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 اإلهداء
 

 إلى من ترتاح لها نفسي بعد العناء وتأمن لها روحي بعد الوجل

بدعائها نجاحي وتوفيقي ...، إلى من كان إلى قلب يظل يتمزق خوفا علي  

.أمي الحبيبة الغالية  

، ومنارتي ني أخطو على درب العلم و المعرفةإلى الذي ضحى بالغالي و النفيس ألجل أن يرا
،التي أرسو إليها حين أخطئ الطريق  

.وقدوتي في الحياة ...أبي العزيز  

ملهمتي، رفيقة عمري، و نور دربي، زوجتي الفاضلة.إلى   

األعزاء محمد نور الدين و مريم صبرين.إلى أبنائي   

.ى كل أفراد العائلة صغيرا وكبيراإل  

 إلى جميع األصدقاء و الزمالء و الرفقاء.

 إلى كل من علمني حرفا، و لقنني درسا، و أعطاني نصحا.

 إلى كل من جمعتني بهم لحظة صدق وفرقتني عنهم لحظة صدق.

هدي ثمرة جهدي.أإلى كل هؤالء   
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 و تقديرشكر 

 أحمدك ربي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، وأشكرك على أن وفقتني 

.رجوا أن يكون عمال نافعا متقبالأو  ،إلتمام هذا العمل  

األستاذ الدكتور قاسمي فيصلأتقدم بجزيل الشكر و التقدير و االحترام إلى األستاذ المشرف   

.هذه الرسالةلنيرة في سبيل انجاز و التوجيهات ا على المعلومات  

شكرهم كثيرا على تضحياتهم المستمرة أإلى أعضاء لجنة المناقشة   

.جل إرشاد وتوجيه الطلبةأو عطائهم المتواصل من   

    لدكتور اخص بالذكر األستاذ أ و بجامعة مستغانم التربية البدنية و الرياضية معهدإلى إدارة 
د، األستاذ الدكتور بن قوة علي  أحماألستاذ الدكتور عطا اهللالحاج محمد،  قاصد علي بن

 .واألستاذ الدكتور بن قناب الحاج

 كما أتقدم بوافر التقدير و االمتنان 

من األساتذة المحكمين والسادة المفتشين و أساتذة التربية البدنية والرياضيةلكل   

على حسن تفهمهم وتعاونهم.   

ولو بالكلمة الطيبة.إلى كل من قدم لي يد المساعدة من قريب أو من بعيد   

 إلى كل هؤالء... أقول لهم، شكرا لكم، وجزاكم اهلل عني خير الجزاء.
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 مقدمة :

هو أداة  من أجنح وسائل الرتبية، فالتعليم يعترب التعليم من أرقى مظاهر احلضارة اإلنسانية، و
ليت تتالءم ايلعب الدور األساسي اهلام يف إكساب أفراد اجملتدع القيم  تقدم اجملتدعات البشرية، و تطّور و

الشك أن املدرسة تعد من أبرز املؤسسات االجتداعية  تطلعات اجملتدع الذي ينتدون إليه، و و أهداف و
الرتبوية اليت تسهم مع غريها من املؤسسات يف تربية النشء، تربية متكاملة و متوازنة يف مجيع جوانب 

لريادي لكي تقوم املدرسة بدورها ا ية، والروح النفسية و اجلسدية و االجتداعية و الشخصية، العقلية و
ّفزة داخلها، لتصبح بيباملنوط  هبا يف تربية النشء، البد من االهتدام بتحسني أجواء العدل  ئة تربوية محح

 من أجل حتقيق األهداف الرتبوية بكفاءة الطدأنينة،  األلفة و أجواء   تسودها العطاء،  على العدل و
أن  املالئم من أهم الدوافع لإلجناز، فعندما يشعر املعلدون املدرسي اهلادف وفاعلية، حيث يعترب اجلو  و

دم لألفضل، تأخذ بأيديهم حنو التق الطدأنينة، و البيئة املدرسية بيئة داعدة هلم، يسودها أجواء احملبة و

، 8002)رباح،  على أدائهم بصورة إجيابية، و يزيد من انتدائهم للددرسة سينعكس  ذلك   فإن

قدرة هذا املناخ على  مصدر فعالية املدرسة األساس هو املناخ التنظيدي السائد، و و، (08صفحة 
        معاجلة املشكالت الصعبة فيها، أو على فعالية مجاعات العدل اليت يشتدل عليها اهليكل التنظيدي،

عور العاملني ش فهم خصائص مجاعات العدل الفعالة و بينهم، وعلى مدى توافر الربط املتعدد فيدا  و
توافر فيها الثقة ت ألعضائها، أو الوالء لرؤسائه يف العدل، و و  الشعور بالوالء هلا باجلاذبية حنو اجلداعة و

عطي، )عبدامل حاجات الفرد أهداف اجلداعة متكاملة مع قيم و تعد قيم و بني الرؤساء واملرؤوسني، و

  .(220، صفحة 8002

ر أو اجلو حتديد الشعو  قد استخدم معظم محنظري التنظيم مصطلح املناخ التنظيدي لوصف و و

العادات  و  عن القيم املناخ التنظيدي   كلدة حيث تعرب  ،(822، صفحة 8002)حجي، املدرسي 
تأثريها على العدلية اإلدارية وسلوك العاملني التنظيدي داخل هذه  اإليديولوجيات و و التقاليد و

املتداخلة بني كل من خصائص  بذلك فإن املناخ التنظيدي يشري إىل العالقة املتشابكة و املؤسسات، و
اجتاهات  األفراد  حنو    اليت  تؤثر على مستوى إدراك األفراد جلدلة من املؤثرات التنظيدية  و التنظيم و

 .(303، صفحة 2992)املغريب ك.،  العدل  سلبا  أو إجيابا



 التعريف بالبحث

2 
 

تفاعالهتا،  خصائصها و متغرياهتا و بيئة العدل الداخلية مبختلف   التنظيدي  املناخ ميثل  و
العاملني  لألفراد   الوظيفي األخالقي و  السلوكترصني  التنظيدي دورا كبريا يف   يلعب املناخ  حيث

من هنا ميكن القول  السلوك، و االجتاهات و العادات و  القيم وريتغي تعديل و تشكيل و  من ناحية
               املالئم لألفراد من شأنه أن يشجع على خلق أجواء عدل هادفة ترّصن سبل الثبات  املناخ أن 
التنظيم على حد سواء إذ أن األفراد يف البيئة التنظيدية الفاعلة يشعرون بأمهيتهم  واالستقرار  لألفراد  و

يسود شعور  اخلطط و اإلسهام يف رسم السياسات و قدرهتم على املشاركة يف اختاذ القرار و يف العدل و
  األساتذة  لتطويرخصبة  أرض   فضال عن أن املناخ التنظيدي اإلجيايب هو  ،األفراد بالثقة بني اإلدارة و

                          تندو  و، (222، صفحة 8008)محود،  توفري بيئة مناسبة تزدهر فيها الشخصية و
                                             .(Garrity, Jens, Porter, & Nancy Sager, 1997, p. 235) تتطور و

يعزز من رضا العاملني  اإلنسانية و تربز أمهية املناخ التنظيدي يف أنه يوفر األجواء النفسية و و
            حيفز إمكاناهتم اإلبداعية، و يساعد كذلك يف موائدة فاعلة بني العناصر التنظيدية  يف املؤسسة و

                  املاهرة  البشرية  يف جذب املوارد   يساعد ، الثقافة التنظيدية، اإلدارة(، و) اهليكل التنظيدي

دافعية  ، كدا يؤثر املناخ التنظيدي يف أداء و(00، صفحة 8028)أبان و ناجي،  هبا االحتفاظ  و
حتقيق أهدافها، حيث أن املناخ الضعيف يؤدي باملؤسسة  جناح املؤسسة يف من مث على أداء و العاملني و

، 8028)ماجد و محود،  ان كان لديها متيز يف وظائفها اإلدارية إىل الفشل يف األمد الطويل، حىت و

ة، إذ يقوم س، و له دور مهم أيضا يف التأثري على املخرجات السلوكية للعاملني يف أية مؤس(03صفحة 
تعديل القيم  األخالقي للعاملني يف املؤسسات، بشأن تشكيل و بلورة السلوك الوظيفي و املناخ ببناء و

يف موقع  يظهروهنا اليت   األداء الدافعية و الرضا و االلتزام و السلوكيات و االجتاهات اليت حيدلوهنا و و

 .(22، صفحة 8022زيد، )إبراهيم و  العدل

لقد ازداد االهتدام بدراسة املناخ التنظيدي يف السنوات األخرية نظرا ملاله من ارتباط مباشر  و
بسلوك األفراد باملؤسسة، حيث أكدت العديد من الدراسات يف هذا املوضوع على الدور املباشر يف تأثري 

، 8002)الطيب،  على الرضا الوظيفي عاملني وعلى أداء ال و العدل  سري  املناخ التنظيدي على 

 . (08صفحة 
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وافق اجملتدعات، فهو األساس الذي حيقق الت يعد الرضا الوظيفي من املواضيع اهلامة لألفراد و و
النفسي  و االجتداعي للعاملني، ويساعد على حسن األداء، الرتباطه بالنجاح يف جمال العدل، كدا يعد 
املعيار املوضوعي لنجاح الفرد يف خمتلف جوانب حياته، والذي ينعكس على سلوكه من خالل اجتاهاته 

درجة تراكدها، وإذا ما زادت قوة استيائه من العدل فإن ذلك يظهر قوة املشاعر لديه و  و علىالكامنة، 
 العدل ويبحث عن عدل آخر أو تزيد نسبة غيابه أو تسربه من العدل  على سلوكه، فإما أن يرتك

 . (23، صفحة 8002)الشرايدة، 

تعددة يث يتحقق هذا اإلشباع من عوامل مينظر للرضا الوظيفي على أنه درجة إشباع الفرد، ح و
 منها ما يتعلق ببيئة العدل وبعضها يتعلق بالوظيفة اليت يشغلها الفرد، وهذه العوامل جتعل الفرد راضيا عن

الواقع أو يفوق  ما حيصل عليه يف و بنيعدله ومحققا لطدوحاته ورغباته، ومتناسبا مع ما يريده من عدله 

بأن الرضا  (Robin) "روبن"ويف نفس االجتاه يرى  ،(832، صفحة 8003)صالح،  توقعاته منه
غ املبل عليها و حيصل  اليت املكافأة  بني مقدار  الوظيفي هو املوقف العام للفرد اجتاه وظيفته، والفرق 

 .(Mbah & Ikemefuna, 2012, p. 275) الذي يعتقد أنه جيب أن حيصل عليه

يتكون لدى الفرد املوظف  االنفعايل الذي  العاطفي و  املوقف عن كدا يعرب الرضا الوظيفي 
يتكون الرضا الوظيفي من عدد من  و ،(318، صفحة 2113)الطعاين و السويعي،  اجتاه عدله

املشاعر حنو الوظيفة اليت تعرب عن مدى اإلشباع الذي يعتقد الفرد أنه حيصل عليه من  اإلجتاهات و
عدله، وكلدا كان اعتقاد الفرد أن عدله حيقق له إشباعا كبريا حلاجته كلدا كانت مشاعره حنو هذا العدل 

سب حلاجاته ناإجيابية، أي كلدا كان راضيا عن عدله، وكلدا كان تصوره أن عدله ال حيقق له اإلشباع امل
أو كلدا تصور أن عدله حيرمه من هذا اإلشباع، كلدا كانت مشاعره حنو هذا العدل سلبية، أي كلدا  
كان غري راض عن عدله، ودرجة الرضا عن العدل متثل سلوكا ضدنيا يكدن يف وجدان الفرد، وقد تظل 

وك التنظيدي )فليه و عبداجمليد، السل هذه املشاعر كامنة يف نفسه، وقد تظهر يف سلوكه اخلارجي الظاهر
 . (211، صفحة 2115يف إدارة املؤسسات التعليدية، 

يتأثر الرضا الوظيفي بالعديد من العوامل الناجتة من الفرد نفسه أي ما يطلق عليها العوامل  و
الشخصية وهي عوامل هلا عالقة بقدرات العاملني ومهاراهتم، وقد تتعلق مبستوى الدافعية لدى الفرد 

العدل،  ظروفومدى تأثري دوافع العدل لدى الفرد، أما النوع اآلخر من العوامل فهي عوامل مرتبطة ب



 التعريف بالبحث

4 
 

وقد تكون العوامل متعلقة بالوظيفة أو بالعدل نفسه ومدى تناسب واجبات الوظيفة لقدرات وميول 
وإمكانيات الشخص، أو عوامل هلا عالقة بندط اإلشراف أو اإلدارة أو اليت هلا عالقة بتنظيم العدل 

 .(08، صفحة 8002)الطيب،  داخل املنظدة أو املؤسسة.

 وتكدن أمهية الرضا الوظيفي يف أنه يساعد العاملني بصورة كبرية يف حتقيق التوافق النفسي واالجتداعي

 ،(88، صفحة 8023)السعودي،  للفرد، الذي يؤدي إىل النجاح يف العدل وزيادة إنتاجية املؤسسة
)جدي و  يؤدي إىل اخنفاض معدل دوران العدل هذا بدوره  و ،وخيفض مستوى التغيب عن العدل

، كدا يعترب الرضا الوظيفي مقياساً ملدى فاعلية األداء، فإذا كان الرضا (882، صفحة 8023حجار، 
سسة عندما غوب فيها تضاهي تلك اليت تتوقعها املؤ الكلي لألفراد مرتفعاً فإن ذلك سيؤدي إىل نتائج مر 

، 8023، )محدد رضوان تقوم برفع األجور أو بتطبيق برنامج للدكافآت التشجيعية أو نظام اخلدمات

وكشفت بعض نتائج البحوث النقاب عن أن األفراد الراضني وظيفيا يعيشون حياة أطول  ،(22صفحة 
من األفراد غري الراضني وأهنم أقل عرضة للقلق النفسي وأكثر تقديرا للذات وأكرب قدرة على التكيف 

ىن أن عاالجتداعي، ويؤكد البعض إىل أن هناك عالقة وثيقة بني الرضا عن احلياة والرضا الوظيفي أي مب

 .(98، صفحة 2998)العتييب،  صحيح و العكسالراضني وظيفيا راضني عن حياهتم 

ن قبل الباحثني م بأمهية كبرية   التنظيدات الرمسية للعاملني يف  الرضا الوظيفي   حظي موضوع و
     عندما نادت مدرسة العالقات اإلنسانية بقيادةحىت اآلن،  منذ مطلع الربع الثاين من القرن العشرين و

  هذه  للعاملني يف  حتسني ظروف العدل املعنوية و بأمهية الروح   (Elton Mayo) " إلتون مايو"
بذلك جاءت هذه املدرسة كرد فعل للددرسة الكالسيكية اليت جاء هبا  اإلنتا ، و لزيادة  التنظيدات 

أغفلت إىل حد كبري  اليت ركزت على اإلنتا  و و ) (Fredrick Taylor"فريديريك تايلور" 
املؤسسات  و     بذلك كانت بداية دراسة موضوع الرضا الوظيفي يف ميدان الصناعة اجلوانب اإلنسانية، و
تركزت على فئة العدال، مث بعد ذلك اجتهت دراسات الرضا عن العدل إىل ميدان  اإلدارية املختلفة و

   جناح  ينعكس على  أن جناحها أو فشلها املهن، و  أساس  تعد مهنة التعليم التعليم، حيث  والرتبية 
        أن األساتذة الراضني عن وظيفتهم تكون لديهم أكثر قدرة على العطاء أو فشل املهن أخرى، حيث 

 تهم.ري الراضني عن وظيفالقيام بواجباهتم باملقارنة مع زمالئهم غ اإلنتاجية يف جمال عدلهم و البذل و و
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تقدمها  اإلحتفاظ هبويتها و يف  اجملتدعات   تعتدد عليها اليت  الركائز   إحدى  تعد الرتبية و
ملنها ( يتوقف ا تطورها، لذا ميكن اعتبار جناح العدلية الرتبوية بأبعادها الثالثة )املعلم، التلديذ، و و

املسؤوليات الرتبوية امللقاة على عاتقه حيدد  إجنازه للدهام و بدرجة كبرية على املعلم إذ أن مستوى أدائه و
طوالبة، ) مستوى العدلية الرتبوية يف اجملتدع، فهو يؤثر على طالبه فيتطورون يف تعليدهم واجتاهاهتم

  .(02، صفحة 0222

نوي األساس األول رياضية ملرحلة التعليم الثايعترب الرضا الوظيفي عند أستاذ الرتبية البدنية وال و
الكدية   من الناحيتني ينعكس إجيابيا على مردوديته يف العدل  الوظيفي، و األمن النفسي و يف حتقيق 

 وظيفتهالرياضية عن  يعد رضا أستاذ الرتبية البدنية وكدا ،  (20، صفحة 0220)بوعجناق، النوعية  و
حرصهم عليه، فضال عن ذلك  ارتباطهم به و من العوامل اهلامة املؤثرة يف مدى كفاءهتم يف العدل، و

دوافعهم،  و رغباهتم يشبع العدل حاجاهتم و مبقدار ما يزداد جهدهم يف عدلهم بزيادة انتدائهم له، و
يهم، على درجة الرضا الوظيفي لدحيقق توقعاهتم، ينعكس ذلك إجيابيا  امكانياهتم و يستثدر قدراهتم و و

    جناحا فاعلية و الرتبوية أكثر  العدلية  معدًا هلا، كانت و بقدر ما يكون األستاذ راضيا عن وظيفته و
 حتقيقا لألهداف املرجوة.  و

يسعى الباحث من خالل هذه الدراسة إىل محاولة تقييم طبيعة العالقة بني املناخ التنظيدي  و
اضية و الري درجة الرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية البدنية الثانوية للشرق اجلزائري و السائد باملدارس
      لتحقيق أهداف هذه الدراسة، قام الباحث بتقسيم الدراسة إىل بابني إحدامها نظري  العاملني هبا، و

 اآلخر ميداين باإلضافة إىل الفصل املخصص للتعريف بالبحث. و
صص للتعريف بالبحث، حيث مت وضع مقدمة توضيحية ملوضوع الدراسة، فاجلانب التدهيدي خ

مث طرح مشكلة البحث و حتديد أهدافه، مث صيغت فرضيات البحث كحلول مؤقتة، وتطرقنا إىل أمهية 
املشاهبة اليت  الدراسات  أهم استعراض   قدنا كذلك بتحديد مصطلحات البحث، لنصل إىل البحث، و

 ق عليها.عثرنا عليها مث التعلي
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 أما الباب النظري فقد اشتدل على ثالثة فصول مقسدة كاآليت : 

 الفصل األول: المناخ التنظيمي

   تناولنا يف هذا الفصل موضوع املناخ التنظيدي حيث مت التعرف على أهم املفاهيم املرتبطة به،
طرق  املؤثرة فيه، باإلضافة إىلمناذجه، عناصره، أمناطه، العوامل  كذا أمهيته، خصائصه، أبعاده و و

 حتسينه، مروراً مبداخل قياسه، وصوالً إىل حتليل دوره.

 الفصل الثاني: الرضا الوظيفي

 ةيته، طبيعته وكيفيحمليطة به، أمهبعض املفاهيم ا تطرقنا يف هذا الفصل إىل مفهوم الرضا الوظيفي و
 كذا مؤشراته و طرق قياسه. واستعرضنا أبرز نظرياته،  حدوثه، العوامل املؤثرة فيه، و

 الفصل الثالث: أستاذ التربية البدنية والرياضية بالمرحلة الثانوية

خصص هذا الفصل للتعرف على مرحلة التعليم الثانوي، و التطرق إىل أستاذ الرتبية البدنية 
 و كذاقوم هبا، يوالرياضية، تعريفه، صفاته، واجباته، مسؤولياته، دوره، وأهم الوظائف البيداغوجية اليت 

ة أبرز الكفايات اليت جيب أن يتوفر عليها أستاذ الرتبية البدنية والرياضية، والعالقات اليت ترتبط بطبيع
 إىل خمتلف جوانب إعداده املهين. عدله، باإلضافة

 أما الباب امليداين فيتكون من فصلني مها :

 الفصل األول: منهجية البحث واإلجراءات الميدانية

أداه  كذا  وتطرقنا يف هذا الفصل إىل حتديد منهج البحث، جمتدعه، عينته، جماالته، متغرياته، 
البحث وخطوات بنائها مع التحقق من األسس العلدية هلا، وكيفية مجع البيانات مع حتديد األساليب 

 أهم الصعوبات اليت واجهت البحث. اإلحصائية، باإلضافة إىل

 ومناقشة النتائج الفصل الثاني: عرض وتحليل

قدنا يف هذا الفصل بعرض وحتليل ومناقشته النتائج على ضوء فرضيات الدراسة، مع اخلرو  
بأهم استنتاجات البحث، مث قدمنا خالصة عامة حول دراستنا احلالية، وختدنا حبثنا جبدلة من التوصيات 

 واالقرتاحات.
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ة موضوع التحليلي ملالئدته لطبيعلتحقيق أغراض الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي  و
( عبارة موزعة 202الدراسة، حيث مت اإلستعانة باإلستبانة كأداة جلدع البيانات، و تضدنت اإلستبانة )

( عبارة ومحور الرضا الوظيفي الذي 62)على محورين رئيسني مها: محور املناخ التنظيدي الذي اشتدل على 
ة زء املخصص للدعلومات والبيانات املتعلقة باخلصائص الشخصي( عبارة، باإلضافة إىل اجل29تكون من )

( أستاذ وأستاذة للرتبية 323والوظيفية ألفراد عينة الدراسة، واختار الباحث عينة عشوائية مكونة من )
( من أفراد جمتدع الدراسة للدوسم الدراسي %22البدنية والرياضية ميثلون تقريبا نسبة )

، (SPSS)( للربنامج اإلحصائي 29البيانات باستخدام النسخة ) بعد حتليل (، و8022/8020)
جدًا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  قوية  ارتباط   عالقة  إىل وجود  الدراسة  توصلت

(0.05 ≥ α) ة الرضا الوظيفي درج و بني درجة املناخ التنظيدي السائد باملدارس الثانوية للشرق اجلزائري
 الرياضية العاملني هبا. بية البدنية ولدى أساتذة الرت 
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 مشكلة البحث : -1
هتتم املنظدات بتوفري قوة عدل كافية ومناسبة ومؤهلة بالقدر الذي جيعلها متدكنة من أداء 

          دةلكي تتدكن املنظ املهام اليت تكلف هبا بنجاح من أجل حتقيق أهداف املنظدة، و الواجبات و
من حتسني أداء مواردها البشرية فال بد من وجود بعض العوامل اليت تساعد على حتقيق ذلك منها وجود 

جوهر األمر يستوجب االهتدام باملناخ التنظيدي واالرتقاء به وجعله  املناخ املناسب داخل املنظدة، و
 تكشفاً مس و زا للفرديتداشى مع أهداف املنظدة وأهداف الفرد على حد سواء، حىت يكون املناخ محف

 إبداعات الكوادر البشرية. لطاقات و

              رغم وجود العديد من الدراسات األجنبية والعربية اليت تناولت دراسة املناخ التنظيدي و
       يف املنظدات على اختالف تصنيفاهتا أو النشاط الذي تقوم به، إال أهنا كانت خمتلفة يف نتائجها، 

يوحي بأن طبيعة الدور الذي تلعبه أبعاد وعناصر املناخ التنظيدي على خمتلف الظواهر اإلدارية وهذا إمنا 
    مثل الرضا الوظيفي والوالء التنظيدي والثقافة التنظيدية يتأثر بالعديد من املتغريات الداخلية واخلارجية

       دل املزيدهناك اجملال الواسع لعاليت حتيط باملنظدة من جهة وبالفرد نفسه من جهة أخرى، وأنه ال يزال 
 من الدراسات واألحباث الستكشاف مثل هذا الدور يف جماالت وأنشطة متعددة يف بيئات عدل خمتلفة

 .(4, 3، الصفحات 8002)الطيب، 

   البشرية و االجتداعية التنديةالتعليم من اجملاالت اليت تساهم يف حتقيق  يعترب قطاع الرتبية و و
االقتصادية، فالشعوب اليت أدركت هذه احلقيقة مبكرا متكنت من استثدارها يف تندية مواردها البشرية  و
رك يف هذا الصدد يعترب األستاذ محور هذه العدلية واحمل تنشيط مؤسساهتا االجتداعية و اإلنتاجية، و و

  ية القيم اإلنسانية تند ال الذي يقوم به يف تنشئة الفرد و اجملتدع واألساسي هلا نظرا للدور البارز والفع
 و الوطنية.
      أستاذ الرتبية البدنية و الرياضية كغريه من األساتذة يهده مستقبله كدا يهده أمر حاضره،  و

اجاته حهو طدوح كغريه من العاملني يف اجملاالت األخرى، يطدح من خالل مهنته إىل إشباع رغباته و  و
طرف  بالرغم من اجلهود املبذولة من اعتالء مكانة اجتداعية مشرفة، و اثبات شخصيته و ميوالته، و و

الدولة لتحسني املنظومة الرتبوية سواء من الناحية التنظيدية أو املادية أو البشرية إال أهنا مل حتقق األهداف 
ا عدم االهتدام بالعنصر الرئيس يف العدلية الزالت تعرف العديد من النقائص ، أمهه املرجوة منها، و

        يديتخبط يف تسيري األجر الشهري الزه هو األستاذ الذي يعيش ظروف عدل قاسية، و التكوينية و
          املنح التشجيعية املعطاة لألستاذ مقارنة بأترابه يف امليادين األخرى يف ظل غالء مع قلة املكافآت و
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عبة، تتدثل الرياضية ظروف عدل سيئة وص املعيشة، كدا يعيش أستاذ الرتبية البدنية وارتفاع مستوى  و
رة كث الوسائل البيداغوجية، و املعدات و نقص األجهزة و ساحات اللعب، و يف نقص املالعب و

 يف الفو  الرتبوي الواحد مما يصعب يف عدلية التحكم فيهم، يف ظل وجود بعض التصرفات و التالميذ
 احلركي و محاس التالميذ حنو النشاط وكيات السلبية يف بعض األحيان، كدا نالحظ تراجع دافعية والسل

الرياضية  الرياضية، باإلضافة إىل ذلك يعاين أساتذة الرتبية البدنية و الرياضي أثناء حصة الرتبية البدنية و
قومون هبا األعدال املتديزة اليت ي و اإلجنازات اإلعرتاف من قبل املديرين باجملهودات و من سوء التقدير و

داخل املدارس الثانوية، وسوء فهم مهامهم من طرف أساتذة التخصصات األخرى، وتراجع احرتام اجملتدع 
رص الرتقية تقلص فكذا  حتسنها، و حتداالت الضعيفة حول تقدم مهنة التعليم واإل ملهنة التعليم، و

تقبل املدارس مس اذ القرارات املدرسية اهلامة واملتعلقة حباضر وعدم إشراكهم يف اخت املتاحة لألساتذة، و
اإلداري  الروتني األساتذة و كذلك ضعف قنوات االتصال بني اإلدارة و الثانوية اليت يعدلون هبا، و

السائد يف الكثري من القضايا الرتبوية، كل هذه األمور تؤدي به إىل حتدل مشاق نفسية ناجتة من الشعور 
يش وسوء التقدير، واليت قد تؤدي يف هناية املطاف إىل اخنفاض الروح املعنوية وتدين درجة الرضا بالتهد

 الوظيفي ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية العاملني باملدارس الثانوية.
راسات إجراء د تعاين املدرسة الثانوية اجلزائرية من مشاكل عديدة يستوجب الكشف عنها و و
            نظرا لرتاكم هذه املشكالت اليت انفجرت يف السنوات األخرية حيث كثرت الشكاوي،  حوهلا، و

وف العدل زيادة على ظر  حتسني مردودية العدلية التعليدية، و أصبح الكل ينادي برفع املستوى و و
فقلت  ماليت زادت من ضغط العدل عليهم، فانعكس ذلك على أدائه الصعبة احمليطة هبيئة التدريس و

إنتاجيتهم واخنفضت معها روح اإلنتداء ملهنة التعليم، كذلك جيب أن ال نغفل الضغوط اليت متارسها وزارة 
الرتبية الوطنية ومديريات الرتبية والتعليم على القيادات اإلدارية هلذه املدارس ألجل إجناح برنامج إصالح 

لعبء األكرب من للنهاية كان األستاذ هو املتحدل االتعليم الثانوي ورفع نسب النجاح يف البكالويا، ويف 
س هبا، هيئات التدري و بنيهذه الضغوط فتصدعت العالقات بني القيادات اإلدارية هلذه املدارس 

آخرها وكان ، (11، صفحة 2111)نقبيل،  وأصبحت تطبعها الصراعات واخلالفات واإلضرابات
والذي امتد ألكثر من شهرين، وهذا مؤشر هام على وجود حالة من عدم  2118إضراب بداية سنة 

إدارة كدا تعاين اإلدارة املدرسية بشكل عام و  تذة التعليم الثانوي يف اجلزائر،الرضا الوظيفي لدى أسا
ن التطوير اإلداري، د مالتعليم الثانوي بشكل خاص باجلزائر من وجود بعض الصعوبات واملعوقات اليت حت

مثل قلة اإلمكانيات املادية وقلة احلوافز املعنوية، ومقاومة بعض مديري التعليم الثانوي للتغيري والتطوير 
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اإلداري والرتبوي، وعدم قدرة معظم اإلداريني على استخدام األساليب العلدية احلديثة يف اإلدارة مثل 
يف ظل كل هذه املشاكل والصعوبات  و، (00، صفحة 8002)لرقط،  التكنولوجيا اإلدارية بشكل فعال

رقى إىل مستوى ال ي و اليت تعيشها املدارس الثانوية يف اجلزائر، جيعل جو العدل السائد هبا غري مالئم 
 آمال وتطلعات األساتذة حنو متطلبات وظيفتهم.

فراد خلصائص بيئة العدل، فالبد أن يتأثر الرضا الوظيفي لألوألن املناخ التنظيدي ميثل وصفًا 
العاملني بتلك اخلصائص، فاملناخ التنظيدي إما أن يعزز الشعور بالرضا الوظيفي فيشكل بيئة داعدة له، 

نظدات األعدال، م)العديان م.، السلوك التنظيدي يف  إما أن يكون عامالً معيقاً للشعور بالرضا الوظيفي و
وحبكم عدل الباحث كأستاذ تربية بدنية ورياضية يف مرحلة التعليم الثانوي ملدة عقد من الزمن،  .(2111

ومعايشة الوضع القائم على مستوى املدارس الثانوية اليت عدل هبا واحتكاكه باألجواء التنظيدية السائدة 
اخ طراف العدلية التعليدية، الحظ الباحث عدم وجود منو تعامله مع خمتلف أ  داخل املؤسسات الرتبوية

اتذة حاجات وطدوحات وتوقعات أس و بنيتنظيدي مناسب يقف كوسيط بني متطلبات العدل من جهة 
شكل سليب هذا ما قد يؤثر ب الرياضية على الصعيد املادي و املعنوي من جهة أخرى، و الرتبية البدنية و

 رار غ هذا ما أكدته الدراسات احمللية باجلزائر على  هؤالء األساتذة،  وعلى مستوى الرضا الوظيفي لدى 
الذي توصل إىل تدين درجة الرضا الوظيفي ألساتذة الرتبية البدنية  (7112)بورغدة  الباحث دراسة 

والرياضية للطور الثانوي، حيث أظهرت الدراسة أن األساتذة غري راضني عن مجيع عوامل الرضا الوظيفي 
الرضا عن األجر، الرضا عن الرتقية، الرضا عن اإلشراف، الرضا عن الزمالء،  ضا عن ظروف العدل،)الر 

أن أساتذة الرتبية البدنية والرياضية  (7112جناق )بوعالرضا عن التالميذ(، كدا أظهرت دراسة الباحث 
 الرتقية. و ألجرراضني عن املرحلة التعليم الثانوي يف اجلزائر راضون على العدل والزمالء واإلشراف، وغري 

التباين يف نتائج البحوث والدراسات السابقة، ويف ظل قلة الدراسات  أمام هذا االختالف و و
العربية واحمللية اليت حبثث يف العالقة بني موضوع املناخ التنظيدي والرضا الوظيفي، كل هذا دفع الباحث 

دارس الثانوية قة القائدة بني املناخ التنظيدي السائد باملإىل االهتدام والرغبة يف تقصي و دراسة طبيعة العال
املني هبذه املؤسسات عاحلكومية يف اجلزائر و درجة الرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية ال

 الرتبوية. 
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 على ضوء ذلك ميكن بلورة مشكلة البحث يف السؤال الرئيسي التايل: و
     هل توجد عالقة ارتباطية بني درجة املناخ التنظيدي السائد باملدارس الثانوية للشرق اجلزائري 

 و درجة الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية  و الرياضية العاملني هبا ؟
 تتفرع من السؤال الرئيسي للدراسة أسئلة فرعية نصوغها كدا يلي : و

  ما درجة املناخ التنظيدي السائد باملدارس الثانوية للشرق اجلزائري من وجهة نظر أساتذة الرتبية البدنية  -1
 الرياضية العاملني هبا ؟ و
ق اجلزائري الرياضية العاملني باملدارس الثانوية للشر  ما درجة الرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية البدنية و -2

 من وجهة نظرهم ؟
بني اهليكل التنظيدي   (α ≤ 0.05)قة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةهل توجد عال -3

الرياضية  و درجة الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية و للشرق اجلزائري للددارس الثانوية
 العاملني هبا ؟

بني منط القيادة   (α ≤ 0.05)هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -4
بية البدنية درجة الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرت  و للشرق اجلزائري اإلدارية املتبع يف املدارس الثانوية

 الرياضية العاملني هبا ؟ و
بني منط االتصال   (α ≤ 0.05)هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -5

      دنيةدرجة الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية الب و للشرق اجلزائري س الثانويةاملتبع داخل املدار 
 الرياضية العاملني هبا ؟ و
بني احلوافز املقدمة   (α ≤ 0.05)هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -1

لرياضية ا العام لدى أساتذة الرتبية البدنية ودرجة الرضا الوظيفي  و للشرق اجلزائري املدارس الثانويةب
 العاملني هبا ؟

بني املشاركة يف اختاذ   (α ≤ 0.05)هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -1
دنية درجة الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية الب و للشرق اجلزائري القرارات داخل املدارس الثانوية

 العاملني هبا ؟ الرياضية و
بني متوسطات تقديرات أفراد   (α ≤ 0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -8

ريات الدميوغرافية تعزى للدتغللشرق اجلزائري  املدارس الثانويةب السائد املناخ التنظيدي درجةالعينة حول 
 احلالة االجتداعية( ؟ -عالقة العدل -اخلربة املهنية -العدر -)اجلنس
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بني متوسطات تقديرات أفراد   (α ≤ 0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -1
عالقة  -املهنية  اخلربة -العدر -العينة حول درجة الرضا الوظيفي تعزى للدتغريات الدميوغرافية )اجلنس

 احلالة االجتداعية( ؟ -العدل
 

 : أهداف البحث -7
 يهدف هذا البحث إىل : 

ن وجهة نظر م التعرف على درجة املناخ التنظيدي السائد يف املدارس الثانوية للشرق اجلزائري -
 .أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية

 التعرف على درجة الرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية. -
       لشرق اجلزائريل التنظيدي السائد باملدارس الثانويةالتعرف على طبيعة العالقة بني درجة املناخ  -

 درجة الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية. و
درجة الرضا  و ريللشرق اجلزائ التعرف على طبيعة العالقة بني اهليكل التنظيدي للددارس الثانوية -

 .البدنية والرياضية العاملني هبا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية
          لشرق اجلزائريل التعرف على طبيعة العالقة بني منط القيادة اإلدارية املتبع يف املدارس الثانوية -

 .الرياضية العاملني هبادرجة الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية و  و
              ق اجلزائريللشر  تبع داخل املدارس الثانويةالتعرف على طبيعة العالقة بني منط االتصال امل -

 .البدنية والرياضية العاملني هبا درجة الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية و
درجة الرضا  و للشرق اجلزائريملدارس الثانوية باالتعرف على طبيعة العالقة بني احلوافز املقدمة  -

 .الرياضية العاملني هبا البدنية والوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية 
 لشرق اجلزائريل التعرف على طبيعة العالقة بني املشاركة يف اختاذ القرارات داخل املدارس الثانوية -

 .اضية العاملني هباالري درجة الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية و و
لسائد باملدارس ا ل درجة املناخ التنظيديلدراسة حو التعرف على الفروق بني تقديرات أفراد عينة ا -

 -اخلربة املهنية  -العدر -اليت تعزى للدتغريات الدميوغرافية )اجلنس، و للشرق اجلزائريالثانوية 
 احلالة االجتداعية(. -عالقة العدل

التعرف على الفروق بني تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة الرضا الوظيفي اليت تعزى  -
 داعية(.احلالة االجت -عالقة العدل -اخلربة املهنية  -العدر -الدميوغرافية )اجلنسللدتغريات 
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 : فرضيات البحث -3
 : الفرضية الرئيسية 

بني درجة املناخ   (α ≤ 0.05)ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   
لرياضية ا العام لدى أساتذة الرتبية البدنية والتنظيدي السائد باملدارس الثانوية ودرجة الرضا الوظيفي 

 العاملني هبا .
 : الفرضيات الفرعية 

درجة املناخ التنظيدي السائد باملدارس الثانوية للشرق اجلزائري من وجهة نظر أساتذة الرتبية البدنية  -1
 والرياضية العاملني هبا  بشكل عام متوسطة.

لشرق اجلزائري الرياضية العاملني باملدارس الثانوية ل درجة الرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية البدنية و  -2
 متوسطة.

بني اهليكل   (α ≤ 0.05)ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -3
رتبية البدنية لدى أساتذة ال درجة الرضا الوظيفي العام و للشرق اجلزائري التنظيدي للددارس الثانوية

 .الرياضية العاملني هبا و
بني منط القيادة   (α ≤ 0.05)ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -4

ة الرتبية درجة الرضا الوظيفي العام لدى أساتذ و للشرق اجلزائري اإلدارية املتبع يف املدارس الثانوية
 .العاملني هباالرياضية  البدنية و

     بني منط   (α ≤ 0.05)توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال -5
دى أساتذة لالعام درجة الرضا الوظيفي  و للشرق اجلزائري االتصال املتبع داخل املدارس الثانوية

 .الرياضية العاملني هبا الرتبية البدنية و
بني احلوافز املقدمة   (α ≤ 0.05)داللة إحصائية عند مستوى الداللةال توجد عالقة ارتباطية ذات  -1

الرياضية  و يةلدى أساتذة الرتبية البدنالعام ودرجة الرضا الوظيفي  للشرق اجلزائري باملدارس الثانوية
 .العاملني هبا

يف  بني املشاركة  (α ≤ 0.05)ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -1
أساتذة  لدىالعام درجة الرضا الوظيفي  و للشرق اجلزائري اختاذ القرارات داخل املدارس الثانوية

 .الرياضية العاملني هبا الرتبية البدنية و
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 ناخ التنظيديامل درجةال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات تقديرات أفراد العينة حول   -8
اخلربة املهنية  -العدر -تعزى للدتغريات الدميوغرافية )اجلنس اجلزائريللشرق  املدارس الثانويةب السائد

 احلالة االجتداعية(. -عالقة العدل -
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات تقديرات أفراد العينة حول درجة الرضا الوظيفي   -1

 ة االجتداعية(.احلال -العدلعالقة  -اخلربة املهنية  -العدر -تعزى للدتغريات الدميوغرافية )اجلنس
 

 : أهمية البحث -4
 تربز أمهية البحث من خالل جانبني مها:

 الجانب العلمي: -4-0
تنبع أمهية هذه الدراسة من خالل أمهية املناخ التنظيدي يف حياة املؤسسة الرتبوية، حيث تظهر هذه األمهية  -

لقيادة، األبعاد التنظيدية مثل أسلوب ابوضوح من خالل تأثريها املباشر وغري املباشر يف العديد من 
ظيدي أدائهم الوظيفي، و طبيعة العدل، حيث يعد املناخ التن والسياسات التنظيدية، وخصائص العاملني و

حلقة وصل ضرورية بني البيئة التنظيدية وسلوك األستاذ، فوجود مناخ تنظيدي إجيايب من شأنه أن خيلق 
، ويرفع من روحهم املعنوية ويزيد من درجة الرضا الوظيفي األساتذةو عالقات ودية وطيبة بني اإلدارة 

لديهم، مما ينعكس على زيادة الدافعية و احلداس للعدل اجلاد و الصادق الذي يرمي إىل حتقيق أهداف 
 العدلية التعليدية.

وية احلكومية يف اجلزائر نعداً معرفياً عن العالقة بني املناخ التنظيدي السائد باملدارس الثاتقدم هذه الدراسة بح  -
و درجة الرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية العاملني هبذه املؤسسات الرتبوية،  كدا أنه 

      يف حدود علم الباحث تعد هذه الدراسة من أوائل الدراسات يف اجلزائر اليت تناولت دراسة العالقة و
 بوي، مما جيعل من هذه الدراسة نقطة انطالق لدراسات علدية أخرىبني هذين املتغريين يف امليدان الرت 

 فئات أخرى من اجملتدع. عينات و و علىضدن بيئات خمتلفة  حول نفس املوضوع، و
تربز أمهية هذه الدراسة يف ظل قلة الدراسات احمللية اليت تناولت موضوع الرضا الوظيفي ألساتذة الرتبية  -

تبحث  باملرحلة الثانوية أو مبرحلة التعليم املتوسط، باإلضافة إىل ندرة الدراسات اليتالبدنية والرياضية سواء 
 حول طبيعة املناخ التنظيدي السائد يف املدارس الثانوية احلكومية يف اجلزائر.
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هتم يميكن أن تساهم هذه الدراسة املتواضعة يف إثراء املعرفة العلدية واملكتبة العربية واحمللية ببحث جديد  -
مبوضوع املناخ التنظيدي والرضا الوظيفي داخل املؤسسات الرتبوية، فضال عن إمكانية اإلستفادة من األداة 

 املعدة من قبل الباحث ألغراض هذه الدراسة يف إجراء دراسات أخرى.
 الجانب العملي: -4-7

ة يف قطاع املوارد البشري تكدن أمهية البحث يف أهنا ستساعد صناع القرار والقادة والقائدني على إدارة -
كومية الرتبية و التعليم يف التعرف على أبعاد العالقة اليت تربط املناخ التنظيدي السائد يف املدارس الثانوية احل

يف اجلزائر ودرجة الرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية العاملني هبا، لتعدل على هتيئة 
 فتقوم بتصويب ما حيتا  لتصويب أو تعزيز ما هو إجيايب.املناخ التنظيدي املناسب 

تستدد هذه الدراسة أمهيتها أيضا من أمهية الرضا الوظيفي، وذلك ألن معظم األساتذة يقضون جزءا    -
 بالتايل من األمهية مبكان التعرف عن العوامل اليت تؤثر يف رضا أساتذة كبريا من حياهتم يف العدل، و

 رياضية، وتقدمي ما من شأنه أن يساهم يف حتسني حياهتم الشخصية واملهنية.الرتبية البدنية وال
التوصيات  و املقرتحات ضوء نتائجها بتقدمي بعض احللول و و علىيأمل الباحث أن تساهم هذه الدراسة  -

حتياجات ا اليت تساعد القائدني على اإلدارة الرتبوية يف اجلزائر على اختاذ القرارات املناسبة اليت تتداشى و
طور الطدأنينة، مما يسدح بزيادة الت طدوحات األساتذة مع توفري بيئة عدل مالئدة تسودها األلفة و و

التايل يدفعهم ب اإلرتقاء مبستوى الرضا الوظيفي لديهم، و املهين لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضية، و
 فعالية. حنو إجناز مهامهم بكفاءة و
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 : البحثمصطلحات  -2
يركز الباحث يف هذا اجلزء بتعريف مصطلحات البحث إجرائيا، أما التعريفات النظرية للدصطلحات 

 الواردة يف البحث فستكون يف الفصول النظرية يف الباب األول حسب كل فصل.
 المناخ التنظيمي: -

الرياضية،  دنية والرتبية الباليت يدركها أساتذة  هو جمدوع خصائص البيئة الداخلية للددارس الثانوية و     
يتدثل من خالل الدرجة اليت حيصل عليها أفراد  أداؤهم هبا، و يتأر سلوكهم و يعدلون من خالهلا، و و

      لذي يتكون ا عينة الدراسة وفق استبيان املناخ التنظيدي اليت استخدمه الباحث يف هذه الدراسة، و
املشاركة  ة، و، احلوافز املقدماإلتصاالتمن اجملاالت التالية: اهليكل التنظيدي، منط القيادة اإلدارية، منط 

 يف اختاذ القرارات.
 الرضا الوظيفي : -

هو اجتاهات ومشاعر أستاذ الرتبية البدنية والرياضية حنو مهنته، حبيث يشري املوقف اإلجيايب حنو      
احلالية بالدرجة  يتحدد يف الدراسة املوقف السليب إىل عدم الرضا الوظيفي، و يفي واملهنة إىل  الرضا الوظ

الذي يتكون من  و، يف هذه الدراسة اليت حيصل عليها األساتذة وفق استبيان الرضا الوظيفي املستخدم
الء، العالقة مطبيعته، األجر، الرتقية، اإلشراف الرتبوي، العالقة مع الز  ظروف العدل و اجملاالت التالية:

 مع التالميذ، و املكانة اإلجتداعية. 
 أساتذة التربية البدنية و الرياضية:  -

وهم األساتذة الذين يقومون بتدريس مادة الرتبية البدنية و الرياضية يف التعليم الثانوي، بشرط أن      
 يكونوا متحصلون على شهادة الليسانس أو املاسرت من أقسام أو معاهد الرتبية البدنية و الرياضية.

 المدارس الثانوية:  -
ابعة لوزارة الرتبية ت التقين و لتعليم الثانوي وهي مؤسسات تربوية تعليدية عدومية متخصصة يف ا     

( سنوات تنتهي باجتياز كل تلديذ المتحان شهادة البكالوريا كي يتدكن 3تدوم الدراسة هبا ) الوطنية و
 من اإلنتساب للجامعة.
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 الدراسات السابقة : -2
             ظيفي،الرضا الو  سيتم استعراض الدراسات السابقة واليت تناولت موضوع املناخ التنظيدي و

         سنقوم بعرض مجيع الدراسات يف سياق تارخيي  الدراسات اليت تناولت دراسة العالقة بينهدا، و و
 ية.مث التعقيب عليها بصورة إمجالمن األحدث إىل األقدم، مع فصل الدراسات األجنبية عن العربية، 

 الدراسات المتعلقة بالمناخ التنظيمي: -2-0
 الدراسات العربية: -أ
: بعنوان " الثقة التنظيمية لدى مديري المدارس االبتدائية بوكالة (7102)عايدة سعيد، دراسة  -0

الغوث الدولية بمحافظات غزة وعالقتها بالمناخ التنظيمي السائد لديهم "، رسالة ماجستير 
 فلسطين. ،ربية، الجامعة اإلسالمية بغزةكلية التفي أصول التربية، تخصص إدارة تربوية،  

 الغوث املدارس االبتدائية بوكالة مديري لدى التنظيدية الثقة مستوى إىل التعرف الدراسة هدفت
 .نظرهم من وجهة لديهم السائد التنظيدي باملناخ وعالقتها غزة مبحافظات الدولية
 على باإلعتداد الوصفي التحليلي، املنهج الباحثة استخدمت الدراسة أهداف لتحقيق و
 الدولية، الغوث بوكالة املدارس االبتدائية مديري لدى التنظيدية الثقة مستوى لقياس األوىل استبانتني
 .لديهم السائد التنظيدي املناخ جودة مستوى لقياس والثانية
 غزة مبحافظات الدولية الغوث االبتدائية بوكالة املدارس مديري مجيع من الدراسة جمتدع تكون و
 اقدره بنسبة ومديرة ( مدير131الدراسة ) عينة بلغت و ومديرة، مدير (155عددهم ) والبالغ

(%87.7). 
 :أهمها من نتائج عدة إلى الدراسة توصلت قد و

وجهة  غزة من مبحافظات الدولية الغوث بوكالة االبتدائية املدارس مديري لدى التنظيدية الثقة مستوى  -
 . (80.07%)نسيب وزن على حصلت حيث كبرية بدرجة جاء نظرهم

الدولية  الغوث بوكالة االبتدائية املدارس مديري لدى السائد التنظيدي املناخ جودة مستوى  -
نسيب  وزن على حصلت حيث جدا، كبرية بدرجة جاء نظرهم وجهة من غزة مبحافظات

(%86.42). 
بوكالة  املدارس االبتدائية مديري تقدير درجات بني إحصائية داللة ذات متوسطة طردية عالقة توجد -

 التنظيدي املناخ تقديراهتم جلودة متوسطات و التنظيدية الثقة ملستوى غزة مبحافظات الدولية الغوث
 .لديهم السائد
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 :أهمها توصيات؛ بعدة الباحثة توصي السابقة للنتائج استنادا و   
من  قبل املدارس من اإلبداعية املقرتحات مجيع بتنفيذ الدولية الغوث بوكالة التعليم دائرة اهتدام ضرورة -

 األنشطة و جلديع الفعاليات تكرمي احتفاالت و تقدير، شهادات و مكافآت و حوافز توفري خالل
 .النوعية اإلبداعية و

 خالل خارجه من و املدرسي الدوام أثناء املهين، الندو إطار ضدن للدعلدني التطويرية الربامج يادةز  -
 .املركزة اجملدوعات و العدل، ورش و التدريبية، الدورات املختلفة؛ الفعاليات

 :: بعنوان " العالقة بين المناخ التنظيمي والسلوك اإلبداعي(7102)عبيدة، دراسة  -7
رسالة  ،دراسة تطبيقية على الهيئات التدريسية في كليات المجتمع المتوسطة في قطاع غزة"

 ، فلسطين.تجارة، الجامعة اإلسالمية بغزةكلية ال،في إدارة األعمال غير منشورة ماجستير
ألعضاء  اإلبداعي لسلوكاو  التنظيدي املناخ بني العالقة على التعرف إىل الدراسة هدفت

 املنهجدراسته  يف الباحث اعتدد و قد غزة، قطاع يف املتوسطة اجملتدع يف كليات التدريسية اهليئات
 .التحليلي الوصفي

 يف اجملتدع املتوسطة كليات يف التدريسية اهليئات أعضاء مجيع الدراسة من جمتدع و تكون
 عينة الدراسة فكانت أما عضوا، )442( عددهم  البالغ الدراسة و إلجراء اختيارها مت اليت غزة قطاع
 هلذه اختيارها مت الستة اليت املتوسطة اجملتدع كليات يف التدريسية اهليئات أعضاء من % )51(  متثل

 .الدراسة
 بنسبة استبيان  (171)  جمدله ما منها اسرتجع وقد استبيان،  )221(  توزيع  مت قد و

 (%11.5)  وبنسبة استبيان  (160)  للتحليل الصاحلة اتاإلستبيان عدد بلغ و  (77.1%)بلغت
 .اإلحصائي للتحليل مجيعها خضعت من املسرتجع،

 :الدراسة نتائج أهم كانت و
 بني عناصر املناخ التنظيدي(α= 0.05)  الداللة   مستوى إحصائية عند داللة ذات عالقة وجود -

 – اختاذ القرارات يف املشاركة – التدريب – والتعليدات األنطدة – التنظيدي اهليكل) يف  واملتدثلة
 قطاع غزة يف اجملتدع املتوسطة كليات يف (العدل ظروف – املستخدمة التكنولوجيا – واملكافآت احلوافز
 .فيها التدريسية اهليئات ألعضاء اإلبداعي السلوك و بني
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 اهليئات التدريسية ألعضاء اإلبداعي السلوك على تأثريها حيث من التنظيدي املناخ عناصر ترتيب أن -
 اختاذ يف والتعليدات، املشاركة األنظدة)التايل: النحو على غزة قطاع يف املتوسطة اجملتدع كليات يف

 .(واملكافآت احلوافز التدريب، و أخريا العدل، ظروف املتوفرة، التكنولوجيا التنظيدي، اهليكل القرارات،
        :الشخصية التالية املتغريات من بكل الدراسة مرتبطة محاور حول متشاهبة رؤية املبحوثني لدى أن -
 .(و الراتب نوع التعيني، اخلربة، سنوات العلدي، املؤهل العدر،)
 :الشخصية التالية املتغريات من بكل الدراسة مرتبطة محاور حول خمتلفة رؤى املبحوثني لدى أن -
 . (العدل ومكان الوظيفي، املسدى اجلنس،)

 :التالية التوصيات الدراسة إلى وخلصت
 .بشكل مستدر بقطاع غزة املتوسطة اجملتدع كليات يف أبعاده و مراجعة التنظيدي املناخ أمهية تأكيد -
احتياجاهتم احلياتية  وتفهم الدراسة قيد املتوسطة اجملتدع كليات يف البشري بالعنصر االهتدام زيادة -

 .واإلنسانية
 من الدورات املزيد وعقد العاملني، أداء بنتائج ربطه و فيها به  املعدول احلوافز نظام يف النظر إعادة -

 .األداء بنتائج ربطها و للعاملني، التدريبية اللقاءات و والندوات
 .املعنوي للدبدعني و املادي الدعم توفري على العدل و العاملني لدى اإلبداعية لألفكار اإلدارة  بينت -

عالقته بإدارة التميز لدى  : بعنوان " واقع المناخ التنظيمي و(7102)الزطمة، دراسة  -3
لية في أصول التربية، كغير منشورة ، رسالة ماجستير المدارس الثانوية بمحافظات غزة" مديري

 .، فلسطينغزة،تربية، جامعة األزهرال
 عالقته بإدارة التديز لدى مديري املدارس هدفت الدراسة التعرف إىل واقع املناخ التنظيدي و

كون جمتدع ت باحث املنهج الوصفي، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم ال الثانوية مبحافظات غزة، و
معلدة،  معلدا و  )4845(البالغ عددهم  الدراسة من مجيع معلدي املدارس الثانوية مبحافظات غزة و

من جمتدع الدراسة   ) %8.25(هي تعادل تقريبا  معلدة، و معلدا و  )411(بلغت عينة الدراسة  و
ناخ التنظيدي بإعداد استبانتني األوىل: لتحديد واقع امل قام الباحث مت اختيارهم بطريقة طبقية عشوائية، و
ة الثانية لتحديد مستوى إدارة التديز لدى مديري املدارس الثانوي يف املدارس الثانوية مبحافظات غزة، و

 مبحافظات غزة.
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 وقد توصلت الدراسة للنتائج التالية:   
أن درجة تقدير معلدي املدارس الثانوية مبحافظات غزة لواقع املناخ التنظيدي جاءت بدرجة عالية حيث  -

يف حني أظهرت الدراسة أن درجة تقدير معلدي املدارس  ،%) 14.11(حصلت على وزن نسيب قدره 
صلت ح الثانوية مبحافظات غزة ملستوى إدارة التديز لدى مديري املدارس جاءت بدرجة عالية حيث

 .%)15.11( على وزن نسيب قدره
يف متوسطات تقديرات إجابات  (α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -

اركة يف اختاذ لصاحل اإلناث، باستثناء جمال املشو أفراد العينة لواقع املناخ التنظيدي تعزى ملتغري اجلنس 
 القرارات.

يف متوسطات تقديرات إجابات  (α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
 أفراد العينة لواقع املناخ التنظيدي تعزى ملتغري املؤهل العلدي.

يف متوسطات تقديرات إجابات  (α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
لتواصل ا نظيدي تعزى ملتغري سنوات اخلدمة، باستثناء كاًل من جمال االتصال وأفراد العينة لواقع املناخ الت

 التكنولوجيا. و
يف متوسطات تقديرات إجابات  (α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -

افظة غزة ومحافظة أفراد العينة لواقع املناخ التنظيدي تعزى ملتغري املنطقة التعليدية لصاحل مديريات كالً من مح
 محافظة مشال غزة أيضا يف اجلانب االنساين. رفح يف مجيع اجملاالت و

بني متوسطات تقديرات معلدي املدارس الثانوية  (α ≤ 0.05)توجد عالقة موجبة عند مستوى داللة  -
لثانوية امستوى إدارة التديز لدى مديري املدارس  مبحافظات غزة للعالقة بني واقع املناخ التنظيدي و

 مبحافظات غزة.
 في ضوء النتائج السابقة أوصت الدراسة بالتالي: و

   ورش عدل لدى مدراء املدارس لكي تساهم يف نشر مناخ تنظيدي إجيايب محفز للعدل  عقد دورات و -
 حتقيق التديز يف املؤسسات الرتبوية. اإلبداع و و
ات إدارة التديز السعي لتوفري متطلب جوانبه، والعدل على التهيئة الشاملة للدناخ التنظيدي يف مجيع  -

 متناسب مع تطوير األداء. متكامل و للوصول لنظام مرن و
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: بعنوان " درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في (7103)أبو عرب، دراسة  -4
في أصول ورة غير منشرسالة ماجستير  ،محافظات غزة للسلوك القيادي وعالقته بالمناخ التنظيمي"

 .، فلسطينكلية التربية في الجامعة اإلسالمية بغزة،التربية

هدفت الدراسة التعرف إىل درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية مبحافظات غزة للسلوك القيادي 
طات متوسكذلك الكشف عدا إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بني  من وجهة نظر املعلدني، و

درجات تقدير أفراد العينة هلذا السلوك تعزى إىل املتغريات التالية: )اجلنس، التخصص، سنوات اخلدمة، 
ن مث الكشف م املنطقة التعليدية(، كدا هدفت التعرف إىل املناخ التنظيدي السائد يف املدارس الثانوية و

 م.املناخ التنظيدي السائد يف مدارسه عن العالقة بني درجة تقدير أفراد العينة للسلوك القيادي و

لتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي، حيث قام بتصديم استبانتني،  و
السلوك ( فقرة موزعة على ثالث جماالت )32(تكونت من  األوىل متعلقة بالسلوك القيادي و

 )31(نية متعلقة باملناخ التنظيدي وتتكون من الثا ، و)الديكتاتوري، السلوك الدميقراطي، السلوك الرتسلي
ني أعبائه، القوان اإلدارة، ظروف العدل و االتصال والتواصل، التنظيم و (فقرة موزعة على أربعة جماالت 

أي بنسبة  )5313معلدة من أصل ) معلدا و )511(قد طبقت األدوات على عينة قوامها  ، و)اإلدارية
)1.4% (. 

 مايلي:قد أظهرت النتائج  و

الدرجة الكلية لتقدير السلوك القيادي يف املدارس الثانوية من وجهة نظر املعلدني كانت متوسطة بوزن  -
، يليه السلوك %)13.51(قد احتل السلوك الدميقراطي املركز األول بوزن نسيب  ، و%)11.11(نسيب 

 .%) 55.11(و أخريا السلوك الرتسلي بوزن نسيب ، %)13.41(الدكتاتوري 
بني متوسطات تقديرات معلدي املدارس  (α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -

الثانوية مبحافظات غزة لدرجة ممارسة مديريهم للسلوك القيادي تعزى إىل متغري اجلنس، بيندا توجد فروق 
خصص، بيندا التكذلك ال توجد فروق تعزى ملتغري  لصاحل الذكور منهم يف جمال السلوك الرتسلي، و

 توجد لصاحل التخصص األديب يف جمال السلوك الدميقراطي.
، حيث  ) %11.31 (الدرجة الكلية لتقدير أفراد العينة للدناخ التنظيدي جاءت كبرية بوزن نسيب -

      ) ةالتنظيم واإلدار (و جمال  ) % 81.44 (املركز األول بوزن نسيب  )القوانني اإلدارية (احتل جمال 
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 ) %15.53(بوزن  نسيب  )االتصال والتواصل(يليه جمال  %)11.35(على املركز الثاين بوزن نسيب 
 .) % 13.18(بوزن نسيب  )أعبائه ظروف العدل و (وأخريا جمال 

بني متوسطات درجات تقدير أفراد العينة  (α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند   -
، يف حني توجد فروق ذات داللة إحصائية )اجلنس و سنوات اخلربة (للدناخ التنظيدي تعزى إىل املتغريات 

 ح.املنطقة التعليدية لصاحل منطقة رف ذلك لصاحل التخصص األديب، و تعزى ملتغري التخصص و
             بني متوسط تقديرات املعلدني (α ≤ 0.05)عند توجد عالقة طردية قوية ذات داللة إحصائية  -

 . )1.125 (بني املناخ التنظيدي، حيث بلغ معامل االرتباط يف ممارسة السلوك القيادي ملديرهم و
 و في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي:

ادة من هذا االستف عندما كانت درجة التقدير للدناخ التنظيدي درجة كبرية يوصي الباحث بضرورة -
 املستوى من خالل حتسني بيئة العدل و توظيفها فيدا حيقق مستوى أفضل من األداء و االجناز.

 االهتدام بنظام الرتقية و فتح اجملال أمام املوظفني املتديزين ليصبحوا حافزا أمام جتويد العدل املدرسي. -
 هبا من قبل اإلدارة املدرسية مما لذلك من أمهية يف اعتداد نظام من احلوافز املادية و املعنوية، و االلتزام -

 تعزيز األفكار اإلبداعية للدعلدني. 
بعنوان: "درجة المناخ التنظيمي في المدارس الثانوية بدولة  (7103)الديحاني، دراسة  -2

ير غالكويت و عالقته بدرجة اإلبداع اإلداري للمديرين من وجهة نظر المعلمين"، رسالة ماجستير 
في التربية تخصص اإلدارة و القيادة التربوية، قسم اإلدارة و المناهج، كلية العلوم التربوية، منشورة 

 وسط.جامعة الشرق األ

             هدفت الدراسة إىل الكشف عن درجة املناخ التنظيدي يف املدارس الثانوية بدولة الكويت
و عالقته بدرجة اإلبداع اإلداري للدديرين من وجهة نظر املعلدني، و قد تكونت عينة الدراسة من 

عام الدراسي ( معلدا و معلدة من منطقيت الفروانية و اجلهراء بدولة الكويت خالل ال231)
يت : االستبانة األوىل هي الستبانتني مهااتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام (، و ل2112/2113)

، و اليت مت استخدامها يف دراسة الظفريي (Halpin & Croft, 1963) هالبن و كروفتأعدها 
              ( فقرة موزعة على جمالني و كل جمال تكون من أربعة أبعاد، 11(، و قد تكونت من )2111)

               ( فقرة موزعة على ثالثة جماالت،51و الثانية تطوير استبانة لقياس اإلبداع اإلداري مكونة من )
 نهج الوصفي االرتباطي.و مت االعتداد على امل
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 و قد كشفت الدراسة عن النتائج التالية: 

إن درجة املناخ التنظيدي يف املدارس الثانوية بدولة الكويت من وجهة نظر املعلدني كانت بشكل عام  -
متوسطة، و جاءت أبعاد أداة الدراسة مجيعها يف الدرجة املتوسطة، و جاء يف الرتبة األوىل بعد الرتكيز 

ة اإلنتا ، و يف الرتبة الثانية بعد الدفع، و يف الرتبة قبل األخرية جاء بعد االنتداء، و يف الرتبة األخري  على
 جاء بعد األلفة.

ل عام املعلدني كانت بشك إن درجة اإلبداع اإلداري يف املدارس الثانوية بدولة الكويت من وجهة نظر -
 الدرجة املتوسطة، و جاء يف الرتبة األوىل جمال و جاءت جماالت أداة الدراسة مجيعها يف متوسطة،

 التشجيع على اإلبداع، و جاء يف الرتبة الثانية جماال تقدمي أفكار إبداعية و الرغبة يف التطوير و التغيري.
يف درجة املناخ التنظيدي   (α= 0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

 الكلية يف املدارس الثانوية يف دولة الكويت تبعا ملتغري اجلنس.
يف درجة املناخ التنظيدي الكلية   (α= 0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

 ة األطول.يف املدارس الثانوية يف دولة الكويت تبعا ملتغري اخلربة، و كانت الفروق لصاحل اخلرب 
بني درجة املناخ   (α= 0.05)وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

 التنظيدي و اإلبداع اإلداري للدديرين يف املدارس الثانوية بدولة الكويت.
 في ضوء نتائج هذه الدراسة يوصي الباحث بما يلي:

إعداد برامج تدريبية للدديرين و املعلدني على ممارسة مهارات اإلبداع اإلداري، و كيفية االرتقاء باملناخ  -
 التنظيدي للددرسة.  

 تندية مهارات مديري املدارس الثانوية. -
 ضرورة إدرا  اإلبداع اإلداري و املناخ التنظيدي يف عدليات تقومي املؤسسات التعليدية. -
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بعنوان : "القيادة اإلبداعية و عالقتها بالمناخ التنظيمي في  (7107)السلمي، دراسة  -2
           ةفي اإلدارة التربوي غير منشورة الة ماجستيرالمدارس الحكومية المتوسطة بمدينة جده"، رس

 ودية.و التخطيط، كلية التربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السع

هدفت الدراسة إىل التعرف على العالقة بني القيادة اإلبداعية و املناخ التنظيدي يف املدارس 
 احلكومية املتوسطة مبدينة جده من وجهة نظر مديري و معلدي تلك املدارس.

                ( مديرا 51استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، و تكونت عينة الدراسة من )
( معلدا من العاملني يف املدارس احلكومية املتوسطة التابعة إلدارة الرتبية و التعليم مبدينة جدة 311)و 

(، مت اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية، كدا استخدمت االستبانة 2111/2112للعام الدراسي )
 جلدع البيانات الالزمة ألغراض الدراسة.

 لية: و توصلت الدراسة إلى النتائج التا
متارس القيادة اإلبداعية يف املدارس احلكومية املتوسطة مبدينة جدة بدرجة متوسطة من وجهة نظر  -

 مديريها و معلديها.
املناخ التنظيدي السائد يف املدارس احلكومية املتوسطة مبدينة جدة من وجهة نظر مديريها و معلديها   -

نتاجية نية، و بدرجة متوسطة يف بعدي الرتكيز على اإلكان بدرجة عالية يف بعدي االنتداء و النـزعة اإلنسا
 و اإلعاقة.

وجود عالقة ارتباطيه موجبة بني الدرجة الكلية لسدات القيادة اإلبداعية و الدرجة الكلية ألبعاد املناخ  -
 التنظيدي.

بني متوسطات استجابات أفراد  (α= 0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
عينة الدراسة حول واقع املناخ التنظيدي السائد يف املدارس احلكومية املتوسطة مبدينة جدة من وجهة نظر 

ة إحصائياً عدد سنوات اخلربة، بيندا ال توجد فروق دال معلديها وفقاً ملتغري املسدى الوظيفي، و مديريها و
 تبعاً ملتغري املؤهل العلدي. 

 في ضوء النتائج السابقة أوصت الدراسة بالتالي: و
العدل على تدريب مديري املدارس املتوسطة مبدينة جدة على أسلوب حل املشكالت بأسلوب التفكري  -

 العلدي، و الرتكيز يف تدريبهم على توقع املشكالت قبل حدوثها والعدل على تاليف مسبباهتا.
 .بوييدة تسهم يف تطوير العدل الرت ن يقدمون أفكار جدإعطاء حوافز تشجيعية ملديري املدارس الذي -
 إعطاء دورات تأهيلية مستدرة ملديري املدارس. -
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بعنوان" المناخ التنظيمي السائد في مدارس المرحلة الثانوية  :(7107)عدوان، دراسة  -2
 ي أصول التربية،ف غير منشورة رسالة ماجستير ،عالقته بالروح المعنوية للمعلمين" بمحافظات غزة و

 .، فلسطينغزة ،جامعة اإلسالميةقسم اإلدارة التربوية ، ال
يف  السائد التنظيدي املناخ واقع بني االرتباطية العالقة طبيعة عن الكشف إىل الدراسة هدفت

 نظرهم، وكذلك وجهة من املعلدني لدى املعنوية الروح ودرجة غزة مبحافظات الثانوية املرحلة مدارس
 الروح املعنوية لدرجة و التنظيدي املناخ لواقع املعلدني تقديرات متوسط يف الفروق داللة عن الكشف

 الدراسة أهداف لتحقيق و ،) التعليدية املنطقة اخلدمة، سنوات النوع،( الدراسة ملتغريات تبعاً 
 املناخ التنظيدي واقع لتحديد  :األوىل استبانتني مستخدمة التحليلي الوصفي املنهج الباحثة استخدمت

 التنظيم (جماالت هي مخسة على موزعة فقرة (60) على اشتدلت و الثانوية، املرحلة مدارس يف السائد
 الثقة، اجليدة: املصارحة، للقيم املدرسة تعزيز أعبائه، و العدل طبيعة التواصل، و االتصال اإلدارة، و

 املعنوية لدى الروح درجة لتحديد :الثانية بيندا استخدمت االستبانة )القرارات اختاذ يف املشاركة ،التعاون
 من مجيع الدراسة جمتدع تكون و ،فقرة (33) من تكونت قد و غزة مبحافظات الثانوية املرحلة معلدي
      معلم )5313 (عددهم   و غزة مبحافظات احلكومية املدارس يف الثانوية املرحلة ومعلدات معلدي

 عشوائية حيث بطريقة اختيارها مت فقد الدراسة عينة أما ، (2012- 2013) الدراسي للعام معلدة و
 الدراسة. جمتدع أفراد من %) 11 (تقريباً  ميثلون معلدة و معلداً  ) 581 ( بلغت

 : التالية للنتائج الدراسة توصلت و
 املدارس الثانوية يف السائد التنظيدي املناخ واقع لدرجة الثانوية املرحلة معلدات و معلدي نظرة -

 .(68.84%)له  النسيب الوزن كان حيث كبرية بدرجة إجيابية نظرة هي غزة مبحافظات احلكومية
   نسيب على وزن غزة مبحافظات الثانوية املرحلة معلدات و معلدي لدى املعنوية الروح درجة حصلت -

 . كبرية بدرجة   (%79.60)
 يلي: كدا    إىل األقل األعلى من النسيب الوزن حسب التنظيدي املناخ استبانة يف اجملاالت جاء ترتيب -

 بعده جاء و ،(75.57%) النسيب الوزن بلغ حيث األوىل املرتبة على " التواصل و االتصال " حصل
 جمال حصل و ، (73.70%) الوزن النسيب بلغ حيث الثانية املرتبة على " واإلدارة التنظيم " جمال
 النسيب الوزن بلغ حيث الثالثة املرتبة على) الثقة، التعاون املصارحة،(اجليدة  للقيم املدرسة تعزيز

 النسيب الوزن بلغ يثح "القرارات اختاذ يف املشاركة "جمال املرتبة الرابعة يف وجاء ، (%73.37)
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الوزن النسيب  بلغ حيث األخرية املرتبة على " وأعبائه العدل طبيعة " جمال حصل و،  (%70.13)
(% 51.5). 

 أفراد متوسطات تقديرات يف  (α ≤ 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -
 النوع متغريي إىل تعزى مبحافظات غزة احلكومية الثانوية املدارس يف السائد التنظيدي املناخ لواقع العينة
 .اخلدمة سنوات و
 أفراد تقديرات متوسطات بني (α ≤ 0.05)داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد -

 املنطقة إىل متغري غزة تعزى مبحافظات احلكومية الثانوية املدارس يف السائد التنظيدي املناخ لواقع العينة
 .خانيونس شرق منطقة لصاحل ذلك و التعليدية

 عينة تقديرات متوسطات بني(α ≤ 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد -
 .لصاحل الذكور ذلك و النوع متغري إىل تعزى املعلدني لدى املعنوية الروح لدرجة الدراسة

 عينة تقديرات متوسطات بني  (α ≤ 0.05)داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق ال توجد -
 . التعليدية واملنطقة سنوات اخلدمة متغريي إىل تعزى املعلدني لدى املعنوية الروح لدرجة الدراسة

متوسطات تقديرات  بني  (α =0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات طردية عالقة توجد -
 بني و احلكومية املدارس الثانوية يف السائد التنظيدي املناخ لواقع غزة مبحافظات الثانوية املرحلة معلدي
 لديهم. املعنوية الروح لدرجة تقديراهتم متوسط
 : يلي بما الباحثة توصي الدراسة نتائج ضوء في و

 املصارحة تبين سياسات بأمهية غزة مبحافظات الثانوية املدارس ومعلدي مديري وعي زيادة على العدل -
 البعض، بعضهم املعلدني اإلدارة و بني البنّاء التعاون فرص من تزيد أن شأهنا من اليت و بينهم فيدا
 . املهدة املوضوعات هذه مثل علدية تتناول مؤمترات و محاضرات و عدل ورشات خالل من وذلك

ثره أ بعنوان: " المناخ التنظيمي السائد في المدارس الثانوية و (7100)عباس، دراسة  -2
في علوم ورة غير منشعلى التحصيل الدراسي لدى طلبة الثانوية العامة في اليمن"، أطروحة دكتوراه 

 علوم التربية، كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية، جامعة الجزائر. قسم علم النفس والتربية، 
هدفت الدراسة يف جانبها النظري إىل التعرف على عالقة مفهوم املناخ التنظيدي ببعض املفاهيم          

لتعليم، ومحاولة مفهوم اجلودة الشاملة يف ا مفهوم الفعالية املدرسية، و اإلدارية كدفهوم الثقافة التنظيدية، و
الوقوف على واقع التعليم العام يف اليدن بصفة عامة والتعليم الثانوي بوجه خاص، كدا هدفت يف جانبها 

الكشف  كذا  وامليداين إىل الكشف عن واقع املناخ التنظيدي السائد يف املدارس الثانوية يف مدينة صنعاء 
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يل املدرسي بني إنتاجها األكادميي معربا عنه بالتحص لتنظيدي السائد يف املدرسة وعن العالقة بني املناخ ا
) البكالوريا( يف هذه املدارس للعام الدراسي  لدى الطلبة املرتشحني  لشهادة الثانوية العامة

2118/2111. 
مت االعتداد  راسة، ولدلتحقيق أهداف الدراسة امليدانية مت استخدام املنهج الوصفي ملناسبته هلذه ا و       
كأداتني   املقابالت الشخصية لقياس واقع املناخ التنظيدي، كدا استخدمت املالحظة و اإلستبيانعلى 

 مناقشتها. ثانويتني لالستفادة منها عند تفسري النتائج و
املعلدني  نطبقت األدوات اخلاصة باملناخ التنظيدي ميدانيا على عينة ممثلة اختريت بطريقة عشوائية م      

( مفردة، أما العينة اخلاصة بالطلبة والطالبات فقد اختريت بطريقة عشوائية 311واملعلدات بلغت ) 
 طالبة. ( طالب و1115بلغت ) منتظدة و

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: و

 حملايد.ااملناخ التنظيدي السائد يف مدارس العينة بصفة عامة يقع يف مستوى املناخ التنظيدي  -
وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات إدراك أفراد العينة للدناخ التنظيدي السائد يف مدارسهم  -

 بنات( لصاحل مدارس البنات. تبعا لنوع املدرسة ) بنني و
وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات إدراك أفراد العينة للدناخ التنظيدي السائد يف مدارسهم  -

 املعلم ) ذكر، أنثى( لصاحل اإلناث عدا محور الروح املعنوية.تبعا جلنس 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات إدراك أفراد العينة للدناخ التنظيدي السائد يف  -

مدارسهم تبعا للحالة املدنية  عدا بعد تفاعل الفريق الذي كانت الفروق فيه ذات داللة إحصائية بني 
 ملتزوجني لصاحل غري املتزوجني.غري ا املتزوجني و

 في ضوء النتائج السابقة أوصت الدراسة بالتالي: و

العدل على هتيئة املناخ التنظيدي املدرسي اجليد من خالل املراحل التالية: مرحلة التشخيص، مرحلة  -
 املراجعة. التطوير، مرحلة التقييم و التصنيف، مرحلة املعاجلات و

        ظري الوسائل التعليدية الضرورية لكي يتم تنفيذ املنهج يف جانبه الن و املعدات توفري التجهيزات و -
 التطبيقي وفقا ألهداف كل موضوع من مواضيع املنها  املقرر. و
ل دور التوجيه تفعي إعادة تأهيل املعلدني يف ضوء االحتياجات التدريسية من خالل برنامج متكامل، و -

 اجلداعي. لتقييم الفردي وا الرتبوي و االهتدام بالتقومي و
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" المناخ التنظيمي السائد في المدارس  :بعنوان (7112)أحمد محمد عوض،  راسةد -2
 جلةمبدافعية المعلمين ألداء عملهم "،  عالقته الحكومية في محافظة جرش األردنية و

 األردن.، 777-022، (37) العدد( 7) مجلد والتنمية الثقافة
هدفت الدراسة إىل التعرف على املناخ التنظيدي السائد يف املدارس احلكومية يف محافظة جرش 

لتحليلي قد استخدم الباحث املنهج الوصفي ا عالقته مبستوى دافعية املعلدني ألداء عدلهم، و األردنية و
       التنظيدي  ا لقياس املناخلتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتطوير استبانتني إحدامه اإلرتباطي، و

، صاالتاإلت تفويض الصالحيات، العالقات و اشتدلت على ستة جماالت وهي )صناعة القرارات و و
ألخرى لقياس ا جتهيزاته، حوافز العدل(، و القيادي، الندو املهين، املبىن املدرسي و األسلوب اإلداري و

   ( معلدا 512البالغ عددها ) تورزيعهدا على عينة الدراسة و( فقرة مت 41قد تكونت من ) الدافعية و
 معلدة مت اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية. و

 و توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 مستوى الدافعية لدى معلدي ومعلدات املدارس احلكومية يف محافظة جرش كانت متوسطة. -
 الدراسة حنو املناخ التنظيدي السائد يف املدارس احلكومية يفهناك اجتاه إجيايب عام لدى أفراد عينة  -

          محافظة جرش، حيث اعترب مناخًا تنظيديًا مفتوحًا حسب تقديرهم، وكان ترتيب اجملاالت تنازلياً 
إلداري، حوافز ا ، األسلوب القيادي واإلتصاالت جتهيزاته، الندو املهين، العالقات و )املبىن املدرسي و

 تفويض الصالحيات(. العدل، صناعة القرارات و
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط استجابات أفراد العينة تعزى للدناخ التنظيدي ملتغري اجلنس  -
 تفويض الصالحيات، بيندا سجلت اإلناث متوسطات أعلى لصاحل الذكور يف جمايل صناعة القرارات و و

 جتهيزاته. ملدرسي واملبىن ا يف جمايل الندو املهين و
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط تقديرات أفراد العينة جلديع جماالت املناخ التنظيدي تعزى  -

 ( سنة فأكثر.11لصاحل ذوي سنوات اخلدمة ) ملتغري سنوات اخلدمة و
ملعلدني، مبعىن  امستوى الدافعية لدى  هناك عالقة ارتباط اجيابية قوية بني جماالت املناخ التنظيدي و -

كلدا توفرت بيئة ومناخ تنظيدي جيد يف املدارس كلدا زادت دافعية املعلدني ألداء عدلهم مما يؤدي إىل 
 .زيادة اإلنتاجية والعطاء

 وفي ضوء النتائج السابقة أوصت الدراسة بالتالي:
 ءات دورية هلم.اضرورة الرتكيز على تقدمي برامج تدريبية وتثقيفية للدعلدني، وعقد اجتداعات ولق -
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 منح مديري ومديرات املدارس مزيدا من الصالحيات. -
 إجراء املزيد من البحوث و الدراسات حول  املناخ التنظيدي، و عالقته  بدافعية املعلدني واملعلدات. -

بعنوان: " عالقة المناخ التنظيمي بأسلوب إدارة الصراع  )7112(دراسة بوجمعة نقبيل  -01
دراسة ميدانية بثانويات والية المسيلة"، رسالة ماجستير  –في المدارس الثانوية الجزائرية العامة 

وم التربية، كلية عل تسيير تربوي، قسم علم النفس و في علوم التربية، تخصص إدارة وغير منشورة 
 باتنة. ،ية، جامعة الحاج لخضروم اإلنسانالعل اآلداب و

ارس أسلوب إدارة الصراع يف املد هدفت الدراسة إىل الكشف عن العالقة بني املناخ التنظيدي و
تناول ذلك ألنه األنسب للدوضوع امل قد استخدم الباحث املنهج الوصفي و الثانوية اجلزائرية العامة، و

فقرة استوفت معايري  )82(مت تصديم استدارة استبيان تكونت يف صورهتا النهائية من  يف هذه الدراسة، و
 فقرة محور أسلوب إدارة الصراع. )25(فقرة منها محور املناخ التنظيدي و )51(الثبات، غطت  الصدق و

 )18(أستاذ و أستاذة يتوزعون على  )215(ومت اعتداد عينة عشوائية للدراسة بلغ عدد أفرادها 
مت إجراء الدراسة امليدانية خالل الثالثي الثاين من العام  دارس ثانوية على مستوى والية املسيلة، وم

للتحقق من فرضيات الدراسة استعان الباحث باإلجراءات اإلحصائية املناسبة  م، و 2118الدراسي 
 تفسريها. لتحليل النتائج و

 قد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أبرزها: و
            بني املناخ التنظيدي (α= 0.01)وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
 أسلوب إدارة الصراع. و
 املناخ التنظيدي السائد يف املدارس الثانوية العامة هو مناخ مفتوح بدرجة متوسطة. -
كان  جلنس، والتنظيدي تعزى ملتغري اوجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة يف وصف املناخ  -

 الفرق لصاحل الذكور.
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة يف وصف املناخ التنظيدي تعزى ملتغري اخلربة. -

 في ضوء النتائج التي أفرزتها الدراسة يوصي الباحث باآلتي: و
ديرين ملدراء املدارس الثانوية على أن يقوم املالتعليم برامج تدريبية خاصة  أن تصدم وزارة الرتبية و -

 بتحديد حاجاهتم التدريبية لتندية قدراهتم يف جمال القيادة واإلدارة.
 إلدارة الرتبوية.ا أن يشرف على تدريب املديرين أفراد من ذوي اخلربات العلدية العالية يف جمال القيادة و -
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التنظيدية  بية باختاذ اإلجراءات الصائبة لتطوير العالقاتمديريات الرت  أن هتتم وزارة الرتبية والتعليم و -
 داخل املدارس وذلك من خالل:

 .توفري مناخ مالئم ومساعد يرتاح فيه األستاذ والتلديذ 
 .جيب أن يكون حتت إشراف إدارة ناجحة 
 .رفع معنويات اهليئة التدريسية للقيام بدورها املنوط هبا 
 رسيةإهناء الدور التسلطي لإلدارة املد. 
 االجتداعي لألساتذة. االهتدام باجلانب املهين و 
( بعنوان:" دور مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة في 7112، رباحدراسة ) -00

ي أصول التربية، فغير منشورة ُسبل تطويره"، رسالة ماجستير  تحسين المناخ التنظيمي بمدارسهم و
 ، فلسطين.لتربوية، الجامعة اإلسالمية بغزةقسم اإلدارة ا

هدفت الدراسة إىل التعرف إىل دور مديري املدارس الثانوية مبحافظات غزة يف حتسني املناخ 
في قد استخدم الباحث املنهج الوص سبل تطويره من وجهة نظر املعلدني، و التنظيدي مبدارسهم، و

معلدات  دي وع معلتكون جمتدع الدراسة من مجي التحليلي، ألنه يتناسب مع طبيعة الدراسة احلالية، و
( 3214البالغ عددهم ) م، و2111/2118املدارس الثانوية احلكومية مبحافظات غزة للعام الدراسي 

 ( معلداً ومعلدة، مت اختيارهم بطريقة عشوائية عنقودية.515معلداً ومعلدة، وبلغت عينة الدراسة )
 مخسة جماالت) املعلدني،لتحقيق أهداف الدراسة، قام الباحث بإعداد استبانة تكونت من  و

د اشتدلت على ق اجملتدع احمللي(، و التجهيزات املدرسية، و املرافق و الطلبة، املناهج الدراسية، األبنية و
 ( فقرة موزعة على اجملاالت اخلدسة.11)

 قد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:  و
هم رهم يف حتسني املناخ التنظيدي مبدارسأن درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية مبحافظات غزة لدو  -

 (.%15.31من وجهة نظر املعلدني كانت جيدة، حيث بلغ املتوسط احلسايب النسيب لدرجة املدارسة )
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات تقديرات املعلدني لدرجة ممارسة مديريهم لدورهم يف  -

جماالت  ت املدرسية" والتجهيزا املرافق و األبنية و ملعلدني، وحتسني املناخ التنظيدي مبدارسهم يف جمايل" ا
 الدراسة جمتدعة، تعزى ملتغري اجلنس لصاحل الذكور.
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات تقديرات املعلدني لدرجة ممارسة مديريهم لدورهم  -
احمللي تعزى ملتغري  اجملتدع املناهج الدراسية، ويف حتسني املناخ التنظيدي مبدارسهم يف جماالت " الطلبة، 

 اجلنس.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات تقديرات املعلدني لدرجة ممارسة مديريهم لدورهم  -

ذلك جلديع  ، وسنوات اخلدمة( يف حتسني املناخ التنظيدي مبدارسهم تحعزى ملتغريي ) املؤهل العلدي، و
 االت جمتدعة. اجمل جماالت الدراسة و

 في ضوء النتائج السابقة أوصت الدراسة بالتالي: و
       ع اخلطط وض أن يعدل مديرو املدارس الثانوية على حتسني املناخ التنظيدي مبدارسهم باستدرار، و -
 الربامج اليت تسهم يف حتقيق ذلك. و
رة إجيابية ينعكس على أدائهم بصو أن يتم إشراك املعلدني بشكل أكرب يف اختاذ القرارات املدرسية، مما  -
 يرفع الروح املعنوية لديهم. و
لبية املشكالت اليت تواجههم، من أجل ت أن يتعرف مديرو املدارس الثانوية على احتياجات طلبتهم و -

 حل مشكالهتم، مبا حيقق هلم الطدأنينة و االرتياح يف ظل أجواء آمنة ومحفزة. حاجاهتم و

 الدراسات األجنبية: -ب
 بعنوان: (Kitratporn & Puncreobutr, 2016)  دراسة كيتراتبورن و بنكريوبتر -0
 " جودة حياة العمل و المناخ التنظيمي في المدارس الحدودية بتايالند"، والية كمبودية. 

« Quality of Work Life and Organizational Climate of Schools 

Located along the Thai-Cambodian Borders ». 

املناخ التنظيدي للددارس الواقعة طول املنطقة  هدفت الدراسة إىل قياس جودة حياة العدل و
ستخدمت ا املناخ التنظيدي، و العالقة بني جودة حياة العدل و احلدودية بوالية كدبودية بتايالند، و

مشرفًا تربويًا اختريوا من مجيع املدارس  ( معلدًا و384تكونت عينة الدراسة من ) املنهج الوصفي، و
 املناخ التنظيدي كأداة للدراسة. طبقت عليهم استبانة لقياس جودة حياة العدل و احلدودية، و

 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: و
الصحة،      ، وعناصر األمانتبني توافر  أن جودة حياة العدل متوفرة بدرجة عالية يف املدارس احلدودية، و -

     دلتبني وجود عالقات ترتاوح يف قوهتا بني أبعاد جودة حياة الع و أن املناخ التنظيدي املتوفر جيد، و
 املناخ التنظيدي. و
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 : و أوصت الدراسة بمايلي
سكانية كبرية،   اليت تضم كثافة ضرورة إعطاء مزيد من االعتبار باملدارس اليت تقع يف املناطق احلدودية و

 س. احلفاظ على جودة احلياة املهنية للدعلدني واملناخ التنظيدي باملدار  ذلك من خالل حتسني التعليم ، و و
بعنوان:" العالقة بين  (Zamani & Karimi, 2016) دراسة زماني وكريمي -7

 لتعليم"، إيران.ا اإلداريين في وزارة التربية والصمت التنظيمي لدى الموظفين  المناخ التنظيمي و
«The Relationship between Organizational Climate and the 

Organizational Silence of Administrative Staff in Education 

Department». 

إلداريني يف االصدت التنظيدي للدوظفني  هدفت الدراسة إىل حتديد العالقة بني املناخ التنظيدي و
( 221ينة بلغت )مت اختيار ع استخدمت املنهج الوصفي االرتباطي، و وزارة الرتبية والتعليم بأصفهان، و

تبانة التعليم بأصفهان، طبقت عليهم اس ( موظفًا إدارياً يعدل يف وزارة الرتبية و511موظفًا من أصل )
         فان داينالصدت التنظيدي إعداد (، و استبانة 1118) سوسمان و ديباملناخ التنظيدي إعداد 

 (.2113) و آخرون

 خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:  و

وجود عالقة ارتباط سالبة بني املناخ التنظيدي والصدت التنظيدي، وعالقة سالبة بني أبعاد املناخ 
دت الوظيفي من جهة التنظيدي ) املكافآت، و إجراءات العدل، و أهداف املؤسسة( من جهة والص

      أخرى، و أشارت نتائج حتليل االحندار املتعدد أنه ميكن التنبؤ بالصدت التنظيدي و إجراءات العدل
املستجيبني  ءو أهداف املؤسسة، و أظهرت نتائج حتليل االحندار املتعدد أن هناك اختالف كبري يف آرا

 تعزى ملتغري العدر.

 من أهم توصيات الدراسة:

 ورشات عدل للدوظفني من أجل تطوير مهارات التواصل لديهم.عقد  -
 املقرتحات اإلبداعية من خالل نظام تشجيعي مناسب. تشجيع األفكار البنائية و الرتحيب و -
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تصور الموظفين األكاديميين  بعنوان: " المناخ التنظيمي و (Gul, 2008) غول دراسة -3
 .)تركيا(لعوامل المناخ" 

« Organizational Climate and Academic Staff’s Perception on 

Climate Factors ». 

هدفت الدراسة إىل إجياد التعرف على إدراك املدراء و األكادمييني للدناخ التنظيدي السائد يف 
  (KHOCD)دميياً بواسطة استبيان املناخ التنظيدي ( أكا141حيث مجعت البيانات من ) اجلامعة،

       الذي يقيس مخسة عوامل: وهي القوانني و االنضباط و الدميقراطية و العوامل االجتداعية و الثقافية 
 (.11كان معامل املوثوقية لالستبيان ) و الرؤية التنظيدية و األهداف التنظيدية، و

 التالية:توصلت الدراسة إلى النتائج  و

بني  )مدير( و وجود فرق جوهري يف مخسة أبعاد بني األكادمييني الذين أسندت هلم وظيفة إدارية -
 األكادمييني الذين ال ميارسون أي عدل إداري يف إدراكهم للدناخ التنظيدي السائد يف اجلامعة.

عند التقييم  و التنظيدي،اللقب األكادميي مل يكونا مهدني يف تصور املناخ  أظهرت النتائج أن اجلنس و -
وضع املؤسسة ب بصفة عامة ظهر بوضوح أنه من الضروري للدديرين إبالغ كافة األكادمييني بالقرارات و

 إلجياد جو من الثقة املتبادلة.

و أوصت الدراسة بتقدمي اقرتاحات حول ما جيب عدله لتحقيق مناخ تنظيدي فعال و ملساعدة املوظفني 
يفي ظع هنج إجيايب للوصول إىل مناخ تنظيدي أكثر إجيابية و إزالة عدم التكافؤ الو األكادمييني على إتبا 

 بني املدراء و األكادمييني.
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بعنوان :" المناخ   (Aarons & Sawitzky, 2006) دراسة أورون و ساويتزكي -4
فين في دوران العمل عند الموظ التنظيمي كمتغير وسيط للعالقة بين الثقافة واتجاهات العمل و

 منظمات الخدمات الصحية".

« Organizational Climate Partially Mediates the Effect of 

Culture on Work Attitudes and Staff Turnover in Mental 

Health Services ». 

هدفت الدراسة إىل حتليل دور املناخ التنظيدي يف العالقة بني الثقافة و االجتاهات و دوران العدل 
مزوداً للخدمات  ( عامالً و322ت صحية، وقد ضدت الدراسة )يف عدد من املنظدات اليت تقدم خدما

 الصحية.
 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: و

سلبية  نظيدي، والوالء الت كل من الرضا الوظيفي و وجود عالقة اجيابية بني املناخ التنظيدي والثقافة و -
 مع دوران العدل.

اهات إجياد مناخ تنظيدي سليم يرفع من مستوى االجت بينت الدراسة أن الثقافة تلعب دوراً كبريًا يف -
 يقلل مستوى  دوران العدل. االجيابية يف العدل و

 خلصت الدراسة إىل جمدوعة من التوصيات نذكر منها: و
 لى اجتاهات العدل. ع قيام قيادة املنظدة خبلق ثقافة تساهم يف التأثري اجيابيا على املناخ التنظيدي و -

بعنوان: " هل يضيف المناخ التنظيمي   (Davidson, 2003)   دافيدسوندراسة  -2
 ".؟ قيمة لجودة الخدمات الفندقية في الواليات المتحدة األمريكية

 « Does organizational climate add service quality in hotel? ». 
       هدفت هذه الدراسة إىل معرفة مستوى إدراك العاملني للدناخ التنظيدي يف تلك املؤسسات، 

عض الفروق معرفة تأثري ب مدى تأثري عوامل املناخ التنظيدي على مستوى جودة اخلدمات الفندقية، و و
 الشخصية، يف قطاع اخلدمات الفندقية على مستوى إدراك العاملني للدناخ التنظيدي.

 قد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: و
يوجد مستوى عايل إلدراك العاملني للدناخ التنظيدي يف هذه املؤسسات وجودة اخلدمات املقدمة  -

 للزبائن.
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ودة اخلدمات ج وجود عالقة اجيابية بني مستوى إدراك العاملني للدناخ التنظيدي يف هذه املؤسسات و -
 املقدمة للزبائن.

 جودة اخلدمات املقدمة تعزى إىل متغري داللة إحصائية ملستويات إدراك العاملني ووجود فروق ذات  -
حلالة ا عدم وجود فروق تعزى ملتغريات مكان العدل و اجلنس و سنوات اخلدمة و املستوى التعليدي و

 املستوى الوظيفي. االجتداعية و
 قد أوصت الدراسة بمايلي: و        

 العدل يف توزيع العدل على العاملني.  ضرورة تدريب العاملني و -
 ضرورة مراعاة فهم العاملني لطبيعة مهامهم الوظيفية لتحسني مستوى أدائهم. -
 ضرورة مراعاة وجود مناخ تنظيدي جيد يراعي العالقات املتبادلة بني العاملني. -

 الدراسات المتعلقة بالرضا الوظيفي: -2-7
 الدراسات العربية: -أ

بعنوان: " درجة الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة  (7104)الشرمان و جعافرة،  دراسة -0
    التدريسية في جامعة مؤتة وعالقته بمستوى أدائهم الوظيفي".

القته ع هدفت الدراسة إىل معرفة درجة الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة مؤتة و
جراءات قد مت التأكد من إ لتحقيق أهداف الدراسة مت تطوير استبانه و مبستوى أدائهم الوظيفي، و

            ،( عضو هيئة تدريس يف جامعة مؤتة252مت توزيعها على عينة مكونة ) الثبات هلا، و الصدق و
ة جماالت الدراسة املعيارية لكاف اإلحنرافات من أجل حتليل النتائج فقد مت حساب املتوسطات احلسابية و و
 بيرسونعامل م اختبار شافيه للدقارنات البعدية، و فقراهتا، كدا مت استخدام حتليل التباين الثالثي، و و

 للكشف عن العالقة االرتباطية بني متغريي الدراسة.
 قد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: و

    س يف مستوى األداء ألعضاء هيئة التدري الوظيفي و أظهرت الدراسة أن هناك درجة متوسطة يف الرضا -
 يف اجلامعة. 

لرتبة ا بينت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة الرضا الوظيفي تعزى ملتغري اخلربة و -
قد أشارت الدراسة إىل عدم وجود فروق  لصاحل الذكور، و وجود فروق تعزى للجنس و األكادميية، و
ق يف متغري الرتبة وجود فرو  اخلربة، و إحصائية يف مستوى األداء الوظيفي تعزى ملتغري اجلنس و ذات داللة
 األكادميية. 

 وظيفي.مستوى األداء ال كشفت الدراسة وجود عالقة ارتباطيه اجيابية بني درجة الرضا الوظيفي و -
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 قد أوصت الدراسة بمايلي: و
ؤمترات زيادة فرصة مشاركتهم يف امل لبحوث العلدية، وضرورة تشجيع أعضاء هيئة التدريس إلجراء ا  -

 العلدية. 
 املعنوية املدنوحة ألعضاء هيئة التدريس. إعادة النظر يف احلوافز املادية و -
 الرؤساء يف موضوعات مثل: اختاذ القرار، األمناط القيادية. عقد دورات تدريبية للقياديني و -
 املعدول هبا يف اجلامعة لتفعيل االنضباط الوظيفي.التعليدات  إعادة النظر يف األنظدة و -

بعنوان:" أنماط القيادة السائدة لدى مديري المدارس الثانوية  (7103)دحالن، دراسة  -7
ل رسالة ماجستير غير منشورة في أصو  عالقتها بالرضا الوظيفي للمعلمين". بمحافظات غزة و

 التربية، كلية التربية، جامعة األزهر، غزة، فلسطين.
هدفت الدراسة إىل التعرف إىل أمناط القيادة السائدة لدى مديري املدارس الثانوية مبحافظات غزة 

           سة، اقد استخدمت املنهج الوصفي ملالئدته ملوضوع الدر  عالقتها بالرضا الوظيفي للدعلدني، و و
لثانية ا لتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحث باستخدام استبانتني، إحدامها لقياس أمناط القيادة، و و

معلدة من املدارس  ( معلدًا و411طبقتا على عينة مكونة من ) لقياس الرضا الوظيفي للدعلدني، و
     معلدة ( معلدًا و3831البالغ )( من أصل جمتدع الدراسة %12بنسبة ) الثانوية مبحافظات غزة، و

 يف املدارس الثانوية مبحافظات غزة.
 قد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها: و

 أن األمناط القيادية السائدة لدى مديري املدارس الثانوية مبحافظات غزة رتبت على النحو اآليت: -
      ( %41.51الندط الرتسلي ) و( %15.52الندط الدميقراطي ) ( و%11.31الندط التحويلي )

(، كدا توصلت الدراسة لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني %45.14الندط األوتوقراطي ) و
تقديرات عينة الدراسة لندط القيادة األوتوقراطية تعزى ملتغري اجلنس، لكن توجد فروق يف الدرجة الكلية 

روق لصاحل الذكور، كانت الف التحويلية( تعزى ملتغري اجلنس و الرتسلية، و ألمناط القيادة )الدميقراطية، و
كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني تقديرات عينة الدراسة يف الدرجة  و

الدراسة أيضا  كشفت التحويلية( تعزى ملتغري سنوات اخلدمة، و الكلية لندطي القيادة )الدميقراطية، و
ة( تعزى ملتغري الرتسلي تقديرات عينة الدراسة يف منطي القيادة )الدميقراطية، و عن عدم وجود فروق بني

ة( تعزى ملتغري التحويلي احلوافز، يف حني توجد فروق يف منطي القيادة )األوتوقراطية، و و     الرواتب 
 .2111كانت الفروق لصاحل من هلم راتب أكثر من  واحلوافز و الراتب 
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 (. %13.31ملعلدي املدارس الثانوية مبحافظات غزة جيد بوزن نسيب )مستوى الرضا الوظيفي  -
      ألمن ا كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق بني تقديرات عينة الدراسة جملاالت )طبيعة العدل، و -
االت احلوافز( تعزى ملتغري اجلنس، يف حني توجد فروق يف جم الرواتب و الرتقية، و اإلنتداء للعدل، و و

 جمال كانت الفروق لصاحل اإلناث يف العالقة مع املسؤولني( تعزى ملتغري اجلنس و الذات، و)حتقيق 
 لصاحل الذكور يف جمال العالقة مع املسؤولني. حتقيق السعادة، و

           ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات تقديرات عينة الدراسة يف الدرجة الكلية  -
الزمالء( اإلدارة و  العالقة مع املسؤولني و حتقيق الذات، و اإلنتداء للعدل، و األمن و )طبيعة العدل، و

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات تقديرات عينة الدراسة يف تعزى ملتغري سنوات اخلدمة، و
سنوات  11ثر من سنوات واخلربة األك 5املكافآت بني اخلربة األقل من  الراتب و الدرجة الكلية للرتقية و

 مل تتضح فروق يف اخلربات األخرى.  سنوات، و 5لصاحل اخلربة األقل من  و
        ا الوظيفي، جماالت الرض الدميقراطية( و وجود عالقة ارتباطية طردية بني منطي القيادة )التحويلية، و -

ا الوظيفي عدا االت الرضجم األوتوقراطية( و يف حني توجد عالقة عكسية بني منطي القيادة )الرتسلية، و
 جمال )الرواتب واحلوافز( فالعالقة كانت إجيابية.

 في ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بمايلي: و
مكثف ملديري املدارس عند استالمهم ملناصبهم من أجل نشر التوعية  بضرورة إجراء تدريب خاص و -
 هتم.كل منها على أداء العاملني حتت قياد  أثر املعرفة بأمهية استخدام األمناط القيادية املختلفة، و و
مستوى أفضل  رفع مستواه مبا حيقق العدل على حتسينه و ضرورة االهتدام بالرضا الوظيفي للدعلدني و -

 اإلجناز.  من األداء و
ضا بالر عالقته  بعنوان: " نمط القيادة في اإلدارة المدرسية و (7112)مكفس، دراسة  -3

، رسالة ماجستير غير منشورة في علوم التربية، تخصص إدارة ساتذة التعليم الثانوي"الوظيفي أل
 ، باتنة.العلوم اإلنسانية، جامعة الحاج لخضر علوم التربية، كلية اآلداب و تربوية، قسم علم النفس و

ا الوظيفي الرض رسية وهدفت الدراسة إىل الكشف عن العالقة بني الندط القيادي يف اإلدارة املد
( أستاذا 315بلغت عينة الدراسة ) مت استخدام املنهج الوصفي لتحقيق هدف الدراسة، و لألساتذة، و

 تقين، أديب(. ات الوالية ) علدي،من ثانويات والية املسيلة ) اجلزائر(، ممثلني لكل الشعب املدرسة بثانوي

 قد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: و

 درجة الرضا بأبعاده. ارتباط إجيايب قوي بني الندط القيادي الدميقراطي ووجود  -
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بني  الديكتاتوري بدرجة الرضا، غري أن االرتباط وجود ارتباط عكسي قوي بني الندطني التسييب و -
 الندط القيادي التسييب كان أقوى من الديكتاتوري.

 درجة عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف الذكور، وتوجد فروق بني اجلنسني يف درجة الرضا العام لصاحل  -
   كذا باعتبار سنوات اخلدمة.   الرضا العام باعتبار متغري شعبة التدريس و

 قد قام الباحث بتقديم عدة توصيات نذكر منها: و
 محاولة نشرها بني مدراء املؤسسات الرتبوية. ضرورة تبين سياسة تربوية دميقراطية و -
 الدميقراطي يف التسيري من قبل مدراء املؤسسات الرتبوية ألنه األجنع يف رفع درجة ضرورة هنج األسلوب -

 وعا.ن بالتايل جعلهم أكثر إنتاجية من أجل رفع املردود الرتبوي كدا و الرضا الوظيفي لألساتذة و
ام الهتدا تشجيعهن عليه، و ضرورة االهتدام باألستاذات من خالل توفري اجلو املالئم هلن للعدل و -

 ظروفهم الشخصية. بانشغاالهتم و
بعنوان: " االتصال في اإلدارة المدرسية الجزائرية وعالقته  (7112)كتفي، دراسة  -4

ية، ، رسالة ماجستير غير منشورة في علوم التربيفي لدى أساتذة التعليم المتوسط"بالرضا الوظ
إلنسانية، علوم التربية، كلية اآلداب والعلوم ا قسم علم النفس والتسيير التربوي،  تخصص اإلدارة و

 جامعة الحاج لخضر، باتنة.
ستوى م هدفت الدراسة إىل التعرف عن طبيعة العالقة بني عدلية االتصال يف اإلدارة املدرسية و
         العالقة هالرضا الوظيفي لدى أساتذة التعليم املتوسط و أثر اخلصائص الفردية ألفراد العينة على هذ

     حليلي،اتبع املنهج الوصفي الت من خالل دراسة ميدانية ببعض متوسطات والية املسيلة ) اجلزائر(، و
أستاذة بواسطة أداة أحعّدت هلذا الغرض تتكون من استبيان لقياس  ( أستاذ و351بلغت عينة الدراسة ) و

 مقياس للرضا الوظيفي. ة االتصال وعدلي

 الدراسة إلى نتائج أهمها:قد توصلت  و

في لدى مستوى الرضا الوظي توجد عالقة ارتباطية موجبة بني عدلية االتصال يف اإلدارة املدرسية و -
 أساتذة التعليم املتوسط.

ستوى الرضا م توجد عالقة ارتباطية موجبة بني كل بعد من أبعاد عدلية االتصال يف اإلدارة املدرسية و -
 ة.الوظيفي لدى أفراد العين
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة تعزى إىل اخلصائص الفردية يف عدلية االتصال  -
( تعود إىل 1.15( مع وجود فروق قليلة عند مستوى )1.11أو الرضا الوظيفي عند مستوى الداللة )

 الرضا عن عدلية التفتيش أو الرضا عن العالقة اليت تربط بني األساتذة.
 الباحث بتقديم عدة توصيات نذكر منها: قد قام و

إلدارات ا جمهزة بالتقنيات احلديثة على مستوى اإلدارة املركزية و تشكيل خاليا إعالمية متخصصة و -
رابات بالدقة الالزمة لتفادي مظاهر االضط إدارة املدارس هتتم بإيصال البيانات يف حينها و الفرعية و

 املهنية الناجتة عن غدوض املعلومة.
لعاملني فيها، توزع ا ختصيص جمالت دورية متخصصة هتتم بنقل املعلومات بني أطراف اإلدارة الرتبوية و -

 على املؤسسات املدرسية.
 االتصال. ختصيص مبالغ مالية يف ميزانية التسيري لإلعالم و -
 تنشيط شبكة االنرتنت  يف املؤسسات املدرسية، و أن تكون يف متناول العاملني فيها. -

بعنوان:" األنماط القيادية لدى مديري المدارس الثانوية  (7112)المخالفي، دراسة  -2
رسالة  ،عالقتها برضاهم الوظيفي" الخاصة في مدينة صنعاء من وجهة نظر المعلمين و الحكومية و

لدراسات جامعة الشرق األوسط لماجستير غير منشورة في اإلدارة التربوية، كلية العلوم التربوية، 
 العليا.

خلاصة يف ا هدفت الدراسة إىل التعرف إىل األمناط القيادية ملديري املدارس الثانوية احلكومية و
القة ع كذا التعرف إىل مستوى الرضا الوظيفي للدعلدني العاملني يف تلك املدارس و مدينة صنعاء و

ه ملوضوع ذلك ملالئدت استخدام املنهج الوصفي االرتباطي ومت  األمناط القيادية بالرضا الوظيفي، و
   ( معلم511تكونت عينة الدراسة من ) الدراسة، كدا استخدمت االستبانة كأداة جلدع املعلومات، و

قد مت اختيارها بالطريقة العشوائية من بني أفراد جمتدع  ( من جمتدع الدراسة، و  %11معلدة، بنسبة ) و
 الدراسة.
 صلت الدراسة إلى نتائج أهمها:قد تو  و

إن األمناط القيادية الثالثة متارس بدرجة متوسطة، و إن الندط القيادي السائد هو الندط القيادي  -
 الدميقراطي، يليه الندط القيادي األوتوقراطي، فالندط القيادي احلر.
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مانة صنعاء  اخلاصة يف أ و إن درجة الرضا الوظيفي العام ملعلدي املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية -
كانت متوسطة، بيندا تراوحت درجات رضاهم على اجملاالت بني متوسطة كدا هو احلال ) عالقات 

 الراتب(. الرتقي، و متدنية كدا هو احلال يف جمايل) الندو و اإلدارة(، و العدل، العدل نفسه، و
بني الندط الدميقراطي و األوتوقراطي  (α= 0.01)هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -

الرضا الوظيفي العام، بيندا مل تظهر النتائج وجود أي عالقة ارتباط بني الندط القيادي  ملديري املدارس و
 جماالت الرضا الوظيفي املختلفة مبا يف ذلك الرضا الوظيفي العام. احلر و

يف درجات الرضا الوظيفي للدعلدني  (α= 0.05)هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -
دارس اخلاصة، لصاحل املعلدني يف امل الرضا العام تعزى لنوع السلطة املشرفة، و على اجملاالت املختلفة و

عدا جمال "الراتب"، بيندا مل تظهر النتائج وجود أي فروق ذات داللة إحصائية يف درجات الرضا على 
 الوظيفي العام تعزى جلنس املعلم عدا جمال "العدل"، حيث أظهرت اجملاالت املختلفة مبا يف ذلك الرضا

النتائج وجود فروق لصاحل اإلناث، بيندا مل تظهر النتائج أي فروق ذات داللة إحصائية تعزى للدؤهل، 
لصاحل األقل  قط والرتقي ف وتبعاً ملتغري سنوات اخلربة كانت الفروق ذات داللة إحصائية يف جمال الندو و

 )مخس سنوات فأقل(.   خربة
 قد قامت الباحثة بتقديم عدة توصيات نذكر منها: و

تفعيل منط السلوك القيادي الدميقراطي لدى مديري املدارس الثانوية عن طريق إعداد دورات تدريبية،  -
 ورش عدل يف جمال القيادة املدرسية قادرة على رفع مستواهم القيادي الفعال. و
لك من خالل ذ الرضا الوظيفي العام للدعلدني خاصة يف املدارس احلكومية، والعدل على رفع مستوى  -

كافآت االهتدام بنظام األجور وامل تطوير طرق و أساليب األداء و إتاحة الفرص أمام املعلدني لالبتكار، و
 املزايا األخرى، و االهتدام بالدورات التدريبية يف جمال العدل. احلوافز و و
معلمات التربية الرياضية  بعنوان: " الرضا الوظيفي لمعلمي و (7112)كاشف، دراسة  -2

 ،(2) مجلد ،يةالنفس و التربوية العلوم مجلة، عالقته ببعض المتغيرات" نة عمان وفي سلط
 .027 -020 ،الثاني الجزء، (14) العدد

ة العاملني ملعلدي ومعلدات الرتبية الرياضيهدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى الرضا الوظيفي 
عرف على هدفت الدراسة أيضا إىل الت التعليم يف سلطنة عدان، كدا و باملدارس التابعة لوزارة الرتبية و

أثر بعض املتغريات ) اجلنس، املؤهل الدراسي، سنوات اخلربة، احلالة االجتداعية( على مستوى الرضا 
اسة قام لتحقيق أغراض هذه الدر  الوصفي التحليلي كدنهج للدراسة، والوظيفي، و مت إتباع املنهج 
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وائية تألفت من مت تطبيقه على عينة عش الباحث بتطوير مقياس للرضا الوظيفي يتألف من أربعة أبعاد و
 نة عدان.التعليم يف سلط معلدة للرتبية البدنية باملدارس التابعة لوزارة الرتبية و معلدا و 131

اختبار )ت(، حتليل التباين األحادي، اختبار شافييه  ام اإلحصاء الوصفي، ومت استخد و
 للدقارنات البعدية، باإلضافة إىل معامل ألفا كرونباخ.

 قد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: و
من أفراد عينة الدراسة لديهم مستويات جيدة من الرضا الوظيفي بصورة  % 31أظهرت الدراسة أن  -

 منهم ليسوا راضني وظيفيا.%  21لديهم مستويات منخفضة، و  %44أن  عامة، يف حني
أظهرت الدراسة أن أكثر عوامل الرضا الوظيفي تأثريا هو العامل املتعلق بالعائد املايل للوظيفة، حيث تبني  -

من أفراد عينة الدراسة غري راضني عن العائد املايل أو أهنم راضني بدرجة متدنية  %15أن ما يزيد عن 
 عنه.

كشفت النتائج أيضا أن أفراد عينة الدراسة ذوي سنوات اخلربة األقل يظهرون مستويات رضا أعلى من  -
أقراهنم ذوي سنوات اخلربة األكثر، كدا كشفت عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني محلة 

الوظيفي بصورة  اخاصة فيدا يتعلق بالرض ذلك لصاحل محلة البكالوريوس و محلة الدبلوم و البكالوريوس و
ن أفراد العينة بينت النتائج أ اإلشراف الرتبوي، و الرضا عن طبيعة املهنة، مث الرضا عن القيادة و عامة، و

من املتزوجني لديهم مستويات رضا وظيفي أقل من أقراهنم غري املتزوجني، يف حني مل يظهر اختبار "ت" 
 ذكور و اإلناث.للعينات املستقلة عن وجود فروق ذات داللة بني ال

 و أوصت الدراسة بمايلي:

ية الرياضية معلدي الرتب لقاءات دورية حبضور املشرفني الرتبويني و ندوات و عقد دورات وورش عدل و -
بني احلني واآلخر ملناقشة املعوقات اليت حتول دون حتقيق أهداف مناهج الرتبية الرياضية و أنشطتها مبدارس 

 التعليم العام يف السلطنة.
 معلدات الرتبية الرياضية من محلة الدبلوم، ملا لذلك من أثر يف زيادة مستوى التأهيل األكادميي ملعلدي و -

 الرضا الوظيفي لديهم.
 املكافآت وخاصة للدعلدني واملعلدات املتديزين. زيادة املخصصات املالية و -
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اضية دنية والريبعنوان: " الرضا الوظيفي ألساتذة التربية الب (7112)بورغدة، دراسة  -2
، أطروحة دكتوراه غير منشورة في نظرية ومنهجية التربية البدنية والرياضية، قسم وعالقته بأدائهم"

 طينة.العلوم اإلنسانية، جامعة منتوري قسن التربية البدنية والرياضية، كلية العلوم اإلجتماعية و
لوقوف ا إىل التعرف على مستوى الرضا الوظيفي ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية وهدفت الدراسة 

على مستويات أداء أساتذة الرتبية البدنية والرياضية، كدا هدفت الدراسة إىل التعرف على طبيعة العالقة 
لوصفي ملالئدته ا استخدم الباحث املنهج بني الرضا الوظيفي و أداء أساتذة الرتبية البدنية والرياضية، و

أستاذاً  (115)ة األداء، ومشلت العين لطبيعة الدراسة، استعدل الباحث استبيانني لقياس الرضا الوظيفي و
 ) قسنطينة، باتنة، سطيف و اجلزائر(. الرياضية، موزعني على أربع واليات للرتبية البدنية و

 قد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: و
 درجة الرضا الوظيفي ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية و امتالكهم ملستوى متوسطبينت الدراسة تدين  -

 يف الكفايات الالزمة ألداء واجبهم التدريسي.
دا عالقة العدل ) مثبت، مستخلف( هل توصلت الدراسة إىل أن االلتحاق بالقسم )مباشر، حتويل( و -

القة لنتيجة توصل إليها الباحث عند دراسته لعأثر على املتغريين ) الرضا الوظيفي، األداء(، نفس ا
 األداء.عالقة العدل( بكل من الرضا الوظيفي و  اخلصائص الشخصية ) اجلنس، اخلربة، االلتحاق بالقسم و

 يعترب األداء أقوى متغري يؤثر يف الرضا الوظيفي ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية.   -

 منها:قد قام الباحث بتقديم عدة توصيات  و

 .تعويضه بالعدل الدائم ضرورة إهناء التدريس بالتعاقد و االستخالف و -
 الرياضية كغريها من املواد األخرى. حتسيس املسؤولني بأمهية مادة الرتبية البدنية و -
    ميذ تقليل عدد التال األجهزة و القاعات و حتسني ظروف العدل من خالل توفري مساحات اللعب و -

 يف كل فصل.
امللتقيات و الرتبصات اخلاصة باملقاربة بالكفايات يف ميدان النشاط البدين  املزيد من الندوات و إجراء -
 الرياضي لتحسني أداء األساتذة. و
 ية.درجاهتم العلد ضرورة أن تكون أجور األساتذة يف مستوى جمهوداهتم و مكانتهم االجتداعية و -
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بعنوان: " السلوك القيادي وعالقته بالرضا عن العمل  (7112جاسم، )الوتار و دراسة  -2
 .الرياضية في مركز مدينة الموصل" لدى مدرسي التربية

ي الرضا عن العدل لدى مدرس هدفت الدراسة إىل التعرف على العالقة بني السلوك القيادي و
سي الرتبية بناء مقياس الرضا عن العدل ملدر الرتبية الرياضية يف مركز مدينة املوصل، كدا هدفت أيضا إىل 

 طبيعة البحث. مت استخدام املنهج الوصفي ملالئدته و الرياضية، و
 جون جونز و لوليم بيفر  القيادي  السلوك  أمناط  وصف  اعتدد الباحثان استبيان و          

(W.Piffer & Jones leadership questionnaire)، طوره الذي أعده بالعربية و                    
حث قد اشتدل جمتدع الب ) محدد إمساعيل يوسف(، كدا قام الباحثان ببناء مقياس الرضا عن العدل، و

                  ( مدرساً 81على مدرسي الرتبية الرياضية و إدارات املدارس يف مركز مدينة املوصل و بواقع )
 سر و األمين ملدينة املوصل.( مدير مدرسة موزعني يف اجلانب األي31و )

 وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها:
 الرضا عن العدل لدى مدرسي الرتبية الرياضية هناك عالقة ذات داللة معنوية بني السلوك القيادي و -

 يف مركز مدينة املوصل.
 قد أوصت الدراسة بمايلي: و

 اإلنسانية بني مدرسي الرتبية الرياضية لضدانالعالقات  العدل على تندية درجة االهتدام بالعدل و -
 رضاهم عن العدل الذي يقومون به من أجل إعداد اجليل اجلديد.

       فض القلق خ التأكيد على توفري مجيع املتطلبات الالزمة اليت تسهم يف زيادة الدافعية حنو األداء و -
نواتج شعور بالرضا العايل من خالل الالتوتر الذي يصاحب العدل خالل توفري املتطلبات الالزمة لل و

 .ية اليت تقابل العدل الذي يؤدونهاالجياب
بعنوان: " مدى مشاركة معلمي المدارس الثانوية في اتخاذ  (7112)حرز اهلل، دراسة  -2

سم اإلدارة ق ، رسالة ماجستير غير منشورة في أصول التربية،برضاهم الوظيفي"عالقته  القرارات و
 التربوية، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.

القته ع هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى مشاركة معلدي املدارس الثانوية يف اختاذ القرارات و
د طبق ق قد اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي للدراسة، و برضاهم الوظيفي يف محافظات غزة، و

( معلداً 311) ايت الدراسة على عينة طبقية عشوائية من معلدي املدارس الثانوية بلغ عددهاالباحث أد
 تقريباً من جمتدع الدراسة. %11معلدة أي بنسبة  و
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 قد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: و
 أن معلدي املدارس الثانوية يشاركون بدرجة متوسطة يف اختاذ القرارت.  -
املعلدني يف اختاذ القرارات كانت يف القرارات املتعلقة باملنها ، مث القرارات أن أعلى درجات مشاركة  -

د حصلت ق املتعلقة بشؤون الطلبة، مث القرارات املتعلقة باملعلدني، مث القرارات املتعلقة باجملتدع احمللي و
 القرارات املتعلقة باملبىن املدرسي و األمور املالية على أقل درجة من املشاركة.

 جة الرضا الوظيفي ملعلدي املدارس الثانوية متوسطة.در  -
لرضا الوظيفي ا توجد عالقة اجيابية متوسطة بني مدى مشاركة املعلدني يف اختاذ القرارات املدرسية و -

 لديهم.
يف درجة تقدير املعلدني ملشاركتهم  (α ≤ 0.05)التوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -

 يف اختاذ القرارات تعزى ملتغري اجلنس، أو متغري املؤهل العلدي أو متغري املنطقة التعليدية.
يف درجة تقدير املعلدني ملشاركتهم  (α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -

سنوات،  11أقل من  سنوات و 5، أكثر من سنوات 5-1يف اختاذ القرارات تعزى ملتغري سنوات اخلدمة )
 نوات اخلربة األطول.سنوات( لصاحل س 11أكثر من 

يف قياس الرضا الوظيفي تعزى  (α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
 لصاحل اإلناث. للجنس و

يف قياس الرضا الوظيفي تعزى  (α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ال -
 للدؤهل العلدي، أو لسنوات اخلربة.

 قد قام الباحث بتقديم عدة توصيات منها: و
            اءالبنّ  داخله ال ميكن أن تتحسن إال بالتعاونبالعدليات التعليدية  التأكيد على أن النظام املدرسي و -
ملدرسة وحده، أهنا ال تقتصر على مدير ا النظام التعليدي واملشاركة اإلجيابية بني مجيع عناصر  املثدر و و
أن عدليات التفويض ال تنقص من حق مدير املدرسة أو من سلطته و لكنها ختفف العبء اإلداري  و

 وتبين قيادات جديدة ذات خربة قادرة على التغيري والتطوير.
توطيد  ي وتصال بأفراد اجملتدع احمللضرورة توجيه نظر مديري املدارس إىل إفساح اجملال للدعلدني لال -

 حتصيلهم الدراسي.  العالقة التعاونية معهم مما ينعكس باإلجياب حنو الطلبة و
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دى لدوره في تحقيق الرضا الوظيفي  بعنوان:" التحفيز و (7112)الجريد،  دراسة -01
منشورة في العلوم اإلدارية، قسم العلوم ، رسالة ماجستير غير العاملين بشرطة منطقة الجوف"

 اإلدارية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
هدفت الدراسة إىل التعرف على العالقة بني نظم احلوافز املطبقة على العاملني بشرطة منطقة  
كونت عينة ت الوصفي التحليلي، ومت استخدام املنهج  بني الرضا الوظيفي هلؤالء العاملني، و اجلوف و

 ( ضابطاً. 51( فرداً و )314الدراسة من )

 قد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: و

 أن احلوافز املادية تقدم بدرجة قليلة للعاملني )ضباط و أفراد( بشرطة منطقة اجلوف. -
 منطقة اجلوف.أن احلوافز املعنوية ال تستخدم إطالقاً مع العاملني )ضباط و أفراد( بشرطة  -
 أن أفراد البحث راضيني إىل حد ما عن بيئة العدل الوظيفي بشرطة منطقة اجلوف. -
هناك عالقة ارتباطيه طردية ذات داللة إحصائية بني تطبيق احلوافز املادية واملعنوية والرضا الوظيفي عن  -

 بيئة العدل الوظيفية.

 قد قام الباحث بتقديم عدة توصيات نذكر منها: و

حث خاصة اليت حصلت على رتب متدنية وفقاً إلنتا  هذا الب ام بتفعيل احلوافز املادية عدوماً واالهتد -
مثل ) اهلدايا العينية، احلوافز املادية العينية، اإلسكان، القروض اليت تقدم للعاملني، املبالغ النقدية، 

 العالوات االستثنائية، الرتحيل(.
البحث  خاصة اليت حصلت على رتب متدنية وفقاً إلنتا  هذا وماً واإلهتدام بتفعيل احلوافز املعنوية عد -

مثل ) الدروع، وضع األومسة يف لوحة الشرف، الرتقية الشرفية، امليداليات، امتيازات إعارة املوظف جلهة 
 أفضل، أنواط اجلدارة، ترشيح املتديزين للدراسات العليا(.

عناصر بيئة العدل الوظيفي اليت حصلت على رتب معاجلة أسباب عدم الرضا عن  دراسة و حبث و -
متدنية وفقًا لنتائج هذا البحث مثل ) فرص الرتقي، توافر طرق حتفيز مادية مناسبة، توافر طرق حتفيز 
معنوية مناسبة، توافر طرق حتفيز فردية ومجاعية مناسبة، توافر خدمات مناسبة، عدالة األجر املدنوحة 

 يل املناسب من الوظيفة(.للوظيفة، توافر الدخل املا
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تحت عنوان : "دوافع اختيار مهنة التربية البدنية والرياضية  (7112،بوعجناق )دراسة  -00
وراه غير منشورة ، أطروحة دكتتذة التعليم الثانوي في الجزائر"وعالقته بدرجة الرضا الوظيفي عند أسا

 ة، جامعة الجزائر.الرياضي البدنية والرياضية، معهد التربية  منهجية التربية البدنية و في نظرية و

             هدفت هذه الدراسة إىل تقصي دوافع اختيار مهنة الرتبية البدنية والرياضية عند أساتذة 
خدام املنهج الوصفي مت است عالقته مبستويات الرضا الوظيفي، و أستاذات التعليم الثانوي يف اجلزائر و و

( أستاذاً وأستاذة للرتبية البدنية والرياضية 221بلغت عينة الدراسة ) اسة، واإلرتباطي ملناسبته لطبيعة الدر 
 موزعني على العديد من املؤسسات الرتبوية )الثانويات( حسب مقاطعاهتم اإلدارية يف والية اجلزائر

 . العاصدة

 قد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: و

 اجلزائر معظدها أستاذات التعليم الثانوي يف عند أساتذة و أن دوافع اختيار مهنة الرتبية البدنية والرياضية -
ألبعاد حسب قد جاء ترتيب هذه ا إجيابية مع تفاوت يف درجة التفضيل واألمهية من بعد دافعي آلخر، و

 : تها على النحو التايلأمهي
 .البعد النفسي 
 .البعد املهين 
 .البعد االجتداعي 
 .البعد املادي 

ضا أن املتغريات املختلفة اليت مت تناوهلا مل تكن هلا من تأثري واضح على عناصر الر  توصلت الدراسة إىل -
حلة التعليم الثانوي الرياضية ملر  الوظيفي، مما يدل على أن هناك عوامل مشرتكة بني أساتذة الرتبية البدنية و

الفئات على أهنم  نسبة ملعظمهذا ما أدى إىل إمجاع بال يف اجلزائر بغض النظر عن املتغريات الدميوغرافية و
 الرتقية. غري راضني عن األجر و ف واإلشرا الزمالء و راضني على العدل و

( بني α ≤1,15)  أكدت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -
ويات الرضا الوظيفي باجلزائر عن مستدوافع اختيار أساتذة التعليم الثانوي ملهنة الرتبية البدنية الرياضية 

تعزى إىل املتغريات الدميوغرافية اجلنس، املؤهل العلدي، احلالة العائلية، عالقة العدل، االلتحاق باملعهد، 
 اخلربة العدلية. العدر، و
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 منها:نذكر قد قام الباحث بتقديم عدة توصيات  و
 ونظم مرنة يشاركون يف صياغتها.معاجلة مشكالت األساتذة و األستاذات حسب قوانني  -
اضي ذلك بتوفري البيئة املادية املناسبة ملدارسة النشاط البدين الري العدل على حتسني ظروف املهنة، و -

 يف ثانويات اجلزائر.
 الظروف املعيشية. العدل على رفع أجور األساتذة حبيث تتداشى مع القدرة الشرائية و -

 
 نبعنوان:" نظم الحوافز و أثرها على الرضا الوظيفي للموظفي (7113)عثمان، دراسة  -07

، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات التجارية، جامعة بكلية التجارة بجامعة النيلين"
 السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان.

التجارة  الوظيفي للدوظفني بكليةهدفت الدراسة إىل توضيح أثر نظم احلوافز على درجة الرضا 
تدد على اإلستبانة  اع منهج دراسة احلالة، و جبامعة النيلني، و استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي و

 كأداة جلدع البيانات واملعلومات.
 قد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: و

وافز املطبق يف ضني باألغلبية عن نظام احلأن املوظفني العاملني يف كلية التجارة جبامعة النيلني غري را  -
 اجلامعة، كدا أمجع املوظفون على أن هناك عديد من السلبيات يف نظام احلوافز املطبق يف اجلامعة. 

 أن احلوافز املدنوحة هلم غري كافية و أن هناك أنواعا أخرى من احلوافز جيب أن حيصلوا عليها. -

 توصيات نذكر منها:قد قام الباحث بتقديم عدة  و       

 نوية.املع ضرورة اهتدام اإلدارة برفع الروح املعنوية للدوظفني من خالل زيادة احلوافز املادية و -
 ربط احلافز املدنوح للعاملني بقدر اجملهودات اليت يبذلوهنا. -
 توفري العدالة واملساواة يف فرص الرتقية. -
 السلطات. إثراء العدل الوظيفي من خالل زيادة املسؤوليات و -
 دراهتم.ق مهاراهتم و االستفادة من طاقات املوظفني الكامنة عن طريق االستغالل األمثل لطاقاهتم و -
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 الدراسات األجنبية: -ب
بعنوان: "الدافعية للعمل  (Azeem & Quddus, 2014)عظيم و قدوس دراسة  -0
 ال".دراسة بالتركيز بشكل خاص على االتص –هندية محددة الرضا الوظيفي بين موظفي جامعات  و

« Work Motivation and Job Satisfaction among Employees of 

Selected Indian Universities – A Study with Special Reference to 

communication ». 

 اهلند عن ربع جامعات يفهدفت الدراسة إىل معرفة وجهة نظر املوظفني ) غري األكادمييني( يف أ
ستبانة جلدع مت استخدام اال ، واإلتصاالتالرضا الوظيفي بالرتكيز بشكل خاص على  الدافعية للعدل و

 3يم العينة إىل مت تقس املعلومات من أفراد العينة اليت اختريت بأسلوب العينة العشوائية املقطعية، و
من جمتدع  % 25حجم العينة هو  دنيا( و –متوسطة  –جمدوعات حسب املستوى الوظيفي ) عليا 

 موظف. 211الدراسة بواقع 

 ومن أبرز نتائج الدراسة التالي:

 سريع يف جامعاهتم. تدفق املعلومات ممتاز و اتفق املبحوثون أن اإلتصال و -
 ل.الضعف يف العد الغالبية أمجعت أن رؤساء األقسام يقومون بإبالغ مرؤوسيهم بنقاط القوة و -
 يف العدل تؤثر يف الرضا الوظيفي. اإلتصاالتأمجع املبحوثون يف أن وجود ثغرة يف  -
 االستجابة العامة للدوظفني إجيابية للغاية فيدا يتعلق بنوع اإلتصال يف جامعاهتم. -

 من أهم توصيات الدراسة: و
 قد تكون مفيدة للدوظفني يف أداء واجباهتم بشكل أكثر كفاءة. اإلتصاالتاحلفاظ على مثل هذه  -

الرضا الوظيفي للموظفين في  عنوان: " التحفيز وب (Victor, 2014) دراسة فكتور -7
 دراسة حالة لصغار الموظفين في جامعة كروس ريفر للتكنولوجيا".  –المؤسسات الرسمية 

« Employee  motivation  and  job satisfaction  in  formal  

organization -a case study  of  junior  staff  of  Cross  River  

University  of  Technology ». 

هدفت الدراسة إىل حتديد أثر التحفيز على الرضا الوظيفي بني صغار املوظفني من جامعة كروس 
) املشاركة يف  الفرضيات كانت تبحث أثر كل من العوامل التالية نيجرييا، وريفر للتكنولوجيا يف دولة 

لرضا الوظيفي ا الرفاهية( على الرضا الوظيفي، مت استخدام استبيان حتفيز املوظفني و –اختاذ القرار 
(SMJSQ) ( 311جمتدع الدراسة عبارة عن مجيع صغار املوظفني يف اجلامعة ) جلدع البيانات، و
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امرأة( مت اختيارهم باستخدام العينة  11رجل،  111موظف:  111د أفراد العينة ) موظف، عد
 الختبار الفرضيات. بيرسوناستخدم حتليل  العشوائية الطبقية، و

 من أبرز نتائج الدراسة: و

الوظيفي  الرضا الرفاهية( و –وجود عالقة ذات داللة احصائية بني كل من ) املشاركة يف صنع القرار  -
 .املوظفني و أن من نواتج املشاركة يف القرار والرفاهية هو الرضا الوظيفيلصغار 

 من أهم توصيات الدراسة: و
 أن تدرك اإلدارة أن صغار املوظفني لديهم مهاراهتم اليت تساهم يف حتقيق أهداف اجلامعة. -
ال تستأثر فيه  در وواأن تتفهم املؤسسات الرمسية أن املشاركة يف اختاذ القرار جيب أن ميرر عرب مجيع الك -

 اإلدارة العليا.
 ,Shafqat, Hashm, & Syed Imtiaz)، هاشم، و سيد إمتياز دراسة شفقت -3

       ة الخاص " دراسة مقارنة للرضا الوظيفي للمعلمين في المدارس الحكومية و بعنوان: (2010
 في المرحلة الثانوية".

« A comparative study of job satisfaction in public and private school 

teachers at secondary level ». 

هدفت هذه الدراسة إىل مقارنة مستوى الرضا الوظيفي للدعلدني يف املدارس العامة و اخلاصة،        
، ومت اختيار اسةوقد استخدم الباحث املنهج الوصفي املقارن، واعتدد على االستبانة كأداة رئيسة للدر 

معلدة من معلدي املدارس الثانوية يف مدينة  ( معلداً و151عينة الدراسة بصورة العينة القصدية وقوامها )
          باكستان.يف الهور 

 كانت نتائج الدراسة تدل على مايلي: و

 لذكور.باملعلدني ايشعرون باالرتياح مقارنة  أن املعلدات يف املدارس كانوا راضني عن وظائفهم و -
 الرضا الوظيفي. اخلاصة يشعرون باالرتياح و أن املعلدني يف املدارس احلكومية و -

 قدمت الدراسة العديد من التوصيات منها: و

 العدل على زيادة مستوى الرضا الوظيفي للدعلدني بغض النظر عن املؤهل العلدي، أو سنوات اخلدمة. -
      هود املعلدني،املكافآت، تقديرًا جل تقدمي احلوافز و للدعلدني، و العدل على توفري بيئة تعليدية آمنة -
   العدل على تلبية احتياجاهتم لرفع مستوى رضاهم الوظيفي.     و
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بعنوان: " تشخيص  (Croosman. & Harris, 2006) دراسة كروسمان و هاريس -4
 الرضا الوظيفي لدى معلمي المرحلة الثانوية في بريطانيا" 

« Job satisfaction of secondary School Teachers ».    

هدفت الدراسة إىل تشخيص الرضا الوظيفي لدى معلدي املرحلة الثانوية يف بريطانيا، و الذين 
يلي كدنهج ريطانيا، واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحلينتدون ألنواع خمتلفة من املدارس الثانوية يف ب
             معلدة من معلدي املدارس الثانوية،  و ( معلداً 1118للدراسة، كدا أنه استخدم عينة ممثلة من )

 استخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة. و
 أظهرت النتائج ما يلي: و     

 الرضا الوظيفي العام وفقا لنوع املدرسة.أن هناك فرقا ذا داللة إحصائية يف  -
م يف مدارس أخرى أظهر املعلدون أن رضاه أن املعلدني يتدتعون مبستوى عال من الرضا الوظيفي، و -

 الوظيفي احتل املستوى األدىن.
 . ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الرضا الوظيفي فيدا يتعلق بالعدر و اجلنس و مدة اخلدمة  -
 الوظيفي املنخفض يعد سبباً محتداًل ألزمة التعليم احلالية يف املدلكة املتحدة.أن الرضا  -

بعنوان: " المسار و رضا  (Mieke Van Houtte, 2006) دراسة مايك فان هوتي -2
 المعلمين: دور ثقافة الدراسة و الثقة".

«Tracking and Teacher Satisfaction: Role of Study Culture and 

Trust ». 

هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى املعلدني يف نوعني مـن املـدارس، 
معلدة،  ( معلدًا و111قد تكونت عينة الدراسة من ) و املدارس العامة، واملدارس املهنية يف بلجيكا،

( موزعني على 3111عدد الطلبة ) و (،328عـدد املعلدـات ) ( و383حيث بلغ عدد املعلدني )
استخدم الباحث مقياس الرضا الوظيفي جلدع البيانات،   ( مدرسة عامة،15( مدرسة مهنية / فنية و)11)

 كدا استخدم اختبار )ت( لتحليل البيانات.
   توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

  .الفنية متوسط / املعلدني يف املدارس املهنيةمستوى الرضا الوظيفي لدى املعلدني يف املدارس العامة ولدى  -
 وجود عالقة سلبية بني نوع املدرسة و الرضا الوظيفي. -



 التعريف بالبحث

51 
 

 خصائص بعنوان:" العالقة بين الهيكل التنظيمي و  (Solar, 1999)  دراسة سوالر -2
 و رضا المعلمين والتزامهم". الوظيفة

« Solar, C. (1999). The Relationship of Organizational Structure and 

Job Characteristics to Teachers' Job Satisfaction andCommitment ».  

وظيفة و رضا خصائص ال هدفت الدراسة إىل التعرف على طبيعة العالقة بني اهليكل التنظيدي و
ة الدراسة ملعرفة ما إذا كان اهليكل التنظيدي املدرسي أقل ) أقل مركزيحتديداً سعت  التزامهم، و املعلدني و

زام أكثر، الت دافعية أكرب لدى املعلم، سيكون هناك رضا أكرب و هناك مشاركة أكرب و أقل رمسية(، و و
ظيدي يلعب بينت النتائج أن اهليكل التن اتبعت الدراسة املنهجية املسحية من خالل املنهج الوصفي، و و

ة، رغم أن ذلك رمسي التزامه يف العدل إذا كان أقل مركزية و رضاه و دوراً إجيابيًا يف حتسني أداء املعلم و
بينت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى  ال يؤثر على أسلوب الزمالة بني املعلدني، و

  الرضا و االلتزام.وخصائص العدل يف ملتغري اجلنس واخلربة يف تصورات املعلدني حول دور اهليكل التنظيدي

 الدراسات المتعلقة بالعالقة بين المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي: -2-3
 الدراسات العربية: -أ

في رضا العاملين:دراسة  بعنوان:" أثر المناخ التنظيمي (7102)خولة كريم، دراسة  -0
(،            0(، العدد )2للعلوم اإلدارية و اإلقتصادية، المجلد )، مجلة جامعة كركوك ميدانية"

 ، العراق.001-032
هدفت الدراسة إىل التعرف على أثر املناخ التنظيدي املوجود يف املعهد التقين / احلوجية بالعراق 

       الكوادر الساندة من التدريسيني فقط،  القيادية من ) رؤساء األقسام واملقررين( و على رضا الكوادر
 ( من جمتدع البحث.  %14( تدريسياً شكلت )51بلغت عينة الدراسة ) و

 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 الرضا الوظيفي لدى أغلب القادة. عدم وضوح مفهومي املناخ التنظيدي و -
ناخ رضا الوظيفي مما يؤكد على مدى أمهية املال وجود فروق معنوية )حقيقية( بني املناخ التنظيدي و -

 التنظيدي كأحد العوامل املؤثرة يف حتقيق رضا العاملني.
الدورات التدريبية دور مهم يف حتقيق رضا  بيئة العدل و ظروف و الرتقيات و للدؤهل العلدي و -

 القيادات.
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 قدمت الدراسة عدة توصيات أهمها: و
      ري خاصة الكوادر القيادية لتوضيح الكث لدى منتسيب املعهد و الندوات العلدية تكثيف الدورات و -

 من املفاهيم لدى الكوادر ذات االختصاصات البعيدة عن التخصصات اإلنسانية.
            ضا الوظيفيالر  املناخ التنظيدي و إعطاء اهتدام و أولوية كاملة للرتاتيب األخرية لكل من املتغريين -

صعوبة  تذليل العقبات أمام االختصاص لدراستها و التعاون مع أصحاب املعرفة وو إنشاء فريق عدل ب
 الورش دعدا للتدريسيني اجلدد. حتقيقها من خالل التعاقد مع الراغبني يف استثدار احلقول و

اء األد بعنوان: " عالقة المناخ التنظيمي بالرضا الوظيفي و (7102)مزياني، دراسة  -7
الجتماعية ا ألساتذة التعليم الجامعي: دراسة ميدانية على عينة من أساتذة كليات العلوم اإلنسانية و

وير تربوية، مخبر تط ، مجلة دراسات نفسية وقسنطينة " –ورقلة  –وهران  –ائر لجامعات الجز 
  الجزائر.(، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 02التربوية، عدد ) الممارسات النفسية و

القته بالرضا ع هدفت الدراسة إىل محاولة التعرف على طبيعة املناخ التنظيدي السائد يف اجلامعة و
نظيدي داخل التعرف على واقع املناخ الت الوظيفي لألستاذ اجلامعي يف ظل بعض املتغريات الشخصية، و

ف على الدراسة أيضا إىل التعر  مقارنته بواقع مناخ تنظيدي آخر يف جامعة أخرى، كدا هدفت اجلامعة و
داشى استخدم الباحث املنهج املسحي املقارن كونه يت واقع أداء األساتذة يف اجلامعات املعنية بالدراسة، و

طبيعة املوضوع، و كأدوات جلدع البيانات مت تصديم ثالثة استدارات، استدارة املناخ التنظيدي، استدارة  و
إلنسانية ا ء، تكونت عينة الدراسة من أساتذة كليات العلوم االجتداعية واستدارة لألدا للرضا الوظيفي، و

( أستاذ و أستاذة مت اختيارهم بطريقة 311جلامعات ورقلة، اجلزائر، قسنطينة، وهران، حيث بلغت عينة )
 عشوائية.

 قد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: و
       تنظيدي والرضا الوظيفي ألساتذة التعليم اجلامعيال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني املناخ ال -

 يف كليات العلوم االجتداعية و اإلنسانية قيد الدراسة.
ليات األداء ألساتذة التعليم اجلامعي يف ك ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني املناخ التنظيدي و -

 العلوم االجتداعية و اإلنسانية.
لتعليم األداء ألساتذة ا إحصائية بني املناخ التنظيدي و الرضا الوظيفي وال توجد عالقة ذات داللة  -

 اجلامعي يف الكليات قيد الدراسة.
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 وقدمت الدراسة عدة توصيات أهمها:
 استقصاء الروح املعنوية لألساتذة. حل الصراعات بواسطة املواجهة ) االتصال(، و -
 اخلدمة و أثنائها السيدا عند املرتبصني.إسرتاتيجية دعم عدلية التكوين لألساتذة قبل  -
 إلزامية إقرار مبدأ املشاركة يف اختاذ القرارات اخلاصة بالتكوين يف اجلامعة لألساتذة ذوي اخلربة. -
بحث حتدد واجباته، مع إعطاء قيدة لل ترسيم مدونة ألخالقيات مهنة األستاذ اجلامعي تصون حقوقه و -
 االستفادة من نتائجه. و
          عالقته بالوالء التنظيمي  بعنوان: " نمط المناخ التنظيمي و (7102)جوبر، دراسة  -3

ة لوالية الرياض الشباب وطارات الشباب والرياضة: دراسة ميدانية بمديرية و الرضا الوظيفي إل
سيير الرياضية، تخصص ت تقنيات النشاطات البدنية و أطروحة دكتوراه في علوم و ،المسيلة"

 .3الرياضية، جامعة الجزائر  المنشآت الرياضية، معهد التربية البدنية و الموارد البشرية و
لوظيفي الرضا ا هدفت الدراسة إىل التعرف على العالقة املوجودة بني منط املناخ التنظيدي و

        الرياضة، و كذا التعرف على منط املناخ التنظيدي السائد يف مديريات الشباب  إلطارات الشباب و
ثري بعض معرفة تأ مستوى الرضا الوظيفي إلطارات الشباب والرياضة، و الرياضة لوالية املسيلة و و

ض املتغريات ري بعمعرفة تأث الرياضة لندط املناخ التنظيدي لديهم، و املتغريات على نظرة إطارات الشباب و
ستخدم لتحقيق أهداف الدراسة ا على نظرة إطارات الشباب والرياضة ملستوى الرضا الوظيفي لديهم، و

ختبار فرضيات ا بثالث استبيانات لغاية مجع املعلومات واستعان الباحث  الباحث املنهج الوصفي، و
( إطاراً 11لدراسة البالغ عددها )الدراسة، و قد استخدمت الطريقة العشوائية البسيطة يف اختيار عينة ا

 من جمدوع إطارات الشباب والرياضة العاملني مبديرية الشباب والرياضة لوالية املسيلة.
 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: و

 منط املناخ التنظيدي السائد من وجهة نظر إطارات الشباب والرياضة هو املناخ اإلجنازي. -
 الرياضة مرتفع. الرضا الوظيفي إلطارات الشباب و مستوى الوالء التنظيدي و -
ال توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا بني منط املناخ التنظيدي السائد يف مديريات الشباب و الرياضة       -

 الرياضة العاملني هبا.  و مستوى الرضا الوظيفي لدى إطارات الشباب و
 و أوصت الدراسة بمايلي:

 اجملال اإلداري لرفع من مستوى فاعلية األداء عند اإلطارات.إعداد برامج تدريبية يف  -
 الرياضة مع إطارات اإلدارات احمللية األخرى. إجراء دراسة مقارنة بني إطارات الشباب و -
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عالقته بالرضا الوظيفي لدى  بعنوان: " المناخ التنظيمي و (7102)الشريف، دراسة  -4
(، 73مجلد )، مجلة العلوم التربوية، الدة السنة التحضيرية بجامعة تبوك"التدريس بعماأعضاء هيئة 

 ، المملكة العربية السعودية.002-23(، 7(، الجزء )7العدد )
هدفت الدراسة إىل التعرف على درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بالسنة     

حضريية، اء الضوء على عناصر املناخ التنظيدي السائد بالسنة التالتحضريية جبامعة تبوك )السعودية(، و إلق
 التعرف على توجهات الزمالء حنو املناخ التنظيدي السائد بعدادة السنة التحضريية. و

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: و
بوك و درجة تتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني املناخ التنظيدي السائد بالسنة التحضريية جبامعة  -

 الرضا الوظيفي لدى  أعضاء هيئة التدريس .
ات والتوقعات، الرغب السعادة بإشباع احلاجات و االرتياح و شعور معظم أعضاء هيئة التدريس بالقناعة و -
ألداء العدل  اخلربات املطلوبة رغبتهم يف حتدل املسؤولية، فضال عن رضاهم عن امتالكهم للدهارات و و

 تحضريية.  بعدادة السنة ال
وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الرضا الوظيفي بني أعضاء هيئة التدريس بالسنة التحضريية  -

 لصاحل الذكور. جبامعة تبوك )السعودية( تبعا ملتغري اجلنس و
 قدمت الدراسة عدة توصيات أهمها: و

العدل على حتسني املناخ التنظيدي السائد يف عدادة السنة التحضريية جبامعة تبوك من خالل االهتدام  -
هرت ، احلوافز، منط القيادة، نظم وإجراءات العدل( اليت أظاإلتصاالتبأبعاده جمتدعة ) اهليكل التنظيدي، 

 الدراسة عالقتها القوية مبستوى الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس.
وتعزيز  ات، تطبيق العدل بروح الفريق، لتبادل اخلرب  توفري مناخ تنظيدي مناسب يشجع روح االبتكار، و -

 املشاركة و التعاون إلجناز العدل.
       ة املعنوي وضع نظام محدد و واضح للحوافز املادية و األجور، و اإلصالح الشامل لنظام الرواتب و -
 حتسينها. و
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( بعنوان: " العالقة بين المناخ التنظيمي 7107 ،الحياري، و القطاونةأبو تايه، )دراسة  -2
، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات بعض المنظمات األعمال األردنية" الرضا الوظيفي في و

، جامعة البلقاء التطبيقية، السلط، 022-022(، 0(، العدد )71اإلدارية، المجلد ) اإلقتصادية و
  األردن.

رف على العالقة التع الرضا الوظيفي، و الدراسة إىل حتليل العالقة بني املناخ التنظيدي وهدفت 
ل حتقيق من أج العوامل الدميوغرافية يف جمدوعة من منظدات األعدال األردنية، و بني الرضا الوظيفي و

ة، و قد راساختبار فرضيات الد تلك األهداف، مت االعتداد على االستبانة لغاية مجع املعلومات و
( موظفًا من جمدوع العاملني 251استخدمت الطريقة العشوائية يف اختيار عينة الدراسة البالغ عددها )

 يف مراكز عشر منظدات أعدال أردنية متواجدة يف منطقة عدان الكربى.
 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: و

ة م، حيث جاءت مجيع املتوسطات احلسابيمالئ أشارت النتائج إىل أن املناخ التنظيدي مناخ جيد و -
 للدناخ التنظيدي جبديع أبعاده فوق املتوسط.

 الرضا الوظيفي للدوظفني. وجود عالقة اجيابية ذات داللة إحصائية بني املناخ التنظيدي و -
أظهرت نتائج الدراسة إن إحساس املوظفني بالرضا الوظيفي مل خيتلف باختالف )جنس، عدر، عدد  -

 ربة املوظف(.خ سنوات، و
 ي للدوظفني. املؤهل العلد وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الرضا الوظيفي تعزى للدركز الوظيفي و -

 قدمت الدراسة عدد من التوصيات أهمها: و
دشاركة تفويض السلطات للدستويات اإلدارية الدنيا لل جيب على املدراء إتباع منهج الالمركزية اإلدارية و -

ميقراطية تشجيع األساليب الد حل املشكالت التنظيدية، و وضع األهداف و اإلدارية و يف صنع القرارات
 تزيد من رضاهم عن العدل. اليت تدعم العاملني و يف القيادة و

لرتقيات ا املعنوية للدوظفني، مع ضرورة إخضاع العالوات و جيب أن يهتم املدراء بتقدمي احلوافز املادية و -
اجلدارة، كدا جيب على املدراء تقييم أداء املوظفني وفق أسس  إىل الكفاءة و إىل أسس موضوعية تستند

 عدم استخدام العقوبات بشكل تعسفي. احملسوبية، و موضوعية بعيدة عن الواسطة و
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كل من الرضا  بعنوان: " العالقة بين المناخ التنظيمي و (7101)الحسيان، دراسة  -2
     ة دكتوراه ، أطروحالكويت"تحصيل الطلبة في المدارس الثانوية في دولة  الوظيفي للمعلمين و

نفسية، جامعة عمان ال غير منشورة في فلسفة التربية، تخصص إدارة تربوية، كلية العلوم التربوية و
 العربية، األردن.

حتصيل   والرضا الوظيفي للدعلدنيكل من  هدفت الدراسة إىل معرفة العالقة بني املناخ التنظيدي و
الطلبة يف املدارس الثانوية يف دولة الكويت يف ضوء األوضاع الرتبوية السائدة للعام الدراسي 

ا تكونت عينة الدراسة من فئتني مه ، استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، و2118/2111
راسة من تكونت عينة الد تدع الدراسة، و( معلدا مت اختيارهم عشوائيا بواقع مخسة معلدني من جم331)

     ( مدرسة.11جمتدع املدارس الكلي أي )
 
 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:  و

سلوك إداري ب متيز املناخ التنظيدي يف مدارس الكويت الثانوية بسلوك إداري مساعد بدرجة عالية و -
          ط من الزمالة و احلديدية بني املدرسني، معيق بدرجة متوسطة، كذلك متيز هذا املناخ بسلوك متوس

 عدم االهتدام لديهم. سلوك منخفض من االنفكاك و و
 كان مستوى الرضا الوظيفي للدعلدني يف املدارس الثانوية يف دولة الكويت بشكل عام متوسطا. -
ام حسب سلم عكان متوسط التحصيل الدراسي لطلبة املرحلة الثانوية يف دولة الكويت جيدا بشكل  -

 التعليم الكويتية. التقادير املعدول هبا يف وزارة الرتبية و
بني بعد السلوك اإلداري املعيق  (α= 0.01)كانت هناك عالقة سلبية دالة إحصائية عند مستوى  -

        لطلبة الدارسني ا على أبعاد الرضا عن وظيفة التعليم و الرضا الوظيفي بشكل عام و للدناخ التنظيدي و
الراتب بشكل خاص، كذلك كانت هناك عالقة إجيابية دالة إحصائيا عند مستوى  طبيعة العدل و و

(0.01 =α) الرضا عن املسؤولني. بني بعد السلوك املساند يف املناخ التنظيدي و 
 

 قدمت الدراسة عدد من التوصيات أهمها: و
حتليل األسباب يف تدين  الدراسة، وإطالعهم على نتائج هذه  عدل ورش عدل ملديري املدارس و -

 عدم تأثري املناخ التنظيدي على التحصيل الدراسي للطلبة.  مستوى الرضا الوظيفي و
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بعنوان: " المناخ التنظيمي السائد بمدارس التعليم األساسي  (7112)الحكيمي،  دراسة -2
     شورة ، رسالة ماجستير غير منفي مدينة تعز"المعلمات  عالقته بالرضا الوظيفي للمعلمين و و

 في التربية، تخصص إدارة و إشراف تربوي، كلية التربية، جامعة عدن، عدن، الجمهورية اليمنية.
ك مستوى كذل هدفت الدراسة إىل معرفة مستوى املناخ التنظيدي السائد يف املدارس األساسية و      

ذلك تأثري ك العالقة بينهدا و معلدات املرحلة األساسية يف مدينة تعز و والرضا الوظيفي لدى معلدي 
بعض املتغريات على مستوى املناخ التنظيدي ملدارس التعليم األساسي يف مدينة تعز حسب متغري اجلنس 

 سهل هناك عالقة معنوية بني املناخ التنظيدي السائد يف املدار  عدد سنوات اخلربة، و املؤهل العلدي و و
لتنظيدي استخدم الباحث استبيان وصف املناخ ا املعلدات فيها، و الرضا الوظيفي للدعلدني و األساسية و

لك حسب آراء ذ تطويره مبا يالئم البيئة التعليدية اليدنية و بعد أن قام بتعديله و كروفت لهالبن و
بالطريقة العشوائية الطبقية معلدة، مت أخذها  ( معلدًا و218تكونت عينة الدراسة من ) احملكدني، و
 ( معلدة.118( معلداً و )111تضدنت )

 
 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: و    
 أن املستوى العام للدناخ التنظيدي السائد باملدارس األساسية يف مدينة تعز يقع عند مستوى منخفض. -
بني أفراد العينة يف أبعاد املناخ  (α= 0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -

        بسلوك املعلم        بعد االنتداء( املتعلقني األلفة يف العدل و التنظيدي تعزى ملتغري النوع يف )بعد الود و
 بعد القدوة يف العدل( املتعلقني بسلوك املدير لصاحل اإلناث. بعد الرتكيز على اإلنتاجية و ) و
بني أفراد العينة تعزى ملتغري املؤهل  (α= 0.05)حصائية عند مستوى داللة وجود فروق ذات داللة إ -

كالوريوس املؤهل العلدي ب األلفة يف العدل( بني املؤهل العلدي دبلوم دار املعلدني و يف ) بعد الود و
 لصاحل املؤهل العلدي دبلوم دار املعلدني.

بني أفراد العينة يف مجيع أبعاد املناخ  (α= 0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
 التنظيدي تعزى ملتغري عدد سنوات اخلربة.
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( بعنوان "أثر المناخ التنظيمي على الرضا الوظيفي في شركة 7112 ،الطيب)دراسة    -2
، رسالة ماجستير غير منشورة في إدارة األعمال، كلية التجارة، دراسة حالة" الفلسطينية: اإلتصاالت

 الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.
لى الرضا الفلسطينية ع اإلتصاالتهتدف الدراسة إىل تقصي أثر املناخ التنظيدي يف شركة 

الوظيفي للعاملني هبا، حيث كانت عناصر املناخ التنظيدي هي )اهليكل التنظيدي، منط القيادة، مدى 
عرف يا املستخدمة(، كدا هتدف الدراسة إىل التمشاركة العاملني، منط االتصال، طبيعة العدل، التكنولوج

على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات العاملني حنو تأثري عناصر املناخ التنظيدي على 
الدراسة  من أجل حتقيق أهداف الرضا الوظيفي تعزى للخصائص الدميوغرافية ألفراد جمتدع الدراسة، و

الوصفي التحليلي، وقد مت مجع بيانات الدراسة باستخدام استبانة مؤلفة قام الباحث باستخدام املنهج 
قد أمكن مجع  ( موظفاً وموظفة من العاملني بالشركة، و321( فقرة، مت توزيعها عشوائياً على )81من )
     ، %11.8بلغت نسبة اإلستجابة من جمدوع اإلستبانات املوزعة  ( استبانة صاحلة للتحليل، و241)
 حتليلها. ستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة ملعاجلة البيانات ومت ا و

 
 توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج من أهمها: و

 الفلسطينية. االتاإلتصأظهرت الدراسة توجهاً عاماً حنو املوافقة على توافر مناخ تنظيدي إجيايب بشركة  -
 الفلسطينية.    اإلتصاالتأظهرت الدراسة أن هناك مستوى جيد من الرضا الوظيفي بني العاملني يف شركة  -
   ( بني توافر مناخ تنظيدي جيد 1.111وجود عالقة إجيابية قوية ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -
 الفلسطينية. اإلتصاالتمستوى الرضا الوظيفي للعاملني بشركة  و
 

 سة عدة توصيات أهمها:قدمت الدرا و
متغري هام  عناصره االهتدام الالزم كونه ضرورة أن تويل اإلدارة العليا املناخ التنظيدي جبديع مكوناته و -

 يساهم يف التأثري على الرضا الوظيفي للعاملني، مما يساعد يف حتقيق الشركة ألهدافها.
البيئة  حتسني نظام ساعات العدل و العدل على رفع مستوى رضا العاملني من خالل إعادة النظر يف -

 املادية ألماكن العدل.
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بعنوان "أثر المناخ التنظيمي على الرضا الوظيفي: دراسة حالة  (7112)ملحم، دراسة   -2
 (.7(، العدد )72لإلدارة، المجلد )، المجلة العربية "شركة االتصال األردنية الحديثة

الدراسة إىل التعرف على طبيعة العالقة اليت تربط املناخ التنظيدي لشركة من شركات هدفت هذه 
ظيدي السائدة إلقاء الضوء على أبعاد املناخ التن االتصال احلديثة للهاتف احملدول بعوامل الرضا الوظيفي، و

 يف إحدى شركات اهلاتف النقال األردنية.
 قد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: و

شركة  كل بعد من أبعاد الرضا الوظيفي للعاملني يف وجود عالقة إجيابية بني املناخ التنظيدي ككل، و -
 االتصال.

 لني فيها.قدرهتا على مواكبة املتغريات البيئية اخلارجية ورضا العام وجود عالقة إجيابية بني مرونة الشركة و -
قيق الذات لرضا الوظيفي لديهم الذي يربز مع حتمستوى ا وجود عالقة بني حتدل العاملني ملسؤولياهتم و -

 لدى العاملني.
 مستوى رضا العاملني: وجود عالقة بني األسلوب اإلداري املستخدم و -

 احية طاقاهتم الكامنة من ن وجود عالقة إجيابية بني األسلوب اإلداري الذي يركز على العاملني و
 مستوى الرضا لديهم. و

 املني.مستوى الرضا لدى الع وب اإلداري الذي يركز على اإلنتا  ووجود عالقة سلبية بني األسل 
 قدمت الدراسة عدة توصيات أهمها: و

     لك ملا له ذ أكدت التوصيات على أمهية املناخ التنظيدي كدتغري مهم يف إنتا  العدلية اإلدارية، و  -
 من تأثري على مستوى الرضا الوظيفي للعاملني.

   التعويضات بطريقة يتم من خالهلا زيادة االهتدام باحلوافز املعنوية  إعادة النظر يف نظام املكافآت و  -
 ذلك ألن االنطباع العام اجتاه هذا البعد هو انطباع سليب. املادية، و و

بعنوان: " أثر المناخ التنظيمي على الرضا الوظيفي لدى أعضاء  (7112)الرفاعي، دراسة  -01
، أطروحة دكتوراه غير منشورة في اإلدارة التربوية،  يس في الجامعات األردنية الخاصة"هيئة التدر 

 كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية، األردن.
دفت ه هدفت الدراسة إىل حتديد أمناط املناخ التنظيدي السائد يف اجلامعات األردنية اخلاصة، كدا و   

                       الدراسة إىل التعرف على درجة الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس يف هذه اجلامعات، 
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( عضو هيئة تدريس، 211ة من )تكونت عينة الدراس استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، و و
 اختريوا بالطريقة العشوائية الطبقية.

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: و
( من عينة  %81بنسبة ) ( عضو هيئة تدريس و221إن املناخ اإلجيايب ميثل الصفة الغالبة إذ اختار ) -

 (. %21تدريس بنسبة )( عضو هيئة 51الدراسة، و إن املناخ التنظيدي السليب قد اختاره )
ة، الرتبة األكادميي تعزى ملتغريات اجلنس، و (α= 0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية مبستوى  -
 اخلربة التعليدية يف مجيع جماالت املناخ التنظيدي. و
كشفت الدراسة بأن درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات األردنية اخلاصة   -

 وسطة يف مجيع جماالت الرضا الوظيفي.كانت مت
ة، الرتبة األكادميي تعزى ملتغريات اجلنس، و (α= 0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية مبستوى  -
 اخلربة التعليدية على مقياس الرضا الوظيفي. و
     الرضا الوظيفي على مجيع جماالت الرضا. وجود عالقة اجيابية عالية بني املناخ التنظيدي و -

 وفي ضوء هذه النتائج خلص الباحث إلى عدد من التوصيات من أبرزها:
            معنويًا من خالل إعادة النظر  دعم أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات األردنية اخلاصة ماديًا و -

 يف سياسة التحفيز املعدول هبا يف هذه اجلامعات.
األردنية اخلاصة يف عدلية اختاذ القرارات، خاصة القرارات إشراك أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات  -

 ذات الصلة هبم.
    إيالء موضوع البحث العلدي العناية اليت يستحق، سواء كان بدعم البحوث أو املشاركة يف املؤمترات -
 الندوات. و

      الرضا الوظيفي بعنوان:" العالقة بين المناخ التنظيمي و (7113)عريقات، دراسة  -00
تير ، رسالة ماجسلقدس من وجهة نظر العاملين فيها"لدى معلمي المدارس الثانوية في محافظة ا

 غير منشورة في اإلدارة التربوية، جامعة القدس، فلسطين.
لدي املدارس لرضا الوظيفي لدى معا هدفت الدراسة إىل التعرف على العالقة بني املناخ التنظيدي و

تحليلي، استخدمت الباحثة املنهج الوصفي ال الثانوية يف محافظة القدس من وجهة نظر العاملني فيها، و
( فرداً منهم 342بلغ عدد أفرادها ) و أما عينة الدراسة فقد اختريت بطريقة العينة الطبقية العشوائية و

 معلدة. و ( معلداً 311مديرة، و ) ( مديرا و31)
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 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: و
 أن درجة املناخ التنظيدي السائد يف مدارس القدس الثانوية متوسطة من وجهة نظر العاملني فيها. -
بني متوسطات استجابات  (α= 0.05)عدم وجود فروق ذوات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   -

املعلدني لدرجة املناخ التنظيدي السائد يف مدارسهم تعزى إىل متغري اجلهة املشرفة على املدرسة،  املديرين و
     (α= 0.05)يف حني توصلت الدراسة إىل وجود فروق ذوات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

           تعزى  ماملعلدني لدرجة املناخ التنظيدي السائد يف مدارسه بني متوسطات استجابات املديرين و
    ن، اجلنس لصاحل املديري لصاحل العاملني يف مدارس الذكور، الوظيفة و إىل املتغريات: جنس املدرسة و

لصاحل  و اخلربة العدلية لصاحل العاملني من محلة درجة املاجستري، و لصاحل الذكور، املؤهل العلدي و و
 ( سنوات.11ذوي اخلربة األكثر من )

 .نظر مديريهم ا الوظيفي لدى معلدي املدارس الثانوية متوسطة من وجهة نظرهم وأن درجة الرض -
بني متوسطات استجابات  (α= 0.05)وجود فروق ذوات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

املعلدني لدرجة الرضا الوظيفي لدى معلدي مدارسهم تعزى إىل املتغريات: اجلهة املشرفة على  املديرين و
           ني، العالقة مع املعلد لصاحل العاملني يف املدارس اخلاصة على جماالت: طبيعة العدل، و املدرسة و

         عالقة على جماالت: ال لصاحل العاملني يف املدارس التابعة لبلدية القدس و املكانة االجتداعية، و و
املدرسة، لصاحل العاملني يف املدارس كذلك جنس  الندو املهين، و احلوافز، و الراتب، و مع اإلدارة، و

كذلك  ، والندو املهين احلوافز، و الراتب، و على جماالت: العالقة مع اإلدارة، و التابعة لبلدية القدس و
ين، نوع الوظيفة اليت يقوم هبا املوظف لصاحل املدير  جنس املدرسة لصاحل العاملني يف مدارس الذكور، و

ة العدلية اخلرب  ؤهل العلدي لصاحل العاملني من محلة درجة املاجستري، وامل اجلنس لصاحل الذكور، و و
 ( سنوات.11لصاحل ذوي اخلربة األكثر من )

لرضا ا وجود عالقة اجيابية بني املناخ التنظيدي السائد يف املدارس الثانوية احلديثة يف محافظة القدس و -
 الوظيفي لدى معلديها من وجهة نظر العاملني فيها.

 ت الدراسة عدد من التوصيات أهمها:قدم و
لى تطوير تشجيعهم ع اكتساب اخلربات احلديثة و ضرورة زيادة الفرص املتاحة لتدريب املعلدني و -

 رفع مستوى كفايتهم. قدراهتم و
لدعوة إىل األخذ ا إعادة النظر يف أمناط عدليات اإلشراف املتبعة يف املدارس الثانوية يف محافظة القدس و -

 باألساليب اإلدارية الدميقراطية للقيام بالعدل.
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ية باإلضافة إىل إعادة املعنو  إعادة النظر يف سياسة التحفيز املتبعة يف املدارس املذكورة جبوانبها املادية و -
 النظر يف معايري أنظدة الرواتب.

            " أثر المناخ التنظيمي على الرضا الوظيفي بعنوان: (7113)البشايرة، دراسة  -07
شورة ، رسالة ماجستير غير منعة آل البيت وجامعة جرش األهلية"لدى الموظفين اإلداريين في جام

 العلوم، جامعة آل البيت، المفرق، األردن. في التربية، قسم العلوم التربوية، كلية اآلداب و
   املناخ التنظيدي على الرضا الوظيفي لدى املوظفني اإلداريني هدفت هذه الدراسة إىل معرفة أثر

كونت عينة ت جامعة جرش األهلية، استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، و يف جامعة آل البيت و
( موظفًا من جامعة 88( موظفًا من جامعة آل البيت، و )221( موظفاً، منهم )314الدراسة من )

قد مت اختيارهم بالطريقة الطبقية  (  من جمتدع الدراسة، و% 51لون نسبة )هم ميث جرش األهلية، و
 العشوائية.
 قد أشارت نتائج الدراسة إلى مايلي: و

( من عينة  %11بنسبة ) ( موظفاً و112أن املناخ التنظيدي السليب ميثل الصفة الغالبة، إذ اختاره ) -
 ( من عينة الدراسة. %31( موظفاً بنسبة )122)الدراسة و أن املناخ التنظيدي اإلجيايب قد اختاره 

امعة جرش ج كشفت الدراسة بأن درجة الرضا الوظيفي لدى املوظفني اإلداريني يف جامعة آل البيت و -
 األهلية كانت متوسطة على مجيع جماالت الرضا الوظيفي.

تعزى ملتغري املناخ التنظيدي على مقياس الرضا  (α= 0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية مبستوى  -
 كانت داللة الفروق لصاحل املناخ التنظيدي اإلجيايب مقابل املناخ التنظيدي السليب. الوظيفي، و

 
 وقدمت الدراسة عدد من التوصيات أهمها:

أسباب  حقق منكذلك الت التحقق من أسباب النظرة السلبية للدناخ التنظيدي يف هاتني اجلامعتني، و -
 ؤساء األقسام.ر  اخنفاض درجة الرضا الوظيفي عند بعض الفئات من املوظفني اإلداريني أمثال الفنيني و

قة باملوظفني اللوائح اليت هلا عال اخلاصة، مبا خيتص بالنظم و إعادة النظر بسياسة اجلامعات احلكومية و -
 اإلداريني.

من االجناز  تني بشكل يدفعهم إىل حتقيق قدر أكربوضع وتطوير نظام حوافز للعاملني يف هاتني اجلامع -
 االنتاجية. و
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 الدراسات األجنبية: -ب
        بعنوان:  (Nihat, Erdogan, & Demet, 2010) دراسة نيهات و آخرون -0

                وظيفيالالمناخ التنظيمي على الرضا  " دراسة تحليلية ألثر نشاطات إدارة الموارد البشرية و
 في المصارف التركية".

« An Exploratory Analysis of the Influence of Human Resource 

Management Activities and Organizational Climate on Job 

Satisfaction in Turkish Banks ». 

 

ك االختيار، التالية للدوارد البشرية ) سلو  النشاطات هدفت الدراسة إىل معرفة أثر املناخ التنظيدي و        
عاملني السياسات املكتوبة، احلوافز، تقييم األداء( على الرضا الوظيفي لل فرق العدل، التدريب و التعيني و

( موظفاً 315كانت أداهتا املقابلة مع ) استخدمت الدراسة املنهج الوصفي، و يف املصارف الرتكية، و
 ( مصرفاً تركياً.11يف )
 

 و توصلت نتائج الدراسة إلى مايلي:
ا نشاطات املوارد البشرية يف مستوى الرض وجود أثر موجب دال إحصائيا لكل من املناخ التنظيدي و -

 الوظيفي للعاملني.
 

 و أوصت الدراسة بمايلي: 
يف املصارف في تطوير الرضا الوظي نشاطات املوارد البشرية لتحسني و ضرورة االهتدام باملناخ التنظيدي و -

 الرتكية.
 

 ,Zulfqar, Zafar, Ishfaq, & Nawaz) نوازو  ذوالفقار، ضفار، إشفاقدراسة  -7

 الرضا الوظيفي: دراسة تطبيقية على قطاع الصيدلة". بعنوان: " المناخ التنظيمي و  (2010
« Organizational Climate (OC) as Employees' Satisfier: Empirical 

Evidence from Pharmaceutical Sector ». 

هدفت الدراسة إىل معرفة مدى رضا مدراء اإلدارة الوسطى عن املناخ التنظيدي السائد يف قطاع 
( منظدة 11( مديراً يف اإلدارة الوسطى يعدلون يف )241قد مشلت الدراسة ) الصيدلة يف باكستان، و

           يف الباكستان.دولية يف صناعة الصيدلة  محلية و
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 و توصلت نتائج الدراسة إلى مايلي:
كل التنظيدي، الداخلية، اهلي اإلتصاالتأن غالبية املدراء كانوا راضني عن املناخ التنظيدي املتدثل يف:  -

 احرتام االهتدامات الشخصية. الرتقية، و فرص التقدم الوظيفي، التقييم و السياسات و
 

 بمايلي:و أوصت الدراسة 
الرتقية  و داء عدالة تقييم األ إعادة تصديم اهليكل التنظيدي لزيادة املشاركة يف عدلية اختاذ القرارات و -
 الداخلية. اإلتصاالتفتح قنوات  و
 
بعنوان: " أنظمة   (Schulte, Ostroff, & Kinicki, 2006) دراسة شيلت وآخرون -3

        و إدراك المناخ التنظيمي السيكولوجي: دراسة متعددة المستويات للعالقة  المناخ التنظيمي
 المناخ التنظيمي". بين الرضا الوظيفي و

« Organizational climate systems and psychological climate 

perceptions: A cross-level study of climate-satisfaction 

relationships ». 

في على مستوى الرضا الوظي اسة إىل التعرف على طبيعة العالقة بني املناخ التنظيدي وهدفت الدر 
( موظفاً 1111قد مشلت الدراسة ) على مستوى الوحدة التنظيدية، و الفرد ) املستوى السيكولوجي( و

 ( فرعاً لبنوك أمريكية.121يعدلون يف )
 

 و توصلت نتائج الدراسة إلى مايلي:
اسة أن إدراك قد أكدت الدر  التنظيدي على مستوى األفراد أثراً كبريا على الرضا الوظيفي، وأن للدناخ  -

            املناخ التنظيدي على مستوى الوحدة التنظيدية ارتبط هو اآلخر بعالقة اجيابية مع الرضا الوظيفي،
 بشكل خمتلف عن إدراك الفرد للدناخ على مستوى الفرد. و
 

 مايلي:و أوصت الدراسة ب
القته ع االهتدام بالدور األساسي لقادة الوحدات التنظيدية يف التأثري على إدراك املناخ التنظيدي و -

 .منها الرضا الوظيفي باالجتاهات و
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الرضا  عنوان: " العالقة بين المناخ التنظيمي وب (Brown, 2001) دراسة براون -4
 مدارس حضرية متوسطة في مقاطعة كالرك )نيفادا(".الوظيفي للمعلمين في 

« The relationship between organizational climate and job 

satisfaction of selected urban middle school teachers in the Clark 

Country School District (Nevada) ». 

هدفت الدراسة إىل حتديد العالقة بني املناخ التنظيدي و الرضا الوظيفي يف مدارس مقاطعة  كالرك                
           استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي "الس فيغاس، نيفادا" بالواليات املتحدة األمريكية، و

ه املقاطعة، معلدي املدارس املتوسطة احلضرية يف هذقد مت مجع البيانات من عينة عشوائية من  يف دراسته، و
( مدرس من كل مدرسة لإلجابة على 15( مدرسة، حيث مت اختيار )11قد شارك يف الدراسة ) و

والية مها استبانة وصف املناخ التنظيدي و استبانة الرضا الوظيفي ل األداتني املستخدمتني يف الدراسة، و
(، مت أيضاً %11( أي مانسبته ) 111تني األداتني حيث مت إعادة )( من ها285منيسوتا، مت توزيع )

  مجع البيانات الدميوغرافية من كل املستجيبني على االستبانتني.
     

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: و
          العالقة  كانت هذه الرضا الوظيفي لدى املعلدني، و أن هناك عالقة كبرية بني املناخ التنظيدي و -

                   وهرية، التصرفات اجل عالية االرتباط من حيث مكونات املناخ التنظيدي الثالثة: اجلد، اإلحباط، و
 الرضا اخلارجي. بني مكونات الرضا الوظيفي الثالثة: الرضا العام، الرضا الداخلي، و و
 مميزات املناخ التنظيدي. أن هناك عالقة ارتباط قوية أيضا بني مميزات الرضا الوظيفي و -
لسلوك ا أظهرت تلك االرتباطات االجيابية أنه كلدا ارتفع سلوك اجلد ارتفع معدل الرضا الداخلي و -

األساسي )احلديم(، كدا أظهر االرتباط السليب أنه كلدا ارتفع معدل السلوك احملبط كلدا اخنفض معدل 
 العكس صحيح. الرضا و

 املناخ املفتوح و الرضا الوظيفي العايل، كدا أفرزت الدراسة معلومات أشارت الدراسة إىل االرتباط بني -
ني متغريات مل يحالحظ عالقة مهدة ب خمرجات الرضا الوظيفي، و هامة ختتص بالعالقة بني املناخ املدرسي و

 ي. الرضا الوظيف البيئة و اجلنس، سنوات اخلربة يف التدريس، املستوى التعليدي، العرق، و
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 يق على الدراسات السابقة:التعل -2
من خالل استعراض الدراسات العربية و األجنبية ذات العالقة مبوضوع الدراسة، مت رصد العديد 

        بيان أوجه االستفادة منها، مع إبراز  بني الدراسة احلالية، و من أوجه االتفاق و االختالف بينها و
 .باملقارنة مع الدراسات السابقة ما تتديز به الدراسة احلالية

 الدراسات السابقة: أوجه االتفاق واالختالف بين الدراسة الحالية و -2-0
 أوال: من حيث بيئة الدراسة: 

(، دراسة  2111مزياين، دراسات فدنها محلية مثل: دراسة )تنوعت البيئات اليت أجريت فيها ال       
(،  2111كتفي، (، دراسة )2111دراسة )مكفس، (، 2111دراسة )نقبيل، (، 2111)جوبر، 
 (. 2111بوعجناق، و دراسة )(، 2118بورغدة، دراسة )

 (،2111عبيدة، ) ة(، دراس2111(، دراسة )عايدة، 2111ثل: دراسة )خولة، ومنها دراسات عربية م
     (، دراسة2114(، دراسة )الشرمان وجعافرة، 2115(، دراسة )الشريف، 2115دراسة )الزطدة، 
               راسة (، د2113الدحياين، (، دراسة )2111عبيدة، ) ة(، دراس2113)أبو عرب، 

      (، دراسة2112بو تايه و آخرون، أ(، دراسة )2112دراسة )السلدي، (، 2113الدحالن، )
(، 2111دراسة )أمحد، (، 2111احلسيان، اسة )(، در 2111عباس، (، دراسة )2112)عدوان، 
            (، دراسة2118(، دراسة )الطيب، 2118(، دراسة )املخاليف، 2118باح، )ر  دراسة

                  دراسة (، 2111جاسم،  الوتار و(، دراسة )2118زايد، ) (، دراسة2118)احلكيدي، 
(، 2115(، دراسة )الرفاعي، 2111(، دراسة )ملحم، 2111(، دراسة )اجلريد، 2111)حرز اهلل، 
 (.2113البشايرة، (، دراسة )2113(، دراسة )عريقات، 2113راهيم، دراسة )إب
 منها دراسات أجنبية مثل:  و        
 ,Kitratporn & Puncreobutr) (، دراسةZamani & Karimi, 2016دراسة  )
 (، دراسةVictor, 2014(، دراسة )Azeem & Quddus, 2014(، دراسـة )2016

(Shafqat, Muhammad & Sayed Imtiaz, 2010،) دراسة  (Nihat et al., 
 Schulte et(، دراسة )Gul, 2008(، دراسة )Ahmad et al., 2010(، دراسة )2010

al., 2006( دراسة ،)Aaorons & Sawitzky, 2006( دراسة ،)Mieke Van 
Houtte, 2006( دراسة ،)Crossman & Harris, 2006،) دراسة (Davidson, 

 (.Solar, 1999(، و دراسة )Brown, 2001، دراسة )(2003
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 ثانيا: من حيث المنهج المستخدم في الدراسة:
اتفقت الدراسة احلالية مع معظم الدراسات السابقة العربية و األجنبية يف استخدامها للدنهج 

 (،2111(، دراسة )جوبر، 2111عبيدة، دراسة )(، 2111عايدة، دراسة )الوصفي التحليلي مثل: 
      دراسة (، 2113الدحالن، دراسة )(، 2113أبو عرب، )(، دراسة 2115الزطدة، دراسة )

 (،2111نقبيل، دراسة )(، 2111عباس، دراسة )(، 2112السلدي، ) (، دراسة2112عدوان، )
(، 2118دراسة )رباح، ، 2111دراسة )أمحد، (، 2111كتفي، (، دراسة )2111فس، مكدراسة )
                دراسة(، 2118الطيب، )(، دراسة  2118) بورغدة، (، دراسة 2118زايد، دراسة )

           (، دراسة 2111(، دراسة )اجلريد، 2111حرز اهلل، )(، دراسة 2111جاسم و الوتار، )
                   (، دراسة2113(، دراسة )عريقات، 2115الرفاعي، )(، دراسـة 2111ملحم، )

(، دراسة Nihat et al., 2010(، دراســة )Brown, 2001(،دراسة )2113)البشايرة، 
(Kitratporn & Puncreobutr, 2016( و دراسة ،)Crossman & Harris, 

( املنهج الوصفي 2113إبراهيم، يف حني استخدمت دراسة ) (،Solar, 1999(، و دراسة )2006
 منهج دراسة احلالة. التحليلي و
            راسة (، د2113الدحياين، )اختلفت دراستنا احلالية نسبيا مع دراسات كل من  و

(، Zamani & Karimi, 2016(، و دراسة )2111بوعجناق، (، دراسة )2118)املخاليف، 
 & Shafqat,Muhammadاليت استخدمت املنهج الوصفي اإلرتباطي،بيندا اعتددت دراسة )

Sayed Imtiaz, 2010( املنهج املسحي املقارن.2111مزياين، ) سة( و درا 
 ثالثا: من حيث أداة الدراسة: 

قد اتفقت مع معظم الدراسات السابقة  كأداة للدراسة، و  اإلستبياناستخدمت الدراسة احلالية 
( 2111باس، ع، بيندا اختلفت نسبيا مع دراسة )كأداة للدراسة  اإلستبياناألجنبية يف استخدام  العربية و

كأداتني   املقابالت الشخصية على املالحظة وكذلك اعتددت   كأداة للدراسة و  اإلستبياناليت استخدمت 
 مناقشتها. ثانويتني لالستفادة منها عند تفسري النتائج و

( اليت استخدمت كأداة Nihat et al., 2010بيندا اختلفت دراستنا احلالية مع دراسة )
 ( مصرفاً يف تركيا.11موظفاً يف )( 315)للدراسة املقابلة مع 
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 رابعا: من حيث مجتمع وعينة الدراسة:
    لرياضية ا عينة الدراسة من أساتذة الرتبية البدنية و اشرتكت الدراسة احلالية يف اختيار جمتدع و

                (، دراسة2118(، دراسة )بورغدة، 2118سات السابقة مثل: دراسة )زايد، مع بعض الدرا
 (.2111بوعجناق، دراسة )و (، 2111جاسم،  )الوتار و

البتدائي، اني يف خمتلف األطوار التعليدية )املعلد كدا مشلت عينة دراسات أخرى على األساتذة و
(، 2111مزياين، دراسة )(، 2111خولة، )املتوسط أو األساسي، الثانوي، اجلامعي( مثل: دراسة 

            (، دراسة 2115(، دراسة )الزطدة، 2115)الشريف،  دراسة (،2111عبيدة، دراسة )
دراسة  (،2113أبو عرب، (، دراسة )2113)الدحياين،  (، دراسة2114جعافرة،  الشرمان و)
(، 2111مكفس، راسة )(، د2111نقبيل، ) (، دراسة2112عدوان، ) (، دراسة2113الدحالن، )

(، دراسة )املخاليف، 2118دراسة )رباح،  (،2111دراسة )أمحد،  (،2111دراسة) كتفي، 
(، دراسة  2113إبراهيم، ) (، دراسة2115الرفاعي، (، دراسة )2111(، دراسة )حرز اهلل، 2118

(Shafqat, Muhammad & Sayed Imtiaz, 2010(  دراسـة  ،)Gul,2008 ،)
       ، و دراسة(Brown, 2001(، دراسة )Crossman & Harris, 2006دراسة )

(Solar, 1999.) 
عينة الدراسة، حيث  و اختلفت الدراسة احلالية جزئيا مع دراسات أخرى من حيث جمتدع و

افة عينتها يف تلك الدراسات على املديرين أو املشرفني الرتبويني أو الطلبة باإلض اشتدل جمتدع الدراسة و
                            (، دراسة2111(، دراسة ) عباس، 2112املعلدني، مثل دراسة ) السلدي،  إىل األساتذة و

 (.Kitratporn & Puncreobutr, 2016دراسة )و (، 2113) عريقات، 
  الدراسات  بقية  مع عينة الدراسة  و  جمتدع  حيث  من احلالية  الدراسة  اختلفت  كدا 

      االبتدائية،  املدارس  مدراء دراستها   عينة  مشلت   اليت و ( 2111عايـدة،  األخرى، مثل دراسة  )
الرياضة العاملني مبديريات  ( اليت كانت عينة دراستها إطارات الشبـاب و2111دراسة  )جوبر،  و

( اليت كانت عينة دراستها Aaorons & Sawitzky, 2006) دراسة  و أيضاالشباب والرياضة،  
( اليت اقتصرت عينة دراستها Davidson, 2003دراسة ) موظفني يف منظدات اخلدمات الصحية، و

( اليت كانت عينة الدراسة فيها 2111اجلريد، دراسة )على املوظفني يف منظدات اخلدمات الفندقية، 
( اللتان مشلت عينة 2111ملحم، و دراسة )، (2118)الطيب، أفراد الشرطة، و دراسة  ضباط و
           (2113إبراهيم، دراسة ) ( و2113راسة )البشايرة، ، أما دتاإلتصاالفيهدا موظفني يف شركة  الدراسة
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                         عينة الدراسة فيهدا موظفني إداريني يف اجلامعات، يف حني مشلت دراسة فقد كان جمتدع و
(Zamani & Karimi, 2016 عينة مكونة من املوظفني  اإلداريني تضدنت مدراء  املؤسسـات )

      ( Nihat et al., 2010)  اآلالت، و يف  دراسة  تعدل يف صيـانة و تشـغيل  املعـدات واليت 
 املصارف الرتكية.  كان جمتدع و عينة الدراسة فيها موظفني يف البنوك و

 خامسا: من حيث النتائج: 
 :الدراسات المتعلقة بالمناخ التنظيمي 

ظيدي الدراسات السابقة من حيث أن درجة املناخ التناتفقت نتائج الدراسة احلالية مع نتائج بعض 
ة املعلدني جاء بشكل عام متوسط، مثل: دراس السائد يف املؤسسات الرتبوية من وجهة نظر األساتذة و

                             (، و دراسة 2111(، دراسة ) نقبيل، 2111(، دراسة )عباس، 2113)الدحياين، 
 (.2113عريقات، )

ا اختلفت نتائج الدراسة احلالية مع نتائج بعض الدراسات السابقة من حيث أن درجة املناخ بيند
ايب وبدرجة جيالتنظيدي السائد يف املؤسسات الرتبوية من وجهة نظر األساتذة و املعلدني جاء بشكل عام إ

، دراسة (2112عدوان، دراسة ) (، 2113أبو عرب، ، دراسة ) (2115الزطدة، عالية، مثل دراسة )
          دراسة (، 2111دراسة )أمحد، (، 2112أبو تايه و آخرون، (، دراسة )2112)السلدي، 

 ,Kitratporn & Puncreobutr(، دراسة )2115الرفاعي، ) (، دراسة2118الطيب، )
 (.Davidson, 2003(، و دراسة )2016

اليت أشارت بأن املناخ السليب (، 2113البشايرة، تيجة دراستنا احلالية مع دراسة )كدا اختلفت ن
         ختلفت كذلك مع دراسةجامعة جرش األهلية، و ا ميثل الصفة الغالبة يف جامعة آل البيت و

 مدينة املدارس األساسية يف(، اليت توصلت إىل أن املستوى العام للدناخ التنظيدي ب2118احلكيدي، )
 اليدن( يقع عند مستوى منخفض.تعز )

 علقة بالرضا الوظيفي:الدراسات المت 
اتفقت نتائج الدراسة احلالية مع نتائج بعض الدراسات السابقة من حيث أن مستوى الرضا 

         املعلدني من وجهة نظرهم جاء بشكل عام بدرجة متوسطة، مثل: دراسـة  الوظيفي لألساتذة و
        (، دراسـة 2118(، دراسـة )املخاليف، 2111(، دراسـة )احلسيان، 2114جعافرة،  )الشرمان و
(،  دراسـة )عريقات، 2115(، دراسـة )الرفاعي، 2111)اجلريد،  دراسـة (،2111)حرز اهلل، 

 (.Mieke Van Houtte, 2006(، و دراسـة )2113
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وى الرضا سات السابقة من حيث أن مستبيندا اختلفت نتائج الدراسة احلالية مع نتائج بعض الدرا
          املعلدني من وجهة نظرهم جاء بشكل عام بدرجة جيدة، مثل: دراسة  الوظيفي لألساتذة و

(، دراسة 2111(، دراسة )الوتار وجاسم، 2118(، دراسة   )الطيب، 2113)الدحالن، 
(Crossman & Harris, 2006و ،) ( دراسةShafqat, Muhammad & Sayed 

Imtiaz, 2010.) 
كدا اختلفت نتائج الدراسة احلالية مع نتائج بعض الدراسات السابقة من حيث أن مستوى الرضا 

        املعلدني من وجهة نظرهم جاء بشكل عام بدرجة منخفضة، مثل: دراسة الوظيفي لألساتذة و
 (.2113دراسة )إبراهيم، و (، 2111(، دراسة )زايد، 2118)بورغدة، 

 الرضا الوظيفي: الدراسات التي تناولت العالقة بين المناخ التنظيمي و 
اتفقت نتيجة دراستنا احلالية مع نتائج بعض الدراسات السابقة يف وجود عالقة ارتباطية دالة 

(، 2111املعلدني، مثل: دراسة )خولة،  ألساتذة والرضا الوظيفي ل إحصائيا بني املناخ التنظيدي و
          (، دراسة 2115(، دراسة )الرفاعي، 2112بو تايه و آخرون، أ(، دراسة )2115 دراسة )الشريف،

 (، Schulte et al., 2006(، دراسة )Nihat et al., 2010(، دراسة )2113عريقات، )
 .(Brown, 2001دراسة )و 

        أنه( اليت توصلت إىل 2111بيندا اختلفت نتيجة دراستنا احلالية مع نتيجة دراسة )جوبر، 
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني منط املناخ التنظيدي السائد مبديريات الشباب والرياضة لوالية 

عارضت  ت الرياضة العاملني هبا ، و مستوى الرضا الوظيفي لدى إطارات الشباب و املسيلة )اجلزائر( و
عدم وجود عالقة ذات داللة ( اليت توصلت إىل 2111كذلك نتيجة دراستنا مع دراسة )مزياين، 

انية الرضا الوظيفي ألساتذة اجلامعات يف كليات العلوم االجتداعية و اإلنس إحصائية بني املناخ التنظيدي و
 جبامعات )اجلزائر، وهران، ورقلة، و قسنطينة(.

 
نا تميكن أن يرجع الباحث اإلختالفات يف بعض نتائج الدراسات السابقة باملقارنة مع نتائج دراس و

احلالية إىل اختالف جمتدع كل دراسة، اختالف املراحل الدراسية، اختالف البيئات اليت أجريت عليها 
 كذا اختالف األدوات املستعدلة يف الدراسات. الدراسات، و
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 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة: -2-7
 إثراء اإلطار النظري للدراسة احلالية. بناء و -
 الدراسة.تعريف مصطلحات  -
 اختيار منهج الدراسة و هو املنهج الوصفي التحليلي. -
 حتديد متغريات الدراسة. -
 حتديد اإلجراءات املناسبة للدراسة. -
 فقراهتا. حتديد جماالهتا و ، واإلستبيانهي  بناء أداة الدراسة املناسبة و -
 حتديد نوع املعاجلات اإلحصائية املناسبة للدراسة. -
 املقرتحات. تقدمي التوصيات و ها، وتفسري  مناقشة النتائج و -

 أوجه التميز للدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: -2-3
تتديز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف تناوهلا ملوضوع املناخ التنظيدي السائد يف املدارس الثانوية  -

    ية العاملني هبا، الرياض البدنية وعالقته بدرجة الرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية  للشرق اجلزائري و
ميكن  ( والية من واليات الشرق اجلزائري، و14حيث أجريت الدراسة يف املدارس الثانوية املنتشرة عرب )

القول بأن هذه الدراسة تعد من أوائل الدراسات اليت ربطت بني هذين املتغريين خاصة و أن عينة الدراسة 
 و الرياضية للدرحلة الثانوية.مشلت أساتذة الرتبية البدنية 

 هي: ي وظيدللعناصر املكونة للدناخ التنمتيزت أيضا الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف اختيارها  -
) اهليكل التنظيدي، منط القيادة اإلدارية، منط االتصال، احلوافز املقدمة، و املشاركة يف اختاذ القرارات(،  

د ن تساهم يف تكوين صورة أكثر وضوحا عن طبيعة املناخ التنظيدي السائحيث يرى الباحث بأهنا ميكن أ
 يف املدارس الثانوية اجلزائرية.

لرياضية ا كدا متيزت الدراسة احلالية يف اختيارها لعوامل و أبعاد الرضا الوظيفي ألساتذة الرتبية البدنية و -
             ميذ،العالقة مع الزمالء، العالقة مع التالطبيعته، األجر، الرتقية، اإلشراف الرتبوي،  )ظروف العدل و

 و املكانة االجتداعية(. 
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 خالصة:
قام الباحث يف هذا الفصل املخصص للتعريف بالبحث بوضع مقدمة عامة توضح األبعاد و اخلطوط      

هداف أ تساؤالت وتوضح مالمح الدراسة احلالية، فانطلقنا من خالل صياغة  العريضة اليت ترسم و
لعدلية ا البحث، مث وضعت فروض البحث كحلول مؤقتة هلذه التساؤالت، كدا أبرزنا األمهية العلدية و

ض قدنا كذلك بوضع تعريفات إجرائية ملصطلحات البحث، باإلضافة إىل استعرا اليت يكتسيها حبثنا، و
جه العالقة مبوضوع الدراسة، مع رصد أو  املشاهبة العربية منها و األجنبية ذات أهم الدراسات السابقة و

ه بيان أوجه االستفادة منها، مع إبراز ما تتديز ب بني الدراسة احلالية، و االتفاق و االختالف بينها و
 .األخرى الدراسة احلالية عن بقية الدراسات السابقة
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 ول:مدخل الباب األ

يهتم حبثنا بدراسة العالقة اإلرتباطية بني درجة املناخ التنظيدي السائد باملدارس الثانوية للشرق 
          ن طبيعة قبل التحقق م و، الرياضية البدنية ودرجة الرضا الوظيفي ألساتذة الرتبية  اجلزائري و

      لرياضية، ا من وجهة نظر أساتذة الرتبية البدنية و على الواقع و هذه العالقة اإلرتباطية ميدانيا و
البد من وضع األطر النظرية املفسرة ملتغريات الدراسة و ذلك باإلستعانة على ما جاد به األدب 

  لرتبية البدنية كذا أستاذ ا الرضا الوظيفي و الذي تطرق ملوضوع املناخ التنظيدي والنظري و الرتبوي 
لفرد املؤثر ا الرياضية باعتباره العنصر احملوري يف العدلية التعليدية،  و احملرك القوي لدافعية التالميذ و و

         بهم، مواه إلمكانياهتم واملكتشف لقدراهتم و الداعم  طدوحاهتم، و اجتاهاهتم و يف سلوكهم و
لتوضيح هذه املتغريات اليت مشلتها الدراسة، سنعرض الدراسة النظرية من خالل الباب األول الذي  و

 يتضدن ثالثة فصول جاءت كدايلي:

م التعرف على أهفأما الفصل األول فسيكون خمصص لدراسة املناخ التنظيدي من خالل 
لعوامل املؤثرة او مناذجه، عناصره، أمناطه،  أمهيته، خصائصه، أبعاده وكذا  املفاهيم املرتبطة به، و

 فيه، باإلضافة إىل طرق حتسينه، مروراً مبداخل قياسه، وصواًل إىل حتليل دوره.

حمليطة به، أمهيته، بعض املفاهيم ا إىل مفهوم الرضا الوظيفي وأما الفصل الثاين فسنتطرق فيه  و
 شراته و طرق قياسه.كذا مؤ  أبرز نظرياته، و نستعرض وامل املؤثرة فيه، وكيفيه حدوثه، الع طبيعته و

، املرحلة الثانويةأستاذ الرتبية البدنية والرياضية ب سيخصص الفصل الثالث للتعرف علىيف حني 
إىل أستاذ ذلك  نتطرق بعد مثمرحلة التعليم الثانوي، حيث سنحاول يف البداية تسليط الضوء على 

حتديد  باإلضافة إىل ،مسؤولياته و واجباته و صفاتهذكر تعريفه،  من خالل الرياضية الرتبية البدنية و
حناول  ، وتلكهاميكذا أبرز الكفايات اليت جيب أن  أهم الوظائف البيداغوجية اليت يقوم هبا، و دوره و

إعداده املهين. بطبيعة عدله، باإلضافة إىل خمتلف جوانبالعالقات اليت ترتبط يف األخري توضيح أبعاد 
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 :تمهيد

قد مت  وإىل الظهور مطلع الستينات من القرن املاضي، طريقه املناخ التنظيدي  مصطلح أخذ
استخدامه يف األوساط اإلدارية احلديثة، ليشري إىل املالمح العامة أو اجلو العام الذي يسود يف مؤسسة 

أول من استخدم مصطلح املناخ التنظيدي يف دراساته عن مناخ املؤسسات  (Cornel)ما، و يعد كورنل 
ال الفكر يف جمظى باهتدام العديد من املفكرين و الباحثني حي وه و وقتمنذ ذلك ال والتعليدية،  

 قد توجهت جهود هؤالء الباحثني حنو توضيح طبيعة و أبعاد ، والسلوك التنظيدي اإلداري الرتبوي و
 التعرف على نوعية املناخ التنظيدي السائد يف املنظدة. هذا املفهوم و

ة بصورة مباشرة متيز بيئة العدل يف املنظدة و املدرك فاملناخ التنظيدي يعرب عن جمدوعة اخلصائص اليت
        لوكهم، س اليت يكون هلا انعكاس أو تأثري على دوافعهم و من األفراد الذين يعدلون يف هذه البيئة و

 حنو املنظدة. تشكل اجتاهاهتم حنو عدلهم و و

وري لتحقق طويره أمر ضر العدل على ت التعرف على مستوياته و و تعد دراسة املناخ التنظيدي و
 املنظدة أهدافها املطلوبة منها و أهداف العاملني فيها، و بالتايل حتقيق أهداف اجملتدع.

سنتناول يف هذا الفصل التعريفات املختلفة للدناخ التنظيدي و أمهيته، خصائصه، أبعاده،  و
ذا مداخل ك كيفية حتسينه والعوامل املؤثرة عليه، كدا نسلط الضوء على   مناذجه، عناصره، أمناطه و

 سنختم الفصل بتحليل دور املناخ التنظيدي. قياسه، و
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 مفهوم المناخ التنظيمي: -0
نذ ذلك م أخذت فكرة املناخ التنظيدي طريقها إىل الظهور من مطلع الستينات من القرن املاضي و

            يديالسلوك التنظ و من الباحثني خاصة يف نظرية التنظيم هي حتظى باهتدام العديد احلني و
 .(21، صفحة 1181)الشربيين، 

و مفهوم املناخ التنظيدي تعبري جمازي يستخدم يف اإلدارة للداللة على جمدوعة العوامل اليت متيز 
 (34، صفحة 1111)الذنيبات، بيئة العدل و اليت تؤثر يف سلوك العاملني 

               نه مت جتاوز هذا املفهوم ليستخدم إدارياأاملناخ لغة هو حالة اجلو لفرتة زمنية محددة، إال  و
       املنظدة املتكررة بني العاملني يف و تنظيديا، حيث يشري إىل محصلة العالقات االجتداعية املستدرة و

، صفحة 1111)املدهون و اجلزراوي، اليت تشكل بدورها أمناطا سلوكية للنظام االجتداعي التنظيدي  و
311). 

       يعترب موضوع املناخ التنظيدي من املوضوعات اليت نالت اهتدامًا متزايدًا يف اآلونة األخرية، و
       إال أن حتديد مفهوم املناخ التنظيدي مازال يعترب من النقاط اليت اختلف حوهلا الكتاب و الباحثون، 

           دهم الفكريةمفاهي ذلك لتباين اختصاصاهتم و و يتباين موقف الكتاب الذين تناولوا هذا املوضوع و
 (12، صفحة 1118)الكبيسي، 
        ( بأنه: "نتا  إلدراك األفراد ألدوارهم كدا يراها اآلخرون cornell) 1155عرفه كورنل  و

 (111، صفحة 1113)القريويت، السلوك التنظيدي، " يف املؤسسة
جلدر و  من التعريفات الرائدة أيضا حول مصطلح املناخ التنظيدي تعريف كل من فورهاند و
1114 (Forehand & Gilmer اللذان حددا فيه فيه مفهومها للدناخ التنظيدي  بأنه: "جمدوعة )

ى سلوك املنظدات تؤثر عل اليت متيزها عي غريها من املنظدات، و من اخلصائص اليت تتصف هبا املنظدة و
 .(258، صفحة 2111)الصرييف، " على سلوك العاملني  لديها و

( على أنه: " جمدوعة Litwin & Stringer) 1118يعرفه كل من ليتوين و سرتينجر  و
               اخلصائص اليت متيز بيئة العدل يف املنظدة بصورة مباشرة بني األفراد الذين يعدلون يف هذه البيئة،

دي، )عبد الباقي، مبادئ السلوك التنظي" و اليت يكون هلا انعكاس أو تأثري على دوافعهم و سلوكهم
 (31، صفحة 2115
( أن املناخ التنظيدي هو: "مناخ أية منظدة تعدل كجزء من Likert) 1118يرى ليكرت  و

نظام أكرب فاملوظفون يعدلون ضدن بيئة إدارية عامة و هذه  البيئة تنشأ من خالل سياسات و ممارسات  
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كبار اإلداريني للنظام و هذا املناخ يؤثر على أداء كل التابعني، و هذا التأثري يعتدد على حجم السلوك 
 .(25، صفحة 2111)املومين، " لكل من يعدل يف سلسلة اهليكل

             و يعرف هالل املناخ التنظيدي بأنه: "جمدوعة القواعد و السياسات و اإلجراءات و النظم 
                    و اللوائح  اليت حتدد كيفية سري العدل يف املنظدة اإلدارية بصورة سلسلة متواصلة بال انقطاع

 .(42 ، صفحة1113)هالل، " أو تعطيل
أما املغريب فيعرف املناخ التنظيدي بأنه: " جمدوعة اخلصائص اليت متيز بيئة املنظدة الداخلية اليت 
يعدل الفرد ضدنها فتؤثر على قيده و اجتاهاته و إدراكه، و ذلك ألهنا تتدتع بدرجة عالية من االستقرار 

 .(313، صفحة 1115 )املغريب،و الثبات النسيب" 
املناخ التنظيدي من وجهة نظر "الكبيسي" هو: " محصلة الظروف و املتغريات و األجواء الداخلية  و

للدنظدة كدا يعيها أفرادها و كدا  يفسروهنا و حيللوهنا عرب عدلياهتم اإلدراكية ليستخلصوا منها مواقفهم 
لكبيسي، )ا" والئهم للدنظدة ائهم و درجة انتدائهم  وو اجتاهاهتم و املسارات اليت حتدد سلوكهم و أد

 .(15، صفحة 1118
               إلرتياح،ا السرور و هو ذلك الشعور النفسي بالقناعة و"يشري شلول إىل أن املناخ التنظيدي:  و

         مما توفره له هذه الوظيفة من مزايا مادية،  مجاعة العدل، و الذي يستدده املوظف من وظيفته، و و
لول، )شالتقدم الوظيفي " من فرص الندو املهين و من اإلدارة املباشرة، و استقرار، و معنوية، و و

 . (44، صفحة 0111
            عاملونيشعر هبا ال يرى الطويل املناخ التنظيدي بأنه: " جمدوعة اخلصائص اليت يدركها و و

يف النظام مبا متيز بيئة العدل فيه سواء شعر العاملون بذلك بصورة مباشرة أم غري مباشرة و يكون هلا 
 .(141، صفحة 2111)الطويل، " انعكاس أو تأثري على دوافعهم و سلوكهم

هو: " البيئة االجتداعية أو النظام االجتداعي الكلي جملدوعة  العديان بأن املناخ التنظيدي ذكرو 
اط العادات و التقاليد و األعراف و األمن هذا يعين الثقافة و القيم و العاملني يف التنظيم الواحد، و

                 السلوكية و املعتقدات االجتداعية و طرق العدل املختلفة، اليت تؤثر على الفعاليات و األنشطة اإلنسانية
 .(315، صفحة 2114)العديان، السلوك التنظيدي يف منظدة األعدال، " و االقتصادية داخل املنظدة

فليه و عبد اجمليد أن املناخ التنظيدي: " يعرب عن شخصية املنظدة أو املؤسسة، و يشري   يرى و
   إىل كافة الظروف الداخلية و اخلارجية اليت حتيط باملوظف أو العامل يف أثناء عدله، و اليت تؤثر يف سلوكه 
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 "وى أدائهى رضاه و مستو تشكل اجتاهاته حنو عدله و حنو املنظدة أو املؤسسة نفسها، كدا حتدد مستو 
 .(211، صفحة 2115)فليه و عبد اجمليد، 

يعرفه مصطفى بأنه: "جمدوعة من اخلصائص و الصفات اليت متيز بيئة العدل يف منظدة ما عن  و
درار النسيب، تغريها من املنظدات، و تنتشر يف املنظدة ككل بشكل مشويل، و تتدتع هذه اخلصائص باالس

و يدركها أعضاء املنظدة و العاملون و تؤثر يف سلوكهم، وهو يعرب عن نظام مفتوح يؤثر و يتأثر بكل 
 .(548، صفحة 2115)مصطفى، العوامل البيئية احمليطة به" 

أما العدوان و آخرون فيعرفون املناخ التنظيدي على أنه :"جمدوعة اخلصائص أو الصفات اليت 
      تتصف هبا املنظدة، و جتعلها ختتلف عن غريها من املنظدات، و ذلك من خالل خلق بيئة تنظيدية 

لوك س و أسلوب مالئم يوجه للعاملني داخل املنظدة، و يكون هلذه الصفات أو اخلصائص تأثري يف
، 2118)العدوان، عبابنة، و عبد احلليم، العاملني فيها، مما يدفعهم إىل العدل على حتقيق أهدافها"

 .(418صفحة 
و يرى الشبكشي بأن املناخ التنظيدي :"يصف إنطباعات العاملني يف التنظيم حول توقعاهتم ملاهية 

 .(125، صفحة 2118)الشبكشي، املؤسسة و طبيعة عدلها"
املناخ التنظيدي بأنه: " جمدوعة من اخلصائص اليت متيز بيئة املشروع  هرمن جهته يعرف ما و

الداخلية اليت يعدل األفراد ضدنها، فتؤثر على قيدهم و اجتاهاهتم و ادراكاهتم، و ذلك ألهنا تتدتع 
 .(313، صفحة 2111)ماهر، السلوك التنظيدي مدخل بناء املهارات، ات النسيب"باالستقرار و الثب

يشري الطجم و السواط على أن املناخ التنظيدي: " عبارة عن موجز لالنطباع الشخصي عن  و
إىل املستوى  بيئة العدل داخل املنظدة، و هذا االنطباع من املدكن أن يتجاوز مستوى الفرد

 (248، صفحة 2112)الطجم و السواط، اجلداعي"
من التعريفات احلديثة تعريف العديان للدناخ التنظيدي على أنه:" عبارة عن البيئة االجتداعية  و

العادات،  لقيم، وا ة، وأو النظام االجتداعي الكلي جملدوعة العاملني يف التنظيم الواحد وهذا يعين، الثقاف
ليت تؤثر طرق العدل املختلفة، ا املعتقدات االجتداعية ، و األعراف، و األمناط السلوكية، و التقاليد، و و

 )العديان، السلوك التنظيدي يف األنشطة اإلنسانية و االقتصادية داخل املنظدة" على الفعاليات و
 .(315، صفحة 2113األعدال، منظدات 

عود هذا التعدد قد ي جماالهتا، و و يتضح مما سبق تعدد مفاهيم املناخ التنظيدي بتعدد الدراسات و
               على الرغم من تعدد هذه املفاهيم إىل االختالف يف الغرض من الدراسات إال أنه من املالحظ و
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، حيث يتفق أغلب الباحثني على أن املناخ التنظيدي يتحدد حسب إال أهنا مجيعاً تدور حول محور واحد
إدراك و انطباع أفراد التنظيم حلقائقه و يربز هذا اإلدراك من التفاعل بني القوى البشرية و البيئية الداخلية 

 للتنظيم.
ملنظدة ابعد استعراض التعريفات السابقة ميكن تعريف املناخ التنظيدي على أنه جمدوعة خصائص  و

املديزة هلا و اليت يدركها و يشعر هبا العاملون من خالل تفاعلهم مع املتغريات التنظيدية يف بيئة عدلهم 
و مع األفراد اآلخرين، حيث تتدتع هذه اخلصائص بدرجة من الثبات النسيب و بقدرهتا على التأثري على 

 دوافع هؤالء العاملني و سلوكياهتم.
 أهمية المناخ التنظيمي: -7

للدناخ التنظيدي أمهية كبرية يف حياة املؤسسة الرتبوية، حيث تظهر هذه األمهية بوضوح من خالل 
خصائص  دية، والسياسات التنظي تأثريها املباشر يف العديد من األبعاد التنظيدية مثل أسلوب القيادة و

 .(213، صفحة 2115، )فليه و عبد اجمليدالعاملني، و طبيعة العدل.
          تفاعالهتا،  خصائصها، و و ميثل املناخ التنظيدي بيئة العدل الداخلية، مبختلف متغرياهتا، و

و يؤدي هذا املناخ دوراً كبرياً يف ترصيص السلوك األخالقي و الوظيفي لألفراد العاملني من ناحية تشكيل 
 .(111، صفحة 2112)محود، و تعديل و تغيري القيم والعادات و االجتاهات ومن مث السلوك. 

ال أننا إ اخ التنظيدي كدا نتلدس األشياء املادية، إىل أننا نعجز عن تلدس املنيتيشري القريو  و
نستطيع دون شك اإلحساس بتأثري هذا املناخ على كثري من الظواهر التنظيدية يف املؤسسات، ومعرفة 

    مدى والئهم و انضباطيتهم درجة رضاهم عن العدل و روحهم املعنوية، و آثاره على أداء العاملني و
 .(12، صفحة 1114)القريويت م.، 

جيب على القيادة  سلوك املعلم، و يعد املناخ التنظيدي حلقة وصل ضرورية بني البيئة التنظيدية و و
اعة إدارية جن الرتبوية ممثلة مبدير املدرسة أن تتحرك حنو تطوير مناخ مهين التوجه، يكون مفض إىل فعالية و

العدليات اإلدارية األخرى على شكل يضدن أقصى احتدالية لتفاعل كل  القيادة وتربوية، حبيث تكون 
العاملني فيها،  و نظداتمهدا كانت طبيعة امل عاهتم، وتوق قيدهم  و أفراد املؤسسة يف ضوء خلفياهتم و

              فإن االفرتاض هو أن كال الطرفني يسعيان للوصول إىل بيئة عدل يسودها مناخ تنظيدي جيد، 
تنظيدية بصحة  املؤسسة اليت تتدتع برضا العاملني، و ألن يف ذلك مصلحة مشرتكة تتدثل باألداء اجليد و

مناخ مناسب ال تكتفي مبجرد إبداء القدرة على احملافظة على البقاء، و إمنا تبدي قدرة مستدرة على  و
 متجدد ة، مما جيعلها نظام متطور واخلارجي التعامل بإبداع و بكفاية مع متغريات بيئتها الداخلية و

 .(31, 24، الصفحات 2111)املومين، 
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باعتبارها نسق اجتداعي هادف، يتكون من عدد من الوحدات  -املنظدة-و إذا نظرنا إىل املدرسة 
       هذه الوحدات ليست منعزلة عن بعضها البعض،  االجتداعية األصغر لكل منها وظيفة أو أكثر، و

بينهدا نوع من االعتداد املتبادل، أو تساند وظيفي فكل وحدة من هذه  لكنها ترتبط ارتباطاً قوياً، و و
الوحدات الصغرى تؤثر يف األخرى و تتأثر هبا، و أي خلل يصيب أي جزء من األجزاء، يعيق األجزاء 

ا، لذلك كان من األمهية توافر جمدوعة من االعتبارات املؤثرة يف جناح املؤسسة، األخرى عن القيام بوظائفه
ة الذي البد و أن يكون مالئدا إلقام اليت يعد من أمهها منط املناخ التنظيدي السائد يف املدرسة، و و

لبة، من أجل ط معلدني، و رفع الروح املعنوية جلديع من يف املدرسة من إداريني، و العالقات اإلنسانية، و
ق زيادة احلداس للعدل اجلاد و الصادق الذي يرمي إىل حتقي تعزيز الشعور باالنتداء للدجتدع املدرسي، و

 .(183، صفحة 2111)درويش، موسى، و إبراهيم،  أهداف العدلية التعليدية
    و االجتاهات احلديثة يف تطوير التعليم تتبىن أسلوب النظم يف تناوهلا جلوانب العدلية التعليدية، 

            ملتفاعلة، ا ن جمدوعة من العوامل املتداخلة والذي يستند إىل أن العدلية التعليدية كنظام تتكون م و
نصر التفاعل بني أفراد املؤسسة، فهو بذلك عحيث أن املناخ التنظيدي )املؤسسي( هو نتا  لعدلية  و

        ،(11، صفحة 2113)عبدالعليم و شاكر،  يستحق االهتدام و الدراسة أساسي من هذا النظام و
تتضح أمهية املناخ التنظيدي من خالل السدات املديزة للدناخ اإلجيايب كدا حددها عطا اهلل و هي   و
 دا يلي:ك

 .إتباع طرق القيادة املناسبة لطبيعة العدل و نوعه 
 .التكامل بني األهداف التنظيدية و األهداف الشخصية 
 حاجات املعلدني و توقعاهتم. معرفة الفروق الفردية و 
 .وجود قواعد عادلة و أنظدة للدكافآت و العقوبات الرادعة 
 .إتباع أساليب ختدم التطور و التقدم املهين 
 توافر عالقات جيدة مع املعلدني. العدالة يف املعاملة، و 
  (32، صفحة 2111)املومين، املشاركة يف اختاذ القرارات. 

        يف ضوء ما سبق يرى الباحث أن املناخ التنظيدي يف املؤسسات الرتبوية يؤثر تأثريًا مباشراً  و
األجزاء التنظيدية، و أن أي خلل يصيب أي جزء من أجزاء املدرسة يعيق األجزاء األخرى يف العديد من 

 توافر املناخ التنظيدي اجليد هو مفتاح النجاح لإلدارة الفعالة، فاملناخ التنظيدي عن القيام بوظائفها، و
  شكل إجيايب عل بلذلك جيب أن يكون هذا التفا عبارة عن نتا  لعدلية التفاعل بني أفراد املؤسسة، و

 من أجل تعزيز الشعور باالنتداء للدجتدع املدرسي و بالتايل جناح املؤسسة.
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 خصائص المناخ التنظيمي: -3

        يف ضوء تعبري املناخ التنظيدي عن كافة الظروف و العناصر اليت حتيط بالفرد داخل املؤسسة 
و عدله الذي يقوم اجتاهاته حن سلوكه و رد ويف ضوء تأثري تلك الظروف على نفسية الف و يف أثناء عدله،

و حنو املؤسسة اليت يعدل فيها، توصل الباحثون إىل عدد من السدات اليت حتدد خصائص املناخ  به
 تتدثل هذه السدات فيدا يلي: التنظيدي، و

 قائم  ليس بالضرورة كدا هو إن املناخ التنظيدي عامل إدراكي يراه العاملون وفق تصوراهتم اخلاصة، و
    جتاهاهتم تكون ا فعال، أي أن املناخ التنظيدي يعرب عن خصائص املنظدة كدا يدركها العاملون هبا، و

 مستوى أدائهم و إبداعهم انعكاسات لتأثري إدراكاهتم لتلك اخلصائص البيئية. و سلوكياهتم و
  درجة من االستدرار تتسم بإن املناخ التنظيدي ميتاز بنوعية ثابتة: مبعىن أن خصائص املناخ التنظيدي

سبة، هذه اخلاصية مستددة من أن شخصية املنظدة عدلية مكت النسيب، إال أنه خاضع للتغيري عرب الزمن، و
   يف ذلك إشارة إىل أن املناخ الذي تسعى املؤسسة إلجياده و ،باملتغريات العديدة ذات العالقة تتأثر و

 ممارستهم. ص هؤالء األعضاء وبني أعضائها يعتدد يف أحد جوانبه على خصائ
 .إن املناخ التنظيدي يعين ثقافة املؤسسة 
 ة، مما يكون بني املناخ الذي ينتج يف املؤسس توجد عالقة بني الصفات و التصرفات التنظيدية األخرى و

 .(215، صفحة 2115)فليه و عبد اجمليد، له تأثري كبري على سلوك املوظفني بتلك املؤسسة 
 اجات الفرد.ح يتأثر املناخ التنظيدي بنوعية املوارد البشرية يف املنظدة ألنه وسيط بني متطلبات الوظيفة و 
 ظم ن تلعب اإلدارة العليا دورًا رئيسيا يف تشكيل املناخ التنظيدي من خالل ما حتدده من سياسات و

 الفلسفة اليت تتبناها. كذلك من خالل ما حتدله من اجتاهات، و للعدل و
 يعرب ال يعرب املناخ التنظيدي عن جمدوعة من اخلصائص أو السدات املرتبطة ببيئة العدل الداخلية، و     

 .(11، صفحة 2111)املغريب ع.،  متغرياهتا عن البيئة اخلارجية بعناصرها و
 األشخاص يف إطار مضدوهنم الفكري فهو انعكاس للثقافة،  ينشأ املناخ التنظيدي من خالل تفاعل    

                      كدا يؤثر املناخ على السلوك مباشرة أما الثقافة تعدل على وضع حد للسلوك
(Nizard, 1991, p. 88). 

 بعداملناخ التنظيدي للدنظدة ب املناخ التنظيدي يعرب عن شخصية املنظدة، حيث ميكن تشبيه         
الشخصية بالنسبة لإلنسان، حىت أن البعض اقرتح تسدية املناخ التنظيدي بشخصية املنظدة 

Organization Personality. 
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  2111اق، يم و آف)الطويل، اإلدارة التعليدية : مفاهاملناخ التنظيدي هو البيئة النفسية للدؤسسة ،
 .(141, 131الصفحات 

  خيتلف املناخ التنظيدي عن املناخ اإلداري، كون املناخ التنظيدي يتسم بالعدوم، ليشدل مجيع أجزاء        
               و أفراد املؤسسة، بيندا املناخ اإلداري يعرب عن العالقة بني املديرين يف املستويات املختلفة

 .(11، صفحة 1114)القريويت م.، 

خصائص أخرى للدناخ التنظيدي يف جمدوعة  1118( عام Tagiuriقد خلص تاجيوري ) و
 اليت ميكن عرضها فيدا يلي:  من اإلفادات و

 .املناخ فكرة من نسيج واحد ال تتجزأ مثل الشخصية اإلنسانية 
  موضوعية.املناخ جتسيم معني ملتغريات 
 لكن تبقى هويته كدا هي دائدا. العناصر املكونة للدناخ قد ختتلف و 
 ذلك ك سلوكهم و اجتاهاهتم و توقعاهتم، و املناخ يتحدد بصفة جوهرية بواسطة خصائص اآلخرين و

 بواسطة الوقائع االجتداعية و الثقافية.
 .يشرتك يف املناخ عدة أشخاص يف نفس الوقت 
  قوية.للدناخ نتائج سلوكية 
 املناخ محدد للسلوك ألنه يعدل يف االجتاهات و التوقعات و حاالت اإلثارة اليت تعترب محددات للسلوك 

 .(11, 15، الصفحات 2114)جوهر و الدسوقي، 

لى املستوى عمما سبق نرى بأن االهتدام مبوضوع املناخ التنظيدي يف املؤسسات الرتبوية سواء 
قيقها حت النظري أو التطبيقي نابع من الدور اهلام الذي يلعبه املناخ التنظيدي يف مدى جناح املدرسة، و

         جناعة، حيث توجد عالقة وثيقة بني املناخ التنظيدي للددرسة  لألهداف اليت تصبو إليها بكفاءة و
خل ألثر الكبري للدناخ التنظيدي على كافة األفراد داو مدى فاعليتها، كدا أنه ال ميكننا إغفال و إمهال ا

املدرسة من خالل تأثريه يف الرضا و األداء الوظيفيني للعاملني و كذا يف سلوكهم و توقعاهتم األمر الذي 
 فاعليتها. ينعكس على كفاءة املنظدة و
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 أبعاد المناخ التنظيمي و نماذجه: -4
 أبعاد المناخ التنظيمي: -4-0

ب التنظيدي بيئة العدل الداخلية مبختلف متغرياهتا و خصائصها و تفاعالهتا حيث يلعميثل املناخ 
املناخ التنظيدي دورا كبريا يف ترصني السلوك األخالقي و الوظيفي لألفراد العاملني من ناحية تشكيل 

شخصية  لمن هنا فإن املناخ التنظيدي ميث وتعديل و تغيري القيم و العادات و االجتاهات و السلوك، و
املنظدة بكل أبعادها، و إن جناحها يف خلق املناخ املالئم لألفراد من شأنه أن يشجع على خلق أجواء 
عدل هادفة ترصن سبل الثبات، و االستقرار لألفراد و التنظيم على حد سواء إذ أن األفراد يف البيئة 

إلسهام يف رسم كة يف اختاذ القرار و اقدرهتم على املشار  التنظيدية الفاعلة يشعرون بأمهيتهم يف العدل و
 .(111، صفحة 2112)محود، السياسات و الشعور بوجود درجة عالية من الثقة املتبادلة 

عند البحث يف أبعاد و عناصر املناخ التنظيدي يالحظ وجود تداخال واضحا بني عناصر املناخ  و
 اك من يشري إىل أن العناصر هي األطر العامة اليت تستوعب أبعاد املناخ التنظيديالتنظيدي و أبعاده، فهن

 .(318، صفحة 1114)القريويت م.، 

ختالف قد يرجع ذلك إىل ا الحظ الباحث اختالفا بني الكتاب حول أبعاد املناخ التنظيدي، و و
( من قبل الباحثني )منظدات صناعية، جتارية، دوائر حكومية، مدارس طبيعة البيئات اليت متت دراستها

 األمر الذي أدى إىل أن ينتهي كل كاتب إىل جمدوعة أبعاد ختدم دراسته.

 هي: أبعاد املناخ التنظيدي يف أربعة نقاط رئيسية و (Forehand)فقد حدد فورهاند 

ركز الفرعية يف أدوات و أقسام و درجة مت يقصد باهليكل التنظيدي هنا األنظدة اهليكل التنظيدي: و .1
كذلك   ،السلطة و درجة الرمسية يف اختاذ القرارات و درجة احلرية اليت يتدتع هبا العاملون عند اختاذ القرارات

 يقصد باهليكل التنظيدي حجم املنظدة.
تداخل العالقات  ودرجة تعقيد التنظيم: و اليت تتضح من عدد من املستويات اإلدارية و األنظدة الفرعية  .2

 بينها.
    ذلك من حيث األمهية النسبية اليت توليها املنظدة لكل من هيكل األهداف اجتاهات األهداف: و .3

 اخلاصة هبا.
        منط القيادة: من حيث كوهنا قيادة متسلطة أم قيادة تعتدد على املشاركة و تبادل الرأي يف املواقف .4

 .(344، صفحة 2115)الصرييف، السلوك التنظيدي، و املشاكل املختلفة أ
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         يف حني يرى املغريب بأن أبعاد املناخ التنظيدي تتحدد بالعوامل املختلفة لبيئة العدل الداخلية 
 و اليت ميكن تلخيصها كدا يلي:

 روف الداخلية و اخلارجية.قدرته على االستجابة و التأقلم ملتغريات الظ مرونة التنظيم و .1
متطلبات العدل من حيث طبيعتها الروتينية اليت تكرس امللل و حتد من اإلبداع أو أهنا تثري التحدي لدى  .2

 العامل فتدفعه إىل التجربة و االبتكار و اإلبداع.
 الرتكيز على االجناز كون االجناز أساس للدكافأة أو الرتقية و التقدم. .3
 من تأثري على نفسية املتدرب و رفع معنوياته. أمهية التدريب ملا له .4
    ظفعدم املرونة و بالتايل حتد من اإلبداع كون املو  أمناط السلطة: فالسلطة املركزية توحي بالتصلب و .5

 ال ميلك اختاذ القرار عكس الالمركزية.
ديز بالصدق ا أن يتأسلوب التعامل بني العاملني و اإلدارة: فاألسلوب املستخدم للتعامل مع العاملني إم .1

 و األمانة و اإلخالص و الذي ينعكس على تعاون العاملني و إخالصهم أو عكس ذلك.
أمناط الثواب و العقاب: اهلدف من املكافأة و العقاب هو تكرير سلوك معني أو تعديله، فاملكافأة تعطى  .1

 للدنجز و املبدع من أجل تكريس السلوك املرغوب على عكس العقاب.
الوظيفي: وهي جمدوعة الضدانات و املنافع الوظيفية اليت حيتاجها العاملون مثل األمن من فقدان األمن  .8

لذي ينعكس ا رفع الروح املعنوية و الوظيفة أو إجراءات تعسفية األمر الذي يؤدي إىل االستقرار النفسي و
 .(314, 313، الصفحات 1115)املغريب ك.، تباعا على األداء 

 حدد محود أبعاد املناخ التنظيدي مبا بلي:  و

ما تقرتن به من أبعاد قادرة على خلق اإلبداع و االبتكار يف األداء،  متطلبات األداء الوظيفي للعدل و .1
 ابتعادها عن حالة الرتابة و امللل و الروتني. و
ارات التطويرية، حيث يلعب التدريب دورًا أساسيًا يف تندية مهالتدريب: من خالل الربامج التدريبية و  .2

 العاملني.
ظيفية خلق األجواء الو  أسلوب التعامل مع العاملني: حيث أن أسلوب اإلدارة يف التعامل مع العاملني و .3

هم، حتفيزهم، و الصدق و اإلخالص مع اهلادفة، من خالل إتاحة الفرصة للعاملني يف اختاذ القرارات، و
 يؤدي لتعزيز روح الوالء و االنتداء التنظيدي لديهم.

أمناط السلطة اإلدارية: إن منط التعامل اإلداري و السلطة اليت متارسها اإلدارة تلعب دوراً أساسياً يف حتديد  .4
          طبيعة املناخ التنظيدي، إذ أن مركزية التعامل مع األفراد تتسم غالبا بروح التسلط و عدم املرونة، 
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بيندا الالمركزية تتسم غالباً باملرونة و حب املشاركة، يف رسم السياسات و اختاذ القرارات، مما يسهم يف 
 عدليات اإلبداع و االبتكار.

 املرونة يف التنظيم و قدرته على التكيف و التأقلم مع املتغريات املختلفة. .5
ا على إعادة اب يشجع العاملني غالبأسلوب التحفيز: فاألسلوب الذي يعتدد خمتلف صور الثواب و العق .1

    تكرار السلوك الذي ينطوي على حتقيق املنافع املتوقعة له، أما األساليب الشخصية و الغري موضوعية 
، ما ينعكس سلبا التغيب دوران العدل و يف الرتقية أو التقييم أو املكافأة فإهنا تؤدي إىل الالمباالة وزيادة

 على األداء الوظيفي.
نة متثل خمتلف أبعاد الضدان االجتداعي و الصحي و املنافع الوظيفية املقرت  الوظيفي: و األمنتقرار و االس .1

 .(118, 111، الصفحات 2112)محود،  باملنظدة من أمن و استقرار و ثبات

 تايل:حتدد نوع مناخه العام و ذلك على النحو الو أشار الطويل بأن املناخ التنظيدي يتأثر بعشرة أبعاد 

 ذلك من خالل وضع تفصيالت محددة للدهام و األدوار اليت يشتدلها النظام. بناء املهدة يف النظام و .1
 الرواتب. املكافأة يف النظام بتحديد أسس العالوات و املكافآت و .2
 لية صنع القرارات و تفويضها.اختاذ القرارات يف النظام و ذلك بتحديد األسس املعتددة يف عد .3
االجناز يف النظام بتحديد املنطلقات اليت يعتددها العاملون لبعد اإلجناز و مدى تأكيدهم على حتقيق  .4

 ذلك من خالل العدل.
التدريب و التطوير يف النظام، و يتضدن ذلك حتديد األسس اليت يعتدد عليها يف حتسني و تطوير أداء  .5

 الفرد.
 النظام. األمن الوظيفي يف .1
 إحساس العاملني يف النظام مبقدرهتم على االتصال و التواصل ىيف النظام، و يتضدن ذلك مد االنفتاح .1

 مع املرؤوسني و فيدا بينهم.
نتدائهم درجة ا عن عدلهم و بالرضياملكانة يف النظام، أي مدى شعور العاملني يف النظام  املعنوية و .8

 ككل بشكل عام.  للنظام ملهامهم و أدوارهم بشكل خاص و
دى م يتضدن هذا البعد شعور العاملني باهتدام إدارة النظام بعدلهم، و التقدير و الدعم يف النظام، و .1

 تشجيع النظام و تقديره و دعده و مساندته لذلك.
، صفحة 2111: مفاهيم و آفاق، )الطويل، اإلدارة التعليدية مرونة النظام و قدرته على التكيف  .11

143 ،145). 
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 فقد حددا أبعاد املناخ التنظيدي فيدا يلي: (Litwin & Stringer)أما ليتوين و سرتينجر 

 درجة الشعور بوجود معايري موضوعية لتقييم األداء. .1
 الصراعات التنظيدية. إدارةالرأي اآلخر و الكيفية اليت يتم هبا  إبداءدرجة التشجيع على  .2
 للدنظدة. باالنتداءدرجة الشعور  .3
 .اإلبداعدرجة التشجيع على حتدل املخاطرة و  .4
 درجة الشعور باملسؤولية و مدى احلرية اليت يتم التدتع هبا عند اختاذ القرارات. .5
 العدل. إجراءاهليكل التنظيدي مبا يعين درجة املركزية يف السلطة و املرونة و  .1
  العالقات بني األفراد بعضهم البعض.درجة الدفء يف .1
يدا األسلوب الس نظم املكافآت و، ا الفرد من رؤسائه أو من مرؤوسيهدرجة التأييد اليت ميكن أن يتلقاه .8

 .(331، صفحة 2115)الصرييف، السلوك التنظيدي، الذي يتم به معاقبة املقصرين 

بناًءا على ما سبق يرى الباحث بأن الدراسات اليت مت استعراضها قد اختلفت و تباينت بشأن 
حتديد أبعاد املناخ التنظيدي، فنجد بعضها ركز على التطرق لتلك األبعاد باالتساع و البعض اآلخر تناوهلا 

 تقدمي صرت يفاليت تصدت لدراسة أبعاد املناخ التنظيدي احن االجتهاداتباقتضاب، كدا أن أغلب 
تفصيالت أكثر لبعد معني أو جملدوعة من األبعاد اليت هلا عالقة مباشرة باملناخ التنظيدي، كدا أكدت 
      تلك الدراسات أن لكل منظدة مناخها التنظيدي اخلاص هبا، و أن األبعاد التنظيدية املعتددة ختتلف

 و تتنوع من دراسة إىل أخرى حسب طبيعة و نشاط املنظدة. 

 نماذج المناخ التنظيمي: -4-7

 ذه النداذ :عرض لبعض ه وفيدا يليتوجد العديد من النداذ  اليت حددت أبعاد املناخ التنظيدي، 

 :(Halpin and Croft)نموذج هالبن وكروفت  -4-7-0

يرى هالنب أن الطريقة اليت يسلك فيها املسؤول الرتبوي تؤثر على الطريقة اليت يتم هبا  حيث
 1113ام ع هالبن و كروفتوقد حدد  ،بينهم و بني إدارة النظام و ،التفاعل بني العاملني يف النظام

 أربعة أوجه لسلوكيات املسؤول الرتبوي وهي كاآليت:

  املنعزل املتحفظ(AlooFness)ابتعاد املسؤول نفسياً و فعلياً عن العاملني معه، مع احملافظة  : وتعين
 على مستوى من العالقة الرمسية مع اجلديع.
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  اإلنتاجيةاملؤكد على (Producation Emphasis :) تعين تركيز املسؤول على بعد اإلنتا  و       
 حجده. األداء وبشيء من احلزم على كم  و اإلشراف املباشر على العاملني معه، مؤكًدا و

  الدافع احملرك(Thrust) : يتديز هذا املسؤول باحليوية و املدارسة الناشطة ألبعاد دوره، و اهتدامه    
 قدرة حية للعدل الدؤوب و اجلاد يقتدي هبا العاملون معه. بأن يقدم منوذجاً و

  املراعي لآلخرين(Consideration)معه فهو لطيف يتديز هذا املسؤول باالهتدام بالعاملني : و   
 مساعدهتم. يف تعامله، إنساين يف توجهه، مهتم خبدمة العاملني معه و

 ي كاآليت:ه العاملني فهناك أربعة أبعاد متيز السلوكات اجلداعية للعاملني و أما سلوك املعلدني، و

  )التحرر من العدل )التباعد(Disengagement)عدم االندما  النفسي و املادي  إىلهي تشري  : و
 النظام. إدارةالذي يسود مجاعة العاملني يف النظام، كدا يسود عالقتهم مع 

 ( اإلعاقةالعرقلة يف العدل )(Hindrance)إذ يشري إىل تزايد ثقل أعباء العاملني مبهام رتيبة :               
 شغلونه.و مسؤوليات ليس هلا عالقة بالضرورة بطبيعة الدور الذي ي

 )الذكاء املتوقد يف العدل )املرح (Espirt)حيوية و نشاط العاملني، و إىل مستوى مرتفع  إىليشري  : و
 من املعنويات لديهم، مما ينعكس أثره على درجة التزام إجيابية حنو العدل.

  األلفة احلديدة يف العدل(Intimacy)سود اليت ت األلفةدرجة التشاركية و االندماجية و  إىلتشري  : و
لزمالة، الذي من شأنه تعديق روح ا متطلبات احلاجات االجتداعية لديهم، و إشباعىل إ بني العاملني، و

ليدية )الطويل، اإلدارة التع ابًا على مناخات العدل يف النظاماليت تتجاوز حدود الدور مما ينعكس اجي
 .(148, 141الصفحات  ،2111مفاهيم و آفاق، 

 (:Stern and Steinhoof)نموذج ستيرن و ستينهوف  -4-7-7

 أبعاد املناخ التنظيدي يف النقاط التالية: 1115عام  ستينهوفستيرن و حدد 

 .املناخ الذهين 
 .مستويات التحصيل 
 .الكرامة الشخصية 
 .الفاعلية التنظيدية 
 .النظام 
 .السيطرة على النبض 
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علي أن يف هذا الندوذ  خلطاً بني أبعاد املناخ التنظيدي، و بني املناخات  جوهر ويشري كل من  و
، 2114سوقي، )جوهر و الد بني عالقة املناخ التنظيدي ببعض املتغريات التعليدية التنظيدية، بل و

 .(11صفحة 

 (:Likert) نموذج ليكرت -4-7-3

             من أوائل املهتدني باملناخ التنظيدي و املشخصني لتأثرياته على كفاءة املنظدة  ليكرتيعد 
لعوامل قد استنتج من خالل منوذجه الفكري أن ا األخرى، و على حتقيق األهداف اجملتدعية و انتاجيتها و

  نهائية للدنظدة، ملخرجات الالبيئية )املدخالت( اليت تولد العوامل الوسيطية )املناخ( هي اليت تقرر نوع ا
" اليت يتشكل منها املناخ Covertو العوامل الباطنة " "Overtق بني العوامل الظاهرة "قد فر  و

 عناصره بستة متغريات هي: لقد حددت مكونات املناخ و التنظيدي، و

 اإلتصاالت. 
 .القرارات 
 .الضغوط 
 .احلوافز 
 .التكنولوجيا 
  (14، صفحة 1118)الكبيسي، االهتدام بالعاملني. 

 (:Litwin and Stringer)نموذج ليتوين و سترنجر  -4-7-4
 أن للدناخ التنظيدي تسعة أبعاد و هي كاآليت: ليتوين و سترجريرى 
 .اهليكل التنظيدي 
 .املسؤولية 
 .املكافأة 
 .املخاطرة 
 .الدفء 
 .الدعم والتشجيع 
 .املعايري 
  الصراع(.التعارض( 
  (34، صفحة 1111)الذنيبات، االنتداء 
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 (:Koys and Tomas)نموذج كويز و توماس  -4-7-2
 فقد حددا عناصر املناخ التنظيدي كدا يلي:

 رد لدرجة املشاركة داخل التنظيم.تعين إدراك الف االستقاللية: و 
 تعين إدراك الفرد ملدى قدرته على االتصال حبرية و بوضوح مع أعضاء التنظيم يف املستويات  الثقة: و

 مستقبله الوظيفي. مع اطدئنانه بأن ذلك لن يؤثر علىالعليا، 
 تعين إدراك الفرد لضغط الوقت فيدا يتعلق بإهناء املهام املوكلة إليه. ضغط العدل: و 
 ل سلوك األفراد من قبل اإلدارة.تعين إدراك الفرد لدرجة حتد الدعم: و 
 تعين إدراك الفرد بأن عطاءه محل تقدير من قبل اإلدارة. التقدير: و 
 تعين إدراك الفرد سلوكيات املنظدة على أهنا عادلة فيدا يتعلق بنظام املكافآت و الرتقيات. العدالة: و 
 صرييف، املوسوعة )الاملخاطرة  يعين درجة التشجيع للتغيري اهلادف و التجديد و مدى حتدل اإلبداع: و

 .(223، صفحة 2111العلدية للسلوك التنظيدي: التحليل على مستوى املنظدات، 
 (:Miles)نموذج مايلز  -4-7-2

شر ع مايلزقد حدد  بإعداد منوذ  لوصف التنظيم اإلداري السليم يف املدرسة، و مايلزقام 
 خصائص كدؤشرات للصحة يف املدرسة:

 مقبولة و قابلة للتحقيق. الرتكيز على األهداف: فاألهداف واضحة و محددة لألعضاء، و 
 .كفاية االتصال: االتصال األفقي و الرأسي مما يؤدي إىل القدرة على حتسس املشكالت الداخلية 
 الرؤساء، ون لديهم القدرة على التأثري يفاالستخدام األمثل للسلطة: توزيع السلطة متساو، فاملرؤوس 

 و الرؤساء لديهم القدرة نفسها.
   االستخدام االمثل للدوارد: الطاقات و القوى البشرية مستخدمة بطريقة جيدة فال يوجد أعدال

 كثرية فوق طاقة االفراد أو أعدال قليلة تؤدي إىل البطالة.
 ة، و ال يرغبون يف االنتقال منها.التالحم: االفراد مرتبطون بعضهم ببعض و باملؤسس 
 .الروح املعنوية: يظهر يف املؤسسة إحساس عام بالسالمة و الرضا عن العدل 
 .االبداع: تستحدث املؤسسة الطرق و االجراءات اجلديدة، و تتجه بإستدرار حنو أهداف جديدة 
 ط بطريقة سلبية.و االستقاللية: تظهر املؤسسة إستقالهلا عن البيئة احمليطة و ال تستجيب للضغ 
 .التكييف: تتدتع املؤسسة بالقدرة على إستحداث التغريات االجابية املؤدية إىل منوها و تطورها 
 الصفحات 2111)العتييب م.،   جمهودبأقل حتل مشكالت املؤسسة  املشكالت:حل  كفاية ،

41 ,48). 
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  (:Cambell et al)نموذج كامبل و آخرون   -4-7-2

فقد متكنوا من حتديد عشرة  "كامبل و زمالئه"من االسهامات اجلادة يف هذا اجلانب ما قدمه 
ه ات ذات نوعيات خمتلفة، و هذأبعاد أساسية للدناخ التنظيدي، و هي صاحلة لإلستخدام يف منظد

 عاد هي:األب

 .هيكل بناء املنظدة 
 .املكافآت و العقاب 
 .مركزية القرارات 
 .اإلجناز 
 .التدريب و التطوير 
 .املخاطرة و االمان 
 .الصراحة و الصدق 
 .املعنوية و املكانة 
 .التديز و التشجيع 
 (41، صفحة 1181)سليدان،  كفاءة و مرونة املنظدة بشكل عام. 
 (:Forhand & Glimer) نموذج فورهاند و جاليمر -4-7-2

 أربعة أبعاد أساسية للدناخ التنظيدي تتدثل يف: جاليمر فورهاند وحدد الباحثان 

  اهليكل التنظيدي: و يتضدن متغريات فرعية مثل حجم املنظدة، درجة الرمسية يف االجراءات و درجة
 احلرية اليت يتدتع هبا االفراد عند إختاذ القرارات.

 داخل الفرعية و طبيعة ت نظدةعلى عدد املستويات االدارية، األ درجة تعقد التنظيم: و يدل ذلك
 العالقات بينها.

 اخلاصة. هدافة اليت توليها املنظدة لكل من األمهيإجتاهات األهداف: و يشري ذلك إىل الوزن و األ 
  منط القيادة: و هو يعين إذا كان منط متسلطا أو منط يعتدد على املشاركة و تبادل الرأي يف املواقف

 .(21، صفحة 2111)شامي،  أو املشاكل املختلفة
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 (:.Downey & al) نموذج دوني و زمالؤه -4-7-2

 وفق هذا الندوذ  فإن املناخ التنظيدي يتكون من ستة أبعاد رئيسية هي:

 ختاذ القرار.ا 
 .الدفء 
 .املخاطرة 
 نفتاح.اإل 
 .املكافآت 
 (213، صفحة 2113)أبوبكر م.،  اهليكل التنظيدي. 
 (:Friedeardar & Greenberg) نموذج فريدردار و جرينبرج -4-7-01

 وفق هذا الندوذ  فإن املناخ التنظيدي يتكون من سبعة أبعاد رئيسية هي:

  .التحرر 
 .العوائق 
 .الروح املعنوية 
 .األلفة و املودة 
 .التخفيضات 
 .التأكيد على اإلجناز 
 (213، صفحة 2113)أبوبكر م.،  املكافأة. 
 (:Steers) نموذج ستيرز -4-7-00

 منوذ  توافقي إلعتداده على نتائج البحوث التطبيقية و الدراسات النظرية  اليت متت ستيرزقدم 
         عا كثر شيو األبعاد و املتغريات االساسية األمن خالل العقد املاضي، و يعكس هذا الندوذ  أيضا 

 يف الوقت احلايل من املناخ التنظيدي و هي:

 .السياسات و املدارسات اإلدارية 
 .هيكل املنظدة 
 .التقنية املتاحة داخل املنظدة 
 (313، صفحة 2113)أبوبكر م.،  جتداعيةالبيئة اخلارجية للدنظدة اإلقتصادية و السياسات اإل. 
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 (:Survey Of Organizations SOO) المنظماتنموذج مسح  -4-7-07

و الذي طوره معهد مراجعة البحوث جبامعة ميتشغان، و كانت عناصر املناخ التنظيدي اليت قسدها 
 هذا الندوذ  كدا يلي:

 .اإلستعداد التكنولوجي 
 .مدى االهتدام باملوارد البشرية 
  اإلتصاالتإنسياب. 
 .مستوى الدافعية 
 .عدليات صنع القرار 

                   ستخدمت هذا الندوذ  أن املناخ التنظيدي اجليد عادةقد أوضحت الدراسات اليت او 
، الصفحات 2111)مصطفى أ.،  العدل و معنويات العاملني  يرفع االنتاجية و حيسن جودة بيئة ما 

413 ,414). 

اجلهود  و أسفرت أنه تعددت و تنوعت مناذ  املناخ التنظيدي على ضوء ما سبق خنلص إىل و
عن ظهور عدة دراسات و حبوث يتناول جانب منها تطوير مفهوم املناخ التنظيدي و حتديد أبعاده 
األساسية و ما يتفرع منها من متغريات و خصائص، كدا  تعرضت يف اجلانب اآلخر إىل حتديد نوعية 

              أداء العاملني  الوظيفي و مستوى املناخ التنظيدي املالئم و إمكانية اإلعتداد عليه يف تفسري درجة الرضا
و إمكانية زيادة جناعته و فعاليته من خالل أنظدة اإلدارة باألهداف و كذا برامج التدريب لتندية العالقات 

 االنسانية داخل املؤسسات و املنظدات.

 عناصر المناخ التنظيمي: -2

، التنظيدي و آراء الكتاب و الباحثنيمن خالل مراجعة األدبيات اإلدارية اليت تناولت املناخ 
يالحظ تداخال واضحا بني عناصر املناخ التنظيدي و أبعاده، فهناك من يشري إىل أن العناصر هي األطر 

 .(318، صفحة 1114)القريويت م.، العامة اليت تستوعب أبعاد املناخ التنظيدي

          و لقد قام الباحث بإستخالص عدد من العناصر مبا يتناسب و طبيعة الدراسة و هي 
ددنا لقد إعت ركة يف إختاذ القرارت( و)اهليكل التنظيدي، منط القيادة، منط االتصال، احلوافز املقدمة و املشا

 تكوين كدا أهنا تساهم يف  هذه العناصر بالنظر إىل تكرارها يف أغلب مناذ  و دراسات املناخ التنظيدي،
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صورة أكثر وضوحا عن طبيعة املناخ التنظيدي السائد يف املنظدة، و سيتم إستعراض هاته العناصر بشئ 
 من التوضيح كدا يلي:

 الهيكل التنظيمي: -2-0

    هو عبارة عن البناء أو الشكل الذي حيدد الرتكيب الداخلي للعالقات السائدة يف املنظدة، 
شطة اليت ناليت تضطلع مبختلف األعدال و األ دات أو الوحدات الرئيسية و الفرعيةفهو يوضح التقسي

 .(111، صفحة 2112)محود، يتطلبه حتقيق أهداف املنظدة 

و هو يشدل حجم املنظدة و منط السلطة و منط إختاذ القرارات، ذلك أن طبيعة اهليكل التنظيدي 
العاملني يف التنظيم إليه تؤثر يف قدرهتم على املشاركة و اإلبداع، فإذا كان اهليكل التنظيدي جامدا  و نظرة 

و غري مرن و ال يتيح جماال ألية عالقات للعاملني خار  إطاره، فإن ذلك يؤدي بالعاملني إىل التخوف 
لى شأنه حتسني العدل، و عجيعلهم غري متحدسني إلقرتاح ما من  من أية اتصاالت خار  هذا اإلطار، و

العكس من ذلك  فإن اهليكل التنظيدي املرن و الذي ينظر إليه كأساس عام لتحديد العالقات التنظيدية 
     ميكن له أن يتطور ليستوعب املتغريات املستجدة، و يشجع العاملني على االجتهاد لتطويره و حتسينه

 .(211، صفحة 1113)القريويت م.، السلوك التنظيدي،  هدافمما يساعد  على حتقيق األ

و اهليكل التنظيدي أيضا هو الشكل العام للدؤسسة الذي حيدد أمسها و شكلها و إختصاصاهتا 
        و جمال عدلها، و تقسيدها االداري و ختصصات العاملني و طبيعة العالقات الوظيفية بني العاملني 

نظدات داري باملنظدات األعلى و املات املختلفة، و ارتباطها اإلؤساء و املرؤوسني و بني االدار و بني الر 
 املوازية.

و يعترب اهليكل التنظيدي من أهم عناصر املناخ التنظيدي من حيث: مدى تناسبه مع جمال عدل 
الوفاء  ىاملؤسسة و ختصصها، و إستعابه إلحتياجاهتا من الوظائف و التخصصات، و قدرته عل

    بإحتياجات العدل من العالقات الوظيفية، و مسامهته يف تبسيط إجراءات العدل، و حتقيق السالسة 
            ية شرافالعليا على اإلدارات الوسطى و اإلدارة اإلوامر و التوجيهات من يف إنسياب القرارات و األ

  رافية شكذلك انسياب اإلقرتاحات و األفكار من التنفيذين و اإلدارات الوسطى. و اإل  و التنفيذية، و
 التنظيدي،  هداف تتجلى أمهيته كعنصر إجيايب يف املناخليا، و مبسامهته يف حتقيق هذه األدارة العإىل اإل

 هداف فإنه بذلك يعترب عنصرا معوقا.يساهم بسلبية جتاه حتقيق هذه األ أما إذا كان
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 شكل نتيجةستقرار النسيب يف بيئة العدل يف املؤسسة و يتعرب اهليكل التنظيدي عن خاصية اإلو ي
و عبد اجمليد،  )فليهضافة إىل نظم و سياسات العدل يف املنظدة لفلسفة اإلدارة العليا و ممارساهتا، باإل

 .(211، صفحة 2115

 :التنظيميخطوات بناء الهيكل  -2-0-0

 يتطلب بناء اهليكل التنظيدي املرور عرب خطوات نوجزها كدا يلي:

ديد اهليكل املالئم هلذه هيدا لتحلية اليت يريد التنظيم حتقيقها متهداف التفصيلية أو التشغيحتديد األ -
 األهداف فهي إذن اخلطوة االوىل يف عدلية رسم البناء املناسب.

 للوصول .حتديد أوجه النشاط الالزمة  -
 جتديع النشاطات يف شكل وظائف، و وضع وصف متكامل لكل وظيفة. -
 جتديع النشاطات و الوظائف يف شكل تقسيدات إدارية. -
 خرى.دارة باإلدارات األعالقة هذه اإل دارة، واإلقسام داخل حتديد العالقات بني األ -
العالقة  صات كل منها ووضع خريطة تنظيدية و دليل تنظيدي يتضدن األقسام و الوظائف و إختصا -

 .(124، صفحة 2111)شقبوعة، بينها 
 مبادئ بناء الهيكل التنظيمي: -2-0-7

 حىت يسهم البناء التنظيدي يف حتقيق اهلدف املنشود من إقامته فإنه البد أن يقوم على املبادئ التالية:

  نطاق الصالحيات و املسؤوليات املدنوحة للفرد و التوازن يفالتوازن: و يقصد به حتقيق التوازن بني 
رية دااألوامر الصادرة من املستويات اإلعتداد وحدة الوظيفية و ا اإلتصاالتاف و خطوط اإلشر 

 املختلفة.
 ديالت التنظيدية ستيعاب التعياكل التنظيدية املراد تصديدها الاملرونة: و تتطلب املرونة قابلية اهل

 تبعا للتغريات يف البيئة الداخلية و اخلارجية.املستدرة، 
 ل عتداد القواعد العلدية الرصينة يف بناء اهلياكىل ضرورة استدرارية: يشري مبدأ االستدرارية إاإل

التنظيدية، إىل جانب إستشراف التغريات املستقبلية دون  أن تتعرض اهلياكل التنظيدية لتغريات 
 .(111، صفحة 2112)محود، بناء اهليكلي التنظيدي جوهرية متكررة من شأهنا إرباك ال
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 أنواع الهياكل التنظيمية: -2-0-3

 يصنف الكتاب و الباحثون أنواع اهلياكل التنظيدية حسب منوذجني رئيسيني مها: 

   :النموذج اآللي أو البيروقراطي 

السلطة و املسؤولية و طول اهليكل التنظيدي، و يتسم هذا الندوذ  بالبساطة و وضوح خطوط 
       اذ القرارختكدا ترتكز سلطة ا  نظدةيه إجناز العدل وفق القواعد و األمع نطاق إشراف ضيق، و يتم ف

ذا و يعاب على ه اآلخرين و مع العدالء بشكل رمسي، يف قدة السلم اهلرمي و يتعامل كل فرد مع
 القدرة على التكيف. الندوذ  أنه يفتقر إىل املرونة و

 :النموذج العضوي 

فقي هام ق األسيو يوصف هذا الندوذ  بالبساطة النسبية و غدوض هيكل السلطة، و يعترب التن
 رمثل التنسيق الرأسي حيث يؤكد على إثراء العدل و توسيع نطاقه بدال من التخصص الشديد، و ينظ

        لتحقيقها، و تشارك فيه خمتلف الوحدات  هداف الوظيفية وسائللألهداف على أهنا غاية و أن األ
جتاهات و تصل ات حبرية يف مجيع اإلسرتاتيجيات املنظدة، و تنساب فيه املعلومو املستويات يف وضع ا

أنه يفتقر إىل  دوذ دارة العليا بسرعة دومنا تقيد بالتسلسل اإلداري. و يعاب على هذا الناألفكار  إىل اإل
 و أنه يفتقر إىل الدقة و البساطة. ستقرارالثبات أو اإل

و جتدر االشارة هنا إىل وجود أنواع شىت من اهلياكل التنظيدية تقع ما بني الندوذجني السابقني 
           ويخصائص الندوذ  العض اآلخر حبيث يغلب على بعضها خصائص الندوذ  اآليل و على البعض

 .(143، صفحة 2114التنظيدي: سلوك األفراد واجلداعات يف املنظدات، )حرمي، السلوك 

 أهمية الهيكل التنظيمي في االدارة المدرسية: -2-0-4

 يسهم اهليكل التنظيدي يف حتقيق أهداف املدرسة من خالل:

يساعد على تسهيل حتقيق األهداف املوضوعة للددرسة، كدا تسهل على املوظفني القيام مبهامهم  -
 حتديدها و بيان عالقتها بتحقيق األهداف املطلوبة. عن طريق

 يساعد على حتديد مراكز السلطة. -
 يساعد على توضيح عالقات األفراد العاملني داخل املدرسة بعضهم ببعض. -
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كان اتساع مختاذ القرارات الرمسية، كدا يوضح يف الوقت نفسه مدى إيساعد على توضيح مراكز ا -
 ختاذ القرارات.شبكة ا

 .(214، صفحة 2112)اجلرب، تصال الرمسية بني مدير املدرسة و املعلدني طرق اإليبني  -
 :نمط القيادة -2-7

                ا، دارة و فاعليتهدة من العناصر األساسية لنجاح اإلإن الندط القيادي املتتبع يف املنظ
إذ أن القيادة و أمناطها ذات أثر كبري يف حركية اجلداعة و نشاط املنظدة و يف خلق التفاعل اإلنساين 

 .(111، صفحة 2112)محود، الالزم لتحقيق أهداف الفرد و املنظدة على حد سواء 

 يكون هلم التأثري األكرب علىو تعرف القيادة بأهنا أفراد يوجدون باجلداعات و املنظدات 
اآلخرين، كدا أهنا إجراءات يؤثر شخص ما مبقتضاها على باقي أعضاء اجلداعة لتحقيق أهداف محددة 

 .(122، صفحة 2114)جرينرب  و براون، للجداعة أو املنظدة 

ديد شاطات أعضاء املنظدة يف حتاد نو القيادة هي عدلية التأثري الذي يوصف بأنه عدلية إرش
 .(13، صفحة 2118)النعيدي، جتاهات  )املقاصد( اليت تقود للحصول على أهداف نظام اإلدارة اإل

    و القيادة أيضا هي القدرة اليت توجه األفعال و اجلهود الضرورية إلجناز مهدة القائد حبد ذاته
 .(Duluc, 2003, p. 62) و أتباعه

كدا أهنا القدرة على حث اآلخرين على القيام بأنشطة يرتبها القائد أو أهنا سيطرة معينة ميتلكها 
 .(121، صفحة 2111)مروان،  خرينفرد على أساس أن يؤثر يف سلوك اآلال

التأثري محور القيادة، و هذا التأثري يكون من خالل فرد يتدتع بصفات معينة  و بذلك يكون
جتعله قادرا على ممارسة هذا التأثري بفعالية، سواء على املرؤوسني يف العدل، زمالء، أو أعضاء يف مجاعة 

 . (214، صفحة 2113ارات، )ماهر، السلوك التنظيدي : مدخل بناء امله أو تنظيم غري رمسي

و كدا أن القيادة ال حتدث يف وقت معني فهي سريورة السلوكيات اليت تدفع الفرد أو اجلداعات 
 .(Robert, Weinberg, & Gould, 1997, p. 207)لتحقيق أهدافهم احملددة 

ص، ام احملددة هلم بكل محاس و إخالاملرؤوسني، إلجناز املهو القيادة كذلك هي فن التأثري يف 
االجتاه  سلطية و العقاب و االتصال اهلابط، وتوتوقراطية اليت تتديز باملركزية و الو هي أنواع منها األ

       يةبداع، و منها الدميقراطية  القائدة على الالمركز فكار و املشاركة و اإلحد مما حيد من تبادل األراء و األالوا
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         ر اخلالقةفكاواب مما يشجع التفاعل و تقدمي األجتاهني، و النو تفويض السلطة و اإلتصال ذي اإل
 .(315، صفحة 2115)العديان م.، السلوك التنظيدي يف منظدات األعدال،  و اإلبداع

ة التوجيه يف بعض التفاصيل إال أهنا تتفق على أمهي ختالفهايالحظ أنه رغم تعدد التعاريف و ا و
   و التأثري على سلوكيات اجلداعة و العاملني و دفعهم راغبني حنو حتقيق أهداف املنظدة و غاياهتا

 .(151، صفحة 2111)الصرييف، السلوك اإلداري: العالقات االنسانية.، 

دة السائد يف كل مؤسسة تأثريا كبريا على حتديد نوع املناخ التنظيدي الذي و يؤثر  منط القيا
  يعدل األفراد يف ظالله، و يؤكد على ذلك الطويل بقوله حيندا تكون ممارسة اإلدارة و سياساهتا مبنية، 

   اتية ذو قائدة على التشاور و املشاركة يف عدلية صنع القرارات، و على إحرتام و تقدير  اإلعتبارات ال
و الشخصية  للعاملني فيها، فإن شعورا بالثقة املتبادلة و الصراحة و حتدل املسؤولية  يف إجناز العدل 

و هذا  جتاهات إجيابية حنو املؤسسة، و حنو العاملني فيها،فراد، مما يسهم يف تطوير ايكون عاليا بني األ
 .(142، صفحة 2111)الطويل، اإلدارة التعليدية مفاهيم و آفاق،  من دالئل إجيابية مناخها التنظيدي

 مصادر قوة القيادة و تأثيرها: -2-7-0

هتم الكثري من الكتاب و الباحثني بكيفية ممارسة عدلية القيادة و مصادر القوة و وسائل القد 
 در ثري على مرؤوسيه لتحقيق أهداف اإلدارة، و من أهم هذه املصاثري اليت يستخدمها القائد يف التأالتأ

 و األدوات ما يلي:

ي ستخدام السلطة الرمسية  اليت خيوهلا له منصبه أو الوظيفة اليت يشغلها يف السلم اهلرما القوة المشروعة: -
 للدنظدة.

        ة مثل منح زيادة ملعنوية أو املاديجيابية اؤوسني بإستخدام وسيلة احلوافز اإلالتأثري يف املر  قوة المكافأة: -
 متيازا يف العدل.يف الراتب أو ترقية أو ا

و تستند إىل خوف املرؤوس من قيام الرئيس بفرض عقوبة عليه يف حال عدم  قوة اإلكراه أو العقاب: -
     ملالية ا ستخدام احلوافز السلبية مثل اخلصوماتعلى أفعال و اجتاهات الرئيس، أو اإلتزامه أو موافقته 

 أو اإلنذار بالفصل أو غريها.
        تزداد قوة تأثري املدير على أتباعه إذا ما نال إعجاهبم و تقديرهم بسبب  عجاب:قوة اإلقتداء أو اإل -

 ما يتدتع من خصائص و مسات شخصية.
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كفاءة و مقدرة   والتأثري يف املرؤوسني من خالل ما يتدتع به املدير ذاته من خربة و مهارة  قوة الخبرة: -
حرتام من ا ما يفعله اآلخرون، مما يزيد فنية و إدارية و سلوكية، حيث يدرك اجلديع أنه رجل يعلم و يفهم

 املرؤوسني له و إمتثاهلم له.
رد ستخدام النفوذ الشخصي للددير إلجبار الفل االتأثري على املرؤوسني من خال قوة القهر و اإلجبار: -

لوك األفراد )حرمي، السلوك التنظيدي: سعلى السلوك بالطريقة اليت يريدها القائد حىت و لو بدون رضاهم 
 .(111، صفحة 2114واجلداعات يف املنظدات، 

 :أساليب القيادة -2-7-7

ارجية القائد و شخصيات التابعني و البيئة الداخلية و البيئة اخليتأثر األسلوب القيادي بشخصية 
 اليت تؤثر على املنظدة  و من أبرز األمناط القيادية:

 احدكلدة أوتوقراطي هي يف األصل كلدة التينية تعين حكم الفرد الو   قراطية أو التسلطية:و القيادة األوت   ،
ارة دسلطة شخص واحد منها، و يف هذه اإلنفوذ و  و لذلك تعين خضوع العاملني يف املنظدة ألوامر و

 يعدل املدير على:
تركيز معظم السلطات يف يده و اليت تشدل مجيع األمور صغريه و كبريها و من مث يلعب املدير الدور  -

 الرئيسي بيندا يكون دور املعلدني العاملني ثانوي.
ملعلم أو تردد فعلى سبيل املثال على ابدون مناقشة  مجيع العاملني ألوامره و قراراتهضرورة طاعة  -

 التنفيذ و ال حق له يف إبداء اآلراء و املناقشة.
 ختاذ القرار.تدام مبشاركة العاملني يف عدلية اهاالنفراد يف اختاذ القرارات و عدم اإل -
 جتداعات املدرسية.اإلدارية داخل املنظدة و يف اإل اإلتصاالتعدم اإلهتدام ب -
 املدرسة. نسانية للدعلدني و التالميذ يفبالتايل عدم مراعاة العالقات اإل الفردية وعدم مرعاة الفروق  -
التطبيق احلريف للوائح و القوانني بعد تفسريها من وجهة نظره بدون مراعاة للعالقات االنسانية داخل  -

 العدل.
 :ورية  حيث و الدكتاتأ سلطيةتهذا النوع من القيادة على النقيض من القيادة ال القيادية الديمقراطية

يهدف إىل خلق نوع من املسؤولية لدى املرؤوسني و محاولة مشاركتهم يف اختاذ القرارات فالقائد الدميقراطي 
يشارك السلطة مع اجلداعة و يأخذ رأيهم يف معظم قراراته، هذه املشاركة بني القائد و مرؤوسيه ينتج 

   ؤسسة،م و التزامهم كدا يشعر الفرد بأمهيته و قيدته يف املعنها رفع الروح املعنوية لألفراد و زيادة والئه
 مور نذكر منها:رة الدميقراطية على العديد من األداو تقوم اإل
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 نسانية، و كذلك محاولة رفع الروح املعنوية للعاملني باملؤسسة.اإلهتدام بالعالقات اإل -
 ختاذ القرار.املشاركة يف ا -
طالع و حضور الدورات و عقد اللقاءات و تشجيعهم على اإل هتدام بالندو املهين للدعلدنياإل -

 الدورية بني املعلدني من ذوي التخصص الواحد.
 جتداعية بني العاملني.العدل على حتقيق العدالة اإل -
 جتداعات املدرسية.يدة داخل املدرسة و من أمهها اإلاجل اإلتصاالتاإلهتدام ب -
             نسانية بني أفراد املدرسة على أساسفر العالقات اإلهتيئة مناخ املدرسة السليم و املالئم لتو  -

 حرتام و الود و التعاون املتبادل.من اإل
 العدل على تطوير العدلية التعليدية من أجل تعليم أفضل. -

 :)ارسة و هي القيادة اليت تعطي القاعدة احلرية املطلقة يف مم القيادة الترسلية أو المتفرجة )الفوضوية
ختاذ القرار و يصبح القائد كاملستشار فهو ال يسيطر على القاعدة مباشرة و إمنا حياول و ا نشاطها

 توجيهها بطريقة غري مباشرة.
 سلوب بإتاحة الفرصة لإلنطالقات اإلبداعية و يعزز الثقة بني القاعدة و القدةو يتديز هذا األ،               

تج ة تؤدي إىل أن يسعى أفراد اجملدوعة للسيطرة عليها فينو قد أثبتت الدراسات أن القيادة غري املوجه
 :و هذا الندط من القيادة يقوم على و فقدان روح التعاون بني أفرادها،عن ذلك الصراع داخل اجملدوعة 

           منح حرية التصرف للجديع )معلدني و تالميذ( لكي يفعل كل فرد ما يشاء، و يراه مناسبا  -
 ملغاالة يف ذلك.من وجهة نظره مع ا

 عدم تدخل املدير يف أداء العاملني سواء بالتوجيه أو باألمر أو النهي. -
 العدل على إرضاء مجيع العاملني. -
 جتداعات املدرسية.عدم اإلهتدام بعقد اإل -
 التسيب داخل املدرسة. -
 ليس للعدل فلسفة واضحة أو سياسة مرسومة محددة. -
 عدم وجود القدوة للدعلدني يف املدرسة. -
 ضياع الوقت و تبديد اجلهد و إشاعة الفوضى. -

ألمناط ادارة التعليدية أن منط القيادة الدميقراطية يعترب أفضل و لقد أكد املتخصصون يف جمال اإل
 هداف الرتبوية احلديثة و على العكس من ذلك فإن الندطني اآلخرين يسبباناليت تساعد على حتقيق األ
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، 2115)فليه و عبد اجمليد، إلداري املعاصرأساسيات الفكر ال إلحنرافهدا عن ضطراب و اخللاإل
 . (231-232الصفحات 

مما سبق يرى الباحث أن الندط القيادي للددير يعترب عامال مهدا يف حتديد طبيعة املناخ التنظيدي 
 للدؤسسات الرتبوية.

 :اإلتصاالتنمط  -2-3

ة طبأهنا "نقل و استقبال املعلومات من شخص آلخر و هي وسيلة توحيد األنش اإلتصاالتتعرف 
         أيضا بأهنا "عدلية تبادل املعلومات بني املرسل و املستقبل اإلتصاالتاملتعددة للدنظدة"، و تعرف 
، 2111للوظائف و القرارات اإلدارية،  )عالقي، االدارة: دراسة حتليلية" و إدراك مضدون هذه املعلومات

 .(41صفحة 

تصال بأنه "عدلية تبادل املعلومات اإل (Thomas G. Ronaldتوماس رونالد )و يعرف 
      راف املعنية طت و حتقيق مفهومية مشرتكة بني األأو التبادل املشرتك للحقائق و األفكار و اإلنفعاال

 .(111، صفحة 1111)اللوزي و آخرون، مر" يف األ

هات تصال هو "الطريقة أو الكيفية اليت يتم فيها نقل املعلومات أو التوجيفيقول بأن اإل لطبيباأما 
أو األفكار من شخص آلخر أو من جمدوعة ألخرى، فهو العدلية اليت يتم عن طريقها التفاعل و التبادل 

 .(111، صفحة 1111)الطبيب، " بني األفراد

تصال هو تلك العدلية اليت هتدف إىل تدفق البيانات و املعلومات يف صورة حقائق كدا أن اإل
جتاهات من  هابطة و صاعدة و عرضية عرب مراكز العدل املتعددة ني الوحدات املختلفة يف خمتلف اإلب

أدناها داخل اهليكل التنظيدي للدؤسسة التعليدية و كذا بينها و بني اجملتدع  من أعلى املستويات إىل
 .(215، صفحة 2118)عزب،  اخلارجي و بالعكس

اميكية( فراد، و إجياد حركية )دينية يتم من خالهلا التفاهم بني األجتداعو يعد اإلتصال وسيلة ا
ستهدف، داء املفكار، لغرض حتقيق األا نقل املعلومات و البيانات و اآلراء و األخالهلاجلداعة يتم من 
تصال على العديد من العوامل اليت تتعلق عادة بطبيعة العدل و املناخ التنظيدي السائد و تعتدد كفاءة اإل
 .(111، صفحة 2112)محود،  إذ تؤثر و تتأثر به

 فرص تصال بإجتاهني  )التواصل( ألنه يتيح للعاملنييشري املغريب إىل أن اإلتصال اجليد هو اإل و
صدار جتاه واحد )تنازليا( فقط و ذلك بإتعلم و التطور، و قد تبني بأن اإلتصال يف اإبداء الرأي و ال
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 التفكري، إىل اخلدول يف نسياهبا إىل أسفل السلم اهلرمي تؤدي بالعاملاألوامر و التعليدات من أعلى و ا
 .(315، صفحة 1115)املغريب ك.،  و عدم املباالة بإعتبار أن أفكاره و آراءه ال قيدة هلا

الية يدي و حتديد خصائصه، و فعبصورة فعالة يف تكوين املناخ التنظ اإلتصاالتو تسهم 
و عدم  إلتصاالتاتعين ببساطة أن هناك خاصية إجيابية أضيفت للدناخ التنظيدي، أما بطء  اإلتصاالت

العصيب اجلهاز  مبثابة اإلتصاالتفعاليتها تعين من ناحية أخرى أن هناك خلال يف املناخ التنظيدي، ف
و عبد اجمليد،  )فليه الفعالة مؤشرا هاما على وجود مناخ تنظيدي جيد اإلتصاالتللتنظيم، لذا يعد وجود 

 .(211، صفحة 2115

 دارة المدرسية:ال في اإلتصأهمية اإل -2-3-0

 تبدو أمهية اإلتصال يف عدة عناصر، نذكر منها:

 ختالف مستوياهتم يرغبون دائدا يف معرفة ماذا يؤثر يف و على أعداهلم.أن العاملني يف املدرسة على ا -
           ة ساليب اليت تتبعها املدرسدا لشرح سياسة العدل العامة و األاملدرسة حباجة دائأن العاملني يف  -

 .(214، صفحة 2111)العجدي،  لعدل ما
 أن العاملني يف املدرسة يهدهم أن تعرف أهم مشكالهتم و بدائل احللول الرمسية. -
 يساعد العاملني على حتديد خطط عدلهم من أجل فاعلية أعلى للددرسة.تصال اجليد يف املدرسة أن اإل -
 .(241، صفحة 2111)املغيدي،  فكار املتعلقة بالعدلوامر و األنقل املعلومات و األ -
 تنظيم املوارد املادية و البشرية بطريقة فعالة حتقق أعلى كفاءة. -
 سليدة بني مجيع أفراد اجملتدع املدرسي. تكوين عالقات إنسانية -
 تطوير العالقة بني املدرسة و اجملتدع احمللي. -
 فراد داخل املدرسة و حفزهم حنو حتقيق االهداف.توجيه األ -
 .(311، صفحة 2111)األغربي،  ختاذ القرارت املدرسية الرشيدةا -

 المدرسية:تصال في االدارة أهداف اإل -2-3-7

 هداف نذكر منها:دارة املدرسية جمدوعة من األل اإلتصال داخلعدلية اإل

 نقل التعليدات و التوجيهات و وجهات نظر املدير إىل املعلدني من أجل القيام بوظائفهم األساسية.  -
 إطالع املعلدني على ما جيري يف املدرسة من أنشطة خمتلفة. -
 اتذة.سو خاصة اإلجتداعية منها لدعم الروابط اإلنسانية بني األ ني باألخبار املختلفة،تزويد املعلد -
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عامل، و زيادة ر يف الإكساب املستقبل خربات جديدة و مهارات و مفاهيم جديدة، تساير التغري و التطو  -
 نساين بينهم.ي بني املعلدني و توطيد البعد اإلجتداعالتفاعل اإل

 تخلص من الضغوط املختلفة.نسجام و الخلق درجة من الرضى الوظيفي و اإل -
 نشود.جتاه اهلدف املاداري من أجل التفاعل بني العاملني، و توجيه اجلهود حتسني سري العدل اإل -
 ختاذ القرارات السليدة.البيانات الصحيحة مما يساعد يف ا إمداد املدير و املشرف باملعلومات و -
            جيه لعاملني(، و القيام بعدله من حيث التو اإلتصال الفعال ميكن املدير من التأثري يف املرؤوسني )ا -

 .(1، صفحة 2114)كدال الدين و املتويل،  شراف على أفضل وجهو اإل
 دارة المدرسية:أنواع اإلتصال في اإل -2-3-3
 الرسمية: اإلتصاالت -2-3-3-0

عة للددرسة و ميكن تقسيدها إىل أربو هي إتصاالت تتم و فق  اللوائح و القنوات التنظيدية 
 أقسام:

 و يعين تدفق املعلومات و األوامر و املقرتحات من الرؤساء   على إلى أسفل(:أتصال الهابط )من اإل
إىل املرؤوسني، و يقوم املدير هنا بدور املرسل و ال يستقبل دون الرغبة يف أن يبادر األساتذة باملشاركة، 

 .(284، صفحة 2111)العجدي،  إلتصالمبعىن أن املدير هو محور ا
 :)صال صاعد و يتضدن عادة إجابات املرؤوسني على ما هو ات اإلتصال الصاعد )من أسفل إلى أعلى

ات نسانية لألساتذة باإلتصال باملستويهم من رؤساهم، و من مزايا هذا اإلتصال، اشباع احلاجات اإليصل
ن عدلهم و اإلحساس بدميقراطية اإلدارة املدرسية،كدا أن العليا، األمر الذي يشعرهم بالرضى عاإلدارية 

ليها املدير إجتاهاته حيتا  ، و إذا شعر املعلم أن أفكاره و اتصال جيب أن يشجع مدير املدرسة عليهاإل
 .(255حة ، صف2111)املغيدي،  جيابيافسوف ينتج عنه جوا ا

 متعددة  ني السابقني فهو إتصالتصالو هذا الندط اإلتصايل أكثر فاعلية من اإل النجمية: اإلتصاالت
     جتاه، و يكون من املدير إىل املعلم، و من املعلم إىل املدير، و من الطالب إىل املعلم، و من املعلماإل

يتيح لكل معلم أن يستفيد من اآلخر، فالكل يعلم  إىل الطالب، و من املدير إىل الطالب، و بالتايل
  تصال كبرية جدا، و املدير هنا ليس هو املصدر الوحيد للدعلومة، مفاهيده و اجتاهاته، فعدد قنوات اإل
      صال تهم و تبادل املعلومات و تقييم اإلحتياجات، و يندو هذا اإلو هذا يؤدي إىل جمال أكرب للتفا

 راطي ملدير املدرسة.يف ضوء الندط الدميق
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 ن ذلك فراد يف نفس املستوى اإلداري و يكو اليت حتدث بني األ اإلتصاالتو هي  فقية:األ اإلتصاالت
 .(31, 38، الصفحات 2111)بوفلجة، داريةبني خمتلف املصاحل و الدوائر اإل عادة لإلشعار و التنسيق

 :غير الرسمية اإلتصاالت -2-3-3-7

تلف عن إتصال غري رمسي خيتتكون اجلداعات غري الرمسية من أعضاء املنظدة و يربط بينهم خط 
         تصال الرمسي، و تستدد هذه اجلداعات قوهتا من مدى مساندة أعضائها لبعضهم البعضنظام اإل

ي يتم بني األفراد تصال الذ"اإلرف اإلتصال غري الرمسي بأنه: يف ظل الظروف املشرتكة اليت جتدعهم، و يع
تصال اضحة، و يتديز بسرعته قياسيا باإلو اجلداعات و يكون عادة بدون قواعد محددة و و 

 .(211، صفحة 2111)الشداع و محود، الرمسي"

متعددة  اهاتجتالتغري و يتم عرب خطوط تنشر يف ا تصال دائم احلركة و التجدد وو هو أيضا "ا
        دارة موضوعه أو طريقته أو متلك القدرة على السيطرة عليه سيطرة تامة،و خمتلفة دون أن حتدد اإل

   سانية، نبالطبيعة البشرية و بالبيئة اإل  خر نظرا إلرتباطهحاولت منعه يف مكان ظهر يف مكان آفإذا 
 .(231، صفحة 2111)لوكيا،  حيث يتعذر كبته متاما"

     تصال غري الرمسي ال يظهر من خالل اهليكل التنظيدي للدنظدة، و عليه يرى الباحث بأن اإل
 بل ينشأ عادة و تلقائيا نتيجة لروابط أو مصاحل معينة و لتحقيق أهداف محددة.

           تكار بخ التنظيدي املالئم لإلبداع و اإلالسائدة التأثري يف خلق املنا  اإلتصاالتميكن ألمناط 
    راد، فية يتم من خالهلا التفاهم بني األجتداعو املسامهة يف اختاذ القرارات، حيث أن اإلتصال وسيلة ا

نظدة، و تعتدد  للدستهدف داء اململعلومات و البيانات و األفكار لغرض حتقيق األإذ يتم من خالهلا نقل ا
           تصال على العديد من العوامل اليت تتعلق عادة بطبيعة العدل و املناخ التنظيدي السائد، كفاءة اإل

       إذ أهنا تؤثر و تتأثر به عادة، فهو املوقع املادي لألفراد و ما ترتبط بذلك من مجاعات العدل الرمسية
تداعية جيديا مالئدا يف خلق التفاعالت اإلا أن ختلق مناخا تنظو أمناط العالقات الغري رمسية من شأهن

 .(211، صفحة 2112)محود،  اهلادفة بني األفراد و تنشيط دورهم و أدائهم يف جمدل العدليات اهلادفة
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 الحوافز: -2-4

لدافعية للفرد ستخدامها يف إثارة اجيري اأهنا جمدوعة املؤثرات اليت على  افزميكن حتديد مفهوم احلو 
            حيث أهنا مؤثرات خارجية من شأهنا أن حترك السلوك الذايت بإجتاه إشباع حاجات معينة يرغب 

 .(114، صفحة 2111)الفرجيات، خضري، اللوزي، و الشهايب،  يف احلصول عليها

دارية و السلوكية بأهنا "جمدوعة من املؤثرات اخلارجية تستهدف األدبيات اإل و تعرف احلوافز يف
 الرغبات" وسلوك اإلنساين إىل إشباع احلاجات إثارة الدوافع الداخلية للفرد، و اليت من شأهنا أن توجه ال

(Gibson, Ivancevich, Donnelly, & Konopaske, 2003, p. 104). 

و يف تعريف آخر احلوافز هي "عدلية تنشيط واقع األفراد )املوظفني( بطرق إجيابية أو سلبية هبدف 
 .(111، صفحة 2111)الطخيس، زيادة معدالت اإلنتا  و حتسني األداء"

على  حاجات العامل و توجه سلوكهيضا هي "الوسائل أو العوامل اخلارجية اليت تشبع أو احلوافز 
 .(342، صفحة 2112)اجملدوب،  حنو معني"

و يف رؤيا أخرى تعرف احلوافز بأهنا "عوامل خارجية تشري إىل املكافآت اليت يتوقعها الفرد يف 
لوك )القريويت م.، السة"أدائه لعدله و اليت  ميكن أن تكون ذات طبيعة مادية أو ذات طبيعة معنوي

 .(31، صفحة 2113التنظيدي، 

    و يرى ماهر بأن احلوافز هي "مبثابة املقابل لألداء املتديز، و يفرتض هذا التعريف أن األجر 
ساسية للحياة، )أو املرتب( قادر على الوفاء بقيدة الوظيفة، و بالتبعية قادر على الوفاء باملتطلبات األ

            طبيعة الوظيفة، و قيدة املنصب، كدا يفرتض هذا التعريف  أن احلوافز تركز على مكافأة العاملني 
خرى مبا وفقا ملعايري أعن متيزهم يف األداء، و أن األداء الذي يستحق احلافز هو أداء غري عادي، أو ر 

، 2111)ماهر، إدارة املوارد البشرية، يزيد عن األجر"ستحقاق العاملني إىل تعويض إضايف تشري إىل ا
 .(348صفحة 
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 أهمية الحوافز: -2-4-0

عترب احلوافز من أهم الوسائل اليت تستخدمها اإلدارة لرفع كفاءة املوارد البشرية يف املنظدة، حيث ت
 تكدن أمهيتها يف ما يلي:

 خلق الشعور باإلستقرار و الوالء للدنطدة.زيادة مداخيل العاملني و  -
لصراعات، ، و اخنفاض املعنوياتلغياب، و دوران العدل السليب، و اتاليف الكثري من مشاكل العدل كا -

ديات ستقرار أهدافها على املأعلى يف موارد املنظدة البشرية، و وضوح و ا ستقرارمما يؤدي إىل خلق ا
 القصرية و الطويلة.

ل النواة ستقرار يف قيم العدل اليت تشكتطوير سلوك العدل يف املنظدة و ا أن تقود إىلميكن للحوافز  -
 الرئيسية ملا يسدى بالثقافة التنظيدية.

تشري الكثري من الدراسات أن للحوافز دور كبري يف زياد  دافعية األفراد العاملني يف املنظدة و ضدان  -
 .(252، صفحة 2113)اهلييت،  درجة إستقرارهم فيها

   التكامل و الرتابط بني نشاط التحفيز و أنشطة املوارد البشرية املختلفة: و منها ختطيط املوارد البشرية،  -
 جور، األ ب و التندية و تقييم األداء وختيار و التعيني، و التدريحتليل الوظائف و اإلستقطاب و اإل و

 ملنظدة.نشطة جمتدعة على النتائج املتوقعة على مستوى او تؤثر هذه األ، و الرتقياتو املنافع و اخلدمات 
                   رادفقيق جو من الرضا عن العدل لدى األهتيئة املناخ التنظيدي املناسب: تسهم احلوافز يف حت -

              املنظدة مما يدفعهم للحرص على املصلحة العامة و السعي لزيادة اإلنتاجية و حتقيق أهداف
 .(143، صفحة 2118)بشار، 

املسامهة يف إشباع حاجات األفراد العاملني، و رفع روحهم املعنوية مبا حيقق هدفا إنسانيا مهدا يف حد  -
 ذاته.

ناسق بينهدا، أولوياهتا و تعزيز التحتياجات األفراد العاملني، و تنسيق املسامهة يف إعادة تنظيم منظومة ا -
 مبا ينسجم مع أهداف املنظدة و تطلعاهتا و سياساهتا، و قدراهتا على تلبية مطالب العاملني و أهدافهم.

          املسامهة يف التحكم يف سلوك العاملني مبا يضدن حترك هذا السلوك و تعزيزه أو توجيهه أو تعديله  -
 صلحة املشرتكة بني املنظدة و العاملني.أو تغيريه أو إلغائه حسب امل

 تندية عادات و قيم سلوكية جديدة تسعى املنظدة إىل وجودها يف صفوف العاملني. -
، صفحة 1111)عساف،  بداعية  لدى  العاملني مبا يضدن إزدهار املنظدة و تفوقهاتندية  الطاقات  اإل -

81). 
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 أنواع الحوافز: -2-4-7

التصنيفات اليت تطرح عند البحث يف أنواع احلوافز بشكل عام متعددة و متنوعة و متداخلة مع 
حلوافز و اليت ميكن يب ابعضها البعض، حيث تعددت تقسيدات الباحثني يف جمال احلوافز لوسائل و أسال

هم هذه داء اإلنساين للعاملني، و أحصول على أقصى كفاءة ممكنة من األستخدامها لللإلدارة ا
 التقسيدات ما يلي:

 تجاه أثرها:أنواع الحوافز حسب ا -2-4-7-0
 افز جتذب ا أهنا عرفت بأهنا حو دكبداع و التجديد،  هي احلوافز اليت تندي روح اإل يجابية:الحوافز اإل

 توفر له جيايب الذي تريده املنظدة، مثني، و هذا يتطلب حتديد السلوك اإلجيايب معاألفراد حنو سلوك ا
عدال، أساسيات إدارة األ –)برنوطي س.، اإلدارة  املادي أو املعنوي الذي تكافئه للقيام بالعدلاحلافز 
 .(411، صفحة 2118

  :ردع لتسعى احلوافز السلبية إىل التأثري يف سلوك العاملني من خالل مدخل العقاب و االحوافز السلبية
ستخدامها هو التلويح بالعقاب كوسيلة ملنع العاملني من أن يسلكوا اهلدف من او التخويف، إذ أن 

، صفحة 1111)شاويش، إدارة املوارد البشرية،  سلوكا  معيبا  أو  يقوموا  بتكراره أو خمالفة قواعد العدل
213). 

 أنواع الحوافز حسب المستفيدين منها: -2-4-7-7
  القريويت م.، مبادئ ) هي اليت توجه إىل فرد واحد تشجعه و تغريه لزيادة أدائه و إنتاجه الفردية:الحوافز

و من أمثلة هذا النوع من احلوافز  ،(311، صفحة 2114اإلدارة: النظريات، العدليات، الوظائف، 
كدية اإلنتا  جر املدفوع بط األختصيص جائزة ألفضل عامل، عالوات إستثنائية، مكافآت تشجيعية، رب

 .(113، صفحة 2114)صاحل،  املنجزة خالل وقت معني
  :لتها املزايا  و من أمثو التعاون بني العاملني هذه احلوافز تركز على العدل اجلداعي،الحوافز الجماعية

ة دوح توجه إىل جمدوعة من األفراد العاملني يف ية، و الرعاية اإلجتداعية اليت قدالرعاية الصح العينية،
ون دارة و اإلنتاجية، و قد تكحلفزهم على حتسني و رفع كفاءة اإلإدارية، أو قسم واحد، أو إدارة واحدة 

 .(21، صفحة 1181)ياغي، معنوية احلوافز اجلداعية إجيابية أو سلبية، مادية أو 
 أنواع الحوافز حسب إرتباطها: -2-4-7-3
 :هي احلوافز اليت ترتبط بالعدل نفسه، و تشدل اإلحساس مبسؤولية الفرد جتاه جزء حوافز داخلية        

    طويرستخدام مهارته و قدراته يف التتائجه و تتيح هذه العوامل للفرد اذي مغزى من العدل و ن
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)عاشور، السلوك اإلنساين يف املنظدات،  ر له املعلومات املرتدة عن أدائهو التقدير كدا توف
 .(11, 15، الصفحات 1111

  هي عوائد حيصل عليها الفرد من البيئة اخلارجية احمليطة بأداء العدل، فالناس  خارجية:حوفز       
ال يعدلون  ألجل العدل فقط أو ألن طبيعة العدل موافقة لقدراهتم و رغباهتم و لكنهم حيصلون 
على جزء أو مكافآت نظري أدائهم ألعداهلم و تنوع هذه املكافآت من جزاءات مادية و هو 

يت حيوزها لجر يف صوره املختلفة إىل جزاءات معنوية كاملركز أو مكانة الفرد يف املؤسسة و القوة ااأل
 .(211, 281، الصفحات 1115)محدد علي،  يف شغلها هلذا املركز

 أنواع الحوافز حسب طبيعتها: -2-4-7-4
  :امللدوسة اليت تشجع حاجات الفرد املادية و تشدل كل ما هي تلك الوسائل الحوافز المادية

يدفع العاملني على شكل نقدي أو عيين، من أجل العدل على  زيادة معدالت إنتاجهم كاألجور، 
رباح، السكن، اخلدمات الصحية، و تعترب من أهم احلوافز يف البلدان  األالعالوات، املشاركة يف

             ملعيشية كاألكل، املسكنطنني فيها للدال لسد حاجاهتم االنامية نظرا لفقرها و حاجة املوا
 .(311، صفحة 1111)عقيلي،  و امللبس

 :ذات إىل جانب إشباعها للحاجاتهي الوسائل غري املادية اليت ترضي ال الحوافز المعنوية 
مل، القرارات، املدح و الثناء، اإلعرتاف بأمهية العا ارجتداعية كفرص الرتقية، املشاركة يف إصداإل

ود العاملني ضافة إىل تقدير جه، باإل(118، صفحة 1113)الزويلف و القريويت،  ومسةمنح األ
ني ظروف و مناخ العدل، ستقرار العدل، و اإلشراف و منط القيادة و حتسيف اإلدارة، و ضدان ا

 .(111، صفحة 2111)شقبوعة،  التدريبو 

و يرى الباحث بأن احلوافز هي اليت تعدل على إثارة القوى احلركية للعاملني و املوظفني، و تقوم 
   حبثهم و دفعهم و حتريك سلوكهم لزيادة أدائهم و مردوديتهم، و كلدا كانت احلوافز مالئدة حلاجات 

 بات العاملني، كلدا ساعد ذلك على توفري مناخ تنظيدي مالئم.و رغ

 تخاذ القرارات:المشاركة في ا -2-2

شة مشاكله لتقاء هبم ملناقداري دعوة املدير ملرؤوسيه و اإلو تعين املشاركة يف جمال تطبيقها اإل
  اإلدارية اليت تواجهه و حتليلها و محاولة الوصول إىل أفضل احللول املدكنة هلا، مما خيلق الثقة لديهم 
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لنظرية )كنعان، اختاذ القرارات اإلدارية بني ا حللول املالئدة للدشاكل اإلداريةإلشراك املدير هلم يف وضع ا
 .(218، صفحة 2113التطبيق،  و

ختاذ القرار هي "إندما  األفراد عقليا و عاطفيا يف مواقف إىل أن املشاركة يف ا فهيمو أشار 
           و حتدل املسؤوليات املنوطة هبا" اجلداعة مما يشجعهم على املسامهة يف حتقيق أهداف اجلداعة

 (121صفحة  ،1111)فهيم، 

اذ القرارات خت مديري املدارس و املعلدني على ااء و املثدر بنيو املشاركة أيضا هي "التعاون البنّ 
 (231، صفحة 2111)شعت و نشوان، املدرسية من أجل توفري الوقت و اجلهد و التكلفة"

إىل أن املشاركة تعين  (Davis & Newstromديفيس و نويستروم )و يشري الكاتبان 
اركة جلداعة  و مشإنغداس األفراد ذهنيا و عاطفيا يف العدل مبا يشجعهم على املسامهة يف أهداف ا

، 2111)حرمي، مبادئ االدارة احلديثة : النظريات، العدليات االدارية، وظائف املنظدة،  املسؤولية عنها
 . و هذا التعريف يشدل ثالثة أمور هي: اإلنغداس، املسامهة، و املسؤولية.(11صفحة 

و مدير املؤسسة بإعتباره املسؤول عن جناح املدرسة بصفته الرئيس املباشر للعاملني فيها، و هم 
طريقة ب مسؤولون أمامه يف حتدل أعباء وظائفهم، مطلوب منه العدل على تنظيم مدرسته و العاملني فيها

هبذا  ختاذ القرار، ولدميقراطية هو إشراكهم يف عدلية ادميقراطية فعالة و متعاونة و أحد مظاهر هذه ا
ا للددارسات اييكون لديهم الشعور بأهنم يشاركون يف إدارة مدرسة حقيقيا بدال من شعورهم بأهنم ضح

 .(218ة ، صفح2111)ربيع،  اإلدارية املستبدة

 تخاذ القرارات لألساتذة:أهمية المشاركة في ا -2-2-0

   كختاذ القرارات و ذلات و البحوث على أمهية مشاركة األساتذة يف القد أمجعت بعض الدراس
 ملا يلي:

          إن إتاحة الفرصة للدشاركة يف صياغة السياسات متثل العنصر املهم يف رفع معنويات املعلدني  -
 للنظام املدرسي. و يف محاستهم

 جيابيا برضا املعلم عن مهنة التدريس.املشاركة يف صنع القرار ارتباطا اترتبط  -
 يفضل املعلدون املديرين الذين يشاركوهنم يف صنع القرار. -
     املعلدون ال يتوقعون و ال يريدون أن يكونوا مشاركني يف كل قرار، و يف احلقيقة املشاركة الزائدة  -

 ائج سلبية.قد تؤدي إىل نت
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وظائف كل من املعلدني و املديرين يف صنع القرار حتتا  إىل أن تكون متنوعة طبقا لطبيعة  أدوار و -
 .(115، صفحة 2112)أمحد،  ملشكلةا

 مزايا المشاركة في إتخاذ القرارات:  -2-2-7
 دا يلي:فيختاذ القرارات حسنات مسامهة العاملني يف اميكن إبراز 

لية التعليدية  يف جمال العدمما ال شك فيه أن إشرتاك املعلدني و غريهم من العاملنيهمية: الشعور باأل -
 ختاذ القرارات يعطيهم الشعور باألمهية  و أهنم من العناصر املهدة يف التنظيم.يف ا

ة هذا التغيري و للتغلب عاقمبا أن القرارات جتلب معها التغيري لذا حياول أفراد التنظيم إ تقبل التغيير: -
اخل املني دعلى هذه املشكلة يتطلب األمر إشراك كل من يهدهم أمر القرار يف صناعته من الع

 اذ القرار.ختلتقبل التغيري عندما يشرتكون يف استعدادا التنظيم أو خارجه، األمر الذي جيعلهم أكثر ا
ض عدد الرؤساء ؤساء يف صناعة القرار ختفييرتتب على مشاركة املرؤوسني للر  خرين:سهولة توجيه اآل -

 املشرفني الالزمني لتوجيه املرؤوسني.
أدت مشاركة املرؤوسني يف صناعة القرار إىل زيادة معدالت اإلنتا  و التحسن  تحسين كفاية العمل: -

الواضح يف العالقات بني الرؤساء و املرؤوسني باإلضافة إىل اإلقبال على حتدل املسؤولية بنفس 
 ية.راض

نتيجة لقدرة املرؤوسني على إظهار املالحظات و العوامل اليت  تحسين نوعية القرارات اإلدارية: -
ضاح ينا تلعب املشاركة دورا فعاال يف اكتشافها و من هتشكل املوقف و يصعب على الرؤساء ا 

 .(111، صفحة 2113حافظ، )أمحد و  املالحظات و احلقائق إىل الرؤساءالرؤية  و 
        أهنا تضدن الوصول إىل قرارات أكثر صحة و أبعد عن اخلطأ إذ أن اجملدوعة أقدر على النظر  -

      إىل املشكلة املطروحة من جوانب متعددة من الفرد الذي كثريا ما تسيطر عليه فكرة أو جانب 
 .من القضية حتول بينه و بني الرؤية الواضحة األخرى

ختاذ القرارات تنال قبوال أكثر من العاملني يف املؤسسة  إذ يشعرون أهنا صادرة منهم إن املشاركة يف ا -
 خرين.ثليهم و ليست مفروضة عليهم من اآلأو من مم

      زيد ترفع من روحهم املعنوية و ت ختاذ القرارات حتقق مزيدا من رضا العاملني، وإن املشاركة يف ا -
 .من حبهم ألعداهلم

         كتشاف املزيد من املواهب و القدرات يف املؤسسة و تفتح الطرق لإلستفادة منها إىل تتيح ا  -
 أبعد حد.
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تتيح اجملال للتعرف على مزيد من احللول للدشكلة الواحدة و بذلك ميكن للدؤسسة أن  ختتار احلل  -
 .(11، صفحة 2111)البوهي،  األكثر مالئدة و األفضل

 تخاذ القرارات:معوقات المشاركة في ا -2-2-3

  :ض املعوقات و الصعوبات نذكر منهاختاذ القرارات بعقد تعرتض عدلية املشاركة يف ا

          أهنا تستنزف وقت املؤسسة، فبدال من أن ينفق فردا واحد ساعة مثال يف اإلعداد أو الدراسة  -
             ختاذ قرار ما فإننا نضاعف الوقت بعدد املشاركني لتحقيق اهلدف نفسه و الوقت و كل ما حيتاجه ا

 هو أمثن ما تشرتيه املؤسسة، و اإلدارة الناجحة تتجنب إضاعة املال.
يفوت  تفاق عليه من قبل اجلداعة املشاركة و قدأهنا تشكل عائقا يف وجه اختاذ القرار ريثدا يتم اإل -

 رار قبل الوصول إليه.املقصود من الق
 أهنا قد تستغل ستارا لفرض رأي فرد واحد عندما يكون مثل هذا الفرد مسيطرا على اجلداعة. -
وات صستدالة اجلداعة و احلصول على األأهنا قد تدفع بعض الناس إىل سلوكات غري شريفة إل -

 الكافية إلجناح قرار ما دون أن يكونوا حقيقة مقتنعني به.
ال يتيح الفرصة لربوز قيادة قوية مؤثرة إذا أن اجملدوعة حتاول أن تكون قيادة أن هذا األسلوب  -

 مجاعية.
إن كثرة املناقشة  و اجلدل النابعني من طبيعة اجلداعة تقلل من فرص بروز املبدعني و ذوي األفكار  -

 التجديدية.
            وعةسسة و جيعلها حتت سيطرة اجملدسلوب يضعف السلطة اإلدارية يف املؤ إن هذا األ -

 .(11، صفحة 2111)البوهي، 
          تساع توقعاهتم إىل املشاركة يف جماالت أخرى و التالميذ و احتدال زيادة طدوحات املعلدني ا -

 شراكهم فيها.ال تتناسب طبيعتها مع ا
و ضعف ثقته  و قلة كفاءته قلة خربة املديرإحتدال فهم املعلدني و التالميذ سبب املشاركة على أنه  -

 .(131، صفحة 2111)عابدين،  بنفسه

ختاذ القرارات و معوقاهتا يرى مميزات عدلية مشاركة اجلداعة يف امن خالل ما مت عرضه من 
ة يلقيادأن تكون هلم شخصيتهم االباحث أن على الرؤساء أن يقوموا بوزن األمور بدقة و عقالنية، فالبد 
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بغي ختاذ القرارات اليت ال حتتا  إىل مشاركة اجلداعة فيها، كدا ينة هبم يف تسيري أمور املؤسسة، و ااخلاص
 أن يلجأ إىل اجلداعة عندما حيتا  إىل رأيها و أفكارها.

ن املناخ التنظيدي يختاذ القرارات من العناصر الرئيسيىة اليت تسهم يف تكو اركة يف اهذا و تعد املش
        عتبار أهنا تحشعر مجيع أفراد اجملتدع املدرسي باملسؤولية املشرتكة عن إجناح تلك البيئة، السليم، على ا

   و حيث أن اإلدارة الناجحة تدرك متاما أن أمجل األفكار اإلبداعية تأيت عرب طرح األفكار و عرضها 
 تقدمي إحتياجات و إقرتاحات و بدائل تكون أساسا للدشاركةعلى اآلخرين، و تشجيعهم على دراستها و 

يف القرارات داخل املدرسة، و تتم املشاركة من خالل جلان صنع القرارات املشرتكة، و هي جلنة يشرتك 
، 2112ى، عم و مصطف)عبداملن فيها أعضاء اإلدارة املدرسية و املعلدني و أولياء األمور و اجملتدع احمللي

 .(11صفحة 

 

 أنماط المناخ التنظيمي: -2

ملناخ ا مثلدا تعددت اآلراء حول مكونات املناخ التنظيدي و عناصره فإن تصنيفات )أمناط(
املناخ التنظيدي  أساسيني مها:خرى قد تعددت، فبعض الكتاب مييز بني مناخني التنظيدي و أنواعه هي األ

يق، التنظيدي السليب، و بعضهم مييز بني املناخ التنظيدي املعاون و املناخ التنظيدي املعجيايب، و املناخ اإل
 بيندا يفضل فريق ثالث مصطلح املناخ التنظيدي الصحي و املناخ التنظيدي املرضي.

ستخدامهم ألدوات القياس لتصنيف املناخ التنظيدي أمثرت محاوالت الباحثني من خالل او لقد 
 كر البعض منها:لعدة أمناط نذ 

   (:Halpin & Croft)أنماط المناخ التنظيمي حسب هالبن و كروفت  -2-0

إىل أن املناخ التنظيدي  1112سنة  (Halpin & Croft) هالبن و كروفتلقد أشار 
ميكن أن يتدر  على خط متصل ميتد ما بني املناخ املفتوح يف طرف إىل املناخ املغلق يف الطرف املقابل، 

 هذا التدريج توجد ستة أمناط من املناخ التنظيدي ميكن توضيحها كدا يلي:على إمتداد  و

 (:Open Climate)المناخ المفتوح  -2-0-0

باإلضافة إىل العدل  نتداء،فيها املعلدون بدرجة عالية من اإليصور املناخ املفتوح احلالة اليت يتدتع 
         ، دال أو التقارير الروتينيةجيدا مع بعضهم دون تشاحن و تذمر، إىل جانب أهنم ال يكلفون باألع
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و بصفة عامة يتدتع املعلدون بالعالقات احلديدية مع بعضهم، كدا حيصلون على رضا وظيفي عال، 
دير توافقا مناسبا و يحظهر امل اليت تقابلهم، و يستدرون بالعدل، فضال عن أهنم يتغلبون على الصعوبات
 و يف هذا الصدد ميكن أن نرى سلوكه و عدله ،كددير  يؤديهبني شخصيته، و الدور الذي ينبغي أن 

       اجلاد منوذجا حيتدى به، فضال عن أنه ميتلك املرونة الشخصية سواءا يف سيطرته أو إرشاده للنشاط،
تداعية، جم، و إشباع حاجاهتم النفسية و اإلهتداما عاليا ملساعدة املعلدني، و توجيه سلوكهو يحظهر ا

مع عدم الرتكيز على الشكلية يف األداء، أو القيام باألعدال مبفرده، بل لديه القدرة على أن جيعل أعدال 
القيادة، تنبع من املعلدني و من مث فهو مسيطر سيطرة كاملة على املوقف، و يقود مجاعته مبنتهى الوضوح 

 .(81فحة ، ص2114)جوهر و الدسوقي، 

 و يتديز املناخ املفتوح مبا يلي:

 توفري الظروف املناسبة للعدل من الناحيتني املادية و الفكرية. -
 نسانية املناسبة.جو من العالقات اإلإجياد  -
 توفري احلوافز املناسبة لألفراد. -
 زمة.الالفعالة، لتدفق البيانات و املعلومات ال اإلتصاالتتسهيل  -
 يف جماله لتخطيط و رسم و تنظيم العدل. إشراك األفراد كل -
 التدريب العدلي و الندو املهين املستدر للعاملني. -
   اءدو التضارب و اإلزدوا  يف األ دوارا يزيل التداخل بني األحتديد العالقات التنظيدية مب -

 .(151، صفحة 2111)الطويل، اإلدارة التعليدية مفاهيم و آفاق، 
 (:Autonomous Climate)دارة الذاتية مناخ اإل -2-0-7

يسود املدرسة اليت تتسم هبذا املناخ، حرية شبه كاملة، يتيحها مديرها للعاملني هبا يف أداء 
            واجباهتم، حيث يتيح هلم الفرصة لتنظيم تفاعلهم، و يضع هلم القوانني و اإلجراءات اليت تساهم 

سرة املدرسية، و يتسم األداء و اإلجناز ناخ على ظهور قيادات من أعضاء األهذا امليف ذلك، و يساعد 
           ة أقل فع الروح املعنوية لديهم، لكن بدرجترتباإلنسيابية و عدم التعقيد، حيث يتعاون اجلديع، و 

 يتحقق من إشباع نتيجة ة ملامن املناخ املفتوح، و إن كان املناخ املفتوح يتسم بالروح املعنوية العالية، كنتيج
داء احلكم الذايت يأيت اإلجناز و األ جتداعية يف ذلك الوقت، فإن مناخإجناز العدل و إشباع احلاجات اإل

 .(258، صفحة 2111)حجي، جتداعية بإشباع احلاجات اإل بعد االهتدام
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 (:Controlled Climate)المناخ الموجه  -2-0-3

         اعية، جتدالعدل على حساب إشباع احلاجات اإلهتدام الكبري بإجناز يتديز هذا املناخ باإل
    و مع ذلك فاملعلدني غري منعزلني، و يشعرون بروح معنوية متوسطة، فضال عن أهنم ال جيدون متسعا 

و يوصف  ة،روتينيالرير تقاالمن الوقت للعالقات الودية، نظرا لوجود كدية زائدة من العدل املكتيب و 
م هتدام ملشاعر املعلدني، حيث أن الشئ املهمدير املدرسة بأنه يوجه اهتدامه إلجناز العدل، و قليل اإل

)جوهر  ةة من قبل اجملدوعيدارسات القيادعنده هو أداء العدل و بطريقته اخلاصة، و ال يسدح بظهور امل
 .(82، صفحة 2114و الدسوقي، 

 (:Familiar Climate) المناخ العائلي -2-0-4

       دون إعاقة املعلدني باألعدال الكثرية،  و املدير كال على حدى حبب و ألفة يعدل املعلدون
         فةلاءات لتوجيه جهودهم حنو اإلجناز، لذا فاحلاجات اإلجتداعية لألفراد مشبعة، و األو دون إجر 

           بني املعلدني متوفرة، و مستوى الروح املعنوية و الرضا الوظيفي متوسط، و يعد املدير نفسه جزءا 
من اجملدوعة، لذلك يضع قليال من القوانني اليت توضح سري العدل، و ال يركز على اإلنتا  أو حياول 

 التأكد من مستوى األداء.

 (:Parental Climate) بويالمناخ األ -2-0-2

لعالقات ا فيه التباعد واضحا بني املعلدني الذين ينقسدون إىل فرق و أحزاب تفتقد األلفة و يبدو
، شباع احلاجات اإلجتداعيةعنوية نظرا لعدم اإلجناز، و عدم اخنفاض الروح املالودية، مما يؤدي إىل ا

جيههم، و يبدي و ويتصف سلوك املدير بالشكلية و الرتكيز على اإلنتا ، و مراقبة سلوك املعلدني و ت
ون املدرسة  كعدال املدرسية، و بذلك تجناز العدل، فهو يقوم بغالبية األدرجة متوسطة من القدرة على إ

، 2111 م.، )العتييب جتداعيةتخدمها إلشباع حاجاته اإلهتدامه الرئيسي، و يسو واجباته فيها هي ا
 .(41صفحة 

  (:(Closed Climateق المناخ المغل -2-0-2

تحقيق ، لذا يصل إجنازهم إىل احلد األدىن، و ليتديز هذا املناخ بأن املعلدني ال يعدلون جيدا سوياً 
ون بقليل جتداعات، و من مث يشعر ارير الروتينية، و حيضرون بعض اإلبعض مشاعر االجناز ميلؤون التق
خفضة جتداعية، و روحهم املعنوية منللحاجات اإلاز أعداهلم و إشباعهم من الرضا الوظيفي بالنسبة إلجن

إىل حد كبري، و يتسم سلوك املدير بالشكلية يف توجيه و إدارة أنشطة املدرسة، كدا أنه ال يهتم باحلاجات 



 المناخ التنظيمي                                                                                   ولالفصل األ

114 
 

                      جتداعية للدعلدني، و بصفة عامة فإنه غري مراع حلقوق اآلخرين أو مشاعرهم، فضال اإل
، 2114الدسوقي،  )جوهر و ليفعلوا ما تتطلبه مهام القيادة  و احلرية املطلوبة هم الفرصة ال يعطي عن أنه
 .(84صفحة 

 (:Likert)أنماط المناخ التنظيمي حسب ليكرت  -2-7

 بتصنيف املناخ التنظيدي إىل أربعة أمناط و هي كالتايل: (Likertليكرت )قام 

 : (Participative Democratic Climate) مشاركمناخ ديمقراطي  -2-7-0

رارات كدا أهنم يفوضوهنم بإختاذ الق  ،و هو املناخ الذي يثق فيه املديرون ثقة تامة مبساعديهم
ن جتاهني فقط بل بني جمدوعات العدل أيضا، كدا أن التفاعل بني املديرياإلدارية، و ال يكون اإلتصال يف ا

 ودية ويف جو من الثقة و األمان.و املساعدين جيري يف بيئة 

 (: Consultative Democratic Climate)مناخ ديمقراطي إستشاري  -2-7-7
       للدديرين يف هذا املناخ بعض الثقة يف املساعدين و لذا فهم مييلون إىل التشاور مع العاملني، 

    مهية بيندا يتخذ املساعدون القرارات األقل أ ،و تتخذ القرارات اهلامة من قبل املستويات اإلدارية العليا
 تصال من املديرين إىل املساعدين و يف كل االجتاهني.و يكون اإل

  (:Benevolent Autocatic Climate)مناخ أوتوقراطي مّحسن  -2-7-3
       و يوصف أيضا بأنه مناخ إنساين نوعا ما حيث تقوم اإلدارة بإشراك املساعدين بعض الشيء 

ختاذ القرارات ضدن أطر محددة، و تستعدل املكافآت و العقوبات لدفع العاملني على العدل ضدن يف ا
ستعدال اساعدين للعدل على طريق املنظدة باألنظدة و القوانني، و الفلسفة الرئيسية لإلدارة يف قيادة امل

ستقبل" بك يف امل عبارات مثل "من األفضل ملهنتك أن تعدل كذا" أو "سر معي كدا أريد وسوف أعتين
 و هكذا.

 (: Explorative Autocratic Climate)مناخ أوتوقراطي مستغل  -2-7-4
ختاذ  اعام، و هم  نادرا ما يشركون يف يتديز هذا املناخ بأن اإلدارة العليا ال تثق باملساعدين بشكل

جبار قوبات إلالع ستخدام التهديد و الوعيد و اللجوء إىلارية، كدا أن اإلدارة تلجأ إىل االقرارات اإلد
 .(311، صفحة 1115)اخلضراء ب.، أمحد، أبوهنطش، و الظاهر،  العاملني على العدل

 



 المناخ التنظيمي                                                                                   ولالفصل األ

115 
 

و يشري أبو بكر إىل وجود ثالثة أنواع من املناخ التنظيدي ترتاوح ما بني املناخ التنظيدي املتسلط 
(Power motivated Climate)  و فيه  يشعر العاملون بأن القرارت تتخذ باملستويات العليا

 ((Affiliationoriented Climate و ما عليهم سوى التنفيذ، و هناك املناخ التنظيدي األبوي
و فيه يشعر العاملون بوجود عالقة زمالة و ليست جمرد عالقات رمسية جافة، و هناك املناخ التنظيدي 

و فيه يشعر العاملون بأن اإلدارة  ( Achievement Oriented Climate)املّدعم لإلجناز 
             يؤدي إىل توافر الدافعية لإلجنازتتيح  فرصا للدشاركة يف وضع األهداف و منع القرارات مما 

، 2115خلف و الفساد، )أبوبكر م.، االدارة العامة: رؤية إسرتاتيجية حلداية اجلهاز االداري من الت
 .(421صفحة 

 و هناك من مييز بني املناخ التنظيدي اإلجيايب و السليب.

 :هو املناخ الذي يؤثر إجيابا على سلوكيات األفراد و يتسم باألوصاف  المناخ التنظيمي اإليجابي
 التالية:

 العدل مييل إىل اإلبداع و يبتعد عن الروتني. -
 اإلبداع و نتائج  األعدال و مدى تقدمي األفكار اجلديدة.املكافآت مبنية على  -
 صالحيات.ختاذ القرار و تفويض الو يعطي للدرؤوسني حرية أكرب يف ا العدل يقوم على الالمركزية -
 الرتقية و التقدم يف العدل مبنية على مدى اإلجناز الذي حيققه الفرد. -
سني التدريب مما يؤدي إىل رفع معنوياهتم و حت زيادة كفاءة األفراد و قدراهتم و مهاراهتم عن طريق -

 أدائهم.
 و إهناء اخلدمة. فية مقبولة و غري مهددين بالعزليتدتع املوظفون بضدانات وظي -
 العالقة ناجتة عن الشفافية و الصدق و املصارحة. -
 احلالة املعنوية العالية لدى املوظفني . -
 التنظيم قادر على االستجابة للدتغريات اجلديدة. -

 :ألفراد و يتصف او هو عكس املناخ اإلجيايب، إذ يؤثر سلبا على سلوكيات  المناخ التنظيمي السلبي
 :باألوصاف التالية

 العدل روتيين و يبتعد متاما عن اإلبداع و روح اإلبتكار. -
 املكافآت مبنية على األقدمية و ليس على نتائج األعدال و اإلبداع. -
 حيات.ختاذ القرارات و تفويض الصالطي للدرؤوسني حرية يف اية و ال يعالعدل يقوم على املركز  -
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ركود و ضعف األفراد يف قدراهتم و مهاراهتم، و هذا ما يؤدي إىل تدين الروح املعنوية و ضعف  -
 األداء.

 ستجابة للدتغريات اجلديدة.التنظيم عاجز عن اإل -
، 2111ي، )شام اء اخلدمةون مهددين بالعزل و إهنال يتدتع املوظفون بضدانات و بالتايل يكون -

 .(44صفحة 

ستعراضنا لألمناط املختلفة، جند أن هناك درجات متفاوتة من املناخ التنظيدي و من خالل ا
دي ختيار منط املناخ التنظيامل  و على اإلدارة اللدنظدة تقع ما بني اإلنفتاح الكامل و اإلنغالق الك

أكثر فاعلية يف حتقيق أهدافها، و تواجه اإلدارة مشكلة يف اإلختيار بني البدائل، فاملناخ الذي يكون 
تضح قد الشعور بالرضا بني العاملني، فالذي يسهل األداء و اإلنتا  ليس بالضرورة هو املناخ الذي يندي ا

درجة كبرية يتصف ب نتا  تعدل يف مناخات األكثر فاعلية يف األداء و اإليف إحدى الدراسات أن الوحد
شف أن الوحدات كتة يف التنظيم، و الال مركزية يف اختاذ القرارات ، و اإلبتكار، و مع ذلك فقد ا من املرون

 .(311، صفحة 1115)عسكر،  يم و املركزيةاألكثر رضاءا تعدل يف مناخ يتصف جبدود التنظ

 العوامل المؤثرة على المناخ التنظيمي:  -2

من األمور املسلم هبا أن هناك من العوامل تؤثر على سلوك األفراد داخل التنظيم، هذه العوامل 
متثل ما يعرف باملناخ التظيدي، و كل عامل من هذه العوامل ميثل عنصرا مهدا يف بيئة العدل، و يؤثر 

 .(251، صفحة 2112)الطجم و السواط،  إنتاجية التنظيمبدوره على سلوك الفرد و اجلداعة  و 

و ميكن تصنيف العوامل املؤثرة على املناخ التنظيدي إىل أربعة أقسام أو فئات، عوامل خارجية، 
 عوامل تنظيدية، عوامل شخصية و نفسية و ذلك على النحو التايل:

 العوامل الخارجية: -2-0

 العوامل اخلارجية اليت تؤثر على املناخ التنظيدي ما يلي:من بني 

 البيئة الخارجية: -2-0-0
ملنظدة سواءا كانت ظروف سياسية، و هي جمدوعة القيود اخلارجية اليت تؤثر على العدل با 

 جتداعية سائدة فقد يقوم العاملون بأدوار خمتلفة يف هذه القيود مما قد يوجد تعارضاقتصادية، قانونية أو ا
 صراع فيدا بينهم. أو

 



 المناخ التنظيمي                                                                                   ولالفصل األ

117 
 

 البيئة االقتصادية: -2-0-7
لبية املناخ التنظيدي جيابية و سقتصادية احمليطة باملنظدة دورا هاما يف التأثري على إتلعب البيئة اإل 

ناء عن حتدال اإلستغيلية للدنظدات كدرحلة اخلصخصة و اهبا، ففي حالة الكساد أو الفقرات التحو 
         زظيدي جو من القلق و تغيب عنه عناصر اإلستقرار و التحفيجزء من العدالة، يسود املناخ التن

 .(21، صفحة 2111)املغريب ع.، 
 البيئة اإلجتماعية: -2-0-3

لبيئة ايقصد هبا جمدوعة العادات، التقاليد، القيم، الثقافات احمللية و االجتاهات حيث تؤثر تلك  
                  و من مث على سلوكياهتم ستيعاب األفراد جملريات األحداث داخل التنظيم على مدى فهم و ا

، 2111)الصرييف، املوسوعة العلدية للسلوك التنظيدي: التحليل على مستوى املنظدات،  صرفاهتمتو 
 تؤثر البيئة اإلجتداعية على كفاءة اإلدارة يف العديد من اجلوانب منها: ،(215صفحة 
 مستوى الدافع على اإلجناز. -
 سرية.العالقات اإلجتداعية و األ -
 طريقة التفكري بشكل علدي. -
 امليل حنو السلطة و عدم التفويض. -

 البيئة الثقافية: -2-0-4
يقصد بالبيئة الثقافية ثقافة األفراد، أفكارهم، و جهات نظرهم وكل القيم و املبادئ اليت يعتقدون  

  فيها و تلك العوامل تؤثر على إدراكهم ملناخ منظداهتم، فدناخ منظدة تعدل يف بلد نامي يتعرض لقيم 
                  همات بينختالف الثقافمتقدم ال و مبادئ غري تلك اليت تتعرض هلا منظدة أخرى يف بلد

 .(21، صفحة 2111)املغريب ع.، 
 المشاكل األسرية: -2-0-2
سرة قد تكون األ خمتلف الضغوط اليت تتعرض هلا و يقصد هبا املشاكل املتعلقة بالنواحي املالية و األبناء و 

نظيدي: )الصرييف، املوسوعة العلدية للسلوك الت ايل تؤثر سلبا على أداء العاملنيمصدرا للقلق و بالت
 .(215، صفحة 2111التحليل على مستوى املنظدات، 

 
 
 



 المناخ التنظيمي                                                                                   ولالفصل األ

118 
 

 نذكر منها:العوامل التنظيمية:  -2-7
 السياسات و الممارسات اإلدارية: -2-7-0

ملشاركة اترتبط بالندط اإلداري )القيادي(، فكلدا كانت املدارسات اإلدارية قائدة على التشاور، 
الثقة عتبارات الذاتية و الشخصية للعاملني فيه فإن شعورا بيف صنع القرارات و على احرتام و تقدير اإل

    طويرراد، مما يساهم يف تفيف إجناز العدل يكون عاليا من األاملتبادلة و الصراحة و حتدل املسؤولية 
، 2118دات، )محا من دالئل إجيابية مناخه التنظيديجتاهات إجيابية حنو النظام و حنو العاملني و هذا ا

 .(11صفحة 
 القيم المهنية: -2-7-7

لقيم اخلرية اتعرب القيم عن أخالقيات و معتقدات الطاقم اإلداري، فاملنظدة اليت حترص على نشر 
  صبح عشا آمنا حرتامهم تتنديتهم و حتافظ على كرامتهم و ا و حترتم عداهلا و حترص على رفاهيتهم و

و دافئا للعطاء، يف حني إذا سادت القيم املادية و اإلستغاللية اليت تتعامل مع األفراد وفق معدالت الربح 
الفرصة،   جترهم هلجرة املنظدة مىت مسحت افإهنو ظروفهم الصعبة لصاحلها   هتماحاجو اخلسارة أو توظف 

كدا تؤثر القيم على طبيعة العالقة بني الرؤساء و املرؤوسني )ودودة أو رمسية جمردة من اإلعتبارات 
الشخصية أو اإلنسانية(، فالقيم الصاحلة هتيء مناخا من األمانة أما اإلستبدادية العكس، فالفرد إذا أحس 

 األمان أعطى كل ما يف وسعه و والئه للدنظدة.باإلحرتام و التقدير و 
 طبيعة البناء التنظيمي:  -2-7-3

         ديرن "البريوقراطي" سواء فيدا يتعلق باألنظدة و السياسات قد يؤ املغري حيث أن البناء التنظيدي 
 يف بعض األحيان إىل إصابة العاملني باإلحباط و الشعور بالقلق.

 النمط القيادي المتبع: -2-7-4
لقيادة املتوازنة فإن ايؤثر السلوك القيادي املتبع تأثريا مباشرا على سلوك و أداء املرؤوسني، لذا  

ستثدار طاقات العاملني و جمهوداهتم ميا خيدم مصلحة املنظدة و الفرد كدا تعترب األسلوب تعدل على ا
 األمثل القادر على خلق بيئة عدل منتجة.

 نظام األجور و الحوافز: -2-7-2
     أن تتبىن املنظدة لنظام أجور عادل و حوافز )مادية و معنوية( مرضية يشجع األفراد املؤهلني 

 .ستدرار باملنظدةغبهم أيضا يف اإليدفعهم لألداء اجليد و ير  مما ،لتحاق هباإىل اإل
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 أهداف المنظمة: -2-7-2
ف ألفراد، كلدا ضعفكلدا كانت أهداف املنظدة واضحة و كذلك األدوار و املسؤوليات املناطة با 

 وجود التعارضات و التناقضات يف األداء و ارتفعت الروح املعنوية للعاملني و من مث زاد مستوى إنتاجهم.
 الصراع التنظيمي: -2-7-2

          ستقرار العاملني و احملافظةلصراع سوف يزيد من امثل لن محافظة اإلدارة على املستوى األإ
 جيتهم.نتاعلى معنوياهتم و من مث زيادة ا

 الثقافة التنظيمية:  -2-7-2
ر تعترب الثقافة املنظدة من املتغريات الرئيسية اليت حتكم كيفية عدل و أداء التنظيم فلها تأثري مباش

ف املختلفة،  ق الرمسية اليت حتكم التصرفات يف املواو كذا على األنطدة الرمسية و غريعلى تصرفات األفراد 
ليت ال حتكدها رية اهتداماهتم و كيفية تفاعلهم مع املواقف املتغا كدا هلا تأثري على اجتاهات القادة و

، 2111)الصرييف، املوسوعة العلدية للسلوك التنظيدي: التحليل على مستوى املنظدات،  معايري واضحة
 .(218, 211الصفحات 

 ظروف العمل:  -2-7-2
        و نقصد هبا بيئة العدل املادية، "اإلضاءة، الضوضاء، األثاث، تنظيم املكاتب و التهوية "، 
اليت تعدل هبا األفراد حيث يؤثر عدم توافر البيئة السليدة على سلوك األفراد، و رمبا تؤدي إىل حدوث 

 اإلحباط الذي يؤثر سلبا على إنتاجية الفرد.
 ا: درجة تماسك الجماعة و والئه -2-7-01

إن املناخ التنظيدي الذي يسوده مبدأ التأكيد على أمهية أهداف اجلداعة مع تزويدها مبا حتتا  إليه 
     من معلومات عن كيفية أدائها يقود إىل أداء جيد، كدا أن حجم اجلداعة و درجة متاسكها و الرغبة

    تفاعلدرجة ال العدل حيددختالف اإلدراك و العدر الوظيفي ألعضاء مجاعة يف اإلرتقاء الوظيفي و ا
 .(21, 25، الصفحات 2111)الوزان،  بني أعضاء اجلداعة

 غموض التعليمات:  -2-7-00
و هي تعرب عن مدى اجلهل السائد يف العالقات الوظيفية، و الذي ينتج عن نقص يف املعلومات 

ب على ذلك تباع بعض السلوكيات، و يرتتاملرتتبة على عدم افراد بالنتائج املتاحة، أو بسبب جهل األ
بالنفس، و قلة  ثقةالشعور باإلحباط و الالمباالة و اإلمهال و زيادة التوترات املصاحبة للوظيفة، و قلة ال

 .(443، صفحة 2115)جادالرب،  الرضا الوظيفي
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 البيئة التكنولوجية:  -2-7-07
حيث تعترب القاعدة األساسية اليت تستطيع املنظدة أن تنطلق منها إلحداث أي تغيري يف نوعية 
    منتجاهتا، لذلك البد لكل منظدة من توفر اإلطارات ذات املهارات اليت متكنها من متابعة ما حيدث 

كتساب املهارات ولة ا ادفع هؤالء العاملني إىل مح يف تلك البيئة، فتأثريها على سلوك العاملني يتدثل يف
ليل على )الصرييف، املوسوعة العلدية للسلوك التنظيدي: التح اكبة تلك التغريات التكنولوجيةالالزمة ملو 

 .(215، صفحة 2111مستوى املنظدات، 
 العوامل الشخصية:-2-3

عليدي، ذكر أو أنثى، أو مستواه التإن العناصر الشخصية املتعلقة بالفرد العامل من حيث نوعه 
      و أيضا من حيث عدد سنوات خربته يف العدل و حصوله على دورات تدريبية تؤثر بشكل أو بآخر

، 2111غريب ع.، )امل يشكل درجة معينة من كفاءة األداءيف تشكيل درجة فاعلية املناخ التنظيدي، حبيث 
 .(21صفحة 

 و هناك عوامل شخصية أخرى تؤثر على املناخ التنظيدي نذكر منها:

 :قدرات الفرد -2-3-0

القدرات الشخصية قد المتكن الفرد من القيام بواجباته حسب ما هو متوقع منه، و عدم القدرة 
 هذه مدعاة لإلحباط، و التأثريات السلبية على معنويات الشخص.

 تناقض القيم: -2-3-7

ف، أحيانا القيام ببعض السلوكيات اليت ال تتفق مع قيم و أخالقيات املوظيتطلب العدل الوظيفي 
ائم و الشعور ق الدمثل هذه السلوكيات قد توجد شعورا لدى املوظف بالذنب، و يصبح يف حالة من القل

 .(251، صفحة 2112)الطجم و السواط،  بتأنيب الضدري

 درجة المخاطرة: -2-3-3

فاملناخ التنظيدي الذي يسدح مبخاطرة معتدلة محسوبة سيدفع إىل مزيد من اإلجناز، بيندا املناخ 
            ف الرغبة اط و ضعالتنظيدي الذي يتبع املنهج التحفظي أو العشوائي سيدفع إىل مزيد من اإلحب

، ة للسلوك التنظيدي: التحليل على مستوى املنظدات)الصرييف، املوسوعة العلدي يف حتسني األداء
 .(218، صفحة 2111



 المناخ التنظيمي                                                                                   ولالفصل األ

121 
 

 أعضاء التنظيم:خصائص  -2-3-4

  تسهم خصائص أعضاء التنظيم يف حتديد طبيعة املناخ التنظيدي، فاملنظدات اليت تتزايد فيها نسبة
دة تزيد فيها منظكبار السن أو منخفضي التعليم و الطدوح سيكون مناخها التنظيدي خمتلفا متاما عن 

نسبة العاملني صغار السن و ذوي املستوى التعليدي املرتفع و مرتفعي الطدوح، كدا يكون املناخ أكثر 
 األنشطة اإلجتداعية خار  ودا و تآلفا يف املنظدات اليت يشارك أعضاءها بعضهم البعض يف

 .(411، صفحة 2111التنظيدي: رؤية معاصرة ، )مصطفى أ.، إدارة السلوك العدل

 العوامل النفسية: -2-4

 من بني العوامل النفسية املؤثرة على املناخ التنظيدي داخل املنظدة، نذكر ما يلي:

 الضيق و القلق: -2-4-0

إن الضيق و القلق يتولدان لدى الشخص ما مها إال ترمجة ألحاسيس داخلية نابعة من تفهم 
دل الذي يقوم به و اجلداعة  املتصل هبا، و حياول الفرد يف كافة املنظدات حتقيق الشخص ملوقفه من الع

 األهداف الصعبة  و اليت حتتا  إىل جهد و أداء مميزين بطرق عديدة منها:

 بتعديل السلوك الذي حيقق إشباع احلاجات غري احملققة فعال. -
يطة به و اليت ثرات املوجودة يف البيئة احملبتعديل إدراكه للعامل اخلارجي احمليط، أي بإمهاله بعض املؤ  -

تؤدي إىل إيقاعه يف وضع غري متوازن، مع الرتكيز على األشياء اليت تؤدي إىل حتقيق إشباعا لرغباته 
 اليت مل تشبع بعد و املوجودة يف سلم حاجاته اإلنسانية.

 ذليلها أمامه.محاولة تختاره لنفسه للبحث عن الصعوبات و طريق النظر حوله يف املسار الذي اعن  -

فالقلق و الضيق عبارة عن شعور يطرأ لدى األفراد عندما توجد سدود بني الفرد، حاجاته و رغباته، 
أي صعوبة حتقيق احلاجات اإلنسانية، لذلك جيب دراسة هذه املشاعر يف املنظدات لتحقيق الوالء 

 من خالل خلق مناخ تنظيدي مناسب.

 الصراع النفسي:  -2-4-7

البعض أن الصراع النفسي أحد أنواع القلق و الضيق، فالصراع صفة هلا محوران فهي قد يعتقد 
ل كتنبع من  املاضي و تؤثر يف املستقبل، و حيدث الصراع النفسي على مجيع مستويات الشخصية و ب

، و لكن من أهم أسباب الصراع وجود أهداف متعارضة و حاجات الدرجات يف سلم أمهية الفرد منا
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ذات أمهية كبرية للفرد أو قد تكون من األهداف األقل أمهية، أي أن الصراع هنا ينشأ بسبب متداخلة 
تخدام سستوى الشخصي، و حتاول املنظدات اعدم حتقيق احلاجات املركزية أو الداخلية للفرد على امل

لة حيث يالصراع النفسي كوسيلة لتغري سلوك األفراد جتاه نظم العدل، و من النادر وجود خالفات طو 
حياول الفرد التغلب دائدا على الصراع الفردي التنظيدي أو إجياد توازن بني خاصية االستقاللية و الوحدة 

 على املستوى اإلداري يف املنظدات.

 الوالء:  -2-4-3

يقصد بالوالء إحساس الفرد باإلرتباط باملنظدة و مشاركتها الرغبة يف الوصول إىل األهداف 
     دفع الفرد للعدل دون ضغط معني من قبل اآلخرين، مما يدفعه إىل تقدمي املطلوبة، و هذا العنصر ي

     رتباطا بوحدة يعتز و يفخر باإلنتداء إليها و هنا يصبح ه للدنظدة إلحساسه أن العدل هبا اخدمات
، 2111)املغريب ع.،  أن ال بديل من اإلنضدام للدنظدة و رغبة للجديع و حتقيق األهداف أمال

 .(25, 24الصفحات 

 

 تحسين المناخ التنظيمي: -2

هناك الكثري من العوامل اليت تساعد يف تكوين مناخ تنظيدي جيد يسهم يف إجياد بيئة مؤسسية 
يتناسب مع  امالئدة جلديع العاملني فيها، ترفع من روحهم املعنوية، و تساعدهم على تطوير أدائهم مب

 .(151، صفحة 2111)الطويل، اإلدارة التعليدية مفاهيم و آفاق،  املتغريات املتالحقة

و ينطلق كذلك اإلهتدام باملناخ التنظيدي من مسلدة مفادها حاجة األفراد العاملني يف املنظدة 
دي تتدثل عدلية حتسني نوعية املناخ التنظيو إىل أجواء عدل جيدة من أجل أداء عدلهم بصورة مناسبة، 

يف اجلهود اليت تبذهلا املنظدة هبدف تعزيز الكرامة اإلنسانية و خلق قيم عدل مشرتكة متكن املنظدة من 
احلصول على قوة عدل راضية،  مندفعة و محفزة ذات شعور عايل بالوالء ما ينعكس إجيابيا على أدائهم 

دام باملناخ هتمناخا تنظيديا فعاال؟ حيث أن اإل : كيف ختلق املنظدةالوظيفي، و السؤال املطروح هو
 .(Charron & Sépari, 2001, p. 235)نشغاالت املسؤولني يف أية منظدةاالتنظيدي هو من 

 عتداد على العناصر التالية:ال من خالل اإلو عليه يتم خلق املناخ التنظيدي الفع
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 هتمام بالهيكل التنظيمي:اإل -2-0

تحداث سظيدي هلا من حيث تقسيم العدل، و ادارة أن تقوم بتعديل و تطوير اهليكل التنفعلى اإل 
       ع األنشطة و الوظائف و حتديد السلطات و الصالحيات و املسؤوليات، يالوحدات اإلدارية، و جتد

 مبا حيقق الفائدة للدؤسسة و العاملني على حد سواء.

 هتمام بالسياسات:إلا  -2-7
روف البيئية ختاذ القرارات، لتتالئم مع املتغريات و الظلسياسات اليت تتديز باملرونة يف اأن توضع ا

البد من أن تتسم  و جيابيا حنو األفراد الذين يتأثرون بتطبيقها،خلية و اخلارجية، و تعطي تأثريا او الدا
                شأنه أن يبعث الثقة و اإلرتياح يف نفوس العاملني،ستقرار و الوضوح، و هذا من بالثبات و اإل

 و أال تكون عرضة للتغيري و التبديل السريع.
 تدريب العاملين:  -2-3

عتداد اإلدارة على تطوير الكفاءات و املهارات للعاملني، من خالل إحلاقهم بالدورات التدريبية إن ا
دى العاملني سيدا من خالل إدراكهم بأن اإلدارة تؤدي دورا و التطويرية، غالبا ما يشيع الثقة بالنفس ل

يف تطوير كفاءهتم و مهاراهتم، و هذا من شأنه أن يعطي العاملني العديد من األبعاد اليت يتم من خالهلا 
املغريب ك.، ) يها و تطويرها بالوسائل املختلفةنتداء إلد الوالء و الثقة باملؤسسة، و اإلعتزاز باإلإجيا

 .(311، صفحة 1115
  تصال المستخدم في المدرسة:سلوب اإلأجودة  -2-4

حيث يتم تزويد و نقل البيانات و املعلومات، و اآلراء و املفاهيم، بدقة و ثقة بني اإلدارة و جمدوع 
توحيد  يعدل على م، والعاملني و العكس، و هذا غالبا ما حيقق االنسجام و التفاهم و التقارب بينه

مصطفى ي.، ) بوية و التعليديةهداف يف سبيل حتقيق أهداف املدرسة و فلسفتها الرت اجلهود و األ
 .(551، صفحة 2115

 عدالة التعامل: -2-2
إن عدلية تكوين مناخ تنظيدي بناء ال يأيت إال من خالل شعور العاملني بعدالة التعامل معهم، 
      من خالل وضع أنظدة عادلة و غري منحازة، و هذا من شأنه أن يبعث باإلرتياح يف نفوس العاملني 

 و حيفزوهنم إىل زيادة إنتاجيتهم.
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  النمط القيادي: -2-2
يشكل الندط القيادي الفعال دورا أساسيا يف إجناز األهداف بكفاءة و فاعلية، سيدا إذا تبىن 
        فلسفة إنسانية قائدة على املشاركة يف القرارات، و وضع السياسات و اإلجراءات و هذا من شأنه 

 نتداء للددرسة.أن يعزز الثقة و الوالء و اإل
  أساليب الرقابة: -2-2

يلة إلحصاء األخطاء و اإليقاع باآلخرين، و إمنا هي وسيلة فاعلة من أجل ليست الرقابة وس
ة ختاذ اإلجراءات الوقائية أو العالجيعن اخلطط، و ا اإلحنرافاتمن اإلجناز، و التحقق من سبل  التأكد
   احلاصلة، و هذا من شأنه أن خيلق مناخا تنظيديا هادفا يف حتقيق متطلبات املؤسسة  اإلحنرافاتبشأن 

 و العاملني فيها بالشكل الدائم.
  جتماعية:المسؤولية اإل -2-2

    راغ، عتباراته األساسية بأن املؤسسة ال تعدل يف فالتنظيدي املالئم جيب أن يضع يف اإن املناخ 
و إمنا يف إطار جمتدع أكرب ينطوي على العديد من املتغريات اليت تؤثر و تتأثر باملؤسسة ، فإجياد التوازن 
اهلادف بني املؤسسة و اجملتدع، وحاجات كل منها من شأنه أن يعطي صورة فاعلة يف اإلجناز املستهدف 

ن ناحية اف العاملني و املؤسسة موفق املسؤولية اإلجتداعية املقرتنة باملؤسسة ذاهتا، حيث إن ربط أهد
و أهداف اجملتدع من ناحية أخرى من شأنه أن يعزز اإلنتداء العضوي للدؤسسة يف اجملتدع الذي تعيش 

 .(115، صفحة 2112)محود،  فيه
 

 مداخل قياس المناخ التنظيمي: -2

 لقياس املناخ التنظيدي:كشفت الدراسات احلديثة عن وجود ثالثة مداخل 

 مدخل القياس املتعدد للصفات التنظيدية. -
 مدخل القياس اإلدراكي للصفات التنظيدية. -
 دراكي للصفات الشخصية.مدخل القياس اإل -

حيث حيصر املدخل األول )املتعدد للصفات التنظيدية( املناخ التنظيدي يف جمدوعة من الصفات 
 التنظيم، و مستويات السلطة، و اهليكل التنظيدي. التنظيدية اليت ميكن قياسها مثل حجم
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          داركي للصفات التنظيدية( فهو يعترب املناخ التنظيدي صفة أو ميزة أما املدخل الثاين  )اإل
أو مظهرا رئيسيا للتنظيم، حيث يتم قياس هذه امليزات أو الصفات من خالل متوسط تصورات إدراكات 

 األفراد عن املنظدة.

ملدخل الثالث )اإلدراكي للصفات الشخصية( فإنه يعترب املناخ التنظيدي جمدوعة اخلالصات أما ا
املوجزة و الشاملة لتصورات محددة لدى األفراد، و يتم قياس هذه التصورات بواسطة اإلدراكات اخلاصة 

        مما هو صفة رباألفراد العاملني يف املنظدة و هذا املدخل يرى أن املناخ التنظيدي صفة يف الفرد أكث
 يف التنظيم.

و يعد املدخل الثاين )اإلدراكي للصفات التنظيدية( من أكثر املداخل أمهية يف دراسة و قياس 
املناخ التنظيدي، و هذا يرجع إىل اإلمكانات العلدية اليت يتيحها  يف دراسة املناخ التنظيدي كدالة 

من صفات و مميزات من جهة أخرى، باإلضافة إىل أن لتصورات الفرد من جهة، و ما تتدتع به املنظدة 
ملناخ فراد و تصوراهتم، و يربط ارمة للددخل األول الذي يتجاهل األهذا املدخل يتجاوز املوضوعية الصا

التنظيدي مبتغريات هيكلية، و هو أيضا يتجاوز الذاتية الصارمة يف املدخل الثالث الذي يتجاهل ماهية 
 خار  عن تصورات األفراد العاملني فيها.املنظدة كوجود موضوعي 

 و توجد مناهج و طرق أخرى مثل:

 الدراسات امليدانية. -
 تقييم تصورات أعضاء التنظيم. -
 املعاجلة التجريبية. -

لوب تقييم ، و إن كان أسفيها العاملونو حتاول هذه النداذ  قياس البيئة التنظيدية اليت يعدل 
األساليب يف قياس املناخ التنظيدي، و قد أوضحت الدراسات تصورات أعضاء التنظيم يعد أهم هذه 

 اليت أجريت لقياس املناخ التنظيدي أنه ميكن تقسيم املناخ التنظيدي إىل مالئم و حيادي، و غري مالئم،
      و تسعى املنظدات لتحقيق املناخ املالئم من أجل احلصول على األداء األمثل للوصول إىل أهدافها،

                    حتقيق الرضا الوظيفي عن أعداهلم وظفون للحصول على املناخ املالئم من أجلكدا يسعى امل
 . (314, 312، الصفحات 2115)فليه و عبد اجمليد، 
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لدراسات تويل او اجلذير بالذكر أن مؤشرات قياس املناخ التنظيدي مل يتم اإلتفاق عليها، فبعض 
        أمهية ملستويات اإلجناز و األداء و اإلبداع و العطاء الذي يتحقق يف ظل األجواء املناخية املختلفة،

     نان و احلداس و الرضا و الروح املعنوية اليت حيسها العاملون خر يؤكد أمهية الدفء و احلو بعضها اآل
ة عربة باألداء الفعلي الذي قد يتأثر بعوامل أخرى ال عالقنتداءهم و والئهم، و ال و اليت تنعكس على ا

هلا باملناخ التنظيدي، كدا أن هناك مؤشرات فرعية و تفصيلية يعتقد بأمهيتها لقياس و تصنيف املناخ 
 .(15صفحة ، 1118)الكبيسي،  ل: معدالت الدوران و فرتات العدلالتنظيدي، منها على سبيل املثا

قاييس ستخدام نوعني من املقياس املناخ التنظيدي تتجه إىل ا و يالحظ أن الدراسات يف جمال
        مها: املقاييس املوضوعية اليت ترتكز على اخلصائص التنظيدية اليت ميكن التعبري عنها كديا و املتدثلة 

          عاملة من إداريني و فنيني و غريهم، يف حجم التنظيم، و عدد الوحدات اإلدارية و حجم القوى ال
 و معدل اإلنتاجية، و عدر التنظيم، و عدد األقسام، و كل ما يتعلق باخلصائص البنائية موضوع الدراسة.

          تقصاء سدد على استدارات اإلأما النوع الثاين من املقاييس فهي املقاييس الوظيفية و تعت
 وانب اليت تتعلق حبياة األفراد يف التنظيم.اليت يتم عن طريقها وصف اجل

ال ميكن  الذي و قد أكدت معظم الدراسات يف جمال مقاييس املناخ التتظيدي بأنه يف الوقت
      ستقرار و ثبات املقاييس املوضوعية، فإن جمال الشك يبقى قائدا يف مدى دقةالطعن مبدى صحة و ا

 شخصية دورا مهدافيها اخلصائص ال ألهنا املقاييس اليت تلعب ستقرار و ثبات املقاييس الوصفية، ذلكو ا
 .(314، صفحة 2115)فليه و عبد اجمليد، 

مما سبق يرى الباحث بأن املقاييس املستخدمة لقياس املناخ التنظيدي، ال ميكن أن تعطينا وصفا 
لية يف مؤسسة ما، فاخلصائص الشخصية لألفراد تؤثر يف عد دقيقا و كامال حول املناخ التنظيدي السائد

ي بظالهلا قة عن التحكم و السيطرة، و اليت تلقياس املناخ التنظيدي يف املؤسسة، و كذلك العوامل اخلارج
ثر على ؤ داعية، و اإلقتصادية، و السياسية للدول، مما تجتالتنظيدي يف املؤسسة، كالظروف اإلعلى املناخ 
 سلوكات األفراد العاملني داخل املنظدات.تصورات و 
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 تحليل دور المناخ التنظيمي: -01

يرى العديد من الكتاب و الباحثني أن املناخ التنظيدي يقوم بدور حلقة الوصل بني جانبني 
أحدمها توجد عليه املتغريات املادية و املنظورة مثل اهليكل، القواعد، أمناط القيادة و غريها، و توجد على 

 جتاهات األفراد مثل الروح املعنوية و األداء و غريها.املتغريات املرتبطة بإدراكات و ا اجلانب اآلخر

         و حول طبيعة هذا الدور الذي يؤديه املناخ التنظيدي، فإن هناك آراء ثالثة، فالبعض يرى
الث أنه متغري تابع، ى فريق ثأن املناخ التنظيدي متغري مستقل، و هناك من يرى أنه متغري وسيط، بيندا ير 

 و ميكن تناول هذه اآلراء على النحو التايل:

 المناخ التنظيمي كمتغير مستقل: -01-0

ا و مستوى مثل الرضيرى أنصار هذا الرأي على أن املناخ التنظيدي يؤثر على املتغريات األخرى 
          قي بفرص اإلجناز و الرت  و يشري البعض إىل أن رضا الفرد عن العدل يتزايد مع تزايد إدراكهاألداء، 

بتكاري يدي أو اإله و تدعيم املناخ التجدهتدام التنظيم بالعاملني بالتنظيم، يف حني يذكر البعض أن ا يف
(Innovative)  و جتنب املناخ التقليدي(Inhibiting Climate)  يؤدي إىل حتسني مستوى

 األداء.

 المناخ التنظيمي كمتغير تابع: -01-7

يرى أنصار هذا الرأي بأن املناخ التنظيدي هو نتا  لعديد من العوامل و اليت يف مقدمتها خصائص 
التكنولوجيا و اهليكل التنظيدي و الندط  القيادي ومن مث سوف يرتتب على أي تغيري يف  تلك العوامل 

ة اليت هبا درجة عالية من يتغيريا مماثال يف خصائص املناخ التنظيدي، فيشري البعض إىل أن األنظدة التعليد
البريوقراطية يف شكل عدد كبري من اإلجراءات و القواعد الرمسية، يتزايد إدراك األفراد بوجود مناخ تنظيدي 

رمبا يؤدي إىل وجود مستوى عايل  (Closed and constricting climate)ضاغط و مغلق 
            النية قوجود عالقات تتصف بالعخنفاض مستوى الثقة، فضال عن عدم ، و ا(Anxiety)من القلق 

ن البريوقراطية، و يشري البعض و الصراحة، و هذا يعكس العالقات السائدة ألنظدة ذات درجة أقل م
خر إىل أن الربامج التدريبية ذات تأثري واضح على املناخ التنظيدي، فيدكن عن طريق تلك الربامج اآل

      بني إدراكات األفراد لكل من املناخ التنظيدي الفعلي (Discrepancy)تقليل مستوى التناقض 
 و املناخ التنظيدي املرغوب يف وجوده.



 المناخ التنظيمي                                                                                   ولالفصل األ

128 
 

           ختالف خصائص التكنولوجيا و اهليكل التنظيديأن ابعض املفكرين يف اإلدارة و يصف 
املناخ التنظيدي،  صختالف خصائم عليها فلسفة اإلدارة تؤدي إىل او أمناط القيادة و اإلفرتاضات اليت تقو 

 داء و غريها.ة تتعلق بالسلوك و الدافعية و األو الذي ينعكس على نواتج معين
 المناخ التنظيمي كمتغير وسيط: -01-3

            يرى أنصار هذا الرأي بأن املناخ التنظيدي متغري وسيط بني عديد من املتغريات، فيدكن
    اهات األفراد،جتالتنظيدي من ناحية و إدراكات و ا أن يعدل العالقة بني خصائص التكنولوجيا و اهليكل

 داء من ناحية أخرى.و من مث الرضا و األ
يث " إىل أن املناخ التنظيدي يقوم بدور املتغري الوسيط بني برامج التطوير و التحدليكرتفيشري "

           " ليكرتداء و الرضا الوظيفي من ناحية أخرى، و يضيف "األ وو الدورات التدريبية من ناحية، 
تنعكس  يف املرؤوسني، و اليتعتداد و ثقة اإلدارة ارية تتباين خصائصها وفقا لدرجة ابأن األنظدة اإلد

             تئثار بالسلطة تكون التفاعالتسل املناخ التنظيدي، ففي نظام اإلجتاهات األفراد من خالعلى 
دىن، بيندا تصل تلك التفاعالت إىل أقصى مستواها يف النظام ني عند حدها األبني الرؤساء و املرؤوس

 القائم على اجملدوعة املشاركة.
صائص على خ إىل أن برنامج التطوير و الدورات التدريبية تنعكس "و آخرون ماروو يشري "

 بدورها تؤثر يف مستويات الرضا و األداء للعاملني بالتنظيم. املناخ التنظيدي و الىت

أن هناك عالقة قوية بني منط القيادة من ناحية، و الدافعية و الرضا  بعض الباحثنيو يضيف 
" ترنجرليوتن و سالوظيفي من ناحية أخرى، و ذلك من خالل املناخ التنظيدي. ففي دراسة قام هبا "

ختالف ا خصائص الندط القيادي، فيشري الباحثان يف هذا اجلانب إىل على شركات ثالث تباين فيها
اذ القرارات ختة و الرمسية و درجة املشاركة يف اهتدام باجلوانب اهليكلياألمناط القيادية من حيث درجة اإل

املناخ   خصائصو مدى تعضيد التعاون و العدل اجلداعي و غري ذلك، قد أدى إىل تباينات واضحة يف
كر م.، االدارة )أبوبداء و الرضا و األنعكست بدورها على درجات متفاوتة من الدافعية دي و اليت االتنظي

 .(45, 41، الصفحات 2115العامة: رؤية إسرتاتيجية حلداية اجلهاز االداري من التخلف و الفساد، 

ختلفت األفكار و اآلراء حول حتديد و حتليل املناخ وء ما سبق يرى الباحث بأنه مهدا ايف ض
اء يتجلى يف النتيجة ر أو متغري تابع، فإن تقاطع هذه اآلالتنظيدي بكونه متغري مستقل أو متغري وسيط 

ى مستوى الروح جتاهات العاملني حنوه، و بالتايل علالتأثري اإلجيايب أو السليب على ااألخرية املتدثلة يف 
 ضا الوظيفي لديهم.املعنوية و الر 
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 خالصة:

يز مفهوم املناخ التنظيدي و أمهيته، حيث يعرب عن اخلصائص اليت مت إىلتعرضنا يف هذا الفصل 
ل ل لتلك اخلصائص تأثريا يف تشكيداخلها، مما جيعبمنظدة عن أخرى، كدا يدركها األفراد العاملون 

   التنظيدي ميثل الطرق و األساليب و األدواتجتاهاهتم و أمناط السلوك الوظيفي لديهم، أي أن املناخ ا
     و املعايري و العناصر اليت تتفاعل مع بعضها فتشكل شخصية املنظدة بكافة جوانبها، و عند البحث

               و عناصر املناخ التنظيدي و أبعاده، فهناك من يشري إىل أن العناصر هي األطر العامة يف أبعاد
 املناخ التنظيدي.اليت تستوعب أبعاد 

ستعرضنا العديد من األمناط للدناخ التنظيدي، فبعض الكتاب مييز بني املناخ التنظيدي كدا ا
اإلجيايب و املناخ التنظيدي السليب، و بعضهم مييز بني املناخ التنظيدي الصحي و املناخ التنظيدي املرضي، 

ي غري املالئم، خ التنظيدي احليادي، و املناخ التنظيدو البعض اآلخر مييز بني املناخ التنظيدي املالئم و املنا 
إىل أن املناخ التنظيدي ميكن أن  (Halpin & Croft) هالبن و كروفتيف حني يشري الباحثان 

 يتدر  على خط متواصل ميتد ما بني املناخ املفتوح يف طرف إىل املناخ املغلق يف الطرف املقابل.

  هذا و مت تبيان أبرز العوامل املؤثرة على املناخ التنظيدي و كذا طرق حتسينه و مداخل قياسه، 
نظيدي ميثل وصفا عتبار املناخ التو متغري تابع أو متغري وسيط، و باأ و أخريا حتليل دوره كدتغري مستقل

خلصائص بيئة العدل، البد أن يتأثر الرضا الوظيفي لألفراد العاملني بتلك اخلصائص.
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 :تمهيد
   حظي موضوع الرضا الوظيفي للعاملني يف التنظيدات الرمسية بأمهية كبرية من قبل الباحثني         

ية حىت اآلن، عندما نادت حركة العالقات اإلنسان منذ مطلع الربع الثاين من القرن العشرين و و الدارسني
اء ال حيركه األد عيته لإلجناز وداف اليت أكدت أن السلوك اإلنساين يف العدل و " وإلتون مايوبزعامة "

بل توجد جوانب أخرى غري مادية تؤثر على السلوك اإلنساين يف العدل، كدا أهنا فقط العامل املادي، 
 تؤثر على دافعيته ورضاه عنه.

كدا أن الدوافع تؤثر على العديد من الظواهر اإلنسانية يف املنظدة، إذ أن عدم اهتدام املنظدة 
يؤدي إىل إبراز الظواهر السلبية لدى العاملني، ولعل من أهم هذه  اإلجيابية حنو العدلبتندية الدوافع 

هات اخلاصة ديد من االجتاهي ظاهرة الرضا الوظيفي، فعلى الرغم من وجود الع يف احلياة املهنية الظواهر
العلداء   وحثنيأهم ظاهرة نالت اهتداما كبريا من قبل البايعد الرضا الوظيفي  إال أن موضوع بالعدل،

 السلوكيني.
      من املوضوعات اليت ينبغي أن تظل موضعا للبحث والدراسة ويبقى الرضا الوظيفي أو املهين 

من فرتة ألخرى عند القادة ومشريف اإلدارات واملهتدني بالتطوير اإلداري يف العدل، وذلك ألسباب 
             مراحل حياته،  يفدا يرضى عنه الفرد حاليا قد ال يرضيه مستقبال، وأيضا أثر رضا الفرد بالتغري فمتعددة 

 فدا ال يعد مرضيا حاليا قد يكون مرضيا يف املستقبل.
امليادين  الدراسات يف خمتلفوقد بدأ موضوع الرضا الوظيفي ألول مرة يف جمال الصناعة، وتعددت 

إىل أن انتهت إىل جمال الرتبية و التعليم، حيث تعد مهنة التعليم أساس املهن، و أن جناحها أو فشلها 
ينعكس على جناح أو فشل املهن األخرى، حيث أن األساتذة الراضني عن عدلهم أكثر قدرة و إنتاجية 

 ري الراضني عن عدلهم. يف جمال عدلهم و القيام بواجباهتم من زمالئهم غ
ملؤثرة اويف هذا الفصل سيتم التطرق إىل املفاهيم احمليطة بالرضا الوظيفي وكيفية حدوثه والعوامل 

 .طرق قياسيه ذاو كصوال إىل مؤشراته فيه، مرورا بأهم النظريات اليت اهتدت مبوضوع الرضا الوظيفي و 
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 مفهوم الرضا الوظيفي: -1
تدة بدراسة ستعدال السيدا يف العلوم املهاملصطلحات الشائعة اإل منيعترب مصطلح الرضا الوظيفي 

عدل، بيد أنه يكتنفه بعض الغدوض، من هنا البد من حتديدات هلذا املفهوم، ألنه الالظروف احمليطة ب
 يندر  ضدن أطر معرفية متعددة.

ولسوف يعطيك ) :تعاىل ين بقولهآالقر يرجع األصل اللغوي ملصطلح الرضا إىل ما ورد يف اخلطاب 
رضي اهلل عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشية ربه( وقوله تعاىل: )(،  2الضحى:سورة ) ربك فترضى(

 (.2سورة البينة:)
             "فيه كنا ننتظره ونرغب  كلدة الرضا يف اللغة هو: "السرور أو اللذة الناجتة عن اكتدال إجناز ما و

 .(2922)قاموس املنجد يف اللغة واإلعالم، 
بل رضي عنه:أحبه و أق ارتضاه :رآه أهال، و ضد سخط، و" يشار أيضا إىل الرضا يف اللغة : و

 .(8002)ابن املنظور،لسان العرب، "عليه
و ه املعجم الفرنسي الروس الصغري الرضا هو: " فعل إشباع مطلب حاجة، رغبة، و حسب و
 فيه تنتج عن إكدال شيء نرغب املتعة اليت

(Le petit Larousse, dictionnaire encyclopédique, 2000) 
ما السرور لدى الكائن عند يف قاموس العلوم السلوكية يشار إىل الرضا بأنه عبارة عن حالة و

 .(40، صفحة 8000)هبنسي، امليل لديه  يتحقق اهلدف و
 يف مركز معني( نشاطات)" مهنة أو عدال أو مكانة ما أو جمدوعة مهام أما كلدة الوظيفة فتعين 

 (08، صفحة 2922)بياركوت و مونيي، 
ليه مصطلح يطلق ع املهنة حيث أصبح ارتبط مصطلح الرضا يف علم اإلدارة بالعدل، الوظيفة و و

اه عدله جتليعرب عن املشاعر النفسية اليت يشعر هبا الفرد  الرضا الوظيفي، الرضا املهين، ،الرضا عن العدل
  ا يزيد م الذي يقوم به واملشاعر خبصوص العدل  حيث يكون العامل جمدوعة من اآلراء، املعتقدات و

اخلشايل، ) فرضا العامل ال يعين بالضرورة رضا اآلخرين هذا املفهوم أنه موضوع شخصي من تعقيد 
 .(2، صفحة 8006
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  ،2932منذ عام  (Hoppock) "هوبوك"ومفهوم الرضا الوظيفي كدصطلح ظهر على يد 
األوضاع النسبية  ية والوظيف عرفه بأنه جمدوعة من العوامل النفسية و للعاملني وإذ حبث يف الرضا الوظيفي 

 (283، صفحة 8000)األزرق، اليت جتعل املوظف راضيا عن عدله 

    الفرق بني النتائج"الرضا بأنه (Porter et al, 1962)  "وآخرون "بورتركدا يعرف 
، 2993قي، )عال" النتائج أو األهداف اليت حققها بالفعل الفرد أن حيققها و أو األهداف اليت يتوقع

 .(220صفحة 
 جتاهات املؤثرة لألفراد"اإل :مفهوم الرضا عن العدل بأنه (Vroom, 1964) "فرومحيدد " و

 .(820، صفحة 2926)عبد املنعم، يشغلوهنا حاليا" اجتاه أدوارهم اليت يؤدوهنا و

تعريف  إىلالقيدة  إشباعمؤيد نظرية  ,Edwin Locke) 6791( "لوك إدوين"يتجه و
لوظيفية الفرد بأن عدله حيقق له ممارسة القيم ا إدراك: " حالة عاطفية سارة ناجتة عن بأنهالرضا الوظيفي 

 .( 292، صفحة  8008)سلطان،  اهلامة اليت يتصورها"

الرضا الوظيفي على أنه "الفرق بني ماينتظره   (William & al) "وليام وآخرون"يعرف و
-William B., Davis, & Lee).بني الشيء الذي جيده فعال" الفرد من عدله و

Gosselin, 1985, p. 37) 

دله، ويصبح ع فيعرفه بأنه: " احلالة اليت يتكامل فيها الفرد مع وظيفته و (Stone) "ستون"أما 
حتقيق  و لتقدما رغبته يف الندو و يتفاعل معها من خالل طدوحه الوظيفي و إنسانا تستغرقه الوظيفة، و

 .(292، صفحة  8006)سلطان، السلوك اإلنساين يف املنظدات ، ه من خالل جتداعيةاإلأهدافه 
ستعداد الوجداين الذي يؤدي باملوظف بأنه : "ذلك اإل (Halsey) "هالسييف حني يعرفه "

 ستعداد هو الذي جيعلأن مثل هذا اإل االجهاد وإجادته دون  أن يشعر مبزيد من  إىل زيادة إنتاجه و
، 2920كنعان، ) جيعله أقل تأثرا باملؤثرات اخلارجية" املوظف يقبل حبداسة مشاطرة زمالئه يف نشاطهم و

 .(262صفحة 
       "العالقة بنيالذي يرى بأن الرضا الوظيفي هو :  (Atouriane)" أتوريانأما العامل " و
 ننتظر احلاجيات اليت ما نتحصل عليه، أو عدليا هو االختالف بني ما نتحصل عليه و ما ننتظره و

 .(820، صفحة 2926)عبد املنعم،  تلبيتها"
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اه على أنه: "تعبري عن مجلة املشاعر اإلجيابية اليت تتكون لدى الفرد جت أحمد صقر عاشور ويعرفه
 .(223، صفحة 2909)عاشور،  عدله"

العدلية الدينامية املستدرة اليت "( أن الرضا الوظيفي هو 2922) عباس محمود عوضيرى  و
التايل احملافظة على هذا ب جتداعية واإل البيئة املهنية املادية وبني  يقوم هبا الفرد لتحقيق التالؤم بينه و

 .(3، صفحة 2922)عباس،  "مؤ التال
العامل جتاه عدله، ينتج عن عدلية مقارنة بني  هاجتاه شخصي يكون"يف تعريف آخر هو  و

 .(SEKIOU, et al., 2001, p. 407) "بني ما يتوقعه من هذا العدل وضعيته احلالية و
اه بأن الرضا الوظيفي هو" مشاعر العاملني جت نجيب صطفىشاويش ميف نفس السياق يرى  و
لدا قلت الفجوة ك ملا ينبغي أن حيصلوا عليه، و هو ناتج عن إدراكهم ملا تقدمه الوظيفة هلم و أعداهلم، و

 (220، صفحة 2992)شاويش، إلدراكني كلدا زاد رضا العاملني"بني ا
قدرة "ه: بأن "شؤون العاملني " يف معجده "إدارة املوارد البشرية وحبيب الصحافيعرفه " و

هو أيضا  لوظيفي وااملعنوية للعاملني لديها تؤدي إىل الرضا  إشباع احلاجات املادية و املنظدة على تلبية و
ا يتدىن م بيئة العدل احمليط به مبقارنة ما ميلكه أو ما حيصله و قدرة املوظف على التكيف مع ظروف و

 .(200، صفحة 8003)الصحاف،  احلصول عليه"
يتحقق  ه ولعدل رتياح أثناء أدائهاإل كدا يعرف الرضا الوظيفي بأنه "شعور الفرد بالسعادة و

ن الرضا أ مقدار ما حيصل عليه فعال يف هذا العدل و ذلك بالتوافق بني ما يتوقعه الفرد من عدله و
 .(02، صفحة 8002)الفاحل،  اإلنتا " الوظيفي يتدثل يف املكونات اليت تدفع الفرد إىل العدل و

لنظر اليت وجهات ا للرضا الوظيفي، يظهر مدى تعدد الزوايا ويف ضوء ما سبق من تعريفات  و
خرون آ مت من خالهلا النظر إىل هذا املصطلح، فهناك من ينظر له من جهة إشباع احلاجات الفردية، و

     حنو الوظيفة  اجتاهات الفرد منهم من يرون بأنه انطباعات و يعتقدون أنه مدى تقبل الفرد لوظيفته، و
 عليه ميكن القول أن الرضا الوظيفي يشدل النقاط التالية: و مكوناهتا، و
بصورة  لعدل، وبيئة ا الرغبات اليت توفرها الوظيفة، و القبول عن إشباع احلاجات و رتياح وحالة اإل -

 الرغبات نتيجة االنتداء للدنظدة. إشباع احلاجات و و ق حالة االرتياحأد
 غايات الفرد. الوظيفة ألهداف وردود الفعل اإلجيابية عن مدى حتقيق  -
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تأثري فيه بالتايل ميكن ال ظروف معينة، و إدراك شخصي اجتاه متغريات و الرضا الوظيفي هو حكم و -
 إىل حد ما.

 الرضا الوظيفي يرتبط باجلودة الداخلية للحياة الوظيفية بصفة عامة. -
 
 مفاهيم حول الرضا الوظيفي: -7

هناك يستعدلها الباحث لغة أساسية يف أية دراسة علدية، ف تعترب املفاهيم أو املصطلحات اليت
 عدد من املصطلحات اليت شاع استخدامها للتعبري عن املشاعر النفسية اليت يشعر هبا الفرد جتاه عدله،

لكي يتضح التدييز بني هذه املصطلحات ارتأينا التعرض إىل أبرز املفاهيم اليت تناولت اجتاهات العاملني  و
 .التوافق املهينو  جتاهات حنو العدل،الروح املعنوية، اإل لعدل مثل:يف بيئة ا
 فيدا يلي توضيح هلاته املفاهيم احمليطة بالرضا الوظيفي: و 

 الروح المعنوية: -7-0
ىل اجلو إ متعلقا بالروح أو باحلداس فهو يشري الروح املعنوية شعورا متصال و اصطالحيصف 

 الروح عتربت روح معنوية للجداعة، فدن وجهة نظر معينة معنوية للفرد وهناك روح  العام احمليط بالعدل و
هوم يربط بالتايل فإن هذا املف مدى رضاه عنه و املعنوية مسألة فردية تصف مشاعر الفرد جتاه عدله و

يس ل الروح املعنوية حباجات الفرد، أما وجهة النظر الثانية فتوجه االهتدام إىل الروح املعنوية للدجدوعة و
رتكز على املشاعر جتاه القيم االجتداعية بدال من القيم الفردية أين يضع الفرد مصلحة اجلداعة فللفرد 

متثل الروح املعنوية يف هذه احلالة جمدوع حاالت الشعور بالرضا اليت حيصل عليها األفراد  فوق مصلحته و
 .(626، صفحة 2900)الشنواين،  عن طريق مشاركتهم يف اجملدوعة

 حتكم سلوكهم العصبية ألفراد اجملدوعة اليت الذهنية و تعرف الروح املعنوية بأهنا احلالة النفسية و و
عىن آخر محصلة هي مبقدرهتم على اإلنتا ، و  حتدد رغبتهم يف التعاون و تؤثر فيها و تصرفاهتم و و

 حتكم تصرفات األفراد.العواطف اليت  االجتاهات و املشاعر و
تعد الروح املعنوية العالية تعبريا فعاال عن العالقة املديزة للدؤسسة مع العاملني فيها ألن من 

، : محاس العاملني باملؤسسةبار، حيث تعكسها مظاهر معينة مثلالصعب فرضها بالقوة أو باإلج
لشخصية بأهداف املؤسسة، الوالء التعليدات، ربط أهدافهم ا اهتدامهم بالعدل، امتثاهلم لألوامر و

)اللوزي،  الصدود يف املواقف العصبية نتداء للوحدة، اإلقبال على العدل واإل للقيادة، الشعور بالفخر و
 .(233، صفحة 8003
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   ائدة الصورة الكلية لنوعية العالقات اإلنسانية الس عنكذلك تعرب الروح املعنوية يف احلقيقة  و
       يف جو العدل، لذلك فإن هذه الروح ال ميكن إجيادها عن طريق األوامر أو التعليدات أو العقوبات 

 أو رغدا عن إدارة العاملني.
لسائدة ا لذلك ميكننا احلكم على درجة الروح املعنوية يف إدارة ما بني صورة العالقات اإلنسانية

ال كون مسؤو سوء العالقات اإلنسانية ييف جوها، ألهنا نتيجة هلذه العالقات أكثر من أن تكون سببا هلا، ف
 .(222، صفحة 8002)عوض، السلوك التنظيدي اإلداري،  دهور الروح املعنويةتعن 

داعة، "تعرب عن املشاعر السائدة بني أفراد اجل بأن الروح املعنويةمصطفى محمود أبوبكر يرى  و
نسيق ت فهي جمدوعة مشاعر مجاعية مبنية على الشعور بالثقة املتبادلة مما يؤدي إىل متاسك اجلداعة و

 .(322، صفحة 8006)أبوبكر و محدود،  جهودهم لتحقيق أهداف مشرتكة"
بأهنا "اجتاه حنو الرضا عن العدل مع الرغبة  (Atwgstern) "رنستأتوقعرفها من جهته " و

 .(Albou, 1982, p. 62) يف حتقيق أهداف اجلداعة أو هدف التنظيم"
إن العدل بروح اجلداعة أو العدل بروح الفريق أو العدل بروح معنوية عالية يعين بالضرورة تلك 

ذلك الشعور ك بثقة الفرد يف دوره يف اجلداعة، و الرضا السائدة يف اجلداعة، و الشعور بالثقة والروح أو 
         ونإذن فالروح املعنوية للجداعة تتك، املؤسسة...( -اجلهاز-التنظيم-بالوالء جتاه اجلداعة )الفريق

، الصفحات 8002)عوض، السلوك التنظيدي اإلداري،  من الروح املعنوية جملدوع أفراد هذه اجلداعة
222 ,229). 

فهوم الرضا شف بأهنا ذات عالقة وطيدة مبتريف ملفهوم الروح املعنوية يكاإن املتأمل يف هذه التع
لوظيفي( اأمام هذه العالقة فإنه قد يتبادر للذهن أن هذين املفهومني )الروح املعنوية، الرضا  الوظيفي، و

يعربان عن أمر واحد، إال أن احلقيقة العلدية تبني وجود تباين شاسع بني هذه املفاهيم، ذلك أن أغلب 
تعاريف الروح املعنوية تشري إىل أن هذا املفهوم مرتبط أساسا بعالقة الفرد مع مجاعة العدل، وهي هبذا 

             امنا عة تضداتعاوهنا معه، يزيد اجل تعاونه معها، و اصطالح مجاعي، فانتداء الفرد إىل اجلداعة و
عة أو خار  اجلداعة ال ميكن احلديث عن دابدون اجل جتاوبا حنو حتقيق أهداف مشرتكة، و انسجاما و و

 ال ميكن احلكم عن أن هذا الفرد أو ذاك روحه املعنوية مرتفعة أو منخفضة. الروح املعنوية و
غري  هذا تصور عة عن عدلها وداعالية مرادف لرضا اجلالكدا أنه قد يعتقد أن الروح املعنوية 

زمالئه لتحقيق  يتعاون مع مقبول، ألن الفرد قد يكون كارها لعدله، يف حني تكون روحه املعنوية عالية، و
احثون، هو نتيجة نه البعليه فإن الرضا الوظيفي كدا عرب ع عة إىل حتقيقها، ودااألهداف اليت تسعى اجل
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به، أما الروح  حنو العوامل اليت تتصل حنو ما ينتظره منه، و لالجتاهات املختلفة لدى الفرد حنو عدله، و
 عة العامة على اختالفهم.دااملعنوية، فهي عبارة عن مركب قوامه اجتاهات اجل

 تجاهات:اإل -7-7
ها من التسدية توجها أو استعدادا مسبقا للتصرف بطريقة معينة يكتسب جتاهات كدا يبدومتثل اإل

يب تنتظم ستعداد العقلي أو التأهب العصاإل" بأهنا "حالة من ألبورتالفرد من خالل اخلربة حيث يعرفها "
تكون ذات تأثري توجيهي أو دينامي على استجابة الفرد جلديع املوضوعات  من خالل خربة الشخص و

              اليت تثريها هذه االستجابة"، بوجه عام تشري االجتاهات إىل حالة من االستعداد تنشأ املواقف و
معينة  تؤثر على استجاباته باملوافقة جتاه موضوعات اخلربات اليت متر باإلنسان و من خالل التجارب و
وجبة أو سالبة ختتلف معايري متضفي إما  و أنه حييد عنها ويرفضها، فهي إذنحيبذها أ جتعله يقبل عليها و

        درجتها حسب قوة اجنذابه إليها أو نفوره عنها وهذه املوضوعات تكون إما أشياء أو أشخاص أو مجاعات
 .(229)عكاشة و زكي، صفحة  أو أفكار أو مبادئ

ل الفرد الرضا الوظيفي، فقد يكون ميجتاه أو امليل خيتلف عن مصطلح اإل أن جتدر اإلشارة إىل و
ذلك ألسباب خمتلفة كاضطراره للعدل فيديل له مع عدم رضاه عنه، كدا  قويا رغم عدم رضاه و جيدا و

ميكن التدييز بينهدا كون امليل يتعلق بالنواحي الذاتية أو الشخصية اليت ليست محال للخالف أو للنقاش  
أو شكل من أشكال املالبس أو الديكور، يف حني أن الرضا كأن مييل الفرد لنوع معني من األطعدة 

   لى اجلانب فإن مفهوم امليل يقتصر ع و بالتايلاجتاها إجيابيا أو سلبيا حنو العدل  الوظيفي قد حيدل
ة و زكي، عكاش) يقتصر على اجلانب اإلجيايب فقط موضوعات بعينها يف البيئة فهو إذنالتفضيلي حنو 

 .(283صفحة 
يف رؤيا أخرى نضيف أنه قلدا كان تقبل العدل أو املهنة أو النفور منه يدخل يف إطار  و

ع ذلك م االجتاهات فإن خمتلف العوامل اليت تؤثر يف تكوين االجتاهات املهنية تؤثر أيضا يف الرضا املهين و
ثل اجلوانب أهنا تتعلق جبوانب معينة يف العدل مفإن االجتاهات املهنية ليست عامة يف طبيعتها مبعىن 

لرضا غريها بعكس ا األطر االجتداعية و فرص الرتقية و ظروف العدل و اإلشراف و الداخلية للعدل و
يعترب الرضا مؤلفا  أحيانا املهين فهو ذو طبيعة عامة مبعىن أنه ال خيتص بناحية معينة يف نواحي العدل و

 .(22، صفحة 2992)وغنوش،  ن العدلجتاهات املختلفة ممن اإل
ه، كدا تتديز بعادأ إذن فالرضا الوظيفي يتديز عن االجتاهات املهنية يف كونه أمشل يف طبيعته و

 جتاهات املهنية يف كوهنا محتواة يف بعض األحيان يف الرضا الوظيفي.اإل
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 التوافق المهني: -7-3
مجيع متغريات العدل مبا يبعث على الرضا املهين، ويتضدن ذلك رضا العامل هو توافق العامل مع 

             القته بزمالئهع غايته و توقعاته مما ينعكس على إنتاجيته و حتقيق طدوحاته و إشباع حاجاته و و
               إذا مل يتحقق للعامل الرضا فإنه ينعكس سلبا على انتظامه يف العدل حيث مع بيئة العدل، و و رؤسائه و

    قد قامت  و ،يف هذه احلالة يعترب توافقه املهين سلبيا تأخره عن العدل و غيابه و شكواه و يكثر تذمره و
رتات الراحة ف ذلك يف منتصف العشرينات ببحث تأثريات حول الرضا الوظيفي و" ورنالهاوثدراسات "

ع، )بدي املشاعر اليت ميتلكها العدال حنو العدل جتاهات وكذلك دراسة اإل  اإلضاءة على األداء و و
 .(62، صفحة 8002
يق التوافق املهين بأنه "الدينامية املستدرة اليت يقوم هبا الفرد لتحق عباس محمود عوضيعرف  و

عباس، دراسات يف ) احملافظة على هذا التالؤم" جتداعية واإل بني البيئة املهنية املادية و التالؤم بينه و
 .(69، صفحة 2922علم النفس الصناعي املهين، 

    التوافق املهين أيضا بأنه "عدلية ديناميكية مستدرة يقوم هبا الفرد لتحقيق التالؤم بينه يعرف و
ج الرضا عن العدل يعترب أحد مظاهر التوافق املهين"، من خالل هذا التعريف يستنت بني البيئة املهنية و و

   تحق بعدل جديد الذي يل أن الرضا الوظيفي ينتج من توافق الفرد مع مهنته، فعلى سبيل املثال العامل
لظروف ا يف مصنع ما عليه أن يتكيف مع نظام العدل اجلديد، مع اآللة اليت سيعدل عليهاّ، املواعيد و

وحيدث   املتوقعة غري املتغريات املتوقعة و مع مقدرته املستدرة على مواجهة كافة الظروف و الفيزيقية و
بني الدور  من جهة و ظروفه تقديره لقدراته و فرد عن ذاته والرضا عن العدل كنتيجة للتوافق بني فكرة ال

ميكن  و، (200، صفحة 2992)النجار،  الذي يعترب جزءا من حتقيقه لذاته املهين الذي يقوم به و
و الرضا الوظيفي هو أن األول سلوك يسلكه الفرد أما الثاين فه أن نقول أن الفرق بني التوافق املهين و

شعور يشعره الفرد، أما العالقة اليت تربط بني هذين املفهومني فتتدثل يف أن الرضا من العوامل األساسية 
 تحقيق التوافق املهين.ل

اهات جترضا الوظيفي، الروح املعنوية، اإلخنلص يف األخري أن كل املصطلحات التالية : ال و
داعة ومن ن حيث الفرد أو اجلماآلخر من حيث التخصيص أو العدوم ن عاملهنية، التوافق املهين خيتلف 

هي أهنا مؤشر على مستوى دافعية الفرد حنو  واحدة وتشرتك يف خاصية  و ،الشعور حيث السلوك و
 .العدل
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 الرضا الوظيفي:أهمية  -3
لك ذ حظيت باهتدام الكثري من علداء النفس ويعترب الرضا الوظيفي إحدى املوضوعات اليت 

ا عن بالتايل من األمهية مبكان أن يبحثو  ألن معظم األفراد يقضون جزءا كبريا من حياهتم يف العدل و
في املهنية، كدا أن هنالك وجهة نظر مفادها أن الرضا الوظي دوره يف حياهتم الشخصية و الرضا الوظيفي و

د من أمهية دراسة العاملني مما زا يرتتب عليه الفائدة بالنسبة للدؤسسات و ة وقد يؤدي إىل زيادة اإلنتاجي
 .(29, 22، الصفحات 2922)القبالن، هذا املوضوع  

         الدراسات يف جمال علم النفس اإلداري حول موضوع الرضا الوظيفي بالتايل كثرت البحوث و و   
كشفت بعض نتائج البحوث النقاب عن أن األفراد الراضني وظيفيا يعيشون حياة أطول من األفراد  و

االجتداعي،  أكرب قدرة على التكيف أكثر تقديرا للذات و أهنم أقل عرضة للقلق النفسي و غري الراضني و
 أن الراضني مبعىن الرضا الوظيفي أي يؤكد البعض إىل أن هناك عالقة وثيقة بني الرضا عن احلياة و و

 .(98، صفحة 2998)العتييب،  العكس صحيح وظيفيا راضني عن حياهتم و
         من املسلم به أن لرضا األفراد أمهية كبرية حيث يعترب يف األغلب مقياًسا ملدى فاعلية األداء،  و    
 توقعهاتفإن ذلك سيؤدي إىل نتائج مرغوب فيها تضاهي تلك اليت  إذا كان رضا األفراد الكلي مرتفًعا و

املنظدة عندما تقوم برفع أجور عداهلا، أو بتطبيق برنامج للدكافئات التشجيعية أو نظام 
 .(623، صفحة 2992)كشرود، اخلدمات

 و إىل كثرة حوادث العدل و التأخر ،فإن عدم الرضا يسهم يف التغيب عن العدل ناحية أخرىومن     
ىل تفاقم يؤدي إ نتقال إىل مؤسسات أخرى، واإل ترك العاملني املؤسسات اليت يعدلون هبا  و و، أعنه

 توجيههم إلنشاء احتادات عدالية للدفاع زيادة شكاوي العدال من أوضاع العدل و املشكالت العدالية و
، )اخلضراء ب.، أمحد، أبوهنطشن عدم الرضا مناخ تنظيدي غري صحيعن مصاحلهم، كدا أنه يتولد ع

 .(896، صفحة 2992و الظاهر، 
         تطرقت احلنيطي إىل توضيح أمهية الرضا الوظيفي حيث حددت عدًدا من األسباب اليت تدعوا  و 

 :هتدام بالرضا الوظيفي على النحو اآليتإىل اإل
 يؤدي إىل اخنفاض نسبة غياب العاملني يف املؤسسات املختلفة. الرضا الوظيفي درجةن ارتفاع أ 
  أن ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي يؤدي إىل ارتفاع مستوى الطدوح لدى العاملني يف املؤسسات

 املختلفة.
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  اصة خ املرتفع يكونون أكثر رضا عن وقت فراغهم وأن األفراد ذوي درجات الرضا الوظيفي         
 كذلك أكثر رضا عن احلياة بصفة عامة. مع عائالهتم و

 .أن العاملني األكثر رضا عن عدلهم يكونون أقل عرضة حلوادث العدل 
 ااإلنتا  يف العدل فكلدا كان هناك درجة عالية من الرض هناك عالقة وثيقة ما بني الرضا الوظيفي و 

 .(20، صفحة 8000)احلنيطي،  أدى إىل زيادة اإلنتا 
يف امليدان الرتبوي قامت العديد من الدراسات اليت تناولت الرضا الوظيفي للدعلدني يف اجملال  و 

كتسب أمهية ا الرتبوي، بالرغم من كون موضوع الرضا الوظيفي قد ظهر أصال يف اجملال الصناعي، إال أنه 
خاصة يف هذا اجملال التعليدي باعتبار أن البشر أهم مدخالت التعليم كدا أهنم أهم خمرجاته، بل ميكن 

 .(269، صفحة 2993)عبد اجلواد و متويل،  تقومي كل خمرجات العدلية التعليدية من منظور إنساين
عى لدعلدني يف مدى تأثريه يف حتديد درجة كفاءة اخلدمات اليت تستظهر أمهية الرضا الوظيفي ل و

 .(26، صفحة 8003)احلريب،  املؤسسة التعليدية إىل حتقيقها
             ذلك لدور املعلم األساسي يف بناء اجملتدع و تأسيس األجيال، هلذا فإن رضاه عن عدله 

رضا على التعليم، إذ تنعكس درجة ال –من اجلوانب املهدة باعتباره أحد الدعائم األساسية لعدلية التعلم 
يدهم وعاداهتم وقدراهتم ق سلوكياته إجيابا و سلبا مما يؤثر يف تشكيل اجتاهات الطلبة و أساليب تفكريهم و

 .(603، صفحة 8000)الزبون، الزبون، الزيود، و اخلوالدة،  املختلفة إىل جانب حتصيلهم الدراسي
       من بني الدراسات اليت تؤكد على أن املعلدني الراضني عن عدلهم ذوي املعنويات العالية و

 9191" مايون ولينكيوس"وجده كال من  ميكن أن يتوقع منهم أن يعدلوا بفعالية أكثر، ما
(Mayoon & Linkous)  املعلدني الذين حقق تالميذهم إجنازا دراسيا عاليا يتدتعون بالرضا أن
 .(262، صفحة 2993)آل ناجي و احملبوب،  الوظيفي كدا أن معنوياهتم مرتفعة

سات ؤسالعافية للد من أهم مؤشرات الصحة و ساتذةيرى الباحث بأن الرضا الوظيفي لأل و
       ظها قليل بالرضا سيكون ح ساتذةاليت ال يشعر فيها األ درسةمدى فعاليتها، حيث أن امل و الرتبوية

و أكثر الراضي عن عدله ه ستاذبالرضا، مع مالحظة أن األ مقارنة باليت يشعر فيها األساتذة من النجاح
دا أنه يكون أكثر ، كليت ترمي إليها املنظومة الرتبويةهداف ااألحتقيق  استعدادا لالستدرار بوظيفته و

تناول أهم ما مييز أمهية دراسة الرضا الوظيفي أنه ي ، ومردوديتهبالتايل تزيد  و محاسا يف العدل نشاطا و
 البيئة احمليطة به.        إزاء العدل الذي يؤديه و ألستاذمشاعر ا
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 :هحدوث كيفية الرضا الوظيفي و طبيعة -4
 طبيعة الرضا الوظيفي: -4-0

  هناك عددا من املصطلحات اليت شاع استخدامها للتعبري عن املشاعر النفسيةميكن القول أن 
هناك مصطلح  ، و Moraleاليت يشعر هبا الفرد جتاه عدله فهناك مثال: اصطالح الروح املعنوية  

    ، وهناك أيضا مصطلح الرضا عن العدل Attitude toward the jobاالجتاه النفسي حنو العدل 
Job satisfaction إن اختلفت تفصيالت مدلوالهتا إال أهنا تشري بصفة  هذه املصطلحات و ، و

ذه املشاعر قد ه عامة إىل جمدوع املشاعر الوجدانية اليت يشعر هبا الفرد حنو العدل الذي يشغله حاليا، و
 هي تعرب عن مدى اإلشباع الذي يتصور أنه حيققه من عدله، فكلدا كان تكون سلبية أو اجيابية، و

تصور الفرد عن عدله حيقق له إشباعا كبريا حلاجاته كلدا كانت مشاعره حنو هذا العدل اجيابية أي كلدا  
      درجة الرضا عن العدل باملعىن السابق متثل سلوكا ضدنيا  وصحيح،  و العكسراضيا عن عدله  كان

 سلوكه قد تظهر يف الفرد وقد تظل هذه املشاعر كامنة يف وجدان  أو مسترتا يكدن يف وجدان الفرد، و
امنة على سلوكهم فسية الكيتفاوت األفراد يف الدرجة اليت تنعكس فيها اجتاهاهتم الن اخلارجي الظاهر، و

 .(222، صفحة 8000)شاويش، إدارة املوارد البشرية، اخلارجي 
 يةالرضا عن العدل عامل عام ميثل محصلة لعوامل فرع: 

ميكننا أن نعترب الرضا عن العدل كعامل أو متغري ميثل محصلة خمتلفة للدشاعر اليت تكونت لدى 
درجة الرضا العام تعبري عن الناتج النهائي لدرجات رضا الفرد عن خمتلف  الفرد العامل جتاه عدله، و

 اجلوانب اليت يتصف هبا العدل الذي يشغله.
األجر+ الرضا عن ظروف العدل + الرضا عن فرص الرتقي أي أن الرضا عن العدل = الرضا عن 

 .ات العدل + الرضا عن محتوى العدل+ الرضا عن اإلشراف + الرضا عن مجاعة العدل + الرضا عن ساع
يالحظ أن الرضا عن العدل ميثل اإلشباعات اليت حيصل عليها الفرد من املصادر املختلفة اليت ترتبط  و   

در ما يزيد بالتايل فبقدر ما متثل هذه الوظيفة مصدر إشباعات له بق و اليت يشغلها،يف تصوره بالوظيفة 
 .(822، صفحة 8002)فليه و عبد اجمليد،  ارتباطه هبا بالتايل يزداد و ،رضاه عن هذه الوظيفة
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 كيفية حدوث الرضا الوظيفي: -4-7
ينشطون يف أعداهلم العتقادهم أن األداء سيحقق  أهداف معينة ويعدل الناس لكي يصلوا إىل 

لكشف حني ننظر للرضا كنتيجة ل من مث فإن بلوغهم إياها سيجعلهم أكثر رضا، و هلم هذه األهداف، و
لك العوامل عن حدوثه، سنجد أن ت ولةمسؤ تعد  العوامل اليت تسبقه و عن الكيفية اليت يتحقق هبا و

 :التفاعالت تتم على النحو التايل تنتظم يف نسق من
ر يعد العدل أكثر مصاد لكل فرد قدر من احلاجات يريد أن يسعى إلشباعها، و الحاجات: -4-7-0

 هذا اإلشباع إتاحة.
تولد احلاجات قدرا من الدافعية حتث على التوجه للدصادر املتوقعة إلشباع تلك  الدافعية: -4-7-7

 احلاجات.
بوجه خاص يف عدله اعتقادا منه أن هذا  تتحول الدافعية إىل أداء نشط للفرد و األداء: -4-7-3

 األداء وسيلة إلشباع حاجات الفرد.
 يؤدي األداء الفعال إىل إشباع حاجات الفرد. اإلشباع: -4-7-4
         إن بلوغ الفرد مرحلة اإلشباع من خالل األداء الكفء يف عدله جيعله راضيا  الرضا: -4-7-2

 .(880، صفحة 8008)فر ،  من خالهلا إشباع حاجاته يتسىنعن العدل باعتباره الوسيلة اليت 
 
 ( تلك العدلية:02يوضح الشكل رقم ) و

 
 دينامية عملية الرضا ( يوضح10شكل رقم )

األردن، عمان:  ."اإلدارةفعالية  "السلوك القيادي و( 7117) شوقي محمد ظريف، فرجالمصدر: 
 .771ص، دار وائل للنشر
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 :لعوامل المؤثرة في الرضا الوظيفيا -2
يت تسهم إسهاما ال متعددة، و يتأثر الرضا الوظيفي للعاملني سلبيا أو إجيابيا بعوامل كثرية و

  ني نشري أن هناك اختالف لدى الباحث حتديد مداه، و الوظيفي و غري مباشر يف خلق الرضا مباشرا و
 يف حتديد العوامل املؤثرة يف الرضا الوظيفي.

جتاهات اليت يعتقد إلا باعتبار الرضا الوظيفي مبثابة العامل املتغري الذي يشدل محصلة املشاعر و و
ي ب رأميكن تصنيف هذه العوامل حس و ختلف اجلوانب اليت يتصف هبا عدله،الفرد أن هلا عالقة مب

 :ية كدا يلي" إىل ثالث جمدوعات رئيسروبنز"
 :جموعة العوامل المرتبطة بالشخصيةم -2-0

 :رتبطة بالشخصية بالنقاط التاليةتتدثل جمدوعة العوامل امل
 العمر : -2-0-0

ن العدل، بني درجة الرضا ع أظهر بعض الدراسات أنه توجد عالقات ارتباط إجيابية بني السن و
    ،يهر فاستق كلدا متسك به و زادت درجة الرضا عن العدل، وفكلدا زاد عدد سنوات عدر العامل كلدا 

           تقابلها بالتايل ال ات العامل يف بداية عدره الوظيفي أو العدلي تكون مرتفعة والسبب أن طدوح و
        يف الغالب احلاجات اليت يشبعها واقع العدل، إذ أن تطلعاته ملا يريد حتقيقه من عدله تكون عالية، 

نخفض طدوحاته ت مما يرتتب عليه قلة رضاه بيندا مع كرب السن أو التقدم فيه يصبح الفرد أكثر واقعية، و
رتتب على ذلك زيادة ي عدل مع طدوحاته وتوافق بدرجة كبرية احلاجات اليت يشبعها البالتايل غالبا ما ت و

 .(223، صفحة 8002)شاويش، إدارة املوارد البشرية: إدارة األفراد،  لرضا العام
 الجنس : -2-0-7

رة على أداء املؤث ختالفات الفردية بني النساء والرجال و الدراسات أن هناك القليل من اإلتشري
بنفس  اء، والنس حيث توصلت الفرضيات لعدم وجود اختالفات أساسية بني إنتاجية الرجال والعدل، 

ضايا اليت من بني الق األسلوب فإنه ال يوجد دالئل تشري إىل أن اجلنس يؤثر على الرضا عن العدل، و
خول دتظهر أهنا تؤدي لالختالفات بني اجلنسني بشكل خاص حيندا يكون لدى العامل أطفال يف سن ال

داول ج زئي وضيالت جداول العدل، حيث أن األمهات العامالت يفضلن العدل اجلللددرسة، هو تف
، 8002)العطية، سلوك املنظدة :سلوك الفرد واجلداعة،  بواجباهتن العائلية ذلك للقيام عدل مرنة و

 .(66صفحة 
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 المؤهل العلمي: -2-0-3
     ال شك أن للدستوى التعليدي دور يف رضا الفرد عن عدله، فهناك عالقة إجيابية بني املهنة 

غري املؤهل العلدي، مت املستوى العلدي، تتباين وجهات النظر يف حتديد العالقة بني الرضا الوظيفي و و
ائف إدارية لون وظفقد تبني أن معظم الدراسات أظهرت أن العامل األكثر تعلدا يقارن نفسه مبن حيت

دوحات يرجع ذلك إىل أن ط بالتايل تقل درجة رضاه الوظيفي مقارنة بالعامل األقل تعلدا، و عليا، و
 .(223، صفحة 8002)شاويش، إدارة املوارد البشرية: إدارة األفراد،  تكون مرتفعة تعلدا الفرد األكثر

 سنوات الخبرة : -2-0-4
بينت نتائج بعض نتائج الدراسات عدم وجود داللة إحصائية يف رضا املوظفني تعزى إىل عدد 

  تغري اخلربة م سنوات اخلربة، بيندا دراسات أخرى توصلت إىل وجود عالقة طردية بني الرضا الوظيفي و
ناك دراسات ه اتقانا للعدل، و متكنا ونه كلدا زادت اخلربة كلدا أصبح الفرد أكثر أأرجعت العالقة إىل  و

، 8002يان، )العد سنوات اخلربةمقابل زيادة  أخرى أرجعت العالقة إىل الزيادة الطردية يف العائد املايل
 .(92صفحة 
لعدل ا تشري الدالئل أن مدة اخلدمة للدوظف تعترب العامل األكثر ثباتا يف توقع الرضا عن و 

لوك الفرد )العطية، سلوك املنظدة س تعرف بأهنا "الفرتة الزمنية للبقاء يف عدل معني" مقارنة بالعدر، و
 .(209، صفحة 8002واجلداعة، 

 :الحالة الصحية -2-0-2
    ي، حيثالرضا الوظيفإن احلالة الصحية "البدنية"، تعد من أحد العوامل املهدة اليت تؤثر يف 

أن العامل الذي يشكو من أي مرض جسداين أو األمراض النفسية الناجتة عن وجود مشاكل شخصية 
نسان من مث اخنفاض مستوى األداء، فاإل اليت بدورها تؤدي إىل اخنفاض الرضا الوظيفي، و أو عائلية و

شبع حاجاته عية، اليت بدورها تجتدااإلالنشاطات  صحيا ميارس الكثري من الفعاليات و السليم نفسيا و
 .(220، صفحة 8003)سهيلة،  يشعر بالرضا جتداعية، واإل
 الشخصية : -2-0-2

د عالقة هي اليت حتد الشخصية اإلنسانية هي جمدوعة اخلصائص اليت يتديز هبا الشخص، و
ستجابته هي حتدد استجابته يف املواقف اليت تواجهه، فكلدا كانت ا الفرد بكافة األفراد املتعاملني معه، و

 .(20، صفحة 8006)عبد الباقي،  هلذه املواقف عالية، كلدا كانت درجة رضاه الوظيفي كبري
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 القدرات الفردية : -2-0-2
ساوي هذا يعين عدم ت العدل، ونقاط ضعف فيدا يتعلق بقدرته على  لكل فرد نقاط قوة و

تدثل يف أنواع وت رد إلجناز مهام خمتلفة يف العدل"،يقصد بالقدرة هي "طاقة الف األفراد يف قدراهتم، و
 خمتلفة من القدرات مثل:

           هي قدرات ترتبط بالقدرة على أداء خمتلف املهام الذهنية، و القدرات العقلية : -2-0-2-0
إىل هذه القدرات باختالف الوظائف خاصة بالنسبة ملستويات اإلدارة العليا اليت تتفاوت احلاجة  و

التصرف  ة، والتعلم من اخلرب  التكيف الفعال مع البيئة، و تتضدن القدرة على فهم األفكار املعقدة، و
 التغلب على العقبات. يف املواقف، واحلكيم 

هم تلك من أ تشري إىل القدرة على أداء املهام البدنية املختلفة و ية :بدنالقدرات ال -2-0-2-7
     القدرات يف جمال األداء يف العدل ما يرتبط بالقوة، املرونة مثل "قوة التحدل، التوازن، التنسيق البدين، 

 .(209، صفحة 8006)سلطان م.،  السرعة" املرونة و و
العامل الذي يشعر بأنه يستخدم قدراته أثناء أدائه لعدله، يزيد من شعوره بالرضا عن عدله، إن 

" اسلومهي إشباع حاجات حتقيق الذات يف هرم " فاستخدامه لقدراته ميثل إحدى مستويات اإلشباع، و
أثبتوا يف  (Vroom)و"فروم"  (Brophy)" بروفيالعديد من الباحثني أمثال " للحاجات، و

ا ه، فإن هذقدراته أثناء قيامه بعدل خرباته و دراساهتم أنه : إذا كان الفرد يعتقد أنه يستخدم مهاراته و
كدا أثبتت دراسات أخرى أنه إذا كان الفرد حيقق مستوى   ن العدل،يساهم يف زيادة الشعور بالرضا ع

             ه،بالتايل استيائه من عدل و ،هذا يثري لديه اإلحساس بالفشلأداء يقل عن مستوى طدوحه فإن 
يزيد من  بالتايل العكس إذا كانت معدالت األداء تفوت طدوحاته أو تعادهلا، فإنه يشعر بالنجاح و و

تطبيقي، ال)عاشور، إدارة القوى العاملة : األسس السلوكية وأدوات البحث  طدئناناإل و شعوره بالسعادة
 (262، صفحة 2909

 الدرجة الوظيفية: -2-0-2
 يؤثر املستوى التنظيدي يف الرضا الوظيفي، فاملوظفون يف املستويات العليا من التنظيم أكثر رضا

ثر لعل ذلك يرجع إىل أن املوظفني يف املستويات العليا يكونون أك من نظائرهم يف املستويات الدنيا، و
      خربات ملختلف أنواعها سواء مادية أو معنوية حبكم ما لديهم من مؤهالت وإشباعا للحاجات 

 .(323، صفحة 2993)عالقي، إدارة املوارد البشرية، 
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 القيم: -2-0-2
 القيم اليت خيتلف األفراد يف حتديد السلوك اإلنساين، و تلعب القيم دورا أساسيا يف توجيه و

             جتداعية، انة اإلالبعض يؤمن بقيم املك ، فالبعض يؤمن بقيم املال، ويؤمنون هبا وفق العديد من املتغريات
ضا هذا بطبيعة احلال يؤثر إىل حد كبري على ر  اآلخرين و البعض اآلخر يؤمن بقيم خدمة اجملتدع و و

 .(22، صفحة 8008)محود،  الفرد عن العدل
 تجاهات:اإل -2-0-01

ميكن  األشخاص، و احلوادث و جتاهات بأهنا مشاعر الفرد حنو األشياء وميكن حتديد مفهوم اإل
رباته السابقة، خ أن تكون تلك املشاعر ذات أبعاد سلبية أو أبعاد إجيابية نتيجة خربات الفرد املرتاكدة و

          صوره املختلفة،  و التأثري عليه من أبعاده بناء السلوك التنظيدي للفرد وجتاهات دورا أساسيا يف تلعب اإل و
محود، )  لعل الرضا عن العدل هو أحد صور اجتاهات الفرد حنو عدله يف املنظدة اليت يعدل فيها و

 .(20، صفحة 8008

 الدافعية: -2-0-00
رار لتحقيق الذين يسعون باستد اهتدام املديرين يف املنظدات املختلفة و ال تزال الدافعية محور

ن العدل، معدل التغيب ع تقليص معدل الدوران الوظيفي، و حتسني مستوى األداء، و إنتاجية أعلى، و
ذا يسبب حالة ه نطالق اليت تتدثل يف الشعور بنقص أو حاجة معينة، واإل فالدافعية متثل نقطة البداية و

ر رتياح لدى الفرد مما حيثه على اإلقدام على سلوك معني لتخفيف حالة التوتعدم اإل القلق و التوتر و من
 إذا ما وقف عائق أمام حتقيق ذلك يصاب الفرد باإلحباط هذه، فإذا ما جنح يف ذلك زالت حالة التوتر، و

مل الفردية تأثريا ة من أكثر العوابالتايل ال يتحقق الرضا الوظيفي، لذلك تعترب الدافعي خيبة األمل، و و
 .(220، صفحة 8006)حرمي،  على مستوى الرضا الوظيفي للفرد

 مجموعة العوامل المرتبطة بجماعة العمل: -2-7
 :جبداعة العدل يف النقاط التالية تتدثل جمدوعة العوامل املرتبطة

 نمط اإلشراف : -2-7-0
         ة بني منط اإلشرافيت على منط اإلشراف إىل وجود عالقالدراسات اليت أجر  لقد أسفرت

ذي جيعل الف ر شتشري إىل أن امل "تشغانيم"رضا املرؤوسني عن العدل، فالدراسات اليت أجريت جبامعة  و
الشخصي هتدامه ا بينهم، و لعالقات املساندة الشخصية بينه و ذلك بتنديته ه والهتدام امرؤوسيه محور 

ال حيقق رضا ع سعة صدره عند حدوث أخطاء من جانبهم، يكسب والء مرؤوسيه و تفهده و هبم و
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جمرد أدوات  يعترب مرؤوسيه أهدافه، و صر اهتدامه على اإلنتا  وتأما املشرف الذي يق ،عن العدل بينهم
ذلك ال حيدث ب بينهم وستياء تنتشر جيعل مشاعر اإل لتحقيق أهداف العدل ال يكسب والء مرؤوسيه، و

 الرضا عن العدل.
يه مع النتائج السابقة، يف أن املشرف املتفهم ملشاعر مرؤوس "أوهايو" تتفق دراسات جامعة والية  و

 ق رضا عايلاملودة حيق تبادلني، وحرتام املاإل الثقة و الذي يقيم عالقاته معهم على أساس الصداقة، و و
 يفتقد تلك الصفات يف منط سلوكه مع مرؤوسيه. بني مرؤوسيه عن ذلك املشرف الذي

كدا جتدر اإلشارة إىل أن تأثري املشرف على رضا األفراد عن عدلهم، يتوقف على درجة سيطرته على 
وسائل اإلشباع اليت يعتدد عليها مرؤوسيه، كدا يتوقف أيضا على اخلصائص الشخصية  احلوافز و

لدا زاد تأثري ، كاحلوافز اليت حتت سيطرت املشرف اإلشباع و فكلدا زادت وسائل للدرؤوسني أنفسهم،
ت وكلدا كان منط سلوك املشرف متوافقا مع تفضيال على رضاهم عن العدل،  سلوك املشرف إزاء مرؤوسيه

ريات ح خصائص املرؤوسني أنفسهم كلدا زاد رضاهم عن العدل، فاملشرف الذي يفوض سلطات و و
هم ستقالل يف العدل، ويتدتعون بقدرات عالية الشك أنه يشبع وحيقق رضاواسعة للدرؤوسني يفضلون اال

تدتعون ي عن العدل، أما املشرف الذي يفوض تلك احلركات الواسعة ألفراد يفضلون املسؤولية احملدودة و
)عاشور،   دليثري بذلك استيائهم جتاه الع لدى مرؤوسيه و اتوتر  بقدرات منخفضة، فهو خيلق ارتباكا و

 .(262, 260، الصفحات 2923إدارة القوى العاملة : األسس السلوكية وأدوات البحث التطبيقي، 
 جماعة العمل: -2-7-7

مع  أو أكثر من األفراد املتفاعلني اثننيجتداع اجلداعات بأهنا كيانات تشدل يعرف علداء اإل
         شرتكةم أهداف يسعون لتحقيق بينهم منط ثابت من العالقات والذين جيدع  بعضهم البعض و

تعترب مجاعة العدل محور اهتدام العديد من البحوث التجريبية،  و، (09، صفحة 8008)سلطان م.، 
لعالقات بني تلعب نوعية ااجلداعي للفرد، حيث  هلا من أثر بالغ األمهية يف السلوك الفردي و هذا ملا و

الزمالء دورا مهدا يف التأثري على رضاهم ومن مث على أدائهم لعدلهم، وتعترب العالقات اجليدة بني العدال 
  نفس الوقت.يفالتقدير   حاجاهتم لالنتداء ويبعامال مهدا يف وجود محيط اجتداعي مرضي للعاملني، يل
عن عدله، يرتبط بدرجة املنفعة أو التوتر اليت  إن درجة تأثري مجاعة العدل على رضا العامل

        عة مصدرا للرضا على العدل، داختلقها هذه اجلداعة، فإذا كان هناك تبادل للدنافع كانت هذه اجل
و يعيق أهدافه أ أما إذا كان تفاعله مع هذه اجلداعة يسبب له التوتر أو مينعه من إشباع خمتلف حاجاته،

 اء.ستيفستكون عامال لإل
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مما ال شك فيه أن لطبيعة العدل عالقة كبرية أو أثر كبري على درجة تفاعل العامل مع مجاعته،  و
فعندما تعوق طبيعة العدل إمكانية تفاعل العامل مع اآلخرين الذين ميثلون مصدر إشباع له، فإن رضا 

ؤالء التفاعل مع ه تصال وعندما تيسر طبيعة العدل فرص اإل العامل عن عدله سيكون منخفضا. و
اآلخرين الذين ميثلون مصدر منافع للعامل فإن رضا العامل عن عدله سيكون مرتفعا، أما عندما تعوق 

رد، فإن هذا يقي للف إحباط تصال مع اآلخرين يعتربون مصدر توتر واإل طبيعة العدل إمكانية التفاعل و
 هؤالء األفراد. ستياء الذي قد يصيبه لو اضطر إىل التفاعل معالفرد من اإل
تطلبات م يف حالة اضطرار الفرد إىل التعامل مع اآلخرين خيلقون توتر لديه بسبب طبيعة و و
 ستياء.ن هذا يكون مصدر لشعور الفرد باإلالعدل فإ

ة  نتداء، فكلدا زادت هذه احلاجتوقف على قوة حاجة العامل إىل اإلثر مجاعة العدل يأكذلك فإن 
    اكلدا كانت نتائج تفاعلها معه ، وكان رضاه قويا اعله مع مجاعة العدل وا واضحا على تفهكان أثر 

عاشور، ) هذا ينعكس على درجة رضاه أو عدم رضاه عنها التوترات الناشئة عنه كثرية، و املنافع و و
 (220, 269، الصفحات 2923التطبيقي، إدارة القوى العاملة : األسس السلوكية وأدوات البحث 

 تقدير اآلخرين: -2-7-3
             يسعى الكثري من األفراد إىل تقدير و احرتام اآلخرين من خالل التحاقهم بالعدل، مقابل
    ما يقدمونه من جهد وخدمات، و أكدت نتائج العديد من الدراسات أن الفرد قد خلق لكي يعدل، 

وافر لديه لكي يتوافر لديه هذا الشعور جيب أن تت منتج يف اجملتدع  الذي يعيش فيه، ويشعر بأنه  و
غياب هذه العوامل أو معظدها يؤدي إىل شعور  العديد من العوامل اليت تدفعه إىل الرضا عن عدله، و

     بعه انتداءه للعدل مع ما يت عدم شعوره بالوالء و من مث ينخفض حبه للعدل، و الفرد باإلحباط، و
 .(Milton, 1981)حتقيق األهداف  فعالية األداء، و حتد من ثار سلبية تتأثر هبا التنظيدات، وآمن 
              ىل أن إعطاء الفرص للعاملني يف املشاركة يف اختاذ القرارات و إتباع الالمركزيةإ اإلشارةجتدر كدا 

 املني.تصال تؤدي إىل مستوى أفضل من الرضا بني العحتسني نظم اإل اإلجراءات وتبسيط  ، ويف اختاذها
 مجموعة العوامل المرتبطة بالمؤسسة: -2-3

 تتدثل جمدوعة العوامل املرتبطة باملؤسسة فيدا يلي:
 األجر : -2-3-0

إذا فقد يدفع نقدا أو يف صورة سلع وخدمات  يعرف األجر على أنه "ما يدفع مقابل العدل، و
كون أجرا خدمات فإنه ي ما دفع يف صورته النقدية فإنه يكون أجرا نقديا، أما إذا جاء يف صورة سلع و



 الرضا الوظيفي                                                                                  ثانيالفصل ال

149 
 

              ع األجرعدوما يدف آخر عينيا، و كيفيتني معا إذا مشل جزءا نقديا وعينيا، كدا أنه قد جيدع بني ال
 ."يف اجملتدعات احلديثة يف صورته النقدية

 ،"املقابل املايل الذي يدفع للعامل، مقابل العدل الذي يستخدمه لصاحب العدل"يعرف بأنه  و
يعرف أيضا على أنه "الشيء الطبيعي الذي ينبغي أن يتقاضاه العامل املنتج مقابل ما يبذله من جهد  و

عامل  " بأنه "الثدن الذي حيصل عليه المنصور فهمييعرفه " هين يف عدلية اإلنتا "، وذجسداين أو 
)عاشور، إدارة القوى العاملة : األسس السلوكية وأدوات  اين أو  العقلي الذي يبذلهدنظري للجهد اجلسك

 .(263، صفحة 2923البحث التطبيقي، 
    مدى مناسبته ملا يبذله من جمهود ميثل األجر ما يتلقاه العامل من مقابل مادي عن عدله و و

       يعد وسيلة مهدة إلشباع احلاجات املادية و ،(822، صفحة 2990)القذايف،  العدليف تأدية هذا 
جتداعية لألفراد، أما فيدا يتعلق بعالقة األجر بالرضا املهين فهناك إمجاع على العالقة الطردية بينهدا اإل و

عندما  " هذا الرأيغر زبهر "لبالرغم من تضارب نتائج البحوث حول ذلك، إذ خالفت نظرية العاملني 
         ظهور عدم الرضاإمنا فقط متنع  أكدت بأن األجر من احلاجات الدنيا اليت ال تؤدي إىل رضا و

 .(222)الغدري، صفحة 
 0232عام  (Millert)" ميلرخاصة دراسة " لكن هناك دراسات أخرى عكس هذا و و

غريها من الدراسات األخرى اليت أجريت يف الدول املختلفة  و 0240عام  (Topson)" توبسنو"
ستوى الرضا عن العدل، فكلدا زاد م األجر و هناك عالقة طردية بني مستوىمثل إجنلرتا، توصلت إىل أن 

            كلدا اخنفض مستوى الدخل اخنفض معه مستوى الرضا الدخل زاد مستوى الرضا عن العدل، و
، صفحة 2923التطبيقي، )عاشور، إدارة القوى العاملة : األسس السلوكية وأدوات البحث  عن العدل

            املؤيدون هلا يتدثل يف اعتبار األجر وسيلة إن اخلطأ الذي وقعت فيه نظرية العاملني و ،(266
               الواقع أن دوره ال يقتصر على إشباع احلاجات الدنيا فقط  وإشباع احلاجات الفسيولوجية فقط 

            ، كدا قد ينظر إليه الفرد كرمزجتداعيةانة اإللريمز إىل املك و إمنا ميتد ليعطي الشعور باألمان و
 نتيجة لذلك يظهر الشعور بالرضا أو عدمه لدى العامل مكانته و املؤسسة بأمهيته و عرفان لتقدير و

درار يف العدل أو تركه ستادة اجلهد املبذول أو ختفيضه، اإلتصرفات معينة كزي حبيث يعرب عنه سلوكات و
(Bellanger, 1979, p. 151). 
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قيق العالوات تلعب دورا حامسا يف حت وملحقاته كاملكافآت  عليه ميكننا القول بأن األجر و و
 الشعور بالرضا عن العدل، فهو عامل مادي، لكن له تأثريه يف نفوس العدال.

 العائد:عدالة  -2-3-7
ابليته، ق " بأن الفرد يقارن معدل عوائده املستلدة قياسا مبدخالته "مهاراته، وآدمزأوضح "

وخرباته، ومستوى تعليده " مع معدل عوائد األفراد اآلخرين قياسا مبدخالهتم، وإن نقص معدل ما يتسلده 
العطية، سلوك ) ستياء وعدم الرضاه بعدم العدالة وتكون النتيجة اإلالفرد عن معدل ما يتسلده غريه يشعر 

، يتوجب على اإلدارة وضع أنظدة عادلة وغري (202، صفحة 8003املنظدة : سلوك الفرد واجلداعة، 
دريب، األمر الت الرتقيات، و األجور، و العقوبات، و آت، ومتحيزة للتعامل مع العاملني من حيث املكاف

 .(302، صفحة 2992)املغريب،  حيفزهم إىل زيادة إنتاجيتهم االرتياح يف نفوس العاملني و الذي يبعث
 ظروف العمل : -2-3-3

ي العوامل اليت تتعلق بظروف العدل الطبيعية أو املادية داخل املنظدة اليت يعدل هبا الفرد، ه و
 ضوضاء على درجة تقبل الفرد حرارة، و هتوية، إضاءة، رطوبة و حيث تؤثر ظروف العدل املادي من

العطية، سلوك ) لذلك فإن الظروف البيئية اجليدة تؤدي إىل رضا األفراد عن بيئة العدل لبيئة العدل، و
ولقد كان اهتدام الدراسات مركزا على أثر  ،(202، صفحة 8003املنظدة : سلوك الفرد واجلداعة، 

ت إىل تشري نتائج هذه الدراسا على رضاهم عن العدل، و هذه العوامل على احلالة النفسية للعاملني و
أن درجة جودة أو سوء ظروف العدل املادي تؤثر على قوة اجلذب اليت تربط الفرد بعدله أي على درجة 

ة معدل الغياب يرتفعان يف األعدال اليت تتصف بظروف عدل مادي رضاه الوظيفي، فدعدل ترك اخلدمة و
)عاشور، إدارة القوى العاملة : األسس  ن يف األعدال اليت تتصف بظروف عدل جيدةيقال سيئة و

 .(222، صفحة 2923السلوكية وأدوات البحث التطبيقي، 
 فرص الترقية: -2-3-4

اإلنسان بأن أهدافه تتحقق فإن ذلك يأخذه إىل مزيد من التعلق باملؤسسة اليت عندما يشعر 
مقدار  قرار الوظيفي، وستاإل الرتقية من العناصر املتعلقة بتأمني مستقبل املوظف و التقدم و يعدل فيها، و

ملوظف، ه اتناسبه مع حجم العدل الذي يؤدي الشخصية و همدى تلبيته حلاجات األجر الذي حيصل عليه و
)عبد  مدى توافر الفرص للتطور الوظيفي كذلك تستدر هذه العوامل على الفرص املتاحة للرتقي، و و

 .(202، صفحة 8006الباقي، 
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على هذا  عدله، إذ يتفق علداء النفس وافز اليت تؤدي إىل رضا العامل عنتعترب الرتقية من احل
محدد عويضة، ) العامل كدافع للفرد على بذل املزيد من اجلهد يف اإلنتا  باإلضافة إىل رفع روحه املعنوية

      الدراسات إىل أن هناك عالقة طردية بني توفر فرص الرتقيةتشري نتائج  ، و(229، صفحة 2992
  أن العامل احملدد ألثر فرص الرتقية على الرضا عن العدل هو طدوح  "فرومالرضا عن العدل، فريى " و

أو توقعات الفرد عنها، فكلدا كان طدوح أو توقعات الرتقية له أكرب مما هو متاح فعال كلدا قل رضاه 
 رضاه عن العدل، كدا أن أثركلدا كان طدوح الرتقية لديه أقل مما هو متاح فعال كلدا زاد  عن العدل و

الرتقية الفعلية على رضا الفرد يتوقف على درجة توقعه هلا فكلدا كان توقعه عاليا كلدا كان رضا الناتج 
عنها أقل من رضا الفرد الذي كان توقعه للرتقية منخفضا فحصول الفرد على ترقية مل يتوقعها حتقق له 

)عاشور، إدارة القوى العاملة : األسس السلوكية  صحيحالعكس  سعادة أكرب عن حالة كوهنا متوقعة و
 .(260، صفحة 2923وأدوات البحث التطبيقي، 

، بنفس حصلوا عليها طدوحات عالية عن فرص الرتقية و لذا فاألفراد الذين لديهم توقعات و
ك فإن كذل العكس صحيح، و رضا الوظيفي، والدرجة أو تزيد، كان ذلك عامال على زيادة الشعور بال

ستحقاق،  إلا اجلدارة و القدرة و تعتدد على الكفاءة و الرتقية اليت تكون على أسس موضوعية عادلة و
 كان ذلك عامال مهدا يف حتقيق الرضا الوظيفي.

 تدريب العاملين: -2-3-2
  يلعب التدريب دورا أساسيا يف تندية املهارات البشرية اليت تعترب من أكثر االستثدارات جناحا 

خالل  الفاعلية لدى األفراد ال تتحقق إال من زيادة الكفاءة و نقيق اإلجناز املستهدف، السيدا و أيف حت
، صفحة 8008محود، ) املعنوية هلمرفع الروح  التطويرية و تشجيع األفراد على اعتداد الربامج التدريبية و

دريبه ذلك عن طريق ت تتدسك به لكفاءته و حىت يشعر العامل بأن اإلدارة حترص عليه و، (220
يادة الرضا ز  باملنشأة و يساهم يف زيادة ثقته بنفسه ووهذا ما املتكرر على ما هو جديد أو ضروري، 

 .(300، صفحة 2992)املغريب،   الوظيفي
 ستقرار في العمل "األمن الوظيفي":اإل -2-3-2

ستقرار الوظيفي هو أحد أهم الركائز اليت تغرس يف املوظف الوالء الراسخ للجهة باإل ورــإن الشع
طريقة غري مباشرة يره بدـفيها مدده هعرض وظيفي مغر، ليرتك وظيفة ي و عرض عليهـاليت يعدل فيها، ل

ستقرار اإلعرض؟ ول الـستغناء عن خدماته أو تكليفه بأعدال تافهة، فهل سيرتدد حلظة يف قببإمكان اإل
حيث ختلق  ة،ـاملنافع الوظيفي الصحي و ل خمتلف أبعاد الضدان االجتداعي وــاألمن الوظيفي، ميث و
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زيادة اإلنتاجية  اء وؤدي لتحسني األدـادة الرضا الوظيفي تــزي ية وروح املعنو ــتساهم برفع ال نفسيا و ااستقرار 
 .(222، صفحة 8008)محود،  النوعية و

 محتوى العمل : -2-3-2
فرد، درجة التنوع يف املهام أمهية لل صالحية و ما يتضدنه من مسؤولية و ميثل محتوى العدل و

توافقة هذه النتيجة م إن لذلك يرتفع مستوى رضاه عن العدل، صالحيات إلجناز عدله، وعندما مينح 
من جهة أخرى  و قاهتا املتدثلة باإلثراء الوظيفي،تطبي الدافعة وفيدا يتعلق بالعوامل  رغزبهر مع نظرية 
              ءاتوفري بعض العناصر األخرى لإلثر  ستقاللية وفراد احلاجات العليا يف منحهم اإليرغب األ

                  متحدية هلم، لذلك فإن إشباع هذه الرغبة إناطة مهام متنوعة و الوظيفي كالتغذية الراجعة و
، 8003)سهيلة،  من خالل إعادة تصديم الوظائف تؤدي إىل رفع معدالت الرضا الوظيفي لديهم

 .(00, 02الصفحات 
     يالحظ بأن طبيعة العدل تؤثر كثريا على رضا العامل عن عدله، فاألعدال الندطية املتكررة و

تسم باإلبداع الشعور باإلعياء أما األعدال اليت ت اليت ال يتقبلها العامل تؤدي إىل إصابته بامللل، السأم و و
قيق سقف اإلنتا  حت بالراحة النفسية وببعض احلرية يف اختيار وسيلة العدل فإهنا تؤدي إىل الشعور  و

 .(822، صفحة 2990)القذايف،  املستهدف
محتوى العدل قد أصبح من العناصر اهلامة اليت تشغل اهتدام الباحثني أن جتدر اإلشارة إىل  و

 فيدا يلي أهم متغريات محتوى العدل:  يف جمال الرضا عن العدل، و
 درجة تنوع المهام: -2-3-2-0

      ميكن القول بصفة عامة أنه كلدا كانت درجة تنوع مهام العدل عالية أي كلدا قل تكرارها
                يدهناك الكثري من البحوث اليت تؤ  العكس صحيح، و كلدا زادت درجة الرضا عن العدل و

ناشئ ت مهام العدل كلدا قل امللل النفسي الميكن تفسري هذه العالقة بأنه كلدا تنوع وهذه الفرضية 
)عاشور، إدارة القوى العاملة : األسس السلوكية وأدوات البحث التطبيقي،  عن تكرار أداء كل مهدة

 .(262، صفحة 2923
ليت تعين زيادة ا بفكرة اإلثراء الوظيفي" أول من نادى رغرزبفريدريك هيعترب العامل األمريكي " و

 تاحة الفرصةإ الندو الذايت، و وبتكار ، جعله ممتعا، مشتدال على فرص اإلحتديات العدل مسؤوليات و
للدوظف للتعبري عن طاقاته الكامنة، باإلضافة إىل توفري مناخ نفسي يف الوظيفة عن طريق خفض الرقابة 
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ب من أهم الشركات اليت استخدمت أسلو  ، واقرتاحاته التعبري عن آرائه و ومنح الفرد حرية العدل  و
املديرين فيها إىل وجود مشكالت ملل، تعب، حيث تنبه أحد  IBMاإلثراء الوظيفي شركة آي يب آم 

 جيدون الالحظ بأهنم ميارسون أنشطة متكررة  الغياب بني العاملني و التأخر و ضعف اإلنتاجية، زيادة
ثل يف تنويع يفي متمواهبهم فأدخل برناجما لإلثراء الوظ أفكارهم و ستغالل املناسب لقدراهتم وفيها اإل
املهام اليت يؤديها الفرد ليتيح بذلك ملهارات العاملني أن تستغل بطريقة تنعكس على اإلنتا   األعباء و

 عددت على الشركة كلها قد جنحت هذه السياسة و على رضا العاملني من ناحية أخرى و من ناحية و
يصب  جيعله تنوع املهام يثري اهتدام العامل و . فتغري و(222, 222، الصفحات 2993)العديلي، 

ويق مهارات، فتنوع املهام يولد عنصر التش جل اهتدامه يف إجناز مهدة جديدة، بكل ما لديه من فنيات و
 املتعة، مما يساهم يف حتقيق الرضا الوظيفي. و
 :ة السيطرة الذاتية المتاحة للفرددرج -2-3-2-7

يف دراسة له، أن األعدال تتفاوت يف السيطرة الذاتية  0224عام  (Vroom)" فروميرى "
 تقبله للعدل،     داليت تتيحها للفرد، أي كلدا زادت حرية الفرد يف اختيار السرعة اليت يؤدي هبا عدله زا

                     اصأسلوبه اخل يف تكييف األداء ملا يتناسب مع قدراته ومن هنا فإن إتاحة الفرصة للفرد  و
                        رتياح يف عدله، بشرط أن ال يتعارض مع الندط العام يف اإل يف العدل كلدا زاد يف فعاليته و

               وجوب تايلبال وسيطرة الذاتية يف تأديته لواجبه، ألن فرض أي منط معني من األداء يفقده ال
           اليت تناسبه، ألن عدم مناسبة وضعيات العدل ختلق نوع من عدم الوضعيات املختلفة اختيار 

)عاشور، إدارة القوى العاملة : األسس السلوكية  ستياء عن عدلههذا ما يؤدي به إىل اإل التكيف و
 .(262، صفحة 2923ي، وأدوات البحث التطبيق

 استخدام الفرد لقدراته : -2-3-2-3
 إن العامل الذي يشعر بأنه يستخدم قدراته أثناء أدائه لعدله، يزيد من شعوره بالرضا عن عدله،

" اسلومهي إشباع حاجات حتقيق الذات يف هرم " اإلشباع، و فاستخدامه لقدراته ميثل إحدى مستويات
لفرد يعتقد أنه كان ا  : إذاهأنأثبتوا يف دراساهتم " فروم""وبروفي"الباحثني أمثالالعديد من  للحاجات، و

  ،لقدراته أثناء قيامه بعدله، فإن هذا يساهم يف زيادة الشعور بالرضا عن العد خرباته و يستخدم مهاراته و
كدا أثبتت دراسات أخرى أنه إذا كان الفرد حيقق مستوى أداء يقل عن مستوى طدوحه فإن هذا يثري 

اته العكس إذا كانت معدالت األداء تفوق طدوح و ايل استيائه من عدله،بالت ل، ولديه اإلحساس بالفش
 نان.طدئاإل بالتايل يزيد ذلك من شعوره بالسعادة و وأو تعادهلا، فإنه يشعر بالنجاح 
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 الفشل في العمل: خبرات النجاح و -2-3-2-4
رجة د رغم أن نتائج الدراسات التجريبية تشري إىل عدم وجود عالقة مباشرة بني مستوى األداء و

توى الل إدخال متغريات مسالرضا عن العدل، إال أن هذين املتغريين ميكن أن توجد بينهدا عالقة من خ
توى تقديره لعالقة قدراته بالعدل، فتحقيق الفرد ملستوى أداء يقل عن مس تقدير الفرد لذاته و والطدوح، 

د عن مستوى حتقيقه ملستوى أداء يزي حيرك لديه مشاعر األشياء، و وطدوحه يثري لديه اإلحساس بالفشل 
أثر  لسرور، وا حيرك لديه بالتايل مشاعر الغبطة و طدوحه أو يعادله يثري لديه اإلحساس بالنجاح، و

فكلدا   اعتزاز الفرد بذاته، الفشل على الرضا عن العدل متوقف على درجة تقدير و ت النجاح وخربا
           ورهكلدا كان تص و ،الفشل على الرضا اعتزازه عاليا كلدا زاد أثر خربات النجاح و كان تقديره و

الفشل  ات النجاح وأثر خرب  اليت يعطيها قيدة عالية، كلدا زاد أن العدل يتطلب القدرات اليت يتدتع هبا و
 على مشاعر الرضا لديه.

 ساعات العمل: -2-3-2-2
ميكن افرتاض أنه بالقدر الذي توفر فيه ساعات العدل للفرد حرية استخدام وقت الراحة بالقدر 

بالقدر الذي ينخفض له الرضا عن العدل، كدا جيب التنويه إىل أن هذه  الذي يزيد الرضا عن العدل و
                 العالقة تتوقف على األمهية النسبية اليت يعطيها الفرد لوقت الفراغ فكلدا كانت منافع وقت 
                 الراحة لديه عالية كلدا كان أثر ساعات العدل على الرضا عن العدل كبريا، كدا جتدر اإلشارة

                     بالتايل طال وقت العدل كلدا زاد اإلجهاد وإىل تأثري ساعات العدل على اإلجهاد فكلدا 
، 2923)عاشور، إدارة القوى العاملة : األسس السلوكية وأدوات البحث التطبيقي،  قل الرضا عن العدل

 .(222, 260الصفحات 
ن يفضله ليال منهم م خيتلف األفراد يف الوقت املفضل للعدل، فدنهم من يفضل العدل هنارا و و

 كذاه منهم من مييل للعدل بال انقطاع كدا فيهم من يرتاح للنظام الذي حيتوي فقرات راحة أكثر و و
 .(220، صفحة 2992)عاشور، السلوك اإلنساين يف املنظدات، 

 السياسات : -2-3-2
   درجة االستجابة الكبرية ألية ظرفية سواء يف اإلطار اخلارجي  السياسات اليت تتسم باملرونة و

ن شأهنا الثبات النسيب ألن م ستقرار وه السياسات باإلأو الداخلي لبيئة العدل، جيب أن تتصف هذ
لذلك تعد هذه  ،رفع الروح املعنوية هلم باألداء اجليد العاملني ورتياح لدى اإل تعزيز الثقة و تدعيم و
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ادة املنظدة على حد سواء يف زي اجلداعات و السياسات من أكثر األجواء التنظيدية أثرا على األفراد و
 .(203، صفحة 8008)محود،  مستوى الرضا الوظيفي

 
 نظريات الرضا الوظيفي: -2

، فقد كشفت يمنو أحباث الرضا الوظيف " على ظهور وإلتون مايوساعدت التجارب اليت قام هبا "
ة على إنتا  التهوي أثناء قياس أثر النواحي املادية من العدل كاإلضاءة و -الصدفة هذه األحباث بطريقة 

              يطة،العوامل املادية احملأن اإلنتاجية قد ازدادت بطريقة غري متوقعة حىت يف حالة اخنفاض  -العدل
م البعض، العاملني جتاه بعضه " هذه النتائج إىل وجود بعض العوامل العاطفية كشعورمايوقد أرجع " و

      الرؤساء، لقد كان من نتائج هذه الدراسات هتدام الذي يالقونه من جانب املشرفني واإل نوع الرعاية و
لفرد دور العامل ا عدل وإلقاء الضوء على أمهية مجاعات ال -وجهت إليهابالرغم من االنتقادات اليت -
ا كدا كانت ليس عنصرا سلبي مؤثر يف العدلية اإلنتاجية و أصبح ينظر له كعنصر مشارك و إذ ،داخلهاب

أن العامل الراضي عن عدله أكثر إنتاجية من العامل الغري راضي عنه،  تفرتض الدراسات السابقة و
                إىل تأثر الرضا عن العدل بالعالقات اإلنسانية اليت تندو وتتكون داخل املؤسسةباإلضافة 

 .(20، صفحة 2990)كامل و البكري، 
 النداذ  املفسرة للرضا الوظيفي على النحو التايل:  و سنقوم بعرض أبرز النظريات و   

 :لماسلوت انظرية سلم الحاج -2-0

أبراهام "تعترب هذه النظرية من أشهر النظريات اليت تناولتها معظم كتب على النفس، طورها 
يف األربعينات من هذا القرن، مشريا إىل أن احلاجات اإلنسانية ميكن ترتيبها يف سلم هرمي  ماسلو"

 :يف مخس جمدوعات على النحو التايلحسب األمهية 
ىل اهلواء، تشدل احلاجة إ ل احلاجات األساسية حلياة اإلنسان للبقاء ومتث و :الحاجات الفسيولوجية -
ثل مت احلاجات الفسيولوجية هي أشد احلاجات إن مل تكن مشبعة، و املأوى ، و املأكل، و املاء، و و

يف اجملال التنظيدي تأخذ شكل الراتب الذي يكفل  هذه احلاجات بداية القاعدة يف السلم اهلرمي، و
 .(43, 48، الصفحات 0112)شاويش، إدارة املوارد البشرية،  األساسيةاحلاجات 

تشدل محاية اإلنسان  األمن النفسي، و متثل حاجات األمن املادية، و و :حاجات األمن والحماية -
   يئة آمنة، ضدان ب األمن الوظيفي، ويف اجملال التنظيدي فإن األمن واحلداية يأخذ شكل  ممتلكاته، و و
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             األمن النفسي والوظيفية مع املستويات املختلفة، يف البيئة التنظيدية تتدثل يف العالقات  و
 .(828، صفحة 8004)العديان، 

 ات األمان تربز حينئذحاج وعندما يتم إشباع احلاجات الفسيولوجية  :الحاجات االجتماعية - 
      تزداد أمهيتها كدافع على هذا السلوك،  جتداعية كحاجات مؤثرة على سلوك اإلنسان واحلاجات اإل

تد هذه احلاجات الود كدا مت إقامة عالقات حييطها احلب و تتدثل يف رغبة الفرد يف وجوده بني آخرين و و
جتداعية من خالل املركز الوظيفي الذي حيصل عليه أو من ة اإليف العدل إىل محاولة كسب الفرد املكان

     النفوذ داخل اجلداعة اليت ينتدي إليها، كدا أن سيادة روح معنوية طيبة، أمناط قيادة خالل اهليدنة و
         إشراف حسنة، أنظدة إدارية هتتم بنظم االقرتاحات ميكنها مجيعا أن تؤثر على إشباع هذا النوع  و

 .(040, 042، الصفحات 8003)ماهر،  جاتمن احلا

               ة،اجلدار  تشدل تلك احلاجات املتعلقة بالشعور بالكفاءة و و :حاجات التقدير و اإلحترام -
     و الصفاتأ عرتاف احلقيقي هلذه اخلصائصاإل التقدير و الثقة بالنفس، و القوة، و ستقاللية، واإل و

قدير جند توافر الت من بني العوامل التنظيدية اليت رمبا تقابل احلاجة لالحرتام و عن طريق اآلخرين، و
     دل املسؤولية، حت مميزة جتعله يشعر باإلجناز و يف املنظدة للقيام بأعدال أو مهام هامة و الفرصة للفرد

 .(004، صفحة 8001)جلدة،  عرتاف بالكفاءةاإل عنوي ومن بني العوامل التنظيدية أيضا التقدير امل و

             دأن يستفي هي حاجة اإلنسان لتأكيد ذاته ورسالته يف الوجود و و :حاجات تحقيق الذات -
ذلك  سانية واإلنهذه احلاجات تأيت يف املستوى األعلى من احلاجات  من طاقاته يف حتقيق أهدافه، و

 عدل بتشجيعميكن إشباع هذه احلاجات يف ال ، و(020، صفحة 8000)القريويت،  حسب سلم ماسلو
بتكار، إسناد مهام متكن األفراد من االستفادة من برامج التدريب للحصول على املؤسسة لإلخرتاع واإل

 .(040، صفحة 8000)بومخخم،  م على استغالل مهارهتماملعلومات الضرورية اليت تساعده

           إحلاحها فيبدأ باحلاجات الفسيولوجية دى أمهيتها وتندر  هذه احلاجات يف هرم يعكس م
 حاجات حتقيق تنتقل إىل أعلى عرب حاجات األمان، احلاجات االجتداعية، حاجات التقدير، و و

 :(12هذا ما يوضحه الشكل رقم ) الذات، و
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 .( : هرم ماسلو للحاجات17الشكل رقم )

umaines et gestion essources HR (1998). Jean M.P. : SOURCE

Librairie Vuibert, p146. Paris,,édition) éme.(2du personnel 

 

" بأن املغزى وراء الرتتيب اهلرمي أن اإلنسان يف سلوكه حنو إشباع حاجاته ماسلوأوضح " و
            قلتدرجييا حيث يبدأ بضرورة البحث عن إشباع حاجاته الفسيولوجية أوال فال ينتسلوكا املختلفة يسلك 

إىل البحث   ينتقلإىل املستوى الثاين "احلاجة إىل األمان" إال إذا أشبع حاجات املستوى األول، كدا أنه ال
جتداعية" إال إذا شعر بإشباع حاجات املستوى الثاين إلعن إشباع حاجات املستوى الثالث "احلاجات ا

 .(32، صفحة 0120)جاد اهلل،  هكذا إىل أن يتم إشباع مجيع احلاجات و

حلرية ا ستقاللية ومتثلت يف احلاجة إىل اإل "ماسلو"حاجة جديدة حلاجات  "الولر"كدا أضاف 
هو "احلاجة للبقاء، حاجة األمن، احلاجات االجتداعية، حاجات التقدير،  يف العدل وفق هذا التسلسل و

 .(SHEILA, 1973, p. 4) حاجات حتقيق الذاتو احلرية،  حاجة االستقالل و
ة، األمن، القصور "الفسيولوجي البحوث عدلية التفرقة بني حاجات النقص ولقد دعدت نتائج  و

          يا، نفس جتداعية" أي عدم إشباع هذه احلاجات يؤدي إىل عدم منو الفرد بشكل صحي بدنيا واإل
               بلوغه مستوى نسيب إشباعها يساعد يف منو الفرد و حاجات الندو "التقدير، تأكيد الذات" و و

ه ، فقد أظهرت البحوث أن"ماسلو"التحفظات لنظرية  نتقادات ولقد وجهت بعض اإل و من الكدال،
ليس باستطاعة كل الناس إشباع احلاجات يف العدل، أما بالنسبة لفرضية التدر  اهلرمي يف إشباع احلاجات 
فقد فشل العديد من الباحثني يف إثبات وجود مخس أنواع للحاجات فقط أو أهنا تنشط وفقا للتدر  
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         يف القدر الذي يكفي باع حاجتهم وخيتلف األفراد يف صور إش ، و"ماسلو"الذي أشار إليه 
              ممبرور الزمن خيتلف ترتيب األفراد حلاجته يف األوزان أو القيم اليت يعطوهنا هلا، و إلشباعها و

 .(003، صفحة 8004)حرمي، 
ع ترتيب اصطناعي إذ أن مجي كدا تشري بعض الدراسات إىل أن الرتتيب اهلرمي للحاجات هو

متفاعلة مع بعضها البعض لدى الفرد الواحد، بيندا أشارت دراسات أخرى  هذه احلاجات متداخلة و
ختالفات إلا ختالف يف ترتيب احلاجات مرهون بالعوامل البيئية واإل و "ماسلو"إىل أن تطبيق نظرية 

 .(002, 000، الصفحات 8001)جلدة،  الثقافية
 :ألدرفر للوجود، االرتباط، والنمونظرية  -2-7

من حيث تقييده للحاجات  "ماسلو"هي امتداد لنظرية  (Alderfer)كليتون ألدرفر نظرية 
احلاجات اإلنسانية للفرد إىل ثالثة جمدوعات أساسية تتشابه يف املضدون  "ألدرفر"قد قسم  اإلنسانية، و

 : هذه احلاجات هي ، و"ماسلو" ل مع احلاجات اخلدس
إىل  ةباإلضافماسلو هذه احلاجات متثل احلاجات الفسيولوجية يف هرم  و :حاجات الوجود -

ليس من خالل عالقات  مادية واليت ميكن إشباعها من خالل ظروف  جزء من احلاجة إىل األمان و
         لنوم، ا هكذا فإن احلاجات اخلاصة بوجود الفرد تتدثل يف الطعام، الشراب، امللبس، و شخصية، و

 ظروف العدل املادية. األجور، و و
املفتوحة  االتاإلتصات اليت ميكن اشباعها عن طريق تتدثل يف تلك احلاج و :حاجات االرتباط -

ض حاجات بع نتداء وحاجات اإل ماسلوهي تقابل يف هرم  املشاعر مع اآلخرين، و ر، وبتبادل األفكا و
اط يتم رتبأن حاجات اإل لدرفرألقد أكد  وة يف ردود أفعال اآلخرين، املتدثل حرتام واإل التقدير و

 .(000، صفحة 8001)جلدة،  املفتوح إشباعها بواسطة التفاعل الصادق و
، 8000)برنوطي،  منوه اليت أساسها احلاجات الذاتية اخلاصة بالفرد و و :حاجات النمو -
                حاجات الندو يتم إشباعها من خالل قيام الفرد بعدل منتج أو إبداعي و، (323صفحة 
 .لدر فرأهرم احلاجات عند  ( يوضح03، والشكل رقم )(022، صفحة 8002)بشار، 
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 .فرلدر أ(: هرم الحاجات عند 13الشكل رقم )

                        .النظريات اإلدارية الحديثة السلوك التنظيمي و.)2111(: سامر جلدة  المصدر
 .002، صالتوزيع دار أسامة للنشر و :عدان،األردن(.الطبعة األوىل)

 
لى يتبع تطورا ثابتا للحاجات ع "ماسلو"باإلضافة إىل االختالف يف عدد احلاجات، فإن هرم 

فإهنا ال تفرتض وجود سلم ثابت، حيث جيب إشباع حاجات دنيا  "لدرفرأ"شكل تدر ، أما نظرية 
ىل حتقيق السعي إالشخص مثال من بشكل معقول قبل التحرك باجتاه إشباع حاجات أعلى، إذ يتدكن 

رتباط، هذا باإلضافة إىل األصناف الثالثة من احلاجات اإل الندو بالرغم من عدم إشباع حاجات الوجود و
يالحظ  رتداد، حيثاإل بعد اإلحباط و "لدرفرأ"قد تكون فاعلة يف نفس الوقت، كدا تتضدن نظرية 

يفرتض أن الفرد سوف يبقى ساعيا إلشباع حاجة معينة حىت يتم إشباعها، أما نظرية  "ماسلو" أن
               فإهنا تناقض ذلك حيث تشري إىل إحباط احلاجات العليا يؤدي لزيادة رغبة الفرد  "لدرفرأ"

د )العطية، سلوك املنظدة : سلوك الفر  إلشباع حاجات دنيا بدال من تلك اليت مل يتدكن من إشباعها
 .(002، صفحة 8003واجلداعة، 
فإن عدلية التحفيز جيب أن تكون عدلية متكاملة من حيث  "ألدرفر"استنادا إىل مداخل  و
 .(020، صفحة 8002)بشار،  تتعامل مع مجيع احلاجات اإلنسانية بنفس األمهية احملتوى و
بشكل أكرب مع معرفتنا باالختالفات الفردية بني الناس، حيث أن  "لدرفرأ"تتوافق نظرية  و

ن درجة البيئة الثقافية، كلها عوامل من املدكن أن تغري م اخللفية العائلية، و املتغريات مثل التعليم، و
اجات تشري الدراسات إىل أن ترتيب احل األمهية، أو القوة العاطفية جملدوعة من احلاجات لشخص معني، و
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د عززت العديد من ق ، و"ألدرفر"نظرية  ذلك مما يتوافق و بالنسبة لألفراد خيتلق باختالف الثقافات، و
 .(001، صفحة 8003)العطية، سلوك املنظدة : سلوك الفرد واجلداعة،  "ألدرفر"الدراسات نظرية 

 هي حاجة الوجود، احلاجات اإلنسانية تصنف يف ثالث جمدوعات فقط و "ألدرفر"حسب  و
             مل يشرتط ضرورة التدر  يف إشباع "ألدرفر"فإن  "لماسلو"خالفا  نتداء، حاجة الندو، وحاجة اإل

          هذه احلاجات الثالثة، حيث أنه ميكن أن تنشط احلاجات الثالثة يف نفس الوقت، كدا ذكر
 شباعي عن هذه احلاجات الثالثةال خير  يف نشاطه اإل بأن أي موظف يف املؤسسة "ألدرفر"

(Leboyer, 2006, pp. 41, 42). 

 نظرية ذات العاملين: -2-3
حيث نشرها يف كتابه  (Frederick Herzberg) "رزبرغريك هفردي"طور هذه النظرية 

فهم شعورهم  املهندسني، محاوال و بدراسة استطالعية ملائتني من احملاسبني "رزبرغه"، وقد قام 1151عام 
         إن تعاسة الفرد " هرزبرغ" قد وجد ، و(44، صفحة 8000)القريويت،  يؤدوهناحول األعدال اليت 

ى عندما من ناحية أخر  عدم توافر بيئة العدل املناسبة، وعدم رضاه يف معظم األحيان إمنا ينتج عن  و
      ، (262، صفحة 8000)أبو شيخة،  يشعر الفرد بالرضا عن عدله فإن هذا يعود إلـى العدــل ذاته

  مها :تنيأن العوامل املؤثرة يف بيئة العدل تتوزع حتت جمدوع" هرزبرغ"بـالتايل فقــد رأى  و
هي العوامل اليت ترتبط ببيئة العدل داخل املنظدة   و العوامل الصحية: المجموعة األولى: -
اعترب  و ،ضدانات العدل املركز الذي يشغله الفرد و ظروف العدل و اإلشراف و العالقات و كالراتب و

       الفرد العامل متنع من تشكيهذه العوامل بالعوامل الوقائية اليت إن توفرت يف املنظدة فإهنا " هرزبرغ"
 .(226، صفحة 8002)بشار،  لكنها ال حتسن أدائه لكوهنا معطيات أساسية و

ضاه عن ر  دافعية الفرد و هي تلك املؤدية إىل محاس و و العوامل الدافعة:المجموعة الثانية:  -
    أداء العدل، و : اإلجنازتتدثل يف كياهنا و محتواها و الوظيفة والعدل فهذه العوامل موجودة يف تصديم 

لعدل، احرتام اآلخرين، فرص التقدم والندو يف ا مسؤولية الفرد عن عدل اآلخرين، احلصول على تقرير و و
     عليها العوامل الدافعة، أطلق، و (862، صفحة 8003)ماهر،  قيدة للدنظدة أداء عدل ذو أمهية و

ستياء ي بالضرورة إىل حالة عالية من اإللكن عدم توافرها ال يؤد إذا توفرت يوجد درجة عالية من الرضا، و
         ، مبعىن أنه إذا كانت هذه العوامل (220، صفحة 8006)حرمي،  ال عدم الرضا لدى العامل و
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         قت لكن توفرها يف نفس الو  ال عدم رضا العاملني، و وفرة فإهنا حتدا ستؤدي إىل ال رضا وغري مت
 . (822، صفحة 8002)العديان،  زيادة اإلنتاجية ال يؤدي إىل حفز األفراد و

عىن أهنا تتفق محتوى العدل، مب تركز على" هرزبرغ"مما سبق يتضح أن العوامل الدافعة يف نظرية  و
عرتاف الذي حيصل عليه الفرد من خالل تأدية ذلك اإل إجناز الفرد لذلك العدل، و مع ماهية العدل و

 عوامل احمليطة بالعدلال العدل، يف حني إن العوامل الوقائية ال تعود إىل محتوى العدل بل تتعلق بالظروف و
 .(220، صفحة 8000يخة، )أبو ش

       قادات منهانتالباحثني إال أهنا جوهبت ببعض اإلالقت قبوال واسعا لدى " هرزبرغ"إن نظرية 
ما تعلق بطريقة ذكر العينة لألحداث املهدة اليت حققت هلم الرضا أو عدمه يف جمال العدل، إذ أن هذه 

             ياءستاملواقف ملشاعرهم بالرضا أو اإل الطريقة ال تضدن ذكر مجيع أفراد العينة لكل األحداث و
أن األفراد  فحوى هذا النقد ذكرها، و )عدم الرضا(، كدا تفسح هلم احلرية يف اختيار املشاعر اليت يودون

ندا يرجعون : اإلدارة كسبب لفشلهم بيوامل البيئية احمليطة بالعدل مثلمييلون إىل إلقاء اللوم على الع
 .(822، صفحة 8002)العديان،  ما حققوه من أداء النجاح يف العدل إىل إجنازهم الشخصي و

 :الحاجة إلى اإلنجازنظرية  -2-4

يف دراساته املتعددة على الظروف  (David Mcclelland)"دافيد ماكليالند"ركز العامل 
صطلح استخدام هذا امل تأثري ذلك السلوك اإلنساين، و اليت متكن األفراد من تطوير دافع اإلجناز، و

درسوا  من مث لقياس قوة احلاجة وزمالؤه مقياسا  طور هو وقد  الدافع معا، و "اإلجناز" مبعىن احلاجة و
نتائج  و زادت من قوة احلاجات، الظروف اليت عززت و العالقة بني قوة احلاجات يف جمتدعات خمتلفة و

 .(004، صفحة 8004)حرمي،  يف منظدات األعدال احلاجات

ة حاجات ثالثة فقد توصل بأن مث "ماكليالند"ا نتيجة األحباث التطبيقية املتعددة اليت أجراه و    
 :هيهذه احلاجة  هلا تأثري كبري يف حتريك سلوك العاملني يف املنظدات، و

      جنازات معينة أن حيقق ا هي احلاجة إىل أن يبذل اإلنسان جهدا، و والحاجة إلى اإلنجاز:  -
 أن يتفوق فيها وفقا ملعايري معينة. و

 يؤثر من خالهلا يف اآلخرين، وهي احلاجة إىل أن يكون لإلنسان سلطة و :الحاجة إلى القوة -
 ما يريد. أن جيعلهم يسلكون بطريقة معينة تتفق و و

ديهم نتداء يتولد لألفراد الذين عندهم حاجة قوية لإلإذ أن ا :نتماءو اإلالحاجة إلى الصداقة  -
         رفضهم  متيشعرون باألمل إذا  من أشخاص آخرين، و و بنيالسرور عند ما يكونون محب شعور بالبهجة و



 الرضا الوظيفي                                                                                  ثانيالفصل ال

162 
 

            مييل هؤالء األشخاص إىل بناء عالقات اجتداعية مع اآلخرين من قبل اجلداعة اليت ينتدون إليها، و
 .(20, 41، الصفحات 0112)شاويش، إدارة املوارد البشرية، 

يف نظريته أن كل فرد يتأثر من وقت آلخر حباجة واحدة من بني تلك  "ماكليالند" و يرى
إن قوة تأثري هذه احلاجة ختتلف باختالف الظرف الذي يعيشه الفرد، وإن الفرد قد يكون  احلاجات، و

 مياال وبشكل واضح حنو إشباع حاجة القوة على سبيل املثال أكثر من توجهه حنو إشباع احلاجة لإلجناز
بأن األفراد  "ماكليالند" و يرى ،(300، صفحة 0114)املدهون و اجلزراوي،  نتداءأو احلاجة لإل

الذين ميتلكون حاجة إجناز عالية، يفضلون ظروف عدل تسدح هلم بتحدل املسؤولية الشخصية يف حل 
درة ودقيقة، حيتاجون تغذية مرتدة مست منضبطة، و و املشكالت، وميلكون النزعة للقيام مبجازفات محسوبة

لق مديرية املوارد البشرية يف املنظدات خللتحفيز العاملني، حيث تتجه إدارة إلشباع احلاجات دور  و
يادة  األشخاص مع ق حتريك عدلية التحفيز بإتباع ما يلي: " توليد و الدافعية لدى العاملني و و  الواقعية
شباع إ إشباع احلاجات العضوية عرب زيادة األجور، و بعني االعتبار تعقد شخصية كل فرد، و األخذ

باع حاجات االنتداء عرب تسهيل إش ستقرار فيه، واإل حاجات األمن عرب ضدان العدل مدى احلياة، و
ديلهم حت شباع حاجات التقدير بني العاملني وا منح هوية خاصة للعاملني، و ندما  يف العدل واإل

، 8000)مرعي،  تقديره تشجيعه و شباع حاجات اإلجناز عرب توفري مناخ اإلجناز ووأخريا ا ،املسؤولية"
 .(80صفحة 

استنادا إىل هذه النظرية فإن عدلية التحضري ميكن أن تنجح إذا مكنت الفرد من وضع أهدافه 
ه اجليد مبعلومات من نتائج أدائ هدعدت منحته العدل الذي يتضدن مسؤولية مباشرة، و بشكل معقول، و

 .(024، صفحة 8002)بشار،  أو السيئ
 0224-0212: لـ دوغالس ماك جريجور Yو  Xنظرية   -2-2

 (Douglas Mc Gregor)" دوجالس ماك جريجور"صاحب هذه النظريات هو  و

أن األفراد بطبيعتهم  (X)الذي قدم نظريتان تأتيان على النقيض من بعضهدا، حيث يرى يف نظرية 
أن األفراد يعتربون العدل جزءا  ترى العكس ذلك، و (Y)يتجنبونه، يف حني أن نظرية  يكرهون العدل و

 .(002، صفحة 8001)جلدة،  ال يتجزأ من حياهتم
جمدوعة  وراءه أو فعل إداري توجديف نظريته من فكرة مفادها أن كل قرار  "ماك جريجور"انطلق 

فرتاضات عن الطبيعة البشرية، حيث تتعامل املؤسسة مع عامليها على أساس ما تعتقده موجودا من اإل
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نظرية  هو يصنف هذه االفرتاضات إىل جمدوعتني متديزتني يسدي األوىل فيهم من خصائص إنسانية، و
(X) الثانية نظرية  و(Y)  ،(230، صفحة 2902)محدد علي. 
  نظرية(X) النفس  ذلك نتيجة الفرتاضاهتا عن حقيقة : تصف النظرية التقليدية املتشائدة للعامل و

 ديز بـ :تالبشرية اليت ت
 ال حيب العدل. اإلنسان بطبيعته سليب و -
 ال يرغب يف حتدل املسؤولية. كسول واإلنسان   -
 يوضح له ماذا يفعل. يفضل الفرد دائدا أن جيد شخصا يقوده و -
يعترب العقاب أو التهديد به من الوسائل األساسية لدفع اإلنسان على العدل، أي أن اإلنسان يعدل  -

 احلرمان وليس حبا يف العدل. خوفا من العقاب و
 شراف.إ ضرورية، فال يؤمتن الفرد على شيء هام دون متابعة والدقيقة  تعترب الرقابة الشديدة و -
 املزايا املادية هي أهم حوافز العدل. األجر و -
  نظرية(Y) هي على عكس نظرية  : متثل النظرة احلديثة املتفائلة و(X)تفرتض ، و: 

 طبيعي يف اإلنسان. مربذل اجلهد أ العدل و -
 لإلجناز.الدافع  اإلنسان لديه قدرة من االنضباط و -
 العالقات اإلنسانية. ميكن دفع اإلنسان من خالل املشاركة و -
 .(30، صفحة 8003)القريويت، السلوك التنظيدي،  اإلنسان مستعد لتحدل املسؤولية -
 )شاويش، إدارة املوارد البشرية: يعدل اإلنسان آمال يف احلصول على املكافأة ال خوفا من العقاب -

 .(40، صفحة 8004إدارة األفراد، 
فرتاضات حول الطريقة اليت تعامل هبا املؤسسة عامليها، فاإلدارة يظهر أثر هذين النوعني من اإل

اء الرمسية يف إلق شدة وال ذهب إىل الضغط وتالتقليدية اليت تؤمن بالنظرة املتشائدة عن الطبيعة البشرية 
يف إحكام الرقابة على جمهودات العاملني فاستعدلت يف ذلك األجور فرفعتها إن زاد العاملون  األوامر و

           ألجر احلرمان من ا خفضتها إذا قلل هؤالء إنتاجهم، كدا استعدلت التهديد بالعقاب و جمهوداهتم و
ماك " و يرى، (carrot and stick)اجلزرة  هذا ما يعرف بسياسة العصا و أو الوظيفة، و

رة تفهدها سلبيتهم لذلك يؤكد على ضرو  الطريقة ال جتين إال عداء العاملني و أن املؤسسة هبذه  "جريجور
أن حتسني املؤسسة قيادهتم بطريقة تساعدهم على إظهار ملكات  و -Yنظرية  –هلم من الزاوية املتفائلة 

يد جتداعية عن طريق املشاركة اإلدارية اليت يتم هبا توحدوافعهم اإلمقابلة  اإلبداع و و              اخللق 
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تكامل مصاحلهم حبيث حيقق العاملون أهدافهم من خالل أهداف  املؤسسة و و          جهود العاملني
 .(030، صفحة 0104)محدد علي،  املؤسسة
أكثر واقعية، نتيجة تطور الثقافة التنظيدية و الفكر  (Y)يرى الباحث أن إفرتاضات نظرية  و

اإلداري، و القدرات املعرفية و اإلمكانيات و اخلربات الفنية و اإلدارية لدى العاملني و زيادة ثقتهم 
 و ظهور احلاجة إىل احلوافز املعنوية و الرغبة يف حتدل املسؤولية، و اإللتزام مببدأ الرقابة الذاتية.بأنفسهم، 

 :0223مس" انظرية العدالة لـ "أد  -2-2
أن درجة اجلهد املبتذل من طرف العامل يتوقف على املعاملة اليت  مس" ا"أدلـتنص نظرية العدالة 
على شعوره بعدالة نظام احلوافز املتبع فيها، إذ مييل الفرد إىل مقارنة أدائه بأداء  يتلقاها من املؤسسة و

لسلوك التنظيدي، )القريويت، ا مع ما يتلقاه غريه وفقا ملستوى األداء مقارنة احلوافز اليت يتلقاها غريه و
 .(69، صفحة 8003
  :رية على النقاط األساسية التاليةترتكز هذه النظ و
            حيدث لديه حالة من التوازن النفسي الداخلي بني ما يقدمه أن الفرد كائن مدفوع ألن -

 ما حيصل عليه من عوائد من املؤسسة اليت يعدل فيها. من مسامهات و
يتم وضع هذه املقارنة يف نسبة بسطها العوائد اليت حيصل عليها العامل مثل األجر، الرتقية،  -

جمهودات،  نغريها، أما مقامها فهو عبارة عن إسهاماته اليت تتكون م املعاملة احلسنة، الشكر، املديح، و
 عدل.الكدية و  ، أداء، خربة
 ما حيصل يتحدد شعور الفرد بالعدالة من عدمه من خالل مقارنة ما يقدمه من مسامهات و -

 عليه من عوائد مبا يقدمه أفراد آخرين داخل املؤسسة )مع صالحية املقارنة(.
اجلهد  سلوكات عديدة ترتاوح بني تقليل يرتتب على شعور الفرد بعدم العدالة تصرفات و -
، الصفحات 2113)ماهر،  قد ينتهي به األمر إىل ترك العدل تفريط يف نوعية املنتج، واملبذول، ال

111 ,113). 
 :وات هيتتشكل عدلية تكوين األفراد إلدراكهم للعدالة، وفقا ألربع خط و
     ل عليها النواتج اليت حيص تقييم الفرد ملوقفه الشخصي على أساس مداخالته إىل املؤسسة و .1

 من املؤسسة.
 نها.نواجتهم م جتداعية لآلخرين، على أساس مدخالهتم إىل املؤسسة واملقارنات اإل تقييم .2
  املخرجات. مقارنة الفرد لنفسه مع اآلخرين على أساس املعدالت النسبية للددخالت و .3
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 ممارسة الشعور بالعدالة أو عدم العدالة. .4
" وصف عدلية مقارنة العدالة على أساس العالقة مسادأاخلطوات يتبني لنا أن "من خالل هذه 
إسهامات الفرد للدؤسسة  (Inputs)نسبة املخرجات، حبيث متثل املدخالت  بني نسبة املدخالت و

قابل فرد مفتتدثل فيدا حيصل عليه ال (out comes)الوالء، أما النواتج  : التعليم، اخلربة، اجلهد ومثل
            املكافآت املعنوية،  جتداعية، وجور، تقدير اآلخرين، العالقات اإل: األقدمه من مدخالت مثلما 
يانات خمرجات اآلخرين باالستناد إىل ب خمرجاته مقارنة مبدخالت و يتأسس تقييم الفرد ملدخالته و و

ال بالنسبة ى إدراكه، كدا هو احلموضوعية يف جزء منها، كدا هو احلال بالنسبة ملرتبه ويف جزئها اآلخر عل
       اجلدير بالذكر أن ما يقارنه الفرد هو نسبة مدخالته إىل خمرجاته، و ،ملقارنة مستوى تقدير اآلخرين

خمرجات اآلخرين ويتطلب إدراك العدالة أو الشعور هبا، أن تكون النواتج واملدخالت  مع نسبة مدخالت و
 .(22, 20، الصفحات 8006)غريب،  لنسبة متساويةلكن تتطلب فقط أن تكون ا متساوي و
تقوم هذه النظرية على افرتاض أنه إذا تعرض فرد ما إىل حافز مادي معني، ال يندفع حنو احلافز  و

      ملبلغ مبقارنةا هو حيكم على عدالة هذه عدلية عقلية(، و عدالته )و حاال بل يقوم بتقييم مبلغ املكافأة و
كذلك مقارنة ما قد تعطيه املنظدة آلخرين لو قاموا بنفس  ما سيقدم من جهد مقارنة مع ما سيأخذه، و

ال جمل ذه النظرية بأن املهم هي احلوافزعليه يتبني من ه ، و(329، صفحة 8006)برنوطي س.،  اجلهد
يف مكافئة  العدالة اليت تتسم هبا إمنا جمدل النظام و هو ليس املبالغ املادية املفردة فقط، و ، مثالالعدل

أساسيات إدارة األعدال،  –)برنوطي س.، اإلدارة  الذين هم يف جمال املقارنة األفراد املختلفني، و
 .(688، صفحة 8002

             ضرورة تأكد اإلدارة اإلعالم به، و ألي نظام حوافز هو التعريف وكدا تبني بأن بعدا مهدا 
، 8004راد، إدارة األف –)برنوطي س.، إدارة املوارد البشرية  من أن األفراد املختلفني يدركونه كنظام عادل

 .(300صفحة 

 : 1964نظرية التوقع لفروم -2-2
تفسر سبب قيام الفرد  و 1114عام  (Victor Vroom) "فكتور فروم"طور هذه النظرية 

لديه  ترى أن دافعية الفرد للقيام بسلوك معني تتحدد باعتقاد الفرد بأن باختيار سلوك معني دون غريه، و
ذه النتيجة هأن  أن القيام بذلك السلوك سيؤدي إىل نتيجة معينة، و القدرة على القيام بذلك السلوك و

 :يعتدد على توقعات الفرد كدا يلي هذا يعين أن حفز الفرد ذات أمهية للفرد، و
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 أن اجلهد املبدل سيؤدي إىل اإلجناز املطلوب. :التوقع األول 
 :دورها تشبع حاجاته اليت ب أن اإلجناز املطلوب سيحقق املكافأة املرغوبة من قبل الفرد و التوقع الثاني

 الرضا له.بالتايل حتقق  و
خيتار سلوكا  كذلك لن هذا يعين أن الفرد لن يسلك سلوكا يتوقع أن نتيجته ستكون منخفضة، و

قع كدا لتو ا حيقق مكافأة ال تشبع حاجاته، هلذا فإن حفز الفرد للقيام بعدل ما يعتدد على قوة الرغبة و
 :يظهر يف املعادلة التالية

 .(222, 222، الصفحات 8009)جلدة،  التوقع× الدافعية = قوة رغبة الفرد 
 يف نظريته أن الدافعية لدى الفرد حتصل نتيجة ثالث عناصر هي:  فيكتور فروميبني  و
 كدية أو حجم املكافأة اليت يتطلع إليها الفرد. .2
 تقدير الفرد يف احتدال جناح عدله لو قام مبجهود ما. .8
 الفرد يف حصوله على مكافأة جمزية بعد قيامه بالعدل.تقدير  .3

الفائدة  ة بني الكلفة واملوازن حتليله للبدائل املختلفة يف أدائه، و أي أن الفرد مبين على تصوراته و
املتوقعة لكل بديل من تلك البدائل، إذ يسلك الفرد السلوك الذي يتوقع أن حيقق له الفائدة األكرب وجينبه 

لذلك فإن هذه النظرية تؤكد على أن ارتفاع الدافع يعتدد على درجة العالقة اإلجيابية بني الصعوبات، 
توقعه بأن هذا اجلهد سيؤدي إىل خمرجات متدثلة بتحسني األداء، إن هذه  اجلهود املبذولة من قبله و

 .(206، صفحة 8003)سهيلة،  املخرجات املتدثلة باألداء ستؤدي إىل املكافأة املرغوبة من قبل الفرد
  :نموذج بورتر ولولر -2-2

" فقد ربطا بكل فروممنوذ  " 0222عام  (Porter & Lowler) "بورتر ولولر"طور 
ذا الندوذ  مبوجب ه هي العوائد، و العائد، فهم يضعون حلقة وسيطة بني اإلجناز والرضا و من اإلجناز و

نسجدة مع م تقارب العوائد الفعلية مع العوائد اليت يعتقد الفرد بأهنا عادلة ويتحدد رضا الفرد مبدى 
د ما كانت العوائد الفعلية لقاء اإلجناز تعادل أو تزيد على العوائد اليت يعتق اإلجناز أو اجلهد املبذول، فإذا

و أول من جاء " هرومفرغم أن " الفرد بأهنا عادلة، فإن الرضا املتحقق سيدفع الفرد إىل تكرار اجلهد، و
رضا فيه وصفا خر الستينات منوذجا عأواقد طور يف   "بورتر ولولر"إال أن ، هبذه النظرية كتغيري للدافعية

ارية األداء إذ أكدا على أن استدر  ،لفروملعدلية الدوافع يعترب أكثر مشوال مما جاء يف نظرية التوقعات 
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افآت محصلة إدراكه مبدى العالقة اإلجيابية بني املك رضاه، و وفاعلية الدافع تعتدد على قناعة العامل و
 .(29، صفحة 8002)شاويش، إدارة املوارد البشرية: إدارة األفراد،  ما يستحقه اليت حيصل عليها و

 لولر–نموذج بورتر : (40الشكل رقم )

 
، السلوك التنظيمي في منظمات األعمال(.5442)المصدر : العميان محمود سلمان 

 .512التوزيع ، ص دار وائل للنشر و :عمان، األردن (،الطبعة الثالثة)
عني هذا يت اإلشباع/الرضا، و اإلجناز و ( التداخل بني عدلية احلفز و06يوضح الندوذ  رقم ) و

 مهاراهتم متفقة مع قدراهتم و على اإلداريني ضرورة إدراك أن تكون أهداف املرؤوسني متوسطة الصعوبة و
 .(892، صفحة 8002)العديان، 

 :0222نظرية القيمة  -2-2
وفقا هلذه النظرية فإن  هي من أهم نظريات الرضا عن العدل، و و (Look)" لوكقدمها "

عال من نواتج العدل الفرد ف الرضا عن العدل يتحقق إىل املدى الذي حيدث فيه التوافق بني ما حيصل عليه
كلدا حصل على نواتج ذات قيدة بالنسبة له كلدا زاد شعوره  ما يرغب احلصول عليه من نواتج، و و

قد ركز هذا املدخل على ناتج يكون ذو قيدة بالنسبة للفرد بغض النظر عن ماهية  و ،بالرضا عن العدل
         ة مدى التباعد بني جوانب عدل الفرد الفعلي هذا الناتج، فدغزى حتقيق الرضا وفقا هلذا املدخل هو

 كلدا زاد االختالف أو التباعد كلدا قل رضا األفراد. تلك اليت  يرغب يف حتقيقها و و
فـالرضا عن العدل هو نتيجة حلصول الفرد على ما يرغب فيه، فقد أيدت نتائج األحباث هذا 

ب املختلفة لعدلهم قة باجلوانبني رغبات الفرد املتعل الفعــل، والرأي، فكـلدا زاد التبــاعد بني ما هو قائم ب
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ة أكرب تكون هذه العالق و، ستياء أو عدم الرضا عن العدلفع، الرتقية، كلدا شعر الفرد باإل: الدمثل
 بالنسبة هلؤالء األفراد الذين يعطون أمهية أكرب هلذا اجلانب املعني. 

ا  إىل التغيري هتدام جبوانب العدل اليت حتتنظرية هو جذهبا لإلطبيقية هلذه المن أهم املضامني الت و
 لكي يتحقق الرضا عن العدل خاصة.

إن النظرية اقرتحت احتدال اختالف هذه اجلوانب باختالف األفراد، أيضا وفقا ملدخل القيدة 
     ريد األفرادياكتشاف ماذا  فإنه من أكثر الطرق فعالية لتحقيق رضا األفراد عن عدلهم هو البحث   و

 .(208, 202، الصفحات 8003)راوية،  محاولة توفري هذه الرغبات بالقدر املستطاع من عدلهم و
 : 1969 نظرية تعزيز السلوك -2-01

حيث يدور محور النظرية حول العالقة  (Skinner) "سكينر"من أهم رواد هذه النظرية العامل 
لسلوك ا ستجابة حبيث ترى أن سلوك اإلنسان على حنو معني هو استجابة ملثري خارجي، واإل بني املثري و

عليه فإن  ال يتكرر، و يتكرر، بيندا السلوك الذي ال يعزز سيتوقف و الذي يعزز باملكافأة يستدر و
احب ذلك املرغوب فيه عند األفراد حسب مرات التعزيز اليت تص فاعلية املثري تتفاوت يف أحداث السلوك

 .(890، صفحة 8002)العديان،  حسب التأثري الذي يرتكه ذلك التعزيز السلوك و
نظرية تعزيز السلوك تقرتح على املدير أنه إذا أراد أن حيافظ على سلوك تنظيدي مرغوب فيه  و
رتاتيجيات سأن التعزيز اإلجيايب هو أكثر اإل يتحكم بشكل فعال بنتائج هذا السلوك، و يؤثر و عليه أن

تفسري العالقة  أن هذه النظرية تفيد املدير يف جمال فعالية يف عدلية احملافظة على السلوك أو تعديله، كدا و
الذي  و ل كاف يؤدي إىل رضا عالتعزيزه بشك األداء، أي أن األداء العايل الذي مت إثباته و بني الرضا و

 .(303، صفحة 0114)املدهون و اجلزراوي،  بدوره يقوم باحملافظة على األداء اجليد
          اليت هتدف إىل استدرار إثارة  فإن املكافآت هي املعززات و "سكينر"من وجهة نظر  و

آل علي ) لكن ما يعترب معززا عند فرد قد يكون غري ذلك عند فرد آخر والسلوك اإلجيايب عند األفراد، 
من ناحية املنظور اإلداري، هناك على األقل أربعة أنواع  و ،(202، صفحة 8002رضا و كاظم، 

 :راء تعديل على سلوك العاملني وهيللتعزيز تتوافر للددراء إلج
هر والذي يعترب وسيلة لتقوية السلوك اإلجيايب، حيث يوفر نتيجة مرغوبة عندما يظ اإليجابي :التعزيز  -

لعطل ا أوقات الراحة، و الرتقيات، و السلوك املرغوب، ومن أمثلة املعززات اإلجيابية زيادة األجور، و
 اإلضافية.
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ليب، فبيندا يعدل جتنب التعلم الساملطلوب، تشدل يستخدمه املدراء لتقوية السلوك  و :التعزيز السلبي -
الفرد يف حالة التعزيز اإلجيايب ليكسب املكافأة من املنظدة لقاء أدائه اجلديد، يعدل الفرد يف حالة 

 التعزيز السليب ليتفادى النتائج غري املرغوبة للدثري.

وك املطلوب من لتعلم التجنب لتقوية االستجابات أو الس بيندا يستخدم التعزيز اإلجيايب و :اإلخماد -
هو حجب التعزيز اإلجيايب عن استجابة أو سلوك كان  التوقف و يستخدم اإلمخاد و جانب الفرد، و

             ستجابة في اإلستخت -إطفاء بدون تدخل-من، باستدرار عدم التعزيز ملدة من الز  مقبوال يف السابق، و
 أو السلوك تلقائيا يف النهاية.

العقاب لتقليل احتدال تكرار سلوك أو استجابة غري مرغوبة فيها من جانب الفرد، يستخدم : العقاب -
نواع إن اهلدف من كل أ ا معنيا، يضعف العقاب ذلك السلوك،مثلدا يقوى تعزيز اإلجيايب سلوك و

كثيف السلوك ينتج عن التعزيز إما ت التعزيز هو تعديل سلوك الفرد حبيث يعود بالفائدة للدنظدة، و
حلايل السلوك ا يعتدد ذلك على حاجات املنظدة و أو إضعاف قوة السلوك غري املطلوب، و وب املرغ

 .(044, 044، الصفحات 8004)عبد الباقي،  السائد لدى األفراد فيها
قبل  اإلنساين حيدد مننتقادات اليت وجهت إىل هذه النظرية هو اعتبار أن السلوك من أهم اإل و

 .(082، صفحة 8004)حرمي، اجتاهاته  قيده و إغفال اإلنسان و مثريات خارجية فقط، و

 :(Max Weber) النظرية البيروقراطية لماكس فيبر -2-00
عتبارات عل اإلجيني يف أدائهم للعدل، مما أهنم انفعالي تفرتض هذه النظرية أن الناس غري عقالنيني و

      موجودة  غري واردة والعقالنية غري  عتبارات املوضوعية وأن اإل الشخصية هي السائدة يف العدل، و
لذلك انعكس على هذه النظرية تفسري الكيفية اليت يتم من خالهلا السيطرة على  و يف أداء العدل،

       من خالل وجود نظام صارم للقواعدترى أن ذلك ال يتم إال  و ،السلوك اإلنساين داخل املؤسسات
 اإلجراءات داخل املؤسسة. و

قد  لتنظيم وا " أكثر العلداء قربا من االجتاه البريوقراطي يف دراسة اإلدارة وماكس فيبريعترب "
 لوبيف أستساق عدم اإل جتاه من خالل مالحظته لسوء استخدام املدراء لسلطاهتم، واعتدد هذا اإل

 :لتاليةعلى املبادئ ا" نظريته هذه فيبر ماكس" ود قواعد حاكدة للسلوك، وهلذا بىنوجدون  و اإلدارة
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 الوظائف. تقسيم العدل هو أساس األداء الناجح لألعدال و التخصص و -
 مرؤوسيهم. التسلسل الرئاسي ضروري لتحديد العالقات بني املدراء و -
 حقوق العاملني. نظام القواعد مطلوب لتحديد واجبات و -
 نظام اإلجراءات ضروري لتحديد أسلوب التصرف يف ظروف العدل املختلفة. -
 يف التعامل. يةنظام العالقات غري الشخصية مطلوب لشيوع املوضوع -
 ترقية العاملني يعتدد على اجلدارة الفنية للقيام بالعدل. نظام اختيار و -

زيادة  املؤسسات نتيجة منو وبالرغم من هذا يالحظ وجود نزعة يف استخدام هذه املبادئ من قبل 
بالرغم من أن مبادئ البريوقراطية ليس فيها ما يعيبها إال أنه حني التطبيق جند العاملني خيافون  و حجدها،

 من التصرف يف بعض املشكالت اليت مل يتم تغطيتها بواسطة قاعدة أو إجراء.
    سسةيتعارض مع قواعد املؤ بتكار ألن ذلك قد اإل كدا قد جند البعض غري مستعدين للدبادرة و

 :البريوقراطي و املتدثلة أساسا يف هذا ما أدى إىل خلق بعض العيوب يف هذا النظام و
 تضخم األعباء الروتينية. -
 اهتدامهم فقط باستيفاء اإلجراءات. عدم اعتناء العاملني مبصاحل املؤسسات، و -
 للدتعاملني معهم. انتقال الشعور نفسه شعور العاملني بأهنم يعدلون كآالت، و -
 ثر صعوبة.السلوك مما يزيد األداء أك لتزام باإلجراءات، مث حتجرسبب اإلتوحده ب السلوك و تشابه شكل -
، )ماهر، السلوك التنظيدي : مدخل بناء املهارات الندو الشخصي بتكار واإل القضاء على روح املبادرة و -

 .(36, 33، الصفحات 8008
 ه.يدبالتايل تشكيل درجة من عدم الرضا ل هتدام بالعامل والقا من هذه العيوب يتبني نقص اإلانط و
 :نظرية البنائية الوظيفية -2-07

ة مستويات " بني ثالثجولدنر"، "بارسونز"، "سلزنيك"، "ميرتونمييز رواد البنائية الوظيفية "
ناء ملستويات الثالثة متثل البجتداعية، هذه ااإلجتاهات اإلو  موجودة يف اجملتدع، الفرد، األسرة،

 جتداعي، هذا البناء الذي يشري إىل اإلسهام الذي يقدمه اجلزء إىل الكل، وهذا الكل قد يكون اجملتدع.اإل
             كدا تشري النظرية أيضا إىل إسهامات الكل يف اجلزء، كإسهامات اجملتدع يف مؤسساته،

، 8000)زرواطي،  احملافظة على أفرادها تقدم مجله من اإلسهامات يف سبيل اإلبقاء وهذه األخرية 
 (232صفحة 
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عن اهتدامه بدراسة (R.K. Merton)" ميرتونفدثال عند الرجوع إىل ما ورد يف نظرية "
             لرتقيةهتدام بعنصري امن خالل اإلاملتطلبات الوظيفية، جنده ضدنيا أنه تطرق إىل محاية العامل، 

       ال يتم  التوظيف التوظيف، حيث يرى أن موضوع الرتقية ال يتم إال من خالل أو حبسب اإلجناز، و و
على  رادحتقيق هذه املتطلبات يقرتن بزيادة قدرة األف تدعيم و العلدية و إال يف ضوء املؤهالت املهنية و

 أن إغفال هذا اجلانب سيؤدي ال محالة إىل ظهور املعوقات الوظيفية. أعداهلم، و و الدفاع عن تصرفاهتم
ة، اليت املسترت  الوظائف إىل جانب هذا جند أن النظرية تشري إىل مصطلحي الوظائف الظاهرة و

            م يتربط مباشرة مبسألة الرقابة التنظيدية، اليت قد تؤدي إىل مجود السلوك الوظيفي احملقق ألهداف التنظ
     من خالل بعض املظاهر كالتقليل  هذا رضا العامل من جهة أخرى، و عدم استقرار و من جهة، و

ليس  ئف وأساسا بني الوظامن مدى العالقات الشخصية بني أعضاء التنظيم، هذه العالقة اليت تصبح 
 بني األفراد الشاغلني هلذه الوظائف.

     ، أطراف العدل و سلوك أعضاء الرقابة التامة على أعدال و وبالتايل فإن اإلشراف الدقيق  و
السلدي، ) بالتايل عدم الرضا التعليدات يؤدي حتدا إىل استقرار سلوك الفرد و تطبيق القواعد و و

 .(62, 60، الصفحات  2902
 :6797 (James)" جيمس" لـ نظرية اإلدراك -2-03

تشري هذه النظرية إىل أن تفهم الرضا عن العدل جيب أن يكون يف ضوء إدراك الفرد للعدل الذي 
جتاه يعتقدون بأن السلوك الفردي إمنا حيدث طبقا إلدراك األفراد لطبيعة ذلك ألن أنصار هذا اإليؤديه 

ا يتوقف معني إمن إدراكهم ملوقف ليس للدوقف ذاته كدا هو حادث، مبعىن أن تفهم األفراد و املوقف و
حلقيقية ليس على أساس اخلصائص أو الطبيعة ا جتارهبم اخلاصة هبم و املتديزة و دة ويعلى مناذجهم الفر 

كهم ردود أفعاهلم تنم على أساس إدرا  املوضوعية للدوقف ذاته، بالتايل فإن اجتاهاهتم، سلوكهم و و
على  ليس للعدل و لإلدراك الفرديالعدل حيدث نتيجة الشخصي، على هذا األساس فإن الرضا عن 
   ظيفي مع هذا فإن كثريا من الباحثني يف جمال الرضا الو  أساس احلقائق املوضوعية املتعلقة هبذا العدل، و

يفي  الفردي يف عدلية تكوين اجتاهات الرضا الوظ به اإلدراكمل يتعرفوا بعد على حجم الدور الذي يلع
     ا دجتاه حنو العدل سواء بالرضا أو عدم الرضا هي أكثر تعقياإليرى كثري منهم أن عدلية تكوين كدا 

     أن اإلدراك ما هو إال عامال متغريا وسيطا  نظرية اإلدراك و  من هذا التفسري املبسط الذي أوضحته
، 8008 )سلطان م.، اجتاهات الفرد كالرضا عن العدل من ناحية أخرى بني العوامل املوقفية من ناحية و

 .(802صفحة 
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 نظرية الجماعة المرجعية : -2-04
ينادي بعض الباحثني يف جمال الرضا الوظيفي بأمهية الدور الذي تلعبه اجلداعات املرجعية يف توجيه 

     مواقفهم، ذلك أن هذه اجلداعات تؤثر تأثري ملدوسا يف قيم، معتقدات، أهداف  اجتاهات األفراد و
معها ومييل إىل  فهو يتفق ،توقعات األفراد سواء أكان الفرد نفسه عضوا يف هذه اجملدوعة املرجعية أم ال و

 يعتربها معايري خاصة به يف تقييم العامل من حوله. استخدام املعايري اخلاصة هبا و
ضاه عنه ر  على هذا األساس فإن املنادون بتطبيق هذه النظرية يؤكدون أن اجتاه الفرد حنو العدل و

" من أوائل هولينعترب "ي اجتاه اجملدوعة املرجعية حنو الوظيفية اليت يؤديها و أو عدم رضاه عنه يتأثر برأي و
، 2990بكري، )كامل و ال اجلداعات املرجعية للعاملني الباحثني يف توقع العالقة بني الرضا عن العدل و

 .(28صفحة 
لك قدم هذه النظرية على أساس أن الفرد يقارن نفسه مبجدوعة تقوم بنفس العدل أو متحيث 

دلون الذي حي األفرادفالفرد الذي حيدل شهادة جامعية تكون مجاعته املرجعية هم  نفس املؤهالت،
لرضا فيشعر با مجاعته املرجعية،شهادات جامعية، فيقارن الفرد ما حيصل هو عليه مع ما حيصل عليه أفراد 

           يشعر بعدم الرضا إذا كانت عوائده أقل إذا كانت عوائده مشاهبة أو أعلى من اجلداعة املرجعية، و
 من اجلداعة املرجعية.

يضا كيفية أ يؤخذ على هذه النظرية اختالف املعيار يف حتديد اجلداعة املرجعية من فرد آلخر، و و
هـ، الصفحات 2608)القبالن ي.،  بني اجلداعة املرجعية بينه وحتديد معايري املقارنة اليت جيريها الفرد 

68 ,63). 
 

 مؤشرات الرضا الوظيفي: -2
حدد الباحثون يف جمال السلوك التنظيدي عددا من النتائج احملتدلة للرضا الوظيفي سواء السلبية 

 الناجتة عن حالة الرضا. اإلجيابية والناجتة عن حالة عدم الرضا، أو  منها و
 :الغياب -2-0

                   يعرف الغياب على أنه "ختلف العامل عن احلضور إىل العدل يف ظروف كان بإمكانه
أثبتت معظم الدراسات صحة الفرض القائل  و ،(29، صفحة 2928)طلعت،  "أن يتحكم فيها
 2922بني معدالت الغياب، ففي دراسة أجريت سنة  سلبية بني درجة الرضا عن العدل وبوجود عالقة 
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 ترناشيونالأنبني معدالت الغياب يف شركة  رتباط بني الرضا عن العدل والباحثون أن معامل اإل وجد
                   يف دراسة أخرى تبني أن معامل االرتباط بينهدا وصل إىل و ،(0282-يصل إىل ) هارفستر

 ثابتة بني الرضا ، لذلك جند أن هناك عالقة سلبية و(802، صفحة 8008)سلطان م.،  (0232-)
ياب يشعرون بالرضا أكثر احتداال للغالغياب، فدن املنطقي مالحظة أن العاملني الذين ال  الوظيفي و
 .(209، صفحة 8002)العطية، سلوك املنظدة :سلوك الفرد واجلداعة،  عن العدل

 دوران العمل: -2-7
حالل إ يطلق اسم دوران العدل على احلركة الناجتة عن ترك بعض العاملني للخدمة داخل التنظيم و

 آخرين جدد محلهم.
لك عن هو يعرب كذ العدل، وهذه احلركة غالبا ما تكون ناجتة عن صعوبة التكيف مع ظروف  و

جتداعية ا تنقل العامل من عدل إىل آخر داخل املؤسسة أو من مؤسسة إىل أخرى نتيجة لعوامل نفسية و
 .(00، صفحة 2928)طلعت،  أخرى مادية و

ياب، يف  حالة الغرتباط هنا أقوى مما كن معامل اإلل يرتبط الرضا عكسيا مع دوران العدل، و و
التوقعات حول فرص العدل  لكن يف هذه احلالة أيضا، هناك عوامل أخرى مثل ظروف سوق العدل، و

ك العدل الفعلي لرت هي من احملددات األساسية على القرار  طول فرتة اخلدمة مع املنظدة، و البديلة، و
شكل ب لعدل، هو مستوى أداء العامل، ودوران ا تشري املؤشرات أن العامل الوسيط بني الرضا و و ،احلايل

تديز، يتديزون بأداء عال مقل أمهية يف توقع دوران العدل لألشخاص الذين أخاص يكون مستوى الرضا 
ملاذا ؟ ألن املنظدات تبذل جهودا غري اعتيادية للدحافظة على هؤالء األشخاص، إذ أن هؤالء األشخاص 

             ذلك فإننا نتوقعب غريها، و وزيادة فرص الرتقية  املديح، و و التقدير، حيصلون على زيادة يف األجور، و
 رأن الرضا عن العدل هو أكثر أمهية يف التأثري على األفراد ذوي األداء املنخفض للبقاء يف العدل، أكث

صل حي بغض النظر عن مستوى الرضا، فإن األخري يبقى يف املنظدة ألنه ومن األفراد ذوي األداء العايل، 
دة :سلوك )العطية، سلوك املنظ مكافآت أخرى مما يعطيه أسبابا أكثر للبقاء التقدير، و على الشهرة، و
 .(220، صفحة 8002الفرد واجلداعة، 

عدل م قد أظهرت دراسات عديدة بدرجات متفاوتة أن هناك عالقة سلبية بني الرضا الوظيفي و و
 خنفاض.الوظيفي مال دوران العدل إىل اإل العدل، مبعىن أنه كلدا ارتفع الرضا دوران
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 إصابات العمل: -2-3
شأن الغياب أو دوران العدل فهي تعبري جزئي عن عدم  اإلصابات شأهنا إن احلوادث املهنية و

افرتاض عالقة  على هذا مييل الباحثون إىل انعدام الدافع لديه على أدائه بكفاءة، و رضا الفرد عن عدله و
الذي  تفسر هذه الظاهرة بأن العامل اإلصابات و بني معدالت احلوادث و سلبية بني الرضا عن العدل و

و العدل بتعاد عن ج اإلصابة إذ أن ذلك هو سبيله لإلال يشعر بدرجة عالية من الرضا يكون أقرب إىل
القائل بأن  " الرأيفرومفقد رجح " لكن هذا التفسري مل جيد قبوال من بعض الكتاب الذي ال حيبه، و

ليس العكس، وأيا كان التفسري فإن البحوث تدل على  اإلصابات هي مصدر من مصادر عدم الرضا و
)سلطان  بني درجة الشعور بالرضا عن العدل اإلصابات و وجود تلك العالقة السلبية بني نسبة احلوادث و

 .(806 ، صفحة8008م.، 
 التمارض: -2-4

ذلك من خالل  التدارض )إدعاء املرض( هي ظاهرة تعرب يف الغالب عن عدم رضا العامل؛ و
بتعاد إىل احلاالت املرضية املقنعة لإل يلجأ العامل الضغط النفسي الذي يواجهه داخل اإلدارة أو خارجها و

ها أثناء نعكاسات السلبية اليت يواجهاإلقع املعاش فيها أو للتقليل من عن محيط العدل هتربا من الوا
 (638، صفحة 2992)دي سيزالي و واالس، عدله

 :الشكاوي -2-2
لف ا الصدد تشري خمتيف هذ حتجاجات تعرب عن وجود مشكلة ما، ون املؤكد أن الشكاوي و اإلم

ا ما تنشأ غالب ملعرفة مستوى الرضا عن العدل، وكثرة الشكاوى أو قلتها تعد مؤشرا مهدا الدراسات أن  
دم ع املشرفني يف املؤسسة، أو لغدوض املهام و الشكاوى بسبب سوء العالقة بني العدال بصفة عامة و

 .(228، صفحة 8003)ديسلر،  روتينيةاتصافها بال وضوحها و
راستها د هتدام هبا ومن عدمها فإن اإلدارة مطالبة باإلبغض النظر عن موضوعية هذه الشكاوي  و

              دائهاتؤثر سلبا على أ التوترات اليت قد تظهر و ضطرابات وحتليلها بدقة من أجل تفادي اإل و
 .(633، صفحة 2992)دي سيزالي و واالس، 

 :اإلضراب -2-2
ى حالة من الفوض مر وذيعترب اإلضراب من أقوى مؤشرات عدم الرضا حدة، حيث يعرب عن الت

رية ا الشكل سواء كانوا يف مجاعة صغذيلجأ العدال إىل ه اإلمهال اليت يعيشها العامل داخل املؤسسة و و
                اإلشراف، الرتقية(أو كبرية العدد، ردا على الوضعية اليت يعيشوهنا )األجر املنخفض، طرق 
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           ريهاغ تطلعهم إىل زيادة األجر، حتسني ظروف العدل أو املطالبة بالتغيري و عاكسا لطدوحهم و
 .(633، صفحة 2992)دي سيزالي و واالس، 

تقرار القتصاديات سحىت يف عدم اإلظدة فقط، بل تتسبب رابات ال تتسبب يف اخلسائر للدنضاإل و
           إلضراباتل بلغ عدد اا؛ فعلى سبيل املث-وعي النقابات العدالية خاصة تبعا لقوة و -البلدان أيضا

إضرابا،  3701، قرابة 0222-0222يف الواليات املتحدة األمريكية يف العشرية املدتدة بني سنيت 
      يوم عدل 33401111خسارة قومية قدرت بـ عامل، وكان سببا يف  7313111شارك فيه 
 .(622، صفحة 2992)حسن، 

 :األداء -2-2
قاد يف أعقاب قد شاع اعت إمتام املهام املكونة لوظيفة الفرد و يشري مفهوم األداء إىل درجة حتقيق و

م أو رضاهم عن العدل يؤثر على أدائه جتاه النفسي للعاملنيأن اإل "الهاوثورن"نشر نتائج دراسات 
للعدل، حيث قام باحثو مدرسة العالقات اإلنسانية بتقدمي هذه العالقة ليس باعتبارها عالقة سببية بني 

 لعدلاألداء كدتغري األثر أو النتيجة، فالفرد الذي يرتفع رضاه يزداد بالتايل محاسه ل الرضا كدتغري سبيب و
 حيح.ص ا امتنانه لوظيفته و للدؤسسة فريتفع بذلك أداؤه و العكسيزداد أيض إقباله عليه و و

باستعراض وتقييم نتائج الدراسات التجريبية  0222" سنة كروكيتوبرايفيلد لقد قام الباحثان "
فلم جيدا ما يؤيد وجود عالقة بينهدا  0222الرضا حىت سنة  اليت أجريت على العالقة بني األداء و

مقاييس الرضا لدى عينات العاملني محل الدراسة  رتباط بني مقاييس األداء وحيث كانت معامالت اال
يف كثري من احلاالت غري ذات داللة إحصائية، فاستنتج الباحثان هبذا بأن سلوك العاملني  منخفضة و

ى لخيضع لقانون األثر الذي يعين أن قيام الفرد بسلوك معني أو تكراره له يتوقف على اآلثار اليت ترتتب ع
األداء ال ميكن أن توجد إال يف حالة واحدة وهي  بناءا عليه فإن العالقة بني الرضا و هذا السلوك، و

       عندما يكون أداء الفرد محققا حلصوله على حوافز ذات قيدة بالنسبة له، مبعىن أن العالقة بني األداء 
عوائد العدل بناءا على األداء  الرضا إن وجدت فهي شريطة أي توجد فقط عندما تعطي حوافز و و

الفرد ألداء عال  إمنا نتيجة له فعند حتقيق يف هذه احلالة ال يكون الرضا سببا يف األداء و الفعلي للعامل و
يزداد  شباعاته وك اذلعوائده ستكون مرتفعة فتزداد ب يف ظل نظام احلوافز املشروطة باألداء فإن حوافزه و

 .(882, 886، الصفحات 8008)سلطان م.،  ية رضاهبعبالت
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 :اإلنتاجية -2-2
 أن اإلنتاجية، إال أشارت الدراسات بوجه عام إىل وجود عالقة إجيابية بني الرضا عن العدل و

حبث  83هذه العالقة مل تكن قوية من الناحية اإلحصائية إذ ظهر يف دراسة متت عن طريق استعراض 
لكن  سجلت عالقة موجبة و -أحباث منها  3ماعدا -مستقل يف هذا املوضوع أن كل هذه األحباث 

كن إرجاء هذا إىل ( ومي0226)اإلنتاجية حيث كان معامل االرتباط املتوسط بينهدا  ضعيفة بني الرضا و
 : عدة أسباب منها

أن مستوى اإلنتاجية يف بعض األعدال يكون محدد بشكل ال يسدح بأي تقلبات كأن يكون  -
هناك حد أدىن لإلنتاجية لبقاء الفرد يف عدله أو أن يكون عدل الفرد مرتبطا بأداء زمالئه يف خط 

 التجديع.
            ا تكونإمن ية يف بعض احلاالت ال تكون مباشرة واإلنتاج العالقة بني الرضا عن العدل و -

 .(828، صفحة 8006)جرينرب  و براون،  املكافآت من خالل عوامل وسيطة مثل األجور و
            إمنا ميكن اإلنتاجية ال يأخذ منطا موحدا و جتدر اإلشارة إىل أن مستوى الرضا عن العدل و و

 :أن يتخذ أحد احلاالت اآلتية
"حيث يكون مستوى الرضا عن العدل منخفضا بيندا اإلنتاجية عالية" هناك  :الحالة األولى -

مع ذلك يضطرون للعدل وفقا ملعدالت اإلنتا  احملددة خوفا من الفصل  بعض األفراد ال حيبون عدلهم و
 لتزاماهتماأو العقاب، بل قد حيققون معدالت إنتا  أعلى رغبة يف احلصول على أجر إضايف لتغطية 

شكل ال يتيح ب طريقة تدفقه محددة بدقة و كدا أن نظام العدل يف الكثري من املصانع احلديثة واملعيشية،
 رتاخي الفرد يف العدل حىت لو كان كارها له.الفرصة ل
"حيث يكون مستوى الرضا مرتفعا للفرد بيندا جو العدل مفعم بعالقات الود : الحالة الثانية -

ة إمنا للقاء األصدقاء، كدا تنتشر هذه احلال الصداقة فيكون سعي العامل إىل عدله ليس حبا فيه و و
ظهر هذه ت ة عند العدل بتكاسل بعيدا عن أي ضغوط وأيضا يف بعض األفراد الذين يشعرون بسعاد

 .احلالة بوضوح يف املنظدات البريوقراطية على وجه اخلصوص"
     فع بارتفاعه اإلنتاجية فرتت "حيث تكون العالقة مباشرة بني مستوى الرضا و الحالة الثالثة: -

 تنخفض باخنفاضه" و
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وى اإلنتاجية مست مستوى الرضا عن العدل و" أن العالقة تبدو مباشرة بني رنسيس ليكرت" أوضح
ولوجي املستخدم الفن التكن اليت ال تعتدد اإلنتاجية فيها على جهد اآللة و يف األعدال غري الروتينية و

مهاراته الفردية، كاألعدال الفنية الدقيقة فكلدا كانت معنويات  بقدر ما تعتدد على فكر اإلنسان و
 .(832، صفحة 8008)سلطان م.،  باشر على إنتاجيتهالفرد عالية كان هلا أثرها امل

 الرضا الوظيفي وعوامل أخرى: -2-2
عدم انضدام العاملني إىل النقابات  أشارت الدراسات إىل وجود عالقة بني الرضا عن العدل، و

قد  و ،له تأثري إجيايب على خار  العدل أشارت يف الوقت ذاته أن ارتفاع الرضا الوظيفي العدالية، و
قوم ت أن املوظف ميكن أن يو بينتوصلت الدراسات إىل وجود عالقة بني الرضا الوظيفي والسرقة، 

، صفحة 8002)شاويش، إدارة املوارد البشرية: إدارة األفراد، بالسرقة لكونه محبطا أو غري راض يف عدله
 ف وستقالة، يشتكي املوظالرضا بعدة طرق فدثال بدل من اإل أو ميكن التعبري عن عدم،       (228

املشاكل، أو قد يهدف إىل التهرب من العدل لزيادة وقت الفراغ أو يتجنب  و           يثري الفنت
 .(202، صفحة 2990املنظدات،  )حرمي، السلوك اإلنساين : سلوك األفراد يف املسؤولية

 
 قياس الرضا الوظيفي: -2

ل إمداد إجراءات خاصة، على حنو يكف يتطلب اختاذ ترتيبات و الدقيق للرضا الوظيفي  القياس
         ائدة الظروف الس أعداهلم و منتظدة حول شعور العاملني جتاه وظائفهم و اإلدارة مبعلومات دقيقة و

 .(00، صفحة 2928)ناصف،  يف منظداهتم
فهم بأن قياس الرضا عدلية سهلة لوجود املقاييس أو أهنا عدلية رياضية، ما على ال جيب أن يح  و

لوك العام جتاهات ظواهر ضدنية يف الساإل والعتبار الرضا و  تقدمي املقياس مث مجع اإلجابات،الباحث إال
ذلك بأن قياس  لكن ال يعين تقريبية فقط، -كانت أو غري رمسية  رمسية–غري محسوسة فإن كل األساليب 
ذلك  ل حضدأول  جتاهات، والت كدا كان معتقدا عند بداية اإلهتدام باإلالرضا قياسا دقيقا من املستحي

دني ونشري إىل أن املهت إىل عدم استحالة قياس أي ظاهرة،" ثورستونعندما نبه " 0272كان يف سنة 
رك ت على أساس قياس الرضا من خالل نسبيت الغياب و يقسدون املقاييس إىل جمدوعتني، أوهلدا يقوم

قيس الرضا ت هي تعتدد على وحدات قياس موضوعية مبثابة املقاييس املوضوعية للرضا، ومها  اخلدمة، و
 لرضا كالتغيب، التدارض، التسرب،         ة عن عدم االنامج السلوكياتي بدراسة ية له، أباآلثار السلوك
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وقد أثبتت الدراسات وجود عالقة عكسية بني الرضا وهذه املتغريات، أما النوع الثاين فيحدد الرضا مباشرة 
ل أو عن دلكن بأساليب تقديرية ذاتية من خالل سؤال األفراد عن مشاعرهم جتاه اجلوانب املختلفة للع

مدى ما يوفره العدل من إشباع حلاجاهتم هلذا يعترب هذا النوع من األساليب األكثر إفادة يف تشخيص 
عاشور، )اقرتاح جوانب التغيري املطلوبة يف الربامج اليت تؤثر على متغريات الرضا أسباب الرضا أو عدمه و

 .(606, 608، الصفحات 2909: األسس السلوكية وأدوات البحث التطبيقي، إدارة القوى العاملة 
 الطريقة غري املباشرة المقاييس الموضوعية للرضا الوظيفي: -2-0
 :الغياب -2-0-0

مه االفرد يف عدله أو بعبارة أخرى نسبة أو معدل غيابه مؤشرا ميكن استخد انتظامتعترب درجة 
كثر أ للفرد عن عدله فالفرد الراضي عن عدله يكون أكثر ارتباطا به و للتعرف على درجة الرضا العام

دل فهناك ه العحرصا على التواجد فيه، وال يعين هذا أن كل حاالت الغياب متثل حاالت استياء جتا
   ليتغريها من األسباب املشروعة ا بها مثل املرض، احلوادث، ظروف عائلية قاهرة وحاالت ال ميكن جتن

 بالضرورة درجة ارتباط الفرد بعدله.ال تعكس 
تستطيع املؤسسة أن تستخر  الكثري من املؤشرات من بيانات الغياب إذا ما قورنت هذه املعدالت 

أشهر، كل سنة(  3عرب فرتات زمنية خمتلفة )كل شهر، كل  جمدوعات العدل املختلفة و بني األقسام و
عرف أو نوع النشاط فدثل هذه املقارنات تفيد يف التأيضا باملقارنة بني املنظدات من النشاط نفسه  و

 .دم الرضاع بالتايل حتديد جماالت أو مواقع الرضا و على معدالت الغياب اليت تزيد عن املعدل العادي و
 :ترك العمل -2-0-7

ميكن استخدام حاالت ترك اخلدمة اليت تتم مببادرة الفرد )استقالته( كدؤشر لتحديد الرضا العام 
العدل اليت تسود بني أفراد القوى العاملة فالشك أن بقاء الفرد يف وظيفته يعترب دليال واضحا على عن 

كن عليه فإن البيانات اخلاصة برتك اخلدمة االختياري مي والئه هلا، أي رضاه عن العدل و ارتباطه هبا و
 خمتلف الربامج من زاوية تأثريها على الرضا. استخدامها لتقييم فاعلية

)عاشور، إدارة القوى العاملة : األسس  :حيسب معدل ترك العدل من خالل املعادلة التالية و
 .(602, 602، الصفحات 2909السلوكية وأدوات البحث التطبيقي، 

 200×     حاالت ترك العمل خالل تلك الفترة  لمعد
 إجمالي عدد العمال في منتصف الفترة

 

     = معدل ترك العمل خالل فترة زمنية معينة
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 الطريقة املباشرة :المقاييس الذاتية للرضا الوظيفي  -2-7

تعتدد هذه املقاييس على تصديم استدارات تتضدن قائدة من األسئلة املوجهة للعدال أو جمدوعة 
العدل  رضاه عن تلك اجلوانب من مدى تقبل العامل و عبارات تتناول جوانب خمتلفة من العدل ملعرفة

كن يف هذه اجملدوعة مي يتم استخالص درجة الرضا من خالل إجاباته على بنود تلك املقاييس، و و
 التدييز بني طريقتني رئيسيتني حتددان محتوى األسئلة اليت تتضدنها هاته اجملدوعة.

 :تقسيم الحاجات 
للحاجات  ا عاماستقصاء حبيث تتبع تقسيداإل اليت حتتويها قائدةيف هذه الطريقة تصدم األسئلة 
األمن،  ولوجية، حاجاتالذي يتضدن احلاجات الفيزي " وماسلواإلنسانية مثل التقسيم الذي وضعه "

ل تصدم األسئلة حبيث ميكن احلصو  جتداعية، حاجات التقدير، حاجات حتقيق الذات، واحلاجات اإل
عليه  لديه و أنواع احلاجاتمبختلف الوظيفة  حول مستوى اإلشباع الذي تتيحهعلى معلومات من الفرد 

 .(26، صفحة 8002)ضياف،  ستقصاء مجيع أنواع احلاجات السالفة الذكرة اإلأن تغطي أسئل
 :تقسيم الحوافز 

 أن تؤثر الوظيفة أو العوامل اليت ميكنيتم تصديم األسئلة من خالل مراعاة احلوافز اليت تتيحها 
اشور، إدارة )ع العدل، ساعات العدل ةمجاع األجر، محتوى العدل، فرص الرتقية، القيادة، على الرضا مثل

 .(602, 600، الصفحات 2909القوى العاملة : األسس السلوكية وأدوات البحث التطبيقي، 
          قد تعددت املقاييس الذاتية للرضا نظرا لتعدد النظريات اليت فسرت موضوع الرضا الوظيفي و 

 لخصها فيدا يلي:نستعدال من أهم املقاييس الشائعة اإل و
 :(Thurstone) "رستونث"طريقة  -2-7-0

   أساسلى قد صددت ع تسدى طريقة املسافات املتساوية البعد استخدمت يف حتديد املواقف و
تستعدل هذه الطريقة لبناء  ،ينتهي بالسلبية املتطرفة أن لكل موقف تدرجا معينا يبدأ باإلجيابية املتطرفة و

دد متغرياته ففي حالة الرضا حت ،ميكن استخدامها أيضا لبناء مقياس ألي اجتاه و ،مقياس الرضا الوظيفي
 .(266، صفحة 2922)إحسان،  سهمث يبىن املقياس بوضع عبارات تصف خمتلف العناصر اليت مت

 تعتدد هذه الطريقة على جمدوعة من اخلطوات نلخصها فيدا يلي: و
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عدد   جتاه، أي أن يقوم الباحث جبدعن العبارات اليت ترتبط مبوضوع اإلالقيام جبدع عدد م -
 االجتاه الذي يريد حتديده.كبري من العبارات )قد يبلغ بضع مئات( يرى أهنا تقيس 

   اخلرباء بتصنيف هذه العبارات إىل إحدى عشرة جمدوعة بعد  تكليف جمدوعة من احملكدني و -
ر، خأن تكتب كل عبارة منها على ورقة منفصلة ويعدل كل من هؤالء احملكدني منفردا عن اآل

يف اجملدوعة  اه وجتمؤيدة جدا لإلها اليت يعترب  حيث يضع احملكم يف اجملدوعة األوىل مجيع العبارات
             اجملدوعة األخرية يف أهنا تلي اجملدوعة األوىل يف التأييد و الثانية مجيع العبارات اليت يعتربها 

ة السادسة يضع يف اجملدوع جتاه وارات اليت يعتربها معارضة جدا لإلأي احلادية عشر يضع العب
  .عتربها محاديةيليت اليت تقع يف الوسط تلك العبارات ا

وعات تفق معظم احملكدني على مكاهنا املالئم بالتقريب بالنسبة هلذه اجملدياستبعاد كل عبارة مل  -
تباعد العبارة كثريا يف نظر احملكدني وجب استبعادها على أساس أهنا اإلحدى عشر، فكلدا كان 

شأن كان اتفاق احملكدني كبريا بكلدا   غامضة يف معناها أو أن عالقتها باالجتاه مشكوك فيها و
ملعرفة مدى اتفاق احلكام حول معىن العبارة فإن الباحث يقوم بقياس الفروق  مكاهنا استبقيت و

الفردية يف الدرجات املعطاة هلا عن طريق إجياد االحنراف املعياري لكل عبارة، فيحذف العبارات 
خيتار  و -احملكدني-النسبة جلديع األفرادذات االحنراف املعياري الكبري ألن معناها ليس واحد ب

 العبارات اليت تنتشر انتشارا متساويا على السلم من الطرف املؤيد إىل الطرف املعارض.
ن الشدة ا بينها لتدثل مدى واسعا مي اختيار العبارات اليت تتوزع فيدأما اخلطوة األخرية فه -

ملتطرفة ليتم تقدمي هذه بني السلبية ا جتاه ولإل اإلجيابية املتطرفة بالنسبة أي تلك اليت ترتاوح بني
    طلب ي العبارات عشوائيا إىل اجملدوعة املراد حتديد اجتاهها أي دون ترتيب تصاعدي أو تنازيل و

، 2996)كدال،  وضع عالمة عند كل عبارة من العبارات اليت يوافقون عليها و بنيمن املستج
 .(22, 22الصفحات 

 :(Likert) "ليكرت"طريقة  -2-7-7
      (، رستونثالتعقيدات يف تصديم مقياس على طريقة ) حتاول هذه الطريقة تفادي اإلجراءات و

تعتدد هذه الطريقة على صياغة جمدوعة من العبارات على شكل استقصاء يطلب من الفرد أن يقرر  و
 : ذلك على النحو التايل املوافقة، وأو أن خيتار بني عدة بدائل لدرجة 

 ال أوافق أبدا  ال أوافق     غير متأكد     أوافق         موافق جدا
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حسب درجة موافقته على  (2و 2)تعطي االستجابات اليت يقررها  الفرد درجات ترتاوح بني  و
صدق العبارات وفق  يتعني بتجديع الدرجات اليت حيصل عليها الفرد يف العبارات املختلفة، و العبارة و
احتواء املقياس  يف حالة الدرجة الكلية جملدوع العبارات، و رتباط بني الدرجة اليت حيصل عليها وقوة اإل

، بالنسبة للجانب 2إىل  2على جوانب سلبية وأخرى إجيابية جيب أن يعكس التدريج الذي للعبارات من 
 .(260, 239، الصفحات 2998)عشوي،  بالنسبة للجانب السليب 2إىل  2من  اإلجيايب و

 :فيدا يليطوات هذه الطريقة تتدثل وأهم خ
قد يضعها رات هذه العبا جتاه املراد حتديده وت اليت يرى الباحث أهنا تتصل باإلمجع العبارا -

نب من الضروري جت و، الباحث نفسه أو قد يستعني بعبارات من الصحف، التعليقات، األحاديث
 كذلك العبارات الغامضة أو املبهدة. العبارات اليت تقرر احلقائق و

ملقياس لعينة من األفراد ممثلة للدجتدع املراد تطبيق ا تعطى العبارات بشكل واضح وتصاغ هذه  -
يف هذه احملاولة املبدئية ميكن أن تثار استفسارات حول غدوض بعض الكلدات أو عدم وضوحها  عليه و

 سئلة.األمر الذي ميكن الباحث من إدخال التعديالت أو التصديدات الالزمة إلعداد الصورة النهائية لأل
( على 02يقوم األخصائي بإعطاء الدرجات املناسبة الستجابات أفراد العينة، فيعطي درجة ) -

( على املعارضة الكاملة يف حالة العبارات 02املوافقة الكاملة بالنسبة لالجتاه املراد قياسه ويعطي درجة )
( للرفض 02ودرجة ) الكاملة فقة( للدوا02املوجبة، أما يف حالة العبارات السالبة فعليه أن يعطي درجة )

 املطلق.
جتدع الدرجات اليت حيصل عليها الفرد يف مجيع العبارات ومتثل الدرجة الكلية للفرد جمدوع  -

      ات إذا أريد احلصول على معدل الدرج ستقصاء ورات املختلفة اليت يتكون منها اإلدرجاته يف العبا
 .(260، صفحة 2922)إحسان،  فإن جمدوع الدرجات يقسم على عدد العبارات

 :ليت سجلت على هذا املقياس ما يليومن املالحظات ا
 سهلة نظرا ألهنا ال حتتا  إىل محكدني خرباء يف امليدان. "ليكرت"تعترب طريقة  -
تزيد من درجة ثبات املقياس لوجود عدة درجات أمام كل عبارة ترتاوح  "ليكرت"إن طريقة  -

 واملعارضة العامة.بني املوافقة 
                مطالب بأن يعرب عن اجتاهه يف كل عبارة من املقياس،  "ليكرت"إن الفرد يف طريقة  -

 .(283, 288، الصفحات 2999)الطنويب،  هلذا فهي متدنا مبعلومات عن املفحوص و
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 :0222 (Osgood) وزمالئه "جود"أوز لـ طريقة الفروق ذات الداللة  -8-5-3
 (Tannenbaum & Suci) سوسي وتاننبوم تعرف بطريقة تعيني الوضع الذايت، قدمها مبعية 

 اللغوية.تعتدد على الداللة  تعرف أيضا بطريقة الفروق ذات الداللة، و و
     ويبفضل رصيده اللغ منذ دراسته اجلامعية باآلداب إىل جانب علم النفس، و"أوزجود" اهتم 

معاين  معلوماته النفسية وضع نظرية سلوكية ملعىن الكلدات، صاغ مقياس لقياس املسافات املوجودة بني و
ليت تكون بأن االجتاه عبارة عن أهم األبعاد ا ىرأ جتاه واللغة ولقد ربط بني اإل الكلدات والتدايز بينهدا،

)عشوي، تناول جديد ملقياس  معىن الكلدات أو نزعة مليل حنو شيء أو موضوع ما، أو للنفور منه
 .(62، صفحة 2922االجتاهات، 

ب العدل جانب من جوانيتكون مقياس الرضا وفق هذه الطريقة من جمدوعة املقاييس اجلزئية لكل 
        يطلب و دد من الدرجاتحبيث حيتوي كل مقياس على قطبني ميثالن صفتان متعارضتان بينهدا ع

                   راد قياس رضاه أن خيتار الدرجة اليت متثل مشاعره من بني الدرجات اليت حيتويها من الفرد امل
، 2909)عاشور، إدارة القوى العاملة : األسس السلوكية وأدوات البحث التطبيقي،  كل مقياس جزئي

 .(626صفحة 
املثال اآليت ميثل جمدوعة املقاييس اجلزئية املتعلقة مبحتوى العدل الذي يقوم به الفرد وفق طريقة  و

 الفروق ذات الداللة:
 طريقة الفروق ذات الداللة : نماذج جزئية وفق(42الشكل رقم )
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أدوات البحث  إدارة القوى العاملة: األسس السلوكية و (.0222) : أحمد صقر عاشورالمصدر
 .090ص، رالنش دار النهضة العربية للطباعة و لبنان ، بيروت،(، الطبعة الثانية .)التطبيقي

ينا من اجلزئية اليت متثل جانب معجتدع الدرجات اليت أعطاها الفرد لكل جمدوعة من املقاييس  و
جوانب العدل )محتوى العدل، األجر، اإلشراف( يكون هذا اجملدوع ممثال لرضا الفرد واجتاهه النفسي حنو 

 هذا اجلانب من جوانب العدل.
 :(Guttman) "طريقة "جثمان -2-7-4

نه هو أإنشاء مقياس جتديعي متدر ، حيقق فيه شرطا هاما،  (Guttman) "جثمان"حاول 
 يوافق على  مل إذا وافق الفرد على عبارة معينة فيه، فدعناه أنه وافق على العبارات اليت هي أدىن منها و

ن أن توضع جتاهات اليت ميكن هذا املقياس يصلح فقط لقياس اإليالحظ أ تعلوها، واليت كل العبارات 
هذا  " ومانجثي الذي وضعه "فيها عبارات قابلة للتدريج أو التدر ، حبيث يتحقق الشرط األساس

ن املالحظ أن م الشرط نفسه جعل استخدام هذه الطريقة يف قياس االجتاهات النفسية محدودة نسبيا، و
ن ألهناك حاالت خاصة يتعذر فيها على املفحوص نفسه أو يعرب لفظيا عن اجتاهه احلقيقي، ذلك 

 يستعان بوسائل أخرى للتعرف علىيف هذه احلاالت  ي، ويكون على مستوى ال شعور اجتاهه قد 
 .(286, 283، الصفحات 2999)الطنويب،  دوافعه املكبوتة اجتاهات املفحوص الالشعورية و

 :(Herzberg)  "هرزبرغ"طريقة  -2-7-2
ياس مشاعرهم جتاه املراد ق تقوم على طرح سؤالني رئيسيني لألفراد تعرف بطريقة الوقائع احلرجة و

 و التايل:ما يقدم محتوى السؤالني على النح عادة العدل، و
ة شعرت فيها بسعادة غامرة تتعلق بعدلك خالل الفرتة املاضية )حتديد الفرت  اليت تذكر األوقات -

أشهر، سنة ...(، صف ما حدث لك بالتفصيل يف كل مرة  2املطلوب قياس املشاعر خالهلا : شهر، 
 ت هبذا الشعور.شعر 

تذكر األوقات اليت شعرت فيها باستياء شديد بعدلك خالل الفرتة املاضية، )حتديد الفرتة  -
أشهر، سنة ...(، صف ما حدث لك بالتفصيل يف كل مرة  2املطلوب قياس املشاعر خالهلا : شهر، 

 شعرت هبذا الشعور، أي حدد األسباب اليت خلقت لديك هذه املشاعر.
             " إىل معرفة مدى رضا العامل من خالل التعرف على أسباب رضاه رزبرغههتدف طريقة "

واحدة بالنسبة لكل سؤال من السؤالني السالفي  واقعة أسباب استيائه من العدل إال أهنا تسأل عن و
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ستياء املسببة لإل تلك يرى الباحثون أن احلصول على معلومات أوفر عن الوقائع املسببة للسعادة و الذكر و
يقتضي توسيع دائرة السؤال ليشدل أكثر من واقعة حسبدا يديل به الفرد إذ يقرتح أسلوبا آخر الستخدام 

عدد   وفق هذه الطريقة اجلديدة ميكن جتديع و ،" هلارزبرغهالوقائع احلرجة بطريقة مغايرة الستخدام "
     ابقنيستياء بنفس أسلوب السؤالني السمشاعر اإل وكبري من الوقائع احلرجة املتعلقة مبشاعر السعادة 

السعادة يف العدل  رنتقاء تلك اليت ترتبط مبشاعإل -الوقائع احلرجة-رزها ف بعد جتديعها يتم حتليلها و و
ة هذه الوقائع املنتقاة ميكن وضعها يف صورة قائد ال ترتبط بكليهدا معا و ستياء منه وأو مشاعر اإل

ات تتعلق كل منها جبانب من جوانب العدل )األجر، محتوى العدل، اإلشراف ...( تشتدل على جمدوع
   تصاغ الوقائع يف هذه القائدة حبيث حتتوي على وصف تفصيلي ألحداث هلا صلة مبشاعر السعادة  و

دد يطلب من الفرد املراد حتديد مشاعره أن حي التحليل السابق و ستياء وفق ما أسفر عنه الفرز وأو اإل
فادى عيوب بالتايل فالطريقة اليت اقرتحت تت درجة تكرار كل واقعة من الوقائع اليت حتتويها القائدة، و

ة القوى )عاشور، إدار    النزاعات الفردية بإعطائها األفراد قائدة بالوقائع بدل السؤال عنها التحيز و
 .(620, 622، الصفحات 2909دوات البحث التطبيقي، العاملة : األسس السلوكية وأ

 سباهبا.أ إمنا على مصادر هذه املشاعر و " ال تركز على درجات الرضا وهرزبرغميكن القول أن طريقة " و
 مقياس الرضا عن العمل طبقا لردود الفعل في العمل: -2-7-2

 على الطرق اآلتية: باإلعتدادياس الرضا طبقا هلذا املقياس تظهر عدلية ق و
 الرد على األسئلة: معدالت القياس و -2-7-2-0

دالت تستخدم مع تعترب هذه الطريقة من أكثر الطرق املستخدمة لقياس الرضا عن العدل، و
فيها يقوم األفراد العاملني باإلجابة على األسئلة اليت تسدح هلم بتسجيل ردود أفعاهلم  القياس الكاملة، و

 :أشهر هذه املعدالت جند من لعدل، وعن ا
 : هي األسئلة فيها تتناول مخسة جوانب خمتلفة و : و(J, D, I) األجندة الوصفية للعدل -

 الزمالء. و العدل نفسه، األجر، فرصة الرتقية، اإلشراف، مجاعة العدل،
: حيث تستخدم عدة طرق خمتلفة، حيث " لقياس الرضاينسوتامطريقة أو قائدة جامعة " -
لفة أو غري راضون عن جوانب خمت األفراد معدل القياس هذا إىل احلد الذي يكونون فيه إما راضونيكدل 
تلفة خم كزان على جوانب متعددة وهاتان الطريقتان تر  يف العدل(، و عدلهم )أجرهم، فرصة الرتقية عن

صاء قائدة استقهناك مقاييس أخرى تركز على جانب أو عدة جوانب للعدل مثل  للرضا عن العدل، و
 الرضا عن األجر، الذي يهتم باحلاالت النفسية جتاه العوامل املختلفة جلوانب أنظدة األجور.
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 :مقابالت المواجهة -المقابالت الشخصية  -2-7-2-7
تتضدن هذه الطريقة مقابلة العاملني وجها لوجه عن طريق إعطاء األسئلة هلم عن طريق نظام 

 معني لتسجيل إجاباهتم.
م مقابلة يت من خالل هذه الطريقة ميكن معرفة أسباب احلاالت النفسية املصاحبة للعدل، و و

ذا تتم أول خطوة هب و ،األداء لكل ما يطلب منهم املواجهة يف بيئة يشعر فيها العاملون حبرية يف الكالم و
ا أجاب ناجحة إذ تكون مقابلة املواجهة )أي نوع من القياس الفردي( و ،جتاه تصحيح أو محو املشاكل
رة على التقرير الدقيق ملشاعرهم يف ظل محاية اإلدا بالتايل يكونون قادرين األفراد العاملون بأمانة، و

 .(299, 292، الصفحات 8008)سلطان م.،  هتماالستجاب
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 خالصة :
 حيث حظي هذا املفهوم باهتدام العديد منتطرقنا يف هذا الفصل إىل مفهوم الرضا الوظيفي 

لك إىل االختالف يعود ذ مل يتفقوا على تعريف عام له، و الباحثني، حيث عربوا عنه بعدة تعريفات و
البيئة  ظروف وختالف يف الكذلك لإل  هتدام بني الباحثني، ومحاور اإل مواضيع و املعتقدات و يف القيم و

ا الفرد املصطلحات اليت شاع استخدامها للتعبري عن املشاعر النفسية اليت يشعر هبلقد تعدد  احمليطة به، و
                   جتاه النفسي حنو العدل، التوافق املهين،ذه املصطلحات الروح املعنوية، اإلمن ه جتاه عدله، و

العدل الذي و لفرد حنهذه املصطلحات تشري بصفة عامة إىل جمدوع املشاعر الوجدانية اليت يشعر هبا ا و
 قد تكون سلبية أو إجيابية.هذه املشاعر  ، ويشغله حاليا

الرتقية،  أهم العوامل املؤثرة فيه كاألجر، فرص و هحدوثكيفية  طبيعة الرضا الوظيفي و كدا تناولنا
 ها منغري  ستقرار الوظيفي، محتوى العدل، والعدل، اإلالقيادة، مجاعة العدل، ظروف  منط اإلشراف و
 العوامل األخرى.

اإلحاطة  حتليل الرضا و اليت حاولت تفسري و مت استعراض أبرز نظريات الرضا الوظيفي و و
       ا على أهم مؤشرات الرضاتعرفنا أيض ،التأثري فيه محاولة السيطرة عليه و لتسهيل التنبؤ به، ومبسبباته 

ي متنوعة لقياس الرضا الوظيف حتديدا لذلك استعدلت أساليب متعددة و عدم الرضا الوظيفي و و
ذلك اختاذ  يتطلب القياس دقيق، و جيب أن يكونحيث أخرى ذاتية،  انقسدت إىل أساليب موضوعية و

عور منتظدة حول ش إجراءات خاصة من اإلدارة حىت يتم احلصول على معلومات دقيقة و ترتيبات و
العاملني جتاه وظائفهم وفق الظروف الواقعية السائدة يف منظداهتم.
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 تمهيد:

لتعليم بكل أطوارها ا احملور الذي تدور حوله منظومة الرتبية و التعليم الثانوي احللقة األساسية وعد ي
عامل  وين املهين والتك املختلفة، ألنه يقع بني التعليم األساسي من جهة و التعليم العايل ) اجلامعي( و

                انويةالث هاما يف املدرسةالرياضية دورا  يلعب أستاذ الرتبية البدنية و و ،الشغل من جهة أخرى
ولذا ال يستطيع أحد أن ينكر هذا الدور ملا ميتلكه من صفات القيادة احلكيدة، كدا أنه يعترب يف نفس 

أسلوب ذلك ألنه يتعامل معهم ب اليت تؤثر عليهم، و الوقت من الشخصيات احملبوبة لدى التالميذ و
ية الدراسات أن شخص لقد أكدت الكثري من البحوث و ياسة، والك احلزم و اللني الصرب و العطف و

بطبيعة  الرياضية تلعب دوراً هاماً بالنسبة للتالميذ ملا ميتلك من مؤهالت جتعله ملداً  أستاذ الرتبية البدنية و
             لنفسية ا ذلك يساعد يف تربية التالميذ من النواحي اجلسدية و جتداعية، واإل التالميذ النفسية و

 النفس. بالتايل ينعكس على أن ينشأ التالميذ أصحاء اجلسم و جتداعية واإل و

ستاذ الرتبية أ سنتطرق يف هذا الفصل إىل التعريف مبرحلة التعليم الثانوي، و نسلط الضوء على و
ه يف العدلية دور  توضيح مسؤولياته و واجباته، و حتديد صفاته و الرياضية من خالل تعريفه، و البدنية و
ب أن اإلشارة إىل أبرز الكفايات اليت جي كذا و، الوظائف البيداغوجية اليت يقوم هباأهم  و التعليدية،

طبيعة الرياضية حىت ينجح يف مهامه، مث وصف العالقات اليت ترتبط ب ميتلكها أستاذ الرتبية البدنية و
 هين.عدله، باإلضافة إىل ذلك الكشف عن خمتلف جوانب إعداده امل
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 مرحلة التعليم الثانوي: -0
 مفهوم المدرسة الثانوية: -0-0

اعتباره  ب هو هبذا يصبح من أهم املهن يف اجملتدعات احلديثة، يعترب التعليم مهنة إنتا  اجتداعي، و    
     مدخال طبيعيا ألية تندية، باإلضافة إىل كونه يعكس التيارات املؤثرة جتداعي وأداة فعالة للتحول اإل

    دياته، حت يف اجملتدع، فهو على هذا األساس موجه حنو حتقيق أهداف اجملتدع الواعي بتغريات العصر و
اعتبارها مرحلة ب الواقع أن احلديث عن التعليم بصفة عامة يقتضي الكالم عن مرحلة التعليم الثانوي، و و

 .سرتاتيجيبعدها اإل زات اليت تربز مكانتها وتنفرد بعديد املدي
تداعي تتكون أثناء جة للغاية ألن معظم بؤر التوتر اإليعترب التعليم الثانوي مرحلة تعليدية هامو         

 هذه الفرتة يف هي املرحلة املتديزة من مراحل منو اإلنسان اليت يقابلها التعليم الثانوي، و فرتة املراهقة، و
 .(2114)طعيدة،  قتصاديةة اإلارات األساسية لتطوير األنشطالعدرية تتشكل معظم امله

                حسب املشرع اجلزائري املدرسة الثانوية هي مؤسسة عدومية تتدتع بالشخصية املعنوية
 على ذلك فهي تتدتع مبايلي: ستقالل املايل حيث توضع حتت وصاية وزير الرتبية، واإل و

 ستقالل القانوين النسيب.اإل -
 ستقالل املايل، مبعىن امتالكها مليزانية خاصة.اإل -

            ختضع املدرسة أو الثانوية ملبدأ التخصص مثلها مثل كافة املؤسسات العدومية، مما يعين
ال ميكن بأي حال من األحوال  أن صالحيتها ال ميكن أن تتعدى املهدة احملددة يف نص إحداثها و

اريخ، صفحة )دمرجي، بدون ت ميزانياهتا لرقابة أجهزهتا أعداهلا و الثانوية وجتاوزها، كدا ختضع املدرسة 
تخصصني يساعده يف ذلك بعض امل يسري املدرسة الثانوية مدير يعينه وزير الرتبية الوطنية و و ،(31

املهام  دة األعضاء واملتعد التشكيلة املتنوعة والرتبويني إىل جانب بعض اجملالس اخلاصة ذات  اإلداريني و
بعض الرتبويني اآلخرين، من ذلك نائب املدير للدراسات،  املسؤوليات، إضافة إىل هيئة التدريس و و

           جمدوعة من املساعدين الرتبويني، إىل جانب طاقم  مستشار الرتبية و مستشار التوجيه املدرسي و
 ذوي املهام املتعددة.  املوظفني  من العدال و

ة و الثقافية على قتصاديمصدرا أساسيا للتندية اإلجتداعية و اإل فاملدارس الثانوية باجلزائر تعترب
الشكل الذي هي عليه اآلن، و ذلك بفضل املكانة اليت حتتلها بني مراحل التعليم األخرى، فهي مركز 

ثروة البشرية، أهم ثروات اجملتدع و املتدثلة يف ال تدريب على البحث، و هي مصدر لإلستثدار و التندية يف
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حيث يتوقف مستوى فعالية أدائها يف هذا اجملال على األستاذ و التلديذ و اجلو و اهليكل التنظيدي الذي 
 .(11, 18، الصفحات 2111)بوقزولة،  يسودها

 مفهوم التعليم الثانوي:-0-7
لتعليم بكل أطوارها ا احملور الذي تدور حوله منظومة الرتبية و يحعد التعليم الثانوي احللقة األساسية و    

عامل  وين املهين والتك املختلفة، ألنه يقع بني التعليم األساسي من جهة و التعليم العايل ) اجلامعي( و
 .(1112الوطنية، إعادة هيكلة التعليم الثانوي، )وزارة الرتبية  الشغل من جهة أخرى

التعليم الثانوي بأنه الربامج  (UNESCO)الثقافة  تعرف منظدة األمم املتحدة للعلوم و و     
               من التصنيف الدويل، ختصص املرحلة األوىل من هذا التعليم 3و  2التعليدية اخلاصة باملستويني 

إلكدال الربامج األساسية من التعليم االبتدائي، لكن تدريس املواد املقررة  ( عادة2) التصنيف مستوى 
حلة مع السنة غالبا ما تتزامن هناية هذه املر  يف هذه املرحلة تستدعي اللجوء إىل املعلدني أكثر ختصصا، و

وهي عادة  (،3توى سالتعليم الثانوي ) التصنيف ماألخرية من التعليم اإللزامي، أما يف املرحلة الثانية من 
املرحلة النهائية من التعليم الثانوي يف كثري من البلدان، فإن التدريس فيها شديد التخصص األمر الذي 

 من التصنيف الدويل 2ختصصا مما هو عليه األمر يف املستوى  يتطلب اللجوء إىل معلدني أكثر تأهيال و
(Institution de statistique de L’UNESCO, 2005, p. 15) . 

الدمج بني مرحلة  (UNESCO)الثقافة  منظدة األمم املتحدة للعلوم ويالحظ يف تعريف  و
                ربيةهو احلال يف بعض الدول الع التعليم الثانوي و التعليم املتوسط كدا هو معروف يف اجلزائر و

األجنبية، إال أنه يركز على تعريف مرحلة التعليم الثانوي بكوهنا مرحلة يكون فيها التدريس أكثر  و
 مؤهلني لتدريس التالميذ يف هذا الطور.  ختصصا، كدا نوه لضرورة كون األساتذة من مستوى عال و

التعليم الثانوي بأنه املرحلة  (ALESCO)العلوم  الثقافة و تعرف املنظدة العربية للرتبية و و
املدرسة الثانوية الطلبة يلتحق ب بع األخرية قبل التعليم العايل والدراسية اليت تغطي السنوات الثالث أو األر 

 ، صفحة1185)املنظدة العربية للرتبية والثقافة والعلوم،   سنة على األقل11إىل 15من من فئات العدر 
15). 

( من الفصل الرابع من القانون 53يعرف التعليم الثانوي العام والتكنولوجي حسب املادة ) و
       التكنولوجي املسلك األكادميي : " يشكل التعليم الثانوي العام وكالتايل  18-14التوجيهي للرتبية 

م األساسي األهداف العامة للتعلييرمي فضال عن مواصلة حتقيق  الذي يلي التعليم األساسي اإللزامي، و
 إىل حتقيق املهام التالية:
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 تعديقها يف خمتلف جماالت املواد التعليدية. تعزيز املعارف املكتسبة و -
               التلخيص  كذا تندية ملكات التحليل و اجلداعي و قدرات العدل الفردي و تطوير طرق و -

 املسؤوليات.حتدل  التواصل و احلكم و ستدالل واإل و
توفري مسارات دراسية متنوعة تسدح بالتخصص التدرجيي يف خمتلف الشعب، متاشيا مع اختيارات  -

 استعداداهتم. التالميذ و
ي للرتبية )وزارة الرتبية الوطنية، القانون التوجيه حتضري التالميذ ملواصلة الدراسة أو التكوين العايل -

 . (81، صفحة 2118، 2118جانفي  23املؤرخ يف  18-14م الوطنية رق
 وظائف التعليم الثانوي:-0-3

التشغيل،  لتكوين وا يعترب التعليم الثانوي من أهم احللقات الرئيسية يف سلسلة منظومة الرتبوية و
املتوسط( ئي و بتدااإلذلك لكونه يتوسط مرحلتني ال تقل أمهية عن األخرى، مرحلة التعليم األساسي ) و
   هو بذلك يستقبل مبعية التكوين املهين جزءا معتربا من طالب هذه املرحلة مرحلة التعليم العايل،  و و

حرتام ا و الذين من املفرتض حتضريهم للحياة ضدن جمتدع دميقراطي أساسه االعتداد على النفس و
 مايلي:عليه فإن أهم وظائف التعليم الثانوي تكدن بشكل أساسي يف  اآلخر، و

ة يف املخابر القيام بالتجارب العلدي تدريب التالميذ على التفكري العلدي يف استقصاء احلقائق و -
 املدرسية ملعرفة املزيد عن البيئة الطبيعية احمليطة هبم.

نية لآلباء الف الدينية و ذلك باإلطالع على الثروة العلدية و األجداد و اإلطالع على تراث اآلباء و -
 حيث يعترب تالميذ املرحلة الثانوية أقدر على ذلك من تالميذ املدرسة املتوسطة. األجداد، و

 ادية جملتدعهم.قتصاإل جتداعية وتعديق فهدهم للفلسفة اإل تندية روح املسؤولية لدى التالميذ، و -
 امليل إىل املعرفة و إجادة اللغة العربية. البحث و العدل على غرس حب اإلطالع و -
       المس للحياة العدلية، إضافة إىل مساعدهتم على اجتياز مرحلة املراهقة بأمن وإعداد التلديذ  -

 .(11,11، الصفحات 1111)تركي، 
 يف إطار حتقيق هذه الغايات فإن أهم وظائف التعليم الثانوي يف اجلزائر تنحصر يف النقاط التالية: و

     تزويد التعليم العايل بأعداد الطلبة امللتحقني به، القادرين على مواصلة الدراسات العليا ) النظرية  -
 التطبيقية(. و
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لك وفق ذ تزويد التكوين املهين باملتكونني اجلدد، فهو يعترب أحد املوارد اهلامة اليت يغذيها املرتبصني و -
 مستويات ختر  متباينة.  

اليد العاملة شبه املؤهلة، إذ يتقدم منهم عشرات اآلالف يف كل عام لطلب العدل تزويد عامل الشغل ب -
 .(28، صفحة 1112)وزارة الرتبية الوطنية، إعادة هيكلة التعليم الثانوي، 

 أهمية التعليم الثانوي:-0-4

 ميكن حتديد أمهية التعليم الثانوي يف النقاط التالية:      
 لثانية تغطي ا م الثانوي مبرحلتيه األوىل، ويإن سنوات التعل السلوكية: و التغيرات الجسمية المراهقة و

          إلدراك ا ما يصاحبها من تغيريات أساسية يف البناء، و فرتة حرجة يف حياة الشباب هي فرتة املراهقة، و
     ما يتبعها من متطلبات أساسية لكل ناحية من نواحي الندو اليت تكون شخصية الفرد،  السلوك، و و
قيق حتتم على املدرسة الثانوية أن توفر العوامل املختلفة اليت تساعد على حت عالقاته، و حتدد سلوكه، و و

 تلك املتطلبات.

 ش مشكالت الفرد املراهق من مشكالت اجملتدع الذي يعي كثريا ما تنبع  رتباط بمشكالت المجتمع:اإل
ترتبط ظروفه بأحوال هذا اجملتدع، وهبذا تكون الكثري من مشكالت التعليم الثانوي نابعة مما جيري  فيه، و

     قتصاده،ا ما يكتنفه من عوامل تؤثر يف سياسته، و ما يدور فيه من أفكار، و يف اجملتدع من أحداث، و
 جتداعية.ظرته اإلن فكره، و و

 :ل التعليم، تلك ما يلحقه من مراح يتصل التعليم الثانوي اتصاال وثيقا مبا يسبقه و المرحلة العبورية
ناهج تلك م نشاطاته حبيث تالئم خمتلف  األهداف، و الصلة اليت تتطلب الدقة يف ختطيط مناهجه، و

شبع احتياجات ت رغباهتم من ناحية ثانية، و تناسب ظروف املتعلدني، و املراحل التعليدية من ناحية، و
 ق األهداف املنشودة من ناحية ثالثة.يحتق و اجملتدع، 

       يدية،التعليم الثانوي ليس نوعا من الرتف، أو الرفاهية التعل التطور الحضاري: جتماعية والتنمية اإل -
تساهم جبدية  توسطة اليت حتتاجها التندية، وبناء األطر الفنية امل إمنا ميثل فرتة اإلعداد اجلاد للدواطن، و و

، دون سنة نشر، )الفلوجي و القذايف التطور احلضاري يف حتقيق األهداف الرئيسية للدجتدع يف الرقي، و
 .(080صفحة 
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 أهداف التعليم الثانوي: -0-2
يتيح التعليم الثانوي لكل تلديذ باختالف شعبهم تكوينا ثقافيا أساسيا قصد حتقيق أهداف معرفية     
سنستعرض هذه األهداف بشكل أكثر  وة تسدح هلم باكتساب مهارات تقنية، سلوكي منهجية و و

 تفصيال كدايلي:
 األهداف المعرفية: -0-2-0

 الية:التعليم الثانوي القاعدية إىل بلوغ األهداف التترمي املعارف اليت تدخل ضدن ثقافة تلديذ 

 لف اجملاالت تطور يف خمت التحكم يف اللغة العربية باعتبارها أداة اتصال، تعلم، إيقاظ، إبداع و
 التكنولوجية. و العلدية

 .التعرف على الرتاث الثقايف الوطين بأبعاده اإلسالمية 

  األخالق. العدل و اإلميان وحتقيق أسس الرتبية اإلسالمية القائدة على 

 عرفة م معرفة التاريخ الوطين يف كل عهوده باعتباره أحد املقومات األساسية للشخصية اجلزائرية، و
 مكانتها يف العامل. جغرافية اجلزائر و

 تنظيم اجملتدع توعيته مببادئ حقوق اإلنسان و العدالة االجتداعية و تربية املواطن و. 

  معرفة الظواهر الفيزيائية. ى اليت تتحكم يف علم األحياء ومعرفة القوانني الكرب 

 ستدالل لفهم بعض الظواهر.اإل التحكم يف الرياضيات كأداة للتحليل و 

 حسن استعداهلدا يف اقتناء املعارف و املهارات. معرفة لغتني أجنبيتني و 

 األهداف التكوينية: -0-2-7
 من السلوكيات من شأهنا أن تساعد على اتباع يساهم التعليم الثانوي يف دعم و اكتساب مجلة

لذا  التعلم، و لعدلية عدلية بالنسبة للنشاطات التعليدية و فعالة و مناهج  و اختاذ إجراءات عقالنية و
 تعطى األولوية لألهداف التالية:

 .متابعة عدلية اكتساب أدوات االتصال بأشكاهلا املختلفة 

 ستدالل.يم و اإلالتنظ تندية القدرة على املالحظة و 

 اخليال اإلبداعي. تشجيع  روح املبادرة و 

 التوثيق الذايت بإثارة حب اإلطالع يف اجملال الفكري. تندية روح البحث و 

 .تندية القدرة على التقومي الذايت 

 التجاوب العاطفي اخلالق. نفعال والقدرة على اإل تندية الذوق اجلدايل و 
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  الرياضية. البدنية وتندية اجلسم مبدارسة الرتبية 

 إصدار األحكام املوضوعية. تندية القدرة على القياس و 

 الصفحات 1112)وزارة الرتبية الوطنية، إعادة هيكلة التعليم الثانوي،  التدريب على العدل املنتج ،
12,14). 

جتدر اإلشارة إىل أنه جيب أخذ الوقت الكايف حىت يتسىن التأكد من نسبة حتقيق األهداف  و
                 سنة 51املسطرة، خاصة يف اجملال الرتبوي كون التغيري يف هذا اجملال بطيء قد يصل إىل 

 . (25، صفحة 1111)مرسي، 
 التربية البدنية والرياضية في المرحلة الثانوية: أهداف تدريس -0-2

 احملافظة على القوام السليم. التندية الصحية و -

 رتقاء مبستوى اللياقة البدنية.اإل -

 تطوير املهارات احلركية. تندية و -

 رياضيا للوصول إىل مراتب البطولة. إتاحة الفرصة للنابغني -

 تندية اجلوانب الثقافية. -

 بتكار.اإل تفكري وتندية القدرة على ال -

 جتداعية.اإل تندية الصفات اخللقية و -

 تندية القيادة. -

 إتاحة الفرص للتعبري عن النفس. -

)خفاجة و السايح، إنكار الذات  هتيئة اجلو املالئم الذي ميكن الطالب من إظهار التعاون و -
 . (24، صفحة 2111

 تندية احلواس. -

 الطالب للتكيف بنجاح يف اجملتدع الصاحل.إعداد  -

و الطالب منواً نفسياً دإشباع الرغبة يف املخاطرة حىت ين بتكار واإل إتاحة الفرصة للتعبري عن النفس و -
 . (30، صفحة 0112)اخلويل، عنان، و جلون، اجتداعياً  و
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 والرياضية :تعريف أستاذ التربية البدنية  -7

يف شامل ملفهوم األستاذ قد يتيه يف كنف التعريفات للخرو  بتعر  إن الباحث عن تعريف جامع و
موحد بالنظر إىل أمهية الرسالة امللقاة على عاتق هذا األخري، فضال عن املصطلحات العديدة اليت تشري 

 باملريب و يعود ذلك الختالفتارة أخرى  أخرى مدرس و إىل معىن األستاذ، حيث يسدى تارة معلم و
  كلي يف التسدية ختالف شإن كان اإل املفكرين، و الكتاب و املدراس الرتبوية اليت ينتدي إليها الباحثني و

 إال أهنا تتفق جلها يف مدلول واحد بالنظر إىل الرسالة اجلسيدة اليت يقوم هبا األستاذ.

           دنيةاز املدلول احلقيقي ألستاذ الرتبية البقد حاول الكثري من الباحثني إعطاء تعاريف إلبر  و
اط النش بأنه "القائد املنظم واملبادر لوحدة العدل و ( Boldyrew) درو"ي" بولالرياضية، حيث يرى و

يف النواحي  تقوميهم يف مجاعة الفصل، فهو يعدل ليس فقط إلكساب التالميذ املعلومات و املهارات و
فحسب، بل يتضدن عدله أيضا تنظيم مجاعة الفصل أو العدل على تنديتها تندية املهارية  املعرفية و

 اجتداعية".

" أن املدرس يحعترب مصددا لبيئة التعلم فهو   (William Clark) " وليام كالرك"يشري و
يقرر  لرتبوية، وا يقوم بإعداد املواقف التعليدية و حيدد أهداف الدرس و الذي يبتدع األنظدة التعليدية، و

كذلك  التعليدية، و بني معطيات هذه املواقف اإلسرتاتيجية اليت يسري عليها املتعلم ليتم التفاعل بينه و
و عبد  )فهيم محددأساليب تقومي هذا األداء"  حيدد مسؤوليات األداء املراد إجنازها من قبل املتعلم، و

 .(690، صفحة 0200الرحيم، 

ينظر "فايز مراد دندش" ألستاذ الرتبية البدنية والرياضية على أنه" العدود الفقري الذي ال غىن  و
، صفحة 0226، )دندشياغة املناسبة للتالميذ و الطالب" صياغتها الص عنه يف اجناز العدلية الرتبوية و

022). 

         البدنية بيةالرياضية العنصر األساسي يف العدلية التعليدية يف الرت  البدنية ويعترب أستاذ الرتبية  و
و صاحب الدور ه األب الروحي هلم، و ةهو مبثاب املعرفة لطالبه و الرياضية حيث يعترب الناقل للعلم و و

        سب للتالميذاالنشاط املن التعلم، حيث يقع على عاتقه اختيار أوجه يف عدليات التعليم و الرئيسي
تطبيقها  رمجتها وت الرتبوية و التعليدية و خارجه حبيث يستطيع من خالهلا حتقيق األهداف يف الدرس و

 .(003، صفحة 0110)خطابية، رض الواقع أعلى 
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أن ينكر هذا  ال يستطيع أحدلذا  الرياضية دورا هاما يف املدرسة و يلعب أستاذ الرتبية البدنية و و
الدور ملا ميتلكه من صفات القيادة احلكيدة كدا أنه يعترب يف نفس الوقت من الشخصيات احملبوبة لدى 

الكياسة،  حلزم وا اللني الصرب و ذلك ألنه يتعامل معهم بأسلوب العطف و اليت تؤثر عليهم، و التالميذ و
ة ن شخصية معلم الرتبية البدنية تلعب دوراً هاماً بالنسبالدراسات أ لقد أكدت الكثري من البحوث و و

لك يساعد يف تربية ذ جتداعية واإل للتالميذ ملا ميتلك من مؤهالت جتعله ملداً بطبيعة التالميذ النفسية و
حاء بالتايل ينعكس على أن ينشأ التالميذ أص جتداعية واإل النفسية و التالميذ من النواحي اجلسدية و

 .(082، صفحة 0200)متويل،  لنفسا اجلسم و

 صفات وخصائص أستاذ التربية البدنية والرياضية: -3

م هلا أصول مهنة التعلي مبادئها، و اإلبداع فيها ما مل نلم بأصوهلا و إن أي مهنة ال ميكن إتقاهنا و
   يم، فيها ما خيص طبيعة املادة و أسلوب التعل فيها ما خيص املتعلم و قواعد منها ما خيص األستاذ و و
اليف ت تطبيق ما صح فيها يف التعليم، و يدرسها دراسة عديقة و األستاذ الناجح هو الذي يلم هبا و و

بية ترى عفاف عثدان عثدان مصطفى أن أستاذ الرت  األخطاء اليت يقع فيها من أجل النجاح يف عدله، و
 يتصف مبا يلي:الرياضية عليه أن  البدنية و
 يتصف بروح املرح. أن يكون حسن املظهر و -

 بتكار و اإلبداع.متجددة له القدرة على اإل أن يتدتع بصحة جيدة و -

 أن يكون لديه الثقة بالنفس. أن يكون مثابراً أو صبوراً و -

 ميوهلم. حاجاهتم و قادر على فهم دوافع التالميذ و -

 إدارة العدل باستدرار. قادر على تنظيم و -

 نفعايل(.يتصف باإلتزان الوجداين ) اإل -

 العدل. السيطرة و يتصف باملرونة و -

 ال يتبع األساليب الروتينية يف أعداله ) األساليب التقليدية(. -

 قواعد مادته. جيب أن يكون محبا ملهنته ملدا بأصول و -

، الصفحات 0202)مصطفى، و األنشطة الرياضية مبستوى مناسب  أن يؤدي املهارات -
92,90). 

هناك وجهة نظر أخرى ترى أن الصفات الواجب توفرها يف أستاذ الرتبية البدنية والرياضية  و
 تكون كاآليت:
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يعدل على  و جتداعية السائدة يف اجملتدع الذي نعيش فيه أن يعرف املفاهيم و اإلجتاهات اإل -
 حتقيقها.

              بالدرجة اليت جتعله موردًا صاحلًا يستدد منه املتعلدون حاجاهتمأن يلم باملادة الدراسية  -
 اخلربات. من املعلومات و

 اخلربات. أن يكون لديه القدرة على توصيل املعلومات و -

 محتوياته. توجيهاته و أن يكون داعيا ألهداف املنهج الدراسي و -

 حاجاهتم. أن يكون على علم خبصائص املتعلدني و -

 فهم البيئة فهدا صحيحا حىت يؤثر فيها كدا يتأثر هبا.أن ي -

 دها و قوانينها و طرق التعامل فيها           نظ أن يكون على دراية تامة بعلم اإلدارة املدرسية و -
 .(60,63، الصفحات 0229)أبو منرة و سعادة، 

سلوكيات مدرسي  ( يف األردن، أوضحت أن صفات و0996ويف دراسة أجراها حازم النهار )      
 الرياضية كدا يفضلها الطالب هي: الرتبية البدنية و

 :الكفايات املهنية 

 يشجع الطالب كثرياً على ممارسة الرياضة. -

 يهتم بآراء الطالب. -

 يشارك يف التطبيق امليداين. -

 الرياضية املدرسية.ينظم البطوالت  -

 يوضح فائدة التدرين اجليد. -

 يشرح املهارة بشكل جيد. -

 حيضر األدوات و األجهزة قبل بدء الدرس. -

 :الكفايات الشخصية 

 عادل يف إعطاء الدرجات. -

 مهذب. -

 مرح. -

 لطيف دائداً  -

 حاجات الطالب. يتفهم ميول و -
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:املهنة )اخلويل، أصول الرتبية البدنية والرياضية جياد عالقات اجتداعية بني الطالبيساهم يف إ -
 .(006,002، الصفحات 0220النظام األكادميي،  -واإلعداد املهين

 يشري محدود داود الربيعي إىل جمدوعة من الصفات لألستاذ الناجح نذكر منها: و
 معرفة عدلية التدريس. -

 معرفة أهداف التدريس. -

 أفكارهم. خصائصهم العدرية و تعلدني ومعرفة مستوى امل -

 جعله ممتعاً. اإلعداد اجليد للدرس و -

 استخدام طرائق التدريس املناسبة. -

 بتعاد عن الروتني.اإلبداع واإل -

 استثارة دافعية املتعلدني. -

 عدم استخدام العنف معهم. التعامل الرتبوي مع املتعلدني و -

 اخللق احلسن. العالية واهلدة  اجلد و أن يكون قدوة يف األمانة و -

 هتذيب خلقهم. جتاهات الصحيحة واإل إكساب املتعلدني املهارات الالزمة و -

 تعليدهم كيف يفكرون. احرتام آراء املتعلدني و -

 التقنيات التعليدية احلديثة. حسن استخدام الوسائل و -

ة و العاطفية(  نفسيلمساعدة املتعلم على الندو من مجيع اجلوانب ) العقلية والروحية واجلسدية وا -
 جتاهات الصحيحة.و إكسابه اإل

 يراعي الفروق الفردية. -

 احلفاظ على وقت الدرس. -

 متكاملة ألوجه التعلم. يقوم بتقدمي صورة شاملة و -

 .(089، صفحة 0200)الربيعي،  املتعلدني مقوم ناجح ملهام عدله و -
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 التربية البدنية والرياضية :واجبات أستاذ  -4

يلعب أستاذ الرتبية البدنية والرياضية دورًا هامًا باملدرسة وال يقتصر هذا على إكساب التالميذ 
النشاط  الوجدانية من خالل أنشطة الدرس و السلوكيات املرتبطة باجملاالت النفسية احلركية، املعرفية و

شدل ت من الواجبات اليت جيب أن حيرص على حتقيقها ولكن هناك العديد  اخلارجي فقط و الداخلي و
 هذه الواجبات مايلي:

 واجبات األستاذ تجاه التالميذ: -4-0
دنيا إعدادهم ب واجب األستاذ األول هو القيام برتبية التالميذ عن طريق النشاط الرياضي و

ملتزن        اإكساهبم اخلربات الرتبوية اليت تساعدهم على الندو  ثقافيا، و إرشادهم اإلرشاد الالزم و اجتداعيا و
 (83، صفحة 8004)عزمي، 

 ميكن أن نذكر أهم هذه الواجبات يف: و
النفسية  ية ومتكاملة ومتزنة من خمتلف جوانب حياته البدن املسامهة يف تربية التلديذ تربية شاملة و -

 العقلية. و

   ية القيم تند دنياهم و دينهم و جمتدعهم و إرشادهم إىل ما يصلح أحواهلم و توجيه التالميذ و -
 املثل العليا يف نفوسهم. و

           فتح أبواب الثقافة أمامهم  املعارف و اجلديد من املعلومات و إمداد التالميذ بالصحيح و -
 ستزادة منها.تشجيعهم على اإل و

املتفوقني  من مث توجيه قوى ميوهلم و استعداداهتم و قدراهتم و على إمكانات التالميذ والتعرف  -
 تعهدهم بالرعاية. األخذ بيد الضعفاء و منهم و

أن يكون يف تصرفاته قدوة حسنة هلم  مساعدهتم يف حل مشكالهتم و مشاركة أنشطتهم و -
احلرص  عهم وتفهم دواف مع الناس و مبراعاة آداب التعامل حيسن التصرف يف املواقف املختلفة و

 احرتام املواعيد. على حب النظام و

لعدل على ا ذلك بالتعرف على أنواع اخلدمات الصحية املدرسية و الرعاية الصحية لتالميذه و -
      شرة العيوب القوامية املنت مالحظة مشاكلهم الصحية و غرس العادات الصحية بني التالميذ و

بد )فهيم محدد و ع نشر الوعي القوامي بينهم صالحها والعدل على إ ويف محيط التالميذ 
 .(400، صفحة 8004الرحيم، 
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 واجبات األستاذ تجاه نفسه:  -4-7

 تتطلب سالمة حواسه فدهنة التدريس من املهن اليت لياقته البدنية و احملافظة على صحته العامة و -
بالطبع فإن حاجة مدرس الرتبية الرياضية لذلك أكثر نظرًا لطبيعة  اجلهد، و و املثابرة اجللد و

 عدل الندوذ . ما يتطلبه من مشاركة و ختصصه و

            ذلك بالوقوف باستدرار على ما يستحدث من تطورات التندية الذاتية يف جمال العدل و -
ثة، من خالل املراجع العلدية احلدي مسايرة هذا التطور، املهين و يف ميدان التخصص العلدي و

 نتظام يف برامج التدريب اليت تعد لتحقيق هذا الغرض.اإل و

ا اإلطالع يف جماالت خمتلفة حىت ال تكون اخلربات اليت يقدمه تصال مبا جيري يف احلياة واإل -
 منفصلة عن الواقع. لتالميذه جافة و

ملهنية وكذلك االدوريات العلدية و و يف اجملالت  اإلشرتاكالبحوث يف جمال املهنة و املسامهةيف إجراء -
 .(092,090، الصفحات 0200)متويل، اجلدعيات العلدية اليت تعدل على تقدم املهنة 

 واجباته تجاه المدرسة: -4-3
شروعات ممن  فنية و اجتداعية و ثقافية و املشاركة يف احلياة املدرسية من أنشطة رياضية و -

 للخدمة العامة.

 خرى.املواد األ تبادل اخلربات مع زمالئه املدرسني عن طريق اجتداعات جملس أساتذة املادة و -

ل ذلك أثناء سري اجلدول الدراسي أو يف أثناء دخو  استتابه يف املدرسة و اإلشراف على النظام و -
 التالميذ أو خروجهم.

 تدريب الفرق املدرسية. -

 النشاط الداخلي باملدرسة. اإلشراف على تنظيم -

 إدارة النشاط اخلارجي. تنظيم و -

لرحيم، )فهيم محدد و عبد ااإلشراف على بعض اجلدعيات املدرسية اليت تناسب قدرات املدرس  -
 .(401,400، الصفحات 8004

 واجباته تجاه المجتمع: -4-4

 التفكري فيدا ميكن تقدميه من حلول هلذه املشكالت. مشكالهتا و فهم مقومات البيئة و -

    ياة قتصادية مبا يؤدي إىل رفع مستوى احلاإل جتداعية واإل اإلسهام يف جماالت اخلدمة القومية و -
 يف البيئة.
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دلية األحداث اجلارية مبا ميكنه من توجيه الع اإلطالع املستدر فيدا يتعلق باملسائل القومية و -
 بوية يف املدرسة خلدمة هذه النواحي.الرت  التعليدية و

 التفاهم مع أولياء أمور تالميذه فيدا يالحظه من مشكالت املنزل و توثيق الصلة بني املدرسة و -
 مشاركتهم يف عالجها. ألبنائهم و

                ستفادة من مصادر اخلدمات اإل مشكالت اجملتدع و الربط بني التدريس يف املدرسة و -
، 8000متويل، ) دية و الساحات و املؤسسات املختلفةيف عدليات التدريس مثل األن يف اجملتدع
 (818صفحة 

 واجبات األستاذ تجاه اإلمكانيات: -4-2
 ختطيطها إما ختطيط دائم أو مؤقت. املالعب و إعداد -

 صيانة األدوات بصورة دورية. -

 بديلة رخيصة التكاليف.ابتكار أدوات رياضية  توفري و -

 السالمة يف املالعب. توفري عوامل األمن و -

 األجهزة الرياضية. املشاركة يف إجناز شراء األدوات و -

 .(60، صفحة 0993)محص،  ات التالفةاألدو  إصالح األجهزة و -

م الرياضية حتت البدنية و أن هناك واجبات ملدرس الرتبية  (Heitzman)"هيتزمان"ويعتقد 
 شرتاك يف أنشطة مثل:عليه اإل
 تقرير قدرات طالبه يف مقرراهتم الدراسية. -

 ينطلق من هذه البداية. مراجعة التدريس بناء على قدرات الطالب، و -

 العدل على صيانتها. املواد و ميزانية شراء األدوات و إعداد األجهزة و -

 متابعتها. عدل نظام فعال لإلبالغ عن احلوادث و -

 إدارة برامج الطالب أصحاب املشكالت الوظيفية أو النفسية. -

 تتعلق باملنهج. اجملتدع احمللي باملعلومات اليت هتدهم و تزويد اآلباء و -

 اجملتدع احمللي. االرتقاء باللياقة البدنية يف املدرسة و -

 هم.متابعة مشاركت تعهد الطالب ممن ال يشرتكون يف التعلم لاللتحاق بأنشطة العدل و -

ول الرتبية )اخلويل، أصالقدرات البدنية لدى الطالب  كية وتندية تنويعات واسعة للدهارات احلر  -
 .(006، صفحة 0220النظام األكادميي،  -البدنية والرياضية:املهنة واإلعداد املهين
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 الرياضية: و المسؤوليات العامة ألستاذ التربية البدنية -2

 تفهم أهداف التربية البدنية و الرياضية: -2-0
        يتحتم على مدرس الرتبية الرياضية فهم أهداف مهنة الرتبية الرياضية سواء كانت طويلة املدى
أم أغراض مباشرة، فإن معرفة املدرس لألهداف اليت يسعى إىل حتقيقها جتعله قادراً على النجاح يف عدله 

 ما عرفت أغراض الرتبية الرياضية جيداً أمكن عدل ختطيط سليم لرباجمها.إذا  اليومي، و
 الرياضية: تخطيط برامج التربية البدنية و -2-7

دارته يف ضوء األغراض إ املسؤولية الثانية ملدرس الرتبية الرياضية هي ختطيط برنامج الرتبية الرياضية و
            امج رغبة األفراد الذين يوضع الربن احتياجات وأمهها  هذا يعين االهتدام باعتبارات معينة أوهلا و و

د هناك عدة عوامل تدخل يف حتدي يراعى عند وضع الربنامج ضرورة تعدد أوجه النشاط و من أجلهم و
الوقت الذي خيصص لكل من هذه األنشطة مثل "العدر"، كذلك جيب أن يضع نصب عينيه عدد 

األحوال املناخية، كذلك جيب مراعاة القدرات  دد التالميذ وع حجم الفصل و املدرسني و األدوات و
         ج ممن البديهي أن يتناسب الربنا السالمة و توفري عامل األمان و اجلسدية للدشرتكني و العقلية و

 .(421، صفحة 2115)فهيم محدد و عبد الرحيم، مع املراحل التعليدية املختلفة 

 توفير القيادة: -2-3
            اصية تتوافر القيادة خ إن توفري القيادة الرشيدة يساعد على حتقيق أغراض الرتبية الرياضية و

                يهاته،توج يف املدرس الكفء، هذه اخلاصية هلا أثرها على استجابة التالميذ لشخصية املدرس و
      من بني الوظائف األساسية للقيادة الوصول بقدرات الفرد إىل أقصى طاقاته من النواحي اجلسدية  و
طاق جيب أن يدرك مدرس الرتبية الرياضية أن مسؤوليته متتد خار  ن و جتداعية،اإل العقلية و العصبية و و

وجود يف وسط احمليط به فهو م اجملتدع ليس املدرسة فحسب، بل و اجلداعة إىل املدرسة اليت يعدل هبا و
 يتأثر به. أن يؤثر فيه وجيب 

 استخدام القياس والتقويم: -2-4
التقومي أمر حتدي إذا أردنا أن نعرف مدى فائدة أو فاعلية الربامج اليت  إن استخدام القياس و

               ةإذا أردنا التحقق من أن هذه الربامج حتقق فعال األغراض املوضوع ما يتم عن طريقها، و تدرس و
          صائصه مساته وخ التقومي تساعد على حتديد احلالة اجلسدية للفرد و وسائل القياس و من أجلها و

قومي ألغراض الت قد تستخدم وسائل القياس و جتداعية، واإل العقلية و احلركية و من الناحية اجلسدية و
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رتيبهم يف مستويات ت التالميذ يف جمدوعات متجانسة وتصنيف  التشخيص و استثارة الدافعية، و التوجيه و
 .(42, 41، الصفحات 2111)أبو منرة و سعادة،  نوعه لكل مستوى د مقدار التحصيل وحتدي و

         بجيلكي حيقق التقومي الفائدة املرجوة منه فال بد أن يكون تقومي التعلم شاماًل، مبعىن أنه  و
كون التقومي بتغيري سلوكه، كذلك جيب أن ي أن يأخذ يف االعتبار مجيع النواحي املتعلقة بندو التلديذ و

راطياً يأخذ أن يكون التقومي دميق مستدراً، أي يصبح جزءاً متكامالً مع التدريس يسري جنبا إىل جنب، و
، 2114)مصطفى، ب أن يكون موضوعيًا دريس، كدا جييف االعتبار آراء كل من له صلة بعدلية الت

 .(115صفحة 
 إعادة تقويم البرنامج بصفة دورية: -2-2

     نتائج ميكن تقديرحتليل ال التقومي و بصفة دورية يف ضوء نتائج القياس و إن إعادة تقومي الربنامج
  قيق عدا إذا كانت أغراض الرتبية البدنية يف سبيلها للتح طرق التدريس مرضيني، و ما إذا كان الربنامج و

    لتدريس،طرق ا إىل أي حد، فإذا أثبت التحليل عدم وجود تقدم فيجب إعادة النظر يف الربنامج و و
        مثل هذا اإلجراء جيعل الرتبية البدنية تسري على أساس علدي سليم إجراء ما يلزم من تعديالت و و
 .(214، صفحة 2111)متويل،  أمشل للدتصلني مبيداهنا ت أكثر ورة على تقدمي خدماجيعلها قاد و

 
 الرياضية : دور أستاذ التربية البدنية و -2

عدادهم ملواصلة إ الرياضية أدوارا فعالة يف بناء شخصية التالميذ و يلعب أستاذ الرتبية البدنية و
 :ا يليم والرياضي ولعل من بني أهم األدوار اليت يتقدصها األستاذ يف هذا اجملال نذكرمشوارهم الدراسي 

 :الرياضية الدور التربوي ألستاذ التربية البدنية و -2-0

تؤكد األنظدة الرتبوية على الدور الفعال الذي يلعبه املدرس يف العدلية الرتبوية باعتباره الناقل 
ي يحعترب مدرس الرتبية الرياضية واحدًا من أوائل العاملني يف احلقل الرتبو  تراثها و األمني حلضارة األمة و

ياضية هو الوحيد الذي يتعامل مع التالميذ بروح ر  تربية النشء، و الذين يتحدلون مسؤولية إعداد اجليل و
        رس دمن هذا املنطلق تظهر عالقة محيدة بني امل قرهبا من نفوس التالميذ، و تنبع من طبيعة املادة و

م محدد و عبد الرحيم، )فهي املدرسة التلديذ تعطي مدرس الرتبية الرياضية مكانة متديزة بني املدرسني يف و
 .(422، صفحة 2115
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        ميان كبري إ قناعة أكيد و إن هذا الواقع يفرض علينا اعتزازًا باملهنة اليت اخرتناها برضاء تام، و
حنرتمها حىت حنتل املكانة الالئقة بنا يف جمتدع حضاري متطور،  علينا أن حنرص على هذه املهنة و و

لتالميذ الذي ا فنعدل على تغيري نظرة اآلخرين حول الرتبية البدنية من خالل السلوك القومي مع الزمالء و
        رياضية، البدنية أو يف املناسبات ال ال ينحصر يف تقدمي ألوان من النشاط البدين خالل دروس الرتبية

قدمي ذلك ت اإلمكانات املادية املتاحة و الرغبات و بل يتعدى ذلك بكثري ليشدل املوائدة بني امليول و
ساب تعجيل مراحله لتحقيق التكيف الذي نسعى إليه باكت ضدن إطار تربوي يهدف إىل تنشيط الندو و

النفسية  وية والصحة العض القوام املعتدل و جتداعية والعالقات اإل هارية، وامل التالميذ اللياقة البدنية و
 . (311، صفحة 2111)متويل،   االجيابية جتاهاتاإل املعلومات و املعارف و و

ية الرتبو إىل الدور اجلديد للددرس يف العدلية  (William Clark) " وليام كالرك"يشري  و
دريس هو عدلية من مث فإن الت الدور العالجي و مها الدور التشخيصي و حدده يف وظيفتني رئيسيتني و و

علدني عناصر البيئة اليت يهيئها املدرس من أجل إكساب املت املتعلدني و التفاعل املتبادل بني املدرس و
منية محددة تعرف ة اليت ينبغي حتقيقها يف فرتة ز جتاهات الرتبوية املرغوباإل القيم و املهارات و املعلومات و

 بالتدريس أو بوحدة النشاط.

عدادها إ تدريس الرتبية الرياضية يتطلب انتقاء أفضل العناصر اليت تصلح أن تكون مرضية، و و
   مهنيا يتناسب مع طبيعة دورها الرتبوي، فلم تعد رسالة مدرس الرتبية الرياضية مقصورة على التخطيط 

لتنظيم ألوجه النشاط، بل تعددت رسالته هذه الدائرة احملدودة إىل دائرة الرتبية املتسعة، فاملدرس مرب ا و
القتها ع يؤكد علداء الرتبية أن مكونات املهنة الرتبوية من خالل وحدهتا و قبل كل شيء، و أوال و

ح دور مدرس بذلك يتض وتطبع عدله بأسلوب املريب،  املرتابطة تعطي لنشاط املدرس اجتاها محددا و
مدرسا على مستوى عال  اليت تتطلب الرتبوية و الرتبية الرياضية جتاه حتقيق الربامج ألهدافها التعليدية و

، 0223)إبراهيم كامل، شلتوت، و خفاجة، اإلنسانية  الفكرية و من املهارات الفنية و من الكفاية و
 .  (09صفحة 

 :ستاذ التربية البدنية و الرياضيةألالدور النفسي  -2-7

اح واحلاجة جلقد حدد علم النفس حاجة الطفل إىل احلب والعطف واملخاطرة واحلرية والشعور بالن
ليدية اليت ئص منو الطفل إلعداد الربامج التعالرتبية تدخل يف اعتبارها من خصان إىل التعرف، وهلذا فإ

 . (111، صفحة 1183)الفائدي، زيد، و عبد الوهاب، راحل املختلفة هذه اخلصائص للد تناسب وت
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من مث تتضح مدى العالقة الوثيقة بني الرتبية بالصحة فالرتبية هدف أساسي من أهداف الصحة  و
ية الصحية اليت تقوم الرتب نه من أهداف الرتبية األساسية حتقيق الصحة النفسية للدتعلم  وأالنفسية،كدا 

حة للصن تكون هي العامل األساسي الصحة النفسية، بل أل على أسس علدية  البد أن تؤدي إىل
          توجهه  لتلديذ، والنفسية ل اإلحنرافاتبية البدنية تعا ج الكثري من الرت  و النفسية السلدية ألطفالنا،

ة احلديثة، والتوافق النفسي، وهذا متاشيا مع الدراسات النفسيتزان تسدح بتحقيق اإل و ،إىل الطريق السليم
دنية ألستاذ الرتبية الب وأهم عوامل بناء الشخصية السوية، اليت أوضحت أن الصحة النفسية من  و

مهدته   و ،جتداعيةاإل و احلركية العقلية و والرياضية دور مهم يف تربية التلديذ يف مجيع النواحي اجلسدية و
نه قاد التلديذ أبذلك يتهيأ له أن يقول  و ،أن يندي التلديذ من احلالة األوىل اليت جيده عليها كدريب هي

 ات التلديذ. ذ ستعدادات الفطرية القائدة يفأحسن حالة متوقعة انطالقا من اإل أثناء سنوات الدراسة إىل

 :الرياضية الدور التوجيهي ألستاذ التربية البدنية و -2-3

لعدل ذلك لكي يفهم التالميذ ما هم بصدد ا محتوى حصصه بطريقة دورية، ويقوم األستاذ بشرح 
وفهده  صيله مستوى حت له، حيث يكون الشرح وافيا علدا أن عدلية الشرح بالتعرف على موقف تلديذ و

      لةحيلل املسأ و ،ما حصله من معرفة للدعلومات، مث تتم عدلية شرح األستاذ خبربات التلديذ السابقة و
         وران متجنبا يف ذلك الد ،جمزئة املهارات إىل متارين سهلة و احلركات الصعبة و ىل أجزاء مبسطة وإ
لتحصيل ا لقد اتفق املربون على أن مساعدة التالميذ على التعلم و وثار يف الكالم، اإلك التعقيد و و

أ مستعدا يبهم الوقوع يف اخلطجتن هي تعد من مهام األستاذ حيث يقوم بعدلية توجيههم و مهدة جدا و
 . (21، صفحة  2111)منري،  الكشف عن احلقائق الرياضي و دي وإياهم بالرغبة يف التحصيل العل

 

 :الرياضية ألستاذ التربية البدنية و الوظائف البيداغوجية -2

م البيداغوجيا الرياضية البد من التطرق إىل مفهو  قبل حتديد وظائف أو املهام أستاذ الرتبية البدنية و
 تطبيقاهتا يف ميدان الرتبية البدنية و الرياضية. و

 :مفهوم البيداغوجيا -2-0

     أطريه ت تأديبه و يف دالالهتا اللغوية، هتذيب الطفل و (La pédagogie)تعين البيداغوجيا 
ة العامة، أو فن تدل أيضا على الرتبي املدرسة، وتربيته، وقد تعين الذي يرافق املتعلم إىل  تكوينه و و

ارس داخل املؤسسة التطبيقات الرتبوية اليت مت التأديب، أو نظرية الرتبية اليت تنصب على مجيع الطرائق و
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          لثقافية،ا قد يكون املقصود هبا كذلك العلم الذي يتناول الرتبية يف أبعادها الفيزيائية، و التعليدية، و
 خالقية.األ و

فل كانت تدل على العبد الذي يرافق الط من  املعلوم، أن كلدة البيداغوجيا " إغريقية األصل، و و
لى املريب أصبح يدل ع لقد تطور استعدال الكلدة، و خباصة من البيت إىل املدرسة، و يف تنقالته، و

(Pédagogue) ها من قبل ت تتم ممارسالتعلدية اليت-البيداغوجيا هي مجلة األنشطة التعليدية ، و
 .(002، صفحة 0220)أوزي، املتعلدني"  املعلدني و

لوسائل املستعدلة ا البيداغوجيا يف مفهومها العام تعين علم الرتبية حيث تتكفل بالطرق التقنية للتعليم و و
 علومهم. معارفهم وطرق تسدح للدربني بتبليغ  مناهج و هبدف البحث عن نظم و

امة سرتاتيجية ع" التكنولوجية الرتبوية كا بأهنا  (Decaigny.T) "ديكايني .ت"يعرفها  و
د حتقيق تكييفها تبعا للحاالت الرتبوية قص حيث هدفها هو اختيار الوسائل البيداغوجية املناسبة و

 .   (Decaigny, 1975, p. 11)األهداف املنشودة"

القواعد اليت  فيعتربها كدجدوعة من النظريات و (De landsheere)ديالندشير" "أما 
ملراد حتقيقها األهداف ا ال هتتم باملواضيع و توجههم يف مهامهم اليومية، و املربني و تساعد األساتذة و

يها لتحقيق الوسائل املعتددة عل و اجلداعات املشاركة يف العدلية الرتبوية، كذلك باألفراد و فقط، بل و
 .(De landsheere, 1976, p. 17) تلك األهداف

يبتها كيفية الرياضية هلا جماهلا الواسع، حيث حتدل يف حق فالبيداغوجيا يف ميدان الرتبية البدنية و
ألفضل، توجيه العدلية التعليدية حنو ا اجليد وستخدام استخدامها اإل الطرق الناجعة و اختيار الوسائل و

          ه العضو الفعال الرياضية باعتبار  فالنجاح البيداغوجي يعتدد أساسا على خربة أستاذ الرتبية البدنية و
 أو التعليدية. يف البيئة الرتبوية

 :العالقة البيداغوجية -2-7

ي اليت تربط ة، ويالحظ أن البيداغوجيا ههي اليت تربط األستاذ بالتلديذ خالل العدلية التدريسي و
خر "اإلتصال، آ استجابة من الطرفني، أو مبعىن تأثر أو مثري و العنصرين معا، فيفهم من ذلك عالقة تأثري و

 .(Benaki, 1995, p. 13) التلديذ" رد الفعل...بني األستاذ و حتكاكات، الفعل وتبادل اإل

 جيب أن يكون: (Dechavane)"دوشفان" لكي تكون هناك عالقة بيداغوجية حسب  و
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حتويل  ىالذي لديه القدرة عل و يعلم و يعرفالذي  من جهة األستاذ الذي يقوم باخلدمة الرتبوية و  -
 يصاهلا.املعرفة بطريقة تسدح له بإ

هم واجب الذين علي ويستعدلون،  الذين يتلقون و و ،من جهة املتعلدني املتعطشني للدعرفة  -
 .ملعطاة من طرف األستاذ أو املريباالمتثال للتعليدات ا

فالعالقة البيداغوجية هي التقاء األستاذ باملتعلدني أو املنشط باملنشطني، كل حاضر برغباته، 
حيث تقيم رباط  ،مباضيه، بنزعاته، هذه اخلصائص العدلية التعليدية ذات أمهية كربى يف إطار التعليم

 .تلديذ(-) أستاذ بني الطرفني قوي

بيا على التطورات اليت عرفتها البيداغوجيا إجيا قد انعكست خمتلف التغريات وبصفة عامة، ف و
الرياضية حيث عرف هذا األخري خالل السنوات األخرية عدة تطورات نتيجة  ميدان الرتبية البدنية و

   لرياضية ا ىل الرفع من مكانة الرتبية البدنية والدراسات اليت أجريت يف امليدان، فأدى هذا إ البحوث و
 .(Dechavanne, 1990, p. 56) يف النظام الرتبوي العام

هي أن هناك تفاوتا أو اختالفا يف قوة العالقة  و (Piéron)"بيرون" هناك نقطة هامة بينها  و
 العالقة ختالفات األساسية يف"اإل والوسط الرياضي، فيقول:البيداغوجية يف كل من الوسط الرتبوي 

 :الرياضي تتدثل يف البيداغوجية بني الوسطني الرتبوي و

طولة أو ملنافسة وملبياد أو للبدقة يف جمال التدريب كالتحضري لألاألهداف بصفة عامة تكون محددة ب  -
 يكون هذا حسب عدر الرياضي. رية وصغ

املة ش النفسية تتطلب من املدرب معرفة دقيقة و احلركية و معرفة خصائص الرياضي البدنية و  -
 .عكس ما هو يف امليدان التعليدي الرتبوي

افعه تتطلب دو  كذا معرفة حاجاته و اختيار األنشطة اخلاصة مبستوى الرياضي و معرفة احملتوى و  -
     التلديذ ي عكس ما هو عند األستاذ والرياض تصال بني املدرب واإل قوة يف العالقة و

(Piéron, 1992, p. 15). 
يت قوية يف امليدان الرياضي لألسباب ال بصفة عامة، فالعالقة البيداغوجية تكون نشيطة و و

وسط الرياضي تكون يف الإمنا  لكن هذا ال يقلل من أمهيتها يف الوسط الرتبوي أو التعليدي، و ذكرناها، و
ختصاصات يف اإل خاصة إذا كانت الرياضي و طبيعة العالقة بني املدرب و فعالة لطبيعة البيئة التعليدة و

 البيداغوجية تكون يف أعلى مستوياهتا. الفردية فإن العالقة
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 :الرياضية الوظائف البيداغوجية ألستاذ التربية البدنية و -2-3

         اصة خ الرياضية جتعل من عدله صعبا نوعا ما الرتبية البدنية ووظائف أستاذ  إن تعدد مهام و
ة  أثناء العدلي األستاذ لذلك فإن "دور إذا كانت إرادته صادقة يف الوصول إىل األهداف املرجوة، و

وضيح ت التعليدية معقد جد، فدهدته ال تنحصر فقط على إيصال املعارف بل جيب عليه أيضا حتديد و
ذلك ك تقدمي احلاالت البيداغوجية للتلديذ و حدات املشكلة للدحتوى،كدا يقوم بعرض وخمتلف الو 

 .(Birzea, 1982, p. 55) تصحيح أخطاء التعلم" بتقومي النتائج و
وصفا ألهم الوظائف البيداغوجية ألستاذ الرتبية البدنية (Dornhoff)  دورنهوف""قد قدم  و

 الرياضية ميكن أن نوجزها كدا يلي: و

البيداغوجية،  توضيح األهداف هذه املرحلة تتدثل يف حتديد و وظائف األستاذ يف :عملية التخطيط  -
 التفكري يف الطريقة التنظيدية.و تنظيم احملتوى التعليدي،  اختيار و

ألداء البيداغوجي التعليدي، حتليل ايقوم األستاذ يف هذه املرحلة بتحليل احملتوى  :عملية التحليل  -
سي للدراحل سااستخالص املعاين األساسية منها قصد اختاذها كدرجع أ للتالميذ، حتليل النتائج و

 .التعليدية املوالية
ذ تعترب كنقطة أساسية يف عدلية التعلم، حيث حتدث فيها اتصاالت متبادلة بني األستا عملية األداء:  -

إيصال  مي وقدتشتدل على: ت استيعاهبا من طرف التالميذ و املعلومات والتالميذ قصد إيصال  و
 تعليديةتقومي العدلية ال مراقبة و توزيع املهدات للتالميذ، تعزيز التعلم، حتديد واملعلومات، 

(Dornhoff, 1993, p. 36). 

احل األساسية اليت متثل املر  الرياضية و الرتبية البدنية ومن أهم الوظائف البيداغوجية ألستاذ  و
 لعدلية التدريس  أو األداء التدريسي ما أوضحه أمني أنور اخلويل يف النقاط التالية:

صوال و  مرورا باملستوى قصري املدى و التخطيط الواعي للتدريس بدءا من املستوى اليومي و  -
 .للدستوى طويل املدى

 السلوكية اليت حتقق أهداف املنهج.تعليدية و اإلجرائية صياغة األغراض ال  -
نتقاء احملتوى من ألوان األنشطة البدنية و احلركية و الرياضية املختلفة اليت حتقق األغراض التعليدية ا -

 ساب التالميذ حلصائلها السلوكية.تتيح اكت و
ملالئدة لتحقيق التعليدية ا كذلك الوسائل اسرتاتيجيات مناسبة للتدريس و تنفيذ طرق و اختيار و  -

 .األغراض التعليدية بكفاءة عالية
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         التدريس  رقط كذلك تقومي الربنامج و و التقومي املستدر للتالميذ من خمتلف اجلوانب السلوكية،  -
 .ة للربنامجيف ضوء األهداف املوضوع

عانة بكل يه االستلكي يستطيع األستاذ تأدية هذه الوظائف أو املهام بشكل فعال جيب عل و
ستويات كييفها مع خمتلف مت كذلك قدرته على إيصاهلا و قدراته الفكرية و التصورية للدعارف، و

عني االعتبار اجلوانب       ب فاألستاذ باعتباره مصدرا للدعلومات عليه أثناء إيصاهلا للتالميذ أن يأخذالتعليم، 
 بـ:املتعلقة 

 .عدره ديذ واملستوى اإلدراكي للتل  -

  .ةنتباه و املالحظقدرات التلديذ على اإل  -

 قننم العدل على جعل التلديذ قادرا على التكفل بنفسه و الشعور بروح املسؤولية يف إطار منظم و  -
 .(040، صفحة 0112)اخلويل، أصول الرتبية البدنية:املهنة واإلعداد املهين، 

 

 الرياضية: التربية البدنية وكفايات أستاذ  -2

 استخدامها يف الرتبية بصفة عامة إىل علم النفس ترجع اجلذور العلدية ملصطلح الكفايات و
 الرتكيز على استخدام تطور خالل النصف األول من القرن املاضي، و السلوكي الذي نشأ بدوره و

عد أن حذر أوائل السبعينات ب للغاية يفيف جماالت تدريب و إعداد املعلدني قد ظهر واضحا  الكفايات
ثري من املعلدني، عدم األهلية الوظيفية اليت متيز هبا ك من املدربني األمريكيني من تدين املردود الرتبوي و عدد

           اخنفاض هذه اإلنتاجية من حتسني كفايات املعلدني وكان البد يف نظرهم للتغلب على الصعوبات و
ق تدريس )خفاجة و السايح، املدخل إىل طرائريات العدلية التعليدية املدرسية ر على جمممارسة ضبط أكث و

 .(215، صفحة 2111الرتبية الرياضية، 
           املهارات الكفاية "بأهنا جمدوعة املعارف و (Stanley Elam)"ستنلي إيالم" يعرف  و

لعدلية التعليم "، وهبذا فإنه ينظر إىل الكفاية على أهنا شيء ضروري لتيسري عدلية  جتاهات الالزمةاإل و
 التعليم.
           املهارة  هي "امتالك املعرفة و أن الكفاية  (Lourance Peter)"لورانس بيتر" يرى  و

 مهارات يف يرى أن الكفاية هي ما يظهره املعلم من معارف و و بذلكالتدكن من إظهار املهدة "  و
 أداء مهدة محددة.
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رس الرياضية بأهنا " املقدرة األدائية العامة اليت يظهرها مد وتعرف كفاية مدرس الرتبية البدنية و
، 0200لرحيم، )فهيم محدد و عبد ا تنعكس على سلوك التالميذ" وظيفي والرتبية الرياضية يف نشاطه ال

 .(226,222الصفحات 
 الرياضية كدايلي: ميكن أن نقدم الكفايات املهنية الالزمة ألستاذ الرتبية البدنية و و

 الكفايات التدريسية:  -2-0
 التخطيط للدرس. قادرا على اإلعداد وأن يكون  -

 أن يستطيع حتديد أهداف الدرس بوضوح. -

 مهارية (. –انفعالية   –صياغة أهداف الدرس ) معرفية  ع ويأن يستطيع تنو  -

 أن يكون قادرا على عرض املهارة احلركية بطريقة علدية سليدة. -

 أن يكون قادرا على استخدام أساليب التدريس غري املباشرة. -

 أن يكون قادرا على إثارة دافعية التالميذ جتاه املوضوع املراد تعلده. -

 احلديثة. وسائل التكنولوجيا و –أن يكون قادرا على استخدام الوسائل التعليدية  -

 الواقع يف احلياة اخلارجية. أن يستطيع الربط بني ما يعلده للتالميذ يف الدرس و -

 أن يكون قادرا على مراعاة حاجات التالميذ. -

 أن يكون قادرا على إدارة النشاط الداخلي باملدرسة. -

 أن يكون قادرا على إدارة النشاط اخلارجي بني املدارس األخرى. -

، 0223)إبراهيم كامل، شلتوت، و خفاجة،  ارـــــبتكاإل داع وــــــــى اإلبـــذ علــــــجع التالميــــأن يش -
 .(02صفحة 

قق األهداف اليت حت الرياضية املختلفة و احلركية و اختيار احملتوى من ألوان األنشطة البدنية و  -
 تتيح اكتساب التالميذ حلصائلها السلوكية.  التعليدية و

رق ط كذلك تقومي جوانب الربنامج و التقومي املستدر للتالميذ من مجيع اجلوانب السلوكية، و -
 .(020، صفحة 0202)مصطفى،  ضوء األهداف املوضوعة للربنامجالتدريس يف

 ية: الكفايات العلم -2-7
 حاصال على املؤهل الرتبوي.أن يكون  -

 القدرة على استيعاب الفلسفة الرتبوية للدجتدع. -

 الكتب العلدية يف جمال ختصصه. طالع على الدوريات واإلهتدام باإل -



 أستاذ التربية البدنية و الرياضية بالمرحلة الثانوية                                                ثالثالفصل ال

211 
 

 أن يكون صاحب رأي مستند على الدراسة العلدية. -

 احملاضرات اليت تعقدها األداة التعليدية. حضور الندوات و -

، و خفاجة، )إبراهيم كامل، شلتوت  اللغة األجنبية يف جمال مهنته ة والعربيستخدام اجليد للغة اإل -
 .(02، صفحة 0223

 الكفايات الشخصية:-2-3
 أن يكون حسن املظهر. -

 أن يتدتع بصحة جيدة تنعكس يف مظهره العام. -

 أن يتدتع بشخصية محبوبة جذابة. -

 بني التالميذ. اإلجيابية بينه والقدرة على خلق العالقة  -

 اللياقة و النظافة. يتصرف أمام التالميذ كقدوة هلم من حيث املظهر و -

 بني الزمالء. القدرة على خلق العالقة اإلجيابية بينه و -

 يكون حازماً سريع التصرف قليل الغضب. -

 القدرة على اختاذ القرار السليم.  -

 يتوافر فيه صفات القائد الناجح. -

 على حتدل املسؤولية.القدرة  -

 قدرة على فهم اآلخرين. يكون لديه صرب و -

 حيث التالميذ على تقليد األحسن. -

 أن يستخدمه بذكاء. يكون صوته قوياً سليداً و -

 حيث على حياة مجاعية سليدة. اء ويكون ماهراً يستطيع ابتكار أنواع النشاط البنّ  -

 .طرق تدريس املادة يكون مبتكراً و جمدداً ألساليب و -

 .(206,200، الصفحات 0200)فهيم محدد و عبد الرحيم، األمانة الوفاء و يتديز باإلخالص و -
 الكفايات األخالقية ) التربوية (: -2-4
 الرضا عن املهنة بشكل عام. -

 نتداء للوطن.أن يتدتع بروح اإل -

 احرتام العاملني هبا. احرتام مهنة التدريس و -

 احلرية. يعدل بروح الرتبية احلديثة من التعاون و أن -
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 جيب أن يكون أبا قبل أن يكون معلدا. -

 تقدمي اخلدمات التطوعية. -

 علدا. صحة و أن يكون مثال للدواطن الصاحل خلقا و -

 .(00، صفحة 0223)إبراهيم كامل، شلتوت، و خفاجة، أن حيرتم شعور اآلخرين -

 .(090، صفحة 0200)الربيعي، اليب التعامل مع املتعلدنيأس ن يكون ملداً بطرق الرتبية وأ -

 
 عالقات أستاذ التربية البدنية والرياضية: -2

، فهناك الرياضية مع العاملني يف اجملال الرتبوي أبعادًا عديدة تتخذ عالقة أستاذ الرتبية البدنية و
             هناك عالقات ودية تنبع من طبيعة املادة  األنظدة، و اللوائح و عالقات رمسية تفرضها القوانني و

 ميكن توضيح هذه العالقات فيدا يلي: إقبال اآلخرين عليها، و بساطتها و و
 العالقة مع إدارة المدرسة:   -2-0

كن ل مر حدده نظام اخلدمة امليدانية، وإتباع السياسة اإلدارية فيها أ إن احرتام أنظدة املدرسة، و
      دون التفاهم الذين ينسج اآلخر من عالقة املدرس باإلدارة جيب أن تبىن على أساس التعاون و البعد

            الشك يف أن مدير املدرسة هو املرجع األول للددرس،  مع األسلوب الرتبوي السائد يف املدرسة، و
لتزام إلا هتدام بعدله وذلك باإل مدير املدرسة إىل جانب الرتبية الرياضية، واملدرس الناجح جيعل  و

 هناك بعض مظاهر التعاون بني مدرس الرتبية الرياضية ومدير املدرسة نذكر منها: األنظدة،  و بالقوانني و
 تسجيلهم يف بداية العام الدراسي عندما يطلب منه ذلك. املشاركة يف قبول التالميذ و -

رشاد إليهم اإل ة مع اإلدارة يف تعديل سلوك التالميذ املخالفني، عن طريق تقدمي النص واملسامه -
 باعتباره قريباً منهم.

       تطلب  املشاركة باألعدال الرمسية اليت حتدل املسؤوليات اإلدارية اليت يتم توزيعها على املدرس و -
 .(424,425، الصفحات 2115د و عبد الرحيم، )فهيم محد من املدرسة

 التربوي ) المفتش(: وجهالعالقة مع الم -2-7
رص على تطويرها من حي سنداً فنياً للددرس، فهو الذي ينقل خرباته و يعترب املوجه الرتبوي عوناً و

زيارة  دريبية، والدورات الت املشاغل الرتبوية و اجلداعية، و اللقاءات الفردية و خالل الزيارات التوجيهية و
 على القيام به قادراً  النصح كي يصبح املدرس متدكناً من أبعاد عدله، و املوجه الرتبوي تأيت لإلرشاد و

املؤشرات السلبية اليت ينظر إليها عدد من املدرسني حول املوجه بأنه الباحث عن  اقتدار، و بكفاية و
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      النظرة  علينا تغيري هذه الدور الرتبوي للدوجه من خالهلا، ورمبا يحساء فهم  األخطاء ليست واردة، و
سانية قبل مجيع التوجيه الرتبوي عدلية ان املوجه، و نطالق من العالقة الفنية اليت تربط بني املدرس واإل و
 .(311، صفحة 2111)متويل، عتبارات اإل

، املفهوم احلديث ال يقوم على أساس أن تقومي املدرسني هدفا يف حد ذاتهإن التوجيه الرتبوي يف 
        ادفا لذلك ينبغي أن يكون هذا التقومي ه رتفاع مبستواه واإل إمنا هو وسيلة لتحسني مستوى أدائه و

أن يقال ميكن  احملسوبية و باملثل بناء بعيدا عن التحيزات الشخصية أو اعتبارات اجملاملة وو موضوعيا  و
ليها كوسيلة البد من اإلبقاء ع إمنا إذا كان و بأن كتابة التقارير عن املدرس ليست أيضا هادفة يف ذاته، و

  صور الق بناءة تستهدف إعطاء صورة صادقة عن جوانب القوة و أن تكون أيضا هادفة أو موضوعية و
ون التقرير رمبا كان من األفضل أن يك جيابية ملعاجلة جوانب القصور وينبغي أن تتضدن اإلقرتاحات اإل و

 ةمدير املدرسة يف هذه املناقش املدرس مع إشراك املدرس األول و نفسه موضع مناقشة بني املفتش و
 .(028,029، الصفحات 0990)مرسي، اإلدارة املدرسية احلديثة، 

الوظيفة األساسية للدشرف الفين أو الرتبوي )املفتش(  ( إىل أن0992يشري أيضا رابح تركي ) و
              مساعدهتم على التغلب على ما يعرتضهم من عقبات  قدراهتم، و هي تندية مهارات املعلدني و

 إرشادهم لبلوغ األهداف الرتبوية حسن توجيههم و مشكالت، و إتاحة فرص الندو املهين أمامهم، و و
 .(292، صفحة 0992)تركي،   املنشودة

 العالقة مع هيئة التدريس: -2-3
درسة يف سبيل الرتبوية يف امل يعرب الوسط املدرسي بشكل عام عن تفاعل كافة اجلهود الثقافية و

ل وجه، األمر التعليدية على أفض توفري مناخ تعليدي مناسب يسدح بتحقيق كافة األهداف الرتبوية و
أي خلل يطرأ على هذه املنظومة من شأنه  األبعاد، و يشكل منظومة تربوية متكاملة اجلوانب و الذي

 نتائجها فضال عن التأثري على اآللية اليت تسريها. التأثري على خمرجاهتا و
مدرس الرتبية البدنية والرياضة، كأحد أعضاء هيئة التدريس باملدرسة جيب أن يعدل بتوافق مع  و

لسياسة ا وكالئها على تنفيذ املنهج و كذلك مع مدير املدرسة و درسي املواد املختلفة، وزمالئه من م
اط به كل الرياضة هو املدرس الوحيد باملدرسة الذي تن يعد مدرس الرتبية البدنية و التعليدية باملدرسة، و
هد األهداف اد إمنا تتعالرياضية لطالب املدرسة، ذلك لكون سائر املو  احلركية و جهود التندية البدنية و

   تم عليه لذلك فإن مسؤولياته متعددة مما حي ذات الطبيعة السلوكية املعرفية أو االنفعالية بشكل عام، و
ىت ح أن يكون عضوًا فاعال يف املدرسة حىت يتدكن من حتقيق هذه املسؤوليات على الوجه األكدل و
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، أصول الرتبية البدنية )اخلويلنوه يف تأكيده وحتقيقه يعاو  جتداعي وبه دوره الثقايف اإل يتفهم احمليطون
 .(008، صفحة 0220النظام األكادميي،  -والرياضية:املهنة واإلعداد املهين

 العالقة مع التالميذ: -2-4
التلديذ،  درس واملإن الوسطية يف التعامل مع التالميذ من الوسائل الكفيلة إلجياد عالقة جيدة بني 

         ال نبسط األسلوب لدرجة االنغداس يف عالقة أطرافها غري متكافئة فال نرتفع يف أسلوب التعامل و
أن نقدم على حفظ أمساء التالميذ بسرعة ألن ذلك  علينا أن نتعامل مع اجلديع بأسلوب واحد، و و

 التجارب العدلية جند أن هناك العديد من من خالل التلديذ، و يزيد من توثيق العالقة بني املدرس و
اإلبتعاد              على املدرسني التالميذ من تبسيط العالقة فيدا بينهم، و املشاكل تنشأ بني املدرسني و

 محاسته للعدل. نفعال من جراء تصرفات التالميذ ألن ذلك يقلل من نشاط املدرس وعن اإل
 وجيب على املدرس أن يتذكر مايلي:

 تفسر التصرفات الربيئة بسوء النية.ال  -

        أن طبيعة تدريس املادة حيتا  إىل إعطاء التلديذ الفرصة كي يحعرب عن نفسه يف جو من احلرية  -
 نطالق.اإل و

 العالقة مع التلديذ هي عالقة أبوية. -

، 0200هيم محدد و عبد الرحيم، )ف شجع التالميذ الذين يؤدون واجباهتم بصورة متقنة -
 .(200,203الصفحات 

 العالقة مع األساتذة الزمالء: -2-2
  ن بأي حال ال ميك افرت جهود اجلديع يف املؤسسة الواحدة، وقد تنجح العدلية الرتبوية إذا تض

نفسه بمن األحوال بلوغ األهداف املرجوة إذا تالشى العدل اجلداعي، إذ ال ميكن ألي أستاذ أن ينفرد 
أقل التكاليف ب داخل املؤسسة الواحدة كون ذلك يعد إهدار للجهود اليت ميكن أن تأيت بأحسن النتائج و

            إذا ما تضافرت جهود اجلديع خاصة يف التعليم كونه يضم عدة أطراف تسهر على القسم الواحد 
   ض التالميذ اجلة املشاكل اليت تعرت مع التضافر مطلوب السيدا يف إعداد اخلطط و بالتايل فالتعاون و و
 كذا األساتذة على حد سواء. و

          شرتك، قدرهتم على العدل امل إن الكثري من جناح املدرسة احلديثة يتوقف على رغبة معلديها و
ر فيها، إعادة النظ من هذه اجملاالت تنفيذ املناهج و من مثة جماالت عديدة البد فيها من التعاون، و و

ذلك بأنه إذا مل يتعاون املعلدون فيدا بينهم فإن تعليدات املعلم الواحد قد تتعارض مع تعليدات املعلم 
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   اآلخر، كدا تتعاكس مطالبه مع مطالب اآلخر، مث من واجب املعلدني أن يتعاون بعضهم مع البعض 
                 ج، املناه حتسني الربامج و لطالب وتقدمي التقارير عن ا يف مسائل من مثل إعطاء العالمات و

 على رأسها معاجلة املشكالت اليت تطرأ بالنسبة لبعض الطالب غري ذلك من الفعاليات املدرسية، و و
 . (026,022، الصفحات 0998)عاقل، 

 المجتمع:   العالقة مع أولياء التالميذ و -2-2

بأمل  و اطدئنان بفلذات أكبادهم، املعلم هو املريب األمني، الذي يعهد إليه أولياء األمور، بثقة و
 لألمانة، بقدر ما يكون هذا املريب أهال عريض مرتقب تلقى األوطان إىل هذا املريب مبستقبل أكبادها، و

ياهتا ازدهار ح البالد وإخالصه يف إعداد النشء للحياة، نضدن مستقبل  بقدر ما يبذل من علده و و
 . (1، صفحة 1181)عبد الكرمي،  تقدمها يف هنضتها و

مالئه ز  ( أن املعلم ال حيتا  إىل أن يكون على عالقة طيبة بطالبه و1118يشري فاخر عاقل ) و
تدع احمليطني أفراد اجمل الطالب ومديره فحسب، بل البد له من أن يكون على عالقة جيدة أيضا بأولياء  و

علم يف راحة امل جهودهم، و هام يف عدل الطالب و مثل هذه العالقات الطيبة ذات أثر محيد و به، و
            عيش فيه اجملتدع الذي ي احلق أنه مامل تتوفر مثل هذه العالقات الطيبة بني املعلم و سعادته، و و

املعلم  ال جيب أن ال ينسى يؤذيه، هذا و املدرسة و عدل املعلم و اجملتدع قد حيبط فإن عدل البيت و
               لذلك من واجبه أن يلتدس املعلم شرط أساسي لنجاح عدله و أن تعاون األهل مع املدرسة و

 .(111، صفحة 1118)عاقل،  أن يعدل على الوصول إليه عاون، وهذا الت
 

 الرياضية: إعداد أستاذ التربية البدنية و -01

يتوقف النجاح يف مهنة التدريس إىل حد كبري على نوعية اإلعداد املهين الذي يتلقاه األستاذ قبل 
يف اآلثار تال دخول املهنة، فاإلعداد اجليد لألستاذ مسألة ضرورية من أجل حتسني أدائه الوظيفي، و

ل مع تعدد أدوار أستاذ الرتبية البدنية والرياضية داخ داد املناسب، والسلبية النامجة عن عدم إعداده اإلع
        ات ثقافية إىل جانب مسئولي البيئة اليت يعيش فيها، و اجتاه جمتدعه و خارجه، و الفصل الدراسي و

 ملسؤوليات.امن الطبيعي أن تتنوع جوانب إعداد األستاذ لكي تواجه تعدد هذه  حضارية اجتاه جمتدعه، و و
         ة البدنيةالرياضية على أن جوانب إعداد أستاذ الرتبي ن يف جمال الرتبية البدنية وو يتفق الباحثو 

 الرياضية تشتدل على أربعة جوانب أساسية هي:  و
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 اإلعداد األكاديمي: -01-0
لدراسية ا األكادميي التخصصي يهدف إىل تزويد طالب كليات الرتبية الرياضية باملوادإن اإلعداد 

      تدكن من مهاراته ال مساعدته على السيطرة و اليت تعدق فهده للدادة التعليدية اليت يتخصص فيها و
رتبطة معلم )أستاذ( الرتبية الرياضية يدرس املقررات امل القدرة على توظيفها يف املواقف التعليدية و و

لتعليم املختلفة سيقوم بتدريسها للتالميذ يف مراحل االتطبيقية جملدوعة األنشطة اليت  بالدراسات النظرية و
عاب أنشطة فردية )أل هي عبارة عن أنشطة مجاعية ) كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة اليد(، و و

    منازالت(، باإلضافة إىل جمدوعة مقررات ترتبط بالعلوم األساسية،  مجباز، سباحة و القوى، مترينات و
املادة  حقائق مناهج و ت ودف العام من اإلعداد األكادميي هو أن يتفهم املدرس أساسياعليه فإن اهل و

 . (11، صفحة 2111)إبراهيم كامل، شلتوت، و خفاجة، الدراسية 
 لتالية:االرياضية يف النقاط  تربز أمهية اإلعداد األكادميي يف إعداد أستاذ الرتبية البدنية و و
 متدكناً من ختصصه. جيعل املعلم )األستاذ( واثقاً و -

 الفهم. جيعل املعلم )األستاذ( متديزاً حنو التعلم املستدر و -

 جيعل املعلم )األستاذ( على وعي بكل املستجدات احلديثة. -

عارف امل الدوريات و جيعل املعلم )األستاذ( قادراً على أن يطور نفسه من خالل الدراسات احلديثة و -
 املعلومات املتصلة بتخصصه. و

دخل )خفاجة و السايح، املقضايا اجملتدع احمللي  جيعل املعلم )األستاذ( ملدًا بكل املشكالت و  -
 .(080، صفحة 0223إىل طرائق تدريس الرتبية الرياضية، 

 اإلعداد الثقافي: -01-7
الثقافة بثقافة عامة تتيح له التعرف على علوم أخرى غري ختصصه، فيهتم بتزويد املعلم )األستاذ( 
صورة اليت ترتبط ب كلدا زادت املعلومات العامة للدعلم )األستاذ( و شرط أساسي ملهنة التدريس، و

ى مواجهة املواقف عل ثقتهم به و مبادة ختصصه كان أقدر على احرتام التالميذ له ومباشرة أو غري مباشرة 
املختلفة اليت تدعو املعلم ) األستاذ( إلبداء الرأي فيها، كدا تساعده الثقافة العامة على نضج العدلية 

ها جتداعي يف التعرف على مشكالت البيئة احمللية اليت يعيش فيعلى القيام بدوره اإل شخصيته، و
 .(11، صفحة 2114)مصطفى، 

عليه  وياته، حيف تشكيل أسلوب  األستاذ() العامة دوراً هاماً يف تكوين املعلمالشك أن للثقافة 
             ، الثقافة الرياضية جزء من الثقافة العامة األستاذ( على هذه الثقافة، وجيب أن حيافظ هذا املعلم )
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         مع اجملتدع،  التكيف ىتساعد عل معاً يسامهان يف تكوين الشخصية املتكاملة اليت تالئم طبيعة احلياة و و
 لرتبوية.هي من دعائم القيم ا الروحية للشباب، و حيث متثالن جماالً هاماً عن طريق التندية البدنية و

 من اإلجيابيات اليت يشتدل عليها اإلعداد الثقايف اجليد بصفة عامة هي: و
 الفكرية. ر القدرات العقلية ويتطو  تندية و -

 جتداعية )يف التعامل مع اآلخرين(.تطوير املهارات اإل -

 تطوير املكونات البدنية. تندية و -

رة، املعايري شتعاون قيادة خلق، انتداء، والء، حسن املعاجتداعية )عناصر الكفاءة اإلتطوير  تندية و -
 جتداعية اإلجيابية(.اإل

، 2111دخل إىل طرائق تدريس الرتبية الرياضية، )خفاجة و السايح، املتطوير اجلانب الوجداين  -
 .(183,185الصفحات 

 اإلعداد الشخصي: -01-3
اح الدرس على يتوقف جن الشخصية هي أوىل العوامل املؤثرة يف مدى جناح معلم الرتبية الرياضية و

ناك ه بالرغم من صعوبة حصر اخلصائص املرغوبة يف شخصية املعلم إال أن كفاءته و شخصية املعلم و
 هي: خصائص عامة جيب أن يتصف هبا املعلم و

 الشباب. يؤمن برسالتها يف تربية النشء و أن حيب مهنته و -

 الثقافية للنشء. جتداعية واإل أن يكون ملدا باألسس النفسية و -

 نظريات. ما يتصل هبا من حقائق و أن يكون ملدا بأصول مادته، و -

 اإلدارة. أن يكون ذو قدرة عالية على التنظيم و -

 القدرة على التحكم يف انفعاالته عند التعامل مع اآلخرين. -

 املظهر العام املتديز. -

 .(11، صفحة 2111)إبراهيم كامل، شلتوت، و خفاجة،  اللياقة البدنية الصحة و -

بأن املعلم احملبوب هو ذلك الشخص الذي جيب أن يتدتع قبل أي اعتبار آخر "كومبز" يرى  و
          بإحساسه كإنسان ألن إحساس املعلم خبصائص شخصيته كإنسان جيعله أقدر على فهم املتعلدني 

دمه خت الظروف من حوله بطريقة ختدم املتعلدني و مواهبه و تسخري إمكانياته و حسن التعامل معهم و و
 .(092، صفحة 0200)الربيعي،  اإلشباع تصل باجلديع إىل مرحلة الرضا و وهو 
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يشري املختصني يف احلقل الرتبوي بأنه من املدكن أن حنكم على مستوى أداء معلم الرتبية  و
           س كدنفذ لألنشطة املصاحبة للدر  الرياضية بشكل رئيسي من خالل نتائج عدله كدعلم باملدرسة و

       السيطرة التامة على التالميذ سواء داخل الدرس النظام و كذلك إلدارته املدرسة من حيث الضبط و و
القيام هبذه  إمنا يف كيفية يقوم به من أعدال و نقول أن املعلم ال يتديز فقط مبا يفعله و أو خارجه، و
عن الصفات اليت جيب أن تتصف هبا شخصية  (Sierbacov) اكوف""سيربيتحدث  األعدال، و

     املعلم فيقول " باإلضافة إىل الصفات املتعارف عليها اليت ينبغي أن تتوافر يف املعلم البد من اإلشارة 
 جتاه الدافعي حنو هذا العدل". ثبات اإل إىل صفتني هامتني مها: حب األطفال، و

تداعي فإن جار مسامهتها يف النشاط العدلي اإلإلنسانية تتديز مبقدمبا أن فعالية الشخصية ا و
سائل تأثري جديدة بقدرته على إبداع و  فعالية شخصية املعلم تظهر يف الطابع اإلبداعي لنشاطه الرتبوي و

 تصديده خططًا متكنه من احلصول على حلول جديدة للقضايا الرتبوية املطروحة أمامه على تلديذه، و
 .(090,096، الصفحات 0223)خفاجة و السايح، املدخل إىل طرائق تدريس الرتبية الرياضية، 

 اإلعداد المهني: -01-4
و ه اإلعداد املهين هو كل العدليات الرتبوية اليت يتعرض هلا الطالب املعلم يف مراحل إعداده و

    يهدف إىل توعيته باألهداف الرتبوية اليت ينبغي أن حيققها عندما يصبح معلدا، كدا تزوده باملعلومات 
           ذه كذلك تساعده على فهم تالمي جتاهات اليت متكنه من القيام مبهنة التدريس، واإل املهارات و و
داخل  ف املواد التعليدية مبجال ختصصهكيفية حتقيق أهدا اجتاهاهتم، و استعداداهتم و قدراهتم و و

 طبيقي.اجلانب الت يشتدل اإلعداد املهين على جانبني، اجلانب النظري و خارجه و الفصل الدراسي و
 الجانب النظري: -01-4-0

  دة جمدوعة يتناول عا كل العدليات الرتبوية اليت يتعرض هلا الفرد يف مراحل إعداده كددرس، و
ومات اليت تساهم املعل علم النفس من منطلق إكساب املعلدني املعارف و ة بالرتبية ومن املقررات املرتبط

تعديل  لندو وحل مشكالته لتحقيق ا استعداداته و كيفية التعامل مع قدراته و على التعرف باملتعلم و
 .(18، صفحة 2111)إبراهيم كامل، شلتوت، و خفاجة،  السلوك
ا هو م الفرد به ما هو نفسي و ذلك ألن الرتبية الرياضية تتعامل مع الفرد كوحدة واحدة، و و

بد أن هلذا كان ال ما هو فسيولوجي، هذا باإلضافة إىل أهنا تتعامل معه أثناء حركته، و اجتداعي، و
           يشتدل إعداد معلم الرتبية الرياضية املهين كل العلوم املرتبطة باإلنسان مع احليوية، التشريح، علم احلركة، 

صابات      إ اإلدارة يف الرتبية الرياضية، اإلسعافات، القوام، علم النفس الرتبوي الرياضي، التنظيم و
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، 0200 )فهيم محدد و عبد الرحيم، التدريس يف الرتبية الرياضية طرقو املالعب، الصحة الشخصية، 
 .(260صفحة 

 :التربية العملية(الجانب التطبيقي ) -01-4-7
ي تعد الرتبية العدلية تطبيق للدراسات الرتبوية اليت مير هبا الطالب املعلم على املستوى النظري، فه

 ذلك لألسباب التالية: املعلم مهنيا وجوهر إعداد 
 معرفة لألهداف الرتبوية الشاملة اليت تسعى الرتبية إىل حتقيقها. -

 حاجاهتم. م وميوهل التعرف على طبيعة املتعلدني الذين سيتعامل معهم من حيث خصائص منوهم و -

 اإلملام باألساليب الرتبوية احلديثة. -

 التخطيط هلا. اإلعداد اجليد للدروس و -

 رض محتوى الدرس بطريقة ناجحة مع ربط الدرس حبياة التالميذ.ع -

 كيفية اختيار الوسائل التعليدية و استخدامها بكفاءة عالية.  -

 حث التلديذ على املشاركة يف الدرس. املناقشة و كيفية إثارة األسئلة و -

 ة.ريالتطبيقات العدلية للدعلومات النظ التجريب و التجديد و بتكار والقدرة على اإل -

 القدرة على تقومي تالميذه التقومي الشامل املستدر. -

 سلوكه العام. االهتدام مبظهره و -

 التزامه مبواعيده. -

، 2111)إبراهيم كامل، شلتوت، و خفاجة،  الزمالء العالقات الطيبة مع الرؤساء و التعامل الناجح و -
 .(11صفحة 

      بقدر إملام املعلم باملواد التخصصية النظرية املتعلقة بالرتبية الرياضية جيب أن يلم باملواد  و
 باحة...إخل"، املضدار، اجلدباز، التدرينات، الس التخصصية التطبيقية اليت تشتدل على " ألعاب امليدان و

د من أن يكون د املشتغلني باملهنة البهذا يبدأ من الطالب الذي يدرس الرتبية الرياضية مثله مثل األفرا و
ملم بكل نواحي اإلعداد املهين الوايف للقادة يف ميدان الرتبية الرياضية، هذا باإلضافة إىل ضرورة التدريب 

        ملهارة ا طرق التدريس، وأساس مقبول من املعرفة و دراية كافية مببادئ و املهين على نطاق واسع، و
 .(260، صفحة 0200)فهيم محدد و عبد الرحيم،  لرتبية الرياضيةيف نواحي التخصص يف ا

 رياضية كدايلي:ال تربز اإلجيابيات اليت يشتدل عليها اإلعداد املهين ألستاذ الرتبية البدنية و و
 إعداد املعلم لدروسه إعداداً جيداً مع التخطيط السليم هلا. -
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 العام للتطبيق العدلي.هتيئة اجلو  -

 بطرق أكثر إجيابية. تنفيذ الدروس بشكل جيد و -

 مناسبة للنشاط. استخدام أساليب متغرية و -

 استخدام وسائل تعليدية بكفاءة عالية. -

 إعداد املعلم على كيفية التعامل مع التالميذ باختالف ميوهلم. -

 خارجها. زيادة اخلربة يف قيادة التالميذ داخل املدرسة و -

إىل  )خفاجة و السايح، املدخل األفراد القدرة على حل املشكالت اليت تواجه التالميذ و ربة واخل -
 .(088، صفحة 0223طرائق تدريس الرتبية الرياضية، 
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 خالصة:

           يف هذا الفصل على أمهية مرحلة التعليم الثانوي باعتبارها أحد أهم احللقات الرئيسية تعرفنا
مبرحلة  الرياضية أستاذ الرتبية البدنية والتشغيل، كدا أبرزنا مكانة  التكوين و يف سلسلة منظومة الرتبية و

 ،الرياضية البدنية و يةالرتبإجناز حصة  أثناءالعنصر األساسي يف العدلية التعليدية  التعليم الثانوي لكونه
       الدور الرئيسي هو صاحب األب الروحي هلم، و ةهو مبثاب و املعرفة لتالميذه ترب الناقل للعلم وحيث يع

     درس ذ يف الالنشاط املناسب للتالمي التعلم، حيث يقع على عاتقه اختيار أوجه يف عدليات التعليم و
رض أطبيقها على ت ترمجتها و الرتبوية و التعليدية و حتقيق األهداف من خاللهخارجه حبيث يستطيع  و

فايات التدريسية الرياضية أن ميتلك الك لتحقيق تلك الغايات وجب على أستاذ الرتبية البدنية و ، والواقع
اإلضافة ب حيوية مع خمتلف أطياف احمليط املدرسي، فعالة و القدرة على ربط عالقات اجيابية و الالزمة و
يتوقف النجاح يف مهنة التدريس إىل حد كبري على نوعية اإلعداد املهين الذي يتلقاه األستاذ  إىل ذلك

قبل دخوله املهنة، فاإلعداد اجليد لألستاذ مسألة ضرورية من أجل حتسني أدائه الوظيفي و البيداغوجي، 
 دية.هذا ما ينعكس دون أدىن شك بصورة فعالة على العدلية التعلي و
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 :الباب الثانيمدخل 
الرياضية  عالقته بالرضا الوظيفي ألساتذة الرتبية البدنية و بعد دراستنا ملوضوع املناخ التنظيدي و

موضوع الدراسة مل يقتصر فقط  لكون ومن خالل جانبه النظري من خالل الفصول الثالثة السابقة، 
اليت ترتبط ارتباط وثيق باجلانب النظري، حيث تعد  لية ودعلى اجلانب النظري بل مت تناول املسائل الع

الدراسة امليدانية جانب مهم يف القيام بأي دراسة ميكن من خالهلا التوصل إىل حلول للدشكلة املطروحة، 
التحقق من فرضياهتا ، سنقوم على أرض  ابة على تساؤالهتا واإلج لتحقيق أهداف الدراسة احلالية و و

اليت ستكون من خالل فصلني،  فأما الفصل األول فهو خمصص ملنهجية  الواقع  بالدراسة امليدانية و
اإلجراءات امليدانية، حيث سنقوم باستعراض أهم اخلطوات املنهجية اليت سيعتدد عليها البحث  البحث و

كيفية  متغريات البحث، و ضبط جماالت و عينة البحث، و وصف جمتدع و ج، ومن حيث حتديد املنه
              احثـــك الذي سيعتدد عليه البـــــاهتا، و وضع احملـثب دقها وـــــبناء أداة البحث مع التأكد من ص

 حتليل البيانات هبا يف تفسري النتائج، مع ذكر أهم األساليب اإلحصائية اليت سيتم اإلستعانة و ل ـــــيف حتلي
      يامهالصعوبات اليت واجهت الباحث أثناء ق واستخالص النتائج، لنصل إىل توضيح أبرز العقبات و

 هبذا البحث.
التحقق  مناقشة النتائج، حيث سيتم يف البداية حتليل و أما الفصل الثاين فقد خصص لعرض و و

داد على ذلك من خالل االعت وزيع الطبيعي أم ال، ومن أن البيانات اليت مت احلصول عليها تتبع الت
معاملي اإللتواء و التفلطح، مث سنقوم بعرض مفصل للنتائج اليت أسفرت عنها الدراسة يف ضوء فرضياهتا 

قارنتها م حتديد أبرز االستنتاجات اليت خلصت إليها نتائج البحث، مع مناقشة هذه النتائج و احملددة، و
املشاهبة، لنتوصل يف األخري إىل وضع خالصة عامة و بعدها  لدراسات السابقة وا مع األدب النظري و

ذا الباحثني ك اإلقرتاحات اليت قد تفيد القائدني على قطاع الرتبية الوطنية و نقدم مجلة من التوصيات و
 على حد سواء.
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 :تمهيد
ا الفصل التعريف بأهم اخلطوات املنهجية املتبعة يف هذا البحث و ذلك من خالل ذيتناول ه

حتديد منهجه، جمتدعه، عينته، جماالته، متغرياته، و كذا أداة البحث و خطوات بنائها مع التحقق من 
كيفية   عن فضالاألسس العلدية هلا من خالل الصدق و الثبات، و وضع احملك املعتدد يف الدراسة، 

البيانات و املعلومات و كذا حتديد األساليب اإلحصائية اليت مت االعتداد عليها يف حتليل الدراسة  مجع
 و تفسري نتائجها، و أخريا الصعوبات اليت واجهت البحث.

 
 منهج البحث: -0

لة قد تفرض ظاهرة أو مشك لكل ظاهرة من الظواهر منهج خاص يتالءم مع طبيعة تركيبها، و
قته عال مبا أن موضوع الدراسة هو املناخ التنظيدي و أن يطبق منهجا دون سواه، وما على الباحث 

       هو نوع الرياضية يف املدارس الثانوية للشرق اجلزائري ف بالرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية البدنية و
    ذا النوع ه من الوصف للوضع القائم داخل هذه املؤسسات الرتبوية، لذا فإن من أنسب املناهج ملثل

 تسعى األهداف اليت كونه يالئم طبيعة موضوع الدراسة و  المنهج الوصفي التحليليمن الدراسة هو 
 لتحقيقها.
 

 مجتمع البحث: -7
ة العاملني الرياضي يتكون جمتدع البحث يف هذه الدراسة من مجيع أساتذة الرتبية البدنية و

( 14بعني لـ )املتواجدة مبنطقة الشرق اجلزائري والتا الوطنية و بالثانويات احلكومية التابعة لوزارة الرتبية
نة، )عنابة، الطارف، سوق أهراس، تبسة ، قاملة، خنشلة، أم البواقي، قسنطيالتالية:  مديرية تربية للواليات

                2111/2111للدوسم الدراسي  بر  بوعريريج( وة، سطيف، باتنة، سكيكدة، جيجل، ميل
اجلدول التايل يوضح توزيع أفراد جمتدع الدراسة حسب  أستاذة، و ( أستاذ و1154البالغ عددهم ) و

 مديريات الرتبية للواليات املعنية بالدراسة:
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 عدد الثانويات. (: توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب مديريات التربية و10جدول رقم )

 

 السنة الدراسية أساتذة التربية البدنية والرياضيةعدد  عدد الثانويات مديرية التربية الرقم

 2111/2111 111 31 عنابة 1

 2111/2111 69 30 الطارف 2

 2111/2111 82 32 سوق أهراس 3

 2111/2111 83 38 خنشلة 4

 2111/2111 115 42 أم البواقي 5

 2111/2111 220 62 قسنطينة 1

 2111/2111 140 56 سكيكدة 1

 2111/2111 113 42 جيجل 8

 2111/2111 121 54 ميلة 1

 2111/2111 214 97 سطيف 11

 2111/2111 206 89 باتنة 11

 2111/2111 115 52 بر  بوعريريج 12

 2111/2111 103 47 تبسة 13

 2111/2111 90 39 قاملة 14

 2111/2111 1154 717 اجملدوع

 مصاحل التعليم الثانوي مبديريات الرتبية للواليات املعنية بالدراسة. المصدر:
 
 :كيفية اختيارها عينة البحث و -3

    الرتبية البدنية أستاذات مت اختيار أفراد عينة البحث بطريقة العينة العشوائية من بني أساتذة و
رق الرياضية للدرحلة الثانوية العاملني باملدارس الثانوية احلكومية التابعة ملديريات الرتبية الواقعة مبنطقة الش و

ق أهراس، )عنابة، الطارف، سو اجلزائري، حيث كانت عينة الدراسة موزعة عرب ثانويات الواليات التالية: 
   ر  بوعريريج(ب وة، سطيف، باتنة، ل، ميلتبسة ، قاملة، خنشلة، أم البواقي، قسنطينة، سكيكدة، جيج

            قد بلغ عدد أفراد العينة بعد استبعاد االستجابات  ، و2111/2111خالل املوسم الدراسي 
م ميثلون ه أستاذة ملادة الرتبية البدنية والرياضية للتعليم الثانوي، و ( أستاذ و313غري الصاحلة للتحليل )

            هي نسبة مقبولة إلجراء الدراسة، حيث استعان الباحث تدع الدراسة، و( من جم%11.84ما نسبته )
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جي بو  و سيكارانخاصة ما قدمه كل من  اإلحصائيني يف حتديد حجم العينة، و برأي اخلرباء و
(Sekaran & Bougie, 2010) لتحديد  اللذان وضعا جدول يحسهل عدلية اختاذ قرار جيد

 (.%5حجم العينة املطلوبة اعتداداً على حجم اجملتدع الكلي وهامش اخلطأ املسدوح به )
 ميكن توضيح توزيع عينة الدراسة حسب مديريات الرتبية من خالل اجلدول التايل: و
 

 عدد الثانويات. (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مديريات التربية و17جدول رقم )
العدد اإلجمالي ألساتذة  ةالتربيمديرية  الرقم

 التربية البدنية والرياضية
النسبة  حجم العينة

 المئوية
 11.15 11 111 عنابة 1
 11.31 12 69 الطارف 2
 18.21 15 82 سوق أهراس 3
 18.11 15 83 خنشلة 4
 18.11 11 115 أم البواقي 5
 11.12 31 220 قسنطينة 1
 11.85 25 140 سكيكدة 1
 11.41 18 113 جيجل 8
 18.11 23 121 ميلة 1
 11.15 38 214 سطيف 11
 11.41 31 206 باتنة 11
 18.11 11 115 بر  بوعريريج 12
 18.44 11 113 تبسة 13
 11.11 11 11 قاملة 14

 11.84 313 1154 اجملدوع

 من إعداد الباحث. المصدر:                                
 

عينة البحث تتديز بالتوزيع املتساوي بني خمتلف مديريات ( أن 12اجلدول )خالل نتائج يتضح من 
(، يف حني  %18.44)( و%11.31)بني النسبة املئوية ترواحت  الرتبية للواليات املعنية بالدراسة، حيث
 ( من جمدوع جمتدع البحث.% 11.84بلغت النسبة املئوية للعينة الكلية )
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 :الدراسةالوصف اإلحصائي لعينة  -3-0
 الوظيفية. نستعرض فيدا يلي خصائص عينة الدراسة وفقاً للدتغريات الشخصية و

 الجنس: -0 -0 -3
 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس.13جدول رقم )

 %النسبة المئوية  العدد الجنس

 11.1 241 األساتذة )ذكور(

 23.3 13 األستاذات )إناث(

 %011 303 المجموع

 Spss V :19.  على خمرجات برنامج باإلعتدادمن إعداد الباحث المصدر: 

ة بعد حتويل النسب املئوية إىل خمططات بيانية تتضح اخلصائص الدميوغرافية للعين و من اجلدول السابق
 من حيث اجلنس.

 
 .( يوضح توزيع أفراد العينة حسب اجلنس11الشكل رقم )

 
 .(13بناءا على معطيات اجلدول رقم ) Exelعلى برنامج  باإلعتداد: من إعداد الباحث المصدر

 
( 241( يتضح أن عدد األساتذة الذكور بلغ )11الشكل رقم )و  (13اجلدول رقم ) من خالل

من العدد اإلمجايل لألساتذة الذين مشلتهم عينة الدراسة، يف حني بلغ ( %11.1أستاذ أي ما نسبته )
 من العدد اإلمجايل لعينة الدراسة.( %23.3أي مانسبته ) ( أستاذة13عدد األستاذات )
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 العمر: -7 -0 -3
 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر.14جدول رقم )

 %النسبة المئوية  العدد فئات العمر

 11 11 سنة 25أقل من 

 43.1 135 سنة 35 -25من

 3.8 12 سنة 45 -31من 

 53.1 111 سنة 45أكثر من 

 %011 303 المجموع

 Spss V :19.  على خمرجات برنامج باإلعتدادمن إعداد الباحث : المصدر
 بعد حتويل النسب املئوية إىل خمططات بيانية تتضح اخلصائص الدميوغرافية للعينة منو  من اجلدول السابق

 حيث العدر.
 

 .( يوضح توزيع أفراد العينة حسب العدر11الشكل رقم )

 
 .(04بناءا على معطيات اجلدول رقم ) Exelعلى برنامج  باإلعتداد: من إعداد الباحث المصدر

 
( أن النسبة األكرب من أساتذة الرتبية 11الشكل رقم )( و 14اجلدول رقم )يتضح من خالل 

تليها الفئة (، %53سنة( أي ما يعادل ) 45الرياضية هم أصحاب الفئة العدرية )أكثر من  البدنية و
سنة(،  45 -31تليها بعد ذلك الفئة العدرية )من (، %43.1سنة( بنسبة ) 35 -25العدرية )من 

 سنة(.  25يف حني مل يكن ضدن عينة الدراسة األساتذة أصحاب الفئة العدرية )أقل من 
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 الخبرة المهنية: -3 -0 -3
 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الخبرة المهنية.05جدول رقم )

 %النسبة المئوية  العدد برة المهنيةالخ

 21.1 11 سنوات 5أقل من 

 14.1 44 سنوات 11 -5من

 1.1 11 سنة 15 -11من 

 54.1 112 سنة 11أكثر من 

 %011 303 المجموع

 Spss V :19.  على خمرجات برنامج باإلعتدادمن إعداد الباحث : المصدر
 بعد حتويل النسب املئوية إىل خمططات بيانية تتضح اخلصائص الدميوغرافية للعينة منو  من اجلدول السابق

 .اخلربة املهنيةحيث 
 .( يوضح توزيع أفراد العينة حسب اخلربة املهنية08الشكل رقم )

 
 

 

 .(05بناءا على معطيات اجلدول رقم ) Exelعلى برنامج  باإلعتداد: من إعداد الباحث المصدر
 
 

من أساتذة ( %54.1( أن حوايل )18الشكل رقم ) ( و15اجلدول رقم ) خالليتضح من 
         (%21.1( سنة، يف حني ما نسبته )11الرياضية تزيد اخلربة املهنية عندهم عن ) الرتبية البدنية و

( سنوات، تليها بعد ذلك الفئة من األساتذة الذين ترتاوح 5من األساتذة لديهم  خربة مهنية تقل عن)
، تليها نسبة ضئيلة جدا من األساتذة (%14.1سنوات( بنسبة ) 11 -5اخلربة املهنية لديهم بني )

 (.%1.1سنة( بنسبة بلغت ) 15 -11الذين ميلكون خربة مهنية بني )
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 عالقة العمل: -4 -0 -3
 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير عالقة العمل.12جدول رقم )

 %النسبة المئوية  العدد عالقة العمل

 2.5 18 مستخلف

 1.3 14 مرتبص

 11.2 311 مرسم

 %011 303 المجموع

 Spss V :19.  على خمرجات برنامج باإلعتدادمن إعداد الباحث : المصدر
ة بعد حتويل النسب املئوية إىل خمططات بيانية تتضح اخلصائص الدميوغرافية للعينو من اجلدول السابق 
 من حيث العدر.

 
 الرتبوية. ( يوضح توزيع أفراد العينة حسب عالقة العدل مع املؤسسة11الشكل رقم )

 
 

 .(11بناءا على معطيات اجلدول رقم ) Exelعلى برنامج  باإلعتداد: من إعداد الباحث المصدر
 

( أن الغالبية العظدى من األساتذة عينة 11الشكل رقم ) (11اجلدول رقم ) يتضح من خالل
يف حني بلغت نسبة فئة (، %11.2مرمسون يف مناصب عدلهم، حيث قدرت نسبتهم بـ )الدراسة 

من العدد اإلمجايل ( %1.3بيندا قدرت نسبة األساتذة املرتبصني بـ )(، %2.5األساتذة املستخلفني )
 الرياضية الذين يشكلون عينة الدراسة. ألساتذة الرتبية البدنية و
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 عالقة العمل: -2 -0 -3
 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الحالة اإلجتماعية.12) جدول رقم

 %النسبة المئوية  العدد الحالة اإلجتماعية

 21.1 13 أعزب/عزباء

 11.3 221 متزو  )ة(

 11 11 أرمل )ة(

 11 11 مطلق )ة(

 %011 303 المجموع

 Spss V :19.  على خمرجات برنامج باإلعتدادمن إعداد الباحث : المصدر
 

غرافية للعينة و بعد حتويل النسب املئوية إىل خمططات بيانية تتضح اخلصائص الدميو من اجلدول السابق 
 جتداعية.من حيث احلالة اإل

 جتداعية ألفراد العينةوزيع أفراد العينة حسب احلالة اإل( يوضح ت11الشكل رقم )

 
 .(11بناءا على معطيات اجلدول رقم ) Exelعلى برنامج  باإلعتداد: من إعداد الباحث المصدر

 
( أستاذ وأستاذة أي ما نسبته 13( أن )11) رقم الشكل ( و11اجلدول رقم ) يتضح من خالل

( أي ما نسبته 221األستاذات املتزوجني ) بلغ عدد األساتذة و ( من عينة الدراسة عزاب، و21.1%)
وهذا يعين أن غالبية أفراد العينة من املتزوجني، يف حني مل يكن ضدن أساتذة الرتبية البدنية  (11.3%)
 الرياضية عينة الدراسة فئة األرمل و األرملة، أو فئة املطلقني و املطلقات. و
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 مجاالت البحث: -4
 المجال المكاني: -4-0

ابعة ملديريات الرتبية الت املشدولة بالدراسة و يةاحلكوم يتدثل اجملال املكاين للدراسة يف املدارس الثانوية
لواليات الشرق اجلزائري التالية: )عنابة، الطارف، سوق أهراس، تبسة ، قاملة، خنشلة، أم البواقي، قسنطينة، 

 بر  بوعريريج(.  وسكيكدة، جيجل، ميلة، سطيف، باتنة، 
 المجال الزماني: -4-7

 إجناز هذه الدراسة إىل مايلي:  إعداد ومت تقسيم اجملال الزمين الذي مت فيه 
 مرحلة اإلعداد للجزء النظري للدراسة: -

تاريخ بداية  2113حيث دام اإلعداد للجانب النظري هلذه الدراسة حوايل مخس سنوات، من بداية سنة 
النظري ، حيث اشتدل اجلانب 2111املصادر إىل غاية أواخر سنة  مجع املادة العلدية من خمتلف املراجع و

 على ثالثة فصول.
 مرحلة اإلعداد للجزء التطبيقي للدراسة: -

، فكان من خالل الدراسة 2111سنة  شهر أكتوبر من مت االنطالق يف اجلانب امليداين للدراسة بداية
 .2111لرئيسية حىت هناية  شهر جوان االستطالعية، مث تلتها الدراسة ا

 المجال البشري: -4-3
ة الرياضي أستاذة للرتبية البدنية و ( أستاذ و313عينة عشوائية مكونة من )أجريت الدراسة على 

زائري العاملني باملدارس الثانوية احلكومية التابعة ملديريات الرتبية لواليات الشرق اجل ملرحلة التعليم الثانوي و
يجل، ميلة، سكيكدة، ج التالية: )عنابة، الطارف، سوق أهراس، تبسة ، قاملة، خنشلة، أم البواقي، قسنطينة،

 بر  بوعريريج(. وسطيف، باتنة، 
يقتصر احلد املوضوعي هلذه الدراسة على درجة املناخ التنظيدي السائد باملدارس  الحدود الموضوعية: -4-3

املني بالثانويات الرياضية الع عالقته بدرجة الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية و الثانوية و
تابعة ملديريات الرتبية لواليات الشرق اجلزائري التالية: )عنابة، الطارف، سوق أهراس، تبسة ، احلكومية ال

        ج(  بر  بوعريري وقاملة، خنشلة، أم البواقي، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، ميلة، سطيف، باتنة، 
عينة الدراسة ، كدا تتحدد دقة هذه الدراسة على مدى جدية األساتذة 2111/2111للدوسم الدراسي 

 املعد لتحقيق أغراض هذه الدراسة.  اإلستبيانباإلجابة على فقرات محاور 
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 متغيرات البحث: -2
 اشتدلت الدراسة على املتغريات التالية:

 المتغير المستقل: -2-0
 لة يف:املتدث عناصره املكونة له و املتغري املستقل يف هذه الدراسة هو املناخ التنظيدي و

 التنظيدي.اهليكل  -
 منط القيادة اإلدارية. -
 منط االتصال. -
 احلوافز املقدمة. -
 املشاركة يف اختاذ القرارات. -

ساتذة الرتبية أاملتغري التابع يف هذه الدراسة هو: درجة الرضا الوظيفي العام لدى  المتغير التابع: -2-7
 لدراسة:ل اإلفرتاضي ندوذ الفيدا يلي  وة الرياضي البدنية و

 .(: النموذج االفتراضي للدراسة00رقم)الشكل 

 
 من إعداد الباحث.المصدر: 
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 أداة البحث: -2
صد حتقيق أهداف ق على طبيعة املنهج املتبع يف البحث، و بناءً على طبيعة البيانات املراد مجعها، و

ددت خصيصاً بالدراسة، صح  كأداة رئيسية جلدع البيانات املتعلقة  اإلستبياناستخدم الباحث  هذه الدراسة
             نظيمي"،"المناخ التعبارات لقياس املتغري املستقل للدراسة  اإلستبيانهلذا الغرض، حيث تضدن 

           ية ، ناهيك عن البيانات الشخص "الرضا الوظيفي"عبارات أخرى لقياس املتغري التابع للدراسة  و
 دراسة.الوظيفية املتعلقة خبصائص مفردات ال و
 :خطوات بناء أداة البحث -2-0

 :اإلستبياناعتدد الباحث على اخلطوات التالية أثناء تصديم 
دة تفاساإل الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة، و اإلطالع على األدبيات النظرية و -

 صياغة عباراته. و اإلستبيانمنها يف بناء 
ة إىل عدد من األساتذة املختصني يف جمال الدراسة، بغياستشار الباحث األستاذ املشرف، باإلضافة  -

 عباراهتا. حتديد جماالت االستدارة و
ر كذا اجملاالت اليت تندر  ضدن كل محور من محاو  قام الباحث بتحديد احملاور الرئيسية للدراسة و -

 الدراسة، إىل جانب حتديد العبارات اليت تندر  ضدن كل جمال من جماالت محاور الدراسة.
كدتغري يدي"   اثنني مها: " املناخ التنظستدارة يف صورهتا األولية وقد تكونت من محورين مت تصديم اإل -

 ( عبارة. 135يف البداية على ) اإلستدارة مشلت مستقل، و "الرضا الوظيفي " كدتغري تابع، و
                   ياضيةالر  مت عرض االستدارة على جمدوعة من احملكدني يف جمال ختصص الرتبية البدنية و -

 ( يبني أمساء احملكدني.12امللحق رقم ) التنظيم، و علم النفس العدل و علم اجتداع العدل و و
حذف  ، وت احملكدني بتعديل بعض عبارات اإلستبيانمالحظا على ضوء آراء و قام الباحث و -

( 115لنهائية على )يف صورته ا ا ثالثة محكدني فأكثر، ليستقر اإلستبيانالعبارات اليت أشار حبذفه
محور املناخ التنظيدي  و كذا( عبارة، 41عبارة، موزعة على محور املناخ التنظيدي الذي تكون من )

 ( عبارة. 51الذي اشتدل على )
ليت الدراسات السابقة ا على األدب النظري و باإلعتداداإلستبيان وقد قام الباحث بتصديم 

              ة، ذلك لتحقيق غرض هذه الدراس كذا موضوع الرضا الوظيفي، و التنظيدي وتناولت موضوع املناخ 
ستعراض الدراسات السابقة اليت استعان هبا الباحث يف احلصول على الفقرات املناسبة ألداة اب سنقوم و

 الدراسة كدا يلي:
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 هي: لتنظيدي والدراسات السابقة اليت اعتدد عليها الباحث يف بناء استبيان املناخ ا 
( بعنوان: " أبعاد املناخ التنظيدي 2113دراسة بكر علي أبو حجيلة، و محدد عبود احلراحشة ) -

عنوية لدى عالقتها بالروح امل التعليم يف محافظة جرش و السائدة لدى مديري مدارس الرتبية و
، 1421 -1411(، 4(، ملحق )41العلوم الرتبوية، اجمللد ) -املعلدني"، جملة دراسات
 اجلامعة األردنية، األردن.

ة أثره يف الرضا الوظيفي: دراس ( بعنوان: " املناخ التنظيدي و2113دراسة رياض ضياء عزيز ) -
              إستطالعية آلراء عينة من منتسيب شركة نفط ميسان"، جملة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية

لية اإلدارة و اإلقتصاد، جامعة ميسان، ، ك 14 -31(، 1(، العدد)3و اإلقتصادية، اجمللد )
 العراق. 

( بعنوان: " املناخ التنظيدي السائد يف مدارس 2112دراسة الشيداء أمحد عبد اهلل عدوان ) -
عالقته بالروح املعنوية للدعلدني"، رسالة ماجستري غري  املرحلة الثانوية مبحافظات غزة و

ة كلية الرتبية، عدادة الدراسات العليا، اجلامع  منشورة، قسم أصول الرتبية/ اإلدارة الرتبوية،
 اإلسالمية، غزة، فلسطني.

( بعنوان: " أثر املناخ التنظيدي 2111دراسة يوسف عبد حبر، و أمين سليدان أبو سويرح ) -
 على األداء الوظيفي للعاملني اإلداريني يف اجلامعة اإلسالمية بغزة"، جملة اجلامعة اإلسالمية

 ، غزة، فلسطني. 1211 -1141(، 2(، العدد )8اإلنسانية(، اجمللد ))سلسلة الدراسات 
( بعنوان: " أثر املناخ التنظيدي على الرضا 2118دراسة إيهاب محدود عايش الطيب ) -

إدارة  دراسة حالة"، رسالة ماجستري غري منشورة يف -الفلسطينية اإلتصاالتالوظيفي يف شركة 
 التجارة، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني. األعدال، قسم الدراسات العليا، كلية

( بعنوان: " أثر املناخ التنظيدي على أداء 2111دراسة محدود عبد الرمحن إبراهيم الشنطي ) -
املوارد البشرية: دراسة ميدانية على وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية يف قطاع غزة"، رسالة 

كلية التجارة، عدادة الدراسات العليا، اجلامعة ماجستري غري منشورة، قسم إدارة األعدال،  
 اإلسالمية، غزة، فلسطني.
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 :الدراسات السابقة و املراجع اليت اعتدد عليها الباحث يف بناء استبيان الرضا الوظيفي هي 
 ( بعنوان: " الرضا الوظيفي ألساتذة الرتبية البدنية و2118دراسة مسعود بورغدة محدد ) -

، كلية الرياضية وعالقته بأدائهم"، أطروحة دكتوراه غري منشورة، قسم الرتبية البدنية  الرياضية و
 العلوم اإلنسانية، جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر. العلوم اإلجتداعية و

دافعية اإلجناز لدى أساتذة  ( بعنوان: "الرضا الوظيفي و2118دراسة العياشي بن زروق ) -
      م الرتبيةعلو  "، أطروحة دكتوراه غري منشورة، قسم علم النفس واجلامعي التعليم الثانوي و

 اإلجتداعية، جامعة اجلزائر، اجلزائر. األرطوفونيا، كلية العلوم اإلنسانية و و
معلدات الرتبية  ( بعنوان: " الرضا الوظيفي ملعلدي و2118دراسة كاشف نايف زايد ) -

(، 1ية، اجمللد )غريات"، جملة العلوم الرتبوية والنفسعالقته ببعض املت الرياضية يف سلطنة عدان و
، قسم الرتبية الرياضية، كلية الرتبية، جامعة السلطان قابوس، 182 -111(، 4العدد )

 سلطنة عدان.
           ( بعنوان:2113زايد بين عطا ) محدد مهيدات، و علي جروان، و دراسة رامي طشوش، و -

          العالقة بينهدا لدى معلدي غرف املصادر  ا الوظيفي والرض " ظاهرة اإلحرتاق النفسي و
(، قسم 8(، العدد )21يف األردن"، جملة جامعة النجاح لألحباث )العلوم اإلنسانية(، اجمللد )

 الرتبوي، كلية الرتبية، جامعة الريموك، األردن. علم النفس اإلرشادي و
طبيقات ت بعنوان: " الرضا الوظيفي: أطر نظرية ودراسة سامل تيسري الشرايدة املقدمة يف كتاب  -

 .2118التوزيع، عدان، األردن،  عدلية"، دار صفاء للنشر و
 قد نظدت أداة الدراسة كدا يلي :  و
  املعلومات الشخصية و الوظيفية للدبحوث  يتضدن البيانات و :اإلستبيانالجزء األول من        

 اليت تشدل العناصر التالية: و
 له فئتان، مها: ذكر، أنثى. و اجلنس، -
                       سنة(، 35- 25سنة(، فئة )من  25له أربع فئات، هي: فئة )أقل من  العدر، و -

 سنة فأكثر(. 41سنة(، فئة )من  45 -31)من  فئة 
     سنوات(، 11-5سنوات(، فئة )من  5هلا أربع فئات، هي: فئة )أقل من  سنوات اخلربة املهنية، و -

 سنة فأكثر(. 11سنة(، فئة )من 15 -11فئة )من  و
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ئة ف هي: فئة األساتذة املستخلفني، فئة األساتذة املرتبصني، و له ثالث فئات، و طبيعة العدل، و -
 األساتذة املرمسني.

 .ة املطلقني، فئة األرامل، و فئفئة املتزوجني: فئة العزاب، يت، هافئأربع هلا  : واحلالة اإلجتداعية -
 بيان املناخ است يتكون من محورين، أما احملور األول فقد اشتدل على و: اإلستبيانلثاني من الجزء ا

 هي كالتايل: يتضدن مخسة جماالت و التنظيدي و
 :و هي( عبارات، 11) يشتدل على اهليكل التنظيدي، و المجال األول: -
(1. 2 .3 .4 .5 .1 .1 .8 .1 .) 
 :                 و هيعبارة،  (11) يشتدل على منط القيادة اإلدارية، و المجال الثاني: -

(11 .11 .12 .13 .14 .15 .11 .11 .18 .11 .21 .) 
 .:                            و هيعبارات،  (11) يشتدل على تصال، ومنط اإل المجال الثالث: -

(21 .22 .23 .24 .25 .21 .21 .28 .21 .) 
 : و هيعبارات،  (8) يشتدل على احلوافز املقدمة، و المجال الرابع: -

(31 .31 .32 .33 .34 .35 .31 .31 .) 
:                                و هي( عبارات، 11يشتدل على ) املشاركة يف اختاذ القرارات، و المجال الخامس: -

.(38 .31 .41 .41 .42 .43 .44 .45 .41 .) 
  : و يتضدن  الرياضية واستبيان الرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية البدنية المحور الثاني من االستمارة

 كالتايل:  و هيسبعة جماالت 
 :و هي( عبارة، 12يشتدل على ) طبيعته، و ظروف العدل و المجال األول: -

            (11 .12 .13 .14 .15 .11 .11 .18 .11 .11 .11 .12 .) 
 ( عبارات، و هي :18األجر، و يشتدل على ) المجال الثاني: -

            (13 .14 .15 .11 .11 .18 .11 .21 .) 
 :و هي( عبارات، 11يشتدل على ) الرتقية، و المجال الثالث: -

            (21 .22 .23 .24 .25 .21 .21 .) 
 :و هي( عبارات، 18) يشتدل على اإلشراف الرتبوي، و المجال الرابع: -
            (28 .21 .31 .31 .32 .33 .34 .35 .) 
 :و هي( عبارات، 11) يشتدل على العالقة مع الزمالء، و المجال الخامس: -
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(31 .31 .38 .31 .41 .41 .42 .43 .44 .) 
 :و هي( عبارات، 18) يشتدل على العالقة مع التالميذ، و المجال السادس: -

(45 .41 .41 .48 .41 .51 .51 .52 .) 
 :و هي( عبارات، 11) يشتدل على ، واإلجتداعيةاملكانة  السابع:المجال  -

(53 .54 .55 .51 .51 .58 .51  .) 
ل، الشكل املغلق الذي حيدد اإلجابات احملتدلة لكل سؤا اإلستبيانقد تبىن الباحث يف إعداد  و

        املتدر  ذي النقاط اخلدسة لقياس العبارات، (Likert Skale) ليكرتمت استخدام مقياس  و قد
زن درجاته، توا ذلك لسهولة فهده و التوجهات و و يعترب من أكثر املقاييس استخداما لقياس اآلراء و

ل عبارة من يقابل ك ، واإلستبيانحيث يشري إىل درجة موافقة أفراد العينة على كل عبارة من عبارات 
 –موافق  –استبيان املناخ التنظيدي( قائدة حتدل العبارات التالية: )موافق بشدة عبارات احملور األول ) 

مت إعطاء كل عبارة من العبارات السابقة درجات لتتم  و قد ،غري موافق بشدة( –غري موافق  –محايد 
 اجلدول التايل يوضح ذلك: معاجلتها إحصائيا و

 .( : مقياس ليكرت الخماسي18الجدول رقم)
 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة وافقةدرجة الم

 5 4 3 2 1 الوزن

 
Source: Sekaren, Uma (2003). Research methods for business: Askill 

building approach, (4th Ed.). New York, NY : John Wiley& Sons Inc.,    

p: 197. 

كدا يقابل كل عبارة من عبارات احملور الثاين قائدة حتدل العبارات التالية: )راض بدرجة عالية 
ة مت إعطاء كل عبار  و قدغري راض إطالقا(  -غري راض  -راض بدرجة متوسطة  -راض بدرجة جيدة  -

( درجات، 5ة )يمن العبارات السابقة درجات لتتم معاجلتهم إحصائيا على النحو التايل : راض بدرجة عال
غري راض ( درجتان،  2( درجات، غري راض )3( درجات، راض بدرجة متوسطة )4راض بدرجة جيدة )

إجيابية سواءًا  للدحور األول  اإلستبيانجتدر اإلشارة إىل أن كل عبارات  و، ( درجة واحدة1إطالقا )
 )املناخ التنظيدي( أو احملور الثاين )الرضا الوظيفي(.
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 العلمية ألداة البحث:األسس  -2
 :صدق أداة البحث -1-1

يعرف الصدق بأنه مدى استطاعة أداة القياس، قياس ما هو مطلوب قياسه، يعين ذلك أنه على 
عندئذ يعد أداة أو إجراءات معينة لقياس ما يريد قياسه، فإذا  الباحث أن حيدد ما يريد أن يقيسه، و

ام الباحث ق و قدحققت األداة أو اإلجراءات الغرض الذي يستهدفه الباحث، فإهنا بذلك تكون صادقة، 
 من خالل: و ذلكبالتأكد من صدق أداة الدراسة 

 :الصدق الظاهري -2-7-0
لية على يف صورته األو  اإلستبيانالباحث بعرض للتأكد من الصدق الظاهري ألداء الدراسة قام 
                  االختصاص يف ميدان الرتبية البدنية اخلربة و جمدوعة من األساتذة  احملكدني من ذوي العلم و

ان الغرض ك و علم اجتداع العدل، و التنظيم، علم النفس الرتبوي، علم النفس العدل و ،و الرياضية
 من حيث: اإلستبيانمن التحكيم حتديد رأي املختصني يف 

 مدى وضوح العبارات. -
 وضعت ألجله. مدى مالئدة العبارات لقياس ما -
 مدى مناسبة العبارات للدجال الذي تنتدي إليه. -
 .اإلستبيانأية إضافات يروهنا مناسبة، أو فقرات مل يشدلها  -

توصيات، مت من خالهلا تعديل  اقرتاحات و ات ومالحظ مت جمدوعة احملكدني آراء وو قد
األداة وفقاً لوجهات النظر اليت أبداها احملكدون، بإجراء التعديالت اليت اتفق عليها أغلب احملكدني على 

           ( من آراء احملكدني كأساس الستبقاء الفقرة %81أداة البحث،حيث اعتدد الباحث على نسبة )
 ( من آراء احملكدني.%81رات اليت حازت على نسبة أقل من )حذفت الفق أو حذفها، و
كان   يف صورته األولية قبل عرضه على جلنة التحكيم، اإلستبيانجتدر اإلشارة إىل أن عبارات  و

       لتحكيم من طرف األساتذة احملكدنيبعد ا ((، و11( عبارة )أنظر امللحق رقم )135حيتوي على )
 (.13)أنظر امللحق رقم ) ( عبارة.115املناسبة أصبح حيتوي يف صورته النهائية على )وإجراء التعديالت 

 صدق االتساق الداخلي لألداة : -2-7-7
يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستدارة مع اجملال الذي تنتدي 

ى عينة داخلي لالستدارة بتوزيعها علقام الباحث بالتحقق من صدق االتساق ال و قدإليه هذه الفقرة، 
 بيرسونمت حساب معامل االرتباط  ( مفردة من مفردات جمتدع الدراسة، و31استطالعية مكونة من )
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        الدرجة الكلية للدجال الذي تنتدي إليه العبارة، بني درجة كل عبارة من عبارات كل من االستدارة و
باستعراض  سنقوم الكلية للدحور التابع له، و و الدرجةجمال  و من مث حساب معامالت االرتباط بني كل

 اجلداول اليت توضح نتائج هذه االختبارات كدا يلي:
 صدق اإلتساق الداخلي لمجاالت محور المناخ التنظيمي: -2-7-7-0

 من و ذلكصدق اإلتساق الداخلي لعبارات مجال الهيكل التنظيمي:  -2-7-7-0-0
 الكلية له. و الدرجةخالل حساب معامالت االرتباط بني عبارات اجملال 
 :(12جدول رقم )

 .معامالت اإلرتباط بيرسون لعبارات مجال الهيكل التنظيمي بالدرجة الكلية للمجال
رقم 
 العبارة

معامل االرتباط  العبارات
 بالمجال

 مستوى الداللة
Sig 

 1.111 ** 1,152 .التنسيق الرتبوية بالرتتيب وميتاز اهليكل التنظيدي للدؤسسة  1

 1.111 ** 1,118 .يتصف اهليكل التنظيدي للدؤسسة الرتبوية باملرونة الكافية )أي قابل للتعديل ملواجهة التغيريات( 2
 1.111 ** 1,111 .تسطر اإلدارة أهداف تتديز بالوضوح 3

 1.111 ** 1,115 األدوار.املسؤوليات محددة بدقة يف املؤسسة الرتبوية حسب  4

 1.111 ** 1,141 األساتذة واضحة. العالقات القائدة بني اإلدارة و 5

 1.111 ** 1,811 يوجد تعاون بني مستويات اهليكل التنظيدي. 1
 1.111 ** 1,143 اللوائح. حترص اإلدارة على تطبيق األنظدة و 1
 1.111 ** 1,143 جودة العدل. واهليكل التنظيدي للثانوية يساعد على سرعة اجناز  8
 1.111 ** 1,111 تناسق للوظائف مع طبيعة العدل. هناك توافق و 1

 (.1,11)**( معامل االرتباط دال عند مستوى الداللة )
 .Spss V :19على خمرجات برنامج  باإلعتدادمن إعداد الباحث  المصدر:

 
يتضح من اجلدول أعاله أن مجيع معامالت اإلرتباط بني كل عبارة من عبارات جمال منط 

،  (α= 0.01إحصائيا عند مستوى الداللة ) و دالةالكلية للدجال موجبة  و الدرجةالقيادة اإلدارية 
 يعترب اجملال صادقاً يف قياس ما وضع لقياسه. و بذلك
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ذلك من  وصدق اإلتساق الداخلي لعبارات مجال نمط القيادة اإلدارية:  -2-7-7-0-7
 الكلية له. و الدرجةخالل حساب معامالت االرتباط بني عبارات اجملال 

 
 :(01جدول رقم )

 .معامالت اإلرتباط بيرسون لعبارات مجال نمط القيادة اإلدارية بالدرجة الكلية للمجال
رقم 
 العبارة

معامل االرتباط  العبارات
 بالمجال

 مستوى الداللة
Sig 

 1.141 * 1,115 حيرص املدير على متابعة التعليدات اإلدارية الصادرة من اجلهات العليا. 11

 1.111 ** 1,125 يقوم مدير الثانوية بالتشاور مع األساتذة لتحسني سري العدل داخل الثانوية. 11

12 
ة متابع التعليدية لألساتذة من خالل حضور احلصص ويتأكد املدير من الكفايات 

 السجالت )دفاتر النصوص مثال(.
1,135 ** 

1.111 

 1.111 ** 1,811 يبذل املدير كافة اجلهود ملساعدة األساتذة لتلبية متطلباهتم العلدية و العدلية. 13

 1.111 ** 1,142 عطائهم يف العدل. يعتدد املدير يف تقييم األساتذة على كفاءهتم و 14

 1.111 ** 1,111 يساعد املدير األساتذة يف حل املشكالت اليت تواجههم يف العدل. 15

 1.111 ** 1,118 توجد لدى املدير خطط مدروسة و واضحة لتحقيق أهداف املؤسسة التعليدية والرتبوية. 11

 1.111 ** 1,111 مساواة. يتعامل املدير مع األساتذة بعدل و 11

 1.111 ** 1,158 ينظم املدير اجتداعات األساتذة وفق جدول أعدال دقيق. 18

 1.111 ** 1,855 تعاون بني املدير و األساتذة. توجد ثقة و 11

 1.111 ** 1,113 يتيح املدير لألساتذة فرصة إبداء آرائهم و اقرتاحاهتم. 21

 (.1,11)**( معامل االرتباط دال عند مستوى الداللة )
 (.1,15معامل االرتباط دال عند مستوى الداللة ))*( 

 .Spss V :19على خمرجات برنامج  باإلعتدادمن إعداد الباحث  المصدر:
 

يتضح من اجلدول أعاله أن مجيع معامالت اإلرتباط بني كل عبارة من عبارات جمال منط القيادة 
                    ( α= 0.01إحصائيا عند مستوى معنوية ) و دالةالدرجة الكلية للدجال موجبة  اإلدارية و

 يعترب اجملال صادقاً يف قياس ما وضع لقياسه. و بذلك،  (α= 0.05) و
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من خالل  و ذلكصدق اإلتساق الداخلي لعبارات مجال نمط االتصال:  -2-7-7-0-3
 الكلية له.            و الدرجةحساب معامالت االرتباط بني عبارات اجملال 

 :(00جدول رقم )

 معامالت اإلرتباط بيرسون لعبارات مجال نمط االتصال بالدرجة الكلية للمجال.
رقم 
 العبارة

معامل االرتباط  العبارات
 بالمجال

 مستوى الداللة
Sig 

 1.111 ** 1,145 األساتذة لتبادل املعلومات. توجد مرونة يف االتصال بني اإلدارة و 21

 1.111 ** 1,811 أفقية(. – هابطة –داخل الثانوية بشكل جيد يف مجيع االجتاهات  )صاعدة  اإلتصاالتتسري  22

 1.111 ** 1,181 لنقل املعلومات. اإلتصاالتيتم استخدام الوسائل احلديثة يف  23

 1.111 ** 1,231 يطلعون مدير الثانوية عليها. يناقش األساتذة املشاكل اليت تعيق سري العدل و 24

 1.111 ** 1,811 يصغي املدير لألساتذة عندما يتحدثون يف أمر خيص املؤسسة الرتبوية. 25

 1.111 ** 1,114 الرتبوية بشكل مستدر. يتبادل األساتذة فيدا بينهم اخلربات العلدية و 21

 1.111 ** 1,118 .اإلتصاالتتبدل اإلدارة جهدها إلزالة املعوقات اليت تعيق  21

 1.111 ** 1,814 باملؤسسة الرتبوية يف حتقيق أهدافها. اإلتصاالتيساهم نظام  28

 1.111 ** 1,811 تتصف بالدقة البالغة و الوضوح. اإلتصاالتاملعلومات املنقولة عرب  21

 (.1,11)**( معامل االرتباط دال عند مستوى الداللة )
 .Spss V :19على خمرجات برنامج  باإلعتدادمن إعداد الباحث  المصدر:

 

يتضح من اجلدول أعاله أن مجيع معامالت اإلرتباط بني كل عبارة من عبارات جمال منط 
            ، (α= 0.01إحصائيا عند مستوى معنوية ) و دالةالكلية للدجال موجبة  و الدرجة اإلتصاالت
 يعترب اجملال صادقاً يف قياس ما وضع لقياسه. و بذلك
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من خالل  و ذلكصدق اإلتساق الداخلي لعبارات مجال الحوافز المقدمة:  -2-7-7-0-4
 .الكلية له و الدرجةحساب معامالت االرتباط بني عبارات اجملال 

 :(07جدول رقم )
 معامالت اإلرتباط بيرسون لعبارات مجال الحوافز المقدمة بالدرجة الكلية للمجال.

رقم 
 العبارة

االرتباط معامل  العبارات
 بالمجال

 مستوى الداللة
Sig 

 1.111 ** 1,111 متنح احلوافز بناءا على جمهودات األساتذة. 31

 1.111 ** 1,114 هتتم اإلدارة باجلانب املعنوي و رفع الروح املعنوية لألساتذة. 31

 1.111 ** 1,825 هتتم اإلدارة باالقرتاحات و املبادرات اليت يقدمها األساتذة. 32

 1.111 ** 1,811 تركز اإلدارة على جانب املكافأة أكثر من الرتكيز على جانب العقوبة. 33

 1.111 ** 1,121 جترى الرتقية على أساس االستحقاق وفقا ألسس واضحة ومعروفة. 34

 1.111 ** 1,811 يتناسب الراتب الذي أتقاضاه مع اجملهود املبذول. 35

 1.111 ** 1,144 عادلة. على أسس واضحة و متنح املكافآت و املنح لألساتذة 31

 1.111 ** 1,812 يكافئ املدير األساتذة خالل املناسبات. 31

 (.1,11)**( معامل االرتباط دال عند مستوى الداللة )
 .Spss V :19على خمرجات برنامج  باإلعتدادمن إعداد الباحث  المصدر:

 
يتضح من اجلدول أعاله أن مجيع معامالت اإلرتباط بني كل عبارة من عبارات جمال احلوافز املقدمة 

يعترب اجملال  و بذلك، (α= 0.01إحصائيا عند مستوى معنوية ) و دالةالكلية للدجال موجبة  و الدرجة
 صادقاً يف قياس ما وضع لقياسه.
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 و ذلكصدق اإلتساق الداخلي لعبارات مجال المشاركة في اتخاذ القرارات:  -2 -2-7-7-0
 الكلية له.    و الدرجةمن خالل حساب معامالت االرتباط بني عبارات اجملال 

 (: 03جدول رقم )

 مجال.للبالدرجة الكلية معامالت اإلرتباط بيرسون لعبارات مجال المشاركة في اتخاذ القرارات 
 رقم

 العبارة
معامل االرتباط  العبارات

 بالمجال
 مستوى الداللة

Sig 

 1.111 ** 1,815 يراعي مدير الثانوية خربات األساتذة عند اختاذ القرارات. 38

 1.111 ** 1,121 ا.طبيعتها و أمهيته تتخذ القرارات يف الثانوية بعد دراسة املشكلة و 31

 1.111 ** 1,881 اختاذ القرارات بشكل مجاعي. املشاكل ويشارك املدير األساتذة يف مناقشة  41

 1.111 ** 1,811 حترص اإلدارة على إشراك األساتذة يف صنع القرارات املتعلقة بالعدل. 41

 1.111 ** 1,111 الصالحيات القانونية على اختاذ القرارات اهلامة. ميتلك األساتذة القدرة و 42

 1.111 ** 1,152 د.يسدح هلم باحلوار دون قيو  مفتوحة مع األساتذة ويعقد املدير اجتداعات  43

 1.111 ** 1,841 تقوم اإلدارة باالطالع على آراء األساتذة قبل اختاذ أي قرار. 44

 1.111 ** 1,111 يشرك املدير األساتذة يف وضع برنامج جدول الدروس األسبوعي. 45

 1.111 ** 1,834 املقرتحات اليت يقدمها األساتذة.تأخذ اإلدارة بعني االعتبار  41

 (.1,11)**( معامل االرتباط دال عند مستوى الداللة )
 .Spss V :19على خمرجات برنامج  باإلعتدادمن إعداد الباحث  المصدر:

 

يتضح من اجلدول أعاله أن مجيع معامالت اإلرتباط بني كل عبارة من عبارات جمال املشاركة يف 
 و بذلك، (α= 0.01إحصائيا عند مستوى معنوية ) و دالةالكلية للدجال موجبة  و الدرجةاختاذ القرارات 

 يعترب اجملال صادقاً يف قياس ما وضع لقياسه.
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 لمجاالت محور الرضا الوظيفي:صدق اإلتساق الداخلي  -2-7-7-7
من  و ذلكصدق اإلتساق الداخلي لعبارات مجال ظروف العمل وطبيعته:  -2-7-7-7-0

 الكلية له. و الدرجةخالل حساب معامالت االرتباط بني عبارات اجملال 
 :(04جدول رقم )

 الجطبيعته بالدرجة الكلية للم معامالت اإلرتباط بيرسون لعبارات مجال ظروف العمل و
رقم 
 العبارة

معامل االرتباط  العبارات
 بالمجال

 مستوى الداللة
Sig 

 1.111 ** 1,114 .شعورك باألمن الوظيفي 1

 1.111 ** 1,818 .إحساسك باالستقرار الوظيفي 2

 1.111 ** 1,111 .مهاراتك الفرص املتاحة إلبراز قدراتك و 3

 1.111 ** 1,814 .العالقة اليت تربطك بالطاقم اإلداري 4

 1.111 ** 1,111 .تقدير اإلدارة جملهوداتك 5

 1.111 ** 1,181 .الطدأنينة يف العدل إحساسك بالراحة و 1

 1.111 ** 1,111 .عدد التالميذ يف األقسام اليت تشرف عليها 1

 1.111 ** 1,481 .التوزيع اليومي لساعات العدل 8

 1.111 ** 1,125 .التوزيع األسبوعي لساعات العدل 1

 1.111 ** 1,811 .ساحات اللعب يف املؤسسات الرتبوية املالعب و توفر املنشآت و 11

 1.111 ** 1,518 األجهزة و الوسائل البيداغوجية ألداء عدلك. توفر املعدات و 11

 1.111 ** 1,211 .ضيةاالريو غرفة تغيري و حفظ املالبس اخلاصة بأساتذة الرتبية البدنية  12

 (.1,11معامل االرتباط دال عند مستوى الداللة ))**( 
 .Spss V :19على خمرجات برنامج  باإلعتدادمن إعداد الباحث  المصدر:

 
يتضح من اجلدول أعاله أن مجيع معامالت اإلرتباط بني كل عبارة من عبارات جمال ظروف العدل 

 و بذلك، (α= 0.01إحصائيا عند مستوى معنوية ) و دالةالكلية للدجال موجبة  و الدرجةطبيعته  و
 يعترب اجملال صادقاً يف قياس ما وضع لقياسه.
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من خالل حساب  و ذلكصدق اإلتساق الداخلي لعبارات مجال األجر:  -2-7-7-7-7
 الكلية له. و الدرجةمعامالت االرتباط بني عبارات اجملال 

 :(02جدول رقم )
 لعبارات مجال األجر بالدرجة الكلية للمجالمعامالت اإلرتباط بيرسون 

رقم 
 العبارة

معامل االرتباط  العبارات
 بالمجال

 مستوى الداللة
Sig 

 1.111 ** 1,111 كفاية األجر لالحتياجات األساسية و األسرية. 13

 1.111 ** 1,818 تناسب األجر مع طبيعة العدل. 14

 1.111 ** 1,813 تناسب األجر مع اجلهد املبذول يف العدل. 15

 1.111 ** 1,858 توفري األجر لقسطاً من الرفاه االجتداعي. 11

 1.111 ** 1,111 األجر الذي تتلقاه يوفر لك مكانة اجتداعية. 11

 1.111 ** 1,444 يؤمن األجر املتقاضى شراء سيارة. 18

 1.111 ** 1,513 ختصيص حوافز مالية للعدل اإلضايف. 11

 1.111 ** 1,118 ومؤهلك مع أجور ومؤهالت ممن يعدلون خار  قطاع الرتبية.تناسب أجرك  21

 (.1,11)**( معامل االرتباط دال عند مستوى الداللة )
 .Spss V :19على خمرجات برنامج  باإلعتدادمن إعداد الباحث  المصدر:

 
             يتضح من اجلدول أعاله أن مجيع معامالت اإلرتباط بني كل عبارة من عبارات جمال األجر 

يعترب اجملال  و بذلك، (α= 0.01إحصائيا عند مستوى معنوية ) و دالةالكلية للدجال موجبة  و الدرجة
 صادقاً يف قياس ما وضع لقياسه.

 
 
 
 
 



 منهجية البحث و اإلجراءات الميدانية                                                          األولالفصل 

248 
 

من خالل حساب  و ذلكصدق اإلتساق الداخلي لعبارات مجال الترقية:  -2-7-7-7-3
 الكلية له. و الدرجةمعامالت االرتباط بني عبارات اجملال 

 :(02جدول رقم )
 معامالت اإلرتباط بيرسون لعبارات مجال الترقية بالدرجة الكلية للمجال.

رقم 
 العبارة

معامل االرتباط  العبارات
 بالمجال

 مستوى الداللة
Sig 

 1.111 ** 1,151 تعتدد فرص الرتقية على معايري واضحة و محددة. 21

 1.111 ** 1,452 تناسب مدة الرتقية يف الوظيفة مع نظائرها يف الوظائف األخرى. 22

 1.111 ** 1,121 تكافئ فرص الرتقية بني األساتذة. 23

 1.111 ** 1,215 العليا.إتاحة الفرصة لألساتذة إلكدال دراستهم  24

 1.111 ** 1,123 الفرص املتاحة لتصبح مديراً. 25

 1.111 ** 1,181 الفرص املتاحة لتصبح نائب مدير الدراسات. 21

 1.111 ** 1,181 الفرص املتاحة لتصبح مفتشاً. 21

 (.1,11)**( معامل االرتباط دال عند مستوى الداللة )
 .Spss V :19على خمرجات برنامج  باإلعتدادمن إعداد الباحث  المصدر:

 
 الدرجة ويتضح من اجلدول أعاله أن مجيع معامالت اإلرتباط بني كل عبارة من عبارات جمال الرتقية 

      يعترب اجملال صادقاً  و بذلك، (α= 0.01إحصائيا عند مستوى معنوية ) و دالةالكلية للدجال موجبة 
 يف قياس ما وضع لقياسه.
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من خالل  و ذلكصدق اإلتساق الداخلي لعبارات مجال اإلشراف التربوي:  -2-7-7-7-4
 الكلية له. و الدرجةحساب معامالت االرتباط بني عبارات اجملال 

 :(02جدول رقم )
 معامالت اإلرتباط بيرسون لعبارات مجال اإلشراف التربوي بالدرجة الكلية للمجال.

رقم 
 العبارة

االرتباط معامل  العبارات
 بالمجال

ة مستوى الدالل
Sig 

 1.111 ** 1,811 العالقة اليت تربطك مبفتش املادة. 28

 1.111 ** 1,121 األسلوب املتبع يف التفتيش. 21

 1.111 ** 1,811 العدالة يف برجمة الزيارات التفتيشية. 31

 1.111 ** 1,821 الطريقة اليت متنح هبا نقطة التفتيش. 31

 1.111 ** 1,111 املفتش بني متطلبات العدل و ظروف األساتذة.تقدير  32

 1.111 ** 1,551 بوية.أفكارهم يف الندواتالرت  إتاحة املفتش الفرصة لألساتذة إلبداء آرائهم و 33

 1.111 ** 1,112 تقدير املفتش للدجهودات اليت أقوم هبا. 34

 1.111 ** 1,844 وضوح التوجيهات املقدمة من طرف املفتش. 35

 (.1,11)**( معامل االرتباط دال عند مستوى الداللة )
 .Spss V :19على خمرجات برنامج  باإلعتدادمن إعداد الباحث  المصدر:

 
يتضح من اجلدول أعاله أن مجيع معامالت اإلرتباط بني كل عبارة من عبارات جمال اإلشراف 

 و بذلك، (α= 0.01إحصائيا عند مستوى معنوية ) و دالةالكلية للدجال موجبة  و الدرجةالرتبوي 
 يعترب اجملال صادقاً يف قياس ما وضع لقياسه.
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من خالل  و ذلكصدق اإلتساق الداخلي لعبارات مجال العالقة مع الزمالء:   -2-7-7-7-2
 الكلية له. و الدرجةحساب معامالت االرتباط بني عبارات اجملال 

 :(02جدول رقم )
 اإلرتباط بيرسون لعبارات مجال العالقة مع الزمالء بالدرجة الكلية للمجال.معامالت 

رقم 
 العبارة

معامل االرتباط  العبارات
 بالمجال

 مستوى الداللة
Sig 

 1.111 ** 1,153 التقدير و االعرتاف املدنوحان لك من طرف األساتذة الزمالء. 31

 1.111 ** 1,154 التعاون بني مجيع أساتذة املؤسسة. 31

 1.111 ** 1,531 تبادل اخلربات و املعلومات بني الزمالء. 38

 1.111 ** 1,553 طبيعة التواصل بني الزمالء فيدا بينهم. 31

 1.111 ** 1,843 نظرة الزمالء إىل طبيعة عدلك. 41

 1.111 ** 1,311 .رياضيةو الالتنسيق بني أساتذة الرتبية البدنية  التعاون و 41

 1.111 ** 1,411 القائدة مع مدير املؤسسة. العالقة 42

 1.111 ** 1,215 العالقة القائدة مع نائب مدير الدراسات. 43

 1.111 ** 1,331 العالقة القائدة مع املسري املايل للدؤسسة. 44

 (.1,11)**( معامل االرتباط دال عند مستوى الداللة )
 .Spss V :19على خمرجات برنامج  باإلعتدادمن إعداد الباحث  المصدر:

 
يتضح من اجلدول أعاله أن مجيع معامالت اإلرتباط بني كل عبارة من عبارات جمال العالقة مع 

يعترب  و بذلك، (α= 0.01إحصائيا عند مستوى معنوية ) و دالةالكلية للدجال موجبة  و الدرجةالزمالء 
 اجملال صادقاً يف قياس ما وضع لقياسه.
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من خالل  و ذلكصدق اإلتساق الداخلي لعبارات مجال العالقة مع التالميذ:  -2-7-7-7-2
 الكلية له. و الدرجةحساب معامالت االرتباط بني عبارات اجملال 

 :(02جدول رقم )  
 معامالت اإلرتباط بيرسون لعبارات مجال العالقة مع التالميذ بالدرجة الكلية للمجال.

رقم 
 العبارة

معامل االرتباط  العبارات
 بالمجال

 مستوى الداللة
Sig 

 1.111 ** 1,111 احرتام التالميذ لك. 45

 1.111 ** 1,112 تقدير التالميذ ملا تقوم به من جهد. 41

 1.111 ** 1,114 .الرياضيةو استيعاب التالميذ لدروس الرتبية البدنية  41

 1.111 ** 1,181 جتاوب التالميذ أثناء احلصة. 48

 1.111 ** 1,115 مستوى االهتدام لدى التالميذ. 41

 1.111 ** 1,111 استجابة التالميذ لتوجيهاتك و إرشاداتك. 51

 1.111 ** 1,811 التزام التالميذ حبضور احلصة باملالبس الرياضية. 51

 1.111 ** 1,138 سلوك التالميذ أثناء  احلصة. 52

 (.1,11الداللة ))**( معامل االرتباط دال عند مستوى 
 .Spss V :19على خمرجات برنامج  باإلعتدادمن إعداد الباحث  المصدر:

 
يتضح من اجلدول أعاله أن مجيع معامالت اإلرتباط بني كل عبارة من عبارات جمال العالقة مع 

يعترب  و بذلك، (α= 0.01إحصائيا عند مستوى معنوية ) و دالةالكلية للدجال موجبة  و الدرجةالتالميذ 
 اجملال صادقاً يف قياس ما وضع لقياسه.
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من خالل  و ذلك: اإلجتماعيةصدق االتساق الداخلي لعبارات مجال المكانة   -2-7-7-7-2
 الكلية له. و الدرجةحساب معامالت االرتباط بني عبارات اجملال 

 :(71جدول رقم )  
 بالدرجة الكلية للمجال. اإلجتماعيةالمكانة معامالت اإلرتباط بيرسون لعبارات مجال 

رقم 
 العبارة

معامل االرتباط  العبارات
 بالمجال

 مستوى الداللة
Sig 

 1.111 ** 1,151 اختيارك ملهنة التعليم. 53

 1.111 ** 1,118 مكانة مهنتك مقارنة باملهن األخرى. 54

 1.111 ** 1,111 نظرة اجملتدع ألمهية عدلك. 55

 1.111 ** 1,513 أسرتك ملهنة التعليم.احرتام أفراد  51

 1.111 ** 1,841 تقدير أولياء أمور التالميذ لعدلك. 51

 1.111 ** 1,125 السدعة اليت تناهلا أسرتك من مهنتك. 58

 1.111 ** 1,143 اليت يعطيها أصدقاؤك ملهنتك. القيم 51

 (.1,11)**( معامل االرتباط دال عند مستوى الداللة )
 .Spss V :19على خمرجات برنامج  باإلعتدادمن إعداد الباحث  المصدر:

 
يتضح من اجلدول أعاله أن مجيع معامالت اإلرتباط بني كل عبارة من عبارات جمال املكانة 

 و بذلك، (α= 0.01إحصائيا عند مستوى معنوية ) و دالةالكلية للدجال موجبة  و الدرجة اإلجتداعية
 يعترب اجملال صادقاً يف قياس ما وضع لقياسه.
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 الصدق البنائي لألداة : -2-7-7
يعترب الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى حتقق األهداف اليت تريد األداة 

 .تبياناإلسالوصول إليها، ويبني مدى ارتباط كل جمال من جماالت الدراسة بالدرجة الكلية لعبارات 
 الصدق البنائي الستبيان المناخ التنظيمي: - 0 -2-7-7

 (:70جدول رقم )
                       معامالت اإلرتباط بيرسون بين درجة كل مجال من مجاالت استبيان المناخ التنظيمي 

 الكلية لإلستبيان. و الدرجة
رقم 

 المجال
 مستوى الداللة معامل االرتباط  العبارات

Sig 

 1.111 ** 1,812 اهليكل التنظيدي. 1

 1.111 ** 1,141 منط القيادة اإلدارية. 2

 1.111 ** 1,158 .اإلتصاالتمنط  3

 1.111 ** 1,815 احلوافز املقدمة. 4

 1.111 ** 1,141 املشاركة يف اختاذ القرارات. 5

 (.1,11))**( معامل االرتباط دال عند مستوى الداللة                    
 .Spss V :19على خمرجات برنامج  باإلعتدادمن إعداد الباحث  المصدر:

 
يبني اجلدول أعاله أن مجيع معامالت اإلرتباط يف مجيع جماالت استبيان املناخ التنظيدي دالة 

تعترب مجيع جماالت إستبيان املناخ التنظيدي صادقة  و بذلك، (α= 0.01إحصائيا عند مستوى معنوية )
 ملا وضعت لقياسه.
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 الصدق البنائي الستبيان الرضا الوظيفي: - 7 -2-7-7
 (:77جدول رقم )

                       معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل مجال من مجاالت استبيان الرضا الوظيفي  
 لإلستبيان.الدرجة الكلية  و

رقم 
 المجال

 مستوى الداللة معامل االرتباط  العبارات
Sig 

 1.111 ** 1,821 ظروف العدل وطبيعته. 1

 1.111 ** 1,123 األجر. 2

 1.111 ** 1,515 الرتقية. 3

 1.111 ** 1,211 اإلشراف الرتبوي. 4

 1.111 ** 1,812 العالقة مع الزمالء. 5

 1.111 ** 1,123 العالقة مع التالميذ. 1

 1.111 ** 1,114 .اإلجتداعيةاملكانة  1

 (.1,11رتباط دال عند مستوى الداللة )إل)**( معامل ا                       
 .Spss V :19على خمرجات برنامج  باإلعتدادمن إعداد الباحث  المصدر:

 
في دالة استبيان الرضا الوظييبني اجلدول أعاله أن مجيع معامالت اإلرتباط يف مجيع جماالت 

تعترب مجيع جماالت إستبيان الرضا الوظيفي صادقة  و بذلك، (α= 0.01إحصائيا عند مستوى معنوية )
 ملا وضعت لقياسه.

 ثبات أداة البحث: -2-3
( أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبا إذا تكرر تطبيقها على اإلستبيانيقصد بثبات أداة الدراسة )

حتت نفس الظروف والشروط. وللتحقق من ثبات أداة البحث، استعدل الباحث طريقتني األشخاص ذاهتم 
 مها:
لغايات حساب :"Cronbach’s Alpha coefficientمعامل ألفا كرونباخ " -2-3-0

  لبنائي على العينة االستطالعية السابقة لقياس الصدق ا ألفا كرونباخ""  طبقت معادلة اإلستبيانثبات 
 كانت النتائج كدا هي مبينة يف اجلدول التايل: ، و جمتدع الدراسة( مفردة من 31تكونت من ) و اليت
 



 منهجية البحث و اإلجراءات الميدانية                                                          األولالفصل 

255 
 

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات محاور أداة الدراسة. :( 73جدول رقم )
 الصدق ألفا كرونباخ  عدد العبارات المجــال

 1,114 1,141 11 اهليكل التنظيدي

 1,148 1,111 11 منط القيادة اإلدارية

 1,114 1,131 18 اإلتصاالتمنط 

 1,111 1,823 11 احلوافز املقدمة 

 1,111 1,134 11 املشاركة يف اختاذ القرارات

 1,188 1,111 41 املناخ التنظيدي 

 1,153 1,111 12 طبيعته ظروف العدل و

 1,138 1,881 18 األجر

 1,821 1,188 11 الرتقية

 1,111 1,124 18 اإلشراف الرتبوي

 1,811 1,151 11 العالقة مع الزمالء

 1,181 1,115 18 العالقة مع التالميذ

 1,154 1,111 11 اإلجتداعيةاملكانة 

 1,111 1,111 51 الرضا الوظيفي العام

 1,111 1,183 115 ككل  اإلستبيان

 الصدق= اجلذر الرتبيعي املوجب ملعامل ألفا كرونباخ.
 .Spss V :19على خمرجات برنامج  باإلعتدادمن إعداد الباحث  المصدر:

( أن قيدة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة يف كل محور من 23يتضح من خالل اجلدول رقم )
( بالنسبة حملور املناخ التنظيدي، يف حني بلغت قيدة معامل 1,111، حيث بلغت قيدته )اإلستبيانمحاور 

معامل ألفا كرونباخ مرتفعة يف  (، كدا كانت قيدة 1,111ور الرضا الوظيفي )ألفا كرونباخ  بالنسبة حمل
محور الرضا الوظيفي، حيث ترواحت قيدة معامل ألف   كل جمال من جماالت محور املناخ التنظيدي و

   (، فيدا ترواحت قيدته بني1,141-1,823كرونباخ بالنسبة جملاالت املناخ التنظيدي بني )
بالنسبة حملور الرضا الوظيفي، كدا كانت قيدة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة بالنسبة ( 1,151-1,115)

 (.1,183لإلستبيان ككل، حيث بلغت قيدته )
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( أن قيدة الصدق كانت مرتفعة يف كل محور من 23باإلضافة إىل ذلك، يوضح اجلدول رقم )
 التنظيدي، بيندا بلغت قيدة الصدق( بالنسبة حملور املناخ 1,188، حيث بلغت قيدته )اإلستبيانمحاور 

(، كدا كانت قيدة الصدق مرتفعة يف كل جمال من جماالت أداة 1,111بالنسبة حملور الرضا الوظيفي )
(، 1,114-1,111الدراسة، حيث ترواحت قيدة الصدق بالنسبة جملاالت محور املناخ التنظيدي بني )

االت محور الرضا الوظيفي، يف حني كانت قيدة ( بالنسبة جمل1,181-1,811فيدا ترواحت قيدته بني )
 (.1,111الصدق مرتفعة جداً بالنسبة لإلستبيان ككل، حيث بلغت قيدته )

 طريقة التجزئة النصفية: -2-3-7
استخدم الباحث طريقة التجزئة النصفية كطريقة ثانية للتحقق من ثباة محاور األداة، حيث طحبقت 

جاءت النتائج كدا  ( مفردة من مفردات جمتدع البحث، و31مكونة من )الطريقة على عينة استطالعية 
 هي موضحة يف اجلدول التايل: 

 أوال: استبيان المناخ التنظيمي.
 طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات إستبيان المناخ التنظيمي. :( 74جدول رقم )

عدد  المجال
 العبارات

التجزئة 
 النصفية

معامل 
 الثباث 

معامل 
 باطاإلرت

 بين الجزأين 

معامل سبيرمان 
براون المعدل 

لنفس الطول بين 
 العبارات

معامل سبيرمان 
براون المعدل مع 

اختالف الطول بين 
 العبارات

معامل 
التجزئة 
النصفية 
 لجتمان

 1 اهليكل التنظيدي
 عبارات 5
 عبارات 4
 
 
 
 
 
 

1,112 
1,881 

1,151 1,114 1,115 1,151 

منط القيادة 
 اإلدارية

 عبارات 1 11
 عبارات 5

1,114 
1,852 

1,814 1,133 1,133 1,121 

 عبارات 5 1 اإلتصاالتمنط 
 عبارات 4

1,118 
1,151 

1,114 1,813 1,814 1,852 

 عبارات 4 8 احلوافز املقدمة
 عبارات 4

1,118 
1,844 

1,851 1,121 1,121 1,111 

 املشاركة يف اختاذ
 القرارات

1 
 عبارات 5
 عبارات 4

1,138 
1,815 

1,115 1,834 1,835 1,811 

 41 املناخ التنظيدي 
 عبارة 23
 عبارة 23

1,151 
1,155 
 

1,111 1,151 1,151 1,145 

 .Spss V :19على خمرجات برنامج  باإلعتدادمن إعداد الباحث  المصدر:
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( أن قيدة معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية )معادلة 24يتضح من خالل نتائج اجلدول )
(،  1,151-1,811جتدان( مرتفعة، حيث تراوحت قيدة الثبات بالنسبة جملاالت املناخ التنظيدي بني )

بيان املناخ مرتفعة بالنسبة إلست بطريقة التجزئة النصفية )معادلة جتدان( كدا كانت قيدة معامل الثبات
 (.1,145التنظيدي ككل، حيث بلغت قيدته )

 ثانيا: استبيان الرضا الوظيفي.
 طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات إستبيان الرضا الوظيفي. :( 72جدول رقم )        

عدد  المجال
 العبارات

التجزئة 
 النصفية

معامل 
 الثباث 

معامل 
 اإلرتباط

 بين الجزأين 

معامل سبيرمان 
براون المعدل 

لنفس الطول بين 
 العبارات

معامل سبيرمان 
براون المعدل مع 

اختالف الطول بين 
 العبارات

معامل 
التجزئة 
النصفية 
 لجتمان

ظروف العدل 
 12 وطبيعته

 عبارات 1
 عبارات 1
 
 
 
 
 
 

1,144 
1,141 1,114 1,833 1,833 1,825 

 عبارات 1 8 األجر
 عبارات 5

1,131 
1,158 

1,112 1,151 1,151 1,115 

 عبارات 4 1 الرتقية
 عبارات 3

1,823 
1,153 

1,815 1.851 1.858 1.832 

اإلشراف 
 الرتبوي

8 
 عبارات 4
 عبارات 4

1,812 
1,815 

1,181 1,811 1,811 1,811 

العالقة مع 
 الزمالء

 عبارات 5 1
 عبارات 4

1.811 
1.314 
 

1,831 1,115 1,111 1,112 

العالقة مع 
 التالميذ

 عبارات 4 8
 عبارات 4

1,111 
1,143 

 

1,112 1,181 1,181 1,115 

املكانة 
 اإلجتداعية

 عبارات 4 1
 عبارات 3

1,811 
1,818 

 

1,111 1,151 1,158 1,131 

الرضا الوظيفي 
 العام

 عبارة 31 51
 عبارة 21

1,111 
1,148 
 

1,111 1,811 1,811 1,811 

 .Spss V :19على خمرجات برنامج  باإلعتدادمن إعداد الباحث  المصدر:

          ( أن قيدة معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية 25يتضح من خالل نتائج اجلدول )
مرتفعة يف جمدلها، حيث تراوحت قيدة الثبات بالنسبة جملاالت الرضا الوظيفي بني  )معادلة جتمان(

رتفعة م )معادلة جتمان(بطريقة التجزئة النصفية  (، كدا كانت قيدة معامل الثبات1,115-1,115)
 (.1,811ا الوظيفي ككل، حيث بلغت قيدته )بالنسبة إلستبيان الرض
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        نتائج املتحصل عليها لقياس ثبات األداة باستعدال طريقة معامل ألفا كرونباخ ال إىل نظربال
             ناسبة وتقيس م بأنه يتدتع بدرجة ثبات عالية و اإلستبيانطريقة التجزئة النصفية، ميكن اعتبار  و

 بالتايل ميكن أن يعول عليه لتحقيق أغراض الدراسة. ما وضعت لقياسه، و
داين أصبح باإلمكان االعتداد عليه يف التطبيق املي اإلستبيانثبات  بعد التأكد من صدق و و
 للدراسة.
 

 المحك المعتمد في الدراسة: -2
د باملدارس للدناخ التنظيدي السائ و الرياضيةللتعرف على درجة تقدير أساتذة الرتبية البدنية 

 درجة الرضا الوظيفي لديهم من وجهة نظرهم، مت اعتداد املتوسطات الثانوية احلكومية للشرق اجلزائري، و
ايل يف احلكم على املعيار الت باإلعتداداحلسابية إلجابات أفراد العينة لتكون مؤشرًا على درجة التقدير 

 على تقدير املتوسطات احلسابية:
 العليا( املستخدم يف محاور الدراسة. حتديد طول خاليا املقياس اخلداسي )احلدود الدنيا و -
(، مث تقسيده على عدد خاليا املقياس للحصول 4=1-5) اإلستبيانحساب املدى بني درجات  -

 (.1,81=  4/5على طول اخللية الصحيح أي )
( وعليه فإن هناية 1العدد ) و هي إلستبياناأو بداية  اإلستبيانإضافة هذه القيدة إىل أقل قيدة يف  -

هكذا أصبح طول اخلاليا كدا هو موضح يف اجلدول  (، و1,81=1,81+1اخللية األوىل تكون )
 التايل:

 .(: جدول يوضح المحك المعتمد في الدراسة72جدول رقم )
 درجة الرضا الوظيفي درجة المناخ التنظيمي  طول الخلية )المتوسط الحسابي(

 ضعيفة جداً  ضعيفة جداً   1.81 -1من 

 ضعيفة ضعيفة 2.11 -1.81من 

 3.41 -2.11من

 

 متوسطة متوسطة

 مرتفعة مرتفعة 4.21 -3.41من 

 مرتفعة جداً  مرتفعة جداً  5 -4.21من 

 على ماسبق. باإلعتدادمن إعداد الباحث  المصدر:
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 أساليب المعالجة اإلحصائية: -2
زم اختبار فرضياهتا، مت استخدام برنامج احل اإلجابة على تساؤالهتا و لتحقيق أهداف الدراسة و

(، كدا استعان الباحث مبجدوعة من األساليب اإلحصائية Spss. V 19) اإلجتداعيةاإلحصائية للعلوم 
تدثل هذه ت منها ما استخدم يف حتليل متغريات الدراسة، و منها ما خصص لوصف متغريات الدراسة، و

 يلي: األدوات فيدا
لنسب ا على التكرارات و باإلعتدادلوصف عينة الدراسة،  و ذلك مقاييس اإلحصاء الوصفي: -

ترتيب  اسة واإلجابة على أسئلة الدر  املئوية للتعرف على البيانات اخلاصة ملفردات عينة الدراسة، و
 ملعيارية.ا اإلحنرافاتعلى املتوسطات احلسابية و  باإلعتدادمتغريات الدراسة حسب أمهيتها 

الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي       :((Skewnessلتواء اختبار معامل اإل -
 من عدمه.

 للتأكد من أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي. :((Kurtosisاختبار معامل التفلطح  -
أداة : الختبار ثبات ((Cronbach’s Alpha coefficientكرونباخ  ألفا معامل -

 .الدراسة
لقياس درجة : ((Pearson Correlation Coefficientبيرسون  معامل ارتباط -

تساق الداخلي لتقدير اإل و ذلكالكلية للدجال الذي تنتدي إليه،  و الدرجةكل عبارة رتباط بني  اإل
ذي الكلية للدحور ال و الدرجةبني جماالت الدراسة  رتباطلقياس أيضا درجة اإل ألداة الدراسة، و

 دراسة.للتعرف كذلك على  طبيعة العالقة بني متغريات ال تنتدي إليه لتحديد الصدق البنائي، و
ملعرفة ما إذا   :(Independent-Simple T- test)للعينات المستقلة  tإختبار  -

حلالة ا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات مفردات الدراسة اليت تعزى للجنس و
 .اإلجتداعية

ملعرفة الفروقات يف إجابات  و ذلك :((One Way ANOVAتحليل التباين األحادي  -
 مفردات الدراسة اليت تعزى للعدر، اخلربة املهنية، عالقة العدل.

ملعرفة مصادر الفروق للمقارنات البعدية:  Test)  (Tukey HSDإختبار توكي -
 إلجابات أفراد العينة.اإلحصائية بني املتوسطات احلسابية 
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 :صعوبات البحث -11
 :يف اجناز هذه الدراسة نذكر منها لقد واجهت الباحث بعض الصعوبات

 قلة الدراسات حول موضوع املناخ التنظيدي يف جمال اإلدارة الرتبوية. -
 .و الرياضيةندرة الدراسات حول موضوع الرضا الوظيفي ألساتذة الرتبية البدنية  -
ستوى م األحباث اليت تطرقت إىل العالقة بني املناخ التنظيدي باملؤسسات الرتبوية و وندرة الدراسات  -

 . و الرياضيةالرضا الوظيفي ألساتذة الرتبية البدنية 
كفي ، حيث ميكن للباحث أن جيد ما ياملراجع )املتديزة( املرتبطة مبوضوع الدراسة قلة املصادر و -

            أغلبها تكرار لبعضها، كدا أن أغلب املراجع اليت لكنها يف من الكتب يف املوضوع الواحد و
   لتنظيدي، ا تسيري املوارد البشرية، علم النفس الصناعي و عتداد عليها ختص علوم اإلدارة ومت اإل
 علم اجتداع العدل. و

ملراجعة خالل ا صعوبة الرتمجة من اللغة األجنبية إىل اللغة العربية، إذ يلزم الباحث الكثري من الدقة و -
 ترمجة املعاين العلدية.

    ة أن عينة البحث مشلت املدارس الثانوية املتواجد صعوبة اإلتصال باملؤسسات الرتبوية خاصة و -
( والية من الشرق اجلزائري، مما جعل الباحث يبذل جمهودات إضافية للوصول ألكرب عدد 14عرب )

الواليات الطلبة الذين يقطنون ب األساتذة الزمالء وممكن من أفراد عينة البحث، و اإلستعانة ببعض 
 املعد هلذه الدراسة. اإلستبياناملعنية بالدراسة من أجل املساعدة يف توزيع 

           املوزع عليهم، باإلضافة إىل وجود العديد  اإلستبيانمتاطل بعض األساتذة يف إرجاع  تردد و -
 مات.املعلو  تنقصها بعض البيانات و كتدلة وية إجاباهتا غري ماإلستبيانستدارات من اإل
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 خالصة:
تضدن هذا الفصل وصفًا مفصاًل لإلجراءات املنهجية املتبعة لغرض حتقيق أهداف البحث،         

اليت ابتدأت بتحديد املنهج املتبع و وصف جمتدع البحث و طريقة اختيار العينة و خطوات بناء أداة 
تداد ثباهتا، مث وضعنا احملك الذي مت اإلع اليت اتبعت للتأكد من صدقها والبحث و وصف اإلجراءات 

ملستخدمة        ، كدا عرضنا الوسائل اإلحصائية ااإلستبيانجماالت محاور  تفسري فقرات و عليه يف حتليل و
ثنا سواء ت حبالصعوبات اليت اعرتض يف معاجلة البيانات و املعلومات، و يف األخري أبرزنا أهم العقبات و

 من الناحية النظرية أو من الناحية امليدانية.
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 عرض وتحليل 

 ومناقشة النتائج
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 تمهيد:
ة، الفصل السابق إىل خمتلف اإلجراءات املنهجية املتبعة يف اجلانب امليداين للدراسبعد التطرق يف 

التوزيع  ترتيبها، سنحاول يف هذا الفصل التأكد أوال بأن البيانات تتبع تصنيفها و بعد مجع البيانات و و
الدراسة  تفسري نتائج حتليل و كذا معامل التفلطح، مث عرض و الطبيعي من خالل معامل اإللتواء و

دها نستعرض أهم اإلستنتاجات اليت توصلت إليها الدراسة، بع حسب الفرضيات املطروحة يف البحث، و
ليه الرتبوي للدراسة و أيضا ما توصلت إ سنقوم مبناقشة النتائج يف ضوء ما جاء به األدب النظري و

     اسة،وصلت إليه نتائج الدر شاملة ألبرز ما ت املشاهبة، لنصل إىل خالصة عامة و الدراسات السابقة و
 احللول املستقبلية بناء على هذه النتائج. سنقدم مجلة من اإلقرتاحات و و
  
 اختبار التــوزيـــع الطبيعـــي لمتغيرات الدراســـــة. -0

الختبار  Kurtosis التفلطح ومعامل Skewnessمّت استخدام كاًل من معامل االلتواء  
معامل " حيث ترى بعض الدراسات اإلحصائية أنّ  التوزيع الطبيعي من عدمه، ما إذا كانت البيانات تتبع

             جيب  أن  يكون محصور  التفلطح"  ، و"معامل]-3و 3[يف اجملالمحصور  لتواء" جيب أن يكوناإل
 .](R.B.Kline, 2011, p. 63)-1و 1[ يف اجملال

أّن أحد الشروط اهلامة اليت تعتدد عليها أغلب االختبارات املعلدية أن تكون إضافة إىل ذلك 
 :ختبارين موضحة يف اجلدول املوايلنتائج  اإل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، و
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 (: نتــــائج اختبار التوزيـــع الطبيعي.72الجدول رقم)

 معامل اإللتواء       المتغير
     Skewness 

   معامل التفلطح          
Kurtosis      

      -1.247 1.222 الهيكل التنظيمي

 1.322 0.122 نمط القيادة اإلدارية

 0.277 0.312 الحوافز المقدمة

 1.233 0.342 نمط االتصال

 1.422 0.742 المشاركة في اتخاذ القرار

 1.272 0.420 المناخ التنظيمي 

 1.222 0.324 ظروف العمل وطبيعته

 1.202 0.322 األجر

 3.212 0.220 الترقية

 0.123 1.227 العالقة مع المشرف 

 -1.021 1.224 العالقة مع الزمالء

 0.344 1.422 العالقة مع التالميذ

 -0.102 1.214 اإلجتماعيةالمكانة 

 -1.312 1.223 الرضا الوظيفي

 Spss V :19.برنامج  خمرجاتعلى  باإلعتدادمن إعداد الباحث المصدر: 

جند أن قيدة معامل اإللتواء بالنسبة جلديع ( 21رقم )اجلدول  من خالل النتائج املوضحة يف
قيدة معامل التفلطح تقع يف داخل اجملال              ، و]-3و 3[جماالهتا تقع يف اجملال  متغريات الدراسة و

ا يسدح مبتابعة م و هذامتغريات الدراسة تتبع التوزيع  الطبيعي،  مجيع أن هذا مايشري إىل ، و]-1و 1[
 حتليل الدراسة باستخدام أدوات التحليل املناسبة لالختبارات املعلدية.
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 تحليل نتـــــائج الدراســـة: عرض و -2
األولى:"درجة المناخ التنظيمي السائد بالمدارس الثانوية للشرق  الفرعيةالفرضية  -7-0

 .ة"العاملين بها  بشكل عام متوسط و الرياضيةالجزائري من وجهة نظر أساتذة التربية البدنية 
ابات أساتذة املعيارية إلج اإلحنرافات للتحقق من هذه الفرضية استخدمت املتوسطات احلسابية و

، وكانت باملدارس الثانوية للشرق اجلزائري على فقرات إستبيان املناخ التنظيدي ياضيةو الر الرتبية البدنية 
 ( كدايلي:28النتائج موضحة يف اجلدول )

األهمية النسبية إلجابات  االنحراف المعياري و (: المتوسط الحسابي و72الجدول رقم )
 مفردات الدراسة على مجاالت محور المناخ التنظيمي .

 درجة المناخ
 التنظيمي

األهمية 
 النسبية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

رقم  عنوان المــجال
 المجال

 1 اهليكل التنظيدي 2,13 1,111 3 متوسطة
 2 منط القيادة اإلدارية 2,88 1,822 2 متوسطة
 3 اإلتصاالتمنط  2,11 1,112 1 متوسطة
 4 احلوافز املقدمة 2,54 1,111 4 متوسطة
 5 املشاركة يف اختاذ القرارات 2,51 1,825 5 متوسطة
 / املناخ التنظيدي العام 2,11 1,125 / متوسطة

 Spss V :19.برنامج  خمرجاتعلى  باإلعتدادمن إعداد الباحث المصدر:   

ثانوية العاملني باملدارس ال و الرياضيةأبدى أساتذة الرتبية البدنية ( 28من خالل نتائج اجلدول )
عبارة،  41، الذي خصص لقياسه "المناخ التنظيمي"لواليات الشرق اجلزائري أرائهم حول استبيان 

، احلوافز تاإلتصاالهي كاآليت:)اهليكل التنظيدي، منط القيادة اإلدارية، منط  جماالتوزعت على مخسة 
ت اللة املتوسط احلسايب و االحنراف املعياري، إذ تراوحاملقدمة، املشاركة يف اختاذ القرار(، عرب عنها بد

(، فيدا تراوحت قيم احنرافه املعياري بني 2.88 -2.51قيم املتوسط احلسايب هلذا احملور بني )
(، فيدا سجل الوسط احلسايب العام جملدوع عبارات استبيان املناخ التنظيدي ككل 1.112-1.111)

باحنراف معياري  ( من مقياس ليكرت اخلداسي، و3.41-2.11 هو ينتدي للدجال ) ( و2.11قيدة )
دارس مؤشر على أن امل و هذاالذي تفسر قيدته املنخفضة بالتجانس يف اإلجابات،  ( و1.125قدره )

 .الرياضية والثانوية عينة الدراسة يسودها مناخ إجيايب بدرجة متوسطة من وجهة نظر أساتذة الرتبية البدنية 
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ئج كل جمال على حدى حسب األمهية النسبية املعطاة له من قبل األساتذة عينة فيدا يلي نتا و
 الدراسة:

  اإلتصاالتالمرتبة األولى: مجال نمط. 
لرتبية األمهية النسبية إلجابات أساتذة ا املعيارية و اإلحنرافات مت حساب املتوسطات احلسابية و

 ( كدايلي:21النتائج موضحة يف اجلدول ) و ،اإلتصاالتعلى عبارات جمال منط  و الرياضيةالبدنية 
 (72جدول رقم )

بدنية النسبية إلجابات أساتذة التربية ال و األهميةالمعيارية  اإلنحرافاتو المتوسطات الحسابية 
 ".اإلتصاالتعلى عبارات مجال " نمط  و الرياضية

درجة المناخ 
 التنظيمي 

األهمية 
 النسبية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 العبـــــارات
رقم 
 العبارة

 21 األساتذة لتبادل املعلومات. توجد مرونة يف االتصال بني اإلدارة و 2,12 1,125 5 متوسطة
داخل الثانوية بشكل جيد يف مجيع االجتاهات   اإلتصاالتتسري  2,41 1,111 1 متوسطة

 أفقية(. –هابطة  –)صاعدة 
22 

 23 .لنقل املعلومات اإلتصاالتيتم استخدام الوسائل احلديثة يف  2,11 1,845 1 متوسطة
ر الثانوية يطلعون مدي يناقش األساتذة املشاكل اليت تعيق سري العدل و 4,13 1,123 1 مرتفعة

 عليها.
24 

 25 يصغي املدير لألساتذة عندما يتحدثون يف أمر خيص املؤسسة الرتبوية. 3,18 1,112 3 متوسطة
 21 شكل مستدر.الرتبوية ب يتبادل األساتذة فيدا بينهم اخلربات العلدية و 3,11 1,112 2 متوسطة
 21 .اإلتصاالتتبدل اإلدارة جهدها إلزالة املعوقات اليت تعيق  2,11 1,821 4 متوسطة
 28 باملؤسسة الرتبوية يف حتقيق أهدافها. اإلتصاالتيساهم نظام  2,31 1,111 1 متوسطة
 21 وح.تتصف بالدقة البالغة  و الوض اإلتصاالتاملعلومات املنقولة عرب  2,41 1,131 8 متوسطة
 / اإلتصاالتمنط  2,11 1,112 / متوسطة

 Spss V :19.برنامج  خمرجاتعلى  باإلعتدادمن إعداد الباحث المصدر: 

( اليت خصصت 1على العبارات التسع ) و الرياضيةمن خالل جمدل إجابات أساتذة الرتبية البدنية 
لترتيب باجاء " اإلتصاالت"نمط لقياس هذا اجملال، كدا هو موضح يف اجلدول أعاله، يتضح أن جمال 

من حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل األساتذة عينة الدراسة، إذ سجل وسط حسايب عام  األول
وفقاً للدحك املعتدد يف الدراسة، فإّن هذا  (، و1.112(، باحنراف معياري قيدته )2.11بلغت قيدته )

لى مستوى العبارات ، أما عو الرياضيةمن قبل أساتذة الرتبية البدنية  متوسطةاجملال يشري إىل درجة موافقة 
      فيالحظ تفاوت يف استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات هذا اجملال مابني درجة موافقة مرتفعة 
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يلي نتيجة التحليل الوصفي لعبارات هذا اجملال مرتبة تنازليا حسب  و فيداافقة متوسطة، درجة مو  و
 املتوسط احلسايب:

يناقش األساتذة المشاكل التي تعيق سير العمل تنص على " و اليت( 24جاءت العبارة رقم ) -
جة باملرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدر   يطلعون مدير الثانوية عليها" و

يعزو الباحث هذه  ، و(1.123قدره ) احنراف معياري (، و4.13مرتفعة مبتوسط حسايب بلغ )
ضهم أثناء الصعوبات اليت تعرت  النتيجة إىل درجة الوعي العالية لألساتذة يف مناقشة املشاكل و

 لصعوبات.ا ا ملدير الثانوية قصد إجياد احللول املناسبة هلاته املشاكل والعدل على إطالعه العدل، و
        "يتبادل األساتذة فيما بينهم الخبرات العلمية تنص على  و اليت( 21جاءت العبارة رقم ) -

فعة باملرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة مرتالتربوية بشكل مستمر"  و
يعزو الباحث هذه النتيجة  (، و1.112معياري قدره ) و احنراف(، 3.11حسايب بلغ ) مبتوسط

خلربات ا املستدر فيدا بينهم قصد تبادل املعلومات و إىل حرص األساتذة على التواصل الدائم و
ة، مما ينعكس مهارهتم التدريسي تطوير قدراهتم و جتديد معارفهم و الرتبوية لتحسني و العلدية و

 التعليدية. اجياباً على العدلية البيداغوجية و
" يصغي المدير لألساتذة عندما يتحدثون في أمر تنص على  و اليت( 25جاءت العبارة رقم ) -

سطة باملرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة متو  يخص المؤسسة التربوية" 
الباحث هذه النتيجة  و يعزو(، 1.112ري قدره )معيا و احنراف(، 3.18مبتوسط حسايب بلغ )

اإلهتدام بآراء و أفكار األساتذة حول األمور التنظيدية  إىل سعي مدراء الثانويات إىل اإلستداع و
 البيداغوجية اليت هتم املؤسسة الرتبوية. و

يق عتبدل اإلدارة جهدها إلزالة المعوقات التي تتنص على "  و اليت( 21جاءت العبارة رقم ) -
باملرتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة متوسطة مبتوسط " اإلتصاالت
الباحث هذه النتيجة إىل بذل  و يعزو(، 1.821معياري قدره ) و احنراف( 2.11حسايب بلغ )

ل داخ االتاإلتصاملعوقات اليت حتول دون جناح  اإلدارة جمهودات بغية التقليل من الصعوبات و
ول عدلية توقعات األساتذة ح املؤسسة الرتبوية، غري أن هاته اجملهودات ال ترقى إىل تطلعات و

 اإلتصال باملدارس الثانوية.
 تذةو األساتوجد مرونة في االتصال بين اإلدارة تنص على " و اليت( 21جاءت العبارة رقم ) -

باملرتبة اخلامسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة متوسطة لتبادل المعلومات" 
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الباحث هذه النتيجة  و يعزو(، 1.125معياري قدره ) و احنراف(، 2.12مبتوسط حسايب بلغ )
انة بالوسائل قلة اإلستع تبادل املعلومات، و إىل اعتداد اإلدارة على الطرق التقليدية يف تقدمي و

مرونة   ة واألساتذة بسرع و إىلتسدح بوصول املعلومات من اإلدارة  و اليتديثة، التكنولوجية احل
 كبريتني. 

 التاإلتصايتم استخدام الوسائل الحديثة في تنص على " و اليت( 23جاءت العبارة رقم ) -
باملرتبة السادسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة منخفضة  لنقل المعلومات"

الباحث هذه النتيجة  و يعزو(، 1.845معياري قدره ) و احنراف(، 2.11حسايب بلغ )مبتوسط 
نقص استعدال الوسائل احلديثة داخل املدارس الثانوية لنقل املعلومات، كدا أن أغلب  إىل قلة و

 لطلبة باملعلومات. ا املؤسسات الرتبوية ال تتوفر هبا شبكة اإلنرتنات مما يعيق عدلية تزويد األساتذة و
 داخل الثانوية بشكل جيد في اإلتصاالتتسير تنص على " و اليت( 22جاءت العبارة رقم ) -

باملرتبة السابعة من حيث موافقة أفراد عينة أفقية("  –هابطة  –جميع االتجاهات  )صاعدة 
معياري قدره  و احنراف(، 2.41الدراسة عليها بدرجة منخفضة مبتوسط حسايب بلغ )

ت داخل يف مجيع اإلجتاها اإلتصاالت تىل ضعف قنواالباحث هذه النتيجة إ و يعزو(، 1.111)
 املؤسسات الرتبوية. 

بالدقة  تتصف اإلتصاالتالمعلومات المنقولة عبر تنص على " و اليت( 21جاءت العبارة رقم ) -
رجة منخفضة ها بدباملرتبة الثامنة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليالبالغة  و الوضوح" 
الباحث هذه النتيجة  و يعزو(، 1.131معياري قدره ) و احنراف(، 2.41مبتوسط حسايب بلغ )

األساتذة يكتنفها يف بعض األحيان نوع من عدم الدقة  و إىلإىل أن املعلومات املنقولة من اإلدارة 
 الوضوح. و

 بالمؤسسة التربوية في اإلتصاالت"يساهم نظام تنص على  و اليت( 28جاءت العبارة رقم ) -
باملرتبة التاسعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة منخفضة تحقيق أهدافها" 

الباحث هذه النتيجة  و يعزو(، 1.111معياري قدره ) و احنراف(، 2.31مبتوسط حسايب بلغ )
ف ول دون الوصول لألهداباملؤسسات الرتبوية مما حي اإلتصاالتعدم مرونة نظام  إىل ضعف و
 تسعى اإلدارة الرتبوية لتحقيقها. و اليتاملسطرة، 

  :من قبل أساتذة الرتبية متوسطة ( وجود درجة موافقة 21أظهرت نتائج اجلدول رقم )استنتاج
 .اإلتصاالتحول جمال منط  و الرياضيةالبدنية 
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 .المرتبة الثانية: مجال نمط القيادة اإلدارية 

ذة الرتبية النسبية إلجابات أسات و األمهيةاملعيارية  اإلحنرافاتو مت حساب املتوسطات احلسابية 
 ( كدايلي:31موضحة يف اجلدول ) و النتائجعلى عبارات جمال منط القيادة اإلدارية،  و الرياضيةالبدنية 

 (31جدول رقم )
    ية النسبية إلجابات أساتذة التربية البدن و األهميةالمعيارية  اإلنحرافاتو المتوسطات الحسابية 

 على عبارات مجال " نمط القيادة اإلدارية". و الرياضية
 درجة المناخ
 التنظيمي

األهمية 
 النسبية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

رقم  العبـــــارات  
 العبارة

 11 ليا.اإلدارية الصادرة من اجلهات العحيرص املدير على متابعة التعليدات  4,13 1,154 1 مرتفعة
يقوم مدير الثانوية بالتشاور مع األساتذة لتحسني سري العدل داخل  2,24 1,541 11 متوسطة

 الثانوية.
11 

يتأكد املدير من الكفايات التعليدية لألساتذة من خالل حضور احلصص  3,15 1,118 4 متوسطة
 متابعة السجالت )دفاتر النصوص مثال(. و

12 

          ة يم العلدباهتيبذل املدير كافة اجلهود ملساعدة األساتذة لتلبية متطل 2,51 1,111 1 متوسطة
 و العدلية.

13 

 14 العدل. عطائهم يف يعتدد املدير يف تقييم األساتذة على كفاءهتم و 3,41 1,358 2 متوسطة
 15 املشكالت اليت تواجههم يف العدل.يساعد املدير األساتذة يف حل  2,18 1,311 11 متوسطة
توجد لدى املدير خطط مدروسة و واضحة لتحقيق أهداف املؤسسة  3,13 1,128 5 متوسطة

 .و الرتبويةالتعليدية 
11 

 11 يتعامل املدير مع األساتذة بعدل ومساواة. 2,31 1,231 8 متوسطة
 18 جدول أعدال دقيق.ينظم املدير اجتداعات األساتذة وفق  3,41 1,112 3 متوسطة
 11 توجد ثقة وتعاون بني املدير و األساتذة. 2,53 1,111 1 متوسطة
 21 يتيح املدير لألساتذة فرصة إبداء آرائهم و اقرتاحاهتم. 2,31 1,212 1 متوسطة
 / منط القيادة اإلدارية 2,88 1,822 / متوسطة

 Spss V :19.برنامج  خمرجاتعلى  باإلعتدادمن إعداد الباحث المصدر: 

ياس على العبارات اليت خصصت لق و الرياضيةمن خالل جمدل إجابات أساتذة الرتبية البدنية 
تيب بالتر جاء  "نمط القيادة اإلدارية"هذا اجملال، كدا هو موضح يف اجلدول أعاله، يتضح أن جمال 

من حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل األساتذة عينة الدراسة، إذ سجل وسط حسايب عام  الثاني
للدحك املعتدد يف الدراسة، فإّن هذا  وفقاً  و(، 1.822(، باحنراف معياري قيدته )2.88بلغت قيدته )

 لى مستوى العباراتما ع، أالرياضية ومن قبل أساتذة الرتبية البدنية متوسطة اجملال يشري إىل درجة موافقة 
     فيالحظ تفاوت يف استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات هذا اجملال مابني درجة موافقة مرتفعة 
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 ليا حسبات هذا اجملال مرتبة تناز يلي نتيجة التحليل الوصفي لعبار  فيدا وموافقة متوسطة،  درجة و
 املتوسط احلسايب:

يحرص المدير على متابعة التعليمات اإلدارية تنص على " و اليت( 11جاءت العبارة رقم ) -
باملرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة  الصادرة من الجهات العليا "

الباحث  و يعزو(، 1.154) معياري قدره و احنراف(، 4.13مرتفعة جدا مبتوسط حسايب بلغ )
رتبية التعليدات اإلدارية الصادرة سواء من وزارة ال األنظدة و هذه النتيجة إىل التزام املدير بتطبيق

اليت قد  العقوباتاملسائلة اإلدارية أو كذلك إىل خوف املدير من  الوطنية أو مديريات الرتبية، و
 تصدر يف حقه، يف حال عدم التزامه بتطبيق هذه التعليدات.

 في تقييم األساتذة على كفاءتهم"يعتمد المدير تنص على  و اليت( 14جاءت العبارة رقم ) -
باملرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة مرتفعة وعطائهم في العمل" 
الباحث هذه النتيجة  و يعزو(، 1.358معياري قدره ) و احنراف(، 3.41مبتوسط حسايب بلغ )

يقدمون كل  نو الذيين يف عدلهم اجملتهد إىل التزام املديرين بانصاف األساتذة ذوي الكفاءات و
 رفع مستواهم الدراسي. بوسعهم إلفادة التالميذ و ما

" ينظم المدير اجتماعات األساتذة وفق جدول تنص على  و اليت( 18جاءت العبارة رقم ) -
باملرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة متوسطة مبتوسط أعمال دقيق" 
الباحث هذه النتيجة إىل التزام  و يعزو(، 1.112معياري قدره ) و احنراف(، 3.41حسايب بلغ )

لتدريسية، ا متابعة العدلية البيداغوجية و املديرين بعقد اجتداعات دورية مع األساتذة لدراسة و
 لك يعترب من صديم عدل املدير.ألن ذ

يتأكد المدير من الكفايات التعليمية لألساتذة تنص على "  و اليت( 12جاءت العبارة رقم ) -
ة من باملرتبة الرابعمتابعة السجالت )دفاتر النصوص مثال("  من خالل حضور الحصص و

 و احنراف( 3.15حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة متوسطة مبتوسط حسايب بلغ )
الباحث هذه النتيجة إىل حرص املدير على املتابعة اجلادة  و يعزو(، 1.118معياري قدره )

ص املراقبة الدورية لسجالت تقدمي الدروس على غرار دفرت النصو  للكفايات التعليدية لألساتذة، و
 و هذاليها،  التطرق إاحملاور اليت مت أين يسجل األساتذة فيها عنواين الدروس املقدمة للتالميذ و

 بالتايل وميكن املدير من التعرف على نسبة تقدم الدروس يف كل ثالثي من السنة الدراسية،  ما
 يأخذ صورة عامة عن سريورة الدروس املقدمة من طرف األساتذة.
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توجد لدى المدير خطط مدروسة و واضحة تنص على " و اليت( 11جاءت العبارة رقم ) -
عينة  باملرتبة اخلامسة من حيث موافقة أفراد" و التربويةلتحقيق أهداف المؤسسة التعليمية 

(، 1.128معياري قدره ) و احنراف(، 3.13الدراسة عليها بدرجة متوسطة مبتوسط حسايب بلغ )
ا وزارة الرتبية خبارطة الطريق اليت وضعته الباحث هذه النتيجة إىل أن معظم املديرين ملتزمون و يعزو

احة واسعة توجد مس ال الوطنية يف تسيري املؤسسات الرتبوية للوصول إىل األهداف املسطرة، و
 اإلدارة.  للدديرين بوضع خمططات أو أفكار جديدة يف التسيري و

املرتبة ب اتذة"توجد ثقة وتعاون بين المدير و األستنص على " و اليت( 11جاءت العبارة رقم ) -
السادسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة منخفضة مبتوسط حسايب بلغ 

الباحث هذه النتيجة إىل النظرة السلبية  و يعزو(، 1.111معياري قدره ) و احنراف(، 2.53)
رية حلصة الرتبية ية كبأمه اجتاه املديرين، بسبب عدم إعطاء قيدة و و الرياضيةألساتذة الرتبية البدنية 

 ملديرين.ا من طرف معظم املديرين، حيث تسود عالقات باردة بني األساتذة و و الرياضيةالبدنية 
يبذل المدير كافة الجهود لمساعدة األساتذة تنص على " و اليت( 13جاءت العبارة رقم ) -

ينة الدراسة عليها ع باملرتبة السابعة من حيث موافقة أفرادلتلبية متطلباتهم العلمية و العملية" 
 و يعزو(، 1.111معياري قدره ) و احنراف(، 2.51بدرجة منخفضة مبتوسط حسايب بلغ )

 حيتاجون الكثري ال و الرياضيةالباحث هذه النتيجة إىل اعتقاد املديرين بأن أساتذة الرتبية البدنية 
هي حصة  الرياضية والعدلية لكون حصة الرتبية البدنية  من املساعدة لتلبية متطلباهتم العلدية و

لطابع الرتوحيي يغلب عليها ا تطبيقية تقام يف الساحة أو يف املالعب املتواجدة يف الثانويات، و
 أكثر من اجلانب العلدي.

املرتبة بيتعامل المدير مع األساتذة بعدل ومساواة " تنص على " و اليت( 11جاءت العبارة رقم ) -
(، 2.31منة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة منخفضة مبتوسط حسايب بلغ )الثا

الباحث هذه النتيجة إىل حتيز بعض املديرين يف  و يعزو(، 1.231معياري قدره ) و احنراف
 العالقة خيلق اضطرابات يف التدييز بينهم، مما يولد نوع من احلساسية و التعامل مع األساتذة و

 .و األساتذةملدير بني ا
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               "يتيح المدير لألساتذة فرصة إبداء آرائهمتنص على  و اليت( 21جاءت العبارة رقم ) -
باملرتبة التاسعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة منخفضة مبتوسط و اقتراحاتهم" 
الباحث هذه النتيجة إىل  يعزوو (، 1.212معياري قدره ) و احنراف(، 2.31حسايب بلغ )

حرص املدير على تطبيق اللوائح والتعليدات حرفياً، واليرتك اجملال لألساتذة لتقدمي آرائهم 
 ومقرتحاهتم.

"يقوم مدير الثانوية بالتشاور مع األساتذة لتحسين تنص على  و اليت( 11جاءت العبارة رقم ) -
ة حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجباملرتبة العاشرة من سير العمل داخل الثانوية" 

الباحث  و يعزو(، 1.541معياري قدره ) و احنراف(، 2.24منخفضة مبتوسط حسايب بلغ )
هذه النتيجة إىل توجه املديرين حنو القرارات الفردية إميانًا منهم بعدم فاعلية اشراك األساتذة يف 

 العدلية اإلدارية داخل املؤسسة الرتبوية.
"يساعد المدير األساتذة في حل المشكالت التي تنص على  و اليت( 15العبارة رقم ) جاءت -

باملرتبة احلادية عشر من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة تواجههم في العمل" 
الباحث  و يعزو(، 1.311معياري قدره ) و احنراف(، 2.18منخفضة مبتوسط حسايب بلغ )

وية، انشغاالت املديرين بتسيري األمور التنظيدية والبيداغوجية للدؤسسة الرتب هذه النتيجة إىل كثرة
ريات التقارير اليومية اليت يقوم هبا، والتنقل املستدر بني الثانوية ومدي إضافة إىل األعباء اإلدارية و

 الرتبية، مما حيول دون اإلهتدام بكافة املشاكل الفردية لألساتذة. 
 

  :من قبل أساتذة الرتبية متوسطة ( وجود درجة موافقة 31نتائج اجلدول رقم )أظهرت استنتاج
 حول جمال منط القيادة اإلدارية. و الرياضيةالبدنية 
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  الهيكل التنظيمي.المرتبة الثالثة: مجال 
ذة الرتبية النسبية إلجابات أسات و األمهيةاملعيارية  اإلحنرافاتو مت حساب املتوسطات احلسابية 

 ( كدايلي:31موضحة يف اجلدول ) و النتائجالرياضية على عبارات جمال اهليكل التنظيدي،  البدنية و
 

 (30جدول رقم )
ة النسبية إلجابات أساتذة التربي و األهميةالمعيارية  اإلنحرافاتو المتوسطات الحسابية 
 على عبارات مجال " الهيكل التنظيمي". و الرياضيةالبدنية 

 درجة المناخ
 التنظيمي

األهمية 
 النسبية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

رقم  العبـــــارات
 العبارة

 1 .لتنسيقا ميتاز اهليكل التنظيدي للدؤسسة الرتبوية بالرتتيب و 2,14 1,283 1 متوسطة
ابل التنظيدي للدؤسسة الرتبوية باملرونة الكافية )أي قيتصف اهليكل  2,18 1,311 1 متوسطة

 للتعديل ملواجهة التغيريات(.
2 

 3 .تسطر اإلدارة أهداف تتديز بالوضوح 3,11 1,132 3 متوسطة
 4 املسؤوليات محددة بدقة يف املؤسسة الرتبوية حسب األدوار. 2,51 1,135 5 مرتفعة
 5 .واضحة و األساتذةالعالقات القائدة بني اإلدارة  3,41 1,112 2 متوسطة
 1 يوجد تعاون بني مستويات اهليكل التنظيدي. 3,11 1,125 4 متوسطة
 1 اللوائح. حترص اإلدارة على تطبيق األنظدة و 3,42 1,148 1 متوسطة
 8 العدل.ة جود اهليكل التنظيدي للثانوية يساعد على سرعة اجناز و 1,12 1,225 1 متوسطة
 1 هناك توافق وتناسق للوظائف مع طبيعة العدل. 1,13 1,213 8 متوسطة
 / اهليكل التنظيدي  2,13 1,111 / متوسطة

 Spss V :19.برنامج  خمرجاتعلى  باإلعتدادمن إعداد الباحث المصدر: 

هذا  على العبارات اليت خصصت لقياس و الرياضيةمن خالل جمدل إجابات أساتذة الرتبية البدنية 
من  الثبالترتيب الثجاء "الهيكل التنظيمي" اجملال، كدا هو موضح يف اجلدول أعاله، يتضح أن جمال 

حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل األساتذة عينة الدراسة، إذ سجل وسط حسايب عام بلغت قيدته 
للدحك املعتدد يف الدراسة، فإّن هذا اجملال يشري إىل  و وفقاً (، 1.111(، باحنراف معياري قيدته )2.13)

ظ تفاوت ، أما على مستوى العبارات فيالحو الرياضيةمن قبل أساتذة الرتبية البدنية متوسطة درجة موافقة 
وافقة م و درجةيف استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات هذا اجملال مابني درجة موافقة متوسطة 

 يلي نتيجة التحليل الوصفي لعبارات هذا اجملال مرتبة تنازليا حسب املتوسط احلسايب: و فيدامنخفضة، 
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املرتبة ب  اللوائح " تحرص اإلدارة على تطبيق األنظمة وتنص على " و اليت( 1جاءت العبارة رقم ) -
      (، 3.42األوىل من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة مرتفعة مبتوسط حسايب بلغ )

الباحث هذه النتيجة إىل التزام املديرين بتطبيق القوانني  و يعزو(، 1.148) معياري قدره و احنراف
 اللوائح الصادرة سواءاً من وزارة الرتبية الوطنية أو من مصاحل مديريات الرتبية. األنظدة و و

" واضحة و األساتذة"العالقات القائمة بين اإلدارة تنص على  و اليت( 5جاءت العبارة رقم ) -
 و يعزو(، 1.112معياري قدره ) و احنراف(، 3.41على املرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ )

سة الرتبوية، اللوائح داخل املؤس األنظدة و الباحث هذه النتيجة إىل التزام اإلدارة بتطبيق القوانني و
 و بالتايلهبا،  التقيد إعالمهم هبا حىت يقوموا باإللتزام و اتذة ويتطلب منهم توضيحها لألس و هذا

ذه القوانني مسائلة من ال يلتزم هب يتم تاليف الوقوع يف األخطاء، ويعطي لإلدارة احلق يف محاسبة و
 واألنظدة.

 بة الثالثةباملرت " تسطر اإلدارة أهداف تتميز بالوضوح "تنص على  و اليت( 3جاءت العبارة رقم ) -
 و احنراف(، 3.11من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة متوسطة مبتوسط حسايب بلغ )

الباحث هذه النتيجة إىل حرص اإلدارة بوضع أهداف واضحة  و يعزو(، 1.132معياري قدره )
العدلية التعليدية   مردودية لألساتذة، حىت يسعى اجلديع للوصول إليها وحتقيقها، مما يسدح بتحسني

 ككل.
املرتبة ب يوجد تعاون بين مستويات الهيكل التنظيمي"تنص على "  و اليت( 1جاءت العبارة رقم ) -

    ( 3.11الرابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة متوسطة مبتوسط حسايب بلغ )
لنتيجة إىل درجة الوعي اليت يتدتع هبا الباحث هذه ا و يعزو(، 1.125معياري قدره ) و احنراف

 املوظفني يف خمتلف مستويات اهليكل التنظيدي للثانويات على ضرورة التعاون فيدا بينهم حىت تنجح
 حتقيق أهدافها. املؤسسة الرتبوية يف أداء مهامها و

المسؤوليات محددة بدقة في المؤسسة التربوية تنص على " و اليت( 4جاءت العبارة رقم ) -
باملرتبة اخلامسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة منخفضة مبتوسط  سب األدوار"ح

الباحث هذه النتيجة إىل عدم  و يعزو(، 1.135معياري قدره ) و احنراف(، 2.51حسايب بلغ )
 وضوح املسؤوليات بالدرجة الكافية، إضافة إىل تداخل بعض املسؤوليات مع بعضها البعض. 

يتصف الهيكل التنظيمي للمؤسسة التربوية بالمرونة تنص على " و اليت( 2العبارة رقم )جاءت  -
ينة باملرتبة السادسة من حيث موافقة أفراد ع الكافية )أي قابل للتعديل لمواجهة التغييرات("
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(، 1.311معياري قدره ) و احنراف(، 2.18الدراسة عليها بدرجة منخفضة مبتوسط حسايب بلغ )
لباحث هذه النتيجة إىل أن اهليكل التنظيدي للدؤسسات الرتبوية يتصف بنوع من اجلدود ا و يعزو

     ال يرتك جمال كبري إلجراء تعديالت يف حالة مواجهة حاالت خاصة تتطلب نوع من التكيف و
 املرونة إلجياد احللول املناسبة للوضعيات املختلفة. التأقلم و و

 يمتاز الهيكل التنظيمي للمؤسسة التربوية بالترتيبتنص على " و اليت( 1جاءت العبارة رقم ) -
باملرتبة السابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة منخفضة مبتوسط  والتنسيق "
الباحث هذه النتيجة إىل عدم  و يعزو(، 1.283معياري قدره ) و احنراف(، 2.14حسايب بلغ )

نظيدي الدراسة حول درجة الرتتيب والتنسيق اليت ميتاز هبا اهليكل الت وضوح الرؤية لدى األساتذة عينة
 للثانوية.

املرتبة ب هناك توافق وتناسق للوظائف مع طبيعة العمل"تنص على " و اليت( 1جاءت العبارة رقم ) -
(، 1.13الثامنة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة منخفضة مبتوسط حسايب بلغ )

الباحث هذه النتيجة إىل عدم إتباع الطرق العلدية  و يعزو(، 1.213معياري قدره ) احنرافو 
 طبيعة العدل.   واملنهجية عند إعداد اهلياكل التنظيدية حىت تتوافق الوظائف و

   "الهيكل التنظيمي للثانوية يساعد على سرعة انجازتنص على  و اليت( 8جاءت العبارة رقم ) -
املرتبة التاسعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة منخفضة مبتوسط ب جودة العمل" و

الباحث هذه النتيجة إىل شعور  و يعزو(، 1.225معياري قدره ) و احنراف(، 1.12حسايب بلغ )
ه على درجة لتضدن و ذلكمعظم عينة الدراسة بوجود خلل يف تصديم اهليكل التنظيدي للثانوية 

 .اإلنسيابية الكافية املركزية، باإلضافة إىل افتقاره إىل املرونة و ية ومرتفعة من الرمس
 

  :من قبل أساتذة الرتبية البدنية متوسطة ( وجود درجة موافقة 31أظهرت نتائج اجلدول رقم )استنتاج
 حول جمال اهليكل التنظيدي. و الرياضية
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 .المرتبة الرابعة: مجال الحوافز المقدمة 
ذة الرتبية النسبية إلجابات أسات و األمهيةاملعيارية  اإلحنرافاتو مت حساب املتوسطات احلسابية 

 ( كدايلي:32موضحة يف اجلدول ) و النتائجعلى عبارات جمال احلوافز املقدمة،  و الرياضيةالبدنية 
 (37جدول رقم )

     يةالنسبية إلجابات أساتذة التربية البدن و األهميةالمعيارية  اإلنحرافاتو المتوسطات الحسابية 
 على عبارات مجال " الحوافز المقدمة". و الرياضية

 درجة المناخ
 التنظيمي

األهمية 
 النسبية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

ــاراتالعبـــ رقم  
 العبارة

 31 متنح احلوافز بناءا على جمهودات األساتذة. 2,23 1,111 1 متوسطة
 31 هتتم اإلدارة باجلانب املعنوي و رفع الروح املعنوية لألساتذة. 2,21 1,814 5 متوسطة
 32 هتتم اإلدارة باالقرتاحات و املبادرات اليت يقدمها األساتذة. 2,41 1,888 4 متوسطة
 33 تركز اإلدارة على جانب املكافأة أكثر من الرتكيز على جانب العقوبة. 2,11 1,815 8 مرتفعة
 34 جترى الرتقية على أساس االستحقاق وفقا ألسس واضحة ومعروفة. 3,51 1,811 1 متوسطة
 35 يتناسب الراتب الذي أتقاضاه مع اجملهود املبذول. 2,21 1,111 1 متوسطة
 31 عادلة. متنح املكافآت و املنح لألساتذة على أسس واضحة و 2,85 1,811 2 متوسطة
 31 املدير األساتذة خالل املناسبات.يكافئ  2,15 1,118 3 متوسطة
 / احلوافز املقدمة 2,54 1,111 / متوسطة

 Spss V :19.برنامج  خمرجاتعلى  باإلعتدادمن إعداد الباحث المصدر:                   

ياس على العبارات اليت خصصت لق و الرياضيةمن خالل جمدل إجابات أساتذة الرتبية البدنية 
 الرابع بالترتيبجاء "الحوافز المقدمة" هذا اجملال، كدا هو موضح يف اجلدول أعاله، يتضح أن جمال 

من حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل األساتذة عينة الدراسة، إذ سجل وسط حسايب عام بلغت 
للدحك املعتدد يف الدراسة، فإّن هذا اجملال  و وفقاً (، 1.111(، باحنراف معياري قيدته )2.54قيدته )

وى العبارات ، أما على مستو الرياضيةمن قبل أساتذة الرتبية البدنية  منخفضةيشري إىل درجة موافقة 
     فيالحظ تفاوت يف استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات هذا اجملال مابني درجة موافقة مرتفعة 

يلي نتيجة التحليل الوصفي لعبارات هذا اجملال مرتبة تنازليا حسب  و فيدافضة، موافقة منخ و درجة
 املتوسط احلسايب:

تجرى الترقية على أساس االستحقاق وفقا ألسس تنص على " و اليت( 34جاءت العبارة رقم ) -
باملرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة مرتفعة مبتوسط  معروفة" واضحة و
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الباحث هذه النتيجة إىل أن  و يعزو(، 1.811) معياري قدره و احنراف(، 3.51حسايب بلغ )
سس معروفة أ محدد مسبقًا بناءًا على معايري واضحة واجلزائرية نظام الرتقية يف املنظومة الرتبوية 

بصفة آلية، مما قى مباشرة و ساتذة، ومن تتوفر فيه الشروط الالزمة لإلستفادة من الرتقية يـحرّ لدى األ
 جعل األساتذة يشعرون بنوع من اإلرتياح حنو هذا اجلانب. 

"تمنح المكافآت و المنح لألساتذة على أسس تنص على  و اليت( 31جاءت العبارة رقم ) -
وسط موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة متوسطة مبت باملرتبة الثانية من حيث واضحة وعادلة"
الباحث هذه النتيجة إىل أن  و يعزو(، 1.811معياري قدره ) و احنراف(، 2.85حسايب بلغ )

املكافآت واملنح اليت تحقدم لألساتذة تكون بناءاً على أسس واضحة وفقاً للوائح والنظم القانونية، 
ملديرين التدييز الذي ميارسه بعض ا غري أنه ال تكون عادلة يف بعض األحيان، بسبب اإلحنياز و

 يف التعامل غري املنصف بني األساتذة.
املرتبة ب " يكافئ المدير األساتذة خالل المناسبات"تنص على  و اليت( 31رقم )جاءت العبارة  -

(، 2.15الثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة متوسطة مبتوسط حسايب بلغ )
الباحث هذه النتيجة إىل سعي املديرين ملكافأة  و يعزو(، 1.118معياري قدره ) و احنراف
املواعيد الوطنية اهلامة، غري أن هذه املكافئات الترقى  م خالل املناسبات وتشجيعه األساتذة و

 ددة مسبقاً.مح ليست يف أوقات دورية و مستوى تطلعات األساتذة، ألهنا مكافئات مناسبتية و و
تهتم اإلدارة باالقتراحات و المبادرات التي تنص على "  و اليت( 32جاءت العبارة رقم ) -

باملرتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة منخفضة  يقدمها األساتذة"
الباحث هذه النتيجة  و يعزو(، 1.888معياري قدره ) و احنراف( 2.41مبتوسط حسايب بلغ )

إىل اتباع اإلدارة األسلوب املركزي يف التسيري، والتعري اهتدام كبري مبا يقدمه األساتذة من مبادرات 
 من شأهنا أن تساهم يف حتسني شؤون املدراس الثانوية. أو اقرتاحات

تهتم اإلدارة بالجانب المعنوي و رفع الروح تنص على " و اليت( 31جاءت العبارة رقم ) -
باملرتبة اخلامسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة منخفضة  المعنوية لألساتذة"
الباحث هذه النتيجة  و يعزو(، 1.814ري قدره )معيا و احنراف(، 2.21مبتوسط حسايب بلغ )

لودية ا إىل حرص وتركيز املديرين على اإلهتدام بالعدل أكثر من اإلهتدام بالعالقات اإلنسانية و
 رفع مستوى الروح املعنوية لألساتذة. و
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 تمنح الحوافز بناءا على مجهودات األساتذة"تنص على " و اليت( 31جاءت العبارة رقم ) -
باملرتبة السادسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة منخفضة مبتوسط حسايب بلغ 

الباحث هذه النتيجة إىل ضعف نظام  و يعزو(، 1.111معياري قدره ) و احنراف(، 2.23)
حالة ق عدم ارتباط احلوافز مبعدالت األداء، مما خيل احلوافز املادية واملعنوية اليت تقدم لألساتذة، و

ترتاجع  ايلو بالتاخنفاض يف مستوى الروح املعنوية لديهم  من اإلستياء يف نفوس األساتذة و
 مردوديتهم.

يتناسب الراتب الذي أتقاضاه مع المجهود تنص على " و اليت( 35جاءت العبارة رقم ) -
توسط باملرتبة السابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة منخفضة مب المبذول"

الباحث هذه النتيجة إىل  و يعزو(، 1.111معياري قدره ) و احنراف(، 2.21حسايب بلغ )
قدمها أثناء التضحيات اليت ي ضعف قيدة الراتب الذي يتقاضاه األستاذ باملقارنة مع اجملهودات و

 تأدية مهامه باعتباره عنصر فعال يف العدلية التعليدية.
تركز اإلدارة على جانب المكافأة أكثر من التركيز نص على "ت و اليت( 33جاءت العبارة رقم ) -

باملرتبة الثامنة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة منخفضة  على جانب العقوبة"
الباحث هذه النتيجة  و يعزو(، 1.815معياري قدره ) و احنراف(، 2.11مبتوسط حسايب بلغ )

بيق الرقابة اإلدارية تط إعطاء األولوية للعدل، و األنظدة، و لقوانني وإىل التزام اإلدارة حبرفية تطبيق ا
            رامة الص الصارمة، اعتقادًا منها بأن هذه السياسة اإلدارية أكثر جناعة يف خلق اإلنضباط و

 اجلدية لدى األساتذة. و
  

  :من قبل أساتذة الرتبية  منخفضة( وجود درجة موافقة 32أظهرت نتائج اجلدول رقم )استنتاج
 حول جمال احلوافز املقدمة. و الرياضيةالبدنية 
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 .المرتبة الخامسة: مجال المشاركة في اتخاذ القرارات 
ذة الرتبية النسبية إلجابات أسات و األمهيةاملعيارية  اإلحنرافاتو مت حساب املتوسطات احلسابية 

(  33دول )موضحة يف اجل النتائج وعلى عبارات جمال املشاركة يف اختاذ القرارات،  الرياضية والبدنية 
 كدايلي:

 (33جدول رقم )
      لبدنية تذة التربية االنسبية إلجابات أسا و األهميةالمعيارية  اإلنحرافاتو المتوسطات الحسابية 

 على عبارات مجال " المشاركة في اتخاذ القرارات". و الرياضية
 درجة المناخ
 التنظيمي

األهمية 
 النسبية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

رقم  العبـــــارات
 العبارة

 38 يراعي مدير الثانوية خربات األساتذة عند اختاذ القرارات. 2,31 1,118 1 منخفضة
 31 طبيعتها. تتخذ القرارات يف الثانوية بعد دراسة املشكلة و 2,15 1,141 3 متوسطة
 41 اعي.اختاذ القرارات بشكل مج يشارك املدير األساتذة يف مناقشة املشاكل و 2,55 1,121 5 منخفضة
 41 حترص اإلدارة على إشراك األساتذة يف صنع القرارات املتعلقة بالعدل. 2,44 1,142 1 منخفضة
 42 ات اهلامة.القرار الصالحيات القانونية على اختاذ  ميتلك األساتذة القدرة و 2,11 1,111 2 متوسطة
 43 يعقد املدير اجتداعات مفتوحة مع األساتذة ويسدح هلم باحلوار دون قيود. 2,13 1,111 1 متوسطة
 44 تقوم اإلدارة باالطالع على آراء األساتذة قبل اختاذ أي قرار. 2,15 1,111 4 متوسطة
 45 الدروس األسبوعي.يشرك املدير األساتذة يف وضع برنامج جدول  2,11 1,815 1 منخفضة
 41 تأخذ اإلدارة بعني االعتبار املقرتحات اليت يقدمها األساتذة. 2,18 1,111 8 منخفضة
 / املشاركة يف اختاذ القرارات 2,51 1,825 / منخفضة

 Spss V :19.برنامج  خمرجاتعلى  باإلعتدادمن إعداد الباحث المصدر:    

ياس على العبارات اليت خصصت لق و الرياضيةمن خالل جمدل إجابات أساتذة الرتبية البدنية 
اء ج"المشاركة في اتخاذ القرارات" هذا اجملال، كدا هو موضح يف اجلدول أعاله، يتضح أن جمال 

من حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل األساتذة عينة الدراسة، إذ سجل وسط  بالترتيب الخامس
للدحك املعتدد يف  و وفقاً (، 1.825(، باحنراف معياري قيدته )2.51حسايب عام بلغت قيدته )

ما ، أالرياضية ومن قبل أساتذة الرتبية البدنية منخفضة الدراسة، فإّن هذا اجملال يشري إىل درجة موافقة 
على مستوى العبارات فيالحظ تفاوت يف استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات هذا اجملال مابني 

ال يلي نتيجة التحليل الوصفي لعبارات هذا اجمل و فيداموافقة منخفضة،  و درجةدرجة موافقة متوسطة 
 مرتبة تنازليا حسب املتوسط احلسايب:
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       يعقد المدير اجتماعات مفتوحة مع األساتذةتنص على " و اليت( 43جاءت العبارة رقم ) -
باملرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها   يسمح لهم بالحوار دون قيود" و

 و يعزو(، 1.111) معياري قدره و احنراف(، 2.13بدرجة متوسطة مبتوسط حسايب بلغ )
يسودها  اليت واليت جتدع مدير الثانوية مع األساتذة الباحث هذه النتيجة إىل طبيعة االجتداعات 

، حيث بويةو الرت البيداغوجية  النقاش حول املسائل املتعلقة باألمور التنظيدية و جو من احلوار و
 مشاركتهم يف اختاذ القرارات إبداء آرائهم و أن إعطاء املدير لألساتذة مساحة كافية للنقاش و

              قدراهتم  يعزز من انتدائهم للدؤسسة الرتبوية اليت يعدلون هبا، وينعكس اجيابًا على زيادة 
 مردوديتهم أثناء آدائهم لوظيفتهم.  و

"يمتلك األساتذة القدرة والصالحيات القانونية تنص على  و اليت( 42جاءت العبارة رقم ) -
ا بدرجة عينة الدراسة عليهباملرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد  على اتخاذ القرارات الهامة"
الباحث هذه  و يعزو(، 1.111معياري قدره ) و احنراف(، 2.11متوسطة مبتوسط حسايب بلغ )

النتيجة إىل محدودية الصالحيات القانونية املدنوحة لألساتذة يف اختاذ القرارات اهلامة يف خمتلف 
 .  ساتذة أو املؤسسة الرتبويةاجملاالت، سواءاً تلك القرارات اليت ختص شؤون التالميذ أو األ

" تتخذ القرارات في الثانوية بعد دراسة المشكلة تنص على  و اليت( 31جاءت العبارة رقم ) -
باملرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة متوسطة مبتوسط  طبيعتها" و

باحث هذه النتيجة إىل أن ال و يعزو(، 1.141معياري قدره ) و احنراف(، 2.15حسايب بلغ )
عدلية اختاذ القرارات على مستوى الثانويات يتم بعد دراسة طبيعة املشكلة، غري أنه ال يتم إشراك 
األساتذة بالقدر الكايف يف دراسة ومعاجلة الصعوبات واملشكالت اليت تعرتض السري احلسن لألمور 

 للثانوية. و الرتبويةالتنظيدية 
تقوم اإلدارة باالطالع على آراء األساتذة قبل تنص على "  و اليت( 44جاءت العبارة رقم ) -

باملرتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة متوسطة مبتوسط  اتخاذ أي قرار"
الباحث هذه النتيجة إىل عدم  و يعزو(، 1.111معياري قدره ) و احنراف( 2.15حسايب بلغ )

رص اإلدارة على اإلطالع بالقدر الكايف على آراء األساتذة قبل اختاذ القرارات، حيث ال يعريون ح
  .و األساتذةأمهية كبرية هلذه العدلية التشاركية بني اإلدارة 

      يشارك المدير األساتذة في مناقشة المشاكل تنص على " و اليت( 41جاءت العبارة رقم ) -
باملرتبة اخلامسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها  ماعي"اتخاذ القرارات بشكل ج و

                  (، 1.121معياري قدره ) و احنراف(، 2.55بدرجة منخفضة مبتوسط حسايب بلغ )
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الباحث هذه النتيجة إىل أن الندط املتبع من قبل أغلب املديرين يف عدلية اختاذ القرارات  و يعزو
  دراسة املشاكل. ال يدع جماال واسعاً لألساتذة باملشاركة يف مناقشة ويتسم باملركزية، و 

تحرص اإلدارة على إشراك األساتذة في صنع تنص على " و اليت( 41جاءت العبارة رقم ) -
باملرتبة السادسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة  القرارات المتعلقة بالعمل"

الباحث  و يعزو(، 1.142معياري قدره ) و احنراف(، 2.44منخفضة مبتوسط حسايب بلغ )
ية ال ترتك مساحة كاف هذه النتيجة إىل اتباع اإلدارة األسلوب املركزي عند صنع القرارات، و

 متعلقة بنطاق العدل. اقرتاح حلول لألساتذة لالجتهاد و
يراعي مدير الثانوية خبرات األساتذة عند اتخاذ تنص على " و اليت( 38جاءت العبارة رقم ) -

باملرتبة السابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة منخفضة مبتوسط  القرارات"
النتيجة إىل الباحث هذه  و يعزو(، 1.118معياري قدره ) و احنراف(، 2.31حسايب بلغ )

ند اختاذ جتارب األساتذة ع وجود قصور يف تقديرات بعض املديرين حول اإلستفادة من خربات و
 ما يؤكد اعتقادهم بأهنم هم املصدر الوحيد الختاذ القرارات. و هذاالقرارات، 

تأخذ اإلدارة بعين االعتبار المقترحات التي يقدمها تنص على " و اليت( 41جاءت العبارة رقم ) -
باملرتبة الثامنة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة منخفضة مبتوسط  األساتذة"

الباحث هذه النتيجة إىل عدم  و يعزو(، 1.111معياري قدره ) و احنراف(، 2.18حسايب بلغ )
 وجود رغبة قوية من قبل اإلدارة يف األخذ بعني اإلعتبار للدقرتحات اليت يقدمها األساتذة.

"يشرك المدير األساتذة في وضع برنامج جدول تنص على  و اليت( 45ت العبارة رقم )جاء -
باملرتبة التاسعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة منخفضة  الدروس األسبوعي"
الباحث هذه النتيجة  و يعزو(، 1.815معياري قدره ) و احنراف(، 2.11مبتوسط حسايب بلغ )

ة خاصة حصة الرتبي إىل عدم إشراك املديرين لألساتذة يف وضع جدول الدروس األسبوعي، و
ية يتم برجمتها يف األخري بعد أن يتم استكدال وضع بقية املواد الدراس و اليت، و الرياضيةالبدنية 

من نفس اليوم  املسائية وغالبًا ماتوزع احلصص يف الفرتة الصباحية  ضدن التوزيع األسبوعي، و
الدراسي، عكس بقية املواد الدراسية أين ميكن أن توزع احلصص الدراسية سواءاً يف الفرتة الصباحية، 

 أو يف الفرتة املسائية فقط.    
  :من قبل أساتذة الرتبية منخفضة ( وجود درجة موافقة 33أظهرت نتائج اجلدول رقم )استنتاج

 ال املشاركة يف اختاذ القرارات.حول جم و الرياضيةالبدنية 
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 الرياضية ودرجة الرضا الوظيفي لدى أساتذة التربية البدنية الثانية:  الفرعيةالفرضية   -7-7
 العاملين بالمدارس الثانوية للشرق الجزائري متوسطة.
ابات أساتذة املعيارية إلج اإلحنرافاتو للتحقق من هذه الفرضية استخدمت املتوسطات احلسابية 

كانت  و باملدارس الثانوية للشرق اجلزائري على فقرات إستبيان الرضا الوظيفي، و الرياضيةالرتبية البدنية 
 ( كدايلي:34النتائج موضحة يف اجلدول )

 
النسبية  و األهمية(: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 34الجدول رقم )

 إلجابات مفردات الدراسة على مجاالت محور الرضا الوظيفي.
درجة الرضا 

 الوظيفي
األهمية 
 النسبية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 عنوان المــجال
 

رقم 
 المجال

 1 ظروف العدل وطبيعته 2,18 1,113 5 متوسطة
 2 األجـر 1,18 1,515 1 ضعيفة
 3 الرتقـية  2,28 1,511 1 متوسطة
 4 اإلشراف الرتبوي 3,11 1,581 1 مرتفعة
 5 العالقة مع الزمالء 3,51 1,431 2 مرتفعة
 1 العالقة مع التالميذ 2,82 1,131 4 متوسطة
 1 اإلجتداعيةاملكانة  3,21 1,115 3 متوسطة
 / الرضا الوظيفي العام 2,84 1,523 / متوسطة

 Spss V :19.برنامج  خمرجاتعلى  باإلعتدادمن إعداد الباحث المصدر:    

ثانوية العاملني باملدارس ال و الرياضيةأبدى أساتذة الرتبية البدنية ( 34من خالل نتائج اجلدول )
عبارة، وزعت  51، الذي خصص لقياسه "الرضا الوظيفي"لواليات الشرق اجلزائري آرائهم حول استبيان 

على سبعة أبعاد هي كاآليت:) ظروف العدل وطبيعته، األجر، الرتقية، اإلشراف الرتبوي، العالقة مع 
ياري، (، عرب عنها بداللة املتوسط احلسايب و االحنراف املعاإلجتداعيةالزمالء، العالقة مع التالميذ، املكانة 

(، فيدا سجل الوسط احلسايب العام 3.11 -1.18إذ تراوحت قيم املتوسط احلسايب هلذا احملور بني )
( 3.41-2.11ينتدي للدجال )  و هو( 2.84جملدوع عبارات استبيان الرضا الوظيفي ككل قيدة )

هذه النتيجة تشري إىل أن أساتذة  (، و1.523معياري قدره ) حنرافو بامن مقياس ليكرت اخلداسي، 
 راضون بدرجة متوسطة عن وظيفتهم. و الرياضيةالرتبية البدنية 
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 يلي نتائج كل جمال على حدى حسب األمهية النسبية املعطاة له من قبل األساتذة عينة الدراسة: و فيدا

 .المرتبة األولى: مجال اإلشراف التربوي 
ذة الرتبية النسبية إلجابات أسات و األمهيةاملعيارية  اإلحنرافاتو مت حساب املتوسطات احلسابية 

 ( كدايلي:35موضحة يف اجلدول ) و النتائجعلى عبارات جمال اإلشراف الرتبوي،  و الرياضيةالبدنية 
 

 (32جدول رقم )
تربية اتذة الالنسبية إلجابات أس و األهميةالمعيارية  اإلنحرافاتو المتوسطات الحسابية 
 على عبارات مجال " اإلشراف التربوي". و الرياضيةالبدنية 

 درجة الرضا
يالوظيف  

األهمية 
 النسبية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

رقم  العبـــــارات
 العبارة

 28 العالقة اليت تربطك مبفتش املادة. 3,12 1,131 2 مرتفعة
 21 األسلوب املتبع يف التفتيش. 3,81 1,111 3 مرتفعة
 31 العدالة يف برجمة الزيارات التفتيشية. 3,21 1,821 8 متوسطة
 31 الطريقة اليت متنح هبا نقطة التفتيش. 3,14 1,181 4 مرتفعة
 32 تقدير املفتش بني متطلبات العدل و ظروف األساتذة. 3,31 1,115 1 متوسطة
 33 لرتبوية.ا أفكارهم يف الندوات املفتش الفرصة لألساتذة إلبداء آرائهم وإتاحة  4,12 1,511 1 مرتفعة
 34 تقدير املفتش للدجهودات اليت أقوم هبا. 3,34 1,113 1 متوسطة
 35 وضوح التوجيهات املقدمة من طرف املفتش. 3,31 1,135 5 متوسطة
 / اإلشراف التربوي 3,11 1,581 / مرتفعة

 Spss V :19.برنامج  خمرجاتعلى  باإلعتدادمن إعداد الباحث المصدر:  

هذا  على العبارات اليت خصصت لقياس و الرياضيةمن خالل جمدل إجابات أساتذة الرتبية البدنية 
من  بالترتيب األولجاء "اإلشراف التربوي" اجملال، كدا هو موضح يف اجلدول أعاله، يتضح أن جمال 

حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل األساتذة عينة الدراسة، إذ سجل وسط حسايب عام بلغت قيدته 
للدحك املعتدد يف الدراسة، فإّن هذه النتيجة تشري  و وفقاً (، 1.581(، باحنراف معياري قيدته )3.11)

ول جمال اإلشراف ح و الرياضيةبدنية إىل وجود درجة مرتفعة من مستوى الرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية ال
الرتبوي، أما على مستوى العبارات فيالحظ تفاوت يف استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات هذا اجملال 

ال يلي نتيجة التحليل الوصفي لعبارات هذا اجمل و فيدارضا منخفضة،  و درجةمابني درجة رضا متوسطة 
 :مرتبة تنازليا حسب املتوسط احلسايب
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     إتاحة المفتش الفرصة لألساتذة إلبداء آرائهم تنص على " و اليت( 33جاءت العبارة رقم ) -
درجة باملرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها ب  أفكارهم في الندوات التربوية" و

الباحث  و يعزو، (1.511) معياري قدره و احنراف(، 4.12رضا مرتفعة مبتوسط حسايب بلغ )
هذه النتيجة إىل األسلوب الدميقراطي الذي يتبعه املفتشون أثناء الندوات الرتبوية من خالل 
             إعطائهم مساحة واسعة لألساتذة إلبداء آرائهم ومناقشة أفكارهم يف جو يسوده اإلحرتام 

 التعاون املتبادل. و
رتبة الثانية بامل ي تربطك بمفتش المادة""العالقة التتنص على  و اليت( 28جاءت العبارة رقم ) -

      (، 3.12من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا مرتفعة مبتوسط حسايب بلغ )
الباحث هذه النتيجة إىل العالقة الطيبة اليت جتدع  و يعزو(، 1.131معياري قدره ) و احنراف

ون إىل االهتدام يتطلع ملة األساتذة كزمالء، واألساتذة باملفتشني، حيث يسعى املفتشني إىل معا
 اهتداماهتم الوظيفية، مما يعزز من العالقة اإلجيابية بني األساتذة واملفتشني. بانشغالهتم و

بة الثالثة من باملرت " األسلوب المتبع في التفتيش "تنص على  و اليت( 21جاءت العبارة رقم ) -
 و احنراف(، 3.81درجة رضا مرتفعة مبتوسط حسايب بلغ )حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها ب

الباحث هذه النتيجة إىل أن أغلب املفتشني من أصحاب اخلربة  و يعزو(، 1.111معياري قدره )
داغوجية من البي جيعل معظم التوجيهات الفنية و ما و هذاالكفاءات العالية،  املعرفة الواسعة و و

عده باألساليب د رفع مستوى كفاءة األستاذ املهنية والعلدية، وقبل املفتشني لألساتذة تصب يف 
 املناسبة لسري العدلية الرتبوية. 

املرتبة ب الطريقة التي تمنح بها نقطة التفتيش"تنص على "  و اليت( 31جاءت العبارة رقم ) -
( 3.14الرابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا مرتفعة مبتوسط حسايب بلغ )

وعية املنهجية املوض البحث هذه النتيجة إىل الطريقة و و يعزو(، 1.181معياري قدره ) و احنراف
قاً من طرف مصلحة باليت يتبعها املفتشون يف تقييم األساتذة بناء على سلم تنقيط موحد ومعد مس

ن التكوين والتفتيش التابعة لوزارة الرتبية الوظنية، حيث يعدل به ويطبقه كل املفتشون الذي يسهرو 
          على العدلية التفتيشية يف كامل واليات الوطن، مما جيعل األساتذة مرتاحون لطريقة التنقيط 

 التقييم املتبعة من قبل املفتشني. و
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 وضوح التوجيهات المقدمة من طرف المفتش"تنص على "  و اليت( 35قم )جاءت العبارة ر  -
باملرتبة اخلامسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا متوسطة مبتوسط حسايب 

الباحث هذه النتيجة إىل اجملهودات  و يعزو(، 1.135معياري قدره ) و احنراف(، 3.31بلغ )
 التوجيهات املقدمة لألساتذة. توضيح املعلومات و شرح و اليت يقوم هبا املفتشون يف

املرتبة ب تقدير المفتش للمجهودات التي أقوم بها"تنص على " و اليت( 34جاءت العبارة رقم ) -
السادسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا متوسطة مبتوسط حسايب بلغ 

الباحث هذه النتيجة إىل حرص املفتشون  و يعزو(، 1.113معياري قدره ) و احنراف(، 3.34)
 تعزيز اجملهودات اليت يقوم هبا األساتذة.  على تقدير و

تقدير المفتش بين متطلبات العمل و ظروف تنص على " و اليت( 32جاءت العبارة رقم ) -
طة مبتوسط يها بدرجة رضا متوسباملرتبة السابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عل األساتذة"

الباحث هذه النتيجة إىل  و يعزو(، 1.115معياري قدره ) و احنراف(، 3.31حسايب بلغ )
     و الصعوبات اليت يواجهوهنا أثناء أداء عدلهم،  إدراك املفتش للدسؤولية امللقاة على األساتذة

 مما خيلق جو من التعاون و التفاهم بني املفتش و األساتذة.
املرتبة ب العدالة في برمجة الزيارات التفتيشية "تنص على " و اليت( 31اءت العبارة رقم )ج -

الثامنة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا متوسطة مبتوسط حسايب بلغ 
(، و يعزو الباحث هذه النتيجة إىل وجود خمطط 1.821معياري قدره ) و احنراف(، 3.21)

املفتشني، مما يضدن برجمة الزيارات التفتيشية لألساتذة وفق جدول عدل محدد عدل واضح لدى 
 ما جيعل األساتذة يشعرون بنوع من االرتياح لعدالة الزيارات التفتيشية املربجمة. و هذاو مدروس، 

 
  :( وجود درجة مرتفعة من مستوى الرضا الوظيفي لدى 35أظهرت نتائج اجلدول رقم )استنتاج

 حول جمال اإلشراف الرتبوي. و الرياضيةأساتذة الرتبية البدنية 
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 .المرتبة الثانية: مجال العالقة مع الزمالء 
ذة الرتبية النسبية إلجابات أسات و األمهيةاملعيارية  و اإلحنرافاتمت حساب املتوسطات احلسابية 

 ( كدايلي:31موضحة يف اجلدول ) و النتائجعلى عبارات جمال العالقة مع الزمالء،  الرياضيةو البدنية 
 

 (32جدول رقم )
      يةالنسبية إلجابات أساتذة التربية البدن و األهميةالمعيارية  اإلنحرافاتو المتوسطات الحسابية 

 على عبارات مجال " العالقة مع الزمالء". و الرياضية
درجة الرضا 

 الوظيفي
األهمية 
 النسبية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

رقم  العبـــــارات
 العبارة

 31 عرتاف املدنوحان لك من طرف األساتذة الزمالء.التقدير و اإل 4,14 1,181 2 مرتفعة
 31 التعاون بني مجيع أساتذة املؤسسة. 3,43 1,152 1 مرتفعة
 38 و املعلومات بني الزمالء. تبادل اخلربات 4,18 1,511 1 مرتفعة
 31 طبيعة التواصل بني الزمالء فيدا بينهم. 4,12 1,114 3 مرتفعة
 41 نظرة الزمالء إىل طبيعة عدلك. 3,41 1,118 5 مرتفعة
 41 .الرياضية والتنسيق بني أساتذة الرتبية البدنية  التعاون و 3,11 1,118 4 مرتفعة
 42 القائدة مع مدير املؤسسة.العالقة  2,53 1,141 1 متوسطة
 43 العالقة القائدة مع نائب مدير الدراسات. 3,11 1,811 1 متوسطة
 44 العالقة القائدة مع املسري املايل للدؤسسة. 3,18 1,851 8 متوسطة
 / العالقة مع الزمالء 3,11 1,581 / مرتفعة

 Spss V :19.برنامج  خمرجاتعلى  باإلعتدادمن إعداد الباحث المصدر:    

هذا  على العبارات اليت خصصت لقياس و الرياضيةمن خالل جمدل إجابات أساتذة الرتبية البدنية 
من  انيبالترتيب الثجاء "العالقة مع الزمالء" اجملال، كدا هو موضح يف اجلدول أعاله، يتضح أن جمال 

حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل األساتذة عينة الدراسة، إذ سجل وسط حسايب عام بلغت قيدته 
للدحك املعتدد يف الدراسة، فإّن هذه النتيجة تشري  و وفقاً (، 1.581(، باحنراف معياري قيدته )3.11)

ول جمال العالقة ح و الرياضيةبدنية إىل وجود درجة مرتفعة من مستوى الرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية ال
مع الزمالء، أما على مستوى العبارات فيالحظ تفاوت يف استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات هذا 

هذا اجملال  يلي نتيجة التحليل الوصفي لعبارات و فيدارضا منخفضة،  و درجةاجملال مابني درجة رضا مرتفعة 
 سايب:مرتبة تنازليا حسب املتوسط احل
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املرتبة ب  تبادل الخبرات و المعلومات بين الزمالء"تنص على " و اليت( 38جاءت العبارة رقم ) -
(، 4.18األوىل من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا مرتفعة مبتوسط حسايب بلغ )

الباحث هذه النتيجة إىل حرص األساتذة على ضرورة  و يعزو، (1.511) معياري قدره و احنراف
نوع املناهج الرتبوية، ت املعرفة، و املستجدات العلدية يف ظل التطور السريع للعلم و تبادل اخلربات و

دا بينهم تبادل املعلومات في بروز مقاربات بيداغوجية جديدة تفرض على األساتذة التعاون و و
 البيداغوجي.  قل الرتبوي وملواكبة هذه التطورات يف احل

"التقدير و االعتراف الممنوحان لك من طرف تنص على  و اليت( 31جاءت العبارة رقم ) -
باملرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا مرتفعة  األساتذة الزمالء"

الباحث هذه النتيجة  و يعزو(، 1.181معياري قدره ) و احنراف(، 4.14مبتوسط حسايب بلغ )
ؤسسة الرتبوية،  داخل امل و الرياضيةأمهية أستاذ الرتبية البدنية  إىل تقدير األساتذة الزمالء لقيدة و

على  ينعكس و هذاكدا أن طبيعة مهنة التدريس تتطلب من األساتذة أن يتخلقوا بأخالقها 
 املتدثلة بتقدير بعضهم البعض.  العالقة السائدة بينهم و

املرتبة ب " طبيعة التواصل بين الزمالء فيما بينهم"تنص على  و اليت( 31جاءت العبارة رقم ) -
(، 4.12الثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا مرتفعة مبتوسط حسايب بلغ )

ر يالتقد الباحث هذه النتيجة إىل درجة اإلحرتام و و يعزو(، 1.113معياري قدره ) و احنراف
 ل فيدا بينهم. طبيعة التواص املتبادل بني األساتذة فيدا بينهم، مما ينعكس اجيابيا على أسلوب و

 والتعاون والتنسيق بين أساتذة التربية البدنية تنص على "  و اليت( 41جاءت العبارة رقم ) -
تفعة مبتوسط ر باملرتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا م "الرياضية

الباحث هذه النتيجة إىل درجة  و يعزو(، 1.118معياري قدره ) و احنراف( 3.11حسايب بلغ )
اتذة يعدلون مع ، كدا أن معظم األسو الرياضيةالوعي العالية اليت يتدتع هبا أساتذة الرتبية البدنية 

ن اللعب املتاحة، اكبعض يف نفس الوقت، مما يتطلب منهم تعاون وتفاهم وتنسيق يف استغالل أم
     الرياضية والوسائل البيداغوجية الالزمة الجناز حصة الرتبية البدنية  تقسيم العتاد الرياضي و و

 يف ظروف مرحية.
سة باملرتبة اخلام نظرة الزمالء إلى طبيعة عملك"تنص على " و اليت( 41جاءت العبارة رقم ) -

    (، 3.41من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا مرتفعة مبتوسط حسايب بلغ )
الباحث هذه النتيجة إىل النظرة اإلجيابية اليت تسود  و يعزو(، 1.118معياري قدره ) و احنراف
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اء مبستوى ا تساهم يف اإلرتقلكوهن و الرياضيةاألساتذة الزمالء اجتاه أمهية مادة الرتبية البدنية 
واألخالقية  ةاإلجتداعيتعدل على غرس القيم  للتالميذ، و و الرتبويةالصحة البدنية والنفسية 

 الرياضية وأستاذ الرتبية البدنية  و قيدةمايزيد من درجة اإلحرتام والتقدير لدور  و هذاالسليدة، 
 يف نظر زمالءه األساتذة.

بة باملرت التعاون بين جميع أساتذة المؤسسة"تنص على " ليتو ا( 31جاءت العبارة رقم ) -
السادسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا مرتفعة مبتوسط حسايب بلغ 

الباحث هذه النتيجة إىل حرص أغلب  و يعزو(، 1.152معياري قدره ) و احنراف(، 3.43)
لعراقيل ا ذلك يساهم يف مواجهة الصعوبات واألساتذة على ضرورة التعاون فيدا بينهم، ألن 

ل رفع جيعلهم يقدمون أفضل مالديهم من أج البيداغوجية اليت تواجههم داخل الثانوية، و املهنية و
 تربوياً. مستوى التالميذ علدياً و

ملرتبة با العالقة القائمة مع نائب مدير الدراسات"تنص على " و اليت( 43جاءت العبارة رقم ) -
السابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا متوسطة مبتوسط حسايب بلغ 

     الباحث هذه النتيجة إىل قلة التواصل  و يعزو(، 1.811معياري قدره ) و احنراف(، 3.11)
األساتذة  لنائب مدير الدراسات حبكم انشغا و و الرياضيةاإلحتكاك بني أساتذة الرتبية البدنية  و

مالعب املؤسسة الرتبوية بيندا يقضي معظم النحظار أوقاهتم داخل مكاتبهم،  بعدلهم يف ساحات و
 ال يلتقون إال أحياناً يف اإلجتداعات اليت تقام من حني إىل آخر. و

 العالقة القائمة مع المسير المالي للمؤسسة"تنص على " و اليت( 44جاءت العبارة رقم ) -
باملرتبة الثامنة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا متوسطة مبتوسط حسايب بلغ 

الباحث هذه النتيجة إىل قلة التواصل بني  و يعزو(، 1.851معياري قدره ) و احنراف(، 3.18)
ا  فيا األساتذة تواملسري املايل )املقتصد( إال يف احلاالت اليت حي و الرياضيةأساتذة الرتبية البدنية 

 .الرياضية وتزويدهم بالعتاد الرياضي و الوسائل البيداغوجية الالزمة حلصة الرتبية البدنية 
لتاسعة باملرتبة ا "العالقة القائمة مع مدير المؤسسة"تنص على  و اليت( 42جاءت العبارة رقم ) -

(، 2.53سايب بلغ )من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا منخفضة مبتوسط ح
يعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن األساليب اإلدارية  و قد(، 1.141معياري قدره ) و احنراف

بالتقيد  عدم التجديد، كدا أهنا تتديز املتبعة من قبل مديري املدارس الثانوية تتصف باجلدود و
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يف التعامل  اجلانب اإلنساينالسيطرة مع إمهال  امليل إىل التسلط و بإجناز األعدال بشكل روتيين و
 أفكارهم.   آرائهم و مع األساتذة، و قلة اإلهتدام بانشغالهتم و

  :( وجود درجة مرتفعة من مستوى الرضا الوظيفي لدى 31أظهرت نتائج اجلدول رقم )استنتاج
 حول جمال العالقة مع الزمالء. و الرياضيةأساتذة الرتبية البدنية 

 اإلجتماعيةمكانة المرتبة الثالثة: مجال ال. 
اتذة الرتبية النسبية إلجابات أس و األمهيةاملعيارية  اإلحنرافاتو مت حساب املتوسطات احلسابية 

 (31) حة يف اجلدولموض و النتائج، اإلجتداعيةعلى عبارات جمال املكانة  و الرياضيةالبدنية 
 كدايلي:

 (32جدول رقم )
     يةالنسبية إلجابات أساتذة التربية البدن و األهميةالمعيارية  اإلنحرافاتو المتوسطات الحسابية 

 ".اإلجتماعيةعلى عبارات مجال " المكانة  و الرياضية
درجة الرضا 

 الوظيفي
األهمية 
 النسبية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

اتالعبـــــار  رقم  
 العبارة

 53 اختيارك ملهنة التعليم. 3,51 1,113 2 مرتفعة
 54 مكانة مهنتك مقارنة باملهن األخرى. 2,81 1,215 5 متوسطة
 55 نظرة اجملتدع ألمهية عدلك. 2,81 1,141 1 متوسطة
 51 حرتام أفراد أسرتك ملهنة التعليم.ا 4,15 1,488 1 مرتفعة
 51 تقدير أولياء أمور التالميذ لعدلك. 2,11 1,121 1 متوسطة
 58 تناهلا أسرتك من مهنتك. السدعة اليت 3,54 1,818 3 مرتفعة
 51 اليت يعطيها أصدقاؤك ملهنتك.ة القيد 3,42 1,184 4 مرتفعة
 / اإلجتماعيةالمكانة  3,21 1,115 / متوسطة

 Spss V :19.برنامج  خمرجاتعلى  باإلعتدادمن إعداد الباحث المصدر:    

ياس على العبارات اليت خصصت لق و الرياضيةمن خالل جمدل إجابات أساتذة الرتبية البدنية 
يب بالترتجاء " اإلجتماعية"المكانة هذا اجملال، كدا هو موضح يف اجلدول أعاله، يتضح أن جمال 

من حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل األساتذة عينة الدراسة، إذ سجل وسط حسايب عام  الثالث
للدحك املعتدد يف الدراسة، فإّن  و وفقاً (، 1.115(، باحنراف معياري قيدته )3.21بلغت قيدته )

           هذه النتيجة تشري إىل وجود درجة متوسطة من مستوى الرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية البدنية 
 ، أما على مستوى العبارات فيالحظ تفاوت يف استجابات أفراداإلجتداعيةحول جمال املكانة  و الرياضية
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لي نتيجة ي و فيدارضا متوسطة،  و درجةات هذا اجملال مابني درجة رضا مرتفعة عينة الدراسة على عبار 
 التحليل الوصفي لعبارات هذا اجملال مرتبة تنازليا حسب املتوسط احلسايب:

ىل باملرتبة األو   حترام أفراد أسرتك لمهنة التعليم"ا( "51تنص على ) و اليتجاءت العبارة رقم  -
    (، 4.15من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا مرتفعة مبتوسط حسايب بلغ )

ري اإلحرتام الكب الباحث هذه النتيجة إىل التقدير و و يعزو(، 1.488) معياري قدره و احنراف
رسالة سامية  ياء، فهي بذلكاألنب الذي يحكنه أفراد األسرة ملهنة التعليم، باعتبارها مهنة الرسل و

 يسعى األساتذة إىل إيصاهلا ألبنائهم التالميذ بكل صدق وأمانة.
حيث  باملرتبة الثانية من "اختيارك لمهنة التعليم"تنص على  و اليت( 53جاءت العبارة رقم ) -

 و احنراف(، 3.51موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا مرتفعة مبتوسط حسايب بلغ )
 مكانة مهنة الباحث هذه النتيجة إىل إدراك األساتذة لقيدة و و يعزو(، 1.113معياري قدره )

 هم خيتارون هذه املهنة. شعورهم بالقناعة التامة و التعليم، و
املرتبة ب " السمعة التي تنالها أسرتك من مهنتك"تنص على  و اليت( 58جاءت العبارة رقم ) -

(، 3.54عينة الدراسة عليها بدرجة رضا مرتفعة مبتوسط حسايب بلغ )الثالثة من حيث موافقة أفراد 
الباحث هذه النتيجة إىل السدعة الطيبة اليت تناهلا  يعزو و(، 1.818معياري قدره ) احنرافو 

بية وتعليم النشء برت  حيث تحعىن هذه املهنة دها ينتدي ملهنة عظيدة كالتعليم،األسرة لكون أحد أفرا
 ه على حد سواء.للدريب وألسرتماينعكس اجياباً على نظرة اجملتدع  هذاللدستقبل،و  وتكوينهم وإعدادهم

املرتبة ب التي يعطيها أصدقاؤك لمهنتك" ةالقيمتنص على "  و اليت( 51جاءت العبارة رقم ) -
( 3.42الرابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا مرتفعة مبتوسط حسايب بلغ )

الباحث هذه النتيجة إىل املكانة املرموقة اليت حتتلها  و يعزو(، 1.184معياري قدره ) و احنراف
 مهنة التعليم يف نظر أصدقاء األساتذة.

ة باملرتب مكانة مهنتك مقارنة بالمهن األخرى"تنص على "  و اليت( 54جاءت العبارة رقم ) -
غ متوسطة مبتوسط حسايب بل اخلامسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا

الباحث هذه النتيجة إىل املكانة اهلامة  و يعزو(، 1.215معياري قدره ) و احنراف(، 2.81)
 اليت حتتلها مهنة التعليم مقارنة باملهن األخرى كالطب واهلندسة والتجارة.

سة من دباملرتبة السا نظرة المجتمع ألهمية عملك"تنص على " و اليت( 55جاءت العبارة رقم ) -
           (،2.81حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا متوسطة مبتوسط حسايب بلغ )
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الباحث هذه النتيجة إىل النظرة املقبولة للدجتدع  و يعزو(، 1.141معياري قدره ) و احنراف
نفسية للتالميذ لا البدنية و يف حتسني القدرات احلركية و و الرياضيةألمهية حصة الرتبية البدنية 

حصة  تعدد املواد الدراسية، حيث تعد داخل املؤسسة الرتبوية يف ظل كثافة الربنامج الدراسي و
ات املتنفس الوحيد للتالميذ يف ظل نقص األنشطة الالصفية خار  أوق و الرياضيةالرتبية البدنية 
 اجلدعيات الرياضية. قلة توجه التالميذ حنو النوادي و الدراسة، و

ة السابعة باملرتب تقدير أولياء أمور التالميذ لعملك"تنص على " و اليت( 51جاءت العبارة رقم ) -
 (، 2.11من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا متوسطة مبتوسط حسايب بلغ )

الباحث هذه النتيجة إىل الزيادة النسبية يف درجة  و يعزو(، 1.121معياري قدره ) و احنراف
يف تربية وتوجيه  اضيةو الريلوعي لدى أولياء التالميذ بأمهية الدور الذي يلعبه أستاذ الرتبية البدنية ا

 واد األخرى.قربه من التالميذ أكثر من بقية أساتذة امل التفاعلية و التالميذ حبكم قدراته التواصلية و
  :ى الرضا الوظيفي ( وجود درجة متوسطة من مستو 31أظهرت نتائج اجلدول رقم )استنتاج         

 .اإلجتداعيةحول جمال املكانة  و الرياضيةلدى أساتذة الرتبية البدنية 
 .المرتبة الرابعة: مجال العالقة مع التالميذ 

ذة الرتبية النسبية إلجابات أسات و األمهيةاملعيارية  اإلحنرافاتو مت حساب املتوسطات احلسابية 
 ( كدايلي:38موضحة يف اجلدول ) و النتائجعلى عبارات جمال العالقة مع التالميذ،  و الرياضيةالبدنية 

 النسبية إلجابات و األهميةالمعيارية  اإلنحرافاتو المتوسطات الحسابية : (32جدول رقم )
 على عبارات مجال " العالقة مع التالميذ ". الرياضية أساتذة التربية البدنية و

درجة الرضا 
 الوظيفي

األهمية 
 النسبية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

تالعبـــــارا رقم  
 العبارة

 45 احرتام التالميذ لك. 3,11 1,111 1 مرتفعة
 41 تقدير التالميذ ملا تقوم به من جهد. 3,55 1,821 2 مرتفعة
 41 .الرياضية واستيعاب التالميذ لدروس الرتبية البدنية  2,81 1,115 4 متوسطة
 48 جتاوب التالميذ أثناء احلصة. 2,21 1,381 1 منخفضة
 41 مستوى االهتدام لدى التالميذ. 2,21 1,412 8 منخفضة
 51 استجابة التالميذ لتوجيهاتك و إرشاداتك. 2,33 1,488 1 منخفضة
 51 التزام التالميذ حبضور احلصة باملالبس الرياضية. 2,11 1,855 5 متوسطة
 52 سلوك التالميذ أثناء  احلصة. 2,11 1,812 3 متوسطة
 / العالقة مع التالميذ 2,82 1,131 / متوسطة

 Spss V :19.برنامج  خمرجاتعلى  باإلعتدادمن إعداد الباحث المصدر:    
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ياس على العبارات اليت خصصت لق و الرياضيةمن خالل جمدل إجابات أساتذة الرتبية البدنية 
رتيب بالتجاء "العالقة مع التالميذ" هذا اجملال، كدا هو موضح يف اجلدول أعاله، يتضح أن جمال 

من حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل األساتذة عينة الدراسة، إذ سجل وسط حسايب عام  الرابع
         للدحك املعتدد يف الدراسة،  و وفقاً (، 1.131(، باحنراف معياري قيدته )2.82بلغت قيدته )

           فإّن هذه النتيجة تشري إىل وجود درجة متوسطة من مستوى الرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية البدنية 
حول جمال العالقة مع التالميذ، أما على مستوى العبارات فيالحظ تفاوت يف استجابات  و الرياضية

يلي  فيدا ورضا منخفضة،  و درجةسة على عبارات هذا اجملال مابني درجة رضا مرتفعة أفراد عينة الدرا
 نتيجة التحليل الوصفي لعبارات هذا اجملال مرتبة تنازليا حسب املتوسط احلسايب:

فقة باملرتبة األوىل من حيث موا احترام التالميذ لك"تنص على " و اليت( 45جاءت العبارة رقم ) -
معياري  و احنراف(، 3.11سة عليها بدرجة رضا مرتفعة مبتوسط حسايب بلغ )أفراد عينة الدرا

  لبدنية احرتام التالميذ ألستاذ الرتبية ا الباحث هذه النتيجة إىل تقدير و و يعزو(، 1.111) قدره
حبكم الشخصية القيادية اليت يتدتع هبا و قدرته العالية يف التواصل مع التالميذ، كدا  و الرياضية

ا تساهم باحتالهلا مكانة هامة يف نفوس التالميذ لكوهن و الرياضيةأن طبيعة حصة الرتبية البدنية 
 اللعب والتنافس. ميوالهتم من احلركة و يف إشباع رغباهتم و

رتبة الثانية بامل "تقدير التالميذ لما تقوم به من جهد"تنص على  و اليت( 41جاءت العبارة رقم ) -
     (، 3.55من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا مرتفعة مبتوسط حسايب بلغ )

الباحث هذه النتيجة إىل الدور الذي يقوم به أستاذ  و يعزو(، 1.821معياري قدره ) و احنراف
يف عدلية التدريس من شرح ألهداف احلصة واستخدام األساليب  اضيةو الريالرتبية البدنية 

ركية، و اليت رات التالميذ البدنية واحلو قداختيار التدرينات اليت تتناسب  التدريسية املناسبة، و
ملعنوية لديهم، رفع الروح ا تساهم يف زيادة الثقة بأنفسهم و تسدح بإبراز إمكانياهتم و مواهبهم، و

 التقدير لألستاذ من قبل التالميذ.  دراً عالياً من اإلحرتام ومما يولد ق
الثة من باملرتبة الث " سلوك التالميذ أثناء  الحصة"تنص على  و اليت( 52جاءت العبارة رقم ) -

           (، 2.11حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا متوسطة مبتوسط حسايب بلغ )
الباحث هذه النتيجة إىل تقبل أساتذة الرتبية البدنية  و يعزو(، 1.812معياري قدره ) و احنراف
، حيث يواجه اضيةو الرينسبيًا لسلوك التالميذ بالنظر لطبيعة حصة الرتبية البدنية  و الرياضية

      األساتذة بعض املشاكل السلوكية من طرف بعض التالميذ نتيجة محاسهم الزائد أثناء احلصة 
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تزامهم نضباطهم أثناء احلصة مثل عدم الاشاحنات فيدا بينهم، أو بسبب عدم مما يسبب بعض امل
باحلضور باملالبس الرياضية أو استعدال اهلاتف النقال أثناء احلصة، مما يسبب نوع من اإلزعا  

ل بالنظام العام للحصة.  لدى األساتذة وخيح
              يعاب التالميذ لدروس التربية البدنية استتنص على "  و اليت( 41جاءت العبارة رقم ) -

باملرتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا متوسطة مبتوسط  "و الرياضية
الباحث هذه النتيجة إىل امتالك  و يعزو(، 1.115معياري قدره ) و احنراف( 2.81حسايب بلغ )

لبيداغوجية ا الكفايات التدريسية و ة لدرجة مقبولة من املهارات ويضالريا أساتذة الرتبية البدنية و
املناسبة إليصال املعلومة للتالميذ بالشكل املطلوب، من خالل شرح ألهداف احلصة يف البداية، 

توضيح طريقة سري العدل أثناء احلصة، مروراً باختيار األساليب التدريسية املناسبة، وصوالً لنوعية  و
 املختارة و اليت تسدح بتحقيق أهداف احلصة بنسبة جناح مقبولة.التدرينات 

 التزام التالميذ بحضور الحصة بالمالبس الرياضية"تنص على "  و اليت( 51جاءت العبارة رقم ) -
باملرتبة اخلامسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا متوسطة مبتوسط حسايب 

الباحث هذه النتيجة إىل وجود تقصري  و يعزو(، 1.855ري قدره )معيا و احنراف(، 2.11بلغ )
             رغنب خاصة فئة اإلناث، ممن ال ي لبعض التالميذ يف اإللتزام باحلضور باملالبس الرياضية و

      الة مرضيةة، أو التالميذ الذين يتحججون أهنم يف حيالرياض يف املشاركة يف حصة الرتبية البدنية و
تدر ماجيعل األساتذة يف حالة صراع مس و هذااحلركي،  س بإمكاهنم القيام بالنشاط البدين ولي و

 مع هذه احلاالت.
املرتبة ب استجابة التالميذ لتوجيهاتك و إرشاداتك"تنص على " و اليت( 51جاءت العبارة رقم ) -

ايب بلغ حس السادسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا منخفضة مبتوسط
        الباحث هذه النتيجة إىل عدم تقدير و يعزو(، 1.488معياري قدره ) و احنراف(، 2.33)
 إجراء ألعاب ، حيث يرغب التالميذ يفو الرياضيةفهم التالميذ ملراحل اجناز حصة الرتبية البدنية  و

يدية الواحدة تلو املواقف التعل مقابالت رياضية فيدا بينهم مباشرة دون املرور باملراحل و تنافسية و
 ما جيعلهم ال يستجيبون يف بعض األحيان لتوجيهات و إرشادات األستاذ. و هذااألخرى،  و
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       ابعةباملرتبة الس تجاوب التالميذ أثناء الحصة"تنص على " و اليت( 48جاءت العبارة رقم ) -
(، 2.21ضة مبتوسط حسايب بلغ )من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا منخف

            الباحث هذه النتيجة إىل ضعف اإلمكانيات  و يعزو(، 1.381معياري قدره ) و احنراف
عب و كثرة ، وصغر مساحات اللو الرياضيةالوسائل البيداغوجية املخصصة ملادة الرتبية البدنية  و

فس ضدن ن بوي يف وقت واحد وتواجد أكثر من فو  تر  عدد التالميذ يف القسم الواحد، و
 ة.يالرياض ة وتفاعلهم أثناء حصة الرتبية البدني امللعب، كل هذا يؤثر سلبياً على جتاوب التالميذ و

    امنة باملرتبة الث مستوى االهتمام لدى التالميذ"تنص على " و اليت( 41جاءت العبارة رقم ) -
(، 2.21من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا منخفضة مبتوسط حسايب بلغ )

     الباحث هذه النتيجة إىل ظروف العدل الصعبة اليت و يعزو(، 1.412معياري قدره ) و احنراف
ة هلم حتد من مستوى املشاركة الفاعل ال تسدح بإستيعاب التالميذ للدروس بالشكل املناسب، و

يرتاجع  و بالتايل اضيةو الريدافعيتهم حنو حصة الرتبية البدنية  تقلل من استثارهتم و اء احلصة، وأثن
 مستوى اإلهتدام لديهم.

 
  :( وجود درجة متوسطة من مستوى الرضا الوظيفي38أظهرت نتائج اجلدول رقم )استنتاج          

 حول جمال العالقة مع التالميذ. و الرياضيةلدى أساتذة الرتبية البدنية 
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 طبيعته. المرتبة الخامسة: مجال ظروف العمل و 
ذة الرتبية النسبية إلجابات أسات و األمهيةاملعيارية  اإلحنرافاتو مت حساب املتوسطات احلسابية 

 ( كدايلي:31) موضحة يف اجلدول و النتائجعلى عبارات جمال ظروف العدل وطبيعته،  و الرياضيةالبدنية 
 (32جدول رقم )

ربية البدنية ة التالنسبية إلجابات أساتذ و األهميةالمعيارية  اإلنحرافاتو المتوسطات الحسابية 
 طبيعته ". على عبارات مجال " ظروف العمل و و الرياضية

درجة الرضا 
 الوظيفي

األهمية 
 النسبية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

رقم  العبـــــارات
 العبارة

 1 .شعورك باألمن الوظيفي 2,41 1,158 8 منخفضة
 2 .حساسك باالستقرار الوظيفيا 2,85 1,151 4 متوسطة
 3 .مهاراتك الفرص املتاحة إلبراز قدراتك و 2,31 1,884 11 منخفضة
 4 .العالقة اليت تربطك بالطاقم اإلداري 2,18 1,115 1 متوسطة
 5 .اإلدارة جملهوداتكتقدير  2,31 1,215 1 منخفضة
 1 .الطدأنينة يف العدل حساسك بالراحة وا 2,83 1,121 5 متوسطة
 1 .عدد التالميذ يف األقسام اليت تشرف عليها 2,34 1,183 11 منخفضة
 8 .التوزيع اليومي لساعات العدل 3,34 1,225 2 متوسطة
 1 .التوزيع األسبوعي لساعات العدل 3,12 1,841 3 متوسطة

 11 .ساحات اللعب يف املؤسسات الرتبوية املالعب و توفر املنشآت و 1,18 1,213 12 منخفضة جداً 
 11 األجهزة و الوسائل البيداغوجية ألداء عدلك. توفر املعدات و 3,44 1,211 1 مرتفعة
 12 .الرياضية وغرفة تغيري و حفظ املالبس اخلاصة بأساتذة الرتبية البدنية  2,14 1,243 1 متوسطة
 / ظروف العمل وطبيعته 2,18 1,113 / متوسطة

 Spss V :19.برنامج  خمرجاتعلى  باإلعتدادمن إعداد الباحث المصدر:    

ياس على العبارات اليت خصصت لق و الرياضيةمن خالل جمدل إجابات أساتذة الرتبية البدنية 
الترتيب بجاء طبيعته"  "ظروف العمل وهذا اجملال، كدا هو موضح يف اجلدول أعاله، يتضح أن جمال 

من حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل األساتذة عينة الدراسة، إذ سجل وسط حسايب  الخامس
  للدحك املعتدد يف الدراسة،  و وفقاً (، 1.113(، باحنراف معياري قيدته )2.18عام بلغت قيدته )

  دنية ن مستوى الرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية البفإّن هذه النتيجة تشري إىل وجود درجة متوسطة م
 طبيعته، أما على مستوى العبارات فيالحظ تفاوت يف استجابات حول جمال ظروف العدل و و الرياضية

           رضا منخفضة جداً،  و درجةبني درجة رضا مرتفعة  أفراد عينة الدراسة على عبارات هذا اجملال ما
 التحليل الوصفي لعبارات هذا اجملال مرتبة تنازليا حسب املتوسط احلسايب:يلي نتيجة  و فيدا
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األجهزة و الوسائل البيداغوجية  توفر المعدات وتنص على " و اليت( 11جاءت العبارة رقم ) -
باملرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا مرتفعة مبتوسط   ألداء عملك"
           الباحث هذه النتيجة  و يعزو(، 1.211) معياري قدره و احنراف(، 3.44حسايب بلغ )

ألجهزة الرياضية خاصة ا إىل اجملهودات اليت تقوم هبا الدولة يف جتهيز املؤسسات الرتبوية باملعدات و
بية البدنية ختصيص مبلغ مايل سنوي من ميزانية الثانوية ملادة الرت  يف الثانويات اليت أجنزت حديثاً، و

 . الرياضية وقصد شراء الوسائل و األدوات البيداغوجية الالزمة حلصة الرتبية البدنية  و الرياضية
          انية باملرتبة الث "التوزيع اليومي لساعات العمل"تنص على  و اليت( 8جاءت العبارة رقم ) -

  (، 3.34وافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا متوسطة مبتوسط حسايب بلغ )من حيث م
الباحث هذه النتيجة إىل تشتت ساعات العدل  و يعزو(، 1.225معياري قدره ) و احنراف

        ية املسائية مما جيرب األساتذة على البقاء ملدة طويلة داخل الثانو  اليومية بني الفرتة الصباحية و
ويبقى يف انتظار حصة  12.11 بعض األحيان ينهي عدله يف الفرتة الصباحية على الساعة يف و

ماجيعله يقضي ساعات انتظار طويلة دون  و هذا 15.31املساء اليت تنطلق بداية من الساعة 
 ما خيلق حالة من عدم الرضا عن هذه الوضعية. و هذا   عدل،

ة الثالثة باملرتب التوزيع األسبوعي لساعات العمل"" تنص على  و اليت( 1جاءت العبارة رقم ) -
  (،3.12من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا متوسطة مبتوسط حسايب بلغ )

الباحث هذه النتيجة إىل التقبل النسيب لألساتذة  و يعزو(، 1.841معياري قدره ) و احنراف
درسون أربعة ي و الرياضيةتذة الرتبية البدنية للتوزيع األسبوعي لساعات العدل لكون أغلب أسا

أيام يف األسبوع، حبيث يعفى األساتذة من التدريس يوم الثالثاء الذي خصصته وزارة الرتبية الوطنية 
 .ياضيةو الر إلجراء ندوات تربوية و أيام دراسية مع السادة املفتشني ملادة الرتبية البدنية 

       بعة باملرتبة الرا إحساسك باالستقرار الوظيفي"على " تنص  و اليت( 2جاءت العبارة رقم ) -
   ( 2.85من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا متوسطة مبتوسط حسايب بلغ )

الباحث هذه النتيجة لكون أن معظم األساتذة عينة  و يعزو(، 1.151معياري قدره ) و احنراف
                   م من الناجحني اجلدد يف مناصب عدل دائدة،الدراسة هم مثبتون يف مناصبهم أو ه

 ماخيلق حالة من اإلطدئنان حنو وظيفتهم.  و هذا
رتبة بامل إحساسك بالراحة والطمأنينة في العمل"تنص على "  و اليت( 1جاءت العبارة رقم ) -

             حسايب اخلامسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا متوسطة مبتوسط
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الباحث هذه النتيجة إىل أن معظم  و يعزو(، 1.121معياري قدره ) و احنراف(، 2.83بلغ )
القات طيبة ميلكون خربات مهنية، ولديهم ع األساتذة عينة الدراسة يتدتعون بالتثبيث يف اخلدمة و

 م لعدلهم.الطدأنينة أثناء تأديته مع أغلب أطراف الوسط الرتبوي، مما خيلق لديهم شعور بالراحة و
تبة السادسة باملر  العالقة التي تربطك بالطاقم اإلداري"تنص على " و اليت( 4جاءت العبارة رقم ) -

 (، 2.18من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا متوسطة مبتوسط حسايب بلغ )
الباحث هذه النتيجة إىل أن عالقة أساتذة الرتبية  و يعزو(، 1.115معياري قدره ) و احنراف
سودها اإلحرتام ي بالطاقم اإلداري يغلب عليها طابع الرمسية يف عالقات العدل، و و الرياضيةالبدنية 

 املتبادل بني الطرفني.
غرفة تغيير و حفظ المالبس الخاصة بأساتذة تنص على " و اليت( 12جاءت العبارة رقم ) -

ة رضا باملرتبة السابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرج "و الرياضيةة التربية البدني
الباحث هذه  و يعزو(، 1.115معياري قدره ) و احنراف(، 2.14متوسطة مبتوسط حسايب بلغ )
بأغلب  الرياضية وحفظ املالبس خاصة بأساتذة الرتبية البدنية  النتيجة إىل توفر غرف تغيري و

فظ ح يف املقابل تعاين بعض الثانويات من عدم توفر غرف تغيري و املشدولة بالدراسة، و الثانويات
كانة م ، و إن توفرت فهي ال تليق بقيدة وو الرياضيةاملالبس خاصة بأساتذة الرتبية البدنية 
 التذمر لألساتذة من هكذا وضعيات مزرية. األستاذ، مما خيلق حالة من اإلستياء و

ث باملرتبة الثامنة من حي شعورك باألمن الوظيفي"تنص على " و اليت( 1قم )جاءت العبارة ر  -
 و احنراف(، 2.41موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا منخفضة مبتوسط حسايب بلغ )

الباحث هذه النتيجة إىل حالة الوضع غري اآلمن داخل  و يعزو(، 1.158معياري قدره )
      ة اجلسدي اجتاه األساتذ جراء تزايد حاالت العنف اللفظي و خارجها، املؤسسات الرتبوية و

يت تسود التسيب ال من طرف التالميذ و أولياء أمورهم و املقربني منهم، يف ظل حالة الفوضى و
 بعض الثانويات.

يث باملرتبة التاسع من ح تقدير اإلدارة لمجهوداتك"تنص على " و اليت( 5جاءت العبارة رقم ) -
 و احنراف(، 2.31راد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا منخفضة مبتوسط حسايب بلغ )موافقة أف

الباحث هذه النتيجة إىل النظرة السلبية اليت حتدلها اإلدارة  و يعزو(، 1.215معياري قدره )
ها كنشاط تروحيي تعترب  كوهنا مادة غري أساسية، و  و الرياضيةاملدرسية ألستاذ و مادة الرتبية البدنية 
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اتذة الرتبية البدنية التقدير ألس ترى أنه التوجد فائدة كبرية من إبراز اإلعرتاف و و بالتايلللتالميذ، 
 .و الرياضية

ملرتبة با مهاراتك" الفرص المتاحة إلبراز قدراتك وتنص على " و اليت( 3جاءت العبارة رقم ) -
لغ فضة مبتوسط حسايب بالعاشرة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا منخ

الباحث هذه النتيجة إىل قلة الفرص  و يعزو(، 1.884معياري قدره ) و احنراف(، 2.31)
وجد مساحة واسعة الت مهاراهتم، و يف إبراز قدراهتم و و الرياضيةاملتاحة أمام أساتذة الرتبية البدنية 

 للتالميذ.الالصفية  إلظهار إمكانيات األساتذة يف تطوير األنشطة الصفية و
املرتبة ب عدد التالميذ في األقسام التي تشرف عليها"تنص على " و اليت( 1جاءت العبارة رقم ) -

احلادية عشر من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا منخفضة مبتوسط حسايب بلغ 
الكبري الباحث هذه النتيجة إىل العدد  و يعزو(، 1.158معياري قدره ) و احنراف(، 2.41)

رض ف مايصعب من عدلية التحكم يف التالميذ و و هذاللتالميذ داخل الفو  الرتبوي الواحد، 
الرتبية  حيد من جناعتها، مما حيتم على أستاذ اإلنضباط، كدا يقلل من فاعلية العدلية التدريسية و

 ة حسنة.تسيري احلصة بصور  القيام مبجهودات إضافية لضبط التالميذ و و الرياضيةالبدنية 
        توفر المنشآت والمالعب وساحات اللعب تنص على " و اليت( 11جاءت العبارة رقم ) -

باملرتبة الثانية عشر من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة  في المؤسسات التربوية"
              (، 1.213معياري قدره ) و احنراف(، 1.18رضا منخفضة جدًا مبتوسط حسايب بلغ )

بوية، ساحات اللعب يف املؤسسات الرت  املالعب و الباحث هذه النتيجة إىل قلة املنشآت و و يعزو
بالرغم من اجملهودات اليت تقوم هبا الدولة خاصة يف أثناء بناء الثانويات اجلديدة، أين خصصت 

      ن ذلك يبقى غري كايفالدولة أموال إضافية لبناء قاعات رياضية مغطاة داخل الثانويات، إال أ
يف ظل تزايد عدد التالميذ باألقسام الرتبوية، باإلضافة إىل برجمة أكثر من فو  تربوي يف ملعب 

حتقيق األهداف  يف و الرياضيةيف نفس الوقت، مما يصعب من مهام أساتذة الرتبية البدنية  واحد و
 لوطنية.املقررة من طرف وزارة الرتبية ا وفق املناهج و الرياضيةاإلجرائية حلصة الرتبية البدنية 

 
  :( وجود درجة متوسطة من مستوى الرضا الوظيفي 31أظهرت نتائج اجلدول رقم )استنتاج         

 طبيعته. حول جمال ظروف العدل و و الرياضيةلدى أساتذة الرتبية البدنية 

 



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج                                                                 الثانيالفصل 

299 
 

 .المرتبة السادسة: مجال الترقـية 
رتبية البدنية النسبية إلجابات أساتذة ال و األمهيةاملعيارية  اإلحنرافاتو مت حساب املتوسطات احلسابية 

 ( كدايلي:41موضحة يف اجلدول ) و النتائجعلى عبارات جمال الرتقية،  و الرياضية
 (41جدول رقم )

ربية البدنية ة التالنسبية إلجابات أساتذ و األهميةالمعيارية  اإلنحرافاتو المتوسطات الحسابية 
 على عبارات مجال " الترقـية ". الرياضيةو 

درجة الرضا 
 الوظيفي

األهمية 
 النسبية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

رقم  العبـــــارات
 العبارة

 45 تعتدد فرص الرتقية على معايري واضحة و محددة. 2,13 1,111 3 متوسطة
 41 األخرى. نظائرها يف الوظائفتناسب مدة الرتقية يف الوظيفة مع  2,18 1,128 1 متوسطة
 41 تكافئ فرص الرتقية بني األساتذة. 2,11 1,153 2 متوسطة
 48 إتاحة الفرصة لألساتذة إلكدال دراستهم العليا. 2,34 1,112 4 منخفضة
 41 الفرص املتاحة لتصبح مديراً. 1,88 1,115 5 منخفضة
 51 مدير الدراسات.الفرص املتاحة لتصبح نائب  1,88 1,231 1 منخفضة

 51 الفرص املتاحة لتصبح مفتشاً. 1,18 1,134 1 منخفضة جداً 
 / الترقـــــــية 2,28 1,511 / منخفضة

 Spss V :19.برنامج  خمرجاتعلى  باإلعتدادمن إعداد الباحث المصدر:    

ياس على العبارات اليت خصصت لق و الرياضيةمن خالل جمدل إجابات أساتذة الرتبية البدنية 
             بالترتيب السادسجاء "الترقية" هذا اجملال، كدا هو موضح يف اجلدول أعاله، يتضح أن جمال 

من حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل األساتذة عينة الدراسة، إذ سجل وسط حسايب عام بلغت 
للدحك املعتدد يف الدراسة، فإّن هذه  و وفقاً (، 1.511(، باحنراف معياري قيدته )2.28قيدته )

 الرياضية والنتيجة تشري إىل وجود درجة منخفضة من مستوى الرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية البدنية 
          حول جمال الرتقية ، أما على مستوى العبارات فيالحظ تفاوت يف استجابات أفراد عينة الدراسة 

يجة يلي نت و فيدارضا منخفضة جداً،    و درجةبني درجة رضا متوسطة  اجملال ماعلى عبارات هذا 
 التحليل الوصفي لعبارات هذا اجملال مرتبة تنازليا حسب املتوسط احلسايب:

           تناسب مدة الترقية في الوظيفة مع نظائرهاتنص على " و اليت( 41جاءت العبارة رقم ) -
باملرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا   في الوظائف األخرى"

الباحث هذه  و يعزو، (1.128) معياري قدره و احنراف(، 2.18متوسطة مبتوسط حسايب بلغ )
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ا جيعل املهن التابعة للوظيف العدومي، مم النتيجة إىل توحيد نظم الرتقية يف معظم الوظائف و
دة القانونية من تتوفر فيه امل نسبيًا حول مدة الرتقية لكوهنا محددة مسبقاً، واألساتذة يطدئنون 

 الضوابط احملددة لذلك.   للرتقية يحرقى تلقائيا إذا ما استوىف الشروط و
رتبة الثانية بامل "تكافئ فرص الترقية بين األساتذة"تنص على  و اليت( 41جاءت العبارة رقم ) -

  (، 2.11الدراسة عليها بدرجة رضا متوسطة مبتوسط حسايب بلغ )من حيث موافقة أفراد عينة 
الباحث هذه النتيجة إىل تقبل األساتذة لتكافىئ  و يعزو(، 1.153معياري قدره ) و احنراف

نح بناءاً على نظام محدد مسبقاً ويعطي لكل ذي حق حقه،  فرص الرتقية املتاحة لديهم، لكوهنا متح
 اإلطدئنان حول عدالة فرص الرتقية بينهم. بالرضا ومما يولد لدى األساتذة شعور 

 " تعتمد فرص الترقية على معايير واضحة و محددة"تنص على  و اليت( 45جاءت العبارة رقم ) -
باملرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا متوسطة مبتوسط حسايب بلغ 

الباحث هذه النتيجة إىل وجود نظام  و يعزو(، 1.111معياري قدره ) و احنراف(، 2.13)
              خيضع ملعايري واضحة تسدح لألساتذة بفهم للرتقية مبين على أسس محددة ومضبوطة، و

علهم راضون إىل حد جي و بالتايلو استيعاب طريقة سري عدلية الرتقية يف سلك الرتبية و التعليم، 
 يف عدلية الرتقية.األسس املعتددة  ما حول املعايري و

 إتاحة الفرصة لألساتذة إلكمال دراستهم العليا"تنص على "  و اليت( 48جاءت العبارة رقم ) -
باملرتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا منخفضة مبتوسط حسايب بلغ 

ىل عدم وجود صيغة الباحث هذه النتيجة إ و يعزو(، 1.112معياري قدره ) و احنراف( 2.34)
وآلية محددة من طرف وزارة الرتبية الوطنية تسدح لألساتذة  باستكدال دراساهتم العليا، باستثناء 

ت البدنية تقنيات النشاطا الدخول يف مسابقات اإللتحاق بالسنة األوىل ماسرت يف ميدان علوم و
بصيغة النظام  دة الليسانس)مبختلف ختصصاته( بالنسبة لألساتذة الذين حيدلون شها و الرياضية

شهادة  د( ملن حيدلون-م-القدمي، أو املشاركة يف مسابقات اإللتحاق بالسنة األوىل دكتوراه )ل
ات املاجستري ، يف ظل توقف مسابقو الرياضيةتقنيات النشاطات البدنية  املاسرت يف ميدان علوم و

بيًا يف مواصلة نس و الرياضيةبدنية بصيغة النظام القدمي، مما يقلص من حظوظ أساتذة الرتبية ال
 دراساهتم العليا.

خلامسة باملرتبة ا الفرص المتاحة لتصبح مديرًا "تنص على "  و اليت( 41جاءت العبارة رقم ) -
(، 1.88من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا منخفضة مبتوسط حسايب بلغ )
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باحث هذه النتيجة إىل أن عدلية اإللتحاق مبنصب ال و يعزو(، 1.115معياري قدره ) و احنراف
راسية يشارك فيها أساتذة التعليم الثانوي جلديع املواد الد مدير ثانوية مير عرب مسابقات وطنية، و

يكون تصنيفهم يف رتبة أستاذ رئيسي إضافة  ( سنوات، و11ممن يثبتون خربة مهنية التقل عن )
ه الصفة، أو أن يكون نائب مدير الدراسات )ناظر( ( سنوات هبذ5خلربة مهنية التقل عن )

ما  و هذا( سنوات هبذه الصفة، 5يثبث خربة مهنية ملدة ) املنحدر من رتبة أستاذ تعليم ثانوي و
الظفر مبنصب مدير ثانوية، كدا أن نسبة هامة من أساتذة الرتبية البدنية  يقلص من فرص النجاح و

          الميلكون رغبة كبرية يف اإللتحاق مبنصب مدير ثانوية، جراء املسؤوليات اإلدارية و الرياضية
دافعية أساتذة  ما يقلل من و هذاالكبرية اليت جيب أن يتحدلها املدير يف هذا املنصب،  و الرتبوية

ضا لديهم حول الر  يرتاجع مستوى و بالتايليف اإللتحاق هبذا املنصب،  و الرياضيةالرتبية البدنية 
 الفرص املتاحة لتقلد منصب مدير ثانوية. 

 الفرص المتاحة لتصبح نائب مدير الدراسات"تنص على " و اليت( 51جاءت العبارة رقم ) -
باملرتبة السادسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا منخفضة مبتوسط حسايب 

الباحث هذه النتيجة أن عدلية  و يعزو، (1.231معياري قدره ) و احنراف(، 1.88بلغ )
ارك فيها يش اإللتحاق مبنصب نائب مدير الدراسات )ناظر( مير أيضا عرب مسابقات والئية ، و

ماجيعل  و هذا( سنوات، 5أساتذة التعليم الثانوي جلديع املواد ممن يثبتون خربة مهنية التقل عن )
فرص النجاح والظفر مبنصب نائب مدير  عدد املرتشحني هلذا املنصب يرتفع، مما يقلل من

ية يف الميلكون رغبة حقيق و الرياضيةالدراسات، كدا أن نسبة هامة من أساتذة الرتبية البدنية 
اإللتحاق مبنصب نائب مدير الدراسات، بسبب املسؤوليات اإلدارية امللقاة على عاتقه، باإلضافة 

بة ما حيد من رغ و هذالة أيام األسبوع، إىل إجبارية حضوره بشكل مستدر داخل الثانوية طي
ع مستوى الرضا لديهم يرتاج و بالتايليف اإللتحاق هبذا املنصب،  و الرياضيةأساتذة الرتبية البدنية 

 حول الفرص املتاحة لتقلد منصب نائب مدير الدراسات. 
ة السابعة من باملرتب الفرص المتاحة لتصبح مفتشاً "تنص على " و اليت( 51جاءت العبارة رقم ) -

(، 1.18حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا منخفضة جداً مبتوسط حسايب بلغ )
الباحث هذه النتيجة إىل تقلص الفرص املتاحة لدى  و يعزو(، 1.134معياري قدره ) و احنراف

      ية ملادة الرتبية البدنية نيف اإللتحاق مبنصب مفتش الرتبية الوط و الرياضيةأساتذة الرتبية البدنية 
، ألن اإللتحاق هبذ املنصب مير عرب مسابقة وطنية مفتوحة لألساتذة املربزين الذين و الرياضية
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نوي األساتذة املكونني يف التعليم الثا و كذا( سنوات من اخلدمة الفعلية هبذه الصفة، 5يثبتون )
هبذه الصفة،كدا أن عدد املناصب املفتوحة ( سنوات من اخلدمة الفعلية 5الذين يثبتون كذلك )

 الرياضية ومن قبل وزارة الرتبية الوطنية يبقى ضئيل باملقارنة مع العدد الكبري ألساتذة الرتبية البدنية 
بة مفتش ن يستوفون الشروط املطلوبة لإللتحاق برتو الذييف الطور الثانوي على املستوى الوطين، 

 و هذاتش، اإلرتقاء ملنصب مف فرص النجاح يف اإلمتحان املهين و الرتبية الوطنية، مما يقلص من
 عن هذا اجلانب منخفض. و الرياضيةما جيعل مستوى الرضا لدى أساتذة الرتبية البدنية 

  :( وجود درجة منخفضة من مستوى الرضا الوظيفي لدى 41أظهرت نتائج اجلدول رقم )استنتاج
 حول جمال الرتقية. و الرياضيةأساتذة الرتبية البدنية 

 .المرتبة السابعة: مجال األجـر 
ذة الرتبية النسبية إلجابات أسات و األمهيةاملعيارية  اإلحنرافاتو مت حساب املتوسطات احلسابية 

 ( كدايلي:41موضحة يف اجلدول ) و النتائجعلى عبارات جمال األجر،  و الرياضيةالبدنية 
 النسبية إلجابات و األهميةالمعيارية  اإلنحرافاتو المتوسطات الحسابية : (40جدول رقم )

 الرياضية على عبارات مجال " األجـر ". أساتذة التربية البدنية و
درجة الرضا 

 الوظيفي
األهمية 
 النسبية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

رقم  العبـــــارات
 العبارة

 13 األساسية و األسرية.كفاية األجر لالحتياجات  1,11 1,151 4 منخفضة جداً 
 14 تناسب األجر مع طبيعة العدل. 2,11 1,144 2 منخفضة
 15 تناسب األجر مع اجلهد املبذول يف العدل. 2,11 1,111 3 منخفضة

 11 توفري األجر لقسطاً من الرفاه االجتداعي. 1,51 1,142 5 منخفضة جداً 
 11 مكانة اجتداعية.األجر الذي تتلقاه يوفر لك  2,31 1,151 1 منخفضة

 18 يؤمن األجر املتقاضى شراء سيارة. 1,11 1,441 8 منخفضة جداً 
 11 ختصيص حوافز مالية للعدل اإلضايف. 1,21 1,181 1 منخفضة جداً 
 21 تناسب أجرك ومؤهلك مع أجور ومؤهالت ممن يعدلون خار  قطاع الرتبية. 1,11 1,511 1 منخفضة جداً 
 / األجـــــــــــر  1,18 1,515 / منخفضة جداً 

 Spss V :19.برنامج  خمرجاتعلى  باإلعتدادمن إعداد الباحث المصدر: 

هذا  على العبارات اليت خصصت لقياس و الرياضيةمن خالل جمدل إجابات أساتذة الرتبية البدنية 
ث األمهية من حي بالترتيب السابعجاء "األجر" اجملال، كدا هو موضح يف اجلدول أعاله، يتضح أن جمال 

(، 1.18النسبية املعطاة له من قبل األساتذة عينة الدراسة، إذ سجل وسط حسايب عام بلغت قيدته )
للدحك املعتدد يف الدراسة، فإّن هذه النتيجة تشري إىل وجود  و وفقاً (، 1.515باحنراف معياري قيدته )
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ال األجر، حول جم و الرياضيةية البدنية درجة منخفضة جدًا من مستوى الرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتب
أما على مستوى العبارات فيالحظ تفاوت يف استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات هذا اجملال مابني 

يلي نتيجة التحليل الوصفي لعبارات هذا اجملال  و فيدارضا منخفضة جداً،  و درجةدرجة رضا منخفضة 
 :مرتبة تنازليا حسب املتوسط احلسايب

املرتبة ب  األجر الذي تتلقاه يوفر لك مكانة اجتماعية"تنص على " و اليت( 11جاءت العبارة رقم ) -
(، 2.31األوىل من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا منخفضة مبتوسط حسايب بلغ )

الباحث هذه النتيجة إىل شعور األساتذة بأن األجر الذي  و يعزو، (1.151) معياري قدره و احنراف
م يرون املسؤوليات امللقاة على عاتقهم يف تربية وتكوين األجيال، فه يتقاضونه ال يتناسب مع املهام و

ية يستحقون أن حيصلوا على أجر يضاهي أمه و بالتايلبأهنم يؤدون رسالة نبيلة ومهدة للدجتدع، 
 مكانتهم يف اجملتدع.  حبيث حيفظ هلم كرامتهم و الرسالة اليت يؤدوهنا،

ة من حيث باملرتبة الثاني "تناسب األجر مع طبيعة العمل"تنص على  و اليت( 14جاءت العبارة رقم ) -
 و احنراف(، 2.11موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا منخفضة مبتوسط حسايب بلغ )

 الرياضية والباحث هذه النتيجة إىل عدم رضا أساتذة الرتبية البدنية  و يعزو(، 1.144معياري قدره )
هنية اليت املرهقة نتيجة الضغوطات امل عن العائد املايل من األجر مقارنة بطبيعة مهنة التعليم الشاقة و

 ويعيشها األستاذ، واملشكالت العديدة اليت تواجهه سواء ماتعلق باملشكالت مع التالميذ أو اإلدارة أ
 ماجيعل درجة الرضا عن األجر متدنية مقارنة مع طبيعة العدل.  و هذاالزمالء أو املفتش، 

املرتبة ب " تناسب األجر مع الجهد المبذول في العمل"تنص على  و اليت( 15جاءت العبارة رقم ) -
(، 2.11الثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا منخفضة مبتوسط حسايب بلغ )

      الباحث هذه النتيجة إىل شعور أساتذة الرتبية البدنية  و يعزو(، 1.111معياري قدره ) و احنراف
 اجملهودات املبذولة يف العدل. بأن األجر الذي حيصلون عليه ال يتناسب و و الرياضية

باملرتبة  "يةكفاية األجر لالحتياجات األساسية و األسر تنص على "  و اليت( 13جاءت العبارة رقم ) -
الرابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا منخفضة جدًا مبتوسط حسايب بلغ 

الباحث هذه النتيجة إىل ضآلة العائد املايل  و يعزو(، 1.151معياري قدره ) و احنراف( 1.11)
فاع األسعار يف ظل ارت األسرية لألستاذ من األجر الذي ال يسدح بتلبية كافة اإلحتياجات األساسية و

      تراجع القدرة الشرائية، بسبب الظروف اإلقتصادية الصعبة اليت تعيشها اجلزائر، غالء املعيشة و و
 ما يؤدي إىل اخنفاض درجة الرضا عن األجر بالنسبة لألساتذة. و هذا
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املرتبة ب االجتماعي"توفير األجر لقسطًا من الرفاه تنص على "  و اليت( 11جاءت العبارة رقم ) -
اخلامسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا منخفضة جدًا مبتوسط حسايب بلغ 

الباحث هذه النتيجة إىل اخنفاض األجور اليت  و يعزو(، 1.142معياري قدره ) و احنراف(، 1.51)
اإلقتصادية  و اإلجتداعيةالناحية يتقاضاها األساتذة باملقارنة مع تعدد متطلبات احلياة الضرورية من 

ال يسدح األجر البسيط الذي يتقاضاه األستاذ باإلنتقال إىل مستويات أعلى  و بالتايلالصحية،  و
 من الرفاه اإلجتداعي.

بة السادسة باملرت تخصيص حوافز مالية للعمل اإلضافي"تنص على " و اليت( 11جاءت العبارة رقم ) -
(، 1.21من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا منخفضة جداً مبتوسط حسايب بلغ )

الباحث هذه النتيجة إىل املقابل املايل الزهيد الذي حيصل  و يعزو(، 1.181معياري قدره ) و احنراف
ة اليرغبون مما جيعل معظم األساتذ عليه األستاذ نظري قيامه بالعدل اإلضايف مثل الساعات اإلضافية،

 يف تدريس ساعات إضافية بسبب القيدة املالية الضعيفة املخصصة لذلك.
مؤهالت ممن  تناسب أجرك ومؤهلك مع أجور وتنص على " و اليت( 21جاءت العبارة رقم ) -

درجة رضا ب باملرتبة السابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها  يعملون خارج قطاع التربية"
الباحث  و يعزو(، 1.511) معياري قدره و احنراف(، 1.11منخفضة جداً مبتوسط حسايب بلغ )

هذه النتيجة إىل اإلخنفاض يف أجور األساتذة يف الطور الثانوي باملقارنة مع أجور املوظفني يف 
      مالية  آتمكاف املؤسسات و الشركات األخرى خار  قطاع الرتبية، أين حيصلون على امتيازات و

          اء مايولد حالة من  اإلستي و هذاتشجيعية أفضل من األساتذة الذين يعدلون بقطاع الرتبية،  و
 و الشعور بعدم الرضا عن األجر. 

نة من باملرتبة الثام يؤمن األجر المتقاضى شراء سيارة""تنص على و اليت (18جاءت العبارة رقم ) -
      (،1.11حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة رضا منخفضة جدًا مبتوسط حسايب بلغ )

الباحث هذه النتيجة إىل أن األجر الزهيد الذي حيصل  و يعزو(، 1.441معياري قدره ) و احنراف
    ب غالء م يف شراء سيارة، بسبعليه األساتذة يف الطور الثانوي ال يسدح بالقدر الكايف بأن يساه

بقاء نفس قيدة الراتب الذي حيصل عليه األستاذ على حاله  ارتفاع سعر السيارات من جهة، و و
دون زيادة من جهة أخرى، مما حيول دون قدرته املالية على شراء سيارة، غري أنه ميكن  منذ سنوات و

طاع من تسديدها عرب أقساط شهرية بعد اإلقتلألساتذة شراء سيارة باإلستفادة من قروض بنكية يتم 
 األجرة الشهرية لألستاذ.
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  :( وجود درجة منخفضة جداً من مستوى الرضا الوظيفي 41أظهرت نتائج اجلدول رقم )استنتاج
 حول جمال األجر. و الرياضيةلدى أساتذة الرتبية البدنية 

 

وى الداللة عند مستالثالثة: ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية  الفرعيةالفرضية  -7-3
(0.05≥α) ا الرض و درجةبين الهيكل التنظيمي للمدارس الثانوية للشرق الجزائري

 العاملين بها. و الرياضيةالوظيفي لدى أساتذة التربية البدنية 
دي للددارس بني اهليكل التنظي"بيرسون" للتحقق من صحة  هذه الفرضية مت حساب معامل اإلرتباط 

      العاملني هبا،  يةو الرياضالثانوية للشرق اجلزائري و درجة الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية 
 التايل يوضح ذلك: و اجلدول

     خاص بالداللة حول العالقة اإلرتباطية بين الهيكل التنظيمي للمدارس الثانوية  (:47جدول رقم )
 .العاملين بها و الرياضيةدرجة الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة التربية البدنية  و
القيم           
 المتغيرات

حجم 
 العينة

مستوى 
 الداللة

 درجة الحرية
Df 

r 
 المحسوبة

r 
 الجدولية

القيمة 
 اإلحتمالية

 القرار

 اهليكل التنظيدي
 دال إحصائيا 1.111 1.118 1.815 311 1.15 313

 الرضا الوظيفي

                                               .(α =1.11**االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة )              
 Spss V :19.برنامج  خمرجاتعلى  باإلعتدادمن إعداد الباحث المصدر:                 .

هو أكرب من قيدة  ( و1.815( أن معامل اإلرتباط بريسون احملسوب بلغ )42يبني اجلدول رقم )
(، كدا أن 311حرية ) و درجة( α =1.15( عند مستوى الداللة )1.118معامل اإلرتباط اجلدولية )
يدل على  و هذا(، α =1.15أقل من مستوى الداللة ) و هي( 1.111القيدة اإلحتدالية تساوي )

جدًا بني اهليكل  و قويةإحصائيا، أي أن هناك عالقة طردية  و دالوجود ارتباط موجب وقوي جدًا 
         دنيةالرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية الب و درجةالتنظيدي للددارس الثانوية للشرق اجلزائري 

يتسم باملرونة الكافية   متني و  هبا، مبعىن أنه كلدا كان اهليكل التنظيدي للثانوية محكم والعاملني و الرياضية
 و قدح، العكس صحي و و الرياضيةكلدا زاد من مستوى الرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية البدنية 

يعزى الباحث هذه النتيجة إىل أمهية طبيعة اهليكل التنظيدي داخل املؤسسة الرتبوية، فإذا كان اهليكل 
ال يتيح جماالً واسعاً  ، واجلدود التعقيد و الرمسية و التنظيدي للدؤسسة الرتبوية يغلب عليه طابع املركزية و

 ىل التخوف من أية اتصاالت خار  هذالألساتذة للقيام بعالقات خار  إطار العدل، فإن ذلك سيؤدي إ
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جيعلهم غري متحدسني القرتاح ما من شأنه حتسني العدل، و يساهم يف تفاقم املشكالت  اإلطار، و
نخفض ي يقلل من روحهم املعنوية و داخل املؤسسة الرتبوية، مما حيد من دافعية األساتذة حنو العدل، و

 ذلك فإن اهليكل التنظيدي الذي يغلب عليه طابع العكس من و علىمستوى الرضا الوظيفي لديهم، 
ذلك  اخلارجية، فإن القدرة على التكيف مع الوضعيات الداخلية و املرونة و البساطة و الالمركزية و

 إلجتهاد ويشجع األساتذة على ا سيساعد على تسهيل حتقيق األهداف املوضوعة للدؤسسة الرتبوية، و
سيط تالميذ باملدارس الثانوية، كدا يسدح اهليكل التنظيدي املرن بتبحتسني مستوى ال العطاء لتطوير و
ة، التوجيهات من اإلدارة حنو األساتذ األوامر و حتقيق السالسة يف انسياب القرارات و إجراءات العدل و

األفكار من األساتذة حنو اإلدارة، مما يزيد من شعور األساتذة بأمهيتهم   انسياب اإلقرتحات و و كذلك
لوظيفي يرفع من روحهم املعنوية ويزيد من مستوى الرضا ا و بالتايلنصر فعال داخل املؤسسة الرتبوية، كع

 لديهم.

  :وجود عالقة ارتباط اجيابية قوية جدًا ذات داللة إحصائية ( 42أظهرت نتائج اجلدول رقم )استنتاج
بني اهليكل التنظيدي للددارس الثانوية للشرق اجلزائري و درجة الرضا  (α≤0.05)عند مستوى الداللة 

 العاملني هبا. و الرياضيةالوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية 
 توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال الرابعة: الفرعيةالفرضية  -7-4

(0.05≥α) بين نمط القيادة اإلدارية المتبع في المدارس الثانوية للشرق الجزائري        
 العاملين بها. و الرياضيةالرضا الوظيفي لدى أساتذة التربية البدنية  و درجة

ة املتبع بني منط القياد"بيرسون"  للتحقق من صحة  هذه الفرضية مت حساب معامل اإلرتباط 
 الرياضية وباملدارس الثانوية للشرق اجلزائري و درجة الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية 

 التايل يوضح ذلك: و اجلدولالعاملني هبا، 

خاص بالداللة حول العالقة اإلرتباطية بين نمط القيادة اإلدارية المتبع بالمدارس  (:43جدول رقم )
 ين بها.العامل و الرياضيةالرضا الوظيفي العام لدى أساتذة التربية البدنية  و درجةانوية الث

     القيم           
 المتغيرات

حجم 
 العينة

مستوى 
 الداللة

درجة الحرية 
df      

r 
 المحسوبة
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 الجدولية

القيمة 
 اإلحتمالية
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دال  1.111 1.118 1.121 311 1.15 313 منط القيادة اإلدارية
 الرضا الوظيفي إحصائيا

.                                                (α =1.11**االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة )
 Spss V :19.برنامج  خمرجاتعلى  باإلعتدادمن إعداد الباحث المصدر: 
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أكرب  و هو( 1.121( أن معامل اإلرتباط بريسون احملسوب بلغ )43يبني اجلدول رقم )
درجة حرية  ( وα =1.15( عند مستوى الداللة )1.118من قيدة معامل اإلرتباط اجلدولية )

              أقل من مستوى الداللة  و هي( 1.111(، كدا أن القيدة اإلحتدالية تساوي )311)
(α =1.15 ،)إحصائيا، أي أن هناك  و دالقوي  باط موجب ويدل على وجود ارت و هذا

الرضا  درجة وبني منط القيادة اإلدارية املتبع باملدارس الثانوية للشرق اجلزائري  و قويةعالقة طردية 
منط القيادة  العاملني هبا، مبعىن أنه كلدا كان و الرياضيةالوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية 

ا الرتكيز على اإلهتدام بالعالقات اإلنسانية لألساتذة كلد ب الدميقراطي واإلدارية يتسم باألسلو 
أمهية  الباحث هذه النتيجة إىل و يعزوصحيح،  و العكسارتفع مستوى الرضا الوظيفي لديهم 

منط القيادة اإلدارية داخل املؤسسات الرتبوية يف حتقيق الرضا الوظيفي لألساتذة، حيث أن مدير 
الثانوية الذي ميارس الندط القيادي الدميقراطي يكون عايل الرتكيز على العدل والعالقات اإلنسانية، 

تعرف محاولة ال السعي لتحقيقها، و ساتذة ورغبات و أهداف األ فدن خالل اإلهتدام حباجات و
ألفكار ا تبادل اآلراء و مشاركتهم يف دراسة مشكالت العدل و على اهتداماهتم و توجهاهتم، و

ألفكار اخلالقة تقدمي ا حللها، و إتاحة الفرصة لألساتذة للدشاركة يف التخطيط و اختاذ القرارات، و
عيدًا عن ب اإلجتداعيةريقة ودية قائدة على العالقات التعامل معهم بط اإلبداع يف العدل، و و

 املقابل من ذلك يف الرمسية يف العدل، مما يؤثر إجيابياً يف مستوى الرضا الوظيفي لدى األساتذة، و
حني ميارس مدير الثانوية الندط القيادي األوتوقراطي أو التسلطي املبين على الرتكيز على العدل 

لقوانني ا اإلنسانية، و الذي يقوم على املركزية و التطبيق احلريف للوائح ودون اإلهتدام بالعالقات 
و األنظدة و التعليدات بدون مراعاة ظروف األساتذة، و ينفرد باختاذ القرارات و اليسدح 
لألساتذة باملشاركة يف عدلية التخطيط و اختاذ القرارات، و ال يسدح مبناقشة القرارات أو تبادل 

كار، حيث يركز السلطة بيده و يرفض التفويض، كدا ال يبدي إهتدام كبري اآلراء و األف
 تعامله يغلب طابع الرمسية يف و أثناء اإلجتداعات املدرسية، و لإلتصاالت اإلدارية داخل الثانوية

يف حالة  جيعلهم ما يؤثر سلبًا يف مستوى الرضا الوظيفي لدى األساتذة و و هذامع األساتذة، 
 اإلحباط حنو هذا الندط من القيادة اإلدارية. التذمر و ومن اإلستياء 

  :وجود عالقة ارتباط اجيابية قوية ذات داللة إحصائية ( 43أظهرت نتائج اجلدول رقم )استنتاج
بني منط القيادة اإلدارية املتبع باملدارس الثانوية للشرق اجلزائري  (α≤0.05) عند مستوى الداللة

 العاملني هبا. و الرياضيةالرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية  و درجة
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الخامسة: ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى  الفرعيةالفرضية  -7-2
المتبع داخل المدارس الثانوية للشرق  اإلتصاالتبين نمط  (α≤0.05)الداللة 

 عاملين بها.ال و الرياضيةالرضا الوظيفي لدى أساتذة التربية البدنية  و درجةالجزائري 
 إلتصاالتابني منط "بيرسون" للتحقق من صحة  هذه الفرضية مت حساب معامل اإلرتباط 

املتبع داخل املدارس الثانوية للشرق اجلزائري و درجة الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية 
 التايل يوضح ذلك: و اجلدولالعاملني هبا،  و الرياضيةالبدنية 

 
ع داخل المتب اإلتصاالتخاص بالداللة حول العالقة اإلرتباطية بين نمط  (:44جدول رقم )

ة الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة التربية البدني و درجةالمدارس الثانوية للشرق الجزائري 
 الرياضية العاملين بها. و
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دال  1.111 1.118 1.115 311 1.15 313 اإلتصاالتمنط 
 الرضا الوظيفي إحصائيا

                                                       .(α =1.11**االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة )          
 Spss V :19.برنامج  خمرجاتعلى  باإلعتدادمن إعداد الباحث المصدر:              .

 

هو أكرب من قيدة  ( و0.665( أن معامل اإلرتباط بريسون احملسوب بلغ )44يبني اجلدول رقم )
(، كدا أن 311حرية ) و درجة( α =1.15مستوى الداللة )( عند 1.118معامل اإلرتباط اجلدولية )
يدل على  و هذا(، α =1.15أقل من مستوى الداللة ) و هي( 1.111القيدة اإلحتدالية تساوي )
املتبع  اإلتصاالتبني منط  و قويةإحصائيا، أي أن هناك عالقة طردية  و دالوجود ارتباط موجب وقوي 

 الرياضية والرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية  و درجةزائري داخل املدارس الثانوية للشرق اجل
ا ارتفع املتبع داخل املدارس الثانوية فعال وإجيايب  كلد اإلتصاالتالعاملني هبا، مبعىن أنه كلدا كان منط 

حث أن و العكس صحيح، و يرى البا و الرياضيةمستوى الرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية البدنية 
السبب وراء هذه النتيجة قد يعود إىل أمهية اإلتصال يف اإلدارة املدرسية من حيث حاجة األساتذة لفهم 

األساليب اليت تتبعها املؤسسة الرتبوية إلجناز األعدال املختلفة بداخلها، فضاًل  سياسة العدل العامة و
ة يساعد األساتذة على احلصول على املعلومات و األفكار و األوامر عن أن اإلتصال اجليد داخل الثانوي
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ا شفافية، مما يسدح بتكوين عالقات إنسانية سليدة يسوده اإلجراءات املتعلقة بالعدل بكل وضوح و و
ما يسدح بتوجيه اجلهود اجتاه حتقيق األهداف املسطرة،  و هذاالود بني اإلدارة و األساتذة،  اإلحرتام و
فة إىل ذلك يساعد اإلتصال الفعال على إمداد املدير باملعلومات والبيانات الصحيحة حول باإلضا

األساتذة مما ميكنه من القيام بعدله من حيث التقييم و التوجيه واإلشراف على أفضل وجه، و جيعله 
         اتذة، سما خيلق حالة من الشعور بالرضا الوظيفي لدى األ و هذايتخذ القرارات املدرسية الرشيدة، 

علومات، اإلنسيابية يف تدفق امل الذي يتسم بعدم الوضوح و اإلتصاالتالعكس من ذلك فإن منط  و على
و يغلب عليه اإلتصال اهلابط من األعلى إىل األسفل أين يقوم املدير بدور املرسل دون أن تكون له الرغبة 

لق حالة من الشعور باإلستياء لدى األساتذة و مبادرات األساتذة، مما خي  يف استقبال آراء و أ فكار
جراء عدم اهتدام وتقدير املدير آلرائهم و أفكارهم، و هذا ما يساهم يف اخنفاض مستوى الرضا الوظيفي 

 لدى األساتذة.   

  :وجود عالقة ارتباط اجيابية قوية ذات داللة إحصائية عند ( 44أظهرت نتائج اجلدول )استنتاج
   املتبع داخل املدارس الثانوية للشرق اجلزائري اإلتصاالتبني منط  (α≤0.05) مستوى الداللة

 العاملني هبا. و الرياضيةالرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية  و درجة
 
 
 
 
 
 
 

السادسة: ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى  الفرعيةالفرضية  -7-2
 رجةو دبين الحوافز المقدمة بالمدارس الثانوية للشرق الجزائري  (α≤0.05)الداللة 

 .العاملين بها و الرياضيةالرضا الوظيفي لدى أساتذة التربية البدنية 
دمة باملدارس بني احلوافز املق"بيرسون" للتحقق من صحة  هذه الفرضية مت حساب معامل اإلرتباط 

العاملني هبا،  ياضيةو الر الثانوية للشرق اجلزائري و درجة الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية 
 التايل يوضح ذلك: و اجلدول

خاص بالداللة حول العالقة اإلرتباطية بين نمط الحوافز المقدمة بالمدارس  (:45جدول رقم )
 .ين بهاالعامل و الرياضيةالرضاالوظيفي العام لدى أساتذة التربية البدنية  درجةو الثانوية 

القيم     
 المتغيرات

حجم 
 العينة

مستوى 
 الداللة

 درجة الحرية
df     

r 
 المحسوبة

r 
 الجدولية

القيمة 
 اإلحتمالية

 القرار

دال  1.111 1.118 1.558 311 1.15 313 احلوافز املقدمة
 الوظيفيالرضا  إحصائيا

.                                                       (α =1.11**االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة ) 
 Spss V :19.برنامج  خمرجاتعلى  باإلعتدادمن إعداد الباحث المصدر: 
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أكرب من قيدة  و هو( 1.558( أن معامل اإلرتباط بريسون احملسوب بلغ )45يبني اجلدول رقم )
(، كدا أن 311حرية ) و درجة( α =1.15( عند مستوى الداللة )1.118معامل اإلرتباط اجلدولية )
يدل على  و هذا(، α =1.15أقل من مستوى الداللة ) و هي( 1.111القيدة اإلحتدالية تساوي )

املقدمة  ني احلوافزمتوسطة ب إحصائيا، أي أن هناك عالقة طردية و و دال و متوسطوجود ارتباط موجب 
 الرياضية والرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية  و درجةباملدارس الثانوية للشرق اجلزائري 

كلدا زاد   الرياضية واملعنوية ألساتذة الرتبية البدنية  العاملني هبا، مبعىن أنه كلدا زاد تقدمي احلوافز املادية و
الباحث أن السبب وراء هذه النتيجة هو أمهية نظم احلوافز  يرىو مستوى الرضا الوظيفي لديهم، 

باملؤسسات الرتبوية يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى األساتذة، حيث يساعد وجود نظام حوافز فعال يفهم 
يسعى إلشباعها، كدا أن لديه القدرة على التكيف مع  متطلبات األساتذة و رغبات و حاجات و
ستثارة الرغبة يف ا اإلقتصادية لألساتذة، فضال عن قدرته يف املسامهة  يف دفع و و اإلجتداعيةاملتغريات 

تطوير سلوك العدل و خلق الشعور باإلستقرار و الوالء للدؤسسة الرتبوية اليت  العدل و حتسني أدائهم، و
مداخيل األساتذة  ةاملعنوية من أهم الوسائل اليت ميكن بواسطتها زياد تعترب احلوافز املادية و يعدلون هبا، و

هم من طاقات بذل أقصى ما ميكن إثارة الرغبة لديهم للعدل، و و اإلرتقاء مبستوى الروح املعنوية لديهم، و
               لرفع مستوى العدل كدًا ونوعاً، و بالتايل تعد احلوافز عوامل مهدة يف ارتباط األساتذة بعدلهم، 

 النقيض من ذلك فوجود نظام حوافز غري و علىعنه، بيندا  رضاهم استقرارهم فيه، وحبهم هلم، و و
حاجات األساتذة و ال يسعى إىل إشباعها بالقدر  رغبات و ال يرقى إىل مستوى تطلعات و فعال و

عتبارات ا العلدية يف تطبيق احلوافز، و إمنا يعتدد على أسس و الكايف، أو ال يعتدد على املوضوعية و
     أو بسبب التطبيق غري السليم للحوافز على أرض الواقع،  اسية أو غريها،شخصية أو اجتداعية أو سي

تتحول يف تأثريها إىل نظم التحفيز السليب بداًل من التحفيز اإلجيايب عندما يتم منح احلوافز  و بذلك
حجبها عن الذين يقومون مبثل هذا اجلهد، و بذلك يدفعهم إىل عدم  للذين اليعدلون جبهد أكرب، و

ض الروح املعنوية تنخف التفاين يف العدل، و بالتايل يرتاجع أداء األساتذة و تقل انتاجيتهم، و العطاء و
 لديهم، و يصل الرضا الوظيفي لدى األساتذة إىل مستويات متدنية.

  :وجود عالقة ارتباط اجيابية متوسطة ذات داللة إحصائية ( 45أظهرت نتائج اجلدول )استنتاج
رجة د بني احلوافز املقدمة باملدارس الثانوية للشرق اجلزائري و (α≤0.05)عند مستوى الداللة 

 العاملني هبا. و الرياضيةالرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية 
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السابعة:  ال توجـــد عالقــــــة ارتباطيــة ذات داللـــة  إحصائية عند مستوى  الفرعيةالفرضية  -7-2
بين المشاركة في اتخاذ القرارات داخل المدارس الثانوية للشرق  (α≤0.05)الداللة 

 ين بها.العامل و الرياضيةالرضا الوظيفي لدى أساتذة التربية البدنية  و درجةالجزائري 
اذ القرارت بني املشاركة يف اخت"بيرسون" للتحقق من صحة  هذه الفرضية مت حساب معامل اإلرتباط 

 الرياضية وداخل املدارس الثانوية للشرق اجلزائري و درجة الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية 
 التايل يوضح ذلك: و اجلدولالعاملني هبا، 

خاص بالداللة حول العالقة اإلرتباطية بني املشاركة يف اختاذ القرارات داخل املدارس  (:42جدول رقم )
 العاملني هبا. يةو الرياضالرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية  و درجةالثانوية للشرق اجلزائري 

     القيم       
 المتغيرات

حجم 
 العينة

مستوى 
 الداللة

 درجة الحرية
df     

r 
 المحسوبة

r 
 الجدولية

القيمة 
 اإلحتمالية

 القرار

دال  1.111 1.118 1.811 311 1.15 313 املشاركة يف اختاذ القرارات 
 الرضا الوظيفي إحصائيا

.                                             (α =1.11**االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة )            
 Spss V :19.برنامج  خمرجاتعلى  باإلعتدادمن إعداد الباحث المصدر:                .

أكرب من قيدة  و هو( 1.811( أن معامل اإلرتباط بريسون احملسوب بلغ )46يبني اجلدول رقم )
(، كدا أن 311حرية ) و درجة( α =1.15( عند مستوى الداللة )1.118معامل اإلرتباط اجلدولية )
يدل على  و هذا(، α =1.15أقل من مستوى الداللة ) و هي( 1.111القيدة اإلحتدالية تساوي )

يف  جداً بني املشاركة و قويةإحصائيا، أي أن هناك عالقة طردية  و دالوجود ارتباط موجب وقوي جداً 
بية الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرت  و درجةاختاذ القرارات داخل املدارس الثانوية للشرق اجلزائري 

يف  الرياضية والعاملني هبا، مبعىن أنه كلدا زادت درجة مشاركة أساتذة الرتبية البدنية  و الرياضيةالبدنية 
اختاذ القرارات داخل املدارس الثانوية اليت يعدلون هبا كلدا زادت درجة الرضا الوظيفي لديهم و العكس 

أن السبب وراء هذه النتيجة هو أمهية إفساح اجملال أمام األساتذة يف املشاركة  الباحث و يرىصحيح، 
يف اختاذ القرارات املدرسية داخل املؤسسة الرتبوية، حيث ميثل ذلك مصدرًا هامًا من مصادر الدعم 

 رحقيدتهم و إنسانيتهم، و يساعدهم ذلك على ط املعنوي هلم، األمر الذي جيعلهم يشعرون بأمهيتهم و
اذ احلد من الصراعات، فضالً عن ذلك تـحَؤِمنح املشاركة يف اخت األفكار اليت من شأهنا حتسني طرق العدل و
نا جند من ه حتسن من نوعية القرارات اإلدارية املتخذة، و القرارات مزيداً من اإلنسجام يف جو العدل و

ر مناخاً هم يف عدلية اختاذ القرار يوفقضايا األساتذة و مشكالهتم، و مشاركت اهتدام اإلدارة مبتطلبات و
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ة منها حتريرها و اإلستفاد مدرسيًا صحيًا يساهم يف إجاد احللول املناسبة و إطالق الطاقات الكامنة و
           بذلك تشكل حافزًا معنويًا إجيابيًا  و تعدل على رفع الروح املعنوية لألساتذة   و هيإىل أبعد احلدود، 

 النقيض من ذلك عدم ترك مساحة كبرية لألساتذة يف و علىالرضا الوظيفي لديهم، تزيد من مستوى  و
           املشاركة يف اختاذ القرارات املدرسية داخل املؤسسة الرتبوية، من شأنه أن يؤثر على اجلانب النفسي 

 تنظيم و تسيري يف املسامهة جيعلهم يشعرون بقلة أمهية دورهم يف عدلية التخطيط و املعنوي لألساتذة و و
العدلية الرتبوية، باإلضافة إىل ذلك يساهم احلد من درجة مشاركة األساتذة يف اختاذ القرارات إىل تفاقم 

بادلة فقدان الثقة املت التظلدات و ، و ظهور الشكاوي وو األساتذةالصراعات بني املدير  اخلالفات و
و ذوي  تذة يف اختاذ القرارات حيد من بروز املبدعنيبني الطرفني، كدا أن التقليص من فرص مشاركة األسا

التتحقق املصلحة  ايلو بالتاألفكار اخلالقة والنرية اليت بإمكاهنا حتسني السري احلسن للدؤسسة الرتبوية، 
             ذمر الت ، مما خيلق حالة من الشعور باإلستياء وو األساتذةاألهداف املشرتكة بني اإلدارة  العامة و

 يرتاجع مستوى الرضا الوظيفي لدى األساتذة. تنخفض الدافعية حنو العدل و و

  :وجود عالقة ارتباط اجيابية قوية جداً ذات داللة إحصائية ( 46أظهرت نتائج اجلدول )استنتاج
بني املشاركة يف اختاذ القرارات داخل املدارس الثانوية للشرق  (α≤0.05)عند مستوى الداللة 

 ملني هبا.العا و الرياضيةالرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية  درجةو اجلزائري 
 ةلداللة إحصائية عند مستوى الدالالثامنة:التوجد فروق ذات  الفرعيةالفرضية  -7-2

(0.05≥α)  بين متوسطات تقديرات أفراد العينة حول درجة المناخ التنظيمي السائد
 -العمر -بالمدارس الثانوية للشرق الجزائري تعزى للمتغيرات الديموغرافية )الجنس

 (.اإلجتماعيةالحالة  -عالقة العمل -الخبرة المهنية 
حول درجة  يةالرياض واختبار الفروق بين متوسطات تقديرات أساتذة التربية البدنية  -7-2-0

 المناخ التنظيمي السائد بالمدارس الثانوية للشرق الجزائري تبعاً للجنس:

ل درجة املناخ حو  و الرياضيةالختبار الفروق بني متوسطات تقديرات أساتذة الرتبية البدنية 
            (T- test)التنظيدي السائد باملدارس الثانوية للشرق اجلزائري تبعًا للجنس، مت استخدام اختبار 

 موضحة يف اجلدول التايل: و النتائج
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للفروق بين متوسطات تقديرات أساتذة التربية  (T- test)(: نتائج اختبار 42الجدول رقم )
 تبعاً للجنس. و مجاالتهحول درجات المناخ التنظيمي العام  و الرياضيةالبدنية 

 المتوسط العدد الجنس المتغير 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة 
T   

 المحسوبة

درجةالحرية 
Df 

 مستوى
 الداللة

 1.181 311 1.212 1.12 2.14 241 ذكر الهيكل التنظيمي
 1.81 2.11 13 أنثى

 1.111 311 3.111 1.81 2.18 241 ذكر نمط القيادة اإلدارية
 1.18 2.51 13 أنثى

 1.111 311 3.813 1.13 3.14 241 ذكر اإلتصاالتنمط 
 1.41 2.14 13 أنثى

 1.111 311 3.531 1.11 2.12 241 ذكر الحوافز المقدمة
 1.12 2.21 13 أنثى

 المشاركة في اتخاذ
 القرارات

 1.111 311 4.158 1.85 2.12 241 ذكر
 1.11 2.18 13 أنثى

 المناخ التنظيمي 
 العـام

 1.111 311 3.243 1.14 2.18 241 ذكر
 1.11 2.41 13 أنثى

 Spss V :19.برنامج  خمرجاتعلى  باإلعتدادمن إعداد الباحث المصدر: 

(، أن هنــاك فـــروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 41يتضح من خالل نتــــائج اجلــــدول )
(0.05≥α)  هي وبني املتوسطات احلسابية لدرجات أربع جماالت للدناخ التنظيدي كل على حدى            :

اجلنس،  املشاركة يف اختاذ القرارات( عائدة ملتغري ، احلوافز املقدمة، واإلتصاالت)منط القيادة اإلدارية، منط 
انت النتائج ك يف حني مل يكن هناك فروق دالة إحصائيا يف جمال اهليكل التنظيدي ترجع ملتغري اجلنس، و

 على النحو التايل:
( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 41ت نتائج اجلدول )بينمجال الهيكل التنظيمي:  -

يف جمال اهليكل التنظيدي، حيث بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة  (α≤0.05)مستوى الداللة 
(، بيندا بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة لإلناث 1.12معياري قدره ) و باحنراف( 2.14للذكور )

( عند درجة حرية t=212(، كدا بلغت قيدة )ت( ) 1.81معياري قدره ) و باحنراف( 2.11)
(311=df( حتت مستوى الداللة ،)1.181=Sig  ،)قيدة ليست دالة إحصائيا عند  و هي

 .(α≤0.05)مستوى الداللة  
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( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 41بينت نتائج اجلدول ) مجال نمط القيادة اإلدارية: -
يف جمال القيادة اإلدارية، حيث بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة للذكور  (α≤0.05)مستوى الداللة 

( 2.51(، بيندا بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة لإلناث )1.81معياري قدره ) و باحنراف( 2.18)
( عند درجة t=3.111(، كدا بلغت قيدة )ت()1.18معياري قدره ) و باحنراف

قيدة دالة إحصائيا عند  و هي(،  Sig=1.111) (، حتت مستوى الداللةdf=311حرية)
 كان الفرق لصاحل الذكور. ، و(α≤0.05)مستوى الداللة  

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 41بينت نتائج اجلدول ) :اإلتصاالتمجال نمط  -
، حيث بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة للذكور اإلتصاالتيف جمال منط  (α≤0.05)الداللة 

( 2.14(، بيندا بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة لإلناث )1.13معياري قدره ) و باحنراف( 3.14)
( عند درجة حرية t=3.813(، كدا بلغت قيدة )ت()1.41معياري قدره ) و باحنراف

(311=df،) (1.111حتت مستوى الداللة=Sig  ،)قيدة دالة إحصائيا عند مستوى  و هي
 كان الفرق لصاحل الذكور. ، و(α≤0.05)الداللة 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 41بينت نتائج اجلدول ) مجال الحوافز المقدمة: -
يف جمال احلوافز املقدمة، حيث بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة للذكور  (α≤0.05)مستوى الداللة 

( 2.21(، بيندا بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة لإلناث )1.11معياري قدره ) و باحنراف( 2.12)
( عند درجة t=3.531(، كدا بلغت قيدة )ت()1.12معياري قدره ) و باحنراف

قيدة دالة إحصائيا عند  و هي(،  Sig=1.111) (، حتت مستوى الداللةdf=311حرية)
 كان الفرق لصاحل الذكور. ، و(α≤0.05)مستوى معنوية 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية 41بينت نتائج اجلدول ) مجال المشاركة في اتخاذ القرارات: -
يف جمال املشاركة يف اختاذ القرارات، حيث بلغ املتوسط احلسايب (α≤0.05)عند مستوى الداللة 
(، بيندا بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة 1.85معياري قدره ) و باحنراف( 2.12بالنسبة للذكور )

( عند t=4.158(، كدا بلغت قيدة )ت( )1.11معياري قدره ) و باحنراف( 2.18لإلناث )
قيدة دالة إحصائيا  و هي(،  Sig=1.111(، حتت مستوى الداللة )df=311درجة حرية )

 الذكور.كان الفرق لصاحل  ، و(α≤0.05)عند مستوى الداللة  
( وجود فروق ذات داللــــة إحصائيــــة عنـــد 41أظهرت نتائج اجلدول ) المنـــاخ التنظيمي العـــام: -

( 2.18تبعاً للجنس، حيث بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة للذكور ) (α≤0.05)مستــــوى الداللة 
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 و باحنراف( 2.41ناث )(، بيندا بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة لإل1.14معياري قدره ) و باحنراف
(، df=311( عند درجة حرية )t=3.243(، كدا بلغت قيدة )ت( )1.11معياري قدره )

قيدة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة   و هي(،  Sig=1.111حتت مستوى الداللة )
(0.05≥α) ،الفرق لصاحل الذكور. و كان 

 
   :وجـــــود فروق ذات داللة إحصائيــة عند  مستـــوى (  41أظهرت نتـــائج اجلـــــدول )استنتاج

ة املناخ لدرج و الرياضيةبني متوسطات تقديرات أساتذة الرتبية البدنية  (α≤0.05)الداللة 
فروق لصاحل الذكور،  ت الو كانالتنظيدي العام باملدارس الثانوية للشرق اجلزائري تعزى ملتغري اجلنس 

( أن هنـــــاك فروق ذات داللــــــة إحصـــــائية عند مستـــــوى   الداللة 41اجلــــدول )كدا أظهرت نتـــــائج 
(0.05≥α)  هي وبني املتوسطات احلسابية لدرجات جماالت املناخ التنظيدي كل على حدى :

ري غاملشاركة يف اختاذ القرارات( تعزى ملت ، احلوافز املقدمة، واإلتصاالت)القيادة اإلدارية، منط 
الفرق لصاحل الذكور، يف حني مل يكن هناك فروق دالة إحصائيا يف جمال اهليكل  و كاناجلنس، 

 التنظيدي ترجع ملتغري اجلنس.
 

حول درجة  ةو الرياضياختبار الفروق بين متوسطات تقديرات أساتذة التربية البدنية  -7-2-7
 المناخ التنظيمي السائد بالمدارس الثانوية للشرق الجزائري تبعاً للعمر:
ل درجة املناخ حو  و الرياضيةالختبار الفروق بني متوسطات تقديرات أساتذة الرتبية البدنية 

األحادي  نالتنظيدي السائد باملدارس الثانوية للشرق اجلزائري تبعاً ملتغري العدر، مت استخدام حتليل التباي
(ANOVA) التايل:موضحة يف اجلدول  و النتائج 

 
 
 
 
 
 
 



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج                                                                 الثانيالفصل 

316 
 

الختبار الفروق بين متوسطات  (ANOVA)(: نتائج تحليل التباين األحادي 42الجدول رقم )
حسب  االتهو مجحول درجات المناخ التنظيمي العام  و الرياضيةتقديرات أساتذة التربية البدنية 

 متغير العمر.

 مصادر التباين  المجاالت 
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مربع 
 المتوسط

 Fقيمة 
مستوى 
 الداللة

 الهيكل التنظيمي
 1.111 258.131 81.138 2 111.815 بني اجملدوعات
   1.313 311 11.114 داخل اجملدوعات

    312 258.851 اجملدوع

 نمط القيادة اإلدارية
 1.111 11.441 1.118 2 13.331 بني اجملدوعات
   1.138 311 111.815 داخل اجملدوعات

    312 211.211 اجملدوع

 نمط اإلتصاالت
 1.111 25.111 8.132 2 11.213 بني اجملدوعات
   1.313 311 11.118 داخل اجملدوعات

    312 113.341 اجملدوع

 الحوافز المقدمة
 1.135 2.135 1.218 2 2.531 بني اجملدوعات

   1.123 311 113.153 اجملدوعاتداخل 
    312 115.181 اجملدوع

 المشاركة في 
 اتخاذ القرارات

 1.111 51.183 28.118 2 51.231 بني اجملدوعات
   1.511 311 155.415 داخل اجملدوعات

    312 212.151 اجملدوع

 المناخ التنظيمي 
 العـــــــــام

 1.111 31.111 11.523 2 33.145 بني اجملدوعات
   1.423 311 131.118 داخل اجملدوعات

    312 114.114 اجملدوع

 Spss V :19.برنامج  خمرجاتعلى  باإلعتدادمن إعداد الباحث المصدر: 

( للدناخ التنظيدي Sig( أن القيدة اإلحتدالية )48يتضــــح من خـــالل نتـــــائج اجلــــدول )
دارية، إل: )اهليكل التنظيدي، منط القيادة او هيجملاالت املناخ التنظيدي كل على حدى  و كذاالعام 
قيدة دالة إحصائيا  و هي( Sig=1.111املشاركة يف اختاذ القرارات( تساوي ) ، واإلتصاالتمنط 

مايدل على وجود فروق ذات داللــة إحصـائية عند مستـــوى  و هذا، (α≤0.05)عند مستوى الداللة 
بني املتوسطات احلسابية لدرجات جماالت املناخ التنظيدي العام و أيضا جملاالت  (α≤0.05)الداللة 

            ، تاإلتصاالنظيدي، القيادة اإلدارية، منط : ) اهليكل التو هياملناخ التنظيدي كل على حدى 
املشاركة يف اختاذ القرارات( تعزى ملتغري العدر، يف حني مل يكن هناك فروق دالة إحصائيا  عند  و
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        يف جمال احلوافز تعزى ملتغري العدر، حيث بلغت القيدة اإلحتدالية (α≤0.05)مستوى الداللة 
 (1.135Sig= )قيدة ليست دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  و هي(0.05≥α). 
لفحص الفروق الدالة إحصائيا بني املتوسطات احلسابية فقد مت استخدام اختبار توكي               و

(Tukey HSD Test)   ،التايل يبني نتائج هذه املقارنات بالنسبة و اجلدولللدقارنات البعدية 
ط القيادة اإلدارية، ملستويات العدر لدرجات املناخ التنظيدي على اجملاالت التالية: ) اهليكل التنظيدي، من

 ، واملشاركة يف اختاذ القرارات(.اإلتصاالتمنط 
 (:42الجدول رقم )

 ونتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية بين متوسطات تقديرات أساتذة التربية البدنية 
 وفقا لمتغير العمر. و مجاالتهحول درجات المناخ التنظيمي العام  الرياضية

 سنة42أكثر من  سنة42-32من  سنة32-72من  الفئات الحسابيالمتوسط  المجاالت

 1.45842*  - سنة35-25من  3.4181 الهيكل التنظيمي
 1.21111* -  سنة45-31من  3.1111
 -   سنة45أكثر من  1.1115

 1.31258*  - سنة35-25من  3.1815 نمط القيادة اإلدارية
 1.51111* -  سنة45-31من  3.2121
 -   سنة45أكثر من  2.1151

 1.45131*  - سنة35-25من  3.2181 نمط اإلتصاالت
 1.41151* -  سنة45-31من  3.2222
 -   سنة45أكثر من  2.1111

المشاركة في اتخاذ 
 القرارات

 1.81111*  - سنة35-25من  2.1342
 1.21111* -  سنة45-31من  3.3333
 -   سنة45أكثر من  2.1232

التنظيمي  المناخ
 العام

 1.15118*  - سنة35-25من  3.1581
 1.14213* -  سنة45-31من  3.1411
 -   سنة45أكثر من  2.4113

 (.α =1.15* الفرق بني املتوسطات دال إحصائيا عند مستوى داللة )

تشري نتائج اجلدول أعاله أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة     
(0.05≥α)  ية، : )اهليكل التنظيدي، منط القيادة اإلدار و هييف جماالت املناخ التنظيدي كل على حدى

 ، املشاركة يف اختاذ القرارات(، و كانت النتائج على النحو التايل:اإلتصاالتمنط 
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و بني سنة( من جهة  35-25تبني وجود فرق بني الفئة العدرية )من  مجال الهيكل التنظيمي: -
-25سنة( من جهة أخرى وكان الفرق لصاحل ذوي الفئة العدرية )من  45)أكثر من  العدريةالفئة 
          بني الفئة العدرية  سنة( من جهة و 45-31ظهر كذلك فرق بني الفئة العدرية  ) سنة(، و 35

 سنة(. 45-31الفرق لصاحل ذوي الفئة العدرية )من  و كانسنة( من جهة أخرى  45)أكثر من 
بني  سنة( من جهة و 35-25تبني وجود فرق بني الفئة العدرية )من  نمط القيادة اإلدارية: مجال -

-25الفرق لصاحل ذوي الفئة العدرية )من  و كانسنة( من جهة أخرى  45الفئة العدرية  )أكثر من 
ية بني الفئة العدر  سنة( من جهة و 45-31تبني كذلك وجود فرق بني الفئة العدرية  )  سنة(، و 35

 سنة (. 45-31الفرق لصاحل ذوي الفئة العدرية ) من  و كانسنة( من جهة أخرى  45)أكثر من 
بني الفئة  سنة( من جهة و 35-25تبني وجود فرق بني الفئة العدرية )من  :اإلتصاالتمجال نمط  -

 35-25الفرق لصاحل ذوي الفئة العدرية )من  و كانسنة( من جهة أخرى  45العدرية )أكثر من 
          بني الفئة العدرية  سنة( من جهة و 45-31ظهر كذلك فرق بني الفئة العدرية )  نة(، وس

 سنة(. 45-31الفرق لصاحل ذوي الفئة العدرية )من  و كانسنة( من جهة أخرى  45)أكثر من 
سنة( من  35-25تبني وجود فرق بني الفئة العدرية )من  مجال المشاركة في اتخاذ القرارات: -

الفرق لصاحل ذوي الفئة العدرية  و كانسنة( من جهة أخرى  45الفئة العدرية )أكثر من  و بنيجهة 
الفئة  وبنيسنة( من جهة  45-31أيضا فرق بني الفئة العدرية ) و ظهرسنة(،  35-25)من 

 45-31الفرق لصاحل ذوي الفئة العدرية )من  كان وسنة( من جهة أخرى  45العدرية )أكثر من 
 سنة(.

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 49يتبني من خالل نتائج اجلدول ) المناخ التنظيمي العام: -
الفئة العدرية                         و بنيسنة( من جهة  35-25بني الفئة العدرية )من  (α≤0.05)مستوى الداللة 

سنة (،  35-25الفرق لصاحل ذوي الفئة العدرية )من  و كانسنة( من جهة أخرى  45)أكثر من 
الفئة العدرية )أكثر من  و بنيسنة( من جهة  45-31كذلك فرق بني الفئة العدرية )من   و ظهر
 سنة(. 45-31الفرق لصاحل ذوي الفئة العدرية )من  و كانسنة( من جهة أخرى  45

  :إحصائية عند مستوى الداللة                وجود فروق ذات داللة( 41أظهرت نتائج اجلدول )استنتاج
(0.05≥α)  التنظيدي  لدرجة املناخ و الرياضيةبني متوسطات تقديرات أساتذة الرتبية البدنية

سنة(  35-25العام باملدارس الثانوية للشرق اجلزائري تعزى ملتغري العدر بني الفئة العدرية  )من 
الفرق لصاحل ذوي الفئة  و كانسنة( من جهة أخرى  45الفئة العدرية )أكثر من  و بنيمن جهة 
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سنة( من جهة  45-31ظهر كذلك فرق بني الفئة العدرية )من  سنة(، و 35-25)من  العدرية
             الفرق لصاحل ذوي الفئة العدرية و كانسنة( من جهة أخرى  45الفئة العدرية )أكثر من  و بني
( أن هنـــــاك فروق ذات داللــــــة إحصـــــائية 49سنة(، كدا أظهرت نتـــــائج اجلــــدول ) 45-31)من 

بني املتوسطات احلسابية لدرجات جماالت املناخ التنظيدي   (α≤0.05)عند مستـــــوى   الداللة 
 اختاذ املشاركة يف ، واإلتصاالت: ) اهليكل التنظيدي، القيادة اإلدارية، منط و هيكل على حدى 

القرارات( تعزى ملتغري العدر، يف حني مل يكن هناك فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
(0.05≥α) .يف جمال احلوافز تعزى ملتغري العدر 

 

حول درجة  ةو الرياضياختبار الفروق بين متوسطات تقديرات أساتذة التربية البدنية  -7-2-3
 المناخ التنظيمي السائد بالمدارس الثانوية للشرق الجزائري تبعاً لمتغير الخبرة المهنية:

ل درجة املناخ حو  و الرياضيةالختبار الفروق بني متوسطات تقديرات أساتذة الرتبية البدنية 
 استخدام حتليل التباين ، متالتنظيدي السائد باملدارس الثانوية للشرق اجلزائري تبعًا ملتغري اخلربة املهنية

 التايل:موضحة يف اجلدول  و النتائج( ANOVA)األحادي 
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الختبار الفروق بين متوسطات  (ANOVA)(: نتائج تحليل التباين األحادي 21الجدول رقم )
جاالته حسب م حول درجات المناخ التنظيمي العام و و الرياضيةتقديرات أساتذة التربية البدنية 

 متغير الخبرة المهنية.

 مصادر التباين  المجاالت 
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مربع 
 المتوسط

 Fقيمة 
مستوى 
 الداللة

 الهيكل التنظيمي
 1.111 113.111 52.113 3 158.881 بني اجملدوعات

   1.323 311 11.111 داخل اجملدوعات
    312 258.851 اجملدوع

 نمط القيادة اإلدارية
 1.111 1.115 4.841 3 14.522 اجملدوعات بني

   1.131 311 111.181 داخل اجملدوعات
    312 211.211 اجملدوع

 اإلتصاالتنمط 
 1.111 23.212 1.113 3 21.881 بني اجملدوعات

   1.211 311 12.453 داخل اجملدوعات
    312 113.341 اجملدوع

 الحوافز المقدمة
 1.111 2.111 1.311 3 3.121 بني اجملدوعات

   1.121 311 111.111 داخل اجملدوعات
    312 115.181 اجملدوع

 المشاركة في 
 اتخاذ القرارات

 1.111 35.111 18.153 3 54.158 بني اجملدوعات
   1.513 311 158.413 داخل اجملدوعات

    312 212.151 اجملدوع

 المناخ التنظيمي 
 العـــــــــام

 1.111 25.518 11.812 3 32.585 اجملدوعاتبني 
   1.421 311 131.521 داخل اجملدوعات

    312 114.114 اجملدوع
 Spss V :19.برنامج  خمرجاتعلى  باإلعتدادمن إعداد الباحث المصدر: 

   ( للدناخ التنظيدي العام Sig( أن القيدة اإلحتدالية )51يتضــــح من خـــالل نتـــــائج اجلــــدول )
: )اهليكل التنظيدي، منط القيادة اإلدارية، منط و هيجملاالت املناخ التنظيدي كل على حدى  و كذا

قيدة دالة إحصائيا عند  و هي( Sig=1.111املشاركة يف اختاذ القرارات( تساوي ) ، واإلتصاالت
ت داللــة إحصـائية عند مستـــوى الداللة مايدل على وجود فروق ذا و هذا، (α≤0.05)مستوى الداللة 
(0.05≥α) ناخ التنظيدي  بني املتوسطات احلسابية لدرجات املناخ التنظيدي العام و أيضا جملاالت امل

اختاذ  املشاركة يف ، واإلتصاالتاهليكل التنظيدي، منط القيادة اإلدارية، منط : )و هيكل على حدى 
 (α≤0.05)القرارات( تعزى ملتغري اخلربة، يف حني مل يكن هناك فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
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 و هي(  Sig= 1.111يف جمال احلوافز تعزى ملتغري اخلربة املهنية، حيث بلغت القيدة اإلحتدالية ) 
 .(α≤0.05)قيدة ليست دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

لفحص الفروق الدالة إحصائيا بني املتوسطات احلسابية فقد مت استخدام اختبار توكي               و
(Tukey HSD Test)   ،التايل يبني نتائج هذه املقارنات بالنسبة و اجلدولللدقارنات البعدية 

ملستويات اخلربة املهنية لدرجات املناخ التنظيدي على اجملاالت التالية: ) اهليكل التنظيدي، منط القيادة 
 اختاذ القرارات(. املشاركة يف ، واإلتصاالتاإلدارية، منط 
 الرياضية وات أساتذة التربية البدنية (: نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية لتقدير 20الجدول رقم )

 مجاالته وفقا لمتغير الخبرة المهنية. حول درجات المناخ التنظيمي العام و

 المجاالت
المتوسط 
 الفئات الحسابي

 2 من أقل
 سنوات

 01-2من 
 سنوات

-00من 
 سنة02

 02أكثر من 
 سنة

 الهيكل التنظيمي

 1.48818*   - سنوات 5أقل من  3.4811
 1.21151*  -  سنوات11-5من  3.2114
 1.45155* -   سنة15 -11من  3.4444
 -    سنة15أكثر من  1.1121

 نمط القيادة اإلدارية

 1.32131*   - سنوات 5أقل من  3.1331
 1.41481*  -  سنوات11-5من  3.2114
  -   سنة15 -11من  3.5455
 -    سنة15أكثر من  2.1151

 اإلتصاالتنمط 

 1.31513*   - سنوات 5أقل من  3.1282
 1.14111*  - 1.21584* سنوات11-5من  3.4141
 1.11431* -   سنة15 -11من  3.1111
 -    سنة15أكثر من  2.1123

المشاركة في اتخاذ 
 القرارات

 1.11181*  1.42181* - سنوات 5أقل من  3.1133
 1.48111*  -  سنوات11-5من  2.1415
 1.11111* -   سنة15 -11من  3.3333
 -    سنة15أكثر من  2.1154

 المناخ التنظيمي العام

 1.11331*   - سنوات 5أقل من  3.1851
 1.58121*  -  سنوات11-5من  3.1121
 1.82124* -   سنة15 -11من  3.2481
 -    سنة15أكثر من  2.4211

               .(α =1.15إحصائيا عند مستوى داللة )* الفرق بني املتوسطات دال                    
 Spss V :19.برنامج  خمرجاتعلى  باإلعتدادمن إعداد الباحث المصدر: 
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أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  (51رقم )تشري نتائج اجلدول      
(0.05≥α)  اهليكل التنظيدي، القيادة اإلدارية، و هييف جماالت املناخ التنظيدي كل على حدى( :

 املشاركة يف اختاذ القرارات(، و كانت النتائج على النحو التايل:و ، اإلتصاالتمنط 
  سنوات( من جهة  5تبني وجود فرق بني ذوي اخلربة )األقل من  مجال الهيكل التنظيمي: -
              الفرق لصاحل ذوي اخلربة )األقل من و كانسنة( من جهة أخرى  15ذوي اخلربة )أكثر من  و بني
من جهة  سنة( 15ذوي اخلربة )أكثر من  و بنيسنوات( من جهة 11-5من ) ذوي اخلربة  و بنيسنوات(،  5

                       بني ذوي اخلربة ظهر كذلك فرق  وسنوات(، 11-5من )  الفرق لصاحل ذوي اخلربة و كانأخرى 

 و كانسنة( من جهة أخرى  15أكثر من من هم من ذوي اخلربة ) و بني( من جهة سنوات15-11من )
 سنوات(.15-11من الفرق لصاحل ذوي اخلربة )

سنوات من جهة  5تبني وجود فرق بني ذوي اخلربة األقل من  مجال نمط القيادة اإلدارية: -
                  الفرق لصاحل ذوي اخلربة )األقل من و كانسنة( من جهة أخرى  15ذوي اخلربة أكثر من  و بني
سنة( من جهة  15ذوي اخلربة )أكثر من  و بنيسنوات( من جهة 11-5من ذوي اخلربة ) و بنيسنوات(،  5

 سنوات(.11-5من )كان الفرق لصاحل ذوي اخلربة  أخرى و
    ت( من جهة  سنوا 5تبني وجود فرق بني ذوي اخلربة )األقل من  :اإلتصاالتمجال نمط  -
 5الفرق لصاحل ذوي اخلربة )األقل من  و كانسنة من جهة أخرى  15ذوي اخلربة أكثر من  و بني

سنة( من جهة  15ذوي اخلربة )أكثر من  و بنيسنوات( من جهة 11-5من ذوي اخلربة   ) و بنيسنوات(، 

 و بنيسنة( من جهة 15-11من ) ذوي اخلربة  و بنيسنوات(، 11-5من )الفرق لصاحل ذوي اخلربة  و كانأخرى 

                    الفرق لصاحل ذوي اخلربة  و كانسنة( من جهة أخرى  15أكثر من من هم من ذوي اخلربة )
ذوي اخلربة )األقل من  و بنيسنوات( من جهة 11-5)بني ذوي اخلربة  ظهر كذلك فرق  وسنة(، 15-11من )

 سنوات(.11-5من )الفرق لصاحل ذوي اخلربة  و كانسنوات( من جهة أخرى  5
سنوات(  5: تبني وجود فرق بني ذوي اخلربة )األقل من مجال المشاركة في اتخاذ القرارات -
الفرق لصاحل ذوي اخلربة )األقل  و كانسنة( من جهة أخرى  15ذوي اخلربة )أكثر من  و بنيمن جهة  

سنة( من جهة  15ذوي اخلربة )أكثر من  و بنيسنوات( من جهة 11-5من ذوي اخلربة ) و بنيسنوات(،  5من 

           سنة ( من جهة 15-11من ) ذوي اخلربة  بني وسنوات(، 11-5من )الفرق لصاحل ذوي اخلربة  و كانأخرى 

                     الفرق لصاحل ذوي اخلربة  كان وسنة( من جهة أخرى  11أكثر من من هم من ذوي اخلربة ) بني و
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     ذوي اخلربة  و بنيسنوات( من جهة  5بني ذوي اخلربة )األقل من ظهر كذلك فرق  وسنوات(، 15-11من )

 سنوات(. 5الفرق لصاحل ذوي اخلربة )األقل من  و كانسنوات( من جهة أخرى 11-5من )
ذات داللة إحصائية  ( وجود فروق51يتبني من خالل نتائج اجلدول ) المناخ التنظيمي العام: -

يدي العام لدرجة املناخ التنظ و الرياضيةلتصورات أساتذة الرتبية البدنية  (α≤0.05) عند مستوى الداللة
سنة(  15ذوي اخلربة )أكثر من  و بنيسنوات( من جهة   5للددارس الثانوية بني ذوي اخلربة )األقل من 

                   ذوي اخلربة  و بنيسنوات(،  5من  الفرق لصاحل ذوي اخلربة )األقل و كانمن جهة أخرى 
الفرق لصاحل ذوي اخلربة  و كانسنة( من جهة أخرى  15ذوي اخلربة )أكثر من  و بنيسنوات( من جهة 11-5من )

من هم من  و بنيسنوات ( من جهة 15-11من ) بني ذوي اخلربة ظهر كذلك فرق  وسنوات(، 11-5من )

 سنوات(.15-11من الفرق لصاحل ذوي اخلربة ) و كانسنة( من جهة أخرى  15أكثر من ذوي اخلربة )
  :وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة                ( 51أظهرت نتائج اجلدول )استنتاج

(0.05≥α)  يدي العام لدرجة املناخ التنظ و الرياضيةبني متوسطات تقديرات أساتذة الرتبية البدنية
   ذوي اخلربة و بنيسنوات( من جهة   5للددارس الثانوية للشرق اجلزائري بني ذوي اخلربة )األقل من 

ذوي  و بنيسنوات(،  5الفرق لصاحل ذوي اخلربة )األقل من  و كانسنة( من جهة أخرى  15)أكثر من 
الفرق لصاحل ذوي  و كانسنة( من جهة أخرى  15)أكثر من ذوي اخلربة  و بنيسنوات( من جهة 11-5من اخلربة )

من هم  و بنيسنوات ( من جهة 15-11من ) بني ذوي اخلربة ظهر كذلك فرق  وسنوات(، 11-5من )اخلربة 

سنوات(،  15-11من الفرق لصاحل ذوي اخلربة ) و كانسنة( من جهة أخرى  15أكثر من من ذوي اخلربة )

 (α≤0.05)( أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 51نتائج اجلدول )كدا أظهرت 
تنظيدي، : ) اهليكل الو هيبني املتوسطات احلسابية لدرجات جماالت املناخ التنظيدي كل على حدى 

ناك املشاركة يف اختاذ القرارات( تعزى ملتغري اخلربة، يف حني مل يكن ه ، واإلتصاالتالقيادة اإلدارية، منط 
 يف جمال احلوافز تعزى ملتغري اخلربة املهنية. (α≤0.05)فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

ول درجة المناخ ح و الرياضيةاختبار الفروق بين متوسطات تقديرات أساتذة التربية البدنية -7-2-4
 لسائد بالمدارس الثانوية للشرق الجزائري تبعاً لعالقة العمل:التنظيمي ا

ل درجة املناخ حو  و الرياضيةالختبار الفروق بني متوسطات تقديرات أساتذة الرتبية البدنية 
التنظيدي السائد باملدارس الثانوية للشرق اجلزائري تبعًا ملتغري عالقة العدل، مت استخدام حتليل التباين 

 املوايل:موضحة يف اجلدول  و النتائج (ANOVA)األحادي 
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الختبار الفروق بين متوسطات  (ANOVA)(: نتائج تحليل التباين األحادي 27الجدول رقم )
جاالته حسب م حول درجات المناخ التنظيمي العام و و الرياضيةتقديرات أساتذة التربية البدنية 

 متغير عالقة العمل.

 مصادر التباين  المجاالت 
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مربع 
 المتوسط

 Fقيمة 
مستوى 
 الداللة

 الهيكل التنظيمي
 1.111 28.112 11.841 2 31.112 بني اجملدوعات

   1.111 311 211.151 داخل اجملدوعات
    312 258.851 اجملدوع

 نمط القيادة اإلدارية
 1.111 11.512 11.112 2 21.323 بني اجملدوعات

   1.111 311 111.888 اجملدوعاتداخل 
    312 211.211 اجملدوع

 اإلتصاالتنمط 
 1.112 4.531 1.111 2 3.211 بني اجملدوعات

   1.355 311 111.123 داخل اجملدوعات
    312 113.341 اجملدوع

 الحوافز المقدمة
 1.111 1.341 4.425 2 8.841 بني اجملدوعات

   1.113 311 181.841 داخل اجملدوعات
    312 115.181 اجملدوع

 المشاركة في 
 اتخاذ القرارات

 1.111 1.541 1.115 2 12.331 بني اجملدوعات
   1.141 311 211.322 داخل اجملدوعات

    312 212.151 اجملدوع

 المناخ التنظيمي 
 العـــــــــام

 1.111 13.121 1.114 2 13.521 بني اجملدوعات
   1.481 311 151.585 اجملدوعاتداخل 
    312 114.114 اجملدوع

 Spss V :19.برنامج  خمرجاتعلى  باإلعتدادمن إعداد الباحث المصدر: 

     ( للدناخ التنظيدي العامSig( أن القيدة اإلحتدالية )52يتضــــح من خـــالل نتـــــائج اجلــــدول )
 : ) اهليكل التنظيدي، منط القيادة اإلدارية،و هيجلديع جماالت املناخ التنظيدي كل على حدى  و كذا

قيدة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  و هي( Sig=1.111املشاركة يف اختاذ القرارات( تساوي ) و
(0.05≥α) اإلتصاالت، يف حني بلغت القيدة اإلحتدالية جملال منط (1.112=Sig و ) القيدة

أيضا قيم دالة إحصائيا مستوى الداللة  و هي( Sig=1.111اإلحتدالية جملال احلوافز املقدمة )
(0.05≥α) ،مايدل على وجود فروق ذات داللــة إحصـائية عند مستـــوى الداللة  و هذا(0.05≥α) 
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ناخ التنظيدي  ت املبني املتوسطات احلسابية لدرجات املناخ التنظيدي العام و أيضا لدرجات مجيع جماال
املشاركة  ، واإلتصاالت:)اهليكل التنظيدي، القيادة اإلدارية، احلوافز املقدمة، منط و هيكل على حدى 

 يف اختاذ القرارات( تعزى ملتغري عالقة العدل. 
لفحص الفروق الدالة إحصائيا بني املتوسطات احلسابية فقد مت استخدام اختبار توكي               و

(Tukey HSD Test)   ،التايل يبني نتائج هذه املقارنات بالنسبة و اجلدولللدقارنات البعدية 
 ملستويات عالقة العدل لدرجات جماالت املناخ التنظيدي :

(: نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية بين متوسطات تقديرات أساتذة التربية 23الجدول رقم )
 ل. وفقا لمتغير عالقة العم و مجاالتهالمناخ التنظيمي العام الرياضية حول درجات  البدنية و

المتوسط  المجاالت
 الحسابي

 مرسم)ة( متربص)ة( مستخلف)ة( الفئات

 1.11141*  - مستخلف)ة( 4.5551 الهيكل التنظيمي
 1.54511* -  مرتبص)ة( 4.1111
 -   مرسم)ة( 2.5152

 1.43113*  - مستخلف)ة( 4.2121 نمط القيادة اإلدارية
 1.11311* -  مرتبص)ة( 3.1111
 -   مرسم)ة( 2.8311

 اإلتصاالتنمط 
 

   - مستخلف)ة( 3.4444
  -  مرتبص)ة( 3.5551
 -   مرسم)ة( 2.1511

 الحوافز المقدمة
 

   - مستخلف)ة( 3.1251
 1.23121* -  مرتبص)ة( 3.1511
 -   مرسم)ة( 2.5118

   - مستخلف)ة( 3.1111 القراراتاتخاذ  المشاركة في
 1.12511* -  مرتبص)ة( 4.1111
 -   مرسم)ة( 2.4854

 1.11881*  - مستخلف)ة( 3.1115 المناخ التنظيمي العــــــام
 1.21111* -  مرتبص)ة( 3.8814
 -   مرسم)ة( 2.1111

 (α =1.15* الفرق بني املتوسطات دال إحصائيا عند مستوى داللة )
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أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  (53رقم )تشري نتائج اجلدول      
(0.05≥α)  ية، : )اهليكل التنظيدي، منط القيادة اإلدار و هييف جماالت املناخ التنظيدي كل على حدى

 املشاركة يف اختاذ القرارات(، و كانت النتائج على النحو التايل:و احلوافز املقدمة، 
فئة  بني وتبني وجود فرق بني فئة األساتذة املستخلفني من جهة  مجال الهيكل التنظيمي: -

لك فرق بني ظهر كذ الفرق لصاحل  فئة األساتذة املستخلفني، و و كاناألساتذة املرمسني من جهة أخرى 
لصاحل فئة  الفرق و كانفئة األساتذة املرمسني من جهة أخرى  و بنيفئة األساتذة املرتبصني من جهة 
 األساتذة املرتبصني.             

             تبني وجود فرق بني فئة األساتذة املستخلفني من جهة  مجال نمط القيادة اإلدارية: -
هر كذلك ظ الفرق لصاحل  فئة األساتذة املستخلفني، و و كانفئة األساتذة املرمسني من جهة أخرى  و بني

الفرق لصاحل  كان  وفئة األساتذة املرمسني من جهة أخرى  و بني من جهة فرق بني فئة األساتذة املرتبصني
 فئة األساتذة املرتبصني.             

فئة  بني وتبني وجود فرق بني فئة األساتذة املرتبصني من جهة  مجال الحوافز المقدمة: -
 الفرق لصاحل فئة األساتذة املرتبصني. و كاناألساتذة املرمسني من جهة أخرى 

تبني وجود فرق بني فئة األساتذة املرتبصني من جهة  مجال المشاركة في اتخاذ القرارات: -
 الفرق لصاحل فئة األساتذة املرتبصني. و كانفئة األساتذة املرمسني من جهة أخرى  و بني

( وجود فروق ذات داللة إحصائية 53يتبني من خالل نتائج اجلدول ) المناخ التنظيمي العام: -
بني تصورات أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية لدرجة املناخ التنظيدي  (α≤0.05)الداللة عند مستوى 

ساتذة ، حيث ظهر فرق بني فئة األحسب متغري عالقة العدلباملدارس الثانوية للشرق اجلزائري العام 
ساتذة الفرق لصاحل  فئة األ و كانفئة األساتذة املرمسني من جهة أخرى  و بنياملستخلفني من جهة 

            ذة املرمسنيفئة األسات و بنيكذلك فرق بني فئة األساتذة املرتبصني من جهة   و ظهراملستخلفني، 
 الفرق لصاحل فئة األساتذة املرتبصني.              و كانمن جهة أخرى 

ند مستوى الداللة               وجود فروق ذات داللة إحصائية ع( 53أظهرت نتائج اجلدول )استنتاج: 
(0.05≥α)  يدي العام لدرجة املناخ التنظ و الرياضيةبني متوسطات تقديرات أساتذة الرتبية البدنية

باملدارس الثانوية للشرق اجلزائري تعزى ملتغري عالقة العدل، حيث ظهر فرق بني فئة األساتذة املستخلفني 
    ، الفرق لصاحل  فئة األساتذة املستخلفني و كانفئة األساتذة املرمسني من جهة أخرى  و بنيمن جهة 
     خرى فئة األساتذة املرمسني من جهة أ و بنيكذلك فرق بني فئة األساتذة املرتبصني من جهة   و ظهر
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روق ذات داللة أن هناك ف( 53نتائج اجلدول )الفرق لصاحل فئة األساتذة املرتبصني، كدا أظهرت  و كان
بني املتوسطات احلسابية لدرجات مجيع جماالت املناخ  (α≤0.05)إحصائية عند مستوى الداللة 

، إلتصاالتا) اهليكل التنظيدي، منط القيادة اإلدارية، احلوافز املقدمة، منط  و هيالتنظيدي كل على حدى 
 رارات( تعزى ملتغري عالقة العدل.املشاركة يف اختاذ الق و

حول درجة  ةو الرياضياختبار الفروق بين متوسطات تقديرات أساتذة التربية البدنية  -7-2-2
 :اإلجتماعيةالمناخ التنظيمي السائد بالمدارس الثانوية للشرق الجزائري تبعاً للحالة 

ول درجة املناخ ح و الرياضيةالختبار الفروق بني متوسطات تقديرات أساتذة الرتبية البدنية     
  مت استخدام اختبار ،اإلجتداعيةالتنظيدي السائد باملدارس الثانوية للشرق اجلزائري تبعًا ملتغري احلالة 

(T- test) موضحة يف اجلدول التايل: و النتائج 
للفروق بين متوسطات تقديرات أساتذة التربية  (T- test)(: نتائج اختبار 24الجدول رقم )

 .تماعيةاإلجتبعاً للحالة  و مجاالتهحول درجات المناخ التنظيمي العام  الرياضيةو البدنية 
الحالة  المتغير 

 اإلجتماعية
 المتوسط العدد

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 Tقيمة
 المحسوبة

درجةالحرية 
Df 

 مستوى
 الداللة

 1.111 311 12.211 1.811 3.43 13 أعزب/عزباء  الهيكل التنظيمي
 1.125 2.21 221 متزو )ة( 

 1.151 311 1.441 1.142 2.18 13 أعزب/عزباء نمط القيادة اإلدارية
 1.131 2.84 221 متزو )ة(

 1.111 311 4.888 1.811 3.22 13 أعزب/عزباء اإلتصاالتنمط 
 1.315 2.81 221 متزو )ة(

 1.111 311 2.152 1.333 2.12 13 أعزب/عزباء الحوافز المقدمة
 1.353 2.41 221 متزو )ة(

 1.111 311 1.123 1.151 3.13 13 أعزب/عزباء القرارات المشاركة في اتخاذ
 1.114 2.21 221 متزو )ة(

 1.111 311 1.588 1.111 3.11 13 أعزب/عزباء المناخ التنظيمي العـام
 1.481 2.54 221 متزو )ة(

 Spss V :19.برنامج  خمرجاتعلى  باإلعتدادمن إعداد الباحث المصدر: 

(  أن هنـــــــاك فـــــروق ذات داللـــــــة إحصائيــــــة عند 54يتضــح من خــــــالل نتائـــــج اجلــــدول )        
بني املتوسطات احلسابية لدرجات أربع جماالت للدناخ التنظيدي كل  (α≤0.05)مستــــــــوى الـداللة 

رارات( املشاركة يف اختاذ الق ، احلوافز املقدمة، واإلتصاالت: )اهليكل التنظيدي، منط و هيعلى حدى 
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 ، يف حني مل يكن هناك فروق دالة إحصائيا يف جمال القيادة اإلدارية ترجعاإلجتداعيةعائدة ملتغري احلالة 
 ت النتائج على النحو التايل:و كان،  اإلجتداعيةتغري احلالة مل

ائية عند ( وجود فروق ذات داللة إحص54بينت نتائج اجلدول ) مجال الهيكل التنظيمي:  -
يف جمال اهليكل التنظيدي، حيث بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة لألساتذة  (α≤0.05) مستوى الداللة

(، بيندا بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة لألساتذة 1.811معياري قدره ) و باحنراف( 3.43العازبني )
( عند t=12.211(، كدا بلغت قيدة )ت( )1.125معياري قدره ) و باحنراف( 2.21املتزوجني )

قيدة دالة إحصائيا عند  و هي(،  Sig=1.111(، حتت مستوى الداللة )df=311درجة حرية )
 لفرق لصاحل األساتذة العازبني.ا و كان، (α≤0.05)مستوى الداللة 

( أنه ال توجد فروق ذات داللة 54بينت نتائج اجلدول ) مجال نمط القيادة اإلدارية: -
يف جمال القيادة اإلدارية، حيث بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة  (α≤0.05)إحصائية عند مستوى الداللة 

(، بيندا بلغ املتوسط احلسايب لألساتذة 1.142معياري قدره ) و باحنراف( 2.18لألساتذة العازبني )
( عند درجة t=1.441(، كدا بلغت قيدة )ت( )1.131معياري قدره ) و باحنراف( 2.84املتزوجني )
قيدة ليست دالة إحصائيا عند  و هي(،  Sig=1.151(، حتت مستوى الداللة )df=311حرية )

 .(α≤0.05)مستوى الداللة 
داللة إحصائية عند ( وجود فروق ذات 54بينت نتائج اجلدول ) :اإلتصاالتمجال نمط  -

، حيث بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة لألساتذة اإلتصاالتيف جمال منط  (α≤0.05) مستوى الداللة
(، بيندا بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة لألساتذة 1.811معياري قدره ) و باحنراف( 3.22العازبني )
( عند درجة t=4.888(، كدا بلغت قيدة )ت( )1.315معياري قدره ) و باحنراف( 2.81املتزوجني )
قيدة دالة إحصائيا عند مستوى  و هي(،  Sig=1.111(، حتت مستوى الداللة )df=311حرية )
 الفرق لصاحل األساتذة العازبني. و كان، (α≤0.05)الداللة 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 54بينت نتائج اجلدول ) مجال الحوافز المقدمة: -
يف جمال احلوافز املقدمة، حيث بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة لألساتذة  (α≤0.05)مستوى الداللة 

(، بيندا بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة لألساتذة 1.333معياري قدره ) و باحنراف( 2.12العازبني )
( عند درجة t=2.152(، كدا بلغت قيدة )ت( )1.353معياري قدره ) و باحنراف( 2.41املتزوجني )
قيدة دالة إحصائيا عند مستوى  و هي(،  Sig=1.111(، حتت مستوى الداللة )df=311حرية )
 الفرق لصاحل األساتذة العازبني. و كان، (α≤0.05)الداللة  
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فروق ذات داللة ( وجود 54بينت نتائج اجلدول ) مجال المشاركة في اتخاذ القرارات: -
يف جمال املشاركة يف اختاذ القرارات، حيث بلغ املتوسط  (α≤0.05)إحصائية عند مستوى الداللة 

(، بيندا بلغ املتوسط 1.151معياري قدره ) و باحنراف( 3.13احلسايب بالنسبة لألساتذة العازبني )
(، كدا بلغت قيدة 1.114معياري قدره ) و باحنراف( 2.21احلسايب بالنسبة لألساتذة املتزوجني )

 و هي(،  Sig=1.111(، حتت مستوى الداللة )df=311( عند درجة حرية )t=1.123)ت( )
 الفرق لصاحل األساتذة العازبني. و كان، (α≤0.05)قيدة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 54بينت نتائج اجلدول ) المناخ التنظيمي العام: -
، حيث بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة لألساتذة اإلجتداعيةتبعًا للحالة  (α≤0.05)مستوى الداللة 

(، بيندا بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة لألساتذة 1.111معياري قدره ) و باحنراف( 3.11العازبني )
( عند درجة t=1.588(، كدا بلغت قيدة )ت( )1.481معياري قدره ) و باحنراف( 2.54املتزوجني )
قيدة دالة إحصائيا عند مستوى  و هي(،  Sig=1.111(، حتت مستوى الداللة )df=311حرية )
 الفرق لصاحل األساتذة العازبني. و كان، (α≤0.05)الداللة 

 
  :وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة               ( 54أظهرت نتائج اجلدول )استنتاج

(0.05≥α)  الثانوية  للدناخ التنظيدي العام للددارس و الرياضيةبني تقديرات أساتذة الرتبية البدنية
     ن جهة، حيث ظهر فرق بني فئة األساتذة املتزوجني  ماإلجتداعيةللشرق اجلزائري تعزى ملتغري احلالة 

 الفرق لصاحل  فئة األساتذة العازبني، كدا أظهرت و كانفئة األساتذة العازبني من جهة أخرى،  و بني
 (α≤0.05)( أن هنـــــــاك فـــــروق ذات داللـــــــة إحصائيــــــة عند مستــــــــوى الـداللة 54نتائـــــج اجلــــدول )

يكل : )اهلو هيالتنظيدي كل على حدى بني املتوسطات احلسابية لدرجات أربع جماالت للدناخ 
، إلجتداعيةا، احلوافز املقدمة، واملشاركة يف اختاذ القرارات( عائدة ملتغري احلالة اإلتصاالتالتنظيدي، منط 

 .إلجتداعيةايف حني مل يكن هناك فروق دالة إحصائيا يف جمال منط القيادة اإلدارية ترجع ملتغري احلالة 
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  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال التاسعة: الفرعيةالفرضية  -7-2
(0.05≥α)  بين متوسطات تقديرات أفراد العينة حول درجة الرضا الوظيفي تعزى للمتغيرات

 (.اإلجتماعيةالحالة  -عالقة العمل -الخبرة المهنية  -العمر -الديموغرافية )الجنس
حول درجة  ةو الرياضياختبار الفروق بين متوسطات تقديرات أساتذة التربية البدنية  -7-2-0

 الرضا الوظيفي تبعاً للجنس:
ل درجة مجيع جماالت حو  و الرياضيةالختبار الفروق بني متوسطات تقديرات أساتذة الرتبية البدنية 

الرضا الوظيفي العام تبعًا ملتغري اجلنس، مت استخدام                 و درجاتالرضا الوظيفي كل على حدى 
 موضحة يف اجلدول التايل: و النتائج (T- test)اختبار 

للفروق بين متوسطات تقديرات أساتذة التربية  (T- test)(: نتائج اختبار 22الجدول رقم )
 تبعاً لمتغير الجنس. تهو مجاالحول درجات الرضا الوظيفي العام  و الرياضيةالبدنية 

 المتوسط العدد الجنس المتغير 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 Tقيمة
 المحسوبة

درجة الحرية 
df     

 مستوى
 الداللة

 1.133 311 2.141 1.831 2.13 241 ذكر وطبيعته ظروف العمل
 1.511 2.51 13 أنثى

 1.113 311 1.134- 1.518 1.182 241 ذكر األجر
 1.414 1.184 13 أنثى

 1.181 311 1.321 1.118 2.31 241 ذكر الترقية
 1.551 2.21 13 أنثى

 1.111 311 2.141- 1.518 3.51 241 ذكر اإلشراف التربوي
 1.135 3.11 13 أنثى

 1.144 311 2.121 1.434 3.54 241 ذكر العالقة مع الزمالء
 1.435 3.42 13 أنثى

 1.132 311 1.481- 1.183 2.81 241 ذكر التالميذالعالقة مع 
 1.812 2.88 13 أنثى

 1.113 311 1.281- 1.153 3.21 241 ذكر اإلجتماعيةالمكانة 
 1.511 3.21 13 أنثى

 الرضا الوظيفي
 العـام

 1.112 311 1.211 1.551 2.84 241 ذكر
 1.421 2.82 13 أنثى

 Spss V :19.برنامج  خمرجاتعلى  باإلعتدادمن إعداد الباحث المصدر: 

(، أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة                55يتضح من خالل نتائج اجلدول )
(0.05≥α)  هي وبني املتوسطات احلسابية لدرجات ثالثة جماالت للرضا الوظيفي كل على حدى :
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)ظروف العدل وطبيعته، اإلشراف الرتبوي، و العالقة مع الزمالء( ترجع ملتغري اجلنس، يف حني مل يكن هناك 
بني املتوسطات احلسابية لدرجات أربع جماالت  (α≤0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

و الرضا  (اإلجتداعية، املكانة : )األجر، الرتقية،العالقة مع التالميذو هيللرضا الوظيفي كل على حدى 
 ت النتائج على النحو التايل:و كانالوظيفي العام عائدة ملتغري اجلنس، 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 55بينت نتائج اجلدول ) مجال ظروف العمل وطبيعته:  -
يف جمال ظروف العدل وطبيعته، حيث بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة للذكور  (α≤0.05)الداللة 

    ( 2.51(، بيندا بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة لإلناث )1.831معياري قدره ) و باحنراف( 2.13)
(، df=311( عند درجة حرية )t=2.141(، كدا بلغت قيدة )ت( )1.511معياري قدره ) و باحنراف

، (α≤0.05)قيدة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  و هي(،  Sig=1.133ة )حتت مستوى الدالل
 الفرق لصاحل الذكور. و كان

( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         55بينت نتائج اجلدول ) مجال األجر: -
(0.05≥α) ( 1.182يف جمال األجر، حيث بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة للذكور )معياري  و باحنراف

معياري قدره  و باحنراف( 1.184(، بيندا بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة لإلناث )1.518قدره )
(، حتت مستوى الداللة      df=311( عند درجة حرية )t=1.134-(، كدا بلغت قيدة )ت( )1.414)
(1.113=Sig  ،)قيدة ليست دالة إحصائيا عند مستوى الداللة   و هي(0.05≥α) . 

( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           55بينت نتائج اجلدول ) مجال الترقية: -
(0.05≥α) ( 2.31يف جمال الرتقية، حيث بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة للذكور )معياري  و باحنراف

معياري قدره  و باحنراف( 2.21(، بيندا بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة لإلناث )1.118قدره )
(، حتت مستوى الداللة df=311( عند درجة حرية )t=1.321(، كدا بلغت قيدة )ت( )1.551)
(1.181=Sig  ،)قيدة ليست دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  و هي(0.05≥α). 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 55بينت نتائج اجلدول ) تربوي:مجال اإلشراف ال -
( 3.51يف جمال اإلشراف الرتبوي، حيث بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة للذكور ) (α≤0.05)الداللة 

 و باحنراف( 3.11(، بيندا بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة لإلناث )1.518معياري قدره ) و باحنراف
(، حتت df=311( عند درجة حرية )t=2.141-(، كدا بلغت قيدة )ت( )1.135) معياري قدره

        ، (α≤0.05)قيدة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  و هي(،  Sig=1.111مستوى الداللة )
 الفرق لصاحل اإلناث. و كان



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج                                                                 الثانيالفصل 

332 
 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 55بينت نتائج اجلدول ) مجال العالقة مع الزمالء: -
( 3.54يف جمال العالقة مع الزمالء، حيث بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة للذكور ) (α≤0.05)الداللة 

 و باحنراف( 3.42(، بيندا بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة لإلناث )1.434معياري قدره ) و باحنراف
(، حتت df=311( عند درجة حرية )t=2.121(، كدا بلغت قيدة )ت( )1.435معياري قدره )

       (،α =1.15قيدة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) و هي(،  Sig=1.144مستوى الداللة )
 الفرق لصاحل الذكور. و كان

ذات داللة إحصائية عند ( أنه ال توجد فروق 55بينت نتائج اجلدول ) مجال العالقة مع التالميذ: -
يف جمال العالقة مع التالميذ، حيث بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة للذكور  (α≤0.05)مستوى الداللة 

   ( 2.88(، بيندا بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة لإلناث )1.183معياري قدره ) و باحنراف( 2.81)
( عند درجة حرية t=1.481-(، كدا بلغت قيدة )ت( )1.812معياري قدره ) و باحنراف

(311=df( حتت مستوى الداللة ،)1.132=Sig  ،)قيدة ليست دالة إحصائيا عند مستوى  و هي
 .(α≤0.05)الداللة 

( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 55بينت نتائج اجلدول ) :اإلجتماعيةمجال المكانة  -
، حيث بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة للذكور اإلجتداعيةيف جمال املكانة  (α≤0.05)مستوى الداللة 

    (3.21(، بيندا بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة لإلناث )1.153معياري قدره ) و باحنراف( 2.81)
( عند درجة حرية t=1.281-لغت قيدة )ت( )(، كدا ب1.511معياري قدره ) و باحنراف

(311=df( حتت مستوى الداللة ،)1.113=Sig  ،)قيدة ليست دالة إحصائيا عند مستوى  و هي
 .(α≤0.05)الداللة 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 55فقد بينت نتائج اجلدول ) الرضا الوظيفي العام: -
 و باحنراف( 2.84تبعاً ملتغري اجلنس، حيث بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة للذكور ) (α≤0.05)الداللة 

معياري قدره  و باحنراف( 2.82(، بيندا بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة لإلناث )1.551معياري قدره )
(، حتت مستوى الداللة df=311( عند درجة حرية )t=1.211(، كدا بلغت قيدة )ت( )1.421)
(1.112=Sig  ،)قيدة ليست دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  و هي(0.05≥α). 
  :وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( عدم 55أظهرت نتائج اجلدول )استنتاج

(0.05≥α) الرياضية وبني املتوسطات احلسابية لدرجات الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية 
            ( 55تعزى ملتغري اجلنس،  أما على مستوى جماالت الرضا الوظيفي فقد أظهرت نتائج اجلدول )
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( بني املتوسطات احلسابية α =1.15أنه مل يكن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
ذ، املكانة قة مع التالمي: )األجر، الرتقية،العالو هيلدرجات أربع جماالت للرضا الوظيفي كل على حدى 

(، يف حني بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة    اإلجتداعية
(0.05≥α)  هي وبني املتوسطات احلسابية لدرجات ثالثة جماالت للرضا الوظيفي كل على حدى :

 ترجع ملتغري اجلنس. طبيعته، اإلشراف الرتبوي، و العالقة مع الزمالء( )ظروف العدل و

حول درجة  ةو الرياضياختبار الفروق بين متوسطات تقديرات أساتذة التربية البدنية  -7-2-7
 الرضا الوظيفي تبعاً للعمر:

ل درجة مجيع جماالت حو  و الرياضيةالختبار الفروق بني متوسطات تقديرات أساتذة الرتبية البدنية 
تباين الرضا الوظيفي العام تبعاً ملتغري العدر، مت استخدام حتليل ال و درجاتالرضا الوظيفي كل على حدى 

 التايل:موضحة يف اجلدول  و النتائج (ANOVA)األحادي 

 

الختبار الفروق بين  (ANOVA)(: نتائج تحليل التباين األحادي 22الجدول رقم )
و ام حول درجات الرضا الوظيفي الع و الرياضيةمتوسطات تقديرات أساتذة التربية البدنية 

 حسب متغير العمر. مجاالته
مجموع  مصادر التباين  المجاالت 

 المربعات
درجة 
 الحرية

مربع 
 المتوسط

مستوى  Fقيمة 
 الداللة

 1.111 31.153 11.158 2 38.111 بني اجملدوعات وطبيعته ظروف العمل
   1.411 311 148.111 داخل اجملدوعات

    312 181.132 اجملدوع
 1.111 51.533 14.343 2 28.181 بني اجملدوعات األجر

   1.241 311 14.181 داخل اجملدوعات
    312 113.312 اجملدوع

 1.111 11.114 3.133 2 1.811 بني اجملدوعات الترقية
   1.334 311 113.512 داخل اجملدوعات

    312 111.428 اجملدوع
 1.111 11.151 3.511 2 1.111 بني اجملدوعات اإلشراف التربوي

   1.318 311 18.451 داخل اجملدوعات
    312 115.411 اجملدوع
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 1.111 11.831 1.321 2 18.155 بني اجملدوعات الزمالء العالقة مع
   1.132 311 41.822 داخل اجملدوعات

    312 51.411 اجملدوع
 1.111 485.128 121.131 2 254.218 اجملدوعاتبني  التالميذ العالقة مع

   1.212 311 81.111 داخل اجملدوعات
    312 335.381 اجملدوع

 1.111 353.553 55.482 2 111.115 بني اجملدوعات اإلجتماعيةالمكانة 
   1.151 311 48.148 داخل اجملدوعات

    312 151.112 اجملدوع
 1.111 182.182 23.114 2 41.348 بني اجملدوعات العـــــــــام الرضا الوظيفي

   1.121 311 31.211 داخل اجملدوعات
    312 85.118 اجملدوع

 Spss V :19.برنامج  خمرجاتعلى  باإلعتدادمن إعداد الباحث المصدر: 

       ( للرضا الوظيفي العام Sig( أن القيدة اإلحتدالية )51يتضــــح من خـــالل نتـــــائج اجلــــدول )
قية، رت :) ظروف العدل وطبيعته، األجر، الو هيجلديع جماالت الرضا الوظيفي كل على حدى  و كذا

( تساوي اإلجتداعيةالعالقة مع الزمالء، العالقة مع التالميذ، و املكانة  اإلشراف الرتبوي،
(1.111=Sig) قيدة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة و هي (0.05≥α) ،مايدل على  و هذا

بني املتوسطات احلسابية لدرجات (α≤0.05)وجود فروق ذات داللــة إحصـائية عند مستـــوى الداللة 
روف : ) ظو هيالرضا الوظيفي العام و أيضا لدرجات مجيع جماالت الرضا الوظيفي كل على حدى 

كانة مع الزمالء، العالقة مع التالميذ، و املالعدل وطبيعته، األجر، الرتقية، اإلشراف الرتبوي، العالقة 
 ( تعزى ملتغري العدر.اإلجتداعية

( أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى                     51يتضح من خالل نتائج اجلدول )
كل على   هجلديع جماالت بني املتوسطات احلسابية لدرجات الرضا الوظيفي العام و (α≤0.05)الداللة 

 حدى تعزى ملتغري العدر.

لفحص الفروق الدالة إحصائيا بني املتوسطات احلسابية فقد مت استخدام اختبار توكي               و
(Tukey HSD Test)   ،التايل يبني نتائج هذه املقارنات بالنسبة و اجلدولللدقارنات البعدية 

 العام. الرضا الوظيفي و درجاتملستويات العدر لدرجات مجيع جماالت الرضا الوظيفي كل على حدى 
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(: نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية بين متوسطات تقديرات أساتذة التربية 22الجدول رقم )
 مجاالته وفقا لمتغير العمر.  حول درجات الرضا الوظيفي العام و و الرياضيةالبدنية 

المتوسط  المجاالت
 الحسابي

 سنة42أكثر من  سنة42-32من  سنة32-72من  الفئات

 1.15153*  - سنة35-25من  3.1211 هطبيعت ظروف العمل و
 1.11155* -  سنة45-31من  3.3151
 -   سنة45أكثر من  2.3135

 1.51511*  - سنة35-25من  1.1118 األجر
 1.84181* -  سنة45-31من  2.2511
 -   سنة45أكثر من  1.4121

 1.31311*  - سنة35-25من  2.4518 الترقية
  -  سنة45-31من  2.5111
 -   سنة45أكثر من  2.1311

 1.21811*  - سنة35-25من  3.1551 اإلشراف التربوي
 1.45181* -  سنة45-31من  3.1281
 -   سنة45أكثر من  3.4118

 1.44121*  - سنة35-25من  3.1424 العالقة مع الزمالء
 1.11238* -  سنة45-31من  4.1551
 -   سنة45أكثر من  3.2132

 1.11121*  - سنة35-25من  3.1531 العالقة مع التالميذ
 2.14151* -  سنة45-31من  4.1251
 -   سنة45أكثر من  1.1834

 1.18413*  - سنة35-25من  3.8184 اإلجتماعيةالمكانة 
 1.28511* -  سنة45-31من  4.1111
 -   سنة45أكثر من  2.1143

 1.14111*  - سنة35-25من  3.2285 الرضا الوظيفي العام
 1.18141* -  سنة45-31من  3.4121
 -   سنة45أكثر من  2.4811

 (.α =1.15إحصائيا عند مستوى داللة )* الفرق بني املتوسطات دال 
 Spss V :19.برنامج  خمرجاتعلى  باإلعتدادمن إعداد الباحث المصدر: 
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أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  (51رقم )تشري نتائج اجلدول     
(0.05≥α)  يف مجيع جماالت الرضا الوظيفي كل على حدى باإلضافة إىل الرضا الوظيفي العام تعزى
 ت النتائج على النحو التايل:و كانملتغري العدر، 

         سنة(  35-25تبني وجود فرق بني الفئة العدرية )من  مجال ظروف العمل وطبيعته:  -
الفرق لصاحل ذوي الفئة العدرية  و كانهة أخرى سنة( من ج 45الفئة العدرية )أكثر من  و بنيمن جهة 

الفئة العدرية  و بنيسنة( من جهة  45-31كذلك فرق بني الفئة العدرية )  و ظهرسنة(،  35-25)من 
 سنة(. 45-31الفرق لصاحل ذوي الفئة العدرية )من  و كانسنة( من جهة أخرى  45)أكثر من 
الفئة  و بنيسنة( من جهة  35-25: تبني وجود فرق بني الفئة العدرية )من مجال األجر -

 35-25الفرق لصاحل ذوي الفئة العدرية )من  و كانسنة( من جهة أخرى  45العدرية )أكثر من 
الفئة العدرية )أكثر  و بنيسنة( من جهة  45-31كذلك وجود فرق بني الفئة العدرية )   و تبنيسنة(، 
 سنة (. 45-31الفرق لصاحل ذوي الفئة العدرية ) من  و كانجهة أخرى سنة( من  45من 

الفئة  و بنيسنة( من جهة  35-25تبني وجود فرق بني الفئة العدرية )من  مجال الترقية: -
 35-25الفرق لصاحل ذوي الفئة العدرية )من  و كانسنة( من جهة أخرى  45العدرية )أكثر من 

 سنة(.
   سنة( من جهة  35-25تبني وجود فرق بني الفئة العدرية )من  مجال اإلشراف التربوي: -
الفرق لصاحل ذوي الفئة العدرية )من  و كانسنة( من جهة أخرى  45الفئة العدرية )أكثر من  و بني
                الفئة العدرية  و بنيسنة( من جهة  45-31أيضا فرق بني الفئة العدرية ) و ظهرسنة(،  25-35

 سنة(.  45-31الفرق لصاحل ذوي الفئة العدرية )من  و كانسنة( من جهة أخرى  45)أكثر من 
سنة( من جهة  35-25تبني وجود فرق بني الفئة العدرية )من  مجال العالقة مع الزمالء: -
الفرق لصاحل ذوي الفئة العدرية )من  و كانسنة( من جهة أخرى  45الفئة العدرية )أكثر من  و بني
            الفئة العدرية  و بنيسنة( من جهة  45-31كذلك فرق بني الفئة العدرية )   و ظهرسنة(،  25-35

 سنة(. 45-31الفرق لصاحل ذوي الفئة العدرية )من  و كانسنة( من جهة أخرى  45)أكثر من 
سنة( من جهة  35-25تبني وجود فرق بني الفئة العدرية )من  مجال العالقة مع التالميذ: -
الفرق لصاحل ذوي الفئة العدرية )من  و كانسنة( من جهة أخرى  45الفئة العدرية )أكثر من  و بني
              الفئة العدرية  و بنيسنة( من جهة  45-31كذلك فرق بني الفئة العدرية )   و ظهرسنة(،  25-35

 سنة(. 45-31الفرق لصاحل ذوي الفئة العدرية )من  و كانسنة( من جهة أخرى  45)أكثر من 
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سنة( من جهة  35-25تبني وجود فرق بني الفئة العدرية )من  :اإلجتماعيةمجال المكانة  -
الفرق لصاحل ذوي الفئة العدرية )من  و كانسنة( من جهة أخرى  45الفئة العدرية )أكثر من  و بني
                   الفئة العدرية و بنيسنة( من جهة  45-31كذلك فرق بني الفئة العدرية )   و ظهرسنة(،  25-35

 سنة(. 45-31الفرق لصاحل ذوي الفئة العدرية )من  و كانسنة( من جهة أخرى  45)أكثر من 
( وجود فروق ذات داللة إحصائية 51يتبني من خالل نتائج اجلدول ) الرضا الوظيفي العام: -

الفئة العدرية                         و بنيجهة  سنة( من 35-25بني الفئة العدرية )من (α≤0.05)عند مستوى الداللة 
       سنة (، 35-25الفرق لصاحل ذوي الفئة العدرية )من  و كانسنة( من جهة أخرى  45)أكثر من 

سنة(  45الفئة العدرية )أكثر من  و بنيسنة( من جهة  45-31كذلك فرق بني الفئة العدرية )  و ظهر
 سنة(. 45-31الفرق لصاحل ذوي الفئة العدرية )من  و كانمن جهة أخرى 

  :وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى                      ( 51أظهرت نتائج اجلدول )استنتاج
بني املتوسطات احلسابية لدرجات الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية  (α≤0.05)الداللة 

 و بنيسنة( من جهة  35-25تعزى ملتغري العدر، حيث ظهرت فروق بني الفئة العدرية )من  و الرياضية
الفرق لصاحل ذوي الفئة العدرية                          و كانسنة( من جهة أخرى  45الفئة العدرية )أكثر من 

الفئة  و بنيسنة( من جهة  45-31كذلك فرق بني الفئة العدرية )  و ظهرسنة (،  35-25)من 
 45-31الفرق لصاحل ذوي الفئة العدرية )من  و كانسنة( من جهة أخرى  45العدرية )أكثر من 

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  الداللة ( 51أظهرت نتائج اجلدول )سنة(، كدا 
(0.05≥α)  لبدنية ابني املتوسطات احلسابية لدرجات مجيع جماالت الرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية
 كل على حدى تعزى ملتغري العدر.  و الرياضية

حول درجة  ةو الرياضياختبار الفروق بين متوسطات تقديرات أساتذة التربية البدنية -7-2-3
 الرضا الوظيفي تبعاً لمتغير الخبرة المهنية:

ول درجات مجيع ح و الرياضيةالختبار الفروق بني متوسطات تقديرات أساتذة الرتبية البدنية    
 استخدام الرضا الوظيفي العام تبعاً ملتغري اخلربة املهنية، مت و درجاتجماالت الرضا الوظيفي كل على حدى 

 التايل:موضحة يف اجلدول  و النتائج (ANOVA)حتليل التباين األحادي 
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الختبار الفروق بين متوسطات  (ANOVA)(: نتائج تحليل التباين األحادي 22الجدول رقم )
االته حسب مج حول درجات الرضا الوظيفي العام و و الرياضيةتقديرات أساتذة التربية البدنية 

 متغير الخبرة المهنية.
مجموع  مصادر التباين  المجاالت 

 المربعات
درجة 
 الحرية

مربع 
 المتوسط

 مستوى الداللة Fقيمة 

 1.111 11.531 1.125 3 21.115 بني اجملدوعات طبيعته ظروف العمل و
   1.518 311 151.158 داخل اجملدوعات

    312 181.132 اجملدوع
 1.111 21.118 1.151 3 21.818 بني اجملدوعات األجر

   1.211 311 82.414 داخل اجملدوعات
    312 113.312 اجملدوع

 1.111 1.853 2.131 3 1.814 بني اجملدوعات الترقية
   1.335 311 113.535 اجملدوعات داخل
    312 111.428 اجملدوع

 1.111 11.412 11.441 3 41.321 بني اجملدوعات اإلشراف التربوي
   1.182 311 51.151 داخل اجملدوعات

    312 115.411 اجملدوع
 1.111 15.528 8.381 3 25.112 بني اجملدوعات العالقة مع الزمالء

   1.111 311 34.315 داخل اجملدوعات
    312 51.411 اجملدوع

 1.111 212.281 14.111 3 222.221 بني اجملدوعات العالقة مع التالميذ
   1.311 311 113.158 داخل اجملدوعات

    312 335.381 اجملدوع
 1.111 151.844 32.114 3 11.343 بني اجملدوعات اإلجتماعيةالمكانة 

   1.215 311 13.211 داخل اجملدوعات
    312 151.112 اجملدوع

 1.111 81.321 13.113 3 31.211 بني اجملدوعات الرضا الوظيفيالعـــــــــــام
   1.151 311 41.321 داخل اجملدوعات

    312 85.118 اجملدوع

 Spss V :19.برنامج  خمرجاتعلى  باإلعتدادمن إعداد الباحث المصدر: 

        ( للرضا الوظيفي العام Sig( أن القيدة اإلحتدالية )58خـــالل نتـــــائج اجلــــدول )يتضــــح من 
:) ظروف العدل وطبيعته، األجر، الرتقية، و هيجلديع جماالت الرضا الوظيفي كل على حدى  و كذا
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تساوي  (اإلجتداعيةاملكانة  و ع الزمالء، العالقة مع التالميذ،العالقة م اإلشراف الرتبوي،
(1.111=Sig )قيدة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة و هي(0.05≥α) ،مايدل على وجود  و هذا

بني املتوسطات احلسابية لدرجات الرضا  (α≤0.05)فروق ذات داللــة إحصـائية عند مستـــوى الداللة 
دل : ) ظروف العو هيالوظيفي العام و أيضا لدرجات مجيع جماالت الرضا الوظيفي كل على حدى 

( إلجتداعيةاوطبيعته، األجر، الرتقية، اإلشراف الرتبوي، العالقة مع الزمالء، العالقة مع التالميذ، و املكانة 
 تعزى ملتغري اخلربة املهنية.

لفحص الفروق الدالة إحصائيا بني املتوسطات احلسابية فقد مت استخدام اختبار توكي                           و
(Tukey HSD Test)   ،التايل يبني نتائج هذه املقارنات بالنسبة و اجلدولللدقارنات البعدية 

رضا الوظيفي ال و درجاتملستويات اخلربة املهنية لدرجات مجيع جماالت الرضا الوظيفي كل على حدى 
 العام. 

(: نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية بين متوسطات تقديرات أساتذة التربية 22الجدول رقم )
 نية.وفقا لمتغير الخبرة المه و مجاالتهحول درجات الرضا الوظيفي العام  و الرياضيةالبدنية 

المتوسط  المجاالت
 الحسابي

أقل من  الفئات
 سنوات 2

 01-2من 
 سنوات

 02-00  من
 سنة

 02أكثر من 
 سنة

 1.52141*   - سنوات 5أقل من  2.1441 هوطبيعت العمل ظروف
 1.11521*  -  سنوات  11-5من 3.1111
  -   سنة15 -11من  2.1111
 -    سنة15أكثر من  2.4141

 1.54111* 1.12112*  - سنوات 5أقل من  2.1141 األجر
 1.41111*  -  سنوات11-5من  1.1233
  -   سنة15 -11من  1.3151
 -    سنة15أكثر من  1.4122

 1.23151*   - سنوات 5أقل من  2.3813 الترقية
 1.42511*  -  سنوات11-5من  2.5111
  -   سنوات15-11من 2.4281
 -    سنة15أكثر من  2.1528

 1.15832*  1.21511* - سنوات 5أقل من  4.1484 اإلشراف التربوي
   -  سنوات11-5من  2.1432
 1.51111* - 1.15182*  سنوات15-11من 4.1111
 -  1.54185*  سنة15أكثر من  3.4111
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 العالقة مع 
 الزمالء

 1.11111*  1.51188* - سنوات 5أقل من  3.1255
   -  سنوات11-5من  3.3131
 1.11328* - 1.14141*  سنة15 -11من  4.1111
 -    سنة15أكثر من  3.3118

 العالقة مع 
 التالميذ

 1.15212*   - سنوات 5أقل من  3.1118
 1.15111*  -  سنوات11-5من  3.8231
 1.81814* -   سنة15 -11من  3.8151
 -    سنة15أكثر من  2.1111

 1.15151*   - سنوات 5أقل من  3.1241 اإلجتماعيةالمكانة
 1.11111*  -  سنوات11-5من  3.8442
 1.11134* -   سنة15 -11من  3.5114
 -    سنة15أكثر من  2.1141

 1.11811*  1.11111 - سنوات 5أقل من  3.2131 الرضا الوظيفي العام
 1.51821*  -  سنوات11-5من  3.1131
 1.15113* -   سنة15 -11من  3.1825
 -    سنة15أكثر من  2.5255

 (.α =1.15* الفرق بني املتوسطات دال إحصائيا عند مستوى داللة )
 Spss V :19.برنامج  خمرجاتعلى  باإلعتدادمن إعداد الباحث المصدر: 

 
 (α≤0.05)تشري نتائج اجلدول أعاله أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

يف مجيع جماالت الرضا الوظيفي كل على حدى باإلضافة إىل الرضا الوظيفي العام، و كانت النتائج على 
 النحو التايل:

 و بنيسنوات( من جهة   5تبني وجود فرق بني ذوي اخلربة )األقل من  مجال ظروف العمل وطبيعته: -
سنوات،  5الفرق لصاحل ذوي اخلربة األقل من  و كانسنة( من جهة أخرى  15ذوي اخلربة )أكثر من 

سنة( من جهة  15ذوي اخلربة )أكثر من  و بنيسنوات( من جهة 11-5ذوي اخلربة   )من  و بني
 سنوات(.11-5الفرق لصاحل ذوي اخلربة  )من  و كانأخرى 

ذوي اخلربة                   و بنيسنوات( من جهة  5تبني وجود فرق بني ذوي اخلربة )األقل من  مجال األجر: -
 و تبنيسنوات(،  5الفرق لصاحل ذوي اخلربة )األقل من  و كانسنة( من جهة أخرى  15-11)من 

           سنة(  15ذوي اخلربة )أكثر من  و بنيسنوات( من جهة  5أيضا وجود فرق بني ذوي اخلربة )األقل من 
كذلك فرق بني ذوي   و ظهرسنوات(،  5الفرق لصاحل ذوي اخلربة )األقل من  و كانمن جهة أخرى 
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الفرق  و كانى سنة من جهة أخر  15ذوي اخلربة أكثر من  و بنيسنوات( من جهة 11-5اخلربة )من 
 سنوات(.11-5لصاحل ذوي اخلربة )من 

ذوي اخلربة أكثر  و بنيسنوات( من جهة   5تبني وجود فرق بني ذوي اخلربة )األقل من  مجال الترقية: -
كذلك   و تبنيسنوات(،  5الفرق لصاحل ذوي اخلربة )األقل من  و كانسنة من جهة أخرى  15من 

سنة( من  15ذوي اخلربة )أكثر من  و بنيوات( من جهة سن11-5وجود فرق بني ذوي اخلربة )من 
 سنوات(. 11-5الفرق لصاحل ذوي اخلربة )من  و كانجهة أخرى 

ذوي  و بنيسنوات( من جهة  5تبني وجود فرق بني ذوي اخلربة )األقل من  مجال اإلشراف التربوي: -
و سنوات(،  5ألقل من الفرق لصاحل ذوي اخلربة )ا و كانسنوات( من جهة أخرى  11-5اخلربة )من

 15ذوي اخلربة )أكثر من  و بنيسنوات( من جهة   5أيضا وجود فرق بني ذوي اخلربة )األقل من  تبني
ذوي اخلربة )من  و بنيسنوات(،  5الفرق لصاحل ذوي اخلربة )األقل من  و كانسنة( من جهة أخرى 

الفرق لصاحل  و كانسنوات( من جهة أخرى  11-5ذوي اخلربة )من و بنيسنة( من جهة 11-15
  سنة( من جهة 15-11كذلك فرق بني ذوي اخلربة )من   و ظهرسنوات(، 15-11ذوي اخلربة )من 

الفرق لصاحل ذوي اخلربة )من  و كانسنة( من جهة أخرى  15من هم من ذوي اخلربة )أكثر من  و بني
 و بنيسنة( من جهة  15 وجود فرق بني ذوي اخلربة )أكثر من سنوات(، إضافة إىل ذلك تبني11-15

 سنة(.15الفرق لصاحل ذوي اخلربة )أكثر من  و كانسنوات( من جهة أخرى 11-5ذوي اخلربة )من 
ذوي  و بنيسنوات( من جهة  5تبني وجود فرق بني ذوي اخلربة )األقل من  مجال العالقة مع الزمالء: -

و سنوات(،  5الفرق لصاحل ذوي اخلربة )األقل من  و كانهة أخرى سنوات( من ج 11-5اخلربة )من
 15ذوي اخلربة )أكثر من  و بنيسنوات( من جهة   5أيضا وجود فرق بني ذوي اخلربة )األقل من  تبني

ذوي اخلربة )من  و بنيسنوات(،  5الفرق لصاحل ذوي اخلربة )األقل من  و كانسنة( من جهة أخرى 
الفرق لصاحل  و كانسنوات( من جهة أخرى  11-5ذوي اخلربة )من نيو بسنة( من جهة 11-15

 و بنيسنة( من جهة 15-11كذلك فرق بني ذوي اخلربة )من   و ظهرسنة(، 15-11ذوي اخلربة )من 
-11الفرق لصاحل ذوي اخلربة )من  و كانسنة( من جهة أخرى  15من هم من ذوي اخلربة )أكثر من 

 سنوات(.15
 و بنيسنوات( من جهة   5تبني وجود فرق بني ذوي اخلربة )األقل من  التالميذ:مجال العالقة مع  -

سنوات(،  5الفرق لصاحل ذوي اخلربة )األقل من  و كانسنة( من جهة أخرى  15ذوي اخلربة )أكثر من 
ذوي اخلربة )أكثر من  و بنيسنوات( من جهة 11-5كذلك وجود فرق بني ذوي اخلربة )من   و تبني
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كذلك فرق   و ظهرسنوات(، 11-5الفرق لصاحل ذوي اخلربة )من  و كانجهة أخرى سنة( من  15
سنة( من  15من هم من ذوي اخلربة )أكثر من  و بنيسنة( من جهة 15-11بني ذوي اخلربة )من 

 سنوات(.15-11الفرق لصاحل ذوي اخلربة )من  و كانجهة أخرى 
 و بنيسنوات( من جهة   5ربة )األقل من تبني وجود فرق بني ذوي اخل :اإلجتماعيةمجال المكانة  -

سنوات(،  5الفرق لصاحل ذوي اخلربة )األقل من  و كانسنة( من جهة أخرى  15ذوي اخلربة )أكثر من 
ذوي اخلربة )أكثر من  و بنيسنوات( من جهة 11-5كذلك وجود فرق بني ذوي اخلربة )من   و تبني
كذلك فرق   و ظهرسنوات(، 11-5ربة )من الفرق لصاحل ذوي اخل و كانسنة ( من جهة أخرى  15

سنة( من  15من هم من ذوي اخلربة )أكثر من  و بنيسنة( من جهة 15-11بني ذوي اخلربة )من 
 سنوات(.15-11الفرق لصاحل ذوي اخلربة )من  و كانجهة أخرى 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 51يتبني من خالل نتائج اجلدول ) الرضا الوظيفي العام: -
ني ذوي اخلربة       ب و الرياضيةلدرجة الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية  (α≤0.05)الداللة 

الفرق  و كانسنوات( من جهة أخرى 11-5ذوي اخلربة )من  و بنيسنوات( من جهة  5)األقل من 
 و بنيسنوات( من جهة   5سنوات(، و بني ذوي اخلربة )األقل من  5لصاحل ذوي اخلربة )األقل من 

سنوات(،  5الفرق لصاحل ذوي اخلربة )األقل من  و كانسنة( من جهة أخرى  15ذوي اخلربة  )أكثر من 
 15ة )أكثر من ذوي اخلرب  و بنيسنوات( من جهة 11-5أيضا وجود فرق بني ذوي اخلربة )من  و تبني

كذلك فرق بني   و ظهرسنوات(، 11-5الفرق لصاحل ذوي اخلربة )من  و كانسنة( من جهة أخرى 
سنة( من جهة  15من هم من ذوي اخلربة )أكثر من  و بنيسنة( من جهة 15-11ذوي اخلربة )من 

 سنوات(.15-11الفرق لصاحل ذوي اخلربة )من  و كانأخرى 
  :وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة              ( 51) أظهرت نتائج اجلدولاستنتاج

(0.05≥α) بني املتوسطات احلسابية لدرجات الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية             
سنوات( من جهة  5تعزى ملتغري اخلربة املهنية، حيث ظهرت فروق بني ذوي اخلربة )األقل من  و الرياضية

 5الفرق لصاحل ذوي اخلربة )األقل من  و كانسنوات( من جهة أخرى 11-5ذوي اخلربة )من  و بني
ن سنة( م 15ذوي اخلربة )أكثر من  و بنيسنوات( من جهة   5سنوات(، و بني ذوي اخلربة )األقل من 

أيضا وجود فرق بني ذوي  و تبنيسنوات(،  5الفرق لصاحل ذوي اخلربة  )األقل من  و كانجهة أخرى 
 و كانسنة( من جهة أخرى  15ذوي اخلربة    )أكثر من  و بنيسنوات( من جهة 11-5)من  اخلربة 

سنة( 15-11 كذلك فرق بني ذوي اخلربة )من  و ظهرسنوات(، 11-5الفرق لصاحل ذوي اخلربة )من 
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الفرق لصاحل ذوي  و كانسنة( من جهة أخرى  15من هم من ذوي اخلربة )أكثر من  و بنيمن جهة 
( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 51سنوات(، كدا أظهرت نتائج اجلدول )15-11اخلربة   )من 

دى يفي لبني املتوسطات احلسابية لدرجات مجيع جماالت الرضا الوظ (α≤0.05)مستوى الداللة 
 كل على حدى تعزى ملتغري اخلربة املهنية.  و الرياضيةأساتذة الرتبية البدنية 

 

حول درجة  ةو الرياضياختبار الفروق بين متوسطات تقديرات أساتذة التربية البدنية -7-2-4
 الرضا الوظيفي تبعاً لعالقة العمل:

ل درجات مجيع حو  و الرياضيةالختبار الفروق بني متوسطات تقديرات أساتذة الرتبية البدنية 
الرضا الوظيفي العام تبعًا ملتغري عالقة العدل، مت  و درجاتجماالت الرضا الوظيفي كل على حدى 

 التايل:موضحة يف اجلدول  و النتائج (ANOVA)استخدام حتليل التباين األحادي 

 (:21)الجدول رقم 

الختبار الفروق بين متوسطات تقديرات أساتذة  (ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي 
 القة العمل.حسب متغير ع و مجاالتهحول درجات الرضا الوظيفي العام  و الرياضيةالتربية البدنية 

 مصادر التباين  المجاالت 
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مربع 
 المتوسط

 Fقيمة 
مستوى 
 الداللة

 ظروف العمل 
 طبيعته و

 1.111 4.111 2.115 2 5.831 بني اجملدوعات
   1.584 311 181.111 داخل اجملدوعات

    312 181.132 اجملدوع

 األجر
 1.111 22.111 1.581 2 13.113 بني اجملدوعات

   1.211 311 11.211 داخل اجملدوعات
    312 113.312 اجملدوع

 الترقية
 1.111 21.111 8.138 2 11.815 اجملدوعاتبني 

   1.312 311 13.533 داخل اجملدوعات
    312 111.428 اجملدوع

اإلشراف 
 التربوي

 1.211 1.512 1.531 2 1.151 بني اجملدوعات
   1.331 311 114.411 داخل اجملدوعات

    312 115.411 اجملدوع

 العالقة مع
 الزمالء

 1.111 11.114 1.151 2 3.112 بني اجملدوعات
   1.111 311 55.515 داخل اجملدوعات

    312 51.411 اجملدوع
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 العالقة مع
 التالميذ

 1.112 1.121 1.311 2 12.152 بني اجملدوعات
   1.141 311 322.135 داخل اجملدوعات

    312 335.381 اجملدوع

المكانة 
 اإلجتماعية

 1.111 1.151 3.281 2 1.512 بني اجملدوعات
   1.414 311 153.141 داخل اجملدوعات

    312 151.112 اجملدوع
الرضا 

 الوظيفي 
 العـــــــــام

 1.111 13.181 3.415 2 1.181 بني اجملدوعات
   1.254 311 18.118 داخل اجملدوعات

    312 85.118 اجملدوع

 Spss V :19.برنامج  خمرجاتعلى  باإلعتدادمن إعداد الباحث المصدر: 

        ( للرضا الوظيفي العامSig( أن القيدة اإلحتدالية )11يتضــــح من خـــالل نتـــــائج اجلــــدول )
ي :) األجر، الرتقية، العالقة مع الزمالء( تساو و هيلثالثة جماالت للرضا الوظيفي كل على حدى  و كذا

(1.111=Sig )قيدة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة و هي(0.05≥α) بيندا بلغت القيدة ،
(، وجملال العالقة مع التالميذ Sig=1.111( جملال ظروف العدل وطبيعته )Sigاإلحتدالية )

(1.112=Sig وجملال املكانة ،)اإلجتداعية (1.111=Sigو ،)  كلها قيم دالة إحصائيا عند مستوى
مايدل على وجود فروق ذات داللــة إحصـائية عند مستـــوى الداللة  و هذا ،(α≤0.05)الداللة 

(0.05≥α)  بني املتوسطات احلسابية لدرجات الرضا الوظيفي العام و أيضا لدرجات مجيع جماالت
: ) ظروف العدل وطبيعته، األجر، الرتقية، العالقة مع الزمالء، و هيالرضا الوظيفي كل على حدى 

 ( تعزى ملتغري عالقة العدل، يف حني مل يكن هناك فروق دالةاإلجتداعية، و املكانة العالقة مع التالميذ
يف جمال اإلشراف الرتبوي تعزى ملتغري عالقة العدل، حيث  (α≤0.05)إحصائيا عند مستوى الداللة 

قيدة ليست دالة إحصائيا عند مستوى  و هي(  Sig= 1.211بلغت القيدة اإلحتدالية هلذا اجملال ) 
 .(α≤0.05)الداللة 

( أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى                    11يتضح من خالل نتائج اجلدول )
ت الرضا جلديع جماال و كذابني املتوسطات احلسابية لدرجات الرضا الوظيفي العام  (α≤0.05)الداللة 

ستثناء جمال اإلشراف الرتبوي أين مل تظهر هناك فروق ذات داللة إحصائية الوظيفي كل على حدى با
 تعزى ملتغري عالقة العدل. (α≤0.05)عند مستوى الداللة 

لفحص الفروق الدالة إحصائيا بني املتوسطات احلسابية فقد مت استخدام اختبار توكي               و
(Tukey HSD Test)   ،التايل يبني نتائج هذه املقارنات بالنسبة اجلدولو للدقارنات البعدية 
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   : هي وملستويات عالقة العدل لدرجات الرضا الوظيفي العام و جملاالت الرضا الوظيفي كل على حدى 
 (:إلجتداعيةا) ظروف العدل وطبيعته، األجر، الرتقية، العالقة مع الزمالء، العالقة مع التالميذ، املكانة 

 (:20الجدول رقم )
 الرياضية ونتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية بين متوسطات تقديرات أساتذة التربية البدنية 

 وفقا لمتغير عالقة العمل. و مجاالتهحول درجات الرضا الوظيفي العام 
المتوسط  المجاالت

 الحسابي
 مرسم)ة( متربص)ة( مستخلف)ة( الفئات

ظروف العمل 
 طبيعته و

   - مستخلف)ة( 2.1111
 1.11888* -  مرتبص)ة( 3.8333
 -   مرسم)ة( 2.1145

 1.11111*  - مستخلف)ة( 2.1511 األجر
 1.18211* -  مرتبص)ة( 2.1251
 -   مرسم)ة( 1.1421

 1.33223*  - مستخلف)ة( 3.5114 الترقية
 1.14151* -  مرتبص)ة( 3.2851
 -   مرسم)ة( 2.2312

 العالقة مع 
 الزمالء

 1.31351*  - مستخلف)ة(  3.8881
 1.83115* -  مرتبص)ة( 4.3333
 -   مرسم)ة( 3.4154

 العالقة مع
 التالميذ

 1.11111*  - مستخلف)ة( 3.1511
 1.21111* -  مرتبص)ة( 4.1111
 -   مرسم)ة( 2.1811

المكانة 
 اإلجتماعية

 1.15413*  - مستخلف)ة( 4.1111
  -  مرتبص)ة( 4.1111
 -   مرسم)ة( 3.2454

الرضا 
الوظيفي 

 العــــــام

 1.18841*  - مستخلف)ة( 3.5113
 1.13138* -  مرتبص)ة( 3.1432
 -   مرسم)ة( 2.8118

 .(α =1.15* الفرق بني املتوسطات دال إحصائيا عند مستوى داللة )
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 (α≤0.05)تشري نتائج اجلدول أعاله أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
طبيعته، األجر، الرتقية، العالقة مع الزمالء، العالقة مع  يف جماالت الرضا الوظيفي ) ظروف العدل و

 نحو التايل:على ال( باإلضافة إىل الرضا الوظيفي العام، و كانت النتائج اإلجتداعيةالتالميذ، املكانة 
فئة األساتذة  بني وتبني وجود فرق بني فئة األساتذة املرتبصني من جهة  طبيعته: مجال ظروف العمل و -

 الفرق لصاحل فئة األساتذة املرتبصني.              و كاناملرمسني من جهة أخرى 
ة املرمسني من فئة األساتذ و بنيتبني وجود فرق بني فئة األساتذة املستخلفني من جهة  مجال األجر: -

         ة املرتبصني كذلك فرق بني فئة األساتذ  و ظهرالفرق لصاحل  فئة األساتذة املستخلفني،  و كانجهة أخرى 
              الفرق لصاحل فئة األساتذة املرتبصني. و كانفئة األساتذة املرمسني من جهة أخرى  و بنيمن جهة 

            ساتذة املرمسنيفئة األ و بنيفرق بني فئة األساتذة املستخلفني من جهة تبني وجود  مجال الترقية: -
اتذة كذلك فرق بني فئة األس  و ظهرالفرق لصاحل  فئة األساتذة املستخلفني،  و كانمن جهة أخرى 
 رتبصني.             ذة املالفرق لصاحل فئة األسات و كانفئة األساتذة املرمسني من جهة أخرى  و بنياملرتبصني من جهة 

فئة األساتذة  و بنيتبني وجود فرق بني فئة األساتذة املستخلفني من جهة  مجال العالقة مع الزمالء: -
 فئة األساتذة كذلك فرق بني  ظهرو فئة األساتذة املستخلفني،  الفرق لصاحل و كاناملرمسني من جهة أخرى 

 ذة املرتبصني.             الفرق لصاحل فئة األسات وكانفئة األساتذة املرمسني من جهة أخرى  بنيو املرتبصني من جهة 
فئة األساتذة  بني وتبني وجود فرق بني فئة األساتذة املستخلفني من جهة  مجال العالقة مع التالميذ: -

ني فئة األساتذة ك فرق بكذل  و ظهرالفرق لصاحل  فئة األساتذة املستخلفني،  كانو املرمسني من جهة أخرى 
 ذة املرتبصني.             الفرق لصاحل فئة األسات و كانفئة األساتذة املرمسني من جهة أخرى  و بنياملرتبصني من جهة 

فئة األساتذة  نيو بتبني وجود فرق بني فئة األساتذة املستخلفني من جهة  :اإلجتماعيةمجال المكانة  -
 لفرق لصاحل  فئة األساتذة املستخلفني.             ا و كاناملرمسني من جهة أخرى 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 11يتبني من خالل نتائج اجلدول ) الرضا الوظيفي العام: -
اتذة املرمسني فئة األس و بني، حيث ظهر فرق بني فئة األساتذة املستخلفني من جهة (α≤0.05)الداللة 

اتذة كذلك فرق بني فئة األس  و ظهرالفرق لصاحل  فئة األساتذة املستخلفني،  و كانمن جهة أخرى 
 ذة املرتبصني.             الفرق لصاحل فئة األسات و كانفئة األساتذة املرمسني من جهة أخرى  و بنياملرتبصني من جهة 

  :الداللة  روق ذات داللة إحصائية عند مستوىوجود ف( 11أظهرت نتائج اجلدول )استنتاج
(0.05≥α)  بني املتوسطات احلسابية لدرجات الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية             
 بني وتعزى ملتغري عالقة العدل، حيث ظهرت فروق بني فئة األساتذة املستخلفني من جهة  و الرياضية
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كذلك فرق   هرو ظاألساتذة املستخلفني، الفرق لصاحل  فئة  و كانفئة األساتذة املرمسني من جهة أخرى 
لفرق لصاحل فئة ا و كانفئة األساتذة املرمسني من جهة أخرى  و بنيبني فئة األساتذة املرتبصني من جهة 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  11األساتذة املرتبصني، كدا أظهرت نتائج اجلدول )
بني املتوسطات احلسابية لدرجات مجيع جماالت الرضا الوظيفي كل على حدى  (α≤0.05)الداللة 

باستثناء جمال اإلشراف الرتبوي حيث مل تظهر هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
(0.05≥α) .تعزى ملتغري عالقة العدل 

حول درجة  ةالرياضيو اختبار الفروق بين متوسطات تقديرات أساتذة التربية البدنية -7-2-2
 :اإلجتماعيةالرضا الوظيفي تبعاً للحالة 

ل جماالت الرضا حو  و الرياضيةالختبار الفروق بني متوسطات تقديرات أساتذة الرتبية البدنية 
 موضحة يف اجلدول التايل: النتائجو  (T-test)مت استخدام اختبار ،اإلجتداعيةالوظيفي تبعاً ملتغري احلالة 

للفروق بين متوسطات تقديرات أساتذة التربية  (T- test)(: نتائج اختبار 27الجدول رقم )
 .ةاإلجتماعيتبعاً للحالة  و مجاالتهحول درجات الرضا الوظيفي العام  و الرياضيةالبدنية 

 المتغير 
الحالة 

 اإلجتماعية
 العدد

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 Tقيمة
 المحسوبة

 Dfدرجةالحرية
 مستوى
 الداللة

 ظروف العمل
 طبيعته و

 1.154 2.14 13 أعزب/عزباء 
3.812 311 1.111 

 1.513 2.51 221 متزو )ة( 

 األجر
 1.155 1.14 13 أعزب/عزباء

5.412 311 1.111 
 1.511 1.51 221 متزو )ة(

 الترقية
 1.851 2.38 13 أعزب/عزباء

1.882 311 1.111 
 1.441 2.24 221 متزو )ة(

اإلشراف 
 التربوي

 1.141 4.11 13 أعزب/عزباء
11.811 311 1.111 

 1.318 3.41 221 متزو )ة(
 العالقة مع 

 الزمالء
 1.411 3.11 13 أعزب/عزياء

13.182 311 1.111 
 1.323 3.34 221 متزو )ة(

 العالقة مع
 التالميذ

 1.111 3.13 13 أعزب/عزباء
12.121 311 1.111 

 1.121 2.44 221 متزو )ة(
المكانة 

 اإلجتماعية
 1.481 3.12 13 أعزب/عزباء

13.113 311 1.111 
 1.111 2.11 221 متزو )ة(

 الرضا الوظيفي
 العــــــام

 1.488 3.21 13 أعزب/عزباء
11.451 311 1.111 

 1.418 2.15 221 متزو )ة(
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(، أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 12يتضح من خالل نتائج اجلدول )   
(0.05≥α) هي و     بني املتوسطات احلسابية لدرجات ستة جماالت للرضا الوظيفي كل على حدى :

)ظروف العدل وطبيعته، األجر، اإلشراف الرتبوي، العالقة مع الزمالء، العالقة مع التالميذ، املكانة 
حني مل يكن  ، يفاإلجتداعية( باإلضافة لدرجات الرضا الوظيفي العام عائدة ملتغري احلالة اإلجتداعية

 ج على النحو التايل:ت النتائكانو ، يةاإلجتداعهناك فروق دالة إحصائيا يف جمال الرتقية ترجع ملتغري احلالة 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 12بينت نتائج اجلدول ) طبيعته: مجال ظروف العمل و  -
طبيعته، حيث بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة  يف جمال ظروف العدل و (α≤0.05)مستوى الداللة 

(، بيندا بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة 1.154معياري قدره ) و باحنراف( 2.14لألساتذة العازبني )
( t=3.812(، كدا بلغت قيدة )ت( )1.513معياري قدره ) و باحنراف( 2.51لألساتذة املتزوجني )
قيدة دالة إحصائيا عند  و هي(،  Sig=1.111(، حتت مستوى الداللة )df=311عند درجة حرية )
 الفرق لصاحل األساتذة العازبني. و كان(، α =1.15مستوى الداللة  )

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة                  12بينت نتائج اجلدول ) مجال األجر: -
(0.05≥α) ( 1.14يف جمال ظروف األجر، حيث بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة لألساتذة العازبني )
  ( 1.51املتوسط احلسايب بالنسبة لألساتذة املتزوجني ) (، بيندا بلغ1.155معياري قدره ) و باحنراف
(، df=311( عند درجة حرية )t=5.412(، كدا بلغت قيدة )ت( )1.511معياري قدره ) و باحنراف

، (α≤0.05)قيدة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  و هي(،  Sig=1.111حتت مستوى الداللة )
 الفرق لصاحل األساتذة العازبني. و كان

( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        12بينت نتائج اجلدول ) مجال الترقية: -
(0.05≥α) ( 2.38يف جمال الرتقية، حيث بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة لألساتذة العازبني )و باحنراف 
معياري  و باحنراف( 2.24(، بيندا بلغ املتوسط احلسايب لألساتذة املتزوجني )1.851معياري قدره )

(، حتت مستوى df=311( عند درجة حرية )t=1.882(، كدا بلغت قيدة )ت( )1.441قدره )
 .(α≤0.05)قيدة ليست دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  و هي(،  Sig=1.111الداللة )

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 12بينت نتائج اجلدول ) ف التربوي:مجال اإلشرا -
يف جمال اإلشراف الرتبوي، حيث بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة لألساتذة العازبني  (α≤0.05)الداللة 

(، بيندا بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة لألساتذة املتزوجني 1.141معياري قدره ) و باحنراف( 4.11)
( عند درجة حرية t=11.811(، كدا بلغت قيدة )ت( )1.318معياري قدره ) و باحنراف( 3.41)



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج                                                                 الثانيالفصل 

349 
 

(311=df( حتت مستوى الداللة ،)1.111=Sig  ،)قيدة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة   و هي
(0.05≥α) ،الفرق لصاحل األساتذة العازبني. و كان 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 12بينت نتائج اجلدول ) مجال العالقة مع الزمالء: -
يف جمال العالقة مع الزمالء، حيث بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة لألساتذة العازبني  (α≤0.05)الداللة 

(، بيندا بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة لألساتذة املتزوجني 1.411معياري قدره ) و باحنراف( 3.11)
( عند درجة حرية t=13.182(، كدا بلغت قيدة )ت( )1.323معياري قدره ) و باحنراف( 3.34)
(311=df( حتت مستوى الداللة ،)1.111=Sig  ،)قيدة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة   و هي

(0.05≥α) ،الفرق لصاحل األساتذة العازبني. و كان 
( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 12بينت نتائج اجلدول ) مجال العالقة مع التالميذ: -

يف جمال العالقة مع التالميذ، حيث بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة لألساتذة العازبني (α≤0.05)الداللة 
(، بيندا بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة لألساتذة املتزوجني 1.111معياري قدره ) و باحنراف( 3.13)
( عند درجة حرية t=12.121(، كدا بلغت قيدة )ت( )1.121معياري قدره ) و باحنراف( 2.44)
(311=df( حتت مستوى الداللة ،)1.111=Sig  ،)قيدة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  و هي

(0.05≥α) ،لفرق لصاحل األساتذة العازبني.ا و كان 
( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 12بينت نتائج اجلدول ) :اإلجتماعيةمجال المكانة  -

ني ، حيث بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة لألساتذة العازباإلجتداعيةيف جمال املكانة  (α≤0.05)الداللة 
(، بيندا بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة لألساتذة املتزوجني 1.481معياري قدره ) و باحنراف( 3.12)
( عند درجة حرية t=13.113(، كدا بلغت قيدة )ت( )1.111معياري قدره ) و باحنراف( 2.11)
(311=df( حتت مستوى الداللة ،)1.111=Sig  ،)قيدة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة   و هي

(0.05≥α) ،الفرق لصاحل األساتذة العازبني. و كان 
( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 12بينت نتائج اجلدول ) المناخ التنظيمي العام: -

(0.05≥α)  ( 3.21، حيث بلغ املتوسط احلسايب بالنسبة لألساتذة العازبني )اإلجتداعيةتبعاً للحالة
 ( 2.15املتوسط احلسايب بالنسبة لألساتذة املتزوجني )(، بيندا بلغ 1.488معياري قدره ) و باحنراف
( عند درجة حرية t=11.451(، كدا بلغت قيدة )ت( )1.418معياري قدره ) و باحنراف

(311=df( حتت مستوى الداللة ،)1.111=Sig  ،)قيدة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  و هي
(0.05≥α) ،الفرق لصاحل األساتذة العازبني. و كان 
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  :وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة               ( 12أظهرت نتائج اجلدول )استنتاج
(0.05≥α)  بني املتوسطات احلسابية لدرجات الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية            
فئة  بني و، حيث ظهر فرق بني فئة األساتذة املتزوجني من جهة اإلجتداعيةتعزى ملتغري احلالة  و الرياضية

الفرق لصاحل  فئة األساتذة العازبني، كدا أظهرت نتائج اجلدول  و كاناألساتذة العازبني من جهة أخرى، 
بني املتوسطات احلسابية  (α≤0.05)( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 12)

: )ظروف العدل وطبيعته، األجر، اإلشراف و هيلدرجات ستة جماالت للرضا الوظيفي كل على حدى 
،                    إلجتداعيةا( عائدة ملتغري احلالة اإلجتداعيةاملكانة  و الرتبوي، العالقة مع الزمالء، العالقة مع التالميذ،

 .يةاإلجتداعدالة إحصائيا يف جمال الرتقية ترجع ملتغري احلالة يف حني مل يكن هناك فروق 
 

ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية الرئيسية:-7-01
(0.05≥α)  الرضا  درجة وبين درجة المناخ التنظيمي السائد بالمدارس الثانوية للشرق الجزائري

 العاملين بها. و الرياضيةالوظيفي لدى أساتذة التربية البدنية 
لتنظيدي بني درجة املناخ ا"بيرسون" للتحقق من صحة  هذه الفرضية مت حساب معامل اإلرتباط 

              السائد  باملدارس الثانوية للشرق اجلزائري و درجة الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية
 التايل يوضح ذلك: و اجلدولالعاملني هبا،  و الرياضية

خاص بالداللة حول العالقة اإلرتباطية بني درجة املناخ التنظيدي السائد باملدارس  (:23جدول رقم )
 ا.العاملني هب ياضيةو الر الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية  و درجةالثانوية للشرق اجلزائري 

 القيم           
 المتغيرات

حجم 
 العينة

مستوى 
 الداللة

درجة 
    dfالحرية

r 
 المحسوبة

r 
 الجدولية

القيمة 
 اإلحتمالية

 القرار

دال  1.111 1.118 1.815 311 1.15 313 املناخ التنظيدي 
 الرضا الوظيفي إحصائيا

                                                  .(α =1.11**االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة )      
 Spss V :19.برنامج  خمرجاتعلى  باإلعتدادمن إعداد الباحث المصدر: 
أكرب من قيدة  و هو( 1.815( أن معامل اإلرتباط بريسون احملسوب بلغ )63يبني اجلدول رقم )
(، كدا أن 311حرية ) و درجة( α =1.15( عند مستوى الداللة )1.118معامل اإلرتباط اجلدولية )
يدل على  و هذا(، α =1.15أقل من مستوى الداللة ) و هي( 1.111القيدة اإلحتدالية تساوي )

نظيدي جداً بني املناخ الت قويةو إحصائيا، أي أن هناك عالقة طردية  و دالوجود ارتباط موجب وقوي جداً 
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              ة الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدني رجةو دالسائد باملدارس الثانوية للشرق اجلزائري 
الئم كلدا م العاملني هبا، مبعىن أنه كلدا كان املناخ التنظيدي السائد باملدارس الثانوية إجيايب و و الرياضية

ري هذه كن تفسمي صحيح، و و العكس و الرياضيةزادت درجة الرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية البدنية 
النتيجة إىل الدور اهلام الذي يلعبه املناخ التنظيدي يف حتقيق الرضا الوظيفي لألساتذة، حيث يساهم املناخ 

خيلق  لفكرية، وا الصحي يف توفري الظروف املناسبة للعدل من الناحيتني املادية و التنظيدي اإلجيايب و
       ية اإلحرتام، كدا يسدح بتوفري احلوافز املاد والتفاهم  جو من العالقات اإلنسانية اليت يسودها الود و

املكافآت   املنح وتقدمي ، واإلجتداعية تليب احتياجاهتم األساسية و و اليتاملعنوية املناسبة لألساتذة  و
سم مدى تقدمي األفكار اجلديدة، فضال عن ذلك تت نتائج األعدال و التشجيعية املبنية على اإلبداع و

لبيانات الالزمة ا الفعالية مما جيعل تدفق املعلومات و ل املؤسسة الرتبوية باإلنسيابية وداخ اإلتصاالت
سهولة، كدا توجد لدى اإلدارة الوعي الكايف بأمهية إتاحة الفرصة لألساتذة للدشاركة  تتدفق بكل سرعة و

بداعية تأيت مجل األفكار اإلرسم سياسة املؤسسة الرتبوية، إميانًا منها بأن أ يف اختاذ القرارات املدرسية و
              مشاكل املؤسسة التنظيدية تقدمي احتياجات و عرب طرح األفكار و اآلراء من طرف األساتذة، و

داف البدائل املناسبة اليت ختدم أه طرح اإلقرتاحات و تشجيعهم على دراستها، و البيداغوجية، و و
يزيد  معنوياهتم و يرفع من بأمهيتهم داخل املؤسسة الرتبوية و الرتبوية العامة، مما جيعل األساتذة يشعرون

لك يساهم النقيض من ذ و علىخيلق حالة من الشعور بالرضا حنو وظيفتهم،  من محاسهم اجتاه العدل، و
 يه املركزية يف التسيريتتبع اإلدارة ف اليوفر بيئة عدل مناسبة، و و الذيغري املالئم  املناخ التنظيدي السليب و

ياسة املؤسسة س صياغة أهداف و ال ترتك فيه مساحة واسعة لألساتذة يف املشاركة يف اختاذ القرارات و و
 أداء املهام السأم من جراء عدم التنوع يف يغلب على العدل الطابع الروتيين أين يسوده امللل و الرتبوية، و

   ملادية رغبات األساتذة ا  احتياجات واإلبداع، كدا أن نظام احلوافز اليليب غياب جماالت اإلبتكار و و
اليرقى  ملعنوية وا رغبات األساتذة املادية و اليرقى ، كدا أن نظام احلوافز اليليب احتياجات و املعنوية و و

             عدل، محاسهم حنو ال توقعاهتم، مما يؤدي إىل تراجع مستوى دافعيتهم و إىل مستوى طدوحاهتم و
يصل مستوى الرضا الوظيفي لدى األساتذة إىل مستويات  و بذلكعنوية لديهم، تنخفض الروح امل و

 متدنية. 
 :وجود عالقة ارتباط اجيابية قوية جدًا ذات داللة ( 63أظهرت نتائج اجلدول ) استنتاج

بني درجة املناخ التنظيدي السائد باملدارس الثانوية للشرق (α≤0.05) إحصائية عند مستوى الداللة
 ا.العاملني هب و الرياضيةالرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية  و درجةاجلزائري 
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 استنتاجات:  -3

هدفت الدراسة احلالية إىل محاولة التعرف على طبيعة العالقة بني درجة املناخ التنظيدي السائد 
 الرياضية والرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية  و درجةباملدارس الثانوية للشرق اجلزائري 

 توصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها: و قدالعاملني هبا، 

 (α≤0.05)رتباط اجيابية قوية جداً ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةوجود عالقة ا -
لدى  العام يالرضا الوظيف و درجةبني درجة املناخ التنظيدي السائد باملدارس الثانوية للشرق اجلزائري 

 العاملني هبا. و الرياضيةأساتذة الرتبية البدنية 
           أظهرت الدراسة أن املدارس الثانوية عينة الدراسة يسودها مناخ إجيايب بدرجة متوسطة  -

يدي العاملني هبا، أما على مستوى جماالت املناخ التنظ و الرياضيةمن وجهة نظر أساتذة الرتبية البدنية 
 للددارس الثانوية كل على حدى، فكانت النتائج كدايلي:

  ل التنظيدي.حول جمال اهليك و الرياضيةمن قبل أساتذة الرتبية البدنية توسطة موجود درجة موافقة 
  قيادة اإلدارية.حول جمال منط ال و الرياضيةمن قبل أساتذة الرتبية البدنية متوسطة وجود درجة موافقة 
  إلتصاالتاحول جمال منط  و الرياضيةمن قبل أساتذة الرتبية البدنية متوسطة وجود درجة موافقة. 
  ز املقدمة.حول جمال احلواف و الرياضيةمن قبل أساتذة الرتبية البدنية  منخفضةوجود درجة موافقة 
  كة يف اختاذ حول جمال املشار  و الرياضيةمن قبل أساتذة الرتبية البدنية منخفضة وجود درجة موافقة

 القرارات.
ن وظيفتهم ن بدرجة متوسطة عراضو  و الرياضيةأظهرت نتائج الدراسة أن أساتذة الرتبية البدنية  -

 من وجهة نظرهم، أما على مستوى جماالت الرضا الوظيفي كل على حدى، فكانت النتائج كدايلي:
  ول جمال ح و الرياضيةوجود درجة متوسطة من مستوى الرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية البدنية

 طبيعته. ظروف العدل و
  ول جمال ح و الرياضيةوجود درجة مرتفعة من مستوى الرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية البدنية

 اإلشراف الرتبوي.
 الرياضية حول جمال  وجود درجة مرتفعة من مستوى الرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية البدنية و

 العالقة مع الزمالء.
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 الرياضية حول جمال  ساتذة الرتبية البدنية ووجود درجة متوسطة من مستوى الرضا الوظيفي لدى أ
 العالقة مع التالميذ.

 الرياضية حول جمال  وجود درجة منخفضة من مستوى الرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية البدنية و
 الرتقية.

 الرياضية حول  وجود درجة منخفضة جدًا من مستوى الرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية البدنية و
 .جمال األجر

 الرياضية حول جمال  وجود درجة متوسطة من مستوى الرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية البدنية و
 .اإلجتداعيةاملكانة 
  حصــائية  عندوجـــود عالقة ارتبـــاط اجيابيــة  قوية  ذات  داللة إأظهـرت نتــــائج الدراســة  -

بني اهليكل التنظيدي للددارس الثانوية للشرق اجلزائري و درجة الرضا (α≤0.05)  مستــوى  الداللة
 العاملني هبا. و الرياضيةالوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية 

وجـــود عالقة ارتبـــاط اجيابيــة  قوية  ذات  داللة إحصــائية  عند  أظهـرت نتــــائج الدراســة  -
 درجة وبني منط القيادة اإلدارية املتبع باملدارس الثانويـــة للشرق اجلزائري (α≤0.05)   مستــوى  الداللة

 العاملني هبا. و الرياضيةالرضـا الوظيـفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية 

وجـــود عالقة ارتبـــاط اجيابيــة  قوية  ذات  داللة إحصــائية  عند  أظهـرت نتــــائج الدراســة  -
 درجة واملتبع داخل املدارس الثانوية للشرق اجلزائري  اإلتصاالتني منط ب (α≤0.05) اللةمستــوى  الد

 العاملني هبا. و الرياضيةالرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية 

وجـــود عالقة ارتبـــاط اجيابيــة متوسطة  ذات داللة إحصـائية  عند  أظهـرت نتــــائج الدراســة  -
لرضا ا و درجةبني احلوافز املقدمة باملدارس الثانوية للشرق اجلزائري  (α≤0.05) مستـوى  الداللة 

 العاملني هبا. و الرياضيةالوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية 
ـود عالقة ارتبـــاط اجيابيــة  قوية  ذات  داللة إحصــائية  عند  وجــأظهـرت نتــــائج الدراســة  -

بني املشاركـــة يف اختــاذ  القرارات داخـل املــدارس الثانويـــة للشــرق اجلزائـــري  (α≤0.05)مستــوى  الداللة 
 العاملني هبا. و الرياضيةو درجة الرضـا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية 

بني  (α≤0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةبينت نتائج الدراسة  -
ثانوية للشرق لدرجة املناخ التنظيدي العام باملدارس ال و الرياضيةمتوسطات تقديرات أساتذة الرتبية البدنية 

ت الفروق لصاحل الذكور، كدا أظهرت نتـــــائج الدراسة أن هنـــــاك فروق و كاناجلزائري تعزى ملتغري اجلنس 
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بني املتوسطات احلسابية لدرجات جماالت  (α≤0.05)ذات داللــــــة إحصـــــائية عند مستـــــوى   الداللة 
املشاركة  و ، احلوافز املقدمة،اإلتصاالت:)منط القيادة اإلدارية، منط و هياملناخ التنظيدي كل على حدى 

الة الفرق لصاحل الذكور، يف حني مل يكن هناك فروق د و كانيف اختاذ القرارات( تعزى ملتغري اجلنس، 
 إحصائيا يف جمال اهليكل التنظيدي ترجع ملتغري اجلنس.

         (α≤0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةبينت نتائج الدراسة  -
دارس الثانوية لدرجة املناخ التنظيدي العام بامل و الرياضيةبني متوسطات تقديرات أساتذة الرتبية البدنية 

الفئة العدرية  و بنيسنة( من جهة  35-25للشرق اجلزائري تعزى ملتغري العدر بني الفئة العدرية  )من 
        سنة(،  35-25ية )من الفرق لصاحل ذوي الفئة العدر  و كانسنة( من جهة أخرى  45)أكثر من 

سنة(  45الفئة العدرية )أكثر من  بنيو سنة( من جهة  45-31)من رق بني الفئة العدريةكذلك ف  ظهرو 
سنة(، كدا بينت النتـــــائج اجلــــدول  45-31الفرق لصاحل ذوي الفئة العدرية )من  و كانمن جهة أخرى 

بني املتوسطـــات احلســـــابية  (α≤0.05)أن هنـــــاك فروق ذات داللــــــة إحصـــــائية عند مستـــــوى الـــداللة 
 اهليكل التنظيدي، منط القيادة اإلدارية، منط:) و هيلدرجـــات جمـــاالت املنـــــاخ التنظيــــدي كل على حدى 

املشاركة يف اختاذ القرارات( تعزى ملتغري العدر، يف حني مل يكن هناك فروق دالة إحصائيا  ، واإلتصاالت
 يف جمال احلوافز تعزى ملتغري العدر. (α≤0.05)عند مستوى الداللة 

 (α≤0.05)توى الداللة  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسأظهرت نتائج الدراسة  -
   دارس الثانوية لدرجة املناخ التنظيدي العام للد و الرياضيةبني متوسطات تقديرات أساتذة الرتبية البدنية 

سنة( من جهة أخرى  15ذوي اخلربة )أكثر من  و بنيسنوات( من جهة   5بني ذوي اخلربة )األقل من 
    سنوات( من جهة11-5من ذوي اخلربة ) و بنيسنوات(،  5الفرق لصاحل ذوي اخلربة )األقل من  و كان

  و ظهرسنوات(، 11-5من )الفرق لصاحل ذوي اخلربة  و كانسنة( من جهة أخرى  15ذوي اخلربة )أكثر من  و بني
سنة(  15أكثر من ة )من هم من ذوي اخلرب  و بنيسنوات ( من جهة 15-11من ) بني ذوي اخلربة كذلك فرق 

نتائج الدراسة أن هناك سنوات(، كدا أظهرت 15-11من الفرق لصاحل ذوي اخلربة ) و كانمن جهة أخرى 
بني املتوسطات احلسابية لدرجات جماالت  (α≤0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

         ، االتاإلتص: ) اهليكل التنظيدي، منط القيادة اإلدارية، منط و هياملناخ التنظيدي كل على حدى 
املشاركة يف اختاذ القرارات( تعزى ملتغري اخلربة، يف حني مل يكن هناك فروق دالة إحصائيا عند مستوى  و

 يف جمال احلوافز تعزى ملتغري اخلربة املهنية. (α≤0.05)الداللة 
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بني  (α≤0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الدراسةبينت نتائج   -
ثانوية للشرق لدرجة املناخ التنظيدي العام باملدارس ال و الرياضيةمتوسطات تقديرات أساتذة الرتبية البدنية 

فئة  بني واجلزائري تعزى ملتغري عالقة العدل، حيث ظهر فرق بني فئة األساتذة املستخلفني من جهة 
ذلك فرق بني ك  و ظهرالفرق لصاحل  فئة األساتذة املستخلفني،  و كاناتذة املرمسني من جهة أخرى األس

لصاحل فئة  الفرق و كانفئة األساتذة املرمسني من جهة أخرى  و بنيفئة األساتذة املرتبصني من جهة 
وى الداللة  ند مستأن هناك فروق ذات داللة إحصائية عنتائج الدراسة األساتذة املرتبصني، كدا بينت 

(0.05≥α)  هي وبني املتوسطات احلسابية لدرجات مجيع جماالت املناخ التنظيدي كل على حدى : 
اذ القرارات( املشاركة يف اخت ، واإلتصاالتاهليكل التنظيدي، منط القيادة اإلدارية، احلوافز املقدمة، منط )

 تعزى ملتغري عالقة العدل.

  (α≤0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  أظهرت نتائج الدراسة  -
الثانوية للشرق  للدناخ التنظيدي العام باملدارس و الرياضيةبني متوسطات تقديرات أساتذة الرتبية البدنية 

فئة  بني و، حيث ظهر فرق بني فئة األساتذة املتزوجني  من جهة اإلجتداعيةاجلزائري تعزى ملتغري احلالة 
الفرق لصاحل  فئة األساتذة العازبني، كدا أظهرت نتائـــــج  و كاناألساتذة العازبني من جهة أخرى، 

بني املتوسطات  (α≤0.05)الدراسة أن هنـــــــاك فـــــروق ذات داللـــــــة إحصائيــــــة عند مستــــــــوى الـداللة 
               : )اهليكل التنظيدي، و هيكل على حدى   احلسابية لدرجات أربع جماالت للدناخ التنظيدي

 و كان، داعيةاإلجتاملشاركة يف اختاذ القرارات( عائدة ملتغري احلالة  ، احلوافز املقدمة، واإلتصاالتمنط 
الفرق لصاحل فئة األساتذة العازبني، يف حني مل يكن هناك فروق دالة إحصائيا يف جمال منط القيادة اإلدارية 

 .اإلجتداعيةملتغري احلالة  ترجع
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أظهرت نتائج الدراسة عدم  -

(0.05≥α) بني املتوسطات احلسابية لدرجات الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية              
تعزى ملتغري اجلنس، أما على مستوى جماالت الرضا الوظيفي فقد أظهرت نتائج الدراسة أيضا  و الرياضية

بني املتوسطات احلسابية  (α≤0.05)أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
ملكانة ا: )األجر، الرتقية،العالقة مع التالميذ، و هيلدرجات أربع جماالت للرضا الوظيفي كل على حدى 

(، يف حني بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلجتداعية
(0.05≥α)  هي وبني املتوسطات احلسابية لدرجات ثالثة جماالت للرضا الوظيفي كل على حدى :

 طبيعته، اإلشراف الرتبوي، و العالقة مع الزمالء( ترجع ملتغري اجلنس. )ظروف العدل و
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بني  (α≤0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةبينت نتائج الدراسة  -
تعزى ملتغري  يةو الرياضاملتوسطات احلسابية لدرجات الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية 

          الفئة العدرية  و بنيسنة( من جهة  35-25العدر، حيث ظهرت فروق بني الفئة العدرية )من 
      سنة (،  35-25الفرق لصاحل ذوي الفئة العدرية )من  و كانسنة( من جهة أخرى  45)أكثر من 

سنة(  45الفئة العدرية )أكثر من  و بنيسنة( من جهة  45-31كذلك فرق بني الفئة العدرية )  و ظهر
أظهرت نتائج الدراسة سنة(، كدا  45-31الفرق لصاحل ذوي الفئة العدرية )من  و كانمن جهة أخرى 

بني املتوسطات احلسابية لدرجات  (α≤0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  الداللة 
 تغري العدر.كل على حدى تعزى مل  و الرياضيةمجيع جماالت الرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية البدنية 

        (α≤0.05) الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىبينت نتائج الدراسة  -
تعزى ملتغري  الرياضية وبني املتوسطات احلسابية لدرجات الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية 

                ذوي اخلربة و بنيسنوات( من جهة  5اخلربة املهنية، حيث ظهرت فروق بني ذوي اخلربة )األقل من 
                سنوات(،  5الفرق لصاحل ذوي اخلربة )األقل من  كان  وسنوات( من جهة أخرى 11-5)من 

سنة( من جهة  15ذوي اخلربة )أكثر من  و بنيسنوات( من جهة   5و بني ذوي اخلربة )األقل من 
أيضا وجود فرق بني ذوي اخلربة  و تبنيسنوات(،  5الفرق لصاحل ذوي اخلربة  )األقل من  و كانأخرى 
الفرق  و كانسنة( من جهة أخرى  15ذوي اخلربة )أكثر من  و بنين جهة سنوات( م11-5)من 

          سنة( 15-11كذلك فرق بني ذوي اخلربة )من   و ظهرسنوات(، 11-5)من  لصاحل ذوي اخلربة
الفرق لصاحل ذوي  و كانسنة( من جهة أخرى  15من هم من ذوي اخلربة )أكثر من  و بنيمن جهة 
(، كدا أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى سنوات15-11اخلربة )من 
بني املتوسطات احلسابية لدرجات مجيع جماالت الرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية  (α≤0.05)الداللة 
 كل على حدى تعزى ملتغري اخلربة املهنية.  و الرياضيةالبدنية 
 (α≤0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  الداللة أظهرت نتائج الدراسة  -

تعزى ملتغري  الرياضية وبني املتوسطات احلسابية لدرجات الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية 
ذة املرمسني من فئة األسات و بنيعالقة العدل، حيث ظهرت فروق بني فئة األساتذة املستخلفني من جهة 

ة املرتبصني كذلك فرق بني فئة األساتذ  و ظهرالفرق لصاحل  فئة األساتذة املستخلفني،  و كانى جهة أخر 
كدا   الفرق لصاحل فئة األساتذة املرتبصني، و كانفئة األساتذة املرمسني من جهة أخرى  و بنيمن جهة 

                 (α≤0.05)أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  الداللة 
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ء جمال اإلشراف ثنابني املتوسطات احلسابية لدرجات مجيع جماالت الرضا الوظيفي كل على حدى باست
تعزى ملتغري  (α≤0.05)مل تظهر هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الرتبوي حيث
 عالقة العدل.

 (α≤0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أظهرت نتائج الدراسة  -
تعزى ملتغري  الرياضية وبني املتوسطات احلسابية لدرجات الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية 

    ذة العازبني فئة األسات و بني، حيث ظهر فرق بني فئة األساتذة املتزوجني من جهة اإلجتداعيةاحلالة 
الفرق لصاحل  فئة األساتذة العازبني، كدا أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق  و كانمن جهة أخرى، 

بني املتوسطات احلسابية لدرجات ستة جماالت  (α≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
ة مع ق: )ظروف العدل وطبيعته، األجر، اإلشراف الرتبوي، العالو هيللرضا الوظيفي كل على حدى 

مل يكن هناك  ، يف حنياإلجتداعية( عائدة ملتغري احلالة اإلجتداعيةالزمالء، العالقة مع التالميذ، املكانة 
 .اإلجتداعيةفروق دالة إحصائيا يف جمال الرتقية ترجع ملتغري احلالة 

 

 مناقشة النتائج في ضوء فرضيات الدراسة:  -4

 عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند توجدمنطوقها " ال  ومناقشة الفرضية الرئيسية:  -4-0
درجة الرضا الوظيفي  بني درجة املناخ التنظيدي السائد باملدارس الثانوية و  (α≤0.05)مستوى الداللة

 العاملني هبا". و الرياضيةالعام لدى أساتذة الرتبية البدنية 
جداً ذات داللة إحصائية  و قوية( وجود عالقة ارتباطية موجبة 13أظهرت نتائج اجلدول رقم )

   بني درجة املناخ التنظيدي السائد باملدارس الثانوية للشرق اجلزائري   (α≤0.05)عند مستوى الداللة
هناك عالقة  أي أنالعاملني هبا،  و الرياضيةدرجة الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية  و

تعرب هذه النتيجة على أن املناخ التنظيدي اإلجيايب للدؤسسة  ، وقوية جداً بني املتغريين طردية موجبة و
الرتبوية يعترب أحد أهم العوامل احلامسة و املباشرة املؤدية إىل وجود الشعور بالرضا الوظيفي لدى األساتذة، 

ى اللذان يشيدان بأمهية املناخ التنظيدي من خالل تأثريه عل عبد المجيد و فليههذا ما يؤكده كل من  و
يدي له تأثري حيث إن املناخ التنظ فاعلية، و حتقيق أهدافها املنشودة بكفاءة و درة املؤسسة على إجناح وق

يد، )فليه و عبد اجمل دافعيتهم اجتاهاهتم، و إدراكاهتم، و و علىرضاهم  واضح على أداء األفراد، و
يشري املومين بأن املناخ التنظيدي اإلجيايب هو أرض خصبة لتطوير املعلدني  و ،(214، صفحة 2115
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  دعلدني تتطور، ألن اإلهتدام باألهداف اخلاصة لل توفري بيئة مناسبة تزدهر فيها الشخصية و تندو و و
اإلسهام يف حل مشكالهتم، يساعد على خلق شعور لديهم باألمن و اإلرتياح، و حينها يتحقق لديهم  و
و تتشكل لديهم اجتاهات إجيابية حنو مدرستهم، فتختفي مظاهر الصراع و تتحول إىل   لرضا الوظيفيا

ميكن القول بأنه مهدا كانت  و ،(11، صفحة 2111)املومين،  تنافس  وظيفي  حنو  نتاجات إبداعية
دل يسودها هو أن كال الطرفني يسعيان للوصول إىل بيئة عالعاملني فيها، فإن اإلفرتاض  طبيعة املنظدات و

 برضا العاملني. مناخ تنظيدي جيد، ألن يف ذلك مصلحة مشرتكة تتدثل باألداء اجليد و
اتفقت نتيجة دراستنا احلالية مع نتائج بعض الدراسات السابقة يف وجود عالقة ارتباطية دالة و 

(            2111املعلدني، مثل: دراسة )خولة،  الوظيفي لألساتذة والرضا  إحصائيا بني املناخ التنظيدي و
اليت أكدت على تأثري املناخ التنظيدي للدعهد التقين باحلوجية )العراق( على الرضا الوظيفي لدى القيادات 

( اليت توصلت إىل وجود عالقة ذات داللة 2115دراسة )الشريف،  الساندة باملعهد، و األكادميية و
ئية بني املناخ التنظيدي السائد بالسنة التحضريية جبامعة تبوك و درجة الرضا الوظيفي لدى  أعضاء إحصا

( إىل وجود عالقة اجيابية عالية بني املناخ التنظيدي 2115هيئة التدريس، وتوصلت أيضا دراسة )الرفاعي، 
الرضا،  س على مجيع جماالتالرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدري و درجةللجامعات األردنية اخلاصة 

وجود عالقة اجيابية بني املناخ ( إىل وجود 2113يف نفس سياق دراستنا توصلت دراسة )عريقات،  و
ديها من وجهة الرضا الوظيفي لدى معل التنظيدي السائد يف املدارس الثانوية احلديثة يف محافظة القدس و

 .نظرهم
    راون""بأما على مستوى الدراسات األجنبية فقد اتفقت نتائج دراستنا مع نتائج دراسة 

(Brown, 2001 اليت توصلت أن هناك عالقة كبرية بني املناخ التنظيدي يف املدارس املتوسطة )
ظيفي و احلضرية يف مقاطعة  كالرك "الس فيغاس، نيفادا" بالواليات املتحدة األمريكية و مستوى الرضا ال

ت هذه العالقة عالية االرتباط من حيث مكونات املناخ التنظيدي و كانلدى املعلدني العاملني هبا، 
ام، الرضا مكونات الرضا الوظيفي الثالثة: الرضا الع و بنيالتصرفات اجلوهرية،  الثالثة: اجلد، اإلحباط، و

 .اخلارجي و الرضاالداخلي، 
 ,.Nihat et al)نيهات و آخرون" "انسجدت أيضا نتائج دراستنا مع نتائج دراسة  و
وجود أثر موجب دال إحصائيا لكل من املناخ التنظيدي ونشاطات املوارد البشرية يف مستوى ( إىل 2010

 Schulte) "شيلت وآخرون"، يف حني توصلت دراسة يف املصارف الرتكية الرضا الوظيفي للعاملني
et al., 2006)  ( فرعًا لبنوك أمريكية،121( موظفًا يعدلون يف )1111)اليت أجريت على             
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ة أن إدراك أكدت الدراس قدو أن للدناخ التنظيدي على مستوى األفراد أثراً كبريا على الرضا الوظيفي، 
 في للدوظفني. اآلخر بعالقة اجيابية مع الرضا الوظيمستوى الوحدة التنظيدية ارتبط هو املناخ التنظيدي على 

( اليت توصلت إىل عدم 2111بيندا اختلفت نتيجة دراستنا احلالية مع نتيجة دراسة )مزياين، 
يات الوظيفي ألساتذة اجلامعات يف كل و الرضاوجود عالقة ذات داللة إحصائية بني املناخ التنظيدي 

املناخ  هذا يدل على أن ، وامعات )اجلزائر، وهران، ورقلة، وقسنطينة(و اإلنسانية جب اإلجتداعيةالعلوم 
               ،التنظيدي السائد يف الكليات مل يلعب دوره يف التأثري على الرضا الوظيفي ألساتذة الكليات قيد الدراسة

عالقة ذات ( اليت توصلت إىل أنه ال توجد 2111)جوبر، ضت كذلك نتيجة دراستنا مع دراسة تعار  و
            ة )اجلزائر( الرياضة لوالية املسيل داللة إحصائية بني منط املناخ التنظيدي السائد مبديريات الشباب و

 مستوى الرضا الوظيفي لدى إطارات الشباب والرياضة العاملني هبا. و
لة:                        العدمية القائ( النستطيع قبول الفرضية 13بالرجوع إىل نتائج اجلدول ) اعتداداً على ماسبق و و

بني درجة املناخ التنظيدي  (α≤0.05)توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال "
، العاملني هبا " اضيةالريو درجة الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية  السائد باملدارس الثانوية و

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ونقبل الفرضية البديلة القائلة:" 
(0.05≥α)  دى الرضا الوظيفي العام ل و درجةبني درجة املناخ التنظيدي السائد باملدارس الثانوية

 العاملني هبا ". و الرياضيةأساتذة الرتبية البدنية 
انوية درجة املناخ التنظيدي السائد باملدارس الثمنطوقها:"  ومناقشة الفرضية الفرعية األولى:  -4-7

 ".توسطةالعاملني هبا  بشكل عام م و الرياضيةللشرق اجلزائري من وجهة نظر أساتذة الرتبية البدنية 
اخ درجة املنالرياضية ل ( أن تقديرات أساتذة الرتبية البدنية و28أظهرت نتائج اجلدول رقم )

التنظيدي السائد باملدارس الثانوية للشرق اجلزائري جاءت بشكل عام متوسطة، حيث بلغ الوسط احلسايب 
( 3.41-2.11ينتدي للدجال )  هوو ( 2.11العام جملدوع عبارات استبيان املناخ التنظيدي ككل قيدة )

هذا مؤشر على أن املدارس الثانوية  (، و1.125باحنراف معياري قدره ) من مقياس ليكرت اخلداسي، و
، حيث الرياضية وعينة الدراسة يسودها مناخ إجيايب بدرجة متوسطة من وجهة نظر أساتذة الرتبية البدنية 

اتفقت نتائج الدراسة احلالية مع نتائج بعض الدراسات السابقة من حيث أن درجة املناخ التنظيدي 
ة املعلدني جاء بشكل عام متوسط، مثل: دراس ر األساتذة والسائد يف املؤسسات الرتبوية من وجهة نظ

أن درجة املناخ التنظيدي يف املدارس الثانوية بدولة الكويت من ( اليت توصلت إىل 2113)الدحياين، 
وجهة نظر املعلدني كانت بشكل عام متوسطة، و جاءت أبعاد أداة الدراسة مجيعها يف الدرجة املتوسطة، 
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خرية وىل بعد الرتكيز على اإلنتا ، و يف الرتبة الثانية بعد الدفع، و يف الرتبة قبل األو جاء يف الرتبة األ
دراسة  اتفقت نتائج دراستنا كذلك مع نتائج ،  وجاء بعد االنتداء، و يف الرتبة األخرية جاء بعد األلفة

ة صنعاء )اليدن(  مديناملناخ التنظيدي السائد يف املدارس الثانوية يف( اليت خلصت إىل أن 2111)عباس، 
دراسة  انسجدت نتائج دراستنا أيضا مع نتائج ، وبصفة عامة يقع يف مستوى املناخ التنظيدي احملايد

املناخ التنظيدي السائد يف املدارس الثانوية العامة بوالية املسيلة ( اليت أشارت إىل أن 2111)نقبيل، 
( 2113اإلجتاه سارت نتائج دراسة )عريقات،  نفس و يف، )اجلزائر( هو مناخ مفتوح بدرجة متوسطة

اليت توصلت إىل أن درجة املناخ التنظيدي السائد يف مدارس القدس الثانوية متوسطة من وجهة نظر 
 املعلدني العاملني هبا.

بيندا اختلفت نتائج الدراسة احلالية مع نتائج بعض الدراسات السابقة من حيث أن درجة املناخ 
          يف املؤسسات الرتبوية من وجهة نظر األساتذة و املعلدني جاء بشكل عام إجيايب التنظيدي السائد 

( اليت توصلت إىل أن درجة تقدير معلدي املدارس الثانوية 2115بدرجة عالية، مثل دراسة )الزطدة،  و
                   مبحافظات غزة لواقع املناخ التنظيدي جاءت بدرجة عالية حيث حصلت على وزن نسيب 

( حيث  2113تقريبا نفس النتيجة اليت حصلت عليها دراسة )أبو عرب،  و هي،%) 14.11)قدره 
ظــــات غزة يف املـــدارس الثانويــة مبحافكانت الدرجة الكليـــة لتقديــرات املعلدني للدناخ التنظيدي السائد 

حيث احتل جمال  ،%)11.31(نسيب جاءت كبرية بوزن  (2012- 2013)للدوســم الــــدراسي
على املركز الثاين  )التنظيم واإلدارة (و جمال  %) 81.44 (املركز األول بوزن نسيب  )القوانني اإلدارية(

        أخريا جمال  و ) %15.53(بوزن  نسيب  )التواصل تصال واإل(يليه جمال  %)11.35(بوزن نسيب 
نتائج دراسة  )عدوان، هذا ماتوصلت إليه أيضا  و ،%) 13.18(بوزن نسيب  )أعبائه ظروف العدل و (

              سائدال التنظيدي املناخ واقع لدرجة الثانوية املرحلة معلدات و معلدي نظرة اليت كانت (2112
 إجيابية نظرةهي  (2012- 2013) غزة للدوسم الدراسي مبحافظات احلكومية املدارس الثانوية يف

تنا اختلفت كذلك نتيجة دراس و ،(68.84%)للدناخ التنظيدي  النسيب الوزن كان حيث كبرية بدرجة
املناخ التنظيدي السائد يف املدارس احلكومية ( اليت أشارت إىل أن 2112)السلدي،  مع نتائج دراسة

و النـزعة  نتداءديها كان بدرجة عالية يف بعدي اإلاملتوسطة مبدينة جدة من وجهة نظر مديريها و معل
راستنا متعارضة نتائج د و جاءتاإلنسانية، و بدرجة متوسطة يف بعدي الرتكيز على اإلنتاجية و اإلعاقة،  

دات علدني واملعلهناك اجتاه إجيايب عام لدى امل( اليت توصلت إىل أن 2111مع نتائج دراسة )أمحد، 
 مفتوحاً افظة جرش، حيث اعترب مناخًا تنظيدياً حنو املناخ التنظيدي السائد يف املدارس احلكومية يف مح
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            العالقات  جتهيزاته، الندو املهين، كان ترتيب اجملاالت تنازليًا )املبىن املدرسي و و حسب تقديرهم،
 ،(تفويض الصالحيات اإلداري، حوافز العدل، صناعة القرارات و ، األسلوب القيادي واإلتصاالت و

( اليت خلصت إىل أن املناخ اإلجيايب 2115نتائج دراستنا مع نتائج دراسة )الرفاعي، و اختلفت أيضا 
(  %81( عضو هيئة تدريس وبنسبة )221ميثل الصفة الغالبة للجامعات األردنية اخلاصة، إذ اختار )
 (. %21( عضو هيئة تدريس بنسبة )51من عينة الدراسة، و أن املناخ التنظيدي السليب قد اختاره )

يف حني اختلفت نتائج الدراسة احلالية مع نتائج بعض الدراسات السابقة من حيث أن درجة 
املناخ التنظيدي السائد يف املؤسسات الرتبوية من وجهة نظر األساتذة و املعلدني جاء بشكل عام سليب 

        صفة (، اليت أشارت بأن املناخ السليب ميثل ال2113بدرجة منخفضة، فنجد دراسة )البشايرة،  و
              اختلفت كذلك نتائج دراستنا مع دراسة  جامعة جرش األهلية، و الغالبة يف جامعة آل البيت و

(، اليت توصلت إىل أن املستوى العام للدناخ التنظيدي باملدارس األساسية يف مدينة 2118)احلكيدي، 
 تعز ) اليدن( يقع عند مستوى منخفض.

كيتراتبورن "الدراسات األجنبية فاختلفت نتائج دراستنا مع نتائج دراسة أما على مستوى       
أن جودة حياة اليت توصلت إىل  (Kitratporn & Puncreobutr, 2016)و بنكريوبتر" 

       افر عناصر األمان،تو  و تبنيالعدل متوفرة بدرجة عالية يف املدارس احلدودية بوالية كدبودية بتايالند، 
اد جودة حياة وجود عالقات ترتاوح يف قوهتا بني أبع و تبنيأن املناخ التنظيدي املتوفر جيد،  الصحة، و و

فجاءت  (Davidson, 2003) "دافيتسون"أما دراسة  املناخ التنظيدي باملدارس، املهنية للدعلدني و
ملني للدناخ العاوجود مستوى عايل إلدراك نتائجها خمتلفة عن دراستنا أيضا، حيث أشارت الدراسة إىل 

 التنظيدي يف قطاع اخلدمات الفندقية وجودة اخلدمات املقدمة للزبائن بالواليات املتحدة األمريكية.

( ميكننا اعتبار الفرضية الفرعية األوىل 28بالرجوع إىل نتائج اجلدول ) يف ضوء ماسبق و و   
رتبية ق اجلزائري من وجهة نظر أساتذة الدرجة املناخ التنظيدي السائد باملدارس الثانوية للشر القائلة: "
 محققة.العاملني هبا  بشكل عام متوسطة "  و الرياضيةالبدنية 

بية درجة الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرت "منطوقها  ومناقشة الفرضية الفرعية الثانية:  -4-3
 العاملني باملدارس الثانوية للشرق اجلزائري متوسطة ". و الرياضيةالبدنية 

ا لدرجة الرض و الرياضية( أن تقديرات أساتذة الرتبية البدنية 34أظهرت نتائج اجلدول )    
         الوظيفي لديهم كانت متوسطة، حيث سجل الوسط احلسايب العام جملدوع عبارات استبيان الرضا الوظيفي 
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 باحنراف و( من مقياس ليكرت اخلداسي، 3.41-2.11ينتدي للدجال ) و هو( 2.84ككل قيدة )
ون بدرجة راض و الرياضيةهذه النتيجة تشري إىل أن أساتذة الرتبية البدنية  (، و1.523معياري قدره )

اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج بعض الدراسات السابقة من حيث أن  متوسطة عن وظيفتهم، و
            املعلدني من وجهة نظرهم جاء بشكل عام بدرجة متوسطة،  مستوى الرضا الوظيفي لألساتذة و
   توصلت إىل أن هناك درجة متوسطة يف الرضا الوظيفي ( اليت 2114مثل: دراسـة )الشرمان وجعافرة، 

تائج اتفقت كذلك ن مستوى األداء ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة مؤتة بالكرك )األردن(، و و يف
        ( اليت توصلت إىل أن مستوى الرضا الوظيفي للدعلدني 2111دراسـة )احلسيان،  جدراستنا مع نتائ

 يف املدارس الثانوية يف دولة الكويت بشكل عام كان متوسطا.
درجة الرضا ( اليت أظهرت أن 2118انسجدت نتائج دراستنا مع نتائج دراسـة )املخاليف،  و

   وسطة، اخلاصة يف أمانة صنعاء كانت مت يف املدارس احلكومية والوظيفي العام ملعلدي املرحلة الثانوية 
بيندا تراوحت درجات رضاهم على اجملاالت بني متوسطة كدا هو احلال )عالقات العدل، العدل نفسه، 

ريبا اليت نفس النتيجة تق و هيالراتب(،  متدنية كدا هو احلال يف جمايل )الندو والرتقي، و واإلدارة(، و
درجة الرضا الوظيفي ملعلدي املدارس الثانوية ( اليت أشارت إىل أن 2111دراسـة )حرز اهلل، ها توصلت إلي

 .مبحافظات غزة كانت متوسطة

اليت توصلت إىل أن درجة  (2113اتفقت نتائج دراستنا أيضا مع نتائج دراسـة )عريقات،  و
دا تطابقت ، كطة من وجهة نظرهمالرضا الوظيفي لدى معلدي املدارس الثانوية يف محافظة القدس متوس

اليت كشفت بأن درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء  (2115نتائج دراستنا مع نتائج دراسـة )الرفاعي، 
اتفقت   و ،هيئة التدريس يف اجلامعات األردنية اخلاصة كانت متوسطة يف مجيع جماالت الرضا الوظيفي

 يةو الرياضأن أساتذة الرتبية البدنية يت أظهرت ( ال2111كذلك دراستنا نسبياً مع دراسة )بوعجناق، 
 األجر والرتقية. غري راضني عن اإلشراف و الزمالء و ملرحلة التعليم الثانوي يف اجلزائر راضني على العدل و

   أمــا على مستــوى الدراسـات األجنبيــة فانسجدت نتائــج دراستنــا مع  نتــــائج دراسـة         
مستوى الرضا الوظيفي ( اليت توصلت إىل أن Mieke Van Houtte, 2006) هوتي""مايك فان 

 لدى املعلدني يف املدارس املهنية يف بلجيكا متوسط. لدى املعلدني يف املدارس العامة و

بيندا اختلفت نتائج الدراسة احلالية مع نتائج بعض الدراسات السابقة من حيث أن مستوى      
               املعلدني من وجهة نظرهم جاء بشكل عام بدرجة جيدة، مثل:  تذة والرضا الوظيفي لألسا
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مستوى الرضا الوظيفي ملعلدي املدارس الثانوية ( اليت توصلت إىل أن 2113دراسة )الدحالن، 
 (. %13.31مبحافظات غزة جيد بوزن نسيب قدره )

أما على مستوى الدراسات األجنبية فقد تعارضت نتائج دراستنا احلالية مع نتائج دراسة             
أن املعلدني للدرحلة ( اليت أظهرت Crossman & Harris, 2006)  "كروسمان وهاريس"

              ملعلدونمدارس أخرى أظهر ا و يفالثانوية يف بريطانيا يتدتعون مبستوى عال من الرضا الوظيفي، 
 أن رضاهم الوظيفي احتل املستوى األدىن.

                           "شــــفقت، محــــمد، وسيــد امتيــــاز"يف حني اختلفت نتائج دراستنــــا مع نتـــــائج دراســــــة 
(Shafqat, Muhammad & Sayed Imtiaz, 2010 اليت توصلت إىل ) أن املعلدني يف

 الرضا واخلاصة للدرحلة الثانوية يف مدينة الهور )باكستان( يشعرون باالرتياح  احلكومية واملدارس 
 الوظيفي.

كدا اختلفت نتائج الدراسة احلالية مع نتائج بعض الدراسات السابقة من حيث أن مستوى الرضا 
        سة املعلدني من وجهة نظرهم جاء بشكل عام بدرجة منخفضة، مثل: درا الوظيفي لألساتذة و

للدرحلة  يةو الرياضتدين درجة الرضا الوظيفي ألساتذة الرتبية البدنية ( اليت أظهرت 2118)بورغدة، 
ت كذلك نتائج تعارض ، ون يدرسون بواليات )قسنطينة، باتنة، سطيف، اجلزائر العاصدة(و الذيالثانوية 

معلدي ومعلدات الرتبية الرياضية ( من % 31أن )( اليت كشفت 2111دراستنا مع نتائج دراسة )زايد، 
العاملني باملدارس التابعة لوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة عدان لديهم مستويات جيدة من الرضا الوظيفي 

( منهم ليسوا راضني وظيفيا،  % 21( لديهم مستويات منخفضة، و) %44بصورة عامة، يف حني أن ) 
ة، ضا الوظيفي تأثريا هو العامل املتعلق بالعائد املايل للوظيفكدا أظهرت الدراسة أيضا أن أكثر عوامل الر 

( من أفراد عينة الدراسة غري راضني عن العائد املايل أو أهنم راضني  %15حيث تبني أن ما يزيد عن )
 بدرجة متدنية عنه.

 قائلة:ل( ميكننا اعتبار الفرضية الفرعية الثانية ا34ضوء ماسبق وبالرجوع إىل نتائج اجلدول ) و يف
رق اجلزائري العاملني باملدارس الثانوية للش و الرياضيةدرجة الرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية البدنية "

 محققة.متوسطة " 
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ائية توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصمنطوقها " ال  ومناقشة الفرضية الفرعية الثالثة:  -4-4
العام  الرضا الوظيفي و درجةني اهليكل التنظيدي للددارس الثانوية ب (α≤0.05)عند مستوى الداللة 

 العاملني هبا ". و الرياضيةلدى أساتذة الرتبية البدنية 
دال إحصائيا عند مستوى     قوي جدًا و وجود ارتباط موجب و( 42أظهرت نتائج اجلدول )

تذة الرضا الوظيفي العام لدى أسا و درجةبني اهليكل التنظيدي للددارس الثانوية   (α≤0.05)الداللة
مبعىن أنه   قوية جدًا بني هذين املتغريين، ، أي أن هناك عالقة طردية موجبة وو الرياضيةالرتبية البدنية 

تبسيط إجراءات  يساهم يف يتسم باملرونة الكافية، و متني و كلدا كان اهليكل التنظيدي للثانوية محكم و
 التوجيهات من اإلدارة حنو األساتذة، فضال األوامر و ياب القرارات وحتقيق السالسة يف انس العدل، و

               عن درجة احلرية يف املشاركة يف اختاذ القرارات املدرسية و قدرته على الوفاء باحتياجات العدل 
لرتبية امن العالقات الوظيفية، كل هذا من شأنه أن يساهم يف ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي لدى أساتذة 

ال يتيح فرص  ذيو الغري املرن،  يف املقابل من ذلك فإن اهليكل التنظيدي اجلامد و و ،و الرياضيةالبدنية 
دل وفق القواعد يتم فيه إجناز الع التكيف مع املتغريات واملستجدات اليت تطرأ  أثناء العدل، و التأقلم و

             رمسي يتغلب الطابع ال و قدة السلم اهلرمي،  اللوائح، كدا ترتكز سلطة اختاذ القرار يف واألنظدة و
      األساتذة،  اإلبتكار لدى حيد من قدرات اإلبداع و يف العالقات بني خمتلف املستويات التنظيدية، و

توى الرضا عن يرتاجع مس بالتايل تنخفض روحهم املعنوية و التذمر لديهم، و مما خيلق مشاعر اإلستياء و
يف أن املنظدة ذات اهليكل التنظيدي املرن الذي يوضح الوصف حمود ما أشار إليه  هذا و وظيفتهم، 

نظيدي محبباً اللوائح من شأنه أن جيعل املناخ الت يبتعد عن حرفية التقيد باألنظدة و الوظيفي للعاملني و
يتيح فرص التأقلم ال اإلبتكار بعكس اهليكل التنظيدي غري املرن فإنه للعاملني يف حتقيق سبل اإلبداع و

 ،(52، صفحة 2112)محود، السلوك التنظيدي، اللوائح حبذافريها كاملة  ينفذ األنظدة و للدتغريات و
            نظيم إليه تؤثرنظرة العاملني يف الت أن طبيعة اهليكل التنظيدي والقريوتي يف نفس السياق يعترب  و

جماال ألية  اليتيح غري مرن و اإلبداع، فإذا كان اهليكل التنظيدي جامدًا و و يف قدرهتم على املشاركة
عالقات للعاملني خار  إطاره، فإن ذلك يؤدي بالعاملني إىل التخوف من أية اتصاالت خار  هذا 

إن ن ذلك فماإلطار، و جيعلهم غري متحدسني القرتاح ما من شأنه حتسني العدل، و على العكس 
و الذي يحنظر إليه كأساس عام لتحديد العالقات التنظيدية ميكن له أن يتطور  اهليكل التنظيدي املرن

ليستوعب املتغريات املستجدة، و يشجع العاملني على اإلجتهاد لتطويره و حتسينه مما يساعد على حتقيق 
 .(211ة ، صفح1114)القريويت،  األهداف
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         ( اليت أظهرت وجود عالقة قوية 2115اتفقت نتائج دراستنا مع نتائج دراسة )الشريف، و
          بني أبعاد املناخ التنظيدي مبا فيها اهليكل التنظيدي يف عدادة السنة التحضريية جبامعة تبوك )السعودية( 

ئج باجلامعة، كدا اتفقت أيضا نتائج دراستنا مع نتامستوى الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس  و
لتنظيدي التنسيق للهيكل ا الرتتيب و ( اليت أكدت على أمهية األسس املوضوعية و2111دراسة )خولة، 

               للدعهد التقين باحلوجية )العراق( يف التأثري على مستوى الرضا الوظيفي لدى الكوادر التدريسية،
( اليت توصــلت إىل وجــــود 2118نتائج دراستنا احلالية مع نتــائج دراســـتة )الطيب، و انسجدت كذلك

 اإلتصاالتبني اهليكل التنظيدي لشركة  (α= 0.05)عالقة ذات داللـــة إحصائيــــة عند مستـــــوى داللة 
 .مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملني هبا الفلسطينية و

        اليت بينت  (Solar ,1999)"سوالر" كدا اتفقت نتائج دراستنا احلالية مع نتائج دراسة  
مه يف العدل إذا كان التزا رضاه و التنظيدي املدرسي يلعب دوراً إجيابياً يف حتسني أداء املعلم و أن اهليكل

 أقل مركزية ورمسية.

نستطيع قبول الفرضية العدمية  ( ال42) بالرجوع إىل نتائج اجلدول اعتدادًا على ماسبق و و
بني اهليكل  (α≤0.05) توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةالقائلة:" ال 

         البدنية  ةدرجة الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبي التنظيدي للددارس الثانوية للشرق اجلزائري و
إحصائية عند  توجد عالقة ارتباطية ذات داللةنقبل الفرضية البديلة القائلة:"  و، "العاملني هبا ةيالرياض و

لرضا درجة ا بني اهليكل التنظيدي للددارس الثانوية للشرق اجلزائري و  (α≤0.05)مستوى الداللة
 العاملني هبا ". و الرياضيةالوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية 

 
ية توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائمنطوقها " ال  ومناقشة الفرضية الفرعية الرابعة:  -4-2

     بني منط القيادة اإلدارية املتبع يف املدارس الثانوية للشرق اجلزائري (α≤0.05) عند مستوى الداللة 
 العاملني هبا ". و الرياضيةدرجة الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية  و

إحصائيا عند مستوى  و دالوجـــود ارتباط موجب وقوي ( 43) أظهرت نتائج اجلدول رقم   
الرضا  رجةو دبني منط القيادة اإلدارية املتبع باملدارس الثانوية للشرق اجلزائري  (α≤0.05) الداللة

          بة العاملني هبا، أي أن هناك عالقة طردية موج و الرياضيةالوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية 
لرتكيز ا بني هذين املتغريين، مبعىن أنه كلدا كان منط القيادة اإلدارية يتسم باألسلوب الدميقراطي و قوية و

على اإلهتدام بالعالقات اإلنسانية لألساتذة كلدا ارتفع مستوى الرضا الوظيفي لديهم، بيندا حيدث 
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لوكيات س ما يكون الندط القيادي الديكتاتوري أو حىت التسييب هو الغالب على تصرفات والعكس عند
ستوى الرضا بالتايل ينخفض م التذمر و املديرين، فإن ذلك جيعل األساتذة يشعرون حبالة من اإلستياء و

دني إدارياً للدعلفددارسة مديري املدارس الثانوية للندط الدميقراطي، من خالل دعدهم الوظيفي لديهم، 
             لودا إقامة عالقات شخصية قوية معهم يسودها اإلحرتام و من أجل حتقيق الندو املهين لديهم، و

ملعنوية ا عدالة، فضال عن هتيئة الظروف املادية و جدية و و التعامل معهم بإجيابية و التعاون املتبادل، و
 إشراكهم يف عدلية اختاذ القرارات األساتذة و إلدارة وفتح قنوات اإلتصال بني ا يف مكان العدل، و

املتعلقة باملؤسسة الرتبوية، كل هذا من شأنه أن جيعلهم أكثر احتدااًل ألن يكون لديهم هيئة تدريسية 
 ذات مستوى عال من الرضا الوظيفي.

رف الذي ش" اليت تشري إىل أن املميتشغاناليت أجريت جبامعة "هذا ماتؤكده نتائج الدراسات  و
اهتدامه  هم، وبين ذلك بتنديته لعالقات املساندة الشخصية بينه و جيعل مرؤوسيه محورا الهتدامه و

قق حي تفهده وسعة صدره عند حدوث أخطاء من جانبهم، يكسب والء مرؤوسيه و الشخصي هبم و
 مرؤوسيه يعترب وأهدافه،  رضا عال عن العدل بينهم، أما املشرف الذي يقتصر اهتدامه على اإلنتا  و

      مجيعل مشاعر االستياء تنتشر بينه جمرد أدوات لتحقيق أهداف العدل، ال يكسب والء مرؤوسيه، و
     ة، " مع النتائج السابقأوهايوتتفق دراسات جامعة والية "  كدا  بذلك ال حيدث الرضا عن العدل، و

            لثقة ا ه معهم على أساس الصداقة، والذي يقيم عالقات يف أن املشرف املتفهم ملشاعر مرؤوسيه و
املودة حيقق رضا عايل بني مرؤوسيه عن ذلك املشرف الذي يفتقد تلك الصفات  حرتام املتبادلني، واإل و

 .(148, 141، الصفحات 1183)عاشور،  يف منط سلوكه مع مرؤوسيه

املتخصصني يف جمال اإلدارة  الذي أكد على أن رجال الفكر و حجيهذا ما أشار إليه كذلك  و
التعليدية يرون أن منط القيادة الدميقراطية يعترب من أفضل األمناط القيادية ألهنا تساعد على حتقيق 

 يف العكس من ذلك فإن الندطني اآلخرين يسببان نوعا من اإلضطراب و علىاألهداف الرتبوية، 
، صفحة 2111)حجي، اخللل اإلداري الحنرافهدا على أساسيات الفكر اإلداري املعاصر  العالقات و

    ( Mannمان)و  (Vroomفروم )يف نفس السياق أثبتت دراسات قام هبا كل من  ، و(138
د رضا املعنوية يف ظل القيادة الدميقراطية، بيندا وجروحهم  أن هناك ارتفاعا ملحوظا يف رضا املرؤوسني و

 .(148، صفحة 1111)أمحد صقر،  و روح معنوية أقل حتت ظل القيادة االستبدادية
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( اليت توصلت إىل وجود عالقة 2111اليت قام هبا )مكفس ، تتفق نتيجة دراستنا مع الدراسة و
       ضا الوظيفيدرجة الر  ارتباطية قوية طردية بني الندط القيادي الدميقراطي للدديري املدارس الثانوية و

ية عكسية أشارت أيضا إىل وجود عالقة ارتباطية قو  لدى أساتذة التعليم الثانوي لوالية املسيلة )اجلزائر(، و
لدراسة، كدا درجة الرضا الوظيفي لألساتذة عينة ا التسييب للدديرين و ني الندط القيادي الديكتاتوري وب

توصلت إىل وجود عالقة ذات اليت  (2118انسجدت نتيجة دراستنا أيضا مع نتيجة دراسة )املخاليف، 
بني الندط الدميقراطي ملديري املدارس الثانوية احلكومية  (α= 0.05)داللة إحصائية عند مستوى داللة 

       امستوى الرضا الوظيفي للدعلدني جتاه جماالت الرضا الوظيفي املختلفة مب اخلاصة يف مدينة صنعاء و و
      يف ذلك الرضا الوظيفي العام، بيندا مل تظهر النتائج وجود أي عالقة ارتباط بني الندط القيادي احلر

 جماالت الرضا الوظيفي املختلفة مبا يف ذلك الرضا الوظيفي العام للدعلدني. و

اليت أظهرت  (2113انسجدت كذلك نتائج دراستنا احلالية نسبيا مع نتائج دراسة )دحالن،  و
ثانوية الدميقراطية( لدى مديري املدارس ال وجود عالقة ارتباطية طردية بني منطي القيادة )التحويلية، و

جماالت الرضا الوظيفي للدعلدني، يف حني توجد عالقة عكسية بني منطي القيادة  ات غزة ومبحافظ
 انت إجيابية.احلوافز( فالعالقة ك جماالت الرضا الوظيفي عدا جمال )الرواتب و األوتوقراطية( و )الرتسلية، و

هناك ( اليت أشارت إىل 2111الوتار، اتفقت أيضا نتائج دراستنا مع نتائج دراسة )جاسم و و
عالقة ذات داللة معنوية بني السلوك القيادي ملديري املدارس و الرضا عن العدل لدى مدرسي الرتبية 

 الرياضية يف مركز مدينة املوصل  بالعراق.

                     ( النستطيع قبول الفرضية العدمية القائلة:43بالرجوع إىل نتائج اجلدول ) اعتداداً على ماسبق و و
بني منط القيادة اإلدارية   (α≤0.05)توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة" ال 

              دنية درجة الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية الب املتبع يف املدارس الثانوية للشرق اجلزائري و
لة إحصائية توجد عالقة ارتباطية ذات دالنقبل الفرضية البديلة القائلة:"  ، والعاملني هبا "  و الرياضية

       بني منط القيادة اإلدارية املتبع يف املدارس الثانوية للشرق اجلزائري   (α≤0.05)عند مستوى الداللة
 .العاملني هبا " و الرياضيةدرجة الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية  و
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ية توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائمنطوقها " ال  ومناقشة الفرضية الفرعية الخامسة:  -4-2
          تصال املتبع داخل املدارس الثانوية للشرق اجلزائري بني منط اإل  (α≤0.05)عند مستوى الداللة

 العاملني هبا ". و الرياضيةدرجة الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية  و
عند مستوى  دال إحصائيا قوي و ( وجود ارتباط موجب و44أظهرت نتائج اجلدول )

درجة الرضا  املتبع داخل املدارس الثانوية للشرق اجلزائري و اإلتصاالتبني منط   (α≤0.05)الداللة
        ة الرياضية العاملني هبا، أي أن هناك عالقة طردية موجب الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية و

إجيايب كلدا  و املتبع داخل املدارس الثانوية فعال اإلتصاالتقوية بني املتغريين، مبعىن أنه كلدا كان منط  و
     على العكس من ذلك فكلدا كان الرياضية، و ارتفع مستوى الرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية البدنية و

                 غري واضح كلدا اخنفض مستوى الرضا الوظيفي لدى األساتذة،  سليب و منط اإلتصال غري فعال و
ى رضا حصوله عل الذي أشار أن اإلتصال الفعال يؤدي إىل حتسني أداء العامل وحريم ما يؤكده  هذا  و

أنه يتفهم أدوار  يشعر مبشاركة أكرب، كدا يف العدل، فالفرد يستطيع أن يتفهم عدله بصورة أفضل و أكرب
 قد أثبتت بعض الدراسات أن لإلتصال الفعال عالقة التنسيق، و اآلخرين، مما يشجع على التعاون و

ألعدال ا )حرمي، السلوك التنظيدي: سلوك األفراد واجلداعات يف منظدات طردية مباشرة بالرضا الوظيفي
أمهية اإلتصال الفعال داخل املنظدات مبختلف  الصيرفيو يربز  ،(244, 243، الصفحات 2114، 

       أنواعها يف التقليل من حاالت الرضا الوظيفي املتدنية للعاملني هبا، حيث يساعد اإلتصال العاملني 
    دا يساهم س على بيئتهم العدلية، كتنعك يستجد من تطورات متس املنظدة و يف املنظدة على مواكبة ما

يف امتصاص حاالت عدم الرضا، حيث يعدل كصدام أمان ميكن من خالله أن يعرب العاملون عن 
      .(11، صفحة 2111)الصرييف،  توصيل أصواهتم لصانعي القرار اجتاهاهتم حول القضايا املختلفة و

أن أكثر اجلداعات رضا عن أعداهلا هي اليت كانت ليفن وآخرون يف نفس اإلجتاه أوضحت جتارب  و
 .(111، صفحة 2111)أونيس،  تتدتع بقيادة دميقراطية تسلك األسلوب الدميقراطي يف اتصاهلا بعداهلا

نظدة خطط امل وظيفي من شرح أهداف وكدا حتقق عدلية اإلتصال عدة أهداف على املستوى ال
ع اجملتدع م العاملني هبا من جهة و التفاهم بني املنظدة و اإلحرتام و خلق جو من الثقة و للعاملني، و

راد، التأكد من حتقيق التعاون بني األف الذي حييط هبا من جهة أخرى، باإلضافة إىل نقل املعلومات و
التنظيدي اجليد  هتيئة املناخ حفزهم للعدل، و التنسيق بني جهودهم و توجيه األفراد و فضال عن قيادة و

، 2111)الصرييف، السلوك اإلداري: العالقات اإلنسانية،  رفع الروح املعنوية لتحقيق الرضا يف العدل و
 . (111صفحة 
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قة عال ( اليت توصلت إىل وجود2111 تتفق نتائج دراستنا احلالية مع نتائج دراسة )كتفي، و
تعليم مستوى الرضا الوظيفي لدى أساتذة ال تصال يف اإلدارة املدرسية وارتباطية موجبة بني عدلية اإل

ة بني كل باملتوسط العاملني ببعض متوسطات والية املسيلة )اجلزائر(، كدا توجد أيضا عالقة ارتباطية موج
 مستوى الرضا الوظيفي لدى أفراد العينة. اإلدارة املدرسية وتصال يف بعد من أبعاد عدلية اإل

( اليت أظهرت وجود 2118اتفقت كذلك نتائج دراستنا احلالية مع نتائج دراسة )الطيب،  و
بني منط اإلتصال املتبع يف شركة  (α= 0.05)عالقة قوية ذات داللـــة إحصائيـــة عند مستــــوى معنوية 

توليها الشركة  ، ليدل على األمهية اليتمستوى الرضا الوظيفي لدى العاملني هبا الفلسطينية و اإلتصاالت
كدا يدل  سر، وي يف مجيع اإلجتاهات بسهولة و اإلتصاالت نظام اتصال فعال تنساب فيه و فرييف ت

 إلتصاالتاوسائل اإلتصال املتبعة يف شركة يعترب نشاطها األساسي تقدمي خدمات  على أمهية طرق و
 اعها املختلفة.بأنو 

          أزيم و كاداس دراسة اليت توصلت إليهانتائج المع  احلالية انسجدت نتائج دراستنا و
(Azeem & Quddus,2014) هدفت إىل معرفة وجهة نظر املوظفني )غري األكادمييني(  اليت

  ، إلتصاالتاالوظيفي بالرتكيز بشكل خاص على  و الرضايف أربع جامعات يف اهلند عن الدافعية للعدل 
     امعاهتم، سريع يف ج تدفق املعلومات ممتاز و توصلت الدراسة إىل اتفاق املبحوثون أن االتصال و و

          الغالبية من عينة الدراسة أمجعت أن رؤساء األقسام يقومون بإبالغ مرؤوسيهم بنقاط القوة  كدا أن
يدا يتعلق ابية للغاية فأظهرت الدراسة أيضا أن اإلستجابة العامة للدوظفني إجي و الضعف يف العدل، و

لعدل تؤثر يف الرضا يف ا اإلتصاالت تصال يف جامعاهتم، كدا أمجع املبحوثون يف أن وجود ثغرة يفبنوع اإل
 الوظيفي.

 (Ahmad et al, 2010)أحمد و آخروندراسة اتفقت نتائج دراستنا نسبيا مع نتائج  و
    اليت هدفت إىل معرفة مدى رضا مدراء اإلدارة الوسطى عن املناخ التنظيدي السائد يف قطاع الصيدلة 

 اإلتصاالت املناخ التنظيدي املتدثل يف: أن غالبية املدراء كانوا راضني عن أظهرت الدراسة يف باكستان، و
هتدامات حرتام اإلا الرتقية، و التقدم الوظيفي، التقييم وفرص  الداخلية، اهليكل التنظيدي، السياسات و

 .الشخصية
نستطيع قبول الفرضية العدمية  ( ال44بالرجوع إىل نتائج اجلدول ) اعتدادًا على ماسبق و و
بني منط  (α≤0.05)" ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  القائلة:

 الرياضية ودرجة الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية  املدارس الثانوية وتصال املتبع داخل اإل
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ستوى " توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند م ونقبل الفرضية البديلة القائلة: العاملني هبا "،
          امالوظيفي العدرجة الرضا  تصال املتبع داخل املدارس الثانوية وبني منط اإل (α≤0.05)الداللة 

 ة العاملني هبا ".يالرياض لدى أساتذة الرتبية البدنية و
 توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائيةومنطوقها " مناقشة الفرضية الفرعية السادسة:  -4-2

بني احلوافز املقدمة باملدارس الثانوية للشرق اجلزائري و درجة الرضا   (α≤0.05)عند مستوى الداللة
 ة العاملني هبا ".يالرياض الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية و

عند مستوى  إحصائيا و دال و متوسطوجود ارتباط موجب ( 45) أظهرت نتائج اجلدول رقم 
يفي العام الرضا الوظ و درجةبني احلوافز املقدمة باملدارس الثانوية للشرق اجلزائري  (α≤0.05) الداللة

ة بني هذين توسطو مالعاملني هبا، أي أن هناك عالقة طردية موجبة  و الرياضيةلدى أساتذة الرتبية البدنية 
كلدا زاد   و الرياضيةية ية البدناملعنوية ألساتذة الرتب املتغريين، مبعىن أنه كلدا زاد تقدمي احلوافز املادية و

       بية البدنية املعنوية ألساتذة الرت  كلدا اخنفض تقدمي احلوافز املادية و مستوى الرضا الوظيفي لديهم، و
ة لنظام هذا ما يشري إىل أن تبين املدارس الثانوي وكلدا تراجع مستوى الرضا الوظيفي لديهم،   و الرياضية

قق يرفع من روحهم املعنوية مبا حي على إشباع حاجات ورغبات األساتذة، وموضوعي للحوافز، يعدل 
دودية لديهم، املر  غرضا رئيسيا له انعكاساته على زيادة اإلنتاجية و هدفا إنسانيا مهدا يف حد ذاته، و

يف  زمالئهم م ومع أنفسه عالقاهتم مع إدارة الثانويات اليت يعدلون هبا، و فضال عن تعزيز انتداءاهتم و
رفع من مستوى ي الوالء للدؤسسة الرتبوية اليت يعدلون هبا و العدل، مما خيلق حالة من الشعور باإلستقرار و

   ملعنوية، ا الرضا الوظيفي لديهم، يف حني يساهم وجود نظام حوافز اليليب احتياجات األساتذة املادية و
ا الوظيفي نه أن يؤدي إىل تدين مستوى الرضال يرقى إىل مستوى تطلعاهتم و متطلباهتم، كل هذا من شأ و

     بأن احلوافز تسهم يف حتقيق جو من الرضا عن العدل لدى األفرادالوليد هذا ما أشار إليه  لديهم، و
 الوليد،)حتقيق أهداف املنظدة  السعي لزيادة اإلنتاجية و مما يدفعهم للحرص على املصلحة العامة و

أن الفرد يشعر بالرضا الوظيفي إذا كانت العوائد اليت أنور سلطان يرى  ، و(143، صفحة 2118
ترقيات يتم توزيعها وفقا لنظام محدد يضدن توافرها بالقدر  تقدمها املؤسسة من حوافز، مكافآت و

             ستيفنأكدت كل من  و قد. (212، صفحة 2113)أنور سلطان،  بالشكل العادل املناسب، و
 العاملني أن هناك عالقة متبادلة من املصاحل بني املؤسسة و  (Steven and Ivies)و إيفيس 

          ضاه،املعنوية للعاملني فيها، زادت درجة ر   احلوافز املادية وو فريفيها، فكلدا عدلت املؤسسة على ت
بالتايل يزداد إنتاجهم مما يرتك مردوداً إجيابياً على املؤسسة ككل، أما إذا عدلت املؤسسة على ختفيض  و
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املعنوية للعاملني فإن ذلك يؤدي إىل تكوين اجتاهات سلبية لدى العاملني حنو مؤسستهم  احلوافز املادية و
 . (11ه، صفحة 1421)فلدبان،  رمبا يتسبب يف ترك العدل يقل إنتاجهم، و يقلل والئهم هلا و و

ا أن أنواع احلوافز متعددة منه السيد محمد عبد المجيدو فاروق عبده فليهيشري كل من  و
عدل على جتنب منها السلبية اليت ت املشاركة يف اختاذ القرارات، و زيادة األجور، و اإلجيابية مثل: الرتقية و

            خلصم ا اللوائح السائدة تفاديا للعقوبة مثل: اإلنذار، و اليت تتعارض مع التشريعات والتصرفات 
اطها مبعدالت ارتب حجب الرتقية، كدا أن شعور العاملني مبوضوعية نظام احلوافز و من الراتب الشهري، و

                  اهتم السلبيةحيد من سلوكي ويشجع جهودهم املبدعة  اإلنتداء لعدلهم، و األداء يعدق يف نفوسهم الثقة و
 .    (312، صفحة 2115)فليه و عبد اجمليد، 

 ةيت توصلت إىل وجود عالقة ارتباطي( ال2118تتفق نتيجة دراستنا مع نتيجة دراسة )الوادعي، و
نعاء )اليدن(،  العاملني يف املناطق التعليدية بأمانة صالرضا الوظيفي لعينة من  طردية بني مستوى احلوافز و

( اليت توصلت إىل وجود عالقة ارتباطية طردية 2111كدا انسجدت نتائج دراستنا مع دراسة )اجلريد، 
يئة العدل املعنوية ومستوى الرضا الوظيفي للعاملني عن ب ذات داللة إحصائية بني تطبيق احلوافز املادية و

 منطقة اجلوف باملدلكة العربية السعودية. الوظيفية بشرطة 

     (2112أبو تايه، احلياري، و القطاونة ،جاءت نتائج دراستنا متفقة أيضا مع نتائج دراسة ) و
نظدات أعدال م اليت بينت وجود أثر ذي داللة إحصائية للحوافز يف الرضا الوظيفي للعاملني يف بعض

ملكافآت ا مما يعين أن منح العاملني املزيد من احلوافز املادية وأردنية متواجدة يف منطقة عدان الكربى، 
 يؤثر إجيابياً على شعورهم بالرضا الوظيفي.

( اليت أشارت إىل أن املوظفني 2113)إبراهيم، بيندا اختلفت نتيجة دراستنا مع نتيجة دراسة
                العاملني يف كلية التجارة جبامعة النيلني غري راضني باألغلبية عن نظام احلوافز املطبق يف اجلامعة، 

من النتائج اهلامة أيضا إمجاع املوظفني على أن هناك عديد من السلبيات يف نظام احلوافز املطبق  و
أن غالبية املوظفني يرون أن احلوافز املدنوحة هلم غري كافية و أن هناك أنواعا أخرى من احلوافز  باجلامعة، و

جيب أن حيصلوا عليها، لذلك توصل الباحث أن احلرمان من احلافز يؤدي إىل التأثري على درجة التعاون 
       درجة و علىامعة، بني الزمالء، زيادة حدة الصراع داخل اجلامعة، التأثري على درجة الوالء للج

 ستقرار فيها.  اإل
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  ( النستطيع قبول الفرضية العدمية القائلة:45بالرجوع إىل نتائج اجلدول ) اعتداداً على ماسبق و و
بني احلوافز املقدمة   (α≤0.05)توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة" ال 
   الرياضية ودرجة الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية  و دارس الثانوية للشرق اجلزائريبامل

ستوى توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند منقبل الفرضية البديلة القائلة:"  ، والعاملني هبا "
لعام ابني احلوافز املقدمة باملدارس الثانوية للشرق اجلزائري و درجة الرضا الوظيفي   (α≤0.05)الداللة

 لبدنية والرياضة العاملني هبا ".لدى أساتذة الرتبية ا
ية توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائومنطوقها " ال مناقشة الفرضية الفرعية السابعة:  -4-2

بني املشاركة يف اختاذ القرارات داخل املدارس الثانوية للشرق اجلزائري  (α≤0.05)عند مستوى الداللة 
 العاملني هبا ". و الرياضيةالرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية  و درجة

عند مستوى         إحصائيا و دالوجود ارتباط موجب وقوي جدًا ( 41أظهرت نتائج اجلدول )
توى الرضا مس بني املشاركة يف اختاذ القرارات باملدارس الثانوية للشرق اجلزائري و (α≤0.05)الداللة

         ة موجبة أي أن هناك عالقة طرديالعاملني هبا،  و الرياضيةالوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية 
      الرياضية ومبعىن أنه كلدا زادت درجة مشاركة أساتذة الرتبية البدنية  ،قوية جدًا بني هذين املتغريين و

لدا ك الثانوية اليت يعدلون هبا كلدا زادت درجة الرضا الوظيفي لديهم، ويف اختاذ القرارات داخل املدارس 
ية اليت يف اختاذ القرارات داخل املدارس الثانو  و الرياضيةاخنفضت درجة مشاركة أساتذة الرتبية البدنية 

 يعدلون هبا كلدا اخنفضت درجة الرضا الوظيفي لديهم.
ه، ذة يف مناقشة املشاكل املتعلقة بالعدل بصفة تشاركيهذا ما يشري إىل أن إشراك املدراء لألسات و

أخذ اإلدارة بآراء و اقرتاحات األساتذة  قبل اختاذ القرارات، من شأنه أن جيعل األساتذة يشعرون  و
دشاكل خيلق الثقة لديهم إلشراك املدير هلم يف وضع احللول املالئدة لل بأمهيتهم داخل املؤسسة الرتبوية، و

ى يساهم يف تطوير دافعيتهم ملدارسة سلوكيات إبداعية لتعزيز قدرة املؤسسة الرتبوية عل ، واليت تواجههم
خيتلف احلال فيدا إذا كان منط اختاذ القرارات تسلطي أو مركزي مبا يؤدي  مواكبة التطورات املستجدة، و

تهم حنو سامهم غري مالئم، حبيث حيد من مبادرات األساتذة و إىل تكوين مناخ تنظيدي غري صحي و
ساتذة تتقلص فرص بروز األ يقلل من روح التنافس لديهم و التعامل مع خمتلف املشكالت اإلدارية و

 بالتايل ينخفض مستوى الرضا الوظيفي لديهم. ذوي األفكار التجديدية، و املبدعني و
       (Davis and Newstrom) ديفيس ونويسترومو يف هذا الصدد يشري الكاتبان 

       يف اختاذ القرار تعين انغداس األفراد ذهنيا و عاطفيا يف العدل مبا يشجعهم على املسامهة  املشاركةأن 
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)حرمي، مبادئ اإلدارة احلديثة: النظريات، العدليات اإلدارية، يف أهداف اجلداعة و مشاركة املسؤولية عنها 
أمهية مشاركة األساتذة يف اختاذ القرارات  أحمد إبراهيميربز  ، و(11، صفحة 2111وظائف املنظدة، 

املدرسية، حيث إن إتاحة الفرصة للدشاركة يف صياغة السياسات متثل العنصر املهم يف رفع معنويات 
          محاسهم للنظام املدرسي، كدا ترتبط املشاركة يف صنع القرار ارتباطًا إجيابيًا برضا املعلم و يفاملعلدني 

         أن املشاركة  هيو البو يف نفس السياق يشري  ،(115، صفحة 2112)أمحد،  عن مهنة التدريس
   يف اختاذ القرارات تنال قبوال أكثر من العاملني يف املؤسسة إذ يشعرون أهنا صادرة منهم أو من ممثليهم 

ليست مفروضة عليهم من اآلخرين، كدا أن املشاركة يف اختاذ القرارات حتقق مزيداً من رضا العاملني،  و
    لقدرات ا اف املزيد من املواهب وتتيح اكتش تزيد من حبهم ألعداهلم، و ترفع من روحهم املعنوية و و

ما  و هو ،(11، صفحة 2111)البوهي،  تفتح الطريق لإلستفادة منها إىل أبعد حد يف املؤسسة و
ل حافزاً معنوياً تشك بأن للدشاركة يف صنع القرارات تأثري قوي على الرضا عن العدل، والحوامدة يؤكده 

، صفحة 2111دة، )احلوام إجيابياً وتعدل على رفع الروح املعنوية للعاملني، وهلا أثر أيضا على اإلنتاجية
155). 

اليت توصلت إىل أن معلدي  (7112حرز اهلل ) ئج دراستنا نسبيا مع نتائج دراسةتتفق نتا و
املدارس الثانوية يف محافظات غزة يشاركون بدرجة متوسطة يف اختاذ القرارات، كدا أن درجة الرضا الوظيفي 

        توصلت الدراسة أيضا إىل وجود عالقة  إجيابية  متوسطة  ملعلدي املدارس الثانوية كانت متوسطة، و
 درجة الرضا الوظيفي  لديهم. اذ  القرارات  املدرسية  وبني  مدى  مشاركة  املعلدني  يف  اخت

عالقة ذات اليت أظهرت وجود ( 2118تتفق نتائج دراستنا أيضا مع نتائج دراسة )الطيب،  و
 اإلتصاالتبني مدى مشاركة العاملني يف شركة  (α= 0.05)داللـــة إحصائيـــة عند مستــــوى معنوية 

        راسة دنفس النتيجة اليت خلصت إليها دراسة  و هي، الوظيفي لديهممستوى الرضا  الفلسطينية و
ئية لالمركزية يف اختاذ اليت بينت وجود أثر ذي داللة إحصا (2112أبو تايه، احلياري، و القطاونة ،)

ى، منظدات أعدال أردنية متواجدة يف منطقة عدان الكرب  يف الرضا الوظيفي للعاملني يف بعض القرارات
ابيا املشاركة يف اختاذ القرارات يؤثر إجي السلطات و يعين أن منح العاملني املزيد من الصالحيات و مما

 على شعورهم بالرضا الوظيفي.
 Chi ,7112تشنغ تشي  كيونغ ) كدا انسجدت نتيجة دراستنا مع نتائج دراسة

keungCheng)  اليت توصلت إىل أن املعلدني يف املدارس الثانوية يف هونغ كونغ ) الصني( يفضلون
جمال اإلدارة، و إن إشراك  جمال املناهج الدراسية و إشراكهم يف القرارات مبجال الندوذ  التعليدي و
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       بء العدلعاملعلدني يف اختاذ القرارات له نتائج إجيابية مؤثرة يف الرضا الوظيفي وااللتزام و إدراك 
(CHENG Chi Keung, 2008, p. 31). 

هدفت  اليت  (Victor,2014)فكتور  جاءت  نتائج دراستنا متفقة كذلك مع نتائج دراسة و
          إىل حتديد أثر التحفيز على الرضا الوظيفي بني صغار املوظفني من جامعة كروس ريفر للتكنولوجيا 

الرفاهية(  –الفرضيات كانت تبحث أثر كل من العوامل التالية )املشاركة يف اختاذ القرار  يف دولة نيجرييا، و
     توصلت الدراسة إىل وجود عالقة ذات داللة احصائية بني كل من ) املشاركة على الرضا الوظيفي، و

    الرفاهية  ملوظفني و أن من نواتج املشاركة يف القرار والرضا الوظيفي لصغار ا الرفاهية( و –يف اختاذ القرار 
     أوصت الدراسة بأن تتفهم املؤسسات الرمسية أن املشاركة يف اختاذ القرار جيب  و، هو الرضا الوظيفي

 أن ميرر عرب مجيع الكوادر وال تستأثر فيه اإلدارة العليا.

نستطيع قبول الفرضية العدمية  ( ال41) بالرجوع إىل نتائج اجلدول اعتدادًا على ماسبق و و
بني املشاركة يف  (α≤0.05)توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة" ال  القائلة:

بية الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرت  و درجةاختاذ القرارات داخل املدارس الثانوية للشرق اجلزائري 
ية ذات داللة إحصائية توجد عالقة ارتباط، ونقبل الفرضية البديلة القائلة:" هبا " العاملني و الرياضيةالبدنية 

        بني املشاركة يف اختاذ القرارات داخل املدارس الثانوية للشرق اجلزائري   (α≤0.05)عند مستوى الداللة
 العاملني هبا ".  و الرياضيةدرجة الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية  و
وى    توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستومنطوقها "ال مناقشة الفرضية الفرعية الثامنة:  -4-2

بني متوسطات تقديرات أفراد العينة حول درجة املناخ التنظيدي السائد باملدارس   (α≤0.05)الداللة
 -عالقة العدل -اخلربة املهنية  -العدر -الثانوية للشرق اجلزائري تعزى للدتغريات الدميوغرافية )اجلنس

 (".اإلجتداعيةاحلالة 
 تتفرع من الفرضية الفرعية الثامنة الفرضيات التالية: و

بين متوسطات   (α≤0.05)وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةتال  -4-2-0
تقديرات أفراد العينة حول درجة المناخ التنظيمي السائد بالمدارس الثانوية للشرق الجزائري تعزى 

 لمتغير الجنس.
وجـــــود فروق ذات داللة إحصائيــة عند  مستـــوى الداللة (  41أظهرت نتـــائج اجلـــــدول )

(0.05≥α)  يدي العام لدرجة املناخ التنظ و الرياضيةبني متوسطات تقديرات أساتذة الرتبية البدنية
، كدا أظهرت كانت الفروق لصاحل الذكور السائد باملدارس الثانوية للشرق اجلزائري تعزى ملتغري اجلنس و
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بني  (α≤0.05)( أن هنـــــاك فروق ذات داللــــــة إحصـــــائية عند مستـــــوى  الداللة 41اجلــــدول )نتـــــائج 
         هي: )القيادة اإلدارية،  املتوسطات احلسابية لدرجات جماالت املناخ التنظيدي كل على حدى، و

 يكن هناك تعزى ملتغري اجلنس، يف حني مل املشاركة يف اختاذ القرارات( ، احلوافز املقدمة، واإلتصاالتمنط 
ث هذه النتيجة ميكن أن يرجع الباح فروق دالة إحصائيا يف جمال اهليكل التنظيدي ترجع ملتغري اجلنس، و

لتأقلم مع بيئة ا الرياضية ميتلكون أكثر قدرة على التكيف و إىل أن الذكور من أساتذة الرتبية البدنية و
ع بقية املواد الرياضية باملقارنة م بوية حبكم طبيعة حصة الرتبية البدنية والعدل داخل املؤسسات الرت 

نظيدية اإلحتكاك مع البيئة الت قدرات خاصة يف التعامل و اليت تتطلب مهارات و الدراسية األخرى، و
ري مهدة كثريا غ و الرياضيةسواء مع الذهنيات اخلاصة لبعض املدراء الذين يرون بأن حصة الرتبية البدنية 

        صة،اندفاع التالميذ أثناء احل الضوضاء داخل الثانوية نتيجة محاس و تسبب املزيد من الفوضى و و
لعب  يف مساحات أو مع ظروف العدل الصعبة أين يتواجد أكثر من فو  تربوي يف نفس الوقت و

     لالزمة لسري احلصة، مما يتطلبالوسائل البيداغوجية ا محدودة جداً، أو حىت مع نقص اإلمكانيات و
لوضعيات ا انتقاء التدرينات و اختيار و من األستاذ بذل املزيد من اجملهودات  للتحكم يف التالميذ، و

ذه النتيجة أيضا قد تعود ه حتقيق األهداف الرتبوية املرجوة منها، و البيداغوجية املناسبة إلجناح احلصة و
وجودة داخل الثانوية بالنسبة لألساتذة أكثر منها عند األستاذات كون إىل حرية احلركة والعالقات امل

ى حبكم أن أغلب املدراء ذكور يف املدارس الثانوية اجلزائرية مما حيد عل اجملتدع اجلزائري جمتدعا محافظا، و
اخ نبالتايل ينعكس ذلك على تقييم تصورات امل التقرب منها، و اإلناث من اإلتصال كثريا باإلدارة و

 التنظيدي السائد يف املدارس الثانوية لصاحل الذكور.  
( اليت أشارت إىل وجود فروق 2115اتفقت نتائج دراستنا نسبيا مع نتائج دراسة )الزطدة، و

يف متوسطات تقديرات إجابات أفراد العينة املتدثلة  (α≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
ث، لواقع املناخ التنظيدي تعزى ملتغري اجلنس لصاحل اإلنامعلدي املدارس الثانوية مبحافظات غزة يف 

 باستثناء جمال املشاركة يف اختاذ القرارات.
 اهليئات لدى أعضاء ( اليت أظهرت أن2111اتفقت نتائج دراستنا مع نتائج دراسة )عبيدة،  و
 اجلنس. مبتغري تبطةالدراسة مر  محاور حول خمتلفة رؤى غزة اعقط يف اجملتدع املتوسطة كليات يف التدريسية
وجود فروق ( اليت توصلت إىل 2111انسجدت نتائج دراستنا كذلك مع نتائج دراسة )نقبيل،  و

ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة من األساتذة يف وصف املناخ التنظيدي للددارس الثانوية لوالية 
 كان الفرق لصاحل الذكور. ملتغري اجلنس، واملسيلة )اجلزائر( تعزى 
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( اليت خلصت إىل وجود فروق ذات 2118جاءت نتائج دراستنا متفقة مع نتائج دراسة )رباح، و
داللة إحصائية بني متوسطات تقديرات املعلدني لدرجة ممارسة مديريهم لدورهم يف حتسني املناخ التنظيدي 

جماالت  ملدرسية" والتجهيزات ا املرافق و األبنية و " املعلدني، وباملدارس الثانوية مبحافظات غزة يف جمايل
 الدراسة جمتدعة، تعزى ملتغري اجلنس لصاحل الذكور.

توصلت  اليت (Davidson, 2003)دافيدسون أظهرت نتائج دراستنا توافقا مع نتائج دراسة  و
الفندقية  التظيدي يف قطاع اخلدماتإىل وجود فروق ذات داللة إحصائية ملستويات إدراك العاملني للدناخ 

 بالواليات املتحدة األمريكية تعزى إىل متغري اجلنس.
( اليت أظهرت وجود فروق 2111بيندا اختلفت نتائج دراستنا جزئيا مع نتائج دراسة )عباس،

مدينة  ذات داللة إحصائية يف متوسطات إدراك أفراد العينة للدناخ التنظيدي السائد يف املدارس الثانوية يف
 .كانت الفروق لصاحل اإلناث عدا محور الروح املعنوية صنعاء )اليدن( تبعا جلنس املعلم ) ذكر، أنثى( و

عدم وجود فروق ( اليت توصلت إىل 2113)الدحياين، اختلفت نتائج دراستنا مع نتائج دراسة  و
يف درجة املناخ التنظيدي الكلية يف املدارس   (α= 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 الثانوية يف دولة الكويت تبعا ملتغري اجلنس.

( اليت أظهرت عدم وجود 2113)أبو عرب، اختلفت أيضا نتائج دراستنا مع نتائج دراسة  و
بني متوسطات درجات تقدير املعلدني  (α≤0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 التنظيدي السائد باملدارس الثانوية مبحافظات غزة تعزى إىل متغري اجلنس.للدناخ 
هدفت إىل التعرف  اليت  (Gul, 2008)غولتعارضت كذلك نتائج دراستنا مع نتائج دراسة  و

تائج أن اجلنس نأظهرت ال وعلى إدراك املدراء و األكادمييني للدناخ التنظيدي السائد يف اجلامعة برتكيا، 
 مل يكونا مهدني يف تصورات عينة الدراسة للدناخ التنظيدي. األكادمييواللقب 
        نستطيع قبول الفرضية العدمية القائلة: ( ال41يف ضوء ماسبق وبالرجوع إىل نتائج اجلدول ) و
بني متوسطات تقديرات أفراد   (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة" ال 

         ،  اجلنس"تعزى ملتغري درجة املناخ التنظيدي السائد باملدارس الثانوية للشرق اجلزائريالعينة حول 
       (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةونقبل الفرضية البديلة القائلة:" 

 ة للشرق اجلزائريالثانويبني متوسطات تقديرات أفراد العينة حول درجة املناخ التنظيدي السائد باملدارس 
 تعزى ملتغري اجلنس".
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بين متوسطات   (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةال  -4-2-7
تقديرات أفراد العينة حول درجة المناخ التنظيمي السائد بالمدارس الثانوية للشرق الجزائري تعزى 

 .لمتغير العمر
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  (41)و ( 48ول )اأظهرت نتائج اجلد

(0.05≥α)  يدي العام لدرجة املناخ التنظ و الرياضيةبني متوسطات تقديرات أساتذة الرتبية البدنية
       سنة( من جهة 35-25باملدارس الثانوية للشرق اجلزائري تعزى ملتغري العدر بني الفئة العدرية  )من 

              الفرق لصاحل ذوي الفئة العدرية  و كانسنة( من جهة أخرى  45ية )أكثر من بني الفئة العدر  و
الفئة  و بنيسنة( من جهة  45-31كذلك فرق بني الفئة العدرية )من   و ظهرسنة(،  35-25)من 

سنة(،   45-31الفرق لصاحل ذوي الفئة العدرية )من  كانو من جهة أخرى  سنة( 45العدرية )أكثر من 
أن هنـــــاك فروق ذات داللــــــة إحصـــــائية عند مستـــــوى    (41)و ( 48ول )اكدا أظهرت نتـــــائج اجلــــد

: هي وبني املتوسطات احلسابية لدرجات جماالت املناخ التنظيدي كل على حدى،  (α≤0.05)الداللة 
 العدر املشاركة يف اختاذ القرارات( تعزى ملتغري ، واإلتصاالت) اهليكل التنظيدي، القيادة اإلدارية، منط 

لصاحل الفئات العدرية األقل سناً، يف حني مل يكن هناك فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
(0.05≥α) أن األساتذة  هذه النتيجة إىلميكن أن يرجع الباحث  يف جمال احلوافز تعزى ملتغري العدر، و

 الذين ميلكون خربات قليلة يف جمال التعليم فإن نظرهتم للدناخ التنظيدي اجلدد أو األساتذة األقل سناً و
  لقواعد اليت تعلدوها ا األنظدة و السائد باملدارس الثانوية اليت يعدلون هبا مرتبطة كثريا حبرفية القوانني و

سارهم الدراسي يف اجلامعة أو حىت أثناء الدورات التكوينية اليت فرضتها وزارة خالل م يف األدب النظري و
ية تتسم بنوع مما جيعل نظرهتم اجتاه املناخ التنظيدي للددراس الثانو  الرتبية الوطنية بالنسبة لألساتذة اجلدد،

     نصوص الذين ينظرون غالبًا إىل روح ال األكثر خربة و من اإلجيابية باملقارنة مع األساتذة األكرب سنًا و
ا، يف املقابل القواعد املعدول هب اليقفون كثريا على حرفية القوانني و ما فيها من دالالت، و القوانني، و و

ذلك بسبب عدم وجود فوارق كبرية يف منح  لدى معظم األساتذة رؤية  مشرتكة حول جمال احلوافز، و
دع أغلب األساتذة عن أن نظام احلوافز  املعنوية احلوافز املادية و لألساتذة باختالف أعدارهم، حيث جيح

ا ــــائج دراستنـــتاتفقت ن و ،اإلقتصادية و اإلجتداعيةشبع احتياجاهتم ال يح  يبقى دون طدوحات األساتذة و
اليت هدفت الدراسة  (Zamani & Karimi, 2016) كريمي دراسة زماني واحلالية مع نتائج 

التعليم  ة والصدت التنظيدي للدوظفني اإلداريني يف وزارة الرتبي حتديد العالقة بني املناخ التنظيدي وإىل 
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بأصفهان )إيران(، و أظهرت نتائج حتليل االحندار املتعدد أن هناك اختالف كبري يف آراء املستجيبني 
 تعزى ملتغري العدر.

 لدى أعضاء ( اليت أظهرت أن2111)عبيدة، بيندا اختلفت نتائج دراستنا مع نتائج دراسة     
    الدراسة مرتبطة اورمح متشاهبة حول رؤية غزة قطاع يف اجملتدع املتوسطة كليات يف التدريسية اهليئات
 العدر. مبتغري

نستطيع قبول الفرضية  ال (41)و( 48ول )ابالرجوع إىل نتائج اجلد يف ضوء ماسبق و و   
بني متوسطات  (α≤0.05) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةتوجد " ال  العدمية القائلة:

عزى ملتغري ت تقديرات أفراد العينة حول درجة املناخ التنظيدي السائد باملدارس الثانوية للشرق اجلزائري
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة"  نقبل الفرضية البديلة القائلة: و ،العدر"

(0.05≥α)  بني متوسطات تقديرات أفراد العينة حول درجة املناخ التنظيدي السائد باملدارس الثانوية
 تعزى ملتغري العدر". شرق اجلزائريلل
بين متوسطات  (α≤0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةال  -4-2-3

تعزى  بالمدارس الثانوية للشرق الجزائريتقديرات أفراد العينة حول درجة المناخ التنظيمي السائد 
 لمتغير الخبرة المهنية.

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  (51)و ( 51ول )اأظهرت نتائج اجلد
(0.05≥α)  يدي العام لدرجة املناخ التنظ و الرياضيةبني متوسطات تقديرات أساتذة الرتبية البدنية

ذوي  و بنيسنوات( من جهة   5للشرق اجلزائري بني ذوي اخلربة )األقل من  السائد باملدارس الثانوية
سنوات(،  5كان الفرق لصاحل ذوي اخلربة )األقل من  سنة( من جهة أخرى و 15)أكثر من     اخلربة 

سنة( من جهة أخرى  15ذوي اخلربة )أكثر من  و بنيسنوات( من جهة 11-5)من  بني ذوي اخلربة و
-11ظهر كذلك فرق بني ذوي اخلربة )من  سنوات(، و11-5احل ذوي اخلربة )من الفرق لص و كان
الفرق  و كانسنة( من جهة أخرى  15من هم من ذوي اخلربة )أكثر من  و بنيسنوات( من جهة 15

أن هناك فروق  (51)و ( 51) ولاكدا أظهرت نتائج اجلد سنوات(،15-11لصاحل ذوي اخلربة )من 
بني املتوسطات احلسابية لدرجات جماالت املناخ  (α≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

واملشاركة  ،اإلتصاالتالقيادة اإلدارية، منط منط : ) اهليكل التنظيدي، و هيالتنظيدي كل على حدى، 
وى الداللة ق دالة إحصائيا عند مستيف اختاذ القرارات( تعزى ملتغري اخلربة، يف حني مل يكن هناك فرو 

(0.05≥α)  يف جمال احلوافز تعزى ملتغري اخلربة املهنية، وميكن أن يرجع الباحث هذه النتيجة إىل أن
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       ةيف املدارس الثانوية ال حيتا  إىل سنوات طويلة من اخلدم لى طبيعة املناخ التنظيدي السائداحلكم ع
أستاذ طبيعة لو لسنة واحدة بإمكانه أن حيدد ك يف التعليم، فبدجرد التحاق األستاذ بسلك التعليم حىت و

املناخ الذي يسود املؤسسة الرتبوية إن كان إجيابيًا أم سلبياً، كدا ميكن تفسري وجود فروق يف تصورات 
صاحل األساتذة ئد يف املدارس الثانوية لحول درجة املناخ التنظيدي السا و الرياضيةأساتذة الرتبية البدنية 

تأثرون بصفة ي ذوي اخلربة األقل، لكون هذه الفئة ميتلكون قدرات كبرية يف اإلندما  مع الوسط املهين و
     دريبية ت األساتذة اجلدد خيضعون لدورات تكوينية وأن مباشرة مع طبيعة املناخ املدرسي، فضال عن 

هم التعليم، مما يسهل من عدلية اندماج تصني يف ميدان الرتبية وخم من قبل مكونني و مفتشني و
وتواصلهم مع خمتلف أطراف العدلية الرتبوية، يف حني يوجد رؤى متقاربة بني أغلب األساتذة حول جمال 

سنوات اخلربة  املعنوية لألساتذة باختالف يف منح احلوافز املادية و وافز، بسبب عدم وجود فوارق كبريةاحل
      تداماهتم اه م، حيث جيدع أغلب األساتذة عن أن نظام احلوافز اليرقى إىل مستوى تطلعاهتم ولديه
 احتياجاهتم. و

( اليت أظهرت وجود فروق 2115اتفقت نتائج دراستنا احلالية نسبيا مع نتائج دراسة )الزطدة، و
معلدي املدارس يف متوسطات تقديرات إجابات  (α≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

تصال  من جمال اإلخلدمة، باستثناء كالً لواقع املناخ التنظيدي تعزى ملتغري سنوات االثانوية مبحافظات غزة 
 التكنولوجيا. التواصل و و

( اليت كشفت وجود فروق ذات 2112اتفقت أيضا نتائج دراستنا مع نتائج دراسة )السلدي،  و
بني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول  (α= 0.05)ائية عند مستوى الداللة داللة إحص

علديها م واقع املناخ التنظيدي السائد يف املدارس احلكومية املتوسطة مبدينة جدة من وجهة نظر مديريها و
 وفقاً ملتغري عدد سنوات اخلربة.

هدفت إىل اليت  (Davidson, 2003)دافيدسون انسجدت نتائج دراستنا مع نتائج دراسة  و
كية، يف قطاع اخلدمات الفندقية بالواليات املتحدة األمري دراك العاملني للدناخ التنظيديمعرفة مستوى إ

عض الفروق معرفة تأثري ب مدى تأثري عوامل املناخ التنظيدي على مستوى جودة اخلدمات الفندقية، و و
الشخصية، على مستوى إدراك العاملني للدناخ التنظيدي، و توصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة 

 إحصائية ملستويات إدراك العاملني وجودة اخلدمات املقدمة تعزى إىل متغري سنوات اخلدمة. 
وجود فروق ( اليت أظهرت 2113بيندا اختلفت نتائج دراستنا جزئيا مع نتائج دراسة )الدحياين، 

يف درجة املناخ التنظيدي الكلية يف املدارس   (α= 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
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ني توصلت نتائج ح الثانوية يف دولة الكويت تبعا ملتغري اخلربة، و كانت الفروق لصاحل اخلربة األطول، يف
 دراستنا إىل أن الفروق كانت لصاحل ذوي اخلربة األقل.

 دى أعضاءل توصلت إىل أناليت ( 2111)عبيدة،  جاءت نتائج دراستنا خمتلفة مع نتائج و
 مبتغري مرتبطة الدراسة اورمح متشاهبة حول رؤية غزة قطاع يف اجملتدع املتوسطة كليات يف التدريسية اهليئات
( اليت توصلت إىل 2112عدوان، تعارضت كذلك نتائج دراستنا مع نتائج دراسة ) اخلربة، و سنوات
        معلدي تقديرات  متوسطات يف  (α≤0.05)داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم
 تعزى حافظات غزةمب احلكومية الثانوية املدارس يف السائد التنظيدي املناخ لواقع الثانوية املرحلة معلدات و
( اليت  2113، دراسة )أبو عربهي نفس النتيجة تقريبا اليت توصلت إليها  اخلدمة، و متغري سنوات إىل

بني متوسطات درجات تقدير  (α≤0.05)كشفت عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
      للدناخ التنظيدي السائد يف املدارس الثانوية مبحافظات غزة تعزى  الثانوية املرحلة معلدات و معلدي

 إىل متغري سنوات اخلربة.

عدم وجود ( اليت خلصت إىل 2111اختلفت أيضا نتائج دراستنا مع نتائج دراسة )نقبيل،  و    
الثانوية لوالية  سفروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة من األساتذة يف وصف املناخ التنظيدي للددار 

 املسيلة )اجلزائر( تعزى ملتغري اخلربة.
( اليت أظهرت عدم وجود 2118كدا جاءت نتائج دراستنا متعارضة مع نتائج دراسة )رباح،     

فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات تقديرات املعلدني لدرجة ممارسة مديريهم لدورهم يف حتسني 
 تدعة. جلديع جماالت الدراسة واجملاالت جم و ذلكملتغري سنوات اخلدمة،  عزىلتنظيدي مبدارسهم تاملناخ ا

النستطيع قبول الفرضية  (51و ) (51ول )ابالرجوع إىل نتائج اجلد ضوء ماسبق و و يف    
بني متوسطات  (α≤0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةالعدمية القائلة: " ال 

عزى ملتغري ت العينة حول درجة املناخ التنظيدي السائد باملدارس الثانوية للشرق اجلزائريتقديرات أفراد 
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ، ونقبل الفرضية البديلة القائلة:" اخلربة املهنية"

دارس بني متوسطات تقديرات أفراد العينة حول درجة املناخ التنظيدي السائد بامل  (α≤0.05)الداللة
 تعزى ملتغري اخلربة املهنية". الثانوية للشرق اجلزائري
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بين متوسطات  (α≤0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةال  -4-2-4
تقديرات أفراد العينة حول درجة المناخ التنظيمي السائد بالمدارس الثانوية للشرق الجزائري تعزى 

 لمتغير عالقة العمل.
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  (53)و ( 52ول )انتائج اجلدأظهرت 
(0.05≥α)  يدي العام لدرجة املناخ التنظ و الرياضيةبني متوسطات تقديرات أساتذة الرتبية البدنية

للددارس الثانوية للشرق اجلزائري تعزى ملتغري عالقة العدل، حيث ظهر فرق بني فئة األساتذة املستخلفني 
       ، كان الفرق لصاحل  فئة األساتذة املستخلفني فئة األساتذة املرمسني من جهة أخرى و و بنيمن جهة 

        خرى فئة األساتذة املرمسني من جهة أ و بنياملرتبصني من جهة ظهر كذلك فرق بني فئة األساتذة  و
أن هناك فروق  (53)و ( 52)ول انتائج اجلدكان الفرق لصاحل فئة األساتذة املرتبصني، كدا أظهرت  و

بني املتوسطات احلسابية لدرجات مجيع جماالت  (α≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
           القيادة اإلدارية، احلوافز املقدمة،منط : ) اهليكل التنظيدي، و هياملناخ التنظيدي كل على حدى، 

ب وراء هذه يعود السب و قداملشاركة يف اختاذ القرارات( تعزى ملتغري عالقة العدل،  ، واإلتصاالتمنط 
بالتايل  املرتبصني يعتربون من األساتذة اجلدد يف مهنة التعليم، و النتيجة إىل أن األساتذة املستخلفني و

ل شغف كبري حنو العدل مما جيعل نظرهتم أكثر إجيابية حو  دافعية عالية و غالبًا ما تكون هلم محاسة و
بعد  الذين و انوية اليت يعدلون هبا باملقارنة مع األساتذة املرمسنيطبيعة املناخ التنظيدي السائد باملدارس الث

م يف العدل ترتفع حبكم خربهت حتقيقهم اإلستقرار الوظيفي باعتبارهم أساتذة مثبتني يف مناصبهم، و
، فضال عن حنو تنويع احلوافز املقدمة هلم و كذابيئة العدل،  تطلعاهتم حنو حتسني ظروف و طدوحاهتم و

 حالة عدم يف اختاذ القرارات املدرسية اهلامة، و يد توقعاهتم حنو إشراكهم كعنصر فعال يف صنع وذلك تز 
حتقق هذه املزايا السابقة ترتاجع النظرة اإلجيابية لألساتذة املرمسني حنو طبيعة املناخ التنظيدي السائد 

 باملؤسسات الرتبوية اليت يعدلون هبا.
املناخ  اليت تناولت موضوع السابقة اليت عثر عليها الباحث و جتدر اإلشارة إىل أن الدراسات و

 التنظيدي مل تتطرق ملتغري عالقة العدل يف دراستها للفروقات بني أفراد عينة دراستها.
نستطيع قبول الفرضية  ال (53)و ( 52)ول ابالرجوع إىل نتائج اجلد اعتدادًا على ماسبق و و

بني متوسطات  (α≤0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة العدمية القائلة: " ال
عزى ملتغري ت تقديرات أفراد العينة حول درجة املناخ التنظيدي السائد باملدارس الثانوية للشرق اجلزائري

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى " نقبل الفرضية البديلة القائلة: و ،عالقة العدل"
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بني متوسطات تقديرات أفراد العينة حول درجة املناخ التنظيدي السائد باملدارس   (α≤0.05)الداللة
 تعزى ملتغري عالقة العدل". الثانوية للشرق اجلزائري

بين متوسطات (α≤0.05)  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةال  -4-2-2
تقديرات أفراد العينة حول درجة المناخ التنظيمي السائد بالمدارس الثانوية للشرق الجزائري تعزى 

 .اإلجتماعيةلمتغير الحالة 
 (α≤0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( 54أظهرت نتائج اجلدول )

جلزائري الرياضية للدناخ التنظيدي العام للددارس الثانوية للشرق ا بني تقديرات أساتذة الرتبية البدنية و
ني فئة األساتذة ب ، حيث ظهر فرق بني فئة األساتذة املتزوجني  من جهة واإلجتداعيةتعزى ملتغري احلالة 

( 54)كان الفرق لصاحل  فئة األساتذة العازبني، كدا أظهرت نتائـــــج اجلــــدول  العازبني من جهة أخرى، و
بني املتوسطات احلسابية  (α≤0.05)أن هنـــــــاك فـــــروق ذات داللـــــــة إحصائيــــــة عند مستــــــــوى الـداللة 

، صاالتاإلت: )اهليكل التنظيدي، منط و هيلدرجات أربع جماالت للدناخ التنظيدي كل على حدى، 
ق لصاحل  فئة كان الفر  ، واإلجتداعيةدة ملتغري احلالة املشاركة يف اختاذ القرارات( عائ احلوافز املقدمة، و

األساتذة العازبني، يف حني مل يكن هناك فروق دالة إحصائيا يف جمال منط القيادة اإلدارية ترجع ملتغري 
 الرياضية وميكن أن يرجع الباحث هذه النتيجة إىل أن تصورات أساتذة الرتبية البدنية  ، واإلجتداعيةاحلالة 

     الرغبة الكبرية  دوح والط العازبني حنو طبيعة املناخ التنظيدي السائد باملدارس الثانوية يسودها التفائل و
          ةارتباطات عائلي نشاط، حبكم عدم وجود التزامات و حيوية و اإلندفاع حنو العدل بكل محاس و و
عائلية، الذين يعانون من كثرة اإلنشغاالت ال مسؤوليات اجتداعية كثرية، عكس فئة األساتذة املتزوجني و
ون اإلقتصادية الصعبة اليت يعيشها أغلب األساتذة، مما جيعلهم يبذل و اإلجتداعيةزيادة ضغوط الظروف  و

بالتايل تؤثر  ، وداعيةاإلجت متطلبات احلياة األسرية و ق بني متطلبات الوظيفة وو فيجمهودات إضافية للت
نة جتاه املناخ التنظيدي السائد باملدارس الثانوية اليت يعدلون هبا، أما حصول أفراد عينسبياً حول نظرهتم ا

الدراسة على رؤية متشاهبة حول جمال منط القيادة اإلدارية فيدكن تفسريه على أن السلوك القيادي الذي 
ساتذة العازبني، ئة األينتهجه املدراء مع األساتذة هو نفسه سواء كان ذلك مع فئة األساتذة املتزوجني أو ف

 بالتايل كانت متوسطات إجابات األساتذة متقاربة حنو هذا اجملال. و
( اليت توصلت إىل عدم وجود فروق ذات 2111ختتلف نتائج دراستنا مع نتائج دراسة )عباس، و

داللة إحصائية يف متوسطات إدراك أفراد العينة من املعلدني للدناخ التنظيدي السائد يف املدارس الثانوية 
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ق فيه ذات داللة رو يف مدينة صنعاء )اليدن( تبعا للحالة املدنية عدا بعد تفاعل الفريق الذي كانت الف
 إحصائية بني املتزوجني وغري املتزوجني لصاحل غري املتزوجني.

 ( النستطيع قبول الفرضية العدمية القائلة:54بالرجوع إىل نتائج اجلدول ) اعتداداً على ماسبق و و
بني متوسطات تقديرات أفراد  (α≤0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةال "

 ،"إلجتداعيةاالعينة حول درجة املناخ التنظيدي السائد باملدارس الثانوية للشرق اجلزائري تعزى ملتغري احلالة 
   (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةونقبل الفرضية البديلة القائلة:" 

 زائريدرجة املناخ التنظيدي السائد باملدارس الثانوية للشرق اجلبني متوسطات تقديرات أفراد العينة حول 
 ".اإلجتداعيةتعزى ملتغري احلالة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند منطوقها " ال  ومناقشة الفرضية الفرعية التاسعة:  -4-01
بني آراء أفراد العينة حول درجة الرضا الوظيفي تعزى للدتغريات الدميوغرافية  (α≤0.05) مستوى  الداللة

 (.اإلجتداعيةاحلالة  -عالقة العدل -اخلربة املهنية  -العدر -)اجلنس
 تتفرع من الفرضية الفرعية التاسعة الفرضيات التالية: و  

بين متوسطات   (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  الداللةال -4-01-0
 :حول درجة الرضا الوظيفي تعزى لمتغير الجنس و الرياضيةتقديرات أساتذة التربية البدنية 
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( عدم 55أظهرت نتائج اجلدول )

(0.05≥α)  لبدنيةابني املتوسطات احلسابية لدرجات الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية             
الرياضية تعزى ملتغري اجلنس،  أما على مستوى جماالت الرضا الوظيفي فقد أظهرت نتائج اجلدول  و
بني املتوسطات  (α≤0.05)( أنه مل يكن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 55)

كانة العالقة مع التالميذ، امل ،)األجر، الرتقية و هياحلسابية لدرجات أربع جماالت للرضا الوظيفي 
(، يف حني بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلجتداعية

(0.05≥α)  العدل  )ظروف و هيبني املتوسطات احلسابية لدرجات ثالثة جماالت للرضا الوظيفي
لباحث عدم ميكن أن يرجع ا وطبيعته، اإلشراف الرتبوي، و العالقة مع الزمالء( ترجع ملتغري اجلنس، و

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد عينة الدراسة يف جماالت ) األجر، الرتقية، العالقة مع التالميذ، 
يتلقون نفس األجر تقريبا خاصة إذا كانوا من نفس األستاذات  العالقة مع الزمالء( إىل أن األساتذة و و

فس احلال مع ن و هواليوجد متييز يف منح األجور بني اجلنسني،  و اإلجتداعيةاحلالة  الرتبة و الدرجة و
 يف منح الرتقية،  األستاذات نظام الرتقية املعتدد من قبل وزارة الرتبية الوطنية الذي يفرق بني األساتذة و
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واضحة لألساتذة من كال اجلنسني، مما يشري إىل جتانس آراء  معايري معروفة و وفق أسس وتكون  و اليت
األجور على حد سواء، أين عرب معظم األساتذة عن وجود درجة منخفضة  األساتذة حول جمال الرتقية و

لرتبية ا نظم الرتقية، يف حني يرى الباحث وجود رؤية مشرتكة بني أساتذة من الرضا حول جمال األجور و
 من كال اجلنسني حول جمال العالقة مع التالميذ، لكون التلديذ هو محور العدلية الرتبوية و الرياضيةالبدنية 

يف كيفية  الرياضية وأستاذات الرتبية البدنية  الفعالة اليت ميتلكها أساتذة و أن مهارة التواصل اإلجيابية و و
تعزيز قدراهتم  اهتم، واجتاه تفهم ميوالهتم و ، وو الرياضيةالتعامل مع التالميذ أثناء حصة الرتبية البدنية 

تسهيل عدلية اندماجهم يف الوسط الرتبوي، مما خيلق عالقة طيبة يسودها  اجتداعيا، و دعدهم نفسيا و و
ائية ذ، كدا ميكن تفسري عدم وجود فروق ذات داللة إحصالتالمي الثقة املتبادلة بني األساتذة و اإلحرتام و

لكون  إلجتداعيةاعينة الدراسة يف جمال املكانة  و الرياضيةأستاذات الرتبية البدنية  بني تصورات أساتذة و
ليت تقوم هبا احرتام، حيث يقدر اجملتدع اجملهودات ا طبيعة مهنة التعليم ينظر هلا اجملتدع بنظرة تقدير و

 ال يوجد متييز بني اجلنسني من األساتذة. ات كدا األساتذة، واألستاذ
يف حني بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية حول الرضا الوظيفي تعزى ملتغري 

اتذة الرتبية ميكن تفسري بأن أس طبيعته، حيث كان الفرق لصاحل الذكور، و اجلنس جملال ظروف العدل و
يهم مستوى رضا أعلى من األستاذات عن ظروف العدل، ألهنم ميلكون قدرات لد و الرياضيةالبدنية 

ملعوقات اليت قد ا مع خمتلف الظروف الصعبة و تكيف أكرب مع متطلبات البيئة املدرسية، و استعداد و
توى الرضا عن ظروف جيعل مس و بالتايلباملقارنة مع األستاذات،  و الرياضيةتعرتض حصة الرتبية البدنية 

 .الرياضية ويكون أفضل من أستاذات الرتبية البدنية  و الرياضيةعدل ألساتذة الرتبية البدنية ال
 األستاذات لصاحل أما يف جمال اإلشراف الرتبوي فقد ظهرت فروق يف مستوى الرضا الوظيفي و

ميكن أن يرجع الباحث هذه النتيجة إىل مهنة التعليم بالنسبة لإلناث هي من  على حساب األساتذة، و
بذلك حتقق هلن طدوحاهتن، فال عجب أن يكن أكثر رضا عن كثري من جوانب  و هياملهن احملببة، 

ظرة غالبا ما ينظرن إىل ممارسات املشرف الرتبوي )املفتش( بن منها الرضا عن اإلشراف الرتبوي، و املهنة و
واقعية، فضال عن أن توقعاهتن عن املشرفني الرتبويني )املفتشني( قد ختتلف عن توقعات  ضوعية ومو 

 زمالئهم األساتذة مما ساعد على التكيف مع املفتشني أكثر من الذكور.
     ور، لصاحل األساتذة الذك يف جمال العالقة مع الزمالء ظهرت أيضا فروق بني عينة الدراسة و و

ر ببعض جيعل من عالقة األستاذات تقتص و الذيجع الباحث ذلك لطبيعة جمتدعنا احملافظ ميكن أن ير  و
األستاذات الزميالت أو مبستشارة التوجيه املدرسي أو ببعض الزميالت من اإلدارة، عكس األساتذة 
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ثانوية، لالذكور الذين ميتلكون يف الغالب عالقات طيبة مع خمتلف شرائح األسرة الرتبوية داخل املدارس ا
 الرياضية وجيعل مستوى الرضا عن العالقة مع الزمالء أعلى نسبيًا لدى أساتذة الرتبية البدنية  و بالتايل

 . و الرياضيةباملقارنة مع أستاذات الرتبية البدنية 
هدفت إىل التعرف اليت  (2118)زايد،  دراسةاتفقت نتائج دراستنا احلاليا جزئيًا مع نتائج  و

     بية معلدات الرتبية الرياضية العاملني باملدارس التابعة لوزارة الرت  الرضا الوظيفي ملعلدي وعلى مستوى 
 توصلت الدراسة إىل أن اختبار "ت" للعينات املستقلة مل يظهر وجود فروق التعليم يف سلطنة عدان، و و

 ذات داللة إحصائية بني الذكور و اإلناث.
عدم وجود  اليت كشفت عن (2115نتائج دراسة )الرفاعي، اتفقت نتائج دراستنا نسبيا مع و

بني تقديرات أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات  (α= 0.05)فروق ذات داللة إحصائية مبستوى الداللة 
 األردنية اخلاصة تعزى ملتغري اجلنس على مقياس الرضا الوظيفي.

( اليت أظهرت عدم وجود 2118انسجدت نتائج دراستنا أيضا مع نتائج دراسة )بورغدة،  و
يف قياس الرضا الوظيفي العام ألساتذة  (α≤0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

                جنس،يف املدارس الثانوية لواليات )قسنطينة، باتنة، سطيف، اجلزائر( تعزى لل و الرياضيةالرتبية البدنية 
( اليت أكدت على أنه ال توجد فروق 2111)بوعجناق، هي نفس النتيجة اليت توصلت إليها دراسة  و

( بني دوافع اختيار أساتذة التعليم الثانوي ملهنة α≤1.15) ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
 تعزى للجنس.الرتبية البدنية الرياضية باجلزائر عن مستويات الرضا الوظيفي 

( اليت توصلت إىل عدم وجود 2111دراسة )كتفي، اتفقت كذلك نتائج دراستنا مع نتائج  و
بني أفراد العينة يف إحساسهم بالرضا  (α≤0.01)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 الوظيفي كأساتذة يف التعليم املتوسط بوالية املسيلة )اجلزائر( تعزى للجنس.
اليت توصلت إىل عدم  (2118)املخاليف ، نتائج دراستنا متفقة نسبيا مع نتائج دراسةجاءت 

وجود أي فروق ذات داللة إحصائية يف درجات الرضا على اجملاالت املختلفة مبا يف ذلك الرضا الوظيفي 
نس املعلم جل العام للدعلدني العاملني باملدارس الثانوية احلكومية واخلاصة يف مدينة صنعاء )اليدن( تعزى

 عدا جمال "العدل"، حيث أظهرت النتائج وجود فروق لصاحل اإلناث.
اليت كشفت عن  (2113انسجدت كذلك نتائج دراستنا جزئيا مع نتائج دراسة )دحالن،  و

           عدم وجود فروق بني تقديرات املعلدني يف املدارس الثانوية مبحافظات غزة جملاالت )طبيعة العدل، 
    ق احلوافز( تعزى ملتغري اجلنس، يف حني توجد فرو  الرواتب و الرتقية، و اإلنتداء للعدل، و ن واألم و
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ق لصاحل اإلناث ت الفرو و كانالعالقة مع املسؤولني( تعزى ملتغري اجلنس  يف جماالت )حتقيق السعادة، و
 لصاحل الذكور يف جمال العالقة مع املسؤولني. يف جمال حتقيق السعادة، و

روسمان كأما على مستوى الدراسات األجنبية فقد انسجدت نتائج دراستنا نسبيا مع نتائج دراسة 
هدفت إىل تشخيص الرضا الوظيفي لدى اليت   (Crossman & Harris,2006)و هاريس 

             معلدي املرحلة الثانوية يف بريطانيا، و الذين ينتدون ألنواع خمتلفة من املدارس الثانوية يف بريطانيا، 
 توصلت الدراسة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الرضا الوظيفي فيدا يتعلق باجلنس. و

اليت كشفت عن وجود فروق  (2111حرز اهلل،يف حني اختلفت نتائج دراستنا مع نتائج دراسة )
يف قياس الرضا الوظيفي ملعلدي املدارس الثانوية  (α≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 لصاحل اإلناث. يف محافظات غزة تعزى للجنس و

يف قياس  فروق اليت أظهرت وجود (2111كدا اختلفت نتائج دراستنا مع نتائج دراسة )مكفس،
لصاحل  والرضا الوظيفي ألساتذة التعليم الثانوي بوالية املسيلة )اجلزائر( بني اجلنسني يف درجة الرضا العام 

 الذكور.

وجود فروق  اليت توصلت إىل (2115تعارضت نتائج دراستنا أيضا مع نتائج دراسة )الشريف، و
ة جبامعة تبوك التدريس بالسنة التحضريي ذات داللة إحصائية يف مستوى الرضا الوظيفي بني أعضاء هيئة

     دراسةيها نفس النتيجة تقريبا اليت توصلت إل و هيلصاحل الذكور،  )السعودية( تبعا ملتغري اجلنس و
بينت وجود فروق بني تقديرات أعضاء هيئة التدريس يف جامعة مؤتة  اليت (2114)الشرمان وجعافرة، 

 تعزى للجنس ولصاحل الذكور.

فقت، محمد، شأما على مستوى الدراسات األجنبية فقد اختلفت نتائج دراستنا مع نتائج دراسة 
    اليت أظهرت أن املعلدات  (Shafqat, Muhammad, SyedImtiaz,2010)سيد امتياز 

رتياح مقارنة يشعرون باإل يف املدارس  الثانوية يف مدينة الهور )باكستان( كانوا راضني عن وظائفهم و
 ملعلدني الذكور.با

اليت هدفت إىل  (Solar ,1999)سوالر كدا جاءت نتائج دراستنا خمتلفة مع نتائج دراسة 
لتزامهم يف ا خصائص الوظيفة و رضا املعلدني و التعرف على طبيعة العالقة بني اهليكل التنظيدي و

 إجيابيًا يف حتسني يلعب دوراً ت النتائج أن اهليكل التنظيدي و بيننيويورك بالواليات املتحدة األمريكية، 
وق ت الدراسة عدم وجود فر و بينرمسية،  التزامه يف العدل إذا كان أقل مركزية و رضاه و أداء املعلم و
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صائص خ ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري اجلنس يف تصورات املعلدني حول دور اهليكل التنظيدي و
 لتزام.العدل يف الرضا و اإل

  ( نستطيع قبول الفرضية العدمية القائلة:55بالرجوع إىل نتائج اجلدول ) ماسبق واعتداداً على  و
بني متوسطات تقديرات أساتذة   (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  الداللةال "

 حول درجة الرضا الوظيفي تعزى ملتغري اجلنس". و الرياضيةالرتبية البدنية 
بين متوسطات   (α≤0.05)داللة إحصائية عند مستوى  الداللة توجد فروق ذاتال -4-01-7

 حول درجة الرضا الوظيفي تعزى لمتغير العمر: و الرياضيةتقديرات أساتذة التربية البدنية 
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  (51)و ( 51)ول اأظهرت نتائج اجلد

(0.05≥α)  بني املتوسطات احلسابية لدرجات الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية            
 و بنيسنة( من جهة  35-25تعزى ملتغري العدر، حيث ظهرت فروق بني الفئة العدرية )من  و الرياضية

                    ية الفرق لصاحل ذوي الفئة العدر  كان وسنة( من جهة أخرى  45الفئة العدرية )أكثر من 
الفئة  و بنيسنة( من جهة  45-31كذلك فرق بني الفئة العدرية  )  و ظهرسنة (،  35-25)من 

سنة(،  45-31الفرق لصاحل ذوي الفئة العدرية )من  كانو سنة( من جهة أخرى  45العدرية )أكثر من 
لكون كانت الفروق فيها لصاحل األساتذة األقل سناً كوهنم مي  و اليتميكن أن يرجع الباحث هذه النتيجة  و

شاط ن ذهنية كبرية متكنهم من اإلقبال على العدل بكل حيوية و بدنية و إمكانيات صحية و قدرات و
دنية هم يؤدون واجبهم يف التدريس مع التالميذ أثناء حصة الرتبية الب اندفاع، مما جيعلهم يستدتعون و و

املقابل  و يفديهم، يرتفع مستوى الرضا الوظيفي ل و بالتايلالديناميكية،  يت تسودها احلركية وال و الرياضية
 ظهور بعض األمراض املهنية نظري عطائهم املتواصل التعب و يعاين األساتذة األكرب سناً من اإلجهاد و

عاهتم يف أن حيصلوا توقمع تقدمهم يف السن ترتفع  لسنوات عديدة يف مهنة التعليم، باإلضافة إىل ذلك و
على اعتالء مناصب إدارية أ تزيد كذلك طدوحاهتم يف الرتقية و معنوية أكرب، و على حوافز مادية و

ن العدل يف حالة مل تتحقق هذه املزايا م التقدير، و شعورهم باإلعرتاف و تسدح هلم بتحقيق ذاهتم و
 يهم.يرتاجع مستوى الرضا الوظيفي لد تنخفض روحهم املعنوية و

وجد أكد بأن بعض الدراسات بينت أنه تالذي شاويش ختتلف نتيجة دراستنا مع ما أشار إليه  و
درجة الرضا عن العدل، فكلدا زاد عدد سنوات عدر العامل   و بنيعالقات ارتباط إجيابية بني السن 

     السبب أن طدوحات العامل  استقر فيه، و كلدا متسك به و كلدا زادت درجة الرضا عن العدل، و
ليت يشبعها ال تقابلها يف الغالب احلاجات ا و بالتايليف بداية عدره الوظيفي أو العدلي تكون مرتفعة 
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واقع العدل، إذ أن تطلعاته ملا يريد حتقيقه من عدله تكون عالية، مما يرتتب عليه قلة رضاه بيندا مع كرب 
وافق بدرجة كبرية بالتايل غالبا ما تت واقعية، وتنخفض طدوحاته و السن أو التقدم فيه يصبح الفرد أكثر

، 2115)شاويش،  يرتتب على ذلك زيادة رضا العامل احلاجات اليت يشبعها العدل مع طدوحاته و
 .(113صفحة 
         ( اليت توصلت 2111تعارضت أيضا نتيجة دراستنا احلالية مع نتائج دراسة )بوعجناق،  و

( بني دوافع اختيار أساتذة α≤1.15) إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
 ىل متغري العدر. إالتعليم الثانوي ملهنة الرتبية البدنية الرياضية باجلزائر عن مستويات الرضا الوظيفي تعزى 

       ( 2112)أبو تايه، احلياري، و القطاونة، دراسةكدا جاءت نتائج دراستنا خمتلفة مع نتائج 
اليت كشفت أن الرضا الوظيفي بالنسبة للدوظفني العاملني يف منظدات أعدال أردنية متواجدة يف منطقة 

 در.باختالف  الع عدان الكربى مل خيتلف
يس كروسمان و هار دراسة اليت توصلت إليها نتائج الاختلفت كذلك نتائج دراستنا مع  و

(Crossman & Harris,2006)  هدفت إىل تشخيص الرضا الوظيفي لدى معلدي  اليتو
وصلت ت املرحلة الثانوية يف بريطانيا، و الذين ينتدون ألنواع خمتلفة من املدارس الثانوية يف بريطانيا، و

 إىل أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الرضا الوظيفي فيدا يتعلق بالعدر.الدراسة 
ال نستطيع قبول الفرضية  (51)و ( 51ول )ااجلداعتداداً على ماسبق وبالرجوع إىل نتائج  و    

بني متوسطات   (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  الداللةال العدمية القائلة: "
نقبل الفرضية  و ،حول درجة الرضا الوظيفي تعزى ملتغري العدر" و الرياضيةتقديرات أساتذة الرتبية البدنية 

بني متوسطات  (α≤0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  الداللةالبديلة القائلة:"
 وظيفي تعزى ملتغري العدر".حول درجة الرضا ال و الرياضيةتقديرات أساتذة الرتبية البدنية 

بين متوسطات   (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةال -4-01-3
 المهنية: حول درجة الرضا الوظيفي تعزى لمتغير الخبرة و الرياضيةتقديرات أساتذة التربية البدنية 

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  (51)و ( 58ول )ااجلدأظهرت نتائج 
(0.05≥α)  بني املتوسطات احلسابية لدرجات الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية             
سنوات( من جهة  5تعزى ملتغري اخلربة املهنية، حيث ظهرت فروق بني ذوي اخلربة )األقل من  و الرياضية

 5الفرق لصاحل ذوي اخلربة )األقل من  و كانسنوات( من جهة أخرى 11-5ذوي اخلربة )من  و بني
   سنة(  15ذوي اخلربة )أكثر من  و بنيسنوات( من جهة   5سنوات(، و بني ذوي اخلربة )األقل من 
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أيضا وجود فرق بني  و تبنيسنوات(،  5)األقل من  الفرق لصاحل ذوي اخلربة و كان من جهة أخرى
       سنة( من جهة أخرى  15ذوي اخلربة  )أكثر من  و بنيسنوات( من جهة 11-5)من  وي اخلربةذ

                   ظهر كذلك فرق بني ذوي اخلربة (، وسنوات11-5الفرق لصاحل ذوي اخلربة )من  و كان
 كان  وسنة( من جهة أخرى  15بني من هم من ذوي اخلربة )أكثر من  سنة( من جهة و15-11)من 

 سنوات(.15-11الفرق لصاحل ذوي اخلربة )من 
ميكن تفسري هذه النتيجة بأن األساتذة من ذوي اخلربات األقل مل تتأثر مستويات دافعيتهم  و

قص ن للعدل بصورة سلبية بفعل محاسهم يف سنوات خدمتهم األوىل، يف حني أن ضغوطات العدل و
ي مع تزايد الرتقية تبدأ بالتأثري سلبيا على مستوى الرضا الوظيفتقلص فرص  املعنوية و احلوافز املادية و
 سنوات اخلربة.

اليت هدفت إىل التعرف  (2118)زايد،  دراسةاتفقت نتائج دراستنا احلالية نسبيا مع نتائج  و
          بعة لوزارة الرتبيةالتاعلى مستوى الرضا الوظيفي ملعلدي ومعلدات الرتبية الرياضية العاملني باملدارس 

جلنس، االتعرف على أثر بعض املتغريات ) هدفت الدراسة أيضا إىل يف سلطنة عدان، كدا و التعليم و
ت نتائج كشف ( على مستوى الرضا الوظيفي، واإلجتداعيةاحلالة  و املؤهل الدراسي، سنوات اخلربة،

ستوى م بصورة عامة، و الدراسة أن سنوات اخلربة تلعب دورا مهدا يف حتديد مستوى الرضا الوظيفي
اإلشراف الرتبوي على وجه اخلصوص، حيث أظهرت  عن النواحي اإلدارية و الرضا عن طبيعة املهنة، و

رون الوظيفي، فأفراد عينة الدراسة ذوي سنوات اخلربة األقل يظه و الرضاعالقة عكسية بني سنوات اخلربة 
 ر.مستويات رضا أعلى من أقراهنم ذوي سنوات اخلربة األكث

وجود  اليت خلصت إىل (2113)عريقات،انسجدت كذلك نتائج دراستنا مع نتائج دراسة  و
 بني متوسطات استجابات املعلدني (α= 0.05)فروق ذوات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

يث  لدرجة الرضا الوظيفي لديهم تعزى إىل متغري اخلربة العدلية، ح باملدارس الثانوية يف محافظة القدس
 ( سنوات.11كانت الفروق لصاحل املعلدني ذوي اخلربة األكثر من )
اليت كشفت عدم  (2114الشرمان وجعافرة، بيندا تعارضت نتائج دراستنا مع نتائج دراسة )

عزى اء هيئة التدريس يف جامعة مؤتة توجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة الرضا الوظيفي ألعض
 ملتغري اخلربة.
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( اليت أظهرت عدم وجود فروق ذات 2111اختلفت نتائج دراستنا مع نتائج دراسة )حرز اهلل،  و
            يف قياس الرضا الوظيفي ملعلدي املدارس الثانوية  (α≤0.05)داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 لسنوات اخلربة.يف محافظات غزة تعزى 

( اليت بينت عدم وجود فروق 2118جاءت نتائج دراستنا خمتلفة مع نتائج دراسة )بورغدة،  و
اخلربة  ذوي و الرياضيةبني أساتذة الرتبية البدنية  (α≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

رضا عن الرتقية أين الوظيفي باستثناء الاألقل خربة يف كل عوامل الرضا  و الرياضيةو أساتذة الرتبية البدنية 
بني أساتذة الرتبية البدنية  (α≤0.05)عند مستوى الداللة سجلت الدراسة فروق ذات داللة إحصائية  

 األقل خربة. و الرياضيةذوي اخلربة و أساتذة الرتبية البدنية  و الرياضية
( اليت أكدت على 2111تعارضت أيضا نتائج دراستنا احلالية مع نتائج دراسة )بوعجناق،  و

بني دوافع اختيار أساتذة التعليم  (α≤0.05)أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 و هية العدلية، رب الثانوي ملهنة الرتبية البدنية الرياضية باجلزائر عن مستويات الرضا الوظيفي تعزى إىل اخل

عدم وجود فروق دالة اليت خلصت إىل  (2111نفس النتيجة تقريبا اليت توصلت إليها دراسة )مكفس، 
 إحصائيا يف درجة الرضا العام ألساتذة التعليم الثانوي بوالية املسيلة )اجلزائر( باعتبار سنوات اخلدمة.  

( اليت أظهرت عدم وجود فروق 2111)كتفي، كدا اختلفت نتائج دراستنا مع نتائج دراسة 
بني أفراد العينة يف إحساسهم بالرضا الوظيفي   (α≤0.01)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 كأساتذة يف التعليم املتوسط تعزى للخربة.

      ( اليت توصلت إىل أنه2113اختلفت أيضا نتائج دراستنا جزئيا مع نتائج دراسة )دحالن،  و
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات تقديرات درجة الرضا الوظيفي للدعلدني يف املدارس 

       يق الذات،حتق اإلنتداء للعدل، و األمن و الثانوية مبحافظات غزة يف الدرجة الكلية )طبيعة العدل، و
ة توجد فروق ذات دالل دمة، والزمالء( تعزى ملتغري سنوات اخل اإلدارة و العالقة مع املسؤولني و و

                ملكافآت بني اخلربة ا الراتب و إحصائية بني متوسطات تقديرات عينة الدراسة يف الدرجة الكلية للرتقية و
           سنوات(،  5لصاحل اخلربة )األقل من  سنوات( و 11اخلربة )األكثر من  سنوات( و 5)األقل من 

 ربات األخرى.مل تتضح فروق يف اخل و

عدم وجود  اليت كشفت (2115دراسة )الرفاعي،سجلت نتائج دراستنا عدم توافق مع نتائج  و
بني تقديرات أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات  (α= 0.05)فروق ذات داللة إحصائية مبستوى الداللة 

 عليدية على مقياس الرضا الوظيفي.األردنية اخلاصة تعزى ملتغري اخلربة الت
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اريس كروسمان و هدراسة اليت توصلت إليها نتائج اليف حني تعارضت نتائج دراستنا مع 
(Crossman & Harris,2006)  اليت بينت أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الرضا

       الوظيفي لدى معلدي املرحلة الثانوية يف بريطانيا،  و الذين ينتدون ألنواع خمتلفة من املدارس الثانوية
 يف بريطانيا فيدا يتعلق مبدة اخلدمة. 

اليت بينت  (Solar ,1999)سوالر جاءت نتائج دراستنا خمتلفة كذلك مع نتائج دراسة  و
صائص خ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تصورات املعلدني حول دور اهليكل التنظيدي و

 اخلربة.التزامهم  تعزى ملتغري  العدل يف رضا املعلدني و
ال نستطيع قبول الفرضية  (51)و ( 58ول )ااجلدبالرجوع إىل نتائج  اعتدادًا على ماسبق و و

بني متوسطات  (α≤0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  الداللةال العدمية القائلة:"
                ، نية"حول درجة الرضا الوظيفي تعزى ملتغري اخلربة امله و الرياضيةتقديرات أساتذة الرتبية البدنية 

  (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  الداللة " نقبل الفرضية البديلة القائلة: و
تغري اخلربة حول درجة الرضا الوظيفي تعزى مل الرياضية وبني متوسطات تقديرات أساتذة الرتبية البدنية 

 املهنية".
بين متوسطات   (α≤0.05)عند مستوى الداللةتوجد فروق ذات داللة إحصائية ال -4-01-4

 لعمل:حول درجة الرضا الوظيفي تعزى لمتغير عالقة ا و الرياضيةتقديرات أساتذة التربية البدنية 
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  الداللة  (11)و ( 11ول )ااجلدأظهرت نتائج 

(0.05≥α)  بني املتوسطات احلسابية لدرجات الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية            
 بني وتعزى ملتغري عالقة العدل، حيث ظهرت فروق بني فئة األساتذة املستخلفني من جهة  و الرياضية

هر كذلك فرق ظ الفرق لصاحل  فئة األساتذة املستخلفني، و و كان من جهة أخرى فئة األساتذة املرمسني
لفرق لصاحل فئة ا و كانفئة األساتذة املرمسني من جهة أخرى  و بنيبني فئة األساتذة املرتبصني من جهة 
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  الداللة  نتائج الاألساتذة املرتبصني، كدا أظهرت 

(0.05≥α)  بني املتوسطات احلسابية لدرجات مجيع جماالت الرضا الوظيفي باستثناء جمال اإلشراف
تعزى ملتغري  (α≤0.05)مل تظهر هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة    الرتبوي حيث 
ملرتبصني هم ا ميكن أن يرجع الباحث هذه النتيجة إىل أن فئة األساتذة املستخلفني و عالقة العدل، و

دوحاهتم يف العدل ط ميلكون رغبة كبرية يف إشباع رغباهتم و و بالتايلمن األساتذة اجلدد يف مهنة التعليم، 
      رية حنو العدلبالتايل تكون هلم دافعية كب نبيلة مثل التعليم، و من خالل تقبلهم ملزاولة مهنة شريفة و
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لفرض  املكافآت املادية، فضال عن أنه تتولد لديهم عزمية و إرادة كبريتنيوال يأهبون كثرياً بقلة الراتب أو 
ضا هذا ما يزيد من درجة الر  فعال داخل املؤسسة الرتبوية، و و حتقيق ذاهتم كعنصر مهم أنفسهم و

ة بارهم أساتذتبعد حتقيقهم اإلستقرار الوظيفي باع الوظيفي لديهم باملقارنة مع األساتذة املرمسني الذين و
ة بالتايل يضدنون راتب شهري يكفل هلم احتياجاهتم األساسية، بعد هذه املرحل و مثبتني يف مناصبهم

    ع نفسياحتياجات أخرى ذات طاب يرتفع سقف طدوحات األساتذة املرمسني يف اجتاه حتقيق رغبات و
تتيح  قدراهتم و دى وظيفة تتحو فريذلك بت التقدم  يف الوظيفة، و اجتداعي، تسدح هلم باإلجناز و و

ثل يف جمدلها حاجات مت املشرفني الرتبويني، و حتظى بتقدير الزمالء و اإلبداع و الفرصة لتحدل املسؤولية و
اجات احلللحاجات اليت أكدت على أن  ألدرفر يف الوظيفة، مثلدا جاء يف نظرية الندو اإلنتداء و

الفا خ نتداء، حاجة الندو، والوجود، حاجة اإلهي حاجة  اإلنسانية تصنف يف ثالث جمدوعات فقط و
مل يشرتط ضرورة التدر  يف إشباع هذه احلاجات الثالثة، حيث أنه ميكن أن تنشط  ألدرفرفإن  لماسلو

بأن أي موظف يف املؤسسة ال خير  يف نشاطه  ألدرفراحلاجات الثالثة يف نفس الوقت، كدا ذكر 
إذا مل يتحقق هذا  و ،(Leboyer, 2006, pp. 41, 42) اإلشباعي عن هذه احلاجات الثالثة

 تنخفض روحهم املعنوية. اإلشباع هلاته احلاجات يرتاجع مستوى الرضا الوظيفي لألساتذة و
الرتبوي  يف جمال االشراف و الرياضيةأما عدم وجود فروق يف تقديرات أساتذة الرتبية البدنية 

        حسب متغري عالقة العدل، فيدكن تفسريها بالعالقة الطيبة املوجودة بني املشرف الرتبوي )املفتش( 
و أغلب األساتذة دون النظر إىل رتبهم أو تصنيفاهتم، حيث حيرص املشرف الرتبوي )املفتش( على 

 التوجيهات لألساتذة اجلدد ألنه النصح و م الدعم ومساواة، كدا أنه يقد التعامل مع األساتذة بعدل و
دكنوا من شق العون هلم حىت يت من الضروري تقدمي يد املساعدة و يدرك بأهنم يف بداية املسار املهين، و
 وعي. ثقة و طريقهم حنو مهنة التعليم بكل ثبات و

رت وجود فروق ذات ( اليت أظه2118اتفقت نتائج دراستنا جزئيا مع نتائج دراسة )بورغدة،  و
                املرمسني و الرياضيةبني أساتذة الرتبية البدنية  (α≤0.05)داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

لصاحل األساتذة املرمسني يف عاملني من عوامل الرضا الوظيفي مها ) الرضا عن الرتقية،  املستخلفني، و و
ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة عن األجر(، بيندا مل تتوصل الدراسة إىل فروق  و الرضا

(0.05≥α)  ضا عن ظروف املستخلفني فيدا خيص الر  املرمسني و و الرياضيةبني أساتذة الرتبية البدنية
 العدل، الرضا عن الزمالء، و الرضا عن اإلشراف.
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       ( اليت خلصت إىل أنه 2111اسة )بوعجناق، يف حني تعارضت نتائج دراستنا مع نتائج در 
بني دوافع اختيار أساتذة التعليم  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

 الثانوي ملهنة الرتبية البدنية الرياضية باجلزائر عن مستويات الرضا الوظيفي تعزى إىل عالقة العدل.
ال نستطيع قبول الفرضية  (11و ) (11ول )اوبالرجوع إىل نتائج اجلداعتدادًا على ماسبق  و

بني متوسطات   (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  الداللةال " العدمية القائلة:
              ،" حول درجة الرضا الوظيفي تعزى ملتغري عالقة العدل و الرياضيةتقديرات أساتذة الرتبية البدنية 

  (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  الداللة " نقبل الفرضية البديلة القائلة: و
تغري عالقة حول درجة الرضا الوظيفي تعزى مل و الرياضيةبني متوسطات تقديرات أساتذة الرتبية البدنية 

 العدل ".
بين متوسطات   (α≤0.05)عند مستوى الداللةتوجد فروق ذات داللة إحصائية ال  -4-01-2

حول درجة الرضا الوظيفي تعزى لمتغير الحالة  و الرياضيةتقديرات أساتذة التربية البدنية 
 :اإلجتماعية

 (α≤0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( 12أظهرت نتائج اجلدول )
تعزى ملتغري  الرياضية وبني املتوسطات احلسابية لدرجات الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية 

ذة العازبني من فئة األسات و بني، حيث ظهر فرق بني فئة األساتذة املتزوجني من جهة اإلجتداعيةاحلالة 
( وجود فروق 12رت نتائج اجلدول )كان الفرق لصاحل  فئة األساتذة العازبني، كدا أظه جهة أخرى، و

بني املتوسطات احلسابية لدرجات ستة جماالت  (α≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
             )ظروف العدل وطبيعته، األجر، اإلشراف الرتبوي، العالقة مع الزمالء،  :هي للرضا الوظيفي و

هناك فروق  ، يف حني مل يكناإلجتداعية( عائدة ملتغري احلالة اإلجتداعيةاملكانة و العالقة مع التالميذ، 
 .اإلجتداعيةدالة إحصائيا يف جمال الرتقية ترجع ملتغري احلالة 

               ميكن أن يرجع الباحث هذه النتيجة إىل أن األساتذة العازبني غالبا ما تقل مسؤولياهتم و
احلياة اليومية  ذة املتزوجني الذين يرتتب عليهم متطلبات خمتلفة منارتباطاهتم العائلية باملقارنة مع األسات و

ة يومية تقريبا، املتجددة بصف السهر على قضاء حوائج العائلة املتعددة و تربية األبناء و من إعالة األسرة و
         ات جيعلهم منقسدني بني السعي لتلبية متطلب مايزيد من الضغوط على األساتذة املتزوجني و و هذا

             عدلهم كأساتذة يف الثانوية من جهة أخرى،  و بنيتربية األبناء من جهة  احتياجات األسرة و و
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ا الوظيفي رتاجع مستوى الرضي و بالتايليقلل من محاسهم حنو العدل،  مما يزيد من تشتت جمهوداهتم و
 األساتذة العازبني.تقل إنتاجيتهم و ينخفض عطائهم نسبيا باملقارنة مع  و لديهم

 جمال الرتقية حسب يف و الرياضيةيف حني ميكن تفسري عدم ظهور فروق بني أساتذة الرتبية البدنية 
ني فئة إىل أن نظم الرتقية املوضوعة من قبل وزارة الرتبية الوطنية يف اجلزائر ال متيز ب اإلجتداعيةمتغري احلالة 

قية  إمنا تعتدد على معايري أخرى لإلستفادة من فرص الرت  ، ونظرائهم من العازبني األساتذة املتزوجني و
كسنوات اخلربة أو املؤهل العلدي أو غريها من املعايري اليت تسدح لألساتذة باحلصول على الرتقية سواء 

 يف الدرجة أو الرتبة أو يف اعتالء مناصب إدارية أخرى. 
أن معلدي ومعلدات ( اليت توصلت إىل 2118اتفقت نتائج دراستنا مع نتائج دراسة )زايد،  و

 الرتبية الرياضية يف سلطنة عدان من املتزوجني لديهم مستويات رضا وظيفي أقل من أقراهنم غري املتزوجني.
     اليت أكدت على أن الدراسات تشري باستدرار العطية تعارضت نتيجة دراستنا مع ما ذكرته  و

أكثر رضا عن العدل مقارنة بزمالئه غري  إىل أن العامل املتزو  لديه غيابات أقل، معدل دوران أقل، و
         املتزوجني، حيث أن الزوا  يؤدي لتزايد املسؤوليات مما جيعل من اإلستقرار يف العدل أكثر أمهية

 . (44، صفحة 2113)العطية، سلوك املنظدة: سلوك الفرد واجلداعة، 
(  اليت كشفت أنه ال توجد 2111يف حني اختلفت نتائج دراستنا مع نتائج دراسة )بوعجناق، 

بني دوافع اختيار أساتذة التعليم الثانوي  (α≤0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 ملهنة الرتبية البدنية الرياضية باجلزائر عن مستويات الرضا الوظيفي تعزى إىل احلالة العائلية.

( ال نستطيع قبول الفرضية العدمية القائلة: 12اعتداداً على ماسبق وبالرجوع إىل نتائج اجلدول ) و
بني متوسطات تقديرات أساتذة  (α≤0.05)" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

، ونقبل الفرضية " اإلجتداعيةحول درجة الرضا الوظيفي تعزى ملتغري احلالة  و الرياضيةالرتبية البدنية 
بني متوسطات (α≤0.05)ات داللة إحصائية عند مستوى الداللة البديلة القائلة: " توجد فروق ذ
 ". إلجتداعيةاحول درجة الرضا الوظيفي تعزى ملتغري احلالة  و الرياضيةتقديرات أساتذة الرتبية البدنية 
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 خالصة عامة:

املدارس بهدفت الدراسة إىل التعرف على طبيعة العالقة اإلرتباطية بني درجة املناخ التنظيدي السائد 
من وجهة  ياضيةو الر مستوى الرضا الوظيفي العام ألساتذة الرتبية البدنية  الثانوية للشرق اجلزائري و

كذلك الكشف عن طبيعة العالقة اإلرتباطية بني عناصر املناخ التنظيدي )اهليكل التنظيدي،  نظرهم، و
      اركة يف اختاذ القرارات( كل على حدىاملش ، احلوافز املقدمة، واإلتصاالتمنط القيادة اإلدارية، منط 

لتعرف ،كدا هدفت الدراسة أيضا إىل او الرياضيةالرضا الوظيفي العام ألساتذة الرتبية البدنية  و درجة
رجة الرضا د على داللة الفروق يف متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة املناخ التنظيدي و

حلالة ا الدميوغرافية التالية )اجلنس، العدر، اخلربة املهنية، عالقة العدل، والوظيفي حسب املتغريات 
لتحقيق أهداف الدراسة مت االعتداد على املنهج الوصفي التحليلي ملالئدته ملوضوع  (، واإلجتداعية

بانة تضدنت اإلست الدراسة، حيث مت استخدام اإلستبانة جلدع البيانات الالزمة ألغراض الدراسة، و
( عبارة موزعة على مخسة 41ضم ) ني مها: محور املناخ التظيدي وي( عبارة موزعة على محورين رئيس115)

ملشاركة يف ا ، احلوافز املقدمة، واإلتصاالتجماالت هي  )اهليكل التنظيدي، منط القيادة اإلدارية، منط 
)ظروف  و هية جماالت ( عبارة موزعة على سبع51ضم ) محور الرضا الوظيفي و اختاذ القرارات(، و

ملكانة ا العدل وطبيعته، األجر، الرتقية، اإلشراف الرتبوي، العالقة مع الزمالء، العالقة مع التالميذ، و
 باملدارس الثانوية العاملني و الرياضيةتكون جمتدع الدراسة من مجيع أساتذة الرتبية البدنية  (، واإلجتداعية

      (، 2111-2111( أستاذ وأستاذة للعام الدراسي )1154عددهم ) احلكومية للشرق اجلزائري و
أستاذة ملادة الرتبية البدنية  ( أستاذ و313أما عينة الدراسة فقد مت اختيارها بطريقة عشوائية حيث بلغت )

استخدام بوبعد حتليل البيانات أفراد جمتدع الدراسة، جمدوع من  %)11.84(ميثلون تقريباً نسبة  الرياضيةو 
 :توصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج من أبرزها، (SPSS)للربنامج اإلحصائي (02)النسخة 

   (α≤0.05)وجود عالقة ارتباط اجيابية قوية جداً ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -
لدى أساتذة  درجة الرضا الوظيفي بني درجة املناخ التنظيدي السائد باملدارس الثانوية للشرق اجلزائري و

 العاملني هبا. و الرياضيةالرتبية البدنية 
           أظهرت الدراسة أن املدارس الثانوية عينة الدراسة يسودها مناخ إجيايب بدرجة متوسطة  -

ي يدالعاملني هبا، أما على مستوى جماالت املناخ التنظ و الرياضيةمن وجهة نظر أساتذة الرتبية البدنية 
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بل أساتذة من ق للددارس الثانوية كل على حدى، فقد أظهرت نتائج الدراسة وجود درجة موافقة متوسطة
     (، اإلتصاالت منط حول جماالت )اهليكل التنظيدي، منط القيادة اإلدارية، و و الرياضيةالرتبية البدنية 

حول  الرياضية ويف حني كشفت نتائج الدراسة جود درجة موافقة منخفضة من قبل أساتذة الرتبية البدنية 
 جمال املشاركة يف اختاذ القرارات(. و جماالت )احلوافز املقدمة،

يفتهم الرياضية راضون بدرجة متوسطة عن وظ أظهرت نتائج الدراسة أن أساتذة الرتبية البدنية و -
من وجهة نظرهم، أما على مستوى جماالت الرضا الوظيفي كل على حدى، فقد أظهرت نتائج الدراسة 

جماالت  الرياضية حول وجود درجة مرتفعة من مستوى الرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية البدنية و
يندا كشفت نتائج الدراسة عن وجود درجة متوسطة من العالقة مع الزمالء(، بو )اإلشراف الرتبوي، 

بيعته، ط حول جماالت )ظروف العدل و و الرياضيةمستوى الرضا الوظيفي لدى أساتذة الرتبية البدنية 
(، كدا أظهرت الدراسة أيضا وجود درجة منخفضة من مستوى اإلجتداعيةاملكانة  العالقة مع التالميذ، و

األجر على درجة  حصول جمال حول جمال الرتقية، و و الرياضيةة الرتبية البدنيالرضا الوظيفي لدى أساتذة 
 جداً من مستوى الرضا الوظيفي لدى أفراد عينة الدراسة. ةمنخفض
 (α≤0.05)وجـــود عالقة ارتبـــاط اجيابيــة قوية جداً ذات داللة إحصــائية عند مستــوى الداللة  -

بني اهليكل التنظيدي للددارس الثانوية للشرق اجلزائري و درجة الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية 
 العاملني هبا. و الرياضيةالبدنية 
 وجـــود عالقة ارتبـــاط اجيابيــة  قوية  ذات  داللة إحصــائية  عند  مستــوى  الداللــــة  -

(0.05≥α)  رضـا الوظيـفي درجـــة ال املتبع باملدارس الثانويـــة للشرق اجلزائري وبني منط القيادة اإلدارية
 العاملني هبا. و الرياضيةالعام لدى أساتذة الرتبية البدنية 

 (α≤0.05)وجـــود عالقة ارتبـــاط اجيابيــة  قوية  ذات داللة إحصــائية عند مستــوى  الداللة  -
             عام درجة الرضا الوظيفي ال الثانوية للشرق اجلزائري واملتبع داخل املدارس  اإلتصاالتبني منط 

 العاملني هبا. و الرياضيةلدى أساتذة الرتبية البدنية 

 (α≤0.05)وجـود عالقة ارتبـاط اجيابيـة متوسطة ذات داللة إحصـائية عند مستـوى الداللة  -
لرتبية درجة الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة ا بني احلوافز املقدمة باملدارس الثانوية للشرق اجلزائري و

 العاملني هبا. و الرياضيةالبدنية 
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 (α≤0.05)وجـــود عالقة ارتبـــاط اجيابيــة  قوية جداً ذات داللة إحصــائية عند مستــوى الداللة  -
يفي العام و درجة الرضـا الوظبني املشاركـــة يف اختــاذ  القرارات داخـل املــدارس الثانويـــة للشــرق اجلزائـــري 

 العاملني هبا. و الرياضيةلدى أساتذة الرتبية البدنية 

بني تقديرات أساتذة   (α≤0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -
         لدرجة املناخ التنظيدي العام للددارس الثانوية تعزى للدتغريات التالية: و الرياضيةالرتبية البدنية 

 (.اإلجتداعية)اجلنس، العدر، اخلربة املهنية، عالقة العدل، و احلالة 
بني املتوسطات احلسابية  (α≤0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

          ية: الرياضية تعزى للدتغريات التال لدرجات الرضا الوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية و
د (، يف حني كشفت نتائج الدراسة عدم وجو اإلجتداعيةدر، اخلربة املهنية، عالقة العدل، و احلالة )الع

بني املتوسطات احلسابية لدرجات الرضا  (α≤0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 تعزى ملتغري اجلنس. و الرياضيةالوظيفي العام لدى أساتذة الرتبية البدنية 
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 و الفروض المستقبلية قتراحاتاإل   : 
درجة  امليداين، اليت أشارت إىل أنيف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل البحث 

درجة صول كذا ح املناخ التنظيدي السائد باملدارس الثانوية احلكومية للشرق اجلزائري متوسطة، و
قة ارتباط قوية وجود عال على مستوى متوسط، و و الرياضيةالرضا الوظيفي ألساتذة الرتبية البدنية 

       البدنية  درجة الرضا الوظيفي ألساتذة الرتبية ثانوية وبني درجة املناخ التنظيدي السائد باملدارس ال
، و لتعزيز تلك النتائج بدرجة أكرب ميكن تقدمي مجلة من اإلقرتاحات موجهة للقائدني على و الرياضية

 القطاع الرتبوي يف اجلزائر، وأخرى موجهة للباحثني:
 وجهة للقائمين على قطاع التربية الوطنية: اقتراحات م -0
تعديق الوعي للقائدني على املدارس الثانوية املبحوثة ملفهوم وأبعاد املناخ التنظيدي من خالل  -
املهارات متهيدا لالرتقاء مبستوى أدائهم، مما ينعكس دون أدىن شك على  إكساهبم املعارف و تدريبهم و

 حتسني أدائهم. و بالتايلالراحة النفسية لألساتذة 
 اعتداد املرونة يف تطبيق األنظدة والتعليدات. التوجيهات و و تعزيز قاعدة مناقشة اآلراء -
املعنوية فضال عن األجور املدنوحة بغية الرفع من مستوى الرضا  زيادة املكافآت املادية و -

 الوظيفي لألساتذة.
أمهيتها  عادها وتعريف األساتذة بأب جيايب يف املدارس الثانوية ونشر ثقافة املناخ التنظيدي اإل -

 يز الرضا الوظيفي لديهم.لتعز 
   دل إتاحة احلرية يف التعبري عن األفكار اخلاصة بالع زيادة االهتدام بتوسيع قاعدة املشاركة و -

 اإلبداع يف العدل مع األخذ بآراء األساتذة يف القرارات احليوية،  فرص االبتكار و تشجيع مظاهر و و
 وظيفي لألساتذة.إذ أن كل ذلك من شأنه أن يساهم يف زيادة الرضا ال

لدنيا تفويض السلطات للدستويات اإلدارية ا جيب على املدراء إتباع منهج الالمركزية اإلدارية و -
ألساليب تشجيع ا حل املشكالت التنظيدية، و وضع األهداف و للدشاركة يف صنع القرارات اإلدارية و

 تدعم العاملني وتزيد من رضاهم عن العدل. و اليتالدميقراطية يف القيادة 
   ات املعنوية لألساتذة، مع ضرورة إخضاع العالو  جيب أن يهتم املدراء بتقدمي احلوافز املادية و -

فني اجلدارة، كدا جيب على املدراء تقييم أداء املوظ الرتقيات إىل أسس موضوعية تستند إىل الكفاءة و و
 عدم استخدام العقوبات بشكل تعسفي. احملسوبية، و سطة ووفق أسس موضوعية بعيدة عن الوا
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جتداعات بصورة دورية مع األساتذة، للوقوف على احتياجاهتم اأن يعقد مدراء املدارس الثانوية  -
  ة املتبادلة هتيئة مناخ من الثق العدل على حلها، و التعرف على مشكالهتم و العدل على تلبيتها، و و

 األساتذة. بني اإلدارة و
رين برامج تدريبية خاصة ملدراء املدارس الثانوية على أن يقوم املدي الوطنيةأن تصدم وزارة الرتبية  -

 اإلدارة. بتحديد حاجاهتم التدريبية لتندية قدراهتم يف جمال القيادة و
ات مديريات الرتبية باختاذ اإلجراءات الصائبة لتطوير العالق و الوطنيةأن هتتم وزارة الرتبية  -

 من خالل: و ذلكالتنظيدية داخل املدارس 
 التلديذ. مساعد يرتاح فيه األستاذ و  مناخ مالئم وو فريت 
 .جيب أن يكون حتت إشراف إدارة ناجحة 
 .رفع معنويات اهليئة التدريسية للقيام بدورها املنوط هبا 
 جتداعي لألساتذة.اإل املهين و االهتدام باجلانب 
ضع و  أن يعدل مدراء املدارس الثانوية على حتسني املناخ التنظيدي مبدارسهم باستدرار، و -
 الربامج اليت تسهم يف حتقيق ذلك. اخلطط و
أن يتم إشراك األساتذة بشكل أكرب يف اختاذ القرارات املدرسية، مما ينعكس على أدائهم بصورة  -
 الروح املعنوية لديهم.يرفع  إجيابية و
      املعدات  األجهزة و القاعات و  مساحات اللعب وفريو حتسني ظروف العدل من خالل ت -

محتوى  تقليل عدد التالميذ يف الفو  الرتبوي الواحد لكي يتم تنفيذ الوسائل البيداغوجية الضرورية، و و
 تتحسن جودة التعليم. املنها  الدراسي و

عي املقرتحات اإلبداعية لألساتذة من خالل نظام تشجي األفكار البنائية وتشجيع  الرتحيب و -
 ناسب.م

م و درجاهت اإلجتداعيةضرورة أن تكون أجور األساتذة يف مستوى جمهوداهتم و مكانتهم  -
 العلدية.
 نظم مرنة يشاركون يف صياغتها. معاجلة مشكالت األساتذة و األستاذات حسب قوانني و -
الدميقراطي يف التسيري من قبل مدراء املؤسسات الرتبوية ألنه األجنع يف  ضرورة هنج األسلوب -

 وعا.بالتايل جعلهم أكثر إنتاجية من أجل رفع املردود الرتبوي كدا ون رفع درجة الرضا الوظيفي لألساتذة و
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         جمهزة بالتقنيات احلديثة على مستوى اإلدارة املركزية  تشكيل خاليا إعالمية متخصصة و -
زمة لتفادي بالدقة الال إدارة املدارس الثانوية هتتم بإيصال البيانات يف حينها و اإلدارات الفرعية و و

 ضطرابات املهنية الناجتة عن غدوض املعلومة.مظاهر اإل
اب اخلربات اكتس و و الرياضيةضرورة زيادة الفرص املتاحة لتدريب أساتذة الرتبية البدنية  -
 رفع مستوى كفايتهم. عهم على تطوير قدراهتم وتشجي احلديثة و
 موجهة للباحثين:و فروض مستقبلية اقتراحات  -7
دارس الثانوية يف امل و الرياضيةتطبيق الدراسة على عينات أخرى من أساتذة الرتبية البدنية  -

اجلنوب اجلزائري، لتحقيق صدق الدراسة من أجل تعديدها على كافة  الوسط و احلكومية للغرب و
 للدرحلة الثانوية على املستوى الوطين. و الرياضيةأساتذة الرتبية البدنية 

 .الرياضية وإجراء دراسة عن عالقة املناخ التنظيدي باألداء الوظيفي لدى أساتذة الرتبية البدنية  -
يف املرحلة  ةو الرياضيا الوظيفي ألساتذة الرتبية البدنية إجراء دراسة مقارنة حول مستوى الرض -

 نظرائهم يف مرحلة التعليم الثانوي. التعليم املتوسط و
، الرياضية ودراسة تتبعية للتغريات اليت حتدث يف مستوى الرضا الوظيفي ألساتذة الرتبة البدنية  -

 طبيعة هذه التغريات طبقا لطول خربة األساتذة التدريسية. و
             اسة عاملية للعوامل اليت تساهم يف زيادة درجة الرضا الوظيفي ألساتذة الرتبية البدنيةدر  -
 العوامل األخرى املسهدة يف تراجع مستوى الرضا الوظيفي لديهم. ، وو الرياضية
مقارنة مع ختصصات تعليدية أخرى ملعرفة التفاوت يف مستوى  إجراء دراسات أخرى دورية و -
 الوقوف على األسباب اليت تؤدي إىل ذلك. الوظيفي تبعاً للتخصص، والرضا 

 إجراء دراسة أخرى عن عالقة املناخ التنظيدي بأساليب إدارة الصراع يف املدارس الثانوية. -
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طرابلس: املنشاة العامة للنشر  املرشد الرياضي الرتبوي.(. 1183عبد الوهاب. )علي البشري الفائدي، إبراهيم رحومة زيد، و فؤاد  .81
 والتوزيع واإلعالم اآليل.

 الكويت : وكالة املطبوعات. تطور الفكر التنظيدي.(.  1115علي السلدي. ) .82

نشر، ار املهندس للطباعة و الدمياط مصر: د النظرية و التطبيق يف اإلدارة التعليدية.(. 2114علي صاحل جوهر، و علي الدسوقي. ) .83
 دمياط مصر.

 قسنطينة: منشورات جامعة قسنطينة. تندية املوارد البشرية.(. 2114علي غريب. ) .84

)اإلصدار الطبعة األوىل(. بنغازي، ليبيا: منشورات جامعة  علم النفس الصناعي والتنظيدي احلديث(. 1115عداد الدين كشرود. ) .85
 قار يونس.

 عدان االردن: دار زهوان للنشر و التوزيع. إدارة القوى العاملة.(. 1111عدر وصفي عقيلي. ) .81

 )اإلصدار الطبعة الثانية(. اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية. قدمة يف علم النفس الصناعي و التنظيديم(. 2111غيات بوفلجة. ) .81

 بريوت، لبنان: دار العلم للداليني. علم النفس الرتبوي.(. 1118فاخر عاقل. ) .88

بريوت لبنان: منشورات احلليب  اإلدارة العامة: العدلية اإلدارية و الوظيفية العامة و اإلصالح اإلداري.(. 2112فاروق اجملدوب. ) .81
 احلقوقية .

 النشر. القاهرة مصر: دار قباء لإلدارة و االدارة التعليدية و املدرسية.(. 2111. )و هيفاروق شوقي الب .11

عدان، األردن: دار املسرية  السلوك التنظيدي يف إدارة املؤسسات التعليدية.(. 2115اجمليد. ) فاروق عبده فليه، و السيد محدد عبد .11
 للنشر والتوزيع والطباعة.

باعة لدنيا الط )اإلصدار الطبعة األوىل(. مصر: دار الوفاء اجتاهات جديدة يف املنها  وطرق التدريس(. 2113فايز مراد دندش. ) .12
 والنشر.

(. مصر: دار الوفاء لدنيا 1)اإلصدار  اإلجتداعيةالرضا الوظيفي للعاملني من منظور اخلدمة (. 2111فايزة رجب محدد هبنسي. ) .13
 الطباعة والنشر.

)اإلصدار الطبعة الثانية(. اإلسكندرية، مصر: مؤسسة شباب  إدارة وظائف األفراد وتندية املوارد البشرية(. 1118فريد النجار. ) .14
 اجلامعة.

 بريوت، لبنان: دار الكتب العلدية. علم النفس الصناعي.(. 1111كامل محدد محدد عويضة. ) .15

 ية.ر املنصورة مصر: املكتبة العص مدخل االنشطة االتصال يف املؤسسات التعليدية.(. 2114كدال الدين، و آمال سعد املتويل. ) .11
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(. )اإلصدار الطبعة الثانية السلوك التنظيدي: مفاهيم وأسس سلوك الفرد واجلداعة يف التنظيم(. 1115كدال محدد املغريب. ) .11
 عدان، األردن: دار الفكر للنشر والتوزيع.

الشروق للنشر  )اإلصدار الطبعة األوىل(. عدان، األردن: دار سلوك املنظدة: سلوك الفرد واجلداعة(. 2113ماجدة العطية. ) .18
 والتوزيع.

)اإلصدار الطبعة الثالثة(. عدان األردن: دار الشروق للنشر  سلوك املنظدة :سلوك الفرد واجلداعة(. 2115ماجدة العطية. ) .11
 والتوزيع.

 األسس العلدية والعدلية لطرق وأساليب التدريس.(. 2115جمدي محدود فهيم محدد، و أمرية محدود طه عبد الرحيم. ) .111
 اإلسكندرية، مصر،: مؤسسة عامل الرياضة والنشر ودار الوفاء لدنيا الطباعة.

االسكندرية مصر: املكتب اجلامعي  تطوير اإلدارة املدرسية يف ضوء معايري اجلودة الشاملة .(. 2118محسن عبد الستار غرب. ) .111
 احلديث.

 القاهرة، مصر: منشأة املعارف. .الرياضيةو املرشد يف تدريس الرتبية البدنية (. 1111محسن محدد محص. ) .112

 االسكندرية مصر: مؤسسة حورس الدولية للنشر و التوزيع . السلوك التنظيدي.(. 2115محدد الصرييف. ) .113

 اإلسكندرية، مصر: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر. السلوك اإلداري: العالقات اإلنسانية.(. 2111محدد الصرييف. ) .114

 النشر. مصر: دار الوفاء للطبع و املوسوعة العلدية للسلوك التنظيدي: التحليل على مستوى املنظدات.(. 2111محدد الصرييف. ) .115

ر: املكتب )اجمللد اجلزء الرابع(. مص املوسوعة العلدية للسلوك التنظيدي: التحليل على مستوى املنظدات(. 2111محدد الصرييف. ) .111
 اجلامعي احلديث.

 اإلسكندرية، مصر: دار اجلامعة اجلديدة. السلوك التنظيدي. (.2114محدد أنور سلطان. ) .111

)اإلصدار الطبعة الثانية(. بريوت، لبنان: دار الطليعة  األسس العلدية ملناهج البحث االجتداعي(. 1181محدد حسن إحسان. ) .118
 للطباعة والنشر.

 امد.االردن: دار احل املؤسسة الرتبوية.السلوك التنظيدي و التحديات املستقبلية يف (. 2118محدد حسن محدد محادات. ) .111

 القاهرة مصر: دار الفكر العريب. اإلدارة املدرسية .(. 2111محدد حسنني العجدي. ) .111

ويق القاهرة، مصر: الشركة العربية املتحدة للتس الرتبية الرياضية وطرائق تدريسها.(. 2111محدد مخيس أبو منرة، و نايف سعادة. ) .111
 مع جامعة القدس املفتوحة.و التوريدات بالتعاون 

 املكتب اجلامعي احلديث. العلوم السلوكية يف جمال اإلدارة واإلنتا .(. 1111محدد رمضان القذايف. ) .112

 القاهرة،مصر: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع. املدرس املثايل حنو تعليم أفضل.(.  2111محدد سامي منري. ) .113

 اإلسكندرية، مصر: دار اجلامعة اجلديدة. وك التنظيدي.السل(.  2112محدد سعيد أنور سلطان. ) .114

 اإلسكندرية، مصر: دار اجلامعة اجلديدة. السلوك اإلنساين يف املنظدات.(. 2112سلطان. ) أنور محدد سعيد .115

 اإلسكندرية، مصر: دار اجلامعة اجلديدة. السلوك التنظيدي .(. 2113محدد سعيد أنور سلطان. ) .111

 اإلسكندرية، مصر: دار اجلامعة اجلديدة . السلوك اإلنساين يف املنظدات .(.  2114محدد سعيد أنور سلطان. ) .111
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لقاهرة ، مصر: ا يف مرحلة التعليم األساسي بني النظري والتطبيقي. و الرياضيةأساليب الرتبية البدنية (. 2114محد سعيد عزمي. ) .118
 دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.

 عدان االردن: دار الشروق للنشر و التوزيع. االدارة املدرسية احلديثة.(. 2111عبد القادر عابدين. ) محدد .111

وم االردن: املنظدة العربية للعل .يةاألردن األجهزة احلكومية تقييم املوظف العام للحوافز يف(. 1181محدد عبد الفتاح ياغي. ) .121
 .اإلدارية

 اإلسكندرية، مصر: مكتبة املعارف احلديثة. يف علم النفس االجتداعي.قراءات (. 1111محدد عدر الطنويب. ) .121

 عدان االردن: دار حامد للنشر و التوزيع. إدارة املوارد البشرية.(. 2114محدد فاحل صاحل. ) .122

 اإلسكندرية، مصر: املكتب اجلامعي احلديث. مدخل إىل علم النفس االجتداعي.محدد فتحي عكاشة، و محدد شفيق زكي.  .123

 عدان, األردن: مكتبة الشروق. السلوك التنظيدي.(. 1113محدد قاسم القريويت. ) .124

دار )اإلص السلوك التنظيدي: دراسة السلوك اإلنساين الفردي واجلداعي يف املنظدات اإلدارية(. 1114محدد قاسم القريويت. ) .125
 الطبعة الثانية(. عدان، األردن: مكتبة الشرق.

اإلصدار ) دراسة السلوك اإلنساين الفردي واجلداعي يف املنظدات املختلفة -السلوك التنظيدي (. 2111محدد قاسم القريويت. ) .121
 الطبعة الثالثة(. عدان، األردن: دار الشروق للنشر والتوزيع.

 دار وائل ودار الشروق للنشر.)اإلصدار الطبعة الرابعة(. عدان، األردن:  السلوك التنظيدي(. 2113محدد قاسم القريويت. ) .121

)اإلصدار الطبعة(. عدان االردن: دار وائل للنشر  مبادئ اإلدارة: النظريات، العدليات، الوظائف(. 2114محدد قاسم القريويت. ) .128
 و التوزيع.

 القاهرة، مصر: عامل الكتب. اإلدارة املدرسية احلديثة.(. 1115محدد منري مرسي. ) .121

 القاهرة، مصر: عامل الكتب. اإلصالح والتجديد الرتبوي يف العصر احلديث.(. 1111محدد منري مرسي. ) .131

ة(. األزارطة، )اإلصدار دون طبع التعليم الثانوي يف البالد العربيةمحدد هاشم الفلوجي، و رمضان محدد القذايف. )دون سنة نشر(.  .131
 مصر: املكتب اجلامعي احلديث.

)اإلصدار الطبعة األوىل(. عدان، األردن: مؤسسة الوراق  هين بني النظرية والتطبيقعلم النفس امل(. 2111محدود القاسم بديع. ) .132
 للنشر والطبع والتوزيع.

كتب )اإلصدار الطبعة األوىل(. بريوت، لبنان: دار ال التعلم والتعليم يف الرتبية البدنية والرياضة(. 2112محدود داود الربيعي. ) .133
 العلدية.

)اإلصدار الطبعة الثالثة(. عدان االردن: دار وائل للنشر  السلوك التنظيدي يف منظدة األعدال(. 2114محدود سلدان العديان. ) .134
 و التوزيع.

)اإلصدار الطبعة الثالثة(. عدان، األردن: دار وائل  السلوك التنظيدي يف منظدات األعدال(. 2115محدود سلدان العديان. ) .135
 للنشر والتوزيع.

)اإلصدار الطبعة اخلامسة(. عدان، األردن: دار وائل  السلوك التنظيدي يف منظدات األعدال(. 2111دود سلدان العديان. )مح .131
 للنشر.
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)اإلصدار الطبعة السادسة(. عدان األردن: دار وائل  السلوك التنظيدي يف منظدات األعدال(. 2113العديان. ) محدود سلدان  .131
 للنشر.

 اإلسكندرية، مصر: دار املعرفة اجلامعية. دراسات يف علم النفس الصناعي املهين.(. 1185محدود عوض عباس. ) .138

)اإلصدار الطبعة األوىل(. جدة، املدلكة العربية السعودية: مكتبة دار  إدارة املوارد البشرية(. 1113مدين عبد القادر عالقي. ) .131
 زهوان للنشر والتوزيع.

)اإلصدار الطبعة السادسة(. جدة  االدارة: دراسة حتليلية للوظائف و القرارات اإلدارية(. 2111عالقي. )مدين عبد القادر  .141
 املدلكة العربية السعودية: مكتبة دار جدة للنشر و التوزيع.

 عارف.االسكندرية مصر: منشأة امل املشاركة العلدية يف القانون املقارن و القانون املصري.(. 1111مراد منري فهيم. ) .141

 دار الرضا للنشر، سلسلة الرضا للدعلومات. . دمشق: دليل التحفيز يف املؤسسات واإلدارات(. 2111مرعي محدد مرعي. ) .142

 اجلزائر: املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر. أسس علم النفس الصناعي والتنظيدي.(. 1112مصطفى عشوي. ) .143

 .: الدار اجلامعيةمصر، سكندريةاإل التنظيدات املعاصرة.التنظيم اإلداري يف (. 2113مصطفى محدود أبوبكر. ) .144

 ،سكندريةاإل دارة العامة: رؤية إسرتاتيجية حلداية اجلهاز االداري من التخلف و الفساد.إلا(. 2115مصطفى محدود أبوبكر. ) .145
 مصر: الدار اجلامعية.

 عدان ، األردن: دار الشروق. إدارة املوارد البشرية.(. 1111مصطفى جنيب شاويش. ) .141

 )اإلصدار الطبعة الثالثة(. عدان، األردن: دار الشروق للنشر والتوزيع. إدارة املوارد البشرية(. 2111مصطفى جنيب شاويش. ) .141

 )اإلصدار الطبعة الثالثة(. عدان، األردن: دار الشروق إدارة املوارد البشرية: إدارة األفراد(. 2115مصطفى جنيب شاويش. ) .148
 للنشر والتوزيع.

 مجهورية مصر العربية: دار الفكر العريب. اإلدارة الرتبوية مداخل جديدة لعامل جديد.(. 2115املعطي. ) مصطفى يوسف عبد .141

 )اإلصدار الطبعة الثانية(. عدان ، االردن: دار وائل للنشر. التطوير التنظيدي : اساسيات ومفاهيم حديثة(. 2113موسى اللوزي. ) .151

 سيكلوجيا وإداريا للعاملني واجلدهور. –حتليل السلوك التنظيدي (. 1115ق املدهون، و إبراهيم محدد علي اجلزراوي. )فيو موسى ت .151
 عدان، األردن: املركز العريب للخدمات الطالبية.

ردن: عدان، اال ور.حتليل السلوك التنظيدي: سيكولوجيا و إداريا للعاملني و اجلده(. 1111موسى املدهون، و إبراهيم اجلزراوي. ) .152
 املركز العريب للخدمات الطالبية.

)اإلصدار الطبعة األوىل(.  املدخل إىل طرائق تدريس الرتبية الرياضية(. 2111مريفت علي خفاجة، و مصطفى محدد السايح. ) .153
 اإلسكندرية، مصر: ماهي للنشر والتوزيع وخدمات الكدبيوتر.

 عدان، األردن: دار صفاء للنشر والتوزيع. د البشرية.إدارة املوار (. 2111نادر أمحد أبو شيخة. ) .154

ة اجملدوعة العربي االدارة املدرسية املعاصرة يف ظل املتغريات العاملية.(. 2112املنعم، و عزة جالل مصطفى. ) نادية محدد عبد .155
 للتدريب و النشر.

 الرياض: الدار اجلزائرية للنشر والتوزيع والطبع. إدارة السلوك التنظيدي.(. 1113ناصر محدد العديلي. ) .151
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)اإلصدار الطبعة اخلامسة(. عدان االردن: دار الثقافة  اختاذ القرارات اإلدارية بني النظرية و التطبيق(. 2113نواف كنعان. ) .151
 للنشر و التوزيع.

 لكة العربية السعودية: دار العلوم.)اإلصدار الطبعة األوىل(. الرياض، املد القيادة اإلدارية(. 1181نواف كنعان. ) .158

 عدان االردن: مكتبة اجملدع العريب. االدارة املدرسية و االشراف الرتبوي.(. 2111هادي مشعان ربيع. ) .151

 عدان األردن: دار وائل للنشر و التوزيع. اإلدارة التعليدية مفاهيم و آفاق.(. 2111هاين عبد الرمحن صاحل الطويل. ) .111

 )اإلصدار الطبعة الثالثة(. عدان: دار وائل للنشر. اإلدارة التعليدية : مفاهيم و آفاق(. 2111حل الطويل. )هاين عبد الرمحن صا .111

)اإلصدار الطبعة الثانية(. عدان االردن:  املناخ التنظيدي و إدارة الصراع يف املؤسسات الرتبوية(. 2111واصل مجيل املومين. ) .112
 دار احلامد للنشر و التوزيع.

 بريوت لبنان: املركز العريب للتدريب املهين و أعداد املدربني. أنظدة إعداد املشرفني.(. 2111شقبوعة. ) وداد .113

 عدان، األردن: دار الراية للنشر والتوزيع. اإلدارة احلديثة للدوارد البشرية .(. 2118يزيد الوليد بشار. ) .114

 الرياض، املدلكة العربية السعودية: معهد اإلدارة العامة. دل.أساسيات التفاعلية اجلداعي يف العهـ(. 1412يوسف القبالن. ) .115

 مجهورية مصر العربية: دار الفكر العريب. اإلدارة الرتبوية مداخل جديدة لعامل جديد.(. 2115يوسف عبد املعطي مصطفى. ) .111

 

 و الدوريات المجالت: 
 .31 ، جملة اإلدارة، إحتاد مجعيات التندية اإلداريةا بإدارة شؤون العاملني. و عالقته(. احلوافز 1181إبراهيم السيد جاد اهلل. )يوليو ,  .1

ية املعلدني بدافع و عالقتهاملناخ التنظيدي السائد يف املدارس احلكومية يف محافظة جرش األردنية (. 2111أمحد أمحد محدد عوض. ) .2
 .األردن ،222-111 ،(12) 32، ألداء عدلهم

(، 11) 32 ، معهد اإلدارة العامة.جملة اإلدارة العامة:عالقة بعض املتغريات الشخصية بالرضا الوظيفي.(. 1112آدم غازي العتييب. ) .3
 .الرياض، املدلكة العربية السعودية، 11-122

بالرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بعدادة السنة التحضريية  و عالقته(. املناخ التنظيدي 2115أسامة عبد الغفار الشريف. ) .4
 .118 -13(، 12) 23،  جملة العلوم الرتبويةجبامعة تبوك. 

 .تونس (،1) 15،  جملة الرتبية. (1185لثقافة والعلوم: الرتبية. )املنظدة العربية للرتبية وا .5

الوظيفي واألداء ألساتذة التعليم اجلامعي: دراسة ميدانية على عينة من أساتذة  (. عالقة املناخ التنظيدي بالرضا 2111الوناس مزياين. ) .1
ر املدارسات جملة دراسات نفسية وتربوية، خمرب تطويقسنطينة.  –ورقلة  –وهران  –جلامعات اجلزائر  اإلجتداعيةكليات العلوم اإلنسانية و 

 .114-111، (11)، الرتبويةالنفسية و 

أبعاد املناخ التنظيدي السائدة لدى مديري مدارس الرتبية والتعليم يف  .(2113).محدد عبود احلراحشة بكر علي أبو حجيلة، و  .1
، 1421 -1411(، 4(، ملحق )41، اجمللد )العلوم الرتبوية -ا بالروح املعنوية لدى املعلدني"، جملة دراساتو عالقتهمحافظة جرش 

 .اجلامعة األردنية، األردن
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(. أثر عناصر املناخ التنظيدي يف إدارة األداء اجلامعي: دراسة استطالعية ألراء عينة 2112جودة جاسم ماجد، و سالم جاسم محود. ) .8
 .، العراق281-211 (،31) 8،  اجمللة العراقية للعلوم اإلداريةمن أعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة املثىن. 

بالرضا الوظيفي لدى مديري املدارس احلكومية يف  و عالقتهالتدكني اإلداري (. 2113حسن أمحد الطعاين، و عدر سلطان السويعي. ) .1
 .األردن، 321-315، (1)41 ،جملة دراسات العلوم الرتبوية محافظة الدمام باملدلكة العربية السعودية

(. املناخ التنظيدي وتأثريه يف تسرب املوظفني: حبث استطالعي يف معدل السجاد 2111خالد عبد اهلل إبراهيم، و خوام محدود زيد. ) .11
 .، العراق114-11(،11) 8،  جملة جامعة األنبار للعلوم اإلقتصادية واإلداريةالعراق. 

(، 1) 1جملة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية و اإلقتصادية، اسة ميدانية. (. أثر املناخ التنظيدي يف رضا العاملني:در 2111خولة كرمي. ) .11
 .، العراق138 -111

الوظيفي والعالقة بينهدا  و الرضاظاهرة اإلحرتاق النفسي  .(2113).رامي طشوش، وعلي جروان، ومحدد مهيدات، وزايد بين عطا  .12
(، قسم علم النفس 8العدد ) (،21اجمللد )، لألحباث )العلوم اإلنسانية(يف األردن، جملة جامعة النجاح  لدى معلدي غرف املصادر

 .اإلرشادي والرتبوي، كلية الرتبية، جامعة الريموك، األردن

(. مدى مشاركة املعلدني يف إختاذ القرارات مبدارس وكالة الغوث الدولية بغزة. 2111رزق عبد املنعم شعت، و مجيل عدر نشوان. ) .13
 .211-231،، العدد السادس الدراسات الرتبوية الفلسطينيةالبحوث و جملة 

املناخ التنظيدي وأثره يف الرضا الوظيفي: دراسة إستطالعية آلراء عينة من منتسيب شركة نفط ميسان"،  .(2113).رياض ضياء عزيز  .14
اإلدارة و اإلقتصاد، جامعة ميسان، ، كلية  14 -31(، 1(، العدد)3، اجمللد )و اإلقتصادية جملة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية

 العراق.

جملة العلوم . ببعض املتغريات و عالقته(. الرضا الوظيفي ملعلدي ومعلدات الرتبية الرياضية يف سلطنة عدان 2118زايد كاشف. ) .15
 .182 -111(، 4) 1،  الرتبوية والنفسية

ية جملة اإلدارة األردنالشخصية على الرضا واألداء الوظيفي. (. أثر العدالة التنظيدية واخلصائص 2114شاكر جار اهلل اخلشايل. ) .11
 .18-1(، 2)1 ،للعلوم التطبيقية

التدكني اإلداري كإسرتاتيجية حديثة تستخدم يف زيادة رضا العاملني يف املؤسسات اخلدمية: (. 2113شوقي جدي، و عبيدة حجار. ) .11
 (.1) 33 ، اجمللة العربية لإلدارة ر.لى جمدوعة مستشفيات عامة باجلزائدراسة ميدانية ع

-12، 3، العدد جامعة الكويت اإلجتداعيةجملة العلوم (. الرضا الوظيفي وأثره على إنتاجية العدل. 1182ف. )عبد اخلالق ناص .18
115. 

 11،ة العربية لإلدارةاجملل يف البنوك التجارية الكويتية.(. املناخ التنظيدي وتطوير اخلدمة املدنية املصرفية 1181) عبد الفتاح الشربيين. .11
(3)، 52-11. 

نطينة جملة العلوم اإلنسانية، جامعة منتوري قس(. مفهوم الدافعية يف خمتلف نظريات التنظيم. 2111جوان ,  15عبد الفتاح بومخخم. ) .21
 .141-135،  ، اجلزائر

ا ببعض العوامل الشخصية لدى عينة من تهو عالق(. متغريات الرضا الوظيفي 1113عبد اهلل آل ناجي، و عبد الرحيم احملبوب. ) .21
 .182 -131(، 21)،  اجمللة الرتبويةمعلدي و معلدات التعليم العام مبنطقة اإلحساء يف املدلكة العربية السعودية. 
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حسني داي،  ،(13)العدد جملة املربز، املدرسة العليا لآلداب والعلوم اإلنسانية، (. طرق قياس االجتاهات. 1114عبد اهلل كدال. ) .22
 .اجلزائر

(. املناخ املؤسسي يف كلية الرتبية جامعة األزهر من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس )دراسة 2113العليم، و أسامة محدد شاكر. ) عبد .23
 ، مصر.15-1، (1) 11،  جملة الرتبية اجلدعية املصرية للرتبية املقارنة و اإلدارة التعليديةميدانية(. 

(. تقومي املناخ التنظيدي: دراسة استطالعية ألراء عينة من رؤساء األقسام 2112عثدان عبد الرزاق أبان، و عبد الستار محدود ناجي. ) .24
 .21-1(، 1) 2،  جملة كركوك للعلوم اإلدارية واإلقتصاديةالعلدية يف جامعة تكريت. 

(. دراسة مقارنة بني منط املناخ التنظيدي و عالقته باإلنتداء املهين ملعلدي 2111عفاف درويش، عبد املنعم موسى، و يسريه إبراهيم. ) .25
 .183-211، 13، اجمللد  جملة كلية الرتبية و علم النفس جامعة عني مشساملدارس اإلعدادية و غري الرياضية مبحافظة االسكندرية. 

      ،11، اجمللد  اجمللة العربية لإلدارة(. املناخ التنظيدي: مفهوم حديث يف الفكر اإلداري املعاصر. 1181دان. )مؤيد سعيد سلي .21
41-31. 

 الدراسات و    جملة مؤتة للبجوث (. املناخ التنظيدي يف اجلامعة األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. 1114محدد القريويت. ) .21
 .11-131، 11، اجمللد 

باإلبداع اإلداري لدى أعضاء هيئة التدريس يف كليات وأقسام الرتبية الرياضية يف  و عالقتهالرضا الوظيفي (. 2113. )محدد رضوان .28
 .اليدن، 1111-181 ،(5) 21 جملة جامعة النجاح لألحباث )العلوم اإلنسانية( اليدن

(. الرضا الوظيفي لدى معلدي املرحلة الثانوية 2111محدد سليم الزبون، سليم عودة الزبون، محدد صايل الزيود، و تيسري اخلوالدة. ) .21
والعبء الدراسي(.  –واخلربة العلدية  –واملؤهل العلدي  –ا باالستدرار باملهنة وعالقة ذلك ببعض املتغريات) النوع و عالقتهيف األردن 
 .431-114(، 11) 31، اجمللد  الرتبية جامعة عني مشس جملة كلية

جملة مركز : الرضا عن العدل لدى معلدي و معلدات احلاسوب يف املدارس األردنية احلكومية.(. 2111محدد عبد الرمحن طوالبة. ) .31
 .قطر، 81-51 ،(1)18، البحوث الرتبوية

لة دراسات جم(. املناخ التنظيدي و أثره على أداء العاملني يف أجهزة الرقابة املالية واإلدارية يف األردن. 1111محدد محدود الذنيبات. ) .31
 .51-32 ،، العدد األول21للعلوم اإلدارية، اجمللد 

لم النفس اجمللة اجلزائرية لع(. تناول جديد ملقياس االجتاهات. )ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، احملرر( 1185مصطفى عشوي. ) .32
 .وعلوم الرتبية

لة جم(. دراسة حتليلية للرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس جبامعة القاهرة. 1111مصطفى مصطفى كامل، و سونيا محدد البكري. ) .33
 .11-18،  ارة، إحتاد مجعيات التندية اإلداريةاإلد

ى أدائهم مبستو  و عالقته(. درجة الرضا الوظيفي ألعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة مؤتة 2114منرية الشرمان، و صفاء جعافرة. ) .34
 .441-411/ب(، 1) 21،  و الدراساتجملة املنارة للبحوث الوظيفي. 

املادية على الرضا الوظيفي لدى العاملني يف مؤسسة الضدان اإلجتداعي األردنية: دراسة  أثر احلوافز(. 2113موسى السعودي. ) .35
  . األردن: جملة دراسات العلوم اإلدارية.34-18، (41)اجمللد  ميدانية

يف مركز  ةبالرضا عن العدل لدى مدرسي الرتبية الرياضي و عالقته(. السلوك القيادي 2111ناظم شاكر الوتار، و نقي محزة جاسم. ) .31
 .28-1(، 44) 13،  جملة الرافدين للعلوم الرياضيةمدينة املوصل. 
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اجمللد ) التنظيدية واملشاركة يف صنع القرار على رضا أعضاء هيئة التدريس يف جامعة مؤتة الثقةأثر (. 2111نضال صاحل احلوامدة. ) .31
 .115-141و الدراساتاخلامس عشر(. مؤتة للبحوث 

، اجمللد العدد 18)اإلصدار اجمللد  مقياس الرضا الوظيفي للدعلدني(. 1113نور الدين محدد عبد اجلواد، و مصطفى محدد متويل. ) .38
 .111-148، ،(. القاهرة،مصر: جملة دراسات تربوية51

 د يف املراكز الصحية الشاملة يف إقليمتقيم املدراء للدناخ التنظيدي السائ(. 2118ياسر العدوان، رائد عبابنة، و أ. أمحد عبد احلليم. ) .31
 .442-331،  جملة جامعة دمشق الشدال يف األردن )دراسة ميدانية حتليلية(.

 ة العربية لإلدارة،اجملل(. أثر املناخ التنظيدي على الرضا الوظيفي: دراسة حالة شركة االتصال األردنية احلديثة. 2111حيي سليم ملحم. ) .41
 ،21 (12.) 

أثر املناخ التنظيدي على األداء الوظيفي للعاملني اإلداريني يف اجلامعة   .(2111).يوسف عبد حبر، و أمين سليدان أبو سويرح  .41
 .، غزة، فلسطني1211 -1141(، 2، العدد )(8)، اجمللد )سلسلة الدراسات اإلنسانية( اإلسالمية بغزة، جملة اجلامعة اإلسالمية

عامة, معهد جملة اإلدارة ال(. آثار التدريب الوظيفي على الرضا الوظيفي يف املدلكة العربية السعودية. 1181يوسف محدد القبالن. ) .42
 .اإلدارة العامة

 و الرسائل الجامعية: طروحاتاأل 
 ة ماجستريرسال جبامعة النيلني.احلوافز و أثرها على الرضا الوظيفي للدوظفني بكلية التجارة نظم (. 2113إبراهيم أمحد عثدان. ) .1

 السودان: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا كلية الدراسات التجارية.

الرضا الوظيفي لدى املوظفني اإلداريني يف جامعة آل البيت وجامعة جرش أثر املناخ التنظيدي على (. 2113أمحد إبراهيم البشايرة. ) .2
 .املفرق، األردنجامعة آل البيت، ، كلية اآلداب والعلوم رسالة ماجستري غري منشورة، األهلية.

اجستري رسالة م برضاهم الوظيفي. و عالقتهمدى مشاركة معلدي املدارس الثانوية يف اختاذ القرارات (. 2111أشرف رياض حرز اهلل. ) .3
 .غزة، فلسطنياجلامعة اإلسالمية،  كلية الرتبية، غري منشورة،

املعنوية  بالروح و عالقتهاملناخ التنظيدي السائد يف مدارس املرحلة الثانوية مبحافظات غزة (. 2112عدوان. )الشيداء أمحد عبد اهلل  .4
 .غزة، فلسطني ،اجلامعة اإلسالمية رسالة ماجستري غري منشورة، للدعلدني.

علم النفس و علوم الرتبية،  ، معهدرسالة ماجستري، الرضا الوظيفي لدى مدرسي املدرسة األساسية(. 1111العياشي بن زروق. ) .5
 اجلزائر.

مديري املدارس الثانوية احلكومية واخلاصة يف مدينة صنعاء من وجهة نظر األمناط القيادية لدى (. 2118أمل محدد سرحان املخاليف. ) .1
 جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا.، رسالة ماجستري غري منشورة ا برضاهم الوظيفي.و عالقتهاملعلدني 

الرضا الوظيفي لدى القيادات اإلدارية يف اجلامعات األردنية احلكومية واألهلية، والعوامل املؤثرة فيه من وجهة (. 1111أنور محزة شلول. ) .1
 .السودان، جامعة اخلرطومأطروحة دكتوراه غري منشورة،  نظرهم.

(. دراسة حتليلية للرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية الرياضية يف اجلامعات 2111إميان محدد علي احلنيطي. ) .8
 األردن.، كلية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية،  رسالة ماجستري غري منشورةاألردنية. 
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ارة باإللتزام التنظيدي لدى املشرفني الرتبويني واملشرفات الرتبويات بإد قتهو عالالرضا الوظيفي ه(. 1421إيناس فؤاد نواوي فلدبان. ) .1
ة، املدلكة العربية كرممكة امل ،رتبوية والتخطيط جبامعة أم القرىقسم اإلدارة ال ،ماجستري رسالة  الرتبية والتعليم مبدينة مكة املكرمة.

  .السعودية

رسالة ة حالة. دراس -الفلسطينية اإلتصاالت(. أثر املناخ التنظيدي على الرضا الوظيفي يف شركة 2118إيهاب محدود عايش الطيب. ) .11
 ، غزة، فلسطني.قسم الدراسات العليا، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية، ماجستري غري منشورة

 إدارة الصراع يف املدارس الثانوية اجلزائرية العامة: دراسة ميدانية بثانويات واليةعالقة املناخ التنظيدي بأسلوب (. 2111بومجعة نقبيل. ) .11
 .اجلزائر ،باتنة راحلا  خلض ، جامعةقسم علم النفس وعلوم الرتبية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، رسالة ماجستري غري منشورة املسيلة.

التنظيدي على الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات األردنية أثر املناخ (. 2115جاسر صاحل محدد الرفاعي. ) .12
 .ألردن، ااجلامعة األردنية ،كلية الدراسات العلياأطروحة دكتوراه غري منشورة،   اخلاصة.

بالوالء التنظيدي و الرضا الوظيفي إلطارات الشباب والرياضة: دراسة ميدانية  و عالقتهمنط املناخ التنظيدي (. 2111خالد جوبر. ) .13
 .3زائر، جامعة اجلالرتبية البدنية و الرياضيةمعهد أطروحة دكتوراه غري منشورة،  مبديرية الشباب والرياضة لوالية املسيلة.

باإللتزام التنظيدي: دراسة مسحية مقارنة على الضباط العاملني باالدارة العامة  و عالقتهناخ التنظيدي (. امل2111خالد محدد الوزان. ) .14
جامعة نايف  ،غري منشورة رسالة ماجستريمنية بوزارة الداخلية يف مملكة البحرين. سات و االدارة العامة للدناطق األللتدريب و احلرا

 .املدلكة العربية السعودية ، العربية للعلوم االمنية

ا عالقته والثقة التنظيدية لدى مديري املدارس االبتدائية بوكالة الغوث الدولية مبحافظات غزة (. 2111ات عايدة سعيد. )ديب بن .15
 .فلسطني ،غزة ،كلية الرتبية، اجلامعة اإلسالمية،  رسالة ماجستري غري منشورة باملناخ التنظيدي السائد لديهم.

سالة ر  بإدارة التديز لدى مديري املدارس الثانوية مبحافظات غزة. و عالقتهواقع املناخ التنظيدي (. 2115زياد محدد عبد اهلل الزطدة. ) .11
 .غزة، فلسطني، كلية الرتبية، جامعة األزهر،  ماجستري غري منشورة
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 : (10الملحق رقم )
 وزارة التعليـــم العــــالي والبحــــث العلمـــي 

 -مستغــانم  -جـامعة عبد الحميـد بن باديـس
 و الرياضيةمعهـد التربيـة البدنيـة 

 

 رأي السادة الخبراءاستمارة استطالع 

 اسم األستاذ الفاضل:                                                                                    

 الرتبة:                                                                                    

 اسم الجامعة المنتمي إليها:                                                                                    

 السيد: األستاذ الدكتور/ الدكتور

 تحية طيبة وبعد:

 ىفي لدا الوظيبالرض و عالقتهفي إطار التحضير ألطروحة الدكتوراه علوم تحت عنوان: المناخ التنظيمي 

أساتذة التربية البدنية و الرياضية: دراسة ميدانية بثانويات الشرق الجزائري، قام الباحث ببناء قائمة استبيان حول 

المناخ التنظيمي للمدارس الثانوية في الجزائر ويشتمل على خمسة عناصر و هي )الهيكل التنظيمي، نمط 

قائمة استبيان حول الرضا  و كذااتخاذ القرارات(، المشاركة في  القيادة، نمط االتصال، الحوافز المقدمة، و

 الوظيفي لدى أساتذة التربية البدنية و الرياضية .

مدى مالئمة العبارات لقياس ما وضعت  لدى أرجو التكرم بإبداء رأيكم في مدى وضوح العبارات و

( في الخانة المناسبة، Xبوضع إشارة ) و ذلكمدى مناسبة العبارة للمحور الذي تنتمي إليه،  و كذاألجله، 

 وإجراء التعديل على الفقرة الغير مناسبة أو اقتراح الصيغة التي ترونها مناسبة.

 شاكراً ومقدراً لكم جهودكم وحسن تعاونكم
 حترام والتقديروتفضلوا بقبول فائق اإل

 المشرف:                                الطالب الباحث:                                                   

 قاسمي فيصل األستاذ الدكتور:                   خليفي سليم                                                     
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 المعلومات الشخصية: أوال:
    أنثى                          ذكر       الجنس:      

        سنة  42-32من                  سنة 32-72من              سنة 72أقل من العمر:              

  سنة فأكثر 22         سنة   22-42من                      

      سنة  02-00من              سنوات  01-12من             سنوات 12سنوات الخبرة: أقل من 

  ما فوقسنة ف 02من                 

 مرسم                    متربص                        متعاقد             مستخلف          عالقة العمل:      

 طلق )ة( م         أرمل )ة(                            متزوج )ة(                   أعزب      : اإلجتماعيةالحالة 

 التنظيمي:: استبيان المناخ ثانيا
 
 

 الرقم

 
 

 العبارات

مدى مالئمة العبارة  مدى وضوح العبارة
 لقياس ما وضعت ألجله

مدى مناسبة العبارة 
 للمجال الذي تنتمي إليه

غير  واضحة
 واضحة

 غير مالئمة
 مالئمة

 غير مناسبة
 مناسبة

I. :الهيكل التنظيمي 
 

       التنسيقو يمتاز الهيكل التنظيمي للمؤسسة التربوية بالترتيب  0
يوجد هناك وصف وظيفي محدد فيه بوضوح السلطات  7

 والمسؤوليات 
      

       واضحة و األساتذةخطوط السلطة بين اإلدارة  3
يتضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة التربوية بالمرونة الكافية  4

 )أي قابل للتعديل لمواجهة التغييرات(.
      

       واضحة.األهداف اإلدارية  5
       األدوار والمسؤوليات محددة بدقة في المؤسسة التربوية. 2
توجد درجة كبيرة من الوضوح في طبيعة العالقات القائمة بين  2

 .و األساتذةاإلدارة 
      

يوجد مستوى عال من التعاون بين مستويات الهيكل  2
 التنظيمي.

      

       واللوائح. تحرص اإلدارة على تطبيق األنظمة 2
       تتناسب ساعات العمل مع المهام المكلف بها األساتذة. 01
       يعد الروتين في المؤسسة التربوية في أقل مستوى ممكن. 00
الهيكل التنظيمي للثانوية يساعد على سرعة انجاز وجودة  07

 العمل.
      

       هناك توافق وتناسق للوظائف مع طبيعة العمل. 03

II. :)نمط القيادة )اإلدارية 
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يحرص المدير على متابعة التعليمات اإلدارية الصادرة من  0
 الجهات العليا.

      

يقوم مدير الثانوية بالتشاور مع األساتذة لتحسين سير العمل  7
 داخل الثانوية.

      

يقوم المدير بإعطاء تعليمات كافية لألساتذة لما يجب عمله  3
 أدائه.وكيفية 

      

يتأكد المدير من الكفايات التعليمية لألساتذة من خالل  4
 حضور الحصص ومتابعة السجالت )دفاتر النصوص مثال(.

      

يبذل المدير كافة الجهود لمساعدة األساتذة لتلبية متطلباتهم  2
 العلمية و العملية.

      

طائهم في وعيعتمد المدير في تقييم األساتذة على كفاءتهم  2
 العمل.

      

يساعد المدير األساتذة في حل المشكالت التي تواجههم  2
 في العمل.

      

توجد لدى المدير خطط مدروسة و واضحة لتحقيق أهداف  2
 .و التربويةالمؤسسة التعليمية 

      

       يتعامل المدير مع األساتذة بعدل ومساواة. 2
       األساتذة وفق جدول أعمال دقيق.ينظم المدير اجتماعات  01
       توجد ثقة وتعاون بين المدير و األساتذة. 00
يعطي المدير لألساتذة الحرية للعمل بالطريقة التي يرونها  07

 مناسبة.
      

       يهتم المدير باألمور الشخصية لألساتذة.  03
 يتيح المدير لألساتذة فرصة إبداء آرائهم  04

 اقتراحاتهم.و 
      

       يوجه المدير األساتذة نحو حل مشكالتهم بطرق علمية. 02
       تتم معاملتي بالتساوي مع اآلخرين دون أي تمييز. 02
       يبدي المدير اهتماماً كبيراً برغبات األساتذة. 02

III. :نمط االتصال 
ادل لتب و األساتذةتوجد سهولة في االتصال بين اإلدارة  1

 المعلومات.
      

       بين اإلدارة و األساتذة بسرعة كبيرة. اإلتصاالتتنجز  2
داخل الثانوية بشكل جيد في جميع  اإلتصاالتتسير  3

 أفقية(. –هابطة  –االتجاهات )صاعدة 
      

 لنقل اإلتصاالتيتم استخدام الوسائل الحديثة في  4
 المعلومات.

      

األساتذة في المشاكل التي تعيق سير العمل ويطلعون يتحدث  5
 مدير الثانوية عليها.

      

يصغي المدير لألساتذة عندما يتحدثون في أمر يخص  6
 المؤسسة التربوية.

      

بشكل  تربويةو اليتبادل األساتذة فيما بينهم الخبرات العلمية  7
 مستمر.

      

       اإلدارية بالسهولة و المرونة. اإلتصاالتتتميز  8
       .صاالتاإلتتبدل اإلدارة جهدها إلزالة المعوقات التي تعيق  9
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 –قنوات االتصال مفتوحة في جميع االتجاهات )صاعدة  10
 أفقية(. –هابطة 

      

بالمؤسسة التربوية في تحقيق  اإلتصاالتيساهم نظام  11
 أهدافها.

      

لغة و تتصف بالدقة البا اإلتصاالتالمعلومات المنقولة عبر  12
 الوضوح.

      

IV. :الحوافز المقدمة 
       تمنح الحوافز بناءا على مجهودات األساتذة. 0
تهتم اإلدارة بالجانب المعنوي و رفع الروح المعنوية  7

 لألساتذة.
      

       ساتذة.يقدمها األتهتم اإلدارة باالقتراحات و المبادرات التي  3
تركز اإلدارة على جانب المكافأة أكثر من التركيز على جانب  4

 العقوبة.
      

تجرى الترقية على أساس االستحقاق وفقا ألسس واضحة  2
 ومعروفة.

      

       يتناسب الراتب الذي أتقاضاه مع المجهود المبذول. 2
أسس واضحة  تمنح المكافآت و المنح لألساتذة على 2

 وعادلة.
      

       يشجع المدير األساتذة خالل المناسبات. 2
       هناك فرص للتقدم الوظيفي بسبب وجود نظام ترقية عادل. 2
       تلتزم اإلدارة بنظام العدالة في توزيع المكافآت 01

V. :المشاركة في اتخاذ القرارات 
       .عند اتخاذ القراراتيراعي مدير الثانوية خبرات األساتذة  0
يمنحني المدير تفويضا للصالحيات و اتخاذ القرارات في  7

 نطاق عملي.
      

تتخذ القرارات في الثانوية بعد دراسة المشكلة وطبيعتها و  3
 أهميتها.

      

يشارك المدير األساتذة في مناقشة المشاكل واتخاذ القرارات  4
 بشكل جماعي.

      

       المدير المهام و األنشطة بشكل عادل بين األساتذة.يوزع  2
تحرص اإلدارة على إشراك األساتذة في صنع القرارات  2

 المتعلقة بالعمل.
      

يمتلك األساتذة القدرة والصالحيات القانونية على اتخاذ  2
 القرارات الهامة.

      

       يتم حل المشكالت التي تواجه العمل بشكل جماعي. 2
يعقد المدير اجتماعات مفتوحة مع األساتذة ويسمح لهم  2

 بالحوار دون قيود.
      

توجد فرصة متاحة لألساتذة للمشاركة في اتخاذ القرارات  01
 على مستوى الثانوية.

      

       تقوم اإلدارة باالطالع على آراء األساتذة قبل اتخاذ أي قرار. 00
األساتذة في وضع برنامج جدول الدروس يشرك المدير  07

 األسبوعي.
      

       تأخذ اإلدارة بعين االعتبار المقترحات التي يقدمها األساتذة. 03
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  و الرياضيةاستبيان الرضا الوظيفي لدى أساتذة التربية البدنية  ثالثا:

 ما مدى رضــاك عن؟

 

 الرقم

 

 العبارات

مدى مالئمة العبارة  مدى وضوح العبارة

 لقياس ما وضعت ألجله

مدى مناسبة العبارة للمحور 

 الذي تنتمي إليه

غير  واضحة

 واضحة

 غير مناسبة مناسبة غير مالئمة مالئمة

I.  العمل وطبيعته:ظروف 

       شعورك باألمن الوظيفي 0

       إحساسك باالستقرار الوظيفي 7

       الفرص المتاحة إلبراز قدراتك ومهاراتك 3

       العالقة التي تربطك بالطاقم اإلداري 4

       تقدير اإلدارة لمجهوداتك 2

       إحساسك بالراحة والطمأنينة في العمل 2

       التالميذ في األقسام التي تشرف عليهاعدد  2

       التوزيع اليومي لساعات العمل 2

       التوزيع األسبوعي لساعات العمل 2

توفر المنشآت والمالعب وساحات اللعب في المؤسسات  01

 التربوية

      

       توفر المعدات واألجهزة و الوسائل البيداغوجية ألداء عملك. 00

 وغرفة تغيير و حفظ المالبس الخاصة بأساتذة التربية البدنية  07

 .الرياضية

      

       غرف تغيير و حفظ المالبس الخاصة بالتالميذ. 03

       توفر أماكن لحفظ األدوات وصيانتّها. 04

II. :األجر 

       كفاية األجر لالحتياجات األساسية و األسرية. 0

       العمل.تناسب األجر مع طبيعة  7

       تغطية األجر تكاليف الحياة اليومية. 3
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       تناسب األجر مع الجهد المبذول في العمل. 4

       ر األجر لقسطاً من الرفاه االجتماعي.و فيت 2

       األجر الذي تتلقاه يوفر لك مكانة اجتماعية. 2

       نظام التقاعد المعمول به. 2

       االجتماعي.خدمات الضمان  2

       يؤمن عملك الحصول على سكن. 2

       يؤمن عملك شراء سيارة. 01

       تخصيص حوافز مالية للعمل اإلضافي. 00

تناسب راتبك ومؤهلك مع رواتب ومؤهالت ممن يعملون خارج  07

 قطاع التربية.

      

III. :الترقية 

       محددة.تعتمد فرص الترقية على معايير واضحة و  0

       تناسب مدة الترقية في الوظيفة مع نظائرها في الوظائف األخرى. 7

       عدالة فرص الترقية بين األساتذة. 3

       إتاحة الفرصة لألساتذة إلكمال دراستهم العليا. 4

       الفرص المتاحة لتصبح مديرًا. 2

       الفرص المتاحة لتصبح نائب مدير الدراسات. 2

       الفرص المتاحة لتصبح مفتشًا. 2

       فرص العمل في مديرية التربية. 2

       فرص العمل في مصلحة الرياضة المدرسية. 2

IV. :اإلشراف التربوي 

       العالقة التي تربطك بمفتش المادة. 0

       األسلوب المتبع في التفتيش. 7

       التفتيشية.العدالة في برمجة الزيارات  3

       الطريقة التي تمنح بها نقطة التفتيش. 4

       تقدير المفتش بين متطلبات العمل و ظروف األساتذة. 2

إتاحة المفتش الفرصة لألساتذة إلبداء آرائهم وأفكارهم في  2

 التربوية. الندوات
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       يأخذ المفتش باقتراحك. 2

       النجاز العمل.إتاحة المفتش الحرية  2

       تقدير المفتش للمجهودات التي أقوم بها. 2

       وضوح التوجيهات المقدمة من طرف المفتش. 01

V. :العالقة مع الزمالء 

       التقدير و االعتراف الممنوحان لك من طرف األساتذة. 0

       التعاون بين جميع أساتذة المؤسسة. 7

       المعلومات بين الزمالء.تبادل الخبرات و  3

       طبيعة التواصل بين الزمالء فيما بينهم. 4

       بين الزمالء. اإلجتماعيةتنمية األنشطة  2

       مستوى العالقات اإلنسانية بين الزمالء. 2

       نظرة الزمالء إلى طبيعة عملك. 2

       .رياضيةال والتعاون والتنسيق بين أساتذة التربية البدنية  2

       العالقة القائمة مع مدير المؤسسة. 2

       العالقة القائمة مع نائب مدير الدراسات. 01

       العالقة القائمة مع المسير المالي للمؤسسة. 00

VI. :العالقة مع التالميذ 

       احترام التالميذ لك. 0

       تقدير التالميذ لما تقوم به من جهد. 7

       .و الرياضيةاستيعاب التالميذ لدروس التربية البدنية  3

       تجاوب التالميذ أثناء الحصة. 4

       مستوى االهتمام لدى التالميذ.  2

       المستوى العام للتالميذ في النشاطات الفردية والجماعية. 2

       استجابة التالميذ لتوجيهاتك و إرشاداتك. 2

       التالميذ بحضور الحصة بالمالبس الرياضية.التزام  2

       مستوى الروح الرياضية للتالميذ. 2

       سلوك التالميذ أثناء  الحصة. 01

       مشاركة التالميذ في النشاط الصفي. 00
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مشاركة التالميذ في المنافسات والدورات الخاصة بالرياضة  07

 المدرسية.

      

       التالميذ بقواعد النظام داخل الثانوية.تقيد  03

VII.  اإلجتماعيةالمكانة: 

       اختيارك لمهنة التعليم. 0

       مكانة مهنتك مقارنة بالمهن األخرى. 7

       نظرة المجتمع فيما يتعلق بأهمية عملك. 3

       احترام وتقدير المجتمع لمهنة التعليم. 4

       لمهنة التعليم.احترام أفراد أسرتك  2

       تقدير أولياء أمور التالميذ لعملك. 2

       السمعة التي تنالها أسرتك من مهنتك. 2

       التي يعطيها أصدقاؤك لمهنتك. القيم 2

 

  مالحظات:

.........................................................................................................
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.........................................................................................................

.........................................................................................................

......................................................................................................... 
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 .قائمة األساتذة المحكمين(: 17الملحق رقم )

 جامعة اإلرتباط التخصص الرتبة  و اإلسم اللقب  الرقم

 جامعة عنابة علم اإلجتماع أستاذ التعليم العالي لحرش موسىأ.د.  10

 جامعة عنابة علم اإلجتماع أستاذ التعليم العالي أ.د. بوخريسة بوبكر 17

نظرية و منهجية  أستاذ التعليم العالي أ.د. بورغدة محمد مسعود 13
التربية البدنية    

 و الرياضية

 قسنطينةجامعة 

نظرية و منهجية  -أ-أستاذ محاضر  د. منجحي مخلوف 14
التربية البدنية    

 و الرياضية

 جامعة المسيلة

نظرية و منهجية  -أ-أستاذ محاضر  د. بوصالح النذير 12
التربية البدنية    

 و الرياضية

 جامعة المسيلة

نظرية و منهجية  -أ-أستاذ محاضر  د. عبدلي فاتح 12
ة    لبدنيالتربية ا

 و الرياضية

جامعة سوق 
 أهراس

علم النفس  -أ-أستاذ مساعد  أ. ميروح عبد الوهاب 07
 العمل و التنظيم

 جامعة سكيكدة
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 في صورته النهائية اإلستبيان(: 13الملحق رقم )
 وزارة التعليـــم العــــالي والبحــــث العلمـــي 

 -مستغــانم  -جـامعة عبد الحميـد بن باديـس
 و الرياضيةمعهـد التربيـة البدنيـة 

 

 استمــارة البحــث
 

 

 

 أخي األستاذ/أختي األستاذة.

 تحية طيبة وبعد:

 ىيفي لدبالرضا الوظ و عالقتهفي إطار التحضير ألطروحة الدكتوراه علوم بعنوان:" المناخ التنظيمي 

 اإلستبيانذا نضع بين أيديكم هأساتذة التربية البدنية و الرياضية: دراسة ميدانية بثانويات الشرق الجزائري"، 

بعد  إلستبياناعليه نرجوا منكم التكرم بتعبئة هذا  الالزمة لهذه الدراسة، و للحصول على المعلومات الضرورية و

سوف تكون المعلومات التي تدلون بها  ( بالمكان المناسب، و xمن ثم وضع عالمة ) قراءة كل عبارة بعناية  و

 لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.  موضع السرية التامة و

 العرفان على حسن تعاونكم. ولكم جزيل الشكر و                                      

 

 الباحث:       الطالب                      

 خليـفي سـليم                                                                                                       
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 مديرية التربية لوالية :
 ثـانويـة:

 
 أوال: المعلومـات الشخصيـة:

 ( أمام المكـان المنـاسب.  x)يرجـى وضع عالمـة 
 

    أنثى                       ذكر   الجنس: 

      سنة فأكثر   42من        سنة 42-32من        سنة 32-72من            سنة 72العمر:    أقل من 

  سنة فما فوق 02من         سنة 02-00من     سنوات     01-12من         سنوات 12أقل من  سنوات الخبرة المهنية:

                  مرسم                     متربص                العمل:         مستخلف       طبيعة

 مطلق )ة(     أرمل )ة(                        متزوج )ة(                :    أعزب/عزباء   اإلجتماعيةالحالة 

 .يـا: استبيـان المنـاخ التنظيمـيثـان
المدى  ( على x)فيما يلي مجموعة من العبارات و أمام كل عبارة خمس درجات لإلجابة يرجـى التكرم بوضع عالمة 

 الذي توافق عليه معبرا عن الواقع الفعلي في مؤسستك التربوية.
 العبـــارات الرقم

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

VI. :الهيكـل التنظيمـي 
 

      .اهليكل التنظيدي للدؤسسة الرتبوية بالرتتيب والتنسيقميتاز  1
      يتصف اهليكل التنظيدي للدؤسسة الرتبوية باملرونة الكافية )أي قابل للتعديل ملواجهة التغيريات(. 2
      .تسطر اإلدارة أهداف تتديز بالوضوح 3
      املسؤوليات محددة بدقة يف املؤسسة الرتبوية حسب األدوار. 4
      .واضحة و األساتذةالعالقات القائدة بني اإلدارة  5
      يوجد تعاون بني مستويات اهليكل التنظيدي. 6
      حترص اإلدارة على تطبيق األنظدة واللوائح. 7
      اهليكل التنظيدي للثانوية يساعد على سرعة اجناز وجودة العدل. 8
      طبيعة العدل. هناك توافق وتناسق للوظائف مع 9

VII. :)نمط القيادة )اإلدارية 
 

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      حيرص املدير على متابعة التعليدات اإلدارية الصادرة من اجلهات العليا. 10
      يقوم مدير الثانوية بالتشاور مع األساتذة لتحسني سري العدل داخل الثانوية. 11
يتأكد املدير من الكفايات التعليدية لألساتذة من خالل حضور احلصص ومتابعة السجالت )دفاتر  12

 النصوص مثال(.
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      يبذل املدير كافة اجلهود ملساعدة األساتذة لتلبية متطلباهتم العلدية و العدلية. 13
      يعتدد املدير يف تقييم األساتذة على كفاءهتم وعطائهم يف العدل. 14
      يساعد املدير األساتذة يف حل املشكالت اليت تواجههم يف العدل. 15
      .ةو الرتبويتوجد لدى املدير خطط مدروسة و واضحة لتحقيق أهداف املؤسسة التعليدية  16
      يتعامل املدير مع األساتذة بعدل ومساواة. 17
      أعدال دقيق.ينظم املدير اجتداعات األساتذة وفق جدول  18
      توجد ثقة وتعاون بني املدير و األساتذة. 19
      يتيح املدير لألساتذة فرصة إبداء آرائهم و اقرتاحاهتم. 20

VIII. :نمـط االتصـال 
 

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      لتبادل املعلومات. و األساتذةتوجد مرونة يف االتصال بني اإلدارة  21
      أفقية(. –هابطة  –داخل الثانوية بشكل جيد يف مجيع االجتاهات  )صاعدة  اإلتصاالتتسري  22
      لنقل املعلومات. اإلتصاالتيتم استخدام الوسائل احلديثة يف  23
      يناقش األساتذة املشاكل اليت تعيق سري العدل ويطلعون مدير الثانوية عليها. 24
      يصغي املدير لألساتذة عندما يتحدثون يف أمر خيص املؤسسة الرتبوية. 25
      بشكل مستدر. و الرتبويةيتبادل األساتذة فيدا بينهم اخلربات العلدية  21
      .اإلتصاالتتبدل اإلدارة جهدها إلزالة املعوقات اليت تعيق  21
      باملؤسسة الرتبوية يف حتقيق أهدافها. اإلتصاالتيساهم نظام  28
      تتصف بالدقة البالغة و الوضوح. اإلتصاالتاملعلومات املنقولة عرب  21

IX. :الحـوافز المقـدمة 
 

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      متنح احلوافز بناءا على جمهودات األساتذة. 31
      باجلانب املعنوي و رفع الروح املعنوية لألساتذة.هتتم اإلدارة  31
      هتتم اإلدارة باالقرتاحات و املبادرات اليت يقدمها األساتذة. 32
      تركز اإلدارة على جانب املكافأة أكثر من الرتكيز على جانب العقوبة. 33
      جترى الرتقية على أساس االستحقاق وفقا ألسس واضحة ومعروفة. 34
      يتناسب الراتب الذي أتقاضاه مع اجملهود املبذول. 35
      متنح املكافآت و املنح لألساتذة على أسس واضحة وعادلة. 31
      يكافئ املدير األساتذة خالل املناسبات. 31

X. :المشاركة في اتخاذ القـرارات 
 

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      يراعي مدير الثانوية خربات األساتذة عند اختاذ القرارات. 38
      تتخذ القرارات يف الثانوية بعد دراسة املشكلة وطبيعتها و أمهيتها. 31
      يشارك املدير األساتذة يف مناقشة املشاكل واختاذ القرارات بشكل مجاعي. 41
      القرارات املتعلقة بالعدل.حترص اإلدارة على إشراك األساتذة يف صنع  41
      ميتلك األساتذة القدرة والصالحيات القانونية على اختاذ القرارات اهلامة. 42
      يعقد املدير اجتداعات مفتوحة مع األساتذة ويسدح هلم باحلوار دون قيود. 43
      تقوم اإلدارة باالطالع على آراء األساتذة قبل اختاذ أي قرار. 44
      يشرك املدير األساتذة يف وضع برنامج جدول الدروس األسبوعي. 45
      تأخذ اإلدارة بعني االعتبار املقرتحات اليت يقدمها األساتذة. 41
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  .و الرياضيةثالثا: استبيان الرضا الوظيفي لدى أساتذة التربية البدنية 
( أمام المكان  x)فيما يلي مجموعة من العبارات و أمام كل عبارة خمس درجات لإلجابة يرجـى وضع عالمة 

 المناسب

 ما مدى رضــاك عن؟ الرقم

 درجة الرضـــا

راض بدرجة 
 عالية

راض بدرجة 
 جيدة

راض بدرجة 
 متوسطة

غيـر 
 راض

غير راض 
 إطالقا

VIII. :ظروف العمل وطبيعته 
 

      .الوظيفيشعورك باألمن  1
      .إحساسك باالستقرار الوظيفي 2
      .الفرص املتاحة إلبراز قدراتك ومهاراتك 3
      .العالقة اليت تربطك بالطاقم اإلداري 4
      .تقدير اإلدارة جملهوداتك 5
      .إحساسك بالراحة والطدأنينة يف العدل 1
      .عليهاعدد التالميذ يف األقسام اليت تشرف  1
      .التوزيع اليومي لساعات العدل 8
      .التوزيع األسبوعي لساعات العدل 1
      .توفر املنشآت واملالعب وساحات اللعب يف املؤسسات الرتبوية 11
      توفر املعدات واألجهزة و الوسائل البيداغوجية ألداء عدلك. 11
      .الرياضية وغرفة تغيري و حفظ املالبس اخلاصة بأساتذة الرتبية البدنية  12

IX. :األجــر 
 

راض بدرجة 
 عالية

راض 
بدرجة 
 جيدة

راض بدرجة 
 متوسطة

غيـر 
 راض

غير راض 
 إطالقا

      كفاية األجر لالحتياجات األساسية و األسرية. 13
      تناسب األجر مع طبيعة العدل. 14
      األجر مع اجلهد املبذول يف العدل.تناسب  15
       األجر لقسطاً من الرفاه االجتداعي.و فريت 11
      األجر الذي تتلقاه يوفر لك مكانة اجتداعية. 11
      يؤمن األجر املتقاضى شراء سيارة. 18
      ختصيص حوافز مالية للعدل اإلضايف. 11
      ومؤهالت ممن يعدلون خار  قطاع الرتبية.تناسب أجرك ومؤهلك مع أجور  21

X. :التــرقية 
 

راض بدرجة 
 عالية

راض 
بدرجة 
 جيدة

راض بدرجة 
 متوسطة

غيـر 
 راض

غير راض 
 إطالقا

      تعتدد فرص الرتقية على معايري واضحة و محددة. 21
      تناسب مدة الرتقية يف الوظيفة مع نظائرها يف الوظائف األخرى. 22
      تكافئ فرص الرتقية بني األساتذة. 23
      إتاحة الفرصة لألساتذة إلكدال دراستهم العليا. 24
      الفرص املتاحة لتصبح مديراً. 25
      الفرص املتاحة لتصبح نائب مدير الدراسات. 21
      الفرص املتاحة لتصبح مفتشاً. 21
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XI. :اإلشـراف التربوي 
 

راض بدرجة 
 عالية

راض 
بدرجة 
 جيدة

راض بدرجة 
 متوسطة

غيـر 
 راض

غير راض 
 إطالقا

      العالقة اليت تربطك مبفتش املادة. 28
      األسلوب املتبع يف التفتيش. 21
      العدالة يف برجمة الزيارات التفتيشية. 31
      الطريقة اليت متنح هبا نقطة التفتيش. 31
      و ظروف األساتذة.تقدير املفتش بني متطلبات العدل  32
      لرتبوية.ا إتاحة املفتش الفرصة لألساتذة إلبداء آرائهم وأفكارهم يف الندوات 33
      تقدير املفتش للدجهودات اليت أقوم هبا. 34
      وضوح التوجيهات املقدمة من طرف املفتش. 35

XII. :العـالقة مع الزمالء 
 

راض بدرجة 
 عالية

راض 
بدرجة 
 جيدة

بدرجة راض 
 متوسطة

غيـر 
 راض

غير راض 
 إطالقا

      التقدير و االعرتاف املدنوحان لك من طرف األساتذة الزمالء. 31
      التعاون بني مجيع أساتذة املؤسسة. 31
      تبادل اخلربات و املعلومات بني الزمالء. 38
      طبيعة التواصل بني الزمالء فيدا بينهم. 31
      إىل طبيعة عدلك. نظرة الزمالء 41
      .و الرياضيةالتعاون والتنسيق بني أساتذة الرتبية البدنية  41
      العالقة القائدة مع مدير املؤسسة. 42
      العالقة القائدة مع نائب مدير الدراسات. 43
      العالقة القائدة مع املسري املايل للدؤسسة. 44

XIII. :العـالقة مع التالميذ 

بدرجة راض 
 عالية

راض 
بدرجة 
 جيدة

راض بدرجة 
 متوسطة

غيـر 
 راض

غير راض 
 إطالقا

      احرتام التالميذ لك. 45
      تقدير التالميذ ملا تقوم به من جهد. 41
      .و الرياضيةاستيعاب التالميذ لدروس الرتبية البدنية  41
      جتاوب التالميذ أثناء احلصة. 48
      مستوى االهتدام لدى التالميذ.  41
      استجابة التالميذ لتوجيهاتك و إرشاداتك. 51
      التزام التالميذ حبضور احلصة باملالبس الرياضية. 51
      سلوك التالميذ أثناء  احلصة. 52

XIV.  اإلجتماعيةالمكـانة: 
 

راض بدرجة 
 عالية

راض 
بدرجة 
 جيدة

راض بدرجة 
 متوسطة

غيـر 
 راض

غير راض 
 إطالقا

      اختيارك ملهنة التعليم. 53
      مكانة مهنتك مقارنة باملهن األخرى. 54
      نظرة اجملتدع ألمهية عدلك. 55
      احرتام أفراد أسرتك ملهنة التعليم. 51
      تقدير أولياء أمور التالميذ لعدلك. 51
      السدعة اليت تناهلا أسرتك من مهنتك. 58
      اليت يعطيها أصدقاؤك ملهنتك. القيم 51
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 ملخص الدراسة
 لرياضيةو ابالرضا الوظيفي لدى أساتذة التربية البدنية  و عالقتهالمناخ التنظيمي 

 الجزائريدراسة ميدانية بثانويات الشرق 
 

ملدارس طبيعة العالقة اإلرتباطية بني درجة املناخ التنظيدي السائد باعلى هتدف الدراسة إىل التعرف 
من وجهة  ياضيةو الر الثانوية للشرق اجلزائري و مستوى الرضا الوظيفي العام ألساتذة الرتبية البدنية 

ستوى تباطية ذات داللة إحصائية عند معالقة ار  نظرهم، و وضعت فرضية رئيسة للدراسة مفادها ال توجد
ي العام الرضا الوظيف و درجةبني درجة املناخ التنظيدي السائد باملدارس الثانوية  (α≤0.05)الداللة 

نهج لتحقيق أهداف الدراسة مت االعتداد على امل لدى أساتذة الرتبية البدنية والرياضة العاملني هبا، و
راض الدراسة، حيث مت استخدام اإلستبانة جلدع البيانات الالزمة ألغ الوصفي التحليلي ملالئدته ملوضوع

( عبارة موزعة على محورين رئيسني مها: محور املناخ التظيدي الذي 115تضدنت اإلستبانة ) الدراسة، و
تكون جمتدع الدراسة من مجيع  ( عبارة، و51محور الرضا الوظيفي وضم ) ( عبارة و41اشتدل على )
( 1154ددهم )ع العاملني باملدارس الثانوية احلكومية للشرق اجلزائري و و الرياضيةية البدنية أساتذة الرتب
(، أما عينة الدراسة فقد مت اختيارها بطريقة عشوائية 2111-2111أستاذة للعام الدراسي ) أستاذ و

 %)11.84(ة نسبميثلون تقريبًا  و الرياضيةأستاذة ملادة الرتبية البدنية  ( أستاذ و313حيث بلغت )
، (SPSS)( للربنامج اإلحصائي11باستخدام النسخة )بعد حتليل البيانات  ومن أفراد جمتدع الدراسة، 

إىل وجود عالقة ارتباط اجيابية قوية جدًا ذات داللة إحصائية عند مستوى  توصلت الدراسة
رجة الرضا د للشرق اجلزائري وبني درجة املناخ التنظيدي السائد باملدارس الثانوية   (α≤0.05)الداللة

 العاملني هبا. و الرياضيةالوظيفي لدى أساتذة الرتبية البدنية 
بعاد أ أوصت الدراسة بتعديق الوعي للقائدني على املدارس الثانوية احلكومية يف اجلزائر ملفهوم و و

ستوى رتقاء مبمتهيدا لإل الالزمة املهارات وإكساهبم املعارف  املناخ التنظيدي من خالل  تدريبهم و
ا بالتايل الرفع من مستوى الرض أدائهم، مما ينعكس دون أدىن شك على الراحة النفسية لألساتذة و

 .الوظيفي لديهم
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Résumé 

Le climat organisationnel et sa relation avec la satisfaction         

du travail chez les enseignants de l'éducation physique            

et sportive. 

Etude sur le terrain dans les écoles secondaires de l'est de l'Algérie. 

 

L'étude vise à identifier la nature de la corrélation entre le degré de 

climat organisationnel prévalant dans les écoles secondaires de l'Est algérien 

et le niveau de satisfaction professionnelle générale des professeurs 

d'éducation physique et  sportive de leur point de vue, une hypothèse 

principale a été met visant à dire qu'il n'y a pas de relation statistiquement 

significative au niveau de (α≤0,05) entre le degré de climat organisationnel 

dominant dans les écoles secondaires et le degré de satisfaction au travail 

général parmi les enseignants d'éducation physique et sportive, et afin de 

réaliser les objectifs de l'étude, l'approche descriptive a été adoptée en 

fonction du sujet de l'étude d’où un questionnaire a été utilisé, il comportait 

105 expressions répartis sur deux axes principaux: l'axe du climat 

organisationnel comprenait (46) expressions et l'axe de satisfaction du travail 

qui  inclue (59) expressions, et la communauté d'étude a été composé de tous 

les enseignants de l'éducation physique et sportive travaillant dans les écoles 

secondaires de l'Est Algérien (1754) professeurs pour l'année académique 

(2016-2017), l'échantillon de l'étude a été choisi au hasard comme étant 313 

professeurs d'éducation physique et sportive représentant environ (17,84%) 

de la population étudiée, après avoir analysé les données à l'aide de la version 

19 du programme statistique SPSS, l'étude a montré qu'il existe une relation 

de corrélation positive très forte avec une signification statistique à (α≤0,05) 

entre le degré de climat organisationnel dominant dans les écoles secondaires 

de l'est algérien et le degré de satisfaction du travail des enseignants 

d'éducation physique et sportive. 

 

L'étude a recommandé d’approfondir la conscience des 

administrateurs du secondaire algérien au concept et aux dimensions du 

climat organisationnel par la formation et la transmission des connaissances 

et compétences nécessaires pour améliorer leur performance, ce qui reflète 

sans aucun doute  sur le confort psychologique des enseignants et augmente 

leur satisfaction professionnelle. 
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Abstract : 

Organizational climate and its relationship with job 

satisfaction among teachers of physical education and sports. 

Field study in secondary schools of eastern Algeria. 

 

The study aims to identify the nature of the correlation between the degree 

of organizational climate prevailing in secondary schools in eastern Algeria and 

the level of general job satisfaction of physical education and sports teachers 

from their point of view, a main hypothesis was putting and it assumed that 

there is no statistically significant relationship at (α≤0.05) between the 

dominant organizational climate in secondary schools and the overall job 

satisfaction score among teachers of physical education and sports, and In order 

to achieve the objectives of the study, the descriptive approach was adopted 

according to the subject of the study and a questionnaire was used to collect the 

data necessary for the study where, it included 105 expressions spread over two 

main axes: the axis of the organizational climate included (46) expressions and 

the axis of satisfaction of the work that includes (59) expressions, and the study 

community was composed of all teachers of physical education and sports 

working in the secondary schools of Eastern Algeria (1754) teachers for the 

academic year (2016-2017), the study sample was randomly selected as 313 

physical education and sports teachers representing approximately (17.84%) of 

the study population, after analyzing the data using SPSS version 19, the study 

showed that there is a very strong positive correlation relationship with a 

statistical significance at (α≤0.05) between the degree of organizational climate 

prevailing in secondary schools in eastern Algeria and the degree of job 

satisfaction of physical education and sports teachers. 

 

The study recommended deepening Algerian secondary school 

administrators' awareness of the concept and dimensions of the organizational 

climate by training and passing on the knowledge and skills needed to improve 

their performance, which undoubtedly reflects on the psychological comfort of 

teachers and increases their job satisfaction. 


