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  إهداء

ذه احلياة على األغلب ندين لكثري من الناس أقر�ء كانوا أو أصدقاء بكثري من اخلدمات اننا يف ه

  ولعل أصغر شئ ميكننا فعله من أجلهم هو شكرهم

   أ? أقرتح عليكم انتهاز هذه الفرصة لشكر كل من كان له دور أو مكانة هامة يف حيايت

رزقين العقل وحسن التوكل عليه سبحانه وتعاىل وعلى نعمه وأبتدئ بشكر املوىل عز وجل الذي 

   الكثرية الىت رزقين اMها

 يتاىل من أ?را يل درب العلم واملعرفة وحرصا علي منذ الصغر واجتهدا يف تربييت واالعتناء يب والد

 و اىل والدي رمحه هللا  دوام الصحة والعافيةا اىل قليب أرجو هل ةالقريب بة واحلبي

 .................. خويت وكل أفراد عائليت فردا فردااىل ا

واىل أساتذيت واستاذايت وكل من أشرف على تعليمي منذ الصغر اىل اآلن أرجو من املوىل عز وجل 

   أن جيمعين واMكم يف جنانه الواسعة

أشعر  اىل كل املشرفني على هذا املنتدى شكرا جزيال لكم على هذه املبادرة الطيبة واليت جعلتين

  ................. أين معكم ومنكم واليكم

  

 

  



 ب 

 

 تشكرات

  

  . حنمده أبلغ احلمد ونشكره على توفيقنا الجناز هذا العمل البسيط فال شكر وال محد إال له

عبادية عبد القادر الذي كان لنا النتقدم جبزيل الشكر و�لغ عبارات االمتنان إىل أستاذ? املشرف 

  .خري فائدة وخري دليل املوجه هلذا العمل منذ البذرة األوىل إىل غاية جين الثمار

كما نتقدم �لشكر والعرفان إىل أساتذتنا الكرام الذين أشرفوا على nطري? على مدار سنوات 

  . كويننا وندعو اq عز وجل أن يوفقهم مبا فيه صالحنا وصالح األجيال الصاعدةت

  .متام هذا العمل يوسف جلول الناظور مبا قدمه لنا من عون ومساعدة الجناز هذا

ويف األخري نشكر كل من ساهم يف هذا العمل البسيط من قريب أو من بعيد وندعو اq أن يكون 

  بعون اجلميع
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  املقدمة:

لقد استحوذ موضوع الرضا الوظيفي على اهتمام كبري ومتزايد من قبل الباحثني يف جمال فاإلدارة وعلم 

النفس وبعض العلوم األخرى ونتج عن دلك ظهور الكثري من األحباث والدراسات املتعلقة مبفهوم الرضا 

رضاه عن عمله، ومن مث حتقيق أهدافه اخلاصة به وكذا أهداف الوظيفي للفرد ومعرفة األسباب اليت تؤدي إىل 

عمله بطريقة تكاملية متفاعلةفموضوع الرضا الوظيفي من أكثر املوضوعات اليت متت فيها الدراسات والبحوث 

كان عدد هده البحوث يفوق ثالثة آالف حبث وهدا نظرا   1976يف جمال علم النفس اإلداري وحىت عام  

عن العمل يؤدي إىل  م يف العمل كما يرجع هذا إىل االعتقاد السائد fن الرضاeضون معظم أوقاالن األفراد يق

  زmدة اإلنتاج.

ومن هدا املنطلق سعت دراستنا اىل حماولة البحث عن اخلصائص السيكومرتية و عن حمددات الرضا 

 -منت الدراسة  مخسة فصول .وقد تضال ما قبل التشغيل والية مستغامنالوظيفي وأساليب تفعيلها لدى عم

الفصل األول: حيث مت فيه حتديد إشكالية الدراسة والتساؤالت الفرعية وفرضيات الدراسة كذلك التعاريف 

مت فيه عرض  الفصل الثاين: اخلاص fلرضا املهين.- أهداف البحثأمهية اإلجرائية ملتغري الدراسة، fإلضافةإىل

مفهوم الرضا الوظيفي، تعريفه، حمدداته ( األجر، فرص الرتقية، منط اإلشراف، العالقة مع الزمالء، الظروف 

الفصل  . الفيزيقية)، العوامل املؤثرة على الرضا الوظيفي، قياسه، نظرmته، اآل�ر الناجتة على الرضا الوظيفي

  هو فصل خاص fإلجراءات امليدانية للدراسة.  الفصل الرابع: .الثالث:اخلصائص السيكومرتية

مت التطرق اىل منهج الدراسة،ميدان البحث،اخلصائص السيكومرتية لألداة،عينة الدراسة،أدوات مجع 

ا وأخري . الفصل اخلامس: ويتم فيه تفسري ومناقشة نتائج الفرضيات. االحصائية املستعملة البيا�ت، االساليب

اح بعض االساليب للتفعيل من هده احملددات كما احتوت على جمموعة من مت التطرق اىل خالصة واقرت 

  .املراجع واملالحق



  

  الفصل األول: مدخل الدراسة

 مشكلة الدراسة وتساؤال�ا. .1

 فرضيات الدراسة. .2

 أهداف الدراسة. .3

 أمهية الدراسة. .4

 املفاهيم اإلجرائية ملتغريات الدراسة. .5

 الدراسات السابقة. .6
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 مشكلة الدراسة وتساؤال�ا: .1

املهين يف ميدان علم النفس و خاصة عندما أصبح له ;ثري على نشاط اإلنسان و بعد البحث يف موضوع الرضا 

فعاليته خاصة فئة العمال اليت تعترب أهم فئة يف تكون اOتمع و ;سيسه و تطويره . فبذلك جيب قياس الرضا املهين 

قياس و من هذا املنطلق نطرح عند العمال املتعاقدين يف اطار ما قبل التشغيل و ما خصائصه السيكو مرتية هلذا امل

 هل لدى اختبار الرضا املهين خصائص سيكو مرتية عالية؟-اإلشكالية التالية:

  و يتدرج ضمن هذه اإلشكالية أسئلة فرعية:

هل يتوفر الختبار الرضا املهين للعمال على صدق iستخدام االتساق الداخلي و الصدق التميزي لدى  - 1

 بل التشغيل لوالية مستغامن؟العمال املتعاقدين يف اطار ماق

ل يتوفر الختبار الرضا املهين للعمال على ثبات iستخدام التجزئة النصفية و آلفالكرونباخ لدى العمال ه- 

 املتعاقدين يف اطار ماقبل التشغيل لوالية مستغامن؟

 هل ختتلف استجابة للعمال الختبار الرضا املهين وفقا ملتغري اجلنس (ذكور و إpث)؟ - 2

 ختتلف استجابة العمال الختبار الرضا املهين وفقا ملتغري اخلربة املهنية؟هل  - 3

  فرضيات الدراسة: .2

  و لإلجابة على اإلشكالية املطروحة قمنا بصياغة الفرضية الرئيسية التالية:

يتمتع اختبار الرضا املهين خبصائص سيكو مرتية ذات صدق و ثبات لدى عينة من العمال املتعاقدين يف  -

 اطار ما قبل التشغيل لوالية مستغامن.

  و يتدرج ضمن هذه الفرضية الرئيسية فرضيات فرعية:
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يتوفر الختبار الرضا املهين على صدق iستخدام االتساق الداخلي و الصدق التميزي لدى العمال  - 1

 املتعاقدين يف اطار ماقبل التشغيل لوالية مستغامن.

2 - i العمال املتعاقدين ستخدام التجزئة النصفية و آلفالكرونباخ لدى يتوفر الختبار الرضا املهين على ثبات

 .يف اطار ماقبل التشغيل لوالية مستغامن

 ختتلف استجابة العمال الختبار الرضا املهين وفقا ملتغري اجلنس (الذكور و اإلpث). - 3

 ختتلف استجابة العمال الختبار الرضا املهين وفقا ملتغري الشهادة. - 4

 أهداف الدراسة: .3

 العمال املتعاقدين يف اطارماقبل التشغيل لوالية مستغامنالتعرف على الرضا الوظيفي لدى  -

 العمال املتعاقدين يف اطارماقبل التشغيل لوالية مستغامن التعرف على حمددات الرضا املهين لدى -

 ية مستغامنالعمال املتعاقدين يف اطارماقبل التشغيل لوالالوصول إىل أساليب لتفعيل الرضا املهين لدى  -

 أمهية الدراسة: .4

  العمال املتعاقدين يف اطارماقبل التشغيل لوالية مستغامن يقدم حبثنا جمموعة من حمددات الرضا الوظيفي لدى

 العمال املتعاقدين يف اطارماقبل التشغيل لوالية مستغامنمعرفة الواقع الفعلي ملستوى الرضا املهين لدى  -

 قبل التشغيل لوالية مستغامن ما العمال املتعاقدين يف اطارتعترب أول دراسة للرضا املهين  -

قبل التشغيل لوالية  ما العمال املتعاقدين يف اطار حماولة اإلسهام يف تفعيل حمددات الرضا الوظيفي -

 مما يؤدي إىل حتسني و توفري اإلنتاج.  مستغامن

 سة:املفاهيم اإلجرائية ملتغريات الدرا .5

  لغا�ت هذه الدراسة مت اعتماد املصطلحات التالية:
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 : هي دالئل إحصائية عن مدى جودة ودقة املقياس وبنوده، وتتمثل يف:اخلصائص السيكومرتية  .أ

يعين االختبار يعطي تقديرات �بتة ومتسقة يف حالة تكرار عملية القياس، وقد �يت مبعىن املوضوعية الثبات: 

حيصل على نفس الدرجة تقريبا iختالف املصححني، وعرب الزمن، يف البحث احلايل اعتمد على فالفرد جيب أن 

تقدير الثبات عن طريق التجزئة النصفية مبعامل سيربمان براون، ومعامل ثبات التناسق الداخلي وفق معادلة ألفا 

  لكرونباخ.

االختبار للسمة املعدنية والثقة يف : أنه يقدر اكتمال تفسري درجة Cronbakh 1960: يرى كرونباخالصدق

هذا التفسري بقدر صدق االختبار وهو يربط بذلك بني الدرجة على االختبار وقدر�ا التفسريية، أما يف البحث 

 احلايل اعتمد على أحد أنواع الصدق يف دراسة وهو صدق التميزي، وصدق االتساق الداخلي (صدق البناء).

 الرضا املهين:  .ب

للصورة اليت يضعو£ا حول املنشأة اليت يعملون ال املتعاقدين يف اطارماقبل التشغيل لوالية مستغامنالعمهو مقارنة 

  فيها و ماهو موجود فعال.

هو جمموع الدرجات اليت يتحصل عليها العامل من خالل إجابته على فقرات استبيان الرضا املهين و يتمثل يف 

الرضا عن (درجة األجر، درجة فرق الرتقية، درجة العالقة مع الزمالء، درجة اإلشراف و درجة الظروف الفيزيقية) 

  .امنالعمال املتعاقدين يف اطار ماقبل التشغيل لوالية مستغلدى 
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  الدراسات السابقة: .6

iلرغم من األمهية الواضحة لطبيعة املوضوع، و رغم أنه أصبح أحد احملاور األساسية لقياس أداء املؤسسات       

و فعاليا�ا و جودة اخلدمات اليت تقدمها، فإن املكتبة العربية و احمللية على وجه اخلصوص تعاين من قلة 

ة املتعلقة مبجتمع و عينة الدراسة، حيث تناولت دراسات pدرة يف البيئة احمللية الدراسات يف هذا اOال و خاص

، مل  جند أي دراسة تناولت الرضا املهين و اخلصائص السيكومرتية مع بعض، إال أننا سنعرض بعض "الرضا املهين"

  الدراسات اليت تناولت الرضا املهين.

موعة من الدراسات اليت جم الباحثني و سنتعرض يف هذا الفصلحظي موضوع الرضا الوظيفي iهتمام كثري من 

تطرقت إىل حتقيق مفهوم الرضا الوظيفي و على العوامل اليت كان هلا أثر على حتقيق هذا املفهوم فهناك دراسات 

  :يليعربية و أجنبية منها ما

دية iإلمارات العربية املتحدة، املتمثلة يف دراسة الرضا الوظيفي ملعلمي املدرسة اإلعدا):1989دراسة (مصطفى 

هدفت هذه الدراسة إىل قياس الرضا الوظيفي لدى معلمي املدرسة االعدادية iإلمارات العربية املتحدة اشتملت 

هذه الدراسة معلمة مت تطوير أداة لغرض  230معلما و  200معلما و معلمة منهم  430عينة الدراسة على ( 

جماالت: (طبيعة العمل، الراتب، احلوافز، الظروف املرتبطة iلعمل، اإلدارة فقرة موزعة على تسعة  مكونة من

سامل بشري ( ) املدرسية، اإلشراف، العالقة الطبيعية للعمل مع التالميذ، املعلم نفسه و الظروف الطبيعية للعمل

   : أما نتائج هذه الدراسة فكانت كالتايل)123،ص  2008الشرايدة، 

داللة إحصائية بني متوسط درجة الرضا عن املهنة بني املعلمني واملعلمات يف محلة املؤهل وجود فروق ذات 1.

  اجلامعي
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  عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزي ملتغري اجلنس بني درجة الرضا املعلمني و املعلمات عن مهنة التعليم .2

ات رضا املعلمني و املعلمات عن مهنة وجود أثر فروق ذات داللة احصائية تعزى لسنوات اخلربة بني درج3 .

   )124ص 2008التعليم (سامل بشري الشرايدة،

الرضا الوظيفي لدى املعلم: و هدفت هذه الدراسة إىل معرفة العوامل اليت تؤثر إىل الرضا ) 1988دراسة يونج(

ية مبدينة كاليفورنيا، و معلما مت اختيارهم من املدارس االبتدائ 159عند املعلمني: حيث ;لفت عينة الدراسة من 

قد اشتملت استبانه الدراسة على أربعة أبعاد متعلقة iلرضا هي: األبعاد الداخلية، القيادة، ومناخ املدرسة، توفري 

  .املوارد

  :و أشارت نتائج هذه الدراسة ما يلي

املعلمني، و أن القيادة األساسية أن تنوع القيادة اإلدارية يعد من أهم العوامل األساسية املؤثرة يف الرضا لدى 1.

  . املؤثرة يف الرضا لدى املعلمني، وأن القيادة الدميقراطية هي أفضل األنواع ;ثريا يف رضا املعلم عن عمله

إن النجاح يف العمل، الز�دة يف الراتب و العمل اإلضايف، اإلمكاpت املتوفرة للرتقية، وتوافر مكافآت اإلجناز، 2.

  ر بقيمة العمل كلها تساهم يف رفع و حتقيق الرضا لدى املعلمنيو اعرتاف املدي

 )146،ص  2008ايدة، سامل الشر . (عوامل عدم الرضا متثلت يف الظروف احمليطة iملعلم، أثرت على أدائه.3

ه التغريات التطويرية لدى متنبئ الرضا الوظيفي عند املعلمات املدرسة االبتدائية وهدفت هذ )1992دراسة كولري(

الدراسة اليت تنبأ iلرضا الوظيفي للمعلمات و iلتحديد كيف يؤثر متغري الشخصية و متغريات العمل على الرضا 

معلمة يف مراحل الروضة و حىت الصف  386فة اشتملت عينة الدراسة على مستو�ت العمر املختلالوظيفي يف 
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نة: و اليت تقيس الرضا يف ست جماالت: انه وصف املهيالسادس يف مدارس حديثة حيث استخدم الباحث استب

  : العمل واإلشراف، األجر، الرتقية والزمالء والعمل ككل، ودلت نتائج هذه الدراسة ما يلي

إن املعلمات ممن ترتاوح أعمارهن بني العشرين و الثالثني كن أكثر رضا عن اإلشراف و عن أعماهلن بشكل  -

   )148،ص  2008اخلمسني. ( سامل تيسري الشرايدة، عام من املعلمات ذات أعمار 

تضيف الرضا الوظيفي ملعلمي املدارس االبتدائية الذكور حسب اخلربة و هدفت الدراسة إىل  :1997دراسة كلكر

استقصاء اثر متغريي اجلنس و اخلربة التدريسية على سبع مكوpت كانت النتائج أن اجتاهات املعلمني حنو العمل 

سنة كان أعلى من املعلمني ذوي اخلربة االقل و هذا فيما يتعلق  16رضا املعلمني خلربات طويلة  أنإجيابية 

   . iلعالقة مع الزمالء

كذلك ان املعلمات كن أكثر رضا عن املعلمني فيما يتعلق بتحد�ت العمل و العالقة مع الزمالء و العالقة مع 

   )154،ص  2008الطلبة. ( سامل تيسري الشرايدة، 

معلمات الثانوية يف وادي  أثر املناخ التنظيمي على الرضا الوظيفي لدى معلمي و :1992دراسة شهاب 

)، هدفت الدراسة إىل حتديد درجة الرضا الوظيفي من خالل أربع ابعاد (العمل نفسه،الرتقية،الراتب،زمالء األردن

  : كالتايل  معلما ومعلمة وكانت النتائج 457العمل ) حيث اشتملت الدراسة على 

  وجود أثر ذي داللة ملتغري اجلنس على بعدي الرضا الوظيفي عن ممارسة املهنة احلالية و الراتب لصاحل اإلpث 1.

وجود أثر ذي داللة ملتغري التخصص على درجة الرضا العام على بعدي الراتب و الرتقية لصاحل املعلمني ذوي  2.

  . ختصص العلوم اإلنسانية
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اللة ملتغري املناخ التنظيمي على درجة الرضا عن بعد الراتب، يف حني ال يوجد أثر ذي داللة وجود اثر ذي د 3.

   )128،ص  2008سامل تيسري الشرايدة، (إحصائية هلذا املتغري على درجة الرضا عن بعد الرتقية

هدفت الدراسة إىل الرضا الوظيفي لدى مديري املدارس االبتدائية و املتوسطة، حيث : 1992دراسة متكالف

حتديد العوامل اليت تساهم يف الرضا الوظيفي، و اختبار هرزبرج وزمالئه اليت تتضمن أن عوامل حمتوى العمل هي: 

االجناز، االعرتاف، تقدم، املسؤولية، العمل نفسه)، وأن عوامل بيئة العمل هي ( العالقات الشخصية مع الزمالء 

حلياة الشخصية، املركز الوظيفي، األمن، كفاءة اإلشراف) هلا ;ثري حمايد على و املشرفني و املعلمني، الرواتب، ا

مت استخدام االحندار لتحديد قدرة   : الرضا، وتكون مصحوبة بعدم الرضا الوظيفي وكانت نتائج الدراسة كالتايل

وقد تبني أن عامل كل عامل من عوامل حمتوى العمل وجمموعة عوامل بيئة العمل، على التنبؤ iلرضا الوظيفي، 

حمتوى العمل و عوامل بيئة العمل ترتبط بشكل دال iلرضا مما يعين أن هذه النظرية ال تنطبق على عينة املديرين 

   )149، 2008(سامل تيسري الشرايدة،  .املدروسة

ملديرهم يف الرضا الوظيفي ملعلمي املرحلة الثانوية و عالقته ¿دراكهم للسلوك القيادي  :2000دراسة العريفي 

اجلمهورية اليمنية، و فرضت هذه الدراسة ملعرفة درجة الرضا الوظيفي و عالقته ¿دراكهم للسلوك القيادي من 

خالل األبعاد التالية: طبيعة العمل، الراتب، فرص الرتقية، العالقة اإلنسانية حيث اشتملت عينة الدراسة على 

ذه الدراسة، وبعد معاجلة البياpت املتحصل عليها إحصائيا  معلما و معلمة عن طريق استب انه ألغراض ه 690

  :كانت النتائج كالتايل

  املعلمات أكثر رضا من املعلمني عن الرواتب و عن فرص الرتقية1.

  .املعلمات أكثر رضا من املعلمني عن طبيعة العمل وظروفه وعن العالقة اإلنسانية.2
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القليلة لديهم رضا عن طبيعة العمل وظروفه من املعلمني ذوي اخلربة القليلة لديهم املعلمون واملعلمات ذو اخلربة .3

من خالل  )143،142،ص 2008سامل شرايدة،(رضا عن طبيعة العمل وظروفه من املعلمني دوي اخلربة الطويلة

لمـــي ومعلمـــات املـــدارس ن جـل الدراسـات أجريـت علـى معأها يمـا تطرقنـا إليـه فـي الدراسـات السـابقة توصـلنا إل

  .مبختلـــف مســـتو�ت الدراســـة(ابتدائي،متوســـط،�نوي) إالأن موضوع الدراسات اختلفت من iحث ألخر

احمليطــــة  وهدفت هذه الدراسات إىل البحث عن العوامل املرتبطة iلرضا الوظيفي (كالقيـادة،األجر، الظروف

اخلربة،اجلنس،بيئة العمل،املناخ (ونتــــائج هــــده الدراســــات اختلفــــت بــــاختالف  iملعلم،الرتقية،اإلشــــراف)

  .التنظيمي)iلنسبة لعينة الدراسات السابقة

  



  :اخلصائص السيكومرتيةينالفصل الثا

  

  

  متهيد

 معىن مصطلح سيكومرتي  . 1

 تعريف اخلصائص السيكومرتية . 2

 تصنيفات اخلصائص السيكومرتية . 3

  أوال: الصدق   

 -نيا: الثبات

  خالصة الفصل

  

  

  

  

  

  

  



  اخلصائص السيكومرتية                                                              ينالفصل الثا

 
12 

  

  متهيد

بياFت ومعلومات تساعده يف اختاذ قرارات فإنه يواجه عندما يستخدم أي :حث اختبارا للحصول على 

مشكلة تتعلق :ختيار االختبار املناسب لذلك من العديد من االختيارات املتاحة واملمكن استخدامها لذات 

الغرض، ولكن السؤال الذي ميكن طرحه يف هذا الصدد يكمن يف ما هي األسس اليت ميكن للباحث أن يستند 

تيار؟. هناك أمور عدة ميكن أن تؤخذ بعني االعتبار عند تقومي جودة أي اختبار منها الشروط عليها ليحسن االخ

  هذا االختبار املعتمد يف البحث.    التجريبية لالختبار واليت منها اخلصائص السيكومرتية من صدق وثبات

  ):Psychometricمعىن مصطلح سيكومرتي( .1

  يتكون مصطلح سيكومرتي من مقطعني مها:

) وتعين نفسي، وهي كلمة qخذ إحدى Psychic: هي صفة مأخوذة من الكلمة (Psychoسيكو -

 االستعماالت اآلتية:

 كل ما يتعلق بظواهر نفسية. -

اسم عام لكل الظواهر اليت يتكون منها موضوع أو مادة علم النفس، املتصل :لعقل أو الشخص، أو  -

 الذات.

 يفي املنشأ.مرادف مبهم ملا هو نفسي املنشأ أو هو وظ -

: وهي الحقة تتصل :لقياس عموما و أكثر ختصيصا، القياس املعتمد على Metricمرتي أو قياسي  -

 ).1900وحدات املرت والغرام. (الدسوقي، 
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 :psycho-Metric Characters تعريف اخلصائص السيكومرتية .2

واملشتقة من إخضاع مقياس معني لسلسلة من ) ��ا املؤشرات االحصائية املستخرجة 2013عرفها (احلمداين،

االجراءات التجريبية واالحصائية وفق واقع معني، للكشف عن نواحي القوة والضعف يف كال من املقياس والواقع 

  هدف القياس.

 تصنيفات اخلصائص السيكومرتية: .3

ىل ثالثة أقسام ) "أنه ميكن تصنيف اخلصائص السيكومرتية لإلختبار إ73هــ:  1429/1430يرى (زكري، 

  رئيسية هي:

ميكن التعرف عليه بشكل اخلصائص السيكومرتية اليت تقدر من خالل الدرجة الكلية لإلختبار:   .أ

رئيسي من خالل درجات الطالب الكلية عن االختبار، ومن هذه اخلصائص: مقاييس النزعة املركزية، 

  ومقاييس التشتت، ومقاييس التماثل واالعتدالية.

ميكن التعرف عليها من خالل و مرتية اليت تقدر من خالل درجة الفقرة االختبارية: اخلصائص السيك  .ب

حتليل درجات الطالب درجات الطالب عن فقرة حمددة من فقرات االختبار، ومن هذه اخلصائص: 

  صعوبة الفقرة، و متييزها، و تباينها، و فعالية املشتتات لكل فقرة.

�ا اخلصائص اليت يتم تقديرها من خالل درجة كل فقرة  يقصداخلصائص السيكومرتية املشرتكة:   .ت

إختبارية، أو من خالل الدرجة الكلية لالختبار، أو من خالهلما معا، ومن هذه اخلصائص الصدق 

والثبات لالختبار ومها من أهم اخلصائص السيكومرتية اليت جيب الرتكيز عليها عند البحث عن اخلصائص 

  السيكومرتية".
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) أن علماء القياس يؤكدون على أن خاصية الثبات والصدق من أم خصائص أداة 2003ويشري (حسن، 

القياس اجليدة ومسا�ا، فبدو�ا ال ميكن الوثوق يف قدرة األداة على قياس ما صممت لقياسه وال بدقة النتائج 

سمات األخرى اليت املتحصل عليها عند استخدامها لقياس السمات املختلفة، وهذا ال يعين إعمال اخلصائص وال

  جيب أن تتمتع �ا أداة القياس فهي :إلضافة إىل ذلك جيب أن تكون:

 شاملة ومماثلة جلميع املكوFت القدرة أو اخلاصية املطلوب قياسها. - 

جيب أن تبىن وحتلل بطريقة موضوعية، مما يعين عدم تدخل العوامل الذاتية يف بناءها وحتليلها  - 

 درجات الفرد ستبقى كما هي حىت :ختالف املصحح.وتصحيحها، و:لتايل فإن 

أن تكون مفردات األداة متصلة :ملوضوع املراد قياسه اتصاال جيدا، مما يؤدي إىل إجياد مدى واسع من  - 

انتشار الدرجات حول الدرجة املتوسطة، وعندها تصبح األداة مناسبة للعينة من حيث درجة الصعوبة و 

 السهولة.

حبساسية عالية، حيث أنه قد يتوفر يف  اختبار ما الثبات والصدق واملوضوعية والشمول ولكنها أن تتمتع  - 

غري حساسة، مبعىن أ�ا غري مناسبة ملا نقيسه حتت الظروف الراهنة للقياس، فاختبارات  الذكاء 

صلح املخصصة للموهوبني والعباقرة من األطفال رغم متتعها بكل اخلصائص اجليدة إال أ�ا ال ت

 الستخدامها يف قياس ذكاء األطفال العاديني.

ونظرا ألمهية صفيت الثبات والصدق على اعتبارمها الشرطان الواجب توفرمها يف أداة القياس فسوف يتم 

  تناوهلما فيما يلي:

يعترب الصدق من الشروط الضرورية الواجب توافرها يف أي اختبار،  أبسط معىن لصدق أوال: الصدق:

و أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه، و ختتلف مستو¥ت صدق االختبار تبعا القرتا�ا أو ابتعادها االختبار ه
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) . أن هناك بعض 179:2012من تقدير تلك الصفة اليت �دف إىل قياسها حيث يشري (معمرية، 

  التعاريف للصدق:

  يعرف الصدق �نه:

 ارتباط االختبار ببعض احملكات. -

 الدرجة اخلام لالختبار و احلقيقة الثابتة ثبا¨ ¨ما.تقدير لالرتباطات بني  -

 حتديد ملعامل االرتباط بني االختبار و بعض مقاييس أو حمكات ألداء يف مواقف احلياة.  -

ونالحظ من هذه التعريفات أ�ا توجب للصدق توفر حمك، مث يتم ربط االختبار به، أي أ�ا تركز على الصدق 

  املرتبط مبحك.

هو "أن أداة  APA AERA)، 1985) تعريفا للصدق حسب ما ورد يف معايري (1997ري ويذكر (الطري

  القياس صادقة :لدرجة اليت تكون االستنتاجات املبنية عليها مناسبة و ذات داللة وفائدة".

وهذا يعين أننا عندما نقول صدق املقياس فإننا نقصد تفسري الدرجة ملستوى اخلاصية أو السمة أو القدرة 

راد قياسها، فالصدق إذ يتعلق مبدى فائدة أداة القياس يف اختاذ قرارات تتعلق بغرض أو أغراض معينة وهذا فهو امل

  يعترب أن أهم خصائص املقياس اجليد على االطالق.

  أنواع الصدق:

) أن الصدق الظاهري يشري 1998يذكر يف هذا الصدد (عودة، الصدق الظاهري (صدق احملكمني):   .أ

إىل الكيفية اليت �ا أن االختبار أمني يف قياس ما يدعى قياسه، والصدق الظاهري ليس صدقا :ملعىن 

احلريف للكلمة ولكن نسميه أيضا :لصدق الشكلي، حيث يلعب هذا النوع من الصدق دورا واضحا يف 

انتباهه لإلجابة املطلوب منه، ولذلك إذا كان االختبار يف نظر املفحوصني  ز¥دة تعون املفحوص وجذب

يبدو غري مرتبط ظاهر¥ :لصفة أو اخلاصية املراد قياسها اعترب االختبار غري مناسب للغرض الذي يراد 
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استخدامه فيه، ومن مث يصعب كسب ثقة املفحوصني وتعاو�م يف موقف اإلجراء، ويتضح هذا النوع من 

صدق :لفحص املبدئي حملتو¥ت االختبار ومعرفة ما يبدو أ�ا تقيسه، مث املطابقة بني هذا الذي يبدو ال

  :لوظيفة املراد قياسها، فإذا اقرتب االثنان كان االختبار صادقا ظاهر¥ أو سطحيا.

كون يقصد به "متثيل املقياس لنواحي اجلانب املقاس، أي أنه جيب أن يصدق املضمون (احملتوى):   .ب

املقياس مكوF من عينة عشوائية من البنود ممثلة للنطاق الذي نريد قياسه، وهلذا فإننا نقوم بتحليل مواد 

املقياس وبنوده لتحديد الوظائف واجلوانب املختلفة املمثلة فيه ونسبة كل منها إىل املقياس ككل، حيث 

، مث نقوم مبسح ا±ال السلوكي املطلوب جيب أن يكون املقياس ممثال جلميع مكوFت احملتوى متثيال جيدا

قياسه لدى األفراد ونطابق بني املقياس والوظيفة اليت يقيسها وذلك للتعرف على مدى متثيله الوظيفة 

  )134:1999املطلوبة وعواملها ومكو�Fا ونسبها" (الظاهر، 

ر مدى قدر�ا على التنبؤ "يرتبط هذا النوع :ألدوات اليت نريد من خالهلا تقديصدق املرتبط ^حملك:   .ت

�داء الحق أو مستقبلي، وينقسم هذا النوع من الصدق إىل صدق تنبؤي وصدق تالزمي ونعتمد على 

  ).2000معامل ارتباط بريسون لتقدير معامل الصدق يف كال النوعني" (عالم، 

  

  ) يوضح أقسام الصدق املرتبط مبحك.04شكل رقم (

  

  

 ال�ق ال�	ت�� ����

  ال�ق ال�الزمي

 ال���: أداء راه�

� �ال�ق ال���  

 ال���: أداء م �ق�لي
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  الصدق التنبؤي: •

) أن الصدق التنبؤي "هو عبارة عن قدرة مقياس ما وفاعليته يف التنبؤ بنتيجة 1998: 43يذكر (شحاتة، 

املستقبل، وذلك اعتمادا على املقارنة بني درجات املفحوصني يف املقياس ودرجا�م يف مقياس آخر معينة يف 

(حمك) لألداء الالحق للفرد، أي أنه لو وجد مقياس نريد استخدامه للتنبؤ �داء الحق مثل اختبار قبول يف جامعة 

جمموعة من الطالب قبل دخوهلم اجلامعة مث  وذلك الستخدامه يف حتديد الطالب املقبولني :جلامعة فإنه يطبق على

ننتظر فرتة زمنية حىت حيدث السلوك املتنبأ به وليكن النجاح يف اجلامعة مث حنصل على املعدل الرتاكمي هلؤالء 

  الطالب، بعدها حنسب معامل االرتباط لبريسون بني الدرجتني و تكن هذه القيمة هي معامل الصدق التنبؤي".

  

  يوضح خطوات تقدير الصدق التنبؤي.) 05الشكل رقم (

  

  

  الصدق التالزمي: •

� ال�ق"اس ال��ت#�"! � � 

  االن�+ار ل�"� حوث ال ل'ك

 ال����أ �ه (ال���)

ال��'ل على درجات األف	اد في 

 ال�ق"اس ال���

  

  

ا<=اد معامل االرت�ا: ب"� 

� وال�ق"اس ال���� ال�ق"اس ال���
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) "أن هذا الصدق ال خيتلف كثريا عن الصدق التنبؤي إال يف كوننا نقارن درجات األفراد 2000يرى (عالم،

على املقياس بدرجا�م على املقياس آخر (احملك) معرتف به ويقيس القدرة نفسها ويطبق يف الوقت نفسه تقريبا 

ثريا من اجلهد والوقت وهو ما مييز عن الصدق التنبؤي الذي يهتم :لتنبؤ أما الصدق التالزمي فهو وهذا يوفر ك

يعتم :لوصف، مث حنسب معامل ارتباط بريسون بني الدرجتني على كال املقاسني والقيمة الناجتة هي ما يسمى 

  مبعامل الصدق التالزمي".

 

  ) يوضح خطوات تقدير الصدق التالزمي.06شكل رقم (  

يت جيب أن ¼خذها بعني االعتبار عند فقيم معامالت لصدق التالزمي املرتبطة مبحك تتأثر بعدد من العوامل ال

  تفسري الدرجات مثل:

) "أن جتانس التباين يؤدي ز¥دته إىل اخنفاض 1989يشري يف هذا الصدد (عزيز، مسارة جتانس العينة:  - 

معامل الصدق وكلما كانت غري متجانسة كلما زاد التباين و:لتايل زاد معامل الصدق، ذلك أن أحد 

مسة أو  املفاهيم اهلامة لصدق املقياس هو قدرته على متييز وإظهار الفروق الفردية لدى األفراد يف جمال

 ت#�"! ال�ق"اس 

األف	اد في ال�ق"اس ال��'ل على درجات 

 ال���

ا<=اد معامل االرت�ا: ب"� 

 ال�ق"اس و ال�ق"اس ال��� 
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قدرة معينة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن معامل الصدق هو يف جوهره معامل ارتباط يتأثر كثريا 

  مبدى ز¥دة ونقصان الفروق الفردية".

حيث جيب أن يكون هذا املعمل عاليا ألن القيمة احلقيقية درجة ثبات احملك وأيضا ثبات املقياس:  - 

  لثبات.ملعمل الصدق ال ميكن أن تتجاوز مؤشر ا

قد تؤثر يف تقديرا�م لألفراد و:لتايل يتأثر معامل على درجات املقياس:  ذاتية وإطالع املقيمني - 

  الصدق.

) "أن طول االختبار له دور كبري يف ز¥دة معامل 22:1989أشار (عزيز، مسارة، طول االختبار:  - 

مؤشر الثبات، فإن هذه الصدق فنظرا ألن القيمة القصوى للصدق املرتبط مبحك تعتمد على معامل 

القيمة تزداد بز¥دة قيمة معمل الثبات وز¥دة قيمة معامل الثبات إذا طبق االختبار على جمموعة األفراد 

  نفسها، غري أن هذا التأثري أفل فيما يتعلق بقيم الصدق"

مل الصدق هلا qثري نظرا ألن معا املدة الزمنية الفاصلة بني تطبيق املقياس التنبؤي ومقياس احملك: - 

ينخفض :زد¥د املدة الزمنية الفاصلة وذلك لتأثري األخطاء العشوائية يف درجات كل من املقياسني (عزيز، 

  ).23:1989مسارة، 

 صدق البناء:  .ث

) هذا الصدق يسمى أحياF بصدق التكوين الفرضي، وذلك العتماده 100:1997يذكر (أبو حطب،        

ق درجات املقياس مع املفاهيم أو االفرتاضات اليت يعتمد عليها الباحث يف على التحقق التجرييب من مدى تطاب

بناء املقياس ويتطلب صدق البناء وضع بعض االفرتاضات من املفاهيم النظرية اخلاصة :لسمة املراد قياسها ومن مث 

يتوافر الصدق البنائي  التحقق من تلك االفرتاضات جتريبيا، إذا تطابقتا لنتائج التجريبية واالفرتاضات النظرية

  للمقياس، أما إذا مل تتطابق فهذا يعين أن املقياس غري صادق وأن االفرتاضات النظرية غري دقيقة.
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ويوجد العديد من األساليب والطرق اليت من املمكن أن يستخدمها الباحث جلمع األدلة اليت تشري إىل   

  :صدق البناء التكويين، نذكر فيما يلي أكثرها استخداما

) "أن االرتباطات تتم من خالل الصدق التقاريب أو 21:2008االرتباطات: يذكر (أبو لبدة، سبع،  •

التطابقي أو البيين، حيث اإلرتباط املوجب و العايل بني أداة القياس ومقاييس أخرى تقيس نفس السمة، 

ة عنه ضعيف أو والصدق التمييزي الذي يكون فيه االرتباط بني االختبار وأي مقاييس أخرى خمتلف

 سالب".

) "أن التجريب يتم من خالل اختبار الفرض القائل تغري درجات 219:2000التجريب: يشري (عالم،  •

االختبار بتغري أوضاع املعاجلات التجريبية، حيث تتم أكثر من معاجلة جتريبية يف مواقف خمتلفة، فإذا 

 يس السمة أو اخلاصية املراد قياسها".تغريت الدرجات والنتائج وفقا لذلك دل على أن االختبار يق

الصدق العاملي: تتمثل هذه الطريقة يف اختيار جمموعة من احملكات اخلارجية جبانب االختبار املطلوب  •

التحقق من صدقه، و من مث حساب معامالت االرتباط البينية هلذه ا±موعة من االختبارات، ومن مث 

مقدار تشبع كل اختبار :لعامل العام والعوامل األخرى املشرتكة  حتليل املعامالت االرتباطية للوصول إىل

بينها مجيعا، ويدل مقدار تشبع االختبار :لعامل العام على صدقه :لنسبة لقياس هذا العامل، وانتشرت 

يف السابق مقولة �ن التحليل العاملي عملية ر¥ضية ال يقبل عليها كثريا من الدارسني يف علم النفس 

من كانت خلفيته العلمية يف السابق غري ر¥ضية، لكن أصبحت هذه املقولة تصورا غري صحيحا وخاصة 

مع وجود احلاسب اآليل وما فيه من برامج حديثة متنوعة تقوم جبميع اخلطوات احلسابية إلمتام عملية 

 ).2006التحليل، إال أن عملية التفسري والتعليل تبقى للعقل اإلنساين فقط (السيد أبو هاشم، 
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الفروق بني ا±موعات:  إذا تضمنت النظرية اليت بين عليها املقياس وجود أو عدم وجود فروق بني  •

ا±موعات املختلفة، فإن األمر يتطلب اختبار ذلك إحصائيا بناء على البياFت اليت مت مجعها من امليدان 

 ).295:2004(النبهان، 

 صدق املقارنة الطرفية :  .ج

)  "أن هذا الصدق يسمى أيضا الصدق التمييزي أو ا±موعات 191: 1998الرمحن، يرى (سعد عبد 

املتضادة وهي تنقسم اىل مقارنة األطراف يف االختبار واحملك اخلارجي، حيث مقارنة الثلث األعلى يف درجات 

األدىن  يف احملك االختبار :لثلث األعلى يف درجات احملك اخلارجي، وكذلك الثلث األدىن يف االختبار :لثلث 

أدىن)  ويكون االختبار صادقا اذا مل تكن هناك فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات  27أعلى،  27(

الدرجات العليا لالختبار واحملك  وكذلك الدرجات الدنيا، ويوجد أيضا مقارنة األطراف يف االختبار فقط، حيث 

من االختبار وحساب الفرق بني املتوسطني، حيث االعتماد االعتماد على درجات الثلث األعلى والثلث األدىن 

على درجات الثلث األعلى والثلث األدىن من االختبار وحساب الفرق بني املتوسطني، فإذا كانت هناك داللة 

  إحصائية بني املتوسطني دل ذلك على صدق االختبار" .

  العوامل اليت تؤثر على صدق االختبار :

  هناك عدة عوامل تؤثر يف صدق االختبار وأمهها: )  2006يشري  (السيد، 

يزداد صدق االختبار تبعا لز¥دة عدد أسئلته ألن ذلك الطول يضعف أثر أخطاء القياس طول االختبار :  –

نظرت لكرب حجم عينة األسئلة، وبذلك يزداد معامل ارتباط االختبار :مليزان وترفع القيمة العددية ملعامل صدق 

  االختبار.

يتأثر الصدق :لقيمة العددية ملعامل ثبات االختبار أو احملك qثرا مباشرا مطردا، بات االختبار أو احملك : ث –

فيزداد الصدق تبعا لز¥دة الثبات، لكن الثبات يتأثر  أيضا بطول االختبار أو احملك، ويصل هذا الثبات اىل أقصاه 
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النهاية العظمة للصدق الميكن أن تزيد عن اجلذر الرتبيعي عندما يصل طول االختبار اىل ماال �اية ، وجند أن 

  ملعامل ثبات اإلختبار أو احملك.

مبا أن الصدق صورة من صور اإلرتباط بني اإلختبار واحملك، وحيث أن اإلرتباط يتأثر :لفروق تباين العينية:  – 

أن التباين املنخفض " التجانس" يقلل الفدية داخل العينية، فإن الصدق يتأثر بتلك الفروق الفردية وهكذا جند 

  من الصدق أن التباين املرتفع يزيد من القيمة العددية لذلك اإلرتباط.

  tنيا: الثبــــــات:

يعترب الثبات من اخلصائص السيكومرتية املهمة للمقاييس النفسية على الرغم من أن الصدق أهم منه ألن املقياس 

الثابت ال يكون صادقا إال ان هي جب التأكد من ثبات املقياس :لرغم من الصادق يعد -بتا يف حني املقياس 

مؤشرا تصدقه ألنه ال يوجد مقياس يتسم :لصدق التام إضافة إىل ذلك أن  املقياس جيب أن يقيس شيئا قبل أن 

ن عامل يقيس ما جيب قياسه، حيسب الثبات من درجات املقياس اليت تتأثر :ملوقف الذي يطبق فيه املقياس إ

  ).62: 1993ثبات املقياس خيتلف من موقف ألخر (عودة، 

ويشري ثبات املقياس اىل دقة واتساق درجاته يف قياس ما جيب قياسه و إعطاء نتائج مماثلة أو متقاربة لو كررت 

  عملية القياس على األفراد أنفسهم، و:ختالف العوامل والظروف اخلارجية.

  على درجة التجانس يف نتائج املقياس، والذي ميكن أن يكون  والثبات �ذا املعىن يعد مؤشرا

على نوعني مها، التجانس الداخلي والتجانس اخلارجي، حيث يشري التجانس الداخلي إال أن فقرات املقياس 

ه مجيعها تقيس املفهوم نفسه، أما التجانس اخلارجي فيشري إىل استمرارية املقياس Éعطاء نتائج -بتة بتكرير تطبيق

  ).114: 2000عرب مدة زمنية (األنصاري، 

  

  



  اخلصائص السيكومرتية                                                              ينالفصل الثا

 
23 

  أنواع الثبات:  -1

) "أن الثبات االختبار يسري إىل اإلتساق والدقة وإن كان 152: 1993يرى ( مقدم، ثبات االختبار:  – 1-1

  استخراج نفس النتائج بعد إجراءات التطبيق ألكثر من مرة " .

اق الدرجات عند تكرار التجربة، بينما الصدق خيربF ) أن ثبات اإلختبار هو مدى اتس2012ويرى (معمرية، 

عن العالقة بني نتائج اإلختبار وجوانب  "خارجية " مرتبطة به، فإن الثبات خيربF عن عالقات " داخل اإلختبار" 

إذ يبني إىل أي مدي تتحرر الدرجات من qثري الصدفة، ومن مث جييب عن السؤال: إىل أي مدى ميكن أن تكون 

املستخرجة حمل ثقة؟ وتبعا لنظرية اإلختبارات، فإن  الدرجة  الواحدة على اإلختبار تعد الدرجة احلقيقية  الدرجة

  للفرد مضاف إليها نوع من اخلطأ.

ويشري اىل مدى استقرار النتائج رغم اختالف القائمني :لتطبيق، ألن خصائص ثبات القائم ^لتطبيق :   -1-2

القائم :لتطبيق وطريقته يف إلقاء التعليمات، وقدرته على ضبط موقف اإلختبار وغري ذلك من املتغريات قد تنبه 

ن يسبب السرور لدى املفحوصني دوافع شىت كالتعاون الصادق أو دوافع التزييف، أو اإلمهال أو الرغبة يف أ

  للمجرب أو احباطه وإغاظته، كل ذلك بتأثري من شخصية ا±رب وسلوكه إ:ن موقف القياس.

ويسمى الثبات بني املصححني ويشري إىل مدى تتغري النتائج يف الدقة والثقة، اذا ما ثبات املصحح :  -1-3

تبارات اليت ترتك جانبا من تقدير تغري القائم :لتقدير والتصحيح، ويعد هذا النوع من الثبات مشكلة يف اإلخ

للمقدر أو املصحح، فيخشى عندئذ أن يصبح ذاتيا، مثل الطرق االسقاطية وبعض اختبارات القدرات اإلبداعية، 

اإلسقاطي، وبعض بنود اختبار ستانفورد ـــ بيىن ويف تشخيص  وعدد قليل من اختبارات الذكاء كاختبار رسم الرجل

وم أكثر من طبيب نفسي بتشخيص عدد من املرضى ويشري معدل االتفاق إىل درجة األمراض النفسية عندما يق

  ثبات ما بني املشخصني أو املقدرين.
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حيث يبني إىل مدى تتغري نتيجة فرد أو جمموعة من األفراد طبق عليهم ثبات نظام التصحيح :   -1-4

ت نظام التصحيح واحد من أهم اإلختبار مرة واحدة وصححت اإلستجا:ت �كثر من طريقة أو نظام وعدم ثبا

  أسباب إخنفاض ثبات الطرق االسقاطية  ومن أبرز جوانب النقص فيها.

  طرق حساب معامل الثبات:  – 2

يوجد أكثر من طريقة حلساب الثبات ومجيعها تعتمد على الدرجات املالحظة بسبب كون الدرجات   

ختالف مصدر األخطاء العشوائي اليت تعتمد بدورها احلقيقية غري معلومة، وختتلف كل طريقة عن األخرى تبعا فا

  على طبيعة اإلختبار وأغراض استخدام نتائجه وميكن تلخيص هذه الطرق فيما يلي: 

 

 ) يوضح معامالت الثبات املختلفة .07الشكل رقم (

)." أن هذا األسلوب يستخدم عندما تكون السمة 166:  1998يذكر (سعد ، معامل اإلستقرار:   – 1- 2

ويتم حسابه عن طريق إعادة تطبيق املقياس على  ، مستقرة نسيب أو عند بناء خطط مستقبلية قائمة على التنبؤ

أفرادالعينة نفسها بعد مرور فرتة زمنية معينة، مث حساب معامل اإلرتباط لبريسون بني درجات التطبيقني واليت تعرب 

 عن قيمة معامل الثبات". 

 معامل الثبات        

معامل االستقرار          
تطبيق مقياس واحد مرتين 

صل زمني معينافب  

 معامل التكافؤ

تطبيق صيغتين    
 متكافئتين للمقياس

 معامل االتساق الداخلي 

تجزئة المقياس الى صيغتين 
 متكافئتين

 معامل التكافؤ واالستقرار

تطبيق صيغتين متكافئتين 
 للمقياس بمدة زمنية فاصلة

 معامل كيودر ريتشاردسون

21و  20  

 معامل ألفا  لكرو نباخ
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 ) يوضح خطوات معامل اإلستقرار08الشكل رقم (

  هناك عدد من العوامل اليت تؤثر على قيمة معامل االستقرار ومنها :

 مدى استقرار السمة. •

 عندما تكون الفرتة الزمنية قصرية بني التطبيقني.عامل التذكر  •

 النسيان والتعلم عندما تكون الفرتة الزمنية الفاصلة طويلة. •

 اختالف الظروف البيئية احمليطة :لعينة يف التطبيقني. •

"يستخدم عندما يكون اهلدف من املقياس االستقرار أو االستنتاج ويف حاالت معامل التكافؤ:  -2 – 2

نفسي والتقومي، ويعتمد هذا املعامل على بناء صورتني من املقياس تكون متكافئتني متاما من حيث تشابه العالج ال

احملتوى وقدر�ا على قياس السمة نفسها وهلما اخلواص اإلحصائية نفسها من حيث القدرة التميزية واملتوسط 

ة بفاصل زمين قصري، مث حيسب معامل ارتباط احلسايب واالحنراف املعياري وغريها، يتم تطبيقهما على أفراد العين

 ).122بريسون بني درجات األفراد" (أبو حطب،:

 

  ) يوضح خطوات معامل التكافؤ09الشكل رقم (

 تطبيق المقياس    

   

صيغة  تطبيق
المقياس أخرى من  

إيجاد قيمة معامل 
 ارتباط بيرسون

  مرور مدة

  زمنية معينة

 تطبيق المقياس    

   

إعادة تطبيق 
 المقياس

معامل إيجاد قيمة 
 ارتباط بيرسون

  مرور مدة

  زمنية معينة
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واملقاييس الرتبوية والنفسية، كما أن  يتميز هذا األسلوب �نه يعد أدق الطرق يف تقدير ثبات درجات اإلختبارات

مصادر اخلطأ الناجتة عن الزمن والتذكر والتعب والتعلم والنسيان أقل من الطريقة السابقة وال تؤثر فيه كما هي عليه 

  يف معامل االستقرار.

توى يستخدم هذا املعامل عندما يراد قياس مفاهيم ذات نطاق أو حممعامل االستقرار والتكافؤ:  – 3 – 2

واسع مثل الذكاء وامليول واالجتاهات مبفردات خمتلفة وشاملة للمحتوى املراد قياسه، وتتشابه طريقة إجياد هذا 

املعامل مع تلك املستخدمة عند إجياد معامل التكافؤ غري أن املدة الزمنية الفاصلة بني التطبيقني تكون أطول ( أبو 

  ). 123حطب ، 

 

 

  ) يوضح خطوات معامل التكافؤ واالستقرار10الشكل رقم (

من الطبيعي جدا أن تكون قيمة هذا املعامل أقل من سابقيه حيث انه جيمع بني األخطاء العشوائية اليت تؤثر 

  فيهما، وتعد قيمته احلد األدىن لتقدير معامالت الثبات.

) أن معامل االتساق الداخلي يعرب عن قيمة 126: يرى (األنصاري، :االتساق الداخليمعامل  - 2-4 

االتساق الداخلي ملفردات أداة القياس، ويعتمد على تطبيق املقياس مث جتزئته اىل نصفني متكافئني ( الدرجات 

عملية التجزئة الدقة الزوجية والفردية) حيث يعامل النصف الواحد كما لو كان مقياسا قائما بذاته، وتتطلب 

  واحلرص إذ جيب التأكد من تشابه مضمون املفردات للنصفني ومن تساوي املتوسط واالحنراف املعياري.

  وتتم خطوات تقدير معامل االتساق الداخلي كما هو موضح :لشكل التايل: 

 تطبيق المقياس    

   

صيغة  تطبيق 
المقياس أخرى من  

إيجاد قيمة معامل 
 ارتباط بيرسون

  مرور مدة

  زمنية معينة
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 يوضح خطوات معامل االتساق الداخلي )11الشكل رقم (

" يتأثر معامل االتساق الداخلي بكيفية جتزئة املقياس حيث يوجد عدة طرق خمتلفة تؤدي كل منها اىل معامل 

ملعياري لدرجات كل من ارتباط خمتلف وميكن التغلب عليها من خالل التحقق من تساوي املتوسط واالحنراف ا

النصفني، ولكن املشكلة تكمن يف أن هذا املعامل Fتج عن استخدام نصف مفردات االختبار وهلذا سوف يكون 

أقل مما لو استخدمت كل مفردات املقياس يف حسابه، مبعىن أن معامل احملسوب يدل على ثبات نصف املقياس، 

ت خاصة اشتقها كل من سبريمان وجتمان ورولون" وهلذا جيب تصحيح قيمة املعامل عن طريق معادال

  ).169: 1998(سعد،

ح معامل ثبات نصفي االختبار ) ان هناك عدة معادالت تستخدم لتصحي2006ويشري (السيد أبو هاشم ،

  :منها

براون: تعتمد هذه املعادلة على امكانية التنبؤ بقيمة معامل الثبات، اذا علم معامل  – معادلة سبريمان –أ

ثبات نصف فقرات املقياس، ويؤخذ عليها ان تباين نصفي املقياس قد ال يتساو¥ن مما يؤثر على قيمة الثبات 

  الكلي.

فروق بني درجات معادلة رولون: تعتمد على حساب درجات االختبار ككل، مث حساب تباين ال –ب 

  األفراد يف النصف األول، ودرجا�م يف النصف الثاين مث تطبيق املعادلة حنصل على معامل ثبات االختبار ككل.

معادلة جتمان: يف هذه املعادلة يتم حساب تباين درجات النصف األول، وتباين درجات النصف  –ج 

عتبار احتمال تباين درجات النصف األول لالختبار الثاين، وتباين درجات االختبار ككل، أي أ�ا تضع يف اال

  عن تباين درجات النصف الثاين وهذا ال يتحقق يف املعادلتني السابقتني.

  

تطبيق  
 المقياس   

   

تطبيق صيغة 
سبيرمان 

براون لتقدير 
ثبات المقياس 

 ككل

ايجاد قيمة 
معامل 
ارتباط 
  بيرسون

الحصول 
على درجات 

األفراد في 
كل من 
 النصفين

تجزئة 
مفردات 

المقياس الى 
نصفين 

 متشابهين
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): تعتمد على توفر بياFت عن تباين كل مفردة من مفردات 20معادلة كيودر وريتشاردسون ( –د 

) بنفس املعادلة وهي تتميز :لسهولة 21غة رقم (االختبار، ويف حالة عدم توفر هذه البياFت ميكن استخدام الصي

والسرعة يف حسا�ا حيث أ�ا ال حتتاج ايل معرفة تباين البنود، ولكن يعيبها أ�ا أقل دقة من الصيغ السابقة، وقد 

  وضع كيودر ورييتشاردسون شروطا الستخدام هذه املعادلة وهي :

  أن تكون درجة أسئلة االختبار ( صفر أو واحد). –

  أال تكون عدد األسئلة املرتوكة كبري. –

  تقارب مستوى صعوبة األسئلة. –

تساوي معامالت االرتبط بني درجات األسئلة ، ومن الواضح أن هذه الشروط ال توجد يف اختبارات ا±ال  –

  الوجداين ولذلك ننصح بعد استخدامها.

) 20ة اىل الشروط السابقة يف الصيغة (): يشرتط الستخدامها :الضاف21معادلة كيودرو ريتشاردسون ( –ه 

( أي 0.5ة الصعوبة جلميع املفردات = تساوي مجيع مفردات املقياس يف درجة الصعوبة أو ان يكون متوسط درج

) أكثر انتشارا حيث 20) ونظرا لصعوبة هذه الشروط كان استخدام الصيغة ( qو  Pأن هناك تقارب يف قيم 

و االحنراف املعياري للدرجات الكلية فقط وهو ما جعلها أكثر مالئمة للقياس  يتطلب استخدامها اجياد املتوسط

  الرتبوي واختبارات التحصيل الدراسي من قبل املعلمني.

وميثل معامل ألفا  ): يعترب معامل ألفا حالة خاصة من معادلة كيودر و رييتشاردسونαمعامل ألفا لكروFح( –و 

متوسط املعامالت الناجتة عن جتزئة االختبار بطرق خمتلفة، وبذلك فانه ميثل معامل االرتباط بني أي جزئني من 

أجزاء االختبار، ويتم حساب تباين كل بند االختبار مث جمموع التباينات، وكذلك تباين الدرجة الكلية لالختبار، 

واحدة فقط، وتستخدم املعادلة يف املقاييس و االختبارات متعددة االختيارات وتشرتط أن تقيس بنود الختبار مسة 

  وليست الثنائية.
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) عبارة عن متوسط املعامالت الناجتة عن جتزئة املقياس بطرق خمتلفة ،كما ان هذا املعامل αوقيمة معامل ألفا (

  يعد مؤشرا للتكافؤ اىل جانب االتساق الداخلي أو التجانس.

ام هذا املعامل عندما يكون اهلدف تقدير معامل ثبات مقاييس اجلوانب الوجدانية والشخصية نظرا ويفضل استخد

) يف Pqأل�ا تشتمل على مقاييس متدرجة ال يوجد �ا اجابة صحيحة وأخرى خاطئة، حيث يتم استبدال (

أنه شامل لنطاق سلوكي  (لكيودر ريتشاردسون) مبجموع تباين مجيع البنود يف مقياس متدرج يفرتض 20املعادلة 

) واجلدير :لذكر أن معامل ألفا يعترب احلد األدىن للقيمة التقديرية للثبات مبعىن ان قيمة 2000معينا ( النبهان، 

معامل ثبات املقياس عامة ال تقل عن قيمة هذا املعامل فعندما تكون قيمة معامل ألفا مرتفعة فان هذا يعين أن 

عل أما إذا كانت منخفضة فانه :إلمكان احلصول على معامل ثبات أكرب :تباع الطرق درجات املقياس -بتة :لف

  األخرى يف حسابه.

  العوامل املؤثرة على الثبات:

  ) يوجد الكثري من العوامل اليت تؤثر على ثبات االختبار من أمهها مايلي : 1999يشري (أبو جاللة،   

يمة العددية ملعامل الثبات تزداد تبعا لز¥دة عدد األسئلة، أي أن عدد األسئلة ( طول االختبار): وجد أن الق –

معامل ثبات االختبار الطويل أكرب من معامل ثبات االختبار تنقص عدد أسئلته حيث أن ز¥دة عدد األسئلة تزيد 

د أسئلة االختبار من احتمال متثيل العينة السلوكية :الختبار، و:لتايل يزداد ثباته وقد يكون من الطبيعي ز¥دة عد

  اذا أردF ز¥دة معامل الثبات اىل قيمة معينة.

زمن االختبار: يتأثر االختبارات املوقوفة :لزمن احملدد هلا، حيث يزداد الثبات كلما زاد الزمن املخصص  –

د الزمن لالختبار حىت يصل اىل احلد املناسب ويصل الثبات اىل �ايته العظمى، مث يقل الثبات بعد ذلك كلما زا

  عن ذلك احلد .
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ظروف اجراء االختبار: "يتأثر معامل الثبات بتوحيد التعليمات ، و�يئة ظروف مشا�ة الجراء االختبار يف  –

املرات املتتالية، وأي تغيري يف هذه الظروف من تطبيق آلخر يؤثر يف نتائجه ويعترب من عوامل اخلطأ اليت تقلل من 

  ).1995ين وآخرون، معامل ثبات االختبار" ( الكنا

صعوبة أسئلة االختبار وغموض تعليماته قد جتعل بعض األفراد وخباصة ضعيف االستعداد الذي يعتمد يف "  – 

حل األسئلة على التخمني ، وهذا يقلل من معامل ثبات االختبار، ألن االجابة اليت اعتمدت على التخمني يف 

موعة وبذلك تضعف الصلة بني نتائج املرتني ، وتنخفض تبعا املرة األوىل إلجراء ذلك االختبار على نفس ا±

  ) 1994لذلك القيمة العددية ملعامل الثبات " (شحاتة، 

) " اذا كان األفراد الذين يطبق عليهم 1995تباين درجات االختبار: حيث يرى ( الكناين وآخرون ، – 

لى االختبار فان ذلك يزيد من معامل الثبات، أما االختبار أقل جتانسا ومن مستو¥ت خمتلفة وتباينات درجا�م ع

اذا كان املختربون أكثر جتانسا ومتقاربني يف مستو¥�م ودرجا�م على االختبار فان ذلك يقلل من معامل الثبات( 

الذي يعتمد يف حسابه على تشتت الدرجات وتباينها)، وكذلك احلال اذا كانت أسئلة االختبار أكثر جتانسا 

ببعضها فان ذلك يقلل من معامل الثبات، ألن هذه اخلاصية تؤدي اىل حالة خفض عدد املفردات، وارتباطا 

  والعكس صحيح فكلما كانت أسئلة االختبار أكثر استقاللية ( أقل ارتباطا وجتانسا) ارتفع معامل الثبات".

املوضوعية من الضروري التحقق االختبار من معامل ثباته، ولكي تتحقق وضوعية موضوعية التصحيح: ترفع م – 

  من ثبات املختربين وثبات املصححني، وثبات التعليمات ووضوحها.
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  الرضا املهين عرب التاريخ 

>ـــدف ضـــمان والء العـــاملني و5ييـــدهم ألهـــداف املنظمـــات الـــيت  1825-1750تعتـــرب الثـــورة الصـــناعية     

البــدا!ت الهتمــام اإلدارة Jلعــاملني  , إال أن تــدخل عوامــل كثــرية أضــعف مــن ســلطة اإلدارة وقــدر<ا يعملــون فيهــا 

على السيطرة علـى القـوى العاملـة ممـا جعلهـا تواجـه مشـكلة أساسـية متمثلـة يف كيفيـة ضـمان التعـاون اإلجيـايب الـوالء 

كــل هــذا أســهم بــز!دة االهتمــام Jلرضــا عــن مــن جانــب العــاملني لتحقيــق أهــداف التنظــيم وبنــاء الشــرعية لســلطتها و 

ـــرب االهتمـــام Jجلانـــب املعنـــوي لألفـــراد مـــن  ـــة لتحقيـــق والء العـــاملني وتعـــاوdم. ويعت العمـــل كأحـــد األســـاليب اإلداري

املتحــوالت احلديثــة يف جمــال دراســات إدارة شــؤون العــاملني حيــث كــان االهتمــام اإلدارة يف املاضــي مركــزا علــى أداء 

كـانوا راضــني أو غـري راضـني إال أن الدراســات احلديثـة يف مطلـع القــرن احلـايل <ـتم بشــكل كبـري Jلتعــرف العـاملني إن  

على وجهات نظر األفراد مـن خـالل الدراسـات السـلوك اإلنسـاين يف جمـال اإلدارة , ومـن مث بـدأت اإلدارة يف وضـع 

شـــاعر وعواطـــف ورغبـــات األفـــراد وردود بـــرامج <ـــدف إىل تنميـــة الوســـائل واألســـاليب املؤديـــة الكتشـــاف وتفســـري م

الفعــل لــديهم وطــرح اخلطــط الــيت <ــدف إىل ختفيــف ردود الفعــل الســلبية لــدى الفــرد وتنميــتهم واحملافظــة علــى الــروح 

  املعنوية العالية  لديهم  وبذلك بدا االهتمام Jلرضا املهين لتحقيق التوافق النفسي واالجتماعي لألفراد .

مــع التطــور الــذي حــدث لتخصــيص  1910يــة للعــاملني يف احملــيط األمريكــي بعــد عــام بــدأت الدراســات التطبيق

علـم الـنفس الصـناعي   الــذي مت توظيفـه خـالل احلــرب العامليـة األوىل لتـدريب العــاملني يف القطـاع العسـكري بــربامج 

  خاصة.

عرفـــة يف جمـــال الرضـــا مبجموعـــة مـــن التجـــارب الـــيت كانـــت <ـــدف إىل إثـــراء امل 1927مث قـــام إلتـــون مـــايو يف عـــام 

املهين , وتوصل إن هناك العديد من العوامل اليت حتفز األفراد على حب العمـل وز!دة اإلنتاجيـة ومـن بينهـا العوامـل 

  العاطفية كشعور العاملني اجتاه بعضهم واالهتمام الذي يلقاه العاملون من مشرفيهم .
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هــــين يلقــــى االهتمــــام املتزايــــد يف الــــوال!ت املتحــــدة  ومنــــذ الثالثينــــات مــــن القــــرن العشــــرين وموضــــوع الرضــــا امل -

األمريكيــة وأوروJ يف جمــال علــم الــنفس و الســلوك التنظيمــي , فقــد درس علمــاء الــنفس مظــاهر الرضــا عــن العمــل يف 

للتعبــري عــن املواقــف وامليــول الذاتيــة أو علــى مـــدى  1930املؤسســات واســتخدموا عبــارات الرضــا املهــين منــذ عــام 

راد املـوظفني يف وظــائفهم وتصـورات املـوظفني اجتــاه وظـائفهم , وال سـيما أن اهتمــام الدارسـني كـان موجهــا 5قلـم األفـ

لكيفيــــة ز!دة اإلنتاجيــــة مــــع أن العــــاملني كــــانوا يعملــــون ســــاعات طويلــــة �جــــور زهيــــدة  وإمهــــال اجلانــــب اإلنســــاين 

كة ويسرتون إلكرتيك �مريكا خالل الفـرتة مـن والعنصر البشري يف العمل , ولكن جتارب مصنع اهلاورثون التابع لشر 

لفتت األنظار إىل أمهية العالقات اإلنسانية و وفتحت أفاقا جديـدة حـول أمهيـة العنصـر البشـري  1932 -1926

وحاجاته النفسية واالجتماعيـة وهـذا ترتـب عليـه تغـري جـذري يف النظـرة للعمـل والعـاملني و وتعـد دراسـة هوبـوك عـام 

ا عــن العــاملني يف نيوهــوب بواليــة بنســلفيا األمريكيــة مســتخدما أســلوب االستقصــاء مــن أوىل لقيــاس الرضــ 1933

الدراسات  املنهجيـة املنشـورة عـن الرضـا املهـين وهـي نتيجـة أحبـاث متـت علـى العمـال األمـريكيني خـالل ثالثـني سـنة 

هــذه األحبــاث بطريقــة الصــدفة  فقــد كشــفت  1927األوىل مــن القــرن العشــرين , و أمههــا الــيت يقــام >ــا ألتــون مــايو 

أثناء قياس أثر العوامل املادية يف العمل كاإلضاءة والتهوية على اإلنتاجيـة وكشـفت أن اإلنتاجيـة قـد ازدادت بطريقـة 

غــري متوقعــة حــىت يف حــال اخنفــاض العوامــل العاطفيــة والدافعيــة خاصــة شــعور العــاملني اجتــاه بعضــهم الــبعض ونــوع 

يالقونــه مـن جانــب املشـرفني والرؤســاء . وكـان مــن نتـائج هــذه الدراسـات إلقــاء الضـوء علــى الرعايـة واالهتمــام الـذي 

أمهية مجاعات العمل ودور العامل الفرد داخل اجلماعة و وعلى أن الرضا عن العمل يتأثر Jلعالقـات اإلنسـانية الـيت 

  تتكون وتنمو داخل التنظيم املؤسسي أو الفردي  .

دراســات الرضــا املهــين , وكلكــن مــا أن انتهــت احلــرب حــىت بــدأت األحبــاث مــن وقــد أثــرت ســنوات احلــرب علــى 

جديد تنمو وتتطور سريعا وطرحت العديد من القضا! املنهجية املتعلقة Jلرضا الوظيفي ومناقشة العالقـة بـني الرضـا 

  عن العمل واإلنتاج يف األربعينات واخلمسينات من القرن  .
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نشــر هريزبــورغ نقــدا مشــهور ا لإلنتــاج  1957عــن العمــل واإلنتــاج . ويف عــام  ومت مناقشــة العالقــة  بــني الرضــا

الفكري يف جمال الرضا املهين واقرتح البحث العوامل املؤديـة لعـدم الرضـا املهـين وسـيطرت نظريـة عـاملني هـذه لألكثـر 

  من عقد .

ر يف الطـــرق املنهجيـــة يف الســـتينات أصـــبحت األحبـــاث أكثـــر تعقـــدا واتســـاعا مـــن ذي قبـــل وترافـــق هـــذا التطـــو  -

لألحبــاث وأصــبح مــن املمكــن احلصــول علــى املعلومــات تتعلــق بوضــعية الرضــا عــن العمــل مــن جمموعــات كبــرية مــن 

األفـــراد , وظهـــرت دراســـات تناولـــت العالقـــة بـــني الرضـــا املهـــين واخلصـــائص االجتماعيـــة والنفســـية لألفـــراد واهلياكـــل 

  مل .التنظيمية واملناخ التنظيمي ومعدل دوران الع

ويف السبعينات أصبحت أحباث الرضـا املهـين حقـال مسـتقال بنفسـه ووضـعت معظـم النظـر!ت اخلاصـة Jلرضـا  -

املهين  وبد أ تقبل أسـاليب وإجـراءات البحـث بشـكل أكـرب وتـوفرت الكثـري مـن الكتـاJت واألحبـاث حـول املوضـوع 

هـين ولكـن الرتكيـز كـان منصـبا علـى امليـدان واتسع التطبيق ليشمل مهـن أخـرى للبحـث عـن أسـباب ونتـائج الرضـا امل

  ). 58-53. 1997 .الصناعي ومن مث وجه لقطاع اخلدمات. (السامل

                                                         طرق قياس الرضا املهين:

  دى العاملني عمد الباحثون إىل اتباع العديد من األساليب لقياس الرضا املهين  ومعرفة مدى الرضا ل

ضـــاهم أو اعتمــد هوبــوك أســلوب( املقابلــة ) حيــث كــان يســأل العمــال مباشــرة للتعبــري عــن مــدى ر  1936 -

  عدم رضاهم الوظيفي عموما.

اســتخدم روثيســرب وديكســون ( املالحظــة املباشــرة )لســلوك العــاملني ليقومــا بعــد ذلــك Jســتخالص  1939 -

  .ني يف ضوء ما مت مالحظته من جوانب سلوكهمبعض املالحظات حول مواقف ومشاعر ودوافع العامل

(الســـامل.  .كـــاتزل يـــرى أن درجـــة  الرضـــا املهـــين متثـــل الفـــرق بـــني مـــا حيققـــه املـــرء فعـــال ومـــا يطمـــح بتحقيقـــه -

1997 .51.( 
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ا حيتــاج إليــه العامــل قــام معهــد الــرأي الربيطــاين اســتفتاء للعمــال الصــناعيني يف بريطانيــة ملعرفــة أهــم مــ 1946 -

 .)8. 2002ل. (حممد. أثناء العم

ظروفـــاً  طــور بـــورتر أســـلوب لقيــاس الرضـــا الـــوظيفي يـــربط بــني الظـــروف العقليـــة الــيت يعـــدها املوظـــف 1960 -

 .)52. 1997مثالية. (السامل. 

يف الدراسات العربية استخدم يوسف حممد قـبالن ترمجـة الصـيغة املختصـرة السـتبيان مينوسـو¬ املتعلـق Jلرضـا  -

لرضـــا املهـــين يف اململكـــة اإلنكليزيـــة إىل العربيـــة كالدراســـة حـــول آر التـــدريب الـــوظيفي علـــى ا الـــوظيفي واملرتمجـــة مـــن

  .)71 - 68. 1981 .(قبالنالسعودية. 

استخدم الدكتور علي عسكر يف دراسته احمللية عن الرضا الوظيفي للمدرسني لدولة الكويـت اسـتبيان خـاص  -

 .)120 – 17(عسكر. د ت.  .لدراسته

ري ســيد أمحــد اســتخدم اســتمارة خاصــة يف حبثــه عــن الرضــا عــن العمــل لــدى معلمــي ومعلمــات الــدكتور شــك -

  .)325 – 279 .1991(أمحد.  هيلهم العلمي وخرب<م التدريسية.الر!ضيات وعالقته بكل من 5

  !لثاً : عوامل الرضا املهين عن العمل : 

  .ليت تتناول هذه العوامللدراسات اختتلف العوامل اليت تشري للرضا املهين Jختالف ا

: يشـري علـى عوامـل ( عالقـات العمـل ذاتـه ، اجلـنس ، السـن ، ا²موعـات املهنيـة ، مـدة العمـل الفرسوين  - 1

يف ممارسة املهنة ، مستوى الرقابة ، الإللتزام املهـين االعـرتاف Jملركـز األكـادميي للموظـف أثـر بيئـة العمـل احلـوافز دور 

  ..... ) العالقات اإلنسانية .......

: يـــرى أن عوامـــل الرضـــا املهـــين تـــدور حـــول احملـــاول التاليـــة ( طبيعـــة الوظيفـــة أو العمـــل ، اجلوانـــب قـــبالن  - 2

 االجتماعية ، األجر ، فرص النمو واالرتقاء الوظيفي ، أسلوب اإلشراف والقيادة جمموع العمل)  . 
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ف املباشـــر ، الرضـــا عـــن ســـتة عوامـــل مهمـــة للرضـــا عـــن العمـــل هـــي ( كفايـــة اإلشـــرا keithحيـــدد كيـــث  - 3

العمــل نفســه ، االنــدماج مــع الــزمالء يف العمــل ، تــوفري األهــداف يف التنظــيم عدالــة املكافــآت االقتصــادية ، احلالــة 

 الصحية) .

العوامل اليت حتقق الرضا عن العمل فيما يلي ( السن ، الطموح ، املواقـف ، تـوافر املعلومـات  يعدد هوبوك - 4

ة الصـــعوبة يف العمـــل ، مـــا حيققـــه مـــن مكاســـب ماديـــة ، الظـــروف االقتصـــادية ، املركـــز عـــن الوظيفـــة ، النقـــد ، درجـــ

 .(السـامل. االقتصادي ، مسـتوى تعلـيم املوظـف ، مـدة اخلدمـة ، األهليـة االجتماعيـة ، درجـة الر¬بـة يف العمـل ... )

 .)82 – 79ـ. 1997

ن يف ثـــالث فئـــات أساســـية مـــ إىل أن متغـــريات الرضـــا الـــوظيفي بصـــفة عامـــة حتـــدد يـــذهب عبـــد اللطيـــف - 5

 :املتغريات هي

  العوامل البيئية : ( البيئة السياسية ، االقتصادية ، التنظيمية )  •

 العوامل الشخصية : ( بعض التغريات الدميوغرافية )  •

 القدرات الذاتية : ( وتشمل خصائص الشخصية ومسا<م )  •

    رابعاً : نظر:ت الرضا املهين

  لت تفسري الرضا املهين وفيما يلي عرض هلا :تعددت النظر!ت اليت حاو 

وأتباعه تعتمد على أن األجور حتـدد وفقـاً لنـوع العمـل وأدائـه فرديك Cيلر  1900نظرية اإلدارة العلمية  - 1

وكلمــا ازداد األداء ازداد اإلنتــاج وJلتــايل ارتفعــت األجــور أي أن العامــل يعمــل >ــدف احلصــول علــى احلــوافز املاديــة 

جه للعامـل املـادي أكثـر مـن العوامـل النفسـية والصـحية ، ويـتم حتديـد اجلانـب املـادي وفقـاً ملبـدأ الثـواب فاالهتمام مو 

  والعقاب ( كالرتقية واحلوافز ، النقل أو احلرمان ) مع إغفال اجلوانب اإلنسانية .
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واألحبــاث يف جامعــة    Hothornركــزت علــى اجلانــب اإلنســاين  1924نظريــة العالقــات اإلنســانية  - 2

 أوهيو وميشيغان :

أهــم أفكــار هــذه النظــر!ت العنصــر اإلنســاين أهــم عناصــر العمــل وجيــب مراعــاة تركيبــه املعقــد وجوانبــه النفســية (  

مــن قبــل اإلدارة حــىت يســتطيع التعــاون Jلشــكل املطلــوب ،  هنــاك حاجــات نفســية واجتماعيــة عنــد العــاملني جيــب 

احرتام اآلخرين ،العـاملون يكونـون مجاعـات عمـل و>ـذه اجلماعـات  –5كيد الذات  –مراعا<ا أمهها احرتام النفس 

أثرها يف تفكري أعضائها واجتاها<م وقـيمهم األمـر الـذي يـنعكس علـى إنتـاجهم ،  التعامـل �سـلوب دميقراطـي حيقـق 

 للعمال التقدير وثبات الذات وز!دة اإلنتاج ويوفر هلم املناخ املالئم ) 

اسـتخدامه اسـتبانه مينوسـو¬ للرضـا الـوظيفي ويـرى أصـحا>ا أن الرضـا  1927نظرية التكيف الـوظيفي :  - 3

هو حمصلة للتوافق بـني حاجـات الفـرد الـيت تعززهـا دوافـع احلاجـة وحتقيـق الـذات يف إطـار نظـام العمـل أي االنسـجام 

 1997 ي يفســـر تكيـــف الفـــرد مـــع بيئـــة العمـــل( الســـاملبـــني الشخصـــية املطلوبـــة للعمـــل وبيئـــة العمـــل النفســـية والـــذ

 ) 65. 64ص

، عــامل الـنفس األمريكــي حيـث رتــب احلاجـات اإلنســانية وفــق  1943نظريـة تــدرج احلاجــات لــ ماســلو :  - 4

 هرم حبسب حاجتها لإلشباع .

  احلاجات األساسية املادية  -

 احلاجة إىل األمن والضمان  -

 احلاجة إىل الصداقة والعالقات واالنتماء  -

 انة االجتماعية احلاجة إىل االحرتام و املركز واملك -

 احلاجة إلثبات الذات  -

  )  8-6ص 1981إن هذه احلاجات غري املشبعة هي احملدد لسلوك الفرد حىت يتم إشباعها ( قبالن 
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بدراســة علــى مهندســني وحماســبني ملعرفــة دوافعهــم  USAيف  قــام هــريز بــريغ 1959نظريــة العــاملني :  - 5

  من العوامل ورضاهم الوظيفي يف أعماهلم وجد أن هناك جمموعتني

أحــدها دوافــع تــؤدي لرضــا العــاملني عــن أعمــاهلم وأطلــق عليهــا اســم عوامــل مرتبطــة Jلعمــل نفســه أو العوامــل  - أ

 .املرافقة وهي ( اإلحساس Jإلجناز ، حتمل املسؤولية ، الرتقية للوظائف األعلى ، املشاركة يف اختاذ القرارات)

م الرضـا العامـل عـن عملــه أطلـق عليهـا اسـم العوامـل احمليطــة العوامـل الـيت يعتربهـا مبثابـة دوافـع تــؤدي إىل عـد - ب

إجــراءات العمـــل وأنظمتــه ، اإلشــراف وطرقــه ، العالقــة مــع الـــزمالء  Jلعمــل ( العوامــل الصــحية أو الوقائيــة ومنهــا :

 والرؤساء ، ظروف العمل املادية ، العالقة مع الزمالء ) 

  ي يسهم يف حتقيق الرضا عن العمل و النفسي الذونتيجة هلذه النظرية أسهمت يف التأكيد على النم

  االنتقادات : 

  االعتقاد �ن بعض األفراد يشعرون Jلرضا املهين مبجرد توفر العوامل املادية والصحية  -

 .)8 ص 1981( القبالن الرضا املهين خيتلف من شخص آلخر وجود فروق فردية بني العاملني جيعل -

تؤكــد علــى العدالــة يف معاملــة الفــرد يف عملــه الــوظيفي وإن درجــة  1963نظريــة العدالــة : وضــعها آدافــر  - 6

املساواة والعدالة اليت يدركها الفرد يف وظيفته حتدد رضاه املهين ويظهر ذلك من خـالل املكافـآت والرواتـب والتقـدير 

  املوزع Jلتساوي بني املوظفني وفقاً جلدار<م تعتمد النظرية على مفهومي املدخالت وعوائد .

  ملدخالت تعين جدارة الشخص ( العمر ، مستوى التعليم ، املهرة ، مقدار اجلهد املبذول ) ا

  ) 70 – 69 صـ  1997العوائد تعين ( اجلزاءات املكافآت ، االعرتاف والتقدير ، الرتقية ) (السامل 

ــة فــروم 1964نظريــة التوســل :  - 7 بــني عــدة يف الدافعيــة إن ســلوك أداء الفــرد تســبقه عمليــة مفاضــلة  نظري

بــدائل تتمثـــل Jلقيـــام Jلســـلوك أو عـــدم القيـــام بـــه وتكـــون املفاضــلة علـــى أســـاس املنـــافع املتوقعـــة مـــن بـــدائل الســـلوك 
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املتعلقــة Jألداء والــدافع لــدى فــروم هــو حمصــلة التفاعــل مــا بــني قــوة اجلــذر الكامنــة فيمــا حيصــل عليــه الشــخص مــن 

 عوائد موجهة تدفع الفرد لتحقيقها نتيجة لألداء.

وتكافئ النتيجة للشخص يعين قوة 5قلمـه العـاطفي سـلباً وإجيـاJً حنـو هـذه النتيجـة فالتكـافؤ يتعلـق Jلرضـا املهـين 

  ) 70صـ 1997( السامل املال تكافأ إجيايب ملعظم الناس  املتوقع واملقرتن بنتيجة العمل ويعد

  ماكليالند و أتكنسون : 1967نظرية اإلجناز :  -8

لــى وجــه اخلصــوص يــرى ماكليالنــد أن العمــل يركــز علــى ثــالث حاجــات هــي ، احلاجــة اهتمــت Jلفــرد العامــل ع

  إىل القوة ، احلاجة إىل اإلجناز ، احلاجة إىل االنتماء .

يعـــرف اإلجنـــاز �نـــه الرغبـــة يف حتقيـــق األهـــداف وأن قيمتـــه تكمـــن يف الرضـــا الـــذي  ينـــتج عنـــه , وأن  إتكنســـون

  مل ذاته والثانية لصاحل العامل واحرتامه لنفسه لتنفيذ العمل أمهيتان األوىل لصاحل الع

ويــرى أن احلاجــة لإلجنــاز مكتســبة  وهلــا 5ثــريات كبــرية فحينمــا تكــون ســائدة تزدهــر األعمــال ومتطــورة , كمــا أن 

  ) 54-42, ص 1996غيا>ا يف ا²تمع يعد عنصرا معوقا للعمل والتنمية االقتصادية ( حممد , 

طورهــا ســكنر وهــي إحــدى نظــر!ت الســلوك اإلنســانية والــتعلم الســلوك  1968   نظريــة تــدعيم الســلوك -9

نتيجة العالقة بني مثري واستجابة  وهـذه املثـريات إمـا مثـريات العوامـل البيئيـة احمليطـة Jإلنسـان والبيئـة اخلاصـة والبيئيـة 

ي لتثبيـت السـلوك وتكـراره  ممـا يـؤدي الوظيفية والبيئة اإلدارية احلوافز اإلجيابية  تعترب مثريات يتعرض هلا العامل وتؤد

, 1997( الســامل , تعيقــه مــا يــؤدي لشــعور بعــدم الرضــا لإلشــباع , احلــوافز الغــري إجيابيــة تثــبط العمــل ( الســلوك ) و 

  ) 71-70ص

ــة اجلماعــة املرجعيــة -10 هــولني وبلــود وتــرى أن اجلماعــات الــيت يــرتبط >ــا الفــرد عامــل هــام يف  1968نظري

املهين , حيث تؤثر يف قيم الفرد ومعتقداته وأهدافه وتوقعاته سواء أكـان عضـو يف اجلماعـة أم كـان تفهم أبعاد الرضا 

  يتفق معها ويستخدم معايريها وبذلك رأيه ورضاه سيتأثر برأي واجتاه هذه اجلماعة 
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الـيت يقـارنون أوضـاعهم توجه هلذه النظرية نقد أdا ال تبني الكيفية اليت خيتارهـا األفـراد العـاملون اجلماعـة املرجعيـة 

>ــا , وذلــك أن شخصــية الفــرد تلعــب دورا هــام يف اختيــار اجلماعــة املرجعيــة الــيت يــرتبط >ــا وبــذلك طموحــات الفــرد 

  ) 54-42, ص1996( حممد , ددها شخصية الفرد وليس اجلماعة حت

  ت وهي نظرية احلاجات اإلنسانية وصنفها إىل ثالث حاجا قام Jقرتاح 1972نظرية ألدرفر  -11

  احلاجة للكينونة اليت ميكن إشباعها بواسطة عوامل البيئة كاألكل والشرب واهلواء -

 حاجات العالقات اليت ترتكز على ربط العالقات اإلنسانية الداخلية بني األفراد واحملافظة عليها  -

الـذات وإشـباعها  حاجات النمو اليت <تم Jملستوى األعلى للذات اإلنسانية والنمو النفسي لفرد مثـل حتقيـق -

وال يتفـق مـع ماسـلو سـفي تلـك احلاجـات الـيت جيـب أن تشـبع Jلتـدرج وأن العوامـل احلضـارية واخللفيـات الشخصــية 

 ) 69-68, ص1997تؤدي دورا هاما يف إشباع احلاجات ( السامل , 

>ــدف التعــرف علــى األســباب جنــاح   Zوضــعها الــرب فســور أوشــي امسهــا نظريــة :  Z1981نظريــة   -12

  االدارة الياJنية .

وهي تقوم على أساس االهتمام Jجلانب اإلنساين للعامل ، وأن إنتاجية العامـل لـن حتـل مـن خـالل بـذل أعمـال 

أو االســتثمار يف البحــث ألن هــذه األمــور ال تكفــي دون تعلــم كيفيــة إدارة األفــراد العــاملني بطريقــة جتعلهــم يشــعرون 

  بروح اجلماعة . .

  داري القائم على جو الثقة بني العاملني يف املؤسسة .الثقة : النظام اإل

  اخلدمة واملهارة :  املمارسة اإلدارية تتسم Jلدقة والتهذيب وحده الذهن واملهارة يف التعامل 

اليت تعتمد على الرابطة املشرتكة يف احلياة الياJنية ومـا يرتتـب عليهـا مـن عـيش آمـن ودعـم للنـاس  األلفة واملودة :

  اجتماعية متينة وصداقات محيمة. وعالقات 
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  :  1970نظرية كامبل  – 13

  تقسم بعض نظر:ت الرضا املهين لقسمني مها : 

  نظر!ت احملتوى  - أ

بينمـا  تضـم نظـر!ت  –نظريـة هـايرزبرغ  –نظر!ت التفاعل حيث تضـم ( نظـر!ت احملتـوى : نظريـة ماسـلو  - ب

 )  نظرية التوسل –املساواة  –التفاعل ، نظرية العدالة 



  الفصل الرابع:اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية

  

  متهيد

 .ألساسيةأوال: الدراسة ا

 مكان الدراسة األساسية ومد#ا. -1

 جمتمع الدراسة األساسية وعينتها. -2

 أدوات الدراسة األساسية. -3

  األساليب اإلحصائية املتبعة يف حتليل نتائج. -4
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 متهيد:

تناول هذا الفصل وصفًا للطريقة واإلجراءات اليت مت إتباعها يف حتديد جمتمعالدراسة وعينتها وإجراءات   

تطبيقها، وتصحيحها، وتفسري األداة املستخدمة يف الدراسة ودرجا0ا ، وكذلك وصفًا للمعاجلات اإلحصائية اليت 

  .مت إتباعها لإلجابة عن أسئلة الدراسة

  وعينة الدراسة:جمتمع  .1

تكون جمتمع الدراسة املستهدف من عمال عقود ما قبل التشغيل لوالية مستغامن؛ ومشل خمتلف املستو@ت الدراسية 

 اجلامعية. والشهادات

فردا من  76وكانت عينة البحث جزء من جمتمع الدراسة، حيث مت اختيار العينة بطريقة عشوائية ، وقد بلغت 

، وعدد اإل`ث بلغ % 34,2) فردا بنسبة قدرها 26يل، حيث بلغ عدد الذكور (عمال عقود ما قبل التشغ

  . % 65,8) أنثى ما نسبته 50(

  منهج الدراسة واإلجراءات: .2

اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي لقياس الرضا املهين لدى عينة من عمال عقود ما قبل التشغيل بوالية 

) عامال، حيث قام الباحث بتطبيق مقياس الرضا املهين فوزع 76ر (مستغامن واليت بلغ حجمها كما سبق الذك

  املقياس على أفراد العينة ومن مثة تفريغ النتائج وتفسريها، مث الكشف عن اخلصائص السيكومرتية.

  أداة الدراسة: .3

على جمموعة ) أبعاد؛ وكل بعد حيتوي 08قام الباحث بتطبيق "مقياس الرضا املهين"، واملتكون من مثانية (  

  من العبارات اليت تقيس البعد املقصود، واجلدول التايل يوضح توزيع العبارات على حسب األبعاد.
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  العبارات اليت تقيسه  البعد    الرقم

  6-5-4-3-2-1  الرضا عن اجنازات العمل واالعرتاف والتقدير.  01

  12-11- 10-9-8-7  الرضا عن العمل نفسه وظروف العمل.  02

  16-15-14- 13  الرضا عن فرص النمو املهين.  03

  22- 21- 20-19-18- 17  الرضا عن إجراءات وأنظمة العمل.  04

  27- 26-25-24- 23  الرضا عن اإلشراف وطرقه املتبعة.  05

  30-29- 28  الرضا عن الراتب.  06

  34-33-32- 31  الرضا عن احلالة االجتماعية والشخصية.  07

  38-37-36- 35  الرضا عن العالقات مع الرؤساء والزمالء.  08

  ): يوضح توزيع العبارات على األبعاد01جدول رقم (

) عبارة. 38) أبعاد واليت تعرب عنها عباراته البالغة (08من خالل اجلدول يتضح لنا أن املقياس يتكون من مثانية (

) عبارات وأكثرها حيتوي على 03أقل بعد حيتوي على (حيث توزعت العبارات على البنود بشكل متفاوت جند 

  ) عبارات.06(

) درجات (غري راض متاما، غري راض، ال أدري، 05هذا ويستخدم املقياس السلم التقديري للعبارات املتكون من (

  راض، راض جدا)، وهي على النحو التايل:

  راض جدا  راض  ال أدري  غري راض  غري راض إطالقا

1  2  3  4  5  

 

  ): يوضح توزيع درجات السالم التقديري لعبارات املقياس.02جدول رقم (

 حتت الدرجة املناسبة وأمام العبارة.(×) وقد كانت إشارة اإلجابة بوضع عالمة 

  تطبيق املقياس وقراءة التعليمات: .4

) ومت التعرف عليهم وإخبارهم 76مت حتديد عدد املتعاقدين يف إطار عقود ما قبل التشغيل �لطريقة العشوائية (

�هداف الدراسة ومناقشة كيفية اإلجابة على األسئلة من خالل استمارة املقياس، ليتم تطبيق املقياس عليهم من 
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) كما مت 76 توزيع نسخ املقياس على أفراد العينة (طرف الباحث شخصيا وزميل مساعد له يف إمتام العملية، ومت

إخبارهم بتعليمات املقياس؛ و�ن اهلدف من املقياس هو قياس اخلصائص السيكومرتية هلذا املقياس (مقياس الرضا 

 املهين) هذه اخلصائص اليت تدل على الصدق والثبات، وأ�ا ال تستخدم لشيء إال خلدمة املعرفة والبحث العلمي.

  وإدخال بيا@ت املقياس: مجع .5

مت مجع البيا`ت بعد تصحيح املقياس، حيث مت تسجيل العالمة اخلام اليت حصل عليها كل مفحوص على كل 

بعد يف مقياس الرضا املهين لدى عمال عقود ما قبل التشغيل، وقد مت إدخال البيا`ت إىل ذاكرة جهاز احلاسوب 

مج حتليل البيا`ت املدخلة وقد مت إدخال بيا`ت تتعلق جبنس املفحوص، السن،  (SPSS) مستخدمًا ب̀ر

  املستوى التعليمي، الشهادة، نوع العقد؛ وعالمته على كل فقرة.

  التحقق من اخلصائص السيكومرتية للمقياس: .6

للتحقق من اخلصائص السيكومرتية للمقياس مت التأكد من إجراءات الصدق والثبات، حيث يعرف صدق 

رجة اليت يقيس ¢ا االختبار ما صمم من أجله، وال حيدد صدق االختبار ما ميكن تفسريه بدقة يف االختبار �نه الد

 ,Messickضوء الدرجات فقط، بل يشري إىل مدى مطابقة ومالئمة القرارات اليت تعتمد على تلك الدرجات (

ق املقارنة الطرفية، أما )، ويف هذه الدراسة مت تقييم الصدق بطريقتني مها صدق االتساق الداخلي وصد1980

)، Crocker&Algina, 1986الثبات فهو مدى استقرار الدرجات على األداء على امتداد زمين معني (

 وقد مت تقييم درجة الثبات بطريقة ألفا لكرونباخ والتجزئة النصفية.

  املعاجلة اإلحصائية: .7

مج اإلحصائي (استخرجت اإلحصائيات التالية لإلجابة عن أسئلة الدراسة �ستعمال  سوف يقوم SPSS) ال̀رب

 :الباحث ·جياد
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مؤشرات اإلحصاء الوصفي:التكرار والنسبة املئوية لتوزيع العينة املعيارية، ومؤشر املتوسط احلسايب ،  •

  واالحنراف املعياري للدرجات على املقاييس الفرعية واملقياس ككل وفقاً ملتغري اجلنس واملستوى التعليمي والشهادة.

معامل االرتباط حلساب مؤشر الثبات بطريقة ألفا لكرونباخ لكل بعد مع  :مؤشرات اإلحصاء الرتابطي •

الدرجة الكلية وطريقة التجزئة النصفية، ومعامل ارتباط الفقرة والدرجة الكلية على املقياس ككل بطريقة ألفا 

 لكرونباخ. وكذلك استخدمت معامالت



 اإلس��ارة

  استمارة مقياس الرضا املهين لتحضري مذكرة ماسرت، اخلصائص السيكومرتية ملقياس الرضا املهين.   

 دراسة ميدانية للمتعاقدين يف إطار ما قبل التشغيل.

  : (X)و قد مت صياغته اإلجابة كالتايل بوضع عالمة 

  راض جدا  راض  ال أدري  غري راض  غري راض اطالقا

1  2  3  4  5  

  

  أنثى        ذكر          اجلنس

  السن:

  سنة 30أكثر من       سنة 30إىل  25من     25أقل من 

  املستوى التعليمي:

  ماسرت      ليسانس    بكالورU      Vنوي

  عليها:..................................................................الشهادة املتحصل 

  نوع العقد:

  CID      CIP 

  توزيع بنود مقياس الرضا املهين على أبعاده

  العبارات اليت تقيسه  البعد  الرقم

  6-5-4-3-2-1  الرضا عن إجنازات العمل و االعرتاف و التقدير  1

  12-11- 10-9-8-7  العمل نفسه و ظروف العملالرضا عن   2

  16-15-14- 13  الرضا فرص النمو املهين  3

  22- 21- 20-19-18- 17  الرضا عن إجراءات و أنظمة العمل  4

  27- 26-25-24- 23  الرضا عن اإلشراف و طرقه املتبعة  5

  30-29- 28  الرضا عن الراتب  6

  34-33-32- 31  الرضا عن احلالة االجتماعية والشخصية  7

  38-37-36- 35  الرضا عن العالقات مع الرؤساء والزمالء  8

  



  

غري   العبارة  الرقم

راض 

  اطالقا

غري 

  راض 

ال 

  أدري

راض   راض 

  جدا

ما تتيحه لك الوظيفة من فرص ملعرفة نتائج عملك أوال  01

  xول

          

إلجناز أشياء هامة تتعلق  اإلمكانيات املتاحة لك  02

  بعملك

          

            احساسك ~لتقدير الذايت من خالل إجنازات العمل. 03

            اشباع احلاجات الشخصية من خالل إجنازات العمل 04

ما تتيحه لك الوظيفة من وقت كاف إلمتام العمل  05

  بكفاءة

          

            التقدير الذي حنصل عليه من قبل رؤسائك 06

            ما يتيحه لك العمل من وقت لتقدمي عمال كامال 07

            طبيعة العمل الذي تقوم به 08

            مدى سهولة أداء مهام الوظيفة 09

            ظروف العمل و بيئته (اإلضاءة، التكييف...) 10

إمكانية مدى توفر الوسائل املساعدة للعمل و  11

  استخدامها

          

            مدى توفر القهوة، الشاي، يف عملك. 12

            فرص اكتساب اخلربة املتاحة ~لوظيفة 13

            الفرص املتاحة لتنمية مهاراتك يف العمل   14

            ما يتاح لك من فرص لتجريب أدائك يف العمل  15

حيتاج لك من فرص لتجريب وسائل جديدة ألداء  ما  16

  العمل يف عملك الوظيفي.

          

            أسلوب اإلدارة يف معاملة العمال  17

            أسلوب إصدار التعليمات من الرؤساء  18

            أنظمة العمل املطبقة على العاملني 19

            إجراءا�االطريقة اليت تتخذها اإلدارة لتطبيق أنظمتها و  20

مدى اإلستعداد للتفاهم من قبل رؤسائك دون  21

  االعتماد على السلطة الرمسية و إصدار األوامر

          



            مدى وضوح اإلجراءات و اهداف العمل ~لنسبة لك 22

            األسلوب الذي يتبعه الرئيس يف حل مشاكل العمل 23

            املهارة اليت يعتمد عليها رئيسك يف اختاذ القرار  24

            الصالحيات املعطاة لك ~لعمل 25

            أسلوب معاونة الرئيس ملرؤوسيه يف مواقع العمل 26

مدى اهتمام املشرف حبل املشكالت اليت تواجهك يف  27

  العمل

          

            كفاية الراتب الذي حتصل عليه 28

تناسب الراتب الذي تتقضاه مع خرباتك و مؤهالتك  29

  العلمية 

          

            تناسب الراتب مع حجم العمل الذي تؤديه 30

ما تتيحه لك الوظيفة من فرص للحصول على تقدير  31

  اآلخرين

          

            نظرة ا�تمع ملهنتك 32

ما تتيحه لك الوظيفة من التعرف يف شخصيات مرموقة  33

  تكوين الصداقاتو 

          

            الوقت الذي تتيحه لك وظيفتك للتفرغ ألسرتك 34

            العالقة بينك و بني رئيسك يف العمل  35

            العالقة بينك و بني مرؤوسيك 36

            العالقات بني أعضاء ا�موعة  37

املساعدة املقدمة لك من قبل زمالئك يف العمل  درجة 38

  عند احلاجة

          

    



  

  الفصل اخلامس:عرض نتائج الدراسة امليدانية ومناقشة فرضيا�ا

  

  متهيد

  أوال:عرض النتائج

 .اجلزئية األوىلعرض النتائج املتعلقة &لفرضية  -1

 عرض النتائج املتعلقة &لفرضية اجلزئية الثانية. -2

 عرض النتائج املتعلقة &لفرضية اجلزئية الثالثة. -3

 املتعلقة &لفرضية اجلزئية الرابعة.عرض النتائج  -4

  5نيا: مناقشة الفرضيات

 .اجلزئية األوىلمناقشة الفرضية  -1

 مناقشة الفرضية اجلزئية الثانية. -2

 مناقشة الفرضية اجلزئية الثالثة. -3

 مناقشة الفرضية اجلزئية الرابعة. -4

اخلامتة
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  متهيد:

الرضا املهين لدى عمال عقود هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن اخلصائص السيكومرتية ملقياس     

  ) عامال طبق عليهم املقياس.76ما قبل التشغيل مبستغامن، وقد حددت من جمتمع الدراسة عينة قوامها (

وبعد تطبيق املقياس على عينة الدراسة وتصحيحه، مت تفريغ البياIت يف ذاكرة احلاسوب وذلك     

اإلحصائيات املناسبة لإلجابة عن أسئلة )، الستخراج ZSPSS. V20ستخدام الربIمج اإلحصائي (

  الدراسة ومت التوصل إىل النتائج التالية:

 عرض نتائج السؤال األول: -1

لإلجابة على السؤال األول للدراسة: هل يتوفر مقياس الرضا املهين للعمال على صدق Zستخدام     

طار عقود ما قبل التشغيل لوالية طريقة صدق االتساق الداخلي والصدق التميزي لدى العمال املتعاقدين يف إ

  مستغامن؟

  فقد مت التأكد من صدق املقياس بطريقتني مها: صدق االتساق الداخلي وصدق املقارنة الطرفية.

  مؤشر الصدق بطريقة االتساق الداخلي:

) مت 76مت التأكد من الصدق بطريقة االتساق الداخلي عن طريق تطبيق املقياس على عينة البحث (    

ها بطريقة عشوائية، وكان حساب الصدق بني كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس، واجلدول املوايل يوضح اختيار 

  ذلك:

 الدرجة الكلية الفقرات

1فقرة   
Pearson Correlation .388** 

Sig. (2-tailed) .001 

2فقرة   
Pearson Correlation .451** 

Sig. (2-tailed) .000 

3فقرة   Pearson Correlation .637 
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Sig. (2-tailed) .000 

4فقرة   
Pearson Correlation .488** 

Sig. (2-tailed) .000 

5فقرة   
Pearson Correlation .534** 

Sig. (2-tailed) .000 

6فقرة   
Pearson Correlation .590** 

Sig. (2-tailed) .000 

7فقرة   
Pearson Correlation .478 

Sig. (2-tailed) .000 

8فقرة   
Pearson Correlation .597** 

Sig. (2-tailed) .000 

9فقرة   
Pearson Correlation .528 

Sig. (2-tailed) .000 

10فقرة   
Pearson Correlation .560** 

Sig. (2-tailed) .000 

11فقرة   
Pearson Correlation .416 

Sig. (2-tailed) .000 

12فقرة   
Pearson Correlation .470* 

Sig. (2-tailed) .000 

13فقرة   
Pearson Correlation .476** 

Sig. (2-tailed) .000 

14فقرة   
Pearson Correlation .548** 

Sig. (2-tailed) .000 

15فقرة   
Pearson Correlation .499 

Sig. (2-tailed) .000 

16فقرة   
Pearson Correlation .430** 

Sig. (2-tailed) .000 

17فقرة   Pearson Correlation .519** 
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Sig. (2-tailed) .000 

18فقرة   
Pearson Correlation .589** 

Sig. (2-tailed) .000 

19فقرة   
Pearson Correlation .511 

Sig. (2-tailed) .000 

20فقرة   
Pearson Correlation .602** 

Sig. (2-tailed) .000 

21فقرة   
Pearson Correlation .573 

Sig. (2-tailed) .000 

22فقرة   
Pearson Correlation .613** 

Sig. (2-tailed) .000 

23فقرة   
Pearson Correlation .688 

Sig. (2-tailed) .000 

24فقرة   
Pearson Correlation .695* 

Sig. (2-tailed) .000 

25فقرة   
Pearson Correlation .518** 

Sig. (2-tailed) .000 

26فقرة   
Pearson Correlation .599** 

Sig. (2-tailed) .000 

27فقرة   
Pearson Correlation .620 

Sig. (2-tailed) .000 

28فقرة   
Pearson Correlation .465** 

Sig. (2-tailed) .000 

29ف  
Pearson Correlation .298** 

Sig. (2-tailed) .009 

30فقرة   
Pearson Correlation .279** 

Sig. (2-tailed) .015 

31فقرة   Pearson Correlation .415 
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Sig. (2-tailed) .000 

32فقرة   
Pearson Correlation .536** 

Sig. (2-tailed) .000 

33فقرة   
Pearson Correlation .538 

Sig. (2-tailed) .000 

34فقرة   
Pearson Correlation .523** 

Sig. (2-tailed) .000 

35فقرة   
Pearson Correlation .566 

Sig. (2-tailed) .000 

36فقرة   
Pearson Correlation .490* 

Sig. (2-tailed) .000 

37فقرة   
Pearson Correlation .364** 

Sig. (2-tailed) .001 

38فقرة   
Pearson Correlation .429** 

Sig. (2-tailed) .000 

  0,01** دالة عند مستوى الداللة 

  0,05*  دالة عند مستوى الداللة 

 ): يوضح معامل االتساق الداخلي بني كل فقرة من فقرات املقياس والدرجة الكلية03جدول رقم (

  مؤشر الصدق بطريقة املقارنة الطرفية:

  مت التأكد من الصدق بطريقة املقارنة الطرفية بنفس الطريقة السابقة، واجلدول التايل يوضح ذلك:

 صدق املقارنة الطرفية

 f1 f2 

f1 

Pearson 

Correlation 
1 **.905 

Sig. (2-tailed)  .000 
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N 20 20 

f2 

Pearson 

Correlation 
**.905 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 20 20 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

صدق املقارنة الطرفية.04جدول رقم (  ): يوضح 

 عرض نتائج السؤال الثاين: -2

لإلجابة على السؤال لثاين للدراسة الذي ينص على: هل يتوفر الختبار الرضا املهين للعمال على     

ثبات Zستخدام التجزئة النصفية و آلفالكرونباخ لدى العمال املتعاقدين يف إطار عقود ما قبل التشغيل لوالية 

  مستغامن؟

  مؤشر حساب الثبات عن طريق معامل ألفا لكرونباخ:

  مت التأكد من الثبات بتطبيق طريقة ألفا لكرونباخ، وهي على النحو التايل:

 الفاعلية اإلحصائية

 عدد املتغريات ألفا لكرونباخ

0,926 36 

 ): يوضح معامل الثبات ألفا لكرونباخ.05جدول رقم (

  . 0,926من خالل اجلدول نالحظ أن معامل الثبات بلغ 

كما مت حساب الثبات ألفا لكرونباخ عن طريق االتساق الداخلي بني األبعاد والدرجة الكلية، واجلدول املوايل 

  يوضح ذلك:

  معامل االرتباط Zلدرجة الكلية  األبعاد

  0,70  البعد األول
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  0,71  البعد الثاين

  0,61  البعد الثالث

  0,74  البعد الرابع

  0,81  البعد اخلامس

  0,41  البعد السادس

  0,67  البعد السابع

  0,55  البعد الثامن

  ): يوضح معامل االتساق الداخلي بني األبعاد والدرجة الكلية للمقياس.06جدول رقم (

  . 0,81إىل  0,41من خالل اجلدول نالحظ أن معامل االرتباط تراوح بني 

  مؤشر حساب الثبات عن طريق املقارنة الطرفية:

ومت حساب الثبات عن طريق مؤشر آخر أال وهو طريقة املقارنة الطرفية، ومن خالل اجلدول التايل     

  جند النتائج.

 االرتباط

 f1 f2 

f1 

Pearson Correlation 1 **.905 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 20 20 

f2 

Pearson Correlation **.905 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 20 20 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  ): يوضح معامل الثبات عن طريق املقارنة الطرفية.07جدول رقم (

 .0,01، وهو دال عند مستوى الداللة 0,905خالل اجلدول جند معامل االرتباط بلغ حيث ومن 
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 عرض نتائج السؤال الثالث: -3

لإلجابة على السؤال لثاين للدراسة الذي ينص على: هل ختتلف استجابة للعمال الختبار الرضا     

  املهين وفقا ملتغري اجلنس (ذكور و إIث)؟

التساؤل مت حساب معامل االرتباط بني اجلنسني وفقا للدرجة الكلية للمقياس، ولإلجابة على هذا     

  واجلدول املوايل يوضح النتائج.

 معامل االرتباط

 اجلنس ا¤موع 

 ا¤موع

 1690, 1 معامل االرتباط

 1450,  مستوى الداللة

 76 76 العينة

 اجلنس

 1 1690, معامل االرتباط

  1450, مستوى الداللة

 76 76 العينة

  ): يوضح معامل االرتباط بني متغري اجلنس والدرجة الكلية للمقياس.08جدول رقم (

  .0,169من خالل اجلدول نالحظ أن معامل االرتباط بلغ 

 عرض نتائج السؤال الرابع: -4

الرضا لإلجابة على التساؤل الرابع للدراسة، والذي ينص على: هل ختتلف استجابة العمال مقياس     

  املهين وفقا ملتغري املستوى التعليمي؟

فقد مت حسب معامل االرتباط ملتغري املستوى التعليمي وفقا للدرجة الكلية للمقياس، واجلدول التايل     

 يبني ذلك.
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 معامل االرتباط

 املستوى التعليمي ا¤موع 

 ا¤موع

 0,109- 1 معامل االرتباط

 0,348  الداللة

 76 76 العينة

 املستوى التعليمي

 1 0,109- معامل االرتباط

  0,348 الداللة

 76 76 العينة

  ): يوضح معامل االرتباط ملتغري املستوى التعليمي والدرجة الكلية للمقياس.09جدول رقم (

  مناقشة النتائج:

 مناقشة النتائج املتعلقة Zلسؤال األول: - 1

الرضا املهين للعمال على صدق Zستخدام طريقة صدق االتساق والذي ينص على: هل يتوفر مقياس     

  الداخلي والصدق التميزي لدى العمال املتعاقدين يف إطار عقود ما قبل التشغيل لوالية مستغامن؟

دلت النتائج على أن املقياس يتمتع بصدق عايل من خالل معامل االرتباط للعديد من الفقرات ما عدا 

)، هذا فيما خيص صدق االتساق الداخلي أما Zلنسبة لصدق 23، 19، 15 ،11، 9، 7، 3الفقرات (

وهو دال عند مستوى  0,000مبستوى داللة قده  0,905املقارنة الطرفية فنجد أن معامل االرتباط بلغ 

 ، وهو ما يؤكد لنا أن مقياس الرضا املهين يتمتع بصدق عايل.0,01الداللة 

 الثاين:مناقشة النتائج املتعلقة Zلسؤال  - 2

والذي ينص على: هل يتوفر الختبار الرضا املهين للعمال على ثبات Zستخدام التجزئة النصفية و 

  آلفالكرونباخ لدى العمال املتعاقدين يف إطار عقود ما قبل التشغيل لوالية مستغامن؟
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كرونباخ والذي بلغ ويف هذا التساؤل جند أنفسنا أمام نوعني من الثبات األول معامل الثبات عن طريق ألفا ل

كما قام الباحث حبسابه بطريقة أخرى وهي عن طريق االتساق الداخلي لألبعاد مع الدرجة الكلية   0,926

  للمقياس فكانت النتائج على النحو التايل:

 .0,70البعد األول: الرضا عن إجنازات العمل واالعرتاف والتقدير، وقد بلغ معامل االرتباط ©ذا البعد  -

 .0,61اين: الرضا عن العمل نفسه وظروف العمل، وقد بلغ معامل االرتباط البعد الث -

 .0,71البعد الثالث: الرضا عن فرص النمو املهين، وكان معامل االرتباط ©ذا البعد  -

 .0,74البعد الرابع: الرضا عن إجراءات وأنظمة العمل، ومعامل االرتباط بلغ  -

 .0,81تبعة، مبعامل ارتباط قدره البعد اخلامس: الرضا عن اإلشراف وطرقه امل -

 .0,41البعد السادس: الرضا عن الراتب، مبعامل ارتباط قدره  -

 .0,67البعد السابع: الرضا عن احلالة االجتماعية والشخصية، وكان معامل االرتباط ©ذا البعد  -

 .0,55البعد الثامن: الرضا عن العالقات مع الرؤساء والزمالء، ومعامل االرتباط به  -

و  0,41ومن خالل معامالت االرتباط املختلفة بني األبعاد جند أغلبها مرتفع، حيث تراوح بني  حيث

0,81.  

  وهو ما يدل على وجود ثبات عايل.

 0,905كما مت حساب الثبات مبؤشر آخر وهو املقارنة الطرفية حيث بلغ معامل االرتباط يف هذا املؤشر 

. وهو ما يوضح ثبات مقياس الرضا املهين 0.01توى الداللة وهي دالة عند مس 0,000مبستوى داللة قدره 

 يف هذه الدراسة.

 مناقشة النتائج املتعلقة Zلسؤال الثالث: - 3
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  والذي ينص على: هل ختتلف استجابة للعمال الختبار الرضا املهين وفقا ملتغري اجلنس (ذكور و إIث)؟

وكإجابة على التساؤل قام الباحث بعد تفريغ البياIت وحساب معامل االرتباط ملتغري اجلنس على حساب 

  . 0,145ة بلغ بينما مستوى الدالل 0,169الدرجة الكلية للمقياس، وقد بلغ معامل االرتباط 

وهذا يدل على وجود اختالف بني عمال عقود ما قبل التشغيل يف مقياس الرضا املهين يف استجاZ±م رغم 

 اختالف اجلنس. وهو ما حيقق فرضيتنا القائلة بوجود اختالف يف استجاZت العمال.

 مناقشة النتائج املتعلقة Zلسؤال الرابع: - 4

  لعمال مقياس الرضا املهين وفقا ملتغري املستوى التعليمي؟والذي ينص على: هل ختتلف استجابة ا

) مبدينة مستغامن، 76ويف هذا السؤال أراد الباحث اإلجابة عليه من خالل عمال عقود ما قبل التشغيل (

)، وحساب معامل االرتباط ملتغري املستوى SPSS, V20وبعد تفريغ البياIت يف الربIمج اإلحصائي (

) ومستوى داللة قدره 0,109 - الكلية توصل إىل النتائج التالية: معامل ارتباط قدره (التعليمي Zلدرجة 

، وهذا ما يدل على عدم وجود ارتباط أي وجود اختالف يف االستجابة Zختالف املستوى التعليمي 0,348

  يف مقياس الرضا املهين.

  مناقشة التساؤل الرئيسي للدراسة:

التعرف على اخلصائص السيكومرتية ملقياس الرضا املهين وهذا لدى عينة من عمال هدفت الدراسة احلالية إىل 

) ومبناقشة نتائج أسئلة الدراسة SPSSعقود ما قبل التشغيل، حيث وبتفريغ البنات يف الربIمج اإلحصائي (

العمال  اليت متحورت حول متتع مقياس الرضا املهين Zلصدق وكذا الثبات، مع وجود اختالف يف استجاZت

  يف مقياس الرضا املهين Zختالف اجلنس واملستوى التعليمي. فكانت النتائج على النحو التايل:

ومستوى داللة  0,905متتع مقياس الرضا املهين بصدق حيث كان هناك صدق مبعامل ارتباط قدره  -

ات عايل كان قدره ، رغم قياسه بطريقتني، وكذا متتع املقياس بثب0,001عند مستوى الداللة  0,000قدره 
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؛ وZتساق داخلي لألبعاد مع الدرجة الكلية مبعامل ارتباط بلغ على 0,926من خالل معادلة ألفا لكرونباخ 

 ).0,55. 0,67. 0,41. 0,81. 0,74. 0,71. 0,61. 0,70التوايل (

 وجود اختالف بني عمال عقود ما قبل التشغيل يف استجاZ±م Zختالف اجلنس. -

 االستجاZت بني عمال عقود ما قبل التشغيل Zختالف املستوى الدراسي. وجود اختالف يف -

وبتحقق فرضيات الدراسة فإنه ميكن القول أن فرضيتنا الرئيسية قد حتققت واليت تنص على: يتمتع  -

اختبار الرضا املهين خبصائص سيكومرتية ذات صدق وثبات لدى عينة من العمال املتعاقدين يف إطار ما قبل 

 التشغيل لوالية مستغامن.

نتـائج يعطـي مؤشـرات مناسـبة ومقبولـة عن اخلـصائص  وأخيـرا فـإن مـا توصـلت إليـه هـذه الدراسـة مـن 

 الـسيكومرتية للمقيـاس (مقياس الرضا املهين) مـن حيـث الـصدق والثبـات وتـسمح Zسـتخدامه فـي البيئـة

  اجلزائرية.

صيات:   التو

  يف ضوء النتائج احلالية مت التوصل إىل العديد من التوصيات نذكر منها:

  على عينات أخرى ويف مناطق أخرى.تطبيق املقياس احلايل -

 اعتماد املقياس احلايل كمؤشر، واالستفادة من نتائج هذه الدراسة. -

 إجراء املزيد من الدراسات العلمية حول موضوع الدراسة احلالية ©دف االستزادة العلمية واملعرفية. -

  إجراء دراسات للتحقق من اخلصائص السيكومرتية للمقياس، لدى فئات أخرى. -
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  :ال�ات�ة

إن اهلدف من دراستنا هو التأكد من حمددات الرضا الوظيفي وأساليب تفعيلها لدى عمال ما قبل   

عدم وجود رضا وظيفي مرتفع : من خالل نتائج الفرضيات ومناقشتها توصلنا إىل ما يلي التشغيل والية مستغامن

  .مستغامن والية التشغيل ماقبل لدى عمال

  مستغامن. والية التشغيل ماقبل من حمددات الرضا الوظيفي لدى عمال حمدد األجر

  مستغامن. والية التشغيل ماقبل فرص الرتقية حمدد من حمددات الرضا الوظيفي لدى عمال

  .مستغامن والية التشغيل ماقبل منط اإلشراف حمدد من حمددات الرضا الوظيفي لدى عمال

  مستغامن. والية التشغيل ماقبل حمددات الرضا الوظيفي لدى عمالالعالقة مع الزمالء حمدد من 

  مستغامن.  والية التشغيل ماقبل الظروف الفيزيقية حمدد من حمددات الرضا الوظيفي عمال

مستغامن عن حمددات الرضا الوظيفي   والية التشغيل ماقبل من خالل ما توصلنا إليه نتائج هو عدم رضا عمال

ألجر ،فرص الرتقية ،منط اإلشراف،العالقة مع الزمالء،الظروف الفيزيقية) ولذا نقرتح بعض ككل واملتمثلة يف (ا

  األساليب للرفع من هذه احملددات.

  :أساليب تفعيل الرضا عن العمل

حبال من األحوال أن  _لرغم من أن العالقة بني الرضا عن العمل و اإلنتاجية ليست حمددة متاما،إال أنه الميكن

نغفل أن الرضا عن العمل له أمهيته البالغة يف العالقات اإلنسانية يف املؤسسة الصناعية، وحىت إن أشارت البحوث 

إىل عدم الوkقة بني الرضا عن العمل واإلنتاجيةإال انه من املعقول ان نفرتض ان الرضا عن العمل يؤثر بشكل غري 
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ن أن ترك العمل هو من مؤشرات عدم الرضا عن العمل ويؤدي ترك العمل إىل مباشر على اإلنتاج. mهيك ع

  .خسائر فادحة للمؤسسات الصناعية وميكن حتقيق أكرب قدر ممكن من الرضا عن العمل _ألساليب اآلتية

ال ميكن حبال من األحوال معاجلة مشكلة الرضا عن العمل مبنأى عن موضوع األجور وقد خيتلف  الراتب:-أ

  . علماء النفس يف تقدير دور الراتب يف حتقيق الرضا عن العمل و لكنهم يتفقون مجيعا على أمهيته بعض

متثل الرعاية الصحية للعامل مسألة _لغة األمهية خاصة مع االرتفاع اهلائل يف تكلفة الرعاية الرعاية الصحية: -ب

تنشئ املؤسسة الصناعية مركزا طبيا يوفر العالج  الصحية يف املستشفيات اخلاصة، وتتوفر الرعاية الصحية عادة �ن

ا�اين او شبه ا�اين للعاملني.او تتعاقد املؤسسة الصناعية مع أحد املستشفيات اخلاصة لتتوىل عالج العاملني فيه 

ت الرعاية االجتماعية: ختتلف  . )245، ص 2010وقد يكون العالج جمانيا أو شبه جماين( حممد شحاتة ربيع، 

ل بعضها عن بعض فيما تقدمه من رعاية اجتماعية للعاملني يف املؤسسات الصناعية، ولكن هذه الرعاية الدو 

االجتماعية عادة ما تنضو ي حتت ما يسمى مؤسسات التأمينات االجتماعية اليت توفر املعاشات التقاعدية 

mت املادية عند تعرضهم ألزمة من للعمال وتصرف هلم التعويضات يف حالة اإلصابة أو العجز أو تصرف هلم اإلعا

  . )246األزمات ( نفس املرجع السابق، ص

:إن حتسني الظروف الفيزيقية حيث إعتدالية احلرارة و اإلضاءة املناسبة و التهوية اجليدة و سوء ظروف العمل -ج

سك بعمله و ال يعيش ما إىل ذلك ميكن أن يرفع معنو�ت العامل و يدفعه لز�دة األداء أو اإلنتاجية ومن مث يتم

   .) 35،ص  1999حالة الرتواح الكامن ( محدي �سني، علي العسكر، 

  follett1973). املشاركة يف عملية اختاذ القرار وحتديد أهداف التنظيم(-ح

لدى منتسيب ) elliott.cansik.1981تثري الدافعية و تعزز الرضا الوظيفي (توصيف الوظائف بشكل-خ

  .اإلدارة
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وظيفة من خالل إدخال ضمن الوظيفة التقليدية مهام جديدة متنوعة تؤدي إىل حتسني مستوى األداء توسيع ال-د

   barom1983 و اإلنتاجية لدى منتسيب األجهزة اإلدارية

 )تعزيز الوظيفة من خالل اعادة تصميمها ملنح املسؤوليات وسلطة القرار ملنتسيب اإلدارة ( مجال الدين  –ذ

من نفسه، فهو الذي يعطي سات إن سعادة املرء أو شقائه أو سكينته أو قلقه تنبع ،لعوي 2002ص، 29،30

 mالبهيج أو املقبض، وذوقها احللو أو املر...فعندما تكون راضيا عن نفسك تكون راضيا على من للحياة لو

خط فله حولك وعلى عملك وحميطه، وهلذا يقول الرسول صلى اله عليه وسلم:" فمن رضي فله الرضا، ومن س

السخط" (رواه الرتمذي)، فامسح لنفسك _ن تكون على ما آنت عليه اآلن، كما انك تستطيع تغيري نفسك 

لتكون كما ترغب ألن لك القدرة على إحداث لتغيري املطلوب يف حياتك و ألنك تتمتع بقدر كبري على اختيار 

  .انب املضيء من حياتكالعواطف اليت متلكها ، فباستطاعتك اختيار النظرة االجيابية واجل
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  ملخص البحث:

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على اخلصائص السيكومرتية الختبار الرضا املهين لدى عمال الربيد و 

. ية تشمل عمال الربيد و املواصالتاملواصالت . حيث مت تعديالت على هذا املقياس وتطبقه على البيئة اجلزائر 

ومت ذلك من خالل التحقق من صدقه وثباته Aستخدام الصدق التمييزي واالتساق الداخلي والثبات Aستخدام 

) عمال الربيد و 200طريقة التجزئة النصفية ومعادلة آلفا لكرونباخ حيث طبقت على عينة مكونة من (

ة عالية؟ و كانت الفرضيات على اإلشكالية هل لدى إختبار الرضا املهين خصائص سيكومرتي املواصالت فكانت

إختبار الرضا املهين خبصائص سيكومرتية ذات صدق و ثبات لدى عينة من العمال  يتمتع - الشكل التايل: 

  وأظهرت الدراسة: املتعاقدين يف إطار ما قبل التشغيل من عمال الربيد و املواصالت مبستغامن، 

 ية عالية من صدق وثبات.يتمتع اختبار قياس الرضا املهين خبصائص سيكومرت   - 1

 املواصالت ختتلف يف ضوء متغري اجلنس لصاحل االnث.عمال الربيد و إن الضغوط النفسية لدى  - 2

 إن الضغوط النفسية لدى العمال ال ختتلف يف ضوء متغري اخلربة املهنية. - 3

  

 


