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Abstract: 
The study aims to show the relation between the quality the work life 

and positive thinking of youth and sport institutions in Wilaya of Ouargla. In order to achieve the 
objectives of the study, the researcher used the analytical descriptive method, he depended on the 
standard of quality the work life (Abdel-Fattah al-Maghraby, 2004) and the measure of positive 
thinking Ingram Wisinky (2012), as a main tool for the study, while the sample size of (176) 
employees of youth and sport institutions of Wilaya of Ouargla were chosen randomly. 
Main results of the study: 
     There is a statistically significant relationship between all dimensions of quality of life and 
positive thinking, except salaries and rewards where no correlation was with positive thinking. 
     There were no statistically significant differences between the average of the 
 Sample of the study sample on the availability of the dimensions of the career quality attributed 
to the variable (gender, job rank, work area). 
     There were no statistically significant differences between the mean of the sample of the study 
in positive thinking attributed to the variable (sex, number of years of service, etc). 
Keywords:  the quality of the work life; positive thinking;youth sport  institutions. 
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هدفت الدراسة إىل التعرف على العالقة املوجودة  بني جودة احلياة الوظيفية  والتفكري اإلجيايب لدى املوظفني ملخص:
لي، ورقلة ،ومن اجل حتقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي التحلي باملؤسسات الشبانية والرياضية لوالية

( ومقياس التفكري اإلجيايب إلجنرام 2004)لعبد الفتاح املغريب،ةحيث اعتمد على مقياس  جودة حياة الوظيفي
فردا من موظفي  (176(،  كأداة  رئيسية للدراسة ، فيما بلغ حجم االعينة من )2012وويسنكي،وترمجة الوقاد )

 املؤسسات الشبانية والرياضية لوالية ورقلة مت اختيارهم بطريقة عشوائية.
 أهم نتائج الدراسة:

استثناء  بعد األجور ب والتفكري اإلجيايب الوظيفيةياة احلتوجد  عالقة ارتباطات دالة إحصائيا بني كل أبعاد  جودة -
 بينه وبني التفكري اإلجيايب.   واملكافئات حيث  مل يتبني وجود عالقة إرتباطية

 الوظيفيةياة حلاتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول مدى توافر أبعاد جودة  ال-
 تعزى إىل متغري ) اجلنس، ، الرتبة الوظيفية، ، منطقة العمل(. 

متغري ) اجلنس،  دراسة يف التفكري اإلجيايب تعزى إىلال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات تقديرات عينة ال-
 عدد سنوات اخلدمة(.
 املؤسسات الشبانية والرياضية. ؛التفكري اإلجيايب؛جودة احلياة الوظيفية  الكلمات المفتاحية:
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 تمهيد :   -
ملعاصر حيتم على ألسواق العمل يف وفتنا اإن التغريات اهلائلة يف البيئة اخلارجية للمؤسسات واملنافسة الشديدة 

املنظمات على اختالف أنواعها التطوير واالبتكار املستمر آلليات وإسرتاتيجيات جديدة يف بيئة العمل الداخلية لدا 
هذه املنظمات حىت تكون قادرة على التكيف مع خمتلف املستجدات الراهنة،وجودة حياة العمل تقع ضمن أولويات 

ات فهي من القضايا اإلدارية اليت احتلت مكانا متميزا يف أدبيات إدارة املوارد البشرية والسلوك التنظيمي، هاته املنظم
نظرا ألن جودة حياة  الوظيفية مفهوم حيتوي على العديد من العناصر اليت متس أداء املنظمات مباشرة وتؤثر عليها، 

ار أن الفرد اشرة للعمل،إال أنه يلمس احلياة الشخصية للعاملني بإعتبوهدا املفهوم رغم أنه قد يبدو مقصور على البيئة الب
وهو كائن بشري له العديد من املشاعر واالهتمامات الشخصية واليت ما مل يتم مراعتها فإهنا بالقطع تلقي بظالهلاعلى 

 (.240، ص2008أداء العاملني، ومن مت أداء املنظمة )جاد الرب،
I.1- :مشكلة الدراسة 

حتسني جودة احلياة الوظيفية داخل املؤسسات الشبانية والرياضية يعترب الضامن الوحيد للمحافظة على إن 
موردها البشري  وصيانته ومتيزه، وهي ركيزة أساسية لنجاح هذه املؤسسات لتحقيق أهدافها املتمثلة يف رعاية الشباب 

وهتيئة  مجيع  فسية والفكرية والرتوحيية واالجتماعيةوتوجيهه وبناء شخصيته بصفة متكاملة من النواحي الصحية والن
الوسائل الالزمة والظروف املالئمة لشغل  واستثمار أوقات فراغهم وبالتايل ضمان حتقيق األهداف العامة والنوعية 

 للنشاط الرياضي والشباين.
من جمموعة من وجودة حياة الوظيفية داخل هذه املؤسسات هي ذلك البناء الكلي الشامل الذي يتكون 

املتغريات املتنوعة اليت هتدف إىل إشباع احلاجات األساسية لألفراد الذين يعيشون يف نطاق هذه احلياة 
( ومن بني اجملاالت اليت ينبغي على القادة واملدراء و صناع القرار يف املؤسسات الشبانية والرياضية 38،ص2013)بكر،

ئص عالقات االجتماعية بصفة عامة، املشاركة يف إختاد القرارات، التنوع يف خصااالهتمام هبا وحتسينها ، مجاعة العمل وال
الوظيفة،احلوافز املادية واملعنوية ، )األجور واملكافآت(،السياسات التنظيمية وأساليب اإلشراف، ظروف بيئة العمل املادية 

 واملعنوية.
ا ينعكس على ة النفسية واملزاجية لدى املوظفني مموترتبط برامج جودة حياة الوظيفية ارتباطا وثيقا باحلال     

ية وهذا إجيايب( والذي بدوره يتجسد يف سلوكاهتم وقراراهتم يف التكيف مع املشكالت الوظيف -منط التفكري لديهم)سليب
( اليت أشارت إىل أن  برامج جودة احلياة بصفة عامة تساعد على التخلص 126،ص2013ما أكدته  دراسة )العبيدي،

 ن بعض األفكار واملشاعر السلبية وحتويلها إىل أقوال وأفعال ومشاعر إجيابية.م
( أن الفرد الذي يتمتع جبودة حياة عالية فستكون مواجهته 27،ص2018كما أشارت دراسة )السيد،      

فعيه اللضغوط النفسية أفضل، وعلى العكس فإذا كان  مستوى جودة احلياة ضعيف فسيشعر بالضغوط النفسي.وتقل د
 يف مواجهتها.
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( فقد أشارت إىل أن التفكري اإلجيايب يرتبط جبودة احلياة 212،ص2015أما دراسة )النجار والطالع،     
بالنسبة للفرد، ألهنا تعبري عن اإلدراك الذي ميتلكه وألن احلياة بالنسبة له هو ما يدركه منها فشعور الفرد بالرضا عن 

 ك يف معدل إنتاجه  وكفاءته وبالتايل  شعوره بالسعادة والرضا الوظيفي.حياته ينعكس على عمله ويتجلى ذل
( فتشري إىل أن أول مقومات التفكري اإلجيايب هو الوعي باإلمكانات  (Caprara,2003,9أما دراسة      

 ياة اليومية.والقدرات والفرص اليت ميتلكها الشخص، ويشكل الوعي نواة االقتدار اإلنساين الذي يؤهله مع متطلبات احل
لذلك ميكن القول أن جودة احلياة الوظيفية ترتبط ارتباط وثيقا بالتفكري اإلجيايب لدى املوظفني مما ينعكس 

 إجيابيا على األداء كما وكيفا.
 وبناءا على ما تقدم به الباحث فقد جاءت تساؤالت الدراسة كما يلي:   

 هل توجد عالقة ذات داللة إجصائية عند مستوى؟
a≤0.05) بني أبعاد جودة حياة الوظيفية والتفكري اإلجيايب لدى املوظفني باملؤسسات الشبانية والرياضية)

 لوالية ورقلة؟
بني اراء املوظفني باملؤسسات الشبانية والرياضة  a≤ 0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)

 اجلنس ، الرتبة الوظيفية، منطقة العمل(؟حول  توافر أبعاد جودة حياة الوظفية تعزى ملتغريات ) 
( بني متوسطات استجابات املوظفني a≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)

 ؟مة،التخصص الوظيفي(دد سنوات اخلدباملؤسسات الشبانية والرياضية يف التفكري اإلجيايب تعزى ملتغريات ) اجلنس  ، ع
I.2- :فرضيات الدراسة 

( بني أبعاد جودة احلياة الوظيفية والتفكري (a≤ 0.05عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ال توجد-
 اإلجيايب لدى املوظفني باملؤسسات الشبانية والرياضية لوالية ورقلة.

( بني اراء املوظفني مبديرية الشبانية والرياضية حول  a≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)-
 اد جودة احلياة الوظيفية تعزى ملتغريات ) اجلنس ، الرتبة الوظيفية  ، منطقة العمل(.توافر أبع

( بني متوسطات استجابات املوظفني باملؤسسات a≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)-
 صص الوظيفي(.لتخالشبانية والرياضية يف التفكري اإلجيايب تعزى ملتغريات ) اجلنس ، ،عدد سنوات اخلدمة، ، ا

I-3- :أهداف الدراسة 
الكشف عن العالقة  املوجودة بني جودة احلياة الوظيفية والتفكري اإلجيايب يف املؤسسات الشبانية والرياضية  -

 لوالية ورقلة.
(، بني متوسطات استجابات a≤ 0.05الوقوف على الفروق اإلحصائية إن وجدت عندى مستوى )-

دمة، والرياضة حول  توافر أبعاد جودة احلياة الوظيفية تبعا ملتغريات  )اجلنس ،  عدد سنوات اخل املوظفني مبديرية الشباب
 ، منطقة العمل(.
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(، بني متوسطات استجابات املوظفني a≤ 0.05الوقوف على الفروق اإلحصائية إن وجدت عند مستوى )-
خصص ملتغريات ) اجلنس ، ، عدد سنوات اخلدمة، ، التباملؤسسات الشبابية والرياضية حول التفكري اإلجيايب وفقا 

 الوظيفي(.
I-4-:أهمية الدراسة 

من خالل هذه الدراسة ميكن للمؤسسات التابعة لقطاع الشباب والرياضة بصفة خاصة واملؤسسات اجلزائرية 
خدماهتا اليت تقدمها  جودةبصفة عامة تبين أبعاد جودة احلياة الوظيفية، مبا ينعكس على األداء لدى موظفيها وبالتايل 

 لفئتها املستهدفة.
كما تكمن أمهية هذه الدراسة يف لفت أنظار صناع القرار يف املؤسسات الشبانية والرياضية إىل أمهية تطبيق 
أبعاد جودة احلياة الوظيفية ملا هلا من أثر وفاعلية يف االرتقاء بقدرات هذه املؤسسات و بذلك يتسىن هلا القيام مبهامها 

 املطلوبة على أكمل وجه.
I-5-:المفاهيم اإلجرائية الدراسة 
I-5-1-:جودة الحياة الوظيفية 

بأهتا: "التوجه الذي يعترب املوظفني إحدى أصول املنظمة بدال من Indumathy&Kamalrajيرى 
ملهم بأنفسهم عاعتبارهم تكلفة عليها ويفرتض هذا التوجه أن أداء املوظفني يكون أفضل عند السماح هلم بإدارة 

واملسامهة يف اختاذ القرار، هذا التوجه حيفز املوظفني بتلبية احتياجاهتم الفسيولوجية إىل جانب احتياجاهتم 
 (.8، ص2013االقتصادية") حبر ونصار،

ويعرف الباحث  جودة احلياة الوظيفة إجرائيا بأهنا: الدرجة الين حيصل عليها املوظف باملؤسسات الشبانية 
 (.2004لوالية ورقلة على مقياس جودة احلياة الوظيفية  املعد من طرف )عبد الفتاح املغريب  والرياضة

I-5-2-التفكير اإليجابي: 
وقد عرفته العريفي بأنه: "الوعي بأمهية استعمال العقل بطريقة فعالة، تضفي إجيابية على احلياة الشخصية، أو 

 (.42، ص2015العملية، أو األسرية")سليم،
الباحث إجرائيا بأنه الدرجة اليت حيصل عليها املوظف يف مؤسسات الشباب والرياضة على مقياس  ويعرفه

 (.2012إجنراموويسنكي ، اقتباس وترمجة الوقاد )
II -   : الطريقة واألدوات 

( وكذا اعتمد 2004اعتمد الباحث على مقياس عبد احلميد عبد الفتاح املغريب لقياس جودة احلياة الوظيفية ) 
 (.2012الباحث على مقياس إجنرام وويسنكي،وترمجة الوقاد )

II -1- :مقياس جودة الحياة الوظيفية 
يتكون املقياس من ستة أبعاد وهي:) ظروف بيئة العمل املعنوية،خصائص الوظيفة، األجور واملكافآت،      

ومجاعة العمل، وأسلوب الرئيس يف اإلشراف، واملشاركة يف القرارات(، وقد اشتمل كل بعد  منها على ستة متغريات 
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عبارة يف صورة تقرير مخاسي  36لعمل، واليت تشكل يصف كل متغري منها أحد اجلوانب املرتبطة بأبعاد جودة حياة ا
 التدرج، خيتار املفحوص ما بني مخسة بدائل  ترتاوح ما بني )أوافق متاما إىل  ال أوافق متاما(.

II -1-1-:صدق المقياس 
(  حبساب معامل صدق مقياس جودة احلياة الوظيفية،  حيث تراوحت قيم عوامل جودة 2004قام  املغريب )

( وللتحقق 0,860( أما القيمة اإلمجالية جلميع عوامل املقياس فقد بلغت )0,920- 0,804الوظيفية بني)احلياة 
من صدق املقياس يف الدراسة احلالية مت عرضه على جمموعة من احملكمني دوي اخلربة و االختصاص بعد ذلك مت إجراء 

ه على  ل طريقة الصدق التميزي من خالل تطبيقالتعديالت املقرتحات من قبلهم، كما جرى التحقق من صدقه من خال
( موظفا تابع للمؤسسات )الشبانية والرياضية( ، واستخراج دالالت الفروق بني 36عينة الدراسة االستطالعية قوامها)

(  %27متوسطات الدرجات اليت حصلت عليها الدراسة االستطالعية من خالل مقارنة درجات الفئة العليا) أعلى
(  بعد ترتيب درجات املقياس تنازليا من األكرب إىل األصغر فثبت وجود فروق ذات  %27ة الدنيا  ) أدىنبدرجات الفئ

داللة إحصائية بني متوسطات درجات أفراد اجملموعة العليا ومتوسطات درجات أفراد الدنيا مثلما هو موضح يف 
 (. 01اجلدول)

( 0.05( وهي أصغر من)0.000مبستوى داللة)( 40,10( أن قيمة "ت" بلغت )01يتبني من اجلدول )
 وبالتايل دالة إحصائيا مما يدل على صدق فقرات املقياس.

II -1-2- : الثبات 
قام املغريب حبساب معامل الثبات لكل عامل من عوامل جودة حياة الوظفية بإستخدام طريقة معادلة ألفا  

( لعامل  ظروف  0,8473لعامل األجور واملكافئات و) (0,6531)كرونباخ حيث تراوحت قيمة معامل الثبات بني
 (. 0.7414بيئة العمل املعنوية أما القيمة اإلمجالية جلميع عوامل جودة احلياة الوظيفية جمتمعة فقد بلغت )

وللتحقق من ثبات املقياس للدراسة احلالية، استخدم الباحث معادلة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية، وميكن 
 ا يلي:عرضهما كم

 التجزئة النصفية :  -
( 36استعمل الباحث طريقة التجزئة النصفية، حيث وزع االستبيان على عينة استطالعية متكونة من )     

موظفا باملؤسسات الشبانية والرياضية بورقلة، مث وضع األسئلة ذات الرتقيم الفردي لوحدها، واألسئلة ذات الرتقيم الزوجي 
( وبعد إجراء  (0,79معامل االرتباط بني جزئي االستبيان وحتصل على ثبات قدره لوحذها بعد ذلك مت حساب 

 (. (0,88عملية التعديل حتصل على ثباتقدره
 :" معامل ألفا كرونباخ -

(، وتشري هذه النتيجة إىل أن املقياس يتميز بثبات (0,93قدر معامل "ألفا" ملقياس جودة احلياة الوظيفية ب 
 .عال
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II -2- التفكير اإليجابي:مقياس 
(، ويرجع إختيار الباحث هلذا املقياس 2012اعتمد الباحث على مقياس إجنرام وويسنكي،وترمجة الوقاد )

 لألسباب التالية:
( على عينة من طالب جامعة بنها 2012تطبيق املقياس على بيئة عربية من قبل ، حيث طبقه الوقاد )

د علم ت األجنبية ، يف ظل قلة املقاييس العربية املتوفرة واملناسبة على حمبصر،شيوع استخدامه يف العديد من الدراسا
 الباحث.

( عبارة يف صورة تقرير مخاسي التدرج، خيتار املفحوص مابني مخسة بدائل مابني )أوافق 30يتكون املقياس من)
تقبل وبذاته الفرد، وتتعلق باملسمتاما إىل ال أوافق( ، وتدور  عبارات حول جمموعة من األفكار اليت قد ختطر عاى بال 

 واألخرين ،وترتبط خبرباته السابقة ويقوم املفحوص بوضع إشارة على العبارة اليت يرى أهنا تنطبق عليه أو يوافق عليها.
II -2-1- :صدقالمقياس 

لى ع( بالتأكد من صدق املقياس بطريقة االتساق الداخلي، وذلك بتطبيقه 2012قام  مرتجم املقياس الوقاد )
(، 0.79-0.60( من طالب جامعة بنها مبصر، حيث كانت مجيع قيم معامل االرتباط ما بني )55عينة       ) ن=

 مما يعد مؤشرا على صدق فقرات املقياس.
وللتحقق من صدق املقياس يف الدراسة احلالية قام الباحث بعرضه على جمموعة من احملكمني دوي اخلربة      

جراء التعديالت املقرتحة من قبلهم، كما جرى التحقق من صدقه من خالل طريقة الصدق يف االختصاص وقد مت إ
فردا( ، واستخراج دالالت الفروق بني متوسطات  36التميزي من خالل تطبيقه على  عينة الدراسة االستطالعية قوامها )

( بدرجات الفئة  %27لعليا) أعلىالدرجات اليت حصلت عليها الدراسة االستطالعية من خالل مقارنة درجات الفئة ا
(  بعد ترتيب درجات املقياس تنازليا من األكرب إىل األصغر فثبت وجود فروق ذات داللة إحصائية  %27الدنيا ) أدىن

 (.2بني متوسطات درجات أفراد اجملموعة العليا ومتوسطات درجات أفراد الدنيا مثلما هو موضح يف اجلدول)
( 0.05( وهي أصغر من)0.000( مبستوى داللة)10,16( أن قيمة "ت" بلغت )12يتبني من اجلدول )     

 وبالتايل دالة إحصائيا مما يدل على صدق فقرات املقياس.
II -2-2- :(  حساب ثبات املقياس بطريقة إعادة االختبار حيث كانت  2012قام مرتجم املقياس الوقاد )الثبات

( على مرتني بفارق زمين مدة أسبوعني ، بلغت 55العينة االستطالعية ) ن=قيم معامالت االرتباط بني درجات أفراد 
( وللتحقق من ثبات املقياس للدراسة احلالية، استخدم الباحث معادلة 0 (85,( وبطريقة معادلة ألفا كرونباخ0 85,)

 ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية، وميكن عرضهما كما يلي:
استعمل الباحث طريقة التجزئة النصفية، حيث وزع االستبيان على عينة استطالعية متكونة من  التجزئة النصفية :-
( موظفا من مبديرية الشبيبة والرياضة بورقلة، حيث مث وضع األسئلة ذات الرتقيم الفردي لوحدها، واألسئلة ذات 36)

ت قدره ئي االستبيان وحتصل على ثباالرتقيم الزوجي لوحدها كذلك، بعد ذلك مت حساب معامل االرتباط بني جز 
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Ñ( وبعد إجراء عملية التعديل باستعمال معادلة سبريمان بروان )ث =  (0,79

Ñ

2

1  حتصلنا على ثبات قدره )
 ( وهذا يظهر أن معامل االرتباط مرتفع مما يدل أن لالستبيان ثبات مقبول. 0,88)
(، وتشري هذه النتيجة إىل املقياس يتميز بثبات (0,91أما الثبات مبعامل الفا كرونباخ فقد  :" معامل ألفا كرونباخ -

 .عال
III-: النتائج ومناقشتها 
III-1-  :إختبار ومناقشة الفرضية األولى 

( بني أبعاد  (a≤ 0.05تنص الفرضية األوىل على عدم وجود عالقة  ذات داللة إحصائية عند مستوى  
 جودة احلياة الوظيفية  والتفكري اإلجيايب لدى املوظفني مبديرية الشباب والرياضة لوالية ورقلة. 

( بني كل بعد من أبعاد Pearsonللكشف عن نتيجة هذه الفرضية  قام الباحث حبساب معامل بريسون) 
 جودة حياة العمل والدرجة الكلية للتفكري اإلجيايب.

توجد  عالقة ارتباطات دالة إحصائيا بني كل أبعاد  جودة احلياة الوظيفية والتفكري اإلجيايب  يتبني من اجلدول
 باستثناء  بعد األجور واملكافئات حيث  مل يتبني وجود عالقة إرتباطية بينه وبني التفكري اإلجيايب

III-2-  :إختبارومناقشةالفرضية الثانية 
( بني أراء املوظفني باملؤسسات الشبانية a≤0.05إحصائيا عند مستوى)تنص الفرضية على وجود فروق دالة 

 والرياضة حول  توافر أبعاد جودة حياة الوظيفية تعزى ملتغري ) اجلنس(.
 ( يوضح ذلك.4" واجلدول ) "T.testللتحقق من نتيجة هذه الفرضية قام الباحث باستخدام اختبار )ت(  

( تكرب عن 0.377(  وأن مستوى داللتها هي)0.888( بلغت )( أن قيمة)ت4يتبني من خالل اجلدول )
وبذلك ميكن أن نستنتج  أنه ال توجد فروق ذات  0.05أكرب من  0.377أي أن  0.05احلد املطلوب الذي هو 

( بني أراء املوظفني مبديرية الشباب والرياضة حول  توافر أبعاد جودة احلياة a≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى)
 ية تعزى إىل )اجلنس( .الوظيف

ويعزو الباحث  ذلك إىل عدم التميز أو التفريق يف تعامل  املؤسسات الشبانية والرياضية مع املوظفني على      
أساس اجلنس كما أهنم مجيعا يتعرضون لظروف بيئة العمل نفسها سواء املتعلقة باإلجيابيات  أو السلبيات سواء تعلق 

 تعلق بالبيئة اخلارجية. ذلك بالبيئة الداخلية  أو 
( 2016( و دراسة )الشنطي، 2014اتفقت هذه النتائج مع نتائج بعض الدراسات كدراسة )ماضي،      

 حيث أظهرتا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول أيعاد جودة  احلياة الوظيفية تعزى للجنس .
(  اليت أظهرت وجود فروق يف جودة 2012البليسي،واختلفت نتائج الدراسة احلالية مع دراسة كل من ) 

( اليت أظهرت وجود فروق ذات داللة 2015حياة الوظيفية تعزى ملتغري  )اجلنس( لصاحل الذكور، ودراسة )الدحدوح،
 إحصائية حول جودة احلياة الوظيفية تعزى للجنس لصاحل اإلناث.
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III-3- :إختبار ومناقشةالفرضية الثالثة 
( بني أراء املوظفني مبديرية الشباب a≤0.05الثالثة على وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى)تنص الفرضية 

 والرياضة حول  توافر أبعاد جودة احلياة الوظيفية تعزى إىل متغري ) الرتبة الوظيفية(.
( كما هو ANOVAوللتحقق من نتيجة  هذه الفرضية قام الباحث باستخدام حتليل التباين  األحادي) 

 (.   05موضح يف اجلدول)
( تكرب 00.33( وأن قيمة مستوى داللتها هي )1.151( أن قيمة ف بلغ )5يتبني من خالل اجلدول )    

 ومنه نستنتج أنه: 0.05عن احلد املطلوب الذي هو 
( بني اراء املوظفني مبديرية الشباب والرياضة حول  a≤ 0.05ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى) -

 فر أبعاد جودة احلياة الوظيفية تعزى إىل متغري ) الرتبة الوظيفية(.توا
ويعزو الباحث هذه النتيجة قد يرجع مرده أن مجيع املوظفني يعملون يف بيئة مهنية واحدة وحتت سياسة      

دى توافر متنظيمية نفسها مطبقة على اجلميع على اختالف مستوياهتم الوظيفية وهذا من شأنه أن يوحد النظرة حول 
( إىل أن جودة حياة Mayers,1992أبعاد جودة احلياة الوظيفية باملؤسسات الشبانية والرياضية ن، وقد أشار مايرز)

الوظيفية تبدو يف املمارسات اليت تبادر هبا اإلدارة من خالل األنشطة اإلدرية لتحسني كفاءة التنظيم وزيادة الرضا 
 (.484،ص2017ًئة االجتماعية املهنية)أمحد فواتيح،الوظيفي للعاملني بغض النظر على الف

( 2017(  ودراسة )أمحد فواتيح،2016إتفقت هذه النتائج مع نتائج بعض الدراسات كدراسة ) الشنطي، 
 اللتان أشارتا إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف جودة احلياة الوظيفية تبعا ملتغري الرتبة الوظفية.. 

( اليت أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية جلميع جماالت جودة احلياة 2013ار،واختلفت مع دراسة )نص
 الوظيفية باستثناء جمال التوازن تعزى ملتغري الرتبة الوظيفية.

III-4- :إختبار ومناقشةالفرضية الرابعة 
باملؤسسات ( بني اراء املوظفني a≤ 0.05تنص الفرضية الرابعة على وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى)

 الشيانية والرياضية حول توافر أبعاد جودة احلياة الوظيفية تعزى إىل متغري ) عدد سنوات اخلدمة(.
( كما هو موضح يف ANOVAمن نتيجة  هذه الفرضية قام الباحث باستخدام حتليل التباين  األحادي) 

 (.     6اجلدول)
( تكرب عن احلد 0.633قيمة مستوى داللتها ) ( وأن0.458( أن قيمة ف بلغ )6يتبني من خالل اجلدول )

 ومنه نستنتج أنه: 0.05املطلوب الذي هو 
( بني اراء املوظفني مبديرية الشباب والرياضة حول  a≤ 0.05ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى) -

 توافر أبعاد جودة حياة العمل تعزى إىل متغري )عدد سنوات اخلدمة(. 
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ه عدم وجود فروق حول توافر أبعاد جودة احلياة الوظيفية تبعا لعدد سنوات اخلدمة قد ويرى الباحث أن     
( أنه ينظر إىل توفري جودة حياة الوظيفية باعتباره جزء من املسؤولية االجتماعية 2005يرجع إىل ما ذكره صديق) 

 للمنظمة  جتاه العاملني بغض النظر عن عدد سنوات اخلربة يف املؤسسة.
( ودراسة 2016قت نتائج هذه الدراسة مع نتائج جمموعة من الدراسات  كدراسة )الرببري،اتف     

( حيث أكدوا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية الدراسة حول 2014(   و دراسة )ماضي،2016)الشنطي،
 مدى توافر أبعاد جودة احلياة الوظيفية  تعزى إىل سنوات اخلدمة. 

( اليت أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية حنو متكني 2014راسة )ديوب،اختلفت نتائج الدراسة مع د
( اليت توصلت إىل 2017العاملني وجودة احلياة الوظيفية تعزى )لسنوات اخلربة،(، كما اختلفت مع دراسة ) احلسين،

 وجود فروق ذات داللة إحصائية يف جودة احلياة الوظيفية نعزى ملتغري  ) سنوات اخلربة(.
III-5- :إختبار ومناقشةالفرضية الخامسة 

( بني أراء املوظفني مبديرية a≤ 0.05تنص الفرضية اخلامسة على وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى)
الشباب والرياضة حول  توافر أبعاد جودة احلياة الوظيفية تعزى ) ملنطقة العمل(، وللتحقق من نتيجة الفرضية السادسة  

 (.07كما هو موضح يف اجلدول)  T.testاختبار)ت(   قام الباحث باستخدام
( تكرب عن 0.667(  وأن مستوى داللتها هي)0.431( أن قيمة)ت( بلغت )7يتبني من خالل اجلدول )

 ≥aوبذلك ميكن أن نستنتج  أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى) 0.05احلد املطلوب الذي هو 
 رية الشباب والرياضة حول  توافر أبعاد جودة احلياة الوظيفية تعزى إىل متغري )منطقة( بني أراء املوظفني مبدي0.05

 العمل(.
وتفسري هذه النتيجة هو قد يعود إىل وجود نوع من التوازن يف احلياة الشخصية واحلياة الوظيفية لدى املوظفني 

 ادية واملعنوية لدى املوظفني.حيث ال يكون أثر ملتغري املنطقة كما قد يعود إىل تشابه بيئة العمل امل
( واليت إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية  2014اختلفت نتائج الدراسة احلالية مع دراسة ماضي)     

حول جودة احلياة الوظيفية وأثرها على مستوى األداء الوظيفي للعاملني يف اجلامعات، الفلسطينية يعزى إىل متغري 
 )منطقة العمل(. 

III-6-  :إختبار ومناقشةالفرضية السادسة 
( بني متوسطات a≤ 0.05تنص الفرضية السادسة على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)

 استجابات املوظفني مبديرية الشباب والرياضة يف التفكري اإلجيايب تعزى ملتغري )اجلنس(.
 ( يوضح ذلك.8" واجلدول ) "T.testللتحقق من نتيجة هذه الفرضية قام الباحث باستخدام اختبار )ت(  

( تكرب عن احلد 0.664(  وأن مستوى داللتها هي )0.435( أن قيمة)ت( بلغت )8يتبني من خالل اجلدول )
( يف a≤ 0.05عند مستوى)، وبذلك نستنتج  أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  0.05املطلوب الذي هو 

 التفكري اإلجيايب تعزى إىل متغري ) اجلنس(.
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ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن كال اجلنسني يتعرضون لظروف مادية ومعنوية واحدة إضافة إىل            
كوهنم يقعون حتت سياسة تنظيمية واحدة الشيء الذي من شأنه أن يوحد منط التفكري لديهم سواء أكان )إجيايب أو 

 سليب(  ذكور أم إناث.
( اليت أشارت إىل عدم وجود فروق يف منط 2013سة ) العبيدي،اتفقت نتائج هذه الدراسة مع درا     

 John etالسليب( تعزى ملتغري ) اجلنس(،   كما  اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة ) -التفكري) اإلجيايب
al ,2007 اليت توصلت إىل عدم وجود فروق دالة بني اجلنسني يف التفتح العقلي واإلنصاف وحب االستطالع )

ليب( تعزى الس -( اليت أشارت إىل عدم وجود فروق يف منط التفكري )اإلجيايب2013علم ، ودراسة ) العبيدي،وحب الت
 ملتغري ) اجلنس(.

( اليت أشارت إىل وجود فروق جوهرية بني درجات 2006واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )بركات،     
عا ملتغري )اجلنس( لصاحل اإلناث.كما اختلفت مع دراسة الطالب على اختبار التفكري اإلجيايب و السليب، تب

 ( اليت أشارت إىل وجود فروق يف التفكري اإلجيايب تبعا ملتغري اجلنس لصاحل اإلناث .2006) الرقيب،
 

III-7- :إختبارومناقشةالفرضية السابعة 
بني متوسطات  (a≤ 0.05تنص الفرضية السابعة على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)

 استجابات املوظفني مبديرية الشباب والرياضة يف التفكري اإلجيايب تعزى ملتغري )عدد سنوات اخلدمة(.
( كما هو ANOVAوللتحقق من نتيجة  هذه الفرضية قام الباحث باستخدام حتليل التباين  األحادي)  

 (.     9موضح يف اجلدول)
( تكرب عن احلد 0.356( وأن قيمة مستوى داللتها )1.038لغ )( أن قيمة ف ب9يتبني من خالل اجلدول )

 ومنه نستنتج أنه: 0.05أكرب من  0.356أي أن  0.05املطلوب الذي هو 
( بني متوسطات استجابات املوظفني مبديرية الشباب a≤ 0.05ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى) -

 د سنوات اخلدمة(.والرياضة يف التفكري اإلجيايب تعزى ملتغري )  عد
يعزو الباحث هذه النتائج إىل أن التفكري اإلجيايب بغض النظر إىل اخلربة أو عدد سنوات اخلدمة  يف           

املنظمة فهو يرتبط بشكلٍ  وثيقا بسمات شخصية الفرد ومشاعره ، بل باألعمال االجيابية يف مجيع شؤون حياته، لذلك 
رغبة جيايب هو القدرة على استثمار اإلسرتاتيجيات اإلجيابية يف الشخصية وامليل إىل الميكن القول أن  أساس التفكري اإل

 والنزعة ملمارسة سلوكيات أو تصرفات جتعل حياة الفرد ناجحة وتقوده إىل أن يكون أنسانا اجيابيا. 
أشارت إىل  ( اليت2006اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع جمموعة من الدراسات كدراسة دراسة )الرقيب،     

 عدم وجود فروق بني عمداء كليات اجلامعات األردنية الرمسية يف التفكري اإلجيايب تعزى إىل متغري )اخلربة( .
( اليت توصلت إىل وجود 2016واختلفت نتيجة هذه الدراسة احلالية مع دراسة مع نتائج دراسة ) حواط،

 (.رس مدينة الالذقية تبعا ملتغري ) عدد سنوات اخلدمةفروق  دالة إحصائيا يف التفكري اإلجيايب بني معلمي مدا



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No: 1, 2019   

 

29 
 
 

 
III-8-:إختبار ومناقشةالفرضية الثامنة 

( بني متوسطات a≤ 0.05تنص الفرضية الثامنة على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)
 رياضة(. -استجابات املوظفني مبديرية الشباب والرياضة يف التفكري اإلجيايب تعزى ملتغري التخصص)شبيبة

( يوضح 10" واجلدول ) "T.testللتحقق من نتيجة هذه الفرضية قام الباحث باستخدام اختبار )ت(  
 رياضة( -) شبيبة ذلك الفروق يف  التفكري اإلجيايب تبعا ملتغري التخصص الوظيفي

( مما يدل على عدم وجود 0.849( مبستوى داللة قدره  )-0.191يتبني من اجلدول أن قيمة "ت" بلغت )
 فروق يف التفكري االجيايب تبعا  للتخصص الوظيفي.

( 0.849(  وأن مستوى داللتها هي )-0.191( أن قيمة)ت( بلغت )23يتبني من خالل اجلدول رقم)     
وبذلك ميكن أن نستنتج  أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  0.05أكرب من  0.849أي أن  0.05أكرب من 

 ة (. رياض -بيبة( يف التفكري اإلجيايب تعزى إىل متغري  التخصص الوظيفي )شa≤ 0.05عند مستوى)
ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن التفاعل املوجود بني طبيعة املناخ التنظيمي السائد داخل املؤسسات      

الشبانية والرياضية والسياسة والثقافة التنظيمية من جهة أخرى من شأهنم أن حيققوا القدرة على التكيف لدى املوظفني  
اخل تفكري لديهم وبالتايل التقليل من أثر التخصص الوظيفي ، كما أن نظام التحفيز دكما ميكنهم أن يؤثروا على منط ال

هذه املؤسسات يؤثر على منط التفكري لذلك ميكن القول أنه كلما كان نظام التحفيز مدروس قد حيقق نوع من  التباين 
 يف منط التفكري لدى املوظفني. 

( اليت أكدت على عدم وجود عدم وجود 2006دراسة )الرقيب،اتفقت نتيجة الدراسة احلالية مع نتائج      
فروق بني عمداء كليات اجلامعات األردنية الرمسية يف التفكري اإلجيايب تعزى إىل متغري ) التخصص(، كما اتفقت مع 

السليب( تعزى  -( اليت أشارت إىل عدم وجود فروق يف منط التفكري) اإلجيايب2013دراسة ) العبيدي، 
( اليت أظهرت عدم وجود تأثري ملتغري )التخصص(يف منط التفكري Rebecca,2003التخصص(، ودراسة ) ملتغري)

( حيث أظهرت عدم وجود أثر ملتغري )التخصص( يف Munro,2004)اإلجيايب والسليب(، ودراسة               ) 
 مستوى التفكري السليب  أو اإلجيايب.

   
IV- خاتمة 

بناء على ما تقدم به الباحث ميكن القول أن جودة حياة العمل عملية ترتكز على حتقيق التوازن بني احلياة  
الوظيفية واحلياة الشخصية للعاملني من خالل عمليات متكاملة وخمططة ومستمرة تشارك يف تنفيذها مجيع اإلدارات 

املنظمة  و مصاحل العاملني وهي عملية تستجيب من خالهلاداخل املؤسسة مبا يتوافق مع اسرتاتيجيات املؤسسة وأهداف 
حلاجيات العاملني عن طريق وضع برامج أساسية تتمثل يف  النمط التشارك يف القيادة واإلشراف و توفري البيئة الصحية 
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التكيف مع  يقواآلمنة وإتاحة الظروف املادية واملعنوية املدعمة ألداء العاملني، وإعادة تصميم وإثراء الوظائف لتحق
 املستجدات احلديثة وتعظيم القدرات التنافسية، واالعتماد على نظام عادل لألجور واملكافئات واحلوافز املادية واملعنوية.

كما جيب الرتكيز على العالقات االجتماعية بني األفراد سواء أكانوا رؤساء أم مرؤوسني، واملشاركة الفعلية 
 ومها الواسع.للعاملني يف إختاد القرار مبفه

 ويف ضوء اإلطار النظري للدراسة ونتائجها ومناقشتها يقرتح الباحث التوصيات التالية:
اقرتاح إجراء دراسات ميدانية مشاهبة باملؤسسات الشبانية والرياضية باعتبار أن جودةاحلياة الوظيفية والتفكري 

 اإلجيايب هلما عالقة مباشرة بأداء املوظفني ) العاملني(.
ة زيادة االهتمام بتحسني جودة حياة العمل بأبعادها النفسية واالجتماعية والطبيعية باعتبارها مسؤولية ضرور 

 اجتماعية وأخالقية ومعنوية تتحملها املنظمة.
التدريب على استخدام اسرتاتيجيات متكن املوظفني) العاملني( يف املؤسسات الشبانية والرياضية من جتنب 

 الناقد من كري اجلامد واملتصلب واالعتماد على التفكري اإلجيايب النابع من التفكري التأملي والتفكريالتفكري السليب والتف
 أجل فهم وإدراك املشكالت املهنية وحلها بطرق علمية سليمة.

إعداد دورات تدريبية لتنمية التفكري اإلجيايب لدى املوظفني ) العاملني( باالعتماد على التخطيط والتنظيم 
وجيه والرقابة، والتقييم لغرض اكتساب املوظفني) العاملني( فن التواصل والتعامل اإلجيايب واستثمار كل الطاقات والت

 اإلجيابية املمكنة لديهم.
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 اإلحاالت و المراجع:
، مصر،القاهرة : دار الفكر جودة الحياة الوظيقية في منظمات األعمال العصرية(، 2008جاد الرب  سيد ) -

 .240العريب،ص.
امد ، الطبعة االوىل، عمان :داراحل جودة الحياة وعالقتها بالقبول اإلنتماء والقبول(، 2013بكر، جوان إمساعيل) -

 .38للنشر والتوزيع، ص.
( ،التفكري اإلجيايب وعالقته جبودة احلياة لدى العاملني باملؤسسات األهلية 2015النجار حيي،الطالع عبد الرزاق ) -

 (،فلسطني على اخلط:2)  29ة، جملة النجاح لألحباث يف العلوم اإلنسانية ، مبحافظة غز 
- https://journals.najah.edu/media/journals/full_texts/2_JFvN6Ic.pdfالزيا)تارخي

 (.26/03/2019رة: 
جودة حياة العمل وأثرها على تنمية اإلستغراق (، 2013حبر، يوسف عبد و عطية ونصار،إميان حسن) -

 . 8.غزة ، فلسطني: منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية جامعة الدول العربية،ص.الوظيفي
بحوث جملة الدراسات وال،  جودة حياة العمل وأثرها في تنمية االستغراق الوظيفي(، 2004املغريب عبدد احلميد ) -

 ، مصر :جامعة الزقازيق ، كلية التجارة .  2التجارية ، 
التفكير اإليجابي كمتغير وسيط في العالقة بين الشخصية واألخطاء في (، 2015سليم حسن،عالء بن أمحد)  -

 .42، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى، السعودية،ص.قيادة السيارة
- Caprara, G. V. & Cervone, D. (2003), Aconception of personality for psychology of human 

strengths. In Lisa G. Aspinwall and Ursula M.Staudinger, (Ed.), Amazon kindles 

Psychology of humanstrengths: Fundamental questions and future directions for a 

positivepsychology (2002). 

. رسالة دكتوراه  غري منشورة، إدارة الجودة الشاملة وعالقتها بجودة العمل( ،2017أمحد فواتيح، حممد األمني ) -
 ، اجلزائر.2جامعة وهران

الحياة الوظيفية في الحد من ظاهرة اإلحتراق الوظيفي لدى ( ، دور جودة 2016الرببري، مروان حسن ) -
. رسالة ماجستري  غري منشورة، أكادمية اإلدارة والسياسة نتاج الفنيالعاملين في شبكة األقصى لإلعالم واإل

 للدراسات العليا وجامعة  األقصى بغزة ، فلسطني.
جودة الحياة الوظيفية وأثرها على األداء الوظيفي للعاملين في المنظمات غير ( ،2012البليسي،أسامة) -

 . رسالةماجستري غري منشورة، ، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني الحكومية في قطاع غزة
ري غري . رسالة ماجست أثر جودة الحياة الوظيفية في تعزيز اإللتزام التنظيمي( ،2017احلسيين، وسام حممدى) -

 منشورة، جامعة األزهر، غزة، فلسطني.

https://journals.najah.edu/media/journals/full_texts/2_JFvN6Ic.pdf(تاريخ
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ارس دراسة ميدانية لدى عينة الصف يف مد( ، التفكرب اإلجيايب وعالقته بالرضا الوظيفي )2016حواط، دميا ) -
( 5( العدد )38سلسلة األداب والعلوم اإلنسانية اجملاد ) -مدينة( الالذقية( جملة جامعة تشرين للبحوث العلمية

 دمشق. 2016
( ، متكني العاملني كمدخل  لتحسني جودة  احلياة الوظيفية قي قطاع اإلتصاالت . جملة 2014ديوب، أمين )  -

 ، سوريا.195(،1.)30دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية .اجمللد جامعة 
درجة فهم عمداء كليات الجامعات األردنية الرسمية مفهوم التفكير اإليجابي ( ،2006الرقب، توفيق زايد ) -

 . أطروحة دكتوراه غري منشورة،كلية الدراست العليا، اجلامعة األردنية، عمان.وأثر ذلك على صناعة القرار
 .واقع جودة الحياة الوظيفية في المؤسسات وعالقته بأخالقيات العمل( ،2016الشنطي، هناد عبد الرمحان) -

 رسالةماجستري غري منشورة، جامعة األقصى ، غزة، فلسطني.
ري . رسالة دكتوراه  غجودة الحياة الوظيفية وأثرها على األداء الوظيفي( ،2014ماضي، خليل إمساعيل إبراهيم) -

 ، قسم إدارة األعمال، فلسطني.منشورة
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 المالحق
 

 ( : الصدق التميزي لمقياس جودة الحياة الوظيفية1الجدول )  

مستوي 

الداللة 

0.00 

 درجة

 احلرية 

 قيمة

 )"ت(

االحنراف  

 "ع"

املتوسط 

 "م"

 التقنية اإلحصائية    ن

 الدرجات

 

 دالـة

 

14 

 

10.40 

 العليـــاالدرجات  8 167.37 11.72

 الدرجات الدنيـــا 8 116.12 7.52

 (2019املصدر :بن جلول نبيل )

 
 ( : الصدق التميزي لمقياس التفكير االيجابي 2الجدول )  

مستوي 

الداللة 

0.00 

 درجة

 احلرية 

 قيمة

 )"ت(

االحنراف  

 "ع"

املتوسط 

 "م"

 التقنية اإلحصائية    ن

 الدرجات

 

 دالـة

 

14 

 

10.16 

 الدرجات العليـــا 8 139.00 3.42

 الدرجات الدنيـــا 8 107.12 8.18

 (2019املصدر :بن جلول نبيل )  
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 (: يوضح العالقة بين أبعاد جودة الحياة الوظيفية والتفكير اإليجابي لدى عينة الدراسة3جدول)
 مستوى الداللة معامل االرتباط "ر" المتغيرات

 0.000 0.279 اإليجابيبعد ظروف العمل والتفكير 
 0.000 0.830 بعد خصائص الوظيفة والتفكير اإليجابي

 0.051 0.147 بعد االجور والمكافئات والتفكير اإليجابي
 0.000 0.281 بعد جماعة العمل والتفكير اإليجابي

 0.021 0.174 بعد اسلوب الرئيس في االشراف والتفكير اإليجابي
 0.000 0.335 القرارات والتفكير اإليجابيبعد المشاركة في اخذ 

 (2019املصدر :بن جلول نبيل )

 
 

( : الفروق في جودة الحياة الوظيفية تبعا لمتغر 4الجدول )  

 )الجنس(

مستوي 

الداللة 

0.377 

 درجة

 احلرية

 قيمة

 )"ت(

االحنراف  

 "ع"

املتوسط 

 "م"

 التقنية اإلحصائية    ن

 اجلنس

 

 غري دالـة

 

14 

 

0.888 

 ذكور 139 139.46 22.60

 إناث 37 136.75 14.39

 (2019املصدر :بن جلول نبيل )  
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 ( :مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة"ف" ومستوى5جدول رقم)
 الداللة تبعا لمتغير الرتبة الوظيفية)مربي، مربي رئيسي، مستشار، مستشار رئيسي(

 
 (2019املصدر :بن جلول نبيل )

 
 تبعا لمتغير )عدد سنوات الخدمة((: الفروق في أراء الموظفين حول جودة الحياة الوظفية 6جدول)

 
 (2019املصدر :بن جلول نبيل )

 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  ف
 الداللة

 القرار

1.15 512.614 3 1537.843 بين المجموعات
1 

 غري دال 0.330
داخل 

 المجوعات
76621.10

6 
172 445.472 

78158.94 المجموع الكلي
9 

175 958.086 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  ف
 الداللة 

 القرار    

0.45 102.872 2 205.744 بين المجموعات
8 

 غري دال 0.633
داخل 

 المجوعات
38858.43

8 
173 224.615 

39064.18 المجموع الكلي
2 

175 327.487 
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( : الفروق في جودة حياة العمل تبعا لمتغير منطقة 7الجدول )  

 العمل 

مستوي 

الداللة 

0.667 

 درجة

 احلرية 

 قيمة

 )"ت(

االحنراف  

 "ع"

املتوسط 

 "م"

 التقنية اإلحصائية    ن

 املنطقة

 

 غري دالـة

 

174 

 

0.431 

 احلضر 126 139.32 21.84

 الريف 50 137.80 19.38

 (2019املصدر :بن جلول نبيل )  

 

( : الفروق في التفكير اإليجابي تبعا لمتغر 8الجدول ) 

 )الجنس(

مستوى 

الداللة 

0.664 

 درجة

 احلرية 

 قيمة

 )"ت(

االحنراف  

 "ع"

 التقنية اإلحصائية    ن املتوسط "م"

 اجلنس

 

 غري دالـة

 

174 

 

0.435 

 ذكور 139  118.9353 15.36

 إناث 37 117.7297 13.39

 (2019املصدر :بن جلول نبيل )
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 (: الفروق في التفكير اإليجابي تبعا لمتغير )عدد سنوات الخدمة(9جدول)

 (2019املصدر :بن جلول نبيل )

( :يوضح ذلك الفروق في  التفكير اإليجابي تبعا 10الجدول )  
 رياضة( -لمتغير التخصص الوظيفي ) شبيبة

 

مستوىالداللة 

0.849 
 درجة

 احلرية

 قيمة

 )"ت(

االحنراف  

 "ع"

 التقنية اإلحصائية    ن املتوسط "م"

التخصص 

 الوظيفي

 

 غري دالـة

 

174 

 

-0.191 

 شبيبة 65 118.4000 31.04

 رياضة 111 118.8468 16.00

 (2019املصدر :بن جلول نبيل )  

 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  ف
 الداللة

 القرار

1.03 463.433 2 926.866 بين المجموعات
8 

 غري دال 0.356
داخل 

 المجوعات
77232.0.8

3 
173 446.428 

78158.94 المجموع الكلي
9 

175 909.861 
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