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 العالقة بني السعادة النفسية والرضا املهىن
 لدي معلمات رياض األطفال

 
 إعــداد

 

 أميمة حممد مصطفً حممد .أ      
 

 إيناس سيد علً جىهرد/                  / حممد السيد خبيثأ.د
                                                                                                            

 ص ــمخـمال
بيف السعادة الىفسية والرضا الهٍىِ عبلقة الالبحث إلي الكشؼ عف ٌدؼ 

هف هعمهات ( ٕٓٓوأجري البحث عمي عيىة قواهٍا ) لدى هعمهات رياض األطفاؿ,
والتجريبية الحكوهية لمهدارس بروضات تابعة جهيعٍف همتحقات  اؿرياض األطف

, وت )إعداد الباحثة(,  ـ استخداـ هقياسيف ٌها: هقياس السعادة الىفسيةبهحافظة الفيـو
 .)إعداد الباحثة(وهقياس الرضا الهٍىِ 

 مايمي: النتائجأظهرت قد و 
  هٍىِ لدى بيف السعادة الىفسية والرضا الهوجبة ارتباطية وجود عبلقة

 هعمهات رياض األطفاؿ.
 هعمهات  بالرضا الهٍىِ لدى التىبؤفِ  بأبعاديالسعادة الىفسية  هتغير إسٍاـ

 رياض األطفاؿ .
  ةـــدمــــقـم

في عمـ الىفس  والرئيسهفٍوـ السعادة الىفسية الهفٍوـ الهحوري  ُيعد       
اعة, فالسعداء ٌـ اإليجابي؛ فالسعادة هف الهفاٌيـ اإليجابية سواء لمفرد أو الجه

 ( .ٕٓٔٓ) أبو ٌاشـ ,  ُصىَّاع الحياة
ي ػَعات التػو الهَضػه يهٍىالا الرضوع أصبح هَض قدوعمِ صعيد آخر       

 ؿَذلك ببحث الجَاىب الهختمفة لَسائ؛ َاإلدارييو كييفتحظِ باٌتهان السمَ
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 يمة محمد مصطفى محمدمأأ.
  إيناس جوهرد     بخيتمحمد أ.د  

 بحث وأيًضاَقياس درجة رضا األفراد ىحَ َظائفٍن فرد َهصادر الرضا لدُ ال
هٍىي ال داءباألهٍىي الد ارتبط هفٍَن الرضا ػَق, أسباب َهصادر عدن الرضا

أف األداء الهٍىي ىجد  كها, ة هىٍنػات الهطمَبػاألدَار َالَاجبػَالقيان ب, لمعاهميو
)طبلؿ,  دالفرؿ َبِق ْوِهؿ الجٍد الهبذَعمِ يعتهد ذلك , ويختمف هو فرد آلخر

ٕٖٓٓ). 
ذا ىظرىا إلِ هعم        ا هف هعمهات هة ريوا  اض األطفاؿ ىجد أىٍا تتهيز عف غيٌر

ـ األطفاؿ الذيف  هراحؿ التعميـ التالية بطبيعة الفئة الهستٍَدفة التي تتعاهؿ هعٍا, ٌو
والرضا  بالسعادة الىفسيةيحتاجوف كمها أهكف إلِ ىوعية هف الهعمهات يتهتعف 

-هٍىتٍا يتوقؼ  فيٍا وال شؾ أف ىجاح, الهٍىي؛ ألىٍف الىهوذج والقدوة لؤلطفاؿ
عمِ هدى تقبُّمٍا لٍذي الهٍىة, وها يتوفر لديٍا هف اتجاٌات إيجابية  -بدرجة كبيرة

ا العاـ بالسعادة الىفسية ا وشعوٌر  .ىحٌو
 ةـــكمة الدراســــمش

ا  جهعاءال شؾ أف السعادة هطهح البشرية        هىذ الخميقة وحتِ الفىاء؛ باعتباٌر
دفً  اإلىساىية يسعِ إليٍا جهيع األفراد في كافة  ا عظيًها لمحياةقيهة وجداىية ٌو

الثقافات, وبها أف هعمهة الروضة ٌي الهسئولة عف أٌـ وأخطر الهراحؿ الىهائية 
هات الصحة الىفسية, اهتبلكٍا لهقو  األهر الذى يتطمب التي يهر بٍا الطفؿ, 

ازف وأٌهٍا السعادة الىفسية؛ وذلؾ لتحقيؽ جواىب الىهو الشاهؿ الهتكاهؿ الهتو 
تقاف  لمطفؿ, وكذلؾ رضاٌا عف عهمٍا الذي تقوـ بً ٌو الذي يدفعٍا إلىجاز وا 

 الباحثةُ  تِ الحظَ  قدروضتٍا, و بهستوى  يٍا عمِ أكهؿ وجً, ويدفعٍا إلِ الرقهٍاه  
هع  بعهمٍف بحيوية وىشاط, ويتعاهمفَ  هات رياض األطفاؿ يقهفَ أف بعض هعم  

هف الهمؿ  ر يعاىيفَ في حيف أف البعض اآلخَ  ؿ,ورعاية وتقبُّ  بّ األطفاؿ بسعادة وحُ 
ر عمِ هستوى رضاٌف الهٍىي؛ وبالتالي قد يىعكس ذلؾ عمِ ا يؤث  والسأـ؛ ههَّ 

ولٍذا سعت الباحثة إلِ دراسة العبلقة بيف عبلقاتٍف باألطفاؿ في الروضة, 
 السعادة الىفسية والرضا الهٍىِ لدى هعمهات رياض األطفاؿ.
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 :تياآل ئيسالر  التساؤلجابة عن اول الدراسة الحالية اإلتح ،ما سبقوعمى ضوء 
 األطفاؿ ؟بيف السعادة الىفسية والرضا الهٍىِ لدى هعمهات رياض  العبلقة ها -
 ة ــالدراس اـدفـــه
الكشؼ عف العبلقة بيف السعادة الىفسية والرضا الهٍىِ لدى هعمهات رياض  -ٔ

 األطفاؿ .
رياض األطفاؿ هف خبلؿ السعادة هحاولة التىبؤ بالرضا الهٍىِ لدى هعمهات   -ٕ

 .الىفسية
  ةــية الدراسـمـأه
 كأحد الىفسية السعادة عمِ الضوء إلقاء في الراٌىة الدراسة أٌهية تتضح -ٔ

 بالرضا الشعور في هٍـ تأثير هف لٍا وها الشخصية, في اإليجابية الهتغيرات
 .الهٍىي

ي هٍهة؛ قضية الراٌىة الدراسة تتىاوؿ  -ٕ  رياض عم هاته لدى الهٍىي الرضا ٌو
 الهٍىي الرضا هستوى اىخفاض إلِ الهحمية اإلحصاءات تشير حيث األطفاؿ,

 .الهصري الهجتهع في والهعمهات الهعم هيف لدى
 ة ـاألساسي ةــطمحات الدراســمص

 Psychological Happinessالسعادة النفسية:
لتي , يتخممً الطاقة والحهاس والتفاؤؿ اشعور إيجابي يىتاب الهعمهةَ ٌي 

القدرة تجعمٍا بحالة هف اإليجابية والطهوح وتقدير الذات والىظرة الهشرقة لمحياة, و 
اء العبلقات االجتهاعية الىاجحة, ويهكف قياس هستواٌا هف خبلؿ الدرجة عمِ بى

 ـ في الدراسة الحالية.التي تحصؿ عميٍا الهعمهة في هقياس السعادة الىفسية الهستخدَ 
  factionJob Satisالرضا المهني:
مٍا لعهمٍا, حالة الهعمهة التي تظٍر هف خبلؿ سموكٍا اإليجابي وتقبُّ ٌو 

دارة العهؿ,  ا لذاتٍا وقدرتٍا عمِ التكيؼ هع بيئة وا  والتي تشعر هف خبللٍا بتقديٌر
ؿ في هجهوع الدرجات التي تحصؿ عميٍا الهعمهة في هقياس الرضا الهٍىي ويتهثَّ 

  لحالية.ـ في الدراسة االهستخدَ 
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 ةــالدراس دداتـــمح
هف هعمهات رياض  ( ٕٓٓ )الدراسة الحالية عمِ عيىة قواهٍاتقتصر 

 .بهحافظة الفيـو  بإدارة غرب الفيـو التعميهية األطفاؿ بالهدارس الحكوهية والتجريبية
 ةـــــراسأدوات الد

 ( )إعداد الباحثةمقياس السعادة النفسية-1
 (ة)إعداد الباحثالرضا المهنىمقياس  -4

 ةــلمدراس ظريـنار الــاإلط
              Psychological Happiness أواًل: السعادة النفسية:

   :السعادة اصطالًحا - أ
بهعىِ الىفس « أودايهوىيا»ِ إلِ كمهة يوىاىية تسهَّ يعود أصؿ كمهة السعادة 

ة هف الحزف وزياد ىساف يحاوؿ الحدَّ أو الروح الطيبة, وقد كاف فرويد يرى أف اإل
َـّ فإف اإلىساف يحكهً هبدأ المذة, وأف السعادة شيء صعب  فرص السعادة, وِهف َث

ٍا عميً, حتِ لو التحقيؽ؛ ألف الظروؼ الخارجية والداخمية غالًبا ها تفرض ىفسَ 
ف المذة إاستطاع الىاس السيطرة عمِ ظروفٍـ والحصوؿ عمِ المذة لهدة طويمة, ف

 (.ٕٛٓٓعادة )سالـ, ؽ لٍـ الرضا واإلشباع وليس الستحق  
 مفهوم السعادة النفسية: -ب

هجهوعة هف الهؤش رات واإلدراكات التي تعكس إحساس الفرد  بأىٍا ُعرفت       
قاهة عبلقات إيجابية هع  باالستقبللية والتحكـ الذاتي والىهو الشخصي وتقبُّؿ الذات, وا 

ـّ اآلخريف, واإلحساس بقيهة الحياة وهعىاٌا, ورضا الفرد عف حي اتً بشكؿ عا
 (.ٕٕٔٓ)الضبع, 

: حالة هف بأىً( الشعور بالسعادة ٕٛٓٓكفافي والىياؿ ) كل من عرفكها       
ا هف إشباع الدوافع, ولكف قد تسهو لمرضا الىفسي, الهرح والٍىاء واإلشباع تىشأ أساسً 

ي وجداف يصاحب تحقيؽَ   الذات ككؿ. ٌو
ؿ في ثابت ِىْسِبيِّا يتهثَّ  إيجابيّ  وجداىيّ  اىفعاؿبأىٍا  (ٕٙٔٓ) يزروال  عرفهاكما      
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إحساس الفرد بالبٍجة والسرور وغياب الهشاعر السمبية؛ هف خوؼ وقمؽ واكتئاب 
والتهتع بصحة العقؿ والبدف, باإلضافة إلِ الشعور بالرضا الشاهؿ في كافة هجاالت 

 .الحياة
 يمى : النظريات المفسرة لمسعادة النفسية: ويمكن استعراضها فيما -ه

تفترض ٌذي الىظرية أف اإلىساف يكوف فِ حالة سعِ دائـ هف أجؿ  نظرية الغاية :
إشباع حاجاتً الهختمفة سواء الهوروثة أـ الهكتسبة وعىدها يىجح فِ ذلؾ يكوف قد 
وصؿ إلِ حالة هف الشعور بالسعادة , وفِ حالة عدـ ىجاحً فِ إشباع ٌذي 

ف األسباب , فإف ذلؾ يؤدى إلِ شعوري الحاجات إها لوجود عائؽ أو غير ذلؾ ه
 ىظريةباإلحباط , ويىعكس ذلؾ عمِ عدـ شعوري بالسعادة . واىبثؽ هف ٌذي الىظرية 

فِ  الٍدؼ , والتِ تشير إلِ وجود أٌداؼ يسعِ الفرد إلِ تحقيقٍا , وعىدها يىجح
 .( ٜٕٓٓ)الهىشاوى, ذلؾ يشعر بالسعادة واالرتياح

إذا كاىت ىظرية الغاية ترى أف الفرد يصؿ إلِ السعادة هف خبلؿ  نظريات النشاط :
تحقيؽ غايات هحددة , فإف ىظريات الىشاط تفترض أف السعادة عبارة عف ىتاج ألداء 
الفرد , إذ يجب عمِ الفرد أف يركز عمِ األىشطة واألٌداؼ الهٍهة , وستتحقؽ 

غير هقصود , وتؤكد ىظريات الىشاط عمِ ىظرية التدفؽ التِ السعادة هىتجًا ثاىويًا 
 تىظر إلِ األىشطة عمِ أىٍا تكوف ههتعة عىدها تتىاسب هع هستوى هٍارة الفرد 

                            ( .ٕٓٓٓ) عزت , 
يعتهد عدد هف الىهاذج فِ تفسير األسباب التِ تجعؿ بعض  :  االرتباطيةالنظريات 
كوف هزاجًا سعيدًا إها عمِ الىواحِ الهعرفية لديٍـ , أو عمِ الظروؼ األفراد يهتم

الهحيطة بٍـ , أو األحداث والهواقؼ التِ تهر عمِ الفرد فِ حياتً اليوهية وتـ 
ىخزيىٍا فِ الذاكرة , وكؿ ٌذي الىواحِ يطمؽ عميٍا الىهاذج االرتباطية . وتتبايف 

يركز عمِ إسٍاهات األفراد باألحداث  التفسيرات حياؿ ٌذي الىهاذج , فٍىاؾ تفسير
األحداث الجيدة تؤدى إلِ سعادة كبيرة لؤلفراد , كها  أف إفالتِ تحدث لٍـ , حيث 

يجابية سوؼ يؤدى إلِ شعوري  باالرتياح والسعادة أف استحضار الفرد لذكريات جيدة وا 
 (  ٕٓٔٓ) إبراٌيـ ,
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  إيناس جوهرد     بخيتمحمد أ.د  

ىتج عف هقارىة الظروؼ أف السعادة ت إلي تشير ىظريات الحكـ نظريات الحكم :
ا إذا فاقت الظروؼ الواقعية  الواقعية لمفرد بهعيار هعيف , وتحدث السعادة بهىظوٌر
الهعيار الهحدد , وقد تحدث الهقارىة بهعيار بطريقة غير واعية , وعمِ الرغـ هف أف 
ىظريات الحكـ ال تتىبأ عادة بىوعية األحداث إف كاىت إيجابية أـ سمبية فإىٍا تساعد 

       ( .ٜٕٓٓ, )الهىشاوى مِ التىبؤ بحجـ األثر الذى ستحدثً ٌذي األحداثع
 :بالسعادة المرتبطةالعوامل  -و 

 تتعدد العواهؿ التي تؤثر عمِ الشعور بالسعادة, ولعؿ أٌهٍا:
 السف, كبار هف ادةسع أكثر الشباب أف طويمة لفترة العمهاء اعتقد  -العمر: -1

 سيمجهاف دارسة ىتائج أوضحت لكف. بعد شيء بداخمٍـ يىٍار لـ أىً حيث
(Seligman,2008) ِالوجداف بالسعادة الشعور هكوىات حوؿ أجريتالت( 

 تكوىت هف عدد ستوف ألفًا شهمت( الحياة عف الرضا السمبي, الوجداف اإليجابي,
 التقدـ هع يرتفع الرضا أف مت ىتائجٍا إلِوتوص هختمفة دولة ألربعيف يىتهوف البالغيف
 ,يتغيرّ  فبل السمبي الوجداف أها طفيفة, بدرجة اإليجابي الوجداف يىخفض بيىها بالعهر

 وليس االىفعاالت حدة ٌو بالعهر التقدـ هع يتغير ها أف سيمجهاف يرى و
  (. ٕٛٓٓىوعٍا)عبلـ, 

طبيعة السعادة لدى ( إلِ وجود فروؽ في ٖٜٜٔأرجايؿ ) أشار   -:النوع -4
ريف, والتعاطؼ هرتبطة ؿ اآلخَ ريف وتقبُّ دة اآلخَ ـ هثؿ هساعَ يَ واإلىاث؛ فالقِ  الذكور

بدرجة كبيرة بهدى شعور الهرأة بالسعادة, بيىها الرجاؿ السعداء عمِ الىقيض هف 
 بالىساء, كها أف الِقَيـ الديىية ريف هقارىةً روف اٌتهاًها هتوسًطا باآلخَ ظٍِ ذلؾ؛ فٍـ يُ 

 (.ٕٛٓٓ)عبلـ  بالرجاؿ  كذلؾ بالىسبة لمىساء السعيدات هقارىةً  كاىت أكثر أٌهيةً 
أف األفراد الذيف يروف أف إلِ ( ٖٜٜٔأشارت ىتائج دراسات أرجايؿ )  -المال: -3

ـالهاؿ ال يجعمٍـ سعداء  ارتفاًعا عمِ  موا درجات أقؿَّ سجَّ قد األفراد شديدي الثراء  ٌو
جد في حيف يرى األغىياء أف الهاؿ هصدر لمقوة, بيىها وُ  عدد هف هقاييس السعادة,

 ا لدى كبار السف.أف تأثير الدخؿ والهاؿ عمِ السعادة أقؿ لدى صغار السف ههَّ 
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تعتبر العبلقة بيف الصحة الىفسية والسعادة عبلقة قوية؛   -الصحة النفسية: -2
ىات الشعور بالسعادة, وأحد  ذلؾ أف الصحة الىفسية يهكف أف تكوف هف بيف ُهكو 

ًرا هف ظٍَ ية إليٍا, وهف ىاحية أخرى يهكف أف يكوف الشعور بالسعادة هَ العواهؿ الهؤد  
 هظاٌر الصحة الىفسية, ويشعر الىاس بدرجة أعمِ هف السعادة إذا استطاعوا حؿَّ 

 (.ٕٙٓٓ, يصراعاتٍـ الداخمية وتحقيؽ درجة التكاهؿ في شخصياتٍـ, )الفىجر 
هف  -بوجً عاـ  - أف الهتزوجيف أكثر سعادة( ٕٙٓٓلفىجري )رأى ا  -الزواج: -2

 قيف, وكذلؾ الرجاؿ غير الهتزوجيف أقؿ سعادةً أو األراهؿ أو الهطمَّ غير الهتزوجيف 
أف فائدة الزواج لمرجاؿ أكثر هف فائدتً إلِ هف الىساء غير الهتزوجات, ههَّا ُيِشير 

عف درجة هف الشعور  يعبرفَ  -اهً عهو -لمىساء, ويعود جاىب هف ٌذا إلِ أف الىساء 
بالرضا أكثر هف الرجاؿ, َأِضْؼ إلِ ذلؾ أف الرجاؿ يحصموف عمِ إشباع أكثر هف 

ا يوفري ا اجتهاعيِّا أكثر ههَّ الزواج, إذا قورىوا بالىساء, فالزوجات يوفرف لؤلزواج دعهً 
 .لٍف األزواجُ 

لٍا؛ ألف دروب الحياة,  أىٍـ يمعبوف أدواًرا لـ يخططوا يروفهىا كثير  العمل : -6
والصدؼ, والفرص أدت بٍـ إلِ ٌذي الىٍاية, وقد يعىي ٌذا أىىا ال ىقوـ بعهؿ هثير 

في عهمىا, ىكتشؼ أىىا لسىا ىقوـ بالعهؿ الذي  هعف التفكيرَ يروؽ لىا, أو أىىا عىدها ىُ 
رص ىعهؿ هعٍـ, وال عف رواتبىا, وال ف فعف عهمىا, وال عهَّ  ىريد, فىحف لسىا راضيفَ 

 (.ٕٚٓٓالعهؿ الهستقبمية التي تكوف باىتظارىا )هحهود, 
 اإلِ أف وجود األطفاؿ يعد هصدرً  Camfield(2007أشار كاهفمد ) -األطفال: -2

 المشعور بالسعادة؛ وذلؾ يرجع لعدد هف األسباب؛ أولٍا: أف الشخص يصبح أبً  احيويِّ 
و جزء هٍـ هف الحياة بشكؿ كبير, وثاىيٍا: ك اأو أهِّ  وف األطفاؿ يحصموف عمِ ٌو

و أهر أساسي, والجاىب األخير ٌو أف تهتُّ  ع تىشئة جيدة وىاجحة في الحياة ٌو
شرؼ وسهعة ف أاألبىاء باآلباء واألسرة؛ حيث  عبلقةاألطفاؿ بأخبلؽ حسىة يعكس 

 ا.فات األبىاء حتِ يصبح الطفؿ راشدً عمِ تصرُّ عتهد ياآلباء 
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 ctionJob Satisfa ثانيًا: الرضا المهني:
  مفهوم الرضا المهني:  - أ

ة الهرتبطة هحصمة الخبرات السارَّ  ىً:أب Kagan (2004"كاجاف" ) عرفً     
بالعهؿ, والىاتجة عف رضا الفرد عف األجر, وىهط اإلدارة, وزهبلء العهؿ, وفرص 

 الترقي, وطبيعة وهحتوى العهؿ.
لمعديد هف  ( إلِ أف الرضا الهٍىي يعتبر هحصمةٕٙٓٓشوقي ) وأشار        

الخبرات الهحبوبة وغير الهحبوبة الهرتبطة بالعهؿ, ويكشؼ عف ىفسً بتقدير الفرد 
دارتً.  لمعهؿ وا 

( بأىً الشعور الىفسي بالقىاعة واالرتياح والسعادة ٕٛٓٓفً الشرايدة )عر  و       
إلشباع الحاجات والرغبات والتوقعات هع العهؿ ىفسً وبيئة العهؿ, هع الثقة والوالء 

 رات البيئية الداخمية والخارجية ذات العبلقة.واالىتهاء لمعهؿ وهع العواهؿ والهؤث  
 أهمية الرضا المهني: -ب 
هعظـ األفراد يقضوف جزًءا كبيًرا هف حياتٍـ في العهؿ؛ وبالتالي هف األٌهية      

بهكاف أف يبحثوا عف الرضا الهٍىي ودوري في حياتٍـ الشخصية والهٍىية, كها أف 
اؾ وجٍة ىظر هفادٌا أف الرضا الهٍىي قد يؤدي إلِ زيادة اإلىتاجية, ويترتب ٌى

 ا زاد هف أٌهية دراسػػػة ٌذا الهوضوع,بالىسبة لمهؤسسات والعاهميف؛ ههَّ  عميً الفائدةُ 
ـ أقؿ  أف األفراد الراضيف وظيفيِّا يعيشوف حياة أطوؿ هف األفراد غير الراضيف, ٌو

عمِ التكيؼ االجتهاعي,  ا لمذات, وأكبر قدرةً تقديرً  وأكثر لمقمؽ الىفسي, عرضةً 
بهعىِ أف الراضيف  ؛الهٍىيوكذلؾ ٌىاؾ عبلقة وثيقة بيف الرضا عف الحياة والرضا 

 (.ٖٕٓٓ)سبلهة, ف عف حياتٍـ والعكس صحيحو وظيفيِّا راض
 مرضا المهني:النظريات المفسِّرة ل -د
ذي الىظرية فإف دوافع الفرد طبًقا لٍ :Maslowنظرية تدرُّج الحاجات لماسمو -1

عبارة عف حاجات تظٍر هتتالية وفًقا لتدرُّج ٌرهي هقسَّـ إلِ خهس هستويات 
ي: ؛حسب أٌهيتٍا لحاجات الخاصة باألمن ا، الحاجات الفسيولوجية -ٌو



   جامعت الفيوم                                     –كليت التربيت للطفولت المبكرة  –مجلت بحوث ودراساث الطفولت 

  

 

 

 

 

 

- 424 - 

 الرابع عشرالعدد 

حاجات تحقيق واالستقرار، حاجات الحب واالنتماء ، حاجات االحترام والتقدير، 
باعتبار أف الرضا عف األجر  ؛بالرضا الوظيفيّ  وترتبط ٌذي الىظرية, الذات
 ,بالحاجة إلي األهف واالستقرار لدى العهالة الهؤقَّتة -بصورة غير هباشرة-يرتبط 

هف خبلؿ السعي لمحصوؿ عمِ وظيفة آهىة وأجور هىاسبة, كها ترتبط حاجات 
ء, الحب واالىتهاء هف خبلؿ الرضا عف العبلقات سواء هع الزهبلء أو هع الرؤسا

ويهكف هف خبلؿ توفير حاجات األهف واالستقرار لدى العاهميف وتوفير تحقيؽ 
الذات وحاجات االحتراـ واالستقرار هف خبلؿ هحاولة إيجاد عبلقات طيبة 

 هتباَدلة بيَىٍـ وبيَف األىساؽ الفرعية األخرى التي يتعاهموف هعٍا
 : Douglas Macgregor( لدوجالس ماجريجورY( ،)Xنظريَّتَا ) -4
 وتقوـ ٌذي الىظرية عمِ هجهوعة اقتراحات أٌهٍا: (:Xنظرية ) - أ

 اإلىساف خاهؿ ال يريد تحهُّؿ الهسئولية في العهؿ. -
ؿ الفرد دائًها أف يجد شخًصا يقودي ويشرح لً هاذا يعهؿ. -  يفض 
 العقاب أو التٍديد بالعقاب هف الوسائؿ األساسية لدفع اإلىساف إلِ العهؿ. -
 ة والدقيقة عمِ اإلىساف لكي يعهؿ.البد هف الرقابة الشديد -
 األجر والهزايا الهادية األخرى هف أٌـ حوافز العهؿ )الهرجع السابؽ(. -

وعمِ أساس ٌذي االفتراضات اتخذت اإلدارة التقميدية الخطط واألساليب الهبلئهة 
ٍْد البشري ذي  ,إلدارة الُج وجعمت التٍديد واإلشراؼ الهحَكـ عمِ العاهميف وسائمٍا, ٌو

سياسة ُوِضعت لتىاسب افتراضات ظالهة في سموؾ األفراد أثَبتت العموـ االجتهاعية ال
وجاءت بأف ٌذي الصفات لـ  ,وىفت تمؾ الصفات التي تـ إلصاقٍا بالبشرية ,بطبلىٍا

تكف هف صفات البشر الهوروثة وال هف طبائعً, بؿ إىٍا إٌدار لها تُىتجً اإلدارة هف 
 .سموؾ البشري ة في الخطط دفاعية ضد افتراضات خاطئ

ذي الىظرية إلي جاىب إيهاىٍا بدوافع العهؿ وحاجات العاهميف  (:Yنظرية ) - ب ٌو
وهف  ,فإىٍا تحاوؿ تقديـ افتراضات أخرى تفس ر بعَض هظاٌر السموؾ اإلىساىي

 :ٌذي االفتراضات
ٍْد اإلىساىي والعقمي الذي يبذلً العاهؿ في عهمً ٌو شيء طبيعي  -ٔ أف الُج
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 الراحة.كالمَِّعب و 
أف الرقابة الخارجية والتٍديد بالعقاب ليست الوسيمة الوحيدة التي تدفع العاهميف  -ٕ

ٍْد هف أجؿ تحقيؽ األٌداؼ التىظيهية إذ إف العاهؿ سوؼ يقوـ  ؛لبذؿ الُج
بههاَرسة الرقابة الذاتية والتوجيً الشخصي هف أجؿ إىجاز األٌداؼ التي الَتَزـ 

 بٍا.
     ؼ يبحث عف الهسئولية وليس فقط َقبولٍا.أف العىصر البشري يعرؼ كي -ٖ
ف كاف  ,يعهؿ اإلىساف أهبًل في الحصوؿ عمِ الهكافآت -ٗ ال خوًفا هف العقاب, وا 

شباع حاجة تحقيؽ الذات.  أٌـ هكافآت الفرد تتهثَّؿ في الرضا الشخصي, وا 
 في الحاجات:  David c. McClellandنظرية  دايفيد ماكميالند  -3
فقد توصَّؿ  ",هاكبليىد"التي أجراٌا  ,يجة لؤلبحاث التطبيقية الهتعددةٌذي الىظرية ىت  

 ,إلِ أف ٌىاؾ حاالت ثبلث لٍا تأثيٌر كبيٌر في تحريؾ سموؾ العاهميف في الهىظَّهات
ذي الحاجات ٌي:  ٌو

ي الحاجة إلي أف يبذؿ اإلىساف جًٍدا وأف يحق ؽ إىجازات الحاجة إلي اإلنجاز:   ٌو
 هعيَّىة.

ي الحاجة إلِ أف يكوف لئلىساف سمطة ويؤث ر هف خبللٍا في  القوة: إلى الحاجة  ٌو
 اآلَخريف.

إذ إف األفراد الذيف عىدٌـ حاجة قوية لبلىتهاء يتولَّد  الحاجة إلى الصداقة واالنتماء:
شعور البٍجة والسرور عىدها يكوىوف هحبوبيف هف اآلَخريف ويشعروف باأللـ إذا تـ 

 (Lewis& Judith,2001,79تي يىتهوف إليٍا )رفُضٍـ هف الجهاعة ال
وهف ٌذي الىظرية يهكف استىتاج أف إدراؾ الحاجات الثبلثة يعتبر عاهبًل هٍهِّا في      

وجعمٍـ أكثر قدرًة عمِ إىجاز الهٍاـ  ,هساَعدة األفراد ىحو تحقيؽ األٌداؼ الهطموبة
عهؿ والهؤسسة بالىفع سواء البها يعود عمِ  ,والعطاء واالىتهاء وتكويف العبلقات الطيبة

 بسواء.
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 : ثالثًا : العالقة بين السعادة النفسية والرضا المهنى
طوف في أعهالٍـ العتقادٌـ أف يعهؿ الىاس لكي يصموا إلِ أٌداؼ هعيىة, ويىشَ      

َـّ فإف بموغٍـ إياٌا سيجعمٍـ أكثر رضا عها األداء سيحق   ؽ لٍـ ٌذي األٌداؼ؛ وِهف َث
أف األداء سيؤدي لمرضا, وحيف ىىظر لمرضا كىتيجة لمكشؼ عف ٌـ عميً, أي 
هسؤولة عف حدوثً, سىجد أف تمؾ  دّ عَ ؽ بٍا والعواهؿ التي تسبقً وتُ الكيفية التي يتحقَّ 

 العواهؿ تىتظـ في ىسؽ هف التفاعبلت يتـ عمِ الىحو التالي: 
ٌذا  لكؿ فرد حاجات يسعِ إلِ إشباعٍا, ويعد العهؿ أكثر هصادر الحاجات:

 . اإلشباع إتاحةً 
عمِ التوجً ىحو الهصادر  الفردَ  د الحاجات قدًرا هف الدافعية تحثُّ تول   الدافعية:
 ع إشباع تمؾ الحاجات هف خبللٍا. الهتوقَّ 
ا هىً أف ٌذا ط لمفرد بوجً خاص في عهمً اعتقادً شِ تتحوؿ الدافعية إلِ أداء ىَ  األداء:

 األداء وسيمة إلشباع حاجات الفرد. 
 يؤدي األداء الفعَّاؿ إلِ إشباع حاجات الفرد.  -اإلشباع:
ا في عهمً يجعمً راضيً  الكفؤإف بموغ الفرد هرحمة اإلشباع هف خبلؿ األداء  الرضا:

  إشباع حاجاتً ٍا يستطيعخبلل هف عف العهؿ؛ باعتباري الوسيمة التي
 ( عوامل الرضا المهني في ثالث فئات؛ هي:4211د )سممان،حدَّ  و

تتعمؽ باألفراد أىفسٍـ وقدراتٍـ؛ هثؿ: الجىس, العهر, الهستوى مل ذاتية: عوا
وقدرات الفرد الذٌىية  التعميهي, هدة الخدهة, العهؿ السابؽ, وهستوى الدافعية,

ا هف العواهؿ الهرتبطة ب الفرد, والتي لٍا تأثير عمِ رضائً,  ذاتوالبدىية... وغيٌر
 يفّي.الرضا الوظ دثي العواهؿ يحذوبتفاعؿ ٌ

داخؿ العهؿ هثؿ الوظيفة ىفسٍا, وظروؼ العهؿ,  ترتبط بالتىظيـعوامل تنظيمية: 
جراءات العهؿ الوظيفية.ظُ والعبلقة بالرؤساء, وىُ   ـ وأساليب وا 

تتعمؽ بجهاعات العهؿ والبيئة التي ىشأ فيٍا الفرد أو البيئة التي يىتهي عوامل بيئية: 
ذي العواهؿ قد تشهؿ االىتهاءَ إليٍا, وكذلؾ تأثير ثقافة الهجتهع الذ  ي يعيش فيً, ٌو

وأشارت  وتقدير الهجتهع لً. ,العاهؿ عمِ التكيؼ هع عهمً وقدرةَ ,  االجتهاعيَّ 
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كدراسة بعض الدراسات التي تىاولت الرضا الهٍىي لدى هعم هات رياض األطفاؿ 
 ( ؛  ٖٕٔٓ(؛ )الجىدى وعمِ , ٕ٘ٓٓ( ؛ )هوسِ ,ٖٕٓٓ)العويمِ وشرقاوى ,

إلِ أف الرضا الهٍىي لديٍا يعود ألهور ( ٕٚٔٓ( ؛ )عبد العزيز , ٕٗٔٓيهات,) عم
وهدى ُقْرب  ,هىٍا: هواءهة العهؿ لحاجات الهعمهة وطهوحاتٍا ورغباتٍا ؛هتعددة

وهدى الهتعة التي تشعر بٍا أثىاء ههاَرستٍا  ,تٍااالعهؿ أو ُبْعدي عف هيولٍا واٌتهاه
كها  ,يعىي ظٍور حالة هف عدـ الرضا الهٍىِ وغياب ٌذي األهور أو بعضٍا ,لمعهؿ
ر الرضا الهٍىي لدى هعمهة رياض األطفاؿ بالحالة الىفسية واالىفعالية والصحية يتأثَّ 

لٍا, وبخصائص شخصيتٍا, واستعدادٌا وبهيولٍا الهٍىية, ودافعيتٍا إلِ اإلىجاز. 
(2003 ,Bridges.) 

توفري لئلىساف هف دورًا يؤديً,  ترتبط الهٍىة بشكؿ عاـ  بالسعادة وذلؾ لها    
فيشعر اإلىساف بأٌهيتً وبحاجة اآلخريف إلِ عهمً , فيسعد بً هف خبلؿ ها يحققً 
هف رضا لآلخريف عف أدائً لٍذا الدور وتعد الهٍىة هصدر إلشباع الحاجات 
األساسية لئلىساف هف هأكؿ وهشرب وأهف وطهوح وهكاىة اجتهاعية الئقة هها يحقؽ 

لسعادة الىفسية وبخاصة فِ الهٍىة التِ تتيح لً التىوع فِ األداء وتحقؽ لً الرضا وا
إلرتباط بيف إف الً سعادة أكبر إذ تجىبً الشعور بالتكرار والرتابة والهمؿ الوظيفِ .  

, أف Diener(1999)وأشار ديىر فسية والرضا الهٍىِ ارتباط وثيؽ ,السعادة الى
العهؿ قد يحسف هستوى الحافز لدى الفرد إليجاد السعادة الىفسية , وذلؾ هف خبلؿ 

, عـ االجتهاعِ , واإلحساس بالٍويةالعهؿ الذى يدعـ ىهو الهٍارات ويوفر شبكة الد
 .ويصبح العهؿ أكثر إرضاء لمفرد عىدها تتوفر هٍاـ إضافية يتمقِ عميٍا هكافآت 

 الرضا المهنى :وعالقاتها بدة النفسية دراسات سابقة تناولت السعا
 & Baleghizadeh (2012)بميجيزاديه وجوردني  أشارت نتائج دراسة

Gordni   كاىت هىبئًا دااًل بالدافعية الهٍىية لدى الهعمهيف.   السعادة الىفسيةأف 
دراسة وايضًا  ,Pineio et al  (2014) وآخروندراسة بنيو  كشفت نتائج كما

عف وجود عبلقة ارتباطية  Pranjal.B&Mukut,H,(2015)وت برينجل و موكي
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 لدى الهعمهيف. السعادة الىفسية و  الهٍىِبيف الرضا  هوجبة
 & Sedigheh( 2017سيديجيه ومنصوريه ) وأشارت نتائج دراسة  

Mansoreh  سجوروكذلؾ دراسة إلِ   Yalcin & Isgor (2017) يالسين وا 
الرضا الهٍىِ وأف  بالرضا الهٍىِ لدى الهعمهيف, تتىبأأف السعادة الىفسية يهكف أف 

 بالصحة الىفسية اإليجابية لمهعمهيف. هىبًأ داالً لمهعمهيف 
وأشارت الىتائج أيًضا إلِ وجود فروؽ دالة إحصائيًا في السعادة الىفسية بيف  

دراسة سميمون،  كما توصمت نتائج في اتجاي الذكور.وكاىت الفروؽ الجىسيف 
بة بيف هستوى عبلقة ارتباطية هوجَ  وجودوتوصمت الىتائج إلِ  ، (4212سمطان )
فروؽ دالَّة إحصائيِّا  عدـ وجود, و الدراسةوالسعادة الىفسية لدى عيىة  الهٍىِالرضا 

ا لهتغي ر الخبرة والسعادة الىفسية تبعً  الهٍىِبيف أفراد العيىة في هستوى الرضا 
 . التديفالتعميهية أو هتغي ر 

 ةـــسالدرا ىـــرضــف
احصائيًا بيف السعادة الىفسية والرضا الهٍىِ لدى  توجد عبلقة ارتباطية دالة -ٔ

 هعمهات رياض األطفاؿ .
السعادة الىفسية بأبعادٌا فِ التىبؤ بالرضا الهٍىِ لدى هعمهات رياض سٍـ ت  -ٕ

 األطفاؿ .
 هاــة واجراءاتــــج الدراســـمنه

ي االرتباطي, وذلؾ ألف اعتهدت الدراسة الراٌىة عمِ الهىٍج الوصف منهج الدراسة:
تىاوؿ الباحثة لهتغيري الدراسة اعتهد عمِ الوصؼ والتصىيؼ. ٌذا باإلضافة إلِ أف 

العبلقات االرتباطية بيف السعادة الىفسية والرضا الهٍىِ لدى الدراسة الراٌىة تٍتـ ب
 هعمهات رياض األطفاؿ .
 .هف هعمهات رياض األطفاؿ( ٕٓٓهف ) تكونت عينة الدراسة :
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 ةـــــوات الدراسأد
 )إعداد الباحثة( السعادة النفسية:أوال: مقياس 

 -هقياس عمِ الهصادر اآلتية:الاعتهدت الباحثة عىد إعداد 
 ها تضهىتً الدراسات والبحوث هف ىتائج وتوصيات.  -ٔ
 الكتب والهراجع في الهجاؿ. -ٕ
د السعادة الىفسية؛ ههَّا ُيساعِ ببعض االختبارات والهقاييس الخاصة  ِالرجوع إل -ٖ

ىاتٍا, وتحديد التعريؼ اإلجرائي, ويعد ذلؾ خطوة أساسية استخبلص هكو   ِمع
هثؿ  ؛ٌذي الهقاييس بعضلبىاء الهقياس وتحديد هكوىاتً, فقد تـ االطبلع عمِ 

 ,(ٖٕٓٓقائهة أكسفورد لمسعادة )هارتيف أرجايؿ(, تعريب أحهد عبد الخالؽ )
وىر وكذلؾ هقياس السعادة الىفسية   ( تعريبSpringer&Hauser)لسبرىجر ٌو

        (, وهقياس السعادة الىفسية لروزهاري ٌٕٙٓٓاشـ ) أبوالسيد 
(Rosemary,2006.) 

ة أولية لمهقياس, وقاهت مع ٌيكضْ لمهقياس؛ وذلؾ هف حيث وَ  عاـّ  بىاءتكويف  -ٗ
      الباحثة بتحديد فقرات الهقياس, وتحديد التعريؼ اإلجرائي لً.                        

ىة هف )       تحكيـ  ثـ ,( هعمهةٕٓٓتـ إجراء دراسة استطبلعية عمِ عي ىة هكوَّ
الهقياس هف خبلؿ عرضً عمِ هجهوعة هف الهحك ِهيف في هجاالت عمـ الىفس 

ي الفيـو وبىي سويؼ, وتـ تعديؿ بعض الفقرات, وحذؼ والصحة الىفسية, هف جاهعتَ 
بصورتً الىٍائية,  احك ِهيف أصبح الهقياس جاٌزً ر, وبىاًء عمِ اقتراح الهالبعض اآلخَ 

ويضـ كؿُّ ُبْعد سبعة عبارات  ,هوزَّعة عمِ سبعة أبعاد رئيسية عبارة (ٜٗيضـ )
 .تصؼ السعادة الىفسية

 يتكوف الهقياس هف سبعة أبعاد ٌي:   وصف المقياس:
مواَجهة  -2التفاؤل-2 الطموح -3اإليجابيالتفكير  -4الرضا عن الحياة -1
 العالقات االجتماعية -2تقدير الذات -6لعقباتا
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 -مقياس:التصحيح 
عميٍا هف خبلؿ  االستجابةيتـ ( هفردة, ٜٗهف ) يتكوَّف الهقياس فِ صورتً الىٍائية

و ,تدريج ثبلثي  (, وتتراوح درجة كؿ هفردة هفال(, )إلِ حد ها(, )ىعـ) ٌو
لِ حد ها(, و ٖ) ىعـ(؛ بحيث تكوف ٔ - ٖ)  ِتشير الدرجة العظهو  (,ٔ) وال(, ٕ) ا 
 إلِ ارتفاع هعدؿ السعادة الىفسية.( ٚٗٔ)
  مقياس:الحساب صدق  -ٔ

 -استخدهت الباحثة الطُُّرؽ التالية لحساب الصدؽ: -
 -صدق المحكِِّمين: -
( هف السادة الهحك ِهيف في هجاؿ عمـ الىفس ٖٔهقياس عمِ )التـ عرض    

 ب هىٍـ إبداء الرأي فيها يمي:مالتربوي والصحة الىفسية ورياض األطفاؿ, وقد طُ 
 . السعادة الىفسيةوضوح البىود وتغطيتٍا ألبعاد   -
 .بأبعاد السعادة الىفسيةهدى ارتباط الهفردات  -
 .لهعمهات رياض األطفاؿهدى صحة البىود وهىاسبتٍا  -
 هف عىاصر الهقياس. اأو حذؼ أو تعديؿ ها يروىً هىاسبً  إضافة -

%(, وقد اتفؽ ٚٚ) ( هف الهحك ِهيف بىسبةٓٔؽ عميٍا )بوؿ الهفردات التي اتفوقد تـ قَ 
( هفردات تـ ٚو) ,تعديمٍا( هفردات, تـ ٖالهحك ُهوف عمِ جهيع الهفردات ها عدا )

 .ِهيفبىاًء عمِ رأي الهحك   ؛حذُفٍا
 حساب ثبات المقياس: -4

باخ تـ التحقؽ هف ثبات الهقياس باستخداـ طريقة ألفا كروى :كرونباخأ_ طريقة ألفا 
ىة هف  وبمغت هعاهبلت الثبات لبلبعاد  ,هعمهة (ٕٓٓ)عمِ العيىة االستطبلعية الهكوَّ

 (.ٔٓٓ.ٓ) داللة بهستوى (,ٜٙ.ٓ)إلِ  (ٚٛٚ.ٓ)الهختمفة هف 
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 (1جدول )
 بات المقياس بطريقة ألفا كرونباخمعامالت ث

 

 أبعاد المقياس
 معامل الثبات

 )معامل ارتباط ألفا كرونباخ(
 2.222 حياةالرضا عن ال -
 2.231 اإليجابيالتفكير  -
 2.242 الطموح  -
 2.232 التفاؤل -
 2.224 مواَجهة العقبات -
 2.222 تقدير الذات -
 2.622 العالقات االجتماعية -
 2.262  الدرجة الكمية لممقياس -
 ية:طريقة التجزئة النصف -ب

 (4جدول )
 صفيةمعامالت ثبات المقياس بطريقة التجزئة الن

 

 أبعاد المقياس
 معامل الثبات

 (النصفية التجزئة)معامل ارتباط 
 2.226 الرضا عن الحياة

 2.212 اإليجابيالتفكير 
 2.222 الطموح 
 2.241 التفاؤل
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 2.222 مواَجهة العقبات 
 2.263 تقدير الذات

 2.222 العالقات االجتماعية
 2.264 الدرجة الكمية لممقياس
االرتباط  هعاهبلتبيف جزَأِي الهقياس ككؿ واألبعاد, ثـ ُصححت  تـ حساب االرتباط
 (ٙٛٚ.ٓ)الهختمفة هف  برواف, وقد بمغت هعاهبلت ثبات األبعاد –بهعادلة سبيرهاف 

ي ِقيهَ  ,(ٔٓٓ.ٓبهستوى داللة ) (ٕٜٙ.ٓ)إلِ  ة ثبات هرتفعة؛ وبالتالي فالهقياس ٌو
 :لمتطبيؽ مً قاببًل يهكف الوثوؽ بٍا, ويجع هقبولةيتهتع بدرجة ثبات 

 )إعداد الباحثة( الرضا المهني:: مقياس ثانًيا
 -عمِ الهصادر اآلتية: الهقياساعتهدت الباحثة عىد إعداد 

االطبلع عمِ اأُلُطر الىظرية التي تىاولت الرضا الهٍىي لدى هعم هات رياض  -ٔ
 األطفاؿ.

لتحديد  ؛الهجاؿالعربية هىٍا واألجىبية في ٌدا  السابقة الدراساتاالطبلع عمِ  -ٕ
التي استعاىت  واالستبياىاتهفردات الهقياس هف خبلؿ التعرُّؼ عمِ الهقاييس 

 وهىٍا: ؛بٍا تمؾ الدراسات
 ,(ٜٜٙٔإعداد عزة جبلؿ ) ,هقياس الرضا الهٍىي لهعمهات رياض األطفاؿ      

 ,(ٕٓٓٓإعداد أسهاء السرسي ) ,واستباىة الرضا الهٍىي لهعمهات رياض األطفاؿ
 ,(ٕٓٓٓاس الرضا عف العهؿ برياض األطفاؿ إعداد عبد الرحهف هٍدي )وهقي

وهقياس  Tom (2005إعداد توـ ) ,وهقياس الرضا الهٍىي لدى هعمهة الروضة
وهقياس  , Smith (2005إعداد سهيث ) ,الرضا الهٍىي لدى هعمهة الروضة

تـ  .(ٕ٘ٓٓإعداد ساهية هوسِ ) ,الرضا الهٍىي لدى هعم هات رياض األطفاؿ
( عبارة تعب ر عف الرضا الهٍىي لدى ٘ٗإعداد الهقياس في صورتً الهبدئية هف )

 هعمهات الروضة .
تـ عرض الهقياس في صورتً الهبدئية عمِ هجهوعة هف الهحك ِهيف هف       
وتـ التعديؿ َوْفًقا لهبلَحظات وتوجيٍات  ,عمـ الىفس والتربية لمطفولة الهبكرة أساتذة
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 .الهحك ِهيف
ىة هف )      وفي ضوء ها  ( هعمهة.ٕٓٓتـ إجراء دراسة استطبلعية عمِ عي ىة هكوَّ

سَبؽ تـ إعداد الصورة الىٍائية لهقياس الرضا الهٍىي لدى هعم هات رياض األطفاؿ 
    ( عبارة.ٓٗفي )

 مقياس:التصحيح -
ف الهقياس    إلِ (, )ـىع)يتـ االستجابة عميٍا بتدريج ثبلثي و( هفردة ٓٗهف ) يتكوَّ

لِ (, و ٖ) ىعـ(؛ بحيث تكوف ٔ - ٖ(, وتتراوح درجة كؿ هفردة هف )ال(, )حد ها ا 
إلِ ارتفاع هعدؿ الرضا ( ٕٓٔتشير الدرجة العظهِ )و  (ٔ) وال(, ٕ) حد ها
 الهٍىي.

 لممقياس:الخصائص السيكومترية 
  مقياس:الحساب صدق  -ٔ

 -استخدهت الباحثة الطُُّرؽ التالية لحساب الصدؽ:
 -لمحكِِّمين:صدق ا -
( هف السادة الهحك ِهيف في هجاؿ عمـ الىفس ٖٔهقياس عمِ )التـ عرض      

 مب هىٍـ إبداء الرأي فيها يمي:التربوي والصحة الىفسية ورياض األطفاؿ, وقد طُ 
  الرضا الهٍىي.وضوح البىود وتغطيتٍا ألبعاد  -
 الرضا الهٍىي.بعاد بأهدى ارتباط الهفردات  -
 .لهعمهات رياض األطفاؿهىاسبتٍا هدى صحة البىود و  -
 هف عىاصر الهقياس. اأو حذؼ أو تعديؿ ها يروىً هىاسبً  إضافة -

 ( هف الهحك ِهيف فأكثر بىسبةٓٔؽ عميٍا )فَ وقد تـ قبوؿ الهفردات التي اتَّ     
 ,تـ حذفٍا ( هفردات٘%(, وقد اتفؽ الهحك ُهوف عمِ جهيع الهفردات ها عدا )ٚٚ)

 .لهحك ِهيفبىاًء عمِ رأي اتعديمٍا  ( هفردات تـٖوعدد )
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 حساب ثبات مقياس الرضا المهني: -4
  أ_ طريقة ألفا كرونباخ:

تـ التحقؽ هف ثبات الهقياس باستخداـ طريقة ألفا كروىباخ عمِ العيىة االستطبلعية 
ىة هف  (, ٔٓٓ.ٓبهستوى داللة ) (،2.224)معامل الثبات  بمغهعمهة  ٕٓٓالهكوَّ

ي ِقيهة ثبات   ع بدرجة ثبات عالية, يهكف الوثوؽُ ؛ وبالتالي فالهقياس يتهتَّ قبولةهٌو
 . لمتطبيؽبٍا, ويجعمً قاببًل 

 طريقة التجزئة النصفية: -ب
وبَمغ   ,تـ حساب هعاهؿ ثبات الهقياس باستخداـ هعاهؿ ارتباط التجزئة الىصفية

ي ِقيهة ثبات هرتفعة؛(, ٔٓٓ.ٓ) بهستوى داللة (2.246)معامل الثبات  وبالتالي  ٌو
 .لمتطبيؽ يهكف الوثوؽ بٍا, ويجعمً قاببًل  ,هقبولةفالهقياس يتهتع بدرجة ثبات 

 ةــــج الدراســــنتائ
 :أواًل : نتائج الفرض األول 

 النفسية السعادة بين احصائياً  دالة ارتباطية عالقة "توجد عمِ والذى يىص
تفاؤل ، مواجهة ال بأبعادها وهى الرضا عن الحياة ، التفكير االيجابى ، الطموح،

 رياض معممات لدى المهنى والرضا العقبات ،تقدير الذات ، العالقات االجتماعية 
 ." األطفال

ختبار صحة ٌذا الفرض قاهت الباحثة باستخداـ هعاهؿ ارتباط بيرسوف كها ٌو وال
 .التالِهوضح بالجدوؿ 

 (3جدول )
 هنىالعالقة االرتباطية بين السعادة النفسية والرضا الم

 

 الرضا المهني االبعاد

 -**2.32 أوال :الرضا عن الحياة
 **2.22 ثانيا :التفكير األيجابى
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 الرضا المهني االبعاد

 -**2.41 ثالثا : الطموح 
 **2.62 رابعا : التفاؤل

 -**2.11 خامسا : مواجهة العقبات 
 **2.62 سادسًا : تقدير الذات

 -**2.42 سابعًا :العالقات األجتماعية
ية ككلمقياس السعادة النفس  2.21**- 

 ٓ,ٔٓدالة عىد   **
هتغير السعادة جدوؿ وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف الهف  اتضح      

 الىفسية بأبعادي وهتغير الرضا الهٍىِ, بذلؾ تـ التحقؽ هف صحة الفرض االوؿ.
وجود عبلقة هوجبة بيف الرضا الهٍىِ وبيف أسموب التفكير اإليجابِ   واتضح    
وتقدير الذات هف ابعاد السعادة الىفسية حيث بمغت قيهة هعاهؿ االرتباط كبل  فاؤؿتوال

و هعاهؿ داؿ إحصائيا عىد هستوي (  2.62 - ٘ٙ.ٓ -  2.22هىٍـ ) ٌو
بالتفكير االيجابِ يرتبط الرضا الهٍىِ هها يشير إلي أف أرتفاع هستوي  ٔٓ.ٓداللة

ف السعادة الىفسية والرضا ابية بيوالتفاؤؿ وتقدير الذات هها يؤكد العبلقة األيج
 .الهٍىِ
 :الثانىنتائج الفرض  ثانيًا:

 لدى المهنى بالرضا التنبؤ فى بأبعادها النفسية السعادة " تسهموالذي يىص عمي
 .األطفال" رياض معممات
الهتعدد  االىحدار والختبار صحة ٌذا الفرض قاهت الباحثة بحساب تحميؿ      

السعادة الىفسية بأبعادٌا فِ التىبؤ بالرضا الهٍىِ لدى لمكشؼ عف هدى إسٍاـ 
الذى يعتهد   Stepwiseالهعمهات وقد استخدهت الباحثة أسموب الخطوات التدريجية 

كذا يتوقؼ  إلحاقًعمِ ضـ أٌـ الهتغيرات فِ البداية إلِ التحميؿ ثـ  بهتغير أخر ٌو
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دـ إسٍاهًا دااًل لمهتغير التحميؿ عىدها يجد األسموب أف الهتغيرات الهضافة ال تق
 التابع .

وبىاًء عمِ ذلؾ قاهت الباحثة بإدخاؿ هغير الرضا الهٍىِ كهتغير تابع , وباقِ 
ِ الرضا عف الحياة ,  األخرىالهتغيرات  ِ السعادة الىفسية بأبعادٌا السبعة ٌو ٌو
ت , الطهوح, التفاؤؿ , هواجٍة العقبات ,تقدير الذات , العبلقا اإليجابِالتفكير 

االجتهاعية كهتغيرات هستقمة لمكشؼ عف أٌـ ٌذي الهتغيرات التِ تسٍـ فِ التىبؤ 
وقد أظٍرت الىتائج أف كبل هف  ا الهٍىِ لدى هعمهات رياض األطفاؿ ,بالرض

هتغيرات التفاؤؿ , التفكير اإليجابِ , تقدير الذات هف أٌـ الهتغيرات عمِ التوالِ 
هات , أها باقِ الهتغيرات والتِ تشهؿ الرضا التِ تتىبأ بالرضا الهٍىِ لدى الهعم

عف الحياة , الطهوح , هواجٍة العقبات, العبلقات االجتهاعية, فقد استبعدوا هف 
التحميؿ لعدـ إسٍاهٍـ بصورة دالة فِ التىبؤ بالرضا الهٍىِ . وكاىت قيهة هعاهؿ 

, وهعاهؿ (.62ِ )االرتباط الهتعدد بيف الهتغيرات الهستقمة الداخمة والهتغير التابع ٌ
%( هف تبايف  ٓٚ( أى أف )ٓٚ.ٓ( ٌو)4رالتحديد الهصحح لهعاهؿ االرتباط أو )

درجات الرضا الهٍىِ لدى أفراد العيىة ترجع إلِ التفاؤؿ, التفكير اإليجابِ, تقدير 
  الذات .

 
 (2جدول )

 تحميل االنحدار المتعدد بين المتغيرات المستقمة والرضا المهنى
 

المتغيرات 
 مستقمةال

معامل 
 االنحدار

B 
 قيمة "ف"

معامل 
االرتباط 
 4المتعدد ر

التباين 
 4المشترك ر
 المعدلة

 الداللة تقيمة 

 3.2- الثابت
11.1 

 
 
62, 2 

2.22 
3.2 2.221 

التفكير 
 اإليجابي

ٓ.٘٘ 3.26 2.221 
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المتغيرات 
 مستقمةال

معامل 
 االنحدار

B 
 قيمة "ف"

معامل 
االرتباط 
 4المتعدد ر

التباين 
 4المشترك ر
 المعدلة

 الداللة تقيمة 

  ٘ٙ.ٓ التفاؤل
 

2.12 2.221 
 2.221 3.22 ٓٙ.ٓ تقدير الذات

وؿ السابؽ تصبح هعادلة االىحدار ٌِ : )درجة الرضا الهٍىِ ( = وبىاء عمِ الجد
درجة التفاؤؿ  +   ×٘ٙ.ٓ+   اإليجابيالتفكير  درجة × ٘٘.ٓ(  +   ٚ.ٖ-)

درجة تقدير الذات . وتعىِ ٌذي الىتيجة أف كبًل هف التفكير اإليجابِ و  × ٓٙ.ٓ
 ة دالة بالرضا الهٍىِ.التفاؤؿ وتقدير الذات هف أبعاد السعادة الىفسية تتىبأ بصور 

  ج ــــالنتائ يرــستف
وجود عبلقة ارتباطية هوجبة ذات داللة إحصائية يتضح هف الىتائج السابقة 

,وأشارت الىتائج إلِ أف لهٍىي ودرجات الرضا اىفسية بأبعادٌا بيف درجات السعادة ال
ية تتىبأ كبًل هف التفكير اإليجابِ , والتفاؤؿ وتقدير الذات هف أبعاد السعادة الىفس

فالهتهتعيف بقدر هىاسب هف التفكير اإليجابِ والتفاؤؿ بصورة دالة بالرضا الهٍىِ .
وتقدير الذات ٌـ األكثر شعورًا بالسعادة الىفسية واألكثر شعورًا بالرضا الهٍىِ فعىدها 
يتهكف الفرد هف التفكير بشكؿ أكثر إيجابية وعىدها يشعر بتقديري لذاتً ويكوف أكثر 

أىً يعيد التفسير اإليجابِ لؤلحداث والهواقؼ وتتضح هشاعري وتزداد ثقتً تفاؤاًل ف
بىفسً وعىدٌا يشعر بالرضا عف هٍىتً و هف وجٍة ىظر الباحثة  فأف ٌذا تفسير 

وبٍذا  ؛فكمها زاد شعور الفرد بالسعادة الىفسية زادت درجة الرضا الهٍىي لديً هىطقي؛
عرضً في االطار الىظري لمدراسة الذي أشار ها سبؽ تتفؽ ىتائج الدراسة الحالية هع 

السعادة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالرضا الهٍىِ , وأف الهعمـ السعيد يهتمؾ رضا إلي أف 
الرضا الهٍىي لدى بأف ( Bridges, 2003)تعريؼ وايضًا يتفؽ هع هٍىِ هرتفع , 

 ,ص شخصيتٍابالحالة الىفسية واالىفعالية لٍا, وبخصائيتأثر هعمهة رياض األطفاؿ 
 ,(ٕٛٔٓالفبلح ) ,(ٕٛٔٓالخوالدة )وتتفؽ ىتيجة ٌذي الفرضية هع دراسة كؿ  ِهْف 
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مت إلِ وجود عبلقة ارتباطية هوجبة بيف  (,ٕٛٔٓسميهوف, سمطاف ) والتي توصَّ
ذا يتفؽ هع ها توصمت إليً دراسات كبًل هف   ,السعادة الىفسية والرضا الهٍىي ٌو

بميجيزاديً وجوردىي  و Prizmie, Zvjezdana (2009)  بريزهِ وزفيجزيداف
(2012) Baleghizadeh & Gordni  و ٌاييىغHaining,W,etal,(2013)  ,
ايا   ,Pranjal.B&Mukut,H,بريىجمو هوكيوت Guohai,Chen,(2014)جٌو
 & Sedigheh( 2017سيديجيً وهىصوريً )وكذلؾ هع دراسة كبًل هف  (2015)

Mansoreh  , سجور  زدٌزاف دراسة , وYalcin & Isgor (2017)يالسيف وا 
(2017 )  ZADHASAN Z., DEHGHANPOUR M.   والتِ أسفرت ىتائجٍـ

دة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالرضا الهٍىِ , الهعمـ السعيد يهتمؾ رضا هٍىِ عف أف السعا
هرتفع , والهعمـ الذى لدية رضا هٍىِ هرتفع يكوف أكثر سعادة .وأيضُا تتفؽ ىتيجة 

اف   Shoo,Fakirmohan(2018)الفرض هع دراسات كبًل هف :شاوو وفاكييرهٌو
تائجٍا إلِ وجود عبلقة التِ توصمت ىو  Wong,Daniel( 2019,وواىج ودىياؿ)

أكثر  وأف السعادة,  ارتباطية هوجبة دالة بيف السعادة الىفسية والرضا الهٍىِ
 . الهٍىِالهتغيرات فعالية في التىبؤ بالرضا 

  

https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=806425
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=194273
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 عــــــالمراج
( . هفٍوـ السعادة وعبلقتً بهركز الضبط ٕٓٔٓإبراٌيـ , ىدى بشير بابكر )  -ٔ

, جاهعة أـ  ير منشورة (رسالة ماجستير)غفِ ضوء بعض الهتغيرات , 
 درهاف , السوداف .

(. الىهوذج البىائِ لمعبلقات بيف السعادة الىفسية ٕٓٔٓأبو ٌاشـ,السيد هحهد) -ٕ
والعواهؿ الخهسة الكبرى لمشخصية وتقدير الذات والهساىدة األجتهاعية لدى 

 .ٖٓ٘-ٕٛٙ (, ٔٛ)ٕٓ, بىٍا, التربية كمية مجمةطبلب الجاهعة , 
(. سيكولوجية السعادة. ترجهة فيصؿ عبد القادر يوىس, ٖٜٜٔيكؿ )رجايؿ, هاأ -ٖ

, سمسمة عالم المعرفةالهجمس الوطىي لمثقافة والفىوف واآلداب, الكويت 
(ٔٚ٘.)  

(. عمـ الىفس اإليجابي وجودة الحياة, ىشرة أخبار عمـ ٕٛٓٓاألىصاري, ساهية ) -ٗ
 . ٕٚكتوبرأ, الجمعية المصرية لمدراسات النفسيةالىفس, 

(. الذكاء الروحي وعبلقتً بالسعادة الىفسية ٕٕٔٓالضبع, فتحي عبد الرحهف ) -٘
 ٌِ , دراسات عربية في التربية وعمم النفسديف. قيف والراشِ لدى عيىة هف الهرا
 .ٙٚٔ - ٖ٘ٔ , ( ٜٕ)ٔ, رابطة التربوييف العرب

ة هف (. هعدالت السعادة لدى عيىات هختمفٕٙٓٓالفىجري, حسف عبد الفتاح ) -ٙ
, المؤتمر العممي األول لكمية التربية بالوادي الجديدالهجتهع الهصري, 

 جاهعة أسيوط.
( . العبلقة بيف السعادة والذكاء األىفعالِ لدى ٜٕٓٓالهىشاوى , سائدة جهيؿ ) -ٚ

, كمية  رسالة ماجستير )غير منشورة (عيىة هف الهراٌقيف األردىييف . 
 ميا , جاهعة عهاف .الدراسات التربوية والىفسية الع

( . السعادة وعبلقتٍا ببعض ٜٜ٘ٔلىياؿ , هايسة أحهد وخهيس , هاجدة )ا -ٛ
الهتغيرات الىفسية والشخصية لدى عيىة هف الهسىيف والهسىات "دراسة 

, السىة  النفس عمم مجمةسيكوهترية هقارىة" الٍيئة العاهة الهصرية لمكتاب , 
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 . ٓٗ-ٕٕ ( , ٖٙالتاسعة )
(. دور عمـ الىفس اإليجابي في تأكيد إىساىية اإلىساف ٕٙٔٓوسيمة ) ,يزروال -ٜ

 .ٕ٘ٔ - ٖٖٔ ( ,ٔ)ٖ, اإلنسانية العموم مجمة)دراسة تحميمية(, 
اإلسكىدرية: دار الهعرفة  ,(: سيكولوجية السعادةٕٛٓٓسالـ, سٍير ) -ٓٔ

 الجاهعية.
رية , وائؿ لمىشر ( . السموؾ القيادى والفعالية اإلدإٓٓٓشوقِ , فرج طريؼ ) -ٔٔ

 , عهاف. 
الهيداىية عو ية (. هدُ رضا هشرفي طبلب التربٖٕٓٓؿ, اليحيِ )طبل -ٕٔ

ة ػَن التربَيػالعم, عودـك سـة الممـة جامعـمجمراف. ػعهمٍن في اإلش
 . ٕٙٚ – ٔ٘ٚ ( ,ٕ)٘ٔ,ات اإلسبلهيةػَالدراس

يرات (.السعادة الىفسية وعبلقتٍا ببعض الهتغٕٙٓٓعبد الهقصود, أهاىي ) -ٖٔ
مجمة البحوث النفسية الىفسية لدى عيىة هف الهراٌقيف هف الجىسيف, 

 (.ٕ, )والتربوية
( . العبلقة بيف السعادة وكؿ هف األفكتار ٕٗٓٓعزت , داليا هحهد ) -ٗٔ

 الحادى السنوى المؤتمرالبلعقبلىية وأحداث الحياة السارة والضاغطة . 
 . ٔٙٗ-ٔ,  ٌٕٚٗرة , , جاهعة عيف شهس , القا النفسى لإلرشاد عشر

(. هعدالت السعادة الحقيقية لدى عيىة هف طبلب ٕٛٓٓـ, سحر فاروؽ )عبلَّ  -٘ٔ
 ٛٔ كمية التربية , هصر,,مجمة دراسات نفسيةالهرحمتيف اإلعدادية والثاىوية, 

(ٖ), ٖٗٔ- ٗٙ٘ .  
16- Bridgez, William B. (2003). Teachers as mothers & wives 

in families: coping with role conflict. New York, 
Wily,34,510-530. 

17-Camfield,L,Choudury,K,&Devine,j,(2007).Well-being            
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Bangladesh Journal of Happiness Study , 10(1), 71–91 
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The relationship between  psychological happiness and 
vocational satisfaction kindergarten Teacher’s 

 
Abstract: 
The aim of the research is to reveal the relationship between 
psychological happiness and vocational satisfaction 
kindergarten Teacher’s and the research was conducted on a 
sample of (200) kindergarten teachers, all of them enrolled in 
kindergartens affiliated with the governmental and experimental 
teachers in Fayoum Governorate, and two measures were 
used: the psychological happiness scale (the researcher's 
preparation) And the Professional Satisfaction Scale (prepared 
by the researcher). 
the results have shown: 
• There is a positive (direct) correlation between psychological 

happiness and professional satisfaction among kindergarten 
teachers. 

• The contribution of psychological happiness in its dimensions 
to predicting professional satisfaction among kindergarten 
teachers. 

Key words: psychological happiness- vocational 
satisfaction- kindergarten Teacher’s 

 


