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التفاؤل-التشاؤم وعالقتهما بتقدير الذات لدى موظفي السلطة الفلسطينية المحالين للتقاعد في
قطاع غزة -فلسطين
Optimism, pessimism and their relation to self-esteem among
Palestinian Authority employees referred to retirement in
Gaza Strip-Palestine
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تاريخ التسليم ،)2018/6/3( :تاريخ القبول)2018/9/17( :
ملخص
هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى التفاؤل والتشاؤم ومستوى تقدير الذات ،والعالقة
بينهما ،ومعرفة مدى اختالف مستواهما باختالف متغيرات (نوع الوظيفة ،الراتب الشهري) لدى
موظفي السلطة الفلسطينية المحالين للتقاعد في قطاع غزة .ولتحقيق ذلك تم تطبيق أداتي
الدراسة ،وهما :مقياس التفاؤل والتشاؤم ،ومقياس تقدير الذات ( إعداد الباحثان ) على عينة
قوامها ( )197موظفا ً وموظفة ،تم اختيارها بالطريقة العشوائية الطبقية ،واستخدم الباحثان
المنهج الوصفي التحليلي ،وبعد تحليل البيانات توصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :
جاء مستوى التفاؤل والتشاؤم بدرجة متوسطة ،ومستوى تقدير الذات بدرجة مرتفعة ،وأن هناك
عالقة بين التفاؤل والتشاؤم وتقدير الذات ،وعدم وجود فروق في مستوى التفاؤل والتشاؤم تعزى
لمتغير نوع الوظيفة والراتب الشهري ،وعدم وجود فروق في مستوى تقدير الذات تعزى لمتغير
نوع الوظيفة ،ووجود فروق تعزى إلى الراتب الشهري لدى موظفي السلطة الفلسطينية المحالين
للتقاعد وأوصت الدراسة برفع مستوى الكفاءة النفسية ،ووضع برامج للدعم النفسي واالجتماعي
للمحالين للتقاعد ،واالستفادة من خبراتهم.
الكلمات المفتاحية :التفاؤل ،التشاؤم ،تقدير الذات ،موظفي السلطة الفلسطينية المحالين
للتقاعد.
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Abstract
The study aims to identify the level of optimism and pessimism and
the level of self-esteem, and the relationship between them, and find out
their level varies according to the variables (type of job, monthly salary)
of the employees of the Palestinian Authority referred to retire in Gaza
Strip. To achieve such thing, the two tools of the study were applied: the
measure of optimism and pessimism, and the self-assessment scale
(prepared by the researchers) on a sample of (197) male and female
employees whom selected by random stratified method. The researchers
used the descriptive analytical approach. After analyzing the data, the
study reached the following main results: -The level of optimism and
pessimism was moderate and the level of self-esteem was high. There is a
correlation and relationship between optimism, pessimism and selfesteem, and there were no differences in the level of optimism and
pessimism attributed to the variable type of job and monthly salary.
There were no differences in the level of self-esteem attributed to the
variable of job type, and there are differences due to the monthly salary
of Palestinian Authority employees referred to retirement. The study
recommended raising the level of psychological efficiency, and
developing and adopting psychological and social support programs for
retirees to benefit from their experiences.
Keywords: Optimism, Pessimism, Self-Esteem,
Authority Employees Referred to Retirement.

Palestinian
المقدمة

 حيررث تشرركلت،تعرررا الممتمررع الفلسررطيني فرري السررنوات الماضررية إلررى انتكاسررة االنقسررام
 ممررا أدى إلررى إحالررة عرردد كبيررر مررن، واألخرررى فرري ال ررفة الغربيررة، حكومررة فرري غررزة،حكومترران
 وتررو ذلررك،المرروظفين المرردنيين والعسرركريين إلررى التقاعررد دون رغبررتهم فرري ظررروف صررادمة
حرمرررانهم مرررن إارررباع حاجررراتهم االجتماعيرررة والنفسرررية بخرررالف حاجررراتهم االقت ررراديةع فالتقاعرررد
 ويمعلر غيرر راا عرن، ويفقردأل األمرل،اإلجباري يزيد من نظرة الفرد التشاؤمية نحرو المسرتقبل
 وتعد دراسة مفهومي التفراؤل.  مما يترتب علي انخفاا مستوى التفاؤل وتقدير الذات لدي، حيات
 من المفاهيم النفسية الحديثة نسبيا ً التري اراع انتشرارها فريPessimism  التشاؤم/ Optimism
 فمنررذ سررنوات عديرردة والبرراحثون مهتمررون بدراسررة النظريررات المرتبطررة،اآلونررة األخيرررة
 لما لهما من ترثيير فري سرلوك األفرراد وحيراتهم الشخ ريةع فعنردما تلبرى حاجرات،التشاؤم/ب التفاؤل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2020 )2(34 مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد
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الفرد يشعر بالتفاؤل ،والسعادة ،واالنبساط ،والقدرة على تحقيق أهدافر  ،ممرا يحفرزأل لاقبرال علرى
الحياة بدافعية ،ومثابرة ،ورغبة قوية لتحقيرق النمرا  ،أمرا إذا فشرل الفررد فري إارباع حاجاتر ف نر
يشعر بالتشاؤم واليثس ،وفقدان األمل ،واإلحباط ،وعدم القدرة على تحقيق أهداف  ،واإلقبرال علرى
الحيراة بفترور ،وترردد ،وتوقرع الفشرل ،وإصرابت باالضرطرابات النفسرية ،وانخفراا تقردير الرذات
).(Tan, 2011
وقد أكدت الدراسات والبحوث العلمية على الدور الفعال للتفاؤل في االرتقراء بحيراة اإلنسران
وتحقيق رفاهيت  ،حيث يعد حمرر الزاويرة الرذي يمكرن األفرراد مرن رسرم أهردافهم ،وإيمراد الطررق
المناسبة للتغلب علرى ال رعوبات التري تعتررا حيراتهم .فاإلحسراس بالتفراؤل هرو حاجرة أساسرية
لرردى الفرررد ،وبمثابررة القرروة الدافعررة لر نحررو تثكيررد ذاتر  ،وتحقيررق إمكانات ر  ،وهررو مفتررا الشخ ررية
السويةع للوصول إلى النما في كثير من المماالت مثرل :ممرال العالقرات االجتماعيرة ،والتوافرق
الشخ ي ،والمهني ،واالجتماعي ،ناهيك عن تقدير الذات (.)Al-Hejri, 2011
ويشير البوسعيدي ) (Al-Busaidi, 2011إلرى أن الفررد المتفائرل يتوقرع أن الحيراة تسرير –
دائما ً -على نحو سليم ،وأن قادر على مواجهر ممريرات الحيراةع فالمتفرائلون ينظررون إلرى فشرلهم
في المرة األولى على أنهم سينمحون في المرة الثانية ,أما المتشائمون فيرون فشلهم للمرة األولرى
بثنهم سيفشلون دائما )الحمري البوسعيدي محيسن ن ر هللا).
ويؤكررد محيسررن ) (Mhesen, 2012علررى أن التفرراؤل يقلررل مررن خطررر التعرررا للمشرراكل
ال حية والنفسية ،فالمتفرائلون أقرل قلقرا ً وأكثرر تقرديرا ً لرذاتهم ،ويمتلكرون السريطرة علرى ال رغوط
ومواجهة المشركالت وحلهرا بنمرا  ،فري المقابرل يعراني المتشرائم مرن القلرق ،وال ريق ،وانخفراا
تقدير الذات ،وعدم القدرة ،وتناقص الدافعية ،واالنسحاب االجتماعي ،والفشل.
ويشير لومكر ) (Loemker, 2006إلى أن التفاؤل يعزز من إنمرازات الفررد ،ويحسرن مرن
قدرات في مواجهة الم اعب والتحدياتع حيرث إن المتفائرل يبرذل ق رارى جهردألع لكرون قناعاتر
تشير إلى أن قادر على تماوز التحديات ،ومواجهة المشركالت وضرغوط الحيراة ،وأن لدير القردرة
المسررمية والنفسررية فرري تحقيررق األهررداف ،وبالتررالي يتمر نحررو الحيرراة بشرركل أف ررل ،ويكررون لنفسر
توقعات تتوافق مع طبيعة قدرات المسمية والنفسية ،وغالبا ً ما تتفق توقعات مع ظروف الحياة.
ويُعرف التفاؤل بثن نزعة تفاعليرة تشرير إلرى توقرع عرام للنترائج علرى أنهرا إيمابيرة أكثرر مرن
كونهررا سررلبية علررى أن تكررون سررمة يابتررة نسرربياً ،وهررو سررمة يكتسرربها الفرررد مررن خررالل الخبرررات
واألحداث التي تمر في حيات اليومية ،وأن هرذأل الخبررات كلمرا كانرت سرارة فثنر تفكيررأل ووجدانر
يتمهرررررران للتفرررررراؤل ،بينمررررررا إن كانررررررت تلررررررك األحررررررداث سرررررري ة ،ف نرررررر يميررررررل نحررررررو التشرررررراؤم
(.)Yates, 2002; Aweida, 2015
ويُعرف التشاؤم بثن إدراك الفرد لألاياء والمواقف من حول بطريقة سلبية ،فالمتشائم يرى
الفشل بثن مثساة ال يمكن التخلص منها أو حلها ،تالزم في جميرع المواقرف الحياتيرة ،وقرد يرجرع
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ذلك إما لميرول ونزعرة داخليرة لردى الفررد ،أو اسرتعداد اخ ري لهرذا المانرب ،أو لحالرة وجدانيرة.
()Abu Hammad, 2017; Bani Mustafa & Maqalda, 2014
يالحر مررن خرالل تعريفررات علمراء الررنفس للتفاؤل/التشرراؤم ،اتفرراقهم علرى أنهمررا توقررع النتررائج
اإليمابيررة أو الس رلبية ،ولكررنهم اختلفرروا فرري منشررثهما ،فبع ررهم يرجعهمررا إلررى النظرررة اإليمابيررة أو
السلبية ،والبعض اآلخر يرجع إلى الميرول ،وبع رهم إلرى نزعر داخليرة ،وبع رهم إلرى اسرتعداد
اخ ررري ،وبع رررهم إلرررى الحالرررة الوجدانيرررة .كمرررا نالحررر اخرررتالف نظررررة علمررراء الرررنفس إلرررى
التفاؤل/التشاؤم ،فمنهم من رأى بثنهمرا سرمتان مسرتقلتان عرن بع رهما الربعض ،ومرنهم مرن رأى
أنهما سمة واحدة ،ولكنهرا ينائيرة القطرب ،حيرث إن هراتين السرمتين يمكرن أن تقاسرا بمقيراس واحرد،
التفاؤل وحدأل أو التشاؤم ،على اعتبار أنهما سمتان مت ادتان ،وتعد كالهما مقلوبا لآلخر ،فدرجة
التفاؤل المرتفعة تعني درجة التشاؤم المنخف ة ،والعكس صحيح .ويتفق الباحثان مع هذا الررأي،
ويؤكد ذلك أن سلوك اإلنسان يختلف من حين آلخر ،فقد نراأل مسرورا ً في بعض األحيان ،متفائالً
بالحياة والمستقبل ،ونراأل أحيانا ً أخرى متشائماً.
ويتسررم المتفررائلون بممموع رة مررن الخ ررائص الترري تظهررر علررى ت رررفاتهم وسررلوكهم ،ومررن
أهمهررا مررا ذكرررأل عوي ررة ) (Awieda, 2015علررى النحررو التررالي :الثقررة بررالنفس ،والمخرراطرة
المدروسررة ،والمرونررة فرري الوصررول إلررى تحقيررق األهررداف وتغييرهررا ،وتقسرريم المهررام إلررى أجررزاء
بسيطة يمكن التعامل معهرا ،وعردم االستسرالم للقلرق وال رغوطات ،وتمنرب المواقرف االنهزاميرة،
والقدرة على التكيف الفعال مرع مواقرف الحيراة ال راغطة ،واتخراذ أسراليب مرنرة لحرل المشركالت
الترري تواجه ر  ،كمررا أنهررم أكثررر تركيررزا ً وتفعرريالً للعمليررات العقليررة والمعرفيررة فرري تمرراوز المواقررف
والمثيررررات ،ويتمتعرررون بارتفررراع تقررردير الرررذات ،فررري حرررين أن تلرررك ال رررفات تكرررون متدنيرررة لررردى
المتشائمين.
وتعد دراسة تقدير الذات من الموضوعات المهمة التي ما تزال تت در المراكز األولى في
البحوث النفسية ،كما حفل التراث السيكولوجي بدراسات عديدة تناولت تقدير الذات باعتبارأل
مفهوما ً سيكولوجيا ً يت من العديد من أساليب السلوك .وللوقوف على مفهوم تقدير الذات هناك
العديد من التعريفات أهمها تعريف الريماوي ) (Al-Rimawi, 2011, 100بثن "درجة الرضا
التي يشعر بها الفرد نحو ذات  ،وتقديرأل ألهمية الشخ ية وأهمية مساعي  ،وهو ال ينطوي على
غرور أو إاباع على حساب اآلخرين ،بل إن سعي الفرد الطبيعي للتفوق من خالل تحقيق
العقلية والنفسية"،
أهداف  ،حيث إن تقدير الذات هو تقييم مؤير من الفرد لممموعة خ ائ
ويعرف اافيز ) (Chavez, 2014, 9بثن "عملية تقييم ،وحكم يعطي الفرد بنفس على نفس ،
ويعمل للمحافظة علي  ،ويت من اتماهات لنفس سواء باإليماب أو بالسلب حول تقبل لذات ،
واحترام لها ،واعورأل بالثقة بالنفس ،وباألمان ،واالنتماء ،وحب الذات ،واإلنماز العلمي،
واالبتكاري ،واالجتماعي ،واالستقاللية ،والمدارة ،والكفاءة" ،ويعرف مملي (Majli,
) 2013,19بثن " :تقييم الفرد لذات  ،حيث يتعلق بثهميتها وقيمتها ،ويشير التقدير اإليمابي للذات
إلى مدى تقبل الفرد لذات  ،وإعماب بها ،وإدراك لنفس على أن اخص ذو قيمة جدير باحترام
اآلخرين ،بينما يشير التقدير السلبي للذات إلى عدم تقبل الفرد لنفس  ،وخيبة أمل فيها ،وتقليل من
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2020 )2(34ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اثنها ،واعورأل بالنقص والعمز ،وأخيرا يعرف األاول ) (Al-Ashwal, 2010, 77بثن :
"الحكم الذي يكون الفرد عن ذات  ،ويعني مستوى الرضا ،أو عدم الرضا عن الذات".
ويتكون تقدير الذات من يالية أبعاد وهي :البعد العقلي :وهو تقدير الشخص لقدراتر العامرة،
كمررا تررنعكس فرري األعمررال الموكلررة ل ر  ،وفرري اآلراء ،والمقترحررات الترري يقرردمها لآلخرررين .والبعررد
االجتماعي :وهو تقردير الشرخص لألفرراد اآلخررين ،وتقردير اآلخررين لر  .والبعرد االنفعرالي :وهرو
تقبررل الشررخص لنفس ر  ،وميلرر نحررو ذات ر  ،ويقت ر بنفسرر  ،وبقدرات ر المختلفررة ،واررعورأل باألهميررة
). )Malhi, Reasons, 2005
يت ررح ممررا سرربق أن الررذات لهررا ممموعررة مررن المكونررات واألبعرراد ،وهري فرري األغلررب نتيمررة
تفاعل اإلنسان مع نفس ومع اآلخرين ،ومع الممتمع الذي يعيش في  ،والتري بردورها تعكرس قردرة
الموظف الذاتية من خالل الشعور بالنما والفشل ،فالموظف الناجح هو الوايق بقدرات  ،والمعتز
بنفس .
مشكلة الدراسة
تنبع مشكلة الدراسة من أهمية موضوع سيكولوجية التفاؤل/التشاؤم وتقدير الذات،
بوصفهما من أكثر الظواهر مالحظة وتثييرا ً على الممتمع الفلسطيني ب فة عامة والمحالين
للتقاعد المبكر ب فة خاصة ،فدرجة التفاؤل/التشاؤم تؤير على تقدير الفرد لذات  ،ونظرت إلى
الحياة ،وإتقان المهام ،فمرتفعي التفاؤل من المحالين للتقاعد يتميزوا في استخدامهم المعرفةع
للحفاظ على الهدوء ،والتحكم في االنفعاالت ،واالستمابات السلبية ،وح ّل ال راعات بهدوء،
وفهم انفعاالت اآلخرينع لمنع ت عيد ال راع ،وتطوير وبناء جسور من الثقة مع اآلخرين،
وتوقع ال راع ،وإدارت بحكمة وفاعلية .كما
واستخدام االنفعاالت في حث واستثارة اآلخرينّ ،
يعد التفاؤل/التشاؤم جزءا ً مهما ً من مميزات وسمات الشخ ية من خالل عالقتهما بتقدير الذات
كسمة –أي ا ً -من سمات الشخ ية ،والتي بدورها تنعكس على سلوك ونظرة الفرد وتقديرأل
لذات  .لذا تتحدد مشكلة الدراسة من خالل السؤال الرئيس التالي:
ما العالقة بين التفاؤل/التشاؤم وتقدير الذات لدى عينة من المحالين إلى التقاعد المبكر
في قطاع غزة؟
ويتفرع من السؤال الرئيس األس لة الفرعية التالية:
 .1ما درجة تقدير أفراد العينة على كل من مقياس التفاؤل/التشاؤم وتقدير الذات؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إح ائية بين درجات أفراد العينة على مقياس التفاؤل/التشاؤم
تعزى لنوع الوظيفة (عسكري -مدني) والدخل الشهري؟
 .3هل توجد فروق ذات داللة إح ائية بين درجات أفراد العينة على مقياس تقدير الذات
تعزى لنوع الوظيفة (عسكري -مدني) والدخل الشهري؟
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 .4هل توجد عالقة ذات داللة إح ائية بين درجات أفراد العينة على مقياس التفاؤل/التشاؤم
ودرجاتهم على تقدير الذات؟
أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى التعرف إلى مستوى التفاؤل/التشاؤم وتقردير الرذات والعالقرة بينهمرا لردى
المحالين للتقاعرد فري قطراع غرزة ،وكرذلك معرفرة الفرروق برين درجرات أفرراد العينرة علرى مقيراس
التفاؤل/التشاؤم ،ومستوى تقدير الذات تبعا لنوع الوظيفة والدخل الشهري.
أهمية الدراسة
تكمن أهميرة الدراسرة مرن الناحيرة النظريرة والتطبيقيرة فري التطررق لمفهروم التفاؤل/التشراؤم،
ومفهوم تقدير الذات وتثييراتها على األفراد المحالين للتقاعد ،كما تسهم الدراسة في زيرادة الروعي
بثهمية مستوى التفاؤل/التشاؤم لما لهما من تثيير كبير في تحسين األوضاع النفسرية للمحرالين إلرى
التقاعررد ،وتحسررين مسررتوى تعرراملهم مررع واقعهررم المديررد ،هررذا باإلضررافة إلررى أن الدراسررة ت رريف
رة فري بعرد مفهروم التفاؤل/التشراؤم ومفهروم تقردير الرذات
للمكتبة العربيرة دراسرة تطبيقيرة متخ
والعالقررة بينهم را ،حيررث تعررد -علررى حررد علررم الباحث ران – مررن الدراسررات األوليررة الترري تتنرراول هررذا
الموضوع في الممتمع الفلسطيني ،لذا قد تفيد هذأل الدراسة في توجي أنظار المسؤولين وأصحاب
القرار إلي هذأل المشكلةع ليسهموا في تحسين واقع المحالين إلرى التقاعرد ،ومسراعدتهم فري تخفيرف
ال غوط التي يواجهونها.
حدود الدراسة
تتمثل حدود الدراسة في أنها:


تقت ر على تناول موضوع التفاؤل/التشاؤم وعالقت بتقدير الذات لدى موظفي السلطة
الفلسطينية (المدنيين-العسكريين) في قطاع غزة المحالين للتقاعد وذلك في العام –2017
2018م.



تتحدد نتائج الدراسة الحالية بثداتيها المستخدمتين فيها ،وبالتالي ف ن النتائج التي سوف تسفر
عنها الدراسة الحالية سوف تقت ر على العينة المستخدمة من قطاع غزة.

التعريف اإلجرائي لمصطلحات الدراسة
التفاؤل/التشاؤم :هو الدرجة التي يح ل عليها المستميب على مقياس الدراسة
التفاؤل/التشاؤم ،وسيتم قياسها بمقياس واحد فهما سمتان مت ادتان ،وتعد كالهما مقلوبا ً لآلخر،
فدرجة التفاؤل المرتفعة تعني درجة التشاؤم المنخف ة ،والعكس صحيح.
تقدير الذات :يعرف بثن  :استب ار الفرد لموانب اخ يت  ،وتقديرأل لقدرات العامة،
وينعكس ذلك في األعمال الموكلة ل  ،وفي اآلراء والمقترحات التي يقدمها لآلخرين ،وفي تقدير
اآلخرين ل وتقديرأل لهم ،وتقبل لنفس  ،وميل نحو ذات  ،ويقت بنفس  ،وبقدرات المختلفة
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2020 )2(34ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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) (Dababi, 2016كما أن يقاس إجرائيا في هذأل الدراسة :بالدرجات التي يح ل عليها
المحالون للتقاعد على مقياس تقدير الذات المعد في هذأل الدراسة.
المحالون للتقاعد المبكر :هم ممموعة من العاملين المدنيين والعسكريين الذين تم احالتهم
للتقاعد المبكر قبل وصولهم إلى السن المحدد للتقاعدع بسبب الظروف السياسية واالقت ادية التي
يمر بها الممتمع.
الدراسات السابقة
يحتوي هذا المزء من البحث على دراسات تتعلق بموضوع الدراسة الحالية ومتغيراتها،
وهناك دراسات يربطها بهذأل الدراسة التفاؤل/التشاؤم ،ودراسات أخرى ترتبط بهذأل الدراسة من
ناحية تقدير الذات.
أولا :دراسات تناولت التفاؤل/التشاؤم
دراسة أبو حماد ) :(Abu Hammad, 2017هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين
صورة المسد ،والتفاؤل/التشاؤم ،والشعور بالسعادة النفسية .ولتحقيق األهداف استخدم الباحث
المنهج االرتباطي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )330طالبا ً وطالبة من المرحلة الثانوية ،وكانت
أدوات الدراسة عبارة عن مقياس صورة المسد ،ومقياس التفاؤل/التشاؤم ،ومقياس الشعور
بالسعادة النفسية ،وخل ت الدراسة إلى وجود فروق بين المراهقين والمراهقات في صورة
المسد ،وفروق بين المراهقين والمراهقات ل الح المراهقين في درجة التفاؤل ،ووجود عالقة
إيمابية بين صورة المسد ،والتفاؤل ،والشعور بالسعادة النفسية ،وعالقة سالبة بين التشاؤم
ومتغيرات صورة المسد والشعور بالسعادة النفسية.
دراسة ضيفي وسويح ) :(Daifi & Sweah, 2017هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة
القائمة بين التفاؤل/التشاؤم والتكيف األكاديمي لدى طالب المامعة ،واعتمدت الدراسة على
المنهج الوصفي ،وعلى عينة مكونة من ( )100طالب من جامعة زيان عااور بوالية الملفة،
واستخدمت الدراسة مقياس التفاؤل/التشاؤم "ألحمد عبد الخالق" ،ومقياس التكيف األكاديمي
"لهنري بورو" وقد أسفرت نتائج البحث عن عدم وجود عالقة بين التفاؤل والتكيف األكاديمي،
ووجود عالقة ارتباطية بين التشاؤم والتكيف األكاديمي.
دراسة العادلي وناصر ) :(Al-Adly & Naser, 2017هدفت الدراسة إلى معرفة عالقة
االبتكار االنفعالي بالتفاؤل والتشاؤم لدى طلبة كلية التربية األساسية ،والفروق حول هذأل العالقة
تبعا ً لمتغيرات المنس .ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت
عينة الدراسة من ( )320طالبا ً وطالبة ،تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية ،وبعد تطبيق
مقياس االبتكار االنفعالي ،ومقياس التفاؤل والتشاؤم ،وتحليل البيانات ،توصلت الدراسة إلى:
وجود عالقة إيمابية بين االبتكار االنفعالي والتفاؤل ،ووجود عالقة سلبية بين االبتكار االنفعالي
والتشاؤم ،ووجود فروق تعزى لمتغير المنس ل الح اإلناث في كل من متغيري الدراسة
االبتكار االنفعالي والتفاؤل ،وأن الطلبة المبتكرين ال يشعرون بالتشاؤم.
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دراسة ابن حميد ) :(Ibn Hmead, 2014هدفت الدراسة إلى التعرف إلى وجود عالقة
ارتباطية بين التفاؤل والتشاؤم ،والتسامح ،والرضا عن الحياة لدى طالب كلية اآلداب بمامعة
سعود ،وبلغت عينة الدراسة ( )502طالبًا وطالبة ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي
االرتباطي ،كما استخدمت في الدراسة األدوات التالية :القائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم ،كما
استخدمت مقياس قمة التسامح ،ومقياس الرضا عن الحياة .وأظهرت أهم النتائج :وجود عالقة
ارتباطية موجبة دالة بين التفاؤل والتسامح لدى الطالب ،ووجود عالقة ارتباطية موجبة دالة بين
التفاؤل والرضا عن الحياة ،والتسامح لدى الطالب ،ووجود عالقة ارتباطية سالبة دالة بين
التشاؤم والرضا عن الحياة لدى الطالب.
دراسة العلي ) :(Al-Ali, 2014هدفت الدراسة إلى فحص العالقة بين ال ورة اإليمابية
للمسم وكل من التفاؤل وتقدير الذات لدى طالبات المامعة المراهقات ،وتكونت عينة الدراسة من
 225طالبة من المقيدات بالفرقة األولى بثقسام علم النفس ،واللغة العربية ،والتاريخ ،واإلعالم
بكلية اآلداب جامعة حلوان ،وقد طبقت عليهن القائمة مقياس التفاؤل ،ومقياس تقدير الذات
لروزنبر  .وقد أاارت النتائج إلى وجود ارتباط موجب دال إح ائيا ً بين ال ورة اإليمابية
للمسم وكل من التفاؤل وتقدير الذات اإليمابي ،ووجود فروق دالة إح ائيا ً بين الطالبات األكثر
واألقل تفاؤالً ،واألكثر واألقل تقديرا ً للذات في ال ورة اإليمابية للمسم ،وكانت الفروق في
جانب الطالبات األكثر تفاؤالً واألكثر تقديرا ً لذواتهن ،كما توصلت الدراسة إلى أن متغير تقدير
الذات أكثر المتغيرين تنبؤا ً بال ورة اإليمابية للمسم ،وتالأل متغير التفاؤل.
دراسة بني م طفى ومقالدة ) :(Bani Mustafa & Maqalda, 2014هدفت الدراسة
إلى معرفة مستوى ال ُحكم األخالقي ،ومستوى التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة جامعة اليرموك،
وتكونت عينة الدراسة من ( )500طالب وطالبة من جامعة اليرموك .ولتحقيق أهداف الدراسة تم
استخدام مقياس ال ُحكم األخالقي للراادين ،كما تم تطوير مقياس التفاؤل والتشاؤم من قبل
الباحثين ألغراا هذأل الدراسة ،وأظهرت نتائج الدراسة مستوى مرتفعا ً من التفاؤل لدى طلبة
جامعة اليرموك ،كما أاارت نتائج الدراسة إلى وجود ارتباط إيمابي دال إح ائيا ً بين ال ُحكم
األخالقي ،والتفاؤل ،والتشاؤم على الدرجة الكلية للمقياس ،كما أظهرت الدراسة فروقا ً في
التفاؤل والتشاؤم تعزى لمتغيري المنس والتخ ص ،وعدم وجود فروق في مستوى
التفاؤل/التشاؤم تبعا للمستويات االقت ادية.
دراسة بحري واويل ) :(Bahri & Shuweil, 2014هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة
بين التفاؤل والتشاؤم ،ومركز ال بط ،وأساليب التعامل مع ال غوط النفسية لدى طلبة المامعة.
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثان المنهج الوصفي االرتباطي ،وكانت أدوات الدراسة
عبارة عن مقياس التفاؤل والتشاؤم ،ومقياس مركز ال بط ،ومقياس أساليب التعامل مع
ال غوط النفسية ،وطبقت هذأل األدوات على عينة مكونة من ( )162طالب وطالبة اختيروا
بطريقة عشوائية بسيطة من يالث جامعات بالمزائر ،وتوصلت الدراسة إلى ممموعة من النتائج
أهمها :وجود عالقة سالبة بين التفاؤل ومركز ال بط الداخلي ،وعالقة موجبة بين التفاؤل
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وأساليب التعامل مع ال غوط النفسية ،وتبين وجود عالقة موجبة بين التشاؤم وأساليب التعامل
مع ال غوط النفسية المركزة على االنفعال.
دراسة القحطاني ) :)Al-Qahtani, 2013هدفت الدراسة إلى الكشف عن طبيعة ال غوط
النفسية التي يعاني منها طالب المرحلة الثانوية بمحافظة الخبر ،والتعرف إلى داللة العالقة بين
ال غوط النفسية والتفاؤل والتشاؤم ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي،
و استخدمت األداتين التاليتين :مقياس ال غوط النفسية ،والقائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم ،تم
تطبيقهما على عينة عشوائية بلغت ( )432بنسبة ( )%10من ممتمع الدراسة .ومن أهم النتائج:
وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة بين ال غوط والتشاؤم ،وأظهرت نتائج تحليل االنحدار
التدريمي أن أكثر المتغيرات قدرة على التنبؤ بمستوى ال غوط النفسية هو متغير التشاؤم.
دراسة الممدالوي ) :(Al-Majdalawi, 2012هدفت الدراسة إلى التعرف إلى العالقة
ومدى ايوع التفاؤل ،والتشاؤم ،والرضا عن الحياة واألعراا النفس جسمية لدى عينة
الدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من( )205من موظفي األجهزة األمنية الذين تركوا مواقعهم
بسبب الخالفات السياسية ،واستخدم الباحث مقياس التفاؤل والتشاؤم ،ومقياس الرضا عن الحياة،
ومقياس األعراا النفس جسمية ،وأظهرت النتائج أن ( )% 52من العينة متشائمون ،و()%55
غير راضين عن حياتهم ،و( )%22يعانون من أعراا نفس جسمية ،كما أظهرت وجود عالقة
سالبة بين التشاؤم والرضا عن الحياة ،كذلك توصلت إلى عدم وجود فروق كبيرة في مقياس
التفاؤل والتشاؤم ،والرضا عن الحياة ،تبعا للمتغيرات الديموغرافية.
دراسة ) :(Tan, 2011هدفت الدراسة إلى التعرف إلى العالقة بين التفاؤل وال غوط
النفسية األكاديمية لدى عينة من طالب المدارس اإلعدادية في سنغافورة من ذوي القدرة العالية،
وسعت الدراسة إلى فهم العالقة بين التفاؤل وممموعة من المتغيرات النفسية األخرى مثل:
احترام الذات ،والكفاءة الذاتية األكاديمية ،واألمل ،والمرونة األكاديمية ،والرضا عن المدرسة،
وتكونت عينة الدراسة من ( )272طالب من ذوي المستوى األكاديمي المرتفع ،وكشفت النتائج
أن درجة التفاؤل مرتفعة ،و عن وجود عالقة سلبية عالية ودالة إح ائيا بين التفاؤل وال غوط
النفسية األكاديمية لدى الطالب ،وتبين من النتائج أن متغيرات التفاؤل والمنس تنبثت بشكل دال
إح ائيا ً بال غوط النفسية األكاديمية لدى طلبة المدارس اإلعدادية في سنغافورة.
ثانياا :دراسات تناولت تقدير الذات
دراسة أبو امالة ) :(Abu Shammala, 2016هدفت الدراسة إلى معرفة درجة كل من
جودة الحياة ،وتقدير الذات ،والمهارات الحياتية ،ودراسة العالقة التنبؤية بتقدير الذات
والمهارات الحياتية من خالل جودة الحياة ،ودراسة الفروق لمودة الحياة ،وتقدير الذات،
والمهارات الحياتية تبعا ً للمتغيرات اآلتية) :العمر ،مكان السكن ،نمط السكن ،المستوى التعليمي،
عدد سنوات الزوا  ،عدد األبناء ،مستوى الدخل الشهري( لدى زوجات الشهداء في قطاع غزة.
وتكونت عينة الدراسة من ) (211زوجة اهيد في قطاع غزة ،كما تكونت أدوات الدراسة من
مقياس جودة الحياة ،ومقياس تقدير الذات ،ومقياس المهارات الحياتية .ولتحقيق األهداف السابقة
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اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :أن متوسط
درجة جودة الحياة ،وتقدير الذات ،والمهارات الحياتية جاءت مرتفعة ،وأظهرت النتائج أي ا ً أن
زيادة الدرجة الكمية لمودة الحياة يؤدى الرتفاع المهارات الحياتية وتقدير الذات والعكس
صحيح.
دراسة دليلة ) :(Dalila, 2016هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى تقدير الذات لدى
المراهق ممهول النسب المكفول في أسرة بديلة –دراسة حالة لمراهقين مكفوفين ،وتكونت عينة
الدراسة من ) (140من المراهقين ممهولي النسب ،وتكونت أدوات الدراسة من مقياس مستوى
تقدير الذات .ولتحقيق األهداف السابقة اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي ،وأهم النتائج التي
توصل إليها الباحث :ارتفاع مستوى تقدير الذات لدى المراهق المكفول في األسرة البديلة ،كما
جاء مستوى تقدير الذات لدى المراهقة المكفولة في األسرة البديلة بين متوسط ومرتفع.
دراسة الحمود ) :(Al-Hamoud, 2015هدفت الدراسة إلى التعرف إلى مستوى ال البة
النفسية بثبعادها الثالية (االلتزام ،والتحكم ،والتحدي) وتقدير الذات ،والرضا الوظيفي لدى
الس ّمانات بسمن الملز بالرياا ،وبلغ عدد العينة ( )111سمانة ،واستخدمت الباحثة المنهج
الوصفي االرتباطي في دراستها ،كما استخدمت المقاييس التالية وهي :مقياس ال البة النفسية،
ومقياس تقدير الذات ،ومقياس الرضا الوظيفي .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
ارتفاع مستوى ال البة النفسية بثبعادها الثالية (التحكم ،التحدي ،االلتزام) بنسبة أعلى من
الرضا الوظيفي وتقدير الذات ،وعدم وجود فروق دالة إح ائيا ً لكل من تقدير الذات وال البة
النفسية بثبعادها الثالية والرضا الوظيفي تبعا ً لمتغير الحالة االجتماعية والمستوى التعليمي،
وعدم وجود فروق دالة إح ائيا ً لكل من تقدير الذات ،والرضا الوظيفي ،وال البة النفسية
بثبعادها الثالية تبعا ً لمتغير العمر ،ونوع العمل ،ومنطقة العمل.
دراسة المولى وط ) :(Al-Mawla & Taha, 2015هدفت الدراسة للكشف عن تقدير
الذات لدى طلبة جامعة الخرطوم ،وعالقت بسمات الشخ ية ،وتم اختيار العينة بالطريقة
العشوائية البسيطة ،حيث تكونت العينة من ( )500طالب وطالبة ،تم اختيارهم من كليات
(اآلداب ،التربية ،الطب البيطري ،المختبرات الطبية والهندسية) وتم استخدام مقياس أيزنك
المخت ر للشخ ية ،وذلك بعد ترجمت للغة العربية من قبل الباحثين ،وكذلك مقياس كوبر
سميث لتقدير الذات .ولتحليل البيانات استخدم الباحثان اختبار مان ويتني ،ومعامل ارتباط
بيرسون ،واختبار ( )Tلعينة واحدة ،واختبار ( )Tلعينتين مستقلتين .وتوصلت الدراسة إلى
وجود عالقة ارتباطية سلبية بين كل من (الع ابية والذهانية) وتقدير الذات ،وعالقة ارتباطية
موجبة بين االنبساطية وتقدير الذات ،وأن تقدير الذات لدى طلبة جامعة الخرطوم يتسم
باالرتفاع.
دراسة المساعيد وط ) :(Al-Masaed & Taha, 2014هدفت الدراسة إلى التعرف إلى
تقدير الذات عند طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة آل البيت وعالقت بدافعية التعلم ،والنوع
االجتماعي ،وتثلفت عينة الدراسة من ( )244طالب وطالبة ،من مستوى السنة الثانية والرابعة
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من كلية العلوم التربوية ،وقد استخدم الباحث في هذأل الدراسة أداتين :األولى مقياس تقدير الذات،
والثانية مقياس دافعية التعلم .ولتحليل البيانات ت ّم استخدام معامل االرتباط ،وتحليل التباين الثنائي
لمعرفة العالقة بين متغيرات الدراسة ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أفراد الدراسة لديهم مستوى
تقدير ذات أعلى من المتوسط ،كذلك أاارت الدراسة إلى وجود معامل ارتباط إيمابي بين تقدير
الذات ودافعية التعلم ،كما أاارت نتائج تحليل التباين إلى وجود فروق في تقدير الذات وذات
داللة إح ائية بين الذكور واإلناث ل الح اإلناث ،وأن هناك فروقا ً ذات داللة إح ائية بين
المستويين الدراسيين ل الح طلبة السنة الثانية ،إال أن ال يوجد تفاعل ما بين النوع االجتماعي
والمستوى الدراسي.
من خالل عرض الدراسات السابقة والطالع على نتائجها يمكن إيجاز النقاط اآلتية:
 على الرغم من أن ظاهرتي التفاؤل/التشاؤم وتقدير الذات خ عت لدراسات ميدانية عديدة،
وأابعت خواطرها والمتغيرات المتعلقة بها بحثا ً ودراسةً وفقا ً لألدبيات التي تحديت حول
الموضوع ،ف ن الباحث لم يستطع رصد دراسات حديثة تناولت التفاؤل/التشاؤم وعالقت
بتقدير الذات لدى المحالين إلى التقاعد في قطاع غزة.
 تنوعت أهداف الدراسات السابقة ،حيث هدفت بعض الدراسات إلى التعرف إلى عالقة
التفاؤل/التشاؤم ب ورة المسد ،والشعور بالسعادة مثل دراسة :أبو حماد (Abu
) ،Hammad, 2017ودراسة :الممدالوي ) ،(Al-Majdalawi, 2012كما تناولت
بعض الدراسات عالقة التفاؤل/التشاؤم بالتكيف االكاديمي مثل دراسة :ضيفي
وسويح ) ،(Daifi & Sweah, 2017وعالقة التفاؤل/التشاؤم مع االبتكار االنفعالي مثل
دراسة :العادلي و ناصر ) ،(Al-Adly & Naser, 2017كما تناولت بعض الدراسات
العالقة بين مستوى ال البة النفسية وتقدير الذات مثل دراسة :الحمود (Al-Hamoud,
).2015
تشابهت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في أحد متغيرات الدراسة وهو
(التفاؤل/التشاؤم ،أو تقدير الذات) وكذلك في منهج الدراسة ،وهو المنهج الوصفي التحليلي،
وكذلك في أداتي الدراسة المتمثلتين في االستبيانات ،كما اختلفت معها من حيث المكان والزمان،
وفي عدد أفراد العينة ونوعها ،وفي العالقة بين المتغيرات ،حيث ربطت متغير التفاؤل/التشاؤم
بتقدير الذات ،واستهدفت اريحة مهمة من الممتمع وهي (المحالين إلى التقاعد) وتم االستفادة
من الدراسات السابقة في تحديد مشكلة الدراسة الحالية ،وصياغة أهميتها ،وأهدافها ،وفي بناء
اإلطار النظري ،وتحديد أداتيها ،والمنهج المناسب للدراسة.
الطريقة واإلجراءات
يت من هذا المزء من البحث الخطوات واإلجراءات التي تمت في المانب الميداني من هذأل
الدراسررة مررن حيررث مررنهج الدراسررة ،وممتمررع الدراسررة ،والعينررة الترري طبقررت عليهررا ،واألدوات
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المستخدمة ،والدراسة االستطالعية التي هدفت للتحقق من صدق األدوات ويباتها ،والتوصل إلرى
النتائج النهائية للدراسة ،وذلك على النحو التالي:
منهج الدراسة
اسررتخدم الباحثرران المررنهج الوصررفي التحليلرري ،وهررو مررنهج يقرروم علررى أسرراس دراسررة وصررف
ظاهرة ما ،وتفسيرها تفسيرا ً دقيقا ،مرن خرالل جمرع البيانرات الالزمرة ،والتفاعرل مرع البيانرات مرن
حيررث التبويررب ،والتحليررل ،وصرروالً لنتررائج وتعليمررات تخررص مشرركلة الدراسررة وأس ر لتها .ويسررتخدم
االسررتبيانات والمقرراييس فرري جمررع البيانررات علررى أن تكررون علررى درجررة مررن الموضرروعية والثبررات
).(Abu Allam, 2011
مجتمع الدراسة وعينتها
بلغ حمم ممتمع الدراسة ( )5200من موظفي السلطة الفلسطينية المحالين للتقاعد (المدنيين
والعسكريين) ،منهم ( )3063من المدنيين و( )2137من العسكريين.
عينة الدراسة
العينة الستطالعية :تم اختيار عينة عشوائية استطالعية قوامها ( )42مرن مروظفي السرلطة
الفلسررطينية المحررالين للتقاعررد (المرردنيين والعسرركريين) مررن ممتمررع الدراسررة ،وتررم تطبيررق األدوات
ال مستخدمة في هذأل الدراسة على هذأل العينرةع بهردف التحقرق مرن صرالحية األدوات للتطبيرق علرى
أفراد العينة الكلية ،وذلك من خالل حساب صدقها ويباتها بالطرق اإلح ائية المالئمة.
العينة الفعلية :تم تطبيق المقياس على عينة قوامهرا ( )210مرن مروظفي السرلطة الفلسرطينية
المحررالين للتقاعررد ،وقررد اسررتماب مررنهم ( )197موظررف محررال للتقاعررد مررن المرردنيين والعسرركريين.
والمدول رقم ( )1التالي يبرين توزيرع أفرراد العينرة تبعرا ً لعردد مرن المتغيررات المسرتقلة الت رنيفية،
وذلك كما يلي:
جدول ( :)1يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا ً للمتغيرات الت نيفية (نوع الوظيفة ،الدخل
الشهري).
البيان
نوع الوظيفة
الدخل الشهري

المتغير
عسكري
مدني
أقل من  1500ايكل
 3000-1500ايكل
أكثر من  3000ايكل

العدد
81
116
16
87
94

%
41.1
58.9
8.1
44.2
47.7
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أداتا الدراسة
استخدم الباحثان في الدراسة الحالية أداتين وهما على النحو التالي:
.1

مقياس التفاؤل/التشاؤم :إعداد (الباحثان)

بعد االطالع على األطر النظرية والدراسات السابقة المتعلقة بالتفاؤل/التشاؤم ،فقد قام
الباحثان ب عداد مقياس التفاؤل/التشاؤم ،ويتكون المقياس من ( )15فقرة ،وتتم اإلجابة عن فقرات
وفقا ً لتدر ليكرت الخماسي (كثير جدا ً – كثيرا ً – متوسط – قليالً – ال تنطبق) وت حح على
التوالي بالدرجات ( ،)1 - 2 – 3 –4 - 5وجميع الفقرات ت حح بهذا االتماأل.
واتبع الباحثان للتثكد من صدق أداة الدراسة الطرق التالية:
الصدق الظاهري :قام الباحثان للتثكد من صدق أداة الدراسة بعرا ال ورة األولية
للمقياس على عدد( )10من المحكمين من الزمالء األساتذة المخت ين في ممال علم النفس،
وذلك بهدف معرفة آرائهم ،ومالحظاتهم ،ومقترحاتهم حول المقياس ,وفقرات  ،ومدى وضوحها،
وترابطها ،ومدى تحقيقها ألهداف الدراسة ،وتم أخذ المالحظات التي أبداها المحكمون بعين
االعتبار وفي ضوئها بقي المقياس في صورت النهائية يتكون من ( )15فقرة.
صـدق التساق الداخلي :تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية
للمقياس ،كما في المدول رقم ( )2التالي:
جدول ( :)2ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس.
رقم
الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8

معامل
الرتباط
0.515
0.758
0.764
0.852
0.743
0.831
0.369
0.542

مستوى الدللة
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

رقم
الفقرة
9
10
11
12
13
14
15

معامل
الرتباط
0.785
0.805
0.731
0.766
0.698
0.738
0.800

مستوى الدللة
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

قيمة (ر) المدولية (د )40= .عند مستوى داللة  ،0.304 =0.05وعند مستوى داللة 0.393 =0.01

يتبين من المدول السابق أن درجات جميع فقرات المقياس ( 15فقرة) وقد حققت ارتباطات
دالة مع الدرجة الكلية للمقياس عند مستوى داللة أقل من  .0.01وبذلك تتراو الدرجة الكلية
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على المقياس في صورت النهائية بين ( 75 – 15درجة) ،مما يدلل –أي ا ً -على أن المقياس في
صورت النهائية يتسم بدرجة عالية من صدق االتساق الداخلي.
ثبات مقياس التفاؤل/التشاؤم
طريقة التجزئة النصفية :تم حساب يبات المقياس بطريقة التمزئة الن فية ،وذلك بحساب
معامل االرتباط بين درجات أفراد العينة االستطالعية على الفقرات الزوجية ( 8فقرة)،
ودرجاتهم على الفقرات الفردية ( 7فقرة) ،والمكونة لمقياس التفاؤل/التشاؤم لدى موظفي السلطة
الفلسطينية المحالين للتقاعد (ممموع الفقرات =  15فقرة) ،وقد بلغت قيمة معامل ارتباط
بيرسون بين الن فين (ر=  ،)0.789وتم استخدام معادلة جتمان – الن فين غير متساويين -وقد
بلغت قيمة معامل الثبات بعد التعديل بتلك المعادلة (ر=  )0.882وهي قيمة دالة إح ائيا ً عند
مستوى داللة  ،0.01األمر الذي يدلل على درجة جيدة من الثبات تفي بمتطلبات تطبيق مقياس
التفاؤل/التشاؤم على عينة الدراسة من موظفي السلطة الفلسطينية المحالين للتقاعد.
معادلة ألفا كرونباخ :قام الباحثان كذلك بتقدير يبات مقياس التفاؤل/التشاؤم لدى موظفي
السلطة الفل سطينية المحالين للتقاعد بحساب معامل كرونباخ ألفا لفقرات المقياس (عدد الفقرات =
 ،)15وقد بلغت قيمة ألفا ( ،)0.931وهي قيمة تدلل على مستوى جيد من الثبات ،وهي دالة عند
مستوى داللة  ،0.01وتفي بمتطلبات تطبيق المقياس على أفراد العينة.
.2

مقياس تقدير الذات :إعداد (الباحثان)

بعد االطالع على األطر النظرية والدراسات السابقة ،قام الباحثان ب عداد مقياس تقدير
الذات ،حيث يتكون المقياس من ( )20فقرة ،وتتم االستمابة على فقرات وفقا ً لتدر ليكرت
الخماسي (كثير جدا ً – كثيرا ً – متوسط – قليالً – ال تنطبق) وت حح على التوالي بالدرجات (5
  ،)1 - 2 – 3 –4وجميع الفقرات ت حح بهذا االتماأل.صدق وثبات مقياس تقدير الذات
الصدق الظاهري :قام الباحثان بعرا ال ورة األولية للمقياس على عدد ( )10من
المحكمين الزمالء األساتذة المخت ين في ممال علم النفس للتثكد من صدق  ،وذلك بهدف معرفة
آرائهم ،ومالحظاتهم ،ومقترحاتهم حول مماالت المقياس ،وفقرات  ،ومدى وضوحها ،وترابطها،
ومدى تحقيقها ألهداف الدراسة.
صـدق التساق الداخلي :لحساب صدق اإلنسان الداخلي قام الباحثان بحساب معامالت
االرتباط بين درجة كل فقرة ،والدرجة الكلية للمقياس ،والمدول رقم ( )3التالي يبين ذلك:
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جدول ( :)3ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس.
رقم
الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

معامل
الرتباط
0.727
0.779
0.668
0.770
0.648
0.668
0.562
0.387
0.024
0.630

مستوى الدللة
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.05
غير دالة إح ائيا ً
دالة عند 0.01

رقم
الفقرة
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

معامل
الرتباط
0.425
0.683
0.010
0.635
0.717
0.510
0.374
0.448
0.658
0.765

مستوى الدللة
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
غير دالة إح ائيا ً
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.05
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

قيمة (ر) المدولية (د )40= .عند مستوى داللة  ،0.304 =0.05وعند مستوى داللة 0.393 =0.01

يتبين من المدول السابق أن معظم فقرات المقياس ( 18فقرة) حققت درجات ارتباط دالة
مع الدرجة الكلية للمقياس عند مستوى داللة أقل من  ،0.05باستثناء الفقرتين ( )13 ، 9اللتين لم
تحققا درجة ارتباط دالة مع الدرجة الكلية للمقياس ،حيث تم حذفهما.
وي بح المقياس في صورت النهائية يتكون من ( )18فقرة ،وبذلك تتراو الدرجة الكلية
على المقياس في صورت النهائية بين ( 90 –18درجة) ،مما يدلل –أي ا ً -على أن المقياس في
صورت النهائية يتسم بدرجة عالية من صدق االتساق الداخلي .كما يشير ذلك إلى أن جميع
فقرات المقياس تشترك في قياس تقدير الذات لدى موظفي السلطة الفلسطينية المحالين للتقاعد.
ثبات مقياس تقدير الذات
طريقة التجزئة النصفية :قام الباحثان بحساب يبات المقياس بطريقة التمزئة الن فية،
وذلك بحساب معامل االرتباط بين درجات أفراد العينة االستطالعية على الفقرات الفردية (9
فقرة) ،ودرجاتهم على الفقرات الزوجية ( 9فقرة) ،والمكونة لمقياس تقدير الذات (ممموع
الفقرات =  18فقرة) ،وقد بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون بين الن فين (ر =  )0.721يم
استخدم الباحثان سبيرمان-براون– الن فين متساويين -وقد بلغت قيمة معامل الثبات بعد التعديل
بتلك المعادلة (ر=  )0.838وهي قيمة دالة إح ائيا ً عند مستوى داللة  ،0.01األمر الذي يدلل
على درجة جيدة من الثبات تفي بمتطلبات تطبيق مقياس تقدير الذات على عينة الدراسة.
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معادلة ألفا كرونباخ :قام الباحثان بتقدير يبات مقياس تقدير الذات لدى موظفي السلطة
الفلسطينية المحالين للتقاعد بحساب معامل كرونباخ ألفا لفقرات المقياس (عدد الفقرات = ،)18
وقد بلغت قيمة ألفا ( ،)0.904وهي قيمة تدلل على مستوى جيد من الثبات ،وهي دالة عند
مستوى داللة  ،0.01وتفي بمتطلبات تطبيق المقياس على أفراد العينة.
نتــــائـج الدراسة
يت من هذا المزء عرضا ً للنتائج التي تم التوصل إليها في هذأل الدراسة ،وذلك بعد اإلجابة
عن األس لة ،والتحقق من الفرضيات باستخدام األساليب اإلح ائية المناسبة لكل منها ،كما تم
تفسير ومناقشة النتائج التي تم التوصل إليها في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة:
نتائج تساؤلت الدراسة:
ما درجة تقدير أفراد العينة على كل من مقياس التفاؤل/التشاؤم وتقدير الذات؟
لاج ابة عن هذا السؤال قام الباحثان باستخدام المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري،
والوزن النسبي الستمابات أفراد العينة على مقياسي التفاؤل/التشاؤم وتقدير الذات لدى موظفي
السلطة الفلسطينية المحالين للتقاعد .والمدول رقم ( )4التالي يبين ذلك:
جدول ( :)4المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ،والوزن النسبي الستمابات أفراد العينة
على مقياسي التفاؤل/التشاؤم وتقدير الذات.
المقياس
الدرجة الكلية لمقياس التفاؤل/التشاؤم
الدرجة الكلية لمقياس تقدير الذات

عدد
الفقرات
15
18

المتوسط
الحسابي
48.55
65.11

النحراف
المعياري
12.85
13.77

الوزن
النسبي %
64.7
72.3

يت ح من المدول السابق أن درجة تقدير التفاؤل/التشاؤم لدى أفراد العينة تقع عند وزن
نسبي ( )%64.7وهي متوسطة بينما درجة تقدير الذات من وجهة نظر أفراد العينة تقع عند
وزن نسبي ( )%72.3وهي كبيرة.
ويري الباحثان أن الوزن النسبي المتوسط لدرجة تقدير التفاؤل/التشاؤم لدى أفراد العينة
الذي بلغ ()%64.7ع هو نتيمة منطقية ،وتعكس الفموة الكبيرة بين ما توقع الموظفون بعد
إنمازاتهم الطويلة في ممال عملهم وما سوف يح لون علي اآلن بعد إحالتهم للتقاعد دون
رغبتهم ،حيث أحدث ذلك ارخا عميقا ،وت اربا ً واضحا ً بين طموحاتهم وبين واقعهم الراهن
المؤلم والظالم الذي فرا عليهم ،مما أدي إلى تدني مستوى التفاؤل لديهم إلى درجة متوسطة،
وهذأل النتيمة تؤكد ما توصلت إلي دراسة كل من عبد ال ادق ))Abdul Sadiq, 2010
ودراسة القحطاني ) (Al-Qahtani, 2013من أن التفاؤل أكثر تنبؤا بنوعية الحياة ،أي أن
يرتفع وينخفض على حسب الواقع الذي يكون في الفرد .وتتفق أي ا هذأل النتيمة مع دراسة
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الحمري ) (Al-Humiri, 2010بينما تختلف مع نتائج دراسة كل من بني م طفى ومقالدة
) (Bani Mustafa & Maqalda 2014ودراسة تان ) )Tan, 2011اللتان أظهرتا أن درجة
التفاؤل مرتفعة.
ويعزو الباحثان الوزن النسبي المرتفع لدرجة تقدير الذات لدى أفراد العينة الذي بلغ
( )%72.3إلى ما يتمتع ب هؤالء األفراد المحالين إلى التقاعد في قطاع غزة من تقدير ذات كبير
ألنفسهم ،ويرتبط باتماههم االيمابي نحو ذواتهم ،واعتزازهم ب نمازاتهم الكبيرة والمتعددة التي
قدموها لممتمعهم ولشعبهم خالل فترات عملهم على مدار سنوات عديدة رغم جميع التحديات
التي تعرضوا لها أيناء عملهم ،والظروف ال عبة والقاسية التي أحاطت بهم من كل ناحية،
وخاصة في السنوات العشر األخيرة التي اهدت االنقسام الفلسطيني الداخلي في العديد من
المسارات ،لعل أبرزها :المسار السياسي ،وما نمم عن من سوء األوضاع االجتماعية
واالقت ادية ،واتفقت هذأل النتيمة مع دراسة كل من أبو امالة )(Abu Shammala, 2016
ودراسة الحمود ) (Al-Hamoud, 2015ودراسة دبابي ) (Dababi, 2016ودراسة المولى
وط ( (Al-Mawla, & Taha 2015حيث جاء تقدير الذات فيها مرتفعاً ،بينما اختلفت مع
& Al-Masaed
دراسة كل من دليلة ) ،(Dalila, 2016ودراسة المساعيد وط
) Taha,2014حيث جاء تقدير الذات فيها متوسطاً ،ويعزو الباحثان التفاوت في نتائج الدراسات
السابقة إلى اختالف البي ات ،وعدد أفراد العينات.
هل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين درجات أفراد العينة على مقياس التفاؤل/التشاؤم
تعزى لكل من نوع الوظيفة (عسكري -مدني) وللدخل الشهري؟
لاجابررة عررن هررذا السررؤال قررام الباحثرران بالمقارنررة بررين متوسررط درجررات مرروظفي السررلطة
الفلسررطينية العسرركريين المحررالين للتقاعررد العسرركريين (ن=  )81ومتوسررط درجررات المرردنيين (ن=
 )116علرررى مقيررراس التفاؤل/التشررراؤم موضررروع الدراسرررة باسرررتخدام اختبرررار (ت) للفرررروق برررين
متوسررطات درجررات عينتررين مسررتقلتين ،واسررتخدم الباحثرران هررذا االختبررار اإلح ررائي البررارامتري
بسبب اعتدالية توزيع الدرجات في كل من ممموعتي التطبيرق ،إضرافة إلرى أن عردد أفرراد العينرة
يزيد عن ياليين فردا ً  .)2010) Allamوالمدول رقم ( )5التالي يبين ذلك:
جدول ( :)5اختبار (ت) للفروق بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدرجة التفاؤل تبعا
لنوع الوظيفة (عسكري  -مدني).
المقياس
الدرجة الكلية لمقياس
التفاؤل/التشاؤم

المتغير
عسكري
مدني

المتوسط
الحسابي
47.07
49.59

النحراف
المعياري
13.65
12.22

قيمة
(ت)
1.353

مستوى
الدللة
غير دالة
إح ائيا ً

قيمة (ت) المدولية (د )195 = .عند مستوى داللة  ،1.96 =0.05عند مستوى داللة 2.58 =0.01

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد 2020 ،)2(34

17

Published by Arab Journals Platform, 2020

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 34 [2020], Iss. 2, Art. 4

 300ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "التفاؤل-التشاؤم وعالقتهما بتقدير الذات لدى "......

يتبين من المدول السابق أن ال توجد فروق ذات داللة إح ائية بين متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة المدنيين والعسكريين على الدرجة الكلية لمقياس التفاؤل/التشاؤم .أي أن أفراد
العينة لديهم تقديرات متقاربة في التفاؤل/التشاؤم باختالف نوع الوظيفة.
كما وقام الباحثان ب جراء تحليل التباين األحادي لفحص أير الدخل الشهري (أقل من 1500
ايكل 300 -1500 ،ايكل ،أكثر من  3000ايكل) على مستوى التفاؤل/التشاؤم لدى أفراد
العينة ،والمدول رقم ( )6التالي يبين قيمة اختبار (ف) ومستوى الداللة للفروق بين المتوسطات:
جدول ( :)6يبين نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين متوسطات درجات تقدير أفراد
العينة لمستوى التفاؤل/التشاؤم تبعا ً للدخل الشهري.
المتغير
الدرجة الكلية
لمقياس
التفاؤل/التشاؤم

مصدر
التباين
بين
الممموعات
داخل
الممموعات
الممموع

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

665.20

2

332.60

31697.49

194

163.39

32362.69

196

قيمة ف

2.036

مستوى
الدللة
غير دالة
إح ائيا ً

قيمة (ف) المدولية عند (د )194 ،2= .عند مستوى داللة  ،3.00 =0.05وعند مستوى داللة 4.61 =0.01

يتبين من المدول السابق أن ال توجد فروق ذات داللة إح ائية على الدرجة الكلية لمقياس
التفاؤل/التشاؤم لدى أفراد العينة تبعا ً لمتغير الدخل الشهري.
ويفسر الباحثان هذأل النتيمة المنطقية في عدم وجود فروق بين متوسطات درجات تقدير
أفراد العينة تبعا لنوع الوظيفة ،وللدخل الشهري على الدرجة الكلية لمقياس التفاؤل/التشاؤمع إلى
وجود عوامل وقواسم مشتركة بين أفراد العينة بغض النظر عن االختالف بينهم في نوع الوظيفة
(مدني-عسكري) ،أو في مستوى (الدخل الشهري)ع ألنهم يعيشون في بي ة واحدة تتشاب فيها
ظروف الحياة واألوضاع المعيشية اليومية لدى أفراد العينة باإلضافة إلى أنهم يتعرضون لنفس
المتغيرات والتحديات ،ويواجهون نفس المعوقات والمشكالت اليومية ،وهكذا ف ن الظروف
االجتماعية ،واالقت ادية ،والسياسية ،واألمنية الناجمة عن سياسية الح ار التي يتبعها االحتالل
االسرائيلي تشكل عوامل ضغط لمميع أفراد الممتمع دون استثناء.
واتفقت هذأل النتيمة مع دراسة رويمان وايسنكو ))Rothman & Essenko, 2007
ودراسة الممدالوي ( )Al-Majdalawi, 2012التي توصلت إلى عدم وجود فروق في مستوى
التفاؤل/التشاؤم تبعا للعوامل الديموغرافية ،كما اتفقت مع نتائج دراسة بني م طفى ومقالدة
) (Bani Mustafa & Maqalda, 2014في عدم وجود فروق في مستوى التفاؤل/التشاؤم
تبعا للمستويات االقت ادية.
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هل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين درجات أفراد العينة على مقياس تقدير الذات
تعزى لكل من نوع الوظيفة (عسكري -مدني) وللدخل الشهري؟
لاجابة عن هذا السؤال قام الباحثان بالمقارنة بين متوسرط درجرات أفرراد العينرة العسركريين
(ن=  )81ومتوسررط درجررات أفررراد العينررة المرردنيين (ن=  )116علررى مقيرراس تق ردير الررذات لرردى
موظفي السلطة الفلسطينية المحالين للتقاعد موضوع الدراسة باسرتخدام اختبرار (ت) للفرروق برين
متوسررطات درجررات عينتررين مسررتقلتين ،واسررتخدم الباحثرران هررذا االختبررار اإلح ررائي البررارامتري
بسبب اعتدالية توزيع الدرجات في كل من ممموعتي التطبيرق ،إضرافة إلرى أن عردد أفرراد العينرة
يزيد عن ياليين فردا ) .(Allam, 2010والمدول رقم ( )7التالي يبين ذلك:
جدول ( :)7يبين اختبار (ت) للفروق بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة على الدرجة
الكلية لمقياس تقدير الذات تبعا لنوع الوظيفة (عسكري  -مدني).
المقياس
الدرجة الكلية لمقياس تقدير
الذات

المتوسط
المتغير
الحسابي
عسكري 64.65
65.43
مدني

مستوى
النحراف قيمة
الدللة
المعياري (ت)
15.04
غير دالة
0.389
إح ائيا ً
12.86

قيمة (ت) المدولية (د )195 = .عند مستوى داللة  ،1.96 =0.05عند مستوى داللة 2.58 =0.01

يتبين من المدول السابق أن ال توجد فروق ذات داللة إح ائية بين متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة المدنيين والعسكريين على الدرجة الكلية لمقياس تقدير الذات .أي أن درجة
تقدير الذات لدى أفراد العينة ال تختلف باختالف نوع الوظيفة (عسكري  -مدني).
ويفسر الباحثان عدم وجود فروق ذات داللة إح ائية في تقدير الذات لدى أفراد العينة تبعا
لمتغير نوع الوظيفة عسكري أو مدنيع ألن التزام وتثدية الموظفين لعملهم طيلة سنوات عملهم
قبل إحالتهم للتقاعد جعلهم أكثر يقة بثنفسهم وأكثر تقديرا لها ،حيث كان يشعر الموظف من خالل
تثديت لألعمال ،والمهام ،والواجبات الوظيفية المنوطة ب بثهمية وعظمة الدور الذي يقوم ب ،
واإلنمازات المهمة التي يقدمها لممتمع  ،وينفع بها اآلخرين ،وذلك بغض النظر عن نوع
الوظيفة.
كما أن عدم وجود فروق ذات داللة إح ائية في تقدير الذات لدى أفراد العينة تبعا لمتغير
نوع الوظيفة عسكري أو مدني يرتبط بالظروف المتشابهة التي يعيشها الموظفون إلى حد كبير
في كافة المماالت ،فالمميع منهم سواء كان موظفا عسكريا أو موظفا مدنيا يتعرضون إلى نفس
التحديات االجتماعية ،واالقت ادية ،واألمنية ال عبة سواء من جانب االحتالل اإلسرائيلي ،أو
الناجمة عن االنقسام الفلسطيني الداخلي ،وما أسفرت عن من نتائج وخيمة على جميع أفراد
الممتمع على حد سواء .وجاءت هذأل النتيمة لتؤكد نتائج دراسة الحمود (Al-Hamoud,
) :2015التي أاارت إلى عدم وجود فروق دالة إح ائيا ً لمستوى تقدير الذات ،تبعا ً لمتغير
العمر ،ونوع العمل ومنطقة العمل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد 2020 ،)2(34

19

Published by Arab Journals Platform, 2020

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 34 [2020], Iss. 2, Art. 4

 302ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "التفاؤل-التشاؤم وعالقتهما بتقدير الذات لدى "......

كما قام الباحثان ب جراء تحليل التباين األحاديع لفحص أير الدخل الشهري (أقل من 1500
ايكل 300-1500 ،ايكل ،أكثر من  3000ايكل) على مستوى تقدير الذات لدى أفراد العينة،
والمدول رقم ( )8التالي يبين قيمة اختبار (ف) ومستوى الداللة للفروق بين المتوسطات.
جدول ( :)8يبين نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين متوسطات درجات تقدير أفراد
العينة لمستوى تقدير الذات تبعا ً للدخل الشهري.
المتغير

مصدر التباين

الدرجة
الكلية
لمقياس
تقدير الذات

بين الممموعات
داخل الممموعات

درجات
مجموع
الحرية
المربعات
2 1595.85
194 35547.69

الممموع

196 37143.54

متوسط
المربعات
797.92
183.24

قيمة ف

4.355

مستوى
الدللة
دالة عند
0.05

قيمة (ف) المدولية عند (د )194 ،2= .عند مستوى داللة  ،3.00 =0.05وعند مستوى داللة 4.61 =0.01

يتبين من المدول السابق أن توجد فروق ذات داللة إح ائية على الدرجة الكلية لمقياس
تقدير الذات لدى أفراد العينة تبعا ً لمتغير الدخل الشهري .والمدول رقم ( )9التالي يوضح اتماأل
الفروق تبعا ً لمتغير الدخل الشهري:
جدول ( :)9يبين المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة على
الدرجة الكلية لمقياس تقدير الذات تبعا ً لمتغير الدخل الشهري.
المتغير
الدرجة الكلية لمقياس تقدير
الذات

البيان

العدد

أقل من  1500ايكل
 3000-1500ايكل
أكثر من  3000ايكل

16
87
94

المتوسط
الحسابي
57.19
64.08
67.41

النحراف
المعياري
23.69
12.00
12.59

يبين المدول رقم ( )10نتائج اختبار ايفي للكشف عن اتماأل الفروق بين متوسطات أفراد
العينة على الدرجة الكلية للمقياس تبعا ً لمتغير الدخل الشهري:
جدول ( :)10نتائج اختبار ايفي للكشف عن اتماأل الفروق بين متوسطات أفراد العينة على
الدرجة الكلية لمقياس تقدير الذات تبعا ً لمتغير الدخل الشهري.
المتغير
الدرجة الكلية لمقياس
تقدير الذات

البيان
 3000-1500ايكل
أكثر من  3000ايكل

أقل من  1500شيكل
6.893
*10.227

 3000-1500شيكل
3.334
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يتبين من المدولين السابقين أن توجد فروق ذات داللة إح ائية على الدرجة الكلية لمقياس
تقدير الذات بين ممموعة الدخل أقل من  1500ايكل وممموعة الدخل أكثر من  3000ايكل
ل الح ممموعة الدخل أكثر من  3000ايكل.
ويري الباحثان أن من المنطق أن تشير هذأل النتيمة إلى وجود فروق ذات داللة إح ائية
في تقدير الذات لدى أفراد العينة تبعا ً لمتغير الدخل الشهري ،وقد جاءت هذأل الفروق بين
ممموعة الدخل األقل من  1500ايكل وممموعة الدخل األكثر من  3000ايكل وكانت ل الح
ممموعة الدخل أكثر من  3000ايكل .ومن الطبيعي أن تكون الفروق ل الح الموظفين
المحالين للتقاعد من ممموعة الدخل أكثر من  3000ايكلع ألن الدخل الميد ومستوى الحياة
االقت ادية المناسب ينعكس إيمابا على المستوى المعيشي لألسرة ،ويحسن من جودة الحياة،
فيؤدي إلى ارتفاع تقدير الذات لدى الفرد ،وهذأل النتيمة تعزز ما توصلت إلي الدراسات السابقة،
ومنها دراسة أبو امالة ) (Abu Shammala, 2016التي أكدت على العالقة بين الدخل
والمانب النفسي للفرد.
هل توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة  α ≥ 0.05بين درجات أفراد
العينة على مقياس التفاؤل/التشاؤم ودرجاتهم على تقدير الذات؟
لاجابررة عررن هررذا السررؤال ،قررام الباحثرران بحسرراب معررامالت االرتبرراط بررين درجررة كررل مررن
التفاؤل/التشاؤم لردى مروظفي السرلطة الفلسرطينية المحرالين للتقاعرد بدرجتر الكليرة ،ودرجرة تقردير
أفراد العينة لذواتهم .والمدول رقم ( )11التالي يبين ذلك:
جدول ( :)11يبين معامل االرتباط بين درجة التفاؤل/التشاؤم ودرجة تقدير الذات من وجهة نظر
أفراد العينة.
المتغير
الدرجة الكلية لمقياس التفاؤل/التشاؤم
* ≤ 0.05

الدرجة الكلية لمقياس تقدير الذات
**0.537

** ≤ 0.01

قيمة (ر) المدولية عند (د )235 = .عند مستوى داللة  ،0.113 =0.05وعند مستوى داللة 0.148 =0.01

يتبين من المدول السابق أن توجد عالقة موجبة دالة إح ائيا ً عند مستوى  ،0.01بين
الدرجة الكلية لمقياس التفاؤل/التشاؤم لدى موظفي السلطة الفلسطينية المحالين للتقاعد وبين
درجة تقديرهم لذواتهم.
كما بينت نتائج الدراسة وجود عالقة موجبة دالة إح ائيا ً بين الدرجة الكلية لمقياس
التفاؤل/التشاؤم لدى موظفي السلطة الفلسطينية المحالين للتقاعد وبين درجة تقديرهم لذواتهم.
وهذأل النتيمة تدلل على العالقة القوية بين التفاؤل/التشاؤم ،ومستوى تقدير الذات لديهم ،فالموظف
المحال للتقاعد ذات التقدير اإليمابي لذات يمتلك القدرة على التوفيق بين مشاعرأل الداخلية
وسلوك الظاهري ،كما أن يحرص على االت ال والتواصل مع اآلخرين والمشاركة
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االجتماعية ،ومثل هؤالء األفراد يتسمون باالستقاللية والمبادرة ،وهو قادر على تحمل
المسؤولية ،وهذا حال الموظف أي اً ،حيث يفتخر ب نمازات  ،وتحقيق الكثير من األهداف على
المستوى الفردي أو الممتمعي .وتتفق هذأل النتيمة مع دراسة العلي ) (Al-Ali, 2014التي
أاارت إلى وجود عالقة ذات داللة بين التشاؤم /التفاؤل وبين تقدير الذات.
استنتاجات الدراسة
في ضوء نتائج الدراسة توصل الباحث إلى ما يلي:
 .1إن المحالين للتقاعد يتمتعون بدرجة متوسطة بمستوى التفاؤل  /التشاؤم ،ويتمتعون بدرجة
مرتفعة في تقدير الذات.
 .2ال توجد فروق ِذات داللة إح ائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة على الدرجة
الكلية لمقياسي التفاؤل  /التشاؤم وتقدير ذات يعزى لنوع الوظيفة (مدني -عسكري).
 .3توجد فروق ِذات داللة إح ائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة على الدرجة
الكلية لمقياس تقدير ذات يعزى لمتغير الراتب الشهري ،ول الح ذوي الدخل العالي.
 .4ال توجد فروق ِذات داللة إح ائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة على الدرجة
الكلية لمقياس التفاؤل  /التشاؤم يعزى لمتغير الراتب الشهري.
 .5معامالت االرتباط بين التفاؤل  /التشاؤم وتقدير ذات للمحالين للتقاعد جاءت عالقة موجبة.
توصيات الدراسة
في ضوء النتائـج التي توصلت إليها الدراسة أن مشكلة المحالين للتقاعد ما تزال موجودة
وحاضرة في معظم مناحي الحياة ،وقد انعكست على الواقع النفسي ،واالجتماعي ،واألخالقي
للمحالين للتقاعد ،لذا يوصي الباحثان بما يلي:


عقد ورش عمل توعوية ،وتثقيفية ،وإراادية لألفراد المحالين للتقاعد.



ت ميم برامج للدعم النفسي واالجتماعيع لرفع مستوى الكفاءة النفسية لألفراد المحالين
للتقاعد.



توفير أخ ائيين داخل هي ة التقاعد الفلسطينيع لتوجي وإرااد األفراد المحالين للتقاعد.



ت ميم برامج إرااد جمعي وفردي تستند إلى نظريات اإلرااد النفسي ،وخاصة المعرفية
والسلوكية منهاع من أجل خفض التشاؤم ،وتنمية التفاؤل لدى األفراد المحالين للتقاعد.



أن تتحمل نقابة الموظفين مسؤولياتها تماأل هذأل الف ة بالحفاظ على حقوقهم ،ومتابعة
إجراءات تقاعدهم القسرية ،والح ول على تعوي ات مادية لهم.
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