ الزائد

مؤسسيا  Ego Psychology Theoryنظرية عمـ نفس األنا -
ريؾ اريكسكف كالذم يرم مف خبلؿ مبادئيا  "E. Erikson" ىكا 

مراحؿ « ثمانية»األساسية بأف النمك اإلنساني يمر بسمسمة مف 
لمنمك النفسي االجتماعي مف الكالدة كحتى الشيخكخة، كالتي 
تنبثؽ مف بعضيا البعض في شكؿ مدرج ىرمي مرتب زمنيان، إف 

مراحؿ مصحكبة بأزمة؛ كىي نقطة تحكؿ كؿ مرحمة مف ىذه ال
في حياة الشخص فإذا ما تـ النمك كفقان لما ىك مخطط لو فإف 
الشخص يتحصؿ عمى فضيمة نمائية في نياية كؿ مرحمة نفسية 
ال سكؼ تبلـز تمؾ األزمة الشخص إلى المرحمة  اجتماعية، كا 

لي النمائية البلحقة ليا. كتسمي المرحمة النفسية االجتماعية األك 
فإذا  -في السنة األكلي مف العمر بمرحمة "الثقة كانعداـ الثقة" 

تجاكز الناشئ تمؾ المرحمة بسبلـ فأف القيمة النمائية التي 
  [10,29].يكتسبيا ىي األمؿ

 كمؤسسيا ىك كارؿ ركجرز  Self-Theory:نظرية الذات -
(C. Rogers - 1902)  كالذم يرل مف خبلليا بأف التككيف

لئلنساف يتككف مف الكائف العضكم كىك الشخص النفسي 
بكميتو، كالمجاؿ الظاىرم كىك مجمكع الخبرات الشخصية، كالذم 
يتمايز منو جزء يتككف مف نمط المدركات الشعكرية بالنسبة 
لؿ"أنا" يعرؼ بالذات، كتصكر الشخص لمدركات الذات تعني 
 مفيكمو لذاتو، كالذم يأخذ صكران متعددة ىي مفيـك الذات
المدرؾ كالذم يشير إلى تصكرات الفرد لنفسو كما ىي عميو في 
أرض الكاقع، كمفيـك الذات المثالي كالذم يعني تصكرات الفرد 
لنفسو كما يحب أك يجب أف يككف عميو في الحاضر أك 
المستقبؿ، كمفيـك الذات االجتماعي يعني تصكرات الفرد لنفسو 

عي المثالي كالذم يشير كما يراه اآلخركف، كمفيـك الذات االجتما
إلى تصكرات الفرد لنفسو كما يحب أك يحب أف يككف أماـ 

كيككف مفيـك الذات إيجابيان إذا تطابقت مفاىيـ الذات  -اآلخريف
المثالية كاالجتماعية مع مفيـك الذات المدرؾ، أما إذا لـ تتطابؽ 
فإف مفيـك الشخص عف ذاتو يككف سمبيان. كتبرز طبيعة الكائف 

م كالمجاؿ الظاىرم كالذات في مجمكعة قضايا نظرية العضك 
تعرؼ بقضايا الشخصية، كالتي تصنؼ إلى قضايا ظاىرية 
كذاتية كاعتبارية؛ فالقضايا الظاىرية تشير في مجمميا إلى 
الكائف العضكم القائـ بالسمكؾ كالتي تشير إلى أف كؿ شخص 

ذا العالـ يكجد في عالـ مف الخبرة دائـ التغّير ىك مركزه، كأف ى
ىك كاقع بالنسبة لمشخص الذم يستجيب لو كما يدركو ككؿ 

بقاء  منظـ مف أجؿ تحقيؽ دافعو األساسي المتمثؿ في تحقيؽ كا 
كتعزيز ذاتو، كأف كؿ سمككيات الشخص تعبر عف ىذا الدافع، 
ف أحسف  كالتي تصاحبيا االنفعاالت لكي تسيؿ مف ميمتيا، كا 

اخؿ الشخص نفسو. أما مكقع ممكف لفيـ سمكؾ الشخص ىي دك 
القضايا الذاتية فيي تتعمؽ بالذات كالتي تشير إلى أف جزءان مف 
المجاؿ اإلدراكي يتمايز بالتدريج ليككف الذات كالتي تكتسب 
خبراتيا بطريقة مباشرة نتيجة تفاعؿ الشخص مع البيئة، أك أف 
يستدمجيا مف اآلخريف كيدركيا بطريقة مشكىة نتيجة أحكاميـ 

ة، كتأخذ صكران مرمزة كمتسقة مع الذات، أك غير مرمزة التقكيمي
كمتناقضة مع الذات أك يحجب منيا الرمز فتصبح مشكىة 
كمناقضة مع الذات، كتتسؽ سمككيات الشخص مع مفيكمو 
لذاتو كالخبرات التي ال تتسؽ مع مفيـك الذات تدرؾ كتيديدات 

تيا أما الخبرات المشكىة نتيجة حجب الرمز عنيا فإف سمككيا
تككف غير منتمية لمذات، كيتمتع الشخص بالصحة النفسية 
عندما يمنح خبراتو الرمز فتتسؽ مع مفيـك ذاتو كيضطرب نفسيان 
عندما يمنع تمؾ الخبرات مف الرمز، كفي ظركؼ خاصة 
تتضمف انتفاء أم تيديد لمذات يتمكف الفرد مف ترميز خبراتو 

مع ذات الشخص المكبكتة، كعندما تتسؽ الكثير مف الخبرات 
يكتشؼ أنو أصبح أكثر تفيمان لذاتو، كأكثر تفيمان لآلخريف 
كأشخاص مستقميف. بينما تتعمؽ القضايا االعتبارية باعتبار 
الذات كتشير إلى أف الشخص المتفيـ لذاتو تتكلد عنده رغبة 
قكية في التقدير االجتماعي مف قبؿ اآلخريف كتقديره الذاتي ىك 

مك لديو اتجاه قكامو اعتبار الذات كجدارتيا لنفسو كنتيجة ذلؾ ين
يساعده عمى مكاجية المكاقؼ الحياتية الصعبة ليقـك بكظائفو 

 ].35عمى أكمؿ كجو ]
 Operant Conditioningنظرية االشتراط اإلجرائي -

Theory  مؤسسيا ىك بكرس سكنر (B.Skinner)  الذم يرم
عو، لذا فقد مف خبلؿ مبادئيا األساسية اف السمكؾ داؿ لتكاب

ارجع تشكيؿ السمكؾ اإلنساني لمبدئي الثكاب كالعقاب، فالسمكؾ 
الذم يجد تأييدان كتعزيزان مف قبؿ اآلخريف يميؿ إلى التكرار 
بغرض الحصكؿ عمى اإلثابة، كذلؾ ما أسماه بالسمكؾ الفعاؿ 

 –ستيجانا كعقاب كعمى النقيض مف ذلؾ السمكؾ الذم يمقي ا
ز المربييف كالسيما الكالديف السمككيات أساس ذلؾ فإذا عز  ىكعم

 المتفائمة لدم أطفاليـ فأف األطفاؿ ساعتيا يصبحكا أكثر ميبلن 
   إلصدار السمككيات المتفائمة كتكرارىا لدرجة تصبح معيا 
التفاؤؿ عادة كسمة شخصية أصيمة لدم األطفاؿ في مستقبؿ 

 ].36] الحياة
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 Personal Constructs Theoryالشخصية ىنظرية البن -

كالذم يرم مف خبلؿ  J.Kelly مؤسسيا ىك جكرجا سكندركيمي
مبادئيا األساسية بأف البني الشخصية ىي عبارة عف فكرة أك 
تفكير يستخدميا الشخص عندما يحاكؿ تفسير خبراتو كالتنبؤ 
بمستقبمو، كاف البشر أحرار في تركيب بناؤىـ الشخصية كأنيـ 

ني التي خمقكىا؛ كبناء عمى في الكقت نفسو محككميف بيذه الب
ذلؾ يأخذ كؿ شخص درجة عمى متصؿ يتراكح بيف البني المرنة 

إذ تتسـ البني المتصمبة بالمعتقدات كالعادات  –أك المتصمبة 
الثابتة كاألنماط الركتينية كالجمكد كالتصمب كالنظر لممكاقؼ 
بسمبية التي يصبح الشخص عبدا ليا كىذا يتكافؽ مع نمط 

ص المتشائـ، فيما تتسـ البني المرنة بسعة األفؽ شخصية الشخ
كالمبادئ المرنة كينظركف لممكاقؼ بطريقة إيجابية التي تكفر 
لصاحبيا بأف يعيش حياة أكثر ثراء بسبب انفتاحو عمى الخبرة 

 ].37] يتكافؽ مع شخصية الشخص المتفائؿ كىذا
 Expectancy Reinforcement نظرية التعزيز المتكقع -

Theory  أك ما يعرؼ بتكقع التعزيز، كمؤسسيا ىك جكلياف
كالذم يرل مف خبللو بأف إمكانية  (J. Rotter: 1916) ركتر

حدكث سمكؾ محدد في المكقؼ النفسي الذم يشكؿ المجاؿ 
النفسي الجامع بيف العكامؿ الشخصية المدركة كالبيئة ذات 

ىك المعنى ىك دالة لكؿ مف التكقعات كقيمة التعزيز؛ فالتكقع 
احتماؿ ذاتي بإمكانية الحصكؿ عمى تعزيز ما نتيجة القياـ 

فالتكقع يمكف اف يتسـ باإليجابية  -بسمكؾ ما في مكقؼ محدد،
كقد يككف تكقعان عامان مكتسبان مف  -كالتفاؤؿ أك السمبية كالتشاـؤ 

الخبرات السابقة كيشكؿ إدراكان لدل الشخص بأف أنماطان سمككية 
عزيزات إيجابية أك تكقع نكعي قائـ عمى معينة تككف مصحكبة بت

عبلقة ارتباطيو بيف سمكؾ محدد كتعزيز محدد في مكقؼ معيف. 
أما قيمة التعزيز فيي درجة تفضيؿ أم معزز مف بيف المعززات 
األخرل عندما تككف إمكانية الحصكؿ عمى المعززات مجتمعة 

تي متساكية، كالذم يتحدد ىك بدكره مف خبلؿ القيمة النسبية ال
 ].38] يعطييا الشخص لمحدث كحاجاتو

 Perceived Self-efficacyنظرية الفعالية الذاتية المدركة -

Theory مؤسسيا ىك ألبرت باندكرا(A. Bandura: 1925) 
كالتي يرم مف خبلؿ مبادئيا األساسية اف فعالية الذات المدركة 
تعني تكقع كاعتقاد الشخص بأنو قادر عمى التنبؤ بمدل الجيد 
كالمثابرة المطمكبة كالتحكـ كممارسة السمكؾ الفعاؿ الذم يحقؽ 
 -نتائج مرغكب فييا في مكقؼ ما مف المكاقؼ المؤثرة في حياتو

فالذيف يتمتعكف بفعالية ذاتية مرتفعة )المتفائمكف( فإنيـ يدرككف 

أنفسيـ بأنيـ قادركف عمى فعؿ شيء لتغير كاقع المكاقؼ 
ف يتمتعكف بفعالية ذاتية منخفضة الحياتية مف حكليـ، أما الذي

)المتشائمكف( فإنيـ يدرككف أنفسيـ بأنيـ عاجزكف عف إحداث 
 ].50] سمكؾ لو آثاره كنكاتجو

بمفيـك الفاعمية الذاتية،  (Bandura) كقد اىتـ باندكرا     
كالذم يشير إلى تكقع الفرد بأف لديو القدرة عمى أداء السمكؾ 

كميز باندكرا بيف الفاعمية  الذم يحقؽ نتائج مرغكب فييا،
كتكقعات النتيجة، كيرل أف تكقع نتائج التفاؤؿ ىك االعتقاد بأف 
القياـ بسمكؾ معيف سيترتب عميو نتائج مرغكب فييا، فتكقع 
النتائج يعتبر أحد المحددات المؤثرة في السمكؾ كذلؾ مف خبلؿ 

دؼ تقكيـ الفرد لنتائج األداء الناجح كاحتماالت الكصكؿ إلى الي
المنشكد عف طريؽ ىذا السمكؾ، فإذا لـ يقتنع الشخص بأف 
السمكؾ سكؼ يكصؿ إلى اليدؼ فمف يقـك بو حتى لك كاف يعتقد 
بأنو يقدر عمى ذلؾ، كبالرغـ مف االختبلؼ بيف مفيكمي التفاؤؿ 
كالفاعمية الذاتية فإف ىناؾ عبلقة مكجبة بيف الفاعمية الذاتية 

 [. نظرية أبعاد الشخصية44445المرتفعة كالتفاؤؿ المرتفع ]
Dimension of Personality مؤسسيا ىكىانز أيزنؾ (H. 

Eysenck)  كالذم يرم مف خبلؿ مبادئيا األساسية باف
الشخصية اإلنسانية تتككف مف "ثبلث" أبعاد أساسية يأخذ فيو 
األفراد درجات متباينة تجمع بيف سمتيف متناقضتيف؛ أكؿ ىذه 

ساط ذلؾ البعد الذم يمثؿ المحكر الذم األبعاد ىك بعد االنب
ينظـ مظاىر السمكؾ مف حيث ما تتعرض لو مف تذبذب بيف 
االندفاع كالكؼ، كالمنبسط ىك شخص يميؿ إلى تيكف األمكر 
كالنظر إلييا بكؿ بساطة كببل تعقد، ككما تميؿ تفصيبلتو 
الجمالية نحك الصكر الحديثة كالمميئة باأللكاف كيميمكف في 

يـ الجمالية نحك المكضكعات المجردة، كيحبكف النكت تفضيبل ت
 ].39] لذا فيـ أميؿ إلى االبتياج كالتفاؤؿ -كيغرمكف بيا

 Learned Helplessness Theoryنظرية العجز المتعمـ -
الذم  (M. Seligman, 1998) مؤسسيا ىك مارتف سيجماف

ة، أشار إلى أف التفاؤؿ يمكف تعممو، فنحف لسنا متفائميف بالفطر 
كالمتفائؿ يعتقد أف اإلحباط كالفشؿ كخيبة األمؿ ىي تحدم 

عاقة مؤقتة ]  ].13كا 
 :العكامؿ المؤثرة في التفاؤؿ

العكامؿ االجتماعية: كىي تتمثؿ بالتنشئة االجتماعية مف لغة 
كعادات كقيـ كاتجاىات سائدة في المجتمع، كليا دكر في نشأة 

، فالمكاقؼ االجتماعية المفاجئة ت جعؿ الفرد يميؿ في المفيـك
الغالب إلى التشاـؤ كالعكس صحيح إلى حد بعيد. ككذلؾ فإف 



413 

أساليب التربية الخاطئة، كالمجكء إلى العقاب مف أجؿ إسكات 
حباط سعي  الرغبات التي تريد االستمتاع بمباىج الحياة كا 
المراىؽ الذم يحاكؿ االستقبلؿ عف أسرتو، كمعاممة الراشديف 

ادية مما يؤدم إلى سكء استغبلؿ أكقات كضعؼ اإلمكانيات الم
فراغيـ كاإلضرار بيـ كبمجتمعيـ كؿ ذلؾ يؤثر في خمؽ 

 .شخصية متفائمة أك متشائمة
تمعب العكامؿ االجتماعية دكران بارزان في تحديد التفاؤؿ ك       

بيف الذككر كاإلناث، خاصة في البيئات العربية حيث يجد 
التعبير عف آرائيـ الذككر مساحات أكبر مف اإلناث في 

كاتجاىاتيـ كامتبلؾ قرارىـ في تحديد مصيرىـ مما يخمؽ لدييـ 
نكعا مف األمؿ كالتفاؤؿ نحك المستقبؿ، أما اإلناث فما زالت 
التقاليد االجتماعية تحد مف ذلؾ عندىف بدرجات متفاكتة بيف 
بيئة كأخرم كىذا ال يعني انخفاض التفاؤؿ بدرجة كبيرة لدييف، 

 ].15يظير لدل الذككر ] لكف التفكؽ
تكفير اإلمكانات: أف الشخص السميـ الذم ال يعاني مف عاىة 
محددة أك الطفؿ المحبكب مف الكبار، كالشيخ الذم يجد نفسو 
مستكعبان في دنيا الراشديف القادريف عمى ممارسة األنشطة 
المختمفة في المجتمع، ككذلؾ الفرد ذك الذكاء المرتفع أك المتمتع 

قدرات العقمية الخاصة التي تجعمو متقدـ عمى أقرانو في ببعض ال
إحراز التقدـ في المجتمع كالشخص المتكافؽ انفعاليا كاجتماعيا، 
جميع ىؤالء مف المتكقع طبيعيان أف يتخذكا مكقفان متفائبلن مف 

 ].16المجتمع ]
العكامؿ االقتصادية كالسياسية: التراجع االقتصادم المستمر     

انات العمؿ في معظـ الدكؿ كيؤثر عمى أىداؼ يقمؿ مف إمك
الحياة التي يتبناىا الشباب، فمف المتكقع بكجو عاـ أف يطكر 
الشباب اتجاىاتيـ متأثرة بيذه الظركؼ فيصبحكف متردديف جدان 
بشاف كضع خطط لحياتيـ، ال سيما في مجاؿ العمؿ مما يؤثر 

رية كما عمى معدالت التفاؤؿ لدييـ، كالحركب النفسية كالعسك
تخمفو مف عكامؿ الصراع كاالضطراب النفسي يؤدم إلى فقداف 
التكازف النفسي فيشعر الفرد أنو عاجز ضعيؼ ميدد ال يجد مف 
يحميو فيقع فريسة اليـ كالقمؽ النفسي مما يؤدم إلى صراعات 
نفسية ال تمبث إف تصبح مظاىر سمككية لدل الفرد كالخكؼ مف 

 ].17النقص كالتردد كالشؾ ]المستقبؿ كالتشاـؤ كالشعكر ب
العكامؿ البيكلكجية: تعتبر االستعدادات الكراثية ذات أثر كاضح 
، كقد عزز عمماء  في نشأة كتككيف حالة التفاؤؿ أك التشاـؤ
االنثركبكلكجيا الرأم المؤيد ألثر الكراثة في التفاؤؿ الفمي 
كالتشاـؤ الفمي المتمثؿ في غزارة الرضاعة كما يمييا مف فطاـ 

متأخر أك في شح الرضاعة كما يمييا مف فطاـ مبكر، ككثيرا ما 
ينشأ التفاؤؿ عف نشاط الشخص كقكتو العقمية كالعصبية، فقد 

 .ف يزكد نفسو باألفكار الصحيحة السارة، كالعكس صحيحأتعكد 
كالمتفائؿ لدل استبشاره بالنجاح مسبقا كأنو حاصؿ عمى       

حاضر يرضى بو، فأنو يكافؽ قدرة معينة إلحالة المستقبؿ إلى 
عداد الطاقة البلزمة بدءا  عمى مطالبة المخ لو بإصدار األكامر كا 
مف إنجاز األعماؿ إلى ما يصدر عنو مف أحكاـ، كقد كشؼ 
فريؽ عممي مف جامعة ستانفكرد األمريكية، اف ىناؾ بعض 
التغيرات المختمفة في طريقة عمؿ الدماغ يمكف اف تعطي 

ريؽ كالفصؿ بيف الشخصية المتفائمة مؤشرات تسمح بالتف
كالمتشائمة، كغطى البحث مجمكعة مف النساء المختمفات كانت 
أعمارىف بيف تسعة عشر كاثنيف كأربعيف عامان، كقسمت النساء 
إلى قسميف مف خبلؿ استجكابيف عف مجمكعة مف األسئمة، 
القسـ األكؿ النساء المتفائبلت كالثاني المتشائمات كالعصابيات 

قمقات، كعرض العمماء عمى القسميف صكرا لمشاىد مفرحة، ال
مثؿ حفبلت، أعياد ميبلد، كصكر أخرل كئيبة حزينة مثؿ 
أجنحة مستشفيات، كفيما كانت عممية عرض الصكر مستمرة، 
قاـ العمماء بقياس نشاط النساء في عدة أماكف مف الدماغ، 

كؿ أقكل كالحظ الفريؽ العممي إف المرأة المتفائمة استجابت بش
لمصكر السعيدة مقارنة بالنساء القمقات المتشائمات كالعكس كاف 
صحيحا أيضا إذ كجد نشاط غير عادم في أدمغة النساء 
القمقات العصابيات عندما عرضت عمييف صكر كئيبة كمحزنة. 
كلكف فاف مجرد كجكد تمؾ المقكمات المكركثة ال تكفي لجعؿ 

؛ ليتفاعؿ مع ركث كتنميتود مف تغذية المك الشخص متفائبل، فبلب
المقكمات كالمكضكعات البيئية حتى يستميؿ ما لدل اإلنساف 

 ].15بالقكة إلى كجكد فعمي في الحياة ]
 :عبلقة التفاؤؿ بالضغكط النفسية

  [3,18,19,14]أشارت نتائج بعض الدراسات منيا دراسة      
حؿ  بالمكاجية الفعالة لمضغكط، إلى أف التفاؤؿ يرتبط إيجابيان 

المشكبلت بنجاح، األداء الكظيفي، األداء األكاديمي الجيد، 
الدافعية لمعمؿ، جكدة اإلنتاج، ضبط النفس، كقمة األلـ، كالتعب، 

عالية مف التخطيط لمحياة كاالكتشاؼ، الثقة في اتخاذ  مستكيات
 ].4] القرار
كالمتفائؿ أكثر قدرة عمى التكيؼ الفعاؿ مع مكاقؼ الحياة      

ة، كلديو القدرة عمى اتخاذ أساليب مباشرة كمرنة لحؿ الضاغط
المشكبلت التي تكاجو كأكثر إصرارا عمى اجتيازىا، كأكثر تركيزا 
في نمط تفكيره، كأكثر استخداما ألساليب المكاجية الفعالة التي 
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تركز عمى المشكمة كيزداد لجكء المتفائؿ إلى التخطيط في 
برات السابقة كلديو قدرة المكاقؼ الضاغطة كاالستفادة مف الخ

عادة التغيير اإليجابي         عالية في الضبط الداخمي كا 
       لممكاقؼ المحيطة كمف ثـ فاالنتكاسة بالنسبة لو شيء يمكف 

 ].20معالجتو ]
[ إلى إف التفاؤؿ عممية 4كما تشير منظمة الصحة النفسية ]     

كاألمؿ كالثقة،  نفسية إرادية تكلد أفكار كمشاعر الرضا كالتحمؿ
كتبعد أفكار كمشاعر اليأس كاالنيزامية كالعجز، فالمتفائؿ يفسر 
األزمات تفسيران حسنان، كيبعث في النفس األمف كالطمأنينة، مما 
يفيـ منو اف التفاؤؿ يساعد عمى استيعاب كتحمؿ الضغكط 

 .النفسية كتفسيرىا كالتعامؿ معيا بإيجابية
 stress: الضغكط النفسية

 :الضغكط النفسية مفيـك
قدـ العمماء كالباحثيف مجمكعة مف التعريفات لمفيـك       

 :الضغكط النفسية، أىميا ما يمي
عرفيا" إبراىيـ "بأنيا أم تغيير داخمي أك خارجي يؤدم       

بينما يعرفيا الزاركس  ].20إلى استجابة انفعالية حادة كمستمرة ]
تنشأ مف المكاقؼ التي [ بأنيا حالة مف التكتر االنفعالي 21]

يحدث فييا اضطرابات في الكظائؼ الفسيكلكجية كالبيكلكجية 
أما اثكمف  .كعدـ كفاية الكظائؼ المعرفية البلزمة لمكاجيتيا

[ فقد عرفا الضغط النفسي بأنو حالة نفسية 22كسككلش ]
كجسدية ناتجة عف مكاجية الفرد لحكادث مزعجة، تؤدم إلى 

 .رتياحشعكره بالتيديد كعدـ اال
[ الضغط النفسي بأنو االستجابة غير 23كيعرؼ سيمي ]       

المحددة تجاه أم كظيفة، سكاء أكانت سببان أـ نتيجة لظركؼ 
[ الضغكط النفسية 24عبد الغني كىبلؿ ]كيعرؼ  ".غير سارة

بأنيا: مجمكعة مؤثرات خارجية تؤدم إلى أحداث تغيير 
فراد طبقا لقدراتيـ سيككلكجي سمككي بدرجات مختمفة عمى األ

 ].24الجسمية كالشخصية عمى التكافؽ مع ىذه المؤثرات ]
 :النظريات المفسرة لمضغكط النفسية

[ ىك أكؿ مف درس الضغكط 25نظرية الجيد: ليانز سيمي ]
النفسية دراسة عممية كيرل أف كؿ فرد يتعرض خبلؿ حياتو إلى 

يستعمميا مجمكعة مف الضغكط النفسية كيمتمؾ كمية مف الطاقة 
لمتعامؿ مع تمؾ الضغكط ككجد اف البعض مف األفراد يتحدكف 
الضغكط أكثر مف غيرىـ مما يساعد عمى العمؿ بشكؿ أفضؿ 

لكف الشديد منيا قد يؤدل إلى اضطراب جسمي كيؤثر ] 25]
عمى الجياز المناعي لمجسـ كيمثؿ ذلؾ في فقداف الشيية أك 

يمي في النظرية عمى كتظير أفكار س [26] فقداف الكزف كالقكة
 :شكؿ ثبلث مراحؿ

رد فعؿ لؤلخطار: كفي ىذه المرحمة تقـك أجيزة الجسـ كغيره 
بالتعبئة لمدفاع عف الجسـ كىذه الردكد الدفاعية تعمؿ عمى كقاية 
الفرد كالمحافظة عميو أما إذا استمر التكتر فينقؿ الجسـ إلى 

 .المرحمة الثانية
الجسـ بإفراز اليرمكنات  المقاكمة: كفي ىذه المرحمة يقـك

المساعدة عمى مقاكمة الضغكط كتظير استجابات جديدة تساعد 
عمى تكيؼ الفرد كفي المقابؿ يصبح الجسـ في حالة مف اإلعياء 
بسبب ضغط المقاكمة مما يعرضو لضغكط جديدة أخرل 
ذا استمرت ىذه الضغكط ينتقؿ الجسـ إلى المرحمة  كاألمراض كا 

 .الثالثة
ىذه المرحمة ال يستطيع الجسـ االستمرار في  اإلنياؾ: في

مقاكمة الضعؼ إلى ماال نياية بؿ تظير عميو حالو اإلعياء 
كاإلنياؾ، كاستمرار التكتر كقد يؤدل إلى مشاكؿ نفسية مثؿ 
االكتئاب كالسمكؾ الذىاني أك األمراض الجسمية كقد يحدث 

ذا ما االنييار النيائي لئلنساف كربما يصؿ إلى درجة المكت كى
يسمى أحيانا بأمراض التكيؼ يدفعيا اإلنساف ثمنان لؤلحداث 
الضاغطة، كيمكف تطبيؽ ىذه المراحؿ عمى الجانب النفسي 
لمفرد إذا أمر بيذه المراحؿ عند مكاجية الضغكط كينتج عف ذلؾ 
االنييار النفسي في حالة عدـ قدرتو عمى مجابية الضغكط 

[34435436437.[ 
ليركب: صاحب ىذه النظرية العالـ نظرية المقاكمة أك ا
الذم اعتمد في نظرية  (W. canon) الفسيكلكجي كالتر كانكف

عمى الجكانب البيكلكجية في تفسير أثار الضغكط النفسية كتؤكد 
ىذه النظرية عمى أف حياة األفراد مميئة باألحداث الضاغطة 
المرغكبة كغير المرغكبة فيما يحتـ عمى الفرد مقاكمة ىذه 

داث بقدر المستطاع أك اليركب بعيدان عنيا، كاألفراد الذيف األح
يتعرضكف لمثؿ ىذه الضغكط تظير عمييـ مجمكعة مف 
التغيرات كاألعراض الجسمية مثؿ ضغط الدـ كزيادة سرعة 
التنفس كزيادة دقات القمب كتكتر العضبلت كتحرير كمية مف 

سمية الدىكف المخزكنة في الجسـ ىذه التغيرات كاألعراض الج
 ].27] تعمؿ عمى تييئة الجسـ لمقاكمتو لمخطر أك اليركب منو

نظرية التفكير العقمي المعرفي: صاحب ىذه النظرية العالـ 
كيؤكد فييا عمى أف الضغكط النفسية تنشأ  "Lazars" ""الزاركاس

مف خبلؿ تفاعؿ الفرد مع البيئة المحيطة عندما يقيـ الفرد 
مكجكدة في البيئة عمى أنيا مصدر معرفيان المثيرات كاألحداث ال



415 

تيديد أك خطر أك تحمؿ لو األذل، كتتجاكز قدرتو عمى التكيؼ 
 كتفرض كجكده لمخطر، فاالستجابة لمضغكط تنشأ عندما يقيـ

  [28].الفرد المكقؼ الحالي بأنو ضاغط أك يسبب لو األذل
 :كتحدد "الزاركاس" العكامؿ المؤثرة عمى عممية التقييـ كىي

 .ة المنبو نفسوأ. طبيع
 .ب. خصائص الفرد الشخصية

 .ج. الخبرة السابقة بالمنبو
 .د. الذكاء

 .ق. المستكل الثقافي لمفرد
 .ك. تقكيـ الفرد إلمكاناتو

أما االستجابات تمثؿ ردكد الفعؿ النفسية كالجسمية       
كالسمككية تجاه الضغكط كينتج مف ذلؾ التفاعبلت بيف العكامؿ 

لمضغط كالمتمثمة بالفرد كالبيئة كالعالـ الخارجي  المثيرة كالمسببة
 [29].كاالستجابة ليا 

صاحب ىذه   need press theory:نظرية ضغط الحاجة
كفييا يؤكد عمى أف اإلنساف  "Murray" النظرية ىنرم مكرام

عرضو لمجمكعة مف األحداث البيئية الضاغطة مستخدمان 
لمتغمب عمى ىذه األحداث، مجمكعة مف االستراتيجيات المختمفة 
 (press)كالضغط (need) كترل ىذه النظرية أف مفيـك الحاجة

مفيكماف مركزياف كمتكافئاف تفسير السمكؾ كأف الفصؿ يعد 
بيف المفيكميف  "Thema" تحريفا خطيران، كيجمع مصطمح الثيما

نما  كيعنى كحدة سمككية ىي أقكل دافعة لكنيا ال تعمؿ بمفردىا كا 
لقكل البيئية مف أجؿ انبثاؽ السمكؾ اإلنساني فالعكز تعمؿ مع ا

إلى الحاجة ييدد كياف الفرد كاستقراره كاتزانو كيزيد مف شدة 
التكتر مف أجؿ اإلشباع كيظؿ اإلنساف يكافح البيئة مف أجؿ 
إشباع الحاجة كتحقيؽ المذة، كفي حالة اإلشباع كينتيي التكتر 

ـ اإلشباع فتككف الضغكط كيستعيد الفرد تكازنو أما في حالة عد
 [40].النفسية شديدة 

نظرية النسؽ النفسي: صاحب ىذه النظرية )سبيمير جز( كتؤكد 
 (anxiety)ىذه النظرية عف أىمية التفريؽ بيف القمؽ كحالة

فالقمؽ بكصفو حالة يعتمد بصكرة أساسية  (Trait) كالقمؽ كسمة
فيعتمد عمى كمباشرة عمى الظركؼ الضاغطة بينما القمؽ كسمة 

 [. كيميز )سبيمير جز( بيف مفيـك الضغط53] الخبرة الماضية
(stress) كمفيـك التيديد (Treat)  حيث يختمؼ المفيكماف عف

بعضيما البعض ككممة ضغط تشير إلى االختبلؼ في الظركؼ 
أك األحكاؿ البيئية التي تتسـ بدرجة مف الخطر 

د فتشير إلى أما كممة تيدي  (dang- objective)المكضكعي

التقدير كالتفسير الذاتي كمكقؼ خاص عمى أنو خطير أك 
 ].42] مخيؼ، أم بمعنى تكقع خطر أك إدراؾ ذاتي لمخطر

 الدراسات السابقة. 4
لـ يعثر الباحثاف في حدكد عمميما عمى دراسات سابقة      

مباشرة تناكلت العبلقة بيف متغيرات الدراسة في ضكء العينة 
ة، بينما تـ العثكر عمى بعض الدراسات التي الحالية لمدراس

أجريت حكؿ الضغكط النفسية أك التفاؤؿ لدم المرشديف 
 :الطبلبييف بصكرة عامة كلدم عينات أخرم

الدراسات التي تناكلت العبلقة بيف التفاؤؿ كالضغكط  أكالن:
 :عينات أخرم لالنفسية لد

ؿ إلى فحص العبلقة بيف التفاؤ [ 55دراسة حسف ]ىدفت     
( مكظفا كمكظفو، 312كضغكط العمؿ، تككنت العينة مف )

 .كأظيرت النتائج أف التفاؤؿ ارتبط سمبا مع ضغكط العمؿ
العبلقة الطكلية بحثت فقد [ 44دراسة ركثيؾ كآخركف ]أما      

( طالبان 288بيف التفاؤؿ كالضغكط النفسية، تككنت العينة مف )
تائج أف التفاؤؿ تنبأ مف طمبة الجامعات الجدد، أظيرت الن

األقؿ مف الضغكط النفسية، حيث تبيف كجكد عبلقة  بالمستكيات
 .ارتباطيو سمبية دالة بيف التفاؤؿ كالضغكط النفسية

أف ىناؾ ارتباط مكجب بيف [ 18دراسة الخضر ]ككجدت     
التفاؤؿ كالتغمب عمى الضغكط بنجاح كحؿ المشكبلت، كالنظرة 

 .اإليجابية لممكاقؼ الضاغطة
ىدفت  قدف[ 45دراسة كربيؿ كىندرسكف كينغ ]أما       

استكشاؼ العبلقة بيف التفاؤؿ كالضغكط النفسية كأساليب 
( 309التصدم لمضغكط النفسية، تككنت عينة الدراسة مف )

طالب كطالبة، كمف النتائج التي تكصمت ليا الدراسة كجكد 
غكط عبلقة ارتباطيو سمبية دالة إحصائيان بيف التفاؤؿ كالض

النفسية، ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الضغكط 
النفسية تعزل لمتغير الجنس لصالح الذككر، كعدـ كجكد فركؽ 

 .ذات داللة إحصائية في مستكل التفاؤؿ تعزل لمتغير الجنس
إلى التعرؼ عمى [ 46دراسة ىيمبرت كمكرايسكف ]كىدفت      
كط النفسية لدل فعالية التفاؤؿ في خفض مستكل الضغ لمد

( 36القائميف عمى رعاية المعاقيف، تككنت عينة الدراسة مف )
فردا، كأظيرت النتائج أف لمتفاؤؿ ارتباط بشكؿ داؿ مع 

المنخفضة مف الضغكط النفسية، كما تبيف أف كؿ  المستكيات
 .مف التفاؤؿ يساىـ في خفض الضغكط النفسية

العبلقة فقد ىدفت إلى الكقكؼ عمى [ 59دراسة تاف ]أما      
الضغكط النفسية األكاديمية لدل عينة مف طبلب بيف التفاؤؿ ك 
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المدارس اإلعدادية في سنغافكرة، كما ىدفت إلى التعرؼ عمى 
الفركؽ بيف الجنسيف في التفاؤؿ كالضغكط النفسية األكاديمية، 

ذكم المستكل األكاديمي  ( طالبان 272تككنت عينة الدراسة مف )
لية كدالة المرتفع، كشفت النتائج عف كجكد عبلقة سمبية عا

إحصائيان بيف التفاؤؿ كالضغكط النفسية األكاديمية لدم الطبلب، 
كتبيف مف النتائج أف متغيرات التفاؤؿ كالجنس تنبأت كبشكؿ داؿ 

 .إحصائيان بالضغكط النفسية
[ إلى بحث العبلقة بيف التفاؤؿ 19دراسة المشعاف ]كىدفت      

كضغكط أحداث الحياة لدل طبلب الجامعة كتككنت عينة 
كطالبة، ككشفت النتائج عف كجكد  ( طالبان 319لدراسة مف )ا

فركؽ جكىرية بيف الذككر كاإلناث في التفاؤؿ، كعدـ كجكد فركؽ 
 .جكىرية بيف الذككر كاإلناث في ضغكط الحياة

ىدفت إلى الكشؼ عف الفركؽ  قدف[ 47دراسة مايسو ]أما      
قة، بيف الجنسيف في التفاؤؿ كعبلقتيما بأساليب مكاجية المش

كطالبة في جامعة  ان ( طالب210كتككنت عينة الدراسة مف )
طنطا، كأشارت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف 
الذككر كاإلناث في التفاؤؿ كعدد مف األساليب العامة لمكاجية 
المشقة، كاف ىناؾ ارتباط إيجابي مكجب بيف التفاؤؿ كأساليب 

 .المكاجية
 :ت التفاؤؿ لدم المرشديف الطبلبييفالدراسات التي تناكل ثانيان:
 إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف 48دراسة بالبيد ]ىدفت     

التفاؤؿ كالرضا الكظيفي المرشديف المدرسييف بمراحؿ التعميـ 
العاـ الحككمية لمبنيف بمحافظة القنفذة بالمممكة العربية 

ت ( مرشدا، كتكصم107السعكدية، تككنت عينة الدراسة مف )
الدراسة إلى كجكد عبلقة ارتباط مكجبة دالة إحصائيان بيف 
درجات التفاؤؿ كدرجات الرضا الكظيفي لدم المرشديف 

 .الطبلبييف بمحافظة القنفذة
الدراسات التي تناكلت الضغكط النفسية لدم المرشديف  ثالثنا:

 :الطبلبييف
إلى استقصاء [ 49] شطكش كمزاىرةطدراسة ىدفت     

ة لدل المرشديف النفسييف كالتربكييف في المدارس الضغكط النفسي
الحككمية في محافظة عجمكف باألردف تبعا لمنكع االجتماعي 

( مرشدا كمرشدة، 61كالمؤىؿ العممي، بمغ عدد أفراد العينة )
كتكصمت الدراسة إلى أف الضغكط النفسية لدل أفراد العينة 

في درجة  بدرجة متكسطة، إضافة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان 
 .الضغكط النفسية لدم أفراد العينة تعزل لمتغير المؤىؿ العممي

 ىدفت إلى التعرؼ عمى مصادر  دقف [50دراسة الحربي ]أما     

كمظاىر الضغكط النفسية لدل المرشديف الطبلبييف بالمعاىد 
العممية بمنطقة الرياض تبعا لممؤىؿ األكاديمي، كتككنت عينة 

، كأشارت أىـ النتائج إلى معاناة بلبيان ط ( مرشدان 42الدراسة مف )
مرشدم المعاىد العممية مف مصادر الضغكط بدرجة عالية، 
بينما كانت معاناتيـ مف مظاىر الضغكط بدرجة منخفضة، 
كعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في مصادر كمظاىر الضغكط 

 .ترجع إلى المؤىؿ األكاديمي
مسحان لتعرؼ الضغكط النفسية [ 51] كمارم كبكر أجرلك        

لدل المرشدكف التربكييف المتدربيف في المممكة المتحدة. اشتممت 
( مف المرشديف المتدربيف. كأظيرت 109عينة الدراسة عمى )

أىـ النتائج كجكد درجة مرتفعة مف الضغكط النفسية، تعكد إلى 
 .التأىيؿ األكاديمي

مستكل إلى الكقكؼ عمى [ 61دراسة راؿ ]كىدفت        
 بالمدارس االبتدائية، فييالتربك ضغكط العمؿ لدل المرشديف 

المتحدة األمريكية، اشتممت عينة  كالمتكسطة، كالثانكية بالكاليات
مدرسيان، كشفت النتائج عف أف مرشدان  (388)الدراسة عمى 

مستكل أدنى مف الضغكط، بينما مرشدم المدارس االبتدائية لديو 
 .ة مستكل عاليان مف الضغكطأظير مرشدك المدارس الثانكي

[ لمتعرؼ عمى 52دراسة كالبرث كآخركف ]كىدفت       
الضغكط النفسية لدل المرشديف التربكييف، تككنت عينة الدراسة 

( مرشدان تربكيان، أسفرت أىـ النتائج عف أف الضغكط 512مف )
لدل مرشدم المدارس االبتدائية، جاءت بدرجة متكسطة، بينما 

 .م المدارس الثانكية مرتفعةكانت الضغكط لدل مرشد
ىدفت إلى معرفة الضغكط التي  قدف [57دراسة صافية ]أما      

تكاجو المرشد التربكم في عممو في المدارس، اشتممت عينة 
( مرشدان كمرشدة، كأظيرت نتائج الدراسة 200الدراسة عمى )

 .ارتفاع مستكل الضغكط التي تكاجو المرشدكف في عمميـ
ات السابقة ال تكجد بينيا دراسة كاحده كمف كاقع الدراس      

تناكلت العبلقة بيف التفاؤؿ كالضغكط النفسية لدم عينة مف 
المرشديف الطبلبييف أك النفسييف أك التربكييف، مما يؤكد جدكل 

 .ىذه الدراسة كتفردىا، كالحاجة إلييا
 واإلجراءات . الطريقة5

 دراسةالمنهج أ. 
دراسة العبلقات  –كصفي استخدـ الباحثاف المنيج ال      

المقارنة( كتصميـ لجمع البيانات، كىك  –المتبادلة )االرتباطية 
بيف  نكع مف التصميمات البحثية يصؼ العبلقة أك التبايف

 ة السببية ػػد العمػػان دكف تحديػػان كميػػر كصفػػف أك أكثػػابعيػػف تػػريػػمتغي
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 [53,5].بينيا، مستخدمان في ذلؾ معامؿ االرتباط كالمتكسطات 
 دراسةالتمع وعينه مجب. 
تككف المجتمع األصمي لمبحث مف المرشديف الطبلبييف      

كالمرشدات الطبلبيات بالمدارس الثانكية الحككمية لمبنيف 
كالبنات، بمنطقة حائؿ الكاقعة شماؿ المممكة العربية السعكدية، 
فيما يتككف المجتمع المتاح مف المرشديف كالمرشدات الذيف 

ق 1435/1436) حائؿ في العاـ الدراسي يعممكف في ثانكيات

( كعدد 43ـ(، كقد بمغ عدد مدارس البنيف )2014/2015 -
(، كقد تـ تكزيع أدكات الدراسة عف طريؽ 39مدارس البنات )

إدارة التربية كالتعميـ عمى جميع المرشديف كالمرشدات بالمدارس 
( 100الثانكية الحككمية بمنطقة حائؿ، كقد استجاب عدد )

( مرشدة كعمية تصبح عينة الدراسة مككنة 100كعدد ) مرشدان 
 :( يكضح ذلؾ1( مرشدان كمرشدة كالجدكؿ رقـ )200مف )

 1جدول 
 التوزيع التكراري والنسبي لمعينة بناء عمى النوع االجتماعي والمؤهل الدراسي

 المجموع المؤهل الدراسي النوع
 أخري عمم اجتماع عمم نفس مؤهل تربوي

 100 38 24 25 13 أ ذككر
 100 51 9 10 30 إناث

 200 89 33 35 43 المجمكع
 %100 %44 %16 %18 %22 )ف. ـ( %

 دراسةأدوات الج. 
لتحقيؽ أىداؼ البحث الحالي استخدـ الباحثاف القائمة       

العربية لمتفاؤؿ كمقياس الطريرم لمضغكط النفسية، كفيما يمي 
 :كصؼ لتمؾ األدكات

ة لمتفاؤؿ: مف إعداد أحمد عبد الخالؽ كصؼ القائمة العربي. 1
[، تتككف القائمة العربية لمتفاؤؿ كالتشاـؤ مف مقياسيف فرعييف 1]

منفصميف، لقياس التفاؤؿ كالتشاـؤ لدم الراشديف، كعدد عباراتيا 
( عبارة، 15(، فالمقياس األكؿ يقيس التفاؤؿ كيتككف مف )30)

( عبارة، كطريقة 15كالمقياس الثاني يقيس التشاـؤ كيتككف مف )
االستجابة عمى القائمة تتبع الطريقة الخماسية )طريقة ليكرت(، 
حيث تكجد خمس استجابات ىي )ال، قميبلن، متكسط، كثيران، كثيران 
جدان( كنظران ألف ىذا البحث ييتـ بدراسة التفاؤؿ كعبلقتو 
بالضغكط النفسية، فقد اقتصر عمى تطبيؽ مقياس التفاؤؿ، كقد 

المقياس إلى أنو عند تطبيؽ القائمة يتـ قياس أشار كاضع 
التفاؤؿ كالتشاـؤ بشكؿ منفصؿ كؿ منيما عف األخر، كعند 

 :التصحيح تعطي االستجابات درجات عمى النحك التالي
 2جدول 

 مفتاح التصحيح لمقائمة العربية لمتفاؤل
 ال قميلً  متوسط كثيراً  كثيرا جداً  االستجابة
 1 2 3 4 5 الدرجة

ير الدرجة العالية عمى مقياس التفاؤؿ إلى كجكد مستكل تش      
 .مرتفع مف التفاؤؿ لدل أفراد العينة

[ بالتحقؽ مف 1بعد إعداد القائمة قاـ معدىا عبد الخالؽ ]      
الصدؽ التبلزمي لمقائمة مع اختبار التكجو نحك الحياة الذم 

ـ(، كذلؾ بتطبيؽ المقياسيف عمى 1985أعده شاير ككافر )
(، كُحسب معامؿ االرتباط بينيما فبمغ 111ة قكاميا )عين
(، ككبل المعامميف ليما 0469-( مع مقياس التفاؤؿ ك)0478)

[ 1(. كأيضان قاـ عبد الخالؽ ]0401داللة إحصائية عند مستكل )
بالتحقؽ مف الصدؽ ألتقاربي لمقائمة مع مقاييس االكتئاب كالقمؽ 

رتباط السمبي ذك الداللة كالكسكاس القيرم، فأظيرت النتائج اال
( بيف التفاؤؿ كتمؾ المتغيرات، 0401اإلحصائية عند مستكل )

عممان بأف الصدؽ التقاربي يشير إلى أف المقياس يرتبط بدرجة 
مرتفعة بغيرة مف المتغيرات التي يجب أف يرتبط بيا نظريان. كقاـ 
معد القائمة بالتحقؽ مف ثباتيا باستخداـ معادلة كركنباخ ألفا 

( لمقياس التفاؤؿ كىي مقبكلة 0493كبمغت قيمة معامميا )
 .إحصائيان 
المممكة العربية السعكدية تـ التحقؽ مف الخصائص  يكف      

القياسية لمقائمة العربية لمتفاؤؿ كالتشاـؤ مف قبؿ بعض الباحثيف 
[، حيث طبؽ القائمة عمى عينة مككنة مف 55مثؿ القحطاني ]

ارتباط بيرسكف لعبارات كؿ  ( كبعد حساب معامبلت116)
محكر مف محاكر المقياس دلت نتائج صدؽ البناء إلى أف جميع 
عبارات مقياس التفاؤؿ ذات مؤشرات صدؽ بناء دالة إحصائيان، 
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حيث كانت قيـ معامبلت ارتباطيا دالة إحصائيان عند مستكل 
(. كلمتحقؽ مف الثبات تـ استخداـ معادلة ألفا كركنباخ 0401)

( 116تطبيقيا عمى العينة االستطبلعية المككنة مف )مف خبلؿ 
( كىي قيمة 0489فردان ككانت قيمتو معامميا في مقياس التفاؤؿ )

مقبكلة إحصائيان، ككذلؾ تـ استخداـ طريقة إعادة التطبيؽ عمى 
( فردان بفاصؿ زمني قدرة ثبلثة أسابيع ثـ 30عينة مككنة مف )

يقيف، فكانت في مقياس حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف التطب
(، مما يشير إلى أف جميع مككنات مقياس 0487التفاؤؿ )

التفاؤؿ ذات مؤشرات ثبات استقرار دالة إحصائيان عند مستكل 
(، ككذلؾ استخدـ طريقة التجزئة النصفية بحساب معامؿ 0401)

سبيرماف بركاف مف خبلؿ تطبيقيا عمى العينة االستطبلعية 
( لمقياس 0488حيث بمغت معامبلتيا ) ( فردان 116المككنة مف )

 .التفاؤؿ كتعتبر مقبكلة إحصائيان 
مقياس الطريرم لمضغكط النفسية: أعده عبد الرحمف . 2

[، بيدؼ قياس مستكل الضغط النفسي، كعدد 2الطريرم ]
ال(،  -( عبارة، كطريقة االستجابة ثنائية )نعـ 20عباراتو )

إلجابة بنعـ تدؿ عمى كتمت صياغة العبارات بصكرة إيجابية فا
كجكد المؤشرات السمككية الدالة عمى كجكد الضغط النفسي لدم 
الشخصية اإلنسانية، كاإلجابة ببل تدؿ عمى عدـ كجكد المؤشرات 
السمككية الدالة عمى الضغط النفسي لدم الشخصية اإلنسانية. 
كلتصحيح المقياس تعطي اإلجابة بنعـ دكما درجتيف، بينما 

ببل دكمان درجة كاحدة، كعمية الدرجات المرتفعة تعطي اإلجابة 
لممفحكص تدؿ عمى ارتفاع درجة الضغط النفسي لدم الفرد 

كلمتحقؽ مف صدؽ كثبات المقياس قاـ  .كالعكس صحيح
[، باستخداـ معادلة كركنباخ الفا لحساب الثبات 2الطريرم ]

(، كما استخدـ معادلة جتماف لمتجزئة 0461فبمغت قيمتو )
( كتعتبر معامبلت مقبكلة إحصائيان 0472نصفية فبمغت قيمتو )ال

تعبر عف تمتع المقياس بثبات جيد، كما قاـ بالتحقؽ مف صدؽ 
المقياس بحساب الصدؽ الذاتي فكاف حسب معامؿ الثبات األكؿ 

( مما يشير لتمتع 0485( كحسب معامؿ الثبات الثاني )0478)
 .المقياس بصدؽ عالي

الخصائص القياسية ليذا المقياس في البحث كلمتحقؽ مف       
( مف حممة الدكتكراه 6الحالي، تـ عرض المقياس عمى عدد )

في عمـ النفس كتـ تزكيدىـ بأىداؼ كفركض كعينة البحث 
كتعريؼ السمة المراد قياسيا كذلؾ لتحديد مدل صبلحية 
المقياس لمتطبيؽ في ىذا البحث، كقد أشارت جميع أراء 

إلى صبلحيتو لمتطبيؽ، كاقترح بعضيـ تعديؿ المحكميف تشير 
طريقة االستجابة مف ثنائية إلى ثبلثية بدالن مف )نعـ كال( لتصبح 
)نعـ كأحيانان كال( كذلؾ لتكسيع دائرة اختيار االستجابة المعبرة 
عف المفحكص بدالن مف حصره في استجابتيف حديتيف، كاقتنع 

لؾ تـ تعديؿ طريقة الباحثاف بذلؾ كقاما بالتعديؿ، كتبعان لذ
التصحيح لتعطي اإلجابة بنعـ دكمان درجتيف، بينما تعطي 
اإلجابة )أحيانان( دكمان درجة كاحدة، كتعطي اإلجابة )ال( صفر، 
كعمية الدرجات المرتفعة لممفحكص تدؿ عمى ارتفاع درجة 
الضغط النفسي لدم الفرد كالعكس صحيح، بينما الدرجات 

ضغط النفسي بدرجة متكسطة، المتكسطة تشير إلى كجكد ال
( كأدني درجة ىي 40فأعمى درجة ممكنة في ىذا المقياس ىي )

 (.)صفر
كلمعرفة خصائصيما القياسية قاـ الباحثاف بعرض ىذا      

المقياس عمى )سبعة( مف أساتذة الجامعات ممف ليـ اىتمامات 
بالقياس النفسي لمتحقؽ مف صدقيما الظاىرم، كاتفؽ المحكمكف 

حيتيما لقياس ما كضعا لقياسو. كلمتحقؽ مف صدؽ عمى صبل
( 50البناء فبعد تطبيؽ الصكرة المحكمة مف األدكات عمى )

مرشدان كمرشدة بالمرحمة الثانكية بحائؿ بالمممكة العربية 
السعكدية، كقاـ الباحثاف بحساب معامؿ ارتباط كؿ فقرة مع 

ائج إلى أف الدرجة الكمية لمُبعد الذم تنتمي إليو، كأشارت النت
( 0.264جميع الفقرات تتمتع بمعامؿ ارتباط قيمتيا أعمى مف )

 :(، كفيما يمي بياف لذلؾ0.05عند مستكل داللة )
 3جدول 

 معاملت ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية لقائمة التفاؤل
 االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة
1 04701 6 04689 11 04679 
2 04731 7 04801 12 04612 
3 04754 8 04634 13 04782 
4 04661 9 04657 14 04893 
5 04598 10 04832 15 04678 
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 4 جدول
 النفسية الضغوط لمقياس الكمية بالدرجة الفقرة ارتباط معاملت

 االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة
1 04601 6 04791 11 04872 16 04751 
2 04531 7 04751 12 04672 17 04591 
3 04748 8 04664 13 04785 18 04757 
4 04723 9 04736 14 04895 19 04681 
5 04694 10 04536 15 04614 20 04698 
 التجزئة طريقة الباحثاف استخدـ االدكات ثبات كلمعرفة      

 ايفالتب تحميؿ كطريقة( براكف -سبيرماف معادلة) النصفية
 في المبينة النتائج عف اإلجراء ىذه فكشؼ ،(ألفا معادلة)

 .أدناه الجدكؿ
 5 جدول

 الضغوط ومقياس التفاؤل قائمة من لكل الذاتي والصدق الثبات معامل
لفاكرونباخأ األداة براون -سبيرمان   القراءة اإلحصائية جتمان 

س الضغكط بمعامؿ مقياك تتمتع قائمة التفاؤؿ  04786 0485 0491 قائمة التفاؤؿ
 04803 0481 0489 مقياس الضغكط ثبات عالية

 النتائج ومناقشتها. 6
 :الفرض األكؿ

 الختبار صحة الفرض األكؿ الذم نصو: "تكجد عبلقة ارتباط    

سالبة ذات داللة إحصائية بيف التفاؤؿ كالضغكط النفسية لدل 
اـ الباحثاف المرشديف الطبلبييف بالمرحمة الثانكية بمدينة حائؿ". ق

، كفيما يمي بياف ليذا اإلجراء  :بحساب معامؿ ارتباط العزـك
 6جدول 

 معامل ارتباط العزوم لمعرفة داللة االرتباط بين التفاؤل والضغوط النفسية
 المتغيرات معامل االرتباط حجم العينة القيمة االحتمالية

 التفاؤؿ / الضغكط النفسية 040349 200 04637
( اف قيمة معامؿ االرتباط بيف 6دكؿ )يتضح مف الج     

عند مستكل الداللة  (034.) التفاؤؿ كالضغكط النفسية بمغت
األمر الذم يشير إلى عدـ كجكد عبلقة ارتباط ذات  (637.)

( بيف التفاؤؿ كالضغكط .05داللة إحصائية عند مستكل داللة )
ئؿ النفسية لدل المرشديف الطبلبييف بالمرحمة الثانكية بمدينة حا

بالمممكة العربية السعكدية، كىي نتيجة تدحض صحة الفرض 
 .األكؿ
كىذه النتيجة لـ تؤكد المعني الذم يشير إلى اف ارتفاع       

درجة التفاؤؿ يتبعيا نقصاف في مستكل الضغكط النفسية أم 
كجكد عبلقة ارتباط عكسية بيف التفاؤؿ كالضغكط النفسية لدم 

حصائي ان مف كاقع قيمة معامؿ االرتباط المرشديف الطبلبييف، كا 
فبالتالي ال نستطيع  ا ليست صفران بما أنيك ( .034التي تساكم )

ف نجـز باالنتفاء المطمؽ لعبلقة االرتباط بيف متغيرم التفاؤؿ أ
كالضغكط النفسية لدل عينة الدراسة مف المرشديف الطبلبييف، 

ردية كلكنيا في نفس الكقت لـ ترتقي لمستكل تفسيرىا كعبلقة ط
لعدـ كجكد داللة إحصائية، كبما أف قيمة معامؿ االرتباط مكجبو 
فيي تنفى كجكد العبلقة العكسية كالسببية بيف المتغيريف، كيفسر 

الباحث ذلؾ بأنو ربما يككف عامؿ امتبلؾ المعرفة النظرية حكؿ 
الضغكط النفسية كثقافة العمؿ النفسي بصكرة عامة، كالتمرس 

كالخبرة في التعامؿ مع المشكبلت كالكعي عمى العمؿ اإلرشادم 
بالميارات الخاصة بالتعامؿ مع الضغكط النفسية كممارسة 
رشاد بعض الحاالت التي تعاني  العمؿ اإلرشادم بصكرة عامة كا 
مف الضغكط النفسية عمى كجو الخصكص، كؿ ذلؾ شكؿ لدل 
المرشديف ذخيرة مف الخبرات مكنتيـ مف التعامؿ اإليجابي مع 

ـ النفسية بصكرة عامة كضغكط العمؿ بصكره أخص ضغكطي
بغض النظر عف تأثير أم متغير آخر، كعميو فبالرغـ مف أف 
التفاؤؿ كاف لو أثر إيجابي في خفض درجة الضغكط النفسية 
لدل العديد مف العينات كما أكضح ذلؾ بعض الدراسات، فمكنو 

نكية لـ يكف كذلؾ في عينة المرشديف الطبلبييف بالمدارس الثا
 .بحائؿ
كقد اختمفت ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات التي      

تكصمت إلى كجكد عبلقة ارتباط سالبة بيف التفاؤؿ كالضغكط 
     [ التي أظيرت نتائجيا 43النفسية مثؿ دراسة ىدم حسف ]

      أف التفاؤؿ ارتبط سمبان مع ضغكط العمؿ، كدراسة ركثيج
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ات يالتفاؤؿ تنبأ بالمستك [ التي أظيرت نتائجيا أف 44كآخركف ]
األقؿ مف الضغكط النفسية، حيث تبيف كجكد عبلقة ارتباطيو 

[ 18سمبية دالة بيف التفاؤؿ كالضغكط النفسية، كدراسة الخضر ]
التي أشارت نتائجيا إلى أف ىناؾ ارتباط مكجب بيف التفاؤؿ 
كالتغمب عمى الضغكط بنجاح، كالنظرة اإليجابية لممكاقؼ 

[ التي تكصمت 45سة كربيؿ كىندرسكف كينغ ]الضاغطة، كدرا
الى كجكد عبلقة ارتباطيو سمبية دالة إحصائيان بيف التفاؤؿ 
كالضغكط النفسية، حيث كاف الطمبة األكثر تفاؤالن اقؿ عرضة 

[ التي 46لمضغكط النفسية، كدراسة ىيمبيرت كمكرايسكف ]
 المستكياتأظيرت نتائجيا أف لمتفاؤؿ ارتباط بشكؿ داؿ مع 

المنخفضة مف الضغكط النفسية، كما تبيف أف التفاؤؿ يساىـ في 
[ التي كشفت 19خفض الضغكط النفسية، كدراسة المشعاف ]

نتائجيا عف كجكد ارتباط سمبي جكىرم بيف التفاؤؿ كضغكط 
 .أحداث الحياة

كبالنطر إلى ىذه النتيجة التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية     
السابقة بصكرة عامة، نجد اف في ضكء نتائج الدراسات 

الدراسات السابقة التي عثر عمييا الباحث في حدكد عممو 
جميعيا تناكلت العبلقة بيف التفاؤؿ كالضغكط النفسية لدم 
عينات ليس مف بينيا مرشديف طبلبييف أك نفسييف أك مف ليـ 
عبلقة بتخصص عمـ النفس، فالغالبية العظمي مف ىذه 

ات مف الطبلب مثؿ دراسة ركثيج الدراسات أجريت عمى عين
ة دراس [45[، كدراسة كربيؿ كىندرسكف كينغ ]44كآخركف ]

[، باستثناء دراسة ىدم حسف 19كدراسة المشعاف ]  [59]تاف
 .[ التي تككنت عينيا مف مكظفيف كمكظفات43]

الختبار صحة الفرض الثاني الذم نصو: "تكجد  :الفرض الثاني
ط النفسية لدم المرشديف فركؽ دالة إحصائيان في الضغك 

الطبلبييف تعزل لمنكع االجتماعي". قاـ الباحثاف باستخداـ 
 :االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف، كفيما يمي بياف ليذا اإلجراء

 7جدول 
 داللة الفروق بين متوسطات الضغوط النفسية التي تعزى لمنوع االجتماعي

اللةمستوى الد ت درجة الحرية إناث ذكور المتغير  
 الضغكط النفسية

 
 198 ع ـ ع ـ

 
,032  

4,690 41,46 5,180 37,32 6,552 
 ،(032)، بمغت"  ت" قيمة أف يتضح (7) رقـ الجدكؿ مف     
 ،(4.690) داللة مستكل عند إحصائيان  دالة غير قيمة كتعتبر
 ،(0405) المطمكبة اإلحصائية الداللة مستكل مف أكبر أنيا كبما
 بيف إحصائية داللة ذات جكىرية فركؽ كجكد عدـ يعني فذلؾ

 في بحائؿ الثانكية بالمدارس الطبلبييف المرشديف متكسطات
 الباحثاف يرفض عميو النكع، لمتغير تعزل النفسية الضغكط
 داللة ذات فركؽ تكجد: )عمى ينص الذم البديؿ الفرض

 كالمرشديف المرشدات بيف النفسية الضغكط في إحصائية
 كيقبؿ ،(النكع في االختبلؼ إلى ترجع حائؿ بمدينة الطبلبييف
 في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال) الصفرم الفرض

 بمدينة الطبلبييف كالمرشديف المرشدات بيف النفسية الضغكط
 (.النكع في االختبلؼ إلى ترجع حائؿ
 جكىريا عامبل يعتبر ال النكع اف إلى تشير النتيجة كىذه     

 المرشديف بيف النفسية الضغكط في الفركؽ يدتحد في كحاسما
 تتأثر ال النفسية الضغكط اف بمعني حائؿ، بمدينة الطبلبييف
 بعض نتائج مع النتيجة ىذه اتفقت فقد كعمية النكع، بمتغير

 داللة ذات فركؽ كجكد عدـ إلى تكصمت التي الدراسات

 مثؿ النكع اختبلؼ إلى ترجع النفسية الضغكط في إحصائية
 عدـ إلى نتائجيا أشارت التي[ 49] شطكش كمزاىرةط ةدراس
 لدل النفسية، الضغكط درجة في إحصائيان  دالة فركؽ كجكد

 ىذه اختمفت بينما الجنس، لمتغير تعزل الطبلبييف المرشديف
 فركؽ كجكد إلى تكصمت التي الدراسات بعض نتائج مع النتيجة
 إلى ترجع النفسية الضغكط في إحصائية داللة ذات جكىرية
 أظيرت التي[ 58] كبيكر ككمارم دراسة مثؿ النكع، اختبلؼ
 النفسية الضغكط في إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد نتائجيا

[ 59] الشايب كدراسة الجنس، لمتغير تبعان  الطبلبييف لممرشديف
 بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد إلى نتائجيا أشارت التي

 تعزل النفسية الضغكط مع التعامؿ في الطبلبييف المرشديف
 .النكع لمتغير
 :الثالث الفرض
 دالة فركؽ تكجد: "نصو الذم الثالث الفرض صحة الختبار
 لمنكع تعزل الطبلبييف المرشديف لدم التفاؤؿ في إحصائيان 

 لعينتيف التائي االختبار باستخداـ الباحثاف قاـ". االجتماعي
 :إلجراءا ليذا بياف يمي كفيما مستقمتيف،
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 8 جدول
 لمنوع تعزى التي التفاؤل متوسطات بين الفروق داللة

 مستوى الداللة ت درجة الحرية ذكور إناث المتغير
 

 التفاؤؿ
 0.00 10.33 198 ع ـ ع ـ

71.53 11.15 83.63 7.92 
( أف قيمة "ت " بمغت 8يتضح مف الجدكؿ رقـ )      

 عند مستكل داللة كتعتبر قيمة دالة إحصائيان  (،10.33)
كبما أنيا أقؿ مف مستكل الداللة اإلحصائية المطمكبة  (،0.00(
(، فذلؾ يعني كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية 0405)

بيف متكسطات المرشديف الطبلبييف بالمدارس الثانكية بحائؿ في 
التفاؤؿ تعزل لمتغير النكع، كذلؾ لصالح الذككر حيث بمغ 

(، 53.71( بينما بمغ متكسط اإلناث )83.63متكسط الذككر )
كعميو يرفض الباحثاف الفرض الصفرم الذم ينص عمى: )ال 
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في التفاؤؿ بيف المرشدات 
كالمرشديف الطبلبييف بمدينة حائؿ ترجع إلى االختبلؼ في 
النكع(، كيقبؿ الفرض البديؿ )تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 

ؤؿ بيف المرشدات كالمرشديف الطبلبييف بمدينة حائؿ في التفا
 (.ترجع إلى االختبلؼ في النكع

كىذه النتيجة تشير إلى اف النكع يعتبر عامبل جكىريا      
كحاسما في تحديد الفركؽ في التفاؤؿ بيف المرشديف الطبلبييف 
بمدينة حائؿ، بمعني اف التفاؤؿ يتأثر بمتغير النكع، كعمية فقد 

ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات التي تكصمت إلى اختمفت 

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في التفاؤؿ ترجع إلى 
كدراسة المشعاف  [45اختبلؼ النكع مثؿ كربيؿ كىندرسكف كينغ ]

[ كدراسة 47[ كدراسة مايسو ]60[ كدراسة عبد المطيؼ ]19]
ركؽ [، التي كشفت نتائجيا عف عدـ كجكد ف61الحميرم ]

جكىرية بيف الذككر كاإلناث في التفاؤؿ، بينما اتفقت ىذه النتيجة 
مع نتائج بعض الدراسات مثؿ دراسة عبد الخالؽ كاألنصارم 

[ التي تكصمت إلى كجكد فركؽ ذات 53[ كدراسة شكرم ]42]
داللة إحصائية في التفاؤؿ ترجع إلى اختبلؼ النكع. كربما 

جتمع محافظ مف الدرجة طبيعة المجتمع السعكدم باعتباره م
األكلى، تتاح فيو فرص لمذككر بشكؿ كبير مقارنة بالنساء في 

 .كافة مناحي الحياة تصمح لتككف مدخبل لتفسير ىذه النتيجة
 :الفرض الرابع

الختبار صحة الفرض الثالث الذم نصو: "ال تكجد فركؽ      
دالة إحصائيان في الضغكط النفسية لدم المرشديف الطبلبييف 

ممؤىؿ الدراسي" قاـ الباحثاف باستخداـ تحميؿ التبايف تعزل ل
 :الحادم، كفيما يمي بياف ليذا اإلجراء

 9جدول 
 داللة الفروق بين متوسطات الضغوط النفسية التي تعزى لمنوع

النسبة الفائية  قيمة االحتمال 
 المحسوبة 

تغيرالم مصدر التباين مجموع المربعات  درجات الحرية  متوسطات المربعات   

الضغكط  بيف المجمكعات 1664187 3 554396 14429 0.236
 داخؿ المجمكعات 75474393 196 384762 النفسية

 الكمي 77134580 199 
 بمغت( ؼ) قيمة اف( 9) رقـ الجدكؿ مف يبلحظ      

 الداللة مستكل عند إحصائيان  دالة غير قيمة فيي( 14429)
( 05)، المطمكبة الداللة تكلمس مف اكبر أنيا كبما( 0.236)

 بيف إحصائية داللة ذات جكىرية فركؽ كجكد عدـ يعني فذلؾ
 مؤىؿ عمى الحاصميف المرشديف مجمكعة) األربعة المجمكعات

 نفس، عمـ مؤىؿ عمى الحاصميف المرشديف مجمكعة تربكم،
 مجمكعة اجتماع، عمـ مؤىؿ عمى الحاصميف المرشديف مجمكعة
 الضغكط متغير في( أخرم مؤىبلت ىعم الحاصميف المرشديف
 الفرض الباحثاف يرفض عميو ،(05)، داللة مستكل عند النفسية

 النفسية الضغكط في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد) البديؿ
 المؤىؿ اختبلؼ إلى ترجع حائؿ بمدينة الطبلبييف المرشديف بيف

 الصفرم الفرض كيقبؿ( الطبلبي المرشد عميو الحاصؿ الدراسي
 بيف النفسية الضغكط في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال)

 المؤىؿ اختبلؼ إلى ترجع حائؿ بمدينة الطبلبييف المرشديف
 (.الطبلبي المرشد عميو الحاصؿ الدراسي
 وعمي الحاصؿ الدراسي المؤىؿ اف إلى تشير النتيجة ىذهك      
 تحديد في كحاسمان  جكىريان  عامبلن  يعتبر ال الطبلبي المرشد
 بمدينة الطبلبييف المرشديف بيف النفسية الضغكط في الفركؽ
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 المؤىؿ بمتغير تتأثر ال النفسية الضغكط فأ بمعني حائؿ،
 شخص مف تختمؼ الضغكط تأثير درجة عامة كبصكرة الدراسي،

 عمره باختبلؼ نفسو الشخص لدل كتختمؼ بؿ أخر، إلى
 كطالضغ تأثير كيختمؼ بيا، يمر التي النمائية كالمرحمة
 يككف عندما فالشخص لمشخص، االنفعالية الحالة باختبلؼ
 ما إذا تختمؼ تأثره درجو معيف لمكقؼ كيتعرض انفعاليا مشحكنا
 فاالنفعاالت، االنفعالية حالتو كاختمفت المكقؼ لنفس تعرض
 كالتركيز االنتباه عمى بتأثيرىا السميـ اإلدراؾ عممية تعكؽ الزائدة

 مع التعامؿ في تؤثر معرفية عمميات رتعتب بدكرىا كىذه كالحكـ،
داراتيا الضغكط  كـ بحسب الضغكط تأثير يختمؼ كذلؾ. كا 
 الكثير يستنفذ الضغكط فتكرار الفرد، ليا يتعرض التي الضغكط

 الجسمية الصحة مف كؿ عمى يؤثر كبالتالي الطاقات، مف
 المؤىبلت جميع أصحاب يتساكل ذلؾكفي  ،[21] كالنفسية
 الدراسات بعض نتائج مع النتيجة ىذه اتفقت فقد كعميو. يةالدراس
 في إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـ إلى تكصمت التي

 دراسة مثؿ الدراسي المؤىؿ اختبلؼ إلى ترجع النفسية الضغكط

 الطبلبييف المرشديف مف عينة عمى أجريت التي[ 50] الحربي
 مصادر في ئيان إحصا دالة فركؽ كجكد عدـ إلى نتائجيا كأشارت
 بينما الدراسي، المؤىؿ متغير إلى ترجع الضغكط كمظاىر
 إلى تكصمت التي الدراسات بعض نتائج مع النتيجة ىذه اختمفت
 النفسية الضغكط في إحصائية داللة ذات جكىرية فركؽ كجكد
شطكش ط دراسة مثؿ الدراسي، المؤىؿ اختبلؼ إلى ترجع

 النفسييف المرشديف مف عينات عمى أجريت التي[ 49] كمزاىرة
 درجة في إحصائيان  دالة فركؽ كجكد إلى كتكصمت كالتربكييف،
 العممي المؤىؿ لمتغير تعزل العينة أفراد لدم النفسية الضغكط

 .األكاديمي التأىيؿ أك
 :الخامس الفرض
 فركؽ تكجد ال: ]نصو الذم الثالث الفرض صحة الختبار    
 لممؤىؿ تعزل الطبلبييف فالمرشدي لدم التفاؤؿ في إحصائيان  دالة

 يمي كفيما الحادم، التبايف تحميؿ باستخداـ الباحثاف قاـ[ الدراسي
 :اإلجراء ليذا بياف

 11 جدول
 الدراسي لممؤهل تعزى التي التفاؤل في الفروق

النسبة الفائية  قيمة االحتمال 
 المحسوبة 

 المتغير ينمصدر التبا مجموع المربعات  درجات الحرية  متوسطات المربعات 

 التفاؤؿ بيف المجمكعات 2524132 3 844044 04246 0.864
 داخؿ المجمكعات 670404264 196 3424042
 الكمي 672924396 199 4264086

 بمغت( ؼ) قيمة اف( 10) رقـ الجدكؿ مف يبلحظ     
 الداللة مستكل عند إحصائيان  دالة غير قيمة فيي( 0.246)
( 05.) المطمكبة الداللة مستكل مف براك أنيا كبما( 0.864)

 بيف إحصائية داللة ذات جكىرية فركؽ كجكد عدـ يعني فذلؾ
 مؤىؿ عمى الحاصميف المرشديف مجمكعة) األربعة المجمكعات

 مجمكعة نفس، مؤىؿ عمـ الحاصميف المرشديف مجمكعة تربكم،
 المرشديف مجمكعة اجتماع، عمـ مؤىؿ عمـ الحاصميف المرشديف
 مستكل عند التفاؤؿ متغير في( أخرم مؤىبلت عمـ فالحاصمي

 عمية الحاصؿ الدراسي المؤىؿ اختبلؼ إلى ترجع( 05.) داللة
 تكجد) البديؿ الفرض الباحث يرفض عميو الطبلبي، المرشد
 الطبلبييف المرشديف بيف التفاؤؿ في إحصائية داللة ذات فركؽ
 عميو اصؿالح الدراسي المؤىؿ اختبلؼ إلى ترجع حائؿ بمدينة
 ذات فركؽ تكجد ال) الصفرم الفرض كيقبؿ( الطبلبي المرشد
 حائؿ بمدينة الطبلبييف المرشديف بيف التفاؤؿ في إحصائية داللة

 المرشد عميو الحاصؿ الدراسي المؤىؿ اختبلؼ إلى ترجع
 (.الطبلبي

 عمية الحاصؿ الدراسي المؤىؿ أف إلى تشير النتيجة كىذه    
 تحديد في كحاسمان  جكىريان  عامبلن  يعتبر ال الطبلبي المرشد
 بمعنى حائؿ، بمدينة الطبلبييف المرشديف بيف التفاؤؿ في الفركؽ

 .الدراسي المؤىؿ بمتغير يتأثر ال التفاؤؿ أف
 حدكد في مباشرة عممية دراسة عمى افالباحث يحصؿ كلـ      
 التي الطبلبييف المرشديف بيف التفاؤؿ في الفركؽ تناكلت ماعممي
 كقد الطبلبي، المرشد عمية حصؿ الذم الدراسي لممؤىؿ تعزل
 داللة ذات فركؽ كجكد عدـ إلى دراستو في خضر أشار

 التعميمي، لممستكل تعزل التفاؤؿ في الطبلب بيف إحصائية
 بنظره ترتبط نفسية حالو التفاؤؿ اف الباحث يرم كبالتالي
 كينتظر األفضؿ يتكقع الفرد تجعؿ المستقبؿ نحك استبشار
 ارتباطا ترتبط ال النظرة كىذه النجاح، إلى كيرنك الخير حدكث
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 األفراد مف مجمكعة نجد اف فيمكف الدراسي، المؤىؿ بنكع مباشران 
 نحك استبشار نظره لدييـ يكجد مختمفة دراسية مؤىبلت يحممكف
 يكف كالنجاح، الخير لحدكث كانتظار لؤلفضؿ كتكقع المستقبؿ

 المجمكعة لتمؾ مناظرة لأخر  مجمكعة نجد فأ يمكف الكقت نفس
 سالبة تكقعات فمدييا النقيض عمى كلكنيا الدراسية المؤىبلت في

 كالفشؿ الشر كتتكقع األسكأ حدكث كتنتظر القادمة لؤلحداث
 التفاؤلية الحالة في المجمكعتيف تختمؼ فأ فيمكف األمؿ، كخيبة
 ؽاتفا أك اختبلؼ أك الدراسية المؤىبلت لنفس امتبلكيـ مف برغـ

 .التعميمية مستكياتيـ
 . التوصيات7

 يقدـ الحالي البحث إليو تكصؿ التي النتائج ضكء في     
 :التالية التكصيات الباحثاف

 الطبلبي المرشد كظيفة في التعييف أكلكية nتعط أف -
 .كالتربية النفس عمـ مجاؿ في لممختصيف

 في أالف العامميف الطبلبييف لممرشديف تدريبية دكرات تقاـ أف -
 .النفسية الضغكط مع التعامؿ ميارات مجاؿ في المدارس

 في أالف العامميف الطبلبييف لممرشديف تدريبية برامج تقاـ أف -
 .التفاؤؿ سيككلكجية مجاؿ في المدارس

 الطبلب لدل التفاؤؿ سمة بغرس الطبلبييف المرشديف ييتـ أف -
 المباشر كغير المباشر النفسي اإلرشاد خبلؿ مف بالمدارس

 .كالجمعي لفردما
 :المستقبمية المقترحات

 المستقبمية المقترحات الباحثاف يقدـ الحالي البحث مجاؿ إلثراء
 :اآلتية

 .النفسييف األطباء لدل النفسية كالضغكط التفاؤؿ بيف العبلقة -
 النفسييف المرشديف لدم النفسية الضغكط مكاجية استراتيجيات -

 .لسعكديةا حائؿ بمدينة التعميمية بالمؤسسات
 النفسييف المرشديف لدل التحكـ كمركز بالتديف كعبلقتو التفاؤؿ -

 .السعكدية حائؿ بمدينة التعميمية بالمؤسسات
 المراجع

 أ. المراجع العربية
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ABSTRACT_ the goal of research is to study the relationship between optimism and 

psychological stress among workers Tlabeyen high school in Hail, detect differences in optimism 

among workers Tlabeyen in Hail depending on variables Academic Qualifications and years of 

experience to guide the student and type, and the study of differences in psychological stress 

among workers Tlabeyen depending on the variables of academic qualifications and years of 

experience to guide the student and type, and to achieve the research objectives dish researchers 

optimism built-in scale in the Arab list for optimism and pessimism prepared by Abdul Khaliq [1] 

and gauge pressure Psychological prepared Trere [2], the component of a sample of 200 teachers 

who are engaged in the function of the student advisor secondary schools in Hail, and the most 

important findings of the research, the lack of a statistically significant correlation between 

optimism and psychological stress among workers Tlabeyen stage secondary in Hail, and the lack 

of statistically significant differences in psychological stress among workers Tlabeyen in Hail 

differences due to the Academic Qualifications difference quotient by the student advisor or type, 

and the presence of statistically significant differences in psychological stress among workers 

Tlabeyen in Hail differences due to the difference in years of experience to guide student ،and the 

lack of statistically significant differences in optimism among workers in Tlabeyen Hail differences 

due to the difference in the academic qualification by winning the student advisor or type, and the 

presence of statistically significant differences in optimism among workers in HailTlabeyen due to 

the type variable differences. 

 
 
 
 

 


