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شكر وتقدير

 أتقدم بالشكر إلى جامعة القدس

التي أنارت لنا الطريق ممثمة

 التدريسية وجميع العاممين فيياا برئيسيا و مشرفييا وىيئاتي

برنامج االرشاد النفسي والتربوي -الدراسات العميابالشكر إلى جميع أساتذتي في كمية أتقدم و 

(فدوى حمبية) دكتورةال رخص بالذكأو 

ت باإلشراف عمى ىذه الدراسةتفضم التي

 جزيل الشكر والتقدير يا منيفم

 عمى جيودهو  الدكتور نبيل عبد اليادي الُمَربِّي الفاضل كما وأتقدم بالشكر والعرفان إلى

في تقديم النصح واإلرشاد 

عمى مناقشة الدراسة لتفضموالدكتور زياد بركات واألستاذ  

 طاقم المحكمين الذين تفضموا بتحكيم مقاييس الدراسة أتقدم بالشكر إلىكما و 

الذين تفضموا باإلجابة  المعممين والمعممات كل إلىوالتقدير وفي النياية أتقدم بالشكر 

 عمى مقاييس الدراسة

 من قدم لي المشورة والنصح كما وأشكر كل

جبران خميل إبراىيم أحمد
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ممخص ال

لدى معممي المدارس  اإلنجازالكشف عن مستوى السعادة وعالقتو بدافعية ىدفت الدراسة إلى 
عند ، كما وىدفت إلى معرفة إذا كان ىنالك فروق ذات داللة احصائية الحكومية في محافظة بيت لحم

لدى معممي  اإلنجازدافعية كل من مستوى السعادة و  في متوسطات( α> (0.05الداللة مستوى
والمستوى الحالة االجتماعية, و المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغيرات الجنس, 

 دخل الشيري، ومكان السكن.التعميمي، وسنوات الخبرة، وال
من جميع المعممين والمعممات العاممين في المدارس الحكومية في محافظة بيت  تألف مجتمع الدراسة 

تكونت عينة الدراسة ، و ومعممة اً ( معمم2314، والبالغ عددىم )(م2015-2014)لحم لمعام الدراسي 
وقد استخدم الباحث المنيج  ،المتاحة العشوائية اختيارىم بطريقة العينةتم  ( معمم ومعممة257من )

 . اإلنجازولجمع بيانات الدراسة، استخدم الباحث مقياس السعادة، ومقياس دافعية ، االرتباطيالوصفي 
بيت لحم درجة مرتفعة من  ن لدى معممي المدارس الحكومية في محافظةأأظيرت نتائج الدراسة 

 د فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللةو جالنتائج عدم و  وأظيرت. اإلنجازدافعية و   السعادة
0.05) <α )  بين متوسطات مستوى السعادة لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية في محافظة

والمستوى التعميمي، وسنوات الخبرة، والدخل الحالة االجتماعية, و لمتغيرات الجنس, بيت لحم تعزى 
فروق ذات وجود  عدمإلى النتائج كذلك  وأشارت. الدرجة الكمية لمسعادةعمى  الشيري، ومكان السكن
لدى معممي ومعممات  اإلنجاز( في مستوى دافعية α> (0.05الداللة مستوى داللة إحصائية عند 

المستوى التعميمي، وسنوات الخبرة، و ، الجنسالمدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغيرات 
، الحالة االجتماعية، في حين أنو ظيرت فروق بحسب متغير الشيري، ومكان السكنومعدل الدخل 
 .فئة أعزبوذلك لصالح 

( بين α>0.01 (الداللة مستوىايجابية ذات داللة إحصائية عند  عالقةكما أشارت النتائج أن ىناك 
.اإلنجازمتوسطات الدرجة الكمية لمسعادة وبين متوسطات الدرجة الكمية لدافعية 

السعادة لدى المعممين مرتفع من مستوى  الحفاظ عمىوفي ضوء ىذه النتائج، أوصى الباحث بضرورة 
 المعمم مساندة، و في العمل اإلنجازوالمعممات بشتى الُسُبل الممكنة، لما لذلك من ارتباط بدافعية 

ادر السعادة ستثارة مصضرورة إيالء األىمية إل، و المعممين تنمية روح المنافسة بينًا، و اجتماعي
ورة تحسين مستوى دخل ر ض، و لدييم اإلنجازلدى المعممين لمتحسين من مستوى دافعية وتحفيزىا 
 .المعممين
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Abstract

The study aims at investigating the happiness’s level and its relation with achievement 

motivation to the teachers of governmental school in Bethlehem. It also aims at finding out 

if there are any significantly statistically differences at (α <0.05) in the averages of the 

levels of happiness and achievement motivation to the teachers of governmental school in 

Bethlehem District with respect to variables of gender, marital status, years of experience, 

academic qualification, age and place of living. Population of the study included all the 

male and female teachers who teach in the governmental schools in Bethlehem during the 

school year (2014-2015) and their number ups to (2314) male and female teacher. Sample 

of the study consisted of (257) male and female teachers. The researcher used the available 

sample and the descriptive correlative approach. To collect data of the study, the researcher 

used happiness and motivation scales.  

Findings of the study indicated that individuals of the sample have a high degree of 

happiness and achievement motivation. Findings of the study also indicated that there were 

no significantly statistically differences at (α < 0.05) in the averages of happiness level for 

the teachers in the governmental schools in Bethlehem according to the variables of 

gender, marital status, years of experience or place of living towards the total degree of 

happiness. Moreover, findings indicated that there were no significantly statistically 

differences at (α< 0.05) in the averages of the level of achievement motivation for the 

teachers in the governmental schools in Bethlehem according to the variables of gender, 

years of experience or place of living towards the total degree of achievement motivation. 

However, there were differences with respect to the variable of marital status to favor of 

singles. Findings also indicated that there was a positive significantly relation at the level 

(α< 0.05) between the averages of the total degree of happiness and averages of the total 

degree of achievement motivation.  

In the light of these findings, the researcher recommended in keeping a high level of 

happiness for the teachers by all possible means since it is connected with their 



ج

achievement, supporting teachers socially, encouraging competence among teachers, 

giving much interest for enhancing sources of teachers’ happiness to develop their 

achievement. 
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________________________________________________________
 الدراسة وأهميتها . خمفية1

 المقدمة 1.1
يعد مفيوـ السعادة مف المفاىيـ الحديثة، التي ارتبطت بدراسات عمـ النفس االجتماعي، والتي تعتبر إحدى 

يسػػعل لتحقيقػػو المبػػدعيف مػػف الف سػػفة  اإلنسػػافالمتغيػػرات ااساسػػية لمة، ػػية، وىػػدؼ  ساسػػي  ػػي حيػػاة 
ةػػعور الفػػرد بالراػػا والبيجػػة واالسػػتمتاع وتحقيػػؽ الػػذات،  إلػػلتحقيقػػو  والمفكػػريف والعممػػاي وميػػرىـ، ويػػ دي

نحػػو الحيػػاة ومػػا يقػػوـ بػػو مػػف وظػػارؼ، و عمػػاؿ اامػػر الػػذي يسػػاعد  اإليجػػابيالتوجػػو  إلػػلوالتفػػا ؿ وبالتػػالي 
 .(2013يز الدا عية لمعمؿ ) الح، عمل تعز 

 ف ُنَسِمـ بأننا قد نػألؼ جميعػا العػيش  ػي حػاؿ  بد لنا   كما ُتَعد السعادة حاجة طبيعية وقوية لكؿ إنساف، 
 .(10، 1996ؿ، وْ امف السعادة" )بَ 

،  إف مف الطبيعي لو  ف اإلنسافومف ىنا، يمكف القوؿ بما  ف السعادة والةعور بالسعادة ىي ما يرمب بو 
ي ااسػمل، كمػا اإلنسانتحقيقيا بالُسُبؿ التي يراىا مناسبة.  السعادة ليا  ىميتيا بو فيا اليدؼ  إلليسعل 

اساسػية يا تبدو واحدة  ي م،تمؼ  نحاي العالـ، وعمل ا،ػت ؼ الثقا ػات  ػإف العنا ػر المحػددة وا سباب ف 
ف ىذه العنا ر ىي نفسػيا لشةػ،اص عمػل ا،ػت ؼ  تبدو عامة، وقد اتاح ة التي تسيـ  ي ،مؽ السعاد

.(2011، ار يـ وثقا اتيـ )القاسـ، 

تكػوف  اإلنسػافالسعادة عمل  نيا حالة مف  حواؿ النفس البةػرية، وسػعادة  إلل (Aristotle)وينظر آرسطو 
الحياة الناطقة عمػل  كمػؿ الوجػوه، كمػا ي كػد عمػل  لتواو بمز ما يمتاز بو عف سارر الموجودات،  ي  لتواو بمز 

.(105، ص2004 ف النجاح  ي الحياة اروري لنيؿ السعادة والح وؿ عمييا )ربيع، 
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 ف العنا ػػر ااساسػػية التػػي تسػػيـ  ػػي السػػعادة ىػػي العنا ػػر نفسػػيا بالنسػػبة  إلػػل( 2008ةػػير عػػّ ـ )تُ و 
لشة،اص ااسوياي والمعاقيف،  السعداي والتعساي حوؿ العالـ يتفقوف عمل العنا ػر التػي يعتبرونيػا ميمػة 

الجػنس، والمينػة، والتعمػيـ، وىناؾ مجموعة مف العوامؿ المرتبطة بالسعادة، منيػا: السػف، و  بالنسبة لمسعادة.
والمساندة االجتماعية، والطبقة االجتماعية، وسمات الة، ية، والبيرة التػي يعػيش  ييػا الةػ،ص.  المينػة 

 إللبوجو عاـ ترتبط بالسعادة، إذ  نيا تو ر لإلنساف دورًا ي ديو،  يةعر مف ، لو بأىميتو وحاجة اآل،ريف 
،ريف عف  دارو ليػذا الػدور المنػوط بػو، وقػد تتػيح المينػة ل ػاحبيا عممو،  يسعد بو وما يحققو مف راا اآل

وتجنبو الةيور بالتكرار، الذي قػد يو ػؿ ب ػاحبو الةػعور   كثر ر ة التنوع  ي ااداي، وتحقؽ لو سعادة 
متاعًا لو، وم در لمسعادة،  تزيد مف تقػديره إ  كثربالممؿ، وكذلؾ المينة التي تكوف ىواية لمة،ص ت بح 

.(2013وتر ع مف معنوياتو ) بو عمةة،  لذاتو،

ي ثر  ي مستوى تقبؿ ااة،اص لوظارفيـ واالستمتاع بأداريا، اامر قد ف مستوى السعادة  ويرى الباحث، 
، وتحسػػيف مسػػتوى ااداي، والػذي   ػػبح ُيةػػِغؿ العديػد مػػف البػػاحثيف اإلنجػازالػذي يسػػاىـ  ػي تعزيػػز دا عيػػة 

وعنػػد الحػػديث عػػف  ،القػػوى البةػػرية العاممػػة  ػػي الم سسػػات والمنظمػػاتلمػػا لػػو مػػف  ثػػر  ػػي تنميػػة وتطػػوير 
مػف  ىػـ المواػوعات التػي حػازت عمػل  اإلنجػاز ف مواػوع دا عيػة  إلل، ال بد مف اإلةارة اإلنجازدا عية 

 اىتماـ عمماي النفس والتربية. 

ية، وقػػد بػػرزت  ػػي السػػنوات اا،يػػرة اإلنسػػان حػػد الجوانػػب الميمػػة  ػػي نظػػاـ الػػدوا ع  اإلنجػػازوتمثػػؿ دا عيػػة 
كأحػػد المعػػالـ المميػػزة لمدراسػػة  والبحػػث  ػػي ، ػػارص الة، ػػية والسػػموؾ، بػػؿ يمكػػف النظػػر إلييػػا بو ػػفيا 

المعا ر،  في بداية الن ؼ الثاني مف القرف الحالي اتجو العمماي النفسي  حد منجزات الفكر السيكولوجي 
وب،ا ػػة  ػػي الػػدوا ع  االجتماعيػػة  اإلنسػػافالدا عيػػة العامػػة لػػدى  انيػػا  حػػد  ىػػـ  بعػػاد اإلنجػػازدا عيػػة  إلػػل

ي اإلنسػانالمكتسبة. وبما  نو يوجد اتفاؽ عاـ بيف عمماي النفس عمل  ىمية دور الدوا ع  ي تحريؾ السموؾ 
متزايػػػدًا لمبحػػث  ػػػي ىػػػذا  اتجاىػػاً ب ػػػفو ،ا ػػة، بػػػات ىنػػػاؾ  كػػاديمياا اإلنجػػػازب ػػفة عامػػػة و ػػي الػػػتعمـ و 

.(1996)الزيات،  اإلنجازة  ي دا عية المجاؿ ،ا 

(  ف العممػػاي ي كػػدوف عمػػل  ف السػػموؾ بةػػري ال  بػػد 2008( كمػػا ورد  ػػي ال،يػػري )1996ويةػػير الحامػػد )
تيـ  ػي نتػاجيّ ا  تػي تػ ثر  ػي مسػتوى  داي اا ػراد و  ف يكوف ورايه دوا ع كثيرة توجيو وتستثير حدوثػو، وىػي ال
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ية، اإلنسػان حد الجوانب الميمػة  ػي نظػاـ الػدوا ع  اإلنجازتمثؿ دا عية المجاالت واانةطة التي تواجييـ. و 
وقد برزت ىذه الدا عية  ي السنوات اا،يرة كأحد المعالـ المميزة  ي الدراسة والبحث  ي دينامية الة، ية 

 واحدة مف منجزات الفكر السموكي.  اإلنجازوالسموؾ بؿ ويمكف اعتبار دا عية 

دراسػػة الػػدوا ع عمػػل التنبػػ  بالسػػموؾ  ػػي المسػػتقبؿ،  ػػإذا تػػـ التعػػرؼ عمػػل دوا ػػع ومػػف جيػػة  ،ػػرى، تسػػاعد 
وتسػاعد دراسػة الػدوا ع  ػي اػبط وتوجيػو  ،ما،  إنو مف الممكف التنب  بسموكياتو  ي ظروؼ معينػة ة، اً 

وجيات و ىداؼ معينة، مػف ،ػ ؿ تييرػة بعػض المواقػؼ ال،ا ػة التػي مػف ةػأنيا  ف  إللسموكيات اا راد 
 .(2008القياـ بأعماليـ بةكؿ   اؿ )مباري،  إللر  ييـ دوا ع معينة تحفزىـ تثي

مف الدوا ع الدا،مية الفردية، والمق ود بالدا عية لإلنجاز كفاح الفػرد لممحا ظػة عمػل مكانػة  اإلنجازويعتبر 
وحيث يكوف  عالية حسب قدراتو  ي كؿ اانةطة التي يمارسيا والتي يحقؽ بيا معايير التفوؽ عمل  قرانو،

الفةػػؿ. ويتمثػػؿ  ػػي الرمبػػة  ػػي القيػػاـ بعمػػؿ جيػػد، والنجػػاح  يػػو.   وبالنجػػاح  القيػػاـ بيػػذه اانةػػطة مرتبطػػاً 
وتتميز ىذه الرمبة بالطموح، واالستمتاع  ي مواقؼ المنا سة، والرمبػة الجامحػة لمعمػؿ بةػكؿ مسػتقؿ، و ػي 

 (.2002مواجية المةك ت وحميا )قطامي، وعدس، 

يػرتبط بمسػتوى الراػا الػوظيفي، بمعنػل  نػو كممػا ارتفػع مسػتوى  اإلنجاز ف مستوى  (Keeth)كيث ويعتبر 
ذىنيػػة لمفػػرد مػػف  ىػػـ العوامػػؿ الرريسػػية ، ويعتبػػر  ف الحالػػة النفسػػية والاإلنجػػازالراػػا الػػوظيفي، زاد مسػػتوى 

 .(2008)ال،يري، اإلنجازلمراا الوظيفي ودا عية 

و عنػد دراسػة الحالػة الذىنيػة والنفسػية لإلنسػاف، وتحميميػا، والوقػوؼ مػا تقػدـ بنػا، يمكػف القػوؿ  نػ إللستنادًا إ
ذا كػػاف يةػػعر بالسػػعادة  ـ ال، إ يمػػا  اإلنسػػافؼ ىػػذا نتيجػػة ُتَ ػػن   إلػػلعمػػل  بعادىػػا،  إننػػا نسػػعل التو ػػؿ 

سػػاف ليػػا تػػأثيرًا وااػػحًا  ػػي والتعػػرؼ كػػذلؾ عمػػل مسػػتوى السػػعادة الػػذي يمتمكػػو. كمػػا  ف الحالػػة النفسػػية لإلن
 نظرة الفرد لما يدور مف حولو مػف  حػداث، وتػ ثر عمػل كػؿ مػا يتفاعػؿ ويتعامػؿ معػو، وقػد يكػوف ليػا تػأثيراً 

حالػة    اػؿ عنػدما يعػيش ة بو عمػل نحػو  وطَ نُ سمبيًا. وبعبارة  ،رى،  قد ي دي الفرد الوظارؼ المَ   و يجابياً إ
 والعطاي لو.   اإلنجازنفسية مريحة، وبالتالي، ارتفاع مستوى 
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 مشكمة الدراسة 1.1

ىنالؾ  ف  إلل، اإلنجازت مستوى السعادة وع قتو بدا عية تناول ةارت العديد مف الدراسات واابحاث التي 
، ودراسة (Bajrangi Yadav, 2012)كدراسة  اإلنجازع قة إيجابية بيف مستوى السعادة ودا عية 

(Charles& Kerns, 2010) ودراسة ،(Andrew, Eugenio& Daniel, 2009) ودراسة كويف ،
ت تناول. إال  نو لـ تتو ر دراسات عمل المستوى المحمي (Quinn& L. Duckworth, 2007)ودكوورث 

تعميـ، يةعر و ي ظؿ عمؿ الباحث  ي مجاؿ ال ،اإلنجازالع قة بيف مستوى السعادة وع قتو بدا عية 
 ف المعمموف الذيف يمتمكوف ت،تمؼ مف معمـ آل،ر، كما وي حظ الباحث  اإلنجاز ف دا عية الباحث 

ومف ىنا بد   ،مف زم ريـ  كثرمستوى عاؿ  مف الدا عية لإلنجاز يبدو عمييـ الةعور بالسعادة  ي حياتيـ 
 اإلحساس بمةكمة الدراسة.

ما ؿ الدراسة الرريس، والذي يتمثؿ بالس اؿ اآلتي:   باإلجابة عمل تساوتكمف مةكمة الدراسة الحالية 
 ؟لدى معممي المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم اإلنجازمستوى السعادة وعالقته بدافعية 

 
  أهمية الدراسة 1.1

يعد مػف العوامػؿ الرريسػية المػ ثرة  ػي  اإلنجاز ف مستوى  السعادة ودا عية  إللالعديد مف الدراسات   ةارت
ومف ىنا،    بد مف التعرؼ عمل طبيعة الع قة بيف مستوى السعادة  ،مستوى  داي وعطاي اا راد العامميف

  ىمية نظرية وتطبيقية عمل النحو اآلتي: إلليمكف تقسيـ  ىمية الدراسة الحالية و  ،اإلنجازوبيف دا عية 
 

  الهمية النظرية 
 .وي عمل العوامؿ الم ثرة  ي مستوى السعادةالا  لقت -
 .اإلنجازالعوامؿ الم ثرة  ي دا عية  تتناول -
 .اإلنجازت كؿ مف السعادة ودا عية تناول لقت الاوي عمل  ىـ النظريات التي  -
لدى المعمميف  ي المدارس الحكومية  ي  اإلنجازكؿ مف مستوى السعادة ودا عية  إلل ي التعرؼ  ساعدت -

 .محا ظة بيت لحـ، والتعرؼ عمل طبيعة الع قة بينيما
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 الهمية التطبيقية 
 تتم،ص ااىمية التطبيقية لمدراسة  ي اامور اآلتية:

لػدى  اإلنجػازلطبيعة الع قة بيف مستوى السعادة ودا عية  توايحمف المتوقع  ف تساىـ نتارج الدراسة  ي  -
 .المعمميف  ي المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ

 ػػي ت ػػميـ بػػرامج إرةػػادية وتربويػػة ونفسػػية تسػػاىـ  ػػي  عمػػل نحػػو قػػد يسػػاعدمػػف نتارجيػػا  اإل ػػادة يمكػػف -
رةاد الم سسة التربوية بةكؿ عاـ، والمعمميف بةكؿ ،اص نحو تعزيز مستوى الدا عية اػمف  توجيو وا 

 .تعميمية المتو رةقدراتيـ الة، ية، والبيرة ال
مواػػوع  تنػػاوؿسػػتفادة منيػػا  ػػي دراسػػات الحقػػة تالنتػػارج والبيانػػات التػػي يمكػػف اإل مجموعػػة مػػف قػػدمت -

 الدراسة الحالي.
 

 أهداف الدراسة  1.1

 تحقيؽ ااىداؼ اآلتية: إللالدراسة  سعت
 الكةؼ عف مستوى السعادة لدى معممي المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ. -
عزى لمتغير الجنس، معر ة إذا كاف ىنالؾ  روؽ  ي مستوى السعادة لدى   راد عينة الدراسة ت -

 والحالة االجتماعية، والمستوى التعميمي، وسنوات ال،برة، ومعدؿ الد،ؿ الةيري، ومكاف السكف.
 لدى المعمميف  ي مدارس محا ظة بيت لحـ الحكومية. اإلنجازالكةؼ عف مستوى دا عية  -
عزى لمتغير لدى   راد عينة الدراسة ت اإلنجازا كاف ىناؾ  روؽ  ي مستوى دا عية معر ة إذ -

الجنس، والحالة االجتماعية، والمستوى التعميمي، وسنوات ال،برة، ومعدؿ الد،ؿ الةيري، ومكاف 
 السكف.

 ، وتفسيرىا.اإلنجازالتعرؼ عمل طبيعة الع قة بيف مستوى السعادة ودا عية  -
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 الدراسةأسئمة  1.1
 الدراسة عمل التسا الت اآلتية:  جابت

 المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ؟ معمميما مستوى السعادة لدى ل: والسؤال ال 
 لدى معممي المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ؟ اإلنجازما مستوى دا عية  السؤال الثاني:

مستوى متوسطات (  ي α> (0.05المستوى ىؿ توجد  روؽ ذات داللة إح ارية عند  :الثالثالسؤال 
لحالة االجتماعية، واالسعادة لدى معممي المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ تعزى لمتغيرات الجنس، 

 مكاف السكف؟و ، والمستوى التعميمي ومعدؿ الد،ؿ الةيريسنوات ال،برة، و 
(  ي متوسطات مستوى α> (0.05المستوى عند  إح اريةىؿ توجد  روؽ ذات داللة  :الرابعالسؤال 
الحالة و لدى معممي المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ تعزى لمتغيرات الجنس,  اإلنجازدا عية 

 مكاف السكف؟ و ، والمستوى التعميمي، ومعدؿ الد،ؿ الةيرياالجتماعية, 
لدى  اإلنجاز: ىؿ توجد ع قة ذات داللة إح ارية بيف مستوى السعادة ومستوى دا عية الخامسالسؤال 

 معممي المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ؟
 

 فرضيات الدراسة  1.1

 التحقؽ مف  حة الفرايات اآلتية: إللالدراسة  سعت
( بيف متوسطات α> (0.05عند مستوى الداللة  إح ارية: ال توجد  روؽ ذات داللة لىو الفرضية ال  

عزى لمتغير الجنس، والحالة مستوى السعادة لدى معممي المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ ت
 .االجتماعية، والمستوى التعميمي، وسنوات ال،برة، ومعدؿ الد،ؿ الةيري، ومكاف السكف

( بيف متوسطات α> .0(05عند مستوى الداللة  إح ارية: ال توجد  روؽ ذات داللة الفرضية الثانية
عزى لمتغير الجنس، والحالة لدى معممي المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ ت اإلنجازمستوى دا عية 

 .االجتماعية، والمستوى التعميمي، وسنوات ال،برة، ومعدؿ الد،ؿ الةيري، ومكاف السكف
 المتوسط الكمي( بيف α> (0.05 اللةمستوى الد ندع إح ارية: ال يوجد ع قة ذات داللة الفرضية الثالثة

معممي المدارس الحكومية  ي محا ظة  لدى اإلنجازلمستوى دا عية  المتوسط الكميلمستوى السعادة وبيف 
  بيت لحـ.
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 مصطمحات الدراسة 1.1

  يما يأتي  ىـ الم طمحات الواردة  ي الدراسة.
 

  السعادة 
ةباع الدوا ع، ولكنيا ا  "حالة مف المرح واليناي، و أنيا: ب (1485، ص1988) ؼ جابر وكفا ي السعادةعرّ يُ 

 ات ككؿ". مستوى الراا النفسي، وىي بذلؾ وجداف ي احب تحقؽ الذ إللتسمو 
حساس إداني ايجابي ومستمر نسبيًا يمثؿ (: السعادة بانيا" "انفعاؿ وج123، ص2007ؼ محمود )عرّ وتُ 

)السعادة(  اإليجابينفعاؿ راا, ويحقؽ ىذا اإلب بالتفا ؿ والالفرد بالبيجة واالنةراح واامؿ الم حو 
 مثؿ م ادر ميمة ليا.مف العوامؿ تُ  ةمجموع

المسػػػت،دمة لقيػػػاس  المقيػػػاسالدرجػػػة التػػػي يح ػػػؿ عمييػػػا المفحػػػوص عمػػػل جراريػػػًا بأنيػػػا إ يػػػا الباحػػػث عر  ويُ 
 .السعادة

 
 

  اإلنجازدافعية  
" طاقػػة كامنػػػة  ػػي الكػػػارف الحػػي تعمػػؿ عمػػػل اسػػتثارتو ليسػػػمؾ :( بأنيػػا7، ص1999 يػػا بػػاىي وةػػػمبي )عرّ يُ 

سموًكا معيًنا  ي العالـ ال،ارجي، ويتـ ذلؾ عف طريؽ ا،تيار االستجابة المفيدة وظيفًيا لو  ي عممية تكيفية 
المحتممػػة ممػػا  سػػتجاباتإلمػػع بيرتػػو ال،ارجيػػة وواػػع ىػػذه االسػػتجابة  ػػي مكػػاف ااسػػبقية عمػػل ميرىػػا مػػف ا

 الح وؿ عمل ىدؼ معيف".  وينتج عنو إةباع حاجة معينة 
المسػت،دمة لقيػاس دا عيػة  المقيػاسالدرجة التي يح ؿ عمييا المفحوص عمل جراريًا بأنيا إويعر يا الباحث 

 .اإلنجاز
 

 محافظة بيت لحم 
رريسػػة، ىػػي: بيػػت جػػاال، ة  ػػي الاػػفة الغربيػػة  ػػي  مسػػطيف، وتاػػـ ثػػ ث مػػدف يإحػػدى المحا ظػػات الرريسػػ

وبيػػت سػػاحور وبيػػت لحػػـ. كمػػا تاػػـ ثػػ ث م،يمػػات، وىػػي: م،ػػيـ الدىيةػػة، وم،ػػيـ عايػػدة، وم،ػػيـ العػػزة. 
تقػع عمػل ، و اف بػالريؼ الةػرقي، والريػؼ الغربػي ػرَ عْ يُ  فيفػيوتاـ كذلؾ مجموعة مف القرى التي تتوزع  ػي رِ 

 . (2010 ،قية)معيد اابحاث التطبي وؽ سطح البحر متراً  (772)ارتفاع 
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 حدود الدراسة 1.1

 يمكف تقسيـ حدود الدراسة كاآلتي:
 مسطيف. -: محا ظة بيت لحـالحد المكاني  
 (2015-2014):  جريت ىذه الدراسة  ي الف ؿ الثاني مف العاـ الدراسي الحد الزماني. 
  لحػـ ،ػ ؿ : المعممػيف والمعممػات العػامميف  ػي المػدارس الحكوميػة  ػي محا ظػة بيػت الحد البشري

    ترة الدراسة.
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 الفصل الثاني

 )اإلطار النظري والدراسات السابقة(

 . الفصل الثاني1

 اإلطار النظري  1.1

 اًل: الدب التربوي المتعمق بالسعادةأو 

 اإلنجازثانيًا: الدب التربوي المتعمق بدافعية 

 الدراسات السابقة العربية والجنبية 1.1

 الدراسات العربية 1.1.1

 ت السعادةتناولالدراسات العربية التي  1.1.1.1

 ت الدافعية لإلنجازتناولالدراسات العربية التي  1.1.1.1

 الدراسات االجنبية 1.1.1

 تعقيب عمى الدراسات السابقة 1.1.1
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 اإلطار النظري 
 

 اًل: السعادةأو 
 تعريف السعادة 
  المناحي المفسرة لمسعادة 
 السعادة نظريات 
  السعادة والعمل 
 خصائص الشخصية السعيدة 
 مكونات السعادة 
 شروط السعادة 
 السعادة فوائد 

 
 اإلنجازثانيًا: دافعية 

  مفهوم الدافعية  
  اإلنجازبعض النظريات المفسرة لدافعية 
  نجاز مرتفعةإالخصائص المميزة لألفراد ذوي دافعية 
 منخفضةنجاز إائص المميزة لألفراد ذوي دافعية الخص 
  اإلنجازالعوامل المسببة لدافعية 
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 الفصل الثاني
_____________________________________________________ 

 اإلطار النظري  1.1
يستعرض الباحث  ي ىذا الف ؿ  دبيات الدراسة، وذلؾ مف ، ؿ استعراض بعض المواايع ذات ال مة 

مجموعة مف الدراسات السابقة العربية وااجنبية التي  إلل، إاا ة اإلنجازبمواوعي السعادة ودا عية 
 تطرقت لمواوع الدراسة.

 اًل: السعادةأو 
دايمونيا  و كممة يونانية تسمل  إلل  ؿ كممة سعادة تأتي مف  كرة العيش حياة جيدة, وتعود 

(Eudaimonia )رويد كاف وقد الطيبة، الروح  و النفس بمعنل (Freud )الحد حاوؿي اإلنساف  ف يرى 
 عب التحقيؽ،  ةيي السعادة و ف المذة، مبد  مويحكُ  اإلنساف  إف ثـ السعادة،  رص وزيادة مف الحزف،

 عمل اف الظروؼ ال،ارجية والدا،مية مالبًا ما تفرض نفسيا عميو، حتل لو استطاع الناس السيطرة
)سالـ،  واالةباع وليس السعادةليـ الراا  تحقؽ المذة  إف طويمة، لمدة المذة عمل والح وؿ ظرو يـ
 . (37 ، ص2001
للالسعادة و  إللوف لواع قارمة لمطرؽ والوسارؿ التي ت دي اإليجابيتجادؿ عمماي النفس وقد  التوا ؽ  ا 

 ي  ياً كا  اليناي الذاتي يتحققاف عندما يحرز الناس تقدماً   وف السعادة والر اىية  الة، ي،  بعايـ يرى 
نةطة تحقؽ  عندما يندمج الناس  ي وكذلؾ  تتحقؽ عندما يمارس الناس قواىـ المميزة,و ىدا يـ,  م حقة 

مف عدة انفعاالت  مركباً  عتبارىا مفيوماً إف تنظر لمسعادة ب ومف الممكف  ,ساسيةاحتياجاتيـ النفسية اا
الدرجة التي يحكـ عندىا   ؿ السعادة بذلؾمثّ لتُ والفرح, والراا,  ,ثارة, والبيجةابية كالمتعة, واإلومةاعر ايج

 . (2007)ال،ار, والفامي،  الفرد بأف نوعية حياتو عمل درجة عالية مف الراا
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ـ لمفرة المحدودة,  ـ الجماعة المجموعة,  تحقيؽ السعادة، سواي كاف لإلنساف الفرد   ف  ( 2004)يةير طوو 
يسعل لتحقيقو المبدعوف مف   سفة ـ لمبةرية ككؿ, سيظؿ اليدؼ ااسمل الذي  ف, عي  ـ لممجتمع المُ  

 ومفكريف وعمماي و نانيف.
 

 تعريف السعادة 

 
ت مفيـو تناول، وقد تعددت التعريفات التي اىتـ المت،  وف  ي العموـ االجتماعية بتعريؼ السعادة

ؿ منيا بتعريؼ و ويمكف ت نيؼ التعريفات الموجودة  ي التراث  ي ث ث اقساـ: ييتـ القسـ اا السعادة،
ما تعريفات القسـ الثاني  ييتـ باإلجابة   لة ذاتية ولكنيا تحسف نوعي مرموب.نيا ليست حا السعادة عمل 

عمل  زركّ ما تعريفات القسـ الثالث  تُ  ؟. يجابياإ موف حياتيـ تقيماً قيّ عف التسا ؿ: ما الذي يجعؿ الناس يُ 
  و ة، ياً  ة احساساً وتعتبر االحساس بالسعاد–المزاج ي الةعور باعتداؿ  –نفعالي لمسعادة الجانب اال

وىذا التعريؼ قريب مف مدلوؿ كممة السعادة التي نست،دميا  ي حياتنا اليومية والذي يةير  ,لمغاية ذاتياً 
)م مف،  بالتفا ؿ واالستمتاع والسرورة ة كالةعور بالبيجة الممزوجاإليجابي  واالنفعاالت السارة  إلل

2004) . 
 
ىي   و ،ليا ع قاتيا الوثيقة بكؿ ما يحمؿ طابع ال،ير(Emotional Value) يمة وجدانية قالسعادة و 

دة قيمة انفعالية ت احب السعادة امت كو، وت بح السعا  وبعممية تح يؿ ال،ير  جوىرياً  مرتبطة ارتباطاً 
القيـ كميا,  السعادة ىي  عامًا بسمسمةِ ردنا ليا الوجود  ي  ميـ الحياة البةرية مرتبطة ارتباطًا كميًا اذا إ

طريؽ  إلللتزاـ بالقيـ الدينية التي تأ،ذ بأيدينا عمل الحياة مع اإل بانةراح ال در واالقباؿ اإلنسافةعور 
 . (2006)الفنجري،  وال واب الحؽِ 

ةباع ا  ية توازف بيف اا كار العقمية, و ( السعادة بأنيا: ةعور ناتج مف عمم1989ؼ اليوسفي )عرّ وتُ 
سعاد الذات إ, وىي  ف اإلنجازاهلل "الفارابي" لتحقيؽ الطموح و  ج بطاعةِ تو  ومُ  ,لية " رويد"و الحاجات اا

نفسية جيدة ويةعر  سعاد اآل،ريف, واذا ما تحقؽ ىذا كمو يكوف الة،ص ب حة  إبالنجاح والعمؿ عمل 
 بالسعادة.



14 
 

مير لفظية,   و يعبر عنو الفرد بطرؽ لفظية يجابيإ( السعادة بأنيا: ةعور دا،مي 2001ؼ سالـ )وتعرّ 
ي احبو تغيرات  سيولوجية دا،مية و،ارجية, لو محددات:  سيولوجية, ومزاجية, ومعر ية, واجتماعية لدى 

ببعض  تساـاقة والحب وتأمؿ بعض المواقؼ واإلالفرد مثؿ ال حة واامؿ  ي المستقبؿ ومةاعر ال د
السمات وال فات النبيمة، وتبني بعض المفاىيـ, وينتج عف قدرة الفرد عمل تكويف  ورة ايجابية عف نفسو, 

ومع نفسو واآل،ريف ومع  - ي درجة ع قتو باهلل-ونوعيات ناجحة مف الع قات مثؿ  مة الفرد بربو 
 ي م،تمؼ  ومدى ما يحققو ووقت الفراغ,البيرة المحيط بو, ويرتبط الفرد عمل االستمتاع بالعمؿ 

 المناخ ااسري بما يو ره لمفرد مف حناف وحب وتفاىـ. إللالمجاالت, باإلاا ة 
ايجابية تتامف الةعور بالبيجة   و( السعادة بأنيا: "ىي ،برة انفعالية سارة 8: ص2004وُتعرؼ م مف )

 تأثير  ي ااحداث". رح وحب الحياة والناس، واالحساس بالقدرة عمل الموالتفا ؿ والسرور وال
يجابي ةبو دارـ يعكس ا  نيا: "ةعور دا،مي و أب ( السعادة النفسية273: ص2006ؼ عبد الوىاب )عرّ تُ و 

الراا عف الحياة والطمأنينة النفسية والبيجة واالستمتاع, والابط الدا،مي، وتحقيؽ الذات، وقدرة عمل 
 .التعامؿ مع المةك ت وال عوبات بكفاية عالية و اعمية"

( السعادة بأنيا: "حالة مف التوازف الدا،مي يسودىا عدد مف المةاعر 354: ص2001عرؼ العتري )ويُ 
ة كالراا واالبتياج والسرور، والتي ترتبط بالجوانب ااساسية لمحياة مثؿ ااسرة والعمؿ والع قات اإليجابي

سعادة مف المنظور الديني: انو يمكف تعريؼ ال إلل(: 258، ص2006ةير عبد الوىاب )تو  االجتماعية".
ريحية والبيجة، ويأتي ىذا الةعور نتيجة لإلحساس الدارـ المستمر بالغبطة والطمأنينة واا "بذلؾ الةعور

 ة الم ير".ي  رِ يْ ة الحياة و،َ يري  ة الذات و،َ ريّ ب،يْ 
 (Seligman) سميجمافحيث است،دـ  ،اإليجابي النفس عمـ إلل تنتمي التي المفاىيـ مف السعادة ومفيـو 
, اإليجابي النفس عمـ مةروع  ىداؼ لو ؼ كم طمحات تبادلياً  الحاؿ يبوطِ  السعادة ( كممتي2005)

 (.137، ص2011، و بو جرار ،جودةة )اإليجابي واانةطة ةاإليجابي المةاعر ويتامناف
 ف معظـ مفاىيـ السعادة ترتكز حوؿ مدى االةباع البيولوجي والنفسي واالجتماعي يرى الباحث 
والتي تحقؽ لو الراا عف الذات  ة التي يت ؼ  احبيا باالبتياج واالنةراح والسرور,اإليجابيواالنفعاالت 

وية النفسية الس   ة لمحالةاإليجابيحد الم ةرات  عد ،تمفت ر ية الباحثيف عف السعادة  يي  ي النياية تُ اف ا  و 
 لمو وؿ الييا. اإلنسافالتي يسعل 
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   رة لمسعادة فس  المناحي الم 
 

 ىنالؾ ،مسة مناحي رريسية  ّسرت مفيوـ السعادة، وىي:
 المنحى االجتماعي  -1

لمبكرة ،  ا ترات الدراسات ا ي درجة السعادة بيف الناس العمماي االجتماعيوف تفسير ىذه الفروؽ حاوؿ
 ،والد،ؿ ،والحالة الزوجية ،والجنس ،االجتماعية والمرتبطة بال، ارص السكانية مثؿ: العمر ف المتغيرات 

 Social)ىذا التوجو "بحركة الم ةرات االجتماعية  ؼَ رِ ر الفروؽ الفردية  ي السعادة, وقد عُ تفسّ 
Movement Indicator)  لمتغيرات, ولكف ليذه ا اً سعادة نتاجعتبرت البحوث السعادة، وحيث اُ  ي

ف تأثير المتغيرات االجتماعية  مل ىذا المنظور المبكر,  قد ظير ع لقت ةكوكاً  الدراسات ااحدث 
مف الفروؽ الفردية  ي  - قط–كانية الديمومرا ية تأثير قميؿ ويفسر نسبة اريمة المرتبطة بال، ارص السُ 

 . (2003)عبد ال،الؽ وآ،روف،  السعادة
 
 المنحنى البيئي -2

ساسية الميمة  ي بفحص ااحداث اا واىتموا، حداث الحياة البيري لمسعادة عمل  كد ا حاب المنظور 
ف   االتجاه حاب ىذا  ظ  حِ يح التغيرات  ي السعادة, ويُ سمبية لتوا  ويجابية إكانت   الحياة سوايً 

ف السعادة  زمف, وذلؾ ف يتغير ويتذبذب بدرجة كبيرة عبر ال توى السعادة لدى بعض الناس يمكف مس
)عبد  ـ سيرة وب،ا ة تمؾ ااحداث "الدرامية ال،طيرة" كانت جيدة   تتأثر بأحداث الحياة وتقمباتيا, سوايً 

كما اف العوامؿ البيرية تقوـ بدور ميـ  ي نةوي السعادة, ونعني بذلؾ ع قات  ،(2003ال،الؽ, وآ،روف، 
والع قات  ي الزواج وااسرة والوظيفة  اإلنسافيواجيو الفرد االجتماعية,  كثير مف النجاح الذي 

ئ بمستوى مف الةعور بالراا عف نب  نما يترتب عمل ةعور بالسرور والبيجة, ويُ إاالجتماعية بوجو عاـ, 
 قيفرامؿ والمطم  اب وااز  سعادة بوجو عاـ مف العُ   كثرف المتزوجيف   إللالحياة، وتةير بعض الدراسات 

 . (2001)العتري، 
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 المنحنى الشخصي  -3
ذا المنحنل عمل الة، ية, وييتـ ى ف السعادة سمة ثابتة تعتمد اساساً     حاب ىذا المنحل ا ترض

عف  ساساً  مكانية  طرية لمسعادة تتحدد إف لدى كؿ  رد   تجاهىذا اإل , وي كدبم،تمؼ سمات الة، ية
ف السعادة قد تتحقؽ مف إنب آ،ر،  جاومف . (2003)عبد ال،الؽ وا،روف،  طريؽ عوامؿ الة، ية

حباطات ثارىا  ي مراحؿ العمر التالية, ولكف كثرة اإلآساسية  ي حياة الفرد, وقد تمتد ةباع الدوا ع ااإ
النفسية اليومية التي يتعرض ليا ااة،اص  ي ىذا الع ر, واإلحباطات التي يتعرض ليا ااة،اص 

 بالسعادة والراا لدى ى الي االة،اص, ومف ثـ ال تكوفتكوف مس ولة بةكؿ كبير عف عدـ الةعور 
ره الفرد مف سعادة حالية, والسعادة عبارة عف ةعور وانفعاؿ تكامؿ ،بُ لما يَ  ساساً  ةباعات مراحؿ الطفولة إ

  (.1995)النياؿ وعمي،  عة وتحقيؽ اإلةباعات التي يتطمبيا الحاارةبَ ة المُ ويّ بيف الطفولة السّ  حاو يتر 
 

قد تكوف نتيجة  ياولكن ،ف السعادة ىدؼ  ي حد ذاتيا  ي نظريتو لمة، ية  (Allport) البورتويواح 
حادي السعادة عامؿ اُ . ويرى آ،روف لمتكامؿ الناجح لمكونات الة، ية لتحقيؽ طموحاتيا, و ىدا يا

  والسرور سعادة ليست  حسب الةعور بف ال رةاد والتوجيو  ي الحياة, و وىي ح يمة ال،برة واإل ،القطب
قيـ جميع التنظيمات الديناميكية الموجودة  ي الة، ية مثؿ زيادة الحيوية, ثباتو ولكنيا "الحالة التي تُ 

 . (1989)اليوسفي،  "وال حة الجسمية ومدى  عالياتيا
 ي ارتباطو بالسعادة, وىو يرتبط بالمةاعر  تساقاً إ، ارص الة، ية   كثرنبساط ىو ف اإل ف يتب كما

يمكف  ف يتنبأ بالسعادة  نبساطاإلوالراا ولكنو ال يرتبط بالمةاعر السمبية, وىذه الع قة قوية لدرجة  ف 
نبساط يرتبط ف اإل،  إعمل حدة  ؿ  ة كُ اإليجابيعد سبعة عةر عاما،  إذا قيست المةاعر السمبية و ب

و: االجتماعية مكونيْ  إللنبساط منا اإلذا قس  ا  مف ارتباطو بالمةاعر السمبية، و   كثرة اإليجابيبالمةاعر 
ف  ة, وتكةؼ الكثير مف الدراسات عف واالند اعية, كاف مكوف االجتماعية ىو الذي يتنبأ بالسعاد

 . (1993)ارجايؿ،  االجتماعية واتساع الع قات االجتماعية يرتبطاف بالسعادة
ر عب الّ إليو إر مباةر عمل الفرد, ال ي ؿ مي ذات السياؽ، يمكف القوؿ  ف لشحداث ال،ارجية تأثيراً  و ي

, والظروؼ نفسيا ف ااحداث ال،ارجية الواحدة ,  يتموف بمونيا. وىذا السبب  ي وىذه الة، ية ىذا المزاج
 .(1998،  ميف) ،ت ؼ كؿ  رد عف ميرهإي،تمؼ تأثيرىا ب
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 المنحنى الفسيولوجي   -1
ف السعادة ليست حالة ذاتية  حسب, ولكنيا استجابة عاوية تظير مف ، ؿ   (Fromm)يذكر  روـ 

يد, وكذلؾ الةعور بعدـ ق ل الج التمتع بال حة, والقدرة عمل بذؿ زيادة الحيوية والنةاط لمجسـ, و 
 ؿ ااطرابات نفسية جسمية, وىبوط  ي ذ تتأثر االستجابات العاوية وتكةؼ عف ذاتيا مف ،إالسعادة, 

السعادة مف  وتبقلجانب الةكوى مف ال داع والكسؿ,  إللمعدالت الحيوية والطاقة والنةاط الجسمي, 
 . (2001)العتري،  وجية نظر " روـ" ما لـ تنبع مف التفاعؿ الجسمي السميـ لطاقة اعااي الجسـ

ف االستجابة إحيث  ميماً  السعادة الةعورية عن راً  نفعاؿر ردود الفعؿ الجسمية الم احبة إلتعتبو 
ل ةكؿ سرعة دقات القمب رد  عؿ ةعوري, والتغيرات الجسمية الم احبة تظير عم الّ إالعاوية ما ىي 

العا ت الم،ت ة والمثيرات الع بية  إلل راز الغدد وتنتج عندما يرسؿ المخ رسارؿ ع بية ا  والتنفس و 
الجياز  إللالفسيولوجية المت مة باالنفعاؿ, وكذلؾ تيبط ىذه المثيرات بالمخ, وت ثر عمل العمميات 

التعب,  ـاو ويقالكبد  إللالذاتي حيث تفرز مادة االدريناليف  ي الدـ وي ؿ اال راز   والع بي المستقؿ 
)بدير،  طة وباعثة عمل الحيويةعتبر السعادة مف وجية نظر عمماي النفس الفسيولوجي عممية منة  وبذلؾ تُ 
1995) . 

 المنحنى الفمسفي  -1
(، Fithaghors) امورثثمثؿ  ي (Aristotle) ف الحكماي الذيف كانوا قبؿ "ارسطو" ويذكر مسكويو 

جمعوا عمل اف السعادة تكوف  ي قوى النفس  واةباىيـ (، Plato)وا  طوف (، Socrates)وسقراط 
ميرىا مف  إللو اارميا: الحكمة والةجاعة والعفة والعدالة، و ف ىذه الفاارؿ كا ية  ي السعادة وال يحتاج 

ناقص  ؿ تمؾ الفاارؿ لـ ياره  ي سعادتو يكوف سقيماً ذا ح ّ إ اإلنسافف  ميره, و   و اارؿ البدف 
ذى مثؿ  ساد  ما يمحؽ بالنفس مف ارر و  الّ إمراض البدف وال يقدح  ي السعادة  ااعااي مبتمل بجميع 

احة  ي ا الفقر وال،موؿ وسارر ما يأتي مف ال،ارج  ميست عندىـ بقدَ مّ  ةبييا, و  لعقؿ ورداية الذىف وما ا
 . (2006)الزمبي،  ةالسعادة البتّ 

المناحي السابقة ذلؾ  ف كؿ منيا ليا تجاىؿ  ي مف   وبةكؿ عاـ، يرى الباحث  نو ال يمكف إنكار 
حقيؽ بت  كثرويرى الباحث  ف الفروؽ بيف درجة السعادة مف ة،ص آل،ر مرتبط  ،مبرراتو، وركارزه

لمع قات االجتماعية والتي ىي جزي مف الذات، وبذلؾ  قد  اإليجابيدراؾ ااىداؼ وتفرد الة، ية، واإل
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ارص السكانية كأحد العوامؿ الرريسة  ي وجود السعادة، يكوف المنحل االجتماعي قد  عطل  ىمية لم، 
ارص السكانية.  قناعة مف ال،  كثربب ح ال، ارص والسمات الة، ية لمسكاف كسَ رج  إال  ف الباحث يُ 

ينا الفكري مستوى سعادتنا, وت ثر  ي توج    ي ثر كبير كذلؾ  ف لمبيرة التي ننةأ  ييا  كما يعتقد الباحث
ساسًا عمل  التعاسة. ويتفؽ الباحث بالر ي القارؿ  ف السعادة سمة ثابتة تعتمد   والسعادة  ي الحياة تجاه 

نيا  ي ااممب قد تكوف سمة, وليست حالة انفعالية متغيرة، ذلؾ  ية, كما  نو يمكف اكتسابيا, إال الة، 
د ىو طبيعة ساسي  ي سعادة الفر عن ر اا نيا تتأثر بدرجة التكامؿ  ي ة، يتيـ، ، و ًا  ف ال

  كاره.  نطباعاتو ورمباتو و ؿ الح يمة النيارية إلكّ ةَ تكوينو انو يُ 
ويعتقد الباحث  ف ةعور الفرد بالسعادة يتأثر بمدى تمبية حاجاتو الفسيولوجية، حيث اف االستجابة 

 احبة ليا ت ثر عمل العمميات ف التغيرات الجسمية المُ   عؿ ةعوري, و  العاوية ما ىي إال ردِ 
 الفسيولوجية المت مة باالنفعاؿ.

 
 نظريات السعادة 

 
، ويمكف تم،يص  ىـ ما  ي ىذه (Veenhoven)بحسب  ينوىو ف  ىنالؾ ث ث نظريات رريسية لمسعادة

 النظريات بما يأتي:
 اًل: نظرية النقطة المحددةأو 

درجة السعادة  كانت تعتقد ىذه النظرية  ف الفرد مبرمج عقميًا ال،تبار درجات محددة مف السعادة ميما
كبيرة، وتعتقد ىذه النظرية بالنظرة الدينية الك سيكية التي ترجع لشقدار اإلليية، و ف اهلل قرر  ف بعض 
ااة،اص سيكونوف سعداي وآ،روف مير سعداي. وت كد النظرية  ف المتغيرات العممانية تفترض  ف 

ة عف إرادة الة،ص، ومف ىذه المتغيرات السمات ية مف ِقَبؿ الميوؿ النفسية التي ىي ،ارجالسعادة موجّ 
الة، ية والتأثيرات الثقا ية. وتعتقد النظرية  ف الفرد يتأثر بةكؿ بسيط بزيادة الةعور بالسعادة، و ف 

وتعتقد ىذه النظرية  نو مف المقبوؿ  ف اال،ت  ات  ي الظروؼ  السعادة مير مرتبطة بالتقييـ الفردي.
  و،ت ؼ  ي مستوى السعادة وظروؼ السعادة التي مف الممكف  ف تكوف دا،مية بإابتة لمسعادة ت،تمؼ الث

  .(2011)زيتوف،  ،ارجية
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 ثانيًا: النظرية المعرفية لمسعادة
ي اإلنساني، وتعكس اال،ت  ات  ي التفكير اإلنسانتعتقد النظرية المعر ية  ف السعادة ىي نتاج لمفكر 

الحياة كما ىي  ي الواقع وكيؼ ينبغي  ف تكوف. واال ترااات  ت ور اال،ت  ات ىذه ما بيف ت ورات
 ي كيؼ ينبغي  ف تكوف الحياة، ال بد  ف تكوف ااساس لممعتقدات الجماعية، وقد ت،تمؼ با،ت ؼ 
الثقا ات. ويسيطر ذلؾ الر ي حوؿ السعادة  ي الفمسفة وتةغؿ تفكير كثير مف عمماي االجتماع. وتفترض 

 تراض ااساسي ليذه النظرية اف االعتقادات الجماعية، كما  ف اإل المةاركة  ي النظرية بةكؿ  ساسي
السعادة تعتمد عمل المقارنة مع معايير، ولكف ىناؾ ا،ت ؼ  ي طبيعة تمؾ المعايير، وطرؽ المقارنة 

وعمينا  ف نفيـ باستمرار واقع حياتنا مقارنة مع  ،الجيدة لمحياة معاييرال ييا، تمؾ المقارنة التي تعتمد عمل 
تمؾ المعايير، و ف تكوف تمؾ المعايير متغيرة وليست ثابتو، ولدييا احتمالية المتابعة. كما  ف ىذه النظرية 
تعتقد  ف السعادة ال تعتمد عمل الظروؼ المواوعية لمحياة، ولكف تعتمد عمل المعايير التي مف ، ليا 

 نو يوجد ىنالؾ  ر ة يمكف  ف   يااً وؼ  ف تحكـ تمؾ المعايير. وت مف النظرية المعر ية يمكف ليذه الظر 
تزيد مف مستوى السعادة بةكؿ  كبر، وذلؾ مف ، ؿ تركيز النظرية عمل معايير التكّيؼ مع الواقع. وقد 

ة والراا العاـ.  كدت النظرية عمل  ف ىنالؾ دراسات ارتباطية تظير لنا وجود ع قة قوية ما بيف السعاد
  .(2011)زيتوف،   ف الفجوة   غر بيف المعايير والواقع وارتفاع مستوى السعادة  يااً كما  كدت النظرية 

 
 لمسعادة التأثيرثالثًا: نظرية 

تقوـ نظرية التأثير لمسعادة  نيا انعكاس لما يةعر بو الة،ص بةكؿ عاـ، ووجية النظر ىذه ت كد  نو ال 
مف  ااموريتـ حساب السعادة، ولكف يمكف استنتاج السعادة، ويكوف ذلؾ مف ، ؿ الكةؼ عف تفا يؿ 

وترى النظرية  ف  ، وبالتالي يجب  ف  كوف سعيدًا.، ؿ القوؿ  نني  ةعر بحالة جيدة معظـ الوقت
قبوؿ  إللالسموؾ الجيد والسموؾ التكيفي الذي ي دي بالفرد  إللالسعادة حالة مرموب  ييا، انيا إةارة 

النظرية  ف السعادة تتوقؼ  ي النياية عمل إةباع حاجات البةر  ل طبيعتو. كما تعتقدعيش الحياة عم
البيرة المعيةية لمفرد، وتعزيز قدراتو لمواجية ومف الممكف  ف يتقدـ الفرد نحو السعادة عف طريؽ تحسيف 

  .(2011)زيتوف،  الحياة
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 رابعًا: نظرية السعادة الحقيقية
 العممية الحركة رارد بنسمفانيا جامعة مف النفس عالـ سميجماف مارتف البرو يسور إللتعود ىذه النظرية 

 وواع تإح ارياب لمقياـ العالـ  ي النفس وعمماي الباحثيف مف بعدد سميجماف إت ؿبالسعادة.  ال،ا ة
 السعادة. مف  نواع ث ثة ىناؾ  ف إلل التو ؿ إلل  بحاثو وقادتو ·السعادة لزيادة االستراتيجيات

 ف : لمسعادة اليوليودية النظرة  سماه ما ؿو اا انواع، وىي: النوع ث ثة  ي السعادة Seligman حدد
    حددىا  والتي :القوة ىو نقاط و الثاني  ما النوع .الممكنة ةاإليجابي مف المةاعر قدر بأكبر يومياً  تحظل

Seligman  والتسامح، وحب ،    ي سبؽ ما كؿ تس،ير  يو اا،ير النوع ما  .التعمـ  ي ال دؽ، والكـر
 (.98ص ،2011 حمودي،)النفس  قط.  عمل التركيز ليس و اآل،ريف ،دمة

( بندًا، تقيس ست  اارؿ وقوى انسانية، 48قارمة لمسعادة الحقيقية تتكوف مف )  سميجمافوقد واع 
ية، والعدؿ واإلن اؼ، واالعتداؿ وابط الذات، اإلنسانوىي: الحكمة والمعر ة، والةجاعة، والحب و 

 والسمو والروحانية.
، (Matrtin Seligman) سميجماف فو ي الدراسة الحالية،  قد تبنل الباحث نظرية السعادة الحقيقية لمارت

لمسعادة كمقياس السعادة لمدراسة الحالية، ليتامف بذلؾ القوى والفاارؿ  سميجمافوتـ اعتماد مقياس 
)معمرية،  سميجمافمارتف  اإليجابيية التي تةتمؿ عمييا قارمة السعادة و ؽ ما يراه رارد عمـ النفس اإلنسان
 (.123، ص2012

 
  السعادة والعمل 

 
الوقت نقايو  ي العمؿ. ولذا,  إف  حد المكونات ااساسية لسعادتنا يتمثؿ  ي مقدار استمتاعنا  ف معظـإ

ما ستسمح إنا, واامواؿ التي نجنييا ةباع عممنا لطموحاتنا ومياراتإعممنا, وع قاتنا العممية, ومدى لبيرة 
ف تمنحنا ما نحف  ما ستفةؿ  ي ا  واتير, و لديوف والفعف القمؽ بةأف ا نحيا الحياة التي نريدىا, بعيداً  لنا بأفْ 

, واذا سألت اآل،ريف عف السبب وراي ااط عيـ بااعماؿ التي ما نريده حقاً   و ي حاجة لمقياـ بو, 
ليو,  البعض لدييـ ر ية وااحة  يما إوف بُ  ْ يقوموف بيا,  مف يجيبؾ كثيروف بأف عممو الحالي ىو ما يَ 

جمو,  قوا مف مِ نيـ ،ُ  إلل العمؿ الذي يروف عمل الو وؿ  ةديداً  يناً يتعمؽ بالعمؿ, ويعمموف موقنيف يق
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طباي ااسناف, ورجاؿ الديف مف كؿ الطوارؼ, وااطباي  بةريوف, والمدرسوف, والممراوف, و  ااطباي ال
, ولكف كثيرا اً وا مينة يريدوف القياـ بيا تحديد رة الذيف ا،تار  إللوف، ورجاؿ ااعماؿ جميعا ينتموف يالبيطر 

ه ىذ إللف دروب الحياة, وال دؼ, والفرص  دت بيـ لـ ي،ططوا ليا ا دواراً  نيـ يمعبوف  منا وجدوا 
ا نمعف التفكير  ي عممنا, نكتةؼ ننا عندم   وقوـ بعمؿ مثير يروؽ لنا, نف ننا اا النياية, وقد يعني ىذا 

ف نعمؿ معيـ, وال عف رواتبنا, وال م  عف عممنا, وال عَ نا لسنا نقوـ بالعمؿ الذي نريد,  نحف لسنا راايف ن   
  .(2009)سامرز, وواتسوف،   رص العمؿ المستقبمية التي تكوف بانتظارنا

 
جماعة عمؿ  إلللرؾ الذيف يتمتعوف بةعبيو  ي بيرة العمؿ, والذيف ينتموف  و ويزيد الراا عف العمؿ لدى 

ساس ىذه  العمؿ, ويمثؿ   ثنايلمتفاعؿ االجتماعي   كثر غيرة ومتجانسة، ومف تتاح ليـ  رص 
ػداي   ي  فاو التعاإلةباعات  ي جوانب عممية تتمثؿ  ي المساعدة والن يحة والعمؿ, والراا المتحقؽ مف 

عمؿ مةترؾ, وىناؾ  روؽ بيف الجنسيف  ي ىذا ال دد,  الرجاؿ يح موف عمل ر قة العمؿ عمل راا 
نفسيا حتل  ي الطفولة  ف ىذه الفروؽ تكةؼ عفإ, بؿ فاو التع, بينما تركز النساي عمل  كثرعممي 

كثر  ي ؿ البنات عقد ال داقات, ويَ فا  الد يستمتعوف بالمةاركة  ي المعب الجاد, بينما تُ و ف اا ظ  حَ  المُ 
)ارجايؿ،  العمؿ ناي ث  و ي  ترات الراحة  ط ؽ النكات, سوايً ا  لمعب, و , وامكاف العمؿ تبادؿ الحديث

1993) . 
 

 خصائص الشخصية السعيدة 
 

كالة، ية الحزينة والمكتربة، وميرىا، بعدد  اا،رىمف الة، يات  اتتميز الة، ية السعيدة عف ميرى
مف حوليا، ومف ىذه السمات ما يمي)سميماف، مف ال، ارص والسمات التي تجعميا بارزة ومنفردة ع

 :(123، ص2010
بالنفس: ثبت عبر الع ور كميا و ي المجتمعات  ف اإليماف الراسخ وقدراتنا الذاتية والثقة العالية  الثقة -

 سعادة  ي حياتنا المنزلية والعممية.  كثروتجعمنا  (%30)بأنفسنا تزيد مف الراا بالحياة بنسبة 
 التفكير بطريقة واقعية: إف مفيـو الحياة ذات معنل وىي بذلؾ تستحؽ  ف نعيةيا. -
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ممارسة الريااة:  ف ااة،اص الذيف يمارسوف الريااة يةعروف بأنيـ   حاي، ويةعروف بأنيـ  -
  ف التمرينات المنتظمة تزيد السعادة مباةرة. ذلؾويستمتعوف بحياة   اؿ،  ،  اؿ حاالً 

دراسة حوؿ تأثير الديف عمل القناعة  نو ب رؼ النظر عف   كدتقوة المعتقدات الدينية وعدـ اعفيا:  -
 ي حيف  ف مف  ، إف الذيف يمتمكوف معتقدات دينية قانعوف بحياتيـ ،الديانة التي يعتنقيا الناس

ونة تنق يـ المعتقدات الروحية مير قانعيف، كما بينت الدراسات  ف الممارسات الدينية النةطة مقر 
 .سعادة و حة  كثربحياة طويمة 

عيد الدؼي والحماس لع قاتو القديمة ويستفيد مف استغ ؿ ال داقة: الة،ص السعيد ىو الذي يُ  -
 ف يةعروا بأنيـ جزي مف  إللمع جيرانو لتوسيع قاعدة  داقاتو، والناس بحاجة   والفرص  ي العمؿ 

بةرط يت،ير اا دقاي الذيف   يااً ةيي  كبر و نيـ ييتموف باآل،ريف و ف اآل،ريف ييتموف بيـ 
 و رح. الحياة نظرة راا وابتياج إللينظروف 

 ة والتطور وحب التعمـ.اإليجابي -
حب القراية: عمل الفرد  ف يكثر مف القراية ليامف س مة عقمو وجسده، كما  ف الة،ص السعيد ىو  -

ذلؾ تدريب العقؿ،  إللالذي يقر  الكتب ويستفيد مما يتعممو، ومف المتعة  ف يح ؿ عمييا إاا ة 
 والةعور بالراا انو يقاي وقتو بطريقة حكيمة.

مف الوقت لممتعة والبساطة  ف الة،ص السعيد ىو مف ي، ص بعااً إاالبتسامة وحب المرح:  -
 .العيش بقناعة وسعادة إللوالاحؾ والمرح، وىي  حد العوامؿ ااساسية التي ت دي 

 
 مكونات السعادة 

 
 ( اف ىناؾ ث ث جوانب لمسعادة، وىي:114، ص2010ت كد سميماف )

 نتاج التربية وىي لو، اهلل قسمو بما الفرد واقتناع النفس، عف الراا  ي ويتمثؿ :فكري عقمي جانب-
 .معينة ثؿومُ  بمبادئ واإليماف

 نتيجة ةعوره الفرد، تنتاب التي واالنبساط والتفا ؿ البيجة مةاعر عف عبارة وىي :انفعالي جانب -
  .بالسعادة
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 يسبب قمة ما عمل االكتراب ويأتي سعيد، مير إنساف ىو يعاني الذي اإلنساف  :النفسي االرتياح جانب -
  .تعاسة مف لإلنساف

 
 شروط السعادة 

 :(20، ص2001)م طفل،  حتل تتحقؽ السعادة ال بد مف توا ر مجموعة مف الةروط، ومنيا
،  ي  ف السعادة تنبع مف الدا،ؿ وليس مف ال،ارج، و ف اإلنساف ف تكوف السعادة نابعة مف دا،ؿ  -

غ ر  فمف ييدميا، ومف ىنا يجب  ف يُ   يااً تكوف لديو قناعة بأنو ىو مف ي نعيا ويبنييا ويطورىا وىو 
 بدليا بالطمأنينة واليدوي.مف عقمو الباطف والواعي مةاعر الغاب والقمؽ ويُ 

الذي يحرص عمل إسعاد اآل،ريف ال بد  ف يكوف سعيدًا  فاإلنسا ف تكوف السعادة رمبة  كيدة لديؾ،   -
 .اف  اقد الةيي ال يعطيو

تعيسًا بؿ يولد عمل الفطرة، والبيرة المحيطة بو   وولد سعيدًا ال يُ  اإلنسافالسعادة ميارة تكتسب  ي  ف  -
قيا حتل طب  ىي التي تةكمو،  إذا  راد السعادة    بد  ف يتعمـ السعادة وطرقيا ثـ يكتسب ميارتيا ويُ 

 .ت بح السعادة جزي منو
كوف سعيدًا  ي يس وؿ عف إسعاد نفسو،  ي بيده  ف  ف يكوف لديو قناعة بأنو ىو الم اإلنسافعمل  -

الحياة، وبيده  ف يكوف تعيسًا،  عندما يعترؼ  نو المس وؿ، ذلؾ يعني  نو نتاج  كره ومما يفكر بو يقع 
 .لو

 

 فوائد السعادة 
 

راحة نفسية  اإلنسافتمنح  لمسعادة العديد مف الفوارد التي تعود عمل الة، ية السعيدة، ومف ىذه الفوارد
عمل نمط الحياة  النفستربية ، و البيجة والسرور مفالعيش  ي  جواي  ، وتساعده عملوقبواًل لذاتو

تمنح الجسد ، و نح  ر ة لإلبداع واال،تراعتم، و تساعد عمل االىتماـ بااىداؼ السامية، و ةاإليجابي
االنسجاـ بيف  طيا و،  افي عمل المجتمع الفرحة والبيجة والسرور،  يرتفع مستوىتُ ، و رارعاً  نسجاماً إ

 . (2011)زيتوف،  اإلنجازحجـ العطاي و  زديادإوبالتالي 
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  اإلنجازثانيًا: دافعية 
 

 اا،يرة السنوات  ي برزت وقد ية،اإلنسان الدوا ع منظومة  ي الميمة الجوانب  حد اإلنجاز دا عية تمثؿ
  ي  يااً و  الة، ية، نفس وعمـ االجتماعي النفس عمـ مجاؿ  ي والبحث لمدراسة المميزة المعالـ كأحد
 المةك ت مف الكثير تفيـ  ي بالغة  ىمية مف لو لما التربوي، النفس عمـ إطار  ي العممي ااداي مجاؿ

 االجتماعية بالدوا ع بالمقارنة  كبر باىتماـ لإلنجاز الدا ع حظي  قد عاـ وبوجو والتعميمية، التربوية
 . (2000الغامدي، ( اا،رى
 التطبيقية المجاالت والمياديف مف العديد  ي اىميتيا نظراً  لإلنجاز الدا عية بدراسة االىتماـ ويرجع

 سموؾ توجيو  ي ميماً  عام ً  الدا ع لإلنجاز يعد حيث ،كاديمياا والمجاؿ التربوي المجاؿ ومنيا والعممية،
 الدا ع يعتبر كما بو، المحيطيف وسموؾ وتفسيره سموؾ الفرد و يـ لمموقؼ إدراكو و ي وتنةيطو، الفرد

 ، ؿ مف ذاتو بتحقيؽ الفرد يةعر حيث وتوكيدىا، ذاتو، تحقيؽ تجاه سعي الفرد  ي  ساسياً  مكوناً  لإلنجاز
 لوجوده ومستويات  عظـ   اؿ، حياة  سموب مف إليو يسعل ومما  ىداؼ، مف يحقؽ ومما ما ينجزه،

 . (2000)،ميفة،  ياإلنسان
 

  مفهوم الدافعية 
 

 بأنواع القياـ إلل ينزع تجعمو دا،ؿ الفرد وسيكولوجية  سيولوجية حالة بأنو الدا ع( 1984)زيداف ؼعرّ يُ 
  ف (45، ص2003)الحارثي كما ورد  ي ( 1972) الياةمي ويرى. معيف اتجاه  ي السموؾ مف معينة

 مركبة طاقة ىي الدا عية  ف  ي ما، ةيي تحقيؽ إلل الفرد وتوجيو تحرؾ ذاتية نفسية ىي: "حالة الدا عية
 ." اإلةباع بعد إال ييد  ال الذي التوتر االنفعالي مف نوًعا تثير
 ؾمُ ليسْ  استثارتو عمل الحي تعمؿ الكارف  ي كامنة طاقة "( بأنيا7، ص1999وةمبي ) باىي،  ياعر  يُ  كما

 فيةتكي   عممية  ي لو وظيفًيا المفيدة االستجابة طريؽ ا،تيار عف ذلؾ ويتـ ال،ارجي، العالـ  ي معيًنا سموًكا
 مما المحتممة االستجابات مف ميرىا عمل ااسبقية مكاف  ي ىذه االستجابة وواع ال،ارجية بيرتو مع
الدا عية  (  ف74، ص1995العمر) وذكر ."معيف ىدؼ عمل الح وؿ  و معينة إةباع حاجة عنو ينتج

 ." إيقا و عمل وتعمؿ يووجّ وتُ  اً مستمر  يوقِ بْ زه وتُ حفّ وتُ  السموؾ "ىي التي تبد 



25 
 

  اإلنجازرة لدافعية فس  النظريات الم  بعض 
 

 تفسػيراتيػا، ومنيا: تتاو تفنظريات عديدة ومتنوعة  اإلنجازت دا عية تناول
 

 (Murray Theory, 1938). نظرية هنري موراي 1
 قد تمكف مف بناي  اإلنجازت التنظير  ي دا عية حاواللل م و ىي  ((Murrayت موراي حاوالمتعتبر 

دراسة  يو يقدـ نظريتو ك يغة   وية بمػا  سيـ بو مف  نيات قياس اإلنساننظرية مبدعة عف الة، ية 
 يااست،داموقد  اغ عدة عبارات دالة لإلنجػاز يػرى إمكانية جديدة لنظرية التحميػؿ النفسي  ي الدا عية. 

النسياؽ وراي اوالتي تػتـ عمل عدة جوانب منيا:  اإلنجازبارات التي تواع لقياس دا عية ت ي بناي اال،
جوانب عاطفية  ،رى ترتبط  إللالطموح، المنا سة، المسػ ولية، التفػوؽ، المثابرة، اإل رار، باإلاا ة 

 (.2008عتراؼ، والسيطرة، واالستق ؿ )الةوكاني، اإل إللبالحاجة لإلنجاز مثؿ: الحاجة 
 
حدد مفيـو الحاجػة عمل  نيا تكويف  راي  ((Murrayوراي (  ف م1986ترى نفيسة عبد الوىاب )و 

يكمف وراي القوة التي تنظـ اإلدراؾ والفيـ والتعقؿ والنػزوع وااداي بطريقة يتـ بيا تحويؿ موقؼ قارـ مير 
 ف الحاجة قد تستثار  ي بعض ااحياف مباةرة بواسطة عمميات دا،مية  إللوجية معينػة. ويةػير  إللسار 

تتعمؽ بسرير المخ تنةأ  ي سياؽ التابعات الحيويػة(،   ومف نوع معيف )قد تكوف جةوية اا ؿ مدوية 
  .(2008)الةوكاني،   ي حالة االستعداد بواسطة حدوث  حػد الاػغوط الفعالػة  كثرستثار ولكنيا تُ 

 
 :(1999)باىي، وةمبي،  لمدا عية لإلنجاز ما يمي ((Murray منظور موراي ويتاح مف

التأكيد عمل  ىمية البيرة االجتماعية التي يعيش  ييا الفرد مف حيث تو يرىػا لمفرص التي يستطيع مف  -
 االىتماـ.  وحسب نوعية الميؿ بتتحدد  اإلنجاز إللإةباع الحاجة  بؿْ ، ليا إةباع ىذه الحاجة،  سُ 

التأكيد عمل  ف لمبيرة االجتماعية دورًا  عااًل  ي استثارة الحاجة لإلنجػاز،  يػو ي كد عمل الدا عية  -
 ؽ.ستثار  ي وجػود اآل،ػريف ليتفوّ المستثارة و ف الفرد ال بد  ف يُ 

 . ساسيات ا،تبػار تفيػـ المواػوع حيث واع اإلنجازاىتمامو بقياس دا ع  -
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 (McClelland Theory, 1967)نظرية ماكميالند  -1
 

ماكمي ند عمل ت وره لمدا عية   قتفل ماكمي ند ،طل ىنري موراي  ي تطػوير نظريػة الدا عيػة، ويطمػؽ
يةغؿ مكانة ىامة  ي نموذج ماكمي ند وىو يرى  ف ىذا الميػؿ  اإلنجازدا ع و االنفعالية(  االستثارة)نموذج 
تتامف  السمبية التي تستثار  ي المواقػؼ الػتي  وة اإليجابياستجابات توقع ااىداؼ  إلليةير  الػدا عي

)الةوكاني،   ةؿ  ونجاح  التفوؽ وحيث يقيـ ااداي عمػل  نػو  وسعيًا و ؽ مستوى معيف مف االمتياز 
2008) . 
طًا قويًا، كما ثبت مف (  ف النمو االقت ادي لشمـ يرتبط بالحاجػة لإلنجاز ارتبا1998ماكمي ند )  واح

%( مف تمؾ البمداف التي قيمت الحاجة لإلنجاز  ييا 78الدراسات التي  جراىا عمل عدة بمداف م،تمفػة  ف)
ويفسر ماكمي ند ىذا بأف الفرد الذي يمتمؾ  مػا يتوقع مف الناحية االقت ادية. بأنيا مرتفعة  نجزت   اؿ

بالنةاط والحيوية والعزيمة، وىذا بدوره سيجعمو يت رؼ  دا عًا عاليًا لإلنجاز سيكةؼ عف سموؾ يتسـ
 . (1997)حسف،  بطريقة تعػزز النمو االقت ادي

وقد اقترح ماكمي ند ىذه النظرية حيث يعتقد بأف العمؿ  ي المنظمة يو ر  رص اإلةباع  ي ث ث حاجات 
 :(1990)ريجيػو، ىي

ىـ الذيف يتوقوف ويتطمعوف  اإلنجاز إلل ي  ف اا راد الذيف لدييـ حاجة عالية : اإلنجاز إلىالحاجة  -
التفوؽ  ي  إللااعماؿ التي تتامف نوعًا مف التحدي وال عوبة،  يـ مد وعوف برمبة عارمة  إلل

للالعمؿ و  للحؿ المةك ت و  ا   التميز  ي ااداي. ا 
لل،ريف، واػبطيا و توجيو نةاطات اآل إلل ي الحاجة السمطة:  إلىالحاجة  -  ف يكػوف الفػرد  احب  ا 

الح وؿ عمل  إللالسػمطة والمكانػة مد وعوف  إللنفوذ،  اا راد الذيف يتمتعوف بقدر كبير مف الحاجة 
 .تحقيؽ  ىداؼ معينة ،ا ة بالعمؿ  ومف اىتماميـ بحػؿ المةػك ت،   كثرالنفوذ والمكانة 

مقبواًل لػدى اآل،ريف، ويبذؿ ى الي   و ي رمبة الفرد  ي  ف يكوف محبوبًا،  :اإلنتماء إلىالحاجة  -
 جيدًا لتكويف ال داقات والع قات الة، ػية. 
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 (Atkinison Theory, 1969)  نظرية اتكنسون -1
 
، ومف  ىـ سمت نظرية اتكنسوف   ي الدا عية لإلنجاز بعدد مف الم مح التي تميزىا عف نظرية ماكمي ندت  إ

توجيًا معمميػًا وتركيزًا عمل المعالجة التجريبية لممتغيرات، التي ت،تمؼ عف   كثرىذه الم مح  ف اتكنسوف 
نظريتػو  َس ز اتكنسوف بأنو  س  ميّ يا ماكمي ند. كما تَ تناولبة لمواقؼ الحياة التي المػتغيرات االجتماعيػة المرك  

 . (2000)،ميفة،   ي اوي كؿ مف نظرية الة، ية وعمـ النفس التجريبي
الرمبة  ي النجاح ، ىما: يتكوف مف عامميف اإلنجازوتقوـ ىذه النظرية عمل  ساس  ف السموؾ المرتبط ب

ال،وؼ مف الفةؿ مما يجعؿ الفرد يبتعد عف اليدؼ نتيجة تجربة بدرجة تجعؿ الفرد يتجو نحو اليدؼ، و 
القيمة الحا زة ؿ، و احتماؿ الفة، و تجنب الفةؿ إللالدا ع  سابقة مرت بو، وىذا يكوف لمتغيرات ث ثة ىي:

 . (1999)باىي، وةمبي،  لمفةؿ
واىتـ اتكنسوف بسموؾ الم،اطرة والدا عية لإلنجاز التي يعتمػد عمييػا ىػذا السموؾ وىو يرى بأف الفرد الذي 

المطموب ما لـ تكف الظروؼ الموقفية المحيطة  اإلنجازتمكف مػف تحقيػؽ لديو استعداد عالي لإلنجاز لف ي
 . (1997)حسف،  بو مناسبة ومةجعة عمػل ذلػؾ

يرتبط ب، ػارص اا ػراد  اتكنسوف  ي ر ي اإلنجازومف ، ؿ النظرية السابقة، يرى الباحث  ف 
 وبػالظروؼ االجتماعية المحيطة بيـ.

 
 (Attribution Theory) المعرفي نظرية العزو -1
 

نظرية العزو، وتعد ىذه  (2000)،ميفة، الوارد  ي  (Weiner, 1872-1986) اغ برنارد واينر 
ية بوجو عاـ، والدا عية لإلنجػاز بوجو اإلنسانالنظريػة مف النظريات الميمة  ي مجاؿ دراسة الدا عية 

سػموكو وسػموؾ اآل،ريف، ويركز الباحثوف  ي  سباب،اص. وتيتـ ىذه النظرية بكيفية إدراؾ الة،ص ا
 ىذا المجاؿ عمل العزو المعر ي لمسببية عمػل اعتبػار  ف المعر ة ت ثر عمل عمميات العزو والسموؾ. 
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، وال،وؼ مف الفةؿ، ولكنيا تتعامؿ اإلنجاز إلل(  ف ىذه النظرية ركزت عمل الحاجػة 2003ويرى زايد )
النظريات   كثريتسماف بالمرونػة والتبدؿ، لذا تعتبر ىذه النظرية مف  مع ىذيف العن ريف باعتبارىما

: الفةؿ وىما  واإلدراكية تػأثيرًا  يمػا يت ػؿ بالدا عية ،ا ة  نيا ميزت بيف نوعيف مف عوامؿ النجاح 
 عوامؿ دا،مية )تتعمؽ بالفرد( مثؿ الجيد والقدرة.، و وامؿ ،ارجية )بيرية( مثؿ الحظ و عوبة العمؿع

)باىي  نظريتو الكاممة لمعزو السببي  ي ث ثة  نمػاط لتتػابع الدا عية وىي (Weiner)ويواح واينر 
 :(1999وةمبي، 

 نقص الدا عية بعد الفةؿ. - 
 زيادة الدا عية بعد الفةؿ.  -
 زيادة الدا عية بعد النجاح.  -

كػبر مف الدا ع لتحاةي الفةؿ ويرى   حاب ىذه النظرية  ف اا راد الذيف يوجد لدييـ دا ع لمنجاح  
دا،ميػة  ي حػيف  ف اا راد الذيف يوجد لدييـ الدا ع لتحاةي الفةؿ   سباب إللعزو النجاح  إلليميموف 

،ارجية، وبالتالي  إف ااة،اص   سباب إللعزو النجاح  إللالنجػاح يميموف  إللبدرجة  كبر مف الدا ع 
 وف بذؿ المزيد مف الجيد اإلاا ي لتحقيؽ النجاححاوللمنجاح ي الذيف تتو ر لدييـ رمبة عالية مف الدا ع

 (.2000)،ميفة، 
 

   زة لألشخاص ذوي دافعية إنجاز مرتفعةمي  الخصائص الم 
 

المرتفعة، و ي ىذا السياؽ،  اإلنجازىنالؾ مجموعة مف ال فات التي يتسـ بيا ااة،اص ذوي دا عية 
المرتفعػة ييتموف باالمتياز مف  اإلنجاز(  ف اا راد ذوي دا عية 1983) وقةقوش وس مةتذكر ااعسر 

وف مُ فا  ، كما  ف ى الي اا راد يُ اإلنجاز جؿ االمتياز ذاتو وليس مف  جؿ الفوارد التي تترتب عمل ىػذا 
واع  ىداؼ ذات م،اطر معتدلة بحيث  إللالمواقؼ التي يتحمموف  ييا نواتج  عمػاليـ، كذلؾ يميموف 

 تكوف حا زًا يستثير تحدييـ، كما  ف لدييـ منظور مستقبمي بعيد المدى.
 ف مف مميزات الة،ص المنجػز  نو يح ؿ عمل درجة مرتفعة  ي الدا عية  إلل( 1993ويةير المةعاف )

س ويتفوؽ عمل اآل،ريف، وينجز  ةياي  عبة، وسرعة الفيـ والتغمب عمل العوارؽ ميما كانت و ف ينا 
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وبذؿ الجيػود الةػاقة المستمرة  ي إنجاز ما يقوـ بو والعمؿ بمفرده نحو تحقيؽ ىدؼ ساـ  ويستطيع معالجػة 
بذؿ  إللالمرتفعة يميموف  اإلنجاز ف اا راد ذوي دا عية  كما .اا كار  واا راد   وتنظيـ ااةياي   و
حمػوؿ  ي المواقؼ التي  إللمػيً  لمتو ػؿ   كثرلنجاح وىـ ت جادة لمح وؿ عمل قدر كبير مف احاوالم

 (.2003احت ؿ مراكز مرموقة  ي المجتمع )الحارثي،  إللتحتاج حً  لمةكمة ما كما وجد  نيـ يميموف 
ويتفؽ كثير مف عمماي النفس عمل  ف الدا عية لإلنجاز ىي سمػة ديناميكيػة  ي الة، ية تكتسب  ي 

، وىػي مػف السمات ذات البعديف وتمتد بيف الدا عية نحو اا،رىثابتة  ي مراحؿ العمر وتبقل الطفولة 
 . (1993 )المةعاف، تحقيؽ النجاح والدا عية نحو تجنب الفةؿ

 اإلنجازيرى الباحث  نو ىناؾ  فات  ،رى قد يت ؼ بيا ااة،اص ذوي المستوى المرتفع لدا عية و 
كميوليـ لمقياـ بأعماؿ واعدة بالنجاح وتتحدى قدراتيـ، وميوليـ كذلؾ الستكةاؼ البيرة المحيطة مف 

 مف ير سونيـ.    ومنو لمجرد إرااي الناس   كثر اإلنجازحوليـ، ويميموف إلنجاز ااعماؿ لمجرد 
 

   زة لألشخاص ذوي دافعية إنجاز منخفضةمي  الخصائص الم 
 

المن،فاة ال يتوقعػوف النجاح  ي  ي عمؿ يقوموف  اإلنجاز(  ف اا راد ذوي دا عية 1993يرى المةعاف )
،ةية الفةؿ، وير اوف  داي ااعماؿ التي يةعروف  ف قدراتيـ عمل  اإلنجازبو ويتجنبوف اإلقداـ عمل 

يـ بسرعة عندما تواجييـ عوارؽ الػتي تتطمػب منيـ جيودًا ومثابرة، وتتثبط ىمت  ومف اآل،ريف،   قؿ داريا 
ة ليأسيـ مف النجػاح ويقبموف حاولالم دوفاو يعحتل ولو كانػت بسيطة ويستسمموف لمفةؿ بسرعة عادة. وال 

مةقة،   و ىدا ًا بسػيطة سيمة ال تكمفيـ جيدًا  نفسيـعمل ااعماؿ السيمة المامونة النجاح، وياعوف ا
عوف قنِ تحسػيف مستواىـ  ي  ي ناحية مف نواحي الحياة، وكثيرًا ما يُ  إللويراوف بما ىـ عميػو وال يسػعوف 

  و،ارجية ،ارجة عف إرادتيـ،  النجاح مف وجية نظرىـ حظ  سباببأف  ةميـ كػاف نتيجة ا  نفسيـ
 م اد ة وىـ ليسوا مف المحظوظيف.

ميـ يْ ة مَ من،فا التي يت ؼ بيا ااة،اص ذوي دا عية إنجاز اا،رىويعتقد الباحث  ف مف ال فات 
نتماي لمعمؿ، واعؼ الثقة بالنفس نتيجة عزوىـ لفةميـ لعوامؿ ومتغيرات لتأجيؿ ااعماؿ، واعؼ اإل

 ،ارجية.
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  اإلنجازالعوامل المسببة لدافعية 
 

سب، وىو م،تمؼ الميؿ إلنجاز النجاح استعداد دا عي مكت  و ف النزعة  (Atkinson)ي رح  تكنسوف 
ي،تمؼ عند الفرد الواحد  ي المواقؼ الم،تمفة، وىذا الدا ع يتأثر بعوامؿ رريسية ث ثة نو  بيف اا راد، كما 

 عند قياـ الفرد بميمة ما، وىذه العوامؿ ىي:
 
 اًل: الدافع إلنجاز النجاحأو 
 
وف عمل  داي الميمات بنةاط وحماس كبيريف رمبة منيـ  ي اكتساب ،برة النجاح، وليذا مُ قدِ ف اا راد يُ إ

ف رديْ ب الفةؿ. وي،تمؼ اا راد لتجنب الفةؿ،  مف الممكف  ف يواجو  َ نتيجة طبيعية وىي دا ع تجنّ  الدا ع
مف ، ليا  حاوؿا عمل  داريا بحماس تمييدًا لمنجاح  ييا، وُيقبؿ الثاني بطريقة يمنفس الميمة، ُيقبؿ  حدى

مف النزعة لتح يؿ النجاح، وىذه تجنب الفةؿ المتوقع. إف النزعة لتجنب الفةؿ عند الفرد الثاني  قوى 
مة نتيجة مرور الفرد ب،برات  ةؿ متكررة، وتحديده اىداؼ ال يمكف مَ تعَ النزعة القوية لتجنب الفةؿ تبدو مُ 

الفةؿ ممكنة  إف الدا ع لمقياـ بيذا النوع مف الميمات   و ف يحققيا.  ما عندما تكوف احتماالت النجاح 
 & Petri) الفرد، وال يرتبط بةروط النجاح ال عبة المرتبطة بتمؾ الميمة د عمل ال،برات السابقة عندميعت

Govern, 2004) 
 

 ثانيًا: احتمال النجاح
 
احتمالية نجاح  ي ميمة تتوقؼ عمل عممية تقويـ ذاتي يقوـ بيا الفرد الذي يريد  ف ينجز الميمة،  فإ

 الميمات السيمة ال تعطي الفرد الفر ة لممرور  ي ،برة نجاح ميما كانت درجة الدا ع لتح يؿ النجاح 
رة عمل  داريا.  ما  ي حاالت  إف اا راد ال يروف  ف لدييـ القد الموجودة عنده.  ما الميمات ال عبة جداً 

الميمات المتوسطة  إف الفروؽ الوااحة  ي درجة دا عية تح يؿ النجاح ت ثر  ي االداي عمل الميمة 
 . (53، ص2008)مباري،  الدا ع تاو بتف تاو ومتفبةكؿ وااح 
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 ثالثًا: قيمة باعث النجاح
 

 عوبة، يجب  ف   كثركانت الميمة  اف ازدياد  عوبة الميمة يتطمب ازدياد قيمة باعث النجاح.  كمما
عمل مستوى دا عي مرتفع.  الميمات ال عبة المرتبطة ببواعث قميمة  لمحفاظ كبر قيمة  الباعث فيكو 

 . (Petri & Govern, 2004) القيمة، ال تستثير حماس الفرد
 

 نو ال يمكف  ، إالّ اإلنجازوالعوامؿ الرريسة لدا عية  سبابعد  حد ااسابقة الذكر تُ  سبابيرى الباحث،  ف اا
الث ث سابقة الذكر. إذ يعتقد الباحث  ف مستوى الدا عية  سبابالدا عة لإلنجاز  ي اا سبابح ر اا

 عوامؿ بيرية، و ،رى اجتماعية.  وو فات ة، ية،  تلإلنجاز قد ي،تمؼ مف ة،ص آل،ر نتيجة سما
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 الدراسات السابقة 1.1
 

 .الدراسةت مواوع تناولذا السياؽ، يستعرض الباحث مجموعة مف الدراسات التي  ي ى

 الدراسات العربية 1.1.1

 ت السعادةتناولدراسات عربية  1.1.1.1

 

ىد ت بالسعادة:  بالشعور وعالقتهما الوجداني والذكاء االجتماعي الذكاء (1111)دراسة أبو عمشة 
 إذا بالسعادة، ومعر ة بالةعور وع قتيما الوجداني والذكاي االجتماعي مستوى الذكاي إللالدراسة التعرؼ 

 متغيرات إللتعزى  بالسعادة والةعور الوجداني والذكاي االجتماعي الذكاي  ي الفروؽ ىناؾ كانت ما
 بالةعور التنب  يمكف مدى  ي إلل معر ة إلل. وكذلؾ ىد ت الدراسة )الجامعة الت، ص، )الجنس،
و جريت الدراسة  ي محا ظة مزة  ي قطاع مزة.  والذكاي الوجداني. االجتماعي الذكاي ، ؿ مف بالسعادة

  كسفورد الباحث، ومقياس الوجداني مف إعداد الذكاي االجتماعي ومقياس الذكاي مقياس إست،داـوتـ 
 مستويات عف لمكةؼ النسبي والوزف المعياري نحراؼإلاو  الحسابي المتوسط إست،داـتـ وقد لمسعادة. 

 إللوتو مت الدراسة  .متغيرات الدراسة بيف الع قة عف لمكةؼ بيرسوف ارتباط المتغيرات، ومعامؿ
بالسعادة  والةعور الوجداني والذكاي االجتماعي الذكاي مف كؿ مجموعة مف النتارج  ىميا: كاف مستوى

%(، 73.8%(، )76.8التوالي ) عمل مزة بمحا ظة الجامعات طمبة مف الدراسة عينة   راد لدى
والذكاي  االجتماعي الذكاي بيف ،(0.01)داللة  مستوى عند اح ارياً  دالة موجبة ع قة %(. ووجود68.8)

التي  اا،رىومف النتارج  .العينة   راد لدى بالسعادة لمةعور الكمية والدرجة الكمية ودرجتو بأبعاده الوجداني
 اإلناث مجموعة ل الح الجنس متغير إلل تعزى االجتماعي الذكاي  ي  روؽ تو مت الييا الدراسة وجود

   راد مف الجنس متغير إلل تعزى بالسعادة والةعور الوجداني الذكاي   راد العينة، وعدـ وجود  روؽ  ي مف
 الت، ص لمتغير تبعاً  بالسعادة والةعور الوجداني والذكاي االجتماعي الذكاي  ي  روؽ توجد العينة، ال

 والةعور الوجداني والذكاي االجتماعي الذكاي  ي  روؽ ظيرت النتارج وجود لدى   راد العينة،  ي حيف 
 العينة.   راد مف اازىر جامعة طمبة الجامعة ل الح لمتغير تبعاً  بالسعادة
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 الكةؼ إلل الدراسة ىد ت: الحياة نحو والتوجه بالسعادة، الشعور بين العالقة (1111دراسة صالح )
 مف المتارريف حركًيا المعاقيف مف لدى عينة الحياة نحو والتوجو بالسعادة، الةعور بيف الع قة عف

 ذات  روؽ كاف ىناؾ ما إذا معر ة إلل وىد ت كما ،( طالب وطالبة122بمغ قواميا ) مزة عمل العدواف
متغير  إلل تعزى الحياة والتوجو نحو السعادة، مقياس عمل الط ب درجات متوسطات بيف إح ارية داللة

 مسطيف.  -و جريت الدراسة  ي منطقة قطاع مزة .(اإلعاقة درجةو  الجنس،و  العمر،و  االقت ادية، الحالة)
 المتوسطات إست،داـتـ و الباحثة،  مف إعداد الحياة نحو التوجو ومقياس السعادة مقياس الباحثة واست،دمت
الن فية، والوزف النسبي،  التجزرة ف، ا،تبار و بر  وسبيرماف ارتباط المروية، ومعام ت والنسب والتكرارات
 لدى بالسعادة الةعور بيف اح ارياً  دالة ع قة وجود إلل . وتو مت الدراسةلمعينات المستقمة t وا،تبار
 الدراسة تو مت كما الحياة، نحو والتوجو مزة، عمل اإلسراريمي مف العدواف المتارريف حركياً  المعاقيف

 نحو التوجو ومقياس السعادة مقياس عمل مبة المعاقيفالط عمل إح ارية داللة  روؽ ذات وجود عدـ إلل
التوجو نحو الحياة لدى   راد  ف ىنالؾ درجة متوسطة مف  النتارج  ظيرتو  متغير الجنس. إلل تعزى الحياة

 عينة الدراسة، وكذلؾ ىنالؾ مستوى مرتفع مف السعادة لدى   راد عينة الدراسة. كما وتظير النتارج وجود
 تعزى والسعادة الحياة نحو التوجو مقياس عمل درجات الط ب متوسطات بيف إح ارية داللة ذات  روؽ
 بيف إح ارية داللة ذات  روؽ وجود النتارج رت ظي سنة(، كما 30-21ل الح ) العمر متغير إلل

 بيف اإلعاقة(، متغير )درجة إلل تعزى الحياة نحو والتوجو مقياس السعادة عمل الط ب درجات متوسطات
 وبيف جًدا، الكبيرة ل الح جداً  والكبيرة الكبيرة وبيف جدا، الكبيرة ل الح جداً  والكبيرة المتوسطة الفرة

 .جًدا الكبيرة ل الح جًدا والكبيرةالبسيطة  اإل ابة
 

ىد ت الدراسة الحالية لمكةؼ : الذكاء الوجداني وعالقته بكل من السعادة والمل (1111دراسة القاسم )
عف طبيعة الع قة بيف الذكاي الوجداني وكؿ مف السعادة واامؿ، والكةؼ عف الفروؽ  ي الذكاي االنفعالي 

مكة المكرمة. وقد تـ االعتماد عمل مقياس الذكاي  -جامعة  ـ القرىالدراسة  ي و جريت والسعادة واامؿ. 
(، 2003(، وقارمة  كسفورد لمسعادة مف إعداد عبد ال،الؽ )2001االنفعالي مف إعداد عثماف ورزؽ )

معامؿ ارتباط  إست،داـ( كأدوات لجمع بيانات الدراسة. وتـ 2004ومقياس اامؿ مف إعداد عبد ال،الؽ )
ىميا: توجد ع قة ارتباطية  مجموعة مف النتارج،  إللَ،ُمَ ت الدراسة وقد  )ت(. ا،تباروكذلؾ ، يرسوفب
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بيف الذكاي االنفعالي بأبعاده الفرعية )إدارة االنفعاالت،  (0.01)عند مستوى داللة  اح ارياً موجبة دالة 
التعاطؼ، تنظيـ االنفعاالت، المعر ة االنفعالية، التوا ؿ االجتماعي( وكؿ مف السعادة ومقياس اامؿ 

عدـ وجود  روؽ بيف متوسطات درجات الذكاي  إلل  يااً وبعديو )السبؿ واإلدارة(. وتةير الدراسة 
بيف  (0.01)عند مستوى داللة  اح ارياً ة وبعدي اامؿ،  ي حيف توجد  روؽ دالة االنفعالي والسعاد

 من،فاات(  ي اتجاه مرتفعات الذكاي االنفعالي. -متوسطات درجة السعادة واامؿ ببعديو لدى )مرتفعات
 

 الكبرى الخمسة والعوامل النفسية السعادة بين لمعالقات البنائي النموذج (1111دراسة ابو هاشم )
 البناري النموذج طبيعة إلل ىد ت الدراسة التعرؼاالجتماعية:  والمساندة الذات وتقدير لمشخصية
 لدى االجتماعية والمساندة الذات وتقدير لمة، ية الكبرى ال،مسة النفسية والعوامؿ السعادة بيف لمع قات

 العينة ، وتكونتمدينة الزقازيؽالزقازيؽ الواقعة  ي  جامعة التربية كميةو جريت الدراسة  ي الجامعة.  بةطم
لمة، ية،  الكبرى ال،مسة العوامؿ وقارمة النفسية، السعادة مقياس إست،داـوتـ  .وطالبة ( طالباً 405) مف

 إست،داـاالجتماعية كأدوات لمدراسة، وتمت معالجة البيانات ب المساندة ومقياس الذات، تقدير ومقياس
 وتحميؿ االرتباط، ومعامؿ ،"ت "وا،تبار العاممي التوكيدي، االستكةا ي، والتحميؿ العاممي التحميؿ
 درجات متوسطات بيف اح ارياً  دالة  روؽ وجود الدراسة عدـ  ظيرتو  وتحميؿ المسار. المتعدد، االنحدار
 والتطور البيري، والتمكف الذاتي، االستق ؿ الفرعية: بمكوناتيا السعادة النفسية  ي واإلناث الذكور

 وتظير النتارج كذلؾ وجود. الذات وتقبؿ الياد ة، والحياة اآل،ريف، مع ةاإليجابيوالع قات  الة، ي،
  ي الط ب درجات مير دالة( بيف -)دالة والداللة سالبة(،– )موجبة النوع متباينة ارتباطيو ع قات
 والمساندة الذات، وتقدير الكبرى لمة، ية، ال،مسة العوامؿ مف وكؿ الفرعية بمكوناتيا النفسية السعادة

 الحي، والامير )المقبولية، المستقمة المتغيرات الجامعة. كما تظير النتارج  ف ط ب لدى االجتماعية
للحو  تفسر االجتماعية والمساندة الذات، وتقدير ال،برة، عمل واالنفتاح واالنبساطية،  %( مف56.5) ا 

 لمنموذج العممية الداللة مستوى ارتفاع عمل يدؿ التابع )السعادة النفسية(، وىذا المتغير درجات  ي التبايف
 المقترح.

 إللىد ت الدراسة : بالذكـاء الوجداني ور بالسعادة وعالقتهاـادر الشعــمص (1111دراسة الجندي )
جامعة اإلسكندرية، والكةؼ عف  ي التعرؼ عمل م ادر الةعور بالسعادة لدى ط ب كمية التربية 
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ة التعرؼ عمل الع قة بيف حاولالفروؽ  ي درجة الةعور بالسعادة بيف الذكور واإلناث.  اً  عف م
 البحث عينة وتكونت ، جامعة اإلسكندرية، م رو جريت الدراسة  ي . لةعور بالسعادة والذكاي الوجدانيا

 إست،داـوتـ  واادبية، العممية بعَ الةُ  بجميع والرابعة الثالثة الفرقة ط ب مف وطالبة طالب (555) مف
وتمت معالجة  ، و" قارمة الذكاي الوجداني كأدوات لجمع بيانات الدراسة.مقياس م ادر الةعور بالسعادة

عدـ وجود  روؽ  ي  إلل. وتةير نتارج الدراسة (SPSS)اإلح اري  الرـزبرنامج  إست،داـالبيانات ب
الدرجة الكمية لمةعور بالسعادة بيف الذكور واإلناث،  ي حيف ظيرت  روؽ بينيـ  ي بعض م ادرىا 

وجود  روؽ بيف  إللل الح الذكور وىي )نةاط وقت الفراغ، ال حة، الثقة بالنفس( . كما وتةير النتارج 
عد )التعاطؼ، بعاده ل الح الذكور  يما عدا بُ الذكور واإلناث  ي الدرجة الكمية لمذكاي الوجداني، و ي كؿ  

المسرولية االجتماعية، الع قات االجتماعية، وا،تبار الواقع( لـ تكف ىناؾ  روؽ بيف الذكور واإلناث  ي 
بيف الدرجة الكمية لمةعور بالسعادة والدرجة الكمية لمذكاي  إح اريةتمؾ اابعاد، ووجود ع قة ذات داللة 

الوجداني لكؿ مف الذكور، اإلناث، والعينة الكمية، كما وكةؼ تحميؿ االنحدار المتعدد عف اإلسياـ النسبي 
 ابعاد الذكاي الوجداني  ي التنب  بدرجة الةعور بالسعادة لكؿ مف عينة الذكور، اإلناث، والعينة الكمية. 

 

 عف الكةؼ إللىد ت : بالنفس والثقة بالسعادة وعالقته االنفعالي الذكاء (1111دراسة جودة )
االنفعالي والسعادة والثقة بالنفس لدى طمبة جامعة ااق ل، والتعرؼ عمل الع قة بيف  الذكاي مستويات

  راد العينة  ي الذكاي الذكاي االنفعالي وكؿ مف السعادة، والثقة بالنفس، ومعر ة الفروؽ بيف متوسطات 
 الدراسة عينة بمغت ، وقدمزة،  مسطيف -جامعة ااق لو جريت الدراسة  ي  والسعادة والثقة بالنفس.

قياس السعادة، ومقياس الذكاي االنفعالي، ؛ م. وقد است،دـ الباحث ث ث مقاييسوطالبة طالباً ( 231)
 ةارت . (SPSS) ح اريةبرنامج الحـز اإل إست،داـقياس الثقة بالنفس. وتمت معالجة البيانات بمو 

%(، 70.67االنفعالي والسعادة والثقة بالنفس ىي عمل التوالي: ) الذكاي  ف مستويات إللالنتارج 
وجود ع قة ارتباطية موجبة بيف الذكاي االنفعالي  إلل%(، كما تو مت الدراسة %62.34(، )63.16)
 روؽ بيف متوسطات درجات   راد عينة الدراسة  ي الدرجة عدـ وجود   ظيرتو السعادة والثقة بالنفس، و 

 الكمية لمذكاي االنفعالي، والسعادة، والثقة بالنفس تعزى لمتغير النوع.
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 اإلنجازت دافعية تناولدراسات عربية  1.1.1.1
 

 إللالدراسة  ىد ت: وحب االستطالع بالتفكير االبتكاري اإلنجازعالقة دافعية  (1111دراسة رجيعة )
ي، ةكمي، درجة كمية( بالتفكير ستط ع )لفظف كؿ مف: الدا ع لإلنجاز، وحب اإلالكةؼ عف الع قة بي

 جريت الدراسة بمنطقة المدينة المنورة بالمممكة . حمة االبتدارية بالمدينة المنورةبتكاري لدى ت ميذ المر اإل
وقد تـ ذة ال ؼ الرابع االبتداري ( تمميذ مف ت م285وتكونت عينة الدراسة مف )العربية السعودية، 

، ومقياس حب االستط ع المفظي أومقياس حب االستط ع الم ور )الةكمي( مف إعداد م إست،داـ
العديد مف النتارج،  إللوتو مت الدراسة  ، وا،تبار التفكير االبتكاري.ر الدا ع لإلنجاز لشطفاؿوا،تبا

بيف الدا ع لإلنجاز والتفكير االبتكاري لدى ت ميذ المرحمة  اح ارياً  ىميا: وجود ع قة ارتباطية دالة 
بيف كؿ مف حب االستط ع  اح ارياً االبتدارية بالمدينة المنورة، وتوجد معام ت ارتباط موجبة دالة 

)المفظي، الةكمي، والدرجة الكمية( والتفكير االبتكاري لدى ت ميذ المرحمة االبتدارية بالمدينة المنورة، 
، وحب االستط ع الةكمي(  ي التنب  بالقدرة عمل التفكير اإلنجازـ المتغيرات المستقمة )دا عية وتساى

%(، ويتـ حذؼ  ثر كؿ مف حب االستط ع المفظي وحب االستط ع كدرجة كميةػ 32االبتكاري بنسبة )
 حيث ثبت عدـ قدرتيا عمل التنب  بالتفكير االبتكاري بدرجة مقبولة.

 

 التابعة المدارس في الدنيا الساسية المرحمة معممي تقدير درجة (1111) خرونوآ دراسة سمارة
 درجة استق اي إلل الدراسة ىد ت: لديهم اإلنجاز بدافعية وعالقتها الرصيفة لذواتهم لواء تربية لمديرية
 وع قتيا لذواتيـالر يفة  لواي تربية لمديرية التابعة المدارس  ي الدنيا ااساسية المرحمة معممي تقدير

( معممًا 108تكونت عينة الدراسة مف ) محا ظة ار يفة  ي ااردف، ي و جريت  .لدييـ اإلنجاز بدا عية
 اإلنجاز دا عية ومقياس الذات، تقدير مقياس إست،داـوتـ ومعممة مف معممي المرحمة ااساسية الدنيا، 

 التبايف تحميؿ  سموب إست،داـوتـ  .اإلح اريبرنامج الرـز  إست،داـلجمع بيانات الدراسة، وتـ  أداةك
 إست،داـمقياس، كما وتـ  كؿ  ي ككؿ ااداة عمل العممي والم ىؿ الجنس وال،برة  ثر لقياس الث ثي
 لذواتيـ ااساسية الدنيا المرحمة معممي تقدير درجة  ف الدراسة نتارج  ظيرتوقد  بيرسوف. ارتباط معامؿ
 عدبُ  ح ؿ  يما متوسط حسابي،  قؿ عمل "ال،ارجية والييرة العاـ المظير" عدبُ  ح ؿ إذ مرتفعًا؛ كاف
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 تقدير درجة  ي إح ارية ذات داللة  روؽ وجود عدـ النتارج  ظيرت متوسط. كما  عمل السموؾ" عمل"
  ظيرتو  التدريسية. وال،برة العممي، الجنس والم ىؿ لمتغير تعزى لذاتيـ الدنيا ااساسية المرحمة معممي

  ظيرت كما .مرتفعاً  كاف الدنيا ااساسية معممي المرحمة لدى اإلنجاز دا عية مستوى  ف كذلؾ النتارج
 والم ىؿ الجنس لمتغير تعزى اإلنجاز دا عية مستوى  ي إح ارية داللة ذات  روؽ وجود عدـ الدراسة
 معممي تقدير درجة بيف موجبة ارتباطية ع قة وجود إلل  ةارت النتارج ما، كالتدريسية وال،برة العممي
 .لدييـ اإلنجاز دا عية لذواتيـ ومستوى الدنيا ااساسية المرحمة

 

بموضع الضبط، ومستوى الطموح، والتحصيل  اإلنجازعالقة دافعية  (1111دراسة سالم وآخرون )
 ومستوى الابط ومواع اإلنجاز دا عية بيف االرتباطية الع قة معر ة إلل الدراسة ىذه ىد ت: الدراسي
ف، وجامعة يْ يمَ جامعة النِ و جريت الدراسة  ي  .بالسوداف الجامعييف الطمبة الدراسي لدى والتح يؿ الطموح

 ونيجارد جيسـ مقياس إست،داـوقد تـ  .وطالبة طالب (235) العينة حجـ ، بمغال،رطوـ  ي السوداف
عف   ا ً  لطموح، لمستوى الفتاح عبد كاميميا الابط، ومقياس لمواع جيمس ومقياس ،اإلنجاز لدا عية
 المزدوج، ومعامؿ الثناري التبايف دراسي. وقد تـ تحميؿ عاـ لكؿ النيارية واالمتحانات السنة  عماؿ درجات
الابط كأسموب لمعالجة  ومواع اإلنجاز دا عية بيف االرتباطية الع قة داللة لمعر ة بيرسوف ارتباط

 اإلنجاز بيف دا عية اح ارياً  دالة عكسية ارتباطية ع قة الدراسة بأنو توجد  ظيرتبيانات الدراسة. و 
الطموح،  ومستوى اإلنجاز دا عية بيف اح ارياً  دالة طردية ارتباطية ع قة الابط، وكذلؾ وجود ومواع

 داؿ تفاعؿ الدراسي، ويوجد والتح يؿ اإلنجاز دا عية بيف اح ارياً  دالة وعدـ وجود ع قة ارتباطيو
 الدراسي. التح يؿ عمل الابط مواع لإلنجاز، ومستويات الدا عية مستويات بيف اح ارياً 

 

 إلل الدراسة ىد ت: المهارات العممية إتقان بمستوى وعالقتها اإلنجاز دافعية (1111دراسة شبمي )
 بيف الفروؽ ومعر ةالطمبة.  لدىالميارات العممية  إتقاف ومستوى اإلنجاز دا عية بيف الع قة معر ة

العممي،  والت، ص لمتغير )الجنس، تبعاً  اإلنجاز دا عية مقياس عمل العينة   راد لدى درجات متوسطات
، تكونت عينة الدراسة دمةؽ وريؼ دمةؽ  جريت الدراسة  ي محا ظتي اإلقامة(. الدراسية، ومكاف والسنة
. دمةؽ وريؼ دمةؽ محا ظتيلرسمية  ي ( طالبًا وطالبة مف طمبة المدارس الثانوية ال ناعية ا579مف )
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  ي العممي التدريب مةر ي إلل ووج  مُ  ، واستبيافالعينة   راد درجات بر د ،ا ة بطاقة إست،داـتـ و 
 معامؿ إست،داـتـ و  ،اإلنجاز دا عية ومقياس ،الميداني  ييا البحث تطبيؽ تـ التي ال ناعية المدارس
 ةيفيو ااحادي، وا،تبار التبايف المتوسطات، وتحميؿ بيف الفروؽ بيرسوف، وا،تبار )ت( لداللة ارتباط

ست،داـالبعدية، و  لممقارنات النتارج وجود   ظيرتوقد  اإلح اري (SPSS)الرـز اإلح اري  برنامج ا 
العينة،    راد العممية لدى الميارات إتقاف ومستوى اإلنجاز دا عية بيف إح ارية داللة ذات ارتباطية ع قة

 إتقاف الميارات ومستوى الدراسي التح يؿ درجات بيف إح ارية داللة ذات ارتباطية ع قة وجودوكذلؾ 
 متوسطات بيف إح ارية داللة ذات  روؽ وجودعدـ و ةارت نتارج الدراسة  .العينة   راد لدى العممية
العممي، والسنة  والت، ص )الجنس، لمتغير تبعاً  اإلنجازدا عية  مقياس عمل العينة   راد الطمبة درجات

 اإلقامة(. الدراسية، ومكاف
 

 الع قة عف الكةؼ إللىد ت الدراسة : اإلنجازالرضا الوظيفي ودافعية  (1111دراسة الخيري )
 بمحا ظتي الدراسة عينة لدى المدرسييف المرةديف لدى اإلنجاز ودا عية الوظيفي الراا بيف االرتباطية

 الراا ومن،فاي الوظيفي الراا مرتفعي بيف اإلنجاز دا عية  ي  روؽ وجود مف التحقؽو ، الميث والقنفدة
مرةدًا. ( 98) مف الدراسة عينة تكونت . والقنفذة الميث بمحا ظتي المدرسييف المرةديف لدى الوظيفي

 الراا مقياس إست،داـتـ يـ مكة المكرمة. وقد قمو جريت الدراسة  ي محا ظتي الميث والقنفدة التابعتاف ا
 ارتباط معامؿ إست،داـ، وتمت معالجة البيانات ببياناتالكأدوات لجمع  اإلنجازدا عية  ومقياس الوظيفي،
نتارج  ف ىنالؾ درجة مرتفعة مف المنا سة ال  ظيرتوقد . ااحادي ا،تبار )ت(، وتحميؿ التبايفو  بيرسوف،

الراا الوظيفي، ووجود درجة مرتفعة مف المثابرة لدى مرتفعي الراا  ومن،فايلدى كؿ مف مرتفعي 
 ودا عية ودرجات الوظيفي الراا درجات بيف موجبة ارتباطية النتارج وجود ع قة  ظيرتالوظيفي، كما 

 دا عية درجات متوسطات بني إح ارية داللة ذات  روؽ توجد الدراسة. وكذلؾ ال عينة لدى اإلنجاز
 مف ال،وؼ ، )المثابرة اابعاد  ي الوظيفي إال الراا ومن،فاي الوظيفي، الراا مرتفعي بيف اإلنجاز
 متوسطات بيف اح ارياً  دالة  روؽ وجود الوظيفي، وعدـ الراا مرتفعي ل الح(العمؿ بدي قمؽ الفةؿ،
  روؽ توجدالعمؿ، وتةير النتارج  نو  مكاف لمتغير ترجع اإلنجاز  ي دا عية المدرسييف المرةديف درجات
 متغير إلل ترجع اإلنجاز  ي دا عية المدرسييف المرةديف درجات متوسطات بيف إح ارية داللة ذات
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 ل الح وكانت والدرجة الكمية، واالستق ؿ، والمنا سة، بالنفس، المغامرة والثقة  بعاد  ي إال ال،برة سنوات
 المدرسييف المرةديف درجات متوسطات بيف  روؽ النتارج عدـ وجود   ظيرتكما و سنوات.  (5– 1) مف

( 10000)مف   كثر ل الح ال،ارجية الجزايات بعض  ي إال الراتب متغير إلل ترجع اإلنجاز  ي دا عية
 . ؿ ريا
 

التعرؼ عمل  إللىد ت الدراسة : اإلنجازاالستثارة االنفعالية وعالقتها بدافعية  (1111) خميسدراسة 
لدى العبي  رؽ الريااة الجامعية، والتعرؼ عمل نوع الع قة بيف  اإلنجازاالنفعالية ودا عية  االستثارة
بطولة  رؽ الريااة الجامعية الوسطل و جريت الدراسة امف  .اإلنجازاالنفعالية ودا عية  االستثارة

است،دـ الباحث ( العبًا. 43تألفت عينة الدراسة مف ) والجنوبية  ي القاعة المغمقة  ي محا ظة القادسية.
إليجاد  (SPSS)برنامج التحميؿ اإلح اري  إست،داـالدا عية، وتمت معالجة البيانات ب االستثارةمقياس 

)ت( لعينة واحدة، ومعامؿ المعياري، معامؿ ارتباط  اإلنحراؼالتالية: الوسط الحسابي،  ح اريةالوسارؿ اإل
 ف عينة الدراسة تمتمؾ استثارة انفعالية مرتفعة ودا عية انجاز  إللارتباط بيرسوف. وقد تو مت الدراسة 
 االستثارةو  اإلنجاز ف ىناؾ ع قة عكسية بيف دا عية  إلل  يااً من،فاة، كما وتةير نتارج الدراسة 

  االنفعالية لعينة الدراسة.
 

ىد ت : السموك وعالقتها بمستويات القمق الشخصي وأنماط اإلنجازدافعية : (1111دراسة بني يونس )
يجاد الع قة بيف اإلنجازالكةؼ عف مستويات دا عية  إللالدراسة  ، والقمؽ الة، ي، و نماط السموؾ، وا 

عينة  تألفتوقد ىذه المتغيرات عند عينة مف طمبة الجامعة ااردنية. وقد  جريت الدراسة  ي ااردف. 
، وقارمة سبيمبيرمر اإلنجازاداة الدراسة مف مقياس نيموؼ لدا عية  ( طالبًا وطالبة،  يما116الدراسة مف )

  ساليبعدة  إست،داـوزم رو لقياس القمؽ الة، ي، ومقياس الفسفوس لقياس  نماط السموؾ. وتـ 
المعياري، ومعامؿ ارتباط بيرسوف، وتحميؿ  اإلنحراؼتمثمت  ي إيجاد المتوسطات الحسابية، و  إح ارية

والقمؽ الة، ي، ووجود  اإلنجاز. وكةفت نتارج الدراسة عف عدـ وجود ارتباط بيف دا عية التبايف ااحادي
 ارتباط بيف القمؽ الة، ي و نماط السموؾ.
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 بدولة المكتبية شاغمي الوظائف من عينة لدى لإلنجاز الدافعية مستوى (1111دراسة عبد الحميد )
 الكةؼ إللىد ت الدراسة : لدى الجنسين والعمر الذات توكيد من بكل وعالقته المتحدة، العربية اإلمارات

 المتحدة، العربية اإلمارات بدولة المكتبية ةاممي الوظارؼ مف عينة لدى لإلنجاز الدا عية مستوى عف
 بيف الدا عية مستوى  ي الفروؽ طبيعة عمل والتعرؼ، لدى الجنسيف والعمر الذات توكيد مف بكؿ وع قتو

و جريت  .الزواجية والحالة والتعميـ ااجر ومستوى والجنسية الجنس مف حيث تباينيـ حسب الموظفيف
مقياس  إست،داـتـ . و موظفا( 178) مف مكونة عينة عمل المتحدة العربية اإلمارات دولةالدراسة  ي 

برنامج التحميؿ اإلح اري  إست،داـوتمت معالجة البيانات ب .توكيد الذات ومقياس لإلنجاز الدا عية
(SPSS) االتجاه،  ث ثي المتعدد التبايف تحميؿ، و ، ومعامؿ "إيتا"بيرسوف" ارتباط معام ت إست،داـ، وتـ

يجاد المتوسط  بيف إيجابي ارتباط ثمة لمذكور بالنسبة:  نوالنتارج  ةارت  المعياري. اإلنحراؼو  الحسابي وا 
 الرجؿ يمكف التوكيد اف ذلؾ  ،رى، جية مف مكوناتيا بم،تمؼ لإلنجاز جية والدا عية مف الذات توكيد

الدا عية، وكذلؾ  متطمبات مف وىي القوة، إلل والحاجة الذات عمل واالعتماد والطموح مف المنا سة
 منحني  ف ارتباط إللالذكور، و ةارت النتارج  ل الح الذات توكيد  ي الجنسيف بيف  روؽ وتوجد .لإلنجاز

 مع تزداد الرجؿ لدى اإلنجاز ودا عيتيا لإلنجاز. ومف اىـ النتارج كذلؾ  ف دا عية لذاتيا المر ة توكيد بيف
، كما المر ة لدى لإلنجاز ودا عيتيا لمذات توكيدىا بيف ع قة ال  نو  حيف  ي الذات، مستوى توكيد ارتفاع
 تبعاً بيف   راد عينة الدراسة  ي متوسطات الدا عية لإلنجاز  اح ارياً الدراسة عدـ وجود  روؽ دالة   ظيرت

  لمتغير ااجر.
 

وبعض متغيرات  اإلنجازدراسة مقارنة لدى عمال اإلنتاج في دافعية  (1111دراسة مصطفى )
معر ة  يما إذا كاف ىنالؾ  روؽ  ي الدا عية لإلنجاز الميني بيف عماؿ  إللىد ت الدراسة : الشخصية

وقد  .( وبيف نظراريـ  ي القطاع ال،اصْص ،َ  ْ ،َ ومير المُ  ْص ،َ  ْ ،َ اإلنتاج  ي قطاع ااعماؿ العاـ )المُ 
الدراسة مف مقياس دا عية   داة، وتألفت ( عامً  وعاممة420عمل عينة قواميا )  جريت الدراسة  ي م ر

مقياس البرو يؿ الة، ي مف إعداد ليونارد جوردوف، وقارمة ايزيؾ لمة، ية مف و الميني ،  اإلنجاز
المعياري،  اإلنحراؼالمتوسط الحسابي، و تمثمت  ي:  إح ارية  ساليبعدة  إست،داـإعداد إيزيؾ. وتـ 

وكةفت الدراسة  والوسيط، وااللتواي، ومعام ت ارتباط بيرسوف، وتحميؿ التبايف ااحادي، وا،تبار ةيفية.
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بيف عينات الدراسة الث ث  ي الدا عية لإلنجاز )اابعاد والدرجة الكمية(  اح ارياً عف وجود  روؽ دالة 
بيف المجموعات  اح ارياً وجود  روؽ دالة بناي عمل نتارج ا،تبار )ؼ(، كما كةؼ ا،تبار ةيفيو عف 

 ي متوسطات المثابرة والمس ولية والتنا س  اح ارياً الفرعية، وكةفت الدراسة كذلؾ عف وجود  روقات دالة 
ريـ اؿ اإلنتاج  ي قطاع ااعماؿ الم، ،ص ونظرام  تجنب الفةؿ بيف عُ و  ووجية الابط والسعي لمنجاح

النتارج   ظيرت. كما ْص ،َ  ْ ،َ ؽ ل الح عماؿ القطاع المُ رْ اه الفَ تجإ ي القطاع مير الم، ،ص وكاف 
اؿ القطاع الم، ،ص مّ  ي السيطرة مف مقياس البرو يؿ الة، ي بيف عُ  اح ارياً وجود  روؽ دالة 

)المس ولية  اا،رىونظراريـ  ي القطاع مير الم، ،ص، بينما لـ ت ؿ الفروؽ  ي السمات الث ث 
 .ح اريةمستوى الداللة اإل إللاالجتماعية، والثبات االنفعالي واالجتماعي( 

 

 الدراسات الجنبية 1.1.1
 

العالقة بين السعادة والكفاءة الذاتية  (Mojdegan& Moghidi, 2013)دراسة موجيدان وموغيدي 
تقييـ الع قة بيف السعادة والكفاية الذاتية ومرونة الذات لدى المعمميف  إللىد ت الدراسة : ومرونة الذات
 إست،داـتـ  تألفت عينة الدراسة مف معمـ ومعممة.ايراف. وقد  -طيرافو جريت الدراسة  ي  ي طيراف. 
، ومقياس السعادة ، وكأسموب لمعالجة البيانات  قد تـ مقياس الكفاية الذاتية، و نة الذاتمقياس مرو 

 نو يمكف  إلل ةارت نتارج الدراسة . ، ومعامؿ ارتباط بيرسوف(SPSS) ح اريةبرنامج الرـز اإل إست،داـ
 التنب  بمستوى االعتماد عمل الذات لدى المعمميف مف ، ؿ مستوى السعادة الذي يمتمكونو.

 
لدى  اإلنجازودافعية لعالقة بين السعادة ا (Bajrangi Yadav, 2012)دراسة باجرانغي يادفاك 

ودا عية التعرؼ عمل الع قة بيف السعادة  إللىد ت الدراسة : معممي المراحل الدنيا والوسطى والعميا
عمل عينة  مدينة  يزباد  ي اليند. و جريت الدراسة  ي لدى معممي المراحؿ الدنيا والوسطل والعميا اإلنجاز

مف إعداد  اإلنجازالدا عية كسفورد لمسعادة، ومقياس  و . حيث تـ استبانة ( معمـ ومعممة300بمغ قواميا )
Woolfolk Hoy (2001). ح اريةبرنامج الرـز اإل إست،داـوتـ معالجة البيانات ب (SPSS) ةارت . و 

، و ف لدى كؿ مف معممي اإلنجاز ف ىنالؾ ع قة ارتباطية ايجابية بيف السعادة و  إللنتارج الدراسة 



43 
 

مف معممي المرحمة التعميمية الدنيا.  ةارت   عملى سعادة ومستوى إنجاز المرحمة العميا والوسطل مستو 
د وجو . وتظير  عمل نو كمما ارتفع مستوى السعادة لدى المعمـ، كانت  عالية تعميمو  إللنتارج الدراسة 

 ي مستوى السعادة بيف   راد عينة الدراسة تعزى لمتغير العمر وذلؾ ل الح  إح ارية روؽ ذات داللة 
مف  اا،رىمستوى مف السعادة مقارنة مع الفرات   عملعاـ(، إذ ح مت ىذه الفرة عمل  35-30 رة )

بيف  اإلنجاز ي مستوى دا عية  إح اريةىنالؾ  روؽ ذات داللة  إللالنتارج   يااً عينة الدراسة، وتةير 
مف دا عية   عملاد عينة الدراسة تعزى لمتغير الجنس ل الح اإلناث، إذ ح مت اإلناث عمل مستوى   ر 

 مقارنة مع الذكور عينة الدراسة. اإلنجاز
 

ىد ت الدراسة : اإلنجازالعالقة بين السعادة و  (Charles& Kerns, 2010)دراسة شارليز وكيرنز 
مقياس  إست،داـوتـ  ايراف. -طيراف. و جريت الدراسة  ي اإلنجازالتعرؼ عمل الع قة بيف السعادة و  إلل

تمت ( موظؼ وموظفة. 87 جريت الدراسة عمل عينة قواميا )ومقياس ااداي مف إعداد الباحث. السعادة 
 ف الموظفوف  إلل ةارت نتارج الدراسة . (SPSS) ح اريةبرنامج الرـز اإل إست،داـمعالجة البيانات ب

( ة،ص 64 ف ااة،اص السعداي بمغ عددىـ ) إللالسعداي لدييـ مستوى  داي   اؿ، إذ  ةارت النتارج 
(،  ي 3.51)وبمغت متوسط درجة ااداي  (3.5مف )  عملممف يمتمكوف متوسط حسابي لمستوى السعادة 

 (.3.31اداي )( بمغت درجت متوسط ا23حيف  ف ااة،اص مير سعداي والذيف يبمغ عددىـ )
 

: اإلنجازالعالقة بين السعادة و  (Andrew, Eugenio& Daniel, 2009)دراسة أندرو وآخرون 
، ومعر ة  ثر السعادة  ي تحسيف مستوى اإلنجازالتعرؼ عمل الع قة بيف السعادة و  إللىد ت الدراسة 

( ة،ص ممف تعراوا 73عمل عينة بمغ قواميا ) مدينة بووف  ي  لمانيا. و جريت الدراسة  ي اإلنجاز
. ، وكذلؾ برنامج ع جي لتحسيف مستوى السعادةاإلنجازمقياس السعادة، ومقياس  إست،داـ. وتـ لم دمة

 ةارت ، ومعامؿ ارتباط بيرسوف. و (SPSS) ح اريةبرنامج الرـز اإل إست،داـوتمت معالجة البيانات ب
، بمعنل  ف الةعور بالسعادة ير ع مف اإلنجاز ف ىنالؾ ع قة ايجابية بيف السعادة و  إللنتارج الدراسة 

  راد المجموعة التجريبية قد تحسف مستوى  داريـ بنسبة  إلل، وكذلؾ  ةارت نتارج الدراسة اإلنجازمستوى 
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لذي حّسف مف %( بعد البرنامج الع جي مقارنة مع مستوى  داريـ قبؿ إ،ااعيـ لمبرنامج الع جي ا12)
 مستوى السعادة.

 
: كاديميال  اإلنجازالعالقة بين السعادة و  (Quinn &  Duckworth, 2007)دراسة كوين ودكوورث 

، وقد  جريت الدراسة عمل عينة كاديمياا اإلنجازالتعرؼ عمل الع قة بيف السعادة و  إللىد ت الدراسة 
الذكاي والسج ت ال،ا ة بع مات  وا،تبارمقياس السعادة . تـ است،دـ ( طالب وطالبة257تألفت مف )

 ةارت . (SPSS) ح اريةبرنامج الرـز اإل إست،داـ. وتمت معالجة البيانات بالطمبة لمسنوات القديمة
تعزى  كاديمياا اإلنجازبيف مستوى السعادة و  إح اريةال توجد  روؽ ذات داللة  و ن إللنتارج الدراسة 

 ف الع قة بيف كؿ  إللمعدؿ الد،ؿ الةيري لموالديف. كما و ةارت النتارج   والعمر،   ولمتغيرات الجنس، 
 ف الطمبة الذيف يمتمكوف  إللع قة سببية متبادلة، إذ تظير النتارج  كاديمياا اإلنجازمف السعادة و 

 نو يمكف التنب   للإ ةارت النتارج  مقدرة عمل تحسيف ع ماتيـ، و ،يراً   كثرمف السعادة ىـ   عملمستوى 
 بمستوى السعادة مف ، ؿ التح يؿ العممي.

 
 & The British Institute of Leadership) دراسة المعهد البريطاني لمقيادة واإلدارة

Management, 2006)  التعرؼ عمل طبيعة  إللىد ت الدراسة : اإلنجازالعالقة بين السعادة و
والسعادة لكؿ مف مدراي المنظمات العاممة  ي  اإلنجاز، ومعر ة مستوى اإلنجازالع قة بيف السعادة و 

( مدير 25عمل عينة قواميا ) إنجمترا -إنجمترا. و جريت الدراسة  ي المممكة المتحدة -المممكة المتحدة
 إست،داـ. وتمت معالجة البيانات بمف إعداد المعيد اإلنجازمقياس السعادة، ومقياس  إست،داـ. وتـ ومديرة
النتارج  ف ىنالؾ   ظيرتوقد . االتجاه ااحادي ا،تبار )ت(، وتحميؿ التبايفو  بيرسوف، ارتباط معامؿ

واإلداري  وااداي المنظمي اإلنجاز ف  إلل، كما و ةارت النتارج اإلنجازع قة ارتباطية ما بيف السعادة و 
يرتبط بةكؿ وااح بمستوى السعادة، و ف المدراي الذيف يمتمكوف مستوى سعادة مرتفع لدييـ ع قة   اؿ 

. اإلنجازاف السعادة يمكف ليا  ف تكوف وسيمة لمتحسيف مف مستوى  إللمع المر وسيف، كما وتةير النتارج 
 ي استجابة   راد عينة الدراسة  إح ارية  نو ال توجد  روؽ ذات داللة إللو ،يرا، تةير نتارج الدراسة 

 العرؽ(.  والعمر،   وتعزى لكؿ مف متغيرات )الجنس،  اإلنجازحوؿ دور السعادة  ي تحسيف 
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 تعقيب عمى الدراسات السابقة  1.1.1
 

( 2013ت مستوى السعادة وع قتو بمتغير آ،ر مثؿ دراسة  بو عمةة )تناول يما يتعمؽ بالدراسات التي 
بالسعادة، ودراسة  الح  بالةعور وع قتيما الوجداني والذكاي االجتماعي ت مستوى الذكايتناولالتي 

( التي 2010الحياة، ودراسة  بو ىاةـ ) نحو والتوجو بالسعادة، الةعور بيف ت الع قةتناول( التي 2013)
 والمساندة الذات وتقدير لمة، ية الكبرى ال،مسة النفسية والعوامؿ السعادة بيف ت الع قاتتناول

الع قة بيف الةعور بالسعادة والذكاي الوجداني، ودراسة ت تناول( التي 2007االجتماعية، ودراسة الجندي )
االنفعالي والسعادة والثقة بالنفس، إذ يمكف القوؿ  ف جميع  الذكاي مستوياتت تناول( التي 2007جودة )

. إال  ف  ي مف الدراسات اا،رىوجود ع قة ايجابية بيف السعادة والمتغيرات  إللىذه الدراسات  ةارت 
 الدراسة، وىذا ما يميز اإلنجازالكةؼ عف طبيعة الع قة بيف السعادة ودا عية  إللالسابقة لـ تيدؼ 

 الحالية.
لدى  اإلنجازية مستويات م،تمفة  ي دا ع إللت الدا عية لإلنجاز، إذ  ةارت تناول ما عف الدراسات التي 

وحب االستط ع والذي يعد  اإلنجازوجود ع قة ايجابية بيف دا عية  إلل  راد عيناتيا. وقد  ةارت بعايا 
(، 2013المرتفع كدراسة رجيعة ) اإلنجازمف ال فات الرريسة التي يتسـ بيا ااة،اص ذوي دا عية 

وتقدير  اإلنجازابية كذلؾ بيف دا عية وجود ع قة ايج إلل( التي  ةارت 2012) سمارة وآ،روفودراسة 
ومواع الابط  اإلنجازوجود ع قة ايجابية بيف دا عية  إللالذات، ودراسة سالـ وآ،روف التي  ةارت 

عمل التح يؿ الدراسي، ومستوى الطموح. كما يتاح  ف لمراا الوظيفي تأثير ايجابي عمل مستوى 
 (.2008،يري )ير لنا مف ، ؿ دراسة الظكما ي اإلنجازدا عية 

نا اؼ التي يسعل ُجم  عد م در إلياـ لكثير مف ااىدتُ  اإلنجاز ف دا عية  إللوبةكؿ عاـ، تةير الدراسات 
مت ؾ مستوى مرتفع مف الراا عف الحياة والعمؿ، وتقدير الذات، والذكاي االجتماعي، إبموميا ك إلل

ت الع قة بيف تناولومف الجدير بالذكر،  ف ىنالؾ العديد مف الدراسات ااجنبية التي  واالستثارة االنفعالية.
مف العثور عمل  ي مف الدراسات العربية  يما يعمـ ،  ي حيف لـ يتمكف الباحث اإلنجازالسعادة ودا عية 

لية عمل وجود ع قة ىذه الع قة. وقد اتفقت جميع الدراسات ااجنبية الواردة  ي الدراسة الحا تناوؿالتي ت
 والةعور بالسعادة. اإلنجازايجابية بيف كؿ مف دا عية 



46 
 

( والتي 2012، سمارة وآ،روف)  ي اوي ما سبؽ،  قد اتفقت الدراسة الحالية مع نتارج كؿ مف دراسة
الدراسة ، كما اتفقت لدى معممي المرحمة ااساسية الدنيا اإلنجازوجود مستوى مرتفع مف دا عية   ظيرت

(، ودراسة كويف 2010(، ودراسة  بو ىاةـ )2013الحالية مع نتارج كؿ مف دراسة ) بو عمةة، 
(، 2007(، ودراسة )جودة، 2007، ودراسة )الجندي، (Quinn& L. Duckworth, 2007)ودكوورث 

. الجنس  ي مستوى السعادة تعزى لمتغير إح اريةعدـ وجود  روؽ ذات داللة  إللوالتي  ةارت كؿ منيا 
عدـ  إللوالتي  ةارت  (Quinn& L. Duckworth, 2007)مع دراسة كويف ودكوورث واتفقت كذلؾ 

اتفقت كما و  الةيري. لمتغير معدؿ الد،ؿ تبعاً  ي متوسطات السعادة,  إح اريةوجود  روقات ذات داللة 
 روؽ ذات داللة وجود عدـ  إلل(، والتي  ةارت 2012، سمارة وآ،روفالدراسة مع نتارج دراسة )

الجنس والم ىؿ العممي  لمتغير تبعاً لدى   راد عينة الدراسة  اإلنجاز ي متوسطات مستوى دا عية  إح ارية
( والتي اةارت إلل وجود  روؽ ذات داللة 2011،ةبمي )دراسة مع نتارج   كما واتفقت، سنوات ال،برةو 

)عبد دراسة كذلؾ اتفقت مع و  كاف اإلقامة.، ومإح ارية  ي مستوى دا عية اإلنجاز تعزى لمتغير الجنس
كما اتفقت الدراسة . بحسب متغير الد،ؿ اح ارياً عدـ وجود  روؽ دالة   ظيرت(، والتي 2003الحميد، 

دراسة كويف و ، (Andrew, Eugenio& Daniel, 2009)الحالية مع نتارج دراسة  ندرو وآ،روف
ع قة ايجابية بيف  وجود إللوالتي  ةارت كؿ منيا  ،(Quinn& L. Duckworth, 2007)ودكوورث 

 .اإلنجازالسعادة ومستوى 

درجة   ظيرت( التي 2007جودة )الدراسة الحالية قد نتارج كؿ مف دراسة تعارات   قدومف جية  ،رى، 
وجود مستوى   ظيرت( والتي 2006)،ميس، ، ودراسة متوسطة مف السعادة لدى ا راد عينة الدراسة

( 2008)ال،يري، كما وتعارات مع نتارج  دراسة . لدى ا راد عينة الدراسة اإلنجازمن،فض مف دا عية 
. سنوات( 5-1لمتغير سنوات ال،برة، وذلؾ ل الح  رة ) تبعاً  اح ارياً وجود  روؽ دالة   ظيرتالتي 

 إح اريةود  روؽ ذات داللة وج  ظيرت(، والتي 2008)ال،يري،  و دراسة ظيرتتعارات مع ما و ياًا 
الدراسة الحالية مع نتارج دراسة  كما تعارات .راتببحسب متغير ال اإلنجاز ي متوسطات دا عية 

ةارت إلل وجود  روؽ ذات داللة إح ارية  ي  (, والتي Bajrangi Yadav, 2012باجرانغي ياد اؾ )
 .لمتغير الجنس وذلؾ ل الح االناث تبعاً مستوى دا عية اإلنجاز 
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 الفصل الثالث  
_____________________________________________________ 

الطريقة واإلجراءات. 1  
 الف ؿ الحالي عمل و فاً  واةتمؿلمنيج الدراسة، ومجتمعيا، وعينتيا. كما  و فاً  عمل ىذا الف ؿ اةتمؿ

التي  ح اريةالدراسة و دقيما، وثباتيما، وكذلؾ اجرايات الدراسة والمعالجة اإل لمقاييسمف ً  
 است،دميا الباحث  ي است، ص نتارج الدراسة وتحميميا.

 

 منهجية الدراسة 1.1
 

عف طريؽ جمع الحقارؽ والمعمومات  است،دـ الباحث المنيج الو في االرتباطي الذي ييتـ بدراسة ظاىرة
ومقارنتيا وتحميميا وتفسيرىا مف ، ؿ تحديد ، ار يا و بعادىا وتو يؼ الع قات بينيا, بيدؼ 

مما يساعد عمل تحقيؽ ااىداؼ المرجوة مف  مات مقبولة وو ؼ عممي متكامؿ لياتعمي إللالو وؿ 
قوة االرتباط بيف المتغيرات الم،تمفة، وىذا ما باكتةاؼ وو ؼ ل الدراسة، ، و ًا  ف ىذا المنيج ُيْعنَ 

. ومف اإلنجازالتو ؿ إليو مف اكتةاؼ االرتباط بيف مستوى السعادة ودا عية  إللتسعل الدراسة الحالية 
دراسة الظواىر، وجمع البيانات عنيا، وتحميمييا تحميً  عمميًا دقيقًا  إللجية  ،رى، ييدؼ ىذا المنياج 

النتارج واالستنتاجات حوؿ ىذه الظاىرة، ليتـ  ي اوريا  يامة مجموعة مف لم،روج بمجموعة مف 
 التو يات حوؿ مواوع الدراسة.

 

 مجتمع الدراسة 1.1
 

تألؼ مجتمع الدراسة الحالية مف جميع المعمميف والمعممات العامميف  ي المدارس الحكومية  ي محا ظة 
ما   اد ومعممة، وذلؾ بحسب  اً ( معمم2314عددىـ )، والبالغ (ـ2015-2014)بيت لحـ لمعاـ الدراسي 

 مكتب التربية والتعميـ  ي محا ظة بيت لحـ.بو 
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 عينة الدراسة 1.1
 

( معمـ ومعممة مف معممي ومعممات المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت 257تكونت عينة الدراسة مف )
( معمـ ومعممة بحسب ما 2314الذي يتألؼ مف ) %( مف مجتمع الدراسة11.1لحـ. والذيف يمثموف )

. وقد تـ ا،تيار   راد عينة الدراسة مف بيف   راد مجتمع   ادت بو وزارة التربية والتعميـ  ي مديرية بيت لحـ
، وذلؾ عف طريؽ كتابة وح ر  سماي جميع المدارس والميّسرة العةوارية المتاحةالدراسة بالطريقة 

، بحيث يكتب اسـ كؿ مدرسة عمل ورقة، ( مدرسة125، والبالغ عددىا )لحـ الحكومية  ي محا ظة بيت
( 5) توزيع( ورقة، حيث تـ 57راؽ، ومف ثـ واعيا  ي إناي، وبعد ذلؾ تـ سحب )و وتـ ممؽ جميع اا

توجيو  عندـ الباحث ( مف المعمميف والمعممات ممف قابمي5بتعبرتيا ) حيث قاـو عمل كؿ مدرسة،  مقاييس
ليـ الوقت  ُ تيحدواميـ، وبيذا   ثنايى الي المعمموف والمعممات لدييـ ح ة  راغ  كافحيث المدرسة،  إلل

دقة وم داقية. تـ توزيع   كثرجابات إوؿ عمل وي، وذلؾ لمح رَ ف وَ تمع  بِ  المقاييسلقراية  قرات  الكاؼِ 
نظرا لعدـ   حيتيا. وبيذا،  مقاييس( 9( منيا، كما تـ استثناي )269،  يما تـ استرجاع )مقياس( 285)

، تـ ، ارص العينة الديمومرا يةوبعد تحميؿ  ( استبانة.260ال الحة ) لممقاييسبمغ العدد النياري 
( توزيع   راد عينة 1.3يبيف الجدوؿ رقـ ). اح ارياً ساقطة  باً سَ بسبب  نيا حممت نِ  مقاييس( 3استثناي )

ثمة بكؿ مف متغير الجنس، والحالة االجتماعية، والمستوى التعميمي، الدراسة حسب متغيرات الدراسة والمتم
 وسنوات ال،برة، ومعدؿ الد،ؿ الةيري، ومكاف السكف.

 

 (: توزيع افراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة1.1جدول )
 

 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

 الجنس
 47.5 122 ذكر
 52.5 135  نثل

 100.0 257 المجموع

 الحالة االجتماعية
 17.1 44  عزب
 82.9 213 متزوج/ة
 100.0 257 المجموع
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 المستوى التعميمي

 8.6 22 دبمـو
 82.1 211 بكالوريوس
 4.3 11 دبمـو عالي
 5.1 13 ماجستير
 100.0 257 المجموع

 سنوات ال،برة

 17.9 46 سنوات 5مف   قؿ
 29.6 76 سنوات 10مف   قؿ -5

 26.1 67 سنة 15مف   قؿ -10
 26.5 68 أكثرسنة   15

 100.0 257 المجموع

 
 معدؿ الد،ؿ الةيري

 14.8 38 ةيكؿ 2500مف   قؿ
 45.1 116 ةيكؿ 3000 -2500
 30.0 77 ةيكؿ 3500 -3001
 10.1 26 ةيكؿ 3500مف   كثر

 100.0 257 المجموع

 مكاف السكف

 33.1 85 مدينة
 61.5 158 قرية
 5.4 14 م،يـ

 100.0 257 المجموع
 

 الدراسة مقاييس 1.1
 ست،دـ الباحث اادوات اآلتية:ا

 مقياس السعادة 1.1.1
 (Selgiman) سميجماف(، وىو مف إعداد مارتف 4مقياس السعادة الظاىر  ي الممحؽ رقـ ) إست،داـتـ 

( بندا، تقيس ست  اارؿ وقوة إنسانية، 49، ويتكوف المقياس مف )Peterson))رسوف وكريستو ر بت
 وىي: 

البراعة و حب التعمـ، والتقدير، و  اارؿ وقوى انسانية، وىي: الفاوؿ،  سبعالحكمة والمعر ة: وتتامف  (1
(، 12-1( بندا، و رقاميا مف )15ومجموعيا )والتفا ؿ، المنظور، و الذكاي االجتماعي، و واإلبداع، 
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َبؿ ااا تيا مف قِ  تقيس التفا ؿ، وقد تـ(، والتي 49(، و)46(، و)45وكذلؾ كؿ مف الفقرات رقـ )
 .ر وا عمل تحكيـ  داتا الدراسةالباحث، وممف  ة

، وتقاس كؿ االستقامةو المثابرة، و ية، وىي: البسالة، نالةجاعة: وتتامف ث ث  اارؿ وقوى انسا (2
 .(18-13و رقاميا مف )( بنود، 6ا ) ايمة ببنديف، ومجموعيم

، اإلنسانالقوى   وية: وتتامف اثنيف مف الفاارؿ اإلنسانالحب و  (3 ب منح الحو ية، وىما: الطيبة والكـر
التي تـ ااا تيا  ثناي تحكيـ  (48( والفقرة رقـ )21-19( بنود، و رقاميا مف )4وعيما )، ومجموتقبمو

 .المقياس
، والقيادةاإلن اؼ، و انسانية، وىي: المواطنة، قوى   والعدؿ واإلن اؼ: وتتامف ث ث  اارؿ  (4

 .(27-22( بنود. و رقاميا مف )6ومجموعيما )
الح ا ة و قوى انسانية، وىي: ابط الذات،   واالعتداؿ وابط الذات: وتتامف ث ث  اارؿ  (5

( التي تـ ااا تيا 47، والفقرة رقـ )(31-28( بنود. و رقاميا مف )5التوااع. ومجموعيما )و والتعقؿ، 
 .تحكيـ المقياس  ثناي

اامؿ، و االمتناف، و قوى انسانية، وىي: تقدير الجماؿ،   والسمو والروحانية: وتتامف سبع  اارؿ  (6
 .(44-32( بندا. و رقاميا مف )13الحيوية. ومجموعيما )و روح الدعابة، و ال فح، و الروحانية، و 
 

(  قرة، ويجيب المعمـ/ة عنيا و ؽ ،مس 49 قد تكوف المقياس مف )أما عن اسموب تصحيح المقياس: 
بدارؿ، وىي: تنطبؽ عمي بدرجة كبيرة جدًا، وتنطبؽ عمي بدرجة كبيرة، وتنطبؽ عمي بدرجة متوسطة، 

 ( عمل1،2،3،4،5وتنطبؽ عمي بدرجة اعيفة، وتنطبؽ عمي بدرجة اعيفة جدًا. وتناؿ درجات )
يعني ارتفاع مستوى (. وارتفاع الدرجة 245-49الدرجة الكمية لمقارمة مف ) حاو تتر التوالي، وبالتالي 

 . السعادة
درجػة السػتجابة   عمػل(  قرة لػذا  ػإف 49بما اف مقياس السعادة يتكوف مف )أما عن حساب الدرجة الكمية: 

 (.49درجة ىي )  قؿ(، و 245المبحوث ىي )
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 السعادةصدق مقياس  1.1.1
لدراسة الحالية وذلؾ مف ، ؿ عراو عمل لية  ي او مقياس ب ورتو ااظاىري لم دؽ الالتـ التأكد مف 

، (6ممحؽ رقـ ) -مر ؽ قارمة بأسماي المحكميف -( مف الم،ت يف والمحكميف مف  ىؿ اال،ت اص14)
واعت  يو، وم رمة وذلؾ لمتأكد مف مدى م رمة و  حية كؿ  قرة مف  قرات المقياس لممجاؿ الذي 

، وتـ سةاعينة الدر  ، وم رمة كؿ  قرة مف  قرات المقياس لمستوى المبحوثيفلمغوية وواوحياال يامة ا
عمل  ىا المحكميف، كما وتـ االتفاؽإجراي التعدي ت ال زمة بموجب اإلرةادات والتوجييات التي  بدا

   حية المقياس.
مع الدرجة  المقياس قرات  م فو ة ارتباط بحسابالدا،مي  االتساؽتـ التحقؽ مف  ،ومف ناحية  ،رى

، اح ارياً  ف جميع قيـ معام ت االرتباط لمفقرات مع الدرجة الكمية لكؿ  قرة دالة  إللوالتي  ةارت الكمية، 
 ي قياس مستوى السعادة لدى   راد عينة  بال دؽ العاممي، و نيا تةترؾ معاً  المقياستمتع  إللمما يةير 

 سة. الدرا
 

 مع الدرجة الكمية  الحكمة والمعرفةنتائج معامل االرتباط بيرسون لمصفوفة ارتباط فقرات (: 1.1جدول )
 الحكمة والمعرفة

 قيمة )ر( الفقرة
الداللة 

 ح اريةاإل
 قيمة )ر( الفقرة

الداللة 
 ح اريةاإل

 قيمة )ر( الفقرة
الداللة 

 ح اريةاإل
1 .499** .0000 6 .618** .0000 11 .638** .0000 
2 .576** .0000 7 .568** .0000 12 .547** .0000 
3 .676** .0000 8 .532** .0000 45 .655** .0000 
4 .544** .0000 9 .562** .0000 46 .588** .0000 
5 .502** .0000 10 .518** .0000 49 .568** .0000 

 
 (: نتائج معامل االرتباط بيرسون لمصفوفة ارتباط فقرات الشجاعة مع الدرجة الكمية 1.1جدول )

 الشجاعة

 قيمة )ر( الفقرة
الداللة 

 قيمة )ر( الفقرة ح اريةاإل
الداللة 

 قيمة )ر( الفقرة ح اريةاإل
الداللة 

 ح اريةاإل
13 .617** .0000 15 .800** .0000 17 .610** .0000 
14 .616** .0000 16 .769** .0000 18 .602** .0000 
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 ية مع الدرجة الكمية اإلنسان(: نتائج معامل االرتباط بيرسون لمصفوفة ارتباط فقرات الحب و 1.1جدول )
 يةاإلنسانالحب و 

 قيمة )ر( الفقرة
الداللة 

 قيمة )ر( الفقرة ح اريةاإل
الداللة 

 ح اريةاإل
19 .725** .0000 21 .699** .0000 
20 .783** .0000 48 .619** .0000 

 
 (: نتائج معامل االرتباط بيرسون لمصفوفة ارتباط فقرات العدل واإلنصاف مع الدرجة الكمية 1.1جدول )

 العدل واإلنصاف

 قيمة )ر( الفقرة
الداللة 

 ح اريةاإل
 قيمة )ر( الفقرة

الداللة 
 ح اريةاإل

 قيمة )ر( الفقرة
الداللة 

 ح اريةاإل
22 .696** .0000 24 .719** .0000 26 .752** .0000 
23 .700** .0000 25 .781** .0000 27 .591** .0000 

 
 (: نتائج معامل االرتباط بيرسون لمصفوفة ارتباط فقرات االعتدال وضبط الذات مع الدرجة الكمية 1.1جدول )

 االعتدال وضبط الذات

 قيمة )ر( الفقرة
الداللة 

 ح اريةاإل
 قيمة )ر( الفقرة

الداللة 
 ح اريةاإل

 قيمة )ر( الفقرة
الداللة 

 ح اريةاإل
28 .667** .0000 30 .691** .0000 47 .641** .000 
29 .701** .0000 31 .641** .0000    

 
 (: نتائج معامل االرتباط بيرسون لمصفوفة ارتباط فقرات السمو والروحانية مع الدرجة الكمية 1.1جدول )

 السمو والروحانية

 قيمة )ر( الفقرة
الداللة 

 ح اريةاإل
 قيمة )ر( الفقرة

الداللة 
 ح اريةاإل

 قيمة )ر( الفقرة
الداللة 

 ح اريةاإل
32 .601** .0000 37 .667** .0000 42 .579** .000 
33 .612** .0000 38 .681** .0000 43 .657** .000 
34 .667** .0000 39 .653** .0000 44 .665** .000 
35 .339** .0000 40 .570** .0000    
36 .588** .0000 41 .598** .0000    
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 مدى  الذي يقيس المقياس  دؽ مقاييس  حد البناري ال دؽ يعتبر ما  يما يتعمؽ بال دؽ البناري، إذ 
 الكمية بالدرجةالمقياس  مجاالت مف مجاؿ كؿ ارتباط مدى ويبيف ،المرجوة مف المقياس ااىداؼ تحقؽ
  .المقياس تالفقر 
 

 لممقياسالكمية  والدرجة ةدالسعا مجاالت من مجال كل درجة بينبيرسون  االرتباط (: معامل1.1جدول )

 مستوى الداللة
معامل ارتباط 

 بيرسون
 المجال

 الحكمة والمعر ة **898. 0000.

 الةجاعة **790. 0000.

 يةاإلنسانالحب و  **788. 0000.

 العدؿ واإلن اؼ **821. 0000.

 االعتداؿ وابط الذات **772. 0000.

 السمو والروحانية **908. 0000.

  قؿ المجاالت ىي  قرات لكا ة االحتمالية القيمة بأف السابؽ الجدوؿ  ي االرتباط معامؿ نتارج مف يتبيف
 يعني ما إلييا، تنتمي  قرات المجاالت التي كا ة بيف ارتباط وجود يعني وىذا ،(0.05) الداللة مستوى مف

 .المجاالت ليذا الدا،مي االتساؽ  دؽ
 

 مقياس السعادة ثبات 1.1.1
 

وذلؾ لمتأكد مف   حية المقياس بحساب الدرجة الثبات الكمية،  ،لعينة استط عية مقياس( 40تـ توزيع )
لمدراسة. كما وتـ  كمقياس(، مما يعني   حية المقياس، واعتماده 0.88حيث بمغت درجة الثبات )

ومعممة، وذلؾ  اً ( معمم257بعد توزيعيا عمل   راد عينة الدراسة والبالغ عددىـ ) المقياسالتحقؽ مف ثبات 
(، وبذلؾ يتمتع 0.948حيث بمغ معامؿ الثبات الكمي ) ،عف طريؽ حساب معامؿ الثبات كرونباخ  لفا

كما ىو  المقياس راو محبدرجة ممتازة مف الثبات. وقد تـ كذلؾ حساب معامؿ الثبات لكؿ مف  المقياس
 مواح  ي الجدوؿ التالي:
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 مجاالت مقياس السعادة(: ثبات 3.1الجدول رقم )
عدد 
 الفقرات

معامل 
 الثبات

 الرقم المجال

 1 الحكمة والمعر ة 0.852 15
 2 الةجاعة 0.757 6
يةاإلنسانالحب و  0.664 4  3 
 4 العدؿ واإلن اؼ 0.799 6
 5 االعتداؿ وابط الذات 0.685 5
 6 السمو والروحانية 0.852 13
 المجموع 1.311 13

 
( 0.852(  ف قيمػػة معامػػؿ الثبػػات بطريقػػة كرونبػػاخ  لفػػا ابعػػاد المقيػػاس بمغػػت )9.3يتاػػح مػػف الجػػدوؿ )

ية،  ػي حػيف اإلنسػانعػد الحػب و بُ ( لِ 0.664د الةجاعة، كما وبمغػت )عْ ( لبُ 0.757عد الحكمة والمعر ة، و)بُ لِ 
د ْعػػاالعتػػداؿ واػػبط الػػذات،  مػػا بُ  د اْعػػ( لبُ 0.685عػػد العػػدؿ واإلن ػػاؼ، كمػػا وبمغػػت )( لبُ 0.799بمغػػت )

 ة(،  ي حيف بمغ معامؿ الثبات لممقياس بأبعػاده السػت0.852السمو والروحانية  قد بمغ معامؿ ثبات قيمتو )
  ف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف الثبات. إلل(، وىذا يةير 0.948)
 

 مقياس الدافعية لإلنجاز 1.1.1
 

حيدر لػ) اإلنجاز، واالعتماد عمل مقياس دا عية المتنوعة م ادر العمميةتـ االعتماد عمل مجموعة مف ال
، المفحوص(  قرة يجيب عنيا 38حيث تألؼ المقياس مف )(، 5الظاىر  ي الممحؽ رقـ )(، عبد الراا

. كما قد تـ اجراي التعدي ت لمتطبيؽم رمتو مدى عمل ال،براي والم،ت يف ليبدوا   يااً وتـ عراو 
ال زمة ليتناسب المقياس مع طبيعة الدراسة الحالية، ويقيس اليدؼ المنةود منيا، وذلؾ بحذؼ بعض 
اا ة  قرات ااا ية تساعد  ي تحقيؽ ااىداؼ المرجوة مف الدراسة  الفقرات، وتعديؿ  قرات  ،رى، وا 

 السبعة، وىي: لدا عية لإلنجازالمقياس مكونات ا تناوؿوي .الحالية
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 (28، 27، 22، 18، 12، 2، 1ميا ىي: )ابسبع  قرات، و رقالمثابرة: وتقاس  -
 (23و  21تقدير  ىمية الوقت: وتقاس ببنديف، وىما: ) -
 (33، 20، 10، 4ىي: )و رقاميا الطموح: وُيقاس بأربع  قرات،  -
 (35، 30، 29، 24، 19، 13)ىي: و رقاميا و المستقبؿ: وُيقاس بست  قرات، حالتوجو ن -
، 31، 25، 17، 16 ،9 ،7، 6، 5ىػػي: )و رقاميػػا عةػػر  قػػرة،  بػػاثنياالىتمػػاـ والتميػػز: وُيقػػاس  -

32 ،34 ،37 ،38) 
 (26، 3المنا سة: وتقاس ببنديف، وىي: ) -
 (36، 15، 14، 11، 8ىي: )و رقاميا الثقة بالنفس: وتقاس ب،مس  قرات،  -

 
ويجيب المعمـ/ة عنيا  ة،(  قر 38مف ) اإلنجازمقياس دا عية  قد تكوف أما عن اسموب تصحيح المقياس: 

تنطبؽ عمي بدرجة كبيرة جدًا، وتنطبؽ عمي بدرجة كبيرة، وتنطبؽ عمي بدرجة  :وىي ،بدارؿ ،مسو ؽ 
( 1،2،3،4،5متوسطة، وتنطبؽ عمي بدرجة اعيفة، وتنطبؽ عمي بدرجة اعيفة جدًا. وتناؿ درجات )

(. وارتفاع الدرجة يعني ارتفاع مستوى 190-38الدرجة الكمية لمقارمة مف ) حاو تتر عمل التوالي، وبالتالي 
عكس لمفقرات السمبية، والتي بمغ عددىا  قرة واحدة ة والاإليجابيوتكوف ىذه اإلجابة لمفقرات  .اإلنجازة دا عي

  (.28 قط، وىي الفقرة رقـ )
درجة   عملف إ(  قرة لذا  38يتكوف مف ) اإلنجازبما اف مقياس دا عية أما عن حساب الدرجة الكمية: 

 (.38درجة ىي )  قؿ( و 190لممعمـ ىي )
 

 صدق مقياس الدافعية لإلنجاز 1.1.1
(  قرة كما يظير  ي الممحؽ 31، والذي تألؼ مف )ليةو مقياس ب ورتو ااظاىري لم دؽ الالتـ التأكد مف 

مر ؽ  -( مف الم،ت يف والمحكميف مف  ىؿ اال،ت اص14وذلؾ مف ، ؿ عراو عمل ) (2رقـ )
، وذلؾ لمتأكد مف مدى م رمة و  حية كؿ  قرة مف  قرات المقياس لممجاؿ -قارمة بأسماي المحكميف

الذي واعت  يو، وم رمة ال يامة المغوية وواوحيا بالنسبة لممبحوثيف، وم رمة كؿ  قرة مف  قرات 
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إجراي التعدي ت ال زمة بموجب اإلرةادات والتوجييات التي  بداىا  المقياس لمستوى المبحوثيف، وتـ
 عمل   حية المقياس. المحكميفالمحكميف، كما وتـ االتفاؽ بيف 

مع الدرجة  المقياست بحساب م فو ة ارتباط  قراالدا،مي  االتساؽتـ التحقؽ مف  ،ومف ناحية  ،رى
، اح ارياً االرتباط لمفقرات مع الدرجة الكمية لكؿ  قرة دالة  ف جميع قيـ معام ت  إلل، والتي  ةارت الكمية

 ي قياس مستوى الدا عية لإلنجاز لدى  بال دؽ العاممي، و نيا تةترؾ معاً  المقياستمتع  إللمما يةير 
   راد عينة الدراسة. 

لمصفوفة ارتباط فقرات المثابرة مع الدرجة  (Person Correlation)(: نتائج معامل االرتباط بيرسون 11.1جدول )
 الكمية 

 المثابرة

 قيمة )ر( الفقرة
الداللة 

 ح اريةاإل
 قيمة )ر( الفقرة

الداللة 
 ح اريةاإل

 قيمة )ر( الفقرة
الداللة 

 ح اريةاإل
1 .644** .0000 18 .672** .0000 28 .454** .000 
2 .625** .0000 22 .707** .0000    
12 .641** .0000 27 .661** .0000    

 
 أهمية تقدير الوقتلمصفوفة ارتباط فقرات  (Person Correlation)(: نتائج معامل االرتباط بيرسون 11.1جدول )

 مع الدرجة الكمية 
 أهمية تقدير الوقت

 ح اريةالداللة اإل قيمة )ر( الفقرة
21 .880** .0000 
23 .871** .0000 

 
مع الدرجة  الطموحلمصفوفة ارتباط فقرات  (Person Correlation)(: نتائج معامل االرتباط بيرسون 11.1جدول )
 الكمية 

 الطموح
 ح اريةالداللة اإل قيمة )ر( الفقرة ح اريةالداللة اإل قيمة )ر( الفقرة
4 .782** .0000 20 .650** .0000 
10 .765** .0000 33 .759** .0000 
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 مع الدرجة الكمية  التوجه نحو المستقبل(: نتائج معامل االرتباط بيرسون لمصفوفة ارتباط فقرات 11.1جدول )
 التوجه نحو المستقبل

 قيمة )ر( الفقرة
الداللة 

 قيمة )ر( الفقرة ح اريةاإل
الداللة 

 قيمة )ر( الفقرة ح اريةاإل
الداللة 

 ح اريةاإل
13 .676** .0000 24 .694** .0000 30 .745** .0000 
19 .747** .0000 29 .719** .0000 35 .742** .0000 

 
مع  االهتمام والتميزلمصفوفة ارتباط فقرات  (Person Correlation)(: نتائج معامل االرتباط بيرسون 11.1جدول )

 الدرجة الكمية 
 االهتمام والتميز

 الفقرة
قيمة 
 )ر(

الداللة 
 قيمة )ر( الفقرة ح اريةاإل

الداللة 
 قيمة )ر( الفقرة ح اريةاإل

الداللة 
 ح اريةاإل

5 .562** .0000 16 .612** .0000 32 .678** .0000 
6 .601** .0000 17 .673** .0000 34 .692** .0000 
7 .513** .0000 25 .632** .0000 37 .553** .0000 
9 .546** .0000 31 .736** .0000 38 .342** .0000 

 
لمصفوفة ارتباط فقرات المنافسة مع الدرجة  (Person Correlation)(: نتائج معامل االرتباط بيرسون 11.1جدول )
 الكمية 

 المنافسة
 ح اريةالداللة اإل قيمة )ر( الفقرة
3 .855** .0000 
26 .845** .0000 

 
لمصفوفة ارتباط فقرات الثقة بالنفس مع  (Person Correlation)(: نتائج معامل االرتباط بيرسون 11.1جدول )

 الدرجة الكمية 
 الثقة بالنفس

 قيمة )ر( الفقرة
الداللة 

 ح اريةاإل
 قيمة )ر( الفقرة

الداللة 
 ح اريةاإل

 قيمة )ر( الفقرة
الداللة 

 ح اريةاإل
8 .644** .0000 14 .719** .0000 36 .748** .000 
11 .784** .0000 15 .696** .0000    
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 الكمية بالدرجة المقياس مجاالت مف مجاؿ كؿ ارتباط مدى  قد تـ حساب ما  يما يتعمؽ بال دؽ البناري، 
  .(17.3لفقراتو كـ يتاح  ي الجدوؿ )

 
 الكمية لممقياس والدرجة الدافعية لإلنجاز مجاالت من مجال كل درجة بين بيرسون االرتباط (: معامل11.1جدول )

 

 
  قؿ المجاالت ىي  قرات لكا ة االحتمالية القيمة بأف الجدوؿ السابؽ  ي االرتباط معامؿ نتارج مف يتبيف
 يعني ما إلييا، تنتمي  قرات المجاالت التي كا ة بيف ارتباط وجود يعني وىذا ،0.05))الداللة  مستوى مف

 .المجاالت ليذا الدا،مي االتساؽ  دؽ
 

 ثبات الدافعية لإلنجاز 1.1.1
 

استط عية وذلؾ لمتأكد مف   حية المقياس بحساب الدرجة الثبات الكمية،  لعينة مقياس( 40تـ توزيع )
لمدراسة. كما وتـ  المقياس(، مما يعني   حية المقياس، واعتماده ك0.878حيث بمغت درجة الثبات )

ومعممة، وذلؾ ( معمـ 257بعد توزيعيا عمل   راد عينة الدراسة والبالغ عددىـ ) المقياسالتحقؽ مف ثبات 
(، وبذلؾ يتمتع 0.947عف طريؽ حساب معامؿ الثبات كرونباخ  لفا، حيث بمغ معامؿ الثبات الكمي )
كما ىو  المقياس راو محاالستبياف بدرجة ممتازة مف الثبات. وقد تـ كذلؾ حساب معامؿ الثبات لكؿ مف 

 (.18.3)مواح  ي الجدوؿ 

 المجال ارتباط بيرسونمعامل  مستوى الداللة
 المثابرة **893. 0000.
 تقدير الوقت **686. 0000.
 الطموح **821. 0000.
 التوجو نحو المستقبؿ **906. 0000.
 االىتماـ والتميز **925. 0000.
 المنا سة **807. 0000.
 الثقة بالنفس **843. 0000.
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 الدافعية لإلنجاز(: ثبات مجاالت مقياس 11.1الجدول رقم )
 الرقم المجال معامل الثبات عدد الفقرات

 1 المثابرة 0.729 7
 2 تقدير الوقت 0.695 2
 3 الطموح 0.714 4
 4 التوجو نحو المستقبؿ 0.811 6

 5 االىتماـ والتميز 0.825 12
 6 المنا سة 0.617 2
 7 الثقة بالنفس 0.765 5

 المجموع 1.311 11

( 0.729(  ف قيمػة معامػؿ الثبػات بطريقػة كرونبػاخ  لفػا ابعػاد المقيػاس بمغػت )18.3يتاح مف الجدوؿ )
( لبعػػػػد الطمػػػػوح،  ػػػػي حػػػػيف بمغػػػػت 0.714( لبعػػػػد تقػػػػدير الوقػػػػت، كمػػػػا وبمغػػػػت )0.695لبعػػػػد المثػػػػابرة، و)

عػد المنا سػة  قػد ( لبعػد االىتمػاـ والتميػز،  مػا ب0.825( لبعد التوجو نحو المستقبؿ، كمػا وبمغػت )0.811)
(،  ي حيف بمػغ معامػؿ 0.765(،  ما البعد اال،ير وىو بعد الثقة بالنفس )0.617بمغ معامؿ ثبات قيمتو )

 تتمتع بدرجة عالية مف الثبات. المقياس ف  إلل، وىذا يةير (0.947الثبات لممقياس بأبعاده السبعة )
 

 إجراءات الدراسة 1.1
 لتنفيذ الدراسة:اتبع الباحث اإلجرايات التالية 

ت تناولمجموعة مف الم ادر والمراجع مما تيسر مف كتب ومج ت ورسارؿ عممية  إللرجوع ال -
 تطرقت إليو، وذلؾ بغرض بناي اإلطار النظري لمدراسة.  ومواوع الدراسة، 

بح ر مجتمع الدراسة والمتمثؿ بمعممي ومعممات العامميف  ي المدارس الحكومية  ي  القياـ -
 محا ظة بيت لحـ.

البحثية  المقاييسالدراسة، وذلؾ بعد االط ع عمل العديد مف  مقاييسا،تيار وتحديد وبناي  -
 المست،دمة  ي العديد مف البحوث التربوية  ي مثؿ ىذه الدراسة.
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لية عمل مجموعة مف الم،ت يف وال،براي ليتـ تحكيميا و ورتيما ااالدراسة ب  مقاييسعرض  -
 وتعديميا و ؽ آراريـ وارةاداتيـ لمتحقؽ ااىداؼ الرريسة مف الدراسة.

الدراسة، وذلؾ مف ، ؿ الح وؿ عمل  مقاييسوالتي تسمح بتطبيؽ  القياـ باإلجرايات الفنية -
 معة، ووزارة التربية والتعميـ العالي.كتاب تسييؿ ميمة بحثية مف الجيات الم،ت ة  ي الجا

الدراسة عمل   راد عينة  مقاييس، وتوزيع الُمتاحة ا،تيار   راد عينة الدراسة بالطريقة العةوارية -
( باليد، بحيث اةتمؿ كؿ ـ2015-2014الدراسة، وجمعيا  ي الف ؿ الثاني مف العاـ الدراسي )

 عميو.مقياس عمل ارةادات كا ية حوؿ كيفية اإلجابة 
 تـ إعطاي المقاييس ال الحة ارقامًا متسمسمة إلد،اليا لمحاسوب. -
، (SPSS) ح اريةبرنامج الرـز اإل إست،داـ راد عينة الدراسة مف ، ؿ  ثـ تـ تحميؿ اجابات  -

 نتارج الدراسة. إللوالتو ؿ 
 

 أسموب المعالجة اإلحصائية لمبيانات 1.1
 

ات المعياريػػػػة اإلنحرا ػػػػااسػػػػموب اإلح ػػػػاري التحميمػػػػي، وذلػػػػؾ بإيجػػػػاد المتوسػػػػطات الحسػػػػابية و  إسػػػػت،داـتػػػػـ 
وذلػػؾ لمتعػػرؼ عمػػل كػػؿ مػػف مسػػتوى  ،مقيػػاسوالنسػػب المرويػػة السػػتجابات   ػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػل  قػػرات ال

وذلؾ لمتعرؼ عمل ، (t-testاست،دـ ا،تبار ) إللإاا ة  لدى   راد عينة الدراسة، اإلنجازالسعادة ودا عية 
ا،تبار تحميؿ التبايف ااحادي  إست،داـ، كما وتـ بحسب متغير الجنس داللة الفروؽ  ي الداللة اإلح ارية

(One Way Analysis of Varianceلقياس داللة الفروؽ  ي المتوسطات حسػب المتغيػرات المسػتقمة ) 
 ،اإلح ػاري المقيػاس لفػا لمتحقػؽ مػف  ػدؽ  كمػا وتػـ حسػاب معامػؿ الثبػات كرونبػاخ  ي الدراسػة، اا،رى
 (.SPSSبرنامج الرـز اإلح ارية ) مف ، ؿوذلؾ  ،وثباتيا
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 الفصل الرابع
 

 )نتائج الدراسة(
 

الدراسةأسئمة نتائج  1.1  
 

نتائج فرضيات الدراسة 1.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

 
 

 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة. 1

كامً  ومف ً  لنتارج الدراسة، وذلؾ لإلجابة عمل تسا الت الدراسة  عرااً عمل ىذا الف ؿ  اةتمؿ
 الرريسة، والتحقؽ مف  حة  رايات الدراسة.

 

 نتائج الدراسة 1.1
تقديرات   راد الدراسة، وتحديد مستوى السعادة لدى   راد العينة، تـ تحديد طوؿ مفاتيح  إلللمتعرؼ 

ة عف تسا الت الدراسة تـ إيجاد المتوسطات الحسابية والنسب لإلجابالمقياس )الحدود الدنيا والعميا(، 
المعياري لكؿ  قرة ولمدرجة الكمية، وقد اعتمد التدريج حسب مقياس ليكرت ال،ماسي،  اإلنحراؼالمروية و 

 (.1.4كما  ي الجدوؿ رقـ )
 

 (: التدريج حسب مقياس ليكرت الخماسي1.1الجدول )

 االستجابة
تنطيق عمي 

 جداً بدرجة كبيرة 
تنطيق عمي 
 بدرجة كبيرة 

تنطيق عمي 
 بدرجة متوسطة

تنطيق عمي 
 بدرجة ضعيفة

تنطيق عمي بدرجة 
 ضعيفة جداً 

 1 2 3 4 5 الدرجة

 (.2.4ومف اجؿ تفسير النتارج اعتمدت المتوسطات  ي الجدوؿ )
 

 المعادلة اآلتية:حسب الحسابية (: تفسير نتائج المتوسطات 1.1الجدول )
 1+ الحد الدنى – عمىالحد ال= 

 المستوياتعدد 
 

 (1.11-1.11) (1.11-1.11) (1.11-1) المتوسط الحسابي
 كبيرة متوسطة اعيفة التقييـ
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 لونتائج السؤال ال  1.1.1
 المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم؟ومعممات ما مستوى السعادة لدى معممي 
ات المعيارية لدرجة السعادة اإلنحرا ؿ تـ است،راج المتوسطات الحسابية و و لإلجابة عف س اؿ الدراسة اا

المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ، وذلؾ كما ىو وااح  ي الجدوؿ رقـ ومعممات لدى معممي 
(3.4.)  
 

 السعادةمستوى ات المعيارية لاإلنحراف(: المتوسطات الحسابية و 1.1الجدول )

 
 
 
 
 
 
 

(  ف درجة السعادة لدى معممي المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ جايت 3.4يتاح مف الجدوؿ )
(. كما تبيف  ف 0.46(، مع انحراؼ معياري قدره )3.84بدرجة كبيرة، حيث بمغت متوسطا حسابيا مقداره )

(، 0.54معياري مقداره ) ( مع انحراؼ4.01لل بمتوسط حسابي مقداره )و عد الةجاعة قد جاي بالمرتبة اابُ 
المجاالت استجابة وبدرجة متوسطة ومتوسط حسابي مقداره   قؿعد االعتداؿ وابط الذات  ي حيف جاي بُ 

( مع 3.84(.  ي حيف بمغت الدرجة الكمية لمقياس السعادة )0.61( مع انحراؼ معياري مقداره )3.64)
 (، وىي درجة كبيرة.0.46انحراؼ معياري مقداره )

 
 الثانينتائج السؤال  1.1.1

 لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم؟ اإلنجازما مستوى دافعية 

 التقييم المعياري اإلنحراف المتوسط الحسابي البعد
 كبيرة 0.54 4.01 الةجاعة

يةاإلنسانالحب و   كبيرة 0.61 3.90 
 كبيرة 0.53 3.88 السمو والروحانية
 كبيرة 0.60 3.83 العدؿ واإلن اؼ
 كبيرة 0.47 3.79 الحكمة والمعر ة

 متوسطة 0.61 3.64 االعتداؿ وابط الذات
 كبيرة 0.46 3.84 المتوسط الكمي
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ات المعيارية لدرجة دا عية اإلنحرا لإلجابة عف س اؿ الدراسة الثاني تـ است،راج المتوسطات الحسابية و 
لحـ، وذلؾ كما ىو وااح  ي الجدوؿ  لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت اإلنجاز
  (.4.4رقـ )

 
 اإلنجازدافعية  مستوىات المعيارية لاإلنحراف(: المتوسطات الحسابية و 1.1الجدول )

 
 
 
 
 
 
 
 

المدارس الحكومية  ي محا ظة ومعممات لدى معممي  الدا عية لإلنجاز(  ف درجة 4.4يتاح مف الجدوؿ )
(، مع انحراؼ معياري قدره 3.75بيت لحـ جايت بدرجة كبيرة، حيث بمغت متوسطا حسابيا مقداره )

( مع 3.94لل بمتوسط حسابي مقداره )و قد جاي بالمرتبة اا الثقة بالنفسعد (. كما تبيف  ف بُ 0.51)
وبدرجة متوسطة، إذ بمغ  استجابة اابعاد  قؿ المثابرةعد (،  ي حيف جاي بُ 0.57انحراؼ معياري مقداره )
لمقياس  المتوسط(.  ي حيف بمغ 0.48( مع انحراؼ معياري مقداره )3.61متوسط حسابي مقداره )

 (، وىي درجة كبيرة.0.51( مع انحراؼ معياري مقداره )3.75) الدا عية لإلنجاز
 

 الثالثنتائج السؤال  1.1.1
( في مستوى السعادة لدى معممي α> (0.05المستوى عند  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  هل

ومعممات المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغيرات الجنس، الحالة االجتماعية، المستوى 
 ومعدل الدخل الشهري، ومكان السكن؟التعميمي، وسنوات الخبرة، 

 البعد
المتوسط 
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

 التقييم

 كبيرة 0.57 3.94 الثقة بالنفس
 كبيرة 0.62 3.89 التوجو نحو المستقبؿ

 كبيرة 0.59 3.79 الطموح
 كبيرة 0.70 3.78 المنا سة

 كبيرة 0.79 3.68 تقدير الوقت
 متوسطة 0.55 3.62 االىتماـ والتميز

 متوسطة 0.48 3.61 المثابرة
 كبيرة 0.51 3.75 المتوسط الكمي
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 (، و يما يمي نتارج  ح يا:6-1انبثؽ عف ىذا الس اؿ الفرايات ال فرية )
 

 لىو نتائج الفرضية ال  .1.1.11
( بين متوسطات مستوى السعادة α> (0.05عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

 لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنس.
كما ىو وااح  ي الجدوؿ رقـ  (t-test)ا،تبار ت  إست،داـلل تـ و لمتحقؽ مف  حة الفراية اا

(5.4.) 
 

 لمتغير الجنس تبعاً لمفروق في المتوسطات الحسابية الكمية لدرجة السعادة  (t-test)(: نتائج اختبار ت 1.1الجدول )

 الفئة البعد
المتوسط 
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 الحكمة والمعر ة
 -0.96 0.50 3.76 ذكر

 
255 

 
0.34 

 0.45 3.82  نثل 

 الةجاعة
 -1.82 0.60 3.94 ذكر

 
255 

0.07 
 0.48 4.06  نثل 

يةاإلنسانالحب و   
 -2.08 0.64 3.81 ذكر

 
255 

0.04 
 0.57 3.97  نثل 

 العدؿ واإلن اؼ
 -1.37 0.61 3.77 ذكر

 
255 

0.17 
 0.59 3.88  نثل 

وابط الذاتاالعتداؿ   
 0.37 0.65 3.65 ذكر

 255 
0.71 

 0.59 3.62  نثل 

 السمو والروحانية
 -1.11 0.58 3.83 ذكر

 
255 0.27 

 0.49 3.91  نثل 

 المتوسط الكمي
 0.49 3.80 ذكر

1.30- 255 0.19 
 0.42 3.87  نثل

 ي متوسطات مستوى السعادة لدى  إح ارية(  نو ال توجد  روؽ ذات داللة 5.4يتبيف مف الجدوؿ )
الكمي  المتوسط، سواي عمل الجنسلمتغير  تبعاً  ي محا ظة بيت لحـ  معممي ومعممات المدارس الحكومية

، حيث بمغ المتوسط ل الح اإلناث يةاإلنسانو  عد الحبباستثناي بُ  اا،رىعمل باقي اابعاد   ولمسعادة 
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(، كما تبيف 3.87(، بينما بمغ المتوسط الحسابي لدى اإلناث )3.80لمسعادة لدى الذكور ) الكميالحسابي 
(، وذلؾ كما ىو وااح  ي الجدوؿ السابؽ، 0.19( عند مستوى داللة )1.30- ف قيمة ت المحسوبة )

 لل.و وبناي عميو  قد تـ قبوؿ الفراية اا
 

 نتائج الفرضية الثانية .1.1.12
( بين متوسطات مستوى السعادة α> (0.05عند مستوى الداللة  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال

 لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الحالة االجتماعية.
 

 (.6.4كما ىو وااح  ي الجدوؿ رقـ ) (t-test)ا،تبار ت  إست،داـتـ  الثانيةلمتحقؽ مف  حة الفراية 
 

الحالة لمتغير  تبعاً لمفروق في المتوسطات الحسابية الكمية لدرجة السعادة  (t-test)(: نتائج اختبار ت 1.1الجدول )
 االجتماعية

المتوسط  الفئة البعد
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 الحكمة والمعر ة
 0.51 3.94  عزب

2.33  255 0.02 
 0.46 3.76 متزوج

 الةجاعة
 0.54 4.11  عزب

1.47 255 0.14 
 0.54 3.98 متزوج

يةاإلنسانالحب و   
 0.59 3.91  عزب

0.23 255 0.82 
 0.61 3.89 متزوج

 العدؿ واإلن اؼ
 0.64 3.92  عزب

1.09 255 0.28 
 0.60 3.81 متزوج

 االعتداؿ وابط الذات
 0.63 3.66  عزب

0.33 255 0.74 
 0.62 3.63 متزوج

 السمو والروحانية
 0.59 3.89  عزب

0.30 255 0.77 
 0.52 3.87 متزوج

 المتوسط الكمي
 0.51 3.92  عزب

1.28 255 0.20 
 0.45 3.82 متزوج
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(  نو ال توجد  روؽ ذات داللة إح ارية  ي متوسطات مستوى السعادة لدى 6.4يتبيف مف الجدوؿ )
 المتوسطعمل  الحالة االجتماعيةلمتغير  تبعاً معممي ومعممات المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ 

، حيث بمغ المتوسط الحسابي والمعر ة الحكمةباستثناي بعد  اا،رىعمل باقي اابعاد   والكمي لمسعادة 
(، كما تبيف 3.82)  رة متزوج(، بينما بمغ المتوسط الحسابي لدى 3.92)  رة  عزبلمسعادة لدى  الكمي

(، وذلؾ كما ىو وااح  ي الجدوؿ السابؽ، 0.20( عند مستوى داللة )1.28 ف قيمة ت المحسوبة )
 .الثانيةعميو  قد تـ قبوؿ الفراية  وبنايً 

 
 نتائج الفرضية الثالثة .1.1.13

( بين متوسطات مستوى السعادة α> (0.05عند مستوى الداللة  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال
 لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير المستوى التعميمي.

سعادة ات المعيارية لدرجة الاإلنحرا لمتحقؽ مف  حة الفراية الثالثة تـ است،راج المتوسطات الحسابية و 
 (.7.4لمتغير المستوى التعميمي، وذلؾ كما ىو وااح  ي الجدوؿ رقـ ) تبعاً 

 
 لمتغير المستوى التعميمي تبعاً ات المعيارية لدرجة السعادة اإلنحراف(: المتوسطات الحسابية و 1.1الجدول )

 المعياري اإلنحراف المتوسط الحسابي العدد المستوى التعميمي البعد

 الحكمة والمعر ة

 0.55 3.70 22.00 دبمـو 
 0.45 3.79 211.00 بكالوريوس
 0.60 3.82 11.00 دبمـو عالي
 0.56 3.93 13.00 ماجستير
 0.47 3.79 257.00 المجموع

 الةجاعة
 

 0.58 4.00 22.00 دبمـو 
 0.54 4.00 211.00 بكالوريوس
 0.45 4.03 11.00 دبمـو عالي
 0.61 4.04 13.00 ماجستير
 0.54 4.01 257.00 المجموع
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 الحب
يةاإلنسانو   

 
 

 0.65 3.69 22.00 دبمـو 
 0.60 3.91 211.00 بكالوريوس
 0.73 3.82 11.00 دبمـو عالي
 0.54 4.02 13.00 ماجستير
 0.61 3.90 257.00 المجموع

 
 العدؿ واإلن اؼ

 0.62 3.61 22.00 دبمـو 
 0.60 3.83 211.00 بكالوريوس

 0.53 3.98 11.00 عالي دبمـو
 0.74 3.92 13.00 ماجستير
 0.60 3.83 257.00 المجموع

 
 االعتداؿ وابط الذات

 0.64 3.44 22.00 دبمـو 
 0.59 3.64 211.00 بكالوريوس
 0.62 3.85 11.00 دبمـو عالي
 0.89 3.72 13.00 ماجستير
 0.62 3.64 257.00 المجموع

 السمو والروحانية

 0.50 3.75 22.00 دبمـو 
 0.52 3.87 211.00 بكالوريوس
 0.40 4.08 11.00 دبمـو عالي
 0.80 3.96 13.00 ماجستير
 0.53 3.87 257.00 المجموع

 الدرجة الكمية

 0.50 3.71 22.00 دبمـو 
 0.44 3.84 211.00 بكالوريوس
 0.46 3.94 11.00 دبمـو عالي
 0.61 3.94 13.00 ماجستير
 0.46 3.84 257.00 المجموع

 
يتاح مف الجدوؿ السابؽ وجود تقارب  ي متوسطات درجات السعادة لدى معممي ومعممات المدارس 
الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ عمل م،تمؼ مستوياتيـ التعميمية، ولفحص الفراية تـ است،راج نتارج 

 (.8.4الجدوؿ )، كما ىو وارد  ي (One Way ANOVA)تحميؿ التبايف ااحادي 
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 لمتغير المستوى التعميمي وفقاً (: نتائج تحميل التباين الحادي لمفروق في درجات السعادة 1.1الجدول )

مجموع  مصدر التباين  البعد
 المربعات

درجات 
  الحرية 

مجموع 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 الحكمة والمعر ة
 0.65 0.15 3.00 0.44 بيف المجموعات

 

0.58 

 0.22 253.00 56.82 دا،ؿ المجموعات 
  256.00 57.26 المجموع

 الةجاعة
 0.03 0.01 3.00 0.02 بيف المجموعات

 

0.99 

 0.29 253.00 74.25 دا،ؿ المجموعات 
  256.00 74.27 المجموع

 يةاإلنسانالحب و 
 1.12 0.41 3.00 1.23 بيف المجموعات

 

0.34 

 0.37 253.00 93.04 دا،ؿ المجموعات 
  256.00 94.28 المجموع

 العدؿ واإلن اؼ
 1.29 0.47 3.00 1.41 بيف المجموعات

 

0.28 

 0.36 253.00 92.22 دا،ؿ المجموعات 
  256.00 93.63 المجموع

االعتداؿ وابط 
 الذات

 0.50 3.00 1.50 بيف المجموعات
1.32 0.27 

 0.38 253.00 96.09 دا،ؿ المجموعات
  256.00 97.59 المجموع

 السمو والروحانية
 1.05 0.30 3.00 0.90 بيف المجموعات

 

0.37 

 0.28 253.00 71.90 دا،ؿ المجموعات 
  256.00 72.80 المجموع

 المتوسط الكمي

 0.20 3.00 0.59 بيف المجموعات

 0.21 253.00 53.27 دا،ؿ المجموعات 0.43 0.93

  256.00 53.85 المجموع

( بيف α> (0.05عند مستوى الداللة  إح ارية(  نو ال توجد  روؽ ذات داللة 48.يتاح مف الجدوؿ )
متوسطات مستوى السعادة لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ تعزى لمتغير 

( عند مستوى 0.93لمسعادة ) المتوسط الكميالمستوى التعميمي.  قد بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة عمل 
 .الثالثة(، وبذلؾ يتـ قبوؿ الفراية 0.43الداللة )
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 نتائج الفرضية الرابعة .1.1.14
( بين متوسطات مستوى السعادة α> (0.05عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

 سنوات الخبرة.لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير 
 

ات المعيارية لدرجة السعادة اإلنحرا لمتحقؽ مف  حة الفراية الرابعة تـ است،راج المتوسطات الحسابية و 
 (.9.4لمتغير سنوات ال،برة، وذلؾ كما ىو وااح  ي الجدوؿ رقـ ) تبعاً 
 

 لمتغير سنوات الخبرة تبعاً ات المعيارية لدرجة السعادة اإلنحراف(: المتوسطات الحسابية و 3.1الجدول )
 المعياري اإلنحراف المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة البعد

 الحكمة والمعر ة

سنوات 5مف   قؿ  46.00 3.80 0.44 
سنوات 10 قؿ مف  -5  76.00 3.80 0.49 

سنة 15 قؿ مف  –10  67.00 3.77 0.48 
سنة  أكثر 15  68.00 3.79 0.48 

 0.47 3.79 257.00 المجموع

 الةجاعة
 

سنوات 5مف   قؿ  46.00 4.08 0.43 
سنوات 10 قؿ مف  -5  76.00 3.93 0.61 

سنة 15 قؿ مف  –10  67.00 4.00 0.54 
سنة  أكثر 15  68.00 4.04 0.53 

 0.54 4.01 257.00 المجموع

 الحب
يةاإلنسانو   

 
 

سنوات 5مف   قؿ  46.00 3.79 0.64 
سنوات 10 قؿ مف  -5  76.00 3.92 0.58 

سنة 15 قؿ مف  –10  67.00 3.90 0.60 
سنة  أكثر 15  68.00 3.94 0.62 

 0.61 3.90 257.00 المجموع

 
 العدؿ واإلن اؼ

سنوات 5مف   قؿ  46.00 3.71 0.60 
سنوات 10 قؿ مف  -5  76.00 3.87 0.65 

سنة 15 قؿ مف  –10  67.00 3.78 0.58 
سنة  أكثر 15  68.00 3.91 0.57 

 0.60 3.83 257.00 المجموع
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االعتداؿ وابط 

 الذات

سنوات 5مف   قؿ  46.00 3.64 0.64 
سنوات 10 قؿ مف  -5  76.00 3.60 0.63 

سنة 15 قؿ مف  –10  67.00 3.63 0.61 
سنة  أكثر 15  68.00 3.68 0.61 

 0.62 3.64 257.00 المجموع

 السمو والروحانية

سنوات 5مف   قؿ  46.00 3.84 0.46 
سنوات 10 قؿ مف  -5  76.00 3.78 0.66 

سنة 15 قؿ مف  –10  67.00 3.92 0.50 
سنة  أكثر 15  68.00 3.95 0.45 

 0.53 3.87 257.00 المجموع

 المتوسط الكمي

سنوات 5مف   قؿ  46.00 3.82 0.42 
سنوات 10 قؿ مف  -5  76.00 3.81 0.52 

سنة 15 قؿ مف  –10  67.00 3.83 0.44 
سنة  أكثر 15  68.00 3.88 0.44 

 0.46 3.84 257.00 المجموع
 

يتاح مف الجدوؿ السابؽ وجود تقارب  ي متوسطات درجات السعادة لدى معممي ومعممات المدارس 
الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ عمل ا،ت ؼ سنوات ال،برة لدييـ، ولفحص الفراية تـ است،راج نتارج 

 (.10.4، كما ىو وارد  ي الجدوؿ )(One Way ANOVA)تحميؿ التبايف ااحادي 
 

 لمتغير سنوات الخبرة وفقاً (: نتائج تحميل التباين الحادي لمفروق في درجات السعادة 11.1الجدول )

مجموع  مصدر التباين  البعد
 المربعات

درجات 
  الحرية 

مجموع 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 الحكمة والمعر ة
 0.10 0.02 3.00 0.07 المجموعات بيف

 

0.96 

 0.23 253.00 57.19 دا،ؿ المجموعات 
  256.00 57.26 المجموع

 الةجاعة
 0.92 0.27 3.00 0.80 بيف المجموعات

 

0.43 

  0.29   53.00   73.47  دا،ؿ المجموعات 
   56.00   74.27  المجموع
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 يةاإلنسانالحب و 
 0.57 0.21 3.00 0.64 بيف المجموعات

 

0.63 

 0.37 253.00 93.64 دا،ؿ المجموعات 
  256.00 94.28 المجموع

 العدؿ واإلن اؼ
 1.22 0.45 3.00 1.34 بيف المجموعات

 

 0.30  

 0.36 253.00 92.29 دا،ؿ المجموعات 
  256.00 93.63 المجموع

االعتداؿ وابط 
 الذات

 0.23 0.09 3.00 0.27 بيف المجموعات

 

 0.87  

 0.38 253.00 97.32 دا،ؿ المجموعات 
  256.00 97.59 المجموع

 السمو والروحانية
 1.41 0.40 3.00 1.19 بيف المجموعات

 

 0.24  

 0.28 253.00 71.60 دا،ؿ المجموعات 
  256.00 72.80 المجموع

 المتوسط الكمي

 0.06 3.00 0.18 بيف المجموعات      

 0.21 253.00 53.67 دا،ؿ المجموعات      0.84  0.29

  256.00 53.85 المجموع         

 
( بيف α> (0.05عند مستوى الداللة  إح ارية(  نو ال توجد  روؽ ذات داللة 401.يتاح مف الجدوؿ )

تعزى لمتغير متوسطات مستوى السعادة لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ 
( عند مستوى الداللة 0.29لمسعادة ) المتوسط الكميسنوات ال،برة.  قد بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة عمل 

 (، وبذلؾ يتـ قبوؿ الفراية الرابعة.0.84)
 

 نتائج الفرضية الخامسة .1.1.15
السعادة ( بين متوسطات مستوى α> (0.05عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

 لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير معدل الدخل الشهري.
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ات المعيارية لدرجة اإلنحرا تـ است،راج المتوسطات الحسابية و  ال،امسةلمتحقؽ مف  حة الفراية 
 (.11.4لمتغير معدؿ الد،ؿ الةيري، وذلؾ كما ىو وااح  ي الجدوؿ رقـ ) تبعاً السعادة 

 
 لمتغير معدل الدخل الشهري تبعاً ات المعيارية لدرجة السعادة اإلنحراف(: المتوسطات الحسابية و 11.1الجدول )

 المعياري اإلنحراف المتوسط الحسابي العدد معدل الدخل الشهري البعد

 الحكمة والمعر ة

 0.46 3.79 38.00  ةيكؿ 2500مف   قؿ
ةيكؿ  3000 -2500  116.00 3.80 0.48 
ةيكؿ  3500 -3001  77.00 3.73 0.50 
 0.37 3.91 26.00  ةيكؿ 3500مف   كثر

 0.47 3.79 257.00 المجموع

 الةجاعة
 

ةيكؿ 2500مف   قؿ  38.00 3.98 0.54 
ةيكؿ 3000 -2500  116.00 4.00 0.55 
ةيكؿ 3500 -3001  77.00 4.00 0.55 
ةيكؿ 3500مف   كثر  26.00 4.08 0.47 

 0.54 4.01 257.00 المجموع

 الحب
يةاإلنسانو   

 
 

ةيكؿ 2500مف   قؿ  38.00 3.85 0.60 
ةيكؿ 3000 -2500  116.00 3.92 0.60 
ةيكؿ 3500 -3001  77.00 3.88 0.63 
ةيكؿ 3500مف   كثر  26.00 3.93 0.61 

 0.61 3.90 257.00 المجموع

 
 العدؿ واإلن اؼ

ةيكؿ 2500مف   قؿ  38.00 3.80 0.66 
ةيكؿ 3000 -2500  116.00 3.82 0.59 
ةيكؿ 3500 -3001  77.00 3.78 0.65 
ةيكؿ 3500مف   كثر  26.00 4.03 0.39 

 0.60 3.83 257.00 المجموع

 
االعتداؿ وابط 

 الذات

ةيكؿ 2500مف   قؿ  38.00 3.58 0.65 
ةيكؿ 3000 -2500  116.00 3.62 0.62 
ةيكؿ 3500 -3001  77.00 3.67 0.61 
ةيكؿ 3500مف   كثر  26.00 3.70 0.62 

 0.62 3.64 257.00 المجموع
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 السمو والروحانية

ةيكؿ 2500مف   قؿ  38.00 3.79 0.52 
ةيكؿ 3000 -2500  116.00 3.89 0.57 
ةيكؿ 3500 -3001  77.00 3.85 0.52 
ةيكؿ 3500مف   كثر  26.00 3.99 0.38 

 0.53 3.87 257.00 المجموع

 المتوسط الكمي

ةيكؿ 2500مف   قؿ  38.00 3.80 0.47 
ةيكؿ 3000 -2500  116.00 3.84 0.46 
ةيكؿ 3500 -3001  77.00 3.81 0.48 
ةيكؿ 3500مف   كثر  26.00 3.95 0.36 

 0.46 3.84 257.00 المجموع
مف الجدوؿ السابؽ وجود تقارب  ي متوسطات درجات السعادة لدى معممي ومعممات المدارس  يتاح

الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ عمل م،تمؼ معدؿ الد،ؿ الةيري، ولفحص الفراية تـ است،راج نتارج 
 (.12.4، كما ىو وارد  ي الجدوؿ )(One Way ANOVA)تحميؿ التبايف ااحادي 

 
 لمتغير معدل الدخل الشهري وفقاً ج تحميل التباين الحادي لمفروق في درجات السعادة (: نتائ11.1الجدول )

مجموع  مصدر التباين  البعد
 المربعات

درجات 
  الحرية 

مجموع 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 الحكمة والمعر ة
 0.21 3.00 0.62 بيف المجموعات

0.93  0.43  
 0.22 253.00 56.63 دا،ؿ المجموعات

  256.00 57.26 المجموع

 الةجاعة
 0.05 3.00 0.16 بيف المجموعات

0.18  0.91 
 0.29 253.00 74.11 دا،ؿ المجموعات

  256.00 74.27 المجموع

 يةاإلنسانالحب و 
 0.07 3.00 0.20 بيف المجموعات

0.17  0.91 
 0.37 253.00 94.08 دا،ؿ المجموعات

  256.00 94.28 المجموع

 العدؿ واإلن اؼ
 0.44 3.00 1.31 بيف المجموعات

 1.19   0.31  
 0.36 53.00 92.32 دا،ؿ المجموعات

  256.00 93.63 المجموع
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االعتداؿ وابط 
 الذات

 0.12 3.00 0.36 بيف المجموعات
0.31 0.82 

 0.38 253.00 97.23 دا،ؿ المجموعات
  256.00 97.59 المجموع

 السمو والروحانية
 0.24 3.00 0.71 بيف المجموعات

0.83 0.48 
 0.28 253.00 72.09 دا،ؿ المجموعات

  256.00 72.80 المجموع

 المتوسط الكمي

 0.15 3.00 0.44 بيف المجموعات

 0.21 253.00 53.41 دا،ؿ المجموعات 0.56 0.69

  256.00 53.85 المجموع

 
( بيف α> (0.05عند مستوى الداللة  إح ارية(  نو ال توجد  روؽ ذات داللة 421.يتاح مف الجدوؿ )

متوسطات مستوى السعادة لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ تعزى لمتغير 
( عند مستوى 0.69لمسعادة ) المتوسط الكميمعدؿ الد،ؿ الةيري.  قد بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة عمل 

 (، وبذلؾ يتـ قبوؿ الفراية ال،امسة.0.56الداللة )
 

 نتائج الفرضية السادسة .1.1.16
( بين متوسطات مستوى السعادة α> (0.05عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

 لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير مكان السكن.
 

ات المعيارية لدرجة اإلنحرا تـ است،راج المتوسطات الحسابية و السادسة، لمتحقؽ مف  حة الفراية 
 (.13.4لمتغير مكاف السكف، وذلؾ كما ىو وااح  ي الجدوؿ رقـ ) تبعاً السعادة 
 لمتغير مكان السكن تبعاً ات المعيارية لدرجة السعادة اإلنحراف(: المتوسطات الحسابية و 11.1الجدول )

 المعياري اإلنحراف المتوسط الحسابي العدد مكان السكن البعد

 الحكمة والمعر ة

 0.51 3.80 85.00 مدينة 
 0.44 3.80 158.00 قرية
 0.59 3.60 14.00 م،يـ

 0.47 3.79 257.00 المجموع
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 الةجاعة
 

 0.59 4.00 85.00 مدينة 
 0.49 4.02 158.00 قرية
 0.77 3.89 14.00 م،يـ

 0.54 4.01 257.00 المجموع
 الحب

يةاإلنسانو   
 
 

 0.68 3.90 85.00 مدينة 
 0.55 3.91 158.00 قرية
 0.77 3.75 14.00 م،يـ

 0.61 3.90 257.00 المجموع

 
 العدؿ واإلن اؼ

 0.64 3.81 85.00 مدينة 
 0.57 3.85 158.00 قرية
 0.76 3.65 14.00 م،يـ

 0.60 3.83 257.00 المجموع

 
 االعتداؿ وابط الذات

 0.63 3.58 85.00 مدينة 
 0.59 3.68 158.00 قرية
 0.85 3.49 14.00 م،يـ

 0.62 3.64 257.00 المجموع

 السمو والروحانية

 0.56 3.87 85.00 مدينة 
 0.48 3.89 158.00 قرية
 0.87 3.66 14.00 م،يـ

 0.53 3.87 257.00 المجموع

 المتوسط الكمي

 0.49 3.83 85.00 مدينة 
 0.41 3.85 158.00 قرية
 0.67 3.66 14.00 م،يـ

 0.46 3.84 257.00 المجموع
 

مف الجدوؿ السابؽ وجود تقارب  ي متوسطات درجات السعادة لدى معممي ومعممات المدارس  يتاح
الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ عمل م،تمؼ  ماكف سكناىـ، ولفحص الفراية تـ است،راج نتارج تحميؿ 

 (.14.4، كما ىو وارد  ي الجدوؿ )(One Way ANOVA)التبايف ااحادي 
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 لمتغير مكان السكن وفقاً (: نتائج تحميل التباين الحادي لمفروق في درجات السعادة 11.1الجدول )

مجموع  مصدر التباين  البعد
 المربعات

درجات 
  الحرية 

مجموع 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 الحكمة والمعر ة
 1.19 0.27 2.00 0.53 بيف المجموعات

 

0.31 

 0.22 254.00 56.72 دا،ؿ المجموعات 
  256.00 57.26 المجموع

 الةجاعة
 0.35 0.10 2.00 0.20 بيف المجموعات

 

0.70 

 0.29 254.00 74.07 دا،ؿ المجموعات 
  256.00 74.27 المجموع

 يةاإلنسانالحب و 
 0.43 0.16 2.00 0.32 بيف المجموعات

 

0.65 

 0.37 254.00 93.96 دا،ؿ المجموعات 
  256.00 94.28 المجموع

 العدؿ واإلن اؼ
 0.72 0.26 2.00 0.53 بيف المجموعات

 

0.49 

 0.37 254.00 93.10 دا،ؿ المجموعات 
  256.00 93.63 المجموع

االعتداؿ وابط 
 الذات

 1.23 0.47 2.00 0.94 بيف المجموعات

 

0.29 

 0.38 254.00 96.65 دا،ؿ المجموعات 
  256.00 97.59 المجموع

 السمو والروحانية
 1.24 0.35 2.00 0.70 بيف المجموعات

 

0.29 

 0.28 254.00 72.09 دا،ؿ المجموعات 
  256.00 72.80 المجموع

 المتوسط الكمي

 0.25 2.00 0.49 بيف المجموعات

 0.21 254.00 53.36 دا،ؿ المجموعات 0.31 1.17

  256.00 53.85 المجموع

( بيف α> (0.05عند مستوى الداللة  إح ارية(  نو ال توجد  روؽ ذات داللة 441.مف الجدوؿ )يتاح 
متوسطات مستوى السعادة لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ تعزى لمتغير 

الداللة ( عند مستوى 1.17لمسعادة ) المتوسط الكميمكاف السكف.  قد بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة عمل 
 (، وبذلؾ يتـ قبوؿ الفراية السادسة.0.31)
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 الرابعنتائج السؤال  1.1.1
( في مستوى الدافعية لإلنجاز لدى α> (0.05المستوى عند  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة 

معممي ومعممات المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغيرات الجنس، الحالة االجتماعية، 
 التعميمي، وسنوات الخبرة، ومعدل الدخل الشهري، ومكان السكن؟المستوى 

 (، و يما يمي نتارج  ح يا:12-7وقد انبثؽ عف ىذا الس اؿ الفرايات ال فرية )
 

 نتائج الفرضية السابعة .1.1.11
الدافعية ( بين متوسطات مستوى α> (0.05عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

 لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنس. لإلنجاز
 (.15.4كما ىو وااح  ي الجدوؿ رقـ ) (t-test)ا،تبار  إست،داـلمتحقؽ مف  حة الفراية السابعة تـ 

 
 لمتغير الجنس تبعاً  الدافعية لإلنجازلمفروق في المتوسطات الحسابية لدرجة  (t-test)(: نتائج اختبار 11.1الجدول )

المتوسط  الفئة البعد
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

  0.46   3.67   نثل 0.13 255 -1.51  0.50   3.58  ذكر المثابرة

  0.75   3.70   نثل 0.51 255 -0.65  0.84   3.64  ذكر تقدير  ىمية الوقت

  0.53   3.79   نثل 0.96 255 0.06  0.65   3.79  ذكر الطموح

  0.59   3.92   نثل 0.40 255 -0.84  0.66   3.86  ذكر التوجو نحو المستقبؿ

  0.49   3.63   نثل 0.71 255 -0.38  0.62   3.61  ذكر االىتماـ والتميز

  0.67   3.76   نثل 0.58 255 0.55  0.74   3.81  ذكر المنا سة

  0.53   3.94   نثل 0.93 255 -0.09  0.60   3.93  ذكر الثقة بالنفس

  0.46   3.75   نثل 0.56 255 -0.59  0.53   3.72  ذكر المتوسط الكمي
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 لإلنجاز الدا عية ي متوسطات مستوى  إح اريةتوجد  روؽ ذات داللة  ال (  نو15.4يتبيف مف الجدوؿ )
عمل  )α>(0.05عند مستوى الداللة لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ 

 بمغتإذ  بحسب متغير الجنس. عمل  ي مف اابعاد السبعة لمقياس الدا عية  والمتوسط الكمي لممقياس، 
 .الفراية السابعةقبوؿ ، وبناي عميو  قد تـ (0.56داللة )( عند مستوى 0.59-قيمة ت المحسوبة )

 
 الثامنةنتائج الفرضية  .1.1.12

الدافعية ( بين متوسطات مستوى α> (0.05عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 
 لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الحالة االجتماعية. لإلنجاز

 (.16.4كما ىو وااح  ي الجدوؿ رقـ ) (t-test)ا،تبار  إست،داـتـ  الثامنةلمتحقؽ مف  حة الفراية 
 

 الحالةلمتغير  تبعاً لمفروق في المتوسطات الحسابية لدرجة الدافعية لإلنجاز  (t-test)(: نتائج اختبار 11.1الجدول )
 االجتماعية

المتوسط  الفئة البعد
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

  0.49   3.61  متزوج 0.45 255 0.76  0.42   3.68   عزب المثابرة

  0.82   3.62  متزوج 0.04 255 2.12  0.62   3.90   عزب تقدير  ىمية الوقت

  0.59   3.76  متزوج 0.04 255 2.12  0.57   3.96   عزب الطموح

نحو المستقبؿ التوجو   0.63   3.85  متزوج 0.04 255 2.10  0.56   4.07   عزب 

  0.54   3.59  متزوج 0.03 255 2.21  0.58   3.79   عزب االىتماـ والتميز

  0.69   3.77  متزوج 0.54 255 0.61  0.75   3.84   عزب المنا سة

  0.57   3.92  متزوج 0.20 255 1.27  0.55   4.04   عزب الثقة بالنفس

  0.50   3.71  متزوج 0.05 255 2.01  0.48   3.87   عزب المتوسط الكمي



81 
 

توجد  روؽ ذات داللة إح ارية  ي متوسطات مستوى الدا عية لإلنجاز  (  نو16.4يتبيف مف الجدوؿ )
عمل  )α>(0.05لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ عند مستوى الداللة 

إذ بمغت قيمة ت  .الحالة االجتماعية، وذلؾ ل الح  رة  عزببحسب متغير  المتوسط الكمي لممقياس
، واستبداليا الثامنةالفراية  ر ض(، وبناي عميو  قد تـ 0.05مستوى داللة ) ( عند2.01المحسوبة )

 بالفراية البديمة اآلتية:
 لإلنجاز الدا عية مستوى متوسطات بيف( α> 0.05) الداللة مستوى عند إح ارية داللة ذات  روؽ توجد
 االجتماعية. الحالة لمتغير تعزى لحـ بيت محا ظة  ي الحكومية المدارس ومعممات معممي لدى

 

 التاسعةنتائج الفرضية  .1.1.13
الدافعية ( بين متوسطات مستوى α> (0.05عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

 لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير المستوى التعميمي. لإلنجاز
 

الدا عية ات المعيارية لدرجة اإلنحرا تـ است،راج المتوسطات الحسابية و  التاسعةلمتحقؽ مف  حة الفراية 
 (.17.4لمتغير المستوى التعميمي، وذلؾ كما ىو وااح  ي الجدوؿ رقـ ) تبعاً  لإلنجاز

 
 

 لمتغير المستوى التعميمي تبعاً  الدافعية لإلنجازات المعيارية لدرجة اإلنحراف(: المتوسطات الحسابية و 11.1الجدول )
 المعياري اإلنحراف المتوسط الحسابي العدد المستوى التعميمي البعد

 المثابرة

 0.45 3.56 22.00 دبمـو 
 0.46 3.62 211.00 بكالوريوس
 0.54 3.62 11.00 دبمـو عالي
 0.73 3.87 13.00 ماجستير
 0.48 3.62 257.00 المجموع

 تقدير  ىمية الوقت
 

 0.71 3.64 22.00 دبمـو 
 0.80 3.63 211.00 بكالوريوس
 0.71 4.00 11.00 دبمـو عالي
 0.77 4.15 13.00 ماجستير
 0.79 3.67 257.00 المجموع
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 الطموح
 

 0.63 3.66 22.00 دبمـو 
 0.57 3.78 211.00 بكالوريوس
 0.48 3.91 11.00 دبمـو عالي
 0.80 4.06 13.00 ماجستير
 0.59 3.79 257.00 المجموع

 التوجو نحو المستقبؿ

 0.71 3.66 22.00 دبمـو 
 0.59 3.89 211.00 بكالوريوس
 0.53 3.98 11.00 دبمـو عالي
 0.91 4.18 13.00 ماجستير
 0.62 3.89 257.00 المجموع

 االىتماـ والتميز
 

 0.57 3.46 22.00 دبمـو 
 0.53 3.62 211.00 بكالوريوس
 0.64 3.84 11.00 دبمـو عالي
 0.79 3.74 13.00 ماجستير
 0.55 3.62 257.00 المجموع

 المنا سة  
 

 0.74 3.61 22.00 دبمـو 
 0.66 3.79 211.00 بكالوريوس
 0.96 3.68 11.00 دبمـو عالي
 0.95 4.04 13.00 ماجستير
 0.70 3.78 257.00 المجموع

 الثقة بالنفس

 0.57 3.85 22.00 دبمـو 
 0.55 3.94 211.00 بكالوريوس
 0.65 3.96 11.00 دبمـو عالي
 0.78 4.03 13.00 ماجستير
 0.56 3.94 257.00 المجموع

 المتوسط الكمي

 0.52 3.60 22.00 دبمـو 
 0.47 3.73 211.00 بكالوريوس
 0.54 3.85 11.00 دبمـو عالي
 0.75 3.94 13.00 ماجستير
 0.50 3.73 257.00 المجموع

 



83 
 

لدى معممي ومعممات  الدا عية لإلنجازيتاح مف الجدوؿ السابؽ وجود تقارب  ي متوسطات درجات 
المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ عمل م،تمؼ مستوياتيـ التعميمية، ولفحص الفراية تـ است،راج 

 (.18.4الجدوؿ )، كما ىو وارد  ي (One Way ANOVA)نتارج تحميؿ التبايف ااحادي 
 

 لمتغير المستوى التعميمي وفقاً  الدافعية لإلنجاز(: نتائج تحميل التباين الحادي لمفروق في درجات 11.1الجدول )

مجموع  مصدر التباين  البعد
 المربعات

درجات 
  الحرية 

مجموع 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 المثابرة
 0.29 3.00 0.88 بيف المجموعات

 0.23 253.00 58.55 دا،ؿ المجموعات 0.29  1.27 
  256.00 59.43 المجموع

 تقدير  ىمية الوقت
 1.56 3.00 4.68 بيف المجموعات

 0.62 253.00 155.71 دا،ؿ المجموعات 0.06  2.54
  256.00 160.39 المجموع

 الطموح
 0.49 3.00 1.48 بيف المجموعات

 0.34 253.00 86.72 المجموعاتدا،ؿ  0.23  1.44 
  256.00 88.20 المجموع

التوجو نحو 
 المستقبؿ

 0.79 3.00 2.36 بيف المجموعات
 0.38 253.00 97.24 دا،ؿ المجموعات 0.11  2.05 

  256.00 99.60 المجموع

 االىتماـ والتميز
 0.43 3.00 1.29 بيف المجموعات

 0.31 253.00 77.18 دا،ؿ المجموعات 0.24  1.40 
  256.00 78.47 المجموع

 المنا سة
 0.53 3.00 1.60 بيف المجموعات

 0.49 253.00 124.20 دا،ؿ المجموعات  0.36   1.09 
  256.00 125.80 المجموع

 الثقة بالنفس
 

 0.10 3.00 0.31 بيف المجموعات
 0.32 253.00 81.34 دا،ؿ المجموعات  0.81   0.32 

  256.00 81.64 المجموع

 المتوسط الكمي 
 

 0.37 3.00 1.11 بيف المجموعات
 0.24 253.00 61.87 دا،ؿ المجموعات  0.21   1.52 

  256.00 62.98 المجموع
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( بيف α> (0.05عند مستوى الداللة  إح ارية(  نو ال توجد  روؽ ذات داللة 418.يتاح مف الجدوؿ )
لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ تعزى  الدا عية لإلنجازمتوسطات مستوى 

( 1.52) لدا عية لإلنجاز المتوسط الكميلمتغير المستوى التعميمي.  قد بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة عمل 
 .التاسعة(، وبذلؾ يتـ قبوؿ الفراية 0.21عند مستوى الداللة )

 
 العاشرةنتائج الفرضية  .1.1.14

الدافعية ( بين متوسطات مستوى α> (0.05عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 
 لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير سنوات الخبرة. لإلنجاز

الدا عية ات المعيارية لدرجة اإلنحرا و تـ است،راج المتوسطات الحسابية  العاةرةلمتحقؽ مف  حة الفراية 
 (.19.4لمتغير سنوات ال،برة، وذلؾ كما ىو وااح  ي الجدوؿ رقـ ) تبعاً  لإلنجاز

 
 لمتغير سنوات الخبرة تبعاً  الدافعية لإلنجازات المعيارية لدرجة اإلنحراف(: المتوسطات الحسابية و 13.1الجدول )

 المعياري اإلنحراف الحسابي المتوسط العدد سنوات الخبرة البعد

 المثابرة

سنوات 5مف   قؿ  46.00 3.65 0.47 
سنوات 10 قؿ مف  -5  76.00 3.59 0.51 

سنة 15 قؿ مف  –10  67.00 3.56 0.50 
سنة  أكثر 15  68.00 3.70 0.43 

 0.48 3.62 257.00 المجموع

 تقدير  ىمية الوقت
 

سنوات 5مف   قؿ  46.00 3.59 0.60 
سنوات 10 قؿ مف  -5  76.00 3.59 0.85 

سنة 15 قؿ مف  –10  67.00 3.63 0.88 
سنة  أكثر 15  68.00 3.85 0.73 

 0.79 3.67 257.00 المجموع

 الطموح
 

سنوات 5مف   قؿ  46.00 3.89 0.50 
سنوات 10 قؿ مف  -5  76.00 3.73 0.64 

سنة 15 قؿ مف  –10  67.00 3.75 0.58 
سنة  أكثر 15  68.00 3.83 0.59 

 0.59 3.79 257.00 المجموع
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التوجو نحو 
 المستقبؿ

سنوات 5مف   قؿ  46.00 3.93 0.53 
سنوات 10 قؿ مف  -5  76.00 3.88 0.69 

سنة 15 قؿ مف  –10  67.00 3.85 0.60 
سنة  أكثر 15  68.00 3.91 0.64 

 0.62 3.89 257.00 المجموع

 االىتماـ والتميز
 

سنوات 5مف   قؿ  46.00 3.70 0.61 
سنوات 10 قؿ مف  -5  76.00 3.58 0.56 

سنة 15 قؿ مف  –10  67.00 3.57 0.54 
سنة  أكثر 15  68.00 3.66 0.53 

 0.55 3.62 257.00 المجموع

 المنا سة  
 

سنوات 5مف   قؿ  46.00 3.86 0.63 
سنوات 10 قؿ مف  -5  76.00 3.74 0.74 

سنة 15 قؿ مف  –10  67.00 3.67 0.72 
سنة  أكثر 15  68.00 3.88 0.69 

 0.70 3.78 257.00 المجموع

 الثقة بالنفس

سنوات 5مف   قؿ  46.00 3.93 0.48 
سنوات 10 قؿ مف  -5  76.00 3.95 0.60 

سنة 15 قؿ مف  –10  67.00 3.88 0.59 
سنة  أكثر 15  68.00 3.98 0.56 

 0.56 3.94 257.00 المجموع

 المتوسط الكمي

سنوات 5مف   قؿ  46.00 3.78 0.46 
سنوات 10 قؿ مف  -5  76.00 3.70 0.52 

سنة 15 قؿ مف  –10  67.00 3.68 0.50 
سنة  أكثر 15  68.00 3.79 0.48 

 0.50 3.73 257.00 المجموع
 

لدى معممي ومعممات  الدا عية لإلنجازيتاح مف الجدوؿ السابؽ وجود تقارب  ي متوسطات درجات 
المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ عمل ا،ت ؼ سنوات ال،برة لدييـ، ولفحص الفراية تـ است،راج 

 (.20.4، كما ىو وارد  ي الجدوؿ )(One Way ANOVA)نتارج تحميؿ التبايف ااحادي 
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 لمتغير سنوات الخبرة وفقاً  لإلنجازالدافعية (: نتائج تحميل التباين الحادي لمفروق في درجات 11.1الجدول )

مجموع  مصدر التباين  البعد
 المربعات

درجات 
  الحرية 

مجموع 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 المثابرة
 0.27 3.00 0.80 بيف المجموعات

1.15 
 

0.33 
 

 0.23 253.00 58.63 دا،ؿ المجموعات
  256.00 59.43 المجموع

 تقدير  ىمية الوقت
 1.07 3.00 3.22 بيف المجموعات

1.73 
 

0.16 
 

 0.62 253.00 157.17 دا،ؿ المجموعات
  256.00 160.39 المجموع

 الطموح
 0.34 3.00 1.01 بيف المجموعات

0.97 
 

0.41 
 

 0.34 253.00 87.19 دا،ؿ المجموعات
  256.00 88.20 المجموع

التوجو نحو 
 المستقبؿ

 0.07 3.00 0.22 بيف المجموعات
0.19 

 
0.91 

 
 0.39 253.00 99.38 دا،ؿ المجموعات

  256.00 99.60 المجموع

 االىتماـ والتميز
 0.21 3.00 0.63 بيف المجموعات

0.68 
 

0.56 
 

 0.31 253.00 77.84 دا،ؿ المجموعات
  256.00 78.47 المجموع

 المنا سة
 0.63 3.00 1.88 بيف المجموعات

1.28 
 

0.28 
 

 0.49 253.00 123.91 دا،ؿ المجموعات
  256.00 125.80 المجموع

 الثقة بالنفس
 

 0.12 3.00 0.37 بيف المجموعات
0.39 

 
0.76 

 
 0.32 253.00 81.27 دا،ؿ المجموعات

  256.00 81.64 المجموع

 المتوسط الكمي 
 

 0.18 3.00 0.55 بيف المجموعات
 0.25 253.00 62.43 المجموعاتدا،ؿ  0.53 0.74

  256.00 62.98 المجموع
( بيف α> (0.05عند مستوى الداللة  إح ارية(  نو ال توجد  روؽ ذات داللة 420.يتاح مف الجدوؿ )
لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ تعزى  الدا عية لإلنجازمتوسطات مستوى 
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( عند 0.74) لدا عية لإلنجاز المتوسط الكمي قد بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة عمل  لمتغير سنوات ال،برة.
 .العاةرة(، وبذلؾ يتـ قبوؿ الفراية 0.53مستوى الداللة )

 
 الحادية عشرنتائج الفرضية  .1.1.15

الدافعية ( بين متوسطات مستوى α> (0.05عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 
لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير معدل الدخل  لإلنجاز

 الشهري.
 

ات المعيارية لدرجة اإلنحرا تـ است،راج المتوسطات الحسابية و الحادية عةر لمتحقؽ مف  حة الفراية 
 (.21.4لمتغير معدؿ الد،ؿ الةيري، وذلؾ كما ىو وااح  ي الجدوؿ رقـ ) تبعاً  الدا عية لإلنجاز

 
 لمتغير معدل الدخل الشهري تبعاً  الدافعية لإلنجازات المعيارية لدرجة اإلنحراف(: المتوسطات الحسابية و 11.1الجدول )

 المعياري اإلنحراف المتوسط الحسابي العدد معدل الدخل الشهري البعد

 المثابرة

ةيكؿ 2500مف   قؿ  38.00 3.56 0.54 
ةيكؿ 3000 -2500  116.00 3.64 0.48 
ةيكؿ 3500 -3001  77.00 3.60 0.50 
ةيكؿ 3500مف   كثر  26.00 3.73 0.35 

 0.48 3.62 257.00 المجموع

 تقدير  ىمية الوقت
 

ةيكؿ 2500مف   قؿ  38.00 3.61 0.71 
ةيكؿ 3000 -2500  116.00 3.62 0.83 
ةيكؿ 3500 -3001  77.00 3.64 0.76 
ةيكؿ 3500مف   كثر  26.00 4.08 0.70 

 0.79 3.67 257.00 المجموع

 الطموح
 

ةيكؿ 2500مف   قؿ  38.00 3.78 0.62 
ةيكؿ 3000 -2500  116.00 3.82 0.59 
ةيكؿ 3500 -3001  77.00 3.71 0.59 
ةيكؿ 3500مف   كثر  26.00 3.92 0.54 

 0.59 3.79 257.00 المجموع
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التوجو نحو 
 المستقبؿ

ةيكؿ 2500مف   قؿ  38.00 3.85 0.71 
ةيكؿ 3000 -2500  116.00 3.92 0.62 
ةيكؿ 3500 -3001  77.00 3.83 0.64 
ةيكؿ 3500مف   كثر  26.00 4.01 0.41 

 0.62 3.89 257.00 المجموع

 االىتماـ والتميز
 

ةيكؿ 2500مف   قؿ  38.00 3.68 0.58 
ةيكؿ 3000 -2500  116.00 3.61 0.58 
ةيكؿ 3500 -3001  77.00 3.56 0.54 
ةيكؿ 3500مف   كثر  26.00 3.76 0.44 

 0.55 3.62 257.00 المجموع

 المنا سة
 

ةيكؿ 2500مف   قؿ  38.00 3.71 0.72 
ةيكؿ 3000 -2500  116.00 3.78 0.70 
ةيكؿ 3500 -3001  77.00 3.75 0.72 
ةيكؿ 3500مف   كثر  26.00 3.96 0.62 

 0.70 3.78 257.00 المجموع

 الثقة بالنفس

ةيكؿ 2500مف   قؿ  38.00 3.79 0.58 
ةيكؿ 3000 -2500  116.00 3.99 0.54 
ةيكؿ 3500 -3001  77.00 3.90 0.62 
ةيكؿ 3500مف   كثر  26.00 4.02 0.43 

 0.56 3.94 257.00 المجموع

 المتوسط الكمي

ةيكؿ 2500مف   قؿ  38.00 3.71 0.54 
ةيكؿ 3000 -2500  116.00 3.75 0.49 
ةيكؿ 3500 -3001  77.00 3.68 0.52 
ةيكؿ 3500مف   كثر  26.00 3.87 0.37 

 0.50 3.73 257.00 المجموع
 

لدى معممي ومعممات  الدا عية لإلنجازيتاح مف الجدوؿ السابؽ وجود تقارب  ي متوسطات درجات 
 المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ عمل م،تمؼ معدؿ الد،ؿ الةيري، ولفحص الفراية تـ 

 (.22.4، كما ىو وارد  ي الجدوؿ )(One Way ANOVA)است،راج نتارج تحميؿ التبايف ااحادي 
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 لمتغير معدل الدخل الشهري وفقاً  لإلنجازالدافعية (: نتائج تحميل التباين الحادي لمفروق في درجات 11.1الجدول )

مجموع  مصدر التباين  البعد
 المربعات

درجات 
  الحرية 

مجموع 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 المثابرة
 0.18 3.00 0.54 بيف المجموعات

0.77 
 

0.51 
 

 0.23 253.00 58.90 دا،ؿ المجموعات
  256.00 59.43 المجموع

  ىمية الوقت تقدير
 1.62 3.00 4.85 بيف المجموعات

2.63 
 

0.05 
 

 0.61 253.00 155.53 دا،ؿ المجموعات
  256.00 160.39 المجموع

 الطموح
 0.34 3.00 1.03 بيف المجموعات

0.99 
 

0.40 
 

 0.34 253.00 87.17 دا،ؿ المجموعات
  256.00 88.20 المجموع

التوجو نحو 
 المستقبؿ

 0.26 3.00 0.78 المجموعات بيف
0.67 

 
0.57 

 
 0.39 253.00 98.82 دا،ؿ المجموعات

  256.00 99.60 المجموع

 االىتماـ والتميز
 0.30 3.00 0.91 بيف المجموعات

0.99 
 

0.40 
 

 0.31 253.00 77.56 دا،ؿ المجموعات
  256.00 78.47 المجموع

 المنا سة
 0.37 3.00 1.10 بيف المجموعات

0.74 
 

0.53 
 

 0.49 253.00 124.70 دا،ؿ المجموعات
  256.00 125.80 المجموع

 الثقة بالنفس
 

 0.50 3.00 1.50 بيف المجموعات
1.58 

 
0.20 

 
 0.32 253.00 80.15 دا،ؿ المجموعات

  256.00 81.64 المجموع

 المتوسط الكمي
 

 0.24 3.00 0.72 بيف المجموعات
 0.25 253.00 62.27 دا،ؿ المجموعات 0.41 0.97

  256.00 62.98 المجموع
 

 
( بيف α> (0.05عند مستوى الداللة  إح ارية(  نو ال توجد  روؽ ذات داللة 422.يتاح مف الجدوؿ )
لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ تعزى  الدا عية لإلنجازمتوسطات مستوى 



90 
 

 لدا عية لإلنجاز المتوسط الكميالد،ؿ الةيري.  قد بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة عمل  لمتغير معدؿ
 .الحادية عةر(، وبذلؾ يتـ قبوؿ الفراية 0.41( عند مستوى الداللة )0.97)
 

 عشر ةالثانينتائج الفرضية  .1.1.16
الدافعية ( بين متوسطات مستوى α> (0.05عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

 لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير مكان السكن. لإلنجاز
 

ات المعيارية لدرجة اإلنحرا تـ است،راج المتوسطات الحسابية و ، الثانية عةرلمتحقؽ مف  حة الفراية 
 (.23.4لمتغير مكاف السكف، وذلؾ كما ىو وااح  ي الجدوؿ رقـ ) تبعاً  الدا عية لإلنجاز

 
 لمتغير مكان السكن تبعاً  الدافعية لإلنجازات المعيارية لدرجة اإلنحراف(: المتوسطات الحسابية و 11.1الجدول )

 المعياري اإلنحراف المتوسط الحسابي العدد مكان السكن البعد

 المثابرة

 0.53 3.62 85.00 مدينة 
 0.45 3.63 158.00 قرية
 0.51 3.53 14.00 م،يـ

 0.48 3.62 257.00 المجموع

 
 تقدير  ىمية الوقت

 

 0.77 3.72 85.00 مدينة 
 0.81 3.64 158.00 قرية
 0.67 3.71 14.00 م،يـ

 0.79 3.67 257.00 المجموع

 
 الطموح
 

 0.57 3.77 85.00 مدينة 
 0.58 3.80 158.00 قرية
 0.83 3.77 14.00 م،يـ

 0.59 3.79 257.00 المجموع

 
 التوجو نحو المستقبؿ

 0.68 3.85 85.00 مدينة 
 0.58 3.92 158.00 قرية
 0.79 3.77 14.00 م،يـ

 0.62 3.89 257.00 المجموع
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 االىتماـ والتميز
 

 0.56 3.55  85.00  مدينة 
 0.54 3.66  158.00  قرية
 0.67 3.55  14.00  م،يـ

 0.55 3.62  257.00  المجموع

 
 المنا سة  

 

 0.78 3.65  85.00  مدينة 
 0.64 3.85  158.00  قرية
 0.75 3.75  14.00  م،يـ

 0.70 3.78  257.00  المجموع

 الثقة بالنفس

 0.64 3.88  85.00  مدينة 
 0.51 3.98  158.00  قرية
 0.68 3.87  14.00  م،يـ

 0.56 3.94  257.00  المجموع

 المتوسط الكمي

 0.53 3.69  85.00  مدينة 
 0.47 3.76  158.00  قرية
 0.62 3.67  14.00  م،يـ

 0.50 3.73  257.00  المجموع
 

لدى معممي ومعممات  الدا عية لإلنجازيتاح مف الجدوؿ السابؽ وجود تقارب  ي متوسطات درجات 
المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ عمل م،تمؼ  ماكف سكناىـ، ولفحص الفراية تـ است،راج نتارج 

 (.24.4، كما ىو وارد  ي الجدوؿ )(One Way ANOVA)تحميؿ التبايف ااحادي 
 

 لمتغير مكان السكن فقاً و  الدافعية لإلنجاز(: نتائج تحميل التباين الحادي لمفروق في درجات 11.1الجدول )

مجموع  مصدر التباين البعد
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 المثابرة
 0.07 2.00 0.14 بيف المجموعات

0.30 
 

 0.74  
 0.23 254.00 59.29 دا،ؿ المجموعات 

  256.00 59.43 المجموع

 تقدير  ىمية الوقت
 0.23 2.00 0.45 بيف المجموعات

0.36 
 

 0.70  
 

 0.63 254.00 159.93 دا،ؿ المجموعات
  256.00 160.39 المجموع
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 الطموح
 0.03 2.00 0.05 بيف المجموعات

0.08 
 

 0.93  
 

 0.35 254.00 88.14 دا،ؿ المجموعات
  256.00 88.20 المجموع

التوجو نحو 
 المستقبؿ

 0.22 2.00 0.45 بيف المجموعات
0.57 

 
 0.57  
 

 0.39 254.00 99.15 دا،ؿ المجموعات
  256.00 99.60 المجموع

 االىتماـ والتميز
 0.40 2.00 0.81 بيف المجموعات

1.32 
 

 0.27  
 0.31 254.00 77.66 دا،ؿ المجموعات 

  256.00 78.47 المجموع

 المنا سة
 1.13 2.00 2.26 بيف المجموعات

2.32 
 

 0.10  
 

 0.49 254.00 123.54 دا،ؿ المجموعات
  256.00 125.80 المجموع

 الثقة بالنفس
 

 0.32 2.00 0.64 بيف المجموعات
1.00 

 
 0.37  
 

 0.32 254.00 81.00 دا،ؿ المجموعات
  256.00 81.64 المجموع

 المتوسط الكمي
 

 0.18 2.00 0.35 بيف المجموعات
 0.25 254.00 62.63 دا،ؿ المجموعات  0.49  0.72

  256.00 62.98 المجموع
 

( بيف α> (0.05عند مستوى الداللة  إح ارية(  نو ال توجد  روؽ ذات داللة 424.يتاح مف الجدوؿ )
لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ تعزى  الدا عية لإلنجازمتوسطات مستوى 

( عند 0.72) لدا عية لإلنجاز المتوسط الكميلمتغير مكاف السكف.  قد بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة عمل 
 .الثانية عةر(، وبذلؾ يتـ قبوؿ الفراية 0.49مستوى الداللة )

 
 نتائج السؤال الخامس 1.1.1

بين متوسطات السعادة ومتوسطات الدافعية لإلنجاز لدى معممي  إحصائيةهل توجد عالقة ذات داللة 
 ومعممات المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم؟

 وقد انبثؽ عف ىذا الس اؿ الفراية الثالثة عةر اآلتية:
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بين متوسطات السعادة ومتوسطات  (α> 10.0(عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد عالقة ذات داللة 
 الدافعية لإلنجاز لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم.

 
لمع قة بيف السعادة وبيف  لمتحقؽ مف  حة الفراية الثالثة عةر است،دـ الباحث معامؿ االرتباط بيرسوف

 (.25.4الدا عية لإلنجاز، وذلؾ كما ىو مواح  ي الجدوؿ )
 

وبين  السعادةلمعالقة بين متوسطات  (Person Correlation)(: نتائج معامل االرتباط بيرسون 11.1الجدول )
 .اإلنجازدافعية 

الدافعية 
 لإلنجاز

الثقة 
 بالنفس

االهتمام  المنافسة
 والتميز

 التوجه
نحو 

 المستقبل
 الطموح

تقدير 
أهمية 
 الوقت

 المجاالت المثابرة

 الحكمة والمعرفة م. االرتباط **627. **442. **707. **726. **613. **712. **650. **771.

 الشجاعة م. االرتباط **489. **424. **545. **595. **456. **484. **542. **592.

يةاإلنسانالحب و  م. االرتباط **440. **414. **486. **517. **459. **523. **555. **580.  

 العدل واإلنصاف م. االرتباط **529. **475. **575. **613. **584. **636. **656. **695.

 االعتدال وضبط الذات م. االرتباط **493. **390. **568. **588. **550. **583. **577. **640.

 السمو والروحانية م. االرتباط **617. **445. **666. **717. **612. **639. **663. **740.

 السعادة م. االرتباط **659. **512. **730. **771. **667. **730. **732. **819.
 (α> 10.0(بدرجة كبيرة عند مستوى  اح ارياً دالة **

 ( ما يمي:25.4يتاح مف الجدوؿ )
( بيف متوسطات الحكمة والمعر ة α> 10.0(عند المستوى  إح اريةوجود ع قة ايجابية ذات داللة  -

وبيف متوسطات المثابرة وتقدير  ىمية الوقت والطموح والتوجو نحو المستقبؿ واالىتماـ والتميز والمنا سة 
 .اإلنجازلدا عية  المتوسط الكميوالثقة بالنفس و 

بيف متوسطات الةجاعة وبيف ( α> 10.0(عند المستوى  إح اريةوجود ع قة ايجابية ذات داللة  -
متوسطات المثابرة وتقدير  ىمية الوقت والطموح والتوجو نحو المستقبؿ واالىتماـ والتميز والمنا سة والثقة 

 .اإلنجازلدا عية  المتوسط الكميبالنفس و 
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ية اإلنسان( بيف متوسطات الحب و α> 10.0(عند المستوى  إح اريةوجود ع قة ايجابية ذات داللة  -
وبيف متوسطات المثابرة وتقدير  ىمية الوقت والطموح والتوجو نحو المستقبؿ واالىتماـ والتميز والمنا سة 

 .اإلنجازلدا عية  المتوسط الكميوالثقة بالنفس و 
( بيف متوسطات العدؿ واإلن اؼ α> 10.0(عند المستوى  إح اريةوجود ع قة ايجابية ذات داللة  -

قدير  ىمية الوقت والطموح والتوجو نحو المستقبؿ واالىتماـ والتميز والمنا سة وبيف متوسطات المثابرة وت
 .اإلنجازلدا عية  المتوسط الكميوالثقة بالنفس و 

( بيف متوسطات االعتداؿ وابط α> 10.0(عند المستوى  إح اريةوجود ع قة ايجابية ذات داللة  -
والطموح والتوجو نحو المستقبؿ واالىتماـ والتميز الذات وبيف متوسطات المثابرة وتقدير  ىمية الوقت 

 .اإلنجازلدا عية  المتوسط الكميوالمنا سة والثقة بالنفس و 
( بيف متوسطات السمو والروحانية α> 10.0(عند المستوى  إح اريةوجود ع قة ايجابية ذات داللة  -

مستقبؿ واالىتماـ والتميز والمنا سة وبيف متوسطات المثابرة وتقدير  ىمية الوقت والطموح والتوجو نحو ال
 .اإلنجازلدا عية  المتوسط الكميوالثقة بالنفس و 

لمسعادة وبيف  الكمي المتوسط( بيف α> 10.0(عند المستوى  إح اريةوجود ع قة ايجابية ذات داللة  -
 .اإلنجازلدا عية  الكمي المتوسط
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 الفصل الخامس
 

(واالقتراحات)مناقشة نتائج الدراسة   
 

مناقشة نتائج الدراسة  1.1  
الدراسة اقتراحات 1.1  
دراسات مقترحة 1.1  
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 الفصل الخامس
واالقتراحاتمناقشة نتائج الدراسة . 1  

التأكد عراًا كامً  ومف ً  لمناقةة نتارج الدراسة، وذلؾ إلجابة تسا الت الدراسة و يتامف ىذا الف ؿ 
  راياتيا.مف  حة 

 
 مناقشة نتائج الدراسة 1.1

 لومناقشة نتائج السؤال ال  1.1.1
 ما مستوى السعادة لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم؟

مرتفع مف السعادة,  مستوىف لدى معممي المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ  تةير نتارج الدراسة 
عد العدؿ واالن اؼ, ثـ جاي ُبْعد الحكمة عد الةجاعة, ثـ بُ بعاد السعادة استجابة جاي بُ    عملف  و 

 وذلؾ بدرجة متوسطة. ،،يرةوالمعر ة, وجاي ُبْعد االعتداؿ وابط الذات  ي المرتبة اا
 

درجة متوسطة مف السعادة   ظيرت( التي 2007وبذلؾ  قد تعارات الدراسة الحالية مع دراسة جودة )
(، ودراسة 2013دراسة ) الح، اف الدراسة الحالية قد اتفقت مع نتارج لدى ا راد عينة الدراسة.  ي حيف 

(Charles& Kerns, 2010.وال تي  ظيرف وجود مستوى مرتفع مف السعادة لدى ا راد عينة الدراسة ) 
 

ويعزو الباحث السبب  ي وجود درجة مرتفعة مف السعادة لدى معممي المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت 
نسانية تتوارـ وطبيعة إات  ي المدارس الحكومية مف  فات ما يتمتع بو المعمميف والمعمم إلل لحـ قد يعود

نسانية ومينية كالمعر ة والحكمة, والةجاعة, ومير إ ف يمتمؾ  فات    بد لممعمـ  عمؿ المعمـ ومينتو.
جياؿ التي تةكؿ  مً  ج اار  ،َ يُ ذلؾ مف السمات وال فات التي تةكؿ مع بعايا البعض معنل السعادة, ل

 لممستقبؿ وقيادة الغد.
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ما  إللبعاد السعادة استجابة, جاي ُبْعد الةجاعة, وقد يعود السبب  ي ذلؾ    عمل ف وتكةؼ النتارج كذلؾ 
ؿ مع بعايما مثّ يمتمكو المعمموف مف بسالة, ومثابرة, واستقامة, ومواجية الم،الفيف لمر ي بةكؿ مناسب لتُ 

 .اا رادـ  ي ر ع مستوى السعادة لدى مف الةجاعة والتي تسيُ  البعض مستوى عاؿ  
ية  ي المرتبة الثانية, ويعتقد الباحث اف السبب  ي ذلؾ يعود اإلنسانر النتارج كذلؾ وجود ُبْعد الحب و ظيِ وتُ 
نسانية مع الت ميذ ليكوف ا  ب و حُ طبيعة المينة التي يةغميا المعمموف والتي تفرض عمييـ التعامؿ بِ  إلل

 ب لمتمميذ. المعمـ بذلؾ بمثابة المعمـ واا
 

ف  ذلؾ بدرجة مرتفعة ويعتقد الباحث ف ُبْعد السمو والروحانية جاي بالمرتبة الثالثة, و  كما وتةير الدراسة 
مؿ, وال فح, وروح وااسـ بو المعمـ مف  فات جمالية كاالمتناف, ما يت   إللالسبب الرريسي  ي ذلؾ يعود 

 ية.الدعابة, والحيو 
 

ويعتقد  ، يااً ن اؼ جاي بالمرتبة الرابعة, وذلؾ بدرجة مرتفعة ُبعد العدؿ واإلف  وتةير النتارج كذلؾ 
ت وسمات كالمواطنة, والقيادة ما يتسـ بو المعمموف مف  فا إلليعود قد ف السبب  ي ذلؾ  الباحث 

بناي جيؿ قيادي ولديو  إللو عمييـ طبيعة مينتيـ والتي مف ، ليا يسعوف ن اؼ, وىذا ما تفراُ واإل
 انتماي لوطنو وةعبو.

 
وتكةؼ النتارج كذلؾ وجود مستوى مرتفع مف الحكمة والمعر ة لدى المعمميف ويعتقد الباحث اف السبب  ي 

 ،ما يت ؼ بو المعمموف مف حب ل ستط ع, وةعورىـ بالحيوية عند تعمميـ ةيي جديد إللذلؾ قد يعود 
ريات مف حوليـ, جْ ةياي والمُ تفكيرىـ  ي التعامؿ مع اا  ساليبوتنوع  ،العق نيةلتعمـ  قابمية لدييـووجود 
لطمب الن ح  ف المعمـ م دراً  نو مف المتعارؼ عميو  , كما ةالجديد ةقؼ االجتماعيامع المو  ؼوالتكيّ 
 م دراً  منيـ راد مف حوليـ, وىذا يجعؿ مف المجتمع واا  يااً نما ا  رةاد ليست  قط مف الت ميذ و واإل

 لمحكمة والمعر ة.
ذلؾ بدرجة متوسطة ويعتقد ابط الذات جاي بالمرتبة اا،يرة, و و ف ُبْعد االعتداؿ  وتكةؼ النتارج كذلؾ 

الاغوط التي يتعرض ليا المعمموف والمعممات  ي المدارس  إللف السبب  ي ذلؾ يعود  الباحث 
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المعموؿ بيا  ي وزارة التربية والتعميـ والتي  مستحدثةال مور والقوانيفلياي اا و ؿ الطمبة و بَ الحكومية مف قِ 
مر الذي ااعؼ مف الاغوط ، اامعاقبة الطمبة  ساليبت المعمـ مف العديد مف ال  حيات  ي دَ جرّ 

 .الواقعة عمل المعمـ لتزيد مف انفعاالتو  ي التعامؿ مع المواقؼ الم،تمفة التي قد يتعرض ليا
 ينتموف لعمميـ وطبيعة مينتيـ. فىذه النتيجة ىي م ةر عمل وجود معمميف  بةكؿ عاـ, ويعتقد الباحث و 
 

 الثانيمناقشة نتائج السؤال  1.1.1
 لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم؟ اإلنجازما مستوى دافعية 

 
لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية  ي  اإلنجازتةير نتارج الدراسة اف ىناؾ درجة مرتفعة مف دا عية 

لل, ثـ ُبْعد التوجو نحو المستقبؿ, وجاي بالمرتبة و محا ظة بيت لحـ. وقد جاي ُبْعد الثقة بالنفس بالمرتبة اا
الثالثة ُبْعد الطموح, ثـ ُبْعد المنا سة, ثـ جاي بالمرتبة ال،امسة ُبْعد االىتماـ والتميز وذلؾ بدرجة متوسطة, 

 . يااً بدرجة متوسطة و المرتبة اال،يرة )السابعة( ُبْعد المثابرة وجاي ب
 
وجود مستوى مرتفع   ظيرت( والتي 2012، سمارة وآ،روف) قد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة  ،ذلؾوب

 يما تعارات نتارج الدراسة الحالية مع دراسة  .ساسية الدنيالدى معممي المرحمة اا اإلنجازمف دا عية 
 لدى ا راد عينة الدراسة. اإلنجازوجود مستوى من،فض مف دا عية   ظيرت( والتي 2006)،ميس، 

 
لدى معممي ومعممات المدارس  اإلنجازف السبب  ي وجود مستوى مرتفع مف دا عية  ويعتقد الباحث 

 ةة، ي ما يتسـ بو المعمموف والمعممات مف سمات و فات إللالحكومية  ي محا ظة بيت لحـ يعود 
روح المنا سة وجود عف   اؿ,  ا ً والطموح, والسعي نحو اا ،والتوجو نحو المستقبؿ ،كالثقة بالنفس

, بةكؿ ذاتي اداريـ ميماتيـ, وميميـ لمعطاي, وتقيـ اداريـ  ثنايووجود مراقبة ذاتية  ، يما بينيـ, والتفا ؿ
لتةكؿ ىذه ال فات مع بعايا  ،وتقبؿ التغذية الراجعة الموجية ليـ ،وسعييـ لمعالجة نقاط الاعؼ

 .لإلنجازالبعض مستوى مرتفع مف الدا عية 
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لحكومية لدى معممي ومعممات المدارس ا اإلنجازف وجود مستوى مرتفع مف دا عية و ي ر ي الباحث,  إ
مف االنتماي  , كما يعني اف ىنالؾ مستوى عاؿ  عاؿ  ف ىنالؾ مستوى عطاي   ي محا ظة بيت لحـ يعني 

نجاز لشةياي ال عبة وسرعة الفيـ  ي التغمب عمل إف لدييـ سرعة  ني لدى المعمميف والمعممات, كما المي
 العوارؽ التي تعترض طريؽ عمميـ.

 
مف الثقة  ومعممات المدارس الحكومية  ي المحا ظة مستوى عاؿ   لدى معمميف  وتكةؼ النتارج كذلؾ 

ما يتسـ بو  إللف السبب  ي ذلؾ يعود  ويعتقد الباحث  للو بالنفس, وقد جاي ىذا الُبْعد بالمرتبة اا
. وبذلؾ، وعدـ ،ةيتيـ مف الفةؿ اإلنجاز، واقداميـ عمل المعمموف والمعممات مف الت ميـ عمل العطاي

وجود مستوى متوسط مف الثقة   ظيرت( والتي 2007، جودة)تعارات الدراسة الحالية مع دراسة  قد 
 بالنفس لدى ا راد عينة الدراسة.

 
ف  ويعتقد الباحث  .ف ُبْعد التوجو نحو المستقبؿ جاي بالمرتبة الثانية وبدرجة مرتفعة وتظير النتارج كذلؾ 

حرص المعمميف عمل تحسيف مستواىـ, وحر يـ عمل واع البدارؿ ودراستيا  إلليعود قد السبب  ي ذلؾ 
مف التفا ؿ  مرتفععمل وجود مستوى  ف ىذه النتيجة تعد م ةراً  ويرى الباحث  .،طاي ومعالجتيااوتقيـ ا

( والتي 2009،  الح)ف الدراسة الحالية قد تعارات مع دراسة ،  إوبيذه النتيجة .لدى ا راد عينة الدراسة
 اسة.ف ىنالؾ مستوى من،فض مف التوجو نحو الحياة لدى ا راد عينة الدر   إللاةارت 

مف الطموح لدى معممي ومعممات المدارس   يااً ف ىنالؾ درجة مرتفعة  وتكةؼ نتارج الدراسة كذلؾ 
 الطموح بالمرتبة الثالثة. ُبْعد الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ. وقد جاي

 
عالية امت ؾ معممي ومعممات المدارس الحكومية قدرة  إلليعود قد ذلؾ  ي  ف السبب ويعتقد الباحث 

عمل وتحديد مستوى الطموح لدييـ  ،لييـإوكمة  كار, والت ميـ عمل النجاح بااعماؿ المتنظيـ ااعمل 
ارتفاع  ي مستوى دا عية  إللارتفاع مستوى الطموح ي دي   فويعتقد الباحث  .يتوا ؽ مع قدراتيـنحو 

ةارت  وىذا ما  ،اإلنجازمف دا عية  المرتفعمستوى السمات الة، ية ذات الطموح مف   فذلؾ  اإلنجاز
 (.2012، ،روفآسالـ و )اليو دراسة 
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السبب  ي ذلؾ   فويعتقد الباحث  .قد جاي بالمرتبة الرابعة وبدرجة مرتفعة  ،و يما يتعمؽ  ي ُبْعد المنا سة

وجود نزعة لدى   فميؿ معممي ومعممات المدارس الحكومية لمنا سة زم ريـ بةكؿ ايجابي, كما  إلليعود 
ما عف ح وؿ ىذا الُبْعد عمل المرتبة الرابعة  ـ  ي تعزيز روح المنا سة لدييـ. المعمميف لمعطاي قد يساى

اعؼ المكا آت والتحفيز المقدـ لدى  إلل,  قد يعود السبب  ي ذلؾ اا،رىبعاد الدا عية  بيف مف 
قد اتفقت الدراسة الحالية   ،وبذلؾ .عميـ  ي  مسطيفالمعمميف والمعممات المتميزات مف قبؿ وزارة التربية والت

  راد عينة الدراسة. ود مستوى مرتفع مف المنا سة لدى وج  ظيرت( التي 2008)ال،يري، مع نتيجة دراسة 
 

ويعزو الباحث السبب  ي ذلؾ قد يعود  .وقد جاي بالمرتبة ال،امسة ُبْعد تقدير الوقت, وذلؾ بدرجة مرتفعة
عماؿ المنوطة بيـ قبؿ ياي اانإسعي معممي ومعممات المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ عمل  إلل

وقت عمل المرتبة ال،امسة مف بيف يعزو الباحث السبب  ي ح وؿ ُبْعد تقدير الكما  .الوقت المقرر لو
  ىؿ المعمـ.عماؿ الكتابية ومير الكتابية الواقعة عمل كاكثرة اا إللبعاد المقياس قد يعود  

السبب  ي   فويعتقد الباحث  .و يما يتعمؽ بُبْعد االىتماـ والتميز بالمرتبة السادسة, وذلؾ بدرجة متوسطة
عمل   ومثمة بمدير المدرسة، دارة المدرسية والمُ اعؼ المحفزات المقدمة لممعمـ سواي مف اإل إللذلؾ يعود 

عادة النظر  ي إذه النتيجة م ةر قوي عمل ارورة ى  ف عيد وزارة التربية والتعميـ. ويعتقد الباحث 
  المحفزات المقدمة لممعمميف.

 قد تعارات الدراسة الحالية مع  ،وبذلؾ . يااً المثابرة, وذلؾ بدرجة متوسطة ،يرة ُبْعد وجاي بالمرتبة اا
ويرى المثابرة لدى ا راد عينة الدراسة. وجود مستوى مرتفع مف   ظيرت( والتي 2008)ال،يري، دراسة 
الحيمولة   وعمـ  ي عممو عند ةعوره بالفةؿ, ىذه النتيجة قد تكوف م ةرا عمل عدـ استمرار المُ   فالباحث 
عف ةعور المعمـ بالممؿ بعد مرور  ترة عمل  ,  ا ً وتأثير الاغوط االجتماعية عمل عممل ودوف منع

 الف ؿ الدراسي. 
لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية  اإلنجازدرجة مرتفعة مف دا عية ىنالؾ   فر ، يظيوبةكؿ عاـ

تحسيف مستوى العممية  إللالتي ت دي  سباب ىـ ااحدى ىذه إ  ف. ويرى الباحث  ي محا ظة بيت لحـ
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المعمميف عداد عالية مف الطمبة المتفوقيف, بفاؿ الجيود المبذولة مف  ووجود  ،التعميمية, والرقي بيا
 والمعممات.

 
 الثالثمناقشة نتائج السؤال  1.1.1

( في مستوى السعادة لدى معممي α> (0.05المستوى عند  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة 
الحالة االجتماعية، و ومعممات المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغيرات الجنس، 

 ومعدل الدخل الشهري، ومكان السكن؟المستوى التعميمي، وسنوات الخبرة، و 
 (، و يما يمي مناقةة نتارج  ح يا:6-1وقد انبثؽ عف ىذا الس اؿ الفرايات ال فرية )

 
 لىو مناقشة نتائج الفرضية ال  1.1.1.1

( بين متوسطات مستوى السعادة α> (0.05عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 
 المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنس.لدى معممي ومعممات 

 
( بيف α> (0.05عند مستوى الداللة  إح ارية(  نو ال توجد  روؽ ذات داللة 5.4يتبيف مف الجدوؿ )

متوسطات مستوى السعادة لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ تعزى لمتغير 
ذلؾ  ف مستوى  يةاإلنسانو  الحب بعد باستثناي اا،رىلمسعادة، وباقي اابعاد  المتوسط الكميالجنس عمل 

عدـ وجود  روؽ ذات داللة  إللمما يةير  ،(0.05مف )  عمل( وىي 0.19) لممتوسط الكمي الداللة
 (،  ي حيف بمغت قيمتو3.80. كما بمغت قيمة المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لمسعادة لمذكور )إح ارية
(، 5.4( وذلؾ كما ىو وااح مف الجدوؿ )-1.30(، كما تبيف  ف قيمة )ت( المحسوبة)3.87لإلناث )

 وبناي عميو  قد تـ قبوؿ الفراية.
 ، بو ىاةـ) ودراسة(، 2013 قد اتفقت الدراسة الحالية مع نتارج كؿ مف دراسة ) بو عمةة،  ،وبذلؾ
(، 2007، ودراسة )الجندي، (Quinn& L. Duckworth, 2007)(، ودراسة كويف ودكوورث 2010

 ي مستوى  إح اريةعدـ وجود  روؽ ذات داللة  إللوالتي  ةارت كؿ منيا (، 2007ودراسة )جودة، 
 السعادة تعزى لمتغير الجنس.
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طبيعة الظروؼ  إللويعتقد الباحث  ف السبب  ي عدـ وجود  روؽ ذات داللة إح ارية بيف الجنسيف يعود 
مةتركة لك  الجنسيف،  اً  عف  ف   راد عينة الدراسة ىـ مف نفس المجتمع الواحد، وتجمعيـ المينية ال

  نماطًا حياتية مةتركة.
 

 الثانيةمناقشة نتائج الفرضية  1.1.1.1
( بين متوسطات مستوى السعادة α> (0.05عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

 المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الحالة االجتماعية.لدى معممي ومعممات 
 

( بيف α> (0.05عند مستوى الداللة  إح ارية(  نو ال توجد  روؽ ذات داللة 46.يتبيف مف الجدوؿ )
متوسطات مستوى السعادة لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ تعزى لمتغير 

، والمعر ة باستثناي بعد الحكمة اا،رىلمسعادة، وباقي اابعاد  المتوسط الكميالحالة االجتماعية عمل 
عدـ وجود  روؽ ذات داللة  إلل( مما يةير 0.05مف )  عمل( وىي 0.20 ف مستوى الداللة ) وحيث

 ، وبناي عميو  قد تـ قبوؿ الفراية الثانية.إح ارية
 

لمتغير الحالة االجتماعية ووجود  تبعاً  إح اريةويعتقد الباحث  ف السبب  ي عدـ وجود  روؽ ذات داللة 
المةتركة طبيعة الظروؼ االقت ادية واالجتماعية  إللمتوسطات حسابية مف السعادة متقاربة نسبيًا يعود 

بيف  طياؼ المجتمع الفمسطيني بةكؿ عاـ، ومجتمع المعمميف بةكؿ ،اص الذيف تجمعيـ ظروؼ  تقريباً 
ف وُ  متقاربة نسبياً   دت بعض الفروقات الاعيفة.جِ بغض النظر عف الحالة االجتماعية ليـ وا 

 سعادة  كثرتزوجيف ( بأف الم2001)العتري، وتتعارض الدراسة الحالية بيذه النتيجة مع ما  ةار إليو 
 حظ  ف  رة المتزوجيف كانت يُ ( 6.4الجدوؿ ) إللقيف، وبالرجوع رامؿ والمطمّ بوجو عاـ مف العزاب واا

وذلؾ  ي جميع اابعاد الستة. ويعتقد الباحث  ف ما  اا،رىالفرات سعادة مقارنة مع باقي الفرات   قؿ
  كثر( ال يمكف تعميمو عمل كؿ المجتمعات البةرية،  ربما يكوف ذلؾ دارجًا 2000،  ةار إليو )العتري
لمتزوجيف يتفقوف عمل روبية واامريكية والتي ال تنتيج الزواج منيج حياة، بمعنل  ف او  ي المجتمعات اا

والذي  ، ب، ؼ المجتمع العربي بةكؿ عاـ، والفمسطيني بةكؿ ،اص،اا،رىت االجتماعية االسارر الح
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قت اديًا عمل  رباب ااسر، اامر إؿ عبرًا َةك  راد العارمة يُ   بح  يو الزواج ومتطمبات تأميف احتياجات   
 .اا،رىؽ المتزوجيف بالسعادة عمل سارر الفرات االجتماعية ؿ دوف تفوّ وْ حُ الذي قد يَ 

 
  الثالثةمناقشة نتائج الفرضية  1.1.1.1

( بين متوسطات مستوى السعادة α> (0.05عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 
 لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير المستوى التعميمي.

 
( بيف α> (0.05عند مستوى الداللة  إح ارية(  نو ال توجد  روؽ ذات داللة 48.يتبيف مف الجدوؿ )

متوسطات مستوى السعادة لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ تعزى لمتغير 
( 0.43ذلؾ  ف مستوى الداللة ) اا،رىلمسعادة، وباقي اابعاد  المتوسط الكميعمل  المستوى التعميمي

، وبناي عميو  قد تـ قبوؿ إح اريةعدـ وجود  روؽ ذات داللة  إللمما يةير  ،(0.05مف )  عملوىي 
 .الثالثةالفراية 

 
داري  ي كثير مف ااعماؿ  ي تحديد مركز العمؿ والمن ب اإل ميماً  يمعب المستوى التعميمي دوراً 

 حد مر الذي قد يكوف اامما قد يساعد الفرد عمل الترقية والح وؿ عمل مركز وظيفي  عمل، , الم سسية
التي م ادر الحد  العمؿ   ف الباحثيفةار العديد مف  وقد  .لمسعادة الرريسية التي ُتعد م دراً  سباباا

ويدرؾ  ،يساعد الة،ص بأف يةعر بأىميتو، كما  نو (2009)سامرز, وواتسوف،  يستمد منيا الفرد سعادتو
التعميمي ا راد عينة الدراسة ال ي ثر كثيرًا  ي ترقياتيـ الوظيفية المستوى   فال إقيمتو ودوره  ي الحياة. 

لطبيعة مينة التدريس، وطبيعة  نظمة الترقية المعموؿ بيا  ي وزارة التربية والتعميـ الفمسطينية.  المعمموف 
ة يحظوف بدرجة ترقية مةتركة، وي دوف نفس كاديمياا م ى تيـو ت،  اتيـ  عمل ا،ت ؼوالمعممات 

ويعتقد  ،ف دور المستوى التعميمي لـ يكف ذات اىمية  ي الدراسة الحاليةإ  ،ومف ىنا .لوظارؼ تقريباً ا
لمتغير المستوى  تبعاً   ي متوسطات السعادة اً إح اريىذا السبب  ي عدـ وجود  روؽ دالة   فالباحث 
 التعميمي.
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 الرابعةمناقشة نتائج الفرضية  1.1.1.1
( بين متوسطات مستوى السعادة α> (0.05عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

 لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
 

( بيف α> (0.05عند مستوى الداللة  إح ارية(  نو ال توجد  روؽ ذات داللة 410.يتبيف مف الجدوؿ )
متوسطات مستوى السعادة لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ تعزى لمتغير 

( وىي 0.84ذلؾ  ف مستوى الداللة ) اا،رىلمسعادة، وباقي اابعاد  المتوسط الكميعمل  سنوات ال،برة
يو  قد تـ قبوؿ الفراية ، وبناي عمإح اريةعدـ وجود  روؽ ذات داللة  إلل(، مما يةير 0.05مف )  عمل
 .الرابعة

 ف  إلللمتغير سنوات ال،برة قد يعود  تبعاً يعزو الباحث السبب  ي عدـ وجود  روؽ ذات داللة اح ارية 
جميع   راد عينة الدراسة تجمعيـ ظروؼ عمؿ مةتركة عمل ا،ت ؼ سنوات ،برتيـ، بمعنل  ف سنوات 

نجاز ناطة بو، اامر الذي يستمـز منو إالقياـ ببعض ااعماؿ المُ ال،برة لمينة التدريس ال تعفي المعمـ مف 
 ااعماؿ المناطة بو و ؽ الجدوؿ الزمني الم، ص ليا، مما قد يد عو إلنجازىا دوف تأجيؿ.

 
 الخامسةمناقشة نتائج الفرضية  1.1.1.1

مستوى السعادة ( بين متوسطات α> (0.05عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 
 لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير معدل الدخل الشهري.

 
( بيف α>(0.05عند مستوى الداللة  إح ارية(  نو ال توجد  روؽ ذات داللة 421.يتبيف مف الجدوؿ )

متوسطات مستوى السعادة لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ تعزى لمتغير 
( 0.56ذلؾ  ف مستوى الداللة ) اا،رىلمسعادة، وباقي اابعاد  المتوسط الكميعمل  معدؿ الد،ؿ الةيري

 ، وبناي عميو  قد تـ قبوؿ الفراية ال،امسة.(0.05مف )  عملوىي 
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والتي  (Quinn& L. Duckworth, 2007)اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كويف ودكوورث قد وبذلؾ،  
 لمتغير معدؿ الد،ؿ تبعاً  ي متوسطات السعادة,  إح اريةعدـ وجود  روقات ذات داللة  إلل ةارت 
االقت ادي توى المعيةة  ي تحديد مس ميماً  معدؿ الد،ؿ الةيري يمعب دوراً   فيرى الباحث و  الةيري.
حد عوامؿ السعادة.  مستوى السعادة لمفرد يتأثر بمستوى المعيةة والواع  مر الذي قد يكوف لمفرد, اا

 ي  إح اريةو ال يوجد  روؽ ذات داللة  نالحالية تظير النتارج  الدراسةولكف  ي  االقت ادي لو ولعارمتو.
 .لمتغير معدؿ الد،ؿ الةيري تبعاً  متوسطات السعادة

 
 راد عينة الدراسة.  بيف   رات الد،ؿ الةيري المتقاربة نسبياً  إلليعود قد السبب  ي ذلؾ   فالباحث  ويرى

ف وجدت ىنالؾ ا  يتقاعد ال يتـ تحسيف مستوى د،مو بةكؿ ممحوظ, و   ف إلل المعمـ عند تعينو  ي وظيفتو 
  فذلؾ ال يعني   ف الّ إ, عملسنوات ال،برة اا  حاب بعض الفروقات  ي معدؿ الد،ؿ الةيري ل الح 

مر , ااااسرة  راد كبر مف  كوف لدييـ عدد ي  فو مف الطبيعي  ن اؿ ذلؾ  ااع اقت ادية  و لدييـ 
  راد مجتمع المعمميف. ،ؿ الةيري  ي متوسط السعادة لدى ثر الد الذي يمحؽ 

 
 السادسةمناقشة نتائج الفرضية  1.1.1.1

( بين متوسطات مستوى السعادة α> (0.05عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 
 لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير مكان السكن.

 
( بيف α> (0.05عند مستوى الداللة  إح ارية(  نو ال توجد  روؽ ذات داللة 414.يتبيف مف الجدوؿ )

متوسطات مستوى السعادة لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ تعزى لمتغير 
( وىي 0.31ذلؾ  ف مستوى الداللة ) اا،رىلمسعادة، وباقي اابعاد  المتوسط الكميمكاف السكف عمل 

 قد تـ قبوؿ الفراية  ، وبناي عميوإح اريةعدـ وجود  روؽ ذات داللة  إلل(، مما يةير 0.05مف )  عمل
 السادسة.

ا راد عينة الدراسة ىـ مف مجتمع واحد ومنطقة جغرا ية   ف إلليعود قد السبب  ي ذلؾ   فيرى الباحث و  
ا راد عينة الدراسة   فوىذا يعني  ،م،يـ( -قرية –ماكف سكنيـ )مدينة  عمل ا،ت ؼ  مح ورة تقريباً 
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 يما يتعمؽ بالظروؼ السياسية والتي جعمت مف  ، و اً  يتعراوف لنفس الظروؼ الحياتية تقريباً 
يكاد ي،مو بيت  حت ؿ,   مف قبؿ اإل يعاني نفس الاغوط ، و اً  واحداً  المجتمع الفمسطيني مجتمعاً 

 راد مجتمع الدراسة    فكما  ستةياد.اإل  واإلبعاد,   وحت ؿ,  راده  ي سجوف اإل حد   مسطيني مف وجود 
  فعمل محا ظة بيت لحـ, وىذا يعني  سكنيـ  يـ يعمموف  ي مدارس موزعة جغرا ياً  ماكف عمل ا،ت ؼ 

العديد مف سكاف الم،يـ مف   فكما  .الم،يـ  وىنالؾ العديد مف سكاف القرية يعمموف  ي مدارس بالمدينة, 
مينية مةتركة بيف  ىناؾ ظرو اً   فمر الذي يةير المدف, اا  وعينة الدراسة يعمموف  ي مدارس القرى 

ا راد عينة الدراسة. وىذا السبب  ي عدـ وجود  روقات  ي متوسطات السعادة لدى معممي ومعممات 
 المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ مف وجية نظر الباحث.

 
 الرابعمناقشة نتائج السؤال  1.1.1

لدى معممي  اإلنجازدافعية ( في مستوى α> (0.05المستوى عند  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة 
الحالة االجتماعية، و ومعممات المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغيرات الجنس، 

 المستوى التعميمي، وسنوات الخبرة، ومعدل الدخل الشهري، ومكان السكن؟و 
 (، و يما يمي مناقةة نتارج  ح يا:12-7وقد انبثؽ عف ىذا الس اؿ الفرايات ال فرية )

 
 السابعةمناقشة نتائج الفرضية  1.1.1.1

( بين متوسطات مستوى الدافعية α> (0.05عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 
 لإلنجاز لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنس.

 
( بيف α> (0.05عند مستوى الداللة  إح اريةتوجد  روؽ ذات داللة ال (  نو 415.يتبيف مف الجدوؿ )
لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ تعزى  الدا عية لإلنجازمتوسطات مستوى 

وجود  روؽ عدـ  إلل(، مما يةير 0.05)مف   عمل( وىو 0.56) لمتغير الجنس ، ذلؾ  ف مستوى الداللة
(، 3.72لمذكور ) اإلنجاز. كما بمغت قيمة المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لدا عية إح اريةذات داللة 
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وذلؾ كما ىو وااح  ،(-0.59قيمة )ت( المحسوبة)  ف(، كما تبيف 3.75 ي حيف بمغت قيمتو لإلناث )
 الفراية. قبوؿ(، وبناي عميو  قد تـ 15.4مف الجدوؿ )

(, Bajrangi Yadav, 2012الدراسة الحالية مع نتارج دراسة باجرانغي ياد اؾ ) تعارات قد  ،وبذلؾ
لمتغير الجنس وذلؾ  تبعاً  اإلنجاز ي مستوى دا عية  إح اريةوجود  روؽ ذات داللة  إللوالتي اةارت 

 سمارة وآ،روفمع نتارج دراسة كؿ مف دراسة  اتفقتالدراسة الحالية قد   فناث.  ي حيف ل الح اإل
 ي  إح اريةعدـ وجود  روؽ ذات داللة  إلل( والتي اةارت كؿ منيما 2011(، ودراسة ةبمي )2012)

 تعزى لمتغير الجنس. لدى   راد العينة اإلنجازمستوى دا عية 
عدـ وجود  روؽ ذات داللة اح ارية  ي متوسطات مستوى الدا عية لإلنجاز يعزو الباحث السبب  ي 

طبيعة العمؿ المةتركة لك  الجنسيف،  اً  عف  ف جميع   راد عينة  إللد تعزى لمتغير الجنس قد يعو 
الدراسة ينتموف لمجتمع واحد، ومينة واحدة والتي ال ت،تمؼ طبيعتيا لممعمميف عف المعممات، بؿ  ف ىنالؾ 
 الكثير مف المعمموف والمعممات يعمموف معًا  ي مدرسة واحدة، مما قد يعزز  رص التقارب  ي امت ؾ

 . مستوى دا عية مةترؾ لكؿ منيما
 

 الثامنةمناقشة نتائج الفرضية  1.1.1.1
( بين متوسطات مستوى الدافعية α> (0.05عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

 لإلنجاز لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الحالة االجتماعية.
 لإلنجاز الدا عية مستوى متوسطات  ي إح ارية داللة ذات  روؽ توجد  نو( 16.4) الجدوؿ مف يتبيف
 عمل( α<0.05) الداللة مستوى عند لحـ بيت محا ظة  ي الحكومية المدارس ومعممات معممي لدى

 ت قيمة بمغت إذ.  عزب  رة ل الح وذلؾ االجتماعية، الحالة متغير بحسب لممقياس الكمي المتوسط
 الفراية. ر ض تـ  قد عميو وبناي ،(0.05) داللة مستوى عند( 2.01) المحسوبة

 لإلنجاز الدا عية مستوى متوسطات  ي إح اريةالسبب  ي وجود  روؽ ذات داللة   فيرى الباحث 
 ف المعمموف والمعممات ممف ىـ مف  رة  عزب يمتمكوف  إلليعود  قد االجتماعية الحالة بحسب متغير

 و ـ  ي وقت مبكر بداًل مف تأ،يرىا مما يساعدىـ عمل إنجاز  عماليمف المتزوجيف   كثرقات  راغ  و 
 .كفايتيـإلثبات  فَ وْ سعَ ,  يَ عمل تعيينيـ  ي الوظيفة سنوات  طويمة يـ ُجدد لـ َيمضِ  ف  ممب, إاا ًة تأجيميا
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 ةالتاسعمناقشة نتائج الفرضية  1.1.1.1
( بين متوسطات مستوى الدافعية α> (0.05عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

 لإلنجاز لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير المستوى التعميمي.
 

( بيف α> (0.05عند مستوى الداللة  إح ارية(  نو ال توجد  روؽ ذات داللة 418.يتبيف مف الجدوؿ )
لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ تعزى لمتغير  اإلنجازمتوسطات دا عية 
ذلؾ  ف مستوى الداللة  ،اا،رى، وباقي اابعاد اإلنجازلدا عية  المتوسط الكميعمل  المستوى التعميمي

لمتغير  تبعاً   اريةإحعدـ وجود  روؽ ذات داللة  إلل(، مما يةير 0.05مف )  عمل(، وىي 0.21)
 .التاسعة، وبناي عميو  قد تـ قبوؿ الفراية المستوى التعميمي

 
لمتغير  تبعاً  اإلنجاز ي مستوى دا عية  إح اريةالسبب  ي عدـ وجود  روؽ ذات داللة   فيرى الباحث 

ومعممات المدارس الحكومية يسعوف لتحقيؽ النجاح والعطاي  معممو  ف إلليعود قد المستوى التعميمي 
 ي العمؿ,   نفسيـمتعددة وتكوف  ي الغالب لتثبيت  امراضوذلؾ  ،بغض النظر عف م ى تيـ العممية

استةعار المعمميف والمعممات عمل ا،ت ؼ  ثبات مكانتيـ, كما  ف ىذه النتيجة  حد  ىـ الم ةرات عملإوا
 يـ.ونَ مُ عم  مانة تجاه الطمبة الذيف يُ بثقؿ اا يةمستوياتيـ التعميم

 
 العاشرةمناقشة نتائج الفرضية  1.1.1.1

( بين متوسطات مستوى الدافعية α> (0.05عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 
 الخبرة.لإلنجاز لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير سنوات 

 
( بيف α> (0.05عند مستوى الداللة  إح ارية(  نو ال توجد  روؽ ذات داللة 420.يتبيف مف الجدوؿ )
لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ تعزى لمتغير  اإلنجازمتوسطات دا عية 

، ذلؾ  ف مستوى الداللة اا،رى، وباقي اابعاد اإلنجازلدا عية  المتوسط الكميسنوات ال،برة عمل 
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لمتغير  تبعاً  إح اريةعدـ وجود  روؽ ذات داللة  إلل(، مما يةير 0.05مف )  عمل(، وىي 0.53)
 سنوات ال،برة، وبناي عميو  قد تـ قبوؿ الفراية العاةرة.

عدـ  روؽ  إلل(، والتي  ةارت 2012، سمارة وآ،روف قد اتفقت الدراسة الحالية مع نتارج دراسة ) ،وبذلؾ
لمتغير سنوات  تبعاً لدى   راد عينة الدراسة  اإلنجاز ي متوسطات مستوى دا عية  إح اريةذات داللة 

 تبعاً  اح ارياً وجود  روؽ دالة   ظيرت( التي 2008ال،برة،  يما تعارات مع نتارج دراسة )ال،يري، 
 سنوات(. 5-1 رة )لمتغير سنوات ال،برة، وذلؾ ل الح 

طبيعة مينة التدريس  إلليعود  قد لمتغير سنوات ال،برة تبعاً  اح ارياً ويفسر الباحث عدـ وجود  روؽ دالة 
 ،ـ عمييـ االلتزاـ بياحت  ؿ زمنية محددة تُ و اوالتي تتطمب مف المعمموف والمعممات إنجاز ااعماؿ و ؽ جد

والمعممات  ي المدارس الحكومية  ي  عد ىذه النتيجة إحدى الم ةرات عمل استمرار عطاي المعمميفكما تُ 
  فمحا ظة بيت لحـ عمل ا،ت ؼ سنوات عمميـ. كما يرى الباحث  ف ىذه النتيجة م ةر ميـ عمل 

 لإلنجاز والعطاي. ـلة مينة التعميـ لفترة طويمة ال يقمؿ مف دا عيتيو ااستمرار المعمميف والمعممات بمز 

 عشر الحاديةمناقشة نتائج الفرضية  1.1.1.1
( بين متوسطات مستوى الدافعية α> (0.05عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

لإلنجاز لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير معدل الدخل 
 الشهري.

( بيف α> (0.05عند مستوى الداللة  إح ارية(  نو ال توجد  روؽ ذات داللة 422.يتبيف مف الجدوؿ )
لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ تعزى لمتغير  اإلنجازمتوسطات دا عية 

، ذلؾ  ف مستوى الداللة اا،رى، وباقي اابعاد اإلنجازلدا عية  المتوسط الكميمعدؿ الد،ؿ الةيري عمل 
لمتغير معدؿ  تبعاً  إح اريةعدـ وجود  روؽ ذات داللة  إلل(، مما يةير 0.05مف )  عمل(، وىي 0.41)

 الد،ؿ الةيري، وبناي عميو  قد تـ قبوؿ الفراية الحادية عةر.
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عدـ وجود   ظيرت(، والتي 2003الدراسة الحالية بيذه النتيجة مع دراسة )عبد الحميد،  وبذلؾ  قد اتفقت
بحسب متغير الد،ؿ.  ي حيف  ف الدراسة الحالية قد تعارات مع نتارج دراسة  اح ارياً  روؽ دالة 
بحسب  اإلنجاز ي متوسطات دا عية  إح اريةوجود  روؽ ذات داللة   ظيرت(، والتي 2008)ال،يري، 

 الد،ؿ.متغير 
 

لدى معممي  اإلنجاز ي متوسطات دا عية  اح ارياً وجود  روؽ دالة السبب  ي عدـ ويعزو الباحث 
التقارب  إلللمتغير معدؿ الد،ؿ الةيري يعود  تبعاً ومعممات المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ 

يكف ىنالؾ  ـة  ي محا ظة بيت لحـ. ومف ىنا، لالنسبي  ي د،ؿ المعمميف العامميف  ي المدارس الحكومي
اوي عمؿ الباحث  ي ميداف التعميـ،  تأثير ممحوظ لمعدؿ الد،ؿ الةيري بمستوى الدا عية لإلنجاز. و ي

يماف بالرسالة التي يسعوف إذ يُ  تو يميا لمطمبة،  إلل حظ الباحث  ف المعمموف والمعممات لدييـ وعي وا 
ويبذلوف ق ارى جيدىـ  ي ترسي،يا بعيدًا عف حجـ ااجر الذي يتقااونو. كما يرى الباحث  ف ىذه 

 مانة التي يحممونيا إزاي الطمبة، وانتماريـ لمينتيـ.النتيجة م ةر  ادؽ عمل وعي المعمميف باا
 

 الثانية عشرمناقشة نتائج الفرضية  1.1.1.1
( بين متوسطات مستوى الدافعية α> (0.05عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

 مكان السكن.لإلنجاز لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير 
 

( بيف α> (0.05عند مستوى الداللة  إح ارية(  نو ال توجد  روؽ ذات داللة 424.يتبيف مف الجدوؿ )
لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية  ي محا ظة بيت لحـ تعزى لمتغير  اإلنجازمتوسطات دا عية 

، ذلؾ  ف مستوى الداللة اا،رى، وباقي اابعاد اإلنجازلدا عية  المتوسط الكميمكاف السكف عمل 
مكاف لمتغير  تبعاً  إح اريةعدـ وجود  روؽ ذات داللة  إلل(، مما يةير 0.05مف )  عمل(، وىي 0.49)

 .الثانية عةر، وبناي عميو  قد تـ قبوؿ الفراية السكف
عدـ وجود  روؽ دالة   ظيرت(، والتي 2011تتفؽ الدراسة الحالية بيذه النتيجة مع دراسة )ةبمي، 

لدى   راد عينة الدراسة بحسب مكاف السكف. ويعزو الباحث السبب  اإلنجاز ي متوسطات دا عية  اح ارياً 
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لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية  اإلنجاز ي متوسطات دا عية  اح ارياً  ي عدـ وجود  روؽ دالة 
 ف   راد عينة الدراسة ينتموف لمجتمع واحد،  إلللمتغير مكاف السكف يعود  تبعاً  ي محا ظة بيت لحـ 

كما  .لمساحة الجغرا ية ال غيرة نسبياً وتجمعيـ بيرة مةتركة، و ف  ممبيـ مف محا ظة بيت لحـ ذات ا
ويرى الباحث،  ف ىذه النتيجة م ةر عمل  ف لدى الطمبة  ي مدارس محا ظة بيت لحـ معمميف ومعممات 

، ية معطاية عمل ا،ت ؼ التوزيع الجغرا ي لممدارس  ي محا ظة ينتموف لمينتيـ، ويمتمكوف سمات ة
 .بيت لحـ

 
 السؤال الخامسمناقشة نتائج  1.1.1

بين متوسطات السعادة ومتوسطات الدافعية لإلنجاز لدى معممي  إحصائيةهل توجد عالقة ذات داللة 
 ومعممات المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم؟

 
 وقد انبثؽ عف ىذا الس اؿ الفراية الثالثة عةر اآلتية:

بين متوسطات السعادة  (α> 10.0(عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد عالقة ذات داللة 
 ومتوسطات الدافعية لإلنجاز لدى معممي ومعممات المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم.

 
( بيف α> 10.0(عند المستوى  إح اريةوجود ع قة ايجابية ذات داللة  (425.يتاح مف الجدوؿ )

وىذا يتفؽ مع ما  .(0.819حيث بمغ متوسط ) اإلنجازلدا عية  الكمي المتوسطلمسعادة و  المتوسط الكمي
 بالسعادة الةعور بيف اح ارياً  دالة ع قة وجود  ظيرت( التي 2013كةفت عنو نتارج دراسة ) الح، 

  ظيرت(، والتي 2012اتفقت مع دراسة )سالـ وآ،روف، و . الحياة )التوجو نحو المستقبؿ( نحو والتوجو
الطموح. واتفقت مع دراسة  ومستوى اإلنجاز دا عية بيف اح ارياً  دالة طردية ارتباطية ع قة وجود

السعادة ع قة ارتباطية ايجابية بيف وجود   ظيرتالتي  (Bajrangi Yadav, 2012)باجرانغي ياد اؾ 
التي ، (Charles& Kerns, 2010). كما اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة ةارليز وكيرنز اإلنجازو 

 ف الموظفوف السعداي لدييـ مستوى  داي   اؿ. كما اتفقت الدراسة الحالية مع نتارج دراسة  إلل ةارت 
ايجابية بيف السعادة  وجود ع قة  ظيرتالتي  (Andrew, Eugenio& Daniel, 2009)ف  ندرو وآ،رو 
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. كما اتفقت مع نتارج دراسة كويف اإلنجاز، بمعنل  ف الةعور بالسعادة ير ع مف مستوى اإلنجازومستوى 
 اإلنجاز ف الع قة بيف كؿ مف السعادة و نت التي بي   (Quinn& L. Duckworth, 2007)ودكوورث 

، (2006(دراسة المعيد البريطاني لمقيادة واإلدارة الدراسة الحالية مع نتارج . كما تتفؽ ع قة سببية متبادلة
 .اإلنجازف السعادة يمكف ليا  ف تكوف وسيمة لمتحسيف مف مستوى    ظيرتالتي و 
 

و ي اوي ما تقدـ، يمكف القوؿ  ف ىذه النتارج لمدراسات السابقة ونتارج الدراسة الحالية إذ ت كد عمل ما 
لنظرية المعر ية لمسعادة، والتي ت كد  ف ىنالؾ دراسات ارتباطية تظير لنا وجود ع قة قوية ما تقـو عميو ا

بيف السعادة والراا العاـ. بمعنل آ،ر،  ف المعمـ الذي يمتمؾ مستوى مرتفع مف السعادة قد يمتمؾ راا 
، التوجو نحو المستقبؿ(الحياة ) نحو التوجوالطموح و مستوى مرتفع مف عاـ عف وظيفتو، كما وسيكوف لديو 

 . اإلنجازوسيكوف لديو كذلؾ مستوى مرتفع مف 
 وبعضنو يمكف التنب  بالعديد مف الع قات التبادلية واالرتباطية بيف السعادة القوؿ  ومف ىنا، إذ يمكف 

والتوجو نحو المستقبؿ، ، وابط الذات وتقدير  ىمية الوقت، والطموح،كالمثابرة،  اا،رىالمتغيرات 
 واالىتماـ والتميز، والمنا سة، والثقة بالنفس.
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الدراسة اقتراحات 1.1  
 باالقتراحات، والتي تتم،ص االقتراحات ي اوي النتارج التي تو مت إلييا الدراسة، تـ ر د مجموعة مف 

 اآلتية:
السعادة لدى المعمميف والمعممات بةتل الُسُبؿ الممكنة، لما لذلؾ مرتفع مف  مستوىعمل  الحفاظ -

  ي العمؿ. اإلنجازمف ارتباط بدا عية 
مقاة عمل كاىؿ المعمـ مف ، ؿ المساندة االجتماعية لما لذلؾ مف ت،فيؼ  عباي الحياة اليومية المُ  -

  ثر عمل مستوى الةعور بالسعادة النفسية.
مميف بةتل الطرؽ الممكنة كتكريـ المتميزوف والمبدعوف منيـ، وزيادة تنمية روح المنا سة بيف المع -

وجود ع قة   ظيرتالمادي والمعنوي ، و ًا  ف الدراسة الحالية قد ي ، والترقّ  رص التقدـ
 .اإلنجازايجابية بيف المنا سة ودا عية 

لدييـ،  اإلنجازية لمتحسيف مف مستوى دا ع م ادر السعادة لدى المعمميف ستثارةإلإي ي ااىمية  -
 عمل سير العممية التعميمية. اً يجابإمما ينعكس 

 
دراسات مقترحة 1.1  
لدى   راد  رة اإلدارييف  اإلنجازمستوى الةعور بالسعادة وع قتو بدا عية  إللإجراي دراسة لمتعرؼ  -

 العامميف  ي وزارة التربية والتعميـ.
 دور الةعور بالسعادة عمل ال حة النفسية لدى جميع  رات المجتمع. إجراي دراسة حوؿ -
 تو بكؿ مف الحوا ز والسمات الة، ية.قوع  اإلنجازإجراي دراسة لمتعرؼ عمل مستوى دا عية  -
ر يإجراي دراسة لمتعرؼ عمل مستوى الةعور بالسعادة وع قتو ببعض السمات الة، ية )تقد -

 .مساندة االجتماعية(الذات وال
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 قائمة المصادر والمراجع
 اًل: قائمة المصادر والمراجع العربيةأو 

 ( 2013ابو عمةة، ابراىيـ باسؿ .)بالشعور وعالقتهما الوجداني والذكاء االجتماعي الذكاء 
 منةورة، قسـ عمـ النفس، كمية ماجستيررسالة  .غزة محافظة في طمبة الجامعة لدى بالسعادة

 مزة. -اازىر التربية، جامعة
 ( 2010ابو ىاةـ، محمد .)الخمسة والعوامل النفسية السعادة بين لمعالقات البنائي النموذج 

جامعة بنيا، كمية  .الجامعة طالب لدى االجتماعية والمساندة الذات وتقدير الكبرى لمشخصية
 (.81) 20التربية، المجمد 

 ( 1993ارجايؿ، مايكؿ .)ي ؿ عبد القادر يونس، سمسمة عالـ  ترجمة .سيكولوجية السعادة 
 (، يوليو، ت در عف المجمس الوطني لمثقا ة والفنوف واآلداب، الكويت.175المعر ة، العدد )

 ( 1983ااعسر،  فاي وقةقوش، إبراىيـ وس مة، محمد .) اإلنجازدراسات في تنمية دافعية .
 مركز البحوث التربوية، جامعة قطر.

 دار المعارؼ، اقر  سمسمة ثقا ية ةيرية ت در عف  .كيمياء السعادة(. 1998 حمد )  ميف، حسيف
 دار المعارؼ.

 ( 1999باىي، م طفل حسيف، وةمبي،  مينة إبراىيـ .)مركز  .الدافعية نظريات وتطبيقات
 الكتاب لمنةر، القاىرة. 

 بيروت ,دار المةرؽ .السعادة تنبع من الداخل. (1996)ؿ، جاف و اب. 
 ( 1995بدير، كريماف محمد عبد الس ـ .)دراسة غير  -اإلحساس بالسعادة عند الطفال

 ، عالـ الكتب، القاىرة.1 ي دراسات وبحوث الطفولة الم رية، ط .حضارية مقارنة
 ( 2005بني يونس، محمد .) وعالقتها بمستويات القمق الشخصي وأنماط السموك  اإلنجازدافعية

 (.2) 11مجمة المنارة، المجمد  .عند عينة من طمبة الجامعة الردنية

 بالذكـاء الوجداني لطالب  ور بالسعادة وعالقتهاـادر الشعــمص(. 2007 مسية السيد )ي، الجند
 جامعة اإلسكندرية. –عمـ النفس التربوي، كمية التربية  مدرس .جامعة اإلسكندرية –كمية التربية 
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 ( 2007جودة، آماؿ .)ذكاء االنفعالي وعالقته بالسعادة والثقة بالنفس لدى طمبة جامعة ال
 .738-697(، ص3) 21قسـ العمـو النفسية، المجمد  .مجمة النجاح لشبحاث .القصى

 عادة في ضوء المل والتفاؤل لدى عينة التنبؤ بالس(. 2011و بو جرار، حمدي ) ،جودة،  ماؿ
 .162-129(، ص24) ددع .من طمبة جامعة القدس المفتوحة

 ( 2003الحارثي، سيل عمر .) والتحصيل الدراسي لدى عينة  اإلنجازالخجل وعالقته بدافعية
 ، كمية التربية، جامعةماجستيررسالة  .من طالبات المرحمة الثانوية بمدينة مكة المكرمة والطائف

  ـ القرى.

 ( 1997حسف، عمي حسف .) الخصائص المعرفية والمزاجية لمشخصية  اإلنجازسيكولوجية
 مكتبة النياة الم رية، القاىرة. .يةاإلنجاز 

 ( 2011حمودي، سعاد .)موقع إلكتروني: مجمة أفكار ناضجة .-.jamilahttp://www
qatar.com/April2011/pdf/2/1.pdf 

 مجمة  .سعادة أكثر هل الذكياء وجدانياً (. 2007) مموح ىدى ،والفامي ،ال،ار, عثماف حمود
 .27-1(، ص2) 35العمـو االجتماعية، المجمد 

 دار مريب لمنةر والتوزيع، القاىرة.الدافعية لإلنجاز(. 2000) ،ميفة، عبد المطيؼ محمد . 

  ،لدى العبي كرة  اإلنجازاالستثارة االنفعالية وعالقتها بدافعية  (.2006) ةيماي عمي،ميس
 )موقع الكتروني(: (9) 1مجمد مجمة عمـو التربية الريااية،  .الطائرة

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=48977 
  لدى عينة من المرشدين  اإلنجازالرضا الوظيفي ودافعية (. 2008)ال،يري، حسف بف حسيف

، قسـ عمـ النفس، كمية ماجستيررسالة  .المدرسية بمراحل التعميم العام بمحافظتي الميث والقنفذة
 التربية، جامعة  ـ القرى.

 ( 2004ربيع، محمد .)لمنةر. القاىرة. . دار مريبالتراث النفسي عند عمماء المسممين 
 ( 2013رجيعة، عبد الحميد العظيـ .) وحب االستطالع بالتفكير االبتكاري  اإلنجازعالقة دافعية

دراسات عربية  ي  ،مجمة جامعة قناة السويس .لدى تالميذ المرحمة االبتدائية بالمدينة المنورة
 (.33، العدد )2التربية وعمـ النفس، ج

http://www.jamila-qatar.com/April2011/pdf/2/1.pdf
http://www.jamila-qatar.com/April2011/pdf/2/1.pdf
http://www.jamila-qatar.com/April2011/pdf/2/1.pdf
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=48977
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 ( 1990ريجيػو، رونالدو .)ترجمة  ارس حممي،  .عمك النفس الصناعي والتنظيمي إلىخل المد
دار الةروؽ، عماف.

 ( 2003زايد، نبيؿ محمد .)مكتبة النياة، القاىرة. .الدافعية واالنفعال
 ( 2006الزمبي،  تحي محمد .)مجمة بحوث  .الصداقة والسعادة في فمسفة مسكوية الخالقية

 .217-181(، القاىرة، ص65كمية اآلداب، جامعة المنو ية، العدد )
 ( 1996الزيات،  تحي م طفي .)سيكولوجية التعمم بين المنظور االرتباطي والمنظور المعرفي. 

النةر لمجامعات. ، القاىرة: دار1ط
 ( 2011زيتوف، مادة الياس .) المستقبل لدى طمبة السعادة وعالقتها بتقدير الذات والقمق من

، قسـ الدراسات العميا، كمية التربية وعمـ ماجستيررسالة  .الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية
النفس، جامعة القدس،  مسطيف.

  عكاظ لمنةر والتوزيع.واالنفعاالتالدوافع (. 1984)زيداف، محمد م طفل .
 ( 2001سالـ، سيير محمد .)سة ارتقائية راالمتغيرات النفسية: دعادة وعالقتها ببعض الس

)مير منةورة(، مقدمة لقسـ اإلرةاد النفسي، معيد الدراسات  ماجستيررسالة  .ارتباطية مقارنة
والبحوث التربوية، جامعة القاىرة.

 ( 2012سالـ، وآ،روف .) بموضع الضبط، ومستوى الطموح، والتحصيل  اإلنجازعالقة دافعية
 3المجمة العربية لتطوير التفوؽ، المجمد  .الدراسي لدى طالب مؤسسة التعميم العالي بالسودان

(4). 
 ( 2009سامرو، ىيثر، واتسوف، وآف .)(، المممكة العربية السعودية، مكتبة 1الطبعة ) .السعادة

 جرير.
 عالـ الكتب لمنةر،  .والرضا أمنية غالية وصناعة راقيةالسعادة  .(2010سناي محمد ) ،سميماف

القاىرة، م ر.
 في الدنيا الساسية المرحمة معممي تقدير درجة(. 2012، ىتوؼ وآ،روف )سمارة وآ،روف 

مجمة  .لديهم اإلنجاز بدافعية وعالقتها الرصيفة لذواتهم لواء تربية لمديرية التابعة المدارس
(.3) 26ية(، مجمد اإلنسانجامعة النجاح لشبحاث )العمـو 
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 ترجمة كؿ مف ااعسر،  فاي وكفا ي، ع ي  .السعادة الحقيقية(. 2005، مارتيف )سميجماف
الديف، والسيد، عزيزة، ويونس،  ي ؿ، وعمونا،  ادية، ومباةي، سيير، القاىرة، مكتبة جرير.

 ( 2011ةبمي، ،الد  .)المهارات العممية: دراسة إتقان بمستوى وعالقتها اإلنجاز دافعية 
رسالة  .دمشق وريف دمشق محافظتي الصناعية في الثانويات طالب من عينة عمى ميدانية

 ي عمـ النفس التربوي، قسـ عمـ النفس، كمية التربية، جامعة دمةؽ. ماجستيرمقدمة لنيؿ درجة ال
  العالقة بين نمط مدير المدرسة القيادي حسب نموذج (. 2008هلل بف نا ر )االةػوكاني، عبد

مير منةورة، كمية التربية،  ماجستيررسالة  .هرسي وبالتشارد وبين دافعية المعممين لإلنجاز
جامعة  ـ القرى.

  ،الشعور بالسعادة وعالقتها بالتوجه نحو الحياة لدى عينة من (. 2013عايدة ةعباف )  الح
مجمة جامعة ااق ل )سمسمة  .من العدوان اإلسرائيمي عمى غزةالمعاقين حركيا المتضررين 

.2013، يناير، 227-189، ص(1) 17ية(، المجمد اإلنسانالعمـو 
 ( 2004طو،  رج عبد القادر .) مجمة ال،دمة النفسية،  .والسعادة البشرية اإليجابيعمم النفس

 .39-27مركز ال،دمة النفسية، كمية التربية، جامعة عيف ةمس، ص (،1) 1المجمد 
 ( 2003عبد الحميد، إبراىيـ ةوقي .) الدافعية لإلنجاز وعالقاتها بكل من توكيد الذات وبعض

المجمة العربية لإلدارة، مجمد  .رافية لدى عينة من شاغمي الوظائف المكتبيةغالمتغيرات الديمو 
 .2003يونيو )حزيراف(  (1) 23

 دار  .معجم عمم النفس والطب النفسي(. 1988) ع ي الديف ،كفا ي، عبد الحميد ،جابر
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  ،ت مصرية مختمفة في معدالت السعادة لدى عينا(. 2003وآ،روف ) حمد محمد. عبد ال،الؽ
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 ( 2006عبد الوىاب،  ماني عبد المق ود .) السعادة النفسية وعالقتها ببعض المتغيرات النفسية
-254(، ص2مجمة البحوث النفسية والتربوية، العدد ) .لدى عينة من المراهقين من الجنسين

306.
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 مالحــق الدراســـة

(: مقياس السعادة قبل التحكيم1ممحق رقم )  
قبل التحكيم اإلنجاز(: مقياس دافعية 1ممحق رقم )  
(: نسخة المحكمين1ممحق رقم )  
(: مقياس السعادة بعد التحكيم1ممحق رقم )  
بعد التحكيم نجازاإل  مقياس دافعية(: 1ممحق رقم )  
(: أسماء المحكمين1ممحق رقم )  
كتاب تسهيل المهمة البحثية(: 1ممحق رقم )  
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قبل التحكيم السعادةمقياس  :(1ممحق رقم )

 جامعة القدس
  كمية الدراسات العميا

برنامج اإلرشاد النفسي والتربوي

لدى معممي  اإلنجاردراسة بعنوان: "مستوى السعادة وعالقته بدافعية 
 المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم"

.المعممة.... اختي  المعمماخي 

 :تحية طيبة و بعد
لدى  اإلنجارالكشف عن مستوى السعادة وعالقتها بدافعية "تيدف ىذه الدراسة الى 

لذا يرجى التكرم بتعبئة ىذا االستبيان  معممي المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم".
جابات  توجد ال، حيث أن تجيب بصراحةوالشخصية،  /ك  بما يتفق وقناعتك   إجابات صحيحة وا 

جميع البيانات ، عممًا أن أنيا تعبر عن رأيك في نفسك بصدقخاطئة فكل أجابو تعد صحيحة طالما 
      عمومات سوف تعامل بسرية وألغراض البحث العممي.  والم

 لكم حسن تعاونكم. اً شاكر 

 الباحث: أحمد جبران
 بإشراف الدكتورة: فدوى حمبية
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القسم األول: معمومات شخصية
:الجنس -
( أنثى 2( ذكر 3

 :الحالة االجتماعية -
أرمل/ة( 1        مطمق/ة       ( 1               متزوج/ة(  2                   أعزب( 3

 :ميمالمؤهل الع -
ماجيستير فأعمى( 1               بكالوريوس(  2                  دبموم( 3

 سنوات الخبرة: -
سنة( 35( )أكثر من1سنة(        35-33)(  1سنوات(       31-5( )2سنوات(          5( )أقل من  3 

 مكان السكن: -
( مخيم1      قرية                      (2                       ( مدينة 3
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لى العالم : تتحدث العبارات القسم الثاني التالية عن أسموبك في التفكير، وفي نظرتك إلى الحياة، وا 
تحت كممة قميال أو متوسطا أو )×( من حولك، يرجى قراءتيا بتمعن ثم أجب عمييا بوضع عالمة 

 كثيرا، وذلك حسب انطباق العبارة عميك.

السعادةمقياس (: 1ملحق رقم )

كثيرا متوسطا قميال أبداالعباراتالرقم

 أنا دائم الفضول واالطالع عمى ما يحيط بي.  .1
 يسيل عمي أن أشعر بالحيوية والنشاط.  .2
أشعر بالحيوية والنشاط كمما تعممت شيئا جديدا.  .3

أحب زيارة أي أماكن أتعمم منيا مثل المكتبات والمعارض  .4
والمتاحف وغيرىا.

أن أصبح شديد المنطقية والعقالنية إذا تطمب األمر ذلك. يمكن  .5
 أميل الى تيسير األمور واتخاذ القرارات فييا بعد تفكير ودراسة.  .6
 أحب التفكير في طرق جديدة لمتعامل مع األشياء  .7
 أنا أكثر من معظم أصدقائي في القدرة عمى استعمال خيالي.  .8

القدرة عمى التوافق)التكيف( ميما كان الموقف االجتماعي لدي  .9
الذي أكون فيو.

 أنا ماىر في معرفة مشاعر اآلخرين.  .11
أنظر إلى االشياء نظرة كاممة وشاممة من جميع الجوانب.  .11
 يمجأ إلي الناس طمبا لمنصح.  .12
 لدي القدرة عمى مواجية المعارضين لي.  .13
 السعادة والرضا في إظيار أفضل ما لديتساىم   .14
 إنني أنيي دائمًا ما أبدؤه  .15
 أىتم وأركز عندما أبدأ العمل  .16
 أحافظ عمى وعودي وعيودي  .17
 أصدقائي يقولون عني أني شخص واقعي  .18
 أتطوع لمساعدة جيراني  .19
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أفكر في مصمحة األخرين كما أفكر في مصمحتي  .21

أشخاص ييتمون بمشاعري وسعادتي بقدر  ما ييتمونىناك   .21
بأنفسيم

 لدي القدرة عمى منح المحبة لألخرين وتمقييا منيم  .22
 أعمل بأفضل ما أستطيع عندما أكون في جماعة.  .23
أعامل الناس بالعدل واإلنصاف بغض النظر عمن يكونون.  .24

بمصمحتي من اجل الجماعة التي أنتمي يمكن لي أن أضحي  .25
إلييا.

نصاف سواء أحبيم أو أكرىيم.  .26 أعامل الناس بعدل وا 
 أستطيع أن أجعل الناس يقومون بالعمل دون تغيب.  .27
 أنا ماىر في تخطيط األنشطة الجماعية.  .28
 أستطيع التحكم في انفعاالتي.  .29

القدرة عمى التوقف في أي تصرف إذا كان يجب عمي لدي  .31
ذلك.

من الطبيعي أن أتجنب األنشطة البدنية الخطيرة.  .31

أشعر بأن اختياراتي ناجحة فيما يتعمق باألصدقاء، والعالقات  .32
االجتماعية بصفة عامة.

أتجنب الحديث في الموضوعات التي تجمب إلي مدح الناس.  .33
 الحديث عن انجازاتي.أتجنب   .34
 أتأثر إعجابا بالموسيقى العذبة والفن الجميل.  .35
 أنجزت فيما سبق أعماال جيدة وممتازة.  .36
 من عادتي أن أوجو الشكر حتى عمى األشياء الصغيرة.  .37
 من عادتي أن أخص ما لدي من أشياء أممكيا.  .38
 الى الجانب المشرق والجميل في الحياة. أنظر بإستمرار  .39
 عندما أنوي فعل شيء أخطط لو بعناية.  .41
 أشعر أن حياتي ليا معنى واضح.  .41
 أعرف أن لي ىدفا في ىذه الحياة.  .42
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 عندما أفكر في الماضي أعتبره ماضيا وأنساه.  .43
 أصفح وأتسامح وأتجنب اإلنتقام.  .44
 الجد باليزل.بإمكاني مزج   .45
من الطبيعي لي أن أقول نكتا وأشياء مضحكة.  .46
 أركز بكل جوارحي فيما اعممو.  .47
 أنا شخص مرتفع الدافعية وقوى الحماس.  .48
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قبل التحكيم اإلنجار(: مقياس دافعية 2ممحق رقم )
لى العالم القسم الثالث: تتحدث العبارات التالية  عن أسموبك في التفكير، وفي نظرتك إلى الحياة، وا 

تحت كممة تنطبق عمي بدرجة )×( من حولك، يرجى قراءتيا بتمعن ثم أجب عمييا بوضع عالمة 
كبيرة أو تنطبق عمي بدرجة متوسطة أو تنطبق عمي بدرجة قميمة أو ال تنطبق عمي، وذلك بحسب 

 .انطباق العبارة عميك

العبارات الرقم

تنطبق 
عمي بدرجة 

كبيرة

تنطبق عمي 
بدرجة 
متوسطة

تنطبق عمي 
بدرجة قميمة

تنطبق  ال
عمي

 لفترة طويمة. التعميماشعر بالممل من   .49
.التعميمياحمم بالمركز والمكانة العالية في المجتمع   .51

التكبببببريم عنبببببد تكبببببريماحبببببب ان اكبببببون عمبببببى منصبببببة   .51
 .المعممين أثناء المناسبات المختمفة

والتنبببافس فيبببو عمبببى أي عمبببل عممبببيافضبببل ممارسبببة   .52
اخر.

.في مجال التعميم اإلنجارلدي الرغبة في التفوق و   .53

عمميعمى الرغم من صعوبة  العطاءانا اصمم عمى   .54
.وك ب ر حجم المسؤولية

 اتوقع الفشل في كل ما اريد القيام بو من اعمال.  .55
 ضدي. المعمميناشعر بان جميع   .56
 القي الموم عمى االخرين عند فشمي.  .57
العالي ابواب المستقبل. اإلنجاراتوقع ان يفتح لي   .58

المعممبببببيناسبببببعى دائمبببببا البببببى ان اكبببببون فبببببي مسبببببتوى   .59
 المتميزين.

لوقببت اطببول او بجيببد اكبببر مببن التعمببيمال ارغببب فببي   .61
 .المعممينزمالئي 

سببببس عمببببىأيت مجببببال التعمببببيماعتقببببد ان النجبببباح فببببي   .61
الكفاح والتضحية.
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م م  اشعر بالخوف واالرباك عندما   .62  كبير. عددامام  ُأع 

شبيء مثيبر يسبتدعي االسبتمرار عممي كمعممارى ان   .63
عمى الرغم من الصعوبات. مزاولة التعميمفي 

 .إلييافي الوظيفة التي أنتمي انا اجد ان مستقبمي   .64

ابتعد عن الصعاب التي اعرف ان المعممين االخرين  .65
فشموا في اجتيازىا.

نببببببببدخلفببببببببي أي منافسببببببببة  مدرسببببببببتييريحنببببببببي فببببببببوز   .66
.نخوضيا

 .التعميميارغب ان اضحي من اجل تحقيق ىدفي   .67

من بعبض المواقبف التعميميبة التبي ال أسبتطيعاخشى   .68
.العطاء فييا كما يجب

أشعر أن بداية األسبوع يكون فييبا عطبائي فبي أوجبو  .69
)قمتو(.

.زمالئيمع  عممي كمعممييمني مواصمة   .71
.بالمملكي ال اصاب  التعميمابتعد عن الجدية في   .71
.وفي مستوى عطائي في عمميلدي ثقة بنفسي   .72
 احاسب نفسي عما قمت بو من اخطاء .  .73

بعبد مبرور فتبرة عمبى الفصبلشديد عندما  بمملاشعر   .74
.الدراسي

 .التعميميانا متفائل جدا من مستقبمي   .75
.التعميمياخطط نشاطاتي تجاه تحقيق مستقبمي   .76

انببببا مببببن النببببوع الببببذي يستسببببمم بسببببيولة عنببببد مواجيببببة  .77
بعض الصعوبات.

 .التعميمافتقر الى الثقة في ادائي اثناء   .78

المعممبينال اىتم بمقارنة مستوى ادائبي بمسبتوى اداء   .79
االخرين.
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نسخة المحكمين :(3ممحق رقم )
 جامعة القدس

  كمية الدراسات العميا
برنامج اإلرشاد النفسي والتربوي

السعادة وعالقته بدافعية اإلنجاز من وجهة نظر دراسة بعنوان: "مستوى 
 معممي المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم"

............................................................. حضرة الدكتور/ة:

 :تحية طيبة و بعد
الكشف عن مستوى السعادة وعالقتها دراسة بعنوان " الباحث بإجراءيقوم 

" أتوجو اإلنجاز لدى معممي المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم بدافعية
 بداء آرائكم.ا  حضرتكم بالتكرم لتحكيم الفقرات و ل

 لكم حسن تعاونكم. اً شاكر 

 الباحث: أحمد جبران
 بإشراف الدكتورة: فدوى حمبية
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القسم األول: معمومات شخصية
:الجنس -
( أنثى 2( ذكر 0

 :الحالة االجتماعية -
أرمل/ة( 4    مطمق/ة       ( 3               متزوج/ة(  2                  أعزب( 0

 :ميمالمؤهل الع -
ماجيستير فأعمى( 3               بكالوريوس(  2                  دبموم( 0

 سنوات الخبرة: -
سنة( 05( )أكثر من4سنة(        05-00)(  3سنوات(       01-5( ) 2سنوات(          5( )أقل من  0 

 مكان السكن: -
( مخيم3      قرية                      (2                       ( مدينة 0



032

لى العالم : تتحدث العبارات القسم الثاني التالية عن أسموبك في التفكير، وفي نظرتك إلى الحياة، وا 
تحت كممة قميال أو متوسطا أو )×( من حولك، يرجى قراءتيا بتمعن ثم أجب عمييا بوضع عالمة 

 كثيرا، وذلك حسب انطباق العبارة عميك.

السعادةمقياس 

العباراتالرقم
مناسب

غير 
بحاجة إلى تعديلمناسب

 الفضول واالطالع عمى ما يحيط بي. أنا دائم  .1
 يسيل عمي أن أشعر بالحيوية والنشاط.  .2
أشعر بالحيوية والنشاط كمما تعممت شيئا جديدا.  .3

أحب زيارة أي أماكن أتعمم منيا مثل المكتبات والمعارض  .4
 والمتاحف وغيرىا.

أن أصبح شديد المنطقية والعقالنية إذا تطمب األمر يمكن  .5
 ذلك.

أميل الى تيسير األمور واتخاذ القرارات فييا بعد تفكير  .6
ودراسة.

أحب التفكير في طرق جديدة لمتعامل مع األشياء  .7

أنا أكثر من معظم أصدقائي في القدرة عمى استعمال  .8
 خيالي.

القدرة عمى التوافق)التكيف( ميما كان الموقف لدي  .9
االجتماعي الذي أكون فيو.

 أنا ماىر في معرفة مشاعر اآلخرين.  .11
أنظر إلى االشياء نظرة كاممة وشاممة من جميع الجوانب.  .11
 يمجأ إلي الناس طمبا لمنصح.  .12
 لدي القدرة عمى مواجية المعارضين لي.  .13
 والرضا في إظيار أفضل ما لديتساىم السعادة   .14
 أُه. إنني أنيي دائمًا ما أبد  .15
 أىتم وأركز عندما أبدأ العمل  .16
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العباراتالرقم
غير مناسب

بحاجة إلى تعديلمناسب

 أحافظ عمى وعودي وعيودي  .17
 أصدقائي يقولون عني أني شخص واقعي  .18
 أتطوع لمساعدة جيراني  .19
األخرين كما أفكر في مصمحتيأفكر في مصمحة   .21

ىناك أشخاص ييتمون بمشاعري وسعادتي بقدر  ما  .21
ييتمون بأنفسيم

 لدي القدرة عمى منح المحبة لألخرين وتمقييا منيم  .22
 أعمل بأفضل ما أستطيع عندما أكون في جماعة.  .23
أعامل الناس بالعدل واإلنصاف بغض النظر عمن يكونون.  .24

يمكن لي أن أضحي بمصمحتي من اجل الجماعة التي  .25
أنتمي إلييا.

نصاف سواء أحبيم أو أكرىيم.  .26 أعامل الناس بعدل وا 
 أستطيع أن أجعل الناس يقومون بالعمل دون تغيب.  .27
 أنا ماىر في تخطيط األنشطة الجماعية.  .28
 أستطيع التحكم في انفعاالتي.  .29

القدرة عمى التوقف في أي تصرف إذا كان يجب عمي لدي  .31
ذلك.

من الطبيعي أن أتجنب األنشطة البدنية الخطيرة.  .31

أشعر بأن اختياراتي ناجحة فيما يتعمق باألصدقاء،  .32
 والعالقات االجتماعية بصفة عامة.

أتجنب الحديث في الموضوعات التي تجمب إلي مدح  .33
الناس.

 الحديث عن انجازاتي.أتجنب   .34
أتأثر إعجابا بالموسيقى العذبة والفن الجميل.  .35
 أنجزت فيما سبق أعماال جيدة وممتازة.  .36
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العباراتالرقم
غير مناسب

بحاجة إلى تعديلمناسب

من عادتي أن أوجو الشكر حتى عمى األشياء الصغيرة.  .37
 من عادتي أن أخص ما لدي من أشياء أممكيا.  .38
أنظر بإستمرار الى الجانب المشرق والجميل في الحياة.  .39
 عندما أنوي فعل شيء أخطط لو بعناية.  .41
 أشعر أن حياتي ليا معنى واضح.  .41
 أعرف أن لي ىدفا في ىذه الحياة.  .42
 عندما أفكر في الماضي أعتبره ماضيا وأنساه.  .43
 أصفح وأتسامح وأتجنب اإلنتقام.  .44
 بإمكاني مزج الجد باليزل.  .45
 من الطبيعي لي أن أقول نكتا وأشياء مضحكة.  .46
 أركز بكل جوارحي فيما اعممو.  .47
 أنا شخص مرتفع الدافعية وقوى الحماس.  .48
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 مقياس دافعية االنجاز
لى ومينتك نظرتك إلى الحياةالقسم الثالث: تتحدث العبارات التالية عن أسموبك في التفكير، وفي  ، وا 

تحت كممة تنطبق عمي )×( العالم من حولك، يرجى قراءتيا بتمعن ثم أجب عمييا بوضع عالمة 
، أبدا بدرجة كبيرة أو تنطبق عمي بدرجة متوسطة أو تنطبق عمي بدرجة قميمة أو ال تنطبق عمي

.وذلك بحسب انطباق العبارة عميك

غير مناسبالعباراتالرقم
بحاجة إلى تعديلمناسب

أميل إلى القيام باألعمال الصعبة التي تطمب مجيودا .1
مني.

أشعر أنني اتغمب عمى المصاعب التي تواجيني في .2
عممي بسرعة.

 أميل إلى منافسة اآلخرين في عممي. .3
لدي القدرة عمى تنظيم األشياء واألفراد واألفكار. .4

أميل إلى بذل محاوالت جادة لمحصول عمى قدر كبير .5
من النجاح.

أستطيع دائما أن أجد الحمول البّناءة في المواقف .6
الصعبة.

أميل إلى إشغال المناصب المرموقة في المجتمع. .7
 أقيِّم تصرفاتي وأعمالي بموضوعية. .8
 أحب العمل مع الجماعة. .9
أتوقع النجاح في أي عمل أقوم بو. .11
ال أتجنب اإلقدام عمى اإلنجاز خشية الفشل. .11
ن فشمت في عممي. .12 ال أتراجع حتى وا 

أسعى دومًا إلى تحسين مستواي في كل نواحي .13
الحياة.
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غير مناسبالعباراتالرقم
بحاجة إلى تعديلمناسب

إلى ظروف خارجية خارجةعندما أفشل أعزوا فشمي  .14
عن إرادتي.

 أنا من المحظوظين.  .15
 .في اصداري لمقرارات لدي ثقة عالية بنفسي .16
أىتم بالتفوق من أجل التفوق ذاتو اكثر من العائد منو. .17
 أقوم بعمل نشاطات ممحوظة في المدرسة. .18
لعممي.ال تؤثر الضغوط االجتماعية عمى أدائي  .19
 أحرص دائما عمى وضع البدائل ودراستيا. .21

أفضل المكافئات الكبيرة عمى المدى البعيد عمى .21
المكافئات الصغيرة في المدى القريب.

 ممي قبل الوقت المقرر لو. أشعر بأني أجز ع .22

عممريعمى الررغم مرن صرعوبة  العطاءانا اصمم عمى  .23
.المسؤوليةوِكَبر حجم 

لوقررت اطررول او بجيررد اكبررر مررن التعمرريمال ارغررب فرري  .24
.المعممينزمالئي 

سس عمى الكفاحأيت مجال التعميماعتقد ان النجاح في  .25
والتضحية.

شرريء مثيررر يسررتدعي االسررتمرار عممرري كمعمررمارى ان  .26
عمى الرغم من الصعوبات. مزاولة التعميمفي 

عن الصعاب التري اعررف ان المعممرين االخررينابتعد  .27
فشموا في اجتيازىا.

وأشررعر أن بدايررة األسرربوع يكررون فييررا عطررائي فرري أوِجرر .28
)قمتو(.

بعررررد مررررررور فتررررررة عمرررررىشرررررديد عنررررردما ال ممرررررلالباشررررعر  .29
.الفصل الدراسي
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غير مناسب العبارات الرقم
بحاجة إلى تعديلمناسب

.التعميمي مستقبمي من جدا أنا متفائل .31
أحاول دائمًا أن اتعمم من اخطائي. .31
أمارس أنشطة مدرسية اضافية. .32
أشارك في ندوات متعمقة في مجال عممي. .33
وحي في حدود قدراتي العقمية.مأحدد مستوى ط .34

لررري وأن قمرررت عررردة مررررات بمبرررادرات ونشررراطات سررربق .35
ضمن عممي من تمقاء نفسي دون تكميف رسمي.

عنررررد فشررررمي فرررري أداء ميمررررة مررررا ضررررمن عممرررري أحرررردد .36
عوامل الفشل وأقوم بعالجيا.

أنرررا واثرررق مرررن نفسررري فيمرررا أقررروم برررو مرررن ميرررام وأعمرررال .37
ضمن عممي.

ال أعزو سبب فشمي إلى عوامل خارجية. .38
لدي مراقبة داخمية عمى نفسي أثناء أدائي ميامي. .39
أدائي أفضل عندما يراقبني مدير المدرسة. .41
أصدر قراراتي دون تردد .41



831

مقياس السعادة بعد التحكيم :(4ممحق رقم )
 جامعة القدس

  كمية الدراسات العميا
برنامج اإلرشاد النفسي والتربوي

معممي لدى  اإلنجازدافعية وعالقته بالسعادة مستوى دراسة بعنوان: " 
 المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم"

.المعممة.... اختي  المعمماخي 

 :تحية طيبة و بعد
لدى  اإلنجازالكشف عن مستوى السعادة وعالقتها بدافعية تيدف ىذه الدراسة الى 

ى التكرم بتعبئة ىذا االستبيان لذا يرج معممي المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم".
جابات  توجد ال، حيث أن تجيب بصراحةوالشخصية،  /ك  بما يتفق وقناعتك   إجابات صحيحة وا 

جميع البيانات ، عممًا أن أنيا تعبر عن رأيك في نفسك بصدقجابو تعد صحيحة طالما إخاطئة فكل 
      والمعمومات سوف تعامل بسرية وألغراض البحث العممي.  

 لكم حسن تعاونكم. اً شاكر 

 الباحث: أحمد جبران
 بإشراف الدكتورة: فدوى حمبية
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القسم األول: معمومات شخصية
:الجنس .10

( أنثى 2( ذكر 8

 :الحالة االجتماعية .10

أرمل/ة(  4      مطمق/ة       ( 3               متزوج/ة(  2                  أعزب( 8

 :المستوى التعميمي .10

  ستير( ماج4            دبموم عالي      ( 3           بكالوريوس(  2           دبموم( 8

 سنوات الخبرة: .10

سنوات(   81أقل من  -5) ( 2سنوات(      5من  ( )أقل8 
(فأكثر سنة 85( )4سنة(   85أقل من -81)( 3 

 معدل الدخل الشهري: .10

(  شيكل 3111-2511( ) 2                   شيكل(      2511من  )أقل (  8  
(شيكل 3511من ( )أكثر 4( شيكل 3118-3511) (  3

 مكان السكن: .10

( مخيم3      قرية                      (2                       ( مدينة 8
- 
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 واإلجابة، يرجى قراءتيا بتمعن العباراتمن  مجموعة ةُيعرض عميكم في ىذه االستبان: لقسم الثانيا
أو  كبيرةتنطبق عمي بدرجة أو  جداً  طبق عمي بدرجة كبيرةتنتحت كممة )×( عمييا بوضع عالمة 

 جداً نتطبق عمّي بدرجة ضعيفة أو ، ضعيفةتنطبق عمي بدرجة ، او تنطبق عمي بدرجة متوسطة
 وذلك حسب انطباق العبارة عميك.

السعادةمقياس 

العباراتالرقم

تنطبق 
عمي 
بدرجة 

جداً  كبيرة

تنطبق 
عمي 
بدرجة 
كبيرة

تنطبق 
عمي 
ة بدرج

متوسطة

تنطبق 
عمي 
بدرجة 
ضعيفة

نتطبق 
عمّي 
بدرجة 
ضعيفة 

جداً 
54321 أنا دائم االطالع عمى ما يحيط بي.  .1

54321 أشعر بالحيوية والنشاط.  .2

54321أشعر بالحيوية كمما تعممت شيئا جديدا.  .3

54321أحب زيارة أماكن أتعمم منيا مثل المكتبات وغيرىا..4

54321 قابمية لتعمم العقالنية.لدي ال  .5

54321ودراسة. بعقالنية القرارات أتخذ  .6

54321أحب التفكير في طرق جديدة لمتعامل مع األشياء.7

في القدرة عمى استعمال زمالئيمعظم  أشعر بأنني أتفوق عمى  .8
54321خيالي.

54321الموقف االجتماعي. فيلدي القدرة عمى التكيف .9

54321مشاعر اآلخرين. فيمماىر في  أشير بأنني  .11

54321أنظر إلى االشياء نظرة شاممة من جميع الجوانب..11

54321لمنصح. يمجأ إلي الناس طمباً   .12

54321.المخالفين لرأيي بشكل مناسبقدرة عمى مواجية ملدي ال.13

54321.تساىم السعادة في إظيار أفضل ما لدي  .14

54321 .هؤ أنيي دائمًا ما أبدأسعى أن   .15

54321 .أركز عندما أبدأ العمل  .16
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العباراتالرقم

تنطبق 
عمي 
بدرجة 

جداً  كبيرة

تنطبق 
عمي 
بدرجة 
كبيرة

تنطبق 
عمي 
بدرجة 
متوسطة

تنطبق 
عمي 
بدرجة 
ضعيفة

نتطبق 
عمّي 
بدرجة 
ضعيفة 

جداً 
54321 ألتزم بوعودي مع اآلخرين.  .17

54321 ةواقعيبالأصدقائي يصفونني   .18

54321اآلخرين في جميع األوقاتأتطوع لمساعدة   .19

54321خرين كما أفكر في مصمحتيأفكر في مصمحة اآل.21

54321لدي القدرة عمى منح المحبة لؤلخرين وتمقييا منيم.21

54321جماعة. معأعمل بأفضل ما أستطيع   .22

54321لناس بالعدل واإلنصاف بغض النظر عمن يكونون.أعامل ا.23

الذي أنتمي المجتمعجل ي بمصمحتي من أيمكن لي أن أضحّ   .24
54321.إليو

54321أعامل الناس بعدل وانصاف بمعزل عن عواطفي اتجاىيم.25

ء الذين يعممون معي بما يضمنلدي القدرة عمى تعزيز انتما  .26
54321.بتيم عن العملمواظ

54321أنا ماىر في تخطيط األنشطة الجماعية.  .27

54321 أستطيع التحكم في انفعاالتي.  .28

ما تطمب األمرأي تصرف إذا  عنلدي القدرة عمى التوقف   .29
54321 ذلك.

أشعر بأن اختياراتي ناجحة فيما يتعمق باألصدقاء، والعالقات  .31
54321االجتماعية بصفة عامة.

54321 نجازاتي.افتخر بالحديث عن إ  .31

54321 الفن الجميل.ب أتأثر إعجاباً   .32

54321أنجزت فيما سبق أعماال جيدة.  .33

حتى عمى األشياءلآلخرين من عادتي أن أوجو الشكر   .34
54321الصغيرة.
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العباراتالرقم

تنطبق 
عمي 
بدرجة 

جداً  كبيرة

تنطبق 
عمي 
بدرجة 
كبيرة

تنطبق 
عمي 
بدرجة 
متوسطة

تنطبق 
عمي 
بدرجة 
ضعيفة

نتطبق 
عمّي 
بدرجة 
ضعيفة 

جداً 
54321.بأنيا خاصتي أنا أممكيا التي شياءاألمن عادتي أن أخص .35

54321في الحياة. االيجابيأنظر باستمرار الى الجانب .36

54321عندما أنوي فعل شيء أخطط لو بعناية.  .37

54321 ي ليا معنى واضح.أشعر أن حيات  .38

54321 في ىذه الحياة. أعرف أن لي ىدفاً   .39

54321.اماضيا وأنساىبأنيا الماضي سمبياتي في  أعتبر.41

54321نتقام.أصفح وأتسامح وأتجنب اال  .41

54321.في كثير من المواقف وأشياء مضحكة طرائف أستحضر.42

54321 عممو.أأركز بكل جوارحي فيما   .43

54321أنا شخص مرتفع الدافعية وقوى الحماس.  .44

54321أتوقع حدوث أمور ايجابية لي في معظم المواقف..45

54321أرى أن المستقبل سيكون أفضل من الحاضر..46

54321انا راٍض عن حياتي.  .47

54321أنا سعيد بصحبة اآلخرين في معظم األوقات..48

54321فائل بتحقيق أىدافي.أنا مت  .49
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بعد التحكيم اإلنجازمقياس دافعية (: 5ممحق رقم )
 واإلجابة، يرجى قراءتيا بتمعن ُيعرض عميكم في ىذه االستبانة مجموعة من العبارات: القسم الثالث

أو  كبيرة تنطبق عمي بدرجةأو  جداً  تنطبق عمي بدرجة كبيرةتحت كممة )×( عمييا بوضع عالمة 
 جداً نتطبق عمّي بدرجة ضعيفة أو ، ضعيفةتنطبق عمي بدرجة ، او تنطبق عمي بدرجة متوسطة

 .وذلك حسب انطباق العبارة عميك

العبارات الرقم

تنطبق 
عمي بدرجة 

جداً  كبيرة

تنطبق عمي 
كبيرةبدرجة 

تنطبق عمي 
بدرجة 
متوسطة

تنطبق 
عمي 
بدرجة 
ضعيفة

نتطبق عمّي 
بدرجة 
جداً ضعيفة 

تطمبتأميل إلى القيام باألعمال الصعبة التي  .1
54321 .مجيوداً 

أشعر أنني اتغمب عمى المصاعب التي تواجيني في .2
54321.بسيولةعممي 

54321.بشكل ايجابي أميل إلى منافسة اآلخرين في عممي.3

54321لدي القدرة عمى تنظيم األفكار. .4

54321النجاح.لتحقيق ذل محاوالت جادة أميل إلى ب.5

54321.معظم األوقاتأستطيع أن أجد الحمول البّناءة في .6

54321أميل إلى إشغال المناصب المرموقة في المجتمع..7

في معظم أقيِّم تصرفاتي وأعمالي بموضوعية .8
54321.األوقات

54321 معمل مع الجماعة.أميل ل .9

54321.أعماليالنجاح في  أصمم عمى .11

54321الفشل. وال أخشى اإلنجازم عمى ُأقد  .11

54321ن فشمت.ا  في عممي حتى و  أستمر.12

أسعى دومًا إلى تحسين مستواي في كل نواحي .13
54321 الحياة.

54321فشمي إلى ظروف خارجية. أفشل ال أعزوعندما .14
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العبارات الرقم

تنطبق 
عمي بدرجة 

جداً  كبيرة

تنطبق عمي 
كبيرةبدرجة 

تنطبق عمي 
بدرجة 
متوسطة

تنطبق 
عمي 
بدرجة 
ضعيفة

نتطبق عمّي 
بدرجة 
جداً ضعيفة 

54321لدي ثقة عالية بنفسي. .15

أىتم بالتفوق من أجل التفوق ذاتو اكثر من العائد .16
54321منو.

54321ل نشاطات ممحوظة في المدرسة.أقوم بعم.17

عمىمن التأثير الضغوط االجتماعية  أحاول منع .18
54321أدائي لعممي.

54321أحرص دائما عمى وضع البدائل ودراستيا..19

ت الكبيرة عمى المدى البعيد عمىآأفضل المكاف .21
المكافئات الصغيرة في المدى القريب.

54321

54321ممي قبل الوقت المقرر لو. جز عنأشعر بأني أ.21

عمميعمى الرغم من صعوبة  العطاءصمم عمى نا اُ أ .22
54321 .وك ب ر حجم المسؤولية

زمالئللليملللن  فلللي التعمللليمطلللول أوقلللت إلعطلللاء  أميلللل .23
54321 .المعممين

سللللس عمللللىأيت مجللللال التعملللليمن النجللللاح فللللي أاعتقللللد  .24
 والتضحية. الكفاح

54321

االسللتمرارمنللي شلليء يسلتدعي  عمملي كمعمللمن أرى أ .25
 .مزاولة التعميمفي 

54321

أعللللرف ان المعممللللينعللللن الصللللعاب التللللي  ال أخشللللى .26
 خرين فشموا في اجتيازىا.اآل

54321

ال يختملللف مسلللتوى عطلللائي فلللي نيايلللة االسلللبوع علللن .27
54321.بدايتو

54321بعد مرور فترة عمى الفصل الدراسيشديد  ملبمشعر أ.28



845

العبارات الرقم

تنطبق 
عمي بدرجة 

جداً  كبيرة

تنطبق عمي 
كبيرةبدرجة 

تنطبق عمي 
بدرجة 
متوسطة

تنطبق 
عمي 
بدرجة 
ضعيفة

نتطبق عمّي 
بدرجة 
جداً ضعيفة 

54321.التعميمي مستقبمي من جداً  أنا متفائل.29

54321تعمم من اخطائي.أأن  أحاول دائماً .31

54321أمارس أنشطة مدرسية اضافية. .31

54321أشارك في ندوات متعمقة في مجال عممي..32

54321قدراتي. ضمنوحي مأحدد مستوى ط.33

سبق لي وأن قمت بمبلادرات ونشلاطات ضلمن عمملي .34
54321من تمقاء نفسي دون تكميف رسمي.

عنللللد فشللللمي فللللي أداء ميمللللة مللللا ضللللمن عممللللي أحللللدد .35
54321عوامل الفشل وأقوم بعالجيا.

54321لدي ثقة بما أقوم بو من أعمال. .36

54321مراقبة داخمية عمى نفسي أثناء أدائي ميماتي. لدي  .37

54321أدائي أفضل عندما يراقبني مدير المدرسة..38

 فقرات نهتت الا

أ شكر لمك حسن تعاونمك
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الدراسة مقاييسالسادة أعضاء لجنة تحكيم سماء أ(: 6ممحق رقم )  

 الرقم االسم الجامعة التخصص
 1 د. سمير شقير  جامعة القدس صحة نفسية

التربوي علم النفس نبيل عبد الهاديد.  جامعة القدس   2 

ساليب تدريسأ . ابراهيم عرماند جامعة القدس   3 

العلوم مناهج وطرق تدريس القدس جامعة  يناس ناصرإد.    4 

ياد اشتية إأ.  جامعة القدس المفتوحة ارشاد نفسي وتربوي  5 

محمد شاهين د.  جامعة القدس المفتوحة علم النفس  6 

 7 د. حسن البرميل  جامعة القدس المفتوحة علم االجتماع

 8 د. محمد نعيم فرحات  جامعة القدس المفتوحة علم االجتماع

اجتماعيةخدمة   9 أ. مجدي ضيف اهلل نباهين  جامعة القدس المفتوحة 
/ أساليب تدريستربية طاطو  قد. مازن  جامعة بيت لحم   10 

/ أساليب تدريستربية  11 د. ماري زيدان  جامعة بيت لحم 

 12 د. احمد الفسفوس جامعة بيت لحم علم االجتماع

ناهد العرجا  .أ جامعة بيت لحم علم االجتماع  13 

االجتماععلم   14 أ نبيلة الدقاق  جامعة بيت لحم 
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مالحق ال فهرس  
 الصفحة  العنوان

(: مقياس السعادة قبل التحكيم1ممحق رقم )  113 
قبل التحكيم اإلنجاز(: مقياس دافعية 1ممحق رقم )  128 
(: نسخة المحكمين3ممحق رقم )  130 
(: مقياس السعادة بعد التحكيم4ممحق رقم )  138 
بعد التحكيم اإلنجاز (: مقياس دافعية5ممحق رقم )  143 
(: أسماء المحكمين6ممحق رقم )  146 
كتب تسهيل المهمة البحثية(: 7ممحق رقم )  147 
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 فهرس الجدول
 الصفحة  اسم الجدول

(7 توزيع افراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة3.1جدول )  96 
لمصفوفة ارتباط  (Person Correlation) (7 نتائج معامل االرتباط بيرسون3.1جدول )

 فقرات الحكمة والمعرفة مع الدرجة الكمية 
23 

لمصفوفة ارتباط  (Person Correlation) (7 نتائج معامل االرتباط بيرسون1.1جدول )
 فقرات الشجاعة مع الدرجة الكمية 

23 

لمصفوفة ارتباط  (Person Correlation) (7 نتائج معامل االرتباط بيرسون9.1جدول )
 حب واإلنسانية مع الدرجة الكمية فقرات ال

21 

لمصفوفة ارتباط  (Person Correlation) (7 نتائج معامل االرتباط بيرسون2.1جدول )
 فقرات العدل واإلنصاف مع الدرجة الكمية 

21 

لمصفوفة ارتباط  (Person Correlation) (7 نتائج معامل االرتباط بيرسون3.1جدول )
 فقرات االعتدال وضبط الذات مع الدرجة الكمية 

21 

لمصفوفة ارتباط  (Person Correlation) (7 نتائج معامل االرتباط بيرسون4.1جدول )
 فقرات السمو والروحانية مع الدرجة الكمية 

21 

 من مجال كل درجة بين (Person Correlation) بيرسون االرتباط (7 معامل5.1جدول )
 الكمية لممقياس والدرجة السعادة مجاالت

29 

(7 ثبات مجاالت مقياس السعادة6.1الجدول رقم )  22 
لمصفوفة ارتباط  (Person Correlation)(7 نتائج معامل االرتباط بيرسون 1..3جدول )

 فقرات المثابرة مع الدرجة الكمية 
24 

لمصفوفة ارتباط  (Person Correlation)(7 نتائج معامل االرتباط بيرسون 33.1جدول )
 فقرات أهمية تقدير الوقت مع الدرجة الكمية 

24 

لمصفوفة ارتباط  (Person Correlation)(7 نتائج معامل االرتباط بيرسون 33.1جدول )
 فقرات الطموح مع الدرجة الكمية 

24 

لمصفوفة ارتباط   (Person Correlation)(7 نتائج معامل االرتباط بيرسون31.1جدول )
 فقرات التوجه نحو المستقبل مع الدرجة الكمية 

25 

 25لمصفوفة ارتباط  (Person Correlation)(7 نتائج معامل االرتباط بيرسون 39.1جدول )
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فقرات االهتمام والتميز مع الدرجة الكمية 
ارتباط  لمصفوفة (Person Correlation)(7 نتائج معامل االرتباط بيرسون 32.1جدول )

 فقرات المنافسة مع الدرجة الكمية 
25 

لمصفوفة ارتباط  (Person Correlation)(7 نتائج معامل االرتباط بيرسون 33.1جدول )
 فقرات الثقة بالنفس مع الدرجة الكمية 

25 

 مجال كل درجة بين  (Person Correlation)بيرسون  االرتباط (7 معامل34.1جدول )
 الكمية لممقياس والدرجة لإلنجازالدافعية  مجاالت من

26 

(7 ثبات مجاالت مقياس الدافعية لإلنجاز35.1الجدول رقم )  3. 
(7 التدريج حسب مقياس ليكرت الخماسي3.9الجدول )  31 
(7 تفسير نتائج المتوسطات حسب مقياس ليكرت الخماسي3.9الجدول )  31 
السعادة ستوىمابية واالنحرافات المعيارية لالحس (7 المتوسطات1.9الجدول )  39 
اإلنجازدافعية  مستوىة واالنحرافات المعيارية لابي(7 المتوسطات الحس9.9الجدول )  32 
لمفروق في المتوسطات الحسابية الكمية لدرجة  (t-test)(7 نتائج اختبار ت 2.9الجدول )
 لمتغير الجنس تبعاً السعادة 

33 

لمفروق في المتوسطات الحسابية الكمية لدرجة  (t-test)(7 نتائج اختبار ت 3.9الجدول )
 االجتماعية الحالة لمتغير  تبعاً السعادة 

34 

لمتغير  تبعاً (7 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة السعادة 4.9الجدول )
 المستوى التعميمي

35 

لمتغير  وفقاً األحادي لمفروق في درجات السعادة (7 نتائج تحميل التباين 5.9الجدول )
 المستوى التعميمي

4. 

لمتغير  تبعاً (7 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة السعادة 6.9الجدول )
 سنوات الخبرة

43 

لمتغير  وفقاً (7 نتائج تحميل التباين األحادي لمفروق في درجات السعادة 9..3الجدول )
 سنوات الخبرة

43 

لمتغير  تبعاً (7 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة السعادة 33.9الجدول )
 معدل الدخل الشهري

49 

 42لمتغير  وفقاً (7 نتائج تحميل التباين األحادي لمفروق في درجات السعادة 33.9الجدول )
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 معدل الدخل الشهري
لمتغير  تبعاً الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة السعادة  (7 المتوسطات31.9الجدول )

 مكان السكن
43 

لمتغير  وفقاً (7 نتائج تحميل التباين األحادي لمفروق في درجات السعادة 39.9الجدول )
 مكان السكن

45 

لمفروق في المتوسطات الحسابية لدرجة الدافعية  (t-test)(7 نتائج اختبار 32.9الجدول )
 لمتغير الجنس تبعاً لإلنجاز 

46 

لمفروق في المتوسطات الحسابية لدرجة الدافعية  (t-test)(7 نتائج اختبار 33.9الجدول )
 لمتغير الحالة االجتماعية  تبعاً لإلنجاز 

5. 

 تبعاً لدرجة الدافعية لإلنجاز (7 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 34.9الجدول )
 لمتغير المستوى التعميمي

53 

 وفقاً (7 نتائج تحميل التباين األحادي لمفروق في درجات الدافعية لإلنجاز 35.9الجدول )
 لمتغير المستوى التعميمي

51 

 تبعاً (7 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الدافعية لإلنجاز 36.9الجدول )
سنوات الخبرةلمتغير   

59 

 وفقاً (7 نتائج تحميل التباين األحادي لمفروق في درجات الدافعية لإلنجاز 9..3الجدول )
 لمتغير سنوات الخبرة

53 

 تبعاً (7 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الدافعية لإلنجاز 33.9الجدول )
 لمتغير معدل الدخل الشهري

54 

 وفقاً تحميل التباين األحادي لمفروق في درجات الدافعية لإلنجاز (7 نتائج 33.9الجدول )
 لمتغير معدل الدخل الشهري

56 

 تبعاً (7 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الدافعية لإلنجاز 31.9الجدول )
 لمتغير مكان السكن

6. 

 وفقاً الدافعية لإلنجاز (7 نتائج تحميل التباين األحادي لمفروق في درجات 39.9الجدول )
 لمتغير مكان السكن

63 

لمعالقة بين  (Person Correlation)(7 نتائج معامل االرتباط بيرسون 32.9الجدول )
 .اإلنجازدافعية  وسطاتتم متوسطات السعادة وبين

61 
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 فهرس الموضوعات
 الصفحة الموضوع

 أ اإلقرار
 ب اإلهداء 

 ت الشكر والتقدير
الدراسة بالمغة العربية ممخص  ث 

 ج ممخص الدراسة بالمغة االنجميزية
(وأهميتها الفصل األول )خمفية الدراسة  

 1المقدمة  1.1
 5مشكمة الدراسة 1.1
 5أهمية الدراسة 3.1
 6أهداف الدراسة 4.1
 7أسئمة الدراسة 5.1
 7فرضيات الدراسة 6.1
 8مصطمحات الدراسة 7.1
 9الدراسةحدود  8.1

 الفصل الثاني )االطار النظري والدراسات السابقة(
اإلطار النظري  1.1  11 

 11 أواًل: األدب التربوي المتعمق بالسعادة
اإلنجازثانيًا: األدب التربوي المتعمق بدافعية   14 

الدراسات السابقة  1.1  33 
الدراسات العربية 1.1.1  33 
الدراسات االجنبية 1.1.1  41 
 45تعقيب عمى الدراسات السابقة 3.1.1

(لطريقة واالجراءاتاالفصل الثالث )  
منهجية الدراسة 1.3  48 
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 الصفحة الموضوع
مجتمع الدراسة 1.3  48 
عينة الدراسة 3.3  49 
الدراسة مقاييس 4.3  55 
الدراسةإجراءات  5.3  65 
أسموب المعالجة اإلحصائية لمبيانات 6.3  63 

نتائج الدراسة(الفصل الرابع )عرض   
الدراسةأسئمة نتائج  1.4  63 
نتائج فرضيات الدراسة 1.4  66 

 الفصل الخامس )مناقشة النتائج والتوصيات(
 96عرض نتائج الدراسة ومناقشتها 1.5
الدراسة اقتراحات 1.5  113 
 113دراسات مقترحة 3.5

المصادر والمراجعقائمة   114 
 111 المالحق

 149 فهرس المالحق
 155 فهرس الجداول

 153 فهرس الموضوعات




