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The Level of Learned Optimism and its Relationship to
Achievement Motivation among Abu Dhabi University
Students
Abstract
The current study aimed at investigating the level of learned
optimism and its relationship to achievement motivation among Abu Dhabi
University students, United Arab Emirates. The study sample consisted of
189 male and 166 female students from Abu Dhabi University. The results of
the study indicated that the average response of the sample on the learner
optimism scale was moderate. The average response of the sample on the
motivation scale for achievement was also moderate. The results of the
study indicated that there is a positive correlation between the areas of
learner’s optimism and achievement motivation. In addition, there were
statistically significant differences in the response average on the level of
learner’s optimism and motivation for achievement according to academic
achievement. High-achieving students were more optimistic and more
motivated while low-achieving students were less optimistic and less
motivated.
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مستخلص البحث
هدفت الدراسة الحالية إىل تقص مستوى التفاؤل المتعلم وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى
ً
طلبة جامعة أبو ظب ،تكونت عينة الدراس ةةة م ( )189طالبا ،و( )166طالبة م طلبة جامعة أبو
ظب ،اس ة ة ة ة ةةتخدا الباحمان مقيا

س ة ة ة ة ةةيلجمان ( )1998للتفاؤل المتعلم ،ومقيا

أشارت نتائج الدراسة إىل أن متوسط استجابة أفراد العينة عىل مقيا

دافعية اإلنجاز.

التفاؤل المتعلم جاء بدرجة

متوس ةةطة ،حيص ح ةةع البعد المالص :الس ةةمات الي ةةخ ةةية عىل أعىل اس ةةتجابة ،كما أش ةةارت نتائج
الدافعية ل نجاز قد جاء بدرجة متوسة ةةطة

الدراسة ةةة أن متوسة ةةط اس ة ةةتجابة أفراد العينة عىل مقيا
ً
أيض ة ة ة ةا ،حيص ح ة ة ة ةةع البعد الرابع م أبعاد الدافعية ،وهو الدافعية للتح ة ة ة ةةيع الدرا

عىل أعىل

ً
اسة ة ة ة ةةتجابة ،وأشة ة ة ة ةةارت نتائج الدراس ة ة ة ةةة إىل وجود عالقة ارتباطية طردية دالة إح ة ة ة ة ةةائيا ب كع م
مج ةةاات التف ةةاؤل المتعلم ودافعي ةةة اإلنج ةةاز ،كم ةةا بسن ةةت نت ةةائج ال ةةدراس ة ة ة ة ة ةةة وجود فروق ذات دال ةةة
إح ة ة ةةائية ط متوس ة ة ةةطات ااسة ة ةةتجابة عىل مسة ة ةةتوى التفاؤل المتعلم والدافعية ل نجاز ً
تبعا لمت ت
التح ة ة ة ة ةةيع الدرا
ا
تفاؤق وأقع دافعية.

ا
ا
ا
ةيد ،
أيت تفاؤق وأعىل دافعية ،وا قع تح ة ة ة ة ةةيد أقع
 ،وأن الطلبة ا عىل تح ة ة ة

الكلمات المفتاحية :التفاؤل المتعلم؛ دافعية اإلنجاز؛ طلبة جامعة أبو ظب
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المقدمة

ُّ
يعد التفاؤل م م طلحات علم النفس اإليجاب ر
الب ظهرت ط العقود المالث ا ختة م
العشي  ،وم المحاور المهمة ر
ر
الب ركزت عليها المدرسة اإلنسانية ط علم النفس ،حيص
القرن
ُي ر
فش التفاؤل بأنه النظرة إىل الجانب المصء م الحياة وتوقع ا فضع ،وهو يعط للحياة
ااستمرارية السلسة وتوقع النجاح وت ليب ا فكار اإليجابية عىل السلبية ،والتفاؤل يمنح اإلنسان
الطاقة والعزيمة عىل مواجهة كدر الحياة ،ويخفف م الض وط النفسية ،وهو آلية الحوار اإليجاب
للفرد مع ذاته ،وإعادة صياغة أفكاره ط مواجهة مواقف ا لم والخيبة ،ولعع التفاؤل بمعانيه ورد
َ
َ َ َ ُ
َ ْ
اه ُم ه ُ
اّلل ِم فض ِل ِه
ط كتاب الموىل  -عز وجع  -وط مواقع كمتة ،قال تعاىل " :ف ِر ِح ِبما آت
َ َ ْ َ ْ ر ُ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ
َ ْ َْ ر ُ َ
ِّ ْ َ ْ ْ َ ر َ ْ ٌ َ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
شون
شون ِبال ِذي لم يلحقوا ِب ِهم م خل ِف ِهم أق خوف علي ِهم وق هم يحزنون {  }170يستب ِ
ويستب ِ
ْ َ ِّ َ ه َ َ ْ َ َ ر ه َ َ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ
َ
اّلل وفض ٍع وأن اّلل ق ي ِضيع أجر المؤ ِم ِن { ( "}171آل عمران ،)171-170 ،وقال
ِب ِنعم ٍة م
ِ
َ َ ٌ ُّ ْ َ ْ ر َ ٌ
ُ ُ ٌ َ ْ َ ُّ ْ َ ٌ
احكة مستب ِشة { ( " }39عبس .)39-38 ،والتفاؤل ليس
تعاىل " وجوه يوم ِئ ٍذ مس ِفرة {  }38ض ِ
ً
تجاوزا للحاض بع هو استممار ا حداث وا فكار اإليجابية والعمع عىل تنميتها؛ إلعطاء الواقع معب
وقيمة وتدفق واستمرارية.
ُّ
وتعد دراسة تايجر ) (Tigerط كتابه "التفاؤل :بيولوجية ا مع" م الدراسات ا وىل ط
دراسة التفاؤل ،والذي قاد إىل تزايد البحوث ط السنوات الالحقة عىل المستوى العالم ر
(شارة،
ر
ويعت التفاؤل ع مفهوا متعدد ر
.)1996
التاييب ،له ارتباطات متعددة تيمع :السعادة ،وال حة
النفسية ،واإلنجاز .ويرى الباحمون ط مجال ال حة النفسية والعقلية أن التفاؤل ر
يعت ع توقعات
ً
معتدلة حول المستقبع ،وتبب وجهة نظر ،
أيت اتزانا ع العالم ،وعىل الرغم م ذلك وجد الباحمون
ا
ا
الب ر
جملة م ا دلة ر
تقتح بأن التفاؤل ليس شكد م أشكال إنكار الواقع ،بع مكون ضوري لمرونة
وسعادة ا فراد ).(Hefferon & Boniwell, 2011
ويرى سيلجمان ) (Seligman, 1998أن التفاؤل يعت ع توقعات خارجية تكون فيه
ا
النواتج إيجابية ربتجيح أيت ،ط ح ي نف التياؤا بكون التوقعات المستقبلية ذات نواتج سلبية،
وهو يؤكد أن النياط اإلنساب يستند إىل ا هداف ،ول رض الوصول إىل ا هداف يتم الحاجة إىل
تنظيم سلوكنا وأفعالنا ،ولذلك عندما يواجه الفرد صعوبة خالل محاولته الوصول إىل ا هداف
ً
يستمر الفرد المتفائع بالتقدا ل رض الوصول إىل أهدافه ط ح يكون الفرد المتيائم ،
أيت ترجيحا
لالستسالا.
ولدافعية اإلنجاز ٌ
دور ٌ
مهم ط رفع مستوى أداء الفرد وإنتاجه ط مختلف الميادي
والمجاات وا نيطة ر
الب يقوا بها ،فمستوى دافعية اإلنجاز الموجودة ط أي مجتمع ه ح يلة
الطريقة ر
الب ينةيأ بها ا فراد ط المجتمع ،وهكذا تبدو أهمية دافعية اإلنجاز ليس فقط بالنةسبة
للفةرد وتحة يله الةدرا

 ،ولك أيضا بالنسبة للمجتمع الذي يعيش فيه هذا الفرد ،وتحط الدافعية
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عىل القةوة الدافع ةة والرغبةة وااهةتماا ،وأيضا ما يملك م قدرات لحع المةيكالت ،فكةع مة
ا
أشكاق ومنبئات لنةواتج السلوك (قطام وعد .)2002 ،
الدافعيةة والقةدرات ترسةم
ُ ُّ
ويعد الدافع ل نجاز م دوافع الكفاية الذاتية ،وهو صفة يت ف بها ا شخاص ب ض
كما
النظر ع أعمارهم ومستوياتهم ودرجة اإلعاقة ر
الب يعانون منها ،ا مر الذي يدفعهم إىل التحدي
ُ
والرغبة ط القياا بعمع جيد وتحقيق النجاح فيه .هذا وت ر
عرف دافعية اإلنجاز بأنها :إمكانية صياغة
هدف يتحدى إمكانات الفرد ،ووضع خطة إنجازية لتحقيق هذا الهدف ط ضوء معايت الجودة ط
ر
فتة زمنية محددة مع توافر ر
مؤش للنظاا نحو تحقيق الهدف (أبو شقة .)2007 ،لذا جاءت هذه
الدراسة لتقص مستوى التفاؤل المتعلم وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى طلبة جامعة أبو ظب.
اإلطار النظري
التفاؤل المتعلم.
ً
طور سيلجمان أسلوب التفائع المتعلم انطالقا م أعماله مع زمالئه حول العجز المتعلم
ً
 Learned Helplessnessواستنادا إىل نظرية العزو المعروفة ط علم النفس ااجتماع م منطلق
مركز الضبط الذي ر
يعت ع مدى شعور الفرد بقدرته عىل التأثت ط ا حداث ر
الب تعنيه ،فا فراد
الذي لديهم مركز ضبط داخىل يعزون ا حداث أو يقومون بتفستها إىل عوامع خاصة بذاتهم ممع
قدرتهم أو تق تهم وشجاعتهم ،أما ا فراد أصحاب مركز الضبط الخارج فهم يعزون ا حداث
السارة والسسئة إىل عوامع خارجية ممع الحظ أو مساعدة أو عدوانية اآلخري ( Seligman,
.)1998
ً
نيفا لالنفعاات اإليجابية ً
ر
فتضمنت اانفعاات المرتبطة
تبعا للزم ،
وقدا سيلجمان ت
بالماض (الرضا والقناعة واإلنجاز والفخر واإلخالص وال فاء) ،واانفعاات اإليجابية المرتبطة
ر
تضمنت اانفعاات اإليجابية
بالمستقبع وتتضم (التفاؤل وا مع واايمان والمقة) ،ط ح
المرتبطة بالحاض (البهجة والسكينة والحيوية والحما
.)Csikszentmihalyi, 2000

الزائد والتدفق النفس) ( & Seligman

ويرى شاير وكارفر ( )Scheier & Carver, 1987أن التفاؤل إستعداد عاا يكم داخع
الفرد لتوقع حدوث ا شياء الجيدة أو اإليجابية أي توقع النتائج اإليجابية لألحداث المقبلة ويؤكدان
التفاؤل وال حة البدنية

وجود الفروق الفردية المابتة ط التفاؤل كما يتهنان عىل وجود عالقة ب
إذ أن التفاؤل يوظف ر
إستاتيجيات فعالة لدى الفرد للت لب عىل الض وط واإلحباطات الواقعة
عليه.
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كما أن التفاؤل يرتبط بالتوقعات اإليجابية ر
الب ا تتعلق بموقف مع ؛ ولذلك يعتقد شاير
ر
وكارفر ( )1987بأن التفاؤل يحدد لألفراد الطريقة لتحقيق أهدافهم ،ولذا فإن التوقعات التفاؤلية
ا
ا
تجاه ا حداث تساعد ا فراد عىل تحقيق أهدافهم بدق م فقدان ا مع ط تحقيقها ،فضد ع
كون التفاؤل سمة م سمات اليخ ية ر
الب تتسم بالمبات النسب عت المواقف وا وقات
المختلفة ،وا تقترص عىل بعض المواقف.
ر ا
ويرى سليجمان أن كد م التفاؤل والتياؤا  Optimism & Pessimisticأسلوبان ط
ر
التفكت وط تفست الوقائع وا حداث ،وأن طريقة تفست ا فراد للوقائع ا تقترص عىل مجابهة حالة
الب نكونها ع القيمة العامة ر
خاصة م نجاح أو فيع ،بع ه تتوقف عىل الفكرة ر
الب نعطيها
نفسنا وإلمكاناتنا وفرصنا ولمكانتنا ط الحياة ،ويمك أن نتعلم التفاؤل ا
بناء عىل ختاتنا ونمط
تنيئتنا بما يت ف به م رعاية وحب وتيجيع وتعزيز ومكانة (.)Seligman, 1998
ً
كمتا إىل النظرية العزوية ر
الب تبحص ط
إن ا سلوب التفستي ط نظرية سيلجمان يستند
ر
كيفية عزو ا فراد للسلوكيات وا حداث إىل أسباب معينة ،فإذا رد الفرد واقعة معينة إىل سبب
محدد فإنه سسترصف عىل أسا هذا العزو الذي ييكع عملية ذهنية تأويلية.
وقد طور فايت  Fienrنظرية انبمقت منها ثالثة مقومات ر
تعت ع التفاؤل المتعلم وه
الموقع  Locusوااستمرارية  Permanenceوالقابلية للسيطرة  Controllabilityحيص استند
سيلجمان وشيكزنميهاىل ( )Seligman & Csikszentmihalyi, 2000إىل هذا النموذج وأدخال
الب يبب كع م المتفائع والمتيائم موقفه ا
عليه بعض التطوير ط تفست الوقائع ر
بناء عليها،
وتتجسد مجاات هذه النظرية فيما ر
يأب:
ر
ر
 .1ااستمرارية  :Permanenceوتيت إىل أن ا فراد المتفائل يرون بأن ا حداث السسئة ما ه
ا
إا أمر ر
وقب زائع ،وبالتاىل فا مع قائم ،وباستطاعتهم الخروج منها مستقبد ،رأما ا فراد الذي
يتملكهم اليأ بشعة يؤمنون بأن السبب وراء حدوث أي مكروه لهم سيكون دائم الحدوث،
وهذا المكروه سيستمر إىل ر
فتة طويلة.
ر
 .2اانتيار  :Pervasivenessوتيت إىل أن ا فراد المتفائل يفشون أسباب فيلهم ط موقف
ط هذا الموقف فقط

ما بأنها مؤقتة ،وأنها حدثت نتيجة ظروف معينة ،فربما ييعرون باليأ
ر
ولكنهم يمضون ط حياتهم بإيمان راسخ ،رأما المتيائمون فتون أن أسباب فيلهم ستدوا ط
جميع مواقف حياتهم ،وأنهم يستسلمون ويقلعون ع كع ر ء إذا ما أصاب الفيع أحد أوجه
أنيطة حياتهم.
ر
ئ
سب ،فإنه
 .3السمات اليخ ية  :Personalizationتيت إىل أن الفرد الذي يتعرض إىل حدث
ً
ً
ُ
إما أن يلوا نفسه (داخليا) وإما أن ين ِسب ذلك إىل الظروف (خارجيا) ،فا فراد الذي يلقون
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الخارجية فإنهم ا يفقدون ثقتهم بأنفسهم إذا ما حدث لهم مكروه ،فإنهم يحبون أنفسهم،
ويعجبون بها ،
أيت م غتهم.
دافعية اإلنجاز.
ييت م طلح الدافعية إىل مجموعة الظروف الداخلية والخارجية ر
الب تحرك الفرد م
أجع إعادة التوازن الذي اختع ،فالدافع بهذا المفهوا ييت إىل نزعة للوصول إىل هدف مع  ،وهذا
الهدف قد يكون إلرضاء حاجات داخلية ،أو رغبات داخلية .أما الحاجة  Needفه حالة تنيأ لدى
الكائ الح لتحقيق ر
الشوط البيولوجية أو السيكولوجية الالزمة المؤدية لحفظ بقاء الفرد .أما
الهدف  Goalفهو ما يرغب الفرد ط الح ول عليه ،ويؤدي ط الوقت نفسه إىل إشباع الدافع
ر
وتعد الدافعية إحدى الموضوعات ر
الب استمارت اهتماا الباحم ارتباطها
(قطام وعد )2002 ،
بمت تات عدة ،فالدوافع ر
الب تمت الفرد وتحركه وتوجهه ط آن واحد نحو اتجاهات محددة ،لذا
فقد تم استخدامه لتفست سلوك اإلنسان ط محاولة للتنبؤ بذلك السلوك والتحكم فيه.
وقد ر
عرف أبو جادو ( )2000دافعية اإلنجاز بأنها " عملية استمارة السلوك والمحافظة
علية لتحقيق هدف" فيما ترى سالم ( )2000بأنها ر
تعت ع الرغبة والسع للت لب عىل ال عوبات
والعوائق لتحقيق النجاح ط ا داء ،وم خالله يمك تعريف دافعية اإلنجاز بأنها قوة تؤثر وتستمت
سلوك الفرد لمواجهة التحديات والت لب عليها م خالل الت ميم والممابرة لتحقيق المستويات
العالية.
ً
وتتولد دافعية اإلنجاز لدى الفرد منذ الطفولة ،وتبدأ تنمو وتتطور اعتمادا عىل الظروف
َ
البسئية وما يؤثر ط سلوكه إضافة إىل دور الوالد ْي اللذي يعتتان العامع ا سا ط توجيه الطفع
نحو السلوك المناسب ،والرغبة واإلضار ط تحقيق النجاح م أجع مستقبع جيد؛ لذا يمك اعتبار
دافعية اإلنجاز المحرك ا سا ليخ ية الفرد وسلوكه م خالل اإلضار والممابرة والتنافس؛
لتحقيق أفضع مستوى ممك ب ا فراد (زكري.)1993 ،
إن ااهتماا بدوافع المتعلم

وميولهم واتجاهاتهم م قبع المعلم

ذو أهمية ط إنجاح

العملية التعليمية ،فالدوافع تنيط السلوك نحو تحقيق هدف مع كما ذكر .لذلك يمك للمعلم
توجيه هذا النياط نحو أداءات أفضع ،والعمع عىل استمراريته وتنوعه ط مواقف التعلم المختلفة.
ُّ
وتعد إثارة ميول المتعلم نحو أداء مع  ،واستخداا المنافسة بقدر مناسب بسنهم م
الب تستخدا لتحقيق ا هداف ر
ا مور الهامة ر
التبوية والتعليمية حيص أنه يمك أن ي ع إىل معدل
مع م التقدا ا يزيد ب ورة ملحوظة مهما زادت مواقف التعلم والممارسة .وإن دفع المتعلم
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باللوا عىل أنفسهم عندما يفيلون ط فعع ر ء ما فهم بذلك يقللون م شأن أنفسهم،
ر
فييعرون بأنهم غت ذي فائدة ،وأنهم ليس لديهم موهبة ،أما الذي يلومون غتهم أو الظروف
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،
التعت واإلحباط نحو
إىل القياا بأداء مهاا ا تتناسب مع قدراته وإمكانياته ا شك أنه يؤدي إىل
التعلم وم ثم ااستمرار ط الدراسة ).(Derrer, 2009
ُ ُّ
ويعد دافع التح يع م الدوافع الخاصة باإلنسان ،ربما دون غته م الكائنات الحية
ا خرى ،وهو ما يمك تسميته بالسع نحو التمت والتفوق ،حيص يختلف ا فراد ط المستوى
المقبول لديهم م هذا الدافع ،فهناك م يرى ضورة الت دي للمهاا ال عبة والوصول إىل التمت،
وهناك أشخاص آخرون يكتفون بأقع قدر م النجاح .وتقا دافعية اإلنجاز عادة باختبارات معينة
م أشهرها اختبار تفهم الموضوع ) (Thematic Appreception Testالذي يتطلب م النا
أن يستجيبوا لمالث صورة تحمع كع منها ،
أيت م تفست ،وتحلع إجاباتهم ويستخرج منها مستوى
اإلنجاز عند المستجيب .كما يمك قيا دافعية اإلنجاز م خالل المواد المكتوبة (كالمقاات
والكتب) دونما حاجة إىل صورة غامضة كما ط اختبارات تفهم الموضوع ).(Zoo, 2003
إن الدافعية للتعلم حالة متمتة م الدافعية العامة ،وتيت إىل حالة داخلية عند المتعلم
تدفعه إىل اانتباه للموقف التعليم واإلقبال عليه بنياط موجه ،وااستمرار فيه ر
حب يتحقق
ر
فإن مهمة توفت الدافعية نحو التعلم وزيادة تحقيق اإلنجاز ا ر
تلق عىل
التعلم .وعىل الرغم م ذلك
عاتق المدرسة فقط ،وإنما ه مهمة ر
ييتك فيها كع م المدرسة والبيت ً
معا وبعض المؤسسات
ااجتماعية ا خرى .فدافعية اإلنجاز والتح يع عىل عالقة وثيقة بممارسات التنيئة ااجتماعية،
فقد أشارت نتائج الدراسات أن ا طفال الذي يتمتون بدافعية مرتفعة للتح يع كانت أمهاتهم
يؤكدن عىل أهمية استقاللية الطفع ط البيت ،أما م تمتوا بدافعية للتح يع منخفضة فقد وجد
أن أمهاتهم لم يقم بتيجيع ااستقاللية عندهم (قطام وعد .)2002 ،
إن ا فراد الذي يوجد لديهم دافع مرتفع للتح يع يعملون بجدية أيت م غتهم،
ويحققون نجاحات ،
أيت ط حياتهم ،وط مواقف متعددة م الحياة .وعند مقارنة هؤاء ا فراد بم
هم ط مستواهم م القدرة العقلية ولكنهم يتمتعون بدافعية منخفضة للتح يع ،وجد أن
المجموعة ا وىل تسجع عالمات أفضع ط اختبار الشعة ط إنجاز المهمات الحسابية واللفظية،
ً
وط حع الميكالت ،ويح لون عىل عالمات مدرسية وجامعية أفضع ،كما أنهم يحققون تقدما أي ،ت
ً
وضوحا ط المجتمع .والمرتفعون ط دافع التح يع واقعيون ط انتهاز الفرص بعكس المنخفض
ط دافع التح يع الذي إما أن يقبلوا بواقع بسيط ،أو أن يطمحوا بواقع أيت بكمت م قدرتهم عىل
تحقيقه ).(Santrock, 2004
الدراسات السابقة
التفاؤل والتياؤا وعالقتهما ببعض

أجرى ا ن اري ( )2002دراسة هدفت لقيا
ر
والتعرف إىل الفروق ب
مت تات اليخ ية لدى طلبة جامعة الكويت،
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التفاؤل والتياؤا ،وإيجاد العالقة اارتباطية ب
ر
تكونت الدراسة م عينات متعددة م طالب جامعة الكويت وأسفرت نتائج الدراسة ع تمتع
مقيا

التفاؤل والتياؤا بخ ائص قياسية جيدة م ناحية ال دق والمبات ،وأسفرت نتائج

الدراسة والتحليع العامىل ع استخالص أربعة عوامع للذكور م مقيا
تم استخالص ثالثة عوامع ل ناث م مقيا

التفاؤل والتياؤا ط ح

التفاؤل والتياؤا ،وارتبط التفاؤل مع التفاؤل غت

الواقع و اانبساط بارتباطات جوهرية موجبة ،ط ح

ارتبط بارتباطات سالبة مع كع م التياؤا

القهري والذنب والخزي واليأ

واايتئاب والع ابية ،وارتبط التياؤا

والقلق والوسوا

بارتباطات جوهرية سالبة مع كع م التفاؤل غت الواقع واانبساط والكذب ،ط ح
بارتباطات جوهرية موجبة مع كع م القلق واليأ والذنب واايتئاب و الخزي والوسوا
وكيفت النتائج ع وجود فروق ب الجنس ط التفاؤل ول الح الذكور.

ارتبطت
القهري.

وهدفت دراسة كسلت ( )Kessler, 2003إىل تقص "أثر التدريب عىل التفاؤل والتياؤا
لدى الوالدي م حيص ت ورات ا بوي لسلوك الطفع .حيص تم إجراء الدراسة عىل عينة مقدارها
( )8أزواج م اآلباء وا مهات والذي أطفالهم لديهم إعاقة ،وهذا الطفع الذي لديه إعاقة يعاب م
ا فكار التياؤمية حيص تم دراسة ت ورات اآلباء ع معتقدات ا بناء .وقد تم تقسيم عينة الدراسة
إىل مجموعت

حيص تلقت المجموعة ا وىل سلوك داعم إيجاب ،وتلقت المجموعة المانية الدعم

اإليجاب باإلضافة إىل برامج إرشادية وعالجية تزيد م التفاؤل لدى الميارك  ،وتم مقارنة نتائج
تعديع السلوك لدى أفراد عينة المجموعت وتوصلت الدراسة إىل أن المجموعة تلقت التنامج
التفاؤىل الداعم تم تعديع السلوك التياؤم لها ب ورة كبتة.
مستوى التفاؤل وعالقته

كما هدفت دراسة عبدالكريم والدوري ( )2004إىل قيا
بالتوجه نحو الحياة لدى طالبات كلية ر
التبية للبنات ،وتكونت عينة الدراسة م ( )319طالبة م
طالبات كلية ر
التبية للبنات  /جامعة ب داد ،وقد تم بناء مقيا التفاؤل بناء عىل استبيان استطالع

التوجه نحو الحياة الذي أعده شاير و كارفر

وجه إىل عينة م الطالبات ،واستخداا مقيا

( ،)1985وأظهرت النتائج وجود عالقة أرتباطية دالة ب

التفاؤل والتوجه نحو الحياة وأن مستوى

التفاؤل لدى الطالبات أعىل م متوسط المجتمع ،وكذلك مستوى التوجه نحو الحياة لدى
ً
الطالبات أعىل م متوسط المجتمع .وتب أيضا عدا وجود فروق ط التفاؤل لدى الطالبات ب
المرحلة ا وىل والرابعة ،ووجود فروق دالة ط التوجه نحو الحياة ول الح طالبات المرحلة الرابعة.
كما قاا حس ط دراسته ( )2006بفحص العالقة ب التفاؤل والتياؤا وكع م ض وط
العمع ،والرضا ع العمع ،إضافة إىل معرفة الفروق ط مت تات الدراسة ً
تبعا للعوامع الديموغرافية
ً
المختلفة للعينة ،وبسنت النتائج أن التفاؤل ارتبط إيجابيا مع الرضا ع العمع ،وسلبيا مع ض وط
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ً
سلبيا مع الرضا ع العمع ،ولم يرتبط مع ض وط العمع .كما أظهرت
العمع ،ط ح ارتبط التياؤا
النتائج أن المتفائل كانوا ،
أيت رضا ع العمع م المتيائم  ،ولك لم تظهر فروق ب المجموعت
ط ض وط العمع .تب أيضا أن اإلناث ،
أيت رضا ع العمع م الذكور ،وأن المطلق
ر
الجنس كانوا ،
ً
المتوج والعزاب ،كما أن
شعورا بض وط العمع وأقع رضا ع العمع م
أيت
ر
المباشة كانوا أقع تياؤما م العامل ط اإلدارة العليا.
العامل ط مستوى اإلدارة التنفيذية
وا رامع م

ويستعرض ديرير وآخرون ) (Derrer et al., 2009ط دراستهم ع العوامع ر
الب تؤثر
ً
عىل تحقيق الهدف لألفراد ،وتكونت عينة الدراسة م ( )121طالبا م قسم علم النفس م
جامعت م الجامعات التيطانية ،وتم تطبيق استبانة التوجه نحو الحياة إعداد شاير وكارفر
( )1985واستبيان ر
االتاا بالهدف إعداد كالي وآخرون ( )2001وأظهرت النتائج أن المتفائل أعىل
درجات ط تحقيق الهدف م المتيائم .
ط ح جاءت دراسة عبدالعزيز ( )2016لتكيف ع العالقة ب كع م التفاؤل والتياؤا
ومت تي اإلنجاز ا كاديم والرضا ع الحياة تكونت العينة م ( )343طالبة م طالبات كلية ر
التبية
التابعة لجامعة أا القرى بالمملكة العربية السعودية ،واستخدمت الباحمة مقيا
ومقيا

التفاؤل والتياؤا

الرضا ع الحياة ،وأسفرت النتائج ع مستوى متوسط م التفاؤل المتعلم واإلنجاز

ا كاديم ،ومستوى مرتفع م جودة الحياة ،ووجود عالقة ارتباطية دالة إح ائيا ب
الطالبات الجامعيات عىل مقيا
ا كاديم.

التفاؤل ودرجاته

عىل مقيا

الرضا ع

درجات

الحياة واإلنجاز

وأختا دراسة ياس وبنا ( )2018وتهدف إىل تحليع العالقة ب ال مود النفس والتفاؤل
لدى عينة م طلبة الجامعة ،تضمنت عينة الدراسة ( )200م الطلبة الذكور واإلناث م جامعة
ع شمس .وطبقت الدراسة مقيا ال مود النفس ،ومقيا ا مع ،ومقيا التفاؤل ،ر
توصلت
الدراسة إىل وجود عالقة ب ال مود النفس وا مع والتفاؤل باختالف المت تات الديموغرافية
(الجنس) ط اتجاه اإلناث( ،التخ ص) ط اتجاه التخ ص العلم.
ُمشكلة الدراسة وتساؤالتها

ً
ر
تقوا نظرية التفاؤل المتعلم عىل مفهوا التوقع ،إذ قدا كيىل ( ،)Kelly, 1955ت ورا عاما
حول التفاؤل المتعلم إذ يرى أن الفرد ي نع حياته ا
بناء عىل التوقعات ،فيقوا ببناء فرضيات توقعية
ه
ر
يختتها عىل مستوى الواقع ،وأن توقعاته المستقبلية تعتمد عىل ما تعلمه ط الماض وما هو موجود
ر
ط الحاض ،بناء عىل ر
بنفسه،
افتاض مفاده أن اإلنسان كائ عقالب قادر عىل أن يسيطر عىل م ته
ِ
وعىل ت يت نظرته إىل العالم ،وصياغة بب جديدة إذا وجد رأن ر
افتاضاته ر
الب وضعها ا تتطابق مع
العالم الذي يعيش فيه.
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ويرى دونوفان وجري ومانسون ) (Donovan, Green, & Mason, 2014أن أحد أهم
ر
العوامع ر
الب تدفع الطلبة للنجاح وتحفز دوافعهم ل نجاز هو المعلم المتفائع بنجاحاتهم ،الذي
ً
دوما لتعزيز الطلبة نحو النجاح ويتفاءل بقدراتهم ،ويسع إلنجاح ما يمرون به م
يسع
ختات.ويرى سيلجمان ( )2002أن التفاؤل يساعد الفرد عىل استعمال وسيلة جديدة لتحقيق
ر
مستوى أفضع م اإلنجازات وا هداف ر
الب حددها لنفسه ،كما أنه يتيح فرصة استعمال مهاراته
الب ايتسبها عىل مدار حياته ب ورة أفةضع ،وتمكنه م تحقيق إنجازات ،
ر
أيت ،وبالتاىل الوصول به
إىل مستوى أعىل م ا داء واإلنجاز.
إن النجاح واإلنجاز يعتمدان عىل القدرات العقلية والتفاؤل بما هو أفضع ،وبما يتولد عنه
م القوة الدافعة للسلوك ،حيص يستطيع الطالب ت يت مفهومه ع نفسه ،وقدرته م خالل تعلم
ر
أساليب النظرة التفاؤلية نحو المستقبع ر
الب تولد لديه الدافعية ل نجاز ،ط ح نجد أن بعض
الطلبة يملكون القدرة والكفاءة العقلية للتمت ،ولك ا يملكون مهارة التعامع مع المواقف الضاغطة
ر
ويكونون
واإلحباط والفيع مما يؤدي بهم إىل ااستسالا للفيع ،وتنخفض دافعيتهم ل نجاز،
ً
ً
متيائما ع ذواتهم (.)Niranjana & Pattanayak, 2005
سلبيا
مفهوما
الب ْ
وقد احظ الباحمان م خالل بعض المقابالت ر
أجريت مع الطلبة أنهم يملكون بعض
المهارات اإليجابية للتعامع مع مواقف اإلحباط والفيع ،إذ يمك أن يبدأ النجاح م توقع ا فضع
والتفاؤل بالمستقبع ،وتكم ميكلة الدراسة الحالية ط اإلجابة عىل السؤال ر
اآلب :ما مستوى التفاؤل
ً
ً
المتعلم تبعا لنظرية سيلجمان وعالقته بدافعية اإلنجاز تبعا لنظرية اتكنسون لدى طلبة جامعة أبو
ظب؟
أسئلة الدراسة
تسع هذه الدراسة إىل اإلجابة ع ا سئلة اآلتية:
 .1ما مستوى التفاؤل المتعلم ودافعية اإلنجاز لدى طلبة جامعة أبو ظب؟
 .2ما العالقة اارتباطية ب

مستوى التفاؤل المتعلم ودافعية اإلنجاز لدى طلبة جامعة أبو ظب؟

 .3ما الفرق ط مستوى التفاؤل المتعلم ودافعية اإلنجاز لدى طلبة جامعة أبو ظب باختالف مت ت
مستوى التح يع؟
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ويرتبط التفاؤل المتعلم بالتخىل ع التفستات السلبية المتيائمة ،واسةتبدالها بةتعلم
ا
درو فةي ايتساب التفاؤل بها ر
حب ط أسوء الظروف فضد ع تعديع وجهات النظر لمةا نعةده
ه
ً
ا
فةيد ،كما أنه يعد ا سا الذي يمك ا فراد م وضع ا هداف المحددة ،فالتفاؤل يؤدي دورا
ً
جوهريا ويقدا مزايا ط مجاات متنوعة ممع اإلنجاز الدرا  ،والقدرة عىل التحمع ط مجاات
العمع الياقة وال عبة (ناصيف.)2015 ،

شواهنه والخطيب

مستوى التفاؤل المتعلم ودافعية اإلنجاز
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أهمية الدراسة
ر
تظهر أهمية الدراسة الحالية م خالل اآلب:
ُ
إلقاء الضوء عىل موضوع هاا وحيوي بالنسبة لألفراد ط المجتمعات ر
الب يعييون فيها والخاصة
.1
بطلبة جامعة أبو ظب ،والمتمملة ط العالقة ب التفاؤل المتعلم ودافعية اإلنجاز.
ً
َ ُ
ً
معا ر
 .2أهمية المت تات ر
معا م قبع ،والمتمملة
الب  -وفق علم الباحم  -لم تدر
الب تم ربطها
أهميتها بالناحية ااجتماعية وا كاديمية لدى الطلبة.
 .3تبحص هذه الدراسة ط العالقة ب أحد المفاهيم اإليجابية ط اليخ ية اإلنسانية وهو التفاؤل
ً
ً
ً
ونفسيا للباحم والدارس .
المتعلم ودافعية اإلنجاز بحيص توفر أدبا تربويا
 .4تكيف ع مستويات التفاؤل المتعلم ،ودافعية اإلنجاز ،وعالقتهما بالتح يع الدرا
 .5أهمية الفئة ر
الب تيملها الدراسة ،وهم الطلبة ط جامعة أبو ظب.
ر
سيكومتية عالية.
 .6تزويد الباحم بمقاييس ذات خ ائص

للطلبة.

أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إىل:
ر
التعرف إىل طبيعة العالقة اارتباطية ب
.1
أبوظب.
 .2التعرف إىل طبيعة العالقة اارتباطية ب
التح يع الدرا للطلبة.

التفاؤل المتعلم ودافعية اإلنجاز لدى طلبة جامعة
التفاؤل المتعلم ودافعية اإلنجاز تعزي لمت ت

 .3التعرف عىل الفرق ط مستوى التفاؤل المتعلم ودافعية اإلنجاز لدى طلبة جامعة أبو ظب
باختالف مت ت مستوى التح يع الدرا .
التعريفات اإلجرائية
التفاؤل المتعلم .استعداد عاا يكم داخع الفرد لتوقع حدوث ا شياء الجيدة أو اإليجابية،
أي توقع النتائج اإليجابية لألحداث المقبلة" شاير وكارفر ) )Scheier & Carver, 1987ويعرف
ً
إجرائيا بمجموعة من المؤيرات القابلة للمالحﻅة والقيا المباير ومتمملة بالدرجة التي يح ل
عليها الفرد عىل مقيا التفاؤل المتعلم.
دافعية اإلنجاز .وه "عملية استمارة السلوك والمحافظة عليه لتحقيق هدف (أبو جادو،
ً
 )2000ر
ائيا بأنها الدرجة ر
الب يح ع عليها المفحوص عىل مقيا دافعية اإلنجاز الذي
وتعرف إجر
تم إعداده لتحقيق أهداف هذه الدراسة.
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اقترصت هذه الدراسة عىل الطلبة ط جامعة أبو ظب خالل الف ع الدرا

الماب -2018

التفاؤل المتعلم ودافعية اإلنجاز اللذي قاا الباحمان
 ،2019استخدمت الدراسة مقيا
ر
بتطويرهما ،وتم إستخراج الخ ائص السيكومتية م خالل ال دق والمبات للمقياس .
استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصق  Descriptive Designلمالءمته طبيعة الدراسة
وأهدافها؛ للتعرف عىل مستوى التفاؤل المتعلم وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى طلبة جامعة أبو
ظب .استخدا الباحمان المعالجات اإلح ائية التالية ط تحليع البيانات :المتوسطات الحسابية
واانحرافات المعيارية ،ومعامع اارتباط بتسون ( )Pearsonومعادلة (الفا كرونباخ) ،وتحليع
التباي ا حادي ) ،(ANOVAواختبار شيفيه للمقارنة البعدية.
منهجية الدراسة
مجتمع الدراسة وعينتها
تكون مجتمع الدراسة م جميع الطلبة ط جامعة أبو ظب ط مرحلة البكالوريو  ،وقد تم
اعتماد هذه البيانات م قاعدة البيانات الخاصة بوحدة القبول والتسجيع وذلك ط الف ع الدرا
الماب لعاا ( .)2019 -2018بلغ عدد ا فراد الميارك ط الدراسة ( )355طالبا وطالبة (189
طالب و 166طالبة) تم اختيارهم م خالل الطريقة العيوائية ،لتيكع العينة ما نسبته ()%5
تقريبا م مجتمع الدراسة والجدول  1يوضح توزي ةةع ا فراد الميارك
الدرا .

تبعا لمت ت التح يع

جدول 1

توزي ةةع ا فراد الميارك ط الدراسة حسب مت ت التح يع الدرا
المت ت

المت ت

العدد

النسبة
المئوية

التح يع الدرا

91

ممتاز

36

% 10.1

جيد جدا

115

% 32.4

جيد

138

% 38.9

مقبول

66

% 18.6
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أدوات الدراسة
مقياس التفاؤل المتعلم.
تم إعداد المقيا
سابقة كمقيا

بعد ااطالع عىل ا دب السيكولوج ر
والتبوي ،ومراجعة مقاييس

بخاري ()2006؛ عبد الكريم والدوري ()2004؛ ا ن اري ()2002؛ (Dember

)et al., 1989؛ ) ،(Kubzansky & Maselko, 2004حيص تكونت فقرات المقيا

م ()30

فقرة إيجابية ،وجعلت ااستجابة عىل الفقرات متدرجة بخمسة مستويات (موافقة بيدة ،موافقة،
محايد ،غت موافقة ،غت موافقة بيدة).

صدق المقياس.
تم استخراج صدق البناء حيص طبقت أداة الدراسة عىل ( )30طالبة خارج العينة
ا صلية ،واستخرج معامع اارتباط لالتساق الداخىل والجدول رقم  2يوضح نتائج ذلك.
جدول 2

معامع اارتباط لالتساق الداخىل ب الفقرة و المقيا ككع
رق ة ة ة ة ة ة ةةم

م ة ةع ة ةةام ة ةةع

رق ة ة ة ة ة ة ةةم

م ة ةع ة ةةام ة ةةع

رق ة ة ة ة ة ة ةةم

م ة ةع ة ةةام ة ةةع

رق ة ة ة ة ة ة ةةم

م ة ةع ة ةةام ة ةةع

رق ة ة ة ة ة ة ةةم

م ة ةع ة ةةام ة ةةع

الفقرة

اارتباط

الفقرة

اارتباط

الفقرة

اارتباط

الفقرة

اارتباط

الفقرة

اارتباط

1

**0.66

7

**0.70

13

**0.78

19

**0.79

25

**0.84

2

**0.72

8

**0.71

14

**0.91

20

**0.69

26

**0.92

3

**0.64

9

**0.62

15

**0.78

21

**0.70

27

**0.77

4

**0.78

10

**0.66

16

**0.80

22

**0.72

28

**0.63

5

**0.74

11

**0.90

17

**0.69

23

**0.84

29

**0.82

6

**0.71

12

**0.62

18

**0.67

24

**0.61

30

**0.84

** دالة عند مستوى ( )0.01 = 

الفقرة والدرجة الكلية للمقيا

تراوحت

يتب م الجدول  2أن معامالت اارتباط ب
ً
ب ( )0.92-0.61وجميعها دالة إح ائيا عند مستوى دالة ( ،)0.01= αمما يدل عىل أن المقيا
يتمتع بدرجة صدق كافية غراض الدراسة.

ثبات المقياس
للتحقق م ثبات ا داة استخدمت طريقة تطبيق وإعادة تطبيق المقيا  ،حيص اعتمد التطبيق
ا ول لل دق كتطبيق أول ،وبعد مص أسبوع تم إجراء التطبيق الماب ،وتم استخداا معامع
ارتباط بتسون استخراج المبات ،حيص وصع معامع المبات إىل ( )0.78وهو جيد غراض الدراسة.
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بعد ااطالع عىل ا دب السيكولوج ر
والتبوي ومراجعة مقاييس

لقد تم إعداد المقيا
سابقة كمقيا

عليوي ()2012؛ المطتي ((2007؛ ودراسة جوتفرايد )(Gottfried, 2000؛

حيص تكون المقيا م ( )20فقرة إيجابية ،وجعلت ااستجابة عىل الفقرات متدرجة بخمسة
مستويات (موافقة بيدة ،موافقة ،محايد ،غت موافقة ،غت موافقة بيدة).

صدق المقياس
تم استخراج صدق البناء حيص طبقت أداة الدراسة عىل ( )30طالبا وطالبة خارج العينة
ا صلية ،واستخراج معامع اارتباط لالتساق الداخىل والجدول  3يوضح نتائج ذلك.
جدول 3

معامع اارتباط لالتساق الداخىل ب الفقرة و المقيا ككع
رقة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةم

مة ة ة ة ةعة ة ة ة ةةام ة ة ة ةةع

رقة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةم

مة ة ة ة ةع ة ة ة ةةامة ة ة ة ةةع

رقة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةم

مة ة ة ة ةع ة ة ة ةةامة ة ة ة ةةع

رقة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةم

مة ة ة ة ةع ة ة ة ةةامة ة ة ة ةةع

الفقرة

اارتباط

الفقرة

اارتباط

الفقرة

اارتباط

الفقرة

اارتباط

1

**0.68

6

**0.71

11

**0.72

16

**0.79

2

**0.71

7

**0.69

12

**0.87

17

**0.72

3

**0.67

8

**0.62

13

**0.79

18

**0.75

4

**0.74

9

**0.69

14

**0.82

19

**0.71

5

**0.74

10

**0.88

15

**0.68

20

**0.80

** دالة عند مستوى ( )0.01 = 
تراوحت

يتب م الجدول  3أن معامالت اارتباط ب الفقرة والدرجة الكلية للمقيا
ً
ر
ب ( )0.88-0.62وجميعها دالة إح ائيا عند مستوى دالة ( ،)0.01= αمما يدل عىل أن المقيا
يتمتع بدرجة صدق كافية غراض الدراسة.

ثبات المقياس
للتحقق م ثبات ا داة استخدمت طريقة تطبيق وإعادة تطبيق المقيا  ،حيص اعتمد
التطبيق ا ول لل دق كتطبيق أول ،وبعد مص اسبوع

تم إجراء التطبيق الماب ،وتم استخداا

معامع ارتباط بتسون استخراج المبات ،حيص وصع معامع المبات إىل ( )0.89وهو جيد غراض
الدراسة.

مفتاح التصحيح للمقياسي
ط ضوء سلم اإلجابة عىل فقرات المقياس  ،وبما أن تدري ةةج سلم ااستجابة خما

رتتاوح

اإلجابة عىل جميع فقرات المقياس ما ب (موافق بيدة ،موافق ،محايد ،غت موافق ،غت موافق
بيدة) وتقابلها الدرجات التالية عىل التواىل ( )1 - 2 – 3 – 4 – 5لجميع الفقرات .وبذلك رتتاوح
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الدرجات عىل مقيا

شواهنه والخطيب
( )30درجة وه تممع أدب درجة يمك أن يح ع عليها

التفاؤل المتعلم ب

المفحوص ،و( )150درجة وتممع أعىل درجة يمك أن يح ع عليها المفحوص عىل المقيا  ،ط
ح يممع متوسط المقيا ( )90درجة.
ر
وتتاوح الدرجات عىل مقيا مستوى دافعية اإلنجاز ب ( )20وه تممع أدب درجة يمك
أن يح ع عليها المفحوص ،و( )100وتممع أعىل درجة يمك أن يح ع عليها المفحوص عىل
المقيا  ،ط ح يممع متوسط المقيا ( )60درجة.
وللحكم عىل آراء المستجيب

عىل المقياس

بعد استخراج متوسطاتهم الحسابية ،فقد

قاا الباحمان بإجراء معادلة حسابية لذلك م خالل إيجاد مدى ااستجابة عىل سلم ااستجابة
الخما الذي رتتاوح اإلجابة عىل جميع فقرات المقياس فيه ما ب (موافق بيدة ،موافق،
محايد ،ا أوافق ،ا أوافق بيدة) ،وتقابلها الدرجات التالية عىل التواىل ( )1 - 2 – 3 – 4 – 5وكان
المدى لتلك ااستجابات يساوي أربعة ،وتمت قسمتها عىل عدد القرارات ر
الب تنف ع عندها
ااستجابات وهو  3قرارات (بدرجة كبتة ،بدرجة متوسطة ،بدرجة منخفضة) ثم الحكم عىل القيمة
الناتجة ،وقد كانت نقاط الحكم (نقطة القطع) ( )1.33وه المعيار كما ط الجدول .4
جدول 4

المدى المعدل لدرجات مقيا
الرقم

التفاؤل المتعلم ومقيا
المعيار

مستوى دافعية اإلنجاز
المدى المعدل الذي يتبعه

.1

بدرجة كبتة

()3.68 - 5

.2

بدرجة متوسطة

()2.34 - 3.67

.3

بدرجة منخفضة

()1 - 2.33

نتائج الدراسة
هدفت الدراسة الحالية التعرف إىل مستوى التفاؤل المتعلم وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى
طلبة جامعة أبو ظب ،وقد تمت اإلجابة ع ا سئلة الموضوعة لها بما ر
يأب.
إجابة السؤال األول والذي نص عىل " ما مستوى التفاؤل المتعلم ودافعية اإلنجاز لدى طلبة
جامعة أبو ظب؟ .ول جابة ع هذا السؤال ،تم استخراج المتوسطات الحسابية واانحرافات
المعيارية استجابات أفراد عينة الدراسة لألبعاد مجتمعة وعىل المقيا ككع كما ر
يأب.
ً
أوال :مستوى التفاؤل المتعلم لدى طلبة جامعة أبو ظب
حيص تم استخراج المتوسطات الحسابية واانحرافات المعيارية استجابات أفراد عينة
الدراسة لألبعاد مجتمعة وعىل المقيا ككع ،كما يوضح ط الجدول .5
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البعد

المتوسط

اانحراف

رتبة

الحساب

المعياري

البعد

رقم
1

ااستمرارية

3.27

0.67

3

بدرجة متوسطة

2

اانتيار

3.29

0.75

2

بدرجة متوسطة

3

السمات اليخ ية

3.33

0.78

1

بدرجة متوسطة

ككع

3.29

0.67

البعد

المقيا

درجة ااستخداا

بدرجة متوسطة

يالحظ م الجدول  5أن البعد المالص :السمات اليخ ية ،قد ح ع عىل أعىل استجابة
بمتوسط حساب وقدره ( ،)33.3وييت إىل درجة متوسطة ط مستوى التفاؤل المتعلم وانحراف
معياري وقدره ( ،)78.0ط ح تاله البعد الماب :اانتيار ،وح ع عىل الدرجة المانية م حيص
ً
امتاليه لدى الطلبة بمتوسط حساب وقدره ( ،)29.3وييت إىل درجة متوسطة أيضا وانحراف
معياري وقدره ( ،)75.0ثم تاله البعد ا ول :ااستمرارية بمتوسط حساب وقدره ( )27.3وييت إىل
درجة متوسطة أيضا وانحراف معياري وقدره ( ،)67.1وقد أشار متوسط ااستجابة لألفراد
الميارك

ط الدراسة عىل المقيا

ككع إىل متوسط وقدره ( )29.3وهو ييت إىل درجة متوسطة

وبانحراف معياري وقدره (.)0.67
ً
ثانيا :مستوى دافعية اإلنجاز لدى طلبة جامعة أبو ظب
حيص تم استخراج المتوسطات الحسابية واانحرافات المعيارية استجابات ا فراد
الميارك ط الدراسة لألبعاد مجتمعة وعىل المقيا ككع ،كما يوضح ط الجدول .6
جدول 6

المتوسطات الحسابية واانحرافات المعيارية استجابات ا فراد الميارك ط الدراسة عىل أبعاد
مقيا مستوى دافعية اإلنجاز وعىل المقيا ككع
البعد

رقم
البعد

المتوسط

اانحراف

رتبة

درجة ااستخداا

الحساب

المعياري

البعد

1

الدافع للوصول إىل النجاح

3.34

1.01

3

بدرجة متوسطة

2

توقع النجاح

3.36

0.95

2

بدرجة متوسطة

3

القيمة الباعمة للنجاح

3.34

0.90

4

بدرجة متوسطة

4

الدافعية للتح يع الدرا

3.38

0.88

1

بدرجة متوسطة

63.3

0.82

المقيا

ككع
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جدول 5
المتوسطات الحسابية واانحرافات المعيارية استجابات ا فراد الميارك ط الدراسة عىل أبعاد
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يالحظ م الجدول  6أن البعد الرابع :الدافعية للتح يع الدرا

قد ح ع عىل أعىل

استجابة بمتوسط حساب وقدره ( ،)38.3وييت إىل درجة متوسطة ط مستوى دافعية اإلنجاز
وانحراف معياري وقدره ( ،)88.0ط ح تاله البعد الماب :توقع النجاح ،وح ع عىل الدرجة المانية
ً
م حيص امتاليه لدى الطلبة بمتوسط حساب وقدره ( ،)36.3وييت إىل درجة متوسطة أيضا
وانحراف معياري وقدره ( ،)95.0ثم تاله البعد ا ول :الدافع للوصول إىل النجاح بمتوسط حساب
وقدره ( )34.3وييت إىل درجة متوسطة أيضا وانحراف معياري وقدره ( ،)01.1وجاء ط المرتبة
ا ختة البعد المالص :القيمة الباعمة للنجاح بمتوسط حساب وقدره ( )34.3وانحراف معياري وقدره
ً
( )0.88وييت إىل درجة متوسطة أيضا ،وقد أشار متوسط ااستجابة لألفراد الميارك ط الدراسة
عىل المقيا ككع بمتوسط مقداره ( )35.3إىل درجة متوسطة وبانحراف معياري وقدره (.)82.0
مستوى التفاؤل المتعلم ودافعية

إجابة السؤال الثان والذي نص عىل " ما العالقة اارتباطية ب
اإلنجاز لدى طلبة جامعة أبو ظب؟ .ل جابة ع هذا السؤال تم فحص العالقة ب

أبعاد مستوى

التفاؤل المتعلم ودافعية اإلنجاز م خالل إجراء اختبار بتسون لفحص العالقة الخطية ب
المت تات كما يظهر ط الجدول .7
جدول 7

معامالت اارتباط لفحص العالقة ب مستوى التفاؤل المتعلم ودافعية اإلنجاز حسب معامع
ارتباط بتسون
مجاات دافعية اإلنجاز
البعد

ر
مؤش

الدافع

العالقة

للوصول إىل

احتماات
النجاح

النجاح

القيمة
الباعمة
للنجاح

الدافعية
للتح يع

دافعية
اإلنجاز ككع

ااستمرارية

اارتباط

0.69

0.66

0.59

0.58

0.72

اانتيار

اارتباط

0.82

0.76

0.67

0.61

0.82

السمات اليخ ية

اارتباط

0.77

0.75

0.68

0.62

0.80

0.83

0.79

0.71

0.66

0.85

اارتباط
التفاؤل المتعلم ككع
ً
* جميع القيم دالة إح ائيا عند مستوى دالة ()0.05 = α

ً
يالحظ م الجدول  7وجود عالقة ارتباطية طردية دالة إح ائيا عند مستوى دالة ( α
 )= 0.05ب كع م مجاات التفاؤل المتعلم ودافعية اإلنجاز حيص تراوحت قيم معامالت ارتباط
بتسون ب ( )0.85 – 0.58وه قيم تيت إىل معامالت ارتباط مرتفعة عىل درجات أعىل ط تحقيق
الهدف م المتيائم .
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أبو ظب ،م خالل فحص الفروق ط استجابات أفراد عينة الدراسة عىل المقيا
التح يع الدرا

بمستوياته (ممتاز ،جيد جدا ،جيد ،مقبول) ،ويب

ككع م خالل أثر

الجدول 8المتوسطات

الحسابية واانحرافات المعيارية لمستوى التفاؤل المتعلم ودافعية اإلنجاز تبعا لمت ت مستوى
التح يع الدرا .
جدول 8

المتوسطات الحسابية واانحرافات المعيارية لمستوى التفاؤل المتعلم ودافعية اإلنجاز تبعا
لمت ت مستوى التح يع الدرا
المت ت
التفاؤل المتعلم

دافعية اإلنجاز

الفئة
ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول
ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول

المتوسط الحساب
3.59
3.49
3.04
3.15
3.66
3.51
3.12
3.21

العدد
36
115
138
66
36
115
138
66

اانحراف المعياري
0.69
0.64
0.59
0.68
0.92
0.74
0.78
0.80

ً
ييت الجدول  8إىل وجود فروق ظاهرية ط المتوسطات تبعا إىل مت ت مستوى التح يع
الدرا  ،وللكيف ع أثر مت ت التح يع الدرا
ا حادي ) (ANOVAوالجدول ( )9يوضح ذلك.

ط كع م المقياس تم استخداا تحليع التباي

جدول 9

ً
نتائج اختبار تحليع التباي ا حادي ( )ANOVAلمستوى التفاؤل المتعلم ودافعية اإلنجاز تبعا
لمت ت التح يع ا كاديم
مجموع
الم در
المت ت
المربعات
7.54
ب المجموعات
التفاؤل
56.47
المتعلم داخع المجموعات
64.00
الكىل
6.84
ب المجموعات
دافعية
88.61
اإلنجاز داخع المجموعات
95.45
الكىل
ً
* دال إح ائيا عند مستوى دالة ()0.05 = α

درجات
الحرية
3
138
141
3
138
141
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متوسطات
المربعات
2.51
0.41

اختبار
ف
6.14

الدالة
ااح ائية
* 0.00

2.28
0.64

3.55

* 0.02
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إجابة السؤال الثالث والذي نص عىل " ما الفرق ط مستوى التفاؤل المتعلم ودافعية اإلنجاز لدى
طلبة جامعة أبو ظب باختالف مت ت مستوى التح يع؟ .ول جابة ع هذا السؤال تم إيجاد الفروق
ر
الب تعزى لمت ت التح يع الدرا ط مستوى التفاؤل المتعلم ودافعية اإلنجاز لدى طلبة جامعة
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يالحظ م الجدول  9وجود فروق ذات دالة إح ائية عند مستوى دالة ()α ≤ 0.05
ً
ط مستوى التفاؤل المتعلم ومستوى دافعية اإلنجاز تبعا لمت ت التح يع الدرا حيص بل ت قيم
اختبار ف ( )2.280 ،6.140وه قيم دالة إح ائيا كما يظهر م الدالة اإلح ائية ،وبناء عليه تم
العمع عىل إجراء المقارنة البعدية  Post Hoc Testباستخداا أسلوب  ،Scheffeوالجدول
10يوضح ذلك.
جدول 10

المقارنة البعدية  Post Hoc Testباستخداا أسلوب  Scheffeلمستوى التفاؤل المتعلم ودافعية
اإلنجاز تبعا لمت ت التح يع ا كاديم
المجموعات
المجموعة
المت ت
ا خرى
جيد جدا
جيد
ممتاز
مقبول
التفاؤل المتعلم
جيد
جيد جدا
مقبول
مقبول
جيد
جيد جدا
جيد
ممتاز
مقبول
دافعية اإلنجاز
جيد
جيد جدا
مقبول
مقبول
جيد
* دال إح ائيا عند مستوى دالة ()α ≥ 0.05

متوسط الفرق

الخطأ المعياري

.10
*.55
.43
*.45
.33
-.12.16
*.55
.45
.39
.30
-.09-

.16
.15
.18
.13
.16
.16
.20
.19
.22
.17
.21
.20

الدالة
اإلح ائية
0.94
0.01
0.13
0.01
0.26
0.91
0.89
0.05
0.26
0.15
0.55
0.98

تيت نتائج الجدول  10إىل وجود فروق ذات دالة إح ائية ط متوسطات ااستجابة عىل
ً
مستوى التفاؤل المتعلم والدافعية ل نجاز تبعا لمت ت التح يع الدرا حيص يظهر أن الطلبة
ا
ا
يد ،
يد أقع تفاؤا وأقع دافعية.
أيت تفاؤا وأعىل دافعية ،وا قع تح
ا عىل تح
خالصة النتائج ومناقشتها
ر
أشارت نتائج الدراسة ط سؤالها ا ول إىل أن البعد المالص :السمات اليخ ية ،قد ح ع
عىل أعىل استجابة بدرجة متوسطة ط مستوى التفاؤل المتعلم ،ط ح تاله البعد الماب :اانتيار،
ً
أيضا ثم تاله البعد ا ول:
وح ع عىل الدرجة المانية م حيص امتاليه لدى الطلبة بدرجة متوسطة
ااستمرارية بدرجة متوسطة أيضا ،كما أشار متوسط ااستجابة لألفراد الميارك
المقيا ككع إىل درجة متوسطة.

ط الدراسة عىل

وربما يعود السبب ط ذلك إىل أن الطلبة ط جامعة أبو ظب وصلوا إىل مستويات مرتفعة
ً
م التعليم ،وقطعوا جزءا جيدا م مراحع حياتهم ،وأنهم بوصولهم إىل هذه المرحلة قد حققوا
98

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية
Vol. ( 44 ), issue ( 2 ) July 2020

جامعة اإلمارات العربية المتحدة
UAEU

المجلد (  ) 44العدد (  ) 2يوليو 2020
International Journal for Research in Education

وااجتماعية وا م المجتمع الذي يتمتع به م يعييون عىل أرض اإلمارات يساعد ذلك ط تعزيز
ثقتهم بأنفسهم ،ويكونون اتجاهات إيجابية ع ذواتهم ،فهم ا يقللون م قيمة ذواتهم ،وبالتاىل
يمتلكون ا هداف والمواهب ،وأن أسباب الفيع مؤقتة وحدثت نتيجة ظروف عابرة ومؤقتة،
وباستطاعتهم الخروج م المواقف الضاغطة ر
الب ا تدوا طويال .حيص يعتقد عسكر ( )2000أن
الظروف البسئية وااقت ادية والنفسية تحمع درجات عالية م التفاؤل .كذلك ييت الفنجري
( )2006أن السعادة تؤثر بيكع كبت ط التفاؤل ،وهذا ما تعمع عليه دولة اإلمارات وما حققته م
مستويات عالية م السعادة ،وإنياء وزارة خاصة بالسعادة.
وتتفق نتيجة ما ورد ط هذا السؤال مع دراسة محاسنة والزعب وبطاينة (Mahasneh
ر
) & Al-Zoubi & Batayeneh, 2013ر
الب توصلت إىل أن طلبة الجامعة الهاشمية ط ا ردن
ً
يمتلكون مستوى متوسطا م التفاؤل ،ومع ما ورد ط دراسة بانيال وموختج وكومار (Panchal
) & Mukherjee & Kumar, 2016ر
الب توصلت إىل أن مستوى التفاؤل المتعلم لدى الطلبة
ً
الجامعي ط مقاطعة هاريانا ط الهند كان متوسطا أيضا.
طح

تختلف مع ما ورد ط دراسة عبد الكريم والدوري ( )2004ر
الب توصلت إىل أن

مستوى التفاؤل لدى الطالبات أعىل م متوسط المجتمع ،وكذلك مستوى التوجه نحو الحياة لدى
الطالبات أعىل م متوسط المجتمع.
ً
ر
وأشارت نتائج الدراسة ط سؤالها ا ول أيضا إىل أن البعد الرابع م أبعاد الدافعية وهو
الدافعية للتح يع الدرا قد ح ع عىل أعىل استجابة بدرجة متوسطة ط مستوى دافعية
اإلنجاز ،ط ح تاله البعد الماب :توقع النجاح ،وح ع عىل الدرجة المانية م حيص امتاليه لدى
ً
الطلبة بدرجة متوسطة أيضا ثم تاله البعد ا ول :الدافع للوصول إىل النجاح بدرجة متوسطة أيضا،
ً
وجاء ط المرتبة ا ختة البعد المالص :القيمة الباعمة للنجاح بدرجة متوسطة أيضا ،وقد أشار
متوسط ااستجابة فراد عينة الدراسة عىل المقيا

ككع إىل درجة متوسطة.

إن تفست ذلك عائد إىل أن دافعية اإلنجاز والتح يع عىل عالقة وثيقة بممارسات التنيئة
ااجتماعية ،حيص أشارت نتائج الدراسات (قطام وعد  )2002 ،إىل ذلك ،كما أن دفع الطلبة إىل
،
التعت واإلحباط نحو
القياا بأداء مهاا ا تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم ا شك إنه يؤدي إىل
التعلم ) (Derrer, 2009حيص تمتار البسئة ط دولة اإلمارات العربية المتحدة بالتحفت نحو الطموح
والسع نحو التقدا واإلنجاز والتمت.
ً
وأشارت نتائج الدراسة ط سؤالها الماب إىل وجود عالقة ارتباطية طردية دالة إح ائيا ب
99
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ً
جزءا م ا هداف ر
الب سعو م أجلها؛ مما عزز ثقتهم بأنفسهم ،وجعلهم قادري عىل التفاؤل
بالمستقبع القريب .ويعتقد الباحمان كذلك أن المستوى المرتفع م الظروف ااقت ادية
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كع م مجاات التفاؤل المتعلم ودافعية اإلنجاز ،فالتفاؤل كما عت عنه سيلجمان ( )2002يمنح
ً
ا فراد طاقة إيجابية وقدرة عىل إيجاد حلول مناسبة ،
يت الميكالت تعقيدا وقدرة عىل مواجهة
ً
شعورا با م والطمأنسنة
الم اعب والتحديات ،والسع الدائم لتحقيق ا هداف ،فهو يمنحنا
والراحة ،وهو كما يرى دونوفان وجري ومانسون ) (Donovan, Green, & Mason, 2014أحد
أهم العوامع ر
الب تدفع الطلبة للنجاح وتحفز دوافعهم ل نجاز.
ويتفق ذلك مع ما تم عرضه م إطار نظري ومع الدراسات السابقة إذ أيدت نتائج دراسة
حس ( )2006أن المتفائل كانوا ،
أيت رضا ع العمع م المتيائم  ،وأظهرت نتائج دراسة ديرير
وآخرون ) (Derrer et al., 2009أن المتفائل

أعىل درجات ط تحقيق الهدف م المتيائم ،

كما أشارت نتائج دراسة تان وتان ) (Tan & Tan, 2014إىل وجود عالقة إيجابية ب كع م التفاؤل
المتعلم وب الفاعلية الذاتية ا كاديمية .وأسفرت نتائج دراسة عبد العزيز ( )2016ع وجود عالقة
ً
ارتباطية دالة إح ائيا ب درجات الطالبات الجامعيات عىل مقيا التفاؤل ودرجاته عىل مقيا
الرضا ع الحياة واإلنجاز ا كاديم .كما أسفرت نتائج دراسة بانيال وموختج وكومار (Panchal
) & Mukherjee & Kumar, 2016ع وجود عالقة إيجابية ب التفاؤل وجودة الحياة والمرونة.
ً
ويعتقد الباحمان أيضا أن المتفائل يملكون ميكانتمات التوجه نحو المستقبع بما يحمع م توقع
ا فضع ،وإيجابية النتائج ،وامتالك القدرة واإلرادة عىل الت يت ،والتأثت ط ا حداث .وكما أشار
(متسع وتروياب  )2005أن التفاؤل مرتبط بالنجاح ،والمتفائل يتمتون بالروح المعنوية العالية،
ً
ويمتلكون الرؤية الواضحة ع الحياة الممتة والهادفة ،ويضعون أهدافا ويسعون إىل تحقيقها،
ويتمتون بتوجه واثق ،والقدرة عىل إنجاز المهاا ،يسيطرون عىل حياتهم ويتحكمون بها ،ويتحملون
المسؤولية اليخ ية ،ودافعية عالية نحو النجاح والتطور ،كذلك وكما أشار شاير وكارفر ( Scheier
 )& Carver, 1987أن التفاؤل استعداد عاا يكم داخع الفرد لتوقع حدوث ا شياء الجيدة أو
اإليجابية ،أي توقع النتائج اإليجابية لألحداث المقبلة ،فهم بذلك يملكون الدافعية العالية إلنجاز
ر
ا عمال ،ويتحملون المسؤولية تجاه هذا اإلنجاز ،وأن اإلنجاز مرتبط أيضا بتحديد ا هداف والعمع
عىل إنجازها ،وهذا ما يفش العالقة اإليجابية ب التفاؤل ودافعية اإلنجاز.
وأشارت نتائج الدراسة الحالية ط سؤالها المالص إىل وجود فروق ذات دالة إح ائية ط
متوسطات ااستجابة عىل مستوى التفاؤل المتعلم والدافعية ل نجاز تب ًعا لمت ت التح يع
ا
ر
ا
ا
ا
ا
يد ،
أيت تفاؤق وأعىل دافعية ،وا قع تح يد أقع تفاؤق وأقع
الدرا  ،وأن الطلبة ا عىل تح
ا
ً
ً
دافعية .ويمك تفست ذلك بأن الدافعية ل نجاز لدى الطلبة مرتبطة ارتباطا وثيقا بوصولهم إىل
ر
مستويات أكاديمية مرتفعة حيص يعد دافع التح يع م الدوافع الخاصة باإلنسان ،ربما دون غته
م الكائنات الحية ا خرى ،وهو ما يمك تسميته بالسع نحو التمت والتفوق ،حيص يختلف ا فراد
ط المستوى المقبول لديهم م هذا الدافع). (Zoo, 2003
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ويتفق ذلك مع ما ورد ط دراسة ديرير وآخرون ) (Derrer et al., 2009ر
الب أشارت
نتائجها إىل أن المتفائل أعىل درجات ط تحقيق الهدف م المتيائم  ،ودراسة محاسنة والزعب
ً
وبطاينة ) (Mahasneh, Al-Zoubi & Batayeneh, 2013ر
الب أظهرت فروقا ط التفاؤل تعزى
للمعدل ل الح الطلبة ذوي التح يع المرتفع.
التوصيات
ط ضوء نتائج هذه الدراسة ،يمك طرح التوصيات اآلتية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تدريب الطلبة عىل مهارات الكفاية الذاتية ومهارة التعامع مع المواقف الضاغطة واإلحباط
والفيع؛ لتعزيز الجوانب اإليجابية ومنها التفاؤل.
عقد دورات تدريبية تساعد عىل رفع مستوى التفاؤل ،والتدريب عىل ر
استاتيجياته لدى الطلبة
ا
وعامد يرتبط بالدافعية ل نجاز.
بوصفه سمة متعلمة
ر
التكت عىل الطلبة ذوي التح يع المنخفض م خالل زرع مفاهيم التفاؤل لديهم.
تدريب الطلبة عىل مهارة التخطيط الجيد ،ووضع ا هداف ،ومتابعة تنفيذها لما له م دور ط
زيادة دافعية اإلنجاز.
تفعيع دور وسائع اإلعالا ط ر
التكت عىل المفاهيم اإليجابية كاليعور با مع والتفاؤل.
تعزيز الوازع الديب ،وقيم التسامح والعفو وقبول اآلخر ،لما لها م دور ط تنمية مفهوا اليعور
بالتفاؤل.
إجراء المزيد م الدراسات حول العوامع المؤثرة ط التفاؤل المتعلم كدراسة نموذج سبب يجمع
مت تات الدراسة ومت تات أخرى قد تساهم ط فهم طبيعة التفاؤل المتعلم.
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وربما يعود السبب ط ذلك إىل أن ختات النجاح المتعلمة تدفع الفرد إىل بناء ال ورة ر
الب
يطورها الفرد ع نفسه حيص تةؤثر فةي مةستوى الجهد المبذول ط أداء المهمات وبالتاىل تحفزه عىل
ر
صناعة التفاؤل بقدرته عىل النجاح .كذلك يعتقد الباحمان أن ا فراد الذي يوجد لديهم دافع مرتفع
للتح يع يعملون بجدية أيت م غتهم ،ويحققون نجاحات ،
أيت ط حياتهم ،وط مواقف متعددة
م الحياة .وعند مقارنة هؤاء ا فراد بم هم ط مستواهم م القدرة العقلية ،ولكنهم يتمتعون
بدافعية منخفضة للتح يع ،وجد أن المجموعة ا وىل تسجع عالمات أفضع ط اختبار الشعة ط
إنجاز المهمات الحسابية واللفظية ،وط حع الميكالت ،ويح لون عىل عالمات مدرسية وجامعية
ً
ً
تقدما ،
أيت وضوحا ط المجتمع .والمرتفعون ط دافع التح يع واقعيون
أفضع ،كما أنهم يحققون
ا
ط انتهاز الفرص ) .(Santrock, 2004وهذا يفش أن ا فراد ا عىل تح يد يمتلكون دافعية أعىل
للتعلم والتطور والنجاح ،ويقبلون عىل الحياة باهتماا ،
أيت ،ويخططون لمستقبلهم ،ويضعون
ا هداف ويسعون إىل تحقيقها ،فهم بذلك يمتلكون دافعية إنجاز مرتفعة ،والنتيجة تيت إىل أن
التح يع المرتفع مرتبط بدافعية اإلنجاز ،ودافعية اإلنجاز مرتبطة بالتفاؤل ،والعالقة ااستنتاجية
تيت إىل وجود عالقة ب التح يع والتفاؤل.
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