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 مستخمص البحث
ىيو المتفائيل ، إذ أن وحياتيوتعد صفتا التفاؤل والتشاؤم من بين الصفات النفسيي  التيت تيؤفر ميت مسييرس ا نسيان   

وميا ىيو أم يل وأحسين، بخيمت المتشيائم  ،ويتأميل وويوع الخيير ميت المسيت بل بميرح ويوميالذي ينظر إلى أحيداث 
عندما الذكريات تتمشيى و  ،والشر مت المست بلى وووع الفشل الذي ال يرى سوى الظمم مت حا ره وال ينتظر سو 

ميين حييدوث يصييبم ميين السيييل عمييى الشييخص اختيييار المواوييت المفرحيي  ليتييذكرىا معمييى اليير م  عمييى شييكل ميياض  
 عيينوانطباعيياتيم الكمييي   ،ييم ييمييون إال أن يتييذكروا أم ييل ذكريييات مايظييروت سيييئ  لييو مييأن أ مييي النيياس ال يم

 الصدمات التت يتعرض ليا الفرد مت حياتو اليومي .خاصي  تيدئ  الزمن مت ث أن األووات الساب   حي
وميي  مين حياتيو التيت تحتيوي عميى يألمر يعيش من خيمل األحيداث الا ح ي  أما مت الحا ر وعندما المرء مت   

حييث  ،دائميا فائم رؤيتو لألشياء إيجابي  مت أن تكون يصبم من الصعي ،من المواوت المتفائم  والمتشائم الكفير 
ما يييم وحا يرىم المتفيائمون الفرد أمام ح ي ي  وىيت إدراكيو لمعيالم الخيارجت اليذي يعيشيو. وال ييرى النياس يصبم 

ائسي  وسيمبي  ميت ياألشيياء  تبيدوميم يييم أن  ،براويًا وواعيداً  بوصيفو   بل أنيم ييرون مسيت بميم ،بصورس متفائم  حسي
نما ا يمان بمست بل أم ل ي ظير مت أن يكون أساسيًا بالنسيب  لفيرد يسيير ميت الحيياس، وأن الفيرد اليذي الحا ر وا 

مييأن  ،ت بصييورس صييحيح  أن يتعامييل ميي  األحييداث اليومييي  التييت يعيشييياعيير ال ي ال يمتميير رؤييي  وا ييح  لممسييت بل
لنجياح ام ،إليى المسيت بل النجياحمأنيو ال يكفيت وحيده السيتمرار ىيذا  لمنجياح ن كيان  يرورياً ا  التفاؤل مت الحا ير و 
بعييض ميين . ومشييكم  بالتفيياؤل مييت المسييت بلأن لييم يكيين مصييحوبًا مييت أ مييي األحيييان  الفشييلمييت الحا يير يع بييو 

عيين المسيت بل مييؤالء لين يحييالفيم النجياح ميت الحا يير  ين معيو مبتعيد ونالحا يير ويتعيامم ون ييدرك م النياس أنيي
 دتشيييون الفيرد أو المجتمي  ويادرًا عميى ييث يكيالحا ير بحإنما يتم ميت م ًم عن المست بل وأن ا عداد لممست بل 

 يد المست بل.يالبنى التحتي  الميم  لتش
 خيمل احتمال حدوث أفار سيئ  مت أمراده من يؤدي إلى  مر بو بمدنا من تغيرات وأحداث و غوط وأن كل ما  

ميياذا كانييت  ،لجامعيي شييريح  ميميي  تتناوليييا الدراسيي  وىييم طمبيي  ا دخاصيي  عنيي،مييت الييزمن الحا ر مبالتشيياؤ شييعورىم 
سييم  مييت شخصييياتيم وينت ييل ىييذا ىييذه الشييريح  متشييائم  مييت الييزمن الحا يير ميييذا يييؤدي إلييى أن يكييون التشيياؤم 

نكيون ويادس أو نمياذج لمتشياؤم لألجييال التيت سيوت تتربيى التشاؤم من الزمن الحا ير إليى المسيت بل وبيذلر سيوت 
 سمبي .ال همتشاؤم أفار ولمت حياس األمراد،  اً إيجابي اً أفر  متفاؤللومن ذلر نمحظ أن  ،مت المست بل ناعمى أيدي

 -ومت  وء ما ت دم تحددت أىدات البحث الحالت باآلتت:  
 التشاؤم مت الزمن الحا ر. –وياس مستوى التفاؤل  .1
 .التوو  المست بمتالتشاؤم مت  –وياس مستوى التفاؤل  .2

 .التشاؤم مت التوو  المست بمت –حا ر والتفاؤل التشاؤم مت الزمن ال –التعرت عمى الفروق بين التفاؤل  .3

التشياؤم ميت التووي  المسيت بمت  –التشاؤم مت الزمن الحا ر والتفياؤل  –التعرت عمى الفروق بين التفاؤل  .4
 -:اآلتي  لمجاالت الم ياسوم ًا 

 العموات األسري . .أ 
 العموات األجتماعي . .ي 



 االلتزام الدينت . .ج 

 العمل. .د 

عمييى التشيياؤم  –ومييق بعييدي التفيياؤل  عمييى مييى الم ارنيي  بييين الحا يير والتوويي  المسييت بمتوأوتصيير البحييث الحييالت ع
 .2006-2005طمب  جامعتت بغداد والمستنصري  لمعام الدراست 

وتييم مييت ا طييار النظييري اسييتعراض النظريييات التييت تناولييت التفيياؤل والتشيياؤم وىييت نظرييي  التحميييل النفسييت التييت   
عميى أسيياس أن الفيرد  يير المشيب  مييت  فميي لتفياؤل والتشياؤم وخصوصييًا المرحمي  الأكيدت عميى خبيرس الطفوليي  ميت ا

 ىذه المرحم  يميل إلى التشاؤم أما الفرد المشب  مت ىذه المرحم  ميميل إلى التفاؤل.
التت أكدت عمى أىمي  العوامل الف امي  االجتماعي  مت اكتساي التفاؤل والتشاؤم حيث أن الفرد  تونظري  السما  
ميت مجتمي  أميا الفيرد اليذي يعييش ،سوت يتعمم أنمياط السيمور التشياؤمت متخمت ح اريًا يعيش مت مجتم  لذي ا

الذي يتم اه الفرد ونظري  التعمم االجتماعت التت أكدت عمى أىمي  التدعيم . مسوت يعيش متفائمً ح اريًا متطور 
يميييل إلييى التوويي  التفيياؤلت أمييا الفييرد الييذي مييالفرد الييذي ييينجم مييت أداء ميميي  مييا مانمييا  ،مييت مواوييت الحييياس اليومييي 

يفشييل مييت أداء ميميي  مييا مأنييو يميييل إلييى التوويي  التشيياؤمت. ونظرييي  البنييى الشخصييي  التييت تييرى أن تووعييات الفييرد 
حال إلى  تشكيل أنماط ىذه التووعات سيؤدي بطبيع  الير سموكو وما يبنى عمى ر لألحداث ىت التت تؤدي إلى ت 

معيين تتسيم بالتفياؤل، ممين المتووي  أن تصيدر منيو لحيدث مأن كانيت تووعيات الفيرد المسيت بمي   ،معين  من السمور
أنماط من السمور تتسم بالتفاؤل والر ا مت الحا ر وكذا الحال أن كانت ىذه التووعات المسيت بمي  تنطيوي عميى 

كيييدت عميييى أىميييي  األسيييموي التفسييييري اليييذي يمارسيييو الفيييرد ميييت المواويييت ونظريييي  العجيييز الميييتعمم التيييت أالتشييياؤم. 
 .ىمييا أسييموي التفسييير التفيياؤلت وأسييموي التفسييير التشيياؤمتعمييى أن ىناليير أسييموبين تفسيييريين  تالحياتييي  م ييد أكييد

تيائ  أميا منظم  لدى الفرد لتكوين تووعات ميمي  لن  أن التفاؤل والتشاؤم نزعترى ونظري  التوجو نحو الحياس التت 
مييو أميا أن تسييطر عميى سيموكو نزعي  إليى تووي  الخيير أي  ، يير سيارس ميت المجياالت الميمي  مين حياتيو سارس أو

أعتمييد  ،ت  النظرييياوشييوبعييد أن وييام الباحييث بمنا .تفيياؤل أو تسيييطر عمييى سييموكو نزعيي  إلييى توويي  الشيير أي تشيياؤم
نييا األوسي  لكونييا ر النتيائ  ميت بنياء الم يياس وتفسييعمى نظريي  البنيى الشخصيي  ليييكيمت   األويري إليى البحيث وا 

 لمتغيرات البحث.  واألشمل
 -وىت:من الدراسات  اً ل عددممحاور وكل محور يح  وود وزع الباحث الدراسات الساب   إلى فمف  
 .العراوي الدراسات  -ا

 .  الدراسات العربي -ي
 الدراسات األجنبي  . -ج
التشييياؤم ميييت اليييزمن  –ىيييو م يييياس التفييياؤل بنييياء م ياسيييين األول بت ويييام الباحيييث وتطبي يييًا ألىيييدات البحيييث الحيييال  

ووييد اسيتبعدت م ييرات  ،واليذي عر ييت م راتيو عمييى مجموعي  مين المحكمييين لبييان مييدى صيمحي  م راتيو ،الحا ير
ات رب  مجاالت ىت العموا  م رس موزع  عمى 48من يمت الصيغ  النيائي   الم ياس كونتحولت م رات أخرى ليو 

 الصييدق البنييائت ، وتح ييق لييوالظيياىريالصييدق لمم ييياس واسييتخرج  .واالجتماعييي  وااللتييزام الييدينت والعمييلاألسييري  
  واسيتخراج 0.78االختبيار بمي يوكيان ليو فبيات بطري ي  إعيادس  ،عمو  درج  الف رس بالدرج  الكميي من خمل  اي اً 

  .0.89وود بم  ي التجزئ  النصفي ت بطري   بافلمم ياس 



مين الصيدق الظياىري  والتشاؤم مت التووي  المسيت بمت واليذي تيومر ميي –أما الم ياس الفانت ميو م ياس التفاؤل    
سيات السياب   وتكيون ااالسيتطمعت والدر بعيد جمي  م راتيو مين السيؤال عميى مجموعي  مين المحكميين  خمل عر يو

واالجتماعيي  وااللتيزام  األسيري العمويات  مجياالت ىيت  م يرس  موزعي  عميى أربعي48النيائي  من ي توصيغالم ياس ب
عن طريق إيجاد عمو  درج  كل م رس بالدرج  الكمي  لمم يياس وويد  البنائتوأي ًا تح ق لو الصدق الدينت والعمل 

  أما الطري ي  الفانيي  مييت طري ي  التجزئي  0.81ى بطري   إعادس االختبار وبم  يلو بطري تين األول الفباتاستخرج 
   .0.94وود بم  يالتصفي  

  طاليييي وطالبييي  300جيييامعتت بغيييداد والمستنصيييري  بمييي  ووامييييا يطمبييي  ن عميييى عينييي  مييين اوويييد طبيييق الم ياسييي  
 أىدات البحث .واستخدمت الوسائل ا حصائي  المناسب  لتح يق 

 -:وأظيرت نتائ  البحث 
 ل مت الزمن الحا ر.من التفاؤ  أن طمب  جامعتت بغداد والمستنصري  يتمتعون بمستوى عال   -أوالً 
 لتوو  المست بمت.مت ا من التفاؤل أن طمب  جامعتت بغداد والمستنصري  يتمتعون بمستوى عال   -فانياً 
التووي  المسيت بمت ليدى مت التشاؤم  –التشاؤم مت الزمن الحا ر والتفاؤل  –ال توجد مروق بين التفاؤل أنو  -فالفاً 

 والمستنصري  .أمراد عين  البحث من طمب  جامعتت بغداد 
لتوويي  المسييت بمت مييت االتشيياؤم  –التشيياؤم مييت الييزمن الحا يير والتفيياؤل  -ال توجييد مييروق بييين التفيياؤلأنييو  -رابعيياً 

 -: اآلتي   لمجاالت الم ياسبالنسب  
 العموات األسري . .أ 
 العموات االجتماعي . .ي 

 االلتزام الدينت . .ج 

 العمل. .د 

 ات وم ًا لنتائ  البحث.والم ترح التوصياتعدد من إلى فم خمص الباحث 
 
 


