
 30/05/2021 التاريخ 01.العدد 01لداجمل   جملة احلكمة للّدراسات واألحباث    

ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

63 

 

 
 املتطلبات الشخصية جلودة احلياة األسرية

 التفاؤل منوذجا 
 * 1 د. بن حدو مرمي
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 2 لقمش حممد

 جامعة تلمسان  2
 

 2021/ 04/ 16اتريخ القبول:           2021/ 03/ 08: االرسال اتريخ 
 

 ملخص املداخلة: 
يتمحور موضوع هذه املداخلة حول متغري التفاؤل، ابعتباره من احملددات الشخصية اليت ميكن أن         

أحد   وفعال متثل  معني  بدور  والتفاؤل  االجتماعية  العالقات  أن  ذلك  األسرية،  احلياة  جودة  عوامل  أهم 
من  الرفع  على  مساعد  االجتماعية، كعامل  التنشئة  دور  تلعبه  أن  ميكن  وما  احمليط،  اجملتمع  يف  لألسرة 

صفة عامة،  مستوى التطلعات واآلفاق املستقبلية للفرد على وجه اخلصوص، والذي ينعكس على األسرة ب
تتناوله   ما  هذا  ولعل  احلياة،  جبودة  تتمتع  اجملاالت  خمتلف  يف  متزنة  أسرة  ختلق  أن  ميكن  عوامل  كلها 

 املداخلة من خالل خمتلف العناصر اليت ستأيت الحقا يف نصها الكامل.
 التفاؤل -ة األسر  –  جلودة احلياة - املتطلبات الشخصية : الكلمات املفتاحية

 
 
 
 

 
 .د. بن حدو مرمياملؤلف املرسل:  * 
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 ـ مقدمة: 
من   خاصة  بصفة  األسرية  احلياة  وجودة  عامة  بصفة  احلياة  جودة  موضوع  تثري  يعترب  اليت  املوضوعات 

احلقل كأهم   الذي أصبح يوىل هلذا  اإلجيايب، ابلنظر إىل االهتمام  النفس  الفضول والبحث يف جمال علم 
ميادين علم النفس يف الزمن املعاصر، وانطالقا من ذلك فقد أصبح موضوع جودة احلياة من املوضوعات  

يف األسرة ويف اجملتمع، ابلنظر ملا ميكن أن خيلفه من    اليت ميكن أن متثل األمهية الكربى ابلنسبة حلياة الفرد
 أثر إجيايب على احلياة النفسية للفرد من حيث عالقته التفاعلية مع اجملتمع. 

ومبا أن األسرة تعد اخللية اليت ينشأ فيها الفرد، وأن أتثريها يفوق خمتلف التأثريات اليت حتدثها غريها       
رى، من نوادي ثقافية ورايضية ومجاعات مرجعية وكذا املدرسة كمؤسسة  من التنظيمات االجتماعية األخ

تساهم يف التنشئة االجتماعية للفرد، حبيث أن األسرة القاعدة اليت حتدد البناء امليكانيزمي لشخصية الفرد، 
نه  ابلنظر ملا ميكن أن حياكيه الفرد يف إطارها من سلوكات أسرية تصبح له مرجعا يف الفعل الذي يصدر ع

 يف اجملتمع.
ومن انحية أخرى ميكن أن يكون موضوع التفاؤل سواء الفردي أو األسري، من بني أبرز موضوعات علم  
أن ما   له عالقة وطيدة مبتغري جودة احلياة يف بعدها األسري بصفة عامة، ذلك  النفس اإلجيايب، والذي 

حم من  جيعله  أن  ميكن  التفاؤل  مثل  إجيابية  مسات  من  األسرة  إطار يطبع  يف  األسرية  احلياة  جودة  ددات 
الفرد من حيث عالقته ابألسرة واجملتمع يف   عالقة األسرة ابجملتمع من جهة ويف إطار حمددات شخصية 
نفس الوقت، ولعل املداخلة هذه أتيت يف نفس هذا السياق، أين سنحاول قدر املستطاع تسليط الضوء 

ودة احلياة األسرية، وهذا من خالل ما ستتضمنه هذه  على عالقة التفاعل مبحددات الشخصية يف جمال ج
 املداخلة من عناصر. 

 
 ـ تعريف التفاؤل: 01

وردت العديد من التعريفات بشأن مفهوم التفاؤل، ولقد تشعبت الزوااي اليت عرف منها هذا املتغري، وحنن  
 ة فيها يلي:بدوران سنورد إمجاال جمموعة من التعريفات من خمتلف الزوااي واجملاالت النظري

هناك من يعــرف الــتـفــاؤل عـلـى انه: » اجتاه معريف عام وميل حقيقي إىل حل إجيايب لكــل الـمـواقــف، وهــو  
 . (Marilou, 2001, p 13)تصــور إجيــايب للذات والتفاؤل ينبئ بصحة جسدية وانفعالية جيدة«
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لتفاؤل يف سياقه العام غري الواضح، حبيث مل هذا التعريف يبدو أكثر عمومية حبيث عرف املؤلف ا      
صاحب   ان  املستقبل، كما  يف  أم  احلاضر  يف  هي  هل  للحياة،  اإلجيابية  النظرة  طبيعة  يف  أكثر  يفصل 
اجلانب   على  انعكاسه  حيث  من  تناوله  أي  به،  خاصة  زاوية  من  التفاؤل  مفهوم  تناول  التعريف 

ع  ينجم  ما  ذكر  أين  الفرد،  لشخصية  اجلسدية  السيكوسومايت  الصحة  على  للتفاؤل  إجيايب  أثر  ن 
 واالنفعالية.  

العام حلدوث         للتوقع  الفرد  داخل  نزعة  عبارة عن   « و"ميدلتون" أبنه:  من "هاريس"  يعرفه كال  كما 
 . (Milhabet, 2002, p 220)األشياء اإلجيابية بدال من األشياء السلبية «

م     السابق،  للتعريف  شبيه  يعد  التعريف  يشر  هذا  مل  أنه  به، كما  ميتاز  الذي  العمومية  طابع  ن حيث 
للعالقة السببية اليت تربط التوقع اإلجيايب بسمة التفاؤل، ومل يشر أيضا لطبيعة هذا التوقع اإلجيايب والنتيجة 

 اليت يؤدي إليها.
وجت املستقبل  استبشار حنو  نظرة   « التفاؤل أبنه:  فـقـد عرف  الـخـالـق"  عـبـد  "احـمـد  يـتـوقع أمـا  الـفـرد  ـعـل 

الداير،   )أبو   » ذلك  خال  ما  ويستبعد  النجاح  إىل  ويرنوا  اخلري  حدوث  وينتظر  ص  2010األفضل   ،
44 .) 
هذا التعريف ينظر للتفاؤل من زاوية عالقته ابحلياة العامة للفرد، مبختلف جماالهتا وتشعباهتا، وهذا ما     

يقت أنه  السابقة، غري  التعريفات  إليه  تشر  من  مل  وفقط،  التفاؤل من خالل ربطه ابملستقبل  صر يف شرح 
حيث النتائج اإلجيابية اليت ينتظر أن حيققها الفرد يف املستقبل، غري أن التفاؤل يرتبط أيضا ابحلاضر وهذا 

 هو اجلانب الذي امهله صاحب هذا التعريف.
للتوقع اإلجيايب لأل      استعداد شخصي  حداث، يرجع إىل االعتقاد أبن  بينما يعرفه "مارشان" أبنه: » 

وحتقيقها«   عليها  السيطرة  الفرد على  قدرة  النظر عن  بغض  املطلوبة،  الرغبات  عبارة عن خمزون  املستقبل 
 (. 14، ص 2005)صربه وعبد الغين، 

هذا التعريف ال خيرج عن سياق التعريف السابق، الذي ربط التفاؤل بتوقع إجيايب وأفضل للمستقبل،     
بينما التفاؤل يرتبط أيضا مبعطيات احلاضر، ولكن هذا التعريف أشار ملصدر التفاؤل أال وهو مقدرة الفرد  

 لواقع.على املوافقة بني ما ميتلكه من إمكانيات وما تفرضه شروط البيئة يف ا
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حتاكي          اليت  الطيبة  الكلمة  هو  التفاؤل   « أنه:  على  التفاؤل  العزاين"  القادر  عبد  "حسن  ويعرف 
املنظومة اإلنسانية بوجداهنا وأحاسيسها وخالايها الواعية، ومتأل خمزوهنا يف الالوعي ليكون ذخرية متوافرة  

علـى الطمـأنـيـنـة فـي أوقـات صعبة وظروف عسرية، مـتـرادفـة تبعث على السلوك اإلجيايب يف احلياة، فتبعثها  
 (. 21، ص 2011ومتنحها روح التجدد وقابلية السعادة« )العزاين، 

للتفاؤل،         النفسية  أنه أشار إىل اخلاصية  السابقة، ذلك  التعريفات  أنه أمشل من  يبدو  التعريف  هذا 
وهبذا يلمح أبن التفاؤل مسة نفسية، تنحصر   حيث ذكر أنه مفهوم حياكي ويعرب عن املنظومة اإلنسانية،

بني الوعي والالوعي، كما أشار صاحب هذا التعريف إىل املنحى الذي يتخذه التفاؤل، أال وهو املنحى 
اإلجيايب يف حياة اإلنسان حاضرا ومستقبال، كما أشار صاحب التعريف كذلك إىل ما يرتتب عن التفاؤل  

 ونظرته للمستقبل. من آاثر محيدة على حياة اإلنسان 
أما "دمرب " و"بروكس" يعـرفـان الـتـفاؤل على أنه : » مفهوم يظهر نظرة إجيابية للحياة، تتضمن إدراك     

انفعالية  أو الستجابة  لالعتقاد  ونزعة  معمم  معريف  انفعايل،  استعداد  وهو  املستقبل،  وكذا  تقوميه  احلاضر 
اث بطريقة إجيابية وواعية، وتوقع نتائج مستقبلية جيدة انفعة،  اجتاه اآلخرين، واجتاه املواقف، اجتاه األحد

واملتفائل أكثر ميال لالعتقاد أبن األمور الطيبة ستحدث اآلن وستكون مبهجة وسارة وستستمر لتسعده 
 (. 45، ص 2009)إيناس، 

للتفاؤل يف جانبه     النفسي  للطابع  أشار  إذ  السابق،  التعريف  يشبه حلد كبري  التعريف  االنفعايل  هذا  ا 
للخاصية  فقط  ملح  الذي  السابق،  التعريف  من  العكس  اجلانب على  إذن فصل يف هذا  فهو  الوجداين، 
النظرة  التفاؤل يف  الذي أيخذه  للمنحى  السابق  أشار كالتعريف  التعريف  هذا  أن  للتفاؤل، كما  النفسية 

ة اليت حيوم حوهلا التفاؤل، أال وهي اإلجيابية للحياة، ولكن هذا التعريف أضاف هلذا املنحى، املصدر واجله
األحداث واملواقف اليت يتفاعل معها الفرد يف البيئة االجتماعية، واليت ترتبط هبا النتائج اإلجيابية املرتتبة عن  

 متتع الفرد ابلنظرة املتفائلة للحياة.     
 أن:  ومن خالل التعريفات السابقة ميكن أن نورد تعريفا جامعا وشامال للتفاؤل وهو 

التفاؤل حالة نفسية شعورية، تتضمن نظرة إجيابية حيال املستقبل وما ميكن أن يتضمنه من وقائع         
وأحداث، مرتبطة مبختلف جوانب حياة الفرد، بناء على عملية تقوميية للحاضر مبا يعرتيه من ظروف وما 
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واعتقاد شعوره  إىل  ذلك  يؤدي  أين  إمكانيات،  من  الفرد  إطاره  يف  ستحدث، ميلك  إجيابية  أمور  ابن  ه 
 انطالقا من شعور واعتقاد موضوعي واعي.

 
 

 ـ أنواع التفاؤل: 02
على الرغم من الطبيعة اإلجيابية اليت تطبع خاصية التفاؤل إال أن هذا ال يعين أبن التفاؤل ال ينقسم       

بدوران   وحنن  األنواع،  من  العديد  السمة  هلذه  منحت  اليت  التصنيفات  من  العديد  هناك  إذ  أنواع،  إىل 
 سنحاول أن جنمل خمتلف هذه األنواع فيما يلي: 

الواقعي:   التفاؤل  اإلنسان يف ويتـ  تفكري  تعرتي  اليت  اإلجيابية  امليزة  تلك  التفاؤل يف  من  النوع  هذا  مثل 
أين   للمواقف  تقييمية  عملية  من  به  يقوم  ما  على  بناء  النفس  يف  ثقة  من  به  يتحلى  ما  وكذا  املستقبل، 

ت حتدث عملية موازنة بني قدرات وإمكانيات الفرد وبني ما يسعى لتحقيقه من أهداف يف خمتلف جماال
 (. 2011احلياة)بسيوين، 

يقوم         أين  الفرد،  يعيشها  اليت  النفسي  التوافق  من  إجيابية  حالة  عن  التفاؤل  من  النوع  هذا  ويعرب 
وإمكانيات   قدرات  من  له  ما  مع  يتماشي  واقعي،  بشكل  احلياة  يف  وأهدافه  وآماله  طموحاته  بتحديد 

ذا تكون السمة التفاؤلية ابملستقبل لدى الفرد، ومهارات تساهم يف حتقيق تلك الطموحات واألهداف، وهب
اإلمكانيات  حدود  تتجاوز  ملستوايت  مستقبال  ينتظره  وما  آماله  سقف  من  ترفع  ال  واقعية  إجيابية  مسة 

)العجمي،   لديه  على 1996املتاحة  اإلجيابية  النتائج  من  العديد  عنه  يرتتب  التفاؤل  من  النوع  وهذا   ،)
ن الناحية النفسية يبتعد الفرد عن مواقف الفشل واإلحباط فيتمتع بصحة  خمتلف جوانب حياة الفرد، فم

املواقف   خمتلف  مع  إجيابيا  ويتفاعل  يتعامل  فإنه  االجتماعية  الناحية  من  أما  أبعادها،  مبختلف  نفسية 
االجتماعية اليت ينخرط فيها، أما من الناحية الشخصية فإنه يبين أماال واقعية ال تتجاوز سقف طموحاته  

 (. 2000أهدافه يف احلياة ببعدها الشخصي )املشعان، و 
الواقعي:  غري  التفاؤل  احتمال ـ  يقل  السلبية  احلوادث  أن  الفرد  اعتقاد  يف  الواقعي  غري  التفاؤل  يتمثل 

ابلنسبة  هلم  حدوثها  احتمال  يزداد  اإلجيابية  احلوادث  أن  أيضاً  ويعتقد  ابآلخرين،  مقارنة  له  حدوثها 
يف هذه احلالة يتوقع دوما أن حيدث ما يتمناه دون أن يتعرض ملوقف الفشل أويتعثر  لآلخرين، إذ أن الفرد  
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يف جماالت احلياة، فمن هذه الناحية فإن التفاؤل ابألحسن دوما يكون مبين على نظرة سلبية، تصور للفرد  
 أبن احلياة كلها إجيابية أبحداثها بعيدا عن أي عثرات قد يتعرض هلا.

إزاء األحداث يف خمتلف   ويف هذه احلالة       التفاؤل  التفاؤلية على شعور بقدرته على  الفرد نظرته  يبين 
جماالت احلياة، دون أن يستند يف ذلك على معطيات ومربرات منطقية أو وقائع أو مظاهر تؤدي إىل هــذا 

ك  إىل مواقف يف  الــشــعــور، مــما قد يتسبب أحياانً يف حدوث النتائج غري املتوقعة، فيتعرض من جراء ذل
 (. 1998قمة اإلحباط )األنصاري، 

أن   تتمناه، دون  وما  للذات  الفرد بشكل حتيزي  يتبناها  واقعية  نظرة غري  الواقعي عن  التفاؤل غري  وينتج 
الـحـاضـر  فـي  احلـيـاة  أحـداث  يف  واإلجيايب  السليب  بني  املوازنة  من  متكنه  واقعية  معطيات  على  يعتمد 

ينـتـج عن معطيات ال توجد ذلك التوافق بني اإلمكانيات وما ميكن أن حتمله الوقائع يف واملـسـتـقـبـل، أو  
الواقعي  احلياة غري  التفاؤل  ينتج  أن  ميـكن  أو  ، كـما  الشخصية  توقعاته  أو  تقديراته  الـفرد  عـنـدمـا خيـفـض 

إمكاانت يضاهي  ال  أو  يوازن  ال  الذي  احلد  إىل  السيئة،  األحداث  ملواجهة  خمتلف  الذاتية  على  الذاتية  ه 
 (. 1996املستوايت )العجمي، 
الديناميكي التفاؤل  واحليوية  ـ  احلركية  الفرد  يف  تبعث  اليت  األسباب  من  الديناميكي  التفاؤل  يعترب   :

للحياة، وبنظرة مشرقة مفعمة   الفرد بصورة إجيابية  التفاؤل هبذا الشكل يساهم يف نظرة  أن  إذ  والنشاط، 
جراء ذلك يف وضعية نفسية واجتماعية مرحية جتعله قدوة يف العمل والنشاط الفعال، ابألمل، فنجده من  

 ابلنسبة لآلخرين يف اجملتمع )سالمة، د ت(. 
املبادئ        وهو أحد  بل  الدافعي،  اليت ترتبط ابلسلوك  التفاؤل  أصناف  الديناميكي من  التفاؤل  ويعد 

امل أبعادها  مبختلف  للدافعية  املستثرية  عقالين  األساسية  اجتاه  إىل  يشري  إذن  النوع  فهذا  األكادميية،  هنية 
إىل التفاؤل الديناميكي على أنه يهيئ الظروف   إجيايب يتبناه الفرد حنو إمكانياته الفردية واجلماعية، ونظراً 
له يف   املتاحة  والفرص  الذاتية  القدرات  بني  التوازن  إحداث  يركز على  الفرد  أنه جيعل  للنجاح من خالل 

اخلربات  اجمل الديناميكي  ابلتفاؤل  ميتاز  الذي  الفرد  يفسر  ذلك  على  وبناء  واحلركة،  النشاط  بغرض  تمع 
 بشكل إجيايب كما يؤثر على النتائج بصورة إجيابية. 

الوظيفي:  التفاؤل  التفاؤل  ـ  إذن  وهو  اجملتمع،  يف  معينة  وظيفة  أداء  الفرد يف  يساعد  الذي  التفاؤل  وهو 
جيه سلوكه لتحقيق أهدافه اخلاصة يف احلياة، بغرض أداء وظيفته االجتماعية  الذي جيعل الفرد يسعى لتو 
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كفرد فعال ومؤثر يف اجملتمع، وما مييز هذا النوع من التفاؤل أنه جيعل الفرد ميتلك االستعداد لتبين توقعات  
ويكون    إجيابية من جراء كل سلوك او كل دور أو كل وظيفة يؤديها يف خمتلف ميادين وجماالت احلياة،

يتبين توقعات بتحقيق   أين  أدواره االجتماعية،  القيام مبختلف  مزودا يف ذلك بشعور إجيايب ابلقدرة على 
)األنصاري،   احلياة  يف  ووظائف  أدوار  من  به  يقوم  ما  جراء  من  اإلجيابية  والعوائد  املكاسب  من  الكثري 

1998 .) 
مسامها يف تبين الفرد ملواقف مليئة ابالقتناع مبا ومن انحية أخرى يعترب التفاؤل الوظيفي عنصر مؤثرا و      

فمن انحية  واجملتمع على حد سواء،  الذات  إجيابية على  من آاثر  للفرد  الفعال  السلوك  أن حيققه  ميكن 
ومنه  النفسي  التوافق  تساعده على حتقيق  أدوار  أداء  يساهم يف  للتفاؤل  الوظيفية  للخاصية  الفرد  فإدراك 

حتقيق   حنو  قدما  والقبول  السري  املرغوبية  حيقق  الفرد  فإن  االجتماعية  الناحية  من  أما  النفسية،  الصحة 
االجتماعي، ابلنظر لتفاؤله بتحقيق أشياء إجيابية وخدمات جليلة لألفراد اآلخرين يف اجملتمع، من خالل  

 (.  1994التفاؤل ابلقدرة على أداء أدوار فعالة يف خمتلف املواقف االجتماعية )شفارتزر، 
يعترب هذا النوع من التفاؤل موقف عقلي خيتاره اإلنسان مبحض إرادته، وعن وعي اتم لتفاؤل الواعي:  ـ ا

ملختلف  دقيق  واستقراء  تفحص  على  بناء  واملستقبل،  احلاضر  حيال  التفاؤلية  نظرته  يبين  أين  ابلذات، 
ن وروية عن إجياد البدائل  املشكالت أو العقبات اليت قد تعرتضه يف احلياة جبميع جماالهتا، ويبحث بكل أت

واحللول اليت قد متكنه من جتاوز تلك العقبات بنجاح، ومنه يبين حالة التفاؤل بناء على معطيات حاضرة 
حتدد احتماالت النجاح من احتماالت الفشل، وهلذا يكون هذا النوع من التفاؤل مبين على نظرة علمية  

 (. 1998اري، موضوعية وواعية للحياة مبختلف تشعباهتا )األنص
الواعي:  غري  التفاؤل  ترتبط  ـ  ملعطيات  يستند  أن  دون  مستقبله  حيال  الفرد  يبنيه  الذي  التفاؤل  وهو 

ابلنشاط الذي يقوم به بغرض حتقيق أهداف معينة يف احلياة، ففي هذا النوع من التفاؤل يتوقع الفرد أن 
أن يبذل جمهود يف سبيل العمل على حتقيق   نتائج معينة دون  النتائج املرجوة، وعليه يف هذا  حيقق  تلك 

أن   دون  مستقبال  وطموحاته  أماله  ويبين  منطقية،  غري  بتوقعات  متسما  الفرد  لدى  التفاؤل  يكون  النوع 
على   تفاؤله  يبين  جيعله  نشاط  من  به  يقوم  أن  وما جيب  جهد،  من  يبذله  أن  عليه  ما جيب  إىل  يلتفت 

ة، أي يتفاءل الفرد تفاؤال ليس يف حمله، ابلنظر جلهله أبنه  معطيات واقعية تساهم يف حتقيق النتائج املرجو 
 (. 1998ال يتخذ خمتلف األسباب اليت تؤدي به لتحقيق ما يتوقعه من نتائج مستقبال )شرارة ولؤلؤة، 
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يتضح من خالل ما سبق أن للتفاؤل العديد من األنواع اليت تتوزع على أصناف خمتلفة، فهناك أنواع       
تص حتت  وهذين  تنضوي  الواقعي،  غري  والتفاؤل  الواقعي  التفاؤل  جند  حبيث  التفاؤل،  واقعية  مدى  نيف 

من   أنواع  هناك  إمكانياته، كما  مع  وطموحاته  الفرد  نظرة  توافق  خالل  من  مالحظتهما  ميكن  الصنفني 
واللذين  الواعي،  غري  والتفاؤل  الواعي  للتفاؤل  أشران  إذ  هلا،  الذات  وعي  حسب  تصنف  اليت  التفاؤل 
يظهران من حيث وعي الفرد ابلذات، وما ميكن أن يتفاءل بشأنه يف خمتلف جماالت احلياة، كما جند نوعا  
آخر من التفاؤل من حيث الوظيفة والدور الذي يؤديه يف حياة الفرد أال وهو التفاؤل الوظيفي، فضال عن  

سط اجلماعة، وأن يتفاءل وجود تفاؤل ديناميكي يظهر من خالل تفاؤل الرفد ابحتالل مكانة مرموقة و 
 ابلقيام بدور فعاال يف اجملتمع. 

 
 ـ التفاؤل كمحدد شخصي جلودة احلياة األسرية: 03
من      أو  واملظاهر،  اجلوانب  من  العديد  من خالل  األسرية  احلياة  التفاؤل جبودة  عالقة  تظهر  أن  ميكن 

نظ جانب  حيث  من  األسرية  احلياة  على  التفاؤل  خيلفه  الذي  األثر  واجلانب خالل  للمستقبل  األسرة  رة 
 العالئقي ألفراد األسرة، وهذا ما سنتعرض عليه فيما يلي:

االنفعايل   جانبها  يف  سواء  حد  على  األسرة  أفراد  لكل  النفسية  احلياة  من  رئيسيا  جزءا  التفاؤل  يعترب  ـ 
الفرد   هبا  يعرب  وجدانية،  انفعالية  حالة  التفاؤل  أبن  الكثريين  يعترب  حبيث  اإلجيابية  الوجداين،  نظرته  عن 

املشرقة للمستقبل، وما ميكن أن جينيه من عوائد محيدة، تساهم يف عيشه حياة مستقرة يف خمتلف اجملاالت 
)كولن،   واملهنية  واالجتماعية  انفعالية 2001النفسية  نفسية  حالة  التفاؤل  نعترب  أن  ميكن  وعليه   ،)

ويعرب عنها بسلوكات لفظية وغري لفظية دالة عليها،  وجدانية، تساهم يف تبين الفرد نظرة إجيابية للحياة،  
احلياة  ومواقف  األحداث  حنو  إجيابية  نفسية  اجتاهات  من  املتفائل  الفرد  خالهلا  من  يعرب  ملا  ابلنظر 

 (. 2011الشخصية، وشعوره أبنه قادر على حتقيق أكثر العوائد اإلجيابية مستقبال )بسيوين، 
ان االنفعايل ابلنسبة جلانب األسرة كمجموعة تتبادل التفاعل االجتماعي  ومن هذا املنطلق يعترب االتز       

مشرقة   نظرة  على  مبنية  إجيابية  أسرية  عالقات  حتقيق  التوازن  هلذا  ميكن  وهكذا  متناسقة،  منظومة  يف 
إىل   ومتفائلة للحياة، وهكذا ابعتبار التفاؤل عامال لالتزان االنفعايل ألفراد األسرة الواحدة، ميكن أن يؤدي

 حتقيق جودة احلياة األسرية يف مجيع اجلوانب.   
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لتفاؤل موقف للفرد حنو التنظيم االجتماعي أو احلياة بصورة عامة يتشدد يف أمهية النواحي اجليدة ـ ا
التنظيمات االجتماعية اليت ميكن أن تنشأ من خالهلا عناصر  ويتسم ابألمل، ولعل األسرة تعد من 

سرة، إذ أن التفاؤل أيخذ وجهته حنو األحداث واملواقف يف احلياة األسرية  التفاؤل لدى جل أفراد األ
من حيث عالقتها ودورها يف اجملتمع، سواء ما تعلق منها ابحلاضر أو املستقبل، فمجموع الطموحات 
احلياة   يف  األمل  متثل  األسرة  وسط  مركزها  حيث  من  الشخصية  واألماين  والرغبات  واألهداف 

وهذا كله   أهنا  األفضل،  على حد سواء، كما  واألسرة  الفرد  حياة  يف  مهمة  مايرتبط أبحداث  كثريا 
فــي  أو  الــنفسي  اجملال  املستقبل، سواء يف  يف  نتائج حممودة  من  ينتظره  احلاضر وما  بني واقع  تربط 

نظيم  اجملال األكادميي املدرسي، أو يف اجملال االجتماعي، أو يف اجملال املهين، فهذه اجملاالت متثل الت
مستوى   على  به  يؤثر  أن  ميكن  وما  للحياة،  التفاؤلية  نظرته  إطاره  يف  الفرد  يبين  الذي  االجتماعي 
اجملاالت )خميمر  االجتماعي يف خمتلف  التطور  األسري، ويؤمن إبمكانية حدوث  الوسط  التفاؤل يف 

 (.2003وعبد املعطي، 
ـ يعترب التفاؤل عامـال دافعا لسلوك الثقة لدى مجيع أفراد األسرة، إذ أن التفاؤل مبستقبل أفضل يف خمتلف 
اجملاالت األسرية، يساهم يف بث عنصر الثقة يف قدرة األسرة كمنظومة اجتماعية على التأثري يف منظومة  

رة بصورة آلية لتقدمي كل ما ميكنه من  اجملتمع، وجيعلها متطلعا لغد أفضل، فيندفع كل فرد من أفراد األس
جهود يف سبيل حتقيق توافق األسرة مع مجيع املنظومات االجتماعية األخرى، من حيث تفاعل وتبادل  
األدوار يف ظل عالقة تفاؤلية، أين يتفاءل اجملتمع بقدرة األسرة على التأثري اإلجيايب فيه، انطالقا من تفاؤل 

التأثري القدرة على  سبيل  األسرة يف  طاقات يف  من  ما ميلكه  فرد  يبذل كل  وبذلك  اجملتمع،  اإلجيايب يف   
حتقيق اآلمال املرتبطة بذلك التفاؤل، فنجده يف موقف النشاط متسما مبستوى مرتفع من الدافعية لألداء  

داء واإلجناز، هبدف إتقان العمل وحتقيق اإلجناز الذي يـوازي ويعادل مستوى التفاؤل لدى الفرد، فريتفع أ
األسرة وتكون أدوارها فعالة يف اجملتمع، ابلقدر الذي خيلق لديها أجواء من السعادة النفسية اليت متثل أحد 

 (.  1999أهم أبعاد وحمددات جودة احلياة األسرية )عبد اخلالق، 
 اخلامتة: 
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نه يعترب جزءا مما ال شك فيه أن للتفاؤل عالقة جبودة احلياة األسرية وقد ظهر ذلك لنا يف عدة جوانب، ال
رئيسيا من احلياة النفسية لكل فرد من أفراد األسرة، فالكثريون يرونه حالة انفعالية ووجدانية يعرب هبا الفرد 
عن نظرته االجيابية للمستقبل، وابعتباره عامال لإلتزان االنفعايل لألسرة ،فيمكن ان يؤدي بنا إىل حتقيق  

 جودة احلياة األسرية يف مجيع جوانبها. 
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Abstract : 

        Centeredthis intervention subject on optimism variable, as a personal 

determinants that can represent one of the most important factors and the 

quality of family life, so that social relationships and optimism given the 

active role of the family in the surrounding community, and can play the 

role of socialization, as an adjunct to raise the level of aspirations and future 

prospects of the individual in particular , And that is reflected on the family 

in general, all factors  that can create a balanced family in variousfields 

enjoying the quality of life, and perhaps this is covered in my presentation 

of this in terms of the various elements that will come later in the full text. 
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