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  ملخص

ى ى التعرف عل دفت إل تويات ھ ابي  مس ر اإليج املين التفكي دي الع اة ل ودة الحي ه بج وعالقت
زة ات غ ة بمحافظ ات األھلي ي، بالمؤسس في التحليل نھج الوص ان الم تخدم الباحث ق ، واس ولتحقي

ا ة وھم ي الدراس ق أدات م تطبي ة ت داف الدراس داد: أھ ابي إع ر اإليج اس التفكي تار: مقي د الس ، عب
احثين، )2008( إبراھيم ة الدراسة من وتكون، ومقياس جودة الحياة إعداد الب رد ) 100(ت عين ف

زة ة بمحافظات غ املين بالمؤسسات األھلي ن الع نھم  م ذكور) 64(م ن ال ن اإل )36(و، م اثم ، ن
وقد حظي مجال الشعور بالرضا ، %73حصل على درجة التفكير اإليجابي  نتائج أنالوأشارت 

ة التاسعة ع اإليجابيةبينما حظي مجال المجازفة ، %84.1على المرتبة األولى بدرجة  ى المرتب ل
ى ، %48.5واألخيرة بدرجة  اة حصل عل ، %73.6وكما أظھرت النتائج أن الشعور بجودة الحي

ى ، %85.1وقد حظي المجال االجتماعي بالمرتبة األولى بدرجة  بينما حظي المجال الوظيفي عل
ة إحصائية بين كما بينت النتائج وجود عالقة ارتباط دال% 64.8 المرتبة الرابعة واألخيرة بدرجة

وجود فروق دالة إحصائية أن ھناك النتائج  توصلتكما ، التفكير اإليجابي والشعور بجودة الحياة
ر ال ود لمتغي ابي تع ر اإليج اس التفكي االت مقي ي مج اعيف وع االجتم ذكور ن ر ، لصالح ال ولمتغي

رة لصالح أصحاب، شيقل) 1500(الدخل لصالح أصحاب الدخل أكثر من  ر الخب رة  ولمتغي الخب
كما أشارت النتائج لوجود ، أكثر من خمس سنوات مقارنة بأصحاب الخبرة أقل من خمس سنوات

ر ال اعيفروق دالة داله إحصائية على مقياس الشعور بجودة الحياة تبعاً لمتغي وع االجتم لصالح  ن
ذكور ن ، ال ر م دخل أكث الح أصحاب ال دخل لص ر ال اً لمتغي يقل) 1500(وتبع اً لمتغي، ش ر وتبع

ل من خمس سنواتالخيرة لصالح الخبرة أكثر من خمس سنوات  الخبرة أق ة ب وأوصت ، مقارن
املين بالمؤسسات  الدراسة العاملين على المؤسسات األھلية دي الع ر اإليجابي ل ة التفكي ى تنمي عل

  .بما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة لديھممع اآلخرين األھلية وإكسابھم أساليب التعامل اإليجابي 

  .المؤسسات األھلية، جودة الحياة ، التفكير اإليجابي: الكلمات المفتاحية
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Abstract 
The study aimed to identify the level of positive thinking and its 

relationship with life quality among people working with NGOS in the 
Gaza strip governments. It also aimed at identifying the level of life 
quality among the same subjects.  The researchers administered the study 
tools, which were namely the positive thinking scale designed by Abd-
Elsatar (2008) and life quality scale designed by the authors to the study 
sample that consisted of (100) people working with NGOS, of those 64 
were males and 36 were females. The study findings showed that (1) the 
level of positive thinking was 73%, where the general satisfaction 
domain came first with a percentage of 84.1%, and positive risk taking 
came ninth and last with a percentage of 48.5%. ;  (2) the total percentage 
of life quality was 73.6% where the social domain occupied the first rank 
with a percentage of 85.1% whereas the job domain came fourth and last 
with a percentage of 84.8%.; (3) there was a statistically positive 
correlation between positive thinking and life quality; (4) there were 
statistically significant differences between the positive thinking scale 
domains attributable to sex and in favour of males ,and attributable to 
income and in favour of those whose income exceeded 1500 new Israeli 
sheqal,and attributable to experience in favour of those who have more 
five years experience compared to those who have less than five years 
experience; (5) there were statistically differences in the scores of life 
quality attributable to sex and in favour of males, attributable to income 
and in favour of those with 1500 NIS, and attributable to experience and 
in favour of those with more than five years experience. The study 
recommended those responsible for the NGOSs to foster positive 
thinking among staff working with NGOS and helping them acquire 
positive dealing with others as this would promote their life satisfaction 
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  مقدمة
ه وإحداثتلعب المؤسسات األھلية دورا ھاما في تقديم الخدمات ألفراد المجتمع  رات في  تغيي

ى تشجيع  ا تعمل عل رادكم اتھم الشخصية األف ى تطوير عالق اليب، عل املھم وأس واقفھم، تع ، وم
امالتھم الرسمية ر الرسمية ، ووأنماط تع اليبغي ك  وأس ا في ذل ة المشكالت بم ةمواجھ ، المرون
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من  يتأثر الفردو، والمبادرة والقدرة على اتخاذ القرار ومجابھة مشكلة الفرد والجماعة بيةاإليجاو
رخالل عمله في ھذه المؤسسات  تعلم ، بالعوامل النفسية التي تشمل اإلدراك والتفكي رات وال والخب

ر اأو، وتكوين الشخصية والعوامل االجتماعية التي تشمل عالقات التفاعل االجتماعي اث ت لجماع
  .وضغوط البيئة االجتماعية

ر  ة غي ةالويشير مفھوم المنظمات األھلي ى حكومي ة  إل ة الطوعي ادرات االجتماعي ة المب جمل
يم دمات التعل ة وخ دمات االجتماعي ل الخ ة مث ي مجاالت مختلف ي تنشط ف ة ، والصحة، الت والثقاف

افة ة  إض ة والتنمي ؤون البيئ ام بش يلالھتم دريب المھن ا، والت ل النس ة ، ءوتأھي اتوتنمي  المجتمع
ل، اإلنسانالمحلية والدفاع عن حقوق  ا يشكل فارق ولع ً م ين المنظمات ا ة حاسما ب ة ، األھلي وبقي

  ). 321: 2003 :أبو حالوة( االستقالليةو,التطوعية  منظمات المجتمع ھو سمات 

ا وق اإليجابيةفي تنمية الجوانب  إلىالمؤسسات األھلية  وتسعى املين فيھ د لشخصية الع د أك
ك القاضي  نظم ) 2006(ذل رة ل ات كبي ولي اھتمام ة ي ة التنظيمي ام التنمي ى أن نظ ار إل ث أش حي

اتھم  ى تطوير عالق راد عل وأساليب تطوير الجوانب الحضارية في المؤسسة بھدف تشجيع األف
اليب أالشخصية وأساليب تعاملھم ومواقفھم و ر الرسمية وتطوير أس نماط تعامالتھم الرسمية وغي

  . اع الحاجات الفردية وتحقيق أعلى مستويات التحفيز الفردي والجماعيإشب

لمؤسسات األھلية في فلسطين دورا في الحفاظ على النسيج الوطني الفلسطيني من خالل ول
بأن فترة االنتفاضة الفلسطينية ) 2007(وقد أشار عبد الھادي , تقديم الخدمات المجتمعية المختلفة

اأفرزت نمطا جديدا وأثر ة عملھ الي ، ت في دور المؤسسات األھلية وطريق ر االنتق دأ التفكي د ب فق
ا  ،مستقل ومنتججل الصمود وتطوير مجتمع فلسطيني أمن خالل تقديم خدمات اإلغاثة من  ن أكم

د  دأت بع ة أالمؤسسات القديمة منھا والمستحدثة ب دخول ) 1994(سنة وسلو اتفاقي ر وال في التفكي
  .ر خدمات نوعية تتسم بدرجة عالية من المھنيةفي مرحلة البناء وتوفي

لدى الخبراء الذين يشرفون على سير عمل  اإليجابي يحتل مكانة بارزة  أصبح التفكير ولقد
املين ، المؤسسات د الع د لتزوي د المتزاي ة التعقي وكذلك واضعي الخطط المستقبلية من أجل مواجھ

ذ يفعال فبالمقدرة الفعالة على خوض مجاالت التنافس بشكل  ه النجاح  يھذا العصر ال رتبط في ي
ابيوالتفوق  ا يمَكوإن ، بمدى قدرتھم على التفكير اإليج راده أن م ى م ن اإلنسان من الوصول إل

نھج فكري إيجابي عن نفسه وعن  ي م ك بتبن ة وذل توياته الفكري دء بتحسين مس ادئ ذي ب يقوم ب
ي تحد من وأن يدرب نفسه على ال، مجتمعه وعن الحياة بصفة عامة لبية الت تخلي عن األفكار الس

  .والتي تضيع جھوده في سبيل تحقيق ما يصبو إليه من أھداف في حياته ، قدراته

وة في كل من  ى جوانب الق اه إل ز واالنتب ى التركي رد عل درة الف ر اإليجابي ق ويشمل التفكي
درات النفسية والمث رد كالق ى تحمل ، ابرةالمشكلة وأيضاً في القدرات التي يمتلكھا الف درة عل والق

اليب واستراتيجيات متنوعة ، والتوافق النفسي، المشاق رتبط بأس ة ت درات عقلي كما تشمل أيضاً ق
كالت ل المش اغطة، لح ف الض ن المواق تفادة م تعلم واالس ى ال درة عل رص ، والق اف الف واكتش

  .كما يشمل تكوين عادات جديدة في حياة الفرد، في الموقف اإليجابية
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ير  وعي (Caprara,2003,p.9)ويش أتي ال ابي ي ر اإليج ات التفكي ى أن أول مقوم ، إل
واة االق، التي يمتلكھا الفرد والقدرات والفرص، اإلمكاناتو وعي ن ذي ويشكل ال دار اإلنساني ال ت

  .يؤھله للتعامل مع متطلبات الحياة اليومية

احب ابي يص ر اإليج رد للتفكي تخدام الف تويات ال هإن اس ي مس اض ف ن انخف وف م ق والخ قل
افس ف التن ل مواق كالت الضاغطة مث ة المش ير، مواجھ ذا يش ور وھ ة الجمھ ط  أو مواجھ أن نم

ابي رد نحو إدراك جوانب المشكلة ، التفكير اإليجابي يزيد من التقييم الذاتي اإليج ة الف ومن فعالي
  ).Belciug et al,1992,P.1-8( والثقة في حلھا

ى الصعاب  ن أسلوب التفكير اإليجابي يسھمإ في التفسير المتفائل الذي يؤدي إلى التغلب عل
ويض ات التع ة وبإمكان ززاً بالثق ي حاالت المواقف الصعبة مع ير ، خصوصاً ف ؤدى التفس ا ي كم

أس لم للي ى ، المتفائل إلى التخلي عن أھداف تشير إلى الدالئل الواقعية التي ال تستس ل تحافظ عل ب
   ).337: 2006:حجازي(جيه الذات ويؤدي أيضاً إلى حسن تو، الواقعية

ر  لوب التفكي رد أس تخدام الف ل اس لبيولع الم الس ة واالستس ى االنھزامي ؤدى إل   ، ي
ادرة ل والمب ن الفع اق ع الي اإلخف رد، وبالت د الف ز عن يخ العج ام ترس ال أم تح المج ا يف   ، مم

ات و األم ى المعنوي اظ عل ى الحف ابي إل ر اإليج ؤدي التفكي ك ي ى العكس من ذل درة ، لوعل   والمق
ة درات الذاتي ة الق ى رؤي ة، عل ول البديل ول الحل تمرار ح و البحث باس عي نح دفع للس الي ي  وبالت

(Carver & Sheier 2003,P.17).  

اة  ايا الحي ع قض ل م ى التعام درة عل اء الق امن إلعط ر الض ابي يعتب ر اإليج وألن التفكي
ا ة، وأزماتھ ة الوجداني ديل الحال دخل لتع ر الم ردوتعز، ويعتب ية للف ز الصحة النفس ي ، ي وال يعن

بل ينظر  اإليجابيةألن ھذا ليس من ، اضى عن سلبيات نواجھھا في حياتناالتفكير اإليجابي أن نتغ
ى ، إلى سلبيات وضعية ديلھا إل ةويعمل على تع د ، اإليجابي ا ويبتع رد بالتصدي لھ وم الف ذلك يق وب

   et al,2003,p,12) (Aspinwall  عن الرضوخ لألفكار السلبية

ق األھداف وتط، وتستلزم فلسفة التفكير اإليجابي تنمية اإلمكانيات الشخصية ا في تحقي بيقھ
ه هألن التفوق الذي يسعي إلي، الشخصية ، الفرد يحتاج إلى التنمية المستمرة للمواھب طوال حيات

، ھب الفردوالنجاح في تحقيق األھداف يتطلب اختيار أھداف جديدة يمكن من خاللھا استخدام موا
ذات وھذا ق ال ة لتحقي ة مستمرة مكمل ونس( يعني أن المشاركة الحيوية الفعالة عبارة عن عملي : ي

2011  :145.(  

ألنھا تعبير عن ، بجودة الحياة بالنسبة للفرديرتبط التفكير اإليجابي أن الباحثان  يريو
عور الفرد بالرضا عن حياته فش، ما يدركه منھاھي ألن الحياة بالنسبة له و، اإلدراك الذي يمتلكه
 اوبالتالي شعوره بالسعادة والرض، إنتاجه وكفاءتهويتجلى ذلك في معدل ، ينعكس على عمله

كل منھا على  يؤثردلية حيث ألنھا عالقة تبا، الوظيفي وھنا تتضح عالقتھا برضا الفرد عن حياته
مناحي الحياة بالنسبة  وتعتبر جودة الحياة من الموضوعات المھمة التي تشمل جميع، خراآل

ألنھا مفھوم يشمل جوانب الحياة كما ، وخاصة الجوانب االجتماعية والنفسية والمھنية، للفرد
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يدركھا اإلنسان فيما يتعلق باإلشباع المادي للحاجات األساسية واإلشباع الذي يحقق التوافق 
  .لجانب الحياتي والمھنيعكس على تميز الفرد في انوھذا ي، النفسي للفرد من خالل تحقيق ذاته

، ن مفھوم جودة الحياة يتغير بتغير الزمن وبتغير حالة الفرد النفسية والعمرية التي يمر بھاإ
، فالسعادة تحمل معاني متعددة للفرد في المواقف المختلفة فالمريض يرى السعادة في الصحة

: عبدهللا( ظروف المحيطة بالفردوھكذا تتغير المفاھيم مع تغير ال، السعادة في المال يدركوالفقير 
وتشير جودة الحياة إلى االستمتاع بالظروف المادية في البيئة الخارجية ). 144: 2008

وإدراك الفرد لقوى ومضامين ، بحسن الحال وإشباع الحاجات والرضا عن الحياةواإلحساس 
بالسعادة وصوالً وإحساسه ، اإليجابيةحياته وشعوره بمعني الحياة إلى جانب الصحة الجسمية 

 :وآخرون، عبد الفتاح( هوالقيم السائدة في مجتمع، إلى أن يعيش حياة متوافقة بين جوھر اإلنسان
2006 :204.(  

كما نستطيع تحديد ذلك اإلحساس بالدالئل ، ن جودة الحياة تتمثل في اإلحساس بحسن الحالإ
واستقالليته ، حياته بشكل عام وعن، السلوكية التي تدل على ارتفاع مستوى رضا الفرد عن ذاته

والسعي إلى تكوين عالقات اجتماعية ناجحة ومتبادلة مع اآلخرين كما ، تحديد مسار حياته في
  .(Ryff,2006,P.85) يرتبط ذلك بالشعور العام بالسعادة والطمأنينة

لبداية اإلحساس بجودة الحياة من القضايا المھمة في حياة اإلنسان نظراً ألنھا تعد نقطة ا وإن
ما يترتب  اً كثير هألن، لكثير من المشكالت التي يمكن أن يعانيھا ويعيشھا ويشكو منھا ھذا اإلنسان

والعزلة ، على إحساس الفرد بانخفاض مستوى جودة الحياة مشكالت عديدة في حياته كاالكتئاب
  .)33: 2005:وآخرين، عراقي( االجتماعية والوحدة النفسية

ومدى قدرتھا على ، للفردوى الخدمات المادية والمعنوية التي تقدم جودة الحياة مست وتقيم
، وتوقعاته المستقبلية وذلك في صورة المؤشرات الذاتية والموضوعية، إشباع حاجاته األساسية

وانعكاس ذلك على حالته الصحية والنفسية ، الذي يعيش فيه والقيميوفي سياق اإلطار الثقافي 
   ).491: 2010:وآخرون، أنور( فقه مع البيئة المحيطة بهوعالقاته االجتماعية وتوا

: وتظھر جودة الحياة من خالل قدرة الفرد على إشباع حاجات الصحية النفسية مثل
والرضا عن حياته ، والتوافق األسري، اإليجابية االجتماعية والعالقات، الحاجات الفسيولوجية

وھذا ، اومة الضغوط االجتماعية واالقتصاديةوالقدرة على مق، واالستقرار االقتصادي، العملية
يؤكد أن شعور الفرد بالصحة النفسية من المؤشرات العالية الدالة على تحقيق جودة الحياة لدى 

 ).Longest,2008,P.3( الفرد

يستطيع اإلنسان أن يقرر طريقة تفكيره فإذا اخترت أن تفكر بإيجابية تستطيع أن تزيل  لذا
وأن تنجز  ، مرغوب بھا والتي ربما تعيقك من تحقيق األفضل لنفسكالير من المشاعر غ اً كثير

  .وتعيش حياة سعيدة متوازنة ، اليةعملك بنجاح وجودة ع

دني مؤسسات المجتمع رافداَ أساسياً في تطوير المؤسسات األھلية تعتبر و وم ، الم ولكي تق
وافر ن ت د م دورھا ال ب ي األداء  ب زة ف وادر متمي ن الوك ة م ايير واألسمجموع ي يجب مع س الت
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ا زام بھ ا ي، االلت راً لم عونظ ة تمت ات األھلي املون بالمؤسس ه الع ن  ب ازاتم ة  امتي ي الناحي ف
منت االقتصادية اة األسرية لھ ى الحي ة ، عكس باإليجاب عل ذلك استمرار ساعات العمل الطويل وك

 ً ا وظيفي ، يومي األمن ال نھم ب عور بعض م دم ش ك وع ل ذل ره ك رك أث ى  ت ي العل ب النفس جان
  .واالجتماعي لديھم

اكوتأسيساً لما جاء أعاله ونتيجة لل املين مع بعض تواصل واالحتك ان أن  الع الحظ الباحث
اَ  نعكس إيجاب د ت ة ق درة مھني املين ق دى بعض الع ودة الل ى ج ه  وني يقومذعمل العل ي ب ذه ف ھ

التفكير عن  تعرفتواضعة للإلجراء الدراسة الحالية كمحاولة م نيوھذا ما دفع الباحث، المؤسسات
   .بالمؤسسات األھلية بمحافظات غزة اإليجابي وعالقته بجودة الحياة لدي العاملين

  مشكلة الدراسة
ر داخل  ا إلحداث التغيي إن للمؤسسات األھلية أھمية في تقديم الخدمات المطلوبة ودورا ھام

ان اجتماعي واء أك ع س ً المجتم ي ا ً أو نفس ة ،ا كلة الدراس ن مش ر  وتكم توى التفكي ة مس ي معرف ف
  .في ھذه المؤسسات بي وعالقته بجودة الحياة لدى العاملينااليجا

  كلة الدراسة في األسئلة التاليةتتحدد مش

في محافظات  األھليةيجابي وجودة الحياة لدى العاملين في المؤسسات ما مستوى التفكير اإل .1
  .غزة قطاع

دى التفكير اإلبين  إحصائيادالة  ارتباطيهھل توجد عالقة  .2 املين في ليجابي وجودة الحياة ل لع
  .قطاع غزة محافظات المؤسسات األھلية في

املين في المؤسسات  .3 ر االيجابي الع ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متغيرات التفكي
  ).الخبرة –مستوى الدخل  –الجنس (تعزى لمتغيرات ، قطاع غزة محافظات في األھلية

روق ذات  .4 د ف ل توج اة ھ ودة الحي رات ج ي متغي ائية ف ة إحص ات لدالل ي المؤسس املين ف لع
  .)الخبرة –مستوى الدخل  –الجنس (تعزى لمتغيرات ، األھلية في محافظات قطاع غزة

  أھداف الدراسة
  :إلى تسعى الدراسة الحالية

املين في الموى التفكير اإلالتعرف على مست .1 دى الع يؤيجابي ل ة ف  محافظات سسات األھلي
 .غزةقطاع 

ة في محافظات  .2 قطاع التعرف على مستوى جودة الحياة لدى العاملين في المؤسسات األھلي
 .غزة

 .دى العاملين في المؤسسات األھليةجابي وجودة الحياة ليالعالقة بين التفكير اإل تحديد .3

ر اإلإ .4 ي التفكي روق ف اد الف ابييج املين  يج دى الع ات األل ي المؤسس ا ف ة تبع راتلھلي  متغي
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 ).الخبرة –الدخل  – الجنس(

رات .5 ا متغي ة تبع  –الجنس( إيجاد الفروق في جودة الحياة لدى العاملين في المؤسسات األھلي
 ).الخبرة –الدخل 

  أھمية الدراسة
ة  ات األھلي املين بالمؤسس ة الع ي فئ تھدفھا وھ ي تس ة الت ة الفئ ا ألھمي ة تبع ذه الدراس ة ھ ع أھمي ي وتنب الت

ع عليھ ي ايق وة ب لء الفج ةدور م طة المجتمعي ة األنش ام بكاف ى القي مية عل درة المؤسسات الرس دم ق ة  ن ع وحاج
  .تحاط ھذه الفئة باھتمام الباحثينن ألذا يجب ، أفراد المجتمع لھا

ة الدراسو ن أھمي ةتكم ً  ة الحالي ا ر اإل أيض ا التفكي ي تناولھ راف ا متغي اة وھم ودة الحي ابي وج  نيج
ب أن  انيجابيإ نفس يج م ال ي عل ا بظيحف امي ا االھتم ا لم راد  لھم توى أداء األف ين مس ي تحس ة ف ن أھمي م

  .وجودة الحياةوشعورھم بالرضا بما ينعكس على زيادة اإلنتاجية  فاعليتھموزيادة 

يةا تكتسب الدراسة الحالية أھميتھاكم رات نفس اول متغي ة في ، ؛ كونھا تتن دى شريحة ھام ل
داً و، األھلية في قطاع غزةتتمثل في شريحة العاملين في المؤسسات ، المجتمع دون راف ذين يع ال

ال، ھاماً من روافد التنمية يھم اآلم د عل اء المجتمع تعق ان أن ، والطموحات في بن ذا يأمل الباحث ل
ة تسھم نتائج الدراسة الحالية في لفت نظر القائمين على تطوير نحو  العمل في المؤسسات األھلي

  .سات األھلية بما يساھم في استشعارھم بجودة الحياةيجابي لدى العاملين في المؤسالتفكير اإل

يكومتري ديم أدوات س ي تق ة ف ة الحالي ة الدراس ن أھمي ذلك تكم احثين ةك ا، للب ر : منھ التفكي
  .يجابي وجودة الحياةاإل

  حدود الدراسة
دي  اة ل ه بجودة الحي اقتصرت الدراسة الحالية على تناول متغيرات التفكير اإليجابي وعالقت

  ).2013-2012(ن في المؤسسات األھلية محافظات قطاع غزة في العام العاملي

  الدراسةمصطلحات 
ة عن  :المؤسسات األھلية تقاللية تام ي تعمل باس مجموعة من المنظمات أو المؤسسات الت

تم  الالحكومة وتھ انية باألعم دة عن  اإلنس الالمحضة مبتع ة خاصة  األعم دون ربحي السياسية ب
  .)2011 :الھور(والمحرومة  لمھمشةائات ويكون عملھا مع الف

ھو الطريقة و) 22ص :2013: وآخرون، جودة( ويتبني الباحثان تعريف: يجابيالتفكير اإل
ا  ر بھ ي يفك داث، الشخصالت اه األشخاص واألح ى تصرفاته تج اً عل نعكس إيجابي ي ، وي ويرتق

واه، وسلوكه، ومشاعره، بالفرد ويساعده على استثمار عقله ة واكتشاف ق ى ، الكامن ويساعده عل
ه نحو األفضل ر حيات اة، تغيي دماج بالحي الي ھو ان ول ألي، وبالت تنباط الحل م نحو اس  هوتوجه دائ
  .ومتشابكة العناصر والمؤثرات، مشكلة مھما كانت معقدة
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ل ي يحص ة الت اً بالدرج ه إجرائي املو ويعرفان ا الع ابي عليھ ر اإليج اس التفكي ى مقي ن عل
  .ة الحاليةالمستخدم في الدراس

اة ودة الحي ف :ج ان تعري ي الباحث اح( ويتبن د الفت رون، عب تمتاع و )2006: وآخ ي االس ھ
اة، بالظروف المادية في البيئة الخارجية ، واإلحساس بحسن وإشباع الحاجات والرضا عن الحي

ه منات حيات وى ومتض رد لق ن إدراك الف حة ، فضالً ع ب الص ى جان اة إل ي الحي عوره بمعن وش
وإحساسه بمعني السعادة وصوالً إلى عيش حياة متناغمة ومتوافقة بين جوھر ، إليجابيةاالجسمية 

  .اإلنسان والقيم السائدة في المجتمع

ي  تخدم ف اة المس ودة الحي اس ج ى مقي املين عل ي يحصل الع ة الت اً بالدرج ه إجرائي ويعرفان
  .الدراسة الحالية

  الدراسات السابقة
ى عدد  االطالع عل رات الدراسةقام الباحثان ب ة بمتغي ابقة المتعلق ا ، من الدراسات الس وفيم

  .يلي عرض ألحدثھا وأھمھا

 دراسات تناولت جودة الحياة  :أوالً 
وك(ھدفت إلى معرفة مستوى جودة الحياة لدى طالب جامعة  ):2008(دراسة سليمان   )تب

اع )649( وأجريت الدراسة على عينة مكونة من ى ارتف ائج إل ا وأشارت النت مستوى جودة  طالب
 .قة بين مستوى الدخل وجودة الحياةإلى وجود عال أشارتالحياة لدى أفراد العينة كما 

د هللا  ي ضوء بعض  ):2008(دراسة عب دين ف ن الراش ة م دى عين اة ل ة جودة الحي لدراس
ا  ة قوامھ ى عين ة عل ت الدراس ة أجري رات الديموغرافي ً طالب) 273(المتغي امج  ا ي برن ة ف وطالب

ك  الدراسات ة المل ا بجامع ز(العلي د العزي ين  )عب ة إحصائيا ب روق دال ائج بوجود ف وأشارت النت
ؤ بمستوى ن الصحة النفسية عاموأ، في جودة الحياة لصالح الذكور الطلبة والطالبات وي للتنب ل ق

 .جودة الحياة

حث وھدفت لتحديد جودة الحياة اعتمادا على التقدير الذاتي وب ):2010(دراسة عبد الخالق 
ا  ة قوامھ ى عين ين الجنسين وأجريت الدراسة عل روق ب ة الكويت  )1778(الف من طالب جامع

ً وأظھرت النتائج فروق  .حصائيا بين الجنسين لصالح الذكوردالة إ ا

وم ): 2010( شقيردراسة  اة واضطرابات الن ين جودة الحي ة ب ھدفت الدراسة لبحث العالق
ة  ة بالدر) 595(وشملت العين ا وطالب ائج طالب ا وتوصلت النت ىاسات العلي ين  إل الب ب اط س ارتب

  .لمعدل عن المتوسط في جودة الحياةوارتفاع نسبة ا ،جودة الحياة واضطرابات النوم

ة  :)2010(دراسة ھويدة  دركھا طلب ا ي ذات كم ة ال أجريت الدراسة بھدف البحث في فاعلي
ودة الحياة لديھم وتكونت العينة من الجامعة من المتفوقين ومن المتعثرين دراسيا وتأثيرھا على ج

ة إحصائيا ) 202( طالب وطالبة وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية إيجابية دال
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ين  اة ب روق في جودة الحي بين فعالية الذات وجودة الحياة لدى طلبة الجامعة كما أشارت لوجود ف
  .الذكور واإلناث لصالح الذكور

ى مستوى ومدى شيوع جودة أ :)2012( عالمدراسة  جريت الدراسة بھدف التعرف عل
ة  دريس في جامع ة الت ة من أعضاء ھيئ ذلك  ،)عين شمس(الحياة والرضا الوظيفي لدى عين وك

وظيفيإالتحقق مما  اة والرضا ال ين جودة الحي ة الدراسة من  ،ذا كان ھناك عالقة ب وتكونت عين
ة ) 102( ن جامع دريس م ة الت ين (من أعضاء ھيئ اض  )شمسع ائج عن انخف د أسفرت النت وق

اة , مستوى جودة الحياة لدى عينة الدراسة  ين جودة الحي ة ب ة موجب كما أكدت النتائج وجود عالق
وظيفي ة في مستوى جودة . والرضا ال راد العين ين أف ائج عن عدم وجود اختالف ب وكشفت النت

  .الحياة وفقا لمتغير الجنس

دى أعضاء ھدفت الدراس :)2013(دراسة صالح  اة ل ع جودة الحي ى واق ى التعرف عل ة إل
ة  ة بجامع ز(ھيئة التدريس بكلية التربي د العزي ن عب لمان ب ة الدراسة من. )س  )90( وتكونت عين

ائج  اً عضو د أشارت النت دريس وق ة الت ى من أعضاء ھيئ راد إل دى أف اة ل أن الشعور بجودة الحي
روق ى  العينة متوسط كما أوضحت النتائج عدم وجود ف ة تعزى إل راد العين ين أف ة إحصائيا ب دال

 .أو سنوات الخبرة ،الدرجة العلميةو ،التخصص

  دراسات تناولت التفكير االيجابي :ثانياً 
انم  ة غ ابي : )2005(دراس ر اإليج توى التفكي ى مس رف عل دف التع ة بھ ت الدراس أجري

ة والتحص رات الديموجرافي ذا ، يل الدراسيوالسلبي لدى طلبة الجامعة في ضوء بعض متغي ولھ
ن  ة م ة مكون ث عين ار الباح رض اخت دس ) 200(الغ ة الق ي جامع ين ف ة ملتحق ب وطالب طال

واستخدم ، موزعين تبعا لمتغيرات الدراسة موضع البحث، منطقة طول كرم التعليمية -المفتوحة
ذه الدراسة عن أ. مقياس التفكير اإليجابي والسلبي لدى طلبة الجامعة ائج ھ ن نسبة وقد كشفت نت

نھم %) 45( ابي م ر اإليج ن التفكي اً م روا نمط د أظھ ة ق راد الدراس ن أف ذكور %) 40(م ن ال م
رات ، من اإلناث%) 59(و ر اإليجابي تعزى لمتغي ين الطالب في التفكي ة ب روق دال مع وجود ف

  .المستوى االقتصادي واالجتماعي، مثل التحصيل الدراسي

وھدفت الدراسة إلى الكشف عن : )Peterson et ,al 2007(دراسة بترسون وآخرين 
أجريت ، العالقة بين جوانب التفكير اإليجابي في الشخصية وكل من السعادة والرضا عن الحياة

وعينة أخرى من المراھقين ) 2439(عددھم  يينكيھذه الدراسة على عينة من المراھقين األمر
في الشخصية  اإليجابيةستراتيجيات طبق على أفراد العينتين قائمة اإل).445(السويسريين عددھم 

)VLA-IS (وباللغة األلمانية ، المنشورة على اإلنترنت باللغة اإلنجليزية بالنسبة للعينة األمريكية
ستراتيجيات التفكير إتوصلت الدراسة إلى وجود ارتباط دال وموجب بين .للعينة السويسرية

. بكل من السعادة وجودة الحياة ،اإليجابي مثل القدرة على الحب واألمل وحب االستطالع
وكشفت الدراسة أيضا أن االمتنان باعتباره من جوانب التفكير اإليجابي ارتبط بجودة الحياة لدى 

في حين ارتبطت جودة الحياة لدى العينة السويسرية بالمثابرة باعتبارھا  ،أفراد العينة األمريكية
  .جانبا من جوانب التفكير اإليجابي في الشخصية
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ر اإليجابي في : )John,et,al 2007(اسة جون وآخرون در دراسة طولية لجوانب التفكي
ا ، الشخصية ة قوامھ دى عين ك ل رد) 17056(وذل نف ر )6332( ھما م ي  )10724(و ذك ن أنث م

راإ(المملكة المتحدة  رة ثالث سنوات ) نجلت ر فت ى  2002(عب ة ) 2005إل ة قائم ى العين ق عل طب
ة) VIA(الشخصية  في اإليجابيةستراتيجيات إ ة اإلنجليزي ى اإلنترنت باللغ إعداد ، المنشورة عل

 اإليجابيةالنتائج إلى زيادة بعض الجوانب  تأشار) Peterson et, al 2002(بترسون وآخرون 
ر دم العم ع تق ية م ي الشخص ال ، ف دير الجم تعلم واإلنصاف وتق ب ال تطالع وح ب االس ل ح مث

ك .يقل الميل للدعابة مع تقدم العمرفي حين ، واالنفتاح العقلي والتواضع أظھرت ، فضال عن ذل
د اث في العطف والق اث لصالح اإلن ذكور واإلن ين ال ة ب اً دال ذكاء النتائج فروق ى الحب وال رة عل

اعي ا  .االجتم ي كم تح العقل ي التف ين ف ين الجنس ة ب روق دال ود ف دم وج ى ع ائج إل ارت النت أش
  .واإلنصاف وحب االستطالع وحب التعلم

ھدفت الدراسة إلى التعرف على أبعاد التفكير اإليجابي لدي : )2009(اسة قاسم در
، مفحوصا من المجتمع المصري من الجنسين) 151(تكونت عينة الدراسة من ، المصريين

وأسفرت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في تقبل المسئولية 
  .الذات غير المشروط لصالح الذكور، الختالف مع اآلخرينالشخصية والتقبل اإليجابي ل

السلبي لدى عينة من  –ھدفت الدراسة إلى التنبؤ بالتفكير االيجابي  ):2012(دراسة الوقاد 
ة  مطالب الجامع ة ذواتھ ن خالل فعالي دات  ،م ين المعتق ة ب ى وجود عالق ائج إل د أشارت النت وق

ة المعرفية لطالب الجامعة وفعالية ذواتھم ة ، في قدرتھم على التفكير بصورة ايجابي وتكونت عين
 .)بنھا(طالب كلية التربية جامعة  طالب وطالبة من) 400(الدراسة من 

  :يمكن الخروج من عرض ھذه الدراسات باالستنتاجات التالية

 .وي العربيالمست على هندرة الدراسات التي أجريت لبحث ھذا المفھوم وقياس .1

ات  .2 ب الدراس دت أغل راء أك ديد الث وم ش ابي مفھ ر اإليج وم التفكي ى أن مفھ ابقة عل الس
ل  الوالخصوبة والتعقيد في آن واحد فض ر قلي ا غي ه واتساعه ليشمل قطاع دد جوانب عن تع

 .من السلوك اإلنساني

دى  .3 ة ل أجمعت الدراسات السابقة على أن جوانب التفكير اإليجابي من أسباب السعادة الحقيق
 .تلف الثقافاتالذكور واإلناث في مخ

ي ) VIA(في الشخصية  اإليجابيةكافة الدراسات السابقة استخدمت قائمة اإلستراتيجيات  .4 الت
رون  ون وآخ دھا بترس ب ) Peterson at, al 2002(أع اس الجوان ةلقي ي  اإليجابي ف

 .الشخصية

 إجراءات الدراسة
  .ليليفي الدراسة الحالية المنھج الوصفي التح الباحثاناتبع  :منھج الدراسة
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ك بسب ع :مجتمع الدراسة ى عدد مجتمع الدراسة وذل ان الحصول عل م دلم يستطع الباحث
ا ، استقرار الموظفين بعملھم بالمؤسسات األھلية ألن العمل مرتبط بطبيعة المشاريع الموافق عليھ

ت، من قبل الجھات الداعمة راوح من س ذه المؤسسات تت رة العمل بھ إن فت ه ف اًء علي شھور أ ةوبن
  .ء من المشروع تسرح أغلب الموظفينوبعد االنتھا، ى سنتين بأقصى حد للمؤسسةحت

املين في ) 100(تكونت من : عينة الدراسة رد من الع يالمؤسسات ف ة ف  اتظمحاف األھلي
زة ة القصدية، غ ارھم بالطريق م اختي ث ت ات  حي ات المحافظ ي مؤسس املين ف ع الع ملت جمي وش

  :موزعين كما يليالجنوبية بغزة 

المؤھل ، مستوى الدخل، االجتماعي يبين توزيع أفراد العينة حسب متغيرات النوع :)1(دول ج
  .الخبرة، العلمي

  النوع االجتماعي
  المجموع  أنثى  ذكر
64  36  100  

  مستوى الدخل
  فأكثر 1500  لقشي 1500أقل من 

100 60  40  

  المؤھل العلمي
  دراسات عليا  بكالوريوس  دبلوم

100 21  68  11  

  الخبرة
  سنوات فأكثر 5  أقل من خمس سنوات

100  65  35  

اس، ين ھما مقياس التفكير اإليجابيمقياساعتمدت الدراسة الحالية على : الدراسة اتأدا  ومقي
  .جودة الحياة

  .)2008 :إبراھيم، عبد الستار: (إعداد التفكير اإليجابيمقياس   :أوالً 
  :ھي أبعاد تسعةفقرة موزعة على ) 99(من ويتكون 

  .)اتفقر 9( :والتفاؤل اإليجابيةالتوقعات  .1

 ).فقرة 11: (حب التعلم والتفتح المعرفي الصحي .2

 ).فقرة 12: (الشعور العام بالرضا .3

  ).فقرة 12: (التقبل اإليجابي لالختالف عن اآلخرين .4

 ).فقرة 11: (السماحة واألريحية .5

 ).فقرة 10: (الذكاء الوجداني .6
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 ).ةفقر 17: (تقبل غير مشروط للذات .7

  ).فقرات 8: (تقبل المسئولية الشخصية .8

 ).فقرات 9: (اإليجابيةالمجازفة  .9

درج  ا لت اس وفق ى المقي تجابة عل تم االس ائيوت رتين  ثن ين إحدى فق ار المبحوث ب حيث يخت
ين اإليجابيةحيث تعطى الفقرة ، إحداھما إيجابية واألخرى سلبية لبية ال تعطى ، درجت رة الس والفق

ا إذا ل) 0( درجات رتين  رم يختأم د(المبحوث أي من الفق راوح . يعطى درجة واحدة) محاي وتت
ى ، درجة) 198 – 0(الدرجة على المقياس بين  دل الدرجة المنخفضة عل لبيوجود وت ر س  تفكي

ة  تفكير إيجابي مرتفعوجود إما الدرجة المرتفعة فتدل على ، فراد العينةمن وجھة نظر أ من وجھ
  .نظر أفراد العينة

  من الخصائص السيكومترية للمقياس تحققال  :أوال
  :تم التحقق من صدق المقياس بالطرق اآلتية :صدق المقياس

ى تم عرض المقياس في ص: صدق المحكمين .1 ة) 8(ورته الحالية عل اتذة التربي م  من أس وعل
اسوقد كانت نسبة موا، بالجامعات الفلسطينية النفس رات المقي ى فق ين عل ل  فقة المحكم ال تق
  .مما يعني أن المقياس صالح للتطبيق على عينة الدراسة) %85(عن 

ة :صدق البناء وذلك باستخدام طريقة االتساق الداخلي .2 ى العين اس عل ، حيث تم تطبيق المقي
  :مع بعضھا البعض كما في الجدول التالي المجاالتوذلك بإيجاد معامالت االرتباط بين 

  .التفكير اإليجابيمقياس  مجاالتبين  ةمصفوفة ارتباطي: )2(جدول 
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حب التعلم 
 والتفتح

المعرفي 
.0 الصحي
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الشعور العام 
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ابق  دول الس ن الج ين م ة أيتب د ارتباطات دال ه توج االتن ن مج ال م ل مج ين ك  إحصائيا ب
ة يساوي  الكلية للمقياس والدرجة التفكير اإليجابيمقياس  ذلك يكون ، 0.05عند مستوى الدالل وب
  . االتساق الداخلي من أن المقياس يتسم بدرجة عالية من الصدق اقد تحقق الباحثان

  ثبات المقياس
  :باستخدام الطرق التالية الباحثانللتأكد من ثبات المقياس  قام 

  طريقة التجزئة النصفية  .1
ق حساب معامل  ةوذلك عن طري ئلة الزوجي ة واألس ئلة الفردي ين األس اط ب وحصل ، االرتب

  .على معامالت الثبات التي يوضحھا الجدول التالي

  .التفكير اإليجابييبين معامل ثبات مقياس  :)3(جدول 

عدد   المجاالت  م
  الفقرات

معامل 
االرتباط قبل 
  التعديل

معامل 
االرتباط بعد 
  التعديل

مستوى 
  الداللة

 0.01 0.766 0.677 *9 والتفاؤل ابيةاإليجالتوقعات  1
 0.01 0.774 0.648 *11حب التعلم والتفتح المعرفي الصحي2
 0.01 0.846 0.733 12  الشعور العام بالرضا 3

التقبل اإليجابي لالختالف عن  4
 0.01 0.699 0.537 12  اآلخرين

 0.01 0.711 0.554 *11  السماحة واألريحية 5
 0.01 0.791 0.654 10  الذكاء الوجداني6
 0.01 0.781 0.705 *17  تقبل غير مشروط للذات7
 0.01 0.577 0.405 8  تقبل المسئولية الشخصية8
 0.01 0.645 0.480 *9  اإليجابيةالمجازفة 9

 0.01 0.858 0.751 *99  الدرجة الكلية

  .تم استخدام معامل جتمان ألن عدد الفقرات فردي* 

م  دول رق ن الج ت ) 3(يتضح م ا كان ة النصفية جميعھ ة التجزئ ات بطريق امالت الثب أن مع
مما يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من ) 0.858(وأن معامل الثبات الكلي كان ، مرتفعة
  .الثبات
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  .التفكير اإليجابيمقياس  مجاالتيبين معامالت ثبات ألفا كرونباخ لكل بعد من : )4(جدول 

  ا كرنوباخمعامل ثبات ألف  المجاالت  م
 0.839 والتفاؤل اإليجابيةالتوقعات   1
 0.816 حب التعلم والتفتح المعرفي الصحي  2
 0.863  الشعور العام بالرضا  3
 0.715  التقبل اإليجابي لالختالف عن اآلخرين  4
 0.780  السماحة واألريحية  5
 0.794  الذكاء الوجداني 6
 0.791  تقبل غير مشروط للذات 7
 0.731  ئولية الشخصيةتقبل المس 8
 0.658  اإليجابيةالمجازفة  9

، أن معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ جميعھا كانت مرتفعة) 4(يتضح من الجدول رقم 
  .مما يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات

  )نيإعداد الباحث(مقياس جودة الحياة : ثانياً 
  ربعة أبعاد ھيفقرة موزعة على أ) 48(ويتكون من 

 ).فقرة 12: (المجال النفسي .1

 ).فقرة 12: (المجال االجتماعي .2

 ).فقرة 12: (المجال الوظيفي .3

 ).فقرة 12: (المجال العام لجودة الحياة .4

ً ( رباعيوتتم االستجابة على المقياس وفقا لتدرج  ا ً ، دائم ا ً ، غالب ا داً ، أحيان ى ، )أب ا عل ويقابلھ
ين . يجابيةإع الفقرات وجمي، )1-2-3-4(التوالي الدرجات  اس ب ى المقي  48(وتتراوح الدرجة عل

ة) 196 – ى ، درج ة المنخفضة عل دل الدرج اةوت ودة الحي ي ج راد  ضعف ف ة نظر أف ن وجھ م
  .من وجھة نظر أفراد العينة جودة حياة مرتفعةما الدرجة المرتفعة فتدل على وجود أ ،العينة

  من الخصائص السيكومترية للمقياس التحقق
  :تم التحقق من صدق المقياس بالطرق اآلتية: المقياسصدق 

م من أساتذة التربية  ثمانيةتم عرض المقياس في صورته الحالية على : صدق المحكمين .1 وعل
ل ، بالجامعات الفلسطينيةالنفس  اس ال تق رات المقي ى فق ين عل وقد كانت نسبة موافقة المحكم

  .ى عينة الدراسةمما يعني أن المقياس صالح للتطبيق عل%) 85(عن 
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  صدق البناء وذلك باستخدام طريقة االتساق الداخلي .2
ذي ، حيث تم تطبيق المقياس على العينة وذلك بإيجاد معامالت االرتباط لكل فقرة بالمجال ال

  :وكذلك معامالت االرتباط بين المجاالت مع بعضھا البعض كما في الجداول التالية، تنتمي إليه

  .بين مجاالت مقياس جودة الحياة ةطيمصفوفة ارتبا :)5(جدول 

المجال  البيان
 النفسي

المجال 
 االجتماعي

المجال 
 الوظيفي

المجال العام 
 لجودة الحياة

   -  **0.641 المجال االجتماعي
  -  **0.530  *0.439 المجال الوظيفي

المجال العام لجودة 
 -  **0.703  **0.658  **0.701  الحياة

  **0.918  **0.820  **0.817  **0.808  الدرجة الكلية للمقياس

 0.05دالة عند مستوى داللة *                 0.01دالة عند مستوى داللة ** 

اس أيتبين من الجدول السابق  ين كل مجاالت مقي ة إحصائيا ب جودة نه توجد ارتباطات دال
اة ة يساوي  الحي د مستوى الدالل ذلك يكون الباحث، 0.05عن د تحقق انوب اس يتسم ن الممن أ اق قي

  . االتساق الداخلي صدقبدرجة عالية من 

  األداةثبات 
  :باستخدام الطرق التالية انقام الباحث  األداةللتأكد من ثبات 

ة النصفية .1 ة التجزئ ة  :طريق ئلة الفردي ين األس اط ب ل االرتب اب معام ق حس ن طري ك ع وذل
  .ل التاليعلى معامالت الثبات التي يوضحھا الجدو وحصال ، واألسئلة الزوجية

  .باستخدام طريقة التجزئة النصفية جودة الحياةيبين معامل ثبات مقياس  :)6(جدول 

عدد   المجاالت  م
  الفقرات

معامل 
االرتباط قبل 
  التعديل

معامل 
االرتباط 
  بعد التعديل

مستوى 
  الداللة

 0.01 0.703 0.550  12 المجال النفسي  1
 0.01 0.773 0.697 12 المجال االجتماعي  2
 0.01 0.628 0.458 12 المجال الوظيفي  3
 0.01 0.718 0.561 12  المجال العام لجودة الحياة  4

 0.01 0.820 0.695 48  الدرجة الكلية
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م  دول رق ن الج ت ) 6(يتضح م ا كان ة النصفية جميعھ ة التجزئ ات بطريق امالت الثب أن مع
لمقياس يتمتع بدرجة عالية من مما يدل على أن ا) 0.820(وأن معامل الثبات الكلي كان ، مرتفعة
  .الثبات

  .جودة الحياةيبين معامالت ثبات ألفا كرونباخ لكل بعد من مجاالت مقياس : )7(جدول 

، أن معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ جميعھا كانت مرتفعة) 7(يتضح من الجدول رقم 
  .مما يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات

  نتائج الدراسة ومناقشتھا
  :نتائج الدراسة ومناقشتھا كما يلي الباحثانسوف يعرض 

  :وينص علىومناقشته السؤال األول المتعلقة بنتائج ال  :أوالً 

 ؟يجابي لدي العاملين في المؤسسات األھلية ما مستوي التفكير اإل  .أ
ام  ؤال ق ذا الس ى ھ ة عل انولإلجاب ات  الباحث طات واالنحراف رارات والمتوس تخدام التك باس

 .وضح ذلكيوالجدول التالي ، والنسبة المئويةالمعيارية 

التفكير :مقياسواالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات  الحسابية المتوسطات: )8(جدول 
  .اإليجابي

مجموع   الفقرة  م
االنحراف   المتوسط   الدرجات

  المعياري
النسبة 
  المئوية

ترتيب 
  الفقرات

 اإليجابيةالتوقعات   1
 والتفاؤل

139.67  1.3967  0.59412  69.84%7 

حب التعلم والتفتح   2
 المعرفي الصحي

152.91  1.5291  0.49277  76.46%5 

 1%84.13  0.42767  1.6825  168.25  الشعور العام بالرضا  3
التقبل اإليجابي  4

لالختالف عن 
 اآلخرين

144.67  
1.4467  0.38078  72.34%6 

  معامل ثبات ألفا كرنوباخ  المجاالت  م
 0.744 المجال النفسي  1
  0.830 المجال االجتماعي  2
 0.812 المجال الوظيفي  3
 0.883  المجال العام لجودة الحياة  4

 0.856  الدرجة الكلية
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 )8(تابع جدول رقم ... 

مجموع   الفقرة  م
االنحراف   المتوسط   الدرجات

  المعياري
النسبة 
  المئوية

ترتيب 
  الفقرات

 3%79.32  0.43882  1.5864  158.64  السماحة واألريحية  5
 2%83.05  0.43085  1.6610  166.10  الذكاء الوجداني  6
مشروط  تقبل غير  7

  للذات
132.71  1.3271  0.40343  66.36%8 

تقبل المسئولية   8
  الشخصية

154.50  1.5450  0.45280  77.25%4 

 9%48.45  0.46477  0.9689  96.89  اإليجابيةالمجازفة   9
   %73.02 0.34840  1.4604  146.04  الدرجة الكلية

اك  ابق أن ھن ر مجاالت كانت ذات درجات ) 6(نالحظ من الجدول الس ة من التفكي مرتفع
الين ذات درجة متوسطة، اإليجابي ط ذ، ومج اك مجال واحد فق ان ھن درجة منخفضة من  ووك

  .التفكير اإليجابي

م  ى الجدول رق ابية المتوسطاتمن حيث ) 8(وبالنظر إل ةو، الحس والترتيب  النسبة المئوي
في  المجاالت أعلى التفكير اإليجابيالتي حصلت عليه من حيث درجة الرضا عن توافر عناصر 

ة  وقد حصل" الشعور العام بالرضا" مجال: النسبة المئوية ىعلى المرتب ، )1.68(بمتوسط  األول
ة " الذكاء الوجداني" مجال وجاء، )%84.13( نسبة مئويةو ةفي المرتب ، )1.66(بمتوسط  الثاني
ةو بة مئوي اء، )%83.05( نس م ج ال ث ة" مج ماحة واألريحي ة " الس ي المرتب ط ) 3(ف بمتوس
ةو، )1.59( بة مئوي ال ، )%79.32( نس اء مج م ج ية"ث ئولية الشخص ل المس ة " تقب ي المرتب ف

فقد جاء في " اإليجابيةالمجازفة "أما المجال ، )%77.25( نسبة مئويةو) 1.55(بمتوسط  الرابعة
رةالمرتبة  ة ) 0.97(بمتوسط  األخي ا المجال ، منخفضةوھي درجة ) %48.45(ونسبة مئوي أم
ى متوسط  الكلي ة ) 1.46(للمقياس فقد حصل عل ةوھي درجة ) %73.02(ودرجة مئوي  مرتفع

  .درجة كبيرة من التفكير اإليجابي لدى أفراد العينةمما يعني وجود 

يجابية في الشخصية من إعن جوانب يعبر يجابي التفكير اإلويعزو الباحثان ذلك إلى أن 
اء الوجداني وتقدير الذات والكفاءة الشخصية بما تفكير وسلوك كما يعبر عن تغليب للتفاؤل والذك

يجابي عن الذكاء الوجداني الذي يؤدي تحقيق للذات كما يعبر التفكير اإلنجاز وإيؤدي ذلك من 
والمودة وقدرة االتصال والتواصل مع اآلخرين ومھارات التفاعل  ىإلى السلوك الحميم

  .االجتماعي

عود لسلوك التسامح ين في المؤسسات األھلية قد كما أن ارتفاع ھذه الدرجة لدى العاملي
  .البعيد عن العمل النمطي وااللتزام الحرفي بالقوانين واللوائح الذي يغلب على الوظيفة الرسمية
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في التفكير والسلوك تعد مصدرا  اإليجابيةحيث يشير أن  )مارتن سيليجمان(ويؤكد ذلك 
يجابي مع اآلخرين وتمكنه من أن يحدد لنفسه اإل فھي تساعد الفرد على التفاعل للسعادة الحقيقية

الصمود والمقاومة ھدفا وتعينه على مواجھة الصعاب في وسيلة اإلنسان إلى شحذ قوته و
  ).2ص : 2005: األعصر(

أن أھم ما يميز اإلنسان عن باقي الكائنات ب ) (carr :2004:77وھذا يتفق مع سيرت
) 101ص  :2008إبراھيم (كما أشار ، األصحاء منھميجابي وبخاصة نزعته القوية للتفكير اإل

ن يكون محاطا بأناس أيجابية وإأن الناس بطبيعتھم يحبون الشخص الذي يفكر ويتصرف ب
  .يجابيين أو على مقربة منھمإ

كد ذلك وقد تعود ھذه النتيجة إلى سعي العاملين بالمؤسسات األھلية للمنافسة والنجاح ويؤ
ستراتيجيات ايجابية في الشخصية وأنه الميل والرغبة والنزعة إجابي ھو يأن التفكير اإل) ويرلي(

يجابيا إلممارسة سلوكيات أو تصرفات تجعل حياة الفرد ناجحة وتقوده إلى أن يكون إنسانا 
)yearly:1990:13.(.  

  ما مستوي جودة الحياة لدي العاملين في المؤسسات األھلية ؟  .ب
ام ال ؤال ق ذا الس ى ھ ة عل ات ولإلجاب طات واالنحراف رارات والمتوس تخدام التك ان باس باحث

 .وضح ذلكي التاليوالجدول ، النسبة المئويةالمعيارية و

واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لكل فقرة من فقرات  الحسابية المتوسطات: )9(جدول 
  .المجال الكلي للمقياس

مجموع   المجال  م
االنحراف  المتوسط   الدرجات

  المعياري
النسبة 
  المئوية

ترتيب 
 الفقرات

 3%70.85  0.4579  2.8339  283.39 المجال النفسي  1
 1%85.11  0.4426  3.4045  340.45 المجال االجتماعي  2
 4%64.84  0.6116  2.5934  254.15 المجال الوظيفي  3
 2%74.24  0.5323  2.9697  291.03 المجال الحياتي  4

   %73.75 0.4241  2.9500  295.00  المجال الكلي

اة عن المجاالت  اس جودة الحي ا في مقي م التوصل إليھ ي ت ائج الت ين الجدول السابق النت يب
ين ، المختلفة من خالل عرض المتوسطات الحسابية للمجاالت ، 2.54(حيث تراوحت النسب ما ب

3.62.(  

م  دول رق ي الج ك ف ع وذل ال الراب رات المج ى فق النظر إل طاتھا ) 9(وب ث متوس ن حي م
ة، ابيةالحس بة المئوي ودة  والنس وافر عناصر ج ة ت ث درج ن حي ه م ي حصلت علي ب الت والترتي

اتي نجد أن اة للمجال الحي اك  هالحي ى من  مجاالت) 3(ومن المالحظ أن ھن ذات متوسطات أعل
ى  ،)2.79( ا يعن امم ة فيھ اة مرتفع ودة حي ة ج ود درج االً وأ، وج اك مج د ن ھن ة  اذ اً واح درج
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اعي  المجال: النسبة المئويةفي  المجاالتحيث كانت أعلى ، وظيفيمتوسطة ھو المجال ال االجتم
ة ، في المرتبة األولى) %85.11( نسبة مئويةو) 3.40(بمتوسط  وجاء المجال الحياتي في المرتب

نسبة و )2.83(ثم المجال النفسي بمتوسط ، )%74.24( نسبة مئويةو )2.97(الثانية بنسبة مئوية 
ة بمتوسط أما ، درجات مرتفعةوھي ) %70.85( مئوية ة الرابع المجال الوظيفي فجاء في المرتب

ة ، وھي درجة متوسطة) %64.84( نسبة مئويةو) 2.59( اسأما الدرجة الكلي د حصلت  للمقي فق
مما يعنى أن ھناك ، وھي درجة مرتفعة) %73.75(قدره  نسبة مئويةو) 2.95(على نسبة مئوية 
املين بالمؤسسات  .بحوثينلدى الم  مرتفعةدرجة جودة حياة  ى شعور الع ذه النتيجة إل ود ھ قد تع

اء أدا عادة أثن ا والس عورھم بالرض اة لش ودة الحي ة بج ي ئاألھلي م الت م لعملھ الجودة يھ ز ب , تمي
تھم  اتھم وبيئ ي حي ال ف ذاتي والفع تحكم ال ة وال ية واالجتماعي ؤولية الشخص عورھم بالمس وش

م بالفعا اتھم بطرق تتس باعھم لحاج اتھم وإش ي حي ذاتي ف تحكم ال ى ال درتھم عل ؤولية وق ة والمس لي
وبيئتھم وتمتعھم بالقدرة على حل المشكالت وارتفاع مستوى الدافعية لديھم ارتباطا بنظام التحفيز 

قدرتھم على اتخاذ القرار الستشعارھم وإلى  المتبع في المؤسسات األھلية كما قد تعود ھذه النتيجة
ة  األمن النفسي وإمكاني ن خالل إدارات ب ة م اندة االجتماعي عارھم بالمس اح والتطور واستش النج

ور ة . المؤسسات أو تفاعلھم مع الجمھ املين بالمؤسسات األھلي ذه النتيجة لشعور الع ود ھ د تع وق
املين  ة بالع ه مقارن ون ب ذي يتمتع ع ال دخل المرتف توى ال ا بمس م ارتباط ن عملھ ا ع بالرض

رد عن ) 2 :1999 :الغندور( ذلك أشارسمية وقد بالمؤسسات الر بان جودة الحياة بمدى رضا الف
ذه  ه ھ ا تتشكل من ة خاصة وبم اة بنوعي رد من حي اه الف عمله وأن ھذا الرضا ھو انعكاس لما يحي
ة  الحياة من متغيرات نوعية مثل المستوى االقتصادي للفرد ومستواه التعليمي وظروفه االجتماعي

ر, ى ظ ة إل ذه النتيج ود ھ د تع ا ق املكم ا الع ي يحياھ ل الت ا ووف العم ة وم ات األھلي ن بالمؤسس
ن المؤشرات  اة م ودة الحي د ج ث تع ع حي ي المجتم رين ف ل اآلخ ن قب م م ن دع ه م يحصلون علي

ا يتلقو أن م ا وإحساسھم ب ة ورضاھم عنھ ه يتناسب مع نالمھمة لجودة الخدمات المقدمة لھذه الفئ
  جھدھم المبذول 

  وينص على ومناقشته نيالثاالسؤال ب المتعلقة نتائجال  :ثانياً 

  يجابي وجوده الحياة لدي العاملين في المؤسسات األھلية؟ھل توجد عالقة بين التفكير اإل
ابي  ر اإليج االت التفكي ين مج اط ب ل االرتب تخدام معام م اس ؤال ت ذا الس ن ھ ة ع ولإلجاب

  :والجدول التالي يوضح ذلك ومجاالت جودة الحياة كما يلي
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التفكير اإليجابي ومجاالت مقياس جودة بين مجاالت مقياس  ةصفوفة ارتباطيم :)10(جدول 
  .الحياة

المجال  البيان
 النفسي

المجال 
 االجتماعي

المجال 
 الوظيفي

المجال 
 الحياتي

الدرجة الكلية 
جودة لمقياس

 الحياة
التوقعات 
  **0.741  **0.589  **0.542  **0.694  **0.680والتفاؤل اإليجابية

والتفتح  حب التعلم
  **0.568  **0.405  **0.543  **0.474  **0.463 المعرفي الصحي

الشعور العام 
  **0.507  **0.396  **0.468  **0.381  **0.442  بالرضا

التقبل اإليجابي 
لالختالف عن 

  اآلخرين
0.242*  0.268**  0.313**  0.243*  0.322**  

السماحة 
  **0.449  **0.330  **0.516  **0.437  **0.373  واألريحية

  **0.343  *0.240  **0.313  *0.249  **0.352  الذكاء الوجداني
تقبل غير مشروط 

  0.188  *0.209  *0.224  0.031-  0.189  للذات

تقبل المسئولية 
  **0.314  *0.235  *0.215  0.195  **0.424  الشخصية

المجازفة 
  0.015  0.053-  0.129-  0.155  0.137  اإليجابية

الدرجة الكلية 
لمقياس التفكير 

  يجابياال
0.498**  0.433**  0.445**  0.390**  0.527**  

 0.05دالة عند مستوى داللة *                    0.01دالة عند مستوى داللة ** 

ة لكل مجال مع يتبين من الجدول السابق  ين الدرجة الكلي ومن خالل دراسة االرتباطات ب
ين كل أالمجاالت األخرى  ة إحصائيا ب اس نه توجد ارتباطات دال ابيمجاالت مقي ر اإليج  التفكي

اة  ودة الحي اس ج االت مقي اوي ومج ة يس توى الدالل د مس ال  0.05عن تثناء مج ة "باس المجازف
م ، دالة بينه وبين جميع مجاالت جودة الحياة ارتباطيةحيث لم يتبين وجود عالقة " اإليجابية كما ل

والمجالين النفسي واالجتماعي " تقبل غير مشروط للذات"بين مجال  ةيتبين وجود عالقة ارتباطي
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اة اس جودة الحي ة لمقي ع الدرجة الكلي ة ارتباطي، وأيضاً م د عالق ا ال توج ال  ةكم ين مج ل "ب تقب
اعي" المسئولية الشخصية ة ارتباطي، مع المجال االجتم اك عالق اقي المجاالت فكانت ھن ا ب  ةأم

ر اإليجابي والدرجة كما أن ھناك عالقة ارتباط قوية بين الدرجة الك، قوية بينھا اس التفكي لية لمقي
ة وبذلك يكون الباحثان قد تحققا من  .الكلية لمقياس جودة الحياة ر  ةارتباطيوجود عالق ين التفكي ب
  .اإليجابي وجودة الحياة

ائج و ائج دراسة بتيرسون تتفق نت ة مع نت ي  (Peterson, et al:2007)الدراسة الحالي الت
اةإستراتيجيات التفكير اإلب بين توصلت لوجود ارتباط دال وموج ود  .يجابي وجودة الحي د تع وق

اؤلي واإلھذه النتيجة إل ر التف ة المشكالت ى أن أصحاب التفكي ى مواجھ درة عل ر ق يجابي واألكث
ر جودة  م األكث الي فھ ر شعورا بالرضا والسعادة وبالت اة واألكث تمتاعا بالحي ر اس وحلھا ھم األكث

  للحياة

ذه النتي ود ھ د تع ة وق ىج ان  إل ات اإلنس اؤل وتوقع ةأن التف ر  اإليجابي ن تفكي ر ع ي تعبي ھ
اة وبقإ ايجابي يؤدي الى تحقيق السعادة ويشعر الفرد بجودة الحي تحكم بنفسه ايجابي ى ال ه عل ، درت

ا  ؤدي أكم د ي و جدي ا ھ ة م عي لمعرف تطالع والس تعلم واالس ب ال ىن ح ي  إل ق النفس التواف
ه  فاإلدراك, راك الفرد لجودة الحياة إدواالجتماعي وينعكس ذلك على  السليم للواقع الذي يعيش في

ى رالفرد ويتفاعل معه ي ا عل ك إيجاب نعكس ذل ع وي ة تحديات الواق ى مواجھ رد عل درة الف فع من ق
اة ودة الحي رد لج يلجمان  ،إدراك الف ك س د ذل د أك ث  (Seligman: 2005)وق ارحي ى أش  أن إل

يا في الشخ دا رئيس ي تفكر بالتفاؤل يعد بع ةإصية الت رتبط بالتوقعات  ،يجابي اؤل ي ةفالتف  اإليجابي
دافھم  ق أھ د ) Carr :2004:83(التي ال ترتبط بموقف معين فھو يحد للناس الطريق لتحقي ا ق كم

دافيجابي من التفكير اإلأ إلىتعود ھذه النتيجة  ً كنھم من أن يضعوا ألنفسھم أھ وا  أنمحددة و ا ينتق
ذه النتيجة  ،تمكنھم من مواجھة المشكالت جابيةاإلياً للتغلب على طرق ود ھ راد كما قد تع ع أف لتمت

رار  اذ الق العينة بتحمل المسؤولية الشخصية فالعمل في المؤسسات األھلية يحتاج للمبادرة في اتخ
ة ال ) 2008 :إبراھيم(والتفكير اإلبداعي وقد أشار  اذج ايجابي بأن طبيعة اإلنسان تسعى لتكون نم

  .عذار على غيرھم ولديھم من الشجاعة ما يجيز لھم أن يتحملوا مسؤولياتھم بال تردديلقون األ

فھو  يجابي يعد مصدرا للسعادة الحقيقيةإلى أن التفكير اإل) 2005:2 :األعصر(وقد أشارت 
ى التفاعل اإل رد عل ى يساعد الف ه عل دفا وتعين ه من أن يحدد لنفسه ھ ع اآلخرين وتمكن ابي م يج

   .ذ قوة اإلنسان والصمود والمقاومةفھو وسيلة لشح ،مواجھة الصعب

  وينص على ومناقشته ثالثالسؤال الب المتعلقةنتائج ال  :ثالثاً 

ر اإل. أ ي التفكي روق ف د ف ة ھل توج ي المؤسسات األھلي املين ف دي الع ابي ل ى تيج ود إل ع
  ؟متغير الجنس

والجدول التالي  ليكما ي T- Test" ت"اختبار ولإلجابة على ھذا السؤال تم استخدام 
  :يوضح ذلك
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التفكير لمجاالت مقياس " ت"واالنحرافات المعيارية وقيمة  الحسابية المتوسطات: )11(جدول 
  .االجتماعي تبعاً لمتغير النوع  اإليجابي

 النوع  المجاالت
االنحراف   المتوسط  العدد  االجتماعي

مستوى   قيمة ت  المعياري
  الداللة

 اإليجابيةالتوقعات 
 ؤلوالتفا

دالة   5.587  0.45446  1.6146  64  ذكر
 ً   0.62085  1.0093  36  أنثى  إحصائيا

حب التعلم والتفتح 
 المعرفي الصحي

دالة   3.198  0.45345  1.6449  64  ذكر
 ً   0.49861  1.3232  36  أنثى  إحصائيا

دالة   3.363  0.31103  1.7852  64  ذكر الشعور العام بالرضا
 ً   0.53822  1.5000  36  أنثى  إحصائيا

التقبل اإليجابي 
لالختالف عن 

 اآلخرين

  0.40060  1.4544  64  ذكر
غير دالة   0.281

 ً   0.34779  1.4329  36  أنثى إحصائيا

غير دالة   1.934  0.30384  1.6491  64  ذكر  السماحة واألريحية
 ً   0.59874  1.4747  36  أنثى إحصائيا

الة د  3.182  0.28436  1.7594  64  ذكر الذكاء الوجداني
 ً   0.57478  1.4861  36  أنثى  إحصائيا

تقبل غير مشروط 
 للذات

دالة   2.663  0.38448  1.4063  64  ذكر
 ً   0.40303  1.1863  36  أنثى إحصائيا

تقبل المسئولية 
 الشخصية

غير دالة   1.289  0.37134  1.5938  64  ذكر
 ً   0.56537  1.4583  36  أنثى إحصائيا

دالة   2.161  0.46618  1.0417  64  ذكر اإليجابيةالمجازفة 
 ً   0.43921  0.8395  36  أنثى  إحصائيا

الدرجة الكلية لمقياس 
  التفكير االيجابي

دالة   3.202  0.26256  1.5499  64  ذكر
 ً  0.42250  1.3011  36  أنثى إحصائيا

  1.99) =0.05(وعند مستوى داللة ) 98(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

  2.63) =0.01(وعند مستوى داللة ) 98(ند درجة حرية الجدولية ع" ت"قيمة 

ذكور  ين ال ة إحصائية ب روق ذات دالل اثنالحظ من الجدول السابق وجود ف لصالح  واإلن
ام بالرضا، والتفاؤل اإليجابيةالتوقعات : ستة مجاالت ھيفي  الذكور ام ، الشعور الع الشعور الع
داني، بالرضا ذكاء الوج ذا، ال روط لل ر مش ل غي ة ، تتقب ةالمجازف ة ، اإليجابي ي الدرج وأيضاً ف

اق، الكلية للمقياس الأما ب ذكور واإلي المجاالت ف ين ال ا ب روق فيھ اث توجد ف ائج  .ن وتتفق مع نت
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يجابي لصالح في التفكير اإل واإلناثلوجود فروق بين الذكور  أشارتالتي  )2009:قاسم(دراسة 
  .الذكور

ة  ع دراس ة م ذه الدراس ائج ھ ف نت انم(وتختل ي ) 2005 :غ روق ف ود ف ارت بوج ي أش  الت
ر اإل الح التفكي ابي لص اثيج ة ، اإلن ائج دراس ع نت ة م ة الحالي ائج الدراس ف نت ا تختل  كم

ون  اث  .(John: 2007)ج الح اإلن اث لص ذكور واإلن ين ال ة ب روق دال ود ف ارت لوج ي أش  الت
ر اإل ي التفكي ابيف يجلمان وبيتير. يج ات س ائج دراس ع نت ف م ا تختل ونكم  س

 (Seligman &Peterson:2005,2003)   ر ي التفكي ين ف ين الجنس ا ب د فروق م تج ي ل الت
  .يجابي اإل

ة  ذه النتيج ود ھ د تع ع إوق ام والمجتم كل ع ي بش ع العرب ي المجتم ة ف ئة االجتماعي ى التنش ل
 من القيود اً الفلسطيني على وجه التحديد التي تقدم الدعم للذكور على حساب اإلناث وتفرض كثير

ا  اث كم ى اإلن ه أعل به اإلحساس بإمكانات ا يكس ذكور بم ان لل ة واالستحس دعم والحري دم ال ا تق نھ
د الذاتية وقدرته على التحكم أكث د أك ه وق ك حيث أشار  )128ص: 2003: كردي(ر في أفعال ذل

ى ى تخطي أ إل ه عل ة وقدرت ه الذاتي به اإلحساس بإمكانات ذكر يكس ان لل دعم واالستحس ديم ال ن تق
هوإمكانية تحكمه في  العجز ي تؤھل . أفعال ائدة في المجتمع الت ة الس ذه النتيجة للثقاف ود ھ د تع وق

ة  االذكور للتصرف بعقالنية في عالقاتھم االجتماعي د حيث تعطي االستحس ى عق ة عل ن والموافق
ات  ةالعالق اب  اإليجابي زل الكتس دود المن ارج ح عا خ ال واس ه المج ح ل ي تفس داقات فھ والص
ذه النتيجة المھارات  ود ھ د تع ا ق االجتماعية وبمقابل ذلك تفرض العديد من القيود على األنثى كم

التي أشارت لوجود فروق في تقبل الذات لصالح الذكور لنظرة األنثى لذاتھا بدونية إذا ما قورنت 
ا أن كما قد تعود ھذه النتيجة إلى ،بالذكور ا ب لواقع الذكور أكثر استقرار وظيفيا من اإلناث ارتباط

ود  ،االجتماعي الذي يحد من االستقرار الوظيفي لألنثى وعلى وجه التحديد عند الزواج كما قد تع
تعلم واكتساب  أمامالمجال متاح  أن إلىھذه النتيجة  ة وال الذكور لتطوير ذواتھم من خالل المعرف

دوات  ي الن اركة ف ن خالل المش رة م ةالخب ة والخارجي ؤتمرات الداخلي ن ،والم ذه ي ى وھ عكس عل
  .يجابيارتفاع مستوى المرونة لدى الذكور وھي من سمات التفكير اإل

عود إلى متغير تيجابي لدي العاملين في المؤسسات األھلية ھل توجد فروق في التفكير اإل  .ب
  مستوى الدخل؟

والجدول التالي  كما يلي T- Test" ت"اختبار ولإلجابة على ھذا السؤال تم استخدام 
  :يوضح ذلك
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لمجاالت مقياس التفكير " ت"واالنحرافات المعيارية وقيمة  الحسابية المتوسطات: )12(ول جد
  .اإليجابي تبعاً لمتغير مستوى الدخل

مستوى   المجاالت
االنحراف   المتوسط  العدد  الدخل

مستوى   قيمة ت  المعياري
  الداللة

 اإليجابيةالتوقعات 
 والتفاؤل

1500 
 يكل فأقلش

60  1.3093  0.55048  

دالة غير   1.769-
 ً أكثر من   إحصائيا

1500  
40  1.5278  0.63890  

حب التعلم والتفتح 
 المعرفي الصحي

1500 
 فأقل يكلش

60  1.4030  0.53727  

دالة   3.284-
 ً أكثر من   إحصائيا

1500  
40  1.7182  0.34436  

الشعور العام 
 بالرضا

1500 
 فأقل يكلش

60  1.6417  0.47198  

دالة غير   1.244-
 ً أكثر من   إحصائيا

1500  
40  1.7438  0.34766  

التقبل اإليجابي 
لالختالف عن 

 اآلخرين

1500 
 فأقل يكلش

60  1.3625  0.37167  

دالة   2.812-
 ً أكثر من  إحصائيا

1500  
40  1.5729  0.36309  

  السماحة واألريحية

1500 
 فأقل يكلش

60  1.4439  0.45627  

دالة   4.649-
 ً أكثر من  إحصائيا

1500  
40  1.8000  0.30963  

 الذكاء الوجداني

1500 
 فأقل يكلش

60  1.5500  0.48240  

دالة   3.310-
 ً أكثر من   إحصائيا

1500  
40  1.8275  0.26793  

تقبل غير مشروط 
 للذات

1500 
 فأقل يكلش

60  1.2755  0.39281  

دالة غير   1.562-
 ً أكثر من  إحصائيا

1500  
40  1.4044  0.41170  
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 )12(تابع جدول رقم ... 

مستوى   المجاالت
االنحراف   المتوسط  العدد  الدخل

مستوى   قيمة ت  المعياري
  الداللة

تقبل المسئولية 
 صيةالشخ

1500 
 فأقل يكلش

60  1.4667  0.52976  

دالة   2.158-
 ً أكثر من  إحصائيا

1500  
40  1.6625  0.26884  

 اإليجابيةالمجازفة 

1500 
 فأقل يكلش

60  0.8778  0.44992  

دالة   2.452-
 ً أكثر من   إحصائيا

1500  
40  1.1056  0.45843  

الدرجة الكلية 
لمقياس التفكير 

  يجابياإل

1500 
 فأقل يكلش

60  1.3700  0.37840  

دالة   3.333-
 ً أكثر من  إحصائيا

1500  
40  1.5958  0.24521 

  1.99) =0.05(وعند مستوى داللة ) 98(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

  2.63) =0.01(وعند مستوى داللة ) 98(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

ل قشي 1500مستوى الدخل ئية بين نالحظ من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصا
رمستوى الدخل لصالح  لقشي 1500فأقل وبين مستوى الدخل أكثر من  ي 1500من  أكث في  لقش

، التقبل اإليجابي لالختالف عن اآلخرين ، حب التعلم والتفتح المعرفي الصحي: ستة مجاالت ھي
وأيضاً في ، اإليجابيةالمجازفة  ، تقبل المسئولية الشخصية، الذكاء الوجداني ، السماحة واألريحية

  .مستويات الدخلأما باقي المجاالت فال توجد فروق فيھا بين  ، الدرجة الكلية للمقياس

ليجمان د أشار س  (Seligman & Csikzenthmihalyi :2002:5)وسكيزينتمھالي  وق
ا الم ورخ يش بس ي تع رة والت تقرة والمزدھ ات المس ى أن المجتمع رس صفاإل تقرار تغ ت ء واس

  .يجابي لدى أفرادھاالتفكير اإل

ة  ذه النتيج ود ھ د تع ىوق نخفض أن إل دخل الم ن ذوي ال انون م ية  يع ة ونفس ضغوط حياتي
  واقتصادية مما يؤدي إلى مزيد من التشاؤم وفقدان األمل 

يجابي لدي العاملين في المؤسسات األھلية تعود إلى متغير تفكير اإلھل توجد فروق في ال .ج
  الخبرة؟
والجدول التالي  كما يلي T- Test" ت" اختبار جابة على ھذا السؤال تم استخدامولإل
  :يوضح ذلك
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لمجاالت مقياس التفكير " ت"واالنحرافات المعيارية وقيمة  الحسابية المتوسطات: )13(جدول 
  .الخبرةاإليجابي  تبعاً لمتغير 

المتوسط   العدد  الخبرة  المجاالت
)2(  

االنحراف 
مستوى   قيمة ت  المعياري

  الداللة

التوقعات 
والتفاؤل اإليجابية

  0.58118  1.2462  65 سنوات فأقل5
دالة   3.792-

 ً 5أعلى من  إحصائيا
 سنوات

35  1.6762  0.51792  

حب التعلم 
والتفتح المعرفي 

 الصحي

  0.53493  1.4517  65 سنوات فأقل5
دالة   2.428-

 ً 5أعلى من  إحصائيا
 سنوات

35  1.6727  0.36842  

الشعور العام 
 بالرضا

  0.44666  1.5897  65 سنوات فأقل5
دالة   3.080-

 ً 5أعلى من  إحصائيا
 سنوات

35  1.8548  0.33170  

التقبل اإليجابي 
لالختالف عن 

 اآلخرين

  0.37506  1.4000  65 سنوات فأقل5
دالة غير   1.677-

 ً 5أعلى من إحصائيا
 سنوات

35  1.5333  0.38145  

السماحة 
  ريحيةواأل

  0.48079  1.5049  65 سنوات فأقل5
دالة   2.978-

 ً 5أعلى من إحصائيا
 سنوات

35  1.7377  0.29890  

 الذكاء الوجداني
  0.47041  1.5677  65 سنوات فأقل5

دالة   3.075-
 ً 5أعلى من  إحصائيا

 سنوات
35  1.8343  0.27647  

تقبل غير مشروط 
 للذات

  0.45240  1.3394  65 سنوات فأقل5
غير دالة   0.414-

 ً 5أعلى من إحصائيا
 سنوات

35  1.3042  0.29635  

تقبل المسئولية 
 الشخصية

  0.49523  1.4577  65 سنوات فأقل5
دالة   2.711-

 ً 5أعلى من إحصائيا
 سنوات

35  1.7071  0.30610  

المجازفة 
 اإليجابية

  0.45423  0.9333  65 سنوات فأقل5
دالة غير   1.024-

 ً 5على منأ  إحصائيا
 سنوات

35  1.0349  0.48340  

الدرجة الكلية 
لمقياس التفكير 

  يجابياإل

  0.37693  1.3878  65 سنوات فأقل5
دالة   2.944-

 ً 5أعلى من إحصائيا
 سنوات

35  1.5950  0.23933 

  1.99) =0.05(وعند مستوى داللة ) 98(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
  2.63) =0.01(وعند مستوى داللة ) 98(جة حرية الجدولية عند در" ت"قيمة 
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ين مستوى ة إحصائية ب ل  سنوات) 5( نالحظ من الجدول السابق وجود فروق ذات دالل فأق
توى  ين مس نوب ى م نوات) 5( أعل توى  س الح مس ن لص ى م رة أعل نوات) 5(الخب تة  س ي س ف
تح المعرف، والتفاؤل اإليجابيةالتوقعات  :مجاالت ھي تعلم والتف ام  ، ي الصحيحب ال الشعور الع

ئولية الشخصية، الذكاء الوجداني ، السماحة واألريحية، بالرضا ل المس وأيضاً في الدرجة  ، تقب
  .الخبرةأما باقي المجاالت فال توجد فروق فيھا بين مستويات  ، الكلية للمقياس

ى النتيجةقد تعود ھذه  رة أك أن إل ر خب ة ألاألكث ر مرون وفر المعلوث رة ت رة ن الخب ة والخب م
ة  رة طريق وفر الخب د ت ا ق ر كم ادة التفكي ة م رة إوالمعلوم ا كانت خب ة لحل المشكالت فكلم يجابي

ذه النتيجة إكانت الخبرة  إذا وخاصةالعاملين أعلى اتسم تفكيرھم بالمرونة  ود ھ د تع ا ق ة كم يجابي
ا بالتمايز الذي يمنح ھؤالء العا األھليارتباط الخبرة في مؤسسات العمل  إلى ملين الثقة بالنفس بم

ة يرفع مستوى التفاؤل لديھم  ى إقام درة عل وحب االستطالع والشعور بالرضا كما يجعلھم أكثر ق
ك  العالقات االجتماعية ويمنحھم أيضا القدرة على قراءة اآلخر والتعامل وفق ھذه القراءة وكل ذل

ى تحمل المسؤولية درة عل اع الق ى ارتف أثيره عل ود  ،له ت د تع ا ق رة كم اط الخب ذه النتيجة الرتب ھ
ا  ايزا وظيفي رة تعطي تم بالراتب وبالتالي إشباع الحاجات وأيضا قد تعود ھذه النتيجة إلى أن الخب

  .تالي تؤدي بالفرد إلى تحقيق ذاتهوبال
ھل توجد فروق في جودة الحياة لدي العاملين في المؤسسات األھلية تعود إلى متغير   .ھـ

  النوع االجتماعي؟
والجدول التالي  كما يلي T- Test" ت" اختبار ابة على ھذا السؤال تم استخدامولإلج
  :يوضح ذلك

لمجاالت مقياس جودة الحياة تبعاً " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة : )14(جدول 
  .لمتغير النوع االجتماعي

النوع   المجاالت
المتوسط   العدد  االجتماعي

)4(  
االنحراف 
مستوى   ة تقيم  المعياري

  الداللة

دالة   5.372  0.36696  3.0041  64  ذكر المجال النفسي
 ً   0.45094  2.5311  36  أنثى  إحصائيا

دالة   4.055  0.31276  3.5297  64  ذكر المجال االجتماعي
 ً   0.54632  3.1819  36  أنثى  إحصائيا

دالة   2.622  0.61093  2.7053  64  ذكر المجال الوظيفي
 ً   0.56297  2.3826  34  أنثى  إحصائيا

دالة   4.549  0.51990  3.1322  64  ذكر المجال الحياتي
 ً   0.41130  2.6637  34  أنثى إحصائيا

الدرجة الكلية لمقياس 
  جودة الحياة

دالة   4.841  0.36290  3.0928  64  ذكر
 ً  0.40982  2.6959  36  أنثى إحصائيا

  1.99) =0.05(اللة وعند مستوى د) 98(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
  2.63) =0.01(وعند مستوى داللة ) 98(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
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اث لصالح  ذكور واإلن ين ال ة إحصائية ب روق ذات دالل نالحظ من الجدول السابق وجود ف
  .جودة الحياة لمقياسالدرجة الكلية  جميع المجاالت وفيالذكور في 

ة مع در د الخالق(اسة وتتفق نتائج الدراسة الحالي ي ) 2010 ،عب روق أالت شارت لظھور ف
ي إ اة الت ودة الحي اس ج ى مقي ين عل ين الجنس ائية ب ارت أحص ذكور إش ين ال روق ب ود ف ى وج ل

اة اث في جودة الحي ائج دراسة ،واإلن ة مع نت ائج الدراسة الحالي   (altinok, 2011)وتختلف نت
  التي أشارت لوجود فروق بين الجنسين لصالح اإلناث 

دم وجود  )243ص: 2012 :عالم(ختلف نتائج الدراسة الحالية مع دراسة ت ي أشارت لع الت
  .في مستوى جودة الحياة واإلناثفروق بين الذكور 

درتھا في أ ىلإوقد تعود ھذه النتيجة  ى ق ؤثر عل رأة ت ن االلتزامات والمسؤوليات العائلية للم
ديھا الوصول للتوازن بين العمل والمسؤوليات العائلية مم اة ل ود ا يؤثر على جودة الحي د تع ا ق كم

ع  ديھا مستوى مرتف ا يحدث ل ھذه النتيجة لطبيعة المجتمع الذي يلقي أعباء األسرة على المرأة مم
ام  ى القي درة عل دم الق ة لع رة نتيج ل واألس ين العم دوث صراع ب ى ح الي إل ن الضغوط وبالت م

  .ياةا عن الحبأدوارھن بكفاءة مما يترتب عليه الشعور بعدم الرض

لدي العاملين في المؤسسات األھلية تعود إلى متغير  اةيجودة الحھل توجد فروق في   .و
  مستوى الدخل؟

والجدول التالي  كما يلي T- Test" ت" اختبار ولإلجابة على ھذا السؤال تم استخدام
  :يوضح ذلك

جودة جاالت مقياس لم" ت"واالنحرافات المعيارية وقيمة  الحسابية المتوسطات :)15(جدول 
  .تبعاً لمتغير مستوى الدخل الحياة

مستوى   المجاالت
المتوسط   العدد  الدخل

)4(  
االنحراف 
مستوى   قيمة ت  المعياري

  الداللة

 المجال النفسي
1500

 ل فأقلقيش
60  2.7883  0.42767  

غير دالة   1.186-
 ً أكثر من  إحصائيا

1500 
40  2.9023  0.49749  

 المجال االجتماعي
1500

 فأقليقلش
60  3.3783  0.34433  

غير دالة   0.722-
 ً أكثر من  إحصائيا

1500 
40  3.4438  0.56152  

 المجال الوظيفي
1500
 فأقلشيقل

60  2.4693  0.65625  
دالة   2.482-

 ً أكثر من  إحصائيا
1500 

40  2.7733  0.49483  
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 )15(تابع جدول رقم ... 

مستوى   المجاالت
المتوسط   العدد  الدخل

)4(  
االنحراف 
مستوى   قيمة ت  المعياري

  الداللة

 المجال الحياتي
1500
 فأقلشيقل

60  2.9732  0.53071  
الة غير د  0.078

 ً أكثر من إحصائيا
1500 

40  2.9646  0.54134  

الدرجة الكلية 
 لمقياس جودة الحياة

1500
 فأقليقلش

60  2.9026  0.39683  
غير دالة   1.335-

 ً أكثر من إحصائيا
1500 

40  3.0210  0.45792 

  1.99) =0.05(وعند مستوى داللة ) 98(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
  2.63) =0.01(وعند مستوى داللة ) 98(ولية عند درجة حرية الجد" ت"قيمة 

دخل  ين مستوى ال ة إحصائية ب روق ذات دالل  )1500(نالحظ من الجدول السابق وجود ف
نقشي )1500(ل فأقل وبين مستوى الدخل أكثر من قشي ر م ) 1500( ل لصالح مستوى الدخل أكث
ر من مجال واحد فقط ھو المجال الوظيفي لصالح ذول في قشي ي )1500(ي الدخل أكث ا ، لقش كم

اس حسب مستوى  ة للمقي اقي المجاالت وفي الدرجة الكلي يظھر الجدول عدم وجود فروق بين ب
تھم لالنجاز ألى إوقد تعود ھذه النتيجة  .الدخل املين ودافعي ن مستوى الدخل يؤثر على طموح الع

ه أحساسھم بإوحيث تتأثر جودة الحياة بالخدمات المقدمة لھم ورضاھم عنھا  ذي يتلقون دخل ال ن ال
ا  يتناسب مع مستوى الجھد المقدم من قبلھم كما يتناسب مع قدرتھم على سد حاجاتھم األساسية كم

ق  زيدأن مستوى الدخل المحدود يؤثر على البناء النفسي للفرد وي ي تعي من مستوى الضغوط الت
ذه الدراسة  اآلخرينحياته وتؤثر على رضاه عن ھذه الحياة وتحد من تفاعله مع  ائج ھ واتفقت نت

وظيفي   (Wu-Ju-Wu :2008)مع نتائج دراسة ين الرضا ال ة ب ة طردي ى عالق ي أشارت إل الت
  .وجودة الحياة

ديم  ه يمكن تق ذي من خالل دخل ال اة بمستوى ال اط جودة الحي وقد تعود ھذه النتيجة إلى ارتب
  .خدمات الصحية ورفع مستوى المعيشةال

اة من شخص  الشعور )3 :2009 ،الثنيان(وأشار  ة  آلخربجودة الحي احيتين النظري من الن
  .والتطبيقية تبعا للظروف االقتصادية واالجتماعية

رد عن ) 1999:2:العارف با( بينكما  ا بمدى رضا الف لبا وإيجاب أثر س أن جودة الحياة تت
اة ، ةرد من حياة بنوعية خاصفال هوان ھذا الرضا ھو انعكاس لما يحيا ،عمله ذه الحي وما يشكل ھ

  .من متغيرات نوعية مثل المستوى االقتصادي للفرد وظروفه االجتماعية
ى (Wallace & Hayes,2007)قد أشار واالس وھايز  ؤثر بشكل  إل أن ظروف العمل ت

اة وان المكاف ى جودة آمباشر على الشعور بجودة الحي أثير عل ا ت ة لھ وظيفي والترقي ت واألمن ال
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ا  ارأالحياة كم ى ش يس  أن إل ام بالمسؤوليات األسرية محدد رئ ين النجاح بالعمل والقي وازن ب الت
  .لجودة الحياة

ا و إلى )العارف با(وقد أشار  ه منھ ا يدرك رد أأن الحياة بالنسبة لإلنسان ھو م يم الف ن تقي
ي  ل ف ل يمث كن والعم دخل والمس توى ال ه كمس ي حيات رات الموضوعية ف توياته أللمؤش د مس ح

رد لجانع ذا الف را إلدراك ھ ا مباش ار ودة الكاس د أش اة وق اظم(حي ى ) 73: 2007 :ك وم  أنإل مفھ
دم  ي تق ة الت ة واالجتماعي ر عن الرقي في مستوى الخدمات المادي ا للتعبي جودة الحياة جاء أحيان

ع راد المجتم د ،ألف دى ق راد لم ن إدراك األف ر ع تخدم للتعبي ا يس باع كم ن إش راد ع ذه األف رة ھ
  .ھمحاجات

وفره المجتمع  إلى) 148: 2008 :عبد هللا( أشاروقد  أن جودة الحياة الموضوعية تعني ما ي
راده ن  ألف اتم ة  إمكان ىمادي رد  إل عور الف دى ش رد وم ة الشخصية للف اة االجتماعي ب الحي جان

اة  ودة الحي ا أن ج ا كم عادة بھ اة والس ذه الحي ة عن ھ د بالرضا والقناع رد للح ي أن يصل الف تعن
  .ن يعيش في توافق مع المجتمعأدنى من إشباع حاجاته واأل
لدي العاملين في المؤسسات األھلية تعود إلى  جودة الحياةھل توجد فروق في التفكير   .ي

  متغير الخبرة؟
والجدول التالي  كما يلي T- Test" ت" اختبار ولإلجابة على ھذا السؤال تم استخدام

  :يوضح ذلك
جودة لمجاالت مقياس " ت"واالنحرافات المعيارية وقيمة سابية الحالمتوسطات  :)16(جدول 
  .تبعاً لمتغير الخبرة الحياة

المتوسط  العدد  الخبرة  المجاالت
)2(  

االنحراف 
مستوى   قيمة ت  المعياري

  الداللة

 المجال النفسي
 0.42168 2.7052 65 سنوات فأقل5

دالة   4.162-
 ً  0.43056 3.0727 35 سنوات5أعلى من  إحصائيا

المجال 
 االجتماعي

 0.45873 3.2941 65 سنوات فأقل5
دالة   3.969-

 ً  0.32825 3.6095 35 سنوات5أعلى من  إحصائيا

المجال الوظيفي
 0.62988 2.4307 65 سنوات فأقل5

دالة   3.765-
 ً  0.45437 2.8861 35 سنوات5أعلى من  إحصائيا

 المجال الحياتي
 0.52720 2.8333 65 سنوات فأقل5

دالة   3.768-
 ً  0.45283 3.2152 35 سنوات5أعلى من إحصائيا

الدرجة الكلية
لمقياس جودة 

  الحياة

 0.40657 2.8175 65 سنوات فأقل5
دالة   4.935-

 ً 0.34166 3.1959 35 سنوات5أعلى من إحصائيا

  1.99) =0.05(وعند مستوى داللة ) 98(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
  2.63) =0.01(وعند مستوى داللة ) 98(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
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ين مستوى  ة إحصائية ب ل  )5(نالحظ من الجدول السابق وجود فروق ذات دالل سنوات فأق
ن  ى م توى أعل ين مس ن ) 5(وب ى م رة أعل توى الخب نوات لصالح مس ي ) 5(س نوات ف ع س جمي

  .ة للمقياس تعزى لمتغير الخبرةيضاً في الدرجة الكليوأ المجاالت

ة  ذه النتيج ود ھ د تع ىق اء المس إل رة بارتق اط الخب د الحصول تارتب ث يع وظيفي حي   وى ال
اة ن الحي ا ع ا للرض را مھم دة مؤش ة جي ى وظيف د ، عل دوق ن أك ل م ات ك ك دراس   ذل

 (Delhey ,2004 ohnke,2005, Haller and Haller ,2006).   

و(وقد أشار  ا ) 2003:6حالوة  أب ه لھ رد خالل مراحل حيات ا الف ي يمر بھ رات الت أن الخب
ىويمكن أن تعود ھذه النتيجة دور مھم في ثبات رؤيته لجودة حياته الشخصية  اة  أن إل جودة الحي

ي  الي شعر بالرضا والسعادة فمع  أشبعھامرتبطة بتحقيق مجموعة من الحاجات الت رد وبالت الف
املزيادة الخبرة المرتبطة بالوقت والت وظيفي يكون الع دم ال د استطاعوا وق د من  إشباعن ق العدي

تويين الشخصي  ى المس وه عل ا حقق ا عم عرون بالرض اتھم ويش ق طموح اة وتحقي ات الحي متطلب
والمھني وينعكس كل ذلك على جودة الحياة مقارنة باألقل خبرة وأقل رقي وظيفي الذين يشعرون 

م تش ي ل د من االحتياجات الت اك العدي ان ھن د والوقت لكي ب د من الجھ ذل المزي يھم ب بع وأن عل
اتھم إشباعھايستطيعوا  ى جودة حي ؤثر عل ي ت ود  ،ويشعرھم ذلك بالضغوط النفسية الت د تع ا ق كم

اء ة األعب ة كالراتب وقل ا الوظيفي ن المزاي د م ون بالعدي رة يتمتع ر خب ى أن األكث ة إل ذه النتيج  ،ھ
الخبرة  وبالتالي إشباع حاجاتھم كما قد ،والترقية ة المرتبطة ب اع المكان ى ارتف تعود ھذه النتيجة إل

ة ل مكان الي األق رة وبالت ل خب األفراد األق ة ب ي تشعره بالرضا مقارن ذه . للفرد الت ود ھ د تع ا ق كم
ى  ك إل ؤدي ذل ا ي رة بم ر خب ة األكث ات األھلي ي المؤسس املين ف ة للع ة االجتماعي ة للمكان النتيج

دير من جانب رضاھم عن عملھم فكلما كان الم رام وتق في المجتمع  اآلخرينوظف موضع احت
  .على الرضا والشعور بجودة الحياة تقديرا لدوره الذي يقوم به كان ذلك باعثا

  توصياتال
ستراتيجيات التفكير االيجابي لدى العاملين في المؤسسات األھلية إ التدريب على استخدام .1

  .لتؤھلھم الستقبال أساليب تعلم جديدة

  .لعديد من الدراسات حول التفكير االيجابيإجراء ا .2

يجابي لدى العاملين في المؤسسات األھلية في المجتمع ضرورة االھتمام بالتفكير اإل .3
الفلسطيني  .الفلسطيني اخذين بعين االعتبار للواقع الثقافي واالجتماعي الذي يعيشه المجتمع

 .من ظروف اقتصادية ونفسية واجتماعية

والتربوي لدى العاملين بالمؤسسات األھلية وحثھم على تنمية التفكير  نشر الوعي الثقافي .4
 .االيجابي في شخصيتھم

إعداد دورات في تنمية التفكير االيجابي لدى العاملين في المؤسسات األھلية وإكسابھم  .5
  .أساليب التعامل االيجابي
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فة جودة الحياة تحسين جودة الحياة لدى العاملين بالمؤسسات األھلية من خالل نشر ثقا .6
وتوليد القناعة لديھم أن تحسين جودة الحياة ھو ھدف واقعي يمكن تحقيقه ويؤدي إلى 

 .التغلب على العقبات وتذليل الصعوبات وخفض بعض التناقضات بين الفرد وبيئته

لين بالمؤسسات ضرورة تقديم الخدمات اإلرشادية  الالزمة لتحسين جودة الحياة لدى العام .7
 .األھلية

ديد مستوى جودة الحياة لدى العاملين بالمؤسسات األھلية في المجاالت المختلفة من اجل تح .8
معرفة نقاط الضعف حتى يمكن إجراء التعديل المطلوب والتحسين المأمول في مستوى 

 .جودة الحياة

ً على  .9 ضرورة االھتمام بأبعاد ومكونات جودة الحياة باعتبار أن االھتمام بھا يؤثر إيجابيا
 .ن جودة الحياةتحسي
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