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 اخلصائص السيكومرتية ملقياس التفاؤل

 5108، ديسمرب 44، مركز اإلرشاد النفسي، العدد جملة اإلرشاد النفسي                 (      835) 

 اخمتلف اجملاالت النفسية نظر   يف لثنيهتمام ابلغ من قبل الباحاوالتشاؤم على  التفاؤلسة ادر  ذوتستحو 
ابلسعادة  النظرايت ارتباط التفاؤلفقد أكدت معظم ، باط هاتني السمتني ابلصحة النفسية للفردتالر 

السلبية  ظرةنس واملرض والأالتشاؤم ابلي رتبطيف حني ي، اإلجيابية للحياة رةواالجناز والنظ برةلثاوالصحة وامل
 (.551: 2007)بدر األنصاري، علي كاظم للحياة 

 مشكلة الدراسة:

الئم وم بيئتنا العربيةانبع من ، متعدد األبعاد لدى الشباب التفاؤلإعداد مقياس قادر على قياس 
 .اللثقافاتن

، عامةاؤل مستمد من البيئة العربية بصفه تفاحلالية يف إعداد مقياس لل الدراسةمث تكمن مشكلة ومن 
 .يبصفة خاصة يناسبا فئة الشباب اجلامع والبيئة املصرية

 :اسةرأهدف الد

 .لدى الشباب متعدد األبعاد التفاؤلإعداد مقياس  .5

 .باتهثمن حيث صدقة و  مرتيةعلى اخلواص السيكو  فالتعر  .2

 :اسةرالد أهمية

 األمهية النظرية:-أوًل 

ؤل وجوانبه وحماولة تفاحماولة إلقاء الضوء على مفهوم ال يفاألمهية النظرية للدراسة احلالية  تتملثل
 والعامل العريب.مصر  يفة النفسيجمال الصحة  يفهلذا املفهوم احلديث  يالتأصيل النظر 

 :األمهية التطبيقية-ااثنيً 

 للثقفتنا. العربية ومالئم بيئتنامتعدد األبعاد انبع من ، اؤلتفوضع مقياس لل يف بيقيةتطاألمهية ال تتملثل

 :اسةرحات الدمصطل

 التفاؤل: -5

ونزعة ، معممومعريف ، اؤل أبنه استعداد انفعايلتف( ال59: 2052سناء حممد سليمان )تعرف 
بطريقة إجيابية ابإلضافة إىل  اثوجتاه األحد، وجتاه املواقف، جتاه اآلخرين اانفعالي  لالعتقاد أو االستجابة 

ة ستحدث اآلن وستكون مبهجة يبد أبن األمور الطتقاوامليل أكلثر لالع، جيدة وانفعة تقبليةوقع نتائج مست
وما ، والسرور والسعادةلفرح ؤل هو الشعور ابلرضا واالتفاإىل أن  اض  ابإلضافة أي، لتسعدهر ستستمو  رةوسا

 .حنو فعل اخلري وتوجههان وعلى عمله نساإل على كسب إجيايبينعكس عنه من أثر 
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 (835)                         5108، ديسمرب 44جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد 

أخده عنهم العديد من  الذيو للتفاؤل  اواضح   اتعريف   &Carver ابالشرتاك Schierويقدم 
واالعتقاد على احلياة  واإلقبالاإلجيابية  ةهو النظر  نظرهممن وجهة  التفاؤلف، هذا اجملال يف اآلخرين لثنيالباح

مال حدوث اخلري أو اجلانب اجليد من تابح االعتقادابإلضافة إىل ، تقبلاملس يفحتقيق الرغبات  إبمكانية
 (.Schier, Carver, 1985: 219) من حدوث الشر أو اجلانب السيئ ال  بد األشياء

 الذيويعد األساس ، حيافظ على بقاء اإلنسانأبنه "دافع بيولوجي  التفاؤل Tigerاتجير وقد عرف 
 يفواجههم تقد  اليتجتعلهم يتغلبون على الصعوابت  اليت االلتزامات أومن وضع األهداف  داألفراكن مي

 (.Tiger, 1979: 15)حياهتم 
 يفأبنه توقعات األفراد اإلجيابية التفاؤل  Subramain & Philسبريمان وبيل بينما يعرف كال من 

ت ثرياوله أت، البةابلصفهو يربط ، عند مواجهه األحداث الضاغطة لألفراد ااقي  رب و تيعو ، معظم احلاالت
تفسريات تشاؤمية وط املؤذية للصحة اجلسدية والنفسية خاصة عندما يضع اإلنسان الضغجسمية انجتة عن 

ؤثر على سري تأو ، فسيولوجية لديهالضعف الوظائف النفسية و تمن املمكن أن  اليتيوجهها و  اليت لألحداث
 (.Subramain, Phil, 2008: 5) املريض لديه

 يالفردتوى قود إىل اإلجناز على املست اليتعلى أنه األداة  التفاؤل  Seligmanان ويعرف سليجم
حيال العامل ويسعى لتشكيل  اإجيابي   االفرد موقف   ذن يتخوأالعام  توىوالعدالة االجتماعية على املس يالواقع

هناية سعيدة للمشاكل  شرق وتوقعأمام جمرايت حياته وينظر إىل اجلانب امل ان يبقي سلبي  أمن  ال  حياته بد
 (.Seligman, 2006: 67) احلقيقية الواقعية

سة على ايستخدم يف الدر  الذياملقياس  اوفق   ارائي  إج تفاؤل"ال"سبق ميكن تعريف  على ما وبناء
حتقيق  يفلرغبة اقبال عليها و واإل ضا عن احلياةر "توجهات األفراد اإلجيابية حنو املستقبل وال :أبنه يلالنحو التا

 .اجلانب املضيء من احلياة رؤية بل ابإلضافة إىلتقاآلمال والطموحات يف املس

 التفاؤل.من درجات على مقياس الفرد ما حيصل عليه  أبنه جمموع اويعرف إجرائي  

 الشباب -2

لة حر مالشباب أبهنا  يرى مرحلةحيث  ؛(626: 5990زهران )احلالية تعريف حامد  الدراسة ىنتتب
عما قبلها وبعدها وتؤثر بشدة يف حياة  املتميزةد وهلا خصائصها شبني الطفولة والر  الانتق مرحلةوهى ، منو

وط االجتماعية والقلق غع والضا ودها املعاانة واإلحباط والصر تسات النفسية و زما األتنفهوتك، داألفرا
 تاضطراابا ولكن قد يتخلله، و عادىمن مرحلةويصفها البعض اآلخر أبهنا  .التوافقواملشكالت وصعوابت 



 اخلصائص السيكومرتية ملقياس التفاؤل

 5108، ديسمرب 44، مركز اإلرشاد النفسي، العدد جملة اإلرشاد النفسي                 (      841) 

 مرحلةوالشباب ، وطغاملدرسة أو اجلامعة من ض يفو  رةاألس يف ردفرض له اليتعمن بينها ما  تومشكال
  .ح ومرحلة منو الشخصية وصقلهار احلب وامل مرحلةت و ذاحتقيق ال

 يلدى الشباب اجلامع التفاؤلمقياس تقنني 
 :الدراسةمنهج  

 للدراسة. امنهج  السيكومرتى  فيمن املنهج الوص ةالباحلث تتخذ

 :الدراسةعينه 

من  129، من الذكور 572بواقع ، وطالبة ا( طالب  100املقياس على عينه بلغ قوامها ) تطبيقمت 
 -59بني  ما عمارهمحت أتراو حيث ، جامعة طنطاالرتبية يار العينة من طالب كلية تخاوقم مت ، اإلانث
 (.ا، وأدبي  ا)علمي   خصصوالت ، أنلثى(ار  للنوع )ذك اوفق  وقم مت توزيع أفرد العينة ، سنه 21

 يت إعداد املقياس فيما يلواوستعرض الباحلثة خط
 Scale  Optimismلتفاؤل مقياس ا -5

قامت ، سبيل حتقيق هذا اهلدف يفاؤل و تفلوضع مقياس مقنن لل، األداةقامت الباحلثة إبعداد هذه 
 :يةاآلتت املنهجية واالباحلثة ابخلط

 من الناحية النفسية التفاؤلعن  تبلى خالصة ما كعتوي حي ير إعداد إطار نظ .5

  .من زوااي نفسية متعددة التفاؤلقيس تواألجنبية اليت  العربيةاإلطالع على عدد من املقاييس  .2

 :يقاييس ما يلولعل من ابرز هذه امل .1

 الفرنسية -حنو احلياة النسخة الكندية التوجهمقياس   .أ

Validation de la version Canadienne- Français du Life Orientation Test-

Revised  من أعداد Trottier & mageau (2008). 

 William إعداد  من Optimism\ Pessimism (OPI)   والتشاؤم التفاؤلمقياس  .ب

Dember(1989).  

 Schier) (1985) إعداد  Life Orientation Test (LOT)مقياس التوجه حنو احلياة .ج

&Carver).  
 (.5996)د عبد اخلالق لعربية للتفاؤل والتشاؤم إعداد أمحالقائمة اد. 
 (.2007ظم )& علي مهدي كا األنصاريشاؤم إعداد بدر التمقياس التفاؤل و  .ه
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 (840)                         5108، ديسمرب 44جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد 

 (.2002) ني جمدي الدسوقيتقن وإعادةترمجة  Dember لدميرب اؤل والتشاؤمتفمقياس ال .و
 :على النحو التايل إبعاد ثالثةمن خالل  اؤللتفمن هذه املقاييس قامت الباحلثة بتصميم مقياس ا اوانبلثاق  

Orientation toward future  التوجه حنو املستقبل: :البعد األول 

، قبليةتحياهتم املس يفث اهلامة اجهات األفراد اإلجيابية لألحدتو هذا البعد أبنه  ةوتعرف الباحلث
وينظرون  .رقمستقبل مش يفمل ون األدابحلاضر وجي ويستمعونجتعلهم يتوقعون النجاح ويستبشرون ابخلري 

 .ويتوقعون النجاح يف حياهتم، فاؤلتقبل بكل تىل املسإمن احلياة و  رقإىل اجلانب املش
  life satisfaction الرضا عن احلياة الثاين:البعد  

حياته  يفاعته مبا حققه نلذاته وإقباله على احلياة وق ردقبل الفتة درجنه هذا البعد أب وتعرف الباحلثة
 والسرور.ابلفرح  ورهوشع، ل لهتقبمبا حيمله املس وتفاؤله رهعن حاض اهاضية ورضامل

 Achievement hopes, of  :واألهدافحتقيق اآلمال والطموحات  :البعد الثالث

aspirations and goals  
ة ومواجهملستقبل ا يفموحات والطعلى حتقيق األهداف  داألفرا رةالباحلثة هذا البعد أبنه قد رفوتع

اإلجيابية  والنظرة ةلثابر واملوحتقيق الفرد ألهدافه ابجلد ، املستقبل يفالتحدايت اليت تعيق حتقيق هذه اآلمال 
 .للحياة

من األساتذة املختصني  ةشر عوعرضه على ، األولية رتهقامت الباحلثة بتصميم املقياس يف صو  مث -1
أفرد  البت لسن ومستوى تعليم الطار مدى مالئمة العبا تقدير هبدف ؛النفسية والصحةيف علم النفس 

 رةان ما إذا كانت العبابيو ، عن البعد املقيس رةضوح تعبري العباو ي فيما يتعلق بدقة و أالر  وإبداء، العينة
 أم ال.قيسه ت الذيإىل البعد  يمتنت

طلب من توكان ي، تاابة على هذه العبار جإبعداد التعليمات اخلاصة ابإل ةقامت الباحلث مث -6
، ان  ايأو أح، موافق :إلحدى اإلجاابت اآلتية تيارهخاعلى أساس  رةإبداء الرأي ابلنسبة لكل عبا املفحوصني

  .أو غري موافق
حبيث تعطى  وزان   االستجاابتمن  استجابةلتصحيح املقياس قامت الباحلثة إبعطاء كل  -7

حيث أتخذ موافق  والعكس ،حدةدرجة وا موافق وغري، درجتني وأحياان  ، ثالث درجاتفق موا االستجابة
 ثالث درجات.موافق  وغري، درجتني وأحياان  ، درجة واحدة

 : إجراءات الصدق والثباتااثلثً 
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من أفرد  فرد 100بتطبيقه على  التفاؤلللتأكد من اخلصائص السيكومرتية ملقياس ة قامت الباحلث
 تيةابلطرق اآل التفاؤلملقياس  واللثباتالصدق  تالعينة ومت حساب معامال

 :قياسصدق امل -أ

 .صدق التمييزيوالالعاملي  والصدق للتحقق من صدق املقياس مت استخدام صدق احملكمني

 :صدق احملكمني (5

 صحة النفسيةوالاملختصني يف علم النفس  من 50املقياس على  مت عرض
  :اذكورة سابق  امل ت اإلبعادحت رجةت املقياس املنداالسادة احملكمني على عبار  اتفاقنسب  يوفيما يل 

 حنو املستقبل التوجه-أوًل 
 نسبة أتفاق السادة احملكمني العبارات رقم العبارة

 %90 أفكر يف املستقبل بكل سعادة* 5
 %90 أؤمن أبن لكل مشكلة حل* 2
 %90 سيكون مستقبلي ملئ ابألمل* 1
 %500 اعتقد أن املستقبل حيمل يل اخلري 2
 %500 أؤمن مبقولة تفائلوا ابخلري جتدوه 1
 %60 أشعر ابللثقة يف نفسي 6
 %90 أشعر أن حليايت هدف ومعىن أعيش من أجله 7
 %90 أؤمن أن كل حمنه تضم منحة 9
 %90 أتوقع أن يكون الغد أفضل من اليوم 9
 %90 أشعر أن حيايت املستقبلية ستكون أكلثر سعادة 50
 %500 أرى أن املاضي مجيل واحلاضر أمجل واملستقبل أفضل 55
 %90 إىل اجلانب املضيء من احلياة*أنظر  52
 %90 ترى الوجود مجيال   أؤمن مبقوله كن مجيال   51
 %90 أتوقع هناية سعيدة للمشاكل احلقيقية* 52
 %90 أؤمن مبقوله أعمل خري وال تنتظر جزاءه 51
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 البعد الثاين: الرضا عن احلياة
 نسبة أتفاق السادة احملكمني العبارات رقم العبارة

 %90 مقبل على احلياة بكل أمل أان 5
 %90 أحب اخلري لنفسي ولآلخرين 2
 %500 أنظر إىل احلياة بكل رضا 1
 %500 تبدو يل احلياة مجيلة 2
 %70 اأشعر أبن الفرج سيأيت قريب   1
 %70 أشعر أنين من احملظوظني يف هذه احلياة 6
 %500 أصرب على اهلموم وأنتظر الفرح 7
 %500 التعامل مع الناس أشعر ابرتياح يف 9
 %90 أشعر أبن كل شيء مجيل خلق من أجلي 9
 %500 أرى الفرج أييت بعد الشدة 50
 %60 أشعر أن تكون عالقيت ابآلخرين عالقة طيبة 55
 %90 أسعي أن تكون عالقيت ابألخرين عالقة طيبة 52
 %90 أحب كل الناس الذين أتعرف عليهم 51
 %90 ل يف كل األوقاتيراودين الشعور ابألم 52

 
 البعد الثالث: حتقيق اآلمال والطموحات واألهداف

 نسبة التحكيم العبارات رقم العبارة
 %500 أستطيع حتقيق آمايل وطموحايت املستقبلية 5
 %500 أنظر إىل الفشل على أنه نوع من التحدي 2
 %500 اليت وضعتها لنفسي أسعى لتحقيق كل األهداف 1
 %500 لثابرة أستطيع حتقيق كل شيءابجلد وامل 2
 %500 أحتلى ابملرونة من أجل حتقيق أهدايف 1
 %90 *اأؤمن مبقولة إن بعد العسر يسر   6
 %500 أتوقع النجاح عندما أبدأ يف عمل شيء جديد 7
 %90 مستوى طموحي يتناسب مع قدرايت الشخصية 9
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 %90 أشعر أن لدي قدر من الذكاء يساعدين يف حتقيق أهدايف 9
 %90 ميكنين أن أتغلب على كل الصعوابت اليت تواجه حيايت 50

 %90وقد اكتفت الباحلثة بنسبة أتفاق 

 التفاق السادة احملكمني اتنتهي ابلعالمة )*( مت تعديل صياغتها تبع  ت اليت االعبار 

 )أشعر ابللثقة يف النفس( يف البعد األول التوجه حنو املستقبل -5

ظر الفرح( )أشعر ابرتياح يف التعامل مع الناس( )أحب كل الناس الذين )أصرب على اهلموم وأنت -2
 أتعرف عليهم( يف البعد اللثاين الرضا عن احلياة.

 Factorial Validityالصدق العاملي  (2

اليت  Principal Component كوانت األساسيةاستخدم الباحث هذا األسلوب وفقآ لطريقة امل
  حملك وفقا Varimax كسا ارميفمتعامدا بطريقة ال اير  احملاور تدو  يرتدو ومت  Hotelling وضعها هوتيلنج

وطبقا ملا جاء يف نتائج التحليل العاملي مت استخالص جمموعة من ، Kaiser Normalizationكايزر 
 :آليتؤل وهي كاتفامنها مقياس ال وناليت يتك اإلبعاد

 رتدوير احملاو هتا بعد مل الدالة إحصائيا وتبعاامصفوفة العو 
 العوامل العبارات

 5 2 1 
a17 679.   
a20 627.   
a11 627.   
a34 195.   
a1 151.   

a24 296.   
a4 292.   

a26 291.   
a10 291. 195.  
a2 270. 199.  

a13 251. 121.  



 أ. سحر عبد العظيم إبراهيم فرج                                                                                

 (848)                         5108، ديسمرب 44جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد 

a21 202.   
a3 191. 119.  

a12  602.  
a16  119.  
a18  115.  
a15  250.  
a14  206.  
a22  202. 112. 
a7  202.  
a8 106. 199.  
a9  162.  
a5  165.  

a27 119. 125. 106. 
a19  125.  
a23  151.  
a31  109.  
a35    
a8    

a30   715. 
a29   729. 
a33   757. 
a32   122. 
a35 111.  120. 
a28   156. 
a25  160. 292. 
a6  125. 215. 

a47    
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a50    
 15611 1572 2512 اجلزء الكامن
 95152 9519 555625 نسبة التباين

 105121 255215 555625 نسبة التباين الرتاكمية
 

 (05100تشبعها أقل من )ت اليت رابعاد العباتملحوظة مت اس* 

من التباين الكلي وفيما يلي  %105121يفسرون  عوامل 1وجود يتضح من اجلدول السابق 
استبعاد ح من اجلدول السابق أنه سيتم يتضمل سيكولوجيا بعد تدوير احملاور تدوير متعامد هذه العواتفسري 

 .100ألن تشبعاهتم أقل من  انظر   10، 27، 11، 52، 9العبارات رقم 
 العامل األول:

على هذا العامل حيث البنود دالة  تشبعات ذاتبند  51عملية التحليل العاملي عن وجود  تأسفر 
، 2512الكامن  جذرهلغ بو  .(191.(، )679)شبع هذه على هذا العامل ما بني تمعامالت  حو ترتا

 .تراالكلي وفيما يلي جدول يوضح هذه العبا التباينمن حجم  %555625ويفسر هذا العامل 

 (1جدول )
 شبعات كل منهاتشبعات الدالة على العامل األول ومعامالت تال ذاتيوضح عدد البنود 

 درجة التشبع العبارة ةرقم العبار  م
5 A17 679 أشعر أنين من احملظوظني يف هذه احلياة. 
2 A20 627 يراودين الشعور ابألمل يف كل األوقات. 
1 a11 627 تبدو يل احلياة مجيلة. 
2 A34 195 أشعر أبن كل شيء مجيل خلق من أجلي. 
1 a1 151 أفكر يف املستقبل بكل سعادة. 
6 A24  296 املستقبلية ستكون أكلثر سعادةأشعر أن حيايت. 
7 A26 292 أتوقع النجاح عندما أبدأ يف عمل شيء جديد. 
9 A10 291 أرى أن املاضي مجيل واحلاضر أمجل واملستقبل أفضل. 
9 a13 291 سيكون مستقبلي ملئ ابألمل. 
50 A2 270 أان مقبل على احلياة بكل أمل. 
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55 a13 251 خلريأعتقد أن املستقبل حيمل يل ا. 
52 A21 202 ميكنين أن أتغلب على كل الصعوابت اليت تواجه حيايت. 
51 A3 191 أستطيع حتقيق آمايل وطموحايت املستقبلية. 

التوجه حنو  .ح أهنا تدور حولضومضامني هذه البنود يت نيتضح من اجلدول السابق أن معا
 .قبلتاملس

 قبل تلتوجه حنو املساانية تسمية هذه العامل بعامل ومن مث فإن هذه املعاين واملضامني تدعم إمك
 :ل الثاينمالعا

 ترتاوحشبعات دالة على هذا العامل حيث ت ذاتبند  52عملية التحليل العاملي عن وجود  تأسفر 
، 1572الكامن  رهوبلغ جذ(. 109.(، )602)شبع هذه البنود على هذا العامل ما بني تمعامالت 

 ات.اين الكلي وفيما يلي جدول يوضح هذه العبار تبمن حجم ال %9519ويفسر هذا العامل 

 (2)جدول 

 شبعات الدالة على العامل الثاين ومعامالت تشبعات كل منهاتت الذايوضح عدد البنود 
 درجة التشبع العبارة رقم العبارة م
5. a12 602 ابجلد وامللثابرة أستطيع حتقيق كل شيء. 
2.   ِa16 119 خلري جتدو أؤمن مبقولة تفاءلوا اب. 
1. a18 115 أؤمن مبقولة إن بعد العسر يسرا. 
2. a15 250 أحتلى ابملرونة من أجل حتقيق أهدايف. 
1. a14   206 اأشعر أن الفرج سيأيت قريب. 
6. a22 202 أتوقع أن يكون الغد أفضل من اليوم. 
7. a7 202 أؤمن أبن لكل مشكلة حل. 
9. a8 199 اأنظر إىل احلياة بكل رض. 
9. a9 162 أسعى لتحقيق كل األهداف اليت وضعتها لنفسي. 
50. a5 165 أحب اخلري لنفسي ولآلخرين. 
55. a27 125 أنظر إىل اجلانب املضيء من احلياة. 
52. a19 125 أن كل حمنه تضم منحة نأؤم. 
51. a23 151 مستوى طموحي يتناسب مع قدرايت الشخصية. 
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52. a31 109 ملك الدنيا أبسرها حبيب لآلخرينأشعر أبنين أ. 
أهنا تدور حول حتقيق اآلمال  ضحومضامني هذه البنود يت نح من اجلدول السابق أن معايتض

 والطموحات

دعم إمكانية تسمية هذه العامل بعامل حتقيق اآلمال تومن مث فإن هذه املعاين واملضامني 
  .وحات واألهدافوالطم

 العامل الثالث:

ترتاوح دالة على هذا العامل حيث  ذات تشبعاتبنود  9وجود ة التحليل العاملي عن عملي تأسفر 
، 15611الكامن  رهذجوبلغ  .(215.(، )715)ع هذه البنود على هذا العامل ما بني بشتمعامالت 

 .تراما يلي جدول يوضح هذه العبافيين الكلي و التبامن حجم  %9.152ويفسر هذا العامل 

 (3)جدول 

 شبعات كل منهاتالدالة على العامل الثالث ومعامالت  ذات التشبعاتالبنود  يوضح عدد

 درجة التشبع العبارة رقم العبارة م
5. a30 715 أتوقع هناية سعيدة ملشكالت احلياة. 
2. a29 729 أرى الفرج أييت بعد الشدة. 
1. a33   757 ومعىن أعيش من أجله اأشعر أن حليايت هدف. 
2. a32 122 قولة أعمل خري وال تنتظر جزاءهأؤمن مب. 
1. a35 120 أسعى أن تكون عالقيت ابآلخرين عالقة طيبة. 
6. a28   156 ترى الوجود مجيال   أؤمن مبقولة كن مجيال. 
7. a25  292 قدرة من الذكاء يساعدين على حتقيق أهدايفأشعر أن لدى. 
9. a6 215 أنظر إىل الفشل على أنه نوع من التحدي. 

 .الرضا عن احلياة.. دور حولتومضامني هذه البنود يتضح أهنا  نمن اجلدول السابق أن معا يتضح

  بعامل الرضا عن احلياةدعم إمكانية تسمية هذه العامل تضامني املاملعاين و  هومن مث فإن هذ

 الصدق التمييزي: -1

الفروق بني  رق اليت تستخدم لبيان صدق املقياس وتقوم على حساب داللةوهي من أهم الط
ذوي  متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املرتفعة على مقياس التفاؤل ومتوسطات درجات األفراد
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 إىلواضحة فهذا يشري  إحصائيةنفس املقياس وعندما تصبح لتلك الفروق داللة  علىت املنخفضة الدرجا
 :للمقياس ككل كما يليروق لفصدق املقياس وقام الباحث حبساب الفروق لكل بعد مث قام حبساب ا

 (4) جدول

ذوي للنوع )العينة على أبعاد مقياس التفاؤل وفقا  أفرادوق بني متوسطات درجات الفر دللة 
 (121املرتفعة( )ن=  ذوي الدرجات-الدرجات املنخفضة

ذوي الدرجات املنخفضة  املقاييس الفرعية
 اإلرابعي األدىن

ذوي الدرجات املرتفعة 
 اإلرابعي األعلى

 مستوى الدللة ة "ت"قيم

 ع م ع م
دالة عند مستوى  **225179 556129 165729 150991 215192 التوجه حنو املستقبل

0505 
دالة عند مستوى  **105217 051052 255272 151212 155792 حتقيق اآلمال والطموحات واألهداف

0505 
لة عند مستوى دا **295520 551120 595169 059117 525220 الرضا عن احلياة

0505 
دالة عند مستوى  **125969 252109 915262 655962 725996 الدرجة الكلية

0505 
 (  0505)(             )**( دال عند مستوى   0501)*( دال عند )

ات رجذوي الد األفرادجات ر بني متوسطات د إحصائياوجود فروق دالة  إىل ةوتوصلت الباحلث
جة الكلية ملقياس در فعة على املقاييس الفرعية والتجات املر ر الد ويذ األفرادجات ر املنخفضة ومتوسطات د

 .اؤلتفال
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 (1) شكل

ؤل ودرجات تفات املنخفضة على مقياس الرجاد ذوي الدراات األفدرجبني متوسطات لفروق يوضح ا
 عل نفس املقياس الدرجات املرتفعة ويذراد األف

 وع درجات األفرادلباحث يف كل بعد على حده ويف جممليها اإاليت وتصل  الفروقومن خالل 
 .للمقياس ككل يتضح من ذلك صدق املقياس

 ثبات املقياس: -ب

لفا  أد معادلة تمة النصفية تعئوطريقة التجز ، كرونباخ-ألفا ريقةحلساب ثبات املقياس مت استخدام ط
ولذلك قام ، حدة فقطواة أن تقيس بنود االختبار مس رتطوتش، تبارئلة االخأس تبايناتاخ على نبكرو 

 .ت لكل بعد على انفردلثباالباحث حبساب معامل ال
ته اتقسيم فقر  بُعد بَعدباط لكل تالنصفية فيحاول الباحث قياس معامل االر  التجزئةيف طريقة  أما 

ت البعد اغري متساويني إذا كان عدد عبار -جيزو ت البعد القسمني )قسمني متساويني إذا كان عدد عبار 
 براون.النصفية لسبريمان  زئةباط يف معادلة التصحيح للتجتمث إدخال معامل االر  (رديف
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 (6) جدول
 كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية-الثبات بطريقة ألفاقيم معامالت 

 (155)ن= 

عدد  اإلبعاد
 العبارات

معامل الثبات بطريقة 
 ألفا كرونباخ

معامل الثبات بطريقة 
 التجزئة النصفية

 05952 05910 51 املستقبل التوجه حنو
 05702 05721 52 حتقيق اآلمال والطموحات واألهداف

 05297 05291 9 الرضا عن احلياة
 05662 05621 11 الدرجة الكلية

 
بطريقة اللثبات وكذلك قيم معامالت ، ةتفعألفا مر  تيتضح من اجلدول السابق أن مجيع قيم معامال

 املقياس ثبات يفالنصفية مما جيعلنا نلثق  زئةالتج
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 املالحق
 (5امللحق )

 مقياس التفاؤل نسخة احملكمني
 : التوجه حنو املستقبل:أوًل 

 هذا البعد ما يلي: ويشمل
رقم 
 العبارة

تنتمي  العبارات
 للبعد

ل تنتمي 
 للبعد

 مالحظات

    أفكر يف املستقبل بكل تفاؤل 5
    أؤمن أبن لكل مشكلة هناية 2
    سيكون مستقبلي ملئ ابألمل والتفاؤل 1
    اعتقد أن املستقبل حيمل يل اخلري 2
    أؤمن مبقوله تفائلوا ابخلري جتدوه 1
    أشعر ابللثقة يف نفسي 6
    أشعر أن حليايت هدف ومعىن أعيش من أجله 7
    أؤمن أن كل حمنه تضم منحة 9
    أتوقع أن يكون الغد أفضل من اليوم 9
    أشعر أن حيايت املستقبلية ستكون أكلثر سعادة 50
    أرى أن املاضي مجيل واحلاضر أمجل واملستقبل أفضل 55
    اجلانب املضيء من احلياةأنظر إىل  52
    ترى الوجود مجيال   أؤمن مبقوله كن مجيال   51
    أتوقع هناية سعيدة للمشاكل احلقيقية 52
    أؤمن مبقوله أعمل خري وال تنتظر جزاءه 51
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 اثنًيا: الرضا عن احلياة
 ويشمل هذا البعد ما يلي:

رقم 
 العبارة

تنتمي  العبارات
 للبعد

ل تنتمي 
 للبعد

 مالحظات

    أان مقبل على احلياة بكل أمل وتفاؤل 5
    أحب اخلري لنفسي ولآلخرين 2
    أنظر إىل احلياة بكل رضا 1
    تبدو يل احلياة مجيلة 2
    اأشعر أبن الفرح سيأيت قريب   1
    أشعر أنين من احملظوظني يف هذه احلياة 6
    أصرب على اهلموم وأنتظر الفرح 7
    ر ابرتياح يف التعامل مع الناسأشع 9
    أشعر أبن كل شيء مجيل خلق من أجلي 9
    أرى الفرح أييت بعد الشدة 50
    أشعر أبنين أملك الدنيا أبسرها حبيب لآلخرين 55
    أسعى أن تكون عالقيت ابآلخرين عالقة طيبة 52
    أحب كل الناس الذين أتعرف هبم 51
    ابألمل يف كل األوقاتيراودين الشعور  52
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 : حتقيق اآلمال والطموحات واألهدافااثلثً 
 ويشمل هذا البعد ما يلي:

رقم 
 العبارة

تنتمي  العبارات
 للبعد

ل تنتمي 
 للبعد

 مالحظات

    أستطيع حتقيق آمايل وطموحايت املستقبلية 5
    أنظر إىل الفشل على أنه نوع من التحدي 2
    اف اليت وضعتها لنفسيأسعى لتحقيق كل األهد 1
    ابجلد وامللثابرة أستطيع حتقيق كل شيء 2
    أحتلى ابملرونة من أجل حتقيق أهدايف 1
    اأؤمن مبقولة إن مع العسر يسر   6
    أتوقع النجاح عندما أبدأ يف عمل شيء جديد 7
    مستوى طموحي يتناسب مع قدرايت الشخصية 9
    ذكاء يساعدين يف حتقيق طموحايتأشعر أن لدي قدر من ال 9
    ميكنين أن أتغلب على كل الصعوابت اليت تواجه حيايت 50
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 (2ملحق )
 قائمة أمساء السادة احملكمني

 الوظيفة السم م
 .جامعة عني مشس-واإلرشاد النفسي بكلية الرتبية أستاذ الصحة النفسية حسام الدين حممود عزب 5
 .جامعة عني مشس-د النفسي املساعد بكلية الرتبيةاذ الصحة النفسية واإلرشاأست حسام إمساعيل هيبة 2
 .جامعة عني مشس-الرتبوي املساعد بكلية الرتبية أستاذ علم النفس حسني حسن حسني طاحون 1
 طنطا.جامعة -الرتبوي املتفرغ بكلية الرتبية أستاذ علم النفس محدي حممد املليجى 2
 جامعة عني مشس. -الصحة النفسية واإلرشاد النفسي بكلية الرتبية أستاذ مسرية حممد شند 1
 أستاذ الصحة النفسية بكلية الرتبية جامعة طنطا. سيد أمحد البهاص 6
 جامعة عني مشس. -بكلية البنات -أستاذة علم النفس شادية أمحد عبد اخلالق 7
 جامعة عني مشس. -بكلية الرتبيةأستاذ الصحة النفسية واإلرشاد النفسي  فيولت فؤاد إبراهيم 9
 جامعة طنطا. -أستاذ الصحة النفسية بكلية الرتبية حممد عبد الظاهر الطيب 9
 جامعة عني مشس. -أستاذ الصحة النفسية واإلرشاد النفسي بكلية الرتبية نبيل عبد الفتاح حافظ 50

 م من الباحلثة كل الشكر والتقدير.، وهلا: مت ترتيب األمساء يف قائمة السادة احملكمني هجائي  ملحوظة
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 (1ملحق )
 مقياس التفاؤل يف صورته النهائية

 غري موافق أحياان موافق العبارات رقم العبارة
    أفكر يف املستقبل بكل سعادة 5
    أان مقبل على احلياة بكل أمل 2
    أستطيع حتقيق آمايل وطموحايت املستقبلية 1
    يف عمل شيء جديدأتوقع النجاح عندما أبدأ  2
    أحب اخلري لنفسي ولآلخرين 1
    أنظر إىل الفشل على أنه نوع من التحدي 6
    أؤمن أبن لكل مشكلة حل 7
    أنظر إىل احلياة بكل رضا 9
    أسعى لتحقيق كل األهداف اليت وضعتها لنفسي 9
    سيكون مستقبلي ملئ ابألمل 50
    تبدو يل احلياة مجيلة 55
    ابجلد وامللثابرة أستطيع حتقيق كل شيء 52
    أعتقد أن املستقبل حيمل يل اخلري 51
    اأشعر أن الفرج سيأيت قريب   52
    أحتلى ابملرونة من أجل حتقيق أهدايف 51
    أؤمن مبقولة تفاءلوا ابخلري جتدوه 56
    أشعر أنين من احملظوظني يف هذه احلياة 57
    اوله إن مع العسر يسر  أؤمن مبق 59
    أؤمن أن كل حمنه تضم منحة 59
    يراودين الشعور ابألمل يف كل األوقات 20
    ميكين أن أتغلب على كل الصعوابت اليت تواجه حيايت 25
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    أتوقع أن يكون الغد أفضل من اليوم 22
    مستوى طموحي يتناسب مع قدرايت الشخصية 21
    املستقبلية ستكون أكلثر سعادة أشعر أن حيايت 22
    ساعدين يف حتقيق طموحايتيقدر من الذكاء  لدىأشعر أن  21
    أرى أن املاضي مجيل واحلاضر أمجل واملستقبل أفضل 26
    أنظر إىل اجلانب املضيء من احلياة 27
    أؤمن مبقولة كن مجيال  ترى الوجود مجيال   29
    شدةأرى الفرح أييت بعد ال 29
    أتوقع هناية سعيدة للمشاكل احلقيقية 10
    أشعر أبنين أملك الدنيا أبسرها حبيب لآلخرين 15
    أؤمن مبقولة أعمل خري وال تنتظر جزاءه 12
    أشعر أن حليايت هدف ا ومعىن أعيش من أجله 11
    أشعر أبن كل شيء مجيل خلق من أجلي 12
    آلخرين عالقة طيبةأسعى أن تكون عالقيت اب 11
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