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Abstract 

This paper aims at Rationing of Martin Seligman's Scale for Optimism and Pessimism on an 

Algerian Environment by applying it on teachers (intermediate, secondary, collegiate) of Sa'ida city. 

The sample consists of 333 teachers: 169 males and 164 females. 127 students from intermediate, 54 

from secondary and 152 from collegiate stages. By applying the methodological principles to the scale 

and counting its psychometric features, the researcher has concluded that the scale is characterized by 

the studied features.       

 الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تقنين مقياس التفاؤل والتشاؤم لمارتن سليجمان على البيئة الجزائرية، بتطبيقه على فئة المتعلمين 

تلميذ من المتوسطة،  127إناث فيها  164ذكور، و 169متعلم، منها 333)متوسط، ثانوي، جامعي( بمدينة سعيدة، على عينة قوامها
، توصل طالب من الجامعة، وبعد إخضاع المقياس للشروط المنهجية وحساب خصائصه السيكومترية 152من الثانوية، وتلميذ  54و

فقد تمتع بمستوى من الصدق يؤهله للتطبيق واالعتماد عليه )صدق التمييز،  الباحث إلى أن المقياس تتوفر فيه الخصائص المدروسة.
فالمقياس يتمتع بمستوى من الثبات لما أجري عليه أنواع الثبات التالية: التجزئة النصفية، إعادة ومن جهة أخرى الذاتي، المحكمين(، 

 التطبيق، معامل ألفا كرونباخ.
وقد خلص هذا البحث إلى أن جميع الطرق المتبعة للتأكد من خصائص المقياس السيكومترية، أكدت صالحية المقياس 

 ه إذا ما طبق على عينات مماثلة لعينة الدراسة الحالية في البيئة الجزائرية.لالستخدام، وعليه يمكن الوثوق بنتائج
 مقياس سليجمان، التفاؤل والتشاؤم، الخصائص السيكومتريةالكلمات المفتاحية: 

 المقدمة 
التي تساعدهم  إن للقياس النفسي دور بالغ األهمية في حياة أهل العلم فهو الذي ساعد الباحثين على توفير األدوات واألساليب

في االغتراف من نهر العلم ولقياس فرضياتهم وللتأكد بالنتائج التي تتوصل إليها تلك أدوات القياس من إصدار أحكام مبنية على اليقين 
ال الشك والظن، وبالتالي سوف يساعدهم ذلك على اختيار األسلوب العالجي المالئم، وقد ساعد القياس النفسي والتربوي على إثراء 

مبنية هذان المجاالن والتوسع فيهما واآلخذ بالنتائج التي يتوصل إليها والنظر إليها بنظر االحترام والتقدير واالطمئنان بعدما كانت سابقا 
على الظنون واآلراء انتقلت إلى التجربة والتجريب والبحث والقياس والتشخيص واإلثبات بالدليل العلمي، والتدقيق في النتيجة، ثم لم 

وقف المسيرة عند هذا الحد بل حتى تلك األدوات القياسية تتعرض إلى التدقيق، التحقيق، التنقيح، النقد والتعديل وذلك ما جعل تت
 البحوث التي تجرى بها يقينية وأقرب إلى الحقيقة، كما أن ألدوات القياس شروط من بينها توفر لدى مستخدمها العلم والخبرة والمهارة في

وتفريغها وتصحيحها بل وحتى التأكد من خصائصها السيكومترية، وهذا الشك يساعد في التوصل إلى نتائج تطمئن  كيفية تطبيقها
الباحثين والقارئين، ألنه إذا طبق اختبار معين كان معامل ثباته أقل مما ينبغي، ف ن ذلك يؤدي إلى القيام بتشخيص غير سليم، ومن ثم 

 (1998إلى قصور شديد في العالج، )عوض، 
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ن كان على غير ما يعتقد لكل من سمة  وقد أتاح القليل فقط من المقاييس واالستخبارات التي وضعت لقياس التفاؤل والتشاؤم، وا 
التفاؤل والتشاؤم أكثر كبير مباشر وغير مباشر على حياة الناس ومعتقداتهم وتوجهاتهم بل وعلى مصائرهم رغم ذلك فاألكثر منه أن 

خفية ال يدركه الناس بأنه هو المؤثر على حياتهم وسلوكاتهم ونجاحهم وفشلهم ثم رغم ذلك لم يلقى اهتماما كبيرا تأثيره ضمني يسري 
من قبل الباحثين في توفير دراسات وأدبيات نفسية وتربوية مساعدة على تكوين قاعدة فكرية للقارئ للتشبع من دور وأثر كل من سمتي 

هذه اآلثار لم تتوفر مقاييس كثيرة بل هي قليلة معدودة على األصابع بل تكاد أن تنعدم لقياس  التفاؤل والتشاؤم على الحياة، ومن
سمتين التفاؤل والتشاؤم وتساعد على تشخصيها في مجاالت الحياة المختلفة، ومن تلك المقاييس التي بلغت الباحث مقياس المعدل 

 1985فقرة، واختبار التوجه نحو الحياة وضعه كل من شاير، كافر  35 ( لهال واآلخرون متكون من1992للتوقعات العامة للنجاح )
فقد قام كولجيان واآلخرون منهم سليجمان باشتقاق  1994فقرة، ومقياس التفاؤل والتشاؤم المشتق من قائمة منيسوتا  12متكون من 

عبارة تصف أحداثا سيئة في  192دة، وبواقع عبارة تصف أحداث الحياة الجي 106بندا من بنود قائمة منيسوتا للشخصية بواقع  298
الحياة، واختبار التفاؤل الفمي واستخبار التشاؤم الفمي يعتمد هذان المقياسان على تقسيم فرويد لمراحل النمو النفسية الجنسية في 

 20لتفاؤل الفمي بواسطة لقياس ا 1978الطفولة إلى مراحل ثالث: الفمية والشرجية والقضيبية، وهذان االستخباران من وضع كالين 
عبارة تقيس سمات: التفاؤل، البهجة، االجتماعية، االعتماد على النفس، ومقياس ديمبار وزمالئه للتفاؤل والتشاؤم وضعه ديمبار 

عبارة منها التفاؤل ومثلها لقياس التشاؤم، ومقياس أحداث الحياة من  18عبارة تقيس  56ويتكون هذا المقياس من  1989وصحبه 
حدثا سلبيا تقيس  24إيجابيا تقيس التفاؤل، ومن ناحية أخرى  18حدثا  42يقيس والتشاؤم بقائمة تحتوي على  1980ع واينشتاين وض

عبارة ألحداث إيجابية  52ويهدف لقياس التفاؤل والتشاؤم بقائمة تحتوي على  1992التشاؤم، مقياس أحداث الحياة من وضع أندرسون 
حدثا، مقياس اليأس من وضع بيك وزمالئه متكون من عشرون عبارة، والقائمة العربية  30سلبية وعددها حدثا وأحداثا  22وعددها 

بندا، واختبار  15بندا لقياس التفاؤل ويشتمل مقياس التشاؤم على  15متكون من  1996للتفاؤل والتشاؤم من تأليف أحمد عبد الخالق 
 بندا 20، ويهدف لقياس التفاؤل عند األطفال ويتكون المقياس من 1981ر التفاؤل والتشاؤم من تأليف ستيبك والمب، زيجال

من مقاييس التفاؤل والتشاؤم  2002ويعتبر مقياس التفاؤل والتفاؤل لمارتن سليجمان لمارتن سليجمان (، 45- 35: 1998)األنصاري، 
ة مارتن سليجمان على البيئة األمريكية وقد أعده والتي حققت شهرة وذات خصائص سيكومترية جيدة كما أثبت دراس الحديثة األجنبية

وبشير معمرية على البيئة الجزائرية ويرى الباحث من الضرورة التأكد أكثر  ة، ودراسة زياد أمين بركات على البيئة الفلسطيني1995سنة 
توسطة، ثانوية، جامعية(، ف ذا تحقق من صدق وثبات هذا المقياس على البيئة الجزائرية لدى فئة المتعلمين مع اختالف مستوياتهم )م

 ذلك فيمكن أن يعتبر هذا المقياس في كامل االستعداد لالستعمال على البيئة الجزائرية لدى فئة المتعلمين في المستويات المذكورة أعاله
يصبح أداة مرجعية في على أمل أن يتم في المستقبل القريب بناء مقياس للتفاؤل والتشاؤم جيد ويتمتع بخصائص سيكومترية عالية 

 االستخدام لقياس التفاؤل والتشاؤم في البيئة الجزائرية.
توجد العديد من المقاييس التي تم بناؤها وتصميمها لقياس التفاؤل والتشاؤم، منها ما يقيس السمتين بصورة صريحة ومباشرة : اإلشكالية

واقعي بدر مثل مقياس التفاؤل والتشاؤم لمارتن سليجمان والذي الباحث بصدد تقنينه على البيئة الجزائرية ومنها مقياس التفاؤل غير 
(، ومنها ما يقيسها 1998، ومنها القائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم لمحمد عبد الخالق)بندا 30يتكون من  ( والذي2002األنصاري )

ضمنيا مثل مقياس السعادة، قائمة بيك لالكتئاب مقياس التوجه نحو الحياة مقاييس الجودة نحو الحياة ومن المقاييس النفسية كثير التي 
رناها آنفا والتي ذكر الباحث بأنها تقيس كالتفاؤل والتشاؤم، لكن رغم ذلك فهذه المقاييس التي ذترتبط وتقيس من بعيد أو قريب سمتين 

د سمتين التفاؤل والتشاؤم بطريقة مباشرة هي المقاييس المعتمدة واألكثر انتشارا في الوطن العربي وبالتالي فهي حسب المالحظ قليلة العد
ن تقيس سمة التفاؤل والتشاؤم عند جميع أفراد المجتمع بمختلف مجاالتهم وتخصصاتهم وال تكفي بأن تفي بالغرض المطلوب مثال بأ

ذا كانت مثال موجهة لعامة الناس فما مصير فئة  فمثال إذا كانت مخصصة للعاديين فما مصير فئات ذوي االحتياجات الخاصة؟، وا 
ذا كانت للبالغين والراشدين فما مصير النخبة أو الطبقة السياسية؟، أو مثال إذا كانت موجهة للمتعلمين فما  بال الجاهلين واألمين؟ وا 
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األطفال وكبار السن؟ وغير ذلك من فروع المجتمع التي ال يمكن مطلقا أن نقيس لديهم سمة التفاؤل والتشاؤم بمقياس واحد أو اثنان 
ار نوعية المقياس، ثم إن توفر ثلث مقاييس مقننة وثالث مقاييس على األكثر، فالشك أن هذه االختالفات الجوهرية لها األثر على اختي

وتتميز بخصائص سيكومترية عالية جدا أمر جيد لكن ال تكفي وال تشبع فضول وطلب الباحثين الذين أصبحوا في كل مجال وتخصص 
الئمة لبحثه ولمجال بالخصوص في الوطن العربية فكلما كانت الوفرة والتنوع كلما ساعد ذلك الباحث على اختيار األداة األكثر م

تخصصه وبالتالي كانت هي الوسيلة األدق في قياس وتشخيص الظاهرة وبالتالي عدم التظليل في النتائج يكون من صالحه، كما أن 
الوفرة والتنوع يسمح للباحثين بأن ينتقي المقاييس التي هي معتمدة بكثرة والتي حققت نتائج جيدة في الصدق والثبات بمعنى بأنه تم 

لتأكد من خصائصها السيكومترية ألكثر من مرة وبالتالي يطمئن لها الباحث أثناء االختيار، فمن هذا المنطلق واألسباب وغيرها طمح ا
الباحث إلى أن يعمل على توفير وتقنين مقياس سليجمان للتفاؤل والتشاؤم والذي يتمتع بشهرة وبخصائص سيكومترية جيدة، فأراد 

لمقياس أداة بحث جيدة ومعتمدة في البيئة الجزائرية بالخصوص لدى فئة المتعلمين فبعد أن يتأكد عن طريقة الباحث بأن يكون هذا ا
حساب خصائص الصدق والثبات للمقياس لدى عينة من فئة المتعلمين باختالف مستوياتهم يصبح المجال مفتوح للباحثين الستعمال 

الجزائري، وقد قامت دراسات بالتأكد من خصائص مقياس التفاؤل والتشاؤم لمارتن المقياس وتطبيقها على عينة المتعلمين في الوطن 
( فكانت له نسبة صدق وثبات عالية وقام زياد 2002سليجمان أولها صاحب المقياس نفسه وذلك على عينة من المجتمع األمريكي )

ربية بالخصوص الفلسطينية وقد قام بترجمته إلى ( بتطبيقه والتأكد من خصائصه السيكومترية على البيئة الع1998أمين بركات )
، وقد 2010العربية، وثالث دراسة وهي على البيئة الجزائرية ولكن على عينة مختلفة من شرائح المجتمع الجزائري للباحث بشير معمرية 

بصدد تقنين المقياس والتأكد من  أثبت هذه األخيرة صالحيته عن طريق الصدق والثبات الجيد له على المجتمع الجزائري، واآلن الباحث
 خصائصه السيكومترية على عينة من فئة المتعلمين.

 تساؤل الدراسة: 
هل تتحقق خاصية الصدق والثبات لمقياس التفاؤل والتشاؤم لمارتن سليجمان إذا تم تطبيقه على عينة من المتعلمين )بالمتوسطة، -

 الثانوية، الجامعة( بمدينة سعيدة.
 اإلشكاليات الجزئية: 

هل تتحقق خاصية الصدق )التميز، الذاتي، محكمين( لمقياس التفاؤل والتشاؤم لمارتن سليجمان إذا تم تطبيقه على عينة من  -
 المتعلمين )بالمتوسطة، الثانوية، الجامعة( بمدينة سعيدة.

اس التفاؤل والتشاؤم لمارتن سليجمان إذا تم تطبيقه على عينة هل تتحقق خاصية الثبات )التجزئة النصفية، إعادة االختبار، ألفا( لمقي-
 من المتعلمين )بالمتوسطة، الثانوية، الجامعة( بمدينة سعيدة.

 أهداف الدراسة: 
من توفر خصائص سيكومترية جيدة لمقياس التفاؤل والتشاؤم على البيئة العربية بالخصوص الجزائرية باألخص لدى فئة  التأكد-1

 المتعلمين بمدينة سعيدة.
 هل هذا المقياس على فئة المتعلمين بالذات لديه خصائص صدق عالية وبأنه حقا يقيس السمة التي وضع لقياسها. معرفة-2
ن اختلفت العينة وأبعادها الثقافية، النفسية، التعليمية واالجتماعية. معرفة مدى تحقيق -3  الثبات للمقياس وا 
 خصائص سيكومترية جيدة عن طريق العمل الميداني لسهولة استخدامه أكثر من مرة في البيئة الجزائرية. تحقيق-4

 أهمية الدراسة: 
لتشاؤمية أو التفاؤلية يمكن أن تقف كحجر عاثر أو دافع قوي نحو النجاح تتفرع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع في كون الميول ا-1

وتحقيق أعلى مراتب النجاح الدراسي، والتشاؤم قد يؤثر سلبا على التحصيل الدراسي ويساهم في التسرب الدراسي للتالميذ، فمن هذا 
تقديم المساعدة ودعم األفراد الذين يحتاجون إلى تغيير المنطلق معرفة نسبة انتشار التفاؤل والتشاؤم لدى فئة المتعلمين مهم جدا ل
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أنماط التفكير التشاؤمي وتدعيم التفكير التفاؤلي وذلك من خالل توفير مقاييس تقيس حقيقة هذه السمة وتساهم في تشخيصها بشكل 
 دقيق.

زائرية سوف يساعد الباحثين بالخصوص سوف يساعد تقنين هذا المقياس والتأكد من خصائص السيكومترية الجيدة على البيئة الج -2
 في الحقل التعليمي على استخدام هذا المقياس في كثير من البحوث المتعلقة بالظواهر التربوية.

االفتقار إلى وجود مثل هذه الدراسات وقلتها التي تتناول عامل التفاؤل والتشاؤم لدى التالميذ بالخصوص، كما يفتقر المجتمع  -3
ن توفيرها للباحثين سيكون له دور كبير في المجال العلمي، وبالتالي حاجة المجتمع إلى مقاييس  الجزائري من مثل هذه المقاييس وا 

 تقيس سمة التفاؤل والتشاؤم جزائرية األصل على األقل تساعد المختصين.
من مرة سوف يسهل عليهم التفكير الجاد إطالع الباحثين في الوطن الجزائري واستخدامهم لمثل هذه المقاييس األجنبية المقننة ألكثر -

 في إيجاد بدائل للمقاييس األجنبية بمقاييس جزائرية تقيس نفس السمة نابعة من ثقافة وعادات وقيم المجتمع الجزائري.
لم السليم مهم جدا _ تعد فئة المتعلمين العمود الفقاري للمجتمع واالهتمام بتحقيق الصحة النفسية لها وتوفير الجو الدراسي المالئم للتع4

 وأولوية ال ينبغي إغفالها، بالخصوص توفير المقاييس المقننة وذات شهرة مهم جدا لدفع عجلة العالج السليم.
ن انتشار ظاهرة التشاؤم بين التالميذ يمكن أن يعيق تحقيق الرضا النفسي بالخصوص لدى التالميذ الذين يكون يمرون بمرحلة -5 وا 

وبالتالي مساعدتهم في تحقيق الرضا عن الذات والنفسي ضروري ال يكون إال بتوفر مقاييس حقيقة ذات  حرجة التي هي المراهقة
 خصائص سيكومترية عالية قادرة على الكشف الدقيق عن مواطن الخلل.

 مصطلحات الدراسة: 
  :ؤدي به إلى التوقع السلبي لألحداثي شخصية التلميذسمة كامنة داخل  وقد يكون، وتهيؤ نفسي للتلميذاستعداد عبارة عن التشاؤم 

 وتكوين صورة سلبية لما يستقبل حياته الدراسية.
  :توقعات وتصورات الذات االيجابية لدى الفرد والتلميذ باألخص عن كل ما يتعلق بمستقبله الدراسي وجوانب حياته المتعلقة به.التفاؤل 

  :والتشاؤم لمارتن سليجمان يرى الباحث بأنها التأكد من أن هذا  حسب هذا الباحث وعلى مقياس التفاؤلالخصائص السيكومترية
عالية جدا تحقق الهدف وهو  إعادة االختبار، ألفا(، المقياس يتمتع بنسب صدق )التمييز، الذاتي، المحكمين(وثبات)التجزئة النصفية

 لتربوية منها.جعله قابل للتطبيق واالستخدام ألكثر من مرة في البيئة الجزائري في البحوث خاصة ا

  :اإلطار النظري للدراسة 

  إن االختيار السليم ألدوات القياس يعتبر من الغايات الكبرى التي تسعى مختلف العلوم إلثبات ذاتها بها فكلما كانت أكثر
وتحقيق نتائج تماسكا وحداثة وقوة وأوفر في جمع المعلومات الدقيقة كلما ساعد ذلك على اختيار األسلوب العالجي المالئم لذلك 

مرضية تجعل القاسي والداني يسلم بها و يطأطئ الرأس معترفا بفضلها وقيمتها في حياته وحياة الناس، هذا األمر متصل بكل العلوم 
باألخص علم النفس، فقد دلت الكثير من الدراسات على أن لسمة التفاؤل والتشاؤم تأثير قوي على حياة الناس وسلوكاتهم بل وحتى في 

أن تقدير  1980ر مصائرهم، يكون هذا التأثير خفي ال يمكن مالحظة نتائجه إال بوسائل دقيقة، فقد أوضحت دراسة واينشتاين تقري
الطالب والطالبات من عينة دراسته لألحداث االيجابية كان بمعدل فوق المتوسط في حين كان تقديرهم لألحداث السلبية بمعدل أقل من 

 1995المتعلمين التي تعد من أكثر الفئات تأثيرا في حركة المجتمع وتطوره، كما أظهرت دراسة سليكمان المتوسط وهذا ما يخص فئة 
وروسنهيت ارتباط إيجابي بين التشاؤم والعجز واالكتئاب والقلق ف ذا اجتمعت مثل هذه األضرار على ذات المرء الشك أهلكته وقد يفعل 

ارتباط التفاؤل  1987سلبي بين التفاؤل والعصاب، كما أظهرت دراسة كرفال واآلخرون  التفاؤل وحده على ذلك كله، كما وجد ارتباط
االجتماعي بأسلوب المواجهة التكيفي في حل المشكالت، في حين ارتبط التشاؤم بمزيد من اللجوء إلى أسلوب المواجهة غير تكيفي 

سات وغيرها تثبت يقينيا بأن للتفاؤل تأثير كبير على حياة األفراد كما واإلنكار والتركيز على االنفعال السلبي وليس المشكلة، فهذه الدرا
 (6 -5: 1427)نسيمة، . أن بغيابه قد تجلب أمراض نفسية عميقة يصعب القضاء عليها بسهولة
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  لى يملك الناس أنماطا مختلفة لشخصيات متباينة وهذه األنماط للشخصيات تعود على سمة الفرد إما باإليجاب أو السلب وع
إيجابي حياتهم اليومية وما يزاولونه بذلك وبهذا يختلف األفراد في توقعاتهم للنجاح أو الفشل إزاء األحداث المستقبلية ف ذا كان توقع الفرد 

وقد يرجع بنا ، (12: 1998)األنصاري،  مملوء بالتفاؤل سوف الشك ينعكس باإليجاب على شغل الفرد وتصرفاته والعكس من ذلك
ى أصل المعنى الداللي لكلمة التفاؤل وقد يكون األصل غيره ذلك فلم يتثبت الباحث من ذلك سوى ما ورد في بعض المراجع التاريخ إل

بأنه وعند استعراض التراث النفسي يالحظ أن وليام جيمس هو صاحب الفضل في إبراز مفهوم التفاؤل، إذ يرى فيه معيارا للفرد حيث 
لنجاح تجاه األحداث أو المواقف أو المهمات، فكلما كان توقعه تفاؤليا نحو الحياة والمواقف اليومية كلما يتوقع فيه الفرد توقعا كبيرا ا

ذا كان تفكيره سلبي وتوقعه سلبي وتشاؤمي كلما زاد ذلك ودفعه نحو الفشل ونزول اإلحباط. األنصاري، ) ساعده ذلك على النجاح وا 
1998 :17) 

  احثين بالخصوص في اآلونة األخيرة بسمة التفاؤل يعد أمرا طبيعيا وكردة فعل حتمية لما يشهده إن االهتمام البالغ من قبل الب
العالم اليوم من ميل كبير نحو سمة التشاؤم وتأثر جميع المجتمعات باختالف ثقافتها وجنسياتها ومبادئها بهذا السيل الجارف من 

دى األفراد، وانتشار االكتئاب بصورة واسعة لم يشهد لها العالم من قبل مثيل وسرعة التفكير السلبي والسلبية العالية والنفسية المنهارة ل
انتشاره بين الناس كالهشيم في النار بسبب التقدم التكنولوجي وتطور وسائل االتصال والمعلومات التي أحكمت النسيج بين جميع 

ات من أكثر السمات انتشارا، ومرض االكتئاب يعد الرقم واحد في المجتمعات مما جعل ظاهرة التشاؤم كما دلت عليها الكثير من الدراس
ن 58: 2012كتاب يسمى التفاؤل "بيولوجيا األمل " )عوض،  1979العالم من حيث الشيوع، ففي هذا الصدد كتب تايجر سنة  (، وا 

على المبادئ التي وضعها علم النفس حتى تطور المجتمعات والمؤسسات المجتمع والمنتجة في المجتمع مبنية على التفكير االيجابي و 
االيجابي والذي يمكن أن تساعد المؤسسات المنتجة على تطوير إنتاجها كما يفعل األفراد أو يمكن أن يحققه األفراد من تطوير دواتهم 

الكثير من وتحقيق األفضل، فما يقع على مستوى األفراد يمكن قياسه وتحقيقه على مستوى الجماعات والمؤسسات فلهذا اهتمت 
المجتمعات قبل كل شيء على التنمية البشرية والتي تعكس بالضرورة العمل على االستثمار في البشر قبل الموارد المالية والمادية، ف ذا 
نجح االستثمار على مستوى البشر ساعد ذلك على االستغالل الجيد للموارد المادية وغيرها وبالتالي تحقيق ما تصبو إليه المجتمعات 

 (46: 2015)سالم يونس،  المؤسسات.و 

   وقد تناولت مختلف النظريات سمة التفاؤل بتفسيرات مهمة جدا يمكن على أساسها صياغة أنواع مختلفة من العالجات
ذا كانت الظروف على العكس من ذلك تعيق التفكير اإليجابي والتوقع اإليجابي فيقع الفرد في تتوافق مع اختالف الطبيعة البشرية،  وا 

ذا توفرت له إرادة ودافع داخلي قوي قلب الطاولة رأس على عقب. إن عملية فهم سمة التفاؤل  حالة من التشاؤم والتوقع السلبي، وا 
م عن طريق نظريات عديدة فيمكن توضيح والمعرفة بالتدقيق لعواقبه وآثاره والتشاؤم في شخصية الفرد تتم بطرق مختلفة وتفسيرها يت

الناجمة عنه من خالل عدد من المتغيرات واألعراض مختلفة منها المعرفية، العاطفية والسلوكية وكذلك أحيانا تظهر على شكل أعراض 
إن ، (104- 103: 2012كروم، –خصية الفرد )شارل متناقضة مجتمعة في الفرد وهذا كما يبدوا ويظهر عن التفاؤل والتشاؤم في ش

مفهوم التفاؤل يفسر على أنه عكس التشاؤم أو يمكننا فهم مصطلح التفاؤل من خالل فهمنا لعكس هذه الكلمة وهو التشاؤم ف ذا كان 
التفاؤل عبارة عن استعداد  التشاؤم عبارة عن استعداد وتهيؤ شخصي لتوقع األحداث السلبية والنظر إليها بشكل سلبي، فيمكن اعتبار

 smith. 1983)، كما ويرى كل من )(2013)سليجمان، وتهيؤ شخصي لتوقع األحداث اإليجابية والتفكير في المستقبل بشكل إيجابي 
 ( أن التفاؤل عامل أساسي لبقاء اإلنسان ومن خالله يمكن التنبؤ بالمستقبل وباألفكار الخاصة بالتطور االجتماعيTiger.1979و)

واالقتصادي، كما يساعد األفراد على فهم أهدافهم المحددة وطرق التغلب على الصعوبات التي تواجههم والتي قد تؤثر في المجتمع. 
 (19: 1998)األنصاري 
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  :النظريات المفسرة للتفاؤل والتشاؤم 

  :واالنطواء يرى بأن االنبساطيين واالنطوائيين تتلخص نظرية ايزنك في أنه يوجد قطبين رئيسيين للشخصية االنبساط نظرية إيزنك
يختلفون في المواصفات النفسية والعصبية والميول السلوكية الملحوظة، فاالنبساطي يكون اجتماعيا محتاجا إلى الناس متفائال ولديه 

د عن الناس ويمتاز بالتشاؤم القدرة على تأدية األعمال المكلف بها في مستويات عالية من الضوضاء، أما االنطوائي، فيحب االبتعا
 (camball.1982)وتقل قدرته على العمل أو المطالعة في مستويات عالية من الضوضاء أو التشتت

  :فيرى فرويد ا، كل نظرية تفسر الكثير من السمات النفسية والظواهر على أساس المبادئ التي ترتكز عليهنظرية التحليل النفسي
للحياة، وأن التشاؤم ال يقع في حياة الفرد إال إذا تكونت لديه عقدة نفسية، ويعتبر الفرد متفائال إذا لم يقع في التفاؤل بأنه القاعدة العامة 

حياته ما يجعل نشوء العقد النفسية لديه أمرا ممكنا، ولو حدث العكس لتحول إلى شخص متشائم، كما اعتبر فرويد أن منشأ التفاؤل 
ر أن هناك سمات وأنماطا شخصية فمية مرتبطة بتلك المرحلة ناتجة عن عملية التثبيت عند هذه والتشاؤم من المرحلة الفمية، وذك

 المرحلة والتي ترجع إلى التدليل واإلفراط في اإلشباع أو إلى اإلحباط والعدوان، ويتفق اركسون مع فرويد في أن المرحلة الفمية الحسية
ة ة والذي يظل المصدر الذاتي لكل من األمل والتفاؤل، أو اليأس والتشاؤم بقية الحياقد تشكل لدى الرضيع اإلحساس بالثقة أو عدم الثق

 (93- 53: 2012)عوض، 
إن التفاؤل والتشاؤم يمكن أن ينتشرا من مكان إلى آخر بالتقليد والمحاكاة وقد يفسر هذا االنتقال التشابه في بعض النظرية السلوكية: 

التي نجدها في أماكن متباعدة وأزمان مختلفة، ومن ناحية أخرى يمكن لرموز التفاؤل والتشاؤم أكثر  رموز التفاؤل والتشاؤم وعالماتهما
من نشأة فقد أثبتت تجارب الفعل المنعكس الشرطي إمكانية تكوين استجابة معينة للرموز أو اكتساب التفاؤل والتشاؤم من الرموز 

 ي أو المثير الصناعي أو الرموز والثواب والعقاب.بطريقة تجريبية متى توفر الدافع أو المنبه الطبيع
من بين اآلراء التي قدمها أصحاب نظرية التعلم االجتماعي، ما ذكره كل من فيبل وهال من أن بناء شخصية الفرد يتكون من  

بالمالحظة والذي يتم على ضوء التوقعات واألهداف والطموحات وفعاليات الذات حيث تعمل هذه األبنية بشكل تفاعلي عن طريق التعلم 
مفاهيم المنبه واالستجابة والتدعيم لذلك ف ن سلوك الفرد يرتبط بتاريخ التدعيم لبعض المواقف وبناءا على ذلك فقد ينجح بعض األفراد 

اقف في حين قد في أداء بعض المهمات في بعض المواقف، وبالتالي تتكون لديهم توقعات إيجابية للنجاح في المستقبل إزاء هذه المو 
يفشل البعض في النجاح في أداء بعض المهمات، وبالتالي تتكون لديهم توقعات سلبية اتجاه هذه المواقف وكثيرا ما يتغلب عليهم 
التشاؤم، وبهذا يختلف األفراد في توقعاتهم للنجاح أو الفشل إزاء األحداث المستقبلية، ومن هنا تظهر الرابطة الواضحة بين التوقعات 

 (31: 2011)زعابطة،  مستقبلية والتفاؤل والتشاؤم على أساس نظرية التعلم االجتماعي.ال
إن اللغة والذاكرة والتفكير تكون إيجابية بشكل انتقائي لدى المتفائلين إذ يستخدم األفراد المتفائلون نسبة أعلى من لنظرية المعرفية: 

ت في الكتابة أو الكالم أو التذكر الحر فهم يتذكرون األحداث اإليجابية قبل الكلمات اإليجابية مقارنة بالكلمات السلبية سواء كان
السلبية، الطبيعة اإلنسانية نظام كلي يتمثل بالنظر إلى الذات كتنظيم معرفي يتعلق بتاريخ الفرد وهويته ويخضع لتوجيه استراتيجيات 

ي اتجاه معين من خالل تركيباته الشخصية التي يستخدمها في ضبطه، يرى كال أن أنشطة الفرد السلوكية والفكرية يمكن توجيهها ف
المستقبلية مهمة وحاسمة لتحديد سلوكه، ويشير إلى أن الناس  ثتوقع األحداث، ويرى أن الطريقة التي بواسطتها يتنبأ الفرد باألحدا

عالم وجهة تميل إلى التنبؤات الدقيقة وأفكارهم حول ال ميبحثون عن طرق وأساليب للتنبؤ بما سيحدث كما أنهم يوجهون سلوكياته
والصحيحة والمفيدة، كما أظهرت دراسة أن للتفاؤل ارتباط باإليمان والحظ الجيد والمعتقدات غير العقالنية وفسر الباحثان بأن اإليمان 

أفعاله حيالها، فهي  ، وتدريبه على مالحظة سلسلة األحداث الخارجية، وردود(2015)بن محمد،  والحظ الجيد يعزز سمة التفاؤل.
)القحطاني،  وسيلة فعالة لمساعدة األفراد الذين يعانون من الخجل المفرط، أو القلق، أو الغضب أو الحزن في المواقف البين شخصية.

1430) 
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 الدراسات السابقة: 
جامعة بنسلفانيا، مستخدما مقياس قام بدراسة للكشف عن استجابات السلوك التفاؤلي والتشاؤمي لدى طلبة  1994دراسة سليجمان -1

سليكمان للتفاؤل والتشاؤم، توصلت الدراسة إلى أن الطلبة الجدد أظهروا ميال نحو سمة التفاؤل أفضل من الطلبة القدامى، كما 
 أكدت الدراسة إلى أن سمة التفاؤل تساعد على االنجاز والتحصيل بشكل أفضل من سمة التشاؤم.

مارتن سليجمان بدراسة على البيئة األمريكية مستخدما مقياس التفاؤل التشاؤم من إعداد الباحث نفسه  قام 2002دراسة سليجمان -2
 وقد أكدت الدراسة بأن للمقياس خصائص سيكومترية جيدة.1995سنة 

 256و 242منهم  498طريقة تطبيق و إعادة االختبار على عينة من البيئة الجزائرية متكونة من  2010دراسة بشير معامرية -3
من كليات جمعة من طلبة وموظفين واألساتذة ومن مراكز التكوين المهني والتكوين الشبه طبي وكان المقياس صادق عن طريق 

وقد أثبت ثباته بطريقة إعادة التطبيق و معامل ألفا  0.001- 0.01-0.05صدق التمييز، واالتفاقي، والتناقضي فكلها دالة عند 
 0.01عند مستوى الداللة المقدر ب 0.61كرونباخ حيث بلغت 

معرفة العالقة بين التفاؤل والتشاؤم وبعض المتغيرات المرتبطة بالطالب الجامعي طبق لهذا الغرض  1998دراسة زياد أمين بركات -4
ي من مقياس سيلكمان للتفاؤل والتشاؤم وقد تم التأكد من الخصائص السيكومترية للمقياس في الصدق عن طريق الصدق التالزم

طالب وطالبة على هذا المقياس مع نتائجهم ايزنك المعروف بمقياس االنبساطية والعصابية وقد بلغ معامل  34خالل مقارنة 
تراوحت معامالت  كما تم استخراج معامل ثبات لهذا المقياس بطريقة اإلعادة وبطريقة التجزئة النصفية، إذ 73.4الصدق التالزمي 

 (.71.3- 64.6) الثبات على الطريقتين بين
عند مقارنة نتائج المقياس بنتائج محك آخر وهو اختبار منسوتا متعدد الجوانب إلى وجود معمل صدق  1994دراسة جوليان -5

 وثبات مرتفعين.
بدراسة لتأكد من صدق مقياس سليكمان على عينة من طلبة الكليات الجامعية مع نتائج اختبار المشاجرة  1991دراسة بالتكستين -6

 والعدوانية وتوصل إلى معامالت صدق وثبات ومقبولة.
في أنماط التفكير السائدة وعالقتها بسيكولوجية التفاؤل والتشاؤم لدى الطلبة الثانوية بمحافظة جنين لعينة  2008دراسة نوال خالد -7

في الصدق استعملت صدق المحكمين تلميذ وتلميذة، قامت الباحثة بالتأكد من الخصائص السيكومترية للمقياس وذلك  281قوامها 
 .في الجامعات الوطن الفلسطيني، وفي الثابت طبق طريقة إعادة االختبار وقد أثبتت صدق وثبات المقياس مرة أخرى بشكل جيد

تم عرض المقياس على مجموعة من المحكمين من حملة الدكتوراه وهم أساتذة سبعة بجامعة دراسة فيصل محمود خالد حمدان: -8
عادة تطبيق االختبار على عينة قوامها النج طالب فبلغ  20اح الوطنية بفلسطين، أما الثبات فقد طبق الباحث طريقة تطبيق وا 

 فهو ثابت بذلك. 0.86معامل االرتباط 
 تعليق على الدراسات: 

دوات البحث وجمع تتقاسم هذه الدراسات في أنها قامت باستخدام مقياس التفاؤل والتشاؤم لمارتن سليجمان كأداة من أ 
المعلومات ورغم توفر هذا المقياس على خصائص سيكومترية جيدة الستخدامه أكثر من مرة في عديد من الدراسات السابقة األجنبية 
منها والعربية إال أنها قامت ب عادة حساب الخصائص السيكومترية لهذا المقياس والتأكد مرة أخرى من صالبة هذا المقياس على عينات 

لفة من بيئات مغايرة، كما فعلت وستفعل هذه الدراسة وهو النقطة التي تتشابه فيها مع الدراسات المعروضة هو أنها سوف تقوم مخت
ب عادة التأكد من خصائصه السيكومترية من قبل الباحث على عينات مختلفة من مستويات تعليمية مختلفة في البيئة الجزائرية مختلفة 

سة الدراسات السابقة المعروضة هو: أوال أنها تخالف البيئة التي سوف يطبق عليها المقياس، تتفق فقط مع دراسة فالفارق بين هذه الدرا
بشير معامرية في هذه النقطة، ثانيا خصص الباحث تطبيق األداة على فئة المتعلمين دون غيرهم من الفئات واختلفت كذلك في أنها 

تويات وهذا ما لم يجده الباحث في الدراسات السابقة المعروضة، كما أن أغلب الدراسات أخذ الباحث عينات تعليمية مختلفة المس
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األجنبية والعربية التي استخدمت هذا المقياس استخدمته خارج الوطن الجزائري إال دراسة بشير معامرية التي كانت في الوطن الجزائري، 
خدام أنواع للصدق والثبات مختلفة ومتنوعة وقد تأكدت هذه الخصائص ثم تتفق الدراسات السابقة المعروضة في كونها قامت باست

حكام بنيته وتماسكه فلم  جميعها على مقياس التفاؤل لسليكمان رغم اختالفها وهذا إن دل على شيء فهو يدل على صالبة المقياس وا 
ان وبالتكستين استخدمت النوع المرتبط توجد دراسة وجدت صدقا أو ثباتا غير دال أو ضعيفا، فمثال بعض منها مثل دراسة جولي

بالمحك اآلخر توافقيا كان أو تناقضي وكذا فعل الباحث بشير معامرية فقاموا بمقارنة نتائج هذا المقياس مع مقاييس أخرى متفقة 
سة في أنها قد ومعارضة وكلها أثبتت قدرة هذا المقياس وتمتعه بخصائص عالية وجيدة، وتتفق وتتقاسم دراسة بركات مع هذه الدرا

عادة االختبار وكذلك صدق المحكمين، وتتقاسم هذه الدراسة مع دراسة بشير معامرية في  استخدمت في الثبات طريقة التجزئة وا 
استخدام الصدق من نوع صدق التمييز، والثبات من نوع معامل ألفا كرونباخ وتختلف في الصدق التعارضي واالتفاقي، كما تتفق هذه 

راسة سليجمان وبشير معامرية و بالتكستين في أن العينة المطبقة عليها كانت عينة طلبة واختلفت معهم هذه الدراسة في الدراسة مع د
أنها تعدتها إلى عينة الثانوية والمتوسطة، المتفق عليه هو أن جميع الدراسات أعادت التأكد من الخصائص السيكومترية للمقياس وهذا 

دراسة الباحث مع دراسة نوال خالد ودراسة فيصل محمود في كون كل الدراسات على بيئة عربية ثم إن  هو هدف هذه الدراسة، وتتفق
ن كان  الباحث استخدم في الصدق نوع صدق المحكمين كما في الدراستان وهو الصدق الذي غاب في كثير من الدراسات السابقة وا 

يتوافق مع البيئة المحلية، وفي الثبات استعملتا ثبات إعادة االختبار وهو  ضروريا ألنه يهم بالجانب البنائي للمقياس بالخصوص مع ما
ما قام به الباحث كذلك في هذه الدراسة، وتتفق كذلك في عينة البحث أنهما طبقتا المقياس على عينة من تالميذ الثانوية بمحافظة 

 ذه الدراسة إلى تالميذ المتوسطة وطلبة الجامعة.جنين وهذا ما خالفت فيه الدراسات السابقة المقدمة، وتعدى الباحث في ه
 الفرضيات: 

 الفرضية العامة
قد تتحقق خاصية الصدق والثبات لمقياس التفاؤل والتشاؤم لمارتن سليجمان عند تطبيقه على عينة من المتعلمين )بالمتوسطة،  -

 الثانوية، الجامعة( بمدينة سعيدة.
 الفرضيات الجزئية: 

الصدق )التميز، الذاتي، المحكمين( لمقياس التفاؤل والتشاؤم لمارتن سليجمان عند تطبيقه على عينة من المتعلمين قد تتحقق خاصية  -
 )بالمتوسطة، الثانوية، الجامعة( بمدينة سعيدة.

تطبيقه على عينة من ( لمقياس التفاؤل والتشاؤم لمارتن سليجمان عند إعادة االختبار، التجزئة النصفية، ألفاقد تتحقق خاصية الثبات )-
 المتعلمين )بالمتوسطة، الثانوية، الجامعة( بمدينة سعيدة.

 إجراءات الدراسة: 
 أوال: الدراسة االستطالعية

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على حيثيات الموضوع وضبط متغيراته، وتهدف الدراسة االستطالعية هذه إلى تطبيق المقياس  
 على عينة محدودة من أجل التعرف على الخصائص السيكومترية األولية للمقياس.

موالي الطاهر بسعيدة بغية االطمئنان إلى صدق المحكمين، تم عرض المقياس على ستة من األساتذة الجامعيين من جامعة أوال: 
سهولة وصعوبة ووضوح العبارات، بناء الفقرات، ومستوى الفهم للفقرات، مدى مناسبتها لخصائص المتعلمين المستهدفين من عملية 

 القياس من حيث العمر والمستوى الدراسي و اللغة بصفة خاصة
تلميذ من المتوسطة، بعد أن قام الباحث بتقديم التعليمات وشرحها شفويا  58من تطبيق المقياس على عينة استطالعية متكونة ثانيا: 

 للمستجيبين ثم ترك الحرية للتالميذ إذا كان إشكال أو صعوبة فهم أو نحو ذلك يطرحونه على الباحث ليوضح ذلك.
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 نتائج الدراسة االستطالعية: 
وبأنه صالح للتطبيق بجميع فقرات دون حذف أو تعديل وهذه النتيجة متوافقة نتائج التحكيم: وافق المحكمون على المقياس كما هو،  -1

حيث تم عرض المقياس في كالهما على مجموعة من األساتذة  2008ودراسة نوال خالد  1999مع الدراسات مثل فيصل محمود 
خطوة جد مهمة يجب عدم إغفالها لعلم ذوي المؤهل العالي في الجامعة لتحكيم المقياس والتأكد من الصدق البنائي للمقياس وهي 

مسبق بأن هذا المقياس قد تم ترجمته إلى العربية من قبل الباحث زياد أمين بركات في دراسته لعله بعد ذلك عرضه على مجموعة 
 من المحكمين وهذا أمر جيد.

 نتائج تحليل استجابات عينة الدراسة االستطالعية:  -2
الفهم: يكاد ينعدم طلب التوضيح وكانت جميع الفقرات واضحة ومفهومة وفي متناول إدراك التالميذ بالنسبة للوضوح والصعوبة و  -2-1

 إال القليل منها الذي تم االستفسار عنه وقام الباحث ب يضاح المقصد منها.
 0.05لة عند مستوى ودا 0.55بالنسبة للصدق والثبات فكانت أيضا النتائج إيجابية في ثبات التجزئة النصفية حيث قدرت ب – 2-2

 ثانيا: الدراسة األساسية

لقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي للتأكد من الخصائص السيكومترية لمقياس التفاؤل والتشاؤم لمارتن سليجمان على عينة من المنهج: 
 المتعلمين بمدينة سعيدة.

 مجال الدراسة: 
 2015/2014الممتدة ما بين بداية شهر نوفمبر ونهاية شهر ديسمبر من سنة تم إجراء الدراسة هذه في الفترة أوال: المجال الزماني: 

تم تنفيذ إجراءات الدراسة الحالية في متوسطة رفاس إبراهيم وثانوية بوعناني الجياللي وتوهامي مصطفى، ثانيا: المجال المكاني: 
 وجامعة الدكتور موالي الطاهر بمدينة سعيدة.

، والدين يدرسون بمتوسطة 2015-2014دراسة جميع التالميذ المسجلين في التعليم المتوسط لسنة يمثل مجتمع المجتمع الدراسة: 
رفاس إبراهيم، وجميع التالميذ المسجلين بثانوية توهامي مصطفى وثانوية بوعناني الجياللي، وجميع الطلبة تخصص علوم التربية 

 بجامعة الدكتور موالي الطاهر.
سحب عينة الدراسة األساسية بطريقة االختيار العشوائي بالقرعة فكانت العينة مختارة من متوسطة رفاس  : تمعينة الدراسة األساسية

تلميذ  54تلميذ من المتوسطة، منهم و 127إبراهيم وثانوية توهامي مصطفى وجامعة الدكتور موالي الطاهر بمدينة سعيدة، فقدرت ب.
إناث، علما أنه تحتوي مدينة سعيدة على  164ذكور، و 169منهم  333جمالي هو طالب من الجامعة والعدد اإل 152من الثانوية، و

 متوسطات وجامعتين. 9ثانوية و 14
 ( يوضح طبيعة العينة وفق متغير المستوى التعليمي1جدول )

 المستوى التعليمي العينة

333 
 متوسط ثانوي جامعي

152 54 127 

الجدول بأن فئة الطلبة الجامعين هي األكبر في العدد ثم تليها فئة التالميذ في مرحلة يتبين من خالل البيانات الموضحة في  
 المتوسطة ثم في األخير فئة التالميذ في المرحلة الثانوية، وذلك العتبارات البحث والظروف التي أحاطت به.

 ( يوضح طبيعة العينة وفق متغير الجنس2جدول )

 المرحلة المتوسطة ةالمرحلة الثانوي المرحلة الجامعية

 ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث

139 13 25 29 74 53 

 العينة ككل 333 169ذكور  164إناث
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البيانات الموضحة في الجدول أعاله تبين توزيع العينة في كل مرحلة حسب الجنس بحيث أنها تقرب من التجانس إال في  
 اإلناث على حساب الذكور.المرحلة الجامعية التي في مجتمعنا يكثر فيها 

 أدوات الدراسة: 
أعده الباحث الباحث سليجمان ب عداده باللغة االنجليزية، وقد القام  هو مقياس يقيس سمتي التفاؤل والتشاؤممقياس التفاؤل والتشاؤم: 

الباحث زياد أمين بركات بترجمته للعربية وتطبيقها على عينة من البيئة الفلسطينية، توجد فيه فقرات تقيس سمة التفاؤل وأخرى تقيس 
ما بالنسبة لطريقة تصحيح االستبيان، االستبيان يتكون أفقرة،  48يتمتع بخصائص سيكومترية عالية، يتألف المقياس من  وهوالتشاؤم، 

(. وتم تحديد 48- 0بندا يجاب عنها ضمن بديلين أو اختيارين هما: أ، ب. وبالتالي تتراوح الدرجة الكلية للمفحوص بين) 48من 
المقياس على البيئة الجزائرية . وقد تم تقنين هذا ( كمؤشر التفاؤل48-25( كمؤشر على سمة التشاؤم. والدرجات من )24-0الدرجات )

( بدراسة لتأكد من صدق وثبات مقياس سليكمان على عينة من طلبة 1991ولقد قام بالستكين سنة )من قبل الباحث بشير معامرية، 
ل ثبات الكليات الجامعة مقارنة من نتائج اختبار المشاجرة والعدوانية وتوصل إلى معامالت صدق وثبات مقبولة كما تم استخراج معام

( على 46.6_3.71لهذا المقياس بطريقة إعادة االختبار وبالطريقة التجزئة النصفية، إذ تراوحت معامالت الثبات على الطرفين بين )
( حيث 1998لسيكلوجية التفاؤل والتشاؤم صادق لما وضع لقياسه وذلك من خالل دراسة بركات سنة ) يعتبر مقياس)سليجمان( التوالي.

ومقياس )إيزنك(  طالب وطالبة على هذا المقياس من نتائجهم على اختبار 34من خالل مقارنة نتائج الصدق التالزمي قام باستخراج 
(وهو جيد من األغراض الدراسة كما تم عرض المقياس على المحكمين من 73، 0للشخصية حيث وصل معامل االرتباط بينهما إلى )
مترية في هذه الدراسة فقد تم إجراء دراسة للتأكد من صدق وثبات المقياس ومدى جامعات الوطن المختلفة، أما الخصائص السيكو 

تلميذ من متوسطة رفاس إبراهيم، فعن الصدق فقد تم استخدام  31صالحية في هذه الدراسة، قام الباحث بتطبيقه على عينة مكونة من 
وبالتالي فالمقياس صادق، وحساب  0.05دالة عند مستوى  2.76اختبار "ت" ب مصدق المقارنة الطرفية فكانت النتيجة مقدرة باستخدا

، كما تم اإلجراء 0.05وهي دالة عند مستوى  0.55الثبات تم عن طريق التجزئة النصفية وكانت النتيجة في معامل االرتباط مقدرة ب
، وبالتالي 0.01عند مستوى الداللة  0.80تلميذ من الثانوية كانت نتيجة الثبات عن طريق إعادة االختبار  44مرة أخرى على عينة 

 فالمقياس صادق وثابت لما وضع له.
من خالل ما تقدم يمكن للباحث التأكد اآلن من النتائج بعد عرضها ومناقشتها لمدى توفر الخصائص عرض ومناقشة النتائج: 

ئة المتعلمين في المراحل الثالث متوسطة، السيكومترية لمقياس التفاؤل والتشاؤم لمارتن سليجمان على البيئة الجزائرية بالخصوص ف
 ثانوية، جامعي

  :الصدق-1
لمقياس التفاؤل والتشاؤم لمارتن سليجمان إذا تم تطبيقه على )التميز، الذاتي، محكمين( السؤال األول: هل تتحقق خاصية الصدق 

 .عينة من المتعلمين )بالمتوسطة، الثانوية، الجامعة( بمدينة سعيدة
يعتمد هذا النوع من الصدق على المقارنة الطرفية بين الدرجات لدى أفراد العينة بواسطة اختبار "ت"، حيث تتم : صدق التمييز-أ

 .المقارنة بين المتوسطات للتأكد من وجود الفروق بين متوسطات الفئة العليا، ومتوسطات الفئة الدنيا
 يوضح نتيجة الصدق عن طريق المقارنة الطرفية (3جدول )

 

 بين المجموعتينالفرق 
 قيمة "ت"

 

 درجة
 الحرية

 مستوى
 المتوسط الداللة

 االنحراف
 المعياري

 الخطأ
 المعياري

 بالمائة( 95الثقة )

 الحد األقصى الحد األدنى

 الفئة الدنيا
 الفئة العليا

8.87209 4.22819 0.45594 9.77862 7.96557 19.459 85 0.000 
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في الجدول يتبين بأن الفرق دال إحصائيا وبالتالي يمكن القول بأن المقياس عن طريق صدق من خالل النتائج الموضحة 
( وذلك على 2010التمييز قد أثبت صدقه وأن للمقياس القدرة على التمييز، كما دلت عليه الدراسات السابقة مثل دراسة بشير معامرية )

ناثاالبيئة الجزائرية حيث أثبت صدقه التمييزي بدرجة عالية   .على درجات أفراد العينة ذكورا وا 
تم عرض المقياس على مجموعة مكونة من ستة أساتذة من جامعة الدكتور موالي الطاهر بمدينة سعيدة من الصدق المحكمين:  -ج

في اللغة وقد أجل تحكيم المقياس والنظر في فقراته من ناحية الصياغة والسالمة اللغوية وداللة المعنى ألن المقياس أجنبي األصل 
تمت ترجمته وبالتالي هو أحوج إلى صدق المحكمين، وقد اتفق جميع األساتذة على أهلية المقياس وصالحيته وخلوه من جميع ما 
يقلل من صدقه وأهليته للتطبيق، وقد اتفقت هذه النتيجة مع اتفق عليه أساتذة جامعة النجاح الوطنية الفلسطينية في تحكيم هذا 

 1998في دراسة بركات سنة المقياس وذلك 
، فبالجذر 0.67يعتمد هذا الصدق على القيام بالجذر التربيعي للثبات، وقد استخرجت نتيجة الثبات وقدرت بالصدق الذاتي: -د

وهذه تدل على أن نتيجة الصدق عالية للمقياس وفق هذه الطريقة وقد وافق بذلك الكثير من  0.81التربيعي لها تصبح تقدر ب
 .الدراسات

من خالل تطبيق مختلف طرق الصدق قد تبين من أوجه عديدة )صدق التمييز، المحكمين، الذاتي( خالصة مناقشة الفرض األول: 
بأن المقياس صادق لما وضع له بالخصوص على فئة المتعلمين فقد أثبت صدقه، وقد وافق بذلك الكثير من الدراسات التي أجرت له 

ومن ذلك صدق التأكد من صدق المقياس عن ، حيته لما وضع له وهو قياس التفاؤل والتشاؤممختلف معامالت الصدق وأكدت صال
( كذلك استخدمت صدق 2008( ونوال خالد )1998طريق صدق المحكمين في جامعات من الوطن العربي الفلسطيني لزياد بركات )

حملة الدكتوراه من جامعة النجاح الوطنية وتأكد  صدق المحكمين بسبعة محكمين من مقد استخد 1999المحكمين وكذا فيصل محمود 
في جميع الدراسات صدق المقياس وهذا الصدق مهم جدا لما قد طرئ عليه من تغيير بسبب التعريب للمقياس ليوافق الثقافة العربية 

مع الترجمة ولتحقيق  ولغتها فالصدق البنائي بتعريضه للتحكيم يعتبر أمر جد ضروري وعين الصواب حتى ال يذهب معنى الكلمات
 .السالمة البنائية واللغوية للمقياس فيقيس حقا ما وضع لقياسه

( لمقياس التفاؤل والتشاؤم لمارتن سليجمان إذا تم تطبيقه ، ألفاهل تتحقق خاصية الثبات )إعادة االختبار، التجزئة النصفية: الثبات-2
 بمدينة سعيدة. على عينة من المتعلمين )بالمتوسطة، الثانوية، الجامعة(

للتأكد من ثبات المقياس استخدم الباحث طريقة إعادة االختبار وذلك يتطلب إجراء االختبار ثم وألفا كرونباخ:  ثبات إعادة االختبار-أ
يوما ثم بعد ذلك نحسب نتائج االرتباط بين درجات التطبيقين  15القيام ب عادة تطبيقه على العينة األولى مرة أخرى ال تقل عن 

 األول والثاني.
 يوضح نتائج حساب الثبات عن طريق إعادة االختبار (4جدول )

 الثبات عدد أفراد العينة إعادة االختبار مستوى الداللة

0.01 
 برسونمعامل االرتباط  102 0.67

 ألفا كرونباخ 146 0.36
وصالح لالستخدام بحيث أن درجة الثبات عن من خالل النتائج الموضحة في الجدول يتبين بأن النتائج على المقياس ثابتة  

، وقد وافقت النتائج نتائج الدراسات السابقة مثل دراسة بشير 0.01، وهي دالة عند مستوى 0.67طريقة إعادة االختبار قدرت ب
إعادة التطبيق و معامل ( طريقة تطبيق طريقة إعادة االختبار على عينة من البيئة الجزائرية وقد أثبت ثباته بطريقة 2010معامرية )

، وكما تم التأكد من ثبات المقياس في دراسة كل من فيصل محمود 0.01عند مستوى الداللة المقدر ب 0.61ألفا كرونباخ حيث بلغت 
عادة االختبار وقد حقق نتائج جيدة في الثبات. 2008ودراسة نوال خالد  1999  حيث تم تطبيق ثبات بالتطبيق وا 
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: يعتمد هذا النوع من الثبات على القيام بتجزئة االختبار إلى فقرات فردية وأخرى زوجية ثم القيام بحساب نصفيةثبات التجزئة ال -ب
 نسبة االرتباط بين درجات الفقرات الفردية والزوجية لدى أفراد العينة، وكانت النتائج كالتالي: 

 ( يوضح نتيجة الثبات عن طريق التجزئة النصفية5جدول)
 نوع الثبات عدد أفراد العينة برسونمعامل االرتباط  سبيرمان لةمستوى الدال 

 التجزئة النصفية 146 0.20 0.21 0.05

 0.05وهي دالة عند مستوى  0.20تبين نتائج الجدول بأن نتيجة الثبات عن طريقة التجزئة النصفية قدرت نسبة االرتباط ب  
، وقد وافقت بذلك العديد من الدراسات منها دراسة منار 0.01مستوى وهي دالة عند  0.21وبعد تصحيحه قدرت النتيجة ب 

 1998ودراسة زياد أمين بركات  0.90( تم التأكد كذلك من ثبات المقياس عن طريق التجزئة النصفية وقد بلغت 2014وتامر)
كومترية الجيدة لمقياس التفاؤل ومن الخصائص الجيدة التي ساعدت على تحقيق نتائج جيدة في تأكيد الخصائص السيمناقشة عامة: 

والتشاؤم لمارتن سليجمان هو أن عدد فقرات المقاييس الهي بالطويلة جدا فتدخل الملل والسآمة في نفوس المستجيبين، أو تضفي 
الكامل عن التسيب في اإلجابة الحقيقية عن السمات التي يقيسها المقياس والهي بالقصيرة بحيث أنها تكون قاصرة في الكشف الحقيقي و 

مدى شيوع السمتين أو إحداهما فثماني وأربعين فقرة هي معتدلة في القياس وكافية تحقق الغرض الذي وضع من أجله المقياس فقد 
( أن عدد الفقرات يؤثر على الصدق والثبات، إضافة إلى ارتكاز المقياس على 2008( وعبد الرحمان )2000أكدت دراسة أبو عالم )
جيدة قد تم التأكد منها مرارا وتكرار في كثير من الدراسات السيما منها العربية بحيث تعطي للمقياس مصداقية خصائص سيكومترية 

وتقبل معاني عباراته وتوافقها مع الثقافة العربية وعدم تحقيق تناقضات معها على حسب حدود علم الباحث ومن تلك الدراسات دراسة 
بات المقياس بأنواع مختلفة من الصدق والثبات وكلها أثبت بأن للمقياس خصائص (فقد أثبت صدق وث2010البشير معامرية)

( على البيئة الفلسطينية بأن له خصائص سيكومترية جيدة وذلك باستخراج معامل 1998سيكومترية جيدة، كما أثبت زياد أمين ركات )
مقياس سليجمان مع نتائجهم على اختبار ايزنك لقياس  طالب وطالبة على 34صدق المحك من النوع التالزمي من خالل مقارنة نتائج 

لتي االنباساطية والعصابية كما استخرج معامل ثبات لهذا المقياس بطريقة اإلعادة وبالطريقة النصفية، هذا في البيئة العربية وهي البيئة ا
له معامالت جيدة للصدق والثبات وذلك من قبل توافق بيئة هذه الدراسة، أما في الواليات المتحدة األمريكية فقد أثبت المقياس أن 

عند مقارنة نتائج هذا المقياس بنتائج محك آخر وهو  1994(، كما قام جوليان 2002الباحث المعد للمقياس وهو مارتن سليجمان )
أكد من صدق وثبات بدراسة للت 1991اختبار منسوتا متعدد الجوانب إلى وجود معامل صدق وثبات مرتفعين وقد قام كذلك بالنكستين 

 هذا المقياس على عينة من الكليات الجامعية مقارنة مع نتائج اختبار المشاجرة والعدوانية فتوصل إلى معامالت صدق وثبات مقبولة.
بالتعرف على طبيعة العالقة بين التفاؤل والتشاؤم واالنطواء واالنبساط باإلضافة إلى  2006كما قامت الباحثة الطراونه شاديه  

متقاعدا عسكريا استخدمت قائمة بيك  736بين التفاؤل والتشاؤم وبعد االنبساط واالنطواء على عينة مكونة من  العالقةلتعرف على ا
 ومقياس سليجمان للتفاؤل والتشاؤم وقد تم التأكد من صدق األداتين وثباتهما ووضوحهما.

قشة النتائج في ضوئها قد قامت بالتأكد من صدق المقياس ثم إن المقياس في بعض الدراسات السابقة التي تم عرضها ومنا 
عن طريق صدق المحكمين وذلك وافقت فيه دراسة الباحث بحيث قام بالتأكد من صدق المقياس عن طريق صدق المحكمين مثل دراسة 

هو في األصل أنه وقد حقق نتائج جيدة في الصدق، الن هذا النوع من المقياس  2008ودراسة نوال خالد  1999فيصل محمود 
على عينة 1998أجنبي، فلغته األصلية هي اإلنجليزية وقد تم ترجمة هذا المقياس من قبل الباحث زياد أمين بركات في دراسته 

فلسطينية إلى العربية وبالتالي القيام بالصدق المحكمين على المقياس مهم جدا للتأكد من بنائه ونسجه وتماسكه من قبل المحكمين 
الجانب اللغوي أو الظاهر من فقرات المقياس وفي المعنى الضمني بأن ال يتم تحريفه وخروجه عن المعنى األصلي الذي خاصة في 

وضع من أجله المقياس ثم حتى في توافق فقرات المقياس لغويا ومعنويا مع الثقافة العربية، كما أنه مهم جدا معرفة مدى موافقة اللغة 
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وسيوجه إليهم المقياس، من يقوم بذلك هم المحكمون الشك فيتعجب الباحث لماذا في كثير من الدراسات  لمستوى المتعلمين الذين ترجم
 أغفلت هذا النوع من الصدق ألهميته خاصة دراسات التقنين.

 خاتمة
تكرارا يقلل من قيمة وفي األخير إن التأكد من الخصائص السيكومترية للمقياس التي ثم التأكد من ذلك مسبقا ليس أمرا ممال وال 

البحث أوال يضيف شيئا للمقياس بل العكس يزيد من قوة المقياس وكلما اختلفت العينات واختلف زمان ومكان ومجتمع العينات وتأكد 
رة بعد ذلك الصدق والثبات الجيد للمقياس فهذا يزيد من قدر المقياس ويرفع من صدقه وثباته ومن االطمئنان في استخدامه ألكثر من م

وفي كثير من البحوث وبالتالي بعد ذلك اختيار العالج الذي يناسب التشخيص الذي أداه المقياس ذلك فالشك سوف يكون العالج 
مناسبا وشافيا، ثم ال ننكر غياب مثل هذه المقاييس العربية بالخصوص الجزائرية التي تقيس سمة التفاؤل والتشاؤم وتتمتع بخصائص 

يجعل األمر ضروري وملح الستخدام هذا المقياس والتأكد مرارا من خصائصه السيكومترية ليتم بعد ذلك وهو  سيكومترية جيدة وعالية
أمل وطموح الباحث إيجاد مقاييس عربية جزائرية بالخصوص تقسيم هذه السمة تتمتع بصدق وثبات جيدة كفيلة بالقيام بالتشخيص الجيد 

ة والجزائرية، ثم إنه ال يمكن اإليجاد من العدم بل وجب االطالع واالحتكاك باآلخرين وتنقيح للظاهرة والمشكلة، يتفق مع الثقافة العربي
وحذف ونقد وتعديل وتطوير ما أتو به مهم جدا إليجاد البديل، األهم هو توفر باحثين قادرين على تطبيق هذا المقياس بالطريقة 

 ف األخير تحقيق العالج المناسب والمالئم للمشكل.الصحيحة وتحقيق نتائج جيدة ومرضية من استعماله وهو الهد
 توصيات: 

 االستفادة من هذه الدراسة قدر اإلمكان وجاءت به من نتائج إن كانت مرضية للباحثين مطمئنة لهم. -

رى، ألن هذا االستفادة من مقياس سليكمان في الدراسات التي تتعلق بقياس التفاؤل والتشاؤم وعالقتهما أو أثرها على متغيرات أخ -
 المقياس يتمتع بخصائص سيكومترية جيدة كما دلت على ذلك الكثير من الدراسات.

يمكن باألخص االستفادة من هذا المقياس لقياس سمة التفاؤل بالخصوص لدى فئة المتعلمين كما فعل الباحث فقد وجد سهولة في  -
 التطبيق.

 يس سمة التفاؤل والتشاؤم وتأثيرهما على كثير من المتغيرات.العمل على إيجاد مقاييس عربية باألخص جزائرية تق -

 االنتباه الشديد والتأثير الخفي لسمة التفاؤل والتشاؤم على حياة جميع الناس دون استثناء مما يجعلها جديرة بالدراسة والبحث ومن ذلك -
 توفير أدوات للقياس قليلة الخطأ.
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