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اضیةــالتربیة البدنیة و الریاتذةـــأسىا الوظیفي لدـــه بالرضــاخ التنظیمي وعالقتــــالمن
.دراسة میدانیة بثانویات الشرق الجزائري

لیفيـسلیم خ/أ
.معهد علوم و تقنیات النشاطات البدنیة و الریاضیة جامعة سوق أهراس

07/12/2018: تاریخ النشر11/01/2018: تاریخ القبول31/08/2017: تاریخ اإلیداع

:ملخصال
نمط (المناخ التنظیمي بعناصره الثالثطبیعة العالقة بینتهدف الدراسة إلى التعرف على 

الرضا الوظیفي ألساتذة التربیة البدنیة مستوىو ) القیادة، الحوافز، المشاركة في اتخاذ القرار
، ولتحقیق أهداف الدراسة تم)وسوق أهراسخنشلة ة، عناب(اتوالیلبالمدارس الثانویة والریاضیة 

توزیع استمارة على عینة عشوائیة من أساتذة االعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي، حیث قمنا ب
صالحة استمارة120منها الباحث جعاستر ،أستاذ148المؤسسات محل الدراسة، بلغ حجمها 

.81.08%، بنسبة استرداد بلغت للتحلیل اإلحصائي
دراسةالتتوصل،SPSSللبرنامج اإلحصائي22وبعد تحلیل البیانات باستخدام النسخة 

من أبرزها وجود عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة بین عناصر المناخ نتائجإلى جملة من ال
الرضا الوظیفي مستوىو )، سوق أهراسخنشلة، عنابة(التنظیمي السائد بالمدارس الثانویة لوالیات 

، تم التقدم بالعدید من ، وبناءا على ما تم التوصل إلیه من نتائجوالریاضیةألساتذة التربیة البدنیة 
للدور الذي قطاع التربويالالقائمین علىم في توجیه أنظار ، التي من شأنها أن تساهالتوصیات

.ذةالرضا الوظیفي لألساتمستوىیمثله المناخ التنظیمي بعناصره المختلفة في تحسین
المدارس ، أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة، الرضا الوظیفيالمناخ التنظیمي، : الكلمات المفتاحیة

.الثانویة
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Organizational climate and its relationship to job satisfaction to the

professors of Physical Education and Sports
Abstract:

The study  aims  to identify  the nature of the relationship between the

organizational climate  with its three components (leadership style, Incentives,

Participation in decision  making), and the level of job satisfaction of physical education

and sports teachers  in secondary schools of the cities      (Annaba, Khenchela  and  Souk

ahras), and to achieve the objectives of the study the analytical descriptive approach was

adopted, where we distributed  a questionnaire on a random  sample of the professors of

the establishments , under study ,with a size of 148 professor, the researcher retrieved

120 questionnaires valid for statistical analysis, with a recovery of 81.08%.

After analyzing the data using version 22 of the SPSS statistical program, the

study found a number of results , most notably the existence of a statistically significant

correlation between elements of the organizational climate prevailing in the secondary

schools of  cities      (Annaba, khenchela , Souk ahras),and the level of job satisfaction of

professors of physical and sports education, and based on the results achieved several

recommendations have been made which will contribute  to  the attention of those in

charge of the educational sector, for the role represented by the organizational climate

with its various components in improving  the level  of job satisfaction of teachers.

Keywords: Organizational climate, Job satisfaction, Professors of Physical

Education and Sports, Secondary Schools.

: مقدمة

یمثل المناخ التنظیمي بیئة العمل الداخلیة بمختلف متغیراتها وخصائصها وتفاعالتها، حیث 
یلعب المناخ التنظیمي دورا كبیرا في ترصین السلوك األخالقي والوظیفي لألفراد العاملین من ناحیة 

كن القول أن المناخ المالئم تشكیل وتعدیل وتغییر القیم والعادات واالتجاهات والسلوك، ومن هنا یم
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لألفراد من شأنه أن یشجع على خلق أجواء عمل هادفة ترّصن سبل الثبات واالستقرار  لألفراد 
والتنظیم على حد سواء إذ أن األفراد في البیئة التنظیمیة الفاعلة یشعرون بأهمیتهم في العمل وقدرتهم 

یاسات والخطط ویسود شعور بالثقة بین اإلدارة على المشاركة في اتخاذ القرار واإلسهام في رسم الس
.)166، صفحة 2002حمود، (واألفراد

ولقد ازداد االهتمام بدراسة المناخ التنظیمي في السنوات األخیرة نظرا لماله من ارتباط مباشر 
بسلوك األفراد بالمؤسسة، حیث أكدت العدید من الدراسات في هذا الموضوع على الدور المباشر في 

.یر المناخ التنظیمي على سیر العمل وعلى أداء العاملین وعلى الرضا الوظیفيتأث

وینظر للرضا الوظیفي على أنه درجة إشباع الفرد، حیث یتحقق هذا اإلشباع من عوامل 
متعددة منها ما یتعلق بالوظیفة التي یشغلها الفرد، وهذه العوامل تجعل الفرد راضیا عن عمله ومحققا 

اته، ومتناسبا مع ما یریده من عمله وبین ما یحصل علیه في الواقع أو یفوق توقعاته لطموحاته ورغب
بأن الرضا Robinروبنوفي نفس االتجاه یرى ،)231، صفحة 2003صالح الدین، (منه 

الوظیفي هو الموقف العام للفرد اتجاه وظیفته، والفرق بین مقدار المكافأة التي یحصل علیها والمبلغ 
.(Mbah & Ikemefuna, 2012, p. 275)د أنه یجب أن یحصل علیه الذي یعتق

وتكمن أهمیة الرضا الوظیفي في أنه یساعد العاملین بصورة كبیرة في تحقیق التوافق النفسي 
، 2013موسى، (واالجتماعي للفرد، الذي یؤدي إلى النجاح في العمل وزیادة إنتاجیة المؤسسة

في مقیاسًا لمدى فاعلیة األداء، فإذا كان الرضا الكلي لألفراد ، كما یعتبر الرضا الوظی)22صفحة 
مرتفعًا فإن ذلك سیؤدي إلى نتائج مرغوب فیها تضاهي تلك التي تتوقعها المؤسسة عندما تقوم برفع 

.)86، صفحة 2013محمد، (األجور أو بتطبیق برنامج للمكافآت التشجیعیة أو نظام الخدمات

دراسات الستقصاء واقع وطبیعة المناخ التنظیمي بالمؤسسات و لقد أجریت العدید من ال
التربویة، واستكشاف مستوى الرضا الوظیفي لألساتذة في مختلف األطوار التعلیمیة وفي دول مختلفة 

بدراسة هدفت إلى توضیح أثر نظم الحوافز على درجة الرضا )2003ابراهیم، (من العالم، فقد قام 
لتجارة بجامعة النیلین، وخلصت الدراسة إلى أن الموظفین العاملین في كلیة الوظیفي للموظفین بكلیة ا

التجارة بجامعة النیلین غیر راضین باألغلبیة عن نظام الحوافز المطبق في الجامعة، كما أجمع 
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الموظفون على أن هناك عدید من السلبیات في نظام الحوافز المطبق في الجامعة، و أن الحوافز 
.غیر كافیة و أن هناك أنواعا أخرى من الحوافز یجب أن یحصلوا علیهاالممنوحة لهم 

دراسة هدفت إلى التعرف على مدى مشاركة معلمي المدارس )2007حرز اهللا، (أجرىو 
الثانویة في اتخاذ القرارات وعالقته برضاهم الوظیفي في محافظات غزة،  وتوصلت الدراسة إلى أن 

ن بدرجة متوسطة في اتخاذ القرارات، وأن درجة الرضا الوظیفي معلمي المدارس الثانویة یشاركو 
لمعلمي المدارس الثانویة متوسطة، وتوصلت الدراسة أیضا إلى وجود عالقة إیجابیة متوسطة بین 

.مدى مشاركة المعلمین في اتخاذ القرارات المدرسیة والرضا الوظیفي لدیهم

تقصي أثر المناخ التنظیمي في شركة في دراسته التي هدفت إلى )2008الطیب، (وتوصل 
االتصاالت الفلسطینیة على الرضا الوظیفي للعاملین بها، وتوصلت الدراسة إلى وجود توجها عاما 

و وجود عالقة إیجابیة . نحو الموافقة على توافر مناخ تنظیمي إیجابي بشركة االتصاالت الفلسطینیة
توافر مناخ تنظیمي جید ومستوى الرضا بین) 0.000(قویة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

.الوظیفي للعاملین بشركة االتصاالت الفلسطینیة

دراسة هدفت إلى التعرف على أثر الحوافز في الرضا الوظیفي )2008الوادعي، (وأجرت
لعینة من العاملین في المناطق التعلیمیة بأمانة صنعاء، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطیه 

بین مستوى الحوافز والرضا الوظیفي للعاملین، وجود فروق دالة إحصائیا بین الذكور واإلناث طردیة 
في مقیاس الحوافز ولمصلحة الذكور، بینما ال توجد فروق دالة إحصائیا بینهم في مقیاس الرضا 

.الوظیفي، كما تبین عدم وجود فروق دالة إحصائیا بین العزاب والمتزوجین

بدراسة هدفت إلى التعرف على المجاالت التي (Keung, 2008)نغ تشي كیو تشنغوقام
على إشراك المعلمین في اتخاذ القرار،     ) الصین(من شأنها أن تساعد مدیري المدارس في هونغ كونغ 

و توصلت الدراسة إلى أن المعلمین یفضلون إشراكهم في القرارات بمجال النموذج التعلیمي ومجال 
ومجال اإلدارة، و إن إشراك المعلمین في اتخاذ القرارات له نتائج إیجابیة مؤثرة في المناهج الدراسیة 

.الرضا الوظیفي وااللتزام و إدراك عبء العمل
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طبیعة العالقة بین نمط القیادة في اإلدارة المدرسیة ودرجة الرضا )2009مكفس، (ودرس 
الثانوي عبر ثانویات والیة المسیلة، أستاذ للتعلیم ) 315(الوظیفي لدى عینة عشوائیة مكونة من 

وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطیه بین نمط القیادة ودرجة الرضا الوظیفي، حیث توجد 
عالقة ارتباطیه موجبة بین النمط القیادي الدیمقراطي ودرجة الرضا الوظیفي، وجود عالقة ارتباطیه 

ضا الوظیفي، وجود عالقة ارتباطیه عكسیة بین عكسیة بین النمط القیادي الدیكتاتوري ودرجة الر 
.النمط القیادي التسیبي ودرجة الرضا الوظیفي

بدراسة هدفت تشخیص درجة مشاركة المعلمین في اتخاذ القرارات )2012السفیاني، (وقام 
المدرسیة من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانویة بمحافظة الطائف، وتوصلت الدراسة إلى أن درجة 

.في مجملها كانت منخفضة) بمجاالتها الخمس( ة المعلمین في اتخاذ القرارات المدرسیة مشارك

دراسة هدفت إلى محاولة التعرف على طبیعة المناخ التنظیمي )2016مزیاني، (أجرىو 
السائد في الجامعة وعلى عالقته بالرضا الوظیفي لألستاذ الجامعي في ظل بعض المتغیرات 

لدراسة إلى أنه ال توجد عالقة بین المناخ التنظیمي السائد في كلیات العلوم الشخصیة، وتوصلت ا
االجتماعیة واإلنسانیة والرضا الوظیفي واألداء ألساتذة التعلیم الجامعي بهذه الكلیات وهذا یدل على 

ساتذة أن المناخ التنظیمي السائد في الكلیات لم یلعب دوره في التأثیر على الرضا الوظیفي واألداء أل
.الكلیات قید الدراسة

ویسعى الباحث من خالل هذه الدراسة إلى محاولة تقییم العالقة بین المناخ التنظیمي السائد 
بالمدارس الثانویة للشرق الجزائري ومستوى الرضا الوظیفي لدى أساتذة التربیة البدنیة و الریاضیة 

باعتباره من القطاعات الحیویة والهامة في العاملین بها، وقد اختص الباحث قطاع التربیة بالدراسة 
الجزائر، وكذا لدوره الفعال في تنشئة الفرد و المجتمع والنهوض باألمة والدفاع عن مكتسباتها وتنمیة 

.القیم اإلنسانیة و الوطنیة وبناء صرحها االقتصادي والفكري على أسس سلیمة

:التالي وعلى ضوء ذلك تكمن إشكالیة البحث في السؤال الرئیسي 
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هل توجد عالقة بین درجة المناخ التنظیمي السائد بالمدارس الثانویة ومستوى الرضا الوظیفي لدى 
أساتذة التربیة البدنیة و الریاضیة من وجهة نظرهم ؟

:الطریقة وأدوات

حجم استخدام الباحث طریقة العینة العشوائیة في اختیار عینة الدراسة البالغ: وطرق اختیارهاالعینة-1
استمارة البحث على أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة مفردة، حیث تم توزیع )148(مفرداتها 

استمارة صالحة ) 120(عدد من الزیارات المیدانیة ، ولقد تم استرجاع للمؤسسات عینة البحث، عبر 
. )%81.08( للتحلیل اإلحصائي، بنسبة استرداد 

: اءات الدراسةإجر -2

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي الذي یتناسب وطبیعة الدراسة، من خالل :المنهج1- 2
التعرف على طبیعة العالقة بین عناصر المناخ التنظیمي السائد بالمدارس الثانویة للشرق الجزائري 

.ومستوى الرضا الوظیفي لدى أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة

كلة الدراسة وعناصرها، استطاع الباحث تحدید متغیرات في ضوء مش: تحدید المتغیرات 2- 2
:الدراسة على النحو التالي

یتمثل المتغیر المستقل للدراسة في درجة المناخ التنظیمي السائد بعناصره : المتغیر المستقل
كل على حدى ، ) القیادة اإلداریة، الحوافز ، المشاركة في اتخاذ القرار:( الثالث والمتمثلة في

.ر مستقل في التأثیر على المتغیر التابعكمتغی
یتمثل المتغیر التابع للدراسة في مستوى الرضا الوظیفي لدى أساتذة التربیة : المتغیر التابع

. البدنیة والریاضیة

بالدراسة، صممت استخدم الباحث االستمارة كأداة رئیسة لجمع البیانات المتعلقة: أداة الدراسة3- 2
، ""المناخ التنظیمي" تضمنت  عبارات لقیاس المتغیر المستقل للدراسةخصیصًا لهذا الغرض

، ناهیك عن البیانات الشخصیة والوظیفیة " الرضا الوظیفي" وعبارات لقیاس المتغیر التابع للدراسة
الخماسي لتقییم )Likert(لیكرت كما استخدم الباحث مقیاس المتعلقة بخصائص مفردات الدراسة، 
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أي من غیر موافق بشدة إلى موافق 5إلى 1ث تراوح المقیاس من یالدراسة، بحإجابات مفردات 
، ومن غیر راض إطالقا إلى راض بدرجة "المناخ التنظیمي"بشدة بالنسبة للمحور األول للدراسة 

". الرضا الوظیفي"عالیة بالنسبة للمحور الثاني من الدراسة 
:األسس العلـمیة لألداة

من صدق األداة  تم عرض االستمارة على مجموعة من المحكمین في للتحقق:صـدق األداة-
مجال اإلدارة التربویة، علم النفس العمل والتنظیم وعلم اجتماع العمل و على ضوء آراء 
المحكمین تم تعدیل بعض عبارات االستمارة من حیث الحذف أو التعدیل، لتستقر االستمارة في 

. عبارة) 119(بعدما كانت في البدایة تحتوي على عبارة ) 112(صورتها النهائیة على 

على درجات أفراد عینة ) ألفا كرونباخ(للتحقق من ثبات أداة الدراسة طبقت معادلة : ثبــات األداة-
.الثبات وكانت النتائج كما مبینة في الجدول التالي

. نتائج قیـــاس معـــامل الثبـــات ألفا كرونباخ): 1(الجدول رقم
الصدقألفا كرونباخعدد الفقراتـــــــــدالبعــ

36,92800.963المناخ التنظیمي
16,95700.978نمط القیادة
9,74500.863الحوافز

11,80400.896المشاركة في اتخاذ القرار
76,95700.978الرضا الوظیفي

14,70000.836ظروف العمل وطبیعتھ
11,85700.925األجــــــر
9,75100.866الترقـــیة

10,74400.862اإلشراف التربوي
11,89400.945العالقة مع الزمالء
13,82800.909العالقة مع التالمیذ
8,78600.886المكانة االجتماعیة

112,97000.984االستمارة ككل
.الموجب لمعامل ألفا كرونباخالجذر التربیعي = الصدق

SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على نتائج تحلیل االستمارة من خالل برنامج : المصدر
V :22.
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أعاله على تمتع أداة الدراسة بصورة عامة بمعامل ثبات عال ألفا كرونباخمؤشرات تدل 
بة وكافیة ألغراض مثل هذه وبمقدرتها تحقیق أغراض الدراسة،  حیث تعد جمیع هذه القیم مناس

.الدراسة
أن قیمة الصدق كذلك كانت مرتفعة في كل بعد من أبعاد االستمارة، ) 1(كما یوضح الجدول رقم

، كما كانت قیمة الصدق مرتفعة بالنسبة لالستمارة ككل، حیث )0.978- 0.836(حیث تراوح بین 
رة أصبح باإلمكان االعتماد علیها في ، وبعد التأكد من صدق وثبات االستما)0.984(بلغت قیمته 

.التطبیق المیداني للدراسة

لتحقیق أهداف الدراسة واإلجابة على تساؤالتها  و اختبار : األدوات اإلحصائیة 4- 2
، كما تم )SPSS.V22(فرضیاتها، تم استخدام برنامج الحزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة

صائیة منها ما خصص لوصف متغیرات الدراسة، ومنها ما بمجموعة من األسالیب اإلحاالستعانة 
:استخدم في تحلیل متغیرات الدراسة، وتتمثل هذه األدوات فیما یلي

.الختبار ثبات االستمارة): Cronbach’s Alpha coefficient(كرونباخ ألفامعامل- 
رتباط بین لقیاس درجة اال): Pearson Correlation Coefficient(بیرسونمعامل ارتباط- 

.المتغیرات
.الختبار تأثیر المتغیر المستقل و أبعاده على المتغیر التابع: تحلیل االنحدار المتعدد-

I- النتائج :

: نتــائج اختبــار الفرضیة الرئیسیــة- 1
توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة بین عناصر المناخ التنظیمي السائد بالمدارس " 

".الثانویة ومستوى الرضا الوظیفي لدى أساتذة التربیة البدنیة والریاضة العاملین بها 
ونتائج االختبار موضحة في الجدول بیرسونالختبار هذه الفرضیة تم استخدام معامل االرتباط 

:التالي
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لقیاس العالقة بین المناخ التنظیمي والرضا المتعددنتائج تحلیل االنحدار): 2(الجدول رقم
.الوظیفي

مجموع النموذج
المربعات

درجات 
الحریة

متوسط 
المربعات

مستوى 
داللة

معامل التحدید 
²R

معامل االرتباط 
)R(

41,619313,8730.000,6970,835a0االنحدار
18,1121160,156الخطأ المتبقي

/59,731119المجموع

من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج تحلیل االستمارة من خالل برنامج : المصدر
SPSS V :22    .

أن المتغیر المستقل بشكله اإلجمالي وهو المناخ التنظیمي في ) 2(یتضح من الجدول رقم 
من التباین في المتغیر التابع المتمثل في الرضا الوظیفي، ) %69.7(ره هذا النموذج یفسر ما مقدا

وهي قوة تفسیریة عالیة، مما یدل على أن هناك عالقة  ذات داللة إحصائیة بین المناخ التنظیمي 
بأبعاده المختلفة في الرضا الوظیفي لدى أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة عینة الدراسة، وبالتالي 

).α=0.05(رضیة بصیغتها الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة عند مستوى الداللة نرفض الف

:نتــائج اختبـار الفرضیـات الفرعیة- 2
نمط القیادة، ( نتائج تحلیل االنحدار المتعدد الختبار أثر عناصر المناخ التنظیمي): 3(الجدول رقم 

.یفيعلى الرضا الوظ)  الحوافز،     المشاركة في اتخاذ القرار
النموذج
Model

Tقیمة المعامالت النمطیةالمعامالت غیر النمطیة
المحسوبة

مستوى
الداللة Bالخطأ المعیاريBeta

Constant0,9580,233/4,1060,000ثابت 
0,1620,0530,1793,0800,003نمط القیادة

0,2870,0610,3494,6930,000الحوافز 
0,3400,0540,4506,2680,000اتخاذ القرارالمشاركة في

من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج تحلیل االستمارة من خالل برنامج : المصدر
SPSS V :22    .

Beta، ومن متابعة معامالت )3(یتضح من النتائج اإلحصائیة الواردة في الجدول رقم 
لها ) نمط القیادة، الحوافز، المشاركة في اتخاذ القرار:( المتعلقة بـأن المتغیرات الفرعیة و Tواختبار

Betaتأثیر في الرضا الوظیفي ألساتذة التربیة البدنیة والریاضیة عینة الدراسة، بداللة معامالت 
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المحسوبة عن قیمتها الجد ولیة Tلهذه المتغیرات، كما تظهر في الجدول أعاله، وبداللة ارتفاع قیم 
، 4.693، 4.106،3.080(: على التواليT،حیث بلغت قیم )α=0.05(وى داللة مستعند

.، وبناء على النتائج المتحصل فان كل الفرضیات الفرعیة للدراسة مقبولة)6.268

: مناقشة النتائج

وجود عالقة ارتباطیه إحصائیة ذات ) 2(أظهرت نتائج الجدول رقم : مناقشة الفرضیة الرئیسیة
بین المناخ التنظیمي السائد بالمدارس الثانویة ومستوى الرضا الوظیفي لدى أساتذة داللة معنویة

التربیة البدنیة والریاضیة، وهذا ما یدل على قوة العالقة بین المتغیرین والتي تدعم الرضا الكلي 
قدرة ألساتذة المدارس المختارة ، كما أنها مؤشر جید على أن المدارس الثانویة المختارة لدیها ال

على التمیز من خالل مواردها البشریة، باإلضافة إلى ذلك تعد هذه النتیجة إشارة على أن المناخ 
االیجابي هو العامل الحاسم والمباشر المؤدي إلى وجود الشعور بالرضا الوظیفي، وتتفق هذه 

اخ والتي أظهرت توجها عاما نحو الموافقة على توافر من)2008(إیهاب النتیجة مع دراسة 
تنظیمي إیجابي بشركة االتصاالت الفلسطینیة، كما بینت وجود عالقة إیجابیة قویة ذات داللة 

بین توافر مناخ تنظیمي جید ومستوى الرضا الوظیفي للعاملین ) 0.000(إحصائیة عند مستوى 
)2016(مزیاني بشركة االتصاالت الفلسطینیة، في حین لم تتفق الدراسة الحالیة مع دراسة 

توصلت إلى أنه ال توجد عالقة بین المناخ التنظیمي السائد في كلیات العلوم االجتماعیة التي
واإلنسانیة والرضا الوظیفي ألساتذة التعلیم الجامعي بهذه الكلیات وهذا یدل على أن المناخ 
د التنظیمي السائد في الكلیات لم یلعب دوره في التأثیر على الرضا الوظیفي ألساتذة الكلیات قی

.الدراسة
وجود عالقة ارتباطیه ) 3(أظهرت نتائج الجدول رقم: مناقشة الفرضیة الفرعیة األولى

إحصائیة ذات داللة معنویة بین نمط القیادة اإلداریة بالمدارس الثانویة ومستوى الرضا الوظیفي 
راطي لمدیري لدى أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة، أي أن ممارسة مدیري المدارس للنمط الدیمق

المدارس، من خالل دعمهم للمعلمین إداریًا من أجل تحقیق النمو المهني لدیهم، وٕاقامة عالقات 
شخصیة قویة معهم، مما یجعلهم أكثر احتماًال ألن یكون لدیهم هیئة تدریسیة ذات مستوى عال 

مانو )Vroom(فروم من الرضا الوظیفي، وفي نفس السیاق أثبتت دراسات قام بها كل من 
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)Mann ( أن هناك ارتفاعا ملحوظا في رضا المرؤوسین وروحهم المعنویة في ظل القیادة
أحمد صقر، (الدیمقراطیة، بینما وجد رضا و روح معنویة أقل تحت ظل القیادة االستبدادیة

التي توصلت إلى )2009(مكفس ، وتتفق نتیجة دراستنا مع دراسة)148، صفحة 1996
ه موجبة بین النمط القیادي الدیمقراطي للمدراء ودرجة الرضا الوظیفي لدى وجد عالقة ارتباطی

).الجزائر(أساتذة التعلیم الثانوي لوالیة المسیلة 
وجود عالقة ارتباطیه إحصائیة ) 3(أظهرت نتائج الجدول رقم: مناقشة الفرضیة الفرعیة الثانیة

ویة ومستوى الرضا الوظیفي لدى أساتذة ذات داللة معنویة بین الحوافز المقدمة بالمدارس الثان
التربیة البدنیة والریاضیة، وهذا ما یشیر إلى تبني المدارس الثانویة المختارة لنظام موضوعي 
للحوافز، فهي بذلك تساهم في إشباع حاجات األساتذة، ورفع روحهم المعنویة بما یحقق هدفا 

ه على زیادة اإلنتاجیة لدیهم، وتعزیز إنسانیا مهما في حد ذاته، وغرضا رئیسیا له انعكاسات
انتماءاتهم وعالقاتهم مع إدارة الثانویات التي یعملون بها، ومع أنفسهم وزمالئهم، وهذا ما أشار 

بأن الحوافز تسهم في تحقیق جو من الرضا عن العمل لدى األفراد مما یدفعهم الولید إلیه 
، 2008الولید، (ة وتحقیق أهداف المنظمة للحرص على المصلحة العامة والسعي لزیادة اإلنتاجی

التي توصلت إلى وجود عالقة )2008(الوادعي ، وتتفق نتیجة دراستنا مع دراسة )143صفحة 
ارتباطیه طردیة بین مستوى الحوافز والرضا الوظیفي لعینة من العاملین في المناطق التعلیمیة 

التي )2003(إبراهیم نتیجة دراسة، بینما تختلف نتیجة دراستنا مع)الیمن(بأمانة صنعاء 
أشارت إلى أن الموظفین العاملین في كلیة التجارة بجامعة النیلین غیر راضین باألغلبیة عن 

.  نظام الحوافز المطبق في الجامعة
وجود عالقة ارتباطیه إحصائیة ) 3(أظهرت نتائج الجدول رقم: مناقشة الفرضیة الفرعیة الثالثة

بین المشاركة في اتخاذ القرارات بالمدارس الثانویة ومستوى الرضا الوظیفي ذات داللة معنویة 
لدى أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة، وهذا ما یشیر إلى التوافق الواضح بین إدارة المدارس 
الثانویة واألساتذة عینة الدراسة، وهذا راجع إلى إشراك المدراء لألساتذة في مناقشة المشاكل 

العمل بصفة تشاركیه، كما تأخذ اإلدارة بآراء و اقتراحات األساتذة  قبل اتخاذ القرارات، المتعلقة ب
وهذا ما یجعل األساتذة یشعرون بأهمیتهم داخل المؤسسة التربویة، ویخلق الثقة لدیهم إلشراك 

مع المدیر لهم في وضع الحلول المالئمة للمشاكل التي تواجههم، وتتفق نتیجة هذه الدراسة نسبیا 
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التي توصلت إلى وجود عالقة  إیجابیة  متوسطة  بین  مدى  )2007(حرز اهللا نتیجة دراسة  
مشاركة  المعلمین  في  اتخاذ  القرارات  المدرسیة  ودرجة الرضا الوظیفي  لدیهم،  كما  

Chi keung,2008(تشي  كیونغ      تشنغ انسجمت  نتیجة  دراستنا  مع دراسة 
Cheng(وصلت إلى أن المعلمین في المدارس الثانویة في هونغ كونغ التي ت )الصین (

یفضلون إشراكهم في القرارات بمجال النموذج التعلیمي ومجال المناهج الدراسیة ومجال اإلدارة، 
و إن إشراك المعلمین في اتخاذ القرارات له نتائج إیجابیة مؤثرة في الرضا الوظیفي وااللتزام و 

) 2012(السفیاني ، و تعارضت نتیجة دراستنا مع ما توصلت إلیه دراسة إدراك عبء العمل
والتي أظهرت أن درجة مشاركة المعلمین في اتخاذ القرارات المدرسیة  بالمدارس الثانویة 

.بمحافظة الطائف في مجملها كانت منخفضة

: خالصة 

نمط القیادة، ( نظیمي هدفت الدراسة إلى التعرف على طبیعة العالقة بین عناصر المناخ الت
ومستوى الرضا الوظیفي ألساتذة التربیة البدنیة والریاضیة ) الحوافز، المشاركة في اتخاذ القرار

، ولتحقیق أهداف الدراسة تم االعتماد على )عنابة، خنشلة وسوق أهراس(بالمدارس الثانویة  لوالیات 
أستاذ 120ینة عشوائیة مكونة من المنهج الوصفي التحلیلي، حیث قمنا بتوزیع استمارة على ع

للبرنامج 22باستخدام النسخة وبعد تحلیل البیانات ، 2016/2017وأستاذة خالل الموسم الدراسي 
:توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج من أبرزها، SPSSاإلحصائي

لتنظیمي أظهرت نتائج التحلیل وجود عالقة ارتباطیه إحصائیة ذات داللة معنویة بین المناخ ا- 
والرضا الوظیفي، وهذا ما یدل على قوة العالقة بین المتغیرین والتي تدعم الرضا الكلي ألساتذة 
المدارس المختارة ، كما أنها مؤشر جید على أن المدارس الثانویة المختارة لدیها القدرة على 

لى أن المناخ التمیز من خالل مواردها البشریة، باإلضافة إلى ذلك تعد هذه النتیجة إشارة ع
.االیجابي هو العامل الحاسم والمباشر المؤدي إلى وجود الشعور بالرضا

بینت نتائج التحلیل اإلحصائي أن اغلب عالقات االرتباط ایجابیة ومعنویة بین أبعاد المناخ - 
التنظیمي والرضا الوظیفي، مما یدل على أن المناخ التنظیمي االیجابي یؤدي إلى رفع معنویات 
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ین ویساعد على خلق بیئة عمل جیدة ، تعمل على تحقیق الراحة النفسیة للعاملین العامل
.واإلسهام في تحقیق الرضا وٕاشباع حاجاتهم

: التوصیــات
تعمیق الوعي للقائمین على المدارس الثانویة المبحوثة لمفهوم وأبعاد المناخ التنظیمي من خالل -

دا لالرتقاء بمستوى أدائهم، مما ینعكس دون أدنى شك تدریبهم وٕاكسابهم المعارف والمهارات تمهی
.على الراحة النفسیة لألساتذة وبالتالي تحسین أدائهم

.تعزیز قاعدة مناقشة اآلراء والتوجیهات واعتماد المرونة في تطبیق األنظمة والتعلیمات-
وى الرضا زیادة المكافآت المادیة والمعنویة فضال عن األجور الممنوحة بغیة الرفع من مست-

.الوظیفي لألساتذة
نشر ثقافة المناخ التنظیمي االیجابي في المدارس الثانویة وتعریف األساتذة بأبعادها وأهمیتها -

.لتعزیز الرضا الوظیفي لدیهم

: اإلحاالت والمراجع

باللغة العربیة: أوال
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