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 مأ ثورات:

ال بس تة َالعمل َأ يخ لن تنال  يلها ببياننيبك عن تفص ُ٭٭٭  سأ    ٍا   

جهتادٌوحرصٌذاكء ِزمان ِوطول ٍأ س تاذ ِ٭٭٭وحصبةٍوبلغةٌوا   

 من أ قوال اال مام الشافعي
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 ا   اء:

أهدي ه ا العمل إ : 

والداي أمي وأ  حف هما ا  ورعا ا ورزقين طاعتهما  -

 وإسعاد ا دنيا و خرة إن شا  ا .

 إخو  وأخوا  كل ب   . -

 عائل  الكب ة فردا فردا . -

أسا     يعا ال ين أشرفوا عل    كويين الدكتورايل  امعة  -

 مستغامن وخارجها.

إ  كل الدكا رة ال ين إستشر م وسعد  ب ضافا م  -

 العلمية القيمة.

 إ  كل طالب علم  لص ويف ملبادئ  وأخ ق  العلمية. -

لي   يعا أ      ر   هود    .ا 
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 كلمة شكر وتقدير:

ـــــــ   ـــــــتم الصـــــــاحلا   أشـــــــكره ســـــــبحان  علـــــــ   ـــــــ ي بنعمت احلمـــــــد   ال

اجلزيـــــل    و وفيقـــــ  يل يف إذـــــام هـــــ ه اابطروحـــــة. وأ قـــــدم ابلشـــــكرفضـــــل  ومن ـــــ

ــــــي  ــــــدكتور طــــــاجني عل ــــــل لســــــعادة اابســــــتاذ ال ــــــل والتقــــــدير اجللي ــــــا  اجلمي والثن

الـــــــــ ي كـــــــــان يل نعـــــــــم املشـــــــــرة املـــــــــ طر واع افـــــــــا لروحـــــــــ  العلميـــــــــة العاليـــــــــة 

ة عاليــــة كانــــ  دافعــــا عــــن كفــــا ة علمي ــــ بة والــــ   ــــنم  قيقــــة املصــــو  و وجيها ــــ  الد  

 ور. الن  يل إلخراج ه ا العمل اابكادميي يف صور   احلالية إ 

إعـــــ اة أيضـــــا وجهـــــودا  و وجيهـــــا  كـــــل اابســـــا  ة الكـــــرام الـــــ ين   

 صح واإلرشاد من داخل اجلزائر وخارجها.   ابلن   يبخلوا علي  

ــــــة لواليــــــة  الشــــــكر موصــــــو  أيضــــــا إ  كــــــل اابســــــا  ة ابملــــــدار  اإلبتدائي

الــــــ ين  عاملـــــ  معهــــــم وإ  كـــــل زم ئــــــي وزمـــــي   يف شــــــعبة علــــــم  مســـــتغامن

 س جامعة مستغامن.فالن  
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 امللخص: -

أت  الد ِّراســـــــــــــــة احلالي ـــــــــــــــة لتبـــــــــــــــني ِّ ع قـــــــــــــــة املنـــــــــــــــا  التن يمـــــــــــــــي ابلصـــــــــــــــحة الن فســـــــــــــــي ة لـــــــــــــــد  أســـــــــــــــا  ة الت علـــــــــــــــيم      

اإلبتــــــــــــدائي مــــــــــــن خــــــــــــ   إختبــــــــــــار مــــــــــــد  مطابقــــــــــــة الن مــــــــــــوذج البنــــــــــــائي ِّ املقــــــــــــ    حيــــــــــــث    إعــــــــــــداد مقياســــــــــــني يف 

ــــــــــــحة الن فســــــــــــي ة ابإلعتمــــــــــــاد علــــــــــــ   الد ِّراســــــــــــا  ال ــــــــــــرة يف موضــــــــــــو  املنــــــــــــا  التن يمــــــــــــي والص ِّ ــــــــــــابقة  النمــــــــــــاذج املن  ِّ س 

ـــــــــــة  عشـــــــــــوائية  طبقي ـــــــــــة  ـــــــــــ  الد ِّراســـــــــــة اابساســـــــــــي ة علـــــــــــ  عي ِّن ـــــــــــائه املقـــــــــــاب   الن ِّصـــــــــــة موج هـــــــــــة. أجري الد ِّراســـــــــــة  ونت

ـــــــــــــ  املعاجلـــــــــــــةس اإلحصـــــــــــــائي ة لبيـــــــــــــا   الد ِّراســـــــــــــة  ســـــــــــــتخدام  قنيـــــــــــــةِّ الن م جـــــــــــــة  .( أســـــــــــــتاذ 011مكو نـــــــــــــة  مـــــــــــــن  ذ 

راســـــــــــــة إ  مطابقـــــــــــــة الن مـــــــــــــوذج البنـــــــــــــائي ِّ املقـــــــــــــ   و ق قـــــــــــــ  النتـــــــــــــائهس  .(SEMابملعادلـــــــــــــة البنائيـــــــــــــة  
ـــــــــــــل  الد ِّ  وص 

 التالية:

ـــــــــــــحة النفســـــــــــــي ة لــــــــــــد  أســـــــــــــا  ة الت علـــــــــــــيم  .0  وجــــــــــــد ع قـــــــــــــة أّْـــــــــــــر مباشــــــــــــر للمنـــــــــــــا  التن يمـــــــــــــي   علــــــــــــ  الص ِّ

 اإلبتدائي.

لر احــــــــــــة  وجــــــــــــد ع قــــــــــــة أّْــــــــــــر مباشــــــــــــر ذا  داللــــــــــــة إحصــــــــــــائي ة اببعــــــــــــاد املنــــــــــــا  التن يمــــــــــــي   علــــــــــــ  بعــــــــــــد ا .9

 ( لد  أسا  ة الت عليم اإلبتدائي.1.10الن فسي ة عند مستو  املعنوية  

 وجــــــــــــد ع قــــــــــــة أّْــــــــــــر مباشــــــــــــر ذا  داللــــــــــــة إحصــــــــــــائي ة اببعــــــــــــاد املنــــــــــــا  التن يمــــــــــــي علــــــــــــ  بعــــــــــــد الر احــــــــــــة  .3

 ( لد  أسا  ة الت عليم اإلبتدائي.1.10اجلسدي ة عند مستو  املعنوية  

ة إحصــــــــــــائي ة اببعــــــــــــاد املنــــــــــــا  التن يمــــــــــــي علــــــــــــ  بعــــــــــــد الر احــــــــــــة  وجــــــــــــد ع قــــــــــــة أّْــــــــــــر مباشــــــــــــر ذا  داللــــــــــــ .4

 ( لد  أسا  ة الت عليم اإلبتدائي.1.10اإلجتماعي ة عند مستو  املعنوية  

ـــــــــــــــــأســـــــــــــــــتاذ الت  الكلماااااااااااااااااا  املفتا ياااااااااااااااااة:  ـــــــــــــــــدائي  املنـــــــــــــــــا  التن يمـــــــــــــــــي  الص ِّ ـــــــــــــــــيم اإلبت ـــــــــــــــــة حة النفســـــــــــــــــي  عل ة  البني

 .ن موذج البنائية الاملفاهيمي  

Abstract : 

      The current study shows the relationship between organizational climate and mental 

health of primary education teachers by testing the compatibility of the proposed 

structural model, where two measures of organizational climate and mental health were 

prepared based on previous studies, study perspective models and results of semi-

structured interviews. The baseline study was conducted on a stratified random sample 
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of 500 teachers, the study data were statistically processed using a structural equation 

modeling (SEM) technique, and the study found the proposed structural model to be 

compatible, the following results were obtained : 

1.There is a direct impact of organizational climate on the psychological health of 

primary school teachers. 

2.There is a direct and statistically significant impact relationship with dimensions of 

organizational climate beyond mental well-being at the significance level (0.05) among 

primary school teachers. 

3.There is a direct and statistically significant impact relationship with dimensions of 

organizational climate beyond physical well-being at the significance level (0.05) 

among primary school teachers. 

4.There is a direct and statistically significant impact relationship with dimensions of 

organizational climate beyond the social well-being dimension at the significance level 

(0.05) among primary school teachers. 

Keywords : Primary school teachers, Organizational Climate, Mental Health, 

Conceptual Structure, Structural Model. 

Résumé : 

      L'étude actuelle montre la relation entre le climat organisationnel et la santé mentale 

des professeurs de l'enseignement primaire en testant la compatibilité du modèle 

structurel proposé, où deux mesures du climat organisationnel et de la santé mentale ont 

été préparées sur la base d'études précédentes, des modèles de perspective d'étude et des 

résultats des entretiens semi-orienté. L'étude de base a été menée sur un échantillon 

aléatoire stratifié de 500 professeurs, les données de l'étude ont été traitées 

statistiquement en utilisant une technique de modélisation en équation structurel (SEM), 

et l'étude a constaté que le modèle structurel proposé est compatible, les résultats 

suivants ont été obtenus : 

1. Il y a un impact direct du climat organisationnel sur la santé psychologique des 

professeurs de l'enseignement primaire. 

2.  Il existe une relation d'impact directe et statistiquement significative avec les 

dimensions du climat organisationnel au-delà du bien-être mental au niveau du 

signification (0,05) chez les professeurs de l'enseignement primaire. 
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3. Il existe une relation d'impact directe et statistiquement significative avec les 

dimensions du climat organisationnel au-delà du bien-être physique au niveau 

du signification (0,05) chez les professeurs de l'enseignement primaire. 

4.  Il existe une relation d'impact directe et statistiquement significative avec les 

dimensions du climat organisationnel au-delà de la dimension du bien-être 

social au niveau du signification (0,05) chez les professeurs de l'enseignement 

primaire. 

Mots-clés : Les professeurs du primaire, Climat Organisationnel, Santé mentale, 

Structure Conceptuelle, Modèle Structurel. 
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 قائمة احملتواي :-

 املوضوع
 الصفحة

 أ مأّْورا  -

 ب إهدا  -

   كلمة شكر و قدير -

   -ث ملخص الدراسة -

 ش -  احملتواي قائمة  -

 ط -ص جلداو قائمة ا -

 ظ قائمة اابشكا  -

   قائمة امل حق -

 01-02 مقدمة -
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 00-03 دراسا  املنا  التن يمي 0.0.0.1.0

 00-03 الدراسا  العربية 0.0.0.0.1.0

 00-00 الدراسا  اابجنبية 9.0.0.0.1.0

 01-00 دراسا  الصحة النفسية 9.0.0.1.0

 16-17 الدراسا  العربية 0.9.0.0.1.0

 01 الدراسا  اابجنبية 9.9.0.0.1.0

 90-01 الدراسا  ال   ناول  ع قة متغ ا   ن يمية ابلصحة النفسية 3.9.0.0.1.0

 93-90 مرحلة  عيني النموذج 9.0.1.0

 90-93 فرضيا  الدراسة 9.1.0

 90 خ صة الفصل -

 اإلطار النظري للدراسة



 
 ذ

  ظري للمناخ التنظيمياإلطار الن  الفصل الثاين: 

 31 ذهيد -

 30-31 مفهوم املنا  التن يمي 0.9

 33-39 عناصر املنا  التن يمي 9.9

 30-34 أمناط املنا  التن يمي 3.9

 40-30 مناذج وأبعاد املنا  التن يمي 4.9

 41-40 مناهه قيا  املنا  التن يمي      0.9

 44 خ صة الفصل -

 النفسية لصحةل ظرياإلطار الن   الفصل الثالث:
 00 ذهيد -

 03-00 مفهوم الصحة النفسية 0.3

 04-03 معاي  الصحة النفسية 9.3

 02-04 مناذج الصحة النفسية 3.3

 03-02 ن راي  الصحة النفسية 4.3

 04-03 مناهه البحث يف الصحة النفسية 0.3

 00-04  عزيز الصحة النفسية  0.3

 01 خ صة الفصل -

 اإلطار التطبيقي للدراسة
 الفصل الرابع:منهجية و إجراءا  الدراسة

 13 ذهيد -

 13 نب ة عن التعليم اإلبتدائي بوالية مستغامن 0.4



 
 ر

 11-13 منهجية الدراسة 9.4

 14-13 منهه الدراسة 0.9.4

 11-14 جمتمع وعينة الدراسة 9.9.4

 14 جمتمع الدراسة 0.9.9.4

 11-14 عينة الدراسة اابولية  9.9.9.4

 14 مكان وزمان إجرا  الدراسة اابولية 0.9.9.9.4

 11-10  عداد عينة الدراسة اابولية 9.9.9.9.4

 11-10 خصائص عينة الدراسة اابولية 3.9.9.9.4

 22-11 أدوا  الدراسة وخصائصها السيكوم ية 3.4

 41-11 وصة أدوا  الدراسة 0.3.4

 12-14 إستبيان املنا  التن يمي 0.0.3.4

 41-12 إستبيان الصحة النفسية 9.0.3.4

 22-41 اخلصائص السيكوم ية ابدوا  الدراسة 9.3.4

 20-41 الصدق 0.9.3.4

 49-41 الصدق ال اهري  صدق احملكمني( 0.0.9.3.4

 29-49 الصدق العاملي ملقاييس الدراسة 9.0.9.3.4

 41-49 العاملي اإلستكشايف ملقيا  املنا  التن يميالتحليل  0.9.0.9.3. 4

 29-41 التحليل العاملي اإلستكشايف ملقيا  الصحة النفسية 9.9.0.9.3. 4

 20-29 أدلة صدق البنا  ملقاييس الدراسة 3.0.9.3.4

 23-29 الصدق التقار  0.3.0.3.3.4

 20-23 الصدق التمايزي 9.3.0.3.3.4



 
 ز

 22-20 الثبا  9.9.3.4

 20-20 حساب الثبا  بطريقة ألفا كرونبا  الطبقية ملقيا  املنا  التن يمي 0.9.9.3.4

 21-20 حساب الثبا  املركب ملقيا  املنا  التن يمي 9.9.9.3.4

 24-21 حساب الثبا  بطريقة ألفا كرونبا  الطبقية ملقيا  الصحة النفسية 3.9.9.3.4

 22-24 الصحة النفسيةحساب الثبا  املركب ملقيا   4.9.9.3.4

 019-22 الدراسة اابساسية 4.4

 22 مكان وزمان إجرا  الدراسة اابساسية 0.4.4

 011-22 مواصفا  عينة الدراسة اابساسية 9.4.4

 019-011 خصائص عينة الدراسة اابساسية 3.4.4

 010-011  وزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغ  اجلنس 0.3.4.4

 019-010 أفراد عينة الدراسة حسب متغ  اابقدمية املهنية وزيع   9.3.4.4

 013-019 اإلجرا ا  واابساليب اإلحصائية 0.4

 034-013 وصة متغ ا  الدراسة 0.4

 004-013 اجلداو  التكرارية اببعاد مقيا  املنا  التن يمي 0.0.4

 011-014 اجلدو  التكراري لبعد اهليكل التن يمي 0.0.0.4

 001-011 اجلدو  التكراري لبعد النمط اإلداري 9.0.0.4

 003-001 اجلدو  التكراري لبعد اإل صاال  3.0.0.4

 000-003 اجلدو  التكراري لبعد احلوافز 4.0.0.4

 004-000 اجلدو  التكراري لبعد التنسيق 0.0.0.4

 030-004 اجلداو  التكرارية اببعاد مقيا  الصحة النفسية 9.0.4

 093-004 اجلدو  التكراري لبعد الراحة النفسية 0.9.0.4



 
 س

 090-093 اجلدو  التكراري لبعد الراحة اجلسدية 9.9.0.4

 030-090 اجلدو  التكراري لبعد الراحة اإلجتماعية 3.9.0.4

 034-030 جداو   قييم للمقياسني 3.0.4

 039-030 جدو  التقييم حسب أبعاد مقيا  املنا  التن يمي 0.3.0.4

 039 جدو  التقييم حسب الدرجة الكلية ملقيا  املنا  التن يمي 9.3.0.4

 033-039 جدو  التقييم حسب أبعاد مقيا  الصحة النفسية 3.3.0.4

 034-033 جدو  التقييم حسب الدرجة الكلية ملقيا  الصحة النفسية 4.3.0.4

 034 خ صة الفصل -

 الفصل اخلامس:عرض ومناقشة نتائج الدراسة

 034 ذهيد -

 002-034 عرض نتائه الدراسة 0.0

 044-034 منوذج الدراسةعرض نتائه  0.0.0

 002-044 إختبار فرضيا  منوذج الدراسة 9.0.0

 001-044 عرض نتائه الفرضية الرئيسية اابو  0.9.0.0

 009-001 عرض نتائه الفرضية الرئيسية الثانية 9.9.0.0

 000-009 الرئيسية الثالثةعرض نتائه الفرضية  3.9.0.0

 002-000 عرض نتائه الفرضية الرئيسية الرابعة 4.9.0.0

 019-002 مناقشة نتائه الدراسة 9.0

 001-002 مناقشة نتائه الفرضية الرئيسية اابو  0.9.0

 004-001 مناقشة نتائه الفرضية الرئيسية الثانية 9.9.0

 000 اابو مناقشة نتائه الفرضية الفرعية  0.9.9.0



 
 ش

 009-000 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية الثانية 9.9.9.0

 009 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية الثالثة 3.9.9.0

 003 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية الرابعة 4.9.9.0

 004-003 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية اخلامسة 0.9.9.0

 004-004 الثالثةمناقشة نتائه الفرضية الرئيسية  3.9.0

 000 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية اابو  0.3.9.0

 000-000 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية الثانية 9.3.9.0

 000 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية الثالثة 3.3.9.0

 001 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية الرابعة 4.3.9.0

 004-001 اخلامسة مناقشة نتائه الفرضية الفرعية 0.3.9.0

 019-004 مناقشة نتائه الفرضية الرئيسية الرابعة 4.9.0

 168-169 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية اابو  0.4.9.0

 169-170 الثانية الفرعيةمناقشة نتائه الفرضية  9.4.9.0

 170 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية الثالثة 3.4.9.0

 171 الفرعية الرابعة مناقشة نتائه الفرضية 4.4.9.0

 171-172 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية اخلامسة 0.4.9.0

 172 خ صة الفصل -

 014-014 خاذة الدراسة -

 041-012 التوصيا  واإلق احا  -

 024-049 املراجع -

 امل حق -
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 قائمة اجلداول: -

 رقم اجلدول عنوان اجلدول الصفحة

43-44 ن يمي.بني  تلة النماذج املن رة يف املنا  التااببعاد املش كة      10 

 19 املراحل النمائية للنمو حسب إريك إريكسون.  01

 13  وزيع أفراد العينة اابولية حسب متغ  اجلنس. 10

 14  وزيع أفراد العينة اابولية حسب متغ  اابقدمية املهنية. 10

التن يمي.أوزان االستجااب  عل  أبعاد املنا       12  10 

النفسية. أوزان اإلستجااب  عل  أبعاد الصحة 41  10 

.قائمة احملكمني 40  11 

.أرقام الفقرا  املعدلة 49  14 

.  املنا  التن يمينتائه اإلختبار كايزر ماير أولكني وإختبار ابر لي  ملقيا 43  12 

.التباين الكلي املفسر للمتغ ا  املستقلة 44  01 

.العوامل بعد التدوير ملقيا  املنا  التن يميمصفوفة  40  00 

.الصحة النفسية نتائه إختبار كايزر ماير أولكني وإختبار ابر لي  ملقيا  44  09 

.التباين الكلي املفسر للمتغ ا  التابعة 42  03 

.مصفوفة العوامل بعد التدوير ملقيا  الصحة النفسية  20  04 

.اببعاد املنا  التن يميأدلة الصدق التقار   23  00 

.أدلة الصدق التقار  اببعاد الصحة النفسية 23  00 

.م شرا  الصدق البنائي ملقيا  املنا  التن يمي 24  01 

.م شرا  الصدق البنائي ملقيا  الصحة النفسية 24  04 

.ّْبا  مقيا  املنا  التن يمي 20  02 



 
 ض

.التن يميمعام   الثبا  املركب اببعاد املنا   20  91 

.ّْبا  مقيا  الصحة النفسية 21  90 

.معام   الثبا  املركب اببعاد الصحة النفسية 24  99 

.إجرا ا   وزيع عينة الدراسة وحركة اإلستبيان الكلية 011  93 

. وزيع أفراد العينة اابساسية حسب متغ  اجلنس 011  94 

.اابقدمية املهنية وزيع أفراد العينة اابساسية حسب متغ   010  90 

.طريقة  ديد اإلجتاه العام 014  90 

.طريقة  ديد ااب ية النسبية للفقرة 014  91 

.اإلجتاه العام وااب ية النسبية لبعد اهليكل التن يمي 014  94 

.اإلجتاه العام وااب ية النسبية للنمط اإلداري 011  92 

.اإل صاال اإلجتاه العام وااب ية النسبية لبعد  001  31 

.اإلجتاه العام وااب ية النسبية لبعد احلوافز 003  30 

.اإلجتاه العام وااب ية النسبية لبعد التنسيق 000  39 

.اإلجتاه العام وااب ية النسبية لبعد الراحة النفسية 002  33 

.اإلجتاه العام وااب ية النسبية لبعد الراحة اجلسدية 093  34 

.العام وااب ية النسبية لبعد الراحة اإلجتماعيةاإلجتاه  090  30 

. قييم أبعاد مقيا  املنا  التن يمي 030  30 

.مستو  املنا  التن يمي من وجهة ن ر اابسا  ة 039  31 

.التقييم عل  أبعاد مقيا  الصحة النفسية 033  34 

.مستو  الصحة النفسية من وجهة ن ر اابسا  ة 033  32 



 
 ط

041-040 .للمنا  التن يميم شرا  جودة املطابقة للنموذج العاملي    41 

.جودة املطابقة للنموذج العاملي للصحة النفسيةم شرا   044  40 

044-040 امل.قيم التفلطح واإللتوا  للمتغ ا  املقاسة ابلنموذج املتك   49 

 43 م شرا  جودة املطابقة للنموذج املتكامل. 041

.املسار بني املنا  التن يمي والصحة النفسية قدير معامل  042  44 

.نتائه إختبار الفرضية الرئيسية الثانية 000  04  

.نتائه إختبار الفرضية الرئيسية الثالثة 004  04  

 41 نتائه إختبار الفرضية الرئيسية الرابعة. 001
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 قائمة األشكال:
 رقم الشكل عنوان الشكل الصفحة

 10 النموذج الن ري املق   للدراسة. 99

لنفسية. فاعل العوامل  البيولوجي  النفسي  اإلجتماعي( ودورها يف للصحة ا 03  19 

58 )Nelson & Simmons,2003 منوذج     13 

نفسية.النموذج املفاهيمي لتعزيز الصحة النفسية والوقاية من اإلضطرااب  ال 66  14 

متغ  اجلنس.العينة اابولية عل  ضو   10  10 

 10 العينة اابولية عل  ضو  متغ  اابقدمية املهنية. 11

40 .(Scree plot test) نا  التن يميملفهوم اإختبار منحىن املنحدر للبنية العاملية مل  11 

21 .(Scree plot test) حة النفسيةفهوم الصإختبار منحىن املنحدر للبنية العاملية مل  14 

.الدراسة اابساسية عل  ضو  متغ  اجلنس وزيع عينة  010  12 

. وزيع عينة الدراسة اابساسية عل  ضو  متغ  اابقدمية املهنية 019  01 

.اخلماسي للمنا  التن يميالنموذج العاملي  032  00 

.الث ّْي للصحة النفسية النموذج العاملي 049  09 

 03 النموذج املتكامل للدراسة. 040

البنائي املتكامل للدراسة.النموذج  042  04 

 00 رسم ختطيطي ملخطط إختبار الفرضية الرئيسية الثانية. 001

 00 رسم ختطيطي ملخطط إختبار الفرضية الرئيسية الثالثة. 003

 01 رسم ختطيطي ملخطط إختبار الفرضية الرئيسية الرابعة. 000
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قائمة املال ق: -  

 رقم امللحق عنوان امللحق

  .0 اإلذنخطااب  

  .9 القوائم اال ية ملدار  التعليم االبتدائي بوالية مستغامن.

  .3 دليل املقاب   النصة موجهة مع اابسا  ة.

  .4 فقرة( قبل التعديل. 33الصيغة اابولية ملقيا  املنا  التن يمي 

  .0 فقرة( قبل التعديل. 30الصيغة اابولية ملقيا  الصحة النفسية 

  .0 التعديل.بعد  فقرة( 25املنا  التن يمي الصيغة النهائية ملقيا  

  .1 التعديل.بعد  فقرة( 19   النهائية ملقيا  الصحة النفسية لصيغة ا

  .4 .العينة حجم املستخدم لتحديد Raosoft  رجا  بر مه

  .SpssAmos20 . 2بر مه  رجا  
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 :مقدمة -
ـــــــ عتـــــــ         ـــــــا ضـــــــروراي للمن   حة النفســـــــي  الص ِّ ـــــــع ل ر قـــــــا   ود ـــــــا التن يمي ـــــــة مطلب ـــــــ  مـــــــا  الـــــــ   تطل ة واحلفـــــــاظ عل

ــــــا  صــــــحي   ة دون أي ِّ مواردهــــــا البشــــــري   ة ة الدولي ــــــياســــــا  الصــــــحي  ا  املعاصــــــرة للس ِّ حيــــــث إن التغــــــ     ة  ثقــــــل كاهلهــــــاأعب

ــــــ ســــــتدعي من ــــــ للمــــــوارد  مــــــن اهلــــــدر الصــــــحي ِّ  مــــــن أجــــــل احلــــــد ِّ  ة أن ننــــــتهه املــــــنهه الوقــــــائي  النفســــــي  حة ا كممارســــــني للص ِّ

ـــــ  املن   اة ك حـــــد  همـــــا . املـــــدار  اجلزائري ـــــة ابملن   البشـــــري   ـــــد    ـــــوف   مـــــا  الب  الن فســـــي ة واالجتماعي ـــــة روةر ال  ـــــهلـــــا مـــــن  

  ة. مة النفسي  لتعليمية مع ذتعهم ابلس  ا خيلق مناخا منفتحا يضمن قيام اابسا  ة وهامهم ااملناسبة م  

عــــــــدد  مــــــــن نســــــــبة إ ــــــــايل ِّ  (%43.0مــــــــا نســــــــبت    ابجلزائــــــــر روة البشــــــــرية بقطــــــــا  التعلــــــــيم اإلبتــــــــدائي  لث ــــــــل ا شــــــــك ِّ      

ـــــســـــت   الث  ّْـــــة البـــــال  عـــــددهم ةاابســـــا  ة وختلـــــة اابطـــــوار التعليمي ـــــ  مئة و ســـــعة و ســـــنيمئة وّْ ّْـــــة وســـــبعني ألـــــة و سس

ل   ويشـــــــك ِّ (9104/9102 املنصـــــــرم  للموســـــــم الدراســـــــي ِّ ة بيـــــــة الوطني ـــــــة لـــــــوزارة ال   حســـــــب  خـــــــر إحصـــــــائي  أســـــــتاذ ة( 

ــــــــدائي   ــــــــيم اإلبت ــــــــر إذ ميث ِّــــــــة والت  اابساســــــــية يف قطــــــــا  ال بي ــــــــ املقطــــــــورة   قطــــــــا  التعل ــــــــيم ابجلزائ ل القاعــــــــدة اابو  لشــــــــح  عل

ملســـــتقبل الــــوطن  بـــــ لك فاابســــتاذ هـــــو  هــــام     ميــــ  اليـــــوم الــــ ين هــــم مـــــورد  ة لـــــد  ة واملعـــــارة العلمي ــــالقــــدرا  الفكريـ ـــ

 ة لقطا  وجمل . ة جليل أبكمل  ال  هي ذا  أ ي   مة النفسي  احللقة اابو  يف الس  

خفـــــــة املعــــــا ة النفســـــــية وقايـــــــة الصــــــحة النفســــــية و ســــــبل يف لبحـــــــث هنــــــتم ابف ننــــــا كبــــــاحثني يف الصــــــحة النفســـــــية       

ـــــد  اابســـــا  ـــــدائي و ة ل ـــــيم اإلبت ـــــروة البشـــــرية بقطـــــا  التعل   مـــــن خـــــ   اإلهتمـــــام بتطـــــوير احلـــــد مـــــن اهلـــــدر الصـــــحي للث

ــــــا  صــــــحي   ــــــة  قــــــ ا  منــــــوذجة للعمــــــل. بيئ ــــــك قامــــــ  الباحث ــــــ ي مــــــن أجــــــل ذل ــــــائي(  ال  يصــــــة الدراســــــة النموذج البن

ــــــع قــــــة  وذج متكامــــــل  وثــــــدد اابّْــــــر املباشــــــر يف منــــــ ة لــــــد  أســــــتاذ التعلــــــيم اإلبتــــــدائيحة النفســــــي  املنــــــا  التن يمــــــي ابلص ِّ

 التـــــابع(  كمـــــا قامـــــ  الباحثـــــة بتحديـــــد حجـــــم التـــــأّْ   املســـــتقل( علـــــ  الصـــــحة النفســـــية املتغ  ِّ للمنـــــا  التن يمـــــي املتغ  ِّ 

ـــــا  ال   مـــــن أبعـــــادِّ  بعـــــد   املباشـــــر لكـــــل ِّ  ـــــ  كـــــل ِّ  مســـــتق ِّ تن يمـــــي كمتغـــــ  ِّ املن ـــــ مـــــن أبعـــــادِّ  بعـــــد   ل عل  ة كمتغـــــ  ِّ  حة النفســـــي  الص ِّ

ــــــمــــــن عوامـــــل املنــــــا  التن يمــــــي علـــــ  العوامــــــل املكو ِّ  عامــــــل   اتبـــــع  وذلــــــك مــــــن أجـــــل  ديــــــد إســــــهاما  كـــــل ِّ  حة نــــــة للص ِّ

ـــاملعـــز ِّ  ة لـــد  أســـتاذ التعلـــيم اإلبتـــدائي  وذلـــك مـــن أجـــل  شـــخيص العوامـــلالنفســـي    ة لـــد  اابســـتاذ. حة النفســـي  زة للص ِّ

ــــ  الد ِّ ا  هذ ــــ     ــــة أحــــد ا ثــــد ِّ علــــ  مقياســــني مــــن  راســــة ابإلعتمــــاد  ــــة إعــــداد الباحث ــــة املفاهيمي ــــا  ة العاملي ــــد البني للمن

  راســــــة بواليــــــة مســــــتغامن الد ِّ  ويقــــــيس مســــــتواي   ابملــــــدار  حمــــــل   علــــــيم اإلبتــــــدائيأســــــا  ة الت  مــــــن وجهــــــة ن ــــــر  التن يمــــــي
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ــــــة العاملي ــــــة والثــــــاا ثــــــدد البنيــــــة املفاهيمي ــــــ راســــــة بواليــــــة الد ِّ  ابملــــــدار  حمــــــل  مــــــن وجهــــــة ن ــــــر اابســــــا  ة  حة النفســــــيةللص ِّ

  مستغامن ويقيس مستواي ا.

مـــــــن الفصـــــــو  الـــــــ  استعرضـــــــ  الباحثـــــــة يف كـــــــل فصـــــــل منهـــــــا جانبـــــــا مـــــــن  ة يف عـــــــدد  راســـــــة احلالي ـــــــانت مـــــــ  الد ِّ       

ـــــ  الدراســـــة يف إطـــــار  كـــــاملي بـــــني ا ـــــجوانـــــب ه مـــــة الدراســـــة   وبـــــدأ  الدراســـــة بعـــــرض مقد ِّ الن ـــــري والتطبيقـــــيقني الش ِّ

 راسة كالتايل:حيث جا   فصو  الد ِّ    بعتها الباحثة بعرض فصو  الدراسةأ   مث

ـــــة إســـــتهل   الفصـــــل اابو : ـــــد  مث    ت  الباحث ـــــة الد ِّ راســـــة  دوافـــــع الد ِّ ة الد ِّ عـــــرض إشـــــكالي   بتمهي راســـــة وأهـــــدافها  راســـــة  أ ي

منـــــــــوذج  راســـــــــة ة ملصـــــــــطلحا  الد ِّ املفـــــــــاهيم اإلجرائي ـــــــــة(  ة  الزماني ـــــــــة  املكاني ـــــــــة  البشـــــــــري  راســـــــــة  املوضـــــــــوعي  حـــــــــدود الد ِّ 

 م الفصل خب صة الفصل.تِّ راسة  وخس وفرضيا  الد ِّ 

مـــــن  ا  املنـــــا  التن يمـــــي وكـــــل مـــــا خيـــــص اإلطـــــار الن ـــــري   أدبي ـــــ عـــــرض الفصـــــل بتمهيـــــد   مث     أسســـــتهل  الفصــــل الثانــــــي: 

مــــــاذج الــــــ  قامــــــ  بدراســــــت    ومنــــــاهه قياســــــ   والن    نــــــة لــــــ  ن يمــــــي والعناصــــــر املكو ِّ خــــــ    وضــــــيح مفهــــــوم املنــــــا  الت  

 وإنته  الفصل خب صة الفصل.

ــــــــا أدبيــــــــا  بتمهيــــــــد  مث   عــــــــرض الفصــــــــل أسســــــــتهلالفصــــــــل الثالــــــــث:    عــــــــرض  عريفــــــــا ة  حيــــــــث   حة النفســــــــي  لص ِّ

ــــــ ــــــ اســــــتعراضس  فســــــية و   حة الن  الص ِّ ق طــــــر  الت   كمــــــا      ةفســــــي  حة الن  معاي هــــــا ومناذجهــــــا وأهــــــم الن ــــــراي  الــــــ  درســــــ  الص ِّ

 .   إنته  الفصل خب صة للفصلفسيةحة الن  ملطلب  عزيز الص ِّ 

ــــــــع:    عـــــــرض علـــــــيم اإلبتـــــــدائي بواليـــــــة مســـــــتغامن  و   عـــــــن الت   عـــــــرض نبـــــــ ة   بتمهيـــــــد  مث     الفصـــــــل أسســـــــتسهلالفصـــــــل الرابـ

ـــــــــو  علـــــــــ  مـــــــــنهه الد ِّ راســـــــــة ة الد ِّ منهجي ـــــــــ ـــــــــ  إحت ـــــــــة الد ِّ راســـــــــة  جمتمـــــــــع وعي ِّ ال راســـــــــة وخصائصـــــــــها راســـــــــة  أدوا  الد ِّ ن

راســـــــــــة املنا  ا  الد ِّ وصـــــــــــة متغـــــــــــ  ِّ  ة  و   ة  اإلجـــــــــــرا ا  واابســـــــــــاليب اإلحصـــــــــــائي  راســـــــــــة اابساســـــــــــي  الســـــــــــيكوم ية  الد ِّ 

 .التن يمي والصحة النفسية( من خ   اجلداو  التكرارية لبيا   املقياسني  إنته  الفصل خب صة للفصل

ـــــــائه منـــــــوذج وفرضـــــــي   أسســـــــتسهل الفصـــــــل اخلـــــــامس:    مناقشـــــــة راســـــــة  كمـــــــا ذ ـــــــا  الد ِّ الفصـــــــل بتمهيـــــــد  مث   عـــــــرض نت

  ابقة.راسا  الس  ل إليها عل  ضو  الد ِّ تائه املتوص  الن  

اخلروج  عل  ضوئها و     راسةإليها يف ه ه الد ِّ  لِّ ه املتوص  نتائِّ ال   أهم  ح  من خ هلا الباحثة راسة خباذة وض  انته  الد ِّ       

.ا   بعة التوصيا  و االق احب
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 راسةالفصل األول: اإلطار العام للد    -

ذهيد. -  

راسةة الد ِّ إشكالي   0.0  

 راسةدوافع الد ِّ   9.0

راسةة الد ِّ أ ي   03.  

ة   مي  ة العل  ااب ي   0.3.0  

ةلي  ة العم  ااب ي   9.3.0  

 راسةأهداة الد ِّ  4.0

 راسةحدود الد ِّ  0.0

 ةاحلدود املوضوعي   0.0.0

 ةاحلدود البشري   9.0.0

 ةاحلدود املكاني   3.0.0

 ةماني  احلدود الز   4.0.0

 راسةة ملصطلحا  الد ِّ اإلجرائي   املفاهيم 0.0

 ن يمياملفهوم اإلجرائي للمنا  الت   0.0.0

 فسيةحة الن  املفهوم اإلجرائي للص ِّ  9.0.0

 راسةا  الد ِّ منوذج وفرضي   1.0

 راسةمنوذج الد ِّ   0.1.0

 موذجمرحلة بنا  و ديد الن   0.0.1.0



اإلطار العام للدراسة                                                                                        الفصل اابو :  

 

 ن يميدراسا  املنا  الت   0.0.0.1.0

 ةالدراسا  العربي   0.0.0.0.1.0

 ةالدراسا  اابجنبي   9.0.0.0.1.0

 فسيةحة الن  دراسا  الص ِّ  9.0.0.1.0

 ةراسا  العربي  الد ِّ  0.9.0.0.1.0

 ةراسا  اابجنبي  الد ِّ   9.9.0.0.1.0

 فسيةحة الن  ابلص ِّ   ن يمية   ا   راسا  ال   ناول  ع قة متغ  ِّ الد ِّ   3.9.0.0.1.0

 موذجلن  مرحلة  عيني ا 9.0.1.0

 راسةا  الد ِّ فرضي   9.1.0

خ صة الفصل. -  
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متهيد: -  

راســــــــــة  عــــــــــ  للد ِّ  راســــــــــة مــــــــــن خــــــــــ    ديــــــــــد اإلطــــــــــار العــــــــــام ِّ الفصــــــــــل كمــــــــــدخل للد ِّ صــــــــــ  الباحثــــــــــة هــــــــــ ا خص       

راســـــــــــة  ة  أهــــــــــداة الد ِّ ة والعملي ــــــــــراســــــــــة العلمي ــــــــــراســــــــــة  أ يــــــــــة الد ِّ راســــــــــة  دوافــــــــــع الد ِّ ة الد ِّ ق لعــــــــــرض إشــــــــــكالي  التطــــــــــر  

ــــــــــــــحــــــــــــــدود الد ِّ  ة ود املكاني ـــــــــــــــة  احلــــــــــــــدة  احلــــــــــــــدود البشـــــــــــــــري  متها الباحثـــــــــــــــة إ  احلــــــــــــــدود املوضـــــــــــــــوعي  راســــــــــــــة الـــــــــــــــ  قس 

راســــــــــــــــة وعرضــــــــــــــــ  منــــــــــــــــوذج ة ملصــــــــــــــــطلحا  الد ِّ ة  مث عرضــــــــــــــــ  الباحثــــــــــــــــة املفــــــــــــــــاهيم اإلجرائي ــــــــــــــــواحلــــــــــــــــدود الزماني ــــــــــــــــ

قـــــــــــة بـــــــــــ  مـــــــــــن دراســـــــــــا  ا  املتعل ِّ مـــــــــــوذج واابدبي ـــــــــــالن   راســـــــــــة حيـــــــــــث قامـــــــــــ  بعـــــــــــرض مراحـــــــــــل بنـــــــــــا ِّ ا  الد ِّ وفرضـــــــــــي  

عنهـــــــــــــا   املنبثقـــــــــــــةِّ  ةِّ ا  الفرعي ـــــــــــــلفرضـــــــــــــي  راســـــــــــــة مرفقـــــــــــــة ابة للد ِّ ا  الرئيســـــــــــــي  ســـــــــــــابقة ومنـــــــــــــاذج  مث عرضـــــــــــــ  الفرضـــــــــــــي  

 الفصل خب صة . تم ِّ وخ  

 راسة:إشكالي ة الد    1.1

ــــــكل املطلــــــوب يف وجــــــود       ــــــز الرئيســــــي  الــــــ ي ميك ِّــــــن العــــــاملني مــــــن القيــــــام بــــــدورهم ابلش 
يسعتــــــ  املنــــــا  الت ن يمــــــي احملف ِّ

ظـــــــروة أفضـــــــل مـــــــع خفـــــــة اابعبـــــــا  الصـــــــحي ة مـــــــن أجـــــــل اإلســـــــتفادة القصـــــــو  مـــــــن الطاقـــــــا  البشـــــــري ة ابملن  مـــــــا . 

ية مــــــن املمكــــــن أن  قــــــق لــــــ  إشــــــباعا   و ــــــدعم صــــــح ت  فاابســــــتاذ كقــــــائم علــــــ  مهنــــــة الت علــــــيم يتعامــــــل مــــــع بيئــــــة مدرســــــ

حي ة.   الن فسي ة  كما من املمكن أن   ر ِّق صح تس  الن فسية و سدخل  يف دو امة من املعا ة واابعبا  الص ِّ

ا الــ ي يســع  كمــا أن لكــل ِّ من  مــة بصــمتسها وميزا ــا الــ  ذي ِّزهــا عــن غ هــا مــن املن  مــا  فــ ن لكــل ِّ دراســة إشــكاهلس        

الباحــث ل جابــة عليــ   إشــكالي ة الد ِّراســة احلالي ــة  ول ــد  لــد  الباحثــة مــن طبيعــة عمــل والــدها كأســتاذ للت علــيم اإلبتــدائي 

حيث كان    حظ لدي  من خ   سـلوك  ذلـك اخلـيط الـو ي  املت صـل الـ ي يصـل بـني معاشـ  التن يمـي املتعلـق ودركا ـ  

ة ومعاشــ  النسفســي الــ ي كــان يــنعكس علــ  مزاجــ  وحالتــ  النفســي ة وحــ  اجلســدي ة ابملنــز . وهــو مــادفع حــو  بيئتــ  املدرســي  

ابلباحثة إ  البحث يف أدبي ا  موضو  املنا  التن يمي يف ع قت  ابلص ِّحة الن فسية  حيث طالع  عديد الد ِّراسا  العربية 

ا  أخــر  و ببيئـــا  مغــايرة عــن البيئــة املدرســي ة. حيـــث واابجنبيــة  الــ   ناولــ  موضــو  الد ِّراســـة احلال ي ــة يف ع قتــ  وتغــ  ِّ

ــحة الن فســية للعــاملني وع قتهــا بــبعة جوانــب بيئــة العمــل يف 9110أشــار  دراســة   يــة اجلعــافرة.  اابردن ( بعنــوان الص ِّ

 بــبعة مصــانع اابدويــة ابابردن إ  أن  ( عــام  940قطــا  الصــناعا  الدوائي ــة اابردنيــة والــ  أجريــ  علــ  عينــة قوامهــا  
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 Stéphaneهنـــــاة ع قـــــة بـــــني بيئـــــة العمـــــل و الصـــــحة النفســـــية للعـــــاملني  وقـــــد أشـــــار  دراســـــة ســـــتيفان ريشـــــارد 

Richard .2014 ,Canada  ــا  اإلجتمــاعيني والــ ــحة الن فســية للعم  ( بعنــوان أتّْــ  املعــاي  الت ن يمي ــة واملهني ــة علــ  الص ِّ

 ( عام  إ  أن ظروة العمل   ّْ ِّر عل  الص ِّحة الن فسية لد  العم ا .0044عينة قوامها  أجري  عل  

ــــــــــــابقة( قامــــــــــــ  الباحثــــــــــــة       ــــــــــــرة والد ِّراســــــــــــا  الس  ابإلعتمــــــــــــاد علــــــــــــ  أدبي ــــــــــــا  موضــــــــــــو  الد ِّراســــــــــــة  الن مــــــــــــاذج املن  ِّ

أســـــــــــــا  ة  عينــــــــــــة مــــــــــــن(    طبيقهــــــــــــا علــــــــــــ  13 عــــــــــــداد دليــــــــــــل مقــــــــــــاب   نصــــــــــــة موج هــــــــــــة أن ر امللحـــــــــــــق رقــــــــــــم

أســـــــــــتاذ( بغيـــــــــــة رصـــــــــــد البنيـــــــــــة املفاهيمي ـــــــــــة العاملي ـــــــــــة للمنـــــــــــا  التن يمـــــــــــي  91التعلـــــــــــيم االبتـــــــــــدائي بواليـــــــــــة مســـــــــــتغامن 

ــــــــــة  صــــــــــميم مقــــــــــاييس  ــــــــــة مســــــــــتغامن  وهــــــــــ ا بغي ــــــــــيم اإلبتــــــــــدائي بوالي ــــــــــحة الن فســــــــــية مــــــــــن من ــــــــــور أســــــــــا  ة التعل والص ِّ

يـــــــــــة ملتغـــــــــــ ي املنـــــــــــا  ـــــــــــحة النفســـــــــــي ة لـــــــــــد  أســـــــــــا  ة الت علـــــــــــيم  الد ِّراســـــــــــة مـــــــــــن أجـــــــــــل الد ِّراســـــــــــة الكم ِّ الت ن يمـــــــــــي والص ِّ

ـــــــــــحة النفســـــــــــية املـــــــــــوج ه بنـــــــــــا   لعينـــــــــــة الد ِّراســـــــــــة نياإلبتـــــــــــدائي     صـــــــــــميم مقيـــــــــــا  املنـــــــــــا  التن يمـــــــــــي ومقيـــــــــــا  الص ِّ

ــــــــــــــــة اب يــــــــــــــــة دراســــــــــــــــة   .ة نتائه املقــــــــــــــــاب  (ة الن ري ــــــــــــــــراســــــــــــــــا  الســــــــــــــــابقة اخللفي   الد ِّ عل  وإدراكــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الباحث

حثيــــــــــــة كمــــــــــــا هـــــــــــي يف  شــــــــــــابك ع قا ــــــــــــا مـــــــــــع الواقــــــــــــع دون ر يــــــــــــة مصـــــــــــطنعة   فقــــــــــــد   إســــــــــــتخدام املتغـــــــــــ ا  الب

 (.SEM ) قنية النم جة ابملعادلة البنائية

ــاملنــا  الت   راسـة احلالي ــة ل كـز علــ  الكشـة عــن ع قـةجــا   الد ِّ   علـ  ضـو  مــا سـبقو       فسـية لــد  حة الن  ن يمـي ابلص ِّ

 أجل  ديد مشكلة الد ِّراسة بشكل أدق     بلور ا يف التسا ال  الر ئيسية الت الية:ومن   عليم اإلبتدائيأستاذ الت  

ااااااأثاااااار مباشاااااار للمناااااااخ التنظيمااااااي علاااااا  عالقااااااة هاااااال توجااااااد   .1 فسااااااية لاااااادى أسااااااتاذ التعلاااااايم حة الن  الص  

 اإلبتدائي؟

الن فسااااية عنااااد   بعااااد الر ا ااااة توجااااد عالقااااة أثاااار ذا  داللااااة إ صااااائية ألبعاااااد املناااااخ التنظيمااااي علاااا هاااال .2

 ( لدى أساتذة التعليم اإلبتدائي؟0...املعنوية ) مستوى

 وتتفرع عن التساؤل الرئيسي الثاين جمموعة من التساؤال  الفرعية هي كالتايل: -

ســــا  ة أيوجــــد أّْــــر مباشــــر ذو داللــــة إحصــــائية لبعــــد اهليكــــل  التن يمــــي علــــ  بعــــد الراحــــة النفســــية لــــد  هــــل  0.9

 ؟(1.10مستو  معنوية  التعليم االبتدائي عند 
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ـــــة إحصـــــائية لبعـــــد هـــــل  9.9 ـــــر مباشـــــر ذو دالل ـــــنمط اإلدارييوجـــــد أّْ ســـــا  ة أعلـــــ  بعـــــد الراحـــــة النفســـــية لـــــد   ال

 ؟(1.10التعليم االبتدائي عند مستو  معنوية  

ــــــة إحصــــــائية لبعــــــد هــــــل  3.9 ــــــر مباشــــــر ذو دالل ــــــد   اإل صــــــاال يوجــــــد أّْ ــــــ  بعــــــد الراحــــــة النفســــــية ل ســــــا  ة أعل

 ؟(1.10عند مستو  معنوية  التعليم االبتدائي 

ـــــيم أعلـــــ  بعـــــد الراحـــــة النفســـــية لـــــد   احلـــــوافزيوجـــــد أّْـــــر مباشـــــر ذو داللـــــة إحصـــــائية لبعـــــد هـــــل  4.9 ســـــا  ة التعل

 ؟(1.10االبتدائي عند مستو  معنوية  

ســـــا  ة التعلـــــيم أعلـــــ  بعـــــد الراحـــــة النفســـــية لـــــد   التنســـــيقيوجـــــد أّْـــــر مباشـــــر ذو داللـــــة إحصـــــائية لبعـــــد هـــــل  0.9

 ؟(1.10تو  معنوية  االبتدائي عند مس

ة عنااااد ا ااااة اجلسااادي  ذا  داللااااة إ صاااائية ألبعاااااد املنااااخ التنظيماااي علاااا  بعاااد الر  هااال توجاااد عالقااااة أثااار  .3

 ؟( لدى أساتذة التعليم اإلبتدائي0...مستوى املعنوية )

 وتتفرع عن التساؤل الرئيسي الثالث جمموعة من التساؤال  الفرعية هي كالتايل: -

           سـا  ة التعلـيمأ لـد   اجلسـديةيوجد أّْر مباشر ذو داللة إحصائية لبعد اهليكل  التن يمـي علـ  بعـد الراحـة هل  0.3

 ؟(1.10بتدائي عند مستو  معنوية  اال

ســا  ة التعلــيم ألــد   اجلســديةعلــ  بعــد الراحــة  الــنمط اإلدارييوجــد أّْــر مباشــر ذو داللــة إحصــائية لبعــد هــل   9.3

 ؟(1.10مستو  معنوية  االبتدائي عند 

ســــــا  ة ألــــــد   اجلســــــديةعلــــــ  بعــــــد الراحــــــة  اإل صــــــاال يوجــــــد أّْــــــر مباشــــــر ذو داللــــــة إحصــــــائية لبعــــــد هــــــل  3.3

 ؟(1.10التعليم االبتدائي عند مستو  معنوية  

ســـــا  ة التعلـــــيم ألـــــد   اجلســـــديةعلـــــ  بعـــــد الراحـــــة  احلـــــوافزيوجـــــد أّْـــــر مباشـــــر ذو داللـــــة إحصـــــائية لبعـــــد هـــــل  4.3

 ؟(1.10مستو  معنوية  االبتدائي عند 

ســــا  ة التعلـــــيم ألـــــد   اجلســــديةعلــــ  بعـــــد الراحــــة  التنســـــيقيوجــــد أّْـــــر مباشــــر ذو داللـــــة إحصــــائية لبعــــد هــــل  0.3

 ؟(1.10االبتدائي عند مستو  معنوية  
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عااااد الر ا ااااة اإلجتماعيااااة توجااااد عالقااااة أثاااار ذا  داللااااة إ صااااائية ألبعاااااد املناااااخ التنظيمااااي علاااا  بهاااال  .4

 ؟( لدى أساتذة التعليم اإلبتدائي0...املعنوية ) عند مستوى

 وتتفرع عن التساؤل الرئيسي الرابع جمموعة من التساؤال  الفرعية هي كالتايل: -

لــــــد   اإلجتماعيــــــةيوجــــــد أّْــــــر مباشـــــر ذو داللــــــة إحصــــــائية لبعــــــد اهليكـــــل  التن يمــــــي علــــــ  بعـــــد الراحــــــة هـــــل  0.4

 ؟(1.10سا  ة التعليم االبتدائي عند مستو  معنوية  أ

ـــــــنمط اإلدارييوجـــــــد أّْـــــــر مباشـــــــر ذو داللـــــــة إحصـــــــائية لبعـــــــد هـــــــل  9.4 ـــــــد   اإلجتماعيـــــــةعلـــــــ  بعـــــــد الراحـــــــة  ال ل

 ؟(1.10سا  ة التعليم االبتدائي عند مستو  معنوية  أ

ســـــا  ة ألـــــد   اإلجتماعيـــــةعلـــــ  بعـــــد الراحـــــة  اإل صـــــاال يوجـــــد أّْـــــر مباشـــــر ذو داللـــــة إحصـــــائية لبعـــــد هـــــل  3.4

 ؟(1.10 التعليم االبتدائي عند مستو  معنوية 

ســــا  ة التعلــــيم ألــــد   اإلجتماعيــــةعلــــ  بعــــد الراحــــة  احلــــوافزيوجــــد أّْــــر مباشــــر ذو داللــــة إحصــــائية لبعــــد هــــل  4.4

 ؟(1.10االبتدائي عند مستو  معنوية  

ــــــة إحصــــــائية لبعــــــد هــــــل  0.4 ــــــر مباشــــــر ذو دالل ــــــ  بعــــــد الراحــــــة  التنســــــيقيوجــــــد أّْ ــــــةعل ــــــد   اإلجتماعي ســــــا  ة أل

 ؟(1.10 التعليم االبتدائي عند مستو  معنوية 

 راسة:الد    دوافع  2.1 
ــــة مل ــــار الباحث اااا وضــــو وقــــع اختي ن ــــرا  علاااايم اإلبتاااادائي"الت   سااااتاذة لاااادى أحة النفسااااي  "املناااااخ التنظيمااااي وعالقتااااه ابلص  

 للدوافع التالية:

 .طبيعة عمل الوالد كأستاذ للتعليم االبتدائي     -

 ع قت  ابلصحة النفسية حسب حدود إط   الباحثة.إفتقار املكتبة العربية لدراسا  املنا  التن يمي يف  -

احلاجــة لدراســة موضــو  املنــا  التن يمــي لــد  فئــة أســا  ة التعلــيم اإلبتــدائي  علــ  إعتبــار أن مرحلــة التعلــيم  -

 اإلبتدائي هي املرحلة امل سسة للمستقبل التعليمي للتلمي .

اجلزائريــة مــن أجــل  فعيــل التكفــل الوقــائي احلاجــة لدراســة الصــحة النفســية مــن من ــور اابســا  ة ابملــدار   -

 مستقب .
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إدراة الباحثــة اب يــة دراســة املتغــ ا  البحثيــةكما هــي يف  شــابك ع قا ــا مــع الواقــع دون ر يــة مصــطنعة  -

 وه ا من خ   من جة الع قا  بني املتغ ا  التن يمية والنفسية للدراسة.

 راسة:ة الد   أمهي   3.1

 ة:ة العلمي  األمهي    1.3.1  

أشار  إلي  التعليم االبتدائي ملا  لد  أسا  ةملوضو  املنا  التن يمي يف ع قت  ابلصحة النفسية العلمية  نبع ااب ي ة       

 عـود ااب يـة  أيضـاالعمـل  ـ ّْر أتّْـ ا ابلغ ـا علـ  الصـحة النفسـية للعامل  بيئـةن أب (OMS, 2005)من مة الصحة العامليـة 

 Dejours)   ة. مـن احملتمـل أن  كـون انعكاسـا  العمـل علـ  الفـرد إمابيـة كمـا ميكـن أن  كـون سـلبي  إ  أنـ   العلميـة

,1993) 
 ة:ة العملي  األمهي    2.3.1

ــمــن مشــاكل  ن يميــة  ــنعكس علــ  اجلزائريــة  املــدار  شــهده عديــد  ــ  الدراســة ملــا اهل العملي ــةة  نبــع ااب ي ــ  حة النفســية الص ِّ

ـ ي إلخنفاض اجلودة التعليمية ابملدرسـة اجلزائريـة لألسا  ة و  د ِّ  يف لبحـث فسـية هنـتم ابحة الن  وهـو مامعلنـا كبـاحثني يف الص ِّ

علـيم البشـرية بقطـا  الت   للثـروةِّ  احلـد مـن اهلـدر الصـحي ِّ  وخفة املعا ة النفسية لـد  اابسـا  ة ة و حة النفسي  وقاية الص ِّ سبل 

 .اإلبتدائي 

   راسة: أهداف الد    4.1

 فسية لد  أستاذ التعليم اإلبتدائي.حة الن  ع قة املنا  التن يمي ابلص ِّ   بيان 

  من من ور أسا  ة التعليم اإلبتدائي ةيحة النفسمي ة للمنا  التن يمي والص ِّ يالبنية املفاه التعرة عل.   

 ابملدار التن يمي ة  املشك  ِّ  التنمية الشخصية لع ج برامه  كويني ة  يفتطوير إبراز احلاجة ل . 

  ِّ حي لد  أسا  ة التعليم اإلبتدائي .من اهلدر الص ِّ  إبراز دور التشخيص الوقائي يف احلد 

 راسة: دود الد    0.1
 احلدود املوضوعي ة:  1.0.1

 لد  أسا  ة التعليم االبتدائي بوالية مستغامن.راسة عل  موضو  املنا  التن يمي يف ع قت  ابلصحة النفسية اقتصر  الد ِّ 
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 احلدود البشري ة: 2.0.1

 .أسا  ة التعليم االبتدائي بوالية مستغامن  (منأستاذ وأستاذة 011 مكونة منعينة طبق  الدراسة عل  

 احلدود املكاني ة: 3.0.1

  محدان أوالد   مدرسةبورا  أوالد   مدرسةعمارة عبد هللا مدرسة إبتدائية بوالية مستغامنمدرسة ( 09  بـأجري  الدراسة 

   مدرسـةمحدأجليجل    مدرسةبوقنون   مدرسةبن عبد القادر عبد القادر   مدرسةبن عائشة   مدرسةعامر مدرسة أوالد

سـ ب عبـد    مدرسـةزلطيسـي بـن ذهيبـة   مدرسـةدرقـاوي حممـد   مدرسـةخوصة العجا  بلحضري   مدرسةبلميلود أمحد

عبـا     مدرسـة19شـرقية     مدرسـة10شـرقية    مدرسـة19سـيدي عبـد هللا    مدرسةقادري عبد القادر   مدرسةالقادر

   قرية سي بن عودة   مدرسةغزي     مدرسةعيس  الشارة احلدايدية   مدرسةعبد الرمحن الشارةمدرسة   عبد القادر

   مدرسةاجلنان الكبار   مدرسةمناد عبد القادر   مدرسةعر مناد ال   مدرسةاهري العجا جم   مدرسةلطرش العيد مدرسة

   مدرســةاملخاطريــة   مدرســةالقناينيــة   مدرســةالق يليــة   مدرســةالعــر  بــوزاين   مدرســةالعرابــة الســ منية   مدرســةالديســة

  ملحقـة واد اخلـ    مدرسـةسـيدي العجـا    مدرسـةدوار قلـوش   مدرسـةبين افرن   مدرسةامليسوم أوالد   مدرسةاملناصرية

املســـاعدة أوالد    مدرســـة لـــوة بوخـــاري   مدرســـةالشـــهايدية   مدرســـةخواصـــة محـــو   مدرســـةوادي اخلـــ  مركـــز مدرســـة

قادري عبد    مدرسةسيدي بلعطار مركز   مدرسةأوالد شهيدة   مدرسةحدوش بن فغلو   مدرسةاملغاورية   مدرسةالصايف

بـــن عـــودة    مدرســـةبلمغـــين اخلـــدم   مدرســـةمحــو اجلديـــدة أوالد   مدرســـةوامريـــةالع   مدرســـةعمـــار اإلخـــوة   مدرســـةالقــادر

خــ  الـدين اجلديــدة    مدرسـة10خــ  الـدين اجلديــدة    مدرسـةجلطــي العـر    مدرسـةبــن عيـاد مصــطف    مدرسـةعتمـان

 تـوز  علـ  (   مرزوقـة   مدرسـةي الـدين عبـد القـادرحمـ مدرسـة  قوميـدي السنوسـي   مدرسـةزروايل بن ذهيبة   مدرسة19

خـــ  الـــدين وعـــني  موزعـــة علـــ  دائـــر   ( بلداي  الصـــور  ســـيدي بلعطـــار  وادي اخلـــ   عـــني اتدلـــس  خـــ  الـــدين(10 

 .اتدلس

 احلدود الزمانية:  4.0.1

 .9101نوفم   10إ  غاية  9100ماي 00استغرق اجناز الدراسة الف ة املمتدة من 

 راسة:'اإلجرائية ملصطلحا  الد    املفاهيم  1.1

 : لمناخ التنظيميلجرائي اإل املفهوم  1.1.1
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املكونــة ملقيــا  اخلمســة املنــا  التن يمــي هــو الــدرجا  الــ  ثصــل عليهــا اابســتاذ مــن خــ   إجابتــ  علــ  ااببعــاد          

اإلجرائيــة اببعــاد  التعــاريةوفيمــا يلــي  املنــا  التن يمي:اهليكــل التن يمــي  الــنمط اإلداري  اال صــاال   احلــوافز  التنســيق.

 مقيا  املنا  التن يمي:

 سلسل  السلطة  عدد املناصب  منط اإل صا  هو املخطط العام للم سسة ال ي ثدد  اهليكل التنظيمي: -1

  يقـا  مـن كما يدرك  اابسـا  ة بتلـك املـدار  اإلبتدائيـةالوظيفية داخل املن مة   والتفاع   بني  تلة املرا ب

 (. 94  ة04  ة00  ة1ة  4خ   الفقرا    ة

: هــو اابســلوب املتبــع مــن طــرة الســلطة ابملن مــة يف  وجيــ  و ن ــيم ومتابعــة أفــراد التن ــيم الاانما اإلداري -2

   0يقــا  مــن خــ   الفقــرا   ة  بتلــك املــدار  اإلبتدائيــة كمــا يدركــ  اابســا  ة  لتحقيــق اابهــداة املشــ كة

 ( . 09  ة 01  ة 2ة  0ة   3  ة 9ة

: هي الطريقة املتبعة يف  داو  املعلوما  واابوامر املر بطة  جرا ا  العمل داخل املن مة و كون  االتصاال-3

   كمــا يــدركها اابســا  ة بتلــك املــدار  اإلبتدائيــة  اال صــاال  ر ي ــة أو غــ  ر ي ــة كمــا  كــون شــفهي ة أو مكتوبــة

 (. 92  ة 93  ة 99  ة 00  ة 00 قا  من خ   الفقرا   ة

: هــي العوامــل املاديــة أو املعنويــة الــ   ــدفع الفــرد ل جتهــاد يف عملــ  وزايدة والئــ  ملن متــ  لتحقيــق وافااااازاحل -4

   02  ة 04قا  من خـ   الفقـرا   ة   كما يدركها اابسا  ة بتلك املدار  اإلبتدائية  اابهداة املرغوبة

 (.33   ة 91  ة 90ة

   جـرا ا  العمـل داخـل املن مـة وفـق متطلبـا  اهليكـل التن يمـي : هو مستو  اإللتـزام لـد  اابفـرادالتنسيق-0

 (. 30  ة 94  ة 01قا  من خ   الفقرا   ةي   كما يدرك  اابسا  ة بتلك املدار  اإلبتدائية

      لصحة النفسية:ل اإلجرائي املفهوم  2.1.1

املكونة ملقيا   إستجااب م عل  ااببعاد الث ّْةالصحة النفسية هي الدرجا  ال  يتحصل عليها اابسا  ة من  خ        

اإلجرائيـة اببعـاد مقيـا  الصـحة  التعـاريةوفيمـا يلـي  البعـد اإلجتمـاعي. البعـد اجلسـدي  الصحة النفسـية :البعـد النفسـي 

 النفسية:



اإلطار العام للدراسة                                                                                        الفصل اابو :  

 
13 

قيــق : هــو قــدرة الفــرد علــ  التوافــق مــع ذا ــ  ومــع انخــر و قيــق التــوازن النفســي مــن خــ    / البعااد النفسااي1

   00  ة 0  ة 4  ة 3  ة 9الفـــرد ل ا ـــ  والشـــعور ابلســـعادة والرضـــا  يقـــا  مـــن خـــ   الفقـــرا   ة

 (.91  ة 93  ة 04ة

: هــو اكتمــا  الســ مة البدنيـة للفــرد وذكنــ  مــن القيــام بوظائفــ  ابســتق ليت  مــع القــدرة علــ  / البعااد اجلساادي2

 .(90  ة 91  ة 00  ة 2  ة 4  ة 0القيام أبنشطت  اليومية   يقا  من خ   الفقرا   ة

: هو التفاعل مع ما يفرضـ  الواقـع اإلجتمـاعي و قيـق التـوازن اإلجتمـاعي مـن خـ   مراعـاة / البعد االجتماعي3

   09  ة 00اإلجتماعيــــة واملشــــاركة الوجدانيــــة واالنفتــــا  علــــ  انخر يقــــا  مــــن خــــ   الفقــــرا   ة املعــــاي 

 (.92  ة 90  ة 94ة

   الدراسة:وفرضيا   وذجمن  1.1

 الدراسة: وذجمن 1.1.1

  و ديـد التـأّْ ا  املباشـرة من أجل دراسة املنا  التن يمي يف ع قت  ابلصحة النفسية لد  أسا  ة التعليم اإلبتدائي      

 النفســية فيمــا بينهــاللمنــا  التن يمــي علــ  أبعــاد الصــحة النفســية و التــأّْ ا  املباشــرة بــني ااببعــاد امل سســة ملفهــوم الصــحة 

علــ  للدراســة  إقــ ا  النمــوذج الن ــري كــانأد ه     (10املوضــح يف الشــكل رقــم   الن ــري وذجقامــ  الباحثــة  قــ ا  النمــ

 مرحلتني مرحلة بنا  و ديد النموذج ومرحلة  عيني النموذج والل ان سنعاجلهما فيمايلي:

  مر لة بناء وحتديد النموذج: 1.1.1.1

الدراســا   حيــث   اإلطــ   علــ ابإلعتمــاد علــ   وظيــة أدبيــا  املوضــو   بنــا  و ديــد النمــاذج احلاليــة للدراســة       

  حيـث صـنفتها الباحثـة إ  ّْ ّْـة حمـاور اابو  يتعلـق ابملنـا  التن يمـي  الثـاا يعـرض دراسـا  يف الصـحة النفسـية السـابقة

 ا  التن يمية ابلصحة النفسية  وفيمايلي عرض للدراسا  السابقة:والثالث يعرض الدراسا  ال   ناول  ع قة املتغ  

 املناخ التنظيمي: 1.1.1.1.1

 الدراسا  العربية: 1.1.1.1.1.1
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 (2.11دراسة طارق هزرشي:) 

أجري  هـ ه الدراسـة بعنـوانب أبعـاد املنـا  التن يمـي وع قتـ  وسـتو  االغـ اب الـوظيفي مـن وجهـة ن ـر العـاملني      

مســتجواب مــن أطبــا  ومرضــني وإداريــني   وقــد اســتخدم الباحــث  41ابملستشــفيا  يف واليــة اجللفــةب علــ  عينــة قــدرها 

اســتبيانني جلمــع البيــا   اخلاصــة ابلدراســة أحــد ا اســتبيان املنــا  التن يمــي وانخــر خيــص االغــ اب الــوظيفي   وقــد 

ستشفائية بوالية اجللفة حو  املنا  التن يمي السائد كان  خلص  الدراسة إ  أن  صورا  العاملني يف امل سسا  اال

متوسطة   يف نفس الوق  ف ن  صورا  العـاملني ابملستشـفيا  بواليـة اجللفـة حـو  االغـ اب الـوظيفي كانـ  مر فعـة  

 وأبنـ  وقد إنته  الدراسة إ  وجود عكسية بني املنا  التن يمي بكل أبعاده مع االغ اب الوظيفي ب ا  امل سسا  

ال  وجـد فــروق يف اجتاهـا  املســتجوبني حــو  أبعـاد االغــ اب الــوظيفي ابخـت ة متغــ  اجلــنس. كمـا أوصــ  الدراســة 

 وايلي:

 ضرورة اشراة العاملني يف صنع القرارا  وخاصة املتعلقة بش ون العاملني للتخفية من م اهر االغ اب الوظيفي. -

عل   قدير جهود املتميزين يف العمل خللق جو من العمل الداعم للحوار والتعاون  ال كيز عل  احلوافز املعنوية والعمل -

 داخل امل سا .

العمل عل  نشر ّْقافة  ن يمية  دعم التعاون بني العاملني والعمل كفريق من أجل  عزيز الروابط االجتماعية يف  -

 حث.امل سسا  ونز  م اهر االغ اب الوظيفي املوجودة عل  حد  عب  البا

االبتعاد عن التمييز بني العاملني بكل أشكال  والتعامل بعدالة مع كل العاملني من أجل  عزيز الع قا  االمابية بني  -

 العاملني واإلدارة.

 (:2.11دراسة مزايين الوانس) -

كليا  العلوم االجتماعية   أجري  ه ه الدراسة بعنوانبأبعاد املنا  التن يمي يف اجلامعة اجلزائرية من وجهة ن ر أسا  ة     

أستاذ وأستاذة  وقد اعتمد الباحث عل  االسـتبيان كوسـيلة جلمـع البيـا     وقـد  911واإلنسانيةب عل  عينة مكونة من 

خلص  الدراسة إ  أن أبعاد املنا  التن يمي حسب أسا  ة جامعة ورقلة  تمثل يف: اال صا   طرق اختاذ القرار  احلوافز  

 يفي.االلتزام الوظ
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 (:2.12دراسة تيسري زاهر) -

موظفـــا إداراي  001أجريـــ  هـــ ه الدراســـة بعنـــوانبأّْر املنـــا  التن يمـــي يف ذكـــني العـــاملنيب بســـوراي علـــ  عينـــة قـــدرها      

وعام  ابلفنادق السورية  وقد اعتمد  الدراسة إستبيان املنـا  التن يمـي كـأداة جلمـع البيـا    وقـد خلصـ  الدراسـة إ  

لعـــاملني ووضـــو  الغـــرض  وإ  وجـــود ع قـــة ذا  أتّْـــ  معنـــوي بـــني ذكـــني وجـــود ع قـــة ذا  أتّْـــ  معنـــوي بـــني ذكـــني ا

العاملني واال صاال  الفعالـة يف الفنـادق املدروسـة  وإنتهـ  أيضـا إ  وجـود ع قـة ذا  أتّْـ  معنـوي بـني ذكـني العـاملني 

 واالع اة والتقدير. وقد أوص  الدراسة وايلي:

 القرارا  الصادرة من اإلدارة العليا للعاملني وزايدة االهتمام بعملية اال صا  ال كيز بشكل أك  عل  جتنب الغموض يف -

 وذلك من أجل  سهيل القيام ابابعما  ابلشكل املطلوب.

 ا با  ن ام عاد  وجيد للمكافأة واحلوافز والتقدير ح  يشعر العاملون  ابإلنصاة ما يساعد عل  عملية التمكني. -

 ل اجلماعي و نمية رو  الفريق والعمل عل  جعل العاملني يشعرون أبهنم جز  من التن يم.اهتمام اإلدارة ابلعم -

 الدراسا  األجنبية: 2.1.1.1.1.1

 (:Catherine Beaudry & Melanie Gagnon, 2018)اينونڤدراسة كاثرين بودري وميالين  -

أجريــ  هــ ه الدراســة بعنــوانب  ســني ظــروة مقــدمي الرعايــة مــن خــ   التوفيــق بــني اابزمنــة االجتماعيــة:االجتاه  ــو      

موظـة اختــ   مــن جمتمــع الدراسـة البــال  عــدد أفــراده  0201منـا   ن يمــي ل حتفــاظ ابملــوظفنيب بكنـدا علــ  عينــة مــن 

يمي كوسيلة جلمع البيا    وخلص  النتائه إ  أن االلتزاما  موظة  حيث   استخدام استبيان املنا  التن  00111

التن يميــة الــ  يث هــا املــوظفني  عيــق  نفيــ  مارســا  التــوازن بــني العمــل واحليــاة  وأبنــ   وجــد أتّْــ ا  ســلبية لــد  املــوظفني 

سرة لد  موظفي الرعاية ثقق ال ين كانوا مهدون أنفسهم ويتلقون دخ  منخفضا  وإنته  إ  أن التوازن بني العمل وااب

 مناخا  ن يميا أفضل وخيفة معد  دوران العاملني ومعدال  الغياب.

 (:Geneviéve Roch,2008)دراسة جونفياف روش -

أجريــ  الدراســـة بعنــوانب أتّْـــ  املنــا  التن يمـــي علــ   شـــكيل مارســا  الرعايـــة الع ئقيــة والرضـــا الــوظيفي ملمرضـــا       

مرضة   حيث إسـتخدم  الباحثـة اسـتبيان  023مرضة من إ ايل 929التمرية ابملستشفيا ب بكندا عل  عينة قدرها 

مـــرية  –ومقيـــا  التفـــاع   مـــرض  (Young Parker, 1999; Jones&James, 1970)املنـــا  التن يمـــي
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 Cassette et al , 2006) ملقيا  إشـباعا  العمـل لـد  املمرضـا  ابإلضافة (Hinshawet Atwood, 1985 ،)

ــــا   وقــــد خلصــــ  الدراســــة إ  ــــا  التن يمــــي أببعــــاده وأبن اإلدراة االمــــا  للمن ــــديهن إدراة امــــا  للمن أن املمرضــــا  ل

التن يمي ومكو    ل  أتّْ  اما  عل  مارسا  الرعاية الع ئقيـة لـد  املمرضـا   يف نفـس السـياق  وصـل  الدراسـة إ  

اال ـراة بـني مارسـا  الرعايـة الع ئقيـة وواقـع التمـرية   أن اإلدراة االما  للمنا  التن يمي أببعاده ل  أتّْـ  سـلع علـ 

وأبن اإلدراة االما  للمنـا  التن يمـي أببعـاده لـ  أتّْـ  امـا  علـ  االشـباعا  املهنيـة لـد  املمرضـا . وأوصـ  الدراسـة 

 وايلي:

 التحسني يف بيئا  العمل التمريضية ما قد يسهم يف زايدة مستواي  الرضا لد  املمرضا . -

 التمييز بني مارسا  الرعاية الع ئقية املستقلة والتعاونية لد  املمرضا . -
 الصحة النفسية: 2.1.1.1.1

 الدراسا  العربية: 1.2.1.1.1.1

 (:2.11دراسة زينب بلقندوز) -

ـــــــن ابديـــــــس       ـــــــد ب ـــــــد احلمي ـــــــة جامعـــــــة عب ـــــــد  طلب ـــــــع الصـــــــحة النفســـــــية ل ـــــــوانب واق ـــــــ  هـــــــ ه الدراســـــــة بعن أجري

ــــــة   اســــــتخدم  الباحثــــــة مقيــــــا  كولــــــدب   للصــــــحة النفســــــية  00بـــــــوســــــتغامنب علــــــ  عينــــــة قــــــدر   طالبــــــا وطالب

ــــــة 0222 علــــــي وادي  ــــــد  طلب ــــــة مــــــن الصــــــحة النفســــــية ل (  وقــــــد خلصــــــ  الدراســــــة إ  وجــــــود مســــــتواي  عالي

مســــــتغامن  وأبن الطالبـــــــا  يتمــــــتعن وســـــــتواي  عاليـــــــة مــــــن الصـــــــحة النفســـــــية -جامعــــــة عبـــــــد احلميــــــد بـــــــن ابديـــــــس

 أوص  الدراسة وايلي:مقارنة ابل كور. وقد 

ـــــــة الصـــــــحية  - ـــــــ  يف متابعـــــــة احلال ـــــــدف  الصـــــــحي للطالـــــــب اجلـــــــامعي ن ـــــــرا اب يت ـــــــل مشـــــــرو  ال ـــــــ   فعي العمـــــــل عل

 للطالب.

 إجرا  دراسا  ماّْلة عل  عينة  تلفة من والاي  الوطن لبنا  مقيا  مقنن عل  البيئة اجلزائرية. -

 (:2.11دراسة جمذوب أمحد حممد أمحد قمر) -

أجريـ  هــ ه الدراســة بعنــوانب الصــحة النفســية والــ كا  الوجــداا وع قتهمــا بــبعة املتغــ ا ب ابلبيئــة الســودانية علــ       

(  وقد خلص  الدراسة إ  9110طالب  وقد استخدم الباحث مقيا  ال كا  الوجداا عثمان رزق  011عينة قدرها 
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  طلبــة اجلامعــة الســودانية  وأنــ   وجــد ع قــة ذا  داللــة وجــود مســتو  عــايل مــن الصــحة النفســية والــ كا  الوجــداا لــد

ـــة إحصـــائية يف الـــ كا  الوجـــداا  بعـــا  ـــ كا  الوجـــداا   وأنـــ  ال  وجـــد فـــروق ذا  دالل إحصـــائية بـــني الصـــحة النفســـية وال

لبــة ملتغ ا  اجلنس التخصص املســتو  الدراســي(  كمــا ال  وجــد فــروق ذا  داللــة إحصــائية يف الصــحة النفســية لــد  الط

  بعا ملتغ ا  اجلنس والتخصص(. وقد أوص  الدراسة وايلي:

أن  تبـىن كليــة مــروري التقنيــة ابلســودان االهتمـام بتنميــة الــ كا  الوجــداا بــني الطلبـة مــن جهــة واابســا  ة مــن جهــة  -

 أخر  من خ   أنشطة اجتماعية  تلفة.

 عل   نمية وإكساب الطلبة مهارا  ال كا  الوجداا. االهتمام ابابنشطة الط بية بني الطلبة كنو  من التشجيع -

 يوصي الباحث  جرا  مزيد من الدراسا  يف املوضو  بصورة معمقة ابجلامعا  السودانية. -

 الدراسا  األجنبية: 2.2.1.1.1.1
 :(Philippe Lestage, 2019)دراسة فيليب لوتساج -

ــــــ  هــــــ ه الدراســــــة بعنــــــوانبأّْر املمارســــــا  ال هنيــــــة علــــــ  الصــــــحة النفســــــية للمعلمــــــنيب بفرنســــــا علــــــ  عينــــــة       أجري

معلــــــم  علــــــيم ابتــــــدائي   اســــــتخدم  الدراســــــة مقيــــــا  الصــــــحة العامــــــة كــــــأداة لتجميــــــع بيــــــا   الدراســــــة    02قــــــدرها 

ة النفســـــــية لــــــد  املعلمـــــــني  وأبنـــــــ  وخلصــــــ  الدراســـــــة إ  أن هنــــــاة أتّْـــــــ  إمـــــــا  للممارســــــا  ال هنيـــــــة علــــــ  الصـــــــح

  وجد مستواي  متوسطة من الصحة النفسية لد  املعلمني.

 :(Chappuis Sophie & Delacrétaz Loris, 2017)دراسة شابوي صويف ودالكريتاز لوريس -

أجري  ه ه الدراسة بعنوانبأّْر املمارسا  البدنية املن مة عل  الصحة النفسية ملعلمي االبتدائيب بسويسرا عل  عينة      

معلـــــــم  اســـــــتخدم الباحثـــــــان اســـــــتبيان الصـــــــحة النفســـــــية واملمارســـــــا  اجلســـــــدية الـــــــ ي يتكـــــــون مـــــــن  ســـــــعة  32قـــــــدرها 

عمــــــــــل لـــــــــد  املعلم العوامــــــــــل الســـــــــياقية اإلجهاد  املهــــــــــارا  أبعاد اإلشـــــــــباعا   اهلويـــــــــة املهنيــــــــــة احلاجا   الدافعيـــــــــة لل

العاطفية اابنشطة البدنية  ال كيبة السكانية(  وقد خلص  الدراسة إ  أن املمارسا  البدنية املنت مة ال   تسم ابالعتدا  

ة علــ  الصــحة  ســن مــن مســتواي  الصــحة النفســية لــد  املعلمــني  وأبن النشــاط البــدا املكثــة يــ دي لــردود فعــل ســلبي
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النفسية لد  املعلمني  وانته  إ  أن النشاط البدا اخلفية واملعتد  يساعد عل   سني صورة اجلسم وعل  زايدة  قدير 

 ال ا  لد  املعلم. وقد أوص  الدراسة بـ:

 ضرورة إستدخا  اابنشطة البدنية لد  املعلمني كممارسا  وقائية للصحة النفسية. -

 تناولت عالقة متغريا  تنظيمية ابلصحة النفسية:الدراسا  اليت  3.1.1.1.1

 :(Stéphane Richard, 2014)دراسة ستيفان ريشارد -

أجري  ه ه الدراسة بعنوانبأّْر املعاي  التن يمية واملهنية عل  الصحة النفسية لد  العما  االجتماعينيب بكندا عل       

  اســـتخدم  الدراســـة مقيـــا  االنفعـــاال   املتعـــددة عـــام   00111عامـــل اجتمـــاعي مـــن جممـــو   0044عينـــة قـــدرها 

البيوســيكولوجية ابلعمــل  وقــد خلصــ  الدراســة إ  أنــ   وجــد املعــا ة النفســي ة لــد  العمــا  االجتمــاعيني بكنــدا ولكنهــا 

 وستواي  ضعيفة. وقد أوص  الدراسة وايلي:

 احلاجة ملرجع موحد لتوجي  السلوكا  املهنية ابلعمل. -

 اقعي للتطبيقا  املهنية.الطر  الو  -

  وضيح حمور االنفعاال  الشخصية ودورها يف اختاذ القرارا  اابخ قية . -

  عميق الفهم يف خطوط الوصل بني الضائقة اابخ قية والقلق اابخ قي واضطرااب  املعرفة. -

: (Sandrine Ponelle, 2011)دراسة ساندرين بونول - 
أجري  ه ه الدراسة بعنوانب إسهام احملددا  الشخصية والتن يمية يف شر  الصـحة ال ا يـة ابسـا  ة التعلـيم الثـانويب      

معلــم   اســتخدم  الباحثــة مقيــا  القلــق  مقيــا  حمتــو  العمــل  اســتبيان  ــوازن اجلهــود  020بفرنســا علــ  عينــة قــدرها 

  وقــد خلصــ  الدراســة إ  أن مع ــم امل ــاهر الســلبية للصــحة  ــر بط والتحفيــز  وكــ ا مقيــا  ماســ ش ل حــ اق النفســي

وطالــب نفســية عاليـــة  وأبن االخنــراط الشخصــي كم شـــر امــا  علــ  الصـــحة النفســية يــر بط ابختـــاذ القــرار. وقــد أوصـــ  

 الدراسة وايلي:

 إعادة  سني معاي   عزيز الصحة النفسية عل  املستو  التن يمي. -

 ضرورة استفادة املعلمني من املراقبة الصحية ابلعمل.  -

 



اإلطار العام للدراسة                                                                                        الفصل اابو :  

 
19 

 :(Hélène Gilbert, 2009-Marie)دراسة ماري هيلني جيلرب  -

عــام   اســتخدم  الباحثــة  913أجريــ  هــ ه الدراســة بعنــوانب الصــحة النفســية ابلعمــلب بكنــدا علــ  عينــة قــدرها      
ويـدان العمـل  مقيـا  م ـاهر الصـحة  اابساسـيةاحلاجـا   إدراةمقيا  منا  العمل  اسـتبيان العدالـة االجتماعيـة مقيا  

إ  أن االعتمــاد علــ  الــ ا  هــو بعــد م ســس للمنــا   ية  وقــد خلصــ  الدراســةســالنفســية ومقيــا  م ــاهر الضــائقة النف
 التن يمي وأبن   وجد ع قة دالة بني منا  العمل والصحة النفسية ابلعمل.

بنــا  و ديــد النمــوذجني احلــاليني للدراســة  حيــث    وظيــة النمــاذج املن ــرة يف املنــا  التن يمــي والصــحة النفســية يف      
 الباحثــان نــ كر مــنهمبــاحثني عديــد المنــاذج  تلفــة لدراســة مفهــوم املنــا  التن يمــي علــ  إعتمــد  الباحثــة يف  ديــد أبعــاد 

من خ   أدا ما  املنا  التن يمي يف امل سسا  التعليمية بوصةالل ان قاما  (Halpin&Croft,1963) هالنب وكروف 
يف ذـ  االسـتعانة أيضـا أبعـاده يف اانيـة أبعـاد  تعلـق أربعـة منهـا بسـلوة املـدير واملتبقيـة  تعلـق بسـلوة املعلمـني  ع   ديـد 

ــــــــــــــا احلــــــــــــــايل ســــــــــــــ ينجر  مــــــــــــــاذج كــــــــــــــل مــــــــــــــن:نب بنــــــــــــــا  و ديــــــــــــــد بعــــــــــــــدي اهليكــــــــــــــل التن يمــــــــــــــي واحلــــــــــــــوافز يف منوذجن
  (1974,منوذج داوا وزم ئ   ، (Lawler,etal,1974)منوذج الولر وزم ئ  ،(Stringer&Litwin,1968) وليتوين

(Dawney&al ،منـــوذج ســـت ز  (Steers,1977)  اهليكـــل التن يمـــي أبعـــادفيمـــا خيـــص  ديـــد أيضـــا الـــ ي   اعتمـــاده 

يف  ديــد أبعــاد اهليكــل  (Kozlowski&Doherty,1989)  منــوذج كوزلوســكي ودوهــر     وظيــة ، والــنمط اإلداري
. أمافيمــا خيــص ااببعــاد الثــاا والثالــث والرابــع املكونــة للبنيــة املفاهيميــة للمنــا  التن يمــي التن يمــي  اإل صــاال  والتنســيق 

ال ي إق حت  الباحثة عل  التوايل    مسميا   النمط اإلداري  اال صاال   احلـوافز( فقـد ذـ  ابالسـتعانة بنمـاذج كـل 
الـنمط اإلداري اإل صـاال   منهـا  بسـتة أبعـاد  ال ي حدد أبعاد املنـا  التن يمـي (RensisLikert,1967) ليكر من: 
إعتمد  علي   وقدمنوذجا من عشرة أبعاد  دد مفهوم املنا  التن يمي ال ي قدم  (Miles,1965)مايلزمنوذج  (  احلوافز

ـــــد بعـــــد الباحثـــــة فيمـــــا خيـــــص  الشـــــكل  أن ـــــر ورد عرضـــــها يف النمـــــوذج الن ـــــري املقـــــ   للدراســـــة  كمـــــا  اإل صـــــاال  دي
منــــــــــــــــــوذج فريــــــــــــــــــدالرد و    (Timm&Peterson,1982)  منــــــــــــــــــوذج  ــــــــــــــــــيم وبي ســــــــــــــــــون  (99فحةالصــــــــــــــــــ10رقــــــــــــــــــم
 أبعادالباحثة يف  ديد  مإعتمد  (Campbell,1974)منوذج كامبل و  (Friedlarder&Greenberg,1974)جرين ج

  واحلوافز . التنسيق  اإل صاال  
حيث وجد  الباحثة   نماذج لباحثنيجمموعة من الفيما خيص  ديد مفهوم الصحة النفسية فقد   اإلط   عل         

ولكنهــا إجتمعــ  ضــمنيا يف حمتــواي  ااببعــاد الــ   أبن هنــاة إخت فــا  يف  ســمية ااببعــاد احملــددة ملفهــوم الصــحة النفســية
ال  حـدد  البنيـة املفاهيميـة للصـحة النفسـية يف سـتة  (Jahoda ,1958منوذج يهودا حيث إطلع  الباحثة عل   .ذثلها

أبعــاد أ تهــا اإلجتــاه  ــو الـــ ا    قيــق الــ ا   اإلســتق   الــ ا   التكامـــل  إدراة الواقــع  الســيطرة علــ  البيئــة   هـــ ه 
الباحثــة   ماإعتمــد  الــ ينبدراســة البعــدين النفســي واإلجتمــاعي للصــحة النفســية ضــمنيا ااببعــاد كمــا جــا  ذكرهــا إهتمــ  

ال ي يعت  مـتمم لنمـوذج ( Richard .M .Suinn,1970منوذج سوين عل   اإلعتماد   أيضا  فعليا م سسني كبعدين
الفعاليـة  الكفـا ة   امل ئمـة  املرونـة    وال ي إق   أبن مفهوم الصحة النفسية يتكـون مـن ااببعـاد التاليـة:( 0204يهودا 
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  ــوفر دعــائم الراحــة النفســية والراحــة اإلجتماعيــة( وهــي أبعــاد اإلجتماعيــة  اإلطمئنــان إ  الــ ا   وظيــة اخلــ ا   الواقعيــة
منـــوذج  ( Coan.R.W ,1977منـــوذج كـــوان  للفـــرد. ومـــن أجـــل  ديـــد البعـــد  املتعلـــق ابلراحـــة اجلســـدية طالعـــ  الباحثـــة

( الــ ي إعتمــد فيــ  الباحــث علــ  9114مصــطف  حجــازي منــوذج  و((Nelson&Simmons,2003نيلســون وســيمون
أربعة أبعاد أ اها الصحة النفسية البنيوية  الصـحة النفسـية الوظيفيـة  الصـحة النفسـية النمائيـة والصـحة النفسـية اإلنتمائيـة 

لصــحة النفســية يف يف  ديــد ااببعــاد الث ّْــة املكونــة ملفهــوم اعل ــ  النمــاذج الــوارد ذكرهــا إعتمــد  الباحثــة   وقــد القيميــة 
 . منوذجها ونقصد ب لك البعد النفسي   البعد اجلسدي  البعد اإلجتماعي

ابلنسـبة للع قـة بـني املنـا  التن يمـي والصـحة النفسـية فقـد إف ضـ  الباحثـة يف النمـوذج الن ـري كمـا هـو موضـح يف       
هــ ا علـ  إفــ اض أن أبن هنــاة ع قـة أتّْـ  بــني املنـا  التن يمــي والصـحة النفسـية  (99 أن ــر الصـفحة(10الشـكل رقـم  

 هنـــاة ع قـــة دالــــة بـــني طريقـــة العمــــل ابملن مـــة والصــــحة النفســـي ة للعـــاملني يــــا مثلمـــا  ـــنص عليــــ  املقاربـــة الســــيكودينامية
 .* (PDTللعمل 

(يف بداياة سانوا  ChristopheDejoursكريساتوف دوجاور)(هي مقاربة نفسية طورها  PDTاملقاربة السيكودينامية للعمل): *
السبعينا  هتتم ابلتحليل الدينامي للسريورا  النفسية لدى الفارد ابلعمال.ترتكز املقارباة السايكودينامية علا  ثاالق منطلقاا  نظرياة يف 

الصحة النفسية للفرد، تلك املنطلقاا  تفسري العالقة)فرد <عمل<حميا اجتماعي( و التوازن بني األقطاب الثالثة املذكورة هو ماحيقق 
   :(Alderson, 2004: 253-252النظرية هي كالتايل )

كاال فاارد يبحااث عاان اللااذة ماان اااالل حتقيقااه لذاتااه ومسااامهته االجتماعيااة يف النشاااطا  اجلماعيااة ماااي دي لاازايدة صااحته النفسااية،   -1
وحتد من مسا ا  التواصل الالرمسي بني األفراد مبحيا العمل هي بذلك  يث أن التنظيما  اليت تفتقد للمرونة يف تعامالهتا التنظيمية 

 تعيق تصريف األفراد لطاقتهم النفسية ماينجم عنه ضغا نفسي ي دي اىل املعاانة النفسية لديهم.
 La)(والثاااين يتعلااق ابملهمااةL’activitéتااداول العماال كمااا يااب أن يكااون:  يااث هناااع شااقني للعماال يتعلااق األول ابلنشااا ) -2

tâche( يث تشري املهمة اىل القيام ابلعمل كما يب أن يكون )Le travail prescrit بينما يشري النشا  اىل املسا ة الايت ،)
 Leتتيحها املنظمة للفرد بعمله لبناء هويته وتوظيف ذكائه وثقافته من أجل تطوير أشكال أارى للنشا  أو العمل كماا هاو يف الواقاع)

réelالتوازن بني . )(النشا  واملهمة هو ماي دي للتنسيق La coordination.بني أفراد العمل ماي دي هبم للتوازن النفسي) 
ضرورة  كم اآلار: حبسب املقاربة السيكودينامية للعمل فإن إخنرا  الفرد داال منظمة العمل يتيح له بناء هويته من ااالل نظارة  -3

 من األ كام بشأن العمل املنجز: اآلار له وللعمل املنجز من طرفه، هناع نوعني
(: هاو  كام يتباع التسلسال العماودي لعالقاا  العمال،يكون مان قبال الرؤسااء Lejougment d’utilitéاألول:  كام املنفعاة)

 ابلعمل والله أتثري عل  ديناميكية احلياة النفسية للعامل.
: يتباع اطاو  االتصااال األفقياة، يااذ  ياز التعااطف الاذي يكاون بااني ( Lejougment du beauté)الثااين:  كام اجلماال

.التعاااااااااااااااااون مااااااااااااااااع اآلااااااااااااااااار والتميااااااااااااااااز يف اإل اااااااااااااااااز عاااااااااااااااان اآلااااااااااااااااار زمالء ابلعماااااااااااااااال والااااااااااااااااذي تتخللااااااااااااااااه عالقااااااااااااااااةالاااااااااااااااا
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 مر لة تعيني النموذج:  2.1.1.1

قامـــــ  فيهـــــا الباحثـــــة وقارنـــــة عـــــدد البـــــارام ا  احلـــــرة للنمـــــوذج املفـــــ ض بعـــــدد العناصـــــر الغـــــ  متكـــــررة ملصـــــفوفة التبـــــاين      

 للعينة و  ذلك  ستخدام املعادلة التالية: والتغاير

 حيث ابلتعوية جند:

 
 من خ    طبيق الع قة التالية:للنموذج البنائي املق      حساب درجا  احلرية  

 

  ابلتعوية جند:     

  ـــــا ببســـــاطة  منـــــوذج مشـــــبع( إذ كانـــــ  درجـــــا  احلريـــــة جتـــــدر اإلشـــــارة إ  أن النمـــــوذج يكـــــون غـــــ  معـــــني أو معين

ـــــوفرة يف البيـــــا   أقـــــل مـــــن كـــــم املعلومـــــا   (df=0 ســـــالبة أو مســـــاوية للصـــــفر ـــــ و  إ  أن املعلومـــــا  املت والـــــ   

ويكــــــون النمــــــوذج متعــــــدي التعيــــــني إذا كانــــــ  درجــــــا  احلريــــــة  شــــــ    الــــــ  ثتاجهــــــا النمــــــوذج الن ــــــري املفــــــ ض

وهــــو مــــا يشــــ  إ  وفــــرة يف البيــــا    فــــوق حجــــم املعلومــــا  الــــ  (df ≥0 لقيمــــة موجبــــة أكــــ  مــــن الصــــفر 

. جتــــــــدر اإلشــــــــارة إ  أن مفهــــــــومي املنــــــــا  التن يمــــــــي والصــــــــحة جهــــــــا النمــــــــوذج الن ــــــــري املفــــــــ ض للدراســــــــةثتا

ونــ كر علــ   الباحثــة إ  أن بيئــة العمــل  ــ ّْر علــ  الصــحة النفســية لألفــراد العــاملني يــاأشـار  عديــد الدراســا  الــ  طالعتهــا       

ال   ناول  موضو  بالصحة النفسية للعـاملني وع قتهـا بـبعة جوانـب بيئـة  (9110ال احلصر دراسة   ية اجلعافرة   سبيل املثا 

. بـبعة مصــانع اابدويــة اابردنيــة (عامـل علــ  خطــوط اإلنتــاج940العمـل يف قطــا  الصــناعا  الدوائيـة اابردنيــةبوال  أجريــ  علــ  

بدراســـة أتّْـــ   املعـــاي  التن يميـــة واملهنيـــة علـــ  الصـــحة النفســـية للعمـــا  الـــ  إهتمـــ  ( Richard، 9104ريشـــارد أيضـــا دراســـة 

دة لتحديــد أتّْــ  ( مــن العمــا  االجتمــاعيني بكنــدا الــ  كانــ   ــ0044اإلجتمــاعيني حيــث أجريــ  الدراســة علــ  عينــة قوامهــا  

 .لصحة النفسية للعما  اإلجتماعينيظروة العمل عل  ا

 ] 2(/1)عدد امل شرا  + xعدد امل شرا 

]  [8x (8 +1/)2 [=31 

] 

لنموذج املفرتض.عدد البارامرتا  احلرة ل –درجا  احلرية:عدد القيم الغري متكررة لتباين وتغاير مصفوفة امل شرا  املقاسة أو العينة   

11=11 –31درجا  احلرية:  
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النفســـــية يدرســـــان يف إطـــــار البنيـــــة التكوينيـــــة الـــــ   ـــــنص علـــــ  أن  غـــــ  بعـــــد مـــــن ااببعـــــاد املكونـــــة ملفهـــــوم املنــــــا  

  التن يمي أو الصحة النفسية ال ي ّْر عل  بقية ااببعاد املكونة للمفهوم.

 

   .املقرتح للدراسة (: النموذج النظري1.الشكل رقم) -

  أبعـــــاد ( أن النمـــــوذج البنـــــائي املقـــــ   مــــن الباحثـــــة لدراســـــة ع قـــــة التـــــأّْ  املباشـــــر بـــــني 10يتبــــني مـــــن الشـــــكل رقـــــم

 اهليكـــــــل املكونـــــــة مـــــــن  ـــــــس عوامـــــــل املتغـــــــ  املســـــــتقل املنـــــــا  التن يمـــــــي يف بنيتـــــــ  املفاهيميـــــــة العامليـــــــة التكوينيـــــــة 

ـــــنمط اإلداري  اإل صـــــاال   احلـــــوافز  التنســـــيق(التن ي  الـــــ   تشـــــبع علـــــ  العامـــــل العـــــام  املنـــــا  التن يمـــــي( مـــــي  ال

 الراحــــــة عوامــــــل  فصـــــيلية النفســــــية كمتغـــــ  اتبـــــع يف بنيتــــــ  املفاهيميـــــة العامليـــــة املكونــــــة مـــــن ّْـــــ ث  علـــــ  الصـــــحة

 .م  الصحة النفسية( تشبع عل  العامل العا النفسية  الراحة اجلسدية  الراحة اإلجتماعية(
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  يف منوذج الدراسة احلايل ختضع ل عتبارا  التالية: املباشرعالقة األثر دراسة  نوه الباحثة إ  أن 

 أن الع قة بني املتغ ين  املنا  التن يمي والصحة النفسية( هي ع قة  بعية. .0

 أن املتغ ا  املستقلة سابقة للمتغ ا  التابعة. .9

 ــــــ  الع قة حســـــب  صــــــور الباحثـــــة وإجتهادا ــــــا( غــــــ  التفســـــ  الــــــ ي أعطتــــــ  اهل أنـــــ  ال يوجــــــد  فســـــ   خــــــر .3

 الباحثة يف دراستها.

  ــــتم الشــــرو  يف ــــل أن ي ــــة ملتغــــ ا  الدراســــة ومطابقــــة مناذجهــــا  قب ــــة العاملي ــــ    التأكــــد مــــن البني ــــة إ  أن  نــــوه الباحث

ــــا  النمــــوذج املقــــ   للدراســــة ــــ ث م شــــرا    وقــــد إســــتخدم  (99 رقــــم  أن ــــر الصــــفحة بن ــــر مــــن ّْ الباحثــــة أكث

لقيــــا  كـــــل مفهــــوم أو عامـــــل  فصـــــيلي وذلــــك حـــــ   غطــــي الفقـــــرا  البنيـــــة املفاهيميــــة والعامليـــــة لكــــل مـــــن املنـــــا  

 التن يمي والصحة النفسية.

 :فرضيا  الدراسة 2.8.1

 الفرضية الرئيسية األوىل: 1.2.8.1

 .أساتذة التعليم اإلبتدائيدى لتوجد عالقة أثر مباشر للمناخ التنظيمي عل  الصحة النفسية  -

 الفرضية الرئيسية الثانية: 2.2.8.1

ذا  داللااااة إ صااااائية ألبعاااااد املناااااخ التنظيمااااي علاااا  بعااااد الرا ااااة النفسااااية عنااااد مسااااتوى مباشاااار  توجااااد عالقااااة أثاااار -

 ( لدى أساتذة التعليم اإلبتدائي.0...املعنوية )

 الفرضية الفرعية اابو : 0.9.9.4.0

ســـــــا  ة التعلـــــــيم أصـــــــائية لبعـــــــد اهليكـــــــل  التن يمـــــــي علـــــــ  بعـــــــد الراحـــــــة النفســـــــية لـــــــد  يوجـــــــد أّْـــــــر مباشـــــــر ذو داللـــــــة إح  -
 (.1.10االبتدائي عند مستو  معنوية  
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 الفرضية الفرعية الثانية: 9.9.9.4.0

ســـــــا  ة التعلـــــــيم أعلـــــــ  بعـــــــد الراحـــــــة النفســـــــية لـــــــد   الـــــــنمط اإلدارييوجـــــــد أّْـــــــر مباشـــــــر ذو داللـــــــة إحصـــــــائية لبعـــــــد  -

 (.1.10 االبتدائي عند مستو  معنوية 

 الفرضية الفرعية الثالثة: 3.9.9.4.0

ــــدائي أعلــــ  بعــــد الراحــــة النفســــية لــــد   اإل صــــاال يوجــــد أّْــــر مباشــــر ذو داللــــة إحصــــائية لبعــــد  - ســــا  ة التعلــــيم االبت

 (.1.10عند مستو  معنوية  

 الفرضية الفرعية الرابعة: 4.9.9.4.0

ســــا  ة التعلــــيم االبتــــدائي عنــــد أعلــــ  بعــــد الراحــــة النفســــية لــــد   احلــــوافزيوجــــد أّْــــر مباشــــر ذو داللــــة إحصــــائية لبعــــد  -

 (.1.10مستو  معنوية  

 الفرضية الفرعية اخلامسة: 0.9.9.4.0

ســـــا  ة التعلـــــيم االبتـــــدائي أعلـــــ  بعـــــد الراحـــــة النفســـــية لـــــد   التنســـــيقيوجـــــد أّْـــــر مباشـــــر ذو داللـــــة إحصـــــائية لبعـــــد   -

 (.1.10عند مستو  معنوية  

 الثالثة:الفرضية الرئيسية  3.2.8.1

لاااا  بعااااد الرا ااااة اجلساااادية عنااااد مسااااتوى ذا  داللااااة إ صااااائية ألبعاااااد املناااااخ التنظيمااااي عتوجااااد عالقااااة أثاااار مباشاااار  -

 ( لدى أساتذة التعليم اإلبتدائي.0...املعنوية )

 الفرضية الفرعية اابو : 0.3.9.4.0

ســـــا  ة التعلـــــيم ألـــــد   اجلســـــديةيوجـــــد أّْـــــر مباشـــــر ذو داللـــــة إحصـــــائية لبعـــــد اهليكـــــل  التن يمـــــي علـــــ  بعـــــد الراحـــــة  -

 (.1.10االبتدائي عند مستو  معنوية  

 الفرضية الفرعية الثانية: 9.3.9.4.0
ــــــة إحصــــــائية لبعــــــد  - ــــــر مباشــــــر ذو دالل ــــــ  بعــــــد الراحــــــة  الــــــنمط اإلدارييوجــــــد أّْ ســــــا  ة التعلــــــيم ألــــــد   اجلســــــديةعل

 (.1.10االبتدائي عند مستو  معنوية  
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 الفرضية الفرعية الثالثة: 3.3.9.4.0

ســـــــا  ة التعلــــــــيم ألـــــــد   اجلســـــــديةعلـــــــ  بعـــــــد الراحـــــــة  اإل صــــــــاال يوجـــــــد أّْـــــــر مباشـــــــر ذو داللـــــــة إحصـــــــائية لبعـــــــد  -

 (.1.10االبتدائي عند مستو  معنوية  

 الفرضية الفرعية الرابعة: 4.3.9.4.0

ســـــا  ة التعلـــــيم االبتـــــدائي ألـــــد   اجلســـــديةعلـــــ  بعـــــد الراحـــــة  احلـــــوافزيوجـــــد أّْـــــر مباشـــــر ذو داللـــــة إحصـــــائية لبعـــــد  -

 (.1.10مستو  معنوية  عند 

 الفرضية الفرعية اخلامسة: 0.3.9.4.0

ســـــا  ة التعلـــــيم االبتـــــدائي ألـــــد   اجلســـــديةعلـــــ  بعـــــد الراحـــــة  التنســـــيقيوجـــــد أّْـــــر مباشـــــر ذو داللـــــة إحصـــــائية لبعـــــد  -

 (.1.10عند مستو  معنوية  

 الفرضية الرئيسية الرابعة: 4.2.8.1

اخ التنظيماااااي علااااا  بعاااااد الرا اااااة اإلجتماعياااااة عناااااد ذا  داللاااااة إ صاااااائية ألبعااااااد املناااااتوجاااااد عالقاااااة أثااااار مباشااااار  -

 ( لدى أساتذة التعليم اإلبتدائي.0...مستوى املعنوية )

 الفرضية الفرعية اابو : 0.4.9.4.0

ســــا  ة التعلــــيم ألــــد   اإلجتماعيــــةيوجــــد أّْــــر مباشــــر ذو داللــــة إحصــــائية لبعــــد اهليكــــل  التن يمــــي علــــ  بعــــد الراحــــة  -

 (.1.10االبتدائي عند مستو  معنوية  

 الفرضية الفرعية الثانية: 9.4.9.4.0

ـــــنمط اإلدارييوجـــــد أّْـــــر مباشـــــر ذو داللـــــة إحصـــــائية لبعـــــد  - ـــــةعلـــــ  بعـــــد الراحـــــة  ال ســـــا  ة التعلـــــيم ألـــــد   اإلجتماعي

 (.1.10االبتدائي عند مستو  معنوية  

 الفرضية الفرعية الثالثة: 3.4.9.4.0
ســــــا  ة التعلـــــــيم ألــــــد   اإلجتماعيــــــةعلــــــ  بعــــــد الراحـــــــة  اإل صــــــاال يوجــــــد أّْــــــر مباشــــــر ذو داللــــــة إحصـــــــائية لبعــــــد  -

 (.1.10االبتدائي عند مستو  معنوية  



اإلطار العام للدراسة                                                                                        الفصل اابو :  

 
26 

 الفرضية الفرعية الرابعة: 4.4.9.4.0

ســــا  ة التعلــــيم االبتــــدائي ألــــد   اإلجتماعيــــةعلــــ  بعــــد الراحــــة  احلــــوافزيوجــــد أّْــــر مباشــــر ذو داللــــة إحصــــائية لبعــــد  -

 (.1.10عند مستو  معنوية  

 الفرضية الفرعية اخلامسة: 0.4.9.4.0

ســــا  ة التعلــــيم االبتــــدائي ألــــد   اإلجتماعيــــةعلــــ  بعــــد الراحــــة  التنســــيقشــــر ذو داللــــة إحصــــائية لبعــــد يوجــــد أّْــــر مبا -
 (.1.10عند مستو  معنوية  

 االصة الفصل: -

ــــــــــة فيــــــــــ  بعــــــــــرض إشــــــــــكالية الدراســــــــــة و ســــــــــا ال ا       ــــــــــاو  الفصــــــــــل اابو  اإلطــــــــــار العــــــــــام للدراســــــــــة   قامــــــــــ  الباحث  ن

ـــــــــــــدوافع الدراســـــــــــــة  أ يـــــــــــــة الدراســـــــــــــة وأهـــــــــــــدافها  مث  لفرعيـــــــــــــةا ابلتســـــــــــــا ال  اابربعـــــــــــــة مرفقـــــــــــــة الرئيســـــــــــــية   مث  طرقـــــــــــــ  ل

وصـــــــــــــف  حـــــــــــــدود الدراســـــــــــــة  وعرضـــــــــــــ  املفـــــــــــــاهيم اإلجرائيـــــــــــــة ملصـــــــــــــطلحا ا  وعرضـــــــــــــ  منـــــــــــــوذج الدراســـــــــــــة و طرقـــــــــــــ  

 .للدراسة فرضيا  الرئيسية والفرعيةاللعرض مراحل بنا ه  مث قام  بعرض 
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 متهيد: -

إ  السـلوة التن يمـي ار  ملوضو  املنا  التن يمي مد أبن امتداده يعود لعلم الـنفس الصـناعي عمومـا وخباصـة إن الد       

وذلك يف إطار أعماهلا حو  املناخا  اإلجتماعية ( Kurt Lewin ,1951وأن أو  من عمل  عل  فكر   كور  لوين  

الــ  جــا  فيهــا أبن الســلوة   ا يف ّْ ّْــة أنــوا   املنــا  اابو وقراطي املنــا  الــدميقراطي املنا  العشــوائي( املصــطنعة الــ  حــدد

ضـافة للبيئـة احمليطـة وأن املتغـ ا  ابإلاحلقيقية للفرد  االجتاهـا  واخلصـائص النفسـية واجلسـمية(  الفردي يعكس الشخصية

مث  والـ  أعمـا  جمموعـة مـن الدارسـني   التن يمية  تفاعل مع شخصية الفرد وه ا ما ينته عن  إدراة اخلصـائص التن يميـة

 :الــ ين اهتمــوا بتعريــة املنــا  التن يمــي املنــا  التن يمــييف موضــو   يف ســنوا  الســتينا  والســبعينا  وصــوال إ  اابلفيــة

McMurray(2003)] [Schneider&Snyder(1975);Litwin&Stringer(1968); شـــــــ ك   عريفـــــــا م لـــــــ  إ

ـــــــــة متعـــــــــددة ااببعـــــــــاد  صـــــــــة الســـــــــلوة اإلنســـــــــاا ابملن مـــــــــا  ـــــــــ  يعـــــــــ  عـــــــــن بني ـــــــــد عرفـــــــــ  مـــــــــوران وفولكـــــــــوين  أبن  وق

 Murran&Volkwin ,1992 (   ميثــــل إ ــــايل اإلدراكــــا  واالجتاهــــا  واملشــــاعر الــــ  يتشــــاركها أعضــــا  التن ــــيم أبنــــ

 خبصوص ااببعاد اابساسية للتن يم وال   نته عنها سلوكا   كون إما  سلبية أو امابية.

 مفهوم املناخ التنظيمي: 1.2

أبنـ :باملعاش املـدرة املنـا  التن يمـي (Oldham , Hall, Lawler) 1114أولدام،هال والولر سانةعرة كل من  -

 )  Martin& Croisille 2006; (02:حمليط العملب.

أبن :بشخصـية املن مـة كمـا يراهـا أعضـا ها وأنـ  عنـدما ننـاقا اصـط   املنـا  التن يمـي ف ننـا  (1182الغمري)عرف    -

ارسها املن مة ويكون هلـا ب لك نتحدث عن املكو   أو الصفا  املوجودة يف بيئة العمل وال   نته من التصرفا  ال  ذ

 (40:9109 السلمي  ب.أتّْ ا  متباينة عل  سلوة أفراد التن يم

أبن :ب لك العوامل الـ   تفاعـل يف املن مـة فتسـاعد علـ  إمـاد ظـروة موا يـة لتحقيـق (1181النمر واحلمزاوي)عرف    -

 .جود ه ه ال روةبو أهداة املن مة بكفا ة وفعالية أو  عطل 

أبن : اهليكل النفسـي للمن مـة وهو جمموعـة اخلصـائص والصـفا  الـ   شـكل البيئـة اإلنسـانية  (1111لقريويت )عرف  ا -

 (04:9109ال  يعمل من خ هلا املوظفون. السلمي 
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أبنـــــ  جمموعـــــة اخلصـــــائص الـــــ  يـــــدركها ويشـــــعر يـــــا العـــــاملون يف الن ـــــام وـــــا ذيـــــز بيئـــــة  (1..2الطويااااال )عرفـــــ    -

ـــــ  علـــــ  دوافعهـــــم  العمـــــل فيـــــ  ســـــوا  شـــــعر العـــــاملون بـــــ لك بصـــــورة مباشـــــرة أم غـــــ  مباشـــــرة ويكـــــون هلـــــا انعكـــــا  وأتّْ

 وسلوكهم.

لتن ـــــــيم للممارســـــــا  املنـــــــا  التن يمـــــــي أبنـــــــ :باإلدراة املشـــــــ ة بـــــــني اابفـــــــراد داخـــــــل ا BRUNET(1002)عـــــــرة - 

 Mibomwa,2007 :01)    .التن يميةب

املنــــــا  التن يمــــــي أبنــــــ : حمصــــــلة اإلدراكــــــا  املشــــــ كة لــــــد  اابفــــــراد داخــــــل التن ــــــيم  CHAREST(1002)عــــــرة - 

  الواحد حمليط عملهم.

أبنــــــ : وصـــــة خلصـــــائص وميـــــزا  بيئــــــة العمـــــل الداخليـــــة بكــــــل أبعادهـــــا وعناصـــــرها والــــــ  (3..2القرياااااويت )عرفـــــ  - 

 تمتــــع بقـــــدر مـــــن الثبــــا  النســـــع وذيـــــز املن مــــة حيـــــث يـــــدركها العــــاملون ويفهموهنـــــا و ـــــنعكس علــــ  اجتاهـــــا م وقـــــيمهم 

 و دفع العاملني إ   بين أمناط سلوكية معينة.

 Castro&Martins ;2010 :09)ويتميز املنا  التن يمي أبن : - 

o .اثب  نسبيا لكن  يتغ  ورور الزمن 

o عن التن يم لد  اابفراد. حمصلة االنطبا  العام 

o .مدركا  املنا  التن يمي هي وصة لألحداث وال روة احمليطة ببيئة العمل والتطورا  الناجتة عنها 

o  .بنا  متعدد ااببعاد ل  القدرة عل  التأّْ  يف السلوة الفردي 

خليـــــة واخلارجيـــــة الـــــ  ومـــــن كـــــل مـــــا ســـــبق ميكـــــن القـــــو  أبن املنـــــا  التن يمـــــي ميكـــــن إ الـــــ  يف كافـــــة ال ـــــروة الدا     

 ـــــيط ابملوظـــــة يف بيئـــــة عملـــــ  والـــــ  هلـــــا أتّْـــــ  يف ســــــلوك  واجتاها ـــــ  والـــــ   عـــــ  عـــــن شخصـــــية املن مـــــة أو امل سســــــة   

 تعلــــق بيئــــة العمــــل والعامــــل  ملتغــــ ا  موضــــوعية امعينــــ اجتســــيم قــــدم  فكــــرة مــــن نســــيه واحــــد وهــــو  ركيبــــة  تميــــز أبهنــــا

 .ن استعدادا   واجتاها   و صورا  من ثدده بصفة جوهرية انط قا مهو 
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 عناصر املناخ التنظيمي:  2.2

 ;(Likert, 1967) إ فق  عديد الدراسا  عل  أن كل منوذج للمنا  التن يمي البد أن يشتمل عل  ااببعاد التالية: -

(Tausing & Frenwick, 2011) 
 اهليكل التنظيمي: -

ــــــــــــــ ي ثــــــــــــــدد ا هــــــــــــــا وشــــــــــــــكلها واختصاصــــــــــــــها وجمــــــــــــــا  عملهــــــــــــــا  هــــــــــــــو الشــــــــــــــكل العــــــــــــــام للم سســــــــــــــة ال

ــــــــــــني العــــــــــــاملني وبــــــــــــني  و قســــــــــــيمها اإلداري وختصصــــــــــــا  العــــــــــــاملني يــــــــــــا وطبيعــــــــــــة الع قــــــــــــا  الوظيفيــــــــــــة ب

الر ســـــــــــــــــــــــــــا  واملر وســـــــــــــــــــــــــــني وبـــــــــــــــــــــــــــني اإلدارا  املختلفـــــــــــــــــــــــــــة وار باطها اإلداري ابملن مـــــــــــــــــــــــــــا  اابعلـــــــــــــــــــــــــــ  

 .( 920:9110وازية. فلي  وعبد اجمليد واملن ما  امل

   منا القيادة: -

ـــــــــــق التفاعـــــــــــل  ـــــــــــة اجلماعـــــــــــة ونشـــــــــــاط املن مـــــــــــة ويف خل ـــــــــــ  يف حركي ـــــــــــادة أبمناطهـــــــــــا ذا  اّْـــــــــــر كب  عتـــــــــــ  القي

 (002:9119اإلنساا ال زم لتحقيق أهداة الفرد واملن مة عل  حد سوا . كاظم 

 منا االتصال: -

املنــــــــــــــا  التن يمــــــــــــــي و ديــــــــــــــد خصائصــــــــــــــ  وفعاليـــــــــــــــة  ســــــــــــــهم اال صــــــــــــــاال  بصــــــــــــــورة فعالــــــــــــــة يف  كــــــــــــــوين 

ـــــــــــ  العكـــــــــــس  ـــــــــــا  التن يمـــــــــــي عل ـــــــــــة مضـــــــــــافة للمن ـــــــــــاة خاصـــــــــــية امابي اال صـــــــــــاال   عـــــــــــين ببســـــــــــاطة أن هن

عـــــــــــــدم فعاليـــــــــــــة اال صـــــــــــــاال  يشـــــــــــــكل خلـــــــــــــ  يف املنـــــــــــــا  التن يمي فاال صـــــــــــــاال  هـــــــــــــي وثابـــــــــــــة اجلهـــــــــــــاز 

ــــــــــ  العصــــــــــع للتن ــــــــــيم وهــــــــــي بــــــــــ لك  ــــــــــ ّْر علــــــــــ  البعــــــــــدين النفســــــــــي واالجتمــــــــــاعي للمنــــــــــا    التن يمي. فلي

 (921:9110وعبد اجمليد 

 طرق صنع القرارا : -

ــــــــــة و عــــــــــدم مراعــــــــــاة املعــــــــــاي  واملراحــــــــــل اخلاصــــــــــة بصــــــــــنع القــــــــــرار و أيضــــــــــا  القــــــــــرار جــــــــــوهر العمليــــــــــة اإلداري

جعـــــــــل منـــــــــط اختـــــــــاذ القـــــــــرارا   ســـــــــلطيا أو مركـــــــــزاي يـــــــــ دي إ  احلـــــــــد مـــــــــن املبـــــــــادرا  والطاقـــــــــا  الكامنـــــــــة 

ـــــــــد  العـــــــــاملني وإحساســـــــــهم ابل لـــــــــم  وظهـــــــــور الصـــــــــراعا  داخـــــــــل التن ـــــــــيم مـــــــــا خيلـــــــــق مناخـــــــــا  ن يميـــــــــا ل

ــــــــــــــدائل املتاحــــــــــــــة 94:9104سلبيا. الشــــــــــــــرميي  ــــــــــــــة صــــــــــــــنع القــــــــــــــرار  بحــــــــــــــث يف العديــــــــــــــد مــــــــــــــن الب ( فعملي
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و ســــــــــب  كلفــــــــــة كــــــــــل بــــــــــديل لتختــــــــــار اابنســــــــــب ويف الوقــــــــــ  املناســــــــــب ابلتــــــــــايل فهــــــــــي  تطلــــــــــب حلــــــــــوال 

ـــــــــة ملواجهـــــــــة مشـــــــــاكل امل ـــــــــدة عـــــــــن اابســـــــــاليب التقليدي ـــــــــتح ابب ابتكاريـــــــــ  بعي ن مـــــــــة أيضـــــــــا  طـــــــــر  فكـــــــــرة ف

ــــــــــــر شــــــــــــ ون  ــــــــــــتم عــــــــــــن طريقهــــــــــــا  قري املشــــــــــــاركة واملســــــــــــا ة يف حــــــــــــل املشــــــــــــاكل و مــــــــــــل املخــــــــــــاطر الــــــــــــ  ي

 (311:9110املن مة والعاملني فيها. فلي  وعبد اجمليد 

 العالقا  الداالية: -

  تكون الع قا  والتفاع   الداخلية يف املن مة من عدة عناصر منها:

  سا  واملر وسني.الع قة بني الر  

 .الع قة بني املر وسني بعضهم ببعة 

 .الع قة بني الر سا  أنفسهم 

 .ع قة اجلميع مع الرئيس اابعل  للمن مة 

كــــــــــل هـــــــــــ ه الع قــــــــــا  الداخليـــــــــــة للمن مــــــــــة إمـــــــــــا أن  كــــــــــون صـــــــــــاعدة أو هابطة امابيــــــــــة أو ســـــــــــلبية 

ـــــــــــة  ـــــــــــث  نبـــــــــــع أ ي ـــــــــــة ومتوازنـــــــــــة  حي دراســـــــــــتها يف أن كـــــــــــل لكنهـــــــــــا ينبغـــــــــــي أن  كـــــــــــون ع قـــــــــــا  مرن

ــــــــــــا  وأهــــــــــــداة الطــــــــــــرة  ــــــــــــق حاجــــــــــــا  ورغب ــــــــــــة يــــــــــــ ّْر يف  قي طــــــــــــرة مــــــــــــن أطــــــــــــراة هــــــــــــ ه الع ق

 انخر.

 تكنولوجيا العمل: -

التكنولوجيـــــــــا  عــــــــــين إدخــــــــــا  التغيــــــــــ  والتطـــــــــوير للمن مــــــــــة مــــــــــا يســــــــــاعد علـــــــــ   بســــــــــيط إجــــــــــرا ا  العمــــــــــل 

ــــــــــــ  وإاتحــــــــــــة الفرصــــــــــــة أك ثــــــــــــر للعــــــــــــاملني وختليصــــــــــــ  يف كثــــــــــــ  مــــــــــــن اابحيــــــــــــان مــــــــــــن اابجــــــــــــزا  الرو ينيــــــــــــة في

ـــــــــــــا م الكامنـــــــــــــة كمـــــــــــــا أن زايدة االعتمـــــــــــــاد علـــــــــــــ  اابجهـــــــــــــزة واملعـــــــــــــدا  قـــــــــــــد  ـــــــــــــدرا م وطاق الســـــــــــــتغ   ق

ـــــــــــــث يتصـــــــــــــة ابجلمـــــــــــــود وال إنســـــــــــــانية ويصـــــــــــــبح  جتعـــــــــــــل املنـــــــــــــا  التن يمـــــــــــــي نخـــــــــــــ  اجتاهـــــــــــــا ســـــــــــــلبيا حي

 (90-90:9104اإلنسان في  مثل انلة  تحرة خبطوا  وحركا  حمدودة. الشرميي 
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 أمنا  املناخ التنظيمي:  3.2

 & Tausing) ،(02:9109( أنوا  املنا  التن يمي بسـتة أنـوا  هـي كان : السـلمي 9109لقد حدد السلمي  -

Frenwick, 2011) ٬ (Thompson & McHugh, 2002) 

 فيــــــــــ  املعلمــــــــــون ابحلريــــــــــة واابلفــــــــــة والتعــــــــــاون ويتحقــــــــــق فيــــــــــ  وهــــــــــو املنــــــــــا  الــــــــــ ي يتمتــــــــــع :املناااااااااااخ املفتااااااااااوح

 ـــــــــــــوازن بـــــــــــــني اجنـــــــــــــاز اابعمـــــــــــــا  وإشـــــــــــــبا  احلاجـــــــــــــا  االجتماعيـــــــــــــة للعـــــــــــــاملني يف املن مـــــــــــــة و ر فـــــــــــــع فيـــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــنخفة درجـــــــــــــــــــــا  كـــــــــــــــــــــل -القـــــــــــــــــــــدوة يف العمـــــــــــــــــــــل-درجا  االنتمـــــــــــــــــــــا  النزعـــــــــــــــــــــة اإلنســـــــــــــــــــــانية(كما  

 الشكلية يف العمل(.-اإلعاقة-من التباعد

 :يركـــــــــز فيـــــــــ  املـــــــــدير  ركيـــــــــزا شـــــــــديدا علـــــــــ   نفيـــــــــ  اابعمـــــــــا  الرو ينيـــــــــة وال كيـــــــــز  هـــــــــو الـــــــــ ياملنااااااااااخ املغلاااااااااق

-علــــــــــــ  اإلنتــــــــــــاج دون أن يكــــــــــــون املثــــــــــــل اابعلــــــــــــ  يف العمــــــــــــل و ر فــــــــــــع يف هــــــــــــ ا املنــــــــــــا  درجا  التباعــــــــــــد

النزعــــــــــــــــــــة -ال كيــــــــــــــــــــز علــــــــــــــــــــ  اإلنتــــــــــــــــــــاج(و نخفة درجا  القــــــــــــــــــــدوة-الشــــــــــــــــــــكلية يف العمــــــــــــــــــــل-اإلعاقــــــــــــــــــــة

 االنتما (.-اإلنسانية

 :ــــــــــــة عنــــــــــــ  يف  إشــــــــــــبا  احلاجــــــــــــا  ياملناااااااااااااخ الااااااااااااذايت ــــــــــــ  خيتل ــــــــــــا  املفتــــــــــــو  لكن شــــــــــــب  إ  حــــــــــــد مــــــــــــا املن

ــــــــــــ  درجا  االنتمــــــــــــا  -اجنــــــــــــاز العمــــــــــــل-االجتماعيــــــــــــة -مــــــــــــع ســــــــــــيطرة بســــــــــــيطة علــــــــــــ  العــــــــــــاملني(و ر فع في

 ال كيز يف اإلنتاج(.-القدوة(و نخفة درجا  كل من  التباعد-الشكلية يف العمل-اابلفة

 :ـــــــــ  املنااااااااااخ املوجاااااااااه ـــــــــ ي يعـــــــــ  مـــــــــن خ ل املـــــــــدير عـــــــــن اهتمامـــــــــ  الشـــــــــديد ابجنـــــــــاز اابعمـــــــــا  عـــــــــن هـــــــــو ال

طريــــــــــــــــــــق اإلشــــــــــــــــــــراة والتوجيــــــــــــــــــــ  وال يهــــــــــــــــــــتم ابحلاجــــــــــــــــــــا  االجتماعيــــــــــــــــــــة للعــــــــــــــــــــاملني    ر فــــــــــــــــــــع فيــــــــــــــــــــ  

 النزعة اإلنسانية(.-اابلفة-درجا  التباعد

 :ميــــــــــار  فيــــــــــ  املــــــــــدير دوره فيمــــــــــا خيــــــــــص  وجيــــــــــ  نشــــــــــاط امل سســــــــــة مــــــــــا يــــــــــ دي ل هــــــــــور املناااااااااااخ العااااااااااائلي

ملعلمــــــــــــــــني يســــــــــــــــعون إلشــــــــــــــــبا  حاجــــــــــــــــا م االجتماعيــــــــــــــــة دون االهتمــــــــــــــــام رائســــــــــــــــا  متعــــــــــــــــددة ومعــــــــــــــــل ا

النزعــــــــــة -اابلفــــــــــة-بتحقيــــــــــق أهــــــــــداة املدرســــــــــة أو اجنــــــــــاز العمــــــــــل و ر فــــــــــع فيــــــــــ  درجــــــــــا  كــــــــــل من التباعــــــــــد

ــــــــــــــــــل درجا  اإلعاقــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــز علــــــــــــــــــ  -الشــــــــــــــــــكلية يف العمــــــــــــــــــل-اإلنســــــــــــــــــانية(كما  ــــــــــــــــــنخفة يف املقاب ال كي

 اإلنتاج(.
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 :ـــــــــ ي يضـــــــــع مـــــــــن خ لـــــــــ  املـــــــــاملنااااااااااخ األباااااااااوي دير  يـــــــــع الســـــــــلطا  يف يـــــــــده وال يســـــــــمح ب هـــــــــور هـــــــــو ال

ـــــــــــ دي للشـــــــــــعور بضـــــــــــعة االنتمـــــــــــا  للمدرســـــــــــة لـــــــــــد   ـــــــــــادرا  قياديـــــــــــة مـــــــــــن قبـــــــــــل املعلمـــــــــــني مـــــــــــا ي أي مب

ال كيـــــــــــــــــــــز علـــــــــــــــــــــ  اإلنتـــــــــــــــــــــاج( و ـــــــــــــــــــــنخفة -املعلـــــــــــــــــــــم و ر فـــــــــــــــــــــع يف هـــــــــــــــــــــ ا املنـــــــــــــــــــــا  درجا  التباعـــــــــــــــــــــد

 الشكلية يف العمل(.-االنتما -اابلفة -درجا  اإلعاقة

نــــــــــــــا  التن يمــــــــــــــي حســــــــــــــب كــــــــــــــل دار  للموضــــــــــــــو  وهــــــــــــــي  تمحــــــــــــــور حســــــــــــــب ختتلــــــــــــــة و تعــــــــــــــدد أمنــــــــــــــاط امل -

 ( حو  ما يلي:9109قرواا 

 ــــــــــة  :املناااااااااااخ املفتااااااااااوح حيــــــــــث يشــــــــــعر العــــــــــاملون فيــــــــــ  بدرجــــــــــة عاليــــــــــة مــــــــــن االعتماديــــــــــة واملشــــــــــاركة املتبادل

 حبيث يلع ه ا املنا  احلاجا  االجتماعية للعاملني.

 :اجلماعـــــــــة الــــــــ  ينتمـــــــــي إليهــــــــا ويتميـــــــــز حيــــــــث ميـــــــــار  القائــــــــد ســــــــلطا   مـــــــــن خــــــــ املناااااااااخ االساااااااااتقاليل  

ــــــــــة  ــــــــــوظيفي وإشــــــــــبا  احلاجــــــــــا  االجتماعي ــــــــــة والرضــــــــــا ال ــــــــــرو  املعنوي ــــــــــة مــــــــــن ال ــــــــــنمط بدرجــــــــــة عالي هــــــــــ ا ال

 للعاملني.

 يكــــــــــــون فيــــــــــــ  ال كيــــــــــــز علــــــــــــ  االهتمــــــــــــام ابلعمــــــــــــل مــــــــــــع انعــــــــــــدام الع قــــــــــــا  :املناااااااااااااخ املساااااااااااايطر عليااااااااااااه

 الشخصية وإ ا  احتياجا  العما .

 :ملنــــــــــا  يشــــــــــبع العــــــــــاملون حاجــــــــــا م االجتماعيــــــــــة دون االهتمــــــــــام ابلضــــــــــغوط يف هــــــــــ ا ااملناااااااااااخ املااااااااااألوف

 االجتماعية ال  ذار  عليهم.

 :يســــــــــيطر القائــــــــــد علــــــــــ   يــــــــــع الفعاليــــــــــا  التن يميــــــــــة وال يســــــــــمح للعــــــــــاملني ابملشــــــــــاركة املناااااااااااخ األبااااااااااوي

 ما ينعكس سلبا عل  درجة رضاهم الوظيفي.

 :كود واجلمود.يتميز ه ا املنا  التن يمي ابلر املناخ املطلق 
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 مناذج وأبعاد املناخ التنظيمي: 4.2

ذكـــــــر  العديـــــــد مـــــــن الدراســـــــا  منـــــــ  نصـــــــة القـــــــرن املاضـــــــي منـــــــاذج وأبعـــــــاد متعـــــــددة للمنـــــــا  التن يمـــــــي ورغـــــــم       

 نـــــــــ  ميكـــــــــن حصـــــــــر بعـــــــــة مناذجـــــــــ  وأبعـــــــــاده فيمـــــــــا يلـــــــــي:أاالخت فـــــــــا  القائمـــــــــة بـــــــــني هـــــــــ ه الدراســـــــــا  إال 

(Braithwaite, Hyde, & pope, 2010)  

 ):Halpin & Croft,1963( منوذج هالنب وكروفت .1

م مقياســـــــــــــهما يف املنــــــــــــا  التن يمـــــــــــــي  ـــــــــــــ  اســـــــــــــم 0203صــــــــــــمم كـــــــــــــل مـــــــــــــن هــــــــــــالنب وكروفـــــــــــــ  عـــــــــــــام       

اســـــــــــتمارة وصــــــــــــة املنــــــــــــا  التن يمــــــــــــي والــــــــــــ   شــــــــــــمل اانيــــــــــــة أبعــــــــــــاد مقســــــــــــمة جملمــــــــــــوعتني رئيســــــــــــيتني حيــــــــــــث 

اابو  علـــــــــــــــ  أربعـــــــــــــــة أبعـــــــــــــــاد  صــــــــــــــــة الســـــــــــــــلوة التن يمـــــــــــــــي ابفـــــــــــــــراد التن ـــــــــــــــيم وهــــــــــــــــي  تـــــــــــــــوي اجملموعـــــــــــــــة 

 االنفصــــــــــــــا  العائق االنتما  اابلفة( أما اجملموعــــــــــــــة الثانيــــــــــــــة فتشــــــــــــــمل أربعــــــــــــــة أبعــــــــــــــاد يصــــــــــــــة مــــــــــــــن خ هلــــــــــــــا 

أفــــــــــــــــــــــــــــراد التن ــــــــــــــــــــــــــــيم ســــــــــــــــــــــــــــلوة اإلدارة معهــــــــــــــــــــــــــــم وهــــــــــــــــــــــــــــ ه ااببعــــــــــــــــــــــــــــاد هي االنعزاليــــــــــــــــــــــــــــة ال كيز علــــــــــــــــــــــــــــ  

 (9114اإلنتاج الدفع املراعاة(. الطيب 

ـــــــــــــد أشـــــــــــــار كـــــــــــــل مـــــــــــــن الصـــــــــــــادق واملعضـــــــــــــاوي  ـــــــــــــ  9110وق ( قامـــــــــــــا Halpin&Croft( أن هـــــــــــــالنب وكروف

 Descriptionبتطـــــــــــــــــــــــــــوير أدا مـــــــــــــــــــــــــــا لوصـــــــــــــــــــــــــــة املنـــــــــــــــــــــــــــا  التن يمـــــــــــــــــــــــــــي يف امل سســـــــــــــــــــــــــــا  التعليميـــــــــــــــــــــــــــة 

Questionnaire Organisational Climate)  ـــــــــــــــــق أربعـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــة أبعـــــــــــــــــاد  تعل ـــــــــــــــــ   تكـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــن ااني ال

 (01:9109منها بسلوة املدير واملتبقية  تعلق بسلوة املعلمني وهي كان : السلمي 

 سلوع املدير: (1

  الشــــــــــــــكلية يف العمــــــــــــــلaloofness:) يشــــــــــــــ  هــــــــــــــ ا البعــــــــــــــد لســــــــــــــلوة املــــــــــــــدير الــــــــــــــ ي يطبــــــــــــــق

 بني العاملني مع .القوانني واللوائح حرفيا دون مرونة وابلتايل يتيح مسافة بين  و 

 ل كيز عل  اإلنتاجية اproduction emphasis:) يش  لسـلوة املـدير املهـتم ابجنـاز العمـل أبسـلوب

 اإلشراة والتوجي  دون االستفادة من  را  العاملني.

 القــــــــــدوة يف العمــــــــــل(model:) يشــــــــــ  لســــــــــلوة املــــــــــدير املوجــــــــــ   ــــــــــو اجنــــــــــاز العمــــــــــل عــــــــــن طريــــــــــق

 إعطا  املثل والقدوة.
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 إلنســــــــــــــــانية النزعــــــــــــــــة اconsidération:) يشــــــــــــــــ  لســــــــــــــــلوة املــــــــــــــــدير الــــــــــــــــ ي مييــــــــــــــــل للمعاملــــــــــــــــة

 الودية اإلنسانية.

 سلوع املعلمني: (2

  التباعــــــــــــــــدdisengagement:)  يشــــــــــــــــ  هــــــــــــــــ ا البعــــــــــــــــد إ  أن املعلمــــــــــــــــني يف املدرســــــــــــــــة يعمــــــــــــــــل

 كل منهم يف اجتاه  تلة وعىن هم ال ميثلون رو  الفريق الواحد.

  ــــــــــــة املعلمــــــــــــني ابن املــــــــــــدير ثملهــــــــــــم مــــــــــــاال يطيقــــــــــــون مــــــــــــن يشــــــــــــ  لشــــــــــــعور (:inerranceاإلعاق

 اابعما  الرو ينية ما يعيق عملهم.

   االنتمــــــــــــاspirit:) يشــــــــــــ  للـــــــــــــرو  املعنويــــــــــــة الســـــــــــــائدة يف  اعــــــــــــة املعلمـــــــــــــني حيــــــــــــث يشـــــــــــــعرون

ابلرضـــــــــــا واالنتمـــــــــــا  ن ـــــــــــرا إلشـــــــــــبا  حاجـــــــــــا م االجتماعيـــــــــــة ويـــــــــــر بط هـــــــــــ ا اإلحســـــــــــا  ابلرضـــــــــــا 

 ابجناز العمل.

  اابلفــــــــــةintimacy:)  يشــــــــــ  للع قــــــــــا  الطيبــــــــــة بــــــــــني املعلمــــــــــني مــــــــــا يبعــــــــــث علــــــــــ  الرضــــــــــا وان

 كان ه ا اإلحسا  ال ير بط ابالجناز يف العمل.

 :(Miles,1965)منوذج مايلز .2

قــــــــــــــــــــــــــــدم مــــــــــــــــــــــــــــايلز منوذجــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــن عشــــــــــــــــــــــــــــرة أبعــــــــــــــــــــــــــــاد للمنــــــــــــــــــــــــــــا  التن يمــــــــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــــــــي        

 (02:9104كان : احلارّْي 

 :التن يمية وإمكانية  قيقها.و ر بط بوضو  اابهداة الرتكيز عل  األهداف 

 :و ــــــــــر بط بوجــــــــــود  وزيــــــــــع متــــــــــوازن للســــــــــلطة داخــــــــــل امل سســــــــــة وعــــــــــىن وجــــــــــود كفايااااااااااة االتصااااااااااال

 سلطة للقائد ووجود  لية ملراجعة القائد يف صنع القرار لد  العاملني.

 :ــــــــــــــر بط ابالســــــــــــــتغ   اابمثــــــــــــــل للمــــــــــــــوارد املاديــــــــــــــة والبشــــــــــــــرية بكفــــــــــــــا ة اسااااااااااااااتغالل املااااااااااااااوارد و 

 وفعالية.

 :ـــــــــني املعلـــــــــم وامل سســـــــــة كمن مـــــــــة هلـــــــــا أهـــــــــدافها و التماساااااااااك  شـــــــــمل مـــــــــد  الـــــــــ ابط وااللتـــــــــزام ب

 املستقلة وير بط أيضا ابلثقة التن يمية.
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 :ذثل اإلحسا  ابالنتما  والرضا داخل امل سسة.الروح املعنوية 

 :وير بط ود  سعي امل سسة  و  فيز اابفراد لتطوير اابدا .اإلبداع 

 :مركزية يف صنع واختاذ القرار. ر بط ود  ال االستقاللية 

 :ر بط بقدرة امل سسة عل  التكية مع مستجدا  البيئة.التكيف  

 : ـــــــــــــر بط أبســـــــــــــلوب و ليـــــــــــــا  إدارة النـــــــــــــزا  التن يمـــــــــــــي بصـــــــــــــورة كفاياااااااااااااة  ااااااااااااال املشاااااااااااااكال 

متوازنــــــــــة وقــــــــــد قــــــــــام مــــــــــايلز فيمــــــــــا بعــــــــــد بتفعيــــــــــل هــــــــــ ه القائمــــــــــة بعــــــــــد ذلــــــــــك كنمــــــــــوذج لقيــــــــــا  

 الصحة التن يمية.

 nsis Likert,1967):(Re منوذج ليكر  .3

: 9104 عـــــــــــــــارة :حـــــــــــــــدد ليكـــــــــــــــر  منوذجـــــــــــــــ  يف املنـــــــــــــــا  التن يمـــــــــــــــي مـــــــــــــــن ســـــــــــــــتة أبعـــــــــــــــاد وهي            

39-33)  (Likert, 1967) 

 . اال صاال 

 . القرارا 

 .احلوافز 

 .التكنولوجيا 

 .االهتمام ابلعاملني 

  املن مةمد  أتّْ  العاملني عل  جمراي  اابمور يف. 

 Stringer & Litwin,1968):( منوذج سرتينجر وليتوين .4

( منوذجهمـــــــــــــا للتعـــــــــــــرة علـــــــــــــ  مـــــــــــــد  أتّْـــــــــــــ  املنـــــــــــــا  0204اســـــــــــــتخدم كـــــــــــــل مـــــــــــــن ســـــــــــــ جنر وليتـــــــــــــوين       

التن يمــــــــــــي علــــــــــــ  دوافــــــــــــع أفــــــــــــراد التن ــــــــــــيم ومســــــــــــتو  رضــــــــــــاهم الــــــــــــوظيفي وأدائهــــــــــــم الــــــــــــوظيفي ولقــــــــــــد حــــــــــــددا 

 (                                                    94:9104أبعاد املنا  التن يمي كان :  عارة 

 د  وجود  سلسل إداري واضح .م:اهليكل التنظيمي 

                                                           
 ." بعض املراجع تستبدل عبارة "مدى أتثري العاملني عل  جمراي  األمور يف املنظمة" بعبارة "الضغو: 
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 :تضمن  ديدا واضحا ل لتزاما  واابدوار.املس ولية  

 :ر بط ود   قيق اابهداة التن يمية و كون مناسبة لألدا  املطلوب.املكافأة  

 :معطيا  العمل املختلفة يف أي ظرة شمل قدرة اابفراد عل  التعامل مع املخاطرة. 

 :شمل اإلحسا  ابابمان والدفئ من جانب التن يم.الثقة التنظيمية  

 :ير بط ود   وف  وسائل وحوافز مناسبة  دفع أدا  العاملني.الدعم 

 :م شر سلع عل  التداخل والتعارض بني العمليا  التن يمية.التعارض 

 :شمل وجود إطار عاد  ومناسب للتقوم.املعايري  

 :اإلحسا  ابالنسجام مع أهداة املن مة.اهلوية واالنتماء 

 Campbell,1974):( منوذج كامبل  .0

 :( أبعـــــــــــــــاد املنـــــــــــــــا  التن يمـــــــــــــــي بعشـــــــــــــــرة أبعـــــــــــــــاد هـــــــــــــــي كـــــــــــــــان 0214حـــــــــــــــدد كامبـــــــــــــــل       

 (04:9109 السلمي 

 :اإلجرا ا  ومد  استق لية اختاذ القرار.ميثل درجة الر ية يف هيكل أو بناء املهمة 

 :ــــــــــة العقــــــــــواب  وميكــــــــــن وضــــــــــع هــــــــــ ا املكافااااااااااأة والعقاااااااااااب  عــــــــــين احملاســــــــــبة املوضــــــــــوعية ومــــــــــد  عدال

 البعد    مسم  احلوافز ابعتبار ه ا ينعكس عل  أدا  العاملني.

 : ش  ملد  انفراد القيادة العليا بصنع القرار وإ ا  التشاركية.مركزية القرارا  

 ذثل اإلصرار عل   قيق أهداة املن مة.د اال از:أتكي 

 :مد  اهتمام اإلدارة بتطوير و دريب املوارد البشرية.التأكيد عل  التدريب والتطوير 

 :مــــــــــد  ذســــــــــك الفــــــــــرد ابملن مــــــــــة مــــــــــع الشــــــــــعور ابملخــــــــــاطرة يف حالــــــــــة اســــــــــتمرار املخاااااااااااطرة واألمااااااااااان

 العمل يا وهو اقرب ما يكون للثقة التن يمية.

 درجة الع قة املباشرة بني الرئيس واملر و .أو السلوع االندفاعي: االنفتاح 

 :درجة إحسا  الفرد بدوره وأ يت  يف فريق العمل.املركز االجتماعي والروح املعنوية 
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 :ذثـــــــــل مـــــــــد  إدراة املوظـــــــــة لـــــــــرأي رئيســـــــــ  فيـــــــــ  ومـــــــــد  مســـــــــاند   التقااااااااادير والتغذياااااااااة العكساااااااااية

 ل .

 :ومرونــــــــــة التن ــــــــــيم يف مواجهــــــــــة املشــــــــــك   القائمــــــــــة  ذثــــــــــل درجــــــــــة قــــــــــدرةقاااااااااادرة ومرونااااااااااة التنظاااااااااايم

 والتنب  ابملشك   املستقبلية.

 

 Lawler, et al,1974):( منوذج الولر وآارون .1

ن أبعــــــــــــاد املنــــــــــــا  التن يمــــــــــــي علــــــــــــ   عــــــــــــددها ميكــــــــــــن جتميعهــــــــــــا يف جممــــــــــــوعتني ( أب0214يــــــــــــر  الولــــــــــــر       

ــــــــــــة ــــــــــــة ابلعملي ــــــــــــة حيــــــــــــث ثــــــــــــوي كــــــــــــل منهمــــــــــــا  رئيســــــــــــيتني   تعلــــــــــــق اابو  ابهليكــــــــــــل التن يمــــــــــــي والثاني التن يمي

 (33:9104 عارة وحممد :أبعادا  صة اجملموعة

 :اهليكل التنظيمي 

 درجة املركزية يف القرارا :ذثل مد  االنفراد وإ ا  املشاركة يف صنع القرار. -

درجــــــــــــــة الر يــــــــــــــة يف إجــــــــــــــرا ا  العمــــــــــــــل: ر بط بطبيعــــــــــــــة قــــــــــــــوانني العمــــــــــــــل وخطــــــــــــــوط الســــــــــــــلطة  -

 داخل املن مة.

ـــــــــــة للمن مة: شـــــــــــمل درجـــــــــــة مرونـــــــــــة ومـــــــــــد  انســـــــــــيابية درجـــــــــــة  - ـــــــــــني اابن مـــــــــــة الفرعي التـــــــــــداخل ب

 اال صاال  داخل املن مة.

 :العملية التنظيمية 

 منط القيادة:ير بط بطبيعة املمارسا  اإلدارية. -

 ن م املكافأة: ر بط ابلتعويضا  واحلوافز امل ئمة لألدا . -

 وإدارة الصرا .حل التناقضا  التن يمية: شمل  ليا  فة النزاعا   -

 Dawney, et al): ,(1974منوذج داوين وزمالئه  .1

 ( أبعاد املنا  التن يمي بستة أبعاد وهي كان :0210حدد داوا وزم ئ              

 :يتعلق بطبيعة وأسلوب صنع القرار.اختاذ القرار 



يميمنا  التن طار الن  ري للاإل                                                                              الثاا:الفصل   

 

 
41 

 :و قيــــــــــــق  شــــــــــــمل اإلحســــــــــــا  ابابمــــــــــــان وان التن ــــــــــــيم يســــــــــــع  لرعايــــــــــــة اابفــــــــــــراد الثقااااااااااااة التنظيميااااااااااااة

 مصاحلهم.

 :هي القدرة عل   مل صعواب  العمل واختاذ قرارا  مص ية.املخاطرة 

 :ير بط بطبيعة ومد  االستق لية يف التعامل مع من ما  أخر .االنفتاح 

 : هي وجود  عوية عاد  وم ئم لألدا .املكافآ 

 :ير بط بطبيعة التسلسل اإلداري وانسياب خطوط السلطة.اهليكل التنظيمي 

 :Friedlarder &Greenberg,1974)( منوذج فريدالرد و جرينربج .8

(منوذجهمـــــــــــا للمنـــــــــــا  التن يمــــــــــــي مـــــــــــن ســـــــــــبعة أبعــــــــــــاد 0214حـــــــــــدد كـــــــــــل  مـــــــــــن فريــــــــــــدالرد وجـــــــــــرين ج             

 (04:9109أساسية وهي كمايلي: السلمي 

 .التحرر 

 .العوائق 

 .الرو  واملعنوية 

 .اابلفة واملودة 

 . التحف ا 

 .التأكيد عل  االجناز 

 .املكافأة 

 Steers,1977):( منوذج ستريز9 .

( مــــــــــن أربعــــــــــة أبعــــــــــاد أساســــــــــية يتضــــــــــمن 0211يتحــــــــــدد املنــــــــــا  التن يمــــــــــي وفــــــــــق منــــــــــوذج ســــــــــت ز             

 (90:9114كل بعد منها عناصر فرعية كان : الطيب 

 :السياسا  واملمارسا  اإلدارية 

 النمط القيادي السائد. -

 سلوة اإلدارة إزا  العاملني. -
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 سياسة اإلدارة يف االختيار والتدريب. -

 :اهليكل التنظيمي 

 درجة املركزية. -

 نطاق اإلشراة. -

 حجم املن مة. -

 عدد املستواي  التن يمية. -

 موقع الفرد يف اهليكل التن يمي. -

 :تكنولوجيا العمل 

 مد  التجديد يف التكنولوجيا املستخدمة. -

 :البيئة اخلارجية 

 وعواملها االقتصادية  السياسية االجتماعية(.البيئة اخلارجية احمليطة ابلتن يم  -

 Timm & Peterson,1982):( . منوذج تيم وبيرتسون.1

(منوذجهمــــــــــــــــا للمنــــــــــــــــا  التن يمــــــــــــــــي مــــــــــــــــن ســــــــــــــــتة أبعــــــــــــــــاد رئيســــــــــــــــية: 0249حــــــــــــــــدد  ــــــــــــــــيم وبي ســــــــــــــــون        

 (00-00: 9109 السلمي 

 :تضمن الثقة املتبادلة بني أفراد التن يم. الثقة  

 :يهتم ه ا البعد وشاركة أفراد التن يم ل دارة يف اختاذ القرارا . املشاركة 

 :مــــــــــد  اطــــــــــ   أفــــــــــراد التن ــــــــــيم وحصــــــــــوهلم علــــــــــ  املعلومــــــــــا  ذا  الع قــــــــــة الصاااااااااادق والصاااااااااارا ة

 بعملهم.

 :الع قا  املتبادلة بني أفراد التن يم ككل.املساندة والتشجيع 

 :ومـــــــــــــــــد  اهتمامهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــد  إصـــــــــــــــــغا  إدارة املن مـــــــــــــــــة للمق حـــــــــــــــــااالتصااااااااااااااااااال  الصااااااااااااااااااعدة  

 ابملعلوما  املقدمة من قبل املر وسني.
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 :كفـــــــــــــا ة وفعاليـــــــــــــة أســـــــــــــلوب العمـــــــــــــل ابإلضـــــــــــــافة للتعـــــــــــــاون الســـــــــــــائد بـــــــــــــني أفـــــــــــــراد األداء الاااااااااااااوظيفي

 التن يم.                                                                                     

 ski & Doherty,1989:(Kozlow( .منوذج كوزلوسكي ودوهريت11

ــــــــــة        يقــــــــــوم هــــــــــ ا النمــــــــــوذج علــــــــــ  إحــــــــــد  عشــــــــــر بعــــــــــدا أساســــــــــيا  حيــــــــــث يركــــــــــز هــــــــــ ا النمــــــــــوذج علــــــــــ  أ ي

القـــــــــــــادة ومر وســــــــــــيهم يف التـــــــــــــأّْ  علــــــــــــ  إدراة و فســـــــــــــ  املر وســـــــــــــني بــــــــــــني  الــــــــــــنمط القيـــــــــــــادي وطبيعــــــــــــة التفاعـــــــــــــل

 (90-90: 9114خلصائص املنا  التن يمي  ه ه ااببعاد هي كالتايل: الطيب 

 .هيكل العمل 

 .فهم الوظيفة 

 .املسا لة الشخصية أو احملاسبة 

 .املس ولية 

 .ركيز املشرة عل  العمل  

 .املشاركة 

 .اإلشراة املساند أو الدعم 

 .العمل اجلماعي 

 . التعاون بني اجملموعا 

 .وعي اإلدارة واهتماما ا 

 . اال صاال 

 املنظرة يف املناخ التنظيمي.األبعاد املشرتكة بني خمتلف النماذج  (:1.اجلدول رقم ) -
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 .                    من إعداد البا ثة  (01املصدر : اجلدول رقم ) -

Miles,  

1965 

Kozlowski&

Doherty, 

1989 

Timm&Peterson

, 1982 

Steers, 

1977 

Dawney&al, 

1947 

Friedlarde& 

Greenberg, 

1974 

Lawler

&al,1974 

      

Campbell,1

974      

Stringer&Lit

win,1968  

Likert, 

1967   

Halpin 

&Croft, 

1963  

             النماذج       

                 

              األبعاد

 اإلتصاالت  ×       × × ×

 القرارات × ×  × × × × × ×  ×

 الحوافز و المكافآت  × × × × × ×  × × ×

 التكنولوجيا  ×      ×   

  اإلهتمام بالعاملين  ×   × ×    × 

 التحرر واإلستقاللية     × × ×    ×

 اإلنجاز ×   × × ×    × 

 الهيكل التنظيمي    × ×  × ×  × 

 القيادة ×    ×   ×   ×

 األداء الوظيفي     ×    ×  ×

 الروح المعنوية ×   ×  ×     ×

 مرونة التنظيم    ×       ×

والتطويرالتدريب     ×    × ×    

 المسئولية   ×       × 

 المخاطرة واإلعاقة ×  × ×  × ×  ×  

 المشاركة     ×    × × 

 التعاون و الدعم ×  ×  ×    × × 
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  للموضــــو  حيــــث ركــــز( منــــاذج املنــــا  التن يمــــي علــــ  اخــــت ة أبعادهــــا لــــد  الدارســــني10يوضــــح اجلــــدو  رقــــم        

(Likert,1967﴾  يف حــــــــــــني)علـــــــــــ  ااببعــــــــــــاد املتعلقــــــــــــة بــــــــــــ  اال صــــــــــــاال  القرارا  احلوافز االهتمام ابلعاملني التكنولوجيــــــــــــا

ـــــــــــــــة وهـــــــــــــــي البعـــــــــــــــد املهمـــــــــــــــل أيضـــــــــــــــا يف منـــــــــــــــوذج  ـــــــــــــــادي ابإلضـــــــــــــــافة للثقـــــــــــــــة التن يمي ـــــــــــــــ  اغفـــــــــــــــل الـــــــــــــــدور القي جنـــــــــــــــد أن

(Halpin&Croft,1963)  ـــــــدعم ـــــــ  القـــــــرارا   االجناز القيـــــــادة  ـــــــ  مســـــــم  اإلشـــــــراة الرو  املعنوية ال حيـــــــث ركـــــــزا عل

فقــــــد اهــــــتم ابجلانــــــب النفســــــي للعــــــاملني الــــــ ي  (Litwin&Stringer,1968)والتعــــــاون  واملخــــــاطرة أمــــــا ابلنســــــبة لنمــــــوذج

يميــــــة االنتما  والــــــ  مــــــن شــــــأهنا أن يــــــنعكس وال حمالــــــة علــــــ  اابدا  مــــــن خــــــ   ااببعــــــاد املر بطــــــة ابملكافأة الدعم الثقــــــة التن 

   ّْر عل  الدافعية يف العمل لد  العاملني.

هـــــو انخــــــر اهـــــتم ككــــــل ابلـــــرو  املعنويـــــة ودالال  الثقــــــة التن يميـــــة مــــــع إ ـــــا  عنصــــــر  (Campbell,1974)منـــــوذج       

ــــــــنمط القيــــــــادي الســــــــائد ابملن مــــــــة وأتّْ ا   هــــــــ ا النمــــــــوذج يشــــــــاب  إ   حــــــــد مــــــــا منــــــــوذج مهــــــــم للمنــــــــا  التن يمــــــــي وهــــــــو ال

(Lawler,1974 ) ـــــــــــــــــــــأة ــــــــــــــــــــــ اهليكل التن يمي درجـــــــــــــــــــــة اإلحســـــــــــــــــــــا  ابملســـــــــــــــــــــ ولية أن مة املكاف خاصـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــا علق ب

واحلوافز(ابإلضـــــافة ل كيـــــزه علـــــ  الـــــنمط القيـــــادي ولكـــــن يعـــــاب عليـــــ  إ الـــــ  لعنصـــــر مهـــــم ابلتن ـــــيم وابابفـــــراد داخـــــل التن ـــــيم 

 أال وهو الثقة التن يمية.

اهــــــــــــــتم  ابجلانــــــــــــــب النفســــــــــــــي وانعكاســــــــــــــا   االجتماعيــــــــــــــة ابملنــــــــــــــا   (Friedlarder&Greeberg,1974منــــــــــــــوذج        

ــــــــ  ـــــــادي واهليكـــــــل التن يمـــــــي  أمـــــــا ابلنســـــــبة ل ـــــــنمط القي ـــــــة ابإلضـــــــافة لل ـــــــ  أ ـــــــل إ  حـــــــد مـــــــا الثقـــــــة التن يمي التن يمـــــــي ولكن

Dawney&al,1975)مهمـــــــا  ( فقـــــــد اعتـــــــ ا  أن عمليـــــــة صـــــــنع القـــــــرار كبـــــــديل عـــــــن الـــــــنمط القيـــــــادي ولكنـــــــ  أ ـــــــل بعـــــــدا

 يتعلق بطبيعة اال صاال  داخل التن يم.

ــــــا مــــــع ( Steers,1977)منــــــوذج        ــــــدريب والتطوير اهليكــــــل التن يمــــــي والتكنولوجي ــــــدور القيادي الت هــــــو انخــــــر اهــــــتم ابل

اهتمـــــــــــــــــــا (Timm&Peterson,1982إ الــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــدور الع قــــــــــــــــــا  املتبادلـــــــــــــــــــة داخـــــــــــــــــــل التن يم كــــــــــــــــــ لك منـــــــــــــــــــوذج  

عم اال صـــــــاال  واابدا  الـــــــوظيفي مـــــــع إغفالـــــــ  لبعــــــدين مهمـــــــني و ـــــــا الـــــــدور القيـــــــادي وكيفيـــــــة ابلثقة املشاركة التشــــــجيع والد

فقـــــــــــــد ركــــــــــــــزا علـــــــــــــ  املســــــــــــــ ولية  (Kozlowski&Doherty,1989)اختـــــــــــــاذ القـــــــــــــرار داخــــــــــــــل التن ـــــــــــــيم  أمــــــــــــــا منـــــــــــــوذج 

  املشاركة اإلشراة التعاون والدعم   اال صاال .
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ام اباببعـــــاد اابساســـــية للمنـــــا  التن يمـــــي مـــــن خـــــ    ركيـــــزه علـــــ  فقـــــد حـــــاو  اإلملـــــ( Miles,1965)ابلنســـــبة لنمـــــوذج      

ــــــــــــــة كفا ة  ــــــــــــــق ابلتكيــــــــــــــة الرو  املعنوي ــــــــــــــة مــــــــــــــن خــــــــــــــ   اإلشــــــــــــــارة للبعــــــــــــــد املتعل االســــــــــــــتق لية يف اختــــــــــــــاذ القرارا  املرون

 اال صاال  ال كيز عل  االجناز وه ا ما جعل منوذج  يعتمد كمقيا  ملد  الصحة التن يمية.

 املناخ التنظيمي:مناهج قياس   0.2

  ش  الدراسا  احلديثة لوجود ّْ ث مداخل لقيا  املنا  التن يمي وهي:      

 : خيتص بـمدال القياس املتعدد للصفا  التنظيمية -0

 .حجم املن مة 

 .مستواي  السلطة 

 .اهليكل التن يمي 

ـــــــــــ  مااااااااااادال القيااااااااااااس اإلدراكاااااااااااي للصااااااااااافا  التنظيمياااااااااااة:  -9 أبنـــــــــــ  خيـــــــــــتص بــــــــــــدراسة املنـــــــــــا  التن يمـــــــــــي ويعت

 كا  اابفراد عن املن مة.ا ميكن قياس  من خ    صورا  و إدر 

يعتـــــ  أن املنـــــا  التن يمـــــي هـــــو جمموعـــــة التصـــــورا  احملـــــددة لـــــد   مااااادال القيااااااس اإلدراكاااااي للصااااافا  الشخصاااااية: -3

اابفــــراد عــــن املن مــــة واملنــــا  التن يمــــي حســــب هــــ ا املــــدخل هــــو صــــفة يف الفــــرد أكثــــر مــــا هــــو صــــفة يف التن ــــيم  فليــــ  

 صـــــــنة بعـــــــة الدراســـــــا  مقـــــــاييس املنـــــــا  التن يمـــــــي إ  مقـــــــاييس إدراكيـــــــة  .(313-319: 9110بـــــــد اجمليـــــــد وع

وأخـــــر  موضـــــوعية حيـــــث ختـــــتص املقـــــاييس اإلدراكيـــــة ابالعتمـــــاد علـــــ  إجـــــااب  مفـــــردا  العينـــــة لوصـــــة أبعـــــاد املنـــــا  

ــــة في ــــا  التن يمــــي بــــل التن يمــــي أمــــا املقــــاييس املوضــــوعية فــــ   عتمــــد علــــ  الوصــــة الفــــردي ابفــــراد العين مــــا خيــــص املن

ــــــــــة حجم املن مــــــــــة  ــــــــــة العمر اجلنس العمليا  التن يمي ــــــــــ  عــــــــــدد املســــــــــتواي  اإلدارية عــــــــــدد القــــــــــوانني الر ي  ركــــــــــز عل

ـــــــة لقيـــــــا   وغ هـــــــا و ســـــــتخدم مع ـــــــم الدراســـــــا  املقـــــــاييس اإلدراكيـــــــة ابإلضـــــــافة للمقـــــــاييس املوضـــــــوعية لتضـــــــية دق

 تغ ا  التن يمية والفردية ال    ّْر يف كل منهما.املنا  التن يمي ولتعمل مقارنة فيما خيص امل

إ  مقيـا  (Pierre Paquette ,2009)يف سـياق املقـاييس الـ  ختـتص بقيـا  املنـا  التن يمـي  وصـل بيـ  ابكـا           
 Le thermomètre des»ال موم  احملدد للمنا  التن يمي ميكن من خ ل   ديد املنا  التن يمي للمن مة بصفة عامة أ اه
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indicateur de climat organisationnelle »    ال ي يتضمن ّْ ّْة أبعاد للمنا  التن يمي  ـوي جمموعـة مـن العناصـر
 هي كالتايل: 

 :(orientation organisationnelle)لتوجه التنظيميا -1

 .وضو  املهمة واابهداة 

 .التخطيط االس ا يجي 

 .نوعية التخطيط اإلس ا يجية 

 . التعرية ابابدوار واملس وليا 

 :(relation interpersonnelles)العالقا  البني شخصية -2

 .نوعية اإلدارة 

 .القابلية للقيادة 

 .نوعية اال صاال  الداخلية 

 .الثقة وكفا ة العاملني 

 .شروط العمل 

 :( systèmes et processus) األنظمة واإلجراءا  -3

 . الوق 

 . االجتماعا 

   املعلوما .ن ام  باد 

 .البيئة التن يمية 

 .س ورة القرارا  و الس ورة الوظيفية 
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 االصة الفصل: -

ـــــــــد  اابفـــــــــراد العـــــــــاملني                   املنـــــــــا  التن يمـــــــــي هـــــــــو بنـــــــــا  متعـــــــــدد ااببعـــــــــاد ميثـــــــــل حصـــــــــيلة االنطبـــــــــا  العـــــــــام ل

اعتــــــــــــ   العديــــــــــــد مــــــــــــن حــــــــــــو  بيئــــــــــــة العمــــــــــــل و ــــــــــــ او  أنواعــــــــــــ  مــــــــــــن املنــــــــــــا  املفتــــــــــــو  إ  املنــــــــــــا  املغلق وقــــــــــــد 

ـــــــــــ   يمـــــــــــي  منـــــــــــاذج وأبعـــــــــــادا  تلفـــــــــــة إال أالدراســـــــــــا  أن للمنـــــــــــا  التن  مـــــــــــن خـــــــــــ   مطالعتهـــــــــــا  يعـــــــــــا ميكـــــــــــن ن

كمـــــــــا    أو الـــــــــ  إشـــــــــ ك  حـــــــــو  مع مهـــــــــا إمـــــــــاد بعـــــــــة ااببعـــــــــاد الـــــــــ  ا فقـــــــــ  حوهلـــــــــا مع ـــــــــم هـــــــــ ه النمـــــــــاذج

 ـــــــــــر بط يف جمملهـــــــــــا  ميكـــــــــــن أن نلخـــــــــــص أبهنـــــــــــاوالـــــــــــ   ســـــــــــبق ورأينـــــــــــا يف عرضـــــــــــنا للنمـــــــــــاذج املن ـــــــــــرة للموضـــــــــــو  

ــــــــــــــــادة أو الــــــــــــــــنمط اإلداريابهليكــــــــــــــــل التن يمي اال صــــــــــــــــاال     تضــــــــــــــــمن   احلــــــــــــــــوافز واملكافــــــــــــــــ  .أســــــــــــــــلوب القي

منـــــــــــاهه قيـــــــــــا  املنـــــــــــا  التن يمـــــــــــي نـــــــــــوعني مـــــــــــن املقـــــــــــاييس هـــــــــــي املقـــــــــــاييس اإلدراكيـــــــــــة واملقـــــــــــاييس املوضـــــــــــوعية   

ــــــــــــ ث مــــــــــــداخل هــــــــــــي املــــــــــــدخل املتعــــــــــــدد  ــــــــــــا  التن يمــــــــــــي مــــــــــــن خــــــــــــ   ّْ ــــــــــــا  املن للصــــــــــــفا  كمــــــــــــا ميكــــــــــــن قي

 التن يمية املدخل اإلدراكي للصفا  التن يمية واملدخل اإلدراكي للصفا  الشخصية.  
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 النفسية صحةطار الن ظري للاإلالفصل الثالث:

 ذهيد -

 مفهوم الصحة النفسية 0.3

 معاي  الصحة النفسية 9.3

 مناذج الصحة النفسية 3.3

 ن راي  الصحة النفسية 4.3

 مناهه البحث يف الصحة النفسية 0.3

 الصحة النفسية عزيز   0.3

 خ صة الفصل -
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 متهيد: -      

ــــــــــ  علــــــــــ  الــــــــــ ا  البشــــــــــريةالعديــــــــــد مــــــــــن املفــــــــــاهيم  تصــــــــــور          الصــــــــــحة النفســــــــــية كعاطفــــــــــة امابيــــــــــة هلــــــــــا أتّْ

حيــــــــــث يتميــــــــــز اإلنســــــــــان ذو الصــــــــــحة النفســــــــــية ابلتوافــــــــــق النفســــــــــي واالجتمــــــــــاعي مــــــــــع شــــــــــعور نســــــــــع ابلراحــــــــــة 

وقــــــــــــادر علــــــــــــ  النجــــــــــــا    ويكــــــــــــون قــــــــــــادر علــــــــــــ   قيــــــــــــق الــــــــــــ ا  واســــــــــــتغ   إمكا  ــــــــــــ   النفســــــــــــية والســــــــــــعادة

علـــــــــــ   مـــــــــــل املســـــــــــ ولية وعلـــــــــــ  البـــــــــــ    اوأيضـــــــــــا قـــــــــــادر   و قيـــــــــــق اابهـــــــــــداة ومواجهـــــــــــة الصـــــــــــعاب واابزمـــــــــــا 

ـــــــــــاة. ـــــــــــا  علـــــــــــ  احلي ـــــــــــ   مـــــــــــس وإقب ـــــــــــة امابيـــــــــــة مـــــــــــن  والعطـــــــــــا  ل خـــــــــــرين ولدي و عتـــــــــــ  الصـــــــــــحة النفســـــــــــية حال

فســـــــــــــي واالجتمـــــــــــــاعي مـــــــــــــا يســـــــــــــهم يف  قيـــــــــــــق التوافـــــــــــــق الن  الشـــــــــــــعور ابملعافـــــــــــــاة النفســـــــــــــية والســـــــــــــعادة والتـــــــــــــوازن

وابلتــــــــــايل ينــــــــــا  زايدة يف مســــــــــتو   قــــــــــدير الــــــــــ ا  مــــــــــن طــــــــــرة   ويدفعــــــــــ  لتحقيــــــــــق الــــــــــ ا  يف اجملتمــــــــــع  للفــــــــــرد

 ذا   وانخر.
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ــــ  ول خــــرين        ــــل الفــــرد ل ا  ــــة ديناميــــة نســــبية  تــــوفر علــــ  جمموعــــة مــــن الشــــروط ال زمــــة لتقب ــــ  الصــــحة النفســــية حال  عت

من مـــــــة الصـــــــحة  ميثـــــــاقيـــــــق الـــــــ ا  وإشـــــــبا  حاجـــــــا  الفـــــــرد املختلفـــــــة وــــــا يســـــــمح بـــــــ  الواقـــــــع. ويعـــــــرة مــــــا يـــــــ دي لتحق

فســـــــية أبهنا:بحالــــــة كاملــــــة مـــــــن العافيــــــة اجلســـــــمية والعقليــــــة واالجتماعيــــــة ولـــــــيس جمــــــرد غيـــــــاب ( الصــــــحة الن  0240العامليــــــة 

 (Parker & Bradley, 2008)  (90: 9114 حجازي  .املرض أو اإلعاقةب

حســــــــــــب هــــــــــــ ا التعريــــــــــــة فالصــــــــــــحة النفســــــــــــية ليســــــــــــ  فقــــــــــــط غيــــــــــــاب اإلعاقــــــــــــة أو املــــــــــــرض إمنــــــــــــا هــــــــــــي الوصــــــــــــو       

حلالــــــــــة اكتمــــــــــا  العافيــــــــــة جســــــــــميا وعقليــــــــــا واجتماعيــــــــــا مــــــــــا يتــــــــــيح للفــــــــــرد القيــــــــــام بوظائفــــــــــ  مــــــــــع مــــــــــا يناســــــــــب صــــــــــحت  

 اجلسمية والعقلية وعىن  خر  وازن الفرد جسميا وعقليا واجتماعيا.

الصــــــــــــحة النفســــــــــــية أبهنــــــــــــا:بالتوافق التــــــــــــام أو التكامــــــــــــل بــــــــــــني الوظــــــــــــائة النفســــــــــــية (1102القوصااااااااااااي)يعــــــــــــرة     -  

املختلفـــــــــة مـــــــــع القـــــــــدرة علـــــــــ  مواجهـــــــــة اابزمـــــــــا  النفســـــــــية العاديـــــــــة الـــــــــ   طـــــــــرأ عـــــــــادة علـــــــــ  اإلنســـــــــان مـــــــــع اإلحســـــــــا  

 (10: 0209القوصي  االما  ابلسعادة والكفايةب. 



سيةفحة الن  ص ِّ الن  ري لل اإلطار                                                                                           الفصل الثالث:   

 
52 

ـــــــــــة للصـــــــــــحة ال        ـــــــــــ  وحـــــــــــدة مفهـــــــــــوم الصـــــــــــحة النفســـــــــــية كمركـــــــــــب مـــــــــــن التكيـــــــــــة هـــــــــــ ا التعري نفســـــــــــية ي كـــــــــــد عل

االجتمـــــــــــاعي و قيـــــــــــق الفـــــــــــرد حلاجا ـــــــــــ  مـــــــــــع الشـــــــــــعور ابلســـــــــــعادة والكفايـــــــــــة كما  شـــــــــــ  بعـــــــــــة الدراســـــــــــا  إ  وجـــــــــــود 

حــــــــــــد ا علــــــــــــ  أن الصــــــــــــحة النفســــــــــــية هــــــــــــي اخللــــــــــــو مــــــــــــن اابمــــــــــــراض أمفهــــــــــــومني أساســــــــــــيني للصــــــــــــحة النفســــــــــــية يركــــــــــــز 

ــــــــــة وهــــــــــ ا املفهــــــــــ ــــــــــاا يركــــــــــز علــــــــــ  النفســــــــــية والعقلي ــــــــــي يف حــــــــــني املفهــــــــــوم الث ــــــــــة حســــــــــب ميــــــــــدان الطــــــــــب العقل وم مكي

 . وهو مكية حسب الطب النفسي اجلانب االما 

ـــــ ي يعـــــيا 1110فهماااااي )يعـــــرة    -     ـــــ  التوافـــــق مـــــع نفســـــ  ومـــــع اجملتمـــــع ال ( الصـــــحة النفســـــية أبهنابقـــــدرة الفـــــرد عل

 (00: 0220فهمي  ابلتحمسب.  في  وه ا ما ي دي للتمتع حبياة خالية من االضطراب ومليئة

( أبهنــــــــــــــا:بفهم الــــــــــــــ ا  واجملتمــــــــــــــع الــــــــــــــ ي يــــــــــــــ دي الســــــــــــــتغ   إمكــــــــــــــا   الفــــــــــــــرد 1110األمحااااااااااااااد)يعرفهــــــــــــــا    -    

حســـــــــب أهـــــــــداة وأن مـــــــــة اجملتمـــــــــع مـــــــــاينته عنـــــــــ   وافـــــــــق عـــــــــام و فاعـــــــــل يـــــــــنجم عنهمـــــــــا إنتـــــــــاج وعمـــــــــل وابلتـــــــــايل  قيـــــــــق 

 (40: 0220 اابمحد الصحة النفسية والتكية احلسن والتوافق السويب. 

الصـــــــــــحة النفســـــــــــية أبهنـــــــــــا:ب حالــــــــــــة دائمـــــــــــة نســـــــــــبيا يكـــــــــــون فيهــــــــــــا  (0..2عباااااااااااد الساااااااااااالم زهااااااااااااران)يعـــــــــــرة    -   

الفــــــــــرد متوافقـــــــــــا نفسيا شخصــــــــــيا  انفعاليا اجتماعيـــــــــــا(مع نفســــــــــ  ومـــــــــــع بيئتــــــــــ  أي يشـــــــــــعر ابلســــــــــعادة مـــــــــــع نفســــــــــ  ومـــــــــــع 

ويكــــــــــــون ســــــــــــلوك   انخــــــــــــرين ويكــــــــــــون قــــــــــــادرا علــــــــــــ  مواجهــــــــــــة مطالــــــــــــب احليــــــــــــاة و كــــــــــــون شخصــــــــــــيت  متكاملــــــــــــة ســــــــــــوية

 (12: 9110الس م   عبدعاداي ويكون حسن اخللق حبيث يعيا يف س م وس مةب.  

حسب كل ماسبق من  عريفا  ف ن   بعا ملا سبق ذكره ميكن وضع  عرية للصحة النفسية  ش ة في  كل التعريفا        

الفرد متكية مع نفس  ومع العا  اخلارجي ليحقق سعاد   السابقة أبن الصحة النفسية هي حالة إمابية غ  اثبتة يكون فيها 

وسعادة اجملتمع أي أهنا ليس  حالة دينامية فردية بل  تضمن مساقا   تباد  الفعل ورد الفعل لتكتمل يف النهاية صورة املفهوم 

عامل السيكولوجي والعامل الواسع للصحة النفسية مادام  الصحة النفسية هي حمصلة  فاعل ّْ ث عوامل العامل البيولوجي ال

يوضح  (03 رقم الصفحة أن ر  (02  والشكل رقم ؛(Comittee Health and Behavior, 2001 ) .اإلجتماعي(
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 كما يف اإلمكان أن  نته (Le bien - êtreدوائر التفاعل ال  يف اإلمكان أن  نته إما الصحة النفسية والراحة النفسية 

 .(La détresse psychologique  املعا ة النفسية ال   كون سببا للوقو  يف اإلضطرااب  النفسية املختلفة

 
 (.OMS,2001 : 04املصدر: )    -

 تفاعل العوامل )البيولوجي،النفسي،اإلجتماعي( ودورها يف الصحة النفسية. (:2.الشكل رقم) -

 معايري الصحة النفسية:  .2

 (Diver, 2009) النفسية حو  أربعة معاي  أساسية وهي كالتايل:  تمحور الصحة      

 املعيار املثايل:   2.1         

كتمـــــا  جملموعـــــة مـــــن الشـــــروط الواجبـــــة  املســـــتقلة عـــــن الواقـــــع والـــــزمن  الـــــ  يعتـــــ  الوصـــــو  إليهـــــا يقصـــــد بـــــ  حالـــــة اإل       

ابلطمـــــــو  و صـــــــة املعـــــــاي  املثاليـــــــة اإلمكـــــــا   الـــــــ   ســـــــتحق الســـــــعي كمثـــــــل أعلـــــــ   والســـــــعي  ـــــــو  قيقهـــــــا أمـــــــرا جـــــــديرا

ــــار مــــن وجهــــة ن ــــر إمــــا أخ قيــــة أو دينيــــة أو إيديولوجيــــة أو  ــــيم الســــوا  أو الشــــ وذ يف هــــ ا املعي للســــلوة اإلنســــاا ويــــتم  قي

د للمعيـــــار املثـــــايل والــــــ ي فمفهـــــوم الصـــــحة النفســـــية الـــــ ي صـــــاغت  من مـــــة الصـــــحة العامليـــــة يســـــتن .ابالســـــتناد لقـــــيم أخـــــر 

 (004: 9101 حسام   عد في  الصحة احلالة املثل  من اإلحسا  اجلسدي والنفسي وليس جمرد غياب املرض.

 :ي)الثقايف(املعيار الوظيف 2.2

يقصــــــد ابملعيــــــار الــــــوظيفي عمومــــــا احلالــــــة املتفقــــــة مــــــع الفــــــرد فيمــــــا خيــــــص أهدافــــــ  وقدرا ــــــ  وإذا اف ضــــــنا أن العمــــــل يف       

لعطـــــل منـــــو  وفقـــــا للمعيـــــار املثـــــايل فمحاولـــــة وضـــــع  كـــــرار إحصـــــائي ســـــوة  عـــــود لنتيجـــــة مشـــــاية أي أن عـــــدد قليـــــل أايم ا
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ــــار الــــوظيفي ــــ  ميكــــن الن ــــر  ف الثقــــايف مــــن النــــا  هــــم مــــن يعملــــون يف أايم العطــــل لكــــن عنــــد أتملهــــا مــــن وجهــــة ن ــــر املعي ن

  ولكنـــــ  خيتلـــــة حســـــب طبيعـــــة ال كيبـــــة الثقافيـــــة ةنـــــ  أمـــــر اعتيـــــادي مـــــن الناحيـــــة الوظيفيـــــأللعمـــــل ابلنســـــبة للشـــــخص علـــــ  

علــــــ  التوافــــــق مــــــع املعــــــاي  اإلجتماعيــــــة الــــــ   تبــــــاين وختتلــــــة  بعــــــا وعــــــىن يعتمــــــد  قيــــــيم الســــــلوة أبنــــــ  ســــــوي أو مضــــــطرب 

 (9114إلخت ة البيئة الثقافية. حجازي 

 املعيار اإل صائي: 9.3

ــــوز        ــــ  أن أي ظــــاهرة نفســــية عنــــد قياســــها وإحصــــائها  ت ــــة مــــن العينــــة إلا  وفقــــا للتوزيــــع يقصــــد ب ــــدايل وعــــىن أن الغالبي عت

اإلحصـــــائية  صـــــل علـــــ  درجـــــا  متوســـــطة يف حـــــني  صـــــل فئتـــــان متنـــــاظراتن علـــــ  درجـــــا  مر فعـــــة أعل  مـــــن املتوســـــط( 

قل مـــــــن املتوســـــــط( ويـــــــ ا املعـــــــىن يصـــــــبح الســـــــوا  هـــــــو املتوســـــــط احلســـــــا  لل ـــــــاهرة يف حـــــــني يشـــــــ  أودرجـــــــا  منخفضـــــــة 

  (00: 9114 أبو العمرين . طريف املنحىن إ   ال سوا  راة ابحد اإل

 املعيار التفاعلي: 9.4

يشــــــ  هــــــ ا املعيــــــار إ  أن املعــــــاي  الســــــابقة ليســــــ  منعزلــــــة عــــــن بعضــــــها الــــــبعة وإمنــــــا  ــــــر بط مــــــع بعضــــــها بطريقــــــة        

لوظيفية فكما  عــــــــ  املعــــــــاي   فاعليــــــــة كما يصــــــــفهاببراند شــــــــت بأبن هنــــــــاة ع قــــــــة متبادلــــــــة بــــــــني املعــــــــاي  الوصــــــــفية املثالية ا

ــــة والوظيفيــــة أن  صــــل  الوصــــفية علــــ   كــــرار أو احتمــــا  ظهــــور  ــــا  معينــــة ميكــــن  ديــــده كــــ لك  ســــتطيع املعــــاي  املثالي

 (000: 9101 حسام  ستنتاج  غ  ما.عل  املعلوما  ابستخدام الطرق اإلحصائية إل

 مناذج الصحة النفسية:  .3

د بعـــــــــــة م شـــــــــــرا  الصـــــــــــحة النفســـــــــــية يف شـــــــــــكل قـــــــــــوائم ميكـــــــــــن مـــــــــــن حاولـــــــــــ  العديـــــــــــد مـــــــــــن الدراســـــــــــا   ديـــــــــــ

منــــــــــــاذج للصــــــــــــحة النفســــــــــــية أببعادهــــــــــــا   ــــــــــــسخ هلــــــــــــا دراســــــــــــة الصــــــــــــحة النفســــــــــــية للفــــــــــــرد  وســــــــــــنورد فيمــــــــــــا يلــــــــــــي 

 حسب كل ابحث من ر : املختلفة

 :(Jahoda 1958,)وذج يهودامن 3.1
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 Comittee Health and : كالتايل  عتمد  يهودا عل  ستة أبعاد لنموذجها يف الصحة النفسية وهيإ

Behavior, 2001 :23) 

 هـــــو مكـــــون أساســـــي يتعلـــــق ابلوفـــــاق مـــــع الـــــ ا  وقبوهلـــــا واح امهـــــا مـــــا يشـــــكل جتااااااا ذاااااو الاااااذا :اإل

حالـــــة الـــــوعي االمـــــا  ابلـــــ ا  و ــــــ ز أ يـــــة هـــــ ا البعـــــد يف كـــــون االضــــــطراب علـــــ  هـــــ ا الصـــــعيد هــــــو 

مفهـــــــــوم الـــــــــ ا  و قـــــــــديرها كمـــــــــا هـــــــــي احـــــــــد ابـــــــــرز خصـــــــــائص املـــــــــرض النفســـــــــي والعقلـــــــــي وان واقعـــــــــة 

 مكانيا ـــــا وامابيا ـــــا كمـــــا فـــــيس أوجــــــ  قصـــــورها ذثـــــل صـــــفة أساســــــية للصـــــحة النفســـــية علـــــ  عكــــــس 

 اضطراب صورة ال ا .

 : ـــــل للفـــــرص أي حتقياااااق الاااااذا ـــــ   نميـــــة إمكـــــا   الفـــــرد إ  أقصـــــ  مـــــداها واالســـــتغ   اابمث يقصـــــد ب

  ع يم اإلمكا   وحسن  وظية الفرص .

  يقصــــد بــــ  التحــــرر مــــن املــــ ّْرا  االجتماعيــــة ووعــــي ضــــغوط هــــ ه املــــ ّْرا  والقــــدرة الااااذايت:االسااااتقالل

ــــار ويعين أن يشــــارة الفــــرد ويتفاعــــل مــــن موقــــع نشــــط  ــــار احلــــر و مــــل مســــ ولية هــــ ا االختي علــــ  االختي

 يتسم ابالع اة ابنخر والواقع من خ    قدير ال ا  واالع اة يا.

 :ة أي  بلــــــــور الــــــــ ا  يف الوجــــــــود ابالعتمــــــــاد علــــــــ  االنســــــــجام يــــــــوفر ن ــــــــرة موحــــــــدة للحيــــــــاالتكاماااااااال

الـــــداخلي للقـــــو  النفســـــية الـــــ    ـــــل  فاع  ـــــا وجـــــدليا ا وحـــــ  صـــــراعا ا ذا  حمصـــــلة امابيـــــة  فـــــظ 

 وحدة اهلوية ال ا ية من خ   ذاسك مكو   الشخصية.

 :النفســــــية مــــــن خــــــ   القــــــدرة علــــــ  التعــــــاطة واحلساســــــية االجتماعيــــــة و تجلــــــ  الصــــــحة إدراع الواقااااااع

التعامـــل مــــع احليـــاة انط قــــا مـــن ســــيادة مبـــدأ الواقــــع  وهـــو القــــدرة النشـــطة علــــ  ذثـــل الواقــــع كأحـــد ابــــرز 

 عوامل التكية واالندماج و قيق ال ا  واختاذ القرار وحل املشك   .

 :القـــــــدرة علـــــــ  احلياة الكفـــــــا ة يف العمـــــــل و تميز الصـــــــحة النفســـــــية علـــــــ  هـــــــ ا السااااااايطرة علااااااا  البيئاااااااة

ــــا  ع قــــا  التعــــاون  ــــ  االنســــجام مــــع انخــــرين وبن ــــاة والقــــدرة عل املســــتو  ابلقــــدرة علــــ  إدارة دفــــة احلي

 معهم و تجل  خصوصا يف حل املشك   بشكل فعا  واما .
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ــــــــ  أامل حــــــــظ يف هــــــــ ا النمــــــــوذج  - هــــــــتم أساســــــــا ابلبعــــــــدين النفســــــــي واالجتمــــــــاعي و  يتعــــــــرض أو يهــــــــتم أبي مــــــــن إن

   (32: 0222 اابمحد ل نسان.اجلوانب اجلسمية الروحية 

 (:Suinn,1970 .M Richard.)منوذج سوين 3.2

نــــــ  يتقـــــاطع مــــــع مـــــا قدمتــــــ  يهــــــودا أ( إال 0204(أبنــــــ  مـــــتمم لنمــــــوذج يهـــــودا 0211يعتـــــ  منــــــوذج ســـــوين        

  (11:   د.  عزب ويتمم  من خ   التأكيد عل  خصائص إضافية  عتمد ااببعاد التالية:

 :قادر عل  مواجهة الضغوط وحل املشاكل أبسلوب اما .فالشخص السوي الفعالية 

 :حسن  وظية الطاقا  الجناز املهام.الكفاءة 

 :التجانس والتناغم بني اجلوانب املعرفية االنفعالية احلركية للفرد يف  قدير الواقع.املالئمة 

 :والسلوة.القدرة عل   كيية السلوة وإماد البدائل وعدم اجلمود فيما خيص التفك  املرونة 

 : استثمار اخل ا  ال ا ية يف املواقة املماّْلة من خ   عملية  راكم املعارة.توظيف اخلربا 

 :التفاعل االجتماعي ومرونة اابدوار و قبل انخر كما هو.الواقعية االجتماعية 

 ي دي لتحقيق ال ا .    هو فهم ال ا  وإدراة قيمتها ما طمئنان إىل الذا :اإل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 (:Coan.R.W 1977,)منوذج كوان 3.3

منوذجـــــ  مـــــن خـــــ   اخلمســـــة أبعـــــاد  الـــــ  ذيـــــز شخصـــــية اإلنســـــان  الفضـــــل    (Coan.R.W,1977  بـــــىن

 (34: 9114 حجازي   كان :  هوو 

  الفاعلياااااااةEfficiency:  عـــــــين الكفـــــــا ة الوظيفية القـــــــدرة علـــــــ  عمـــــــل اابشـــــــيا  واالســـــــتق لية يف 

 اابدا  االلتزام ال ا  يف العمل واابدا .

 بتكارياااااااااة إلاCreativity:   القــــــــدرة علـــــــــ  الن ـــــــــرة اجلديـــــــــدة لألشــــــــيا  املألوفـــــــــة واالنفتـــــــــا  علـــــــــ

 اجلديد وعدم االمتثا  االجتماعي والتبعية العميا .
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  التناغم الدااليInner harmony:  عين  قبل ال ا  والوفـاق معهـا والقـدرة علـ  االخـت   مـع 

 ال ا .

 رتباااااااا  اإلRelatedness:  االنفتـــــــا  علـــــــ  انخـــــــرين بعفويـــــــة وشـــــــفافية   التـــــــوفر للتواصـــــــل مـــــــع

 انخرين واستيعاب ما يصدر عنهم ابمابية.

  التساااااااامي والتجااااااااوزTranscendency: واإلنســـــــاا نـــــــدماج مـــــــع العـــــــا  اابوســـــــع الطبيعـــــــي اإل

 والكوا.

 :(Simmons,2003Nelson&) نيلسون وسيمونمنوذج  3.4

( 03منوذجهمــا املوضــح يف الشــكل رقــم   (Nelson&Simmons,2003اقــ   كــل مــن ســيمون ونيلســون       

ال ي يوضح واجه  الصحة النفسية من خ    ديد عوامـل الضـغوط الـ  حـددها الباحثـان ( 04 الصفحة أن ر 

التالية متطلبا  الدور متطلبا  الع قا  املتطلبا  اجلسمية السياسا  التن يميـة ظروة العمل(هـ ه  يف املتغ ا 

الــــــ   تحــــــدد مــــــن خــــــ   (Eustressاحملــــــددا  يــــــنجم عنهــــــا نوعــــــان مــــــن الضــــــغوط أحــــــدها الضــــــغوط اإلمابيــــــة 

مـــــــن  (détresseلبية  التفا   املعىن اإل قان العاطفـــــــة اإلمابيـــــــة(   علـــــــ  الطـــــــرة الثـــــــاا  تحـــــــدد الضـــــــغوط الســـــــ

خ   الغضب الشعور ابلتهميا اإلحباط العاطفة السلبية الفشل القلق(. الضغوط السـلبية البـد أن يتكيـة معهـا 

الفرد أما الضغوط اإلمابية فتكون مصدر ل ة للفرد و  دي يف النهاية إ   رجـا  ونتـائه  كـون كمـا يلـي  الصـحة 

شريك جودة الزواج جودة اخلدما  لألطفا  جودة الصداقة اإلندماج يف اجلسدية الصحة النفسية النجاعة صحة ال

 .(Morine,2008  اجلماعة(.
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- 

 .(Morine,2008 :17املصدر: )

 (.Nelson&Simmons,2003(: منوذج )3.الشكل رقم ) -

 (:4..2منوذج مصطف   جازي) 3.0

أبعــــــاد أساســــــية وهــــــي   ةيعتــــــ  مصــــــطف  حجــــــازي أن الصــــــحة النفســــــية ل نســــــان  تمحــــــور حــــــو  أربعــــــ      
 (00-03: 9114:  حجازي كالتايل

 :اجلســــــــمي فســـــــ مة اجلســــــــم  شــــــــكل - نطلـــــــق مــــــــن اابســــــــا  البيولـــــــوجي الصاااااااحة النفسااااااااية البنيويااااااااة

ـــــــ  املســـــــتو   ـــــــدما  واجلهـــــــاز العصـــــــع الصـــــــدارة  أمـــــــا عل املر كـــــــز اابساســـــــي ومـــــــن ضـــــــمنها  تـــــــل ســـــــ مة ال

فـــــي  فـــــاعلي الحقـــــا  كـــــ لك مـــــن خصـــــائص النفســـــي فســـــ مة البنيـــــة النفســـــية هـــــي مر كـــــز كـــــل نشـــــاط  وظي

العافيـــــــة النفســـــــية جنـــــــد الوفـــــــاق النفســـــــي التوازن املرونة االنفتا  علـــــــ  النـــــــا  مفهوم الـــــــ ا  االمـــــــا  والثقـــــــة 

 ابل ا .

 :عـــــــــ  عـــــــــن اإلنســـــــــان الناشـــــــــط بكـــــــــل وظائفـــــــــ  النفســـــــــية  اجلســـــــــمية  الصاااااااااحة النفساااااااااية الوظيفياااااااااة 

النفســـــــــــية  توطـــــــــــد وقـــــــــــدار مـــــــــــايقوم بـــــــــــ  اإلنســـــــــــان يـــــــــــ ه  العقلية املعرفية العاطفية االجتماعيـــــــــــة فالصـــــــــــحة 

 الوظائة بدرجة أكثر  قدما ونشاطا. 
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 االنتما  ليس جمرد وال  بل يتجاوزه إ  مستو  الوحدة احليوية بني القيمية:  –نتمائية الصحة النفسية اإل

 ر   للوجود  ذلك أن نغرا  يف مرجعية ّْقافية  شكل أسا  هويت  وناإلنسان وحميط  الطبيعي واالجتماعي واإل

اهلويــة ال ا يــة ليســ  ســو  احــد مكــو   اهلويــة فقــد يكــون يف أمــراض االغــ اب الــ  يكثــر عنهــا احلــديث يف 

اابدبيا  الغربية  عب  عن خلل كب  يف االنتما  هلوية ّْقافية  كما قد يكون يف الشكو  الوجودية املستفحلة يف 

معىنب وال   عت  مس ولة حلد بعيد عن  نـامي التيـارا  الداعيـة للعـودة  الغرب من حياة االسته ة و بالعا  ب 

نتمائية القيمية ه ا اخللل يف االنتما  الواّْق ابل ا  لألصو  الدينية والعرقية  عب  واضح عن اخللل يف الصحة اإل

 ال ي ال يستقيم إال من خ   االنتما  ملرجعيا   تجاوزها  اعيا وقيميا.

  : شــــــمل الصـــــحة النفســـــية النمائيـــــة الث ّْــــــة أبعـــــاد الســـــابقة أي منـــــو البنيــــــة الصاااااحة النفساااااية النمائياااااة 

وار قا هـــــا منو الوظـــــائة ونشـــــاطها بكامـــــل طاقتهـــــا وفاعليتهـــــا منو االنتمـــــا  الفاعـــــل البنـــــا  الـــــ ي يتحـــــو  إ  

ساســــــية ابعتبــــــاره كيــــــان غنــــــا  للجماعة فالصــــــحة النفســــــية النمائيــــــة  عــــــ  عــــــن اخلاصــــــية اإلنســــــانية اابإعنصــــــر 

 مفتو  النهاية حمكوم بتجاوز ذا   ل ر قا  واستئناة مسار النما .                                    

 أهم النظراي  املفسرة للصحة النفسية:  .4

 املدرسة التحليلية:   4.1

 :« Freud », « Erikson », «  Adler »سيتم فيها عرض وجها  ن ر كل من  -

فـ ن ن ريتـ   قـوم  علـ  مبـدأ احلتميـة النفسـية ذلـك أن اجلهـاز  النفسـي كمـا « Freud »حسب بفرويـدب       

  وصف  يف ن ريت  املكون من   ااب  ااب  اابعل  اهلـو ( هـو املسـ و   عـن  ديـد  السـلوكيا  سـوية كانـ  أو 

قــق التوافــق ويــوازن بــني دوافعــ  عنــدما ث الصــحة النفســيةحســب هــ ا الطــر   فــ ن الفــرد  يصــل إ   ؛غــ  ســوية 

اإلجتماعيــة وال بيــة الوالديــة الــ  ذثــل ســلطة املثــل العليــا بااب   البيولوجيــة وغرائــزه باهلــوب وبــني متطلبــا  التنشــئة

اابعل بوحسـب هــ ا الطــر  فـ ن الصــحة النفســية للفــرد مرهونـة ابلتــوازن الــ ي ثققـ  ااب  بــني ّْنائيــة اهلــو  وااب  

 (Rodriguez, 1997) .اابعل  
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يولــد لديــ  شــعورا ابلدونيــة ومعلــ  يســع  شــعور ابلــنقص ب فــرد يولــدفــ   أن ال « Adler  »أمــا ب أدلــر ب       

لديـ  لـن  تحقـق الصـحة النفسـية للهيمنة عل  انخر ح  يكمل الـنقص احلاصـل ويصـل للتـوازن النفسـي ولكـن 

ذلك أن اإلنسان كائن إجتماعي. كل فرد لدي  ّْ ث مهما   جتماعي والعيا مع انخرامليل اإلعن طريق إال 

حيا ية ثقق من  خ هلا مفهوم الشعور اجلمعي  وه ه  املهما  هي يف شكل ّْنائيا  احلب  والشراكة العمل 

 .(9104 غايل  واملهنة اجملتمع والصداقة( 

للفــرد  تحقــق  الصــحة النفســيةفــ ن  م ســس الن ريــة النفســية االجتماعيــة يف النمـو  "Erikson"ابلنسـبة لـــ      

يكون الفـرد  بعـا هلتـ   الثنائيـا    حيثمن مراحل منوه بنجا   كل مرحلةمواجهة  داي    من خ   قدر   عل 

متقابلـة حيـث يشـكل الثنـائي  الثمانيـة أت  ثنائيـا الموعة مـن اجمل ه ه إما متمتعا ابلصحة النفسية أو فاقدا هلا 

رض أو االضـــطراب يف املراحـــل العمريـــة املتتاليـــة مـــن املـــي د وحـــ  اابو  حالـــة الصـــحة النفســـية والثـــاا حالـــة املـــ

 ( . 02رقم  أد ه اجلدو الشيخوخة  كما يوضح  

 ( : املرا ل الثمانية للنمو  سب اريك إريكسون.2.)اجلدول رقم -
 

 

 

 

 

 

 .(43: 4..2ر:اجلدول من إعداد البا ثة ابالعتماد عل  ) جازي،املصد -

   للنمـو الـ  ميـر يـا الفـرد  ـ ّْر علـ  صـحت  النفسـية بشـكل  ةأن املراحـل الثمانيـ( أعـ ه 19رقم  يتضح من خ   اجلدو        

 ضطراب واملرض النفسي. ل  قاعدةمباشر حيث  شكل كل مرحلة منها إما قاعدة  للتوازن والتكية النفسي أو 

 السن  الة املرض الصحة الة  املر لة
 سنة ونصة -من املي د مقابل عدم الثقة الثقة القاعدية 1
 سنوا  3 -سنة ونصة مقابل اخلجل والشك االستق   2
 سنوا  0 -3 مقابل الشعور ابل نب املبادرة 3
 سنة 09 – 0 مقابل الشعور ابلدونية البنا  وال كيب 4
 املراهقة مقابل انتشار اابدوار اهلوية 0
 سنوا  الشباب مقابل العزلة الع قا  احلميمية 1
 سنوا  النضه مقابل الركود العطا  واالجناز 1
 التقاعد والشيخوخة مقابل اابس  واليأ  التكامل الشخصي 8



سيةفحة الن  ص ِّ الن  ري لل اإلطار                                                                                           الفصل الثالث:   

 
61 

 املدرسة اإلنسانية: 4.2

 : « Rogers،  « Maslow » « ر كل منسنطر   يف ه ه املدرسة وجها  ن  -

أن التقدير االما  غ  املشروط من اابشخاص املرجعيني يف حياة الطفل هو الـ ي يولـد  (Rogers  ير  بروجرزب      

أيضــا ويــ ا يصــل  معاشــ  املــدرة كخــ ا  الطفولــةاالنســجام العميــق بــني صــورة الــ ا  ومفهومهــا لــد  الشــخص وبــني 

اإلنســان للصــحة النفســية الــ   تجلــ  مــن خــ   ااببعــاد االمابيــة البنــا ة وهي القــدرة علــ  احلــب والتعــاطة مــع انخــر  

يـر  أبن   (Rogers  ن بروجـرزب فـإذن عـودا علـ  بـد   ؛ .(Rodriguez, 1997)  مل مسـ ولية القـرارا  واخليـارا (

ولكــن بشــرط أن يتــوفر لديــ  صــورة ذا يــة إمابيــة عــن ذا ــ   كــل فــرد قــادر علــ  إدراة ذا ــ  و كــوين مفهــوم أو فكــرة عنهــا

الدافع الداخلي لتحقيق الـ ا  ابلتـايل فاإلنسـان  املتماشي معالتفاعل االجتماعي  هو   ه عنمفهوم ال ا  ف ومدركا   

ســلوك  وفــق معــاي ه ال ا يــة ومعــاي  اجلماعة بــ لك وصــو  الفــرد لصــحت  النفســية مــن يضــبط املتمتــع ابلصــحة النفســية هــو 

 و فاو  مستواه مع مستواي  اابفراد انخرين فيما خيص الصحة النفسية هو نتاج  قيق  إلنسانيت  الكاملة.

النفسية هو ذا    وفر فرص بنا ة للوجود اإلنساا وأبن  وفر الصحة العل  طبيعة املعافاة  (Rogers  أكد بروجرزب      

فالصـحة النفسـية يـ ا ليسـ  مسـألة قائمـة بـ ا ا إمنـا  جتلي ه ه الطبيعـة اخلـ ة مـن خـ   التقـدير االمـا  الغـ  مشـروط 

 قـوم هـ ه املدرسـة علـ  الن ـرة املتفائلـة  .(41-40: 9104 حجـازي  هي مشروطة بنو  التجربة اإلنسـانية مـع انخـرين

ومستقبل  حيث  عين الصحة النفسية لد  أصحاب هـ ا املنح باحلالـة النفسـية ملـن اسـتطا  أن يصـل يف ل نسان وحيا   

ومــن بــني املعتقــدا  اابساســية الــ   قــوم عليهــا املدرســة   (92: 9104 غــايل   بحيا ــ  ملســتو  متكامــل مــن اإلنســانية

 (01: 9104 أمحد  اإلنسانية:

 السلوكية السيئة  نشأ بفعل ال روة البيئية.اإلنسان خ  بطبيعت  وامل اهر أن  -

 اإلنسان حر يف حدود معينة فهو حر يف اختاذ القرارا  ولكن هناة مواقة  د من حريت . أن -

  التأكيد عل  الس مة والصحة النفسية. -

اإلنسـان الفاعـل هـو  وعـىن فاإلنسان املعاىف هو ال ي ثقق ذا   إ  أقص  إمكا     (Maslow  ابلنسبة لـبماسلوب      

 بــني دافعــني أساســيني للصــحة النفســية أوهلمــا دافــع الوجــود والصــ ورة (Maslow ومييزبماســلوب بكامــل وظائفــ  وطاقا ــ  
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 Being&Becoming )  وهــــــــو يشــــــــكل املســــــــار االمــــــــا  إ  العــــــــيا يف أقصــــــــ  حالــــــــة مكنــــــــة للــــــــ ا  يليــــــــ  دافــــــــع

جنـاز أقصـ  حـاال  الـ ا   كمـا يقـدم إيف االنكفـا  الـدفاعي والعجـز عـن  ال ي يلقـي ابإلنسـان (Deficiency القصور

ذاّْل  يف  نوعها   قائمة طويلة من خصائص اإلنسان املعاىف ال ي ثقق أقص  حاال  ال ا  وهي (Maslow بماسلوب

 (44: 9104 حجازي : هرم احلاجا  لدي 

 صعواب  .اإلدراة الفعا  للواقع والتفاعل االما  مع  وجماية  -

 درجة عالية من  قبل ال ا  وانخرين واحلقائق اإلنسانية وا هلا وما عليها. -

 العفوية والتلقائية يف العواطة اابفكار السلوكا . -

 احلاجة للخصوصية والقدرة عل  العزلة والتأمل يف القضااي املص ية. -

 درجة عالية من االستق لية و مل املعارضة واالخت ة. -

 اإلحسا  ابحلياة ابمابيا ا واالنتما  هلا.القدرة عل   -

 القدرة عل  إقامة ع قا  محيمية. -

  كاف  الع قا  مع انخرين واالبتعاد عن التعصب. -

 القدرة عل  املر  واالستمتا  وباهه احلياة. -

 القدرة عل  مقاومة الضغوط االجتماعية والوقوة موقفا نقداي من القضااي غ  العادلة. -

حقيـق يف مـا علق بتد إلنسانيت   قيقا كام  سـوا  ن الصحة النفسية  تمثل يف  قيق الفر   ه املدرسة فكخ صة هل    

ن أو  (Rogers  حملاف ة عل  ال ا  كمـا عنـد بروجـرزبما علق ابأم  (Maslow حاجا   النسبية كما عند بماسلوب

يصــــلون إليــــ  مــــن مســــتواي  يف  قيــــق خــــت ة مــــا تواي  صــــحتهم النفســــية يرجــــع  بعــــا إلخــــت ة اابفــــراد يف مســــإ

 (01: 9104 أمحد  إنسانيتهم.

 املدرسة السلوكية: 4.3

 االستجابة و<-املث  <-ن عملية التعلم  دث نتيجة لوجود الدافع أمن البيئة و  مكتسب ر  ه ه املدرسة أن السلوة       

يقــو  الــرابط بــني املثــ  واالســتجابة   أمــا إذا  كــرر  االســتجابة دون  عزيــز فــ لك يعــين انطفــا   أن التعزيــز هــو العنصــر الــ ي
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سـتجااب  يف غـ  شـرط أن  كـون اإلفالصحة النفسية عند السلوكيني ابسـتجااب  مناسـبة للمثـ ا  املختلفـة و تحدد  .السلوة

      حســب البيئــة احمليطــة ومتطلبا ــا ليحضــ  ابلصــحة النفســيةوعــىن البــد للفــرد دائمــا مــن  كييــة ســلوك   التــو ر وأالقلــق  موقــة

( Comittee Health and Behavior, 2001)  . 

الصــحة النفســية الســليمة حســب الســلوكيني هــي اكتســاب الفــرد لعــادا  مناســبة ويقصــد يــا  لــك الــ   ناســب البيئــة الــ       

جتماعي ابن الن رية السلوكية  عت  البيئة  أحـد إهنا للحكم عل  صحة الفرد هو حمك يعيا فيها الفرد ي ا فاحملك املستخدم 

    (94: 9104 غايل أهم العوامل امل ّْرة يف الشخصية.

 املدرسة املعرفية:  4.4

ن اخللل يف االعتقـادا  هـو الن رية املعرفية هي ن رية مكيفة ملختلة الفئا  العمرية ذلك أهنا  نطلق من إف اض مفاده أ      

قيقــة ضــطرااب  النفســية حبيــث أن غالبيــة النــا  يدرســون مــن أجــل رفــع مســتواهم الفكــري ابجــل التكيــة ولكــن يف حأصــل اإل

أبنـ  ال يــنجح يف نفعاليـة وسـلوكا م كمثا  علـ  ذلــك شـخص مكتئـب يكـون لديـ  دائمـا إعتقـاد هـم خيتـ ون حـالتهم اإل اابمـر

 ملشـــاعر الســـلبية وإخـــت   الســـلوكا عتقـــاد الســـلع اابو ومـــا يكي هـــو نتيجـــة ردود فعـــل  تلفـــة  تعلـــق ابشـــيئ ولكـــن هـــ ا اإل

(Rodriguez, 1997) . 

 تضـــــمن الصـــــحة النفســـــية مـــــن وجهـــــة ن ـــــر التيـــــار املعـــــريف القـــــدرة علـــــ   فســـــ  اخلـــــ ا  بطريقـــــة منطقيـــــة ذكـــــن الفـــــرد       

ابلتــــــايل فالشــــــخص  مــــــن احملاف ــــــة علــــــ  اابمــــــل واســــــتخدام مهــــــارا  معرفيــــــة مناســــــبة ملواجهــــــة اابزمــــــا  وحــــــل املشــــــك   

فاإلنســـــان  معرفيـــــة مناســـــبة للـــــتخلص مـــــن الضـــــغوط النفســـــيةســـــ ا يجيا  إســـــتخدام إتمتـــــع ابلصـــــحة النفســـــية  قـــــادر علـــــ  امل

ـــــك الـــــ ي يتمتـــــع بن ـــــام يقـــــع صـــــريع املعـــــا ة واإل ضـــــطراب نتيجـــــة خللـــــل يف ن ـــــام املعتقـــــدا  أمـــــا الشـــــخص املعـــــاىف فهـــــو ذل

مـــــا  يف م واقعـــــي عقـــــ ا ســـــيادة التفكـــــ  اإلوينـــــته عـــــن هكـــــ ا ن ـــــا معتقـــــدا  واقعـــــي يف الن ـــــرة للـــــ ا  وانخـــــرين والـــــدنيا

                                                                                                           .(004: 9101 حسام  واقة احليا ية كما يف املوقة من ال ا امل

 مناهج البحث يف الصحة النفسية:  .0

 (Meyer & Weaver, 2006) يوجد ّْ ث مناهه أساسية للصحة النفسية: -



سيةفحة الن  ص ِّ الن  ري لل اإلطار                                                                                           الفصل الثالث:   

 
64 

هـــو مـــنهه إنشـــائي يتضـــمن زايدة الســـعادة والكفايـــة والتوافـــق لـــد   :developmentalاملااانهج اإلمناااائي  0.0

اابسواي  والعاديني من خ   رحلة منوهم ح  يتحقق الوصو  يم إ  أعل  مستو  مكن من الصحة النفسية 

و وجيههــا التوجيــ  الســليم   نفســيا  ربواي ومهنيــا( مــن ويتحقــق ذلــك عــن طريــق دراســة اإلمكــا   والقــدرا  

نفعاليــا وــا يضــمن إاتحــة الفرصــة للنمــو الســوي و قيــق إخــ   رعايــة م ــاهر النمــو جســميا  عقليا اجتماعيــا و 

 (09: 9110 زهران  الصحة النفسية.

ضـطرااب  واابمـراض يتضمن ه ا املنهه الوقاية من الوقـو  يف املشـك   واال :preventiveاملنهج الوقائي  0.9

النفســية ويهــتم ابابســواي  واابصــحا  قبــل اهتمامــ  ابملرضــ  لتقــيهم مــن أســباب اابمــراض النفســية بتعــريفهم يــا 

وللمــنهه الوقــائي ّْــ ث مســتواي   بــدأ وحاولــة منــع حــدوث املــرض مث حماولــة  شخيصــ  يف مرحلتــ  . وإزالتهــا

وابلن ر ملستواي   يطلق علي  الـبعة  (34: 0222 اابمحد  .اابو  وصوال إ   قليل اّْر إعاقت  وازمان املرض

 اسمبمنهه التحصني النفسيب. 

يتضمن ه ا الع ج ع ج املشك   واالضـطرااب  واابمـراض النفسـية حـ   : Remedialاملنهج العالجي  0.3

و شخيصـ  وطـرق  العودة إ  حالة التوافق والصحة النفسية ويهتم ه ا املـنهه أبسـباب املـرض النفسـي وأعراضـ 

 (09: 0222 زهران  ع ج  و وف  املعاجلني والعيادا  واملستشفيا  النفسية.

 تعزيز الصحة النفسية:   .1

 ;(Diver, 2009) : عزيـز الصـحة النفسـية هـو مطلـب حـديث يطبـق مـنهه الصـحة النفسـية الوقائيـة وقـد  ـدث فيـ         

(Oliver, Huscley, Bridges, & Mohamad, 2005); (World Health Organization, 2003)  حيـث

كتســاب ســيطرة متزايــدة علــ  إأن  عزيــز الصــحة :بهــو العمليــة الــ  ذكــن النــا  مــن  (0240 عتــ  من مــة الصــحة العامليــة  

الصــحة و عــزز الصــحة النفســية جتماعيــة وســلوكية متنوعــة أن  مــي إاب  كمــا أنــ  ميكــن لعوامــل نفســية  مــن  ســينهصــحتهم و 

تصــدي يف الســ ا يجيا  الفعالــة ا  ابهلــدة واالجتــاه يف احلياة اإلمابيــة للفــرد مــن خــ   الن ــرة التفا ليــة إ  احلياة اإلحســاإل
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 من مـــــة الصـــــحة . جتمــــاعينـــــدماج اإللتعبــــ  عـــــن العواطـــــة االمابيــــة واإلعاطفيـــــا واللتحــــداي  الع قا  االجتماعيـــــة اجملزيــــة 

 .(91: 9110العاملية 

 ع  عن حالـة  حيث أورد  أبن الصحة النفسية الصحة النفسية بوضع إضافة ختصمن مة الصحة العاملية م خرا قام        

جهــادا  العاديــة يف احليــاة وميكــن أن يعمــل  نتاجيــة مثمــرة مــن العافيــة الــ  ثقــق فيهــا الفــرد قدرا ــ  وميكــن أن يتغلــب علــ  اإل

لفرد  ابلنسبة لعافية لن الصحة النفسية هي القاعدة واابسا  ل وي ا اإلحسا  االما  ف ويكون قادر عل  املسا ة يف جمتمع  

كــ لك ال ميكــن للصــحة النفســية أو الصــحة    عــت   النفســيع ووظائفهمــا الفعالــة وهــي أكثــر مــن جمــرد اخللــو مــن اإلاجملتمــكمــا 

هي حالة  النفسية ن الصحةنط قا من ه ا خنلص ابإاجلسدية أن  وجدان وعز  عن بعضهما فالعقل السليم يف اجلسم السليم و 

 كــل مــا يســاعد اجملتمعــا  واابفــراد لفهــم كيفيــة  ســني مســتواي  صــحتهم.مــن التــوازن الــ ي يتضــمن الــنفس وانخــرين والبيئــة و 

يعتمــد  عزيــز الصــحة النفســية علــ  خلــق ال ــروة علــ  مســتو  الفــرد والبيئــة  .(a9110 :00-01 من مــة الصــحة العامليــة 

واجملتمع حبيث  كون قابلة للتطور املثايل من اجلوانب النفسانية واالجتماعية مثل املبادرا  الـ   كتنـة اابفـراد يف عمليـة  قيـق 

ويف هـ ا  الصـدد يوجـد منـوذج شـيق   (b9110 :91 من مـة الصـحة العامليـة الصحة النفسية االمابية و سني نوعيـة احليـاة. 

الصـــــادرة عـــــن اجلمعيـــــة الكنديـــــة إلعـــــادة التأهيـــــل الـــــنفس  (Le partenaire)لتعزيـــــز الصـــــحة النفســـــية جـــــا  ذكـــــره وجلـــــة

قــام وقــد هــ ا النمــوذج مكــون مــن منــوذجني متصــلني خيــتص اابو  ابلوقايــة مــن اإلضــطرااب  النفســية    (AQRPS)*إجتمــا 

مكمل للنموذج هو  3991(Macdonald et O’hara)أعده النموذج الثاا أما   3991(Albee&Finn) عداده كل من

يضـم هـ ا النمـوذج  ،(Commeau et al,2011 :04) اابو  حبيـث يوضـح العناصـر الـ   عمـل علـ   عزيـز الصـحة النفسـية

  قــدير ال ا  الســند اإلجتمــاعي دية عوامــل هــي وثابــة حمــددا  كــ   للصــحة النفســية  شــمل املوارد الشخصــية القاععشــرة 

 اإلستبعاد اإلجتماعي  ال عدالة اإلجتماعية اإلقتصادية  البيئة املناسبة العوامل البيولوجية السلبية القلق  اإلهنماة اإلجتماعي 

النفســية فجــر   نقســم إ   ســة عوامــل محايــة و ســة عوامــل خطــر  أمــا ابلنســبة للعوامــل املعــززة للصــحة  (البيئــة الغــ  مناســبة

ذثيلها يف النموذج بدوائر خارجية  وي النموذج أبكمل   ابلنسبة للوقاية فجر  ذثيلها بنصة الدائرة الداخلية كما هو موضح 

 كــل العوامـل املــ كورة سـوا  العوامــل املعـززة للصــحة النفسـية أو الداعمــة للوقايــة ( 00رقـم  أن ـر الصــفحة (04يف الشـكل رقــم 
                                                           
* Association Québécoise pour la Réadaptation Psychosociale 
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احملددا  الك   للصحة النفسية  تمحور حو  ّْـ ث نقـاط أو موضـوعا  رئيسـية جـر  ذثيلهـا يف النمـوذج  ال   ندرج ضمن

 . )بث ث مستطي   وهي الفرد الوسط احليا   البيئة احمليطة

 

 .(Cameau et al,2011 :04املصدر: ) -

 ة.النموذج املفاهيمي لتعزيز الصحة النفسية والوقاية من اإلضطرااب  النفسي :(4.الشكل رقم) -
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 االصة الفصل: -
جتمــــاعي وليســــ  جمــــرد غيــــاب علــــ  املســــتو  اجلســــمي  العقلــــي واإل الصــــحة النفســــية هــــي حالــــة كاملــــة مــــن العافيــــة       

ـــــــــني ّْـــــــــ ث عوامل العامـــــــــل  ـــــــــة ديناميـــــــــة ب البيولوجي العامـــــــــل النفســـــــــي و العامـــــــــل املـــــــــرض أو اإلعاقـــــــــة فهـــــــــي حمصـــــــــلة ع ق

اإلجتمـــــاعي(  وميكـــــن  ديـــــدها عـــــن طريـــــق أربعـــــة معـــــاي  هـــــي املعيـــــار اإلحصـــــائي املعيار املثـــــايل  املعيـــــار الـــــوظيفي الثقـــــايف و 

هتمــــــــــ  بتفســــــــــ  الصــــــــــحة النفســــــــــية جنــــــــــد املدرســــــــــة التحليلية املدرســــــــــة إالتفــــــــــاعلي  مــــــــــن ضــــــــــمن املــــــــــدار  الــــــــــ   املعيــــــــــار

ــــــ  ّْــــــ ث منــــــاهه حبثيــــــة  .املدرســــــة اإلنســــــانية و  ملعرفيــــــةالسلوكية املدرســــــة ا البحــــــث يف الصــــــحة النفســــــية عمومــــــا يعتمــــــد عل

أيضــــــا  عــــــدد  النمــــــاذج املفســــــرة للصــــــحة النفســــــية الــــــ  ركــــــز  يف   هــــــي املــــــنهه الوقــــــائي املنهه اإلمنــــــائي واملنهه الع جــــــي

مطلـــــــب الصـــــــحة إن عيـــــــة الصـــــــحة النفســـــــية. مع مهـــــــا علـــــــ  الفعاليـــــــة ال ا يـــــــة وع قـــــــة الفـــــــرد ابلبيئـــــــة احمليطـــــــة كمحـــــــدد لنو 

ــــة ال يتحقــــق إال ــــائي وهــــو مادعــــ  النفســــية اإلمابي ــــة يف الســــنوا  اابخــــ ة إ مــــن خــــ   مــــنهه وق ــــ  من مــــة الصــــحة العاملي لي

فكانــــ  مطالبهــــا  ركــــز علــــ  دعــــم و عزيــــز الصــــحة النفســــية ذلــــك أن غايــــة  عزيــــز الصــــحة النفســــية هــــو التــــأّْ  علــــ  حمــــددا  

وخلـــــق  لبنـــــا  الرأ ـــــا  اإلجتمـــــاعي واإلنقـــــاص مـــــن عـــــدم املســـــاواة الـــــزايدة اإلمابيـــــة يف الصـــــحة النفســـــية الصـــــحة النفســـــية أي

 (c9110 :02 من مة الصحة العاملية  .الربح الصحي وكسب 
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 الفصل الرابع:منهجية و إجراءا  الدراسة

 ذهيد -

  نب ة عن التعليم اإلبتدائي بوالية مستغامن. 0.4

 .الدراسة يةمنهج 9.4

 .الدراسة منهه 0.9.4

 جمتمع وعينة الدراسة. 9.9.4

 جمتمع الدراسة. 0.9.9.4

 الدراسة اابولية.عينة  9.9.9.4

 مكان وزمان إجرا  الدراسة اابولية. 0.9.9.9.4

  عداد عينة الدراسة اابولية. 9.9.9.9.4

 خصائص عينة الدراسة اابولية. 3.9.9.9.4

 .أدوا  الدراسة وخصائصها السيكوم ية  3.4

 .أدوا  الدراسة وصة 0.3.4

 إستبيان املنا  التن يمي. 0.0.3.4

 ة النفسية.إستبيان الصح 9.0.3.4

 .اخلصائص السيكوم ية ابدوا  الدراسة 9.3.4

 الصدق. 0.9.3.4

 الصدق ال اهري صدق احملكمني(. 0.0.9.3.4

 الصدق العاملي ملقاييس الدراسة. 9.0.9.3.4
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 التحليل العاملي اإلستكشايف ملقيا  املنا  التن يمي. 0.9.0.9.3.4

 الصحة النفسية. التحليل العاملي اإلستكشايف ملقيا  9.9.0.9.3.4

 أدلة صدق البنا  ملقاييس الدراسة. 3.0.9.3.4

 الصدق التقار  . 0.3.0.9.3.4

 الصدق التمايزي. 9.3.0.9.3.4

 الثبا . 9.9.3.4

 حساب الثبا  بطريقة ألفا كرونبا  الطبقية ملقيا  املنا  التن يمي. 0.9.9.3.4

 التن يمي.حساب الثبا  املركب ملقيا  املنا   9.9.9.3.4

 حساب الثبا  بطريقة ألفا كرونبا  الطبقية ملقيا  الصحة النفسية. 3.9.9.3.4 

 حساب الثبا  املركب ملقيا  الصحة النفسية. 4.9.9.3.4

 الدراسة اابساسية. 4.4

 .مكان وزمان إجرا  الدراسة اابساسية 0.4.4

 عينة الدراسة اابساسية.مواصفا   9.4.4

 الدراسة اابساسية.خصائص عينة  3.4.4

  وزيع أفراد العينة حسب متغ  اجلنس. 0.3.4.4

  وزيع أفراد العينة حسب متغ  اابقدمية املهنية. 9.3.4.4

 اإلجرا ا  واابساليب اإلحصائية. 0.4

 وصة متغ ا  الدراسة. 0.4

 اجلداو  التكرارية اببعاد مقيا  املنا  التن يمي. 0.0.4
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 بعد اهليكل التن يمي.اجلدو  التكراري ل 0.0.0.4

 اجلدو  التكراري لبعد النمط اإلداري. 9.0.0.4

 اجلدو  التكراري لبعد اإل صاال . 3.0.0.4

 اجلدو  التكراري لبعد احلوافز. 4.0.0.4

 اجلدو  التكراري لبعد التنسيق. 0.0.0.4

 اجلداو  التكرارية اببعاد مقيا  الصحة النفسية. 9.0.4

 لبعد الراحة النفسية. اجلدو  التكراري 0.9.0.4

 اجلدو  التكراري لبعد الراحة اجلسدية. 9.9.0.4

 اجلدو  التكراري لبعد الراحة اإلجتماعية. 3.9.0.4

 جداو  التقييم للمقياسني. 3.0.4

 جدو  التقييم حسب أبعاد مقيا  املنا  التن يمي.0.3.0.4

 التن يمي.جدو  التقييم حسب الدرجة الكلية ملقيا  املنا   9.3.0.4

 جدو  التقييم حسب أبعاد مقيا  الصحة النفسية. 3.3.0.4

 جدو  التقييم حسب الدرجة الكلية ملقيا  الصحة النفسية. 4.3.0.4

 خ صة الفصل. -
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 متهيد: -

وكـ لك   واإلجـرا ا  الـ  ا بعـ  يف كيفيـة اختيـار حجـم العينـة مـن جمتمـع الدراسـة للطريقـة وصـفا   الفصـل هـ ا يتضـمن     
  وّْبا ا اابداة صدق من التحقق وخطوا   أداة الدراسة املتمثلة يف االستبيان إعدادوطريقة   املنهجية املتبعة يف  ع البيا  

اابّْـر بــني املنـا  التن يمــي والصـحة النفســية لــد  يـدة معرفــة  البيــا    ليـل يف املتبعـة اإلحصــائية إ  الطـرق ضـافةابإل
من أسا  ة التعليم االبتدائي  عشوائيةعينة  من خ   دراسة  طبيقية عل وذلك   اابسا  ة ابملدار  اإلبتدائية بوالية مستغامن

 يف اجلزائر.   بوالية مستغامن 

 نبذة عن التعليم اإلبتدائي بوالية مستغامن: 1.4

 39موزعـة عـ   (19 أن ـر امللحـق: رقـم  مدرسـة إبتدائيـة 434 ضم والية مستغامن فيما خيص قطا  التعليم اإلبتدائي      
بلديــة  صــيادة  فر كــة  اســتيداي  عــني النويصــي  حاســي مامــاش  عــني اتدلــس  الصــور  وادي اخلــ   ســيدي بلعطــار  خــ  
الــدين  ســيدي علــي  بــن عبــد املالــك رمضــان  حجــاج  نقماريــة  ســيدي خلضــر  عشعاشــة  خضــرة  بــوق اط  عــني ســيدي 

الد بوغـــا   أوالد معلـــ   مزغـــران  عـــني بودينـــار   زقايـــ   الصفصـــاة  الشـــرية  ماســـرة  منصـــورة  الســـوافلية  ســـ ا   أو 
  حيـــث  9100/9101(أستاذ ة(للســـنة الدراســـية 4109  بوعـــا  بشـــري قـــدر بتعـــداد  الطواهريـــة  احلســـيان  مســـتغامن( 

 يشغل ه ال  اابسا  ة ّْ ث ر ب وظيفية ويتوزعون عليها كما يلي:

 أستاذ ة(. 91ر بة معلم مدرسة أساسية: يشغلها  -

 أستاذ ة(. 49يشغلها  ر بة أستاذ  عليم أساسي: -

 أستاذ ة(. 3223ر بة أستاذ مدرسة إبتدائية: يشغلها  -

وجتـــدر اإلشـــارة إ  أن اابســـا  ة املشـــار إلـــيهم يشـــتغلون ابملـــدار  احلكوميـــة الـــ   ضـــمن التعلـــيم اجملـــاا لألطفـــا  ذوي الفئـــة 
 سنة(. 00إ   10العمرية من  

 لدراسة:منهجية ا 2.4

 :منهج الدراسة 1.2.4

وجهـة مـن التن يمـي والصـحة النفسـية  نتيجة لطبيعة اابهداة ال   سع  إليها هـ ه الدراسـة يف معرفـة اابّْـر بـني املنـا       
ن ر اابسا  ة ابملدار  اإلبتدائية بوالية مسـتغامن  ومـن خـ   اابسـئلة الـ   سـع  هـ ه الدراسـة ل جابـة عنهـا فقـد اسـتخدم 
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والــ ي يعتمــد علــ  دراســة الواقــع أو ال ــاهرة كمــا هــي يف   الــ ي يعــد مناســبا  لطبيعــة هــ ه الدراســةالتحليلــي املــنهه الوصــفي 
الواقــع ويهــتم بوصــفها وصــفا دقيقــا  ويعــ  عنهــا  عبــ ا كيفيــا بوصــفها و وضــيح خصائصــها   و عبــ ا كميــا بوصــفها رقميــا وــا 

  ر اابخر   وه ا املنهه ال يهدة إ  وصـة ال ـواهر ووصـة الواقـع كمـا هـويوضح حجمها ودرجا  ار باطها مع ال واه
   .ستنتاجا  من خ   دراسة فرضيا  الدراسة ووضع  وصيا  قد  سـهم يف فهـم الواقـع و طـويرهالالوصو   إ بل يتعداه 

 (044-041: 0221 عبيدا    و خرون 

 وعينة الدراسة:جمتمع   2.2.4

 جمتمع الدراسة: 1.2.2.4

يقصد ابجملتمع  جممو  وحدا  البحث أو الدراسة ال  يراد احلصو  عل  معطيا  عنها سـوا  أكانـ  وحـدة      
أســا  ة التعلــيم  يــع  (  ويشــمل جمتمــع هــ ه الدراســة اابصــلي42:9110العــد إنســا  أم نبــاات أم  ــادا   البلــداوي 

وهـو جمتمـع متجـانس مـن     ة(أستاذ (4109ل  عددهم ( البا9100/9101للسنة الدراسية   االبتدائي بوالية مستغامن
  و ـــيعهم يزاولـــون مهنـــة التعلـــيم اإلبتـــدائي ابلقطـــا  حيـــث التخصـــص وفـــرص العمـــل والنـــواحي اإلداريـــة والقانونيـــة

 (.19بوالية مستغامن  أن ر امللحق: رقم (إبتدائية434موزعني عل   احلكومي و

 :الدراسة األوليةعينة  2.2.2.4

 :مكان وزمان إجراء الدراسة األولية 1.2.2.2.4

 9100ديسم  10إ  غاية  9100ماي 19عل  مرحلتني وذلك خ   الف ة املمتدة من اابولية أجري  الدراسة 
وذلــك وــدار  واليــة مســـتغامن حيث امتــد  املرحلــة اابو  الـــ    فيهــا إجــرا  املقــاب   املقننة النصـــة موجهــة( مــع عينـــة 

وكانــ  املقــاب   عبــارة عــن  9100جــوان 19إ  غايــة  9100مــاي 19أســتاذ ملــدة شــهر ابتــدا  مــن  (91 مكونــة مــن 
يدة  ع أكثر معلوما  عن متغ ا  الدراسة  املنا  التن يمي الصحة  (13 أن ر امللحق: رقمأسئلة مفتوحة معدة مسبقا

وجهــة ن ــر  ااببعــاد امل سســة لكــل متغــ  حســبالنفســية( مــن أجــل  صــميم اســتبيانني يف املوضــو  حمــل الدراســة وفــق أ يــة 
املرحلـة الثانيـة كانـ  بعــد  صـميم االسـتبيانني يف صـور ما اابوليــة وجـا   يف الفـ ة املمتـدة مــن أمــا   .حمـل الدراسـة اابسـا  ة

فيهـا      حيـث 9100ديسـم  10 إ  غايـة 9100 سـبتم   09ابتـدا   أربعـة أشـهرالدخو  املدرسي للسنة املوالية ملـدة 
واليــة مســتغامن وذلــك مــن أجــل التأكــد مــن ب  ة( عليم إبتــدائيأســتاذ (011  وزيـع االســتمارا  علــ  عينــة  أوليــة مكونــة مــن 

 اخلصائص السيكوم ية للمقياسني.
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 :األولية الدراسة عينةتعداد   2.2.2.2.4

إ ث( مـــــــــــــــن 300وذكـــــــــــــــور 049أســـــــــــــــتاذ وأســـــــــــــــتاذة بواقـــــــــــــــع  011بلـــــــــــــــ   عـــــــــــــــداد عينـــــــــــــــة الدراســـــــــــــــة اابوليـــــــــــــــة       

ــــــــــــة العشــــــــــــوائية ــــــــــــة بطريقــــــــــــة املعاين ــــــــــــة مســــــــــــتغامن   أختــــــــــــ   العين ــــــــــــة بوالي  جممــــــــــــو  أســــــــــــا  ة بعــــــــــــة املــــــــــــدار  االبتدائي

و  إجـــــــــــــرا  القرعــــــــــــة حيـــــــــــــث   ســـــــــــــحب    حســـــــــــــب الــــــــــــدوائر حيـــــــــــــث   رصــــــــــــد أ ـــــــــــــا  كــــــــــــل املـــــــــــــدار    الطبقيــــــــــــة

باحثـــــــــــــة هـــــــــــــ ا (مدرســـــــــــــة  طبقـــــــــــــ  ال439(مدرســـــــــــــة مـــــــــــــن جممـــــــــــــو   09دائـــــــــــــر ني مـــــــــــــن دوائـــــــــــــر الواليـــــــــــــة  وعـــــــــــــد   

ـــــــــــــ  ويقـــــــــــــع ضـــــــــــــمن نطـــــــــــــاق جغـــــــــــــرايف واســـــــــــــع  ـــــــــــــم9902اإلجـــــــــــــرا  ابن عـــــــــــــدد املـــــــــــــدار  كب  فـــــــــــــاداي مـــــــــــــن  (  و9كل

ــــــــــة    ــــــــــتحكم يف جمــــــــــراي  الدراســــــــــة امليداني ــــــــــة لصــــــــــعوبة ال ل اعــــــــــي وحــــــــــدة اإلجــــــــــرا  بغــــــــــرض  ــــــــــع عــــــــــدد كــــــــــايف الباحث

متطلبــــــــــــا  منــــــــــــوذج مــــــــــــن البيــــــــــــا   الــــــــــــ   ســــــــــــهم يف بنــــــــــــا  املقياســــــــــــني املنا  التن يمــــــــــــي والصــــــــــــحة النفســــــــــــية( وفــــــــــــق 

  .الدراسة

 :األولية عينة الدراسةاصائص 3.2.2.2.4

ـــــــــــــة       ـــــــــــــة اخلاصـــــــــــــة ابلدراســـــــــــــة اابوليـــــــــــــة علـــــــــــــ  أســـــــــــــا  متغـــــــــــــ ي اجلـــــــــــــنس واابقدميـــــــــــــة املهني ـــــــــــــع أفـــــــــــــراد العين    وزي
  واجلدو  التايل يوضح  وزيع العينة حسب متغ  اجلنس.

 اجلنس. (: توزيع أفراد العينة األولية  سب متغري3.اجلدول رقم ) -
 

 

 

 

 03.0يتوضــح أبن نسـبة اابسـتاذا  يف عينـة الدراسـة اابوليـة كانــ   (13مـن خـ   اإلطـ   علـ  اجلـدو  رقـم  -

يوضــح ذلــك الشــكل البيــاا رقــم   كمــا (%30.4 عــداد  اابســا  ة الــ كور الــ ي قــدر  نســبت    وقابــل  (%

 10:) 

 النسبة املئوية التكرارا  اجلنس

 %30.4 049 ال كور
 %03.0 304 اإل ث
 %011 011 اجملمو 
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 (: العينة األولية عل  ضوء متغري اجلنس.0.الشكل رقم ) -

 أد ه: (14رقم   أما فيما خيص متغ  اابقدمية املهنية فقد كان  وزيع عينة الدراسية اابولية علي  كان  يف اجلدو  -

 األقدمية املهنية.(: توزيع أفراد العينة األولية  سب متغري 4.اجلدول رقم ) -

 

 

 

 

 

 

يتبـــــني أبن نســـــبة اابســـــا  ة ذوي اابقدميـــــة املهنيـــــة اابكثـــــر مـــــن   (14االطـــــ   علـــــ  اجلـــــدو  رقـــــم مـــــن خـــــ    -

( أســـــتاذ  يف املركـــــز الثـــــاا جـــــا    913( و عـــــداد فعلـــــي قـــــدر بــــــ %41.0ســـــنوا  قـــــدر  بــــــما نســـــبت    01

( 919( و عــــــداد فعلــــــي قــــــدر بـــــــ  %41.9ســــــنوا  الــــــ  قــــــدر  وــــــا نســــــبت   01فئــــــة اابســــــا  ة ذوي أقدميــــــة 

(  %02(أســـــــتاذ وـــــــا نســـــــبت  (20 فكانـــــــ  ســـــــنوا  0اجلـــــــدد اابقـــــــل مـــــــن  ابســـــــا  ةأســـــــتاذ وابلنســـــــبة لفئـــــــة ا

 ( يوضح ذلك:10والشكل البياا رقم  

 النسبة املئوية التكرار   الرتتيب  سب السنوا 

 %02 20 سنوا  0أقل من 

 %41.4 919 سنوا  01

 %41.0 913 سنوا  01أكثر من 

 %011 011 اجملمو 
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 (: العينة األولية عل  ضوء متغري األقدمية املهنية.1.الشكل رقم ) -

 :أدوا  الدراسة واصائصها السيكومرتية 3.4

 وصف أداوا  الدراسة: 1.3.4

ـــــــــ           يـــــــــراد  عهـــــــــا   وعلـــــــــ  املـــــــــنهه يف البحـــــــــث   والوقـــــــــ  املســـــــــمو  لـــــــــ بنـــــــــا   علـــــــــ  طبيعـــــــــة البيـــــــــا   ال

ســــــتبيان( ئمــــــة لتحقيــــــق أهــــــداة هــــــ ه الدراســــــة هــــــي  اإلواإلمكــــــا   املاديــــــة املتاحــــــة   وجــــــد أن اابداة اابكثــــــر م 

  صـــــعوبة احلصــــــو  عليهــــــا إابملوضـــــو  كبيــــــا   منشـــــورة إضــــــافة  وذلـــــك لعــــــدم  ـــــوفر املعلومــــــا  اابساســـــية املر بطــــــة

ون ــــــرا لصــــــعوبة إجــــــرا  املقــــــاب   الشخصــــــية    جمتمــــــع الدراســــــة مــــــع كــــــل أفــــــراداملقــــــاب   الشخصــــــية عــــــن طريــــــق 

 شــيوعا اإلحصــائية اابدوا  أكثــر مــن ناالســتبيا يعتــ للعينــة ابلكامــل و ــدوين امل ح ــا  بشــكل مناســب  

خـــ   اإلجابـــة علـــ   مـــن واإلجابـــة علـــ   ســـا ال    وذلـــك لتحقيـــق اهلـــدة مـــن الدراســـة مـــةال ز   املعلومـــا جلمـــع

ـــــ  ذثـــــل بفقـــــرا  اإلمـــــن وعـــــة جمم ـــــ نيســـــتبياناابســـــئلة ال  ـــــدة لدراســـــة متغـــــ ا  الدراســـــة والوصـــــو  حلقـــــائق  ب وال

ـــــة.     ـــــ   قـــــديرا  كمي ـــــة نســـــبية حوهلـــــا مـــــع احلصـــــو  عل ـــــا  التن يمـــــي والصـــــحة النفســـــية  إســـــتبيااإعـــــداد علمي املن

البنيـــــــة  إقـــــــ ا ذكنـــــــ  الباحثـــــــة مـــــــن حيـــــــث  بنـــــــا  علـــــــ   الدراســـــــا  الســـــــابقة اخللفية الن ريـــــــة نتائه املقـــــــاب  (
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  فباإلضـــــــافة إ  أداة املقابلـــــــة إعتمـــــــد  الباحثـــــــة التن يمـــــــي والصـــــــحة النفســـــــية  ملتغـــــــ ي املنـــــــا العامليـــــــة املفاهيميـــــــة 

 اابدوا  التالية:

 إستبيان املناخ التنظيمي: 1.1.3.4
 كأداة جلمــــــع البيــــــا  ل جابــــــة(مــــــن النــــــو  املقفــــــل   أي    ديــــــد خيــــــارا   إســــــتبيان املنــــــا  التن يمــــــي   صــــــميم لقــــــد 

 اإلستبيان من قسمني:تكون ي  من عينة الدراسة

 القسم األول: البياان  الشخصية والوظيفية

 .واابقدمية املهنيةثتوي ه ا القسم عل  البيا   الشخصية والوظيفية ابفراد عينة الدراسة واملتمثلة يف اجلنس 

 القسم الثاين : املناخ التنظيمي
الــــــ  أجريــــــ  مــــــع اابســــــا  ة  وهــــــو يقــــــيس  (13 أن ــــــر امللحــــــق رقــــــم:   بنــــــا ه بنــــــا  علــــــ  املقــــــاب   النصــــــة املوجهــــــة

وثــــدد طبيعــــة املنــــا  التن يمــــي املوجــــود ابملــــدار  اجلزائريــــة ويتكــــون مــــن  ســــة أبعــــاد  صــــة البنيــــة العامليــــة ملفهــــوم املنــــا  

 بعاد املتغ  املستقل املنا  التن يمي. أوهي ذثل   التن يمي

ــــــا  املنــــــا  التن يمــــــأ القســــــمويتضــــــمن هــــــ ا  بعــــــاد  فقــــــرة موزعــــــة علــــــ  ااب (33مــــــن خــــــ    قياســــــ      الــــــ ي يبعــــــاد قي
 كالتايل:

 (.94 ة04 ة00 ة4 ة1 ة4 ةفقرا  ستةويتكون من   : اهليكل التن يمي ولالبعد األ

 (.31 ة09 ة01 ة2 ة0 ة3 ة9 ة0 ةفقرا  اانية ويتكون من  : النمط اإلداري البعد الثاين

 (.92 ة93 ة99 ة91 ة00 ة00 ةفقرا  ستةويتكون من    صاال  : اإلالبعد الثالث

  90  ة90  ة90  ة02  ة04  ة03 ة فقـــــــــــــرا  ســـــــــــــعة ويتكـــــــــــــون مـــــــــــــن   : احلـــــــــــــوافز البعاااااااااااااد الراباااااااااااااع
 (.33  ة39  ة91ة

 (.30 ة94 ة01 ة0 ةفقرا  أربعةويتكون من   : التنسيق البعد اخلامس
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   ســــــب حاملنــــــا  التن يمــــــي  إلســــــتبيان( 33علــــــ  املبحــــــوث  أن ميــــــب علــــــ  اابســــــئلة الــــــ  وجهــــــ  إليــــــ  وعــــــددها

 موافق بشدة(.  موافق   مقيا  ليكر  الث ّْي بـأحد االختيارا  ان ية:  غ  موافق 

كمـــــا يوضـــــح   خ هلـــــا ميكـــــن احلكـــــم علـــــ  إجـــــااب  عينـــــة الدراســـــة  مـــــن أعطيـــــ  العبـــــارا  اابوزان املقابلـــــة هلـــــا   -

 :( أد ه10اجلدو  رقم  

 أبعاد املناخ التنظيمي.:أوزان اإلستجااب  عل  (0.)رقماجلدول  -
 موافق بشدة موافق غري موافق

0 9 3 

 إستبيان الصحة النفسية: 2.1.3.4

مــن عينــة  مــن النــو  املقفــل   أي    ديــد خيــارا  ل جابــة( كــأداة جلمــع البيــا   إســتبيان الصــحة النفســية   صــميم لقــد 
 اإلستبيان من قسمني:تكون ي  الدراسة

 الشخصية والوظيفيةالقسم األول: البياان  

 .واابقدمية املهنيةثتوي ه ا القسم عل  البيا   الشخصية والوظيفية ابفراد عينة الدراسة واملتمثلة يف اجلنس 

 : الصحة النفسيةينالقسم الثا

اابســــــا  ة  ويتكــــــون مــــــن الــــــ  أجريــــــ  مــــــع  (13 أن ــــــر امللحــــــق رقــــــم:  بنــــــا ه بنــــــا  علــــــ  املقــــــاب   النصــــــة موجهــــــة  

ـــــة العامليـــــة ملفهـــــوم الصـــــحة  ابملـــــدار  اجلزائريـــــةدرجـــــة الصـــــحة النفســـــية لـــــد  اابســـــا  ة   قـــــيس أبعـــــادّْ ّْـــــة  ويصـــــة البني

ــــــل فقــــــرة موزعــــــة علــــــ  ااب (30بعــــــاد مــــــن خــــــ    أيف ّْــــــ ث و  قياســــــ     النفســــــية ــــــابع أبعــــــاد وهــــــي ذث بعــــــاد املتغــــــ  الت

  الصحة النفسية.

ــــــــــــين عشــــــــــــرة تكــــــــــــون مــــــــــــن  و  الراحــــــــــــة النفســــــــــــية  : البعااااااااااااد األول    00  ة1  ة0  ة4  ة3  ة9ة ةفقــــــــــــر إّْ
 (.33 ة39 ة91 ة93 ة02  ة04ة

 (.90 ة90 ة91 ة00 ة2 ة4 ة0 ة0ااا فقرا  ة تكون من و    الراحة اجلسدية: البعد الثاين
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  01  ة04  ة03  ة09  ة00  ة01 ســـة عشـــر فقـــرة ةتكـــون مـــن  و    الراحـــة اإلجتماعيـــة: البعاااد الثالاااث
 (.30 ة34 ة30 ة31 ة92 ة94 ة90 ة94 ة99ة

   ـــــــ  املبحـــــــوث  أن ميـــــــب علـــــــ  اابســـــــئلة الـــــــ  وجهـــــــ  إليـــــــ  وعـــــــددها  الصـــــــحة النفســـــــية إلســـــــتبيان( 30عل

 .غالبا(  حيا  أ  بدا أسب مقيا  ليكر  الث ّْي بـأحد االختيارا  ان ية:  ح

ــــة الدراســــة   - ــــة هلــــا خ هلــــا ميكــــن احلكــــم علــــ  إجــــااب  عين ــــارا  اابوزان املقابل ــــك و أعطيــــ  العب كمــــا يوضــــح ذل

 :( أد ه10اجلدو  رقم  

 : أوزان اإلستجااب  عل  أبعاد الصحة النفسية.(1.) رقم اجلدول -

 غالبا  ياانأ بداأ
0 9 3 

 
 :اخلصائص السيكومرتية ألدوا  الدراسة 2.3.4

 الصدق: 1.2.3.4

اابداة املستخدمة يف  مد  خلويقصد بصدق املقيا  مد  قدر   عل  قيا  الشي  املراد قياس  بدقة  وللتحقق من      
ويتضمن خطأ يف  صميم  ال ي يسبب  يز يف القيا  بصورة اثبتة و مستمرة أو اخلطهمن اابخطا  املنت مة الدراسة 

ا للبيئة البحثية قام  متهئو ناسقها و وافقها ووضوحها وم  دقة فقرا  املقيا لتأكد من اإلستبيان أو أخطا  املعاينة(  ل
 صدق وم ئمة أداة الدراسة.  يدة اختبار  أوليةستبيان كعينة إ( 011   وزيع  حيث   ختبارا  الصدقالباحثة  

 الصدق الظاهري )صدق احملكمني( للمقياسني:       1.1.2.3.4

الصـــــــدق ال ـــــــاهري أو مـــــــا يعـــــــرة بصـــــــدق احملكمـــــــني كأحـــــــد  القـــــــرائن الدالـــــــة علـــــــ  صـــــــدق إســـــــتخدم  الباحثـــــــة       

ذ  مراعـــــاة الشـــــروط التاليـــــة  يف مـــــا خيـــــص جزئيـــــة   إســـــتبيان الصـــــحة النفســـــية(  أدا  الدراســـــة  إســـــتبيان املنـــــا  التن يمـــــي

  طبيق  صدق  احملكمني:

  الصحة النفسية(.صطلحا  الدراسة املنا  التن يمي  مل ديد املفاهيم اإلجرائية 
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  ـــــــــا  التن يمـــــــــي يتكـــــــــون مـــــــــن ـــــــــة للمفهـــــــــومني ابلنســـــــــبة ملفهـــــــــوم املن ـــــــــد ااببعـــــــــاد املكون أبعـــــــــاد   ســـــــــة دي

الصــــــــــــــحة    أمــــــــــــــا مفهــــــــــــــوم( التنســــــــــــــيقاحلوافز اال صــــــــــــــاال    الــــــــــــــنمط  اإلداري   اهليكــــــــــــــل التن يمــــــــــــــي

  ةاجلســــــــــــــدي الراحــــــــــــــة  ةالنفســــــــــــــي الراحــــــــــــــة مكونــــــــــــــة ل  النفســــــــــــــية    ديــــــــــــــده ضــــــــــــــمن  ّْــــــــــــــ ث أبعــــــــــــــاد

 .( ةجتماعياإل احةالر 

 وضيح طريقة  صحيح البنود . 

 ( يوضح قائمة احملكمني:11واجلدو  التايل رقم   -

 (: قائمة احملكمني.1.اجلدول رقم) -

 اجلامعة األصلية الدرجة العلمية/التخصص إسم ولقب احملكم رقم احملكم

 العراق -جامعة واسط دكتور /ختصص إدارة  ربويةأستاذ  عبد كاظم مشوم 10
 العراق -جامعة بغداد دكتور / ختصص قيا  نفسيأستاذ  عبد احلسني رزوقي اجلبوري 19
 جامعة الكوي  دكتور /ختصص علم النفس االجتماعي عثمان اخلضر 13
 9جامعة اجلزائر  دكتورة /ختصص علم النفس االجتماعي عبلة حمرز 14
 جامعة قاملة دكتور / ختصص علم النفس التن يمي عبد القادر يتان 10
 جامعة  لمسان دكتور /ختصص علم النفس جي يل سراج 10

 غليزانجامعة  دكتور /ختصص علم النفس العمل أمحد زقاوة 11

ـــــــا  املنـــــــا  التن يمـــــــي ومقيـــــــا  الصـــــــحة النفســـــــية علـــــــ     عـــــــرض الصـــــــور ني اابوليتـــــــني للمقياســـــــني كـــــــل مـــــــن مقي

ـــــــا  النفســـــــي  ـــــــة ختصصـــــــا   أن ر اجلـــــــدو جمموعـــــــة مـــــــن اخلـــــــ ا  املتخصصـــــــني يف القي ـــــــم الـــــــنفس وختل (  11:رقـــــــم وعل

حيــــــث طلــــــب مــــــنهم احلكــــــم علــــــ  مــــــد  م ئمــــــة وضــــــو  عبــــــارا  املقياســــــني ومــــــد  مناســــــبة بــــــدائل اإلجابــــــة وصــــــياغة 

ــــــزم   حبضــــــور اابســــــتاذ املشــــــرة علــــــ  اابطروحــــــة وأســــــفر   الفقــــــرا   كمــــــا   مناقشــــــة املقياســــــني حمــــــل التطبيــــــق مــــــع ال

ـــــــ  إو   ئمـــــــة  عليمـــــــا  اإلجابـــــــة لألســـــــا  ة حمـــــــل الدراســـــــةنتـــــــائه التحكـــــــيم علـــــــ  مـــــــد  م نتمـــــــا  الفقـــــــرا  للمحـــــــاور ال

ــــة  وقــــد إ فقــــ   وضــــع  ضــــمنها ومــــد  وضــــو  صــــياغة الفقــــرا  إضــــافة إ  احلكــــم علــــ  مــــد  صــــ حية بــــدائل اإلجاب
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 فيمــــــا خيــــــص صــــــ حية بــــــدائل اإلجابــــــة حســــــب مقيــــــا  ليكــــــر  الث ّْــــــي %011اخلــــــ ا  احملكمــــــني بنســــــبة الســــــادة  را  

بــــــــــدائل اإلجابـــــــــــة حســــــــــب  قـــــــــــدير ّْ ّْـــــــــــي   موافــــــــــق بشـــــــــــد ة موافق غ  موافق(ابلنســــــــــبة ملقيـــــــــــا  املنــــــــــا  التن يمـــــــــــي  و

  غالبا أحيا  أبدا( ملقيا  الصحة النفسية. 

حــو  صــ حية الفقــرا  مــن حيــث صــياغتها ومــد  م ئمتهــا %21أســفر  نتــائه التحكــيم عــن نســبة إ فــاق بلغــ         

قــد   إقــ ا  بعــة التعــدي   ختــص صــياغة أربــع فقــرا  ّْــ ث منهــا  تعلــق وقيــا  الصــحة للمحــور الــ ي وضــع  فيــ  و 

ــــا  التن يمــــي ة92 ة01 ة9النفســــية  ة ــــا  املن أد ه ( و  اابخــــ   ميعهــــا واجلــــدو  3(وفقــــرة واحــــدة ابلنســــبة ملقي

 كالتايل:  يوضح الفقرا  ال  اق   السادة احملكمني  عديل صياغتها الفقرا   مل أرقام( 14رقم 

 (: أرقام الفقرا  املعدلة من مقياسي املناخ التنظيمي والصحة النفسية.8.اجلدول رقم ) -

 الفقرة بعد التعديل الفقرة قبل التعديل املقياس

 .بشكل يومي يتواصل اابسا  ة مع املدير: 3ة :يتواصل اابسا  ة مع املدير.3ة املناخ التنظيمي

 

 

 الصحة النفسية

يقاظ ستالنوم اثني ة بعد استيقاظي مبكرا عن موعد اإل:أذكن من 9ة

 اإلعتيادي.

 أذكن من النوم بصفة عادي ة.: 9ة

 أشعر ابالر يا  جتاه أدائي املهين: 01ة :أحس ابلراحة يف عملي01ة

 أ فاد  اخل فا  وكان العمل: 92ة اخل فا  املهنية أ فاد : 92ة 

 الدراسة:الصدق العاملي ملقاييس  2.1.2.3.4

 التحليل العاملي اإلستكشايف ملقياس املناخ التنظيمي)املتغري املستقل(: 1.2.1.2.3.4

 جتدر اإلشارة إ  أن التحليل العاملي اإلستكشايف ملقيا  املنا  التن يمي   بعد التأكد من اخلصائص التالية: -

  ــــــة يف ــــــني املتغــــــ ا  املســــــتقلة املقاســــــة واملتمثل ــــــاط ب ــــــل مصــــــفوفة االر ب بعــــــاد  اهليكــــــل التن يمــــــي النمط ااب   لي

 (.%31حيث  بني أن جل معام   االر باط بني املتغ ا  جتاوز     (اإلداري اإل صاال   التنسيق  احلوافز
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  ــــ ي   حســــاب حمــــدد مصــــفوفة االر بــــاط ل مــــن القيمــــة املطلقــــة للمقــــدر  ( وهــــو أقــــ1.1111032يســــاوي  ال

يف   املنا  التن يمي(بعاد املتغ  املستقلأ( ويد  ذلك عل  عدم وجود مشكلة االعتماد اخلطي بني 1.11110 

 الدراسة.

    اسـتخدام اختبـار ابر ليـ  Bartlett test والـ ي يبـني أن معـام   مصـفوفة االر بـاط ختتلـة عـن مصـفوفة )

( ما يـد  علـ  عـدم وجـود مشـكلة 0011.932( أن قيمة االختبار  ساوي  09قم كما يبني اجلدو  ر  الوحدة

 بعاد املتغ  املستقل يف الدراسة.أاالعتماد اخلطي بني 

    التأكــد مــن قيمــة مســتو  الداللــة احملســوب(P-value = 0.000)  وهــو دا  إحصــائيا عنــد مســتو  معنويــة

واملعرة  Kaiser – Mayer – Olkin)ك لك استخدم اختبار     ( ال ي    ديده مسبقا يف الدراسة1.10 

ر باط اجلزئية بني املتغ ا  الـ  مـب أن  كـون منخفضـة وال ي يستخدم لقيا  معام   اإل (KMO)ختصارا إ

( وابلتـايل يـد  علـ  كفايـة حجـم %01وهـو  يتجـاوز   (KMO= %11)و  حسـاب    (%01وال  قل عن  

 يبني نتائه االختبار.أد ه  (12 رقمواجلدو    العينة

  KMO and Bartlett's Test .أولكني وإاتبار ابرتلت ملقياس املناخ التنظيمي-ماير-نتائج االاتبار كايزر:(1.)رقماجلدول  -
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.83 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 5607.239 

df 300 

Sig. .0000 

 spss20. املصدر: برانمج -

   يتبني أبن قيمة 12من خ   اجلدو  رقم )KMO=0.83))  وا يعـ  عـن كفايـة حجـم 1.01وهي أك  من )

(  وهــو أقــل مــن 1.111العينــة إلجــرا  التحليــل العــاملي  أمــا فيمــا خيــص إختبــار ابر لــ  فهــو دا  عنــد مســتو   

ضــو  نتــائه يف ( وهــ ا دليــل علــ  أن هــ ه املصــفوفة ال ذثــل مصــفوفة الوحــدة  و 1.10مســتو  الداللــة املعتمــد  

 اإلسكشايف .  وفر شروط استخدام التحليل العامليالتحليل   
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  : أوال: إستخالص العوامل -

    اســــتخدم  طريقــــة املكــــو   اابساســــيةPrincipal componants) يف التحليــــل العــــاملي االستكشــــايف  

 ـ دي إ  ووظيفتها اختزا  عـدد املتغـ ا  املقاسـة إ  عـدد حمـدد مـن العوامـل  وهلـ ه الطريقـة مـزااي عـدة منهـا أهنـا 

 شبعا  دقيقة   وكل عامل يستخرج أقص  كمية من التباين   وأهنا  ـ د  إ  أقـل قـدر مكـن مـن البـواقي   كمـا 

أن املصــفوفة االر باطيــة ختتــز  إ  أقـــل عــدد مــن العوامـــل املتعامــدة غــ  املر بطـــة  ابإلضــافة إ  أن قــيم الشـــيو  أو 

 (.%40االش اكيا  مب أن  تعد   

 كايزر    استخدم حمكKaiser criterio  لتحديد عدد العوامل وال ي يقبل العوامل ال  اجل ر الكـامن هلـا أكـ )

ونسـبة التبـاين املفســر   قبـو  العامـل الـ ي  تشــبع عليـ  أكثـر مـن ّْـ ث متغـ ا حيـث يـتم   مـن الواحـد الصـحيح

ر الكــامن هلــا أكــ  مــن الواحــد حيــث  بــني أن العوامــل الــ  اجلــ   ( مــن التبــاين الكلــي%01للمتغــ ا   تعــد   

   (%01( وهي  تجاوز احلد املسمو  بـ   %03.430( عوامل وأن التباين الكلي املفسر يساوي  0الصحيح  

 : ( أد ه01يوضح ذلك اجلدو  رقم  كما 

 التباين الكلي املفسر للمتغريا  املستقلة. (:.1اجلدول رقم) -

 . (spss 20)املصدر: اجلدول من إعداد البا ثة ابإلعتماد عل  برانمج  -
  االستكشايف جند  سة عوامل جتاوز  قيمة اجل ر الكامن هلا الواحد الصـحيح من استقرا  نتائه التحليل العاملي

  (  مـن التبـاين الكلـي للمصـفوفة العامليـة 03.430وفق حمك كايزر  حيـث فسـر  هـ ه العوامـل جمتمعـة نسـبة  

 ر بلغ  قيمة اجل  و ( من التباين الكلي %01.91( و فسر  4.312بلغ  قيمة اجل ر الكامن للعامل اابو   

( مــن التبــاين الكلــي  بلغــ  قيمــة اجلــ ر الكــامن للعامــل % 00.001( و فســر 4.034الكــامن للعامــل الثــاا  

 نسبة التباين الرتاكمي املفسر نسبة التباين املفسر اجلذر الكامن العامل
1 4.309 %17.237 %17.237 
2 4.138 %16.550 %33.787 
3 3.089 %12.358 %46.145 
4 2.247 %8.986 %55.131 
0 2.075 %8.300 %63.431 
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ــــــــث   ــــــــاين الكلــــــــي  وبلغــــــــ  قيمــــــــة اجلــــــــ ر الكــــــــامن للعامــــــــل % 09.304( و فســــــــر 3.142الثال ( مــــــــن التب

اخلــــامس  بلغــــ  قيمــــة اجلــــ ر الكــــامن للعامــــلكمــــا الكلــــي    ( مــــن التبــــاين% 4.240( و فســــر 9.941الرابــــع 

يوضــح  (40رقــم الصــفحة أن ــر  (11رقــم   والشــكل البيــاا   ( مــن التبــاين الكلــي% 4.3( و فســر 9.110 

 للدراسة  املنا  التن يمي( : بعاد املتغ  املستقلأكامنة للعوامل اخلمسة ال  ذثل اجل ور ال

 

 .(Scree plot test) املناخ التنظيميمنحىن املنحدر للبنية العاملية ملتغري اتبار إ(:1.الشكل البياين رقم ) -

   استقرار قيمة اجل ر الكامن بعد العامل اخلامس  حيث ن حظ ابلن ر للمنحىن أن 11ي حظ من الشكل رقم )
عدد النقاط ال  يبدأ بعدها املنحىن يف التباط  الشديد واالستقرار هو  س نقـاط  وهـو مـا يـدعم افـ اض الباحثـة 

وقـد بلغـ  قـيم اجلـ ر الكـامن  للمنا  التن يمـي  العامليةأن  ميكن االكتفا  خبمسة عوامل مستخرجة لتمثيل البنية 
( للعامــــــــــل 3.142( للعامــــــــــل الثـــــــــاا  4.034( للعامـــــــــل اابو   4.312للعوامـــــــــل اخلمســــــــــة علـــــــــ  التــــــــــوايل 

 (.9.110( للعامل الرابع  وبلغ  قيمة اجل ر الكامن للعامل اخلامس 9.941الثالث  

 اثنيا: مصفوفة العوامل املستخلصة بعد التدوير: -

عوامــل املسـتقلة الــ   تشــبع عليهـا فقــرا  مقيـا  املنــا  التن يمــي املعـد مــن طــرة مـن أجــل إسـتخ ص مصــفوفة ال
( الـ ي Varimaxاملتعامـد  اسـتخدام طريقـة التـدوير  الباحثة وفق إعادة  وزيع التباين الـ ي يفسـره كـل عامـل  

ح ف  التشبعا  ال  يهدة إ   وزيع التباين املش ة ما يساعد عل  بروز العوامل بصورة واضحة وفعالة  حيث 
  يبني مصفوفة العوامل بعد التدوير: (40رقم الصفحة أن ر (00  واجلدو  رقم  (%41أقل من  
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 .ملقياس املناخ التنظيمي مصفوفة العوامل بعد التدوير :( 11)رقماجلدول  -

 العامل
               الفقرة

1العامل 2العامل  3العامل  4العامل  0العامل   

1 ة   .847     
2 ة   .845     
3 ة   .822     
5 ة   .780     
9 ة   .722     
10 ة   .677     
12 ة   .656     
15 ة    .864    
16 ة    .833    
29 ة    .765    
22 ة    .728    
23 ة    .708    
14 ة     .855   
19 ة     .822   
27 ة     .738   
33 ة     .725   
25 ة     .700   
11 ة      .818  
4 ة      .807  
7 ة      .779  
18 ة      .756  
24 ة      .719  
31 ة       .896 
17 ة       .892 
28 ة       .838 



الدراسة إجرا ا  و منهجية                                                                                              :الرابع الفصل  

 

 
87 

 تسمية العوامل:اثلثا: -

إعتمـــــــادا علـــــــ  أدبيـــــــا  البحـــــــث و بنـــــــا  علـــــــ  مصـــــــفوفة العوامـــــــل الـــــــ    احلصـــــــو  عليهـــــــا بعـــــــد التـــــــدوير املتعامـــــــد      
اإلطــــــ   علــــــ  حمتــــــو  العبــــــارا  الــــــ   تشــــــبع علــــــ  العامــــــل مــــــن املقيــــــا   ســــــتعما  طريقــــــة الفارميــــــاكس ومــــــن خــــــ   

 ميكن  سمية العوامل اخلمسة املستخرجة:

ـــــــــ  و هـــــــــي  ة .0 ـــــــــ   شـــــــــبع  علي ( 09  ة01 ة 2ة 0 ة3  ة9  ة0يتضـــــــــمن العامـــــــــل اابو  الفقـــــــــرا  ال

 النمط اإلداري.وال ي نسمي  

ـــــــ  و هـــــــي  ة .9 ـــــــاا الفقـــــــرا  الـــــــ   شـــــــبع  علي ( والـــــــ ي 92  ة93  ة99  ة00ة  00يتضـــــــمن العامـــــــل الث

 نسمي  اال صاال .

( والـــــــ ي 33  ة91  ة90  ة02  ة04يتضــــــمن العامـــــــل الثالـــــــث الفقـــــــرا  الـــــــ   شـــــــبع  عليـــــــ  و هـــــــي  ة .3

 نسمي  احلوافز.

( والـــــــــ ي 94  ة04  ة00  ة1  ة4يتضـــــــــمن العامـــــــــل الرابـــــــــع الفقـــــــــرا  الـــــــــ   شـــــــــبع  عليـــــــــ  و هـــــــــي  ة .4

 نسمي  اهليكل التن يمي.

ـــــــــ   شـــــــــبع  عليـــــــــ  و هـــــــــي  ةيتضـــــــــمن العامـــــــــل  .0 ـــــــــ ي نســـــــــمي  30  ة94  ة01اخلـــــــــامس الفقـــــــــرا  ال ( وال

 التنسيق.

    ـــــا  التن يمـــــي ـــــا  املن ـــــة ملقي ـــــة العاملي ـــــني صـــــدق البني ـــــث يشـــــ طمـــــا ســـــبق يتب ـــــر مـــــن  إحصـــــائيا حي  شـــــبع أكث

ـــــــ  العامـــــــل الواحـــــــد      ( عوامـــــــل وعـــــــددها 0 شـــــــبع  علـــــــ     فقـــــــرا  املقيـــــــا (وجنـــــــد أن املتغ ا   متغـــــــ ين عل

 . فقرة (90  

 التحليل العاملي اإلستكشايف ملقياس الصحة النفسية )املتغري التابع(:  2.2.1.2.3.4

 جتدر اإلشارة إ  أن التحليل العاملي اإلستكشايف ملقيا  املنا  التن يمي   بعد التأكد من اخلصائص التالية: -

  الراحـة اجلسـدية   الراحـة النفسـية    الصـحة النفسـية    ليل مصفوفة االر باط بني املتغـ ا  املقاسـة اببعـاد متغـ

 (.%31حيث  بني أن جل معام   االر باط بني املتغ ا  جتاوز     (الراحة اإلجتماعية
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   وهــــــو أكــــــ  مــــــن القيمــــــة املطلقــــــة للمقـــــــدر  0.0000781  حســــــاب حمــــــدد مصــــــفوفة االر بــــــاط ويســــــاوي )

واســتخدم اختبــار   االعتمــاد اخلطــي بــني متغــ ا  الدراســة( ويــد  ذلــك علــ  عــدم وجــود مشــكلة 1.11110 

ويبني اجلدو    ( وال ي يبني أن معام   مصفوفة االر باط ختتلة عن مصفوفة الوحدةBartlett testابر لي   

بعــاد أ( مــا يــد  علــ  عــدم وجــود مشــكلة االعتمــاد اخلطــي بــني 4647.839 ( أن قيمــة االختبــار  ســاوي  رقــم

 . الصحة النفسية(يف الدراسة املتغ  التابع

  قيمــة مســتو  الداللــة احملســوب    التأكــد مــنP-value = 0.000 وهــو دا  إحصــائيا عنــد مســتو  معنويــة )

 Kaiser – Mayer – Olkin)كــ لك اســتخدم اختبــار     ( الــ ي    ديــده مســبقا يف الدراســة1.10 

وال ي يستخدم لقيا  معام   االر باط اجلزئية بني املتغـ ا  الـ  مـب أن  كـون  (KMO)ختصارا إة و واملعر 

وابلتــايل يــد  علــ     (%01وهــو  يتجــاوز   (KMO= %11)و  حســاب   ( %01منخفضــة وال  قــل عــن  

 :نتائه االختبار (09 رقماجلدو  كما يوضح    كفاية حجم العينة

 . KMO and Bartlett's Test ملقياس الصحة النفسية أولكني وإاتبار ابرتليت-ماير-نتائج ااتبار كايزر (:12اجلدول رقم) -
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.88 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 4647.89 

df 190 

Sig. .0000 

 spss 20.املصدر: برانمج  -

   يتبني أبن قيمة 09من خ   اجلدو  رقم )KMO=0.88) وا يعـ  عـن كفايـة حجـم 1.01( وهي أك  من )

(  وهــو أقــل مــن 1.111العينــة إلجــرا  التحليــل العــاملي  أمــا فيمــا خيــص إختبــار ابر لــ  فهــو دا  عنــد مســتو   

ضــو  نتــائه يف ( وهــ ا دليــل علــ  أن هــ ه املصــفوفة ال ذثــل مصــفوفة الوحــدة  و 1.10مســتو  الداللــة املعتمــد  

 اإلستكشايف.استخدام التحليل العاملي التحليل    وفر شروط 
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 أوال: إستخالص العوامل: -

    اســـتخدم  طريقـــة املكـــو   اابساســـيةPrincipal componantsيف التحليـــل العـــاملي االستكشـــايف )  

واســـــتخدم  طريقـــــة التـــــدوير املتعامـــــد   ختـــــزا  عـــــدد املتغـــــ ا  املقاســـــة إ  عـــــدد حمـــــدد مـــــن العوامـــــلإووظيفتهـــــا 

 Varimax  مـزااي عـدة منهـا   املكو   اابساسـية(وهل ه الطريقة ( %41قل من  ااب( حيث ح ف  التشبعا

إ  أقـل قـدر مكـن مـن  يا  ـ دأهنستخرج أقص  كمية من التباين   و أهنا   دي إ   شبعا  دقيقة   وكل عامل ي

ابإلضـافة إ  أن قـيم   دة غـ  املر بطـةالبواقي   كما أن املصفوفة االر باطية ختتـز  إ  أقـل عـدد مـن العوامـل املتعامـ

و بـــني أن التشـــبعا  لكـــل املتغــ ا  جتـــاوز   يعهـــا القيمـــة   (%40الشــيو  أو االشـــ اكيا  مـــب أن  تعــد   

 احملددة.

   استخدم حمك كايزرKaiser criterio  لتحديد عدد العوامل وال ي يقبل العوامل ال  اجل ر الكـامن هلـا أكـ )

وأن   ( عوامـل3حيـث  بـني أن العوامـل الـ  اجلـ ر الكـامن هلـا أكـ  مـن الواحـد الصـحيح    حمن الواحـد الصـحي

اجلدو   يوضح ذلككما    (%01( وهي  تجاوز احلد املسمو  ب   %02.04يساوي  هلا التباين الكلي املفسر 

 :(03  رقم

 التابعة.التباين الكلي املفسر للمتغريا   (:13اجلدول رقم) -

 

 

 

 

 

ا -
 . (spss 20): اجلدول من إعداد البا ثة ابإلعتماد عل  برانمج ملصدرا -

 
  ّْـــــة عوامـــــل جتـــــاوز  قيمـــــة اجلـــــ ر الكـــــامن هلـــــا أن مـــــن اســـــتقرا  نتـــــائه التحليـــــل العـــــاملي االستكشـــــايف جنـــــد ّْ

مـــــن التبـــــاين   % 59.68الواحـــــد الصـــــحيح وفـــــق حمـــــك كـــــايزر  حيـــــث فســـــر  هـــــ ه العوامـــــل جمتمعـــــة نســـــبة 

الكامناجلذر  العامل رنسبة التباين املفس  فسرنسبة التباين الرتاكمي امل   

1 4.806 %24.03 %24.03 

2 3.716 %18.58 %42.61 

3 3.414 %17.07 %59.68 
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وهــــــ ه القيمــــــة  (4.806 حيــــــث بلغــــــ  قيمــــــة اجلــــــ ر الكــــــامن للعامــــــل اابو    الكلــــــي للمصــــــفوفة العامليــــــة

وهـــــــي  (3.716 بلغـــــــ  قيمـــــــة اجلـــــــ ر الكـــــــامن للعامـــــــل الثـــــــاا و   مـــــــن التبـــــــاين الكلـــــــي % 24.03 فســـــــر 

ــــــث  % 18.58 فســــــر  ــــــي  وبلغــــــ  قيمــــــة اجلــــــ ر الكــــــامن للعامــــــل الثال ــــــاين الكل وهــــــي  (3.414 مــــــن التب

الـــــــ   الث ّْــــــةكامنــــــة للعوامــــــل والشــــــكل البيـــــــاا يوضــــــح اجلــــــ ور ال مــــــن التبــــــاين الكلــــــي  % 17.07 فســــــر 

 .ة النفسية(التابع للدراسة  الصحبعاد املتغ  أذثل 

 

 .(Scree plot test) الصحة النفسية للبنية العاملية ملتغرينحدر امل منحىناتبار إ(:8.الشكل البياين رقم ) -
 

   اســــــتقرار قيمــــــة اجلــــــ ر الكــــــامن بعــــــد العامــــــل الثالــــــث  حيــــــث ابلن ــــــر للمنحــــــىن 14ي حــــــظ مــــــن الشــــــكل رقــــــم )

التبــــاط  الشــــديد واالســــتقرار هــــو ّْــــ ث نقــــاط  وهــــو مــــا يـــــدعم ن حــــظ أن عــــدد النقــــاط الــــ  يبــــدأ بعــــدها املنحــــىن يف 

افــــ اض الباحثــــة أنــــ  ميكــــن االكتفــــا  بــــث ث عوامــــل مســــتخرجة لتمثيــــل البنيــــة العامليــــة للصــــحة النفســــية  حيــــث بلغــــ  

(للعامــــــل الثــــــاا  وبلغــــــ  قيمــــــة 3.100( للعامــــــل اابو   4.410قــــــيم اجلــــــ ر الكــــــامن للعوامــــــل الث ّْــــــة علــــــ  التــــــوايل 

 (.3.404الكامن للعامل الثالث اجل ر 
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 اثنيا: مصفوفة العوامل املستخلصة بعد التدوير: -

وفــــق إعــــادة  الصــــحة النفســــيةمــــن أجــــل إســــتخ ص مصــــفوفة العوامــــل املســــتقلة الــــ   تشــــبع عليهــــا فقــــرا  مقيــــا    -

إ  ( الــــــ ي يهــــــدة Varimaxاملتعامــــــد  اســــــتخدام طريقــــــة التــــــدوير   وزيــــــع التبــــــاين الــــــ ي يفســــــره كــــــل عامــــــل  

ـــــث حـــــ ف  التشـــــبعا  الـــــ   ـــــة  حي ـــــروز العوامـــــل بصـــــورة واضـــــحة وفعال ـــــ  ب ـــــاين املشـــــ ة مـــــا يســـــاعد عل ـــــع التب  وزي

  ( أد ه يبني مصفوفة العوامل بعد التدوير.04  واجلدو  رقم  (%41أقل من  

 .ملقياس الصحة النفسية مصفوفة العوامل بعد التدوير:(14)رقماجلدول  -

 العوامل
 الفقرا 

1العامل 2العامل  3العامل   

2 ف   .828   
3 ف   .808   
4 ف   .803   
5 ف   .758   

18 ف   .724   
23 ف   .720   
15 ف   .707   
27 ف   .686   
1 ف    .806  
8 ف    .782  
9 ف    .766  

16 ف    .727  
20 ف    .720  
28 ف    .715  
26 ف    .688  
11 ف     .861 
12 ف     .830 
25 ف     .819 
24 ف     .815 
29 ف     .804 
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 تسمية العوامل:اثلثا: -

إعتمــــــادا علــــــ  أدبيــــــا  البحــــــث و بنــــــا  علــــــ  مصــــــفوفة العوامــــــل الــــــ    احلصــــــو  عليهــــــا بعــــــد التــــــدوير املتعامــــــد 

ومــــــن خــــــ   اإلطــــــ   علــــــ  حمتــــــو  العبــــــارا  الــــــ   تشــــــبع علــــــ  العامــــــل مــــــن    ســــــتعما  طريقــــــة الفارميــــــاكس

 املستخرجة: الث ّْةميكن  سمية العوامل   املقيا 

  00  ة0  ة4  ة3  ة9يتضـــــــــــــــمن العامـــــــــــــــل اابو  الفقـــــــــــــــرا  الـــــــــــــــ   شـــــــــــــــبع  عليـــــــــــــــ  و هــــــــــــــــي  ة .0

 الراحة النفسية.( وال ي نسمي   91  ة93  ة04ة

  00  ة2  ة4  ة0ويتضـــــــــــــــــمن العامـــــــــــــــــل الثـــــــــــــــــاا الفقـــــــــــــــــرا  الـــــــــــــــــ   شـــــــــــــــــبع  عليـــــــــــــــــ  و هـــــــــــــــــي  ة .9

 ( وال ي نسمي  الراحة اجلسدية .90  ة91ة

  94  ة09  ة00فقــــــــــــــــــرا  الــــــــــــــــــ   شــــــــــــــــــبع  عليــــــــــــــــــ  و هـــــــــــــــــــي  ةويتضــــــــــــــــــمن العامــــــــــــــــــل الثالــــــــــــــــــث ال .3

 ( وال ي نسمي  الراحة اإلجتماعية.92 ة90ة

   حيـــــث يشــــ ط إحصـــــائيا  شــــبع أكثـــــر مـــــن  الصــــحة النفســـــيةمــــا ســـــبق يتبــــني صـــــدق البنيـــــة العامليــــة ملقيـــــا  

( عوامــــــل وعــــــددها   3متغـــــ ين علــــــ  العامــــــل الواحــــــد  وجنــــــد أن املتغ ا  فقــــــرا  املقيــــــا (  شــــــبع  علــــــ   

 .فقرة( 02

 ملقاييس الدراسة: أدلة صدق البناء 3.1.2.3.4

 :الصدق التقاريب 1.3.2.3.4

 ملقياس املناخ التنظيمي: أوال: الصدق التقاريب

   قامــــــــــــ  الباحثــــــــــــة بقيــــــــــــا  متوســــــــــــط التبــــــــــــاين املســــــــــــتخلصAVE عوامــــــــــــل ال( لكــــــــــــل عامــــــــــــل مــــــــــــن

وجــــــــــــا   النتـــــــــــائه حســــــــــــب مـــــــــــا ي هــــــــــــره اجلــــــــــــدو    املنــــــــــــا  التن يمـــــــــــياملكونـــــــــــة مللتغــــــــــــ  املســـــــــــتقل 

 (:00 رقم
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 .ألبعاد املناخ التنظيمي: أدلة الصدق التقاريب (10)رقم اجلدول -

 AVE CR األبعاد

 0.882 0.520 اهليكل التن يمي
 0.856 0.545 النمط اإلداري
 0.846 0.527 اإل صاال 
 0.856 0.666 احلوافز
 0.838 0.510 التنسيق

   ــــائه اجلــــدو ــــ  ذــــ  اعتمــــادا علــــ  نت ــــع  التأكــــد (   00 رقــــممــــن خــــ   املقــــار   ال العوامــــل مــــن ذت

ابن قــــيم متوســــط التبــــاين   لصــــدق التقــــار اخلمســــة املكونــــة ملقيــــا  املتغــــ  املســــتقل املنــــا  التن يمــــي اب

  .(CR)وهو أصغر من الثبا  املركب 1.01  القيمة  لكل بعد جتاوز  (AVE)املستخلص 

 اثنيا: الصدق التقاريب ملقياس الصحة النفسية:

  قامـــــــ  الباحثـــــــة بقيـــــــا  متوســـــــط التبـــــــاين املســــــــتخلص(AVE)  املكونــــــــة عوامـــــــل اللكـــــــل عامـــــــل مـــــــن

 (:00 رقموجا   النتائه حسب ما ي هره اجلدو    الصحة النفسيةللمتغ  التابع 

 .ألبعاد الصحة النفسيةأدلة الصدق التقاريب (: 11اجلدول رقم) -

 AVE CR األبعاد

 0.882 0.520 البعد النفسي

 0.856 0.545 البعد االجتماعي

 0.846 0.527 البعد اجلسدي

   عوامـــــل المــــن ذتـــــع    التأكـــــد( 00 رقـــــمعتمــــادا علـــــ  نتـــــائه اجلــــدو  إمــــن خـــــ   املقــــار   الـــــ  ذـــــ

ابن قــــــيم متوســــــط التبــــــاين   ابلصــــــدق التقــــــار  الث ّْــــــة املكونــــــة ملقيــــــا  املتغــــــ  التــــــابع الصــــــحة النفســــــية

  . (CR)وهو أصغر من الثبا  املركب 1.01  القيمة  لكل بعد جتاوز  (AVE)املستخلص 

 :التمايزيالصدق  2.3.2.3.4 

 أوال: الصدق التمايزي ملقياس املناخ التنظيمي:
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   قام  الباحثة بقيا  مربع التبـاين ابقصـ  املشـ ة بـني العوامـلMSV)  و متوسـط مربـع التبـاين املشـ ة

 ASV:وجا   النتائه حسب اجلدو  التايل ) 

 .املناخ التنظيمي قياسمل م شرا  الصدق البنائي: (11)رقم اجلدول -
 ASV MSV AVE األبعاد

 0.520 0.102 0.043 اهليكل التن يمي
 0.545 0.144 0.056 النمط اإلداري
 0.527 0.144 0.056 اإل صاال 

 0.666 0.102 0.049 احلوافز
 0.510 0.036 0.024 التنسيق

 (Amos-spss20).املصدر: برانمج  -

  ـــــائه اجلـــــدو ـــــ  نت ـــــ  ذـــــ  اعتمـــــادا عل ـــــع 01 رقـــــم مـــــن خـــــ   املقـــــار   ال ( جـــــا   قـــــيم كـــــل مـــــن مرب

( أصـــــــــغر مـــــــــن قـــــــــيم متوســـــــــط التبـــــــــاين املســـــــــتخلص MSVالتبـــــــــاين اابقصـــــــــ  املشـــــــــ ة بـــــــــني العوامـــــــــل  

 AVE ـــــــع ـــــــيم متوســـــــط مرب ـــــــاين املشـــــــ ة(  و ق ـــــــاين اابقصـــــــ أ (ASV) التب ـــــــع التب ـــــــيم مرب  صـــــــغر مـــــــن ق

ــــــا  امل( لكــــــل عوامــــــل MSVاملشــــــ ة   ــــــا  التن يمــــــيمقي ــــــ  تغــــــ  املســــــتقل املن ــــــد  عل . وهــــــ ا امل شــــــر ي

 .ابلصدق التمايزي املقيا ذتع 

 اثنيا: الصدق التمايزي ملقياس الصحة النفسية:

  قامــــ  الباحثـــــة بقيـــــا  مربــــع التبـــــاين ابقصـــــ  املشــــ ة بـــــني العوامـــــل(MSV ) و متوســــط مربـــــع التبـــــاين

 وجا   النتائه حسب اجلدو  التايل: (ASV)املش ة 

 .الصحة النفسية ملقياس م شرا  الصدق البنائي :(18)رقم اجلدول -
 

 

 
 

 (Amos-spss20).املصدر: برانمج  -

 ASV MSV AVE األبعاد

 0.521 0.020 0.018 ةالنفسي الراحة

 0.594 0.029 0.024 ةاالجتماعي الراحة

 0.504 0.029 0.022 ةاجلسدي الراحة
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  جـــــا   قـــــيم كـــــل مـــــن مربـــــع 04 رقـــــم مـــــن خـــــ   املقـــــار   الـــــ  ذـــــ  اعتمـــــادا علـــــ  نتـــــائه اجلـــــدو )

ــــــــني العوامــــــــل  ــــــــاين اابقصــــــــ  املشــــــــ ة ب ــــــــاين املســــــــتخلص  (MSV)التب ــــــــيم متوســــــــط التب أصــــــــغر مــــــــن ق

(AVE) و قـــــــيم متوســـــــط مربـــــــع التبـــــــاين املشـــــــ ة  (ASV) صـــــــغر مـــــــن قـــــــيم مربـــــــع التبـــــــاين اابقصـــــــ  أ

ــــابع الصــــحة النفســــيةلكــــل عوامــــل ( MSV)املشــــ ة  ــــا  املتغــــ  الت ــــد  علــــ  ذتــــع   مقي وهــــ ا امل شــــر ي

 .ابلصدق التمايزي املقيا 

 الثبا : 2.2.3.4

إ   يـز القيـا   يـ دي  الـ ي أاخلطـهو  مـن اابخطـا  العشـوائية يقصد ابلثبا  مد  خلو اابداة املستخدمة يف الدراسة     

  حيـث   يف هتـ  الدراسـة حسـاب الثبـا  بطريقـة  (ويشمل اابخطـا  يف إجـرا ا  وظـروة  طبيـق اابداة بشكل غ  منت م

راعـي ذلك أن معامل ألفا كرونبا  الطبقية ي (Cronbach's Alpha Based on Standardized Itemsألفا الطبقية  

وهو ماينطبق عل  إستبيا   املنا  التن يمي والصحة النفسية  حيث يتألة إستبيان املنا   خاصية  عدد ااببعاد يف املقيا 

التن يمي من  سة أبعاد اهليكل التن يمي النمط اإلداري اإل صاال  احلوافز التنسيق( ويتألة استبيان الصحة النفسية من 

( إ  درجـة مقبولـة 1.11 -1.01 الراحة اجلسـدية الراحة اإلجتماعيـة(   حيـث  شـ  القـيم مـن ّْ ّْة أبعاد الراحـة النفسـية

 (  ش  إ  مستواي  جيدة ومثالية من الثبا .1.41من الثبا  والقيم ال   فوق  

 ملقياس املناخ التنظيمي:بطريقة ألفا كرونباخ الطبقية  ساب الثبا   1.2.2.3.4

 التنظيمي . (: ثبا  مقياس املناخ11اجلدول رقم ) -
 

 (.Spss.2املصدر: اجلدول من إعداد البا ثة ابإلعتماد عل  برانمج ) -

يأبعاد مقياس املناخ التنظيم معامل ألفا كرونباخ  رقم البعد 
 10 اهليكل التن يمي 1.44
 19 النمط اإلداري 1.20
 13 اإل صاال  1.40
 14 احلوافز 1.21
 10 التنسيق 1.29
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   ابالعتمــاد علــ  بــر مه احلزمــة لقيــا  ّْبــا  كــل بعــد  املقيــا  ابســتخدام طريقــة ألفاكرونبــا   التأكــد مــن ّْبــا

   وقد   التوصل إ  مايلي:( يف  قدير الثبا  91Spssاإلحصائية يف العلوم االجتماعية  

وهي  ش  ملستو  جيـد  88..بل  معامل ّْبا  البعد اابو  ملقيا  املنا  التن يميباهليكل التن يميب  .0

 من الثبا .

وهي  ش  ملستو  مثايل  11..بل  معامل ّْبا  البعد الثاا ملقيا  املنا  التن يمي ب النمط اإلداريب  .9

 من الثبا .

وهـي  شـ  ملسـتو  جيـد  81..بل  معامـل ّْبـا  البعـد الثالـث ملقيـا  املنـا  التن يمـي ب اال صـاال ب  .3

 من الثبا .

وهــي  شــ  ملســتو  مر فــع مــن  .1..بلــ  معامــل ّْبــا  البعــد الرابــع ملقيــا  املنــا  التن يمــي ب احلــوافزب  .4

 الثبا .

 وهي قيمة مثالية من الثبا . 12..بل  معامل ّْبا  البعد اخلامس ملقيا  املنا  التن يمي ب التنسيقب  .0

   يمـي إ  مسـتواي  مر فعـة مـن الثبـا  أشار  معام   ّْبا  ااببعاد اخلمسة املكونة ملقيـا  املنـا  التن

 لكل بعد وهو مايعت  دليل عل  التناسق الداخلي للمقيا . 80..فاق  

  ساب الثبا  املركب ملقياس املناخ التنظيمي:2.2.2.3.4
   قام  الباحثة حبساب الثبا  املركبCR للتأكد من ّْبا  البنية  مقيا  املنا  التن يمي( لكل عامل من عوامل

 ( .91 رقماجلدو  مايبين  ملنا  التن يمي وجا   النتائه حسب قيا  االعاملية مل
 .الثبا  املركب ألبعاد املناخ التنظيمي  (: معامال.2اجلدول رقم) -

 

 

 

 

 (.Spss-Amos.2املصدر: اجلدول من إعداد البا ثة ابإلعتماد عل  برانمج ) -

 CR األبعاد

 0.883 اهليكل التن يمي
 0.924 النمط اإلداري
 0.795 اإل صاال 
 0.893 احلوافز
 0.855 التنسيق
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   ــــة نتــــائه اجلــــدو ــــة  (91رقــــم  مــــن خــــ   معاين ــــا  البنيــــة العاملي حيــــث جتــــاوز   ملقيــــا  املنــــا  التن يمــــين حــــظ ّْب

 شــــــ  قــــــيم الثبــــــا      و مســـــتو  مقبــــــو  مــــــن الثبـــــا وهــــــ (1.11 ( لكــــــل بعــــــد CRقيمـــــة معامــــــل الثبــــــا  املركـــــب 

خاليــــة مــــن علــــ  مقيــــا  املنــــا  التن يمــــي ينطــــوي علــــ  نســــبة مئويــــة  التن يمــــياملركــــب إ  أن البعــــد اخلــــاص ابهليكــــل 

 قـــــدر نســـــبة اخلطــــــأ العشـــــوائي علـــــ  مســــــتو  هـــــ ا البعـــــد وــــــا  بينمــــــا( %44.3اابخطـــــا  العشــــــوائية  قـــــدر بــــــ   بـــــاين

ــــة مــــن التبــــاين اخلــــايل مــــن (  ابلنســــبة للبعــــد الثــــاا املســــم  الــــن%00.1نســــبت   مط اإلداري ينطــــوي علــــ  نســــبة مئوي

( و  قـــــــــــدر نســـــــــــبة اخلطـــــــــــأ العشـــــــــــوائي علـــــــــــ  مســـــــــــتو  هـــــــــــ ا البعـــــــــــد وـــــــــــا %29.4اخلطـــــــــــأ العشـــــــــــوائي  قـــــــــــدر بــــــــــــ 

اابخطـــــــا   خاليـــــــة مـــــــن  بـــــــاين(  البعـــــــد الثالـــــــث املســـــــم  اإل صـــــــاال  ينطـــــــوي علـــــــ  نســـــــبة مئويـــــــة %11.0نســـــــبت  

(  %91.0بة اخلطــــــأ العشــــــوائي علــــــ  مســــــتو  هــــــ ا البعــــــد وــــــا نســــــبت  ( و  قــــــدر نســــــ%12.0العشــــــوائية  قــــــدر بـــــــ 

ابلنســـــبة للبعـــــد الرابـــــع املســـــم  احلـــــوافز ينطـــــوي علـــــ  نســـــبة مئويـــــة مـــــن التبـــــاين اخلـــــايل مـــــن اابخطـــــا  العشـــــوائية  قـــــدر 

البعـــــد اخلـــــامس أمـــــا ( %01.1( و  قـــــدر نســـــبة اخلطـــــأ العشـــــوائي علـــــ  مســـــتو  هـــــ ا البعـــــد وـــــا نســـــبت  %42.3بــــــ 

( و  قــــــدر %40.0اابخطــــــا  العشــــــوائية  قــــــدر بـــــــ  خاليــــــة مــــــن  بــــــايناملســــــم  التنســــــيق ينطــــــوي علــــــ  نســــــبة مئويــــــة 

 (.%04.0نسبة اخلطأ العشوائي عل  مستو  ه ا البعد وا نسبت  

  ساب الثبا  بطريقة ألفا كرونباخ الطبقية ملقياس الصحة النفسية: 3.2.2.3.4

 مقياس الصحة النفسية.(: ثبا  21اجلدول رقم ) -
 
 

 

 (.Spss.2املصدر: اجلدول من إعداد البا ثة ابإلعتماد عل  برانمج ) -

ابالعتمـــــاد علـــــ  بـــــر مه لقيـــــا  ّْبـــــا  كـــــل بعـــــد  طريقـــــة ألفاكرونبـــــا   التأكـــــد مـــــن ّْبـــــا  املقيـــــا  ابســـــتخدام  -

   وقد   التوصل إ  مايلي:( يف  قدير الثبا  91Spssاحلزمة اإلحصائية يف العلوم االجتماعية  

ةأبعاد مقياس الصحة النفسي معامل ألفا كرونباخ  رقم البعد 
 10 الراحة النفسية 1.00

 19 الراحة اجلسدية 1.49

 13 الراحة اإلجتماعية 1.44
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وهـــــــي  شـــــــ  ملســـــــتو   ..11بلـــــــ  معامـــــــل ّْبـــــــا  البعـــــــد اابو  ملقيـــــــا  الصـــــــحة النفســـــــية بالراحـــــــة النفســـــــية ب  -

 مقبو  من الثبا .

وهــــــي  شــــــ  ملســــــتو   ..82عامــــــل ّْبــــــا  البعــــــد الثــــــاا ملقيــــــا  الصــــــحة النفســــــية ب الراحــــــة اجلســــــديةب بلــــــ  م -

 جيد من الثبا .

وهــــي  شـــــ  ملســـــتو   ..84بلــــ  معامـــــل ّْبــــا  البعـــــد الثالـــــث ملقيــــا  الصـــــحة النفســــية ب الراحـــــة االجتماعيـــــةب  -

 جيد من الثبا .

ـــــــا  ال - ـــــــة املكونـــــــة ملقي ـــــــا  ااببعـــــــاد الث ّْ صـــــــحة النفســـــــية إ  مســـــــتواي   راوحـــــــ  بـــــــني أشـــــــار  معـــــــام   ّْب

 لكل بعد وهو مايعت  دليل عل  التناسق الداخلي ملقيا . .1..املقبولة واملر فعة من الثبا  فاق  

  ساب الثبا  املركب ملقياس الصحة النفسية: 4.2.2.3.4

   ــــــا  املركــــــب ــــــة حبســــــاب الثب ــــــا  الصــــــحة النفســــــية ( لكــــــل عامــــــل مــــــن عوامــــــل CRقامــــــ  الباحث مقي

ــــة العامليــــة ــــا  البني ــــا  الصــــحة النفســــية للتأكــــد مــــن ّْب ــــائه حســــب  ملقي اجلــــدو  مايوضــــح وجــــا   النت

 .  (99 رقم

 .الثبا  املركب ألبعاد الصحة النفسية  معامال: ( 22)رقم اجلدول -
 CR األبعاد

 0.896 ةالنفسي الراحة

 0.879 ةاالجتماعي الراحة

 0.858 ةاجلسدي الراحة

 (.Spss-Amos.2إعداد البا ثة ابإلعتماد عل  برانمج )املصدر: اجلدول من  -

  حيـث جتـاوز   ملقيـا  الصـحة النفسـية  حـظ ّْبـا  البنيـة العامليـة ن (99رقـم  من خـ   معاينـة نتـائه اجلـدو

علـ   داال ام شـر هـو ميثـل و   و مستو  مقبـو  مـن الثبـا وه 1.11لكل بعد  (CRقيمة معامل الثبا  املركب 
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الصـحة علـ  مقيـا   البعد النفسي ش  قيم الثبا  املركب إ  أن   .ملقيا  الصحة النفسيةّْبا  البنية العاملية 

 قـدر نسـبة اخلطـأ  بينمـا( %42.0اابخطا  العشوائية  قـدر بــ  خالية من  باينينطوي عل  نسبة مئوية  النفسية

ينطـوي علـ  نسـبة مئويـة مـن  للبعـد اإلجتمـاعي (  ابلنسبة%01.4العشوائي عل  مستو  ه ا البعد وا نسبت  

( و  قـدر نسـبة اخلطـأ العشـوائي علـ  مسـتو  هـ ا البعـد وـا %41.2التباين اخلايل من اخلطأ العشوائي  قدر بـ 

اابخطـــا  العشـــوائية  قـــدر  خاليـــة مـــن  بـــاينينطـــوي علـــ  نســـبة مئويـــة ف أمـــا البعـــد اجلســـدي(  %09.0نســـبت  

  .(%04.9طأ العشوائي عل  مستو  ه ا البعد وا نسبت  ( و  قدر نسبة اخل%40.4بـ 

 :الدراسة األساسية 4.4

 :مكان وزمان إجراء الدراسة األساسية 1.4.4

مدرســــــة ابتدائيــــــة بواليــــــة مســــــتغامن   أجريــــــ  الدراســــــة يف السداســــــي  (09 ذــــــ  الدراســــــة اابساســــــية علــــــ  مســــــتو        
 .9100/9101الثاا من السنة الدراسية 

 :األساسية عينة الدراسةمواصفا   2.4.4

( أســــــــتاذ وأســــــــتاذة 011أجريــــــــ  الدراســــــــة اابساســــــــية علــــــــ  نفــــــــس عينــــــــة الدراســــــــة اابوليــــــــة الــــــــ  بلــــــــ   عــــــــدادها        

إ ث( مــــــــن جممــــــــو  أســــــــا  ة بعــــــــة املــــــــدار  االبتدائيــــــــة بواليــــــــة مســــــــتغامن  حــــــــدّْ  بعــــــــة 312ذكــــــــور و020بواقــــــــع 

ـــــ  مســـــتو  التوزيـــــع اإل ـــــ ا  الطفيفـــــة عل ـــــة املهنيـــــة مردهـــــا إ  التغي  ـــــايل لألســـــا  ة علـــــ  ضـــــو  متغـــــ ي اجلـــــنس واابقدمي

ــــــة لــــــبعة أســــــا  ة املــــــدار  االبتدائيــــــة حمــــــل الدراســــــة.  ــــــ  التقاعــــــد وكــــــ ا إ  احلركــــــة اإلنتقالي ــــــة بعــــــة اابســــــا  ة عل إحال

ــــــك امللحــــــق اخلــــــاص وخرجــــــا  التحليــــــل  (AMOS20حجــــــم العينــــــة قــــــد أي ــــــده الــــــ  مه اإلحصــــــائي  مثلمــــــا يوضــــــح ذل

ـــــــــــــــدي أن ر امللحـــــــــــــــق:رقم  ـــــــــــــــة اإلحصـــــــــــــــائية  (12و08العـــــــــــــــاملي التوكي ـــــــــــــــ  أيضـــــــــــــــا ال جمي  أن ـــــــــــــــر  )RRaosoft(وأيد 

( إســــــتبيان وبنســــــبة 011( إســــــتبيان علــــــ  عينــــــة الدراســــــة و  احلصــــــو  علــــــ   011حيــــــث    وزيــــــع   (.11امللحــــــق:رقم

( مــــــن اإلســــــتبيا   املوزعــــــة املتضــــــمنة إســــــتبيان املنــــــا  التن يمــــــي وإســــــتبيان الصــــــحة النفســــــية  %011إســــــ داد بلغــــــ   

جـــــــــم العينـــــــــة ( مـــــــــن ح%21.0( إســـــــــتبيان وبنســـــــــبة  403وكانـــــــــ  اإلســـــــــتبيا   الصـــــــــحيحة للتحليـــــــــل اإلحصـــــــــائي  
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( 41املختــــــارة  وهــــــي ذثيــــــل قــــــوي للعينــــــة  وبلــــــ  عــــــدد اإلســــــتبيا   الغــــــ  الصــــــاحلة بســــــبب وجــــــود نقــــــص يف اإلجابــــــة  

يبــــــــني كيفيــــــــة  احلصــــــــو  علــــــــ  االســــــــتبيا    (93رقــــــــم   واجلــــــــدو  ( مــــــــن حجــــــــم العينــــــــة%2.4وهــــــــي ذثــــــــل مانســــــــبت  

 .اخلاضعة للتحليل

 و ركة االستبيان الكلية.(: إجراءا  توزيع عينة الدراسة 23اجلدول رقم) -

جمتمع 
 الدراسة

زعةاالستبياان  املو   

 )عينة الدراسة(

 االستبياان 
 املفقودة

 االستبياان  غري
 الصاحلة

االستبياان  
يلالصحيحة للتحل  

اان  نسبة االستبي
نةالصاحلة من العي  

4109 011 / 41 403 %21.0 

 .إعداد البا ثة اجلدول مناملصدر: -

  ســــــــــتبيا   الصـــــــــــاحلة للتحليــــــــــل مــــــــــن العينـــــــــــة يتبــــــــــني أن نســــــــــبة اال (93أعــــــــــ ه رقـــــــــــم  مــــــــــن اجلــــــــــدو

ــــــل اإلحصــــــائي و عطــــــي نتــــــائه يعتمــــــد 21.0%  ( وهــــــي نســــــبة مر فعــــــة و صــــــلح ل ســــــتمرار يف التحلي

 عليها.

 :األساسية اصائص عينة الدراسة 3.4.4

 :اجلنس متغري توزيع أفراد العينة  سب  1.3.4.4

 .أفراد العينة األساسية  سب متغري اجلنس(: توزيع 24اجلدول رقم ) -

ةاملئوي النسبة العدد فئا  املتغري املتغري  
 

 اجلنس
%34.9 020 ذكر  
%00.4 312 أنث   
%011 011 اجملمو   

 
( % 00.4( يتوضـح أبن نسـبة اابسـتاذا  يف عينـة الدراسـة اابساسـية كانـ  94من خ   مطالعة اجلدو  رقم  -

ويرجع ذلك ابن غالبيـة املـدار  الـ  أجريـ  يـا   (%34.9ال كور ال ي قدر  نسبت    وقابل  عداد  اابسا  ة

اابســتاذا  بعــد  رســيمهن يف مناصــبهن يقمــن ابلتحويــل مــن    كــ لك فــ نالدراســة  قــع داخــل اإلطــار احلضــري 
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ومـن اجلـدو  . الرية إ  املدينـة   وهـو مـاخيلق عـدم  كـاف  يف  وزيـع اابسـا  ة مـن اجلنسـني علـ  مسـتو  املـدار 

والشـكل . اإل ثسـوة  تـأّْر  جـااب   إجـااب  العينـةأن  يتبني التباعد بني الـ كور واإل ث يف العينـة وهـ ا يعـين

 .اابساسية عل  ضو  متغ  اجلنس  وزيع عينة الدراسةابابرقام ( يوضح 12 رقمالبياا 

 
 اجلنس.(: توزيع عينة الدراسة األساسية عل  ضوء متغري 1.الشكل رقم ) -

 :  متغري األقدمية املهنيةتوزيع أفراد العينة  سب  2.3.4.4

   فيمــــا خيــــص متغــــ  اابقدميــــة املهنيــــة فقــــد كــــان  وزيــــع عينــــة الدراســــية اابساســــية عليــــ  كمــــا يبــــني اجلــــدو

 أد ه:(25رقم  

 . (: توزيع أفراد العينة األساسية  سب متغري األقدمية املهنية20اجلدول رقم ) -

38%

62%

الجنس

ذكر أنثى

املتغريفئا   املتغري ةاملئوي النسبة العدد   

 

 األقدمية املهنية

سنوا  0أقل من   401  90.0%  

سنوا  01إ   0من   009  43.9%  

سنوا  01أكثر من   010 30.9%  

%011 011 اجملمو   
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 إ  عشـرة مـن   سـة يتبـني أبن نسـبة اابسـا  ة ذوي اابقدميـة املهنيـة (90رقم  ط   عل  اجلدو  من خ   اإل -

يف املركـز الثـاا فئـة اابسـا  ة ذوي   ( أسـتاذ ة(900( و عـداد فعلـي قـدر بــ %43.9سنوا  قـدر  بــما نسـبت   

  ( أسـتاذ ة(010 ( و عـداد فعلـي قـدر بــ%30.9سنوا  ال  قدر  وا نسـبت  عشر اابقدمية املهنية اابكثر من 

  ومـن اجلـدو  يتبـني (.%90.0(وا نسبت  أستاذ ة( 014سنوا  بلغ   س فئة اابسا  ة اجلدد اابقل من أما 

التكــرارا  املقابلــة و ( يوضــح النســب 01 رقــموالشــكل البيــاا أن اخلـ ة الوظيفيــة لعينــة الدراســة أقــل مــن املتوســطة. 

 اابقدمية املهنية.ملتغ  

 

 (: العينة األساسية عل  ضوء متغري األقدمية املهنية..1الشكل رقم ) -

 :اإلجراءا  واألساليب اإل صائية 0.4

ـــــــ  مه االحصـــــــائي      إســـــــتخدامأفـــــــراد العينـــــــة لغـــــــرض املعاجلـــــــة اإلحصـــــــائية إلســـــــتجااب  يف ( 00AMOS-SPSS ال

ــــــديا ــــــك   ويف إختبــــــار مطابقــــــة النمــــــوذج البنــــــائي للدراســــــة  لتحليــــــل العــــــاملي االستكشــــــايف والتحليــــــل العــــــاملي التوكي وذل

 ان ية:من خ   اابدوا  اإلحصائية 

  ستخدم ملعرفة التوزيع النسع ابفراد العينة حسب اخلصائص الشخصية والوظيفية.النسب املئوية:  -

0

50

100

150

200

250

سنوا 10أكثر من سنوا 10إىل 5من سنوا 5أقل من 

105

246

176

سنوا  اخلربة
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 .نييستخدم لقيا  متوسط إجااب  أفراد العينة عل  فقرا  االستبيان:  وسا احلسايبتامل -

 .نيفقرا  االستبيانيستخدم لقيا  اال رافا  يف إجااب  أفراد العينة عل  االذراف املعياري:  -

ــــــا  نســــــبة اإلجابــــــة علــــــ  متغــــــ ا  الدراســــــة مــــــن جممــــــو   األمهيااااااة النساااااابية )نساااااابة اإلتفاااااااق(: -  ســــــتخدم لقي

 إجااب  العينة.

ـــــداخلي ابدللتحقـــــ: معامااااال كرونبااااااخ ألفاااااا - ـــــا  التن يمـــــي الدراســـــة    او ق مـــــن مقـــــدار اال ســـــاق ال إســـــتبيان املن

 (.وإستبيان الصحة النفسية

 املباشـــــر للعوامـــــل  ّْـــــر بـــــني املتغـــــ ا  يف الدراســـــة والتـــــأّْع قـــــا  ااب دراســـــةل :املتعااااادد االذااااادار اخلطااااايحتليااااال  -

 امل ّْرة والعوامل املتأّْرة.

 وصف متغريا  الدراسة: 1.4
 اجلداول التكرارية ألبعاد مقياس املناخ التنظيمي: 1.1.4

  العــــام إلجـــــاابوســــط احلســـــا  واال ــــراة املعيـــــاري لكــــل حمــــور علـــــ  حــــدة  يـــــدة  ديــــد االجتـــــاه تحيــــث يــــتم إمـــــاد امل

  التن يمــــــي أببعــــــاده ا   والــــــ   ناولــــــ  املتغــــــ  املســــــتقل املنــــــ مقياســــــي الدراســــــةكــــــل عبــــــارة مــــــن عبــــــارا  علــــــ   املبحــــــوّْني 

املتغـــــــــ  التـــــــــابع الصـــــــــحة النفســـــــــية و   التنســـــــــيق(  احلـــــــــوافز  اال صـــــــــاال   الـــــــــنمط اإلداري  اخلمســـــــــة  اهليكـــــــــل التن يمـــــــــي

يـــــتم  ديـــــد مســـــتو  االجابـــــة علـــــ  اخليـــــارا    (الراحـــــة اجلســـــدية  الراحـــــة االجتماعيـــــة الراحـــــة النفســـــية    أببعـــــاده الث ّْـــــة

ابرقــــام الــــ   ــــدخل يف فاوــــا أن املتغــــ  الــــ ي يعــــ  عــــن اخليــــارا   مقيــــا   ــــر يع   قــــا ملقيــــا  ليكــــر  الث ّْــــيالســــابقة وف

ـــــــ  مه   ـــــــة3  9  0ال ـــــــا  كنســـــــبة مئوي ـــــــل مســـــــاحة مـــــــن املقي ـــــــة  مـــــــن خ هلـــــــا ميكـــــــن  (  ذث احلكـــــــم علـــــــ  إجـــــــااب  عين

 (:90 رقم  وسط احلسا  املرجح كما يف اجلدو تويكون امل ة الدراس
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 .حتديد االجتاا العام : طريقة( 21)رقماجلدول  -
 االجتاا العام )املوزون(وسا احلسايب املرجحتامل

 بدا(أغ  موافق بشدة    10.00   – 0
 حيا (أغ  موافق   9.33 – 0.01
 موافق بشدة   غالبا( 3.11 – 9.34

  91  رقم ويتم  ديد مستو  ااب ية النسبية   استجابة أفراد العينة ابلنسبة للمتوسط( كما ابجلدو ): 

 .مهية النسبية للفقرةحتديد األ :طريقة(21)رقماجلدول  -
 مرتفع متوسا منخفض مستوى األمهية

 3 -9.0 9.42 -0.0 0.42 -0 املقيا 

 
لبعد اهليكل التنظيمي:ول التكراري اجلد 1.1.1.4  

 .(: االجتاا العام واألمهية النسبية لبعد اهليكل التنظيمي28اجلدول رقم) -
ايب احلس وساتامل العبارة الرقم عاماالجتاا ال  بيةمهية النساأل   

حمددة بشكل واضحالواجبا  اإلضافية لألسا  ة  0  متوسطة موافق 2.11 

 متوسطة موافق 1.92 اجتماعا  اابسا  ة من مة وفق جدو  أعما  9

ة لد  إجرا ا  التعامل مع ال روة الطارئة ابملدرسة موضح 3
 اجلميع

 متوسطة موافق 2.26

 متوسطة موافق 1.88  تم إدارة املدرسة بتنفي  التعليما  الوزارية 4
الوظيفية ابملدرسة املتباد  بني  تلة املستواي  يسود التفاهم 0 دةموافق بش 2.47   متوسطة 

دارةث   اابسا  ة بنفس الفرص يف التواصل مع اإل 0  متوسطة موافق 2.17 

مجايل بعد اهليكل التنظيميإ  متوسطة موافق 12.81 

  :أبن  يتبني  (94رقم   من اجلدو  -

   وسـط احلسـا  تكـان امل  "الواجباا  اإلضاافية لاسااتذة حماددة بشاكل واضاح "أن  ( والـ   ـنص علـ 14الفقرة رقم

أفـــراد د  لـــ (  وااب يــة النســـبية متوســـطة وهـــ ا يــد  علـــ  احليـــاد1.02(  واال ـــراة املعيـــاري يســـاوي 9.00يســاوي 
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حيث أبد  غالبية اابسا  ة ابملدار  اإلبتدائية أبن واجبا م اإلضافية حمددة بشكل واضح وفـق  قـدير متوسـط   العينة

  وال ي يد  عل  أن أحد أهم أساسيا  العمل املدرسـي وهـو وضـو  املهمـة لـد  غالبيـة اابسـا  ة غـ  موجـود  وهـو 

 وافق بني املهمة والنشاط يف العمل املدرسي وهو ماي دي  ماينجم مارسة للنشاط املدرسي مايضعنا يف النهاية أمام عدم

 إ  اخللل يف مارسة مهنة التعليم .

   احلســــا   وســــطتكــــان امل  "اجتماعااااا  األساااااتذة منظمااااة وفااااق جاااادول أعمااااال"( والــــ   ــــنص علــــ  11الفقــــرة رقــــم

    علــ  احليـاد ابفـراد العينــةوااب يـة النسـبية متوســطة وهـ ا يـد(  1.10(  واال ـراة املعيـاري يســاوي 1.92يسـاوي 

حيــث أبــد  غالبيــة اابســا  ة ابملــدار  اإلبتدائيــة أبن أجتماعــا م من مــة وفــق جــدو  أعمــا  إ  حــد مــا  وهــو يرجــع 

حســـب اابســـا  ة إ  أن أغلـــب املـــدرا  ال يقومـــون  عـــ م اابســـا  ة ابإلجتماعـــا  وفـــق جـــدو  زمـــين معـــني بـــل يـــتم 

إ  أن املـدرا  أنفسـهم ي جمـون اإلجتماعـا  بشـكل مفـاجئ دون إعـداد مسـبق هلـا  إع مهم يف  خر حل ة وه ا يرجع 

ح  إن الندوا  ال بوية يتم إع مهم يا بطريقة شفوية من طرة املدير وغالبا مايتم إسناد املهمة إ  أحد اابسا  ة يف 

 إع م بقية زم ئ  دون وّْيقة  دد حماور الندوة ومد ا الزمنية واترخيها.

   كــان   "إجااراءا  التعاماال مااع الظااروف الطارئااة ابملدرسااة موضااحة لاادى اجلميااع"( والــ   ــنص علــ 14الفقــرة رقــم

وااب يـــة النســـبية متوســـطة وهـــ ا يـــد  علـــ  (  1.42(  واال ـــراة املعيـــاري يســـاوي 2.26وســـط احلســـا  يســـاوي تامل

ئيـة كـان لـديهم غمـوض يف مـاخيص إجـرا ا  التعامـل أبـد  غالبيـة اابسـا  ة ابملـدار  االبتداحيـث   ابفراد العينة احلياد

مــع ال ــروة الطارئــة  وهــو مايشــكل نقصــا يف معــاي  الســ مة العامــة ابملــدار  اإلبتدائيــة ن ــرا لعــدم الــوعي مــن املــدرا  

 أب ية إشبا  احلاجة لألمن ابملدار  كأحد احلاجا  الضرورية للتلمي  واابستاذ. 

   ـــــ   ـــــنص علـــــ 00الفقـــــرة رقـــــم وســـــط احلســـــا  تكـــــان امل" هتاااااتم إدارة املدرساااااة بتنفياااااذ التعليماااااا  الوزارياااااة "( وال

  متوســطة وهـ ا يـد  علــ  احليـاد ابفـراد العينــة(  وااب يـة النسـبية 1.49(  واال ـراة املعيـاري يســاوي 1.88يسـاوي 

هـا   إذ يرجـع ذلـك إ  اابسـا  ة أبن اإلدارة املدرسـية مهتمـة بتنفيـ  التعليمـا  الوزاريـة حسـب إط ع حيث ير  مع م

أن بعة التعليما  كان  حمل جد  واسع كمثا  عل  ذلك ن كر  عليمة منع الص ة ابملـدار  الـ  أاثر  موجـة مـن 
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االحتجاجا  وموجة إع مية    ر ب عنها سحب ه ه التعليمـة الوزاريـة  أيضـا  وحيـد الـزي املدرسـي فغالبيـة اابسـا  ة 

قومــــون ابر دائــــ  أبزرار مفتوحــــة أمــــام الت ميــــ   وهــــو مــــايراه بعــــة املــــدرا  ســــلوكا منافيــــا ال يلتزمــــون ابر ــــدا  املئــــزر أو ي

 ابخ قيا  العمل املدرسي لكن يف غياب التطبيق الفعلي للتعليما  الوزارية يصبح ذلك أمر عادي.  

   وســط تكــان امل  "درسااةيسااود التفاااهم املتبااادل بااني خمتلااف املسااتواي  الوظيفيااة ابمل"( والــ   ـنص علــ 04الفقـرة رقــم

ابفـراد وااب ية النسـبية متوسـطة وهـ ا يـد  علـ  احليـاد (  1.09(  واال راة املعياري يساوي 2.47احلسا  يساوي 

اابسا  ة ابملدار  االبتدائية أبن هنالك  فاهم متباد  بني  تلة املستواي  الوظيفية ابملدرسة حيث ير  مع م   العينة

وعي من اابسا  ة بضرورة إح ام السلم اإلداري و الوظيفي من أجل  قيق التفاهم ال ي هو إ  حد ما  وهو ينم عن 

عنصر مهم ل ستقرار الوظيفي  يرجع ذلك إ  أن  يتوجب عل  اابستاذ إح ام املدير كمـا ثـب هـو أن ثـ  م مـن بقيـة 

 املوظفني يف إطار أتدية الوظيفة التعليمية.

   وســط احلســا  تكــان امل  " حيظاا  األساااتذة باانفس الفاارص يف التواصاال مااع اإلدارة" علــ  ( والــ   ــنص94الفقــرة رقــم

  وااب يـة النسـبية متوســطة وهـ ا يـد  علــ  احليـاد ابفـراد العينــة(  1.14(  واال ـراة املعيـاري يســاوي 9.01يسـاوي 

إ  أن اابسا  ة ذوي اابقدمية أبد  غالبية اابسا  ة أبن لديهم نفس الفرص يف التواصل مع االدارة  يرجع ذلك حيث 

املهنيـة  كــون لــديهم غالبـا ع قــا  قويــة مـع املــدرا  وث ــون بفـرص أكثــر يف التعبــ  عـن انشــغاال م ويف إســتعانة املــدرا  

 اجلدد يم من أجل احلفاظ عل  اهلدو  ابملدرسة عل  خ ة اابسا  ة اجلدد ال ين ليس  لديهم نفس الفرص.

 اابســا  ة ابملــدار  أن االجتــاه العــام إلجــااب  جنــد   ابهليكاال التنظيماايالبعااد األول املتعلااق  نتيجــة ــايل ابلن ــر إ  إ

ود  م ئمة متطلبا  اهليكل التن يمي   يرجع ذلك إ  أهنم يعت ون أبن   من حيث هناة اهتمام احلياد االبتدائية كان

دون اخلـــوض يف اللـــوائح والتعليمـــا  اإلداريـــة فـــ ن التفـــاع   بـــني اابســـا  ة واملـــدير وبـــني اابســـا  ة فيمـــا بيـــنهم و بـــني 

إجتماعيــة وأخ قيــة يتوجــب اابســا  ة وبقيــة املــوظفني ابملدرســة مــن حــار  ...وغــ ه داخــل املدرســة  كمهــا إعتبــارا  

 عليهم التعامل معها من أجل اإلستمرار يف الوظيفة املدرسية .
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 بعاد اهليكال أن املتوسطا  احلسابية للعبارا  ال   شـ  إ   (014رقم الصفحة أن ر  (94رقم   يبني اجلدو  السابق

وهــي   وفــق مقيــا  ليكــر  الث ّْــي( 9( وهــي  زيــد عــن املتوســط العــام  9.41 - 0.44 راوحــ  مــا بــني   التنظيمااي

( وهو 09.40  بل  املتوسط العام للمحور  من وجهة ن ر أفراد العينةواملوافقة بشدة   قابل استجابة املبحوّْني ابملوافقة

  .ااب ية النسبية متوسطة للفقرا  من وجهة ن ر أفراد العينةكان  و   يف نطاق املوافقة وفق مقيا  ليكر  الث ّْي

 اجلدول التكراري لبعد النما اإلداري:  2.1.1.4

 (:االجتاا العام واألمهية النسبية لبعد النما اإلداري.21اجلدول رقم) -

 وساتامل العبارة الرقم
 احلسايب

 

عاماالجتاا ال  
 لإلجابة

يةالنسب األمهية  

 متوسطة موافق 2.15  تعامل اإلدارة ورونة مع اابسا  ة 0

 متوسطة موافق 2.15 لألسا  ة فرصة إبدا  الرأي يف القرارا  ال  يتخ هايتيح مدير املدرسة  9

 متوسطة موافق 2.29 يتواصل اابسا  ة مع املدير 3

 متوسطة موافق 2.15 هناة وضو  يف مهام اإلدارة املدرسية 4

 متوسطة موافق 2.15  طبق القرارا  اإلدارية بصورة مباشرة 0

لألسا  ة ابلعدالة تسم  معاملة املدير  0  متوسطة موافق 2.29 

 متوسطة موافق 2.17 يقوم املدير بزايرا  دورية لألسا  ة ابابقسام 1

 متوسطة موافق 2.16 ثضر املدير إ  املدرسة مبكرا 4

مجايل بعد النما اإلداريإ ةمتوسط موافق 11.01   

  :أبن  يتبني  (92رقم   من اجلدو  السابق -

    ــــــــ  ب( 10الفقــــــــرة رقــــــــم ــــــــ   ــــــــنص عل وســــــــط احلســــــــا  تب كــــــــان املتتعاماااااااال اإلدارة مبرونااااااااة مااااااااع األساااااااااتذة  وال

 متوســــــــطة وهــــــــ ا يــــــــد  علــــــــ  احليــــــــاد(  وااب يــــــــة النســــــــبية 1.11(  واال ــــــــراة املعيــــــــاري يســــــــاوي 9.00يســــــــاوي 

أســــــا  ة التعلـــــيم اإلبتــــــدائي أبنــــــ   وجــــــد مرونــــــة يف  عـــــام   املــــــدرا  معهــــــم إ  حــــــد مــــــا حيــــــث يــــــر    ابفـــــراد العينــــــة
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وذلــــــك ابن املــــــدرا  كقــــــائمني علــــــ   طبيــــــق اللــــــوائح القانونيــــــة واالداريــــــة ابملدرســــــة البــــــد هلــــــم مــــــن بعــــــة الصــــــرامة يف 

  عام  م مع  تلة الر ب الوظيفية ابملدرسة .

   مااااادير املدرساااااة لاسااااااتذة فرصاااااة إباااااداء الااااارأي يف القااااارارا  الااااايت يتااااايح  ( والـــــ   ـــــنص علـــــ  ب19الفقـــــرة رقـــــم

(  وااب يـــــــة النســـــــبية 1.13(  واال ـــــــراة املعيـــــــاري يســـــــاوي 9.00وســـــــط احلســـــــا  يســـــــاوي تب كـــــــان امليتخاااااااذها 

أبـــــد  غالبيـــــة اابســـــا  ة ابملـــــدار  حمـــــل الدراســـــة أبن اإلدارة  حيـــــث  متوســــطة وهـــــ ا يـــــد  علـــــ  احليـــــاد ابفـــــراد العينـــــة

ال تـــــــيح هلـــــــم فرصـــــــة جيـــــــدة إلبـــــــدا  الـــــــرأي يف القـــــــرارا  الـــــــ   تخ ها وهـــــــ ا يعـــــــ  عـــــــن ضـــــــعة اإلهتمـــــــام املدرســـــــية 

وشـــــاركة انخـــــر يف  طبيـــــق  عليمـــــا  ســـــ  الن ـــــام الـــــداخلي   حيـــــث عـــــ  بعـــــة اابســـــا  ة املنتمـــــني للمـــــدار  الـــــ  

ـــــدوام اابو  لألســـــا  ة املـــــر ني  ـــــدوامني أن املـــــدير يقـــــوم ب جمـــــة حصـــــص ال يف حـــــني غالبيـــــة اابســـــا  ة  عمـــــل بن ـــــام ال

 اجلدد الغ  مر ني ال يتم اابخ  برأيهم و  مه حصصهم مباشرة يف الدوام الثاا .

   2.29وســـــط احلســـــا  يســـــاوي تب كـــــان امليتواصااااال األسااااااتذة ماااااع املااااادير ( والـــــ   ـــــنص علـــــ ب13الفقـــــرة رقـــــم  )

حيــــــث   ابفــــــراد العينــــــة علــــــ  احليــــــاد متوســــــطة وهــــــ ا يــــــد (  وااب يــــــة النســــــبية 1.14واال ــــــراة املعيــــــاري يســــــاوي 

ـــــك بـــــد  أ ـــــرون أبن التواصـــــل مـــــع اإلدارة يكـــــون يف اابســـــا  ة إهتمامـــــا متوســـــطا بتواصـــــل املـــــدرا  معهـــــم  وذل ابهنـــــم ي

ـــــــوظيفي  يرجـــــــع ذلـــــــك ابهنـــــــم مـــــــدون ســـــــهولة يف إيصـــــــا   حـــــــاال  الضـــــــرورة القصـــــــو  حفاظـــــــا علـــــــ  إســـــــتقرارهم ال

اإلبتدائيــــــة ومكلــــــة ابإلدارة ابلنيابــــــة( يرجــــــع ذلــــــك حلركــــــة التعيينــــــا  إنشــــــغاال م لنائــــــب املــــــدير  أســــــتاذ يف املدرســــــة 

 اإلدارية اجلديدة ابملدار  االبتدائية بعد إحالة عدد كب  من املدرا  السابقني عل  التقاعد.

   9.00وسـط احلسـا  يسـاوي تب كـان امل هناع وضوح يف مهام اإلدارة املدرساية ( وال   نص علـ ب10الفقرة رقم  )

 حيــث يـر  مع ــم  وااب يـة النســبية متوسـطة وهــ ا يـد  علــ  احليـاد ابفــراد العينـة(  1.12واال ـراة املعيـاري يســاوي 

اابسا  ة أبن مهام اإلدارة املدرسـية واضـحة ابلنسـبة هلـم إ  حـد مـا  يرجـع ذلـك إ  أن  عـام   املـدرا  معهـم ختتلـة 

 حسب املستجدا  ال بوية.
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   2.15وسـط احلسـا  يسـاوي تب كـان املتطبق القرارا  اإلدارية بصورة مباشارة ( وال   نص عل ب 12الفقرة رقم  )

حيــث يـر  مع ــم   العينـة النســبية متوسـطة وهــ ا يـد  علــ  احليـاد ابفــراد(  وااب يـة 1.14واال ـراة املعيـاري يســاوي 

ة بصورة مباشرة إ  حد مـا   هتـ  االسـتجااب   عكـس اابسا  ة ابملدار  اإلبتدائية أبن املدرا  يطبقون القرارا  اإلداري

 .إلتزام غالبية املدرا  ابللوائح االدارية وابلر ية يف الع قة ال بوية 

   9.92وسـط احلسـا  يسـاوي تب كان املتتسم  معاملة املدير لاساتذة ابلعدالة ( وال   نص عل ب 01الفقرة رقم  )

 عكـس هتـ  حيـث   العينـة وااب ية النسـبية متوسـطة وهـ ا يـد  علـ  احليـاد ابفـراد(  1.10واال راة املعياري يساوي 

االســتجااب   فــاو  يف إدراة العدالــة مــن اابســا  ة ويرجــع ذلــك إ  الفــروق الفرديــة بيــنهم وإ  إخــت ة خــ ا م يف 

 .التعامل مع املدرا 

   وســــط احلســــا  تب كــــان املساااااتذة ابألقسااااام يقااااوم املاااادير باااازايرا  دوريااااة لا( والــــ   ــــنص علــــ ب 09الفقــــرة رقــــم

  وااب يـة النسـبية متوســطة وهـ ا يـد  علــ  احليـاد ابفـراد العينــة(  1.19(  واال ـراة املعيـاري يســاوي 9.01يسـاوي 

الــزايرا  حســب غالبيــة اابســا  ة  ــدخل ضــمن إطــار التحفيــز املعنــوي وهــي متفاو ــة حســب إلتــزام املــدرا  ابلر يــة مــن 

 عدمها.

 9.00وســـط احلســـا  يســـاوي تب كـــان املحيضااار املااادير إىل املدرساااة مبكااارا ( والـــ   ـــنص علـــ ب 31رقـــم   الفقـــرة  )

حبســـب حيـــث   (  وااب يـــة النســـبية متوســـطة وهـــ ا يـــد  علـــ  احليـــاد ابفـــراد العينـــة1.13واال ـــراة املعيـــاري يســـاوي 

  أ ية متوسطة   ذلك أن غالبية املدرا  يلتزمون اابسا  ة ابملدار  االبتدائية ف ن حضور املدير مبكرا للمدرسة ثوز عل

أبوقا  الدوام الر ي يف العموم  وختتلة املداومة عل  احلضور املبكـر حسـب اابسـا  ة إ  إخـت ة مسـافة البعـد عـن 

 .املسكن و وفر وسيلة النقل

 اابسـا  ة كـان يشـ  إ  أن االجتـاه العـام إلجـااب     جنـداملتعلاق ابلانما االداري الثاينالبعد   ايل نتيجـةابلن ر إ  إ

ة ابلـنمط اإلداري ذلـك أن اإلدارة هـي وظيفـة عليـا  قـع علـ  قمـة اهلـرم الـوظيفي ابملدرســ احليـاد مـن حيـث هنـاة اهتمـام

ســتاذ التعامــل مــع املــدير كيــة ماكــان احلــا  مــن أجــل ســ ورة العمليــة ابســا  ة فانــ  يتوجــب علــ  اوحبســب غالبيــة ااب
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غالبيـة املـدرا  اجلـدد    سـمح هلـم  وقد أرجع  الباحثـة هتـ  اإلسـتجااب  مـن اابسـا  ة بشـأن مـدرائهم إ  أن بوية   ال

 الر ي وال ر ي مع اابسا  ة. يف اإلطارين خ  م الوظيفية بعد ابلتحكم يف مهام اإلدارة املدرسية واجرا ا  التعامل 

 بعااد أن املتوســطا  احلســابية للعبــارا  الــ   شــ  إ   (011رقــم فحةصــال رأن ــ  (92رقــم  اجلــدو  الســابق  يتبــني مــن

  ( وفــق مقيـا  ليكـر  الث ّْــي9( وهـي  زيـد عــن املتوسـط العـام  9.92 - 9.00 راوحـ  مــا بـني   الانما اإلداري

وهـي  ( 01.00  بعـداملتوسـط العـام للحيـث بلـ    مـن وجهـة ن ـر أفـراد العينـة وهي  قابـل اسـتجابة املبحـوّْني ابملوافقـة

متوســطة للفقــرا  مــن وجهــة ن ــر  نســبيةاب يــة  شــ  و   ملوافقــة وفــق مقيــا  ليكــر  الث ّْــينطــاق ا قيمــة  قــع ضــمن

 . اابسا  ة ابملدار  اإلبتدائية

 اجلدول التكراري لبعد اإلتصاال : 3.1.1.4

 (:االجتاا العام واألمهية النسبية لبعد االتصاال ..3اجلدول رقم) -
وساتامل العبارة الرقم  

 احلسايب
مجتاا العااإل  

 لإلجابة
مهية األ

 النسبية

 متوسطة موافق بشدة 2.47 خي  املدير اابسا  ة ابملستجدا  اإلدارية بعد اط ع  عليها 0

 مر فعة موافق بشدة 2.55 يهتم املدير وناقشة  را  اابسا  ة خ   االجتماعا  9

 متوسطة موافق 1.78 الدراسيةيتعاون اابسا  ة يف أمورهم  3

 متوسطة موافق 2.14 يتواصل اابستاذ مع بقية العما  ابملدرسة بسهولة 4

 متوسطة موافق 1.99  تميز الع قة بني اابسا  ة ابلثقة املتبادلة 0

 متوسطة موافق 1.98 ثافظ اابستاذ عل   واصل  مع بقية الزم   0

تصاال بعد اإل إمجايل  متوسطة موافق 12.11 

  :أبن  يتبني (31رقم  من اجلدو  السابق  -
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   وســط تكـان امل"  خياارب املادير األسااتذة ابملساتجدا  اإلدارياة بعااد اطالعاه عليهاا "( والـ   ـنص علـ 00الفقـرة رقـم

متوســطة وهــ ا يــد  علــ  احليــاد (  وااب يــة النســبية 1.00(  واال ــراة املعيــاري يســاوي 9.41يســاوي هلــا احلســا  

غالبيـة اابسـا  ة ابملـدار  اإلبتدائيـة أن املـدرا  لـديهم يلتزمـون بوظيفـة اإلعـ م فيمـا خيـص حيـث يـر    العينة أفرادد  ل

املستجدا  اإلدارية لكن يف إطار حمدود  ويعود ذلك إ  قصور اإلدارة املدرسية فيما خيـص مواكبـة مسـتجدا  اإلدارة 

 طا  ال بية والتعليم ابجلزائر .الرقمية ال   بق  الغائب اابك  عل  مستو  ق

   هلـا وسـط احلسـا  تكان امل  "يهتم املدير مبناقشة آراء األساتذة االل االجتماعا  "( وال   نص عل 00الفقرة رقم

اابسا  ة موافقتهم غلب أبد  أحيث    ر فعةم(  وااب ية النسبية 1.09(  واال راة املعياري يساوي 9.00يساوي 

املـدير هلـم خـ   اإلجتماعـا  وإبـدا   رائهـم إذ يعتـ  احلضـور واإلمضـا  علـ  حمضـر اجللسـة للفريـق  فيما خيـص مناقشـة

ال بــوي لوحــده كافيــا كتعبــ  عــن املشــاركة يف النقــاش حــ  ولــو إلتــزم بعــة اابســا  ة الصــم  أّْنــا  اإلجتما  حيــث أن 

 هودا  بني  يع أعضا  الطاقم ال بوي.العملية التعليمية هي عملية  شاركية البد هلا من  كامل الر   واجمل

   0.14وسـط احلسـا  يسـاوي تكـان امل  " يتعااون األسااتذة يف أماورهم الدراساية "( وال   نص عل  91الفقرة رقم  )

يــر  حيــث   أفــراد العينــةد  النســبية متوســطة وهــ ا يــد  علــ  احليــاد لــ(  وااب يــة 1.14واال ــراة املعيــاري يســاوي 

جمـراي  العمليـة التعليميـة مثـل نقـل اخلـ ا  لبعضـهم فيمـا خيـص طـرق غالبية اابسا  ة أبن  البد من التعاون يف مـاخيص 

التدريس وشر  املـادة التعليميـة للت ميـ   أيضـا فـ ن بعـة اابسـا  ة يدرسـون اابقسـام بصـفة منفصـلة وعـىن يف كـل سـنة 

ي  ال ين    دريسهم السنة املاضية ب لك هم ملزمني ابلتقرب من اابستاذ دراسية جديدة خيتارون قسم مغاير عن الت م

الــ ي در  ذلــك القســم الســنة املاضــية مــن أجــل اإلحاطــة أبســاليب التعامــل املناســبة مــع الت ميــ  وفــق مراعــاة للفــروق 

 الفردية بينهم.

   وســط احلســا  تكــان امل"  بسااهولة يتواصاال األسااتاذ مااع بقيااة العمااال ابملدرسااة ( والــ   ــنص علــ  ب99الفقــرة رقــم

  وااب يـة النسـبية متوســطة وهـ ا يـد  علــ  احليـاد ابفـراد العينــة(  1.10(  واال ـراة املعيـاري يســاوي 9.04يسـاوي 

يكـون سلسـا كمـا ابإلمكـان أن اابسا  ة ابملدار  اإلبتدائية أبن اابستاذ يف  عامل  مع البيئة املدرسـية حيث ير  مع م 
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ذوي الدوام اجلزئي مثل الطبا  ة( أو احلرا   حيث يقع  داخل  خصوصا ملا يتعلق اابمر ابلعما   العوائقيواج  بعة 

يف املهام وهو مارصد   الباحثة من حديث بعة اابسا  ة من عايشوا هت  التجربة  إذ أن املطاعم املدرسية ليس  مثل 

دار  االبتدائية يشرة اابستاذ بنفس  عل  الس  احلسن لعملية مطاعم امل سسا  ال بوية اابخر  لديها عماهلا إمنا ابمل

اإلطعام ويف ه ا االطـار  ـدث بعـة ردود الفعـل املسـتهجنة مـن اابسـتاذ إذا مـا عرض أحـد   م  ـ  لسـو  معاملـة مـن 

 املس و  عن الطبخ أو من احلار  ال ي يقوم بوظيفة املرافقة للطبا  وختلة املدار  االبتدائية.

 للفقـــرة وســـط احلســـا  تكـــان امل  " تتمياااز العالقاااة باااني األسااااتذة ابلثقاااة املتبادلاااة" ( والـــ   ـــنص علـــ  93رقـــم   الفقـــرة

أفـــراد  د متوســـطة وهـــ ا يــد  علـــ  احليـــاد لـــ(  وااب يــة النســـبية 1.00(  واال ـــراة املعيـــاري يســـاوي 0.22يســاوي 

 ع قة الزمالة البد هلا من الثقة لكن وفق مستو  معني.اابسا  ة ابملدار  اإلبتدائية أبن حيث ير  مع م   العينة

   وســــط احلســــا  تكــــان امل  " حيااااافس األسااااتاذ علاااا  تواصااااله مااااع بقيااااة الاااازمالء" ( والــــ   ــــنص علــــ  92الفقــــرة رقــــم

  متوســطة وهـ ا يـد  علــ  احليـاد ابفـراد العينــة(  وااب يـة النسـبية 1.00(  واال ـراة املعيـاري يســاوي 0.24يسـاوي 

م وفــق حمدوديــة اجلــدو  الــزمين   أيضــا فــ ن أســا  ة اللغــة يهــتم اابســا  ة ابملدرســة اإلبتدائيــة ابلتواصــل مــع بعضــهحيــث 

 الفرنسية ابملدار  االبتدائية ليس  لديهم نفس الفرص يف التواصل اليومي مع الزم   مثل أسا  ة اللغة العربية. 

 حيث ير   إلجااب  اابسا  ة كان احلياد  أن االجتاه العام  صاال ،ابالتاملتعلق  الثالثالبعد   ايل نتيجةيتبني من إ

غالبيــة اابســا  ة ابملــدار  اإلبتدائيــة  مــن خــ   إجــابتهم علــ  الفقــرا  اخلاصــة ببعــد اإل صــاال  أنــ  البــد مــن  فعيــل 

ملهام االضافية املسندة النشط بني  تلة املوظفني والعما  ابملدرسة من خ   إعادة الن ر يف ا  ليا  التواصل اإلما 

حيــــث أن اإل صــــاال  هــــي عصــــب لألســــتاذ والــــ   تســــبب لــــ  يف كثــــ  مــــن اابحيــــان يف متاعــــب نفســــية وإجتماعيــــة  

ســتاذ ليقــوم بوظيفتــ  التعليميــة يف ظــروة مدرســية م ئمــة البــد لــ  مــن من ومــة إ صــاال  إمابيــة مـــع املن مــا    وااب

 رسة . تلة الفاعلني ال بويني والعما  ابملد

   بعااد جنــد أن املتوسـطا  احلسـابية للعبـارا  الـ   شـ  إ   (001رقـم الصـفحة أن ـر  (31رقـم  ومـن اجلـدو  السـابق
وهـي   ( وفـق مقيـا  ليكـر  الث ّْـي9( وهـي  زيـد عـن املتوسـط العـام  9.00 -0.14 راوح  ما بـني   اإلتصاال 

( وهـو يف نطــاق 09.20املتوســط العـام للمحــور  بلـ  و   العينــةمــن وجهـة ن ــر أفـراد   قابـل اسـتجابة املبحــوّْني ابملوافقـة
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اابســا  ة ابملــدار  ااب يــة النســبية متوســطة للفقــرا  مــن وجهــة ن ــر كانــ    و  املوافقــة وفــق مقيــا  ليكــر  الث ّْــي 
 . اإلبتدائية
 اجلدول التكراري لبعد احلوافز: 4.1.1.4

 لبعد احلوافز.(:االجتاا العام واألمهية النسبية 31اجلدول رقم) -

 العبارة الرقم
وساتامل  

 احلسايب

 االجتاا العام

 لإلجابة
ةمهية النسبياأل  

 متوسطة موافق 2.30 يشعر اابستاذ أبن مهنة التعليم ذنح  اح ام انخرين 0

 متوسطة موافق 2.18 يشعر اابستاذ ابستعداده لب   جمهود اك  9

موافقغ   1.59 اجلو املدرسي حمفز عل  العمل 3  متوسطة 

 متوسطة موافق بشدة 2.37 يشعر اابستاذ ابلدعم من اإلدارة 4

 متوسطة موافق 2.14 يهتم املدير بتشجيع جمهودا  اابسا  ة 0

 متوسطة موافق 2.16 ذنح اإلدارة احلوافز بنا  عل  اجملهودا  املب ولة 0

 متوسطة موافق 2.18 يشعر اابستاذ ابلتقدير واالح ام ابملدرسة 1

 متوسطة موافق 2.09 يشعر اابستاذ أبن مهنة التعليم جتعل  منفتح إجتماعيا 4

 متوسطة موافق 2.20 يشعر اابستاذ ابلعدالة يف مكافأة اجملهودا  املدرسية 2

 متوسطة موافق 11.21 امجايل بعد احلوافز

  :أبن  يتبني  (30رقم   من اجلدو  السابق -

   وســط احلســا  تكــان امل  "يشااعر األسااتاذ هن مهنااة التعلاايم متنحااه ا اارتام اآلااارين" ــنص علــ ( والــ  03الفقــرة رقــم

  (  وااب يـة النسـبية متوســطة وهـ ا يـد  علــ  احليـاد ابفـراد العينــة1.10(  واال ـراة املعيـاري يســاوي 9.31يسـاوي 
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مــن زم ئــ  ابملهنــة ابلدرجــة اابو    وأبن غالبيــة اابســا  ة ابملــدار  االبتدائيــة أبن اابســتاذ ث ــ  ابإلحــ ام حيــث يــر  

 إح ام اجملتمع ملهنة التعليم مر بط ود  وعي  ابملس ولية امللقاة عل  عا ق اابستاذ يف التنشئة املدرسية السليمة .

   وســـــط احلســـــا  تكـــــان امل  "يشاااااعر األساااااتاذ ابساااااتعدادا لباااااذل جمهاااااود اكااااارب  "( والـــــ   ـــــنص علـــــ  04الفقـــــرة رقـــــم

أفـــراد د  متوســـطة وهـــ ا يــد  علـــ  احليـــاد لـــ(  وااب يــة النســـبية 1.14واال ـــراة املعيـــاري يســـاوي  ( 9.04يســاوي 

   جمهــود أكــ  يف العمليــة التعليميــة مــ  مــا وفر  احلــوافز املعنويــة اابســا  ة إســتعدادهم لبــ غلــبأبــد  أحيــث   العينــة

 واملادية املناسبة.

   وســـــــــط احلســـــــــا  تكـــــــــان امل"  اجلاااااااااو املدرساااااااااي حمفاااااااااز علااااااااا  العمااااااااال "( والـــــــــ   ـــــــــنص علـــــــــ  02الفقـــــــــرة رقـــــــــم

ــــــاري يســــــاوي 0.02يســــــاوي  قــــــد جــــــا   اإلســــــتجااب  وفــــــق إجتــــــاه عــــــام ل جابــــــة  (  و1.04(  واال ــــــراة املعي

ـــــة غـــــ  موافـــــق   أب ـــــ  احليـــــادنســـــبية  ي ـــــد  أحيـــــث   أفـــــراد العينـــــةد  لـــــ متوســـــطة وهـــــ ا يـــــد  عل غالبيـــــة اابســـــا  ة ب

 ــــ مرهم مــــن اجلــــو املدرســــي الــــ ي   يعــــد حمفــــزا مثــــل ماكــــان خصوصــــا مــــع عــــدم ذاشــــي املــــدار  اإلبتدائيــــة ابجلزائــــر 

 مع متطلبا  التعليم اإللك وا.  

   وســـــــــط احلســـــــــا  تكـــــــــان امل  "يشاااااااااعر األساااااااااتاذ ابلااااااااادعم مااااااااان اإلدارة "( والـــــــــ   ـــــــــنص علـــــــــ  90الفقـــــــــرة رقـــــــــم

متوســــــــطة وهــــــــ ا يــــــــد  علــــــــ  احليــــــــاد (  وااب يــــــــة النســــــــبية 1.00عيــــــــاري يســــــــاوي (  واال ــــــــراة امل9.31يســــــــاوي 

ــــــ ــــــةد  ل اابســــــا  ة أبن اإلدارة  قــــــوم بــــــدعمهم يف حــــــدود املســــــتطا  وفــــــق الوســــــائل حيــــــث يــــــر  مع ــــــم   أفــــــراد العين

 املادية املتاحة .

   احلســــــا   وســــــطتكــــــان امل  " يهااااااتم املاااااادير بتشااااااجيع جمهااااااودا  األساااااااتذة" ( والــــــ   ــــــنص علــــــ  90الفقــــــرة رقــــــم

متوســــــــطة وهــــــــ ا يــــــــد  علــــــــ  احليــــــــاد (  وااب يــــــــة النســــــــبية 1.10(  واال ــــــــراة املعيــــــــاري يســــــــاوي 9.04يســــــــاوي 

 هم يقومــــــــون بتشــــــــجيع جمهــــــــودا م اابســــــــا  ة ابملــــــــدار  اإلبتدائيــــــــة أبن مــــــــدراحيــــــــث يــــــــر  مع ــــــــم   ابفــــــــراد العينــــــــة

ـــــوظيفي  ـــــ لك وفـــــق  فـــــاو  أدائهـــــم ال ـــــان مـــــ  ماســـــنح  الفرصـــــة ل ـــــزايرا  ابلشـــــكر واإلمتن ـــــزام املـــــدرا  ابل ومـــــد  إلت

 الدورية ابقسامهم.
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   وســــــط تكــــــان امل  " متاااااانح اإلدارة احلااااااوافز بناااااااء علاااااا  ا هااااااودا  املبذولااااااة" ( والــــــ   ــــــنص علــــــ 90الفقــــــرة رقــــــم

متوســـــــطة وهـــــــ ا يـــــــد  علـــــــ  (  وااب يـــــــة النســـــــبية 1.14(  واال ـــــــراة املعيـــــــاري يســـــــاوي 9.00احلســـــــا  يســـــــاوي 

ابملــــــدار  اإلبتدائيــــــة يف إدراكهــــــم للحــــــوافز الــــــ  ذنحهــــــا اإلدارة   حيــــــث  نقســــــم احلــــــوافز إ  د  اابســــــا  ة لــــــاحليــــــاد 

حـــــوافز معنويـــــة وحـــــوافز ماديـــــة وخيتلـــــة  قـــــدير كـــــل أســـــتاذ للحـــــوافز املمنوحـــــة مـــــن اإلدارة بنـــــا  علـــــ  مـــــد  حاجتـــــ  

 هلا.

   ـــــ  91الفقـــــرة رقـــــم ـــــ   ـــــنص عل وســـــط احلســـــا  تكـــــان امل  " يشاااااعر األساااااتاذ ابلتقااااادير واال ااااارتام ابملدرساااااة" ( وال

(  وااب يــــــــة النســــــــبية متوســــــــطة وهــــــــ ا يــــــــد  علــــــــ  احليــــــــاد 1.10(  واال ــــــــراة املعيــــــــاري يســــــــاوي 9.04يســــــــاوي 

ـــــة أبن التقـــــدير واالحـــــ ام الـــــ ي ث ـــــون بـــــ  يف املدرســـــة يف حيـــــث يـــــر    ابفـــــراد العينـــــة اابســـــا  ة ابملـــــدار  اإلبتدائي

ا يعـــــود إ  إخـــــت ة إدراكـــــا  اابســـــا  ة ملفهـــــوم التقـــــدير   كمـــــا حـــــدود املتوســـــط   جتـــــدر اإلشـــــارة إ  أن ذلـــــك روـــــ

ابملدرســـــة يـــــر بط ابلتفـــــاو  يف املســـــتواي  الوظيفيـــــة أكثـــــر منـــــ  يف إر باطـــــ  بفـــــوارق الســـــن بـــــني  تلـــــة أن اإلحـــــ ام 

 العما  و املوظفني ابملدرسة.

   وســــط تكــــان امل  " إجتماعيااااا يشااااعر األسااااتاذ هن مهنااااة التعلاااايم جتعلااااه منفااااتح"( والــــ   ــــنص علــــ  39الفقــــرة رقــــم

هـــــــ ا يـــــــد  علـــــــ  (  وااب يـــــــة النســـــــبية متوســـــــطة و 1.11(  واال ـــــــراة املعيـــــــاري يســـــــاوي 9.12احلســـــــا  يســـــــاوي 

ـــــث يـــــر  د  اابســـــا  ة ابملـــــدار  اإلبتدائيـــــة احليـــــاد لـــــ ـــــ دي ل نفتـــــا  اإلجتمـــــاعي  حي اابســـــا  ة أبن مهنـــــة التعلـــــيم  

ــــــا  الشخصــــــية أيضــــــا لــــــديها دور يف االنفتــــــا  أو  ــــــك أن املدرســــــة هــــــي نســــــق منفــــــتح علــــــ  اجملتمــــــع   لكــــــن الطب ذل

 اإلنطوائية لد  اابستاذ.

   وسـط احلسـا  تملكـان ا  " يشاعر األساتاذ ابلعدالاة يف مكافاأة ا هاودا  املدرساية "( وال   ـنص علـ  33الفقرة رقم

د  اابسـا  ة هـ ا يـد  علـ  احليـاد لـ(  وااب ية النسبية متوسطة و 1.44(  واال راة املعياري يساوي 9.91يساوي 

اابسـا  ة أبن هنالــك عدالـة يف مكافــأة اجملهـودا  املدرسـية إ  حــدما  يرجـع ذلــك إ   حيــث يـر  ابملـدار  اإلبتدائيـة 
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فقا إلخت ة خ ا م التعليمية  ذلك أن املكافأة حبد ذا ا مدعاة للتنـافس بـني  فاو  سقة التوقعا  بني اابسا  ة و 

 اابسا  ة  فزهم لب   أكثر جمهودا  يف العملية التعليمية . 

 اابسا  ة كان احلياد  حيث ير  غالبية أن االجتاه العام إلجااب   ابحلوافز،املتعلق  الرابعالبعد   ايل نتيجةيتبني من إ

أبن احلوافز املمنوحة من اإلدارة كان  يف حـدود متوسـطة   حيـث أن مهنـة التعلـيم  تـيح لألسـتاذ مسـاحة مـن اابسا  ة 

التقدير واالنفتا  االجتماعي وهو مدعاة للتحفيز عل  العمل املدرسـي  وهـو مـاع  عنـ  اابسـا  ة يف إجـااب م علـ  أن 

 قيـيم جمهـودا  اابسـا  ة حـ   كـون أكثـر عدالـة و فيـزا  اإلدارة  دعم جمهودا م  لكن مع ذلك البد من  نويـع شـبكة

 يف املستقبل.

 بعاد احلاوافزأن املتوسطا  احلسابية للعبـارا  الـ   شـ  إ   (003رقم الصفحة أن ر  (30رقم  يبني اجلدو  السابق 

وهـــي  قابـــل   ( وفـــق مقيـــا  ليكـــر  الث ّْـــي9( وهـــي  زيـــد عـــن املتوســـط العـــام  9.31 - 0.02 راوحـــ  مـــا بـــني  

يف نطـاق  قـدير ( وهـو 02.90املتوسـط العـام للمحـور  قـد بلـ  و   بشـدة  بني عدم املوافقة واملوافقةاستجابة املبحوّْني 

اابسـا  ة ابملـدار  توسـطة للفقـرا  مـن وجهـة ن ـر املااب يـة النسـبية يقع ضـمن و   املوافقة وفق مقيا  ليكر  الث ّْي 

 اإلبتدائية.

 د التنسيق:اجلدول التكراري لبع 0.1.1.4

 (: اإلجتاا العام واألمهية النسبية لبعد التنسيق.32اجلدول رقم ) -

ايباحلس وساتامل العبارة الرقم اماالجتاا الع  بيةمهية النساأل   

 متوسطة موافق 2.17 يشعر اابستاذ ابالستقرار الوظيفي 0

 مر فعة موافق بشدة 2.57 يلتزم اابستاذ بتنفي  مهام  وفق القواعد املهنية املنصوص عليها 9

 متوسطة موافق 2.15  تسم ع قة املدير ابابسا  ة ابلر ية 3

 متوسطة موافق 2.13 يعمل املدير عل   سوية اخل فا  املدرسية 4

بعد التنسيق إمجايل  متوسطة موافق 2..1 
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  :أبن  يتبني ( 39رقم من اجلدو  السابق  -

   وســـــــــط احلســـــــــا  تكـــــــــان امل  " يشاااااااااعر األساااااااااتاذ ابالساااااااااتقرار الاااااااااوظيفي "( والـــــــــ   ـــــــــنص علـــــــــ  10الفقـــــــــرة رقـــــــــم

متوســــــــطة وهــــــــ ا يــــــــد  علــــــــ  احليــــــــاد (  وااب يــــــــة النســــــــبية 1.13(  واال ــــــــراة املعيــــــــاري يســــــــاوي 9.01يســــــــاوي 

  يرجـــــــع ذلـــــــك إ  أن عديـــــــد املتغـــــــ ا  يشـــــــعر اابســــــا  ة ابإلســـــــتقرار الـــــــوظيفي إ  حـــــــد مــــــاحيـــــــث   ابفــــــراد العينـــــــة

في لألســــتاذ خصوصــــا مــــع  نــــامي نســــب العنــــة املدرســــي املوجــــ   ــــو اابســــتاذ والــــ ي يتســــبب  ــــر بط ابابمــــن الــــوظي

 في  أوليا  الت مي .

   ــــ   ــــنص علــــ  01الفقــــرة رقــــم   " يلتاااازم األسااااتاذ بتنفيااااذ مهامااااه وفااااق القواعااااد املهنيااااة املنصااااوص عليهااااا "( وال

وهــــــ ا  مر فعــــــة(  وااب يــــــة النســــــبية 1.00(  واال ــــــراة املعيــــــاري يســــــاوي 9.01وســــــط احلســــــا  يســــــاوي تكــــــان امل

ــــد  علــــ   اابســــا  ة غلــــب أبــــد  أحيــــث  املوافقــــة بشــــدة حســــب اإلجتــــاه العــــام مــــن اابســــا  ة ابملــــدار  اإلبتدائيــــة ي

التـــــام بتنفيـــــ  املهـــــام وفـــــق القواعـــــد املهنيـــــة املنصـــــوص عليهـــــا وهـــــو مـــــايعكس حـــــرص اابســـــا  ة علـــــ   طبيـــــق  إلتـــــزامهم

 مهم املدرسية. اللوائح القانونية يف مارسة مها

   وســـــــط احلســـــــا  تكـــــــان امل  " تتسااااااام عالقاااااااة املااااااادير ابألسااااااااتذة ابلرمسياااااااة "( والـــــــ   ـــــــنص علـــــــ  94الفقـــــــرة رقـــــــم

متوســــــــطة وهــــــــ ا يــــــــد  علــــــــ  احليــــــــاد (  وااب يــــــــة النســــــــبية 1.10(  واال ــــــــراة املعيــــــــاري يســــــــاوي 9.00يســــــــاوي 

يتعامـــــل معهـــــم بر يـــــة يف مـــــاخيص التعـــــام   اابســـــا  ة مـــــوافقتهم علـــــ  أن املـــــدير بـــــد  أحيـــــث  لـــــد  أفـــــراد العينـــــة 

 ال  جتمعهم يف ع قتهم ودرائهم. املهنية  لكن خارج اابطر املهنية  وجد مساحة من ال ر ية

   ــــنص علــــ  30الفقــــرة رقــــم وســــط احلســــا  تكــــان امل  " يعماااال املاااادير علاااا  تسااااوية اخلالفااااا  املدرسااااية "( والــــ   

(  وااب يــــــــة النســــــــبية متوســــــــطة وهــــــــ ا يــــــــد  علــــــــ  احليــــــــاد 1.01يســــــــاوي واال ــــــــراة املعيــــــــاري (  9.03يســــــــاوي 

اابســـــــا  ة أن املـــــــدرا  يعملـــــــون علـــــــ   ســـــــوية اخل فـــــــا  املدرســـــــية ضـــــــمن حيـــــــث يـــــــر  مع ـــــــم   أفـــــــراد العينـــــــةد  لـــــــ

جـــــــع ذلـــــــك إ  أن املـــــــدرا  كمســـــــ ولني علـــــــ   طبيـــــــق اللـــــــوائح القانونيـــــــة والتعليمـــــــا  االداريـــــــة احلـــــــدود املتوســـــــطة  ير 
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بـــــد هلــــم مـــــن الســــهر علـــــ  حفــــظ الن ـــــام الـــــداخلي ابملدرســــة مـــــع االحتفــــاظ وســـــاحة مــــن التصـــــرة وفـــــق ابملدرســــة ال

 ما تيح  اإلجرا ا  اإلدارية يف التعامل مع اخل فا  املدرسية. 

 إلجــــااب  اابســــا  ة كــــان يف حــــدود االجتــــاه العــــام  أن  ابلتنساااايقاملتعلااااق  اخلااااامسالبعااااد   ــــايل نتيجــــةيتبــــني مــــن إ

ــــة واإلجــــرا ا  اإلداريــــة مــــن  تلــــة الفــــاعلني املوافقــــة   ذلــــك  أن التنســــيق ميثــــل مــــر ة ملــــد  اإللتــــزام ابللــــوائح القانوني

ــــــ   بقــــــ  متوســــــطة حبســــــب  قــــــدير  ــــــا  املدرســــــية ال ــــــة يف الع ق ــــــويني ابملدرســــــة  وهــــــو يشــــــ  إ  مســــــاحة الر ي ال ب

ــــة يف ما ــــد مــــن اإلحتفــــاظ وســــاحة مــــن املرون ــــة اابســــا  ة  يرجــــع ذلــــك إ  أنــــ  الب رســــة املهــــام املدرســــية كأنشــــطة يومي

 من أجل  قليص عبئ العمل املدرسي ال ي يشعر ب  اابستاذ.

 ــــــارا  الــــــ   شــــــ  إ  (000رقــــــم الصــــــفحة أن ــــــر  (39رقــــــم   يبــــــني اجلــــــدو  الســــــابق أن املتوســــــطا  احلســــــابية للعب

مقيــــــا  ليكــــــر  ( وفـــــق 9( وهــــــي  زيـــــد عــــــن املتوســـــط العــــــام  9.01 – 9.03 راوحـــــ  مــــــا بـــــني   بعاااااد التنساااااايق

مــــــن وجهــــــة واملوافقــــــة بشــــــدة  ابملوافقــــــة مــــــن أســــــا  ة املــــــدار  اإلبتدائيــــــة وهــــــي  قابــــــل اســــــتجابة املبحــــــوّْني  الث ّْــــــي 

( وهـــــــو يف نطـــــــاق املوافقـــــــة وفـــــــق مقيـــــــا  ليكـــــــر  2.19املتوســـــــط العـــــــام للمحـــــــور  قـــــــد بلـــــــ  و   ن ـــــــر أفـــــــراد العينـــــــة

ـــــة النســـــبية  شـــــ  و   الث ّْـــــي ـــــني ااب ي للفقـــــرا  مـــــن وجهـــــة ن ـــــر أفـــــراد  املتوســـــط واملر فـــــع تقـــــديرفئـــــ  ال إ   قـــــدير ب

 العينة.

 اجلداول التكرارية ألبعاد مقياس الصحة النفسية: 2.1.4

 ــــد ااب يــــة النســــبية لكــــل فقــــرة مــــن فقــــرا  ت  فيهــــا حســــاب النســــبة وامل وســــط احلســــا  املــــرجح و   دي

 .مقيا  الصحة النفسية

 اجلدول التكراري لبعد الرا ة النفسية: 1.2.1.4

 .بعد الرا ة النفسية(: االجتاا العام واألمهية النسبية ل33اجلدول رقم) -
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ايباحلس وساتامل العبارة الرقم يةاألمهية النسب االجتاا العام   

حيا أ 9.04 أذكن من النوم بصفة عادية 1  متوسطة 

حيا أ 9.39 أ  راضي عن اجنازا   يف العمل 9  متوسطة 

حيا أ 9.01 أشعر ابلسعادة 3  متوسطة 

91.9   شخص غ  عصعأ 4  متوسطة أحيا  

حيا أ 0.21 لدي م را  خلويف 5  متوسطة 

ر فعةم غالبا 9.00 أسيطر عل  غضع 6  

قوم مشاعر اخلمو  والكسلأ 7  متوسطة أحيا  9.10 

حيا أ 0.04 أذكن من التغلب عل  التو ر 8  متوسطة 

 متوسطة أحيا  0.44 أ  مقتنع بشكل جسمي 9

 متوسطة أحيا  9.10 ليس لدي شعور مستمر ابلتعب 00

حيا أ 9.11 أ  واّْق بقدرا  01  متوسطة 

 متوسطة أحيا  9.90 أح م قناعا  انخرين 02

بعد الرا ة النفسية مجايلإ  متوسطة  ياانأ 24.98 

  :أبن  يتبني  (33رقم  من اجلدو   -

   هلــــــــا  وســــــــط احلســــــــا  تكــــــــان امل  " أمتكاااااااان ماااااااان النااااااااوم بصاااااااافة عاديااااااااة "( والــــــــ   ــــــــنص علــــــــ  19الفقــــــــرة رقــــــــم

(  وااب يــــــــة النســــــــبية متوســــــــطة وهــــــــ ا يــــــــد  علــــــــ  احليــــــــاد 1.14(  واال ــــــــراة املعيــــــــاري يســــــــاوي 9.04يســــــــاوي 

ـــــة ـــــث   ابفـــــراد العين ـــــة اابســـــا  ة أبهنـــــم ال يعـــــانون مـــــن إضـــــطرااب  يف النـــــوم وروـــــا يرجـــــع اإلجتـــــاه حي ـــــد  غالبي  ـــــو أب

غالبــــــــا يف اابرق التقــــــــدير أبحيــــــــا  إ  أن مع ــــــــم اابســــــــا  ة يف فــــــــ ا  اإلمتحــــــــا   يكــــــــون لــــــــديهم  ــــــــو ر يتســــــــبب 

 لديهم لكن  يزو  بزوا  العرض وهو إنتها  ف ة اإلمتحا  .
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    ـــــــــ   ـــــــــنص علـــــــــ  13الفقـــــــــرة رقـــــــــم وســـــــــط احلســـــــــا  تكـــــــــان امل  " أان راضاااااااااي عااااااااان ا اااااااااازايت  يف العمااااااااال "( وال

(  وااب يــــــــة النســــــــبية متوســــــــطة وهــــــــ ا يــــــــد  علــــــــ  احليــــــــاد 1.10واال ــــــــراة املعيــــــــاري يســــــــاوي (  9.39يســــــــاوي 

غالبيـــــة اابســـــا  ة رضـــــاهم عـــــن إجنـــــازا م يف العمـــــل والـــــ ي كـــــان يف حـــــدود املتوســـــط  بـــــد  أحيـــــث   ابفـــــراد العينـــــة

ــــــــ او  مــــــــن   ــــــــة   ــــــــة مهني ــــــــة اابســــــــا  ة املســــــــتجوبني هــــــــم ذوي أقدمي ــــــــك اإلســــــــتجااب  ابن غالبي  01 -0 رجــــــــع  ل

 سنوا ( ويتوقعون إجنازا  أك  يف مسارهم املهين الطويل.

   9.01يســـــــــاوي هلــــــــا وســــــــط احلســــــــا  تكــــــــان امل  " أشاااااااااعر ابلسااااااااعادة "( والــــــــ   ــــــــنص علــــــــ  14الفقــــــــرة رقــــــــم  )

  ااب يــــــة النســــــبية متوســــــطة وهــــــ ا يــــــد  علــــــ  احليــــــاد ابفــــــراد العينــــــةكانــــــ  (  و 1.11واال ــــــراة املعيــــــاري يســــــاوي 

اابســــــا  ة ابملــــــدار  االبتدائيــــــة علــــــ  أن اابســــــتاذ يشــــــعر بســــــعادة يف حــــــدود املتوســــــط   أ عــــــ  إســــــتجااب حيــــــث 

يرجـــــع ذلـــــك إ  الســـــعادة ليســـــ  مطلقـــــة يف حيـــــاة الفـــــرد مثلهـــــا مثـــــل احلـــــزن وإال ســـــنكون يف مواجهـــــة اإلضـــــطرااب  

 مستمر.الوجدانية  فمسألة حمدودية السعادة  ر بط بديناميكية احلياة النفسية للفرد ال  هي يف  غ  

   ـــــ  ب10الفقـــــرة رقـــــم ـــــنص عل ـــــ    (  9.91وســـــط احلســـــا  هلـــــا يســـــاوي  تكـــــان املأان شاااااخص غاااااري عصااااا " ( وال

(  وكانـــــــ  ااب يـــــــة النســـــــبية متوســـــــطة وهـــــــ ا يـــــــد  علـــــــ  احليـــــــاد لـــــــد  أفـــــــراد 1.04واال ـــــــراة املعيـــــــاري يســـــــاوي  

التعليمـــــي   يرجـــــع ذلـــــك  العينـــــة  حيـــــث أ عـــــ  إســـــتجااب  اابســـــا  ة علـــــ  أن العصـــــبية أمـــــر مســـــتهجن يف احلقـــــل

ـــــدفع ابابســـــا  ة  ـــــع ضـــــرب الت ميـــــ   وهـــــو ماي ـــــة والـــــ  ذن ـــــة الوطني ـــــ  وضـــــعتها وزارة ال بي ـــــدة ال إ  التحـــــديثا  اجلدي

ـــــــا  يف حماولـــــــة مـــــــنهم لضـــــــبط الـــــــنفس و التحلـــــــي ابهلـــــــدو   إ   صـــــــرية طـــــــاقتهم الســـــــلبية مـــــــن خـــــــ   الصـــــــرا  أحي

 النفسي .

   ــــــم ــــــنص علــــــ  11الفقــــــرة رق ــــــ    (  0.21يســــــاوي هلــــــا وســــــط احلســــــا  تكــــــان امل  " لاااااادي مااااااربرا  خلااااااويف "( وال

  أ يـــــة نســـــبية متوســـــطة وهـــــ ا يـــــد  علـــــ  احليـــــاد ابفـــــراد العينـــــةأشـــــار  إ  (  و 1.10واال ـــــراة املعيـــــاري يســـــاوي 

اابســــــا  ة أبن  ــــــاوفهم لــــــديها مــــــ را  واقعيــــــة بتقــــــدير متوســــــط  يرجــــــع ذلــــــك إ  أن إحســــــا  حيــــــث يــــــر  مع ــــــم 



الدراسة إجرا ا  و منهجية                                                                                              :الرابع الفصل  

 

 
121 

يفي هـــــو أحـــــد اإلنشـــــغاال  الـــــ   ســـــتهلك الطاقـــــة النفســـــية لـــــد  اابســـــتاذ  ذلـــــك أن هتـــــ  املخـــــاوة ال أمـــــن الـــــوظ

 ا الفرا  الروحي.هلمن املستقبل الوظيفي هي دون م را  واقعية وغالبا مايكون السبب الرئيسي 

   9.00وســــــــط احلســــــــا  يســــــــاوي تكــــــــان امل  " أساااااااايطر علاااااااا  غضاااااااا " ( والــــــــ   ــــــــنص علــــــــ  00الفقــــــــرة رقــــــــم  )

وعـــــي اابســـــا  ة بضـــــرورة الـــــتحكم وهـــــ ا يـــــد  علـــــ   مر فعـــــة(  وااب يـــــة النســـــبية 1.00واال ـــــراة املعيـــــاري يســـــاوي 

يف حــــــــاال  الغضــــــــب خصوصــــــــا يف مارســــــــتهم ملهنــــــــة التعلــــــــيم الــــــــ   تطلــــــــب ضــــــــبط اإلنفعــــــــاال  يف التعامــــــــل مــــــــع 

 الت مي  والتكية مع  تلة املواقة ابحلياة املدرسية.

   وســــــــــط احلســــــــــا  تكــــــــــان امل"  أقاااااااااااوم مشاااااااااااعر اخلمااااااااااول والكساااااااااال" ( والــــــــــ   ــــــــــنص علــــــــــ  04الفقــــــــــرة رقــــــــــم

(  وااب يــــــــة النســــــــبية متوســــــــطة وهــــــــ ا يــــــــد  علــــــــ  احليــــــــاد 1.40(  واال ــــــــراة املعيــــــــاري يســــــــاوي 9.10يســــــــاوي 

أن مشـــــــاعر اخلمــــــــو  والكســــــــل هـــــــي مشــــــــاعر موجــــــــودة لـــــــد  غالبيــــــــة اابســــــــا  ة بــــــــدرجا  حيــــــــث   ابفـــــــراد العينــــــــة

 حسب إستعداد اابستاذ و فيزه ملمارسة العمل املدرسي.متفاو ة  وختتلة 

   ـــــــــم ـــــــــ  ب02الفقـــــــــرة رق ـــــــــ   ـــــــــنص عل وســـــــــط احلســـــــــا  تكـــــــــان امل"  أمتكااااااااان مااااااااان التغلاااااااااب علااااااااا  التاااااااااوتر ( وال

 (  وااب يــــــــة النســــــــبية متوســــــــطة وهــــــــ ا يــــــــد  علــــــــ  احليــــــــاد 1.00(  واال ــــــــراة املعيــــــــاري يســــــــاوي 0.04يســــــــاوي 

اابســـــا  ة علـــــ  ذكـــــنهم مـــــن التغلـــــب علـــــ  التـــــو ر بدرجـــــة متوســـــطة وذلـــــك عـــــ  غالبيـــــة حيـــــث    أفـــــراد العينـــــةلـــــد  

ـــــ   كـــــون خارجيـــــة  ـــــة  وال ـــــ  اليومي ـــــ  يواجههـــــا الفـــــرد يف حيا  ـــــ ا  ال ـــــو ر هـــــو رد فعـــــل طبيعـــــي للمث يرجـــــع إ  أن الت

 ــــــر بط ابنخــــــر كمــــــا مــــــن املمكــــــن أن  ــــــر بط بــــــ ا  الفــــــرد  التــــــو ر هــــــو م شــــــر علــــــ  الســــــ مة النفســــــية مــــــ  مــــــا  

فيــــــ  ومــــــن املمكــــــن أن يكــــــون م شــــــرا علــــــ  االضــــــطرااب  النفســــــية مــــــ  ماكــــــان متكــــــررا  ظــــــاهرا وال ميكــــــن  الــــــتحكم

 لألستاذ التحكم في .

   واال ــراة 0.44وســط احلســا  يســاوي تكــان امل  "أان مقتنااع بشااكل جساامي" ( والــ   ــنص علــ  93الفقــرة رقــم  )

أن الرضـــا عـــن حيـــث   أفـــراد العينـــةد  علـــ  احليـــاد لـــ (  وااب يـــة النســـبية متوســـطة وهـــ ا يـــد 1.42املعيـــاري يســـاوي 

الشكل اخلارجي هو أحد دعائم التوافـق النفسـي حيـث يسـهم الرضـا عـن شـكل اجلسـم يف رفـع مسـتواي   قـدير الـ ا  
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لــد   تلــة اابفــراد  اابســا  ة املســتجوبني عــ وا عــن مســتواي  ذا  أ يــة متوســطة مــن اإلقتنــا  بشــكل اجلســم ذلــك 

 البية اابسا  ة املستجوبني هن من فئة اإل ث .يرجع إ  أن غ

   ــــــــم ــــــــنص علــــــــ  91الفقــــــــرة رق وســــــــط احلســــــــا  تكــــــــان امل"  لاااااااايس لاااااااادي شااااااااعور مسااااااااتمر ابلتعااااااااب" ( والــــــــ   

(  وااب يــــــــة النســــــــبية متوســــــــطة وهــــــــ ا يــــــــد  علــــــــ  احليــــــــاد 1.40(  واال ــــــــراة املعيــــــــاري يســــــــاوي 9.10يســــــــاوي 

طبيعـــــي مـــــادام اابســـــتاذ يقـــــوم وجهـــــود فكـــــري وبـــــدا يف أتديـــــة  أن الشـــــعور ابلتعـــــب أمـــــرحيـــــث   أفـــــراد العينـــــةد  لـــــ

 مهام  التعليمية.

   ـــــنص علـــــ  39الفقـــــرة رقـــــم ـــــ    (  واال ـــــراة 2.07وســـــط احلســـــا  يســـــاوي تكـــــان امل  " أان واثاااااق بقااااادرايت" ( وال

ّْقـــــة أن حيـــــث   أفـــــراد العينـــــةد  (  وااب يـــــة النســـــبية متوســـــطة وهـــــ ا يـــــد  علـــــ  احليـــــاد لـــــ0.70املعيـــــاري يســـــاوي 

 .اابستاذ بنفس   سهم يف زايدة  قدير ال ا  لد  اابستاذ وهو ماثفظ التوازن النفسي لدي 

   9.90وســــــط احلســــــا  يســــــاوي تكــــــان امل"  أ اااااارتم قناعااااااا  اآلااااااارين" ( والــــــ   ــــــنص علــــــ  33الفقــــــرة رقــــــم  )

ــــاري يســــاوي  ــــ1.40واال ــــراة املعي ــــاد ل ــــ  احلي ــــد  عل ــــة النســــبية متوســــطة وهــــ ا ي ــــةد  (  وااب ي   ذلــــك أفــــراد العين

ــــــة   ــــــاد  جــــــم عــــــن  فــــــظ بعــــــة اابســــــا  ة عــــــن إجــــــابتهم بصــــــفة قطعي ــــــث احلي أن أحــــــد أهــــــم مقومــــــا  حفــــــظ حي

التـــــوازن النفســـــي لـــــد  اابســـــتاذ هـــــي إحـــــ ام انخـــــر وإحـــــ ام قناعا ـــــ   وهـــــو مامنـــــب اابســـــتاذ الوقـــــو  يف الصـــــراعا  

 النفسية وثفظ ل  س مت  النفسية.

 اابســــــا  ة كــــــانأن االجتــــــاه العــــــام إلجــــــااب    ابلرا ااااااة النفساااااايةالبعااااااد األول املتعلااااااق   ــــــايل نتيجــــــةيتبــــــني مــــــن إ 

  حيـــــث عـــــ  اابســـــا  ة عـــــن أ يـــــة نســـــبية متوســـــطة يف إجـــــابتهم علـــــ  عبـــــارا  البعـــــد اابو  اخلـــــاص ابلراحـــــة احليـــــاد 

ملدرســـــة إ  النفســـــية  حيـــــث يـــــنعكس املعـــــاش النفســـــي لألســـــتاذ علـــــ  حيا ـــــ  املدرســـــية ويـــــ دي  فاعلـــــ  مـــــع انخـــــر اب

   ديد  وازن  النفسي م  ماكان  قدير ال ا  منخفضا.

  بعاااااد جنـــــد أن املتوســـــطا  احلســـــابية للعبـــــارا  الـــــ   شـــــ  إ   (002رقـــــم الصـــــفحة أن ـــــر  (33رقـــــم   ومـــــن اجلـــــدو

( وفـــــق مقيـــــا  ليكـــــر  9( وهـــــي  زيـــــد عـــــن املتوســـــط العـــــام  9.00 -0.09 راوحـــــ  مـــــا بـــــني   الرا اااااة النفساااااية
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( وهـــــــو يف نطـــــــاق 94.24املتوســـــــط العـــــــام للمحـــــــور  بلـــــــ     ـ أبـــــــداوهـــــــي  قابـــــــل اســـــــتجابة املبحـــــــوّْني بـــــــ  الث ّْـــــــي

توســـــطة للفقـــــرا  مـــــن وجهـــــة ن ـــــر املااب يـــــة النســـــبية يقـــــع ضـــــمن حـــــدود و   املوافقـــــة وفـــــق مقيـــــا  ليكـــــر  الث ّْـــــي 

 أفراد العينة .

 اجلدول التكراري لبعد الرا ة اجلسدية:  2.2.1.4
(: االجتاا العام واألمهية النسبية لبعد الرا ة اجلسدية.34اجلدول رقم)  -  

ايباحلس وساتامل العبارة الرقم اماالجتاا الع  يةاالمهية النسب   

 متوسطة أبدا 0.09  ركيز يف عملي لدي 0

حيا أ 0.49 ليس  لدي نواب  صدا  9  متوسطة 

حيا أ 0.21 أذكن من إشبا  حاجا  اجلسمية 3  متوسطة 

لدي إضطرااب  يف الشهيةليس   4 حيا أ 0.41   متوسطة 

 متوسطة أحيا  9.19 لدي القدرة يف االعتنا  بصح  اجلسمية 0

حيا أ 0.04 ليس  لدي عيوب خلقية 0  متوسطة 

إضطرااب  عضويةليس  لدي  1 حيا أ 9.11   متوسطة 

 متوسطة أحيا  0.42 ليس  لدي أمراض مزمنة 4

بعد الرا ة اجلسدية مجايلإ  متوسطة  ياانأ 14.11 

  :أبن  يتبني  (34رقم  من اجلدو   -

   واال راة املعياري 0.09وسط احلسا  هلا يساوي تكان امل  " لدي تركيز يف عملي"( وال   نص عل 10الفقرة رقم  )

(  وكان  ااب ية النسبية متوسطة وه ا يد  عل  احلياد لـد  أفـراد العينـة  حيـث أبـد  غالبيـة اابسـا  ة 1.04يساوي 
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اج إ  جمهود أبهنم يتمتعون ابل كيز يف العمل يف حدود إستقرار حالتهم النفسية االنفعالية  حيث أن العملية التعليمية  ت

 فكري يشكل ال كيز أحد أهم مقوما  .

   0.49يســـاوي هلـــا  وســـط احلســـا  تكـــان امل  " ليسااات لااادي ناااواب  صاااداع "( والـــ   ـــنص علـــ  10الفقـــرة رقـــم  )

أبـد  غالبيـة حيـث   (  وااب ية النسبية متوسطة وه ا يـد  علـ  احليـاد ابفـراد العينـة1.00واال راة املعياري يساوي 

أبهنم ال يعانون من نواب  صدا  يف حدود املتوسط وروا يرجع ذلك إ  أن مع م اابسا  ة يعـانون يف بعـة اابسا  ة 

اابحيان من الصدا  الناجم عن الضجيه ال ي يصدره الت مي  ابملدار  االبتدائية  كما من املمكن أن يكـون الصـدا  

 الضغط النفسي.نتيجة القلق ال ي يرافق ف ا  اإلمتحا   والتصحيح نتيجة 

   0.21وســط احلســا  يســاوي تكــان امل"  أمتكاان ماان إشااباع  اجااايت اجلساامية "( والــ   ــنص علــ  14الفقــرة رقــم  )

غالبيـة بـد  أحيـث   (  وااب ية النسبية متوسطة وه ا يـد  علـ  احليـاد ابفـراد العينـة1.44واال راة املعياري يساوي 

اجلسمية يف حدود املتوسـط   رجـع  لـك اإلسـتجااب  ابن غالبيـة اابسـا  ة  اابسا  ة أهنم يتمكنون من إشبا  حاجا م

املسـتجوبني ال ينتمـون للمنطقـة اجلغرافيـة الــ   قـع يـا املـدار  حمـل الدراســة  وإدارة املدرسـة ال  ـوفر هلـم اإلطعـام  أيضــا 

 اشتك  اابسا  ة من إنعدام الشروط الصحية ابملدار .

   0.41 يسـاويهلـا وسط احلسا  تكان امل  " ليست لدي إضطرااب  يف الشهية "ل  ( وال   نص ع12الفقرة رقم  )

أ ع  حيث   ااب ية النسبية متوسطة وه ا يد  عل  احلياد ابفراد العينةكان  (  و 1.09واال راة املعياري يساوي 

دائمة  لكـن  ـدث فـ ا  يكـون إستجااب  اابسا  ة ابملدار  االبتدائية أبهنم ال يعانون من إضطرااب  الشهية بصفة 

 اخنفاض الشهية  يرجع ذلك ابن الوظائة احليوية للفرد  تأّْر بتغ  حالت  النفسية .

   ــــ   ــــنص علــــ  00الفقــــرة رقــــم هلــــا وســــط احلســــا  تكــــان امل  " لاااادي القاااادرة يف االعتناااااء بصااااحيت اجلساااامية "( وال

أ ية نسبية متوسطة وهـ ا يـد  علـ  احليـاد ابفـراد أشار  إ  (  و 1.01(  واال راة املعياري يساوي 9.19يساوي 

أن اابسا  ة حمل الدراسة يتمتعون بكامل لياقتهم البدنيـة ويتمـتعن ابلقـدرة علـ  إشـبا  حاجـا م اجلسـمية حيث   العينة

 أبنفسهم .
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   واال ـراة (  0.04وسـط احلسـا  يسـاوي تكـان امل"  ليست لدي عيوب القياة" ( وال   نص عل  91الفقرة رقم

حيث أن غالبية اابسا  ة املستجوبني ال يعانون من عيوب خلقيـة  متوسطة (  وااب ية النسبية 1.02املعياري يساوي 

 ظاهرة  تسبب هلم يف مشاكل  عيق  واصلهم مع انخر و تسبب هلم يف فقدان الشعور ابلراحة اجلسدية.

   9.11وســـط احلســـا  يســـاوي تكــان امل"  عضاااويةإضاااطرااب  ليسااات لااادي " ( والـــ   ــنص علـــ  90الفقــرة رقـــم  )

أن مع ــم حيــث   (  وااب يــة النســبية متوســطة وهــ ا يــد  علــ  احليــاد ابفــراد العينــة1.09واال ــراة املعيــاري يســاوي 

اابســـا  ة املســـتجوبني صـــرحوا أبهنـــم ال يعـــانون مـــن إضـــطرااب  عضـــوية بدرجـــة متوســـطة  إذ أن االضـــطرااب  العضـــوية 

  ا  الضغط النفسي واالرهاق لد  اابستاذ . صاحب غالبا ف

   واال ـراة 0.42وسـط احلسـا  يسـاوي تكـان امل"  ليست لدي أمراض مزمناة" ( وال   نص علـ  90الفقرة رقم  )

عـــ  غالبيـــة حيـــث    أفـــراد العينـــةلـــد   (  وااب يـــة النســـبية متوســـطة وهـــ ا يـــد  علـــ  احليـــاد 1.01املعيـــاري يســـاوي 

أهنـم ال يعـانون مـن أمـراض مزمنـة ولكـن االسـتجااب  كانـ  يف حـدود املتوسـط  يرجـع ذلـك ابن غالبيـة اابسا  ة علـ  

اابســا  ة خيشــون القيــام بفحوصــا  دوريــة والكشــة عــن أمــراض مزمنــة جتلــب هلــم العبــئ النفســي واالجتمــاعي  مــع أن 

   الصحية.أحد أهم مقوما  الراحة اجلسدية هو  فعيل إجرا ا  التشخيص املبكر ل ضطرااب

 حيـث احليـاد  اابسـا  ة كـانأن االجتـاه العـام إلجـااب    ابلرا ة اجلسديةاملتعلق  الثاينالبعد   ايل نتيجـةيتبني من إ  

عــ  اابســا  ة عــن أ يــة نســبية متوســطة يف إجــابتهم علــ  عبــارا  البعــد الثــاا الــ ي خيــص الراحــة اجلســدية  حيــث أن 

 اذ فهي  عزز صحت  النفسية و دفع  ابدا  أفضل يف مهام  التدريسية.الس مة اجلسمية ضرورية لد  اابست

  الرا ااة بعااد جنــد أن املتوســطا  احلســابية للعبــارا  الــ   شــ  إ   (093رقــم الصــفحة أن ــر  (34رقــم   ومــن اجلــدو

وهــي   ( وفــق مقيــا  ليكــر  الث ّْــي9( وهــي  زيــد عــن املتوســط العــام  9.19 -0.09 راوحــ  مــا بــني  اجلساادية 

املتوســط العــام بلــ   مــن أســا  ة املدرســة اإلبتدائيــة  مــن وجهــة ن ــر أفــراد العينــة ـ أبــدا وأحيــا  قابـل اســتجابة املبحــوّْني بــ

توسـطة املااب يـة النسـبية يقـع ضـمن حـدود و   ( وهـو يف نطـاق املوافقـة وفـق مقيـا  ليكـر  الث ّْـي 14.11للمحـور  

 للفقرا  من وجهة ن ر أفراد العينة .
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 اجلدول التكراري لبعد الرا ة االجتماعية:  3.2.1.4
 (: االجتاا العام واألمهية النسبية لبعد الرا ة االجتماعية.30اجلدول رقم) -

ايباحلس وساتامل العبارة الرقم عاماالجتاا ال  ية النسب ةمهياأل   

 متوسطة أحيا  9.31 لدي القدرة عل  التعامل مع املواقة اليومية 0

ابملشاركة اإلجتماعيةأهتم  9 حيا أ 0.42   متوسطة 

حيا أ 2.10 أستطيع التغلب عل  الضغوط العادية يف احلياة 3  متوسطة 

حيا أ 2.33 أسع  لتحقيق طموحا  4  متوسطة 

 مر فعة غالبا 9.01 أشعر أبن احلياة  ستحق العيا 0

 مر فعة غالبا 2.00 أشعر ابالر يا  جتاه أدائي املهين 0

راضي عن حيا  العائلية أ  1 حيا أ 9.10   متوسطة 

حيا أ 9.93 أ كية مع  تلة املستجدا  ابلعمل 4  متوسطة 

مللدي القدرة عل  مواجهة الصعواب  ال   ع ضين ابلع 2 حيا أ 9.31   متوسطة 

10 حيا أ 0.23 أ  أهتم ابنخرين   متوسطة 

00 حيا أ 0.22 أ فاد  اخل فا  وكان العمل   متوسطة 

90 حيا أ 9.40 أ واصل مع انخر بسهولة   متوسطة 

30 حيا أ 2.09 أطلب املساعدة من انخر عندما أحتاج    متوسطة 

40  متوسطة غالبا 9.41 أسع  لتوسيع صداقا  

00  متوسطة غالبا 9.30 أحاو  التكية مع مواقة احلياة 

بعد الرا ة اإلجتماعيةمجايل إ  متوسطة  ياانأ 30.01 
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  :أبن  يتبني  (30رقم   من اجلدو   -

   كــــان املتوســــط احلســــا  " لاااادي القاااادرة علاااا  التعاماااال مااااع املواقااااف اليوميااااة " ( والــــ   ــــنص علــــ 01الفقــــرة رقــــم

ــــــ  1.11(  واال ــــــراة املعيــــــاري يســــــاوي 9.31هلــــــا يســــــاوي  (  وكانــــــ  ااب يــــــة النســــــبية متوســــــطة وهــــــ ا يــــــد  عل

ـــــث أبـــــد   ـــــاد لـــــد  أفـــــراد العينـــــة  حي ـــــة املواقـــــة اليوميـــــة يف احلي ـــــة مـــــع  تل ـــــة اابســـــا  ة أبهنـــــم ثـــــاولون التكي غالبي

 العمل يف حدود إستقرار حالتهم النفسية االنفعالية.

   ــــــــــ   ــــــــــنص علــــــــــ  00الفقــــــــــرة رقــــــــــم هلــــــــــا  وســــــــــط احلســــــــــا  تكــــــــــان امل  " أهااااااااااتم ابملشاااااااااااركة اإلجتماعيااااااااااة "( وال

النســــــــبية متوســــــــطة وهــــــــ ا يــــــــد  علــــــــ  احليــــــــاد وااب يــــــــة (  1.44(  واال ــــــــراة املعيــــــــاري يســــــــاوي 0.42يســــــــاوي 

يهتمـــــون ابملشــــــاركة يف احليـــــاة املدرســـــية واالجتماعيـــــة ذلــــــك أن أبـــــد  غالبيــــــة اابســـــا  ة أبهنـــــم حيـــــث   ابفـــــراد العينـــــة

 التعامل مع انخر ي دي لزايدة  قدير ال ا  ويساهم يف  عزيز التوازن النفسي واإلجتماعي.

    وســــــط تكــــــان امل"  أسااااااتطيع التغلااااااب علاااااا  الضااااااغو  العاديااااااة يف احلياااااااة "( والــــــ   ــــــنص علــــــ  09الفقـــــرة رقــــــم

(  وااب يـــــــة النســـــــبية متوســـــــطة وهـــــــ ا يـــــــد  علـــــــ  1.11(  واال ـــــــراة املعيـــــــاري يســـــــاوي 9.10احلســـــــا  يســـــــاوي 

غالبيـــــة اابســــا  ة أهنـــــم يواجهــــون يف حيـــــا م اليوميــــة ســـــوا  ابملدرســــة أو خارجهـــــا بــــد  أحيـــــث   احليــــاد ابفـــــراد العينــــة

واقـــــة الـــــ   تســـــبب هلـــــم يف ضـــــغط نفســـــي لكـــــنهم ثـــــاولون دائمـــــا التغلـــــب علـــــ  طاقتهـــــا الســـــلبية والتحلـــــي عديـــــد امل

 ابلص .

   9.33 يســـــاويهلــــا وســـــط احلســــا  تكــــان امل  " أسااااع  لتحقياااااق طمو ااااايت "( والــــ   ـــــنص علــــ  03الفقــــرة رقــــم  )

النســـــبية متوســـــطة وهـــــ ا ااب يـــــة كانـــــ  و كـــــان االجتـــــاه العـــــام ل جابـــــة بغالبـــــاب (   1.11واال ـــــراة املعيـــــاري يســـــاوي 

أبن أســـــــتاذ  علـــــــيم  أ عـــــــ  إســـــــتجااب  اابســـــــا  ة ابملـــــــدار  االبتدائيـــــــةحيـــــــث   يـــــــد  علـــــــ  احليـــــــاد ابفـــــــراد العينـــــــة

 ابتدائي يطمح يف بداية  درسي  إ  ال سيم مث بعد  رسيم  يطمح يف  رقيا  وظيفية  تيح ل   قيق  طلعا  .

   هلــــــــا وســــــــط احلســــــــا  تكــــــــان امل"  أشااااااااعر هن احلياااااااااة تسااااااااتحق العااااااااي  " ( والــــــــ   ــــــــنص علــــــــ 04الفقــــــــرة رقــــــــم

أن وهــــــ ا يــــــد  علــــــ   مر فعــــــةأ يــــــة نســــــبية أشــــــار  إ  (  و 1.02(  واال ــــــراة املعيــــــاري يســــــاوي 9.01يســــــاوي 
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ـــــة( يســـــعون للتمتـــــع ابالســـــتقرار الشخصـــــي واإلجتمـــــاعي مـــــن خـــــ   إقبـــــاهلم  أفـــــراد العينـــــة  أســـــا  ة املـــــدار  االبتدئي

أن الفـــــرد يقبـــــل علــــ  احليـــــاة مــــ  ماشـــــعر أبن حيا ــــ  هلـــــا معـــــىن  حيــــث علــــ  احليـــــاة وحماولــــة التكيـــــة مــــع متغ ا ـــــا  

 ع  و  قيق الفرد ل ا  .وهو ما صطلح علي  الن رية التحليلية غريزة احلياة ال  هي داف

   وســـــــــط احلســـــــــا  تكـــــــــان امل  " أشاااااااااعر ابالرتيااااااااااح جتااااااااااا أدائاااااااااي املهاااااااااي"    ـــــــــنص علـــــــــ( والـــــــــ  01الفقـــــــــرة رقـــــــــم

حيــــــث أن غالبيــــــة اابســــــا  ة  متوســــــطة (  وااب يــــــة النســــــبية 1.01(  واال ــــــراة املعيــــــاري يســــــاوي 0.00يســــــاوي 

ـــــــ   واجههـــــــا املدرســـــــة املســـــــتجوبني يشـــــــعرون ابلرضـــــــا عـــــــن أدائهـــــــم املهـــــــين إ ـــــــاال   ـــــــك إ  التحـــــــداي  ال يرجـــــــع ذل

اجلزائريــــــة والـــــــ   تطلــــــب مـــــــن اابســـــــتاذ  وســــــيع حـــــــدود إط عـــــــ  و نويــــــع مصـــــــادره ووســـــــائل  اإليضــــــاحية ذاشـــــــيا مـــــــع 

 متطلبا  التحكم يف الوسائط الرقمية.

   وســـــــــــط احلســـــــــــا  تكـــــــــــان امل"  أان راضاااااااااااي عااااااااااان  ياااااااااااايت العائلياااااااااااة" ( والـــــــــــ   ـــــــــــنص علـــــــــــ  99الفقـــــــــــرة رقـــــــــــم

النســــــــبية متوســــــــطة وهــــــــ ا يــــــــد  علــــــــ  احليــــــــاد (  وااب يــــــــة 1.49(  واال ــــــــراة املعيــــــــاري يســــــــاوي 9.10ي يســــــــاو 

ــــا م العائليــــة يف حــــدود املتوســــط إ ــــاال أن حيــــث   ابفــــراد العينــــة مع ــــم اابســــا  ة املســــتجوبني لــــديهم رضــــا عــــن حي

الشـــــــريك  ة( أو يف حيا ـــــــ  ابن الفـــــــرد يســـــــع  دائمـــــــا يســـــــع   ـــــــو  قيـــــــق اابفضـــــــل ســـــــوا  يف العمـــــــل أو يف إختيـــــــار 

 االجتماعية عموما لكن ذلك ال يكون إال إذا  قبل الفرد واقع  املعاش .

   وســــــط احلســــــا  تكــــــان امل"  أتكيااااااف مااااااع خمتلااااااف املسااااااتجدا  ابلعماااااال" ( والــــــ   ــــــنص علــــــ  94الفقــــــرة رقــــــم

أفــراد لــد   (  وااب يــة النســبية متوســطة وهــ ا يــد  علــ  احليــاد 1.04(  واال ــراة املعيــاري يســاوي 9.93يســاوي 

ــــة ــــة اابســــا  ة علــــ  حيــــث    العين ــــك إ  طبيعــــة عــــ  غالبي أهنــــم يســــعون للتكيــــة مــــع مســــتجدا  العمــــل  يرجــــع ذل

املستجدا   حيث أبد  بعة اابسا  ة املستجوبني   مرهم من املعاملة السلبية مـن بعـة الـزم   والـ   كـون بصـفة 

رة مامعـل اابسـتاذ غــ  قـادر علـ  جتــاوز اابخطـا  يف مواجهـة إصــرار الطـرة انخـر علــ  إسـتفزازه   وهـو مــاي دي متكـر 

 ابابستاذ إلخت    وازن  النفسي  الع ئقي و االجتماعي.
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   وســط تكــان امل"  لاادي القاادرة علاا  مواجهااة الصااعواب  الاايت تعرتضااي ابلعماال" ( والــ   ــنص علــ  90الفقــرة رقــم

لـد   (  وااب ية النسبية متوسـطة وهـ ا يـد  علـ  احليـاد 1.11(  واال راة املعياري يساوي 9.31 يساوي احلسا 

قـدر  ع  غالبية اابسا  ة عل  أهنم يسعون لتجاوز الصعواب  ال   ع ضهم ابلعمل والتغلب عليهـاحيث    أفراد العينة

ببا ا  بعـة اابسـا  ة ابملـدار  الـ   قـع خـارج اإلطـار املستطا    ختتلة  عام  م مع الصعواب  ابلعمل حسب مسـ

احلضري طرحوا مثاال واقعيا عن ذلك  ففي حالـة بـرودة الطقـس مـث  فـ ن اابسـتاذ رغـم  نقلـ  إ  املدرسـة وحرصـ  علـ  

افهم التغلب علـ  املعيقـا  إال أنـ  يف بعـة اابحيـان ال مـد مايفعلـ  أمـام عجـز الت ميـ  عـن الكتابـة نتيجـة  صـقع أطـر 

 وهو موقة معل  عاجز أمام نفس .

   واال ـراة املعيـاري 0.23وسـط احلسـا  يسـاوي تكـان امل"  أان أهاتم ابآلاارين" ( وال   نص عل  94الفقرة رقم  )

علـ   عـ  غالبيـة اابسـا  ةحيـث    أفـراد العينـةلـد   (  وااب ية النسبية متوسطة وه ا يد  عل  احلياد 1.10يساوي 

أن العمـل املدرسـي معـل اابسـتاذ منفـتح علـ  انخــر ويهـتم بـ  يف ع قـة  بادليـة   إذ أن اإلخنـراط يف احليـاة اإلجتماعيــة 

يتطلب مشاركة انخر حل ا  فرح  وحزن   قو   وضعف   وقد أبد  اابسا  ة أن يف إلقا  التحية عل  الزم   جز  من 

 اإلهتمام .

   0.22وســـط احلســـا  يســـاوي تكـــان امل " أتفاااادى اخلالفاااا  مبكاااان العمااال" علـــ   ( والـــ   ـــنص92الفقـــرة رقـــم  )

عــ  حيــث    أفــراد العينــةلــد   (  وااب يــة النســبية متوســطة وهــ ا يــد  علــ  احليــاد 1.01واال ــراة املعيــاري يســاوي 

عل  أن أهنم يواجهون يوميا بعة املواقة ال  من املمكن أن  تسبب يف خ فا  سوا  مع الزم   أو  غالبية اابسا  ة

مــع أحــد أوليــا  الت ميــ  أو مــع بقيــة العمــا  ابملدرســة   لكــنهم يتجاوزوهنــا إدراكــا مــنهم بضــرورة احلفــاظ علــ  طــاقتهم 

 النفسية من أجل أدا   دريسي أفضل.

   واال ـراة 9.40وسـط احلسـا  يسـاوي تكـان امل" أتواصال ماع اآلاار بساهولة" علـ  ( والـ   ـنص31الفقرة رقـم  )

 ع  غالبية اابسا  ةحيث   أفراد العينةلد   (  وااب ية النسبية متوسطة وه ا يد  عل  احلياد 1.04املعياري يساوي 

سة أو خارج االطار املدرسي  توقة عل  أن درجة صعوبة أو سهولة التواصل مع انخر سوا  كان زمي  أو عام  ابملدر 
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عل  مد  إجتماعية الفرد من عدمها   كما  توقة عل  مد  إخنراط  يف احلياة الرقمية  كمثـا  علـ  ذلـك فـ ن مع ـم 

اابسـا  ة اجلـدد لـديهم إخنـراط يف مواقـع التواصـل االجتمـاعي وقـد أبـدو إ فـاقهم أبنـ  أحـد الوسـائل الـ   سـهل الوصـو  

 .سا  ة يف وق  قياسي من خ   ما تيح  العضوية يف أحد اجملموعا  عل   لك املواقع لعدد كب  من ااب

   ـــــ 30الفقـــــرة رقـــــم ـــــ   ـــــنص عل وســـــط احلســـــا  تكـــــان امل" أطلاااااب املسااااااعدة مااااان اآلاااااار عنااااادما أ تاجاااااه" ( وال

أفــراد لــد   (  وااب يــة النســبية متوســطة وهــ ا يــد  علــ  احليــاد 1.00(  واال ــراة املعيــاري يســاوي 9.09يســاوي 

أهنم يطلبون املساعدة من بعة الزم   من يفوقوهنم يف اابقدمية املهنية ابلعمـل ع  غالبية اابسا  ة عل  حيث   العينة

مـ  ماوجــدوا لــديهم غموضــا يف أمــر معـني  أيضــا خــارج االطــار املدرســي فــ ن بعـة اابســا  ة أبــدوا حــرجهم مــن طلــب 

 رون مبادرة انخر   يرجع ذلك إ  مسألة إخت ة الطبا  و إ  الفروق الفردية.املساعدة ابهنم يف غالب اابحيان ينت 

   واال ـــراة 9.41وســـط احلســـا  يســـاوي تكـــان امل" أساااع  لتوسااايع صاااداقايت" ( والـــ   ـــنص علـــ 34الفقـــرة رقـــم  )

ع  غالبية اابسا  ة ث حي  أفراد العينةلد   (  وااب ية النسبية متوسطة وه ا يد  عل  احلياد 1.04املعياري يساوي 

أهنم يسعون لتوسيع الصداقا  داخل حميط العمل وخارج   وذلك حسب طبيعتهم اإلجتماعية   رجع إستجااب  عل  

اابسـا  ة  وفـق االجتـاه العـام غالبــا إ  أن الفـرد يسـع  دائمـا إلكتشـاة اجلديــد والتعـرة علـ  أشـخاص جـدد يضــيفون 

 قيمة حليا   االجتماعية.

 9.30وســط احلســا  يســـاوي تكـــان امل" أ ااااول التكيااف مااع مواقاااف احلياااة" ( والــ   ـــنص علــ 30  الفقــرة رقــم  )

عــ  حيــث   أفــراد العينــةلــد   (  وااب يــة النســبية متوســطة وهــ ا يــد  علــ  احليــاد 1.02واال ــراة املعيــاري يســاوي 

وا  داخل احلياة املدرسية أو خارجهـا  وهـو أهنم ثاولون دائما التكية مع  تلة مواقة احلياة سغالبية اابسا  ة عل  

ماأيــده االجتــاه العــام ل ســتجااب  وفــق التقــدير غالبــا  يرجــع ذلــك إ  أن التكيــة االجتمــاعي هــو أحــد دعــائم الراحــة 

 االجتماعية لألستاذ.

 احليــاد  اابســا  ة كــانأن االجتــاه العــام إلجــااب   الثالااث املتعلااق ابلرا ااة اإلجتماعيااة،البعااد   ــايل نتيجــةيتبـني مــن إ  

حيــث عــ  اابســا  ة عــن أ يــة نســبية متوســطة يف إجــابتهم علــ  عبــارا  البعــد الثــاا الــ ي خيــص الراحــة اإلجتماعيــة  
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حيــث أن التكيــة اإلجتمــاعي ضــروري لــد  اابســتاذ فهــو يعــزز  وافقــ  النفســي واالجتمــاعي ويــ دي بــ  إ  حالــة مــن 

 الراحة اإلجتماعية.

   الرا ااة بعااد جنـد أن املتوســطا  احلســابية للعبـارا  الــ   شــ  إ   (090رقــم الصــفحة أن ـر  (30 رقــم  ومـن اجلــدو

وهـي   ( وفـق مقيـا  ليكـر  الث ّْـي9( وهـي  زيـد عـن املتوسـط العـام  9.00 -0.42 راوح  ما بـني  اإلجتماعية 

املتوسـط العـام بلـ   مـن أسـا  ة املدرسـة اإلبتدائيـة  مـن وجهـة ن ـر أفـراد العينـة بــ أحيـا  وغالبـا قابل استجابة املبحوّْني 

توسـطة املااب يـة النسـبية يقـع ضـمن حـدود و   ( وهـو يف نطـاق املوافقـة وفـق مقيـا  ليكـر  الث ّْـي 30.01للمحـور  

 للفقرا  من وجهة ن ر أفراد العينة .

 جداول تقييم ألبعاد املقياسني: 3.1.4

 التنظيمي:ول تقييم أبعاد مقياس املناخ جد 1.3.1.4

 وضـريا يف  للبعـد علـ  الدرجـة القصـو  لكـل بعـد وسط احلسا تاملجممو  م  قييم مستو  كل بعد بتقسيم يت
 مائة.

 املناخ التنظيمي. مقياسأبعاد  :تقييم(31)رقماجلدول  -

 املستوى وسا احلسايبتمج امل الدرجة القصوى البعد الرقم

 %  10.00 09.40 18 اهليكل التن يمي  10
 %19.20 01.00 94 اإلداري النمط  19
 %  10.19 09.20 18  صاال اإل  13
 % 10.04 02.90 27 احلوافز  14
 % 10.00 2.19 12 التنسيق  10

 . SPSSاملصدر: برانمج -

  أن اســـــــتجااب  اابســـــــا  ة علـــــــ  أبعـــــــاد مقيـــــــا  املنـــــــا  التن يمـــــــي اختلفـــــــ  بـــــــني  جنـــــــد (30رقـــــــم   مـــــــن اجلـــــــدو

وســـــــط احلســـــــا  الســـــــتجااب  أســـــــا  ة التعلـــــــيم االبتـــــــدائي علـــــــ  بعـــــــد تو  املتوســـــــط واجليـــــــد  حيـــــــث بلـــــــ  الاملســـــــ

(  وابلنســــــــبة لبعــــــــد الــــــــنمط اإلداري فكانــــــــ  قيمــــــــة 04( بدرجــــــــة قصــــــــو  قيمتهــــــــا  09.40اهليكــــــــل التن يمــــــــي 

 قيمــــــةال(  وبعــــــد اال صــــــاال  بلغــــــ  94( بدرجــــــة قصــــــو  قيمتهــــــا 01.00 املــــــرجح احلســــــا  جممــــــو  متوســــــط 
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قيمـــــــــة  إ ـــــــــايل بعـــــــــد التنســـــــــيق كـــــــــان(  04( بدرجـــــــــة قصـــــــــو  قيمتهـــــــــا  09.20احلســـــــــا   ملتوســـــــــط  اإل اليـــــــــة

وســـــــط ت( و91نـــــــ  الدرجـــــــة القصـــــــو  للحـــــــوافز (  وكا09( بدرجـــــــة قصـــــــو  بلغـــــــ   2.19وســــــط  احلســـــــا  مت

 (.02.90حسا  قدره 

 ـــــ ـــــ ن30  اجلـــــدو  أعـــــ ه رقـــــم  بنـــــا  عل ـــــع أبعـــــاده  اهليكـــــل  ( ف ـــــا  التن يمـــــي علـــــ   ي ـــــائه  قيـــــيم مســـــتو  املن نت

 . (%10 ش  إ  نسب  فوق  كان  ي  النمط اإلداري  اال صاال   التنسيق  احلوافز (التن يم

 اهليكــــــــل التن يمــــــــي  الــــــــنمط اإلداري  أبعــــــــاد مقيــــــــا  املنــــــــا  التن يمي جتــــــــدر اإلشــــــــارة إ  أن نتــــــــائه مــــــــا خيــــــــص 

كمـــــــا جتـــــــب اال صـــــــاال   احلـــــــوافز  التنســـــــيق(  بقـــــــ  مـــــــن من ـــــــور أســـــــا  ة التعلـــــــيم االبتـــــــدائي بواليـــــــة مســـــــتغامن    

 اإلشارة إ  أن ااببعاد اخلمسة امل كورة  نفا هي أبعاد م سسة.

 التقييم  سب الدرجة الكلية ملقياس املناخ التنظيمي:جدول  2.3.1.4

   ــــــيم مســــــتو ــــــا  التن يمــــــييــــــتم  قي ــــــا  وســــــط احلســــــا تاملإ ــــــايل بتقســــــيم  املن ــــــ  الدرجــــــة القصــــــو   اببعــــــاد املقي عل
 للمقيا  وضريا يف مائة.

 (: مستوى املناخ التنظيمي من وجهة نظر األساتذة.31اجلدول رقم) -

 . SPSSبرانمجاجلدول من إعداد البا ثة ابإلعتماد عل  املصدر:  -

   وســـــــــط ت( و22أن  مقيــــــــا  املنــــــــا  التن يمــــــــي بلغــــــــ  درجتــــــــ  القصــــــــو   يتبــــــــني (31رقــــــــم   مــــــــن اجلــــــــدو

( وعليـــــــــ  كانـــــــــ  اســـــــــتجااب  اابســـــــــا  ة علـــــــــ  املقيـــــــــا  ككـــــــــل  شـــــــــ  إ  10.44حســـــــــا  مـــــــــرجح قـــــــــدره 

 (. % 72.20مستو   قييم جيد للمنا  التن يمي ودارسهم بنسبة قدر  بـ 

 التقييم  سب أبعاد مقياس الصحة النفسية:  3.3.1.4

 ـــــت ـــــيم مســـــتو  كـــــل بعـــــد بتقســـــيم ي ـــــ  الدرجـــــة القصـــــو   املـــــرجح لكـــــل بعـــــد وســـــط احلســـــا تاملجممـــــو  م  قي عل
 لكل بعد وضريا يف مائة.

 املستوى وسا احلسايبتامل الدرجة القصوى املستقل املتغري

 % 19.91 10.44 99 املنا  التن يمي
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 الصحة النفسية. مقياسعل  أبعاد  التقييم :(38)رقماجلدول  -

ايبوسا احلسملتا الدرجة القصوى البعد الرقم  املستوى 
 %  02.34 94.24 30 الراحة النفسية  10
اجلسديةالراحة   19  94 04.10 00.01% 
لراحة اإلجتماعيةا  13  40 30.01 12.14% 

 . SPSSبرانمجاجلدول من إعداد البا ثة ابإلعتماد عل  املصدر:  -

   جنــــــــد أن اســــــــتجااب  اابســــــــا  ة علــــــــ  ااببعــــــــاد الــــــــث ث املكونــــــــة ملقيــــــــا  الصــــــــحة  (34رقــــــــم  مــــــــن اجلــــــــدو

بدرجــــــة  لبعــــــد الراحــــــة النفســــــية( ابلنســــــبة %02.34بـــــــ  النفســــــية كانــــــ   شــــــ  إ   قيــــــيم مر فــــــع قــــــدر  نســــــبت  املئويــــــة

( 94القصـــــــو  بلغـــــــ  درجتـــــــ   بعـــــــد الراحـــــــة اجلســـــــدية( أمـــــــا 94.24ســـــــط حســـــــا  قـــــــدره وتو ( 30قصـــــــو  بلغـــــــ   

وســــــط   مت( أمــــــا البعــــــد اإلجتمــــــاعي فقــــــد بلــــــ  %00.01( ونســــــبة مئويــــــة قــــــدر  بـــــــ 04.10وســــــط حســــــا  قــــــدره تو

 (.%12.14( ومستو  قدر  نسبت  املئوية بـ 40( بدرجة قصو  قدر  بـ 30.01احلسا  

  بعـــــد الراحـــــة اإلجتماعيـــــة بعـــــد الراحـــــة اجلســـــدية  بعـــــد الراحـــــة النفســـــيةجتـــــدر اإلشـــــارة إ  أن نتـــــائه كـــــل مـــــن   

 بقــــــ  مــــــن من ــــــور أســــــا  ة التعلــــــيم اإلبتــــــدائي بواليــــــة مســــــتغامن   كمــــــا جتــــــب اإلشــــــارة إ  أن ااببعــــــاد الث ّْــــــة املــــــ كورة 

  نفا هي أبعاد م سسة.

 جدول التقييم  سب الدرجة الكلية ملقياس الصحة النفسية: 4.3.1.4

 ــــــــــا  الصــــــــــحة النفســــــــــية وســــــــــط احلســــــــــا إ ــــــــــايل املت يم مســــــــــتو  الصــــــــــحة النفســــــــــية بتقســــــــــيم يــــــــــتم  قيــــــــــ  ملقي

 عل  الدرجة القصو  للمقيا  وضريا يف مائة.

 من وجهة نظر األساتذة. الصحة النفسية(:مستوى 31اجلدول رقم ) -

وسا احلسايبتامل الدرجة القصوى املتغري التابع  املستوى 

 %10.19 10.30 010 الصحة النفسية

 . SPSSبرانمجاجلدول من إعداد البا ثة ابإلعتماد عل  املصدر:  -
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   يتبـــــني أن  قيـــــيم اابســـــا  ة للصـــــحة النفســـــية حســـــب مقيـــــا   (033 أن ـــــر الصـــــفحة رقـــــم(32رقـــــم  مـــــن اجلـــــدو

 (%10.19املر فـــــع قـــــدر  نســـــبت  املئويـــــة بــــــ الصـــــحة النفســـــية املعـــــد مـــــن طـــــرة الباحثـــــة كـــــان يشـــــ  للمســـــتو  

  . (10.30  بـ وسط حسا  قدرمت ايل (  010حيث بلغ  الدرجة القصو  للمقيا  

 االصة الفصل: -

  يف هــــــــــــــ ا الفصـــــــــــــــل عـــــــــــــــرض منهجيـــــــــــــــة وإجـــــــــــــــرا ا  الدراســــــــــــــة وفـــــــــــــــق مـــــــــــــــا  قتضـــــــــــــــي  اابدبيـــــــــــــــا  املنهجيـــــــــــــــة       

ــــــــــــا   ــــــــــــ  ملتطلب واملعاجلــــــــــــة اإلحصــــــــــــائية لبيــــــــــــا   الدراســــــــــــة  حيــــــــــــث إســــــــــــتخدم  الدراســــــــــــة املــــــــــــنهه الوصــــــــــــفي مل ئمت

ــــــــــا   مــــــــــن أجــــــــــل فهمهــــــــــا و فســــــــــ ها  وإســــــــــتخ ص املعلومــــــــــا  منهــــــــــا  الدراســــــــــة مــــــــــن خــــــــــ    ــــــــــع و صــــــــــنية البي

ــــــــــة للمتغــــــــــ  املســــــــــتقل املنــــــــــا  التن يمــــــــــي والثــــــــــاا ثــــــــــدد  حيــــــــــث    صــــــــــميم إســــــــــتبيانني أحــــــــــد ا ثــــــــــدد البنيــــــــــة العاملي

البنيـــــــــــة العامليـــــــــــة للمتغـــــــــــ  التـــــــــــابع الصـــــــــــحة النفســـــــــــية  و  التأكـــــــــــد مـــــــــــن اخلصـــــــــــائص الســـــــــــيكوم ية للمقياســـــــــــني مـــــــــــن 

ــــــــــــة قــــــــــــدرها  أجــــــــــــل الشــــــــــــرو  يف الدراســــــــــــة اابساســــــــــــية. أجريــــــــــــ  الدر  ( أســــــــــــتاذ ة( 011اســــــــــــة اابساســــــــــــية علــــــــــــ  عين

ـــــــــــــــدائي يتوزعـــــــــــــــون علـــــــــــــــ       ليـــــــــــــــل بيـــــــــــــــا   الدراســـــــــــــــة  و  ( مدرســـــــــــــــة ابتدائيـــــــــــــــة بواليـــــــــــــــة مســـــــــــــــتغامن09 علـــــــــــــــيم إبت

الرئيســـــــــــية تســـــــــــا ال  ال( مـــــــــــن أجـــــــــــل اإلجابـــــــــــة عـــــــــــن SEMابإلعتمـــــــــــاد علـــــــــــ   قنيـــــــــــة النم جـــــــــــة ابملعادلـــــــــــة البنائيـــــــــــة  

 .نائي للدراسةالنموذج البوإختبار  والفرعية للدراسة
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 الفصل اخلامس:عرض ومناقشة نتائج الدراسة

 ذهيد -

 عرض نتائه الدراسة. 0.0

 .منوذج الدراسةعرض نتائه  0.0.0

 فرضيا  منوذج الدراسة.إختبار  9.0.0

 عرض نتائه الفرضية الرئيسية اابو . 0.9.0.0

 عرض نتائه الفرضية الرئيسية الثانية. 9.9.0.0

 عرض نتائه الفرضية الرئيسية الثالثة. 3.9.0.0

 عرض نتائه الفرضية الرئيسية الرابعة. 4.9.0.0

 مناقشة نتائه الدراسة 9.0

 الرئيسية اابو .مناقشة نتائه الفرضية  0.9.0

 مناقشة نتائه الفرضية الرئيسية الثانية. 9.9.0

 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية اابو . 0.9.9.0

 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية الثانية.  9.9.9.0

 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية الثالثة.  3.9.9.0

 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية الرابعة.  4.9.9.0

 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية اخلامسة.  0.9.9.0

 مناقشة نتائه الفرضية الرئيسية الثالثة. 3.9.0
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 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية اابو . 0.3.9.0

 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية الثانية.  9.3.9.0

 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية الثالثة.  3.3.9.0

 رعية الرابعة.مناقشة نتائه الفرضية الف  4.3.9.0

 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية اخلامسة.  0.3.9.0

 مناقشة نتائه الفرضية الرئيسية الرابعة. 4.9.0

 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية اابو . 0.4.9.0

 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية الثانية.  9.4.9.0

 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية الثالثة.  3.4.9.0

 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية الرابعة.  4.4.9.0

 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية اخلامسة.  0.4.9.0

 .خ صة الفصل -
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 متهيااااد:  -
ـــــد مـــــن        ـــــ  عمومـــــا ويف أن الب ـــــ  يقـــــدمها الباحث ة(جملـــــا  حبث ـــــ ز اإلضـــــافا  ال ـــــائه حبثيـــــة   ـــــي بنت يتـــــوج كـــــل عمـــــل حبث

إذ أن اجملهـــــــود البحثـــــــي يتضـــــــح مـــــــن خـــــــ    كامـــــــل املســـــــار الن ـــــــري مـــــــع املســـــــار التطبيقـــــــي للعمليـــــــة   موضـــــــوع   ديـــــــدا

 البحثية.

أ يــــــة اإلضــــــافا  العلميــــــة الــــــ   ققهــــــا العمليــــــة البحثيــــــة يف رصــــــد الع قــــــة بــــــني املتغــــــ ا  حمــــــل الدراســــــة وــــــا   كمــــــن      

ــــــة العلميــــــة ــــــة مــــــن خــــــ     ثقــــــق اإلضــــــافة املرجــــــوة للمعرف ــــــة البحثي ــــــة الــــــ   ققهــــــا العملي بينمــــــا   هــــــر اإلضــــــافا  الن ري

ـــــــائه املتوصـــــــل إليهـــــــا  ـــــــ   النت ـــــــو إ ســـــــاهم يف  قـــــــدم  ال ـــــــنقص احلاصـــــــل مـــــــن جـــــــرا  ق احـــــــا  وحل   و إضـــــــافا   عـــــــام ال

   .(9103الفجوا  الن رية ال     تم دراستها يف دراسا  سابقة  ال ق و خرون 

 :عرض نتائج الدراسة 1.0

 منوذج الدراسة :عرض نتائج  1.1.0

   مـــــــن أجـــــــل عـــــــرض نتـــــــائه النمـــــــوذج البنـــــــائي املقـــــــ   للدراســـــــة الـــــــ ي يصـــــــة ع قـــــــة التـــــــأّْ  املباشـــــــر مـــــــن املتغـــــــ

 إرأت  الباحثـــــــة أن يـــــــتم  قـــــــدم النمـــــــاذج الـــــــ املســـــــتقل املنـــــــا  التن يمـــــــي علـــــــ  املتغـــــــ  التـــــــابع الصـــــــحة النفســـــــية  

 .لكل متغ  من متغ ا  الدراسة العاملية املفاهيمية البنية  عرض 

 : عرض البنية العاملية اخلماسية ملفهوم املناخ التنظيمي: أوال

ـــــا  التن يمـــــي        ـــــيعـــــرض النمـــــوذج املقـــــ   للمن ـــــا  التن يمـــــي ال ـــــا  العـــــاملي ملفهـــــوم املن إنت مـــــ  يف  ســـــة عوامـــــل   البن

 ــــــس  علــــــ  بعــــــد اهليكــــــل التن يمــــــي تشــــــبع  حيــــــثهــــــي اهليكــــــل التن يمــــــي النمط اإلداري اإل صاال  احلوافز التنســــــيق ؛ 

ـــــــــنمط اإلداري ســـــــــبع فقـــــــــرا  هـــــــــي ة و تشـــــــــبع ( 94  ة04  ة00  ة1  ة4فقـــــــــرا  هـــــــــي ة ـــــــــ  بعـــــــــد ال   9  ة0عل

ــــــــــــ  (  بعــــــــــــد اإل صــــــــــــاال  09  ة01 ة 2ة 0 ة3ة   93  ة99  ة00  ة00 ــــــــــــس فقــــــــــــرا  هــــــــــــي ة تشــــــــــــبع علي

ــــــــــ  (  بعــــــــــد احلــــــــــوافز 92ة علــــــــــ  بعــــــــــد   تشــــــــــبع(  و 33  ة91  ة90  ة02  ة04 ــــــــــس فقــــــــــرا  هــــــــــي ة تشــــــــــبع علي

  .(00هو موضح يف الشكل رقم   كما(   30  ة94  ة01التنسيق ّْ ث فقرا  هي  ة
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إنت م  يف بنية أن البنية املفاهيمية للمنا  التن يمي   يتبني (032 أن ر الصفحة رقم (00الشكل رقم   إستقرا خ   من   
حيث  شبع  عل  بعد اهليكل  ؛عاملية  اسية عواملها كالتايل: اهليكل التن يمي النمط اإلداري اإل صاال  احلوافز والتنسيق

  0 ة و شـــبع  علـــ  بعـــد الـــنمط اإلداري ســـبع فقـــرا  هـــي(94ة  04ة  00ة  1ة  4 ةالتن يمـــي   ـــس فقـــرا  هـــي
  93ة  99ة  00ة  00 ةبعــــــد اإل صــــــاال   ــــــس فقــــــرا  هــــــي   و شــــــبع  علــــــ (09  ة01 ة 2ة 0 ة3  ة9ة
  و شــبع  علــ  بعــد التنســيق (33ة  91ة  90ة  02ة  04 ة بينمــا  شــبع  علــ  بعــد احلــوافز  ــس فقــرا  هــي(92ة

كــــــــــل متغــــــــــ  كــــــــــامن لــــــــــدينا يف هــــــــــ ا النمــــــــــوذج  اهليكــــــــــل التن يمــــــــــي النمط .(30ة  94ة  01 ةّْــــــــــ ث فقــــــــــرا  هــــــــــي 
اإلداري اإل صاال  احلوافز والتنسيق(ي ّْر عل  م شرا     حيث  د  اابسهم املتجهة من كل عامل كامن  و فقرا   عل  أتّْ  

املكونـة ملفهـوم املنـا  التن يمـي  ـد  االر باطـا  بـني العوامـل  (9101  يغزة   ذلك العامل الكامن عل  امل شرا  ال   قيس  
هــ ا النمـــوذج مادامـــ  اإلر باطــا     تعـــد  احلـــدود  عــام والـــ ي هـــو املنــا  التن يمـــي يفالعامـــل لعلــ  ار بـــاط هــ ه العوامـــل اب

( معــىن ذلــك أنــ  البــد مــن 1.21حيــث إذا  عــد     (9101  يغــزة    (Byrne, 2010) (1.21 – 1.91املوصــ  يــا 
( التقديرا  املعيارية للبارام ا  املختلفة للنموذج املف ض من قيم  شبع 00فصل العوامل عن بعضها  ون حظ ابلشكل رقم  

الفقـرا  ( للعامل اابو  اهليكـل التن يمـي   وكانـ  قـيم  شـبعا  1.11 -1.03الفقرا  عل  عواملها ال  كان    او  من 
(  و شبع  فقرا  العامل الثالث بتقديرا  ابرم ية  راوح  من 1.44 -1.01عل  العامل الثاا النمط اإلداري   او  من  

(  و شـــبع  فقـــرا  1.40 -1.01(  والعامــل الرابـــع احلـــوافز كانـــ  قـــيم  شــبعا  فقرا ـــ  عليـــ  يف حـــدود  1.41 -1.01 
(  وهي كلها  شبعا  مر فعة  عكس إر باط امل شرا  1.40 -1.19كان  يف حدود  العامل اخلامس التنسيق بقيم ابرام ية  

 ابلعوامــل املنتميــة إليهــا. ابلنســبة للقــيم املعياريــة ل ر بــاط بــني العوامــل اخلمســة املكونــة لبنيــة املنــا  التن يمــي فنفســرها كالتــايل أن
درجــة معياريــة  وأبن زايدة الــنمط  1.02لــنمط اإلداري وقــدار زايدة اهليكــل التن يمــي بدرجــة معياريــة واحــدة  عقبهــا زايدة يف ا

درجـــة معياريـــة  وزايدة اإل صـــاال  بدرجـــة معياريـــة  1.00اإلداري بدرجـــة معياريـــة واحـــدة  ـــ دي إ  زايدة اإل صـــاال  وقـــدار 
 عقبها زايدة يف التنسيق وقـدار درجة معيارية   وزايدة احلوافز بدرجة معيارية واحدة  1.34واحدة  عقبها زايدة احلوافز بـمقدار 

  و ـ دي زايدة اإل صـاال  1.04درجة معيارية   ر بط زايدة اهليكل التن يمي بدرجة واحدة بزايدة اإل صـاال  وقـدار  1.04
 درجـة معياريـة  و ـر بط زايدة اهليكـل التن يمـي بدرجـة معياريـة واحـدة 1.99بدرجة معيارية واحدة إ  زايدة يف التنسـيق قـدرها 

درجـــة  1.39درجـــة معياريــة  وزايدة الــنمط اإلداري بدرجــة واحـــدة  عقبهــا زايدة التنســيق وقــدار  1.00بــزايدة احلــوافز وقــدار 
 درجة معيارية. 1.09معيارية و  دي زايدة اهليكل التن يمي بدرجة معيارية إ  زايدة قدرها 

 .للمناخ التنظيمي اخلماسيللنموذج العاملي  م شرا  جودة املطابقة: (.4)رقم اجلدول -
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 درجة القطع القيمة احملسوبة امل شر

 NC) 0.000كاي املعياري 
P = 0.000 

NC ≥ 0 ≥ 0 

 GFI) GFI=0.93 GFI ≤ 1 ≤ 1.21م شر جودة املطابقة  

 SRMR) SRMR =0.04 SRMR ≥ 0 ≥ 1.14م شر ج ر متوسط البواقي املعياري  

 RMSEA) RMSEA=0.04 0.07 ≥ RMSEA ≥ 0ج ر متوسط خطأ التقريب  

 TLI) TLI=0.96 TLI ≤ 1 ≤ 1.29م شر املطابقة املعياري  

 CFI) CFI=0.97 CFI ≤ 1 ≤ 1.29م شر املطابقة املقارن  

(  وبل  0 ≤وهو أقل من درجة القطع احملددة بـ  NC=)3.611  أن م شر كاي املعياري( 41 رقم امل حظ من اجلدو       

( مـــــــــا ثقــــــــق حســـــــــن املطابقــــــــة بل  م شـــــــــر جـــــــــودة 1.10وهـــــــــي أقــــــــل مـــــــــن   0.000(=P)مســــــــتو  الداللـــــــــة اإلحصــــــــائية 

وبلـ  م شـر جـ ر متوسـط البـواقي املعيـاري    (1.21 وهي قيمـة أقـل مـن الواحـد الصـحيح وأكـ  مـن  GFI=)0.91املطابقة 

(SRMR=)0.00 بــ وهي قيمـة مقبولـة  قـع ضـمن درجـة القطـع احملـددة(SRMR ≥ 0 ≥ 0.01) وبلـ  م شـر جـ ر متوسـط 

أو مــايعرة و شــر  (TLI)  م شــر م شــر املطابقــة املعيــاري (1.11 وهــي قيمــة أقــل مــن  0.00(=RMSEA)خطــأ التقريــب 

 وبلــ  م شــر املطابقــة املقــارن (TLI ≤ 1 ≤ 0.90( وهــي قيمــة جيــدة  قــع ضــمن حــدود الثقــة  TLI=0.96)اتكــر لــويس 

 CFI=)0.90 ة  شــ  ملطابقــة جيــدة و قــع ضــمن حــدود الثقــة  وهــي قيمــCFI ≤ 1 ≤ 0.90). النمــوذج  وهــو مايثبــ  أن

 العاملي اخلماسي للمنا  التن يمي يتمتع و شرا  مطابقة جيدة.

 اثنيا : عرض البنية العاملية الثالثية ملفهوم الصحة النفسية:

الصـــــحة النفســـــية  البنـــــا  العـــــاملي ملفهـــــوم  للصـــــحة النفســـــيةيعـــــرض النمـــــوذج العـــــاملي املقـــــ   لوصـــــة البنيـــــة املفاهيميـــــة      

حيــــــث  تشــــــبع علــــــ  بعــــــد ؛  الراحــــــة النفســــــية  الراحــــــة اإلجتماعيــــــة  الراحــــــة اجلســــــديةعوامــــــل هــــــي  ّْــــــ ثإنــــــت م يف  الــــــ ي

ــــــــ  بعــــــــد الراحــــــــة ( 91ة  93ة  04ة  00ة  0ة  4ة  3ة  9 ةالراحــــــــة النفســــــــية اــــــــاا فقــــــــرا  هــــــــي  و تشــــــــبع عل
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  و تشــــــــبع علــــــــ  بعــــــــد الراحــــــــة اإلجتماعيــــــــة  ــــــــس (90ة  91ة  00ة  2ة  4ة  0 ةهــــــــيفقــــــــرا    اجلســــــــدية ســــــــ 

 أد ه. ( 09ما هو موضح يف الشكل رقم    ك(92ة 90ة  94ة  09ة  00 ةفقرا  هي

 

 للصحة النفسية. الثالثيالنموذج العاملي  : يوضح(12)رقم الشكل -

أن النموذج العاملي الث ّْي للبنية املفاهيمية للصحة النفسية يتمتع و شرا  (   يتبني 09الشكل رقم   إستقرا  من خ  
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مطابقة جيدة مثلما هو موضح يف الشكل أع ه ما نته عن  أن البنية املفاهيمية للصـحة النفسـية إنت مـ  يف بنيـة عامليـة 

يــث  شـبع  علــ  البعـد النفســي  اــاا ح ؛ّْ ّْيـة عواملهــا كالتـايل: العامــل النفســي  العامـل اجلســدي  العامـل اإلجتمــاعي

  0 ةفقرا  هي   و شبع  عل  البعد اجلسدي س ( 91ة  93ة  04ة  00ة  0ة  4ة  3ة  9 ةفقرا  هي

  94ة  09ة  00 ة  و شـــــــــبع  علـــــــــ  البعـــــــــد اإلجتمـــــــــاعي  ـــــــــس فقـــــــــرا  هـــــــــي(90ة  91ة  00ة  2ة  4ة

كــــامن يف هــــ ا النمــــوذج  البعــــد النفســــي البعد ( فــــ ن كــــل متغــــ   90. مثلمــــا هــــو موضــــح يف الشــــكل رقــــم  (92ة 90ة

يــ ّْر علـ  م شــرا     حيــث  ـد  اابســهم املتجهــة مــن كـل عامــل كــامن  ـو فقرا ــ  علــ  أتّْــ   اجلسـدي البعد اإلجتمــاعي(

 د  االر باطا  بـني العوامـل املكونـة ملفهـوم الصـحة النفسـية علـ  ار بـاط و ذلك العامل الكامن عل  امل شرا  ال   قيس  

 تعـد  احلـدود املوصـ  يـا  العوامل ابلعامل العام وال ي هو الصحة النفسية يف ه ا النموذج  مادام  اإلر باطـا    ه ه

( معـــىن ذلـــك البـــد مـــن فصـــل العوامـــل عـــن بعضـــها  1.21حبيـــث إذا  عـــد    . (Byrne, 2010) 1.21أقـــل مـــن

وابإلســقاط علــ  النمــوذج العــاملي الث ّْــي ملفهــوم الصــحة النفســية فــ ن التقــديرا  املعياريــة للبــارام ا  املختلفــة للنمــوذج 

نفســي   وكانــ  قــيم ( ابلنســبة للبعــد ال1.49 -1.00املفــ ض مــن قــيم  شــبع الفقــرا  علــ  عواملهــا كانــ   ــ او  مــن 

(  و شــبع  فقــرا  العامــل الثالــث 1.41 -1.01 شــبعا  الفقــرا  علــ  العامــل الثــاا البعــد اإلجتمــاعي  ــ او  مــن  

( وهــي كلهــا  شــبعا  مر فعــة  عكــس إر بــاط امل شــرا  1.41 -1.09البعــد اجلســدي بتقــديرا  ابرم يــة  راوحــ  مــن  

ملعيارية ل ر باط بني العوامل الث ّْة املكونة للبنية املفاهيمية للصحة النفسية فنفسرها  ابلعوامل املنتمية إليها  ابلنسبة  للقيم ا

درجـة معياريـة   1.04كالتايل أن زايدة العامـل النفسـي بدرجـة معياريـة واحـدة  عقبهـا زايدة يف العامـل اإلجتمـاعي وقـدار 

درجة معيارية  وزايدة  1.01دة العامل اجلسدي وقدار وأبن زايدة العامل اإلجتماعي بدرجة معيارية واحدة   دي إ  زاي

يف درجـــة معياريـــة . كمـــا ن حـــظ  1.03العامـــل النفســـي بدرجـــة معياريـــة واحـــدة  عقبهـــا زايدة العامـــل اجلســـدي بــــمقدار 

 ر ــبط خطــأ قيــا  الفقــرة الثانيــة خبطــأ قيــا إالقــيم البارم يــة إلر باطــا  أخطــا  قيــا  امل شــرا  حيــث  (09الشــكل رقــم 

ر بط خطأ قيا  الفقرة الرابعة خبطأ قيا  الفقرة السابعة والعشرون درجة معيارية  وإ 1.91 الفقرة الثالثة والعشرون وقدار

ر ــبط خطــأ قيــا  الفقــرة احلاديــة عشــر خبطــأ قيــا  الفقــرة التاســعة والعشــرون وقــدار إدرجــة معياريــة  كمــا  1.00وقــدار 

 درجة معيارية. 1.31الفقرة الثامنة والفقرة السادسة عشر وقدار ر بط خطأ قيا  وإدرجة معيارية   1.91
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 .للصحة النفسية الثالثيللنموذج العاملي  (: م شرا  جودة املطابقة41اجلدول رقم) -

 درجة القطع القيمة احملسوبة امل شر
 NC) 0.043كاي املعياري 

P = 0.000 
NC ≥ 0 ≥ 0 

 GFI) GFI=0.95 GFI ≤ 1 ≤ 1.21م شر جودة املطابقة  

 SRMR) SRMR =0.03 SRMR ≥ 0 ≥ 1.14م شر ج ر متوسط البواقي املعياري  
 RMSEA) RMSEA=0.03 0.07 ≥ RMSEA ≥ 0ج ر متوسط خطأ التقريب  

 TLI) TLI=0.97 TLI ≤ 1 ≤ 1.29م شر املطابقة املعياري  
 CFI) CFI=0.97 CFI ≤ 1 ≤ 1.29م شر املطابقة املقارن  

 

( وبلـ  0 ≤وهو أقل من درجة القطع احملـددة بــ  3.611(=NC) أن م شر كاي املعياري( 40 رقم امل حظ من اجلدو       

بلــــــــ  م شــــــــر جــــــــودة  ( مــــــــا ثقــــــــق حســــــــن املطابقــــــــة 1.10وهــــــــي أقــــــــل مــــــــن   0.000(=P)مســــــــتو  الداللــــــــة اإلحصــــــــائية 

 وبلـــ  م شـــر جـــ ر متوســـط البـــواقي املعيـــاري 1.21وهـــي قيمـــة أقـــل مـــن الواحـــد الصـــحيح وأكـــ  مـــن  0.91(=GFI)املطابقـــة

(SRMR=)0.01  بــوهي قيمة مقبولة  قع ضمن درجـة القطـع احملـددة(SRMR ≥ 0 ≥ 0.01)   وبلـ  م شـر جـ ر متوسـط

أو مايعرة و شر اتكـر لـويس  (TLI)م شر املطابقة املعياري  ؛1.11وهي قيمة أقل من 0.01(=RMSEA)خطأ التقريب 

 وبلــ  م شــر املطابقــة املقــارن (TLI ≤ 1 ≤ 0.90)وهــي قيمــة جيــدة  قــع ضــمن حــدود الثقــة  (TLI=0.97)بلغــ  قيمتــ  

(CFI=)0.90  وهــي قيمــة  شــ  ملطابقــة جيــدة و قــع ضــمن حــدود الثقــة(CFI ≤ 1 ≤ 0.90)  أن النمــوذج   وهــو مايثبــ

 يتمتع و شرا  مطابقة جيدة.العاملي الث ّْي للصحة النفسية 

 إعتدالية توزيع متغريا  الدراسة: اثلثا:

 املقاسة ابلنموذج املتكامل.متغريا  لقيم التفلطح وااللتواء ل: (42)اجلدول -
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 د.ح التفلطح د.ح اإللتواء القصوى الدنيا متغريا  الدراسة

يةس.النفراحةال  9 23 -.429 -3.726 -.166 -.721 

.اجلسديةراحةال  9 20 1.297 11.273 2.214 9.618 

.اإلجتماعيةلراحةا  12 30 .066 .577 -.878 -3.815 

 4.544- 1.046- 2.210- 254.- 12 6 التنسيق

 4.479- 1.031- 1.140 131. 25 13 احلوافز

 4.632- 1.066- 1.310 151. 17 9 اإل صاال 

 5.502- 1.266- 2.117- 244.- 24 8 النمط.اإلداري

 1.958- 451.- 1.390 160. 17 9 اهليكل.التن يمي

 3.082 2.593 

( أن معـــــــام   االلتـــــــوا  والـــــــتفلطح جلميـــــــع قـــــــيم متغـــــــ ا  الدراســـــــة كانـــــــ  بـــــــني 49 رقـــــــم ن حـــــــظ مـــــــن اجلـــــــدو 

ــــــ  التوايل وهــــــو مــــــا معلنــــــا نســــــتنته أن  يــــــع 9±و ±0  مقياســــــي الدراســــــة كانــــــ   تمتــــــع بتوزيــــــع  علــــــ  ســــــتجااب اال(عل

إ   -492أن قــــــيم اإللتــــــوا  جلميــــــع متغــــــ ا  منـــــوذج الدراســــــة كانــــــ   ــــــ او  بــــــني  . حيـــــث مقبـــــو  مــــــن التوزيــــــع الطبيعــــــي.

ــــــــــــــــــــــتفلطح بــــــــــــــــــــــني  0.921 أمــــــــــــــــــــــا ابلنســــــــــــــــــــــبة ملعامــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــرداي  (.9.904إ   -0.900( و راوحــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــــــيم ال

(coefficientMardia ) ــــــع اال ــــــل مــــــد   وزي ــــــا ســــــتجااب  داخــــــل والــــــ ي ميث ــــــ   املقي وهــــــي   9.023فقــــــد بلغــــــ  قيمت

 . 0أقل من 

 للدراسة: النموذج املتكامل رابعا:

املنـــــــا  التن يمـــــــي  ( لدراســـــــة ع قـــــــة 040الصـــــــفحة 03رقـــــــم:  إختبـــــــار مطابقـــــــة النمـــــــوذج البنـــــــائي  أن ـــــــر الشـــــــكل      

ــــدائي  لصــــحة النفســــيةاب ــــيم اإلبت ــــد  أســــتاذ التعل ــــألة ي ل مــــن شــــقني أو مكــــونني أحــــد ا مكــــون القيــــا  النمــــوذج املقــــ    ت

العامليــــــــة الــــــــ ي يتمثــــــــل يف ع قــــــــة املنــــــــا  التن يمــــــــي و شــــــــرا    اخلمســــــــة املقاســــــــة الــــــــ   عكــــــــس العوامــــــــل املكونــــــــة للبنيــــــــة 
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ـــــــنمط اإلداري  اإل صـــــــاال   احلـــــــوافز  اهليكـــــــل التن يمـــــــي  التنســـــــيق  بينمـــــــا ـــــــل املفاهيميـــــــة للمنـــــــا  التن يمـــــــي وهـــــــي ال  يتمث

ع قــــــة الصــــــحة النفســــــية و شــــــرا ا الث ّْــــــة املقاســــــة الــــــ   عكــــــس يف نمــــــوذج املفــــــاهيمي للصــــــحة النفســــــية للمكــــــون القيــــــا  

يتكـــــون الشـــــق  .املفاهيميـــــة مثلـــــة يف الراحـــــة النفســـــية الراحة اجلســـــدية  الراحـــــة اإلجتماعيـــــة العامليـــــة العوامـــــل املكونـــــة لبنيتهـــــا 

ــــاا مــــن ــــا   الث ــــأّْ  مكــــون البن ــــة الت ــــ ي يوضــــح ع ق ــــا  التن يمــــي و املتغــــ  املســــتقل بــــني  املباشــــروال ــــابع املن الصــــحة املتغــــ  الت

 وفيمايلي عرض للنموذج املتكامل للدراسة مع القيم املعيارية لتشبعا  العوامل املقاسة. النفسية.

 

   .للدراسة (: النموذج املتكامل13الشكل رقم) -

ـــــــــــــــــني(أعـــــــــــــــــ ه03الشـــــــــــــــــكل رقـــــــــــــــــم   مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــ   إســـــــــــــــــتقرا          أن امل شـــــــــــــــــرا  اخلمســـــــــــــــــة النمط اإلداري     يتب

  (1.29 -1.00 تشــــــــبع علــــــــ  املنــــــــا  التن يمــــــــي بقــــــــيم  راوحــــــــ  بــــــــني  اإل صــــــــاال  احلوافز اهليكل التن يمي التنســــــــيق( 

اإل صــــــاال  علــــــ    شــــــبع بعــــــددرجــــــة معياريــــــة  و  1.49علــــــ  املنــــــا  التن يمــــــي وقــــــدار  حيــــــث  شــــــبع بعــــــد الــــــنمط اإلداري

درجــــــــة  1.00احلــــــــوافز علــــــــ  املنــــــــا  التن يمــــــــي وقــــــــدار   شــــــــبع بعــــــــددرجــــــــة معياريــــــــة  و  1.40املنــــــــا  التن يمــــــــي وقــــــــدار 

درجـــــة معياريـــــة  وامل حـــــظ أيضـــــا أن بعـــــة  1.04اهليكـــــل التن يمـــــي علـــــ  املنـــــا  التن يمـــــي وقـــــدار   شـــــبع بعـــــدمعياريـــــة  و 

ـــــا ـــــبط خطـــــأ قي ـــــث إر  ـــــد إر بطـــــ  ببعضـــــها  حي ـــــبعة امل شـــــرا  يف النمـــــوذج املتكامـــــل ق ـــــا  ل   م شـــــر الـــــنمط أخطـــــا  القي

وإر ـــــــبط خطـــــــأ قيـــــــا  م شـــــــر  درجـــــــة -1.91اإلداري خبطـــــــأ قيـــــــا  م شـــــــر اهليكـــــــل التن يمـــــــي بقيمـــــــة معياريـــــــة قـــــــدر  بــــــــ 
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وميكــــن  فســــ   لــــك اإلر باطـــــا  درجــــة.  -1.40اهليكــــل التن يمــــي خبطــــأ قيــــا  م شــــر التنســــيق بقيمــــة معياريــــة قــــدر  بـــــ 

( أن امل شـــــرا  الث ّْة الراحـــــة النفســـــية  الراحـــــة 00أعـــــ ه رقـــــم  مـــــا يوضـــــح الشـــــكل بتشـــــاب  عبـــــارا  ااببعـــــاد املمثلـــــة هلـــــا  ك

لصـــــحة النفســـــية الـــــ   عـــــ  يف هـــــ ا النمـــــوذج عـــــن  تشـــــبع علـــــ  ااملفاهيميـــــة  ذثـــــل البنيـــــةاجلســـــدية  الراحـــــة اإلجتماعيـــــة( الـــــ  

شــــــ كة وقــــــدار علـــــ  مســــــاحة داللتهــــــا امل  شــــــبع  الراحــــــة النفســــــيةحيــــــث   املســـــاحة الدالليــــــة املشــــــ كة بــــــني هــــــ ه العوامـــــل 

ــــــــة  و  1.13 ــــــــ  مســــــــاحة داللتهــــــــا املشــــــــ كة وقــــــــدار   شــــــــبع درجــــــــة معياري ــــــــة   1.14الراحــــــــة اجلســــــــدية عل درجــــــــة معياري

ـــــل مســـــاحة داللتهـــــا املشـــــ كة وقـــــدار   شـــــبع و  ـــــ  الصـــــحة النفســـــية الـــــ  ذث ـــــة عل درجـــــة معياريـــــة.   1.01الراحـــــة اإلجتماعي

ــــــم: أن ــــــر الشــــــكل يوضــــــح النمــــــوذج املتكامــــــل للدراســــــة كمــــــا   املســــــتقل تغــــــ املحجــــــم اابّْــــــر مــــــن (  040الصــــــفحة 03رق

درجـــــة  1.90بــــــ  للقـــــيم البارام يـــــة الصـــــحة النفســـــية الـــــ ي حدد ـــــ  التقـــــديرا  املعياريـــــةالتـــــابع تغـــــ  املاملنـــــا  التن يمـــــي علـــــ  

 1.90دار مايفســــــر أبن إمابيــــــة املنــــــا  التن يمــــــي بدرجــــــة معياريــــــة واحــــــدة  ــــــ ّْر يف إمابيــــــة الصــــــحة النفســــــية وقــــــ  معياريــــــة

 ( يوضح ذلك:43وقد   التأكد من م شرا  جودة املطابقة للنموذج املتكامل واجلدو  رقم   درجة معيارية.

 .للنموذج املتكامل (: م شرا  جودة املطابقة43اجلدول رقم) -

 درجة القطع القيمة احملسوبة امل شر

 (NC)كاي املعياري
3.116 

P = 0.019 
NC ≥ 0 ≥ 5 

 GFI=0.98 GFI ≤ 1 ≤ 0..0 (GFI)م شر جودة املطابقة 

 SRMR =0.03 SRMR ≥ 0 ≥ 0.00 (SRMR)م شر ج ر متوسط البواقي املعياري 

 RMSEA=0.04 0.07 ≥ RMSEA ≥ 0 (RMSEA)ج ر متوسط خطأ التقريب 

 TLI=0.98 TLI ≤ 1 ≤ 0..1 (TLI)م شر املطابقة املعياري 

 CFI=0.99 CFI ≤ 1 ≤ 0..1 (CFI)م شر املطابقة املقارن 

وهـو أقـل مـن  0.430 (=NC) بلغـ  قيمتـ  م شر كاي املعيـاري( ن حظ أن 43اجلدو  رقم إستقرا  نتائه من خ         

( ما ثقق حسـن املطابقـة بل  1.10وهي أقل من   P=0.019 ( وبل  مستو  الداللة اإلحصائية0 ≤درجة القطع احملددة بـ 
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 وبل  م شر ج ر متوسـط البـواقي (1.21 وهي قيمة أقل من الواحد الصحيح وأك  من 0.98 (=GFI)املطابقةم شر جودة 

وبلـ  م شـر جـ ر   (SRMR ≥ 0 ≥ 0.01وهي قيمة مقبولة  قع ضمن درجة القطـع احملـددة بــ  0.01(=SRMR)املعياري 

أو مـايعرة و شـر  (TLI)م شـر املطابقـة املعيـاري   (1.11 وهي قيمة أقل من  0.00(=RMSEA)متوسط خطأ التقريب 

 وبلـ  م شـر املطابقـة (TLI ≤ 1 ≤ 0.90)وهـي قيمـة جيـدة  قـع ضـمن حـدود الثقـة  (TLI=0.98)اتكر لويس بلغ  قيمت  

وفقــا ملقارنــة قــيم   (CFI ≤ 1 ≤ 0.90)وهــي قيمــة  شــ  ملطابقــة جيــدة و قــع ضــمن حــدود الثقــة  0.99(=CFI)املقــارن 

فـــ ن النمـــوذج البنـــائي  ةاإلحصـــائيالتقـــديرا  املرجعيـــة ا  جـــودة املطابقـــة احملســـوبة وـــا جـــا  يف درجـــة القطـــع الــ  حـــددم شــرا  

 ع قة املنا  التن يمي ابلصحة النفسية يتمتع و شرا  مطابقة جيدة.وصة ل

 منوذج الدراسة:إاتبار فرضيا   2.1.0

  إختبـــــار فرضـــــيا  الدراســــــة الـــــ   شــــــ  لوجـــــود أّْــــــر ذو داللـــــة إحصـــــائية بــــــني املتغـــــ ا  املــــــ ّْرة واملتغـــــ ا  املتــــــأّْرة  

  حيــــــث يــــــتم قبــــــو  الفرضــــــيا  أو رفضــــــها مــــــن الباحثــــــة وقارنتهــــــا وســــــتو  املعنويــــــة أو املتكامــــــليف منــــــوذج الدراســــــة 

ــــــة احملســــــوب  𝛼( مــــــع مســــــتو  املعنويــــــة  P-valueالدالل = ــــــ0.05 حيــــــث  ي يــــــتم  ديــــــده مــــــن الباحثــــــة  (ال

وذلك مــــــــن ( أقصــــــــ  احتمــــــــا  ميكــــــــن عنـــــــده رفــــــــة الفرضــــــــية.p-valueيقصـــــــد وســــــــتو  الداللــــــــة اإلحصـــــــائية   

   دراســــــة معامــــــل اإلر بــــــاط ملعرفــــــة وجــــــود ع قــــــة بــــــني املتغــــــ ا  مــــــن عــــــدمها  ويف حالــــــة وجــــــود الع قــــــة يــــــتم خــــــ

ــــة  ــــة أو غــــ  معنوي ــــو  داللتهــــا مــــن حيــــث هــــي معنوي ــــد ن ــــة أو ع قــــة عكســــية    دي ومــــن حيــــث كوهنــــا ع قــــة طردي

 ويتم قبو  الفرضية أو رفضها كالتايل:

 ( يتم قبو  الفرضية. C.R 1.96 <( وقيمة   p-value < 0.05إذا كان    -

 ( يتم رفة الفرضية .C.R 1.96 >( وقيمة   p-value > 0.05إذا كان    -

 :عرض نتائج الفرضية الرئيسية األوىل 1.2.1.0
 .دى أساتذة التعليم اإلبتدائيلتوجد عالقة أثر مباشر للمناخ التنظيمي عل  الصحة النفسية  -

ذــــــ  دراســــــة منــــــوذج أمــــــو  البنــــــائي للفرضــــــية الرئيســــــية اابو  بــــــني أبعــــــاد املتغــــــ  املســــــتقل املنــــــا  التن يمــــــي 

املتغــــــ  التـــــابع الصــــــحة  اخلمســـــة اهليكل التن يمــــــي  الـــــنمط اإلداري  اإل صــــــاال   احلـــــوافز  التنســــــيق( وأبعـــــاد
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النفســـــــية أببعادهـــــــا الث ّْـــــــة  الراحـــــــة النفســـــــية  الراحـــــــة اجلســـــــدية  الراحـــــــة اإلجتماعيـــــــة(. كمـــــــا يوضـــــــح ذلـــــــك 

 ( أد ه:04رقم  الشكل 

 
  .للدراسة املتكاملالبنائي (: النموذج 14الشكل رقم)      -

 قنيـــــــة النم جـــــــة ابملعادلـــــــة البنائيـــــــة بطريقـــــــة  ةالباحثـــــــ  اســـــــتخدمحيـــــــث  أعـــــــ ه املتكامـــــــل ختبـــــــار ع قـــــــا  النمـــــــوذجو  إ 

ـــــع الطبيعـــــي ملتغـــــ ا  الدراســـــةخاصـــــية بعـــــد التأكـــــد مـــــن  (ML)رجحيـــــة الع مـــــ ااب ـــــائه  قـــــدير معـــــام    كانـــــ    التوزي نت

 ( أد ه: 44كما هو مبني يف اجلدو  رقم    املسار بني متغ ا  منوذج الدراسة

 املناخ التنظيمي والصحة النفسية.(: تقدير معامل املسار بني 44اجلدول رقم) -

 (Pمستوى املعنوية احملسوب) معامل املسار املتغري التابع اإلذدار املتغري املستقل

001.9 الصحة النفسية  املنا  التن يمي  1.111 

  (1.10 وهــــــــي أقــــــــل مــــــــن  p=0.000الداللــــــــة اإلحصــــــــائية  قيمــــــــة ( جنــــــــد أن43مــــــــن إســــــــتقرا  اجلــــــــدو  رقــــــــم        

ـــــة أنـــــ  يوجـــــد  ـــــل الفرضـــــية البحثي ـــــد ابلتـــــايل  قب ـــــ  الصـــــحة النفســـــية عن ـــــا  التن يمـــــي عل ـــــة إحصـــــائية للمن أّْـــــر مباشـــــر ذو دالل
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ــــــة املعنويــــــة   ــــــدائي1.10مســــــتو  الدالل ــــــد  أســــــا  ة التعلــــــيم اإلبت و شــــــ  هــــــ ه القيمــــــة إ  صــــــايف ع قــــــة التــــــأّْ  مــــــن  .( ل

 .  الصحة النفسية دون إحتساب  باينا  أخطا  القيا  للمتغ يناملتغ  املقا  املنا  التن يمي عل  املتغ  املقا

 عرض نتائج الفرضية الرئيسية الثانية: 2.2.1.0

   بعاد الرا اة النفساية عناد مساتوىذا  داللة إ صائية ألبعاد املناخ التنظيمي علمباشر توجد عالقة أثر  -

 ( لدى أساتذة التعليم اإلبتدائي.0...املعنوية )

 

 

 

 

 

 

      

 لفرضية الرئيسية الثانية.خطا إاتبار ا(: رسم ختطيطي مل10الشكل رقم ) -

املفاهيميــــــة العامليــــــة للمنــــــا   بعــــــادااببــــــني الــــــ   ــــــنص علــــــ  وجــــــود ع قــــــة أتّْــــــ   ة الرئيســــــية الثانيــــــةإختبــــــار الفرضــــــي        

ـــــنمط اإلداري واال صـــــاال  واحلـــــوافز والتنســـــيق   ـــــكمتغـــــ ا  مســـــتقلة التن يمـــــي وهـــــي اهليكـــــل التن يمـــــي وال عـــــد الراحـــــة ني بوب

 إختبار الفرضيا  الفرعية ال   نص عل  :من خ    كمتغ  اتبع  النفسية

ســــــا  ة التعلــــــيم أي علــــــ  بعــــــد الراحــــــة النفســــــية لــــــد  يوجـــــد أّْــــــر مباشــــــر ذو داللــــــة إحصــــــائية لبعــــــد اهليكــــــل  التن يمـــــ. 0ة

 (.1.10االبتدائي عند مستو  معنوية  

 

 اهليكل التنظيمي

 النما اإلداري

 اإلتصاال 

 احلوافز

 التنسيق

 الراحة النفسية
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ســـــــا  ة التعلـــــــيم أعلـــــــ  بعـــــــد الراحـــــــة النفســـــــية لـــــــد   الـــــــنمط اإلدارييوجـــــــد أّْـــــــر مباشـــــــر ذو داللـــــــة إحصـــــــائية لبعـــــــد . 9ة

 (.1.10االبتدائي عند مستو  معنوية  

ســــا  ة التعلــــيم االبتــــدائي أعلــــ  بعــــد الراحــــة النفســــية لــــد   اإل صــــاال يوجــــد أّْــــر مباشــــر ذو داللــــة إحصــــائية لبعــــد . 3ة

 (.1.10عند مستو  معنوية  

ــــة إحصــــائية لبعــــد . 4ة ــــد أعلــــ  بعــــد الراحــــة النفســــية لــــد   احلــــوافزيوجــــد أّْــــر مباشــــر ذو دالل ســــا  ة التعلــــيم االبتــــدائي عن

 (.1.10مستو  معنوية  

ســــــا  ة التعلــــــيم االبتــــــدائي أعلــــــ  بعــــــد الراحــــــة النفســــــية لــــــد   تنســــــيقاليوجــــــد أّْــــــر مباشــــــر ذو داللــــــة إحصــــــائية لبعــــــد . 0ة

 (.1.10عند مستو  معنوية  

   يبني نتائه إختبار الفرضية الرئيسية الثانية 40واجلدو  رقم ): 

 (:نتائج ااتبار الفرضية الرئيسية الثانية.40اجلدول رقم) -
لمةتقدير املع اجتاا االذدار  S.E. 

 
C.R. P  املباشرالتأثري  

نفسيةالراحة ال<  -----اهليكل التن يمي   0.156 0.07 2.228 0.025 0.16 

ةالراحة النفسي  <-----النمط اإلداري   0.66 0.164 4.024 0.000 0.481 

الراحة النفسية<  -----اال صاال   0.175 0.078 2.243 0.006 0.179 

الراحة النفسيةـ<  ----احلوافز   1.24 0.115 10.782 0.000 0.45 

الراحة النفسيةـ< -----التنسيق  0.686 0.152 4.513 0.000 0.36 

   .spssAmos.2املصدر: اجلدول من إعداد البا ثة ابإلعتماد عل  برانمج  -

 ( أعالا مايلي:40يتبني من إستقراء نتائج اجلدول رقم ) -

 0.011وحيــــث أن قيمــــةC.R= ــــل الفرضــــية  0.20( أكــــ  مــــن ــــة بــــني املتغــــ ين حيــــث وجــــود ل(  قب ع قــــة معنوي

 P=0.025  وعلي  يوجد أّْر مباشر دا  إحصائيا لبعد اهليكل التن يمي عل  الراحة النفسية عند 1.10( وهي أقل من )
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  حيث أن كل زايدة وقدار وحدة (0.16ومقدارا املباشر )( لد  أسا  ة التعليم االبتدائي 1.10مستو  داللة معنوية  

 (.1.000املتغ  املستقل اهليكل التن يمي  قابل  زايدة يف املتغ  التابع الراحة النفسية وقدار  واحدة يف 

 050.وحيث أنC.R=  وجود ع قة معنوية بني املتغ ين حيث  ل(  قبل الفرضية 0.20( أك  منP=0.000 )

اري علـ  الراحـة النفسـية عنـد مسـتو  داللـة ( وعلي  يوجد أّْر مباشـر دا  إحصـائيا  لبعـد الـنمط اإلد1.10وهي أقل من  

  حيث أن كـل زايدة وقـدار وحـدة واحـدة يف (481..مقدارا املباشر )و ( لد  اسا  ة التعليم االبتدائي 1.10معنوية  

 (.1.00دة يف املتغ  التابع  الراحة النفسية وقدار  املتغ  املستقل النمط اإلداري  قابل  زاي

 0.013حيث أنC.R=  وجود ع قة معنوية بني املتغ ين حيـث ل(  قبل الفرضية 0.20( أك  منP=0.000 )

( وعليــ  يوجــد أّْــر مباشــر  دا  إحصــائيا  لبعــد اال صــاال  علــ  الراحــة النفســية عنــد مســتو  داللــة 1.10وهــي أقــل مــن  

زايدة وقـدار وحـدة واحـدة يف  حيـث أن كـل  (0.175مقادارا املباشار )و( لد  اسا  ة التعلـيم االبتـدائي 1.10معنوية  

 (.1.012تغ  التابع  الراحة النفسية وقدار  املتغ  املستقل اال صاال   قابل  زايدة يف امل

 حيـث أن قيمــة(30.09C.R=  أكــ  مــن )وجــود ع قــة معنويــة بــني املتغــ ين حيــث ل( وعليــ   قبــل الفرضـية 0.20

 P=0.000  وعليـــ  يوجـــد أّْـــر مباشـــر  دا  إحصـــائيا  لبعـــد احلـــوافز علـــ  الراحـــة النفســـية عنـــد 1.10( وهـــي أقـــل مـــن )

  حيث أن كل زايدة وقدار وحـدة (40..ومقدارا املباشر )( لد  أسا  ة التعليم االبتدائي 1.10مستو  داللة معنوية  

 (.0.94لتابع  الراحة النفسية وقدار  ا واحدة يف املتغ  املستقل احلوافز  قابل  زايدة يف املتغ 

ــــــــث أن قيمــــــــة ــــــــل الفرضــــــــية  0.20أكــــــــ  مــــــــن  (=0.10C.R) حي ــــــــني املتغــــــــ ين ل(  قب ــــــــة ب ــــــــة معنوي وجــــــــود ع ق

( وعليـ  يوجـد أّْـر مباشـر دا  إحصـائيا لبعـد التنسـيق علـ  الراحـة النفسـية عنـد 1.10( وهي أقل من  P=0.000حيث 

  حيث أن كل زايدة وقدار وحدة (31..) مقدارا املباشرو( لد  اسا  ة التعليم االبتدائي 1.10مستو  داللة معنوية  

 (.61.04ابع  الراحة النفسية وقدار    التواحدة يف املتغ  املستقل التنسيق  قابل  زايدة يف املتغ

 عرض نتائج الفرضية الرئيسية الثالثة: 3.2.1.0

ذا  داللااة إ صااائية ألبعاااد املناااخ التنظيمااي علاا  بعااد الرا ااة اجلساادية عنااد مسااتوى مباشاار توجااد عالقااة أثاار  -
 ( لدى أساتذة التعليم اإلبتدائي.0...املعنوية )



عرض ومناقشة نتائه الدراسة                                                                                الفصل اخلامس:  

 
153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الثالثةلفرضية الرئيسية خطا إاتبار ا(: رسم ختطيطي مل11الشكل رقم ) -

إختبار الفرضية الرئيسية الثالثة ال   نص عل  وجود ع قة أتّْ  بـني ااببعـاد املفاهيميـة العامليـة للمنـا  التن يمـي وهـي         

اهليكل التن يمي والنمط اإلداري واال صاال  واحلـوافز والتنسـيق كمتغـ ا  مسـتقلة وبـني بعـد الراحـة اجلسـدية كمتغـ  اتبـع مـن 

  ة ال   نص عل :إختبار الفرضيا  الفرعيخ   

سا  ة التعليم االبتـدائي عنـد ألد   اجلسديةيوجد أّْر مباشر ذو داللة إحصائية لبعد اهليكل  التن يمي عل  بعد الراحة . 0ة

 (.1.10مستو  معنوية  

ئي عنــد ســا  ة التعلـيم االبتـداألـد   اجلسـديةعلـ  بعـد الراحــة  الــنمط اإلدارييوجـد أّْـر مباشـر ذو داللــة إحصـائية لبعـد . 9ة

 (.1.10مستو  معنوية  

ســا  ة التعلــيم االبتــدائي عنـــد ألــد   اجلســـديةعلــ  بعــد الراحــة  اإل صــاال يوجــد أّْــر مباشــر ذو داللــة إحصــائية لبعـــد . 3ة

 (.1.10مستو  معنوية  

 

 اهليكل التنظيمي

 النما اإلداري

 اإلتصاال 

 احلوافز

 التنسيق

 الرا ة اجلسدية
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عنـد مسـتو   سـا  ة التعلـيم االبتـدائيألـد   اجلسـديةعلـ  بعـد الراحـة  احلـوافزيوجد أّْر مباشر ذو داللـة إحصـائية لبعـد . 4ة

 (.1.10معنوية  

سـا  ة التعلـيم االبتـدائي عنـد مسـتو  ألـد   اجلسـديةعل  بعـد الراحـة  التنسيقيوجد أّْر مباشر ذو داللة إحصائية لبعد . 0ة

 (.1.10معنوية  

   لثةالثا الرئيسية ( يبني نتائه إختبار الفرضية40واجلدو  رقم: 

 .الثالثة الرئيسية(:نتائج ااتبار الفرضية 41اجلدول رقم) -

مةتقدير املعل اجتاا االذدار  S.E. 
 

C.R. P اشرالتأثري املب  

 0.56 0.000 3.440 0.142 0.495 الراحة اجلسدية ـ ---- >يكل التن يمياهل

 0.34 0.000 4.932 0.142 0.602 الراحة اجلسدية ----- > النمط اإلداري

 1.10 0.000 0.439 0.203 0.341 الراحة اجلسدية ----- >  اال صاال 

 0.70 0.000 0.109 0.218 0.419 الراحة اجلسدية ----- >  احلوافز
 الراحة اجلسدية  ----- >التنسيق

1.101 0.161 4.403 0.000 0.36 
   .spssAmos20املصدر: اجلدول من إعداد البا ثة ابإلعتماد عل  برانمج  -

 أعالا مايلي:( 41يتبني من إستقراء نتائج اجلدول رقم ) -

 3.440  أن قيمــــــــة وحيـــــــثC.R=  بــــــــني   لوجــــــــود ع قــــــــة أتّْـــــــ  معنويــــــــة (  قبــــــــل الفرضـــــــية0.20( أكـــــــ  مــــــــن

( وعليــــــــ  يوجــــــــد أّْــــــــر مباشــــــــر  دا  إحصــــــــائيا  لبعــــــــد 1.10( وهــــــــي أقــــــــل مــــــــن  P=0.000املتغــــــــ ين حيــــــــث  

ســـــا  ة التعلـــــيم االبتـــــدائي ألـــــد   (1.10اهليكـــــل التن يمـــــي علـــــ  الراحـــــة اجلســـــدية عنـــــد مســـــتو  داللـــــة معنويـــــة  

حيــــــث أن كــــــل زايدة وقــــــدار وحــــــدة واحــــــدة يف املتغــــــ  املســــــتقل اهليكــــــل التن يمــــــي   (01..ومقاااااادارا املباشاااااار )

 (.1.42 قابل  زايدة يف املتغ  التابع  الراحة اجلسدية وقدار  
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  4.932 أن قيمـــــــــة وحيــــــــثC.R=  بـــــــــني  لوجـــــــــود ع قـــــــــة أتّْـــــــــ  معنويـــــــــة (  قبـــــــــل الفرضــــــــية0.20( أكـــــــــ  مـــــــــن

( وعليــــــــ  يوجــــــــد أّْــــــــر مباشــــــــر  دا  إحصــــــــائيا  1.10( وهــــــــي أقــــــــل مــــــــن  P=0.000املتغــــــــ ين معنويــــــــة حيــــــــث  

ســــــــا  ة التعلــــــــيم ألــــــــد   (1.10لبعــــــــد  الــــــــنمط اإلداري علــــــــ  الراحــــــــة اجلســــــــدية عنــــــــد مســــــــتو  داللــــــــة معنويــــــــة  

املســــــتقل الــــــنمط حيــــــث أن كــــــل زايدة وقــــــدار وحــــــدة واحــــــدة يف املتغــــــ    (34..ومقاااااادارا املباشاااااار )االبتــــــدائي 

 (.01.0اإلداري  قابل  زايدة يف املتغ  التابع  الراحة اجلسدية وقدار  

 0.439  أن قيمـــــــة وحيـــــــثC.R=   بـــــــني  ع قـــــــة أتّْـــــــ  معنويـــــــة  لوجـــــــود (  قبـــــــل الفرضـــــــية0.20( أكـــــــ  مـــــــن

( وعليــــــــ  يوجــــــــد أّْــــــــر مباشــــــــر  دا  إحصــــــــائيا  لبعــــــــد 1.10( وهــــــــي أقــــــــل مــــــــن  P=0.000املتغــــــــ ين حيــــــــث  

ســـــــا  ة التعلـــــــيم االبتــــــــدائي ألــــــــد   (1.10اال صـــــــاال  علـــــــ  الراحــــــــة اجلســـــــدية عنـــــــد مســــــــتو  داللـــــــة معنويـــــــة  

ـــــ    (11..ومقااااادارا املباشااااار ) حيـــــث أن كـــــل زايدة وقـــــدار وحـــــدة واحـــــدة يف املتغـــــ  املســـــتقل اال صـــــاال   قابل

 (.0.341زايدة يف املتغ  التابع  الراحة اجلسدية وقدار  

  0.109 أن قيمــــــــةوحيــــــــثC.R=   بــــــــني  لوجــــــــود ع قــــــــة أتّْــــــــ  معنويــــــــة (  قبــــــــل الفرضــــــــية0.20( أكــــــــ  مــــــــن

( وعليــــــــ  يوجــــــــد أّْــــــــر مباشــــــــر  دا  إحصــــــــائيا  لبعــــــــد 1.10( وهــــــــي أقــــــــل مــــــــن  P=0.000املتغــــــــ ين حيــــــــث  

ـــــة   ـــــد مســـــتو  داللـــــة معنوي ـــــدائي ألـــــد   (1.10احلـــــوافز علـــــ  الراحـــــة اجلســـــدية عن ومقااااادارا ســـــا  ة التعلـــــيم االبت

يـــــث أن كـــــل زايدة وقـــــدار وحـــــدة واحـــــدة يف املتغـــــ  املســـــتقل احلـــــوافز  قابلـــــ  زايدة يف املتغـــــ  ح (.1..املباشااااار )

 (.0.419التابع  الراحة اجلسدية وقدار  

  4.403 أن قيمــــــــة وحيــــــــثC.R=  بــــــــني  لوجــــــــود ع قــــــــة أتّْــــــــ  معنويــــــــة (  قبــــــــل الفرضــــــــية0.20( أكــــــــ  مــــــــن

يوجــــــــد أّْــــــــر مباشــــــــر  دا  إحصــــــــائيا  لبعــــــــد ( وعليــــــــ  1.10( وهــــــــي أقــــــــل مــــــــن  P=0.000املتغــــــــ ين حيــــــــث  

ومقااااادارا ســـــا  ة التعلـــــيم االبتـــــدائي ألـــــد   (1.10التنســـــيق علـــــ  الراحـــــة اجلســـــدية عنـــــد مســـــتو  داللـــــة معنويـــــة  

ـــــــ  زايدة يف   ( 0.36املباشااااااار ) ـــــــث أن كـــــــل زايدة وقـــــــدار وحـــــــدة واحـــــــدة يف املتغـــــــ  املســـــــتقل التنســـــــيق  قابل حي

 (.1.101دار  املتغ  التابع  الراحة اجلسدية وق
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 عرض نتائج الفرضية الرئيسية الرابعة: 4.2.1.0

جتماعياة عناد مساتوى ذا  داللاة إ صاائية ألبعااد املنااخ التنظيماي علا  بعاد الرا اة اإلمباشر توجد عالقة أثر  -

 ( لدى أساتذة التعليم اإلبتدائي.0...اللة املعنوية )الد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .الرابعةلفرضية الرئيسية خطا إاتبار ا(: رسم ختطيطي مل11الشكل رقم ) -

الــــــ   ــــــنص علــــــ  وجــــــود ع قــــــة أتّْــــــ  بــــــني ااببعــــــاد املفاهيميــــــة العامليــــــة للمنــــــا   الرابعــــــةإختبــــــار الفرضــــــية الرئيســــــية        

ـــــني بعـــــد الراحـــــة  ـــــنمط اإلداري واال صـــــاال  واحلـــــوافز والتنســـــيق كمتغـــــ ا  مســـــتقلة وب التن يمـــــي وهـــــي اهليكـــــل التن يمـــــي وال

 إختبار الفرضيا  الفرعية ال    نص عل  :  كمتغ  اتبع من خ    اإلجتماعية

ــــة إحصــــائية لبعــــد اهليكــــل  التن يمــــي علــــ  بعــــد الراحــــة يوجــــد . 0ة ــــد   اإلجتماعيــــةأّْــــر مباشــــر ذو دالل ســــا  ة التعلــــيم أل
 (.1.10االبتدائي عند مستو  معنوية  

ســــــا  ة التعلــــــيم ألــــــد   اإلجتماعيــــــةعلــــــ  بعــــــد الراحــــــة  الــــــنمط اإلدارييوجــــــد أّْــــــر مباشــــــر ذو داللــــــة إحصــــــائية لبعــــــد . 9ة
 (.1.10 االبتدائي عند مستو  معنوية 

 

 اهليكل التنظيمي

 النما اإلداري

 اإلتصاال 

 احلوافز

 التنسيق

ةالرا ة اإلجتماعي  
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ســـــــا  ة التعلـــــــيم ألـــــــد   اإلجتماعيـــــــةعلـــــــ  بعـــــــد الراحـــــــة  اإل صـــــــاال يوجـــــــد أّْـــــــر مباشـــــــر ذو داللـــــــة إحصـــــــائية لبعـــــــد . 3ة
 (.1.10االبتدائي عند مستو  معنوية  

ســـــا  ة التعلـــــيم االبتـــــدائي ألـــــد   اإلجتماعيـــــةعلـــــ  بعـــــد الراحـــــة  احلـــــوافزيوجـــــد أّْـــــر مباشـــــر ذو داللـــــة إحصـــــائية لبعـــــد . 4ة
 (.1.10وية  عند مستو  معن

ــــةعلــــ  بعــــد الراحــــة  التنســــيقيوجــــد أّْــــر مباشــــر ذو داللــــة إحصــــائية لبعــــد . 0ة ســــا  ة التعلــــيم االبتــــدائي ألــــد   اإلجتماعي

 (.1.10عند مستو  معنوية  

   الرابعة الرئيسية ( يبني نتائه إختبار الفرضية41واجلدو  رقم: 

 .الرابعة (:نتائج ااتبار الفرضية الرئيسية41اجلدول رقم) -

لمةتقدير املع اجتاا االذدار  S.E. 
 

C.R. P باشرالتأثري امل  

ماعيةالراحة االجت  <---اهليكل التن يمي  1.25 0.116 10.77 0.000 0.95 

الراحة االجتماعية<---النمط اإلداري  1.010 0.081 8.28 0.000 0.49 

الراحة االجتماعية <---اال صاال    0.100 0.18 5.84 0.000 0.59 

الراحة االجتماعية< ---احلوافز   1.13 0.094 7.76 0.000 0.59 

الراحة االجتماعية<  ---التنسيق   1.24 0.17 5.76 0.000 0.52 

   .spssAmos20املصدر: اجلدول من إعداد البا ثة ابإلعتماد عل  برانمج  -

 ( أعالا مايلي:41يتبني من إستقراء نتائج اجلدول رقم ) -

  ــــــــث والع قــــــــة بــــــــني املتغــــــــ ين  البحثيــــــــة(  قبــــــــل الفرضــــــــية 0.20( أكــــــــ  مــــــــن   CR=10.77 أن قيمــــــــة وحي

( وعليـــــ  يوجـــــد أّْـــــر مباشـــــر  دا  إحصـــــائيا  لبعـــــد اهليكـــــل 1.10( وهـــــي أقـــــل مـــــن  P=0.000معنويـــــة حيـــــث  

ـــــــة   ـــــــة معنوي ـــــــد مســـــــتو  دالل ـــــــة عن ـــــــ  الراحـــــــة االجتماعي ـــــــد  (1.10التن يمـــــــي عل ـــــــدائي أ ل ـــــــيم االبت ســـــــا  ة التعل
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حيــــــث أن كــــــل زايدة وقــــــدار وحــــــدة واحــــــدة يف املتغــــــ  املســــــتقل اهليكــــــل التن يمــــــي   (10..مقاااااادارا املباشاااااار )و 

 (.0.90 قابل  زايدة يف املتغ  التابع  الراحة االجتماعية وقدار  

  أن قيمـــــــــة وحيـــــــــث C.R=8.28   والع قـــــــــة بـــــــــني املتغـــــــــ ين  البحثيـــــــــة(  قبـــــــــل الفرضـــــــــية 0.20( أكـــــــــ  مـــــــــن

ـــــث   ـــــة حي ـــــنمط 1.10( وهـــــي أقـــــل مـــــن  P=0.000معنوي ـــــر مباشـــــر  دا  إحصـــــائيا  لبعـــــد ال ـــــ  يوجـــــد أّْ ( وعلي

( لـــــــــد  اســــــــا  ة التعلـــــــــيم االبتـــــــــدائي 1.10اإلداري علــــــــ  الراحـــــــــة االجتماعيــــــــة عنـــــــــد مســــــــتو  داللـــــــــة معنويــــــــة  

ـــــــنمط اإلداري   (41..ومقااااااادارا املباشااااااار ) حيـــــــث أن كـــــــل زايدة وقـــــــدار وحـــــــدة واحـــــــدة يف املتغـــــــ  املســـــــتقل ال

 (.0.671بل  زايدة يف املتغ  التابع  الراحة االجتماعية وقدار   قا

  أن قيمــــــة وحيـــــث CR=5.84   والع قــــــة بــــــني املتغــــــ ين معنويــــــة  البحثيــــــة(  قبــــــل الفرضــــــية 0.20( أكــــــ  مــــــن

( وعليـــــــ  يوجـــــــد أّْـــــــر مباشـــــــر  دا  إحصـــــــائيا  لبعـــــــد اال صـــــــاال  1.10( وهـــــــي أقـــــــل مـــــــن  P=0.000حيــــــث  

ـــــــ  الراحـــــــة االجتماعيـــــــة ـــــــة   عل ـــــــد مســـــــتو  داللـــــــة معنوي ـــــــد   (1.10عن ـــــــدائي أل ـــــــيم االبت ومقااااااادارا ســـــــا  ة التعل

حيــــــث أن كــــــل زايدة وقــــــدار وحــــــدة واحــــــدة يف املتغــــــ  املســــــتقل اال صــــــاال   قابلــــــ  زايدة يف   (01..املباشاااااار )

 (.0.100املتغ  التابع  الراحة االجتماعية وقدار  

  أن قيمـــــــــة وحيـــــــــث C.R=0.76   والع قـــــــــة بـــــــــني املتغـــــــــ ين  البحثيـــــــــة(  قبـــــــــل الفرضـــــــــية 0.20( أكـــــــــ  مـــــــــن

( وعليـــــ  يوجـــــد أّْـــــر مباشـــــر  دا  إحصـــــائيا  لبعـــــد احلـــــوافز 1.10( وهـــــي أقـــــل مـــــن  P=0.000معنويـــــة حيـــــث  

ـــــــة عنـــــــد مســـــــتو  داللـــــــة معنويـــــــة   ـــــــ  الراحـــــــة االجتماعي ـــــــيم االبتـــــــدائي 1.10عل ـــــــد  اســـــــا  ة التعل ومقااااااادارا ( ل

ــــــــ  زايدة يف حيــــــــ  (01..املباشاااااااار ) ث أن كــــــــل زايدة وقــــــــدار وحــــــــدة واحــــــــدة يف املتغــــــــ  املســــــــتقل احلــــــــوافز  قابل

 (.1.13املتغ  التابع  الراحة االجتماعية وقدار  

  أن قيمـــــــــة وحيـــــــــث C.R=5.76   والع قـــــــــة بـــــــــني املتغـــــــــ ين  البحثيـــــــــة(  قبـــــــــل الفرضـــــــــية 0.20( أكـــــــــ  مـــــــــن

د أّْـــــــــر مباشـــــــــر  دا  إحصـــــــــائيا  لبعـــــــــد ( وعليـــــــــ  يوجـــــــــ1.10( وهـــــــــي أقـــــــــل مـــــــــن  P=0.000معنويـــــــــة حيـــــــــث  

ســــــــا  ة التعلــــــــيم االبتــــــــدائي ألــــــــد   (1.10التنســــــــيق علــــــــ  الراحــــــــة االجتماعيــــــــة عنــــــــد مســــــــتو  داللــــــــة معنويــــــــة  
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حيـــــــث أن كـــــــل زايدة وقـــــــدار وحـــــــدة واحـــــــدة يف املتغـــــــ  املســـــــتقل التنســـــــيق  قابلـــــــ    (02..ومقااااااادارا املباشااااااار )

 (.1.24قدار  زايدة يف املتغ  التابع  الراحة االجتماعية و

 :مناقشة نتائج الدراسة. 2.0 

ـــــ  مناقشـــــتها يف ضـــــو  مـــــا          ـــــة عل ـــــائه املتوصـــــل إليهـــــا يف هـــــ ه الدراســـــة  ســـــتعمل الباحث ـــــة النت بعـــــدما   عـــــرض  تل

 اإلط   علي  من دراسا  سابقة  وعلي  جا  عرض املناقشا  كما يلي:

 :األوىلالرئيسية مناقشة نتائج الفرضية  1.2.0

ااااااااااحة النفسااااااااااي ة لاااااااااادى أساااااااااااتذة الت علاااااااااايم  توجااااااااااد عالقااااااااااة - أثاااااااااار مباشاااااااااار للمناااااااااااخ التنظيمااااااااااي ي علاااااااااا  الص  

 اإلبتدائي.

بينـــــ  نتـــــائه الدراســـــة للنمـــــوذج املتكامـــــل  النمـــــوذج البنـــــائي( وجـــــود ع قـــــة أتّْـــــ  مـــــن املنـــــا  التن يمـــــي علـــــ  الصـــــحة       

تعلــــيم االبتــــدائي ابلن ــــر إ  املســــتو  العــــايل املســــتو  املر فــــع مــــن الصــــحة النفســــية لــــد  أســــا  ة الالنفســــية  وهــــو مايفســــره 

ـــــــا  التن يمـــــــي  ـــــــا  املن ـــــــ  مقي ـــــــ ي وصـــــــفت  اســـــــتجااب  اابســـــــا  ة عل ـــــــا  التن يمـــــــي ال ـــــــم :مـــــــن املن  49 أن ـــــــر اجلـــــــدو  رق

الـــــ ي بـــــني وجـــــود أتّْـــــ  مباشــــر علـــــ  الصـــــحة النفســـــية لألســـــا  ة ابملــــدار  حمـــــل الدراســـــة والـــــ ي قـــــدر  و  ( 099الصــــفحة

ــــــد  أســــــتاذ التعلــــــيم ( الــــــ 1.90قيمــــــة مســــــاره   ــــــ  الصــــــحة النفســــــية ل ــــــا  التن يمــــــي عل ــــــل نســــــبة التــــــأّْ  الصــــــايف للمن  ذث

االبتـــــدائي   اابقدميـــــة املهنيـــــة أيضـــــا هلـــــا دورهـــــا يف إدراة منـــــا  العمـــــل ويف  ـــــدهور مســـــتو  الصـــــحة النفســـــية لـــــد  اابســـــتاذ 

ــــة ــــة  اابوحســــب   ابملدرســــة االبتدائي ــــة فــــ ن غالبي ــــة ســــا  ة حســــب مــــا وجهــــة ن ــــر الباحث ــــا   العين ــــ  بي هــــم مــــن أشــــار  إلي

ـــــة  فئـــــة اابســـــا  ة اجلـــــدد وهـــــو مـــــا يعكـــــس املســـــتواي  العاليـــــة مـــــن الصـــــحة النفســـــية كمـــــا وأن اابســـــتاذ يف بدايـــــة مزاولتـــــ  ملهن

التعلـــــيم يكـــــون متعـــــاو  ومشـــــاركا جلميـــــع أفـــــراد الطـــــاقم ال بـــــوي ابملدرســـــة حبكـــــم جتربتـــــ  احملـــــدودة  وعلـــــ  النقـــــية مـــــن ذلـــــك 

ركة االجتماعيــــــة اإلمابيــــــة والتعـــــــاون بــــــني أفــــــراد الطـــــــاقم ال بــــــوي الــــــ ي يرجـــــــع يف الغالــــــب إ  اخـــــــت ة فــــــ ن غيــــــاب املشـــــــا

الفئـــــا  العمريـــــة لـــــد  اابســـــا  ة ابملدرســـــة الواحـــــدة هـــــو مـــــاخيلق ذلـــــك الغمـــــوض وعـــــدم  التفـــــاهم الـــــ ي يـــــ ّْر  علـــــ  املنـــــا  

ـــــــــــــــ كر التن يمـــــــــــــــي هلتـــــــــــــــ  امل سســـــــــــــــا  التعليميـــــــــــــــة ويـــــــــــــــنعكس أيضـــــــــــــــا علـــــــــــــــ  الصـــــــــــــــحة النفســـــــــــــــية لـــــــــــــــ ديهم  حيـــــــــــــــث ي
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(2005,Heinonen&Metteri)  .ـــــاة النفســـــية للعـــــاملني يـــــا ـــــ  احلي ـــــر ملحـــــوظ عل ـــــة أّْ ـــــة و اجتماعي ـــــة فيزيقي ـــــ  لكـــــل بيئ أن

ـــــديناميكي بـــــني Alderson,2005وهـــــو مـــــا ذهـــــب إليـــــ    ( الـــــ ي يـــــر  أبن بالصـــــحة النفســـــية للفـــــرد  ـــــنجم عـــــن التـــــوازن ال

ـــــ  يـــــتم  وظيفهـــــا  والعمـــــل يف حـــــد ذا ـــــ  مـــــن  حيـــــة أنـــــ  يهـــــدة اللـــــ ة النا ـــــة عـــــن  قيـــــق الـــــ ا   املعـــــاي  االجتم اعيـــــة ال

(. وـــــا أن الفـــــرد يتفاعـــــل مـــــع عوامـــــل داخليـــــة نفســـــية وعوامـــــل خارجيـــــة  تعلـــــق ببيئتـــــ  االجتماعيـــــة :14لتحقيـــــق اإلنتاجيـــــة ب 

ــــــاب والتن يميــــــة إذن ال بــــــد أن يكــــــون هلــــــ ا التفاعــــــل أّْــــــر علــــــ  الصــــــحة النفســــــية الــــــ  ورد  اإلشــــــارة إليهــــــا ضــــــمني ا يف كت

ــــــني  (Likert,(1967))ليكــــــر  ــــــث أفصــــــح فيــــــ  عــــــن وجــــــود ع قــــــة ار باطيــــــة موجبــــــة ب املعنــــــون باملن مــــــا  اإلنســــــانيةب حي

 احلالة النفسية للعامل ومستو  إنتاجيت  ابملن مة. 

 الثانية:الرئيسية مناقشة نتائج الفرضية  2.2.0

التنظيمااااي ي علاااا  بعااااد الر ا ااااة الن فسااااي ة عنااااد مسااااتوى  توجااااد عالقااااة أثاااار مباشاااار ذا  داللااااة إ صااااائي ة ألبعاااااد املناااااخ -

 ( لدى أساتذة الت عليم اإلبتدائي.0...املعنوية )

بــني أبعــاد املنــا  التن يمــي والراحــة النفســية لــد   مباشــر د ع قــة أّْــرالفرضــية الرئيســية الثانيــة أنــ   وجــدراســة بينــ  نتــائه      

وقد أشار  النتائه إ   قق الفرضية و عزو الباحثة ذلـك إ  املسـتو    (1.10ية  عند مستو  معنو أسا  ة التعليم اإلبتدائي 

العــايل مــن املنــا  التن يمــي الــ ي  ــدد بتفاعــل ااببعــاد املكونــة لبنيتــ  العامليــة وقــد أســهم  اابقدميــة املهنيــة يف  ديــد مســتواه 

نوا ( وهــو مــاانعكس إمــااب علــ  بعــد الراحــة النفســية  ســ 01إ  10حيــث أن أغلبيــة اابســا  ة مــن الفئــة املتوســطة من  املر فــع

( أن لبيئة العمل أّْـر علـ  التـوازن النفسـي للعامـل Michel Lejeune,2005كمتغ  اتبع  أيد  ه ه النتائه ما وصل إلي   

أن  ــدده  حيــث يواجــ  العامــل يف بيئــة عملــ  مصــادر أتّْــ  خارجيــة مــن املمكــن أن  قــق لــ  التــوازن النفســي كمــا مــن املمكــن 

حيــث ال مــب أن هنمــل أن الفــرد كوحــدة حيويــة يــ ّْر ويتــأّْر وــا حولــ  مــن خــ   مــدخ   و رجــا  نســق  التن يمــي  وهــو 

(أن هنــاة ع قــة إمابيــة بــني بيئــة العمــل والصــحة النفســية الــ  ختتلــة االســتجابة 9110ماذهبــ  إليــ  دراســة   يــة اجلعــافرة  

 لبيئة التن يمية. عليها  خت ة املوظفني من نفس ا
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 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية اابو : 1.2.2.5

سااااتذة التعلاااايم أيوجاااد أثااار مباشاااار ذو داللاااة إ صاااائية لبعااااد اهليكااال  التنظيماااي علاااا  بعاااد الرا اااة النفسااااية لااادى   - 
 (.0...االبتدائي عند مستوى معنوية )

ــــــة إحصــــــائية       ــــــر مباشــــــر ذو دالل ــــــ  يوجــــــد أّْ ــــــائه دراســــــة الفرضــــــية الفرعيــــــة اابو  ل فــــــ اض الرئيســــــي الثــــــاا أن بينــــــ  نت

ــــة   ــــدائي عنــــد مســــتو  معنوي ــــيم اإلبت (  حيــــث 1.10لبعــــد اهليكــــل التن يمــــي علــــ  بعــــد الراحــــة النفســــية لــــد  أســــا  ة التعل

( وابلن ــــــر إ  النتــــــائه الوصــــــفية 1.00 زايدة بـــــــ ــــــ دي إ   أشــــــار  النتــــــائه إ  أن زايدة اهليكــــــل التن يمــــــي بدرجــــــة واحــــــدة

الـــــ  أفرز ـــــا الدراســـــة فـــــ ن إســـــتجابة اابســـــا  ة علـــــ  بعـــــد اهليكـــــل التن يمـــــي وقيـــــا  املنـــــا  التن يمـــــي كانـــــ   غتجـــــاه عـــــام 

ابملوافقــــــة حســــــب ســــــلم ليكــــــر  الث ّْــــــي  وكانــــــ  إســــــتجابتهم علــــــ  بعــــــد الراحــــــة النفســــــية وقيــــــا  الصــــــحة النفســــــية وفــــــق 

ـــــا   ـــــ  ااببعـــــاد املكونـــــة ملقي ـــــني إســـــتجااب  اابســـــا  ة عل ـــــني أبن حجـــــم االر بـــــاط ب إجتـــــاه عـــــام أحيـــــا   مـــــن هتـــــ  النتـــــائه يتب

ــــــأّْ . أيضــــــا فــــــ ن متغــــــ   ــــــة الت ــــــة ملقيــــــا  الصــــــحة النفســــــية وهــــــو مايســــــهم يف  فســــــ  ع ق ــــــا  التن يمــــــي وااببعــــــاد املكون املن

ســـــنوا  بـــــ لك هـــــم  01يـــــة اابســـــا  ة هـــــم مـــــن    تجـــــاوز أقـــــدميتهم اابقدميـــــة املهنيـــــة لـــــ  جانـــــب مـــــن التـــــأّْ  ذلـــــك أن غالب

ـــــوظيفي.   يـــــد النتـــــائه املتوصـــــل إليهـــــا  أكثـــــر  فيـــــزا إل بـــــا  القـــــوا  املهنيـــــة واإلداريـــــة مـــــن أجـــــل ال قيـــــة واإلر قـــــا  يف الســـــلم ال

الســـلطة العليـــا مـــن أن التغ يــة الراجعـــة النا ـــة عـــن التواصــل مـــع  (Vincent Grosjean et al,2005ما وصــل إليـــ  

 ابملن مة وعدد ساعا  العمل والر بة املشغولة كلها هلا أتّْ  عل  الصحة النفسية لد  املوظة.

 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية الثانية:  9.9.9.4

سااااااتذة التعلااااايم أعلااااا  بعاااااد الرا اااااة النفساااااية لااااادى  الااااانما اإلدارييوجاااااد أثااااار مباشااااار ذو داللاااااة إ صاااااائية لبعاااااد  -
 (.0...معنوية )االبتدائي عند مستوى 

بين  نتائه دراسة الفرضية الفرعية الثانية ل ف اض الرئيسي الثاا أنـ  يوجـد أّْـر مباشـر ذو داللـة إحصـائية لبعـد الـنمط 

(  حيـث أظهـر  النتـائه أن زايدة 1.10اإلداري عل  بعد الراحة النفسية لد  أسا  ة التعليم اإلبتدائي عند مسـتو  معنويـة  

( درجـة  وابملقارنـة مـع النتـائه الوصـفية الـ  أفرز ـا 1.440جـة واحـدة  ـ دي لـزايدة الراحـة النفسـية وقـدار  النمط اإلداري بدر 

الدراسة ف ن أستجااب  اابسا  ة عل  بعد الـنمط اإلداري وقيـا  املنـا  التن يمـي كانـ  وفـق إجتـاه عـام ابملوافقـة   رافقـ  مـع 
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لصــحة النفســية وفــق إجتــاه عــام بأحيــا ب   هتــ  النتــائه  ــدعو  إلعــادة الن ــر يف إســتجابتهم علــ  بعــد الراحــة النفســية وقيــا  ا

وظيفــة املــدير إذ   يعــد يقتصــر دوره علــ  عمليــة إدارة النشــاط اجلمــاعي ابملدرســة مــن خــ   اللــوائح القانونيــة والتن يميــة وإمنــا 

النفســي لــد  اابســا  ة ابن ذلــك ســي ّْر أيضــا علــ  يتعــداه إ  إمــاد أســاليب لتحســني نوعيــة العمــل املدرســي وزايدة التوافــق 

( إ  أن الصحة النفسية للفرد داخل Michel Vézina, 1996صحت  النفسية كفرد من  اعة العمل. وقد  وصل  دراسة  

التوفيـق بـني بيئة العمل  تحدد من خ   خلفيتـ  الديناميكيـة الـ   تطـور بـو  ة ّْنائيـا  مشـ كة يهـدة مـن خ هلـا العامـل إ  

 .متطلبا   ال ا ية كفرد ابملن مة من جهة وبني متطلبا  املن مة و اعة العمل من جهة أخر 

 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية الثالثة:  3.9.9.0

ساااااااتذة التعلاااااايم أعلاااااا  بعااااااد الرا ااااااة النفسااااااية لاااااادى  اإلتصاااااااال يوجااااااد أثاااااار مباشاااااار ذو داللااااااة إ صااااااائية لبعااااااد  -
 (.0...االبتدائي عند مستوى معنوية )

بين  نتائه دراسة الفرضية الفرعية الثالثة ل ف اض الرئيسي الثاا للدراسة  أن  يوجد أّْر مباشر ذو داللة إحصائية لبعد      

  حيث أن زايدة اإل صاال  (1.10اإل صاال  عل  بعد الراحة النفسية لد  أسا  ة التعليم اإلبتدائي عند مستو  معنوية  

( درجة  وقد أظهر  النتائه الوصفية لتحليل متغ ا  الدراسة أن 1.012لزايدة الراحة النفسية وقدار بدرجة واحدة   دي 

إسـتجااب  اابســا  ة علــ  بعــد اإل صــاال  وقيــا  املنــا  التن يمــي جــا  ابملوافقــة  كمــا  رافقــ  مــع إســتجابتهم علــ  مقيــا  

ـبأحيا ب وفق أ ية نسبية متوسطة  وهو ماميكن  فس ه أبن  نقص الصحة النفسية فيما خيص بعد الراحة النفسية  جتاه عام ب

( إ  أن اجلو التن يمي الغ  0222يف جانب التواصل التن يمي ابملدار  اإلبتدائية  وقد أشار  دراسة  طوطاوي زوليخة  

 ,Goens Kuciejcyknصحي يعرقل أدا  اابسا  ة ويسبب هلم الشعور ابلت مر وعـدم الرضـا  وهـو ماأشـار  إليـ  دراسـة 

( فـ ن عوامـل التـأّْ  علـ  الصــحة النفسـية  صـنة إ  مصـادر داخليـة وأخــر  خارجيـة وأبن الع قـا  البـني شخصــية 1981

هي أحد املصادر اخلارجية ذا  التأّْ  املباشر عل  الصحة النفسية  فالقلق مث  كم هر من م اهر إعت   الصحة النفسـية 

 غ ا  بيئة العمل املدرسية.لد  اابستاذ ل  ع قة وت
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 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية الرابعة: 4.9.9.0

ساااااتذة التعلاااايم االبتاااادائي أعلاااا  بعااااد الرا ااااة النفسااااية لاااادى  احلااااوافزيوجااااد أثاااار مباشاااار ذو داللااااة إ صااااائية لبعااااد  -
 (.0...عند مستوى معنوية )

بينــــــ  نتــــــائه دراســــــة الفرضــــــية الفرعيــــــة الرابعــــــة ل فــــــ اض الرئيســــــي الثــــــاا أنــــــ  يوجــــــد أّْــــــر مباشــــــر ذو داللــــــة إحصــــــائية      

(  حيــــــث 1.10لبعـــــد احلــــــوافز علــــــ  بعــــــد الراحــــــة النفســــــية لــــــد  أســــــا  ة التعلــــــيم اإلبتــــــدائي عنــــــد مســــــتو  داللــــــة معنويــــــة  

ـــــــ د ـــــــائه إ  أن زايدة احلـــــــوافز بدرجـــــــة واحـــــــدة   ( للراحـــــــة النفســـــــية   وابلرجـــــــو  إ  1.40ي إ  زايدة وقـــــــدار أشـــــــار  النت

ــــــ   شــــــ  إلجتــــــاه عــــــام  ــــــي   الوصــــــفية ملتغــــــ ا  الدراســــــة فــــــ ن إســــــتجااب  اابســــــا  ة علــــــ  بعــــــد احلــــــوافز كان نتــــــائه التحل

 01إ   0ابملوافقــــــــة علــــــــ  ســــــــلم ليكــــــــر  الث ّْــــــــي مــــــــع أن غالبيــــــــة اابســــــــا  ة املبحــــــــوّْني  ــــــــ او  أقــــــــدميتهم املهنيــــــــة مــــــــن  

ـــــــة يف مـــــــنح العـــــــ وا  حســـــــب اجملهـــــــود  ـــــــرون أبن ن ـــــــام احلـــــــوافز لـــــــيس حمفـــــــزا جـــــــدا وال يتســـــــم ابلعدال ســـــــنوا ( إ  أهنـــــــم ي

املبــــ و   إذ أن أســـــا  ة التعلـــــيم اإلبتـــــدائي يقومـــــون بتـــــدريس منـــــاهه  يــــع املـــــواد التدريســـــية وـــــا فيهـــــا ال بيـــــة البدنيـــــة ووعـــــد  

ابطــــــــوار التعليميــــــــة . وقــــــــد أشــــــــار  دراســــــــة   يســــــــ  زاهــــــــر  دقيقــــــــة يوميــــــــا علــــــــ  خــــــــ ة أســــــــا  ة بقيــــــــة ا40ســــــــاعا  و0

( إ  أن الن ـــــــــام العـــــــــاد  للمكافـــــــــأة واحلـــــــــوافز والتقـــــــــدير يشـــــــــعر العـــــــــاملني ابإلنصـــــــــاة ويســـــــــاعدهم علـــــــــ  التوافـــــــــق 9109

 النفسي.

 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية اخلامسة: 0.9.9.0

ساااااتذة التعلاااايم االبتاااادائي أعلاااا  بعااااد الرا ااااة النفسااااية لاااادى  التنساااايقيوجااااد أثاااار مباشاااار ذو داللااااة إ صااااائية لبعااااد   -
 (.0...عند مستوى معنوية )

بين  نتائه دراسة الفرضية الفرعية اخلامسة ل ف اض الرئيسي الثاا أن  يوجد أّْر مباشر ذو داللـة إحصـائية لبعـد التنسـيق      

(  حيـــث أشــار  النتـــائه إ  أن زايدة 1.10و  معنويــة  علــ  بعـــد الراحــة النفســـية لــد  أســـا  ة التعلــيم اإلبتـــدائي عنــد مســـت

(  وقــد أيــد  هــ ه النتيجــة نتــائه التحلــي   الوصــفية 1.30التنســيق بدرجــة واحــدة يــ دي إ  زايدة الراحــة النفســية وقــدار  

اب م علـ  مقيـا  ملتغ ا  الدراسة حيث أظهر  إسـتجااب  اابسـا  ة علـ  بعـد التنسـيق ابجتـاه عـام ابملوافقـة إر باطهـا  سـتجا
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الصحة النفسية فيما خيص بعد الراحة النفسية وفق  قدير عام بأحيا ب عل  سلم ليكر  الث ّْي. النتائه املتوصل إليها  وضح 

أن اابســا  ة ابملــدار  اإلبتدائيــة يتمتعــون وســاحة مــن اإلســتق لية يف أدا  مهــامهم التدريســية   وأبنــ    وجــد مرونــة يف مارســة 

( . حيـث %03.0اليومية روا يرجـع ذلـك إ  كـون غالبيـة اابسـا  ة املبحـوّْني مـن فئـة اإل ث بنسـبة مئويـة مقـدرة بــ اابنشطة 

( Le trvail prescritيهـدة للقيـام بعمـل ميـز كمـا هـو  إ  أن التنسـيق (Manuel Zacklad, 2006أشـار  دراسـة 

ذا    ذلك أن التنسيق هو حماكاة وضعية النشـاطا  واملهـام مـن وجهـة ولكن العائق يف  قيق العمل املميز هو التنسيق يف حد 

 ن ر اابفراد ابملن مة من أجل  قيق اإلنتاجية ابلتزامن مع  قيق اابهداة ال ا ية للعامل.

الثالثة: الرئيسية مناقشة نتائج الفرضية 3.2.0  

لاااا  بعااااد الرا ااااة اجلساااادية عنااااد مسااااتوى ع ذا  داللااااة إ صااااائية ألبعاااااد املناااااخ التنظيماااايتوجااااد عالقااااة أثاااار مباشاااار  -

 ( لدى أساتذة التعليم اإلبتدائي.0...املعنوية )

د ع قة أّْر مباشر اببعاد املنا  التن يمي عل  بعد الراحة اجلسدية لد   وج الفرضية الرئيسية الثالثة أن  بين  نتائه دراسة     

(  وقــد أظهــر  نتــائه التحلــي   الوصــفية ملتغــ ا  الدراســة أن 1.10أســا  ة التعلــيم اإلبتــدائي عنــد مســتو  داللــة معنويــة  

نا  التن يمي  دد  بتفاعل ااببعاد إستجااب  اابسا  ة عل  مقيا  املنا  التن يمي أظهر  مستواي  عالية من إدراكهم للم

املكونة لبنيت  العاملية وال  أسهم متغ  اابقدمية املهنية يف  ديد إسهاما  أبعادها  حيث أن أغلبية اابسا  ة املبحوّْني هم من 

  التن يميــة ســنوا (  إذ أن اابســتاذ وــرور الســنوا  يزيــد إدراكــ  للصــفا01إ   0فئــة اابســا  ة ذوي اابقدميــة املتوســطة من 

 ظيفيـة والتجـارب اإلجتماعيـةو خلـ ا  الااملش كة النا ة عن  فاعل  مـع بقيـة املـوظفني والـزم   ابلبيئـة التن يميـة مـاي دي لـ اكم 

 Sandrine). وقــد أظهــر  دراســة ولكــن هــ ا قــد ال ي افــق مــع املعافــاة اجلســدية و الســ مة الصــحية العامــة لــد  اابســتاذ

Ponnelle, 2008) ن املرونـــة اجلســـدية للعامــل ختتلـــة مـــع  قدمــ  ابلعمـــر حيـــث يصــبح أكثـــر عرضـــة مل ــاهر عـــدم الراحـــة أ

 اجلسدية والنفسية  الصدا   اإلعيا   إضطرااب  النوم....(.
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 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية اابو : 0.3.9.0

سااااااتذة ألااااادى  اجلساااااديةيوجاااااد أثااااار مباشااااار ذو داللاااااة إ صاااااائية لبعاااااد اهليكااااال  التنظيماااااي علااااا  بعاااااد الرا اااااة  -

 (.0...التعليم االبتدائي عند مستوى معنوية )

بين  نتائه دراسة الفرضية الفرعيـة اابو  ل فـ اض الرئيسـي الثالـث أنـ  يوجـد أّْـر مباشـر ذو داللـة إحصـائية لبعـد اهليكـل      

(  حيـــث أن زايدة اهليكـــل 1.10التن يمـــي علـــ  بعـــد الراحـــة اجلســـدية لـــد  أســـا  ة التعلـــيم اإلبتـــدائي عنـــد مســـتو  معنويـــة  

(درجــة يف الراحــة اجلســدية لــد  اابســتاذ  وقــد أظهــر  نتــائه التحلــي   1.00وقــدار التن يمــي بدرجــة واحــدة  ــ دي لــزايدة 

الوصفية ملتغ ا  الدراسة أن إستجااب  اابسا  ة عل  بعد اهليكل التن يمي كان  يف إجتاه عام ابملوافقـة حسـب سـلم ليكـر  

اأّْر عل   قييمهن للبعد اجلسدي ال ي كـان مسـتواه الث ّْي  كما أن غالبية املبحوّْني من اابسا  ة كانوا من فئة اإل ث وهو م

( املوسـومة بــ ب Stéphane Richard, 2014(. النتـائه املتوصـل إليهـا أيـد ا دراسـة  %00.0مر فعا بنسبة مئوية قـدر  بــ 

يـا  االنفعـاال  أّْر للمعاي  التن يمية واملهنية عل  الصحة النفسية لد  العما  اإلجتماعينيب وال  إستخدم فيهـا الباحـث مق

البيوسيكولوجية ابلعمل  أن   وجد معـا ة نفسـية لـد  العمـا  اإلجتمـاعيني  ـدد  يف االنفعـاال  الشخصـية الـ  هلـا أتّْـ ا  

الـ  أجريـ   (Chappuis Sophie & Delacrétaz Loris, 2017عل  الصحة العامة للفرد  وهو ماذهب  إلي  دراسـة  

لتعليم اإلبتدائي ابستخدام إستبيانني يف الصحة النفسية واملمارسا  البدنية  وخلصـ  الدراسـة بسويسرا عل  عينة من أسا  ة ا

إ  أن املمارســا  البدنيــة املنت مــة  ســن مــن مســتواي  الصــحة النفســية لــد  اابســا  ة وعلــ  النقــية مــن ذلــك فــ ن النشــاط 

   ة.البدا املكثة ي دي لردود فعل سلبية عل  الصحة النفسية لد  اابسا

 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية الثانية: 9.3.9.0

سااااتذة التعلااايم ألااادى  اجلساااديةعلااا  بعاااد الرا اااة  الااانما اإلدارييوجاااد أثااار مباشااار ذو داللاااة إ صاااائية لبعاااد  -
 (.0...االبتدائي عند مستوى معنوية )

أظهر  نتائه دراسة الفرضية الفرعية الثانية ل ف اض الرئيسي الثالث أن  يوجد أّْر مباشـر ذو داللـة إحصـائية لبعـد الـنمط      

(  حيـث أشـار  النتـائه إ  أن زايدة 1.10اإلداري عل  الراحة اجلسدية لد  أسا  ة التعليم اإلبتدائي عند مسـتو  معنويـة  
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ـــ الــنمط اإلداري بدرجــة واحــدة  (  وابلرجــو  للتحلــي   اإلحصــائية ملتغــ ا  1.34 ــ دي لــزايدة يف الراحــة اجلســدية قــدر  ب

الدراسة ف ن إستجااب  اابسا  ة عل  بعد النمط اإلداري جا   وفق إجتاه عام ابملوافقة عل  سلم  قدير ليكر  الث ّْي  وأن 

سنوا (  وهو مايسهم يف  قديرهم للتعامل املدير.  01إ   10نية غالبية اابسا  ة املبحوّْني ن الفئة املتوسطة يف اابقدمية امله

( أن اإلستجابة عل  أبعاد املنـا  التن يمـي  ـر بط إر باطـا جـوهراي ابلدرجـة العامـة 9110حيث أشار  دراسة   ية مقدادي  

يتشـاركون نفـس املعـاي   ( إ  أن اابفـراد بـنفس البيئـة التن يميـةGeneviéve Roch, 2008للمشـاركة  وقـد أشـار  دراسـة  

 والقيم ما معلهم يتشاركون نفس اإلدراة اببعادها املكونة هلا.

 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية الثالثة: 3.3.9.0

ساااااتذة التعلاااايم ألاااادى  اجلسااااديةعلاااا  بعااااد الرا ااااة  اإلتصاااااال يوجااااد أثاااار مباشاااار ذو داللااااة إ صااااائية لبعااااد  -

 (.0...االبتدائي عند مستوى معنوية )

بينـــ  نتــــائه دراســــة الفرضــــية الفرعيــــة الثالثـــة ل فــــ اض الرئيســــي الثالــــث أنــــ  يوجـــد أّْــــر مباشــــر ذو داللــــة إحصــــائية لبعــــد      

(  حيث أن زايدة اإل صـاال  1.10اإل صاال  عل  بعد الراحة اجلسدية لد  أسا  ة التعليم اإلبتدائي عند مستو  معنوية  

( درجة   ه ه النتيجة  دعو لتحسني نوعية اإل صاال  ابمل سسا   1.10دية وقدار  بدرجة واحدة   دي لزايدة الراحة اجلس

التعليمية   وقد  رافق  هت  النتائه مع نتائه التحلي   الوصفية ملتغ ا  الدراسة حيث كان   ش  إستجااب  اابسا  ة عل  

  وقــد كــان  وزيــع اابســا  ة وفــق متغــ  اابقدميــة املهنيــة بعـد اال صــاال  إ  إجتــاه عــام ابملوافقــة وفــق  قــدير ســلم ليكــر  الث ّْـي

( وهـــو مـــاانعكس علـــ  إمـــااب علـــ  %43.9ســـنوا ( قـــدر  نســـبتها بــــ  01إ   0يشـــ  إ  اابغلبيـــة وفـــق الفئـــة املتوســـطة  

التواصـل املسـتمر إستجااب م ذلك أن اابستاذ يف هـ ه املرحلـة يكـون أكثـر  عـاو  مـع زم ئـ  نتيجـة خ  ـ  ابلع قـة الوظيفيـة يف 

( إ  أن وجود ع قا  حسنة بني الر سا  واملر وسني يف العمل ثسـن مـن 9100معهم. حيث أشار  دراسة حممد  ايلي  

جودة اال صاال  ابمل سسة   ذلـك أن الثقـة والعمـل بـرو  الفريـق معـل املـوظفني يـدركون حجـم املسـ ولية امللقـاة علـ  عـا قهم  

 جبا م املهنية دون   مر أو اثرة للمشاكل ابلعمل.ابلتايل يندفعون  و وا
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 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية الرابعة: 4.3.9.0

سااااااتذة التعلاااااايم ألااااادى  اجلسااااااديةعلااااا  بعاااااد الرا اااااة  احلااااااوافزيوجاااااد أثااااار مباشااااار ذو داللااااااة إ صاااااائية لبعاااااد  -
 (.0...االبتدائي عند مستوى معنوية )

ـــــث أنـــــ  يوجـــــد أّْـــــر مباشـــــر ذو داللـــــة إحصـــــائية       ـــــ اض الرئيســـــي الثال ـــــة الرابعـــــة ل ف ـــــ  نتـــــائه دراســـــة الفرضـــــية الفرعي بين

(   حيــــــث أشــــــار  1.10لبعــــــد احلــــــوافز علــــــ  الراحــــــة اجلســــــدية لــــــد  أســــــا  ة التعلــــــيم اإلبتــــــدائي عنــــــد مســــــتو  معنويــــــة  

ــــــــ دي لــــــــزايدة  ــــــــائه إ  أن زايدة احلــــــــوافز بدرجــــــــة واحــــــــدة   ــــــــد أظهــــــــر  نتــــــــائه 1.11الراحــــــــة اجلســــــــدية وقــــــــدار  النت (  وق

التحلــــــي   الوصــــــفية ملتغــــــ ا  الدراســــــة أن غالبيـــــــة اابســــــا  ة كانــــــ  إســــــتجااب م وفـــــــق إجتــــــاه عــــــام ابملوافقــــــة مـــــــاي هر أبن 

 اابســــتاذ يشــــعر أبن احلــــوافز ال  لــــع لــــ  إشــــبا  حاجا ــــ  النفســــية واالجتماعيــــة كمــــا ينبغــــي ذلــــك أنــــ  البــــد مــــن  ــــوف  شــــروط

ــــــة . وقــــــد أشــــــار  دراســــــة  شــــــاكر جــــــار هللا اخلشــــــايل   ( أن أبعــــــاد 9110الســــــ مة النفســــــية واجلســــــدية ابملــــــدار  اإلبتدائي

ـــــــ ّْر يف إشـــــــبا  احلاجـــــــة ل نتمـــــــا   ووجـــــــد  دراســـــــة جماهد رشـــــــيد   ـــــــني 9109املنـــــــا  التن يمـــــــي   ( أن مســـــــاواة احلـــــــوافز ب

 العاملني يف ب   جمهود أك . املوظفني  فقد احلوافز قيمتها وهو ماي دي لتثبيط إستثارة

 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية اخلامسة: 0.3.9.0

سااااااتذة التعلااااايم ألااااادى  اجلساااااديةعلااااا  بعاااااد الرا اااااة  التنسااااايقيوجاااااد أثااااار مباشااااار ذو داللاااااة إ صاااااائية لبعاااااد  -

 (.0...االبتدائي عند مستوى معنوية )

أظهــر  نتــائه دراســة الفرضــية الفرعيــة اخلامســة ل فــ اض الرئيســي الثالــث أنــ  يوجــد أّْــر مباشــر ذو داللــة إحصــائية لبعــد      

(  حيث أشار  النتائه إ  1.10التنسيق عل  بعد الراحة اجلسدية لد  أسا  ة التعليم اإلبتدائي عند مستو  داللة معنوية  

( للراحة اجلسدية  وقد أشار  نتائه التحلي   الوصـفية ملتغـ ا  1.30دي لزايدة وقدار  أن زايدة التنسيق بدرجة واحدة    

الدراسة أن إستجااب  اابسا  ة عل  بعد التنسيق كان  ابجتاه عـام ابملوافقـة حسـب سـلم ليكـر  الث ّْـي  قابلتهـا إسـتجااب م 

لث ّْي  وقـد بينـ  هتـ  النتـائه أن إخنفـاض درجـة الر يـة يف عل  بعد الراحة اجلسدية بتقدير بأحيا ب وفق  قدير سلم ليكر  ا

 (ManuelZacklad, 2006أدا  املهام التدريسية ي دي لزايدة التمتع ابلراحة اجلسدية لد  اابستاذ. حيث أشـار  دراسـة 
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ا و بطــوير  ليــة  ديــد أن التنســيق ابملن مــا  يف شــق  البيونفســي إجتمــاعي يتعلــق  عــادة مراجعــة املعــاي  لتناســب الــرو ني البــد

 اابدوار الطبيعي ة ال   سهل املعام   واابنشطة اليومية.

 مناقشة نتائج الفرضية الرئيسية الرابعة: 4.2.0

ذا  داللاااااة إ صاااااائية ألبعااااااد املنااااااخ التنظيماااااي علااااا  بعاااااد الرا اااااة اإلجتماعياااااة عناااااد توجاااااد عالقاااااة أثااااار مباشااااار  -

 التعليم اإلبتدائي.( لدى أساتذة 0...مستوى املعنوية )

بين  نتائه دراسة الفرضية الرئيسية الرابعة أن   وجد ع قة أّْر مباشر ذا  داللة إحصائية اببعاد املنا  التن يمي عل  بعد      

(  و عــزو الباحثــة ذلــك إ  املســتو  العــايل مــن 1.10الراحــة اإلجتماعيــة لــد  أســا  ة التعلــيم اإلبتــدائي عنــد مســتو  معنويــة  

ا  التن يمي ال ي  دد بتفاعل ااببعاد اخلمسة املكونة لبنيت  العاملية وال  أسهم  يف  ديد درجا ا متغ  اابقدمية املهنية املن

ســـنوا ( وهـــو مـــاانعكس إمـــااب علـــ  01إ 10لـــد  اابســـا  ة الـــ ين كـــان أغلـــبهم مـــن الفئـــة املتوســـطة أبقدميـــة  ـــ او  مـــن  

 ,Geneviéve Rochاعيــة كمتغــ  اتبــع . أيــد  هتــ  النتــائه ما وصــل  إليــ  دراســة إســتجااب م علــ  بعــد الراحــة اإلجتم

مــن أن اإلدراة اإلمـا  للمنــا  التن يمــي أببعـاده لــ  أتّْــ  علـ  مارســة الرعايــة الع ئقيـة وأبن اإلدراة اإلمــا  للمنــا   (2008

 التن يمي ل  أتّْ  عل  اإلشباعا  املهنية.

 رضية الفرعية اابو :مناقشة نتائه الف 0.4.9.0

ساااااتذة ألاااادى  اإلجتماعيااااةيوجااااد أثاااار مباشاااار ذو داللااااة إ صااااائية لبعااااد اهليكاااال  التنظيمااااي علاااا  بعااااد الرا ااااة  -

 (.0...التعليم االبتدائي عند مستوى معنوية )

بينــ  نتــائه دراســة الفرضــية الفرعيــة اابو  ل فــ اض الرئيســي الرابــع أنــ  يوجــد أّْــر مباشــر ذو داللــة إحصــائية لبعــد اهليكــل      

(  حيـث بينـ  النتـائه 1.10التن يمي عل  بعد الراحة اإلجتماعية لد  أسا  ة التعليم اإلبتدائي عنـد مسـتو  داللـة معنويـة  

( درجة   وقد أظهر  نتائه التحلي   1.20رجة واحدة   دي لزايدة الراحة اإلجتماعية وقدار  أن زايدة اهليكل التن يمي بد

الوصفية ملتغ ا  الدراسة أن إستجااب  اابسا  ة عل  بعد اهليكل التن يمي وقيا  املنا  التن يمي كان   جتـاه عـام ابملوافقـة 

  ة علـ  بعـد الراحـة اإلجتماعيـة  جتـاه عـام أحيـا   وقـد بينـ  هـ ه حسب  قدير سلم ليكر  الث ّْي  قابلتها إستجابة اابسـا
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النتــائه أن مرونــة اهليكــل التن يمــي  تــيح لألســا  ة اإلنــدماج يف بيئــة العمــل وبنــا  اهلويــة املهنيــة مــع رفــع  قــدير الــ ا  كنتيجــة 

ي ّْر يف درجة ذكـني العـاملني  ( إ  أن اهليكل التن يمي9101لتحقيق ال ا . حيث أشار  دراسة  جهان سلمان ع وي  

ال  يقصد يا قناعة املوظة أبن  قادر عل  إجناز العمل ماينعكس إمااب فعالية اابدا  والرضا الوظيفي لد  املوظة  وقد أشار 

 Laurent Van Belleghem, 2012 أن التحــدي اليــوم يكمــن يف جتســيد احملاكــاة التن يميــة مــن أجــل  قيــيم القواعــد )

(   وأبن معاي  التقييم  وضع من طرة Le travail réelحيث يكون التقييم  اعيا ومر كز عل  العمل احلقيقي   القانونية

املشرفني عل  عملية احملاكاة وهيي أ اال حسب الباحث  تحدد يف معاي  التفاعل اإلجتماعي  التمثي   الشخصية  احلجـه 

مح احملاكاة التن يمية بدعم من ـور التطـور التن يمـي مـع مراعـاة اخلصـائص حو  جودة العمل والع قا  اإلجتماعية  حيث  س

 النفسية واإلجتماعية للموظفني.

 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية الثانية: 9.4.9.0

سااااااتذة ألااااادى  اإلجتماعياااااةعلااااا  بعاااااد الرا اااااة  الااااانما اإلدارييوجاااااد أثااااار مباشااااار ذو داللاااااة إ صاااااائية لبعاااااد  -

 (.0...ستوى معنوية )التعليم االبتدائي عند م

بينــــــ  نتــــــائه دراســـــــة الفرضــــــية الفرعيـــــــة الفرعيــــــة الثانيـــــــة ل فــــــ اض الرئيســـــــي الرابــــــع أنـــــــ  يوجــــــد أّْـــــــر مباشــــــر ذو داللـــــــة      

إحصــــائية لبعـــــد الـــــنمط اإلداري علــــ  بعـــــد الراحـــــة اإلجتماعيــــة لـــــد  أســـــا  ة التعلــــيم اإلبتـــــدائي عنـــــد مســــتو  داللـــــة معنويـــــة 

اري بدرجــــــــة واحــــــــدة  ــــــــ دي لــــــــزايدة الراحــــــــة اإلجتماعيــــــــة وقــــــــدار (  حيــــــــث أظهــــــــر  النتــــــــائه أن زايدة الــــــــنمط اإلد1.10 

( درجــــــــة  ومــــــــن خــــــــ   مقاربــــــــة النتــــــــائه مــــــــع نتــــــــائه التحلــــــــي   الوصــــــــفية ملتغــــــــ ا  الدراســــــــة فــــــــ ن إســــــــتجااب  1.42 

ــــــا  الصــــــحة  ــــــ  مقي ــــــ  ابجتــــــاه عــــــام ابملوافقــــــة وهــــــو مــــــا رافق مــــــع إســــــتجااب م عل ــــــنمط اإلداري كان ــــــ  بعــــــد ال اابســــــا  ة عل

ـــــي. النفســـــية في ـــــ   جتـــــاه عـــــام ب أحيـــــا ب حســـــب  قـــــدير ســـــلم ليكـــــر  الث ّْ ـــــة والـــــ  كان مـــــا خيـــــص بعـــــد الراحـــــة اإلجتماعي

وقــــــد بينــــــ  هتــــــ  النتــــــائه أن ذتــــــع املــــــدير ابملشــــــاركة و فــــــوية الســــــلطة واإلنــــــدماج يف  اعــــــة العمــــــل و شــــــجيع اإل صــــــاال  

حيــــــــــــث أشــــــــــــار  دراســــــــــــة  كــــــــــــ د  اابفقيــــــــــــة يــــــــــــ دي إ  إشــــــــــــبا  احلاجــــــــــــا  النفســــــــــــية واإلجتماعيــــــــــــة لــــــــــــد  اابســــــــــــا  ة 

ـــــد 9100عمـــــار  ـــــوظيفي فيهـــــا  وق ( أن املـــــدير هـــــو املســـــ و  اابو  يف املدرســـــة وهـــــو صـــــاحب التـــــأّْ  اابكـــــ  علـــــ  اابدا  ال
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(  أن إخـــــــت ة اابمنـــــــاط القياديـــــــة خيتلـــــــة  خـــــــت ة السياســـــــا  اإلداريـــــــة   وأن 9114أشـــــــار  رائئـــــــة  يـــــــة شـــــــحادة  

لـــــــ  مســـــــتواي ا عنـــــــد إ بـــــــا  الـــــــنمط الـــــــدميقراطي الـــــــ ي يهـــــــتم ابلع قـــــــا  اإلنســـــــانية احلالـــــــة املعنويـــــــة للعـــــــاملني  كـــــــون يف أع

 وحباجا  العاملني  فنجا  امل سسة ال يتوقة عل  كفا ة أفرادها فقط بل يتعداه إ  التعاون فيما بينهم.

 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية الثالثة: 3.4.9.0

ساااااتذة التعلاااايم ألاااادى  اإلجتماعيااااةعلاااا  بعااااد الرا ااااة  اإلتصاااااال يوجااااد أثاااار مباشاااار ذو داللااااة إ صااااائية لبعااااد  -

 (.0...االبتدائي عند مستوى معنوية )

بين  نتائه دراسة الفرضية الفرعية الثالثة ل ف اض الرئيسي الرابع أن  يوجد أّْر مباشر ذو داللة إحصائية لبعد اإل صاال       

(  وقـد بينـ  نتـائه التحلـي   1.10اإلبتـدائي عنـد مسـتو  داللـة معنويـة  عل  بعد الراحـة اإلجتماعيـة لـد  أسـا  ة التعلـيم 

الوصــفية ملتغــ ا  الدراســة أن إســتجااب  اابســا  ة علــ  بعــد اإل صــاال  وقيــا  املنــا  التن يمــي كانــ  ابجتــاه عــام ابملوافقــة 

ة بتقــدير عــام ب أحيــا ب  و عــزو حســب  قــدير ســلم ليكــر  الث ّْــي  وكانــ  إســتجااب  اابســا  ة علــ  بعــد الراحــة اإلجتماعيــ

ســنوا (  01إ  10الباحثــة هتــ  النتــائه إ  أن غالبيــة املبحــوّْني حســب متغــ  اابقدميــة املهنيــة يقعــون ضــمن الفئــة املتوســطة  

وهـــو مايفســـر علـــ  أن لـــديهم كفـــا ة يف التواصـــل مـــع  تلـــة املســـتواي  الوظيفيـــة ابملدرســـة نتيجـــة  ـــراكم اخلـــ ا  اإلجتماعيـــة 

 يفية.الوظ

أن املن مـا  احلديثـة أصـبح   ـتم  (Jean Luc Bouillon et al, 2007أيـد  نتـائه دراسـتنا ما وصـل  إليـ  دراسـة   

 الـ   ـدث (Les migrations conceptuellesبتمديد اإلنتاج اإلجتماعي مـن خـ   مايسسـم  ب اهلجـرا  املفاهيميـةب 

الـ   ـتم  ّْـرا  إ صـاال  املن مـا  مـن حيـث  *من خ   التواصل الشفهي واملكتوب ابملن ما  و هلا ع قـة بن ريـة اابنسـاق

 اابدوا  واملفاهيم املستخدمة ملراقبة التغي  ابملن ما  وديناميكية إنشا  أمناط جديدة من التفاعل.

هتتم ببناء وتكوين املنظما  اإلجتماعية، هي ال تتعامل مباشرة مع  (Antony Giddens, 1984ينز)نظرية األنساق اإلجتماعية مل سسها أنتوين جيد:    *

 هتتم هذا النظرية بدراسة اللغة(. املنظما  والتكنولوجيا ولكنها هتتم ابلعالقا  املرتدة بني الفعل امللموس لافراد )مثال الكالم(، أشكال بناء النظم اإلجتماعية )مثال

  .(Les jeux sociale)يف شكل ألعاب إجتماعية  لكل منظمة  سب السياق اإلجتماعي وتنظر هلا عل  أهنا ختتلفبني األفراد ابملنظمة  التفاعال 
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 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية الرابعة: 4.4.9.0

يم سااااااتذة التعلاااااألااااادى  اإلجتماعياااااةعلااااا  بعاااااد الرا اااااة  احلاااااوافزيوجاااااد أثااااار مباشااااار ذو داللاااااة إ صاااااائية لبعاااااد  -

 (.0...االبتدائي عند مستوى معنوية )

ـــــع أنـــــ  يوجـــــد أّْـــــر مباشـــــر ذو داللـــــة إحصـــــائية لبعـــــد  ـــــ  نتـــــائه دراســـــة الفرضـــــية الفرعيـــــة الرابعـــــة ل فـــــ اض الرئيســـــي الراب بين

(  حيـــــــث 1.10احلــــــوافز علــــــ  بعــــــد الراحــــــة اإلجتماعيـــــــة لــــــد  أســــــا  ة التعلــــــيم اإلبتــــــدائي عنـــــــد مســــــتو  داللــــــة معنويــــــة  

( درجـــــــــــة  1.02أن زايدة احلــــــــــوافز بدرجــــــــــة واحـــــــــــدة  ــــــــــ دي إ  زايدة الراحــــــــــة اإلجتماعيــــــــــة وقــــــــــدار  وضــــــــــح  النتــــــــــائه 

ـــــ  إســـــتجااب  اابســـــا  ة علـــــ  بعـــــد احلـــــوافز  جتـــــاه  وابلرجـــــو  إ  نتـــــائه التحلـــــي   الوصـــــفية ملتغـــــ ا  الدراســـــة فقـــــد كان

 م بأحيا ب.عام ابملوافقة   رافق  مع إستجابتهم عل  بعد الراحة اإلجتماعية  جتاه عا

 رجع الباحثة هت  النتائه إ  أن اابستاذ  رك  الدوافع إلشبا  حاجا   النفسـية واإلجتماعيـة والـ  منهـا أتمـني مسـتقبل  املـادي  

ال فر بتقدير اجملتمع ل   الشعور بتقدير ال ا    هي كلها دوافع  دفع   و عمل    ولكن اابستاذ عند إدراك  للمنا  التن يمي 

لدي   لك القوة الدافعة حسب وجود احملفزا  ضمن البيئـة املدرسـية وهـو مـاي ّْره علـ  سـلوك  و عام  ـ  اإلجتماعيـة. وقـد   تأّْر

(  ما وصلنا إلي  حيث أشار الباحث إ  أن هناة ع قة بني التحفيز واابدا  الوظيفي لد  9100أيد  دراسة  ك د عمار  

إ  أن احلاجـا   لعـب دور الوسـيط للع قـة بـني اخلصـائص الفرديـة  (Yamaguchi, 2003العمـا   وقـد  وصـل  دراسـة  

 واإلحسا  ابلعدالة  حيث أن  كلما كان الفرد أكثر إنفعالية كان  رغبت  أقو  إلشبا  حاجا   يف اإلنتما .

 مناقشة نتائه الفرضية الفرعية اخلامسة: 0.4.9.0 

سااااااتذة التعلااااايم ألااااادى  اإلجتماعياااااةعلااااا  بعاااااد الرا ااااة  قالتنساااااييوجااااد أثااااار مباشااااار ذو داللاااااة إ صااااائية لبعاااااد  -
 (.0...االبتدائي عند مستوى معنوية )

بين  نتائه دراسة الفرضية الفرعية اخلامسة ل ف اض الرئيسي الرابع أن  يوجد أّْر مباشر ذو داللة إحصائية لبعـد التنسـيق علـ  

(  حيــث بينــ  النتــائه أن زايدة التنســيق 1.10بعــد الراحــة اإلجتماعيــة لــد  أســا  ة التعلــيم اإلبتــدائي عنــد مســتو  معنويــة  

( درجـة  كمـا أظهـر  نتـائه التحلـي   الوصـفية ملتغـ ا  1.09 الراحـة اإلجتماعيـة وقـدار  بدرجة واحـدة  ـ دي إ  زايدة يف
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الدراسة أن إستجااب  اابسا  ة عل  بعد التنسيق كان  ابجتاه عام ابملوافقـة  وكانـ  إسـتجااب م علـ  بعـد الراحـة اإلجتماعيـة 

سر أبن التداو  ابلعمل كما  نص علي  الن رية السيكودينامية ابجتاه عام ب أحيا ب حسب  قدير سلم ليكر  الث ّْي  وهو مايف

  حيـث يـ دي اابسـتاذ عملـ  وفـق  ـوازن (La tache) ( والثـاا ابملهمـةL’activitéيفـرز شـقني للعمـل يتعلـق اابو  ابلنشـاط 

خـ   أتّْـره حبكـم املنفعـة  بني النشاط واملهمة ال ي ينجم عن  التنسيق وال ي ي ّْر يف التكية والتوازن اإلجتماعي لألستاذ مـن

 Le jougement d’utilité)     مــن املــدير ابملدرســة   وحبكــم اجلمــاLe jougement du beauté)    مــن خــ

 التعاطة ال ي يكون بين  وبني زم ئ  من خ   شعوره ابلتميز عن انخر والتعاون مع انخر.

ا  يــ دي إ  الفعاليــة يف العمــل مــن خــ   مراجعــة ســ  (أن التنســيق داخــل املن مــEric Alséne, 2007أشــار  دراســة  

أنـ    ( Laurent Van Belleghem, 2012العمـل وفـق اللـوائح القانونيـة بقواعـد  اعيـة بـني الـزم   ابلعمـل  وقـد أشـار  

 طـوير املـوارد  ميكن أن   دي احملاكاة التن يمية إ  اإلبـدا  التن يمـي وهـو أعلـ  درجـا  اإلنسـجام التن يمـي والـ ي يسـاهم يف

 البشرية النفسية واالجتماعية ابلعمل.

 :االصة الفصل -

ـــــل        ـــــائه الدراســـــة وفـــــق  لي ـــــ  الدراســـــة و  منـــــوذج الدراســـــة  يف هـــــ ا الفصـــــل عـــــرض ومناقشـــــة نت ـــــة مـــــا  وصـــــل  إلي مقارن

ـــــة وأجنبيـــــةمـــــن نتـــــائه  ـــــ    حيـــــث   عـــــرض نتـــــائه النمـــــوذج البنـــــائي للدراســـــة  بنتـــــائه دراســـــا  أخـــــر  عربي الـــــ ي كـــــان خيت

  و   املباشــــــر للمنــــــا  التن يمــــــي علــــــ  الصــــــحة النفســــــية لــــــد  أســــــا  ة التعلــــــيم اإلبتــــــدائي بواليــــــة مســــــتغامن ع قــــــة التــــــأّْ  

ـــــائه الدراســـــة التطـــــرق  عـــــرض نتـــــائه الفرضـــــيا  اابربعـــــة الرئيســـــية للدراســـــة مـــــع فرضـــــيا ا اجلزئيـــــة    ـــــة مناقشـــــة نت   يف جزئي

إليهـــــا يف ظـــــل مـــــا طرحتـــــ  الدراســـــا  الســـــابقة واخلـــــروج بتفســـــ ا  مقنعـــــة ملـــــا   التوصـــــل إليـــــ   إ  مناقشـــــة النتـــــائه املتوصـــــل

ـــــــائه الدراســـــــة  بقـــــــ  مـــــــن من ـــــــور أســـــــا  ة التعلـــــــيم اإلبتـــــــدائي بواليـــــــة مســـــــتغامن وأبن  مـــــــن نتـــــــائه.  نـــــــوه الباحثـــــــة إ  أن نت

 يمــــــي يف ع قتــــــ  ابلصــــــحة النمــــــوذج هــــــو إجتهــــــاد شخصــــــي لتجســــــيد  ن ــــــ  علمــــــي مــــــن الباحثــــــة يف موضــــــو  املنــــــا  التن

ــــك أهنــــا  ــــ  فــــ ن نتائجــــ   بقــــ  غــــ  صــــاحلة للتعمــــيم علــــ  جمتمعــــا  أخــــر  ذل ــــدائي   وعلي ــــد  أســــتاذ التعلــــيم اإلبت النفســــية ل

 خاصة ودار  والية مستغامن ال  ذثل اجملتمع الفعلي للدراسة .
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 اامتة : -

 ول  ه ه اابطروحة ابلدراسة موضو  املنا  التن يمي يف ع قت  ابلصحة النفسية لد  أستاذ التعليم اإلبتدائي وذلك من       

عاجلــ  مطلــب الصــحة النفســية لــد  العامــل يف الــ   ســيكودينامية المقاربــة لل الرئيســيختــ  اإلفــ اض منــوذج ن ــري إ خــ  

مواجهــــــة مــــــدركا  عملــــــ  يف ســــــعي  ــــــو  قيــــــق اإلنتاجيــــــة مــــــع التمتــــــع ابملعافــــــاة النفسية دراســــــتنا علــــــ  غــــــرار العديــــــد مــــــن 

 يشــــــــــــــ( نوي9110 اجلعــــــــــــــافرة Goupil)،(1987)Gagiel،(2008)Pounnele،(2009)Gilbert(1985)الدراســــــــــــــا 

النفســية لــد  العامــل مــن خــ   التعــرة علــ   ةالتن يميــة خبفــة أو زايدة املعــا جــا   لتبحــث يف ع قــة البيئــة  )(9100 

 إ  أن Alain(2004)امليكانيزما  ال  يتم يا إشبا  احلاجا  النفسية والتن يمية لد  املوارد البشرية للمن مـة حيـث يشـ  

كانيزما  إشبا  احلاجـا  لـد  العمـا  بيئـتهم التن يميـة ميكـن مـن خفـة املعـا ة النفسـية لـد  املـوارد البشـرية التعرة عل  مي

أبن بيئـة العمـل الغـ  حمفـزة  ـ دي (Soares,2002)نقـ  عـن  (Dejours,1998)وهـو مـا أكـده  اإلنتاجيـة  صويزيـد مـن فـر 

قامــ  العديـد مــن الدراسـا  الــ   إ  اهلشاشـة النفســية للعامـل إلنعكاسـا  سـلبية علــ  الصـحة النفســية للعامـل  صــل أحيـا  

بدراسة املنا  التن يمي وااببعاد املكونة ل  مـن Letwin)،(1963)Halpin et Croft،(1972)Likert(1951)ن كر منها 

نعكس  ـيفهمهـا العـاملون و مـل الـ  زاوية  تلفة ولكنها يف جمملها ا فق  عل  أن  يش  إ   لـة اخلصـائص التن يميـة لبيئـة الع

وهــو مــاي دي إ   يــة وعــدم املقــدرة علــ  ضــبط متغ ا ــاحليــاة التن يميــة  تميــز ابلدينامعلــ  ســلوكهم ابملن مــة الــ  يعملــون يــا  ا

إ  أن الصــحة  (0229من مــة الصــحة العامليــة   أشــار علــ  الصــحة النفســية لألســتاذ ابملدرســة اإلبتدائيــة.  أتّْــ ا  مباشــرة

اابعبـــا  الــ  ختلفهــا  ــ دي خلســـائر يف املــوارد البشــرية إضـــافة إ  و ذلــك أن  هــي أحــد القضـــااي ذا  ااب يــة القصــو  النفســية

لكن ماذا عن الصحة النفسية بقطا  التعليم اإلبتدائي؟؟؟ حبسب املقاربة  خسائر  قدر وليارا  الدوالرا  عل  مستو  العا   

مهنــة التعلــيم يتفاعــل مــع بيئتــ  التن يميــة فينــته وجهــني مــن التــأّْ ا  خيتلفــان كليــا عــن  اابســتاذ كقــائم علــ الســيكودينامية فــ ن 

بعضهما حيث من املمكن أن  كون بيئة عمل  ابلنسبة ل  مصدر حمفز ويدعم صـحت  النفسـية أو العكـس مصـدر أ  ومعـا ة و 

اابّْـر  ابقـ ا  منـوذج ن ـري يصـة ع قـة  وانط قـا مـن البحـث يف املوضـو  قمنـا. (Richard, 2014)صحت  النفسية ل ثبيط 

حيـث     أسـتاذ التعلـيم اإلبتـدائي ابسـتخدام  قنيـة النم جـة ابملعادلـة البنائيـةالصحة النفسية لـد  و املنا  التن يمي  املباشر بني
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نمـوذج للتوصـل اب مـ  الدراسـةذو تغ  التـابع الصـحة النفسـية البنا  املفاهيمي لكل من املتغ  املستقل املنا  التن يمي وامل ديد 

يف هـ ه الدراسـة معـام   املسـار ملتغـ ا  منـوذج الدراسـة    التوصـل  متغـ ا  الدراسـة وثـدد أوزان متكامل خيت  الع قة بني

 لنتائه التالية:إ  ا

اإلجابــــة علــــ  املشــــاركني يف علــــيم االبتــــدائي ســــا  ة التأ غالبيــــةأظهــــر  نتــــائه التحليــــل الوصــــفي لبيــــا   العينــــة أن  .0

 يف العينة.  إل ثاباالستبيان  إجااب ( وابلتايل أتّْر  %00.4من اإل ث ونسبتهم  هم   االستبيا 

 أظهر  نتائه التحليل الوصفي اببعاد املنا  التن يمي ما يلي:  .9

إ  أقـل  10 مـن   بـني أن خـ  م الوظيفيـةحيـث   خـ ة وظيفيـة متوسـطةلـديهم سـا  ة التعلـيم االبتـدائي أغلـب أأن  -أ

جابــة مــااب علــ  اإلإمــا يــنعكس  (%43.9 مئويــة قــدر  بـــســتاذ وهــم اابكثــر وبنســبة أ( 940  ( ســنوا  بتعــداد01مـن

 عل   سا ال  الدراسة.

ســا  ة التعلــيم االبتــدائي   أأن االجتــاه العــام إلجــااب    اهليكــل التن يمــي اابو  بعــدلأظهــر  نتــائه التحليــل الوصــفي ل -ب

يـة النسـبية  اابكانـ    و بعدلث ّْي من حيث أن الفقرا  مشل  اجلوانب املتعلقة ابلاحسب مقيا  ليكر  املوافقة كان 

 . متوسطة

كـان سـا  ة التعلـيم االبتـدائي  أأن االجتاه العـام إلجـااب    النمط اإلداري أظهر  نتائه التحليل الوصفي للبعد الثاا - 

 .متوسطة ية النسبية اابكان  و  مدارسهميف السائد لث ّْي من حيث النمط اإلداري اقة حسب مقيا  ليكر  املواف

 كــانســا  ة التعلــيم االبتــدائي  أأن االجتــاه العــام إلجــااب    الثالــث اال صــاال  للبعــدأظهـر  نتــائه التحليــل الوصــفي  -ث

 يـــة النســـبية اابكانـــ  و  لبعـــداجلوانـــب املتعلقـــة اب لث ّْـــي مـــن حيـــث أن الفقـــرا  مشلـــ احســـب مقيـــا  ليكـــر  املوافقـــة 

 . متوسطة

املوافقـة كـان سـا  ة التعلـيم االبتـدائي  أأن االجتـاه العـام إلجـااب    الرابع احلـوافز بعدللالوصفي أظهر  نتائه التحليل  -ج

  ية النسبية متوسطة .اابكان  لث ّْي من حيث وجود احلوافز و احسب مقيا  ليكر  

كـــان ســا  ة التعلــيم االبتــدائي  أأن االجتــاه العــام إلجــااب    اخلــامس التنســـيق بعــدالتحليــل الوصــفي للأظهــر  نتــائه  - 

  ية النسبية متوسطة.اابكان  و وجود التنسيق لث ّْي من حيث ااملوافقة حسب مقيا  ليكر  
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 :أظهر  نتائه التحليل الوصفي اببعاد الصحة النفسية ما يلي .3

( سـنوا  01يف حـدود    بـني أن خـ  م الوظيفيـةحيـث   خـ ة وظيفيـة متوسـطةلديهم سا  ة التعليم االبتدائي أغلب أأن  -أ

جابــة علــ   ســا ال  مــااب علــ  اإلإمــا يــنعكس  (%43.9 مئويــة قــدر  بـــســتاذ وهــم اابكثــر وبنســبة أ( 940  بتعــداد

 الدراسة.

 بســا  ة التعلــيم االبتــدائيأأن االجتــاه العــام إلجــااب   النفســية الراحــة  اابو  للبعــدأظهــر  نتــائه التحليــل الوصــفي  -ب

وفق مـاينص عليـ  بعـد  متطلبا  التوازن النفسيلث ّْي من حيث أن الفقرا  مشل  احسب مقيا  ليكر  أحيا ب 

  .متوسطة ية النسبية اابكان  و  الراحة النفسية

كـان سـا  ة التعلـيم االبتـدائي  أأن االجتاه العام إلجااب   اجلسدية الراحة  أظهر  نتائه التحليل الوصفي للبعد الثاا - 

 .متوسطة ية النسبية اابكان  و  ذتعهم وتطلبا  الراحة اجلسديةلث ّْي من حيث احسب مقيا  ليكر   بأحيا ب

سـا  ة التعلـيم االبتـدائي  أأن االجتـاه العـام إلجـااب   الراحة اإلجتماعيـة الثالث  للبعدأظهر  نتائه التحليل الوصفي  -ث

كان  و  لبعد اإلجتماعيلث ّْي من حيث أن الفقرا  مشل  اجلوانب املتعلقة اباحسب مقيا  ليكر   بأحيا ب كان

 . متوسطة ية النسبية ااب

 أظهر  نتائه اختبار الفرضية الرئيسية اابو  ما يلي:  .4

ع قة أّْر مباشر للمنـا  التن يمـي علـ  الصـحة النفسـية لـد  أسـا  ة  وجد  ب  قبو  الفرضية الرئيسية اابو  وال   نص عل  

 .ب التعليم اإلبتدائي

 أظهر  نتائه اختبار الفرضية الرئيسية الثانية ما يلي: .0

  قبو  الفرعية اابو  وال   نص عل  ب يوجد أّْر مباشر ذو داللة إحصائية لبعد اهليكل  التن يمي عل  بعد الراحة  -أ

 (.1.10التعليم االبتدائي عند مستو  معنوية   أسا  ةالنفسية لد  

  قبو  الفرضية الفرعية الثانية ال   ـنص علـ  ب يوجـد أّْـر مباشـر ذو داللـة إحصـائية لبعـد الـنمط اإلداري علـ  بعـد  -ب

 (.1.10التعليم االبتدائي عند مستو  معنوية   أسا  ةالراحة النفسية لد  



 

 
177 

بيوجد أّْر مباشر ذو داللة إحصائية لبعد اال صاال  عل  بعد الراحة ال   نص عل     قبو  الفرضية الفرعية الثالثة - 

 (..1.10التعليم االبتدائي عند مستو  معنوية   أسا  ةلد  النفسية 

يوجـد أّْـر مباشـر ذو داللـة إحصـائية لبعـد احلـوافز علـ  بعـد الراحـة ب   قبو  الفرضـية الفرعيـة الرابعـة الـ   ـنص علـ   -ث

 (.1.10التعليم االبتدائي عند مستو  معنوية   أسا  ةد  النفسية ل

  قبو  الفرضية الفرعية اخلامسة ال   نص عل  ب يوجد أّْر مباشر ذو داللة إحصائية لبعد التنسيق عل  بعد الراحـة  -ج

 (.1.10التعليم االبتدائي عند مستو  معنوية   أسا  ةلد  النفسية 

 ما يلي: الثالثةة أظهر  نتائه اختبار الفرضية الرئيسي .0

 قبو  الفرعية اابو  وال   نص عل  ب يوجد أّْـر مباشـر ذو داللـة إحصـائية لبعـد اهليكـل  التن يمـي علـ  بعـد الراحـة   -أ

 (.1.10التعليم االبتدائي عند مستو  معنوية   أسا  ةاجلسدية لد  

  قبــو  الفرضــية الفرعيــة الثانيــة الــ   ــنص علــ  ب يوجــد أّْــر مباشــر ذو داللــة إحصــائية لبعــد الــنمط اإلداري علــ  بعــد  -ب

 (.1.10التعليم االبتدائي عند مستو  معنوية   أسا  ةالراحة اجلسدية لد  

عـد اال صـاال  علـ  بعـد الراحـة ب يوجد أّْر مباشر ذو داللة إحصائية لب  قبو  الفرضية الفرعية الثالثة ال   نص عل   - 

 (..1.10التعليم االبتدائي عند مستو  معنوية   أسا  ةاجلسدية لد  

يوجــد أّْــر مباشــر ذو داللــة إحصــائية لبعــد احلــوافز علــ  بعــد الراحــة ب   قبــو  الفرضــية الفرعيــة الرابعــة الــ   ــنص علــ   -ث

 (.1.10التعليم االبتدائي عند مستو  معنوية   أسا  ةاجلسدية لد  

  قبو  الفرضية الفرعية اخلامسة ال   نص علـ  ب يوجـد أّْـر مباشـر ذو داللـة إحصـائية لبعـد التنسـيق علـ  بعـد الراحـة  -ج

 (.1.10التعليم االبتدائي عند مستو  معنوية   أسا  ةاجلسدية لد  

 ما يلي: الرابعةأظهر  نتائه اختبار الفرضية الرئيسية  .1

  قبو  الفرعية اابو  وال   نص عل  ب يوجد أّْـر مباشـر ذو داللـة إحصـائية لبعـد اهليكـل  التن يمـي علـ  بعـد الراحـة  -أ

 (.1.10التعليم االبتدائي عند مستو  معنوية   أسا  ةاالجتماعية لد  
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الــنمط اإلداري علــ  بعــد    قبــو  الفرضــية الفرعيــة الثانيــة الــ   ــنص علــ  ب يوجــد أّْــر مباشــر ذو داللــة إحصــائية لبعــد -ب

 (.1.10التعليم االبتدائي عند مستو  معنوية   أسا  ةالراحة االجتماعية لد  

بيوجـد أّْـر مباشـر ذو داللـة إحصـائية لبعـد اال صـاال  علـ  بعـد الراحـة   قبو  الفرضية الفرعية الثالثة ال   نص عل   - 

 (..1.10نوية  التعليم االبتدائي عند مستو  مع أسا  ةلد   االجتماعية 

يوجــد أّْــر مباشــر ذو داللــة إحصــائية لبعــد احلــوافز علــ  بعــد الراحــة ب   قبــو  الفرضــية الفرعيــة الرابعــة الــ   ــنص علــ   -ث

 (.1.10التعليم االبتدائي عند مستو  معنوية   أسا  ةاالجتماعية لد  

  قبو  الفرضية الفرعية اخلامسة ال   نص علـ  ب يوجـد أّْـر مباشـر ذو داللـة إحصـائية لبعـد التنسـيق علـ  بعـد الراحـة  -ج

 .(1.10التعليم االبتدائي عند مستو  معنوية   أسا  ةلد  االجتماعية 
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 قرتا ا :واإلالتوصيا   -

  ــــة العمــــل التن يميــــة ــــ  قــــد  ســــهم يف  طــــوير و ســــني واقــــع بيئ ــــبعة التوصــــيا  ال  ســــع  هــــ ه الدراســــة للخــــروج ب

بناااااء علاااا  مااااا ه التوصاااال إليااااه ماااان نتااااائج يف هااااذا و  عزيــــز الصــــحة النفســــية لــــد  أســــا  ة التعلــــيم االبتــــدائي   

 الدراسة فإن البا ثة توصي مبايلي :

ة اإل صـــــــاال  التن يميـــــــة ابملدرســـــــة اإلبتدائيـــــــة ملـــــــا لـــــــ  مـــــــن أّْـــــــر إمـــــــا  علـــــــ  املنـــــــا  العمـــــــل علـــــــ   ســـــــني نوعيـــــــ .1

 التن يمي و الصحة النفسية لد  اابستاذ .

ــــــة علــــــ  مســــــتو  املــــــدار  مــــــن طــــــرة أخصــــــائيني يف الصــــــحة النفســــــية و طــــــوير املــــــوارد  .2 برجمــــــة احملاضــــــرا  التوعوي

ـــــــد   إســـــــتدخا  متغـــــــ  التنميـــــــة الشخصـــــــية كمتغـــــــ مـــــــن أجـــــــل   البشـــــــرية وســـــــيط يف  عـــــــديل الصـــــــحة النفســـــــية ل

ــــــ  التكــــــوين النفســــــي يف مــــــا خيــــــص  ــــــز عل اابســــــا  ة يف مواجهــــــة إعــــــت ال  املــــــوارد البشــــــرية بقطــــــا  التعلــــــيم ال كي

  كوين اابسا  ة للحد من اإلنتكاسا  املفاجئة للصحة النفسية .

 الصحة النفسية لد  اابستاذ. وف  اابمن ابملدار  ومتطلبا  الس مة والوقاية من أجل وقاية و عزيز  .3

ــــــــنفس إجتماعيــــــــة و .4 ــــــــة املــــــــدرا     ســــــــ  املــــــــوارد البشــــــــرية  كــــــــوين املــــــــدرا  يف مــــــــاخيص املهــــــــارا  ال ــــــــك أن غالبي ذل

وهـــــو مايســـــهم يف  فيـــــز الســـــلوة اإلمـــــا  و قيـــــق  يتناســـــون دور التن ـــــيم الغـــــ  ر ـــــي يف  ســـــني البيئـــــة التن يميـــــة

 الفعالية التن يمية والصحة النفسية.  

التنســـــيق املســـــتمر بـــــني املســـــتواي  الوظيفيـــــة مـــــن أجـــــل  قيـــــق منـــــا   ن يمـــــي إمـــــا  يتناســـــب مـــــع مهـــــام أســـــا  ة  .5

 التعليم االبتدائي.

القيــــام ابلنـــــدوا  وورش العمــــل  شـــــراة أخصــــائيني يف علـــــم الــــنفس التن يمـــــي والصــــحة النفســـــية مــــن أجـــــل  ـــــدارة  .6

  فعيل الوقاية الصحية.دور الرقابة الصحية ابستاذ التعليم االبتدائي ع  

ذكـــــــني اابخصـــــــائي النفســـــــاا مـــــــن ال خـــــــيص القـــــــانوا ملزاولـــــــة نشـــــــاط  ابمل سســـــــا  التعليميـــــــة خصوصـــــــا الطـــــــور  .7

اإلبتـــــدائي أيـــــن نلحـــــظ إنعـــــداما ملكتـــــب الصـــــحة النفســـــية ابملدرســـــة مـــــع أن اجلميـــــع يعلـــــم أ يـــــة املـــــورد البشـــــري يف 
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خلفــــــــ  نقصــــــــا فادحــــــــا يف الكفــــــــا ا  ابملــــــــدار  قطــــــــا  التعلــــــــيم خصوصــــــــا مــــــــع موجــــــــة التقاعــــــــد املســــــــبق الــــــــ  

 اإلبتدائية.

 و تقرتح البا ثة مايلي: -

 إجرا  دراسا  عل  واقع املنا  التن يمي وع قت  الفعالية التن يمية ابمل سسا  التعليمية. .0

إجــــــرا  دراســــــا  حبثيــــــة عــــــن واقــــــع الصــــــحة النفســــــية لــــــد  أســــــا  ة امل سســــــا  التعليميــــــة ابجلزائــــــر مــــــن  .9

 من القصور يف املن ومة التكوينية.أجل  ديد مكا

إجـــــــرا  دراســـــــا  ماّْلـــــــة مـــــــن خـــــــ   إســـــــتدخا  متغـــــــ  التنميـــــــة الشخصـــــــية كمتغـــــــ  وســـــــيط يف ع قـــــــة  .3

 املنا  التن يمي ابإلشباعا  النفسية واإلجتماعية لد  أسا  ة التعليم اإلبتدائي.
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 املراجاااع:قائمة  -

 املراجع ابللغة العربية: -

ـــــــــــــــــــوزاين  يغـــــــــــــــــــزة.   - - ـــــــــــــــــــدي  اإلصـــــــــــــــــــدار 9109أحممـــــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــاملي اإلستكشـــــــــــــــــــايف والتوكي (. التحلي
 والتوزيع.اابو (. اابردن: دار املس ة للطبع والنشر 

ــــــــــــــة علــــــــــــــ  9109خالــــــــــــــد قــــــــــــــرواا.   - - ــــــــــــــا  التن يمــــــــــــــي يف منطقــــــــــــــة ســــــــــــــلفي  التعليمي ــــــــــــــ  املن (. مــــــــــــــد  أتّْ
ــــــــــــــة جامعــــــــــــــة القــــــــــــــد  املفتوحــــــــــــــة لألحبــــــــــــــاث  ــــــــــــــوظيفي للعــــــــــــــاملني فيهــــــــــــــا مــــــــــــــن وجهــــــــــــــة ن ــــــــــــــرهم. جمل اابدا  ال

 (.9  90والدراسا    

(. منــــــــــــــــــــــاهه وأســــــــــــــــــــــاليب البحــــــــــــــــــــــث 9111راحبــــــــــــــــــــــي مصــــــــــــــــــــــطف  عليان عثمــــــــــــــــــــــان حممــــــــــــــــــــــد غنــــــــــــــــــــــيم.   - -
 ي:الن رية و التطبيق  اإلصدار اابو (. اابردن: دار الصفا  للنشر والتوزيع.العلم

(. الســـــــــــــــــــــلوة التن يمـــــــــــــــــــــي يف إدارة 9110فـــــــــــــــــــــاروق عبـــــــــــــــــــــده فلي  الســـــــــــــــــــــيد حممـــــــــــــــــــــد عبـــــــــــــــــــــد اجمليـــــــــــــــــــــد.   - -
 امل سسا  التعليمية. عمان: دار املس ة للنشر والتوزيع.

ــــــــــــــــاد  الب9119فاطمــــــــــــــــة عــــــــــــــــوض صــــــــــــــــابر م ف  علــــــــــــــــي خفاجــــــــــــــــة.   - - حــــــــــــــــث العلمــــــــــــــــي (. أســــــــــــــــس ومب
  اإلصدار اابو (. مصر: مكتبة و مطبعة اإلشعا  الفنية.

(. املنـــــــــــــــــا  املدرسي:دراســـــــــــــــــة ميدانيـــــــــــــــــة  اإلصـــــــــــــــــدار اابو (. اجلزائـــــــــــــــــر: 9112فـــــــــــــــــوزي بـــــــــــــــــن دريـــــــــــــــــدي.   - -
 الدار العربية للعلوم.

(. دليـــــــــــــــل املبتـــــــــــــــدئني يف اســـــــــــــــتخدام التحليـــــــــــــــل 9103عايـــــــــــــــد املع  أمـــــــــــــــل ســـــــــــــــليمان  عبـــــــــــــــا  الـــــــــــــــ ق.   - -
 (. اابردن: إّْرا  للنشر والتوزيع.AMOSتخدام بر مه أمو  اإلحصائي ابس

(. مســــــــــــــتو  الصــــــــــــــحة النفســــــــــــــية للعــــــــــــــاملني وهنــــــــــــــة التمــــــــــــــرية يف 9114ابتســــــــــــــام امحــــــــــــــد أبــــــــــــــو العمــــــــــــــرين.   -
ــــــــــــ  وســــــــــــتو  أدائهــــــــــــم.  رســــــــــــالة ماجســــــــــــت  . فلســــــــــــطني    ــــــــــــة وحاف ــــــــــــا  غــــــــــــزة وع قت املستشــــــــــــفيا  احلكومي

 كلية ال بية:اجلامعة اإلس مية بغزة.

حممــــــــــد عــــــــــوض بــــــــــين امحــــــــــد. االحــــــــــ اق النفســــــــــي واملنــــــــــا  التن يمــــــــــي يف املــــــــــدار   اإلصــــــــــدار الرابــــــــــع(.  أمحــــــــــد -
 عمان: دار احلامد للنشر والتوزيع.
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ـــــــــــــا   9104اشـــــــــــــرة عبـــــــــــــد الع ـــــــــــــيم امحـــــــــــــد.   - ـــــــــــــ كا  االجتمـــــــــــــاعي. ليبي (. الصـــــــــــــحة النفســـــــــــــية وع قتهـــــــــــــا ابل
 كلية ال بية:جامعة عمر املختار.

ـــــــــــــــــــــــا  9100العـــــــــــــــــــــــافري مليكـــــــــــــــــــــــة.   - ـــــــــــــــــــــــزام التن يمـــــــــــــــــــــــي لألســـــــــــــــــــــــتاذ (. املن ـــــــــــــــــــــــ  ابإللت التن يمـــــــــــــــــــــــي وع قت
قاملـــــــــــــةب. أطروحـــــــــــــة دكتـــــــــــــوراه غـــــــــــــ  منشـــــــــــــورة . جامعـــــــــــــة -0240مـــــــــــــاي4اجلامعي:بدراســـــــــــــة ميدانيـــــــــــــة  امعـــــــــــــة

 :قسم علم النفس.19قسنطينة

(. الســـــــــــــــــــلوة التن يمي:مفـــــــــــــــــــاهيم معاصـــــــــــــــــــرة  اإلصـــــــــــــــــــدار 9112الفرما  خضـــــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــــاظم و خـــــــــــــــــــرون.   -
 وزيع.اابردن(. اابردن: إّْرا  للنشر والت

 الك   سعد.  ب  اتريخ(. املنا  التن يمي يف امل سسا  السعودية. -

ــــــــــــة العامليــــــــــــة للمتغــــــــــــ ا  الكامنــــــــــــة يف البحــــــــــــوث: منحــــــــــــ  9100أحممــــــــــــد  يغــــــــــــزة.   - ــــــــــــار صــــــــــــحة البني (. إختب
 التحليل والتحقق. مركز حبوث كلية ال بية:جامعة امللك سعود.

ـــــــــــــــة يف  قـــــــــــــــد9101أحممـــــــــــــــد  يغـــــــــــــــزة.  مـــــــــــــــار    - ير صـــــــــــــــدق وّْبـــــــــــــــا  درجـــــــــــــــا  أدوا  (.  وجهـــــــــــــــا  حديث
ــــــــــــــة    ــــــــــــــة العلــــــــــــــوم النفســــــــــــــية وال بوي ــــــــــــــل ن ري  قــــــــــــــوميي و طبيقــــــــــــــي. جمل -1(  الصــــــــــــــفحا  4  0القيا : لي

92. 

(. أّْــــــــــــر املنــــــــــــا  التن يمــــــــــــي علــــــــــــ  الرضــــــــــــا الــــــــــــوظيفي يف شــــــــــــركة 9114إيهــــــــــــاب حممــــــــــــود عــــــــــــايا الطيــــــــــــب.   -
ـــــــــــــــة. رســـــــــــــــالة ماجســـــــــــــــت  غـــــــــــــــ  منشـــــــــــــــورة . فلســـــــــــــــطني-اال صـــــــــــــــاال  الفلســـــــــــــــطينية   اجلامعـــــــــــــــة دراســـــــــــــــة حال

 اإلس مية بغزة:قسم الدراسا  العليا.

ــــــــن شــــــــريك عمــــــــر  شــــــــنيخر عبــــــــد الرمحــــــــان.  بــــــــ  اتريــــــــخ(. مقــــــــ   منــــــــوذج ن ــــــــري للصــــــــحة النفســــــــية. جملــــــــة  - ب
 .421-440(  الصفحا  4  01احلقوق والعلوم اإلنسانية   

ـــــــــــــوا .  جـــــــــــــوان  - (. إســـــــــــــهاما  الســـــــــــــيكودينامية يف  فســـــــــــــ  بعـــــــــــــة ســـــــــــــلوكا  القـــــــــــــادة 9104بوكصاصـــــــــــــة ن
(. 0واملســــــــــــــ ين. أتليــــــــــــــة حبــــــــــــــري صــــــــــــــابر  العلــــــــــــــوم االجتماعيــــــــــــــة اإلشــــــــــــــكاليا  والتحــــــــــــــداي   اإلصــــــــــــــدار ط

 أملانيا: املركز الدميقراطي العر .

م يــــــــــــني  لميــــــــــــ  يلتحقــــــــــــون اليــــــــــــوم أبقســــــــــــام الدراســــــــــــة. جريــــــــــــدة  2(. أزيــــــــــــد مــــــــــــن 9104جريــــــــــــدة املســــــــــــا .   -
 املسا  .
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ج النفســـــــــــــــي  اإلصـــــــــــــــدار اابو (. (. الصـــــــــــــــحة النفســـــــــــــــية والعـــــــــــــــ 9110حامـــــــــــــــد عبـــــــــــــــد الســـــــــــــــ م زهـــــــــــــــران.   -
 مصر: عا  الكتب للنشر والتوزيع.

حســـــــــــــام عــــــــــــــز الـــــــــــــدين عــــــــــــــزب. الصــــــــــــــحة النفســـــــــــــية للمتعلمني:كتيــــــــــــــب املتــــــــــــــدرب. مصـــــــــــــر  جامعــــــــــــــة عــــــــــــــني  -
 مشس: مركز التميز ال بوي.

(. الســـــــــــــلوة التن يمـــــــــــــي  اإلصـــــــــــــدار اابو (. عمـــــــــــــان: دار صـــــــــــــفا للنشـــــــــــــر 9119محـــــــــــــود خضـــــــــــــ  كـــــــــــــاظم.   -
 والتوزيع.

ــــــــــــــ  وســــــــــــــتو  اابدا  الــــــــــــــوظيفي 9104هللا راضــــــــــــــي احلــــــــــــــارّْي.  خالــــــــــــــد وصــــــــــــــل  - ــــــــــــــا  التن يمــــــــــــــي وع قت (. املن
ــــــــــــــة الســــــــــــــعودية. رسالةماجســــــــــــــت   ــــــــــــــة الشــــــــــــــباب ابململكــــــــــــــة العربي للعــــــــــــــاملني وكا ــــــــــــــب الرائســــــــــــــة العامــــــــــــــة لرعاي

 منشورة . السعودية  جامعة أم القر :قسم ال بية البدنية.

ــــــــــــة شــــــــــــحادة.   - ــــــــــــني أمنــــــــــــاط 9114رائــــــــــــة  ي ــــــــــــة ب ــــــــــــد  (. الع ق ــــــــــــادي وأمنــــــــــــاط اإل صــــــــــــا  ل الســــــــــــلوة القي
ــــــــــــديس يف اجلامعــــــــــــا  الفلســــــــــــطينية. مــــــــــــ كرة  ــــــــــــة الت ــــــــــــني اابكــــــــــــادميني مــــــــــــن وجهــــــــــــة ن ــــــــــــر أعضــــــــــــا  هيئ اإلداري

 فلسطني. -ماجست  . كلية الدراسا  العليا  جامعة النجا 

ـــــــــــدوز.  مـــــــــــار    - ـــــــــــد بـــــــــــن 9101زينـــــــــــب بلقن (. واقـــــــــــع الصـــــــــــحة النفســـــــــــية لـــــــــــد  طلبـــــــــــة جامعـــــــــــة عبـــــــــــد احلمي
 .900-944(  الصفحا  4  0من. جملة العلوم النفسية   مستغا-ابديس

(. فاعليـــــــــــــة التشـــــــــــــريعا  التعليميـــــــــــــة يف  وجيـــــــــــــ  املنـــــــــــــا  التن يمـــــــــــــي 9100ســـــــــــــعد بـــــــــــــن  صـــــــــــــر الشقصـــــــــــــي.   -
يف امل سســـــــــــــا  التعليميـــــــــــــة يف ســـــــــــــلطنة عمـــــــــــــان. رســـــــــــــالة ماجســـــــــــــت  غـــــــــــــ  منشـــــــــــــورة . جامعـــــــــــــة نزو :قســـــــــــــم 

 ال بية والدراسا  اإلنسانية  عسمان.

(. اخلصـــــــــــــــــائص الســـــــــــــــــيكوم ية ملقيـــــــــــــــــا  الصـــــــــــــــــحة 9100خرموش  ـــــــــــــــــ ة.  ديســـــــــــــــــم   ســـــــــــــــــعود فطيمـــــــــــــــــة  -
:دراســــــــــــة ميدانيــــــــــــة  امعــــــــــــة لونيســــــــــــي علــــــــــــي البليــــــــــــدة وجامعــــــــــــة حممــــــــــــد بوضــــــــــــياة R-90-SCLالنفســــــــــــية 

 (.4ابملسيلة. جملة سلوة   

ــــــــــــــن  صــــــــــــــر الشقيصــــــــــــــي.   - ــــــــــــــ  9100ســــــــــــــعيد بــــــــــــــن عبــــــــــــــد هللا ب ــــــــــــــة التشــــــــــــــريعا  التعليميــــــــــــــة يف  وجي (. فاعلي
ي يف امل سســــــــــــا  التعليميــــــــــــة بســـــــــــــلطنة عمــــــــــــان. رســــــــــــالة ماجســــــــــــت  . جامعــــــــــــة نزو :قســـــــــــــم املنــــــــــــا  التن يمــــــــــــ

 ال بية والدراسا  اإلنسانية.
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(. الصـــــــــــــــحة النفســـــــــــــــية للعـــــــــــــــاملني وع قتهـــــــــــــــا بـــــــــــــــبعة جوانـــــــــــــــب 9110 يـــــــــــــــة اجلعافرة فـــــــــــــــار  حلمـــــــــــــــي.   -
اعيـــــــــــة   بيئــــــــــة العمــــــــــل يف قطــــــــــا  الصــــــــــناعا  الدوائيــــــــــة اابردنيــــــــــة. جملــــــــــة دراســــــــــا  العلــــــــــوم اإلنســــــــــانية واالجتم

 .311-940(  الصفحا  9  39

ـــــــــــــاق.   - ـــــــــــــد الكـــــــــــــرم اخلن ـــــــــــــق 9109ســـــــــــــنا  عب ـــــــــــــة مـــــــــــــع اإلدارة ودور ـــــــــــــا يف  قي ـــــــــــــا  التن يمـــــــــــــي والع ق (. املن
ــــــــــة مقارنــــــــــة يف إحــــــــــد  اجلامعــــــــــا  املاليزيــــــــــة. الباحــــــــــث  جملــــــــــة  ــــــــــوظيفي لألكــــــــــادمييني :دراســــــــــة  طبيقي الرضــــــــــا ال

  01. ) 

أبعــــــــــــاد اهليكــــــــــــل التن يمــــــــــــي وحاجــــــــــــا  املــــــــــــديرين يف  (. الع قــــــــــــة بــــــــــــني9110شــــــــــــاكر جــــــــــــار هللا اخلشــــــــــــايل.   -
 ( . العراق: دراسا  العلوم االدارية.10 العدد  33شركا  التأمني اابردنية. اجمللد 

(. اجلـــــــــــــــــو التن يمـــــــــــــــــي الســـــــــــــــــائد يف اجلامعـــــــــــــــــة اجلزائريـــــــــــــــــة وع قتـــــــــــــــــ  برضـــــــــــــــــا 0222طوطـــــــــــــــــاوي زوليخـــــــــــــــــة.   -
 اابسا  ة وأدائهم. م كرة ماجست  غ  منشورة . جامعة اب نة.

(. أســــــــــــــس الصــــــــــــــحة النفســــــــــــــية  اإلصــــــــــــــدار الرابــــــــــــــع(. مصــــــــــــــر: مكتبــــــــــــــة 0209عبــــــــــــــد العزيــــــــــــــز القوصــــــــــــــي.   -
 النهضة املصرية.

ـــــــــــــــد هللا اابمحـــــــــــــــد.   - (. الطريـــــــــــــــق إ  الصـــــــــــــــحة النفســـــــــــــــية  اإلصـــــــــــــــدار اابو (. 0222عبـــــــــــــــد العزيـــــــــــــــز بـــــــــــــــن عب
 الرايض: دار الفضيلة للنشر والتوزيع.

ي لــــــــــــــ دارة املدرســــــــــــــية وع قتــــــــــــــ  اببتكاريــــــــــــــ  (. املنــــــــــــــا  التن يمــــــــــــــ9104عبــــــــــــــد هللا بــــــــــــــن  صــــــــــــــر الــــــــــــــوليعي.   -
 الت مي . أطروحة دكتوراه . مصر  جامعة املنصورة:قسم علم النفس.

ـــــــــــــــز حنـــــــــــــــا داوود و خـــــــــــــــرون.   - ـــــــــــــــاهه البحـــــــــــــــث يف العلـــــــــــــــوم الســـــــــــــــلوكية. القـــــــــــــــاهرة: املكتبـــــــــــــــة 0220عزي (. من
 اابجنلو مصرية.

. 014-003(   04(. املنـــــــــــــــــــا  التن يمـــــــــــــــــــي وع قتـــــــــــــــــــ  أبدا  العـــــــــــــــــــاملني   9114عيســـــــــــــــــــ  قبقـــــــــــــــــــوب.   -
 جملة العلوم اإلنسانية:جامعة حممد خيضر بسكرة.

(. املنـــــــــــا  التن يمـــــــــــي وأّْـــــــــــره علـــــــــــ  الســـــــــــلوة اإلبـــــــــــداعي. الـــــــــــيمن  9104فتحـــــــــــي حممـــــــــــد  صـــــــــــر الشـــــــــــرميي.   -
 جامعة العلوم والتكنولوجيا:قسم إدارة اإلعما .
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ــــــــــــا  التن 9109فهــــــــــــد جنــــــــــــيم راجــــــــــــح الســــــــــــلمي.   - ــــــــــــة وع قتهــــــــــــا ابملن يمــــــــــــي يف املــــــــــــدار  (. القيــــــــــــادة اإلبداعي
احلكوميـــــــــــة املتوســـــــــــطة ودينـــــــــــة جـــــــــــدة. رســـــــــــالة ماجســـــــــــت  غـــــــــــ  منشـــــــــــورة . الـــــــــــرايض  جامعـــــــــــة أم القر :قســـــــــــم 

 اإلدارة ال بوية والتخطيط.

ــــــــــــــرج عــــــــــــــارة ج   عبــــــــــــــد هللا حممــــــــــــــد.   - ــــــــــــــق جــــــــــــــودة 9104كــــــــــــــاظم ف ــــــــــــــر املنــــــــــــــا  التن يمــــــــــــــي يف  قي (. أّْ
ــــــــــــة يف ا لســــــــــــليمانية. اجمللــــــــــــة العربيــــــــــــة لضــــــــــــمان جــــــــــــودة التعلــــــــــــيم التقين:دراســــــــــــة اســــــــــــتط عية يف الكليــــــــــــا  التقني

 (.01  1التعليم اجلامعي   

(. أتّْــــــــــــــــ  القيــــــــــــــــادة اإلداريــــــــــــــــة علــــــــــــــــ  أدا  العــــــــــــــــاملني يف امل سســــــــــــــــة االقتصــــــــــــــــادية: 9100كـــــــــــــــ د عمــــــــــــــــار.   -
دراســـــــــــــة حالـــــــــــــة م سســـــــــــــة ســـــــــــــونلغاز. مـــــــــــــ كرة ماجســـــــــــــت  . كليـــــــــــــة العلـــــــــــــوم اإلقتصـــــــــــــادية والتجاريـــــــــــــة وعلـــــــــــــوم 

 التسي   جامعة البويرة.

ـــــــــــر دوافـــــــــــع العمـــــــــــل والتحفيـــــــــــز كوســـــــــــيلة لتحقيـــــــــــق الرضـــــــــــا الـــــــــــوظيفي واابدا  يف 9109رشـــــــــــيد.   جماهـــــــــــد - (. أّْ
 املن مة. اجلزائر.

.(. جملـــــــــــــــــــة  كريـــــــــــــــــــ  للعلـــــــــــــــــــوم اإلداريـــــــــــــــــــة 9109جملـــــــــــــــــــة  كريـــــــــــــــــــ  للعلـــــــــــــــــــوم اإلداريـــــــــــــــــــةو االقتصـــــــــــــــــــادية.   -
 (.90  4واالقتصادية   

طبيــــــــــــق إدارة املعرفــــــــــــة. رســــــــــــالة (. املنــــــــــــا  التن يمــــــــــــي ودوره يف  9103حممــــــــــــد بــــــــــــن ســــــــــــليم عطيــــــــــــة املطــــــــــــريف.   -
 ماجست  غ منشورة . الرايض  جامعة  ية للعلوم اابمنية:قسم العلوم اإلدارية.

(. دور املنـــــــــــــــا  التن يمـــــــــــــــي يف  نميـــــــــــــــة ســـــــــــــــلوة املواطنـــــــــــــــة التن يميـــــــــــــــة 9100حممـــــــــــــــد  ـــــــــــــــايلي.  ديســـــــــــــــم    -
ــــــــــة ميلــــــــــة. جم ــــــــــة شــــــــــلغوم العيــــــــــد والي ــــــــــة ببلدي ــــــــــة :دراســــــــــة ميداني ــــــــــة املــــــــــوارد لــــــــــد  مــــــــــوظفي اإلدارة احمللي لــــــــــة  نمي

 .411-443(  الصفحا  00البشرية   

(. منهجيـــــــــــــــــة البحـــــــــــــــــث العلمي:القواعـــــــــــــــــد واملراحـــــــــــــــــل والتطبيقـــــــــــــــــا  0222حممـــــــــــــــــد عبيـــــــــــــــــدا  و خـــــــــــــــــرون.   -
  اإلصدار الثاا(. اابردن: دار وائل للنشر.

(. الســـــــــــــــلوة التن يمـــــــــــــــي  اإلصـــــــــــــــدار اخلـــــــــــــــامس(. عمـــــــــــــــان: دار وائـــــــــــــــل 9112حممـــــــــــــــد قاســـــــــــــــم القريـــــــــــــــو .   -
 والتوزيع.للنشر 
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(. ع قــــــــــة مســــــــــتواي  الصـــــــــحة النفســــــــــية أببعــــــــــاد التوجـــــــــ  الــــــــــزمين عنــــــــــد 9111حممـــــــــد حممــــــــــود بــــــــــين يـــــــــونس.   -
(  0  34عينــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن طلبـــــــــــــــــــة اجلامعــــــــــــــــــة اابردنيـــــــــــــــــــة. دراســــــــــــــــــا  العلـــــــــــــــــــوم اإلنســــــــــــــــــانية واالجتماعيـــــــــــــــــــة   

 .30-00الصفحا  

ئــــــــــــر  قســــــــــــم (. الصــــــــــــحة النفســــــــــــية لــــــــــــد  طلبــــــــــــة اجلامعــــــــــــة. رســــــــــــالة ماجســــــــــــت  . اجلزا9104مــــــــــــرم غــــــــــــايل.   -
 علم النفس وعلوم ال بية واابرطفونيا:جامعة وهران.

(. أبعــــــــــــاد املنــــــــــــا  التن يمــــــــــــي يف اجلامعــــــــــــة اجلزائريــــــــــــة مــــــــــــن وجهــــــــــــة ن ــــــــــــر 9100مــــــــــــزايا الــــــــــــو  .  مــــــــــــار    -
(  93أســـــــــــــــا  ة كليـــــــــــــــا  العلـــــــــــــــوم اإلجتماعيـــــــــــــــة واإلنســـــــــــــــانية. جملـــــــــــــــة العلـــــــــــــــوم اإلنســـــــــــــــانية واإلجتماعيـــــــــــــــة   

 .21-43الصفحا  

(. الصــــــــــــــــــحة النفســــــــــــــــــية:من ور دينــــــــــــــــــامي  كــــــــــــــــــاملي للنمــــــــــــــــــو يف البيــــــــــــــــــ  9114 مصــــــــــــــــــطف  حجــــــــــــــــــازي.  -
 واملدرسة  اإلصدار الثاا(. املغرب: املركز الثقايف العر .

(. الصــــــــــــــــــــحة النفسية:دراســــــــــــــــــــا  يف ســــــــــــــــــــيكولوجية التكيــــــــــــــــــــة  اإلصــــــــــــــــــــدار 0220مصــــــــــــــــــــطف  فهمــــــــــــــــــــي.   -
 الثالث(. مصر: مطبعة اخلاجني.

االضــــــــــــــــــطرااب  النفســــــــــــــــــية:التدخ   الفعالــــــــــــــــــة (. الوقايــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن 9110aمن مــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــحة العامليــــــــــــــــــة.   -
 واخليارا  السياسية. القاهرة: املكتب اإلقليمي للشرق اابوسط.

(.  عزيـــــــــــــــــــــــــــــــــز الصـــــــــــــــــــــــــــــــــحة النفســـــــــــــــــــــــــــــــــية:املفاهيم البيا   9110bمن مـــــــــــــــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــــــــــــــحة العامليـــــــــــــــــــــــــــــــــة.   -
 املستجدة املمارسة املكتب اإلقليمي للشرق املتوسط. القاهرة.

ـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن االضـــــــــــــــــــطرااب  النفســـــــــــــــــــية:التدخ   الفعالـــــــــــــــــــة (. ال 9110cمن مـــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــحةالعاملية.    - وقاي
 واخليارا  السياسية املكتب اإلقليمي للشرق املتوسط. القاهرة.

ـــــــــــــد  9100نويشـــــــــــــي فاطمـــــــــــــة الزهـــــــــــــرا .   - (. الضـــــــــــــغط النفســـــــــــــي املـــــــــــــدرة وع قتـــــــــــــ  ابإلحـــــــــــــ اق النفســـــــــــــي ل
ــــــــــــة أســــــــــــا  ة التعلــــــــــــيم املتوســــــــــــط يف ظــــــــــــل املنــــــــــــا  التن يمــــــــــــي إلصــــــــــــ حا  املن ومــــــــــــة ال بويــــــــــــة. ا جمللــــــــــــة اجلزائري

 .041-000للطفولةوال بية   الصفحا  

ــــــــــــــــــــة 9100واصــــــــــــــــــــل  يــــــــــــــــــــل املــــــــــــــــــــومين.   - (. املنــــــــــــــــــــا  التن يمــــــــــــــــــــي وإدارة الصــــــــــــــــــــرا  يف امل سســــــــــــــــــــا  ال بوي
  اإلصدار الثاا(. اابردن: دار احلامد للنشر والتوزيع.



 

 
188 

ة و طبيقا ــــــــــــا (. منهجيــــــــــــة النم جــــــــــــة ابملعادلــــــــــــة البنائيــــــــــــ9111ايســــــــــــر فتحــــــــــــي اهلنــــــــــــداوي املهــــــــــــدي.  أبريــــــــــــل   -
 .40-2(  الصفحا  41  00يف حبوث اإلدارة التعليمية. جملة ال بية والتنمية   

(. أّْـــــــــــــر بعـــــــــــــة أبعـــــــــــــاد املنـــــــــــــا  التن يمـــــــــــــي علـــــــــــــ  املشـــــــــــــاركة يف صـــــــــــــنع 9110يـــــــــــــزن عبـــــــــــــد هللا مقـــــــــــــدادي.   -
القـــــــــــــرار اإلداري:بالبنــــــــــــــك اابهلــــــــــــــي اابردا كحالــــــــــــــة دراســــــــــــــةب. رســــــــــــــالة ماجســــــــــــــت  غــــــــــــــ  منشــــــــــــــورة . اابردن  

 ة ال موة:قسم إدارةاابعما .جامع
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 والية مستغامنالتعليم االبتدائي بامللحق الثاين: القوائم اإلمسية ملدارس 
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة الرتبية الوطنية
 مستغامنمديرية الرتبية لوالية 

 مدارس التعليم اإلبتدائي بوالية مستغامن
 البلدية املدرسة اإلبتدائية الرقم
 صيادة مدرسة كريشيا احلاج  .0
 صيادة مدرسة حلو  الشارة  .9
 صيادة مدرسة ولد صاحل امليلود  .3
 فر كة مدرسة اابم  عبد القادر اجلديدة  .4
 فر كة مدرسة البش  االبراهيمي  .0
 فر كة بوعمامةمدرسة الشيخ   .0
 فر كة مدرسة العر  التبسي  .1
 فر كة مدرسة املقطع  .4
 فر كة مدرسة بن زكري حممد  .2

 فر كة مدرسة قاسم اجل يل  .01
 إستيداي مدرسة امحد زابنة  .00
 إستيداي مدرسة الدرادب  .09
 إستيداي مدرسة الغايل بن عبية  .03
 إستيداي 04مدرسة أو  نوفم    .04
 إستيداي القادرمدرسة عمار عبد   .00
 فر كة مدرسة عياشة  .00
 إستيداي مدرسة حممد بوضياة  .01
 إستيداي مدرسة محو موالي  .04
 عني نويسي مدرسة البش  االبراهيمي  .02
 عني نويسي مدرسة دو  بنوة العجا   .91
 عني نويسي مدرسة برحا  بغشام  .90
 عني نويسي مدرسة بن عياد بن ذهيبة  .99
 نويسيعني  مدرسة حسيبة بن بوعلي  .93
 عني نويسي مدرسة محياا خلضر  .94
 حاس  ماماش مدرسة خب  خلضر  .90
 حاس  ماماش مدرسة برحا  امحد  .90
 حاس  ماماش مدرسة بن حما  الشارة  .91
 حاس  ماماش مدرسة بن حما  بلقاسم  .94



 

 

 حاس  ماماش مدرسة بلهجني امحد  .92
 حاس  ماماش مدرسة زقاي البش   .31
 حاس  ماماش مدرسة عياش ايراهيم  .30
 حاس  ماماش مدرسة مزاري امليلود  .39
 حاس  ماماش مدرسة ولد النورين بلقاسم  .33
 عني اتدلس مدرسة اابم  عبد القادر  .34
 عني اتدلس مدرسة كروم حممد  .30
 الصور مدرسة احلشاشطة عمور  .30
 الصور مدرسة احلشاشطة مركز  .31
 الصور مدرسة السور اجلديدة  .34
 الصور مدرسة السور مركز  .32
 الصور مدرسة العجيسة  .41
 الصور مدرسة الكساسرة  .40
 عني اتدلس مدرسة عمارة عبد هللا  .49
 الصور مدرسة أوالد بورا   .43
 الصور مدرسة أوالد محدان  .44
 الصور مدرسة أوالد عامر  .40
 عني اتدلس مدرسة بن عائشة  .40
 عني اتدلس مدرسة بن عبد القادر عبد القادر  .41
 الصور مدرسة بوقنون  .44
 عني اتدلس مدرسة جليجل امحد  .42
 عني اتدلس مدرسة بلميلود أمحد  .01
 عني اتدلس مدرسة خوصة العجا  بلحضري  .00
 عني اتدلس مدرسة درقاوي حممد  .09
 الصور مدرسة زلطيسي بن ذهيبة  .03
 عني اتدلس مدرسة س ب عبد القادر  .04
 عني اتدلس مدرسة قادري عبد القادر  .00
 اتدلسعني  19مدرسة سيدي عبد هللا   .00
 الصور 10مدرسة شرقية   .01
 الصور 19مدرسة شرقية   .04
 عني اتدلس مدرسة عبا  عبد القادر  .02
 عني اتدلس عبد الرمحن الشارة  .01
 الصور مدرسة عيس  الشارة احلدايدية  .00
 الصور مدرسة غزي    .09
 عني اتدلس مدرسة قرية سي بن عودة  .03
 عني اتدلس مدرسة لطرش العيد  .04
 عني اتدلس العجا مدرسة جماهري   .00



 

 

 عني اتدلس مدرسة مناد العر   .00
 الصور مدرسة مناد عبد القادر  .01
 وادي اخل  مدرسة اجلنان الكبار  .04
 وادي اخل  مدرسة الديسة  .02
 وادي اخل  مدرسة العرابة الس منية  .11
 وادي اخل  مدرسة العر  بوزاين  .10
 وادي اخل  مدرسة الق يلية  .19
 وادي اخل  القناينيةمدرسة   .13
 وادي اخل  مدرسة املخاطرية  .14
 وادي اخل  مدرسة املناصرية  .10
 وادي اخل  مدرسة أوالد امليسوم  .10
 وادي اخل  مدرسة بين افرن  .11
 وادي اخل  مدرسة دوار قلوش  .14
 وادي اخل  مدرسة سيدي العجا   .12
 وادي اخل  مدرسة ملحقة واد اخل   .41
 وادي اخل  اخل  مركزمدرسة وادي   .40
 سيدي بلعطار مدرسة خواصة محو  .49
 سيدي بلعطار مدرسة الشهايدية  .43
 سيدي بلعطار مدرسة  لوة بوخاري  .44
 سيدي بلعطار مدرسة املساعدة أوالد الصايف  .40
 سيدي بلعطار مدرسة املغاورية  .40
 سيدي بلعطار مدرسة حدوش بن فغلو  .41
 بلعطارسيدي  مدرسة أوالد شهيدة  .44
 سيدي بلعطار مدرسة سيدي بلعطار مركز  .42
 سيدي بلعطار مدرسة قادري عبد القادر  .21
 خ  الدين مدرسة اإلخوة عمار  .20
 خ  الدين مدرسة العوامرية  .29
 خ  الدين مدرسة أوالد محو اجلديدة  .23
 خ  الدين مدرسة بلمغين اخلدم  .24
 خ  الدين مدرسة بن عودة عتمان  .20
 خ  الدين عياد مصطف  مدرسة بن  .20
 خ  الدين مدرسة جلطي العر   .21
 خ  الدين 10مدرسة خ  الدين اجلديدة   .24
 خ  الدين 19مدرسة خ  الدين اجلديدة   .22
 خ  الدين مدرسة زروايل بن ذهيبة  .011
 خ  الدين مدرسة قوميدي السنوسي  .010
 خ  الدين مدرسة حمي الدين عبد القادر  .019



 

 

 خ  الدين مرزوقةمدرسة   .013
 سيدي علي مدرسة اابخوين بن نعمة  .014
 سيدي علي مدرسة اابخوين فيطا   .010
 سيدي علي مدرسة الشاوش حممد  .010
 سيدي علي مدرسة عبود زاين  .011
 سيدي علي مدرسة حبيح حممد  .014
 سيدي علي 04مدرسة أو  نوفم    .012
 سيدي علي مدرسة بوخالفة بن شاعة  .001
 سيدي علي مدرسة أوالد بتكورة  .000
 سيدي علي مدرسة حنوش حممد  .009
 سيدي علي مدرسة فيطا  احلبيب  .003
 سيدي علي مدرسة بريغي الصادق  .004
 سيدي علي مدرسة برقية حممد  .000
 سيدي علي مدرسة بن رزق هللا بلحاج  .000
 سيدي علي مدرسة بوجلطية احلاج  .001
 سيدي علي مدرسة بودلة علي  .004
 سيدي علي مدرسة صادق مصطف   .002
 سيدي علي مدرسة شباب عبد القادر  .091
 سيدي علي مدرسة صحراوي حممد  .090
 سيدي علي مدرسة فق  بن فلو   .099
 سيدي علي مدرسة فلو  حممد  .093
 سيدي علي مدرسة قرماط العيد  .094
 سيدي علي مدرسة قوا  علي  .090
 سيدي علي مدرسة حممد ملياا  .090
 سيدي علي مدرسة مغاوي بن شاعة  .091
 سيدي علي فيطا  اجلديدةمدرسة ملحقة   .094
 بن عبد املالك رمضان مدرسة الدار البيضا   .092
 بن عبد املالك رمضان مدرسة برجي قدور  .031
 بن عبد املالك رمضان مدرسة بلمكي عبد القادر  .030
 بن عبد املالك رمضان مدرسة بن عتو عبد القادر  .039
 بن عبد املالك رمضان مدرسة بوخاذي عبد القادر  .033
 بن عبد املالك رمضان بودية الشارةمدرسة   .034
 بن عبد املالك رمضان مدرسة بوشارب حممد  .030
 بن عبد املالك رمضان مدرسة محي  الشارة  .030
 بن عبد املالك رمضان مدرسة دويدي عمر  .031
 بن عبد املالك رمضان مدرسة سري املختار  .034
 بن عبد املالك رمضان مدرسة غنيم حممد  .032



 

 

 بن عبد املالك رمضان القادرمدرسة كحي   عبد   .041
 حجاج مدرسة بلغاشم صادوق  .040
 حجاج مدرسة أمحد بن عبو  .049
 حجاج مدرسة بزكارة عبد القادر  .043
 حجاج مدرسة بلحو  حممد  .044
 حجاج مدرسة بلغازي محو  .040
 حجاج مدرسة بن جبور بوحسون  .040
 حجاج مدرسة بن عبو حممد  .041
 حجاج مدرسة بوخا  حممد  .044
 حجاج مدرسة بوستة حممد  .042
 حجاج مدرسة ق ضر  مصطف   .001
 حجاج مدرسة قواد السبع امليلود  .000
 حجاج مدرسة حمراز عبد القادر  .009
 نقمارية مدرسة صوالي علي  .003
 نقمارية 04مدرسة أو  نوفم    .004
 نقمارية مدرسة بلجي يل عبد القادر  .000
 نقمارية مدرسة بلخوجة عبد القادر  .000
 نقمارية مدرسة شقرون احلاج  .001
 نقمارية مدرسة حممد بلفضيل  .004
 نقمارية مدرسة  طاري حممد  .002
 نقمارية مدرسة مسكني سليمان  .001
 سيدي خلضر مدرسة امحد طرمو   .000
 سيدي خلضر مدرسة امحد مسلم  .009
 سيدي خلضر 04مدرسة أو  نوفم    .003
 سيدي خلضر مدرسة بوحفص بلمختار  .004
 سيدي خلضر مدرسة محزة حممد  .000
 سيدي خلضر امليلودمدرسة موساوي   .000
 سيدي خلضر مدرسة خدم سليمان  .001
 سيدي خلضر مدرسة ديل عبد القادر  .004
 سيدي خلضر مدرسة سعودي امليلود  .002
 سيدي خلضر مدرسة شاشو عبد القادر  .011
 سيدي خلضر مدرسة عبدو عبد القادر  .010
 سيدي خلضر مدرسة عزالدين عبد القادر  .019
 سيدي خلضر مدرسة علي بلعبا   .013
 سيدي خلضر مدرسة عليك حممدالقراينية  .014
 سيدي خلضر مدرسة قاضي عبد احلميد  .010
 سيدي خلضر مدرسة حلو  حممد  .010



 

 

 سيدي خلضر مدرسة لكحل بوكروش  .011
 سيدي خلضر مدرسة حممد مدرسة بكوشة  .014
 سيدي خلضر مدرسة حممد عمارة  .012
 سيدي خلضر مدرسة حممد مسعودان  .041
 خلضرسيدي  مدرسة  لوة خلضر  .040
 سيدي خلضر مدرسة معداوي املهدي  .049
 سيدي خلضر مدرسة موساوي خلضر  .043
 عشعاشة مدرسة ابن خلدون  .044
 عشعاشة مدرسة ابن سينا  .040
 عشعاشة مدرسة اابم  عبد القادر  .040
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 امللحق الثالث: دليل املقابال  النصف موجهة

 دليل املقابال  النصف موجهة مع األساتذة

 

 /تقااااادياااااااااااام:1

 :إطاااار املقابلاااةتقدمي /1.1

o .أشكركم عل  قبولكم إجرا  هتـــــ  املقابلـــة 

o  ــمق أكـــثر يف فهـــــم موضـــو  املنــــا  التن يــمي يف عــ قتـــ  ابلصحــة النفسي ـــة هـــتـــ  املقــابلــة  نــدرج يف إطــــار التعـ

 من من ـــوركـــم.

o  أعرفكم بنفسي أ  الطالبة بلقندوز زينب من السنة الثاني ة دكتوراه ختصص العمل والصح ة النفسي ة  جامعة

 مستغامن.

o م وجهة ن ركم فيما خيص موضوعي املنا  ستنتحاور ملدة لن  فوق الساعة حو  عناصر عديدة من أجل فه

التن يمي والصحة النفسي ة  أذكركم أبن  يتوجب عليكم التحدث بط قة وعفوي ة  وأبن معلوما كم ستكون سري ة 

 و ستخدم ابغراض حبثي ة ليس إال ودون ذكر أ ائكم.

 تقااااادمي األساتاااااذة املستاااجوبني:/1.2

   الســـــن. اإلسم -

 ي ـــــة العائلي ــــــة.الوضع -

 اابقـــدمي ــــــة املهني ـــــــة. -

 /اإلطااااااااار التعاااااااريفي للمنااااااخ التنظااااايمي:2

 إذا ما قل  كلمة بمنا   ن يميب ما ال ي خيطر عل  ابلك؟ -

ليم االبتدائيابلصحة النفسية لدى أستاذ التع املناخ التنظيمي وعالقته  



 

 

 هل من املمكن أن  قدم يل  عريفا موجزا عن املنا  التن يمي حسب من ورة؟ -

 /عناصااااار املناخ التنظيماااااي:3

 برأيــــك ما هي مكونـــــا  املنا  التن يمـــــي؟ -

 ما  قييـــمك للع قا  مع زم ئك ابملدرسة ؟ هـــل  ستحضر بعة املواقة ال  ال  زا  يف ذاكر ك عن احلياة املدرسي ة؟ -

 ـــي ابملدرسة؟ كيــــة ذلك؟هل  عتقد أبن اابستاذ ل  دور يف  سني املنا  التن يمــ -

 ة:/ اإلطااااااااار التعاااااااريفي للصحااااااااة النفسي ااااااااا4

 ما الـــــ ي خيطر عل  ابلك عندما أقو  بصحــــــة نفسي ـــةب ؟ -

 ما  صـــورة للصحــــة النفسي ـــــــة؟ -

 /حمددا  للصحااااااااة النفسي اااااااااة:0

 العناصر املكونة للصحــــــة النفسي ـــة من من ورة؟ما هي  -

 هل  عاا من مرض مزمن ؟ هل عاني  لف ة من إصابة جسمانية ؟كية وجد  أتّْ ا ا عل  نفسيتك؟ -

 هل  عتقد أبن  الع قا  االجتماعية هلا أتّْ  عل  الصحة النفسي ة لديك؟ كية ذلك ؟ -

 قة ابجلو املدرسي ؟ كية ذلك ؟هل  تصور أبن صحتك النفسي ة هلا ع  -

o   )أجدد شكري لكهل لديك إضافا  ملا  قشناه ؟ سعد  وقابلتك أستاذ  ة. 

 
 
 

 



 

 

 امللحق الرابع:الصيغة األولية ملقياس املناخ التنظيمي:

 املنا  التن يمي موج  ابسا  ة التعليم اإلبتدائي إستبيان

 اابستاذ الفاضل /اابستاذة الفاضلة
 وبعد: ية طيبة 

 بغــــــــــرض اســــــــــتكما  متطلبــــــــــا  احلصــــــــــو  علــــــــــ  درجــــــــــة الــــــــــدكتوراه يف علــــــــــم الــــــــــنفس فــــــــــ نين أقــــــــــوم يــــــــــ ه الدراســـــــــــة
ـــــــــــة ـــــــــــد  أســـــــــــتاذ التعلـــــــــــيم االبتـــــــــــدائيب.الرجا   امليداني املوســـــــــــومة بــــــــــــباملنا  التن يمـــــــــــي وع قتـــــــــــ  ابلصـــــــــــحة النفســـــــــــية ل

( أمـــــــــــام xهمـــــــــــا مـــــــــــع وضـــــــــــع ع مـــــــــــة  مــــــــــنكم التكـــــــــــرم بتعبئـــــــــــة االســـــــــــتبيانني املـــــــــــرفقني بعـــــــــــد القـــــــــــرا ة املتأنيـــــــــــة لعبارا ي
ــــــــــــــ  نعلمكم أبن إجــــــــــــــااب كم  ــــــــــــــون ب ــــــــــــــ ي  عايشــــــــــــــون  و عمل ــــــــــــــ   روهنــــــــــــــا مناســــــــــــــبة حســــــــــــــب الواقــــــــــــــع ال ــــــــــــــة ال اإلجاب
ســـــــــتعامل بســـــــــرية اتمــــــــــة ولـــــــــن  ســـــــــتخدم إال ابغــــــــــراض البحـــــــــث العلمــــــــــي  كمـــــــــا ننـــــــــبهكم أن صــــــــــحة النتـــــــــائه الــــــــــ  

 ستتوصل إليها الدراسة  توقة عل  دقة إجابتكم.

 شاكرين حسن  عاونكم
 الباحثة:زينب بلقندوز

 املعلوما  األولية: .1

 اجلنس:        ذكر                                 أنث 

 سنوا  01إ   0سنوا                        من  0أقل من   سنوا                 01أكثر من  اابقدمية املهنية:

 استبيان املناخ التنظيمي: .2
غ  
 موافق

موافق  موافق
 بشدة

 الفقرا 

  تعامل اإلدارة ورونة مع اابسا  ة. .0   
يتيح مدير املدرسة للعاملني فرصة إبدا  الرأي يف  .9   

 القرارا  ال  يتخ ها.
 يتواصل اابسا  ة مع املدير. .3   
الواجبا  اإلضافية لألسا  ة حمددة بشكل  .4   

 واضح
 هناة وضو  يف مهام اإلدارة املدرسية .0   
 اابستاذ ابالستقرار الوظيفييشعر  .0   
 اجتماعا  اابسا  ة من مة وفق جدو  أعما  .1   
إجرا ا  التعامل مع ال روة الطارئة ابملدرسة  .4   

 موضحة لد  اجلميع
 بصورة مباشرةاإلدارية  طبق القرارا   .2   



 

 

  تسم معاملة املدير لألسا  ة ابلعدالة .01   
 الوزارية تم إدارة املدرسة بتنفي  التعليما   .00   
 يقوم املدير بزايرا  دورية لألسا  ة ابابقسام .09   
يشعر اابستاذ أبن مهنة التعليم ذنح  اح ام  .03   

 انخرين
يشعر اابستاذ ابستعداده  لب   أكثر جمهود يف  .04   

 عمل 
خي  املدير اابسا  ة ابملستجدا  اإلدارية بعد  .00   

 اط ع  عليها
اابسا  ة خ   يهتم املدير وناقشة  را   .00   

 االجتماعا 
يلتزم اابستاذ بتنفي  مهام  وفق القواعد املهنية  .01   

 املنصوص  عليها
يسود االح ام املتباد  بني  تلة املستواي   .04   

 الوظيفية ابملدرسة
 اجلو املدرسي حمفز عل  العمل .02   
 يتعاون اابسا  ة يف أمورهم الدراسية .91   
 اإلدارةشعر اابستاذ ابلدعم من ي .90   
 يتعامل اابستاذ مع بقية العما  ابملدرسة بسهولة .99   
  تميز الع قة بني االسا  ة ابلثقة املتبادلة .93   

ث   اابسا  ة بنفس الفرص يف التواصل مع  .94   
 اإلدارة

 اابسا  ةجمهودا  يهتم املدير  بتشجيع  .90   
 ذنح اإلدارة احلوافز بنا  عل  اجملهودا  املب ولة .90   
 يشعر اابستاذ ابلتقدير واالح ام ابملدرسة .91   
  تسم ع قة املدير ابابسا  ة ابلر ية .94   
 ثافظ اابستاذ عل   واصل  مع بقية الزم   .92   
 
 

 
 

 
 

 .مبكرا ثضر املدير إ  املدرسة  .31

 يعمل املدير  عل   سوية اخل فا  املدرسية .30   

  
 يشعر اابستاذ أبن مهنة التعليم جتعل  منفتح .39 

 إجتماعيا

  
شعر اابستاذ ابلعدالة يف مكافأة اجملهودا  ي .33 

 املدرسية



 

 

 :الصيغة األولية ملقياس الصحة النفسية:اخلامسامللحق 

 الصحة النفسي ة موج  ابسا  ة التعليم اإلبتدائي إستبيان

 اابستاذ الفاضل /اابستاذة الفاضلة
  ية طيبة وبعد:

بغــــــــــرض اســــــــــتكما  متطلبــــــــــا  احلصــــــــــو  علــــــــــ  درجــــــــــة الــــــــــدكتوراه يف علــــــــــم الــــــــــنفس فــــــــــ نين أقــــــــــوم يــــــــــ ه الدراســـــــــــة 
ـــــــــــة  ـــــــــــد  أســـــــــــتاذ التعلـــــــــــيم االبتـــــــــــدائيب.الرجا  امليداني املوســـــــــــومة بــــــــــــباملنا  التن يمـــــــــــي وع قتـــــــــــ  ابلصـــــــــــحة النفســـــــــــية ل

( أمـــــــــــام xوضـــــــــــع ع مـــــــــــة   مــــــــــنكم التكـــــــــــرم بتعبئـــــــــــة االســـــــــــتبيانني املـــــــــــرفقني بعـــــــــــد القـــــــــــرا ة املتأنيـــــــــــة لعبارا يهمـــــــــــا مـــــــــــع
ــــــــــــــ  نعلمكم أبن إجــــــــــــــااب كم  ــــــــــــــون ب ــــــــــــــ ي  عايشــــــــــــــون  و عمل ــــــــــــــ   روهنــــــــــــــا مناســــــــــــــبة حســــــــــــــب الواقــــــــــــــع ال ــــــــــــــة ال اإلجاب
ســـــــــتعامل بســـــــــرية اتمــــــــــة ولـــــــــن  ســـــــــتخدم إال ابغــــــــــراض البحـــــــــث العلمــــــــــي  كمـــــــــا ننـــــــــبهكم أن صــــــــــحة النتـــــــــائه الــــــــــ  

 ستتوصل إليها الدراسة  توقة عل  دقة إجابتكم.
 شاكرين حسن  عاونكم

 ثة:زينب بلقندوزالباح
 املعلوما  األولية: .1

 اجلنس:        ذكر                                 أنث 

 سنوا  01إ   0سنوا                        من  0أقل من     سنوا                 01أكثر من  اابقدمية املهنية:

 استبيان الصحة النفسية:فقرا   . 2
 الفقرا  غالبا أ ياان أبدا

 لدي  ركيز يف عملي. .0   
 أذكن من النوم بصفة عادية. .9   

 أ  راضي عن اجنازا   يف العمل .3   
 أشعر ابلسعادة .4   
 ليس  لدي نواب  صدا  .0   
 أ  شخص غ  عصع .0   
 لدي م را  خلويف .1   

 أذكن من إشبا  حاجا  اجلسمية .4   
 ليس  لدي اضطرااب  يف الشهية .2   
 القدرة عل  التعامل مع املواقة اليوميةلدي  .01   

 أهتم ابملشاركة االجتماعية .00   



 

 

أستطيع التغلب عل  الضغوط العادية  يف  .09   
 احلياة

 أسع  لتحقيق طموحا  .03   
 اشعر أبن احلياة  ستحق العيا .04   
 أسيطر عل  غضع .00   

 لدي القدرة يف االعتنا  بصح  اجلسمية .00   
 أدائي املهينأشعر ابالر يا  جتاه  .01   
 أقاوم مشاعر اخلمو  والكسل .04   
 أذكن من التغلب عل  التو ر .02   
 ليس  لدي عيوب خلقية .91   
 ليس  لدي اضطرااب  عضوية .90   
 أ  راضي عن حيا  العائلية .99   
 أ  مقتنع بشكل جسمي .93   
 أ كية مع  تلة املستجدا  ابلعمل .94   
 لدي القدرة عل  مواجهة الصعواب  ال  .90   

  ع ضين ابلعمل
 ليس  لدي أمراض مزمنة .90   

 ليس لدي شعور مستمر ابلتعب .91   
 . أ  أهتم ابنخرين .94   
 أ فاد  اخل فا  وكان العمل .92   
 أ واصل مع انخر بسهولة .31   
 أطلب املساعدة من انخر عندما أحتاج  .30   

 أ  واّْق  بقدرا  .39   

 اح م قناعا  انخرين .33   

 صداقا  أسع  لتوسيع .34   
 أحاو  التكية مع مواقة احلياة .30   

 

 

 



 

 

 : الصيغة النهائية ملقياس املناخ التنظيمي:السادسمللحق ا

 :موج  ابسا  ة التعليم اإلبتدائي مقيا  املنا  التن يمي
 

 ابستاذ الفاضل /اابستاذة الفاضلةا
  ية طيبة وبعد:

( أمــــــــــام xمــــــــــع وضــــــــــع ع مــــــــــة   ا ــــــــــ القــــــــــرا ة املتأنيــــــــــة لعبار بعــــــــــد  املرفــــــــــق   مــــــــــنكم التكــــــــــرم بتعبئــــــــــة االســــــــــتبيانالرجــــــــــا
ــــــــــــــ  نعلمكم أبن إجــــــــــــــااب كم  ــــــــــــــون ب ــــــــــــــ ي  عايشــــــــــــــون  و عمل ــــــــــــــ   روهنــــــــــــــا مناســــــــــــــبة حســــــــــــــب الواقــــــــــــــع ال ــــــــــــــة ال اإلجاب
ســـــــــتعامل بســـــــــرية اتمــــــــــة ولـــــــــن  ســـــــــتخدم إال ابغــــــــــراض البحـــــــــث العلمــــــــــي  كمـــــــــا ننـــــــــبهكم أن صــــــــــحة النتـــــــــائه الــــــــــ  

 كم.ستتوصل إليها الدراسة  توقة عل  دقة إجابت

 .شاكرين حسن  عاونكم
 الباحثة:زينب بلقندوز

 

 املعلوما  األولية: .1
 اجلنس:        ذكر                                 أنث 

 سنوا  01إ   0سنوا                        من  0أقل من     سنوا                 01أكثر من  اابقدمية املهنية:
 
 التنظيمي:. فقرا  مقياس املناخ 2

 
 األبعاد الفقرا  موافق بشدة موافق موافقغري 

 الواجبا  االضافية لألسا  ة حمددة بشكل واضح.   
 

 اهليكل التنظيمي
 إجتماعا  اابسا  ة من مة وفق جدو  أعما .   
  تم إدارة املدرسة بتنفي  التعليما  الوزارية.   
 الوظيفية ابملدرسة.يسود التفاهم املتباد  بني املستواي     
 ث   اابسا  ة بنفس الفرص يف التواصل مع اإلدارة.   
   تعامل اإلدارة ورونة مع اابسا  ة.   

 
النما 
 اإلداري

يتيح مدير املدرسة لألسا  ة فرصة إبدا  الرأي يف    
 القرارا  ال  يتخ ها.

 يتواصل اابسا  ة مع املدير.   
 اإلدارة املدرسية.هناة وضو  يف مهام    
  طبق القرارا  اإلدارية بصورة مباشرة.   
  تسم معاملة املدير لألسا  ة ابلعدالة.   



 

 

 يقوم املدير بزايرا  دورية لألسا  ة ابابقسام   
 ثضر املدير إ  املدرسة مبكرا   
خي  املدير اابسا  ة ابملستجدا  اإلداري بعد    

 إط ع  عليها.
 
 

يهتم املدير وناقشة  را  اابسا  ة خ       اإلتصاال 
 االجتماعا .

 يتواصل اابسا  ة مع بقية العما  ابملدرسة بسهولة.   
  تميز الع قة بني اابسا  ة ابلثقة املتبادلة.   
 ثافظ اابستاذ عل   وصل  مع بقية الزم  .   
  أك .يشعر اابستاذ ابستعداده لب   جمهود    

 
 احلوافز

 اجلو املدرسي حمفز عل  العمل.   
 يهتم املدير بتشجيع جمهودا  اابسا  ة.   
يشعر اابستاذ ابلعدالة يف مكافأة اجملهودا     

 املدرسية.
ـــــزم اابســـــتاذ بتنفيـــــ  مهامـــــ  وفـــــق القواعـــــد املهنيـــــة     يلت

 املنصوص عليها.
 التنسيق

 ابلر ية. تسم ع قة املدير ابابسا  ة    
 يعمل املدير عل   سوية اخل فا  املدرسية.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : الصيغة النهائية ملقياس الصحة النفسية:امللحق امللحق السابع

 مقياس الصحة النفسية موجه ألساتذة التعليم اإلبتدائي:
 اابستاذ الفاضل /اابستاذة الفاضلة

  ية طيبة وبعد:
( أمام اإلجابة ال   روهنا xمع وضع ع مة     بعد القرا ة املتأنية لعبارا االستبيان املرفقتكرم بتعبئة الرجا  منكم ال

مناسبة حسب الواقع ال ي  عايشون  و عملون ب  نعلمكم أبن إجااب كم ستعامل بسرية اتمة ولن  ستخدم إال 
 ة  توقة عل  دقة إجابتكم.ابغراض البحث العلمي  كما ننبهكم أن صحة النتائه ال  ستتوصل إليها الدراس

 شاكرين حسن  عاونكم
 الباحثة:زينب بلقندوز

 املعلوما  األولية: .1

 اجلنس:        ذكر                                 أنث 

 سنوا  01إ   0سنوا                        من  0أقل من      سنوا                 01أكثر من  اابقدمية املهنية:

 الصحة النفسية: فقرا  مقياس . 2
 األبعاد الفقرا  غالبا أ ياان أبدا
  أذكن من النوم بصفة عادية.   

 
 

الرا ة 
 النفسية

 أ  راضي عن إجنازا  يف العمل.   
 أشعر ابلسعادة.   
 ليس  لدي نواب  صدا .   
 أسيطر عل  غضع.   
 أقاوم مشاعر اخلمو  والكسل.   
 مقتنع بشكل جسمي.أ     
 ليس لدي شعور مستمر ابلتعب.   
  لدي  ركيز يف عملي.   

 
الرا ة 
 اجلسدية

 أذكن من إشبا  حاجا  اجلسمية.   
 ليس  لدي إضطرااب  يف الشهية.   
 لدي القدرة عل  اإلعتنا  بصح  اجلسمية.   
 ليس  لدي عيوب خلقية.   
  ليس  لدي أمراض مزمنة.   
  أهتم ابملشاركة اإلجتماعية.   

 أستطيع التغلب عل  الضغوط العادية يف احلياة.    



 

 

الرا ة  أ كية مع  تلة املستجدا  ابلعمل.   
لـدي القـدرة علـ  مواجهــة الصـعواب  الـ   ع ضــين     االجتماعية

 ابلعمل.
 أ فاد  اخل فا  وكان العمل.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

:(Raosoft) :خمرجا  برانمجالثامنامللحق   

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 : Spss Amos20رجا    خم :التاسع امللحق 

 إعتدالية التوزيع لبياان  مقياس املناخ التنظيمي:
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 التن يمي.املنا  
N 500 

a,bNormal Parameters Mean 69.3820 
Std. Deviation 9.51805 

Most Extreme Differences 
Absolute .044 
Positive .044 

Negative -.034- 
Kolmogorov-Smirnov Z .976 

Asymp. Sig. (2-tailed) .297 
a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .835 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 5607.239 

df 300 
Sig. .000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Total Variance Explained 
Compo
nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of 
Squared Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Tota
l 

% of 
Variance 

Cumulat
ive % 

Total % of 
Variance 

Cumul
ative % 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 4.30
9 

17.237 17.237 4.309 17.237 17.237 4.141 16.564 16.564 

2 
4.13
8 16.550 33.787 4.138 16.550 33.787 3.196 12.783 29.346 

3 
3.08
9 

12.358 46.145 3.089 12.358 46.145 3.123 12.491 41.838 

4 
2.24
7 8.986 55.131 2.247 8.986 55.131 3.052 12.207 54.045 

5 2.07
5 8.300 63.431 2.075 8.300 63.431 2.347 9.386 63.431 

6 .764 3.054 66.486       
7 .729 2.914 69.400       
8 .685 2.742 72.142       
9 .643 2.570 74.712       
10 .608 2.434 77.146       
11 .589 2.355 79.501       
12 .517 2.066 81.567       
13 .502 2.007 83.574       
14 .477 1.906 85.480       
15 .431 1.726 87.206       
16 .421 1.683 88.889       
17 .390 1.561 90.451       
18 .381 1.523 91.974       
19 .363 1.452 93.425       
20 .339 1.355 94.780       
21 .308 1.233 96.013       
22 .282 1.128 97.142       
23 .271 1.085 98.227       
24 .232 .929 99.155       
25 .211 .845 100.000       
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
aComponent MatrixRotated  

 Component 
1 2 3 4 5 

     847. 1ة
     845. 2ة
     822. 3ة
     780. 5ة
     722. 9ة
     677. 10ة
     656. 12ة
    864.  15ة
    833.  16ة
    765.  29ة
    728.  22ة
    708.  23ة
   855.   14ة
   822.   19ة
   738.   27ة
   725.   33ة
   700.   25ة
  818.    11ة

  807.    4ة
  779.    7ة
  756.    18ة
  719.    24ة
 896.     31ة
 892.     17ة
 838.     28ة

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 5 iterations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 مستوى فقرا  املناخ التنظيمي:

Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation 

Q1 500 2.15 .777 
Q2 500 2.15 .733 
Q3 500 2.29 .744 
Q4 500 2.11 .690 
Q5 500 2.15 .750 
Q6 500 2.17 .735 
Q7 500 1.92 .708 
Q8 500 2.26 .489 
Q9 500 2.15 .745 

Q10 500 2.29 .765 
Q11 500 1.88 .823 
Q12 500 2.17 .720 
Q13 500 2.30 .766 
Q14 500 2.18 .737 
Q15 500 2.47 .653 
Q16 500 2.55 .518 
Q17 500 2.57 .516 
Q18 500 2.47 .523 
Q19 500 1.59 .683 
Q20 500 1.78 .739 
Q21 500 2.37 .662 
Q22 500 2.14 .762 
Q23 500 1.99 .609 
Q24 500 2.17 .738 
Q25 500 2.14 .761 
Q26 500 2.16 .738 
Q27 500 2.18 .710 
Q28 500 2.15 .749 
Q29 500 1.98 .655 
Q30 500 2.16 .727 
Q31 500 2.13 .572 
Q32 500 2.09 .699 
Q33 500 2.20 .436 

Valid N (listwise) 500   
    

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 مستوى أبعاد املناخ التنظيمي:
Descriptive Statistics 

 N Mean 
Style.administratif 500 17.5060 

Structure.organisationnelle 500 12.8140 
communications 500 12.9260 

incitations 500 19.2140 
Coordination 500 9.0200 

Valid N (listwise) 500  
 

Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation 

 N Mean Std. Deviation 
 2.324 12.81 500 التن يمي.اهليكل
 14.066 71.48 500 اإلداري.النمظ

Valid N (listwise) 500   
 

Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation 

 1.716 9.02 500 التنسيق
Valid N (listwise) 500   

 
 

 مستو  املنا  التن يمي:
Descriptive Statistics 

 N Mean 
climat 500 71.4800 

Valid N (listwise) 500  
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 
 14.066 71.48 500 التن يمي.املنا 

Valid N (listwise) 500   
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

 

   Estimate S.E. C.R. P 
    1.000 التن يمي ---> 4ة
 *** 15.233 057. 872. التن يمي ---> 1ة
 *** 15.952 057. 913. التن يمي ---> 00ة
 *** 14.136 054. 757. التن يمي ---> 04ة
 *** 13.053 052. 682. التن يمي ---> 94ة
 1.000 االداري ---> 0ة

   
 *** 20.159 045. 916. االداري ---> 9ة
 *** 20.317 047. 950. االداري ---> 3ة
 *** 16.787 045. 750. االداري ---> 0ة
 *** 15.768 039. 617. االداري ---> 2ة
 *** 14.118 029. 415. االداري ---> 01ة
 *** 13.867 048. 660. االداري ---> 09ة
    1.000 اال ص   ---> 00ة
 *** 18.933 050. 950. اال ص   ---> 00ة
 *** 16.755 054. 909. اال ص   ---> 99ة
 *** 15.869 043. 677. اال ص   ---> 92ة
 *** 15.789 043. 682. اال ص   ---> 93ة
    1.000 احلوافز ---> 04ة
 *** 19.871 050. 1.001 احلوافز ---> 02ة
 *** 13.902 043. 601. احلوافز ---> 90ة
 *** 14.351 046. 663. احلوافز ---> 91ة
 *** 16.790 057. 960. احلوافز ---> 33ة
 1.000 التنسيق ---> 01ة

   
 *** 17.027 051. 864. التنسيق ---> 94ة
 *** 19.234 055. 1.052 التنسيق ---> 30ة

التن يمي:م شرا  املطابقة للنموذج  العاملي اخلماسي للمنا    
 
CMIN 
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 61 436.797 264 .000 1.655 
Saturated model 325 .000 0   
Independence model 25 5712.172 300 .000 19.041 

RMR, GFI 
Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model .039 .935 .920 .760 
Saturated model .000 1.000   
Independence model .223 .422 .373 .389 

 



 

 

 

Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model .924 .913 .968 .964 .968 
Saturated model 1.000  1.000  1.000 
Independence model .000 .000 .000 .000 .000 
 
RMSEA 
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model .036 .030 .042 1.000 
Independence model .190 .186 .194 .000 
AIC 
Model AIC BCC BIC CAIC 
Default model 558.797 565.504 815.889 876.889 
Saturated model 650.000 685.729 2019.748 2344.748 
Independence model 5762.172 5764.921 5867.537 5892.537 
ECVI 
Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 
Default model 1.120 1.013 1.243 1.133 
Saturated model 1.303 1.303 1.303 1.374 
Independence model 11.547 11.062 12.045 11.553 
 
     

 إعتدالية التوزيع لبياان  منوذج الصحة النفسية:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 النفسية.الصحة 

N 500 

a,bNormal Parameters Mean 62.4480 
Std. Deviation 8.26486 

Most Extreme Differences 
Absolute .054 
Positive .041 
Negative -.054- 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.216 
Asymp. Sig. (2-tailed) .104 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .885 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 4647.839 
df 190 
Sig. .000 

 
 

 



 

 

 
 
 

Total Variance Explained 
Comp
onent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total % of 
Varian

ce 

Cumul
ative % 

Total % of 
Variance 

Cumulativ
e % 

Total % of 
Variance 

Cumulati
ve % 

1 4.806 24.032 24.032 4.806 24.032 24.032 4.595 22.977 22.977 
2 3.716 18.581 42.613 3.716 18.581 42.613 3.907 19.537 42.513 
3 3.414 17.071 59.684 3.414 17.071 59.684 3.434 17.171 59.684 
4 .823 4.113 63.797       
5 .735 3.676 67.473       
6 .662 3.312 70.784       
7 .626 3.129 73.913       
8 .547 2.733 76.646       
9 .536 2.678 79.324       

10 .484 2.422 81.747       
11 .467 2.335 84.082       
12 .438 2.191 86.272       
13 .429 2.143 88.415       
14 .384 1.922 90.337       
15 .374 1.869 92.207       
16 .358 1.790 93.997       
17 .337 1.686 95.683       
18 .311 1.554 97.237       
19 .285 1.427 98.664       

20 .267 1.336 
100.00

0 
      

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

aRotated Component Matrix 
 Component 

1 2 3 
   828. 2ة
   808. 3ة
   803. 4ة
   758. 5ة
   724. 18ة
   720. 23ة
   707. 15ة
   686. 27ة
  806.  1ة
  782.  8ة
  766.  9ة
  727.  16ة
  720.  20ة
  715.  28ة
  688.  26ة
 861.   11ة
 830.   12ة
 819.   25ة
 815.   24ة
 804.   29ة

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. 
a. Rotation converged in 4 iterations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 مستو  فقرا  الصحة النفسية:
Descriptive Statistics 

 N Mean 
Q1 500 1.61 
Q2 500 2.19 
Q3 500 2.31 
Q4 500 2.11 
Q5 500 1.89 
Q6 500 2.22 
Q7 500 1.90 
Q8 500 1.95 
Q9 500 1.86 
Q10 500 2.27 
Q11 500 1.91 
Q12 500 2.07 
Q13 500 2.30 
Q14 500 2.59 
Q18 500 2.06 
Q20 500 1.65 
Q21 500 2.02 
Q22 500 2.06 
Q23 500 1.83 
Q24 500 2.28 
Q25 500 2.23 
Q26 500 1.91 
Q27 500 2.02 
Q28 500 1.93 
Q29 500 1.97 
Valid N (listwise) 500  

   
 

 مستو  أبعاد الصحة النفسية:
Descriptive Statistics 

 N Mean 
Bien etre Psychique 500 16.62 

Bien etre Phisique 500 12.88 
Bien etre Sociale 500 21.60 
Valid N (listwise) 500  

Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation 

 2.986 16.12 447 النفسي.البعد
 2.025 12.10 447 اإلج.البعد

Valid N (listwise) 447   
 

 



 

 

Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation 

 2.025 12.10 447 اإلج.البعد
Valid N (listwise) 447   

 
 

Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation 

 8.502 51.13 447 النفسية.الصجة
Valid N (listwise) 447   

 
 

 الصحة النفسية:  مستو 
Descriptive Statistics 

 N Mean 
Santé 500 51.1100 

Valid N (listwise) 500  
   
   

 
Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
  *** 19.098 048. 909. النفسي ---> 3ة
  *** 19.053 040. 753. النفسي ---> 4ة
 *** 16.894 050. 843. النفسي ---> 0ة

 
 *** 15.362 057. 882. النفسي ---> 00ة

 
 *** 16.257 040. 643. النفسي ---> 04ة

 
 *** 15.100 053. 800. النفسي ---> 93ة

 
 *** 15.516 049. 761. النفسي ---> 91ة

 
     1.000 اجلسدي ---> 0ة
  *** 16.717 057. 950. اجلسدي ---> 4ة
 *** 15.962 054. 861. اجلسدي ---> 2ة

 
  *** 14.682 054. 792. اجلسدي ---> 00ة
  *** 13.943 044. 607. اجلسدي ---> 91ة
  *** 13.405 070. 938. اجلسدي ---> 90ة
     1.000 االجتماعي ---> 00ة
  *** 18.268 055. 1.007 االجتماعي ---> 09ة
  *** 17.594 056. 986. االجتماعي ---> 94ة
  *** 17.669 058. 1.033 االجتماعي ---> 90ة
  *** 18.630 047. 884. االجتماعي ---> 92ة
     1.000 النفسي ---> 9ة

 



 

 

 م شرا  املطابقة للنموذج الث ّْي للصحة النفسية:

 
CMIN 
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 45 244.004 145 .000 1.683 
Saturated model 190 .000 0   
Independence model 19 4461.739 171 .000 26.092 
RMR, GFI 
Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model .033 .951 .935 .725 
Saturated model .000 1.000   
Independence model .266 .386 .318 .347 
Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model .945 .936 .977 .973 .977 
Saturated model 1.000  1.000  1.000 
Independence model .000 .000 .000 .000 .000 
RMSEA 
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model .037 .029 .045 .997 
Independence model .224 .219 .230 .000 
AIC 
Model AIC BCC BIC CAIC 
Default model 334.004 337.762 523.662 568.662 
Saturated model 380.000 395.866 1180.776 1370.776 
Independence model 4499.739 4501.326 4579.817 4598.817 
ECVI 
Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 
Default model .669 .591 .764 .677 
Saturated model .762 .762 .762 .793 
Independence model 9.018 8.588 9.461 9.021 

 
 

Assessment of normality : 
Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

 721.- 166.- 3.726- 429.- 23 9 الراحة.النفسيية
 9.618 2.214 11.273 1.297 20 9 الراحة.اجلسدية

 3.815- 878.- 577. 066. 30 12 الراحة.اإلجتماعية
 4.544- 1.046- 2.210- 254.- 12 6 التنسيق
 4.479- 1.031- 1.140 131. 25 13 اخلوافز

 4.632- 1.066- 1.310 151. 17 9 اإل صاال 
 5.502- 1.266- 2.117- 244.- 24 8 النمط.اإلداري

 1.958- 451.- 1.390 160. 17 9 اهليكل.التن يمي
Multivariate     3.082 2.593 

 

 



 

 

 

 


