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Abstract: 

 The study mainly aims to reveal the relationship between the 

optimism and pessimism among the administrative staff in Princess 

Nora Bint Abdulrahman University and some demographic Variables 

like gender, age, social status, and education level. The sample of 

study consists of 186 male and female administrative staff members 

aged 20 to 50 years. The measurement of optimism and pessimism of 

Dember and others was applied on the sample of study (This scale 

was translated into Arabic by Al Dosouqi, 2002).T-tests and one-

way analysis of variance (one-way ANOVA) were used for statistical 

analysis. The results indicated that there was significant increase in 

the rate of optimism among male and female administrative staff 

members working for the PNU. The results also indicated that there 

are no statistically significant differences at ( 0.05) in the mean 

scores of optimism and pessimism among male and female 

administrative staff members working for the PNU from the 

perspective of age. The results also indicated that there are no 

statistically significant differences at ( 0.05) in the mean scores of 

optimism and pessimism among male and female administrative staff 

members working for the PNU from the perspective of social status. In 

light of this study, the two researchers proceeded with a group of 

required, recommendations and suggestions. 

Keywords: optimism – pessimism – members of the administrative 

staff in Princess Nora Bint Abdulrahman University. 

 

  



 

 

 

 المقدمة:
والتشػػلـر  ػػك تشػػويؿ لػػدوؾ الفػػ ا وتبلالتػػو االهتالتيػػة و ػػ تو ال فلػػية  التفػػلرؿيػػر    

إلػ   وي ظػ  ،التوا ؽ ال فلك واالهتالتك وي هح  ك ت قيؽ ، للاتفلئؿ يتواع الخي  ؛والهلاية
 ،والفشػػؿوالاتشػػلئـ يتواػػع الشػػ   .ال يػػلب نا ظػػو  إيهػػلنك ويتاتػػع ن ػػ ة  فلػػية وهلػػاية هيػػاب

 و ا ،مهاية افوواك التفلرؿ والتشلـر  ػك ال يػلب اإل لػل يةألو ال يلب نا ظو  لدنك. إل   وي ظ 
وتػػلا الد ػػة  ،لف العػػ ال النػػف ا ظػػو للػػ : ػػك الاعػػلهـ الع نيػػة القاياػػة ا ػػؿ الافوػػوايفتع يػػؼ 

 ػػػك  "التفػػػلرؿ"والػػػتخاـ لفػػػظ  ،والقػػػلاول الا ػػػير لدفيػػػ و   نػػػلا  ،و ػػػ لل ال  نيػػػة لدهػػػومه  
 ػػك ل ػػة ال يػػلب اليوايػػة لػػا   ويلػػتخاـ الافوػػوايف -اهلل تديػػو ولػػدـ   ػػد-أ لايػػا ال لػػوؿ 

 غي  الاخت يف ا ذ أاٍا نعيا.
"  كااللػػػتخااـ القػػػايـ لا ػػػردغـ اػػػف تدػػػ  الػػػ   و   ف االمهتاػػػلـ غيػػػ  أ ،"التفػػػلرؿ والتشػػػلـر

ال  ػك أواخػ  إاػ ظـ  نشػوؿٍ  ت قػؽرػل  تدػـ الػ فل لػـ يإن و ب اف دة  ػك  نا الة الافووايف
ألػوـ اتخ ػ  وؿ وتػلال أتدػ  الالػتو  العػللاك اػا ظوػ  و  اف الق ف الالضك. اللنعي لت

أال  ،(tiger,1979تليه ) تأليؼ "اؿنيولوهية األ التفلرؿ:"ت ت ت واف  ك ندو ب مهذا الاهلؿ 
  ػل   تػف وتلال أتػا  نػا  األ إف االمهتالـ نللتفلرؿ والتشلـر اا ناأ ن ،تد  الالتو  الع نك

 ،  ػػػػػل  األ)، وػػػػػـو والقيػػػػػلل والاتعدقػػػػػلتيعػػػػػ    يػػػػػو لداف نللد ػػػػػة الع نيػػػػػة التفػػػػػلرؿ والتشػػػػػلـر
8887.) 
 :ال ظ يلت التك تفل  رنيعة التفلرؿ والتشلـرأن   اف و  

 تاللػػال ومهػػذ  ،تاللػػال اػف اوتػػةها وػػل أتدػػ   ية ػالشخ تفلػػ ت: ومهػػك اللػػال ة ظ يػ -8 
 كوػ ؛ اااأل ػ   اػف يػ  غ تف تاي تهعدو ي اال الف ا لدوؾ  تد   وتر  ،ل لني   لنتةت  فل  عات  

 يةلاهو  و ا ية توااؿ د ت اؼتتو  تاللال مهذ أف و ، اللدوؾ وتاواية تنلد   ت لضا    تاؿ
 ،واالوتلػػلال التعدـ ػػةوخل ،ةالنيئػػ توااػػؿ  تدػػ اػػؼتتو  داػػل ا  الدفػػ  ػػنكالع هوػػل نلل اتعدقػػة
ومهػػػك  : ظ يػػػة األ اػػػلر -2. أي  ػػػؾ: هػػػو اوف ألنػػػو ت، ولتػػػؿ و ال ظ يػػػة مهػػػذ   واا  وأشػػػ واػػػف
أ اػلر إلػ    فوف ال ػلل ػف  واا مهػذ  ال ظ يػة يأإذ ؛ ت ظ يػة اللػال ع ػا نعيػا اػإل   وتتشلن

اوتػػة اػػف ها  تدػػ ار الػػيردػػؽ و ، ال فلػػيةو ألػػاية هالو أ الا اهيػػةـ وفلت ػػألػػلل   اعي ػػة تدػػ
 ،) لػف تذ  اللػالوػـ نوة اتللاهنلير  ك ا   ؼاختبل عاعي ة ات ال لل يشت ووف  ك لال

2007:27). 



 

 

 

إال أ و يوها خبلؼ نيف النل  يف  ك  ،الللنقتيف تيف ظ يالوتد  ال  غـ اف التقل ال نيف  
: أولواػل؛ ا  ييف  ك مهػذ  العبلاػةإل    ياوف أف  شيو  ،العبلاة نيف افوواك التفلرؿ والتشلـر

أ  أف لوػػؿ لػػاة ات ػػؿ الػػتقؿ  التفػػلرؿ والتشػػلـر لػػاتلف الػػتقدتلف، ولو واػػل ا تنرتػػلف؛أف 
، ولوػؿ  ػ ا اواػع تدػ  ات ػؿ اختدؼ الا هلت تد  اللاة الوا ابل يهاع نيف  لني   التقبلال  
أ لايػػػة  -الػػػتقؿ نشػػػوؿ–، ووػػػؿ لػػػاة تعػػػا الػػػتقؿ تػػػف ا وػػػ   تدػػػ  ات ػػػؿ التشػػػلـرالتفػػػلرؿ 
 -الػػتقبل  - اػػ  ذاتػػوأا ػػ  ا هػػة، ويتوػػ   األإلػػ   ا هػػة تدػػ  التفػػلرؿ ؿنػػاأ اػػف أاػػت، القرػػال

.نلل  أف التفػلرؿ و ل يواػل:  .ال أ  الذ  تتن ل  النل  تلف  ك الا الة ال لليػةو ومهذا مه لنة لدتشلـر
اتقػػػلنبلف اللػػػاة لػػػو ارنػػػلف ف ات ػػػؿ مهػػػذ  ؛ أ  أوالتشػػػلـر لػػػاة وا ػػػاب لو وػػػل   لئيػػػة القرػػػال

، ويتضػاف التفػلرؿ الاترػ ؼ والتشػلـر الشػايا، لوؿ   ا ا و  وا ا تديو ن يا يقع اتضلااف
ف لػو ا هػة أل ؛ااتشػلئـ هػا  و ا أف يووف اتفلئؿ ها  ال ياوف أذلؾ أف الف ا الوا ا ن و ب تلاة 

 ,(nunnaly, 1998) ويشػػي  وػػؿ اػػف (.88 :2002،اال  ػػل  )وا ػػاب تدػػ  الات ػػؿ 
(thorndike:1974),(kelly:1974)   ف تا ػػػػؿ اللػػػػاة نخػػػػر ات ػػػػؿ اػػػػف أأ ػػػػو ياوػػػػف إلػػػػ

ف   ػػاا اواػػع الفػػ ا تديػػو  ػػك لػػاة اعي ػػة لايػػو )تػػبلـ أ   ػػلوؿ تػػف ر يػػؽ تاديػػلتٍ  ،اللػػدوؾ
ف يػػػتـ أا تدػػػ  مهػػػذا الا  ػػػ   ػػػإف ايػػػلل مهػػػلتيف اللػػػاتيف ياوػػػف واتتاػػػلا  . (22-22 ،2002،

ل  ػػاامهال اقدون ػػإيف اتضػػلاتلف وتعػا ا هػػة ف اللػػاتأ إذ ،التشػلـر و ػػا و أناقيػلل التفػػلرؿ و ػػا  
إلػ   ،ومهاػل  ائػااف  ػك مهػذا الاهػلؿ، وي ظػ  شػلي  ووػل    .(88 :2002،   ػل  لآلخ  )األ

 scheier, carver)  لا  النعػاأ وال ارنلف اتضلااف تن  ات ؿ أالتفلرؿ والتشلـر تد  
c.s.:1992).   ل وال ياوػف وف اتشػلئا  يوػو أ ال يووف اتفلئبل  إوتفت   مهذ  ال ظ ب أف الشخ

 . لل اع  اتشلئا  و أ أف يووف اتفلئبل  
عػػػايف تدػػػ  أ واػػػل ن  ـ التفػػػلرؿ والتشػػػلر ، (8887 )ا الػػػة أ اػػػا تنػػػا الخػػػللؽ واػػػا  لاشػػػت 

يف وهػػوا ا تنػػلر لػػدنك نػػ  تػػلئا الا الػػة أظوػػ تو  .ا   ػػلئك القرػػالوا ػػا   الػػتقديف ولػػيل تػػلابل  
ف نعػػ  الن ػػوا ال اي ػػة  قػػات أذلػػؾ  هػا  ، وتدػ  الػػ غـ اػػفالتفػلرؿ والتشػػلـر لػػا  اله لػػيف

تدػػ   ضػػؿ أنشػػوؿ  لليواػػأف التفػػلرؿ والتشػػلـر ياوػػف ال ظػػ  إو أت  ،ال اػػوذا األ ػػلا  النعػػا
 changet al,1994, marshall et al, 1992)ل أ واػل ياػ بلف نعػايف الػتقديف  لػني  

,mroczek, et al, 1993).  نو لوات ا الة تشل ا و أواا (chang , et al,1997) ،
وتع ك مهذ  ال تػلئا ال اي ػة  ،  لئية النعا لدتفلرؿ والتشلـر ،نللتخااـ الت ديؿ العلادك التوويا 



 

 

 

( أف لعػػلادك التفػػلرؿ والتشػػلـر )تدػػ  الػػ غـ اػػف ا تنلرواػػل اللػػدنكالاتعدقػػة نلاللػػتقبلؿ ال لػػنك 
 أفف تع ػػك نػػؿ ياوػػف أ ،اال تنلرػػلت نػػيف الاقيللػػيف ال تعوػػل اهػػ ا التنػػليف الاشػػت ؾ ني واػػل

 ،ل ويفلػػػ اف تدػػػ  ضػػػوو تػػػلاديف ولػػػيل تلاػػػؿ وا ػػػا   ػػػلئك القرػػػالالافوػػوايف ا ف ػػػديف  لػػػني  
خػ  آلل  ػك الػنع  ا ػك نعػ  الاوااػؼ واتشػلئا   وتد  الػتو  تيػل ك اػا يوػوف الفػ ا اتفػلئبل  

 .(8887 ،)تنا الخللؽ
 لػػدوويلت ل و ػػك ال فلػػية  يلت ػػل  ػػك الاػػا  نعيػػا او  ا  يػػرا التفػػلرؿأف وتروػػا الا الػػلت  

 فوالنعيػا، وأ الق يػال الالػتقنؿ  ػك نول لبلضربلع خرر اف  قـو نو الو  ن ي  ل تبلالت ل  كو 
 نشػػػوؿ تػػػ تنرو  ،تاػػػبل   أـ تلرفػػػة أـ ا وػػػ    ول ػػػت لػػػواو–  يلت ػػػل  ػػػك يهلنيػػػةالا لشػػػر اإل هايػػػع

  ػك واليشػيع ،أ وػل  اػف خدػا ل  ػك واليػاو  تفػلرؿ، اػف ال فلػك  ك هول  ػل يعاؿ نال نآخ و أ
 .) 22: 8875،لػعاأالخل هك) لدوااػع إا او ػل  ػك  ػا أنعاإل   ر  ت إ ال -اشلت  اف ادون ل

 اػػا  تدػػ  يعتاػػا اوػػلـ اػػف نػػو  ضػػردع واػػل  هػػلل اػػف ي ػػين ل اػػل هايػػع ف ػػإ وو تيهػػة لػػذلؾ
 األمهااؼ لندوغ و ا  يوفك ال وت وع ن  ا ب الاوضوتية اإلاول لت تو   وأف ،نللتفلرؿ إ للل ل
 ،لالػػنق   نلل هػلل تػف ذلػؾ أف يلتنشػ  الشػخ  ، وا  اػل يدػـ   ضػػبل  ال يػلب  ػك للال هػ وت قيػؽ

 تدػ  اا تػو اػفالتفػلرؿ  اف والا للال الول ك القا  ناأيو  .ارللنو اع والتوا ؽ نلل ضل شع يو 
 تػف أ وػلـ اػف ي ػا   واػل تبلاػلت اػف اآلخػ يف ونيف نيف الف ا ي شأ الإل   األتالؿ إ هل 
  قرػة تفلرلػو اػف يأخػذ  للاتفػلوؿ ؛نللشػقلوو أ نلللػعلاب شػعو  اػف ي ػتا واػل ،و فلػ وتف ال لل

ػػ أو ػػ  الػػتقنؿإلػػ   ا رػػبلؽ شػػ اا   ل هل     ػػك نللػػتا ا  ويو ػػ  التفػػلرؿ  يػػ ااا ال لضػػ ، اػػف لوا 
 .( 223-228: 8875 ،)ألعا وهاا و
  ػػك يفوػػ ، األشػػيلو اػػع التعلاػػؿ ت ػػا الشػػخ  الاتفػػلرؿواػػا وشػػفت نعػػ  األن ػػلا أف  
 اػف الايػؿ أو ػ  ال قػة هل ػالإل   ويايؿ ،التأخ  اف أو   التقاـ و ك ،الفشؿ اف أو   ال هلل
 :8880،رووتديخػلف لػيف )واوتػو   شػلرو ا نػع تفلرلػو  ؛يفعػؿ نال وي ؽ، الت اا هل الإل  
 اهاوتػػػػة تديػػػػو تلػػػػير  الػػػػذ  الضػػػػعيؼ الشػػػػخ الاتفػػػػلرؿ،  توػػػػل وتدػػػػ  .(256-257

 تقػاـ وػؿ إتلاػة تدػ  تعاػؿ الوهػاا لت ومهػذ  هػاا ك،الو و ال ا تدػ  اػلا  غيػ  يووف ، نلرلتإ
 .(82-88: 8862، ) ألعا  يلتو  ك ي ينو ياوف أف ترو  ووؿ

 مهك:  لدوويلت لؤلشخل  الاتفلئديف ة بل  Aspinwal فواا ني   
 ف.يهلنية و هلل أون  اف الاتشلئايإ ااا اللدنية نالتعلاؿ اع الاوااؼ واأل -8



 

 

 

  .ف نا و ة أونوااؼ والاعدوالت توو اعللهة الا -2
يختدفػػوا تػػف الاتشػػلئايف اػػف  ل يػػة ترػػوي  الاعدواػػلت اإله ائيػػة والاوػػل ات لاواهوػػة  -2

  ).82 : 2008الاواؼ و ؿ الاشوبلت التك تواهووـ ) نللنيا، 
يويػػا الفػػ ا لاواهوػػة األ ػػااا  أ ػػووػػل؛ ولدتشػػلـر  ػػك  يػػلب األ ػػ اا العايػػا اػػف الوظػػلئؼ ا 

ي يػػا اػػف اهوػػوا  ، اليػػة الػػذاتإلػػ   ل يلػػع مهػػا   و هية ألػػت اتيايعػػا ذلػػؾ   ػػـاللػػيئة، واػػف 
يلػػػا  مهػػػذا و  اللػػػيئة، يػػػاتـ أااو  الهيػػػا  تػػػ  يتفػػػلا  تدػػػؾ األ ػػػاااو الفػػػ ا لوػػػك يعػػػ   أ

 .) 85: 8887 )األ  ل  ،التأمهال لدتشلـرو الهل ال اف التشلـر نللتشلـر الا لتك أ
، اإل لػل ك اللػدوؾ  تدػ والتشػلـر لتفػلرؿا مهايػةأ تػف (2001:225،الالواكا الة ) ووشفت
 لػػواو والالػػتقنؿ لد لضػػ  نلل لػػنة وتواعلتػػو لدفػػ ا ال فلػػية ال للػػة ا واػػلتدك وػػؿ يػػر    يػػا
 وأف نللتفػػػػلرؿ، تتػػػػأ  اف والع ػػػػؼ اللػػػػدنية اللػػػػدوويلت أف تنػػػػيف إذ، تشػػػػلراية ـأ تفلرليػػػػة أول ػػػػت
 ,Johnson) (Honora, 2002: 67):، ومهذا ال تروا  ا الةالع ؼ اف يعتن والية التفلرؿ

والتػك ن مه ػت تدػ  وهػوا  (matlin& gawron, 1979وتروػا  ا الػة ) ، (471 :2006
وتدػػ  ال قػػي  اػػف ذلػػؾ ن مه ػػت  .تبلاػػة اويػػة نػػيف ال ظػػ ب التفلرليػػة لدالػػتقنؿ واللػػعلاب ال لليػػة

تد  اال تنلر نيف ال ظػ ب التشػلراية لدالػتقنؿ  ( johnson & cutcheon , 1980) :ا الة
 .تاع واعاالت اإل لنة نلالوتئلال واليأل واال ت ل اف انؿ أ  اا الاه

( أف الاهتاعلت اإل لل ية تتفلوت  يال 2000:405)الاشعلف  ي   ك ذات الليلؽ و  
 االات لاية والات ي ات لدظ وؼ لو ق   أ  اامهل تد  والتشلـر التفلرؿ ني ول  ك إضفلو لاة

 اف  لنة  يول تتوا   ال التك اهتاعلتال  ك ت تفع التشلـر ا هة وأف واالهتالتية، والليللية
  فل تدالو ف إ وتديو. واتهلمهلتوـ وايولوـ اا اتوـ ت اية تد  األ  اا تللتا ال  ية

 لدف ا، العلاة ال فلية ت ير نلل للة تلاة خدفية نو فوال التشلـرو  لدتفلرؿ ي ظ وف الشخ ية
 التفلرؿإل   أايؿ الف ا تهعؿ ـ  واف لد لض  والالتقنؿ نلل لنة وتواعلتو لدووو تد  وتر  

 .(88: 8887 )األ  ل  ، التشلـر تديو ي دالو أ
ومهػػػك التفػػػلرؿ والتشػػػلـر  ؛ات يػػػ ات مهلاػػػةيت ػػػلوؿ الن ػػػا ال ػػػللك   ػػػك ضػػػوو اػػػل تقػػػاـ،و  

الالػتو  التعدياػك( وتبلاتو ننع  العوااؿ الاياوه ا ية )اله ل، العا ، ال للة االهتالتية و 
األتاػػلؿ اإلاا يػػة  إ هػػل الا ػػور نوػػـ ، ويئػػة اإلاا يػػة نللهلاعػػةاػػة ومهػػك أتضػػلو اللمهلػػا   ئػػة 
ألػئدة  دػ  إ وػل ت ػلوؿ أف تن ػا تػف إهلنػة ت -ومهك تت لوؿ مهػذ  الفئػة-والا الة . والت ظياية



 

 

 

أ  اا  يتاتع أتضلو الويئة اإلاا ية العلاديف نللهلاعة نللتفلرؿ لاػل لوػذا اػف إل   :اف انيؿ
مهػؿ  ،واا  اػل يتاتعػوف نػو اػف  ػ ة  فلػية وهلػاية ،تاللوـتأ ي  نللغ تد  اا  أاائوـ أل

تػػأ ي  نعػػ  الات يػػ ات ا ػػؿ )الهػػ ل، ل التشػػلـر ت هػػعو  ػػ وؽ  ػػك  تػػلئا ا هػػة التفػػلرؿ أ وهػػات
 يا تتعل    تلئا الا اللت الللنقة نشػأف والالتو  التعدياك(؟، العا ، ال للة االهتالتية 

ال تنػلر مهػلتيف  او ظػ    .رؿ التػك يتاتػع نوػل األ ػ ااوهوا تػأ ي  لوػذ  الات يػ ات تدػ  ا هػة التفػل
اللػػاتيف نلل ػػ ة ال فلػػية لدفػػ ا،  قػػا أوػػات اختدػػؼ ال ظ يػػلت تدػػ  ا تنػػلر التفػػلرؿ نلللػػعلاب 

،  ػيف يػ تنر التشػلـر نلليػأل والفشػؿ  ػكيهلنيػة لد يػلب، وال ظػ ب اإل  هل وال  ة والا لن ب واإل
تداػلو  فػل ال ػ ة ا الػلت روػا إذ ت (.peterson,1998) والا   وال ظػ ب اللػدنية لد يػلب

الهلػاية  وتالتػك ياوػف أف تفتػؾ ن ػ  اف الاخلر  اتد  أمهاية التفلرؿ لنقلو اإل للف ات     
 للاتفػلئدوف يوو ػوف  ؛وال فلػية افيا لد  ة الهلػاية و و ،وال فلية اف خبلؿ األالة الات اواة

 ,Scheier) لتويػؼ األ ػ اا األو ػ  تشػلرا   ال يلتيػة الاواػة أو ػ  اػف ل لبل تقػلالتأ ضػؿ تويف ػ
et.al,1999:7).  والليال العوااال الهلياة ال لتهة تف  لدعوااال، اا ا  و ل أيعا التفلرؿ وااي  و

تدػػػ  ال ػػػلل  وػػػـ ألػػػنلال  يهػػػال ولذلؾ،الضػػػ ور الارذيػػػة ل ػػػ ة اإل لػػػلف ال فلػػػية والهلػػػاية
ف تضػػػعؼ أ تػػػك ياوػػػفأ ػػػااا ال يػػػلب الضػػػلغرة ونخل ػػػة تػػػلاب وضػػػع تفلػػػي ات تشػػػلراية ال

 Peterson)ل تدػ  لػي  الاػ   لػايوـ تػر   لػدن  و الفي يولوهيػة ت ػامهـ، أو الوظػلئؼ ال فلػية 
,et.al, 1988:7). اػة اإليهلنيػة نػيف لعبلاتأويػا إلػ   (8888)الخضػ   ا الػة واػا تو ػدت

لـر والعبلاػػة اللػػدنية الاالػػة نػػيف التشػػػ ،وهواتػػو واال ضػػنلر واألااو نشػػوؿ تػػػلـ الا ايػػة نللعاػػؿ
ؿ وهػػػوا تبلاػػػة لػػػدنية نػػػيف التفػػػلر إلػػػ   (2000 ،خديفػػػة)ا الػػػة  وتو ػػػدت. واألااو الػػػوظيفك

يهلنية االػة اػع اإل  , anderson et al)8882 ا لػوف أا الػة وشػفت و  ،نػااعواالغت اال وا 
وهػػوا تبلاػػة اويػػة نػػيف ال ظػػ ب التفلرليػة لدالػػتقنؿ والتعلاػػؿ اػػع النيئػػة االهتالتيػػة  تػف(1992

 .(8888، تنا الخللؽوالتفلرؿ )  هل لئل ونيف الاا عية
 :مشكمة الدراسة

نشػوؿ اف ػؿ  ػك إرػل  تدػـ الػ فل  ػك أواخػ   ـر شػلوالت ؿر التفػل لػةت ايػا االمهتاػلـ نا ا 
،  ػػػـ توالػػػت (Tiger,1979,) يػػػا ظوػػػ ت وتلنػػػلت تػػػلي    ،اللػػػنيع يلت اػػػف القػػػ ف الالضػػػك

 لتدـ ال ف للتلعايا اف ا اا (Fischer & Leitenberg, 1986) ك اوؿ اتعااب و  لال ق  
 & Scheier)االهتاػلتك  لوتدػـ الػ ف شخ ػية،ال لوتدػـ  فػ   ةال فلية،لودي يوك، والإلا



 

 

 

Carver, 1993) يهػػلنك إلا لفالػػ  وتدػػـ(Linley & Joseph, 2004)   تدػػـ  ل، و ػػاي
 فتوشو  .(Abdel-Khalek & Lester, 2006; Zhu, 2003) الاقل ف ضل  ال  لال ف
 ا الػة  فػك ؛ال فلػية الات يػ ات نػنع  والتشػلـر التفػلرؿ تبلاػة تػف الػلتالا   اػف تػاا

 اػف يقدػؿ التفػلرؿ وأف ،والتفػلرؿ اليػأل نػيف تفلتؿ وهواإل   إشل ب (Hirsch, 2006)مهي ش
 أف ا تفػلعإلػ   Lyunsl، 2008ليػو ل ا الػة تو ػدت واػل واليػأل، اال ت ػل   ػك التفويػ 
 فأإلػػ   (8875، لػػعاأ( يشػػي  ال ػػاا مهػػذا  ػػكو  .وت التػػ اػػف يقدػػؿ التشػػلـر وا خفػػل  التفػػلرؿ

، ال يويػػة الرلاػػة اػػفاػػا   إتػػاااإلػػ   ن لهػػة توػػوف إ اػػل مهػػلإ هل    ػػك الفػػ ا ي غػػال تاديػػة أيػػة
 والػذ  ،اهتاػلتك ونعضػول وبلاػك ونعضػول وهػاا ك ونعضػول تقدػك ونعضػول هلاك نعضول
 ال ػػيغإلػػ   وا  للتوػػل يػػولا التفػػلرؿ اػػف الوػػل ك القػػا  تػػوا   تػػاـ ومهػػ  شػػامهل تػػف الاػػ و يا ػػع

التفػػلرؿ  :مهػػك عيػػة التػػك تاو ػػو اػػف ذلػػؾ ومهػػذ  الاا ،اا عيػػةإلػػ   ن لهػػة و وػػ لػػذلؾو  ؛الاردونػػة
 .(228-223: 8875 ،)ألعا
 عدػػػـي   الػػػذ  العبلهػػػك التػػػاخؿ نػػػ ااا نترػػػوي  النػػػل  يف اػػػف يػػػاالعا اػػػلـ وو تيهػػػة لػػػذلؾ، 
 يػا ، (Gillham et al., 1995 Jaycox et al., 1994) أو ػ  تفػلرال   يوو ػوا أف األ ػ اا
ػ لػيدهالف ػاـ   العبلهػك Seligman ( 1998 )لػيدهالف لػال   اػوذا لتبلهي ػ ل اوذه 

ABCDE  الاػػتعدـ التفػػلرؿ ل ظ يػػة تفلػػي   هالف ت ػػايدللػػ األلللػػية الفوػػ ب وت توػػ  .لدتفػػلرؿ 
 لػػػ ارا الػػػتنااؿتدػػػ    ػػػ ااالػػػلتاب األ مهػػػو الوػػػاؼ وػػػوفيو  لوااػػػع، وتقػػػنبل   الا و ػػػة وهػػػواتدػػػ  

 اػػع التعلاػػؿ ت ػػا الفػػ ا ا ظػػو  تعػػايؿ خػػبلؿ اػػف إيهلنيػػة أو ػػ   خػػ إلػػ   التشػػلراك التفلػػي  
 اللػدووك، الاع  ػك العػبلاتدػ   العبلهيػة  ظ يتػو  ػك لػيدهالف ا توػ اػا و . اللػيئة األ ػااا
 لػيدهالف لػوتا   والػذ  ، ABC ان اػوذ ، والاعػ وؼ(Beck,197) ؾيػن  اوذاتد   الاعتاا
 .ABCDEلي نح  تبلهيتيف خروتيف نإضل ة
تػااا وتأمهيػؿ العػلاديف إتدػ  والت ويػ  واع التقاـ والترو  الل يع  ك اهلؿ تدـ ال فل  

اػػف خػػبلؿ  ،  ػػع االلػػتعااا الػػذاتك لوػػـل البل اػػة الاوػػل ات والخرػػروالاػػوظفيف لػػتعدـ واوتلػػلال 
رؿ التفػػػلاوضػػػوع  أمهايػػػةوتدػػػ  الػػػ غـ اػػػف  .الوشػػػؼ الانوػػػ  تػػػف اللػػػالت الشخ ػػػية لؤل ػػػ اا

 ػػا ب  بل ػػظ ال أ  ػػل إ ،والتشػػلـر  ػػك اهػػلالت ال يػػلب نشػػوؿ تػػلـ واهػػلؿ العاػػؿ نشػػوؿ خػػل 
لا الػػػلت والن ػػػوا اللػػػلنقة التػػػك تت ػػػلوؿ اواػػػة الوشػػػؼ تػػػف اللػػػالت الشخ ػػػية لداػػػوظفيف ا

وذلؾ تدػ  الػ غـ اػف ا ػلوالت النػل  يف لا الػة تبلاػة  ،اإلاا ييف خبلؿ  ت ب تادوـ الوظيفك



 

 

 

( نعاا اف لالت الشخ ية ات ي   الا الة )ال وال ليتضح ذلؾ ت ا ت   -تفلرؿ والتشلـر
ا الػة وا ػاب  لولػت ن ػا  – ػك  ػاوا تداواػل–إال أ و لـ تها النل  تػلف  -الا اللت الللنقة

تد  ال غـ اف  وا ةتاوضوع الا الة والعوااؿ الاياوه ا ية لدعي ة الال العبلاة نيف الات ي يف
األلللػػػية التػػك تقػػـو نت ظػػيـ وتلػػػيي  العاػػؿ تدػػ  ول ػػػة  ال ويػػ ب أمهايػػة مهػػذ  الفئػػة التػػػك تعتنػػ 
ف ا ػػؿ ل لدهػػ ل وػلولعػؿ ا الػػة الفػ وؽ  ػػك التفػلرؿ والتشػػلـر تنع ػ .الالػتويلت ااخػؿ الهلاعػػة

 و ػػػوؿ الفػػػ وؽ نػػػيفف تنلي ػػػت  تػػػلئهوـ  ياػػػل يخػػػ  ذلػػػؾ. الػػػذي امهتاػػػلـ العايػػػا اػػػف النػػػل  يف
نعػػػػػ  الا الػػػػػلت وا الػػػػػة تنػػػػػا الخػػػػػللؽ  ف ػػػػػإ ؛ف  ػػػػػك اتولػػػػػرلت التفػػػػػلرؿ والتشػػػػػلـراله لػػػػػي

تدػ  ردنػة هلاعػة  (8888)وا الػة شػو    ،تد  ردنة هلاعة الوويت (8884 )  ل  واأل
 ػلا والعوػل نلإلاا وشفت تف ا تفػلع اتولػر ا هػلت التفػلرؿ ل ػللح الػذوو  اقل  ػة  (ر رل

  ردنػة تد (8887 ) يال وهات ا اللت أخ   ا ؿ ا الة تنا الخللؽ ،اف ذلؾ  ك التشلـر
تد  ردنة هلاعة الياف أف الف وؽ غي  االة نػيف  (2002)وا الة ال اي   ، هلاعة الوويت

 قػا أظوػ ت  ػ وؽ  (8887 )أال ا الة الاشعلف وتنا الدريػؼ، اله ليف  ك التفلرؿ والتشلـر
 .االة نيف اله ليف  ك التفلرؿ  قر ل للح الذوو  وتبلشت  ك التشلـر

 اػف االمهتاػلـ اػف ااػا    ل،الهػ  ات يػ  هل ػالإلػ   آلخػ او مه  لؿ  قا ،ال قل ة ات ي  أال 
  فػكأ  اامهػل؛   فػول  ػك ـرالتشل لاةو أ التفلرؿ لاة ك غ ل  ال قل ة او  لتع ؼ النل  يف،
لػر أتدػ   ػك التفػلرؿ اػف اتو  تدػ  ا يويػوفاأل  ػؿ (Helweg, 1995)  مهيدػوياا الػة 

 ,Eshun)فو ػػك ا الػػة ايشػػل ،ل يػػلباو الػػا ال وييف الػػذيف رنػػؽ تدػػيوـ اقيػػلل التوهػػو   ػػ
 اقيػلل لػلرةانو ( التفػلرؿ  ػك ا يوييفألا اف أتد  اتولر تد  ال ل يوف   ؿ  قا (1999
 أ ػػوؿ اػػف األا يويػػوف   ػػؿ ((Chang, 2001 شػػل ا لػػةا ا و ػػك. )ال يػػلب و  ػػ التوهػػو
لنػػل يوف تدػػ  اتولػػر أتدػػ   ػػك  ػػك  ػػيف   ػػؿ الي، أتدػػ   ػػك التفػػلرؿ لػػراتو  تدػػ  أو ونيػػة

(  2004  ػل   ) أال  ػك ا الػة الي فػو ك واألال يلب.  ولتخااـ اقيلل التوهو   ـر نللتشلا
 دقا أظوػ ت ال تػلئا أف  (8885تناالخللؽ، )رؿ والتشلـر ك التخاات القلئاة الع نية لدتفلالت

 ل  تيف، ومهػذ  ال تػلئا الاتنلي ػة والاختدفػة ا عػت النػاف الدن ل ييف لوتشلرا   رال  الوويتييف أو   تفل
 التػػك لػػلت ػػا ب  ػػك الا اإلػػ   نلإلضػػل ة ،الفػػ وؽ تدػػؾ دت قػػؽ اػػفلالن ػػا ال ػػللك  اختيػػل إلػػ  

 .لا  تي لت تا ؿ أتضلو الويئة اإلاا ية ـر شلوالت ؿالتفلر  لنقيل يتعدؽ  يال أه يت
ا هػػة التفػػلرؿ والتشػػلـر لػػا   ن ػػا ال ػػللك نشػػوؿ ألللػػك تدػػ  اع  ػػةتتندػػو  اشػػودة الو  



 

 

 

تد  خل ة وأف أتضلو الويئة اإلاا ية أ ا الش ائح الولاة التك يقع  ،اا يةأتضلو الويئة اإل
وتدػيوـ ضػ ور و ػعونلت  ،تالؿ اإلاا ية والت ظياية نللهلاعةتلتقول الرلية تليي  ول ة األ

التفػلرؿ لػايوـ لتفػلا   ا هػةلذا اف الاوػـ التعػ ؼ تدػ  ؛ اولـ الوظيفة ورنيعة العاؿناتعدقة 
، ولعػػؿ  ػػ ة اػػف ال ل يػػة ال فلػػية والهلػػايةاػػل يتنػػع ذلػػؾ اػػف   ػػل  تدػػ  الو  ؛لػدنيلت التشػػلـر

 ػػػك  ػػػ وؽ ول ػػػت مه ػػػلؾ  ذا اػػػلإاع  ػػػة  واػػػف أمهػػػـ األلػػػئدة التػػػك تر  وػػػل الا الػػػة ال لليػػػة مهػػػ
 ػػػك ضػػػػوو العايػػػا اػػػػف هلاعػػػػة للالويئػػػة اإلاا يػػػة ن نػػػيف أتضػػػػلواتولػػػرلت التفػػػلرؿ والتشػػػػلـر 

ومه ػل تواػف اشػودة  ،التو  التعدياك(ال، و الهتالتية، ال للة ا: )اله ل، العا الات ي ات ا ؿ
 .الن ا

 أهداف الدراسة:
ن يػػا  اا يػػة نللهلاعػػةالت قػػؽ اػػف ا هػػة التفػػلرؿ لػػا  أتضػػلو الويئػػة اإلإلػػ   توػػاؼ الا الػػة
تدػػ   ن ػػلو   العي ػػة ا ػػؿ االمهتاػلـ لػا التشػػلـر  و ػػك التفػلرؿ أاخػتبلؼ الا هػػة   لتوشػؼ اػػا 

تدػ  ا هػة التفػلرؿ  الػتو  التعدياػكالو  ال للة االهتالتيػةو  عا الواا  تأ ي   اله ل، ات ي 
 .التشلـر لا  أ  اا العي ة وأ

 التللك: وألئدة الا الة تد  ال  وف  يلغة او ك ظؿ مهذ  األمهااؼ ي
)الجنس،  ات يػ ات   ػك ظػؿ أتضلو الويئػة اإلاا يػة نللهلاعػة ال ا هة التفلرؿ لا  :أوال  

اػػل ياوػػف اإلهلنػػة ت ػػو اػػف خػػبلؿ  وومهػػ( لمسنني ا اليعم منن اوالعمنن   اللةلننج ااعيمة  ننج 
 التللية: األلئدة الف تية

التفػػلرؿ والتشػػلـر لػػا  أتضػػػلو توهػػا  ػػ وؽ ذات االلػػة إ  ػػلئية  ػػػك اتولػػرلت مهػػؿ  -8
 .؟اله ل تع   لات ي هلاعة للاا ية نالويئة اإل

أتضػلو الويئػة التفػلرؿ والتشػلـر لػا  وها   وؽ ذات االلػة إ  ػلئية  ػك اتولػرلت ت مهؿ-2
 .؟تع   لات ي  العا هلاعة للاا ية ناإل
التفػػػلرؿ والتشػػػلـر لػػػا  أتضػػػلو توهػػػا  ػػػ وؽ ذات االلػػػة إ  ػػػلئية  ػػػك اتولػػػرلت  مهػػػؿ-2

 .؟ال للة االهتالتية تع   لات ي هلاعة للاا ية نالويئة اإل
التفػػػلرؿ والتشػػػلـر لػػػا  أتضػػػلو توهػػػا  ػػػ وؽ ذات االلػػػة إ  ػػػلئية  ػػػك اتولػػػرلت  مهػػػؿ-3

 .؟التو  التعدياكتع   لات ي  الهلاعة للاا ية ناإل الويئة
 



 

 

 

 همية الدراسة:أ
أوػات اختدػؼ  يػا  ،تت لولػو الػذ  الاوضػوع الا الػة اػف أمهايػةمهػذ  تتهد  أمهايػة  -8

األ  اا و  توـ ال فلية  لدوؾ  ك والتشلـرالتفلرؿ  تأ ي تد   والا اللت ال ظ يلت
 والنا ية.

 .الللنقة الا اللت تت لولول لـ اللعوا  اف أ  اا الاهتاع اةلمهش ي ة  ت لوؿ -2
 توالات يػػػػ اتػػػػاـ اتلػػػػلؽ  تػػػػلئا الا الػػػػلت اللػػػػلنقة  ياػػػػل يتعدػػػػؽ نللتفػػػػلرؿ والتشػػػػلـر  -2

 ػإف ال تػلئا  ،يهلنيػة مهػك اللػلئاب إذا ول ػت ال تػلئا اإل ،الن ا الاياوغ ا ية اوضوع
ػػػػػأاللػػػػػدنية اوهػػػػػػواب   تػػػػػلئا ا الػػػػػػة أ اػػػػػػا تنػػػػػا الخػػػػػػللؽ ونػػػػػػا   تو ػػػػػػدت قػػػػػػا  ليض 

وهوا   وؽ نيف اله ليف  ػك  ،ه يت تد  تي ة وويتيةأوالتك  (8884 )  ل  األ
  . لا تد  اقيلل التشلـرني ال ولف الف ؽ ل للح اإل ،التفلرؿ ل للح الذوو 

ه يػت تدػ  تي ػة أوالتػك  (8887 )ا الة  لف تنا الدريؼ ولولو   اػلاب ووشفت -3
  ػك  ػيف ،ح الػذوو هوا  ػ وؽ نػيف اله لػيف  ػك التفػلرؿ ل ػللتف و  ،وذلؾوويتية 

 تتهدػػ  أمهايػػةلػػذلؾ وو تيهػػة  .ال توهػػا  ػػ وؽ نػػيف اله لػػيف تدػػ  اقيػػلل التشػػلـر
عي ػػػة تدػػػ  الات يػػػ ات الاياوغ ا يػػػة الا تنرػػػة ن   ػػػ  الفػػػ وؽ نػػػيف اله لػػػيف ن ػػػلو  

 .النيئة اللعوايةالن ا و 
ف اا تلوـ  تػلئا الا الػة ال لليػة  ػك   ػع وفػلوب العػلاديف اإلاا يػيف نللهلاعػة وت لػ -4

 شػػػلاية نوػػػاؼ اتػػػـ التوهػػػو التفػػػلرلك وضػػػع الخرػػػر والنػػػ ااا اإلأاائوػػػـ اػػػف خػػػبلؿ 
  اػػلت ال فلػػية و ػػوال   ػػ اا الػػذيف يواهوػػوف األوال ػػا اػػف الا  ػػ  التشػػلراك لػػا  األ

ااػػػل يت تػػػال تديػػػو ت لػػػيف الوفػػػلوب اإل تلهيػػػة واال تقػػػلو نػػػلل ظـ  ؛نوػػـ لدتوا ػػػؽ ال فلػػػك
اواونػػػة الت ػػػل ل وت قيػػػؽ اإلتقػػػلف والتايػػػ ، التعديايػػػة والت دػػػال تدػػػ  أوهػػػو الق ػػػو  ل

وهػػػوا ا تنػػػلر و يػػػؽ نػػػيف ال ػػػ ة ال فلػػػية والتفػػػلرؿ  يػػػا أظوػػػ ت أغدػػػال الا الػػػلت 
(scheier, 1992)، وهػػوا ا تنػػلر إلػػ   تو ػػدت نعػػ  الا الػػلت وتدػػ  العوػػل

 , carver, gainesلػػوو التوا ػػؽ واالضػػر انلت ال فلػػية )و التشػػلـر  نػػيف و يػػؽ
1987). 

 
 



 

 

 

 دراسة:ال مفاهيم
 :التفاؤل :أوًل 

 .و، وتفلوؿ نللشكو تياف نو عؿ يلتنش  ن ووؿ أا ولتفلرؿ ل ة: مها 
، وشـر   : اف نلال شـر ،   تدػيوـ  هػـو أ  ال هؿ اػوالتشلـر شػلئـ، وتشػلوـ نػلألا   ووػالشػـر

 .(تا. انف ا ظو ،) الش  وت االل، وتا  شرا   وتري  ن
 خػبلؿ فاػ Webster Dictionary (1943) ونلػت  اػلاول  ػك التفػلرؿ يعػ ؼو  
 نػأف الاػ و عتقػايوػل يو ، والاعتقػاات نلأل وػل  أو ػ  خػت ي :األوؿ التع يػؼ :فيلػي ئ فيفيتع  

 .واآلالـ الشػ و  فػوؽي ال  ياف الخ ولي  لبيال  فأو  و،ي  شيالع اوفياولف  أ ضؿو مه العللـ
 ال تػلئا الااو ػة، أ ضػؿ واػعت مه ػل التفلرؿ ع كينللاول ب، و  أو   وتـي  إ و ال ل ك التع يؼأال و 

ػػ  للتفػػلرؿ ونػػذلؾ  اا  األ ػػ اليوتػػا   الفػػ ا، اعتقػػاات ـ  ظػػـيػػيتق اػػف وػػبل   تضػػافي لػػوؼ 8تعدـالا 
 تػػا يال نأ ػػو الاػػتعدـ التفػػلرؿ عػػ ؼيو  .أ ضػػؿ ال تػػلئا تواػػع أهػػؿ اػػف دػػةينا ةعي ػػا  تو   أ اػػلر  تدػػ
 (Corliss,& Bjerklie, 2003) ختدفةالا الاوااؼتد   اللعلاب اوااؼ ـيتعاتد   الف ا

 (APA PP.651- 652)الػ فل  لعدػـ األا يويػةة يػالهاع اػلاول  ػك التفػلرؿ عػ ؼيو  
 لػػػوؼ وأمهػػػاا وـ األ ػػػ اا  غنػػػلت أفو  ،األ ضػػػؿ و  ػػػ  يلػػػوؼ تلػػػ األاػػػو  نػػػأف االتهػػػل  :نأ ػػػو

 لوػػـ الػػت ا التػػك مهػػك األاػػو  األ ضػػؿ أف يتواعػػوف فيالػػذ مهػػـ فياأل ػػ اا الاتفػػلئد وأف، تت قػػؽ
 .الا ػػلن ب والهوػػا خػػبلؿ اػػف وأ ا ػػلا ة ت اا لػػواولػػ إيهلنيػػة  تػػلئاو  يتواػػع، واػػل لآلخػػ يفو 
 الا هػػوب  يت قػػؽ األمهػػااؼ "،ال قػة "نأ ػو التواػػع ضػػوو ا ػػرد لت  ػك التفػػلرؿ ؼيػػتع   اوػفيو 

 التفػلرؿ وذلؾ والتشلـر ارنك التفلرؿ فين ال اولف  ك  اااأل  اعظـ قعيو  .نللاتشلئايف اقل  ة
أ ػػػا   ػػػك لي   لػػػن الػػػتق ب ةيػػػاو  وؿيػػػظوػػػل  اإإلػػػ   ؿيػػػتا والتػػػك ،التػػػلـ التشػػػلـر  ػػػك اقلنػػػؿ تػػػلـال

  ػػػػك اواػػػػؼ نلألاػػػػؿ الافعاػػػػة التواعػػػػلت نللتفػػػػلرؿ كع ػػػػي ال فلػػػػية األن ػػػػلا و ػػػػك .االتهػػػػلمهيف
 التفػلرؿ (2002:84 )األ  ػل  ، الػايف ويع ؼ نػا . Scheier& Carver)، (1987فياع
إلػ   و  ػيو   يالخ  اوا  تظ يو   ضؿاأل تواعي الف ا تهعؿ نؿالالتق والتنشل    ب  ظ   نأ و

 .ذلؾ خبلؼ ال لتنعايال هلل، و 
توهػو لػا  الفػ ا يهعدػو يػا ؾ األشػيلو اػف  ولػو نر يقػة  والتعااا شخ ػك أ  للتفلرؿ: 
وذلؾ وال يقػلل نللاقيػلل  والتقندو،ذاتو و لض    ول   يهلني  إواف  ـ يووف توهوو  إيهلنية،
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 Learned Optimism 



 

 

 

 .(dember, et al, 1989الالتخاـ )
توهػػو لػػا  الفػػ ا يهعدػػو يػػا ؾ األشػػيلو اػػف  ولػػو  والػػتعااا شخ ػػك أ ومهػػ التشاااؤم:ثانًيااا: 
، وذلػػؾ واػػل يقػػلل ذاتػػو و لضػػ   والػػتقندو ول   ػػواػػف  ػػـ يوػػوف توهوػػو لػػدني   ،ة لػػدنيةنر يقػػ

 marshall, et)التشػلـر ال شػلؿ ويعػ ؼ. (dember ,et al, 1989الالػتخاـ )نللاقيػلل 
al, 1992)  التواػع اللػدنك إلػ   نػو لػاة ولا ػة ااخػؿ الفػ ا تػرا  وأ و "التعااا شخ ك أن
ػػػػػو لؤل ػػػػػاا"،  ػػػػػل  ؼ ت              "ع اللػػػػػدنك لؤل ػػػػػااا الالػػػػػتقندية  تػػػػػة لػػػػػا  األ ػػػػػ اا لدتواػػػػػنأ ػػػػػو "أيض 

 (Andersen , spielman& bargh,1992). 
لوهيػة ( أف التفػلرؿ والتشػلـر تنػل ب تػف اػوب اا عػة نيو TIGER 1979ويفت   تليه  ) 

واػػل أف التفػػلرؿ يعػػا  ، لػػلفلنقػػلو اإلل ألللػػي   عػػا تػػلابل   لػػل ية وت   شػػأت تػػف ترػػو  األهيػػلؿ اإل
اوف األ  اا اف وضػع األمهػااؼ الا ػااب ورػ ؽ الت دػال تدػ  األللل الذ  ي   و ه  ال اوية أ

 .((SMITH, 1983;TIGER,1979.ال عونلت والا ف التك اا تفتؾ نللاهتاع
الالتقنؿ تهعؿ الفػ ا  و ظ ب التنشل     و: التفلرؿ نأ (2000،تنا الخللؽ) واا ت ؼ 

:ال هػػػلل. إلػػػ   ويتواػػػع األ ضػػػؿ وي تظػػػ   ػػػاوا الخيػػػ  وي  ػػػ تواػػػع لػػػدنك لؤل ػػػااا  والتشػػػلـر
ايانػػ  وتػػ ؼ  .القلااػػة يهعػػؿ الفػػ ا ي تظػػ   ػػاوا األلػػوأ ويتواػػع الشػػ  والفشػػؿ وخينػػة األاػػؿ

نر يقػػة  ويػا ؾ األشػػيلو اػف  ولػ يهعدػو ا، لػا  الفػػ شخ ػكالػػتعااا  والتفػلرؿ نأ ػ (:8878)
والػػػػػػػػػػػػتقندو.  و لضػػػػػػػػػػػػ   وذاتػػػػػػػػػػػػ و  ػػػػػػػػػػػػ ليهلني ػػػػػػػػػػػػإ توهوػػػػػػػػػػػػوـ يوػػػػػػػػػػػػوف  ػػػػػػػػػػػػواػػػػػػػػػػػػف  لنيػػػػػػػػػػػػة،يهإ

انػػػػػلؿ تدػػػػػ  ال يػػػػػلب يهلنيػػػػػة واإلالتفػػػػػلرؿ نأ ػػػػػو ال ظػػػػػ ب اإل (scheier&carver,1983)وتػػػػػ ؼ
 .واف  اوا الهل ال اللك الهل ال الهيا اف األشيلو ناال  و واالتتقلا نل تالؿ  اوا الخي  أ

التفويػ  نشػوؿ " ةأنا:: اإجرائًيا التفااؤلعارفف الةاثثتاان ت  من خالل التعريفاا  السااةقة، و 
 وأاػػف  ػػاوا الشػػ   القلااػػة نػػاال  ال تػػلئا اإليهلنيػػة والهيػػاب لؤل ػػااا واألشػػيلو  تواػػعيهػػلنك و إ

التفػػػلرؿ تدػػػ  اقيػػػلل  اف ػػػو   ػػػؿ تديوػػػل اليالوديػػػة التػػػك  ا ػػػؿ نللا هػػػةوت  الهل ػػػال اللػػػكو 
التفػلرؿ لػاة  ػك الشخ ػية ولػيل وو ق ل لوذا التع يؼ يعتن   ."الا الة ك  الالتخاـ والتشلـر
لػػػدوؾ الفػػػ ا  ػػػك ال لضػػػ  ر    ػػػك يػػػ ل أ ػػػوواػػػ ،لهايػػػع األ ػػػ اا ا هػػػلت اختدفػػػة تديوػػػل  للػػػة

 ػاوا الشػ   تواػعالتفويػ  نشػوؿ لػدنك و "ةأن::  اعرفف الةاثثتان التشاؤم إجرائيً وت   .والالػتقنؿ
نللا هػػػػة الوديػػػػة التػػػػك ي  ػػػػؿ تديوػػػػل  القلااػػػػة وت ا ػػػػؿؤل ػػػػااا واألشػػػػيلو الهل ػػػػال اللػػػػكو لو أ

 وو ق ػػل لوػػذا التع يػػؼ يعتنػػ  ." ػػك الا الػػة والتشػػلـر الالػػتخاـالاف ػػو  تدػػ  اقيػػلل التفػػلرؿ 



 

 

 

ر   يػ واػل أ ػو ،التشلـر لاة  ك الشخ ية وليل  للة لاختدػؼ األ ػ اا ا هػلت اختدفػة تديوػل
ل نػلألا ا  ال فلػية والػ فل ل إيهلني ػ تنر ا تنلر ػيػقنؿ واػا  ك لدوؾ الف ا  ػك ال لضػ  والالػت

 هلاية.
 الساةقة:الدراسا  

 مثاور: ةأرةعإلى  ةالدراسا  الساةقيمكن تقسيم 
  اا  شيوع التفلرؿ ا اللت ت لولت .  والتشلـر
  الف وؽ نيف اله ليفا اللت ت لولت. 
 ل للػػة االهتالتيػػةا الػػلت ت لولػػت تبلاػػة التفػػلرؿ والتشػػلـر نػػنع  الات يػػ ات )ا ،

 الالتو  االات لا  واالهتالتك(.
  لدف ا.وا اللت ت لولت تأ ي  التفلرؿ والتشلـر تد  ال  ة ال فلية والهلاية 

 :التفاؤل والتشاؤمشيوع  ىالدراسا  التي تناول  مد :أوًل 
التشػلـر لػا  الردنػة /لقيػلل اػا  شػيوع لػاة التفػلرؿا الة  (2002 )ال اي  أه   
التفػػلرؿ  يػػا ندػػػغ إلػػ    ػػ اا العي ػػة يايدػػوف ن ػػفة تلاػػةأهػػا أف اػػا و و  ،نػػلليافالهػػلاعييف 

ؿ نفػػػل ؽ أاػػػ و( ومهػػػ44,32 ػػػ اا العي ػػػة الوديػػػة تدػػػ  الاقيػػػلل )أالاتولػػر ال لػػػلنك لػػػا هلت 
 .(825( اف الاتولر الف   النللغ)0.08هومه   ت ا التو  )

التشػػلـر /لرؿلقيػػلل اػػا  شػػيوع لػػاة التفػػ (2004 )ال ايػػ    عنػػاأخػػ   لا الػػة و ػػك 
ورنيعػػة الفػػ وؽ نيػػ وـ  ػػك اللػػاة الاػػذوو ب ن لػػال الهػػ ل نػػللياف  هلاعػػة  اػػل  لػػا  ردنػػة

% اف 4لنة  ن 280ف تاا أإل   ال تلئا تو دت ،رللال ورللنة 500تد  تي ة  هاول 
 فأأ   ؛ ػلاإ% 48و% ذوػو  38اػ وـ  ،التشلـر الاعتػاؿ –  اا العي ة يتلاوف نللتفلرؿ أ

وا تفػػلع  لػػنة التشػػلـر الاترػػ ؼ االتتااليػػة إلػػ   /التشػػلـر نر يقػػة أاػػ الؿتو يػػع لػػاة التفلر 
 التفػػػلرؿ الاترػػػ ؼ ل ػػػللح الن ػػػيف ندػػػغاػػػا و  ،% لدػػػذوو 32و% 47ن لػػػنة  ل ػػػللح الن ػػػلت

ولػػـ تنػيف ال تػػلئا اإل  ػلئية وهػػوا  ػ وؽ نػػيف الػػذوو   ،%35 ػػلا ن لػنة % واإل43ن لػنة 
 .التشلـر  لا  ك لاة التفلرؿ/واإل
 
 
 



 

 

 

 الجنسين:دراسا  تناول  الفروق ةين  ا:ثانيً 
الرػػػػبلال والرللنػػػػلت الو ػػػػاول  ( اػػػػف205)تدػػػػ   lewis (,(1992 ا الػػػػة لػػػػويل ػػػػ  

  ػػلئيل نػػيف اله لػػيف  ػػك إتػػاـ وهػػوا  ػػ وؽ االػػة  ، وشػػفت ال تػػلئاوالالػػدايف والن وتلػػتل ت
 .التفلرؿ والتشلـر

التفػػػلرؿ والتشػػػلـر لولػػػت (  قػػػا ت  8884 ) ا الػػػة أ اػػػا تنػػػا الخػػػللؽ ونػػػا  اال  ػػػل  أاػػػل 
 402)نو ػػفوال لػػاتيف  ػػك الشخ ػػية، أه يػػت تدػػ  تي تػػلف اػػف رػػبلال هلاعػػة الوويػػت 

اال تنلرػػػلت نػػػيف التفػػػلرؿ  الا الػػػة   ػػػ اإل ػػػلا(، واػػػف أمهػػػااؼ  اػػػف 422واػػػف الػػػذوو  
والتشػػلـر واػػل يقػػلل نللقلئاػػة الع نيػػة وتػػاا اػػف الات يػػ ات الاالػػة تدػػ  االضػػر اال ال فلػػك 

تف الت ديؿ العلادك لوذ  الات يػ ات.  لال واليأل والقدؽ والولوال، مهذا  ضبل  وا ول؛ االوتئ
ا تنػػػلر لػػػدنك نػػػيف إلػػػ   ووشػػػفت الا الػػػة تػػػف ا تنلرػػػلت االػػػة نػػػيف الات يػػػ ات الاالػػػة تشػػػي 

التفلرؿ ووؿ اػف التشػلـر واليػأل والقدػؽ والولػوال القوػ  ،  ػك  ػيف وػلف ا تنػلر الاقػلييل 
إشػػػػػل ب تدػػػػػ  ال ػػػػػاؽ االتفػػػػػلاك لاقيللػػػػػك التفػػػػػلرؿ  وهن ػػػػػل وااال  األ نعػػػػػة األخيػػػػػ ب نللتشػػػػػلـر ا
، وتو دت الا الة  .لواإل لا أو   تشلرا   أف الذوو  أو   تفلرال  إل   والتشلـر

تػف وهػوا  ػ وؽ  ( 8887 ) عنػا الدريػؼ و اػلابلا الػة وشػفت  رل   فلو،اإل كو 
ل  ػك ؽ االػة إ  ػلئي  هومه ية  ك ات ي  التفػلرؿ ل ػللح الػذوو   ػك  ػيف لػـ تظوػ  أيػة  ػ و 

،  يػا مهػا ت الا الػة تػف الفػ وؽ نػػيف اله لػيف  ػك التفػلرؿ والتشػػلـر  الوشػؼإلػػ   التشػلـر
 ل ورللنة.رللن   220 وتبلاتوال نلال نللر والع لنية. تألفت تي ة الا الة اف

ه امهػػػػل تدػػػػ  تبلايػػػػذ الا  دػػػػة أالتػػػػك  yates (2000) ا الػػػػة يػػػػتل تو ػػػػدتني اػػػػل 
ووؿ اػف الت  ػيؿ الا الػك  ،واؼ اع  ة العبلاة نيف التفلرؿ والتشلـراإلتاااية وال ل وية ن

وهػػػوا إلػػػ   ،وال ػػؼ الا الػػػك، ووػػػذلؾ اع  ػػة الفػػػ وؽ نػػػيف اله لػػيف  ػػػك التفػػػلرؿ والتشػػلـر
لن ػلت ال اػف و   تشػلرا  أل ت هع لعلاؿ اله ل  يا ظو  الن يف ن و ب  لئي   إ  وؽ االة 

 . رواؿ ل وات الا الة
 والتشػلـر االوتئلال نيف العبلاة ن اإل   مها ت ا الة (2001) ضوافوذلؾ أه   و 

 اله لػػػػيف نػػػػيف الفػػػػ وؽ وت ايػػػػا والهػػػػ ل، ونػػػػللعا  ال فلػػػػية الات يػػػػ ات وتبلاتواػػػػل نػػػػنع 
 االوتئػػػلال ا تشػػل   لػػال وت ايػػا والتشػػلـر االوتئػػلال اػػػف وػػؿ  ػػك العا يػػة الاختدفػػة والفئػػلت
 الا الػػػة تي ػػػة وتوو ػػػت .اللػػػو ييف  ويػػػةال ل الا  دػػػة وردنػػػة ردنػػػة الهلاعػػػة لػػػا  والتشػػػلـر



 

 

 

 اػػاا ل اػػف ورللنػػة لرللن ػػ(522) و ااشػػؽ هلاعػػة وديػػة ورللنػػة اػػف لرللن ػػ (1134)اػػف
 والتشػػلـر االوتئػػلال اػػف وػػؿ نػػيف االػػة إيهلنيػػة تبلاػػة ال تػػلئا وهػػوا وأظوػػ ت .ااشػػؽ ااي ػػة
، الهػػػ ل يػػػ تنر لػػـ  ػػػيف  ػػك ،الهػػػ ل واالوتئػػػلال نػػيف ااؿ ا تنػػػلر ووهػػوا  لػػػـ واػػػل نللتشػػلـر
، واالوتئلال  ك العا  نيف ااؿ ا تنلر يظو   اله لػيف نػيف االػة  ػ وؽ مه لؾ وول ت التشلـر
، وظوػػػ ت االوتئػػػلال الئاػػػة ن ػػػوا نعػػػ   ػػػك  الهلاعيػػػة الا  دػػػة ردنػػػة نػػػيف  ػػػ وؽ والتشػػػلـر

 .والتشلـر لالوتئلالن يتعدؽ  يال وال ل وية
إلػػ   والتػػك مهػػا ت (2008 )أه امهػػل أ اػػا إلػػالتيؿ ك الػػة التػػأظوػػ ت  تػػلئا الا واػػا

التع ؼ تد  اقاا  واتهػل  العبلاػة نػيف التفػلرؿ والتشػلـر ووػؿ اػف الشػعو  نللو ػاب ال فلػية 
ل ورللنػػػة اػػػف رػػػبلال رللن ػػػ 230وادػػؽ الاػػػوت ووهوػػػة الضػػػنر وتوو ػػػت تي ػػػة الا الػػػة اػػػف 

اػػف الن ػػلت، ني اػػل ال توهػػا  ػػ وؽ  أف الن ػػيف أو ػػ  تفػػلرال   وأظوػػ ت ال تػػلئا ،هلاعػػة أـ القػػ  
.  نيف اله ليف  ك التشلـر

ال قػة ، : ال ضػل تػف ال يػلبتف العبلاة نيف ات ي ات (2008 )أال ا الة   يح الع   
 اػف ردنػة ورللنػلت 380تي ة تػاامهل  والت  أه امهل تد التوا ف الااخدك ، التفلرؿ، نلل فل

 قػػػػا أظوػػػػ ت  تلئهوػػػػل تػػػػاـ وهػػػػوا  ػػػػ وؽ نػػػػيف ، أ  ػػػػ  287و ا   ذوػػػػ 882 هلاعػػػػة الوويػػػػت
  ك التفلرؿ. اله ليف
والتػػػك أه يػػػت تدػػػ  رػػػبلال هلاعػػػة الوويػػػت،  (2002 )ا الػػػة نػػػا  اال  ػػػل   كو ػػػ

أظوػػ ت ال تػػلئا أف اعػػاالت ا تشػػل  التفػػلرؿ لػػا  الرػػبلال أتدػػ  ا وػػل لػػا  الرللنػػلت، وأف 
 اعاالت ا تشل  التشلـر لا  الن لت أتد  ا و لا  الن يف.

تف لػيوولوهية التفػلرؿ لػا  نواؼ الوشؼ أه امهل  ك( والت2003)ا الة الولا  أال 
ردنػػة هلاعػػػة ن ػػك وليػػػا اػػف  يػػػا الات يػػػ ات الاياوغ ا يػػة )الهػػػ ل،  ػػوع الا الػػػة( ووػػػذلؾ 

يهػلا الفػ وؽ  ػك مهػذ  الات يػ ات و ػ ؽ الهػ ل و ػوع   افوـو الذات واواع الضػنر والػت وـ وا 
يهلا العبلالت نيف الات ي ات ال بل ة وااللة تدؾ العبلالت ي ة الا الػة وتوو ت ت .الا الة وا 

ل   ػػلئي  إوأظوػ ت ال تػػلئا  ػ وؽ االػػة  .ل ورللنػة اػػف ردنػة هلاعػػة ن ػك وليػػارللن ػػ 245اػف 
تد   اب، وتنيف اف ال تلئا تاـ وهوا   وؽ نػيف الػذوو   تد  نعا  التفلرؿ والتشلـر وبل  

، وتػاـ وهػػوا  ػ وؽ االػة تدػػ  التفػلرؿ والتشػلـر تعػػ   واإل  ػلا  ػك اقيػلل التفػػلرؿ والتشػلـر
 ت ي    وع الا الة.لا



 

 

 

التعػ ؼ تدػ  التفػلرؿ إلػ   مهػا ت كوالتػ (،2004 )ا الة ا ت ػل   يػا  تدػك كو 
 وند ػت تي ػة الن ػا ،والتشلـر وتبلاتو نلله ل وال ؼ والتخ ػ  والت  ػيؿ األوػلاياك

أظو ت ال تلئا أف ردنة هلاعة ن ااا يتلػاوف نللتفػلرؿ  ػك  يػلتوـ ، و ورللنة ل( رللن  370)
 الهلاعية.
لتع ؼ تد  الفػ وؽ نػيف اواؼ ن ( ا الة2004)الي فو ك واال  ل   لؾ أه   وذ

 ػلا  ػك مهػلتيف اللػاتيف التعػ ؼ نػيف الػذوو  واإلو الدن ل ييف والوويتييف  ػك التفػلرؿ والتشػلـر 
اف رػبلال الهلاعػلت ورللنة  لرللن   8476اف ال قل ة الوا اب، واا تألفت العي ة الودية اف 

ل ورللنػػػػػة اػػػػػف رللن ػػػػ 760ل ورللنػػػػػة اػػػػف الدن ػػػػػل ييف ورللن ػػػػػ 686نوااػػػػع الدن ل يػػػػة والوويتيػػػػػة 
واػػا وشػػفت ال تػػلئا تػػف وهػػوا  ػػ وؽ هومه يػػة نػػيف الدن ػػل ييف والوػػويتييف،  يػػا  .الوػػويتييف
ػػو  .ل اػػف الدن ػػل ييفوتشػػلرا   و ػػ  تفػػلرال  أاػػف اله لػػيف  فالوػػويتييتنػػيف أف  ل وشػػفت ال تػػلئا أيض 

 ػػلا ل اػػف اإلو ػػ  تشػػلرا  أف الػػذوو  الدن ػػل ييف أذ إ، تػػف وهػػوا  ػػ وؽ هومه يػػة نػػيف اله لػػيف
ػ الا الػة وشػفتو ن ل يلت،  ك  يف لـ تظو    وؽ هومه ية  ك التفلرؿ. دال ل تػف  ػ وؽ أيض 

 يػا   ػؿ الوػويتييف الػذوو  تدػ   الوويتية،هومه ية نيف اله ليف  ك التفلرؿ لا  العي ة 
 . وؽ هومه ية ني وال  ك التشلـر لا  ك التفلرؿ  ك  يف لـ تظو   تد  اف اإلأاتولر 

الت نػػر نللتفػػلرؿ والتشػػلـر  ػػك  نوػػاؼ (2005 ) تػػلاؿ الا شػػلو التػػ  أه امهػػل  ا الػػةال كو ػػ
ل ورللنػة اػف رػبلال رللن ػ 260مهػل تدػ  تػاا ر ه اإنع  الات ي ات ال فلية والتك تـ ضوو 

 ػلا و  واإلال تلئا تاـ وهوا   وؽ نػيف الرػبلال الػذو اا وو ، أظو تودية الت نية هلاعة 
 التفلرؿ الا تفع لا  الن لت أون  ا ول لا  الن يف.  لنة شيوعف أو .  ك التفلرؿ والتشلـر

 الوشػػؼ تػػف اػػا  وهػػوا  ػػ وؽإلػػ    وػػا ت (2008)اللػػوؿ والعنػػا اهلل ا الػػة أاػػل 
 هومه ية  ك التفلرؿ والتشلـر نيف الشنلال الهلاعك  ك نع  اوؿ اهدل التعػلوف الخديهػك

 التعػ ؼ تدػ  اػا  وهػوا  ػ وؽ هومه يػة  ػكإل   ، الن  يف. وال مها تومهك الوويت، ار 
التفلرؿ والتشلـر نيف الذوو  واإل لا  ك مهذ  الػاوؿ. تػـ اختيػل  العي ػة اػف ردنػة الهلاعػلت 

يا لػػػوف  ػػػك هلاعػػػلت الوويػػػت وارػػػ  والن ػػػ يف،  يػػػا توو ػػػت تي ػػػة الا الػػػة اػػػف  الػػػذ 
 لن ػػػػرلل (226)وة اػػػػف هلاعػػػػة الوويػػػػت ورللنػػػػ لن ػػػػرلل (245)ة اػػػػ وـ ورللنػػػػ لن ػػػػرلل (564)

ورللنة اف هلاعة الن  يف. التخاـ النل  ػلف القلئاػة  لن  رلل 882 ورللنة اف هلاعة ار ،
. أظو ت ال تلئا تاـ وهوا   وؽ االة (8885)تنا الخللؽ  إتااا الع نية لدتفلرؿ والتشلـر



 

 

 

ل  ػك التشػلـر نػيف الػاوؿ ال بلا، ووهوا   وؽ االة إ  لئي   الاوؿ ل  ك التفلرؿ نيفإ  لئي  
نػػيف ردنػػة ارػػ  وردنػػة الن ػػ يف لا ػػد ة ردنػػة الن ػػ يف،  الفػػ وؽ  الػػ بلا، واػػا ول ػػت مهػػذ

لا ػػد ة ردنػػة الن ػػ يف، وأظوػػ ت ال تػػلئا وهػػوا  ػػ وؽ  الن ػػ يف ونػػيف ردنػػة الوويػػت وردنػػة
ل ي  واإل ػلا ل ػللح الػذوو ، ووهػوا  ػ وؽ االػة إ  ػلئ الذوو  ل  ك التفلرؿ نيفاالة إ  لئي  

 الذوو . ل للح  ك التشلـر نيف الذوو  واإل لا
دراساااااااا  تناولااااااا  االتاااااااة التفااااااااؤل والتشااااااااؤم ةاااااااةع  المت يااااااارا   ا:ثالثًااااااا

 والجتمااي(:المستوى التتصادي  )الثالةالجتمااية،
لتفػلرؿ     العبلاة نػيف اإل   مها ت(  8888 ) ت الف الخض    ا الة أه امهل
 ػػاؽ تػػأ ي  توااػػؿ اللػػف والهػػ ل وال للػػة االهتالتيػػة    وأهػػ، والتشػػلـر واألااو الػػوظيفك

واوظفػة اػف  لاوظف ػ 840والػتخاـ لوػذا ال ػ   ، والالػتو  التعدياػك تدػ  مهػذ  الات يػ ات
تأويػػا العبلاػػة الر ايػػة نػػيف التفػػلرؿ ووػػؿ اػػف إلػػ   الا الػػة وتو ػػدت .شػػ وة  فػػر الوويػػت

ولػػـ  .التوهيػػو واألااو نشػػوؿ تػػلـالا ايػػة نللعاػػؿ وهػػواب العاػػؿ واعػػاؿ اإل تػػلا واال ضػػنلر و 
لػػـ تلػػف  . و توشػػؼ الا الػػة تػػف  ػػ ؽ هػػومه   نػػيف اله لػػيف  ػػك وػػؿ اػػف التفػػلرؿ والتشػػلـر

الاتػػػ وهيف وغيػػػ  الاتػػػ وهيف وال نػػػيف الالػػػتويلت التعديايػػػة  فنػػػي ةؽ االػػػو الا الػػػة تػػػف  ػػػ  
 .التفلرؿ والتشلـرالاختدفة  ك 
( schutte, Valerio , and carillo,1966)  يددوووػل ا الة شػوتو و ػللي   كو 

تدػػ  تي ػػة أه يػت االات ػػلا ، و  ػوؿ العبلاػػة نػيف التفػػلرؿ والتشػػلـر والالػتو  االهتاػػلتك 
( 28إلػػ   8اػػف ) اتولػػر أتاػػل مهـ ،األاػػ يوييف  هديػػ  والاولػػيؾاػػف اإل 234ارلفػػة اػػف 

ا  تك االات ػلوهوا تبلاػة االػة إيهلنيػة نػيف الالػتو  االهتاػلإل   ال تلئا تو دت ،لتلا  
 .وااللتعااا لدتفلرؿ

 النفسية:التفاؤل والتشاؤم امى الصثة  أثردراسا  تناول   ا:راةعً 
، ووػػلف اػػف  8887ا الػػة أه امهػػل أ اػػا تنػػا الخػػللؽ ) ك ػػ (  ػػوؿ التفػػلرؿ والتشػػلـر

نػػػػيف   وضػػػػول أف التفػػػػلرؿ يػػػػ تنر نلل ػػػػ ة الهلػػػػاية ا تنلر ػػػػل اوهن ػػػػل، ويػػػػ تنر نػػػػلألت ا  
.  لوالشػػولو  الهلػػاية ا تنلر ػػ الا الػػة  أه يػػتاػػا و لػػللن ل، والعوػػل  ػػ يح نلل لػػنة لدتشػػلـر

اػػػف رػػػبلال ورللنػػػلت هلاعػػػة الوويػػػت، رنقػػػت تدػػػيوـ القلئاػػػة الع نيػػػة لدتفػػػلرؿ  836تدػػػ  
تػػػػف الئاػػػػة   ضػػػػبل   األخيػػػػ والتشػػػػلـر واقيػػػػلل تقػػػػاي  ال ػػػػ ة العلاػػػػة وال ػػػػ ة  ػػػػك العػػػػلـ 



 

 

 

نػػػػػيف التفػػػػػلرؿ  هلنيػػػػػةإياألتػػػػػ ا  والشػػػػػولو  الهلػػػػػاية. ووشػػػػػفت الا الػػػػػة تػػػػػف ا تنلرػػػػػلت 
وال  ة، والتشلـر واألت ا  الهلاية، وا تنلرلت لدنية نيف التفلرؿ واألت ا  الهلاية، 

ت ا  الهلاية. واا  لػ ت ال تػلئا اتتاػلا ا تدػ  وػوف التفػلرؿ لػاة والتشلـر وال  ة واأل
ا غػوال أل ػاا ول  إيهػلنكال يػلب وتفلػي   وتن ك توهػو تػلـ افضػؿ   ػإل   ترا  نللشخ 

ال ػػ ة الهلػاية الهيػػاب، و ػػك الواػػت ذاتػػو  ػػإف ال ػػ ة  لإيهلني ػػاتـ مهػػذا التوهػػو تػػاتيا ل ويػ
؛ أ  التفلرؿ، واف  ـ ي ػاا تفلتػؿ نػيف التفػلرؿ األ ضؿالهلاية الهياب تاتـ لدوؾ تواع 

وال ػػ ة تػػؿ ضػػوو اػػل وف األ ػػ . وتدػػ  العوػػل اػػف ذلػػؾ ياوػػف أف يفلػػ  تبلاػػة التشػػلـر 
تواع األلوأ، وال إل    للا   الاتو   ياوف أف يقوا الف ا ؛نلألت ا  والشولو  الهلاية

أف التشػػلـر ياوػػف أف ي ضػػعؼ اػػف ال ػػ ة الهلػػاية لدفػػ ا. واػػا  لػػ ت ال تػػلئا تدػػ  ضػػوو 
ر ؽ الاواهوة،  يا ي ااا الػتخااـ الاتفػلئديف أللػلليال الاواهوػة الفعللػة التػك ت وػ  تدػ  

ت ػا اواهوػػة اواػؼ ت ػػيال وااللػتفلاب اػػف التخرػػير إلػ   الاشػودة ويػػ ااا لهػوو الاتفػػلئديف
الخنػػ ب والػػتعدـ اللػػلنؽ،  ػػك  ػػيف يػػ تنر التشػػلـر نألػػدوال اإل وػػل  وا لولػػة إنعػػلا أ ػػ ا تػػف 

 الاشلوؿ وأف مهذيف األلدونيف ي تنرلف ناختدؼ الهوا ال اإليهلنية واللدنية  ك ال يلب.
تي ػة اػف  أه امهػل تدػ  (83، 2000ا الة لدنل ا  فلو )أ اا تنا الخػللؽ،  كو 

رػبلال هلاعػػة الوويػت، أظوػػ ت ال تػػلئا ا تنػلر التفػػلرؿ والتشػػلـر نلل ػ ة ال فلػػية والشػػعو  
نلللػػعلاب، ووهػػوا تبلاػػة إيهلنيػػة نػػيف التفػػلرؿ وال ػػ ة ال فلػػية وتبلاػػة لػػللنة نػػيف التشػػلـر 

 .وال  ة ال فلية
ن ػػػػا العبلاػػػػة نػػػػيف التفػػػػلرؿ والتشػػػػلـر إلػػػػ   (2000ا الػػػػة الاشػػػػعلف )واػػػػل مهػػػػا ت 

الضر انلت ال فلية الهلاية وض ور أ ااا ال يلب لا  ربلال الهلاعة، وتوو ت تي ة وا
اػف اإل ػلا، ورنػؽ ( 848اػف الػذوو  و) (850ل ورللنػة، ا ػو )رللن ػ  (288) افالا الة 

: إتػػااا تنػػا الخػػللؽ واقيػػلل ، 8885، تدػػ  العي ػػة أاوات تشػػاؿ: اقيػػلل التفػػلرؿ والتشػػلـر
تع يػال  ( Gomes & Vierra,1994)إتااا هػوا   ييػ ا  االضر انلت ال فلية الهلاية:

وشػػػفت واػػػا . "واقيػػػلل ضػػػ ور أ ػػػااا ال يػػػلب إتػػػااا "مهػػػولا  و امهػػػك ،(8884 )الاشػػػعلف
 تػػلئا الا الػػلت تػػف وهػػوا  ػػ وؽ هومه يػػة نػػيف الػػذوو  واإل ػػلا  ػػك التفػػلرؿ واالضػػر انلت 

ل واإل لا وف أو   اضر ان  اف اإل لا،  ال فلية الهلاية،  يا أف الذوو  ول وا أو   تفلرال  
ل اف الذوو ، ووػذلؾ ال توهػا  ػ وؽ هومه يػة نػيف الػذوو  واإل ػلا  ػك التشػلـر اي  هلو ل  فلي  



 

 

 

 ، وضػػ ور ال يػػلب، ووشػػفت ال تػػلئا تػػف وهػػوا ا تنػػلر هػػومه   لػػدنك نػػيف التفػػلرؿ والتشػػلـر
 ور ولوػف ال يوهػػا ا تنػػلر لػدنك هػػومه   نػػيف التفػػلرؿ واالضػر انلت ال فلػػية الهلػػاية وضػػ

أ ػػااا ال يػػلب، ووػػذلؾ ال يوهػػا ا تنػػلر اوهػػال هػػومه   نػػيف التشػػلـر واالضػػر انلت ال فلػػية 
 .الهلاية وض ور أ ااا ال يلب

( Hulbert & Morrison, 2006رل   فلو أهػ ت مهيدينػ ت واو ايلػوف )اإل كو 
 ػك  التع ؼ تد  اا   علليػة التفػلرؿ والوفػلوب الذاتيػة والػاتـ االهتاػلتكإل   ا الة مها ت

 25خف  التو  الض ور ال فلية لا  القلئايف تد   تلية الاعػلايف، توو ػت العي ػة اػف 
وأظوػػػ ت ال تػػػلئا أف التفػػػلرؿ ا تػػػنر نشػػػوؿ ااؿ اػػػع الالػػػتويلت  . ػػػ ا اػػػف اقػػػااك ال تليػػػة

الا خفضة اف الض ور ال فلية وال تنيف أف وؿ اف التفػلرؿ والوفػلوب الذاتيػة يلػلمهالف  ػك 
وأف اللمهاة التفػلرؿ  ػك خفػ  الػتو  الضػ ور ول ػت أو ػ  اػف  خف  الض ور ال فلية
 اللمهاة الوفلوب الذاتية.

ا الػػػة تػػػف تػػػأ ي  ات يػػػ ات تدػػػـ الػػػ فل  (Coker, 2007واػػػل أهػػػ   وػػػوو  ) 
التفػػػػلرؿ، ال ػػػػ ة ال فلػػػػية وال ضػػػػل وال قػػػػة نػػػػلل فل والو ػػػػلو  اإليهػػػػلنك  ػػػػك االوتئػػػػلال ا ػػػػؿ:

الخنػػػ ات اللػػػيئة  ػػػك ا  دػػػة الرفولػػػة  ػػػك تػػػف تػػػأ ي  العوارػػػؼ اللػػػدنية و  الشخ ػػػك  ضػػػبل  
االوتئػػػلال، واػػػا ا لػػػت خالػػػة  اػػػلذا اػػػف خػػػبلؿ ت ديػػػؿ الالػػػل  لن ػػػا العبلاػػػة نػػػيف تدػػػؾ 
الات ي ات واو  ت مهذ  الات ي ات اػف  يػا تأ ي مهػل  ػك ات يػ  االوتئػلال، واػا ني ػت ال تػلئا 

لخنػ ات اللػيئة  ػك التفػلرؿ نشػوؿ انلشػ  واو أف أو   الات ي ات تأ ي  ا  ػك ات يػ  االوتئػلال مه
 .ا  دة الرفولة نشوؿ غي  انلش 

( مهػذ  ال تػلئا،  يػا مهػا ت Kim & Kwon, 2008وأوػات ا الػة وػيـ ووػووف ) 
، ال يػػلب الاا لػػية، الت  ػػيؿ،إلػػ   الا الػػة  ت ايػػا اػػا ب الات يػػ ات التلليػػة: التفػػلرؿ، التشػػلـر

الاػاا ل الاتولػرة. ال ؼ والتاخيف تد  الت نر نلللدوويلت الااتاة لد  ة لا  رػبلال 
 Gangwonاػف رػبلال الاػاا ل الاتولػرة  ػك اقلرعػة وػل  وف 258وتوو ت العي ة اػف 

ل نػيف اللػػدوويلت إيهلنيػػة االػة إ  ػلئي   ة ػك ال ػيف. وأظوػ ت ال تػػلئا وهػوا تبلاػة ا تنلريػ
ل نػػػيف اللػػػػدوويلت ا تنلريػػػة لػػػدنية االػػػة إ  ػػػلئي   ةالاعػػػ  ب لد ػػػ ة والتفػػػلرؿ ووهػػػوا تبلاػػػ

، ووهػػػػوا تبلاػػػػة ا تنلريػػػػة لػػػػدنية االػػػػة إ  ػػػػلئي  الاعػػػػ  ب ل ل نػػػػيف التفػػػػلرؿ د ػػػػ ة والتشػػػػلـر
. وأظو ت  تلئا ت ديؿ اال  ػاا  الاتعػاا أف أمهػـ الات يػ ات التػك الػترلتت الت نػر  والتشلـر



 

 

 

، الت  ػػيؿ الا الػػك،  نلللػػدوويلت الاعػػ  ب لد ػػ ة مهػػك التفػػلرؿ، ال يػػلب الاا لػػية، التشػػلـر
 ات ي  التفلرؿ. والات ي ات اا ب تد  الت نر مهال ؼ والتاخيف، وولف أو   

 ,Ruthig, Haynes,Stupnisky & Perry) ا الػة و خػ وف  و ػياواػل أهػ   
نوػػػػاؼ التعػػػػ ؼ تدػػػػ  تػػػػأ ي  التفػػػػلرؿ والػػػػاتـ واالهتاػػػػلتك تدػػػػ  ال ػػػػ ة ال فلػػػػية  (2009

لرػػبلال الهلاعػػلت  ػػك اللػػ ة الهلاعيػػة األولػػ ، وذلػػؾ اػػف ا ردػػؽ أف الرػػبلال  ػػك اللػػ ة 
 إذ ،هلاعية األول  يواهووف خن ات وت ايلت تاياب ن وـ النيئة الهاياب التك ا تقدػوا إليوػلال

تعػػ   الردنػػة إلػػ   اػػف الااوػػف أف ت ػػنح مهػػذ  التػػأ ي ات أو ػػ   ػػاب وأو ػػ  لػػدنية وتػػرا 
لػػذا ن  ػػت مهػػذ  الا الػػة الروليػػة العبلاػػة نػػيف التفػػلرؿ والػػاتـ  ؛لدضػػ ور ال فلػػية واالوتئػػلال

تػـ الػتخااـ ت ديػؿ اال  ػاا  الاتعػاا و واالوتئلال لا  العي ة.   ور ال فليةوالضاالهتالتك 
لتقييـ اا ب ات ي ات التفلرؿ والاتـ االهتالتك  ك نااية العلـ الا الػك تدػ  الت نػر نالػتو  

توو ػت العي ػة اػف و الض ور ال فلية واالوتئلال والاعاؿ الت اواك  ك  وليػة العػلـ الا الػك. 
أف التفػلرؿ والػاتـ االهتاػلتك  أظوػ ت ال تػلئاو الهلاعػلت الهػاا.  اف ردنػة ( رللال277)

 ةت نػػأ نللالػػتويلت األاػػؿ اػػف الضػػ ور ال فلػػية واالوتئػػلال،  يػػا تنػػيف وهػػوا تبلاػػة ا تنلريػػ
 ةلدنية االة نػيف التفػلرؿ والضػ ور ال فلػية ونػيف التفػلرؿ واالوتئػلال، ووهػوا تبلاػة ا تنلريػ

الضػػ ور ال فلػػية ونػػيف الػػاتـ االهتاػػلتك واالوتئػػلال، لػػدنية االػػة نػػيف الػػاتـ االهتاػػلتك و 
 .ووهوا تبلاة ا تنلريو اوهنة االة نيف التفلرؿ والت  يؿ

اع  ػة   ػل  إلػ   مهػا ت  (Ruthig, et al, 2009)فيووػذلؾ ا الػة  و يػ ا و خػ  
األولػػػ (،  تدػػػ  ال ػػػ ة ال فلػػػية لرػػػبلال الوديػػػة الهػػػاا )الف اػػػة االهتاػػػلتكالتفػػػلرؿ والػػػاتـ 

اع  ة اا  الت وـ األولاياك وولير آل ل  الاتـ االهتالتك والتفػلرؿ تدػ    إل والمها ت
اػف الردنػة الهػاا  لرللن ػ 288 ال ػ ة ال فلػية لدرػبلال الهػاا. وتوو ػت تي ػة الا الػة اػف

الػػػذيف يعػػػل وف تػػػف غيػػػ مهـ اػػػف االوتئػػػلال والضػػػ ور، وأظوػػػ ت ال تػػػلئا أف التفػػػلرؿ والػػػاتـ 
أاػػؿ، وػػذلؾ الػػت وـ األوػػلاياك يتولػػر اآل ػػل  الوالئيػػة االهتاػػلتك يت نػػأ نضػػ ور أاػػؿ ووآنػػة 

 لدتفلرؿ والاتـ االهتالتك وي يا نوالية إضل ية لدربلال اف ال  ة ال فلية.
 العوااػؿ اػف ت قػؽالإلػ   مهػا تHeo& Lee – (2080  ) كلو مهيػو  ا الػة ك ػو  

 توأظوػ   اللػف، ونػل  اػف 882 فاػ الا الػة تي ػة وتوو ػت ،ال يػلب تػف ال ضػل تفلػ  التك
  .ال يلب تف نلل ضل يت نأ التفلرؿ أف ال تلئا



 

 

 

( Krypel, Henderson-King, 2010وي ػػغ)–ا الػػة و ينيػػؿ ومه ا لػػوف أاػػل 
التوشلؼ الاعل ك التك يضيفول ربلال الا  دة الهلاعية تد  تعدػياوـ وتبلاػة إل   وا ت 

إلػػ   ل ة ور ال فلػػية إضػػضػػليال الت ػػا  لدللػػأمهػػذ  الاعػػل ك نللتفػػلرؿ والضػػ ور ال فلػػية و 
 ، ور ال فلػػػيةضػػػليال الت ػػػا  لدللػػػة نػػػيف التفػػػلرؿ والضػػػ ور ال فلػػػية وأالتوشػػػلؼ العبلاػػػ

ظوػػ ت ال تػػػلئا وهػػػوا وأ . ػػك هلاعػػػة ايايلػػػتوف بلال ورللنػػػلترػػػ 208توو ػػت العي ػػػة اػػف 
 الردنة األو   تفػلرال  وأف  ل نيف التفلرؿ والض ور ال فليةئي    لإا تنلرية لدنية االة  ةتبلا

ػػػلمه اف التعدػػػيـ يشػػػوؿ ا ػػػا   أو . فلػػػية ور ال أاػػػؿ ت ضػػػة لدضػػػ ل لدضػػػ ور ال فلػػػية لػػػا  ا 
وهػػوا الهػػ ل.  ل  ػػك الػػتو  التفػػلرؿ تعػػ   لات يػػ   ػػلئي  إتػػاـ وهػػوا  ػػ وؽ االػػة الردنػػة. 

ل نػػػػػيف التفػػػػػلرؿ والػػػػػت اتيهيلت الت ويػػػػػ  تدػػػػػ   ػػػػػؿ   ػػػػػلئي  إتبلاػػػػػة ا تنلريػػػػػة اوهنػػػػػة االػػػػػة 
ل نػػػػيف التفػػػػلرؿ والػػػػت اتيهيلت   ػػػػلئي  إ لػػػػدنية االػػػػةالاشػػػػوبلت ووهػػػػوا تبلاػػػػة ا تنلريػػػػة 

 اال ل لال.
 :ا  الدراسا  الساةقة ما يمييتضح من استعر و 
التفػػلرؿ   تدػػ ؼالتعػػ  إلػػ   ولنعضػػ ؼ قػػا مهػػا ؛اللػػلنقة الا الػػلت ؼأمهػػاا تنػػليف-8
 وتػػػاالتفػػػلرؿ والتشػػػلـر وتبل  تدػػػ ؼ، ووػػػذلؾ التعػػػ  خ ػػػ  ل والتهنػػػلل وتػػػاوتبل والتشػػػلـر

 ؼالتعػػػ  ا الػػت ل:  ؼامهػػػاأف أمهػػـ أ،  ػػػك  ػػيف خػػ  ت يػػ ات األالعايػػػا الاو أنلل ػػ ة ال فلػػية 
 –االهتالتيػػة  ال للػػة-العاػػ – هػػ لالات يػػ ات الايا  ا يػػة )التفػػلرؿ والتشػػلـر و قػػل لد  تدػػ

 .(التو  التعديـ
  تد تاتتاا اعظاول  ؛لوـ تي لتهالللنقة اف  يا رنيعة و  الا اللت تنليف-2

تي ة تعتاا ني ال  ،اللفونل  تي لت اف   تد نعضول تواتتاا ،اعةلهردنة ال اف تتي ل
، العلاديف نللهلاعة العا يةاف اختدؼ الفئلت  أتضلو الويئة اإلاا ية تد  ةال للي الا الة

 .لتولأ  اف الا اللت الللنقة اا ت لو  لـ تها النل  تيف  ك  اوا تداوال ومهذ  العي ة
ا الخػتبلؼ الات يػ ات التػك الاقلييل الالػتخااة  ػك الا الػلت اللػلنقة  ظػ    ت وع-2

 .تا لول ونال يت للال ومهاؼ وؿ ا الة والعي ة الالتخااة
 الدراسة:فرو  

 ياوػػف ،الا الػػلت اللػػلنقة و تػػلئااإلرػػل  ال ظػػ    ػػك ضػػوو اشػػودة الا الػػة وأمهػػاا ول و 
 : يال يدك  و  الا الة ال للية  يلغة 



 

 

 

ي ب  و ب ن ػت تنػا الػ  اف يتاتع أتضلو الويئة اإلاا ية نهلاعة األا: الفر  األول
   .نا هة تفلرؿ ا تفعة
التفػػلرؿ والتشػػلـر توهػػا  ػػ وؽ ذات االلػػة إ  ػػلئية  ػػك اتولػػرلت  :ثااانيالفاار  ال

 .اله ل تع   لات ي اي ب  و ب ن ت تنا ال  اف اا ية نهلاعة األلا  أتضلو الويئة اإل
والتشػلـر لػا  التفػلرؿ وها   وؽ ذات االلة إ  لئية  ك اتولرلت ت: لثالفر  الثا
 تع   لات ي  العا .اي ب  و ب ن ت تنا ال  اف اا ية نهلاعة األأتضلو الويئة اإل
 ػػػك ( α)≤0.05توهػػػا  ػػػ وؽ ذات االلػػػة إ  ػػػلئية ت ػػػا الالػػػتو  : راةااا الفااار  ال

ايػػػ ب  ػػػو ب ن ػػػت تنػػػا اا يػػػة نهلاعػػػة األالتفػػػلرؿ والتشػػػلـر لػػػا  أتضػػػلو الويئػػػة اإلاتولػػػرلت 
 .للة االهتالتيةال  تع   لات ي ال  اف 

التفػلرؿ والتشػلـر توها   وؽ ذات االلة إ  لئية  ػك اتولػرلت  :خامسالفر  ال
الػػتو  تعػػ   لات يػػ  الايػػ ب  ػػو ب ن ػػت تنػػا ال  ا اا يػػة نهلاعػػة األلػػا  أتضػػلو الويئػػة اإل

 .التعدياك
 :منهج الدراسة

نوػػػػػاؼ  ؛لرنيعػػػػػة مهػػػػػذ  الا الػػػػػة والو ػػػػػفك لا للػػػػػنتالػػػػػتخاات النل  تػػػػػلف الاػػػػػ وا 
 ػو ب ن ػت تنػا اي ب اا ية نهلاعة األاإللا  أتضلو الويئة  التق لو ا هة التفلرؿ والتشلـر

 .لوذ  الا الة الابلئـو نلتتنل   الا وا األا ؿ أ ال  اف  ك الاادوة الع نية اللعواية،
اا يػة نهلاعػػة اإلهايػػع أتضػلو الويئػػة : توػوف اهتاػػع الا الػة اػف مجتما  الدراسااة

وػػبل اله لػػيف،  اػػف لاا ي ػػإ لاوظف ػػ( 2687، والنػػللغ تػػاامهـ)نػػا الػػ  اف ػػو ب ن ػػت تايػػ ب األ
ة  ػػلا ب تػػف يا  ػػلئيلت  لػػ، وذلػػؾ  لػال إ( اوظفػػلت2208يف، و)اػػوظف( 308اػ وـ )

وؿ اػف العػلـ اي ب  و ب ن ت تنا ال  اف  ك الف ؿ األاائ ب شروف الاوظفيف  ك هلاعة األ
 ـ(.2086 – 2085الا الك )

 اينة الدراسة:
ل وان و ػػة اػػف الاػػوظفيف اإلاا يػػيف ( ان و  ػػ875ي ػػة الا الػػة الوديػػة اػػف )توو ػػت ت

 التفػػػػلرؿ)تػػػف اػػػػف الاوتاػػػيف ن ضػػػو  نػػػػ ااا واو ات  ايػػػ ب  ػػػو ب،العػػػلاديف  ػػػك هلاعػػػػة األ
والتػػك توػػتـ نتقػػاياول تاػػلاب ترػػوي  الػػذات  نلل ػػ ة(،والتفويػػ  اإليهػػلنك، التفػػلرؿ وتبلاتػػو 

اػػػف اهتاػػػع  %(4) وتا ػػػؿ العي ػػػة اػػػل  لػػػنتو اإليهػػػلنك،التفػػػلرؿ والتفويػػػ  وت ايػػػة الاوػػػل ات 



 

 

 

. الػتنعا الػتنل ة( 873، ونعػا إتاػلـ تاديػة هاػع النيل ػلت و ػدت   ػيدة الهاػع )الا الة
ا ول )التنل تيف( نلنال تاـ  بل يتول لدت ديؿ اإل  لئك لوك ت ػنح تي ػة الا الػة التػك 

( تو يػػػع 1هػػاوؿ )ال وينػػيف، ل وان و ػػة( ان و  ػػ872تػػـ إهػػ او الت ديػػؿ اإل  ػػلئك تديوػػل )
 اله ل، والعا ، وال للة االهتالتية، والارمهؿ العداك.أ  اا تي ة الا الة  لال 

الجاانس، والعماار، والثالااة (: توزياا  أفااراد اينااة الدراسااة ثساا  )1جاادول رتاام )ال
 (.الجتمااية، والمؤهل العممي

 المجموع النسةة المئوية العدد  المت ير 
 182 20.3 37 ذو  اله ل

 79.7 145 أ   
 182 11.5 21 ل ة 29 – 20نيف  العا 

 61.0 111 ل ة39 – 30نيف 
 27.5 50 ل ة50 – 40نيف 

 182 74.7 136 ات وهة/ب ال للة االهتالتية
 25.3 46 غي  ات وا/ب

 182 22.5 41 اؿأاندـو   الارمهؿ العداك
 77.5 141 نوللو يول  أتد 

 تشاؤم:مقياس التفاؤل وال
( وت هاػو و خ وفتا  )ايان  أالتخاات النل  تلف اقيلل التفلرؿ والتشلـر الذ  

(  قػ ب، ويدػك 45واػا توػوف الاقيػلل  ػك  ػو تو ال ولئيػة اػف )(، 2002)الالػواك لدع نيػة 
تعنػ  (، ل، أوا ؽ، ال أوا ؽ، ال أو ػؽ اردق ػل)أوا ؽ تالا    نع مهك نللت تيالأوؿ  ق ب اختيل ات 

 اػػف أ  أف يختػػل  الان ػػوا وتدػػ . والتشػػلـرة نللتفػػلرؿ الاوظفػػو  الاوظؼ/تػػف ا هػػة شػػع
: و اف اتا هػػة وػػلالتكأواػػا وضػػعت لوػػذ  االلػػتهلنلت ا هػػلت و  ،تديػػو ت رنػػؽ النػػاائؿمهػػذ  

 ((.8)ل(، ال أو ؽ اردق  2(، ال أوا ؽ)2( ا هلت، أوا ؽ)3) ل)أوا ؽ تالا  
(  قػػ ب ا ػػو 87(  قػػ ب، )45اػػف )يتوػػوف الاقيػػلل  ػػك  ػػو تو الاع نػػة  تصااثيح المقياااس:

،  ػك87و)تقيل التفػلرؿ،   ػيف تلػتخاـ الفقػ ات الاتنقيػة وتػاامهل  (  قػ ب ا ػو تقػيل التشػلـر
ف مهػػذ  الفقػػ ات ومهايػػة، ال ت لػػال أ  ػػلو الت ػػ يح، إ( لدتاويػػو تدػػ  الالػػتهيال.  يػػا 20)

 ( يوضح ذلؾ. 2والهاوؿ  اـ )



 

 

 

 الفقرا  الوهمية:( يوضح فقرا  التفاؤل والتشاؤم و 2جدول رتم )ال
 العدد الفقرا  المت ير الرتم
، 26، 22، 28، 27، 22، 28، 88، 86، 84، 82، 88، 6 التفلرؿ 8

27 ،32 ،35 ،36 ،42 ،45 
87 

، 28، 25، 23، 28، 25، 23، 20، 83، 80، 7، 4، 3، 2 التشلـر 2
32 ،33 ،38 ،48 ،43 

87 

الفق ات  2
 الومهاية

8 ،2 ،5 ،8 ،82 ،85 ،87 ،22، 24 ،26 ،20 ،22 ،24 ،
30 ،38 ،34 ،37 ،40 ،42 ،44. 

20 

 45 الاهاوع
(، و ػػػؽ اياػػػة التفػػػلرؿ والتشػػػلـردػػػ  تقػػػاي ات أ ػػػ اا العي ػػػة وت ايػػػا ا هػػػة )تولدتعػػ ؼ 
( لد  ػػوؿ تدػػ  2(،  ػػـ تػػـ تقلػػياو تدػػ  )2= 8-3تػػـ  لػػلال الاػػا  )الاتولػػر ال لػػلنك 

أاػػؿ اياػػة  ػػك إلػػ   ضػػل ة مهػػذ  القياػػة(، ونعػػا ذلػػؾ تػػـ إ0.64=  2/3رػػوؿ الخديػػة ال ػػ يح )
وذلػػؾ لت ايػػا ال ػػا األتدػػ  لوػػذ  الخديػػة،  ؛الوا ػػا ال ػػ يح( ومهػػكناايػػة الاقيػػلل  والاقيػػلل )أ

 (: 2واضح  ك الهاوؿ ) وومهوذا أ نح روؿ الخبليل وال مه

 (: يوضح طول الخاليا.3جدول )ال
 الدرجة المستوى الرتم

 ا خفضة  8.63 - 8 الفق ب نيفو ة أإذا ت او ت اياة الاتولر لدا هة الودي 8

 -8.64أو ػػػ  اػػػف  الفقػػػ ب نػػػيفو أ الوديػػػةلدا هػػػة إذا ت او ػػػت اياػػػة الاتولػػػر  2
2.38 

 اتولرة

 -2.40أو ػػػ  اػػػف  الفقػػػ ب نػػػيفو إذا ت او ػػػت اياػػػة الاتولػػػر لدا هػػػة الوديػػػة أ 2
2.23 

 ا تفعة

 اا تفعة ها   3-2.24أو   اف  الفق ب نيفو إذا ت او ت اياة الاتولر لدا هة الودية أ 3
 :مقياس التفاؤل والتشاؤمصدق 

تاتعػػو نلل ػػاؽ، وتػػـ ترنيقػػو إلػػ   تػػاا اػػف الػػاالالت التػػك تشػػي  ا الاقيػػللت قػػؽ لوػػذ
اػل  و اؽ الا وايف أ ـو   اف نيئة ت نية، ونلل غـ اف ذلؾ الات النل  تلف نللتخااأتد  

االخت ػػػل   ذو  ( ا واػػيف اػػف4يعػػ ؼ نلل ػػاؽ الا رقػػك وذلػػؾ نعػػػ   الاقيػػلل تدػػ  )
، وا للػنتو لدنيئػة اللػعواية الاقيلل واق وئيتووولف مه لؾ اتفلؽ ني وـ تد   بل ية والخن ب، 



 

 

 

تـ الت قؽ اف ال اؽ ن للال ا فو ة ا تنلر  قػ ات األااب  خ  هل ال واف  .مهذا اف هل ال
يع والتك ني ت أف ها ،(3)  اـ واضح  ك الهاوؿ ولاة، وذلؾ وال مه ؿاع الا هة الودية لو

تاتػع إلػ   ااػل يشػي  ؛لايـ اعلابلت اال تنلر لدفق ات اع الا هة الودية لوؿ  ق ب االة إ  ػلئي  
 أ  اا العي ة. لا  التفلرؿ والتشلـر ك ايلل ا هة  لاألااب نلل اؽ العلادك، وأ ول تشت ؾ اع  

التفااااؤل ا  ةااااط فقااار رتامصااافوفة ل 1نتاااائج معامااال الرتةااااط ةيرساااون(: 4)رتااام جااادول ال
 أفراد العينة م  الدرجة الكمية لكل سمة. لدى والتشاؤم

 التشاؤم التفاؤل
 الدللة اإلثصائية تيمة ر الفقرا  الدللة اإلثصائية تيمة ر الفقرا 

7 0.612** 0.000 2 0.353** 0.000 
11 0.482** 0.000 4 0.284** 0.000 
12 0.643** 0.000 5 0.546** 0.000 
15 0.526** 0.000 8 0.645** 0.000 
17 0.465** 0.000 10 0.547** 0.000 
19 0.675** 0.000 14 0.715** 0.000 
21 0.519** 0.000 20 0.561** 0.000 
23 0.560** 0.000 24 0.519** 0.000 
28 0.328** 0.000 26 0.623** 0.000 
29 0.621** 0.010 31 0.383** 0.000 
33 0.719** 0.001 34 0.672** 0.000 
37 0.594** 0.000 36 0.290** 0.000 
38 0.343** 0.000 39 0.520** 0.000 
43 0.523** 0.007 42 0.432** 0.000 
46 0.437** 0.000 44 0.577** 0.000 
47 0.598** 0.000 49 0.475** 0.000 
52 0.567** 0.000 51 0.503** 0.000 
56 0.330** 0.001 54 0.441** 0.000 

                                                 
1
 Pearson correlation 



 

 

 

تشي  الاعريلت الوا اب  ك الهااؿ الللنؽ أف هايع ايـ ا تنػلر الفقػ ات اػع الا هػة 
 ك  لوأ ول تشت ؾ اع   تد  تاتع األااب ن اؽ تلؿٍ  اؿاال ي ؛لاالة إ  لئي   لاةالودية لوؿ 

 .التفلرؿ والتشلـر لا  أ  اا العي ةايلل 
 :ثةا  مقياس التفاؤل والتشاؤم

 يػا  ،( 8و و نػل ل)ألفػل ل تلػلال  نػلت الاقيػلل تػف ر يػؽ اعلاػؿ الات النل  تلف ن
اقيػػلل   ( تدػػ0.72اقيػػلل التفػػلرؿ، ني اػػل ند ػػت )  ( تدػػ0.75ند ػػت اياػػة اعلاػػؿ ال نػػلت )

، ومهذا يشي   أف األااب تتاتع نا هة تللية اف ال نلت.إل   التشلـر
 تطةيق الدراسة: إجراءا 
 للية اف أهؿ ت فيذ الا الة:تنلع اإله اوات التتـ ا

ايػ ب  ػو ب اا يػة نهلاعػة األ ػك أتضػلو الويئػة اإل ؿالقيلـ ن    اهتاع الا الػة والاتا ػ-8
 ن ت تنا ال  اف.

اختيػػل  أااب الا الػػة نعػػا ارػػبلع النل  تػػلف تدػػ  اهاوتػػة اػػف األاوات الالػػتخااة  ػػك -2
  ا.ا ؿ مهذ  الا الة وا اهعة األاال الت نو  الخل  ناوضوع الن

اػف الاتخ  ػيف  ػك  ة ا واػيفخالػاف خبلؿ ت ضػول تدػ   األاابالتأوا اف  اؽ -2
 .اهلؿ تدـ ال فل والقيلل والتقويـ

القيػػلـ نػػلإله اوات الف يػػة والتػػك تلػػاح نترنيػػؽ أااب الا الػػة، وذلػػؾ اػػف خػػبلؿ ال  ػػوؿ -3
ايػػػػػ ب  ػػػػػو ب ن ػػػػػت تنػػػػػا الػػػػػ  اف، وذلػػػػػؾ لد  ػػػػػوؿ تدػػػػػ  اا ب هلاعػػػػػة األإتدػػػػػ  اوا قػػػػػة 

 لئيلت أتااا الاوظفيف، وتو يع أااب الا الة.إ  

 ل اللتخ اا ال تلئا وتفلي مهل.هاع النيل لت واعللهتول إ  لئي  -4

 لت ديؿ النيل لت والتخ اا ال تلئا. SPSSالن  لاا اإل  لئك  ااـالتخ-5
تاػػت الاعللهػػة اإل  ػػلئية البل اػػة لدنيل ػػلت، وتػػـ الػػتخااـ : المعالجااة اإلثصااائية

فك نللػػػػػػػتخ اا األتػػػػػػػااا، وال لػػػػػػػال الائويػػػػػػػة، والاتولػػػػػػػرلت ال لػػػػػػػلنية، اإل  ػػػػػػػلو الو ػػػػػػػ
، واػػػا    ػػػت   ضػػػيلت األاابواال   ا ػػػلت الاعيل يػػػة لػػػا  أ ػػػ اا العي ػػػة والػػػتهلنلتوـ تدػػػ  

(، وت ديػؿ t-testالا الة تف ر يؽ االختنل ات اإل  لئية الت ديدية التلليػة: اختنػل  )ت( )
والػتخاـ اعلاػؿ ال نػلت و و نػل  ألفػل ل لػلال ، (one – way anovaالتنػليف األ ػلا  )

                                                 
1
 Cronbach Alpha 



 

 

 

 نػػػػػػلت األااب، وذلػػػػػػؾ نللػػػػػػتخااـ ال للػػػػػػوال نللػػػػػػتخااـ ن  ػػػػػػلاا الػػػػػػ ـ  اإل  ػػػػػػلئية لدعدػػػػػػـو 
 (.SPSSاالهتالتية )

 نتائج الدراسة
األميرة نورة ةن  اةاد جامعة ةيتمت  أاضاء الهيئة اإلدارية األول:  فر نتائج ال

 ةدرجة تفاؤل مرتفعة الرثمن 

الػػتخ هت األتػػااا، والاتولػػرلت ال لػػلنية واال   ا ػػلت  ولػػ اػػف الف ضػػية األلدت قػػؽ 
واضح  ػك  والاعيل ية لاتولرلت التفلرؿ والتشلـر تد  الا هة الودية لوؿ لاة، وذلؾ وال مه

 (.4الهاوؿ)
(األاداد، والمتوسطا  الثسااةية والنثرافاا  المعيارياة لمتوساطا  التفااؤل 5) رتم جدولال

 كمية لألداة.امى الدرجة ال
 الدرجة النثراف المعياري المتوسط الثساةي العدد المت ير

 مرتفعة 0.33 3.20 182 التفاؤل 
ت ػا العي ػة ووػؿ، ظوػ  أف الاتولػر ال لػلنك  ت ػا ارللعػة الاتولػرلت ال لػلنية لدتفػلرؿ

هػػلو ايػػ ب  ػػو ب ن ػػت تنػػا الػػ  اف اا يػػة نهلاعػػة األلا هػػة التفػػلرؿ لػػا  أتضػػلو الويئػػة اإل
أف إلػػ   ، ومهػػذا يشػػي 0.22(، اػػع ا  ػػ اؼ اعيػػل   اػػا   )3.20ندػػغ)نا هػػة ا تفعػػة،  يػػا 

ل لػػذلؾ  قػػا وتنع ػػ .اتفػػلئديفايػػ ب  ػػو ب ن ػػت تنػػا الػػ  اف اا يػػة نهلاعػػة األأتضػػلو الويئػػة اإل
ت تنػا الػ  اف يتاتػع أتضػلو الويئػة اإلاا يػة نهلاعػة األايػ ب  ػو ب ن ػت قػؽ الفػ   األوؿ "
 ."ةنا هة تفلرؿ ا تفع
نا هػػة  فو يتاتعػػ إ ػػلا(–)ذوػػو هلاعػػة للاا يػػة نأتضػػلو الويئػػة اإلف أنػػ وتفلػػ  تدػػؾ ال تيهػػة
ف إلػػػػذا  ػػػػ؛ مهػػػػاا وـأ ؽالتفػػػػلرؿ ي ػػػػاا لد ػػػػلل الر يػػػػؽ لت قيػػػػف إو يػػػػا  ،تلليػػػػة اػػػػف التفػػػػلرؿ

 قػااف  اػف مهػاا وـ نػاال  أالتواعلت التفلرلية تهل  األ ااا لوؼ تلػلتا األ ػ اا تدػ  ت قيػؽ 
ف تػػػا يال ال ػػػلل تدػػػ  ال ػػػفلت الا تنرػػػة أإلػػػ   وتشػػػي  مهػػػذ  ال تيهػػػة .وػػػلاألاػػػؿ  ػػػك ت قيق

ف أتػػػللقيف  ػػػك الفشػػػؿ الػػػذ  اػػػا يتع ضػػػوف لػػػو وتاوػػػ وـ اػػػف  نللتفػػػلرؿ ت ػػػ  مهـ اػػػف النقػػػلو
 ،ناػػوااعوـ الوظيفيػػة او ػػ  اتتػػ ا   أالاػػوظفيف  يهعػػؿواػػل ي ػػن وا اديئػػيف نللرلاػػة وال اػػلل 

لػػػدووو وتواعلتػػػو نلل لػػػنة لد لضػػػ   ويػػػر    ػػػك ومهػػػذا التفػػػلرؿ ي ػػػير نلل للػػػة ال فلػػػية لدفػػػ ا



 

 

 

 ويفيػة لفوػـ افيػاب نر ائػؽ التفػلرؿ  يػ وا والالػتقنؿ ويػر   نػاو   تدػ  ال ػ ة ال فلػية لدفػ ا
 (.:Snyder، 5 1994)  يلتوـ  ك اإليهلنك وال او  نللت ي  اشت اؾ ال لل

توجاااااااد فاااااااروق يا  دللاااااااة إثصاااااااائية اناااااااد  :ثانياااااااةالفرضاااااااية الاختةاااااااار نتاااااااائج 
دارياااة التفااااؤل والتشااااؤم لااادى أاضااااء الهيئاااة اإلفاااي متوساااطا   (α)≤0.05توىالمسااا

 .الجنس تعزى لمت ير ميرة نورة ةن  اةد الرثمنةجامعة األ
(، واػل t-testالتخاات النل  تػلف اختنػل  ت )  ل يةلدت قؽ اف   ة الف ضية ال

 (.5واضح  ك الهاوؿ  اـ ) ومه
( لمفااروق فااي المتوسااطا  الثساااةية الكميااة t-testنتااائج اختةااار   )(: 6جاادول رتاام )ال

 تةًعا لمت ير الجنس.
 المت ير
 

المتوسط  العدد الجنس
 الثساةي

النثراف 
 المعياري

تيمة   
 المثسوةة

درجا  
 الثرية

الدللة 
 اإلثصائية

 1.285 0.27 3.26 37 ذو  التفلرؿ 
 

180 0.200 
 0.34 3.18 145 أ    

 1.478 0.41 2.14 37 ذو  التشلرـ
 

180 0.141 
 0.33 2.05 145 أ    

 ػػػ وؽ ذات االلػػػة إ  ػػػلئية ت ػػػا الالػػػتو    ػػػو ال توهػػػاأ (5)اػػػف الهػػػاوؿ يتنػػػيف 
α)≤0.05) ايػ ب  ػو ب ن ػت اا يػة نهلاعػة األالتفػلرؿ والتشػلـر لػا  أتضػلو الويئػة اإل ا هػة  ك

لػػػلنية  ػػػك واضػػػح اػػػف الاتولػػػرلت ال  وتعػػػ   لات يػػػ  الهػػػ ل، وذلػػػؾ واػػػل مهػػػ تنػػػا الػػػ  اف
( ولا  2.25 يا ندغ الاتولر ال للنك تد  اقيلل التفلرؿ لا  الذوو  ) ،الهاوؿ الللنؽ

(، ت ػػػػػػػا الػػػػػػػتو  االلػػػػػػػة 8.274) واػػػػػػػل تنػػػػػػػيف أف اياػػػػػػػة )ت( الا لػػػػػػػونة (،2.87اإل ػػػػػػػلا )
واػل (. 2.04( ولا  اإل ػلا )2.83لا  الذوو  ) ني ال ولف تد  اقيلل التشلـر ،(0.200)

ػػل تنػػيف  ل لعػػاـ وتنع ػػ ،(0.838(، ت ػػا الػػتو  االلػػة )8.367) )ت( الا لػػونة أف اياػػةأيض 
توها   وؽ ذات االلػة إ  ػلئية "  ل ك    الف   ال تـوهوا   وؽ تد  الا هة الودية  قا 

اا ية نهلاعة التفلرؿ والتشلـر لا  أتضلو الويئة اإل ك اتولرلت  (α) ≤0.05ت ا الالتو 
توهػا  ػػ وؽ ال النػايؿ "الف ضػية  انػوؿو  ."الهػ ل لات يػ تعػ   ايػ ب  ػو ب ن ػت تنػا الػ  اف األ

التفػلرؿ والتشػلـر لػا  أتضػلو  ػك اتولػرلت  (α)≤0.05 ذات االلة إ  ػلئية ت ػا الالػتو 
 ."اله ل تع   لات ي اي ب  و ب ن ت تنا ال  اف اا ية نهلاعة األالويئة اإل



 

 

 

ؽ نػيف اله لػيف وتتفؽ مهذ  ال تيهة اع  تلئا ا اللت للنقة أظو ت تػاـ وهػوا  ػ و 
 ,fischer& leitenburg, 1986; lewis,1992) ك التفلرؿ والتشلـر ت هع لعلاؿ اله ل 

mook, kleijn&ploeg, 1992 schneider & leitenberg, 1989) . مهػذ   تتفػؽو
ػػ ال تيهػػة التػػك أه يػػت تدػػ  تي ػػة اػػف  (sarmany,1992)ل اػػع  تػػلئا ا الػػة لػػل ال ك أيض 
ولػػدو لوية ووشػػفت تػػف تػػاـ وهػػوا  ػػ وؽ نػػيف اله لػػيف  ػػك  ػػا  الهلاعػػلت التشيوإرػػبلال 
 260ه امهػػل تدػػ  أوالتػػك  (8887 )ا الػػة أ اػػا تنػػا الخػللؽتتفػػؽ اػع واػػل  ،والتشػػلـرالتفػلرؿ 

 فنيف اله لػي ظو ت ال تلئا تاـ وهوا   وؽوأ . لا  ك هلاعة الوويتذوو  واإلل اف الرللن  
. اػف  توو ػت تدػ  تي ػةلتػك أه يػت ا (8880)ا الػة الخضػ تتفػؽ اػع و   ك التفلرؿ والتشػلـر

ظو ت ال تلئا تاـ وهوا   وؽ نيف اله ليف تع   لعلاؿ اله ل تد  اقيلل أل و اوظف   840
 .التفلرؿ والتشلـر

أو ػػػػػػػو ا ، ووليهػػػػػػػلؿ اػػػػػػػلي ووؾ،اػػػػػػػع ا الػػػػػػػة وػػػػػػػؿ اػػػػػػػف الا الػػػػػػػة ال لليػػػػػػػة وتتفػػػػػػػؽ 
(malinchoc, collgan & offod,1996) رؿ ك تاـ وهػوا  ػ وؽ نػيف اله لػيف  ػك التفػل 

 ػػػ  اػػػف والتشػػػلـر أإلػػػ    ػػػلا يػػػا تايػػػؿ اإل ، ػػػلاح اإلولوػػػف توهػػػا  ػػػ وؽ  ػػػك التشػػػلـر ل ػػػلل
 تػلئا تػف تػاـ وهػوا  ػ وؽ  ػك الوشػفت   يػا (delap,1994)ايػبلال  ا الةاع و  ،الذوو 

 .التشلـر ولوف توها   وؽ  ك التفلرؿ ل للح الذوو 
إلػػػ   ك مهػػػا تاػػػع ا الػػػة اليلػػػة شػػػو   التػػػالا الػػػة ال لليػػػة تختدػػػؼ  ػػػك الاقلنػػػؿ و 

اوػػل اواالوشػؼ تػف رنيعػة العبلاػة نػػيف التفػلرؿ والتشػلـر وألػلليال اواهوػػة الاشػقة تدػ  تي ػة 
ووشػػفت ال تػػلئا تػػف وهػػوا  ،رللنػػة 824ل ورللن ػػ 74نوااػػع  ،اػػف رػػبلال هلاعػػة ر رػػل 280

 . لا للح الذوو  والتشلـر ل للح اإلل لا  ك التفلرؿ   وؽ هومه ية نيف الذوو  واإل
أف تػاـ وهػوا إلػ    ك ضوو  تػلئا الا الػة ال لليػة ال تلئا الللنقةف  تلوتفل  النل 

واػل أف الاػ أب العلادػة  ،العاػؿنيئػة وا ػل  إلػ     وؽ نيف اله ليف  ك التفػلرؿ والتشػلـر ي هػع
اا يػػة تضػػاف لوػػل االرائ ػػلف ا   ػػك الاادوػػة الع نيػػة اللػػعواية ت ظػػ  ناول ػػة وضػػال لت الليػػة و 

ومهػػػػذ  ال تيهػػػػة تعوػػػػل  غنػػػػة  ،ال ظػػػػ  لدالػػػػتقنؿ ن ظػػػػ ب تفلرليػػػػة  إلػػػػ تدػػػػ  الػػػػتقندول وتػػػػاتومهل
ػػأوتعوػػل  فوراػػو و ف نػػلت ذواتوػػإ ػػك   ػػلات اإلالعػػلابل  ػػك التعنيػػ  تػػف  اإل ػػلااػػا ب  ليض 

ػ أوهػاومهػذا اػػل  ،  ائوػف واتهلمهػػلتوف  ػػك  و ػػللف ا ومهػ .ال للػة ال فلػػية اإليهلنيػةاػػف  للػػايوف  وت 
 للػػذاو ب التػػك ت ػػاامهل ال للػػة  الاتفلئػػؿ،  اإليهػػلنك  للػػة  فلػػية هيػػاب يوػػوف لايػػو ايػػؿ لدتفويػػ



 

 

 

أاػل تػف خنػ ات  . ػااا اإليهلنيػةأو ػ  األ الا اهية تهعد ل و  ف  ك  للة  فلػية هيػاب  تػذو 
ال هػلل والفشػػؿ  لألويػػا أف ال هػػلل يعػػ   الفلتديػػة الذاتيػػة والتػػك مهػػك اتتقػػلا الفػػ ا نقا تػػو تدػػ  

 ،(2000،20هولاػلف  )اا يػلؿقلندػو اػف ت ػايلت اللير ب تدػ  اه يػلت  يلتػو واواهوػة اػل ي
هعدوػف  ػك  للػة اػف التوا ػؽ  االات ػلا شعو  العلابلت نتو       العاػؿ والتقػاـ  فأوال 

 .خرر التقندية لترو مهف وتقااوف ووضع
فاي  (α)≤0.05وجد فروق يا  دللاة إثصاائية اناد المساتوى ت ة:لثنتائج الفرضية الثا

ميارة ناورة ةنا  اةاد دارياة ةجامعاة األلدى أاضاء الهيئاة اإلالتفاؤل والتشاؤم متوسطا  
 تعزى لمت ير العمر. الرثمن

الاتولرلت ال لػلنية واال   ا ػلت  ة تـ التخ اال لدت قؽ اف   ة الف ضية ال ل
 (.6واضح  ك الهاوؿ  اـ ) ول لات ي  العا ، وذلؾ وال مهالاعيل ية تنع  

ا لمت ياار تةًعااساااةية والنثرافااا  المعياريااة األاااداد والمتوسااطا  الث :(7جاادول رتاام )ال
 .العمر

 النثراف المعياري المتوسط الثساةي العدد العمر المت ير

 0.20 3.22 21 ل ة 28 – 20نيف  التفلرؿ 
 0.34 3.22 109 ل ة28 – 20نيف 
 0.35 3.16 52 ل ة40 – 30نيف 

 0.43 2.15 21 ل ة 28 – 20نيف  التشلرـ
 0.36 2.04 109 ل ة28 – 20نيف 
 0.28 2.09 52 ل ة40 – 30نيف 

لػػػا  ( وهػػوا تقػػل ال  ػػك اتولػػرلت التفػػلرؿ والتشػػلـر 6يتضػػح اػػف الهػػاوؿ  اػػـ)
 ،أتاػػػل مهـتدػػػ  اخػػػتبلؼ ايػػػ ب  ػػػو ب ن ػػػت تنػػػا الػػػ  اف اا يػػػة نهلاعػػػة األأتضػػػلو الويئػػػة اإل

ا ا  ػػػك و  وولف ػػػ  الف ضػػػية تػػػـ الػػػتخ اا  تػػػلئا اختنػػػل  ت ديػػػؿ التنػػػليف األ ػػػلا  واػػػل مهػػػ
 (.7الهاوؿ  اـ )

 

 



 

 

 

متوساطا  التفااؤل والتشااؤم فاي (: نتاائج اختةاار تثميال التةااين لمفاروق 8جدول رتام )ال
 ا لمت ير العمر.تةعً 

 المت ير
 

مجموع  مصدر التةاين
 المرةعا 

درجا  
 الثرية

متوسط 
 المرةعا 

تيمة ف 
 المثسوةة

الدللة 
 اإلثصائية

 0.064 2 0.128 نيف الاهاوتلت التفلرؿ 
0.584 

 
0.559 

 
ااخؿ 

 الاهاوتلت
19.650 179 .1100 

  181 19.779 الاهاوع
 0.124 2 0.249 نيف الاهاوتلت التشلرـ

1.012 0.366 
ااخؿ 

 الاهاوتلت
21.997 179 

0.123 
 181 22.245 الاهاوع

  ػػو ال توهػػا  ػػ وؽ ذات االلػػة إ  ػػلئية ت ػػا الالػػتو أيتضػػح اػػف الهػػاوؿ اللػػلنؽ 
α)≤0.05)  ػو ب اإلاا يػة نهلاعػة األايػ ب التفػلرؿ والتشػلـر لػا  أتضػلو الويئػة اتولػرلت  ك 

 يػا ند ػت اياػة )ؼ( الا لػونة تدػ  الا هػة الوديػة تعػ   لات يػ  العاػ ،  ن ت تنا ال  اف
ند ػت اياػة )ؼ( الا لػونة تدػ   ك  ػيف  (،0.448( ت ا التو  الااللة )0.473)لدتفلرؿ 

ل لعاـ وهوا   وؽ تد  وتنع   (،0.255( ت ا التو  الااللة )8.082)تشلـر لدالا هة الودية 
وهػػػا  ػػػ وؽ ذات االلػػػة إ  ػػػلئية ت ػػػا الالػػػتو  ت" لػػػا  ػػػ  الفػػػ   ال ل تػػػـالا هػػػة الوديػػػة 

α)≤0.05)  ايػ ب  ػو ب اا يػة نهلاعػة األالتفلرؿ والتشػلـر لػا  أتضػلو الويئػة اإل ك اتولرلت
وهػػا  ػػ وؽ ذات االلػػة تال و " النػػايؿالف ضػػية  انػػوؿو "  تعػػ   لات يػػ  العاػػن ػػت تنػػا الػػ  اف 

التفػػػلرؿ والتشػػػلـر لػػػا  أتضػػػلو الويئػػػة  ػػػك اتولػػػرلت  (α)≤0.05إ  ػػػلئية ت ػػػا الالػػػتو  
 ."تع   لات ي  العا اي ب  و ب ن ت تنا ال  اف اا ية نهلاعة األاإل

و يػػػػػل الػػػػػاو   ياػػػػػلف  ػػػػػلاؽ إ اػػػػػع  تػػػػػلئا ا الػػػػػة  تيهػػػػػة الا الػػػػػة ال لليػػػػػة وتتفػػػػػؽ
 اػػف تي ػػة لػػا  ال يػػلب و  ػػ والتوهػػو التفػػلرؿ نػػيف العبلاػػة التق ػػلو الػػتوا توالتػػك 2080
 أ ػ اا تػاا ندػغ  يػا، وال انعػة ألولػ ا لدا  دتيف ن ااا هلاعة / لدن لت الت نية ودية رللنلت
 الا  دػة اػف رللنػة  (855)و األولػ  الا  دػة اػف رللنػة (842) ا وػل رللنػة319  العي ػة
 وال انعػة األولػ  الا  دػة رللنػلت نػيف ةااللػ ذات  ػ وؽ وهػوا تػاـلئا ال تػ . ووشػفتال انعة
 .التفلرؿ  ك



 

 

 

تػػػػاـ وهػػػػوا  ػػػػ وؽ  ػػػػك التفػػػػلرؿ ومهػػػػك الا الػػػػة ال لليػػػػة  تيهػػػػةوتفلػػػػ  النل  تػػػػلف  
أف العلاػؿ األلللػك والػذ  اػا يتلػنال  ػك  ػاوا إلػ   ، اػوالتشلـر تد  ألػلل ات يػ  الع

 ؛دػػ  أمهاا ػػووتر   تدػػ  اعػػاؿ تفػػلرؿ الفػػ ا الػػذ  يػػ العلاػػؿ االات ػػلا  و ػػ وؽ هومه يػػة مهػػ
 للوضع االات لا  الهيا ي يا اف راو لت الف ا وي  ع اف ا هة التفلرؿ لايو  يال يتعدؽ 

 ولػػيؿ  Rosseel  تػػلئا ا الػػة ويتفػػؽ مهػػذا الػػ أ  اػػع والو ػػوؿ لانت ػػل . مهاا ػػوأنت قيػػؽ 
الفػػػػػ ا  ل ػػػػػلتإاو اػػػػػف يقدػػػػػؿ الالػػػػػتا  االات ػػػػػلا  الت اهػػػػػع أفإلػػػػػ   والتػػػػػك تشػػػػػي  8878

 يضػػعول التػػك ال يػػلب أمهػػااؼ تدػػ  شػػؾ اوف يػػر   ومهػػذا نػػاو   ،اول ػػلتلوػػذ  اإل االلػػتخااـو 
 الشػنلال  ػ ل  يرػو  أف الاتواػع الالتقنؿ،  اػف  ك لدشؾ او ظ    ل يلتوـ. الشنلال   ل 

 ل يػػلتوـ خرػػر وضػػع اتػػ اايف نشػػأفو أ اقػػاايف  ي ػػن وف الظػػ وؼ نوػػذ  اتػػأ  ب اتهلمهػػلت
 .50:8887   ل  :األالتفلرؿ  اعاالت  تد  يال نبل ير   اال العاؿ اهلؿ  ك والليال
نشػػػوؿ تػػػلـ وا للػػػنة  ا تفػػػع الػػػتو  الػػػاخؿ نلل لػػػنة أل ػػػ اا الاهتاػػػع اللػػػعوا ف إو يػػػا 

 أ  ف العوااؿ االات لاية لول إ يا  نشوؿ خل ، اي ب  و بال اتال لدعلاديف  ك هلاعة األ
 ظ توـ اللدنية وا تفلع ا هة  والالتقنؿ أ وة    ظ توـ اإليهلنيوني   ك توهولت األ  اا و 

 .التشلـر  ك  لؿ ولف الاخؿ االات لا  ا خف 
توجااااد فااااروق يا  دللااااة إثصااااائية انااااد المسااااتوى  :راةعااااةالفرضااااية الاختةااااار نتااااائج 

α)≤0.05 )  ميارة دارية ةجامعة األالتفاؤل والتشاؤم لدى أاضاء الهيئة اإلفي متوسطا
 .الثالة الجتمااية تعزى لمت ير نورة ةن  اةد الرثمن

(، t-testالػػتخاات النل  تػػلف اختنػػل  ت ) ، انعػػةلدت قػػؽ اػػف  ػػ ة الف ضػػية ال
 (.8واضح  ك الهاوؿ  اـ ) ووال مه

( لمفااروق فااي المتوسااطا  الثساااةية الكميااة t-testنتااائج اختةااار   )(: 9جاادول رتاام )ال
 تةًعا لمت ير الثالة الجتمااية.

 المت ير
 

الثالة 
 جتماايةال

المتوسط  العدد
 الثساةي

النثراف 
 المعياري

تيمة   
 المثسوةة

درجا  
 الثرية

الدللة 
 اإلثصائية

- 0.34 3.19 136 /بات وا التفلرؿ 
0.406 

 

180 
0.685 

 
غي  
 ات وا/ب

46 3.22 0.30 

 0.239 180- 0.33 2.05 136 /بات وا التشلرـ



 

 

 

 المت ير
 

الثالة 
 جتماايةال

المتوسط  العدد
 الثساةي

النثراف 
 المعياري

تيمة   
 المثسوةة

درجا  
 الثرية

الدللة 
 اإلثصائية

غي  
 ات وا/ب

46 2.12 0.41 
1.181 

 
 

 ػػػ وؽ ذات االلػػػة إ  ػػػلئية ت ػػػا الالػػػتو    ػػػو ال توهػػػاأ (8)اػػػف الهػػػاوؿ يتنػػػيف 
α)≤0.05) اإلاا ية نهلاعة األاي ب  و ب ن ت التفلرؿ والتشلـر لا  أتضلو الويئة  ا هة  ك

واضػػػح اػػػف الاتولػػػرلت  وتعػػػ   لات يػػػ  ال للػػػة االهتالتيػػػة، وذلػػػؾ واػػػل مهػػػ تنػػػا الػػػ  اف
ندػػػغ الاتولػػػر ال لػػػلنك تدػػػ  اقيػػػلل التفػػػلرؿ لػػػا   يػػػا  ،ال لػػػلنية  ػػػك الهػػػاوؿ اللػػػلنؽ

 واػػػل تنػػػيف أف اياػػػة )ت( الا لػػػونة (،2.22( ولػػػا  غيػػػ  الاتػػػ وهيف )2.88الاتػػػ وهيف )
ني ال ولف تد  اقيلل التشلـر لا  الات وهيف  ،(0.574(، ت ا التو  االلة )-0.305)
(، -8.878) واػل تنػيف أف اياػة )ت( الا لػونة ،(2.82الاتػ وهيف ) ( ولا  غي 2.04)

  ػػ  تػػـ ل لعػػاـ وهػػوا  ػػ وؽ تدػػ  الا هػػة الوديػػة  قػػا وتنع ػػ ،(0.228ت ػػا الػػتو  االلػػة )
 ػك اتولػرلت ( α)≤0.05توها  ػ وؽ ذات االلػة إ  ػلئية ت ػا الالػتو   ."ل انعالف   ا

تعػ   ايػ ب  ػو ب ن ػت تنػا الػ  اف اا يػة نهلاعػة األالتفلرؿ والتشلـر لػا  أتضػلو الويئػة اإل
توها   وؽ ذات االلة إ  ػلئية ت ػا ال  .وانوؿ الف   النايؿ" ،لة االهتالتيةال ل لات ي 

تعػػ   اا يػػة التفػػلرؿ والتشػػلـر لػػا  أتضػػلو الويئػػة اإل ػػك اتولػػرلت ( α)≤0.05الالػػتو  
 ."ال للة االهتالتية لات ي 

(تػػػف الفػػػ وؽ الف ايػػػة ل هػػػلل mehrabian,2000)وتتفػػػؽ مهػػػذ  ال تػػػلئا اػػػع ا الػػػة 
، تتػػ اول لػػياب( 884  هػػؿ،806)اػػف األ ػػ اا  202ه يػػت تدػػ  تي ػػة اوااوػػل والتػػك أ ،ال يػػلب

ػػػل. واػػػا وشػػػفت تدػػػؾ الا الػػػة تػػػف أف التفػػػلرؿ اػػػف الػػػننلت  35و 86أتاػػػل مهـ اػػػل نػػػيف  تلا 
 االهتالتية.ال للة  وتلاؿ العا  أإل   ال هلل، ولـ تع   ال تلئا

ااؿ اتعػاا ا وػل ألػدوال أف التفلرؿ والتشلـر ي هع لعو ن تلف مهذ  ال تيهة النل  فل وت
الظ وؼ النيئية والض ور التػك يعػل ك ر يقة تفلي  الف ا  فلو لداواؼ و الت شئة االهتالتية و 

والاتأاػؿ  ػك الدػوائح الا ظاػة  ،أـ ال و اواؼ ضػلغر أوتقييـ الف ا لداواؼ تد  ا ول األ  اا 
ف اله لػػػيف ت ػػػال  ػػػك ال وليػػػة  ػػػك ا ػػػد ة الاػػػوظفيف اػػػ مهلف العػػػلاديف نللهلاعػػػة يهػػػاو لشػػػر 

تل ػػة الفػػ   إلػػ   وتوػػاؼ تتػػيح النػػاائؿ  وػػل ، واػػل أاػػلـ الهايػػع نللتلػػلو أت ظػػيـ أوضػػلتوـ وا 
اال ادؿ اف الشػعو   ؛هل ات واواتيامهلوالخيل ات الات وتة أالـ الات وهة اف  يا  وتية اإل



 

 

 

 أف التفلرؿ والتشلـر يػ تنر نلأللػدوال 2004و ك مهذا الليلؽ ي   ليدهالف  نللض ر والقدؽ.
 التفلي   لدف ا، ويع ك نو ر يقػة  و يػو يوتلػنول الفػ ا ا ػذ الرفولػة وت ػاا اػل إذا وػلف اتفػلئبل  

ػػأـ اتشػػلئا    ػػك  ظ يتواػػل تػػف التفػػلرؿ والتشػػلـر  8882ل شػػلي  ووػػل   ل. ويروػػا مهػػذا الػػ أ  أيض 
ؼ األمهػاا ووتبلاتو نضنر األااو الوظيفك الولاؼ، نأف التفلرؿ ي تنر نللاشلت  اإليهلنية   

الاشػػػلت  وتوهولتوػػػل  واألمهػػػااؼ؛ أ  أف األلػػػلل مهػػػ ووالتشػػػلـر يػػػ تنر نللاشػػػلت  اللػػػدنية   ػػػ
 او اػػع  أ  أ ػػ لال  ظ يػػة الضػػ ور وتتفػػؽ مهػػذ  اآل ولػػيل لوػػل تبلاػػة نلل للػػة االهتالتيػػة.

(lazar-us&folkman 1984) و ظ يػة الػتعدـ االهتاػلتك (bandura 1986)  اػف  يػا
ون ػػلو  تدػػ  ظػػ وؼ مهػػذا الاواػػؼ والػػتهلنة األ ػػ اا  ناواػػؼ اعػػيف،ف التفػلرؿ والتشػػلـر ي تنرػػل إ

اوضػوع وا ػا؛ أ   واللػدال   ػ ولو، ومهذا ال يفل  اتهلمهلت اهاوتة اف األ  اا نلإليهػلال أ
يروػػا و  اػػ  يتواػػؼ تدػػ  رنيعػػة الاواػػؼ وااللػػتهلنة ولػػيل لػػو تبلاػػة نللعوااػػؿ األخػػ  .ف األأ

التفػػلرؿ والتشػػلـر وتبلاتواػػل نات يػػ ات  ولومهػػا  ،(8888)ا الػػة تنػػا الخػػللؽ  مهػػذا الػػ أ   تػػلئا
 ،اػف الردنػة والرللنػلت نهلاعػة الوويػت 202 تي ػة اوااوػل رنقػت تدػ واا  ،ل يةأاهتالتية 
نللت شػػػػئة االهتالتيػػػػة ولػػػػيل لػػػػو تبلاػػػػة  لأف التفػػػػلرؿ والتشػػػػلـر ي تنرػػػػإلػػػػ   ال تػػػػلئا وتو ػػػػدت

 ب.تاا األخو  ولتية أل ب وال للة االهتا هـ األ :نللات ي ات االهتالتية ا ؿ
( α)≤0.05توجااد فاروق يا  دللااة إثصاائية انااد المسااتوى  :خامساةالنتاائج الفرضااية 
ميارة ناورة ةنا  دارياة ةجامعاة األالتفااؤل والتشااؤم لادى أاضااء الهيئاة اإلفي متوسطا  

 .مستوى التعميميتعزى لمت ير ال اةد الرثمن
(، t-testلف اختنػػل  ت )ة الػػتخاات النل  تػػلخلالػػلدت قػػؽ اػػف  ػػ ة الف ضػػية ا

 (.80واضح  ك الهاوؿ  اـ ) ووال مه
( لمفاروق فاي المتوساطا  الثسااةية الكمياة t-testنتائج اختةاار   )(: 10جدول رتم )ال

 تةًعا لمت ير المؤهل العممي.
 المت ير
 

المؤهل 
 العممي

المتوسط  العدد
 الثساةي

النثراف 
 المعياري

تيمة   
 المثسوةة

درجا  
 الثرية

لة الدل 
 اإلثصائية

تلأدةموم ف التفاؤل   41 3.19 0.28 -
0.234 

 

180 
 

0.815 
ةكالوريوس  

 0.35 3.20 141 فأامى



 

 

 

 المت ير
 

المؤهل 
 العممي

المتوسط  العدد
 الثساةي

النثراف 
 المعياري

تيمة   
 المثسوةة

درجا  
 الثرية

لة الدل 
 اإلثصائية

تلأدةموم ف التشاؤم  41 2.13 0.32 
ةكالوريوس  0.190 180 1.315

 0.36 2.05 141 فأامى

 ػػ وؽ ذات االلػػة إ  ػػلئية ت ػػا الالػػتو   أ ػػو ال توهػػا (80)اػػف الهػػاوؿ يتنػػيف 
α)≤0.05) التفلرؿ والتشلـر لا  أتضلو الويئة اإلاا ية نهلاعة األاي ب  و ب ن ت  ا هة  ك

واضػح اػف الاتولػرلت ال لػلنية  و، وذلؾ وال مهػالارمهؿ العداكتنا ال  اف تع   لات ي  
 يا ندغ الاتولر ال للنك تد  اقيلل التفلرؿ لػا  الػذيف اػرمهبلتوـ  ، ك الهاوؿ الللنؽ

 (،2.20)نوللو يول  ػػأتد ()لػػا  الػػذيف اػػرمهبلتوـ العدايػػة( و 2.88( )اػػؿأاندػػـو  العدايػػة )
 تني اػػل ول ػػ ،(0.784(، ت ػػا الػػتو  االلػػة )-0.223واػػل تنػػيف أف اياػػة )ت( الا لػػونة)

ولػػػا  الػػػذيف ( 2.82)اػػػؿ( أالػػػذيف اػػػرمهبلتوـ العدايػػػة )اندػػػـو  تدػػػ  اقيػػػلل التشػػػلـر لػػػا  
(، 8.284تنػيف أف اياػة )ت( الا لػونة)و  ،(2.04))نوللو يول  أتد (  ارمهبلتوـ العداية

  ػػ   تػػـ قػػا  ،ل لعػػاـ وهػػوا  ػػ وؽ تدػػ  الا هػػة الوديػػةوتنع ػػ ،(0.880ت ػػا الػػتو  االلػػة )
 ػػػػػك ( α)≤0.05توهػػػػػا  ػػػػػ وؽ ذات االلػػػػػة إ  ػػػػػلئية ت ػػػػػا الالػػػػػتو  "، خػػػػػلالالفػػػػػ   ال
نػػػا ايػػػ ب  ػػػو ب ن ػػػت تاا يػػػة نهلاعػػػة األالتفػػػلرؿ والتشػػػلـر لػػػا  أتضػػػلو الويئػػػة اإلاتولػػػرلت 

توهػا  ػ وؽ ذات االلػة ال  ."، وانوؿ الفػ   النػايؿالتو  التعدياكتع   لات ي  ال ال  اف
التفػػلرؿ والتشػػلـر لػػا  أتضػػلو الويئػػة  ػػك اتولػػرلت ( α)≤0.05إ  ػػلئية ت ػػا الالػػتو  

  .التو  التعدياك"تع   لات ي  ال اي ب  و ب ن ت تنا ال  افاا ية نهلاعة األاإل
لػػف ت تػػف تػػاـ وهػػوا أوالتػػك  (8888) الػػة الخضػػ  مهػػذ  ال تيهػػة اػػع ا ؽوتتفػػ

مهػػػذ  أف  ،  ػػػك  ػػػيف ػػػك ا هػػػلت التفػػػلرؿ والتشػػػلـر ت هػػػع لعلاػػػؿ الالػػػتو  التعدياػػػك ػػػ وؽ 
الخديفػػػػػػك و ، (8870)الاردػػػػػػؽ و ، (8875)الق شػػػػػػك  ا الػػػػػػة اػػػػػػع  تػػػػػػلئاال تتفػػػػػػؽ ال تيهػػػػػػة 

نػػيف الالػػتو  التعدياػػك والاعل ػػلب اػػف الاشػػلوؿ  وا نرػػ والػػذيف 8882تدػػ   ونػػا ، (8878)
 التفلرلية. وتد  وهوة ال ظ  التشلراية أ والتأ ي ال فلية واالتهلمهلت اللدنية ألاو  ال يلب 

اا يػػة اػػف اله لػػيف يتاتعػػػوف أف أتضػػلو الويئػػة اإلالنل  تػػلف مهػػذ  ال تيهػػة نػػ  وتفلػػ
تػػف اتهلمهػػلتوـ، ومهػػذا نػػػاو   ولػػايوـ ال  يػػػة  ػػك التعنيػػ   ،نفػػ   وخيػػل ات اتقل نػػة واتلػػلوية



 

 

 

 ، ػا ونيػ  القػ ا   ػك ت ايػا ا ػي مهـإلػ    وـ ياتدووفألالالتقنؿ  وتفلرؿ   األاؿ وال ي  ع
هلاعػػة   ي ػػة تدػػ  ترػػوي  وال .اختيػػل  الاو ػػة الا للػػنة وتعدػػيـ ألػػواو اػػف  ل يػػة الػػتا ا  ال

ااػل  ،اف  يػا تػو ي  الػاو ات التا ينيػة ااخػؿ وخػل ا الاادوػة ؛اول لت وخن ات العلاديف نولإ
 تػػػوا    .ذا ول ػػػت لػػػايوـ ال غنػػػة  ػػػك ذلػػػؾإنوػػػل اػػػف ترػػػوي  خنػػػ اتوـ يتػػػيح الف  ػػػة لدعػػػلاديف 

يهعػؿ العػلاديف و  ػك ال يػلب  لندوغ األمهااؼ وت قيؽ ال هػللوفك ينللهلاعة  ولوت وت اإلاول لت
 .األ ػػػاااو يهلنيػػة لد يػػلب  ظػػ توـ اإل  ػػك ااػػػل يػػر   ؛ـتدػػ  وضػػع خرػػر ل يػػلتو يفاقندػػنوػػل 

يػػا اػػف العوااػػؿ )ال اتػػال، نيئػػة العاػػؿ، الخنػػ ات أف مه ػػلؾ العا (2007)ويروػػا  ي ػػؿ نػػف  وػػا 
( ودوػل توااػؿ تػر   تدػ  اػا  ا لػهلـ الاوظػؼ واػا  الشخ ية، الاشل وة  ك  ػ ع القػ ا 

ردنوػل ا ػو والاولـ التك ت نلأل شرة ك نيئة العاؿ وتر   تد  ايلـ الف ا  و ا توتأ   اشل وتو 
ال يلضػػػػية والت  يويػػػػػة  نلأل شػػػػرة  ػػػػػو يروػػػػا تدػػػػ  أمهايػػػػة امهتاػػػػػلـ اإلاا بأواػػػػل  ،رنيعػػػػة تادػػػػو

 . لا لونيول وير   تد   الل الاوظفيف  ك العاؿ
 ليوػل  ػك مهػذ  الا الػة  ػك  لهػةإتنقػ  ال تيهػة التػك تو ػد ل وتد  ال غـ ااػل تقػاـ، 

اا يػة ا وأشػاؿ اػف اختدػؼ الويئػلت اإلوالاتلنعة  ك اهاوتلت أون  تاا   الن اا يا اف إل  
وتلنػػة  اال توػػلو اػػف  تػ  لدنػػل  تيف يػػا أ ػػو لػـ يتلػػ    ، ب  ػػو بارلتػلت خػػل ا هلاعػػة األايػو 

وضػػوع التفػػلرؿ والتشػػلـر اػػف أه نيػة  لاشػػت ا وتدػػ  ا الػػلت ت نيػػة أال  ػػوؿ  ،الا الػػةمهػذا 
 .الارمهؿ العداك ات ي  ل ية 

لياا: الةاثثتااان ماان نتااائج ومااا اءا  الدراسااة الثاليااة ومااا توصاام  إفااي ضااوء إجاار و  ،اأخياارً و 
 الاػوظفيف لتشػاؿ اإل شػلاية الخػاالت تولػيعنضػ و ب فإنهماا توصايان  ؛را تدمتا: مان تفساي

الاػوظفيف و  لوػـ، الهلػاية ال ػ ة واتلنعػة الذيف يعل وف اف أتػ ا  ألاػ ا   فػل هلػاية،
 واألاػل ال األلػ ب اػف لوػـ الولاػؿ الاتـوتقايـ تدؾ األا ا  نللفعؿ، الذيف ي نت اعل لتوـ اف 

ش اووـو  ،واأل االو  الػتو  اف   عوترلالتوـ  وتف يغ اول اتوـ ت اية تد  تعاؿ أ شرة  ك ا 
وـ مهـ الاقوالت األلللية لدعادية اإل تلهية أ أ االع    النش    ، إذ ي عاال يلب تف  ضلمهـ

 العوااػؿ الااخديػة وتوااؿ النيئة الخل هية الا يرة أ يتأ   نال تتأ   نو الا ظاة لواو اف أ و
 (.2007الن امهيـ، ي ؿ )
 

 



 

 

 

 ئمة المراج تا
الاهدػػػا األوؿ، نيػػػ وت اا   (. لساااان العااار ،انػػػف ا ظػػػو  األ  يقػػػك الا ػػػ  . )نػػػاوف تػػػل ي 

  لا .
 . هلاعػةوالمتعمقاا  والقيااس مفهومال: والتشاؤم التفاؤل (.8887ا اا. ) األ  ل  ، نا 

 العداك، الرنعة األول . ال ش  الوويت، اهدل
رؿ والتشػػػلـر ونعػػػ  الات يػػػ ات ال فلػػػية لػػػا  التفػػػل(. 2008إلػػػالتيؿ، أ اػػػا اللػػػيا ا اػػػا. )
العػاا  50 الاهدػاالمجماة الترةوياة، جامعاة الكويا ، . ـ الق  أتي ة اف ربلال هلاعة 

84     ،48-78. 
ات يػػ ات  نػنع  وتبلاتواػل والتشػلـر التفػلرؿ ايػلل(. 2002ا اػػا. ) األ  ػل  ، نػػا 
 اآلدا  كمياة ياا ثول اهدػة الوويػت، . هلاعػةالوويػت هلاعػة رػبلال لػا  الشخ ػية

 .22ال ولية  الجتمااية، والعموم
العوامال الماؤثرة اماى مشااركة الماوففين فاي (. 2007الن امهيـ،  ي ؿ نف  وػا نػف ا اػا. )

صاان  القاارار واالتتاا: ةمسااتوى أدائهاام: دراسااة مسااثية امااى المااوففين فااي مجمااس 
اإلاا يػة، هلاعػة  .  لللة الهيلتي ، ودية الا اللت العديل الػـ العدػـوالشورى السعودي

  ليؼ الع نية لدعدـو األا ية.
مجماة كمياة  .ايلل التفلرؿ والتشلـر لا  الردنة الهلاعييف(. 2002ال اي  ، تنا     لف. )

 .847-83اله و ال ل ك      (،28الترةية، جامعة اين شمس، القاهرة، العدد )
مجمااة جامعااة  .اعػػة ذاػػل التفػػلرؿ والتشػػلـر لػػا  ردنػػة هل(. 2004ال ايػػ  ، تنػػا     ػػلف. )

 .يمار لمدراسا  والةثوث، اليمن، العدد الثاني
 التجاهااا  الوالديااة فااي تنشاائة األةناااء فااي المجتماا  القطااري.(. 8878الخديفػػك، لػػنيوة. )

  لللة الهلتي ، ودية الت نية، هلاعة تيف شال.
المجمة لوويت، هلاعة ا .التفلرؿ والتشلـر واألااو الوظيفك(. 8888الخض ، ت الف  اوا. )

 .232-283 (،67العرةية لمعموم اإلنسانية، العدد )
 اػف تي ػة لػا  والتشػلـر التفػلرؿ (.2008) .ا اػا يولػؼ اهلل، والعنػا تدػك،  اشػا اللػوؿ،

 الن ػ يف(. ارػ ، الخديهػك )الوويػت، التعػلوف اهدػل اوؿ نعػ   ػك الشنلال الهلاعك



 

 

 

-13(، ص: 91، ع )23يا  الكو  جامعاة العمماي، النشار مجماسالت نويػة،  الاهدػة
57. 

لػا   ال فلػية الات يػ ات نػنع  وتبلاتػو والتشػلـر التفػلرؿ .(2008ا اػا. ) الالواك، اها 
 الترةية، العادد كمية مجمةشػال،  تيف . هلاعةاله ليف اف الهلاعة ربلال اف تي ة
  (.2، المجمد )25

ت الشخ ػية، ا الػة الشػعو  نلللػعلاب وتبلاتػو نػنع  اللػال(. 2008الع   ،   يح تويا. )
 (،3(، العادد )11مجمة دراسا  نفسية، المجمد ) .ا تنلرية اقل  ة نيف الذوو  واإل لا
 .266-248 انرة االخ لئييف ا  ،     

 ػػػػك ت شػػػػئة األن ػػػػلو  اتهلمهػػػػلت اآلنػػػػلو واألاوػػػػلت الوػػػػويتييف(. 8875الق شػػػػك، تنػػػػا الفتػػػػلل. )
، ال وليػػػة 35آلدا ، الرساااالة جامعاااة الكويااا ، كمياااة ا .وتبلاتواػػػل نػػػنع  الات يػػػ ات

 الللنعة.
 ال فلػية نلالضػر انلت وتبلاتواػل والتشػلـر التفػلرؿ(، 2000لػدرلف. ) تويػاالاشػعلف، 

 النفسية، المجمد مجمة الدراسا . الهلاعة ربلال لا  ال يلب أ ااا الهلاية وض ور
 .(3) (، العدد3)

ـ  ػػػك ضػػػوو نعػػػ  الات يػػػ ات الت نػػػر نللتفػػػلرؿ والتشػػػلر (. 2005الا شػػػلو ، تػػػلاؿ ا اػػػوا. )
مصاار،  –الترةيااة المعاصاارة . ال فلػػية والاياوه ا يػػة لػػا  تي ػػة اػػف رػػبلال وديػػة الت نيػػة

 .23، مجمد 74العدد 
الجتمااياة ألطفاالهن فاي  التنشائة واتجاها  األمها  نثا(. 8870الاردؽ، مه لو ا اػا. )

 .تيف شال  لللة الهلتي ، ودية الن لت، هلاعة .المممكة العرةية السعودية
التفاؤل والتشاؤم: دراسة ثقافياة مقارناة ةاين (. 2004الي فو ك،  هو ، واأل  ل  ، نػا . )

- 282(، 2) 22، مجمااة العمااوم الجتماايااة، جامعااة الكوياا . المةنااانيين والكااويتيين
225. 

الده ػة الور يػة  معامماة الوالادين وأثرهاا فاي تكاوين شخصاية األةنااء.(. 8882نا ، تدػ . )
،  : لد قل  .807، 804 ة والعدـو



 

 

 

التفاااؤل والتشاااؤم واالتتهمااا ةالرضااا الااوفيفي لاادى (. 2008نللنيػػا، افػػ ل تنػػا اهلل أ اػػا. )
 لػػللة الهلػتي  غيػػ  ا شػػو ب،  ايناة ماان المرشاادين المدرساايين ةمراثاال التعماايم العااام.
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