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 أمام لجنــــــــــــــــــــــــــة المناقشـــــــــــــــــــــــــــة:
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اــــــــــــــــــاقشمنــــــــــــ -ب – ةحماضر  ةأستاذ جامعة مستغانـــــــــــــم   ةــــــــــش مغنيـــــــقوعي   
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 ***ي كاجعل قبره ركضة مف رياض الجنةالميـ ارحـ أب***          

 ***الميـ أرزؽ أمي الفردكس األعمى***                   

الميـ ال تجعمنا نصاب بالغركر إذا نجحنا كال باليأس إذا أخفقنا، كذكرنا أف 

اإلخفاؽ ىك التجربة التي تسبق النجاح، الميـ إذا أعطيتنا نجاحا فبل تأخذ منا 

ذا أعطيتنا تكاضعا فبل تأخذ منا اعتزازنا بكرامتنا، ربنا تقبل منا ىذا  تكاضعنا كا 

 الدعاء.

 ***عمميفميف...آميف... يارب الآميف...آ***             
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 إىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء

إلى منابع الحناف في عمرؼ ... الحب البلمتناىي كالعطاء الذؼ يسرؼ ... الرسكخ الثابت 
اعة في كبريائي... يا مف أرضعتماني لبف المكدة كالرحمة ... ككسكتماني لباس العفة كالقن

... كساندتماني في كل لحظاتي ... كتابعتماني بكل حماقاتي ... فمكما في عمك مقامكما 
... يا مف أكصاني الرحمف بكما ... *أبي الغالي رحمو هللا تعالى* ك *أمي الحبيبة أطاؿ 

 هللا في عمرىا*.

 إلى أعظـ كأعز إنسانة عمى كجو األرض جدتي *خيرة* رحميا هللا تعالى.

 دمحم*فاطمة الزىراء*.مقدـ*كأخكاتي الذيف قاسمكني أفراح الدنيا كأحزانيا *خالد* إلى إخكتي

 إلى الكتاكيت التي بدكنيـ ال تحمك الحياة *حفصة*أحبلـ*إيماف*خميصة*ليمى*.

لى أطيب إنسانة في الككف*خالتي يمينة*.  إلى أغمى إنسانة في الكجكد *خالتي خيرة* كا 

 دهللا*.إلى خالي أطاؿ هللا في عمره*عب

إلى سنكات النكر التي أنارت دربي كفتحت لي مجاؿ األمل كعممتني معنى العمـ كمعنى 
 الصداقة .

 إلى جميع أساتذتي كزمبلئي الطمبة تخصص تعميمية العمكـ.

 إلى كل مف جمعتني بيـ لحظة حب كمكدة كصداقة *أسماء*فاطمة*نكرية*.

لى  كل مف عممني حرفا....عرفانا لؤلكليف إلى كل مف رفع كفو لمدعاء لي بالتكفيق....كا 
 كلآلخريف.................إلى كل مف يؤمف بالتربية كمفتاح لممستقبل.............

 ****************أىدؼ ىذا العمل المتكاضع****************

 شكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر وتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير



 

 

 ج 

ليؾ يرجع األمر كمو...عبلنيتو كسره...أكلو كآخره . الميـ لؾ الحمد كمو كلؾ  الممؾ كمو...كا 

 ظاىره كباطنو...لؾ الحمد يا مالؾ الممؾ...حمدا دائما، طيبا، نقيا، مبارؾ فيو .

إلى مف كانت سندؼ بجيدىا، كأستاذتي بعمميا، كمشرفتي بحكمتيا، إلى مف لـ تبخل عميا 

رحب األستاذة المشرفة *عميمش فمة * جزاىا هللا بنصائحيا كتكجيياتيا، إلى ذات الصدر ال

 خيرا كزادىا نكرا عمى نكر .

كما أكجو شكرؼ إلى أساتذة أعضاء لجنة المناقشة *قكعيش مغنية* ك *سيسباف فاطمة* 

 داعية مف هللا تعالى أف يحفظيـ كيبشرىـ بالخير .

تي أجريت فييا إلى جميع أساتذة كمدراء المتكسطات بمدية سيدؼ لخضر *مستعانـ* ال

 الدراسة الميدانية .

 إلى جميع األساتذة الذيف ساعدكني كلك بكممة طيبة .

 كختاـ شكرؼ كتقديرؼ إلى كل أساتذة عمـ النفس .
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 :ممخص الدراسة



 

 

 د 

الرضا الكظيفي كالدافعية اإلنجاز لدػ أساتذة  ى الكشف عف العبلقة المكجكدة بيفيدؼ  البحث الحالي إلي

لدػ عينة مف  -مستغانـ  –التعميـ المتكسط مف خبلؿ إجراء دراسة ميدانية بمتكسطات سيدؼ لخضر 

مقياس الدافعية ، ك ظيفياختبار الرضا الك  يكقد استخدمت الباحثة اختباريف تمثمتا فك أستاذة أستاذ، 011

المتمثل في معامل ارتباط  حصائياألسمكب اإلكتـ استخداـ ، مع استخداـ المنيج الكصفي ،لئلنجاز

 .معالجة بيانات البحث( لSPSSزمة اإلحصائية )حال كذلؾ عف طريق ،بيرسكف 

  وأسفر البحث عمى النتائج التالية:

بيف الرضا عف المرتبات كالمزايا المادية  1.15تكجد عبلقة دالة إحصائيا عند مستكػ الداللة  (1

 كالدافعية لئلنجاز لدػ أساتذة التعميـ المتكسط.

ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الرضا عف مدػ تحقيق المينة لمذات كالدافعية لئلنجاز  (2

 لدػ أساتذة التعميـ المتكسط .

مل كظركفو كالدافعية لئلنجاز لدػ ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الرضا عف طبيعة الع (3

 أساتذة التعميـ المتكسط.

ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الرضا عف عبلقتو بالمسؤكليف كالدافعية لئلنجاز لدػ  (4

 أساتذة التعميـ المتكسط .

ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الرضا الكظيفي كالدافعية لئلنجاز لدػ أساتذة التعميـ  (5

 تكسط.الم
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 مقدمػػػػػػػػػة

لقد أصبح مكضكع الرضا الكظيفي مف المكضكعات التي تحظى باىتماـ السمككييف      

قياس كاإلدارييف، كذلؾ ببحث الجكانب المختمفة لكسائل كمصادر الرضا لدػ المكظف ك 

درجة رضا األفراد نحك كظائفيـ ككذلؾ بحث أسباب كمصادر عدـ الرضا كلقد تـ التكصل 

إلى مجمكعة مف العكامل التي تؤدؼ إلى الرضا كاعتبار كجكدىا ضركريا كأساسا لتحقيق 

الرضا المنشكد لممكظف، كفقداف ىذه العكامل يؤدؼ إلى كضع المكظف في حالة مف عدـ 

ذلؾ عمى أداءه في العمل كقيامو بكاجباتو عمى الكجو المطمكب، كقد  الرضا كبالتالي ينعكس

ارتبط مفيـك الرضا الكظيفي باألداء الكظيفي لمعامميف كالقياـ باألدكار كالكاجبات المطمكبة 

منيـ، كما نجد أف أداء الفرد يختمف مف فرد آلخر كيعتمد ذلؾ عمى الجيد المبذكؿ مف قبل 

منظمة ككالئو العميق ليا كالتزامو بكاجباتو المطمكبة، كىذا الجيد الفرد كاقتناعو بأىداؼ ال

 مطمكب بشكل أكبر في مجاؿ التعميـ مف قبل المعمـ .

كمف الحقائق العممية، أف الرضا عف العمل كاالقتناع بو يدفع الفرد إلى بذؿ أقصى الجيد 

كبير لذلؾ فإف إلنجازه، فالرضا عف العمل يشكل دافعا لئلنجاز كالعكس صحيح إلى حد 

حساسو بالنجاح كالتقدـ فيو  عطاء الفرد ككفاءتو المينية دليل عمى مدػ رضاه عف عممو كا 

 كيزداد ىذا العطاء بمقدار ما يكفره العمل لو مف إشباع لحاجاتو كدكافعو كاستغبلؿ لطاقاتو .
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ألكؿ يحتكؼ الفصل ا عمل إلى ستة فصكؿ مكزعة كما يمي:كلمكصكؿ إلى اليدؼ قسمت الباحثة ال

عمى مدخل الدراسة ك يشمل طرح اإلشكالية كالفرضيات كأسباب اختيار مكضكع الدراسة كأىمية 

 الدراسة كأىدافيا، كتحديد التعاريف اإلجرائية لمفاىيـ الدراسة.

أما الفصل الثاني تمثل في الرضا الكظيفي فتـ فيو عرض ما يمي : تمييد، تعريف الرضا، الرضا 

يـ المرتبطة بالرضا الكظيفي، أنكاع الرضا الكظيفي، العكامل المؤثرة في الرضا الكظيفي، المفاى

الكظيفي، مؤشرات عدـ الرضا الكظيفي، النظريات التي عالجت الرضا الكظيفي، اآلثار اليادفة 

 لمرضا عف العمل، أىمية الرضا الكظيفي، كأخيرا خبلصة.

حتكػ ىذا الفصل عمى ما يمي: تمييد، تعريف أما الفصل الثالث تناكؿ الدافعية لئلنجاز، حيث ا

الدافعية، بعض المفاىيـ المرتبطة بمفيكـ الدافعية، العبلقة بيف الدافع كالحاجة كالباعث، خصائص 

الدافعية كآلية عمميا، مككنات الدافعية، تصنيف الدكافع، كظائف الدافعية، أىمية الدافعية، التطكر 

تعريف اإلنجاز، متغيرات اإلنجاز، تعريف دافعية اإلنجاز، التاريخي لمصطمح دافعية اإلنجاز، 

خصائص ذكؼ دافعية اإلنجاز المرتفعة، العكامل المؤثرة عمى دافعية اإلنجاز، قياس دافعية 

 اإلنجاز، أىمية دافعية اإلنجاز، كأخيرا خبلصة .

الدراسة كيتناكؿ الفصل الرابع اإلجراءات المنيجية لمدراسة بقسمييا، شمل القسـ األكؿ 

اإلستطبلعية: حيث تناكؿ في البداية أىدافيا، مكاف كزماف إجرائيا، مكاصفات عينتيا كأدكات 

الدراسة الميدانية، كعرضت الباحثة في القسـ الثاني مف نفس الفصل الدراسة األساسية بداية 

ينة بالتعريف بالمنيج المتبع في الدراسة كمكاف كزماف إجرائيا، مجتمع البحث كمكاصفات ع
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الدراسة األساسية، كأدكاتيا كأساليب المعالجة اإلحصائية المتبعة في تحميل نتائجيا، كالتحقق مف 

 فرضيات البحث.

كقد خصص الفصل الخامس لعرض نتائج الدراسة األساسية مفصمة، متبكعة بتعميقات يستعاف بيا 

 في تحميل نتائج الدراسة كمناقشة فرضياتيا.

ر في ىذا البحث فقد خصصتو الباحثة لمناقشة النتائج المتكصل أما الفصل السادس كاألخي

إلييا في الدراسة الميدانية التي تمثل الجزء التطبيقي مف البحث، كاستخبلص النتائج النيائية 

إلى تقديـ مجمكعة حكؿ مدػ تحقق الفرضيات التي كضعتيا الباحثة، لمكصكؿ في النياية 

 صل إلييا.التكصيات عمى ضكء النتائج المتك مف 



 

 

 
 
 

 الفصل األوؿ
 مدخل الدراسة

 



 ............................................ مدخل الدراسة................................الفصل األول ..

 

 

5 

 مشكمة الدراسة وتساؤالتيا :

يعتبر األستاذ مف أىـ األركاف الرئيسية في المنظكمة التعميمية، حيث أف نجاح الطمبة يعتمد 
بصكرة كبيرة عمى كفاءتو في أداء مينتو كىذه الكفاءة تتأثر بعدة عكامل مثبل معرفتو كتمكنو 

 ي كخبرتو في التعامل مع الطمبة، كاألىـ مف ذلؾ الدافعية لئلنجاز.مف المنيج المدرس

فمف أىـ عكامل نجاح ىذا األستاذ أثناء عممو ىك الرضا الكظيفي عف المينة، حيث يعتبر 
أحد العناصر الرئيسية لمرضا العاـ الذؼ يمد بالطاقة البلزمة التي تمكنو مف أداء عممو 

داع فيو، حيث يسيـ في بعث الطمأنينة في قمبو كبو تسمك كاالستمرارية فيو، كتطكيره كاإلب
 ركحة كيصفك فكره، فيمتيب حماسو كيركز في عممو فينتج كيبدع.

لقد أصبح تحقيق الرضا الكظيفي مف أىـ الكسائل التي تحقق لممؤسسات المتقدمة أىدافيا في 
يجاد تنمية العبلقة بيف المؤسسة كالعامميف بيا، كتنمية السمكؾ اإلبداعي  لدػ منسكبييا كا 

الدكافع لدييـ لبذؿ مزيد مف الجيد، فمف خبلؿ تحقيق الرضا الكظيفي يصبح بإمكاف 
 المؤسسة أف تحتفع بقكة عمل مستقرة كطمكحات عالية راغبة في أداء العمل، مقبمة عميو.

يقمل كتبيف مف الدراسات أف لمرضا الكظيفي المرتفع لمعامميف غالبا ما يزيد مف اإلنتاجية، ك 
مف معدؿ دكراف العمل، كيخفض مف نسبة الغياب، كيرفع مف معنكيات العامميف، كيجعل 
الحياة ذات معنى أفضل عند األفراد . كيؤكد العمماء عمى أف أؼ سمكؾ بشرؼ ال بد أف 
يككف كراءه دكافع كثيرة تكجيو، كيعد مصطمح دافعية اإلنجاز مف المصطمحات التي ازداد 

نتاجيتو في االىتماـ بيا في ا لدراسات النفسية، كىي التي تؤثر في مستكػ أداء الفرد كا 
 (.030، 0996مختمف المجاالت كاألنشطة التي يكاجييا.)الحامد،

كما يعد الرضا الكظيفي مف أىـ مؤشرات نجاح المؤسسة، حيث يمثل مجمكع المشاعر 
صدد تشير "سكسف كاالتجاىات التي يبدييا األساتذة نحك العمل بالمؤسسة، كفي ىذا ال



 ............................................ مدخل الدراسة................................الفصل األول ..

 

 

6 

الشيخ" إلى أف العامميف في أؼ مؤسسة يككنكف أكثر ارتباطية ككفاءة كدافعية لئلنجاز عندما 
يشعركف بالرضا عف عمميـ، كيزداد ىذا الشعكر عندما يككف مصدره العمل كليس العائد 

 (.030، 0997)الشيخ سالـ،المادؼ مف كراء الكظيفة .

 ىذيف المتغيريف المتمثميف لمرضا الكظيفي كالدافعية لئلنجازليذا ارتأت الباحثة أف تربط بيف 
 كعميو تبمكرت إشكالية الدراسة الحالية في التساؤؿ التالي :

ىل تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الرضا الكظيفي كالدافعية لئلنجاز لدػ أساتذة 
 التعميـ المتكسط ؟

 ة التالية :السؤاؿ الرئيسي التساؤالت الفرعي وينبثق مف ىذا

ىل ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الرضا عف المرتبات كالمزايا المادية كالدافعية 
 لئلنجاز لدػ أساتذة التعميـ المتكسط ؟

ىل ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الرضا عف مدػ تحقيق المينة لمذات كالدافعية 
 لئلنجاز لدػ أساتذة التعميـ المتكسط ؟

قة ذات داللة إحصائية بيف الرضا عف طبيعة العمل كظركفو كالدافعية ىل ىناؾ عبل
 لئلنجاز لدػ أساتذة التعميـ المتكسط ؟

ىل ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الرضا عف عبلقتو بالمسؤكليف كالدافعية لئلنجاز 
 لدػ أساتذة التعميـ المتكسط ؟

 الفرضية العامة :

بيف الرضا الكظيفي كالدافعية لئلنجاز لدػ أساتذة التعميـ تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية 
 المتكسط.
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 الفرضيات الجزئية:

عبلقة ذات داللة إحصائية بيف رضا المرتبات كالمزايا المادية كالدافعية لئلنجاز لدػ ال تكجد 
 أساتذة التعميـ المتكسط 

ت كالدافعية لئلنجاز عبلقة ذات داللة إحصائية لمرضا عف مدػ تحقيق المينة لمذاال تكجد 
 لدػ أساتذة التعميـ المتكسط 

عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الرضا عف طبيعة العمل كظركفو كدافعية اإلنجاز ال تكجد 
 لدػ أساتذة التعميـ المتكسط 

عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الرضا عف عبلقتو بالمسؤكليف كالدافعية لئلنجاز ال تكجد 
 المتكسط لدػ أساتذة التعميـ 

 أسباب ودواعي اختيار الموضوع:

قمة الدراسات التي تناكلت مكضكع الرضا الكظيفي كعبلقتو بدافعية اإلنجاز لدػ أساتذة  -0
 التعميـ المتكسط.

 غياب األداء في بعض المؤسسات.  -2
 قمة اىتماـ بعض األساتذة بأداء مياـ المككمة ليـ .  -3
 التعميـ المتكسط.إلقاء الضكء عمى الناحية النفسية ألساتذة   -4

 تكمف أىداؼ الدراسة فيما يمي:أىداؼ الدراسة: 

الكشف عف العبلقة االرتباطية بيف الرضا الكظيفي كالدافعية لئلنجاز ألساتذة التعميـ   -0
 المتكسط.

 تحسيف المردكدية التربكية . _  2
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التعرؼ عمى درجة رضا األساتذة كمدػ تأثيرىا عمى بعض العكامل التي قد تزيد  _ 3
 حسف مف دافعية اإلنجاز.كت

 تتمثل أىمية الدراسة فيما يمي: أىمية الدراسة:

محاكلة تقديـ إضافة جديدة في مجاؿ البحكث النفسية كالتربكية كىذا مف خبلؿ دراسة   -0
الرضا الكظيفي كعبلقتو بدافعية اإلنجاز لدػ شريحة ىامة مف المجتمع كىي شريحة أساتذة 

 التعميـ المتكسط .
عة مف المعمكمات اليامة التي مف شأنيا أف تكضح أكثر مفيكـ الرضا تقديـ مجمك   -2

 الكظيفي كالدافعية لئلنجاز .

 التعاريف اإلجرائية :

ىك عبارة عف شعكر داخمي يحس بو األستاذ تجاه ما يقكـ بو مف  الرضا الوظيفي: -1
مييا عمل مف أجل إشباع احتياجاتو كرغباتو أثناء عممو، كيقاس بالدرجة التي يتحصل ع

 األستاذ أثناء إجابتو عمى اختبار الرضا الكظيفي لؤلساتذة.
كىي رغبة األستاذ في إنجاز ميامو الدراسية عمى الرغـ مف العكائق الدافعية لإلنجاز :  -2

التي تكاجيو مف أجل الكصكؿ إلى ىدؼ معيف في كقت محدد كبمستكػ أداء متميز، كتقاس 
 قياس الدافعية لئلنجاز .بالدرجة التي يحصل عمييا األستاذ عمى م



 

 

 
 

 

 ثانيالفصل ال

 الرضا الوظيفي
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 تمييد :

يعبر الرضا الكظيفي عف االرتياح لظركؼ كعكامل بيئة العمل، كالتي تشكل السمكؾ 

التنظيمي، كتضـ الشخصية الكظيفية كاالنجازات العممية كنظرة زمبلء العمل كغيرىا مف 

لرضا الكظيفي، ىي حالة مف التكيف تعكس الشعكر العكامل التنظيمية، كبعبارة أخرػ فإف ا

الطيب لدػ الفرد، نتيجة االتجاىات المختمفة لمعمل كتأثيراتيا، كتشمل الخصائص الشخصية 

مف طمكح كميكؿ كقدرات عقمية كجسمية كجيكد مبذكلة كخبرات مكتسبة، كتتعدد مكاقف 

مل، كيستاء مف نكاحي ظيكر الرضا الكظيفي، فقد يرضي العامل عف جانب معيف مف الع

أخرػ، كما أف الرضا نفسو، قد يظير في أكقات كيختفي في أكقات أخرػ . كالحقيقة أف أىـ 

عامل لتحقيق الرضا الكظيفي، ىك تصكر األفراد لمسياسات المتبعة مف طرؼ اإلدارة، 

 بالنسبة لمقرار اإلدارؼ أك نكع العمل كمدػ تحقيق حاجاتيـ .

انجاز ما كنا ك السركر أك المذة الناتجة عف اكتماؿ الرضا ى"  تعريف الرضا: -0

 (.48، 0986)المنجد في المغة كاإلعبلـ، ننتظره كنرغب فيو "
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 _ تعريف الرضا الوظيفي :2

  أوال : لغة :

فعل إشباع مطمب حاجة، رغبة، كىك  :"Le Petit La Rousse (2000)معجم  حسب 

 (Le petit la Rousse , 2000, 210)".  عف اكتماؿ شيء نرغب فيو المتعة التي تنتج

نظرا ألىمية مكضكع الرضا الكظيفي قد تكسعكا معظـ الباحثيف في تعريفو  :ثانيا: اصطالحا

 نذكر منيا ما يمي:

 1964 تعريف فروـVroom : " ىك االتجاىات المؤثرة لؤلفراد تجاه أدكارىـ التي

 (.201، 0984)عبد المنعـ،  يؤدكنيا كيشغمكنيا حاليا "

   تعريف لوؾLocke 1976    : يتجو مؤيد نظرية إشباع القيمة إلى تعريف الرضا"

الكظيفي بأنو :" حالة عاطفية سارة ناتجة عف إدراؾ الفرد بأف عممو يحقق لو ممارسة القيـ 

 (.095، 2112الكظيفية اليامة التي يتصكرىا " )سمطاف، 

  إليجابية كالسمبية التي "مجمكعة المشاعر ا :1999تعريف عبد الحميد مساعد

 (.391، 2113يبدييا العامل نحك عممو " )الديب، 
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الرضا الكظيفي ىك الحالة "كمف خبلؿ التعاريف المقدمة لبعض الباحثيف تستنتج الباحثة بأف 

النفسية أك االنفعالية السارة التي يصل إلييا الفرد عند درجة إشباع معينة تحدث لو جراء 

 ."كامل النفسية، االجتماعية، المينية كالماديةتعرضو لمجمكعة مف الع

 _ المفاىيـ المرتبطة  بالرضا الوظيفي :3

قدـ الباحثكف عددا مف المفاىيـ ذات الصمة كاالرتباط الكثيق بمفيكـ الرضا الكظيفي، نذكر 

 منيا:

الرضا يعبر عف شعكر الفرد بالسعادة عندما يتحقق ىدفو،  / الرضا والشعور بالسعادة:1

أكؿ مف استعمل مصطمح السعادة كمرادؼ لمرضا في مجاؿ  H .Demanتبر دكماف كيع

 العمل .

 حيث يعبر الرضا عف درجة تقبل الفرد لعممو أك لجانب معيف منو . / الرضا والتقبل:2

حيث يعبر الرضا عف حالة التكامل النفسي لمفرد مع كظيفتو  / الرضا والتكامل النفسي:3

 اتو كميكلو .كمدػ مناسبة العمل لقدر 

 الرضا يتحقق عندما يحقق الفرد تكقعات نحك ما يحصل عميو مف عائد. / الرضا والتوقع:4
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العمل الذؼ يحقق لمفرد طمكحاتو يحقق لو قدرا مف الرضا عف  / الرضا ومستوى الطموح:5

 ذلؾ العمل .

شباع الحاجات:6 في  إشباع الحاجات التي يشعر بيا الفرد بأف ىناؾ نقصا / الرضا وا 

 (.004، 0999)عكاشة،  إشباعيا يحقق لو رضا عممو باعتباره كسيمة إلشباع تمؾ الحاجات.

التنظيمات التي تستخدـ في جميع قنكات االتصاؿ )األسمكب  / الرضا واإلتصاؿ:7

الديمقراطي أك المشارؾ( تحقق أعمى درجة لمرضا الكظيفي، كذلؾ يساىـ بدرجة عالية في 

، 2113)عسكر،  ـ كأىمية دكرىـ في تسيير األمكر في محيط العمل.إحساس األفراد بأىميتي

046.) 

يرتبط الرضا ارتباطا مباشرا بدرجة اشباع الفرد لحاجاتو مف  / الرضا وااللتزاـ التنظيمي:8 

خبلؿ التنظيـ الذؼ ينتمي إليو، كنظرا لممردكد النفسي كاالجتماعي كاالقتصادؼ الذؼ 

بدكره عمى درجة االلتزاـ التنظيمي، فإف الرضا الكظيفي يصاحب الرضا الكظيفي كينعكس 

 (.287، 2110فاركؽ، ) يمثل أقكػ المحددات كأعظميا تأثيرا عمى االلتزاـ التنظيمي.
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 يمكف أف تندرج أنكاع الرضا الكظيفي فيما يمي: _ أنواع الرضا الوظيفي:4

نحك عممو ككل، فيك راض أك  كيعرؼ " بأنو االتجاه العاـ لمفرد/الرضا العاـ عف العمل: 1

غير راضي عمى اإلطبلؽ، كال يسمح ىذا المؤشر بطبيعة الحاؿ بتحديد الجكانب النكعية 

 التي يرضي عنيا، بيد أنو يفيد في إلقاء نظرة عامة عف مكقف العامل إزاء عممو.

كيشير إلى رضا الفرد العامل عف جانب مف جكانب عممو كل عمى حدا، /الرضا النوعي: 2

، فرص الترقية، الرعاية الصحية سياسة المؤسسة، األجكر، اإلشراؼ، ظركؼ العملك

االجتماعية، كمف جية أخرػ، قد يككف الفرد راض عف جانب دكف آخر، كأف يككف راض ك 

دارة المؤسسة، كغير راض عف المرتب  (.206، 0984.)عبد المنعـ، عف عبلقاتو مع الزمبلء كا 

ىناؾ عكامل قد تؤثر عمى الرضا الكظيفي الوظيفي:  _ العوامل المؤثرة في الرضا5

 مف بينيا:

تكمف أىمية ىذا العامل في ككنو ال يقتصر عمى إشباع الحاجات المادية فقط، : األجر:  1

إنما يمتد ليعطي الشعكر باألمف كليرمز إلى المكانة االجتماعية، كال يمكف إىماؿ العائد 

ككنو النتيجة المنطقية لمجيد الذؼ يبذلو العامل المالي كعنصر مف عناصر تحقيق الرضا ل

 كما أنو كسيمة لتحسيف ظركؼ الحياة خارج العمل.
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كقد أجريت الكثير مف الدراسات حكؿ العبلقة بيف األجر كالرضا، منيا الدراسات التي أجريت 

، أكدت كميا عمى كجكد عبلقة طردية 0952في الكاليات المتحدة األمريكية، كانجمترا في 

 (.043، 0979)عاشكر،  يف مستكػ الدخل كالرضا عف العمل.ب

بالكقكؼ  Mars Elanceكمارس االنس   Ronald Choipكما قاـ كل مف ركنالد شكاب 

في دراستيما عمى العكامل الفردية كالتنظيمية المرتبطة بالرضا عف األجر، فتكصبل إلى 

السف  –الجنس  –انساب األجر طريقة  –العكامل كالخصائص التالية : المستكػ التنظيمي 

 (.250، 0984)عبد المنعـ،  الكالء لممؤسسة –

دلت الدراسات التي أجريت، عمى أنو ىناؾ عبلقة طردية بيف تكفير  : فرص الترقية: 2

يرػ أف العامل المحدد  Vroom 1964فرص الترقية كالرضا عف العمل، حتى أف فركـ 

ىك طمكح أك تكقعات الفرد لمترقيات، فكمما كاف ألثر فرص الترقية عمى الرضا عف العمل، 

طمكح الفرد أك تكقعات الترقية لديو أكبر مما ىك متاح فعبل، كمما قل رضاه عف العمل، 

كيمكف القكؿ باف أثر الترقية الفعمية عف رضا الفرد تتكقف عمى مدػ تكقعاتو ليا، كالمبلحع 

ما يككف كبيرا، لذا يجب عمى المنظمة أف طمكح الفرد العامل كيفما كانت صفة عممو غالبا 

أف تعمل دكما عمى تحقيق فرص الترقية، كأف تسعى لجعل طمكح األفراد العامميف كاقعيا ال 

ال تمكنت مف تحقيق  ف تستند إلى أرضاىـ كما أف فرص الترقية ال بد يتعدػ ما ىك ممكف كا 

 معايير مكضكعية قدر اإلمكاف مثل :
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 .الترقية عمى أساس الكفاءة 

 الترقية عمى أساس الخبرات.

 (.047، 0979)عاشكر، ا اقتصادية مرتبطة بالترقيةكضع مزاي

مف خبلؿ الدراسة التي قامت بيا جامعة ميتشجاف، كجد أف المشرؼ  : نمط اإلشراؼ: 3 

الذؼ يجعل مرؤكسية محكرا الىتمامو كذلؾ بتنمية لعبلقات المساندة الشخصية بينو كبينيـ، 

سية، كيحقق رضا عاؿ عف العمل بينيـ كما أف تأثير المشرؼ عمى رضا يكسب كالء مرؤك 

األفراد عف عمميـ، يتكقف عمى درجة سيطرتو عمى الحكافز ككسائل اإلشباع التي يعتمد 

عمييا مرؤكسية، كما يعتمد أيضا عمى الخصائص الشخصية لممرؤكسيف أنفسيـ فكمما زادت 

كية( التي تحت سيطرتو، كمما زادت تأثير سمكؾ كسائل اإلشباع كالحكافز )المادية كالمعن

 (.081_079، 0998 )السيد شتا، زاء مرؤكسية كعمى رضاىـ عف العملالمشرؼ إ

تؤثر جماعة العمل عمى رضا الفرد، ككف ىذه الجماعة تمثل مصدر : جماعة العمل : 4

تبادؿ منافع  المنفعة لمفرد أك مصدر تكتره، فكمما كاف تفاعل معمـ مع معمميف آخريف يحقق

بينو كبينيـ، كمما كانت جماعة العمل مصدر رضا المعمـ عف عممو، ككمما كاف تفاعل 

المعمـ مع معمميف آخريف يخمق تكترا لديو أك يعكؽ إشباعو لحاجتو، كمما كانت جماعة 

 (.048، 0979)عاشكر، العمل سببا الستياء المعمـ عف عممو.
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الشركط المادية التي يعمل فييا العامل مف : كيقصد بظركؼ العمل  : ظروؼ العمل : 5

 (.289، 0994 )أبك النيل، ضكء كتيكية كرطكبة كنظاـ فترات العمل كالراحة

كقد دلت الدراسات عمى أف ظركؼ العمل تؤثر عمى رضا األفراد، فالمؤسسات التي تتصف 

راف العمل بظركؼ عمل سيئة تكثر فييا المشاكل المرتبطة بإدارة األفراد :كالتغيب كدك 

 (.462، 0988)عقيمي،  كحكادث العمل، أكثر مف المؤسسات التي تكفر ظركؼ عمل جيدة.

كما أف ظركؼ العمل غير المناسبة تؤثر سمبا عمى الركح المعنكية لممعمميف كتجعميـ 

يشعركف بقمة الثقة، كتؤدؼ بيـ إلى اإلىماؿ كالتكاسل كالبلمباالة في أداة كاجبيـ، كما تؤثر 

 (.019، 2111)زكية، خميل ،  جاىات العامل نحك عممو.عمى ات

ركزت دراسات ىيرزبرغ عمى متغيرات محتكػ العمل )فرص االنجاز،  : محتوى العمل : 6

المسؤكلية، الترقية التي يتيحيا العمل لمفرد( في التأثير عمى األفراد، كقد فتحت بذلؾ المجاؿ 

، )سمطاف تأثيره عمى الرضا كالحكافز.عمل ك أماـ العديد مف الباحثيف لبلىتماـ بمحتكػ ال

2112 ،213.) 

كفي ىذا الصدد عرض " ليتارت ليفي " لتحقيق الرضا الكظيفي مبادغ ستة عف المتطمبات 

راستو التي أجراىا في مف خبلؿ د –النفسية لمعماؿ بما في ذلؾ العامميف في سمؾ التعميـ 

 :السكيد كىي
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 أف يككف العمل مرغكبا كمتنكعا . -

 ف يحتكؼ العمل عمى عممية التعميـ المستمر .أ -

 أف يشترؾ العماؿ في صنع القرار . -

 أف يحتكؼ العمل عمى التدعيـ االجتماعي كالمعرفة . -

 أف ترتبط الحياة المينية بالحياة الخاصة كاالجتماعية لمعامل . -

 (.066 ،0996 )عكيضة، أف يؤدؼ العمل لمستقبل يرجكه العامل. -

 ا الوظيفي :_ مؤشرات عدـ الرض6

كتتمثل في المظاىر التي مف خبلليا يستدؿ الرضا الكظيفي لمعامل في عممو أك عدـ رضاه 

 عنو، كيمكف أف نحصرىا في المؤشرات التالية :

يعتبر التغيب تعبيرا سمبيا عف عدـ تكييف العامل مع عممو كىك أحد المؤشرات  / التغيب: 1

ي لمعماؿ، بل نجده يدخل في عممية قياس األساسية التي تكشف عف عدـ الرضا الكظيف

الرضا الكظيفي، كنحف ىنا ال نتكمـ عمى حاالت الغياب الطارئة كالمرض، كالظركؼ العائمية 

القاىرة، بل عف الحاالت التي تعكس مشاعر الفرد اتجاه عممو كلقد أجريت العديد مف 

 Hgenk & Hallen 1971الدراسات في ىذا الصدد مف بينيا دراسة قاـ بيا كل مف 

 ( .025، 2110)الجيار،  أثبتت كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الرضا كالتغيب.
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كترجع العبلقة بيف الرضا عف العمل كالغياب إلى عدة عكامل، معظميا تعكد لمقيكد   

المفركضة عمى قدرة الفرد في التعبير صراحة عمى حبو أك كرىو لمعمل، كتحكيل ىذا 

 (.075، 2113)راكية،  عدـ الحضكر لمعمل.الشعكر إلى فعل ب

تظير حاالت الشكاكؼ في عدة مناسبات لمعمل، كيعكد بعضيا إلى الشعكر / الشكاوي : 2

الصادؽ بظمـ كقع بالفعل كأحيانا أخرػ تظير نتيجة الضطرابات نفسية، ييدؼ بيا العامل 

 (.499، 0962رفاعي، )ال لمدفاع عف نفسو، كقد تككف الشكاكؼ نتيجة لمتذمر كعدـ الرضا.

أما الخبير بشككػ العماؿ يجد أف أغمبيا يصدر عف الفاشميف في أعماليـ، فالذؼ ال يجد 

الرضا النفسي عف طريق العمل، يرضي نفسو عادة بتقديـ الشككػ ضد اآلخريف كالقياـ 

باالضطرابات داخل المؤسسة، كبذلؾ ينجح في صرؼ غيره عما فشل ىك فيو، كيرضي 

 (.289، 0994)أبك النيل،  .اتو عف طريق تزعـ ىذه الحركاتلذ اعتباره

يعتبر اإلضراب مف أكبر المؤشرات عف عدـ الرضا، حيث يعبر عف الشر / اإلضراب: 3

كحالة الفكضى كاإلىماؿ التي يعيشيا العامل داخل المنظمة، كيمجا العامميف في مجاؿ 

ة صغيرة أـ كبيرة، كذلؾ كرد فعل التعميـ إلى ىذا الشكل )اإلضراب( سكاء كانكا في جماع

عمى الكضعية التي يعيشكنيا، كالتي تعكس طمكحاتيـ كتطمعاتيـ كالزيادة في األجر 

، 2100 )صالحي، كتحسيف ظركؼ العمل أك المطالبة بتغيير المسؤكليف أك األنماط التسييرية.

38.) 
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تجة عف ترؾ عمى الحركة النا Turnoverيطمق اسـ دكراف العمل  / دوراف العمل :4

حبلؿ آخريف جدد محميـ. ، 0995)إبراىيـ لطفي،  بعض العامميف لمخدمة داخل التنظيـ، كا 

85.) 

أشارت األبحاث إلى عبلقة متكسطة القكة بيف الرضا الكظيفي كدكراف العمل )ترؾ العمل( 

 .(077، 2113)راكية،  أؼ آف األفراد األقل رضا، ىـ األفراد األكثر احتماال لترؾ عمميـ.

، بتقديـ نمكذج دكراف العمل بناء عمى ركابط افتراضية بيف Mobly 0977كقد قاـ مكبمي 

الرضا كالمغادرة : مثل التفكير في المغادرة، كالبحث عف كظيفة أخرػ، كيرػ مكبمي أف 

مشاعر االستياء أك عدـ الرضا تثير األفكار حكؿ المغادرة، كالتي بدكرىا تجعل في البحث 

أك استجابات أخرػ مثل الغياب كالسمكؾ السمبي، فإذا كانت المغادرة عف كظيفة أخرػ 

)الطيب كشركد،  بسيطة كالكظيفة األخرػ تبدك جيدة فيذا سكؼ يحفز عمى المغادرة الفعمية.

0995 ،490.) 

كنجد أف عددا مف الخطكات تتكسط أك تتداخل، بيف ككف الفرد غير راض كتركو الفعمي 

ذه الخطكات يمكف لمفرد المستاء مف العمل أف يقرر أنو مف لمعمل، كفي كل خطكة مف ى

الصعب االنتقاؿ إلى المرحمة التالية كمف ثـ فإف االستقالة بالنسبة لو تمثل قرار غير رشيد، 

كالشكل المكالي يبيف كيفية االنتقاؿ بيف ىذه الخطكات، إلى أف يتخذ القرار الفعمي بترؾ 

 (.087_077، 2113)راكية،  العمل.
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 يمثل عممية اتخاذ القرار بيف الشعكر بعدـ الرضا كترؾ العمل -0-مخطط رقـ 

 الشعكر بعدـ الرضا

ف البحث عف عمل البحث عف عمل جديد، كتكمفة ترؾ العمل تقييـ المنفعة المتكقعة م
 الحالي

 التفكير في ترؾ العمل

 النية لمبحث عف بدائل

 البحث عف بدائل

 تقييـ البدائل

 مقارنة البدائل بالكظيفة الحالية

 النية لترؾ العمل أك البقاء فيو

 ترك العمل الفعلي أو البقاء فيه
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 _ النظريات التي عالجت الرضا الوظيفي:7

ىناؾ العديد مف النظريات التي اىتمت بالرضا الكظيفي كمنيا اإلدارة العممية )لفر يدريؾ 

كالتي كانت تركز عمى الحكافز المادية عمى أنيا مف أىـ ما  (Fredrik tailor)تايمكر ( 

 يحقق رضا العماؿ عف العمل .

اؾ العديد مف النظريات التي اىتمت بالتكافق الميني سكاء المتمثمة في العامل أك العمل كىن

فمنيا مف يركز عمى خصائص العامل كمدػ تطابقيا مع بيئة العمل كالبعض اآلخر يركز 

عمى مدػ إشباع حاجات العامل، كبعضيا يجمع بيف ما يتكقعو العامل كبيف كاقع العمل، 

 عض النظريات التي تناكلت مكضكع التكافق الميني كمنيا :كسكؼ يتـ عرض مكجز لب

 : نظرية نموذج مظير الرضا:  1

( نمكذجا خاصا لتحديد الرضا 0973تعتبر نظرية نمكذج مظير الرضا التي نادػ بيا )لكلير

الميني، كطبقا ليذه النظرية يككف األفراد راضييف عف مظير مف مظاىر عمميـ كأصدقاء 

كالركاتب، عندما يككف مقدار المظير الذؼ يدرككنو ك الذؼ يجب أف العمل كالمشرفيف 

يحصمكا عميو لمقياـ بأداء عمميـ، يجب أف يعادؿ المقدار الذؼ يدرككنو كالذؼ يحصمكف 

عميو فعبل، زيادة عمى ذلؾ عندما يدرؾ األفراد أف ىذا المقدار المتحصل عميو أكثر مما 

بلمساكاة كالشعكر بالذنب، كأخيرا إذا أدرككا بأنيـ يستحقكنو فيجب أف يعـ عمييـ شعكر بال
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يحصمكف عمى شيء قميل مف المظير، فالنظرية تتكقع بأنيـ سكؼ يشعركف بعدـ الرضا )أؼ 

 (.  457، 0995، عمارة االستياء( .)

 : « Hiryzberg »: نظرية العامميف )نظرية العوامل الدافعة _ الصحية( "لييرزبرج"  2

مف أىـ النظريات في ميداف محفزات العمل، كىي مرتكزة عمى حقيقة أف تعد ىذه النظرية 

الفرد لديو نكعاف مف الحاجات : " تجنب األلـ، كالنمك مف الناحية النفسية" كلقد قاـ ىيرزبرج 

( محاسب كميندس مف مدينة بتسبرج الصناعية، كلقد تـ 211( بمقابمة )0966كجماعتو )

تي تعرضكا ليا في العمل، كظير بأف ىناؾ خمس عكامل تكجيو أسئمة ليـ عف األحداث ال

يمكف أف تقرر كبصكرة قكية الرضا عف العمل كىي " االنجاز، التميز، العمل نفسو، 

المسؤكلية كالتقدـ، كالترفيو في العمل "، عمى أف العكامل الثبلثة األخيرة كانت ليا أىمية 

ما أف ىذه العكامل فعالة في تحفيز الفرد كبيرة في التغير الثابت في االتجاه نحك العمل، كب

لؤلداء األفضل كبذؿ الجيد، لذلؾ سميت بالعكامل الدافعية أك بالعكامل الداخمية المتعمقة 

بالعمل، أما العكامل التي ليا عبلقة باالستياء في العمل فيي " تعميمات المؤسسة كاإلدارة، 

لعمل المادية " ، كبما أف ليذه العكامل كاإلشراؼ، كاألجكر، العبلقات االجتماعية، كظركؼ ا

تأثير قميل عمى اتجاىات العمل اإليجابية، لذلؾ سميت بالعكامل الصحية مكازاة لبلستخداـ 

 الطبي كالذؼ يعني المنع .
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تقكؿ أف   (Look)( 1976_1969: نظرية القيمة: أو التعارض التي طورىا "لوؾ" ) 3

لجكانب المينة يعكس حكما ثنائي القيمة كىما : الرضا الكظيفي لمفرد أك عدمو عف بعض ا

التعارض المدرؾ بيف ما يريده الفرد كما يتحصل عميو بالفعل _ كأىمية ما يريده الفرد كما 

 يقـك بو .

فالرضا الكظيفي الكمي لمفرد ىك عبارة عف مجمكع كل ىذه المظاىر المتعمقة بالرضا 

رد، بعبارة أخرػ، فإنو بالنسبة لمفرد أؼ الكظيفي مضركب في أىمية ذلؾ المظير لذلؾ الف

مظير مف مظاىر العمل )مثل الترقية( ، يمكنو أف يككف ميما جدا ليذا الفرد، بينما ليس 

 "ىر  أىمية المظاىر بالنسبة لمفردكذلؾ لفرد آخر كالمعادلة ىي " رضا كمي _ مجمكع المظا

 (.456_453، 0995، عمارة)

 : نظرية التأثير االجتماعي:  4

( نظرية لمرضا الكظيفي تخمك مف مفيكـ 0978قدـ كل مف "سالنسايؾ" ك "بيفار" عاـ )

الحاجة، كفكرتيا األساسية ىي أف استجابة الفرد العاطفية لمكظيفة قد تككف ناتجة عف رد 

فعل زمبلء العمل لمكظيفة كما أنيا أيضا نتيجة لمخصائص المكضكعية لمكظيفة نفسيا، 

إدراكات الكظيفة عمى أساس الخصائص المكضكعية لمكظيفة فقط، بعبارة أخرػ ال تقكـ 

كلكنيا تتأثر أيضا كبدرجة كبيرة بمؤثرات اجتماعية في مكاف العمل، كبالتالي يحتمل أف 
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ينظر إلى نفس الكظيفة بطرؽ مختمفة طبقا لمكيفية التي يستجيب بيا زمبلء العمل إلى 

 (.426، 0995، عمارة) الكظيفية.

 الثبات )االتساؽ(: : نظرية  5 

(، كتيتـ بالعبلقة بيف مستكػ تقدير الذات 0976تـ تطكير ىذه مف قبل "ككرماف" عاـ )

لمعامل كاألداء الكظيفي، كبناء عمى ىذه النظرية، ىناؾ عبلقة مكجبة بيف االثنيف، إضافة 

ة،  إلى أف العماؿ ذكؼ التقدير العالي لمذات يرغبكف في أداء عمميـ عمى مستكيات عالي

بينما العماؿ ذكؼ التقدير المنخفض لمذات تككف أعماليـ عمى مستكيات منخفضة، كىناؾ 

 ثبلث أنكاع مف تقدير الذات ميمة لؤلداء الكظيفي كىي :

 _ تقدير الذات التأثير المزمف : الذؼ يعني شعكر الفرد العاـ حكؿ نفسو .0

سو في مكقف معيف كتشغيل آلة _ تقدير الذات المكقفي : الذؼ يعني شعكر الفرد حكؿ نف2

 أك مخاطبة اآلخريف .

_ تقدير الذات المتأثر اجتماعيا : الذؼ يعني كيف يشعر الفرد بنفسو بناء عمى تكقعات 3

 .اآلخريف، كباإلمكاف تحسيف أداء العامل كذلؾ بزيادة مستكػ تقديره الذات المزمف
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 كىناؾ طريقتيف لذلؾ :

قة حكؿ قكاىـ خاصة في كرشات العمل أك في جماعات تعطى لمعماؿ فكرة دقياألولى : 

الحساسية، كىذه األفكار يعتقد أنيا تزيد مف مستكػ تقدير الذات بإببلغ العامل أك )العماؿ( 

 عف قكاه العديد كأنو شخص جيد .

تعطي لمعامل ميمة سيمة جدا يككف مف المؤكد النجاح فييا، فيذا النجاح يعتقد أنو الثانية : 

مستكػ تقدير الذات، الذؼ قد يزيد بدكره مف األداء كالذؼ يؤدؼ بدكره إلى زيادة في يزيد مف 

 (.467، 0995،  عمارة) مستكػ تقدير الذات، كىكذا.

 : نظرية التدرج اليرمي )ماسمو( : 6

يعتبر أبراىاـ ماسمك أحد الركاد األكائل العامميف في حقل الدافعية كالحاجات اإلنسانية، إف 

جات لماسمك تيدؼ لتحقيق ىدفيف "فيي تصنف الحاجات األساسية في سمسمة نظرية الحا

مف ناحية، كتربط ىذه الحاجات بالسمكؾ العاـ لمفرد مف ناحية ثانية"، إف نمكذج ماسمك 

لمحاجات يتألف مف خمسة مستكيات مف الحاجات اإلنسانية، ككذلؾ يتككف مف مجمكعة مف 

 ه الحاجات يؤثر في أىميتيا .الفرضيات تتركز حكؿ كيف أف إشباع ىذ
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 المستكيات الخمسة لمحاجات ىي:

كىي الحاجات األساسية مثل الحاجة إلى الطعاـ كالماء  _ الحاجات الفسيولوجية:1

كىذه الفئة مف الحاجات ىي  ،كاإلشباع الحسيكاألكسيجيف كالراحة كالنـك كالسكف كالجنس 

عدـ إشباعيـ فمنتيى أمل الفرد الذؼ يشعر التي تتصدر قائمة الحاجات المختمفة في حالة 

شباع ىذه الحاجات يعتبر ضركريا لمحفاظ عمى بقاء  ببركدة شديدة أف يجد مكانا دافئا، كا 

ف ىذه الحاجات فطرية عامة يشترؾ فييا جميع األفراد  الفرد ككذلؾ الحفاظ عمى نكعو، كا 

 (.45، 2101، نايف) مارىـ كثقافتيـ.بغض النظر عف اختبلؼ بيئاتيـ كأجناسيـ كأع

كىي تمثل حاجات األمف كالسبلـ كاالطمئناف أك االستقرار كالتخمص مف _حاجات األماف: 2

المرض أك التيديد مف قبل مصدر معيف، عمى سبيل المثاؿ، شكل الرغبة في التأميف 

االقتصادؼ )تكفير كادخار(، أك الرغبة العقمية في كجكد عالـ منظـ يمكف التنبؤ بأحكالو، 

 تبرز الحاجة إلى األمف بعد أف تشبع نسبيا الحاجات الفسيكلكجية.ك 

يشترؾ جميع أفراد النكع البشرؼ في الحاجة إلى االستجابة _ حاجات الحب واالنتماء : 3

العاطفية كالحب كالمحبة كالقبكؿ كالتقبل االجتماعي كاألصدقاء كالشعبية، كىي مف أىـ 

النفسية، كال شؾ أف كل فرد يسعى إلى أف ينظـ إلى الحاجات النفسية البلزمة لصحة الفرد 

لى بيئة اجتماعية صديقة تبلؤمو  مف حيث الميكؿ كالعكاطف كاألىكاء كيجمع  جماعة كا 
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بينيـ رابطا متينا، كىؤالء األفراد الذيف يشبيكنو كيشارككنو في صفاتو كعكاطفو يستجيبكف 

 (.35 ،0982 )زىراف، .يكلة لعكاطفو، كيسعدىـ كيسعد بيـبس

كتشمل الحاجة لمشعكر الشخصي باإلنجاز أك الثقة بالنفس ككذلؾ : حاجات الثقة _4

الحاجة لمتميز كاالحتراـ مف قبل اآلخريف، كتمثل ىذه الحاجات رغبة الفرد في احتراـ الذات 

أك النفس كاحتراـ اآلخريف لو ، ككذلؾ رغبتو في احتراـ اآلخريف أيضا، إف ىذه الحاجات 

الفرد في الشعكر بأىميتو كقيمتو لآلخريف كمف ثـ اعتراؼ اآلخريف بتمؾ األىمية تعكس رغبة 

كالقيمة بحيث يركنو كذلؾ، كيقركف لو بذلؾ فيمنحكنو االحتراـ كالتقدير، كأف يستند ذلؾ 

االحتراـ كالتقدير عمى القدرات الفعمية كالحقيقة التي يمتمكيا الشخص، كاتي تعكس إمكانية 

 نجاز كالعمل.كقدراتو عمى اال

مكانية الكامنة،  :حاجات تحقيق الذات_ 5 كىي الحاجات التي تدفع الفرد لتحقيق طاقاتو كا 

كيعبر )ماسمك( عف ىذا المعنى لتحقيق الذات لقكلو )أف يككف الفرد ما يستطيع أف يككف(، 

ىا، فبل كيعتمد تحقيق أيضا عمى الفيـ أك المعرفة الكاضحة لدػ الفرد بإمكانية الذاتية كحدكد

تقاف ، 0999 )الحمك، بد أف يعرؼ الفرد ما يمكف أف يفعمو قبل أف يعرؼ أنو يفعمو بكفاءة كا 

، كذلؾ مف خبلؿ أداء العمل الذؼ يتكافق مع قدراتو كمؤىبلتو كميكلو كاتجاىاتو (46

كاستعداداتو، فالفرد يرغب في تأدية األعماؿ التي يحبيا كترضي رغباتو كطمكحاتو كتحديو 

بدا  عو، كتحقق بالتالي إشباعا داخميا لمككناتو، كيعتبر عمل الفرد ىك المجاؿ األساسي كا 
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لتحقيق ذلؾ، فإف كاف ذلؾ العمل ال يكفر أجكاء مبلئمة لتحقيق ذات الفرد فيذا مف شأنو أف 

يخمق تكترات نفسية حادة لمفرد تمارس عميو ضغطا مستمرا قد يؤدؼ بو إلى اإلحباط لذلؾ 

د في المكاف أك العمل الذؼ يتناسب مع ميكلو كاستعداداتو كمؤىبلتو يستمـز كضع الفر 

كتخصصو العممي أك الفني أك الميني، كيعتقد )ماسمك( بأف الحاجة إلى تحقيق الذات ىي 

الحاجة الكحيدة التي ال يمكف أف تصل إلى اإلشباع التاـ إلى نياية الحياة، كيرػ )ماسمك( إف 

د يشبع حاجاتو يككف راضيا عف كظيفتو، أما اذا أشبع العمل كاف العمل الذؼ يقـك بو الفر 

 (.47، 2101)نايف،  بعض حاجاتو فإنو يككف غير راض عف عممو.

 _ اآلثار اليادفة لمرضا عف العمل:8

يتمتع العاممكف الراضكف عف عمميـ، بصحة نفسية كذىنية كجسمية عالية المعنكية، مما  *0

كتحسيف جكدة المنتجات كالخدمات المقدمة لممستيمكيف  ينعكس أثره عمى زيادة اإلنتاجية

 كالعكس صحيح .

* انخفاض كاضح كمممكس في مستكػ الغيابات كالتمارض كدكراف العمل كالحكادث 2

كتحقيق مستكػ أماف عالي كانخفاض في السرقة كالغدر كالضياع كتكقف العمل كغيرىا مف 

 معمل .السمبيات المرافقة لؤلداء اإلنساني المتدني ل
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* انخفاض كاضح كمممكس في الشكاكؼ كالظمـ كاإلحباط في العمل مما ينعكس أثره 3

 إيجابيا يخمق درجة عالية مف الكالء كاالنتماء لممنظمة كالسعي لتحقيق أىدافيا .

* يتسـ األفراد حينما يتحقق لدييـ الرضا الكظيفي بدرجة عالية مف اإلنجاز كالتعمـ 4

ثمار طاقاتيـ الفكرية كالذىنية كاليندسة في تطكير مجاالت العمل لمميارات الجديدة كاست

 كتحسيف البيئة المبلئمة لئلنجاز اليادؼ .

* تتسـ المنظمة بالتماسؾ كالتفاعل االجتماعي البناء، في ميداف العمل كىذا ما يعزز 5

 الدكر الفعاؿ في تحقيق اإلنجاز لكفؤ في مجاالت العمل كافة .

ة كالمكدة كالتعاكف بيف القيادة اإلدارية كالمرؤكسيف كبيف العامميف أنفسيـ * سيادة ركح الثق6

 (.41، 2100، مبارؾمما يساىـ بتحقيق اإلنجاز الفعاؿ في ىذا المجاؿ .)

 _ أىمية الرضا الوظيفي :9

 يعد الرضا الكظيفي مف أىـ الظكاىر، يستكجب االىتماـ بيا لسببيف بالغي األىمية : 

ىدؼ كل فرد بحد ذاتو، فأيا كاف الفرد العامل فيك يطمح أف يككف راضيا أكال ككف الرضا 

 كينعكس ذلؾ عمى بقاء جديتو في العمل .

 ثانيا إسياـ الرضا في التأثير عمى كل سمككات الفرد .
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كبالتالي لمرضا الكظيفي أىمية عمى الصحة العضكية،  فمما ال شؾ فيو أف الحالة النفسية 

حا عمى الناحية العضكية ىذه األخيرة التي ليا آثارا كذلؾ عمى الصحة لمفرد ليا تأثيرا كاض

النفسية، فرضا لفرد يتيح معو راحة نفسية تعكد بالفائدة عمى الجسد كمو، كالعكس أف 

المشاكل كالتكتر كالقمق كميا متغيرات تتعب الحالة النفسية مما تتسبب في بعض األمراض 

 كارتفاع ضغط الدـ مثبل .التي قد يعاني منيا الفرد العامل 

كبيذا يعد الرضا الكظيفي أحد أىـ مسببات التكازف النفسي المؤثر عمى الصحة العضكية، 

كما تعد كضعية العمل مف بيف عكامل الرضا كمشاكل الصحة العقمية، فإذا قمنا كضعية 

و العقمية جيدة لمعمل قد يحدث الرضا لدػ العامل مما يبعث االرتياح كالطمأنينة كتككف حالت

أبعد عف المشاكل كاالضطرابات كمقابل ذلؾ فإف العامل الذؼ ترغمو ظركفو االجتماعية 

عمى البقاء في العمل ميما كاف نكعو فإنو يتخبط في صراع داخمي يزداد يكما بعد يكـ سكاء 

في مكاف العمل أك خارجو ألنو دائـ التفكير في كسطو االجتماعي ككسط عممو، كنتيجة ذلؾ 

 (. 54، 0973)الجزراكؼ،  .سمبية عمى حالتو العقميةستككف  حتما
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 خالصة:

يمثل العمل جزءا ىاما في حياة الفرد، كبمركر الكقت يككف الفرد العامل مجمكعة مف اآلراء 

لرضا عف العمل، أك الرضا كالمعتقدات كالمشاعر نحك العمل، كىذا ما يطمق عميو ا

 .الكظيفي

فرد بتككيف حصيمة مف المعمكمات كالمعارؼ كالخبرات حكؿ العمل، كبناءا كيبدأ األمر بقياـ ال

عميو يشكل كجداف كمشاعر الفرد ناحية عممو، فسمكؾ الرضا عف العمل يعبر عف مستكػ 

اإلشباع الذؼ تتيحو العناصر كالجكانب المختمفة لمعمل، كمف أمثمة ىذه الجكانب: العمل 

المنافع، ظركؼ كشركط العمل، اإلشراؼ، زمبلء العمل، ذاتو، الدافع، الترقيات، التقدير، 

 (.67، 0995)صقر عاشكر،  كالسياسة التنظيمية.
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 تمييد:

تمثل دافعية اإلنجاز أحد الجكانب الميمة في منظكمة الدكافع اإلنسانية ،كالتي اىتـ بدراستيا 

تماعي كبحكث الشخصية ،ككذلؾ الميتمكف بالتحصيل الباحثكف في مجاؿ عمـ النفس االج

الدراسي كاألداء المعممي في إطار عمـ النفس التربكؼ ،ىذا فضبل عف عمـ النفس الميني 

كدراسة دكافع العمل كعكامل النمك االقتصادؼ .كبكجو عاـ حظي الدافع لبلنجاز باىتماـ 

لستينيات مف القرف العشريف كما بعده أكبر بالمقارنة بالدكافع االجتماعية ،كبرز خبلؿ عقد ا

 كأحد المعالـ المميزة لمدراسة كالبحث .

 الدافعية:أوال: 

 _ تعريف الدافعية:1

ليا جذكرىا في الكممة البلتينية  Motivationبداية نشير إلى كممة "دافعية"  لغة:أ/ 

« movere »  كالتي تعني يدفع أك يحرؾ« To move » ل في عمـ النفس ،حيث تشتم

 Weinberger).دراسة الدافعية عمى محاكلة األسباب أك العكامل المحددة لمفعل أك السمكؾ

& McCllandk,1990, 562) 
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لقد تكسع معظـ الباحثيف في تقديـ تعاريف لمصطمح الدافعية كمف بيف ىذه ب/ اصطالحا: 

 التعاريف نذكر ما يمي:

 : الذؼ أطمق عمى  (1938 1971وليـ ماكدوجاؿ )يعرفيا العالـ السمككي االنجميزؼ"

)المدني  .الدكافع الغرائز ،كعرفيا بأنيا قكة مكركثة ال عقبلنية تجبر السمكؾ عمى اتجاه معيف"

،2111 ،04.)  

 الدافعية بأنيا " تشير إلى المحددات الحالية لبلختيار )التكجو(، بؾ عرؼ : تعريف بؾ

  . (Beck,1978, 24)كالمثابرة كقكة السمكؾ المكجو نحك اليدؼ" .

 :تعريف كاتل وكميفR .B Cattell & P.Kline " فيلمدافعية ثبلث جكانب تتمثل: 

 الميل بشكل تمقائي لبعض األشياء دكف البعض اآلخر.األوؿ : 

 إظيار حالة انفعالية خاصة بالحافز كمدػ تأثيره. الثاني :

 (Hamilton,1983, 15-16)".االندفاع إلى مجمكعة مف األفعاؿ ذات ىدؼ كغايةالثالث:

 0985كصفت المكسكعة البريطانية الصادرة " : تعريف الموسوعة البريطانية 

الدافعية بدراسة العكامل المؤدية إلى استشارة سمكؾ الكائف الحي ،كتكجييو نحك ىدؼ معيف 

 (.38 ،2119 بمعظـ، )عباس، ."
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 : تعريف يونجP.T. Young ":عبارة  الدافعية مف خبلؿ المحددات الداخمية بأنيا

عف حالة استثارة كتكتر داخمي تثير السمكؾ كتدفعو إلى تحقيق إلى تحقيق ىدؼ معيف". 

 (.7 ،2111 )خميفة،

 عرفيا بأنيا "خاصية ثابتة ،كمستمرة ،كمركبة ،كعامة تمارس تأثيرا  :تعريف ماسمو

  (.7، 2116)خميفة ، في كل أحكاؿ الكائف الحي".

 لسمكؾ ذىنيا كاف أـ حركيا ،أك انفعاليا ،إذ ال ىك كل ما يدفع ا" :تعريف فؤاد حيدر

  (.094، 0994 )فؤاد حيدر، ."سمكؾ بدكف قكة دفع كتحريؾ

 حالة داخمية في الفرد تستثير سمككو، كتعمل : عرفيا فيمي الزيود وآخروف بأنيا"

)فيمي الزيكد، اليندؼ،  ".سمكؾ كتكجييو نحك تحقيق ىدؼ معيفعمى استمرار ىذا ال

 (.57، 0999ة، عمياف،ككافح

 يشير مصطمح الدافعية إلى مجمكعة مف الظركؼ " :تعريف عبد الرحمف عدس

 ،2113 )عدس، ."الداخمية كالخارجية ،التي تحرؾ الفرد مف أجل إعادة التكازف الذؼ اختل

009.) 

  كمف خبلؿ التعاريف المقدمة تستنتج الباحثة بأف" الدافعية ىي الحاالت الداخمية التي

 لفرد نحك تحقيق أىداؼ أك أغراض معينة ".تحرؾ سمكؾ ا
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 بعض المفاىيـ المرتبطة بمفيـو الدافعية:_  2

مف خبلؿ التعاريف المقدمة لمفيـك الدافعية، أف نميز بيف ىذا المفيكـ كالمفاىيـ األخرػ التي 

 ترتبط  بو مثل : الحاجة، الحافز، الرغبة، الغريزة، االنفعاؿ، الباعث .

 :الحاجة إلى  جز أك عدـ اتزاف، كقد تككف فيزيكلكجية مثل:ىي حالة ع الحاجة

ك الكائف الحي أؼ ىي كل ما يفتقر إليو اإلنساف، أ الحاجة لئلنجاز. الدؼء أك نفسية، مثل:

جنسو، كىناؾ حاجات بيكلكجية كأخرػ نفسية كأخرػ اجتماعية تبيف حفاظا عمى حياتو ك 

ة، يطبق عمى حاجة الشعكر بالنقص عند عبلقة اإلنساف مع غيره، كمنو فإف مصطمح الحاج

الفرد، سكاء كاف عمى مستكػ الحاجات الفيزيكلكجية أك االجتماعية كالذاتية، كىذا النقصاف 

 (.022، 0980)أرنكؼ كيتج،  .الفرد إلى محاكلة إشباع الحاجات يدفع

 :االنفعاؿEmotion:  يعد االنفعاؿ مف الحاالت الشعكرية المحيرة، فيك يتضمف

، كالكراىية، كالغضب، كما يتضمف السعادة، كالبيجة، كاالستثارة، كينظر إلى الحاالت الخكؼ

 .كلكنيا تتضمف عمميات معرفية االنفعالية عمى أنيا أقل عقبلنية بالمقارنة بالدافعية.

(Jung ,1978,P4) 

 :ىك عبارة عف دكافع تعمل عمى تنشيط السمكؾ بيدؼ إشباع الحاجات ذات  الحافز

فيسيكلكجية المرتبطة ببقاء الكائف الحي عمى قيد الحياة، فالحكافز ىي نقص األصكؿ ال



 الدافعية لالنجاز       ............................................................... الثالثالفصل 

 

 

38 

مكجو، أؼ أنيا مكجية نحك عمل معيف كتخمق اندفاعا نشيطا نحك تحقيق األىداؼ، لذا فيي 

 (.08، 2119 )بني يكنس، أساس عممية الدافعية.

شكل حالة سيككلكجية كبكجو عاـ فإف الحافز كالدافع يشيراف إلى الحاجة بعد أف ترجمت في 

 (.9، 0988 )محي الديف حسيف، .فرد إلى السمكؾ في اتجاه اشباعياتدفع ال

 تشير إلى حالة مف الشعكر بالميل تجاه أشياء معينة أك أشخاص معينيف،  :الرغبة

كالرغبة تختمف عف الحاجة ألنيا ليست ناجمة عف نقص أك اضطراب مف نكع ما، كلكنيا 

 (.401 ،2112)الشرقاكؼ،  يا أك تذكرة ليا.نتيجة لتفكير الفرد في

 يعرؼ ماكدكجاؿ  :الغريزة  MC Dogal  عمى أنيا استعداد فطرؼ نفسي، يحمل

الكائف الحي عمى االنتباه إلى مثير معيف يدركو إدراكا حسيا، كيشعر بانفعاؿ خاص عند 

 (.010 ،0984)زىراف،  إدراكو.

 الباعث: W.E. Vinacke مجمكعة مف محفزات البيئة  الباعث بأنو يشير إلى

مى أبعاد الخارجية المساعدة عمى تنشيط دافعية األفراد، سكاء تأسست ىذه الدافعية ع

 (.79 ،2111)خميفة،  .فيزيكلكجية أك اجتماعية

 :القة بيف الدافع والحاجة والباعث_ الع3

 قة فيما يمي:ىناؾ عبلقة بيف المفاىيـ التالية : الدافع، الحاجة، الباعث كتكمف ىذه العبل

_ أف لكل مفيـك مف ىذه المفاىيـ طبيعة خاصة مف حيث ككنو داخميا، أك خارجيا أك 0

 يجمع بيف الصفتيف في آف كاحد.
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 _ أف لكل مفيـك مف تمؾ المفاىيـ يمكف أف يككف أحاديا أك مركبا، بسيطا أك معقدا.2

 ظاىرا . _ أف لكل مفيـك مف تمؾ المفاىيـ طبيعة أخرػ خاصة مف حيث ككنو3

_ أف بعضيا أك كميا قد يككف شعكريا أك ال شعكريا، أك قد يككف فاعبل نشطا،أك قد يككف 4

 كاضحا أك غامضا، أك قد يككف مباشرا أك غير مباشر، أك قد يككف إيجابيا أك سمبيا. 

_ أف كل ذلؾ يتفاعل مع نسيج شخصية الفرد كمنظكمة أنماط سمككو كثقافتو كمعرفتو 5

 قيمو كاتجاىاتو كرغباتو كميكلو كطمكحاتو كمعاييره كنزعاتو، كاستعداداتو، كقدراتو .كادراكاتو ك 

_ إف العبلقة بيف ىذه المفاىيـ أيضا تتأثر إلى حد بعيد بمكاقف طارئة كظركؼ خاصة، 6

كتتغير العبلقة بينيا كفقا لمستجدات معينة، أك حكادث بعينيا، أك عند تناكؿ عقاقير معينة 

، كتتأثر ذات طبيعة إد مانية كاعتمادية، حتى أنيا تتغير في حاؿ اليقظة عنيا في حاؿ النـك

بضغكط خاصة إذف فيي في حاؿ صيركرة كدينامية كتغيير مستمر كمتكاصل كمتفاعل 

 (.280_270، 2111.)أبك زيد، 
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خميفة، )كفيما يمي المخطط التالي يبيف العبلقة بيف بعض المفاىيـ : الحاجة، الباعث، الدافع 

2112 ،79.) 

 

   

 

 

 

   

 

 :أبرزىا ،تتصف عممية الدافعية بعدة خصائص وآلية عمميا: خصائص الدافعية -4

   عممية عقمية عميا غير معركفة. - أ

 ب_ عممية افتراضية كليست فرضية .

 ت_ عممية إجرائية، أؼ أنيا قابمة لمقياس كالتجريب بأساليب كأدكات مختمفة .

 ، شعكرية .ث_ فطرية، كمتعممة

 (.23، 2119)بني يكنس، .ج_ تفسير السمكؾ كليس كصفو

الباعث  
 )اليدؼ(

 ( يوضح العالقة بين المفاهيم الثالثة : الحاجة والدافع والباعث01مخطط رقم )

 

 

 

 الحاجة

إشباع الحاجة )خفض 
 الطاقة(

 

 اإلحباط

طاقةتعبئة ال  

 الدافع

 تكجيو السمكؾ
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 _ مكونات الدافعية :5

تتألف مف تفاعل خميط مف المككنات التمايزية  تعد عممية الدافعية بمثابة نظاـ مفتكح،

 ،ناء الجنس البشرؼ كالتكاممية في آف كاحد كىذه المككنات كاحدة مف حيث النكع عند كافة أب

 :ا أك مستكاىا، كىذه المككنات ىيفي درجتي لكنيا مختمفة

 _ المككف الذاتي أك الداخمي ،كيشتمل عمى المككنات المعرفية كاالنفعالية كالفيسيكلكجية معا.

الكيميائية  ،مف المككنات المادية )الفيزيائيةكيتض _ المككف المكضكعي أك الخارجي،

 كالبيكلكجية( كالمككف االجتماعي .

كىي تختمف مف شخص إلى  ىي نتاج تفاعل خميط مف ىذه المككنات معا، فالدافعية كعميو،

إف درجات ىذه المككنات  آخر باختبلؼ نكاتج التفاعل في درجات ىذه المككنات المذككرة.

كمتكسطة كتعادؿ  كقميمة كتعادؿ درجتاف، ،جة )قميمة جدا كتعادؿ درجة كاحدةتتراكح بيف در 

 كعميو، كمرتفعة جدا كتعادؿ خمس درجات(. ،درجات كمرتفعة كتعادؿ أربع رجات،ثبلث د

يمكف تمثيل ذلؾ في المعادلة اآلتية ،فمثبل دافع اإلنجاز يساكؼ تفاعل بيف درجات مختمفة 

)بني يكنس  دافع االنجاز.× مف المككنات الداخمية + درجات مختمفة مف المككنات الخارجية 

،2119 ،24-25.) 

 



 الدافعية لالنجاز       ............................................................... الثالثالفصل 

 

 

42 

 _ تصنيف الدوافع:6

د مف التصنيفات التي قدميا الباحثكف عند تقسيميـ ألنكاع الدكافع المختمفة كمف ىناؾ العدي

 ىذه التقسيمات ما يمي:

 / تصنيف الدوافع عمى أساسا الوعي :1

 دكافع شعكرية: يشعر بيا الفرد كيدركيا.

 (.32، 2116)جابر،  دكافع غير شعكرية: ال يشعر بيا الفرد كال يدركيا .

 لدوافع الوسيمة والدوافع االستيالكية:/ تصنيف يميز بيف ا2

فالدافع الكسيمي ىك الذؼ يؤدؼ إشباعو لمكصكؿ إلى دافع آخر، أما الدافع االستيبلكي 

 (.84، 2111)خميفة،  فكظيفتو اإلشباع الفعمي ذاتو.

 / تصنيف الدوافع عمى أساس الخواص )حسب منشئيا( :3

بيا، كفي إشباعيا حفع بقاء الكائف الحي  ىي التي يكلد الفرد مزكداأ_ الدوافع الفطرية: 

مثل: الحاجة إلى الطعاـ، كالحاجة إلى النـك كالراحة كالدافع الجنسي، كالبعض يسمييا 

الدكافع األكلية، كىي دكافع عامة بيف أفراد النكع الكاحد ميما اختمفت بيئاتيـ كثقافتيـ، كما 

 (.32، 2116)جابر،  .مع الحيكاف في ىذا النكع مف الدكافع اإلنسافيشترؾ 
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كىي التي تضبط سمككنا االجتماعي، فيي مكتسبة أك متعممة كتأتي  ب_ الدافع المكتسبة:

الدكافع االجتماعية عمى رأس قائمة ىذا النكع مف الدكافع، مثل الحاجة لئلنتماء إلى الجماعة 

، 0984)زىراف،  .كالحاجة إلى المشاركة االجتماعية، كالحاجة إلى األمف، كالميل إلى السيطرة

003 .) 

 :الدكافع إلى Muraayقسـ مكراؼ  :/ تصنيف الدوافع حسب النوع4

 _  دكافع فاعمة كأخرػ ساكنة .

 (.33،  2116_ دكافع رشيدة كأخرػ عاطفية .)جابر، 

قدـ ماسمك  في الدافعية اإلنسانية A , Maslow/ تصنيف الدوافع طبقا لنظرية ماسمو 5

 تنظيما ىرميا لمدكافع في عدة مستكيات كىي عمى التكالي:

      Phsiological_ حاجات فيزيكلكجية.

     Safety needs  _ حاجات األمف.

  Belongingness and love needs   _ حاجات االنتماء كالحب.

   Esteem needs  _ حاجات تقدير الذات.

   Self_ actualizaton   ._ حاجات تحقيق الذات

                              (.85،  2111)خميفة،   Knowledge_ needs ._ حاجات الفيـ كالمعرفة
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 _ وظائف الدافعية:7

الدافعية ىي الحاالت الداخمية أك الخارجية التي تحرؾ السمكؾ كتعمل عمى تكجييو نحك 

ى يتحقق ذلؾ اليدؼ كىذا كتحافع عمى استمرارية السمكؾ حت تحقيق ىدؼ أك غرض معيف،

 يعطينا مؤشرا عمى أف لمدكافع ثبلث كظائف رئيسية ىي:

بعد أف يككف في مرحمة مف  Activationتحريؾ كتنشيط السمكؾ _ الوظيفة األولى: 

 االستقرار كاالتزاف النفسي.

فالدكافع بيذا  Orientationتكجيو السمكؾ نحك كجية معينة دكف أخرػ  _ الوظيفة الثانية:

 أؼ أنيا تساعد الفرد عمى اختيار الكسائل لتحقيق الحاجات . لمعنى اختيارية،ا

ما داـ بقي اإلنساف  Maintainanceالمحافظة عمى استدامة السمكؾ _ الوظيفة الثالثة: 

 مدفكعا ،أك طالما بقيت قائمة .

فع التنفس دا ،دافع النـك ،طشدافع الع لذلؾ فإف الدكافع سكاء كانت بيكلكجية )دافع الجكع،

...الخ(. تعمل عمى كاإلنجاز ،التميز كالتفكؽ  ،السيطرة ...الخ(. أك سيككلكجية )التّممؾ،

كبالتالي فإف احتماؿ  إذا كاف ذلؾ الدافع عمى درجة كافية مف القكة، استثارة سمكؾ اإلنساف،

ذا صاحب ذلؾ السمكؾ حافز إيجابي ف قياـ الفرد بالسمكؾ المعيف يككف قكيا. ة إف درجكا 

ىك في العادة  ،لؾ يتجو السمكؾ نحك تحقيق ىدؼ ماكنتيجة لذ ،االحتماؿ تمؾ تتقكػ أكثر

)أؼ نزعة الجسد العامة لمحفاظ عمى بيئة  إشباع الحاجة كبالتالي الكصكؿ إلى حالة التكازف.
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إما نتيجة لظيكر حاجات  داخمية ثابتة نسبيا(. كبعدة فترة مف الزمف يختل التكازف مرة ثانية،

يدة أك نتيجة لنقص في الشركط البيكلكجية أك السيككلكجية المرافقة لمحاجات األكلى جد

 ،2116 شريف، عمكر، ،الصافي )أبك رياش، )الجكع أك العطش مثبل بعد مركر بضعة ساعات(.

06_07 .) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تكتر 
(2كقمق)  

استعادة 
(7التكازف)  

الحاجة الى 
(0شيء)  

فقداف التكازف 
(3)  

سمكؾ ناتج 
(4)  

 االشباع

(6)  

 

 الحصكؿ

(5)  

 الشخص

تكجو سمكؾ الفرد حتى تشبع، ( يمثل أف الحاجة نشطة كممحة13) مخطط رقـ  
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 _ أىمية الدافعية:8

اعدة األساسية التي يعتمد عمييا تمعب الدافعية دكرا ىاما في حياة الفرد ،حيث تعبر بمثابة الق

مف أجل إثارة ميل الفرد نحك التعمـ ،كبالتالي تعتبر مف الشركط األساسية التي يتكقف عمييا 

تحقيق اليدؼ كذلؾ في كل المياديف ،سكاء في تعمـ أساليب كطرؽ التفكير ،تككيف 

تسبة التي تخضع االتجاىات كالقيـ، أك تحصيل المعمكمات ....،أؼ في أساليب السمكؾ المك

 (.216، 2112 لي،ا)الخك  لعكامل التدريب كالممارسة.

 كفيما يمي بعض النقاط نمخص فييا أىمية الدافعية :

 . الدكافع مثيرة لمطاقة كالنشاط، أؼ ال سمكؾ دكف دكافع 

  الدافع تكصل اإلنساف إلى تحقيق أىدافو، فالسمكؾ بطبيعتو غرضي، كاليدؼ النيائي

زف كخفض التكتر كاليدكء كاالستقرار، كتحريؾ الطاقات الكامنة المثيرة لو ىك تحقيق التكا

 لمقمق لدػ اإلنساف .

 . الدكافع ىي كسيمة تعمـ الكائف الحي التكافق مع نفسو كمع البيئة 

 . تمكف الدكافع اإلنساف مف فيـ نفسو، كفيـ الناس كتفسير سمككيـ كالتنبؤ بحدكثو 

 2116)منسي ، .الي كالكاقعية في مجابية المشاكلغتكجيو الدكافع يحقق الثبات اإلنف 

،036.) 
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 ثانيا : الدافعية لإلنجاز :

 _ التطور التاريخي لمصطمح دافعية االنجاز :1

يعكد استعماؿ مصطمح دافعية االنجاز في عمـ النفس مف الناحية التاريخية إلى "أدلر" الذؼ 

برات الطفكلة، حيث عرض "ليكف" يبيف أف الحاجة لبلنجاز ىي دافع تعكيضي مستمد مف خ

ىذا المصطمح في ضكء تناكلو بمفيـك الطمكح كذلؾ قبل استعماؿ "مكراؼ" مصطمح الحاجة 

لبلنجاز، كعمى الرغـ مف ىذه البيانات المبكرة فإف الفصل يرجع إلى عالـ النفس األمريكي 

و مككنا ىاما "ىنرؼ مكراؼ" في أنو أكؿ مف قدـ مفيـك الحاجة لبلنجاز بشكل دقيق بكصف

في الشخصية، كالتي تعرض فييا "مكراؼ" لعدة حاجات نفسية كمف مف بينيا الحاجة 

لبلنجاز، ثـ اتفق "ماكيبلند" كزمبلئو الستكماؿ كمكاصمة البحكث الميدانية في ىذا المجاؿ 

كقدمكا  TATمف خبلؿ االستعانة ببعض االختبارات االسقاطية، مثل اختبار تفيـ المكضكع 

)خميفة،  لتفسير دافعية االنجاز، تعد مف أكائل النظريات التي قدمت في ىذا الشأف.نظرية 

2111 ،09-88.) 

 تعريف اإلنجاز: -2

ىك إكماؿ عمل بدافع داخمي يتمثل في رغبة الفرد في التفكؽ كالمنافسة، كما يشمل أكجو 

، 2113 النجار، )شحاتة، .التعمـ مف الجكانب المعرفية كالميارية كالكجدانية كالعممية كاإلنشائية

62.)  
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 _ متغيرات االنجاز:3

   :باعتباره دافعا )الميل لبلنجاز(.االنجاز 

عيار معيف مف الجكدة أك كيعني استعداد الفرد لمسعي في سبيل االقتراب مف النجاح لم

 .بالفجر كاالعتزاز عند إتماـ ذلؾ كشعكره االمتياز

 يمي(.باعتباره أداء )التحصيل األكاد: االنجاز 

 كيعني ذلؾ نتيجة التحصيل تعبيرا عف شدة الدافع لبلنجاز.

 :باعتباره سمة شخصية )الشخصية االنجازية(. االنجاز 

حيث يفترض أف االنجاز يمثل سمة الشخصية، تتضمف أك ترتبط بخصائص معرفية 

   (.82، 2119)بني يكنس،  كمزاجية.

 _ تعريف الدافعية لالنجاز : 4

 تقاف عمل بسرعة كاستغبللو ىي ا : تعريف تركي لرغبة في إنجاز شيء ما صعب كا 

 )تركي، بقدر اإلمكاف كالتغمب عمى العكائق لمكصكؿ إلى مستكػ ممتاز عمى اآلخريف.

0974 ،044.) 

  الدافع لبلنجاز ىك حالة داخمية مرتبطة  : 1982تعريف رجاء محمود أبو عالـ

ا يحق مستكػ محدد مف التفكؽ، يؤمف بمشاعر الفرد، تكجو نشاطو نحك التخطيط لمعمل بم

  (.331،  0998)أبك الجكدك،  بو الفرد كيعتقد فيو.
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  بأنو نظاـ شبكي مف العبلقات ماكميالند عمى لساف  :تعريف عبد الرحمف العياصرة

المعرفية كاالنفعالية المكجية أك المرتبطة بالسعي مف أجل بمكغ مستكػ االمتياز كالتفكؽ 

 (.015، 2116.)العياصرة، 

 الدافع لبلنجاز يحفز سمكؾ الفرد نحك السعي لتحقيق ذاتو مف  : تعريف أحمد رشواف

خبلؿ تحقيقو لمستكػ مرتفع مف التفكؽ بمعنى انو كمما زاد الدافع لبلنجاز زاد معدؿ 

التحصيل ككذلؾ المعتقدات الذاتية المكجبة تزيد مف ثقة الطبلب في أنفسيـ مما يدفعيـ إلى 

 (.007، 2116)رشكاف ،  كالنجاح .تحقيق التفكؽ 

  تعتبر دافعية االنجاز كاحدة مف الدكافع المكتسبة التي حصمت عمى  : تعريف غباري

الكثير مف النقاش كالجدؿ عف التربكييف، كعمى الرغـ مف أف ىذا الدافع يعتبر مف الحاجات 

ذا ام تمؾ الطمبة ىذا الدافع المتأصمة كالمرتبطة بدافع االستحساف، إال أنو بدأ باالستقبلؿ. كا 

 .صيل ذاتو كليس مف أجل أسباب أخرػ يصبح لدييـ رغبة في التحصيل مف أجل التح

 (.49، 2118)غبارؼ، 

الكصكؿ  دافعية لئلنجاز ىي رغبة الفرد فيمف خبلؿ ىذه التعاريف تستنتج الباحثة بأف " ال

مف أجل  الجيد بذؿؾ مياديف الحياة ككذل إلى تحقيق أىدافو كرغباتو كطمكحاتو في مختمف

 الكصكؿ إلى النجاح في مرحمة معينة.
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 خصائص ذوي دافعية االنجاز المرتفعة :_ 5

 يتميز األفراد ذكؼ دافعية االنجاز المرتفعة بالخصائص التالية :

 الثقة في النفس كاالعتزاز بالذات ._ 1

 التخطيط لممستقبل بحرص كاالىتماـ بكضع البدائل كدراستيا ._ 2

ىتماـ بالتفكؽ مف أجل التفكؽ ذاتو كليس مف أجل العائد منو أك مف الفائدة التي اال_ 3

 تترتب عميو.

 .االىتماـ كااللتزاـ بالمسؤكلية_ 4

 منافسة اآلخريف كمحاكلة التفكؽ عمييـ._ 5

 السيكلة في كضع األىداؼ كتحديدىا كالتخطيط ليا._ 6

 ا.مقاكمة الضغكط االجتماعية التي قد يتعرضكف لي_ 7

 القدرة عمى تكليد حمكؿ جديدة لممشكبلت ._ 8

 اإلقداـ عمى المياـ المرتبطة بالنجاح ._ 9

 الثقة في القدرات كالميارات العالية ._ 10

 مكاصمة الجيد كالسعي عندما تككف المياـ صعبة ._ 11
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العمل بقدر كبير مف الحماس لبلعتقاد بأف النتائج تتحقق في ضكء الجيد المبذكؿ. _ 12

 (.32، 2104الساكر، )

 العوامل المؤثرة عمى دافعية اإلنجاز:_ 6

يشير" ماكميبلند" في كتابو مجتمع اإلنجاز إلى مجمكعة مف العكامل التي تعتبر محددات 

 لماىية الظركؼ التي تؤدؼ إلى تغيير في مستكػ الدافعية لئلنجاز كمف خبلؿ ىذه العكامل :

 / التحدي البيئي:1

بالقكؿ أف عممية قياس الدافعية لئلنجاز تقـك عمى أساس طريقة تحدؼ  يذىب ماكميبلند أف

األفراد كاستشارتيـ لحثيـ عمى اإلنجاز، كيذىب عندما يعاممكف بطريقة غير عادية أك عندما 

يككنكف ضحايا لمتعصب االجتماعي، حيث أنيـ في تمؾ الحالة يرجعكف لئلنجاز حتى 

تعتمد االستجابة لمثل ىذا التحدؼ، كما يرػ  يعكضكا الكضع الدكلي الذؼ فرض عمييـ،

"ماكميبلند" عمى المستكػ األكلي لدافعية اإلنجاز عند الجماعة إلى أف تككف نكعا مف 

االنسحاب كالتراجع، كتبعا ليذا الفرض فإف درجة التحدؼ تحدد قكة االستجابة كذلؾ إذا 

البيئة معتدال تككف االستجابة ارتفعت دافعية اإلنجاز في مستكػ عاؿ، فإذا كاف التحدؼ مف 

قكية جدا، بينما إذا كاف التحدؼ البيئي كبيرا أك صغيرا فإف االستجابة تككف أقل بعض 

 الشيء كذلؾ عمى نحك ما ذىب إليو المؤرخ االنجميزؼ "أرنكلدتكني".
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 / القيـ الدينية لموالديف:2

مثميا أرائيـ الدينية تمارس تأثيرا تتأثر أساليب تنشئة الطفل داخل األسرة بقيـ الكالديف التي ت

غير مباشر عمى مستكػ دافعية اإلنجاز عند األبناء كقد بينت دراسات "ماكميبلند" في 

المجتمع األمريكي أف الكاثكليؾ خاصة الطبقات االجتماعية الدنيا منيـ أقل تأثيرا بقيـ 

مكف دائما عمى تنمية اإلنجاز األمريكية مف البركنستانت حيث أف اآلباء البركنستانت يعم

جادتيـ  االتجاىات كالقيـ المرتبطة بتنمية دكافع االنجاز كيفضمكف استغبلؿ أطفاليـ المبكر كا 

 لميارات معينة كذلؾ أكثر مما تفعل الجماعات الكاثكليكية العديدة.

 / أساليب التنشئة األسرية:3

لتي يتبعيا الكالديف في يتفق معظـ الباحثيف في مجاؿ دافعية اإلنجاز عمى أف األساليب ا

تنشئة الطفل ىي العامل الياـ في ظيكر سمة الدافعية لئلنجاز كتحديد مستكاىا لديو، كبذلؾ 

تعد دافعية اإلنجاز إحدػ السمات المكتسبة في الشخصية، فأساليب التنشئة األسرية ليا أثر 

سات أف التدريب كبير جدا عمى دافعية اإلنجاز لدػ األبناء، كقد بينت الكثير مف الدرا

يجاد ميارات معينة لدييـ كل ذلؾ  المبكر لؤلبناء عمى االستقبلؿ كاالعتماد عمى النفس كا 

 (.085-081، 2118)فرج الزليتي،  يكلد الدافعية العالية لئلنجاز لدييـ.
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  : قياس دافعية االنجاز_ 7

 تنقسـ مقاييس دافعية االنجاز إلى قسميف : مقاييس كمقاييس مكضكعية :

 المقاييس االسقاطية :أوال :

 (.1953: مقاييس االنجاز "ماكميالند" وزمالءه تقدير الصولر والتخيالت )1

أعد ماكميبلند اختبار لقياس الدافعية لبلنجاز مككف مف أربعة صكر تـ تكليد بعضيا مف 

كما صمـ "ماكميبلند" البعض اآلخر  0938الذؼ أعده "مكراؼ"  TATاختبار تفيـ المكضكع 

خصيصا لقياس الدافع لبلنجاز، كيتـ عرض كل صكرة في أثناء االختبار عمى سينمائية 

لمدة عشريف ثانية أماـ المفحكصيف، بعد ذلؾ يجبكف عمى ىاتو األسئمة في مدة تزيد عف 

 ربعة عشريف دقيقة .رؽ االختبار في استخداـ الصكر األأربعة دقائق، كيستغ

 ( 1958: مقاييس االستبصار "لفرنش" ) 2

بكضع مقاييس االستبصار عمى ضكء االساس النظرؼ الذؼ كضعو   Frenchفرنش قامت 

"ماكميبلند " لتقدير صكر كتخيبلت االنجاز، حيث كصفت جمبل مفيدة تصف أنماط متعددة 

مف السمكؾ يستجيب ليا المفحكص باستجابة لفظية اسقاطية عند تفسيره لممكاقف السمككية 

 ك العبارة .التي تشمل عمى البند أ
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 : Aronsonأرونسوف  (A.G.E.T): مقاييس التعبير عف طريق الرسـ  3

صمـ ىذا المقياس لقياس دافعية االنجاز عند األطفاؿ، ألنو كجد أف اختبار "ماكميبلند" 

كزمبلءه ككذا اختبار "فرنش" لبلستبصار صعبة بالنسبة لؤلطفاؿ الصغار كقد تضمف نظاـ 

نسكف" لتصحيح اختبار الرسـ، فئات أك خصائص معينة، كالخطكط التقدير الذؼ كضعو "أرك 

كاألشكاؿ، كذلؾ لمتمييز بيف المفحكصيف ذكؼ الدرجات المختمفة لدفع االنجاز، كبالرغـ مف 

 تطبيق ىذه المقاييس عمى عدد مف العينات إال أنو تعرض لعدة انتقادات مف بينيا :

اييس حقيقية، بل أنيا تصف انفعاالت اعتبرىا الكثير مف الباحثيف أنيا ليست مق_ 

 المفحكصيف بصدؽ مشككؾ فيو .

 ال تحتكؼ عمى معيار مكحد لمتصحيح بل تختمف مف شخص آلخر._ 

يرػ بعض الباحثيف أف ىذه المقاييس ال تقيس فقط الدافع بل تتعداىا إلى جكانب مف 

أف تقيس بو " أف اختبار تفيـ المكضكع ال تستطيع 0953شخصية الفرد، كيرػ"فرنكف 

الدكافع إال عند الفرد المتعمـ تعميما جيدا لكي يتمكف مف أف يكتب قصة كيعبر عنيا مف 

 (.25_22، 0994)رشاد،  خبلؿ ما يراه.
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 المقاييس الموضوعية:ثانيا: 

أدرؾ "ىيرمانز" الحاجة لبناء مقياس  0971في سنة  : Hermans:مقاييس "ىيرمانز"  1

ف سيل التطبيق كالتصحيح خبلفا لممقاييس السابقة، كقد تمخضت جديد لدافعية االنجاز يكك 

جيكده عف مقياس دافعية االنجاز لؤلطفاؿ كالراشديف، ككاف بعنكاف مقياس استطبلعي 

لدافعية االنجاز، كلقد ركز في مقياسو ىذا عمى الصفات عشر لمتمييز بيف المستكػ المرتفع 

 العشر ىي : كالمنخفض في التحصيل الدراسي، كىذه الصفات

 مستكػ الطمكح المرتفع ._ 1

 السمكؾ الذؼ تقل فيو المغامرة ._ 2

 القابمية لمتحرؾ إلى األماـ ._ 3

 المثابرة ._ 4

 الرغبة في إعداد التفكير في العقبات ._ 5

 إدراؾ سرعة مركر الكقت ._ 6

 االتجاه نحك المستقبل ._ 7

 طف .اختبار مكاقف المنافسة في مقابل مكاقف التعا_ 8
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 البحث عف التقدير ._ 9

 الرغبة في األداء األفضل ._ 10

( فقرة يتـ في كل منيا االختبار مف متعدد، كقد قاـ "فاركؽ مكسى 28كيتككف المقياس مف )

" باقتباسو كتعريبو، كتتككف كل فقرة مف المقياس مف جممة ناقصة يمييا خمس عبارات 0980

 يختار العبارة التي تكمل الفقرة مف كجية نظره. كأحيانا أربع عبارات، كعمى المفحكص أف

جاء ىذا المقياس كمكضكع رسالة دكتكراه قدمت لكمية التربية بجامعة  " :: مقياس "عمراف2

( فقرة تعكس المستكػ العالي في 24( فقرة منيا )45( كيتككف مف )0981عيف شمس سنة )

الدافعية الذاتية لبلنجاز يمي ذلؾ الطمكح كالتحمل كالمثابرة عند الفرد، لتشكل ما يعرؼ ب

( عشر فقرات تعكس االىتماـ بالتفكؽ عمى اآلخريف في مختمف المجاالت التنافسية، 01)

كما تقيس مدػ استعداد الفرد مف أجل األىداؼ الكبيرة فيما يسمى بالجانب االجتماعي 

ز كحرصو عمى ( فقرة كضعت لتعكس مدػ اىتماـ الفرد المنج00لبلنجاز، كبقيمة الفقرات )

تطكير نفسو لبمكغ معايير االمتياز في كل ما يقـك بو مف عمل، كلممقاييس كرقة إجابة عبارة 

عف سمـ متدرج مككف مف ثبلث خانات ىي : مكافق ،غير مكافق، ال أدرؼ بحيث يحصل 

( لمف أبدػ 0( لمف قاؿ ال أدرؼ، )2( لممكافقة، )3المبحكث عمى قيمة مف ثبلث قيـ ىي )

 (.041، 0996الحامد، افقتو .)عدـ مك 
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 أىمية دافعية اإلنجاز :_ 8

نتاجيتو في مختمف المجاالت  تمعب دافعية اإلنجاز دكرا ىاما في رفع مستكػ أداء الفرد كا 

كاألنشطة التي يكاجييا، كىذا ما أكده " ماكميبلند " حيث يرػ أف مستكػ دافعية اإلنجاز في 

أ بيا التبلميذ في ىذا المجتمع كىكذا تتجمى أىمية أؼ مجتمع ىك حصيمة الطريقة التي ينش

نما أيضا بالن سبة لممجتمع الذؼ دافعية اإلنجاز ليس فقط بالنسبة لمفرد كتحصيمو الدراسي، كا 

 (.77، 2119)سيل،  .يعيش فيو الفرد
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 خالصة:

سمكؾ  يظير مف خبلؿ ما سبق أف دافعية اإلنجاز تمثل عامبل ىاما مع قدرات الفرد ليؤثر

اإلنجاز الذؼ يبديو الفرد في العمل، كما تمثل القكة التي تحرؾ كتستثير الفرد لكي يؤدؼ 

العمل، أؼ قكة الحماس أك الرغبة لمقياـ بمياـ العمل، كىذه القكة تنعكس في كثافة الجيد 

 .رة كاستمراره في األداء كاإلنجازالذؼ يبذلو الفرد كفي درجة مثاب



 

 

 

 

 الفصل الرابع

 اءات المنيجية لمدراسة الميدانيةاإلجر 
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إف أىـ مرحمة في مراحل البحث العممي ىي مرحمة التطبيق كتجسيد المعمكمات المعركضة   

في الجانب النظرؼ عمى الميداف كالتي مف خبلليا يسعى الباحث إلى تحكيل الكيف إلى الكـ 

 ت في الجانب النظرؼ .فرضيامف أجل إثبات أك نفي ما تـ طرحو مف 

فقد قامت الباحثة بتقسيـ ىذا الفصل إلى قسميف ىما : الدراسة االستطبلعية كالدراسة 

 األساسية .

 أوال : الدراسة االستطالعية :

تعتبر الدراسة االستطبلعية مرحمة ىامة في البحث العممي، نظرا الرتباطيا المباشر 

ف بحثو كعمى الظركؼ بالميداف، فيي تعد أكؿ خطكة يمجأ إلييا الباحث لمتعرؼ عمى ميدا

كاإلمكانيات المتكفرة، باإلضافة إلى أنيا تسمح بالتعرؼ عمى المشكبلت التي يمكف أف 

تظير قبل القياـ بالدراسة التطبيقية في ما يمكف مف حل ىذه المشكبلت الغير متكقعة في 

 (.92، 0999)عبيدات، ىذه المرحمة مف الدراسة فيما بعد.

 عية :/ أىداؼ الدراسة االستطال1

 تسعى الدراسة االستطبلعية في ىذا البحث إلى تحقيق األىداؼ التالية :

 التأكد مف المكضكع ىل ىك قابل لمقياس أـ ال . -
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اختيار العينة التي تعتبر مف إحدػ الشركط المنطقية كالمنيجية لصدؽ كثبات  -

 كمكضكعية أؼ بحث تربكؼ .

تكاجو الباحثة في إجراء  االطبلع عمى ميداف البحث كالصعكبات التي يمكف أف -

 البحث بصكرتو النيائية .

التأكد مف الخصائص السيككمترية لؤلداة، كذلؾ اعتمادىا كأداة لمدراسة األساسية  -

 لمبحث .

 والزماني: المكاني/المجاؿ 2

 :أ/ مكاف الدراسة 

تـ إجراء الدراسة االستطبلعية بمتكسطتي األكلى متكسطة "تكمي لخضر" كالثانية متكسطة 

 "أحمد قاضي" بمقاطعة سيدؼ لخضر كالية مستغانـ .

 : ب/ زماف  الدراسة 

 . 2107أفريل  05إلى غاية  2107أفريل  10امتدت مدة الدراسة االستطبلعية مف تاريخ 

 / عينة الدراسة االستطالعية ومواصفاتيا :3

، حيث قامت يعتبر استخداـ العينة مف األمكر الشائعة في مجاؿ البحكث كالدراسات العممية

( أستاذا األكلى 66الباحثة باختيار العينة بطريقة عشكائية في مؤسستي متككنة مف )
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متكسطة تكمي لخضر ، كالثانية متكسطة قاضي أحمد بكالية مستغانـ، يتميزكف بالخصائص 

 التالية : 

 متوسطةمف حيث ال : 

 طة( يبف توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب المتوس01الجدوؿ رقـ )

 المجمػػػػػػػػػػػػػػػوع قاضي أحمد تومي لخضر     المتوسطة
 66 46 21 العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد

 100% %69.71 % 31.31 النسبة المئوية
أف معظـ أفراد عينة الدراسة االستطبلعية ينتمكف إلى أعبله يتضح مف خبلؿ الجدكؿ 

مغت نسبة األساتذة المنتمكف في حيف ب % 69.71متكسطة قاضي أحمد حيث بمغت نسبتيـ 

 .% 31.31إلى متكسطة 

 :مف حيث الجنس 

 ( يبيف توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب متغير الجنس02الجدوؿ رقـ )

 المجػػػػػػػػػػموع إنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاث ذكػػػػػػػػػػػػػػػور الجنػػػػػػػػػػػػػػػػس
 66 34 32 العػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد

 %011 % 50.52 %48.48 المئوية النسبة
أنثى بنسبة  34) االستطبلعيةأف عدد إناث عينة الدراسة أعبله يتضح مف الجدكؿ 

 ( %48.48ذكرًا بنسبة  32( أكبر مف عدد الذككر فييا )50.52%
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 :/ أدوات الدراسة االستطالعية4

مقياس الرضا أداتيف متمثمتيف في لقد استخدمت الباحثة في مكضكع الدراسة كالبحث،  

الكظيفي لممعمـ مف إعداد: عبد الرحمف صالح األزرؽ، كاختبار الدافعية لئلنجاز لعبد 

 المطيف دمحم خميفة. 

مصمـ مف طرؼ الدكتكر األزرؽ عبد الرحمف ) األزرؽ،   : مقياس الرضا الوظيفي :1

2111 ،027. ) 

  المقياس:اليدؼ مف 

 ساتذة نحك مينة التدريس.ييدؼ المقياس إلى التعرؼ عمى مدػ رضا األ 

 :محتوى المقياس 

( عبارة مكزعة عمى أربعة أبعاد ،كما ىك مكضح في الجدكؿ 33شمل ىذا المقياس عمى )

 التالي:

 ( يوضح توزيع فقرات مقياس الرضا الوظيفي حسب أبعاده:03جدوؿ رقـ )

 الفقرات عنكاف األبعاد األبعاد
 33-05-02-8-5-0 الماديةالرضا عف المرتبات كالمزايا  البعد األكؿ

الرضا عف مدػ تحقيق المينة  البعد الثاني
 لمذات

2-9-03-06-09-22-24-29 

 الرضا عف طبيعة العمل كظركفو البعد الثالث
 

3-01-6-07-21-25-26-27-28-
31-30-32 
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 23-20-08-04-00-7-4 الرضا عف عبلقتو بالمسؤكليف البعد الرابع
 :كيفية تصحيح المقياس 

حيح المقياس مف خبلؿ إعطاء الدرجات لكل البدائل، حيث تتركاح الدرجات عمى كل يتـ تص

في حالة الفقرات اإليجابية كعكس ذلؾ بالنسبة لمفقرات السمبية، كما ىك  0إلى  5فقرة مف 

 مكضح في الجدكؿ اآلتي:

 ( يوضح توزيع الدرجات عمى فقرات مقياس الرضا الوظيفي :04الجدوؿ رقـ)

 أرفض بشدة أرفض ال رأؼ لي أكافق أكافق بشدة 
 0 2 3 4 5 الفقرات المكجبة
 5 4 3 2 0 الفقرات السالبة

صمـ ىذا المقياس مف طرؼ  : اختبار الدافعية لإلنجاز لعبد المطيف دمحم خميفة : 2

ككاف مقسـ إلى خمس أبعاد كىي :الشعكر بالمسكؤلية، الدكتكر عبد المطيف دمحم خميفة، 

ؽ لتحقيق مستكػ طمكح مرتفع، المثابرة، الشعكر بأىمية الزمف، التخطيط السعي نحك التفك 

 لممستقبل .

  المقياس:وصف 

اختبار مقياس الدافعية لئلنجاز مف إعداد الدكتكر عبد المطيف دمحم خميفة كيحتكؼ ىذا 

 عبارة مكزعة عمى خمسة أبعاد كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي:  51المقياس عمى 
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 ( يوضح توزيع فقرات مقياس الدافعية لإلنجاز حسب أبعاده:05جدوؿ رقـ )

 الفقرات عنكاف األبعاد األبعاد
 .46-40-36-30-26-20-06-00-6-0 الشعكر بالمسؤكلية البعد األكؿ
السعي نحك التفكؽ لتحقيق  البعد الثاني

 مستكػ طمكح مرتفع
2-7-02-07-22-27-32-37-42-47. 

 المثابرة البعد الثالث
 

3-8-03-08-23-28-33-38-43-48. 

 .49-44-39-34-29-24-09-04-9-4 الشعكر بأىمية الزمف البعد الرابع
-45-41-35-31-25-21-05-01-5 التخطيط لممستقبل                                       البعد الخامس             

51. 
 

 

 :كيفية تصحيح المقياس 

حالة الفقرات اإليجابية كعكس ذلؾ لمفقرات السمبية ( في 0-5تعطي لكل منيا درجة مف )

  كما ىك مبيف في الجدكؿ اآلتي :

 : ( يوضح توزيع الدرجات عمى فقرات مقياس الدافعية لإلنجاز06الجدوؿ رقـ)

 
غير مكافق 
 عمى اإلطبلؽ

مكافق إلى حد 
 ما

مكافق بدرجة 
 متكسطة

 مكافق تماما   مكافق إلى    
 حد كبير

 0              2 3 4 5 جبةالفقرات المك 
 5                   4 3 2 0 الفقرات السالبة

 / الخصائص السيكومترية لألدوات:5



............................. اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية..................الرابع الفصل  

 

 

66 

 مقياس الرضا الوظيفي: – 1

 * صدؽ اإلتساؽ الداخمي :

"بيرسوف" مف أجل التأكد مف صدؽ األداة اعتمدت الباحثة عمى حساب معامل االرتباط 

رجة كل فقرة كالبعد التي تنتمي إليو، كمف ثـ حساب معامل لمقياس الرضا الكظيفي بيف د

بيف كل بعد كالدرجة الكمية ، معتمدة في ذلؾ عمى برنامج الحزمة "بيرسوف" االرتباط 

 كىذا ما مكضح في الجداكؿ التالية : spss 20اإلحصائية في العمـك االجتماعية 

اإلوؿ )الرضا عف المرتبات ( يوضح معامل االرتباط بيرسوف بيف البعد 07جدوؿ رقـ )

 والمزايا المادية( وفقراتو :

 مستكػ الداللة معامل االرتباط رقـ فقرات البعد األكؿ
 دالة إحصائيا 1.10 1.47 0
 دالة إحصائيا 1.10 1.59 5
 دالة إحصائيا 1.10 1.58 8
 دالة إحصائيا 1.10 1.38 02
 دالة إحصائيا 1.10 1.46 05
 حصائيادالة إ 1.10 1.37 03

أف معامل االرتباط بيف فقرات البعد األكؿ )الرضا عف أعبله يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ 

( حيث تراكحت 1.10المرتبات كالمزايا المادية( جميعيا دالة عند مستكػ الداللة اإلحصائية )



............................. اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية..................الرابع الفصل  

 

 

67 

(  ، كىذا ما يعبر عمى كجكد اتساؽ داخمي 1.59ك  1.37قيـ معامبلت االرتباط ما بيف )

 ات البعد األكؿ كالفقرات التي تنتمي إليو .بيف درج

بيف البعد الثاني )الرضا عف مدى تحقيق معامل االرتباط بيرسوف ( يوضح 08جدوؿ رقـ )

 المينة لمذات( وفقراتو :

 مستكػ الداللة معامبلت اإلرتباط فقرات البعد الثاني
 دالة إحصائيا 1.10 1.58 2
 دالة إحصائيا 1.10 1.34 9
 ير دالة إحصائياغ 0.24 03
 دالة إحصائيا 1.10 1.56 06
 دالة إحصائيا 1.10 1.60 09
 دالة إحصائيا 1.10 1.58 22
 دالة إحصائيا 1.10 1.74 24
 دالة إحصائيا 1.10 1.55 29

أف معامل االرتباط بيف فقرات البعد الثاني )الرضا عف مدػ أعبله يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ 

(، حيث تراكحت 1.10يعيا دالة عند مستكػ الداللة اإلحصائية )تحقيق المينة لمذات( جم

( التي كاف معامل 03( أما الفقرة رقـ )1.74 – 1.34قيـ معامبلت االرتباط ما بيف )

( فيي غير دالة إحصائيا ، كبالتالي ىذا ما يعبر عمى كجكد اتساؽ داخمي 1.24ارتباطيا )

 إليو بيف معظـ درجات الفقرات كالبعد الذؼ تنتمي 
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( يوضح معامل االرتباط بيرسوف بيف البعد الثالث )الرضا عف طبيعة العمل 09جدوؿ رقـ )

 وظروفو( وفقراتو:

 مستكػ الداللة معامبلت اإلرتباط فقرات البعد الثالث
 دالة إحصائيا 1.10 1.53 3
 دالة إحصائيا 1.10 1.56 01
 دالة إحصائيا 1.10 1.41 6
 ائيادالة إحص 1.15 1.27 07
 دالة إحصائيا 1.10 1.60 21
 غير دالة إحصائيا 0.61- 25
 دالة إحصائيا 1.10 0.67 26
 غير دالة إحصائيا 0.21 27
 غير دالة إحصائيا 0.11 28
 دالة إحصائيا 1.10 0.54 31
 دالة إحصائيا 1.10 0.51 30
 دالة إحصائيا 1.10 0.56 32

-26-21-6-01-3االرتباط بيف درجة الفقرات )أف معامل أعبله  يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ

(، أما 1.10( دالة عند مستكػ الداللة )1.67-1.27( الذؼ يتراكح ما بيف )31-30-32

( كبالتالي فيي دالة عند مستكػ 1.27( كاف معامل ارتباطيا )07فيما يخص الفقرة رقـ )

-االرتباط ) ( التي انحصرت بيف معامل28-27-25(، بينما الفقرات)1.15الداللة )
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كبالتالي ىناؾ اتساؽ داخمي كبير في أغمب األحياف ( فيي غير دالة إحصائيا، 0.611.20

 بيف مختمف درجات الفقرات كالبعد الذؼ تنتمي إليو .

( يوضح معامل االرتباط بيرسوف بيف البعد الرابع )الرضا عف عالقتو 10جدوؿ رقـ )

 بالمسؤوليف( وفقراتو:

 

الرتباط بيف فقرات البعد الرابع )الرضا عف عبلقتو أف معامل اأعبله يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ 

( حيث 1.10( جميعيا كانت دالة عند مستكػ الداللة اإلحصائية )23-4بالمسؤكليف( مف )

( ، كىذا ما يعبر عمى كجكد اتساؽ 1.66-1.37تراكحت قيـ  معامبلت االرتباط ما بيف )

 داخمي كبير بيف درجات الفقرات كالبعد الذؼ تنتمي إليو.

 ( يوضح معامل االرتباط بيرسوف بيف األبعاد والدرجة الكمية لممقياس:  11جدوؿ رقـ )

 مستكػ الداللة معامل اإلرتباط أبعاد المقياس
 دالة إحصائيا 1.10 1.49 الرضا عف المرتبات كالمزايا المادية
 دالة إحصائيا 1.10 1.86 الرضا عف مدػ تحقيق المينة لمذات

 مستكػ الداللة عامبلت اإلرتباطم فقرات البعد الرابع
 دالة إحصائيا 1.10 1.49 4
 دالة إحصائيا 1.10 1.40 7
 دالة إحصائيا 1.10 1.65 00
 دالة إحصائيا 1.10 1.50 04
 دالة إحصائيا 1.10 1.46 08
 دالة إحصائيا 1.10 1.37 20
 دالة إحصائيا 1.10 1.66 23
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 دالة إحصائيا 1.10 1.90 عمل كظركفوالرضا عف طبيعة ال
 دالة إحصائيا 1.10 1.69 الرضا عف عبلقتو بالمسؤليف

( تبيف أف معامبلت اإلرتباط بيف درجات األبعاد األربعة ك 00)رقـ مف خبلؿ الجدكؿ 

( 1.90-1.49( حيث تراكحت )1,10المقياس ككل دالة عند مستكػ الداللة اإلحصائية )

ىناؾ اتساؽ داخمي بيف مختمف درجات األبعاد ك الدرجة الكمية  كعميو يمكف القكؿ أف

 لممقياس.

 * الثبات:

أستاذ مف التعميـ  66تـ تطبيق المقياس عمى عينة استطبلعية قكاميا  بعد تطبيق المقياس

"ألفا لكرومباخ" المتكسط، اعتمدت الباحثة في حساب الثبات عمى طريقة معامل االرتباط 

 كما يمي:

 ( يوضح نتائج حساب معامل ألفا كرومباخ:12ـ )الجدوؿ رق

 معامل ألفا كركمباخ عدد البنكد
33 1.81 
كىي قيمة تدؿ  1.81أف قيمة معامل ألفا كركمباخ، بمغت أعبله  يبلحع  مف خبلؿ الجدكؿ 

 عمى درجة عالية ككافية مف الصدؽ كالثبات مما يسمح لنا بتطبيقيا في الدراسة األساسية . 
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اختبار مف إعداد الدكتكر عبد المطيف دمحم خميفة كما ذكر قياس الدافعية لإلنجاز: ػػػػػ م 2

 سابقا، يحتكؼ عمى خمسة أبعاد، كل بعد يحتكؼ عمى فقرات .

  :استخدـ الدكتكر عبد المطيف دمحم خميفة مف أجل ثبات المقياس طريقة إعادة الثبات

 االختبار عمى عينيتي عينة مصرية، كعينة سكدانية  .

 طالبا كطالبة . 35العينة المصرية قكاميا 

 طالبا كطالبة . 22العينة السكدانية قكاميا 

تـ حساب معامل االرتباط بيرسكف مرتي التطبيق سكاء بالنسبة لمدرجة الكمية عمى المقياس 

 بكجو عاـ، أك الدرجات الكمية لكل مقياس مف المقاييس الفرعية.

 1.80يف أف معامل ثباتو لدػ العينة المصرية فقد تب بالنسبة لممقياس بكجو عاـ: ( أ

 مما يعني االعتماد عمى ىذا المقياس بدرجة معقكلة مف الثقة. 1.76كلدػ العينة السكدانية 

بالنسبة لثبات المقاييس الفرعية : اتضح أف ليذه المقاييس معامبلت ثبات مرضية   ( ب

 مبيف بالجدكؿ التالي :لدػ كل مف عينيتي الثبات المصرية كالسكدانية كذلؾ كما ىك 

 

 

 



............................. اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية..................الرابع الفصل  

 

 

72 

 

( يبيف معامالت ثبات المقاييس الفرعية لمقياس الدافعية لإلنجاز لدى 13جدوؿ رقـ )

 عينيتيف مف الطالب المصرييف والسودانييف:                                              

 ) ارتباط بيرسوف ( معامل الثبات 
 22ة السودانية ف= العين 35العينة المصرية ف= المقياس

 1.71 1.80 الشعور بالمسؤولية
 1.74 1.72 السعي نحو التفوؽ 

 1.69 1.60 المثابرة
 1.71 1.86 الشعور بأىمية الزمف
 1.73 1.83 التخطيط لممستقبل

  :تـ تقدير صدؽ المقياس حسب الدكتكر عبد المطيف دمحم خميفة حسب ثبلث الصدؽ

 طرؽ كانت عمى النحك التالي :

 .طريقة األكلى : طريقة االتساؽ الداخمي ال

 .الثانية : طريقة الصدؽ العاممي  الطريقة

 (.29-24، 2116)خميفة،  طريقة الثالثة طريقة صدؽ التمييزال

 ثانيا: الدراسة األساسية: 
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بعد التحقق مف مصداقية األدكات كثباتيا كذلؾ مف خبلؿ الدراسة االستطبلعية تـ التطرؽ 

 ساسية مف أجل التحقق مف الفرضيات المصاغة في البحث.إلى الدراسة األ

 / منيج الدراسة األساسية: 1

في ىذه الدراسة التي تدكر حكؿ "الرضا الكظيفي كعبلقتو بدافعية اإلنجاز لدػ أساتذة التعميـ 

المتكسط" لقد استعانة الباحثة بيذا المنيج بغية كصف الظاىرة ككشف جكانبيا، كمنو الخركج 

 ، كبالتالي المنيج المستخدـ ىك المنيج الكصفي.مية التي قد يستفاد منيا مستقببلج العمبالنتائ

 والزماني لمدراسة األساسية :المكاني / المجاؿ 2 

 أ/ مكاف الدراسة :

تـ إجراء الدراسة األساسية بأربع متكسطات كىي : متكسطة بغدادؼ عبد القادر، متكسطة 

لخضر، متكسطة مكاكؼ عمي بمقاطعة سيدؼ لخضر حمكدؼ عبد القادر، متكسطة تكمي 

 كالية مستغانـ. 

 ب/ زماف الدراسة :

 . 2107ماؼ 14إلى غاية  2107أفريل 21امتدت مدة الدراسة األساسية ابتداءا مف تاريخ 

 / مجتمع الدراسة:3
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تشترؾ فيما بينيا في صفة  األفراد أك الكحدات،مف عف مجمكعة  مجتمع البحث يعتبر 

بمقاطعة سيدؼ  أستاذ 279، حيث يتمثل مجتمع الدراسة األساسية في ك أكثرمتغيرة أ

 ـ .لخضر كالية مستغان

 / عينة الدراسة األساسية ومواصفاتيا:4

شممت عينة الدراسة األساسية عمي مجمكعة مف أساتذة التعميـ المتكسط قدر عددىـ  

 ( أستاذ بمقاطعة سيدؼ لخضر كالية مستغانـ مكزعيف :011)

  حيث الجنس :مف 

 (: مواصفات عينة الدراسة األساسية وفقا لمجنس :17جدوؿ رقـ)

 المجػػػػػػػػػػػػػػػػموع إنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاث ذكػػػػػػػػػػػػػػػور الجنػػػػػػػػػػػػػػػػس
 015 62 43 العػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد
 %011 % 59.15 % 41.95 النسبة المئوية

( أكبر مف % 95.05( أف نسبة اإلناث التي تقدر ب )07ـ)يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رق

 ( . % 41.95نسبة الذككر التي تقدر ب )

 :مف حيث المؤسسة 

 (: مواصفات عينة الدراسة األساسية وفقا لممؤسسة :18جدوؿ رقـ)

 مئويةالنسبة ال العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد توسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطةالم
 24.77 26 مكاكؼ عمي
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 09.15 31 حمكدؼ عبد القادر
 27.62 21 تكمي لخضر

 28.57 29 بغدادؼ عبد القادر
 %011 015 المػجػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع

( أف نسب أفراد عينة الدراسة المأخكذة مف المؤسسات 08يبلحع مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )

 (.28.57-09.15انحصرت ما بيف )األربعة متقاربة، حيث 

  / أدوات الدراسة:5

السيككمترية اعتمدت الباحثة في ىذه الدراسة عمى أداتيف كىذا بعد التأكد مف خصائصيما 

 : ىما

 : مقياس الرضا الوظيفي 

بعد حساب الخصائص السيككمترية لؤلداة، تـ كضعيا في صكرتيا النيائية، حيث يحتكؼ 

 ، كل بعد مكزع إلى فقرات تنتمي إليو.المقياس عمى أربعة أبعاد

 كالجدكؿ اآلتي يبيف ذلؾ :

 

 ( يوضح توزيع فقرات االستبياف حسب أبعاده لمقياس الرضا الوظيفي :19جدوؿ رقـ )

 الفقرات عنواف األبعاد األبعاد
 29-04-02-8-5-0 الرضا عف المرتبات كالمزايا المادية البعد األوؿ
 25-23-20-08-05-9-2 تحقيق المينة لمذات الرضا عف مدػ البعد الثاني
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 28-27-26-24-09-06-6-01-3 الرضا عف طبيعة العمل كظركفو البعد الثالث
 22-21-07-03-00-7-4 الرضا عف عبلقتو بالمسؤكليف البعد الرابع

( ألكافق 15في إحدػ البدائل، كيصحح بمنح الدرجة )× يتـ اإلجابة عميو بكضع عبلمة 

( أرفض، كالدرجة 12( ال رأؼ لي، كالدرجة )13( أكافق، كالدرجة )14ة )بشدة، كالدرج

 ( أرفض بشدة، لمعبارات اإليجابية، كالعكس صحيح إذا كانت العبارات سمبية.10)

: كىك مقياس مصمـ مف طرؼ الدكتكر عبد المطيف خميفة كما مقياس الدافعية لإلنجاز

 .(15قرات .)أنظر جدكؿ رقـ ذكر سابقا، يحتكؼ عمى خمسة أبعاد مقسمة إلى ف

( لغير 15في إحدػ البدائل، كيصحح بمنح الدرجة )× يتـ اإلجابة عميو بكضع عبلمة 

( مكافق بدرجة متكسطة، 13( مكافق إلى حد ما، الدرجة )14مكافق عمى اإلطبلؽ، الدرجة )

كالعكس  ( مكافق تماما، لمعبارات اإليجابية،10( مكافق إلى حد كبير، الدرجة )12الدرجة )

 صحيح إذا كانت العبارات سمبية.

 / طريقة إجراء الدراسة األساسية :6

بعد الحصكؿ عمى رخصة التربص، قامت الباحثة بتطبيق أداتيف عمى عينة الدراسة كفق  

 الخطكات التالية :

 تطبيق اختبار الرضا الكظيفي عمى عينة الدراسة األساسية .الخطوة األولى : 
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 طبيق اختبار الدافعية لئلنجاز عمى عينة الدراسة األساسية .تالخطوة الثانية : 

 تفريغ النتائج كمعالجتيا إحصائيا .الخطوة الثالثة : 

كفي الحقيقة كاف االستقباؿ مف طرؼ المدراء كاألساتذة جد مميز مف خبلؿ جميع 

نية الباحثة بإجراء الدراسة الميداالمتكسطات فكاف أكؿ شيء قبكؿ مدير المتكسطة قبكؿ 

بالمتكسطة كذلؾ بعد رؤيتو إلتفاقية التربص، كمف ثـ تـ تكزيع اإلستمارات لجميع األساتذة 

بعد إلقاء التحية كقراءتي التعميمة ليـ ، كمف اليـك المكالي قانت  الباحثة بجمع اإلستمارات 

 مف عند المدير طبعا مع الشكر المكجو لكبلىما .

 الجة بيانات الدراسة:/ األساليب اإلحصائية المستخدمة لمع7

مجمكعة مف  21رقـ  spssاستخدمت الباحثة باالعتماد عمى برنامج الحزمة اإلحصائية 

 األساليب اإلحصائية كىي :

 أػػػػ األسمكب اإلحصائي المتمثل في التكرارات كالنسب المئكية لعرض خصائص العينة.

د الخصائص السيككمترية : الذؼ تتـ بو تحدي(pearson)ب ػػػػ معامل االرتباط بيرسكف 

 لؤلداة كتحديد العبلقة ما بيف المتغيريف "الرضا الكظيفي كالدافعية لئلنجاز".



 

 

 
 

 

 

 الخامسالفصل 
 الفرضياتعرض نتائج 



عرض نتائج الفرضيات..الفصل الخامس.................................................  

 

 

83 

بعد إتماـ فصل اإلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية تطرقت الباحثة إلى  تمييد :

 فصل آخر كىك عرض نتائج فرضيات الدراسة .

 عرض نتائج الفرضية األولى :أوال: 

 نص الفرضية :

ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الرضا عف المرتبات كالمزايا المادية كالدافعية لئلنجاز 

 لدػ أساتذة التعميـ المتكسط .

لحساب   بيرسوف مف أجل عرض نتائج الفرضية األكلى تـ االعتماد عمى معامل االرتباط 

ت كالمزايا المادية كالدافعية لئلنجاز لدػ أساتذة التعميـ المتكسط، االرتباط بيف رضا المرتبا

 كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي :

( يوضح معامل االرتباط بيرسوف بيف رضا المرتبات والمزايا المادية 20جدوؿ رقـ )

 والدافعية لإلنجاز لدى أساتذة التعميـ المتوسط :

 
معامل االرتباط 

 بيرسكف 
 يةالقيمة االحتمال

sig 
 مستكػ الداللة

عف المرتبات كالمزايا المادية  الرضا
 1.15 1.13 1.20* الدرجة الكمية لدافعية اإلنجازك 
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( كىي 1.13تساكؼ ) sig( أف القيمة االحتمالية 20يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )

ف ( مما يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الرضا ع1.15أصغر مف الداللة )

 المرتبات كالمزايا المادية كالدافعية لئلنجاز لدػ أساتذة التعميـ المتكسط .

 عرض نتائج الفرضية الفرعية الثانية :ثانيا: 

 نص الفرضية :

ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الرضا عف مدػ تحقيق المينة لمذات كالدافعية لئلنجاز 

 لدػ أساتذة التعميـ المتكسط .

لحساب   بيرسوف ائج الفرضية الثانية تـ االعتماد عمى معامل االرتباط مف أجل عرض نت

االرتباط بيف الرضا عف مدػ تحقيق المينة لمذات كالدافعية لئلنجاز لدػ أساتذة التعميـ 

 المتكسط، كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي :

ة لمذات ( يوضح معامل االرتباط بيرسوف بيف الرضا عف مدى تحقيق المين21جدوؿ رقـ )

 والدافعية لإلنجاز لدى أساتذة التعميـ المتوسط :

معامل االرتباط  
 بيرسكف 

 القيمة االحتمالية
sig 

 مستكػ الداللة

 الرضا عف مدػ تحقيق المينة لمذات
 الدرجة الكمية لدافعية اإلنجازك 

-0.16 1.00 1.15 
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( كىي أكبر 1.00ساكؼ )ت sig( أف القيمة االحتمالية 20يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )

( مما يدؿ عمى عدـ كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الرضا 1.15مف مستكػ الداللة )

 عف مدػ تحقيق المينة لمذات كالدافعية لئلنجاز لدػ أساتذة التعميـ المتكسط .

 عرض نتائج الفرضية الفرعية الثالثة :ثالثا: 

 نص الفرضية :

ة بيف الرضا عف طبيعة العمل كظركفو كالدافعية لئلنجاز ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائي

 لدػ أساتذة التعميـ المتكسط .

لحساب  بيرسوف مف أجل عرض نتائج الفرضية الثالثة تـ االعتماد عمى معامل االرتباط 

االرتباط بيف الرضا عف طبيعة العمل كظركفو كالدافعية لئلنجاز لدػ أساتذة التعميـ 

 في الجدكؿ التالي : المتكسط، كما ىك مكضح

( يوضح معامل االرتباط بيرسوف بيف الرضا عف طبيعة العمل وظروفو 22جدوؿ رقـ )

 والدافعية لإلنجاز لدى أساتذة التعميـ المتوسط :

معامل االرتباط  
 بيرسكف 

 القيمة االحتمالية
sig 

 مستكػ الداللة

الرضا عف طبيعة العمل كظركفو 
 ازالدرجة الكمية لدافعية اإلنجك 

-0.03 1.74 1.15 
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( كىي أكبر 1.74تساكؼ ) sig( أف القيمة االحتمالية 22يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )

( مما يدؿ عمى عدـ كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الرضا 1.15مف مستكػ الداللة )

 عف طبيعة العمل كظركفو كالدافعية لئلنجاز لدػ أساتذة التعميـ المتكسط .

 عرض نتائج الفرضية الفرعية الرابعة :رابعا: 

 نص الفرضية :

ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الرضا عف عبلقتو بالمسؤكليف كالدافعية لئلنجاز لدػ 

 أساتذة التعميـ المتكسط .

لحساب  بيرسوف مف أجل عرض نتائج الفرضية الرابعة تـ االعتماد عمى معامل االرتباط 

بلقتو بالمسؤكليف كالدافعية لئلنجاز لدػ أساتذة التعميـ المتكسط، االرتباط بيف الرضا عف ع

 كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي :

( يوضح معامل االرتباط بيرسوف بيف الرضا عف عالقتو بالمسؤوليف 23جدوؿ رقـ )

 والدافعية لإلنجاز لدى أساتذة التعميـ المتوسط :

معامل االرتباط  
 بيرسكف 

 القيمة االحتمالية
sig 

 مستكػ الداللة

الدرجة ك الرضا عف عبلقتو بالمسؤكليف 
 الكمية لدافعية اإلنجاز

-0.07 1.47 1.15 
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( كىي أكبر 1.47تساكؼ ) sig( أف القيمة االحتمالية 23يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )

( مما يدؿ عل عدـ كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الرضا 1.15مف مستكػ الداللة )

 قتو بالمسؤكليف كالدافعية لئلنجاز لدػ أساتذة التعميـ المتكسط .عف عبل

 العامة: عرض نتائج الفرضيةخامسا: 

 نص الفرضية :

ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الرضا الكظيفي كالدافعية لئلنجاز  لدػ أساتذة التعميـ 

 المتكسط .

لحساب  بيرسوف ل االرتباط مف أجل عرض نتائج الفرضية العامة تـ االعتماد عمى معام

الدرجة الكمية لمرضا الكظيفي مع الدرجة الكمية لدافعية اإلنجاز لدػ أساتذة التعميـ المتكسط 

 كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي :

( يوضح معامل االرتباط بيرسوف بيف الدرجة الكمية لمرضا الوظيفي 24جدوؿ رقـ )

 ة التعميـ المتوسط :والدرجة الكمية لدافعية اإلنجاز لدى أساتذ

معامل االرتباط  
 بيرسكف 

 القيمة االحتمالية
sig 

 مستكػ الداللة

الدرجة ك الدرجة الكمية لمرضا الكظيفي 
 الكمية لدافعية اإلنجاز

-0.02 0.98 1.15 
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( كىي أكبر 1.98تساكؼ ) sig( أف القيمة االحتمالية 24يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )

( مما يدؿ عمى عدـ كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الرضا 1.15مف مستكػ الداللة )

 الكظيفي كالدافعية لئلنجاز لدػ أساتذة التعميـ المتكسط .



 

 

 
 
 سادسالفصل ال

 الفرضياتومناقشة  تحميل النتائج
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بعد عرض نتائج الفرضيات الفرعية كالعامة، تطرقت الباحثة في ىذا الفصل إلى تحميل 

 الفرضيات مع تكظيف األدلة كالبراىيف مف خبلؿ الدراسات السابقة . النتائج كمناقشة

التي تنص بأف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف  نتائج الفرضية الفرعية األولى :

 الرضا عف المرتبات كالمزايا المادية كالدافعية لئلنجاز لدػ أساتذة التعميـ المتكسط .

( التي تظير 21األكلى المكضحة في الجدكؿ رقـ )مف خبلؿ عرض نتائج الفرضية الفرعية 

، مما يدؿ (1.15)كىي أصغر مف مستكػ الداللة  (1.13)تساكؼ  sigأف القيمة االحتمالية 

عمى أنو تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الرضا عف المرتبات كالمزايا المادية كالدافعية 

 لئلنجاز لدػ أساتذة التعميـ المتكسط.

ر ذلؾ في ككف أف الجانب المادؼ قد أثر عمى الدافعية، كذلؾ لما يكفره مف كيمكف تفسي

متطمبات الحياتية، األمر الذؼ يجعل األستاذ يتفرغ لعممو كيحفزه، كىذا ما اتفق مع دراسة 

التي تنص بأف العمميات النفسية التي تحدد الرضا لدػ الفرد في  0973 ( لولر) دراسة 

كذات عبلقة في ثبلثة أبعاد بالعمل الكظيفي، كىذه العكامل أك الكظيفة ىي تقريبا كاحدة 

 األبعاد تندرج كما يمي :

 . الراتب أك الدخل 

 . اإلشراؼ 

  ،(.093، 0960الرضا عف العمل نفسو .)العديمي 
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تحدد أف العكامل التي تجعل أف المعمميف راضيف عف عمميـ  C.Wymon 0977 ( كوؿ)

معمـ بالزمبلء، فرص الترقي، كنكع عبلقتو مع إدارة المدرسة ىي : المرتب )األجرة(، عبلقة ال

 (.026، 2111.)األزرؽ، 

عبلقة ذات داللة إحصائية بيف  التكجد التي تنص بأف نتائج الفرضية الفرعية الثانية:

 الرضا عف مدػ تحقيق المينة لمذات كالدافعية لئلنجاز لدػ أساتذة التعميـ المتكسط .

( التي تظير 20فرضية الفرعية الثانية المكضحة في الجدكؿ رقـ )مف خبلؿ عرض نتائج ال

، مما يدؿ (1.15)كىي  أكبر مف مستكػ الداللة  (1.00)تساكؼ  sigأف القيمة االحتمالية 

عمى أنو ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الرضا عف مدػ تحقيق المينة لمذات 

 تكسط.كالدافعية لئلنجاز لدػ أساتذة التعميـ الم

كيمكف تفسير ذلؾ في ككف  أف األمكر الشخصية لؤلستاذ الخاصة بذاتو ال ترتبط كال تؤثر 

عمى دكافعو لئلنجاز بل أف ىذه األخيرة قد تتأثر بعكامل أخرػ غير ذلؾ  كىذا ما تعارض 

بأف األساتذة كاإلدارييف كي ينتجكا جكدة فيـ يحتاجكف إلى  2118( الفتالوي )مع  دراسة 

نجازاتيـ كذلؾ مف خبلؿ مناخ يعمى بيئة مبل ئمة ليعممكا فييا تشجعيـ كتعترؼ بنجاحاتيـ كا 

 (. 2102،670مف احتراـ كتقدير الذات كتعزيز قكة )تمكيف( اإلفراد .)المسكرؼ، 

عبلقة ذات داللة إحصائية بيف ال تكجد التي تنص بأف  نتائج الفرضية الفرعية الثالثة:

 كالدافعية لئلنجاز لدػ أساتذة التعميـ المتكسط . الرضا عف طبيعة العمل كظركفو
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( التي تظير 22مف خبلؿ عرض نتائج الفرضية الفرعية الثالثة المكضحة في الجدكؿ رقـ )

، مما يدؿ (1.15)كىي  أكبر مف مستكػ الداللة  (1.74)تساكؼ  sigأف القيمة االحتمالية 

ا عف طبيعة العمل كظركفو كالدافعية عمى أنو ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الرض

 لئلنجاز لدػ أساتذة التعميـ المتكسط.

كيمكف تفسير ذلؾ في ككف أف ظركؼ العمل المحيطة باألستاذ قد ال تعرقل إنجازه كال تحبط 

دكافعو، حيث  يمكف لؤلستاذ أف يخمق ظركؼ كجك مبلئـ يساعده عمى إنجاز دكره كميامو 

، أحد نظريات الرضا الكظيفي Maslow ( لماسمك) الحاجات كىذا ما عارضتو نظرية تدرج 

التي تؤكد ضركرة إشباع الحاجة إلى األماف ليتحقق الرضا، ذلؾ األماف الذؼ أساسو البيئة 

اآلمنة كالمساعدة عمى العمل، كظركؼ العمل بيذا الشكل تمثل جزء مف بيئة العمل التي 

مل حفاظا عمى العامل بالدرجة األكلى، ينبغي تكفرىا بالشكل المتكافق مع كل طبيعة ع

 كتخفيضا لمتكاليف التي تنشأ عف ظركؼ العمل الفيزيقية غير المبلئمة عمى إنجازه.

عبلقة ذات داللة إحصائية بيف ال تكجد التي تنص بأف  نتائج الفرضية الفرعية الرابعة:

 المتكسط .الرضا عف عبلقتو بالمسؤكليف كالدافعية لئلنجاز لدػ أساتذة التعميـ 

( التي تظير 23مف خبلؿ عرض نتائج الفرضية الفرعية الرابعة المكضحة في الجدكؿ رقـ )

، مما يدؿ (1.15)كىي أكبر مف مستكػ الداللة  (1.47)تساكؼ  sigأف القيمة االحتمالية 
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عمى أنو ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الرضا عف عبلقتو بالمسؤكليف كالدافعية 

 ز لدػ أساتذة التعميـ المتكسط.لئلنجا

كيمكف تفسير ذلؾ بأف العبلقات مع اآلخريف سكاء كانكا معمميف أك مدراء كغيرىـ ال تمعب 

دكرا  في إنجاز األستاذ لميامو، فرضا األستاذ عف زمبلءه ال يؤثر عمى تحقيق أىدافو 

ية جماعات التي تنص بأف أىم (ىاوثورف )كرغباتو كدكافعو كىذا ما تعارض مع دراسة 

العمل كالعبلقات اإلنسانية بيف األفراد في ميداف العمل، كما أف أؼ فرد يرغب في اإلنتماء 

إلى جماعة عمل معينة تككف بمثابة المدعـ لو، كىذا ما جاء في نظرية اإلنجاز ؿ 

"Meclelland إذ تعتبر الحاجة إلى اإلنتماء مف بيف الحاجات األساسية لمفرد التي تجعمو "

عف تككيف عبلقات صداقة جديدة مع أعضاء جماعتو األمر الذؼ يشعره باإلرتياح  يبحث

 (.015، 0993فيتحقق رضاه .)عشكؼ، 

عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الرضا ال تكجد  التي تنص بأف نتائج الفرضية العامة:

 الكظيفي كالدافعية لئلنجاز لدػ أساتذة التعميـ المتكسط .

( الذؼ يبيف أف 24فرضية  العامة المكضحة في الجدكؿ رقـ )مف خبلؿ عرض نتائج ال

، كىذا ما أكدتو (1.15)كىي أكبر مف مستكػ الداللة  (1.98)تساكؼ  sigالقيمة االحتمالية 

الفرضيات الفرعية الثانية كالثالثة كالرابعة، كىذا ما يدؿ عمى عدـ كجكد عبلقة ذات داللة 

 ة لئلنجاز .إحصائية بيف الرضا الكظيفي كالدافعي
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كيمكف تفسير ذلؾ في ككف أف إنجاز األستاذ لميامو ال يرتبط بالضركرة بالرضا عف مينتو، 

العوامل المزدوجة فقد تتدخل عكامل أخرػ في ذلؾ كىذا ما تعارض ما عالجتو نظرية "

مجمكع العكامل  فيي تمثلالعوامل الدافعة  كتحديدا (F. Herzberg)لفريديريؾ ىرزبرغ" 

دؼ إلى خمق قكة دفع لسمكؾ العامميف، كتسبب الرضا الكظيفي، كتكجييـ إلى بذؿ التي تؤ 

المزيد مف الجيد لتحقيق األىداؼ المرغكب فييا كتتمثل ىذه العكامل في : اإلنجازات، 

االعتراؼ مف الزمبلء كاإلدارة، العمل نفسو، التقدـ كالترقية، النمك، الحصكؿ عمى تقدير 

ا الكظيفي فسرت مدرسة العبلقات اإلنسانية الترابط بيف الرض اكم اآلخريف، المسؤكلية.

 تجاىات :اكاألداء مف خبلؿ ثبلث 

 يدعي أف الرضا المرتفع عف العمل يؤدؼ عمى زيادة األداء. االتجاه األوؿ:

 يرػ أف األداء يؤدؼ إلى الرضا . االتجاه الثاني :

ل عمى مكافآت عادلة بدكرىا يرػ أف الرضا ىك نتيجة لحصكؿ العام االتجاه الثالث :

 .(57، 2117عزيكف،تتطمب القياـ بأداء معيف لمحصكؿ عمييا .)



 

 

94 

 خاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة

يكتسي رضا العامميف في أؼ مؤسسة أىمية كبيرة بالنسبة لمعامل نفسو، ككذلؾ بالنسبة 

نجاز أىداؼ لممؤسسة التي يعمل فييا، إذ يعتبر مؤشرا يستند إليو في تحقيق ا ألداء الجيد كا 

 المؤسسة، كذلؾ الرتباطو بمستكػ إشباع حاجات األفراد، ككذا طمكحيـ .

كىنا تتضح أىمية الرضا الكظيفي ألف الفرد داخل المؤسسة يحتاج إلى عناية فائقة، كذلؾ 

شباع حاجاتيا االجتماعية  عف طريق استغبلؿ القدرات البشرية كتحريكيا كتطكيرىا كا 

يجاد برامج كسياسات خاصة بنمط تسيير كتحفيز، كتنمية العنصر كاالنساني ة كاالقتصادية، كا 

البشرؼ باستمرار كخمق بيئة مبلئمة لمعمل كالمعاممة الجيدة كالعادلة كالمساكاة، كميا تؤدؼ 

إلى تحقيق أفضل أداء كمستكػ إنتاجية أفضل، كمف خبلؿ ىذا المنطمق تعمل المؤسسة 

 المشجعة عمى االستقرار . دكما لتكفير كل الشركط
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 االقتراحات:

 في ضكء أىداؼ الدراسة كنتائجيا فإف الباحثة تكصي بما يمي :

  كضع نظاـ فعاؿ لمحكافز كالمكافآت المادية كالمعنكية، حيث ينعكس إيجابا عمى سمكؾ

 األساتذة كبالتالي تزداد دافعية اإلنجاز لدييـ .

 لعدالة كالمكضكعية كالكفاية، يعمل عمى تحقيق كضع ىيكل لؤلجكر كالركاتب يتسـ با

 مستكػ عاؿ مف اإلشباع لمحاجات كالرضا الكظيفي .

  دراسة البحث بمتغيريو مع استخداـ أداتيف مختمفتيف لجمع المعمكمات، سكاء بالنسبة

 لمتغير الرضا الكظيفي أك لمتغير الدافعية لئلنجاز .

 لعامميف بالمؤسسة يمعب دكرا في الرضا تشجيع األساتذة كتحفيزىـ مف قبل المدير كا

 الميني لؤلساتذة .

  إجراء دراسات الحقة تستخدـ مناىج بحث أخرػ كمتغيرات أخرػ في سبيل زيادة

 كتحسيف أداء األساتذة .
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 درا غريب لمنشر كالتكزيع .  عمـ اإلجتماع الصناعي،(، 0995إبراىيـ طمعت لطفي ) .0

، بيركت، دار النيضة 2طاألمراض السيكوماتية، (، 0994السيد )محمكد  أبك النيل .2

 العربية .

، األردف، دار المسيرة لمتكزيع 0طعمـ النفس التربوي، (، 0998أبك جادك صالح دمحم ) .3

. 

اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية عمـ النفس العاـ، (، 2111أبك زيد عبد الحميد ) .4

 لمنشر كالتكزيع .

مصر، دار ماجز كىايل لمنشر مقدمة في عمـ النفس، (، 0980أرنكؼ كيتج ) .5

 كالتكزيع .

لبناف، مكتبة  عمـ النفس التربوي لممعمميف،(، 2111األزرؽ عبد الرحمف صالح ) .6

 الفكر العربي .

، عماف، دار 0طسيكولوجية الدافعية واالنفعاالت، (، 2119بني يكنس دمحم محمكد ) .7

 المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة .

القاىرة، الرعاية الوالدية وعالقتيا بشخصية األبناء، (، 0974تركي أحمد مصطفى ) .8

 دار النيضة العربية .
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عيف مميمة، مفاىيـ أساسية في عمـ النفس اإلجتماعي، (، 2116جابر نصر الديف ) .9

 الجزائر، دار اليدػ لمنشر كالتكزيع .

، 3طـ االقتصادي، اإلدراة الصناعية ومستمزمات التقد(، 0973الجزراكؼ طو ) .01

 بيركت، دار الطميعة .

الرضا الوظيفي وعالقتو بمستوى الطموح (، 2110الجيار عادؿ بف صالح عمر ) .00

مجمة اآلداب كالعمـك  لدى عينة مف وكيالت األقساـ ومديرات اإلدارات بجامعة الممؾ سعود،

 .42اإلنسانية، دار حراء لمنشر كالتكزيع، _

، ياس دافعية اإلنجاز الدراسي عمى البيئة السعوديةق(، 0996الحامد معجب دمحم ) .02

 (.10مجمة، الخميج العربي، عدد )

الدار  معجـ المصطمحات التربوية والنفسية،(، 2113حسف شحاتة، النجار زينب ) .03

 المصرية المبنانية لمنشر كالتكزيع .

 القاىرة، دار غريب .الدافعية لإلنجاز، (، 2111خميفة دمحم عبد المطيف ) .04

عماف، األساليب المعرفية وضوابطيا في عمـ النفس، (، 2112كالي ىشاـ دمحم )الخ .05

 دار الكتاب لمنشر كالتكزيع .

عمـ النفس المـ النفس االجتماعي والتربوي المعاصر، (،2113الديب دمحم مصطفى ) .06

 ، القاىرة، عالـ الكتاب .0ط
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 دار الجامعية.اإلسكندرية، ال السموؾ التنظيمي المعاصر، (، 2113راكية حسف ) .07

، القاىرة، دار النيضة 2طعمـ النفس الدافعي، (، 0994رشاد عبد العزيز مكسى) .08

 العربية .

التعمـ المنظـ ذاتيا وتوجيات أىداؼ اإلنجاز، (، 2116رشكاف ربيع عبد أحمد ) .09

 القاىرة .

 ، دمشق .3طالصحة النفسية "دراسة سيكولوجية التكيف"، (، 0962الرفاعي نعيـ ) .21

، النفس مجمة عمـ(، 2111القادر، خميل عبد القادر )أفريل، ماؼ، جكاف،  زكية عبد .20

 . 54العدد 

 القاىرة، عالـ الكتب .عمـ النفس اإلجتماعي، (، 0984زىراف حامد عبد السبلـ ) .22

دافعية اإلنجاز وعالقتيا بفاعمية الذات لدى تالميذ السنة (، 2104الساكر رشيدة ) .23

 لنيل شيادة المستر في عمـك التربية، سطيف، الجزائر .مذكرة مكممة الثالثة ابتدائي، 

اإلسكندرية، دار الجامعة  السموؾ التنظيمي، (، 2112سمطاف دمحم سعيد أنكر ) .42

 الجديدة .

اإلسكندرية، مركز اإلسكندرية   تنمية القوى في المجتمع العربي،(، 0998السيد شتا ) .25

 لمكتاب .

 دار الجامعة الجديدة لمنشر كالتكزيع .، العممية اإلدارية(، 2112الشرقاكؼ عمي ) .26
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دراسة النموذج اإلسالمي لمرضا الوظيفي "نموذج ( ، 0997الشيخ سالـ سكسف ) .27

 . 03، المجمة العربية بكمية التجارة، فرع جامعة األزىر لمبنات، العدد مقترح"

الرضا الوظيفي ألساتذة التعميـ الثانوي وعالقتو بدافعية (، 2100صالحي سمية ) .28

مذكرة نجاز تالميذىـ في األقساـ النيائية لمتعميـ الثانوي شعبة عموـ الطبيعية والحياة، إ

 شيادة الماجستر، منشكرة، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر .

إدارة القوى العاممة األسس السموكية وأدوات البحث (، 0979صقر عاشكر أحمد ) .29

 اعة كالنشر .، بيركت، دار النقل العربية لمطب2ط التطبيقي،

 دار غريب لمنشر كالتكزيع . عمـ االجتماع الصناعي، (، 0332طريف شكقي ) .31

أساليب التعمـ وعالقتيا بالدافعية لإلنجاز، (، 2119عباس سميمة، بمعظـ نادية ) .30

 مذكرة لنيل شيادة الدراسات الجامعية التطبيقية، جامعة كىراف .

لصناعي المصنع ومشكالتو عمـ االجتماع ا(، 0984عبد المنعـ عبد الحي ) .32

 اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث . الصناعية،

، 0طمنيجية البحث العممي"القواعد والمراحل والتطبيقات"،(، 0999عبيدات دمحم ) .33

 عماف، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع .

، 0طعمـ النفس التربوي "النظرية والتطبيق األساسي، (، 2113عدس عبد الرحمف ) .34

 كر .دار الف
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 معيد اإلدارة العامة .السموؾ اإلنساني والتنظيمي، (، 0960العديمي ناصر دمحم ) .35

التحفيز وأثره عمى الرضا الوظيفي لممورد البشري في (، 2117عزيكف زىية ) .36

مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجستر في عمـك التسيير، قسنطينة،  المؤسسة اإلقتصادية،

 الجزائر.

الككيت، دار الكتاب الحياة وأساليب مواجيتيا،  ضغوط(، 2113عسكر عمي ) .37

 الحديث .

حمب، سكريا، مديرية الكتب كالمطبكعات  إدارة األفراد، (، 0988عقيمي عمر كصفي ) .38

 الجامعية .

اإلسكندرية، مطبعة عمـ النفس الصناعي، (، 0999عكاشة محمكد فتحي ) .39

 .الجميكرية

والتنظيمي الحديث "مفاىيـ  عمـ النفس الصناعي(، 0995عمارة الطيب كشركد ) .41

 ليبيا، منشكرات بف غازؼ .ونماذج ونظريات"، 

 بيركت، دار الكتب العممية. عمـ النفس الصناعي، (، 0996كامل دمحم ) عكيضة .40

دار القيادة والدافعية في اإلدارة التربوية، (، 2116العياصرة عمي احمد عبد الرحمف ) .42

 حامد لمنشر كالتكزيع .
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عماف ، األردف، دار الدافعية "النظرية والتطبيق"، (، 2118)غبارؼ ثائر أحمد  .43

 المسيرة لمنشر كالتكزيع .

دارة الضغوط النفسية، القاىرة، (، 2110فاركؽ السيد عثماف ) .44 دار الفكر القمق وا 

 العربي .

أساليب التنشئة االجتماعية األسرية ودوافع اإلنجاز (، 2118فرج الزليتي دمحم فتحي ) .45

 اىرة، مجمس الثقافة العاـ .القالدراسية، 

فيمي الزيكد نادر، اليندؼ صالح ذياب، عمياف ىشاـ عامر، ككافحة تسيير مفمح   .46

 ، عماف، األردف، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.4طالتعمـ والتعميـ الصفي، (، 0999)

 بيركت، دار العربي .عمـ النفس االجتماعي، (، 0994فؤاد حيدر ) .47

 ، بيركت، لبناف، دار المشرؽ.27(، ط 0986ي المغة العربية )قامكس المنجد ف .48

محددات الرضا الوظيفي وأساليب تفعيميا لدى عماؿ مؤسسة (، 2100مبارؾ كريمة ) .49

 مذكرة اليسانس، سطيف، الجزائر .البريد والمواصالت، 

 القاىرة، درا المعارؼ.دراسة في الدافعية والدوافع، (، 0988محي الديف حسيف أحمد ) .51

دافعية اإلنجاز وعالقتيا بالتحصيل األكاديمي  (،2111المدني فاطمة بينت رمزؼ ) .50

 رسالة ماجستر، جامعة الممؾ عبد العزيز . لدى طالبات الكمية التربية بالمدينة المنورة،
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واقع األداء الوظيفي لمديري مدارس التعميـ األساسي (، 2102المسكرؼ عبد القادر ) .52

 مذكرة ماجستر،جامعة مؤتة، األردف .لمعمميف، مف وجية نظر المديريف وا

أسس عمـ النفس الصناعي "مفاىيـ، نماذج ونظريات،  (،0993مصطفى عشكؼ ) .53

 ليبيا، منشكرات جامعة قار يكنس .

، األردف، 2طسيكولوجية التعمـ والتعميـ "مبادئ ومفاىيـ "، (، 2116منسي حسف ) .54

 دار الكندؼ لمنشر كالتكزيع .

الرضا الميني وعالقتو باإلحتراؽ النفسي في ضوء (، 2101حربي )نايف بف دمحم ال .55

عدد مف المتغيرات لدى عينة مف المعمميف والمعممات بالمديف المنورة ومحافظة ينبع 

 المقاء  البحر،
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 الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية(:        10الممحق رقـ )

 الي كالبحث العممي كزارة التعميـ الع

 -مستغانـ  -جامعة عبد الحميد ابف باديس 

 تخصص : عمـ النفس تعميمية العمكـ

 مقيػػػػػػػػػػػػاس الرضػػػػػػػػػػػا الوظيػػػػػػػفي لألستػػػػػػػػػػاذ 
في إطار تحضير مذكرة مستر نضع بيف أيديكـ ىذا المقياس كنرجك منكـ أف تقرأك كل عبارة 

× كا عنيا بكل صراحة كما تدرككنيا كتشعركف بيا ، كذلؾ بكضع عبلمة بعناية، كأف تجيب
 في اإلجابة الصحيحة .

 
 الرقـ

 
 العبارات

أوافق 
 بشدة

 
 أوافق

ال رأي 
 لي

 
 أرفض

أرفض 
 بشدة

10 
يتمتع المشتغمكف في ميف أخرػ بمزايا مادية ال يتمتع 

      بيا األستاذ

12 
ستاذ أشعر بأف مينة التدريس تحقق طمكحات األ

      كأمالو

      أعتقد أف نصابي مف الحصص األسبكعية مناسب 13
      أرػ أف المسئكليف عف التعميـ ييتمكف باألستاذ كثيرا 14

15 
ما يتقضاه األستاذ مف دخل في مينة التدريس 

      يتناسب مع المستكػ تكاليف الحياة

16 
تكافر اإلمكانيات في مؤسستي يساعدني عمى 

      يسالتدر 

17 
تقدير األستاذ كتشجيعو معنكيا مف قبل المسئكليف لـ 

      يكف كافيا

18 
يضايقني كثيرا تأخر صرؼ المرتبات في مكاعيدىا 

      المحددة

      أشعر أف مينة التدريس تتفق مع ميكلي كقدراتي 19
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      ال أفكر في ترؾ مينة التدريس 01

00 
دارة ىذه المؤسسة أحس أف التعاكف بيف األساتذ ة كا 

 يتـ بشكل جيد
     

02 
أعتقد أف مرتب األستاذ يتناسب مع ما يقـك بو مف 

 مياـ كمسؤكليات
     

      أف مينة التدريس رتيبة)ركتينية( تقيد مكاىب األستاذ 03

كثيرا ما يتقبل مدير المؤسسة اقتراحاتي كأرائي  04
 بحماس

     

ة الحصكؿ عمى الترقية تتيح لي مينة التدريس فرص 05
 في حينيا

     

أشعر بأف األستاذ يناؿ تقدير كاحتراـ اآلخريف في  06
 المجتمع

     

      أعاني مف عدـ انضباط التبلميذ داخل الفصل 07

08 
تزعجني المبلحظات التي يبدييا المفتش نحكػ 

 أسمكبي في التدريس
     

09 
مف الحرية  أشعر غالبا بأف األستاذ ال يتمتع بقدر

      كاالستقبلؿ في العمل

      أتمنى أف يختار أبنائي مينا أخرػ غير مينة التدريس 21

تربطني بمفتش المادة عبلقة تتسـ بركح التعاكف  20
 كاالحتراـ

     

      ال تتيح لي مينة التدريس فرصة التجديد كاالبتكار 22

23 
اتذة ال أشعر أف مدير المؤسسة يعامل جميع األس

 بالتساكؼ 
     

24 
أعتقد أف مينة التدريس تحقق االستقرار النفسي 

 لؤلستاذ كاالطمئناف عمى مستقبمو
     

      عبلقتي بتبلميذؼ تنتيي بانتياء اليـك الدراسي 25
      أتمنى أف أجد عمبل غير التدريس بنفس الراتب 26

27 
أحرص عمى حضكر الدكرات التدريبية التي تقيميا 

      إلدارة التعميميةا
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      أحس بمتعة كبيرة أثناء تدريسي لممادة 28

29 
أعتقد أف مينة التدريس تحقق لي مكانة اجتماعية 

 مقبكلة
     

31 
ينتابني شعكر أحيانا بعدـ الرغبة بالذىاب إلى 

 المؤسسة
     

30 
أعتقد بأف عبلقات المعمـ بالجيات األخرػ في 

      المجتمع محدكدة لمغاية

      أشعر بأنني أكرر نفسي كل يـك 32

33 
ال تتناسب المكافآت المالية الممنكحة لممعمـ عند 
تكميفو ببعض الكاجبات ) كالتصحيح كالمراقبة في 

 االمتحانات( مع ما يبذلو مف جيد
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 (:12الممحق رقـ )
Corrélations 

1ف  5ف  8ف  14ف  15ف   مزايا الماديةالرضا عن المرتبات وال 

1ف  

Corrélation de 

Pearson 
1 ,136 ,130 ,136 ,472

**
 ,472

**
 

Sig. (bilatérale)  ,276 ,297 ,278 ,000 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 

5ف  

Corrélation de 

Pearson 
,136 1 ,231 ,090 ,591

**
 ,591

**
 

Sig. (bilatérale) ,276  ,062 ,473 ,000 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 

8ف  

Corrélation de 

Pearson 
,130 ,231 1 ,147 ,582

**
 ,582

**
 

Sig. (bilatérale) ,297 ,062  ,237 ,000 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 

14ف  

Corrélation de 

Pearson 
-,138 ,221 ,052 ,072 ,386

**
 ,386

**
 

Sig. (bilatérale) ,267 ,075 ,679 ,566 ,001 ,001 

N 66 66 66 66 66 66 

15ف  

Corrélation de 

Pearson 
,136 ,090 ,147 1 ,466

**
 ,466

**
 

Sig. (bilatérale) ,278 ,473 ,237  ,000 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 

33ف  

Corrélation de 

Pearson 
-,130 ,195 ,098 -,104 ,379

**
 ,379

**
 

Sig. (bilatérale) ,297 ,117 ,432 ,404 ,002 ,002 

N 66 66 66 66 66 66 

الرضا عن 

المرتبات 

والمزايا 

 المادية

Corrélation de 

Pearson 
,472

**
 

,591
*

*
 

,582
*

*
 

,466
*

*
 

1 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000   

N 66 66 66 66 66 66 

*. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 
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*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

 

 

Corrélations 

2ف  9ف  31ف  31ف  39ف   22ف  22 ف  29 ف   
الرضا عن 
مدى تحقيق 

 المهنة

2ف  

Corrélation de Pearson 1 -,066 ,077 ,264
*
 ,211 ,217 ,321

**
 ,350

**
 ,581

**
 

Sig. (bilatérale)  ,597 ,536 ,032 ,089 ,080 ,008 ,004 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

9ف  

Corrélation de Pearson -,066 1 ,033 ,086 ,080 ,162 ,344
**
 ,109 ,348

**
 

Sig. (bilatérale) ,597  ,791 ,491 ,525 ,193 ,005 ,385 ,004 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

31ف  

Corrélation de Pearson ,077 ,033 1 -,066 ,026 ,083 -,081 -,102 ,241 

Sig. (bilatérale) ,536 ,791  ,597 ,833 ,510 ,519 ,416 ,052 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

31ف  

Corrélation de Pearson ,264
*
 ,086 -,066 1 ,302

*
 ,004 ,360

**
 ,281

*
 ,560

**
 

Sig. (bilatérale) ,032 ,491 ,597  ,014 ,978 ,003 ,022 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

39ف  

Corrélation de Pearson ,211 ,080 ,026 ,302
*
 1 ,352

**
 ,409

**
 ,192 ,610

**
 

Sig. (bilatérale) ,089 ,525 ,833 ,014  ,004 ,001 ,122 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

22ف  

Corrélation de Pearson ,217 ,162 ,083 ,004 ,352
**
 1 ,392

**
 ,255

*
 ,586

**
 

Sig. (bilatérale) ,080 ,193 ,510 ,978 ,004  ,001 ,039 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

22ف  

Corrélation de Pearson ,321
**
 ,344

**
 -,081 ,360

**
 ,409

**
 ,392

**
 1 ,420

**
 ,744

**
 

Sig. (bilatérale) ,008 ,005 ,519 ,003 ,001 ,001  ,000 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

29ف  

Corrélation de Pearson ,350
**
 ,109 -,102 ,281

*
 ,192 ,255

*
 ,420

**
 1 ,559

**
 

Sig. (bilatérale) ,004 ,385 ,416 ,022 ,122 ,039 ,000  ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

الرضا عن 
مدى تحقيق 

 المهنة

Corrélation de Pearson ,581
**
 ,348

**
 ,241 ,560

**
 ,610

**
 ,586

**
 ,744

**
 ,559

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,004 ,052 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 




