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  :الملخص
ة على عینة ھدف ھذا البحث إلى التعرف على العالقة بین التفكیر السلبي وجودة الحیا

 إعدادمن معلمي مدینة حائل، وتم تطبیق مقیاسي التفكیر السلبي وجودة الحیاة من ) ٧٣١(مكونة من
أن ھناك عالقة :وجدت الدراسة) SPSS(الباحث، وبعد معالجة البیانات عبر البرنامج اإلحصائي 

 كما وجدت الدراسة ذات داللة إحصائیة بین التفكیر السلبي وجودة الحیاة لدى معلمي مدینة حائل،
فروق ذات داللة إحصائیة بین معلمي مدینة حائل في التفكیر السلبي وجودة الحیاة تعزى إلى متغیر 

، ووجدت الدراسة أیضا فروق ذات داللة اإلناث، وكانت الفروق لصالح )أنثى-ذكر(الجنس
نوع : تغیر التخصصإحصائیة بین معلمي مدینة حائل في التفكیر السلبي وجودة الحیاة یعزى إلى م

، وكانت )تدریس مقررات العلوم الطبیعیة- تدریس مقررات العلوم اإلنسانیة (المقررات التدریسیة 
الفروق لصالح معلمي مقررات العلوم اإلنسانیة، وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بعدة توصیات 

  :وكان منھا
 تحویل التفكیر والتوقعات السلبیة تقدیم الندوات العلمیة والدورات التدریبیة التي تھدف إلى-

إلى قوى دافعة للتغلب على الصعوبات والمشكالت التي قد یواجھھا المعلمین أثناء تفاعلھم مع 
الواقع التعلیمي، اكتساب بعض مھارات جودة الحیاة مثل مھارات تنظیم واستثمار الوقت وجودة 

  .الصحة النفسیة والضبط االنفعاليالتعامل مع الجوانب األسریة واالجتماعیة وكیفیة تحقیق 
 .التفكیر السلبي، جودة الحیاة، العلوم اإلنسانیة، جودة المھارات الحیاتیة: كلمات مفتاحیة

Negative thinking and its relationship to the quality of life among the 
teachers of the city of Hail 

Abstract: 
The objective of this study was to identify the relationship between 

negative thinking and quality of life on a sample of (731) Hail teachers. 
The negative thinking and quality of life measures were applied by the 
researcher. After processing the data through statistical analysis (SPSS): 
- There is a statistically significant relationship between negative thinking 
and quality of life among Hail teachers. 
-There are statistically significant differences between Hail teachers in 
negative thinking and quality of life attributed to gender variable (male-
female), where differences were in favor of females 

There are statistically significant differences between Hail teachers 
in negative thinking and quality of life due to the specialization variable: 
the type of teaching courses (teaching the courses of human sciences - 
teaching the courses of natural sciences), and the differences were in favor 
of teachers of human sciences courses. 

The study recommended several recommendations, including: 
-Provide scientific seminars and training courses that aim to transform 
negative thinking and expectations into driving forces to overcome the 
difficulties and problems that teachers may face while interacting with the 
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educational reality. Acquiring some quality of life skills such as skills of 
organizing and investing time and quality of dealing with family and social 
aspects and how to achieve mental health And emotional control. 
Key words: Negative thinking, quality of life, human sciences & quality of 
life skills. 

  :مقدمة
إن ما یقوم بھ األفراد من سلوكیات یكون بناء على األفكار التي یحملونھا تجاه المواقف 
واألحداث التي تواجھھم في الحیاة، ویكون مالزمًا ومرتبطًا مع ھذه األفكار مشاعر تجاه تلك 

ر التي  بناء على عملیات التفكیر والمشاعاإلنسانالمواقف واألحداث، وبالتالي یصدر الفعل لدى 
یشعر بھا نتیجة مدركاتھ والتي قد تكون ذات نظرة إیجابیة تفاؤلیة تجاه الحیاة أو قد تكون تشاؤمیة 
سلبیة، فالعادات السلبیة أو اإلیجابیة تكون ناتجة عن الخبرات الذاتیة التي یمر بھا اإلنسان وقد تؤثر 

  )٢٠١١الھنداوي، . ( الحیاة المختلفةأحداث مع اإلنسانعلى تعامل 
بأن النظرة اإلیجابیة للفرد تعمل على تحسین ) Seligman, 2000(ویشیر سیلیجمان 

وزیادة رضا الفرد عن نفسھ، وتعمل على تجوید نوعیة الحیاة التي یعیشھا، كما تعمل على تعزیز 
 التي یتفاعل معھا في بیئتھ، ولذلك فإن الفرد یستطیع من واألحداث للمواقف إدراكھاتجاھاتھ نحو 

ل تفكیره واتجاھاتھ اإلدراكیة تجاه األمور أن یتعلم كیف یحقق لنفسھ حیاة صحیة ونفسیة مقنعة خال
وممتعة، وبنفس الوقت یستطیع الفرد أن یتعلم كیف یحقق لنفسھ حیاة تشاؤمیة عندما یكون لدیھ 

ر  التي یتفاعل معھا ویصنع لنفسھ حیاة نفسیة غیر صحیة وغیاألحداثنظرة سلبیھ تجاه مختلف 
  .ممتعة

إن التفكیر السلبي یجعل الحیاة سلسلة من المشاعر والسلوكیات السلبیة وبالتالي النتائج 
السلبیة كاألمراض النفسیة والعضویة والشعور بالوحدة والخوف، فالفكرة السلبیة ھي في حد ذاتھا 

حتى تصبح  ولكن ما یجعلھا خطرة ھو تكرارھا وتخزینھا اإلنسانمجرد كلمات داخلیة یستخدمھا 
 في حیاتھ فتسبب لھ المتاعب الكثیرة، فالتفكیر السلبي یبحث في السلبیات اإلنسانعادة یستخدمھا 

التي حدثت في الماضي، وُیحدث قلق ومخاوف لدى األفراد حول المستقبل ویعیشون الحاضر 
اد الذین بأحاسیس واعتقادات سلبیة تجعل حیاتھم سلسلھ من المتاعب والھموم والتحدیات، فاألفر

یفكرون بطریقة سلبیة لدیھم قدرة خیالیة على العثور على السلبیات في أي شيء حتى ولو كان 
  )١٢٦، ص٢٠١٣العبیدي، .(إیجابیًا

 الذاتي للحیاة، وھذا یرتبط بجودة الحیاة لكون طریقة اإلدراكفالتفكیر السلبي یعكس 
اة كالتعلیم والعمل، ومستوى المعیشة،  تؤثر على تقییم الفرد للجوانب المختلفة في الحیاإلدراك

والعالقات االجتماعیة، حیث أن جودة الحیاة تعكس وعي الفرد بتحقیق التوازن بین الجوانب 
الجسمیة والنفسیة واالجتماعیة لتحقیق الرضا عن الحیاة واالستمتاع بھا، فجودة الحیاة تعكس 

  )٢٠١٠أبو حالوة، . (مستوى التوافق النفسي لدى الفرد
لذلك فإن جودة الحیاة تعبر عن الرضا أو عدم الرضا التي یشعر بھا الفرد تجاه مختلف و

، ورضاه عن خبراتھ الشخصیة تجاه مواقف الحیاة، اإلنسانيأوجھ الحیاة ومدى سعادتھ بالوجود 
حیث تحتوي جودة الحیاة على عوامل داخلیة ترتبط بأفكار الفرد حول حیاتھ الشخصیة وتفاعلھ مع 

مل الخارجیة التي تقیس سلوكیات االتصال التعلیمي واالجتماعي للمواقف والنشاطات العوا
  .)٣٩، ص٢٠٠٩جسام، . (المختلفة، ومدى انجاز الفرد في تلك المواقف واألحداث المتعددة
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  :مشكلة الدراسة
 اتھمإمكانییعد التعلیم من المیادین المھنیة المھمة لكونھ یقوم بتنمیة أفراد المجتمع وتطویر 

ومھاراتھم لیصبحوا متخصصین في مختلف المعارف العلمیة، وبما أن المعلم أحد الركائز المھمة 
لھذا المیدان وجوھره الرئیسي، فإن ما یعتریھ من مشكالت وتحدیات نفسیة واجتماعیة تؤثر في 

لمعلم أساس نضجھ أدائھ وبالتالي یؤثر في  المنظومة التعلیمیة التي ینتمي لھا، وبما أن التفكیر لدى ا
ونموه المھني وتحقیق ذاتھ عندما یكون بطریقة إیجابیة، ولكن عندما یكون تفكیر المعلم ذو اتجاه 
سلبي فإن ھذا قد یؤثر على مشاعره السلبیة تجاه الواقع التعلیمي والمنظومة التعلیمیة التي یتفاعل 

 في جودة الحیاة لدى الفرد في معھا مما یشعره بعدم الرضا عن الحیاة، وھذا یلعب دورًا مھمًا
 تنظیم الوقت واستثماره مما یؤثر أو االجتماعیة أو األسریة أومختلف جوانبھا سواء الصحة النفسي 

في أداء المعلم وتعاملھ مع الطلبة أو الھیئة التدریسیة واإلداریة أو التعامل مع المنھاج الدراسي 
لبًا في الناحیة التعلیمیة، فالتفكیر السلبي مع والمحتوى التعلیمي عند تدریسھ مما قد یؤثر س

 باالضطرابات النفسیة كاالكتئاب اإلصابةاستمراره یؤثر لیس فقط في العمل بل یمتد تأثیره إلى 
 ؛ Johnson, 2002 (والقلق والمخاوف المستمرة، حیث تؤكد دراسات كًال من 

Teasdale,1993 (ًا من المواقف الصحیة التي تحیط إلى أن االضطراب النفسي والعقلي لیس ناشئ
بالفرد بل عن حالة الیأس الذي تنتابھ تجاه تلك المواقف، حیث یوحي إلیھ تفكیره السلبي بالعجز 
والفشل تجاه تلك المواقف، ولذلك ینظر الفرد إلى حیاتھ والبیئة من حولھ بنظرة قاتمة سوداویة مما 

  .السلوكیة تجاه أحداث الحیاة المختلفة في مختلف استجاباتھ وإحباطا تعاسة أكثریجعلھ 
من األفراد ) ١٠٠(والتي طبقت على عینة من ) ٢٠١٥(وتؤكد دراسة النجار والطالع 

العاملین في المؤسسات األھلیة في غزة بأن التفكیر اإلیجابي عندما یكون أقل فإن ھذا مؤشر للتفكیر 
التعلم والتفتح المعرفي، التقبل اإلیجابي حب (السلبي، ویرتبط بانخفاض في مستویات الجودة للحیاة 

،كما أكدت )لالختالف مع اآلخرین، السماحة واألریحیة، الذكاء الوجداني، تقبل المسئولیة الشخصیة
طالبًا جامعیًا بأن التفكیر السلبي یرتبط ) ٢٥٧( والتي طبقت علىJihan et al, 2015)(دراسة 

 الدراسة بأن التدخل والتقلیل من التفكیر أشارتة، وقد بعدم الرضا وعدم التكیف والتأقلم مع الحیا
  .السلبي یقلل من مشاعر القلق واإلحباط ویحسن مستوى الرضا عن الحیاة
  :ومما سبق یمكننا تحدید مشكلة الدراسة عبر التساؤالت اآلتیة

  ھل توجد عالقة بین التفكیر السلبي وجودة الحیاة لدى معلمي مدینة حائل؟ .١
بین معلمي مدینة حائل في جودة الحیاة والتفكیر السلبي تعزى إلى متغیر ھل توجد فروق  .٢

  ؟)أنثى-ذكر(الجنس
ھل توجد فروق بین معلمي مدینة حائل في التفكیر السلبي وجودة الحیاة تعزى إلى نوع  .٣

  ؟)تدریس مقررات العلوم الطبیعیة- تدریس مقررات العلوم اإلنسانیة (المقررات التدریسیة 
 بین معلمي مدینة حائل في التفكیر السلبي وجودة الحیاة تعزى إلى متغیر ھل توجد فروق .٤

  ؟      )أكثر من عشر سنوات-أقل من عشر سنوات- أقل من خمس سنوات (الخبرة 
 : أھمیة البحث

ن تناول واقع المعلمین وأدائھم في المدارس والمرتبط بمتغیري التفكیر السلبي وجودة إ
 إن المعلمین ھم ُصناع حضارة األمم وتطورھا من خالل بناء األجیال الحیاة ذو أھمیة بالغة حیث

وتنشئتھم من الناحیة المعرفیة العلمیة في مختلف التخصصات لخدمة مجتمعھم في المجاالت 
  :  المتنوعة، ولذلك فإن أھمیة البحث یمكن التعرف علیھا من خالل اآلتي
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  :األھمیة النظریة
أن یحدثھ التفكیر السلبي على مشاعر المعلمین وبالتالي قد التعرف على الدور الذي یمكن  -١

یؤدي ھذا إلى التأثیر على سلوكیاتھم أثناء التفاعل مع عناصر المنظومة التعلیمیة داخل 
المدرسة، كما قد یكون للتفكیر السلبي تأثیر على رضا الفرد عن حیاتھ وجودتھا سواء في 

 مع اآلخرین، وقد تؤثر التوقعات السلبیة على الصحة الناحیة األسریة أو االجتماعیة وعالقاتھ
 والشعور واإلنھاك والتعب األرقالنفسیة والجسدیة على المعلم وبالتالي قد یعاني من مشكالت 

بالفتور المستمر مما ینعكس على أدائھم في المدرسة ویظھر لدیھ ضعف الدافعیة واالنجاز في 
  .عملھ

لیمیة بمقترحات من واقع نتائج ھذا البحث حول التفكیر تزوید المسئولین عن العملیة التع -٢
 تحدث في عناصر أنالسلبي وارتباطھ بجودة الحیاة لدى المعلمین والتأثیرات التي یمكن 

المنظومة التعلیمیة وفي الممارسات داخل المدرسة مما قد یكون لھ آثارًا سلبیة في ضعف 
لبحث یساھم في تسلیط الضوء على تأثیرات اإلنجاز واألداء للمعلمین، وبالتالي فإن ھذا ا

 . التفكیر السلبي وكیف یمكن تجنبھا وتحسین جودة الحیاة لدى المعلمین
أثراء المكتبة النفسیة العربیة بمقاییس جدیدة من خالل تصمیم مقیاس التفكیر السلبي وجودة  -٣

 .الحیاة، حیث تم إعداد ھاذین المقیاسین في ھذا البحث
 :ةاألھمیة التطبیقی

إن تحدید االرتباط بین التفكیر السلبي وجودة الحیاة لدى المعلمین سیعمل على إعداد  -١
اإلجراءات التنفیذیة للتدخل في تحسین الواقع التعلیمي، وذلك من خالل عقد دورات تدریبیة 
وورش عمل من قبل المتخصصین في علم النفس والخدمة االجتماعیة في الجامعات 

لتعلیم، وذلك من أجل تزوید المعلمین بالطرق الفعالة واآللیات المناسبة وبالتنسیق مع أدارة ا
التي تساھم في ممارسة التفكیر اإلیجابي بدًال من التفكیر السلبي لدى المعلمین، وھذا من شأنھ 
أن یسھم في تعدیل التوقعات السلبیة نحو العمل لدى المعلمین بأخرى إیجابیة مما یساھم في 

اة لدیھم في نواحي الصحة النفسیة والنواحي الوجدانیة واالجتماعیة وطرق تحسین جودة الحی
 التفاعل مع عناصر المنظومة التعلیمیة، مما یساھم في تحسن أثناءاستثمار الوقت وتنظیمھ 
  .أداء المعلمین أثناء العمل

لسلبي  تحدید درجة االرتباط لواقع الممارسات التي یقوم بھا المعلمین من ناحیة التفكیر ا -٢
وجودة الحیاة بمختلف جوانبھا، سیساھم في وضع البرامج الوقائیة والعالجیة من قبل 

 النفسي والصحة النفسیة عن كیفیة ممارسة التفكیر اإلیجابي اإلرشادالمتخصصین في 
وتحسین جودة الحیاة في نواحي العمل واألسرة والمجتمع واستثمار الوقت بحیث یتم تقدیم 

دمات عبر المنصات اإللكترونیة وعبر األعالم في مختلف قنواتھ المتعددة، ھذه البرامج والخ
 مكان التفكیر السلبي وھذا وإحاللھمما سیسھم في نشر طرق ممارسة التفكیر اإلیجابي 

سینعكس أثره في تحسین جودة الحیاة للمعلم، وھذا سیؤثر في ارتفاع أداء المعلم وتفاعلھ 
  .   علیمیة التي یعیشھابشكل أكبر مع واقع الحیاة الت

 :أھداف البحث
یھدف ھذا البحث إلى التعرف على العالقة بین التفكیر السلبي وجودة الحیاة لدى عینة من 

النوع، (معلمي مدینة حائل، وكذلك دراسة الفروق في بعض المتغیرات الدیمغرافیة مثل 
حالي، وذلك من أجل التعرف والتي قد یكون لھا ارتباط مع متغیرات البحث ال) التخصص، الخبرة

على الدور الذي تلعبھ على أداء المعلمین في عملھم وكیف یمكن وضع المقترحات التي من شأنھا 
  .تحسین الواقع التعلیمي
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  : یمكن توضیح حدود الدراسة على النحو اآلتي:حدود الدراسة
التعرف على الفروق بین دراسة العالقة بین التفكیر السلبي وجودة الحیاة و: الحدود الموضوعیة)١

أفراد العینة في بعض المتغیرات الدیمغرافیة، وتم استخدام أدوات البحث مقیاس التفكیر السلبي 
  .ومقیاس جودة الحیاة من أعداد الباحث وذلك من أجل تحقیق أغراض البحث الحالي

  .تم تطبیق البحث في مدارس مدینة حائل: الحدود المكانیة)٢
-ھـ ١٤٣٨ ُطبق البحث خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي الجامعي :الحدود الزمانیة)٣

  .ھـ١٤٣٩
  :تعریف مصطلحات البحث

 اإلدراكیعرف الباحث التفكیر السلبي بأنھ :  التعریف االصطالحي للتفكیر السلبي/أوًال
تفاعل الجزئي والفھم القاصر نتیجة التركیز على نظرة جزئیة وعدم رؤیة الجوانب األخرى عند 

الفرد مع مواقف وأحداث الحیاة المختلفة، وھذا یترتب علیھ حكم فكري جامد غیر منطقي وغیر 
 . الموضوعات المختلفةأبعاد واإللمام بجمیع اإلمعاندقیق یتسم بعدم 

مشاعر سلبیة ناتجة عن أفكار شخصیة قاصرة وغیر :  للتفكیر السلبياإلجرائيالتعریف 
وتظھر من خالل ) المعلم، المعلمة(رجة التي یحصل علیھا المعلمین  بالدإجرائیامنطقیة وتقاس 

 إتمامھمحصلة الدرجة الكلیة التي یتم جمعھا من خالل الدرجات التي یحصل علیھا المستجیب بعد 
التوقعات (االستجابة لفقرات مقیاس التفكیر السلبي والذي قام الباحث الحالي بإعداده بأبعاده األربع 

 السلبیة في التفكیر حول الذات واآلخرین، السلبیة في - االنفعالي لألفكار الشخصیةالضبط-السلبیة
  ).التفكیر حول العمل

ھي إدراك وتقییم للذات من قبل الفرد للنواحي :  التعریف االصطالحي لجودة الحیاة/ثانیًا
 مالحظة المادیة، وتحدید أھمیة كل جانب منھا لھ في وقت محدد، وفي ظل ظروف معنیة، ویمكن

ذلك في مستوى السعادة أو الشقاء الذي یكون علیھ، وھذا بدوره یؤثر على التفاعالت والتعامالت 
  )١٧، ص٢٠٠٥عبد المعطي، . (الیومیة

) المعلم، المعلمة(الدرجة التي یحصل علیھا المعلمین :  لجودة الحیاةاإلجرائيالتعریف 
جودة الحیاة ( الباحث بأبعاده األربع عدادإوتظھر بعد االستجابة على مقیاس جودة الحیاة من 

 واالجتماعیة، جودة الحیاة الوجدانیة، جودة الصحة النفسیة، جودة التنظیم واالستثمار األسریة
  ).للوقت

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة
یعد التفكیر السلبي أسلوب االستسالم واالنھزامیة من المواقف، وبالتالي اإلخفاق عن الفعل 

لمبادرة، مما یفتح المجال أمام ترسیخ العجز عند الفرد، وفي الجانب اآلخر یؤدي التفكیر وا
اإلیجابي إلى الحفاظ على المعنویات واألمل، والمقدرة على رؤیة القدرات الذاتیة الشخصیة 

 Carver & Sheier. (، وھذا یدفع باستمرار نحو السعي للبحث عن الحلول الممكنةواإلمكانیات
2003,P.17(  

 سلسلة من المتاعب اإلنسانإن حقیقة التفكیر السلبي تظھر بأنھ عملیة خطیرة تجعل حیاة 
 النفسیة األمراضوالمشاعر السلبیة تنعكس في سلوكیات سلبیة، وھذا یتولد عنھ نتائج سلبیة مثل 

  )   ٢٠٠٧الفقي، . (والعصبیة والشعور بالوحدة والضیاع والخوف
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ر السلبي من خالل ما حددتھ كثیر من الدراسات ومنھا ویمكن تعریف ووصف التفكی
) Maurizio, 2003؛   Cavanagh, 2002؛ Backe, 2001  ؛Patterson, 2003 (دراسات

  :على النحو اآلتي
نظرة جزئیة سطحیة ضیقة لألشیاء وتعتبر أساس قاصر للتفكیر وھي تعبر عن إدراك  -١

 على أساس الجزء الذي فكر فیھ الفرد من  ھذه النظرة تقوم بتقییم الكلإن حیث خاطئوفھم 
  .الكل

تفكیر سریع یركز على زمن محدد وقریب في الوقت الحاضر وعدم االھتمام بوضع  -٢
 .تصورات لمآالت األمور في المستقبل

تفكیر یركز على حول مصالح ذاتیة دون اعتبار لمصالح اآلخرین في : التمركز حول الذات -٣
 المؤثرات االنفعالیة والوجدانیة وتضخیم المواقف التي یمر المجتمع، حیث یتبع ھذا التفكیر

 .بھا الفرد عاطفیًا دون النظر إلیھا بعمق مع فقدان الثقة بالنفس
مشاعر الغرور والتعالي في التفكیر وھو خطأ شائع في تفكیر بعض الناس، حیث یرى  -٤

شیاء التي ال تحتاج الفرد بأن لدیھ قدرات في التفكیر تختلف عن اآلخرین ویحاول تفسیر األ
تفسیر منطقي حیث تتسم بالوضوح فیحاول تضخیمھا بشكل مبالغ فیھا حتى یعطي لنفسھ 

 .تبریر بمناقشتھا
ھو نمط من التفكیر الجامد أساسھ الفھم الخطأ حیث یالحظ على ھذا : االنطباع األولي -٥

ل للمشكلة والتمعن التفكیر التسرع واالندفاع في اتخاذ القرارات حول مشكلة ما دون التحلی
 .فیھا بشكل واضح

حیث یقوم التفكیر للفرد ) تطرف(الرغبة في إطالق تعابیر عامة وحدیة سلبیًا أو ایجابیًا  -٦
بتعمیم جزء أو خاصیة على مواقف قد ال تكون مشابھة بشكل قطعي وحدي وغیر قابل 

 .للتعدیل والتغییر ویقود ذلك إلى التأثیر على عالقة الفرد مع اآلخرین
وك الصحیح من الخاطئ لعدم امتالك الفرد للمعاییر الموضوعیة والسلیمة التي تحدد لھ الس -٧

حیث تتكون لدیھ قرارات مبنیة على االنطباعات األولیة السطحیة المبنیة على المشاعر 
 . واالتجاھات النفسیة االجتماعیة غیر المنطقیة مما یؤدي إلى التفكیر الخطأواألحاسیس

الذي یظھر من الفرد یكون مبني على أثر الھالة العام للظاھرة السلوكیة أو الحكم الفكري  -٨
األشیاء، وذلك لمعرفتھ المسبقة عن ھذه الظاھرة أو األشیاء، فإن كانت معرفتھ سلبیة 
سیؤثر حكمھ على الموضوع من خالل ھذه المعرفة، دون التفكیر والتمعن بأن األشیاء 

 .ع الوقت، فیكون نمط التفكیر لدیھ قاصر وسلبيوالظواھر تتغیر ویمكن أن تتحسن م
 :أسباب التفكیر السلبي

عدد من األسباب تساھم في ظھور التفكیر السلبي لدى األفراد وھي ) ٢٠٠٨(یذكر الفقي 
  :على النحو اآلتي

 محددة حیث ال یوجد خطة للفرد وطموح نحو المستقبل وماذا یرید أن یحقق أو أھدافعدم وجود -
  . یعرف ولیس لدیھ ثقة بقدراتھ كما أنھ یتأثر سلبیًا بالعالم الخارجيما یرید أن

 الروتین السلبي حیث یفعل الشخص نفس الشيء بنفس الطریقة في كل موقف دون أي تغییر -
  .وتجدید مما یفقده متعة الحیاة
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 تولد عنھ  السلبیة نحو الذات لدى الفرد ممااألحاسیس االنسیاق المندفع نحو االنفعاالت وتكرار -
  .أفكار سلبیة نحو تقدیر واحترام الذات

عقد المقارنات بینھ وبین من ھم یتفوقون علیھ في اإلمكانیات والقدرات والنظر إلى تحقیق مستوى -
  .وإمكانیاتھأعلى ال ینسجم مع قدراتھ 

  .ذكریات ومواقف الطفولة السیئة التي أسست ألفكار سلبیة نحو الحیاة-
یة في النظر ألمور الحیاة المختلفة یجعل الفرد یحاور نفسھ بمشاعر سلبیة  التشاؤم والسوداو-

  .تتحول إلى اعتقادات وأفكار سلبیة
رفقاء السوء لھم دور في نظرة الفرد نحو الحیاة فعندما یرددون عبارات سلبیة نحو المواقف التي -

نظرة الفرد نحو یواجھونھا یكرسون مشاعر سلبیة بینھم تتحول إلى أفكار سلبیة، وتكون 
  . الحیاة ملیئة بالتعاسة والنظرة السلبیةأحداث

تلعب دور وسائل األعالم المختلفة وما تبثھ من مشاھد البعض منھا یركز السلبیات والتحدیات مما -
یشد التركیز نحو بعض األمور السلبیة مما یجعل الفرد یكون لدیھ بعض األفكار السلبیة 

   .نحو بعض المواقف في الحیاة
 :خصائص التفكیر السلبي

تصلب التفكیر وجموده حیث ال یستطیع الفرد التخلص من أرائھ حتى وان عرف أن ھذه اآلراء -
  .خاطئة

 الحدیة والمغاالة والتعمیم والقطیعة في لغة الفرد وصاحب التفكیر السلبي حیث یغلب على -
  .مفرداتھا الصرامة وغیر قابلة للتعاطي مع الرأي اآلخر

إلحساس الوجداني تجاه اآلخرین حیث یلقى الفرد بالكالم الجارح تجاه اآلخرین دون ضعف ا-
  .مراعاة لما قد یسببھ لھم من أذى في مشاعرھم

المغالطات العلمیة وغیر المنطقیة من قبل الفرد ذو التفكیر السلبي والتي تتسم بالثرثرة واإلیحاء -
 الجاھزة والمحددة والمبادئالمفاھیم لآلخرین بأنھ مثقف حیث یستخدم نفس المصطلحات و

  .التي یستخدمھا في كل موقف سواء كانت مناسبة أو غیر مناسبة
 الصورة المثالیة إظھارنقص الشفافیة وقلة الخبرة لدى صاحب التفكیر السلبي حیث یالحظ علیھ -

  .عن شخصیتھ ولكن سریعًا ما تنكشف ھذه الصورة ویراه الناس على حقیقتھ
یر السلبي لدیھ قصور في معالجة المشكالت وذلك الفتقاده ألسالیب متنوعة للحلول صاحب التفك-

العتماده على أسلوب تقلیدي في البحث والتفكیر ال یتناسب مع التصورات الجدیدة 
  .المعاصرة

 التفكیر السلبي أصحابھ لدیھم خلفیة ثقافیة بسیطة، ویقعون في حرج وارتباك أثناء المناقشات -
 ,Maurizio, 2003) .حیث لدیھم تناقضات فكریة تؤثر على آرائھم المتعددةالمختلفة 

Johnson,2002, Maurizio, 2003 & Paul, 2004)   
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  :أعراض التفكیر السلبي
بعض األعراض والمظاھر للتفكیر السلبي یمكن توضیحھا على ) ٢٠١٢(یذكر عبد العزیز 

  :النحو اآلتي
 الذي یفكر بطریقة سلبیة االنتقال من فكرة إلى األخرى دون یالحظ على الفرد: سیاق التفكیر-

 الفكرة األولى، أو تردید الفكرة والحدیث عنھا والدواران حولھا عدد من المرات، أو إكمال
 الحدیث عن أوالتوقف عن الحدیث عن فكرة قبل االنتھاء من توضیح المقصود منھا، 

  .رورة لذلك أثناء سیاق الحدیثتفاصیل كثیرة عن فكرة بعد توضیحھا بدون أي ض
حالة من الخمول والتبلد في المشاعر یؤثر على التفكیر لدى الفرد ویجعلھ في : اضطراب الشعور-

حالة من السبات بحیث یصبح ذھن الفرد بین الیقظة والنعاس وقد تصل ھذه الحالة بالفرد 
  .إلى حالة من اإلغماء التام

ذكر تفاصیل دقیقة جدًا لخبرات سیئة مرت علیھ، والذي یؤدي قدرة الفرد على ت: اضطراب الذاكرة-
تذكرھا إلى حالة من القلق والضیق، حیث تنتابھ حالة من المشاعر السلبیة تتحول إلى أفكار 

  .سلبیة مع استمرار تذكر تلك الخبرات غیر السارة، وقد تفقده لجزء من ذكریاتھ
 بطریقة سلبیة نمط من التفكیر غیر مناسب یالحظ على الفرد الذي یفكر: اضطراب االنفعالي-

للموقف كمًا أو نوعًا حیث یظھر استجابات سلوكیة غیر مناسبة ومفردات لغویة غیر معبرة 
  .عما یجول بخاطرة من أفكار حیث یقع نتیجة لذلك باألخطاء المتكررة

ض األمور في یتبنى الفرد الذي یفكر بطریقة سلبیة قناعات خاطئة حول بع: القناعات الخاطئة-
الحیاة ویكون لدیھ إصرار حولھا مما یؤثر على التكیف والصحة النفسیة ومن ھذه القناعات 

  :الخاطئة اآلتي
الحكم على األشیاء أو األفراد من خالل مالحظة جزء أو مظھر أو جانب : التعمیم الزائد-١

  . الجوانب المتعددةوإغفال
ا وإعطاء قیمة كبیرة وجعلھ محور تفكیر الفرد أي االھتمام بموضوع م:  والتفریطاإلفراط-٢

وال یضع لھ بدیل، ویسعى إلى تحقیقھ دون غیره، كأن یقول لنفسھ الطالب بعد التخرج 
  .من الثانویة أما أدرس تخصص الصیدلة أو ال أدرس أبدًا

الفرد الذي یفكر بطریقة سلبیة یطلق عبارات مطلقة قطعیة ال تأخذ : الجمل المطلقة-٣
ماالت المتعددة الموجودة في مواقف الحیاة المتنوعة، مثل كل مواقف الحیاة باالحت

  .صعبة مھما عملنا
الثقة مفقودة في المستقبل حیث یوجد أفكار تشاؤمیة حول : الوضع الزمني قائم بظروفھ-٤

ظروف الحیاة وأنھا لن تتغیر لألحسن فما حدث في الماضي أو في الوقت الحالي 
  .ي المستقبلسیستمر ولن یتغیر ف

إن ھذه القناعات الخاطئة تصنع أخطاء وجمود في التفكیر لدى الفرد، كما تعمل ھذه 
القناعات الخاطئة على مقاومة التغییر والتعدیل لدرجة كبیرة، حیث أن بعض األفراد الذین یتسمون 

 أكیدةنھا حقائق بھذه القناعات الخاطئة لدیھم استعداد للدفاع عنھا والتضحیة من أجل أقناع الناس بأ
 المختلفة وقد یؤثر ھذا في جودة الحیاة لدیھم وقدرتھم على األحداثمما یؤثر على استجاباتھم نحو 

  .التكیف والشعور بالرضا ألنھم اعتمدوا على قناعات خاطئة نحو مواقف الحیاة المختلفة
الحظة ھذا إن جودة الحیاة تظھر من خالل الشعور بالطمأنینة والصحة النفسیة، ویمكن م

من خالل األدلة السلوكیة والتي تشیر إلى ارتفاع رضا الفرد عن نفسھ وعن الحیاة بشكل عام حیث 
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. یالحظ قدرتھ على االستقاللیة وتكوین عالقات اجتماعیة ناجحة مع اآلخرین
)Ryff,2006,P.85 (  

فسیة كما ویمكن مالحظة جودة الحیاة عبر قدرة الفرد على إشباع حاجاتھ الصحیة الن
كالحاجات الفسیولوجیة والعالقات االجتماعیة اإلیجابیة، والتوافق األسري، والرضا عن حیاتھ 
المھنیة ومقاومة الضغوط االجتماعیة واالقتصادیة، فشعور الفرد بالصحة النفسیة من المؤشرات 

  ) Longest,2008,P.3. (العالیة الدالة على تحقیق جودة الحیاة
 الحیاة بأنھا إدراك وتقییم للذات من قبل الفرد للنواحي المادیة، ویمكن التعبیر عن جودة

وتحدید أھمیة كل جانب منھا لھ في وقت محدد، وفي ظل ظروف معنیة، ویمكن مالحظة ذلك في 
. مستوى السعادة أو الشقاء الذي یكون علیھ، وھذا بدوره یؤثر على التفاعالت والتعامالت الیومیة

  )١٧، ص٢٠٠٥عبد المعطي، (
ولذلك فإن جودة الحیاة تعبر عن اإلحساس بالسعادة والرضا أثناء التفاعل مع ظروف 
الحیاة، فجودة الحیاة تتأثر بأحداث الحیاة والعالقات االجتماعیة، كما أن قدرة الفرد على االستبصار 

قییم جودة والرؤیة لجوانب المواقف واألحداث المختلفة أثناء التفاعل معھا، یؤثر في االرتباط بین ت
  )Reine et.al, 2003. (الحیاة الموضوعیة والذاتیة

إن جودة الحیاة متغیر یتأثر باألحداث السلبیة واالیجابیة، ویلعب النموذج المعرفي وكیفیة 
 المختلفة دورًا مھمًا في الشعور بالرضا، كما تؤثر العوامل الخارجیة كالبیئة األحداثتفسیر 

دیة والعوامل الداخلیة مثل السمات الشخصیة كاالنبساط والمرح والظروف االجتماعیة واالقتصا
 .والتفاؤل والتشاؤم وغیرھا، وأسالیب العزو الذاتیة دورًا مھمًا في الشعور بالرضا وجودة الحیاة

(Diner & Rahtz, 2000)  
 واإلبداعیة القدرة على توظیف إمكانیات الفرد العقلیة بأنھاویمكن توضیح جودة الحیاة 

 لتصبح المحصلة ھي جودة الحیاة اإلنسانیة الوجداني لھ لیتسامى بعواطفھ ومشاعره وقیمھ ثراءواإل
. وجودة المجتمع، ویحدث ذلك من خالل األسرة والمدرسة والجامعة والبیئة وكل ما یحیط بالفرد

)Frank, 2000(   
ا امتالك وتختلف النظرة إلى جودة الحیاة من شخص إلى آخر، فقد تظھر لدى البعض بأنھ

الثروة التي تحقق لھم السعادة، بینما یرى البعض اآلخر بأن جودة الحیاة تظھر عبر توفر فرص 
العمل والدراسة، ویرى بعض األفراد بأن جودة الحیاة ھي الحصول على ما یریده الفرد دون عناء 

الحیاة الملیئة وتعب، ویصفھا البعض بأنھا الحیاة الخالیة من الغش والخداع، ویرى البعض بأنھا 
 من واإلدراكبالصحة الجسمیة والنفسیة الخالیة من االضطرابات السلوكیة، ومھما تكن النظرة 

شخص إلى آخر لجودة الحیاة فإشباع الحاجات األساسیة والثانویة عناصر مھمة لتحقیق جودة 
  )  ٣٨، ص٢٠٠٦العادلي،.(الحیاة

استعرض أبرز االتجاھات المفسرة لجودة الحیاة سیتم : االتجاھات العلمیة المفسرة لجودة الحیاة
  :على النحو اآلتي

 یدرك الحیاة اإلنسان یقوم ھذا االتجاه على تفسیر جودة الحیاة من خالل أن :االتجاه النفسي/ أوًال
العمل، المسكن، التعلیم، الدخل، : بناء على تقییمھ للمؤشرات الموضوعیة في حیاتھ مثل ظروف

س بشكل مباشر على إدراك الفرد لجودة الحیاة بالنسبة لھ، حیث یالحظ ھذا وھذه المؤشرات تنعك
في مستوى السعادة والشقاء الذي یظھر علیھ، كما یرى االتجاه النفسي بأن مصطلح السعادة یرتبط 

الحاجات، القیم، اإلدراك الذاتي، مفھوم الطموح، االتجاھات : ببعض المصطلحات النفسیة مثل
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التوافق، الصحة النفسیة، ولذلك فإن جوھر جودة الحیاة یظھر في ، الرضا، التوقعالفكریة، مفاھیم 
  )٤٣، ص٢٠١٠الھمص، .( الحاجات لدى ماسلوإشباع الحاجات وفقًا لمبدأ إشباع
 یركز ھذا االتجاه في تفسیره لجودة الحیاة على بعض المتغیرات :االتجاه االجتماعي/ ثانیًا

ید ومعدالت الوفیات، معدل ضحایا المرض، المستویات التعلیمیة االجتماعیة مثل معدالت الموال
ألفراد المجتمع، نوعیة السكن، وھذه المؤشرات تختلف من مجتمع إلى آخر، كما یركز ھذا االتجاه 
في تفسیر جودة الحیاة على طبیعة العمل الذي یمارسھ الفرد وما یتقاضاه من أجور مادیة، والمكانة 

ره في الحیاة المھنیة على األفراد، كما أن عالقة الفرد مع زمالئھ في العمل من المھنیة للفرد وتأثی
العوامل المساھمة في رضا أو عدم رضا الفرد في عملھ وھذا ینعكس على جودة الحیاة 

  )١٥، ص٢٠١٤كریمة،.(لدیھ
انون من  یسعى ھذا االتجاه إلى تحسین جودة الحیاة لدى األفراد الذین یع:االتجاه الطبي/ ثالثًا

األمراض الجسمیة أو النفسیة أو العقلیة المختلفة، وذلك من خالل البرامج العالجیة واإلرشادیة 
الصحیة والنفسیة حیث یھتمون بتطویر النواحي الصحیة من خالل االعتناء بالجوانب النفسیة 

، ٢٠١٤،مریم. (السیكولوجیة واالجتماعیة لدى المرضى، وذلك من أجل رفع جودة الحیاة لدیھم
  )٨٢ص

 إن جودة الحیاة یمكن مالحظتھا عبر الممارسة االنفعالیة للنشاطات :مكونات جودة الحیاة
االجتماعیة والبیئیة الیومیة كمَا وكیفَا بمستوى عالي من النجاح وبرضا نفسي عن الحیاة من قبل 

ھھ بفاعلیة وذلك الفرد وشعوره باإلیجابیة والصحة النفسیة، وتجاوز العقبات والضغوط التي تواج
ثالثة مكونات لجودة ) ١٠، ص٢٠١٠أبو حالوة، (من أجل إنجاز ھذه األنشطة باقتدار، وقد حدد 

  : الحیاة كاآلتي
 اإلحساس داخل الفرد بالرضا عن الحیاة الواقعیة التي یعیشھا من خالل اإلحساس بحسن الحال -

لدى الفرد من خالل القناعات من خالل المشاعر واالنفعاالت، حیث یحدث الرضا عن الحیاة 
  .الفكریة والمعرفیة الذاتیة الداعمة لألحاسیس والمشاعر الشخصیة الذاتیة

 القدرة على رعایة الذات والوفاء باألدوار االجتماعیة، وإحداث التوازن بین المتطلبات الشخصیة -
  .واالجتماعیة

كمعاییر للحیاة )ادر المالیة واالجتماعیةالمص( القدرة على استثمار المصادر البیئة المتاحة ومنھا - 
  . واستخدامھا بشكل إیجابي

یعبر مفھوم جودة الحیاة عن نظام معقد یشمل مجموعة من المجاالت تم : مجاالت جودة الحیاة
  :على النحو اآلتي) ٤١-٤٠، ص٢٠١٥، وداھم، ٥٤-٥٢، ص٢٠٠٩أشواق،(تحدیدھا من قبل 

 والحاالت العاطفیة اإلیجابیة حیث یعتمد على غیاب المؤثر  ویشمل المشاعر:المجال النفسي/ أوًال
السلبي مثل االكتئاب والخوف والقلق، وإن تقییم الحاالت العاطفیة السلبیة عبر المقیاس الذاتي 
المخصص لقیاس جودة الحیاة یمثل عنصر مھمًا لتحدید الجوانب النفسیة المرتبطة بجودة الحیاة 

  . التي یتصف بھا كل فرد
 االھتمام بالعالقات االجتماعیة بشكل تكاملي من حیث النوع والكم، حیث :المجال االجتماعي/ یًاثان

یتضح من خاللھا جودة الحیاة لألفراد عبر طریقتھم في أدراك تقدیر الذات االجتماعي، اإلحساس 
فراد بتحقیق الذات، وإدراك معاني النجاح والفشل، واالھتمام بفعالیة الشبكة االجتماعیة لأل

  ). التكوین، الكثافة، التشتت الجغرافي، نوعیة االتصال بین األفراد، كثافة العالقات(
 األدائیة، وتشمل الصحة واإلمكانیات ویعبر ھذا المجال عن الصحة البدنیة :المجال البدني/ ثالثًا

بیولوجیة، كما البدنیة كل من الحیویة، الطاقة، التعب، النوم، الراحة، اآلالم، وجمیع المؤشرات ال
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 تنقل الفرد، الوضع الوظیفي، األنشطة الیومیة الدالة على األداء والتي األدائیةتشمل اإلمكانات 
  . تمكن الفرد من االستقاللیة الذاتیة

المثل ( عملیة معرفیة یتم من خاللھا إدراك حیاة الفرد ومعاییره المرجعیة :الرضا عن العیش/ رابعًا
ھي توضح طریقة تقییم الفرد لحیاتھ، فالحكم الشعوري والشامل الذي یصف بھ ف) إلخ...العلیا والقیم

الفرد حیاتھ یمكن مالحظتھ ضمن مجاالت الحیاة المحددة كالمجاالت المھنیة، العائلیة، ولذلك فإن 
ھذا المجال یوضح طریقة الفرد في تقییمھ الكلي لحیاتھ، الذي یعتمد على معاییر ومكونات الحیاة 

   .الیومیة
:  یشیر ھذا المصطلح إلى التعددیة الوظیفیة حیث یشمل ثالث جوانب مستقلة:السعادة/ خامسًا

، )التفوق(، الجانب السلوكي)الرضا(، الجانب المعرفي التقییمي)المتعة(الجانب االنفعالي اإلیجابي
ة تظھر لذلك فإن مصطلح السعادة مرادف لمصطلح العافیة وھو مرتبط بالبحث عن المتعة، فالسعاد

  .كسمة دائمة ومستقرة نسبیًا على األفراد الذین یشعرون بھا
 لجودة الحیاة بناء على التعریفات األبعادبتحدید عدد من ) ٢٠١٤(قامت مریم : أبعاد جودة الحیاة

  :المتعددة لھذا المفھوم على النحو اآلتي
  )السعادة أو االستمتاع( التقدیر الذاتي للرضا عن الحیاة -
  ) العمل، الصحة، العالقات مع اآلخرین( الذاتي للرضا في جوانب محددة التقدیر-
ویمكن تحدیدھا في ) المعاییر االجتماعیة، الموارد، العوائق( العالقات الدیمغرافیة لجودة الحیاة -

  :مؤشرین على النحو اآلتي
 التقییم الذاتي والموضوعي:  
 الجوانب النفسیة، حیث یركز ھذا التقییم على إدراكات الفرد لظروفھ عبر تقویم: التقییم الذاتي-

قیاس الرفاھیة النفسیة، والرضا والسعادة الشخصیة، ویقیس المشاعر االیجابیة لألفراد وتوقعاتھم 
 .نحو الحیاة

وھو خاص بالبیئة الخارجیة حیث یشمل الظروف الصحیة والرفاھیة : التقییم الموضوعي-
  . شیة والتعلیم واألمن والسكن ووقت الفارغ واألنشطةاالجتماعیة والعالقات والظروف المعی

یعتبر مصطلح جودة الحیاة نسبي یختلف من فرد إلى آخر حسب التقییمات : مقومات جودة الحیاة
واالعتبارات واألولیات التي یراھا لجوانب الحیاة المختلفة، وھناك كثیر من مقومات جودة الحیاة 

  :آلتيویمكن تحدید بعض منھا على النحو ا
  .القدرة على التحكم والضبط الذاتي لالنفعاالت-١
  .الصحة الجسمانیة والعقلیة-٢
  .العالقات االجتماعیة واألحوال المعیشیة-٣
  .نمط التفكیر والقدرة على اتخاذ القرار-٤
  .الحالة االقتصادیة والمالیة-٥
  )٥٣، ص٢٠١٣آمال، . (القیم الثقافیة والمعتقدات الدینیة-٦

  :بتحدید عدد من المظاھر لجودة الحیاة على النحو اآلتي) ٢٠١٥( قام داھم : الحیاةمظاھر جودة
  .إحساس الفرد بالسعادة نتیجة الصحة والبناء البیولوجي-١
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  .  الحاجاتوإشباعالرضا عن الحیاة -٢
  . لمعنى الحیاة لدى الفرداإلدراك -٣
  . مادیةمشاعر التعبیر اإلیجابي عن الحال الناتجة عن الناحیة ال-٤
الشعور بجودة الحیاة الذاتیة الواقعیة لجوانب الحیاة حیث تعبر عن عمق الحیاة النفسیة الداخلیة -٥

  . لدى الفرد
أن جودة الحیاة یمكن تحدیدھا بالجوانب اإلنسانیة كاألنشطة والممارسات مما سبق یالحظ 

لرضا والتوافق والفاعلیة في االجتماعیة والنفسیة والصحیة والمھنیة والتي توضح مدى السعادة وا
  . التكیف بین الفرد وتلك الجوانب في الحیاة

  :الدراسات السابقة
  :الدراسات السابقة التي تناولت التفكیر السلبي/ أوًال

بدراسة للتعرف على العالقة بین التفكیر السلبي والقدرة على ) Backe, 2001(قام بك 
طالب وطالبة في الجامعات األمریكیة، ) ١٦٦(نة من ، وقد أجریت الدراسة على عینة مكواإلبداع

وقد وجدت الدراسة ارتباط موجب دال إحصائیًا بین التفكیر السلبي والتفكیر اإلبداعي، كما وجدت 
في التفكیر السلبي وكان لصالح اإلناث، ولم تجد ) واإلناثالذكور (الدراسة فروق بین الجنسین 

التفكیر السلبي تعزى إلى التحصیل الدراسي أو التخصص الدراسة فروق بین أفراد العینة في 
  .األكادیمي

دراسة حول نمط التفكیر لدى عینة من طلبة الجامعة ) Anthony, 2002(وأجرى أنتوني 
طالب وطالبة من تخصصات مختلفة، وقد وجدت الدراسة بأن الطلبة بشكل عام ) ٢٠٦(بلغ عددھم 

 كان لدیھن التفكیر اإلیجابي أكثر اإلناث أظھرت النتائج بأن یمیلون إلى التفكیر بطریقة سلبیة، كما
 النتائج أظھرت بأن الطلبة ذوي التخصص العلمي كان لدیھم تفكیر إیجابي أكبر أنمن الذكور، كما 

  .من الطلبة ذوي التخصص اإلنساني
رة بدراسة للتعرف على العالقة بین التفكیر السلبي والقد) Ayres, 2002(كما قام أیریز 

على استرجاع المعلومات واالحتفاظ بھا، وأجریت الدراسة على عینتین منفصلتین حیث بلغت 
من طلبة المرحلة الثانویة، وذلك ) ١٨٠٨(طالب وطالبة جامعیین وبلغت الثانیة ) ١٢٢٣(األولى 

لیة من أجل التعرف على االرتباط بین التفكیر السلبي والقدرة على االحتفاظ بالمعلومات بدرجة عا
 الدراسة عن عدم وجود عالقة بین التفكیر السلبي والقدرة على االحتفاظ أسفرتأو منخفضة، وقد 

  .بالمعلومات بمستوى مرتفع أو منخفض
ببحث العالقة بین التفكیر السلبي والقدرة على تحمل ) Maurizio, 2003(وقامت دراسة 

طالب وطالبة بالجامعة، ) ٩٤(ى األفراد للمواقف المحبطة والضاغطة، حیث طبقت الدراسة عل
ووجدت الدراسة بأنھ ال توجد فروق دالة إحصائیًا بین التفكیر السلبي واالیجابي تعزى إلى متغیر 
الجنس، وقد وجدت الدراسة بأن ھناك عالقة دالة إحصائیًا بین التفكیر السلبي وانخفاض القدرة على 

ذوي التفكیر السلبي أقل قدرة في التجاوب تحمل المواقف المحبطة والضاغطة، حیث كان الطلبة 
  .بفاعلیة مع المواقف المحبطة والضاغطة

دراسة حول أثر التفكیر السلبي واالیجابي على ) Haveren, 2004(وأجرى ھافرین 
طالب ) ٢٠٠(التحصیل الدراسي في ضوء متغیرات مستوى التعلیم والجنس على عینة مكونة من 

، وقد وجدت الدراسة بأن الطلبة ال یوجد بینھم فروق دالة إحصائیًا ةاألمریكیوطالبة من الجامعات 
في التفكیر السلبي واالیجابي سواء كانوا في المستوى األول أو في المستوى األخیر من الدراسة، 
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بینما وجدت الدراسة فروق بین الطلبة في التفكیر السلبي واالیجابي تعزى إلى متغیر الجنس، حیث 
  .ستوى أعلى في التفكیر السلبي من الذكور ماإلناثأظھرت 

وعالقتھ بتقدیر الذات على ) سلبي-إیجابي(بدراسة نمط التفكیر) ٢٠١٢(العزیز وقامت عبد
طالب وطالبة من جامعة مدینة بشار بالجزائر، حیث تم تطبیق مقیاس تقدیر ) ٢٠٠(عینة مكونة من 

 من أعداد الباحثة، وقد وجدت الدراسة )السلبي- اإلیجابي(ومقیاس التفكیر) لكوبر سمیث(الذات 
ارتباط إیجابي ودال إحصائیًا بین التفكیر السلبي وتقدیر الذات المنخفض، ولم تجد الدراسة فروق 

، كما لم تجد الدراسة )أنثى-ذكر(تعزى إلى متغیر الجنس) السلبي- اإلیجابي(بین الطلبة في التفكیر
  .تعزى إلى التخصص الدراسي) السلبي- اإلیجابي(فروق بین الطلبة في نمط التفكیر

وعالقتھ بالتوافق الدراسي لدى ) السلبي-اإلیجابي(بدراسة التفكیر) ٢٠١٣(وقامت العبیدي
ومقیاس التوافق الدراسي من ) السلبي-اإلیجابي(طلبة جامعة بغداد، حیث تم تطبیق مقیاس التفكیر

 تجد الدراسة فروق دالة إحصائیًا بین طالب وطالبة، ولم) ٢٠٠(أعداد الباحثة على عینة مكونة من 
، )المرحلة الدراسیة- التخصص الدراسي-الجنس(تعزى إلى متغیرات ) سلبي- إیجابي(نمط التفكیر 

ولكن وجدت الدراسة عالقة ذات ارتباط ایجابي ودالة إحصائیًا بین التفكیر اإلیجابي مع المستوى 
ر إلى أن التفكیر السلبي یرتبط مع المستوى المرتفع في التوافق الدراسي لدى الطلبة، وھذا یشی

  . المنخفض للتوافق الدراسي لدى الطالب وھذا مؤشر منخفض ألحد مجاالت جودة الحیاة
  :الدراسات السابقة التي تناولت جودة الحیاة/ ثانیًا

دراسة عن جودة الحیاة في ضوء بعض المتغیرات ) Abdullah, 2008(اهللا  وأجرى عبد
طالب وطالبة في الدراسات العلیا بجامعة الملك عبد ) ٢٧٣(ى عینة مكونة من الدیمغرافیة عل

العزیز وأشارت النتائج بوجود فروق دالة إحصائیًا بین الطلبة والطالبات في جودة الحیاة لصالح 
  .الذكور كما كانت الصحة النفسیة عامل قوي للتنبؤ بجودة الحیاة

تعرف على المتغیرات التي تسھم في تحقیق بدراسة لل) Dustine, 2009(وقام دوستین 
من طلبة كلیة اآلداب ) ٢٠٦(الطلبة للنجاح األكادیمي، وقد تم تطبیق البحث على عینة مكونة من 

بجامعة ساوثرین بكالیفورنیا، وقد وجدت الدراسة ارتباط موجب ودال إحصائیًا بین فعالیة الذات 
اة وكانت ھذه المتغیرات من أھم المتغیرات المساھمة العامة وفعالیة الذات األكادیمیة وجودة الحی

في تحقیق النجاح األكادیمي للطلبة، كما دلت النتائج بأن جودة الحیاة منبئ جید لفعالیة الذات العامة 
  .واألكادیمیة لدى طلبة الجامعة

بدراسة عن فاعلیة الذات كما یدركھا طلبة الجامعة ) ٢٠١٠(كما قامت محمود والجمالي 
) ٢٠٢(المتفوقین ومن المتعثرین دراسیًا وتأثیرھا على جودة الحیاة لدیھم وتكونت العینة من من 

، وقد وجدت )٣٦(والمتعثرین) ١٦٦(طالبة حیث كان المتفوقین) ١٠٠(طالب و) ١٠٢(بواقع
الدراسة بأن ھناك عالقة ارتباطیة دالة إحصائیًا بین جودة الحیاة والفاعلیة الذاتیة لدى طلبة 

 في جودة الحیاة وكانت في صالح واإلناثمعة، وكانت الفروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور الجا
الطلبة الذكور، ووجدت الدراسة فروق دالة إحصائیًا بین المتفوقین والمتعثرین في جودة الحیاة 

 األقسام وكانت الفروق لصالح المتفوقین دراسیًا، كما لم تجد الدراسة فروق دالة إحصائیًا بین طلبة
  .األدبیة والعلمیة في جودة الحیاة

بدراسة عن جودة الحیاة وعالقتھا بأسالیب مواجھة الخبرة الصادمة ) ٢٠١٢(وقام الشرافي 
) ١١١(معلم و ) ١٠٤(معلم ومعلمة منھم) ٢١٥(في وكالة الغوث بغزة، وبلغت عینة الدراسة 

 الباحث، إعدادصادمة وجودة الحیاة من معلمة، حیث تم تطبیق مقیاسین ألسالیب مواجھة الخبرة ال
ولم تجد الدراسة فروق دالة إحصائیًا بین المعلمین في أبعاد جودة الحیاة تعزى إلى متغیرات 
المرحلة التعلیمیة وسنوات الخبرة والدخل، وقد وجدت الدراسة عالقة إیجابیة دالة إحصائیًا بین 
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ذلك وجدت الدراسة عالقة إیجابیة دالة إحصائیًا أسلوب تحمل المسئولیة وجودة الحیاة األسریة، وك
بین أسلوب التحكم بالنفس وبین جودة الحیاة األسریة واالجتماعیة، وجودة البیئة المدرسیة، وكذلك 

  .بین أسالیب التخطیط لحل المشكالت وإعادة التقییم وبین جودة الحیاة األسریة واالجتماعیة
 والتشاؤم وعالقتھما باإلنجاز األكادیمي دراسة عن التفاؤل) ٢٠١١(وأجرت بسیوني

من طالبات كلیة التربیة للبنات بمكة المكرمة، ) ٣٤٣(والرضا عن الحیاة على عینة مكونة من 
 إعداد الباحثة ومقیاس الرضا عن الحیاة من إعدادحیث تم تطبیق مقیاس التشاؤم والتفاؤل من 

 إحصائیة في الرضا عن الحیاة واالنجاز ، وقد وجدت الدراسة فروق ذات داللة)شاھین والشند(
األكادیمي بین الطالبات المنخفضین والمرتفعین في التشاؤم وكانت الفروق لصالح منخفضي 
التشاؤم، كما وجدت الدراسة فروق ذات داللة إحصائیة في الرضا عن الحیاة واالنجاز األكادیمي 

  .الفروق لصالح المرتفعین في التفاؤلبین الطالبات المنخفضین والمرتفعین في التفاؤل وكانت 
 بدراسة ھدفت إلى التعرف على واقع جودة الحیاة لدى أعضاء ھیئة (Saleh, 2013)وقام 

عضوًا ) ٩٠(التدریس بكلیة التربیة بجامعة الملك سلمان بن عبد العزیز وتكونت عینة الدراسة من 
 بجودة الحیاة لدى أفراد العینة من أعضاء ھیئة التدریس، وقد أشارت النتائج إلى أن الشعور

متوسط، كما أوضحت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین أفراد العینة تعزى إلى التخصص 
  .والدرجة العلمیة، أو سنوات الخبرة

بدراسة حول جودة الحیاة وعالقتھا بالجمود الفكري وقوة األنا لدى ) ٢٠١٤(وقامت علیان
وطالبة من جامعتي األزھر واإلسالمیة بغزة، وتم تطبیق مقیاس طالب ) ٤٠٠(عینة مكونة من 

الجمود الفكري وقوة األنا وجودة الحیاة، وقد وجدت الدراسة عالقة ارتباطیة سالبة ودالة إحصائیًا 
بین الجمود الفكري وجودة الحیاة، كما وجدت الدراسة عالقة ارتباطیة موجبة ودالة إحصائیًا بین 

ألنا، ولكن الدراسة لم تجد فروق دالة إحصائیًا بین الطلبة في أبعاد جودة الحیاة جودة الحیاة وقوة ا
 جودة الحیاة تعزى أبعادتعزى إلى الجنس، كما لم تجد الدراسة فروق دالة إحصائیًا بین الطلبة في 

  .إلى التخصص الدراسي أو المستوى الدراسي
  :بي وجودة الحیاةالدراسات السابقة التي تناولت التفكیر السل/ ثالثًا

بدراسة عن مستوى التفكیر اإلیجابي كمؤشر للتفكیر السلبي ) ٢٠١٥(قام النجار والطالع
من ) أناث٣٦ذكور،٦٤) (١٠٠(في المستوى المنخفض وعالقتھ بجودة الحیاة لدى عینة بلغت 

 إعدادالعاملین بالمؤسسات األھلیة بمحافظة غزة، حیث تم استخدام مقیاس التفكیر اإلیجابي من 
 الباحثین، وقد وجدت الدراسة فروق دالة إحصائیًا إعداد، ومقیاس جودة الحیاة من )٢٠٠٨(إبراھیم 

في التفكیر اإلیجابي تعود لمتغیر النوع االجتماعي لصالح الذكور وھذا یشیر أن المستوى األعلى 
التفكیر (اإلیجابفي التفكیر اإلیجابي لصالح الذكور وھذا مؤشر أن المستوى األقل في التفكیر 

أكثر (، وتبعًا لمتغیر الخبرة كانت الفروق دالة إحصائیًا لدى ذوي الخبرة اإلناثكان لصالح ) السلبي
، كما كانت الفروق دالة إحصائیًا )أقل من خمس سنوات(مقارنة بذوي الخبرة ) من خمس سنوات

الذكور مقارنة باإلناث، وكانت بین العاملین في جودة الحیاة تبعًا لمتغیر النوع االجتماعي لصالح 
) أكثر من خمس سنوات(الفروق دالة إحصائیًا بین العاملین في متغیر الخبرة لصالح ذوي الخبرة 

  ).أقل من خمس سنوات(مقارنة بذوي الخبرة 
حول قلق البالغین وأسلوب التأقلم وطریقة التفكیر  (Jihan et al., 2015)وفي دراسة

االجتماعي حیث تم تطبیق نھج متعدد األبعاد باستخدام تحلیل المسار والرضا عن الحیاة والدعم 
لتقییم الجوانب النفسیة واالجتماعیة والسلوكیة والمعرفیة على طالب الجامعات البالغ عددھم 

، كما تم قیاس المتغیرات المستقلة باستخدام )٢٤-١٨(طالبًا جامعیًا تتراوح أعمارھم بین) ٢٥٧(
عي المدرك، ومقیاس عن الرضا عن الحیاة للطلبة، ومقیاس االستعداد للتعاون مقیاس للدعم االجتما
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مع اآلخرین، واستبیان األفكار اإلیجابیة التلقائیة، وقائمة المعرفة بالقلق، ومقیاس لالكتئاب والقلق 
والضغط النفسي، وقد وجدت الدراسة بأن التفكیر السلبي والتكیف غیر المالئم كان لھ عالقة 

 مع القلق، وكان التفكیر السلبي ھو أقوى مؤشر على كل من تكرار السلوك غیر التكیفي مباشرة
  .والقلق
  :تعقیب على الدراسات السابقة/ رابعًا

یتضح من استعراض الدراسات السابقة بأن أغلبھا طبق على طلبة الجامعة عدا 
راسة الشرافي طبقت على عینة من أعضاء ھیئة التدریس، كما أن د) Saleh, 2013(دراسة

طبقت على عینة من العاملین في ) ٢٠١٥(طبقت على معلمین، ودراسة النجار والطالع) ٢٠١٢(
مؤسسات أھلیة، كما یالحظ من تتبع الدراسات السابقة قلت الدراسات التي تناولت متغیري الدراسة 

 للتفكیر السلبي وقد تناولت التفكیر اإلیجابي كمؤشر) ٢٠١٥(الحالیة عدا دارستي النجار والطالع
 والتي تناولت التفكیر السلبي مع بعض المتغیرات (Jihan et al., 2015)عند انخفاضھ، ودراسة 

النفسیة كالرضا عن الحیاة، والقلق وأسالیب التكیف غیر المالئم، وفي حدود علم الباحث فإن ھناك 
لدراسات تناولت ندرة في الدراسات التي تناولت متغیري البحث الحالي، یالحظ أن بعض ا

متغیرات كالجنس والتخصص  الدراسي والخبرة، كما یالحظ من خالل عینات الدراسات السابقة 
بأن اغلبھا طبقت على طلبة الجامعة، ما عدا دراسة واحدة كانت على معلمین، وعلى حد علم 

- كیر السلبيالتف(الباحث فإن ھناك ندرة في الدراسات التي قامت بتطبیق متغیري الدراسة الحالیة
 ھذا البحث، وقد استفاد الباحث من إجراءعلى معلمین، وقد كان ھذا من مبررات ) جودة الحیاة

الدراسات السابقة في تصمیم مقیاسین لھذا البحث، كما استفاد الباحث من الدراسات السابقة في 
  . العملدراسة بعض المتغیرات كالجنس والتخصص الدراسیة والمرحلة التعلیمیة والخبرة في

  :فروض الدراسة
تم صیاغة فروض البحث الحالي بناء على دراسة اإلطار النظري والدراسات السابقة على 

  :النحو اآلتي
  .ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین التفكیر السلبي وجودة الحیاة لدى لمعلمي مدینة حائل-١
في التفكیر السلبي وجودة الحیاة تعزى ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین معلمي مدینة حائل -٢

  ).أنثى- ذكر(إلى متغیر الجنس
ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین معلمي مدینة حائل في التفكیر السلبي وجودة الحیاة تعزى -٣

تدریس مقررات العلوم - تدریس مقررات العلوم اإلنسانیة (إلى متغیر نوع المقررات التدریسیة 
  ).الطبیعیة

جد فروق ذات داللة إحصائیة بین معلمي مدینة حائل في التفكیر السلبي وجودة الحیاة تعزى ال تو-٤
  ).     أكثر من عشر سنوات- أقل من عشر سنوات-أقل من خمس سنوات (إلى متغیر الخبرة 

  :إجراءات الدراسة ومنھجیتھا
تفكیر السلبي تم تطبیق ھذه الدراسة على معلمي مدینة حائل، للتعرف على العالقة بین ال

وجودة الحیاة، حیث تم استخدام المنھج الوصفي االرتباطي والذي یھدف باإلضافة إلى وصف 
الظواھر أو الوضع الراھن إلى الوصول إلى استنتاجات وتوصیات تساھم في فھم الواقع من أجل 

ساؤالتھ، كما أن المنھج الوصفي یتناسب مع أھداف البحث الحالي، ویحقق اإلجابة على ت. تطویره
ومن اجل ھذا قام الباحث بتطبیق مقیاسین للتفكیر السلبي وجودة الحیاة من إعداده على عینة 
استطالعیة لتحقق من صالحیات أدوات البحث، ثم قام بعد ذلك بحصر أعداد المعلمین من واقع 

اختبارھا  إدارة التعلیم بمدینة حائل، وبعد ذلك تم تطبیق مقاییس البحث على عینة تم إحصائیات
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وتم ) SPSS( البیانات عبر البرنامج اإلحصائيإدخالبطریقة عشوائیة من مجتمع الدراسة، وتم 
معالجة البیانات من خالل بعض الطرق اإلحصائیة وتم كتابة النتائج ومناقشتھا وبناء على ذلك تم 

 .إعطاء التوصیات والمقترحات
  :مجتمع وعینة البحث

للعام الدراسي ) الذكور واإلناث(لمي مدینة حائل یتكون مجتمع البحث من جمیع مع
حیث تم ، معلمة،) ٧٨٦٩(و، امعلم) ٧٦٤١(بواقع) ١٥٥١٠(ھـ والبالغ عددھم ١٤٣٩-١٤٣٨

عند اختیار العینة من  % ) ٥(اختیار عینة الدراسة بالطریقة العشوائیة البسیطة وتم اختیار نسبة 
، وبعد تطبیق أدوات الدراسة )٧٧٥( األولیة مجتمع الدراسة حیث بلغت عینة الدراسة بالصورة

على عینة الدراسة تم فقد بعض االستبانات لعدم جدیة المفحوصین، وبعض االستبانات لم تكن 
مكتملة وبالتالي تم استبعادھا، وقد بلغت عینة الدراسة في صورتھا النھائیة بعد تجمیع االستبانات 

 :صیف العینة على النحو اآلتيیوضح تو) ١(،وجدول رقم ) ٧٣١(من المفحوصین
  )النوع، الخبرة، التخصص(توزیع أفراد العینة حسب المتغیرات الدیمغرافیة ) ١(جدول 
 العدد التخصص العدد الخبرة العدد النوع
أقل من خمس  ٢٧٥ ذكر

 سنوات
تدریس مقررات العلوم  ١٥٨

الطبیعیة                                      
٢٧٤ 

قل من عشر أ ٤٥٦ أنثى
سنوات                              

تدریس مقررات العلوم  ٢٢١
 اإلنسانیة

٤٥٧ 

أكثر من عشر  ٧٣١ المجموع
 سنوات

 ٧٣١ المجموع ٣٥٢

  :التحقق من الثبات والصدق/  الخصائص السیكومتریة ألدوات الدراسة-
د االط     :مقیاس التفكیر السلبي  / أوًال ل الباحث بع ن قب ض     تم أعداده م ى األدب النظري وبع الع عل

سون       اس نیكل ل مقی سلبي مث التفكیر ال اص ب اییس الخ سابقة والمق ات ال ) (Haveren,2004الدراس
دي ات) ٢٠١٣(والعبی ن   ، )٢٠٠٦(وبرك ون م اس مك صمیم مقی م ت ث ت ةحی اد أربع ات  (أبع التوقع

ذات    السلبیة في - عبارات١٠الضبط االنفعالي لألفكار الشخصیة - عبارات ١٠السلبیة   ر حول ال التفكی
ل     - عبارة ١٤واآلخرین سلبي حول العم ارة ١٢التفكیر ال ن     ) عب اس م ون المقی ث یتك ارة  ) ٤٦(حی عب

ى        ق عل تشكل المجموع الكلي لعبارات المقیاس بأبعاده األربع، ویحصل المفحوص عند إجابتھ بمواف
ین    ) ٣(درجة   دما  ) ٢(وعندما یجیب على البدیل غیر متأكد یحصل على درجت ر    وعن ى غی ب عل یجی

دة  ة واح ى درج ق عل ین   ، )١(مواف ا ب اس م ى المقی ة عل راوح العالم ث تت د ، )١٣٨ - ٤٦(حی فالح
ى  ة     ) ٣٤(األدن ن درج ر ع ي تعب اس وھ ارات المقی ھ عب ا تحمل ع م ب لجمی ض الطال ن رف ر ع یعب

ى        ي التفك      ) ١٣٨(منخفضة في التفكیر السلبي، بینما الحد األعل ى ف ن الدرجة األعل ر ع ر  وھي تعب ی
ن       ) ٩٠-٩٥(السلبي، ودرجة القطع ھي ما بین   ذي یتجاوز الدرجة م ر المفحوص ال ث یعتب ) ٩٥(حی

 . في المستوى األعلى في التفكیر السلبي
ة          - ى عین ھ عل تم حساب الثبات لمقیاس التفكیر السلبي بطریقة معامل ألفا كرونباخ، عن طریق تطبیق

م ال          ة االستطالعیة      استطالعیة ذات نفس المواصفات للعینة التي ت ا وبلغت العین ق علیھ ) ١٠٠(تطبی
ل     ألداة كك ات ل ل الثب غ معام د بل ة، وق م ومعلم ة   )٠٫٩٥٣(معل صائیًا بدرج ستوى دال إح و م ، وھ

ق أغراض   )٢(مقبولة كما ھو موضح في جدول        ، ویشیر ھذا بأن أداة البحث یمكن استخدامھا لتحقی
  .الدراسة وأھدافھا
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  لمقیاس التفكیر السلبيمعامل ألفا كرونباخ) ٢(جدول 
 اسم البعد Reliability Statistics عدد البنود

N of Items Cronbach's Alpha 
 662، ١٠ التوقعات السلبیة

الضبط االنفعالي لألفكار 
 الشخصیة

١٠ ,783 

السلبیة في التفكیر حول 
 الذات واآلخرین

١٤ ,920 

معامل 
ثبات ألفا 
 كرونباخ 

فكیر حول السلبیة في الت
 العمل

١٢ ,882 

 953، ٤٦الدرجة الكلیة                

ة   ) ١٠٠(قام الباحث بتطبیق مقیاس التفكیر السلبي على عینة استطالعیة بلغت    - م ومعلم معل
ع       ا م ة ارتباطھ اس ودرج ة للمقی رات المكون داخلي للفق ساق ال ساب االت ل ح ن اج ك م وذل

 :على النحو اآلتي) ٣(جدول رقم بعضھا البعض وبالدرجة الكلیة كما في ال
 االتساق الداخلي لمقیاس التفكیر السلبي) ٣(جدول 

بنود 
 المقیاس

التوقعات 
 السلبیة

الدرجة 
 الكلیة

بنود 
 المقیاس

الضبط 
االنفعالي 
لألفكار 
 الشخصیة

الدرجة 
 الكلیة

بنود 
 المقیاس

التفكیر 
حول الذات 
 واآلخرین

الدرجة 
 الكلیة

بنود 
 المقیاس

التفكیر 
ول ح

 العمل

الدرجة 
الكلیة 
للتفكیر 
 السلبي

1 .353** .250* 11 .255* .235* 21 .594** .675** 35 .613** .611** 

2 .324** .273** 12 .463** .497** 22 .833** .780** 36 .678** .768** 

3 .703** .693** 13 .722** .543** 23 .294** .253* 37 .574** .383** 

4 .558** .627** 14 .544** .293** 24 .876** .769** 38 .857** .718** 

5 .695** .735** 15 .466** .299** 25 .744** .682** 39 .662** .687** 

6 .349** .251** 16 .674** .536** 26 .644** .675** 40 .876** .737** 

7 .299* .235* 17 .707** .760** 27 .581** .683** 41 .537** .570** 

8 .494** .385** 18 .612** .785** 28 .782** .790** 42 .671** .606** 

9 .702** .692** 19 .776** .849** 29 .716** .628** 43 .686** .432** 

10 .684** .572** 20 .717** .763** 30 .700** .677** 44 .495** .374** 

      31 .681** .652** 45 .782** .651** 

      32 .904** .784** 46 .633** .624** 

      33 .869** .779**    

      34 .847** .807**    

  )٠،٠٥(مستوى داللة إحصائي عند ) *)   (٠،٠١(مستوى داللة إحصائي عند ) **(
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بأن أغلب معامالت االرتباط بین الفقرة والبعد الذي تنتمي لھ ) ٣( یالحظ من خالل جدول -
ومستوى داللة ) ٠،٠١(س التفكیر السلبي كانت دالة إحصائیة عند مستوى والدرجة الكلیة لمقیا

، وھذا یشیر بأن مقیاس التفكیر السلبي یتمتع بثبات مقبول ویمكن استخدامھ )٠،٠٥(إحصائیة 
  .لتحقیق أغراض البحث

قام الباحث من أجل التأكد من صدق مقیاس التفكیر السلبي بحساب صدق التحلیل العاملي بطریقة -
" كایزر" بلغت قیمة مقیاس Exploratory Factor Analysisالتحلیل العاملي االستكشافي 

Kaiser -" مایر "Meyer -" أولكن "OLkin) لكفایة العینات ) ك م أSampling 
Adequacy) وتشیر ھذه القیمة إلى أن العینة كانت مالئمة في الحكم على اعتدالیة ) ٠،٧٣٨

 أو اقتربت من الواحد الصحیح، كما كانت قیمة ٠،٥٠٠ عن توزیع البیانات ما دامت تزید
 دالة Sphericity الختبار المعنویة الكلیة لالرتباطات Bartlett's Test" بارتلیت"اختبار 

) ٠،٠٠٠(بداللة بلغت ) ٢٦٥١،٤١٤ (Chi-Square) ٢كا(حیث بلغت قیمة مربع كاي 
في إلجراء التحلیل العاملي، والجدول ویشیر ذلك إلى وجود ارتباطات في مجموعة البیانات تك

  ".بارتلیت"، ومقیاس )ك م أ" (أولكن"، و"مایر"، و"كایزر"یوضح نتائج مقیاس ) ٤(
" بارتلیت"، ومقیاس )ك م أ" (أولكن"، و"مایر"، و"كایزر"نتائج مقیاس ) ٤(جدول رقم 

  لمقیاس االحتراق النفسي

KMO and Bartlett's Test     
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy. 
  .729 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 6906.690 
  df 1035 
  Sig. 0.000 

عوامل تشبعت ) ٤(وقد كشف التحلیل العاملي االستكشافي لمقیاس التفكیر السلبي عن 
وتشبعات البنود، والجذر الكامن، العوامل، (حیث یوضح ) ٥(علیھا فقرات المقیاس كما في جدول 

  : على النحو اآلتي) والتباین
 4 3 2 1 البنود

1  .455   

2     

3 .677 .497   

4 .650    

5 .745    

6   .645  

7   .657  

8 .381    
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9 .681 .344   

10 .563    

11    .527 

12 .498  .335  

13 .503 .320   

14  .762   

15  .600 .633  

16 .491 .459 .569  

17 .784    

18 .821    

19 .870    

20 .778    

21 .666 .479   

22 .811    

23     

24 .800    

25 .701    

26 .668    

27 .675 .528   

28 .795    

29 .639    

30 .679  .431  

31 .658  .454  

32 .817    

33 .812    

34 .831    

35 .606  .527  

36 .801    
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37 .376  .651  

38 .709  .433  

39 .681 .541   

40 .723  .436  

41 .594    

42 .587 .638   

43 .392 .389 .558  

44 .350  .615  

45 .624  .486  

46 .602 .585   

 3.499 13.454 14.983 38.074 نسبة التباین

 1.609 6.189 6.892 17.514 الجذر الكامن

 70.010 66.511 53.057 38.074 نسبة الشیوع

عوامل تشبعت علیھا فقرات ) ٤(یالحظ من الجدول في األعلى أن التحلیل العاملي وجد 
فأكثر لقبول الفقرة، وقد كانت البنود ) ٠،٣٠(مقیاس التفكیر السلبي حیث تم األخذ بمحك كایزر 

ع بنود المقیاس والذي كشف عنھا التحلیل العاملي عوامل تشبع علیھا جمی) ٤(متوزعة ودالة في 
االستكشافي لمقیاس التفكیر السلبي، ویالحظ أن العامل األول تشبعت علیھ أغلب بنود مقیاس 

وقد تشبع على ھذا العامل ) ٣٨،٠٧٤(التفكیر السلبي حیث بلغت نسبة التباین المفسرة للعامل األول
) ١٣(حیث تشبع على ھذا العامل ) ١٤،٩٨٣( للعامل الثانيفقرة، وكانت نسبة التباین المفسرة)٣٨(

وبلغت بنود المقیاس المتشبعة علیھ ) ١٣،٤٥٤(فقرة، أما العامل الثالث فكانت نسب التباین المفسرة 
وتشبع علیھ فقرة ) ٣،٤٩٩(فقرة، أما العامل الرابع فكانت نسب التباین لھ قلیلة حیث بلغت ) ١٤(

حلیل العاملي االستكشافي  أظھر أن مقیاس االحتراق النفسي فسر ما نسبتھ واحدة، ومما سبق فإن الت
، وھذا یشیر إلى نسبة )٥(من البیانات كما توضحھ نسبة الشیوع في الجدول رقم%) ٧٠،٠١٠(

  . مقبولة من الصدق العاملي لمقیاس التفكیر السلبي
ل حساب صدق المقارنة الطرفیة تم حساب الصدق لمقیاس التفكیر السلبي بالطریقة الثانیة من خال-

بحیث یتم حساب قدرة المقیاس على التمییز بین الدرجات العلیا والدرجات الدنیا، حیث كانت جمیع 
) ٦(دالة إحصائیًا، وجدول رقم " ت"األبعاد المكونة للمقیاس ذات داللة إحصائیة حیث كانت قیم 

  :یوضح ھذا على النحو اآلتي
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  ة الطرفیة لمقیاس التفكیر السلبيصدق المقارن) ٦(جدول
 F Sig. t df التفكیر السلبي

  14.074 التوقعات السلبیة 97 9.493
  

.000  
  10.938 88.546 

الضبط االنفعالي لألفكار  97 9.329
 الشخصیة

25.389  
  

.000  
  10.156 96.974 

السلبیة في التفكیر حول  97 6.265
 الذات واآلخرین

76.979  
  

.000  
  7.685 64.292 

السلبیة في التفكیر حول  97 10.803
 العمل

17.655  
  

.000  
  11.557 95.850 

الدرجة الكلیة للتفكیر  97 9.907
 السلبي

22.405  
  

.000  
  11.565 84.281 

ة  تم إعداده من قبل الباحث، حیث تم الرجوع إلى األطر النظری:مقیاس جودة الحیاة/ثانیًا
 والدراسات السابقة وبعض المقاییس المتخصصة بجودة الحیاة  مثل مقیاس ھوثرون

(Hawthorne, 1999)  وعرفات ) ٢٠١١(مقیاس الھنداوي) ٢٠٠٦( ومقیاس منسي وكاظم
 أبعاد تعبر عن جودة الحیاة، فالبعد أربعحیث تم بناء مجموعة من المفردات تقیس ) ٢٠١٦(ویحي

عبارات، والبعد الثاني یتحدث ) ١٠(اة األسریة واالجتماعیة ویمثلھ األول یتحدث عن جودة الحی
عبارات، والبعد الثالث عن جودة الصحة النفسیة ) ١٠(عن جودة الحیاة الوجدانیة ویمثلھ

عبارات ) ١٠(عبارة، والبعد الرابع یتحدث عن جودة التنظیم واالستثمار للوقت ویمثلھ) ١١(ویمثلھ
 عبارة وأمام كل عبارة عدد من البدائل یختار منھا المفحوص ما )٤١(حیث تكون المقیاس من 

، وعندما یختار البدیل غیر متأكد )٣(یشعر بھ، فعندما یختار البدیل موافق یحصل على درجة 
، )١(وعندما یختار البدیل غیر موافق یحصل على درجة واحدة) ٢(یحصل المفحوص على درجة 

تعبر عن الدرجة األعلى في ) ١٢٣(لحد األدنى، والدرجة درجة ا) ٤١(حیث تتراوح الدرجة بین 
درجة بحیث یعتبر ) ٩٢-٨٢(جودة الحیاة، وبحیث تصبح درجة القطع في المستوى ما بین المدى 

  .في المستوى األعلى من الشعور بجودة الحیاة) ٨٧(المفحوص الذي یتجاوز الدرجة 
یاة قام الباحث باختیار عینة استطالعیة بلغت من أجل التحقق من الثبات لمقیاس جودة الح: الثبات-
معلم ومعلمة لھا نفس مواصفات العینة التي تم تطبیق البحث علیھا، وتم حساب الثبات ) ١٠٠(

  :على النحو اآلتي) ٧(بطریقة ألفا كرونباخ، وقد كانت النتیجة كما في جدول 
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  معامل ألفا كرونباخ لمقیاس جودة الحیاة) ٧(جدول 
 اسم البعد Reliability Statistics عدد البنود

N of 
Items 

Cronbach's Alpha 

 817، ١٠  واالجتماعیةاألسریةجودة الحیاة 

 877, ١٠ جودة الحیاة الوجدانیة
 944, ١١ جودة الصحة النفسیة

معامل 
ثبات ألفا 
 كرونباخ 

 825, ١٠ جودة التنظیم واالستثمار للوقت
 960, ٤١           الدرجة الكلیة     

) ٠،٩٦٠(یالحظ من الجدول في األعلى بأن معامل ألفا كرونباخ لمقیاس جودة الحیاة بلغ 
 ویمكن استخدامھا لتحقیق ثابتةوھو دال إحصائیًا، وبالتالي فإن ھذا مؤشر على أن أداة البحث 

 .أغراض البحث الحالي
لحیاة حیث كانت جمیع معامالت االرتباط كما تم حساب طریقة االتساق الداخلي لمقیاس جودة ا-

لفقرات المقیاس مع الدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیھ ومع الدرجة الكلیة للمقیاس دالة إحصائیًا 
یوضح نتائج طریقة االتساق الداخلي على النحو ) ٨(، وجدول رقم )٠،٠١(عند مستوى داللة 

  :اآلتي
  ودة الحیاةاالتساق الداخلي لمقیاس ج) ٨(جدول رقم 

بنود 
 المقیاس

جودة الحیاة 
األسریة 

 واالجتماعیة

الدرجة 
 الكلیة

بنود 
 المقیاس

جودة 
الحیاة 

 الوجدانیة

الدرجة 
 الكلیة

بنود 
 المقیاس

جودة 
الصحة 
 النفسیة

الدرجة 
 الكلیة

بنود 
 المقیاس

جودة 
التنظیم 

واستثمار 
 الوقت

الدرجة 
الكلیة 
لجودة 
 الحیاة

1 .781** .546** 11 .706** .596** 21 .919** .859** 32 .639** .648** 

2 .294** .107 12 .800** .760** 22 .927** .868** 33 .652** .703** 

3 .383** .350** 13 .688** .705** 23 .910** .833** 34 .769** .771** 

4 .705** .699** 14 .313** .164 24 .869** .768** 35 .770** .757** 

5 .598** .678** 15 .760** .709** 25 .857** .815** 36 .670** .653** 

6 .834** .557** 16 .841** .761** 26 .876** .822** 37 .600** .414** 

7 .774** .554** 17 .743** .673** 27 .924** .919** 38 .559** .191 

8 .743** .469** 18 .693** .779** 28 .411** .494** 39 .700** .526** 

9 .763** .512** 19 .649** .694** 29 .821** .813** 40 .534** .585** 

10 .743** .743** 20 .740** .799** 30 .809** .802** 41 .437** .079 

      31 .376** .383**    
  )٠،٠٥(مستوى داللة  *) ٠،٠١( مستوى داللة    **
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ط لقیم الفقرات مع البعد التي تنتمي لھ یتضح من الجدول في األعلى بأن معامالت االرتبا
وھذا یشیر ) ٠،٠١(وبالدرجة الكلیة لمقیاس جودة الحیاة كانت معظمھا دالة إحصائیًا عند مستوى 

  .إلى أن أداة البحث تتمتع بثبات مقبول، ویمكن استخدامھا لتحقیق أغراض الدراسة
لتحلیل العاملي االستكشافي الطریقة األولى من خالل طریقة ا: تم حساب الصدق بطریقتین-

Exploratory Factor Analysis لمقیاس جودة الحیاة، وذلك كمؤشر للصدق العاملي أو صدق 
یوضح ) ٩(عوامل، والجدول ) ٦(التكوین وقد كشف التحلیل العاملي االستكشافي عن وجود 

 البنود، والجذر الكامن، العوامل، وتشبعات(التحلیل العاملي االستكشافي لمقیاس األفكار الالعقالنیة 
   :على النحو اآلتي) والتباین

   صدق التحلیل العاملي االستكشافي لمقیاس جودة الحیاة)٩(جدول 
 4 3 2 1 البنود

1 .570 .611   
2     
3 .341 .348 .797  
4 .710  .478  
5 .685    
6 .583 .573   
7 .595    
8 .498 .646   
9 .538 .617   
10 .749  .457  
11 .617 .536   
12 .767  .419  
13 .716    
14  .758   
15 .717 .335   
16 .766 .301 .332  
17 .675 .333   
18 .768    
19 .698    
20 .808    
21 .861    
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22 .870    
23 .821    
24 .765    
25 .805    
26 .824    
27 .936    
28 .516 .565   
29 .816  .419  
30 .825    
31 .368 .471 .542  
32 .656    
33 .700    
34 .772    
35 .746    
36 .652    
37 .359  .315 .632 
38 .095   .812 
39 .473  .479 .484 
40 .589  .366  
41    .725 

 5.619 12.317 16.130 43.721 نسبة التباین
 2.304 5.050 6.613 17.926 الجزر الكامن

 77.787 72.168 59.851 43.721 الشیوع
عوامل تشبعت ) ٤(یالحظ من الجدول في األعلى أن التحلیل العاملي االستكشافي وجد 

فأكثر لقبول الفقرة، وقد كانت ) ٠،٣٠(علیھا فقرات مقیاس جودة الحیاة حیث تم األخذ بمحك كایزر 
یھا جمیع بنود المقیاس والذي كشف عنھا التحلیل عوامل تشبع عل) ٤(البنود متوزعة ودالة في 

العاملي االستكشافي لمقیاس جودة الحیاة، ویالحظ أن العامل األول تشبعت علیھ جمیع بنود مقیاس 
حیث بلغت نسبة التباین المفسرة للعامل ) ٤١، ١٤، ٢(جودة الحیاة باستثناء الفقرات

فقرة، وكانت نسبة ) ٣٨(عت على ھذا العامل وقد بلغت فقرات المقیاس التي تشب) ٤٣،٧٢١(األول
فقرة، أما العامل الثالث ) ١٢(حیث تشبع على ھذا العامل ) ١٦،١٣٠(التباین المفسرة للعامل الثاني

فقرات، أما العامل الرابع فقد كانت نسبة ) ١٠(وتشبع علیھ ) ١٢٫٣١٧(فقد كانت نسبة التباین لھ
فقرات، ومما سبق فإن التحلیل العاملي االستكشافي  ) ٤ (وتشبع علیھ) ٥،٦١٩(التباین المفسرة لھ 
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عوامل فسرت مجتمعة نسبة تباین كما ) ٤(أظھر أن فقرات مقیاس جودة الحیاة والتي توزعت على 
من بیانات الظاھرة المدروسة على العینة %) ٧٧،٧٨٧(ظھرت في النسبة التراكمیة للشیوع بلغت 

 ومعلمة والتي طبق علیھا المقیاس وھذا یشیر إلى أن مقیاس معلم) ١٠٠(االستطالعیة المكونة من 
  . جودة الحیاة صادق ویمكن استخدامھ لتحقیق أغراض البحث

تم حساب الصدق لمقیاس جودة الحیاة بالطریقة الثانیة من خالل حساب صدق المقارنة الطرفیة -
) ١٠(جات الدنیا، وجدول رقم بحیث یتم حساب قدرة المقیاس على التمییز بین الدرجات العلیا والدر

  :یوضح صدق المقارنة الطرفیة على النحو اآلتي
  صدق المقارنة الطرفیة لمقیاس جودة الحیاة) ١٠(جدول 

 F Sig. t df جودة الحیاة

جودة الحیاة  98 12.474
األسریة 

 واالجتماعیة

9.625 
  

.003 
  11.273 54.035 

جودة الحیاة  98 12.402
 الوجدانیة

22.913 
  

.000 
  13.028 88.651 

جودة الصحة  98 10.782
 النفسیة

73.866 
  

.000 
  13.395 88.202 

جودة التنظیم  98 6.491
 واستثمار للوقت

8.087 
  

.005 
  7.545 97.996 

الدرجة الكلیة  98 12.332
 لجودة الحیاة

23.492 
  

.000 
  14.710 96.406 

بأن مقیاس جودة الحیاة دال إحصائیًا ویتمتع بالصدق في ) ١٠(ول رقم یتضح من الجد
جمیع أبعاده وفي المجموع الكلي عند المقارنة الطرفیة بین الدرجات الدنیا والعلیا للفقرات المكونة 

  .لمقیاس جودة الحیاة، ولذلك یمكن استخدام ھذا المقیاس لتحقیق أغراض الدراسة
  :نتائج الدراسة ومناقشتھا

من أجل إجراء المعالجة اإلحصائیة لإلجابة على ) SPSS(تم استخدام الحزمة اإلحصائیة 
تساؤالت الدراسة والتحقق من الفروض االحتمالیة للعالقة بین التفكیر السلبي وجودة الحیاة لدى 

معلم ومعلمة، ونستعرض النتائج على النحو ) ٧٣١(معلمي منطقة حائل، حیث تم معالجة بیانات 
  :ياآلت
 ھل توجد عالقة بین التفكیر السلبي وجودة الحیاة لدى معلمي :لإلجابة عن التساؤل األول/ أوًال

تم اإلجابة على ھذا التساؤل من خالل استخدام معامل ارتباط بیرسون حیث كانت . مدینة حائل
  :على النحو اآلتي) ١١(النتائج موضحة في جدول 
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   للتفكیر السلبي وجودة الحیاة لدى معلمي مدینة حائلمعامالت االرتباط لبیرسون )١١(جدول 
جودة الحیاة  المتغیرات

األسریة 
 واالجتماعیة

جودة الحیاة 
 الوجدانیة

جودة 
الصحة 
 النفسیة

جودة 
التنظیم 

واستثمار 
 للوقت

الدرجة 
الكلیة لجودة 

 الحیاة

 **701. **514. **691. **677. **581. التوقعات السلبیة
ي الضبط االنفعال

 لألفكار الشخصیة
.743** .789** .799** .558** .820** 

السلبیة في التفكیر 
 حول الذات واآلخرین

.377** .542** .625** .577** .613** 

السلبیة في التفكیر 
 حول العمل

.846** .916** .846** .569** .895** 

الدرجة الكلیة للتفكیر 
 السلبي

.692** .804** .819** .621** .836** 

بأن قیم معامالت ارتباط بیرسون كانت دالة إحصائیًا عند مستوى ) ١١(یتضح من جدول
 جودة الحیاة والدرجة أبعاد التفكیر السلبي والدرجة الكلیة مع أبعادبین ) ٠،٠١(داللة إحصائیة

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین التفكیر السلبي " الكلیة، ولذلك یتم رفض الفرض الصفري
توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین "وقبول الفرض البدیل " ودة الحیاة لدى معلمي مدینة حائلوج

وھذا یشیر إلى أن ھناك ارتباط طردي دال " التفكیر السلبي وجودة الحیاة لدى معلمي مدینة حائل
لمعلمین إحصائیًا بین التفكیر السلبي وجودة الحیاة لدى معلمي مدینة حائل، حیث أن ما یفكر بھ ا

التوقعات السلبیة، الضبط االنفعالي لألفكار الشخصیة، السلبیة في التفكیر حول (بطریقة سلبیة 
األسریة واالجتماعیة (یرتبط ویؤثر بجودة الحیاة ) الذات واآلخرین، السلبیة في التفكیر حول العمل

 ھذه النتیجة مع نتیجة كًال ، وتتفق)أو الوجدانیة أو الصحة النفسیة أو جودة التنظیم واستثمار الوقت
 ھذه الدراسات بأن أشارتحیث ) ٢٠١٥( والنجار والطالع(Jihan et al., 2015)من دراسة 

التفكیر السلبي یرتبط بطریقة التكیف والتأقلم مع الحیاة، ویمكن تفسیر ھذه النتیجة بأن التفكیر 
یاتیة وقد یتوقع مآالت األمور قبل السلبي قد یحملھ اإلنسان تجاه نظرتھ إلى المواقف واألحداث الح

وثھا بأنھا قد تكون سیئة أو قد یظن ویفكر بطریقة سلبیة تجاه اآلخرین أو تجاه العمل نتیجة ما دح
یكتنف المستقبل من غموض وعدم وضوح في الرؤیة، ولكن لیس بالضرورة أن یكون أدائھ تجاه 

ھذا دافعًا نحو الحذر وتحدي الصعاب  ومجتمع سیئًا، بل بالعكس قد یكون أسرتھعملھ أو تجاه 
والمثابرة نحو اإلنجاز والتغلب على المعوقات التي یعتقد بھا وبالتالي یصبح لدیھ جودة في حیاتھ 

 ,Backe(في كثیٍر من المجاالت سواء األسریة أو االجتماعیة أو الوجدانیة، وقد أكدت دراسة بك 
دال إحصائیًا مع التفكیر اإلبداعي، وھذا یشیر بأن بأن التفكیر السلبي ذو ارتباط ایجابي و) 2001

  . المبدعین في التفكیر قد یكون لدیھم تفكیر سلبي ویكون لدیھم جودة في األداء
ھل توجد فروق بین معلمي مدینة حائل في جودة الحیاة والتفكیر السلبي : التساؤل الثاني/ ثانیًا

ذا التساؤل تم استخدام المتوسطات ولإلجابة عن ھ). أنثى-ذكر(تعزى إلى متغیر الجنس
) ١٢(وكانت النتائج كما في جدول " ت"واالنحرافات المعیاریة وداللة الفروق من خالل اختبار 

  :كاآلتي
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للفروق بین المعلمین " ت"المتوسطات واالنحرافات المعیاریة وداللة اختبار ) ١٢(جدول 
  ى معلمي مدینة حائلفي جودة الحیاة والتفكیر السلبي لد) واإلناثالذكور (

االنحراف  المتوسطالنوع        المتغیر
 المعیاري

مستوى  قیمة ت
 الداللة

 التوقعات السلبیة 3.18152 23.2800 ذكر
 2.70325 24.1053 أنثى

3.737  
 

.000  
 

الضبط االنفعالي لألفكار  3.60941 21.9636 ذكر
 3.43623 22.5619 أنثى الشخصیة

2.234  
 

.028 

سلبیة في التفكیر حول الذات ال 5.87702 35.1236 ذكر
 3.84975 36.6206 أنثى واآلخرین

4.158  
 

.000  
 

 السلبیة في التفكیر حول العمل 4.04101 28.4618 ذكر
 3.92341 29.8750 أنثى

4.665  
 

.000  
 

108.829 ذكر
1 

 الدرجة الكلیة للتفكیر السلبي 15.07148

113.044 أنثى
2 

12.42584 

4.087  
 

.000  
 

جودة الحیاة األسریة  2.74409 21.5745 ذكر
 3.47117 22.1382 أنثى واالجتماعیة

2.430 .022  
 

 جودة الحیاة الوجدانیة 3.25595 23.7091 ذكر
 3.81282 24.3728 أنثى

2.501 .016  
 

 جودة الصحة النفسیة 5.37576 25.8836 ذكر
 5.47494 26.7939 أنثى

2.202 .028 

 جودة التنظیم واستثمار للوقت 4.09569 24.8218 ذكر
 3.70046 25.2659 أنثى

1.509  
 

.142 

 الدرجة الكلیة لجودة الحیاة 13.70398 95.9891 ذكر
 14.69914 98.5714 أنثى

2.400 .019 

للفروق بین  معلمي مدینة "  ت"بأن أغلب القیم الختبار ) ١٢(یتضح من جدول 
 التفكیر السلبي والدرجة الكلیة دالة إحصائیًا عند مستوى أبعادفي ) اإلناث-الذكور(حائل
وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابیة یتضح بأن الفروق دالة ) ٠،٠٠٠(، )٠،٠١(، )٠،٠٥(داللة

لداللة الفروق بین معلمي مدینة " ت"، كما یتضح بأن أغلب القیم الختبار اإلناثإحصائیًا في اتجاه 
في أبعاد جودة الحیاة والدرجة الكلیة كانت دالة إحصائیًا عدا في بعد جودة ) اإلناث-الذكور(حائل

،  ولذلك فإننا نرفض الفرض اإلناثالتنظیم واستثمار الوقت، وكانت الفروق دالة إحصائیًا لصالح 
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جودة ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین معلمي مدینة حائل في التفكیر السلبي و" الصفري 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة " ، ونقبل الفرض البدیل)"أنثى- ذكر(الحیاة تعزى إلى متغیر الجنس

)" أنثى-ذكر(بین معلمي مدینة حائل في التفكیر السلبي وجودة الحیاة تعزى إلى متغیر الجنس
ى أعلى ، ویمكن تفسیر ھذه النتیجة والتي أشارت بأن معلمات المدارس لدیھن مستواإلناثلصالح 

في التفكیر السلبي والتوقعات السلبیة نحو الحیاة إلى أن الضغوط الیومیة التي تمر بھا المعلمات قد 
تولد لدیھن بعض التفكیر السلبي نتیجة المسئولیات المھنیة والواجبات التي تطلب منھن في 

یًا فالمعلمات یمارسن المدارس، والتي تترافق مع المسئولیات والواجبات المنزلیة التي یقمن بھا یوم
 ینظرن بطریقة سلبیة نحو اإلناثأدوارًا متعددة یومیًا، وھذا یترتب علیھ تحدي كبیر قد یجعل من 

الذات أو العمل وقد یكون لدیھن ضبط انفعالي اقل من الذكور تجاه المواقف واألحداث التي یتفاعلن 
 ألن التحدي والتغلب على الصعاب معھا، ولكن مع ھذا كان لدیھن جودة الحیاة أعلى من الذكور

 حیث أن الناحیة العاطفیة في سمات الشخصیة لدى غالبیة النساء یجعل لدیھن اإلناثھي من سمات 
قدرات عالیة من المرونة تجعلھن أكثر قدرة على التحمل والتكیف ومحاولة تحقیق التوافق وإعادة 

المختلفة، فاإلنسان حتى وأن كان سلبي في التوازن واالستقرار النفسي عند مواجھة مواقف الحیاة 
التفكیر ھذا ال یعني بأنھ غیر متقن للمھام التي یقوم بھا أو ال یشعر بالرضا عن حیاتھ سواء األسریة 
أو االجتماعیة، فقد ینظر بسلبیة لألمور أو للعمل ولكن یتفاعل بھمة وبعزیمة وأداء فعال سواء مع 

ھافرین )  Backe, 2001(فق ھذه النتیجة مع دراسة بكوتت. متطلبات العمل أو مع زمالئھ
)Haveren, 2004 ( مقارنة اإلناثحیث أكدت ھذه الدراسات بأن التفكیر السلبي كان لصالح 

اختلفت مع  نتیجة البحث ) ٢٠١٣(والعبیدي) ٢٠١٢(العزیز بالذكور،  كما أن دراسات كًال من عبد
 في واإلناثوجد فروق دالة إحصائیًا بین الذكور الحالي حیث أشارت ھذه الدراسات  بأنھ ال ت

اختلفت مع النتیجة الحالیة فیما یخص جودة ) Abdullah, 2008(التفكیر السلبي، كما أن دراسة 
كانت في صالح الذكور، كما اختلفت مع ) واإلناثالذكور (الحیاة حیث أشارت بأن جودة الحیاة بین 

 في جودة الحیاة، واإلناثلتي لم تجد فروق بین الذكور وا) ٢٠١٤(نتیجة ھذا البحث دراسة علیان
ویمكن عزو االختالف لبعض نتائج الدراسات السابقة مع نتیجة البحث الحالي إلى أنھ قد یكون 
الختالف العینات المستخدمة دورًا في ذلك حیث أن جمیع الدراسات السابقة التي اختلفت مع ھذه 

عات، بینما البحث الحالیة كانت العینة مطبقة على معلمي الدراسة تم تطبیقھا على طلبة الجام
ومعلمات المدارس، وبالتالي فإن البیئة المھنیة والتي تتطلب مھام وواجبات وتحدیات وصعوبات 

 التفاعل مع الواقع المیداني، قد تختلف عن البیئة األكادیمیة التعلیمیة للطلبة حیث تختلف أثناء
 التي یقوم بھا الطالب مقارنة باألساتذة، كما أن بعض الطلبة في األدوار والمھام والمتطلبات

الجامعات قد ال یھتمون باالستجابة ألداة البحث بطریقة دقیقة وبالتالي فإنھ عند تحلیل النتائج ال 
  .واإلناثتظھر ھناك فروق دالة بین الذكور 

ودة الحیاة والتفكیر السلبي  ھل توجد فروق بین معلمي مدینة حائل في ج:التساؤل الثالث/ ثالثًا
تدریس -تدریس مقررات العلوم اإلنسانیة (نوع المقررات التدریسیة : تعزى إلى متغیر التخصص

تم اإلجابة على ھذا التساؤل من خالل استخدام المتوسطات واالنحرافات ). مقررات العلوم الطبیعیة
على النحو ) ١٣(تائج كما في جدول حیث كانت الن" ت"المعیاریة وداللة الفروق من خالل اختبار 

  :اآلتي
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للفروق بین المعلمین " ت"المتوسطات واالنحرافات المعیاریة وداللة اختبار ) ١٣(جدول 
  في التفكیر السلبي وجودة الحیاة لدى معلمي مدینة حائل) واإلناثالذكور (

االنحراف  المتوسط التخصص المتغیر
 المعیاري

مستوى  قیمة ت
 الداللة

تدریس مقررات 
 العلوم اإلنسانیة

التوقعات  2.79239 25.0328
 السلبیة

تدریس مقررات 
 العلوم الطبیعیة

23.0525 2.73651 

9.399  
 

.000 

تدریس مقررات 
 العلوم اإلنسانیة

الضبط  4.17891 24.0370
االنفعالي 
لألفكار 
 الشخصیة

تدریس مقررات 
 العلوم الطبیعیة

21.3304 2.57140 

10.811  
 

.000 

تدریس مقررات 
 العلوم اإلنسانیة

السلبیة في  4.96153 36.9526
التفكیر حول 

الذات 
 واآلخرین

تدریس مقررات 
 العلوم الطبیعیة

35.5208 4.56917 

3.970  
 

.000 

تدریس مقررات 
 العلوم اإلنسانیة

السلبیة في  4.68812 31.7445
التفكیر حول 

ات تدریس مقرر العمل
 العلوم الطبیعیة

27.9037 2.68759 

14.079  
 

.000 

تدریس مقررات 
 العلوم اإلنسانیة

الدرجة الكلیة  14.91263 117.6148
 للتفكیر السلبي

تدریس مقررات 
 العلوم الطبیعیة

107.8074 11.35212 

9.990  
 

.000 

تدریس مقررات 
 العلوم اإلنسانیة

جودة الحیاة  3.84308 24.2701
األسریة 

تدریس مقررات  واالجتماعیة
 العلوم الطبیعیة

20.5208 1.59498 

18.387  
 

.000 

تدریس مقررات 
 العلوم اإلنسانیة

جودة الحیاة  3.99852 26.3832
 الوجدانیة

تدریس مقررات 
 العلوم الطبیعیة

22.7681 2.56127 

14.895  
 

.000 

جودة الصحة 
 النفسیة

تدریس مقررات 
 العلوم اإلنسانیة

29.0657 5.28209 10.805  .000 
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تدریس مقررات 
 العلوم الطبیعیة

24.8840 4.93085  

تدریس مقررات 
 العلوم اإلنسانیة

جودة التنظیم  3.58875 25.8650
واستثمار 

تدریس مقررات  الوقت
 العلوم الطبیعیة

24.6382 3.94280 

4.308 .000 

تدریس مقررات 
یةالعلوم اإلنسان  

الدرجة الكلیة  14.68330 105.5839
 لجودة الحیاة

تدریس مقررات 
 العلوم الطبیعیة

92.8004 11.84746 

12.881 .000 

كانت دالة إحصائیًا وھذا یشیر إلى " ت"بأن أغلب القیم الختبار ) ١٣(یتضح من جدول
وجود فروق بین معلمي مدینة حائل في التفكیر السلبي وجودة الحیاة، ولذلك یتم رفض الفرض 

وجد فروق ذات داللة إحصائیة بین معلمي مدینة حائل في التفكیر السلبي وجودة ال ت" الصفري
- تدریس مقررات العلوم اإلنسانیة (نوع المقررات التدریسیة : الحیاة تعزى إلى متغیر التخصص

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین " وقبول الفرض البدیل)" تدریس مقررات العلوم الطبیعیة
نوع المقررات :  في التفكیر السلبي وجودة الحیاة یعزى إلى متغیر التخصصمعلمي مدینة حائل

، ویمكن تحدید )"تدریس مقررات العلوم الطبیعیة-تدریس مقررات العلوم اإلنسانیة (التدریسیة 
اتجاه الفروق في التفكیر السلبي وجودة الحیاة بین معلمي مقررات العلوم اإلنسانیة، ومعلمي 

في األعلى حیث یالحظ ) ١٣(طبیعیة بالرجوع إلى المتوسط الحسابي في جدول مقررات العلوم ال
بأن جمیع المتوسطات الحسابیة لمعلمي مقررات العلوم اإلنسانیة كانت أعلى من المتوسطات 
الحسابیة لمعلمي مقررات العلوم الطبیعیة، وھذا یشیر إلى أن الفروق كانت في اتجاه معلمي 

ة وبالتالي فإن التفكیر السلبي وجودة الحیاة لدیھم أعلى من معلمي مقررات مقررات العلوم اإلنسانی
العلوم الطبیعیة، ویمكن تفسیر ھذه النتیجة بأن معلمي مقررات العلوم اإلنسانیة قد یكون لدیھم نظرة 
 سلبیة للذات وللمواقف والمھمات التعلیمیة أكثر من أقرانھم معلمي العلوم الطبیعیة، وھذا قد ینعكس

في فاعلیة أكثر في التعامل مع النشاطات التعلیمیة ومع اآلخرین حیث أن الشعور بالنقص یجعل 
 أسلوب حیاة یتسم بالكفاح والتحدي والسرعة في التفاعل أثناء مواجھة المواقف اإلنسانلدى 

أو مع  التعامل مع المھمات التعلیمیة أثناءالتعلیمیة الصعبة، وھذا قد یؤدي إلى جودة في األداء 
) Anthony, 2002(اآلخرین في مواقف العمل المختلفة، وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة أنتوني 

 بأن الطلبة بشكل عام یمیلون إلى التفكیر السلبي، بینما اختلفت نتیجة البحث الحالي أشارتوالتي 
إلنسانیة، والتي لم تجد فروق في التخصص سواء العلوم الطبیعیة أو ا) Backe, 2001(مع دراسة 

 ,Saleh)ودراسة ) ٢٠١٠(كما اختلفت مع نتیجة البحث الحالي دراسات كًال من محمود والجمالي
 حیث لم تجد ھذه الدراسات فروق دالة إحصائیًا في جودة الحیاة تعزى إلى (2013

ویمكن تفسیر ھذا االختالف أن الفروق بین التخصصات العلمیة واألدبیة ، )علمي، أدبي(التخصص
كون طفیفة نتیجة أن العمل في واقع المیدان التعلیمي ذو األدوار والمتطلبات المتشابھة سواء من قد ت

قبل المتخصصین في العلوم الطبیعیة أو اإلنسانیة ولكن قد یكون لنمط التفكیر الشخصي لألفراد 
امالت مع دورًا في تحدید االختالفات في الرؤیة والمعتقدات الفكریة وھذا ینعكس في طبیعة التع

 مع اختالف التفكیر سواء كان حتىالطلبة أو مع الزمالء، كما أن الفاعلیة واإلنجاز والمثابرة 
إیجابي أو سلبي من قبل األفراد تلعب دورًا مؤثرًا في تحقیق جودة األداء والرضا عن الحیاة سواء 

  .في المجال المھني أو األسري أو االجتماعي
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توجد فروق بین معلمي مدینة حائل في التفكیر السلبي وجودة الحیاة  ھل :التساؤل الرابع/ رابعًا
تم ). أكثر من عشر سنوات- أقل من عشر سنوات- أقل من خمس سنوات(تعزى إلى متغیر الخبرة 

) ١٤(اإلجابة على ھذا التساؤل من خالل استخدام تحلیل التباین األحادي كما ھو موضح في جدول 
  :على النحو اآلتي

للفروق بین معلمي مدینة حائل في التفكیر ) ANOVA(تحلیل التباین األحادي ) ١٤(جدول 
  السلبي وجودة الحیاة والتي تعزى إلى متغیر الخبرة

                                                        
 المتغیر 

درجات  مجموع المربعات
 الحریة

متوسط 
 المربعات

مستوى  قیمة ف
 الداللة

التباین بین 
 المجموعات

1895.179 2 947.589 159.685 .000 

التباین داخل 
 المجموعات

4320.041 728 5.934     

التوقعات 
 السلبیة

       730 6215.220 التباین الكلي

التباین بین 
 المجموعات

3914.258 2 1957.129 281.040 .000 

التباین داخل 
تالمجموعا  

5041.850 728 6.964     

الضبط 
االنفعالي 
لألفكار 
 الشخصیة

       730 8956.107 التباین الكلي

التباین بین 
 المجموعات

3585.258 2 1792.629 100.338 .000 

التباین داخل 
 المجموعات

13006.329 728 17.866     

السلبیة في 
التفكیر حول 

الذات 
 واآلخرین

       730 16591.587 التباین الكلي

التباین بین 
 المجموعات

5664.860 2 2832.430 334.962 .000 

التباین داخل 
 المجموعات

6155.956 728 8.456     

السلبیة في 
كیر حول التف

 العمل

       730 11820.815 التباین الكلي

التباین بین 
 المجموعات

53445.965 2 26722.982 237.491 .000 

التباین داخل 
لمجموعاتا  

81465.953 728 112.522     

الدرجة الكلیة 
 للتفكیر السلبي

       730 134911.917 التباین الكلي

التباین بین 
 المجموعات

جودة الحیاة  000. 599.863 2364.945 2 4729.890
األسریة 

التباین داخل  واالجتماعیة
 المجموعات

2870.121 728 3.942     
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       730 7600.011 التباین الكلي

التباین بین 
 المجموعات

4455.875 2 2227.937 315.611 .000 

التباین داخل 
 المجموعات

5139.044 728 7.059     

جودة الحیاة 
 الوجدانیة

       730 9594.919 التباین الكلي

التباین بین 
 المجموعات

11751.461 2 5875.731 430.008 .000 

التباین داخل 
 المجموعات

9947.565 728 13.664     

جودة الصحة 
 النفسیة

       730 21699.026 التباین الكلي

التباین بین 
 المجموعات

3214.616 2 1607.308 153.101 .000 

التباین داخل 
 المجموعات

7632.282 728 10.498     

جودة التنظیم 
واستثمار 

 للوقت

       730 10846.899 التباین الكلي

ن بین التبای
 المجموعات

77725.964 2 38862.982 387.205 .000 

التباین داخل 
 المجموعات

72967.435 728 100.368     

الدرجة الكلیة 
 لجودة الحیاة

       730 150693.399 التباین الكلي

بین )٠،٠٠٠(بأن ھناك فروق دالة إحصائیًا عند مستوى داللة ) ١٤(یتضح من جدول
أقل من (یاة تعزى إلى االختالف في الخبرة لدیھممعلمي مدینة حائل في التفكیر السلبي وجودة الح

، وبالتالي یتم رفض الفرض الصفري )خمس سنوات، أقل من عشر سنوات، أكثر من عشر سنوات
ال توجد فروق دالة إحصائیًا بین معلمي مدینة حائل في التفكیر السلبي وجودة الحیاة تعزى إلى "

)" أقل من عشر سنوات، أكثر من عشر سنواتأقل من خمس سنوات، (االختالف في الخبرة لدیھم
توجد فروق دالة إحصائیًا بین معلمي مدینة حائل في التفكیر السلبي " ویتم قبول الفرض البدیل

أقل من خمس سنوات، أقل من عشر سنوات، (وجودة الحیاة تعزى إلى االختالف في الخبرة لدیھم 
ومستوى " ف"لفروق تم حساب قیمة ، ومن أجل التعرف على اتجاه ا)"أكثر من عشر سنوات

للمقارنات البعدیة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للدرجة ) LSD(الداللة واختبار
  :على النحو اآلتي)١٧(و) ١٦(و ) ١٥(الكلیة للتفكیر السلبي وجودة الحیاة كما في جدول
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  ة بین معلمي مدینة حائلالدرجة الكلیة للتفكیر السلبي وجودة الحیا) ١٥(جدول 
   والتي تعزى إلى الخبرة

مجموع  المتغیر
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
مستوى  قیمة ف المربعات

 الداللة
التباین بین 
 ٠٫٠٠٠ ٢٣٧٫٤٩١ ٢٦٧٢٢٫٩٨٢ ٢ ٥٣٤٤٥٫٩٦٥ المجموعات

التباین داخل 
   ١١٢٫٥٢٢ ٧٢٨ ٨١٤٦٥٫٩٥٣ المجموعات

الدرجة 
الكلیة 
للتفكیر 
 السلبي

    ٧٣٠ ١٣٤٩١١٫٩١٧ التباین الكلي
التباین بین 
 ٠٫٠٠٠ ٣٨٧٫٢٠٥ ٣٨٨٦٢٫٩٨٢ ٢ ٧٧٧٢٥٫٩٦٤ المجموعات

التباین داخل 
   ١٠٠٫٣٦٨ ٧٢٨ ٧٢٩٦٧٫٤٣٥ المجموعات

الدرجة 
الكلیة 
لجودة 
 الحیاة

    ٧٣٠ ١٥٠٦٩٣٫٣٩٩ التباین الكلي
روق بین معلمي مدینة للتعرف على الف) LSD(المقارنة البعدیة بطریقة) ١٦(جدول 

  حائل في التفكیر السلبي وجودة الحیاة والتي تعزى إلى الخبرة
مستوى الداللة  متوسط الفروق الخبرة المتغیر

 اإلحصائیة
أقل من عشر 

 سنوات
أقل من خمس  ٠٫٠٠٠ *٢٤٫٠١٧٣٩

 سنوات
أكثر من عشر 

 سنوات
٠٫٠٠٠ *١١٫٦٩٩٦٨ 

أقل من خمس 
 سنوات

عشر أقل من  ٠٫٠٠٠ *٢٤٫٠١٧٣٩
 سنوات

أكثر من عشر 
 سنوات

٠٫٠٠٠ *١٢٫٣١٧٧٢ 

أقل من خمس 
 سنوات

٠٫٠٠٠ *١١٫٦٩٩٦٨ 

الدرجة 
الكلیة 
للتفكیر 
 السلبي

أكثر من عشر 
 سنوات

أقل من عشر 
 سنوات

٠٫٠٠٠ *١٢٫٣١٧٧٢ 

أقل من عشر 
         سنوات 

الدرجة  ٠٫٠٠٠ *٢٨٫٧٢٥٦٢
الكلیة 
لجودة 
 الحیاة 

أقل من خمس 
 سنوات

أكثر من عشر 
 سنوات

٠٫٠٠٠ *١٣٫٤٩٥٧٣ 
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مستوى الداللة  متوسط الفروق الخبرة المتغیر
 اإلحصائیة

أقل من خمس 
 سنوات

أقل من عشر  ٠٫٠٠٠ *٢٨٫٧٢٥٦٢
 سنوات

أكثر من عشر 
 سنوات

٠٫٠٠٠ *١٥٫٢٢٩٩٠ 

أقل من خمس 
 سنوات

أكثر من عشر  ٠٫٠٠٠ *١٣٫٤٩٥٧٣
 سنوات

أقل من عشر 
 سنوات

٠٫٠٠٠ *١٥٫٢٢٩٩٠ 

ریة للدرجة الكلیة للتفكیر السلبي وجودة الحیاة المتوسطات واالنحرافات المعیا) ١٧(جدول 
  والتي تعزى للخبرة 

 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي العدد المتغیر

 ١٣٫٢٥٥٥ ١٢٤٫٤١٥٦ ١٥٨ أقل من خمس سنوات
 ١٤٫١٩١٧ ١٠٠٫٣٩٨٢ ٢٢١ أقل من عشر سنوات
 ٥٫٤١٠١ ١١٢٫٧١٥٩ ٣٥٢ أكثر من عشر سنوات

الدرجة الكلیة 
 للتفكیر السلبي

 ١٣٫٦٣١٩ ١١١٫٤٤٩٨ ٧٣١ المجموع
 ١١٫٥٨٦٠ ١١٢٫٨٠٢٥ ١٥٨ أقل من خمس سنوات
 ١٣٫٤٢١١ ٨٤٫٠٧٦٩ ٢٢١ أقل من عشر سنوات
 ٥٫٩٤٣٤ ٩٩٫٣٠٦٨ ٣٥٢ أكثر من عشر سنوات

الدرجة الكلیة 
 لجودة الحیاة

 ١٤٫٣٧٧٥ ٩٧٫٥٩٨٦ ٧٣١ المجموع
  

حصائیة عند مستوى داللة إحصائیة بأن ھناك داللة إ) ١٥(یالحظ من خالل جدول
أقل من (في التفكیر السلبي وجودة الحیاة بین معلمي مدینة حائل تعزى إلى متغیر الخبرة ) ٠،٠٠٠(

للمقارنات ) LSD(وبعد أجراء اختبار) خمس سنوات، أقل من عشر سنوات، أكثر من عشر سنوات
یالحظ بأن ھناك فروق ) ١٧(دولوبالرجوع إلى ج) ١٦(البعدیة للفروق في المتوسطات في جدول

ذات داللة إحصائیة بین معلمي مدینة حائل في التفكیر السلبي تعزى إلى متغیر الخبرة وكما ھو 
من خالل المتوسطات الحسابیة كانت أعلى قیمة في التفكیر السلبي لصالح ) ١٧(واضح في جدول

أقل من عشر (ثم لمعلمي) أكثر من عشر سنوات(ثم لمعلمي) أقل من خمس سنوات(معلمي الخبرة
یواجھون صعوبات في ) أقل من خمس سنوات(ویمكن تفسیر ھذه النتیجة بأن المعلمین ، )سنوات

العمل وخبرتھم أقل من أقرانھم ممن لھم سنوات طویلة في خدمة العملیة التعلیمیة، وبالتالي فقد 
 فكریة سلبیة نحو المھام یكون لدیھم الواقع التعلیمي شاق ومجھد وھذا قد یترتب علیھ تصورات

الواجبات التي یتفاعلون معھا نتیجة الخبرة القلیلة، وبالتالي قد یكون لدیھم بعض الضغوطات 
والصعوبات نتیجة قلة الخبرة في التعامل مع عناصر المنظومة التعلیمیة، مما یجعلھم عرضھ 

جال التعلیم، وعند الرجوع للتفكیر السلبي أكثر من غیرھم من المعلمین ذوي الخبرة األكثر في م
نالحظ بأن الفروق بین المعلمین في  جودة الحیاة ذات داللة ) ١٦(وجدول) ١٥(إلى جدول رقم

) ١٧(ومن خالل مالحظة قیم المتوسطات الحسابیة في جدول) ٠،٠٠٠(إحصائیة عند مستوى
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ثم ) تأقل من خمس سنوا(یتضح بأن أعلى قیم المتوسطات الحسابیة كانت لصالح المعلمین
، وھذا یشیر بأن الفروق كانت لصالح )أقل من عشر سنوات(ثم ) أكثر من عشر سنوات(المعلمین

وھذه النتیجة یمكن تفسیرھا بأن المعلمین األقل خبرة وفي ) أقل من خمس سنوات(المعلمین 
السنوات األولى لھم في مھنة التعلیم یكونوا أكثر حیویة ونشاط وطموح وحتى وأن واجھتھم 

عاب والتحدیات الكثیر وكان لدیھم ضغوط في قلة خبرتھم في المیدان التعلیمي، ولكن التفكیر الص
السلبي والتوقعات نحو العمل واآلخرین قد تكون دافعًا لھم نحو مزید من البذل والعطاء والتفاعل مع 

وھذا ینعكس عناصر المنظومة التعلیمیة، وھذا قد یؤدي إلى تحقیق الجودة في األداء أثناء العمل 
على جودة الحیاة األسریة واالجتماعیة والصحة النفسیة عندما یحققون اإلنجازات المھنیة نتیجة 

وتتفق نتیجة . المبادرة وبذل المجھودات الوافرة للتغلب على الصعوبات والعقبات التي تواجھھم
األھلیة والبالغ على العاملین في المؤسسات ) ٢٠١٥(البحث الحالي مع دراسة النجار و الطالع 

في أن ذوي الخبرة األقل كانوا األعلى في التفكیر السلبي، ولكن ھذه الدراسة اختلفت ) ١٠٠(عددھم
مع نتیجة البحث الحالي في جودة الحیاة حیث أشارت بأن ذوي الخبرة األكثر كانوا ھم األعلى في 

تلفت مع نتیجة البحث  حول جودة الحیاة اخ(Saleh, 2013)جودة الحیاة، ولكن نتیجة دراسة 
 الحالي حیث لم تجد فروق بین أعضاء ھیئة التدریس بكلیة التربیة بجامعة الملك سلمان بن عبد

عضوًا تعزى إلى متغیر الخبرة في العمل، ویمكن تفسیر ھذا االختالف ) ٩٠(العزیز والبالغ عددھم
 قد تكون قلیلة ففي دراسة النجار بین نتائج ھاتین الدراستین مع نتیجة البحث الحالي إلى أن العینات

وقد ال تكون ) ٩٠( كانت العینة (Saleh, 2013)وفي دراسة ) ١٠٠(كانت العینة) ٢٠١٥(والطالع
وھي ) ٧٣١(العینات ممثلة للواقع الفعلي بشكل دقیق، بینما البحث الحالي كانت العینة مكونة من 

 االختالف في النتائج إلى أن جودة الحیاة أضعاف العینات السابقة، كما یمكن تفسیر) ٦(عینة تمثل 
قد ترتبط بالدافعیة واإلنجاز والمثابرة أكثر من ارتباطھا بكثرة سنوات الخبرة، وسواء كان التفكیر 
إیجابي أو سلبي فإن المحك لجودة الحیاة ھو الطموح والمجھود الوافر نحو تحقیق األھداف التي 

وا إنجازات كبیرة ولدیھم تصورات قد تكون غیر عقالنیة  حققأشخاصیضعھا الفرد لنفسھ، فقد نجد 
أو سلبیة ولكن كانت دافع لھم نحو التغلب على المشكالت التي كانوا یتوقعونھا من اآلخرین أو من 

  .عناصر البیئة التعلیمیة أو االجتماعیة المتعددة
  :التوصیات

  : ةفي ضوء ما أسفرت عنھ نتائج البحث، یمكن تقدیم التوصیات اآلتی
تقدیم الندوات العلمیة والدورات التدریبیة التي تھدف إلى تحویل التفكیر والتوقعات السلبیة  -١

إلى قوى دافعة للتغلب على الصعوبات والمشكالت التي قد یواجھھا المعلمین أثناء تفاعلھم 
مع الواقع التعلیمي، كما یتم تقدیم دورات تدریبیة حول كیفیة اكتساب بعض مھارات جودة 

لحیاة مثل مھارات تنظیم واستثمار الوقت وجودة التعامل مع الجوانب األسریة ا
  .واالجتماعیة وكیفیة تحقیق الصحة النفسیة والضبط االنفعالي

 التعلیم والجامعات السعودیة بھدف إقامة البرامج اإلرشادیة النفسیة إداراتالتعاون بین  -٢
ن إلى استراتیجیات مقاومــــة التفكیـــــر واالجتماعیة والتي یتم من خاللھا إرشاد المعلمی

الســــلبي، وتنمیــــة مھــــارات حــب الحیــاة، واالســتمتاع بھــا والرضــا عنھــا، وتحمل 
تبعاتھا، من خالل التعرف على آفات التفكیر وتحدیدھا بحیث یستدرك األخطاء التي یرددھا 

من خالل التفكیر التأملي والذي یساعد المعلمین التفكیر لدیھ بحیث یقوم بتغییرھا وتعدیلھا 
في تعدیل واستثمار األفكار السلبیة من خالل منھج الفكر العمیق الذي یساھم في تبصیر 

 بشكل یتفق مع األھداف التي یسعى إلى تحقیقھا في مجاالت إمكانیاتھالفرد نحو تحقیق 
  .الحیاة المتعددة
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م ووسائل التواصل اإللكتروني بحیث یتم نشر ثقافة تقدیم بعض البرامج التوعیة عبر األعال -٣
المناخ التعلیمي وكیف یمكن أن یؤثر بعناصره المتعددة والمختلفة سواء الفیزیقیة أو 
االجتماعیة واالنفعالیة على منظومة العمل التعلیمیة، ومن أجل ھذا ال بد أن یتم نشر منھج 

لفرد من المجھول إلى المعلوم في التفكیر  وكیف یمكن أن ینتقل اوأسالیبھالفكر اإلنساني 
ومن العام إلى الخاص، فقد یواجھ المعلمین صعوبات ومشكالت تجعل التفكیر سلبي في 
بعض األوقات نتیجة التوقعات المجھولة حیال بعض المواقف واألحداث التي یواجھونھا، 

إلنجاز الوافر إلى ولكن قد ینتقل التفكیر من المجھول والغامض نتیجة بذل المجھودات وا
تحقیق الطموحات عندما یتغلب على صعوبات ومشكالت الواقع وبالتالي الوصول إلى 

 .تحقیق جودة الحیاة بكافة مجاالتھا المتعددة
 :المقترحات

المعلمین یمارسون مھنة اجتماعیة تتطلب التفاعل المستمر مع الناس وھي من المھنة  -
ى المعلمین التخلي عن التفكیر السطحي واالعتماد الصعبة وذات المجھود الشاق، ولذلك عل

على التفكیر العمیق والتحلي بالصبر وعدم االندفاع، وأن ما یحدث من مشكالت ومعوقات 
أثناء العمل تحتاج إلى التبصر والتأني وأن ما یبدو من غموض وسلبي قد یكون لھ تأثیر 

ق لرؤیة أكثر وضوح مما على األفراد من حیث سعیھم الحثیث إلى االكتشاف والتحق
 نجاحات في مختلف مجاالت اإلنسانسیسھم في تحقیق اإلنجازات الدقیقة والتي تكسب 

  .الحیاة
یمكن القیام بدراسات مماثلة لھذه الدراسة على المعلمین أو الطلبة أو أعضاء ھیئة التدریس  -

السلبي أو التفكیر أو في أي مھنة من المھن اإلنسانیة أو االجتماعیة ویتم تناول التفكیر 
، الذكاءات )الخارجي-الداخلي(اإلیجابي وجودة الحیاة مع متغیرات أخرى مثل الضبط 

المتعددة، الضغوط النفسیة، القلق، كما یمكن تطبیق ھذه المتغیرات البحثیة في مناطق 
جغرافیة مختلفة في المملكة العربیة السعودیة أو أي دولة أخرى سواء عربیة أو أجنبیة، 

لك من أجل الوصول إلى استبصار أكثر عن طبیعة تلك المتغیرات البحثیة مع تغیر وذ
 .العینات والبیئات االجتماعیة والثقافیة
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، كلیة التربیة بدمنھور، جامعة واألبعادجودة الحیاة، المفھوم ). ٢٠١٠. (أبو حالوة، محمد السعید
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المتغیرات المرتبطة بھا لدى عینة من المسنین، رسالة دكتوراه، غیر منشورة، كلیة التربیة 
  .بمصر
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كلیة العلوم اإلنسانیة طبیعة العمل وعالقتھا بجودة الحیاة، رسالة ماجستیر، ).٢٠١٤.(مریم، شیخي
  .الجزائر: والعلوم االجتماعیة

مجلة العلوم اإلنسانیة . جودة الحیاة لدى ضحایا اإلرھاب في الجزائر ). ٢٠١٣.(آمال، بوعیشة
  .٥٦-٤٧، ص ص)١٣(واالجتماعیة، 

جودة الحیاة لدى المتقاعدین دارسة استكشافیة على عینة من المتقاعدین ). ٢٠١٤.(كریمة، لكحل
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- ١٧سلطنة عمان،- المتغیرات، وقائع ندوة علم النفس وجودة الحیاة، جامعة السلطان قابوس

  .٤٧- ٣٧دیسمبر، ص ص١٩
التفكیر اإلیجابي وعالقتھ بجودة الحیاة لدى ). ٢٠١٥.(الرءوفالنجار، یحیى؛ والطالع، عبد 

، )العلوم اإلنسانیة(العاملین بالمؤسسات األھلیة بمحافظة غزة، مجلة جامعة النجاح لألبحاث 
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 لدى طلبة الجامعات في الجمود الفكري وقوة األنا وعالقتھما بجودة الحیاة). ٢٠١٤.(علیان، وفاء
  .محافظات غزة، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة األزھر، غزة

أسالیب مواجھة الخبرة الصادمة لدى معلمي وكالة الغوث بغزة وعالقتھا ). ٢٠١٢.(الشرافي، مازن
  .بجودة الحیاة، رسالة ماجستیر، جامعة األزھر، غزة

 وعالقتھما باإلنجاز األكادیمي والرضا عن الحیاة لدى التفاؤل والتشاؤم). ٢٠١١.(بسیوني، سوزان
  .عینة من الطالبات الجامعیات بمكة المكرمة، رسالة ماجستیر، جامعة أم القرى، مكة المكرمة
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